องค์ การช่ วยเหลือเด็กประจําประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ การดําเนินงานปี 2559-2561
การทํางานของเราในประเทศไทย:
นับตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2556 องค์การช่วยเหลือเด็กประจําประเทศไทยได้ ขยายแผนการดําเนินงานเป็ นสองเท่า
สร้ างแผนกพัฒนาโครงการและคุณภาพ และเปิ ดสํานักงานสาขาในอําเภอแม่สอด จังหวัดตากและ
จังหวัดปั ตตานี องค์การช่วยเหลือเด็กดําเนินงานตามโครงการทังหมดร่
้
วมกับภาคี และให้ การช่วยเหลือใน
ภาวะฉุกเฉินทัง้ ขนาดเล็กและขนาดกลางจํานวนหลายครัง้ ในแต่ละปี ได้ รวมถึงวิกฤตการย้ ายถิ่นใน
ทะเลอันดามัน นอกจากนี ้ในฐานะที่เป็ นผู้นําด้ านการศึกษาของเด็กผู้ลี ้ภัยและเด็กข้ ามชาติ องค์การ
ช่วยเหลือเด็กประจําประเทศไทยมีอทิ ธิพลต่อนโยบายและแผนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครอง
เด็ก และได้ ริเริ่ มโครงการใหม่เพื่อความปลอดภัยบนท้ องถนน ได้ แก่ "โครงการ 7 เปอร์ เซ็นต์" นอกจากนี ้
ทีมงานของเราที่ทํางานด้ านติดตาม ประเมินผล จิตสํานึกรับผิดชอบ และการเรี ยนรู้ (Monitoring,
Evaluation, Accountability and Learning: MEAL) เองก็ให้ สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพของโครงการ
และยังเป็ นต้ นแบบให้ แก่ประเทศอืน่ ๆด้ วย
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ไม่ มคี วามเท่าเทียมกันในสังคมมากที่สุดเป็ นลําดับที่ 12 ของโลก และกว่า
12% ของประชากรทังหมด
้
(8.5 ล้ านคน) มีชีวิตความเป็ นอยูต่ ํ่ากว่าระดับเส้ นแบ่งความยากจน สถิติเหล่านี ้ยัง
ไม่รวมจํานวนจากสถานการณ์คนข้ ามชาติ 3.7 ล้ านคนที่อาศัยอยู่ในประเทศ (The CIA World Factbook,
2558)
องค์การช่วยเหลือเด็กทํางานเพื่อช่วยเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบางมากที่สุด ได้ แก่ เด็กผู้ลี ้ภัย, เด็กข้ ามชาติ,
เด็กที่ได้ รับผลกระทบจากความขัดแย้ งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ , เด็กที่ถกู แสวงหาผลประโยชน์ทางกายและ
ทางเพศ (รวมถึงเหยื่อค้ ามนุษย์), เด็กชนกลุม่ น้ อย, เด็กที่ไม่ได้ เรียนหนังสือ, เด็กพิการ, เด็กขาดสารอาหาร
ในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต และเด็กยากจนในเมืองและเด็กข้ างถนน
องค์ การช่ วยเหลือเด็กทํางานทั่วประเทศไทย โดยเข้ าถึงเด็กในห้ าพื ้นที่ในกรุงเทพฯ ในค่ายผู้อพยพลี ้ภัยเก้ า
แห่งตามแนวชายแดนภาคตะวันตก และในพื ้นที่ชายแดนที่มีประชากรครอบครัวข้ ามชาติอาศัยอยู่มาก รวมทัง้
ในพื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบจากความขัดแย้ งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในพื ้นที่ท่ไี ด้ รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิ
ปั จจุบนั องค์การช่วยเหลือเด็กกําลังมองหาแนวทางการดําเนินโครงการเพื่อชนกลุม่ น้ อย และในพื ้นที่ทรุ กันดาร
ที่ห่างไกลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

แนวทางการทํางาน
1.
2.
3.
4.

เราจะเป็ นผู้นําในการห้ ามการลงโทษทางกายและการทําให้ อบั อายในประเทศไทย โดยผลักดันให้ บญ
ั ญัติขึ ้นเป็ นข้ อกําหนดของกฎหมาย มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการ
ดังกล่าวที่เหมาะสม และนําไปบังคับใช้
เราจะริ เริ่ มโครงการเพื่อความปลอดภัยและอยูร่ อดของเด็ก โดยทํางานเรื่องประเด็นปั ญหาในบริ บทที่จะนํามาเป็ นต้ นแบบให้ แก่ประเทศอืน่ ๆอีกหลายประเทศ
เราจะทําให้ นโยบาย "การศึกษาสําหรับทุกคน" ของประเทศไทยเป็ นจริ ง เพื่อช่วยเหลือกลุม่ ประชากรที่ถกู มองข้ าม เช่น กลุม่ คนข้ ามชาติ ผู้ลี ้ภัย ชนพื ้นเมือง และกลุม่ คน
ยากจนในเมือง
เราจะสร้ างต้ นแบบของแนวทางที่องค์การช่วยเหลือเด็กควรปฏิบตั ิตามในประเทศรายได้ ปานกลาง โดยสาธิตการใช้ นวัตกรรมและการทํางานร่วมกับภาคเอกชน
ลําดับความสําคัญของการดําเนินการ

แผนการดําเนินงานเรื่องเพศ

แผนการดําเนินงานเรื่องการฟื ้ นตัว

- การบริ หารจัดการโครงการที่ดีขึ ้น
- ความสามารถด้ านมนุษยธรรมที่เพิ่มมากขึ ้น
- การจัดหาแหล่งทุนที่หลากหลายมากขึ ้น
- ความสามารถด้ านการรณรงค์ที่แข็งแกร่งขึ ้น
- วิธีการทํางานกับภาคีที่ดีขึ ้น
- บริ การสนับสนุนการปฏิบตั ิการที่เข้ มแข็งมากยิง่ ขึ ้น

- การประเมินเรื่องเพศและแผนการดําเนินงาน
- บูรณาการ ‘เลนส์เปิ ดมุมมอง’ เรื่องเพศ
ในการออกแบบโครงการ
- มุง่ เป้ าไปที่ผ้ ชู ายและเด็กผู้ชายเพื่อสร้ างความตระหนัก
ถึงการป้องกันการลงโทษทางกายและการทําให้ อบั อาย
- ปรับปรุงสถานการณ์เพื่อผู้หญิงทํางาน

- ทีมทํางานที่เชื่อมัน่ ในเรื่องการฟื น้ ตัว
- บูรณาการการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์
- แผนงานเรื่ องความปลอดภัยรอบด้ านในโรงเรี ยนและ
การฝึ กอบรมทัว่ ทังประเทศ
้
- โครงการทํางานเพื่อความปลอดภัยทางนํ ้า

การคุ้มครองเด็ก

สถานการณ์ ในประเทศไทย*
การคุ้มครองเด็กจากความรุนแรง
• ความรุ นแรงในครอบครัวในประเทศไทยมีเพิ่มขึน้ โดยมี
ครัวเรือนถึง 30% ที่ได้ รับการสํารวจรายงานถึงการกระทําทารุณ
(2555)
•

สถานการณ์ ค้ามนุษย์ ถกู ปรับลดระดับลงสู่กลุ่มที่ 3 (Tier 3)

•

โดยประเทศไทยเป็ นแหล่งที่มา แหล่งส่งต่อ และปลายทางของ
การค้ ามนุษย์
การขลิบอวัยวะเพศสตรี ยังคงมีอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การดูแลที่เหมาะสม
• เด็กกําพร้ าและเด็กที่ถกู ทอดทิ ้งกว่า 88,000 คนอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ที่ไม่มีการวาง
ระเบียบควบคุม
• เด็กๆ 21% (มากกว่ า 3 ล้ านคน) ในประเทศไทยไม่ ได้ อาศัย
อยู่กับพ่ อหรือแม่ ของตน เนื่องจากการย้ ายถิ่นฐาน
ภายในประเทศ
การคุ้มครองจากงานอันตราย
•

ผลสํารวจโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในจังหวัด
หลักๆ พบว่าเด็กที่ถกู ใช้ แรงงานกว่า 35% อายุตํ่ากว่า 15 ปี และ
44% จัดอยูใ่ นประเภทถูกใช้ แรงงานเด็กในรู ปแบบที่เลวร้ าย
ที่สุด
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ยุทธศาสตร์ ก้าวข้ ามสากล: ได้ รับการคุ้มครอง
ไม่ ผ่อนปรนเรื่ องความรุ นแรงในเด็กอีกต่ อไป
ภายในปี 2573 ในประเทศไทย . . .
- เด็กทุกคนในโครงการการดูแลทางเลือกที่ได้ รับการสนับสนุนโดยองค์การช่วยเหลือเด็ก
จะได้ รับการบริการด้ านคุณภาพต่ างๆ
- ครอบครัวไทยส่วนใหญ่ปฏิบตั ิตามวิธีการสร้ างวินัยเชิงบวก
- เด็กข้ ามชาติและเด็กที่ไม่ มีสถานะ 300,000 คน ไม่ต้องเผชิญกับการถูกทําร้ าย
และเอารัดเอาเปรี ยบเพราะตนเป็ นเด็กข้ ามชาติอีกต่อไป
- ผู้ให้ บริการ (นักสังคมสงเคราะห์และผู้ดแู ล) มีทกั ษะเพียงพอในการให้ ความช่วยเหลือ
ในเรื่องการคุ้มครองเด็ก

ผลการทํางานในประเทศไทยภายในปี 2561
การคุ้มครองเด็กจากความรุ นแรง
 การสัง่ ห้ ามมิให้ มีการลงโทษทางกายและที่อนั ตรายในทุกสถานการณ์ได้ รับการบรรจุไว้ ในแผนการทบทวนพระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็ก
 ครูและผู้ปกครอง 60% ที่ได้ รับการอบรมนําวิธีสร้ างวินยั เชิงบวกไปใช้ ในห้ องเรียนและที่บ้าน
 เด็กเข้ าถึงข้ อมูลในการคุ้มครองตนเองจากการทารุณกรรมทางเพศและการค้ ามนุษย์ที่อาจเกิดขึ ้นได้
 ภาคีจากภาคประชาสังคมสามารถทําให้ เด็กคุ้มครองตนเองได้ ดีขึ ้นในจังหวัดชายแดนใต้
 เด็กที่ได้ รับผลกระทบจากการย้ ายถิ่นที่ไม่ปลอดภัยเข้ าถึงบริการให้ ความคุ้มครองต่างๆได้
การดูแลที่เหมาะสม
 ที่พกั พิง 60% ในอําเภอแม่สอดดําเนินการได้ ตรงตามมาตรฐานการคุ้มครองและดูแลเด็กขององค์การช่วยเหลือเด็ก
 ความสามารถของภาคีในด้ านมาตรฐานการดูแลในบริ บทเรื่องมนุษยธรรมมีความเข้ มแข็งขึ ้น
 บทวิเคราะห์สถานการณ์ของเด็กไร้ การเหลียวแลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกนํามาใช้ เพื่อการออกแบบและนําร่องโครงการที่มงุ่ เน้ นการดูแลเด็กและการฟื น้ ฟูที่ดีขึ ้น
การคุ้มครองเด็กจากงานที่อันตราย
 ภาคีภาคเอกชนอย่างน้ อยสามแห่งในสมุทรปราการดําเนินงานสอดคล้ องกับหลักการธุรกิจด้ านสิทธิเด็ก
ระบบการคุ้มครองเด็ก
 มีการนําแนวทางปฏิบตั ิเพื่อการดูแลไปใช้ ในระดับชาติสําหรับเด็กที่อยู่ในการดูแลทางเลือก
 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาตินําแนวทางเรื่ องระบบการคุ้มครองเด็กระดับชุมชนไปใช้
 มาตรฐานขันตํ
้ ่าเพื่อการคุ้มครองเด็กในสถานการณ์ฉกุ เฉิน (Child Protection Minimum Standard for Emergencies: CPMS) ได้ รับการนําไปใช้ เป็ นแนวทางหลักในแผน
เตรี ยมความพร้ อมและระงับสถานการณ์ฉกุ เฉินของประเทศไทย
*ข้ อมูลอ้ างอิงทั ้งหมดอยู่ในเอกสารยุทธศาสตร์ การดําเนินงานประจําปี 2559-2561 ฉบับเต็ม สามารถติดต่อเพื่อขอดูเอกสารได้ ที่ info.thailand@savethechildren.org

การศึกษา
สถานการณ์ ในประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ ก้าวข้ ามสากล: เรี ยนรู้
เด็กทุกคนได้ รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทีม่ ีคุณภาพ

การศึกษาระดับปฐมวัย
เด็กในชนบท 38% และเด็กข้ ามชาติ 78% ไม่ ร้ ู หนังสือและการคํานวณ
พืน้ ฐานจําเป็ น
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
• ประเทศไทยเป็ นหนึง่ ในอีก 15 ประเทศที่รวมกันแล้ วมีเด็กเป็ น
จํานวน 50% ของโลกที่ไม่ได้ เรียนหนังสือ โดยมีเด็กที่ไม่ได้ เรี ยน
หนังสืออยู่อย่างน้ อย 611,000 คนในประเทศไทย
• เด็กข้ ามชาติ 60% ไม่ ได้ เรี ยนหนังสือ โดยในจํานวนเด็กที่
เรียนในโรงเรียนไทยมี 4% ที่ได้ เรียนในระดับมัธยมศึกษา
• การที่ไม่มีนโยบายในการใช้ ภาษาที่ไม่ ได้ เป็ นภาษาหลักทําให้
เกิดผลจากการศึกษาที่ไม่เท่าเทียม เช่น นักเรียนชันป.3
้ ใน
จังหวัดภาคใต้ 42% สอบตกภาษาไทย
การติดตามและตรวจสอบพันธะของรัฐต่ออนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก
มีเด็ก 30,000 คนในค่ ายผู้อพยพไม่มีโอกาสในเส้ นทางการศึกษาต่อที่
ชัดเจนเพื่อเข้ าเรียนหากต้ องเดินทางกลับพม่า
การศึกษาในภาวะฉุกเฉินในภาคใต้
โรงเรี ยน 79 แห่งถูกใช้ เป็ นฐานทัพกลุม่ ติดอาวุธ ครู 170 คนและเด็ก 120
คนถูกฆ่ าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความขัดแย้ ง

ภายในปี 2573 ในประเทศไทย . . .
• เด็กข้ ามชาติ 90% ได้ รับการศึกษาและสามารถอ่านหนังสือได้
• เด็กผู้ลภี ้ ยั ในเมือง 90% เข้ าถึงการศึกษาที่ได้ รับการรับรองและแสดงความสามารถ
ในการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้ องได้
• เด็กชาวเขาและชนกลุ่มน้ อย 90% เข้ าถึงการศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่มีคณ
ุ ภาพในภาษาที่
ตนเข้ าใจและแสดงความสามารถในการเรี ยนรู้ที่เกี่ยวข้ องได้
• เด็กพิการ 90% เข้ าถึงการศึกษาแบบเรี ยนรวมที่มีคณ
ุ ภาพ
• เด็กที่ได้ รับผลกระทบจากความขัดแย้ งและภาวะฉุกเฉิน 90% เข้ าถึง
สภาพแวดล้ อมเพื่อการเรี ยนรู้ที่ปลอดภัยและแสดงความสามารถในการฟื น้ ตัวได้

ผลการทํางานในประเทศไทยภายในปี 2561
การดูและการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย
 โครงการนําร่องการศึกษาระดับปฐมวัยของเด็กข้ ามชาติและเด็กชนกลุม่ น้ อยแสดงให้
เห็นว่าโรงเรี ยนมีการเตรียมความพร้ อมด้ านการศึกษาและตัวชี ้วัดด้ านการรู้หนังสือที่
จําเป็ นที่ดีขึ ้นอย่างน้ อย 30%
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
 มีจํานวนเด็กข้ ามชาติได้ เรียนจากการศึกษาที่ได้ รับการรับรองคุณภาพผ่านการรณรงค์
สาธารณะและการประสานงานร่วมกับภาครัฐในพื ้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ ้นอีก 20%
 เด็กข้ ามชาติในโครงการนําร่องด้ านภาษามีทกั ษะการอ่านภาษาไทยเพิ่มขึ ้น 30%
 คุณภาพด้ านการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวมในอย่างน้ อยสามอําเภอที่มีเด็กชน
กลุม่ น้ อยหรื อเด็กชาวเขาเป็ นอัตราสูงได้ รับการปรับปรุงดีขึ ้น โดยดําเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานรัฐในพื ้นที่นนๆ
ั้
 เด็กข้ ามชาติอย่างน้ อย 80% เข้ าถึงการศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่มีคณ
ุ ภาพจนกว่ามีแนว
ทางแก้ ไขปั ญหาที่ยงั่ ยืนได้
การติดตามและตรวจสอบพันธะของรัฐต่ ออนุสัญญาว่ าด้ วยสิทธิเด็ก
 รัฐบาลนํานโยบายและโครงการที่มีประสิทธิภาพและอิงหลักฐานไปใช้ สง่ เสริ มการ
เข้ าถึงการศึกษาและการเรียนรู้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสมากที่สดุ ในประเทศไทย (ซึง่ รวมทัง้
เด็กข้ ามชาติ เด็กชนกลุม่ น้ อย และเด็กชาวเขา)
 มีการนําแผนและนโยบายต่างๆไปใช้ เพื่อให้ รัฐบาลพม่ายอมรับนักเรียนและครูกลับเข้ า
ประเทศและเกิดระบบการศึกษาในชุมชน
การศึกษาในภาวะฉุกเฉิน
 มีการพัฒนาและประเมินแนวทางที่มีประสิทธิภาพสําหรับการศึกษาแบบบูรณาการ
และการคุ้มครองเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รวมทัง้ เรื ่องความปลอดภัยในโรงเรี ยน
การลดความเสีย่ งด้านภัยพิบตั ิ การใช้ภาษาแม่ และการเรี ยนรู้ทางอารมณ์และสังคม)
ุ ภาพในช่วง
 เด็กที่ได้ รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเข้ าถึงการศึกษาที่ปลอดภัยและมีคณ
ภาวะฉุกเฉินได้
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อนามัย โภชนาการ และความปลอดภัยของเด็ก
สถานการณ์ ในประเทศไทย
อนามัยและโภชนาการ:
• ปั ญหาเรื่องนํ ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ แคระแกร็น และนํ ้าหนักเกินเกณฑ์ได้ เพิ่มขึ ้นในบรรดา
เด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี : มีเด็ก 6.7% อยู่ในภาวะขาดสารอาหารอย่ างรุ นแรง ในช่วง 6
เดือนแรกของชีวิต
• ณ อัตราส่วน 12% ทําให้ ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีอัตราการเลีย้ งทารกด้ วยนมแม่
อย่ างเดียวตํ่าสุดเป็ นอันดับสองของโลก
• ภาวะนํ ้าหนักเกินเกณฑ์ในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี เพิม่ ขึ ้นถึงสองเท่าในช่วงปี 2548 และ
2555 – ปั จจุบนั อยูท่ ี่ 11%
• ประเทศไทยมีอัตราการตัง้ ครรภ์ ในวัยรุ่ นตอนกลางถึงปลายมากเป็ นอันดับสอง
ของโลก
• ในปี 2553 มีวยั รุ่นตังครรภ์
้
80,000 ราย 14% ในจํานวนนีจ้ บการตัง้ ครรภ์ ด้วยการ
ทําแท้ งที่ผิดกฎหมาย
• งานวิจยั พบว่าเยาวชนมีตระหนักเรื่องเชื ้อเอชไอวีลดน้ อยลง และนิยมการมีคนู่ อนหลาย
คนเพิ่มมากขึ ้น
ความปลอดภัยของเด็ก:
• การบาดเจ็บในเด็กทําให้ จํานวนการเสียชีวิตในประเทศไทยมากกว่ าจากโรคภัยไข้
เจ็บและการติดเชือ้ ต่ างๆ รวมกัน
• ทุกๆ ปี มีเด็กเกือบ 2,650 คนเสียชีวติ จากการจมนํา้
• การจมนํ ้าทําให้ เกิดการเสียชีวิตเป็ นจํานวนเกือบครึ่งหนึ่ง (46%) ของการเสียชีวิต
ของเด็กทัง้ หมดในกลุ่มอายุ 1-4 ปี
•
•
•

ตามรายงานองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทยมีถนนที่เป็ นอันตรายที่สุดเป็ น
อันดับ 2 ของโลก
เด็กกว่า 2,600 คนต้ องเสียชีวติ และกว่ า 72,000 คนได้ รับบาดเจ็บบนท้ องถนน
ของไทยทุกๆ ปี
มีเด็กเพียง 7% เท่ านัน้ ที่สวมหมวกนิรภัยแม้ วา่ พ่อแม่จะสวมหมวกฯก็ตาม

ยุทธศาสตร์ ก้าวข้ ามสากล: มีชีวติ อยู่รอด
ไม่ มีเด็กคนใดเสียชีวติ จากเหตุท่ปี ้ องกันได้ ก่อนวันเกิดอายุ 5 ปี
ภายในปี 2573 ในประเทศไทย . . .
- อัตรานํ ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์เมื่อเทียบกับส่วนสูงของเด็กลดลง
เหลือตํา่ กว่า 3% ในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี
- สาเหตุหลักในปั จจุบนั ของอัตราการตายของเด็กในประเทศไทย
ซึง่ ได้ แก่ การจมนํ ้า (สาเหตุการตายอันดับ 1 ของเด็กอายุ 1-4
ปี ) และอุบตั ิเหตุบนท้ องถนน มีอตั ราลดลง 80%

ผลการทํางานในประเทศไทยภายในปี 2561
โภชนาการมารดา ทารก และเด็กเล็ก
 พัฒนาความร่วมมือด้ านการวิจยั เพื่อระบุถงึ สาเหตุและทางออกของปั ญหาการเลี ้ยงเด็กและทารกที่ไม่ถกู หลักสุขภาพในเมืองสองแห่ง (สมุทรปราการและแม่สอด)
 มีอตั ราการเลี ้ยงทารกด้ วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในอําเภอตัวเมืองสองแห่งเพิ่มมากขึ ้น 20%
 ขยายและปรับปรุงคุณภาพการคุ้มครองมารดาในสถานที่ทํางานโดยร่วมมือกับภาคีภาคเอกชนสองแห่งในสมุทรปราการและแม่สอด
 ให้ ความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมที่ค้ มุ ครอง ส่งเสริ ม และสนับสนุนการเลี ้ยงทารกด้ วยนมแม่ และการทํางานเพื่อส่งเสริมโภชนาการในทารกและเด็กเล็กที่เหมาะสมใน
พื ้นที่การดําเนินงานขององค์การช่วยเหลือเด็ก
สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่ น
 นําร่องแนวทางโครงการเรื่ องเพศศึกษาโดยใช้ วิธีปฏิบตั ิสคู่ วามเป็ นเลิศภายใต้ โครงการเรื่องการศึกษาสองโครงการเดิม
ความปลอดภัยรอบด้ านในโรงเรี ยน
 ความปลอดภัยบนท้องถนน: อัตราที่ลดลง 30% ของจํานวนเด็กเสียชีวิตหรือได้ รับการบาดเจ็บที่ศีรษะอันแป็ นผลมาจากอุบตั ิเหตุบนท้ องถนน
 ความปลอดภัยทางนํ้า: ดําเนินการวิจยั และนําร่องโครงการด้ านความปลอดภัยทางนํ ้าเพื่อลดจํานวนการเสียชีวิตจากการจมนํ ้าของเด็กที่อายุตํ่ากว่า 5 ปี ได้ 30% ในพื ้นที่
นําร่อง
 ความปลอดภัยในโรงเรี ยน: ให้ 50% ของสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาดําเนินการตามเสาหลักที่ 3 (การให้ ความรู้เรื่องลดความเสีย่ งและการฟื น้ ตัว) ของกรอบการ
ดําเนินงานความปลอดภัยรอบด้ านในโรงเรี ยน
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