
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

 
ตัวชี้วัด     : ………อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ……. 
เป้าหมาย  : ………ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน… 
ผลลัพธ์  : ………32.9 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน…. 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1. การผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน
ระดับเขตและระดับจังหวัดของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพ้ืนที่ 

2. การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly 
Health Services) อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

3. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ป ี
 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
จากการติดตามแนวโน้มอัตราการคลอดมีชีพในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จากส านักบริหารการทะเบียน 

กรมการปกครอง พบว่าอัตราการคลอดในวัยรุ่นสูงที่สุดใน พ.ศ. 2554 และ 2555 คือ 53.4 ต่อพัน หลังจากนั้นมี
แนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้  

 อัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 10-14 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน มี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล พ.ศ. 2555-2559 เท่ากับ  1.8, 1.7, 1.6, 1.5 และ 
1.4 ตามล าดับ โดยอัตราการคลอดในปี 2559 (ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผลงานปี 
2560) เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย คือไม่เกิน 1.4 ต่อพัน 

 อัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน พบว่า
มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ข้อมูล พ.ศ. 2555-2559 เท่ากับ 53.4, 51.2, 47.9, 44.8 และ 
42.5 ตามล าดับ โดยอัตราการคลอดในปี 2559 (ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผลงานปี 
2560)  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ ไม่เกิน 42 ต่อพัน 

โดยปัจจุบันการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้น แนวโน้มอัตราการคลอดมีชีพในวัยรุ่น
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านลดลงเรื่อยๆ ทั้งในกลุ่มอายุ 10-14 ปี และ 15-19 ปี โดยอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 
ปี เท่ากับ 1.8, 1.7, 1.6, 1.5 และ 1.4 ในปี 2555-2559 ตามล าดับ และอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
เท่ากับ 53.4, 51.1, 47.9, 44.8 และ 42.5 ในปี 2555-2559 ตามล าดับ การใช้สถิติการคลอดมีชีพจากสถิติ
สาธารณสุข (ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) นั้นไม่สามารถดูข้อมูลในปีปัจจุบันได้ อัตราการคลอดของปี 2561 จะได้รับ
ในปี 2562  ดังนั้นกรมอนามัยจึงได้ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center  (HDC)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถติดตามสถานการณ์ปัจจุบันได้ มาใช้ในการติดตาม
สถานการณ์ในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ของการตรวจราชการ  ซึ่งข้อมูลจากระบบ HDC มีความแตกต่างกับข้อมูล
อัตราการคลอดมีชีพจากฐานทะเบียนราษฎร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้ฐานการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นใน พ.ศ. 2561 กรมอนามัย โดยส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ จึงจะใช้ข้อมูลอัตราการคลอดจาก HDC น ามา
ปรับให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับข้อมูลที่แท้จริงมากขึ้น โดยการน าค่า HDC ในปีปัจจุบันมาคูณกับค่า adjusted 
(อัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์ปีที่ผ่านมาหารด้วยอัตราการคลอดจากระบบ HDC ปีที่ผ่านมา) เป็นค่า 

แบบรายงาน ตก. 2 



๕๕๗ 
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HDC adjusted ส าหรับใช้ในการติดตามสถานการณ์ในปีปัจจุบัน ซึ่งหลังจากการปรับ (adjusted) แล้วพบว่าอัตรา
การคลอดมีความใกล้เคียงกับอัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์มากยิ่งขึ้น โดยอัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15-19 ปี (HDC adjusted) ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3/2561 เท่ากับ 32.9 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 
คน 

 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวชี้วดั รายการ

ข้อมูล 
เขตที ่1 เขตที ่2 เขตที ่3 เขตที ่4 เขตที ่5 เขตที ่6 เขตที ่7 เขตที ่8 เขตที ่9 เขตที ่10 เขตที ่11 เขตที ่12 ภาพรวม

ประเทศ 

อัตราการ
คลอดมี
ชีพใน
หญิงอายุ 
15-19 ป ี

เป้าหมาย
รายเขต 
(อัตราต่อ
พัน) 

32.0 40.8 41.9 41.3 47.4 49.5 34.7 40.6 40.9 36.9 43.1 34.8 40 

ผลงาน 
(อัตราต่อพัน) 

26.7 36.7 31.9 33.2 41.0 42.4 28.7 32.6 30.1 25.9 37.6 29.2 32.9 

 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น ส่งผลให้กระบวนการของการแก้ไข ปัญหา

ตั้งครรภ์วัยรุ่นมีความชัดเจนและคล่องตัวในการด าเนินการมากขึ้น ได้แก่ ท าให้มีการก าหนดหน้าที่สอนเพศศึกษาใน
สถานศึกษา การเข้าถึงค าปรึกษาและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ท่ีมีหลักเกณฑ์ชัดเจน การก าหนดให้
คณะกรรมการฯ สามารถแต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ือด าเนินงานตามบทบาทภารกิจต่างๆ ท าให้สามารถขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานได้รวดเร็วขึ้น มีการแต่งตั้งอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานครไปแล้วจ านวน 76 จังหวัด และใน พ.ศ. 2561 ก าหนดเป้าหมายให้มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ปัจจุบันมีจังหวัดที่จัดประชุมคณะอนุกรรรมการฯ ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2  
ไปแล้วจ านวน 73 จังหวัด (ร้อยละ 94.8) และ 20 จังหวัด (ร้อยละ 26) ตามล าดับ  

 
2. มีการด าเนินงานเพ่ือการผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับเขตและระดับจังหวัด โดยมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และคณะอนุกรรมการต่างๆ มีติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของหน่วยงานเจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งในระดับกระทรวงและในระดับจังหวัด 

 
3. มีการด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth 

Friendly Health Services) อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่นโดยการเยี่ ยมพลัง
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการและขับเคลื่อน
การด าเนินงานอ าเภออนามัยการเจริญ พันธุ์  ระดับเขตและจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไกของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ โดยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขระดับต่างๆ เพื่อเอื้อให้วัยรุ่นและ
เยาวชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตรในรูปแบบที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการ  มีการเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลใน
เขตรับผิดชอบให้ด าเนินงานตามมาตรฐานYFHS ฉบับบูรณาการร่วมกับเกณฑ์อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 



๕๕๘ 
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4. การเร่งรัดด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ า ส่งเสริมให้หญิงวัยรุ่นหลังคลอดหรือหลังแท้งทุก

รายได้รับค าปรึกษา เพ่ือได้รับบริการการคุมก าเนิดโดยเฉพาะการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วง
อนามัย)  มีการจัดอบรมทักษะการให้บริการคุมก าเนิดด้วยวิธีฝังยาคุมก าเนิดให้พยาบาลวิชาชีพ และการเร่งรัดชี้แจง
ท าความเข้าใจกับทุกจังหวัดเพ่ือให้เข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการคุมก าเนิดด้วยวิธีฝังยา
คุมก าเนิดและการใส่ห่วงอนามัยของ สปสช. 

 4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

 1. การขับเคลื่อนจังหวัดไม่เข้าใจชัดเจนในการขับเคลื่อน พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น ขาด Action plan ระดบัจังหวัด ไม่มีแผนระดับอ าเภอ 

  2. การเข้าถึงบริการ YFHS ของวัยรุ่นในรูปแบบการมารับบริการในคลินิกวัยรุ่นมีน้อย  

 3. การตั้งครรภ์ซ้ าสูง  เนื่องจากปัจจัยทั้งตัววัยรุ่นและครอบครัวที่ไม่ให้ความส าคัญกับการคุมก าเนิดหลังคลอด
หลังแท้ง การเกิดอาการข้างเคียงหลังได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรจึงมีการถอดยาฝัง/ถอดห่วงอนามัย และ
ปัจจัยจากผู้จัดบริการที่บุคลากรที่สามารถให้บริการการได้ยังมีไม่ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล ขาดการให้ส่งเสริมให้
ได้รับการปรึกษาเพ่ือรับบริการคุมก าเนิดอย่างจริงจัง รวมทั้งยังพบปัญหาการขาดแคลนเวชภัณฑ์การคุมก าเนิด จึง
ไม่สามารถให้บริการแก่วัยรุ่นก่อนออกจากโรงพยาบาลได้  

 
 5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 
1. การบูรณการการแก้ไขปัญหาใน
วัยรุ่นร่วมกันภายใต้
คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในระดับจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร 
  

- สนับสนุนการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด 
เพ่ือขับเคลื่อน พรบ. การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นระดับจังหวัด 
- เน้นประชาสัมพันธ์ พรบ. ฯ 
ให้กับสถานบริการสาธารณสุข
รับทราบและด าเนินการ 
- จังหวัด ติดตาม สนับสนุน และ
พัฒนาโรงพยาบาลและอ าเภอให้
ผ่านมาตรฐาน YFHS และอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์ 
 

- การชี้แจงแนวทางด าเนินงานในฐานะ
เลขานุการ ภายใต้ พรบ. การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 
2559 ให้ชัดเจน 
- ผู้บริหารทุกระดับ และ ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องรู้เท่าๆกัน และเดินหน้าท างานไป
ด้วยกันทั้งหมด (ให้ความส าคัญอย่าง
ต่อเนื่อง  ท าให้เป็นนโยบายระดับต่างๆ) 
- ชี้ แ จ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ม ติ
คณะกรรมการให้ชัดเจน 
- การติดตามผลการขับเคลื่อน ถ่ายทอด
กฎกระทรวง  
- สนับสนุนงบประมาณ อย่างต่อเนื่อง
และเพียงพอ 

ระบบข้อมูล/องค์ความรู้เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
 2 .  ข้ อ มู ล ก า ร เ ข้ า ถึ ง บ ริ ก า ร

- สสจ. ควรมีบทบาทในการแจ้ง
ไปยังสถานบริการระดับต่างๆ ที่มี
การรายงานข้อมูลในระบบ HDC 

- มีหน่วยงานกลางเพ่ือเป็นแกนหลัก
เรื่องระบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตั วชี้ วัด  โดยการหารือร่ วมกับ



๕๕๙ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

คุมก าเนิดในระบบ HDC ไม่ตรงกับ
ข้ อ มู ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
โรงพยาบาล  
3. ขาดข้อมูลในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของวัยรุ่นในพ้ืนที่  วัยรุ่น
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มด้อยโอกาสในพ้ืนที่ 
เพ่ือใช้ในวางแผน และติดตามผล
การด าเนินงานการด าเนินงาน 

ตรวจเช็คความถูกต้อง ครบถ้วน
ของข้อมูลในระบบที่ปรากฏ 
- ในกรณีที่พบข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่
ครบถ้วน ต้องแจ้งไปยัง สสจ. 
เพ่ือประสานไปยังหน่วยงานที
เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
- จังหวัดควรให้ความส าคัญ และ
ก าหนดแผนงาน โครงการเพ่ือ
ศึกษาวิจัย และเฝ้าระวังในด้าน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น 
- ควรมีการเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่นด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การท า 
case management ใช้
กระบวนการ counseling 
ศึกษาวิจัย R2R เพ่ือหาเหตุปัจจัย
ที่เก่ียวข้องที่มีผลต่อการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น ของแต่ละพ้ืนที่ เพื่อหา
แนวทางแก้ไขที่สอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

เจ้าภาพตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนาระบบรายงาน
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
- ก าหนดแผนการชี้แจงให้จังหวัด และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจตรงกันใน
ระบบฐานข้อมูลการรายงานอัตราการ
คลอดจากแหล่งต่างๆ ที่มีอยู่  

การจัดการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ซ้ า 
4.  การตั้งครรภ์ซ้ าสูง  ขาดบริการ
ให้ค าปรึกษาเพ่ือส่งเสริมการได้รับ
บริการคุมก าเนิดหลังคลอดหรือหลัง
แท้ง โดยเฉพาะการได้รับบริการ
คุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่ งถาวร (ยาฝั ง
คุมก าเนิด/ห่วงอนามัย) น้อย 
5. การขาดเวชภัณฑ์คุมก าเนิดกึ่ง
ถาวร ไม่มีการส ารองเวชภัณฑ์ให้
พร้อมใช้ หรือมีไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ของการคุมก าเนิดด้วย
วิธีกึ่งถาวรในภาพกว้างทางสื่อ
โทรทัศน์  
- ผลักดันนโยบายผ่าน
คณะกรรมการ MCH board 
ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
เน้นการคุมก าเนิดกึ่งถาวรใน
มารดาวัยรุ่น 
- โรงพยาบาลควรมีการจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ส ารองไว้เพ่ือให้บริการ
มารดาวัยรุ่นที่สมัครใจในการ
คุมก าเนิดกึ่งถาวร 
ปรับระบบการให้บริการ
คุมก าเนิดในวัยรุ่น ให้คุมก าเนิด
หลังคลอดทันที หรือภายใน 42 
วันหลังคลอด ทั้งแบบกึ่งถาวร 
หรือแบบถาวร หรือวิธีชั่วคราว
ก่อนกลับบ้าน ไม่รอนัดครั้งหน้า 

- ก าหนดมาตรการเพ่ือให้ รพ.มีการ
ส ารองเวชภัณฑ์คุมก าเนิดกึ่งถาวรให้
พร้อมส าหรับให้บริการได้ทันที 
- ก าหนด และสนับสนุนบทบาทของ 
สสจ. ในการก ากับติดตามระบบการ
ส า ร อ ง เ ว ช ภั ณ ฑ์ คุ ม ก า เ นิ ด ข อ ง
โรงพยาบาลในพ้ืนที่รับผิดชอบ 



๕๖๐ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ซึ่งอาจท าให้ผู้รับบริการเปลี่ยนใจ  

6. ความเชื่อและวิถีชีวิตของวัยรุ่น
บางพ้ืนที่ วัยรุ่นตั้งครรภ์บางแห่งมี
ความเชื่อ ค่านิยมในการตั้งครรภ์ซ้ า 
จากประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติ หรือการ
ส่งเสริมสนับสนุนจากครอบครัวให้
แม่วัยรุ่นตั้งครรภ์ต่อ เช่น กลุ่มชาติ
พันธุ์ กลุ่มชายขอบ วัฒนธรรมทาง
ศาสนา เป็นต้น 

- การบูรณาการร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการในการ
ส่งเสริมความรู้ด้านเพศวิถีศึกษา 
ทักษะชีวิต แก่วัยรุ่นใน
สถานศึกษา 
- การค้นหาวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
ด้อยโอกาส เพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย 
- เน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ 
และตระหนักในการคุมก าเนิดใน
วัยรุ่นหลังคลอด โดยเฉพาะการ
คุมก าเนิดกึ่งถาวรซึ่งสามารถ
คุมก าเนิดได้นานกว่าคุมก าเนิด
ชนิดชั่วคราว เพ่ือเว้นระยะการ
ตั้งครรภ์ 

- การก ากับติดตามกลไกการบูรณาการ
ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ า ง ก ร ะ ท ร ว ง  แ ล ะ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการก าหนด
มาตรการ กลไกการด าเนินงานเพ่ือ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ สุขภาพทาง
เพศให้แก่วัยรุ่นทุกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ อย่าง
คลอบคลุม รอบด้าน และไม่ซ้ าซ้อน
ระหว่างหน่วยงาน 

บทบาทของครอบครั ว  ชุ ม ชน 
ท้องถิ่น 
7. ครอบครัวปัจจุบัน พ่อแม่มีเวลา
ดูแลลูกน้อยลง ส่ งผลขาดความ
ใกล้ชิดกับลูก 
8. อปท. บางแห่งไม่ให้ความส าคัญ
ในการด า เนิ นงานส่ ง เสริ มด้ าน
คุณภาพชีวิตของประชาชน  
 

- การสนับสนุนส่งเสริมการ
ด าเนินงานเรื่องเพศคุยได้ เพื่อให้
พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถพูดคุย
และให้ค าปรึกษาลูกวัยรุ่นได้ 
- บูรณาการการท างานร่วมกับ 
MCH board เพ่ือหาแนวร่วมใน
การท างาน และ พัฒนาระบบเฝ้า
ระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นร่วมกับ
งานอนามัยแม่และเด็ก(เพ่ือลด
ภาวะเสี่ยงในแม่วัยรุ่น LBW, 
Anemia)  
 

- การส่งเสริมการด าเนินงานเพ่ือการ
สื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นและ
ครอบครัว 
- การสนับสนุนบทบาทชอง อปท. ใน
การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับพ้ืนที่ 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

1. ควรมีการชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารระดับจังหวัดเพ่ือให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนงานโดย
คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กระตุ้นและเร่งรัดให้มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ระดับจังหวัด และสนับสนุนการบูรณาการด าเนินงานร่วมกัน
ในพ้ืนที่เพ่ือก าหนดแผนงานโครงการ และร่วมสนับสนุนทรัพยากรด าเนินงานจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



๕๖๑ 
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2. ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรอย่างต่อเนื่อง  
3. การบริหารจัดการเพ่ือให้โรงพยาบาลมีเวชภัณฑ์คุมก าเนิดก่ึงถาวร (ยาฝัง/ห่วงอนามัย) เพียงพอ 

พร้อมส าหรับให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ท าความเข้าใจ และจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้วัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี
หลังคลอดหรือหลังแท้ง และสามี ญาติพ่ีน้อง เข้าใจและเข้าถึงบริการคุมก าเนิดด้วยกึ่งถาวรอย่างจริงจัง 

 

 7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
นวัตกรรม หนังสือ “ไม่นึกว่าจะเป็นแม่วัยใส”  ที่มาจากคนที่ท าคลินิกวัยรุ่น จ.น่าน จนกลายเป็นหนังสือ

อ่านนอกเวลาของจังหวัด 
 
 ผู้รายงาน....นางปิยะรัตน์  เอ่ียมคง............. 
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