การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ และผลกระทบ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อนาไปสู่การคาดการณ์และแก้ไขปัญหา
จากสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทย มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในภาพรวม และปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีความซับซ้อนและไม่อาจแก้ไขได้ด้วย
อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง ดังนั้น สมควรสร้างกลไกในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดําเนินการร่วมกัน
ของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และประชาสังคม เพื่อบูรณาการให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรมมีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องมีพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติฯ กําหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และอธิบดีกรมอนามัย เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอํานาจหน้าที่เสนอ
นโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อคณะรัฐมนตรี และให้คําปรึกษา แนะนํา และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชน เป็นต้น อีกทั้ง ยังได้ทําการแต่งตั้ง
คําสั่งที่ 3/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดย
มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีอํานาจหน้าที่
จัดทําแผนปฏิบัติการอย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับชาติของ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนและผลักดันการดําเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โดยมีศูนย์อนามัย ที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่
ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมอนามัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีบทบาท
หน้าที่ ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างความรอบรู้แก่ประชาชน เพื่อให้รู้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงาน
ของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข สนับสนุนต่อภารกิจของกรมอนามัย ตามตัวชี้วัดที่ 1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ
15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ทําการวิเคราะห์และทบทวนช่องว่างของระบบ
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกับมาตรฐาน โดยใช้เครื่องมือ AAIM และ PMQA ทั้งนี้ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขได้จัดประชุม
คณะกรรมการ PMQA หมวด 3,4 วันที่ 4 ก.ค. 62 เพือ่ ทบทวนมาตรการและแนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทใหม่ของ
กรมอนามัย และทบทวนความต้องการของกลุ่มลูกค้า (Customer)
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) รอบไตรมาสที่
3 - 4 (เม.ย. – ก.ค. 62) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลการวิเคราะห์ไตรมาสที่ 3-4 (เม.ย. - ก.ค. 62)

ตารางการทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลรอบ 5 เดือนหลัง โดยใช้เครื่องมือ AAIM การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยศูนย์
บริหารกฎหมายสาธารณสุข ตามตัวชี้วัดที่ 1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน
Assessment
หน่วยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย
Stakeholder
ศูนย์อนามัยที่ 1-12
และสถาบันพัฒนาสุข
ภาวะเขตเมือง

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค/ วิเคราะห์ GAP/
ความต้องการ/
ปัจจัยความสาเร็จ/ Best Practice

1. เป็นที่ปรึกษาแก่จังหวัด ในการ
จัดทาแผนบูรณาการให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
2. เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนการ
ดาเนินงานจังหวัด ในการกากับดูแล
สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้
สอดคล้องกับกฎหมาย
3. เป็นที่ปรึกษาให้แก่จังหวัด ในการ
สนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
4. ตอบข้อหารือข้อกฎหมาย แนวทาง
ปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่
จังหวัด สถานบริการสาธารณสุข ใน
พื้นที่และราชการส่วนท้องถิ่นในเขต

ปัญหาอุปสรรค/GAP
1. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยไม่ได้ถูกแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการตาม
กฎหมายทาให้ไม่มีบทบาทหน้าที่ในการ
ดาเนินงาน
2. ในการจัดประชุมหรือการดาเนินงาน
ตามกฎหมายในระดับจังหวัด บาง
จังหวัดไม่เชิญศูนย์อนามัยเป็นพี่เลี้ยง
เมื่อจัดประชุมแล้วไม่ได้แจ้งความ
คืบหน้า
3. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะในการ
วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ปัญหาต่างๆและภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
4. ศูนย์อนามัยบางแห่งไม่มีนิติกรเป็นที่
ปรึกษาด้านการดาเนินงานตามกฎหมาย
5. ระเบียบเบิกจ่ายงบประมาณไม่เอื้อ
ต่อการจัดอบรมภาคีเครือข่ายทาให้ไม

Advocacy

Intervention

Management

1. เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ

1. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้

1. กากับติดตามโดยการ

กระทรวงสาธารณสุขผ่าน

ศอ.ที่ 1-12 และสสม.

ตรวจราชการกระทรวง

คณะกรรมการสาธารณสุข

ใช้ A2IM เป็นเครื่องมือในการ

สาธารณสุขตามตัวชี้วัด

โดยรายงานผลการดาเนินงาน ดาเนินงานด้านกฎหมายของกรม

2. มีการกากับติดตามโดย

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอเชิง

อนามัย เช่น การวิเคราะห์ภาคี

คณะอนุกรรมการ

นโยบาย มาตรการต่อ

เครือข่าย ประสานงานกับเครือข่าย

คณะกรรมการตาม

ส่วนกลางและพื้นที่

เป็นต้น

กฎหมาย

2. แจ้งต่อผู้มีอานาจในการ

2. สนับสนุนเงินงบประมาณในการ

กากับติดตามตามกฎหมาย

ลงพื้นที่

โดยนาเสนอผลจากการ

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้

วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค

ศอ.และสสม. เน้นการ

ข้อเสนอแนะของ คสจ.

บูรณาการภาคีเครือข่ายผลักดัน/

ต่อคณะอนุกรรมการบริหาร

ขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่าน

การขับเคลื่อนฯและ

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/

คณะกรรมการสาธารณสุข

พชอ.

3. แจ้งต่อ ผอ. ศอ.1-12และ

4. พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานและ

Assessment
หน่วยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่
พื้นที่ที่รับผิดชอบ
5. สนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
อนามัยการเจริญพันธุ์ สาหรับวัยรุ่น
ให้แก่จังหวัด เพื่อสนับสนุนแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. สนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
อนามัยการเจริญพันธุ์ สาหรับวัยรุ่น
ให้แก่สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่
กากับดูแลสถานประกอบกิจการที่มี
ลูกจ้างวัยรุ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานที่ดูแลด้าน
สวัสดิการสังคมสาหรับวัยรุ่น
เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. เป็นสื่อกลางในการประสาน
ระหว่างหน่วยงานเลขานุการของ
คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
8. สนับสนุน ประสานงาน ในกรณีที่มี
ข้อร้องเรียน และรวบรวมข้อมูลแจ้ง
ส่วนกลาง

ปัญหาอุปสรรค/ วิเคราะห์ GAP/
ความต้องการ/
ปัจจัยความสาเร็จ/ Best Practice
สามารถในการดาเนินงานในเรื่อง
ดังกล่าวได้
6. ส่วนกลางยังไม่ชัดเจนในการ
ตั้งเป้าหมายในการทางาน/กรอบในการ
รายงานผลการดาเนินงาน
ความต้องการ
- สนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็น
ปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์
- เพิ่มความรวดเร็วในการชี้แจง
ถ่ายทอดแนวทางการดาเนินงานให้
ชัดเจน
ปัจจัยความสาเร็จ/Best Practice
- ศอ.1 เชียงใหม่ มีการกากับติดตามการ
ดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

Advocacy

Intervention

ผอ.สสม. รายงานผลการ

พัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้าระวังโดย

ดาเนินงานและแจ้งแนว

ภาคประชาชนมีส่วนร่วมกับ

ทางการปฏิบัติงานทางหนังสือ เจ้าหน้าที่
ราชการผ่านผู้บริหารกรม

5. สร้างกระแส สร้างความตระหนัก

อนามัย/และแจ้งเจ้าหน้าที่

ให้กับเจ้าหน้าที่ ประชาชน และ

ผ่านช่องทาง ไลน์กรุ๊ป คสจ.

ผู้ประกอบการให้ทราบสิทธิและ

และline Group กฎหมาย

หน้าที่ตามกฎหมาย และ

กรมอนามัย

ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานที่

4. มีการชี้แจงและสื่อสารใน

เกี่ยวข้องให้ทราบถึงอานาจหน้าที่

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ โดยเน้นการสร้างพลังภาคประชาชน
ศูนย์อนามัย เพื่อพัฒนา

ผ่านสื่อ Social ต่างๆ

ศักยภาพ ร่วมหารือกาหนด

6. พัฒนาโปรแกรมการกากับติดตาม

แนวทางการปฏิบัติงาน ทา

รายงานผลการดาเนินงานในการ

ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่

บังคับใช้กฎหมายที่เชื่อมโยง

ศูนย์อนามัยในการดาเนินงาน

ฐานข้อมูลทั่วประเทศแบบ online

ด้านการป้องกันและแก้ไข

เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชน

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เข้าถึงข้อมูลสะดวกรวดเร็ว สามารถ

และสนับสนุนหน่วยงานที่

จัดการปัญหาในพื้นที่ได้ทันต่อ

เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน

สถานการณ์

ตามบทบาทหน้าที่ตาม

7. มีข้อเสนอเชิงนโยบายให้มี

กฎหมาย เพื่อสนับสนุนการ

การกาหนดตัวชี้วัดโดยพื้นที่กาหนด

Management

Assessment
หน่วยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค/ วิเคราะห์ GAP/
ความต้องการ/
ปัจจัยความสาเร็จ/ Best Practice

Advocacy

Intervention

ดาเนินงานของศอ. และ สสจ. ตัวชี้วัดเองให้สอดคล้องนโยบาย
ให้สามารถทางานได้อย่างมี

ประเทศ กระทรวง และปัญหาของ

ประสิทธิภาพ

พื้นที่ ซึ่งควรวัดที่ Outcome ไม่ใช่
วัดที่ Process ส่วนกลางเป็น
ผู้สนับสนุนและมีส่วนร่วม โดยเน้นที่
การออกแบบระบบ เครื่องมือ
ประเมิน กากับติดตามโดยให้มี
หน่วยงานภายนอก เช่น
สถาบันการศึกษาหรือเอกชน
มาร่วมตรวจประเมิน เทียบข้อมูลกับ
โรงพยาบาล และสสจ. เป็นต้น
8. ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย
ปรับรูปแบบการบริหารงานโดยเน้น
การกระจายอานาจลงสู่พื้นที่ ศอ.
และสสจ. กระจายทรัพยากร คน
เงิน ของ ลงพื้นที่ ส่วนกลางต้องลด
คน เงิน ของ ปรับบทบาทการ
ดาเนินงานที่เน้นการออกแบบระบบ
กากับติดตาม โดยใช้เทคโนโลยี
9. ข้อเสนอเชิงนโยบายการวางแผน

Management

Assessment
หน่วยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค/ วิเคราะห์ GAP/
ความต้องการ/
ปัจจัยความสาเร็จ/ Best Practice

Advocacy

Intervention

Management

อัตรากาลังคนเพื่อป้องกันพนักงาน
ราชการลาออกไปบรรจุราชการ
โดยเสนอให้แก้ไขกฎหมาย/ระเบียบ
ในการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ถ้าจะมี
นโยบายลดข้าราชการ ดังนั้นหากมี
ตาแหน่งข้าราชการว่างจากการ
เกษียณหรือลาออกให้บรรจุใหม่เป็น
พนักงานราชการเท่านั้น ไม่ควรเปิด
สอบบรรจุข้าราชการเพิ่ม และควร
ปรับสวัสดิการพนักงานราชการและ
ข้าราชการให้เท่าเทียม ไม่ให้เกิด
ความเหลื่อมล้าในสายอาชีพราชการ
Customer
สถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วย
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ประกอบด้วย
สถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ
เอกชน สภากาชาด
ไทย หน่วยประกอบ
โรคศิลปะต่าง ๆ

- ดาเนินการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอ
- จัดให้มีบริการให้คาปรึกษา
- ให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ได้
มาตรฐาน
- รักษาความลับและความเป็นส่วนตัว
ของวัยรุ่นที่มารับบริการ

ปัญหาอุปสรรค/GAP
1. จนท.ของสถานบริการขาดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และกฎกระทรวง
กาหนดประเภทของสถานบริการและ
การดาเนินการของสถานบริการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. 2562

1. แจ้งไปยังผู้บริหาร สถาน

1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย/มาตรการ

กากับติดตามผ่านกลไก

บริการตามกฎหมายว่าด้วย

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คณะกรรมการและ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สาธารณสุข โดยผ่านคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการตาม

ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

ในวัยรุ่น โดยให้สนับสนุน

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

งบประมาณไปยังสถานบริการ และ

ในวัยรุ่น โดยนาเสนอ

สนับสนุนการขับเคลื่อนการ

มาตรการผ่านคณะกรรมการ

ดาเนินงานในระดับจังหวัดผ่าน

Assessment
หน่วยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย
เป็นต้น

ปัญหาอุปสรรค/ วิเคราะห์ GAP/
บทบาทหน้าที่
ความต้องการ/
ปัจจัยความสาเร็จ/ Best Practice
- การจัดให้มีระบบส่งต่อให้วัยรุ่นได้รับ 2. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ทักษะ
สวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม
ในการรับผิดชอบงานด้านอนามัยการ
เจริญพันธุ์ เนื่องจากบางสถานบริการไม่
มีบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น รพ.
เฉพาะโรคหู คอ จมูก โรคผิวหนัง รพ.
ทางจิตเวช ระบบประสาท ศัลยกรรม
ตกแต่ง เป็นต้น
3. ขาดแคลนงบประมาณในการ
ให้บริการลูกค้าที่เป็นวัยรุ่น
4. รพ. ขนาดเล็กและคลินิกเอกชนบาง
แห่งไม่สามารถให้บริการด้านการอนามัย
การเจริญพันธุ์ได้ ทาให้ต้องส่งต่อวัยรุ่น
ไปยังสถานบริการอื่น
5. ระบบการส่งต่อผู้รับบริการไปยัง
สถานบริการอื่นมีความซับซ้อน และเกิด
ความสับสนต่อผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่
มีข้อมูลสถานบริการที่สามารถส่งต่อได้
6. ขาดการบูรณาการการส่งต่อ
ผู้รับบริการไปยังหน่วยงานอื่น ในกรณีที่
ปรากฏว่าเป็นวัยรุ่นที่จาเป็นต้องได้รับ
การส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น ส่งต่อไปยังราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานด้านการจัดสวัสดิการทาง
สังคม เป็นต้น

Advocacy

Intervention

ป้องและแก้ไขปัญหาการ

คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไข

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ

2. แจ้งข้อมูลและขอความ

จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

ร่วมมือไปยัง

2. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในการ

กระทรวงศึกษาธิการ

วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของสถาน

กระทรวงแรงงาน กระทรวง

บริการในการปฏิบัติตามกฎหมาย

การพัฒนาสังคมและความ

และวิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จใน

มั่นคงของมนุษย์ และ

การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ

กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ความร่วมมือในการขับเคลื่อน

ในวัยรุ่น

การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย

3. พัฒนาระบบการให้บริการให้

การป้องกันและแก้ไขปัญหา

คาปรึกษาด้านกฎหมายว่าด้วยการ

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่ยและอนุ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

บัญญัติฯ ให้มีประสิทธิภาพ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. แจ้งสื่อสารมวลชน สื่อ

4. สนับสนุนคู่มือ แนวทางการ

Social ต่างๆ สื่อสารสร้าง

ปฏิบัติในการดาเนินงานตาม

ความรอบรู้ ปชช. เพื่อเพิ่ม

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

พลังมวลชนให้ ปชช.รู้สิทธิ

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/

หน้าที่ตามกฎหมาย รู้จัก

จัดทาสื่อความรู้ (Info graphic)

ปกป้องสิทธิตนเองและมีส่วน

อนิเมชั่น และเผยแพร่ทางช่องต่างๆ

ร่วมกับเจ้าหน้าที่

Management

Assessment
หน่วยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค/ วิเคราะห์ GAP/
ความต้องการ/
ปัจจัยความสาเร็จ/ Best Practice
ปัจจัยความสาเร็จ
1. มีการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน
ในภาพรวมของจังหวัดผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน และกากับ
ติดตามการดาเนินงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
อย่างต่อเนื่อง

Advocacy

Intervention
5. พัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้าระวัง
โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่
6. สร้างกระแส สร้างความตระหนัก
ให้กับเจ้าหน้าที่ ประชาชน
ผู้ปกครอง และวัยรุ่นให้ทราบสิทธิ
และหน้าที่ตามกฎหมาย และ
ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ทราบถึงอานาจหน้าที่
โดยเน้นการสร้างพลังภาคประชาชน
ผ่านสื่อ Social ต่างๆ
7. ออกแบบเครื่องมือ วิธีการ เก็บ
รวบรวมข้อมูลสถานการณ์การ
ดาเนินงานของสถานบริการเพื่อ
นามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ออกแบบการดาเนินงานในการ
บังคับใช้มาตรการกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาสถานบริการต่อไป

Management

Assessment
หน่วยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย
ประชาชน

ปัญหาอุปสรรค/ วิเคราะห์ GAP/
บทบาทหน้าที่
ความต้องการ/
ปัจจัยความสาเร็จ/ Best Practice
- วัยรุ่นทุกคนได้เรียนเพศวิถีศึกษา
ปัญหาอุปสรรค/GAP
รอบด้านที่เหมาะสมกับวัยและนาไปใช้ 1. ปชช. ขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิ
ได้จริง
และหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ
- เมื่อตั้งครรภ์สามารถเรียนต่อได้โดย ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
ไม่ถูกบังคับให้หยุดหรือพักการเรียน
วัยรุ่น
- ขอคาปรึกษาในเรื่องสุขภาพได้อย่าง 2. ปชช. ยังไม่เข้าถึงฐานข้อมูล
มั่นใจว่าความลับจะไม่ถูกเปิดเผย
สถานการณ์ด้านการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- วัยรุ่นมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเมื่อ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
มีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์
3. ปชช. ยังขาดการมีส่วนร่วมกับ
- วัยรุ่นที่เป็นพ่อแม่ได้รับการสนับสนุน เจ้าหน้าที่ภาครัฐในการเฝ้าระวังและ
ให้เลี้ยงดูลูกอย่างมีคุณภาพ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
- ประชาชนทุกคนรู้สิทธิตามกฎหมาย วัยรุ่น
ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความต้องการ
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยสามารถ
- วัยรุ่นได้รับบริการด้านอนามัยการ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสามารถ
เจริญพันธุ์ที่มีมาตรฐานและได้รับ
บอกต่อได้
คาแนะนาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การดูแล
สุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคทางเพศ
สัมพันธุ์ และการป้องกันการตั้งครรภ์
เป็นต้น
- เข้าถึงช่องทางการปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ
ปัญหาท้องไม่พร้อมอย่างถูกต้องและถูก
เก็บเป็นความลับ
- หน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนให้การ

Advocacy

Intervention

Management

1. แจ้งผู้นาชุมชน/ อสม./ครู/

1. พัฒนาระบบการให้บริการให้

- กากับติดตามประเมิน

นักเรียน/ผู้ปกครอง ในการ

คาปรึกษาด้านกฎหมายว่าด้วยการ

ความพึงพอใจลูกค้า ปชช.

สร้างความรอบรู้ ปชช. ใน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น

ชุมชน ให้รู้สิทธิและหน้าที่ตาม ในวัยรุ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ยอดวิวคนดูคลิปวิดีโอ

กฎหมาย โดยกรมอนามัย

เพื่ออานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ คิวอาร์โค้ชประเมินความ

ประสานงานกับหน่วยงานที่

และประชาชนเข้าถึงได้สะดวก

พึงพอใจ ข้อมูลจากเว็บ

เกีย่ วข้อง เช่น

รวดเร็ว

บอร์ด ข้อมูลจากการ

กระทรวงศึกษาธิการ

2. สนับสนุนคู่มือ แนวทางการ

ปรึกษาหารือทางโทรศัพท์

กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

ปฏิบัติในการดาเนินงานตาม

เป็นต้น

2. แจ้งสื่อสารมวลชน สื่อ

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

- ประเมินการเข้าถึงสื่อ

Social ต่างๆ สื่อสารสร้าง

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/

องค์ความรู้ ที่ประชาชน

ความรอบรู้ ปชช. เพื่อเพิ่ม

จัดทาสื่อความรู้ (Infographic)

ได้รับผ่านช่องทางต่างๆ

พลังมวลชนให้ ปชช.รู้สิทธิ

อนิเมชั่น และเผยแพร่ทางช่องต่างๆ

หน้าที่ตามกฎหมาย รู้จัก

โดยประสานความร่วมมือกับ

ปกป้องสิทธิตนเองและมีส่วน

สถาบันการศึกษา หรือภาคเอกชน

ร่วมกับเจ้าหน้าที่

หรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วน

3. แจ้ง อปท. คณะอนุ

ร่วมจัดทาสื่อต่างๆ

กรรมการฯ จังหวัด และ

4. พัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้าระวัง

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมกับ

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม

เจ้าหน้าที่

สนับสนุนให้ ปชช. รู้สิทธิ

5. สร้างกระแส สร้างความตระหนัก

Assessment
หน่วยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค/ วิเคราะห์ GAP/
ความต้องการ/
ปัจจัยความสาเร็จ/ Best Practice
ช่วยเหลือวัยรุ่นได้ในกรณีที่เกิดปัญหา
การตั้งครรภ์เกิดขึ้น

Advocacy
หน้าที่ตามกฎหมาย

Intervention

Management

ให้กับเจ้าหน้าที่ ประชาชน
ผู้ปกครอง และวัยรุ่นให้ทราบสิทธิ
และหน้าที่ตามกฎหมาย และ
ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ทราบถึงอานาจหน้าที่
โดยเน้นการสร้างพลังภาคประชาชน
ผ่านสื่อ Social ต่างๆ

หมายเหตุ : แหล่งข้อมูล 1. ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากรายงานผลการดาเนินงานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร ปี 2559 – 2560
2. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2562
3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า (แบบสอบถามความต้องการ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคู่มือของศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุข/ แบบประเมินระบบการสนับสนุนคู่มือของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขผ่านศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เพื่อสนับสนุนต่อไป
ยังพื้นที่จังหวัดในเขตรับผิดชอบ/ แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการถาม-ตอบข้อหารือทางโทรศัพท์)
4. สรุปรายงานความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย (แบบสอบถามความต้องการการจัดอบรบและสิ่งสนับสนุน /
แบบสอบถามปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโครงการความร่วมมือในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ อปท. ร่วมกับ NIDA)

