จังหวัดที่มกี ารขับเคลื่อนการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด (Best Practice)

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา

จากสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดฉะเชิงเทราปี 2562 พบว่า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 อัตรา
การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน ร้อยละ 38 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี 1,000 คน ร้อยละ
7.29 โดยอ้าเภอที่มีอัตราการคลอดมีชีพสูงคืออ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว เนื่องจากเป็นชุมชนอิสลาม โดยในปี 2562 โดย
จังหวัดฉะเชิงเทราได้มีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในจังหวัด ดังนี้ 1) พัฒนาระบบให้

ค้าปรึกษาและบริการเป็นมิตร ให้ความรู้การคุมก้าเนิดโดยเน้นการคุมก้าเนิดกึ่งถาวร 2) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
พยาบาลในการบริการฝังยาคุมก้าเนิดทุกโรงพยาบาล 3) ให้ค้าปรึกษาการยุติตั้งครรภ์และการส่งต่อที่ปลอดภัย
4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัยรุ่นให้มีความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ที่ถูกต้องและมีทักษะชีวิตที่ดี นอกจากนี้ยังมี
การบูรณาการด้าเนินงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดและร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
เพื่อด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อาทิเช่น ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราท้างานร่วมกับ
โรงเรียนและ อสม. ในการจัดกิจกรรมเพศศึกษาและทักษะชีวิตที่ดีให้กับเยาวชนวัยรุ่น โรงพยาบาลทุกแห่งจัดบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรส้าหรับวัยรุ่นและเยาวชน ผ่านการตรวจเยี่ยมประเมินตามมาตรฐาน และมีการขับเคลื่อนงาน
อนามัยเจริญพันธุ์ทุกอ้าเภอ ทุกต้าบล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนงบประมาณให้กับสภาเด็ก
และเยาวชนทั้งระดับจังหวัด อ้าเภอและต้าบลทั้งหมด ๓ โครงการ คือ ๑) DJ TEEN เสียงตามสายเพื่อนใจวัยรุ่น
๒) เครือข่ายต้าบลคุ้มครองเด็ก เพื่อด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น ๓) โครงการสื่อสร้างสรรค์
ผ่านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น การร้า เล่นดนตรีพื้นบ้าน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม
1) วัยเรียน วัยใส ห่างไกลการตั้งครรภ์ 2) เยาวชนวัยใส ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ไม่ติดโรค นอกจากนี้ บริษัทไมโครชิพ
ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสอนการดูแลสุขภาพหลังคลอด การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
และเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้กับพนักงานที่สนใจ และทางบริษัทขอความร่วมมือทางส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดในการ
สอนพนักงานเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการใช้กลไกคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการบูรณาการด้าเนินงานของแต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
การศึกษา และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ร่วมด้าเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน
จังหวัด โดยมีประธาน (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) ให้ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในจังหวัดโดยเน้นการ
ศึกษาวิจัย และจัดตั้งคณะท้างานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีการจัดประชุมจ้านวน
2 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2562

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์

สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 จ้า นวนการคลอดของ
หญิงอายุ 10 - 14 ปี มีจ้านวน 13 ราย อายุ 15 - 19 ปี มีจ้านวน 336 ราย และการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุ
น้อยกว่า 20 ปี 59 ราย อัตราการคลอดหญิงอายุ 15 - 19 ปี ปีพ.ศ. 2557 - 2562 มีอัตรา 61.55, 68.10,
56.08, 63.90, 60.09 และ 25.53 ตามล้าดับ โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีการบูรณาการด้าเนินงานด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอน
เพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษาตามหลักสูตร มีการก้า หนดเนื้อหาหลักสูตรการ
เรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในแต่ละช่วงชั้น โดยมีการบูรณาการในกลุ่มสาระและการจัดการเรียนการ
สอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อสุขภาวะทางเพศของเยาวชน ผ่านกิจกรรมนักเรียน ชุมนุม หรือชมรมโดยเป็นกิจกรรมที่
ด้าเนินการโดยเยาวชน เช่น โครงการทูบีนัมเบอร์วัน โครงการป้องกันเอดส์ เพศวิถี ฟื้นชีวี ปลอดยาเสพติด
เป็นต้น ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มีการจัดสวัสดิการสังคมส้าหรับแม่วัยรุ่น
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันบูรณาการระหว่างองค์การบริหารส่วนต้า บล และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลในการจัดสวัสดิการส้าหรับแม่วัยรุ่นให้แก่แม่ที่ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อด้าเนินการจัดท้าแฟ้มประวัติและแผนพัฒนารายบุคคลสาหรับแม่วัยรุ่นที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ เพื่อให้เกิดการวางแผนและติดตามประเมินผลการช่วยเหลือพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมส้า หรับ
แม่วัยรุ่นและครอบครัวให้ครอบคลุมและบรรลุเป้าหมายใน 4 มิติ (มิติด้านสุขภาพ/มิติด้านสังคม/มิติด้าน
เศรษฐกิจ/มิติด้านการศึกษา) ส้านักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานให้สถานประกอบกิจการทุกประเภทจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่นอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 1. การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ 2. การคุมก้า เนิดโดยเฉพาะการคุมก้าเนิดกึ่งถาวร 3. การฝากครรภ์และการดูแลการตั้งครรภ์
4. การแท้งและปัญหาภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องจากการแท้ง 5. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะการติดเชื้อ
และเรื่องเอชไอวี 6. การเข้าถึงการจัดบริการให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างทางานในขณะเดียวกันตั้งแต่
สองร้ อยคนขึ้ นไป จั ดให้ มี พยาบาลประจ้ า สถานประกอบกิ จการตามกฎหมายว่ าด้ วยการคุ้ มครองแรงงาน
ท้าหน้าที่บริการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุน่ ตาม
กฎกระทรวงก้าหนดประเภทของสถานประกอบกิจการและการด้า เนินการของสถานประกอบกิจการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกทั้ง ได้มีการจัดท้าโครงการ
พัฒนารูปแบบการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยกลไกองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการประสานงานรูปแบบประชารัฐ โดยมีผลลัพธ์ดังนี้ 1. มีกลไกการสอนเพศวิถีศึกษา
ในโรงเรียน 2. เกิดแกนน้าเยาวชนสร้างสุขภาวะทางเพศในชุมชน 3. มีการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
ที่มีคุณภาพ 4. มีการเข้าถึงระบบการช่วยเหลือการคุ้มครองและการจัดสวัสดิการสังคม 5. มีการด้าเนินงานใน
ระดับชุมชน 6. เกิดรูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยกลไก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7. เกิดพื้นที่ต้นแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกั นและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น เป็นต้น
การเปรียบเทียบกลไกการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการตามกฎหมายของประเทศไทยและประเทศอังกฤษ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ในปี ๒๕๔๒ ประเทศอังกฤษมี การตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นในอัตราที่สู งกว่าประเทศอื่น ๆ ในยุ โรปตะวันตก
โดยมีอัตราสูงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความยากไร้และในกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา อีกทั้งพบว่าวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์แล้วส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์คุมก้าเนิด และไม่ได้ตั้งใจตั้งครรภ์ รวมทั้ง
บางกลุ่ ม เป็ น การถู ก บั ง คั บ ให้ มี เ พศสั ม พั น ธ์ นอกจากนั้ น ยั ง พบว่ า แม่ วั ย รุ่ น ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ กิ น กั บ คู่
และมักมีฐานะยากจนหรือไม่มีงานท้า เนื่องจากต้องออกจากระบบการศึกษาและเลี้ยงดูลูก ประเทศอังกฤษจึงได้มี
การบริ หารจั ดการยุ ทธศาสตร์ การตั้ งครรภ์ ในวั ยรุ่ นผ่ าน “หน่ วยงานการตั้ งครรภ์ ในวั ยรุ่ น ” หรื อ “Teenage
Pregnancy Unit” (TPU) ซึ่งเป็นหน่วยงานข้ามกระทรวงที่ถูกตั้งขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะ เพื่อรับผิดชอบการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้วาระและกรอบการท้างานของรัฐบาล โดยที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นประกอบด้วยข้าราชการจากกระทรวงต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว
(secondment) และบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามารับผิดชอบการดาเนินงานในด้านต่างๆ ในปี ๒๕๕๓
รัฐบาลอังกฤษ ได้แต่งตั้ง “คณะที่ปรึกษาอิสระด้านการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” หรือ “Teenage Pregnancy Independent
Advisory Group” (TPIAG) ขึ้น เพื่อสนับสนุนการท้างานของหน่วยงานการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และเพื่อท้าหน้าที่ให้
ค้าแนะน้าเชิงนโยบายและกลยุทธ์แก่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนท้าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าของการด้าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ฯ อย่างต่อเนื่อง1
สาหรับประเทศไทย ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และแนวปฏิบัติ
1

รายงานการทบทวนเชิงกลยุทธ์และข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และประสบการณ์
จากประเทศอังกฤษ, กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และศาสตราจารย์ โรเจอร์ อิงแฮม ศูนย์วิจัยด้านสุขภาวะ
ทางเพศ มหาวิทยาลัยเซาท์แธมป์ตัน, ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ๒) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ ๓) คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการเหล่านี้มีบทบาทส้าคัญอย่างยิ่ง และควรมีการแต่งตั้งคณะท้างานที่
เป็นคณะถาวรหรือคณะเฉพาะกิจส้าหรับแต่ละยุทธศาสตร์ย่อยทั้ง ๕ ด้าน เพื่อท้าหน้าที่สนับสนุนการด้าเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ คณะท้างานเหล่านี้อาจประกอบด้วยข้าราชการจากกระทรวงต่าง ๆ ตัวแทนจาก
องค์กรภาคประชาสังคม และตัวแทนจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยท้าหน้าที่หลักในการสนับสนุนการ
ท้างานของคณะอนุกรรมการ ได้แก่ การแปลงมติจากที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวั ยรุ่ นไปสู่ การปฏิ บั ติ การติ ดตามความก้ าวหน้ าในการด้ า เนิ นงานตามยุ ทธศาสตร์ ฯ และการรายงาน
ความก้าวหน้าในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ
สาหรับในประเทศอังกฤษ มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับคณะอนุกรรมการ
ในประเทศไทย โดยมีทั้งที่เป็นคณะอนุกรรมการถาวรและคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ กระบวนการท้างานของ
คณะอนุกรรมการในประเทศอังกฤษนับว่ามีประสิทธิภาพอย่างยิ่งและมีผลการด้าเนินงานที่ดี อาทิ มีการจัดท้า
และตีพิมพ์รายงานที่มีความน่าเชื่อถือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
นอกจากนั้น ประเทศอังกฤษยังมีการน้ารูปแบบการท้างานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาค
ประชาสังคมในระดับส่วนกลางไปประยุกต์ใช้กับการด้า เนินงานในระดับจังหวัดและระดับพื้ นที่ ส่งผลให้มีการ
แต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับพื้นที่ มีการบริหารจัดการกิจกรรมและโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ฯ มีการตั้งเป้ าหมายระยะสั้นโดยจังหวัดและท้องถิ่นเป็นผู้ก้า หนดด้วยตนเอง และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าของการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ด้วย
การจัดให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นและเยาวชน การที่คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทยมีผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่ง
คนนั้น นับว่าเป็นตัวอย่างที่เป็นเลิศและเป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตัวแทนเยาวชนเพียงสอง
คนอาจมี ความมั่ นใจไม่ ม ากพอ หรื อไม่ ส ามารถครอบคลุ มทุ กประเด็ นที่ เ กี่ ยวข้ องในระหว่ างการประชุ ม
คณะกรรมการระดับสูงซึ่งล้วนแต่เป็นผู้อาวุโสได้ จึงควรพิจารณาให้มีการจัด เวทีหารือร่วมกับกลุ่มวัยรุ่นและ
เยาวชนทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนได้เป็นผู้เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นตอบ
โต้และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนั้น ควรพิจารณาให้มีตัวแทนวัยรุ่น
และเยาวชนอยู่ในคณะอนุกรรมการทุกชุด ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ เพื่อให้ได้ยินเสียง
ของวัยรุ่นและเยาวชนในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยตัวแทนวัยรุ่นและเยาวชนจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เหล่านี้
ควรเข้าร่วมในเวทีหารือร่วมกับกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนในระดับประเทศและระดับจังหวัดด้วย
จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้ประเทศอังกฤษประสบความส้าเร็จในการลดอัตราการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นลงครึ่งหนึ่งในระยะเวลาสิบปีได้ คือการมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือจึงท้าให้สามารถปรับกลยุทธ์ใน
การด้าเนินงานได้ทันท่วงที และมีการถอดบทเรียนจากพื้นที่ที่มีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อให้
พื้นที่อื่น ๆ น้าไปประยุกต์ใช้
ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีการถอดบทเรียนจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนการด้าเนินงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านกลไกคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด ที่มีผลงานเชิงประจักษ์และมีผลการ
ด้าเนินงานเป็นรูปธรรม เช่น จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีการบูรณาการด้าเนินงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งสภาเด็กและเยาวชนและหน่วยงานเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น และมีฐานข้อมูลสถานการณ์การด้าเนินงานในจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบในการใช้กลไก
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด และระดับพื้นทีใ่ นการแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นได้อย่างแท้จริง

