การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการและความคาดหวังของ Customer และ Stakeholder
จากการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น
พ.ศ. 2559 พบว่ามีการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามกฎหมายฯ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ดังนี้
หน่วยงานภายใน ได้แก่

โดยแนวทางการขับเคลื่อนของพื้นที่ เน้นดาเนินการในพื้นที่ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการฯ ระดับ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยจัดทาแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
เครื่องมือกากับติดตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด และเชื่อมโยงสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด อาเภอ ตาบล
เน้นการดาเนินงานตามที่กฎกระทรวงกาหนด ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน ลดอัตราการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน ประสาน สร้างเครือข่าย
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และเน้นให้ศูนย์อนามัย สนับสนุน
ประสานงาน ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน และรวบรวมข้อมูลแจ้งส่วนกลาง รวบรวมและส่งแผนบูรณาการของ
จังหวัดมายังส่วนกลาง ก่อนวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี รวบรวมและสรุปการประชุมคณะกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร และส่งมายัง ส่วนกลาง ก่อนวันที่
20 มีนาคม และ ก่อนวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี

หน่วยงานภายนอก ได้แก่
- สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
- สานักงานหลักประกันสุขภาพ
- สานักงานประกันสังคม
- มูลนิธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กรมต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
- กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
- สภาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
- สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
- สหทัยมูลนิธิ
- องค์การยูเนสโก
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
- สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
- มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
- มูลนิธิแพทธูเฮลล์
- กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจาประเทศไทย
โดยมี ข้อเสนอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการออกกฎกระทรวงกาหนดประเภทของสถานบริการและ
การดาเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังนี้
1. ให้มีการกาหนดอายุของวัยรุ่นและประเด็นในการตัดสินใจของวัยรุ่น ในการรับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์
2. ควรกาหนดให้ชัดเจนว่าสถานบริการใด มีหน้าที่ในการให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น
3. กาหนดขอบเขตการให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์สาหรับวัยรุ่น
4. กาหนดประเด็นการให้ข้อมูลข่าวสารและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ความยินยอมในการรับบริการอนามัยการ
เจริญพันธุ์
5. กาหนดเงือ่ นไขการตัดสินใจของวัยรุ่นในการคุมกาเนิด
6. กาหนดเงื่อนไขและขอบเขตของสิทธิของวัยรุ่นในการยุติการตั้งครรภ์
และศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขได้จัดทาแบบสอบถามความคิดเห็น ความต้องการ และความ
คาดหวังต่อการสนับสนุนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อสอบถามความต้องการของนิติกร
และนักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้

จากการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของศูนย์อนามัยตามกฎหมายพระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า
บทบาทหน้าทีต่ ามกฎหมายของศูนย์อนามัย
นิติกรและนักวิชาการสาธารณสุข
1. เป็นที่ปรึกษาแก่จังหวัด ในการจัดทาแผนบูรณาการให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
2. เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนการดาเนินงานจังหวัด ในการ
กากับดูแลสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย
3. เป็นที่ปรึกษาให้แก่จังหวัดในการสนับสนุนราชการส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น
4. ตอบข้อหารือข้อกฎหมายแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่
จังหวัด สถานบริการสาธารณสุข ในพื้นทีแ่ ละราชการส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๕. สนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
สาหรับวัยรุ่นให้แก่จังหวัดเพื่อสนับสนุนแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๖. สนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
สาหรับวัยรุ่นให้แก่สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่กากับ
ดูแลสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างวัยรุ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่ดูแลด้านสวัสดิการสังคม
สาหรับวัยรุ่น เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๗. เป็นสื่อกลางในการประสานระหว่างหน่วยงาน
เลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
8. สนับสนุน ประสานงาน ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน และ
รวบรวมข้อมูลแจ้งส่วนกลาง

องค์ความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญที่ผปู้ ฏิบตั งิ านของศูนย์อนามัย
ต้องมี
1. มีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. มีความรู้ความเข้าใจ อนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติการการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แก่
กฎกระทรวง และคาแนะนาด้านวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
3. บทบาทหน้าที่ของบุคลากรศูนย์อนามัยในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
4. ขั้นตอนกระบวนงานในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกอบด้วย
- การแต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทางาน
- การประชุมคณะอนุกรรมการ
- การติดตามการดาเนินงานตามมติการประชุม
- การดาเนินการเมื่อเกิดกรณีร้องเรียนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- การดูแลช่วยเหลือ และการส่งต่อ ให้วัยรุน่ ได้รับสิทธิด้านการศึกษา
ด้านบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ด้านสวัสดิการสังคม
5. องค์ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น การดูแลสุขภาพ การ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ การวางแผนครอบครัว การ
คุมกาเนิด เป็นต้น

ความต้องการ/ความคาดหวังของผูบ้ ริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ลาดับ
ผู้รับบริการ
1 หน่วยงานส่วนกลาง
ศูนย์อนามัย

2

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามกฎหมาย
1. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยไม่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการใน
คณะกรรมการตามกฎหมายทาให้ไม่มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงาน
2. ในการจัดประชุมหรือการดาเนินงานตามกฎหมายในระดับจังหวัด บาง
จังหวัดไม่เชิญศูนย์อนามัยเป็นพี่เลี้ยง เมื่อจัดประชุมแล้วไม่ได้แจ้งความ
คืบหน้า
3. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะในการวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ปัญหาต่างๆและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย
4. ศูนย์อนามัยบางแห่งไม่มีนิติกรเป็นที่ปรึกษาด้านการดาเนินงานตาม
กฎหมาย
5. ระเบียบเบิกจ่ายงบประมาณไม่เอื้อต่อการจัดอบรมภาคีเครือข่ายทาให้
ไมสามารถในการดาเนินงานในเรื่องดังกล่าวได้
6. ส่วนกลางยังไม่ชัดเจนในการตั้งเป้าหมายในการทางาน/กรอบในการ
รายงานผลการดาเนินงาน

ความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รบั บริการ
1. ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับจังหวัดให้มีความรู้และมี
ทักษะในเรือ่ งการใช้กลไกคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
2. สนับสนุนเงินงบประมาณในการลงพื้นที่
3. ต้องมีการวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาต่างๆและ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
4. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย/ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการบังคับใช้
กฎหมายให้มีความเข้มแข็ง
5. ผลักดัน/ขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่านคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
6. พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานและเครือข่ายเฝ้าระวัง
7. สร้างกระแส สร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ ประชาชน และ
ผู้ประกอบการให้ทราบสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย และ
ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงอานาจหน้าที่

1. ข้อมูลสถานการณ์ของพื้นที่และข้อมูลที่จาเป็นด้านอื่นๆ ยังไม่สมบูรณ์
ขาดข้อมูลสนับสนุน
2. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อม การ
ประสานความร่วมมือกับผู้เกีย่ วข้องระดับต่างๆ ยังไม่มีความมั่นใจในการ
ขับเคลื่อนงานและการทางานเป็นทีม
3. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับฝ่ายเลขานุการยังไม่มี

1. ตั้งทีมจากส่วนกลางสนับสนุนการดาเนินงานของ สสจ. เพื่อช่วย
แก้ไขปัญหา
2. สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อใช้
ในการขับเคลือ่ นการดาเนินงานเชิงวัดผล เชิงสังคม ที่เชื่อมโยงกับทุก
ระดับ มีความกะทัดรัดและเข้าถึงได้ง่าย
3. พัฒนาศูนย์อนามัยให้ทาหน้าทีเ่ ป็นพี่เลี้ยง สสจ. ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร แม้จะ มีการตั้ง LINE Group แต่บางจังหวัดยัง
ไม่ได้เข้ามาใช้งานหรือมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ต้องใช้วิธีการสื่อสารผ่าน
ช่องทางอื่นๆ ร่วมด้วย
4. ขาดการบูรณาการการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
5. บุคลากรทีป่ ฏิบัติงาน (ทั้งจากหน่วยงานสาธารณสุขและอปท.) ยังขาด
ความรู้/ทักษะในการปฏิบัติงานและความเข้าใจวิชาการ และด้าน
กฎหมาย รวมถึงมีการโยกย้าย เปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย หรือยังไม่มี
ผู้รับผิดชอบที่ทาหน้าที่ตรงสายงาน
6. ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมของ อปท.ในการ
ดาเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขยังมีน้อยไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่

ประสิทธิภาพ
4. กาหนดให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอมีผู้รับผิดชอบด้านอนามัย
การเจริญพันธุ์
5. จัดประชุม Workshop พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้าน
กฎหมาย เป็นระยะเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
6. เร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกระดับ ในด้านความรู้ทางด้าน
วิชาการ ด้านกฎหมาย และสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน
7. เร่งสร้างขวัญกาลังใจและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่จังหวัดที่มีการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นดีเด่น

