ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี (กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยรุน)
ขอมูลทั่วไปและสถานการณสุขภาพวัยรุน เขตสุขภาพที่ 8
ศูนยอนามัยที่ ๘ อุดรธานี มีจังหวัดในเขตรับผิดชอบจํานวน 7 จังหวัด ประกอบไปดวย จังหวัดสกลนคร,
นครพนม, บึงกาฬ, หนองคาย, เลย, หนองบัวลําภู และ อุดรธานี มีประชากรในเขตสุขภาพ ประมาณ 4.42 ลาน
คน ซึ่งเปนประชากรกลุมอายุ 10-1๙ ป ประมาณ 6.77 แสนคน (รอยละ 15.3 ของประชากรทั้งหมด) จําแนก
เปนกลุมอายุ 10-14 ป ประมาณ 3.33 แสนคน กลุมอายุ 18-19 ป ประมาณ 3.44 แสนคน
ภาพที่ 1 แสดงประชากรในเขตรับผิดชอบของศูนยอนามัยที่ ๘ อุดรธานี

การตั้งครรภในวัยรุน ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2561 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ตอประชากร
หญิ ง อายุ 15-19 ป 1,000 คน พบว า มี อั ต ราการคลอด 42.30, 40.76, 35.76, 33.31 และ 35.15
ตามลําดับ จะเห็นไดมีแนวโนมลดลง และไมเกินคาเปาหมาย (คาเปาหมาย ปงบประมาณ 2562 ไมเกิน 38 ตอ
หญิงอายุ 15 -19 ป 1000 คน) สวนอัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๐-1๔ ป ตอประชากรหญิงอายุ 10-14 ป
1,000 คน ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2561 พบวา ไมเกินคาเปาหมาย อัตราการคลอดมีชีพ อยูที่ ๑.11, ๑.23,
1.04, 1.10 และ 1.10 ตามลําดับ (คาเปาหมายไมเกิน ๑.2 ตอหญิงอายุ 1๐ -1๔ ป 1000 คน) รายละเอียด
ดังภาพที่ 2 กราฟแสดงอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ป และ 15-19 ป เขตสุขภาพที่ 8

ภาพที่ 2 กราฟแสดงอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ป และ 15-19 ป เขตสุขภาพที่ 8

การตั้งครรภซ้ําในหญิงอายุนอยกวา 20 ป พ.ศ. 2557-256๑ รอยละ 14.42, 1๔.2๙, 15.50, 1๔.5
และ ๑๔.65 ตามลําดับ จะเห็นไดวารอยละการตั้งครรภซ้ําของหญิงอายุต่ํากวา 20 ป เกินคาเปาหมายโดยตลอด
(คาเปาหมายไมเกินรอยละ ๑๐) และจาก 87 อําเภอ พบปญหาการตั้งครรภซ้ํา 63 อําเภอ อยางไรก็ตามในการ
ดําเนินงานปงบประมาณ 2562 ศูนยอนามัยที่ 8 ไดรวมกับเครือขาย Referral System for Safe Abortion
ดําเนินงานการใหบริการคุมกําเนิดหญิงอายุนอยกวา 20 ป หลังคลอดหรือหลังแทง พบวาไดรับการคุมกําเนิดดวย
วิธีกึ่งถาวร รอยละ 56.49 รายละเอียดดังภาพที่ 3 อัตราการตั้งครรภซ้ําในหญิงรุนอายุต่ํากวา 20 ป เขตสุขภาพที่ 8
ภาพที่ 3 อัตราการตั้งครรภซ้ําในหญิงรุนอายุต่ํากวา 20 ป เขตสุขภาพที่ 8

สถานการณพฤติกรรมสุขภาพวัยรุนดานอนามัยการเจริญพันธุ พบวา การมีเพศสัมพันธครั้งแรกในกลุม
หญิงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีแนวโนนเพิ่มขึ้น จากป 2554 รอยละ 16.4 เปน 17.7 ในป 2560 สวนการมี
เพศสัมพันธครั้งแรกในกลุมหญิงชั้น ปวช.2 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนกัน จากป 2554 รอยละ 41.6 เปน 43.6 ในป
2560 อยางก็ตามพบวาการใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรกทั้งวัยรุนชายและหญิงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เชนกัน จากป 2554 รอยละ 50.0 เปน 74.6 ในป 2560 และจากการคนหาปจจัยสาเหตุของการตั้งครรภใน
วัยรุน พบวา เกิดจากการเลียนแบบจากกลุมเพื่อนและสื่อตาง ๆ รอยละ 73.9 และเกิดจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล รอยละ 73.0 และเกิดจากการพักอาศัยตามลําพังของวัยรุนโดยไมมีผูปกครอง รอยละ 72.7 ทั้งนี้
วัยรุนและเยาวชนสะทอนวาการเปดโอกาสใหเขาถึงขอมูลความรูเรื่องเพศอยางรอบดาน จะชวยลดปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนลงได และจากการเก็บรวบรวมขอมูลของศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี พบวา ความรูเรื่องอนามัยการ
เจริ ญพั น ธุ (เพศคุ ย ได ) ส ว นใหญ อยู ในระดับ พอใช- ปรั บ ปรุง ร อยละ 32.3 รายละเอีย ดดังภาพที่ 4 แสดง
สถานการณพฤติกรรมสุขภาพวัยรุนดานอนามัยการเจริญพันธุ
ภาพที่ 4 แสดงสถานการณพฤติกรรมสุขภาพวัยรุน ดานอนามัยการเจริญพันธุ

สถานการณพฤติกรรมสุขภาพวัยรุนกลุมอายุ 15-21 ป เขตสุขภาพที่ 8 พบวา การดื่มนมเพียงวัน
ละ 200-225 ml/วัน (คําแนะนํา 250 ml/วัน) ในกลุมวัยรุนหญิง กินอาหารประเภทเนื้อสัตว เพียง 6 ชอน/วัน
(คําแนะนํ า 9 ชอน/วัน) การบริโภคผั กเพียง 2-3 ทัพพี/วัน (คําแนะนํ า 5 ทัพพี) การบริโภคผลไม 2 สวน/วั น
(คําแนะนํา 4 สวน/วัน) การมีกิจกรรมทางกายในกลุมหญิง 17 นาที/วัน ในกลุมชาย 24 นาที/วัน (คําแนะนํา 60
นาที/วัน) การบริโภคโซเดียมในกลุมเพศชาย 3,147.7 mg/วัน และในกลุมเพศหญิง 2824.5 mg/วัน พบคาสัดสวน
รอบเอวเกิน (≥ สวนสูง /2) ในเพศชาย รอยละ 2.4 ในเพศหญิง รอยละ 17.5 คาความสูงเฉลี่ยของวัยรุนชาย
168.9 เซนติเมตร คาความสูงเฉลี่ยของวัยรุนหญิง 159.3 เซนติเมตร และมีดัชนีมวลการปกติ เพียงรอยละ 50.3
รายละเอี ยดดั งภาพที่ 5 แสดงสถานการณ พฤติกรรมสุ ขภาพวัยรุ น รายละเอียดดั งภาพที่ 5 แสดงสถานการณ
พฤติกรรมสุขภาพวัยรุน

ภาพที่ 5 แสดงสถานการณพฤติกรรมสุขภาพวัยรุน

การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลความตองการและความคาดหวังของ Customer และ Stakeholder
ทั้งในปจจุบันและพึงมีในอนาคต
ภาวะสุขภาพของประชาชนเขตสุขภาพที่ 8 ป 2560 พบวา ประชาชนสวนใหญมีปญหาสุขภาพความดัน
โลหิตสูง, โรคเบาหวาน, Acute URI, เนื้อเยื้อผิดปกติ, และปญหาสุขภาพชองปากและฟน รายละเอียดดัง ภาพที่
6 แสดง 5 อันดับโรคเขตสุขภาพที่ 8 จําแนกรายจังหวัด และจากการประเมินภาวะโภชนาการและพฤติกรรม
สุขภาพ เพื่อสงเสริมสุขภาพวัยรุนไทย พ.ศ.2560 พบวา การมีกิจกรรมทางกายในกลุมหญิง 17 นาที/วัน ในกลุม
ชาย 24 นาที/วัน (คําแนะนํา 60 นาที/วัน) การบริโภคโซเดียมในกลุมเพศชาย 3,147.7 mg/วัน และในกลุมเพศ
หญิง 2824.5 mg/วัน พบคาสัดสวนรอบเอวเกิน (≥ สวนสูง /2) ในเพศชาย รอยละ 2.4 ในเพศหญิง รอยละ 17.5
ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลกระทบตอสุขภาพในชวงวัยถัดไป (วัยทํางาน)
ภาพที่ 6 แสดง 5 อันดับโรคเขตสุขภาพที่ 8 จําแนกรายจังหวัด

จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่กําหนดเปาหมาย ประชาชนมีสุขภาพดี 75 ป และมีอายุเฉลี่ย 85 ป
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยรุน จึงไดใชและจากแนวคิด “เสนทางชีวิตสุขภาพ” เปนกรอบแนวทางการ
ดํ า เนิ น งาน โดยกํ า หนดเป า หมายในการส งตอภาวะสุขภาพดีไปยังวัย ทํางาน Goal of Adolescent : SMART
YOUTH (ลด NCD, DM, HT) โดยการลดพฤติกรรมสุขภาพที่ไมพึงประสงค และเพิ่มมาตรการสงเสริมสุขภาพ
ระดับบุคคล/ครอบครัว/ชุมชน/องคกร จึงไดวิเคราะหสาเหตุการเกิดภาวะสุขภาพไมดีของกลุมวัยรุนเพื่อใชในการ
กําหนดมาตรการแกไขปญหาสุขภาพตามบริบทในพื้นที่ไดอยางกวาง โดยใชแนวคิด AAIM

พื้นที่

การวิเคราะหปจจัยเชิงบวก ปจจัยเชิงลบ (Assessment) ตามความตองการและความคาดหวังของ

จากการรวบรวมขอมูล และวิเคราะหปญหา ปจจัยเสียงภาวะสุขภาพวัยรุนในเขตสุขภาพที่ 8 พบวา
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมเหมาะสม มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ คานิยมของครอบครัว อวน คือความ
นารัก มีกิน สื่อถึงฐานะครอบครัว ความมีอันจะกิน คานิยมการเลียนแบบของวัยรุนการกินอาหารฟาสตฟูดถือวามี
ระดับ โรงเรียน ชุมชน มหาวิทยาลัยยังมีรานจําหนายอาหารรส หวาน มัน เค็ม ในสวนระบบบริการสุขภาพ พบวา
การเขาคลินิก DPAC ยังคงเปนประเด็นปญหาสําหรับเด็กวัยรุน (หากไมเจ็บปวยไมเดินเขาโรงพยาบาล) รวมถึง
คุณภาพ YFHS และความตระหนักของวัยรุนและเยาวชนในการ ดูแลสุขภาพตนเอง จึงไดกําหนดปจจัยกระตุน
(ปจจัยเชิงบวก) การสงเสริมพฤติ กรรมการบริโภคอาหารที่ เหมาะสม เพียงพอ สงเสริมการกิ จ กรรมทางกาย
เหมาะสมเพียงพอ การสรางกระแสสังคมตามนโยบาย SMART YOUTH By NES3T การสรางกระแสสังคม ทาง
Social marketing สนับสนุนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพชุมชนปลอดน้ําอัดลม เหลา รวมไปถึงการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานภายใต พ.ร.บ.การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.2559

การกําหนดกิจกรรมการดําเนินงาน Intervention /ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จาการวิเคราะหปจจัยเชิงบวก ปจจัยเชิงลบ (Assessment) ตามความตองการและความคาดหวังของ
พื้นที่ จึงไดกําหนดกิจกรรมการดําเนินงาน Intervention ดังนี้
1. ศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และ Health Literacy กลุมวัยเรียน วัยรุน
ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา กศน. อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เขตสุขภาพที่ 8
2. ส งเสริ มการบริ โ ภคอาหารเพื่ อสุขภาพและกิจ กรรมทางกายใหเพีย งพอเหมาะสม พัฒ นาเยาวชน
ตนแบบ SMART YOUTH By NES3T
N = nutrition
E = Exercise
S = Sex education, Safe Sex, Sleep
T = Teeth
3. การสรางกระแสสังคม ทาง Social marketing ผานสื่อในทุกชองทาง
4. พัฒนา Health Literacy เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กวัยเรียน วัยรุน เพื่อปองกันการเกิด NCD กลุม
วัยทํางานในระดับจังหวัด
5. สนับสนุนการขับเคลื่อน พ.ร.บ.การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน (การเขาถึงสถาน
บริการ)
การหาผูสนับสนุนการดําเนินงาน Advocacy
เมื่อไดกําหนดกําหนดกิจกรรมการดําเนินงาน Intervention จึงไดหาผูสนับสนุนการดําเนินงานเพื่ อให
เกิดผลสําเร็จในการดําเนินงาน โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เรียกวา Strategic Partnerships ประกอบ
ไปดวย เขตสุขภาพ สถาบันการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สถานประกอบการอาหาร องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ สวนที่ 2 เรียกวา Direct Partnerships
ประกอบไปดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอําเภอ (หนวยงานระดับอํานวยการ) ซึ่งดําเนินงาน
ภายใตคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัด
การบริหารจัดการ Management
การบริหารจัดการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดขอความรวมมือจากผูที่มีสวนเกี่ยวของจาก (Strategic
Partnerships) สถานศึ กษา สถาบั น การศึ กษา ศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานเขตพื้น ที่การศึก ษามัธ ยมศึ ก ษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สถานประกอบกิจการ คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด รวมทั้งหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข (Direct
Partnerships) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และขอความรวมจากหนวยงานที่เหนือ
ขึ้นไป คือ กรมอนามัย เขตสุขภาพ การกํากับติดตามภายใตตัวชี้วัดและขอสั่งการของผูตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุ ข และกํ า หนดมาตรการแนวทางการดําเนิน งานกิจ กรรม SMART YOUTH By NEST พรอมทั้งการ
สนับสนุนการดําเนินงานใหเกิดคุณภาพของ คลินิก DPAC & YFHS (รายละเอียดดังภาพที่ 7 แสดงการวิเคราะห
ขอมูลตามความตองการและความคาดหวังของเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดีโดยใช AAIM)

ภาพที่ 7 แสดงการวิเคราะหขอมูลตามความตองการและความคาดหวังของเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อใหประชาชน
มีสุขภาพดีโดยใช AAIM

กลุ ม วั ย รุ น หากมี ก ารลดป จ จั ย เสี่ ย งด า นสุ ข ภาพ (Risk Factors) และเพิ่ ม ป จ จั ย เสริ ม ด า นสุ ข ภาพ
(Protective Factors) ทั้งนี้หากจะดําเนินการใหประสบความสําเร็จควร2มีการบูรณาการทุกชวงวัย เนื่องจากกลุม
วัยรุนเปนกลุมที่มีการรับพฤติกรรมเสี่ยงมาจากชวงวัยเรียนและจะสงตอไปยังวัยเจริญพันธุและวัยทํางานตอไป ซึ่ง
ตองอาศัยความรวมมือจากภาคีเครือขายทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ศูนยอนามัยจะทําหนาที่ในการประสานงาน
รวมมือ สนับสนุน และติดตามนิเทศงานหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผลการดําเนินงานของศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ในปงบ 2562 มีดังนี้
1. ดําเนินการตามกฎหมายพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ซึ่ ง ศู น ย อ นามั ย ที่ 8 อุ ด รธานี ประสานความร ว มมื อ กั บ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ในการแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัด ครบทั้ง 7 จังหวัด เพื่อเปนการสราง
กลไกในการดําเนินการรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของภายในจังหวัด บูรณาการใหการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุนเปนรูปธรรม มีความเปนเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ จัดประชุมคณะอนุกรรมการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เสร็จสิ้นแลวจํานวน 6 จังหวัด ไดแก จังหวัด
เลย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร และอยูในชวงการ
ติดตามสรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในแตละจังหวัด รวมถึงการรวบรวมแผนปฏิบัติการภายใต
ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัด

ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัด

กําหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ปงบ 2562
จังหวัด
เลย
หนองบัวลําภู
นครพนม
บึงกาฬ
อุดรธานี
สกลนคร
หนองคาย

กําหนดการจัดประชุม
ประชุมครั้งที่ 1/2562 ประชุมเรียบรอยแลว ประชุมครั้งที่ 2/2562
21 ธันวาคม 2561
21 มิถุนายน 2562

23 มกราคม 2562
รอกําหนดวัน

24 มกราคม 2562
20 มิถุนายน 2562

25 มกราคม 2562
รอกําหนดวัน

6 กุมภาพันธ 2562
รอกําหนดวัน

7 กุมภาพันธ 2562
- เมษายน 2562

26 กุมภาพันธ 2562
รอดําเนินการ
รอกําหนดวัน

ประชุมเรียบรอยแลว
รอดําเนินการ
รอดําเนินการ
รอดําเนินการ
รอดําเนินการ
รอดําเนินการ
รอดําเนินการ
รอดําเนินการ

2. พัฒนาระบบกลไกเครือขายในการเฝาระวังสุขภาพ
โดยประสานงานรวมมือสนับสนุน นิเทศงานกับภาคีเครือขาย : ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดดําเนิ น
กิจกรรมโครงการ "เฝาระวังการตั้งครรภซ้ําในวัยรุน" ภายใตโครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ วัยรุนและ
เยาวชน ป ง บประมาณ 2562 ซึ่ ง ได รั บ ความร ว มมื อ จากสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สาธารณสุ ข อํ า เภอ
โรงพยาบาลชุมชุน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รวมจัดทําแนวทางการดูแลแมวัยรุน เขตสุขภาพที่ ๘ พรอม
กําหนดแนวทางการดูแลแมวัยรุนระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและการนําแนวทางการดูแลแมวัยรุนไป
ใช ในการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการตั้ ง ครรภแ ละการตั้ ง ครรภซ้ํ าในพื้น ที่ แนวทางการดู แลแมวัย รุ น ระดั บ
โรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และการนําแนวทางการดูแลแมวัยรุนไปใชในการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภและการตั้งครรภซ้ําในพื้นที่ และแนวทางการดูแลแมวัยรุนระดับจังหวัดและการนําแนวทางการ
ดูแลแมวัยรุนไปใชในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภและการตั้งครรภซ้ําในพื้นที่

ภาพการประชุม"เฝาระวังการตั้งครรภซ้ําในวัยรุน"

3. Best Practice ในพื้นที่ เกี่ยวกับการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน เขต
สุขภาพที่ 8
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดดําเนินงานการคัดเลือกแหลงเรียนรูดานการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานอยางกวางขวาง โดยมุงเนนใหทุก
จังหวัดมีแหลงเรียนรูฯ ที่สามารถเปนตัวอยางใหองค กรปกครองสวนทองถิ่น อื่น ๆ ไดแบงปนความรู แนวคิด
ประสบการณในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน มีหนวยงานองคกรปกครองสวนทั้งถิ่น
สมัครเขารวมโครงการจากป 2559 – 2562 รวมจํานวนทั้งสิ้น 221 แหง และจากการดําเนินงานในป 2561
มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตสุขภาพไดรับคัดเลือกใหเปนแหลงเรียนรูการดําเนินงานปองกันและแก ไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดั บท องถิ่น จํานวน 4 แหง คือ เทศบาลตําบลอากาศอํ านวย จังหวัดสกลนคร,
เทศบาลตําบลบานโปรง จังหวัดอุดรธานี, องคการบริหารสวนตําบลเซิม จังหวัดหนองคาย, เทศบาลตําบลซาง
จังหวัดบึงกาฬ

และในป 2562 มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตสุขภาพที่ 8 ไดรับคัดเลือกใหเปนแหลงเรียนรูการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับทองถิ่น จํานวน 7 แหง คือ องคการบริหารสวน
ตําบลหวยสามพาด อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, เทศบาลตําบลตองโขบ อําเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดนครพนม, เทศบาลตําบลหนองแก อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู, เทศบาลตําบลผาอินทรแปลง
อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย, องคการบริหารสวนตําบลปงไฮ อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ, องคการบริหารสวนตําบล
บานมวง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย, เทศบาลตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เรื่องเลาจากแหลงเรียนรู Best Practice ในพื้นที่ “วัยรุนฮูจักฮัก ฮูจักปอง บทองกอนวัยอันควร”
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร มีการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน ดวยแนวคิด “วัยรุนฮูจักฮัก ฮูจักปอง บทองกอนวัยอันควร” โดยอาศัย 4 กลยุทธหลัก คือ 1. ตีโจทยเปน
2.เห็นกระบวนการ 3.ผสานเครือขาย 4.หลากหลายวัฒนธรรม ซึ่งในการดําเนินงานจะเนนใหเด็กเปนศูนยกลาง
ตองรูจักเด็ก พรอมที่จะเรียนรู รับฟงความตองการและความคิดของเด็ก และนํามาสูการหาแนวทางการดําเนินงาน
ใหเขากับเด็ก การแกปญหาจะเปดโอกาสใหเด็กไดตัดสินใจดวยตัวเองและผูใหญจะเปนที่ปรึกษาไมครอบงําเด็ก

ปจจัยความสําเร็จ
1. การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ ศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี เพื่อรองรับบทบาทใหมของกรมอนามัย
Reform Organization Performance to Excellent Regional Lead (Re to Lead) ส ง ผลต อ การ
ยอมรับของพื้นที่
2. การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพวัยรุนเปนประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงาน
3. อาศัยการดําเนินงานของคณะทํางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาวัยเรียนและวัยรุนเขตสุขภาพที่ ๘
ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดในเขตสุขภาพ
4. การดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 และ
ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับชาติ พ.ศ.2560-2569
ปญหาอุปสรรค
1. ผูรับผิดชอบการดําเนินงานอําเภออนามัยการเจริญพันธุและ Youth Friendly Health Service ในระดับ
อําเภอมีภาระงานหลายดาน จึงทําใหมีปญหาในการดําเนินงาน
2. ผูรับผิดชอบงานมีการหมุนเวียนทุก 1-2 ป ทําใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน
3. ศูนยอนามัยไมสามารถกําหนดและบริหารจัดการกระบวนการ ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัดได
ขอเสนอแนะ
1. ทบทวนการดําเนินงานและนําเขาสูที่ประชุมระดับ CUP , กรรมการบริหารโรงพยาบาล , การประชุมใน
ภาคี เ ครื อข า ยต า ง ๆ เพื่ อร ว มกั บ ขับ เคลื่อนการดําเนิน งานอําเภออนามัย การเจริญ พัน ธุและ Youth
Friendly Health Service
2. สนับสนุนหรือโอนงบประมาณในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนระดับจังหวัด ใหกับพื้นที่โดยตรง
ทําเนียบผูประสานงานระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 8
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท

1

นางพัชราพร นามโคตร

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

2

นายสิริชัย ขําสมบัติ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ จังหวัดหนองคาย

3

นางสาวณัฏฐรินทธ โฮมชัยยา นักวิชาการสาธารณสุข

จังหวัดหนองบัวลําภู

0885642428

4

นางจุรีรัตน ประวาลลัญฉกร

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

จังหวัดเลย

0967212666

5

นางสุภาณี กิตติสารพงษ

นักวิชาการสาธารณสุข

จังหวัดสกลนคร

0639731072

6

นางสุภา โสมรักษ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ จังหวัดนครพนม

0996715866

7

นางสาวธัญลักษณ ทอนราช

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

0957345130

จังหวัดบึงกาฬ

0878643220
0819643779

