ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
คูมือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ชื่อตัวชี้วัด
วัยเรียนวัยรุน
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริม
สุขภาพกลุมวัยเรียนวัยรุน (การแกปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
เขตสุขภาพที่ 8)
1. วัตถุประสงค (Objectives)
เพื่อลดอัตราการตั้งครรภของวัยรุนอายุ 10-14 ป และ 15-19 ป รวมถึงการลดการตั้งครรภซ้ำ และ
สรางความรอบรูด านสุขภาพและทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อหวังผลลัพธใหเกิดกลไกการมีสวนรวมของภาคี
เครือขายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสอดคลองกับบริบทของ
พื้นที่ภายใตพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559
2. ขอบเขต (Scope)
การตั้งครรภในวัยรุนเปนปญหาคุกคามคุณภาพประชากรทั้งในระยะสั้ น ระยะยาว ทำใหวัย รุ น ขาด
ความพรอมทั้งรางกายและวุฒิภาวะในการดำเนินชีวิต ดอยโอกาสในการเขาถึงสวัสดิการ บริการตาง ๆ ที่รัฐจัด
ใหรวมถึงสิทธิตาง ๆ ขาดโอกาสพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพ รวมทั้งการเลี้ยงลูกใหมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย
เพื่อเปนประชากรที่มีคุณภาพตอไป ปญหาดังกลาวนอกจากสงผลตอสุขภาวะตนเองและครอบครัว ยังสงผล
โดยรวมตอสังคมและประเทศชาติทำใหประเทศขาดกำลังคนในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากวัยรุนจะเติ บ โต
เปนผูใหญเปนวัยแรงงานในการพัฒนาประเทศตอไป หากแตวัยรุนกลุมดังกลาวจะเติบโตเปนวัยแรงงานที่ไมมี
คุณภาพขาดทักษะ เปนแรงงานไรฝมือ มีการศึกษานอยเพราะตองออกมาเลี้ยงดูลูก อีกทั้งรัฐตองเพิ่มภาระค า
รักษาพยาบาลสูง เสียคาจัดบริการชวยเหลือดานสังคมที่สูง เพิ่มความยากลำบากแกรัฐในการแกปญหาความ
ยากจน เกิดผลกระทบในวงกวาง ทั้งดานสุขภาพกาย จิต สังคม เศรษฐกิจ ที่นับวันมีความรุนแรงมากขึ้น และ
เปนปจจัยขัดขวางสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวม
การปองกันและการแกไขป ญหาการตั้ง ครรภใ นวัย รุ น รวมทั้งการใหความชวยเหลื อ แก วั ย รุ นและ
ครอบครัวเปนปจจัยสำคัญอยางยิ่งในการสรางความเขมแข็งใหกับคุณภาพของประชากรที่เกิดใหม อีกทั้งเป น
การวางรากฐานที่ส ำคั ญใหกับเด็กและวัย รุ นที่จ ะเข าสูวัยแรงงานในอนาคตได อยางมีคุณภาพ เพื่ อ รองรั บ
โครงสรางทางประชากรประเทศไทย จึงเปนปญหาเรงดว นที่ตอ งการความรวมมื อจากทุกภาคส ว นใ นก าร
ดำเนินงานแบบบูรณาการเพื่อการแกปญหาอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน โดยเฉพาะในระดับอำเภอซึ่งมีกลไกการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ อำเภอ อีกทั้งรัฐบาลจึงไดต ราพระราชบัญ ญั ติก ารปองกั นแล ะแก ไ ขป ญห าก าร
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 ขึ้นซึ่งเปนกฎหมายที่มุงปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนอยางบูรณา
การ บนพื้นฐานสิทธิของวัยรุนสงเสริมคุณภาพชีวิตของวัยรุ นที่จ ะนำไปสูคุณภาพการเกิด คุณภาพชี วิ ต ของ
ประชากรทั้งประเทศโดยในระดับจังหวัดกำหนดใหขับเคลื่อนผานคณะอนุกรรมการปองกันและแกปญหาการ
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ตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัด เพื่อใหการดำเนินงานสอดคลอง เชื่อมโยงนโยบายตั้งแตระดับประเทศจังหวั ด
อำเภอ จนถึงพื้นที่ในระดับครอบครัว และวัยรุนซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียตรง กรมอนามัยจึงไดเล็งเห็ น ความ
จำเปนในการจัดทำคูมือมาตรฐานการดำเนิ นงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับอำเภอ ให
เปนแนวทางแกภาคีเครือขายทุกภาคสวน เพื่อบูรณาการการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
ระดับอำเภอใหสอดคลองกับบริบทและปญหาในพื้นที่ภายใตพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559
บทบาทการดำเนินงานของหนวยงานและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในระดับอำเภอ
องคปกครองสวนทองถิ่น
1. การจัดทำแผนงานโครงการ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานการปองกันและแกไขปญหา
ตั้งครรภในวัยรุนหรือการดำเนินงานสงเสริมพัฒนาสุขภาพวัยรุน โดยตัวแทนชุมชนมีสวนรวม
2. การจัดกิจกรรมเพื่อสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชนในรูปแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับบริบท
ของพื้นที่ใหครอบคลุมครอบครัวที่มีลกู วัยรุนอยางตอเนื่อง โดยตัวแทนชุมชนมีสวนรวม
3. สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานภาคีเครือขายในพื้นที่ ในการดำเนินกิจกรรมการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนในพื้นที่
4. สงเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน ในการดำเนินกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุนหรือกิจกรรมสรางสรรคอื่น ๆ
5. การจัดพื้นที่สรางสรรคใหเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทำกิจกรรมรวมกันเพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
6. จัดบริการสวัสดิการสังคมใหแกวัยรุนที่ตั้งครรภหรือแมวยั รุนที่ขอรับความชวยเหลือ
7. มีระบบการประสานสงตอโดยบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกันและแกไขปญหา
ตั้งครรภในวัยรุน
8. การจัดทำขอตกลงรวมกัน/ขอกำหนด/มาตรการทางสังคม หรือที่เรียกเปนอยางอื่นของชุมชน ในการ
ปองกันและแกปญหาการตั้งครรภในวัยรุน โดยตัวแทนชุมชนมีสวนรวม
9. การคืนขอมูลสถานการณปญหาสุขภาพวัยรุน การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ใหภาคีเครือขาย
ที่เกี่ยวของในรูปแบบตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การคืนในเวทีประชุมประชาคมตำบล/ประชาคมหมูบาน หนังสือ
ประชาสัมพันธ จดหมายขาว เปนตน
10. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ รณรงค เพื่อสรางกระแสสังคมในระดับตำบลรูปแบบตาง ๆ ยกตัวอยาง เชน
สปอตวิทยุ สื่อออนไลนสื่อพื้นบาน เปนตน
11. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีความรูความสามารถในการใหขอมูลขาวสาร
ความรูและใหคำปรึกษาดานอนามัยการเจริญพันธุและการปองกันการตั้งครรภในวัยรุน
12. การสรุปผลการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน หรือการคิดคนนวัตกรรมหรือ
รูปแบบการดำเนินงานดานวัยรุน
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สถานศึกษา
1. จัดหาและพัฒนาศักยภาพครู/บุคลากรทางการศึกษาผูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวติ
2. จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตใหเหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียน/นักศึกษา
3. การจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาใหนักเรียน/นักศึกษามีความรูและทักษะในการปองกันและ
จัดการปญหา
4. การจัดระบบดูแล ชวยเหลือ สงตอ คุมครองนักเรียนหรือนักศึกษาใหไดรับบริการดานสุขภาวะทางเพศ
และอนามัยการเจริญพันธุสวัสดิการสังคม กับสถานบริการสาธารณสุข/หนวยงานของรัฐ/หนวยงานของเอกชน
ที่เกี่ยวของ
5. มีระบบการดูแล ชวยเหลือ การจัดการศึกษาใหกับนักเรียน/นักศึกษาที่ตั้งครรภหรือคลอดบุตรแลว
ดวยรูปแบบที่เหมาะสมและตอเนื่อง
6. การพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนหรือนักศึกษา ใหมีความรู สามารถใหคำแนะนำและชวยเหลือเพื่อนได
7. การจัดตั้งคลินิกวัยรุนในโรงเรียน/การจัดตั้งกลุมนักเรียน/นักศึกษาแกนนำ/จัดตั้งชมรมเพื่อนชวยเพื่อน
และมีครูผูรับผิดชอบที่มีความรูความเขาใจประเด็นของวัยรุน
8. การสรุปผลการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน หรือการคิดคนนวัตกรรมหรือ
รูปแบบการดำเนินงานดานวัยรุน
สถานบริการสาธารณสุข
1. การจัดทำฐานขอมูลสุขภาพวัยรุน การจัดลำดับสุขภาพวัยรุน การจัดทำแผนการดูแลสุขภาพในพื้นที่
2. ใหความรูความเขาใจเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิต การเขาถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ และการเขาถึง
ระบบชวยเหลือ สงตอ ใหกับวัยรุนและครอบครัวในพื้นที่
3. จัดบริการและสงเสริมการเขาถึงบริการสุขภาพที่เปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน โดยคำนึงถึงสิทธิ
ในการตัดสินใจเอง เปนสวนตัว เปนความลับ
4. กรณีสถานบริการสาธารณสุขไมสามารถจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ ใหมีการสงตอไปรับบริการ
ที่มีบุคลากรและอุปกรณพรอมในการใหบริการ
5. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในสถานศึกษา ชุมชน หรือสถานประกอบกิจการ ในการดำเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
6. ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมเชิงรุกในสถานศึกษา ชุมชน หรือสถานประกอบกิจการ ในการ
ดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
7. การประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ
8. การสรุปผลการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน หรือการคิดคนนวัตกรรมหรือ
รูปแบบการดำเนินงานดานวัยรุน
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สถานประกอบกิจการ
1. การใหขอมูลและความรูในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแกลูกจางอยางถูกตองและ
เพียงพอ ยกตัวอยางเชน การคุมกำเนิด การฝากครรภการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธเปนตน
2. มีระบบการดูแล ชวยเหลือ สงตอ ไปยังหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดสวิสติการสังคมเพื่อให
ลูกจางไดรับสวัสดิการสังคมอยางเหมาะสม
3. สนับสนุนใหลูกจางที่เปนวัยรุนเขาถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุในสถานบริการสาธารณสุขที่ลูกจาง
มีสิทธิรักษาพยาบาล
4. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 200 คนขึ้นไป ใหพยาบาลทำหนาที่ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับ
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแกลูกจาง
5. การดูแล ชวยเหลือ สงตอ ลูกจางที่เปนวัยรุนในสถานประกอบกิจการทุกขนาด ตองคำนึงถึงสิทธิในการ
ตัดสินใจดวยตนเอง เปนความลับ เปนสวนตัว
หนวยงานดานสวัสดิการสังคม
1. สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่เปนแกนนำปองกัน แกไข เฝาระวังปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
2. สนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของประสานงาน เฝาระวัง และใหความชวยเหลือแกวยั รุนและครอบครัว
3. จัดใหมีการฝกอาชีพหรือจัดหาที่ฝกอาชีพแกวัยรุนที่ตั้งครรภหรือแมวัยรุนตามความตองการ
4. จัดหาครอบครัวทดแทนกรณีที่แมวัยรุนไมสามารถเลี้ยงดูบตุ รดวยตนเองได โดยคำนึงถึงประโยชนของ
เด็กและไดรับความยินยอมจากแมวัยรุน
5. จัดหาที่พักที่เหมาะสมและปลอดภัยตามความจำเปนแกวัยรุนที่ตั้งครรภหรือแมวัยรุน และประสาน
ความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง การไดรับบริการสุขภาพและอนามัย
การเจริญพันธุ และไดรับการฝกอาชีพ เปนตน
ครอบครัวและชุมชน
1. ผูนำชุมชน ตัวแทนพอแม/ผูปกครอง เครือขายภาคประชาชนอื่น ๆ เขารวมเปนเครือขายแกนนำ
ครอบครัวเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุนในชุมชน
2. ผูนำชุมชน ตัวแทนพอแม/ผูปกครอง เครือขายภาคประชาชนอื่น ๆ มีสวนรวมในการประเมิน คัดกรอง
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุนในชุมชน
3. ผูนำชุมชน ตัวแทนพอแม/ผูปกครอง เครือขายภาคประชาชนอื่น ๆ มีสวนรวมในการพัฒนา
การดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
4. วัยรุนและเยาวชนในชุมชนเขารวมกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
5. วัยรุนและเยาวชนมีสวนรวมในการเฝาระวัง ดูแล ชวยเหลือการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุนในชุมชน
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บทบาทการดำเนินงานของหนวยงานสนับสนุน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของในระดับจังหวัด
1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 ผานคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับ
จังหวัด
2. ถายระดับนโยบาย ยุทธศาสตร แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 สูระดับพื้นที่ ภายใตการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ
3. ศึกษา ขอมูล พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนเพื่อนำขอมูลไปใชในการเฝาระวังการตั้งครรภในวัยรุน
4. พัฒนาศักยภาพแกภาคีเครือขายที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกปญ หาการตั้งครรภ
ในวัยรุน พ.ศ. 2559
5. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานใหแกภาคีเครือขาย
6. ประเมินรับรองสรุปผลการประเมินรับรอง
7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสรุปบทเรียนการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
8. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือขาย
9. จัดทำทำเนียบอำเภอที่ผานมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับอำเภอ
10. สรางขวัญกำลังใจ มอบเกียรติบัตรแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ศูนยอนามัย
1. ประสานสวนกลางและจังหวัด และเปนที่ปรึกษาใหคำแนะนำแกจังหวัด
2. การเยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด
3. จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ คืนขอมูลใหจังหวัด
4. แจงผลการประเมินเบื้องตนใหกับพื้นที่
5. รวบรวมผลการประเมินรับรองและแจงใหสวนกลางทุกเดือน
6. จัดเวทีมอบเกียรติตามระดับการประเมิน
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ
1. กำหนดนโยบาย แนวทาง เปาหมายในการพัฒนา
2. สนับสนุน สงเสริมการดำเนินงาน สุมเยี่ยมเสริมพลัง
3. จัดทำฐานขอมูลอำเภอที่ผานมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับอำเภอ
3. แจงผลการรับรองใหจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัด)
4. จัดเตรียมเกียรติบัตร และโลรางวัล
5. จัดเวทีมอบโลรางวัล และถอดบทเรียนการพัฒนาเพื่อเผยแพรอำเภอที่ผา นมาตรฐานฯ ระดับดีเดน
5

3. คำจำกัดความ (Definition)
4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
ลำดับ
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
1. ประสานงานกับ
1
ประชุมอนุกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

2

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงาน อำเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ

ผูรับผิดชอบงาน/จังหวัด
ทบทวน/ปรับแกไข
คณะอนุกรรมการฯ
2. จังหวัดจัดประชุม
คณะอนุกรรมการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนระดับจังหวัด 2
ครั้ง/ป
1.ชี้แจงการดำเนินงานใหกับ
จังหวัด และกำหนด
เปาหมาย
2.กำหนดวันลงติดตาม
นิเทศ
3.เยี่ยมเสริมพลังและ
ประเมินรับรองการ
ดำเนินงานอำเภออนามัยการ
เจริญพันธุ
4.รายงานผลการติดตามไป
ยังสำนักอนามัยการเจริญ
พันธุ

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

อภิชิต ศรีอวน - พรบ.วัยรุนการปองกัน
และแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.
2559
- พรบ.การเกิดอยางมี
คุณภาพ
- ขอมูลการตรวจราชการ
ของจังหวัด
รุงสินี เพิ่มพูล - มาตรฐานการประเมิน
รับรองอำเภออนามัยการ
เจริญพันธุ
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ประชุมชี้แจง Teenage
Digital Platform

4

อบรมการใหบริการยาฝง
คุมกำเนิดสำหรับพยาบาล
เขตสุขภาพที่ 8

รายละเอียดงาน
1. ชี้แจงการดำเนินงาน
ใหกับจังหวัด และกำหนด
เปาหมาย
2. ติดตามการดำเนินงาน
รวมกับภาคีเครือขาย
3. ประชาสัมพันธใหทกุ
หนวยงานที่เกี่ยงของ
สงเสริมการเขาถึงของ
กลุมเปาหมาย
1. สอบถาม ความตองการ
อบรมไปยังทุกสถาน
บริการในเขตสุขภาพที่ 8
รวม 7 จังหวัด
2. ประสานงาน
โรงพยาบาลเพื่อขอความ
รวมมือเปนสถานที่
ฝกอบรม
3. แจงรายละเอียดการเขา
รับการอบรมใหผสู มัครเขา
รับการอบรมทราบ
4. ดำเนินการรับรอง
หลักสูตรการอบรมตอสภา
การพยาบาลเพื่อขอหนวย
คะแนนใหกับวิทยากรและ
ผูเขารับการอบรม

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวของ

อภิชิต ศรีอวน

ครองใจ ศรีลาราช - หลักสูตรการ
อบรมยาฝง
คุมกำเนิด
- คูมือการขึ้น
ทะเบียนหนวย
บริการยุติการ
ตั้งครรภที่
ปลอดภัย
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รับรองมาตรฐานและนิเทศ
ติดตาม การขับเคลื่อนงาน
ตามพระราชบัญญัติ การ
ปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน

รายละเอียดงาน
5. ดำเนินการอบรม
ภาคทฤษฎีและฝกปฏิบตั ิ
ณ โรงพยาบาลสังกัด
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี
6. จัดทำประกาศนียบัตร
เพื่อมอบใหกับผูสำเร็จการ
อบรม
7. นิเทศติดตามระหวาง
และหลังการอบรม
1. ชี้แจงการดำเนินงาน
ใหกับจังหวัด และกำหนด
เปาหมาย
2. พื้นที่ประเมินตนเอง
ผานระบบออนไลน มายัง
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
3. กำหนดวันลงติดตาม
นิเทศ
4. เยี่ยมเสริมพลังและ
ประเมินรับรองการ
ดำเนินงานสถานบริการที่
เปนมิตรสำหรับวัยรุนและ
เยาวชนผานมาตรฐาน
YFHS และมีอำเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ
5. รายงานผลการติดตาม
ไปยังสำนักอนามัยการ
เจริญพันธุ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

สุจิตพรรณ
ดอนทราย

เอกสารที่
เกี่ยวของ

- คูมือมาตรฐาน
บริการสุขภาพที่
เปนมิตรสำหรับ
วัยรุนและเยาวชน
ป 2563
- คูมือการบันทึก
ขอมูลโปรแกรม
YFHS ออนไลน
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พัฒนาศูนยสาธิตบริการ
สุขภาพที่เปนมิตรสำหรับ
วัยรุนและเยาวชน

7
คืนขอมูล

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

1. ประสานงานกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ทั้ง 2 แหง เพื่อ
กำหนดเปาหมายรวมกัน
2. เตรียมสถานที่ เอกสาร
ขอมูล ประสานและจัด
ผูใหบริการ และเวชภัณฑ
3. ประชาสัมพันธการ
ใหบริการทางชองทางตาง
ๆ
4. จัดการใหบริการ
5. ติดตามขอมูลผลการ
ใหบริการ / ปญหา
อุปสรรค
คืนขอมูลระดับจังหวัดผาน
การตรวจราชการและการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภ ครั้งที่ 2

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวของ

กลุมพัฒนาการ
สงเสริมสุขภาพ
วัยรุน

อภิชิต ศรีอวน

สัญลักษณที่ใช
จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ เชน การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมตอระหวางขั้นตอน
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6. ภาคผนวก
1. คูมือ อำเภออนามัยการเจริญพันธุ E-book
2. คูมือ มาตรฐานบริการสุขภาพทีเ่ ปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563
3. ถอดบทเรียน พชอ. ลดแมวัยรุน
4. บทความ YFHS: ความกาวหนาที่ทาทาย
5. คูมือ ทองถิ่นเขมแข็ง เขาใจวัยรุน
6. คูมือ แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน สำหรับองคกรสวนทองถิ่น
7. คูมือ พัฒนาทักษะการสื่อสาร เรื่องเพศระหวางวัยรุนกับครอบครัว
8. สถานการณอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุนและเยาวชน
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