เอกสารแนบ Template กลาง
ปรับปรุงเมื่อ 6 ตุลาคม 2564
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
คูมือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ชื่อตัวชี้วัด
วัยเรียนวัยรุน
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริม
สุขภาพกลุมวัยเรียนวัยรุน (การประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน)
1. วัตถุประสงค (Objectives)
1. เพื่อขับเคลื่อน และสงเสริมใหการบังคับใชกฎหมาย ตามพระราชบัญ ญัติการปองกั นและแก ไ ข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.2559 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อสรางกลไกในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนที่เปนรูปธรรม
3. เพื่อสงเสริมใหวัยรุนไดรับขอมูลขาวสารความรู และบริการอนามัยการเจริญพันธุ และมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค
4. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุข ภาพวั ย รุ น
โดยการบูรณาการงานอนามัยการเจริ ญพั นธุและดำเนิ นงานปอ งกันและแกไขปญหาอนามัยการเจริ ญ พั น ธุ
วัยรุนในระดับพื้นที่อยางยั่งยืน
2. ขอบเขต (Scope)
การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้ ง หมด
จึงจะเปนองคประชุม ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติห น า ที่
ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ป ระชุมการวิ นิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถื อ เสี ย งข า ง
มาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากั นใหประธานในที่ประชุมออกเสี ย ง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละสองครั้ง โดยมีอำนาจหน า ที่
ดังตอไปนี้
1. เสนอนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา
2. เสนอแนวทางแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนตอ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
3. เสนอรายงานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่ ง
ครั้ง
4. กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชนเพื่อปองกั น ชวยเหลื อ
แกไข และเยียวยาปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ปญหาอนามัยการเจริญพันธุของวัยรุน การใชความรุนแรงทาง
เพศและการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ
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5. ใหคำปรึกษา แนะนํา และแกไขปญหาขอขัดของในการดำเนินการเกี่ยวกับการปองกันและแก ไ ข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแกหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน
6. ปฏิ บ ั ติ ก ารอื ่ น ใดตามที ่ กฎหมายกํา หนดให เ ป นอำนาจหน า ที่ ของคณะกรรมการหรื อตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ดำเนินงานภายใตนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน ซึ่งตองมีสาระสำคัญในเรื่อง ดังตอไปนี้
1. มาตรการเกี่ยวกับการได รับขอมูลขาวสารและความรู เกี่ยวกับการปองกันและแก ไ ขป ญ ห าก าร
ตั้งครรภในวัยรุน
2. มาตรการเกี่ยวกับการใหวัยรุนไดรับสิทธิตามมาตรา 5
3. มาตรการเกี่ยวกับการปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยาปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
4. มาตรการเกี่ยวกับ การป องกั นและแกไขป ญหาการตั้ งครรภใ นวัย รุ นในหนวยง านขอ งรั ฐและ
หนวยงานของเอกชน ใหสามารถดำเนิ นการได อยา งมีเ อกภาพและมีประสิทธิภ าพการจัดทำนโยบ ายและ
ยุทธศาสตรตามวรรคหนึ่ง ใหคำนึงถึงหลักการมีสวนรวมของประชาชนประชาสังคม และวัยรุนดวย
3. คำจำกัดความ (Definition)
“วัยรุน” หมายความวา บุคคลอายุเกินสิบปบริบูรณ แตยังไมถงึ ยี่สบิ ปบริบูรณ
“นักเรียน” หมายความวา วัยรุนซึ่งกําลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“นักศึกษา” หมายความวา วัยรุนซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาอยูใสถานศึกษา
ของรัฐหรือเอกชน
“เพศวิถีศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการในแตละชวง
วัยการมีสัมพันธภาพกับผูอื่น การพัฒนาทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศและมิติทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับอนามัย
การเจริ ญพันธุที่ใหความสำคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ
“อนามัยการเจริญพันธุ” หมายความวา ภาวะความแข็งแรงสมบูรณของรางกายและจิตใจที่เปนผลอัน
เกิดจากกระบวนการทำหนาที่ของระบบสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุตลอดชวงชีวิต ซึ่งทำใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
“บริการอนามัยการเจริญพันธุ” หมายความวา การใหบริการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูที่
เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ
“การจัดสวัสดิการสังคม” หมายความวา การจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
“สถานบริการ” หมายความวา สถานบริการตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ซึ่งผูประกอบกิจการใชเปนสถานที่ประกอบธุรกิจและ
มีลูกจางทำงานอยูในสถานประกอบกิจการนั้น
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะ
เปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
ลำดับ
ผังกระบวนการ
1

รายละเอียดงาน

10 นาที

อภิชิต ศรีอวน พรบ.การปองกันและ
แกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.
2559

30 นาที

อภิชิต ศรีอวน

360 นาที

อภิชิต ศรีอวน

ติดตามยืนยันการตอบ 240 นาที
รับการประชุม
ลวงหนาอยางนอย 3
วัน

อภิชิต ศรีอวน

30 นาที

อภิชิต ศรีอวน

หนวยบริการแสดง
ความจำนงคการจัด
ประชุมฯ

2
ขออนุมัติไปราชการ/
ยืมเงิน

3

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ

ดำเนินการลวงหนา
อยางนอย 5 วัน

จัดเตรียมเอกสาร

4
ดำเนินการจัดประชุม

5
สรุปการไปราชการ
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สัญลักษณที่ใช
จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ เชน การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมตอระหวางขั้นตอน
6. ภาคผนวก (ถามี)
-

4

