ปั จจัยความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการป้ องกันการตัง้ ครรภ์ ในวัยรุ่น
ตาบลโนนสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
Success factors on project the prevention of teenage pregnancy in Nonsamran Sub-District,
Muang Chaiyaphum District, Chaiyaphum Province.
ขวัญใจ ธรรมกุล๑ บุญพิสฐิ ษ์ ธรรมกุล๒ ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา๓
การศึกษานี ้เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้ การวิจยั แบบย้ อนหลังมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการป้องกันการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น ตาบลโนนสาราญ อาเภอ
เมือ ง จังหวัด ชัย ภู มิ กลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อมูลหลัก คือ คณะท างานพัฒ นาเยาวชนต าบลโนนสาราญที่ มี ส่ว น
เกี่ยวข้ องกับโครงการโดยการเลือกแบบเจาะจง จานวน ๒๓ คน ทาการศึกษาระหว่างเดือน มกราคม –
เมษายน ๒๕๕๙ เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา เป็ นแนวทางการสนทนากลุม่ และแนวการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่
ผู้ศกึ ษาสร้ างขึ ้นและ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูลด้ วย
วิ ธีการตรวจสอบแบบสามเส้ าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ส่วนประกอบ และ การวิเคราะห์แบบ
อุปนัย
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการป้องกันการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นตาบลโนนสาราญ ได้ แก่ ๑) การประสานการทางานและร่วมมือกันให้ ทาหน้ าที่ในการดาเนินงาน
แต่ละฝ่ ายอย่างเข้ มแข็ง ๒) ส่งเสริ มให้ พ่อแม่มีทักษะพูดคุยกับลูกอย่างเปิ ดใจเรื่องความรักความสัมพันธ์
และเพศสัมพันธ์ ๓) การสนับสนุนให้ โรงเรียนมีการเรียนการสอนเรื่องทักษะชีวิตและเพศวิถีศกึ ษารอบด้ าน
๔)การวางแผนการทางานเพื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้ มว่าจะมีเพศสัมพันธ์และเสี่ยงต่อการตังครรภ์
้
๕)
การรณรงค์สื่อสารให้ วยั รุ่นตระหนักถึงความรับผิดชอบเพื่อชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก ๖)การจัดให้ มี
บริการสุขภาพที่เป็ นมิตรกับวัยรุ่นครอบคลุมบริการทุกด้ าน ๗)ระบบบริการที่สมั พันธ์เชื่อมโยงกันทัง้ ด้ าน
สุขภาพ การศึกษาและด้ านสังคม โดยความมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของตัววัยรุ่น ๘)การพัฒนาพืน้ ที่
สร้ างสรรค์ส าหรับ วัย รุ่น และ ๙)การพัฒ นาข้ อมูล เพื่ อประเมิน ผลและการจัดการความรู้ เพื่ อพัฒ นา
ศักยภาพผู้ปฏิบตั ิงาน
คาสาคัญ: การตั ้งครรภ์ วัยรุ่น, ความสาเร็จ การป้องกัน
๑ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านโนน อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลบ้ านโนน อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๓ อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Abstract
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The objective of qualitative study with retrospective research were to study success
factors on project the prevention of teenage pregnancy in Nonsamran Sub-District, Muang
Chaiyaphum District, Chaiyaphum Province. The Key Informant with purposively selected were
23 persons of key stakeholders and research time in range January to May, 2016. The Research
tools were a focused group guideline and in-depth interview guideline an observation form and
field notes created by researcher which verified 3 experts and with triangulation. Data was
analyzed using component Analysis and analytic induction.
The results showed that: The success factors on project the prevention of teenage
pregnancy i.e. 1) Collaboration and participation serve on each party a strong performance. 2)
Supporting parents to discuss relationships & sexual health. 3) supporting to life skills and
sexuality education in schools and colleges. 4) The worked plan for target teenage who are
more likely to have sex and the risk of pregnancy. 5) The campaign communicates to teenage
aware of the responsibility to delay having sex for the first time. 6. Providing services of health
teenage-friendly , covering all aspects.7) Service system a relationship whole health. education
and social on participation and decision of teenage. 8) Developing creative space for teenage
and 9. Information development was for evaluation and knowledge management for
practitioners.
Keyword: Prevention, Success, Teenage, Pregnancy

บทนา
กกกก วัยรุ่นเป็ นวัยที่อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อของวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ เป็ นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทัง้
ด้ านร่างกายและจิตอารมณ์ เป็ นช่วงวัยที่มีพฒ
ั นาการทางเพศเร็วขึ ้นทาให้ เริ่มมีความรู้สกึ ทางเพศ สนใจ
เพศตรงข้ าม และในยุคปัจจุบนั ที่วยั รุ่นเข้ าสูส่ งั คมแห่งการสื่อสาร มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย วัยรุ่นจึงสามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลและเชื่อมต่อกันในกลุม่ หรื อระหว่างบุคคลได้ ง่ายนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและ
ตกอยู่ในสถานการณ์ ตงครรภ์
ั้
ในวัยรุ่นในที่สดุ โดยเฉพาะหากวัยรุ่น ไม่ได้ รับ การเตรี ยมพร้ อมให้ มีความ
เข้ มแข็ง จากสถิติทวั่ โลกพบว่าอัตราเกิดมีชีพเฉลี่ยของมารดาวัยรุ่นอายุ ๑๕-๑๙ ปี ในระหว่างปี ๒๕๔๙ ๒๕๕๓ อยู่ที่ ๔๘.๙ ต่อประชากรหญิงวัยเดียวกัน ๑,๐๐๐ คน โดยพบว่าประเทศที่มีรายได้ ต่ามีอตั ราการ
เกิ ดมีชี พในมารดาวัย รุ่น สูงกว่าประเทศที่ มีรายได้ สูง (สานัก อนามัยเจริ ญ พัน ธุ์ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, ๒๕๕๗) ขณะที่มีมารดาวัย รุ่นบางส่วนที่ใช้ วิธีแก้ ปัญ หาด้ วยการยุติการตังครรภ์
้
ผลการ
สารวจในประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๕๓ พบว่ามีวัยรุ่น ตัง้ ครรภ์สูงถึ ง ๔๖.๗ ต่อประชากรหญิ งวัยเดียวกัน
๑,๐๐๐ คน สูงเป็ นอันดับ ๖ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในปี ๒๕๕๕ พบว่าอัตราการคลอด
ของมารดาวัย รุ่น อายุ ๑๕ – ๑๙ ปี มีจ านวน ๒.๔ ล้ านคน คิดเป็ นอัตรา ๕๓.๘ ต่อประชากรวัยเดียวกัน
๑,๐๐๐ คน (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจาประเทศไทย, ๒๕๕๖) สถานการณ์การตังครรภ์
้
ของวัยรุ่นในจังหวัดชัยภูมิ พบว่าอัตราการคลอดของมารดาวัยรุ่นอายุ ๑๐ – ๑๔ ปี มีแนวโน้ มสูงขึ ้นจาก
๐.๔ เป็ น ๒ ต่อพันประชากรหญิ งในวัยเดียวกัน และมีอตั ราการคลอดของมารดาวัยรุ่นหญิ ง อายุ ๑๕ ๑๙ ปี เพิ่มขึ ้นจาก ๒๙.๕ เป็ น ๕๓.๘ จากปี ๒๕๔๖ –ปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นสูงถึง
ร้ อยละ ๘๑.๗ สูงกว่าอัต ราการเปลี่ย นแปลงในระดับ เขต ภาค และประเทศ (กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, ๒๕๕๗) การตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดาเนินชีวิตในวัย
เรียนของวัยรุ่นแล้ วยังเกิดปัญหาด้ านการทาแท้ งและผลที่ตามมา การตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นมักจะมีความเสี่ยง
มากกว่าการตัง้ ครรภ์ ทั่วไป กล่าวคื อมารดาวัย รุ่ น มัก มี ความเสี่ย งต่อภาวะซี ด ติดเชื อ้ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพัน ธ์ เอชไอวี ตกเลือดหลังคลอด เจ็บป่ วยทางจิต และมีผลกระทบต่อทารกแรกเกิ ดเช่น ทารก
เสียชีวิตหลังคลอดภายใน ๗ วัน ทารกคลอดก่อนกาหนด ทารกมีน ้าหนักตัวน้ อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม ทารก
มีความผิดปกติแต่กาเนิด นอกจากผลกระทบต่อสุขภาพของมารดาวัยรุ่นและทารกแล้ ว ยังพบปัญหาด้ าน
สังคมที่ตามมา ได้ แก่ มารดาวัยรุ่นต้ องหยุดเรียนกลางคัน เรี ยนไม่จบเสียโอกาสในการทางานที่ดีหรือตก
งาน เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ส่งผลกระทบต่อการเลี ้ยงดูทารก และมีก ารทอดทิง้ เด็ก (ศรีเพ็ญ
ตันติเวสส, ๒๕๕๖)

ตาบลโนนสาราญได้ เริ่ มดาเนินงานด้ านการป้องกันการตังครรภ์
้
วยั รุ่นมาตังแต่
้ ปี ๒๕๕๖ โดยใน
ระยะแรกได้ ดาเนินการในส่วนของการสร้ างความเข้ มแข็งให้ กลุ่มเยาวชนเท่านัน้ แต่พบว่าสภาพปั ญ หา
และความเสี่ย งในพื น้ ที่ ยังไม่ลดลงกล่าวคือยั งพบมารดาวัย รุ่น ๑๕-๑๙ ปี อย่างต่อเนื่องในปี ๒๕๕๖ –
๒๕๕๘ (ปี ๒ ๕๕๖ จานวน ๖ ราย, ๒๕๕๗ จานวน ๗ รายและ ปี ๒๕๕๘ จานวน ๒ ราย) หลังจากเกิด
ปัญหาการตังครรภ์
้
สว่ นใหญ่ผ้ ปู กครองวัยรุ่นจะตัดสินใจเองโดยเรียกร้ องให้ ฝ่ายชายรับผิดชอบ วัยรุ่นหญิง
ต้ องออกจากโรงเรียนเพื่อเลี ้ยงดูทารก และหลังจากการตกลงให้ วยั รุ่นแต่งงานอยู่ด้วยกันในขณะที่ฝ่ายชาย
ต้ องไปทางานหรือไปเรี ยนนอกชุมชน จึงทาให้ เกิดการแยกทางกันตามมา ส่งผลต่อการเลี ้ยงดูเด็กในที่สดุ
หลังจากปี ๒๕๕๘ ตาบลโนนสาราญได้ ทบทวนและปรับกระบวนการดาเนินงานและมีกิจกรรมโครงการที่
ครอบคลุมองค์ประกอบที่จะสามารถแก้ ไขปั ญ หาได้ เป็ นระบบมากขึ ้นส่งผลให้ ชุมชนเกิดความตระหนัก
เกี่ย วกับปั ญหามากขึน้ มีคณะกรรมการดาเนินงานอย่างเป็ นรูป ธรรม แกนนาชุมชนและประชาชนกล้ า
พูดคุยสื่อสารเรื่ องเพศมากขึ ้น รวมถึงมีการขับเคลื่อนกลไกการดาเนินงานป้องกันปัญ หาการตังครรภ์
้
ใน
วัย รุ่น อย่ างเข้ มแข็งรวมถึ งอัต ราการตังครรภ์
้
ในวัย รุ่น มีแนวโน้ มที่ลดลงคือมีวยั รุ่น ตัง้ ครรภ์เพี ยง ๑ ราย
ในช่วง ๒ ไตรมาสหลังของปี ๒๕๕๘ ถึง ไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ ผู้ ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปั จ จัย ที่มีผลต่อความสาเร็จในการด าเนิน งานโครงการป้ องกัน การตังครรภ์
้
ในวั ยรุ่ น ตาบลโนนสาราญ
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ทัง้ นีเ้ พื่อทบทวนและนาผลการศึกษาไปใช้ เป็ นแนวทางการพัฒนาชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ ้น
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยความสาเร็จของโครงการป้องกันการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นตาบลโนนสาราญ อาเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ
วิธีการดาเนินการวิจัย
กกกกกการศึก ษาครัง้ นี เ้ ป็ น การศึกษาเชิ งคุณ ภาพ(Qualitative study) โดยใช้ การวิ จัยแบบย้อนหลัง
(retrospective research) กลุ่มตัวอย่างคือ คณะทางานพัฒนาเยาวชนตาบลโนนสาราญ แกนนาชุมชน
และตัวแทนเยาวชนที่มีส่วนเกี่ ย วข้ องกับโครงการ (Key Informant) จ านวน ๒๓ คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง ทาการศึกษาในช่วงเดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๕๙
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
กกกกกกกเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในครัง้ นี ้ เป็ นแนวทางการสนทนากลุม่ (Focused Group
Guideline) และแนวการสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-Depth Interview Guideline) ที่ ผ้ ศู ึกษาสร้ างขึน้ โดยศึก ษา

จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ และ
ใช้ แนวทาง SWOT ในการสนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์เชิงลึก ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูลด้ วย
วิ ธีการตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Component Analysis) และ การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic
Induction) จากการสนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จของโครงการป้องกันการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นตาบลโนนสาราญ
อาเภอเมือง จังหวัด ชัย ภูมิ พบว่า ต าบลโนนสาราญ เป็ นชุมชนชนบท ตัง้ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ
ประมาณ ๒๓ กิโลเมตร ชาวบ้ านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีอตุ สาหกรรมสังกะสีขนาดเล็ก
ในชุมชน แต่ยงั มีประชาชนบางส่วนที่เดินทางไปทางานต่างจังหวัดและต่างประเทศ วัยรุ่นบางส่วนจึงอาศัย
อยู่กับปู่ ย่า ตายาย วัยรุ่นบางส่วนที่อาศัยอยู่กับพ่อ แม่ แต่ด้วยความเร่งรีบในการประกอบอาชีพหาราย
ได้ มาใช้ จ่ายในครัวเรื อน ผู้ปกครองจึงไม่มีเวลาพูดคุยกับวัยรุ่น โดยเฉพาะการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศซึ่ง
นอกจากผู้ป กครองไม่มีเวลาแล้ วยังเป็ น เรื่ องของทัศนคติ ความเชื่ อที่ ว่าเรื่ องเพศเป็ นเรื่ องที่ควรปกปิ ด
ผู้ป กครองจึงไม่ก ล้ าชวนลูก หลานพูด คุย ในส่วนการท างานป้ องกัน การตัง้ ครรภ์วัย รุ่น ที่ ผ่านมามีก าร
ดาเนิ น งานอย่ างไม่เป็ น ระบบ ภาคี ที่ด าเนิ น งานต่างคนต่างทาเพื่ อตอบตัวชีว้ ัดของตนเอง กิ จ กรรมที่
ดาเนินการส่วนใหญ่เน้ นการอบรมวัยรุ่นในภาพรวมไม่มีการเจาะกลุ่มเป้าหมาย และไม่มีการจัดการด้ าน
สิ่งแวดล้ อมรอบตัววัย รุ่นเช่นการส่งเสริ มให้ เกิดการพูดคุยสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว และการจัดพืน้ ที่
สร้ างสรรค์ให้ วยั รุ่นได้ แสดงความสามารถในทางที่เหมาะสม รวมถึงยังไม่มีการพัฒนาบริการที่เป็ นมิตร
วัยรุ่นที่ประสบปัญหาทุกรายจึงใช้ วิธีการจัดการเองในครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่ตวั วัยรุ่นเองไม่ได้ มีสว่ นร่วมใน
การตัดสินใจ ผู้ปกครองตัดสินใจเองและใช้ อานาจในการบังคับให้ วยั รุ่นปฏิบตั ิตามซึ่งไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สดุ
สาหรับตัววัยรุ่น
หลังจาการดาเนินงานโครงการป้องกันการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น มามากกว่า ๑ ปี ตาบลโนนสาราญมี
การขับเคลื่อนงานป้องกัน การตังครรภ์
้
ในวัย รุ่นเป็ นระบบมากขึ ้น ผู้บริ ห ารที่เป็ นภาคีในการดาเนินงาน
ได้ แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนสาราญ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลบ้ านโนน โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึก ษา ๒ แห่ง และองค์ การภาคีแกนน าในพื น้ ที่ ได้ แก่ ชมรมก านัน ผู้ใ หญ่ บ้ าน ชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุข กลุม่ บทบาทสตรี สภาเยาวชน และตารวจชุมชน ได้ ให้ ความสาคัญกับโครงการมี
การสนับสนุนและเอื ้อให้ เกิดการดาเนินงานอย่างเป็ นรูปธรรม คณะทางานได้ รั บการพัฒนาศักยภาพและ

ปรับทัศนคติเรื่ องเพศ มีการประสานงานกันแนวราบโดยใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาช่วยทาให้ สื่อสารกันได้ ง่าย
เครื อข่ายที่เป็ น แกนนาระดับ หมู่บ้าน ตาบลได้ รับการพัฒนาศักยภาพและปรับทัศนะเกี่ยวกับ การพูดคุย
สื่อสารเรื่ องเพศ ทาให้ ข้อมูลได้ รับการเปิ ดเผยเพื่อนาไปพัฒนามากขึ ้น ชุมชนได้ ร่วมวิเคราะห์พืน้ ที่เสี่ยง
ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน ช่วยกันระบุปัจจัยเสี่ยงและช่วยระบุความเสี่ยงของวัยรุ่นใน
ชุมชนตามนิยามที่ได้ ช่วยกันกาหนดขึ ้นคือ วัยรุ่นกลุม่ เสี่ยง หมายถึง วัยรุ่นที่ใช้ ชีวิตอยู่นอกบ้ านในเวลา
กลางคืนและ/หรื อเข้ าไปมีกิจกรรมร่วมกันในพืน้ ที่เสี่ยงภายในและนอกตาบล จากกิจกรรมนีท้ าให้ ชุมชน
เกิดความตระหนักว่าวัยรุ่นในชุมชนบางกลุม่ มีความเสี่ยงเรื่ องเพศทัง้ ๆที่ก่อนหน้ านีข้ ้ อมูลไม่ได้ ถกู เปิ ดเผย
และไม่คอ่ ยมีใครพูดถึงเหมือนกับปัญหาการทะเลาะวิวาท และปั ญหามัว่ สุมดื่ มเหล้ า สูบบุหรี่ และยาเสพ
ติด นอกจากการอบรมสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงแล้ วยังมีกิจกรรมด้ านการจัดสิ่งแวดล้ อมที่
เอื ้อต่อการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมให้ กับวัยรุ่น จัดอบรมสื่อสารพ่อแม่ผ้ ปู กครองวัยรุ่นให้ สามารถพูดคุย
สื่อสารเรื่ อ งเพศกับ วัย รุ่ น มี กิ จ กรรมรณรงค์ สื่อสารท าความเข้ าใจกับ พ่ อ ผู้ป กครอง และชุม ชนอย่ าง
กว้ างขวางเพื่อให้ ชมุ ชนมีทศั นคติเรื่ องการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศในเชิงบวก ท้ องถิ่นได้ รับรู้บทบาทการจัด
พื ้นที่สร้ างสรรค์และมีการสนับสนุนงบประมาณให้ วยั รุ่นกลุม่ ต่างๆ ได้ แก่ กลุ่มสภาเยาวชน กลุ่มชาวนคร
ฉิมพลี และกลุม่ เยาวชนคนดีศรี โนนสาราญให้ จดั พื ้นที่สร้ างสรรค์ด้วยตนเอง มีบริการที่เป็ นมิตรโดยแกน
นาระดับตาบล หมูบ่ ้ านที่ผา่ นการอบรมทักษะการให้ คาปรึกษาและการช่วยเหลือและมีช่องทางประสาน
เครื อข่ายภายนอกเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเมื่อวัยรุ่นเผชิญปั ญหา ซึ่งการดาเนินงานโครงการป้องกันและ
แก้ ไขปั ญ หาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น ของต าบลโนนสาราญ มีความสาเร็จ ภายใต้ แนวคิดการดาเนิ นงาน ๙
ภารกิจ ดังนี ้
ภารกิ จ ที่ ๑ การพั ฒ นากลไกการประสานการท างานและกระตุ้น ให้ มี ก ารท าหน้ าที่ ใ นการ
ดาเนิ น งานโครงการป้ องกัน และแก้ ไขปั ญ หาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่ น ของแต่ละฝ่ ายอย่ างเข้ มแข็ง ซึ่งจาก
กระบวนการดาเนินงานที่ผา่ นมาคณะทางานมีการพูดคุยสื่อสารประสานการทางานระหว่างหน่วยงานภาคี
ที่เกี่ยวข้ องภายใต้ การสนับสนุนของพี่เลี ้ยงคณะทางานระดับอาเภอและจังหวัดส่งผลให้ การพัฒนากลไก
การประสานการทางานและการกระตุ้นการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการเกิดขึ ้นอย่างเป็ นรูปธรรม โดยมี
ปัจจัยที่ทาให้ เกิดความสาเร็จตามภารกิจมีดงั นี ้
๑. ภาคีทกุ ภาคส่วนเห็นความสาคัญและให้ ความร่วมมือในการดาเนินงานโครงการ
๒. ผู้บริหารให้ ความสาคัญกับการจัดผู้รับผิดชอบงานโดยเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรที่มีความพึงพอใจ
ที่จะทางานด้ านนี ้และบุคลากรได้ รับการสนับสนุนจูงใจให้ มีการดาเนินงาน มีการสนับสนุนให้ คณะทางานมี
เวทีถอดบทเรียนการทางานอย่างต่อเนื่อง

๓.คณะทางานมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการประสานงานในทีม ประสานงานกันในแนวราบด้ วย
ความเข้ าใจตรงกัน
๔.มีคณะทางานมาจากหลายภาคส่วน คณะทางานได้ รับการพัฒนาศักยภาพและปรับทัศนะเรื่อง
เพศ ได้ รับการจูงใจอย่างเหมาะสม และมีเวทีถอดบทเรียนการทางาน
ภารกิจที่ ๒ การสนับสนุนให้ พ่อแม่มีทักษะพูดคุยกับลูกอย่างเปิ ดใจเรื่องความรักความสัมพันธ์
และเพศสัมพันธ์ การดาเนินงานในภารกิจที่ ๒นี ้ พ่อ แม่ผ้ ปู กครองวัยรุ่นได้ รับการปรับทัศนะเรื่องเพศ ได้ รับ
การพัฒนาทัก ษะด้ านการพูด คุย สื่อสารเรื่ องเพศในเชิงบวก มีทัก ษะในการเปิ ดใจรับ ฟั งปั ญ หาวัย รุ่ น
ยอมรับ ในความเป็ นวัย รุ่นในยุค ปั จจุบัน ซึ่งสามารถสรุปปั จจัยที่ ส่งผลให้ การดาเนิ นงานในภารกิจ ที่ ๒
ประสบความสาเร็จ ดังนี ้
๑. ผู้ปกครองที่ดแู ลวัยรุ่นมีทัศนคติที่ดีในการพูดคุย สื่อสารเรื่องเพศกับบุตรหลาน ให้ ความสาคัญ
และตระหนักในปัญหา และเข้ ารับอบรมอย่างครอบคลุม
๒. มีการสนับสนุนงบประมาณจากทุกภาคส่วนเช่น อบต. เทศบาล พมจ. และได้ รับ สนับ สนุน
วิชาการจาก สสอ. สสจ. มูลนิธิ P๒H
๓.บุคลากรในพื ้นที่ได้ รับการพัฒนาศักยภาพให้ สามารถเป็ นกระบวนกรอบรมสื่อสารพ่อแม่ และมี
หลักสูตรการอบรมสื่อสารพ่อแม่สนับสนุนให้ พื ้นที่
๔.คณะทางานและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการอบรมสื่อสารพ่อแม่มีสว่ นร่วมในการวางแผนดาเนินงาน
ร่วมกันทังก่
้ อนและหลังกิจกรรม
ภารกิจที่ ๓ กลไกสนับสนุนให้ ทกุ โรงเรียนมีการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตและเพศวิถี
ศึกษารอบด้ าน การดาเนินงานในภารกิจที่ ๓ ในพืน้ ที่ตาบลโนนสาราญยังไม่ชดั เจนเป็ นรูปธรรมมากนัก
การสอนเพศศึกษาในโรงเรี ย นเป็ นการสอนในรายวิชาสุขศึกษาพละศึกษาเท่านัน้ ยังไม่มีการสอนตาม
แนวคิดเพศศึกษารอบด้ าน ซึ่งเกิด จากข้ อจากัดตามบริ บทของพืน้ ที่ อย่างไรก็ตามจากการถอดบทเรี ยน
จากคณะทางานมีความเห็นว่าหากจะดาเนินงานเพื่อสนับสนุนภารกิจที่ ๓ ให้ เกิดความสาเร็จควรมีการ
จัดการเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆดังนี ้
๑. ผู้บริ หารโรงเรียนได้ รับการชีแ้ จงปั ญหาวัยรุ่น และ พระราชบัญ ญัติ ป้องกัน การตังครรภ์
้
วยั รุ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้บ ริ หารให้ ความสาคัญ สนับสนุนการดาเนิน งานโดยก าหนดให้ ก ารสอนเพศศึก ษาเป็ น
นโยบายของโรงเรียน และให้ ความสาคัญกับการกาหนดผู้รับผิดชอบสอนโดยให้ โอกาสกับครูที่มีจิตอาสา
และมีการจูงใจบุคลากรที่ดี

๒.ครูที่มีจิ ตอาสาได้ รับการอบรมพัฒนาศักยภาพการสอนเพศวิถีศึกษารอบด้ านจากหน่วยงาน
องค์กรที่ความรู้ความสามารถ ได้ รับการสนับสนุนหลักสูตร/สื่อการเรียนการสอนได้ รับการจูงใจ และได้ รับ
การติดตามให้ กาลังใจจากหน่วยงานสนับสนุน
๓.หน่วยงานส่วนสนับ สนุน มีก ารท าแผนออกติดตามการสอนเพศวิถี ศึก ษาในโรงเรี ย นอย่ าง
ต่อเนื่อง เป็ นรูปธรรม
ภารกิ จ ที่ ๔ การวิเ คราะห์ แ ละออกแบบการท างานเพื่ อ เจาะกลุ่ม วัย รุ่ น ที่ มี แ นวโน้ มว่า จะมี
เพศสัมพันธ์และเสี่ยงต่อการตังครรภ์
้
โดยเฉพาะ การดาเนินงานในภารกิจที่ ๔ เป็ นการดาเนินงานที่ภาคีใน
ระดับ หมู่บ้ านเข้ ามามีบ ทบาทอย่ างทั่วถึ ง โดยแกนน าชุมชนและตัวแทนกลุ่มต่างๆในพื น้ ที่ ได้ เข้ าร่ วม
กิจกรรม มีหน่วยงานระดับอาเภอ จังหวัดเข้ ามาเป็ นพี่เลี ้ยง มีการวิเคราะห์ชมุ ชน วิเคราะห์ความเสี่ยงของ
วัย รุ่น ในชุมชน วิเคราะห์ พืน้ ที่ เสี่ย งในตาบล ร่ วมกัน ระบุนิ ยามของวัย รุ่น ที่ เสี่ย งต่อการมีเพศสัมพัน ธ์
ออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้ กบั วัยรุ่นกลุม่ เสี่ยง ช่วยกันค้ นหาและระบุวิธีการชวนวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยง
เข้ าร่วมกิจกรรม ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าวมีปัจจัยที่ทาให้ เกิดความสาเร็จ ดังนี ้
๑. หน่วยงานระดับอาเภอ จังหวัดองค์กรเอกชน ท้ องถิ่นให้ การสนับสนุนงบประมาณและเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมวิเคราะห์ชมุ ชน และค้ นหาวัยรุ่ นกลุม่ เปราะบาง จะทาให้ สามารถวิเคราะห์และออกแบบ
การทางานเพื่อเจาะกลุม่ วัยรุ่นที่มีแนวโน้ มว่าจะมีเพศสัมพันธ์และเสี่ยงต่อการตังครรภ์
้
๒. คณะทางานค้ นหากลุ่มเป้าหมายมาจากหลายภาคส่วน มีทักษะและเครื่ องมือในการค้ นหา
กลุ่มเป้าหมาย ทราบข้ อมูลจุดเสี่ยงในพืน้ ที่ มีกระบวนการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูลจากกลุ่ม
ต่างๆในชุมชนเช่นกลุม่ ผู้นา กลุม่ แม่บ้าน กลุม่ แกนนาเยาวชน
๓. มีการพัฒนากระบวนกรในระดับพื ้นที่ให้ มีความรู้ ทักษะในการจัดอบรมวัยรุ่นกลุม่ เปราะบาง
โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายตรงกับความต้ องการของวัยรุ่น
๔. มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ ชุมชนเกิดทัศนคติด้านบวกในการพูดคุยสื่อสารเรื่ องเพศอย่าง
กว้ างขวาง มีการคื นข้ อมูลผลการสารวจความเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชนให้ ชุมชนรับทราบและเกิ ดความ
ตระหนัก
๕. มีวิธีการเข้ าหาวัยรุ่นกลุม่ เปราะบางเพื่อชวนให้ เข้ าร่วมกิจกรรม ซึ่งในพื ้นที่ตาบลโนนสาราญใช้
วิธีการให้ กลุ่มวัยรุ่นในสภาเยาวชนชวนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงเข้ าอบรม เนื่องจากวัยรุ่นในชุมชนมักจะมีความ
เชื่อมโยงกันทังในส่
้ วนกิจกรรม เครือญาติ หรื อเพื่อน โดยก่อนที่จะลงไปชวนกลุม่ เป้าหมายได้ มีการซักซ้ อม
ความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการชวน การสื่อสารพูดคุยเพื่อชวนวัยรุ่นเข้ าร่วมกิจกรรม
ภารกิจที่ ๕ การดาเนินงานรณรงค์สื่อสารให้ วยั รุ่นตระหนักถึ งความรับผิดชอบเพื่ อชะลอการมี
เพศสัมพันธ์ครัง้ แรก ร่วมกับการรณรงค์ให้ วัยรุ่นใช้ การคุมกาเนิดที่ได้ ผลในโครงการมีการดาเนินงานโดย

การพัฒนาศักยภาพของวัยรุ่นแกนนา เปิ ดโอกาสให้ วยั รุ่นมีทกั ษะในการผลิตสื่อ ทราบแหล่งสนับสนุนสื่อ
และข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ เปิ ดโอกาสให้ วยั รุ่นได้ มีสว่ นร่วมในการกาหนดแผนการรณรงค์และร่วมรณรงค์ในเวที
และช่ อ งทางต่า งๆ รวมถึ งใช้ เทคโนโลยี ม าใช้ เพื่ อให้ สามารถเข้ าถึ งกลุ่ม วัย รุ่ น ซึ่ งปั จ จัย ที่ ท าให้ การ
ดาเนินงานประสบผลสาเร็จ ได้ แก่
๑.ท้ องถิ่นมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมพื ้นที่สร้ างสรรค์แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง
หลากหลาย ตามความต้ องการของเยาวชนรวมถึงสนับสนุนการเปิ ดช่องทางสื่อสารรณรงค์ facebook Line
Website แก่กลุม่ เยาวชน
๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีการสนับสนุนสื่อ และสนับสนุนแนะนาช่องทางในการสืบค้ นข้ อมูลจาก
แหล่งที่น่าเชื่อถือ
๓. มีการพัฒนาศักยภาพให้ กับวัยรุ่น และเปิ ดโอกาสให้ วยั รุ่นได้ ตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรม
รณรงค์ด้วยตนเอง
ภารกิจที่ ๖ การจัดให้ มีบริ การสุขภาพที่เป็ นมิตรกับวัยรุ่นครอบคลุมบริ การที่จาเป็ นทุกด้ านและ
เข้ าถึงวัยรุ่น ทุกกลุ่ม การดาเนินงานด้ านการจัดบริ การที่เป็ นมิตรในโครงการครัง้ นีไ้ ด้ มีการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร จากองค์กรภาคีในพื ้นที่ได้ แก่ นักพัฒนาชุมชนจากองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสาราญ
พยาบาลประจาโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล ครูอนามัยโรงเรียน และแกนนาเครือข่ายระดับหมูบ่ ้ าน
๑๐ หมู่บ้าน เพื่อให้ ได้ รับการปรับทัศนะและพัฒนาศักยภาพด้ านทักษะการให้ คาปรึกษา การช่วยเหลือ
วัย รุ่น ที่ ป ระสบปั ญ หาและขยายเครื อข่ายการช่วยเหลือ สนับ สนุน วัย รุ่น ถึ งระดับ หมู่บ้ าน ซึ่งจากการ
ดาเนินงานที่ผา่ นมาพบว่าวัยรุ่นเกิดความไว้ วางใจกล้ าเข้ ามาพูดคุยขอคาปรึกษาและขอรับถุงยางอนามัย
เพิ่มขึ ้น เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างแกนนากับวัยรุ่น วัยรุ่นที่พบปั ญหาได้ รับการช่วยเหลือประสานส่งต่อ
ตามระบบ วัยรุ่นเกิดความพึงพอใจและตัววัยรุ่นได้ รับการดูแลที่ดีที่สดุ สาหรับตัววัยรุ่น อย่างไรก็ดีในพื ้นที่
ตาบลโนนสาราญยังพบว่าการจัด บริ ก ารที่ เป็ น มิตรในสถานบริ ก ารสาธารณสุข ในโรงเรี ย นและสถาน
ประกอบการยังไม่มีรูป แบบและแนวทางที่ ชัดเจน ซึ่งจากการถอดบทเรี ย นคณะท างานพบว่าหากจะ
ดาเนิ น งานด้ านการจัด บริ ก ารที่ เป็ นมิต รอย่ างเป็ น รูปธรรมสอดคล้ องกับ แผนยุทธศาสตร์ ก ระทรวงและ
พระราชบัญ ญัติ การป้ องกันและแก้ ไขปั ญ หาการตัง้ ครรภ์ในวัย รุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และสามารถช่วยเหลือ
วัยรุ่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ควรประกอบด้ วยปัจจัยดังต่อไปนี ้
๑. การชีแ้ จงให้ ผ้ บู ริ หารในภาคส่ว นต่างๆที่เกี่ยวข้ องเข้ าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญ ญัติการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เข้ าใจสภาพปั ญหาวัยรุ่นในปั จจุบัน และสร้ างความ
เข้ าใจให้ เห็นความสาคัญในการจัดบริการที่เป็ นมิตร รวมถึงนาเสนอแนวทางการจัดศูนย์บริการที่เป็ นมิตร

ในหน่วยงานแต่ละประเภทเช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล โรงเรี ยน และสถาน
ประกอบการที่มีวยั รุ่นทางาน
๒. การพัฒ นาศัก ยภาพ ปรับ ทัศ นคติ เกี่ ย วกับ การจัดบริ ก ารที่ เป็ น มิตรสาหรับ ผู้ให้ บริ ก ารใน
ศูนย์บริการที่เป็ นมิตร
๓. มีการประสานงานกันที่ดีของเครื อข่ายให้ บริการวัยรุ่ นแต่ละกระทรวง แต่ละกลุม่ และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้ องได้ รับการพัฒนาศักยภาพและปรับทัศนคติเกี่ยวกับการจัดบริ การ มีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
และมีการประสานเครื อข่ายในทุกระดับเช่นระดับจังหวัด อาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน รวมถึงการพูดคุยเปิ ด
ช่องทางการบริการ ช่องทางการส่งต่ออย่างทัว่ ถึง และมีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้ างขวาง
ภารกิจที่ ๗ การทาให้ ระบบบริการที่สมั พันธ์เชื่อมโยงกันทังด้
้ านสุขภาพ การศึกษาและด้ านสังคม
ที่ให้ การช่วยเหลือวัยรุ่นที่ประสบปัญหาตังแต่
้ เริ่มรับรู้ปัญหา จนกระทัง่ วัยรุ่นและผู้เกี่ยวข้ องสามารถจัดการ
ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม โดยความมีสว่ นร่วมและการตัดสินใจของตัววัยรุ่น คือ
๑. หน่วยงานภาคีจ ากกระทรวงต่างๆ เช่น บ้ านพัก เด็ก พมจ. ท้ องถิ่น โรงพยาบาล ที่ รับ การ
ประสานส่งต่อ ขอความช่วยเหลือให้ กับวัยรุ่นที่ประสบปั ญหาเป็ นหน่วยงานที่เข้ าถึงได้ ง่าย บุคลากรได้ รับ
การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือ บุคลากรมีทศั นคติที่ดีในการช่วยเหลือวัยรุ่นและมีช่องทางการขอรับความ
ช่วยเหลือ
๒. เครือข่ายคณะทางานในตาบล ได้ แก่โรงเรียน อบต. รพ.สต. ผู้นาชุมชน อสม. ตารวจชุมชน
แกนน าสภาเยาวชน และแกนน าอาสาสมัครในระดับ หมู่บ้ านได้ รับ การพัฒ นาศัก ยภาพด้ านการให้
คาปรึกษา ได้ รับการปรับทัศนคติ และร่วมมือกันขับเคลื่อนการทางานช่วยเหลือวัยรุ่น
๓. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยงานที่พร้ อมให้ การสนับสนุนช่วยเหลือวัยรุ่นที่ประสบปัญหา
อย่ างกว้ างขวาง รวมถึ งการประชาสัมพัน ธ์ สร้ างความตระหนัก ให้ ป ระชาชนรับ ทราบข้ อมู ลเกี่ ย วกับ
หน่วยงานที่จะขอความช่วยเหลือหรือรับปรึกษาปัญหา และบอกช่องทางการขอรับความช่วยเหลือ
ภารกิจ ที่ ๘ การพัฒนาพืน้ ที่สร้ างสรรค์สาหรับ วัยรุ่น เพื่ อเอื ้อให้ วยั รุ่น ได้ ใช้ เวลาว่างทากิจกรรม
สร้ างสรรค์ ซึ่งการดาเนินงานในภารกิจนี ้ในพื ้นที่ตาบลโนนสาราญ ได้ มีก ารค้ นหาวัยรุ่นที่มีการรวมกลุ่ม
ทากิจกรรมและมีหวั หน้ ากลุม่ ตามธรรมชาติ คณะทางานได้ เข้ าไปพูดคุยทาความเข้ าใจและสื่อสารเชิงบวก
เพื่อให้ วยั รุ่นให้ ความร่วมมือและตระหนักในปัญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น กระตุ้นให้ เกิดการทากิจกรรมกลุม่
อย่างต่อเนื่อง เปิ ดเวทีให้ วยั รุ่นได้ แสดงความคิดเห็น และเชิญท้ องถิ่นเข้ าร่วม ซึ่งจากการดาเนินกิจกรรม
ดังกล่าวส่งผลให้ กลุ่มวัยรุ่นในพืน้ ที่ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานพืน้ ที่สร้ างสรรค์จาก
กองทุนสุขภาพต าบลคื อ ปี ๒๕๕๘ กลุ่มชาวนครฉิ มพลีได้ รับ งบประมาณโครงการ จ านวน ๒๒,๐๐๐
บาท ปี ๒๕๕๙ วัย รุ่ น กลุ่มเยาวชนคนดี ศรี โนนสาราญได้ รับ งบประมาณโครงการจัดพื น้ ที่ สร้ างสรรค์

จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท และกลุ่มสภาเยาวชนได้ รับ งบประมาณโครงการพัฒ นาศัก ยภาพและสอน
เพศศึ ก ษาสัญ จร จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่ ง ปั จจั ย ที่ ท าให้ การด าเนิ น งานประสบความส าเร็ จ
ประกอบด้ วย
๑. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและกองทุนสุขภาพตาบลสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
พื ้นที่สร้ างสรรค์กลุม่ เยาวชนอย่างต่อเนื่อง
๒. คณะทางานเปิ ดโอกาสให้ วยั รุ่นได้ รับการพัฒนาศักยภาพ และให้ วยั รุ่นเข้ ามามีสว่ นร่วมในการ
วางแผน ออกแบบและ ลงมือดาเนินกิจกรรม ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมสร้ างสรรค์ด้วยตัวเอง
๓. มีการจัดเวทีถอดบทเรียน และจัดการความรู้การจัดพื ้นที่สร้ างสรรค์สาหรับเยาวชน ซึ่งจะทาให้
เกิดบทเรียน และแนวทางในการจัดพื ้นที่สร้ างสรรค์ที่สดคล้ องกับความต้ องการของวัยรุ่น
ภารกิจ ที่ ๙ การพัฒนาข้ อมูล เพื่อติดตามประเมินความก้ าวหน้ า และจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จากการดาเนินงานด้ านการป้องกันการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นปี ที่ผ่านๆมา
พบว่าพืน้ ที่ไม่สามารถเก็บสถิติข้อมูลวัยรุ่นตังครรภ์
้
ได้ ไม่ทราบว่าวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในชุมชนประกอบด้ วย
ใครบ้ าง มีจานวนมากน้ อยเท่าใด และความเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่นมีจดุ เสี่ยงที่ไหน
บ้ าง จากการดาเนินงานอย่างเป็นระบบทาให้ ชมุ ชนทราบว่าในพื ้นที่มีจดุ เสี่ยงในชุมชนมากถึง ๒๖ จุด จุด
ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงและย้ ายจุดในบางช่วงเวลาและเกิดจุดเสี่ยงแห่งใหม่ในบางช่วงเวลา ซึ่งในการ
ดาเนินงานแกนนาในระดับหมูบ่ ้ านเป็ นผู้ที่สามารถชี ้จุดบอกตาแหน่งได้ และจุดดังกล่าวมักได้ รับการยืนยัน
ข้ อมูลโดยกลุ่มเยาวชนจึงน่าเชื่อถือได้ พืน้ ที่สามารถระบุเยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้ ซึ่งเดิมในการเสวนาในเวที
ต่างๆพื ้นที่มกั ถูกถามว่าเวลาแยกเด็กกลุม่ ที่เผชิญปัญหา กลุ่มเสี่ยงกับกลุ่มทั่วไปใช้ อะไรไปวัด ซึ่งถ้ าตอบ
ในทางทฤษฎีมกั จะมีแบบคัดกรองหรือนิยามจากหลายสานักบางครัง้ เข้ าใจยาก ดังนันคณะท
้
างานและ
ชุมชนจึงได้ ร่วมกันกาหนดนิยามเด็กกลุม่ เสี่ยงของชุมชนตาบลโนนสาราญคือเด็กวัยรุ่นที่ใช้ ชีวิตอยู่นอก
บ้ านในช่วงกลางคืนบ่อยๆ และเด็กที่ไปทากิจกรรมในจุดเสี่ยงที่ชมุ ชนระบุ ซึ่งทาให้ ชมุ ชนมีข้อมูลเยาวชน
กลุ่มเสี่ยงของตนเอง และปั จจุบันได้ มีการรวบรวมข้ อมูลมารดาวัยรุ่นเป็ นระบบมากขึ ้นและมีการติดตาม
เยี่ยมบ้ านโดยคณะทางานเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือในการเลี ้ยงดูบุตร สอบถามความต้ องการในการกลับมา
เรียนหนังสือและความต้ องการประกอบอาชีพ ซึ่งทาให้ พื ้นที่มีข้อมูลที่สามารถนาไปวางแผนแก้ ไขปัญหาได้
โดยปัจจัยที่ทาให้ เกิดความสาเร็จประกอบด้ วย
๑. มีการกาหนดผู้รบั ผิดชอบข้ อมูลอย่างชัดเจน คือ มีผ้ รู ับผิดชอบระบบข้ อมูลโดยตรง มีการ
เชื่อมโยงข้ อมูล และจัดเก็บข้ อมูลของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
๒. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และจัดเก็บข้ อมูล

๓. มีการพัฒนาเครื่องมือ และวิธีการในการคัดกรองวัยรุ่นกลุม่ เสีย่ งที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ คดั
กรองวัยรุ่นในชุมชน
สรุปผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการป้องกันการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นตาบล
โนนสาราญ ได้ แก่ ๑) การประสานการท างานและร่วมมือกันให้ ท าหน้ าที่ในการดาเนิ นงานแต่ละฝ่ าย
อย่ างเข้ มแข็ง ๒) ส่งเสริ มให้ พ่ อแม่มีทัก ษะพูด คุย กับ ลูก อย่ างเปิ ดใจเรื่ องความรัก ความสัมพัน ธ์ และ
เพศสัมพันธ์ ๓) การสนับสนุนให้ โรงเรี ยนมีการเรียนการสอนเรื่องทักษะชีวิตและเพศวิถีศกึ ษารอบด้ าน ๔)
การวางแผนการทางานเพื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้ มว่าจะมีเพศสัมพันธ์และเสี่ยงต่อการตังครรภ์
้
๕)การ
รณรงค์สื่อสารให้ วยั รุ่น ตระหนัก ถึ งความรับผิดชอบเพื่ อชะลอการมีเพศสัมพันธ์ ครัง้ แรก ๖)การจัดให้ มี
บริการสุขภาพที่เป็ นมิตรกับวัยรุ่นครอบคลุมบริการทุกด้ าน ๗)ระบบบริการที่สมั พันธ์เชื่อมโยงกันทัง้ ด้ าน
สุขภาพ การศึกษาและด้ านสังคม โดยความมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของตัววัยรุ่น ๘)การพัฒนาพืน้ ที่
สร้ างสรรค์ส าหรับ วัย รุ่น และ ๙)การพัฒ นาข้ อมูล เพื่ อประเมิน ผลและการจัดการความรู้ เพื่ อพัฒ นา
ศักยภาพผู้ปฏิบตั ิงาน
อภิปรายผล
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการป้องกันการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น
ตาบลโนนสาราญ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ดงั นีก้
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่ทาให้ การดาเนินงานโครงการป้องกันการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นตาบลโนน
สาราญ อาเภอเมือง จังหวัดชัย ภูมิ ประสบความสาเร็จประกอบด้ วย ๙ ภารกิจที่ สาคัญ คือ การพัฒนา
กลไกการประสานการทางาน การสนับสนุนให้ พ่อแม่มีทักษะพูดคุยกับลูกอย่างเปิ ดใจ การพัฒนากลไก
สนับ สนุน ให้ ทุก โรงเรี ยนมีการเรี ย นการสอนเรื่ องการพัฒนาทัก ษะชี วิตและเพศวิถี ศึก ษารอบด้ าน การ
วิเคราะห์และออกแบบการทางานเพื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเสี่ย ง การรณรงค์สื่อสารให้ วยั รุ่น ตระหนักถึ ง
ความรับผิดชอบเพื่อชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก ร่วมกับการรณรงค์ให้ วยั รุ่นใช้ การคุมกาเนิดที่ได้ ผล
การพัฒนาการจัดให้ มีบริการสุขภาพที่ เป็ นมิตรกับวัยรุ่นครอบคลุมบริการที่จาเป็ นทุกด้ านและเข้ าถึงวัยรุ่น
ทุกกลุ่ม การพัฒนาระบบบริ การที่สมั พันธ์เชื่อมโยงกันทัง้ ด้ านสุขภาพ การศึกษาและด้ านสังคมที่ให้ การ
ช่วยเหลือวัย รุ่น ที่ ป ระสบปั ญ หา การพัฒ นาพื น้ ที่ สร้ างสรรค์สาหรับ วัย รุ่ น และ การพัฒนาข้ อมูล เพื่ อ
ติดตามประเมินความก้ าวหน้ าและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตั ิงาน ซึ่ง มีความสอดคล้ องกับ
รายงานสรุปประเด็นในการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชนครัง้ ที่ ๒ สานักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

ชุมชน (สพช) (๒๕๕๕ : ๗) ซึ่งสรุปประเด็นเรื่องการสร้ างเสริมสุขภาพในกลุม่ เยาวชน เรื่องการป้องกันและ
แก้ ไขปัญหาการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อมควรมีการจัดการ ๓ ระดับ ได้ แก่ ๑) การจัดการระบบบริการต้ นน ้า เป็ น
การขับเคลื่อนงานในด้ านการป้องกัน ทังการให้
้
ความรู้ การสร้ างทักษะ โดยมีกลุม่ เป้าหมายสาคัญคือวัยรุ่น
กลุ่มเสี่ยง เครือข่ายผู้ปกครองที่สามารถสื่อสารเรื่องเพศ เครื อข่ายเรียนรู้เรื่องเพศในสถานศึกษาและการ
พัฒนาหลักสูตรเพศศึกษาในโรงเรียนร่วมกับเครือข่าย PATH เพื่อนาไปสู่เพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบโดยการ
ทางานร่วมกัน ระหว่าง โรงพยาบาล อปท. โรงเรี ยน ผู้ปกครองและนักเรี ยน ๒) การจัดการระบบบริ การ
กลางนา้ คือการพัฒนาระบบบริการที่เหมาะสมสาหรับวัยรุ่นครอบคลุมตังแต่
้ การให้ คาปรึกษาเพื่อสร้ าง
ทักษะชี วิตเรื่ องเพศ การสนับสนุน ให้ มีเพศสัมพันธ์ที่ รับผิดชอบ สนับสนุน อุป กรณ์ ป้ องกัน การตังครรภ์
้
จัดระบบบริ การที่ สอดคล้ องกับ ปั ญ หาของมารดาวัยรุ่น การดูแลเมื่อตังครรภ์
้
และการส่งต่อไปยังห น่วย
บริ การอื่น ๓) การจัดระบบบริการปลายน ้า คือการดาเนินงานเพื่อแก้ ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ควรมีการ
จัดระบบประสานงานที่ดี มีการจัดระบบข้ อมูลเพื่อนามาใช้ ในการวางแผนแก้ ไขปัญหาร่วมกัน จัดทาระบบ
ส่งต่อ จัดทาบัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ให้ ความช่วยเหลือด้ านต่างๆ เช่น ยุ ติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัย การรับ
บุตรบุญธรรม การสนับสนุนอาชีพ การศึกษาระหว่างตังครรภ์
้
และขอคาปรึกษาด้ านกฎหมาย ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ป ฏิบัติงานสามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ และมีแนวทางการดาเนิ น งานร่ วมกันระหว่างภาคี
เครือข่ายในพื ้นที่
สอดคล้ องกับการศึกษาของพรรัมภา ขวัญยืน (๒๕๕๗:๒๓๖) ซึ่งได้ ทาการศึกษาเรื่อง การบริหาร
การช่วยเหลือวัยรุ่นตังครรภ์
้
ไม่พึงประสงค์ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าในการช่วยเหลือวัยรุ่น
ตังครรภ์
้
นัน้ ต้ องด าเนิ น การใน ๖ ประเด็น ดังนี ้ ๑) แก้ ไขปั ญ หากลไกการประสานงานและการกระตุ้น
ขับ เคลื่อนนโยบาย ๒) การสร้ างความเข้ มแข็งในการจัดบริ การที่เป็ นมิตรกับเยาวชนที่ครอบคลุมบริ การ
สอดคล้ องการเข้ าถึงวัยรุ่นทุกกลุ่ม ๓) ระบบบริการที่เชื่อมโยงทังด้
้ านสุขภาพ การศึกษา สังคม ชุมชนและ
ครอบครัว ๔) กลไกการสนับสนุนของระบบการศึกษาในโรงเรียนต่อการสอนเพศศึกษารอบด้ าน ๕) ความ
เข้ ม แข็งของสถาบัน ครอบครัวและชุมชนต่อการสื่อสารเรื่ องเพศเชิ งบวก ๖) การจัดบริ ก ารรอบด้ านที่
นอกจากจะมีบริการด้ านสาธารณสุขแล้ วยังมีบริการด้ านสังคมด้ วย โดยมีบริการทังด้
้ านป้องกัน คือการให้
ความรู้เข้ าถึงการคุมกาเนิด และบริการช่วยเหลือ
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ได้ พบข้ อเสนอแนะที่สามารถนาไปสูก่ ารพัฒนาการดาเนินงานไว้ ดงั นี ้
๑) การด าเนิ น งานป้ อ งกัน และแก้ ไขปั ญ หาการตัง้ ครรภ์ ใ นวัย รุ่ น จ าเป็ น ต้ อ งมีก ารด าเนิ น งานที่
ครอบคลุมปัจจัยที่จะนาไปสูค่ วามสาเร็จ ภายใต้ ความร่วมมือของภาคีทกุ ส่วนที่เกี่ยวข้ อง

๒) ภาคี คณะทางานและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการดาเนินงานควรได้ รับการพัฒนาศักยภาพ และปรับ
ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนรู้ และการสื่อสารเชิงบวกเรื่องเพศ
๓) ควรมีก ารประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ ข้อมูลและสร้ างความเข้ าใจกับ ชุมชน เพื่ อปรับ ทัศนะความเชื่ อ/
ค่านิยมเกี่ยวกับการดาเนินงานเรื่ องเพศในวัยรุ่น
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