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กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย 

ศูนยอนามัยท่ี ๕ นครราชสีมา 

 
 



 

คํานํา 

 การตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการ เปนการตรวจราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา

ดวยการตรวจราชการที่ยึดประชาชนเปนหลัก มีการแบงปนทรัพยากรในการตรวจแบบเปนทีม ตามภารกิจ นโยบาย 

ยุทธศาสตร และพื้นที่ ที่เนนผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรของจังหวัด โดยมี

เปาประสงคเพ่ือใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรรูปแบบพิเศษที่อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ มีระบบการดูแล

ตนเองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งการตรวจราชการแบบบูรณาการ มีทั้งหมด ๓ โครงการ ไดแก 

๑. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

๒. โครงการปองกันการต้ังครรภไมพรอมในวัยรุน 

๓. โครงการพัฒนาสติปญญาเด็กปฐมวัย 

เอกสารสรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ปงบประมาณ ๒๕๕๕ น้ี ไดนําเสนอ กระบวนการตรวจราชการ

แบบบูรณาการของผูตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ขั้นตอนการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ

แบบบูรณาการฯ และรายงานผลการตรวจราชการในแตละรอบรายจังหวัด และภาพรวมของเขตที่เกี่ยวของกับกรม

อนามัย เพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธ สื่อสาร ใหแกผูที่สนใจ ซึ่งหวังเปนอยางย่ิงวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนในการ

พัฒนาการดําเนินงานการตรวจราชการใหมีประสิทธิภาพตอไป 

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ ๕ และหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภาคีเครือขายภาคประชาชน และทีมผูประเมินที่สนับสนุนขอมูลผลการติดตามประเมินผลทุกทาน ไว ณ ที่น้ี 

        

 

 

กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย 

               ศูนยอนามัยที่ ๕ 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

                                                                                                             หนา 

กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑ 
ขั้นตอนการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒ 
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ คร้ังท่ี ๑ รอบที่ ๒ (รายจังหวัด) ๕ 
รายงานรายเขต รอบท่ี ๑ (Semi-Annual Report) : โครงการพัฒนาสติปญญาเด็กปฐมวัย ๑๘ 
รายงานรายเขต รอบท่ี ๑ (Semi-Annual Report) : โครงการปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน ๒๗ 
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ คร้ังท่ี ๒ รอบที่ ๓ (รายจังหวัด) ๔๖ 
รายงานรานเขต รอบท่ี ๓ (Annual Inspection Report) : โครงการพัฒนาสติปญญาเด็กปฐมวัย ๕๑ 
รายงานรานเขต รอบท่ี ๓ (Annual Inspection Report) : โครงการปองกันการต้ังครรภไมพรอมในวัยรุน ๖๐ 
ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

                                          การตรวจรอบที ่๑ (Project Review) 
การสอบทานความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล 

             ๑.๑   ใหหนวยรับตรวจ (จังหวัด) ประเมินตนเองตามแบบฟอรม PPR๑ แลวสงใหผูนิเทศงานเขต 
             ภายในวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

 
 

การตรวจรอบท่ี ๒ (Progress Review) 
      ๒.๑   ทีมผูตรวจราชการและผูนิเทศงานเขต ใชแบบ PPR๑ ที่หนวยรับตรวจประเมินตนเอง เพ่ือติดตามความกาวหนา   
               และตรวจสอบผลการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจในพ้ืนท่ี ในชวงเดือนกุมภาพันธ - เมษายน ๒๕๕๕ 
      ๒.๒   ผูนิเทศงานเขต จัดทํารายงานรายเขต คร้ังท่ี ๑ รอบท่ี ๒ (Progress Review) ตามแบบ SeAR (Semi-Annual  
             Report) สงใหผูรับผิดชอบโครงการระดับกรม และสํานักตรวจและประเมินผล (หัวหนางานตรวจราชการเขต)  
               ภายในวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
      ๒.๓   ผูรับผิดชอบโครงการระดับกรม สงรายงานรายเขต คร้ังท่ี ๑ รอบท่ี ๒ (Progress Review) ตามแบบ SeAR 
             (Semi-Annual Report) ใหผูรับผิดชอบงานตรวจราชการแบบบูรณาการ สํานักตรวจและประเมินผล รวบรวม 
               เพ่ือเสนอผูตรวจราชการกระทรวงเขต ๑-๑๘ ลงนาม  ภายในวันที ่๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เพ่ือสงใหสํานัก 
               นายกรัฐมนตรีตอไป 
 
 
                          

    แบบแจงแนวทางการจัดการความเสี่ยงตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ 
 ในรอบท่ี ๒ Progress Review ( แบบ PPR๒ ) 

             ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการท่ีไดใหไวเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงตามแนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียงท่ี 
             กําหนดใหหนวยรับตรวจไปดําเนินการในแตละจังหวัด (กรณีท่ีผูตรวจราชการใหขอเสนอแนะไว)โดยผูนิเทศงาน 
             โครงการ ระดับเขต เปนผูรับผิดชอบ และสงใหหัวหนางานตรวจราชการเขต ๑-๑๘ ภายในวันที ่๓๐ พฤษภาคม ๕๕  
             เพื่อรายงานผลการดําเนินการใหผูตรวจราชการกระทรวง ติดตามในรอบท่ี ๓ (Monitoring &Evaluation)ตอไป 
 
 
 

 
การตรวจรอบที ่๓ (Monitoring and Evaluation) 

         ๓.๑  ทีมผูตรวจราชการและผูนิเทศงานเขต ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงในทุกประเด็นความเส่ียง  
                ของ หนวยรับตรวจ และประเมินคาดัชนีความเส่ียงตามขอเท็จจริงของผลการจัดการความเส่ียงในชวงเดือน   
                มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๕ 
         ๓.๒  ผูนิเทศงานเขต จัดทํารายงานผลการตรวจราชการ คร้ังท่ี ๒ รอบท่ี ๓ (Monitoring and Evaluation)ตามแบบAIR   
                (Annual Inspection Report) สงใหผูรับผิดชอบโครงการระดับกรม และสํานักตรวจและประเมินผล (หัวหนางาน   
                ตรวจราชการเขต) ภายในวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
         ๓.๓  ผูรับผิดชอบโครงการระดับกรม สงรายงานรายเขต คร้ังท่ี ๒ รอบท่ี ๓ (Monitoring and Evaluation)ตามแบบAIR    
                (Annual Inspection Report) สงใหผูรับผิดชอบงานตรวจราชการแบบบูรณาการ สํานักตรวจและประเมินผล  
                รวบรวมเพ่ือเสนอผูตรวจราชการกระทรวงเขต ๑-๑๘ ลงนาม ภายในวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ เพ่ือสงให 
 ๑ 



 

ขั้นตอนการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

๑.  แบบติดตามแนวทาง/มาตรการจัดการและการกําหนดคาดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของหนวยรับตรวจ รอบที่ 

๑ (Project Review) ตามแบบ PPR๑ 

ผูจัดทํา คือ หนวยรับตรวจในพ้ืนที่ (ประเมินตนเอง) ในชองท่ี (๒) (๓) จํานวน ๗๖ จังหวัด 

สงให ผูนิเทศงานโครงการระดับเขตแตละเขตตรวจราชการ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

๒.  การเขียนรายงานรายเขต คร้ังท่ี ๑ รอบท่ี ๒ (Progress Review) ตามแบบ SeAR (Semi-Annual Report) 

ผูจัดทํา คือ ผูนิเทศงานโครงการระดับเขตแตละเขตตรวจราชการ 

              สงให ผูรับผิดชอบโครงการระดับกรม และสํานักตรวจและประเมินผล 

              (หัวหนางานตรวจราชการ) ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ 

 คําอธิบายเพ่ิมเติมในแบบ SeAR (Semi-Annual Report) ของ “ผลการตรวจติดตามการจัดการความเสี่ยงตาม

หลักธรรมาภิบาลของโครงการ” ใหนํา แบบ PPR๑ มาวิเคราะห ดังนี ้

๑) ชอง ประเด็นความเสี่ยง (๑) เปนประเด็นความเสี่ยงจากผูรับผิดชอบโครงการระดับกรม (สวนกลาง) ของแต

ละโครงการกําหนด (ถามีประเด็นอ่ืนๆ ใน แบบ PPR๑ ใหนํามาใสดวยทั้งหมด)  

๒) ชอง คาดัชนีความเสี่ยงที่หนวยรับตรวจประเมิน (๒) 

วิธีคํานวณ  (จากแบบ PPR๑) คือ นําคาดัชนีความเสี่ยงทั้งหมดมาบวกกัน และหารดวยจํานวนจังหวัด ไดเทาไรใหนํามา “ / 

” ในวงกลมของระดับน้ันๆ  

สมมุติตัวอยางของเขต ๑ 

๑. จังหวัดนนทบุรี    ไดคาดัชนีความเสี่ยงที่ ๙ 
๒. จังหวัดปทุมธานี   ไดคาดัชนีความเสี่ยงที่ ๑๖ 
๓. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดคาดัชนีความเสี่ยงที่ ๙ 
๔. จังหวัดสระบุร ี   ไดคาดัชนีความเสี่ยงที่ ๑๖ 
วิธีคํานวณ  ใหนํา ๙ + ๑๖ + ๙ + ๑๖ = ๕๐ หาร ๔ จังหวัด = ๑๒.๕  

เพราะฉะน้ัน จะตองนํามา / ใน วงกลม ระดับเฝาระวัง (๙.๐๑-๑๔.๐๐) 

๓) ชอง แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ (๓) (ใหระบุแนวทาง/มาตรการการจัดการความ

เสี่ยง) คือ นําคาดัชนีความเสี่ยงที่หนวยรับตรวจประเมินไดวาอยูในระดับใด และนํามาวิเคราะหอีกครั้งในภาพรวมเขต วา

ควรจะทําอยางไร 

๔) ชอง ผลการตรวจติดตาม (๔ x ๕ x ๖)  โดยใชขั้นตอนที่ ๒ มาประกอบเพ่ือการวิเคราะหการจัดการความ

เสี่ยงของหนวยรับตรวจ 

๒ 



          รายละเอียดขั้นตอนที่ ๒ การตรวจรอบที่ ๒ Progress Review ผูตรวจราชการกระทรวงออกตรวจติดตาม

ความกาวหนาในพ้ืนที่ เพ่ือตรวจสอบผลการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจในพ้ืนที่เปรียบเทียบกับแบบ PPR๑ 

หนวยรับตรวจประเมินและจัดทําแนวทางจัดการความเสี่ยงไว โดยมีวิธีการพิจารณา ดังน้ี 

 ๑) กรณีที่พบวา หรือประเมินวา แนวทางจัดการความเสี่ยงใดของหนวยรับตรวจในประเด็นความเสี่ยงใดที่

เม่ือพิจารณาจากปจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุความเสี่ยงแลว ผูตรวจราชการเห็นวา แนวทางจัดการความเสี่ยงนาจะจัดการกับ

ความเสี่ยงน้ัน ใหอยูในระดับยอมรับได ใหผูตรวจราชการกระทรวงเรงรัดหนวยรับตรวจใหดําเนินการตามแนวทางจัดการ

ความเสี่ยงโดยเร็ว โดยในการสรุปวิเคราะหในรายงาน SeAR (Semi-Annual Report) คาดัชนีความเสี่ยงในประเด็น

ความเสี่ยงดังกลาวจะถูกลดระดับลงสู “ระดับเฝาระวัง”(ชอง ๔) เพ่ือจะนําไปติดตามประเมินผลในรอบที๓่ Monitoring 

and Evaluation ตอไป 

 ๒) แตหากวา แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจในประเด็นความเสี่ยงใด ที่เม่ือวิเคราะหจาก

ปจจัยเสี่ยง หรือสาเหตุความเสี่ยงแลว ผูตรวจราชการกระทรวงเห็นวา แนวทางการจัดการความเสี่ยงนั้นไมนาจะสามารถ

จัดการความเสี่ยงได ใหผูตรวจราชการกระทรวงเสนอแนวทางจัดการความเสี่ยงใหมเปนขอเสนอแนะ (ชอง ๖) ใหหนวยรับ

ตรวจรับไปปฏิบัติ โดยในสวนของการรายงานในแบบรายงาน SeAR ใหกําหนดคาดัชนีความเสี่ยงในประเด็นน้ันไวที่เรงรัด

จัดการโดยเร็วที่สุด หรือเรงรัดจัดการไวกอน (ชอง ๔) และสงแนวทางจัดการความเสี่ยงตามประเด็นดังกลาวใหหนวยรับ

ตรวจไปดําเนินการตามแบบ PPR๒ (รอบที่ ๒ Progress Review) ใหหนวยรับตรวจรับไปปฏิบัต ิ

๓. การเขียนแบบแจงแนวทางการจัดการความเสี่ยงตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ รอบที่ ๒ 

    (Progress Review) ตามแบบ PPR๒ 

ผูจัดทํา คือ ผูนิเทศงานโครงการระดับเขตแตละเขตตรวจราชการ 

 สงใหสํานักตรวจและประเมินผล (หัวหนางานตรวจราชการเขต ๑-๑๘)  ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

แนวทางการจัดทํา แบบ PPR๒  

 ๑. โครงการ หมายถึง โครงการที่สงเขารวมตรวจราชการแบบบูรณาการในแผนการตรวจราชการแบบบูรณา

การฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๒. หนวยงานรับผิดชอบ จังหวัด เขตตรวจราชการ 

 ๓. ประเด็นความเสี่ยง เปนประเด็นความเสี่ยงจากผูรับผิดชอบโครงการระดับกรม (สวนกลาง) ของแตละ

โครงการกําหนด  

 ๔. แนวทาง /มาตรการจัดการความเสี่ยงที่หนวยรับตรวจกําหนด ผูกรอกขอมูล คือ ผูนิเทศงานเขต โดยใหผู

นิเทศงานนําขอมูลที่จังหวัดไดระบุในแบบฟอรม PPR๑ ชอง (๓) ของแตละจังหวัดที่มีปญหาที่ตองดําเนินการแกไขในพ้ืนที่ มา

กรอกลงในตารางชองที่ (๔) 

 ๕. แนวทางจัดการความเสี่ยงตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ ผูกรอกขอมูล คือ ผูนิเทศงานเขต โดยนํา

ขอเสนอแนะซึ่งผูตรวจราชการใหกับหนวยรับการตรวจ เพ่ือใหหนวยรับตรวจนําไปปรับปรุงแกไขในการดําเนินงาน มา

กรอกลงในตารางชองที่ (๕) 
๓ 



 ๖. ผลการจัดการความเสี่ยงตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ ผูกรอกขอมูล คือ หนวยรับการตรวจ โดย

หนวยรับตรวจกรอกรายละเอียดในการดําเนินงานที่ไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะที่ผูตรวจราชการไดใหไวในชองที่ (๕) มา

กรอกลงในชองที่ (๖) และสงใหผูนิเทศงานโครงการระดับเขต ตรวจสอบความถูกตอง 

 ๗. ผูนิเทศงานโครงการระดับเขต สงแบบรายงาน PPR๒ กลับมาใหหัวหนางานตรวจราชการเขต ๑-๑๘  

(ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) เพ่ือใหผูตรวจราชการใชประกอบการตรวจติดตามประเมินผลในรอบที่๓

(Monitoring and Evaluation) ตอไป 

หมายเหตุ  ขอความรวมมือใหชวยจัดทํา เพราะเปนตัวชี้วัดของสํานักงาน ก.พ.ร. สป. (ตัวชี้วัดที่ ๑.๒) และ 

             สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ตัวชี้วัดที่ ๑.๒) เพ่ือเตรียม Site Visit ในป ๒๕๕๕ 

๔. การเขียนรายงานรายเขต คร้ังท่ี ๒ รอบที่ ๓ (Monitoring and Evaluation) ตามแบบAIR  

    (Annual Inspection Report) 

ผูจัดทํา คือ ผูนิเทศงานโครงการระดับเขตตรวจราชการ 

สงให ผูรับผิดชอบโครงการระดับกรม และสํานักตรวจและประเมินผล (หัวหนางานตรวจราชการ) ภายในวันที่ 

๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ 

คําอธิบายเพ่ิมเติมในแบบ AIR (Annual Inspection Report) ของ “ผลการตรวจติดตามการจัดการความ

เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการ” ใหจัดทําดังน้ี 

 ๑) ชอง ประเด็นความเสี่ยง(๑), ชองคาดัชนีความเสี่ยงที่หนวยรับตรวจประเมิน (๒), ชองแนวทาง/มาตรการ

จัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ (๓) ใหนํา รายงานรอบที่ ๒ (Progress Review) ในแบบรายงาน SeAR (Semi-Annual 

Report) มากรอกไดเลย (ถามีประเด็นอ่ืนๆ ใน แบบ SeAR ใหนํามาใสดวยทั้งหมด) 

 ๒) ผลการติดตาม ใหจัดทําดังนี ้

    ๒.๑  ชอง คาดัชนีความเสี่ยงที่ประเมินได (๔) ใหนํา รายงานรอบที่ ๒ (Progress Review) ในแบบ

รายงาน SeAR (Semi-Annual Report) มากรอกไดเลย 

    ๒.๒ ชอง คาดัชนีความเสี่ยงที่ประเมินไดรอบ Monitoring/Evaluation (๕) และ ชองการประเมินผลการ

จัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ (๖) (ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยง) (ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

ในทุกประเด็นความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ และกําหนดคาดัชนีความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยงตามขอเท็จจริง) 

 

 

 

 

 

 

๔ 



รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ครั้งท่ี ๑ รอบท่ี ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ และจังหวัดนครราชสีมา  วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

          สรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับกรมอนามัย ดังนี ้

 

การตรวจราชการแบบบูรณาการมีโครงการท้ังหมด ๓ โครงการ ซึ่งมี ๒ โครงการท่ีเกี่ยวของกับกรมอนามัย คือ 
๑. โครงการพัฒนาสติปญญาเด็กปฐมวัย 

จังหวัด วิเคราะหสถานการณ&สภาพปญหา ผลการดําเนินงาน ประเด็นติดตาม&ขอเสนอแนะ
จากผูตรวจฯ 

หมายเหตุ 

ชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูมิยังมีปญหาในเรื่อง หญิงตั้งครรภ
และเด็กแรกเกิดมีภาวะการขาดสารไอโอดีน ใน
ป๒๕๕๔ พบวา ระดับไอโอดีนในปสสาวะหญิง
ตั้งครรภต่ํากวา ๑๕๐ ไมโครกรัม/ลิตร รอยละ 
๕๔.๘๒ และทารกแรกเกิดมีระดับฮอรโมน
กระตุนตอมไทรอยด(TSH) มากกวาเกณฑปกติ
รอยละ ๖.๘๘ ซึ่งถือวาเปนพ้ืนที่ขาดสาร
ไอโอดีน เด็กแรกเกิด-๕ ป มีพัฒนาการสมวัย 
ตามแบบตรวจพัฒนาการอนามัย๔๙ ป ๒๕๕๔ 
รอยละ๙๗.๒๗ ดานสภาพแวดลอมเด็กปฐมวัย 
พบวา เด็กอยูในความดูแลของพอแมลดลง 
สวนใหญถูกสงเขาศูนยเด็กเล็ก มีศูนยเด็กเล็ก
ทั้งหมด ๓๙๘ แหง ผานเกณฑระดับดีมาก 
๑๓๓ แหง คิดเปนรอยละ ๓๓.๔๑ ระดับดี 
๑๗๕ แหง(๔๓.๙๗) ระดับพื้นฐาน ๖๘ แหง
(๑๗.๐๙) ซึ่งยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด โดย
ไมผานเกณฑในเรื่อง อาคาร สถานที่ และ
สิ่งแวดลอม จากสถานการณเบื้องตน จึงเปน

        ผลการดําเนินการที่ผานมาในป 
๒๕๕๔ มีดังน้ี 
- หมูบาน/ชุมชน ทั้งหมด ๑,๖๔๒ หมู 
ผานเกณฑหมูบาน/ชุมชนไอโอดีน ๗๔๘ 
หมู คิดเปนรอยละ ๔๕.๕๕ ซึ่งยังไมผาน
เกณฑที่กําหนด 
-แหลงผลิตเกลือ ๒ แหง คือ บานตาล 
อ.บําเหน็จณรงค และไอริน อ.จัตุรัส 
ผานเกณฑทั้ง ๒ แหง 
-ปริมาณไอโอดีนในปสสาวะหญิง
ตั้งครรภ<๑๕๐ ไมโครกรัม/ลิตร ป
๒๕๕๓ -๒๕๕๔  = ๖๖.๕๓% และ
๕๔.๘๒% ยังไมผานเกณฑ 
-หญิงต้ังครรภไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
ที่มาฝากครรภในสถานบริการ
สาธารณสุขรอยละ ๑๐๐ 
 
 

๑. เนนติดตามเรื่องศูนยเด็กเล็ก 
ประชุมครั้งตอไปขอดูในสวน
ของขอมูลผูดูแลเด็ก(ผดด.) ควร
ใหความสําคัญกับผูดูแลเด็ก 
- เรื่องของเด็กเปนเรื่องที่สําคัญ 
ศูนยเด็กเล็กจะเปนสถานที่การ
เตรียมความพรอมใหเด็กกอนที่
จะเขาเรียน ไมเนนวิชาการ สิ่ง
สําคัญคือ อาหาร สถานที่
(สะอาด&ปลอดภัย) ผูดูแลเด็ก
(ความพรอม) ซึ่งจะสงผลตอ
พัฒนาการของเด็ก 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สรางขึ้น
ใหม ตองสรางใหได 
มาตรฐานเลย ไมใชไลพัฒนาขึ้น
เปนแตละระดับ(ปรับปรุง,
พ้ืนฐาน,ดี,ดีมาก) สําหรับกลุมที่
ยังไมไดมาตรฐานฝากใหจังหวัด

ภาคบาย ทีมผูตรวจและ
คณะ ลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่  
ณ โรงเรียนแกงครอ 
หนองไผ   อ.แกงครอ จ.
ชัยภูมิ 

๕ 



ปจจัยเชื่อมโยงไปสูระดับสติปญญาของเด็กวัย
เรียน ซึ่งในป ๒๕๕๔ กรมสุขภาพจิต ไดสํารวจ
สติปญญาเด็กวัยเรียน จังหวัดชัยภูมิเปนจังหวัด
ที่เด็กวัยเรียนมี IQ<๑๐๐ ผลการสํารวจ รอย
ละ ๙๖.๑๖ ซึ่งสอดคลองกับขอมูล
ระดับประเทศ 

-รอยละทารกอายุ ๒ วัน ที่มีคาภาวะ
พรองไทรอยดฮอรโมน >๑๑.๒๕ mU/l 
ป ๒๕๕๒ ทุกอําเภอเสี่ยงหมด โดย อ.
หนองบัวแดง เสี่ยงเปนอันดับ๑ 
-โรงพยาบาลจํานวน ๑๕ แหงผานเกณฑ
มาตรฐานโรงพยาบาลสาใยรักแหง
ครอบครัวระดับทองทุกแหง ไดรับการ
ประเมินซ้ํา ป ๒๕๕๔ จํานวน ๔ แหง 
-ทารกแรกเกิดนํ้าหนักนอยกวา ๒,๕๐๐ 
กรัม เปาหมายไมเกินรอยละ ๗ พบวายัง
ไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด แตมี
แนวโนมลดลงในป ๒๕๕๑-๒๕๕๔ รอย
ละ ๗.๙, ๗.๓, ๗.๐๑ และ๗.๒๓ 
ตามลําดับ 
-อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 
๖ เดือน เปาหมายรอยละ ๓๐ พบวา ใน
ภาพรวมจังหวัดบรรลุเปาหมาย ป 
๒๕๕๔ คิดเปนรอยละ ๖๙.๘๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําเขาที่ประชุม เพ่ือผลักดัน
ตอไป 
- การประเมินศูนยเด็กเล็กนา
อยู ขอมูลที่ประเมินไมผาน มี
การตรวจซ้ําหรือไม และความถี่
ในการตรวจ รวมทั้งเรื่องความ
สะอาด มีกระบวนการดูแลเรื่อง
โรคภัยสุขภาพหรือไม 
- IQ มีความสําคัญ ซึ่งอาหาร/
ไอโอดีนมีผลมากกวา๖๐% ที่
เหลือเปนเรื่องของการเลี้ยงดู 
และการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 



๑. โครงการพัฒนาสติปญญาเด็กปฐมวัย 
จังหวัด วิเคราะหสถานการณ&สภาพปญหา ผลการดําเนินงาน ประเด็นติดตาม&ขอเสนอแนะ

จากผูตรวจฯ 
หมายเหตุ 

นครราชสีมา      สถานการณหญิงต้ังครรภและเด็กแรกเกิดมี
ภาวะขาดสารไอโอดีน จากการสุมสํารวจ โดย
การตรวจปสสาวะในหญิงต้ังครรภ ป๒๕๕๒-
๒๕๕๔ พบระดับไอโอดีนในปสสาวะตํ่ากวา 
๑๕๐ ไมโครกรัม/ลติร  รอยละ ๔๗, ๖๗.๓๓ 
และ๓๐.๗ ตามลําดับ 
      สถานการณของพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
โดยใชแบบอนามัย๔๙  ขอมูลป๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
พบวา พัฒนาการสมวัย รอยละ ๙๔.๗๕, 
๙๖.๔๑, ๙๖.๐๘ และ๙๕.๐๒ ตามลําดับ การ
เจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐานรอยละ 
๙๔.๗๕, ๙๔.๔๑, ๙๕.๓๕ และ๙๔.๐๙ ซึ่งจะ
เห็นวาพัฒนาการและการเจริญเติบโตอยูใน
ระดับคอนขางคงที ่(ขอมูลรายงาน SR๒) 
    ดานสภาพแวดลอมเด็กปฐมวัย พบวา เด็ก
อยูในความดูแลของพอแมลดลง สวนใหญถูกสง
เขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จากขอมูลจังหวัด
นครราชสีมา มีจํานวนศูนยเด็กเล็กเพ่ิมขึ้นตั้งแต
ป๒๕๕๐-๒๕๕๔ เทากับ ๕๒๙, ๖๐๒, ๖๔๐, 
๖๗๕ และ๖๙๑ ตามลําดับ 
       

พื้นที่นําเสนอ ๔ ประเด็น ดังนี ้
๑. การดูแลสุขภาพหญิงต้ังครรภ 
- จัดอบรม อสม.(ชุมชน/หมูบานละ๑
คน) รวม ๔,๐๐๐คน โดยมีหลักสูตรเรื่อง
อนามัยแมและเด็ก สายใยรักแหง
ครอบครัว เนนใหอสม.คนหาหญิง
ตั้งครรภใหมาฝากครรภกอน ๑๒ 
สัปดาห และการดูแลขณะตั้งครรภ หลัง
คลอด 
- อบรม รร.พอแม ซึ่งอยูในกิจกรรม รพ.
สายใยรักแหงครอบครัว เพ่ือใหพอแม
ผูปกครองสามารถดูแลลูกไดอยาง
เหมาะสม 
- การเฝาระวังการขาดสารไอโอดีน และ
ธาตุเหล็กในหญิงต้ังครรภ 
 
๒. การดูแลเด็กแรกเกิด-๕ ป 
- ทารกที่น้ําหนักนอยกวา ๒,๕๐๐ กรัม 
คิดเปนรอยละ๓.๔ อําเภอที่ทารกมี
น้ําหนักนอยกวา ๒,๕๐๐ กรัม เกินรอย
ละ๗ ไดแก จักราช แกงสนามนาง ขาม
สะแกแสง และขามทะเลสอ รอยละ 
๑๒.๕, ๘.๖๕, ๘.๕๔และ๗.๙๔ 
ตามลําดับ 

๑. รอบหนาขอดูขอมูลเรื่องของ
การตรวจอาหารในศูนยเด็กเล็ก 
ใครเปนคนควบคุมคุณภาพ ใคร
เปนคนประเมิน และมีความถี่
ในการประเมินมากนอยแคไหน 
 
๒. ในพ้ืนที่มีศูนยเด็กเล็กใน
โรงงานหรือไม 
 
๓. ฝากจังหวัดหาขอมูล ผูดูแล
เด็ก(ผดด.) ในศูนยเด็กเล็กมีการ
กําหนดเกณฑมาตรฐานในการ
รับหรือไม มีจํานวนเทาไร 
- ในสวนของโครงสราง จะ
เกี่ยวของกับ อปท. จะทํา
อยางไรให อปท. เห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาศูนย
เด็กเล็ก 
 
 

ภาคบาย ทีมผูตรวจและ
คณะ ลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่  
ณ โรงเรียนโชคชัย-
สามัคคี  อ.โชคชัย  จ.
นครราชสีมา 

๗ 



-คัดกรองภาวะพรองไทรอยดในเด็กแรก
เกิด(TSH) เด็กแรกเกิดอายุ ๒วันขึ้นไป 
ไดรบัการเจาะเลือดเพ่ือตรวจ TSH ทุก
ราย 
-มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการ
สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม มีการจัด
ประกวด อสม. นมแม เพ่ือเปนตนแบบ
ในชุมชน 
-สงเสริมสนับสนุนใหพอแม ผูปกครอง
ใหไดใชหนังสือเลมแรก Book Start 
-เนนกิจกรรมใหทุกโรงพยาบาล
ดําเนินการเรื่อง Code นม โดยให
รายงานมาที่สสจ.ในรายงานเฉพาะกิจ
สายใยรัก 
-จัดต้ังคณะกรรมการการพัฒนาศูนยเด็ก
เล็กจากทุกภาคสวนในแตละระดับ 
 
๓. การดําเนินงานในชุมชน 
- สุมสํารวจคุณภาพเกลือบริโภคใน
ครัวเรือน อําเภอละ ๓๐๐ ครัวเรือน ป
ละ ๒ ครั้ง(เดือนธ.ค. และมิ.ย.) 
-สุมตรวจหางและตลาดขนาดใหญ 
รานคาชุมชน และรานอาหารในชุมชน 
๔. ความเสี่ยงการดําเนินโครงการตาม
แบบ 
PPR๑ 
 

๘ 



๒. โครงการปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน 
จังหวัด วิเคราะหสถานการณ&สภาพปญหา ผลการดําเนินงาน ประเด็นติดตาม&ขอเสนอแนะ

จากผูตรวจฯ 
หมายเหตุ 

ชัยภูม ิ      การต้ังครรภในวัยรุนเปนภาวะวิกฤติหน่ึงที่
มีผลกระทบทั้งดานสุขภาพ กาย จิต สังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ทั้งตอตัววัยรุน 
ครอบครัว และสังคม ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ
พบวา มีการต้ังครรภไมพึงประสงคและทําแทง 
เพ่ิมมากขึ้น และในกลุมอายุต่ํากวา ๒๐ ป มี
การตั้งครรภในกลุมอายุนี้สูง รอยละ ๒๗.๖๘ 
(ขอมูลจากการสํารวจขอมูลผูเขามารับบริการ
ในโรงพยาบาลทุกแหง) สําหรับอัตราการใช
ถุงยางอนามัยในวัยรุน และอัตราการคุมกําเนิด
ในวัยรุน คิดเปนรอยละ ๔๗.๐๔ และ ๕๐.๙๗ 
 

มีการบริหารกระบวนการจัดการโดยมี
คณะอนุกรรม การปองกันและแกไข
ปญหาเอดสจังหวัดชัยภมิู บูรณาการกับ
คณะอนุกรรมการพัฒนาอนามัยเจริญ
พันธุจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเปนคณะ
อํานวยการดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาเอดสระดับจังหวัด  กํากับดูแลใน
เรื่องตางๆ มี ๗ คณะ เนนคุณภาพบูรณา
การแผนงาน/โครงการ การประสาน
ความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของ
โดยเนนการทํางานเปนทีม และมีการ
ติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง 
-องคการPATH ไดดําเนินการใน รร.นํา
รอง ๔ แหง เพิ่มเติมอีก ๒๒ รร. รวม
เปน ๒๖ แหง และสสจ.ขยายผล ๘ แหง 
เพ่ิมเติมอีก ๖ รร. ในป ๒๕๕๓ และในป 
๒๕๕๔ ไดดําเนินการเพิ่มอีก ๔ รร. รวม
ทั้งสิ้น ๔๔ แหง(สอน ๑๖ คาบ/ป) 
สําหรบัป ๒๕๕๕ มีแผนงานดําเนินการ
เพ่ิมเติม จํานวน ๔ รุนๆละ ๕-๗ รร. อยู
ระหวางกําลังดําเนินการเพ่ิมเติมอีก ๑๘ 
รร.ในทุกสังกัด 
 
 

ฝากกรมควบคุมโรค & กรม
อนามัย หาวิธีการจัดการ ทํา
อยางไรใหผูใหญ เขามามีสวน
เกี่ยวของรวมดวย ไมใชมีแตเด็ก 
ในการแกไขปญหาการตั้งครรภ
ไมพรอมในวัยรุน 
 

ในเวทีประชุมครั้งน้ี
ผูตรวจฯ เนนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน 
โดยสวนใหญจะเปด
โอกาสใหหนวยงานที่
เก่ียวของ ที่เขารวม
ประชุมจากภาคสวน
ตางๆไดเสนอขอมูลและ
ขอคิดเห็น ซึ่งขอมูลจาก
ทีมนิเทศฯ ไมเนนใน 
รอบน้ี 

๙ 



๒. โครงการปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน 
จังหวัด วิเคราะหสถานการณ&สภาพปญหา ผลการดําเนินงาน ประเด็นติดตาม&ขอเสนอแนะ

จากผูตรวจฯ 
หมายเหตุ 

นครราชสีมา     สถานการณหญิงต้ังครรภในกลุมวัยรุนอายุ 
๑๐-๑๙ ป มีแนวโนมสูงขึ้นจากปที่ผานมา โดย
ในป ๒๕๕๔ มีหญิงตั้งครรภอายุตํ่ากวา ๒๐ ป 
รอยละ ๒๕.๗๘ 
    สถานการณหญิงที่มาคลอดในกลุมวัยรุน
อายุ ๑๐-๑๙ ป มีแนวโนมสูงขึ้นจากปที่ผานมา 
โดยในป ๒๕๕๔ มีแมคลอดบุตรอายุตํ่ากวา ๒๐ 
ป รอยละ ๒๐.๒๘ 
    สถานการณหญิงที่มารับบริการเน่ืองจากมี
ภาวะแทรกซอนจากการทําแทง มีแนวโนม
สูงขึ้นจากปที่ผานมา โดยในป ๒๕๕๔ มีหญิง
ที่มารับบริการ จํานวน ๒๐๒ คน อายุตํ่ากวา
๒๐ ป จํานวน ๔๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๒๙ 

ทุกภาคสวนในระดับจังหวัดมีแผนปฏิบัติ
การเพ่ือปองกันการตั้งครรภไมพรอมใน
วัยรุน ที่มาจากแผนยุทธศาสตรแบบ
บูรณาการของจังหวัด 
-รอยละ ๕๐ ของสถานศึกษา (สังกัด 
สพฐ. สอศ. สกอ. และสป.) มีการเรียน
การสอนเพศศึกษา    รอบดาน พบวา 
สถานศึกษาทั้งหมด ๕๓๖ แหง มี
แผนการสอนจํานวน ๔๓๓ แหง คิดเปน
รอยละ ๘๐.๗ 
-รอยละ ๓๐ ของ รพ.ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัด 
“คลินิกวัยรุน” ผานเกณฑมาตรฐาน
บริการสุขภาพที่เปนมิตรกับวัยรุนและ
เยาวชน  
-รอยละ ๓๐ ของอปท. มีแผนปฏิบัติการ
ปองกันการต้ังครรภไมพรอมในวัยรุน ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยเปาหมาย 
อปท. ๓๓๓ แหง ไดรับรายงานแลวจาก 
๙ อําเภอ ไดแก เมือง ปากชอง พิมาย 
บัวใหญ ครบุรี สีคิ้ว โชคชัย ประทาย 
และชุมพวง รวมทั้งสิ้น ๑๕๒ แหง คิด
เปนรอยละ ๔๕.๘ 
 

๑. ฝากทางจังหวัดหาขอมูล
จํานวนหญิงตั้งครรภที่อายุตํ่า
กวา ๑๕ ป มีจํานวนเทาไร และ
บอกไดหรือไมวายังอยูในหรือ
นอกระบบโรงเรียน อยากได
ขอมูลตัวเลขที่ชัดเจน เปนเชิง
ปริมาณ ไมตองการรูชื่อ-สกุล 
- ขอมูลหญิงต้ังครรภในชวงอายุ 
๑๖-๑๙ ป ยังบอกอะไรไมได 
เพราะไมรูวาอยูใน หรือนอก
สถานศึกษา หาผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากหลายหนวยงานจะ
ไดชวยกันขับเคลื่อนการแกไข
ปญหา 
 
 
 

 

๑๐ 



รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ครั้งท่ี ๑ รอบท่ี ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

จังหวัดสุรินทร วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และจังหวัดบุรรีัมย  วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 

    

    สรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับกรมอนามัย ดังนี ้

การตรวจราชการแบบบูรณาการมีโครงการท้ังหมด ๓ โครงการ ซ่ึงมี ๒ โครงการที่เกี่ยวของกับกรมอนามัย คือ 

๑. โครงการพัฒนาสติปญญาเด็กปฐมวัย 
จังหวัด วิเคราะหสถานการณ&สภาพปญหา ผลการดําเนินงาน ประเด็นติดตาม&ขอเสนอแนะ

จากผูตรวจฯ 
หมายเหตุ 

สุรินทร สถานการณโรคขาดสารไอโอดีน  จ.สุรินทร 
ดังน้ี 
- ไอโอดีนในปสสาวะหญิงตั้งครรภ (ไมโครกรัม/

ลิตร)  ป ๒๕๕๔ = ๑๕๗.๘๒  ป ๒๕๕๕ ยัง

ไมไดดําเนินการ 

- สัดสวนของหญิงต้ังครรภขาดสารไอโอดีน  ป 
๒๕๕๔ รอยละ ๔๗  ป ๒๕๕๕ ยังไมได
ดําเนินการ 
- สัดสวนของทารกแรกเกิดขาดสารไอโอดีน  ป 
๒๕๕๔ รอยละ ๕.๒  ป ๒๕๕๕  รอยละ ๕.๒ 
(๔ เดือน) ซึ่งแนวโนมสูงขึ้น ถาเปรียบเทียบใน
ชวงเวลาเดียวกัน 
- ความครอบคลุมการใชเกลือเสริมไอโอดีนใน
ครัวเรือน ป ๒๕๕๔ รอยละ ๙๑.๔ ป ๒๕๕๕ 
รอยละ ๙๕.๐๔(รอบ ๑) 
- ผลการสํารวจระดับสติปญญาเด็กนักเรียน     
( ๖-๑๕ ป) จังหวัดสุรินทรเด็กมี  IQ เฉลี่ย

จังหวัดสุรินทร มีกรอบการดําเนินงาน
สติปญญาเด็กไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ แบงเปน ๕ 
ดาน ดังนี้ 
๑. พัฒนาหนวยบริการสาธารณสุข 

• พัฒนา รพ.สายใยรักสูระดับทอง (ป

๒๕๕๕ ประเมินรพ.จอมพระ และรพ.พนมดง

รัก) 

•  เสริมยาเม็ดธาตุเหล็ก/ไอโอดีน/โพ

เลต แกแม และยาน้ําวิตามินเสริมธาตุเหล็ก

แกเด็ก 

•  บริการตามชุดสิทธิประโยชน

หลักประกันฯ 

๒. การบริหารจัดการ และสรางความ
เขมแข็งภาคีเครือขาย 

• หนวยงานรัฐ ภูมิภาค 

•  องคกรปกครองทองถิ่น 

•  ชมรมผูประกอบการเกลือ/

รานอาหาร/รานคา 

เรื่องสติปญญามีความสําคัญ ซึ่ง
เกี่ยวของกับ ๒ สวน คือ
สารอาหาร โดยเฉพาะสาร
ไอโอดีนมีผลมากกวา ๖๐% ที่
เหลือเปนเรื่องของการเลี้ยงดูทํา
ใหเชื่อมโยงไปที่ศูนยเด็กเล็ก  
ดังนั้นผูตรวจยังคงเนนเรื่องศูนย
เด็กเล็ก ซึ่งจะติดตามในครั้ง
หนา ใน ๓ หัวขอ คือ 
๑. สถานที่ (ความสะอาด&
ความปลอดภัย) ฝากสสจ.
ประสานกับอปท. ทําอยางไรถา
ตองต้ังศูนยเด็กเลก็เพ่ิมขึ้น 
จําเปนตองมีมาตรฐาน หรือ
องคประกอบอะไรบาง 
๒. อาหาร (ทําเอง หรือใครทํา 
และมีคุณคาทางโภชนาการ
หรือไม  ความถี่ในการประเมิน 

ภาคบายทีมผูตรวจและ
คณะ ลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่  
ณ รพสต.ตําบลลุมระว ี     
อ.จอมพระ จ.สุรินทร 

๑๑ 



เทากับ ๙๗.๔๒  ลําดับที่ ๕๐ ของประเทศ  , 
ลําดับที่ ๕ ของภาคอีสาน (ขอมูลการสํารวจ ป
๒๕๕๔) 
- อําเภอที่พบปญหาความเสี่ยงภาวะขาดสาร

ไอโอดีนในแมและเด็ก ไดแก ชุมพลบุรี, สังขะ, 

กาบเชิง, ลําดวน และบัวเชด 

- ศูนยเด็กเล็กที่ตองปรับปรุง  มีทั้งหมด ๑๘ 

แหง ไดแก อ.ชุมพลบุร ี (๑ แหง), อ.ทาตูม  (๓ 

แหง), อ.บัวเชด  (๓ แหง), อ.ปราสาท  (๙ 

แหง), อ.จอมพระ (๑ แหง), อ.ลําดวน  (๑ 

แหง) ซึ่งขอที่ตองปรับปรุง คือ หองน้ํา/ หอง

สวม/การปองกันแมลง/ มาตรการดานความ

ปลอดภัย 

 
 

 
 
 
 
 

•  อสม.ทูตไอโอดีน 
๓. การดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ี 

• หมูบานสายใยรัก 

•  ตําบลนมแม (ป ๒๕๕๕ เปาหมาย 

๒ ตําบล คือ ต.บานผือ อ.จอมพระ และต.กัน

ตรวจระมวล อ.ปราสาท) 

•  ศูนยสามวัย 

•  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

•  หมูบานไอโอดีน 

•  หมูบานจัดการสุขภาพ 
๔. ระบบเฝาระวัง ติดตาม ประเมินผลภาวะ

ขาดสารไอโอดีน 

• ไอโอดีนในปสสาวะหญิงต้ังครรภ 

•  TSH ทารกแรกเกิด 

•  คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน 

     แหลงผลิต 

    รานคา 

      ครัวเรือน 

• พัฒนาการเด็ก  
๕. สรางกระแสสังคม 

• รณรงคประชาสัมพันธ 

•  เผยแพรขอมูลยอนกลับพ้ืนที ่

 

 

 

 

 

และมีอปท.ไหนใหความสําคัญ
บาง ) 
๓. ผูดูแลเด็ก (มีความพรอมแค
ไหน) 
- ทีมนิเทศของศูนยอนามัยที่๕ 
ไดใหขอมูลเพ่ิมเติม จากการสุม
ประเมินในศูนยเด็กเล็ก พบวา 
คุณคาอาหารยังไมไดมาตรฐาน 
โดยเฉพาะพวกขนมที่เด็กกิน 
(เปาหมาย คือ ลดหวาน มัน 
เค็ม) 
 
 

๑๒ 



๑. โครงการพัฒนาสติปญญาเด็กปฐมวัย 
จังหวัด วิเคราะหสถานการณ&สภาพปญหา ผลการดําเนินงาน ประเด็นติดตาม&ขอเสนอแนะ

จากผูตรวจฯ 
หมายเหตุ 

บุรีรัมย สถานการณโรคขาดสารไอโอดีน  จ.บุรีรัมย 
ดังน้ี 
- ไอโอดีนในปสสาวะหญิงตั้งครรภ (ไมโครกรัม/
ลิตร)  ป ๒๕๕๔ = ๔๖.๗  ป ๒๕๕๕ = 
๒๙.๔๖ (๒๒๔ ราย) 
- รอยละของทารกแรกเกิดที่ตรวจ TSH > 
๑๑.๒๕ mU/L  ป ๒๕๕๔ รอยละ ๕.๒ และป
๒๕๕๕ รอยละ๔.๕๘ (ตค.-มค.๕๕) 
- ความครอบคลุมบริโภคเกลือไอโอดีนใน
ครัวเรือน  ป ๒๕๕๔  รอยละ ๙๔.๘๗ และป
๒๕๕๕ รอยละ ๙๕.๖๑ 
- ศูนยเด็กเล็กมีเพ่ิมขึ้นทุกป  จากผลการ

ประเมินศูนยเด็กเล็กนาอยูในป ๒๕๕๔ พบวามี

ศูนยเด็กเล็กที่ตองปรับปรุง ๑๐ แหง เปนศูนย

เดิม ๒ แหง ศูนยเปดใหม ๔ แหง และเปนศูนย

ที่เคยผานแลวตอมาตกเกณฑ ๔ แหง ทั้ง ๑๐ 

แหง กระจายอยูใน ๕ อําเภอ ไดแก อ.สตึก (วัด

บานสวายตางวน/วัดบานสําโรงพัฒนา), อ.แคน

ดง(วัดประชาชาติ/วัดหนองหญาคา), อ.กระสัง

(บานตะครองสุข), อ.ลําปลายมาศ(เทศบาลลํา

ปลายมาศ/หนองค)ู และ อ.หนองหงส(บาน

หนองเสม็ด/บานหนองยางหม/ูบานโคก

- การดําเนินงาน ป ๒๕๕๕  
๑. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสติปญญา
เด็กปฐมวัย 
๒. จัดทําโครงการ ในการดําเนินงาน และ
ดําเนินการตามโครงการ 
๓. ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานกับ
ผูท่ีเกี่ยวของ 
๔. ทําหนังสือประสานกับพ้ืนท่ีให
ดําเนินการพัฒนาศูนยเด็กเล็กดังกลาวให
ผานเกณฑการประเมิน 
 ตามแบบประเมินมาตรฐานศูนยเด็กเล็กนา
อยู อยางนอยใหผานระดับพ้ืนฐาน  
๕. ออกนิเทศติดตามและประเมินผล
ปฏิบัติงาน จํานวน  ๒ ครั้ง/ป 
- การดําเนินงานในกลุมเปาหมายตางๆ ป 
๒๕๕๕ 

 หญิงตั้งครรภ 
- ใหบริการดูแลสุขภาพหญิง

ตั้งครรภทุกคน เพ่ือสงเสริมการพัฒนา
สติปญญาเด็กตั้งแตอยูในครรภมารดา 

- ดําเนินการเชิงรุกคนหาหญิง
ตั้งครรภอายุครรภกอน ๑๒ สัปดาห โดย 
อสม.ทูตไอโอดีน  

- มีการแจกยาเม็ดเสริมไอโอดีน
ใหแกหญิงตั้งครรภทุกราย 

 

ผูตรวจฯ ยังคงเนนเรื่องของ
ศูนยเด็กเล็กเหมือนกับจังหวัด
อ่ืนๆที่ผานมา (สถานที่/อาหาร/
ผูดูแลเด็ก) เพราะศูนยเด็กเล็ก
เปนการเตรียมความพรอมของ
เด็ก และเปนจุดเริ่มตนของทุก
เรื่อง อยากใหปลูกฝงสิ่งดีๆ
ใหกับเด็กในชวงอายุนี ้

ภาคบาย ทีมผูตรวจและ
คณะ ลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่  
ณ รพ.คูเมือง อ.จอมพระ    
จ.บุรีรัมย และเย่ียมศูนย
เด็กเล็ก  

๑๓ 



ปราสาท) ซึ่งมี ๙ ขอที่ไมผาน ไดแก ขอ ๑, ๒, 

๖, ๗, ๑๐, ๑๑, ๑๕, ๑๖ และ๒๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เด็กแรกเกิด-๕ ป  
      -  ตรวจคัดกรองภาวะพรอง

ไทรอยดในเด็กแรกเกิด (TSH) ทุกราย 
             - ไดรับนมแมอยางเดียวตั้งแต
แรกเกิด จนอายุ ๖ เดือน และไดรับนมแม
ควบคูอาหารตามวัยอยาง 
เพียงพอ จนอายุ ๒ ป (กิน) ไดรับอาหาร
ตามวัย ท่ีเนนการใชเกลือเสริมไอโอดีน 
และผลิตภัณฑเสริมไอโอดีน  

- จัดกิจกรรมติดตาม และเฝา
ระวังการเจริญเติบโตในเด็ก โดยดําเนินการ
ประเมินการเจริญเติบโตในเด็กและสง
รายงานทุก ๓ เดือน 
     - ไดรับหนังสือเลมแรก  Book 
Start ในเด็ก  
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินตนเอง

ตามแบบประเมินมาตรฐานศูนยเด็กนาอยู 

ของกรมอนามัย ปละ ๑ ครั้ง  จากการ

ประชุมคณะกรรมพัฒนาศูนยเด็กเล็กระดับ

จังหวัด ในการบูรณาการเกณฑ ระหวาง

ของกรมอนามัย  และขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ไดฉบับจริงในการบูรณาการ

เกณฑ  โดยใชคูมือวา “ คูมือการประเมิน

มาตรฐานศูนยเด็กเล็กนาอยูฉบับบูรณาการ 

จังหวัดบุรีรัมย”  ดําเนินการสง ศูนย

อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา, ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ๔๘ ศูนยท่ีเขารวมโครงการ 

๑๔ 



๒. โครงการปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน 
จังหวัด วิเคราะหสถานการณ&สภาพปญหา ผลการดําเนินงาน ประเด็นติดตาม&ขอเสนอแนะ

จากผูตรวจฯ 
หมายเหตุ 

สุรินทร - สถานการณในวัยรุนจังหวัดสุรินทร พบวา อายุเฉลี่ย
ของการมีเพศสัมพันธคร้ังแรกของวัยรุนในป ๒๕๕๔ 
คือ ๑๒ ป อายุต่ําสุดในการมีเพศสัมพันธคร้ังแรก ๑๑ 
ป สวนการใชถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธคร้ัง
ลาสุดกับคนที่รูจักผิวเผิน มีแนวโนมสูงข้ึน จากรอยละ 
๕๐ ในป ๒๕๕๒ เปนรอยละ ๗๖.๗๔ และ๘๒.๑๔ ใน
ป๒๕๕๓ และป ๒๕๕๔ (ผลการเฝาระวังพฤติกรรมท่ี
สัมพันธกับการติดเช้ือHIV : สสจ.สุรินทร,๒๕๕๔)  
สําหรับสถานการณวัยรุนตั้งครรภ ในจังหวัดสุรินทรมี
แนวโนมสูงข้ึนเชนเดียวกัน จากรอยละ ๑๗.๘๗ ของ
หญิงตั้งครรภท่ีมาฝากครรภทั้งหมดในชวงเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม ป ๒๕๕๒ เพิ่มเปนรอยละ 
๒๒.๗๕ และรอยละ ๒๖.๕๑ ในชวงเดียวกันของป 
๒๕๕๓ และป ๒๕๕๔ (ผลการเฝาระวังการติดเช้ือHIV
รายใหม :สสจ.สุรินทร,๒๕๕๔) เม่ือเปรียบเทียบอัตรา
การต้ังครรภของหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ป ตอประชากร
หญิงอายุ ๑๕-๑๙ ป ๑,๐๐๐ คน พบวา วัยรุน
ตั้งครรภคิดเปน ๘.๗๑ ตอประชากรวัยรุนหญิง 
๑,๐๐๐ คน(ขอมูลจากผลการเฝาระวังการติดเช้ือHIV
รายใหมเดือนมิถุนายน –กรกฎาคม ๒๕๕๔) 
- สถานการณโรคติดตอทางเพศสัมพันธ(อาย<ุ ๒๐ ป) 
ป ๒๕๕๔ พบ Gc เพศชายรอยละ ๘๑.๖๓ และ 
รอยละ ๓๐ ในเพศหญิง  
 
 

- High Light ป ๒๕๕๕ 
๑. บริการดูแลวัยรุนต้ังครรภ ใน ANC 
Clinic   
๒. ชุมชนเขมแข็งในการดําเนินงาน
ปองกันการต้ังครรภไมพรอมที่เชื่อมกับ
ระบบการใหบริการที่เปนมิตรกับวัยรุน/
เยาวชน “คลินิกวัยรุน” 
- ยุทธศาสตร : การปองกันการตั้งครรภ

ไมพรอมในวัยรุน จ.สุรินทร มี ๖ 

ยุทธศาสตร ดังน้ี 

๑. ยุทธศาสตรดานการปองกัน 

๒. ยุทธศาสตรดานการชวยเหลือและ

บําบัดฟนฟู 

๓. ยุทธศาสตรการเสริมสรางบทบาท

และองคความรู แกกลุมผูนําความคิด

ของเด็กและเยาวชน 

๔. ยุทธศาสตรการขจัดสิ่งย่ัวยุและ

อิทธิพลจากสื่อ 

๕. ยุทธศาสตรดานการผลักดันนโยบาย 

๖. ยุทธศาสตรการสํารวจขอมูล การ

พัฒนาระบบงาน และการติดตามผล 

 

- ปญหาการต้ังครรภในวัยรุน
เปนเรื่องที่ตองไดรับการปองกัน
และแกไข โดยความรวมมือของ
ทุกภาคสวน จําเปนที่จะตองเรง
ดําเนินงานแบบบูรณาการใน
บทบาทของหนวยงานที่
เกี่ยวของ  
- ที่ปรึกษาภาคประชาชน(ดาน
เศรษฐกิจ) ใหขอเสนอแนะเรื่อง
ของการสื่อสารโดยตรงกับเด็ก 
คือ ครูตองกลาที่จะพูดเรื่องการ
ปองกันการตั้งครรภ การใช
ถุงยางอนามัยกับเด็กนักเรียน 
และ ผูปกครองตองกลาที่จะพูด
กับลูก ซึ่งปจจุบันสังคมไมกลาที่
จะพูด ไมกลาที่จะบอก 
- ผูตรวจฯ ฝากเรื่องสถานที่ต้ัง
(โรงแรมขนาดเล็กๆ)ที่เพิ่มขึ้นใน
พ้ืนที่ มีสวนเก่ียวของกับการ
ต้ังครรภในวัยรุนในพ้ืนที่หรือไม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 



๒. โครงการปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน 
จังหวัด วิเคราะหสถานการณ&สภาพปญหา ผลการดําเนินงาน ประเด็นติดตาม&ขอเสนอแนะ

จากผูตรวจฯ 
หมายเหตุ 

บุรีรัมย สถานการณการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงใน
วัยรุน และ การเฝาระวังหญิงต้ังครรภอายุต่ํา
กวา ๒๐ ป จังหวัดบุรีรัมย (ตุลาคม ๒๕๕๔ – 
มกราคม ๒๕๕๕) 
- อัตราการใชถุงยางอนามัยในวัยรุน ป ๒๕๕๔ 
พบวา อัตราการใชถุงยางอนามัยในการมี
เพศสัมพันธครั้งลาสุดกับคูที่รูจักกันผิวเผิน 
นักเรียนชาย ม.๕ คิดเปนรอยละ ๖๑.๒, ม.๒ 
คิดเปนรอยละ ๘๓.๓,ปวช.๒ คิดเปนรอยละ 
๖๐.๑ 
- อัตราวัยรุนที่ใชวิธีคุมกําเนิดดวยวิธีใดวิธีหน่ึง
ในการรวมเพศครั้งลาสุดกับแฟนหรือคูรักของ
วัยรุน คิดเปนรอยละ ๖๘.๒ 
- รอยละแมคลอดบุตรที่อายุ ๑๐ -๑๙ ป ที่มา

รับบริการ ระหวางป ๒๕๔๙ – มกราคม 

๒๕๕๕ จังหวัดบุรีรัมย มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากป

ที่ผานมา ซึ่งสอดคลองกับรอยละหญิงต้ังครรภ

ที่อายุตํ่ากวา ๒๐ ป ที่มารับบริการ ในชวงเวลา

เดียวกัน 

- อัตราปวยดวยโรคหนองใน กลุมอายุ (๑๕-๒๔ 
ป) จังหวัดบุรีรัมย  ป ๒๕๕๐-๒๕๕๔ คิดเปน
รอยละ ๔.๒๑, ๘.๖๔, ๒๐.๓๒, ๕๕.๓๖ และ
๖๐.๑๑ ตามลําดับ ซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้น เปนสิ่งที่

จังหวัดบุรีรัมย มีกระบวนการพัฒนาการ

ปองกันการต้ังครรภในวัยรุน ดังน้ี 

๑. เสริมสรางความรู ทัศนคติ และทักษะ

ของเยาวชนรวมกับภาคีเครือขาย ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน(เพศศึกษา 

การต้ังครรภในวัยรุนและบริการสราง

เสริมสุขภาพทางเพศสําหรับเยาวชน)  

๒. จัดต้ังและเสริมสมรรถนะของกลไก

ประสานงานและระดมทรัพยากรในทุก

ระดับใหทุกภาคสวน ใหสามารถทํางาน

รวมกันอยางสรางสรรคและปราศจาก

ชองวาง 

๓. พัฒนาบริการปองกันและดูแลรักษา 

(โรคเอดส การต้ังครรภไมพึงประสงค

และอนามัยเจริญพันธ) ที่เชื่อมโยง

ตอเน่ืองและจัดการไดอยางเปนระบบใน

ระดับพ้ืนที่และทองถิ่น  

๔.เชื่อมโยงขอมูลในทุกระดับเพ่ือ

สนับสนุนการกําหนดนโยบายการ

ติดตาม และประเมินผล  

 

ผูชวยผูตรวจฯ ไดให
ขอเสนอแนะ ๓ ประเด็น คือ 
๑. ยุทธศาสตร ของจังหวัดถามี
เด็กเขามารวมคิดดวยจะดีมาก 
เพราะจะไดขอมูลที่หลากหลาย
ครบทุกมุมมอง สามารถ
แกปญหาไดตรงจุด 
๒. การสอนเพศศึกษา ควรจะ
สอนต้ังแตระดับประถมศึกษามี
ความเปนไปไดหรือไม เพราะ
จากขอมูลการเฝาระวังเชิง
คุณภาพ ทีนํ่าเสนอ พบวาอายุ
ตํ่าสุดที่ตั้งครรภ คือ ๑๑ ป 
๓. ในชุมชน อปท.จะชวยใหมี
หองเรียนสําหรับสอนพอแมเด็ก
วัยรุน เปนกิจกรรมในชุมชนที่
ทํารวมกันไดหรือไม 
- ผูตรวจฯ ฝากดูเรื่อง โรค
หนองใน ที่กลับพบมากขึ้น เปน
ตัวบงชี้วามีการใชถุงยางอนามัย
นอยมาก และขอใหดูขอมูลเชิง
ลึกวาทําไมวัยรุนจึง  มีความ
ต้ังใจที่จะตั้งครรภเพ่ือจะได
ทราบสาเหตุที่แทจริง เพราะเรา

 

๑๖ 



ควรนํามาพิจารณา 
การเฝาระวังเชิงคุณภาพ หญิงต้ังครรภอายุตํ่า

กวา ๒๐ ปจังหวัดบุรีรัมย  ๕๐๐  รายแรก ป 

๒๕๕๕ อายุตํ่าสุด ๑๑ ป และสูงสุด ๑๙ ป โดย

รอยละหญิงต้ังครรภอายุตํ่ากวา ๒๐ ปที่มาฝาก

ครรภในโรงพยาบาลทุกแหง จําแนกตามลําดับ

ครรภต้ังแตตุลาคม ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕ 

จังหวัดบุรีรัมย พบวา ลําดับครรภที ่๑ คิดเปน

รอยละ ๘๘ อยูในระดับการศึกษามัธยมตอนตน

รอยละ ๕๕.๔  มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช.ปวส. รอยละ๒๔.๔ และประถมศึกษา 

รอยละ๑๘.๘  มีความสมัครใจ เม่ือมี

เพศสัมพันธครั้งแรก รอยละ๘๘ และสมัครใจที่

จะต้ังครรภ รอยละ ๘๙.๖ และมีการวางแผน

ตั้งใจที่จะต้ังครรภรอยละ ๔๘.๘ 

 

 

- งบประมาณดานการปองกันการ

ตั้งครรภในวัยรุนจังหวัดบุรีรัมย ป 

๒๕๕๕ ไดจากงบประมาณจังหวัด/

หนวยงานภาครัฐ, งบประมาณทองถิ่น 

และงบประมาณสาธารณสุข ซึ่งมี

โครงการรองรับในกิจกรรมตางๆ จาก

การนําเสนอรายละเอียดของการ

ดําเนินงานถือวาจังหวัดบุรีรัมยมีความ

ชัดเจน และครอบคลุม  

 

คิดวาเปนปญหาของเรา  แต
สําหรับเด็กอาจคิดวาไมเปน
ปญหา ถาทําใหเด็กคิดวาเปน
ปญหา จะทําใหจัดการไดงาย
ขึ้น 

๑๗ 



แบบ SeAR 

 

 

รายงานรายเขต 

รอบที่ ๑ (Semi-Annual Report) 

เขตตรวจราชการที ๑๔.  :  จังหวัดชัยภูมิ  นครราชสีมา  สุรินทร  บุรีรัมย 

การตรวจราชการรอบ Project and Progress Review :  

   รอบที ่๑ (Project Review) ระหวาง ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔ (Review ขอมูลจากจังหวัด) 

  รอบที่ ๒ (Progress Review)  วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๓ ก.พ.๑ มี.ค. และ ๒ มี.ค. ๒๕๕๕ 

โครงการ  พัฒนาสติปญญาเด็กปฐมวัย 

สนับสนุนประเด็นนโยบายสําคัญเรื่อง  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) 
 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพัฒนา 
 แหลงทองเท่ียว 

 การสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร 

สถานที่ตรวจ   :  ณ หองประชุมศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  นครราชสีมา  สุรินทร  บุรีรัมย 

หนวยรับตรวจ  : ๑. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๓. สํานักงานพัฒนาสังคม 

                      และความม่ันคงของมนุษย ๔. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น ๕. ผูแทนภาคเอกชน  

                      ภาคประชาชนและสื่อมวลชน ๖. สํานักงานประกันสังคมจังหวัด  

มิติประสิทธิผล :  ผลการดําเนินงาน 

 จังหวัดชัยภูม ิมีประเด็นความเสี่ยงระดับเฝาระวัง จังหวัดไดบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งระดับจังหวัด ระดับ

อําเภอ ระดับตําบล และระดับหมูบาน เนนคุณภาพ จัดทําแผนงาน/โครงการตามปญหาและความตองการของประชาชน 

มีการประสานความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ  โดยเนนการทํางานเปนทีม การติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง 

จังหวัดชัยภูมิ ไดดําเนินการโครงการสายใยรักแหงครอบครัว มีแกนนําสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมใน รพ.สต.ทุกแหง 

มีการดําเนินงานกิจกรรมศูนยสามวัยอยางตอเน่ือง ดําเนินการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานโรงพยาบาล

สายใยรักแหงครอบครัว ระดับทอง จัดตั้ง “มุมนมแม” ในสถานประกอบการ พัฒนาศูนยเด็กเล็กตามมาตรฐานศูนยเด็ก

๑๘ 



เล็กนาอยู เนนการดูแลการสงเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ ทันตสุขภาพ พัฒนาการ และสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย

กับเด็ก โดยความรวมมือจากผูปกครองและชุมชน การดําเนินงานเปนงานที่ปฏิบัติมาอยางตอเน่ือง แตยังไมมีการเชื่อม

ประสานงานกัน ตองอาศัยเครือขายการทํางานแบบบูรณาการอยางเขมแข็ง เพ่ือผลักดันทุกหนวยงานและทุกภาคสวนให

มีสวนรวมในการพัฒนาสติปญญาเด็กปฐมวัย 

 จังหวัดนครราชสีมา ขอมูลสถานการณหญิงต้ังครรภและเด็กแรกเกิดมีภาวะขาดสารไอโอดีน จากการสุมสํารวจ 

โดยการตรวจปสสาวะในหญิงต้ังครรภ ป๒๕๕๒-๒๕๕๔ พบระดับไอโอดีนในปสสาวะต่ํากวา ๑๕๐ ไมโครกรัม/ลิตร  รอย

ละ ๔๗, ๖๗.๓๓ และ๓๐.๗ ตามลําดับ 

            สถานการณของพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใชแบบอนามัย๔๙  ขอมูลป ๒๕๕๑-๒๕๕๔  พบวา พัฒนาการ

สมวัย รอยละ ๙๔.๗๕, ๙๖.๔๑, ๙๖.๐๘ และ๙๕.๐๒ ตามลําดับ การเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐานรอยละ ๙๔.๗๕, 

๙๔.๔๑, ๙๕.๓๕ และ๙๔.๐๙  ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวาพัฒนาการและการเจริญเติบโตอยูในระดับคอนขางคงที่  

            ดานสภาพแวดลอมเด็กปฐมวัย พบวา เด็กอยูในความดูแลของพอแมลดลง สวนใหญถูกสงเขาศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก  จากขอมูลจังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนศูนยเด็กเล็กเพ่ิมขึ้นต้ังแตป ๒๕๕๐-๒๕๕๔ เทากับ ๕๒๙, ๖๐๒, ๖๔๐, 

๖๗๕ และ๖๙๑ ตามลําดับ 

 จังหวัดสุรินทร สถานการณสวนใหญ พบวาดีขึ้นกวาปที่ผานมา คือ ความครอบคลุมการใชเกลือเสริมไอโอดีนใน

ครัวเรือนสูงขึ้น ป ๒๕๕๔ พบรอยละ ๙๑๔ ป ๒๕๕๕ รอบ ๑ รอยละ ๙๕ คามัธยฐานปริมาณไอโอดีนในปสสาวะหญิง

ต้ังครรภเพ่ิมขึ้น ป ๒๕๕๓ พบ ๑๔๔.๕๓ ไมโครกรัม/ลิตร ป ๒๕๕๔ พบ ๑๕๗.๘ ไมโครกรัม/ลิตร (คาเปาหมายมากกวา 

๑๕๐) สัดสวนหญิงตั้งครรภขาดสารไอโอดีนลดลง จากรอยละ ๕๑ ในป ๒๕๕๓ เปนรอยละ ๔๗ ในป ๒๕๕๔ (คาปกติไม

เกินรอยละ ๕๐) และพบวาเด็กทารกแรกเกิดมีแนวโนมของภาวะขาดสารไอโอดีนลดลง แตยังสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 

คือ จากรอยละ ๖.๕ ในป ๒๕๕๓ เปนรอยละ ๕.๒ ในป ๒๕๕๔(คาปกติไมเกินรอยละ ๓) โดยภาพรวมของการดําเนินการ

ที่ผานมา มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนขึ้น ประกอบกับเปนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข การบูรณาการงาน

รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ ทําใหมีการขับเคลื่อนอยางจริงจัง องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นความสําคัญของการ

พัฒนาสติปญญาเด็ก ใหการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงาน สงผลใหการดําเนินงานมีความเปนไปไดมากขึ้น สาํหรับ

การดําเนินงานพัฒนาหมูบานไอโอดีนน้ัน จังหวัดสุรินทร ยังพัฒนาไดเพียง รอยละ ๓๕ ของหมูบานทั้งหมด เน่ืองจากการ

กําหนดมาตรการทางสังคม เปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลา และตองอาศัยความรวมมือจากหลาสวน ทําใหจังหวัดไมสามารถ

ดําเนินการไดในระยะอันสั้นตองอาศัยระยะเวลา จะสามารถบังคับไดเฉพาะในสวนของแหลงผลิตเทาน้ัน ที่มีมาตรการ

ทางกฎหมายบังคับ แตสําหรับรานคา และผูบริโภคยังขาดความรู รวมทั้งการใชชุดทดสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน 

อยางไรก็ตามมาตรการการจายยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภที่จะสงผลตอเด็กแรกเกิด จังหวัดไดดําเนนิการอยู 

  จังหวัดบุรีรัมย มีการดําเนินการโดยแบงเปนโครงการยอย ซึ่งมี ๒ โครงการ คือโครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็กใน

ชุมชนและพัฒนาการเด็ก และโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โดยทั้ง ๒ โครงการจะประกอบดวยคณะกรรมการ

ดําเนินงานเปนชุดตาง ๆโดยมีหนวยงานจากนอกกระทรวงหลักรวมเปนคณะกรรมการ โดยมีการกําหนดนโยบาย 

แผนงานโครงการกิจกรรมการดําเนินงาน ขณะน้ีอยูในชวงของการดําเนินงาน ซึ่งจังหวัดจะนํากรรมการชุดตาง ๆมารวม

ในกิจกรรมเดียวกัน และพยายามดึงหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอก เขามามีสวนรวม เชนมีกิจกรรมการ

ประกวดนวัตกรรม การประกวดศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู ดานการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่มีการบูรณาการดานสงเสริม
๑๙ 



พัฒนาการเด็กยังไมชัดเจน  การสื่อสารในเชิงนโยบายมีการแจงใหผูปฏิบัติไดรับทราบ และมีการดําเนินการในกิจกรรม

เปนบางสวน สําหรับโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จะมีทีมคณะกรรมการออกรับรอง พรอมทั้งนิเทศติดตามงาน 

จังหวัดมีการจัดทําคูมือการประเมินมาตรฐานศูนยเด็กเล็กนาอยูฉบับบูรณาการ โดยนําเกณฑการประเมินจากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และกรมอนามัย เขาเปนเกณฑเดียวกัน เพ่ือใชเปนการประเมินศูนยเด็กเล็กตอไป การสื่อสารเชิง

นโยบายสวนมากเปนเรื่องไอโอดีน เพ่ือทราบแนวทางการดําเนินงาน เชน การชี้แจงผูประกอบการเกลือบริโภค นํ้าปลา ผู

จําหนายเกลือบริโภค การสุมตรวจคุณภาพเกลือบริโภคทั้งในแหลงผลิตและสถานที่จําหนาย การเขาถึงของประชาชนหรือ

แสดงความคิดเห็น ก็จะเปนเรื่องของงานไอโอดีน มีการเฝาระวังควบคุมกํากับกลไกการตลาดทารก(Code นม)  มี

คณะกรรมการอนามัยแมและเด็ก มีการจัดทําขอมูลขาวสาร เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชน จังหวัดได

เตรียมการจัดการการสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลของแตละโครงการ เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือนําเสนอตอ

ผูบริหารในแตละแผนงานโครงการ 

 ปญหาการดําเนินงานโครงการพัฒนาสติปญญาเด็กปฐมวัย ในรอบท่ี ๒ มีดังน้ี 

 ๑. ผูรับผิดชอบงานโครงการฯ ในระดับจังหวัด(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด)มีหลายกลุมงานที่รวมรับผิดชอบ

ดําเนินการ ยังขาดการบูรณาการเทาที่ควร สวนมากจะเปนการดําเนินงาน ในลักษณะโครงการฯ และจะดําเนินงานใน

สวนที่รับผิดชอบตามภารกิจเทานั้น 

๒. ทุกจังหวัดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาสติปญญาเด็กปฐมวัย โดยแบงความรับผิดชอบตามงานที่รับผิดชอบ 

ซึ่งอยูในระหวางการดําเนินงาน ยังไมมีผลงานที่ชัดเจน โดยผูรับผิดชอบในแตละชุดอยูระหวางประสานพรอมกับชี้แจง

แผนปฏิบัติงาน 

๓. การดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวมกับภาคีภายนอก ยังไมมีแผนการนิเทศติดตามรวมกัน เปน

ความเสี่ยงที่จะสงผลตอความสําเร็จของการบูรณาการ  โครงการและความสําเร็จของโครงการ 

 ๔. จังหวัดจะมีการดําเนินงานโครงการศูนยเด็กเล็กนาอยู ในเรื่องของการประเมินเปนสวนใหญ ยังขาดในเรื่องของ

คุณภาพในตัวเด็ก เชน การตรวจพัฒนาการ คุณภาพอาหาร 

 

 

 

  

 

  

  

 
๒๐ 



  ผลการตรวจติดตามการจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการ                                                                                                                                                                                                           

๑. ความเสี่ยงดานแนวทางการดําเนินงานท่ีไมสอดคลองกัน (Key Risk Area) 

  K ๑ : ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักภาระรับผิดชอบ 

  K ๒ : ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของหนวยงานรับผิดชอบโครงการ 

ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความ

เสี่ยงของหนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเสี่ยง 

ท่ีประเมินได 

 (๔) 

การวิเคราะหการจัดการความเสี่ยงของ

หนวยรับตรวจ  

(๕) 

ขอเสนอแนะในการจัดการ 

กับความเสี่ยง  

(๖) 

K ๑.๑ หนวยงานทุก

ภาคสวนกําหนด

แผนงานกิจกรรมไม

สอดคลองกับนโยบาย 

 ระดับยอมรับได  

 /   ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว    

     ท่ีสุด 

๑. มีการจัดทําคําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการพัฒนาสติปญญา

เด็กปฐมวัย และจัดต้ังคณะกรรม 

การตามบทบาทหนาที่และความ

รับผิดชอบ 

๒. มีการจัดทํารายงาน

ความกาวหนาในการติดตาม

ประเมินผลในทุกระดับ 

๓. มีการส่ือสารเชิงนโยบายดาน

การสงเสริมพัฒนาการเด็กแก

ผูเกี่ยวของ/ผูปฏิบัติรับทราบ 

๔. มีรายงานความกาวหนาในการ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

กลางป 

๕. มีกระบวนการกํากับ นิเทศ

 ระดับยอมรับได  

 /   ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

๑. กิจกรรมท่ีกําหนด โดยเฉพาะดาน

สงเสริมพัฒนาการเด็กจากทุกภาคสวน 

๒. ยังไมมีการบูรณาการในกิจกรรมที่

ดําเนินการ โดยใหทุกภาคสวนเขารวม

จัดทําแผน จะมีเพียงการประชุมชี้แจงกับ

ผูปฏิบัติและผูเกี่ยวของ ซึ่งสวนใหญจะ

เปนบุคลากรดานสาธารณสุขในระดับ

จังหวัด อําเภอ ตําบล และมีการชี้แจงแยก

ตามโครงการท่ีรับผิดชอบ  

๓. การรายงานความกาวหนากระบวน 

การกํากับการติดตามโครงการและสรุป

ผลงานยังไมมีการดําเนินการ 

๔. มีการส่ือสารเชิงนโยบายดานการ

สงเสริมพัฒนาการเด็ก แกผูเกี่ยวของ/ผู

ปฏิบัติรับทราบ 

๑. จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาสติปญญา

เด็กปฐมวัยโดยมีทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ

รวมเปนคณะกรรมการ 

๒. ควรมีผูรับผิดชอบหลักเพ่ือการ

ประสานแผน/โครงการในการ

ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของเพื่อประสิทธิภาพ

ของผลงาน 

๓. ควรมีการเรงรัดการดําเนินงานให

เปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

๔. ควรมีการควบคุม กํากับ ติดตาม

พื้นท่ี นําแผนยุทธศาสตรไปใชในการ

จัดทําแผน/โครงการในระดับจังหวัด/

อําเภอ/ตําบล เพื่อใหการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค 

๒๑ 



ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความ

เสี่ยงของหนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเสี่ยง 

ท่ีประเมินได 

 (๔) 

การวิเคราะหการจัดการความเสี่ยงของ

หนวยรับตรวจ  

(๕) 

ขอเสนอแนะในการจัดการ 

กับความเสี่ยง  

(๖) 

ติดตามงานโครงการระดับจังหวัด 

๖. มีการสรุปผลการดําเนินงาน 

๕. มีการดําเนินการตามนโยบาย และมี

แผนงาน/โครงการบูรณาการดานการ

สงเสริมพัฒนาการเด็กจากทุกภาคสวน

รวมกัน เชน กิจกรรมการประกวด

นวัตกรรม/แผนงานโครงการอนามัยแมและ

เด็ก/กิจกรรมการประเมินและประกวดศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในรูปของคณะกรรมการ

อําเภอ โซน และจังหวัด (การประกวดศูนย

เด็กเล็กนาอยู ศูนยเด็กเล็กปลอดโรค และ

ศูนยเด็กออนหวานพัฒนาการสมวัย) 

K ๒.๑ ขาดการบูรณา

การงานรวมกับ

หนวยงานอื่นท่ี

เกี่ยวของ 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 /  ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว    

     ท่ีสุด 

๑. มีแผนงานของจังหวัดท่ีบูรณา

การท้ังหนวยงานในและนอก

กระทรวงสาธารณสุข 

๒. มีหนวยงานอื่นรวมจัดทํา

แผนปฏิบัติการ และดําเนินการ

รวมกัน 

๓. มีทีมนิเทศงานจากทุก

หนวยงานที่เกี่ยวของรวมดําเนิน

กิจกรรมและติดตามงานผลการ

ดําเนินงานรวมกัน 

 ระดับยอมรับได  

 /   ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

๑. จังหวัดมีการบูรณาการแผนงานการ

พัฒนาสติปญญาเด็กไทยจากหนวยงานใน

และนอกกระทรวงสาธารณสุข  

๒. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู ศึกษาดูงาน

ตนแบบใหกับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ/ภาคี

เครือขาย  

 ๓. มีการนําขอมูลจากผลการดําเนินงาน

รวมกันมาวิเคราะหรวมกันในท่ีประชุม

ของคณะกรรมการดําเนินงานอนามัยแม

และเด็ก (MCH Board) ทุก ๓ เดือน 

๑. ควรมีทีมนิเทศ ติดตาม โดยมี

หนวยงานจากภาคอื่นเขารวมเปนทีมใน

การติดตามเพื่อเปนการรับทราบปญหา

และดําเนินการแกไขตอไป 

๒. จังหวัดควรใหความสําคัญในการ

ดําเนินกิจกรรมในทุกระดับ เพ่ือให

ผูรับผิดชอบงานเห็นความสําคัญและ

ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

๒๒ 



ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความ

เสี่ยงของหนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเสี่ยง 

ท่ีประเมินได 

 (๔) 

การวิเคราะหการจัดการความเสี่ยงของ

หนวยรับตรวจ  

(๕) 

ขอเสนอแนะในการจัดการ 

กับความเสี่ยง  

(๖) 

๔. มีการประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู/ศึกษาดูงานตนแบบ 

๕. นําขอมูลจากการดําเนินงาน

รวมกับหนวยงานอื่นมาวิเคราะห

และพัฒนางาน 

 

๔.การนิเทศ ติดตามงาน เปนการนิเทศ

ตามงานปกติ ไมใชการนิเทศงานพัฒนา

สติปญญาเด็กปฐมวัย 

 

๒.  ความเสี่ยงดานภาพลักษณทางการเมือง (Reputation and Political Risk) 

                     จากการประเมินความเสี่ยงดานนี้ยังไมปรากฏปจจยัเสี่ยงในหมวดน้ี 

      

 

 

 

 

 

๒๓ 



     ๓. ความเสี่ยงดานการตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของประชาชน (Negotiation Risk)                                                                                 

  N ๑ : ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามการมีสวนรวมของประชาชน ผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

  N ๒:  ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักความเสมอภาค 

  N ๓:  ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักการสนองตอบรับ 

ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจ

ประเมิน (๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงของหนวย

รับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่ประเมินได (๔) 

การวิเคราะหการจัดการความเส่ียงของ

หนวยรับตรวจ (๕) 

ขอเสนอแนะในการ

จัดการ 

กับความเส่ียง (๖) 

N ๑.๑ ประชาชน

กลุมเปาหมายไม

สามารถเขาถึงบริการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 /  ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว   

     ท่ีสุด 

๑. มีการพัฒนาบุคลากร/จัดกิจกรรมใหความรู

ใหแก ภาคีเครือขาย/แกนนําชุมชน/ประชาชน ให

เห็นความสําคัญของการพัฒนาสติปญญาเด็ก

ปฐมวัย 

๒. เปดโอกาสใหประชาชนเขามาเปน

คณะกรรมการรวมดําเนินงานในทุกระดับ 

๓. มีการควบคุมกํากับกลไกการตลาดอาหารทารก

โดยประชาชนทุกภาคสวน 

๔. มีการควบคุมกํากับกลไกการตลาดอาหารทารก 

๕. มีการควบคุมคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนตาม

มาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

๖. มีการดําเนินงานตามเกณฑหมูบานไอโอดีน 

๗. มีการควบคุม กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของ

 ระดับยอมรับได  

  /  ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

๑. จังหวัดมีการรวบรวม สถานการณและ

ความตองการของภาคีเครือขายและกลุม

ประชาชนกลุมเปาหมาย 

๒. มีการสนับสนุนองคความรู แผนพัฒนา

บุคลากร ใหแกภาคีเครือขาย/แกนนํา

ชุมชน/ประชาชน ใหเห็นความสําคัญของ

การพัฒนาสติปญญาเด็กไทย 

๓. มีระบบควบคุมคุณภาพเกลือเสริม

ไอโอดีนทั้งในระดับครัวเรือน รานคาและ

ผูประกอบการ แตการตรวจสอบอาจจะไม

ตอเนื่องทําใหมีการขายเกลือที่ยังไมเสริม

ไอโอดีนอยู 

๔. การดําเนินงานศูนยเด็กเล็ก ในเร่ือง

การตรวจพัฒนาการเด็กยังมีปญหาเนื่องผู

ประเมิน/ผูผานการอบรมนอย ไมสามารถ

๑. จังหวัดควรมีระบบ

นิเทศติดตาม เพ่ือ

ประเมินความกาวหนา

ของงาน 

๒. ควรมีการรวบรวม

ความคิดเห็นของ

ประชาชนจากชองทาง

ท่ีเปดไว เพ่ือนําขอมูล 

มาปรับใช ในการวาง

แผนการดําเนินงานและ

ตรงกับความตองการ

ของเครือขาย 

๓. ควรจัดประชุม

แลกเปล่ียนเรียนรู 

หรือการจัดการความรู 

๒๔ 



ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจ

ประเมิน (๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงของหนวย

รับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่ประเมินได (๔) 

การวิเคราะหการจัดการความเส่ียงของ

หนวยรับตรวจ (๕) 

ขอเสนอแนะในการ

จัดการ 

กับความเส่ียง (๖) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กและ

ครอบครัวใหไดตามมาตรฐานหรือแนวทางที่กําหนดไว 

๘. มีชองทางการใหขอมูลขาวสาร รับฟงความ

ตองการ ความคิดเห็นของประชาชนกลุมเปาหมาย/

ผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ตูรับฟงความคิดเห็น/แบบ

ประเมินความพึงพอใจ/โทรศัพท ฯลฯ 

๙. มีการสรุปผล และวิเคราะหขอมูลจากการ

ดําเนินงาน/ความคิดเห็นของประชาชน

กลุมเปาหมาย/ผูมีสวนไดสวนเสีย/ภาคีเครือขายมา

ใชในการพัฒนางานเพื่อตอบสนองความตองการที่

แทจริงของประชาชน 

 

ตรวจไดครอบคลุม 

๕. จังหวัดมีแผนท่ีจะดําเนินการตาม

แผนงานโครงการอยางตอเนื่อง สําหรับใน

ทุกโครงการ ซึ่งยังอยูในชวงของการ

ดําเนินงาน 

๖. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในการเปนคณะกรรมการ แตยัง

พบวาผูปฏิบัติงานสวนใหญยังเปน 

เจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบโครงการหลัก และ

เปนกิจกรรมรวมกัน 

รวมกับหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

๒๕ 



 

 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอื่นๆ (ในพ้ืนท่ี) 

 ๑. ควรใหความสําคัญกับศูนยเด็กเล็กทั้งในเรื่องมาตรฐานของโครงสราง คุณภาพอาหาร และผูดูแลเด็ก 

๒. ขอใหผูรับผิดชอบงานหลักประสาน/บูรณาการกับภาคีเครือขายอ่ืนที่มีสวนรวมในการพัฒนาการเด็ก

โดยเฉพาะศูนยเด็กเล็ก เพ่ือทําใหศูนยเด็กเล็กทุกแหงมีคุณภาพ โดยเฉพาะคุณภาพของอาหารใหไดมาตรฐานและมีคุณคา

ตามความตองการของเด็ก 

๓. ควรใหเด็กเปนศูนยกลางในการกําหนดแผนยุทธศาสตรและนโยบายการดําเนินงานในพ้ืนที่ โดยมีภาคี

เครือขายทุกภาคสวนรวมกันอยางจริงจัง เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการกําหนดกิจกรรม/งบประมาณ 

๔. ควรจัดระบบขอมูลในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ที่มีประสิทธิภาพและมีการวิเคราะหผลเปนระยะเพ่ือใชใน

การวางแผนพัฒนางานที่ตอบสนองความตองการที่แทจริงและเปนประโยชนตอประชาชน 

๕. ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือหานวัตกรรม/ผลงานเดนที่เปนผลสําเร็จของงานในพ้ืนที่ ประกาศเกียรติ

คุณแกภาคีเครือขายและผูเก่ียวของ สรางขวัญกําลังใจ และคัดเลือกใหเปนสถานที่ศึกษาดูงาน 

 

ความเห็นของท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน (ถามี) 

ไมมี 

ขอเสนอแนะระดับนโยบาย (ขอเสนอแนะสวนกลาง) 

(ระบุขอเสนอแนะท่ีผูตรวจราชการกระทรวงตองการใหนําเสนอนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี)  

 ไมมี 

 

 

 

                                        ลงชื่อ  คํารณ  ไชยศิร ิ      
                                   (นายคํารณ  ไชยศิร)ิ 

                                 ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
                                  เขตตรวจราชการที ่๑๔ 

 

 

 ๒๖ 



แบบ SeAR 

 

 

รายงานรายเขต 

รอบที่ ๑ (Semi-Annual Report) 

เขตตรวจราชการท่ี  ๑๔  : จังหวัดชัยภมิู  นครราชสีมา  บุรีรัมย  สุรินทร 

การตรวจราชการรอบ Project and Progress Review :  

   รอบที ่๑ (Project Review)    ระหวาง ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔ (Review ขอมูลจากจังหวัด) 

  รอบที่ ๒ (Progress Review)  วันที่   ๒๒, ๒๓  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๕ 

           วันที่   ๑, ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

โครงการ  ปองกันการต้ังครรภไมพรอมในวัยรุน 

สนับสนุนประเด็นนโยบายสําคัญเรื่อง  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) 
 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพัฒนา 
 แหลงทองเที่ยว 

 การสนับสนุนหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร 

สถานที่ตรวจ   : ๑. ศาลากลางจังหวัดชัยภูม ิ
  ๒. ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

  ๓. โรงพยาบาลบุรีรัมย 

  ๔. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

หนวยรับตรวจ  :  ๑. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 ๒. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

 ๓. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 ๔. สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัด 

 ๕. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 

                   ๖. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

 ๗. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

 ๘. องคการบริหารสวนจังหวัด 

 ๙. สมัชชาสุขภาพ/ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 

 

 ๒๗ 



มิติประสิทธิผล :  ผลการดําเนินงานของแผนงาน/ โครงการโดยสังเขป 

วัตถุประสงค : เพ่ือปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน 

กลุมเปาหมาย : วัยรุนอายุตํ่ากวา ๒๐ ป ทั้งในและนอกระบบสถานศึกษา 

ผลสําเร็จของโครงการ  

ตัวชี้วัดระดับกระบวนการ 

๑. ทุกภาคสวนในระดับจังหวัดมีแผนปฏิบัติการเพ่ือปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน ที่มาจากแผนยุทธศาสตร

แบบบูรณการของจังหวัด 

๒. รอยละ ๕๐ ของสถานศึกษา (สังกัด สพฐ. สอศ. สกอ. และ สป.) มีการเรียนการสอนเพศศึกษารอบดาน 

๓. รอยละ ๓๐ ของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัด “คลินิกวัยรุน” ผานเกณฑ

มาตรฐานบริการสุขภาพที่เปนมิตรกับวัยรุนและเยาวชน 

๔. รอยละ ๓๐ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนปฏิบัติการปองกันการต้ังครรภไมพรอมในวัยรุน  ใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๕  

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ 

๑. รอยละวัยรุนที่ใชถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธครั้งลาสุดกับคูที่รูจักผิวเผินเพ่ิมขึ้น 

๒. รอยละวัยรุนที่ใชวิธีคุมกําเนิดดวยวิธีใดวิธีหน่ึงในการรวมเพศครั้งลาสุดกับแฟนหรือคูรักเพ่ิมขึ้น 

๓. รอยละของแมอายุ ๑๐-๑๙ ป คลอดลดลง 
 

ผลการดําเนินงาน 

 ๑. สถานศึกษาสวนใหญดําเนินการสอนเพศศึกษารอบดานแลว โดยบางจังหวัดจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

ตนแบบกอน และขยายออกไปสูโรงเรียนในเขตทั้งหมด และมีการจัดกิจกรรมใหความรู สรางความตระหนัก แนะนําและ

ใหคําปรึกษาเพ่ือปองกันการต้ังครรภไมพรอม และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดสในวัยรุน 

 ๒. โรงพยาบาลเกือบทุกแหงมีการจัดต้ังสถานบริการที่เปนมิตรสําหรับเด็กและเยาวชน หรือคลินิกวัยรุน โดยใน

บางจังหวัดใชชื่อเดียวกันทั้งจังหวัดเพ่ือสื่อถึงความเปนอันหน่ึงอันเดียว และงายตอการประชาสัมพันธ ๓. ทุกจังหวัดมี

กระบวนการจัดการในดานสิง่แวดลอมทางกายภาพและทางสังคมคอนขางชัดเจนเปนรูปธรรม มีคณะทํางานจากทุกภาค

สวน มีการประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และมีรูปแบบการดําเนินงานที่กาวหนา 

 ๔. ทุกจังหวัดมีการจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรระดับจังหวัดรวมกัน ระหวางผูรับผิดชอบงานอนามัยเจริญ

พันธุ และผูที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดําเนินงานปองกันการต้ังครรภไมพรอมในวัยรุนและขยายผลครอบคลุม

ทุกอําเภอ 

 ๕. มีการบูรณาการของทุกภาคสวนในการวางแผนและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือปองกันการต้ังครรภไม

พรอมในวัยรุนของจังหวัด 

 ๖. องคการบริหารสวนทองถิ่นเริ่มเขามามีสวนรวมในการใชขอมูลเก่ียวกับอัตราการตั้งครรภในวัยรุน เพ่ือ

กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงาน 

 ๗. ทุกจังหวัดมีการรณรงคสรางกระแส เพ่ือการประชาสัมพันธการปองกันการต้ังครรภไมพรอมในวัยรุนใหถึง

ประชาชนอยางแทจริง 
๒๘ 



 ๘. วัยรุนเริ่มเขามามีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือตนเองมากขึ้น โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากทั้ง

จังหวัด และภาคเอกชน 
 

ปญหาและอุปสรรค 

 ๑. ผูบริหารสถานศึกษา และภาคีเครือขาย ยังมีทัศนคติและความเขาใจเรื่องการสอนเพศศึกษาไมตรงกัน ขาด

การบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหการสอนเพศศึกษาทําไดไมสมบูรณ 

 ๒. จํานวนครูสอนเพศศึกษารอบดานที่ผานการอบรมยังมีไมเพียงพอ ทําใหการสอนเพศศึกษารอบดานไม

ครอบคลุมทุกโรงเรียน 

 ๓. ผูรับผิดชอบงานคลินิกวัยรุนในโรงพยาบาล ยังมีความไมชัดเจนในรูปแบบการจัดบริการที่เปนมิตรสําหรับวัยรุน 

และขาดการบริการเชิงรุกในชุมชน รวมถึงการดูแลสงตอระหวางชุมชนและสถานบริการสาธารณสุขยังไมชัดเจน 

 ๔. การบูรณาการแผนงานโครงการกับภาคีเครือขาย เพื่อจัดการสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคม ยังไม

ครอบคลุมและไมตอเนื่อง 

 ๕. การบูรณาการของทุกภาคสวนในการวางแผนและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือปองกันการตั้งครรภไม

พรอมในวัยรุนของจังหวัด มีลักษณะตางคนตางทําตามบทบาทหนาที่ขององคกรที่ตนรับผิดชอบอยู ยังขาดการบรูณาการ

แผนงานในภาพรวมระดับจังหวัดที่เปนรูปธรรม 

 ๖. การจัดเก็บขอมูลเพ่ือเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุนในภาพรวมระดับจังหวัดยังไมเปนระบบ ทําใหการ

วิเคราะหสถานการณวัยรุนระดับจังหวัดไมชัดเจน 

 ๗. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนงานดานปองกันการต้ังครรภในวัยรุนนอย สวนใหญจะเนนการสงเคราะห

ผูปวย และผูที่ติดเชื้อเอชไอวี 

 ๘. การมีสวนรวมในการปองกันการต้ังครรภไมพรอม โรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส ของวัยรุนทั้งในและนอก

สถานศึกษายังทําไดไมครอบคลุม และยังไมเกิดกิจกรรมที่เกิดจากความตองการของวัยรุนอยางแทจริง 
 

 

แผนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค 

 ๑. จังหวัดมีแผนประชุมคณะทํางานและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพ่ือผลักดันการสอนเพศศึกษารอบดาน โดยมี

แผนจัดประชุมผูบริหาร ครูสอนเพศศึกษา และวิทยากรเพศศึกษาระดับพ้ืนที่ และมีแผนติดตาม ประเมินผลโดยบูรณา

การกับการนิเทศปกติของ สพม.และ สพป. 

 ๒. จังหวัดสนับสนุนใหโรงพยาบาลจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุแกวัยรุน ตามมาตรฐานสถาน

บริการที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชนของกรมอนามัย และมีแผนเก็บรวบรวมขอมูลเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

และโรคเอดสในวัยรุน นอกจากน้ียังมีแผนพัฒนาระบบการดูแลสงตอวัยรุนในชุมชนกับสถานบริการสาธารณสุข 

 ๓. จังหวัดไประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือแตงต้ังเปนคณะกรรมการ ในการเฝาระวังสิ่งแวดลอมและ

สังคมที่อาจสงผลตอการต้ังครรภไมพรอมในวัยรุน 

 ๔. จังหวัดจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรพัฒนาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธระดับจังหวัด รวมกับ พมจ. 

และประชุมภาคีเครือขายเพ่ือบูรณาการแผนปฏิบัติงานรวมกัน 
๒๙ 



 ๕. จังหวัดประสานงานกับทองถิ่นจังหวัดและทองถิ่นอําเภอ ในการเก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานปองกันการ

ต้ังครรภไมพรอมในวัยรุน และผลักดันให อปท. มีแผนงาน/โครงการเพ่ือปองกันการต้ังครรภในวัยรุนโดยใชงบกองทุน

สุขภาพระดับตําบล และจัดประชุมพัฒนาศักยภาพผูที่เก่ียวของระดับอําเภอและตําบล 

 ๖. จังหวัดมีคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคระดับจังหวัด มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ

เยาวชนดานศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี  และจัดลานดนตรีและลานกีฬา เพ่ือใหวัยรุนไดแสดงออกในทางที่

สรางสรรค นอกจากน้ีจังหวัดยังไดประสานงานความรวมมือกับ พมจ. และตํารวจ ในการปองกันปราบปรามการพราก

ผูเยาว ปราบปรามสถานบันเทิง สถานบริการที่เปดใหบริการแกวัยรุนอายุนอยกวา ๑๘ ป นอกจากน้ีจังหวัดยังมีการเฝา

ระวังสภาพแวดลอม ทัศนคติ  คานิยมทางสังคม และรูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมเสี่ยง และคืนขอมูลใหสวนที่

เก่ียวของและสงเสริมการใหคุณคากับตนเองในการดํารงชีวิต 

 ๗. จังหวัดรวมมือกับโรงเรียนที่เขารวมโครงการสอนเพศศึกษารอบดาน สนับสนุนใหแกนนําวัยรุนจัดกิจกรรม

เพ่ือปองกันการต้ังครรภไมไมพรอมและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ทั้งในและนอกโรงเรียนโดยใชงบประมาณขององคกร

เอกชนดานเอดส และขอความรวมมือกับภาคีเครือขายในการประชาสัมพันธเพ่ือปรับทัศนคติและคานิยมเรื่องเพศที่

เหมาะสมและปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๓๐ 



   ผลการตรวจติดตามการจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการ 

 ๑. ความเสี่ยงดานแนวทางการดําเนินงานท่ีไมสอดคลองกัน (Key Risk Area) 

 K ๑ : ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักภาระรับผิดชอบ 

 K ๒ : ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของหนวยงานรับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นความเส่ียง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่หนวยรับตรวจ

ประเมิน (๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง 

ของหนวยรับตรวจ (๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่ประเมินได (๔) 

การวิเคราะหการจัดการความ

เส่ียงของหนวยรับตรวจ (๕) 

ขอเสนอแนะในการจัดการ 

กับความเส่ียง (๖) 

K๑.๑ สถานศึกษามีการ

กําหนดจัดการเรียนการ

สอนเพศ ศึกษารอบ

ดานและกิจกรรมอ่ืนๆ 

เพื่อการปองกันการ

ตั้งครรภไมพรอมใน

วัยรุนไมครอบคลุมทุก

สถานศึกษา 

 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง 

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว   

     ที่สุด 

๑. สถานศึกษามีการกําหนดจัดการเรียนการสอน

เพศศึกษารอบดาน จํานวน ๑๖ คาบ/ปการศึกษา 

โดยใชทั้งหลักสูตรบูรณาการของกระทรวงสาธารณสุข 

และหลักสูตร PATH ที่เนนการมีสวนรวมของผูเรียน

เปนหลัก สวนใหญจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนํา

รอง และกําลังมีการขยายผลในโรงเรียนประถมศึกษา

และโรงเรียนระดับมัธยม ศึกษาอ่ืนๆ ตอไป 

๒. มีการจัดตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลใน

การติดตามนิเทศการใชหลักสูตรเพศศึกษารอบดานให

มีประสิทธิภาพ โดยความรวมมือของกลุมนิเทศและ

ประเมินผล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา และบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ มีการ

รายงานผลรายเดือนอยางสมํ่าเสมอ และจัดประชุม

คณะทํางานขับ เคล่ือนการเรียนการสอนเพศศึกษา

ระดบัจังหวัดทุกเดือน 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ที่สุด 

   สถานศึกษามีการจัดการเรียน

การสอนเพศศึกษารอบดาน โดย

จังหวัดสนับสนุนการสอนเพศ 

ศึกษาทุกชวงชั้น มีการจัดกิจกรรม

เสริม และกิจกรรมทางเลือก 

สนับสนุนงบประมาณดานการวิจัย 

การติดตามประเมินผล และการ

ถอดบท เรียนในพื้นที่ แตยังพบวา

บางจังหวัดยังมีโรงเรียนที่เขารวม

สอนเพศศึกษารอบดานนอยอยู ทั้ง

ยังขาดคุณภาพและความตอเน่ือง 

ซ่ึงจังหวัดไดจัดสรรงบประมาณ

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดย

จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู และการ

ติดตามประเมิน ผลอยางมีสวนรวม

ของภาคการศึกษาและสาธารณสุข 

     ควรมีการขยายพื้นที่สอน

เพศศึกษารอบดานใหมากขึ้น และ

จัดการเรียนรูในพื้นที่ที่สามารถ

จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

และดําเนินการในตนแบบที่ดี 

๓๑ 



ประเด็นความเส่ียง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่หนวยรับตรวจ

ประเมิน (๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง 

ของหนวยรับตรวจ (๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่ประเมินได (๔) 

การวิเคราะหการจัดการความ

เส่ียงของหนวยรับตรวจ (๕) 

ขอเสนอแนะในการจัดการ 

กับความเส่ียง (๖) 

๓. มีการทํางานรวมกันระหวางโรงเรียนและ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดยเริ่มทําที่จังหวัด

นครราชสีมา โดยมีโรงเรียนและโรงพยาบาลเขารวม

อยางละ ๔๐๐ แหง ทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ทั้งน้ีเพื่อสนับสนุนการ

สงตอและประชาสัมพันธบริการใหคําปรึกษาอนามัย

เจริญพันธุ  และมีบุคลากรสาธารณสุขชวยจัดการ

เรียนรูในชั่วโมงเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การใช

ถุงยางอนามัย   

วิธีคุมกําเนิด และอันตรายจากการทําแทง 

๔. มีการสรางแกนนําเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา

ขยายโอกาส เพื่อทําหนาที่ในการจัดกิจกรรมกลุม

เรียนรูและสงตอเพื่อน โดยมีโรงพยาบาลในพื้นที่ให

คําปรึกษาในการดําเนินงาน 

๕. จัดประชุมชี้แจงผูบริหารโรงเรียนที่เขารวมโครง 

การสอนเพศศึกษารอบดาน เพื่อหารือยุทธศาสตร

การดําเนินงานเพศศึกษาในโรงเรียนรวมกัน และมี

การจัดอบรมครูสอนเพศศึกษา และวิทยากรระดับ

อําเภอ/ ตําบลเพิ่มเติม 

 

 

๓๒ 



ประเด็นความเส่ียง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่หนวยรับตรวจ

ประเมิน (๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง 

ของหนวยรับตรวจ (๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่ประเมินได (๔) 

การวิเคราะหการจัดการความ

เส่ียงของหนวยรับตรวจ (๕) 

ขอเสนอแนะในการจัดการ 

กับความเส่ียง (๖) 

๖. จัดกิจกรรมเสริมใหความรู สรางความตระหนัก 

(เชน กิจกรรม UP TO ME) แนะนําและบริการ

ปรึกษาเพื่อปองกันการตั้งครรภไมพรอม โรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธและเอดสในวัยรุน อยางตอเน่ือง

และครอบคลุม รวมทั้งพัฒนากิจกรรมทางเลือก

อ่ืนๆ เชน การจัดศนูยการเรียนรู จัดสรรพื้นที่และ

เวลาสําหรับกิจกรรมกลุมเยาวชน 

๗. มีการสรุปบทเรียน และแลกเปล่ียนเรียนรู

รวมกัน 

K๑.๑.๑ สถานศึกษา

หลายแหงยังขาด

คุณภาพและความ

ตอเน่ืองในการจัดการ

เรียนการสอนเพศศึกษา

รอบดานและกิจกรรม

อ่ืนๆ เพื่อการปองกัน

การตั้งครรภไมพรอม 

ในวัยรุน 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง 

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว   

     ที่สุด 

๑. จังหวัดใหงบประมาณการสนับสนุน การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร  เครือขายเยาวชนในพื้นที่  การ

ติดตามประเมินผล และการแลกเปล่ียนเรียนรู   

๒. สงเสริมการบูรณาการ รวมกันระหวางสวนตางๆ  

ที่เก่ียวของ 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ที่สุด 

     คลินิกที่เปนมิตรกับวัยรุน ตอง

สามารถเขาถึงวัยรุนได ทําใหวัยรุน

มีความเชื่อถือไววางใจ ยอมรับการ

ปรึกษา ตองเขาหาชุมชน เยาวชน 

ทั้งในโรงเรียน หรือสถานประกอบ 

การรวมดวย 

๑. จัดเวทีประกวดและเผยแพรหลัก 

สูตรเพศศึกษาทุกชวงชั้นเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

๒. สรางแรงจูงใจแกผูบริหารและคร ู

ผูสอนเพศศึกษาเพื่อใหพัฒนา

คุณภาพการสอนและสอนอยาง

ตอเน่ือง 

๓. สถานศึกษาควรมีการประเมิน 

ผลสําเร็จการสอนเพศศึกษา และ

ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน

อยางตอเน่ือง 

๓๓ 



ประเด็นความเส่ียง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่หนวยรับตรวจ

ประเมิน (๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง 

ของหนวยรับตรวจ (๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่ประเมินได (๔) 

การวิเคราะหการจัดการความ

เส่ียงของหนวยรับตรวจ (๕) 

ขอเสนอแนะในการจัดการ 

กับความเส่ียง (๖) 

K๑.๑.๒ สถานศึกษา

และหนวยงาน

สาธารณสุข ยังไมมี

ขอตกลงการดําเนินงาน 

ในเรื่องการดําเนินงาน

แบบจับคู เพื่อการ

ดําเนินงานการปองกัน

ไมพรอม 

 

 

 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง 

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว   

     ที่สุด 

    การดําเนินงานตามกลไกการจับคูในโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา และสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัด 

ซ่ึงเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญในระดับ

จังหวัดจับคูกับสถาบันการศึกษาอุดมศึกษา ซ่ึง

กําลังดําเนินการทําขอตกลงรวมกันระหวาง

ผูบริหาร และผลักดันในการดําเนินการจัดการ

เรียนรู 

 

 

 

 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ที่สุด 

     การดําเนินงานระบบดูแลชวย 

เหลือนักเรียน และระบบการสงตอ 

ระหวางสถานศึกษาและสถาน 

พยาบาล เริ่มมีการดําเนินงานที่

เปนระบบมากขึ้น แตยังขาดความ

รวมมือ และการกําหนดแนวทาง 

การดําเนินงานที่เปนแบบแผน

รวมกัน 

๑. กําหนดแบบแผนการดําเนิน งาน

กิจกรรมจับคูสถานศึกษาและหนวย 

งานสาธารณสุข ที่ชัดเจน และเปน

แนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด 

๒. เพิ่มการประชาสัมพันธกิจกรรม 

เพื่อเปนการกระตุนการดําเนินงาน

ใหกับทั้งภาคการ ศึกษา และภาค

สาธารณสุข 

๓. สรางการมีสวนรวมของภาคีเครือ 

ขายผูปกครองนักเรียนในการดําเนิน 

งาน เพื่อใหเกิดมิติการดําเนินงานที่

หลากหลาย และครอบคลุมมากขึ้น 

K๑.๒ โรงพยาบาลมี

กิจกรรมและการบริการ

เพื่อปองกันการตั้งครรภ

ไมพรอม โรคติดตอทาง

เพศ สัมพันธและเอดส

ในวัยรุน ไมครอบคลุม

ทุกแหง 

 ระดับยอมรับได 

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว   

     ที่สุด 

๑. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กําหนดใหสถาน

บริการในสังกัด จัดตั้งสถานบริการที่เปนมิตร

สําหรับเด็กและเยาวชน (คลินิกวัยรุน) ในรูปแบบ

การมีสวนรวมของทีมสหวิชาชีพ มีการวางแผนงาน

อยางเปนระบบทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพื่อการ

จัดบริการแกวัยรุน มีระบบการสงตอไปยัง

โรงพยาบาลศูนยประจําจังหวัด หรือสํานักงาน

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ที่สุด 

      จังหวัดไดกําหนดให

โรงพยาบาลมีกิจกรรมและการ

บริการเพื่อปองกันการตั้งครรภไม

พรอม โรคติดตอทางเพศ สัมพันธ

และเอดสในวัยรุนเปนตัวชี้วัด

องคกร และบรรจุอยูในแผนที่ทาง 

เดินยุทธศาสตรระดับจังหวัด โดยมี

     ควรจัดกิจกรรมเชิงรุกเขาถึง

วัยรุนทั้งในระบบโรงเรียนและชุมชน 

แลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อพัฒนาการ

ดําเนินงานใหเขาถึงวัยรุน และไดรับ

ความไววางใจจากวัยรุน บูรณาการ

แผนงานรวมกับภาคีเครือขาย 

๓๔ 



ประเด็นความเส่ียง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่หนวยรับตรวจ

ประเมิน (๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง 

ของหนวยรับตรวจ (๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่ประเมินได (๔) 

การวิเคราะหการจัดการความ

เส่ียงของหนวยรับตรวจ (๕) 

ขอเสนอแนะในการจัดการ 

กับความเส่ียง (๖) 

สาธารณสุขจังหวัดที่มีการจัดตั้งคลินิกใหการดูแล

แบบสวนบุคคล ในรายที่มีความจําเปน 

๒. การประชุมคณะทํางานคลินิกวัยรุนในโรงพยาบาล 

เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณการทํางาน และผลักดันให

โรงพยาบาลที่ยังไมไดดําเนินการจัดตั้งคลินิกวัยรุน 

ดําเนินการใหสําเร็จตอไป 

๓. จัดประชุมเพื่อวางแนวทางการเก็บขอมูล และ

อบรมการส่ือสารเรื่อง อนามัยเจริญพันธุเพื่อ

ปองกันการตั้งครรภ และปองกันการโรคทาง

เพศสัมพันธ การคุมกําเนิดใหแกเครือขายในระดับ

อําเภอ เพื่อทําหนาที่ใหบริการเชิงรุก 

๔.  มีส่ือประชาสัมพันธเก่ียวกับกิจกรรมคลินิกวัยรุน 

ประชาสัมพันธชองทางการติดตอ ทั้งระบบโทรศัพท 

และอินเตอรเน็ต ในสถานศึกษาทุกแหง 

๕.  จังหวัดจัดประชุมโรงพยาบาลและภาคีเครือขายให

เกิดระบบบริการสุขภาพสําหรับวัยรุนที่เชื่อมโยงระดับ

ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล เพื่อใหวัยรุนเขาถึงและใชบริการ

อยางมีคุณภาพ โดยคํานึงความเปนสวนตัวและการ

รักษาความลับ 

กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพทีเปนมิตรสําหรับวัยรุนที่

เชื่อมโยงสถานบริการทุกระดับ 

จัดหาส่ืออุปกรณในการใหบริการ 

จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู และมี

แผนติดตามประเมินผล แตการ

ดําเนินงานเชิงรุกยังขาดความ

ตอเน่ือง ซ่ึงจังหวัดไดสงเสริมให

โรงพยาบาลทุกแหงจัดบริการเชิง

รับและเชิงรุกตามมาตรฐานสถาน

บริการที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและ

เยาวชน ของกรมอนามัย นอกจาก 

น้ีจังหวัดไดสรุปสถานการณและ

เฝาระวังพฤติกรรมที่เก่ียวของกับ

การติดเชื้อเอชไอวี โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธและการตั้งครรภใน

วัยรุน และไดคืนขอมูลสูชุมชนและ

ภาคีเครือขายที่เก่ียวของโดย

เชื่อมโยงการทํางานกับระบบการ

ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

๓๕ 



ประเด็นความเส่ียง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่หนวยรับตรวจ

ประเมิน (๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง 

ของหนวยรับตรวจ (๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่ประเมินได (๔) 

การวิเคราะหการจัดการความ

เส่ียงของหนวยรับตรวจ (๕) 

ขอเสนอแนะในการจัดการ 

กับความเส่ียง (๖) 

๖. ดําเนินการขอรับการประเมินเพื่อรับรอง

มาตรฐานสถานบริการที่เปนมิตรสําหรับเด็กและ

เยาวชน ตามเกณฑของกรมอนามัย ทั้งใน

โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลชุมชน 

K ๑.๒.๑โรงพยาบาล 

หลายแหงยังขาดการ

ดําเนินงานเชิงรุก  ทํา

ใหขาดความครอบคลุม  

คุณภาพและความ

ตอเน่ืองในการ

ดําเนินการเพื่อการ

ปองกันการตั้งครรภไม

พรอม   

 ระดับยอมรับได 

 ระดับเฝาระวัง 

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว   

     ที่สุด 

๑. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทุกแหงใน

การจัดบริการเชิงรับและเชิงรุกตามมาตรฐานบริการ

สุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน 

๒. พัฒนาระบบเฝาระวังในกลุมหญิงตั้งครรภต่ํา

กวา ๒๐ ป 

๓. สงเสริมการนําขอมูลมาใชในการวิเคราะหสถาน 

การณ  และการนําเสนอขอมูลในสวนที่เก่ียวของ  

รวมถึงการคืนขอมูลสูชุมชน/ สวนตาง  ๆที่เก่ียวของ 

๔.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย  สราง

การมีสวนรวมในทุกกระบวนการ 

๕. การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบสงตอ ในระดับ

ตางๆ เชน เชื่อมโยงกับระบบชวยเหลือนักเรียน 

บริการปรึกษาในสถานศึกษา 

 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ที่สุด 

   จังหวัดสงเสริมใหโรงพยาบาล

ทุกแหงจัดบริการสุขภาพตาม

มาตรฐานสถานบริการที่เปนมิตร

สําหรับวัยรุน และพัฒนาระบบเฝา

ระวังในกลุมหญิงตั้งครรภอายุนอย

กวา ๒๐ ป และคืนขอมูลใหภาคี

เครือขายที่เก่ียวของและเชื่อมโยง

กับระบบการชวยเหลือนักเรียน

ของสถานศึกษา 

 

 

๑. สงเสริมการทํางานเชิงรุกโดยการ

สรางความรวมมือกับแกนนําวัยรุน

ในโรงเรียน สถานประกอบการ และ

ชุมชน ใหมีสวนในการรับรู

สถานการณ รวมกําหนดกิจกรรมที่

ตรงกับความตองการของวัยรุน และ

รวมประเมินผลอยางตอเน่ือง 

๒. สรางแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน

คลินิกวัยรุนในโรงพยาบาล เพื่อ

กระตุนใหเกิดการทํางานที่ตอเน่ือง 

๓๖ 



ประเด็นความเส่ียง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่หนวยรับตรวจ

ประเมิน (๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง 

ของหนวยรับตรวจ (๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่ประเมินได (๔) 

การวิเคราะหการจัดการความ

เส่ียงของหนวยรับตรวจ (๕) 

ขอเสนอแนะในการจัดการ 

กับความเส่ียง (๖) 

K๑.๓ ส่ิงแวดลอมทาง

กายภาพและทางสังคม

ยังไมปลอดภัยและ

เขมแข็ง 

 

 

 

 

 ระดับยอมรับได 

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว   

     ที่สุด 

๑. จังหวัดมีคณะอนุกรรมการพัฒนาส่ือปลอดภัย

และสรางสรรคจังหวัดจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ

และเอกชน เพื่อกําหนดแผนการปฏิบัติงาน

ประจําป ทั้งยังมีการสงเสริมใหเยาวชนผลิตส่ือ

สรางสรรคในการส่ือสารเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

๒. จังหวัดมีการจัดกิจกรรม/ โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตแกเด็กและเยาวชน และประชาชนใน

ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตตางๆ 

รวมทั้งลานดนตรี และกีฬา โดยเนนการทํา

กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา โดยประสานงาน

กับสถานศึกษาและองคการบริหารสวนทองถิ่น 

๓. จังหวัดปราบปรามสถานบันเทิงที่เปดใหวัยรุน

อายุต่ํากวา ๑๘ ป เขามาใชบริการ 

๔. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพ

ติด ดําเนินงานรวมกับสํานักงานตํารวจภูธรภาค 

สถานศึกษา สถานประกอบการโรงงาน สถาน

บันเทิง และเครือขายภาคเอกชน ในการ

ปราบปรามแหลงขายบริการทางเพศ/ การคา

ประเวณี และการพรากผูเยาว 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ที่สุด 

    จังหวัดมีคณะกรรมการพัฒนา

ส่ือปลอดภัยและสรางสรรคระดับ

จังหวัด มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็กและเยาวชนดานศาสนา 

ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี  

และจัดลานดนตรี/ กีฬา เพื่อให

วัยรุนไดแสดงออกในทางที่สราง 

สรรค นอกจากน้ีจังหวัดยังได

ประสานงานความรวมมือกับ พมจ.      

และตํารวจ ในการปองกันปราบ 

ปรามการพรากผูเยาว ปราบปราม

สถานบันเทิง สถานบริการที่เปด

ใหบริการแกวัยรุนอายุนอยกวา 

๑๘ ป แตยังขาดในเรื่องการจัด

ระเบียบหอพัก เพื่อลดปจจัยเส่ียง

ของปญหาได 

 

 

     ควรสงเสริมใหมีพื้นที่ดีของ

เยาวชนในการทํากิจกรรมสรางสรรค

ใหเปนประโยชนตอตนเองและตอ

สังคม พื้นที่รวมพลังเยาวชน สงเสริม

และพัฒนาทักษะชีวิต แลกเปล่ียน

ประสบการณการเรียนรู ฝกการเปน

เยาวชนที่ดีของสังคม 

๓๗ 



ประเด็นความเส่ียง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่หนวยรับตรวจ

ประเมิน (๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง 

ของหนวยรับตรวจ (๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่ประเมินได (๔) 

การวิเคราะหการจัดการความ

เส่ียงของหนวยรับตรวจ (๕) 

ขอเสนอแนะในการจัดการ 

กับความเส่ียง (๖) 

K๑.๓.๑ สภาพแวดลอม 

ทัศนคติ  คานิยมทาง

สังคม  และรูปแบบการ

ดําเนินชีวิต พฤติกรรม

เส่ียง เปล่ียนแปลง

รวดเร็ว 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง 

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว   

     ที่สุด 

๑. มีนโยบายและการสนับสนุนการติดตามสถาน 

การณในระดับจังหวัดที่ชัดเจน 

๒. มีระบบการเฝาระวัง หรือขอมูลการติดตาม

สถานการณ  ตามบทบาทหนาที่ และมีการ

วิเคราะหขอมูลรวมกันอยางรอบดาน รวมทั้งการ

นําเสนอขอมูลระหวางสวนตางๆ ในทุกระดับ(การ

คืนขอมูลในสวนที่เก่ียวของ) 

๓. มีการประสานความรวมมือระหวางภาคีเครือ 

ขาย  ตามบทบาทหนาที่อยางชัดเจน  

๔. สงเสริมและผลักดันการรณรงคการใหคุณคากับ

ตนเองในการดําเนินชีวิต สงเสริมเยาวชนตนแบบใน

ชุมชน ในทุกๆ ดาน 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ที่สุด 

   จังหวัดมีการเฝาระวังสภาพ  

แวดลอม ทัศนคติ คานิยมทาง

สังคม และรูปแบบการดําเนินชีวิต 

พฤติกรรมเส่ียง และคืนขอมูลให

สวนที่เก่ียวของและสงเสริมการให

คุณคากับตนเองในการดํารงชีวิต 

     จังหวัดควรรวมกันดูแลแกไขทั้ง

ประเด็นปญหาวัยรุนกับยาเสพติด 

และประเด็นวัยรุนตั้งครรภไมพรอม 

มีการประสานกับหนวยงานที่

เก่ียวของในทุกภาคสวน 

K๒.๑ ขาดการบูรณา

การของทุกภาคสวนใน

การวางแผนและ 

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการเพื่อ

ปองกันการตั้งครรภไม

พรอมในวัยรุนของ

 ระดับยอมรับได 

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว   

     ที่สุด 

๑. จัดทําและใชชุดขอมูลเพื่อวางแผนปองกันการ

ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน โดยสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล และรายงานผลการ

ดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการฯ 

๒. จังหวัดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน

อนามัยการเจริญพันธุระดับจังหวัดที่บูรณาการจาก

ทุกภาคสวนที่มีเปาหมายปองกันการตั้งครรภใน

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ที่สุด 

     จังหวัดมีแผนที่ทางเดิน

ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาสุขภาพและ

อนามัยการเจริญพันธุในวัยรุน

ระดับจังหวัด และแตงตั้งคณะ 

อนุกรรมการ และคณะทํางานดาน

อนามัยการเจริญพันธุในวัยรุน โดย

การมีสวนรวมของภาคีเครือขายที่

ชัดเจน มีการจัดทําชุดขอมูลและใช

     ควรจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับ

จังหวัด ผลักดันทุกภาคีเครือขายจัดทํา

แผนรองรับ การดําเนินงานตามแผน

บูรณาการ รวมกันวางแผนแกไขปญหา

วัยรุนทั้งในระบบและนอกระบบ 

โรงเรียน ชุมชน สถานประกอบการ    

 

๓๘ 



ประเด็นความเส่ียง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่หนวยรับตรวจ

ประเมิน (๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง 

ของหนวยรับตรวจ (๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่ประเมินได (๔) 

การวิเคราะหการจัดการความ

เส่ียงของหนวยรับตรวจ (๕) 

ขอเสนอแนะในการจัดการ 

กับความเส่ียง (๖) 

จังหวัด วัยรุน และมีการดําเนินงาน จัดทํายุทธศาสตรระดับ

จังหวัด และจัดทําแผนบูรณาการรวมกันของทุก

หนวยงาน ในป ๒๕๕๕ -๒๕๕๖ 

๓. จังหวัดมีการกําหนดวัตถุประสงครวมที่ชัดเจน 

รวมทั้งการแบงกลุมเปาหมายในการดําเนินการ 

และการกําหนดบทบาทภาระหนาที่ชัดเจน    

๔. จังหวัดจัดเวทีใหภาคีและเครือขายที่รับผิด ชอบ

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเพื่อปองกันการ

ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนจัดทําแผนปฏิบัติการ

รวมกัน มีการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กลไก

ในการปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหาเด็กและ

เยาวชนตั้งครรภไมพรอมแกผูปฏิบัติงานดานเด็ก   

๕. จังหวัดจัดเวทีติดตามความกาวหนา ประเมิน ผล 

สรุปบทเรียน และกําหนดทิศทางรวมกัน โดยมี พมจ. 

เปนผูรวมรวมขอมูลแผนงานทุก ๓ เดือน และ

สํานักงานสาธารณสุขชวยประสาน งานขับเคล่ือนงาน

ในพื้นที่ และจัดเวทีแลก เปล่ียนเรียนรู และนําเสนอ

ผลงานรวมกันในระดับจังหวัดปละ ๑ ครั้ง 

๖. ดําเนินการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนตนแบบ 

โดยมีการดําเนินงานรวมกันในระบบการสงตอ และ

ชุดขอมูลเพื่อวางแผนการทํางาน 

และติดตามประเมินผลรวมกัน 

 

 

๓๙ 



ประเด็นความเส่ียง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่หนวยรับตรวจ

ประเมิน (๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง 

ของหนวยรับตรวจ (๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่ประเมินได (๔) 

การวิเคราะหการจัดการความ

เส่ียงของหนวยรับตรวจ (๕) 

ขอเสนอแนะในการจัดการ 

กับความเส่ียง (๖) 

ใหบริการระหวางสถานบริการสาธารณสุขและ

โรงเรียนในทุกอําเภอ โดยเริ่มที่จังหวัดชัยภูมิเปน

แหงแรก 

๗. จังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองเด็กและ

เยาวชน ตาม  พรบ. และแตงตั้งคณะทํางานฯ ชุด

ยอย ๔ ชุด เพื่อการดําเนินงานที่ครอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพ 

๘. จัดอบรม/ พัฒนาศักยภาพบุคลากร/ ผูเก่ียว 

ของระดับอําเภอ/ตําบล (รพ.สต., อปท., ผูนําชุมชน

, สถานศึกษา, แกนนําเยาวชน) เพื่อปรับทัศนคติ 

เสริมสรางความรูความเขาใจ การวิเคราะห

สถานการณในเยาวชน และผลักดันใหเกิดการวาง

แผนการดําเนินงาน/ เกิดแผนบูรณาการระดับ

อําเภอ/ตําบล 

K๒.๑.๑ ขาด

คณะทํางานดาน

คุมครองสิทธิในการ

ปกปด และคุมครอง 

วัยรุนที่ตั้งครรภไม

พรอม 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว   

  จัดตั้งคณะทํางานดานคุมครองสิทธิและรณรงค

สิทธิดานตางๆ  สรางความตระหนักตอชุมชนถึง

ปญหาที่เกิดขึ้น ใหเกิดการยอมรับและเขามามีสวน

รวมในการแกไขปญหา  

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     การดําเนินงานเก่ียวกับวัยรุน 

เปนเรื่องละเอียดออน ที่ตองยึด

หลักสิทธิ และการรักษาความลับ

ของวัยรุนเปนหลัก เพื่อใหเกิด

ความม่ันใจในการใชบริการ และ

เกิดความรวมมือที่ดีระหวาง

๑. สงเสริมการดําเนินงานวัยรุนที่มี

ความเปนสวนตัว และรักษาความลับ 

ทั้งในโรงเรียน และหนวยงาน

สาธารณสุข 

๒. มีคณะกรรมการในการคุมครอง

สิทธิ จากทุกภาคสวนทั้งสถานศึกษา 

๔๐ 



ประเด็นความเส่ียง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่หนวยรับตรวจ

ประเมิน (๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง 

ของหนวยรับตรวจ (๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่ประเมินได (๔) 

การวิเคราะหการจัดการความ

เส่ียงของหนวยรับตรวจ (๕) 

ขอเสนอแนะในการจัดการ 

กับความเส่ียง (๖) 

     ที่สุด      ที่สุด หนวยงาน และผูรับบริการดวย สถานบริการ พมจ. อปท. 

๓. มีสถานที่ใหบริการที่เปนความลับ

และเปนสวนตัวที่เหมาะกับวัยรุน 

K๒.๒ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมีสัดสวน

การดําเนินงานปองกัน

การตั้งครรภในวัยรุน

แบบบูรณาการในระดับ

ต่ํา 

 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง 

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว   

     ที่สุด 

๑. คืนขอมูล สถานการณการตั้งครรภ โรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธและเอดสในวัยรุนใหแก อปท. 

ชมุชน และมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สนใจที่

จะดําเนินเก็บรวบรวมขอมูลวัยรุน และจํานวน

วัยรุนตั้งครรภ เพื่อการนําไปใชประโยชนในการ

กําหนดแผนการดําเนินงาน   

๒. องคการบริหารสวนทองถิ่นมีการจัดทํานโยบาย 

แผนงาน และการดําเนินงานสนับสนุน เพื่อปองกัน

การตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน โดยบูรณาการเขากับ

งานปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส 

หรือกองทุนสุขภาพตําบล 

๓. ผลักดัน อปท. สนับสนุนงบประมาณ/จัดหา/

สงเสริมการเขาถึงและใชถุงยางอนามัย และ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพใหผูติดเชื้อ เอชไอวี 

๔. ผลักดัน อปท. มีการรณรงคสรางกระแสเพือ่

ปรับทัศนคติและคานิยมเรื่องเพศที่เหมาะสมและ

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ที่สุด 

     จังหวัดมีการคืนขอมูลสถาน 

การณการตั้งครรภและโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธในวัยรุนแก อปท. 

และชุมชน มีการผลักดันให อปท. 

จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ

ตั้งครรภในวัยรุนโดยบูรณาการกับ

งานปองกันโรคเอดสและโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ หรือกองทุนตําบล 

มีการสนับสนุนงบประมาณการ

จัดหาส่ืออุปกรณในการปองกันการ

ตั้งครรภ และผลักดันใหเปนเจาภาพ

สงเสริมใหโรงเรียนในสังกัดจัดการ

เรียนการสอนแบบรอบดานอยาง

ตอเน่ืองและครอบคลุม แตในบาง

จังหวัด อปท. ยังขาดความเขาใจ

และความพรอมในการดําเนิน

โครงการตางๆ ประกอบกับขาด

ผูจัดการโครงการในรูปแบบ 

     ควรประสาน อปท. เพื่อ

สนับสนุนงบประมาณ มีการจัด

กิจกรรมดีๆ เพื่อใหความรูในการ

ปองกันการตั้งครรภของวัยรุนใน

พื้นที่รับผิดชอบ  

๔๑ 



ประเด็นความเส่ียง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่หนวยรับตรวจ

ประเมิน (๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง 

ของหนวยรับตรวจ (๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่ประเมินได (๔) 

การวิเคราะหการจัดการความ

เส่ียงของหนวยรับตรวจ (๕) 

ขอเสนอแนะในการจัดการ 

กับความเส่ียง (๖) 

ปลอดภัย   

๕. ผลักดันและสงเสริม อปท. เปนเจาภาพหลักให

สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา

รอบดานอยางตอเน่ืองและครอบคลุม 

 

Project Manager  ที่จะชวย

จัดการโครงการตางๆ ในภาพรวม

ไดสําเร็จ 

๒.  ความเสี่ยงดานภาพลักษณทางการเมือง (Reputation and Political Risk) 

               จากการประเมินความเสี่ยงดานน้ียังไมปรากฏปจจัยเสี่ยงในหมวดน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

๔๒ 



๓. ความเสี่ยงดานการตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของประชาชน (Negotiation Risk) 

 N ๑ : ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามการมีสวนรวมของประชาชน ผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

 N ๒: ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักความเสมอภาค 

 N ๓: ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักการสนองตอบรับ 
 

ประเด็นความเส่ียง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่หนวยรับตรวจ

ประเมิน (๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียงของ

หนวยรับตรวจ (๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่ประเมินได (๔) 

การวิเคราะหการจัดการความ

เส่ียงของหนวยรับตรวจ (๕) 

ขอเสนอแนะในการจัดการ 

กับความเส่ียง (๖) 

N๑.๑ วัยรุนทั้งในและ

นอกสถานศึกษาขาด

ความรูความเขาใจและ

ความตระหนักในการ

หลีกเล่ียงการมีเพศ 

สัมพันธที่ไมปลอดภัย 

และขาดการมีสวนรวม

ในการปองกันการ

ตั้งครรภไมพรอม 

โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธและเอดส 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง 

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว   

     ที่สุด 

๑. ภาคีเครือขายสนับสนุนใหแกนนําวัยรุน 

ในรูปแบบของสภาเยาวชน จัดกิจกรรม

ปองกันการตั้งครรภไมพรอม โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ และเอดส ในสถานที่ที่มีวัยรุน

จํานวนมาก ไดแก โรงเรียน สถานประกอบการ 

สถานศึกษา และชุมชน อยางตอเน่ือง โดย

จังหวัดสนับสนุนงบประมาณขององคกร

เอกชนดานเอดส หรือกองทุนฟนฟูเด็กและ

เยาวชนจังหวัด ใหแกกลุมแกนนําเยาวชน 

สําหรับดําเนินงานตามโครงการที่ขอรับ

การสนับสนุน 

๒. จังหวัดประชาสัมพันธและรณรงคสราง

กระแสเพื่อปรับทัศนคติและคานิยมเรื่อง

เพศที่เหมาะสมและปลอดภัย อยาง

ตอเน่ือง ทั้งในรูปแบบส่ือสรางสรรค และ

เครือขายวิทยุ 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ที่สุด 

   จังหวัดสนับสนุนใหแกนนําวัยรุน  

ภาคีเครือขาย เชน สภาเด็กและ

เยาวชน สภานักเรียน แกนนํา

เยาวชนในชุมชน จัดกิจกรรมปอง 

กันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน ใน

สถานศึกษา สถานประกอบการ 

และชุมชน แตยังขาดการมีสวนรวม

ของวัยรุนอยางแทจริง ทั้งในการ

ออกแบบกิจกรรม และการ

ดําเนินงานที่เปนระบบ  

 

 

๑. สงเสริมใหวัยรุนมีสวนรวมในการ

ออกแบบกิจกรรม รวมประเมินผล และ

ขยายการจัดกิจกรรมใหครอบคลุมวัยรุน 

ทุกกลุม 

๒. ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม

ทั้งดานงบประมาณ วิชาการ และ

บุคลากร อยางเพียงพอ เพื่อใหการ

ดําเนินงานมีประโยชนถึงกลุมเปาหมาย 

๓. เพิ่มส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบ

ตางๆ อยางทั่วถึง และครอบคลุม 

๔๓ 



ประเด็นความเส่ียง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่หนวยรับตรวจ

ประเมิน (๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียงของ

หนวยรับตรวจ (๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่ประเมินได (๔) 

การวิเคราะหการจัดการความ

เส่ียงของหนวยรับตรวจ (๕) 

ขอเสนอแนะในการจัดการ 

กับความเส่ียง (๖) 

K๒.๑.๑ สภาเยาวชน 

ยังขาดความรวมมือ

กันในระดับจังหวัด 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว   

     ที่สุด 

  วางแผนการดําเนินงานโดยพัฒนา

รูปแบบในการทํางานรวมกันกับสภา

นักเรียนในระดับตําบลที่มีโครงสรางรองรับ

จากกระทรวงศึกษาธิการ 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ที่สุด 

    การดําเนินงานในระดับตําบล 

ทําใหมีโอกาสเขาถึงวัยรุนมีมากขึ้น 

แตอาจทําใหการประเมินผลการ

ดําเนินงาน และการติดตามผล

เปนไปโดยยาก เน่ืองจากมีสภา

นักเรียนจํานวนมาก 

 

 

 

 

๑. สรางสภาเยาวชนตนแบบ เพื่อเปน

ตนแบบการดําเนินงานใหกับสภา

เยาวชน/ นักเรียนอ่ืนๆ 

๒. สนับสนุนงบประมาณ วิชาการ และ

บุคลากรในการจัดกิจกรรมของสภา

เยาวชน 

๓. สงเสริมให อปท. มีสวนรวมในการ

จัดกิจกรรมของสภาเยาวชนเพิ่มมากขึ้น 

๔๔ 



 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอื่น ๆ (ในพ้ืนที่) 

  ๑. ควรมีการจัดเวทีประกวดและเผยแพรสื่อสําหรับสอนเพศศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนเพศศึกษา 

                         ในสถานศึกษาที่ยังดําเนินงานไดไมครอบคลุม  

  ๒. การดําเนินงานเชิงรุกของโรงพยาบาลเพ่ือปองกันการต้ังครรภไมพรอมในวัยรุน ควรสงเสริมและสนับสนุน การ 

    มีสวนรวมของวัยรุน ครอบครัว และชุมชนในการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการใหชัดเจนมากย่ิงขึ้น  

๓. ควรจัดต้ังมุมเรียนรูสําหรับพอแมในชุมชน เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับวัยรุน 

  ๔. เพ่ิมสื่อสาธารณะในการประชาสัมพันธ กิจกรรม และองคความรูเพ่ือการปองกันการตั้งครรภในวัยรุน  

    ในหลากหลายชองทาง 

๕. เพ่ิมการจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับจํานวนวัยรุนที่ต้ังครรภแยกเปนรายอายุ เพ่ือเนนกิจกรรมไปสูกลุมเปาหมาย   

    และเก็บขอมูลเก่ียวกับวัยรุนที่ต้ังครรภแลวตองออกจากระบบการศึกษา เพ่ือนํามาจัดทํานโยบายในการ  

    แกไขปญหาตอไป 

  ๖. การสรางมีสวนรวมของ อปท.โดยการบูรณาการในแผนของกองทุนสุขภาพตําบล 

 ความเห็นของท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน (ถามี) 

  ๑. สงเสริมใหพอแม หรือผูปกครองพูดคุยเรื่องเพศ และการปองกันการต้ังครรภโดยการใชถุงยางอนามัย 

    กับลูกวัยรุน 

  ๒. ควรมีนโยบายที่ชัดเจนและบูรณาการการทํางานรวมกันของหนวยงานภายในจังหวัด 

  ๓. มุงเนนการสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการต้ังครรภในหมูวยัรุนใหมากขึ้น 

  ๔. ควรมีการใชหลักธรรมมะ เสริมสรางภูมิคุมกันวัยรุน เริ่มตนตั้งแตประถมศึกษา 

 

ขอเสนอแนะระดับนโยบาย (ขอเสนอแนะสวนกลาง) 

 (ระบุขอเสนอแนะท่ีผูตรวจราชการกระทรวงตองการใหนําเสนอนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี)  

 ไมม ี

 

 

                                            ลงชื่อ  คํารณ  ไชยศิร ิ     
                               (นายคํารณ  ไชยศิร)ิ 

                               ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
                                 เขตตรวจราชการที่ ๑๔ 

 

 
๔๕ 



รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ครั้งท่ี ๒ รอบท่ี ๓ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

           สรุปสาระสําคัญได ดังนี ้

๑. โครงการพัฒนาสติปญญาเด็กปฐมวัย 

จังหวัด ผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะจากคณะผูนิเทศฯ 
ชัยภูม ิ        จังหวัดชัยภูมิยังเปนจังหวัดที่มีปญหาในเรื่อง หญิงต้ังครรภและเด็กแรกเกิดมีภาวการณขาดสารไอโอดีน 

ในปงบประมาณ ๒๕๕๔  พบวา ระดับไอโอดีนในปสสาวะหญิงต้ังครรภต่ํากวา ๑๕๐ ไมโครกรัมตอลิตร รอยละ 
๕๔.๘๒(เปาหมายไมเกินรอยละ ๕๐)  และทารกแรกเกิดมีระดับฮอรโมนกระตุนตอมไทรอยด (TSH)  มากกวา
เกณฑปกติรอยละ ๖.๘๘  (เปาหมายไมเกินรอยละ ๓) ซึ่งถือวาเปนพ้ืนที่ขาดสารไอโอดีน เด็ก ๐-๕ ปมี
พัฒนาการสมวัย ตามแบบตรวจพัฒนาการอนามัย ๔๙ ป ๒๕๕๔ รอยละ ๙๗.๒๗ (เปาหมายรอยละ ๙๐) 
แตจากการสํารวจตามแบบ Denver ๒ โดยกรมอนามัย เม่ือป ๒๕๕๐ รอยละ ๖๘.๒ ยังตํ่ากวาเกณฑ ดาน
สภาพแวดลอมเด็กปฐมวัย พบวาเด็กอยูในความดูแลของพอแมลดลง สวนใหญจะถูกสงเขาสูศูนยเด็กเล็ก
ต้ังแตอายุยังนอย  มีศูนยเด็กเล็กทั้งหมด ๓๙๘ แหง ผานเกณฑศูนยเด็กเล็กนาอยู ระดับดีมาก ๑๓๓ แหง 
คิดเปนรอยละ ๓๓.๔๑ ระดับดี ๑๗๕ แหง คิดเปนรอยละ ๔๓.๙๖ ระดับพ้ืนฐาน ๖๘ แหง คิดเปนรอยละ 
๑๗.๐๘ รวม (พื้นฐาน+ดี+ดีมาก) ๓๗๖ แหง คิดเปนรอยละ ๙๔.๔๕ (เปาหมายรอยละ ๑๐๐) ซึ่งยังไม
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนด จากสถานการณเบื้องตน จึงเปนปจจัยเชื่อมโยงไปสูระดับสติปญญาของเด็ก
วัยเรียน ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๕๔ กรมสุขภาพจิต ไดสํารวจสติปญญาเด็กวัยเรียน จังหวัดชัยภูมิ เปน
จังหวัดที่เด็กวัยเรียนมี IQ<๑๐๐ ผลการสํารวจ เพียงรอยละ ๙๖.๑๖ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลระดับประเทศ 
 

      ยังขาดในเรื่องของการติดตาม
ประเมินผลในหลายดาน เชน เรื่องของ
คุณภาพของอาหารในศูนยเด็กเล็ก ยังไมได
ดําเนินการจัดทําเมนูอาหารในศูนยเด็กเล็ก 
ยกเวนจังหวัดบุรีรัมยที่ไดเริ่มดําเนินการแลว 
ซึ่งผูตรวจใหความสําคัญในเรื่องของคุณภาพ
อาหารของเด็กวาไดรับอยางเหมาะสม และ
อยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีหรือไม 

สุรินทร         จังหวัดสุรินทรไดเริ่มจัดทําโครงการพัฒนาสติปญญาเด็กไทย ตั้งแตป ๒๕๕๔ เปนโครงการที่
ดําเนนิการตามแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการที่เนนการพัฒนากลุมเปาหมายต้ังแตหญิงต้ังครรภ 
หญิงหลังคลอด ทารกแรกเกิด เด็กแรกเกิด-๕ ป เด็กวัยเรียน วัยรุนในระบบโรงเรียน รวมถึงประชาชน
ทั่วไปในครัวเรือน ชุมชน หมูบาน 
         ผลการดําเนินงาน สถานการณสวนใหญ พบวาดีขึ้นกวาปที่ผานมา คือ ความครอบคลุมการใชเกลือ
เสริมไอโอดีนในครัวเรือนสูงขึ้น ป ๒๕๕๔ พบรอยละ ๙๑.๔ ป ๒๕๕๕ รอบ ๒ รอยละ ๙๘.๙ คามัธยฐาน
ปริมาณไอโอดีนในปสสาวะหญิงต้ังครรภเพิ่มขึ้น ป ๒๕๕๓ พบ ๑๔๔.๕๓ ไมโครกรัม/ลิตร ป ๒๕๕๔พบ 
๑๕๗.๘ ไมโครกรัม/ลิตร (คาเปาหมายมากกวา ๑๕๐) และพบวา เด็กทารกแรกเกิดมีแนวโนมของภาวะ
ขาดสารไอโอดีนลดลง แตยังสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ จากรอยละ ๖.๕ ในป ๒๕๕๓ เปนรอยละ ๕.๒ 

๔๖ 



ในป ๒๕๕๔ และรอยละ ๕.๓ ในป ๒๕๕๕ (คาปกติไมเกินรอยละ ๓) โดยภาพรวมของการดําเนินงานที่
ผานมามีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจนขึ้น  
        สําหรับการดําเนินงานพัฒนาหมูบานไอโอดีนน้ัน จังหวัดสุรินทรพัฒนาไดเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ๕๕ ของ
หมูบานทั้งหมด ซึ่งเปนบทบาทของคณะกรรมการพัฒนางานสติปญญาเด็กไทยจะตองดําเนินการ 
โดยเฉพาะการกําหนดมาตรการทางสังคมเปนเรื่องที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวน จึงไม
สามารถดําเนินการไดในระยะเวลาอันสั้นได การใชมาตรการทางกฎหมายสามารถบังคับไดเฉพาะในสวน
ของแหลงผลิตเทาน้ัน แตสําหรับรานคา และผูบริโภคยังขาดความรู และเครื่องมือในการตรวจสอบ
คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน อยางไรก็ตามมาตรการจายยาเม็ด Triferdine ก็เปนแนวทางหน่ึงในการ
ควบคุมปองกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงต้ังครรภที่จะสงผลตอเด็กแรกเกิดอยางไดผลดี  ปจจุบันสํารวจ 
IQ เด็กนักเรียน )๖-๑๕ ป  (มี IQ เฉลี่ยเทากับ ๙๗.๔๖ อยูในลําดับที่ ๕๐ ของประเทศ  
 
 

นครราชสีมา        จังหวัดนครราชสีมามีการแตงต้ังคณะกรรมการโครงการพัฒนาสติปญญาเด็กปฐมวัย โดยมีผูวาฯเปน
ประธาน มีหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน สถานการณของพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบวา พัฒนาการ
และการเจริญเติบโตอยูในระดับคอนขางคงที่ หญิงต้ังครรภฝากครรภครั้งแรกกอนอายุครรภ ๑๒ สัปดาห 
จํานวน ๗,๒๔๗ ราย คิดเปนรอยละ ๔๓.๔๘ โดยเนนใหอสม. คนหาหญิงต้ังครรภใหมาฝากครรภกอน ๑๒ 
สัปดาห และการดูแลขณะต้ังครรภ หลังคลอด ดําเนินการสุมตรวจสารไอโอดีนในปสสาวะของหญิง
ต้ังครรภของรพ. ๓๐ แหง จํานวน ๓๐๐ รายอยูระหวางดําเนินการสงตรวจวิเคราะห ทารกนํ้าหนักนอย
กวา ๒๕๐๐ กรัม ๗๗๖ คน คิดเปนรอยละ ๗.๗๔ ทารกแรกเกิด-๖เดือนไดรับนมแมอยางเดียว รอยละ 
๖๔.๔๕ ซึ่งสูงกวาป๒๕๕๓-๒๕๕๔ มีการสงเสริมสนับสนุนใหความรูแกพอแม ผูปกครองใชหนังสือ Book 
Start ตรวจพัฒนาการเด็กอายุ ๐-๕ ป โดยใชอนามัย ๔๙ พบวามีพัฒนาการสมวัยมากกวารอยละ ๙๐ 
ศูนยเด็กเล็กป๒๕๕๕ จํานวน ๗๐๓ แหง ผานการประเมิน ๖๘๗ แหง รอยละ ๙๗.๗๒ แบงเปนระดับดีมาก 
๑๔๒ แหง(รอยละ ๒๐.๒๐) ระดับดี ๒๙๘ แหง(รอยละ๔๑.๖๘) ระดับพ้ืนฐาน ๒๕๒ แหง(รอยละ๓๕.๘๕) 
และตองปรับปรุง ๑๖ แหง(รอยละ๒.๒๘) การดําเนินการในชุมชน มีการสุมตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริม
ไอโอดีนในครัวเรือน/รานอาหาร สถานที่จําหนายขนาดใหญ สถานที่ผลิต โรงเรียนและศูนยเด็กเล็ก ซึ่ง
จังหวัดนครราชสมีามีการดําเนินการไดครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
 
 

๔๗ 



บุรีรัมย         จังหวัดบุรีรัมยมีการแตงต้ังคณะกรรมการโครงการพัฒนาสติปญญาเด็กปฐมวัยโดยดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชนและพัฒนาการเด็ก มีหนวยงานจากกระทรวงตางๆรวมเปน
คณะกรรมการ มีการนําขอมูลจากผลการดําเนินงานรวมกันมาวิเคราะหรวมกันในที่ประชุมของ
คณะกรรมการดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก (MCH Board) ทุก ๓ เดือน จัดอบรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก
สําหรับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานในโรงพยาบาลและ รพสต.ทุกแหง หมูบานตาจง ตําบลตาจง อ.ละหาน
ทราย เปนศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนหมูบานไอโอดีนตนแบบ และกระตุนการดําเนินงานตามเกณฑ
หมูบานไอโอดีนในระดับอําเภออยางตอเน่ือง ผลการดําเนินงานชุมชน/หมูบานผานเกณฑชุมชน/หมูบาน
ไอโอดีน จํานวน ๒,๒๙๕ คิดเปนรอยละ ๘๙.๑๙ มีการจัดทําคูมือในการจัดอาหารกลางวันและอาหารวาง
สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูระหวางการตรวจสอบความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญทางดานโภชนาการ 
เพ่ือความสมบูรณของคูมือ จํานวนศูนยเด็กเล็กทั้งหมด ๔๗๙ แหง พบวา ตองปรับปรุง ๑๐ แหง คิดเปน
รอยละ ๒.๐๙  

๒. โครงการปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน 
จังหวัด ผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะจากคณะผูนิเทศฯ 

ชัยภูม ิ          จังหวัดชัยภูมิไดมีการบริหารกระบวนการจัดการโดยมีคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหา
เอดสจังหวัดชัยภูมิ บูรณาการกับคณะอนุกรรมการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเปนคณะ
อํานวยการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาเอดสระดับจังหวัด ในกลุมอายุต่ํากวา ๒๐ ป จังหวัดชัยภูมิมี
การตั้งครรภในกลุมอายุนี้สูงถึงรอยละ๒๗.๖๘  ขอมูลจากการสํารวจขอมูลผูเขามารับบริการในโรงพยาบาล
ทุกแหง สําหรับขอมูลภาพรวมการสอนเพศศึกษาในสถานศึกษาที่ไดดําเนินงานรวมกับองคกรแพธ  จํานวน
โรงเรียนที่เขารวมโครงการป ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ทั้งสิ้น ๓๒ แหง และที่ผานมาจังหวัดชัยภูมิ ยังไมเคยมีคลินิก
วัยรุนมากอน  จะเปนเพียงสวนหน่ึงของโรงพยาบาลซึ่งทําหนาที่ดูแลคนไขรายกรณี ตามที่ไดรับขอมูลสง
ตอมาจากโรงพยาบาลเทานั้น ปจจุบันเริ่มมีบริการเฉพาะเปนคลินิกวัยรุน และกําลังทําความรูจักกับชุมชน
ใหมากขึ้น  ซึ่งโครงการ School Health  เปนจุดเชื่อมสําคัญที่จะชวยเปดชองทาง ขยายวงสื่อสาร  เรื่อง 
สุขภาวะทางเพศไปยังสถานศึกษาและชุมชน โดยเฉพาะคายแกนนําเยาวชนฯครั้งนี ้เจาหนาที่คลินิกวัยรุน
ไดเขามาสรางความคุนเคยกับเด็กเยาวชนแกนนําในคายฯ เปนการทํางานเชิงรุกกับวัยรุนมากขึ้น สวนตัว
แทนเยาวชนในโรงเรียนเองก็มีโอกาสพูดคุย สรางความคุนเคยกับเจาหนาที่โดยตรงและอาจบอกตอไปยัง
เพ่ือนและผูปกครอง คุณครูเองก็ไดมีโอกาสสอบถามหรือขอเอกสารเผยแพรที่จะนําไปใชในโรงเรียน 
นับเปนผลลัพธโดยภาพรวมซึ่งใหประโยชนเชิงบูรณาดานบริการสุขภาพกับจังหวัดไดเปนอยางด ี   

 

- ผูบริหารระดับสูงระดับจังหวัดในทุกภาค
สวนที่เกี่ยวของ ควรใหการสนับสนุนอยาง
จริงจัง และสรางกลไกการทํางานรวมกัน
แบบภาคีเครือขาย โดยสนับสนุนใหชุมชนมี
การดูแลวัยรุนใหมากขึ้น และสรางจิตสํานึก
ที่ดีใหแกผูประกอบการที่เก่ียวของกับวัยรุน  
- ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงกันไดทั้งจังหวัด เพ่ือนําไปใช
ประโยชนในเชิงแกไขและปองกันปญหาการ
ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนและเยาวชน 
- ผูตรวจใหขอเสนอแนะ ฝากใหจังหวัด
ทบทวนขอมูลอัตราการใชถุงยางอนามัยใน
กลุมเด็กที่อายุตํ่ากวา ๒๐ ป และดูขอมูล
หญิงต้ังครรภอายุต่ํากวา ๒๐ ป อยูในพื้นที่
ไหนบาง เปนกลุมเด็กที่อยูในโรงเรียน หรือ

๔๘ 



สุรินทร          จังหวัดสุรินทร ใหความสําคัญกับการดําเนินโครงการปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน มีการ
บริหารจัดการโครงการฯในแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ เนนการทํางานแบบบูรณาการโดยเฉพาะแผนงาน/
โครงการการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การสรางเครือขายการทํางาน   ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง ไดดําเนินการขับเคลื่อนใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบ
ดานใหไดตามมาตรฐานมากขึ้น สวนในโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษา (สพม.๓๓)  ไดสนับสนุนใหโรงเรียน 

จัดการเรียนการสอนทางเลือก จํานวน  ๒๓ แหง ซึ่งสามารถชวยเหลือนักเรียนที่ประสบปญหา โดยเฉพาะ
การตั้งครรภในวัยเรียนใหสามารถเรียนตอจนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสุรินทร รวมทั้งบานพักเด็กและครอบครัวไดใหความดูแลชวยเหลือเด็กอยาง
ครบวงจร ตั้งแตบริการใหคําปรึกษา การเยี่ยมบาน การสงตอบริการ การชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนรับไวในบานพักเด็กจนกวาจะสามารถปรับตัวใหเขากับครอบครัวและชุมชนได 
 
 
 

นอกโรงเรียน เพราะปญหาจะแตกตางกัน 
จะไดแกไขไดตรงจุด และดูขอมูลโรคหนอง
ใน มีเทาไรในพ้ืนที่ จะเปนตัวบอกวาคนใช
ถุงยางอนามัยลดลง 

นครราชสีมา          จังหวัดนครราชสีมา ไดนํากระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานภาคีเครือขายและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พัฒนาศูนยบริการที่เปนมิตรสําหรับเยาวชนแบบผสมผสานงานเชิงรุกดานปองกันและงานเชิง
รับดานการดูแลรักษา เพ่ิมขีดความสามารถคนทํางานดานการประสานงาน การจัดการพฤติกรรมเสี่ยง การ
จัดบริการที่เปนมิตร การจัดการติดตามและประเมินผล และพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลซึ่งเปน
การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาต้ังครรภไมพรอมในกลุมวัยรุนแบบบูรณาการ ผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด พบวา รอยละวัยรุนที่ใชถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธครั้งลาสุดกับคูที่รูจักผิว
เผินเพ่ิมขึ้น  รอยละวัยรุนที่ใชวิธีคุมกําเนิดดวยวิธีใดวิธีหน่ึงในการรวมเพศครั้งลาสุดกับแฟนหรือคูรัก 
เพ่ิมขึ้น รอยละของแมอายุ ๑๐-๑๙ ป คลอดลดลง สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. สอศ. และสป.(สช.
และกศน.) มีการเรียนการสอนเพศศึกษารอบดานตอเน่ืองและครอบคลุม รอยละ ๔๗.๙๔  รพช. มีคลนิิก
วัยรุนที่ดําเนินการตามแนวทางมาตรฐานกรมอนามัย จํานวน ๒๘ แหง รอยละ๑๐๐ ผานเกณฑมาตรฐาน
กรมอนามัย (ประเมินตนเอง ได ๒ คะแนนทุกองคประกอบ) ๑๓ แหง รอยละ ๔๖.๔๒ 
 
 
 
 

๔๙ 



บุรีรัมย           จังหวัดบุรีรัมยไดกําหนดใหโรงพยาบาลมีกิจกรรมและการบริการเพ่ือปองกันการต้ังครรภไมพรอม 
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดสในวัยรุน โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดองคกรและบรรจุอยูในแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตรระดับจังหวัดโดยมีกิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพทีเปนมิตรสําหรับวัยรุนที่เชื่อมโยงสถาน
บริการทุกระดับ จัดหาสื่ออุปกรณในการใหบริการ จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู มีแผนติดตามประเมินผลและ
รูปแบบการประเมินที่เปนระบบ มีการตรวจหอพักอยางตอเน่ือง สงเสริมใหโรงพยาบาลทุกแหงจัดบริการ
สุขภาพตามมาตรฐานสถานบริการที่เปนมิตรสําหรับวัยรุน และพัฒนาระบบเฝาระวังในกลุมหญิงตั้งครรภ
อายุนอยกวา ๒๐ ป และคืนขอมูลใหภาคีเครือขายที่เก่ียวของและเชื่อมโยงกับระบบการชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา 
 
 
 

 

ประเด็นการตรวจราชการรอบน้ี ผูตรวจฯ เนนนโยบายสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ๘ ประเด็น ดังน้ี 

๑. ยาเสพติด เนนการบําบัดรักษาและสารต้ังตน 
๒. รพสต. เนนตัวชี้วัด ๘ ตัว และการปรึกษาทางไกลทุกรูปแบบ และการมีแพทยที่ปรึกษาประจํารพ.สต. 
๓. นโยบายลดความเลื่อมล้ําของ ๓ กองทุน 
๔. สรางนําซอมสุขภาพ เนนสุขภาพดีวิถีไทยและการคัดกรองมะเร็ง 
๕. เรื่องอุบัติเหตุ การรณรงคตางๆเพ่ือลดอุบัติเหตุ เขต ๑๔ เชื่อมโยง trauma excellence center ไปพรอมกันเลย 
๖. อาหารปลอดภัย ทั้ง รพ./ตลาด/ชุมชน 
๗. ลดโรคเพ่ิมสุข เนน ๗๐ ปไมมีคิว/ANCคุณภาพ/พัฒนาเด็กปฐมวัย 
๘. ปญหาในพื้นที่ (รอบนี้เนนเรื่องของโรคมือเทาปาก โรคไขเลือดออก และโรคพยาธิใบไมในตับ ตามสถานการณการเกิดโรค ณ ชวงเวลาปจจุบนั) 

 

 

 

 

 
๕๐ 



แบบ AIR 

 

 

รายงานรายเขต  

รอบท่ี ๓ (Annual Inspection Report) 

เขตตรวจราชการที ๑๔.  :  จังหวัดชัยภูมิ  นครราชสีมา  สุรินทร  บุรีรัมย 

การตรวจราชการรอบ Monitoring and Evaluation : 

         วันที่  ๒๕-๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๕   จังหวัดชัยภูมิ 

วันที่  ๓-๔      กรกฎาคม  ๒๕๕๕   จังหวัดสุรินทร 

วันที่  ๙-๑๐   กรกฎาคม  ๒๕๕๕   จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่  ๑๑-๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๕   จังหวัดบุรีรัมย 

โครงการพัฒนาสติปญญาเด็กปฐมวัย 

          สนับสนุนประเด็นนโยบายสําคัญเร่ือง   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) 
 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
 การสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร 

สถานที่  : ๑. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

     ๒. โรงพยาบาลบุรีรัมย 

        ๓. ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

     ๔. ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

หนวยรับตรวจ :    ๑. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

     ๒. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 

       ๓. สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

     ๔. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      ๕. สํานักงานประกันสังคมจังหวัด 

     ๖. สํานักงานเทศบาล 

     ๗. องคการบริหารสวนตําบล 

               ๘. ผูแทนภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน 

 

 

  ๕๑ 



มิติประสิทธิผล :   

จังหวัดชัยภูมิ    ยังเปนจังหวัดที่มีปญหาในเรื่อง หญิงต้ังครรภและเด็กแรกเกิดมีภาวะการขาดสารไอโอดีนใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๔  พบวา ระดับไอโอดีนในปสสาวะหญิงต้ังครรภต่ํากวา ๑๕๐ ไมโครกรัมตอลิตร รอยละ ๕๔.๘๒ 

(เปาหมายไมเกินรอยละ ๕๐)  และทารกแรกเกิดมีระดับฮอรโมนกระตุนตอมไทรอยด (TSH)  มากกวาเกณฑปกติรอยละ 

๖.๘๘  (เปาหมายไมเกินรอยละ ๓) ซึ่งถือวาเปนพ้ืนที่ขาดสารไอโอดีน เด็ก ๐-๕ ปมีพัฒนาการสมวัย ตามแบบตรวจ

พัฒนาการอนามัย ๔๙ ป ๒๕๕๔ รอยละ ๙๗.๒๗  (เปาหมายรอยละ ๙๐)แตจากการสํารวจตามแบบ Denver ๒ โดย

กรมอนามัย เมื่อป ๒๕๕๐ รอยละ ๖๘.๒ ยังต่ํากวาเกณฑ ดานสภาพแวดลอมเด็กปฐมวัย พบวาเด็กอยูในความดูแล

ของพอแมลดลง สวนใหญจะถูกสงเขาสูศูนยเด็กเล็กต้ังแตอายุยังนอย  มีศูนยเด็กเล็กทั้งหมด ๓๙๘ แหง ผานเกณฑ

ศูนยเด็กเล็กนาอยู ระดับดีมาก ๑๓๓ แหง คิดเปนรอยละ ๓๓.๔๑ ระดับดี ๑๗๕ แหง คิดเปนรอยละ ๔๓.๙๖ 

ระดับพ้ืนฐาน ๖๘ แหง คิดเปนรอยละ ๑๗.๐๘ รวม (พ้ืนฐาน+ดี+ดีมาก) ๓๗๖ แหง คิดเปนรอยละ ๙๔.๔๕ 

(เปาหมายรอยละ ๑๐๐) ซึ่งยังไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด จากสถานการณเบื้องตน จึงเปนปจจัยเชื่อมโยงไปสู

ระดับสติปญญาของเด็กวัยเรียน ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๕๔ กรมสุขภาพจิต ไดสํารวจสติปญญาเด็กวัยเรียน จังหวัด

ชัยภูมิ เปนจังหวัดที่เด็กวัยเรียนมี IQ<๑๐๐ ผลการสํารวจ เพียงรอยละ ๙๖.๑๖ ซึง่สอดคลองกับขอมูลระดับประเทศ 

จังหวัดชัยภูมิ ไดประชุมเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิโดยเปนการนําขอมูลที่ไดจาก “โครงการชัยภูมิ โฮม

แลง แปงบานแปงเมือง” ตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ ที่รวบรวมจากระดับพ้ืนที่ โดยการรวบรวมขอมูล

จากระดับอําเภอทุกอําเภอ ประกอบดวยขาราชการในระดับอําเภอ ผูนําทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน และประชาชนใน

พ้ืนที่ไดรวมกันเสนอปญหาและความตองการผานเวทีประชาคม เพ่ือนําปญหาและความตองการของประชาชนใน

ทองถิ่นมาสรุปเปนภาพรวมของการกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด ทีมคณะกรรมการฯไดนําประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค และกลยุทธ ตามแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสติปญญาเด็กปฐมวัย โดยการนํา

ประเด็นปญหา ใน ๕ เรื่อง คือ  การสงเสริมการบริโภคสารไอโอดีนในครัวเรือน/ การฝากครรภครั้งแรกชากวาอายุ

ครรภ ๑๒ สัปดาห/ การพัฒนา IQ  EQ  เดก็ ๐-๕ ป/ การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถานประกอบการ/ การ

พัฒนาศูนยเด็กเล็ก รวมกันดําเนินกิจกรรม เพ่ือแกปญหาตามภารกิจของหนวยงาน ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการ

ดําเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

จังหวัดสุรินทร มีการกําหนดเปาหมายของการพัฒนาสติปญญาเด็กไทย มาต้ังแต ปงบประมาณ ๒๕๕๔  มี
แนวทางและแผนการ การปองกันปญหาการขาดสารไอโอดีนหลังมีการประกาศพันธะสัญญาตามนโยบายการควบคุม
และปองกันการขาดสารไอโอดีน เพ่ือการพัฒนาเด็กไทย และกําหนดใหหมูบานไอโอดีน เปนองคประกอบหน่ึงของ
การประเมินอําเภอสุขภาพดีตามตัวชี้วัดการพัฒนาของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานหมูบานไอโอดีน ในโรงเรียน ศูนยเด็กเล็ก รานคา รานอาหาร หมูบาน สนับสนุนหนังสือเลมแรกสําหรับ
ทารกแรกเกิดที่มาคลอดในโรงพยาบาลทุกราย และในชวงอายุ ๖, ๑๒ เดือน/ติดตามประเมินมาตรฐานศูนยเด็กเลก็  
ปละ ๑ ครั้ง เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง     
  

จังหวัดนครราชสีมา  มีการสุมสํารวจการขาดสารไอโอดีน ตามโครงการเฝาระวังโรคขาดสารไอโอดีนในหญิง
ต้ังครรภ ตามระบบ Cyclic monitoring และปรับระบบเฝาระวังใหครอบคลุมประชากรหญิงตั้งครรภในทุกจังหวัด 
ในรอบป ๒๕๕๓-๒๕๕๕ โดยการตรวจปสสาวะในหญิงต้ังครรภ ที่มาฝากครรภครั้งแรกและยังไมไดรับยาเม็ดเสริม
ไอโอดีน(คาเปาหมายไมเกินรอยละ ๕๐) พบวา ป ๕๓ รอยละ ๖๗ และลดเหลือ รอยละ ๔๗.๗ ในป ๕๔ สําหรับป 
๒๕๕๕ อยูระหวางการดําเนินการ และเม่ือเปรียบเทียบระดับฮอรโมนกระตุนตอมไทรอยดในทารกแรกเกิดที่มีคา  

๕๒ 



THS มากกวา ๑๑.๒ มิลลิยูนิต/ลิตร ยอนหลัง ๕ ป พบวา ป ๕๑ รอยละ ๑๓.๑๔ ปปจจุบัน รอยละ ๗.๒๓  สําหรับ
เด็กปฐมวัย มีการตรวจและประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ดาน โดยใชอนามัย ๔๙ จะเห็นวาพัฒนาการและการ
เจริญเติบโตอยูในระดับคอนขางคงที่ 

จังหวัดบุรีรัมย  มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาสติปญญาเด็กไทย โดยดําเนินงานตาม โครงการพัฒนา
ศูนยเด็กเล็กในชุมชนและพัฒนาการเด็กและมีหนวยงานจากกระทรวงตางๆเขารวมเปนกรรมการ มีความกาวหนาใน
การดําเนินงานในทุกดาน ของการพัฒนาสติปญญาเด็กไทย ในทุกภาคสวน ทั้งในเรื่องควบคุมและปองกันการขาดสาร
ไอโอดีน มีความชัดเจนในเรื่องของการติดตามประเมินผล การประเมินการใชหนังสือเลมแรกของเด็ก  มีการติดตาม
และประเมินมาตรฐานศูนยเด็กเล็กนาอยูของกรมอนามัย และศูนยเด็กเล็กปลอดโรคของกรมควบคุมโรค โดยทีม
ประเมินระดับอําเภอ พรอมทั้งมีแผนงานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ศึกษาดูงานตนแบบใหแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ หรือ
ภาคีเครือขาย 

   สําหรับความครอบคลุมการใชเกลือเสริมไอโอดีนคุณภาพ ในครัวเรือน ผลการดําเนินงานพบวา ทุกจังหวัด มี

ความครอบคลุมการใชเกลือเสริมไอโอดีนคุณภาพในครัวเรือน ขณะที่การใชเกลือเสริมไอโอดีนคุณภาพ ในครัวเรือน  

ไมบรรลุเปาหมาย ขณะที่แตละจังหวัดมีรูปแบบการดําเนินงานโครงการที่แตกตางกันออกไป สวนที่คลายกันคือ การ

แตงต้ังคณะกรรมการระหับจังหวัดบูรณางานที่เก่ียวของกับคุณภาพชีวิตแมและเด็กไปพรอมๆกับการดําเนินงานเกลือ

เสริมไอโอดีน หรือดําเนินการภายใตโครงการสายใยรักแหงครอบครัว ประกาศนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน

โครงการฯแกเจาหนาที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ การจัดต้ังมุมสงเสริมพัฒนาการเด็กในคลินิกเด็กดีในโรงพยาบาลทุกแหง มี

การแจกหนังสือนิทาน Book start ใหกับแมหลังคลอดและเด็กอายุ ๖ เดือนและ ๑ ปทุกคนตามนโยบาย และ

ดําเนินการพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหไดมาตรฐานศูนยเด็กเล็กนาอยู  มีกิจกรรมการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในระดับ

สถานบริการและในชุมชน มีระบบการเฝาระวังฯในกลุมหญิงต้ังครรภ, เด็กทารกแรกเกิด และชุมชนโดยกลุม อย.นอย

เชี่ยวชาญ และสงเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนโดยชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๕๓ 



ผลการตรวจติดตามการจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการ 

  ๑. ความเสี่ยงดานแนวทางการดําเนินงานท่ีไมสอดคลองกัน (Key Risk Area) 

 K ๑ : ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักภาระรับผิดชอบ 

 K ๒ : ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของหนวยงานรับผิดชอบโครงการ 

ประเด็นความเส่ียง 

(๑) 

คาดัชนีความเสี่ยง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียงของ

หนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีประเมินได  

รอบ Progress Review 

(๔) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีประเมินได 

รอบ 

Monitoring/Evaluation 

(๕) 

การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเส่ียง) 

(๖) 

K ๑.๑ หนวยงานทุก

ภาคสวนกําหนด

แผนงานกิจกรรมไม

สอดคลองกับ

นโยบาย 

 ระดับยอมรับได  

 /   ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว    

     ท่ีสุด 

๑. การสื่อสารจากผูบริหารสู         ผูปฏิบัติ 

๒. มีการบรรจุโครงการนี้ไวใน 

แผนท่ียุทธศาสตรของจังหวัดและหนวยงานที่

เกี่ยวของ โดยมีแผน ปฏิบัติการ/งบประมาณ

รองรับ 

๓. มีแผนกํากับติดตามการใชจาย งบประมาณ

และมีการรายงานผล 

๔. ผูบ ริหารมีการกํากับติดตามการ ใช

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการและรายงาน

ผลความกาวหนา 

๕. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน (SOP) และมี

การสื่อสารใหผู ปฏิบัติงานรับทราบถือปฏิบัติ 

๖. มีคณะกรรมการนิเทศติดตามใหคําปรึกษา 

และประเมิน 

 

 ระดับยอมรับได  

 /   ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

/ ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

  มีการตืดตามการดําเนินการ จากจัดตั้ง

คณะกรรมการ การดําเนินงานโครงการ

พัฒนาสติปญญาเด็กไทย จากการ

ดําเนินงานรอบที่ ๒ ซึ่งมีคณะกรรม การที่

ประกอบไปดวยภาคเครือขายการ

ดําเนินงานในจังหวัดจากทุกภาคสวน  ผูนํา

ชุมชน/แกนนําในชุมชน อสม. เขามามีสวน

รวมในการทํากิจกรรมตางๆอยางตอเนื่อง 

มีการดําเนินงานตามแนวทางคอนขางที่จะ

ครอบคลุม มีการประสานงานและวาง

แผนการดําเนิน งานรวมกันอยางชัดเจน 

สําหรับนโยบายการจัดทําแผนงาน/

โครงการฯและการสื่อสารในประเด็น

ดังกลาว พบวามีการจัดทําแผนงาน/

โครงการแบบบูรณาการแผนงานเฉพาะใน

สวนของสาธารณสุข โดยมีนโยบายการ

ทํางานเพื่อใหบรรลุตามวัตถ ุประสงคของ

๕๔ 



ประเด็นความเส่ียง 

(๑) 

คาดัชนีความเสี่ยง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียงของ

หนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีประเมินได  

รอบ Progress Review 

(๔) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีประเมินได 

รอบ 

Monitoring/Evaluation 

(๕) 

การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเส่ียง) 

(๖) 

โครงการพัฒนาสติปญญาเด็กไทยที่วาดวย

การสงเสริมใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็ม

ศักยภาพรวมไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของ

เด็กไทยภายใตโครงการตางๆที่ไดวางแผน 

นอกจาก นี้ยังพบวาไดมีการส่ือสารนโยบาย

เบ้ืองตนโดยการจัดเปนวาระการประชุม

ประจําเดือนของเจาหนาสาธารณสุขใน การ

กํากับนิเทศติดตามผลและการจัดทํารายงาน

ความ กาวหนาการดําเนินงาน พบวา ได

วางแผนในการนิเทศงานโดยใชวิธีการตางๆ

ดังนี้ เชน ติดตามในวาระการประชุม

คณะกรรมการอนามัยแมและเด็ก ติดตามใน

กิจกรรมการประกวดศูนยพัฒนาเด็กเล็กนา

อยู การประกวดอสม.นมแมเพื่อสายใยรัก

แหงครอบครัว  จากรายงานการประเมิน

รับรองมาตรฐานศูนยเด็กเล็กนาอยู  จาก

รายงานการคัดกรองสุขภาพทารกเกิด  

รายงานโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแหง

ครอบครัว   รายงานความกาวหนาในการ

ติดตามประเมินผลงานกลางป/ปลายป และ

จากรายงานผลการสุมตรวจเกลือไอโอดีนใน

ครัวเรือน/โรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

๕๕ 



ประเด็นความเส่ียง 

(๑) 

คาดัชนีความเสี่ยง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียงของ

หนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีประเมินได  

รอบ Progress Review 

(๔) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีประเมินได 

รอบ 

Monitoring/Evaluation 

(๕) 

การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเส่ียง) 

(๖) 

K ๒.๑ ขาดการบูร

ณาการงานรวมกับ

หนวยงานอื่นท่ี

เกี่ยวของ 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 /  ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว    

     ท่ีสุด 

๑. มีแผนงานของจังหวัดที่บูรณาการทั้ง

หนวยงานในและนอกกระทรวงสาธารณสุข 

๒. มีหนวยงานอื่นรวมจัดทําแผนปฏิบัติการ 

และดําเนินการรวมกัน 

๓. มีทีมนิเทศงานจากทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

รวมดําเนินกิจกรรมและติดตามงานผลการ

ดําเนินงานรวมกัน 

๔. มีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู/ศึกษาดู

งานตนแบบ 

๕. นําขอมูลจากการดําเนินงานรวมกับ

หนวยงานอื่นมาวิเคราะหและพัฒนางาน 

 

 ระดับยอมรับได  

 /   ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

ทุกจังหวัด มีโครงการท่ีบูรณาการจาก

หนวยงานในและนอกกระทรวง

สาธารณสุขเขารวมดําเนินการ เชนจาก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พัฒนาการ

จังหวัด พัฒนาสังคมและ ความม่ันคงของ

มนุษย ซึ่งมีการกําหนดบทบาท กําหนด

นโยบายและดําเนินงานรวมกัน เพื่อ

พัฒนาศักยภาพทีมคณะทํางานรวมกัน 

เพ่ือพัฒนาสติปญญาแด็กในทุกดาน ทุก

จังหวัดไดสนับสนุน การใชหนังสือเลม

แรก ในทุกอําเภอ พรอมท้ังติดตามผล

การใช พรอมท้ังจัดทําแผนท่ีทางเดิน

ยุทธศาสตรตําบลนมแมรวมกัน มี

แผนงานในการแลกเปล่ียนเรียนรู/ศึกษา

ดูงานในพ้ินท่ี ท่ีไดดําเนินงานจนสามารถ

เปนตนแบบได รวมท้ังมีการนําขอมูลจาก

ผลการดําเนินงานมารวมกันวิเคราะห 

เพ่ือแกปญหาตอไป 

 

หมายเหตุ : ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยงท่ีหนวยรับตรวจมีแนวทางจัดการความเสี่ยง หรือผูตรวจราชการเสนอแนวทางจัดการความเสี่ยงไว 

    ๒.  ความเสี่ยงดานภาพลักษณทางการเมือง (Reputation and Political Risk) 

                             จากการประเมินความเสี่ยงดานน้ียังไมปรากฏปจจัยเสี่ยงในหมวดน้ี 
๕๖ 



    ๓. ความเสี่ยงดานการตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของประชาชน (Negotiation Risk) 

    N ๑ : ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามการมีสวนรวมของประชาชน ผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

  N ๒: ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักความเสมอภาค 

  N ๓: ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักการสนองตอบรับ 

ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเสี่ยง 

ที่หนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงของ

หนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเสี่ยง 

ท่ีประเมินได  

รอบ Progress Review 

(๔) 

คาดัชนีความเส่ียงท่ี

ประเมินได 

รอบ 

Monitoring/Evalu

ation 

(๕) 

การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเส่ียง) 

(๖) 

N ๑.๑ ประชาชน

กลุมเปาหมายไม

สามารถเขาถึงบริการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 /  ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว    

     ท่ีสุด 

๑..จังหวัดมีการพัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรม

ใหความรูแก ภาคีเครือขาย/แกนนําชุมชน/

ประชาชน เพื่อใหเห็นความสําคัญของการ

พัฒนาสติปญญาเด็กปฐมวัยเปดโอกาสให

ประชาชนเขามาเปนกรรมการรวมดําเนินการ

ในทุกระดับ 

๒ มี การผ ลัก ดัน น โยบาย สู พ้ืน ที่  โด ยใ ห

อาสาสมัคร เขารวมดําเนินการ 

๓.มีการดําเนินงานตามเกณฑหมูบานไอโอดีน 

เพื่อใหไดผลงานตามท่ีต้ังเปาไว 

๔.มีชองทางใหขอมูลขาวสาร/การรับฟงความ

ต อ ง ก า ร  ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ งป ร ะ ช า ช น

กลุมเปาหมาย/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

๕.มีการควบคุม กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยการเรียนรูสําหรับ

เด็กและครอบครัว ใหไดมาตรฐานหรือแนวทาง

 ระดับยอมรับได  

  /  ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

/ ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัด

จัดการ 

 ระดับจัดการ

โดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

 

๑.จังหวัดมีการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว

อยางตอเนื่อง ท้ังโครงการสงเสริมและ

พัฒนาอนามัยเจริญพันธ งานอนามัยแม

และเด็ก รวมทั้งสนับสนุนองคความรู 

แผนพัฒนาบุคลากร/กิจกรรมใหความรูแก

ภาคีเครือขาย เพ่ือใหเห็นความสําคัญและ

เปนการเพิ่มทักษะ 

๒.จังหวัดไดมีการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ 

เพื่อขับเคล่ือนการทํางาน และ จัดอบรม

เจาหนาท่ีเพ่ือเพ่ิมทักษะในการประเมิน

พัฒนาการเด็ก 

๓.จัดประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทางการ

ดําเนินงานในดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

และอาหารปลอดภัย ใหกับภาคีเครือขาย 

เพื่อนําไปพัฒนาศูนยเด็กเล็กในพื้นท่ีแบบ

บูรณาการ  

๕๗ 



ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเสี่ยง 

ที่หนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงของ

หนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเสี่ยง 

ท่ีประเมินได  

รอบ Progress Review 

(๔) 

คาดัชนีความเส่ียงท่ี

ประเมินได 

รอบ 

Monitoring/Evalu

ation 

(๕) 

การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเส่ียง) 

(๖) 

ท่ีกําหนดไว พรอมท้ังสรุปและวิเคราะหขอมูล

จากการดําเนินงาน/ความคิดเห็นของประชาชน

กลุมเปาหมาย/ผูมีสวนไดสวนเสีย และภาคี

เครือขายเพ่ือนํามาพัฒนางานในดานตาง ใหได

สําเร็จตามเปาหมาย 

 

 

 

๔.มีการขับเคลื่อนชุมชนหมูบานไอโอดีน 

โดยผูทรงคุณวุฒิ และนักจัดรายการวิทยุ

พรอมทั้งมีการกระตุนการทํางานตามเกณฑ

หมูบานไอโอดีน 

๕.จังหวัดไดจัดทําแนวทางในการควบคุม 

กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ใหไดมาตรฐานหรือแนวทาง

ท่ีกําหนด 

๖.จังหวัดบุรีรัมยไดจัดทําคูมือในการจัด

อาหารกลางวัน และอาหารวางสําหรับเด็ก

ในศูนยเด็กเล็กเพื่อใหไดคุณคาของ

สารอาหาร ตามมาตรฐานที่กําหนด 

๗.จังหวัดไดมีการจัดรายการวิทยุเพื่อ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นของประชาชน

อยางตอเนื่อง 

                                                

                                             

หมายเหตุ : ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยงท่ีหนวยรับตรวจมีแนวทางจัดการความเสี่ยง หรือผูตรวจราชการเสนอแนวทางจัดการความเสี่ยงไว 

๕๘ 



 
 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอื่น ๆ (ในพ้ืนท่ี) 

       ๑. เพ่ือใหการพัฒนาการของเด็กในศูนยเด็กเล็กเปนไปอยางสมวัย ควรมีการประเมินพัฒนาการเด็กอยาง 

                         ตอเน่ือง และครอบคลุมทุกศูนย เพ่ือจะไดทราบถึงการพัฒนาการและแนวทางในการแกไขปญหาได 

                         ทันทวงที  

        ๒. ควรจะมีการทบทวนการตรวจพัฒนาการเด็ก แกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เพ่ือความถูกตองในการประเมิน 

                          และแปลผล 

       ๓. ขอใหติดตาม ควบคุม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนที่ไดกําหนดไว 

       ๔. ควรมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานและสงขอมูลยอนกลับ ใหหนวยงานที่รวมดําเนินการทั้งในและนอก 

                          กระทรวง เพื่อจะไดทราบปญหาและใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป 

  ความเห็นของท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน  

  ไมมี 

 ขอเสนอแนะระดับนโยบาย (ขอเสนอแนะสวนกลาง) 

   ไมมี 

 

 

                                 ลงชื่อ        
                      (นายคํารณ  ไชยศิริ) 

                     ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
                        เขตตรวจราชการที่ ๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๕๙ 



แบบ AIR 

 

 

 

รายงานรายเขต 

รอบท่ี ๒ (Annual Inspection Report) 

เขตตรวจราชการท่ี ๑๔ : จังหวัด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร 

การตรวจราชการรอบ Monitoring and Evaluation : วันที ่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

               วันที่  ๓, ๙, ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

โครงการ  ปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน 

          สนับสนุนประเด็นนโยบายสําคัญเร่ือง  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) 
 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
 การสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร 

สถานท่ีตรวจ   : ๑. ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

   ๒. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

   ๓. ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

   ๔. โรงพยาบาลบุรีรัมย 

หนวยรับตรวจ  :  ๑. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  ๒. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

  ๓. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

  ๔. สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัด 

  ๕. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

                    ๖. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

  ๗. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

  ๘. องคการบริหารสวนจังหวัด 

  ๙. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

  ๑๐. สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

  ๑๑. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด 

  ๑๒. สมัชชาสุขภาพ/ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 

 

 

  ๖๐ 



มิติประสิทธิผล :  ระบุผลการดําเนินงานและการประเมินผลสําเร็จของแผนงาน/โครงการ (โดยสังเขป) 

 

๑. โครงการปองกันการตั้งครรภในวัยรุน 

๒. วัตถุประสงค  :  เพ่ือปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน 

๓. กลุมเปาหมาย :  วัยรุนอายุตํ่ากวา ๒๐ ป ทั้งในและนอกระบบสถานศึกษา 

  ๔.  ผลสําเร็จของโครงการ  

ตัวชี้วัดระดับกระบวนการ 

- ทุกภาคสวนในระดับจังหวัดมีแผนปฏิบัติการเพ่ือปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน ที่มาจากแผน
ยุทธศาสตรแบบบูรณการของจังหวัด 

- รอยละ ๕๐ ของสถานศึกษา (สังกัด สพฐ. สอศ. สกอ. และ สป.) มีการเรียนการสอนเพศศึกษารอบดาน 
- รอยละ ๓๐ ของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัด “คลินิกวัยรุน” ผาน

เกณฑมาตรฐานบริการสุขภาพที่เปนมิตรกับวัยรุนและเยาวชน 
- รอยละ ๓๐ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนปฏิบัติการปองกันการต้ังครรภไมพรอมในวัยรุน  ใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๕  
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ 

- รอยละวัยรุนทีใ่ชถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธครั้งลาสุดกับคูที่รูจักผิวเผินเพ่ิมขึ้น 
- รอยละวัยรุนที่ใชวิธีคุมกําเนิดดวยวิธีใดวิธีหน่ึงในการรวมเพศครั้งลาสุดกับแฟนหรือคูรักเพิ่มขึ้น 
- รอยละของแมอายุ ๑๐-๑๙ ป คลอดลดลง 

 

๕. ผลการดําเนินงาน 

  ๑. สถานศึกษาในเขตพ้ืนทีเ่ริ่มมีการจัดทําแผนการเรียนการสอนเพศศึกษารอบดาน ตามหลักสูตรขององคกรแพธ 

หรือหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกระบวนการสนับสนุนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมกับสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการจัดอบรมครูผูสอนเพศศึกษาเพ่ิมเติม และมีกระบวนการกํากับ 

ติดตาม ประเมินผล ในการนิเทศงานปกติของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางตอเน่ือง 

แตทั้งน้ีพบวาการสอนเพศศึกษารอบดานในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษายังนอยมาก เนื่องจากขอจํากัด

ดานหลักสูตร และความพรอมของบุคลากรในการสอนเพศศึกษา 

 ๒. มีการจัดต้ังและดําเนินงานบริการสุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน (คลินิกวัยรุน) ในโรงพยาบาลรัฐสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขทุกแหง สวนใหญสามารถประเมินตนเองตามมาตรฐานไดผานเกณฑระดับกระบวนการ และขอรับ

การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานบริการสขุภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชนจากทีมประเมินระดับเขต แตสวน

ใหญยังดําเนินงานในเชิงรับมากกวาเชิงรุก ทําใหยังมีกลุมวัยรุนมารับบริการจํานวนไมมากนัก แตทั้งนี้ในบางจังหวัดมี

การจัดต้ังคลินิกวัยรุนในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแลว เพื่อใหวัยรุนสามารถเขาถึงบริการไดงายขึ้น และมี

กระบวนการสรางเครือขายในสถานศึกษา สถานประกอบการเพ่ิมมากขึ้นดวย 

 ๓. ทุกจังหวัดมีการดูแลสื่อสรางสรรค สิ่งแวดลอมทางกายภาพและสังคม ไดเปนอยางดี มีการแตงต้ังคณะทํางานจาก

ทุกภาคสวนในการดําเนินงาน มีการปราบปรามสถานบันเทิงที่เปดใหวัยรุนอายุตํ่ากวา ๑๘ ปเขาใชบริการ มีการ

ปราบปรามแหลงคาประเวณี และการพรากผูเยาว โดยมีเจาหนาที่ตํารวจในพ้ืนที่เปนผูนํา มีการตรวจตราหอพักโดย

ผูแทนจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงในมนุษยจังหวัดรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ มีการจัดสรางลานกีฬาและมี

๖๑ 



กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น โดยไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งระดับ

จังหวัดและตําบล 

 ๔. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตระหนักถึงปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนเพิ่มมากขึ้น บางสวนมีการจัดทํา

แผนปฏิบัติการเพ่ือปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน โดยดําเนินงานรวมกับภาคประชาชน และสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด และมีการนําขอมูลการต้ังครรภในวัยรุนมาวิเคราะหสถานการณอยางเปนระบบมากขึ้น องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงใหการสนับสนุนงบประมาณจัดหาถุงยางอนามัย เพ่ือการคุมกําเนิดอยางถูกวิธี แตองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญขาดกระบวนการในการรณรงคสรางกระแสเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและคานิยมเรื่องเพศ

ในกลุมวัยรุน 

 ๕. สถานศึกษาใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเยาวชน ในรูปแบบชมรม To be Number ๑ โดยเนนให

ความสําคัญกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด แตยังขาดการบูรณาการกับการปองกันการตั้งครรภไมพรอมใน

วัยรุน และการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสภาเยาวชนโดยการมีสวนรวม

ของกลุมเยาวชนยังมีนอย 

๖. รอยละวัยรุนที่ใชถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธครั้งลาสุดกับคูที่รูจกัผิวเผิน มีแนวโนมใกลเคียงกับปที่ผานมา คือ 

รอยละ ๖๙.๖ ในป ๒๕๕๔ และรอยละ ๖๖.๓ ในป ๒๕๕๕ (ขอมูลถึง ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕) สวนรอยละวัยรุนที่

ใชวิธีคุมกําเนิดดวยวิธีใดวิธีหนึ่งในการรวมเพศครั้งลาสุดกับแฟนหรือคูรัก มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น คือ รอยละ ๓๗.๒ ในป 

๒๕๕๔ เปนรอยละ ๔๙.๑ ในป ๒๕๕๕ (ขอมูลถึง ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕) และรอยละของแมอายุ ๑๐-๑๙ ป มี

แนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง คือจากรอยละ ๑๙ ในป ๒๕๕๓ เปนรอยละ ๑๙.๕ ในป ๒๕๕๔ และรอยละ ๒๐.๒ ในป 

๒๕๕๕ (ขอมูลถึง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕) 

 

๖. ปญหาและอุปสรรค 

  ๑. สถานศึกษามีการสอนเพศศึกษาแบบรอบดานแลว แตยังขาดดานคุณภาพและความตอเนื่องของการสอน 

ทั้งจากสาเหตุของบุคลากรที่ขาดความรูความสามารถ เวลาที่มีจํากัด หรือการสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียนบาง

แหง 

  ๒. โรงพยาบาลที่จัดตั้งคลินิกวัยรุนสวนใหญ ยังเนนบริการในเชิงรับมากกวาเชิงรุก 

  ๓. สภาพแวดลอมทางสังคมมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหการดําเนินงานจําเปนตองมีการปรับปรุง

พัฒนาระบบอยางตอเน่ือง เพ่ือใหการลดปจจัยเสี่ยงที่มีตอวัยรุนดําเนินไปไดดวยด ี

  ๔. องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก มีขอจํากัดดานงบประมาณ ที่ตองจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดการ

ดานสาธารณูปโภคตางๆ ทําใหงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนมีจํากัด 

  ๕. การจัดกิจกรรมตางๆ ที่มีวัยรุนเขามารวมกิจกรรม ยังขาดการมีสวนรวมของวัยรุน ในการริเริ่ม สรางสรรค

เพื่อดําเนินกิจกรรม สวนใหญเปนผูรับผิดชอบจากหนวยงานตางๆ เปนผูดําเนินงาน และมีวัยรุนเขามารวมกิจกรรม

เพียงเทาน้ัน 

  ๖. กระบวนการบูรณาการในภาพจังหวัด ยังเปนลักษณะคณะกรรมการตามรายชื่อ แบงภาระงานตาม

ภาระหนาที่เดิมของแตละหนวยงาน ทําใหกระบวนการบูรณการยังไมเกิดขึน้อยางแทจริง 

 

 
๖๒ 



  ผลการตรวจติดตามการจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการ 

   ๑. ความเสี่ยงดานแนวทางการดําเนินงานท่ีไมสอดคลองกัน (Key Risk Area) 

   K ๑ : ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักภาระรับผิดชอบ 

   K ๒ : ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของหนวยงานรับผิดชอบโครงการ 

ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีประเมินได  

รอบ Progress Review  

(๔) 

คาดัชนีความเส่ียงที่ประเมินได 

รอบ Monitoring/Evaluation 

(๕) 

การประเมินผลการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยง) 

 (๖) 

K๑.๑ สถานศึกษามีการ

กําหนดจัดการเรียนการ

สอนเพศ ศึกษารอบดาน

และกิจกรรมอื่นๆ เพ่ือ

การปองกันการต้ังครรภ

ไมพรอมในวัยรุนไม

ครอบคลุมทุกสถานศึกษา 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง 

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว    

     ที่สุด 

๑. สถานศึกษามีการกําหนดจัดการ

เรียนการสอนเพศศึกษารอบดาน 

จํานวน ๑๖ คาบ/ปการศึกษา โดยใชทั้ง

หลักสูตรบูรณาการของกระทรวง

สาธารณสุข และหลักสูตร PATH ท่ีเนน

การมีสวนรวมของผูเรียนเปนหลัก สวน

ใหญจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนํา

รอง และกําลังมีการขยายผลในโรงเรียน

ประถมศึกษาและโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาอื่นๆ ตอไป 

๒. มีการจัดต้ังคณะทํางานติดตาม

และประเมินผลในการติดตามนิเทศการ

ใชหลักสูตรเพศศึกษารอบดานใหมี

ประสิทธิภาพ โดยความรวมมือของกลุม

นิเทศและประเมินผล สํานักงานเขต

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็วท่ีสุด 

     ๑. สถานศึกษาสวนใหญมีการ

จัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบดาน

แลว แตบางแหงยังขาดในดานคุณภาพ

ของการสอน จากบุคลากรท่ียังไมผาน

การอบรมการสอนเพศศึกษา 

     ๒. มีคณะทํางานเพ่ือการติดตาม

นิเทศความกาวหนาการสอนเพศศึกษา 

จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และมี

การรายงานผลการนิเทศอยางตอเนื่อง 

     ๓. การดําเนินงานรวมกันระหวาง

โรงเรียนและโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล เร่ิมมีความชัดเจนในการ

ดําเนินงาน แตยังขาดการสนับสนุนจาก

๖๓ 



ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีประเมินได  

รอบ Progress Review  

(๔) 

คาดัชนีความเส่ียงที่ประเมินได 

รอบ Monitoring/Evaluation 

(๕) 

การประเมินผลการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยง) 

 (๖) 

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ

บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ มีการ

รายงานผลรายเดือนอยางสมํ่าเสมอ และ

จัดประชุมคณะทํางานขับเคล่ือนการ

เรียนการสอนเพศศึกษาระดับจังหวัดทุก

เดือน 

๓. มีการทํางานรวมกันระหวาง

โรงเรียนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล โดยเร่ิมทําท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

โดยมีโรงเรียนและโรงพยาบาลเขารวม

อยางละ ๔๐๐ แหง ท้ังโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ

อาชีวศึกษา ท้ังนี้เพื่อสนับสนุนการสง

ตอและประชาสัมพันธบริการให

คําปรึกษาอนามัยเจริญพันธุ  และมี

บุคลากรสาธารณสุขชวยจัดการเรียนรู

ในชั่วโมงเร่ืองโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ การใชถุงยางอนามัย  วิธี

คุมกําเนิด และอันตรายจากการทํา

แทง 

หนวยงานตางๆ และขาดระบบสงตอท่ี 

มีประสิทธิภาพ 

     ๔. การจัดประชุมช้ีแจงผูบริหาร

โรงเรียน จัดอบรมครูผูสอนเพศศึกษา

เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเปนการปรับทัศนคติ

และเสริมสรางสมรรถนะในการทํางาน

มากข้ึน 

     ๕. โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรม

เสริมการใหความรู นอกบทเรียนนอย 

สวนใหญเนนการสอนเพศศึกษาใน

หองเรียน 

     ๖. ทุกจังหวัดมีแผนในการจัดเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู และสรุปบทเรียน ป

ละ ๑ คร้ัง แตสวนใหญจะดําเนินงานใน

ปลายปงบประมาณ 

๖๔ 



ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีประเมินได  

รอบ Progress Review  

(๔) 

คาดัชนีความเส่ียงที่ประเมินได 

รอบ Monitoring/Evaluation 

(๕) 

การประเมินผลการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยง) 

 (๖) 

๔. มีการสรางแกนนําเยาวชนใน

ระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส เพ่ือทํา

หนาที่ในการจัดกิจกรรมกลุมเรียนรู

และสงตอเพ่ือน โดยมีโรงพยาบาลใน

พื้นท่ีใหคําปรึกษาในการดําเนินงาน 

๕. จัดประชุมช้ีแจงผูบริหาร

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการสอน

เพศศึกษารอบดาน เพ่ือหารือ

ยุทธศาสตรการดําเนินงานเพศศึกษา

ในโรงเรียนรวมกัน และมีการจัด

อบรมครูสอนเพศศึกษา และวิทยากร

ระดับอําเภอ/ ตําบลเพ่ิมเติม 

๖. จัดกิจกรรมเสริมใหความรู สราง

ความตระหนัก (เชน กิจกรรม UP TO 

ME) แนะนําและบริการปรึกษาเพื่อ

ปองกันการตั้งครรภไมพรอม 

โรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส

ในวัยรุน อยางตอเนื่องและครอบคลุม 

รวมทั้งพัฒนากิจกรรมทางเลือกอื่นๆ 

๖๕ 



ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีประเมินได  

รอบ Progress Review  

(๔) 

คาดัชนีความเส่ียงที่ประเมินได 

รอบ Monitoring/Evaluation 

(๕) 

การประเมินผลการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยง) 

 (๖) 

เชน การจัดศูนยการเรียนรู จัดสรร

พ้ืนท่ีและเวลาสําหรับกิจกรรมกลุม

เยาวชน 

๗. มีการสรุปบทเรียน และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

K๑.๑.๑ สถานศึกษา

หลายแหงยังขาดคุณภาพ

และความตอเนื่องในการ

จัดการเรียนการสอน

เพศศึกษารอบดานและ

กิจกรรมอื่นๆ เพ่ือการ

ปองกันการต้ังครรภไม

พรอมในวัยรุน 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง 

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจดัการโดยเร็ว    

     ที่สุด 

๑.จังหวัดใหงบประมาณการ

สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

เครือขายเยาวชนในพ้ืนที่  การติดตาม

ประเมินผล และการแลกเปล่ียนเรียนรู   

๒. สงเสริมการบูรณาการ รวมกัน

ระหวางสวนตางๆ   ท่ีเกี่ยวของ 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

 

 

     ๑. จังหวัดสนับสนุนงบประมาณ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร เครือขาย

เยาวชนในพ้ืนท่ี เพ่ือการสอนเพศศึกษา

ในโรงเรียนทุกแหงอยางมีประสิทธิภาพ 

และเกิดการบูรณาการระหวางภาคสวน

ตางๆ 

๖๖ 



ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีประเมินได  

รอบ Progress Review  

(๔) 

คาดัชนีความเส่ียงที่ประเมินได 

รอบ Monitoring/Evaluation 

(๕) 

การประเมินผลการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยง) 

 (๖) 

K๑.๑.๒ สถานศึกษาและ

หนวยงานสาธารณสุข ยัง

ไมมีขอตกลงการ

ดําเนินงาน ในเร่ืองการ

ดําเนินงานแบบจับคู เพ่ือ

การดําเนินงานการ

ปองกันไมพรอม 

 

 

 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง 

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว    

     ที่สุด 

๑. การดําเนินงานตามกลไกการ

จับคูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา และสังกัด องคการ

บริหารสวนจังหวัด ซึ่งเปนโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญในระดับจังหวัด

จับคูกับสถาบันการศึกษาอุดมศึกษา 

ซึ่งกําลังดําเนินการทําขอตกลงรวมกัน

ระหวางผูบริหาร และผลักดันในการ

ดําเนินการจัดการเรียนรู 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

 

     ๑. เร่ิมมีการดําเนินงานระหวาง

สถานศึกษาและสถานบริการสารณสุข

มากข้ึน มีระบบการดูแลท่ีชัดเจนขึ้น แต

ยังขาดระบบการสงตอและการการ

สนับสนุนจากหนวยงานอื่น  ๆ

K๑.๒ โรงพยาบาลมี

กิจกรรมและการบริการ

เพื่อปองกันการ 

ต้ังครรภไมพรอม โรค 

ติดตอทางเพศ สัมพันธ

และเอดสในวัยรุนไม

ครอบคลุมทุกแหง 

 ระดับยอมรับได 

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว    

     ที่สุด 

๑. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

กําหนดใหสถานบริการในสังกัด จัดตั้ง

สถานบริการท่ีเปนมิตรสําหรับเด็กและ

เยาวชน (คลินิกวัยรุน) ในรูปแบบการ

มีสวนรวมของทีมสหวิชาชีพ มีการ

วางแผนงานอยางเปนระบบทั้งเชิงรุก

และเชิงรับเพ่ือการจัดบริการแกวัยรุน 

มีระบบการสงตอไปยังโรงพยาบาล

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็วท่ีสุด 

     ๑. ทุกโรงพยาบาลมีการจัดต้ัง

คลินิกวัยรุน โดยการมีสวนรวมจากสห

วิชาชีพ มีบริการชองการการให

คําปรึกษาที่หลากหลายและเขาถึงงาย  

แตสวนใหญยังมีการดําเนินงานในเชิง

รับมากกวาเชิงรุก 

 

๖๗ 



ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีประเมินได  

รอบ Progress Review  

(๔) 

คาดัชนีความเส่ียงที่ประเมินได 

รอบ Monitoring/Evaluation 

(๕) 

การประเมินผลการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยง) 

 (๖) 

ศูนยประจําจังหวัด หรือสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดท่ีมีการจัดต้ังคลินิก

ใหการดูแลแบบสวนบุคคล ในรายท่ีมี

ความจําเปน 

๒. การประชุมคณะทํางานคลินิก

วัยรุนในโรงพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณการทํางาน และผลักดัน

ใหโรงพยาบาลที่ยังไมไดดําเนินการ

จัดต้ังคลินิกวัยรุน ดําเนินการใหสําเร็จ

ตอไป 

๓. จัดประชุมเพ่ือวางแนวทางการ

เก็บขอมูล และอบรมการสื่อสารเร่ือง 

อนามัยเจริญพันธุเพ่ือปองกันการ

ตั้งครรภ และปองกันการโรคทาง

เพศสัมพันธ การคุมกําเนิดใหแก

เครือขายในระดับอําเภอ เพ่ือทําหนาท่ี

ใหบริการเชิงรุก 

๔. มีสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

กิจกรรมคลินิกวัยรุน ประชาสัมพันธ

     ๒. มีการเก็บรวบรวมขอมูลใน

พื้นท่ีเกี่ยวกับสถานการณตั้งครรภใน

วัยรุนเพ่ิมมากข้ึน 

   ๓. โรงพยาบาลสวนใหญดําเนินการ

คลินิกวัยรุนอยางมีมาตรฐาน สามารถ

ประเมินตนเองผานตามเกณฑ

มาตรฐานของกรมอนามัยและกรม

ควบคุมโรค และขอรับการประเมิน

รับรองจากทีมประเมินระดับเขตตอไป 

๖๘ 



ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีประเมินได  

รอบ Progress Review  

(๔) 

คาดัชนีความเส่ียงที่ประเมินได 

รอบ Monitoring/Evaluation 

(๕) 

การประเมินผลการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยง) 

 (๖) 

ชองทางการติดตอ ท้ังระบบโทรศัพท 

และอินเตอรเน็ต ในสถานศึกษาทุก

แหง 

๕. จังหวัดจัดประชุมโรงพยาบาล

และภาคีเครือขายใหเกิดระบบบริการ

สุขภาพสําหรับวัยรุนท่ีเช่ือมโยงระดับ

ชุมชน สถานศึกษา สถาน

ประกอบการ โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล เพื่อใหวัยรุนเขาถึงและ

ใชบริการอยางมีคุณภาพ โดยคํานึง

ความเปนสวนตัวและการรักษา

ความลับ 

๖. ดําเนินการขอรับการประเมิน

เพ่ือรับรองมาตรฐานสถานบริการท่ี

เปนมิตรสําหรับเด็กและเยาวชน ตาม

เกณฑของกรมอนามัย ท้ังใน

โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาล

ชุมชน 

๖๙ 



ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีประเมินได  

รอบ Progress Review  

(๔) 

คาดัชนีความเส่ียงที่ประเมินได 

รอบ Monitoring/Evaluation 

(๕) 

การประเมินผลการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยง) 

 (๖) 

K๑.๒.๑ โรงพยาบาล 

หลายแหงยังขาดการ

ดําเนินงานเชิงรุก  ทําให

ขาดความครอบคลุม  

คุณภาพและความ

ตอเนื่องในการดําเนินการ

เพื่อการปองกันการ

ต้ังครรภไมพรอม   

 ระดับยอมรับได 

 ระดับเฝาระวัง 

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว    

     ที่สุด 

๑. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลทุกแหงในการจัดบริการ

เชิงรับและเชิงรุกตามมาตรฐานบริการ

สุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและ

เยาวชน 

๒. พัฒนาระบบเฝาระวังในกลุม

หญิงตั้งครรภตํ่ากวา ๒๐ ป 

๓. สงเสริมการนําขอมูลมาใชในการ

วิเคราะหสถานการณ  และการ

นําเสนอขอมูลในสวนท่ีเกี่ยวของ  

รวมถึงการคืนขอมูลสูชุมชน/ สวน

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

๔.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคี

เครือขาย  สรางการมีสวนรวมในทุก

กระบวนการ 

๕. การพัฒนาและเช่ือมโยงระบบสง

ตอ ในระดับตางๆ เชน เช่ือมโยงกับ

ระบบชวยเหลือนักเรียน บริการ

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

 

 

     ๑. โรงพยาบาลสวนใหญยังมีการ

ดําเนินงานคลินิกวัยรุนในเชิงรับมากกวา

เชิงรุก โดยเนนการใหคําปรึกษาใน

โรงพยาบาลมากกวาการสอนเพศศึกษา 

หรือการดําเนินกิจกรรมกับชุมชน 

๗๐ 



ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีประเมินได  

รอบ Progress Review  

(๔) 

คาดัชนีความเส่ียงที่ประเมินได 

รอบ Monitoring/Evaluation 

(๕) 

การประเมินผลการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยง) 

 (๖) 

ปรึกษาในสถานศึกษา 

K๑.๓ ส่ิงแวดลอมทาง

กายภาพและทางสังคมยัง

ไมปลอดภัยและเขมแข็ง 

 

 

 

 ระดับยอมรับได 

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว    

     ที่สุด 

๑. จังหวัดมีคณะอนุกรรมการ

พัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค

จังหวัดจากทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและ

เอกชน เพ่ือกําหนดแผนการ

ปฏิบัติงานประจําป ท้ังยังมีการ

สงเสริมใหเยาวชนผลิตส่ือสรางสรรค

ในการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

๒. จังหวัดมีการจัดกิจกรรม/ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็ก

และเยาวชน และประชาชนในดาน

ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 

จารีตตางๆ รวมท้ังลานดนตรี และ

กีฬา โดยเนนการทํากิจกรรมในวัน

สําคัญทางศาสนา โดยประสานงาน

กับสถานศึกษาและองคการบริหาร

สวนทองถ่ิน 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

 ระดับยอมรับได  

ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็วท่ีสุด 

     ๑. จังหวัดมีคณะอนุกรรมการ

พัฒนาส่ือปลอดภัยฯ ทุกจังหวัด มีการ

ดําเนินงานเพ่ือปองกันแกไขปญหาส่ือใน

ระดับจังหวัดอยางตอเนื่อง 

     ๒. จังหวัดมีกิจกรรมเพื่อเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมใหแกวัยรุน โดยสวน

ใหญจัดกิจกรรมในวันสําคัญ เชน วัน     

วิสาขบูชา วันวาเลนไทน 

     ๓. จังหวัดมีการดูแลจัดระเบียบ 

สถานบันเทิง หอพัก เพ่ือลดปจจัยเส่ียง

ตอวัยรุนอยางตอเนื่อง 

๗๑ 



ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีประเมินได  

รอบ Progress Review  

(๔) 

คาดัชนีความเส่ียงที่ประเมินได 

รอบ Monitoring/Evaluation 

(๕) 

การประเมินผลการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยง) 

 (๖) 

๓. จังหวัดปราบปรามสถานบันเทิงท่ี

เปดใหวัยรุนอายุตํ่ากวา ๑๘ ป เขามา

ใชบริการ 

๔. คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ดําเนินงาน

รวมกับสํานักงานตํารวจภูธรภาค 

สถานศึกษา สถานประกอบการ

โรงงาน สถานบันเทิง และเครือขาย

ภาคเอกชน ในการปราบปรามแหลง

ขายบริการทางเพศ/ การคาประเวณี 

และการพรากผูเยาว 

K๑.๓.๑ สภาพแวดลอม 

ทัศนคติ  คานิยมทาง

สังคม  และรูปแบบการ

ดําเนินชีวิต พฤติกรรม

เสี่ยง เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง 

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว    

     ที่สุด 

๑. มีนโยบายและการสนับสนุนการ

ติดตามสถานการณในระดับจังหวัดที่

ชัดเจน 

๒. มีระบบการเฝาระวัง หรือขอมูล

การติดตามสถานการณ  ตามบทบาท

หนาที่ และมีการวิเคราะหขอมูล

รวมกันอยางรอบดาน รวมท้ังการ

นําเสนอขอมูลระหวางสวนตางๆ ใน

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

     ๑. สถานการณการเปล่ียนแปลง

ดานสังคมมีความรวดเร็ว ยากจะตามได

ทัน ทําใหการดําเนินงานยังเนนการ

ดําเนินการในรูปแบบเดิมอยู ยังขาด

ภาคีเครือขายในการดูแลเฝาระวัง

สถานท่ีเส่ียงตางๆ 

๗๒ 



ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีประเมินได  

รอบ Progress Review  

(๔) 

คาดัชนีความเส่ียงที่ประเมินได 

รอบ Monitoring/Evaluation 

(๕) 

การประเมินผลการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยง) 

 (๖) 

ทุกระดับ(การคืนขอมูลในสวนที่

เกี่ยวของ) 

๓. มีการประสานความรวมมือ

ระหวางภาคีเครือขาย  ตามบทบาท

หนาที่อยางชัดเจน  

๔. สงเสริมและผลักดันการรณรงค

การใหคุณคากับตนเองในการดําเนิน

ชีวิต สงเสริมเยาวชนตนแบบในชุมชน 

ในทุกๆ ดาน 

 

 

K๒.๑ ขาดการบูรณาการ

ของทุกภาคสวนในการ

วางแผนและ 

ดําเนินงานตามแผน 

ปฏิบัติการเพ่ือปองกันการ

ต้ังครรภไมพรอมในวัยรุน

ของจังหวัด 

 ระดับยอมรับได 

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว    

     ที่สุด 

๑. จัดทําและใชชุดขอมูลเพ่ือ

วางแผนปองกันการตั้งครรภไมพรอม

ในวัยรุน โดยสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล และ

รายงานผลการดําเนินงานตาม

กิจกรรมโครงการฯ 

๒. จังหวัดแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอนามัย

การเจริญพันธุระดับจังหวัดที่บูรณา

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสดุ 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็วท่ีสุด 

 

 

     ๑. จังหวัดมีการบูรณาการทุกภาค

สวน มีการจัดต้ังคณะทํางานในระดับ

จังหวัด ไดรับการสนับสนุนจากผูวา

ราชการจังหวัด และหนวยงานตางๆ 

อยางดี 

     ๒. จังหวัดมีระบบรายงาน

ความกาวหนาในการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง โดยมีสํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงมนุษยจังหวัดเปนผู

๗๓ 



ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีประเมินได  

รอบ Progress Review  

(๔) 

คาดัชนีความเส่ียงที่ประเมินได 

รอบ Monitoring/Evaluation 

(๕) 

การประเมินผลการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยง) 

 (๖) 

การจากทุกภาคสวนท่ีมีเปาหมาย

ปองกันการต้ังครรภในวัยรุน และมี

การดําเนินงาน จัดทํายุทธศาสตร

ระดับจังหวัด และจัดทําแผนบูรณา

การรวมกันของทุกหนวยงาน ในป 

๒๕๕๕ -๒๕๕๖ 

๓. จังหวัดมีการกําหนด

วัตถุประสงครวมที่ชัดเจน รวมท้ังการ

แบงกลุมเปาหมายในการดําเนินการ 

และการกําหนดบทบาทภาระหนาท่ี

ชัดเจน    

๔. จังหวัดจัดเวทีใหภาคีและ

เครือขายท่ีรับผิดชอบการดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรเพ่ือปองกันการ

ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนจัดทํา

แผนปฏิบัติการรวมกัน มีการสัมมนา

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ กลไกในการ

ปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหาเด็ก

และเยาวชนตั้งครรภไมพรอมแก

รวบรวมขอมูล 

     ๓. จังหวัดมีการจัดอบรมพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรระดับตางๆ เพ่ือ

ดําเนินงานปองกันการตั้งครรภไมพรอม

ในวัยรุนอยางมีประสิทธิภาพ 

๗๔ 



ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีประเมินได  

รอบ Progress Review  

(๔) 

คาดัชนีความเส่ียงที่ประเมินได 

รอบ Monitoring/Evaluation 

(๕) 

การประเมินผลการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยง) 

 (๖) 

ผูปฏิบัติงานดานเด็ก   

๕. จังหวัดจัดเวทีติดตาม

ความกาวหนา ประเมินผล สรุป

บทเรียน และกําหนดทิศทางรวมกัน 

โดยมี พมจ. เปนผูรวมรวมขอมูล

แผนงานทุก ๓ เดือน และสํานักงาน

สาธารณสุขชวยประสานงาน

ขับเคล่ือนงานในพ้ืนที่ และจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู และนําเสนอผลงาน

รวมกันในระดับจังหวัดปละ 1 คร้ัง 

๖. ดําเนินการจัดตั้งศูนยการเรียนรู

ชุมชนตนแบบ โดยมีการดําเนินงาน

รวมกันในระบบการสงตอ และ

ใหบริการระหวางสถานบริการ

สาธารณสุขและโรงเรียนในทุกอําเภอ 

โดยเร่ิมที่จังหวัดชัยภูมิเปนแหงแรก 

๗. จังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ

คุมครองเด็กและเยาวชน ตาม  พรบ. 

และแตงต้ังคณะทํางานฯ ชุดยอย ๔ 

๗๕ 



ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีประเมินได  

รอบ Progress Review  

(๔) 

คาดัชนีความเส่ียงที่ประเมินได 

รอบ Monitoring/Evaluation 

(๕) 

การประเมินผลการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยง) 

 (๖) 

ชุด เพื่อการดําเนินงานที่ครอบคลุม

และมีประสิทธิภาพ 

๙. จัดอบรม/ พัฒนาศักยภาพ

บุคลากร/ ผูเกี่ยวของระดับอําเภอ/

ตําบล (รพ.สต., อปท., ผูนําชุมชน, 

สถานศึกษา, แกนนําเยาวชน) เพ่ือ

ปรับทัศนคติ เสริมสรางความรูความ

เขาใจ การวิเคราะหสถานการณใน

เยาวชน และผลักดันใหเกิดการวาง

แผนการดําเนินงาน/ เกิดแผนบูรณา

การระดับอําเภอ/ตําบล 

K๒.๑.๑ ขาดคณะทํางาน

ดานคุมครองสิทธิในการ

ปกปด และคุมครอง วัยรุน

ท่ีต้ังครรภไมพรอม 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว    

     ที่สุด 

๑. จัดต้ังคณะทํางานดานคุมครอง

สิทธิและรณรงคสิทธิดานตางๆ  สราง

ความตระหนักตอชุมชนถึงปญหาท่ี

เกิดข้ึน ใหเกิดการยอมรับและเขามามี

สวนรวมในการแกไขปญหา  

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

 ระดับยอมรับได  

ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

     ๑. ยังขาดคณะทํางานดานการ

คุมครองสิทธิวัยรุนท่ีตั้งครรภ สวนใหญ

เปนการดําเนินงานของแตละหนวยงาน 

ยังขาดการบูรณาการในภาพรวม 

๗๖ 



ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีประเมินได  

รอบ Progress Review  

(๔) 

คาดัชนีความเส่ียงที่ประเมินได 

รอบ Monitoring/Evaluation 

(๕) 

การประเมินผลการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยง) 

 (๖) 

K๒.๒ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมีสัดสวนการ

ดําเนินงานปองกันการ

ต้ังครรภในวัยรุนแบบ

บูรณาการในระดับต่ํา 

 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง 

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว    

     ที่สุด 

๑. คืนขอมูล สถานการณการ

ตั้งครรภ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

และเอดสในวัยรุนใหแก อปท. ชุมชน 

และมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี

สนใจท่ีจะดําเนินเก็บรวบรวมขอมูล

วัยรุน และจํานวนวัยรุนต้ังครรภ เพ่ือ

การนําไปใชประโยชนในการกําหนด

แผนการดําเนินงาน   

๒. องคการบริหารสวนทองถิ่นมี

การจัดทํานโยบาย  แผนงาน  และ

การดําเนินงานสนับสนุน เพ่ือปองกัน

การต้ังครรภไมพรอมในวัยรุน โดย

บูรณาการเขากับงานปองกันโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธและเอดส หรือกองทุน

สุขภาพตําบล 

๓. ผลักดัน อปท. สนับสนุน

งบประมาณ/จัดหา/สงเสริมการเขาถึง

และใชถุงยางอนามัย และสงเคราะห

เบ้ียยังชีพใหผูติดเชื้อ เอชไอวี 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

 

 

     ๑. อปท. มีการใชขอมูล และ

สถานการณการต้ังครรภในวัยรุนเพ่ือใช

ในการวางแผนปฏิบัติงาน แตบางแหง

ยังขาดขอมูลเชิงประจักษเพ่ือสราง

ความตะหนักใหกับผูบริหาร 

     ๒. อปท. มีการสนับสนุนถุงยาง

อนามัยใหแกสถานบริการสาธารณสุข

มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงของวัยรุน

มากข้ึน 

     ๓. อปท.ขนาดเล็ก มีขอจํากัดดาน

งบประมาณ ทําใหจัดสรรงบประมาณ

เพ่ือการดําเนินงานปองกันการตั้งครรภ

ในวัยรุนมีจํากัด 

๗๗ 



ประเด็นความเสี่ยง 

(๑) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(๒) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(๓) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีประเมินได  

รอบ Progress Review  

(๔) 

คาดัชนีความเส่ียงที่ประเมินได 

รอบ Monitoring/Evaluation 

(๕) 

การประเมินผลการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยง) 

 (๖) 

๔. ผลักดัน อปท. มีการรณรงค

สรางกระแสเพ่ือปรับทัศนคติและ

คานิยมเร่ืองเพศท่ีเหมาะสมและ

ปลอดภัย   

๕. ผลักดันและสงเสริม อปท. เปน

เจาภาพหลักใหสถานศึกษาในสังกัด

จัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบ

ดานอยางตอเนื่องและครอบคลุม 

หมายเหตุ : ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยงท่ีหนวยรับตรวจมีแนวทางจัดการความเสี่ยง หรือผูตรวจราชการเสนอแนวทางจัดการความเสี่ยงไว 

๒.  ความเสี่ยงดานภาพลักษณทางการเมือง (Reputation and Political Risk) 

               จากการประเมินความเสี่ยงดานน้ียังไมปรากฏปจจัยเสี่ยงในหมวดนี ้

 

 

 

๗๘ 



๓. ความเสี่ยงดานการตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของประชาชน (Negotiation Risk) 

 N ๑ : ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามการมีสวนรวมของประชาชน ผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

 N ๒: ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักความเสมอภาค 

 N ๓: ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักการสนองตอบรับ 

ประเด็นความเส่ียง 

(1) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(2) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความ

เส่ียงของหนวยรับตรวจ 

(3) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่ประเมินได  

รอบ Progress Review   

(4) 

คาดัชนีความเส่ียงท่ีประเมินได 

รอบ Monitoring/Evaluation 

(5) 

การประเมินผลการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยง) 

 (6) 

N๑.๑ วัยรุนท้ังในและ

นอกสถานศึกษาขาด

ความรูความเขาใจและ

ความตระหนักในการ

หลีกเลี่ยงการมีเพศ 

สัมพันธท่ีไมปลอดภัย 

และขาดการมีสวนรวม

ในการปองกันการ

ต้ังครรภไมพรอม 

โรคติดตอทางเพศ 

สัมพันธและเอดส 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง 

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว    

     ที่สุด 

๑. ภาคีเครือขายสนับสนุนให

แกนนําวัยรุน ในรูปแบบของสภา

เยาวชน จัดกิจกรรมปองกันการ

ต้ังครรภไมพรอม โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ และเอดส ในสถานท่ีท่ีมี

วัยรุนจํานวนมาก ไดแก โรงเรียน 

สถานประกอบการ สถานศึกษา และ

ชุมชน อยางตอเนื่อง โดยจังหวัด

สนับสนุนงบประมาณขององคกร

เอกชนดานเอดส หรือกองทุน

ฟนฟูเด็กและเยาวชนจังหวัด 

ใหแกกลุมแกนนําเยาวชน สําหรับ

ดําเนินงานตามโครงการที่ขอรับ

การสนับสนุน 

๒. จังหวัดประชาสัมพันธและ

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ที่สุด 

 

 

     ๑. มีการจัดต้ังสภาเยาวชนในทุก

จังหวัด โดยไดรับการสนับสนุนจากภาคี

เครือขาย และหนวยงานของรัฐอยาง

ตอเนื่อง 

     ๒. มีกิจกรรมรณรงคสรางกระแสใน

จังหวัด สรางความตะหนักใหแกวัยรุนใน

การปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

     ๓. วัยรุนยังขาดการมีสวนรวมในการ

ออกแบบกิจกรรม การประเมินผล ในการ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ อยู 

๗๙ 



ประเด็นความเส่ียง 

(1) 

คาดัชนีความเส่ียง 

ท่ีหนวยรับตรวจประเมิน 

(2) 

แนวทาง/มาตรการจัดการความ

เส่ียงของหนวยรับตรวจ 

(3) 

ผลการตรวจติดตาม 

คาดัชนีความเส่ียง 

ที่ประเมินได  

รอบ Progress Review   

(4) 

คาดัชนีความเส่ียงท่ีประเมินได 

รอบ Monitoring/Evaluation 

(5) 

การประเมินผลการจัดการความเส่ียง

ของหนวยรับตรวจ 

(ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยง) 

 (6) 

รณรงคสรางกระแสเพ่ือปรับ

ทัศนคติและคานิยมเร่ืองเพศท่ี

เหมาะสมและปลอดภัย อยาง

ตอเนื่อง ทั้งในรูปแบบสื่อ

สรางสรรค และเครือขายวิทยุ 

K๒.๑.๑ สภาเยาวชน 

ยังขาดความรวมมือกัน

ในระดับจังหวัด 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว    

     ที่สุด 

๑. วางแผนการดําเนินงานโดย

พัฒนารูปแบบในการทํางาน

รวมกันกับสภานักเรียนในระดับ

ตําบลท่ีมีโครงสรางรองรับจาก

กระทรวงศึกษาธิการ 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจัดการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ท่ีสุด 

 ระดับยอมรับได  

 ระดับเฝาระวัง  

 ระดับเรงรัดจดัการ 

 ระดับจัดการโดยเร็ว  

     ที่สุด 

     ๑.เร่ิมมีความรวมมือในระดับจังหวัด

จากหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนา

สังคมและความม่ันคงในมนุษยเพ่ิมมากข้ึน 

แตขาดการประชาสัมพันธ และการสราง

เครือขายในระดับตําบล 

         

              หมายเหตุ : ประเมินทุกประเด็นความเสี่ยงท่ีหนวยรับตรวจมีแนวทางจัดการความเสี่ยง หรือผูตรวจราชการเสนอแนวทางจัดการความเสี่ยงไว 

 

 

 

๘๐ 



 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอื่น ๆ (ในพ้ืนที่) 

๑. ควรมีการจัดเวทีประกวดและเผยแพรสื่อสําหรับสอนเพศศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการสอนเพศศกึษาใน
สถานศึกษาที่ยังดําเนินงานไดไมครอบคลุม  

๒. ควรจัดต้ังมุมเรียนรูสําหรับพอแมในชุมชน เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารที่ทันสมัยเก่ียวกับวัยรุน 
๓. เพ่ิมสื่อสาธารณะในการประชาสัมพันธ กิจกรรม และองคความรูเพ่ือการปองกันการต้ังครรภในวัยรุน ใน

หลากหลายชองทาง 
๔. เพ่ิมการจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับจํานวนวัยรุนที่ต้ังครรภแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อใหทราบประเด็นปญหาในพื้นที่

อยางแทจริง 
๕. สรางการมีสวนรวมของหนวยงานทั้งจังหวัด เพ่ือนําไปสูการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการ

อยางแทจริง 
๖. ควรมีงบประมาณสนับสนุนถุงยางอนามัยจากสวนกลางไปยังสถานบริการสาธารณสุขในระดับตางๆ เพื่อเพ่ิมการ

เขาถึงของกลุมวัยรุนมากขึ้น 
 

 ความเห็นของท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน (ถามี) 

๑. สงเสริมการจัดการหอพัก ซึ่งเปนพ้ืนที่เสี่ยงสําหรับวัยรุนในการมีเพศสัมพันธ 
๒. เนนการสอนคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสรางความตระหนักในการปองกันการมีเพศสัมพันธ 
๓. ปรับทัศนคติผูดําเนินงานในหนวยงานตางๆ ใหมีความเขาใจตรงกัน เพื่อใหมีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ขอเสนอแนะระดับนโยบาย (ขอเสนอแนะสวนกลาง) 

  (ระบุขอเสนอแนะท่ีผูตรวจราชการกระทรวงตองการใหนําเสนอนายกรฐัมนตรี/คณะรัฐมนตรี)  

๑. จัดทําการปองกันการต้ังครรภไมพรอมในวัยรุนเปนวาระแหงชาติ ใหเกิดความรวมมือจากทุกภาคสวน ตั้งแต
สวนกลาง เพื่อใหหนวยงานสวนภูมิภาคและทองถิ่น ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานมากขึ้น 

 

 

 

                                           ลงชือ่  คํารณ  ไชยศิร ิ      
                  (นายคํารณ  ไชยศิร)ิ 

                    ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
                 เขตตรวจราชการที ่๑๔ 

 

 

 

 ๘๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 



ภาพกิจกรรม การตรวจราชการแบบบูรณาการ ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


