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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ตัวช้ีวัดที่  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ี
(เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน) 
 
1. สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เนื่องจากเป็นช่วงต่อของวัยเด็ก
และวัยผู้ใหญ่ ซึ่งจากสภาพแวดล้อมทางสังคม ครอบครัว และเศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีในปัจจุบัน นับเป็น
วิกฤตในช่วงพัฒนาการของชีวิตที่วัยรุ่นต้องเผชิญ ดังจะเห็นได้จากแนวโน้มของสถานการณ์ปัญหาที่พบในวัยรุ่น 
ทั้งปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ เช่น ภาวะสมาธิสั้น 
การติดเกม และอินเตอร์เนต ฯลฯ ที่ส่งผลต่อปัญหาสังคมที่รุนแรงเพ่ิมขึ้น หากวัยรุ่นไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ    
ที่เหมาะสม  

จังหวัดล าพูน  มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัดล าพูน 
ภายใต้ค าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดล าพูน โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546  และมีการแต่งตั้งคณะท างาน หรือ“Working group”ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดและอ าเภอ รวมถึงภาคประชาสังคมในการประสานแผนงาน
โครงการและวางระบบการบริหารจัดการเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภืวัยรุ่นจังหวัดล าพูน 
นอกจากนั้นยังเชื่อมโยงการท างานกับอาศัยกลไกของแต่ละหน่วยงานอ่ืนๆที่มีอยู่ อาทิเช่น คณะอนุกรรมการ
ทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัด ( ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ) ซึ่งจะท าหน้าที่ในการปกป้อง
คุ้มครองและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้แม่วัยรุ่นได้การดูแลช่วยเหลือที่เหมาสม  มีการท างานร่วมกับ
คณะกรรมการอ าเภออนามัยเจริญพันธุ์หรือระบบสุขภาพอ าเภอของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ท างานร่วมกับระบบการดูแลนักเรียนของสถานศึกษา โดยมีการบูรณาการทรัพยากร คน องค์ความรู้  งบประมาณ 
พ้ืนที่การท างานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดล าพูน  องค์กรปกครองส่วนท้อง สถาน
บริการสาธารณสุข  สถานศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชนในพ้ืนที่ และในปี 2559 จังหวัดล าพูนได้มีการจัดท า
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัดล าพูน ปี 2559-2561 และแผนปฏิบัติงานที่
บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

    ในการสร้างกระบวนการสื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุ่นในครอบครัว คณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับจังหวัด ได้มีการรวบรวมหลักสูตรและรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมการสื่อสารเรื่องเพศ
กับวัยรุ่นในครอบครัว  และมีการจัดกิจกรรมอบรมในระดับพ้ืนที่ เกิดการสร้างเครือข่ายพ่อแม่ในชุมชน ครอบคลุม 
6  ต าบล โดยได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  ประเด็นส าคัญที่เป็น   
ข้อค้นพบจากการท ากิจกรรมกับกลุ่มพ่อแม่ คือ การสื่อสารเรื่องเพศยังเป็นเรื่องน่าอาย  ระบบครอบครัวและ
ชุมชนที่ผ่านมายังไม่มีสอนและพูดคุยกับลูกเรื่องเพศอย่างตรงไปตรงมามากนัก พ่อแม่ไม่มีข้อมูล ไม่มีความมั่นใจ   
มีความคาดหวังว่าในมิติเรื่องเพศเด็กโตขึ้นก็เรียนรู้เอง  ผลจากการด าเนินกิจกรรม พบว่า พ่อแม่ยอมรับฟังลูกมากขึ้น   
ไม่ตัดสินใจแทนลูก และมีความไว้วางใจระหว่างกัน  ทั้งนี้ภาคีที่ส าคัญท างานกับพ่อแม่ คือ องค์กรในชุมชน 
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โดยเฉพาะครูในโรงเรียนที่จะมีส่วนร่วมในการร่วมคัดเลือกพ่อแม่เข้าร่วมกิจกรรม  การสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิต
เด็กต่อการท างานป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

  ด้านการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาแกนน าเครือข่ายเยาวชนในโรงเรียน เพ่ือถ่ายทอด       
องค์ความรู้การสื่อสารเชิงบวกเรื่องเพศ ได้มีด าเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 13 แห่ง 
โดยพบว่าข้อจ ากัดที่เป็นเงื่อนไขส าคัญของการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา 
คือ ความแตกต่างฐานคิดเรื่องเพศของครูผู้สอนและผู้บริหาร ความมั่นใจในวิธีการสื่อสาร การพัฒนารูปแบบใหม่ๆ
ในการจัดรูปแบบการเรียนรู้การสอนเรื่องเพศที่สอดคล้องกับวิธีคิดและรู้เท่าทันเยาวชน  ในขณะที่การท างานเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิตในพ้ืนที่เฉพาะเช่นชนเผ่า พื้นที่สูงหรือพ้ืนที่เข้าถึงยาก ต้องอาศัยการท างานร่วมกับภาคีร่วมอ่ืนๆ
อาทิ ระบบการศึกษานอกโรงเรียน  พัฒนาชุมชน วัฒนธรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด เป็นต้น ทั้งนี้มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนับสนุนการด าเนินงานสร้างการเรียนรู้เพศศึกษาในโรงเรียนจ านวน อาทิ เทศบาลต าบล    
ท่าเชียงทอง เทศบาลต าบลแม่แรง และเทศบาลเมืองล าพูน เป็นต้น 

กระบวนการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยมีการจัดอบรมปรับทัศนคติเรื่องเพศและบทบาท
หญิงชาย(Gender) อบรมพัฒนาทักษะการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ให้บริการในคลินิกวัยรุ่น  อบรมพัฒนาทักษะ Case 
Manager  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการด าเนินงานระดับจังหวัด โดยบูรณาการกับแผนงาน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัดล าพูน ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดย ส านักงานสร้าง
เสริมสุขภาพ(สสส.) 

การจัดบริการเชิงรุกในสถานศึกษา ในชุมชน และในสถานประกอบกิจการ โดยด าเนินงานร่วมกับ      
ภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ มีการบริการโมบายเคลื่อนที่ ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ อนามัยการ
เจริญพันธุ์  ทางเลือกในการป้องกันและการแก้ไขต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย โดยมีจ านวนเยาวชนวัยรุ่นเข้า
รับบริการทั้งหมด  576 คน 

ในการรณรงค์และการสื่อสารสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมช่องทางและการเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ และเพ่ือให้วัยรุ่นตระหนักถึงความรับผิดชอบ ชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก รวมทั้งการ
รณรงค์ให้วัยรุ่นใช้ยาคุมก าเนิดที่ได้ผลหากต้องมีเพศสัมพันธ์ โดยเป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด โดยมีกิจกรรมส าคัญ ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน อาทิ  พัฒนาแกนน าเยาวชนสื่อสารผ่าน
รายงานวิทยุ “เสียงของเยาวชน ต่อการป้องกันและการแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”ที่คลื่นวิทยุ FM 100 MHz   
เปิด Facebook เครือข่ายป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  สื่อสารข้อมูลผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพ่ือ
ร่วมกันขับเคลื่อนการท างานป้องกันและการแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ านวน 7  สื่อ ข้อจ ากัดที่พบ คือ ช่อง
ทางการสื่อสารยังคงเน้นสื่อทางเดียวมากกว่าการสื่อสารสองทาง เช่น  ข้อมูลให้ความรู้ที่ตั้งค าถามและมีข้อเสนอ
เพ่ือเน้นการบอกต่อบริการและการจัดบริการให้ข้อมูล ท าให้เยาวชนขาดความสนใจและขาดข้อมูลที่จะเข้าถึงได้ 
และในขณะเดียวกัน สื่อวิทยุ  สื่อหนังสือพิมพ์  สื่อท้องถิ่น ที่ส่งข้อมูลออกไปก็ยังเข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้น้อยเช่นกัน 
ท าให้กระแสการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังคงข้อมูลที่มีการสื่อสารเฉพาะบางกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น    

ในแต่ละปีจังหวัดล าพูน ได้มีการก าหนดประเด็นข้อความรณรงค์(Massage) เพ่ือเป็นทิศทางการสื่อสาร
กับวัยรุ่นและเวทีสาธารณะ โดยในปี 2558 ใช้ข้อความ “วัยรุ่นพูดเรื่องเพศ”  และในปี 2559-2660          
ใช้ข้อความ “กล้าพูด กล้าถาม กล้าที่จะป้องกันตนเอง” เป็นประเด็นในการรณรงค์และขับเคลื่อนการท างาน   
กับวัยรุ่นและเยาวชน ในปี 2560 มีการจัดกิจกรรมประกวดหนังสั้น เพ่ือรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์วัยรุ่น 

ส าหรับการพัฒนาการจัดระบบบริการคลินิกวัยรุ่น เพ่ือให้บริการค าปรึกษาตามมาตรฐานการจัดบริการที่
เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS: Youth Friendly Health Service) ในโรงพยาบาลทั่วไปและ
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สถานบริการที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานฯ จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 
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จ านวน ๕ แห่ง คือ โรงพยาบาลล าพูน โรงพยาบาลบ้านธิ   โรงพยาบาลลี้ โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง และโรงพยาบาล
ป่าซาง ในขณะทีก่ารพัฒนาอ าเภออนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งเน้นการพัฒนาและการบริหารจัดการในรูปแบบของอ าเภอ 
โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยบริการ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชน          
จังหวัดล าพูนมีอ าเภอที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์  จากศูนย์อนามัยที่ 1 
เชียงใหม่  จ านวน  4 อ าเภอ คือ  อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านธิ  อ าเภอป่าซาง และอ าเภอลี้    
 
2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
 2.1 Structure – Function 

1) การปรับโครงสร้างคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น 
2.2 GAP Analysis  

1) การพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาระดับพ้ืนที่ (Risk Area) 
2) การบริหารจัดการข้อมูลใน HDC 

 2.3 Framework 
1) มีการรวบรวมสถานการณ์และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในระดับพ้ืนที่ 
2) มีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนงาน  

 2.4 Task List  
1) มีการก าหนดประเด็นและพ้ืนที่เป้าหมายเฉพาะในการด าเนินงาน 

 2.5 Activities /Project  
1) การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตาม ตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์วัยรุ่น  
2) การพัฒนาและรับการประเมินคลินิควัยรุ่น 

 2.6 Monitoring and Evaluation Process  
1) มีการรวบรวมรายงานสถานการณ์ รายไตรมาส  และมีการวิเคราะห์แนวโน้มเพ่ือก าหนด

วิธีการควบคุมก ากับงาน 
 
3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560)  

3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูนได้มีการปรับโครงสร้างของคณะอนุกรรมการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
วัยรุ่น พ.ศ.2559 (เดิมจังหวัดล าพูนแต่งตั้งโดยอาศัยอ านาจของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดล าพูน ภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546) 

ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูน ได้บรรจุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น 
เป็นกิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน และมอบหมายให้ส านักงานสาธารณจังหวัดล าพูน เป็นหน่วยงานหลัก
ในการประสานการท างานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้กิจกรรมหลัก “เสริมสร้างเด็กและเยาวชน สู่การเป็น
คนเก่ง คนดี และมีความสุขบนความพอเพียง” ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนตุลาคม 2560 – มกราคม 
2561 ดังนี้ 
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1) การประชุมคณะท างานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับจังหวัด 
(งบพัฒนาจังหวัดล าพูน) 

2) ประชุมพัฒนาและเชื่อมโยงระบบบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน :โอกาสและความ
ท้าทาย เพื่อมุ่งสู่การขับเคลื่อน พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 
(กิจกรรมโครงการฯ รับสนันสนุนจาก สสส.) 

3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเชื่อมโยงระบบบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
วัยรุ่นจังหวัดล าพูน (กิจกรรมโครงการฯ รับสนันสนุนจาก สสส.) 

4) การประชุมสรุปบทเรียนการท างานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับ
จังหวัด (กิจกรรมโครงการฯ รับสนันสนุนจาก สสส.) 

5) การจัดมหกรรมพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเยาวชนจังหวัดล าพูน โดยจัดงานฯเคลื่อนที่ไปยังแต่ละ
อ าเภอ ครอบคลุม 8 อ าเภอ มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม รวม 3,200 คน (งบพัฒนาจังหวัดล าพูน) 
 

หน่วยบริการทุกแห่งมีการประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน และมีการวางแผนการพัฒนายกระดับการให้บริการ และหน่วยบริการที่ยังไม่ได้รับการรับรองของ        
ทีมประเมินระดับเขตมีความพร้อมในการรับการประเมินในเดือนมีนาคม-เมษายน นี้ 

การจัดบริการวางแผนครอบครัวกึ่งถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด) ได้มีการด าเนินงานในโรงพยาบาล
ล าพูน และโรงพยาบาลลี้ ส าหรับโรงพยาบาลชุมชนอ่ืนมีการจัดบริการให้ค าปรึกษาและส่งต่อผู้รับบริการมายัง
โรงพยาบาลล าพูน 

 
  3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 

       ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยใช้ระบบฐานข้อมูลการคลอด (Birth Data) 
จากส านักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลปี 2558 - 2560   พบว่า จังหวัดล าพูนมีอัตราการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไม่สูงเกินเกณฑ์ (เป้าหมาย: ไม่เกิน 42 ต่อพันประชากรหญิง 15-19 ปี) ปี 2560 มีประชากรหญิงอายุ 
15-19 ปี จ านวน 10,403 คน  มีมารดาที่อายุ 15 - 19 ปี คลอดมีชีพ จ านวน 237 ราย คิดเป็นอัตราการคลอด    
มีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  คิดเป็น 22.78 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1000 คน  และมีแม่ที่อายุต่ ากว่า 15 ป ี
จ านวน 14 คน ในขณะที่อัตราการคลอดซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี พบว่า มีจ านวนหญิงคลอดที่อายุต่ ากว่า 20 ป ี
ทั้งหมด  251 ราย เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

ตารางที่ 1    แสดงจ านวนและอัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี จังหวัดล าพูน    
                 แยกรายอ าเภอ(ภูมิล าเนาที่อยู่)   ปี 2558 - 2560 
                 เป้าหมาย : ไม่เกิน 42 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 
 

 
 
 
ตารางที่ 2    แสดงจ านวนหญิงอายุ 15-19 ปี และอายุต่ ากว่า 15 ปีคลอดบุตร  จังหวัดล าพูน    
                 แยกรายอ าเภอ(ภูมิล าเนาที่อยู่)   ปี 2558 -2560 
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ตารางที่ 3   แสดงจ านวนและร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี จังหวัดล าพูน    
                แยกรายอ าเภอ(ภูมิล าเนาที่อยู่)   ปี 2558 -2560 
               เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 10  
 

 
 
ทั้งนี้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลรายต าบลและมีการน าเสนอข้อมูล       

เพ่ือชี้ชัดพ้ืนที่เสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงโดยอิงจากการถอดบทเรียนการท างานที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อเสนอให้
หน่วยงานและองค์ที่เกี่ยวข้องมีการยกระดับการท างานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคร รภ์
วัยรุ่นระดับพ้ืนที่ 

 

4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ระบบฐานข้อมูลใน HDC ไม่สอดคล้องกับข้อมูลสถานการณ์การคลอด   

 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
รูปแบบการบริหารจัดการรายกรณี: Case Management ที่เชื่อมโยงระบบบริการต าบล >อ าเภอ> 

จังหวัด 
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