รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน ประจาเดือนมีนาคม 2561
โดย สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
1. การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
1.1 จัดการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 2
มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ตึกบัญชาการ รัฐสภา
1.2 การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ
 มีคาสั่งคณะอนุกรรมการฯ ครบทั้ง ๗๗ จังหวัดรวม กทม. (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561)
 คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด และ กทม. มีดาเนินการจัดประชุมในปีงบประมาณ 2561
แล้ว 30 จังหวัด
1.3 ความก้าวหน้าในการเสนอร่างกฎกระทรวง
 ร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาผ่านวาระที่ 3 (26 มีนาคม 2561) แล้ว
 ร่างกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ขณะนี้อยู่ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (รอการเรียก
ชี้แจง)
 ร่างกฎกระทรวงแรงงาน ได้เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ขณะนี้อยู่ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (รอการเรียก
ชี้แจง)
 ร่างกฎกระทรวงศึกษาธิการ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ขณะนี้
อยู่ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (รอการเรียกชี้แจง)
1.๔ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระเรียบร้อยแล้ว ตามคาสั่งคณะกรรมการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ลงนามโดย พลเอกฉัตรชัย
สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี (ประธานคณะกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น)
 มี ก าหนดจั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
การตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๑ ในวั น ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ส านั ก อนามั ย
การเจริ ญพัน ธุ์ กรมอนามั ย วัตถุ ประสงค์เพื่ อประชุ มคัดเลื อกประธาน รองประธาน และ
วางแผนการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่
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1.๕ การเตรียมขอแก้ไขคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ฯ โดยเสนอให้ท่านอธิบดีกรม
อนามัยเป็นประธานคณะอนุกรรมการ และแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงาน ๕ ยุทธศาสตร์
โดยมีรองอธิบดีเป็นประธานคณะทางานในแต่ละยุทธศาสตร์
๑.๖ การขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ปี 2561
 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๑ ทั้งสิ้น 1,480
แห่ง จาก 64 จังหวัด
 มีแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2561 จานวน 49 แห่ง
จาก 47 จังหวัด
 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ภาค ดาเนินการไปแล้ว ๓ ภาค เหลือ ๑ ภาค ดังนี้
1. ภาคเหนือ วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
157 คน มีแหล่งเรียนรู้นาเสนอผลงาน 13 แห่ง อปท.ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ภาคเหนือคือ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งสิ้น 175 คน มีแหล่งเรียนรู้นาเสนอผลงาน 13 แห่ง อปท.ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ เทศบาลตาบลอากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
3. ภาคใต้ วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น
124 คน มีแหล่งเรียนรู้นาเสนอผลงาน 8 แห่ง อปท.ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ภาคใต้คือ องค์การบริหารส่วนตาบลนาไม้ไผ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. ภาคกลาง และภาคตะวันออก วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 201 คน มีแหล่งเรียนรู้นาเสนอ
ผลงาน 16 แห่ง
 มีกาหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับแหล่งเรียนรู้ฯที่เป็นตัวแทน
ระดับภาค วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดชลบุรี
 มีกาหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร
1.6 การจัดทา (ร่าง) หลักสูตรการอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙
 สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ และ cluster Law จัดประชุมเพื่อจัดทา
ร่างหลักสูตร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ซึ่งขณะนี้ได้ร่างหลักสูตรแล้ว ซึ่งในรายละเอียด
cluster Law จะเป็นผู้แทนนาเสนอในลาดับต่อไป
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1.7 การจัดทา application
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางจัดทาสื่อในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อการพัฒนา Application ซึ่งได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
และนามาต่อยอด ในการประชุมวันที่ 20 มีนาคม ร่วมกับทีมนครศรีธรรมราช
 จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อประยุกต์ใช้โปรแกรม NST Care Application ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ สานัก
อนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ผลสรุปเบื้องต้นคือ Application ที่กาลังพัฒนานี้ จะเป็น
application ของรัฐบาล ที่มุ่งหวังให้วัยรุ่นเข้ามาลงทะเบียนทุกคน เพื่อประโยชน์ในการ
จัดเก็บข้อมูลของวัยรุ่น รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยมีแผนการ
ทดลองใช้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2561
2. การด าเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น ระดั บ ชาติ
พ.ศ.2560-2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
 จัดประชุมปรึกษาหารือการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สานักอนามัย
การเจริญพันธุ์ ผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษย์ และทีมเลขานุ การ สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และจะมีการประชุม ครั้งที่ ๒
ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
 กาหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น พ.ศ.๒๕๕๙”ในวั น ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนารายณ์
กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ กลุ่มเป้าหมาย
คือ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น และนักวิชาการ จากกระทรวงต่าง ๆ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
3. การดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
 หารือร่วมกับ cluster แม่และเด็ก เรื่องการนานโยบายและยุทธศาสตร์ ฯ สู่การปฏิบัติในระดับ
จังหวัด โดยผ่าน MCH board
 หารือกับคณะทางานวิชาการ ในเรื่องการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้ขอ้ สรุปเบื้องต้นคือ จะติดตาม ประเมินผล ดังนี้
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- แจ้งเวียนแบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดประชุมถอดบทเรียนการดาเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ฯ ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
- สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ
 คณะทางานวิช าการ (ดร.สรภพ เกียรติพงษ์ ส ารและคณะ ) จะเดินทางไปเข้าร่ว มประชุ ม
วิชาการที่ประเทศไต้หวัน เพื่อเก็บข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญพันธุ์จากประเทศต่างๆ
ในเอเชี ย แปซิ ฟิ ค และน าเสนอผลงานวิ ช าการ ๒ ชิ้ น คื อ 1) การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น
ประสิทธิผลในการวินิจฉัยภาวะมีบุตรยาก และ 2) เกณฑ์การจดจะเบียนสมรสเป็นอุปสรรคต่อ
การเข้าถึงเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทย

