รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
โดย สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
1. การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
1.1 กาหนดจัดการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครัง้ ที่ 2/2561
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ตึกบัญชาการ รัฐสภา
1.2 การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ
 จังหวัดที่มีคาสั่งคณะอนุกรรมการฯ ทั้งสิ้น 77 จังหวัด รวม กทม.
 คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด และ กทม. มีดาเนินการจัดประชุมในปีงบประมาณ 2561
แล้ว 37 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561)
1.3 ความก้าวหน้าในการเสนอร่างกฎกระทรวง
 ร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาผ่านวาระที่ 3 แล้ว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561
(รอการส่งร่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยัน)
 ร่างกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาผ่านวาระที่ 3
แล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 (รอการส่งร่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยัน)
 ร่างกฎกระทรวงศึกษาธิการ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ขณะนี้
คณะกรรมการกฤษฎีกากฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รอการส่งร่างให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องยืนยัน)
 ร่างกฎกระทรวงแรงงาน คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว(รอการส่งร่างให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยืนยัน)
1.4 คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
มีการประชุมแล้ว 1 ครั้ง
2. การดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ
พ.ศ.2560-2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
ตามที่ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่
๑/๒๕๖๑ ติดตามการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยรองนายกรั ฐ มนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัล ยะ เป็นประธานกรรมการ มีข้อสั่ งการให้ กระทรวงที่เป็น
เจ้าภาพยุทธศาสตร์ฯ นั้น ๆ ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผลการดาเนินงาน
รายยุทธศาสตร์ในการประชุมครั้งต่อไป นั้น มีการดาเนินการดังนี้
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๑. กรมอนามั ย ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการฯ จึ ง เสนอปรั บ ปรุ ง องค์ ป ระกอบของ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้สอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจ ของหน่วยงานต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ฯ โดยยกเลิกคาสั่งที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๕๙ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. อาศัยอานาจของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น ข้อ (๒.๒) ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสม จึงแต่งตั้งคณะทางาน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
2.1 คณะทางานพัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตที่
มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม
๒.2 คณะทางานส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการในการเลี้ยงดู
สร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น
๒.๓ คณะทางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่มีคุณภาพ
และเป็นมิตร
๒.๔ คณะท างานพัฒ นาระบบการดู แลช่ ว ยเหลื อ การคุ้มครองสิ ท ธิอ นามั ยการเจริญ พัน ธุ์
และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น
๒. ๕ คณะทางานส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้
๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัย รุ่น พ.ศ.๒๕๕๙”ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ฯ ผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการจากกระทรวงต่าง ๆ และภาคีเ ครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
จานวน ๑๑๐ คน
ผลการประชุม
๑. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ฯ
๒. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ฯ
๓. โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมที่ได้ดาเนินงานนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ฯ
๔. โครงการ/กิจกรรม แผนการดาเนินงานต่อไป
ทั้งนี้ ฝ่ ายเลขานุ การฯ ได้ดาเนิ น การรวบรวมข้อมูล และแจ้งเวียนอีเมลให้ กับผู้ เข้าร่ว มประชุมฯ ได้
ตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และส่งให้กลับฝ่ายเลขานุการ
ดาเนินการรวบรวมต่อไป
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๔. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
และคณะทางานตามยุทธศาสตร์ฯ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น จานวน 23 คน คณะทางานตามยุทธศาสตร์ฯ ทั้ง 5 คณะ จานวน 88 คน โดยมีสาระสาคัญดังนี้
๔.๑ การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
๔.๒ การแต่งตั้งคณะทางานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
๔.๓ การแนวทางร่ ว มกั น ในการน าเสนอความก้ า วหน้ า ในภาพรวมและรายยุ ท ธศาสตร์
และการมอบหมายกระทรวงที่เป็นเจ้าภาพในแต่ละยุทธศาสตร์รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
3. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
จัดประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน ๑๖ คน วัตถุประสงค์เพื่อ คัดเลือกประธาน รองประธาน และวางแผนการดาเนินงานตามอานาจ
หน้าที่
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึ กษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นผลการพิจารณาคัดเลือกประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระฯ ดังนี้ นายแพทย์
วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นประธาน และ ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นรองประธาน และมีกาหนดการประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๑ มิ.ย.
๒๕๖๑ เพื่ อ ก าหนดแผนการด าเนิ น งานและแบ่ ง บทบาทหน้ า ที่ ก ารด าเนิ น งานตามอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระฯ
4. การดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
 การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารถอดบทเรี ย นการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริม
การเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมชูชัยบุรี
ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 การจัดทาแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน อยู่ระหว่างปรับแก้และเตรียมส่งให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 การประเมินผลการรับ รู้และการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ฯ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการยื่นขอจริยธรรมการวิจัย

