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ความเป็นมาของคู่มือ

วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี 
ใช้ถุงยางอนามัยเพียง 45% 

และคลอดบุตรในสถานภาพไม่พร้อม 

190 คนต่อวัน 
ไม่นับการทำาแท้งที่มีมากกว่า 80%

สาเหตุการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น
1. ขาดความรู้ในเรื่องเพศศึกษาและการคุมก�าเนิดที่ถูกวิธี 
2. ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการมีเซ็กซ์ว่า ‘ครั้งเดียวคงไม่ท้อง’ จึงไม่สวมถุงยางอนามัย

 ด�าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึง 
ปัจจุบัน ซึ่งผ่านการบูรณาการโครงสร้างการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิด พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 
และรูปแบบการด�าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นที่เป็นรูปธรรม พร้อมชุด
ทีมท�างานที่เรียกว่า ‘คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น’ ระดับจังหวัด 
อ�าเภอ และชุมชน ที่ยังคงต้องให้เกิดการบูรณาการยกระดับการท�างานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป้าหมาย 
การลดจ�านวนวัยรุ่นต้ังครรภ์อย่างต่อเนื่องที่มา https://www.hfocus.org/content/2020/02/18509, https://www.hfocus.org/content/2013/06/3669 

ที่มา https://www.hfocus.org/content/2017/02/13512 

มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยมา 

ปัญหาวัยรุ่นไทยอายุตำ่ากว่า 

 20 ปี  20 ปี ตั้งครรภ์
ปี 2554-2555 

ปี 2560  
การคลอดของแม่วัยรุ่นอาย ุ15-19 ปี 

คิดเป็น 39 ต่อ 1,000 ราย

สำานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำานัก 2) 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

การคลอดของแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ป ี
คิดเป็น 53.4 ต่อ 1,000 ราย

 เมื่อเกิด พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  กับโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ได้ช่วยให้แนวโน้มสถานการณ์การตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่นค่อยๆ ลดลง 



• ใช้สถานการณ์/มีสถิติข้อมูลน�าเข้าที่ประชุม

• วางแผนการท�างาน

• วิธีปฏิบัติงานที่ท�าได้จริง

 จากการถอดบทเรียนประสบการณ์การท�างานจรงิ โดยทมีนกัวชิาการทีล่งพืน้ทีก่รณศีกึษา 8 จงัหวดั 
ได้แก่ ภาคเหนอื : จังหวดัเชยีงใหม่ และล�าปาง ภาคอสีาน : จงัหวดันครราชสมีา ชยัภมู ิและอดุรธาน ีภาค
กลาง : จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และภาคใต้ : จังหวัดกระบี่ ถอดบทเรียน และสังเคราะห์
องค์ความรู้ออกมาเป็นเคล็ดลับการท�างาน 4C ให้กับทีมท�างาน โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สามารถน�าไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อบูรณาการการท�างานร่วม 
กับทีมจังหวัด อ�าเภอ และต�าบล เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การลดจ�านวนวัยรุ่นต้ังครรภ์ที่ประสบความส�าเร็จ 
รวมถึงพัฒนาศักยภาพการท�างานของตนเองและทีมงานให้ร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมลงแรง และร่วม
รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น

 คู่มือเคล็ดลับปรับ Mindset และยกระดับการท�างานบูรณาการเล่มนี้ จะให้คุณได้รู้จักกับ 4C  
เครื่องมือส�าคัญในงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่น ซึ่งจะเป็นผู้ช่วยการเตรียม 
ความพร้อมบุคลากร และตั้งต้นวิธีท�างาน ได้แก่

4C ประกอบด้วยอะไรบ้าง และคืออะไร มาทำาความรู้จักกัน
4C คืออะไร

ปรับ Mindset 
และบูรณาการ 

การทำางาน
ด้วย 4C

Connections

Continues

Communications Comfortable

4C
เครื่องมือช่วยปรับ Mindset  

และบูรณาการการทำางาน
ประเด็นที่ Mindset ของคณะทำางาน  
ส่งผลกับแนวทางการดำาเนินงาน
1. Safe Sex การป้องกันไว้ก่อน
2. การแก้ปัญหากรณีวัยรุ่นตั้งครรภ์ระหว่างการเรียนในสถานศึกษา

2. ระบบการท�างานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่างคนต่างท�า เช่น ขาดการเชื่อมโยงข้อมูล 
ขาดแบบแผน ขั้นตอนการด�าเนินงาน ขาดระบบการประสานงาน หรือการร่วมระดมความคิด 

3. บางพื้นที่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มด�าเนินการอย่างไร เพราะขาดประสบการณ์

ปัญหาและอุปสรรคสำาคัญ
1. กรอบคิด (Mindset) ของทีมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน 
วัยรุ่นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องของมุมมองและวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา ท�าให ้
ทีผ่่านมาแต่ละพืน้ทีจ่งัหวดัท�างานกนัตามแนวความคดิของตน ส่งผลให้ผลลพัธ์ในการลดจ�านวน
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นบ้างส�าเร็จ บ้างล้มเหลว



C-Connections (การเชื่อมโยง) 
• การเชื่อมโยงภารกิจยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด อ�าเภอ และต�าบล

• การเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา และความก้าวหน้า อุปสรรคการท�างานอย่างต่อเนื่อง 

• การสร้างเครือข่ายคนท�างาน 

• การร่วมกันคิดวางแผน ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า

• การรวบรวมข้อมูลระบุแจ้งปัญหา อุปสรรค และการช่วยแก้ไขปัญหา

.....................................................................................................

C-Communications (การสื่อสาร)
• การสื่อสารกับกลุ่มคนส�าคัญที่เป็นผู้น�า ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด และแกนน�าชุมชน ซึ่งเป็นบุคคล
ที่ส่งต่อข้อมูลสู่ทีมระดับจังหวัดและชุมชน เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อให้เกิดการคัดเลือกบุคลากรที่มีทักษะประสบการณ์ หรือมีความใกล้ชิดกับคนใน
พื้นที่หรือเครือข่ายส�าคัญมาร่วมงาน 

• การถ่ายทอดปัญหา สถานการณ์ และวิธีการท�างานให้ทีมงานรับรู้และเข้าใจได้ชัดเจน เพื่อให้เกิด 
ก�าลังใจ และการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นทีมเวิร์ก

• การสร้างวิธีสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ปกครอง/เยาวชน) เพื่อให้เกิดการ
ลดจ�านวนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

.....................................................................................................

C-Comfortable (การสร้างบรรยากาศการทำางานที่เป็นมิตร) 
• การท�างานในรปูแบบร่วมคดิ ร่วมออกแบบ ร่วมลงแรง และร่วมรบัประโยชน์เพือ่ให้เกดิความสมัพนัธ์ทีด่ี 
ในการท�างานเป็นทีม เช่น สร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทุกฝ่าย การแบ่งบทบาทหน้าที่
ให้ชัดเจนเพื่อลดทอนปัญหาการท�างาน รวมถึงวิธีการประสานความช่วยเหลือข้ามฝ่ายกัน

• หัวหน้าทีมงานเป็นตัวอย่างและแสดงบทบาทร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมลงแรง และร่วมรับประโยชน์
ท�าให้เกิดความรู้สึกถึงการท�างานเป็นทีม ไม่ทอดทิ้งกัน

• ทีมงานรู้หน้าที่รับผิดชอบของตัวเอง และเพื่อนร่วมทีม

C-Continues (ความต่อเนื่อง) 
• กระบวนการ C  -  Connections, C  -  Communications, 
C - Comfortable เพื่อท�าให้เกิดความต่อเนื่องของการ
พัฒนาผลลัพธ์ และศักยภาพคนท�างานอย่างต่อเนื่อง 

........................................................

 เราจะน�า 4C ท่ีว่ามาใช้เตรียมความพร้อมบุคลากรในการปรับ Mindset ก่อนการท�างานได้อย่างไร
เพ่ือเป็นการเกริ่นน�าความคิด ลองดูตัวอย่างวิธีคิดใหม่ ท�าใหม่ ที่ได้จากการท�ากิจกรรมปรับ Mindset 
ด้วย 4C ของคณะท�างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นท่ีเกิดขึ้นจริงกัน

ที่มา : การปรับกรอบคิดของจังหวัดอุดรธานี

แต่เมื่อเราเปลี่ยนวิธีคิดว่า 

“เด็กเยาวชนที่ตั้งครรภ์เป็นผู้ก�าลังเผชิญปัญหา”

แต่เดิมเราอาจคิดว่า 

“เด็กเยาวชนที่ตั้งครรภ์เป็นตัวปัญหา” 

กรอบคิดเดิม
“เด็กคือตัวปัญหา”

กรอบคิดใหม่
“เด็กกำาลังเผชิญปัญหา”

• การทำางานด้วยอคต ิ

เกิดความคิดเห็นไม่ไปในทิศทางเดียวกันส่งผล
ให้เกิดความขัดแย้งในการท�างาน ขาดการระดม
ความคิดท�างานแบบไม่ให้ความร่วมมือ ต่างคน
ต่างคิด เป็นอุปสรรคในการมุ่งสู่เป้าหมายการ 
ลดจ�านวนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

• การร่วมกันคิด  
   ร่วมกันทำาจากทุกฝ่าย
ทีมคณะท�างาน

ครูจากสถานศึกษา

ผู้ปกครองของเด็ก

เยาวชน

 สามารถร่วมกันช่วยหาทางเลอืกในการป้องกนั 
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่นที่ดีต่อ 
ทุกฝ่ายได้ โดยที่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งต้องเผชิญ
ปัญหาเพียงล�าพัง

 นีเ่ป็นตวัอย่างการปรบั Mindset ทีไ่ด้จากการรวมตวัคนท�างาน (Connections) มาท�ากจิกรรมเพ่ือ
สื่อสารหาแนวคิดร่วม (Conmunications) ผ่านการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม (Comfortable) 
และการน�าไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง (Continues) 

เคล็ดลับการใช้ 4C ปรับ Mindset บุคลากร



4C ช่วยสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ และลงมือ ทำาให้เกิด
การดึงศักยภาพของคนทำางาน

ออกมาช่วยกันคิดช่วยกันทำา 

วิธีการ
• ท�าการส�ารวจก่อน ด้วยการจัดประชุมและให้ทีมคณะท�างานร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อคัดกรอง 
ผู้ที่มี Mindset บวก และลบ ออกจากกัน แล้วเลือกใช้เคล็ดลับปรับ Mindset ตามความเหมาะสม

• สร้างโอกาสให้คนท�างานฝึกทักษะ 4C ด้วยกิจกรรมหลากหลาย (มากกว่า 2 กิจกรรม) เพื่อปรับ 
Mindset โดยใช้เทคนิคที่จะกล่าวถัดจากนี้

  วิธีปรับ Mindset ด้วย 

C-Connections 
เทคนิค :  สร้างความภาคภูมิใจผ่านการใช้ความรู้/บทบาทหน้าที่

 โดยการน�าข้อมูลของสถานการณ์ปัญหา เชื่อมกับความรู้หรือประสบการณ์ของตัวแทนบุคลากรที่มี
ใน 5 หน่วยงาน การมอบหมายงานทีเ่ป็นทกัษะความรูใ้ห้ตรงกับคนท�างาน เป็นการลดปัญหา Mindset 
ลบต่อการท�างาน เพราะคนท�างานได้งานที่เหมาะกับความสามารถ ทั้งยังเป็นการแสดงบทบาทหน้าที่
ผ่านการท�างานปกติที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพด้วย

เทคนิค : การจ�าลองสถานการณ์ เชื่อมกับประสบการณ์ชีวิตบุคคล

 ส�าหรับบุคคลที่มีความคิดลบเร่ืองวัยรุ่นต้ังครรภ์ ให้ลองยกตัวอย่างเหตุการณ์เชื่อมกับชีวิตของเขา 
หรือสถานการณ์จ�าลอง จะเป็นเทคนิคที่ช่วยปรับความคิดได้

ตัวอย่างเช่น

• ข้อมูลสถานการณ์จ�านวนวัยรุ่นตั้งครรภ์ในจังหวัด 

• การใช้ชีวิตประจ�าวันที่สะท้อนปัญหาความยากจน ท�าให้เยาวชนขาดโอกาสทางการ
ศึกษา (ปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์) 

• สถานการณ์ที่อธิบายการเข้าไม่ถึงการให้บริการทางสาธารณสุขของเยาวชน

 แล้วเช่ือมโยงบทบาทหน้าทีป่ระจ�าของบคุลากรใน 5 หน่วยงาน (กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์) ที่สามารถใช้ความรู้แก้ไขปัญหาเหล่าน้ี ก็จะน�าไปสู ่
การสร้างความภาคภูมิใจของบุคลากรนั้นๆ และน�าไปสู่โอกาสการมีความคิดเชิงบวกใน
การท�างาน เพราะสามารถใช้ความรู้ของตนเองช่วยแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได ้ 



  วิธีปรับ Mindset ด้วย 

C-Communications   
เทคนิค : โน้มน้าวถึงประโยชน์ที่ได้รับ 

 การสื่อสารให้บุคลากร โดยเฉพาะบุคคล ในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น 3 ระดับ (จังหวัด อ�าเภอ และต�าบล) ได้แก่

• ผู้ว่าราชการจังหวัด - ผู้มีบทบาท เอื้ออ�านวยและสร้างปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

• แกนน�าชมุชน - ผูใ้กล้ชดิ/สร้างโอกาสให้กลุม่เป้าหมายพ่อแม่-เยาวชนเข้าถงึบรกิารสขุภาพ/กจิกรรม
ในชุมชน

• ผู้ปกครอง - ผู้ที่ประคับประคองให้บุตรหลาน ผ่านช่วงเวลาของการใช้ชีวิตที่ยากล�าบากไปให้ได้

ตัวอย่างเช่น

 ใช้สถานการณ์จ�าลองว่า หากเรามีลูกหลานเป็นวัยรุ่น แล้วบังเอิญตั้งครรภ์ เราจะ
ช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร โดยให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ซึ่งการได้รับรู้ความคิดเห็น
ที่หลากหลาย จะน�าไปสู่การปรับกรอบความคิดของบุคลากรที่มีความคิดลบ

 เข้าถึงข้อมูลของผลลัพธ์ในการท�างาน และการได้รับประโยชน ์จากการท�างานบูรณาการร่วมกับ 
ทีมงาน สามารถเอื้อต่อการปรับเปลี่ยน Mindset ได้

เช่น เจ้าหน้าที่ท�างาน - การสร้างผลงานน�าสู่การปรับเลื่อนต�าแหน่งและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น 

*พิสูจน์ได้จาก มีจ�านวนบุคลากรที่เข้ามาร่วมด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน 
วัยรุ่นอย่างต่อเนื่องใน 8 จังหวัด 

เทคนิค : ออกแบบการสื่อสารเพื่อการทบทวน/ปรับกรอบความคิด

สร้างค�าถามปลายเปิด (ช่วยทางความคิด และการท�างานบูรณาการ) เช่น 

• หน่วยงานของท่านจะช่วยเหลือกรณีศึกษาได้อย่างไรบ้าง ควรมีบทบาทหน้าที่อย่างไร

• หากหน่วยงานของท่านเข้ามาร่วมให้การช่วยเหลือวัยรุ่น จะเอื้อให้หน่วยงานและทีมได้รับประโยชน์
อะไรบ้าง

  
  วิธีปรับ Mindset ด้วย 

C-Comfortable
เทคนิค : 3 กิจกรรมสร้างสัมพันธ์การท�างาน

 ใช้ 3 กิจกรรมนี้ ช่วยท�าให้เกิดบรรยากาศการท�างานที่เป็นมิตร (ร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมลงแรง 
และร่วมรับประโยชน์) และราบรื่นในการท�างาน ได้แก่ 
กิจกรรมที่ 1 
    จัดเวทีให้คณะอนุกรรมการฯ ของจังหวัดและอ�าเภอได้แสดงความคิดเห็น ผ่านการร่วมคิด  
ร่วมออกแบบ ร่วมลงแรง และร่วมรับประโยชน์ ที่สืบเนื่องจากการด�าเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
กิจกรรมที่ 2 
    ค้นหาบุคลากรจาก 5 หน่วยงาน ที่ตั้งใจท�างาน และมีประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน
กิจกรรมที่ 3 
    ก�าหนดโจทย์การท�างานร่วมกัน และให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และงานประจ�า
ของบคุลากรในแต่ละหน่วยงาน จะช่วยให้ง่ายต่อต้นสงักดัจดัหาบคุลากรเข้ามาร่วมงานแบบมส่ีวนร่วม
ไปพร้อมกับการปรับ Mindset เช่น เรื่องการให้ความร่วมมือในการท�างาน เพราะเขาจะรู้ว่าตนเองมี
เพื่อนร่วมทีมในการร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาทั้งในระดับจังหวัดและอ�าเภอ 



   การปรับ Mindset ด้วย 

C-Continues
เทคนิค : ร่วมสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 การจัดด�าเนินโครงการต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี และร่วมออกแบบวิธีประเมินผลการท�างานที่ช่วย
พัฒนาผลลัพธ์การด�าเนินงานให้สอดคล้องกับ 5 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนา/ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและมีระบบการช่วยเหลือ ผลลัพธ์การ
ด�าเนินงาน คือ จ�านวนนักเรียนที่สามารถน�าความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา ไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ด้วยกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือของครูและผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นต้น

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสรมิบทบาทครอบครวั/ชมุชนและสถานประกอบ การสือ่สารด้านสขุภาวะทาง
เพศของวัยรุ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือการคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และจัด
สวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยและการจัดการความรู้ 

  4C ช่วยยกระดับการทำางานบูรณาการ 
 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสามารถด�าเนินการอย่างมีประสิทธิผลด้วย 4 วิธี
การท�างานบูรณาการนี้

1. การท�างานบูรณาการเชิงพ้ืนที่/ประเด็น

2. การท�างานบูรณาการโดยอิงกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม

3. การท�างานบูรณาการภารกิจกับ 5 ยุทธศาสตร์ชาติ

4. การท�างานบูรณาการโดยใช้ความรู้/ข้ามศาสตร์

 จังหวัดสามารถเลือกใช้วิธีการบูรณาการให้เหมาะกับบริบทพื้นที่ และต้นทุนเดิมของตน โดยทั้ง 
4 วิธีนี้เป็นการด�าเนินงานโดยใช้ 4C เป็นฐาน                                                                                                                                         

1. การบูรณาการเชิงพื้นที่/ประเด็น

 กระบวนการท�างานลักษณะ “พ้ืนที่-ประเด็น-การมีส่วนร่วม” คือการใช้ข้อมูลของพื้นที่และ
ข้อมูลวัยรุ่นตั้งครรภ์ในพื้นที่มาสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามแต่ลักษณะพื้นฐานของพ้ืนที่นั้นๆ ผ่านการส�ารวจความคิดเห็นและสร้างการ
ท�างานในลักษณะเครือข่าย ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ให้สามารถรองรับการน�า
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไปปฏิบัติให้ส�าเร็จ

การใช้ 4C 
กับการบูรณาการเชิงพื้นที่/ประเด็น



*ข้อจ�ำกัด ใช้ระยะเวลารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการด�าเนินงานค่อนข้างนาน

จุดแข็ง คือ  
สามารถเข้าถึงปัญหาเชิงลึก 

ของเยาวชนในพื้นที่ 
เพราะเป็นการเลือกปัญหา 

ที่สอดคล้องกับพื้นที่ 

วิธีการใช้ C-Connections
1. ใช้ข้อมูลปัญหาของวัยรุ่นตั้งครรภ์ในพื้นที่ มาวางแผนการท�างานร่วมกับผู้น�าชุมชน และผู้ปกครอง 
ของเยาวชนในพื้นที่ และผลักดันให้เป็นแผนแม่บทชุมชน

2.  ผูป้ระสานงานใชข้อ้มูลจ�านวนวยัรุน่ทีเ่ปน็กลุม่เสีย่งในพืน้ที ่เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยอาจขยายผลสู่สถาบัน
ศูนย์การศึกษานอกระบบการศึกษา (กศน.) เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
3. ใช้ข้อมูลจ�านวนวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในพื้นท่ีผลักดันให้เกิดการบริการที่เป็นมิตรของสถานบริการ 
สุขภาพและโรงพยาบาลระดับจังหวัด อ�าเภอ และต�าบล

ตัวอย่างข้อมูลที่จำาเป็นในการวางแผนการดำาเนินงาน เช่น 

• จำานวนวัยรุ่นตั้งครรภ์ในพื้นที่
• สถานภาพความยากลำาบากของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ 
• ข้อมูลด้านสุขภาพ ภาวะแทรกซ้อน
• ผลกระทบอื่นๆ

วิธีการใช้ C-Communications
• จัดเวทีชาวบ้าน สร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือระดมความคิดเห็น และน�าสถานการณ์ ปัญหา และข้อคิดเห็น 
ที่ได้มาตั้งต้นวางแผนการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
• รับ-ส่งน�าเสนอรายงาน/ข้อมูลในการประชุมประจ�าเดือนของระดับจังหวัด อ�าเภอ และต�าบล เพ่ือร่วม
ติดตามความคืบหน้าของการด�าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และการหารือเพื่อให้การช่วยเหลือ
• จัดประชุมกับตัวแทนหรือผู้น�าชุมชน เพื่อซักถามความก้าวหน้าในการช่วยเหลือวัยรุ่นที่เผชิญปัญหา 
เพื่อน�าข้อเสนอแนะ หรืออุปสรรค เข้าสู่การประชุมกับฝ่ายบริหารระดับจังหวัด 

วิธีการใช้ C-Comfortable
• ใช้เทคนิคเคาะประตูบ้าน คือ การที่ทีมงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือโรงพยาบาลในระดับ
จังหวัด หรืออ�าเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นมิตร ผ่านการปรึกษาหารือการใช้ชีวิต 
ประจ�าวันท่ีสุ่มเส่ียงพลาดต้ังครรภ์ของวัยรุ่น หรือการแก้ปัญหาวัยรุ่นต้ังครรภ์ให้คลอดลูกได้อย่างปลอดภัย 
และกลับมาด�าเนินชีวิตในสถานศึกษาหรือประกอบอาชีพได้
    วิธีนี้ช่วยให้ได้รับความร่วมมือกับการให้ข้อมูล การเปิดรับฟังความคิดเห็น และสร้างโอกาสการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของพ่อแม่และตัวเด็ก ก่อนน�าข้อมูลเข้าสู่
เวทีการประชุมต�าบลหรือเวทีชาวบ้าน เพื่อพัฒนาแผนแม่บท

วิธีการใช้ C-Continues 
• การสร้างกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในชุมชนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานสู่ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น 



ตัวอย่างการใช้ 4C กับการบูรณาการเชิงพื้นที่/ประเด็น

ต้นทุนเดิม
ประสบการณ์การท�างานโครงการเอดส์  

(ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการกองทุนโลก) ของ 
ผู้ประสานงานโครงการ และเป็นคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อดี
ง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เช่น 

แกนน�าชุมชน ผู้ปกครอง          

C-Communications
• ผู้ประสานงานใช้ข้อมูลสถิติการมีเพศสัมพันธ์กับการต้ังครรภ์และการติดเช้ือ HIV/เอดส์ของวัยรุ่น เป็นข้อมูลหลัก
ตั้งต้นในการสื่อสารและท�างานกับทีมชุมชน 

• ผู้ประสานงานน�าเสนอข้อมูลของการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น จ�านวน 4 อ�าเภอ และ 8 ต�าบล ได้แก่ (1) อ�าเภอเมือง (ต�าบล
วัดเกตุ และต�าบลสันผีเสื้อ) (2) อ�าเภอสันทราย (ต�าบลหนองจ๊อมและต�าบลหนองแหย่ง) (3) อ�าเภอสารภี (ต�าบล
หนองผึ้ง และต�าบลดอนแก้ว) (4) อ�าเภอแม่ออน (ต�าบลออนกลาง และต�าบลบ้านสหกรณ์)  กับสถานศึกษา เพื่อ
ให้สถานศึกษาร่วมหาวิธีการลดข้อจ�ากัดของการเรียนการสอนด้านเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของอ�าเภอ 

• ผู้ประสานงานเลือกใช้ข้อมูลที่ระบุสภาพปัญหาการแสดงบทบาทของผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการดูแลบุตร

• การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชน เป็นการลดข้อจ�ากัด
ของการเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น 

.....................................................................................................

C-Comfortable
• ผู้ประสานงานโครงการ ร่วมกับแกนน�าชุมชนก�าหนดเป้าหมายการท�างาน บทบาทหน้าที่ กระบวนการท�างาน 
และแผนปฏิบัติการของต�าบล

• จัดประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

• จัดท�าประชาวิจารณ์แผนแม่บทของชุมชนเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

C-Connections 
• ผู้ประสานงานที่เป็นคนในพื้นที่สามารถเข้าถึงผู้น�าชุมชนในพื้นที่ เพื่อสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และสร้างทีมท�างานที่เป็นคนในพื้นที่

• ผู้ประสานงานท่ีเป็นคนในพ้ืนท่ีสามารถเข้าถึงเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานจากโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพระดับต�าบล 
และสาธารณสุขอ�าเภอ/จังหวัดเชียงใหม่ และรวบรวมข้อมูลการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเชียงใหม่ จากสถิติการมี
เพศสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์และการติดเชื้อ HIV/เอดส์ของวัยรุ่น   

.....................................................................................................

C-Continues
• สร้างวิธีการท�างานที่ต่อเนื่องในระดับจังหวัดและชุมชนด้วยการรายงานความก้าวหน้าในเวทีการประชุมประจ�า
เดือนของต�าบล เพื่อปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขปัญหา อุปสรรค          

• วิธี “เคาะประตูบ้าน” ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลหลังการด�าเนินงาน เพื่อประเมินผลให้ได้ข้อมูลสะท้อนผลการ
ด�าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 



*ข้อจ�ากัด ความส�าเร็จของการก�าหนดเป้าหมายร่วม ขึ้นอยู่กับแรงสนับสนุนของฝ่ายบริหารและการเข้าถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

จุดแข็ง คือ  
แรงสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร

ระดับจังหวัด และอำาเภอ 
และมีหน่วยงานร่วมลงทุน  

เพราะยุทธศาสตร์โครงการฯ  
กลายเป็นยุทธศาสตร์

ของจังหวัด กระบวนการที่ระดับจังหวัด อ�าเภอ และต�าบล ร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง 
การด�าเนินงาน และเป้าหมายร่วมของโครงการคือ การลดจ�านวนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

เชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ภายใต้การพัฒนาวิธีการท�างานใน
ลักษณะเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทุกระดับ

การใช้ 4C 
กับการบูรณาการโดยอิงกับวิสัยทัศน์

และเป้าหมายร่วม 



C-Connections
• ผู้ประสานงานใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดอุดรธานีจากการท�างานกับส�านักงาน
สาธารณสขุจังหวัดอดุรธาน ีทีส่อดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ เป็นตัวต้ังต้นในการสือ่สารกบัผูบ้รหิารระดบั
จังหวัดและอ�าเภอ เพ่ือก�าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม ท�าให้เกิดยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่เฉพาะ
เจาะจงเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในระดับจังหวัดอุดรธานี  และวิธีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในพื้นที่อ�าเภอและต�าบล

•  ผู้ประสานงานใช้ข้อมูลจาก “วิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม” และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น เป็นข้อมูลกลางในการสือ่สารต่อไปยงัอ�าเภอ และต�าบล ผ่านความสัมพนัธ์ที่
ผูป้ระสานงานมกีบัเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานจากส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอและแกนน�าชมุชน ส่งผลให้
เกดิเครือข่ายการท�างานทกุอ�าเภอ รองรับการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัด และส่งต่อให้เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมผลักดัน
แผนแม่บทชุมชนให้สอดคล้องกับยทุธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ของจงัหวดัเช่นกัน  

• การสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลภารกิจและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน 
วัยรุ่นแต่ละอ�าเภอให้คณะอนุกรรมการฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตลอด 

.....................................................................................................

ตัวอย่างการใช้ 4C กับการบูรณาการโดยอิงวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม

ต้นทุนเดิม
ผู้ประสานงานมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการ
ของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  และความสัมพันธ์ที่

ใกล้ชิดกับชุมชนในจังหวัดอุดรธานี  

ข้อดี
• ง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที ่

เช่น แกนน�าชุมชน ผู้ปกครอง

• มีเครือข่ายเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ�าเภอ
ครอบคลุมทุกอ�าเภอ  

วิธีการใช้ C-Connections 
• ผู้ประสานงานใช้วิสัยทัศน์และเป้าหมายของโครงการเป็น Key Message ในการเข้าถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัด และท�าให้ยุทธศาสตร์โครงการฯ ถูกบรรจุเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดได้ส�าเร็จ และถ่ายทอดสู่
ตัวแทนคณะอนุกรรมการฯ ทุกระดับ (จังหวัด อ�าเภอ และต�าบล) และแกนน�าชุมชน เพื่อให้เกิดการ
สร้างทีมงาน

วิธีการใช้ C-Communications
• ใช้เทคนคิการสือ่สาร Key message กบัผูว่้าราชการจงัหวดั และผูบ้รหิารองค์กรเป็นผูส่้งสารในระดับ
จังหวดั

• ใช้การสื่อสาร Key Message แนวดิ่งในระดับอ�าเภอ
• ใช้การสื่อสาร Key Message แนวราบในระดับต�าบล

วิธีการใช้ C-Comfortable
• ค้นหาบุคลากรท่ีท�างานด้านพัฒนาและช่วยเหลือเด็กในจังหวัดจากต้นสังกัด 5 กระทรวง และจาก
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ถูกคนถูกงาน 
• วางแผนแบ่งบทบาทหน้าที่ของเพื่อนร่วมทีมให้ชัดเจน เพื่อลดความขัดแย้ง และเกิดสัมพันธภาพที่ดี
ในการท�างาน
• สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดประชุม โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ เพื่อระดมความ
คิดเห็นในการวางแผนการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ/จังหวัด/อ�าเภอ/ต�าบล
• ผลักดันให้เกิดมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่น เช่น การเข้าถึงบริการสาธารณสุข  
หรือการเรียนรู้เกี่ยวกับการ Safe Sex 

วิธีการใช้ C-Continues
• ก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินงานการผลักดันให้ยุทธศาสตร์งานป้องกันและปัญหาการตั้งครรภ์ใน 
วัยรุ่นเป็นยุทธศาสตร์จังหวัด และชุมชน อย่างน้อย 3 ปีต่อเนื่อง



กระบวนการที่ใช้ข้อมูล 9 ภารกิจและยุทธ์ศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ/จังหวัดมาออกแบบกิจกรรมเพ่ือการด�าเนินงาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ที่มาจาก 
5 หน่วยงาน (กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์)

การใช้ 4C 
กับวิธีการบูรณาการภารกิจกับ 

5 ยุทธศาสตร์ชาติ 

9 ภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

1. ประสานการท�างานผ่านกลไกลระดับ
จังหวัด อ�าเภอ และต�าบล
2. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีทักษะคุยกับลูก
เรือ่งเพศ
3. ให้การสนับสนุนให้สถานศึกษาสอนเพศ
วิถีศึกษา
4. ท�างานกับกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหา
5. รณรงค์สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบ
6. พัฒนาหน่วยบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับ
วัยรุ่น
7. พัฒนาระบบส่งต่อ เพื่อเชื่อมโยงการให้
บริการระหว่างหน่วยบริการสุขภาพ สถาน
ศึกษา และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
8. จดัให้มพีืน้ท่ีสร้างสรรค์ส�าหรบัเดก็เยาวชน
9. พฒันาและผลติชดุข้อมลูเพ่ือตดิตามความ
ก้าวหน้า

5 ยุทธศาสตร์การป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ด้านเพศวิถีศึกษาและการแก้ไขปัญหาการ 
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถาน
ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศที่มี
คุณภาพและเป็นมิตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ และการ
คุ้มครองสิทธิวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการ
จัดการความรู้เรื่องการป้องกัน

C-Communications
• ผู้ประสานงานสื่อสารกับผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานสาธารณสุขอ�าเภอ และหน่วยงานราชการอื่น
ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุดรธานีโดยใช้ข้อมูลเนื้อหาที่ระบุภารกิจกับยุทธศาสตร์ชาติเป็น Key Message 
หลักในการเริ่มต้นการด�าเนินงาน

• ผู้ประสานงานสานต่อความสัมพันธ์เดิมกับเครือข่ายอ�าเภอและผู้น�าชุมชนที่มีอยู่ในการด�าเนินงาน 
ท�าให้เอื้อต่อการประสานงานและสื่อสารภารกิจ 

• ผู้ประสานงานจัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าในเวทีการประชุมประจ�าเดือนของต�าบลในจังหวัด
อุดรธานี  

• การมีเครือข่ายครอบคลุมทุกสาธารณสุขระดับอ�าเภอ รวมถึงโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพระดับ
ต�าบล และแกนน�าชุมชน ท�าให้เกิดสื่อที่หลากหลาย และถูกประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

....................................................................................................

C-Comfortable
• การสร้างบรรยากาศการท�างานทีเ่ป็นมติรด้วยการให้ก�าลงัใจและสร้างแรงจงูใจของผูว่้าราชการจงัหวัด
อุดรธานี

• ผู้บริหารของจังหวัดอุดรธานีใช้กรอบแนวคิดและมาตรฐานการให้บริการที่มิตรกับวัยรุ่น และร่วมกัน
ลดข้อจ�ากัดของการเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น

....................................................................................................

C-Continues
• ผู้ประสานงานผลักดันการท�างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง โดย
การผลักดันยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดอุดรธานี ให้รองรับ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

• มีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลสะท้อนผลการด�าเนินงาน
มาปรับปรุง พัฒนาระบบการท�างาน



วิธีใช้ C-Connections
• ใช้ข้อมูล 9 ภารกิจกับ 5 ยุทธศาสตร์ชาติเป็นตัวก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน และคัดเลือกคณะ 
อนุกรรรมการฯ จาก 5 หน่วยงานเป็นทีมงานหลัก พร้อมแบ่งบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนและเหมาะกับ
เป้าหมายใน 9 ภารกิจที่สอดคล้องกับ 5 ยุทธศาสตร์ชาติ 

• เชื่อมโยงข้อมูลปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของพื้นที่ เข้ากับ 9 ภารกิจ และ 5 ยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน

วิธีใช้ C-Communications
• ออกแบบสารเป็นหนังสือราชการ ใช้สื่อสารกับหน่วยงานจังหวัด และอ�าเภอ ถึงกระบวนการท�างาน
ของโครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่อิง 9 ภารกิจ และ 5 ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน

• ออกแบบชดุความรูแ้ละกจิกรรมชมุชนให้สอดคล้องกบัวิธกีารท�างานของ 9 ภารกจิ และ 5 ยทุธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

วิธีใช้ C-Comfortable
• การสร้างบรรยากาศการท�างานในรูปแบบกัลยาณมิตรในทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหาร กลุ่มแกนน�า และ 
ผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล ไปจนถึงแกนน�าเยาวชน และเครือข่ายต่างๆ 

*ข้อจ�ากัด อาจไม่สามารถด�าเนินการได้ครบ 9 ภารกิจ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต้นทุน และความพร้อมของหน่วยงานและบุคลากรในจังหวัดนั้นๆ

จุดแข็ง คือ 
วิธีการดำาเนินงานชัดเจน 

และลดความซำ้าซ้อน
ของกิจกรรม 



ตัวอย่างการใช้ 4C กับการบูรณาภารกิจกับ 5 ยุทธศาสตร์ชาติ

ต้นทุนเดิม
ผู้ประสานงานเป็นผู้ประสานงานโครงการหนึ่งโรงเรียน 

หนึ่งโรงพยาบาล และเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

ข้อดี
มีภาคีเครือข่ายจากโครงการหนึ่งโรงเรียน 

หนึ่งโรงพยาบาล ในจังหวัด ที่สามารถตั้งต้นด�าเนินงาน  
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

ภายใต้การด�าเนินงานอิง 9 ภารกิจ และผลักดันยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในจังหวัดนครราชสีมา

C-Connections
• ผู้ประสานงานใช้ข้อมูลจากสถิติการมีเพศสัมพันธ์กับการติดยาเสพติดของวัยรุ่น และข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นจังหวัดนครราชสีมา เชื่อมโยงกับหลักการท�างาน 9 ภารกิจ และ 5 ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อตั้งต้นการจัดตั้ง
ทีมงานและวางแผนปฏิบัติงาน

• ผู้ประสานงานสานต่อความสมัพนัธ์กบัผูบ้รหิารโรงเรยีนและโรงพยาบาลในโครงการหนึง่โรงเรยีนหนึง่โรงพยาบาล
ในจังหวัด กับโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ร่วมกับผู้น�าชุมชน และแกนน�าเด็กเยาวชน 
เพือ่ระดมความคดิเห็นวางแผนการด�าเนินงานให้เกดิการลดอตัราการต้ังครรภ์ในวยัรุน่ ซึง่เป็นยทุธศาสตร์ของจงัหวัด
นครราชสีมา เพื่อให้สอดคล้องกับ 9 ภารกิจ และ 5 ยุทธศาสตร์ชาติ 

.....................................................................................................

C-Communications  
• ผูป้ระสานงานใช้เวทปีระชมุประจ�าเดอืนจงัหวดั เป็นส่ือกลางในการส่ือสารข้อมลูสถติิการมเีพศสัมพันธ์กบัการตดิ
ยาเสพติดของวัยรุ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่เอื้อต่อการสานต่อการท�างานด้านเยาวชนกับภาคีเครือข่ายเดิม 

• ผูป้ระสานงานใช้การสือ่สารแนวดิง่ในระดบัจงัหวดั ส่วนในระดบัอ�าเภอและต�าบล ใช้การสือ่สารแนวราบ โดยผูว่้า
ราชการจังหวัด/ผู้บริหารองค์กร เป็นผู้ส่งสาร

.....................................................................................................

C-Comfortable
• การเตรียมความพร้อมทีมงานในโรงเรียนและผู้บริหารโรงพยาบาล ก่อนการด�าเนินงาน

• จัดประชุมระดมความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ก่อนการด�าเนินงาน

.....................................................................................................

C-Continues
•  ก�าหนดกรอบเวลาด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์อย่างน้อย 3 ปี ด้วยการผลกัดนัให้เป็นยทุธศาสตร์จงัหวัด 

• ผู้ประสานงาน และแกนน�าชุมชน ร่วมกันก�าหนดวัตถุประสงค์การติดตามประเมิน เพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ และค้นหารปูแบบการป้องกนัการตัง้ครรภ์ในวัยรุน่ของจงัหวัด
นครราชสีมา โดยการคัดเลือกแกนน�าและจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน�าครูในโรงเรียนของจังหวัด
จ�านวน 400 โรงเรียน แล้วผู้ประสานงานเก็บข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและระดมสมองผู้เกี่ยวข้อง และ
คืนข้อมูลให้แก่ชุมชนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

Connections

Communications

Comfortable

Continues



กระบวนการที่เน้นการระดมมันสมองและประสบการณ์ของทีมคณะอนุกรรมการฯ  
ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจาก 
หน่วยงานอื่น มาร่วมกับคิดค้นวิธีการและขั้นตอนการท�างานอย่างเป็นระบบ  

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจ�านวนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

การใช้ 4C 
กับวิธีการบูรณาการโดยอิงการใช้ความรู้/

ข้ามศาสตร์ 

*ข้อจ�ากัด การติดในกรอบคิดของศาสตร์ของสหวิชาชีพนั้นๆ 

จุดแข็ง คือ 
ความรู้ ความสามารถ

และประสบการณ์ที่หลากหลาย
ของสหสาขาวิชาชีพ



วิธีใช้ C-Connections
• การรวบรวมบุคลากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาวัยรุ่น 
เช่น ศาสตร์ด้านจติวทิยาพฒันาการวยัรุน่ การดแูลการตัง้ครรภ์ การบรหิารจดัการโครงการ  มาช่วยกนั
ระดมความคิดวางแผนการด�าเนินงาน

วิธีใช้ C-Communications
• การออกแบบชุดความรู้ข้ามศาสตร์ เพื่อใช้เป็นสื่อโน้มน้าวผู้บริหาร แกนน�าชุมชน และเด็กเยาวชนให้
ร่วมกันก�าหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพราะการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไม่สามารถใช้ศาสตร์ศาสตร์เดียว 

วิธีใช้ C-Comfortable
•  ทีมสหวิชาชีพร่วมกันประชุมวางแผนก�าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในกรณีต่างๆ

•  วางแผนให้เกิดการให้บริการท่ีเป็นมติรในงานสาธารณสขุ เพือ่ตอบสนองความต้องการในการใช้บรกิาร
ของกลุ่มเยาวชน 

วิธีใช้ C-Continues
• การใช้ชุดความรู้และความเชี่ยวชาญของทีมสหวิชาชีพอย่างน้อย 3 ปี และท�าการประเมินผลอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุดความรู้อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเช่น 
ครู - สร้างหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องการป้องกันตัวเองไม่ให้ตั้งครรภ์แก่นักเรียน
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล - ให้ความรู้เรื่องการคุมก�าเนิด และการดูแลครรภ์ของเยาวชน
ที่ตั้งครรภ์ 
เจ้าหน้าที่จากส�านักงาน พ.ม. - จัดหาสวัสดิการและสร้างอาชีพหรือรายได้ให้แก่
เยาวชน เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น

 การดูแลหรือแก้ไขปัญหาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกรณีถูกคนในครอบครัวข่มขืน 
ต้องใช้จิตแพทย์เด็ก/เครือข่ายช่วยเหลือด้านการศึกษา/ความรู้และการดูแลตัวเอง
เพื่อให้วัยรุ่นคลอดอย่างปลอดภัย หรือการร่วมกันก�าหนดวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับ
สถานภาพแวดล้อมของเด็ก 

ตัวอย่างการใช้ 4C กับการบูรณาการโดยอิงการใช้ความรู้/ข้ามศาสตร์

ต้นทุนเดิม
ผู้ประสานงานเคยท�างานโครงการเด็กเยาวชนร่วมกับสภา
เด็กเยาวชน และเป็นคนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อดี
• ความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายและชุมชน
• มีสหวิชาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านเยาวชน 

และแกนน�าเยาวชน

C-Connections
• ผู้ประสานงานเช่ือมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการติดเชื้อ 
HIV/เอดส์ของวัยรุ่น ร่วมกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับผู้น�าชุมชน และ
เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานส�านกังานสาธารณสขุจังหวัด การประสานงานต้องใช้ศาสตร์จากสหวชิาชพี อาทิ 
ศาสตร์ด้านจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น การดูแลการต้ังครรภ์ การบริหารจัดการโครงการ ฯลฯ ในการ 
ด�าเนินงานโครงการนี้

.....................................................................................................

C-Communications
• น�าความรู้ความเชี่ยวชาญของสหวิชาชีพท่ีร่วมทีมมาร่วมกันออกแบบสารที่ใช้โน้มน้าวผู้บริหารให้ 
ผลักดันโครงการ รวมถึงการท�าให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์เข้าถึงเยาวชนผ่านการร่วมกันใช้
ความรู้ข้ามศาสตร์ออกแบบกิจกรรมเพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

• ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ ท�าให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศ 

• รายงานความก้าวหน้าการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ในเวทกีารประชมุประจ�าเดอืน
ของต�าบลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

.....................................................................................................



C-Comfortable
• จัดประชุมระดมความคิดเห็นของสหวิชาชีพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นการตั้งครรภ ์
ในวัยรุ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

• การท�างานในรูปแบบกัลยาณมิตรที่สานต่อจากความสัมพันธ์เดิม

.....................................................................................................

C-Continues
• การใช้ความรูข้องสหสาขาวชิาชพีแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่อย่างต่อเนือ่ง และติดตามประเมนิ
ผลลัพธ์ของโครงการทุก 6 เดือน และด�าเนินโครงการต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี

• กิจกรรม “เยี่ยมเสริมพลัง” ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ปกครองและเด็กเยาวชน เพ่ือสร้างความเข้าใจกับ 
ผู้ปกครองให้สามารถพูดคุยเรื่องเพศกับลูกได้ และเก็บข้อมูลปัญหามาระดมสมอง และคืนข้อมูล 
ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการดำาเนินงานสำาหรับมือใหม่



วิธีการเตรียมแผนปรับ Mindset
บุคลาการ ก่อนการดำาเนินงาน

ระดับจังหวัด
1. จัดประชุมคณะอนุกรรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 3 ระดับ (จังหวัด 
อ�าเภอ ชุมชน) เพื่อให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
2. เก็บข้อมูล วิเคราะห์คัดกลุ่มคน Mindset บวกและลบ จากการแสดงความคิดเห็น เพื่อหาวิธีการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่ม Mindset ที่แตกต่าง (Connections/Communicstions) และประเด็นที่
ต้องปรับ Mindset
3. ออกแบบหลักสูตรหรือกิจกรรมอบรม ให้เหมาะสมกับคณะท�างาน เพื่อปรับ Mindset ก่อนเริ่ม
ด�าเนินงาน (Communications/Comfortable)
4. ตดิตามการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม (Continues) ประเมินผลงานจากความก้าวหน้าของการด�าเนนิ
งานว่าสามารถสร้างแผนการด�าเนนิงานเชงิรกุได้หรอืไม่ พบปัญหาอปุสรรคอย่างไร แล้วน�ามาวเิคราะห์ 
และสร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (Continues)

ระดับชุมชน
1. จัดอบรมแกนน�าชุมชน และแกนน�าเยาวชน เพื่อสร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์และปัญหาการ 
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในพื้นที่ และแนวทางการด�าเนินงานที่พวกเขาต้องร่วมด้วยช่วยกัน

วิธีการดำาเนินงานบูรณาการ
1.ผู้ประสานงานส่งสารถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อโน้มน้าวเกี่ยวกับโครงการและเป้าหมายของ
โครงการ เพื่อให้แผนนโยบายน�าสู่การปฏิบัติ (Connections/Communications)

2. รวบรวมข้อมูล ค้นคว้า หรือส�ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงหรือสถิต ิเพื่อใช้เป็นชุดข้อมูล 
ตัง้ต้นให้เหน็สภาพสถานการณ์หรือปัญหาท่ีแท้จรงิอย่างเป็นรปูธรรม เพือ่ก�าหนดวธิที�างานแบบบรูณาการ

3. จดัประชมุเพือ่หารอือย่างเป็นทางการ โดยผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นประธาน เพือ่ให้ระดบัผู้บรหิาร
ทกุส่วนในระดบัจงัหวดัทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบังานมาร่วมรบัรูโ้ครงการ และแสดงความคิดเห็น (Connec-
tions/Communications) เพื่อส�ารวจ Mindset และแนวทางการด�าเนินงาน

4. จัดตั้งทีมงาน โดยการจัดตั้งทีมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัด อ�าเภอ และต�าบล ที่มาจาก 5 หน่วยงาน ซึ่งมีผู้ช�านาญด้านงานพัฒนาเยาวชน

5. ก�าหนดวิธีการท�างานแบบบูรณาการ ตั้งเป้าหมายร่วมกัน และร่วมกันวางแผน ท้ังระดับจังหวัด 
อ�าเภอ ชุมชนส่ง ตัวแทนเข้าร่วมก�าหนดเป้าหมายร่วมในการลดจ�านวนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

6. มีสหวิชาชีพร่วมทีม บางโจทย์หรือปัญหาจ�าเป็นต้องใช้นักวิชาการ นักช�านาญการ หรือสหวิชาชีพ
ที่มีประสบการณ์เข้ามาร่วมช่วยเป็นที่ปรึกษาหรือให้ค�าแนะน�า

7. แบ่งกิจกรรมด�าเนินงานเป็น 3 ระยะ 

ระยะที่ 1
การเตรียมตัวก่อนดำาเนินโครงการ  
1.1 เชื่อมโยงข้อมูลประเด็นปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และคัดเลือกพื้นที่ที่มีข้อมูล
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงที่สุดในจังหวัด

1.2 ก�าหนดเวลา และสถานที่เพื่อการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ

1.3 พัฒนาแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด 

1.4 เตรยีมข้อมลูระดบัต�าบล และอ�าเภอ อาท ิข้อมลูของการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น สภาพปัญหา
ของเยาวชน และการแสดงบทบาทของผูป้กครอง ข้อจ�ากดัในการเข้าถงึบริการสขุภาพทาง
เพศที่มีคุณภาพและเป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่น ส�าหรับการจัดเวทีประชุมกับแกนน�าชุมชนและ
แกนน�าเยาวชนเพื่อพัฒนาแผนการด�าเนินงาน

ระยะที่ 2 
การดำาเนินงานระหว่างดำาเนินโครงการ 
2.1 น�าเสนอแผนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัด และ
อ�าเภอ

2.2 ผลักดันโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นเข้าไปบรรจุในแผน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด

2.3 จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเสนอโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน 
วัยรุ่นของจังหวัด และแหล่งงบประมาณ พร้อมกับก�าหนดผู้รับผิดชอบให้มีความชัดเจน  
รวมทั้งผู้ประสานงานของโครงการฯ 

ระยะที่ 3 
การติดตามประเมินผล
3.1 ประเมินผลการน�ายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นไป 
ปฏิบัติงานจริง โดยการออกแบบตัวชี้วัด 

3.2 น�าปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง




