


จํานวนการตั้งครรภมารดาวัยรุนของ
้อําเภอหนองมวง  มีจํานวนมากขึ้น
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ผลจากการตั้งครรภที่ไมพรอม

1.ทิ้งลูกใหอยูกับยา ยาย แม

2.ขาดความรูประสบการณเลี้ยงลูก

3.วัยรุนเลี้ยงลูกตามพัง เลิกกัน

4.บุตรขาดความรักความอบอุน

5.รายไดไมพอใช

6.บางรายบุตรขาดอาหารุ

7.การกลับมาตั้งครรภซ้ํา



ศึกษาหาสาเหตุที่มาของปญหา

สัมภาษณวัยรุนที่มารับบริการ
ฝากครรภ จํานวน 25 รายฝากครรภ จานวน 25 ราย

เรื่องปจจัย สาเหตุการ 

่ ้ ่ที่มาของ ตั้งครรภที่ไมพรอม



จากการศึกษาขอมูลพบวา

    การตั้งครรภมากที่สุดมี
ปอายุระหวาง 17-18 ป 

การศึกษาอยในระดับชั้น  การศกษาอยูในระดบชน
มัธยมศึกษาปที่2 

   วิเคราะหปจจัยการเกิด
ปญหาการตั้งครรภ

      ปจจัยดานตัววัยรุนเรื่อง
คานยิมการคบเพื่อนตางเพศคานยมการคบเพอนตางเพศ 
วัยรุนขาดความรูเรื่องการ
วางแผนครอบครัวและขาด
ทักษะการปฏิเสธ  



     ปจจัยดานครอบครัวขาด
ความรักความอบอุน 
ผูปกครองขาดการติดตาม
ดแลพฤติกรรมบตร ไมมีเวลาดูแลพฤตกรรมบุตร ไมมเวลา
ในการสื่อสารกับบุตร   

    ปจจัยดานชุมชนให
ความสําคัญกับปญหานอย 
ไมมีสวนรวมในการปองกัน
แกไขปญหาแกไขปญหา



              ในปพ.ศ 2552 
ี ชป ิ ั ิ ัทีมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและ
ชุมชน   ผูอํานวยการโรงพยาบาล 
และทีมงานของโรงพยาบาล    
ประชมุวางแผนหารูปแบบการ
ปองกันการตั้งครรภที่ไมพรอม



ประชมผบริหารโรงเรียน      ประชุมผูบรหารโรงเรยน
ทุกแหงนําเสนอขอมูล 
สถานการณปญหาญ
       วางแผนรวมกับทาง
โรงเรียน





การใหความร   การใหความรู 

เรื่องเพศศึกษา  เรองเพศศกษา 

กลมใหญ      กลมุใหญ
ใหความรูเพศศึกษา

นําเสนอแนวทางการแกไขปญหา  สาธิตการใสงถุงยางอนามัย



การจัดกิจกรรม

   ทักษะชีวิต 

ใ     ในกลุมยอย
หาสาเหตุการเกิดปญหา

ระดมความคิดเห็นแกไขปญหา การใหคะแนนสาเหตุของปญหา



การจัดกิจกรรม

   รณรงคใน  

โ ี     โรงเรียน
เรียนรูจากประสบการณจริง

เขียนคําขวัญรณรงคทองไมพรอม จัดปายความรูการวางแผนครอบครัว



            ขอมูลการตั้งครรภู
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่ ืความเขาใจของครอบครัวที
ทําหนาที่การเปนที่ปรึกษาแก
บุตร

ความรวมมือของคนใน
ชุมชนที่ชวยสอดสอง
ดูแลพฤติกรรมของบุตรุ ู ฤ ุ

ทบทวนการทํางนทบทวนการทางน

ขาดการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการหาแนวทางการ
ดําเนินงานดวยชุมชนเอง

ชุมชนยังมองไมเห็น
ความสําคัญของปญหา  



หมูบาน
นํารอง



รูปแบบการศึกษาวิจัย

เพื่อ :  

1. ปลุกจิตสํานกึใหคนในชุมชน
ตระหนักในปญหา หนาที่ และ
 ั ปรวมกันแกปญหาของตนเอง

2. ใหชุมชนไดเรียนรูแบบ

พหุภาคี (Steak Holder)  

3. ใหชมชนรวมกิจกรรมตางๆ3. ใหชุมชนรวมกจกรรมตางๆ

ในชุมชน

4 สง สริมกิจกรรมกลม ล การ4. สงเสรมกจกรรมกลุม และการ
ทํางานรวมกันแกปญหา และ
พัฒนาอยางตอเนื่อง



้นําขอมูลการตั้งครรภวัยรุนของ
ตําบลชอนสมบูรณ ปรึกษากับ
ทานพระครูใบฎีกาทรงพลชยนฺนู ฎ ฺ
โท และผูเกี่ยวของ  





1 เพื่อศึกษาถึงกระบวนการวิจัยเชิง1.เพอศกษาถงกระบวนการวจยเชง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการ
ปองกันแกไขปญหาการตั้งครรภที่
ไ   ี   ฝไมพรอมแบบมีสวนรวมของทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ

้ตามขั้นตอนของกระบวนการ

1.1 การวิเคราะหปญหาและสาเหต1.1 การวเครา หปญหาแล สาเหตุ
ของปญหา
1.2 การวางแผนการปฏิบัติงาน
1 3การปฏิบตัิตามแผนปฏิบัติงาน1.3การปฏบตตามแผนปฏบตงาน



2 เพื่อศึกษาผลการ2.เพอศกษาผลการ
พัฒนาการมีสวนรวมในการ
ปองกันแกไขปญหาการปองกนแกไขปญหาการ
ตั้งครรภที่ไมพรอมของทุก
ฝายที่เกี่ยวของในพื้นที่ตําบล

ชอนสมบูรณ
อําเภอหนองมวง 
จังหวัดลพบรีจงหวดลพบุร 



ระยะที่1 
การเตรียมความพรอม
ของชมุชน 

เตรียมความพรอมของชุมชน

พบประกบักลุมแกนนําและตวัแทนสมาชิก
ของชุมชน สรางความคุนเคย สรางความ

ระยะที่2 ระยะ

รวมมือ

จัดเวทรีบัฟงสถานการณปญหาของพื้นที่   
แลกเปลียนความคิดเห็น

ระยะท2  ระยะ
ดําเนนิการตาม
กระบวนการ
2.1 วางแผนการ
ปฏิบัตงิานการจัด

แกนนําประชมุแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น กําหนดแนวทางการ

กิจกรรม
2.2 ประชมุวางแผนงาน

2.3จัดเวทสีมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเดน็
เพื่อการปองกันและ

ดําเนนิงาน

จัดกระบวนการเวทีสมัชชา
สุขภาพ วางแผนการจดักิจกรรม
รวมกัน

เพอการปองกนและ
แกปญหาการตัง้ครรภที่
ไมพรอม   
2.4 การจัดกิจกรรมตาม
แผน

แกนนําปฏิบัตกิิจกรรมตามแผน

ระยะที่ 3

ติดตามประเมินผลการจัด
กิจกรรม

ระยะท 3 
การสิน้สุดการดําเนินงาน

สรุปผลการจัดกิจกรรม

การสรุปบทเรียนการดาํเนินงาน



                    ระยะที่1 
การเตรียมความพรอมของชุมชน ุ



ระยะที่1.1 การเตรียมความพรอมของชุมชนเพื่อการรับฟงสถานการณปญหา
การสรางความรวมมือจากแกนนําในชมชน             การสรางความรวมมอจากแกนนาในชุมชน



ระยะที่1.2  พบประกับกลุมแกนนําและตัวแทนสมาชิกของชุมชน 
                  สรางความคุนเคย สรางความรวมมือุ



ระยะที่1.3 จัดเวทีรับฟงสถานการณปญหาของพื้นที่   
แลกเปลียนความคิดเห็น                 แลกเปลยนความคดเหน



           ระยะที่2 ระยะดําเนนิการตามกระบวนการ

2.1   วางแผนการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม
2.2   ประชมวางแผนงานุ
2.3   จัดเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อการปองกัน 
          และแกปญหาการตั้งครรภที่ไมพรอม   

ั2.4   การจัดกิจกรรมตามแผน



ระยะที่2.1 แกนนําประชมุแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ํ ํ ิ               กําหนดแนวทางการดําเนินงาน



่ระยะที่2.2 จัดกระบวนการเวทีสมัชชาสุขภาพ



ภาคการเมืองทองถิ่น

สามเหลี่ยมสามเหลยม
เขยื้อนภูเขา

ภาคนักวิชาการ ภาคประชาชน



ระยะที่2.3 แกนนําปฏิบัติกิจกรรมตามแผน

1. คายครอบครัวอบอุนของครอบครัวและเยาวชนตําบลชอนสมบูรณ
       เจาภาพดําเนินงาน นายกองคการบริหารสวนตําบล และผูนําชุมชน



2.กิจกรมการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนตําบลชอนสมบูรณ
 เจาภาพดําเนินงาน พระครูใบฎีกาทรงพลชยนฺนโท เจาอาวาสวัดศรีรัตนาราม



3. ประเด็นเรื่องการเรียนรูและปรับตัวเขาสูวัยรุน 
 ํ ิ ี โร    เจาภาพดาเนนงาน ทมงานโรงพยาบาลหนองมวง



4. ประเด็นเรื่องการสอดสองดูแลความประพฤติและพฤติกรรมของเยาวชน
 ํ ิ  ํ ํ ใ ช ช     เจาภาพดาเนนงาน ผูนาและแกนนาในชุมชน



ี่3           ระยะที3 ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม

3.1   ประเมินผลการจัดกิจกรรม

3.2  การสรุปบทเรียนการดําเนินงาน



การดําเนินงานทั้ง3ระยะไดรับการมี
สวนจากทุกภาคสวน 

    ผูนําทางศาสนาเปนศูนยรวมพลัง
ประสานการทํางานระหวางภาครัฐ
กับชมชนกบชุมชน 

     นายกองคการบริหารสวนตําบล
ชอนสมบูรณ สมาชิกองคการบริหารู
สวนตําบลและแกนนําชุมชนเปนแกน
นําหลักเตรียมความพรอมชุมชนและ
มีสวนรวมดําเนินกิจกรรมมสวนรวมดาเนนกจกรรม  



      เยาวชนในชุมชนไดมีความใสใจ
ตอปญหามากขึ้นตอปญหามากขน

    ผูปกครองใสใจบุตรหลานและการ
สื่ ส ั ึ้สือสารกันมากขึน   

    แกนนนําชุมชนรวมสอดสองดูแล
บตรหลานในชมชนบุตรหลานในชุมชน

     จํานวนการตั้งครรภมีจํานวนลดลง 



    ถอดบทเรียน
        ทีมงาน  
ภาควิชาการ    ภาควชาการ



     ถอดบทเรียน
       ทีมงานภาค
การเมืองทองถิ่น การเมองทองถน





1. หากชุมชนเปนผูที่ได
ป

ุ ู
คิดวิเคราะหปญหาและ
ผลกระทบของปญหา
ผานการแลกเปลี่ยน     ผานการแลกเปลยน
เรียนรูรวมกนัแลว
จะชวยพัฒนาความคิด     จะชวยพฒนาความคด 
พัฒนาการเรียนรู 
สงผลใหเกิดการมีสวน
 ใ ํ ิรวมในการดําเนินงาน



2 หากเจาหนาที่ภาครัฐได2.หากเจาหนาทภาครฐได
ทําหนาที่เปนผูที่คอย
เอื้ออํานวยการใหชุมชนุ
ไดเกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง จะชวยกระตนตอเนอง  จะชวยกระตุน
ใหชมุชนไดมีการ
วางแผน จะนําไปสูการ

่
ู

ประสานความรวมมือที่ดี
จากสมาชิกในชุมชน

 



   3.การแกปญหาการตั้งครรภที่
ไมพรอมเปนปญหาที่เกิดจาก
หลายปจจัย จึงตองอาศัยความ
รวมมือจากทุกภาคสวน

    โดยมีภาคการเมืองทองถิ่น
ภาคชมชน และภาคนักวิชาการภาคชุมชน และภาคนกวชาการ
รวมกันคิดวิเคราะหหาแนว
ทางการดําเนนิงานจากสมาชิก
ภายใตการรวมแรงรวมใจจาก
ทุกฝาย






