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สามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นพื้นที่มีอาณาเขตติดชายแดนประเทศมาเลเซียประกอบด้วยจังหวัดยะลา จังหวัด
ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส มีการปกครองส่วนภูมิภาคประกอบด้วย 33 อำเภอ 250 ตำบล และ 2,120 หมู่บ้าน ส่วน
การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 49 เทศบาล และ 215 องค์การบริหารส่วนตำบล 
(อบต.) ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม พุทธ และคริสต์ เป็นสัดส่วนตามลำดับ จัดเป็นพื้นที่พิเศษที่ดำรงอยู่
ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ (unrest situation) อันเป็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่มีพ้ืนฐานมาจากภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์ระหว่างรัฐไทยและชาติพันธุ์มลายูในอดีตและก่อเกิดการปะทะขึ้นใหม่อีกครั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึง
ปัจจุบัน[1] ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์ความไม่สงบได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพ
ชีวิต ความซบเซาทางเศรษฐกิจ และวิถีสังคมโดยรวม ทำให้ประชากรประมาณ 1 ใน 3 เป็นคนจนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศถึง 3.8 เท่า โดยสัดส่วนคนจนเฉลี่ยทั่วประเทศ ร้อยละ 8.6 ถือเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงถงึร้อยละ 32.8 
ของประชากรทั้งหมดในภาคใต้และมีความยากจนสูงที่สุดในประเทศไทย[2] ล่าสุด ผลการสำรวจในปี พ.ศ. 2562 พบว่า 
ภูมิภาคที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุดยังคงเป็นภาคใต้ (ร้อยละ 11.27) ในขณะที่ภาพรวมของประเทศ ปัญหาความยากจนได้
ลดลงเกือบทุกจังหวัด แต่ยังมีอีกหลายจังหวัดที่มีสัดส่วนคนยากจนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานียังคงเป็นจังหวัดที่
ยากจนเรื้อรังและยากจนยาวนานที่สุดในประเทศไทย คือมีสัดส่วนคนจนเท่ากับร้อยละ 29.72 รองลงมาได้แก่ จังหวัด
นราธิวาสที่มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 25.53 ในปี 2562 [3] และเม่ือย้อนไปเมื่อ 10 ปีที่แล้วในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดปัตตานีมี
เส้นความยากจนต่ำที่สุดใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ คือ 1,455 (บาท/คน/เดือน) [4] ส่วนจังหวัดยะลาเคยเป็นจังหวัดที่มี
ความยากจนลำดับที่ 5 ของประเทศในปี พ.ศ. 2558 ทีม่ีสัดส่วนคนจนร้อยละ 21.34 ปัจจุบันจังหวัดยะลาเป็นเพียงจังหวัด
เดียวในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ไม่ถูกจัดเป็นกลุ่มยากจนเรื้อรัง  ทั้งนี้ จากความรุนแรงของภาวะยากจนเรื้อรังเหล่านี้
นำไปสู่ความยากจนในมิติอื่น ๆ ในเด็กด้วยเสมอ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เติบโตมาจากภูมิลำเนาในสามจังหวัดจะมี
ความยากจนทั้งในมิติการศึกษา มิติสุขภาพ มิตมิาตรฐานความเป็นอยู่ และมิตสิวัสดิภาพของเด็กในพ้ืนที ่[5] โดยเด็กที่อยู่
ในชนบทมีสัดส่วนคนจนและความรุนแรงของปัญหาความยากจนสูงกว่าในเขตเมือง ในทุกมิติ เช่น มิติทางการศึกษา 
(educational dimension) ที่พบว่า ปัญหาของความยากจนทำให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน ด้วยเหตุที่
ต้องหาเลี้ยงครอบครัว มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และอัตราการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นจะ
ต่ำลงเรื่อย ๆ รองลงมาเป็นปัญหาการปรับตัวของเด็ก ปัญหาในครอบครัว และการสมรส หรือการตั้งครรภ์ รวมทั้งตัวชี้วัด
มิติอื่น ๆ ก็ลดต่ำลงด้วย ได้แก่ ด้านโภชนาการ ที่เด็กมีภาวะขาดสารอาหารและพัฒนาการไม่สมวัยในมิติด้านสุขภาพ 
(health dimension) การคุ้มครองและความเป็นอยู่ในมิติด้านสวัสดิภาพเด็ก (living conditions) และสภาพที่อยู่อาศัย
ในมิติมาตรฐานความเป็นอยู่ [5]  สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนท่ามกลางการคุ้มเข้มของกำลังทหารภายใต้การบังคับ
ใช้กฎหมายทั้งหมด 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2547 พระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551  กลายเป็น
เครื่องมือที่ถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งโดยเฉพาะการควบคุม
ประชาชนในพื้นที่ โดยรัฐบาลมีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ทั้งสาม
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จังหวัดในทุก ๆ 3 เดือนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนั้น กลับพบปัญหาการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพต่อการใช้ชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ด้าน [6] การสร้างความเชื่อมั่นต่อการแก้ปัญหา [7] และกระทบต่อเศรษฐกิจ
ครัวเรือนในการออกไปประกอบอาชีพในยามวิกาล เช่น การกรีดยางและการประมงชายฝั่ง ในขณะเดียวกัน กลับพบ
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ใบกระท่อม รองลงมา คือ ยาบ้า เข้ามาในชุมชนอย่างล้นหลาม 
โดยขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลอื่น เช่น ค้าของหนีภาษี การพนัน และค้ามนุษย์  [8] 
ทำให้มีวัยรุ่นชายส่วนหนึ่งจึงกลายเป็นทั้งผู้เสพและผู้ค้า ที่พบสถิติการจับกุมดำเนินคดีส่งไปยังสถานพินิจและสถานบำบัด
ยาเสพติด ส่วนวัยรุ่นหญิงหลายครอบครัวต้องมีชีวิตอย่างยากลำบาก เมื่อผู้นำครอบครัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความ
ไม่สงบและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ หลายคนถูกจับกุม ดำเนินดคี และถูกคุมขัง หรือบางรายอาจเสียชีวิต ทำให้วัยรุ่น
อยู่ในสภาวะความพลัดพรากและความสูญเสียมีมากถึง 5,289 คน [9] บางคนไม่ได้เรียนหนังสือต่อและออกจากบ้านไป
ทำงาน โดยจะต้องทำทุกอย่างเพ่ือมีชีวิตรอดแม้กระทั่งการขายประเวณี หรือ บางส่วนมีการแต่งงานท่ามกลางความไม่
พร้อมเนื่องจากการบังคับของครอบครัว [9] ดังนั้น ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (social determinant of health) ต่อ
ปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ ่นในจังหวัดชายแดนใต้นั้น มีลักษณะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่เกิดจากความสลับซับซ้อน 
(complexity) ของปัญหาทางสังคมด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองระดับประเทศและความสัมพันธ์ที่มีความขัดแย้ง
ในระดับพื้นที่ โครงสร้างสังคมแบบทุนนิยม ที่นำมาซึ่งช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาความยากจน การกระจาย
รายได้และความเจริญที่ไม่เท่าเทียมทั่วถึง ผลกระทบต่อสุขภาวะเด็กมากมาย จากการไม่ได้รับการคุ้มครองต่อ (1) สิทธิใน
การอยู่รอด (2) สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง (3) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และ (4) สิทธิในการมีส่วนร่วม สิทธิ
เหล่านี้ บางครั้งไม่ได้ปรากฏในรายงานของรัฐและทำให้เด็กที่ได้รับผลกระทบไม่ได้รับการดูแลและเยียวยาอย่างเหมาะสม 
[10]   

ส่วนปัจจัยลักษณะทางโครงสร้างทางสังคมที่มีอัตลักษณ์ด้านภูมิสังคมและวัฒนธรรมที่มีความจำเพาะสูง และมี
ความแตกต่างจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่ชัดเจนทั้งในด้านภาษา ศาสนา และวิถีชีวิต โดยเฉพาะแนวความคิด
ของสังคมต่อด้านเพศภาวะ เพศวิถี และการสร้างสุขภาวะทางเพศในวัยรุ่นที่ผู้หญิงอยู่ภายใต้การปกครองของผู้ชาย[11] 
เช่น บิดา สามี และพ่ีชาย/น้องชาย วัฒนธรรมการใช้ชีวิตและวิธีคิดที่มีอยู่แบบดั้งเดิมอาจยังไม่เป็นที่ยอมรับเรื่องทางออก
ที่สมดุล หรือ ไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างเปิดเผย และขาดพื้นที่ในการสร้างความเข้าใจร่วม เรียนรู้จาก
บทเรียนชีวิตของมารดาวัยรุ่นที่ผ่านมา กันที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในระยะยาวต่อไปได้ ทำ
ให้ปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในพื้นที่ได้รับการจัดการเฉพาะหน้าคือ เมื่อวัยรุ่นรักกัน แล้วมีความสัมพันธ์ เกินขอบเขต เช่น 
อยู่กันสองต่อสองในที่ลับตาคนที่สุ่มเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส (ซีนา) ครอบครัวและผู้ปกครองจะได้รับการ
เผชิญจากแรงกดดันจากคนรอบข้าง (peer pressure) ท่าทีของสมาชิกชุมชน ทั้งในด้านการเพ่งเล็ง การติฉินนินทาทีท่ำให้
เกิดความเสื่อมเสีย (discredit) อย่างมาก การโดดเดี่ยว การหลีกเลี่ยงการคบหาสมาคม (social avoidance) การต่อว่าให้
อับอาย (bullying) ตราหน้า (labelling) การตีตรา (stigma) และการตัดสิน (judgement) โดยจะเหมารวมว่าเป็น
พฤติกรรมที่น่าอับอาย สร้างความเกลียดชังทางสังคม ฯลฯ โดยไม่ได้สอบสวนถึงขอบเขตความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวนี้ จึง
นำไปสู่การใช้หลักการทางศาสนาเพื่อบังคับให้สมรส (นิกะห์) หรือ “จับแต่ง” อันเนื่องมาจากการป้องกันไม่ให้เกิด
พฤติกรรมที่เข้าใกล้การซีนาซึ่งจะมีความผิดบาปอย่างยิ่ง หรือ เร่งรัดการแต่งงานไปเพื่อรักษาเกียรติของครอบครัวหรือ
ชุมชนนั้น เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่ผลพวงของปัญหาหลังจับแต่ง งานที่ตามมาอีกมากมาย ดังนั้น การ
ตั้งครรภ์วัยรุ่นในจังหวัดชายแดนใต้ มีลักษณะ 2 แบบคือ การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการแต่งงานและไม่ได้แต่งงานที่อยู่กนิกัน
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ก่อนการสมรสที่ถูกต้องตามหลักศาสนาและตามขนบธรรมเนียมประเพณีและ/หรือกฎหมาย ทั้งนี้การสมรสตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายอิสลามนั้นไม่ได้ระบุอายุขั้นต่ำที่ควรสมรสได้ ส่วนประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยนั้นระบุอายุเมื่อ
อายุครบ 20 บริบูรณ์ (ระบุอายุขั้นต่ำไว้ที่ 17 ปีบริบูรณ์ หรืออายุ 17 ปีลงไปในกรณีที่ผู้ปกครองยินยอม หรือต่ำสุด 15 ปี
ในกรณีศาลสั่ง) ทำให้สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการสมรส
บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี คือคณะกรรมการอิสลามฯ จะออกใบรับรองการสมรสแก่คู ่สมรสได้จะต้องเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามสำหรับคู่สมรสที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีเท่านั้น (เพราะตามกฎหมายอิสลามเดิมนั้น หญิงและ
ชายมุสลิมที่จะแต่งงานจะต้องมีอายุขั้นต่ำ 15 ปี ยกเว้นได้รับอนุญาตจากบิดา-มารดา ไม่มีการบังคับสถานที่ทำพิธีแต่งงาน 
เพียงแต่ต้องมีอิหม่ามทำพิธีให้) ส่วนในกรณีมีเหตุอันควร คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอาจยกเว้นหรือผ่อน
ผันการปฏิบัติได้ ต้องมีเงื่อนไขดังนี้ คณะกรรมการฯ ที่จะทำการสมรสบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี คู่สมรสดังกล่าวต้องมี
หนังสืออนุญาตจากศาลหรือดาโต๊ะยุติธรรม หรือหนังสือแสดงความยินยอมพร้อมใจจากผู้ปกครอง ซึ่งลงบันทึกไว้ที่
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ผู้ปกครองนั้นต้องการให้ทำการสมรส หรือสถานีตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ของ
การสมรสนั้นเสียก่อน 

จากแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 ในเขตสุขภาพท่ี 12 ต่อผลการดำเนินงานด้านวัยรุ่น
ประเภทสถานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (youth friendly health services; YFHS) และ อำเภออนามัย
การเจริญพันธุ์ (reproductive health district; RHD) พบว่า จังหวัดปัตตานีบรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 ทั้งสองประเภท 
ในขณะที่จังหวัดยะลาทำผลงานได้ร้อยละ 37.50 และ 25.0 ตามลำดับ ส่วนจังหวัดนราธิวาสทำผลงานได้ร้อยละ 30.76 
และ 23.07 ตามลำดับ จึงนำไปสู่การผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับเขตและระดับจังหวัดของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดและภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ โดยผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) รวมทั้ง
การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี โดยการส่งเสริมการให้คำปรึกษาหลังคลอด หลังแท้ง และการ
เข้าถึงบริการคุมกำเนิดอย่างทั่วถึง แม้ว่าสถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (อายุ 10 – 19 ปี) ในจังหวัดชายแดนใต้ 
ตั้งปี พ.ศ. 2561 – 2563 พบว่า อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 –14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10 -14 ปี ไม่เกินค่า
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด คือ ไม่เกิน 1.1 ต่อพัน ส่วนอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 
ปี พันคน พบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและต่ำกว่าระดับประเทศที่กำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดไม่เกิน 36 ต่อพัน 
อย่างไรก็ตาม จากการสืบค้น HDC ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 2563 พบว่า ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส คือ (เกณฑ์เป้าหมายคือ ไม่เกินร้อยละ 14) 19.20, 19.04, และ 15.75 ตามลำดับ ส่วน
การแก้ปัญหาด้วยการคุมกำเนิดนั้นในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ด้วยวิธีสมัยใหม่ และวิธีกึ่งถาวรนั้นคือ ร้อยละ 19.40, 
10.53, และ 12.62 ตามลำดับ (เป้าหมายคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) และข้ออมูล HDC ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 พบว่า 
อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำเปลี่ยนเป็น 18.7, 18.7, และ 16.2 ตามลำดับ ในขณะที่ ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับ
บริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่หลังคลอดหรือหลังแท้งคือ 17.38, 5.39, และ 18.99 ตามลำดับ ส่วนการคุมกำเนิดด้วย
วิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) คือ 19.75, 10.71, และ 12.82 ตามลำดับ ทั้งนี้ กลไกในระดับพื้นที่มีความ
พยายามในการดำเนินงานกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์วัยรุ่นในจังหวัดชายแดนใต้ ตาม พระราชบัญญัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น พ.ศ. 2559 และยุทธศาสตร์ระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 มีหลายลักษณะคือ มี
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การดำเนินงานโดยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนชุมชนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ในทุกระดับที่มีวัยรุ่นอยู่ เช่น 
สถานศึกษา ชุมชน โรงงาน สถานบริการ ย่านที่พักอาศัย ฯลฯ นอกจากนี้ พบว่ากลไกการดำเนินงานเพื่อการจัดการด้าน
สุขภาพในปัจจุบันมีความหลากหลาย แยกส่วน และซ้ำซ้อนหลายระดับที่ขาดการเชื่อมโยงกันอย่างลึกซ้ึง  

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นกลไกที่ใกล้ชิดประชาชนในระดับอำเภอ เป้าหมายการ
ดำเนินงานคือ การดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ถูกกำหนดเป็นประเด็นหลักต่อการขับเคลื่อนผลักดัน ให้เป็น
วาระของอำเภอ ทั้งปัญหาสุขภาพ สวัสดิการในชีวิต และด้านการจัดการสภาพแวดล้อม โดยรายงานผลการดำเนินงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ-สาธารณสุขนิเทศก์ ไตรมาส 2 เดือน 1 ม.ค. - 31 
มี.ค. 2561 เขตสุขภาพที่ 12 พบว่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ การประชุมจัดทำแผนการดำเนินการและคัดเลือก
ประเด็นที่สำคัญตามบริบทในพื้นที่ ในแต่ละอำเภอของจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส คือ ร้อยละ 41.67, 100.00, 
และ 100.00 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจ ในปี พ.ศ. 2562 พบว่าพชอ. ส่วนใหญ่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
ส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดประเด็นสุขภาวะทางเพศหรือการตั้งครรภ์วัยรุ่นเป็นประเด็นหลักในการขับเคลื่อนในระดับอำเภอ 
ประกอบกับยังมีช่องว่างทางสมรรถนะของพชอ.ที่เป็นจริงกับสมรรถนะที่คาดหวังที่ค่อนข้างกว้าง รวมทั้ง ยังไม่มีเนื้อหา
การเรียนรู้ในเชิงกระบวนการที่จะทำให้กลไกในระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนต่อประเด็นนี้ได้อย่างจำเพาะ
เจาะจง ทำให้โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบในการเสริมสร้างสมรรถนะของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้ในระยะที่ 1 ได้ผลิต
โมดูลจำนวน 5 หน่วยการเรียนรู้ย่อย จึงได้เกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของกลไกและภาคีเครือข่ายทั้งในระดับตำบล
และอำเภอโดยจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากโมดูลที่พัฒนาขึ้นอย่างจำเพาะเจาะจงสำหรับการขับเคลื่อนงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในจังหวัดชายแดนใต้ คือ การจดัการองค์ความรู้ต่อประเด็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การเป็น
ทีมนำสู่การเปลี่ยนแปลงต่อการขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์วัยรุ่น การทำแผนและโครงการ ประสานพลัง
เครือข่าย สู่การรณรงค์เชิงนโยบายด้านการตั้งครรภ์วัยรุ่น การประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน และ  ทักษ ะการ
ปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ผ่าน 3 ช่องทางหลัก คือ การเรียนด้วยตนเอง จำนวน 
1 หน่วยสมรรถนะ ใช้วลา 3 ชั่วโมง การอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 สมรรถนะ ใช้วลา 15 ชั่วโมง และ การปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
1 สมรรถนะ ใช้วลา 6 ชั่วโมง เพื่อให้การดำเนินงานการด้านการตั้งครรภ์วัยรุ่นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยใช้เวลาเรียน รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง และภายใต้การดำเนินงาน
ดังกล่าว ได้เกิดพื้นที่นำร่องขึ้น 5 ตำบล ใน 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา และอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และการประเมินประสิทธิผลของโมดูลโดยการประเมินตนเองของพชอ.
ใน 4 อำเภอจากคะแนนเต็ม 5 คะแนนในแต่ละด้าน จำนวน 8 ด้าน พบค่าเฉลี่ย (mean ± s.d.) ดังนี้ ความรู้และความ
เข้าใจต่อสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (4.00 ± 0.35) ความรู้และความเข้าใจต่อพรบ.และยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ไข
และป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น (4.00 ± 0.35) การบริหารด้านการนำสู่การเปลี่ยนแปลง (3.88 ± 0.22) การวิเคราะห์ผู้มี
ส่วนได้เสียและการประสานเครือข่าย (4.25 ± 0.43) การทำแผนและโครงการต่อประเด็นการตั้งครรภ์วัยรุ่น (3.63 ± 
0.41) การรณรงค์เชิงนโยบาย (3.50 ± 0.35) การประเมินและติดตามผล (3.50 ± 0.35) และการปฏิบัติการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชน (3.75 ± 0.25) อันเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การผลักดันขยายพื้นที่เพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 53 ตำบลของ 4 
อำเภอข้างต้น คือ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีจำนวน 13 ตำบล 66 หมู่บ้าน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีจำนวน 18 
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ตำบล 81 หมู่บ้านอำเภอรามัน จังหวัดยะลาจำนวน 16 ตำบล 83 หมู่บ้าน และ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสจำนวน 5 
ตำบล 35 หมู่บ้าน รวมพ้ืนที่ดำเนินงาน 53 ตำบล 265 หมู่บ้าน 

จากผลการดำเนินงานในระยะที่ 1 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2564)  มีการผลิตโมดูลเพื ่อพัฒนาสมรรถนะ
คณะกรรมการ พชอ. ทั้ง 4 อำเภอ ทำให้เกิดการผลักดันเป็นประเด็นการขับเคลื่อนของอำเภอคือ อำเภอเมืองปัตตานี 
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ยกเว้น อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานีที่ไม่ได้บรรจุเป็น
วาระของอำเภอ (แต่กำหนดเป็นแผนของพชต. 1 ตำบลคือตำบลตาแกะ)  นอกจากนี้ จากเอกสารประกอบการตรวจ
ราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัด ปัตตานี  ยะลา ละนราธิวาส (รอบที่ 2 ปี 2564) ตัวชี้วัดประเด็นวัยรุ่น 
เป็นดังนี้ (1) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (เกณฑ์ไม่เกิน 27 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน) ตั้งแต่ปี 
2561 – 2564 (17 พ.ค.64) พบว่าในจังหวัดปัตตานีลดลงคือ 18.68, 15.47, 15.74 และ 7.76 ตามลำดับ จังหวัด
นราธิวาสรายงานข้อมูลปี 2563-2564 คือ 19.63 และ 9.16 ตามลำดับ (ไม่มีข้อมูลรายงานจังหวัดยะลา) (2) อัตราการ
คลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 - 14 ปี ตั้งแต่ปี 2561 – 2564 (17 พ.ค.64) จังหวัดปัตตานี 0.59, 0.30, 0.26 และ 0.11
ตามลำดับ (ไม่มีข้อมูลรายงานจังหวัดยะลา และนราธิวาส) (3) ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ตั้งแต่
ปี 2561 – 2564 (17 พ.ค.64) จังหวัดปัตตานี คือ 18.86, 18.86, 18.75 และ 19.67 ตามลำดับ ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำใน
ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนราธิวาสคือ 18.82 (ไม่มีข้อมูลรายงานจังหวัดยะลา) สำหรับจังหวัดปัตตานี มีอำเภอมีอัตราการ
คลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี สูง 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอแม่ลาน อำเภอมายอ และอำเภอทุ่งยางแดง คือ 17.83, 
13.21, และ 12.64 ตามลำดับ ส่วนอำเภอมีอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 – 14 ปี สูง 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอ
สายบุรี อำเภอหนองจิก และอำเภอเมือง คือ 0.35, 0.33 และ 0.23 ตามลำดับ อำเภอที่มีร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำใน
หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี สูง 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอกะพ้อ อำเภอยะหริ่ง และอำเภอปะนาเระ คือ 50, 40, และ 28.57 
ตามลำดับ (ไม่มีข้อมูลรายงานในจังหวัดยะลาและนราธิวาส)   

 เนื ่องจากในการดำเนินงานที ่ผ ่านมา  ทั ้งที ่มาจากการดำเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน 
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย สถาบันวิชาการ ภาคประชาสังคมและหน่วยดำเนินงานระดับย่อยใน พื้นที่ ต่างมีการ
ดำเนินงานที่หลากหลายและแยกส่วนหรือต่างคนต่างทำไม่เกี่ยวข้องกัน (co-exist) ไม่มีกลไกเชื่อมประสาน ขาดทิศทาง
และเป้าหมายที่ชัดเจน  ดังนั้น เป้าหมายการดำเนินงานในระยะที่ 2 เป็นการต่อยอดสู่การพัฒนารูปแบบและการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้ความร่วมมือของ
กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายสุขภาพ ในด้านการเป็นทีมที่หนุนเสริมกันทุกระดับ
แบบไร้รอยต่อ หนุนเสริมให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงสิทธิของตนเอง การให้ข้อมูล การบริการอนามัยเจริญพันธุ์ การจัด
สวัสดิการสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามมาตราที่ 5-10 ของพรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. 2559  อันเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการดำเนินงานและการเสริมพลังอำนาจของกลไกในการเชื่อมประสาน
เครอืข่าย รวมทั้งการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่จะปูทางไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในด้านลดความเหลื่อมล้ำ
และสร้างความเป็นธรรมต่อสุขภาวะทางเพศในวัยรุ่นได้อย่างมั่นคงต่อไป 
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8.  คำถามการวิจัยหลัก 
 
1. การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแบบเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้ความ

ร่วมมือของกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายสุขภาพในจังหวัดชายแดนใต้ เป็น
อย่างไร 

2. การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นภายใต้กลไก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายสุขภาพ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัด
ชายแดนใต้ เป็นอย่างไร 

 

9.  วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแบบเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้

ความร่วมมือของกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายสุขภาพในจังหวัดชายแดนใต้  
2. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นภายใต้กลไก

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายสุขภาพ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัด
ชายแดนใต้ 

นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง  
 

นิยามศัพท์ท่ี 1 
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแบบเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หมายถึง 

การดำเนินงานทีท่ำร่วมกันเป็นทีมที่หนุนเสริมการดำเนินงานทุกระดับแบบไร้รอยต่อทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด 
คือส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของวัยรุ่น การให้ข้อมูล การบริการอนามัยเจริญพันธุ์ การจัดสวัสดิการสังคม และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตตามมาตราที่ 5-10 ของพรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยมี 

1. ปัจจัยนำเข้า (Input) 
1.1) กลไกดำเนินงานในแต่ละระดับ ประกอบด้วย 1) คณะทำงานระดับพื ้นที่จาก 5 กระทรวงหลัก 2) 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 3) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) 
1.2) เครือข่ายดำเนินงานร่วม ประกอบด้วย 1) องค์กรภาครัฐ/เอกชน/สื่อท้องถิ่น 2) ภาคประชาสังคม 3) องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 4) สมาคม กลุ่ม ชมรมในพื้นที่   
1.3) ทรัพยากร ทุนทางสังคม และงบประมาณของพื้นที่ เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

และ กองทุนหมู่บ้าน 
2. การจัดกระบวนการทำงาน (Process) ยึดโยงกันด้วยหลัก 4Cs คือ 
2.1) การเชื่อมประสานระหว่างเครือข่าย (Co-ordination) ได้แก่ การประชุมหารือ ประสานแผนและข้อมูล มี

ข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
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2.2) การร่วมมือในการปฏิบัติงาน (Co-operation) ได้แก่ การระดมพลัง (power storming) คือ การสนับสนุน
และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานขอบเขตและความรับผิดชอบของหน่วยงานตนเอง  

2.3) การสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรในลักษณะของพันธมิตรหรือ
หุ้นส่วนดำเนินงาน (partners) แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำข้อตกลง แบ่งสรรทรัพยากร (บุคคล งบประมาณ) และออก
นโยบาย 

2.4) การสร้างสรรค์วัตกรรมการทำงานร่วมกัน (Co-Creation)  
3. ด้านผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงาน (Outcomes) คือ  
1) ได้รูปแบบการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือแบบเครือข่าย: พ้ืนที่มีแผนงานและโครงการรองรับการสร้างเสริม

สุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น เช่น ด้านการให้ข้อมูลเพื่อเข้าถึงสิทธิ ด้านบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ด้านจัดระบบการส่งต่อ 
และด้านการติดตามคุณภาพชีวิต  

2) ได้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในแต่ละระดับ (3As) คือ การกำหนดเป็นวาระเพื่อการ
ขับเคลื่อน (Public Agenda) การสื่อสารสาธารณะ (Media Advocacy) และ การขับเคลื่อนโยบาย (Policy Advocacy) 
 
นิยามศัพท์ท่ี 2  

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น  หมายถึง 
การดำเนินงานบนฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภายใต้แกนนำประสานจากกลไกพชอ. อันเป็นกลไกระดับอำเภอที่
เชื่อมต่อระดับจังหวัดและระดับตำบล ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น ที่ไม่ขัดต่อหลักการทางศาสนา 
คุณค่า และวัฒนธรรมของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้  ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยมีขั้นตอนหลักคือ (1) การกำหนด
ประเด็นและการพัฒนาประเด็นเชิงนโยบายด้านสุขภาวะทางเพศและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  (2) การพัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบายบนฐานของบริบทของชุมชนท้องถิ่น (3) การแสวงหาฉันทามติร่วมกันต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย (4) การ
ขับเคลื่อนข้อเสนอสู่การปฏิบัติในพื้นที่ และ (5) การติดตามและประเมินผล เพื่อยกระดับองค์ความรู้และนวัตกรรม
ดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืน 

 
รูปที่ 1 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในจังหวัด
ชายแดนใต้ 
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10.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

กรอบแนวคิดการดำเนินงานวางอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแบบเครือข่ายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปญัหา
การตั้งครรภ์วัยรุ่นในจังหวัดชายแดนใต้ ดังแสดงในรูปที่ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัยในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแบบเครือข่ายและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
 

ปัจจัยนำเข้า (Input) 
1. กลไกดำเนินงานในแต่ละระดับ 

• คณะทำงานระดับพ้ืนที่ 5 
กระทรวงหลัก 

• คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ.) 

• คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับตำบล (พชต.) 

2. เครือข่ายดำเนินงานร่วม 
• องค์กรภาครัฐ/เอกชน/สื่อท้องถิ่น 
• ภาคประชาสังคม 
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• สมาคม กลุ่ม ชมรมในพ้ืนที่ 

3. ทรัพยากร/งบประมาณของพ้ืนที่ 
• กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

กระบวนการ (Process) 
พัฒนา Collaborative 

Working Networks: 4Cs 
1. Co-ordination:  
• มีข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 

เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 
• มีคณะทำงานกลาง 

2. Co-operation  
• มีการจัดสรรแบ่งปัน

หน้าที่/ทรัพยากรเพ่ือ
ช่วยเหลือหรือเอ้ือต่อกัน 

3. Collaboration  
• ทำงานร่วมกันอย่างมี

เป้าหมาย  
• ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ

MOU/นโยบายร่วมของ
พ้ืนที ่ 

4. Co-Creation 
• ร่วมกันสร้างคุณค่า 

(Public Value) 
• พัฒนานวัตกรรมร่วมกัน 
 

ผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงาน 

1. ได้รูปแบบการดำเนินงานภายใต้
ความร่วมมือแบบเครือข่าย: พ้ืนที่มี
แผนงานและโครงการรองรับการสร้าง
เสริมสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น  

• ด้านการให้ข้อมูลเพ่ือเข้าถึง
สิทธิ 

• ด้านบริการอนามัยเจริญพันธุ์ 
• ด้านจัดระบบการส่งต่อ 
• ด้านการติดตามคุณภาพชีวิต 

2. ได้การขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมในแต่ละ
ระดับ (3As) 

• การกำหนดเป็นวาระเพ่ือการ
ขับเคลื่อน (Public Agenda) 

• การสื่อสารสาธารณะ (Media 
Advocacy) 

• การขับเคลื่อนโยบาย (Policy 
Advocacy) 
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11. ขอบเขตการวิธีวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Parcipatory Action Research: PAR) โดยแบ่งการศึกษา

ออกเป็น 2 ระยะคือ 
ระยะที่ 1 เป็นขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแบบเครือข่ายเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่นภายใต้ความร่วมมือของกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายสุขภาพในจังหวัด
ชายแดนใต้ 

ระยะที่ 2 เป็นขั้นตอนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
วัยรุ่นภายใต้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายสุขภาพ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและ
วัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ 

ตารางท่ี 1 แสดงขอบเขตการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ 
ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขต 

ด้านประชากร 
ขอบเขต 
ด้านพื้นที่ 

ขอบเขต 
ด้านเวลา 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน
แบบเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั ้งครรภ์ในวัยรุ ่นภายใต้
ความร่วมมือของกลไกคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและ
ภาค ี เคร ือข ่ ายส ุขภาพในจ ังหวัด
ชายแดนใต้ เป็นอย่างไร 
- ปรับโมดูลใหม่ให้กระชับด้านเนื้อหา
และสามารถบูรณาการใน
กระบวนการขับเคลื่อนฯ ของพชอ 
และภาคีเครือข่าย และการประเมิน
ประสิทธิผลของโมดูล 
2. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นภายใต้
กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำเภอและภาคีเครือข่าย
สุขภาพ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและ
วัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ 
- ขยายพ้ืนที่ดำเนินงานเดิมจาก 4 
อำเภอ 5 ตำบล เพ่ิมพ้ืนใหม่จำนวน 

1. ขอบเขตประชากรด้านการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ ต่อการ
พัฒนารูปแบบและการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
(Primary Population) คือ 

• คณะทำงานรับผิดชอบ
อนามัยวัยเจริญพันธุ์ใน
ระดับจังหวัด 

• คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอและตำบล (พชอ./
พชต.) ในอำเภอและ
ตำบลที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการ 

• ภาคเีครือข่ายสุขภาพ 
ภาคประชาสังคม องค์กร
ชุมชน สื่อ และสถาบัน
วิชาการ 

• ภาคีขับเคลื่อนระดับ
เยาวชนที่มีอยู่ในพ้ืนที่  

1. ตำบลและอำเภอ
เดิมที่เคยใช้โมดูลใน
ระยะที่ 1 จำนวน 4 
อำเภอ 5 ตำบลคือ 

• ตำบลรูสะมิแล 
อำเภอเมือง
ปัตตานี 

• ตำบลบางปู 
อำเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี 

• ตำบลตาแกะ 
อำเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี 

• ตำบลโกตาบารู 
อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 

• ตำบลบาเระใต้ 
อำเภอบาเจาะ 
จังหวัด
นราธิวาส  

ระยะเวลา 18 
เดือน 1 ตุลาคม 
2564-31 
มีนาคม 2566 



                                                                                                                                                                                                              

หน้า  11 จาก  35 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขต 
ด้านประชากร 

ขอบเขต 
ด้านพื้นที่ 

ขอบเขต 
ด้านเวลา 

จังหวัดละ 5 อำเภอ และ อำเภอละ 1 
ตำบลเป็นอย่างน้อย รวมพ้ืนที่ใหม่คือ 
15 อำเภอ และ 15 ตำบล 
- รวมพ้ืนที่ดำเนินงานทั้งสิ้นในระยะที่ 
2 คือ 19 อำเภอและ 20 ตำบลใน
จังหวัดชายแดนใต้ 

 

 
2. ขอบเขตด้านเป้าหมาย
ของภาพรวมผลลัพธ์การ
ดำเนินงาน ที่จะส่งมอบ
ผลประโยชน์ให้กับกลุ่มต่อไปนี้ 
(Secondary Population) 

• เด็กและวัยรุ่น อายุต่ำ
กว่า 20 ปีบริบูรณ์ ทั้ง
เพศชายและหญิง อาจ
ตั้งครรภ์และไม่ได้
ตั้งครรภ์ ตามสิทธิที่ระบุ
ไว้ใน พระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. 2559 

• ครอบครัวและผู้ดูแลเด็ก
และเยาวชน ที่มี หรือ 
ไม่มีสมาชิกท่ีตั้งครรภ์
วัยรุ่นในปัจจุบัน 

2. ตำบลและอำเภอ
อ่ืน ๆ ที่คัดเลือกเข้า
มาศึกษาตามเกณฑ์
ที่กำหนด จังหวัดละ 
5 อำเภอ และ 
อำเภอละ 1 ตำบล 
รวมพ้ืนที่ใหม่คือ 15 
อำเภอ และ 15 
ตำบล 
รวมพ้ืนที่ดำเนินงาน
ทั้งสิ้น 19 อำเภอ
และ 20 ตำบลใน
จังหวัดชายแดนใต้ 
 

 

12. ระเบียบวิธวีิจัย 
12.1 รูปแบบการศึกษา:  
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เพื่อเพื่อพัฒนา

รูปแบบการดำเนินงานแบบเครือข่ายและเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์วัยรุ่นภายใต้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายสุขภาพ ที่สอดคล้องกับภูมิ
สังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ 

12.2 พื้นที่ศึกษาและเกณฑ์การคัดเลือก 
1) เป็นอำเภอจาก 33 อำเภอในจังหวัดชายแดนใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสที่คณะกรรมการพชอ . ที่

สนใจเข้าร่วมการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในจังหวัดชายแดนใต้  
2) เป็นอำเภอท่ีมีคณะกรรมการพชอ. เคยใช้ หรือ ไม่เคยใช้โมดูลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นใน

จังหวัดชายแดนใต้ 
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3) เป็นอำเภอที่มีประเด็นหลักในการขับเคลื่อนของอำเภอในประเด็นการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์วัยรุ่นหรือ
เป็นประเด็นอ่ืน ๆ 

4) เป็นอำเภอท่ีมมีีร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่สูงเกินเกณฑ์ระดับเขตและประเทศ 
12.3 ประชากรและกลมุตัวอยา่งและเกณฑ์การคัดเลือก 
เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแบบเครือข่ายและการ

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
ดังนี้ 

1) เป็นตัวแทนผู้ดูแลควบคุมกำกับนโยบายจากองค์กรภาครัฐใน 5 กระทรวงหลักในระดับจังหวัด ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น ในจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ก ระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

2) เป็นตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ) และระดับตำบล (พชต) 
3) เป็นตัวแทนนักสื่อสารมวลชน นักสื่อสารท้องถิ่นและชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้ 
4) เป็นตัวแทนภาคประชาสังคมที่ดำเนินงานประเด็น เด็ก เยาวชน และสตรี ในจังหวัดชายแดนใต้ 
5) เป็นตัวแทนสถาบันวิชาการ จากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน รวมทั้ง กศน.ในจังหวัดชายแดนใต้ 
6) เป็นตัวแทนผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยบริการสุขภาพทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในจังหวัดชายแดนใต้ 
7) เป็นตัวแทนผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมทั้งระดับชุมชน อำเภอและจังหวัดในจังหวัดชายแดนใต้ 
8) เป็นตัวแทนเยาวชนที่ดำเนินงานด้านสิทธิเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ 
9) เป็นตัวแทนผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กวัยรุ่น (มีอายุ 20 ปีเป็นต้นไป) ที่มีประสบการณ์การดูแลวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ 
10) เป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในจังหวัด

ชายแดนใต้ 
12.4 การคำนวณขนาดตัวอย่าง 
การคำนวณขนาดตัวอย่าง เพ่ือเป็นตัวแทนจากประชากรข้างต้น (ในข้อ 12.3) ในจำนวนที่เหมาะสมต่อการอ้างอิง

ที่เหมาะสมของผลการศึกษา (Generalization) ไปยังภาพรวมประชากรทั้งหมดในจังหวัดชายแดนใต้  ต่อการให้ข้อมูลใน
การสำรวจความเห็นและการสรุปฉันทามติในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแบบเครือข่ายและเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นภายใต้กลไกคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายสุขภาพ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ 

หลักการคำนวณ 
ใช้การคำนวณแบบประมาณค่าสัดส่วนจากประชากร 1 กลุ่มที่ทราบจำนวนประชากร (Estimating a finite 

population proportion) คือ ทราบประชากรทั้งหมดในจังหวัดชายแดนใต้จำนวน 1,930,711 คน มีร้อยละการตั้งครรภ์
ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี (เกินเกณฑ์ระดับประเทศ) ปี พ.ศ. 2564 คือ 19.06 กำหนดความเคลื่อน 0.025 ที่ค่าความ

เชื่อมั่น 95% (α=0.05) design effect = 1.0; ได้ขนาดตัวอย่าง (N) = 948 คน 
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การคำนวณเผื่อ non response rate (15%) = (15/100) x 948 = 142 คน 
ดังนั้นจำนวนขนาดตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้สำหรับการสำรวจคือ 948 + 142 = 1,090 คน 

 
 12.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 12.5.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
ทั้งเครื่องมือแบบสอบถาม แนวคำถามการสนทนากลุ่ม และ การสัมภาษณ์เชิงลึก ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน เพ่ือประเมินด้าน 
1) ความชัดเจนของเนื้อหาที่ทุกคนอ่านแล้วเข้าใจตรงกัน  
2) ความสอดคล้องหรือความเหมาะสมของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
3) ความสามารถของเครื่องมือในการวัดต่อสิ่งที่ต้องการวัด 
นำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC ) 

𝐼𝑂𝐶 = Σ𝑋/𝑁 
X = ผลรวมคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ  
N = จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
ค่า IOC ที่เหมาะสมควรมี่ค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
 
 12.5.2 ความเที่ยง (Reliability)  
เครื่องมือแบบสำรวจที่ทำการวัดแบบเลือกตอบ (ที่มีคะแนนรายข้อเป็น 1 หรือ 0) และการวัดความคิดเห็นแบบ 

rating scale เช่น Likert scale จะนำไปหาความเที่ยงของการวัดโดยวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient ควรมีค่าสูง
กว่า 0.7 ขึ้นไป โดยคำนวณตามสูตรครอนบาคแอลฟาคือ  

 
k = จำนวนข้อของแบบวัด 
S2i = ความแปรปรวน (variance) ของข้อคำถามลำดับที่ i 
S2t = ความแปรปรวนของคะแนนรวม หรือความแปรปรวนระหว่างผู้ตอบ 
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 12.5.3 การทดลองใช้เครื่องมือ (tryout) ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ศึกษาคือ ใน 4 อำเภอจังหวัดสงขลา
อันเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรมได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ นำเครื่องมือมาปรับปรุง
แก้ไขก่อนนำไปใช้ในพื้นทีจ่ริง 

10.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 12.6.1) การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น 

จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 12.6.2) การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ องค์ประกอบ

ของรูปแบบในการเสริมสร้างสมรรถนะของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ต่อการขับเคลื่อนงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

12.7 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
 โครงการวิจัยนี ้ นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) เพ่ือการรับรองก่อนการวิจัย และปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด 

1. การขออนุญาตในการเข้าพ้ืนที่วิจัยก่อนลงพ้ืนที่ทุกครั้ง 
2. การเคารพในตัวผู้ให้ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการวิจัยและขอความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัย  
3. การยินยอมให้ข้อมูลอาจเป็นลายลักษณ์อักษร และการยินยอมด้วยวาจา 
4. การขออนุญาตในการจดบันทึกและการบันทึกเทปจากผู้ให้ข้อมูลก่อนทุกครั้ง และสามารถให้หยุดการบันทึกการ

ให้ข้อมูลได ้ผู้ให้ข้อมูลสามารถถอนตัวจากการศึกษาได้ทุกเมื่อ รวมทั้งสามารถยุติการให้ข้อมูลได้ตลอดเวลา 
5. ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับโดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ที่มีรหัสที่ไม่มีใคร

เข้าถึงได้นอกจากผู้วิจัย 
6. การรายงานผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น ไม่ระบุชี้ชัดถึงตัวบุคคล 
หมายเหตุ:  

ในการศึกษาครั้งนี้ มีการเก็บรวมรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มประชากรที่มาจาก Primary population 
เท่านั้น คือ 

(1) คณะทำงานรับผิดชอบอนามัยวัยเจริญพันธุ์ในระดับจังหวัด  
(2) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและตำบล (พชอ./พชต.) ในอำเภอที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการ  
(3) ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน สื่อ และสถาบันวิชาการ  
(4) ภาคีขับเคลื่อนระดับเยาวชนที่มีอยู่ในพ้ืนที ่(เก็บข้อมูลในผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป  

ส่วนประชากรกลุ่ม Secondary population เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เก็บข้อมูลโดยตรง แต่เป็นกลุ่มเป้าหมายขั้นสุดท้าย 
ที่จะได้รับความคุ้มครองให้เข้าถึงสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์  หรือ Reproductive Rights ตามพระราชบัญญัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 
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13.  กลุม่เป้าหมายและพืน้ที่ดำเนินการ       

พื้นที่ดำเนินการ (ภูมิศาสตร์)   

1. ในเมือง        2. ชนบท   3. ชานเมือง   4. พ้ืนที่เฉพาะ   4.1 ชายแดน   

พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตการปกครอง) 

ตารางท่ี 2 เป้าหมายพ้ืนที่ดำเนินงานในระยะที่ 2 
จังหวัด พื้นที่ดำเนินงานในระยะที่ 1 พื้นที่ดำเนินงานในระยะที่ 2 รวม 

อำเภอ ตำบล  อำเภอ 
 

ตำบล  

1. ปัตตานี อำเภอยะหริ่ง 
อำเภอเมือง จำนวน 
2 พชอ. 

3 5 5 7 อำเภอ 
8 ตำบล 

2. ยะลา อำเภอรามัน  
จำนวน 1 พชอ. 

1 5 5 6 อำเภอ 
6 ตำบล 

3. 
นราธิวาส 

อำเภอบาเจาะ 
จำนวน 1 พชอ. 

1 5 5 6 อำเภอ 
6 ตำบล 

รวม 3 
จังหวัด 

4 อำเภอ 4 พชอ. 5 15 15 19 อำเภอ 
20 ตำบล 

 

มีเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่คือ  

1) สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 

2) ไม่เคยใช้โมดูล/ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน 

3) มีประเด็นขับเคลื่อนด้านวัยรุ่น  

4) มีอัตราการตั้งครรภ์ซ้ำของสตรีที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์สูงเกินเกณฑ์ระดับเขตและระดับประเทศ 

ประเด็น   สุขภาวะทางเพศ: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/พฤติกรรมทางเพศ/ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
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ตารางท่ี 3 กลุ่มประชากรเป้าหมายของพื้นที่ดำเนินงานในระยะที่ 2  
จังหวัด กลุ่มเป้าหมายโดยตรง (ขั้นที่ 1) 

(Primary Target) 
กลุ่มเป้าหมายโดยอ้อม (ขั้นที่ 2) 

(Secondary Target) 
พชอ./พชต. 

(21 คน/อำเภอ) 
(21 คน/ตำบล) 

ภาครัฐ 5 
กระทรวงหลัก 

(20 คน/
จังหวัด) 

ภาคประชาสังคม
และภาค
ประชาชน 

(50 คน/จังหวัด) 

วัยรุ่นทั้งเพศชาย
และเพศหญิง 

(50 คน/ตำบล) 

ครอบครัว/ผู้ดูแล
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น 

(10 คน/ตำบล) 

1. ปัตตานี 147 + 168 
 = 315 คน 

20 คน 50 คน 400 80 

2. ยะลา 126 + 126  
= 252 คน 

20 คน 50 คน 300 60 

3. นราธิวาส 126 + 126 
= 252 คน 

20 คน 50 คน 300 60 

รวม 3 จังหวัด 819 คน 60 คน 150 คน 1,000 คน 200 คน 
รวมทุกกลุ่ม
ทั้งสิ้น 

2,229 คน (รวมกันทั้งเพศชายและเพศหญิง) 

 

14.  ตัวชี้วดัความสำเร็จ  

 

14.1 เป้าหมายการดำเนินงาน 

14.1.1 พัฒนารูปแบบการดำเนินงานแบบเครือข่าย ทั้งระดับตำบล อำเภอและจังหวัด ภายใต้กลไกประสานของ
พชอ. ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในจังหวัดชายแดนใต้ 

14.1.2 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมภายใต้กลไกประสานของพชอ. ต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในจังหวัดชายแดนใต้ 

14.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงปริมาณ 

 1) มีรูปแบบการดำเนินงานแบบภาคีเครือข่ายทั้งระดับตำบล อำเภอและจังหวัด ภายใต้กลไกประสานของ
พชอ. ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นของ 20 ตำบล 19 อำเภอ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เกินร้อยละ 85 
ของพ้ืนที่ดำเนินงานทั้งหมด ที่สามารถระบุถึงองค์ประกอบพื้นฐานคือ  

(1) มีคณะทำงาน  

(2) มีแผน/โครงการดำเนินงาน   
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(3) มีระบบข้อมูลในการดำเนินงาน/ฐานข้อมูล  

(4) มีการดำเนินงานร่วมทุกภาคส่วน (คน และทรัพยากร)  

(5) มีการติดตามประเมินผล   

(6) มีการสื่อสารนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

 2) มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นภายใต้
กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายสุขภาพ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและวัฒนธรรมของ 
20 ตำบล 19 อำเภอ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เกินร้อยละ 85 ของพ้ืนที่ดำเนินงานทั้งหมด  

14.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ 

พ้ืนที่ดำเนินงานทั้ง 20 ตำบล 19 อำเภอ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีการดำเนินงานทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นได้ทั้งในระยะต้นน้ำ ระยะกลางน้ำ และ ระยะปลายน้ำเกินร้อยละ 85 ของพ้ืนที่ดำเนินงาน
ทั้งหมด โดยในแต่ละระยะมีกิจกรรมการดำเนินที่เชื่อมโยงกันดังนี้ 

1. ระยะต้นน้ำ (เน้นการป้องกัน): กลุ่มเป้าหมายขั้นที่ 2 (Secondary targets) ได้รับข้อมูลและการบริการ
สุขภาพ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น โรคทางเพศสัมพันธ์ และ การผิดศีลธรรม/ผิดประเวณี 

2. ระยะกลางน้ำ (ป้องกันและแก้ไข): กลุ่มเป้าหมายขั้นที่ 2 (Secondary targets) ได้รับข้อมูลและการบริการ
สุขภาพ เพื่อการวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์ซ้ำ และการทำแท้งที่ปลอดภัย 

3. ระยะปลายน้ำ (ป้องกันและควบคุมสถานการณ์ไม่ให้บานปลาย): กลุ่มเป้าหมายขั้นที่ 2 (Secondary targets) 
ได้รับข้อมูลและการบริการสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตมารดาวัยรุ่น (กาย จิต เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา) และสุขภาวะ
ทางเพศของวัยรุ่นชายและหญิง 

4. การเฝ้าระวังตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญคือ: การตั้งครรภ์ช่วงอายุ 10-14 ปี และ ช่วงอายุ 15-19 ปี และ
การตั้งครรภ์ซ้ำในกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี 
 

ตารางท่ี 4 ตัวชี้วัดความสำเร็จของผลการดำเนินงานและการส่งมอบผลงาน (ตามระยะของกิจกรรมในแต่ละวัตถุประสงค์) 

ระยะการศึกษา กระบวนการศึกษา ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส่งมอบ 
ระยะที่ 1 พัฒนารูปแบบ
การดำเนินงานแบบ
เครือข่าย ทั้งระดับตำบล 
อำเภอและจังหวัด ภายใต้
กลไกประสานของพชอ. 
▪ ขั้นที่ 1:  

Revised Module 

ขั้นที่ 1: Revised Module ปรับโมดูล 5 
หน่วยการเรียนรู้สู่แบบบูรณาการ  
▪ การสำรวจความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
▪ การประชุมให้ความเห็นและการ

ปรับเปลี่ยนเนื้อหา 

1. เล่มโมดูลที่ปรับเนื้อหาใหม่ 
จากข้อเสนอในเวทีการประชุมให้
ความเห็นและข้อเสนอจากผู้ที่ใช้โมดูล
ในพ้ืนที ่ 
[จำนวน 1 ชิ้น ส่งภายใน 31 ธันวาคม 
2564] 

ขั้นที่ 2: Co-ordination 2. แนวทางการดำเนินงาน ของพชอ 
และ พชต ทั้งเก่าและใหม่ ใน 3 
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ระยะการศึกษา กระบวนการศึกษา ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส่งมอบ 

▪ ขั้นที่ 2:  
Co-ordination 

▪ ขั้นที่ 3:  
Co-operation 

▪ ขั้นที่ 4 
Collaboration 

 
 

▪ ยื่นหนังสือชี้แจงและเข้าพบผู้ว่าราชการ
ประจำหวัด 

▪ ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด 
▪ ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ และ

ตำบล (ชุดเดิมที่เคยใช้โมดูล) 
▪ ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ และ

ตำบล (ชุดใหม่ที่ไม่เคยใช้โมดูล) 

จังหวัด 19 อำเภอ และ 20 ตำบล 
[จำนวน 2 ชิ้น ส่งภายใน 31 ธันวาคม 
2564] 

ขั้นที่ 3: Co-operation 
▪ การประชุมของคณะทำงานเพ่ือกำหนด

ทิศทางของจังหวัด (Provincial 
Roadmap) 

▪ การข้อตกลงร่วมกันในระดับจังหวัด 
(MOU) 

▪ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้
โมดูลที่ปรับใหม่ 

3. Roadmap การดำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์วัยรุ่น 
ทั้ง 3 จังหวัด จำนวน 1 ชิ้น  
[ส่งภายใน 31 ธันวาคม 2564] 
4. MOU ข้อตกลงความร่วมมือใน
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขการ
ตั้งครรภ์วัยรุ่น ทั้ง 3 จังหวัด  
[จำนวน 1 ชิ้น ส่งภายใน 31 ธันวาคม 
2564] 
5. ข้อสรุปการติดตามผลการจัด 
workshop ต่อ Module ใหม่ 
[จำนวน 1 ชิ้น ส่งภายใน 31 ธันวาคม 
2564] 

ขั้นที่ 4 Collaboration 
▪ การเสริมสร้างขีดความสามารถ 

(Strengthening) ของหน่วยดำเนินงาน 
▪ การพัฒนาคู่มือการดำเนินงานสำหรับ ทีม

ประเมินแบบ (Development 
Evaluation: DE) และ 2) ทีมพ่ีเลี้ยงใน
การเสริมพลังระดับตำบล 

▪ พัฒนาศักยภาพทีมประเมินประจำตำบล
หลักสูตรระยะสั้น 

▪ พัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยงประจำตำบล 
(District Coaching Team] โดยใช้
หลักสูตรระยะสั้น ทั้งนี้ คุณสมบัติของพ่ี
เลี้ยงที่สำคัญ คือ  

6. คู่มือการดำเนินงานสำหรบั  
▪ ทีมประเมินแบบ DE 1 เล่ม 
▪ ทีมพ่ีเลี้ยงในการเสริมพลังระดับ

ตำบล 1 เล่ม 
[ส่งภายใน 31 ธันวาคม 2564] 

7. รายงานสรุป 
▪ ผลการพัฒนาศักยภาพทีม

ประเมินประจำตำบล   
[1 ชิ้น ส่งภายใน กุมภาพันธ์ 
2565] 

▪ ผลการพัฒนาศักยภาพทีมพ่ี
เลี้ยงประจำตำบล  
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1) เป็นผู้ที่อยู่ในตำบลนั้น ๆ รู้และเข้าใจ
ในบริบทของพ้ืนที่เป็นอย่างดี และเป็นที่
ยอมรับของประชาชน เช่น ผูน้ำทางจิต
วิญญาณ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำศาสนา 
และ/หรือ อสม. 
2) มีจิตอาสาและสามารถสอนงานให้กับ
คณะทำงานในระดับตำบลต่อการ
ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ 
3) มีทักษะในการทำแผนและโครงการ
และการติดตามประเมินเสริมพลังได้ดี 
4) มีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจต่อปัจจัย
กำหนดสุขภาพต่อการเกิดปัญหาการ
ตั้งครรภ์วัยรุ่น กฎหมายการทำแท้ง และ 
พรบ. การแก้ไขและป้องกันการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 
5) สามารถสื่อสารและผลักดันให้เกิดการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับ
ตำบลเชื่อมโยงในระดับอำเภอและจังหวัด 
และสามารถถ่ายโอนความรู้ไปสู่พ้ืนที่
ใกล้เคียงได้ 

▪ การติดตามผลการดำเนินงานของพ้ืนที่ 3 
จังหวัด 13 อำเภอ และ 14 ตำบล 

[1 ชิ้น ส่งภายใน กุมภาพันธ์ 
2565] 

▪ ผลการติดตามผลการ
ดำเนินงานของพ้ืนที่ระดับ
จังหวัดอำเภอและตำบล  
[1 ชิ้น ส่งภายใน ตุลาคม 2565] 

ระยะที่ 2 การขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมใน 

ขั้นที่ 5 : Co-Creation 
▪ การประเมินประสิทธิผลการดำเนิน 
▪ การพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
▪ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณค่าการ

ดำเนินงานร่วมกันทั้ง 3 จังหวัด 
▪ การถอดบทเรียนการดำเนินงาน 3 ระยะ

คือ ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน
และหลังการดำเนินงาน 

8. รายงานประสิทธิผลการ
ดำเนินงาน โดยใชโ้มดูลในจังหวัด
ชายแดนใต้  
[1 ชิ้น ส่งภายใน ธันวาคม 2565] 
9. แนวทางขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม  
[1 ชิ้น ส่งภายใน ธันวาคม 2565] 
10. ผลการถอดบทเรียน  
[1 ชิ้น ส่งภายใน มีนาคม 2566] 
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▪ การผลิตสื่อสกู๊ปผลการดำเนินงานใน
พ้ืนที่ Best Practice 

11. การนำเสนอสื่อสกู๊ปในสื่อกระแส
หลักและสื่อโซเซียล รวมผลการ
นำเสนอทุกสื่อรวบรวมลงซีดี  
[1 ชิ้น ส่งภายใน มีนาคม 2566] 

ระยะที่ 3 การเผยแพร่ผล
การดำเนินงาน 

ขั้นที่ 6 : Publication 
▪ ทำรายงานฉบับสมบูรณ์  
▪ การสกัดองค์ความรู้และค้นหานวัตกรรม

ทางสังคมในพ้ืนที่ดำเนินงานที่มี Best 
Practice 

12. รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อม
ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
[1 ชิ้น ส่งภายใน เมษายน 2566] 
13. รายงานสกัดองค์ความรู้และ
นวัตกรรม  
[1 ชิ้น ส่งภายใน เมษายน 2566] 

รวม 3 ระยะ 6 ขั้นตอนหลัก 17 ชิ้นงาน 
 

15.  ระยะเวลาดำเนินงานโดยรวม 

 
 วันเริ่มดำเนินการวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  วันสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 เมษายน  พ.ศ. 2566 รวม 19 เดือน  

(1 เดือนสุดท้ายสำหรับการจัดส่งผลงานและรูปเล่มเอกสาร) 
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17.  งบประมาณ  3,484,772.00 บาทถ้วน  

13.1  รายละเอียดงบประมาณ 
 

ลำดับ รายละเอียดงบประมาณ  (บาท) 
1. หมวดค่าใช้สอย   2,493,629.50 

1.   การประชุมคณะทำงานส่วนกลางของสถาบันฯ เพ่ือเตรียมงานและติดตามผล  
 1.1 ค่าตอบแทนการประชุมสำหรับทีมงานหลักประกอบด้วย ทีมทำงานของสถาบันฯ 5  

คน ทีมวิชาการ 5 คน ทีมพี่เลี้ยงและทีมประเมินที่มาจากระยะที่ 1 จำนวน 5 คน 
[500 บาท x 15 คน x 10 ครั้ง = 75,000 บาท]  

75,000 

 1.2 ค่าใช้ห้องประชุมขนาดเล็ก ระบบซูม พร้อมเครื่องโสตทัศนูปกรณ ์ 
[3,000 บาท/วัน x 10 วัน =30,000 บาท] 

30,000 

2.  การประชุมคณะทำงานของพ้ืนที่ ใน 19 อำเภอและ 20 ตำบล เพ่ือเตรียมงานและติดตาม
ผล โดยมีคณะทำงานส่วนกลางเข้าร่วมสังเกตการณ์ 

 

 2.1 ค่าตอบแทนการประชุมสำหรับทีมงานในพื้นที่ ประกอบด้วยผู้ประสานงานหลักใน
สามจังหวัด ทีมสื่ออาสา ทีมถอดบทเรียน ตัวแทนแกนนำของตำบลและเยาวชน 
รวม 20 คน  
[300 บาท x 20 คน x 10 ครั้ง = 60,000 บาท] 

60,000 

 2.2 ค่าใช้ห้องประชุมขนาดเล็ก ระบบซูม พร้อมเครื่องโสตทัศนูปกรณ ์
[3,000 บาท/วัน x 10 วัน = 30,000 บาท] 

30,000 

3.  ขั้นที่ 1 : Revised Module ปรับโมดูล 5 หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการที่มีเนื ้อหา
เข้าใจง่ายเหมาะต่อการนำไปใช้ในทุกระดับของภาคีเครือข่าย   

 

 3.1  การสำรวจความเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและการนำโมดูล
การป้องกันและการแก้ไขการตั้งครรภ์วัยรุ่นไปประยุกต์ใช้ใน 5 ตำบล 4 อำเภอ สาม
จังหวัดชายแดนใต้ที่ผ่านมา ประกอบด้วย พชอ = 84 ราย พชต = 105 ราย พ่ีเลี้ยง
พ้ืนที่ = 20 ราย และเครือข่ายเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย รวม 259 
ราย 

 

  1)  ค่าตอบแทนการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยประเภทการสำรวจ 
(Questionnaire)  และการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
[1,500 บาท x 3 คน = 4,500 บาท] 

4,500 

  2)  ค่าตอบแทนการสร้างแบบประเมินผลต่อการใช้งานโมดูลออนไลน์และ
กระจายแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ใช้โมดูลการป้องกันและแก้ไข
การตั้งครรภ์วัยรุ่น [259 ชุด x 100 บาท = 25,900 บาท] 

25,900 
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ลำดับ รายละเอียดงบประมาณ  (บาท) 
  3)  ค่าตอบแทนการวิเคราะห์ข้อมูล [259 ชุด x 50 บาท = 12,950 บาท] 12,950 
  3.2 การประชุมให้ความเห็นและการปรับเปลี ่ยนเน ื ้อหาโมดูลผ่าน Remote 

Meeting 

 

  
 

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สสส. ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม 
พชอ./พชต. สถาบันวิชาการ สื่อมวลชน เยาวชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้จำนวน 50 คน  

 

  1)  ค่าเอกสารโมดูลและแบบประเมินโมดูล [Hard Copy] ส่งทางไปรษณีย์ให้
พิจารณาล่วงหน้า [100 บาท x 50 ชุด = 5,000 บาท] 

5,000 

  2)  ค่าเอกสารนำเข้าประชุม จากข้อมูลการสำรวจความเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อ
การใช้โมดูล เป็น Hard Copy ส่งทางไปรษณีย์ให้พิจารณาล่วงหน้า [100 
บาท x 50 ชุด = 5,000 บาท] 

5,000 

  3)  ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการในเวทีประชุมให้ความเห็นและการ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาโมดูล  [จำนวน 800 บาท x 2 คน = 1,600 บาท] 

1,600 

  4)  ค่าตอบแทนผู้จดบันทึก ถอดเทป และสรุปเนื้อหาในเวทีประชุมให้
ความเห็นและการปรับเปลี่ยนเนื้อหาโมดูล  [จำนวน 300 บาท x 2 คน = 
600 บาท] 

600 

  5)  ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม [300 บาท x 50 คน =15,000 บาท] 15,000 
  6)  ค่าใช้ห้องประชุมผ่านระบบซูมพร้อมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์   

[วันละ 3,000 บาท จำนวน 1 วัน] 
3,000 

  7)  ค่าตอบแทนการสรุปสังเคราะห์ข้อมูลจากเวทีการประชุมให้ความเห็นและ
การปรับเปลี่ยนเนื้อหาโมดูล [จำนวน 1 ชิ้น x 2,000 บาท] 

2,000 

  8)  ค่าตอบแทนการจัดทำเนื้อหาโมดูลใหม่จากข้อเสนอในเวทีการประชุมให้
ความเห็นและข้อเสนอจากผู้ที่ใช้โมดูลในพื้นท่ี  
[จำนวน 1 ชิ้น x 10,000 บาท] 

10,000 

4.  ขั้นที่ 2: Co-ordination ประชุมสร้างความร่วมมือ การกำหนดข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
และแต่งตั้งคณะทำงานกลาง เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน  

 

 4.1  การประชุมความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานระดับตำบล 
อำเภอและจังหวัด (ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานราชการ 5 กระทรวงหลัก กลุ่ม
สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม สถาบันวิชาการและตัวแทน พชอ . ในสามจังหวัด
ชายแดนใต้)  

 

  1)  ค่าเดินทางไปยื่นหนังสือชี้แจงและเข้าพบผู้ว่าราชการประจำหวัดทั้ง 3 
จังหวัดต่อภาพรวมการดำเนินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่และขอ
ความอนุเคราะห์การเกษียณหนังสือประสานอำเภอที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
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ลำดับ รายละเอียดงบประมาณ  (บาท) 
   a)  ค่าเช่าเหมารถพ้ืนที่พิเศษ [วันละ 2,500 บาท x 3 วัน = 7,500 

บาท] 
7,500 

   b)  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายตามจริง [วันละ 1,000 บาท x 3 วัน = 3,000 
บาท] 

3,000 

   c)  ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุมการยื่นหนังสือชี้แจง [300 บาท x 15 
คน = 4,500 บาท] 

4,500 

   d)  ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ [35 บาท x 2 มื้อ x 15 คน = 1,050 บาท] 1,050 
   e)  ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ [100 บาท x 15 คน = 1,500 บาท] 1,500 
  2)  ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด สำหรับตัวแทนผู้รับผิดชอบงานดูแล

อนามัยเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์วัยรุ่น จังหวัดละ 15 คน จำนวน 1 วัน 
 

   a)  ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุมระดับจังหวัด 1 วัน 
[300 บาท x จำนวน 15 คน x 3 จังหวัด = 13,500 บาท] 

13,500 

   b)  ค่าใช้ห้องประชุมผ่านระบบซูมและโสตทัศนูปกรณ์  
 [วันละ 3,000 บาท x 1 วัน = 3,000 บาท] 

3,000 

  3)  ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ และตำบล (ชุดเดิมที่เคยใช้โมดูล)  4 
อำเภอ และ 5 ตำบล รวมจำนวน 9 ครั้ง 

 

   a)  ค่าตอบแทนการประชุมผ่านซูม ต่อคณะกรรมการพชอ. ใน 4 อำเภอ
เดิมที่เคยใช้โมดูล ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
การตั้งครรภ์วัยรุ่น และการคัดเลือกตำบลที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
เพ่ิมเติม  
[300 บาท x จำนวน 21 คน x 4 อำเภอ = 25,200 บาท] 

25,200 

   b)  ค่าตอบแทนการประชุมผ่านซูม ต่อคณะกรรมการพชต. ใน 5 ตำบล
เดิมที่เคยใช้โมดูล ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
การตั้งครรภ์วัยรุ่น และการคัดเลือกทีมแกนนำเยาวชนระดับตำบลที่
สนใจเข้าร่วมโครงการเพ่ิมเติม [300 บาท x จำนวน 21 คน x 5 
ตำบล = 31,500 บาท] 

31,500 

   c)  ค่าใช้ห้องประชุมผ่านระบบซูมและโสตทัศนูปกรณ ์ในการจัดประชุม
คณะทำงานระดับจังหวัด อำเภอ และตำบลเดิมที่เคยใช้โมดูล รวม 
10 วัน [วันละ 3,000 บาท x 10 วัน = 30,000 บาท] 

30,000 

   d)  ค่าสรุปสังเคราะห์ผลความคืบหน้าต่อการประสานผู้ว่าฯ และ
แนวทางการดำเนินงานของพชอ และ พชต ใน 5 ตำบล และ 4 
อำเภอจังหวัดชายแดนใต้ [จำนวน 1 ชิ้น x 2,000 บาท] 

2,000 



 

24 
 

ลำดับ รายละเอียดงบประมาณ  (บาท) 
  4)  ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ และตำบล (ชุดใหม่ที่ไม่เคยใช้โมดูล) โดยมี

เกณฑ์การคัดเลือกคือ 1) สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 2) ไม่เคยใช้โมดูล/
ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน 3) มีประเด็นขับเคลื่อนด้านวัยรุ่น และ 
4) มีอัตราการตั้งครรภ์ซ้ำของสตรีที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์สูงเกิน
เกณฑ์ระดับเขตและระดับประเทศ จำนวน 15 อำเภอ 15 ตำบล รวม 30 
ครั้ง 

 

   1)  ค่าตอบแทนการประชุมผ่านซูม ต่อคณะกรรมการพชอ. ใน 15 
อำเภอใหม่ที่ไม่เคยใช้โมดูล ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน
และแก้ไขการตั้งครรภ์วัยรุ่น และการคัดเลือกตำบลที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ [300 บาท x จำนวน 21 คน x 15 อำเภอ = 94,500 บาท] 

94,500 

   2)  ค่าตอบแทนการประชุมผ่านซูม ต่อคณะกรรมการพชต. ใน 15 
ตำบลใหม่ที่ไม่เคยใช้โมดูลต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน
และแก้ไขการตั้งครรภ์วัยรุ ่น และการคัดเลือกทีมแกนนำเยาวชน
ระดับตำบลเข้าร่วมโครงการ [300 บาท x จำนวน 21 คน x 15 
ตำบล = 94,500 บาท] 

94,500 

   3)  ค่าใช้ห้องประชุมผ่านระบบซูมและโสตทัศนูปกรณ์ (ประชุมแยก
ระหว่าง พชอ.และ พชต.)  [วันละ 3,000 บาท x 30 วัน = 90,000 
บาท]  

90,000 

   4)  ค่าสรุปสังเคราะห์ผลความคืบหน้าต่อแนวทางการดำเนินงาน
ของพชอ และ พชต .ใหม่ ใน 15 ตำบล และ 15 อำเภอจังหวัด
ชายแดนใต้ [จำนวน 1 ชิ้น x 2,000 บาท] 

2,000 

5.  ขั้นที่ 3: Co-operation มีการจัดสรรแบ่งปันหน้าที่และทรัพยากร การประชุมระดับ
จังหวัด และการกำหนดข้อตกลงร่วม 3 จังหวัด 19 อำเภอ และ 20 ตำบล  

 

 5.1 การประชุมของคณะทำงานเพื ่อกำหนดทิศทางของจ ังหว ัด ทั ้ง 3 จังหวัด 
(Provincial Roadmap)  

 

  1)  ค่าตอบแทนการประชุมผ่านซูมของคณะทำงานเพื่อกำหนดทิศทางของ
จังหวัด ประกอบด้วยคณะกรรมการรับผิดชอบงานวัยรุ่นระดับจังหวัด 3 
จังหวัด ตัวแทนคณะกรรมการพชอ. 19 อำเภอ และ พชต. 20 ตำบล ที่เข้า
ร่วมโครงการทั ้งหมด [300 บาท x จำนวน 30 คน x 3 ครั ้ง = 27,000 
บาท] 

27,000 

  2)  ขอความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องประชุมผ่านระบบซูมและโสตทัศนูปกรณ์ 
ของ สสจ. สำหรับการทำ Roadmap ของจังหวัด  3 จังหวัด  

 

 5.2 การจัดเวท ีOn Site ต่อการกำหนดข้อตกลงร่วมกันในระดับจังหวัด (MOU)  



 

25 
 

ลำดับ รายละเอียดงบประมาณ  (บาท) 
  1)  ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุมในเวที MOU ของจังหวัด ใช้ห้องประชุม สสจ.

จำนวน 1 วัน [300 บาท x จำนวน 20 คน x 3 จังหวัด = 18,000 บาท] 
18,000 

  2)  ค่าเดินทางของสื่อมวลชนมาทำข่าวในห้องประชุมที่ สสจ . จ่ายตามจริง 
[550 บาท/สังกัด x 9 สังกัด = 4,950 บาท]   

4,950 

  3)  ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ [35 บาท x 2 มื้อ x 20 คน = 1,400 บาท] 1,400 
  4)  ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ [100 บาท x 20 คน = 2,000 บาท] 2,000 
  5)  ค่าเช่าห้องประชุมขนาดเล็กและโสตทัศนูปกรณ์ [2,000 บาทx 1วัน] 2,000 
 5.3  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์วัยรุ ่นแบบ

กระชับออนไลน์ (Online Smart Workshop) เพื่อเสริมขีดความสามารถของพื้นที่
ด้วยการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโมดูลที ่แก้ไขใหม่ ในอำเภอที่
ประสงค์จะเข้าร่วมตามความสมัครใจจาก 3 จังหวัด 19 อำเภอ และ 20 ตำบล 
จำนวน 60 คน (จังหวัดละ 20 คน)  

 

  1)  ค่าเช่าห้องประชุมขนาดเล็กและโสตทัศนูปกรณ์ 
 [3,000 บาท/วัน x 3 วัน = 9,000 บาท] 

9,000 

  2)  ค่าตอบแทนวิทยากร [1,500 บาท x 2 คน x 3 วัน = 9,000 บาท] 9,000 
  3)  ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม [300 บาท/วัน x 60 คน = 18,000 บาท] 18,000 
 5.4 ค่าตอบแทนการสรุปสังเคราะห์ผลการประชุมผ่านซูมของคณะทำงานเพ่ือกำหนด

ทิศทางของจังหวัด ข้อสรุปจากเวทีออนไลน์ต่อการกำหนดข้อตกลงร่วมกัน และผล
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่อโมดูลที่ปรับใหม่  
[2,000 บาท x 1 ชิ้น]  

2,000 

6.  ขั้นที่ 4 Collaboration ทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย ภายใตยุ้ทธศาสตร์ความร่วมมือ
MOU/นโยบายร่วมของพ้ืนที่  3 จังหวัด 19 อำเภอ และ 20 ตำบล 

 

 6.1 การเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยดำเนินงานหรือจุดจัดการของพื ้นที่  
(Community Strengthening) 

 

  1)  ค่าตอบแทนสถาบันวิขาการในการพัฒนาคู่มือการดำเนินงานสำหรับ: 1) 
ทีมประเมินแบบ (Development Evaluation: DE) และ 2) ทีมพี่เลี้ยงใน
การเสริมพลังระดับตำบลต่อการขับเคลื่อนฯ ตาม Roadmap และ MOU 
ที่กำหนด  
[10,000 บาท x 2 ชิ้น = 20,000 บาท] 

20,000 

  2)  พัฒนาศักยภาพทีมประเมินประจำตำบลหลักสูตรระยะสั้นในพื้นที่ 1 วัน 
(จังหวัดละ 30 คน) 

 

   a)  ค่าเช่าห้องประชุมขนาดกลางและโสตทัศนูปกรณ ์ 
[3,000 บาท/วัน x 3 วัน = 9,000 บาท] 

9,000 
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ลำดับ รายละเอียดงบประมาณ  (บาท) 
   b)  ค่าตอบแทนวิทยากร [1,500 บาท x 2 คน x 3 วัน = 9,000 บาท] 9,000 
   c)  ค่าอาหารว่างของผู้เข้าอบรม [35 บาท x 2 มื้อ x 90 คน = 6,300 

บาท] 
6,300 

   d)  ค่าอาหารกลางวันของผู ้เข้าอบรม [100 บาท x 90 คน = 9,000 
บาท] 

9,000 

  3)  พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงประจำตำบล หลักสูตรระยะสั้น 1 วันในพื้นที่ 
(จังหวัดละ 30 คน) 

 

   a)  ค่าเช่าห้องประชุมขนาดกลางและโสตทัศนูปกรณ์  
[3,000 บาท/วัน x 3 วัน = 9,000 บาท] 

9,000 

   b)  ค่าตอบแทนวิทยากร [1,500 บาท x 2 คน x 3 วัน = 9,000 บาท] 9,000 
   c)  ค่าอาหารว่างของผู้เข้าอบรม [35 บาท x 2 มื้อ x 90 คน = 6,300 

บาท] 
6,300 

   d)  ค่าอาหารกลางวันของผู ้เข้าอบรม [100 บาท x 90 คน = 9,000 
บาท] 

9,000 

 6.2 การติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานระดับจังหวัด พชอ. และพชต.ในพ้ืนที่ 
3 จังหวัด 19 อำเภอ และ 20 ตำบล พ้ืนที่ละ 2 ครั้ง  

  

  1)  ประชุมติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมระดับจังหวัด 2 ครั้ง/จังหวัด รวม 
6 ครั้ง ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม [300 บาท x 15 คน x 3 จังหวัด x 2 
ครั้ง = 27,000 บาท] 

27,000 

  2)  ติดตามผลการดำเนินงานระดับอำเภอ (พชอ) 19 อำเภอ 2 ครั้ง/อำเภอ 
รวม 38 ครั้ง : ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม [300 บาท x 21 คน x 19 
อำเภอ x 2 ครั้ง = 239,400 บาท] 

239,400 

  3)  ติดตามผลการดำเนินงานระดับตำบล (พชต) 20 ตำบล  2 ครั้ง/ตำบล รวม 
40 ครั้ง: ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม [300 บาท x 21 คน x 20 ตำบล x 
2 ครั้ง = 252,000 บาท] 

252,000 

  4)  ติดตามผลการดำเนินงานของทีมประเมินแบบ DE จำนวน 2 ครั้ง/จังหวัด 
รวม 6 ครั้ง ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม [300 บาท x 90 คน x 2 ครั้ง = 
54,000 บาท] 

54,000 

  5)  ติดตามผลการดำเนินงานของทีมพี ่เลี ้ยง (Coaching team) จำนวน 2 
ครั้ง/จังหวัด รวม 6 ครั้ง ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม  
[300 บาท x 90 คน x 2 ครั้ง = 54,000 บาท] 

54,000 
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ลำดับ รายละเอียดงบประมาณ  (บาท) 
  6)  ค่าเช่าห้องประชุมขนาดเล็กและและโสตทัศนูปกรณ์ ในการติดตามผลการ

ดำเนินงานระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล รวมทั้งสิ ้น 84 ครั้ง [3,000 
บาท/วัน x 84 วัน = 252,000 บาท]  

252,000 

  7)  ค่าตอบแทนการสรุปสังเคราะห์: 1) ผลการพัฒนาศักยภาพทีมประเมิน
ประจำตำบล 2) ผลการพัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยงประจำตำบล และ 3) ผล
การติดตามผลการดำเนินงานของพ้ืนที่ระดับจังหวัดอำเภอและตำบล 
[10,000 บาท x 1 ชิ้น] 

10,000 

7.  ขั้นที่ 5: Co-Creation ร่วมกันสร้างคุณค่า (Public Value) และการพัฒนานวัตกรรมทาง
สังคมร่วมกันใน 3 จังหวัด 19 อำเภอ และ 20 ตำบล 

 

 7.1 การประเมินประสิทธิผลของโมดูลต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์
วัยรุ่นในจังหวัดชายแดนใต้ และการติดตามประเมินผลภาพรวมโครงการ 

 

  1)  การประเมินเชิงรูปแบบกระบวนการดำเนินงานแบบเครือข่ายในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้ความร่วมมือของกลไก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายสุขภาพใน 
3 จังหวัด 19 อำเภอ และ 20 ตำบล 

 

   a)  ค่าตอบแทนการพัฒนาแบบประเมินโดยใช้แบบสำรวจออนไลน์
กระจายไปยังประชาชนทั่วไปในอำเภอและตำบลที่มีการ
ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์วัยรุ่น  
[100 บาท x 1,090 ชุด = 109,000 บาท] 

109,000 

   b)  ค่าตอบแทนการวิเคราะห์ข้อมูล  
[20 บาท x 1,090 ชุด = 21,800 บาท] 

21,800 

   c)  ค่าตอบแทนการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยประเภทการสำรวจ 
(Questionnaire)  และการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
[1,500 บาท x 3 คน = 4,500 บาท] 

4,500 

 7.2  การพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นภายใต้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอและภาคีเครือข่ายสุขภาพท่ีสอดคล้องกับภูมิสังคมและวัฒนธรรมใน 3 จังหวัด 
19 อำเภอ และ 20 ตำบล 

 

  1)  การสัมภาษณ์เชิงลึกต่อนายอำเภอ/ปลัดอาวุโส 19 อำเภอ และประธาน
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด รวม 22 คน 

 

   a)  ค่าตอบผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ [800 บาท/ครั้ง x 22 ครั้ง = 
17,600 บาท] 

17,600 

   b)  ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล [500 บาท/คน x 22 คน = 11,000 บาท] 11,000 
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   c)  ค่าใช้ห้องขนาดเล็กระบบซูมและและโสตทัศนูปกรณ ์ 

กำหนดใช้ห้อง 2 แห่ง/วัน (เช้า 1 ครั้ง บ่าย 1 ครั้ง  รวม 11 วัน) 
[3,000 บาท x 11 วัน = 33,000 บาท]  

33,000 

  2)  การสนทนากลุ่มสำหรับนายกฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./
เทศบาล) และผู้รับผิดชอบต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ จำนวน 20 แห่ง (แห่งละ 5 คน) 

 

   a)  ค่าตอบผู้ดำเนินการสนทนากลุ่ม  
[800 บาท/ครั้ง x 20 ครั้ง = 16,000 บาท] 

16,000 

   b)  ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล  
[300 บาท/ครั้ง x 20 แห่ง x 5 คน = 30,000 บาท] 

30,000 

   c)  ค่าตอบแทนผู้จดบันทึกและสรุปประเด็น กลุ่ม  
[500 บาท/ครั้ง x 20 ครั้ง = 10,000 บาท] 

10,000 

   d)  ค่าใช้ห้องขนาดเล็กระบบซูมและและโสตทัศนูปกรณ ์ 
กำหนดใช้ห้อง 2 แห่ง/วัน (เช้า 1 ครั้ง บ่าย 1 ครั้ง  รวม 10 วัน) 
[3,000 บาท x 10 วัน = 30,000 บาท] 

30,000 

 7.3 การสรุปสังเคราะห์ต่อ 1) ประสิทธิผลของโมดูล 2) ภาพรวมโครงการในการ
ดำเนินงานฯ และ 3) แนวทางขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์วัยรุ่นในจังหวัดชายแดนใต้ 

 

   a)  ค่าตอบแทนการสรุปสังเคราะห์ต่อประสิทธิผลของโมดูลและ
ภาพรวมโครงการการดำเนินงานทั้ง 3 จังหวัด [5,000 บาท x 1 
ชิ้น] 

5,000 

   b)  ค่าตอบแทนการสรุปสังเคราะห์ต่อแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม ทั้ง 3 จังหวัด [5,000 บาท x 1 ชิ้น] 

5,000 

  7.4 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณค่าการดำเนินงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานแบบพบกัน
ทั้งหมดจาก 19 อำเภอ และ 20 ตำบล ในสามจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 150 คน 
(ตัวแทนจังหวัดละ 50 คน) 

 

   1) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบพบกันหมดทั้ง 3 จังหวัด  
 

   1)  ค่าเอกสารสรุปผลการดำเนินงานทุกพ้ืนที่   
[50 บาท/ชุด x 150 ชุด = 7,500 บาท] 

7,500 

   2)  ค่าเช่าห้องประชุมขนาดกลาง  
[5,000 บาท/วัน x 1 วัน = 5,000 บาท] 

5,000 

   3)  ค่าตอบแทนวิทยากรกร  
[1,500 บาท x 2 คน = 3,000 บาท] 

3,000 
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ลำดับ รายละเอียดงบประมาณ  (บาท) 
   4)  ค่าอาหารว่าง [35 บาท x 2 มื้อ x 150 คน = 10,500 บาท] 10,500 
   5)  ค่าอาหารกลางวัน [100 บาท x 1 มื้อ x 150 คน =15,000 

บาท] 
15,000 

   6)  ค่าเดินทางไปและกลับผู้เข้าร่วมประชุมภายในจังหวัดจ่ายตาม
จริงเฉลี่ย [300 บาท x 150 คน = 45,000 บาท] 

45,000 

  7.5 การถอดบทเรียนการดำเนินงานรายจังหวัดเพ่ือสกัดและสังเคราะห์ต่อองค์ความรู้
และนวัตกรรมการดำเนินงาน 3 ระยะคือ ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและ
หลังการดำเนินงาน จากองค์ประกอบทั้งหมดคือ ความเข้มแข็ง/ต้นทุนของพ้ืนที่ 
กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมที่ขับเคลื่อน งบประมาณ การสื่อสารชุมชน แกนนำ
ขับเคลื่อนหลักและภาคีที่เก่ียวข้องในระยะ 18 เดือน จาก 19 อำเภอ และ 20 
ตำบล      

 

   1)  ค่าตอบแทนทีมลงพ้ืนที่ถอดบทเรียน 20 ตำบลรวม 3 ระยะ 
[3,500 บาท/ตำบล x 20 ตำบล x 3 ครั้ง = 210,000 บาท]  

210,000 

   2)  ค่าจ้างโรงพิมพ์ทำเล่มพร้อมค่าออกแบบเพ่ือเผยแพร่ผลการถอด
บทเรียนการดำเนินงาน [400 บาท x 50 เล่ม = 20,000 บาท] 

20,000 

  7.6 การผลิตสื่อสกู๊ปผลการดำเนินงานที่มี Best Practice นำเสนอในสื่อกระแสหลัก 
(Thai PBS และ HiCable) และกระจายในสื่อโซเซียล (Facebook, twitter, 
Youtube)  

 

  1) การผลิตสื่อสกู๊ปเก็บผลการดำเนินงานตำบลที่มี Best Practice  
   1)  ค่าจ้างลงพ้ืนที่ถ่ายทำสกู๊ปผลการดำเนินงานตำบลที่มี Best 

Practice และผลิตเป็นซีดีเพ่ือส่งมอบแหล่งทุน  
[20,000 บาท/ตำบล x 5 ตำบล = 100,000 บาท] 

100,000 

   2)  ค่าจ้างการสกัดองค์ความรู้และค้นหานวัตกรรมทางสังคมในพ้ืนที่
ดำเนินงานที่มี Best Practice  
[จำนวน 1 ชิ้น x 10,000 บาท] 

10,000 

 7.7 ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์  [1,039.75 บาท/เล่ม x จำนวน 2 ฉบับ] 2,079.50 
 7.8 ค่าจ้างโรงพิมพ์ทำเล่มพร้อมค่าออกแบบเพ่ือเผยแพร่โมดูลที่ปรับปรุงใหม่ในพ้ืนที่

ดำเนินงานและสำหรับพ้ืนที่ที่สนใจ [400 บาท x 50 เล่ม = 20,000 บาท] 
20,000 

 2. หมวดค่าตอบแทน  578,700.00 
 1. ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยวิจัยและผู้ประสานงานพื้นที่ภาคสนาม (Project Manager and 

Coordinator)  (วุฒิป.โท) โดยไม่ได้รับเงินเดือนจากที่อื่นใด จำนวน 1 คน [เดือน
ละ 12,150 บาท x 18 เดือน = 218,700 บาท] 

218,700 
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 2. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที ่บัญชีและการเงินและการจัดเตรียมประชุม โดยไม่ได้รับ

เงินเดือนจากที่อื่นใด  จำนวน 1 คน (วุฒิป.โท) [เดือนละ 20,000 บาท x 18 เดือน 
= 360,000] 

360,000 

3. หมวดบริหารจัดการ  95,645.00 
 1. ค่าสาธารณูปโภค (ส่งไปรษณีย์ แฟกซ์ และ ค่าโทรศัพท์) ออกใบเสร็จโครงการใน

นามสสส. [1,202.50 บาท x 18 เดือน = 21,645 บาท]  
21,645 

 2. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ออกใบเสร็จโครงการในนามสสส. [1,000 บาท x 18 เดือน = 
18,000 บาท]  

18,000 

 3. ค่าตรวจบัญชี [งวดละ 14,000 บาท x 4 งวด] 56,000 
รวมงบประมาณดำเนินงาน [หมวด 1+ 2 + 3]  3,167,974.50 

4. หมวดค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (10% ของงบดำเนินงาน)    

 ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย (10%)  316,797.50 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น   [หมวด 1+ 2+ 3 + 4] 3,484,772.00 

 
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
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Project Overview: Collaborative Working Networks (4Cs) 
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19.  องค์กรภาคีที่ร่วมดำเนินงาน 

ระบรุายชื่อองค์กรภาคีท่ีร่วมดำเนินโครงการหรือหน่วยงานสนับสนุนที่มีบทบาทในการร่วมคิดและร่วมดำเนินโครงการนี้  

ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และ 

นราธิวาส 
สนับสนุนยุทธศาสตร์สู่การดำเนินงาน
ป้องกันและควบคุมปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น ในจังหวัดชายแดนใต้ 

2. สปสช. เขต 12 สงขลา เป็นกลไกเชื่อมประสาน เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายระดับเขต 

3. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะในห้า
จังหวัดชายแดนใต้ 

4. ภาคีเครือข่ายสุขภาพในพ้ืนที่ เช่น สมาคมจันทร์เสี้ยว
การแพทย์และสาธารณสุข  

เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานสุข
ภาวะระดับชุมชน 

5. วิทยาลัยในเขตสุขภาพที่ 12 
- วสส.ยะลา: ดร.ศุลีพร (ผอ.วสส.) 081-5626259 

และ ภก.ชัยณรงค์ 089-6555792 
- วพบ.ตรัง:  ดร.ขวัญตา (ผอ.วพบ.) และ อ.เจียมจิต 

081-6767493 
- วพบ.สงขลา:  อ.ประไพพิศ (ผอ.วพบ.) 081-

8962342 และ อ. บุษยา 081-898 8949 
- วพบ.ยะลา:  อ.นิมัศตูรา (ผอ.วพบ.)     081-

9593381 
- วสส.ตรัง: อ.ไพบูลย์  (ผอ.วสส.)      081-3965897 

และ อ. กรรณิการ์    089-7979936 

เป็นกลไกทีร่ับเป็นเจ้าภาพหลักในการ
พัฒนาพชอ. 

   

20.  การติดตาม/การประเมินผล 
 ใช้ระบบติดตามและประเมินผลผ่านเอกสารการประเมินตนเองและการประชุมติดตามงานในพ้ืนที่ 

21.  ความต่อเนื่องยั่งยืนและการขยายผล 
  เมื่อโครงการแล้วเสร็จ หรือเมื่อทุนของ สสส. หมดลง จะมีการดำเนินการต่อเนื่องในรูปแบบการติดตามเสริม
พลังอำนาจของกลไก พชอ. และ อปท. ร่วมกับกลไกของกองทุนตำบลในการสร้างแผนและโครงการในปีงบประมาณปี
ต่อไป โดยใช้งบประมาณดำเนินงานของกองทุนตำบลในการขับเคลื่อน หรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ เช่น ศอ.บต. รวมทั้ง
การขยายผลไปยัง พชอ.ในจังหวัดอ่ืนๆ ทั้งเขต 11 และ เขต 12 ในระยะที่ 2 ของโครงการต่อไป 
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22.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู/้ การเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ 
 21.1 การเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการนี้สู่กลุ่ม หรือชุมชนอ่ืน ๆ โดยเริ่มจากการสร้างพ้ืนที่ต้นแบบ
สำหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้แลกเปลี่ยน และ นำไปสู่การจัดเวทีนำเสนอผลดำเนินงานในรูปแบบสื่อต่างๆ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ พชอ. ที่ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 33 อำเภอในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
 21.2 การนำเสนอผลงานและการวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

23.  การขอทุนจากแหล่งอื่น 

 ได้นำข้อเสนอโครงการนี้ ไปขอทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นด้วย  
   1. ไม่ได้ขอทุนซ้ำซ้อนกับแหล่งอื่น 

24.  ชื่อ และ รายละเอียดของผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 23.1. ชื่อ-สกุล ดร.ซอฟียะห์ นิมะ (Dr.Sawpheeyah Nima)  
 23.2. การทำงานตำแหน่งปัจจุบัน  
 สถานที่ทำงาน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส .มอ.) ชั้น 10 ตึกทรัพยากรการ
เรียนรู้ อาคาร 1 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110 โทรศัพท์ 074-282900-2  
มือถือ 081-4796937, 081-8976791 และ 088-7910134 โทรสาร 074-282901 E-mail: sophienima@gmail.com 
และ sawpheeyah.n@psu.ac.th 
 23.3. ประวัติการศึกษา  
▪ ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่จบ พ.ศ. 

2538  
▪ ปริญญาโทสาขาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่จบ พ.ศ. 2550  
▪ ปริญญาเอกสาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่จบ พ.ศ. 2555  
▪ อ่ืน ๆ (ระบุ) Postdoctoral Fellowship in Epidemiology, Epidemiology Unit, Faculty of Medicine, 

Prince of Songkla University 
19.4 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  

▪ การจัดการระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System Management) 
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