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การประเมนิตนเองตามมาตรฐานบริการ

สุขภาพทเีป็นมติรสําหรับวยัรุ่นและเยาวชน

การประเมนิตนเองตามมาตรฐานบริการ

สุขภาพทเีป็นมติรสําหรับวยัรุ่นและเยาวชน



การประเมนิตนเองตามมาตรฐานบริการ

สุขภาพทเีป็นมติรสําหรับวยัรุ่นและเยาวชน

การประเมนิตนเองตามมาตรฐานบริการ

สุขภาพทเีป็นมติรสําหรับวยัรุ่นและเยาวชน

องค์ประกอบท ี1. การบริหารจัดการองค์ประกอบท ี1. การบริหารจัดการ



วิสัยทัศน์

บริการดา้นส่งเสริมสุขภาพอนามยัวยัเจริญพนัธ์

ดว้ยความเป็นมิตรและมีคุณภาพ

พนัธกจิ

บริการสุขภาพและอนามยัการเจริญพนัธุ์สาํหรับวยัรุ่น   ให้วยัรุ่น

ไดรั้บบริการสุขภาพ และอนามยัการเจริญพนัธ์ุ        ทีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

จากผูใ้หบ้ริการทีมีความเป็นมิตร และสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน และ

ภาคีเครือข่ายในการวางแผน และดาํเนินการบริการสุขภาพ และอนามยัการ

เจริญพนัธุ์สาํหรับวยัรุ่น



นโยบาย
1. จัดให้บริการทเีป็นมิตรสําหรับวยัรุ่นและเยาวชนทงัเชิงรุกและเชิงรับ

2. สนับสนุนให้มกีารเรียนรู้เรืองเพศศึกษาและทกัษะชีวิตอย่างรอบด้าน ทสีอดคล้องกับ

สังคมและวฒันธรรม นําไปสู่ความรับผดิชอบทางเพศและความสัมพนัธ์ทีเสมอภาค

ระหว่างคนกบัสภาวะทางเพศด้านต่างๆ โดยกาํหนดให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตทงัใน

ระบบ และนอกระบบ

3. จัดบริการปรึกษาและให้ความรู้ ความเข้าใจ ทรีอบด้านทุกมติิ เพือหาทางเลือกที

  เหมาะสมก่อนการตัดสินใจยุติการตงัครรภ์ทเีป็นไปตามข้อบังคับของแพทย์สภา   

 และการปรึกษาหลังยุติการตงัครรภ์  เพือป้องกันการตังครรภ์ไม่พร้อมซําซ้อน

4. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านอนามัยการเจริญพนัธ์ุ และสุขภาพทางเพศ

 ครอบคลุมทงัการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัภาวะเสียง ภัยคุกคาม จากโรคติดต่อทาง

เพศสัมพนัธ์ 

5. มีการส่งเสริมความรู้ด้านอนามัยการเจริญพนัธ์ุ และสุขภาพทางเพศท ีเหมาะสม  

กับวยั และจัดให้มีบริการในลกัษณะทเีป็นมิตร

6. ประสานบริการร่วมกบัภาคเีครือข่ายอย่างต่อเนืองและยงัยืน



คณะทํางาน/คณะกรรมการ

มีคาํสังแต่งตงัคณะกรรมการ/คณะการในการการจดับริการสุขภาพและ

อนามยัการเจริญพนัธ์สาํหรับวยัรุ่นและเยาวชน ตามคาํสงัที 208/2562 โดย

ตวัแทนจากหน่วยงานทีมีส่วนเกียวขอ้งภายในโรงพยาบาล มีการระบุ

ขอบเขตหนา้ทีชดัเจน  และปฏิบติัหนา้ทีตามขอบเขตทีกาํหนด  โดยมีการ

รับผดิชอบผลกัดนัและขบัเคลือน และมีเครือข่าย การทาํงานระดบัอาํเภอซึง

ประกอบดว้ย เจา้หนา้ทีจาก รพสต.สสอ. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

กศน.โรงเรียน ตวัแทนเยาวชน ผูแ้ทนจากวิทยชุุมชน ผูแ้ทนจากรีสอร์ท

และชมรมผีเสือราตรี



1.โครงการบูรณาการการป้องกนั  ควบคุมโรคเอดส์ โรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ และการ

ตงัครรภ์ในวัยรุ่น 1  โครงการ จาก เครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.ท่าตะโก

2.โครงการอบรมคุณธรรม 1 โครงการ จาก อบต.ท่าตะโก

3.โครงการพฒันาทกัษะชีวิต 1 โครงการ จาก กศน. ท่าตะโก

4.โครงการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ และการป้องกนัทางสังคม ในเด็ก

และเยาวชนทเีป็นกลุ่มเสียง 2 โครงการ จาก เทศบาลตําบลท่าตะโก และ กศน. ท่าตะโก

5.โครงการหยุดการตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 5 โครงการ จาก รร.พนมรอกวิทยา ,อบต.

พนมรอก ,รพสต.บ้านพนมรอก , รพสต.บ้านสายลาํโพงเหนือ และ รพสต.บ้านตุ๊กแก

โครงการทดีาํเนินการในอําเภอท่าตะโก เพือแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน



ระบบข้อมูล สารสนเทศ มีการรวบรวม จดัเกบ็ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบโดยเครือข่าย

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้ โดยการเขา้ดูขอ้มูลในเวปไซตโ์รงพยาบาลท่าตะโก 

http://www.ttkcup.com/ttkhos/ หนา้คลินิกวยัใส  รวมทงัการนาํ

ขอ้มูลมาวิเคราะห์และวางแผนร่วมกนั และใชใ้ห้เกิดประโยชน์



มีการประชุมภาคีเครือข่ายร่วมกันพฒันางาน และปรับรูปแบบการดาํเนินงาน

เวทีแลกเปลียนเรียนรู้ เครือข่าย รร.อนุบาลท่าตะโก

ซึงมีการจดัการสอนเพศศึกษารอบดา้น ระดบั

ประถมศึกษา



มีการประชุมภาคีเครือข่ายร่วมกันพฒันางาน และปรับรูปแบบการดาํเนินงาน

เวทีแลกเปลียนเรียนรู้ เครือข่ายแกนนาํชมรมชายรักชาย 

พฒันาศกัยภาพแกนนาํ MSM



การสือสารภายในโรงพยาบาล

มีการแจง้นโยบาย แผนงานโครงการการเปิดบริการคลินิกวยัรุ่นในเวทีการ

ประชุมกรรมการบริหาร, การประชุมประจาํเดือนเจา้หนา้ที รพ. และ สสอ. และยงัมี

การสือสารผา่นช่องทางการประชาสัมพนัธ์คลินิกบริการคลินิกวยัรุ่นหนา้เวปไซค์

โรงพยาบาล, Line กลุ่มทีมพฒันาโรงพยาบาล  รวมทงัการมีป้ายประชาสัมพนัธ์คลินิก

วยัรุ่นพร้อมตารางการให้บริการทีชดัเจน ณ จุดใหบ้ริการบริเวณหนา้กลุ่มงานบริการ

ดา้นปฐมภูมิฯ และประเมินการรับรู้ขอ้มูลโดยการสุ่มสอบถามในทุกกลุ่มงานของ

โรงพยาบาลท่าตะโก



องค์ประกอบที 2. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและ

การสร้างความต้องการในการใช้บริการ

องค์ประกอบที 2. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและ

การสร้างความต้องการในการใช้บริการ



อาํเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ
1.นางสาวธณัย์สิตา  อิมทรัพย์        

081-0365385                                  

 2.นางวนัทนา  จนัทวงศ์   086-

9302499

สาํนักงานสาธารณสุข อ.ท่าตะโก

1.นายวิทรู บญุเพ็ชร 089-
8562165
2.นายณเดชน์  ธานี 084-8838661

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตาํบล
1.นายสนัต ิโพธิออ่ง รพสต.เขาล้อ 

089-9615196 

2.นางสาวชตุิมา  วงษ์เวช รพสต.

พนมรอก080-1257524

องค์กรปกครองส่วนท้องถนิ 
1.นายเผด็จ  สงวนวงษ์  อบต.

พนมรอก  083-0828039
2.นางรุจิเรศ ขําออ่น เทศบาล

ตําบลทา่ตะโก 086-0641060  

ผู้แทนโรงเรียนระดับมัธยม
1.นางสาวพารริน  ถวายทรัพย์ รร.

อนบุาลทา่ตะโก 2.นางณีรนชุ  เรืองบรุพ 

รร.พนมรอกวิทยา 090-7480469            

3.นางชญานภสั  ขาวผอ่ง กศน.ท่าตะโก

086-3157636

ภาคเอกชน

1.นางภทัรา คงอารยะเวชกุล
2.นาลําดวน  กลนิเฟือง

แกนนํา MSM 
1.ปริุมพฒัน์  พงษ์

สาโรจน์      081-2842607

ผู้แทนจากผู้ประกาศวิทยุ

ท้องถนิ (DJ)                      

1.นายรังสี พยงุวงษ์           
086-2122700

สภอ.ท่าตะโก

ร.ต.อ.นิกร ยะรินทร์     

083-1899939

แผนผังการประสานงานเครือข่ายงานวัยรุ่นอาํเภอท่าตะโก



มกีารเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์บริการและข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านทางเสียง

ตามสายในโรงพยาบาลทุกวนัเวลา 10.00 น.  และผา่นเวปไซตโ์รงพยาบาลท่า

ตะโก http://www.ttkcup.com/ttkhos/ รวมทงัการให้ข้อมูล

ข่าวสารโดยผู้ประกาศสถานีวิทยุท้องถินอย่างต่อเนืองโดยเน้นการเข้าถึงกลุ่ม

วัยรุ่นและเยาวชน ครอบครัว ชุมชน  และประชาชนทวัไป  รวมทงัยงัมีการใช้

เทคโนโลยทีีทนัสมยัในการเพมิการเขา้ถึงของวยัรุ่น โดยการสือสารผา่นไลน์

กลุ่ม และ Face Book รพ.ท่าตะโก





การจดับริการสุขภาพเชงิรุกในชุมชน การสอนเพศทักษะชีวิตใน

โรงเรียน อบรมแกนนําเยาวชน

เชิงรุกในโรงเรียน แกนนําเยาวชน สื่อสารแบบรอบดาน



การจดับริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน การสอนเพศศึกษาทักษะชวีิต

ในโรงเรียนรวมกบัแกนนําชมรมผีเสื้อราตรี



องค์ประกอบท ี3. บริการทคีรอบคลุมความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

องค์ประกอบท ี3. บริการทคีรอบคลุมความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย



การบริการให้ข้อมูล

มีบริการใหข้อ้มูลความรู้เกียวกบัสุขภาพวยัรุ่นและเยาวชน ทีถูกตอ้งครบถว้น 

ทนัสมยั สะดวกรวดเร็ว มีสือใหค้วามรู้บริการในคลินิก เช่นภาพพลิก แผน่พบั  มี

ช่องทางการสอบถามขอ้มูลทีทนัสมยั โดยผา่นFace Book ร.พ.ท่าตะโก Line กลุ่ม 

และการใหค้วามรู้ เช่น วิทยากรในสถานศึกษา,การติดต่อสอบถามขอ้มูลผา่นแกนนาํ,

การสอบถามขอ้มูลผา่นInternet  การบริการใหก้ารปรึกษาทางโทรศพัท์

ผลิตสือเพือ

ตอบสนองความ

ตอ้งการใชแ้ละ

ประเมินสือผา่น 

web ในงานสุข

ศึกษา



การใหก้ารปรึกษา

ผูใ้หบ้รกิารผา่นการอบรมการใหบ้รกิารทเีป็นมติร 2 คน ผูใ้หค้าํปรกึษาจบปรญิญาโท
ดา้นจติเวชจาํนวน 1 คน ผูใ้หบ้รกิารผ่านการอบรม Basic Counseling  ทุกคน

มกีารใหบ้รกิารใหค้าํปรกึษาสุขภาพและอนามยัการเจรญิพนัธุ ์/ การตงัครรภไ์มพ่รอ้ม 

ในวยัรุ่น โดยทมี ANC ทผีา่นการอบรมเครอืขา่ยการตงัครรภไ์มพ่รอ้ม จ.นครสวรรค์

มกีารใหค้าํปรกึษาผา่นโทรศพัท ์เบอร์ 09-0297-5692 ทงัใน และนอกเวลาราชการ 

โดยเครือข่ายทีมผู้ ให้การปรึกษา

 มบีรกิารใหค้าํปรกึษาครอบครวัโดยทมีพยาบาลใหค้าํปรกึษา

มกีารใหค้าํปรกึษาตรวจเลอืดโดยสมคัรใจฟร ีซงึมกีารดาํเนินงานตามความตอ้งการ

ของผูร้บับรกิาร โดยก่อนตรวจมกีารใหค้าํปรกึษาก่อนและหลงั

มทีะเบยีนบนัทกึการใหบ้รกิารและใหค้าํปรกึษา



องค์ประกอบท ี4. ระบบบริการทีมี

ประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อวยัรุ่น

องค์ประกอบท ี4. ระบบบริการทีมี

ประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อวยัรุ่น



มีกระบวนการพฒันาคุณภาพ

มีการประชุม case conference กรณีเด็กวัยรุนหญิงอายุ 13 ป เรียน

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาส  เขามารับบริการใน

คลินิก OSCC เปนกรณลีวงละเมิดทางเพศเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป มีการ

ปรับปรุงระบบบรกิารใหการดูแลดวยทีมสหสาขาวชิาชีพ ดูแลแบบ

องครวม 



สถานทใีห้บริการ     

มีสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีดึงดูดความสนใจ   

รวมทงัมีการจดัระเบียบการใหบ้ริการสุขภาพทาง

เพศและอนามยัการเจริญพนัธ์ุไดเ้ป็นทีประทบัใจ

ของวยัรุ่นและเยาวชน 



มีสถานทีทีปลอดภยั  จดัพนืทีสาํหรับรอรับบริการและ

ใหก้ารปรึกษาแยกเป็นสัดส่วน  เพือความเป็นส่วนตวั 

หอ้งใหบ้ริการคลินิกวยัรุ่น



บุคลากรผู้ให้บริการ

ทมีทาํงานคลินิกวยัรุ่น นําโดย นางสาวธัณย์สิตา  อมิทรัพย์ 

หัวหน้ากลุ่มงานเวช ฯ
ทีมผู้ให้บริการคลนิิกวัยรุ่น



ภาพกจิกรรมการทํางานด้านวยัรุ่นและเยาวชน

เครือข่ายอนามัยการเจริญพนัธ์ อ.ท่าตะโก

ภาพกจิกรรมการทํางานด้านวยัรุ่นและเยาวชน

เครือข่ายอนามัยการเจริญพนัธ์ อ.ท่าตะโก



เครือข่าย อปท.

Stop Teen Mom
โดยสภาเดก็และเยาวชน ต.พนมรอก โดยการเป็นพี

เลียงของ อบต.พนมรอก



เครือข่ายโรงเรียน

การอบรมเพือสร้าง

ความรู้และปรับทศันะ

คติในการสอน

เพศศึกษา กลุ่มคณะ

อาจารย ์รร.อนุบาลท่า

ตะโก โดยทีมวิทยากร

จาก Path

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโกจดัการเรียนการสอนเพศศึกษารอบดา้น

ในนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีที  4-6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโกจดัการเรียนการสอนเพศศึกษารอบดา้น

ในนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีที  4-6



เครือข่ายโรงเรียน

กจิกรรมการอบรมนักเรียนเพือลด            

การตงัครรภ์ในวยัเรียน

โรงเรียนพนมรอกวทิยามีการจดัการเรียนการสอนเพศศึกษารอบดา้น

ในนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที  1-6 อยา่งต่อเนือง

โรงเรียนพนมรอกวทิยามีการจดัการเรียนการสอนเพศศึกษารอบดา้น

ในนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที  1-6 อยา่งต่อเนือง

ภาพกจิกรรมการประเมินมาตรฐาน “องคก์ร

ห่วงใย ใส่ใจเอดส์ ในสถานทีทาํงาน ”  ในปี 

2561



เครือข่ายตาํรวจ

กิจกรรมการอบรมนักเรียนโดย

ครูแดร์ D.A.R.E

สภอ. ท่าตะโก มีส่วนร่มในการดูแลเด็กและเยาวชนอาํเภอท่าตะโก 

เพือป้องกนัยาเสพติด

สภอ. ท่าตะโก มีส่วนร่มในการดูแลเด็กและเยาวชนอาํเภอท่าตะโก 

เพือป้องกนัยาเสพติด



ภาพการประชุมกลุ่มชายรักชาย หาแนวทางการดูแลสุขภาพ

อาํเภอท่าตะโก

ภาพการประชุมกลุ่มชายรักชาย หาแนวทางการดูแลสุขภาพ

อาํเภอท่าตะโก

ประชุมกลุ่ม MSM ปี 

2553



ภาพการประชุมกลุ่มชายรักชาย หาแนวทางการดูแลสุขภาพ

อาํเภอท่าตะโก

ภาพการประชุมกลุ่มชายรักชาย หาแนวทางการดูแลสุขภาพ

อาํเภอท่าตะโก

ประชุมกลุ่ม MSM ปี 

2553



บทบาทในการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่วัยรุ่นในการป้องกันการ

ตงัครรภ์ในวัยรุ่นและป้องกันโรค AIDS และ STI

บทบาทในการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่วัยรุ่นในการป้องกันการ

ตงัครรภ์ในวัยรุ่นและป้องกันโรค AIDS และ STI

เครือข่ายชมรมผีเสือราตรี




