
การด าเนินงานอาสาสมัครแกนน าจิตอาสาพ่อแม่วัยใส 
ในอ าเภอเชียงดาวและอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 จากขอ้มูลการส ารวจและสถิติประชากรแม่วยัใสในช่วงอาย ุ10 – 19 ปี ที่ก  าลงัตั้งครรภแ์ละคลอดบุตรในพื้นที่ กอปร
กับกลุ่มวยัรุ่นชาติพนัธุ์ที่มีสัดส่วนสูง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ (สวท) จึงได้ร่วมกับองคก์ารยูนิเซฟ
ประเทศไทย จดัท าโครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาอนามัยวยัรุ่นฯ ขึ้น ในปีพ.ศ. 2563 - 2564 ซ่ึงในโครงการน้ี สวท ไดป้ระสาน
ความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลเชียงดาว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงดาว  โรงพยาบาลแม่อายและส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่อาย เพื่อวางแผนการคดัเลือกและฝึกอบรมแกนน าจิตอาสาพ่อแม่วยัใส/ผูป้กครองวยัรุ่น/ผูน้ าชุมชน 
หมอต าแยและอาสาสมคัรสาธารณสุขเพือ่ให้การดูแลสุขภาพ องคร์วมของมารดาและทารก อ าเภอละ 15 คน รวม 30 คน โดย
มีหลกัสูตรการอบรมจ านวน 3 วนั ซ่ึงรวมทั้งความรู้และทกัษะในการดูแลสุขภาพองคร์วมของแม่และทารก การสร้างความ
เขา้ใจกบัครอบครัวของแม่วยัรุ่น และการใชส่ื้อการสอนส าหรับกลุ่มเป้าหมาย   
 พื้นที่อ าเภอเชียงดาว: จากการส ารวจ พื้นที่ต  าบลเมืองนะ ต าบลปิงโคง้ ต  าบลแม่นะ ต าบลทุ่งขา้วพวง ต าบลเมืองงาย
และต าบลเมืองคอง มีหญิงตั้งครรภ ์อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 123 คน การออกเยีย่มบา้นในพื้นที่ ทางเจา้หนา้ที่ สวท ไดร่้วมกนั
กบัเจา้หน้าที่โรงพยาบาลเชียงดาว สาธารณสุขอ าเภอเชียงดาวและเจา้หน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพื่อคดักรอง
เคสที่จะสามารถใหแ้กนน าจิตอาสาเขา้ไปเยีย่มบา้นได ้ เน่ืองจากแม่วยัใสบางเคสมีความละเอียดอ่อน ตอ้งมีความระมดัระวงั
และบางพื้นทีมี่ความอ่อนไหวต่อส่ิงเสพติด ดงันั้นจะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากแม่วยัใสและครอบครัวก่อนที่จะเขา้เยีย่มบา้น 
ระหวา่งเดือน ตุลาคม  2563 - เดือน กุมภาพนัธ ์2564 แกนน าจิตอาสาไดเ้ขา้ถึงแม่วยัรุ่นจ านวน  31 คน 
 พื้นที่อ าเภอแม่อาย: จากการส ารวจขอ้มูลหญิงตั้งครรภ ์อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ในพื้นที่ต  าบลแม่อาย ต  าบลแม่สาว ต  าบลแม่
นาวาง ต  าบลมะลิกา ต  าบลท่าตอน ต าบลสนัตน้ม้ือ ต  าบลบา้นหลวง พบจ านวน 110 คน จากการประชุมปรึกษาหารือร่วมกบั
โรงพยาบาลแม่อายและสาธารณสุขอ าเภอแม่อาย มีความเห็นเลือกต าบลแม่อายและต าบลแม่สาวเป็นพื้นที่น าร่องในการออก
เยีย่มบา้นของแกนน าจิตอาสาพ่อแม่วยัใส เน่ืองจากพื้นที่ดงักล่าวมีจ านวนเคสอยูใ่นพื้นที่ที่ห่างไกลและเขา้ถึงยาก จากการ
ออกปฏิบติังานร่วมกันระหว่างเจา้หน้าที่โรงพยาบาลแม่อาย เจา้หน้าที่สาธารณสุขอ าเภอ เจา้หน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ครู ศศช.บา้นนามะอ้ืน อาสาสมคัรแกนน าจิตอาสาพ่อแม่วยัใสและ สวท ได้มีการจดัอบรมให้ความรู้เร่ือง
อนามยัการเจริญพนัธุ์ให้แก่ประชากรในหมู่บา้นนามะอ้ืน เพือ่ใหต้ระหนกัเร่ืองอนามยัการเจริญพนัธุแ์ละเขา้ถึงจ านวนวยัรุ่น
ทีต่ ั้งครรภใ์นพื้นที่ ขณะเดียวกนัทางทีมเจา้หนา้ที่และอาสาสมคัรแกนน าพอ่แม่วยัใสไดมี้การออกเยีย่มบา้นควบคู่ไปดว้ย ผล
จากการออกเยีย่มบา้นระหวา่งเดือน กนัยายน 2563 - เดือน กุมภาพนัธ ์2564 แกนน าจิตอาสาไดเ้ขา้ถึงแม่วยัรุ่นจ านวน 30 คน 

ในการลงพื้นที่ ทีมงาน สวท หน่วยงานภาคีเครือข่าย และแกนน าจิตอาสาพอ่แม่วยัใส ไดพ้บหลายเคสที่มีปัญหา
ทางดา้นสุขภาพของหญิงตั้งครรภแ์ละทารก และไดรั้บการส่งต่อเพือ่รับบริการทางการแพทยท์นัที อาทิ  

 การมีภาวะโลหิตจาง  
 การตั้งครรภซ์ ้ าซอ้น  
 การไม่ไดรั้บการฝากครรภต์ามก าหนด  
 ทารกบางคนมีอาการทุพลภาพ เช่น ปากแหวง่ เพดานโหว ่



ข้อท้าทายในการด าเนินงาน ได้แก่ 
1. เป็นพื้นที่ห่างไกลจากสถานพยาบาลของรัฐ การคมนาคมล าบาก  
2. วยัรุ่นส่วนใหญ่เป็นชนชาติพนัธุ์ ไม่มีบตัรประชาชน จึงท าให้ขาดโอกาสการใชสิ้ทธิการรักษาพยาบาลในสถานบริการ

ของรัฐ เช่น การฝังยาคุมเพือ่ป้องกนัการตั้งครรภซ์ ้ า การฝากครรภ ์การผา่ตดัคลอดในกรณีอุง้เชิงกรานแคบ ฯลฯ 
3. ประชากรชนชาติพนัธุ์บางพื้นที่มีฐานะยากจน และชุนชนส่วนใหญ่ขาดความตระหนักในการป้องกนัการตั้งครรภ์ใน

วยัรุ่น เน่ืองจากปัญหาปากทอ้งเป็นเร่ืองส าคญักวา่ 
4. การด าเนินงานในบางพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อส่ิงเสพติด จะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากผูน้ าที่มีอิทธิพลในพื้นที่ก่อนทีจ่ะ

เขา้ไปด าเนินกิจกรรม 
5. การปรับเปล่ียนทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม เพือ่น าไปสู่การปฏิบตัิที่ถูกตอ้งของชนเผา่ในบางพื้นที่เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ 

จะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
จากปัญหาดงักล่าว ทีมเจา้หนา้ที่ไดร่้วมปรึกษาหารือเพื่อหาทางช่วยเหลือรายที่เร่งด่วน โดยส่งต่อไปยงัหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้งเพือ่รับการช่วยเหลือทนัที เช่น การผา่ตดัคลอด ฯลฯ ส าหรับกลุ่มชาติพนัธุ ์ ซ่ึงยงัไม่มีแนวทางการช่วยเหลือที่ย ัง่ยนื
และชดัเจนส าหรับประชากรกลุ่มน้ี ซ่ึงมีความชุกของปัญหาอนามยัเจริญพนัธุม์ากกวา่กลุ่มประชากรอ่ืน 

หลงัจากที่ไดด้ าเนินกิจกรรมการขยายผลใหค้วามรู้ต่อของแกนน าเยาวชนและการออกเยีย่มบา้นของอาสาสมคัรแกน
น าจิตอาสา ไดร้ะยะหน่ึง พบวา่เยาวชน/วยัรุ่นบางคน ตอ้งการมีอาชีพเพือ่หารายได ้ทางสมาคมฯ จึงไดป้ระสานความร่วมมือ
ส่งต่อองคก์ร Friends International เพือ่เขา้รับการอบรมฝึกอาชีพ จ านวน 8 คน นอกจากน้ี ทางสมาคมฯ และเครือข่ายแกนน า
ยงัคงประสานงานกบัองคก์รภาคีอ่ืนๆ เพือ่ใหก้ารดูแลแม่วยัรุ่นอยา่งครบวงจรในดา้นอ่ืนดว้ย 

และเพื่อป้องกนัปัญหาการตั้งครรภ์ในวยัรุ่น สวท จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดา้นสาธารณสุข และเครือข่ายดา้น
การศึกษา อาทิ โรงเรียนสังกดัสพฐ. และ กศน. พฒันาแกนน าวยัรุ่นกลุ่ม Teen Power ขึ้น เพื่อช่วยเป็นส่ือกลางในการให้
ความรู้และทกัษะแก่เพือ่นในชุมชน ใหเ้กิดความตระหนกัและเขา้ถึงบริการการป้องกนัดา้นสุขภาพทางเพศไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

ส าหรับขอ้ทา้ทายกรณีค่านิยมและความตระหนัก โครงการฯ จะจดักิจกรรมรณรงค์โดยมีผูน้ าทางความคิดและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รวมทั้งออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก และความรอบรู้ด้านสุขภาวะอนามยัเจริญพนัธุ์และ
สุขภาพทางเพศของวยัรุ่น ในชุมชนแม่อายและเชียงดาว และหากเป็นไปได ้ก็จะส่งเสริมการขยายผลไปยงัชุมชนอ่ืนต่อไป 

 
 

 
*ได้รับอนุญาตจากแม่วัยรุ่นทุกท่าน และเจ้าหน้าท่ีทุกท่านในการเผยแพร่ภาพถ่ายนีแ้ล้ว 

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


