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บทคัดย่อ
งานวิจัย นี้มีวั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่อศึก ษาการจั ด บริก ารคุมก าเนิดในโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน
สาหรับ ประชากรทุกสิท ธิและผลการจัด บริการคุมก าเนิด ของโรงพยาบาลก่อนและหลังการเข้าร่วม
โครงการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน 591 แห่ง ร่วมกับการ
สัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับจังหวัดและอาเภอและผู้ปฏิบัติงาน จานวน 12 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
จานวน 57 แห่งตามที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม STATA สุ่ม แบบ Stratified Random
Sampling
ผลการศึกษา พบว่า 1) ด้านนโยบายมีความเห็นว่านโยบายเรื่องการให้บริการคุมกาเนิด
สาหรับผู้รับบริการทุกสิทธิตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและโครงการปูองกันการตั้งครรภ์
ซ้าในแม่วัยรุ่น เป็นนโยบายที่ดี เพราะช่วยลดปัญหากลุ่มวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม สามารถแก้ปัญหา
ด้านการเข้าถึงบริการของประชากรกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง 2) ด้านการให้บริการพบว่ามีบริการที่
ครอบคลุมสิทธิทุกประเภท ถึงแม้จะไม่มีวิธีคุมกาเนิดที่หลากหลายไว้ให้บริการก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นกับการ
จั ด หาเวชภั ณ ฑ์ คุ ม ก าเนิ ด ของโรงพยาบาล และความต้ อ งการของผู้ ม ารั บ บริ ก าร ในส่ ว นของ
โรงพยาบาลรัฐ ยังให้บริการที่ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มประชากร ส่วนการให้บริการคุมกาเนิด
แบบกึ่งถาวรแก่วัยรุ่นตามโครงการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่นพบว่ามีการให้บริการเพิ่ม ขึ้น
โดยวิธีการคุมกาเนิดชนิดห่วงอนามัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากร้อยละ 38.6 เป็นร้อยละ 43.8 ส่วน
วิธีการคุมกาเนิดชนิดยาฝังคุมกาเนิด เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 จากร้อยละ 40.1 เป็นร้อยละ 53.3 3) ด้าน
การจัดหาเวชภัณฑ์โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะดาเนินการจัดซื้อเอง โดยเป็นการซื้อกับบริษัทยาโดยตรง
ผู้ตัดสินใจจัดซื้อคือคณะกรรมการของโรงพยาบาล ส่วนการเบิกค่าบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรตาม
โครงการปูองกันการตัง้ ครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่นโรงพยาบาลส่วนใหญ่ร้อยละ 74.8 มีปัญหาในการเบิกจ่าย
ผ่านระบบ e-claim 4) ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ด้านการรับรู้ของกลุ่มเปูาหมาย ประชาชนทั่วไป
บางส่ว นไม่ ท ราบสิ ท ธิ ที่ ตนพึงได้ ส าหรับ กลุ่ม วัย รุ่นการรั บ รู้ ข่าวสารที่ยั งไม่ทั่ว ถึง ด้า นการจั ดหา
เวชภัณฑ์ที่บางแห่งผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 1) การให้บริการคุมกาเนิด แบบกึ่งถาวรแก่กลุ่มเปูาหมายที่อายุ
มากกว่ า 20 ปี ให้ ไ ด้ รั บ บริ ก ารตามความต้ อ งการ ควรให้ มี ก ารเบิ ก จ่ า ยผ่ า นระบบ e-claim
เช่นเดียวกับโครงการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น 2) ควรมีการติดตามประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการกลุ่มวัยรุ่นเพื่อประกอบการตัดสินใจปรับปรุงบริการ รวมทั้งขยายโครงการในระยะ
ต่อไป 3) ควรผลิตสื่อชุดความรู้ ที่มีรูปแบบหลากหลาย หลายภาษา และทันสมัย 4) พิจารณาช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายทางสังคมที่สามารถเข้าถึงง่ายและเป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่น เพื่อ
เปิดโอกาสให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการบริการได้มากขึ้น
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Abstract
The study aimed at exploring contraceptive services offered at both governmental
and private hospitals for all types of health insurance coverage; and examining the results of
contraceptive services provided by the hospitals before and after participating in the Prevention of
Repeat Teenage Pregnancy Programme. A survey research was conducted and questionnaires
were distributed to 591 hospitals countrywide. Moreover, executives and practitioners of 57
hospitals from 12 provinces and Bangkok Metropolitan selected with stratified random sampling
method through STATA software were interviewed.
The study findings revealed the followings: 1) for policy perspective, it was found that the
provision of contraceptive services to all clients both under the Universal Health Coverage and the
Prevention of Repeat Teen Pregnancy Programme were good policies that could help reduce
problems of unplanned teen pregnancy and ensure equitable access among clients to the service.
2) Regarding contraceptive service provision, the study showed that there were such services
available for all clients but not all types of contraception. This varied depending upon the
contraceptive procurement of each hospital and clients’ needs. Services of public hospitals were
offered to all age groups of population. It was found the increase of semi-permanent birth
control services under the Prevention of Repeat of Teenage Pregnancy Program, with 5.2
per cent increase of intrauterine devices (from 38.6 to 43.8 percent) and 13.2 percent
increase of implants (from 40.1 to 53.3 percent). 3) For contraception supplies, most hospitals
self-procured supplies by directly purchase from pharmaceutical companies based on the hospital
committee’s decision. The disbursement of semi-permanent contraceptive supplies under the
Prevention of Repeat Teenage Pregnancy Programme was well operated. Seventy-five point four
percent of hospitals had not encountered any problems using e-claim system. 4) A number of
challenges and gaps were indentified which included unawareness of some clients concerning
their rights to health care services; lack of contraceptive information among teenagers; and not
giving priority to contraceptive procurement of some hospitals’ administrators.
Based on the above results, some recommendations were outlined; 1) semi-permanent
contraceptive services for clients aged 20+ should be disbursed through e-claim the same as the
prevention of repeat teenage pregnancy programme; 2) there should be an satisfaction evaluation
of teen clients regarding service provision in order to improve/extend the programme; 3)
educational materials should be also developed in various formats, multilanguage, and with up-
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to-date information; and 4) different means of communication should be identified with more
focus on social network which are popular among and accessible to the public particularly
teenagers.
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กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้ดาเนินการศึกษา เรื่อง การจัดบริการคุมกาเนิดของโรงพยาบาลในประเทศไทย
พ.ศ. 2558 ขอกราบขอบพระคุณ นายแพทย์ ดร.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย และ
นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย ให้การสนับสนุนทาการศึกษาในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.สมศรี ศิริขวัญชัย และอจ.พฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์ นักวิชาการอิสระ
ที่กรุณาให้คาแนะนา ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้
การศึกษาครั้งนี้ จะไม่สามารถสาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อานวยการโรงพยาบาล นักวิชาการ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่มี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลทั้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์จากโรงพยาบาลสังกัด และนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ และ
นักวิชาการของสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ทุกท่านที่มีสว่ นร่วมในการเก็บข้อมูล ขอขอบพระคุณมา ณ
โอกาสนี้
สุ ดท้ ายขอขอบคุ ณกองทุ นประชากรแห่ งสหประชาชาติ ประจ าประเทศไทยที่ ให้ การ
สนับสนุนทางวิชาการและความร่วมมือในการศึกษาครั้งนี้

คณะผู้ดาเนินการศึกษา
ธันวาคม 2558
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บทสรุปผู้บริหาร
 บทนา
เมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายประชากรครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2513 ความว่า “รัฐบาลมี
นโยบายสนับสนุนการวางแผนครอบครัวด้วยความสมัครใจ” ได้มีการจัดบริการคุมกาเนิดที่มีคุณภาพ
และมีความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ และสามารถรับบริการได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งได้มีการ
จัด บริก ารวิธี คุ มก าเนิด ที่หลากหลายวิธีแก่ผู้รับ บริก าร ในช่วงแรก ๆ ของการเริ่มโครงการวางแผน
ครอบครัวแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2513 – 2519 มีการให้บริการยาเม็ดคุมกาเนิด ยาฉีดคุมกาเนิด ใส่ ห่วง
อนามัย ทาหมัน ถุงยางอนามัย และในปี พ.ศ. 2529 ได้ขยายบริการยาฝังคุมกาเนิดให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ในระยะแรก ๆ ของการให้บริการคุมกาเนิดแพทย์จะเป็นผู้ให้บริการ ในขณะเดียวกันได้มีการ
ศึกษาวิจัยเป็นระยะ ๆ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถให้บริการวิธีคุมกาเนิดได้เพื่อขยายบริการได้
ครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ
เช่น พยาบาลให้บริการใส่ห่วงอนามัย ฝังยาคุมกาเนิด ทาหมันหลังคลอด ผดุงครรภ์ให้บริการยาฉีด
คุมกาเนิด ใส่ห่วงอนามัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน สามารถให้บริการยาเม็ดคุมกาเนิด
รายใหม่และรายเก่าได้ เป็นต้น สาหรับการบริหารจัดการเวชภัณฑ์คุมกาเนิด นับตั้งแต่เริ่มโครงการ
วางแผนครอบครัวแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนโยบาย จะ
ดาเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกาเนิดทุกชนิดให้กับจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่
ให้บริการวางแผนครอบครัว ในปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา มีการปฏิรูประบบสุขภาพและมีระบบประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า มีการกระจายอานาจในการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นโดยแต่ละจังหวัด
จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แบบเหมาจ่ายรายหัว
จังหวัดและหน่วยคู่สัญญาของบริการปฐมภูมิ (CUP หรือ contracting unit of primary) จะเป็น
ผู้ดาเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกาเนิดทั้งหมด โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งของจังหวัดและทุก
CUPs เพื่อกาหนดว่าจะซื้ออย่างไร เมื่อสถานบริการสาธารณสุขได้ให้บริการวางแผนครอบครัวตามชุด
สิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปได้ระยะหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2548 กองอนามัยการเจริญพันธุ์
กรมอนามัย ได้ทาการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการวางแผนครอบครัว พบว่า จังหวัด
และ CUPs มีความเห็นไม่ซือ้ ห่วงอนามัย และยาฝังคุมกาเนิด เนื่องจากยาฝังคุมกาเนิดมีราคาแพง ราคา
ประมาณหนึ่งพันกว่าบาททาให้ผู้บริหารไม่มีนโยบายที่จะจัดซื้อ หากนางบประมาณในส่วนนี้มาซื้อยา
เม็ดคุมกาเนิดหรือยาฉีดคุมกาเนิดจะได้ยาปริมาณที่มากกว่า สาหรับห่วงอนามัยก็เช่นกันสถานบริการ
บางแห่งไม่ได้ให้บริการเนื่องจากห่วงอนามัยมีราคาแพง และในปี พ.ศ. 2553 สานักอนามัยการเจริญพันธุ์
กรมอนามัย ได้ทาการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการระบบงานวางแผนครอบครัว ของประเทศไทย ก็ได้
ข้อมูลสอดคล้องเรื่องการจัดซื้อยาฝังคุมกาเนิดและห่วงอนามัย พบว่าโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
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ทั่ว ไปและโรงพยาบาลชุมชนที่มีการจัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกาเนิดแบบกึ่ งถาวร (ห่วงอนามัยและยาฝัง
คุมกาเนิด) สาหรับให้บริการมีเพียงร้อยละ 36.6 เท่านั้น
ปัจจุบันการให้บริการวางแผนครอบครัวเปิดกว้างเฉพาะคู่สมรสเท่านั้นที่เข้าถึงบริการ โดย
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา การรับบริการคุมกาเนิดของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่กินกันฉัน ท์สามี
ภรรยาที่มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ส่วนใหญ่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
สามารถเข้ารับบริการวางแผนครอบครัวตามชุดสิทธิประโยชน์ได้ที่หน่วยประจาและเครือข่ายที่ตนเอง
ลงทะเบียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากไปเข้ารับบริการ ณ หน่วยบริการอื่น ผู้รั บบริการต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง สาหรับผูใ้ ช้สทิ ธิในระบบประกันสังคม สิทธิข้าราชการทุกคน (ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์)
สามารถเข้ารับบริการวางแผนครอบครัว ในส่วนของบริการยาเม็ดคุมก าเนิด ยาฉีดคุมก าเนิด ยาฝัง
คุมกาเนิดและบริการใส่ห่วงอนามัย ยกเว้นการทาหมันเพราะได้รับบริการตามสิทธิอยู่แล้ว นอกจากนี้มี
ผูร้ ับบริการจ่ายเงินซือ้ บริการเอง สามารถรับบริการคุมกาเนิดได้ทุกวิธี
และในทางตรงกันข้ามพบว่าคนโสด และวัยรุ่นส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงบริการวางแผนครอบครัวและ
อนามัยการเจริญ พันธุ์ และยังพบว่ามีอัตราการคลอดบุตรของวัย รุ่นเพิ่มขึ้น และอัตราการทาแท้ง
สูงขึ้น จากข้อมูลสถิติสาธารณสุขพบว่าจานวนการคลอดของวัยรุ่นหญิงอายุต่ากว่า 20 ปี เฉลี่ยต่อวัน
เพิ่มสูงขึ้นจากจานวน 240 คน ในปี พ.ศ. 2543 เพิ่มเป็น 316 คน ในปี พ.ศ. 2557 และยังพบว่าจานวน
การตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุ 10 – 19 ปี ที่คลอดบุตร เพิ่มขึ้นจากจานวน 13,611 คน ในปี พ.ศ. 2553 เพิ่ม
เป็น 14,338 คน ในปีพ.ศ. 2557 สาหรับรายงานการเฝูาระวังการแท้งในประเทศไทยของสานักอนามัย
การเจริญพันธุ์ พบว่าการทาแท้งที่มีเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ/สังคม/ครอบครัว ของวัยรุ่นอายุต่ากว่า
20 ปี มีรอ้ ยละ 29.0 ในปี พ.ศ. 2556 และร้อยละ 31.5 ในปี พ.ศ. 2557
การดาเนินงานเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้น นอกเหนือจากการปูองกันด้วยการให้ความรู้
สร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศเพื่อให้วัยรุ่นชะลอการเริ่มมีเพศสัมพันธ์ออกไปแล้ว การเข้า ถึงบริการ
คุมกาเนิดก็มีความสาคัญเช่นกัน เนื่องจากในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีความพยายามดาเนิน งานจากหลาย
ภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน แต่สถานการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ ซึ่งในวัยรุ่นกลุ่มที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์แล้วนี้ การเข้าถึงบริการคุมกาเนิดย่อมเป็นปัจจัยสาคัญที่
จะช่วยปูองกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์อันอาจจะนาไปสู่ปัญหาอื่น ๆ มากมายตามมาได้ เช่น การทา
แท้งเถื่อน หรือคลอดออกมาเป็นแม่วัยรุ่น ทาให้เสียโอกาสทางการศึกษาหรือการมีหน้าที่การงานที่ดี
ในอนาคตได้
จากการศึ กษาวิ จั ยในช่ วงที่ ผ่ านมา พบว่ า มี ปั ญหาอุ ปสรรคหลายประการที่ ท าให้ วั ยรุ่ น ไม่
สามารถเข้าถึงบริการคุมกาเนิดได้ หนึ่งในปัญหาสาคัญก็คือหน่วยบริการโดยเฉพาะของรัฐมีทางเลือก
ในการให้ บ ริก ารที่จากั ด ไม่ ตรงกั บ ความต้ องการของวั ย รุ่น ท าให้วัย รุ่นไม่ม ารับ บริ ก าร ถึ งแม้ ว่ า
ประเทศไทยจะมี โ ครงการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า มาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2544 โดยการวางแผน
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ครอบครั ว และการคุ มก าเนิ ด รวมอยู่ ใ นชุดสิ ท ธิป ระโยชน์ตั้ง แต่ เ ริ่ม ต้น ทางเลื อกในการให้บ ริ ก าร
คุมกาเนิดก็ยังมีจากัด นอกจากนี้องค์ ความรู้เกี่ยวกับการคุมกาเนิดในกลุ่มวัยรุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม โดยเฉพาะคาแนะนาของ American College of Obstetrics and Gynecology และราชวิทยาลัย
สูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ให้คาแนะนาว่า ทางเลือกแรกในการคุมกาเนิดในกลุ่มวัยรุ่นควรจะเป็น
ถุงยางอนามัยร่วมกับวิธีการคุมกาเนิดประเภทกึ่งถาวร ได้แก่ ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกาเนิด เนื่องจาก
มีประสิทธิภาพสามารถคุมกาเนิดได้ในระยะเวลานาน 3, 5 และ 10 ปี ซึ่งสูงกว่าวิธีคุมกาเนิดที่เป็นที่
นิยมในกลุ่มวัยรุ่นไทยคือยาเม็ดคุมกาเนิด จากคาแนะนาดังกล่าวนี้ ประกอบกับปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นเป็นนโยบายระดับประเทศและเป็นวาระแห่งชาติที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วม
ดาเนินการแก้ ไ ขอย่างรีบ ด่ว นและเป็นรูป ธรรม สานัก อนามัย การเจริญ พันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกั บ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้จัดทาโครงการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น ซึ่ง
เริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมสาหรับหน่วยบริการที่ให้บริการ
คุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรในวัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี เพื่อให้วัยรุ่นได้เข้าถึงบริการคุมกาเนิดเพิ่มขึ้น เป็นการ
ลดปัญหาการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมและการตัง้ ครรภ์ซ้า อีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้หน่วยบริการมีการจัดบริการ
วิธีคุมกาเนิดที่หลากหลายและครอบคลุมความต้องการของวัยรุ่นมากขึ้น จากข้อมูลสถานการณ์ที่
กล่าวมาข้างต้น สานักอนามัยการเจริญ พันธุ์ กรมอนามัย จึงได้จัดทาโครงการวิจัย การจัดบริการ
คุมกาเนิดของโรงพยาบาลในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2558 ขึน้

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการจัดบริการคุมกาเนิดในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนสาหรับประชากรทุกสิทธิ
2. เพื่อศึก ษาผลการจัด บริก ารคุมก าเนิดของโรงพยาบาลก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
ปูองกันการตัง้ ครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น

 วิธีการศึกษา
การวิจัยการจัดบริการคุมกาเนิดของโรงพยาบาลในประเทศไทย ปี 2558 เป็นการวิจัยเชิงสารวจ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
จานวน 1,193 แห่ง ได้จัดทาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลไปยังนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทั่วประเทศ และผู้อานวยการโรงพยาบาล ได้รับแบบสอบถามตอบกลับ จานวน 591 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 49.5 ผู้ให้ข้อมูล คือ พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรฝุายต่างๆ นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร และ
แพทย์ ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการวางแผน
ครอบครัวของโรงพยาบาล ใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบช่วงชั้น (Stratified Random
Sampling) โดยเริ่มจากแบ่งจังหวัด ออกเป็น ช่ว งชั้น ตามความรับ ผิด ชอบของศูน ย์อ นามัย ทั้ ง 12
และสุ่ม มา 1 จัง หวัด ในแต่ล ะเขตความรับผิดชอบของศูนย์อนามัย ร่วมกับกรุงเทพมหานครอีก 1
จังหวัด รวมทั้งสิน้ 13 จังหวัด เมื่อได้จังหวัดทั้งหมดจากการสุ่มในช่วงชั้นแรกแล้ว จะแบ่งโรงพยาบาล
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ในแต่ละจังหวัดที่ได้รับการสุ่มออกเป็นช่วงชั้นตามประเภทของโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลนอกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลนอกสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข และโรงพยาบาลเอกชน จากนั้ นจึ งท าการสุ่ มตาม
ประเภทของโรงพยาบาลที่ได้แบ่งออกเป็นช่วงชั้นดังกล่าว การสุ่มตัวอย่างทาโดยใช้โปรแกรม STATA
version 14
งานวิจัยนี้ทาการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2558
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ตารางไขว้ (cross-tabulation)
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis)
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กรอบแนวคิดในการศึกษาการจัดบริการคุมกาเนิดของโรงพยาบาลในประเทศไทย พ.ศ. 2558

การสนับสนุนจากส่วนกลาง
-ด้านนโยบาย
-ด้านการบริหารจัดการ/งบประมาณ
-เอกสารความรู้/คู่มือ
-การพัฒนาศักยภาพ

การจัดบริการคุมกาเนิด
ของโรงพยาบาล

การจัดบริการคุมกาเนิดตามสิทธิ
- ด้านนโยบาย
- ด้านสิทธิ
- วิธีการให้บริการ
- ด้านเวชภัณฑ์คุมกาเนิด

การจัดบริการคุมกาเนิด
กึ่งถาวรเพื่อปูองกันการ
ตัง้ ครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น

ผลที่เกิดขึ้น

ผลที่เกิดขึ้น

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการคุมกาเนิด

 ผลการศึกษา
1. การจัดบริการคุมกาเนิดในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนสาหรับประชากรทุกสิทธิ
1.1 ด้านนโยบาย โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนมีความเห็นว่านโยบายเรื่องการให้บริการ
คุมกาเนิดสาหรับผู้รับบริการทุกสิทธิตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นนโยบายที่ดี เพราะ
ช่วยลดปัญหาทางสังคม สามารถแก้ปัญหาด้านการเข้าถึงบริการของประชากรกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่าง
ทั่วถึงและครอบคลุม รวมทั้งช่วยลดขั้นตอนการให้บริการทาให้สะดวก รวดเร็วขึ้น ส่วนการกาหนด
นโยบายในระดับโรงพยาบาลนั้น พบว่า มีความแตกต่างกันตามประเภทและศักยภาพของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่รับนโยบายการคุมกาเนิดและวางแผนครอบครัว
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จากส่วนกลาง ผ่านทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นหลัก ส่วนโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขแม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการคุมกาเนิดและวางแผนครอบครัว แต่ก็
มีโ รงพยาบาลส่ว นหนึ่งด าเนินงานตามนโยบาย/แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขหรือสานัก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และส่วนหนึ่งดาเนินงานในลักษณะเป็นการให้บริการตามปกติซึ่ง
ไม่ค รอบคลุมทุก ประเภทของการคุมก าเนิด สาหรับโรงพยาบาลเอกชน ส่วนใหญ่เ ป็นการจัดให้มี
บริการตามนโยบายของผู้บริหาร
1.2 ด้านการจัดบริการตามสิทธิต่างๆ พบว่าโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนมีบริการที่
ครอบคลุมสิทธิทุกประเภท แม้จะไม่ครอบคลุมทุกวิธีการคุมกาเนิด ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขด้านสิทธิ การ
จัดหาเวชภัณฑ์คุมกาเนิดของโรงพยาบาล และความต้องการของผูม้ ารับบริการ
1.3 ด้านวิธีการให้บริการ วิธีการให้บริการคุมกาเนิดของโรงพยาบาลทุกประเภทและทุก
สิทธิ พบว่า วิธีการคุมกาเนิดที่โรงพยาบาลให้บริการมากในลาดับต้น ๆ 3 อันดับแรก คือ ยาฉีด
คุมกาเนิด ยาเม็ดคุมกาเนิดฮอร์โมนรวม ถุงยางอนามัย (ร้อยละ 96.4 94.4 และ 85.3 ตามลาดับ)
รองลงมาคือ การทาหมันหญิง ร้อยละ 64.1 ยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวสาหรับสตรีให้นมบุตร
ร้อยละ 52.6 ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 1 หลอด ร้อยละ 46.0 ห่วงอนามัย ML Cu 375 ร้อยละ 43.5
1.4 ด้านการบริหารจัดการเวชภัณฑ์คุมกาเนิด ตามชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช.ในส่วน
ของโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่ไ ม่มีปัญ หาอุป สรรคด้านการบริหารจัดการ
เวชภั ณ ฑ์ คุ ม ก าเนิ ด และการให้ บ ริ ก าร ส่ ว นโรงพยาบาลนอกสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข และ
โรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากไม่ได้ดาเนินการตามนโยบาย สปสช. ประกอบกับโรงพยาบาลเองก็ไม่ได้
กาหนดเป็นนโยบายไว้อย่างชัดเจน การจัด วิธีการคุมกาเนิดในการให้บริการจึงแตกต่างกันไปตาม
ความต้องการของผูม้ ารับบริการ
1.5 ปัญ หา อุปสรรค มีโ รงพยาบาลส่วนหนึ่งที่พบปัญ หาอุป สรรคด้านการบริหารจัดการ
เวชภัณฑ์บางประการ อาทิเช่น ผู้บริหารโรงพยาบาลบางแห่งไม่ให้ความสาคัญในการจัดซื้อเวชภัณฑ์
คุมกาเนิดกึ่งถาวร หรือบางแห่งมีการซื้อเวชภัณฑ์สารองไว้ แต่ไม่มีผู้มารับบริการ เป็นต้น นอกจากนี้มี
ประชาชนทั่ว ไปบางส่วนยังไม่ทราบสิทธิที่ตนพึงได้จึงไม่มารับบริการ อีก ทั้งมีข้อจากั ดด้านความรู้
ทักษะความชานาญ และความเพียงพอของบุคลากรผู้ให้บริการ ตลอดจนความเพียงพอและทันสมัยของ
สื่อเอกสารความรู้ที่ได้รับสนับสนุนจากส่วนกลาง
2. การจัดบริการคุมกาเนิดก่อนและหลังโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น
2.1 ด้านนโยบาย โรงพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่นมีความเห็นตรงกันว่าเป็นนโยบายที่ดีมาก เพราะการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ยังไม่
พร้อม จะพบว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่มีคุณภาพ การมีนโยบายนี้จึงมีส่วนสาคัญในการช่วยลดปัญหา
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ทางสังคม และปัญหาของกลุ่มวัยรุ่น ส่วนการกาหนดนโยบายในระดับ โรงพยาบาลนั้น พบว่า มีความ
แตกต่างกันตามประเภทและศักยภาพของโรงพยาบาล โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วม
โครงการฯ ส่วนใหญ่รับนโยบายจากหลายช่องทาง และจัดบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุกในหลากหลาย
วิธีการ ส่วนโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายในเรื่องนี้ แต่มีการ
ดาเนินงานโดยผนวกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ของ สปสช. สาหรับ
โรงพยาบาลเอกชนนั้น แม้ส่วนใหญ่จะรับรู้ว่ามีนโยบายการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่นและ
โรงพยาบาลไม่ได้ดาเนินงานตามนโยบายนี้ เนื่องจากผู้มารับบริการในโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มวัยทางาน ไม่มีหรือมีวัยรุ่นมารับบริการน้อย แต่ยังมีโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งที่เห็นความสาคั ญ
ในเรื่องนี้ และกาหนดเป็นนโยบายการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
2.2 ด้านการให้บริการ การให้บริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรแก่วัยรุ่นหลังมีนโยบายฯ พบว่า
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนมีการให้บริการเพิ่มขึ้น โดยวิธีการคุมกาเนิดชนิดห่วงอนามัย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.2 จากร้อยละ 38.6 เป็นร้อยละ 43.8 ส่วนวิธีการคุมกาเนิดชนิดยาฝังคุมกาเนิด เพิ่มขึ้นร้อยละ
13.2 จากร้อยละ 40.1 เป็นร้อยละ 53.3
2.3 บุคลากร ผู้ให้บริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรของโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลทั้งในและ
นอกสัง กัด กระทรวงสาธารณสุข ส่ว นใหญ่จ ะเป็น แพทย์ผู้ใ ห้บ ริก าร ยกเว้น โรงพยาบาลชุม ชน
บุคลากรผูใ้ ห้บริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรส่วนใหญ่จะเป็นพยาบาล
2.4 จานวนผู้รับบริการ เปรียบเทียบจานวนผู้รับบริการคุมกาเนิดกึ่งถาวรก่อนเริ่มต้นโครงการ
ในปีงบประมาณ 2556 กับหลังจากดาเนินโครงการในปีงบประมาณ 2558 พบว่า มีผู้รับบริการคุมกาเนิด
แบบกึ่งถาวรชนิดห่วงอนามัยลดลง แต่มีผู้รับบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรชนิดยาฝังคุมกาเนิดเพิ่มขึ้น
2.5 การเบิกค่าบริการ การเบิกค่าบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรตามโครงการฯ ผ่านระบบ
e-claim พบว่า โรงพยาบาลร้อยละ 74.8 มีปัญหาในการเบิกจ่ายค่าบริการ ซึ่งเป็นเรื่องความเข้าใจใน
ระบบการบันทึกข้อมูล e-claim และความล่าช้าในการเข้าระบบ ซึ่งเป็นปัญหาเชิงเทคนิค ซึ่งสามารถ
แก้ไขได้ ในขณะที่ร้อยละ 25.2 ไม่มปี ัญหา
2.6 ปั ญ หา อุ ป สรรค การดาเนิ น งานโครงการปู อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ ซ้าในแม่ วั ย รุ่ น
พบอุปสรรคบางประการ เช่น ปัญหาด้านการรับบริการของวัยรุ่นที่มาใช้บริการในปริมาณไม่มากนัก
อันเนื่องมาจากทัศนคติและความเชื่อที่คลาดเคลื่อน รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารที่ยังไม่ทั่วถึง ข้อจากัดด้านคู่มือ
เอกสารเผยแพร่ความรู้ และบุคลากรให้บริการ ตลอดจนการทางานเชิง บูรณาการร่วมกับเครือข่าย
ทั้งนี้โรงพยาบาลต่างๆ ได้ระบุค วามต้องการและให้ข้อเสนอแนะที่เจาะจงและสอดคล้องกั บสภาพ
ปัญหาและข้อจากัดที่พบ
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3. ปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จ
ปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จของการดาเนินนโยบายการวางแผนครอบครัวและการคุมกาเนิด
ในเรื่องการจัดบริการคุมกาเนิดสาหรับผู้รับบริการทุกสิทธิตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
และการปูองกันการตัง้ ครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น ซึ่งสะท้อนผ่านบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหาร
และบุคลากรผูใ้ ห้บริการในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน สรุปได้ดังนี้
3.1 การสนับสนุนจากภาครัฐ การมียุทธศาสตร์ นโยบายและแนวทางที่ชัดเจน ซึ่งผู้บริหาร
ให้ความสาคัญและให้การสนับสนุน ทาให้บุคลากรทุกระดับมีความมั่นใจ สามารถเชื่อมโยงการทางาน
กับทั้งภายในองค์กรและกับหน่วยงานภายนอกได้
3.2 การสร้างภาคีเครือข่าย ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลาย
หน่วยงาน จาเป็นต้องมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนและหนุนเสริมการทางานซึ่งกันและกัน
3.3 ปัจจัยที่สนับสนุนให้การดาเนินงานและจัดบริการมีประสิทธิภาพ ได้แก่ งบประมาณ
โดยการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง จะทาให้การขับ เคลื่อนนโยบายเป็นไปตามระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ สามารถขยายผลการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสถานที่
ให้บริการต้องมีความพร้อมในการจัดบริการแก่กลุ่มเปูาหมาย เพื่อให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจ สบายใจ
และพร้อมที่จะกลับมารับบริการอย่างต่อเนื่อง
3.4 การบริหารจัดการบุคลากร กระบวนการเตรียมบุคลากรเป็นเงื่อนไขสาคัญประการหนึ่ง
ที่ทาให้บริการมีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาบุคลากร ทั้งเรื่องความรู้ ทักษะการให้การปรึกษา นอกจากนี้
บุคลากรในการให้บริการต้องมีใจรักในการให้บริการ มีความเสียสละ อุทิศตน อุทิศเวลา และทางานเป็น
ทีม เพื่อเป็นพลังร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้ประสบความสาเร็จ
3.5 การให้ความรู้ท่ีถูกต้องและปรับทัศนคติต่อวิธีการคุมกาเนิด เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย
โดยเฉพาะวัยรุ่นเกิดความตระหนักด้วยตัวเอง อีกทั้งการมีส่วนร่วมของครอบครัว เป็นเงื่อนไขสาคัญ
ต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการ

 อภิปราย
ด้ว ยเหตุที่ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ใ ห้ บ ริ ก ารในโรงพยาบาลทั้ งภาครั ฐ และเอกชนส่ ว นใหญ่ ให้ก าร
ยอมรับนโยบายการให้บริการคุมกาเนิดสาหรับประชากรทุกสิทธิและการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่
วัยรุ่น และมีการนานโยบายไปปฏิบัติตามบริบทที่แตกต่างกันจึ งส่งผลให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกาเนิด
แบบกึ่งถาวรในสถานบริการภาครัฐ และการรับบริการคุมกาเนิดกึ่งถาวรของวัยรุ่นหลังมีนโยบายเพิ่ม
สูงขึ้น

ก-12

ผลการศึกษาที่พบว่าการมีนโยบายการปูองกันการตัง้ ครรภ์ในแม่วัยรุ่น เป็นนโยบายที่ดี แต่ยัง
มีโรงพยาบาลที่ไม่ได้จัดบริการวิธีคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน ด้วยเหตุผล
ที่วา่ ผูบ้ ริหารไม่มนี โยบายจัดซือ้ เวชภัณฑ์คุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร โรงพยาบาลไม่มีงบประมาณสารองที่
จะจั ด ซื้ อ ห่ ว งอนามั ย และยาฝั ง คุ ม ก าเนิ ด มาให้ บ ริ ก ารก่ อ น พร้ อ มทั้ ง ไม่ มี บุ ค ลากรให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของสุธน ปัญญาดิลก และเรณู ชูนิล (2454) ที่พบว่าเงื่อนไขสาคัญที่ทาให้
สถานบริการสามารถให้บริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรได้นั้นขึ้นกับการมี/ไม่มีเวชภัณฑ์ให้บริการ นโยบาย
ของผู้บริหารสถานบริก าร และความพร้อมของบุคลากร และยังพบว่า กลุ่มวัยรุ่นไม่มารับบริก าร
หรือ มารับ บริก ารจานวนน้อย ในขณะที่ โ รงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลนอกสังกั ดกระทรวง
สาธารณสุข นอกจากเหตุผลที่ต้องเสียค่าบริการสูงแล้ว ยังพบสาเหตุมาจากการมีทัศนคติความเชื่อ
เกี่ย วกับ การคุม กาเนิด ที่ค ลาดเคลื่อนของวัย รุ่น ส่วนโรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข
พบปั ญ หาดั ง กล่ า วนี้ เ ช่ น กั น และยั ง พบปั ญ หาด้ า นทั ศ นคติ ที่ ไ ม่ ดี ต่ อ โรงพยาบาลรั ฐ อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของสานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต (2547) ที่ระบุว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่
มักได้รับความรู้เรื่องเพศและการคุมกาเนิดจากเพื่อน ซึ่งเพื่อนก็มีความรู้ที่ไม่ดีพอ นอกจากนั้นร้านขายยา
ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่วัยรุ่นหญิงขอความรู้เกี่ยวกับยาคุมกาเนิด ซึ่งก็อาจได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ได้
ในส่วนของโรงพยาบาลรัฐ วัยรุ่นมารับบริการน้อยยังมีสาเหตุมาจากมีทัศนคติ ที่ไม่ดีต่อโรงพยาบาล
ของรัฐ โดยเฉพาะถ้ามีปัญหาทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ (ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพั นธ์ โรคเอดส์ ติดยาเสพติด และมีปัญหาประจาเดื อน) จะไม่ไปโรงพยาบาลของรัฐเลย
เพราะไม่มีความเป็นส่วนตัว ไม่สะดวกสบาย รอนาน บริการไม่ประทับใจ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ (2552) ที่พบว่าวัยรุ่นเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพทางเพศของรัฐ เนื่องจาก
รูปแบบการให้บริการที่ไม่สนองตอบความต้องการของวัยรุ่น
ด้านบุคลากรที่ยังคงต้องการการพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ แม้จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แต่ยังคงต้องการความรู้จากการประชุม อบรม หรือสัมมนาเทคโนโลยีใหม่ๆ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุธน ปัญญาดิลก และเรณู ชูนิล ที่พบว่าสถานบริการยังต้องการการพัฒนาศักยภาพสูงถึงร้อยละ
94.7 และการศึกษาของ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล และคณะ ที่พบว่าระดับนโยบาย เช่น สปสช.ยังไม่มี
ความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาบุคลากร ในฐานะผู้ซื้อบริการที่มีความคาดหวังคุณภาพบริการจาก
บุค ลากรที่มีค วามพร้อมในการให้บ ริก ารของกระทรวงสาธารณสุข ในขณะที่หน่วยปฏิบัติ ใ นการ
ให้บริการเองก็คาดหวังงบประมาณในการฝึกอบรมจาก สปสช. เป็นต้น
ด้านเอกสาร สื่อชุด ความรู้ ที่ผู้ใ ห้ บ ริก ารต้อ งการให้ส่ว นกลางผลิต เพิ่ม และให้มีเ นื้อหาที่
ทันสมัย สอดคล้องกับ การศึกษาเชิงคุณภาพในงานของสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล และคณะ ที่พบว่า
บุคลากรให้ความเห็นว่า คู่มือ องค์ความรู้สาหรับบุคลากรทางการแพทย์ ต้องปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
รวมทั้งพัฒนาด้านการให้คาปรึกษา โดยเฉพาะปัจจุบันที่เน้นกลุ่มวัยรุ่น
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โดยเหตุที่ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เงื่อนไขหนึ่ง
ของความสาเร็ จ คื อ ความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งเครื อ ข่ า ยในพื้ น ที่ ดั ง ตั ว อย่ า งการศึ ก ษาของ
ศิ ริ พ ร ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ และบุญช่วย นาสูงเนิน เป็นการศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคีด้าน
อนามัยเจริญพันธุ์สาหรับเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่า การมีส่วนร่วมหรือการได้รับการ
สนับสนุนจากผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องที่มกี ารทางานร่วมกัน สามารถนาไปสู่การเพิ่ม
ศักยภาพการทางาน โดยวางระบบการทางานที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน และนาไปสู่การ
ขยายผลการดาเนินงาน ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่ายังมีข้อจากัดในการบูรณาการการทางานร่วมกัน
กับหน่วยงานด้านการศึกษาในพืน้ ที่และท้องถิ่น จาเป็นต้องมีการผลักดันในระยะต่อไป

 ข้อเสนอแนะ
การจั ด บริก ารคุ ม ก าเนิด ของโรงพยาบาลทั้ งภาครัฐ และเอกชนตามนโยบายการวางแผน
ครอบครัวและคุมกาเนิดโดยให้บริการคุมกาเนิดสาหรับผู้รับบริการทุกสิทธิตามนโยบายหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า และการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น มีผลการดาเนินงานที่อาจกล่าวได้ว่า
มีค วามก้ า วหน้ า และตอบสนองนโยบายเป็น อย่ างดี รวมทั้ง ยั ง มีศั ก ยภาพที่ จะสามารถยกระดั บ
คุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ หากมีระบบสนับสนุนที่ดี ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงานวางแผนครอบครัว ดังนี้
4.1 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทา
คู่มือการบริหารจัดการและการให้บริการวางแผนครอบครัวของโรงพยาบาลทุกประเภทให้ชัดเจนและ
เป็นปัจจุบัน สาหรับผู้รับบริการทุกสิทธิตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดบริการทุกระดับมีความเข้าใจในรายละเอีย ดของการจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ อันจะ
ส่งผลให้ผรู้ ับบริการได้รับบริการตามสิทธิและตามความต้องการ
4.2 จากรายงานเฝูาระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (สานักอนามัยการเจริญพันธุ์, 2558)
พบว่าผู้ปุวยทาแท้งอายุต่ากว่า 20 ปี มีร้อยละ 30.0 ช่วงอายุ 20 – 24 ปี มีร้อยละ 27.5 ช่วงอายุ 25 – 29
ปี มีร้อยละ 14.9 ช่วงอายุ 30 – 34 ปี มีร้อยละ 13.8 ช่วงอายุ 35 – 39 ปี มีร้อยละ 8.8 ช่วงอายุ 40 – 44 ปี
มีร้อยละ 4.4 และอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปมีร้อยละ 0.6 และเมื่อมีการสอบถามถึงเรื่องการคุมกาเนิดพบว่า
ใช้วิธีคุมกาเนิดก่อนการตั้งครรภ์ครั้งนี้ มีร้อยละ 49.5 ไม่ใช้วิธีคุมกาเนิด มีสูงถึงร้อยละ 50.5 หากได้
พิจารณาเกี่ยวกับวิธีคุมกาเนิดที่ใช้พบว่าผู้ปุวยทาแท้งใช้วิธีคุมกาเนิดแบบชั่วคราวสูงถึงร้อยละ 79.4 วิธี
คุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรมีเพียงร้อยละ 1.8 (ห่วงอนามัยร้อยละ 1.4 และยาฝังคุมกาเนิด ร้อยละ 0.4)
ส าหรั บวิ ธี คุ มก าเนิ ดแบบชั่ วคราวที่ ใช้ ได้ แก่ ยาเม็ ดคุ มก าเนิ ดชนิ ดฮอร์ โมนรวม ร้ อยละ 61.0 ยาฉี ด
คุมกาเนิด ร้อยละ 5.4 ยาเม็ดคุมกาเนิดฉุกเฉิน ร้อยละ 13.0 จากข้อมูลดังกล่าวสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ควรสนับสนุนงบประมาณยาฝังคุมกาเนิดและห่วงอนามัยให้กับกลุ่มเปูาหมายที่มีอายุ
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มากกว่า 20 ปี โดยไม่รวมไปกับค่าเหมาจ่ายรายหัว เนื่องจากเป็นเวชภัณฑ์คุมกาเนิดที่มีราคาแพง
โรงพยาบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อไว้ให้บริการ หรือใช้ระบบการเบิกจ่ายผ่านระบบ e-claim
เช่นเดียวกับโครงการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น นอกจากนี้เพื่อให้ผู้รับบริการคุมกาเนิดเข้าถึง
บริการและสามารถไปรับบริการนอกเขตที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยบริการได้เนื่องจากมีสตรีวัยเจริญพันธุ์
จานวนมากไปทางานนอกเขตพื้นที่ที่ตนเองลงทะเบีย นไว้ : รับบริการได้ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ
4.3 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านนโยบาย ผู้ให้บริการ การจัดบริการ การจัดชื้อ/จัดหา
เวชภัณฑ์คุมกาเนิด รวมทั้งประเมินความพึงพอใจการรับบริการวิธีคุมกาเนิด แบบกึ่งถาวรของวัยรุ่น
เพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนาบริการให้ตรงกับความต้องการ และการดาเนินงานโครงการในระยะต่อไป
4.4 ควรผลิตสื่อชุดความรู้ ที่มรี ูปแบบหลากหลาย ครอบคลุมหลายภาษา และทันสมัย ผ่านช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงง่ายและเป็นที่นิยมของทุกกลุ่มเปูาหมายโดยเฉพาะวัยรุ่น
4.5 พัฒนาศักยภาพผูใ้ ห้บริการ
4.5.1 บุคลากรผู้ให้บ ริการที่เคยได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้ว ควรจัดอบรมหลักสูตร
ฟื้นฟู/ทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อให้
บุคลากรผูใ้ ห้บริการมีความรูท้ ี่ทันสมัย จะส่งผลให้บริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4.5.2 บุคลากรที่ยังไม่เคยได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะหลักสูตร
การอบรมให้บริการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกาเนิด สาหรับพยาบาล เพื่อให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลชุมชนสามารถให้บริการแทนแพทย์ได้ เนื่องจากแพทย์มีภาระการรักษาผู้ปุวยที่มีจานวนมาก
ในแต่ละวัน ทาให้ไม่มีเวลาให้บริการ ส่งผลให้วัยรุ่นได้เข้าถึงบริการวิธีคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรเพื่อปูองกัน
การตั้งครรภ์ซ้า
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของการวิจัย
เมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายประชากรครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2513 ความว่า “รัฐบาลมี
นโยบายสนับสนุนการวางแผนครอบครัวด้วยความสมัครใจ” ได้มีการจัดบริการคุมกาเนิดที่มีคุณภาพ
และมีความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ และสามารถรับบริการได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งได้มีการ
จัดบริการวิธีคุมกาเนิดที่หลากหลายวิธีแก่ผู้รับบริการ ในช่วงแรก ๆ ของการเริ่ม โครงการวางแผน
ครอบครัวแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2513 – 2519 มีการให้บริการยาเม็ดคุมกาเนิด ยาฉีดคุมกาเนิด ใส่ห่วง
อนามัย ทาหมัน ถุงยางอนามัย และในปี พ.ศ. 2529 ได้ขยายบริการยาฝังคุมกาเนิดให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ในระยะแรกๆ ของการให้บริการคุมกาเนิด แพทย์จะเป็นผู้ให้บริการ ในขณะเดียวกันได้มีการ
ศึกษาวิจัยเป็นระยะๆ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถให้บริการวิธีคุมกาเนิดได้เพื่อขยายบริการ
ได้ครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรระหว่าง
ประเทศ เช่น พยาบาลให้บริการใส่ห่วงอนามัย ฝังยาคุมกาเนิด ทาหมันหลังคลอด ผดุงครรภ์ให้บริการ
ยาฉี ด คุ ม ก าเนิด ใส่ ห่ว งอนามัย อาสาสมัครสาธารณสุข ประจาหมู่บ้ านสามารถให้บ ริก ารยาเม็ ด
คุมกาเนิดรายใหม่และรายเก่าได้ เป็นต้น (ธัชชัย มุ่งการดี, 2533)
ส าหรั บ การบริ ห ารจั ด การเวชภั ณ ฑ์ คุ ม ก าเนิ ด นั บ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม โครงการวางแผนครอบครั ว
แห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนโยบาย จะดาเนินการจัดซื้อ
เวชภัณฑ์คุมกาเนิดทุกชนิดให้กับจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการวางแผน
ครอบครัว ในปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา มีการปฏิรปู ระบบสุขภาพและมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า มี
การกระจายอานาจในการบริหารจัด การจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นโดยแต่ละจังหวัดจะได้รับ การ
จัดสรรงบประมาณจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แบบเหมาจ่ายรายหัว จังหวัด
และหน่วยคู่สัญญาของบริการปฐมภูมิ (CUP หรือ contracting unit of primary) จะเป็นผู้ดาเนินการ
จัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกาเนิดทั้งหมด โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งของจังหวัดและทุก CUPs เพื่อ
กาหนดว่าจะซื้ออย่างไร เมื่อสถานบริการสาธารณสุขได้ให้บริการวางแผนครอบครัวตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปได้ระยะหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2548 กองอนามัยการเจริญพันธุ์
กรมอนามัย ได้ทาการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการวางแผนครอบครัว พบว่า จังหวัด
และ CUPs มีค วามเห็นไม่ซื้อห่วงอนามัย และยาฝังคุมกาเนิดเนื่องจากยาฝังคุมกาเนิดมีราคาแพง
ราคาประมาณหนึ่งพันกว่าบาททาให้ผู้บริ หารไม่มีนโยบายที่จะจัดซื้อ หากนางบประมาณในส่วนนี้มา
ซื้อยาเม็ดคุมกาเนิดหรือยาฉีดคุมกาเนิดจะได้ยาปริมาณที่มากกว่า สาหรับห่วงอนามัยก็เช่นกันสถาน
บริการบางแห่งไม่ได้ให้บริการเนื่องจากห่วงอนามัยมีราคาแพง (เรณู ชูนิล และ สุธน ปัญญาดิลก,
2548) และในปี พ.ศ. 2553 สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ได้ทาการศึกษาเรื่อง การบริหาร
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จัด การระบบงานวางแผนครอบครั ว ของประเทศไทย ก็ ไ ด้ ข้ อ มู ลสอดคล้ อ งเรื่ อ งการจั ด ซื้อ ยาฝั ง
คุมกาเนิดและห่วงอนามัย พบว่าโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนที่มีการ
จัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร (ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกาเนิด) สาหรับให้บริการมีเพียงร้อยละ
36.6 เท่านั้น (สุธน ปัญญาดิลก และ เรณู ชูนิล, 2554)
ปัจจุบันการให้บริการวางแผนครอบครัวเปิดกว้างเฉพาะคู่สมรสเท่านั้นที่เข้าถึงบริการ โดย
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา การรับบริการคุมกาเนิ ดของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่กินกันฉันท์สามี
ภรรยาที่มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ส่วนใหญ่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
สามารถเข้ารับบริการวางแผนครอบครัวตามชุดสิทธิประโยชน์ได้ที่หน่วยประจาและเครือข่ายที่ตนเอง
ลงทะเบียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากไปเข้ารับบริการ ณ หน่วยบริการอื่น ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง สาหรับผูใ้ ช้สทิ ธิในระบบประกันสังคม สิทธิข้าราชการทุกคน (ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์)
สามารถเข้ารับบริการวางแผนครอบครัว ในส่วนของบริการยาเม็ดคุมก าเนิด ยาฉีดคุมก าเนิด ยาฝัง
คุมกาเนิดและบริการใส่ห่วงอนามัย ยกเว้นการทาหมันเพราะได้รับบริการตามสิทธิอยู่แล้ว นอกจากนี้มี
ผู้รับบริการจ่ายเงินซื้อบริการเอง สามารถรับบริการคุมกาเนิดได้ทุกวิธี (สานักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,2557)
และในทางตรงกันข้ามพบว่าคนโสด และวัยรุ่นส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงบริการวางแผนครอบครัวและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ และยังพบว่ามีอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นเพิ่มขึ้น และอัตราการทาแท้งสูงขึ้น
จากข้อมูลสถิติสาธารณสุขพบว่าจานวนการคลอดของวัยรุ่นหญิงอายุต่ากว่า 20 ปี เฉลี่ยต่อวันเพิ่ม
สูงขึ้นจากจานวน 240 คน ในปี พ.ศ. 2543 เพิ่มเป็น 316 คน ในปี พ.ศ. 2557 และยังพบว่าจานวน
การตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุ 10 – 19 ปี ที่คลอดบุตร เพิ่มขึ้นจากจานวน 13,611 คน ในปี พ.ศ. 2553
เพิ่มเป็น 14,338 คน ในปีพ.ศ. 2557 สาหรับรายงานการเฝูาระวังการแท้งในประเทศไทยของสานัก
อนามัยการเจริญพันธุ์ พบว่าการทาแท้งที่มีเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ/สังคม/ครอบครัว ของวัยรุ่นอายุ
ต่ากว่า 20 ปี มีร้อยละ 29.0 ในปี พ.ศ. 2556 และร้อยละ 31.5 ในปี พ.ศ. 2557 (กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง,
2558)
การดาเนินงานเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้น นอกเหนือจากการปูองกันด้วยการให้ความรู้
สร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศเพื่อให้วัยรุ่นชะลอการเริ่มมีเพศสัมพันธ์ออกไปแล้ว การเข้าถึงบริการ
คุมกาเนิดก็มีความสาคัญเช่นกัน เนื่องจากในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีความพยายามดาเนิน งานจากหลาย
ภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน แต่สถานการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ซึ่งในวัยรุ่นกลุ่มที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์แล้วนี้ การเข้าถึงบริการคุมกาเนิดย่อมเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วย
ปูองกันการตัง้ ครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์อันอาจจะนาไปสู่ปัญหาอื่น ๆ มากมายตามมาได้ เช่น การทาแท้ง
เถื่อน หรือคลอดออกมาเป็นแม่วัยรุ่น ทาให้เสียโอกาสทางการศึกษาหรือการมีหน้าที่การงานที่ดีใน
อนาคตได้
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จากการศึก ษาวิจัยในช่วงที่ผ่านมา พบว่า มีปัญหาอุปสรรคหลายประการที่ทาให้วัย รุ่นไม่
สามารถเข้าถึงบริการคุมกาเนิดได้ หนึ่งในปัญหาสาคัญก็คือหน่วยบริการโดยเฉพาะของรัฐมีทางเลือก
ในการให้บริการที่จากัด ไม่ตรงกับความต้องการของวัยรุ่น ทาให้วัยรุ่นไม่มารับบริการ(สานักอนามัย
การเจริญพันธุ์ กรมอนามัย, 2556) ถึงแม้วา่ ประเทศไทยจะมีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยการวางแผนครอบครัวและการคุมกาเนิดรวมอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ตั้งแต่
เริ่มต้น ทางเลือกในการให้บริการคุมกาเนิดก็ยังมีจากัด นอกจากนี้องค์ความรู้เกี่ยวกับการคุมกาเนิดใน
กลุ่มวัยรุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะคาแนะนาของ American College of Obstetrics and
Gynecology และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (คณะอนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์,
2556) ที่ให้คาแนะนาว่าทางเลือกแรกในการคุมกาเนิดในกลุ่มวัยรุ่นควรจะเป็นถุงยางอนามัยร่วมกับ
วิธี การคุมก าเนิดประเภทกึ่ งถาวร ได้แก่ ห่วงอนามัย และยาฝังคุมก าเนิด เนื่องจากมีป ระสิท ธิภาพ
สามารถคุมกาเนิดได้ในระยะเวลานาน 3, 5 และ 10 ปี ซึ่งสูงกว่าวิธีคุมกาเนิดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นไทย
คือยาเม็ดคุมกาเนิด จากคาแนะนาดังกล่าวนี้ ประกอบกับปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นนโยบาย
ระดับประเทศและเป็นวาระแห่งชาติที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมดาเนินการแก้ไ ข
อย่างรีบด่วนและเป็นรูปธรรม สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จึงได้จัดทาโครงการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น (สานักอนามัยการเจริญพันธุ์
กรมอนามัย, 2556) ซึ่งเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมสาหรับ
หน่วยบริการที่ให้บริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรในวัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี เพื่อให้วัยรุ่นได้เข้าถึงบริการ
คุมกาเนิดเพิ่มขึ้น เป็นการลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการตั้งครรภ์ซ้า อีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้
หน่วยบริการมีการจัดบริการวิธีคุมกาเนิดที่หลากหลายและครอบคลุมความต้องการของวัยรุ่นมากขึ้น
จากข้ อ มู ล สถานการณ์ ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ส านั ก อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ กรมอนามั ย จึ ง ได้ จั ด ท า
โครงการวิจัยการจัดบริการคุมกาเนิดของโรงพยาบาลในประเทศไทย พ.ศ. 2558 ขึน้

2. วัตถุประสงค์
2.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อศึกษาแนวทางการจัดบริการคุมกาเนิดสาหรับประชากรทุกสิทธิ
2.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อศึกษาการจัดบริการคุมกาเนิดในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนสาหรับประชากรทุกสิทธิ
2. เพื่อศึกษาผลการจัดบริการคุมกาเนิดก่อนและหลังโครงการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น

3. ระยะเวลาในการดาเนินการ
การศึกษานีด้ าเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2558
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบสถานการณ์ ก ารจัด บริ ก ารคุ ม ก าเนิ ด ในภาพรวมของโรงพยาบาลรั ฐ และเอกชนใน
ประเทศไทยเพื่อกาหนดนโยบายในการผลักดันการจัดบริการคุมกาเนิดสาหรับผูร้ ับบริการทุกสิทธิ
2. ทราบผลการดาเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการโครงการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าใน
แม่วัยรุ่น เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงนโยบายด้านบริการคุมกาเนิดของประเทศต่อไป

5. นิยามศัพท์
การรับบริการวางแผนครอบครัวตามสิทธิต่างๆ หมายถึง สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ (ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์) สิทธิประกัน
สุขภาพแรงงานต่างด้าว สิทธิประกันเอกชน และการจ่ายเงินซื้อบริการเอง โดยผู้มีสิทธิ์สามารถเข้ารับ
บริการได้ที่หน่วยบริการและสถานพยาบาล ในส่วนของบริการให้คาแนะนาปรึกษาแก่คู่ สมรส รวมทั้ง
การคุมกาเนิดวิธี ยาเม็ดคุมกาเนิด ยาฉีดคุมกาเนิด ห่ว งอนามัย ยาฝังคุมกาเนิด ถุงยางอนามัย และ
การทาหมัน
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น หมายถึง โครงการความร่วมมือระหว่างสานัก
อนามัย การเจริญ พั นธุ์ กรมอนามัย และสานัก งานหลักประกั นสุขภาพแห่งชาติ ที่ใ ห้การสนับ สนุน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บริการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกาเนิด และการสนับสนุน
ค่าบริการคุมกาเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่โครงการกาหนด
การตั้งครรภ์ซ้า หมายถึง การตัง้ ครรภ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึน้ ไป
วิธีคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร หมายถึง วิธีคุมกาเนิดชนิดห่วงอนามัย และยาฝังคุมกาเนิด
โรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลนอกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพสังกัดกรมอนามัย และโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์

6. ข้อจากัดของการศึกษา
เนื่องจากมีโรงพยาบาลหลายแห่งทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เก็บข้อมูลต้องขอ
จริยธรรมจากคณะกรรมการของหน่วยงานก่อนที่จะให้ข้อมูล เมื่อคณะกรรมการอนุมัติให้เก็บข้อมูลได้
ก็ผ่านพ้นระยะเวลาของการเก็บข้อมูล ไปแล้ว ประกอบกับโรงพยาบาลหลายแห่งได้ป ฏิเสธการให้
ข้อมูลเฉพาะการสัมภาษณ์ และบางแห่งทั้งแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
อนึ่ง การวิจัยครั้งนีไ้ ม่ได้เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ จึงไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่มอี ยู่ในระบบบริการ
4

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนวรรณกรรมในบทนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ดังนี้
1. นโยบายและการบริหารการวางแผนครอบครัวในประเทศไทย
2. การบริหารจัดการเพื่อการเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวและการคุมกาเนิด
3. สิทธิการรับบริการวางแผนครอบครัว
4. สถานการณ์การคุมกาเนิดในวัยรุ่น
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6. กรอบแนวคิดในการศึกษา

1. นโยบายและการบริหารการวางแผนครอบครัวในประเทศไทย
พัฒนาการด้านประชากรและการวางแผนครอบครัวของไทย โดยใช้นโยบายประชากรและ
การพัฒนาการวางแผนครอบครัวของประเทศไทยเป็นเกณฑ์ในการพิจารณานั้น สามารถแบ่งได้เป็น 3
ระยะ คือ (สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล และคณะ, 2556)
ระยะที่หนึ่ง ช่วงก่อน พ.ศ. 2513 เป็นระยะเริ่มต้นก่อนเข้าสู่นโยบายการวางแผนครอบครัวหรือ
ก่อนการประกาศใช้นโยบายประชากรในปี พ.ศ. 2513 เป็นช่วงที่รัฐบาลในขณะนั้นและก่อนหน้านั้น
เน้นนโยบาย “การเพิ่มจานวนพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศ” และดาเนิน
นโยบายเร่งเพิ่มจานวนประชากร เนื่องจากการสารวจสามะโนประชากรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2453 ประเทศไทย
มีประชากรเพียง 8 ล้านคนเศษ อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญของธนาคารโลก
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการพั ฒนาประเทศ ในขณะที่ มี อั ต ราการเพิ่ ม ประชากรสู ง กว่ า ร้ อ ยละ 3 ผู้ น าและ
นักวิชาการเริ่มตระหนักถึงปัญหาประชากร รัฐบาลเริ่มสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรไปศึกษาต่อ ดูงาน
ด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว และรับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศในการ
ศึก ษาวิจัย อบรมแพทย์ พยาบาล และผดุงครรภ์ใ นการให้บริก ารคุมก าเนิด รวมทั้งมีก ารสัมมนา
ปัญหาประชากรในปี พ.ศ. 2505, 2508 และ 2511 นอกจากนั้นเริ่มมีโครงการวิจัย เช่น “โครงการ
โพธาราม” จังหวัดราชบุรี ซึ่งศึกษาถึงการรับรู้ เจตคติ ต่อการคุมกาเนิดของประชาชน และมีการนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ห่วงอนามัยให้บริการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานให้
การประกาศนโยบายประชากรเป็นที่รับรู้ เข้าใจ และส่งเสริมการเตรียมแผนปฏิบัติการกาหนดนโยบาย
และการดาเนินงานวางแผนครอบครัวได้อย่างจริงจังต่อมา
ระยะที่สอง (ประกาศนโยบายประชากร พ.ศ. 2513 – 2539) เป็นระยะที่รัฐบาลสนับสนุนการ
ลดอัตราการเกิดอย่างจริงจัง เริ่มเมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายประชากรครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มีนาคม
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พ.ศ. 2513 ความว่า "รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการวางแผนครอบครัวด้วยระบบใจสมัคร เพื่อแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ เกี่ยวกับอัตราการเพิ่มของประชากรสูงมาก ที่จะเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมของประเทศ" มี การจัดตั้ งโครงการวางแผนครอบครั วแห่ งชาติ โดยกรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุข เป็นผูร้ ับผิดชอบโครงการ นับว่าเป็นช่วงที่การดาเนินงานวางแผนครอบครัว การลดการเพิ่ม
ประชากรของประเทศประสบความสาเร็จอย่างงดงาม ได้รับการยอมรับและถูกกล่าวถึงให้เป็นตัวอย่าง
ประเทศในการทางานวางแผนครอบครัว กล่าวคือ ภายในเวลาไม่ถึง 40 ปี อัตราการเกิดลดลงจาก
ร้อยละ 3.0 ในปี 2513 เป็นร้อยละ 1.1 ในปี พ.ศ. 2539 และร้อยละ 0.8 ในปี พ.ศ. 2546 และอัตรา
การคุมก าเนิด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.4 ในปี พ.ศ. 2513 เป็นร้อยละ 79.3 ในปี พ.ศ. 2555
ความสาเร็จนี้แสดงว่ารัฐบาลเห็นความสาคัญของนโยบายประชากร สนับสนุ นนโยบาย แผนและการ
ปฏิบัติงานวางแผนครอบครัว มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบชัดเจน มีคณะกรรมการวางแผนครอบครัว
แห่งชาติที่ประกอบไปด้วยหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้นามีวิสัยทัศน์ การบริการและการเข้าถึงบริการ
เป็นไปด้วยดี ประกอบกับการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ นอกจากนั้นความสาเร็จของโครงการ ยังเกิด
จากการคานึงถึงผู้รับบริการ บุคลากรผู้ให้บริการ รวมทั้งการติดตาม การประเมินผลและการวิจัยอีกด้วย
ส่งผลให้มีการดาเนินการอย่างจริงจังในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 – 7
ระยะที่สาม ระยะก้าวเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพประชากรด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ตั้งแต่
ประกาศนโยบายอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2540 เป็นต้น มา เมื่อประเทศไทยสามารถ
ลดอัตราการเกิดได้จนถึงระดับต่ากว่าระดับทดแทน แต่ก็ยังมีปัญหา “การเกิดน้อยแต่ด้อยคุณภาพ”
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการคุมกาเนิด
หรือการคุมกาเนิดผิดพลาด เป็นต้น ประกอบกับปัญหาวัยรุ่นและเยาวชนขาดภูมิคุ้มกัน ความรู้เรื่อง
เพศ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ การปูองกันการตั้งครรภ์ รวมทั้งการดูแลสุขภาพ
ของแม่ขณะตั้งครรภ์และการเลีย้ งลูกยังไม่เหมาะสม เนื่องจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และประเทศไทย
ได้รับแผนปฏิบัติการประชากรกับการพัฒนา (The International Conference in Population and
Development หรือ ICPD-PoA 1994) ในการประชุมระหว่างประเทศ ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เมื่อปี
พ.ศ. 2537 เพื่อการเข้าถึงอนามัยการเจริญพันธุ์ถ้วนหน้า จึงได้ร่วมจัดทาแผนปฏิบัติการด้านประชากร
กาหนดกรอบแนวทาง และองค์ประกอบของอนามัยการเจริญพันธุ์สาหรับประเทศไทย และนาแผน
ดั งกล่าวบรรจุเ ป็ นส่ว นหนึ่ง ของแผนพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 8 ต่อมาในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2540 กระทรวงสาธารณสุขได้ป ระกาศนโยบายอนามัย การเจริญ พันธุ์แห่งชาติขึ้น
ความว่า “คนไทยทุกคนทั้งชายหญิง ทุกกลุ่มอายุ จะต้องมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี ” จากนโยบาย
ดังกล่าว มีการกาหนดองค์ประกอบของงานอนามัยการเจริญพันธุ์ที่สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก
10 เรื่อง คือ 1) การวางแผนครอบครัว 2) การอนามัยแม่และเด็ก 3) เอชไอวี/เอดส์ 4) โรคติดเชื้อในระบบ
สืบพันธุ์ 5) มะเร็งของระบบสืบพันธุ์ 6) เพศศึกษา 7) การแท้งและภาวะแทรกซ้อน 8) อนามัยวัยรุ่น
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9) ภาวะการมีบุ ตรยาก 10) ภาวะหลั งวั ย เจริ ญ พั นธุ์แ ละผู้ สูงอายุ โดยกองวางแผนครอบครัว และ
ประชากร กรมอนามัยเป็นแกนนาในการดาเนินงาน
นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติในบทบัญญัติมาตรา 6 บัญญัติว่า
“สุขภาพของหญิงในด้านสุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบเจริญพันธุ์ซึ่งมีความจาเพาะ ซับซ้อนและ
มีอิทธิพลต่อสุขภาพหญิงตลอดช่วงชีวิต ต้องได้รับการสร้างเสริมและคุ้มครองอย่างสอดคล้องและ
เหมาะสม” (กรมอนามัย, 2551) เป็นการย้าให้เห็นว่ารัฐให้ความสาคัญกับสุขภาพทางเพศของสตรีและ
ระบุให้เห็นเป็นนโยบาย หลังจากนั้นกรมอนามัยเป็นหน่วยงานกลางในการผลักดันให้เกิดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2553-2557) ขึ้น โดยมีนโยบาย
ส่งเสริมคุณภาพของการเกิดทุกรายในประเทศไทย เป็นที่ปรารถนา ปลอดภัยและมีคุณภาพ ด้วยการทาให้
ประชากรทุกเพศทุกวัยมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี โดยยึดหลักความสมัครใจ เสมอภาคและทั่วถึง เพื่อเป็น
พลังประชากร สร้างประเทศให้รุ่งเรือง มั่งคั่งและมั่นคงสืบไป ซึ่งมีนโยบาย 6 ด้าน คือ 1) ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างครอบครัว ใหม่ และเด็ กรุ่นใหม่ให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ 2) ยุ ทธศาสตร์ส่ งเสริมให้
คนไทยทุ ก เพศ ทุ ก วั ย มี ค วามรู้ เ รื่ อ งอนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ แ ละสุ ข ภาพทางเพศอย่ า งเหมาะสม
3) ยุ ทธศาสตร์ก ารพัฒนาระบบบริการอนามัยการเจริญ พันธุ์และสุขภาพทางเพศที่มีคุณภาพและ
ประสิท ธิ ภาพ 4) ยุท ธศาสตร์ก ารร่ว มกั บ ภาคี เ ครือข่ายผลัก ดันให้งานอนามัยการเจริญพันธุ์ และ
สุขภาพทางเพศในกลุ่มวัยรุ่นเป็นวาระแห่งชาติ 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับ
งานอนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ แ ละสุ ขภาพทางเพศ และ 6) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาองค์ค วามรู้ และ
เทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์
ปัจจุบันการดาเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาด้านเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของ
ประเทศไทย มิได้จากัดอยู่เฉพาะแต่ในส่วนของกรมอนามัยเท่านั้น ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข เช่น กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่ร่วมดาเนินงาน
ได้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์ก ารระหว่างประเทศ ภาคเอกชน ฯลฯ
โดยใช้ศักยภาพของบุคลากร งบประมาณ การทางานแบบบูรณาการ รวมทั้งกรมอนามัยมีการสร้าง
เครือข่ายในการท างานโดยเฉพาะโครงการที่เ กี่ย วข้องกั บ วัย รุ่น เช่น แผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒนา
อนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น 15-19 ปี (SRM) ภายในปี พ.ศ. 2556-2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ที่จะให้
วัย รุ่นมีค วามสามารถในการปูองกั นการตั้งครรภ์ไ ม่ พร้อม ลดอัตราการคลอดของวัย รุ่น โดยการ
ประสานความร่วมมือทุก ระดั บ มีภาคีเ ครือข่ายในการท างาน นอกจากนั้นยั งมีโครงการ “อาเภอ
อนามัยเจริญ พันธุ์ ” ซึ่งเป็น ความพยายามบูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถาบันครอบครัวและชุมชน เป็นต้น
นอกจากนั้นอาจกล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในระยะที่ 3 คือการปฏิรูปการให้บริการ
สาธารณสุขของประเทศในปี พ.ศ. 2545 เมื่อมีการปฏิรูประบบสุขภาพและมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
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ทาให้ โ ครงสร้ า งงานบริ ก ารวางแผนครอบครั ว และคุ ม กาเนิ ด ที่ เ คยบริ ห ารจากส่ ว นกลางโดย
กรมอนามัย เป็นการกระจายการบริหารไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ และการเข้าถึง
บริการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้

2. การบริหารจัดการเพือ่ การเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวและการคุมกาเนิด14
ในช่วงแรกของการใช้นโยบายประชากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 นั้น เป็นช่วงที่ประเทศไทยใช้นโยบาย
และรณรงค์ด้วยคาขวัญ “ลูกมาก จะยากจน” รัฐบาลได้สนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการวางแผน
ครอบครัวอย่างกว้างขวาง ในช่ว งนั้น กรมอนามัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนโยบาย รวมทั้งการ
บริหารจัดการเวชภัณฑ์คุมกาเนิด ให้แก่หน่วยบริการของหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งยาเม็ดคุมกาเนิด ยาฉีดคุมกาเนิด ห่วงอนามัย และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นภายหลัง อาทิ ยาฝัง
คุมกาเนิด และถุงยางอนามัยสตรี การบริหารเวชภัณฑ์นี้เกี่ยวข้องกับงบประมาณ การฝึกอบรม การ
บริการและความครอบคลุม รวมทั้งระบบสารสนเทศ เป็นต้น
การบริหารจัดการเวชภั ณฑ์นี้ได้เปลี่ยนแปลงไปตั้ งแต่มี การปฏิรูประบบสุขภาพและมี ระบบ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ทาให้เกิดผลกระทบด้านบริหารจัดการเวชภัณฑ์
เนื่องจากนโยบายในการบริหาร สนับสนุนให้มีการกระจายอานาจในการบริหารจัดการจากส่วนกลาง
ไปสู่ท้ องถิ่ น โดยแต่ล ะจังหวั ด จะได้รั บ การจัดสรรงบประมาณจากส านัก งานหลั ก ประกั นสุ ขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) แบบอัตราเหมาจ่ายรายหัว ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจังหวัดนาไปจัดสรรให้แก่สถาน
บริการที่ขึ้นทะเบียนและสถานบริการนั้น สามารถบริหารจัดการงบประมาณเอง เพื่อ ให้การทางาน
คล่องตัวเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
ทั้งนีร้ ะบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีนโยบายให้บริการวางแผนครอบครัวแก่ประชาชนไทย
ทุก สิท ธิ คือ กลุ่ มประชากรสิทธิ หลั ก ประกั นสุขภาพแห่งชาติ สิท ธิสวัสดิก ารข้าราชการ และสิท ธิ
ประกันสังคม ตามวิธีการวางแผนครอบครัวที่ระบุเป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ได้แก่ ยาเม็ดคุมกาเนิด ยาฉีดคุมกาเนิด ยาฝังคุมกาเนิด ห่วงอนามัย และทาหมัน ซึ่งบริการ
วางแผนครอบครัวนี้อยู่ในงานสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค การบริหารจัดการเวชภัณฑ์คุมกาเนิด
และงบประมาณ รวมทั้งบริการจึงต้องสอดคล้องกับเรื่องสิทธิประโยชน์
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การให้บริการวางแผนครอบครัวในหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันมีการให้บริการทั้งวิธีการคุมกาเนิดแบบถาวร กึ่งถาวร และแบบชั่วคราว ได้แก่ หมันหญิง หมันชาย
ห่ว งอนามัย ยาฝัง คุม กาเนิด ยาเม็ด คุม กาเนิด และยาฉีด คุม กาเนิด โดยจานวนการให้บ ริก าร
การคุมก าเนิดแต่ละวิธีมีความแตกต่างกั นในแต่ละสถานบริก าร ซึ่งขึ้นอยู่กั บความต้องการของ
ผู้รับบริการส่วนหนึ่ง แต่ส่วนหนึ่งที่สาคัญคือการบริหารจัดการด้านงบประมาณในการจัดซื้อเวชภัณฑ์
1

สรุปสาระสาคัญจากงานศึกษาของ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล และคณะ, 2556
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วางแผนครอบครัว ที่งบประมาณอาจมีจากัด จึงทาให้สถานบริการบางแห่งมีแนวโน้มในการจัดซื้อ
เวชภัณฑ์วางแผนครอบครัวที่ต้องจากัดเฉพาะวิธีที่มีราคาไม่แพง เช่น ยาเม็ดคุมกาเนิด และยาฉีด
คุมกาเนิด โดยดูได้จากรายงานการให้บริการคุมกาเนิดวิธีที่มีแนวโน้มลดลง ได้แก่ ยาฝังคุมกาเนิด
และห่วงอนามัย ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง แต่การให้บริการคุมกาเนิดด้วยยาเม็ดเม็ดคุมกาเนิด ยาฉีด
คุมกาเนิด และถุงยางอนามัยนั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวนี้อาจนาไปสู่ความด้อย
ประสิท ธิ ภาพของการวางแผนครอบครัวได้ เพราะอาจมีผู้รั บ บริก ารบางส่วนที่ยั งไม่ไ ด้รับ การ
ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง เนื่องจากมีข้อจากัดของวิธีการคุมกาเนิดที่ให้บริการ

3. สิทธิการรับบริการวางแผนครอบครัว
ผูร้ ับบริการที่แบ่งตามสิทธิการรักษาพยาบาล สามารถแบ่ง 3 กลุ่ม คือ
1. สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประชากรกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด สามารถใช้บริการคุมกาเนิด
ได้ฟรี ณ สถานบริการที่ได้มที ะเบียนอยู่
2. สิทธิสวัสดิการข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่มีสิทธิรับการคุมกาเนิดจากสวัสดิการ
ข้าราชการ แต่สามารถใช้สทิ ธิของ สปสช.ได้โดยสถานบริการรับงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวตามที่อยู่
จาก สปสช.
3. สิทธิประกันสังคม โดยผู้ประกันตนทุกคน จะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคม
เฉพาะการทาหมันเท่านั้น ณ หน่วยบริการตามบัตรรับรองสิทธิ แต่การใช้บริการคุมกาเนิดประเภทอื่น
สามารถใช้สิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ ณ หน่วยบริการในโครงการหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าและสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมที่เข้าร่วมให้บริการ ซึ่งหน่วยบริการรับ
งบประมาณเหมาจ่ายรายหัว
ผู้ใช้บริการในแต่ละสิทธิจาเป็นต้องไปใช้บริการ ณ สถานที่ ที่ตนได้ลงทะเบียนไว้ มิฉะนั้นจะต้อง
ชาระค่าบริการเอง ซึ่งในความเป็นจริงแม้ผใู้ ช้บริการจะไปรับบริการคุมกาเนิด ณ สถานที่ที่ตนสามารถ
ใช้สิทธิ แต่ก็ยังไม่สามารถเลือกใช้บริการคุมกาเนิดที่ตนต้องการ หากสถานบริการไม่มีชนิดของวิธี
คุมกาเนิดนัน้ หรือขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้บริการ
อย่างไรก็ดี มีการศึกษาวิจัยในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ผู้รับบริการกลุ่มเปูาหมายที่เข้าถึง บริการ
คุมกาเนิดได้งา่ ย คือ กลุ่มผู้ที่สมรสแล้ว จากการสารวจอนามัยการเจริญพันธุ์ 2552 (สานักงานสถิติ,
2553) พบว่า หญิงสมรสอายุระหว่าง 15-49 ปี ร้อยละ 77.4 ที่ตนเองหรือสามีคุมกาเนิดด้วยวิธีแบบ
สมัยใหม่ โดยวิธีที่ใช้กันมากที่สุด ได้แก่ ยาเม็ดคุมกาเนิด ร้อยละ 35.0 ตามด้วยทาหมันหญิง ร้อยละ
23.7 ยาฉีดคุมกาเนิด ร้อยละ 14.0 ถุงยางอนามัย ร้อยละ 2.3 และวิธีคุมกาเนิดสมัยใหม่อื่น ๆ (ยาคุม
ฉุกเฉิน/ยาคุมหลังร่วมเพศ ยาฝังคุมกาเนิด ห่วงอนามัย และทาหมันชาย) ร้อยละ 2.5 ส่วนวิธีแบบ
ดั้งเดิมที่ใช้ ได้แก่ นับระยะปลอดภัย ร้อยละ 1.7 และวิธีอื่น ๆ ร้อยละ 0.5
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ในทางกลั บ กั น ผู้ รั บ บริ ก ารกลุ่ ม เปู า หมายที่ เ ข้ า ถึ ง บริ ก ารคุ ม ก าเนิ ด ได้ ย าก ได้ แ ก่ กลุ่ ม
เปราะบางต่าง ๆ แม้ว่าประเทศไทยจะให้บริการวางแผนครอบครัวแก่ประชาชนทุกคนที่ต้องการใช้
บริการโดยไม่จากัดสถานภาพสมรส และเป็นบริการแบบสมัครใจโดยไม่มีการบังคับ อย่างไรก็ตามยังมี
ประชาชนบางกลุ่มที่เข้าถึง บริการได้ยากเนื่องจากอุป สรรคทางวัฒนธรรม อาทิ ประชาชนในพื้นที่
ห่างไกล โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส (กองอนามัยการ
เจริญพันธุ์ กรมอนามัย, 2549) กลุ่มวัยรุ่น หรือหนุ่มสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน รวมถึงกลุ่มผู้รับบริการที่
เป็นแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงานข้ามชาติกลุ่มที่เข้าเมืองไม่ถูกกฎหมาย โอกาสที่จะเข้า
มารับบริการวางแผนครอบครัวที่สถานพยาบาลเป็นไปได้ยาก

4. สถานการณ์การคุมกาเนิดในวัยรุ่น
4.1 การคุมกาเนิดในวัยรุ่น
การคุมกาเนิดในวัยรุ่น พบว่าวัยรุ่นทั้งเพศหญิงและเพศชายมีการใช้ถุงยางอนามัยในการ
มีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นทั้งในเพศหญิงและเพศชาย โดยกลุ่มนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีการใช้
ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 5 เท่า จากร้อยละ 11.1 ในปี พ.ศ. 2541
เป็นร้อยละ 64.2 ในปี พ.ศ. 2557 ส่วนนักเรียนหญิงอาชีวะชั้นปีที่ 2 ก็มีการใช้ถุงยางอนามัยในการมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 30.4 ในปี พ.ศ. 2547 เป็นร้อยละ 62.3 ในปี พ.ศ. 2557
อย่างไรก็ตามจะเป็นที่สังเกตได้ว่านับจากปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัย
ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จะมีการเพิ่มขึ้นน้อยมาก ส่วนทางเลือกของวิธีการคุมกาเนิด จากการ
สารวจอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2552 พบว่าส่วนใหญ่ประชากรอายุ 15-24 ปี จะเลือกใช้การ
คุมกาเนิดด้วยถุงยางอนามัยสูงถึงร้อยละ 71.9 รองมาคือยาเม็ดคุมกาเนิด ร้อยละ 18.9 จะเห็นได้ว่า
มากกว่าร้อยละ 90 จะเลือกใช้วิธีการคุมกาเนิดด้วยถุงยางอนามัยหรือยาเม็ดคุมกาเนิด มีประชากร
อายุ 15-24 ปี น้อยมากที่เลือกใช้วิธีคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ยาฝังคุมกาเนิด
หรือห่วงอนามัย ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากบริบทของสั งคมไทยที่การใช้การคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร
ในกลุ่มวัยรุ่นหรือผูท้ ี่ยังไม่ได้แต่งงาน ยังไม่คอ่ ยเป็นที่ยอมรับในสังคม ซึ่งถึงแม้ว่าทั้งถุงยางอนามัยและ
ยาเม็ดคุมกาเนิดจะเป็นวิธีคุมกาเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นกัน รวมทั้งการใช้ถุงยางอนามัยยังช่วย
ปูองกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งการติดเชื้อเอชไอวีได้ด้วย แต่สาหรับในกลุ่มวัยรุ่น
การใช้ถุงยางอนามัยและยาเม็ดคุมกาเนิดโดยไม่ถูกวิธีมีโอกาสสูง เช่น การลืมกินยา การใส่และถอด
ถุงยางอนามัยไม่ถูกวิธี เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจได้ เนื่องจากยาเม็ด
คุมกาเนิดมีอัตราล้มเหลวในทางปฏิบัติถึงร้อยละ 8 และมีอัตราการคงใช้เพียงร้อยละ 46.7 เท่านั้น ใน
การใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี ส่วนถุงยางอนามัยก็มีอัตราล้มเหลวในทางปฏิบัติสูงถึงร้อยละ 15 เช่นกัน
(สานักอนามัยการเจริญพันธุ์, 2557)
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การรายงานของสานักพัฒนาสุขภาพจิต พบว่า สาเหตุวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ โดยไม่
ใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่มีการปูองกันตัวเองเนื่องจากขาดทักษะการประเมินสถานการณ์เสี่ยง การมี
เพศสัมพันธ์จึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ได้เตรียมตัวและขาดความยับยั้งรั้งสติ นอกจากนี้ยังมี
ส่วนหนึ่งที่ไม่รวู้ ิธีใช้ถุงยางอนามัยหรือใช้ถุงยางอนามัยไม่ถูกต้อง จึงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีวัยรุ่นจานวนมาก
ทีใ่ ช้ยาคุมกาเนิดฉุกเฉินหลังมีเพศสัมพันธ์ โดยในจานวนนั้นไม่ค่อยทราบวิธีการใช้ที่ถูกต้อง (สานักพัฒนา
สุขภาพจิต, 2547)
อย่างไรก็ตาม ได้มีความพยายามในการจัดการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการการคุมกาเนิด
และการปูองกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
อาทิ กิ จ กรรม/โครงการของส านั ก อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ เช่ น โครงการอบรมฟื้ น ความรู้ เ รื่ อ ง
เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวสาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โครงการให้บริการใส่ห่วงอนามัยและ
ฝัง ยาคุ มก าเนิ ด ส าหรับ พยาบาล โครงการอบรมยุ ติก ารตั้ ง ครรภ์ ท างการแพทย์ใ นระบบบริก าร
สาธารณสุข โครงการส่งเสริมการจัดการบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรสาหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน โครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ในการพัฒนา
สุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น โครงการ รักนี้ คุมได้ ในสถานประกอบกิจการ โครงการ
Young Love; รักเป็นปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการ Be Sure: ปรึกษาได้ มั่นใจชัวร์ เป็นการอบรม
เรือ่ งการคุมกาเนิดและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้กับเภสัชกรประจาร้านขายยา ตลอดจนโครงการสร้าง
เสริมการมีส่วนร่วมของแกนนาเยาวชนด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ โครงการรณรงค์การสื่อสารในงาน
อนามัยการเจริญพันธุ์ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนเป็นสาคัญ รวมไปถึงโครงการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป
4.2 การป้องกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น 25
จากการที่ ก รมอนามั ย ได้ น าเสนอข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การบริ ห ารจั ด การ
ระบบงานวางแผนครอบครั ว ของประเทศไทย พบว่ า โรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลทั่ ว ไปและ
โรงพยาบาลชุมชนที่มีก ารจัด ซื้อเวชภัณฑ์ คุมก าเนิดแบบกึ่งถาวร (ห่วงอนามัยและยาฝังคุมก าเนิด)
สาหรับให้บริการมีเพียงร้อยละ 36.6 เท่านั้น ประกอบกับยังพบว่า อัตราการคลอดของวัยรุ่นได้เพิ่ม
สูงขึ้น และการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นนโยบายระดับประเทศ ดังนั้นสานัก
อนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดทาโครงการ
“การปูองกันการตัง้ ครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น” ขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัยรุ่นที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี ที่อยู่
ในภาวะหลังคลอด หรือแท้ง หรือต้องการคุมกาเนิด ได้เว้นช่วงการมีบุตรด้วยการใช้วิธีคุมกาเนิดชนิด
กึ่งถาวรที่ออกฤทธิ์ได้นาน 3, 5 และ 10 ปี
2

สรุปจากเอกสารโครงการ “การปูองกันการตั้งครรภ์ซาในแม่
้
วัยรุ่น” สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย, 2557.
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของโรงพยาบาลให้สามารถให้บริการใส่ห่วงอนามัยและฝังยา
คุมกาเนิด
2. สนับสนุนค่าบริการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกาเนิดให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
หลักเกณฑ์การให้บริการคุมกาเนิดแก่วัยรุ่นในโครงการฯ
1. เป็นการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป
2. บริการคุมกาเนิดกึ่งถาวร หมายถึง บริการยาฝังคุมกาเนิด บริการห่วงอนามัย
3. ผู้รับบริการต้องเป็นประชาชนไทยเพศหญิงที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี ทุกสิทธิ ที่อยู่ในภาวะหลัง
คลอด หรือแท้ง หรือต้องการคุมกาเนิด
4. ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการ ณ หน่วยบริการใดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้
หรือสถานพยาบาล/สถานบริการที่สมัครใจเข้าร่วมบริการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
วัยรุ่น
เงื่อนไข
1. หน่วยบริการหรือสถานพยาบาล/สถานบริการ ต้องบันทึกการให้บริการลงในเวชระเบียน
ประกอบด้วยการวินิจฉัยตาม ICD 10 และการทาหัตถการตาม ICD 9 ที่ระบุชนิดของการบริการ ได้แก่
ยาฝังคุมกาเนิด ห่วงอนามัย
2. หน่วยบริการหรือสถานพยาบาล/สถานบริการพร้อมที่จะให้ตรวจสอบเวชระเบียน หาก สปสช.
ร้องขอ
3. หากผู้ รั บ บริ ก ารมี ผ ลข้ า งเคี ย งจากการรั บ บริ ก ารดั ง กล่ า ว หน่ ว ยบริ ก ารหรื อ
สถานพยาบาล/สถานบริการ ต้องให้การดูแลรักษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการ
อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนจากโครงการให้แก่สถานบริการที่เข้าร่วมโครงการ
1. กรณีบริการห่วงอนามัย จ่ายในอัตรา 800 บาทต่อราย
2. กรณีบริการยาฝังคุมกาเนิด จ่ายในอัตรา 2,500 บาทต่อราย

5. งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
5.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวและการคุมกาเนิด
อนุวรรตน์ อุดมฤทธิ์ (2543) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีการคุมกาเนิดของสตรี
โดยทาการวิจัยเชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้หญิงที่อยู่ในช่วงอายุ 15-44 ปี จานวน
400 คน บริเวณชุมชนอินทร์พัฒนา และชุมชนมหานุภาพ จากการศึกษาพบว่า วิธีการคุมกาเนิดที่นิยม
มากเรียงตามลาดับ คือ ยาเม็ดคุมกาเนิด ร้อยละ 39 การทาหมันหญิง ร้อยละ 23 ยาฉีดคุมกาเนิด
ร้ อ ยละ 15 ห่ ว งอนามั ย ร้ อ ยละ 10 การท าหมั น ชาย ร้ อ ยละ 8 และยาฝั ง คุ ม ก าเนิ ด ร้ อ ยละ 3
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ตามลาดับ ซึ่งจากการศึกษาอัตราการคุมกาเนิดในประเทศไทย พบว่า อัตราการคุมกาเนิดในประเทศไทย
ในเขตชนบท ร้อยละ 76.1 สู งกว่ าในเขตเมือ ง และกรุงเทพมหานคร ซึ่งในภาคเหนือมี อัตราการ
คุมกาเนิดสูงสุด ร้อยละ 80.6 ส่วนภาคใต้มีอัตราการคุมกาเนิดต่าที่สุด ร้อยละ 60
อัมพวรรณ จิตอารีรัตน์ (2545) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อการใช้ยาคุมกาเนิดของสตรี ณ
โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยทาการวิจัยเชิงสารวจกับสตรีที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
จานวน 220 คน ทาการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามด้วยตนเอง จากการศึกษาพบว่า ความนิยมของการ
ใช้ยาคุมกาเนิด คือ ยาคุมกาเนิดชนิดรับประทานได้รับความนิยมมากที่สุด ร้อยละ 58.7 รองลงมา คือ
ยาคุมกาเนิดชนิดฉีด ร้อยละ 29.5 ยาคุมกาเนิดชนิดฝัง ร้อยละ 9.3 และยาแปะผิวหนัง ร้อยละ 2.5
สาเหตุที่ใช้เพราะแพทย์หรือเภสัชกรแนะนาให้ใช้ แล้วจึงใช้ต่อๆ มา ยี่ห้อยาคุมกาเนิดชนิดเม็ดที่นิยมใช้
คือ Microgynon, Diane-35, Lady E-35, Marvelon, Anna โดยเลือกจาก คุณภาพยา ราคา การหาซื้อ
ได้ง่าย เป็นที่รู้จัก และรูปแบบบรรจุภัณฑ์สวยงาม พกพาสะดวก ส่วนด้านความพึงพอใจจากการใช้ยา
คุมกาเนิดนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากกับการใช้ยาคุมกาเนิ ดชนิดรับประทาน เพราะ
ใช้ง่าย สะดวก สามารถคุมกาเนิดได้ดี และเมื่อต้องการมีบุตรก็สามารถหยุดใช้ได้ โดยไม่มีผลกระทบ
ใดๆ นอกจากนีย้ ังช่วยให้ประจาเดือนมาตรงเวลา การปวดท้องเวลามีรอบเดือน และผิวพรรณดีขึ้น แต่
มีขอ้ เสีย คือ ต้องทานทุกวันทาให้เกิดความยุ่งยาก บางครั้งลื มรับประทาน ทาให้เกิดความกังวลว่าจะ
คุมกาเนิดต่อไปได้หรือไม่ บางรายเกิดอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ทาให้ไม่สามารถทานยาต่อได้
งานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการวางแผนครอบครัว (กองอนามัยการเจริญพันธุ์, 2548)
ศึกษาในหญิงเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้วและอยู่กินกับสามี อายุระหว่าง 15-44 ปี ทั้งที่กาลังใช้วิธี
คุมกาเนิดและไม่ได้ใช้วิธีคุมกาเนิด โดยมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยตัวอย่าง ซึ่ง
ผู้รับบริการจะรับบริการวางแผนครอบครัวจากสถานบริการใดๆ ก็ได้ทั้งรัฐบาลและเอกชน ทั้งหมด
3,600 คน เกี่ยวกับเรื่องวางแผนครอบครัว พบว่า ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรู้จักยาฉีดคุมกาเนิด
มากที่สุด รองลงมาคือ ยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนรวม สาหรับยาเม็ดคุมกาเนิดฉุกเฉิน ผู้รับบริการ
รู้จักน้อยที่สุด ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีคุมกาเนิดบางวิธีเท่านั้น ปัจจุบันผู้รับบริการใช้
ยาเม็ดคุมกาเนิดมากที่สุด รองลงมา คือ ยาฉีดคุมกาเนิด และทาหมันหญิง วิธีคุมกาเนิดที่ผู้รับบริการ
ใช้น้อยสุดคือ ทาหมันชาย ผู้รับบริการส่วนใหญ่รับบริการจากสถานบริการของรัฐ คือ สถานีอนามัย
มากที่สุด รองลงมา คือ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน มีผู้รับบริการส่วนหนึ่งรับบริการ
จากร้านขายยา และคลินิกแพทย์ โดยให้เหตุผลว่า สะดวก ใกล้บ้าน หาซื้อง่าย และสถานีอนามัยไม่มี
ยายี่ห้อที่เคยใช้ ซึ่งยายี่ห้อใหม่ที่ให้บริการอยู่ในขณะนั้ นใช้แล้วมีอาการข้างเคียงสูง ผู้รับบริการไม่
ต้องการใช้ต่อไป จึงต้องไปซื้อยาจากร้านขายยา และคลินิก สถานบริการของรัฐส่วนใหญ่ไม่เสีย
ค่าบริการ เพราะอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค สถานบริการของเอกชน
ได้แก่ ร้ายขายยา คลินิกแพทย์ผู้รับบริการจะเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าแต่ไม่มากนัก ขึ้นอยู่กับวิธีคุมกาเนิดที่ใช้
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และยี่หอ้ ของเวชภัณฑ์ สาหรับทาหมันหญิงจะค่อนข้างสูง เพราะคิดค่าบริการรวมกับค่าทาคลอดด้วย
ในเรื่องของความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถานบริการทุกประเภทโดยรวม พบว่า ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจมากถึงร้อยละ 80.8 หากพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความสะดวกจากบริการ
อัธยาศัย คุณภาพบริการ และค่าใช้จ่ายจากการรับบริการ มีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจด้านข้อมูลที่ได้รับจากบริการ ร้อยละ 65.3 เมื่อแยกเป็นสถานบริการของรัฐและเอกชน พบว่า
สถานบริการของรัฐโดยรวม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 83.0 แยกวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า
ด้านค่าใช้จ่ายจากการรับบริการ ด้านความสะดวกจากบริการ อัธยาศัย และคุณภาพบริการ ด้าน
ข้อมูลที่ได้รับจากบริการ มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90.7, 80 และ 67.4 ตามลาดับ ส่วนสถาน
บริการของเอกชน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพียงร้อยละ 69.5 เท่านั้น แยกวิเคราะห์เป็นรายด้าน
พบว่า ด้านค่าใช้จ่ายจากการรับบริการ ด้านความสะดวกจากบริการ และคุณภาพบริการ ด้านข้อมูลที่
ได้รับจากบริการ มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 78.4,76.3 และ 67.6 ตามลาดับ
จากการสารวจอนามัยการเจริญพันธุ์ 2552 (สานักงานสถิติ, 2553) พบว่า หญิงสมรสอายุ
ระหว่าง 15-49 ปี ร้อยละ 77.4 ที่ตนเองหรือสามีคุมกาเนิดด้วยวิธีแบบสมัยใหม่ โดยวิธีที่ใช้กันมาก
ที่สุด ได้แก่ ยาเม็ดคุมกาเนิด ร้อยละ 35.0 ตามด้วยทาหมันหญิง ร้อยละ 23.7 ยาฉีดคุมกาเนิด ร้อยละ
14.0 ถุงยางอนามัย ร้อยละ 2.3 และวิธีคุมกาเนิดสมัยใหม่อื่น ๆ (ยาคุมฉุกเฉิน/ยาคุมหลังร่วมเพศ
ยาฝังคุมกาเนิด ห่วงอนามัย และทาหมันชาย) ร้อยละ 2.5 ส่วนวิธีแบบดั้งเดิมที่ใช้ ได้แก่ นับระยะ
ปลอดภัย ร้อยละ 1.7 และวิธีอื่น ๆ ร้อยละ 0.5 อัตราการคุมกาเนิดแปรผันตามอายุของหญิงสมรส
กลุ่มอายุ 30 - 44 ปี มีอัตราการคุมกาเนิดสูงกว่ากลุ่มอายุอื่น หญิงอายุน้อยนิยมใช้วิธีคุมกาเนิดแบบ
ชั่วคราวคือ ยาเม็ดคุมกาเนิดมากกว่าวิธีอื่น รองลงมา คือ ยาฉีดคุมกาเนิด ขณะที่หญิงอายุ 40 - 49 ปี
นิยมใช้วิธีคุมกาเนิดแบบถาวรมากที่สุด คือ ทาหมันหญิง รองลงมาใช้แบบชั่วคราวคือ ยาเม็ด
คุมกาเนิด
จากการวิจัยของอัลญาณ์ สมุห์เสนีโต (2554) ที่ศึกษาถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของประชากร
ไทย-พุทธและไทย-มุสลิมที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ และสมรส/อาศัยอยู่ร่วมกับสามี-ภรรยา ในจังหวัด
ปัตตานี จานวน 440 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างไทย-พุทธและไทย-มุสลิมรับรู้สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์
ในสัดส่วนต่ามาก และกลุ่ม ตัวอย่างไทย-พุทธ และไทย-มุสลิมไม่ได้ใช้สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์
บางประการด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการปรึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัว
ทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม จากการศึกษาพบว่า ร้อยละ 40 ของผู้ที่นับถือ
ศาสนาอิสลามที่ใช้การคุมกาเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ในขณะที่ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมีร้อยละ
ของการใช้การคุมกาเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 55.9 สาหรับวิธีการ
คุมกาเนิดที่เลือกใช้เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่า ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเลือกใช้ถุงยางอนามัยมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.1 รองลงมา คือ การนับระยะปลอดภัย และยาเม็ดคุมกาเนิด (ร้อยละ 13.6
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และ 10.2 ตามลาดับ) เช่นเดียวกับผูท้ ี่นับถือศาสนาพุทธเลือกใช้ถุงยางอนามัยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
26.8 รองลงมา คือ ยาเม็ดคุมกาเนิด และการหลั่งภายนอก (ร้อยละ 14.6 และ 13.8 ตามลาดับ)
สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติได้ จัดทาโครงการวิจัย
การบริหารจัดการระบบงานวางแผนครอบครัวของประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2554 (สุธน ปัญญาดิลก
และเรณู ชูนิล, 2554) เป็นงานวิจัยเชิงสารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยใช้
แบบสอบถาม ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกเฉพาะกลุ่มในบางพื้นที่ ผลการศึกษา พบว่า สถานบริการ
ส่วนใหญ่ไม่ได้กาหนดนโยบายด้านการวางแผนครอบครัวเป็นการเฉพาะ และมีบางส่วนที่ระบุว่ามีการ
กาหนดไว้แต่เป็นนโยบายเดิมที่ปฏิบัติต่อ ๆ กันมา ซึ่งมุ่งเน้นการลดอัตราการเพิ่มประชากร ดังนั้นการ
จัดซื้อเวชภัณฑ์ส่วนใหญ่ของสถานบริการยังคงมุ่งเน้นการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีราคาถูก และจัดซื้อเพียง
ไม่กี่สูตร เพื่อให้ได้ปริมาณมากและเพียงพอต่อการรองรับผู้รับบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวชภัณฑ์
คุมกาเนิดประเภทกึ่งถาวร (ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกาเนิด) นั้น มีสถานบริการจานวนไม่มากนักที่มีการ
จัดซื้อเวชภัณฑ์ประเภทนี้ เนื่องจากเป็นเวชภัณฑ์ที่มีราคาแพง ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ เพราะ
ทาให้ผู้รับบริการขาดโอกาสหรือทางเลือกในการรับบริการ เพราะพบว่า เมื่อมีผู้มารับบริการขอใช้
บริก ารยาฝังคุ มก าเนิดหรือห่วงอนามัย สถานบริการที่มิได้จัดซื้อเวชภัณฑ์ประเภทนี้ จะแนะนาให้
ผูร้ ับบริการใช้วิธีการคุมกาเนิดวิธีอื่น
การศึกษาของสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล และคณะ (2556) เรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์การ
ให้ บริการวางแผนครอบครัวเพื่อการวางแผนการเกิดอย่างมีคุณภาพในประเทศไทย เป็นการศึกษาใน
เชิงคุณภาพ ในเรื่องนโยบายกาหนดให้สถานบริการเปิดรับบริการวัยรุ่นอย่างเป็นมิตร พบว่ า สถาน
บริการไม่มีความพร้อมทั้งเรื่องกาลังคน สถานที่ เจตคติของเจ้าหน้าที่ต่อผู้รับบริการ ความเข้าใจและ
การให้ค วามส าคั ญต่อประเด็ นปัญหาของผู้บ ริหาร การสนับสนุนในด้านระบบบริหารจัดการ การ
สนับสนุนเวชภัณฑ์ การร่วมมือระหว่างภาคี เป็นต้น
5.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวและการคุมกาเนิดในวัยรุ่น
พัชรินทร์ ไชยปาล (2543) ศึกษาทักษะความสามารถ บทบาท การทางาน และการปฏิบัติตัว
ของหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา โดยการสารวจข้อมูลเบื้องต้น จากการใช้แบบสอบถามปลายเปิด
กับหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาในสถานที่พักชั่วคราวสาหรับหญิงตั้ งครรภ์ไม่พึงปรารถนา ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 60 ราย สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1)
ด้านร่างกาย ได้แก่ เมื่อตั้งครรภ์ ท าให้ร่างกายเปลี่ย นแปลงเคลื่อนไหวไม่สะดวกเหมือนก่อนการ
ตั้งครรภ์ โดยเฉพาะหญิงที่มีร่างกายเจริญเติบโตยังไม่เต็มที่หรือวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์บางรายมีอาการ
คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ รับประทานอาหารไม่ได้หรือได้น้อย นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
ในหญิงที่มโี รคประจาตัวในขณะตั้งครรภ์ทาให้ร่างกายอ่อนแอ เป็นต้น 2) ด้านอารมณ์และจิตใจ ได้แก่
ความรู้สึก อับ อาย หวาดระแวง เนื่อ งจากต้องปกปิด ไม่ก ล้า และไม่ต้อ งการให้ผู้อื่น รู้ว่า ตั้ง ครรภ์
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หญิงตั้งครรภ์ยั งไม่ส ามารถท าใจยอมรับ การตั้ง ครรภ์ของตนเอง ไม่พร้ อมที่จะรับ บทบาทมารดา
ปฏิเสธบุตร ทาร้ายบุตรทั้งที่คลอดแล้วและยังไม่ได้คลอดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น คิดทาแท้ง ทาร้าย
ตนเอง หรือคิดฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหา อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด โกรธง่าย เครียดจนรับประทาน
อาหารไม่ได้หรือนอนไม่หลับ สับสน ร้องไห้ ท้อแท้ สิ้นหวัง วิตกกังวล กลัวการคลอด รู้สึกผิดบาป และ
ไม่สามารถวางแผนเพื่อจัดการชีวิตในอนาคตได้ 3) ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ ฝุายชายหรือสามี
ไม่รับผิดชอบ ครอบครัวไม่ยอมรับ สังคมไม่ยอมรับ ต้องหยุดพักการเรียน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
หรือต้องลาออกจากงานประจาที่ทาอยู่ ทาให้มีปัญหาทางด้านการเงิน ขาดที่พึ่งพิงและที่ปรึกษาในขณะ
คลอดและหลังคลอด ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ คือ จากผลการศึกษา
พบว่ามารดาที่ตั้งครรภ์อายุต่ากว่า 20 ปี มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา ควรมีการรณรงค์ให้
วัยรุ่นอยู่ในสถานศึกษาให้นานขึ้น เพื่อให้วัยรุ่นรู้จักคิด ไตร่ตรอง และใช้วิจารณญาณมากขึ้นในการทา
สิ่งต่างๆ ได้ ควรต้องมีก ารให้ค วามรู้เ รื่องการวางแผนครอบครัว และการคุมกาเนิดแก่ก ลุ่มหญิง
วั ยเจริญพั นธุ์ โดยเฉพาะในชนบทห่างไกล นักเรียนในระดั บ ประถมศึก ษาตอนปลาย และนัก เรีย น
มัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยานิพนธ์เรื่อง ยาคุมกาเนิดฉุกเฉิน: สถานการณ์ความรู้ทัศนคติและการใช้ของนักเรียน
ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพัทลุง (ภคณัฏฐ์ ทองขาว, 2545) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดพัทลุง ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 4 แห่ง จานวน 465 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามให้นักเรียนตอบเอง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 14-24 ปี เคยมี
ประสบการณ์ทางเพศร้อยละ 33 (ชาย ร้อยละ 40, หญิง ร้อยละ 27) มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 34
ที่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกาเนิดฉุกเฉิน แหล่งข้อมูลที่ได้รับข่าวสารมากที่สุดคือ
เพื่อน กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องยาเม็ดคุม กาเนิดในระดับต่า เพียงร้อยละ 9 เท่านั้นที่ทราบระยะเวลา
การใช้ที่ถูกต้อง แต่ทัศนคติต่อยาเม็ดคุมกาเนิดฉุกเฉินอยู่ในระดับปานกลาง ค่อนข้างดี กลุ่มตัวอย่างที่
เคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 22 เคยใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดฉุกเฉิน ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างครึ่งหนึ่งขาดความรู้เกี่ยวกับโอกาสเสี่ย งต่อการตั้งครรภ์ และการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดฉุกเฉิน
และยืนยันที่จะใช้วธิ ีนีต้ ่อไป
กนกวรรณ ธราวรรณ และคณะ (2545) ศึกษาประสบการณ์การตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม โดยศึกษา
เชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มหญิงที่ตั้งครรภ์และตัดสินใจทาแท้ง ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า สาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อม คือ ไม่ได้คุมกาเนิด การคุมกาเนิดล้มเหลว ไม่สามารถปฏิเสธการ
มีเพศสั มพั นธ์ ไ ด้ การถู ก ข่มขืน มีเ พศสั ม พันธ์จนเกิดการตั้งครรภ์โ ดยที่ยั งไม่มีค วามพร้อ มหรือไม่
ต้องการมีบุตร เมื่อทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ ปฏิกิริยาแรกของผู้หญิง คือ ความหนักใจ ความไม่สบายใจ
เกือบทั้งหมดเริ่มจากความตกใจ กังวลใจ และกลัว หลายรายอยากฆ่าตัวตาย อย่างไรก็ตาม ความหนักใจ
และกังวลใจมีระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งมาจากสถานการณ์ขณะนั้นที่ผู้หญิงเผชิญอยู่ ว่าอยู่ในวัยใด อยู่ใน
สถานภาพสมรส มีคู่ หรือยังโสด วัยทางาน หรือวัยเรียน มีความรู้หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการทาแท้ง
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อย่างไร ผู้ชายมีส่วนรับผิดชอบในการตั้งครรภ์เพียงไร ที่สาคัญที่สุด คือ บุคคลรอบข้างมองและเข้าใจ
เรื่องนี้อย่างไร และปัจจัยที่สาคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือ ฐานะทางการเงินสามารถเลี้ยงดูอีกหนึ่ งชีวิต
ต่อไปได้หรือไม่
จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนั้นล้วนมีส่วนอย่างยิ่งที่ทาให้ผู้หญิงตัดสินใจว่าจะยุติการตั้งครรภ์
หรือตั้งครรภ์ต่อไป ในกระบวนการตัดสินใจนี้ มีกระบวนการต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย อาทิเช่น
ผูห้ ญิงไม่มีขอ้ มูลในการตัดสินใจว่าถ้าหากตั้งครรภ์ต่อไป หรือการทาแท้งจะส่งผลต่อชีวติ ของตนเองอย่างไร
ไม่สามารถหาผู้พึ่งพิงหรือให้คาปรึกษาได้ จนเมื่อได้รับคาแนะนาระยะเวลาของการตั้งครรภ์ก็ล่วงเลยมา
จนไม่ส ามารถท าแท้ง ได้ ข้ อมู ล และค าปรึ ก ษาจึ งเป็ นความจ าเป็ น พื้น ฐาน เมื่ อ ต้ องเผชิ ญ กั บ การ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม บรรทัดฐาน ความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรม เป็นปัญหาที่ผู้หญิงต้องเผชิญมาก
ที่สุด ผู้หญิงจะรู้สึกโดดเดี่ยว อับอาย ลงโทษตัวเองในสิ่งที่ทาลงไป เนื่องจากความคาดหวังของสังคม
และทัศนคติของคนรอบข้าง สภาพเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัวเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สาคัญที่ทา
ให้ผู้หญิงตัดสินใจทาแท้ง ความเห็นเกี่ยวกับว่าฝุายชายไม่รับผิดชอบ หรือการที่ฝาุ ยชายเป็นสาเหตุของ
การตัง้ ครรภ์เมื่อไม่พร้อมนัน้ เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงน้อยมากในสังคมไทย
สมพร เตรียมชัยศรี (2545) ศึกษาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทยจากการทบทวนเอกสาร
สิ่งตีพมิ พ์ และงานวิจัยในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532-2542 พบว่า ในวัยรุ่นแต่ละระดับมีทัศนคติ
ทางเพศด้านการยอมรับทางสังคมต่างกัน วัยรุ่นชาย สังคมยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน
ผู้ที่ไม่มีเพศสัมพันธ์จะถูกเยาะเย้ยถากถางจากกลุ่มเพื่อน ส่วนวัยรุ่นหญิงนั้น สังคมไม่ยอมรับการมี
เพศสัมพั นธ์ก่ อนการแต่งงาน ถือเป็นความไม่ถูก ต้อง และเป็นรอยมลทินแก่ตนเองและครอบครัว
ทัศนคติด้านการใช้ถุงยางอนามัยและการคุมกาเนิด วัยรุ่นชาย ใช้ถุงยางอนามัยกับหญิงขายบริการ
การคุมกาเนิดถือเป็นความรับผิดชอบของเพศหญิง วัยรุ่นหญิงไม่ค่อยกล้าหาความรู้เกี่ ยวกับวิธีการ
คุมกาเนิด กลัวถูกมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ วัยรุ่นชาย ไม่มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียง อาจกลัวติดเชื้อบ้างแต่ไม่กลัวการตั้งครรภ์ วัยรุ่นหญิงมีผลกระทบด้านชื่อเสียง การตั้งครรภ์
เป็นเครื่องบ่งชีพ้ ฤติกรรม
บทความเรื่อง สถานการณ์ปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทย (สานักพัฒนาสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต, 2547) ได้กล่าวถึงการใช้ถุงยางอนามัยว่าผลจากการศึกษาวัยรุ่นทั้งในระบบและนอก
ระบบ พบว่า วัยรุ่นที่มเี พศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่มีการปูองกันตัวเอง เกิดจากการขาด
ทักษะในการประเมินสถานการณ์เสี่ยง การมีเพศสัมพันธ์จึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ อย่างไม่ได้เตรียมตัว
และขาดความยับยั้งรัง้ สติ และส่วนหนึ่งไม่รวู้ ิธีใช้ถุงยางอนามัยหรือใช้ถุงยางอนามัยไม่เป็น ส่วนความรู้
เรื่องยาเม็ดคุมกาเนิดและผลข้างเคียง พบว่า วัยรุ่นทั้งหญิงและชายขาดความรู้ในเรื่องนี้ ทั้ง ๆ ที่วัยรุ่น
นิยมใช้ยา Postinor หรือ Madonna แต่ก็ไม่รู้เลยว่ายาดังกล่าวมีประสิทธิภาพต่าและมีผลข้างเคียงมาก
ทาให้มีเลือดออก ประจาเดือนมาไม่สม่าเสมอ อาเจียน ทาลายการทางานของตับ เป็นต้น ทาให้วัยรุ่น
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ต้องเสี่ยงต่อสุขภาพในหลาย ๆ ด้าน จากผลข้างเคียงของยาและการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง วัยรุ่นส่วนใหญ่
มักได้รับความรู้เรื่องเพศและการคุมกาเนิดจากเพื่อน ซึ่งเพื่อนก็มีความรู้ที่ไม่ดีพอ นอกจากนั้นคนขายยา
ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่วัยรุ่นหญิงขอความรู้เกี่ยวกับยาคุมกาเนิด ซึ่งก็อาจได้รับข้อมูลอย่างผิด ๆ ได้
สาหรับทัศนคติตอ่ การรับบริการสาธารณสุข พบว่า วัยรุ่นมีทัศนคติที่ไม่ดตี ่อโรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะ
ถ้ามีปัญหาทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ (ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคเอดส์ ติด ยาเสพติด และมีปัญ หาประจาเดือน) จะไม่ไ ปสถานบริก ารของรัฐ เลย เพราะไม่มี
ความเป็นส่วนตัว ไม่สะดวกสบาย รอนาน ให้บริการไม่ประทับใจ เจ้าหน้าที่มองวัยรุ่นที่มารักษาในทางลบ
ว่ามีเ พศสั มพั นธ์ก่ อนแต่งงาน แต่วัย รุ่นมีทัศนคติที่ดีต่อศูนย์บ ริก ารของรัฐ ในระดับ ตาบลเพราะ
เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจและเป็นมิตร แต่ขาดเครื่องมือและจานวนบุคลากรที่ให้บริการมีน้อย
วัชราวลี ภูลายเรียบ (2547) ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวของพฤติกรรมทางเพศ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตตาบลเมืองยาง กิ่งอาเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ปานกลาง ร้อยละ
48.0 ระดั บ ความรู้ไ ม่ดี ร้อยละ 27.0 ระดับ ความรู้ดี ร้อยละ 25.0 ทัศนคติต่อพฤติก รรมทางเพศ
พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติดี ร้อยละ 57.7 ระดับทัศนคติปานกลาง ร้อยละ 45.3 การปฏิบัติตัว
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยเที่ยวสถานบันเทิง เคยดูหนังสือที่มีรูปโปฺเปลือย
เคยดูวีดีโอ หรือภาพยนตร์เกี่ยวกับการร่วมเพศ สาเหตุที่อยากดูคือเพื่อหาประสบการณ์ ส่วนใหญ่ดูที่
บ้านเพื่อน ด้านประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ พบว่า วัยรุ่นเคยผ่ านการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 37.2
เพื่อนสนิทเคยชวนไปร่วมเพศกับบุคคลอื่น ร้อยละ 18.2 และเคยไปเมื่อเพื่อนสนิทชวนไปร่วมเพศกับ
บุคคลอื่น ร้อยละ 55.6 อายุต่าสุดที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก คือประมาณ 13 ปี บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ด้วย
ครั้ ง แรกส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพื่ อ นผู้ ห ญิ ง สาเหตุ ที่ มี เ พศสั ม พั น ธ์ ค รั้ ง แรก คื อ อยากทดลอง อยากหา
ประสบการณ์ การมีเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่สวมถุงยางอนามัยบ้างบางครั้ง จากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ที่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามพบว่า เคยตั้งครรภ์ ร้อยละ 17.6 และส่วนใหญ่แก้ปัญหา
โดยการซื้อยาขับรอบเดือนมารับประทาน
สุพัฒน์ สมจิตสกุล (2548) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ของนักเรียน นักศึกษา
ในหอพักเขตเทศบาลเมืองน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางและรูปแบบการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
มีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา ในหอพักเขตเทศบาลเมืองน่าน
จัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการเชิงคุณภาพ (RAP- Rapid assessment process) โดยวิธีการจัดกลุ่มสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ในกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษาอาชีวะ และกลุ่ม
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าของหอพัก บุคลากรสาธารณสุข ครูอาจารย์ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา
นักเรียนอาชีวะที่เคยตั้งครรภ์ในวัยเรียน ซึ่งปรากฏผลการศึกษาดังนี้ ด้านรูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ มี
หลายรูปแบบ ได้แก่ สถานที่ ใช้ภายในหอพัก โดยยืมห้องของเพื่อน เช่าโรงแรมราคาถูก ริมแม่น้า
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สถานที่ลับตาคน บ่อบาบัดน้าเสีย รั้วข้างหอพัก ด้านการคุมกาเนิด มักไม่ใช้ถุงยางอนามัย ใช้วิธีการ
หลั่งภายนอก หรือยาเม็ดคุมกาเนิด ด้านความรู้ของนักเรียนนักศึกษา พบว่า มีความรู้ที่ไม่ถูกต้องใน
เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ และการปูองกันการตั้งครรภ์ และขาดความรู้เรื่องการปูองกันไม่ให้มีเพศสัมพันธ์
ในวัยเรียน ทัศนคติดา้ นการมีเพศสัมพันธ์นั้น นักเรียนนักศึกษาต่างเห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติ
ไม่มผี ลทาให้อวัยวะในร่างกายเสียหาย นอกจากนั้นยังมีเรื่องของค่านิยมของวัยรุ่นหญิงที่มีเพศสัมพันธ์
เพื่อต้องการผูกมัดฝุายชาย และเก็บสะสมประสบการณ์ทางเพศ นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมเลียนแบบ
ดารานักแสดง เลียนแบบเพื่อนที่มีแฟน มีค่านิยมทางด้านวัตถุ เปรียบเทียบการมีเพศสัมพันธ์เหมือน
การรับประทานอาหารหรือขนม ด้านการใช้ชีวิต นักเรียนนักศึกษา ใช้ชีวิตประมาท ขาดการวางแผน
ประกอบกับสิ่งยั่วยุทางสังคม กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ครอบครัว โรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข พบว่า ล้มเหลวใน
การให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้ ในส่วนของผู้ปกครองนั้น ผู้ปกครองไม่ทันเหตุการณ์ รู้ไม่เท่าทัน
เด็กวัยรุ่น ผู้ปกครองมีทัศนคติเชิงลบต่อข้อมูลที่ได้รับ มีทัศนคติเชิงบวกต่อเด็ก ส่วนครูอาจารย์ รับรู้
ปัญหาที่เกิดขึน้ แก้ปัญหาเฉพาะราย ขาดการปูองกันในเชิงรุกที่ชัดเจน และครูไม่มีศักยภาพในการแก้
ปัญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ของเด็ก ผู้บริหารไม่มีนโยบายในการแก้ไขปัญหา ด้านชุมชน โดยทั่วไปมี
2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่รับรู้ปัญหาได้รับผลกระทบจากปัญหาโดยตรง และกลุ่มที่มองว่าปัญหานี้ไกลตัวและ
มีขนาดใหญ่เกินความสามารถของตนในการแก้ไข องค์กรภาครัฐ มีภาระงานมาก ขาดความกระตือรือร้น
ในการทางานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขาดการประสานงานระหว่างองค์กร ต่างฝุายต่างทางาน โดยไม่ยึด
ปัญหาเป็นศูนย์กลาง ผูบ้ ริหารขาดความสนใจ และขาดศักยภาพในการแก้ไขปัญหา
วิทยานิพนธ์เรื่อง พฤติกรรมทางเพศของแรงงานเด็กหญิงในจังหวัดสมุทรปราการ (สริตา ศรีมะเริง,
2548) รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ประชากรเปูาหมาย คือเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี
จานวน 21 ราย ทางานในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้า 3 แห่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยการสังเกต
และสัมภาษณ์ระดับลึก ใช้เวลาเก็บข้อมูล 10 เดือน ผลการศึกษาพบว่า แรงงานเด็กหญิงทั้งหมดมีคู่
สัมพันธ์ทางเพศแล้ว มีทั้งการคบหาเป็นเพื่อนต่างเพศ เป็นแฟนหรือคู่รัก และเป็นคู่สามีภรรยากัน เป็น
การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไม่มีการคุมกาเนิดใด ๆ เพื่อปูองกัน
การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา ทาให้ต้องประสบปัญหาการเจ็บปุวยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
การตัง้ ครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนาเช่นเดียวกับหญิงไทยทั่วไป
งานวิจัยเรื่องการศึกษาการเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น : กรณี
ศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (นุชนาฏ หวนนากลาง และคณะ, 2553) เก็บข้อมูลในสถานศึกษา 6 แห่ง
มีนักเรียนระดับอาชีวศึก ษาและนัก ศึก ษาระดับ อุดมศึก ษา เข้าร่วมโครงการวิจัย ทั้งหมด 399 คน
จากการศึกษา พบว่านักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 84.2 มีความต้องการความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ 3 ลาดับแรก ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ วิธีการคุมกาเนิด/วิธีการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ /HIV/เอดส์ ความคิดเห็นของวัยรุ่นเกี่ยวกับรูปแบบบริการ
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เกี่ยวกับเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้กับวัยรุ่นที่ต้องการ 3 ลาดับแรก ได้แก่ คลินิกให้การ
ปรึกษาแบบรายบุคคล คลินิกตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และตู้ถุงยางหยอดเหรียญ บุคคลที่
ต้องการให้การปรึกษา 3 ลาดับแรก ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อน/บุคคลวัยเดียวกัน และ
อินเทอร์เน็ต สถานที่ตั้งในการให้บริการ 3 ลาดับแรก ได้แก่ โรงพยาบาล สถานศึกษา และศูนย์วัยรุ่น
การวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
(แม่วัยใส) ปี พ.ศ. 2554 (ศิริพ ร จิรวัฒน์กุ ล และคณะ, 2554) ดาเนินการ 3 ระยะ แต่จะนาเสนอ
เฉพาะระยะที่ 1 เท่านั้น ซึ่งระยะที่ 1 ใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงพรรณนาและการ
วิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลรวม 3,623 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างหญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่
มีอายุต่ากว่า 20 ปีนับถึงกาหนดคลอด ที่มาฝากครรภ์หรือคลอดบุตร และผู้หญิงทุกคนที่มีอายุต่ากว่า
20 ปี ที่มาขอรับบริการด้านสูตินรีเวชที่โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลศูนย์ของ 7 จังหวัด คือ
ภาคเหนือที่จังหวัดกาแพงเพชร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา ภาคกลางที่จังหวัด
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนราธิวาส ในช่วง
เดือนเมษายน – สิงหาคม จานวน 3,114 คน และผูใ้ ห้ข้อมูลในเชิงคุณภาพ 509 คน เป็นวัยรุ่นหญิงและ
ชาย อายุ 9 – 19 ปี พบว่า แม่วัยใสที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยที่สุด คือ 11 ปี และส่วนใหญ่มี
เพศสั ม พั น ธ์ ค รั้ ง แรกอายุ 15 ปี เด็ ก วั ย รุ่ น ที่ มี เ พศสั ม พั น ธ์ ค รั้ ง แรกอายุ น้ อ ยที่ สุ ด พบที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนเด็กวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ค รั้งแรกอายุตั้งแต่ 13 ปีลงมามากที่สุดคือภาค
กลาง ร้อยละ 4.4 รองลงมาคือภาคเหนือ ร้อยละ 4.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 3.5 และ
ภาคใต้ ร้อยละ 2.3 ทั้งนี้แม่วัยใสในภาคใต้ ไม่ได้คุมกาเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมากที่สุด ร้อยละ
50.4 ส่วนแม่วัยใสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ถุงยางอนามัยคุมกาเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
มากที่สุด ร้อยละ 32.1
การวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555
(วีระชัย สิทธิปิยะสกุล และคณะ, 2555) เป็นการวิจัยเชิงสารวจ เก็บข้อมูลจากนักเรียนที่กาลังศึกษา
อยู่ในโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักศึกษาที่กาลังศึกษาสังกัดสถาบัน
การอาชีว ศึก ษาและระดั บ ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ในภาครัฐ และเอกชน ปีก ารศึก ษา 2555
จานวน 42,234 คน จาก 45 จังหวัด 360 สถานศึกษา พบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการ
คุมกาเนิดอยู่ในระดับต่า ร้อยละ 42.4 วัยรุ่นระดับ ปวช.2 มีระดับความรู้สูงกว่าวัยรุ่นระดับ ม.2 ร้อยละ
31.0 และ 24.8 ตามลาดับ วัยรุ่นส่วนใหญ่มคี วามรูใ้ นเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง เป็นสิ่งจาเป็น
ที่วัย รุ่นต้องมีค วามรู้จึงสามารถปูองกันการตั้งครรภ์ไ ด้มากที่สุด ร้อ ยละ 97.7 และร้อ ยละ 49.4
มีความรู้ที่ผิดคิดว่าการหลั่งน้าอสุจิภายนอกเป็นการปูองกันการตั้งครรภ์ที่ดีที่สุด แต่เมื่อพิจารณา
ในภาพรวม พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่มคี วามรูเ้ กี่ยวกับการคุมกาเนิดอยู่ในระดับต่า ร้อยละ 42.4
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น จะเห็นได้ว่า การตั้งครรภ์ซ้าในหญิงวัยรุ่นนั้นมีทั้งสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายใน คือ หญิงวัยรุ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้า ขาดความ
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ตระหนักในการปูองกันการตัง้ ครรภ์ซ้า และขาดอานาจในการต่อรองผู้ชายในการมีเพศสัมพันธ์ รวมไป
ถึ งการมีบุต รคนแรกเร็ว เชื้ อชาติ และศาสนาของหญิงวั ย รุ่ น ส่วนปัจ จัย ภายนอกที่ส่ งผลต่อ การ
ตั้งครรภ์ซ้าของวัยรุ่นหญิง ได้แก่ สิ่งแวดล้อมในครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนส่งเสริม
ให้มีการตั้งครรภ์ซ้าของหญิงวัยรุ่น ส่งผลให้ปัจจุบันวัยรุ่น มีภาวะเสี่ยงที่จะทาให้เกิดการตั้งครรภ์ซ้า
ตามมา เมื่ อ มี ก ารตั้ ง ครรภ์ ซ้ าในมารดาวั ย รุ่ น เพิ่ ม ขึ้ น ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ มารดาและทารก ซึ่ ง
ผลกระทบของการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงวัยรุ่นมีหลากหลายและรุนแรง ตั้งแต่ระดับบุคคล ได้แก่ หญิง
วัยรุ่นและทารกในครรภ์ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นอกจากนั้นยังมีผลกระทบต่อครอบครัว สังคม
และเศรษฐกิจ ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลหญิงวัยรุ่นซึ่งต่อไปในอนาคตจะเป็นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จึงควรร่วมมือหาแนวทางแก้ไขหรือวิธีการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าใน
หญิงวัยรุ่น เพื่อมิให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมารดาและทารก หรือเป็นภาระต่อครอบครัว
และสังคมในอนาคต โดยเน้นที่การปูองกัน ที่สาเหตุของการเกิดการตั้งครรภ์ซ้าดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น เช่น การให้ความรูแ้ ก่มารดาวัยรุ่นหลังคลอดในเรื่องความเสี่ยงหรือผลกระทบของการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์แก่มารดาวัยรุ่น ความรู้เรื่องการคุมกาเนิดแก่มารดาวัยรุ่นหลังคลอด
การให้คาปรึกษาเรื่องวิธีคุมกาเนิดเพื่อเว้นระยะการมีบุตร การช่วยให้มารดาวัยรุ่นมีความตระหนัก
หรือเห็นความสาคัญในการปูองกันการตั้งครรภ์ การช่วยให้มารดาวัยรุ่ นมีความตระหนักหรือเห็น
ความสาคัญในการปูองกันการตัง้ ครรภ์ เป็นต้น

6. กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนโยบายและการบริหารการวางแผนครอบครัวใน
ประเทศไทย การบริหารจัดการเพื่อการเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวและการคุมกาเนิด สิทธิการรับ
บริการวางแผนครอบครัว สถานการณ์การคุมกาเนิดในวัยรุ่น และโครงการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าใน
แม่วัยรุ่น ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นามาสู่การกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
สืบเนื่องจากการบริหารจัดการเวชภัณฑ์นี้ได้เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่มีการปฏิรูประบบสุขภาพและ
มีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ทาให้เกิดผลกระทบด้านบริหารจัดการ
เวชภัณฑ์ ทาให้มกี ารกระจายอานาจในการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น โดยแต่ละจังหวัด
จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แบบอัตราเหมา
จ่ายรายหัว ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจังหวัดนาไปจัดสรรให้แก่สถานบริการที่ข้นึ ทะเบียนและสถานบริการนั้น
สามารถบริหารจัดการงบประมาณเอง เพื่อให้การทางานคล่องตัวเหมาะสมในแต่และพื้นที่ โดยหน่วยงาน
ส่วนกลางมีบทบาทในการสนับสนุนด้านนโยบาย การบริหารจัดการงบประมาณ รวมถึงองค์ความรู้/คู่มือ
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรเพื่ออานวยความสะดวกให้สถานบริการในพื้นที่ดาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนประสิทธิผลและประสิทธิภาพการให้บริการจะเป็นบทบาทโดยตรงของสถานบริการในพื้นที่
กอปรกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีนโยบายให้บริการวางแผนครอบครัวแก่ประชาชนไทยทุก
สิทธิ ดังนั้น การจัดบริการวางแผนครอบครัวและการคุมกาเนิดของโรงพยาบาลในประเทศไทยจึงมี
ความเกี่ยวข้องกับสิทธิ รวมทั้งความครอบคลุมด้านวิธีการให้บริการและเวชภัณฑ์ ตลอดจนทักษะ
ความสามารถ ความชานาญและความเพียงพอของบุคลากรผูใ้ ห้บริการ
และด้วยเหตุที่สถานการณ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีอัตราเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต
และยังพบว่ามีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ นอกจากนี้มารดาวัยรุ่นหลังคลอดมั กไม่วาง
แผนการมีบุตร จึงมีภาวะเสี่ยงที่จะทาให้เกิดการตั้งครรภ์ซ้าตามมา เมื่อมีการตั้งครรภ์ซ้าในมารดา
วัยรุ่นเพิ่มขึน้ ย่อมส่งผลกระทบต่อมารดาและทารก ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ตลอดจนยัง
ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติท างด้านเศรษฐกิจและสังคมอีก ด้วย การวิจัยนี้จึงให้ความสนใจผลที่
เกิดขึ้นจากการบริการคุมกาเนิดกึ่งถาวรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่น ตามโครงการการปูองกัน
การตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น ซึ่งมีสถานบริการจานวนหนึ่งจากจานวนสถานบริการที่ทาการสารวจ
ข้างต้นเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อนาข้อค้นพบไปเป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการ
คุมกาเนิดของประเทศไทย รวมทั้ง การสนับสนุนจากส่วนกลางทั้งด้านนโยบาย การบริหารจัดการ
การสนับสนุนทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
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กรอบแนวคิดในการศึกษาการจัดบริการคุมกาเนิดของโรงพยาบาลในประเทศไทย พ.ศ. 2558

การสนับสนุนจากส่วนกลาง
-ด้านนโยบาย
-ด้านการบริหารจัดการ/งบประมาณ
-เอกสารความรู้/คู่มือ
-การพัฒนาศักยภาพ

การจัดบริการคุมกาเนิด
ของโรงพยาบาล

การจัดบริการคุมกาเนิดตามสิทธิ
- ด้านนโยบาย
- ด้านสิทธิ
- วิธีการให้บริการคุมกาเนิด
- ด้านเวชภัณฑ์คุมกาเนิด

ผลที่เกิดขึน้

การบริการคุมกาเนิด
กึ่งถาวรเพื่อปูองกันการ
ตัง้ ครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น

ผลที่เกิดขึน้

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดบริการคุมกาเนิด
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจัยการจัดบริการคุมกาเนิดของโรงพยาบาลในประเทศไทย พ.ศ. 2558 เป็นการวิจัย
เชิ ง ส ารวจ โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากโรงพยาบาลทั่ ว ประเทศทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน โดยใช้
แบบสอบถาม ร่ วมกั บ การสั มภาษณ์ ผู้บ ริหารระดับ จังหวั ด ผู้บ ริหารระดั บอ าเภอและผู้ ปฏิ บัติ งาน
จานวน 12 จั งหวั ด และกรุ ง เทพมหานคร ตามที่ ไ ด้ จ ากการสุ่ ม ตั ว อย่ าง โดยใช้ โ ปรแกรม STATA
version 14 สุ่มแบบ Stratified Random Sampling โดยแบ่งตามเขตความรับผิดชอบของศูนย์อนามัย
สังกัดกรมอนามัย และประเภทของโรงพยาบาล ซึ่งมีรายละเอียดและวิธีการดาเนินงาน ดังนี้

1. วิธกี ารดาเนินงาน
1. คณะทางานจากสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
ได้จัดทาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
2. นาแบบสอบถามและแบบสั มภาษณ์ ไ ปทดลองใช้ (try out) ก่อนนาไปใช้จริ ง
ณ โรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลชุมชน 2 แห่ง
ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558
3. ดาเนินการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม โดยสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ได้จัดทาหนังสือ
ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลทางไปรษณีย์ไปยังโรงพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
4. ดาเนินการเก็บข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ โดยสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ได้จัดทาหนังสือ
ขอความร่วมมือไปยังจังหวัด โรงพยาบาลนอกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 12 จังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร
5. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
6. จัดทารายงานผลการวิจัย

2. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเปูาหมายซึ่งเป็นผูใ้ ห้ข้อมูล ได้แก่
- ผูบ้ ริหารสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน
- ผูร้ ับผิดชอบงานวางแผนครอบครัวของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการวางแผนครอบครัวของโรงพยาบาล
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3. การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
การศึก ษาครั้งนี้ ดาเนิน การเก็ บ รวบรวมข้อมูล 2 ส่วน คือ 1) การส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ไปยังทุกโรงพยาบาล และ 2) การลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มเปูาหมายของโรงพยาบาลที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นตัวอย่าง
3.1 การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังทุกโรงพยาบาล
ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน
1,193 แห่ง ได้รับแบบสอบถามตอบกลับ จานวน 591 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49.5
3.2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโรงพยาบาลที่ทาการสัมภาษณ์มขี ั้นตอน ดังนี้
3.2.1 การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ใช้สูตรการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างสาหรับประมาณค่าสัดส่วนของประชากร

โดยกาหนดให้

Confidence level = 95 %
p = 40 %36
Confidence interval width
= 15 %
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้
= 40 โรงพยาบาล
วางแผนการสุ่มตัวอย่างแบบไม่มกี ารแทนที่ (Sampling without replacement)
กาหนดให้กลุ่มที่ปฏิเสธให้เก็บข้อมูล = 50 %
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้
= 60 โรงพยาบาล
3.2.2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบช่วงชั้น (Stratified Random Sampling)
โดยเริ่มจากแบ่งจังหวัดออกเป็นช่วงชั้นตามความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยทั้ง 12 ศูนย์และสุ่มมา 1
จังหวัดในแต่ละเขตความรับผิดชอบของศูนย์อนามัย ร่วมกับกรุงเทพมหานครอีก 1 จังหวัด รวมทั้งสิ้น
13 จังหวัด เมื่อได้จังหวัดทั้งหมดจากการสุ่มในช่วงชั้นแรกแล้ว จะแบ่งโรงพยาบาลในแต่ละจังหวัดที่ได้
รับการสุ่มออกเป็นช่วงชั้นตามประเภทของโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลนอกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน จากนั้นจึงทาการสุ่มตามประเภทของโรงพยาบาลที่ได้

3

ใช้ฐานข้อมูลผลการสารวจฯ ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีข้อค้นพบว่าประมาณร้อยละ 40 ของโรงพยาบาลทั้งหมดมีการให้บริการ
เวชภัณฑ์คุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร (สุธน ปัญญาดิลก และเรณู ชูนิล, 2554)
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แบ่งออกเป็นช่วงชั้นดังกล่าว การสุ่มตัวอย่างทาโดยใช้โปรแกรม STATA version 14 (ดูรายละเอียดผล
การสุ่มตัวอย่างในภาคผนวก 1)

4. เครื่องมือ
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
4.1 แบบสอบถาม นอกจากคาถามเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลและสถานพยาบาลแล้ว คาถามหลักเพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก (ภาคผนวก 2) คือ
ส่วนที่ 1 การจัดบริการคุมกาเนิดตามสิทธิตา่ งๆ ของประชากรกลุ่มเปูาหมาย
ส่วนที่ 2 การจัดซือ้ /จัดหาเวชภัณฑ์คุมกาเนิด
ส่วนที่ 3 การจัดบริการวิธีคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร ตามโครงการปูองกันการตัง้ ครรภ์ซ้า
ในแม่วัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปีของ สปสช.ร่วมกับกรมอนามัย
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
4.2 แนวคาถามในการสัมภาษณ์ (ภาคผนวก 3) เป็นแนวคาถามที่สามารถยืดหยุ่นตามบทบาท
ของผู้ให้ขอ้ มูล โดยกาหนดประเด็นคาถามหลัก ๆ ได้แก่
ผูบ้ ริหาร
- นโยบายเกี่ยวกับการคุมกาเนิดและการวางแผนครอบครัวในจังหวัด/สถานบริการ
และนโยบายเกี่ยวกับการปูองกันการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น
- สิทธิประโยชน์ด้านการวางแผนครอบครัว ของ สปสช.
- ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานวางแผนครอบครัวและการปูองกันการตัง้ ครรภ์
ในวัยรุ่นของหน่วยงาน
- ปัญหา อุปสรรคด้านการวางแผนครอบครัวในโรงพยาบาล
- ความสาเร็จของการดาเนินงานวางแผนครอบครัวและการปูองกันการตัง้ ครรภ์
ในวัยรุ่น
- ความต้องการการสนับสนุนต่างๆ
- ข้อเสนอแนะ
บุคลากรผูป้ ฏิบัติ/ผูใ้ ห้บริการ
- การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการคุมกาเนิดและวางแผนครอบครัว
- กลุ่มเปูาหมายผูใ้ ช้บริการคุมกาเนิดและวางแผนครอบครัว
- การรับรู้เกี่ยวกับนโยบายการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นของ กรมอนามัย
ร่วมกับ สปสช.
- การรับบริการวางแผนครอบครัว/การคุมกาเนิดกึ่งถาวรของวัยรุ่น
- วิธีปฏิบัติในการให้บริการวิธีคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร
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- การให้บริการยาเม็ดคุมกาเนิดฉุกเฉินของสถานบริการ
- การให้บริการคุมกาเนิดตามชุดสิทธิประโยชน์ของสถานบริการ
- ปัญหา อุปสรรคในการให้บริการ
- ความต้องการการสนับสนุนต่างๆ
การสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยผูว้ ิจัยได้ชแี้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจัย จากนั้น
จะขออนุญาตบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ ซึ่งบทสัมภาษณ์ที่ได้จากการศึกษานี้จะถูกนามาถอดเทป เพื่อ
นาไปวิเคราะห์และจัดทารายงาน โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ไม่มีการระบุชื่อ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เป็นการเสนอข้อมูลในภาพรวมของการศึกษานีเ้ ท่านั้น

5. การตรวจสอบข้อมูล
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ จะถูกตรวจสอบคุณภาพโดยใช้การตรวจสอบ
สามเส้า (Triangulation) ผ่านการใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบต่างๆ ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ การใช้
แบบสอบถาม และการวิจัยเอกสาร นอกจากนีย้ ังมีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญจากหลากหลายกลุ่มประกอบกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่นา่ เชื่อถือได้

6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ค่าร้อยละ และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ตารางไขว้ (cross-tabulation)
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis)
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจัยการจัดบริการคุมกาเนิดของโรงพยาบาลในประเทศไทย พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาการจัดบริการคุมกาเนิดในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนสาหรับประชากรทุกสิทธิ 2) ศึกษาผลการ
จัดบริการคุมกาเนิดก่อนและหลังโครงการปูองกันการตัง้ ครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น บทนี้เป็นการนาเสนอผล
การศึกษาโดยจัดลาดับการนาเสนอ ดังนี้
1. การจัดบริการคุมกาเนิดในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนสาหรับประชากรทุกสิทธิ
2. การจัดบริการคุมกาเนิดก่อนและหลังโครงการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น
3. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
4. ความต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลาง
ข้อมูลส่วนที่เป็นแบบสอบถามได้ส่งไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศทุกสังกัดยกเว้นโรงพยาบาล
เฉพาะทางที่ ไ ม่ ไ ด้ จั ด บริ ก ารวางแผนครอบครั ว ได้ แ ก่ โ รงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
สภากาชาดไทย สานัก การแพทย์ กรุง เทพมหานคร กรมแพทย์ท หารบก กรมแพทย์ท หารเรือ
กรมแพทย์ทหารอากาศ สานักงานแพทย์ใหญ่ สานักงานตารวจแห่งชาติ โรงพยาบาลเอกชน และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย มีโรงพยาบาลที่ตอบแบบสอบถามกลับ จานวน 591 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
49.5 ของจานวนโรงพยาบาลทั้งหมด 1,193 แห่งที่ทาการส่งแบบสอบถามไป (ตารางที่ 4.1) ส่วนใหญ่เป็น
โรงพยาบาลชุมชนจานวน 419 แห่ง (ร้อยละ 70.9) รองลงมาคือ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลนอกสั งกั ดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลนอกสังกั ดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตารางที่ 4.2) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือพยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 72.0
รองลงมาคือ บุคลากรฝุายต่างๆ นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร แพทย์ (ตารางที่ 4.3)
ส่ว นข้อมูล เชิงคุ ณภาพ รวบรวมจากการสัม ภาษณ์ผู้บ ริหารสานัก งานสาธารณสุขจังหวั ด
ผู้บริหารโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคลากรผู้ให้บริการ จากโรงพยาบาลทั้งหมดจานวน
57 แห่ ง ในพื้น ที่ 12 จัง หวั ด และกรุงเทพมหานคร คิด เป็น ร้อยละ 95.0 ของจานวนโรงพยาบาล
ทั้งหมด 60 แห่งที่ได้รับการสุ่มและติดต่อขอสัมภาษณ์ (ตารางที่ 4.4)
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของโรงพยาบาลที่ตอบแบบสอบถามข้อมูลเชิงปริมาณ

รายการ

จานวน

ร้อยละ

โรงพยาบาลทีไ่ ด้รับแบบสอบถาม

1,193

100

โรงพยาบาลที่ตอบแบบสอบถาม

591

49.5
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ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของโรงพยาบาลที่ตอบแบบสอบถามข้อมูลเชิงปริมาณ
จาแนกตามประเภทโรงพยาบาล
รายการ
ประเภทโรงพยาบาล
- โรงพยาบาลศูนย์
- โรงพยาบาลทั่วไป
- โรงพยาบาลชุมชน
- โรงพยาบาลนอกสังกัดสานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- โรงพยาบาลเอกชน
รวม

จานวน

ร้อยละ

12
41
419
11
37
71

2.0
6.9
70.9
1.9
6.3
12.0

591

100.0

ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบข้อมูลเชิงปริมาณจาแนกตามอาชีพ
รายการ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
- แพทย์
- พยาบาลวิชาชีพ
- นักวิชาการสาธารณสุข
- เภสัชกร
- อื่นๆ เช่น ผู้บริหารฝุายการพยาบาล ฝุายเภสัชกรรม
หัวหน้าแผนกสูต-ิ นารีเวช ฯลฯ
รวม

จานวน

ร้อยละ

31
426
50
31
53

5.3
72.0
8.5
5.3
8.9

591

100.0

ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของโรงพยาบาลที่ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

รายการ

จานวน

ร้อยละ

โรงพยาบาลที่ติดต่อขอสัมภาษณ์

60

100

โรงพยาบาลที่ให้สัมภาษณ์

57

95.0
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1. การจัดบริการคุมกาเนิดในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนสาหรับประชากรทุกสิทธิ
1.1 ด้านนโยบาย
หากพิจารณาการขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว
และการคุมกาเนิดนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนผ่านในช่วงการปฏิรูป
ระบบสุขภาพ ผลการศึกษาด้านนโยบาย จะพิจารณาใน 2 ระดับคือ นโยบายจากส่วนกลาง และ
นโยบายในระดับพืน้ ที่หรือนโยบายเฉพาะของแต่ละโรงพยาบาล โดยในบทนีจ้ ะเน้นเฉพาะนโยบายการ
วางแผนครอบครัวและการคุมกาเนิดในด้านการจัดบริการคุมกาเนิดสาหรับผู้รับบริการทุกสิทธิตาม
นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งมีขอ้ ค้นพบสาคัญ ดังนี้
1.1.1 นโยบายสนับสนุนจากส่วนกลาง
สืบเนื่องจากความสาเร็จของการวางแผนครอบครัวที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
จนถึงปัจจุบัน การดาเนินนโยบายจากส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนครอบครัว การคุมกาเนิด
ตลอดจนการแก้ปัญหาด้านเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของประเทศไทย จึงมิได้จากัดอยู่เฉพาะใน
ส่วนของกรมอนามัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น กรมควบคุมโรค
กรมสุขภาพจิต อีกทั้งองค์การระหว่างประเทศ ภาคเอกชน ฯลฯ มีการจัดทาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ภาคีเครือข่ายเพื่องานอนามัยเจริญพันธุ์ และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือการปฏิรูปการให้บริการ
สาธารณสุขของประเทศในปี พ.ศ. 2545 เมื่อมีการปฏิรูประบบสุขภาพและมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์การพั ฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับ ที่ 1 (พ.ศ. 25532557) ซึ่งสนับสนุนให้การเกิดทุกรายเป็นที่ปรารถนา ปลอดภัย และมีคุณภาพด้วยการส่งเสริมให้คน
ทุกเพศทุกวัยมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี โดยเฉพาะสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น ตลอดจนการผลักดัน
ร่างพระราชบัญญัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ทาให้โครงสร้างงาน
บริการวางแผนครอบครัวและคุมกาเนิดที่เคยบริหารจากส่วนกลางโดยกรมอนามัย เป็นการกระจาย
การบริหารไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และการเข้าถึงบริการของประชาชน
กลุ่มต่างๆ
ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2545 ผู้รับบริการนิยมคุมกาเนิดด้วยวิธีใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกาเนิด
ประกอบกับกรมอนามัยมีการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการในสถานบริการทุกระดับ ให้สามารถใส่ห่วง
อนามัยและฝังยาคุมกาเนิดได้ จากการที่มีการปฏิรูประบบสุขภาพและมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ใน
ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ส่งผลให้การคุมกาเนิดด้วยวิธีห่วงอนามัยและฝังยาคุมกาเนิดมีแนวโน้มลดลง
ดังปรากฏได้จากรายงานการสารวจอนามัยการเจริญพันธุ์ของสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2549 และ
ปี 2552 และรายงานการสารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 พบว่าสตรีสมรส
หรือกาลังอยู่กินกับชายในประเทศไทยการคุมกาเนิดด้วยวิธีห่วงอนามัย ลดลงร้อยละ 0.4 จากร้อยละ
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1.2 ในปี พ.ศ. 2549 เหลือร้อยละ 0.8 ในปี พ.ศ. 2555 และการคุมกาเนิดด้วยวิธีฝังยาคุมกาเนิดลดลง
ร้อยละ 0.1 จากร้อยละ 0.8 ในปี พ.ศ. 2549 เหลือร้อยละ 0.7 ในปี พ.ศ. 2552 (ตารางที่ 4.5) ด้วย
เหตุผลจากผลการศึกษาของสุธน ปัญญาดิลก และเรณู ชูนิล (2548) พบว่าผู้รับบริการที่เคยใช้ยาฝัง
คุ ม ก าเนิ ด เมื่ อ ครบก าหนดถอดและต้ อ งการใช้ ต่ อ ก็ ไ ม่ ส ามารถจะใช้ ไ ด้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารแนะน าใช้ วิ ธี
คุมกาเนิดวิธีอื่นแทน เช่น ยาฉีดคุมกาเนิด ยาเม็ดคุมกาเนิด สาเหตุที่ไม่มียาฝัง คุมกาเนิด ให้บริการ
เนื่องจากยาฝังคุมกาเนิดมีราคาแพง ราคาประมาณหนึ่งพันกว่าบาททาให้ผู้บริหารไม่มีนโยบายที่จะ
จัดซื้อ หากนางบประมาณในส่ว นนี้มาซื้อยาเม็ด คุมกาเนิดหรือยาฉีดคุมกาเนิด จะได้ย าปริม าณที่
มากกว่า สาหรับห่วงอนามัยก็เช่นกันสถานบริการบางแห่งไม่ได้ให้บริการเนื่องจากห่วงอนามัยมีราคาแพง
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุธน ปัญญาดิลก และเรณู ชูนิล (2554) การที่สถานบริการไม่มีการ
จัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรเพราะมีราคาแพง ผู้บริหารสถานบริการบางแห่งไม่มีนโยบาย
การให้บริการการคุมกาเนิดเป็นการเฉพาะ และจากรายงานเฝูาระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ. 2557
พบว่าผู้ปุวยแท้งเองและทาแท้งใช้วิธีคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรน้อยมาก โดยใช้ห่วงอนามัย ร้อยละ 1.4
ยาฝั ง คุ ม ก าเนิ ด ร้อ ยละ 0.4 ในขณะที่ ใ ช้ วิธี คุ ม ก าเนิ ดชนิ ด ยาเม็ ด คุม ก าเนิ ด ร้ อ ยละ 61.0 ยาเม็ ด
คุมกาเนิดฉุกเฉินร้อยละ 13.0 และยาฉีดคุมกาเนิดร้อยละ 5.4 (สานักอนามัยการเจริญพันธุ์, 2558)
ตารางที่ 4.5 ร้อยละของสตรีอายุ 15 – 49 ปีที่สมรสหรืออยู่กินกับชาย จาแนกตามวิธีคุมกาเนิด
วิธีคุมกาเนิด
RHS1
RHS2
ยาเม็ดคุมกาเนิด
36.7
35.0
ยาฉีดคุมกาเนิด
12.4
14.0
ห่วงอนามัย
1.2
0.9
ยาฝังคุมกาเนิด
0.8
0.4
หมันหญิง
26.6
23.7
หมันชาย
0.9
0.9
ถุงยางอนามัย
1.2
2.3
*
อื่นๆ
1.3
2.4
รวม
81.1
79.6
ที่มา: 1,2. รายงานการสารวจอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2549,2552
3. การสารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555
*

MICS3
32.1
12.6
0.8
0.7
27.4
0.5
2.6
2.6
79.3

ได้แก่ นับระยะปลอดภัย หลั่งนอกช่องคลอด ถุงยางอนามัยหญิง หมวกยาง โฟม สารหล่อลื่น กาลังให้นมบุตร
ยาเม็ดคุมกาเนิดฉุกเฉิน
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กล่าวเฉพาะนโยบายการวางแผนครอบครัวและการคุมกาเนิดในด้านการจัดบริการคุมกาเนิด
ส าหรั บ ผู้ รั บ บริ ก ารทุ ก สิ ท ธิ ต ามนโยบายหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์
ผู้เ กี่ ย วข้ อ งฝุ า ยต่ า ง ๆ ทั้ ง โรงพยาบาลรั ฐ และเอกชน ถึ ง นโยบายดั ง กล่ า วนี้ สรุ ป ได้ ว่ า ทุ ก ฝุ า ยมี
ความเห็นว่าเป็นนโยบายที่ดี เพราะจะช่วยลดปัญหาทางสังคมได้ สามารถแก้ปัญหาด้านการเข้าถึง
บริการของประชากรกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม รวมทั้งช่วยลดขั้นตอนการให้บริการ
ทาให้เกิดความสะดวก รวดเร็วขึ้น เป็นต้น ดังตัวอย่างความเห็นบางส่วน ดังนี้
“เป็นนโยบายที่ดี สะดวกแก่ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ เป็นการลดภาระงาน เช่น สิทธิ
ข้าราชการ เนื่องจากในอดีตจะพบว่าต้องมีการเตรีย มเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นจานวน
เยอะมาก แต่ปัจจุบันพบว่าไม่ต้องดาเนินการในส่วนนั้นแล้ว โดยเมื่อมีผู้มารับบริการ
โรงพยาบาลก็จะคีย์ข้อมูลเข้าระบบได้เลย”
“เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมานานแล้ว เริ่มตั้งแต่ การมีลูกมากจะยากจน
ซึ่งได้มกี ารดาเนินงานมายาวนาน โดยมีผลการดาเนินงานเป็นอย่างดี”
“เห็นด้วยกับการมีนโยบายนี้ เพราะเพิ่มความครอบคลุมในการเข้าถึงบริการให้กับ
ภรรยาทหารซึ่ ง อยู่ ใ นวั ย ท างานที่ ต้ อ งการเว้ น ระยะการมี บุ ต ร รวมถึ ง เพิ่ ม ความ
ครอบคลุมในการเข้าถึงบริการให้กับวัยทางานซึ่งอยู่ในภาคอุตสาหกรรม มีประโยชน์
กับวัยทางานที่ต้องการเว้นระยะการมีบุตร และแรงงานต่างด้าวที่ตอ้ งการคุมกาเนิด”
(ประมวลความเห็นจากผู้บริหารโรงพยาบาลทุกประเภท)
อย่างไรก็ตาม มีผู้บริหารโรงพยาบาลส่วนหนึ่งให้ความเห็นต่อนโยบายด้านการวางแผนครอบครัว
และการคุ ม กาเนิ ด ในภาพรวมเพิ่ ม เติ ม ว่ า ด้ ว ยสถานการณ์ ปั จ จุ บั น อั ต ราการเกิ ด ของประชากร
ลดน้อยลง อันเนื่องมาจากความส าเร็จของการดาเนินงานนโยบายดังกล่าวในช่วงระยะที่ผ่านมา
ประกอบกั บ บริบ ทสั งคมที่ก าลั ง เข้า สู่ สั งคมผู้สู ง อายุ ส่ ว นกลางอาจจะต้ องพิจารณาปรั บ เปลี่ ยน
นโยบายโดยการส่งเสริมให้มีการเพิ่มอัตราเกิดเพื่อให้มีประชากรที่มีคุณภาพทดแทนเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ประเด็ นการจัดบริการคุมกาเนิดและวางแผนครอบครัวในโรงพยาบาลซึ่งจะเน้นนโยบายลดความ
เหลื่อมล้า โดยให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่อาจทาให้ประชาชนไม่เห็น
คุณค่าของยาที่ไ ด้รับ ตลอดจนส่วนกลางควรพิจารณาใช้นโยบายลดช่องว่างการเข้าถึงบริการ ใน
ลักษณะการให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมจ่าย (co-pay) ซึ่งจะช่วยลดภาระของรัฐ
“นโยบายอาจตอบสนองไม่เร็วกับสังคมปัจจุบัน ซึ่งเด็กเกิดน้อยอยู่แล้ว หากยังมามุ่ง
เรื่องวางแผนครอบครัวจะสวนทางกัน ... ทาให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยน พอเด็กเกิด
น้อ ย เราก็ เ ลยปรับ ตัว ไม่ทั น กรมอนามั ย อาจจะต้ องปรั บ เปลี่ย นส่ง เสริ มให้มี ลู ก
เพิ่มขึน้ ”
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“นโยบายการคุมกาเนิดและวางแผนครอบครัวที่ให้ในโรงพยาบาลโดยเน้นเรื่องการ
เข้าถึงบริการมากเกินไป ทาให้ประชาชนไม่เห็นคุณค่าของยาที่ได้รับไป เพราะได้ฟรี
ได้ง่าย น่าจะเป็นระบบ co-pay มากกว่า ไม่ควรใช้นโยบายลดความเหลื่อมล้า แต่ควร
ใช้นโยบายที่ลดช่องว่าง ไม่เช่นนั้นภาระค่าใช้จ่ายจะต้องเป็นของรัฐ”
(ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลทั่วไปและเอกชน)
1.1.2 นโยบายของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลภาครัฐเกือบทุกแห่ง (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน) รับ
นโยบายการคุมกาเนิดและวางแผนครอบครัว มาจากส่วนกลาง ผ่านทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โดยไม่มีน โยบายใหม่ที่ก าหนดขึ้นเองเป็นการเฉพาะ และมีโ รงพยาบาลส่วนหนึ่ง ที่ผู้บ ริ หารมีก าร
กาหนดนโยบาย/แนวทางการจัดบริการนอกเหนือจากการรับนโยบายมาจากส่วนกลาง ซึ่งโรงพยาบาล
แต่ละแห่งจะมีรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานแตกต่างกันไปตามศักยภาพ เช่น
- โรงพยาบาลส่วนใหญ่เน้นการจัดบริการการคุมกาเนิดและวางแผนครอบครัว ตามนโยบาย
การจัดบริการคุมกาเนิดสาหรับผูร้ ับบริการทุกสิทธิตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- โรงพยาบาลขนาดใหญ่ (โรงพยาบาลศูนย์ หรือ จังหวัด) จัดบริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ47
ส่วนโรงพยาบาลขนาดเล็ก (เช่น โรงพยาบาลชุมชน) เน้นการจัดบริการเชิงตัง้ รับเป็นหลัก
โรงพยาบาลนอกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดาเนินนโยบายการคุมกาเนิดและ
วางแผนครอบครัวมาจากกรมต้นสังกัด เนื่องจากเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมานานแล้ว
เริ่มตั้งแต่ “การมีลูกมากจะยากจน” ซึ่งได้มีการดาเนินงานมายาวนาน โดยมีผลการดาเนินงานเป็น
อย่างดี ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นนโยบายหลักของกรม ที่ตอ้ งมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป
ส่วนโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่ได้กาหนดให้
มีนโยบายเกี่ยวกับการคุมกาเนิดและวางแผนครอบครัว เป็นการเฉพาะ โดยโรงพยาบาลส่วนหนึ่งจะ
ดาเนินงานตามนโยบาย/แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขหรือ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งดาเนินงานในลักษณะงานประจาที่มีการให้ความรู้ การให้การปรึกษา
และการจัดบริการคุมกาเนิด (บางประเภท เช่น ถุงยางอนามัย ยาฉีด คุมกาเนิด) ให้แก่กลุ่มเปูาหมาย
ที่มารับบริการ

4

การจัดบริการเชิงรุก : การจัดให้มีหน่วยบริการหรือทีมงานลงไปปฏิบัติการในชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มเปูาหมาย เช่น การรณรงค์เรื่อง
การคุมกาเนิดในกลุ่มที่เสี่ยง (การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น) รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถช่วยในเรื่องการ
คุมกาเนิดได้
การจัดบริการเชิงรับ : การจัดบริการในโรงพยาบาล
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“โรงพยาบาลไม่ได้กาหนดนโยบายนี้เป็นการเฉพาะ แต่จะเป็นในลักษณะการดาเนิน
งานประจาที่มีการให้ความรู้ การปรึกษา และจัดบริการยาฉีดสาหรับการคุมกาเนิด
เท่านั้น”
“โรงพยาบาลไม่ได้กาหนดนโยบาย แต่ดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข”
(ผูบ้ ริหารและผูใ้ ห้บริการ โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
ส่วนนโยบายของโรงพยาบาลเอกชน ค่อนข้างมีความหลากหลาย โดยส่วนใหญ่เป็นการจัดให้มี
บริการตามนโยบายของผู้บริหาร ส่วนหนึ่งปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ (สปสช.) แต่ไม่เคร่งครัดมากนั ก
ในขณะทีบ่ างส่วนไม่ได้กาหนดเป็นนโยบายให้บริการวางแผนครอบครัว/คุมกาเนิดเป็นการเฉพาะ แต่จะ
เน้นการให้บริการการรักษาโดยทั่วไป ซึ่งมีการให้บริการวางแผนครอบครัว การให้ความรู้ การให้การ
ปรึกษา และการจัดบริการยาฉีดคุมกาเนิดสาหรับการคุมกาเนิดตามที่ผู้รับบริการต้องการรวมอยู่ด้วย
อนึง่ โรงพยาบาลเอกชนทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่รับผู้มาใช้บริการที่ใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(บัตรทอง) และสิทธิประกันสังคม
“โรงพยาบาลไม่ได้กาหนดเป็นนโยบาย แต่เป็นบริการที่โรงพยาบาลจัดไว้”
“ทาตามนโยบายของรัฐ แต่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษร และโรงพยาบาลไม่รับ 30
บาท และประกันสังคม”
“ทาตามนโยบายสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและผูอ้ านวยการโรงพยาบาล”
(ผูบ้ ริหารและผูใ้ ห้บริการ โรงพยาบาลเอกชน)
กล่าวโดยสรุป โรงพยาบาลทุก แห่งมีความเห็นว่านโยบายจากส่วนกลางเรื่องการวางแผน
ครอบครัวและการคุมกาเนิดในด้านการให้บริการคุมกาเนิดสาหรับผู้รับบริการทุกสิทธิตามนโยบาย
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นนโยบายที่ดี เพราะจะช่วยลดปัญหาทางสังคมได้ สามารถแก้ปัญหา
ด้านการเข้าถึงบริการของประชากรกลุ่มต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม รวมทั้งช่วยลดขั้นตอนการ
ให้บริการ ทาให้สะดวกรวดเร็วขึ้น
ส่วนการกาหนดนโยบายในระดับ โรงพยาบาลนั้น พบว่า มีความแตกต่างกันตามประเภทและ
ศักยภาพของโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับนโยบายการ
คุมกาเนิดและวางแผนครอบครัวมาจากส่วนกลาง ผ่านทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยอาจมี
หรือไม่มีนโยบายใหม่ที่กาหนดขึ้น เองเป็นการเฉพาะ โรงพยาบาลนอกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขรับนโยบายจากกรมต้นสังกัด รวมทั้งดาเนินงานตามระบบหลักประกันสุขภพถ้วนหน้า ส่วน
โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการคุมกาเนิดและวางแผนครอบครัว
เป็นการเฉพาะ โดยมีโรงพยาบาลส่วนหนึ่งดาเนินงานตามนโยบาย/แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
หรื อ ส านั ก งานหลั ก ประกั นสุ ข ภาพแห่ง ชาติ (สปสช.) และส่ วนหนึ่ ง ด าเนิ นงานในลั กษณะเป็ นการ
ให้บริการตามปกติซึ่งไม่ครอบคลุมทุกวิธีการให้บริการคุมกาเนิด สาหรับโรงพยาบาลเอกชนมักเป็นการ
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จัด ให้มีบ ริก ารตามนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งส่วนหนึ่งปฏิบัติตามเป็นนโยบายของรัฐ (สปสช.) และมี
โรงพยาบาลจานวนหนึ่งไม่ได้กาหนดเป็นนโยบายการให้บริการวางแผนครอบครัว/คุมกาเนิด แต่จะเน้น
การให้บริการรักษาโดยทั่วไป ซึ่งมีการให้บริการวางแผนครอบครัว รวมอยู่ด้วย อนึ่ง เนื่องจากการรับ
บริการวางแผนครอบครัวจากโรงพยาบาลเอกชนต้องเสียค่าใช้จ่าย และโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปไม่รับ
ผู้มาใช้บริก ารที่ใช้สิท ธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสิทธิป ระกันสังคม ทาให้มีผู้มารับ
บริการไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลของรัฐ

1.2 การจัดบริการคุมกาเนิดของโรงพยาบาล
การจั ด บริ ก ารคุ ม ก าเนิ ด ของโรงพยาบาลตามนโยบายการวางแผนครอบครั ว และการ
คุมกาเนิดในด้านวิธีการจัดบริการคุมกาเนิดสาหรับผูร้ ับบริการทุกสิทธิ ผลการศึกษามีดังนี้
1.2.1 ด้านสิทธิ
ภาพรวมการจัดบริการคุมกาเนิดตามสิทธิต่างๆ ของโรงพยาบาลทุกประเภท จานวนทั้งหมด
591 แห่ง มีการจัดบริการคุมกาเนิดครบทุกสิทธิ โดยเฉพาะสิทธิการจ่ายค่าบริการเองทุกโรงพยาบาลมี
จัดบริการครบทุกแห่ง (ร้อยละ 100) สาหรับสิทธิ สปสช. และสิทธิข้าราชการ มีจานวนโรงพยาบาล
จัดบริการเท่ากัน คือร้อยละ 88.8 รองลงมาคือ สิทธิประกันสังคม สิทธิประกันแรงงานต่างด้าว ร้อยละ
87.0, 74.8 ตามลาดับ ส่วนสิทธิประกันเอกชนมีจานวนโรงพยาบาลจัดบริการน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 46.7
เมื่ อ จ าแนกตามประเภทโรงพยาบาล
พบว่ า โรงพยาบาลของรั ฐ ในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน มีก าร
จัดบริการตามสิทธิตา่ งๆ ดังนี้
- โรงพยาบาลศูนย์ มีก ารจัดบริก ารสิท ธิ สปสช. สิท ธิป ระกั นสังคม และสิท ธิข้าราชการ
เท่ากัน คือ ร้อยละ 100.0 จัดบริการตามสิทธิประกันแรงงานต่างด้าว ร้อยละ 91.7 และสิทธิประกัน
เอกชน ร้อยละ 58.3
- โรงพยาบาลทั่วไป มีการจัดบริการสิท ธิ สปสช. สิทธิประกันสังคม และสิท ธิข้าราชการ
เท่ากัน คือ ร้อยละ 100.0 สิทธิประกันแรงงานต่างด้าว ร้อยละ 97.6 และสิทธิประกันเอกชน ร้อยละ 56.1
- โรงพยาบาลชุมชน มีการจัด บริการสิท ธิ สปสช. และสิทธิ ข้าราชการเท่ากั น คือ ร้อยละ
100.0 สิทธิประกันสังคม ร้อยละ 96.9 สิทธิประกันแรงงานต่างด้าว ร้อยละ 88.5 และสิทธิประกัน
เอกชนมีเพียง ร้อยละ 50.8
โรงพยาบาลนอกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดบริการสิทธิข้าราชการ
ร้อยละ 81.8 สิทธิ สปสช. และสิทธิประกันสังคมเท่ากัน คือ ร้อยละ 63.6 จัดบริการสิทธิประกัน
แรงงานต่างด้าว และสิทธิประกันเอกชนเท่ากัน คือ ร้อยละ 18.2
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ส่วนโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดบริการสิทธิข้าราชการ และสิทธิ
สปสช. ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันตามลาดับคือ ร้อยละ 83.8 และ 81.1 ตามลาดับ สิทธิประกันสังคม
ร้อยละ 67.6 สิทธิแรงงานต่างด้าว ร้อยละ 29.7 และสิทธิประกันเอกชน ร้อยละ 16.2
โรงพยาบาลเอกชน มีการจัดบริการสิทธิประกันเอกชน และสิทธิประกันสังคม ในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกันตามลาดับคือ ร้อยละ 35.2 และ 32.4 ตามลาดับ สิทธิ สปสช. ร้อยละ 22.5 สาหรับสิทธิ
ข้าราชการและสิทธิประกันแรงงานต่างด้าวมีการจัดบริการน้อย เพียงร้อยละ 18.3 และ 9.9 ตามลาดับ
ผลการศึกษาการจัดบริการคุมกาเนิดตามสิทธิต่างๆ ของโรงพยาบาล ดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 จานวนและร้อยละโรงพยาบาลที่มีการจัดบริการคุมกาเนิดจาแนกตามสิทธิ
และประเภทของโรงพยาบาล
ประเภท
โรงพยาบาล

จานวน
โรงพยาบาล

ประเภทสิทธิ
สปสช.

ประกัน
สังคม

ข้าราชการ

ประกันแรงงาน
ต่างด้าว

ประกัน
เอกชน

จ่ายเอง

12
(100.0)
41
(100.0)
419
(100.0)
7
(63.6)

12
(100.0)
41
(100.0)
406
(96.9)
7
(63.6)

12
(100.0)
41
(100.0)
419
(100.0)
9
(81.8)

11
(91.7)
40
(97.6)
371
(88.5)
2
(18.2)

7
(58.3)
23
(56.1)
213
(50.8)
2
(18.2)

12
(100.0)
41
(100.0)
419
(100.0)
11
(100.0)
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30
(81.1)

25
(67.6)

31
(83.8)

11
(29.7)

6
(16.2)

25
(67.6)

โรงพยาบาลเอกชน

71

รวม

591

16
(22.5)
525
(88.8)

23
(32.4)
514
(87.0)

13
(18.3)
525
(88.8)

7
(9.9)
442
(74.8)

25
(35.2)
276
(46.7)

71
(100.0)
591
(100.0)

โรงพยาบาลศูนย์

12

โรงพยาบาลทั่วไป

41

โรงพยาบาลชุมชน

419

โรงพยาบาลนอก
สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
โรงพยาบาลนอก
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

11

1.2.2 วิธีการจัดบริการคุมกาเนิด
วิธีการจัดบริการคุมกาเนิดในการศึกษานี้ ได้แก่ ยาเม็ดคุมกาเนิดฮอร์โมนรวม ยาเม็ดคุมกาเนิด
ชนิดฮอร์โมนเดี่ยวสาหรับสตรีให้นมบุตร ยาเม็ดคุมกาเนิดแบบฉุกเฉิน ยาฉีดคุมกาเนิด ถุงยางอนามัย
ห่วงอนามัยฮอร์โมน ห่วงอนามัย Cu T 380 A ห่วงอนามัย ML Cu 375 ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 1 หลอด
ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 2 หลอด หมันหญิง และหมันชาย
ภาพรวมผลการศึกษาวิธีการจัดบริการคุมกาเนิดของโรงพยาบาลทุกประเภทและทุกสิท ธิ
พบว่า วิธีการคุมกาเนิดที่โรงพยาบาลจัดบริการมากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ ยาฉีดคุมกาเนิด ยาเม็ด
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คุมกาเนิดฮอร์โมนรวม ถุงยางอนามัย (ร้อยละ 96.4, 94.4 และ 85.3 ตามลาดับ) รองลงมาคือ การทาหมันหญิง
ร้อยละ 64.1 ยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวสาหรับสตรีให้นมบุตร ร้อยละ 52.6 ยาฝังคุมกาเนิด
ชนิด 1 หลอด ร้อยละ 46.0 ห่วงอนามัย ML Cu 375 ร้อยละ 43.5
วิธีการคุมกาเนิดที่โรงพยาบาลจัดบริการน้อยที่สุดหรืออีกนัยหนึ่งคือ เป็นวิธีการที่โรงพยาบาล
จานวนมากไม่มีการให้บริการ คือ วิธีการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร ได้แก่ ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 2 หลอด
ร้อยละ 19.3 ห่วงอนามัย Cu T 380 A ร้อยละ 13.0 และห่วงอนามัยฮอร์โมน ร้อยละ 12.2 และเป็นที่น่า
สังเกตว่า วิธีการคุมกาเนิดแบบชั่วคราวชนิดยาเม็ดคุมกาเนิดแบบฉุกเฉิน เป็นวิธีการที่โรงพยาบาลร้อยละ
72.8 ไม่มีการจัดบริการ
การที่ห่วงอนามัยฮอร์โมนเป็นวิธีการคุมกาเนิดที่โรงพยาบาลจัดบริการน้อยที่สุดเนื่องจาก
ห่วงอนามัยฮอร์โมนใช้ในกรณีรักษาภาวะที่เลือดประจาเดือนออกมากผิดปกติ อาการปวดท้องน้อย
เรือ้ รัง หรือปวดประจาเดือนจากภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มากกว่าการคุมกาเนิด และมีราคา
อันละประมาณ 6,000 บาท ซึ่งสูงกว่าห่วงอนามัยชนิดอื่น ห่วงอนามัยฮอร์โมนคุมกาเนิดได้นาน 5 ปี
เช่นเดียวกับ ห่วงอนามัย ML Cu 375 ราคาอันละ 225 บาทเท่านั้น
โดยเหตุผลที่ไม่มีการจัดบริการตามลาดับจากมากไปน้อย คือ มีปริมาณการใช้หรือจานวนผู้มา
รับบริการน้อย ราคาสูง และไม่มีบุคลากรให้บริการ นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่มีการจัดบริการ
ได้แก่ ไม่มีการนาเสนอยาเข้าคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC) และ PTC ไม่อนุมัติเพราะไม่
มีในบัญชีรายการของโรงพยาบาล ราคายาเกินราคากลางทาให้ผิดระเบียบ ไม่มีบริษัทยามาเสนอขาย ไม่
มีแพทย์เฉพาะทาง และผูร้ ับบริการไม่ร้องขอ (ตารางที่ 4.7)
สาหรับข้อมูลการจัดบริการวิธีการคุมกาเนิดแบบชั่วคราวชนิดยาเม็ดคุมกาเนิดแบบฉุกเฉิน จาก
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 ได้เห็นชอบให้มีการจัดบริการช่วยเหลือเด็กและสตรี
ในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงขึ้นในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขจึงได้รับนโยบายดังกล่าวไป
ดาเนินการ โดยสั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัด จัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤต
จากความรุนแรงขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ศูนย์พึ่งได้” (One Stop Service Crisis
Center หรือ OSCC) กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทาคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูก
กระทารุนแรง ขึน้ ในปี พ.ศ. 2544 เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทา
รุนแรงของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการปรับปรุงครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2547
และปรับปรุงเนื้อหาครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ตามแนวทางปฏิบัติในกรณีเด็กและสตรีถูกกระทารุนแรงทางเพศเกี่ยวกับ
การปูองกันการตั้งครรภ์ในวั ยรุ่น โรงพยาบาลจะต้องจัดเตรีย มยาปูองกั นการตั้งครรภ์ คือ ยาเม็ด
คุ มก าเนิ ดแบบฉุ กเฉิ น ไว้ใ ห้ บ ริ ก าร แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ แ ต่ ล ะปี จ ะมี จ านวนผู้ รั บ บริ ก ารน้ อ ยมากหาก
โรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนจัดเตรียมยาไว้จะหมดอายุทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ใช้และมีราคาสูง
กว่ายาเม็ด คุ มก าเนิดชนิด ฮอร์โ มนรวม โรงพยาบาลสามารถใช้ย าเม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวม
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แทนยาเม็ดคุมกาเนิดแบบฉุกเฉินตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดไว้ให้ใช้แทนกันได้ นอกจากนี้โรงพยาบาล
ชุมชนบางแห่งได้ส่งต่อผูร้ ับบริการไปรับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป
จากข้อมูลที่พบว่ามีโรงพยาบาลที่ไม่มีการจัดบริการยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดต่างๆ โดยให้เหตุผล
ว่ า ไม่ มี บุ ค ลากรให้ บ ริ ก าร จะพบในโรงพยาบาลบางแห่ ง ของโรงพยาบาลนอกสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลั ดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน
ที่ไม่ได้สมัครเป็นหน่วยบริการของ สปสช. โรงพยาบาลเหล่านี้จะไม่มีบุคลากรเฉพาะที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการให้บริการวางแผนครอบครัว เมื่อผู้รับบริการมาขอรับบริการจะไม่มกี ารให้บริการ
ตารางที่ 4.7 จานวนและร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการจัดบริการคุมกาเนิด จาแนกตามวิธีการคุมกาเนิด
การจัดบริการ

*

เหตุผลทีไ่ ม่มีการจัดบริการ

จัดบริการ

ไม่มี
จัดบริการ

ผู้มารับบริการน้อย

ราคาสูง

ไม่มบี ุคลากร
ให้บริการ

ยาเม็ดคุมกาเนิดฮอร์โมนรวม

558
(94.4)

33
(5.6)

18
(54.5)

5
(15.2)

3
(9.1)

ยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว
สาหรับสตรีให้นมบุตร

311
(52.6)
161
(27.2)
570
(96.4)
504
(85.3)

280
(47.4)
430
(72.8)
21
(3.6)
87
(14.7)

127
(45.4)
177
(41.2)
7
(33.3)
28
(32.2)

65
(23.2)
51
(11.9)
5
(5.7)

11
(3.9)
16
(3.7)
3
(14.3)
5
(5.7)

72
(12.2)
77
(13.0)
257
(43.5)
272
(46.0)
114
(19.3)

519
(87.8)
514
(87.0)
334
(56.5)
319
(54.0)
477
(80.7)

199
(38.3)
214
(41.6)
154
(46.1)
125
(39.2)
165
(34.6)

95
(18.3)
68
(13.2)
45
(13.5)
106
(33.2)
119
(24.9)

80
(15.4)
72
(14.0)
56
(16.8)
43
(13.5)
65
(13.6)

379
(64.1)
213
(36.0)

212
(35.9)
378
(64.0)

-

-

-

-

-

-

วิธีการคุมกาเนิด
วิธีคุมกาเนิดแบบชั่วคราว

ยาเม็ดคุมกาเนิดแบบฉุกเฉิน
ยาฉีดคุมกาเนิด
ถุงยางอนามัย
วิธีคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร
ห่วงอนามัยฮอร์โมน
ห่วงอนามัย Cu T 380 A
ห่วงอนามัย ML Cu 375
ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 1 หลอด
ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 2 หลอด
วิธีคุมกาเนิดแบบถาวร
ทาหมันหญิง
ทาหมันชาย

* เลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล และมีโรงพยาบาลบางแห่งไม่ระบุเหตุผล
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เฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลที่ระบุว่ามีการจัดบริการคุมกาเนิดวิธีต่างๆ นั้น มีรายละเอียด
การจัดบริการจาแนกตามวิธีการคุมกาเนิด ดังนี้
ยาเม็ดคุมกาเนิดฮอร์โมนรวม มีโรงพยาบาลที่จัดบริการคุมกาเนิดวิธีการนี้ จานวน 558 แห่ง
พบว่าโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลนอกสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีจัดบริการครบทุกแห่ง โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 17 แห่ง
และโรงพยาบาลเอกชน 58 แห่ง
ยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวสาหรับสตรีให้นมบุ ตร มีโรงพยาบาลที่จัดบริการ
คุมกาเนิดวิธีการนี้ จานวน 311 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ 5 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 25 แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน 219 แห่ง โรงพยาบาลนอกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 8 แห่ง
โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 12 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 42 แห่ง
ยาเม็ดคุมกาเนิดแบบฉุกเฉิน มีโรงพยาบาลที่จัดบริการคุมกาเนิดวิธีการนี้ จานวน 161 แห่ง
ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ 4 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 13 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 105 แห่ง โรงพยาบาล
นอกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3 แห่ง โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
8 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 28 แห่ง
ยาฉีดคุมกาเนิด มีโรงพยาบาลที่จัดบริการคุมกาเนิดวิธีการนี้ จานวน 570 แห่ง พบว่า
โรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลทั่ ว ไป โรงพยาบาลชุ ม ชน และโรงพยาบาลนอกสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีจัดบริการครบทุกแห่ง โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 23 แห่ง
และโรงพยาบาลเอกชน 64 แห่ง
ถุงยางอนามัย มีโ รงพยาบาลที่จัดบริก ารคุมกาเนิดวิธี การนี้ จานวน 504 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลศูนย์ 11 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 37 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 392 แห่ง โรงพยาบาลนอก
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 8 แห่ง โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 24 แห่ง
และโรงพยาบาลเอกชน 32 แห่ง
ห่วงอนามัยฮอร์โมน มีโรงพยาบาลที่จัดบริการคุมกาเนิดวิธีการนี้ จานวน 72 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 5 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 30 แห่ง โรงพยาบาลนอกสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3 แห่ง โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 7 แห่ง และ
โรงพยาบาลเอกชน 26 แห่ง
ห่วงอนามัย Cu T 380 A มีโรงพยาบาลที่จัดบริการคุมกาเนิดวิธีการนี้ จานวน 77 แห่ง
ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ 3 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 9 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 50 แห่ง โรงพยาบาลนอก
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2 แห่ง โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 4 แห่ง
และโรงพยาบาลเอกชน 9 แห่ง
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ห่วงอนามัย ML Cu 375 มีโรงพยาบาลที่จัดบริการคุมกาเนิดวิธีการนี้ จานวน 257 แห่ง
ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ 7 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 26 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 167 แห่ง โรงพยาบาล
นอกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 8 แห่ง โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
11 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 38 แห่ง
ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 1 หลอด มีโรงพยาบาลที่จัดบริการคุมกาเนิดวิธีการนี้ จานวน 272 แห่ง
ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ 5 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 21 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 199 แห่ง โรงพยาบาล
นอกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 9 แห่ง โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 11 แห่ง
และโรงพยาบาลเอกชน 27 แห่ง
ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 2 หลอด มีโรงพยาบาลที่จัดบริการคุมกาเนิดวิธีการนี้ จานวน 144 แห่ง
ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ 4 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 13 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 72 แห่ง โรงพยาบาลนอก
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4 แห่ง โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 7 แห่ง
และโรงพยาบาลเอกชน 14 แห่ง
หมันหญิง มีโรงพยาบาลที่จัดบริการคุมกาเนิดวิธีการนี้ จานวน 379 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
ศูนย์จัดบริการครบทุกแห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 40 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 249 แห่ง โรงพยาบาลนอก
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6 แห่ง โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 19 แห่ง
และโรงพยาบาลเอกชน 53 แห่ง
หมันชาย มีโรงพยาบาลทีจ่ ัดบริการคุมกาเนิดวิธีการนี้ จานวน 213 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์
10 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 35 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 102 แห่ง โรงพยาบาลนอกสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4 แห่ง โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 14 แห่ง และโรงพยาบาล
เอกชน 48 แห่ง
โดยภาพรวมพบว่าวิธีการคุมกาเนิดที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่จัดบริการมากใน 3 อันดับแรกใน
สิทธิทุกประเภท คือ ยาฉีดคุมกาเนิด ยาเม็ดคุมกาเนิดฮอร์โมนรวม ถุงยางอนามัย รองลงมาคือ หมันหญิง
ยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวสาหรับสตรีให้นมบุตร ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 1 หลอด ห่วงอนามัย
ML Cu 375 หมันชาย ส่วนวิธีการคุมกาเนิดที่โรงพยาบาลให้บริการน้อยที่สุดคือ ห่วงอนามัยฮอร์โมน
ห่วงอนามัย Cu T 380 A และยาฝังคุมกาเนิดชนิด 2 หลอด ดังตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 จานวนและร้อยละของวิธีการจัดบริการคุมกาเนิด จาแนกตามประเภทของโรงพยาบาล
วิธีการจัดบริการคุมกาเนิด

ประเภท
โรงพยาบาล

จานวน
โรงพยาบาล

ยาเม็ด
คุมกาเนิด
ฮอร์โมนรวม

ยาเม็ดคุม
กาเนิดชนิด
ฮอร์โมนเดี่ยว
สาหรับสตรีให้
นมบุตร

ยาเม็ด
ยาฉีด
คุมกาเนิด คุมกาเนิด
แบบฉุกเฉิน

ถุงยาง
อนามัย

ห่วง
อนามัย
ฮอร์โมน

ห่วงอนามัย ห่วงอนามัย ยาฝังคุม ยาฝังคุม
Cu T 380 A ML Cu 375 กาเนิดชนิด กาเนิดชนิด หมันหญิง หมันชาย
1 หลอด
2 หลอด

โรงพยาบาลศูนย์

12

12
(100.0)

5
(41.7)

4
(33.3)

12
(100.0)

11
(91.7)

1
(8.3)

3
(25.0)

7
(58.3)

5
(41.7)

4
(33.3)

12
(100.0)

10
(83.3)

โรงพยาบาลทั่วไป

41

41
(100.0)

25
(61.0)

13
(31.7)

41
(100.0)

37
(90.2)

5
(12.2)

9
(22.0)

26
(63.4)

21
(51.2)

13
(31.7)

40
(97.6)

35
(85.4)

โรงพยาบาลชุมชน

419

โรงพยาบาลนอกสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

11

419
(100.0)
11
(100.0)

219
(52.3)
8
(72.7)

105
(25.1)
3
(27.3)

419
(100.0)
11
(100.0)

392
(93.6)
8
(72.7)

30
(7.2)
3
(27.3)

50
(11.9)
2
(18.2)

167
(39.9)
8
(72.7)

199
(47.5)
9
(81.8)

72
(17.2)
4
(36.4)

249
(59.4)
6
(54.6)

102
(24.3)
4
(36.4)

โรงพยาบาลนอกสังกัด
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

37

17
(45.9)

12
(32.4)

8
(21.6)

23
(62.2)

24
(64.9)

7
(18.9)

4
(10.8)

11
(29.7)

11
(29.7)

7
(18.9)

19
(51.4)

14
(37.8)

โรงพยาบาลเอกชน

71

58
(81.7)

42
(59.2)

28
(39.4)

64
(90.1)

32
(45.1)

26
(36.6)

9
(12.7)

38
(53.5)

27
(38.0)

14
(19.7)

53
(74.7)

48
(67.6)

591

558
(94.4)

311
(52.6)

161
(27.2)

570
(96.4)

504
(85.3)

72
(12.2)

77
(13.0)

257
(43.5)

272
(46.0)

114
(19.3)

379
(64.1)

213
(36.0)

รวม
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เมื่อพิจารณาวิธีการจัดบริการตามสิทธิประเภทต่างๆ พบว่า สิทธิ สปสช. สิทธิประกันสังคม
และสิทธิขา้ ราชการ วิธีการคุมกาเนิดที่โรงพยาบาลทุกประเภทจัดบริการมากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ
ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกาเนิดฮอร์โมนรวม ยาฉีดคุมกาเนิด สิทธิประกันแรงงานต่างด้าว วิธีการ
คุมกาเนิด ที่โรงพยาบาลทุกประเภทจัดบริการมากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ ถุงยางอนามัย ยาฉีด
คุมกาเนิด ยาเม็ดคุมกาเนิดฮอร์โมนรวม สิทธิประกันเอกชน และสิทธิจ่ายเอง วิธีการคุมกาเนิดที่
โรงพยาบาลทุกประเภทจัด บริก ารซึ่งจะแตกต่างจากสิท ธิอื่นๆ สาหรับสิทธิประกั นเอกชน วิธีก าร
คุมกาเนิดที่โรงพยาบาลทุกประเภทจัดบริการมากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ ห่วงอนามัย Cu T 380 A
ถุ งยางอนามัย หมันชาย และสิทธิ จ่ายเอง ที่จัด บริก ารมากที่สุด ใน 3 อั นดับ แรก คือ ห่ วงอนามั ย
ฮอร์โมน ยาเม็ดคุมกาเนิดแบบฉุกเฉิน ห่วงอนามัย Cu T 380 A รองลงมาวิธีการคุมกาเนิดที่
โรงพยาบาลทุกประเภทจัดบริการตามสิทธิประเภทต่างๆ คือ การทาหมันหญิง ยกเว้นสิทธิจ่ายเอง
วิธีการคุมกาเนิดที่โรงพยาบาลทุกประเภทจัดบริการคือ ยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวสาหรับ
สตรีให้นมบุตร ดังตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 จานวนและร้อยละของประเภทสิทธิจาแนกตามวิธีการคุมกาเนิด
ประเภทสิทธิ
วิธกี ารคุมกาเนิด
วิธีการคุมกาเนิดแบบชั่วคราว
ยาเม็ดคุมกาเนิดฮอร์โมนรวม
ยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว
สาหรับสตรีให้นมบุตร
ยาเม็ดคุมกาเนิดแบบฉุกเฉิน
ยาฉีดคุมกาเนิด
ถุงยางอนามัย
วิธีคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร
ห่วงอนามัยฮอร์โมน
ห่วงอนามัย Cu T 380 A
ห่วงอนามัย ML Cu 375
ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 1 หลอด
ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 2 หลอด
วิธีคุมกาเนิดแบบถาวร
หมันหญิง
หมันชาย
*

รวม

สปสช.

ประกันสังคม

ข้าราชการ ประกันแรงงาน ประกัน
ต่างด้าว
เอกชน

จ่ายเอง

496 (88.9)

491 (88.0)

480 (86.0)

420 (75.3)

273 (48.9)

434 (77.8) 558 (100.0)

258 (83.0)

257 (82.6)

251 (80.7)

224 (72.0)

149 (47.9)

250 (80.4) 311 (100.0)

127 (78.9)
504 (88.4)
476 (94.4)

124 (77.0)
502 (88.0)
458 (90.9)

122 (75.8)
489 (85.8)
446 (88.5)

107 (66.5)
434 (76.1)
403 (78.0)

79 (49.0)
275 (48.3)
258 (51.2)

135 (83.9) 161 (100.0)
439 (77.0) 570 (100.0)
363 (72.0) 504 (100.0)

33 (45.8)
64 (83.1)
208 (80.9)
232 (85.3)
91 (79.8)

31 (43.0)
59 (76.6)
196 (76.3)
192 (70.6)
79 (69.3)

33 (45.8)
58 (75.3)
193 (75.1)
192 (70.6)
77 (67.5)

26 (36.1)
53 (68.8)
159 (61.9)
145 (53.3)
61 (53.5)

26 (36.1)
40 (52.0)
122 (47.5)
104 (38.2)
51 (44.7)

62 (86.1)
63 (81.8)
206 (80.2)
191 (70.2)
89 (78.0)

327 (86.3)
163 (76.5)

317 (83.6)
160 (75.1)

300 (79.2)
155 (72.8)

265 (69.9) 186 (49.1)
132 (62.0) 107(50.2)

72 (100.0)
77 (100.0)
257 (100.0)
272 (100.0)
114 (100.0)

280 (73.9) 379 (100.0)
171 (80.3) 213 (100.0)

ตอบได้มากกว่า 1 สิทธิ
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1.2.3 ด้านการบริหารจัดการเวชภัณฑ์
การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ในการศึกษานี้ หมายถึง ชนิดเวชภัณฑ์ที่มีการจัดซื้อ ผู้ดาเนินการ
จัดซือ้ วิธีการจัดซือ้ และผูต้ ัดสินใจจัดซื้อ
ภาพรวมผลการจัดหาเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลที่มีการจัดบริการคุมกาเนิดวิธีการต่างๆ นั้น จะ
สอดคล้องกับวิธีการที่โรงพยาบาลมีจัดบริการ ได้แก่ ยาเม็ดคุมกาเนิดฮอร์โมนรวม ยาเม็ดคุมกาเนิด
ชนิดฮอร์โมนเดี่ยวสาหรับสตรีให้นมบุตร ยาเม็ดคุมกาเนิดแบบฉุกเฉิน ยาฉีดคุมกาเนิด ถุงยางอนามัย
ห่วงอนามัยฮอร์โมน ห่วงอนามัย Cu T 380 A ห่วงอนามัย ML Cu 375 ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 1 หลอด
ยาฝังคุมกาเนิด ชนิด 2 หลอด โดยพบว่า การจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์คุมกาเนิดแบบชั่วคราว ได้แก่
ยาเม็ดคุมกาเนิดทุกชนิด และยาฉีดคุมกาเนิด โรงพยาบาลมากกว่าร้อยละ 67 ดาเนินการจัดซื้อเอง
ยกเว้นถุงยางอนามัย ที่โรงพยาบาลมีการจัดซื้อเองร้อยละ 39.7 ส่วนเวชภัณฑ์คุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร
(ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกาเนิด) พบว่า ห่วงอนามัย ML Cu 375 และยาฝังคุมกาเนิดชนิด 1 หลอด
โรงพยาบาลมากกว่าร้อยละ 70 ดาเนินการจัดซื้อเอง สาหรับการจัดซื้อโดยวิธีอื่นๆ คือ จัดซื้อโดย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วส่งต่อมายังโรงพยาบาลอาเภอ/ชุมชน ผู้ดาเนินการจัดซื้อคือ กลุ่มงาน
เภสัชกรรม/เภสัชกร หัวหน้าพัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุด้านยา/แผนกคลังยาและเวชภัณฑ์ หัวหน้ากลุ่มการ
พยาบาล ดังตารางที่ 4.10
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ตารางที่ 4.10 จานวนและร้อยละของโรงพยาบาลที่ดาเนินการจัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์คุมกาเนิด
จาแนกตามชนิดเวชภัณฑ์คุมกาเนิด
ผู้ดาเนินการจัดซื้อ
จานวนโรงพยาบาล
ชนิดเวชภัณฑ์
ที่จัดบริการ
จัดซื้อเอง
อื่นๆ
วิธีคุมกาเนิดแบบชั่วคราว
ยาเม็ดคุมกาเนิดฮอร์โมนรวม

558

ยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวสาหรับ
สตรีให้นมบุตร

311

ยาเม็ดคุมกาเนิดแบบฉุกเฉิน

161

ยาฉีดคุมกาเนิด

570

ถุงยางอนามัย

504

416
(74.6)
209
(67.2)
108
(67.1)
419
(73.5)
200
(39.7)

142
(25.4)
102
(32.8)
53
(32.9)
151
(26.5)
304
(60.3)

31
(43.1)
39
(50.7)
184
(71.6)
199
(73.2)
70
(61.4)

41
(56.9)
38
(49.3)
73
(28.4)
73
(26.8)
44
(38.6)

วิธีคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร
ห่วงอนามัยฮอร์โมน

72

ห่วงอนามัย Cu T 380 A

77

ห่วงอนามัย ML Cu 375

257

ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 1 หลอด

272

ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 2 หลอด
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กล่ า วเฉพาะในส่ ว นของโรงพยาบาลที่ ร ะบุ ว่ า มี ก ารจั ด ซื้ อ เวชภั ณ ฑ์ คุ ม ก าเนิ ด เองนั้ น มี
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดซือ้ และผูต้ ัดสินใจจัดซื้อ จาแนกตามชนิดเวชภัณฑ์การคุมกาเนิด ดังนี้
ยาเม็ดคุมกาเนิดฮอร์โมนรวม มีโรงพยาบาลที่ดาเนินการจัดซื้อเองจานวน 416 แห่ง โดย
จัดซื้อกับบริษัทยาโดยตรง จานวน 363 แห่ง (ร้อยละ 87.3) จัดซื้อตามราคาที่ตกลงโดยคณะกรรมการยา
ระดับเขตและจังหวัด จานวน 204 แห่ง (ร้อยละ 49.0) ผู้ตัดสินใจจัดซื้อคือคณะกรรมการโรงพยาบาล
จานวน 297 แห่ง (ร้อยละ 71.4) และผูบ้ ริหารโรงพยาบาล จานวน 211 แห่ง (ร้อยละ 50.7)
ยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวสาหรับสตรีให้นมบุตร มีโรงพยาบาลที่ดาเนินการจัดซือ้ เอง
จานวน 209 แห่ง โดยจัดซื้อกับบริษัทยาโดยตรง จานวน 202 แห่ง (ร้อยละ 96.7) จัดซื้อตามราคาที่ตกลง
โดยคณะกรรมการยาระดับเขตและจังหวัด จานวน 63 แห่ง (ร้อยละ 30.1) ผู้ตัดสินใจจัดซื้อคือ
คณะกรรมการโรงพยาบาล จานวน 168 แห่ง (ร้อยละ 80.4) และผู้บริหารโรงพยาบาล จานวน 88 แห่ง
(ร้อยละ 42.1)
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ยาเม็ดคุมกาเนิดแบบฉุกเฉิน มีโรงพยาบาลที่ดาเนินการจัดซื้อเองจานวน 108 แห่ง โดยจัดซื้อ
กับบริษัทยาโดยตรง จานวน 108 แห่ง (ร้อยละ 100.0) จัดซื้อตามราคาที่ตกลงโดยคณะกรรมการยาระดับ
เขตและจังหวัด จานวน 21 แห่ง (ร้อยละ 19.4) ผู้ตัดสินใจจัดซื้อคือคณะกรรมการโรงพยาบาล จานวน 80 แห่ง
(ร้อยละ 74.1) และผูบ้ ริหารโรงพยาบาล จานวน 45 แห่ง (ร้อยละ 41.7)
ยาฉีดคุมกาเนิด มีโรงพยาบาลที่ดาเนินการจัดซื้อเองจานวน 419 แห่ง โดยจัดซื้อกับบริษัทยา
โดยตรง จานวน 351 แห่ง (ร้อยละ 83.8) จัดซื้อตามราคาที่ตกลงโดยคณะกรรมการยาระดับเขตและ
จังหวัด จานวน 218 แห่ง (ร้อยละ 52.0) ผู้ตัดสินใจจัดซื้อคือคณะกรรมการโรงพยาบาล จานวน 294 แห่ง
(ร้อยละ 70.2) และผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเป็นผู้ตัดสินใจ จานวน 204 แห่ง (ร้อยละ 48.7)
ถุงยางอนามัย มีโรงพยาบาลที่ดาเนินการจัดซื้อเองจานวน 200 แห่ง โดยจัดซื้อกับบริษัทยา
โดยตรง จานวน 200 แห่ง (ร้อยละ 100.0) จัดซื้อตามราคาที่ตกลงโดยคณะกรรมการยาระดับเขตและ
จังหวัด จานวน 78 แห่ง (ร้อยละ 39.0) ผู้ตัดสินใจจัดซื้อคือคณะกรรมการโรงพยาบาล จานวน 160 แห่ง
(ร้อยละ 80.0) และผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเป็นผูต้ ัดสินใจ จานวน 118 แห่ง (ร้อยละ 59.0)
ห่วงอนามัยฮอร์โมน มีโรงพยาบาลที่ดาเนินการจัดซื้อเองจานวน 31 แห่ง เป็นการจัดซื้อกับ
บริษัทยาโดยตรง จานวน 31 แห่ง (ร้อยละ 100.0) จัดซื้อตามราคาที่ตกลงโดยคณะกรรมการยาระดับเขต
และจังหวัด จานวน 3 แห่ง (ร้อยละ 9.7) ผู้ตัดสินใจจัดซื้อคือคณะกรรมการโรงพยาบาล จานวน 25 แห่ง
(ร้อยละ 80.6) และผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเป็นผู้ตัดสินใจ จานวน 11 แห่ง (ร้อยละ 35.5)
ห่วงอนามัย Cu T 380 A มีโรงพยาบาลที่ดาเนินการจัดซื้อเองจานวน 39 แห่ง เป็นการจัดซื้อ
ตามราคาที่ตกลงโดยคณะกรรมการยาระดับเขตและจังหวัด จานวน 39 แห่ง (ร้อยละ 100.0) จัดซื้อกับ
บริษัทยาโดยตรง 12 แห่ง (ร้อยละ 30.8) ผู้ตัดสินใจจัดซื้อคือผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นผู้ตัดสินใจ จานวน
22 แห่ง (ร้อยละ 56.4) และคณะกรรมการโรงพยาบาล จานวน 21 แห่ง (ร้อยละ 53.8)
ห่วงอนามัย ML Cu 375 มีโรงพยาบาลที่ดาเนินการจัดซื้อเองจานวน 184 แห่ง เป็นการ
จัด ซื้อ กั บ บริษั ท ยาโดยตรง จานวน 184 แห่ ง (ร้อ ยละ 100.0) จั ดซื้ อ ตามราคาที่ ต กลงโดย
คณะกรรมการยาระดั บเขตและจั งหวั ด จ านวน 23 แห่ ง (ร้ อยละ 12.5) ผู้ ตัดสิ นใจจั ดซื้ อ คื อ
คณะกรรมการโรงพยาบาล จานวน 119 แห่ง (ร้อยละ 64.7) และผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นผู้ตัดสินใจ
จานวน 72 แห่ง (ร้อยละ 39.1)
ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 1 หลอด มีโรงพยาบาลที่ดาเนินการจัดซื้อเองจานวน 199 แห่ง โดย
จัดซื้อกับบริษัทยาโดยตรง จานวน 199 แห่ง (ร้อยละ 100.0) จัดซื้อตามราคาที่ตกลงโดยคณะกรรมการ
ยาระดับเขตและจังหวัด จานวน 27 แห่ง (ร้อยละ 13.6) ผู้ตัดสินใจจัดซื้อคือคณะกรรมการโรงพยาบาล
จานวน 129 แห่ง (ร้อยละ 64.8) และผูบ้ ริหารโรงพยาบาล จานวน 91 แห่ง (ร้อยละ 45.7)
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ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 2 หลอด มีโรงพยาบาลที่ดาเนินการจัดซื้อเองจานวน 70 แห่ง โดยจัดซื้อ
กับบริษัทยาโดยตรง จานวน 67 แห่ง (ร้อยละ 95.7) จัดซื้อตามราคาที่ตกลงโดยคณะกรรมการยาระดับ
เขตและจังหวัด จานวน 18 แห่ง (ร้อยละ 25.7) ผู้ตัดสินใจจัดซื้อคือคณะกรรมการโรงพยาบาล จานวน
54 แห่ง (ร้อยละ 71.1) และผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเป็นผูต้ ัดสินใจ จานวน 27 แห่ง (ร้อยละ 38.6)
โดยสรุปการจัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์คุมกาเนิดของโรงพยาบาลต่างๆ มากกว่าร้อยละ 80 เป็น
การจัดซือ้ กับบริษัทยาโดยตรง มีโรงพยาบาลจานวนหนึ่งที่จัดซื้อ ตามราคาที่ตกลงโดยคณะกรรมการ
ยาระดับเขตและจังหวัด และมีโรงพยาบาลจานวนไม่มากนักที่จัดซือ้ โดยใช้ทั้ง 2 วิธี คือจัดซื้อกับบริษัท
ยาโดยตรงและจัดซื้อตามราคาที่ตกลงโดยคณะกรรมการยาระดับเขตและจังหวัด ผู้ตัดสินใจจัดซื้อ
มากกว่าร้อยละ 60 คือคณะกรรมการโรงพยาบาล รองลงมาเป็นการจัดซื้อโดยการตัดสินใจของ
ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล ยกเว้นห่วงอนามัย Cu T 380 A จัดซื้อโดยการตัดสินใจของผู้บริหารโรงพยาบาล
รองลงมาคณะกรรมการโรงพยาบาล อนึ่ง นอกจากผู้บริหารและคณะกรรมการโรงพยาบาลที่เป็นผู้
ตัดสินใจในการจัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกาเนิดแล้ว มีโรงพยาบาลจานวนหนึ่งที่ผู้ให้บริการ เช่น แพทย์หรือ
เภสัชกร เป็นผูต้ ัดสินใจในการจัดซือ้ เวชภัณฑ์คุมกาเนิด ดังตารางที่ 4.11
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ตารางที่ 4.11 จานวนและร้อยละการจัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์คุมกาเนิดของโรงพยาบาล จาแนกตามชนิดเวชภัณฑ์คมุ กาเนิด
ชนิดเวชภัณฑ์คุมกาเนิด

จานวนโรงพยาบาล
ที่จัดซื้อเวชภัณฑ์
คุมกาเนิดเอง

การจัดซื้อ / จัดหาเวชภัณฑ์คุมกาเนิด
วิธีการจัดซื้อ

ผู้ตัดสินใจจัดซื้อ
ทัง้ 2 วิธี

ผู้บริหาร
โรงพยาบาล

คณะกรรมการ
โรงพยาบาล

อื่นๆ

ซื้อตรงกับบริษัทยา

ซื้อตามราคาที่ตกลงโดย
คณะกรรมการยาระดับ
เขตและจังหวัด

ยาเม็ดคุมกาเนิดฮอร์โมนรวม
ยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว
สาหรับสตรีให้นมบุตร

416

363
(87.3)

204
(49.0)

7
(1.7)

211
(50.7)

297
(71.4)

9
(2.2)

209

202
(96.7)

63
(30.1)

2
(1.0)

88
(42.1)

168
(80.4)

3
(1.4)

ยาเม็ดคุมกาเนิดแบบฉุกเฉิน

108
419

ถุงยางอนามัย

200

21
(19.4)
218
(52.0)
78
(39.0)

-

ยาฉีดคุมกาเนิด

108
(100.0)
351
(83.8)
200
(100.0)

3
(0.7)
10
(5.0)

45
(41.7)
204
(48.7)
118
(59.0)

80
(74.1)
294
(70.2)
160
(80.0)

1
(1.0)
8
(1.9)
9
(4.5)

31
(100.0)

3
(9.7)

1
(3.2)

11
(35.5)

25
(80.6)

-

39
(100.0)
184
(100.0)
199
(100.0)
67
(95.7)

12
(30.8)
23
(12.5)
27
(13.6)
18
(25.7)

2
(5.1)
2
(1.1)
3
(1.5)
4
(5.7)

22
(56.4)
72
(39.1)
91
(45.7)
27
(38.6)

21
(53.8)
119
(64.7)
129
(64.8)
54
(71.1)

1
(2.6)

วิธีการคุมกาเนิดแบบชัว่ คราว

วิธีการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร
ห่วงอนามัยฮอร์โมน

31

ห่วงอนามัย Cu T 380 A

39

ห่วงอนามัย ML Cu 375

184

ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 1 หลอด

199

ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 2 หลอด

70

4
(2.2)
4
(2.0)
2
(2.9)
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อนึ่ง กรมอนามัยโดยสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
ได้เคยทาการสารวจการจัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกาเนิดของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในปี
พ.ศ. 2553 ภายใต้โครงการวิจัยการบริหารจัดการระบบงานวางแผนครอบครัวของประเทศไทย (สุธน
ปัญญาดิลก และเรณู ชูนิล, 2554) ดังนั้น เพื่อให้เห็นพัฒนาการเชิงการเปลี่ยนแปลง การวิจัยนี้จะทา
การเปรียบเทียบผลการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์คุมกาเนิดในปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นผล
จากการสารวจครั้งนี้ เฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 การเปรียบเทียบผลการจัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์คุมกาเนิดของโรงพยาบาลในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2553 และ ปี พ.ศ. 2558
ชนิดเวชภัณฑ์คุมกาเนิด

ปีที่ทาการสารวจ

การเปลี่ยนแปลง

2553*(n=517)

2558** (n=472)

(+ เพิ่ม/-ลด)

ยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนรวม

517 (100.0)

472 (100.0)

ไม่เปลี่ยนแปลง

ยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวสาหรับสตรีให้นมบุตร

322 (62.3)

249 (52.8)

-15.2

ยาเม็ดคุมกาเนิดแบบฉุกเฉิน

96 (18.6)

122 (25.8)

+38.7

ยาฉีดคุมกาเนิด

517 (100.0)

472 (100.0)

ไม่เปลี่ยนแปลง

ถุงยางอนามัย

492 (95.2)

440 (93.2)

-2.1

ห่วงอนามัย

52 (10.1)

234 (49.6)***

+391.1

ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 1 หลอด

31 (6.0)

225 (47.7)

+695.0

ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 2 หลอด

13 (2.5)

89 (18.9)

+656.0

วิธีคุมกาเนิดแบบชั่วคราว

วิธีคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร

*
**

ที่มา: โครงการวิจัยการบริหารจัดการระบบงานวางแผนครอบครัวของประเทศไทย (สุธน ปัญญาดิลก และเรณู ชูนิล, 2554)
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 คือ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน

ไม่รวมโรงพยาบาลนอกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
*** รวมห่วงอนามัยทุกประเภท

จากตารางข้ า งต้ น การจั ด ซื้ อ /จั ด หาเวชภั ณ ฑ์ คุ ม ก าเนิ ด แบบชั่ ว คราว โดยพบว่ า ยาเม็ ด
คุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนรวม และยาฉีดคุมกาเนิด เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากเป็นบริการพื้นฐานที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ให้บริการเป็นปกติ ประกอบกับเป็นเวชภัณฑ์ที่มีราคา
ไม่สูงนัก สาหรับยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวสาหรับสตรีให้นมบุตร มีการเปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ 15.2
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ยาเม็ดคุมกาเนิดแบบฉุกเฉิน มีจานวนโรงพยาบาลที่มีการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประเภทนี้ เพิ่มขึ้นกว่า
ปี 2553 ร้อยละ 38.7 สาหรับถุงยางอนามัยมีจานวนโรงพยาบาลที่มีการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประเภทนี้
ลดลงร้อยละ 2.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553
ในส่วนของการจัดซือ้ เวชภัณฑ์คุมกาเนิดชนิดกึ่งถาวร (ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกาเนิด) พบว่า
ภาพรวมมีจานวนโรงพยาบาลที่มีการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประเภทนี้ เพิ่มขึ้นสูงมาก กล่าวคือ ห่วงอนามัย
มีจานวนโรงพยาบาลที่มีการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประเภทนี้ เพิ่มขึ้นกว่าปี 2553 ร้อยละ 391.1

ยาฝัง

คุมกาเนิดชนิด 1 หลอด มีจานวนโรงพยาบาลที่มีการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประเภทนี้เพิ่มขึ้นกว่าปี 2553 ร้อยละ
695.0 ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 2 หลอดมีจานวนโรงพยาบาลที่มีการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประเภทนี้ เพิ่มขึ้นกว่า
ปี 2553 ร้อยละ 656.0 และเมื่อทาการเปรียบเทียบผลการศึกษาครั้งนี้ กับการศึกษาของกรมอนามัยฯ ใน
ปี พ.ศ. 2553 (สุธน ปัญญาดิลก และเรณู ชูนิล, 2554) โดยจาแนกตามประเภทของโรงพยาบาล
พบว่า ภาพรวมมีการจัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกาเนิดชนิดกึ่งถาวรเพิ่มขึ้นร้อยละ 95.1 โดยโรงพยาบาลศูนย์
มีการจัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกาเนิดชนิดกึ่งถาวรเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.0 โรงพยาบาลทั่วไปมีการจัดซื้อ
เวชภัณฑ์คุมกาเนิดชนิดกึ่งถาวรเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 และโรงพยาบาลชุมชนมีการจัดซื้อเวชภัณฑ์
คุมกาเนิดชนิดกึ่งถาวรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 126.3 ดังตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 การเปรียบเทียบผลการจัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์คุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรของโรงพยาบาลในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2553 และ ปี พ.ศ. 2558
ปีที่สารวจการจัดซื้อเวชภัณฑ์ก่งึ ถาวร
*
2558
2553
ไม่จัดซื้อ

จานวน
ที่สารวจ
(แห่ง)

จัดซื้อ

ไม่จัดซื้อ

การเปลี่ยนแปลง
การจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ก่งึ ถาวร
(+ เพิ่ม/- ลด)

13 (72.2)

5 (27.8)

12

11 (91.7)

1 (8.3)

+27.0

61

41 (67.2)

20 (32.8)

41

34 (82.9)

7 (17.1)

+23.4

โรงพยาบาลชุมชน

438

135 (30.8) 303 (69.2)

419

292 (69.7) 127 (30.3)

+126.3

รวม

517

189 (36.6) 328 (63.4)

472

337 (71.4) 135 (28.6)

+95.1

ประเภทโรงพยาบาล

จานวน
ที่สารวจ
(แห่ง)

จัดซื้อ

โรงพยาบาลศูนย์

18

โรงพยาบาลทั่วไป

*

ที่มา: โครงการวิจัยการบริหารจัดการระบบงานวางแผนครอบครัวของประเทศไทย (สุธน ปัญญาดิลก และเรณู ชูนิล, 2554)
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เรื่องการจัดบริการคุมกาเนิดของโรงพยาบาลสาหรับประชากรทุกสิทธิ
ด้านสิทธิและวิธีการจัดบริการคุมกาเนิด ผลการศึกษาที่รวบรวมจากแบบสอบถาม พบว่า
ภาพรวมการจั ด บริ ก ารคุ ม ก าเนิ ด ตามสิ ท ธิ ต่ า งๆ ของโรงพยาบาลทุ ก ประเภท มี ก าร จั ด บริ ก าร
คุมกาเนิดครบทุกสิทธิ โดยเฉพาะสิทธิการจ่ายค่าบริการเองซึ่งทุกโรงพยาบาลมีบริการ ส่วนสิทธิ
ประเภทอื่นๆ พบว่าประเภทสิทธิที่มีจานวนโรงพยาบาลจัดบริการมากที่สุดในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
ตามล าดั บคือ สิท ธิ สปสช. สิท ธิข้าราชการ และสิท ธิป ระกันสังคม ตามลาดับ รองลงมาคือ สิท ธิ
ประกั น แรงงานต่ า งด้ า ว และสิ ท ธิ ป ระกั น เอกชน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายการให้ บ ริ ก ารของ
โรงพยาบาล และสอดคล้อ งกับ ข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการสัม ภาษณ์ผู้บ ริห ารโรงพยาบาลและบุค ลากร
ผู้ให้บริการ กล่าวคือ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรับนโยบายการวางแผนครอบครัวและ
คุมกาเนิดตามที่ส่วนกลางกาหนด จึงมีการจัดบริการตามสิทธิต่าง ๆ ที่ครอบคลุม ส่วนโรงพยาบาลนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน แม้ส่วนใหญ่จะมิได้มีการกาหนดให้มีนโยบายการ
วางแผนครอบครัวและคุมกาเนิดเป็นการเฉพาะ แต่ก็มีโรงพยาบาลส่วนหนึ่งที่ดาเนินการตามนโยบาย
ส่วนกลาง และ สปสช. รวมทั้งมีการจัดบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งผู้รับบริการต้อง
รั บ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยเอง โรงพยาบาลจึ ง มี ศั ก ยภาพและสามารถให้ บ ริ ก ารที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก สิ ท ธิ ไ ด้
เช่นเดียวกัน แม้จะไม่ครอบคลุมทุกวิธีการจัดบริการคุมกาเนิด ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขด้านสิทธิ การจัดซื้อ
เวชภัณฑ์คุมกาเนิดที่หลากหลาย และความต้องการของผู้มารับบริการ อนึ่ง นอกจากการจัดบริการตาม
สิทธิ ที่ ครอบคลุ มแล้ว ข้อมูลเชิงคุ ณภาพจากการสั มภาษณ์ ผู้บริหารและบุคลากรผู้ ให้บริการ พบว่ า
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ยังให้บริการที่ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มประชากร ซึ่ง
รวมถึงกลุ่มแรงงานข้ามชาติดว้ ย
ด้านการบริหารจัดการเวชภัณฑ์คุมกาเนิด หมายถึงการจัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกาเนิดสาหรับการ
จัดบริการ ซึ่งการบริหารจัดการเวชภัณฑ์คุมกาเนิดนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่มีการปฏิรูประบบสุขภาพ
และมีระบบประกันสุ ขภาพถ้ วนหน้า ในปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านบริหาร
จัดการเวชภัณฑ์คุมกาเนิด เนื่องจากนโยบายในการบริหาร สนับสนุนให้มีการกระจายอานาจในการ
บริหารจัดการจากส่วนกลางไปสู่ ระดั บจังหวัด โดยแต่ละจังหวัดจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แบบอัตราเหมาจ่ายรายหัว ซึ่งงบประมาณดังกล่าว
จังหวัดนาไปจัดสรรให้แก่ โรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ และโรงพยาบาลนั้นสามารถ
บริ ห ารจั ด การงบประมาณเอง เพื่ อ ให้ ก ารท างานคล่ อ งตั ว เหมาะสมในแต่ ล ะพื้ น ที่ ทั้ ง นี้ ร ะบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีนโยบายให้บริการวางแผนครอบครัวแก่ประชาชนไทยทุกสิทธิคือ กลุ่ม
ประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิขา้ ราชการ และสิทธิประกันสังคม ตามวิธีการวางแผน
ครอบครัวที่ระบุเป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ ยาเม็ดคุมกาเนิด
ยาฉีดคุมกาเนิด ยาฝังคุมกาเนิด ห่วงอนามัย และการทาหมัน ซึ่งบริการวางแผนครอบครัวนี้อยู่ในงาน
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สร้างเสริมสุ ขภาพและปูองกันโรค การบริหารจัดการเวชภัณฑ์คุมก าเนิดและงบประมาณ รว มทั้ง
บริการจึงต้องสอดคล้องกับเรื่องสิทธิประโยชน์
ผลการศึกษาครั้งนี้ (ปี พ.ศ. 2558) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสารวจในปี พ.ศ. 2553 พบว่า
มีก ารจั ด ซื้อ เวชภั ณฑ์ คุ มก าเนิ ด แบบกึ่ ง ถาวรที่เ พิ่ ม สูง ขึ้ น อั นเป็ นผลมาจากนโยบายการวางแผน
ครอบครัวและการคุมกาเนิดในด้านการให้บริการคุมกาเนิดสาหรับผู้รับบริการทุกสิทธิภายใต้นโยบาย
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า รวมทั้ ง นโยบายการปู อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ ซ้ าในแม่ วั ย รุ่ น ที่ เ น้ น การ
ให้บริการเวชภัณฑ์คุมกาเนิด แบบกึ่งถาวร นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริมาณ
ด้านสิทธิและวิธีการจัดบริการของโรงพยาบาลที่นาเสนอมาก่อนหน้า รวมทั้งยังสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
คุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า โรงพยาบาลในสังกัด สานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
(โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน) มีการให้บริการคุมกาเนิดตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ครบทุกวิธี ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนโยบาย และไม่พบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อเวชภัณฑ์
เพื่อให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์ ดังกล่าว โดยสามารถให้บริการทุกกลุ่มอายุ ตามสิทธิ แต่ผู้มารับ
บริการส่วนใหญ่เป็นวัยเจริญพันธุ์ และมีกลุ่มวัยรุ่นมาใช้บริการอยู่บ้าง ส่ วนการคุมกาเนิดแบบถาวร
คือ หมันหญิง หมันชาย โรงพยาบาลจะให้บ ริก ารตามที่ร้องขอ ซึ่งอาจต้องเสีย ค่าใช้จ่ายบ้างเป็น
ค่าบริการทางการแพทย์
“ให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์ สปสช. ครบทุกวิธี หากวิธีใดที่ สปสช.สนับสนุน/จ่ายให้
ก็จะให้บริการฟรี ส่วนการคุมกาเนิด แบบถาวร ได้แก่ หมันหญิง หมันชาย และหมัน
หลังคลอดจัดบริการตามร้องขอ อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายบ้าง”
“กลุ่มผู้รับบริการที่มาขอรับบริการวางแผนครอบครัวและการคุมกาเนิดพบว่ามีทุก
กลุ่ม ทั้งนีไ้ ม่พบปัญหาอุปสรรคในการให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์”
“ผูร้ ับบริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ โดยวัยรุ่นจะมีจานวนน้อย ”
“ให้บริการ ดังนี้ ยาเม็ดคุมกาเนิด ยาฉีดคุมกาเนิด ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกาเนิด หมันหญิง
ยาคุมฉุกเฉิน ยกเว้น หมันชาย มีการให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ คนโสด และ
วัยรุ่น”
(ประมวลความเห็นจากผู้บริหารและบุคลากรผูใ้ ห้บริการ
โรงพยาบาลในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป และ โรงพยาบาลชุมชน)
แม้ว่า โรงพยาบาลในสังกั ด สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่จะไม่พบปัญ หา
อุปสรรคด้านการบริหารจัดการเวชภัณฑ์และการจัดบริการคุมกาเนิดตามชุดสิทธิประโยชน์มากนัก แต่
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ก็พบว่า ยังมีโรงพยาบาลบางแห่งที่พบปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการบาง
ประการ อาทิเช่น ประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ยังไม่ทราบสิทธิที่ตนพึงได้ ผู้บริหารโรงพยาบาลบางแห่ง
ไม่ให้ความสาคัญ โดยไม่มีการจัดซื้อเวชภัณ ฑ์คุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรเพื่อให้บริการ เมื่อมีผู้มาขอรับ
บริการจึงไม่สามารถให้บริการได้ หรือบางโรงพยาบาลมีการจัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกาเนิดสนับสนุนสารองไว้
แต่ ไ ม่ มี ผู้ ม ารั บ บริ ก าร จนเวชภั ณ ฑ์ คุ ม ก าเนิ ด ใกล้ จ ะหมดอายุ และต้ อ งน าไปกระจายเพื่ อ ใช้ ใ น
โรงพยาบาลอื่นแทน รวมทั้งกรณีเวชภัณฑ์คุมกาเนิดบางประเภท เช่น ยาฝังคุมกาเนิดที่มีราคาแพง
โรงพยาบาลต้องสารองจ่ายเงินก่อน และจัดซื้อได้ในจานวนจากัด ผู้รับบริการต้องรอคิวนานจนเกิด
การตั้งครรภ์เพราะไม่สามารถฝังยาคุมกาเนิดได้ เป็นต้น
“ประชาชนยังไม่ทราบสิทธิที่ตนพึงได้เกี่ยวกับชุดสิทธิประโยชน์ เช่น ประชาชนสามารถ
ไปรับบริการยาเม็ดคุมกาเนิดฟรีได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ”
“ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลบางแห่งยังไม่ให้ความสาคัญ ไม่มีการจัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกาเนิด
แบบกึ่งถาวร โดยเฉพาะการจัดซือ้ สาหรับกลุ่มวัยอื่นๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มวัยรุ่น”
“บางโรงพยาบาลมีการซื้อเวชภัณฑ์สนับสนุน แต่ผู้รับบริการไม่ยอมมารับบริการ จน
เวชภัณฑ์ใกล้จะหมดอายุ ซึ่งต้องนาไปกระจายเพื่อใช้ในโรงพยาบาลอื่นแทน”
“ยาฝังคุมกาเนิดมีราคาแพง โรงพยาบาลต้องสารองจ่ายเงินก่อน จึงไม่สามารถสนับสนุน
ให้ได้ตามความต้องการของผูร้ ับบริการได้ทั้งหมด คนไข้ต้องรอคิวนาน บางคนรอคิว
นานมากก็ท้องมาก่อน เนื่องจากทางโรงพยาบาลสามารถจัดซือ้ ยาฝังได้เดือนละ 10 ชุด
เท่านั้น”
(ประมวลความเห็นจากผู้บริหารและบุคลากรผูใ้ ห้บริการโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข)
โรงพยาบาลนอกสั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข และโรงพยาบาลนอกสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากไม่มีนโยบายกาหนดไว้อย่างชัดเจน แม้จะมีการให้บริการคุมกาเนิดแต่
ไม่ครอบคลุมทุกวิธี บางแห่งมีบริการเฉพาะยาเม็ดคุมกาเนิด ในขณะที่บางแห่งมี บริการคุมกาเนิดแบบ
กึ่งถาวร คือ ห่วงอนามัย และยาฝังคุมกาเนิด อีก ทั้ง บางแห่งให้บ ริก ารหมันชาย หมัน หญิง ขึ้นกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ สาหรับการให้บริการโดยทั่วไป อาจมีการเรียกเก็บ ค่า บริก ารจาก
ผู้รับบริการในบางวิธี โดยผู้มารับบริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ ในช่วงอายุ 30-40 ปี ส่วน
วัยรุ่นพบว่ามีจานวนน้อยหรือบางแห่งไม่มวี ัยรุ่นมารับบริการเลย
“ปัญหาคือนโยบายไม่ชัดเจน ให้บริการยาเม็ดคุมกาเนิด เพื่อการรักษาเท่านั้น เช่น ปรับ
ฮอร์โมน ประจาเดือนมาไม่ปกติ”
“ทางโรงพยาบาลจัดบริการคุมกาเนิดชนิดฉีดอย่างเดียว”
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“มีให้บริการ ยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ยาฉีดคุมกาเนิด ห่วงอนามัย ยาฝัง
คุมกาเนิด หมันหญิง หมันชาย”
“โรงพยาบาลจั ด ให้ มี บ ริ ก ารคุ ม ก าเนิ ด แบบกึ่ ง ถาวร คื อ ห่ ว งอนามั ย และยาฝั ง
คุมกาเนิด สาหรับการให้บริการโดยทั่วไป มีการเรียกเก็บค่าบริการจากผูร้ ับบริการ”
“ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ อยู่ในช่วงอายุ 30-40 ปี โดยวัยรุ่นที่มี
อายุที่ต่ากว่านีจ้ ะพบว่ามีจานวนน้อย”
(ประมวลความเห็นจากผู้บริหารและบุคลากรผูใ้ ห้บริการโรงพยาบาลนอกสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
โรงพยาบาลเอกชน ไม่มีปัญหาในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ คุมกาเนิด เนื่องจากเป็นการให้บริการ
พืน้ ฐาน เช่นให้บริการยาเม็ดคุมกาเนิด และยาฉีดคุมกาเนิด หรือวิธีการอื่นอันเป็นการให้บริการตามที่
ผู้รับบริการต้องการ ซึ่งผู้รับบริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ประกอบกับมีผู้มารับบริการ
ไม่มากนักหรือบางแห่งไม่มีผู้มารับบริการ โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งมีให้บริการทาหมันหญิง หมันชาย
ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ สปสช. หรือ บัตรทองได้ ยกเว้นใช้สิทธิประกันสังคม ผู้บริหารโรงพยาบาล
เอกชนบางแห่งระบุว่ายินดีรว่ มมือกับภาครัฐในการจัดบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรและถาวร หากทั้ง
สองฝุายได้ป ระโยชน์ร่ว มกั น และโรงพยาบาลไม่ขาดทุน หรือหากมีงบประมาณสนับ สนุน ทาง
โรงพยาบาลพร้อมช่วยเหลือและดาเนินการให้บริการ
“การมารั บ บริ ก ารคุ ม ก าเนิ ด จากโรงพยาบาลเอกชนก็ จ ะมี ขั้ น ตอนมากกว่ า มี
ค่าบริการแพงกว่าการไปโรงพยาบาลรัฐหรือซือ้ จากร้านขายยาข้างนอกมาก”
“เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเอกชน ไม่ได้จัดบริการตามที่ สปสช. กาหนด แต่จัดบริการ
ตามที่คนไข้ตอ้ งการ แต่มคี นไข้มารับบริการน้อย”
“โรงพยาบาลให้บริการยาเม็ดคุมกาเนิด และยาฉีดคุมกาเนิด สาหรับวิธีอื่นๆ ก็จะมี
ให้บริการ แต่พบว่าไม่มีผู้ รับบริการ กรณีหมันหญิง หมันชาย สิทธิบัตรทองจะเบิก
ไม่ได้ ยกเว้นใช้สทิ ธิประกันสังคม”
“ยินดีให้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน
และโรงพยาบาลไม่ขาดทุนก็ยินดี”
“เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ทุกการดาเนินงานมีค่าใช้จ่าย โดยโรงพยาบาล
ไม่ได้มุ่งหวั งกาไร แต่ขอเพียงให้มีงบประมาณสนับ สนุน ซึ่งทางโรงพยาบาลพร้อม
ช่วยเหลือและดาเนินการให้บริการ
(ประมวลความเห็นจากผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน)
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2. การจัดบริการคุมกาเนิดก่อนและหลังโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ซาในแม่
้
วัยรุ่น
ผลการศึกษาส่วนนี้ ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามการสารวจการจัดบริการ
คุมกาเนิดของโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ได้รับการตอบกลับจากโรงพยาบาล จานวน 591 ชุด
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ รวบรวมจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้บริหาร
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคลากรผู้ให้บริการ จากโรงพยาบาลทั้งหมดจานวน 57 แห่ง
ในพืน้ ที่ 12 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

2.1 ด้านนโยบาย
นโยบายการปูองกั นการตั้ งครรภ์ซ้าในแม่วัย รุ่น พิ จารณาใน 2 ระดับ คือ นโยบายจาก
ส่วนกลาง และนโยบายในระดับพื้นที่หรือนโยบายเฉพาะของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งมีข้อค้นพบสาคัญ
ดังนี้
2.1.1 นโยบายสนับสนุนจากส่วนกลาง
จากข้อมูลอัตราการคลอดของวัยรุ่นได้เพิ่มสูงขึน้ และการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นเป็นนโยบายระดับประเทศ สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ได้ร่วมมือกับสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดทาโครงการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่นขึ้น ได้เริ่มต้นในวันที่ 1
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุป ระสงค์ เ พื่อให้วัย รุ่น ที่อายุต่ากว่า 20 ปี ต้องมีก ารคุมกาเนิด
หลังคลอด และหลังแท้ง ได้เว้นช่วงการมีบุตรด้วยการใช้วิธีคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรที่ออกฤทธิ์ได้นาน 3,
5 และ 10 ปี โดยการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมสาหรับ หน่วยบริการที่ให้บริการเวชภัณฑ์คุมกาเนิดแบบ
กึ่งถาวรในวัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในการจัดบริการคุมกาเนิด และเป็นแรงจูงใจ
ให้หน่วยบริการมีการจัดบริการที่หลากหลายและครอบคลุมตามความต้องการของวัยรุ่นมากขึ้น
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องฝุายต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ถึง นโยบายการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่นดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าทุกฝุายมีความเห็นว่าเป็นนโยบายที่ดีมาก
เพราะการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ยังไม่พร้อม จะพบว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร รวมถึงด้วย
ปัญหาเศรษฐานะของวัยรุ่นและครอบครัว ส่งผลให้เด็กที่คลอดออกมาไม่ได้รับการดูแลที่ดี หรือในบาง
รายได้ส่งลูกกลับไปให้ปูุย่าตายายเป็นคนเลี้ยงแทน รวมถึงบางรายได้แยกกันอยู่กับสามี/เพื่อนชาย
การมีนโยบายนี้จึงมีส่วนสาคัญในการช่วยลดปัญหาทางสังคม และปัญหาของกลุ่มวัยรุ่น ในเรื่องการ
ตั้งครรภ์ที่ยังไม่พร้อม และการคลอดแล้วทิ้งบุตร
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“เป็นนโยบายที่ดี เพราะการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นที่ยังไม่พร้อม จะพบว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่
ไม่มคี ุณภาพเท่าที่ควร”
“เป็นนโยบายที่ดมี าก ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถจัดบริการได้”
“เป็นนโยบายที่ดี เหมาะสมกับวัย เพราะถ้าใช้ยาเม็ดวัยรุ่นอาจจะลืมกิน”
“เป็นนโยบายที่ดที ี่ช่วยแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้”
(ประมวลความเห็นจากผู้บริหารและบุคลากรผูใ้ ห้บริการจากโรงพยาบาลทุกประเภท)
2.1.2 นโยบายของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เกื อ บทุ ก แห่ ง (โรงพยาบาลศู น ย์
โรงพยาบาลทั่ว ไป โรงพยาบาลชุมชน) ที่เ ข้าร่วมโครงการ รับ ทราบนโยบาย/โครงการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่นจากหลายช่องทาง อาทิเช่น รับนโยบายโดยตรงจากกรมอนามัย สปสช. รับทราบ
จากการเข้ าร่ วมการพั ฒนาศั ก ยภาพจากส่ วนกลางและศู น ย์ อ นามั ย เขต รั บ ทราบจากส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น หลังรับทราบนโยบายและเข้าร่วมโครงการแล้ว โรงพยาบาลบางแห่งนาไป
กาหนดเป็นนโยบาย/แนวทางการให้บริการของโรงพยาบาล โดยดาเนินงานตามแนวทางที่ สปสช.
กาหนด ในทางปฏิบัติโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะมีรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานที่แตกต่างกันไป
ตามศักยภาพโดยดาเนินการทั้งเชิงรับ และเชิงรุก
ตัวอย่างการทางานเชิงรุ ก เช่น มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม การสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต โดยลงไปให้ความรู้และทากิจกรรมในโรงเรียน/สถานศึกษา ประชาสัมพันธ์คลินิกวัยรุ่น ผ่าน
เครือข่ายทางสังคม (social network เช่น facebook, line และ website ของโรงพยาบาล) เปิดโอกาสให้
วัยรุ่นสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น ขยาย Teen center ลงในชุมชนเพื่อให้วัยรุ่นเกิดความมั่นใจและ
กล้าที่จะเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลมากขึ้น เป็นต้น
ตัวอย่างการทางานเชิงรับ เช่น เปิดให้บริการคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาลเพื่อให้คาปรึกษาและ
วางแผนครอบครัว การให้บริการผ่านระบบ One Stop Service ของโรงพยาบาล จัดให้มีบริการรับฝาก
ครรภ์วัยรุ่น รวมถึงให้ความสาคัญในการดูแลกลุ่มวัยรุ่นเป็นพิเศษ เป็นต้น
“รับทราบนโยบายจากเข้าร่วมการอบรมและส่วนกลาง จากนั้นมาเตรียมการโดยการ
รณรงค์ให้ความรู้ผรู้ ับบริการที่ walk in เข้ามารับบริการ มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม”
“การดาเนินงานเชิงรุก จะมีการลงไปให้ความรู้ในโรงเรียน สถานศึกษา โดยมุ่งเน้นใน
สถานศึกษามากกว่าชุมชน”
“รับทราบจากหนังสือราชการจากกรมอนามัย มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์
ของโรงพยาบาล และเน้นให้คาแนะนาการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรกับคุณแม่วัยรุ่นที่
อายุต่ากว่า 20 ปี ที่มาคลอดที่โรงพยาบาล”
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“มีการรับรู้นโยบายผ่านทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัดและในเว็บไซต์ มีการจัด
กิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านโครงการนักศึกษารุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ”
(ประมวลความเห็นจากผู้บริหารและบุคลากรผูใ้ ห้บริการของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่ได้กาหนดให้มี
นโยบายการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่น แต่จะให้บริการเป็นงานปกติเชิงตั้งรับ ทั้งนีโ้ รงพยาบาล
บางแห่งดาเนินงานตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ของ สปสช. โดยทราบว่าได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเป็นรายหัว เช่น ยาฝังคุมกาเนิด สามารถเบิกค่าบริการได้ 2,500 บาท อนึ่ง
โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นโรงพยาบาลของสถาบันการศึกษาบางแห่ง
มีการ
ดาเนินการติดตามนักศึกษาในหอพักมหาวิทยาลัยและหอพักในกากับของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความรู้
ในเรื่องการดูแลและการปูองกันตนเอง
“ไม่มนี โยบาย เพราะโรงพยาบาลจะทางานเชิงตัง้ รับมากกว่า จะมีวัยรุ่นน้อยมากที่มา
รับบริการ โดยส่วนใหญ่จะมาฝากครรภ์”
“ทราบนโยบายจากงานประกันสุขภาพ มีการดาเนินงานให้ความรู้แก่นักศึกษา การ
ติดตามนักศึกษาในหอพักมหาวิทยาลัยและหอพักในกากับของมหาวิทยาลัย”
(ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชน ส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีนโยบายการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่
วัยรุ่น แต่โรงพยาบาลไม่ได้ให้น้าหนักความสาคัญต่อการดาเนินงานตามนโยบายนี้ เนื่องจากผู้มารับ
บริการวางแผนครอบครัวหรือการคุมกาเนิดในโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยทางานที่มีอายุ
มากกว่า 20 ปีข้ึนไป ไม่มีหรือมีวัยรุ่นมารับบริการน้อย อย่างไรก็ตาม ยังมีโรงพยาบาลเอกชนส่วนหนึ่ง
ที่เห็นความสาคัญในเรื่องนี้ จึงมีการกาหนดเป็นนโยบายการให้บริการของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นแนวทาง
ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
“รับรู้นโยบาย แต่ทางโรงพยาบาลไม่ได้มีนโยบายเรื่องนี้ เพราะกลุ่มผู้มารับบริการเป็น
กลุ่มที่ทางานแล้ว และอายุมากกว่า 20 ปี”
“โรงพยาบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งสอดคล้องตาม
นโยบายของรัฐบาล”
“ให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมกาเนิดแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสูตินรีเวช
เพื่อนาไปอธิบายกลุ่มวัยเรียน เพื่อน ญาติพี่น้อง ถึงวิธีการคุมกาเนิดที่ถูกต้อง รวมทั้ง
ออกหน่วยร่วมกับชุมชน เช่น เทศบาล โรงเรียน เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มวัยรุ่น นักเรียน
เกี่ยวกับการคุมกาเนิด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และกฎหมาย การทาแท้ง เป็นต้น”
(ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชน)
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กล่ า วโดยสรุ ป โรงพยาบาลทุ ก แห่ ง มีค วามเห็น ตรงกั น ว่า นโยบาย/โครงการปูอ งกั น การ
ตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น เป็นนโยบายที่ดีมาก เพราะการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นที่ยังไม่พร้อม จะพบว่าเป็นการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร การมีนโยบายนี้จึงมีส่วนสาคัญในการช่วยลดปัญหาทางสังคม และ
ปัญหาของกลุ่มวัยรุ่น ในเรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการคลอดแล้วทิ้งบุตร
ส่วนการกาหนดนโยบายในระดับ โรงพยาบาลนั้น พบว่า มีความแตกต่างกันตามประเภทและ
ศักยภาพของโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่
รั บ นโยบายจากหลายช่ อ งทาง และจั ด บริ ก ารทั้ ง เชิ ง รั บ และเชิ ง รุ ก ในหลากหลาย วิ ธี ก าร ส่ ว น
โรงพยาบาลนอกกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายในเรื่องนี้ แต่มีการดาเนินงานโดยผนวก
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคของ สปสช. สาหรับโรงพยาบาลเอกชนนั้น
แม้ ส่ ว นใหญ่ จ ะรั บ รู้ ว่ า มี น โยบายการปู อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ ซ้ าในแม่ วั ย รุ่ น และโรงพยาบาลไม่ ไ ด้
ดาเนินงานตามนโยบายนี้ เนื่องจากผู้มารับบริการในโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยทางาน ไม่มี
หรือมีวัย รุ่นมารั บ บริการน้อย แต่ยังมีโรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง ที่เห็นความสาคัญในเรื่องนี้ และ
กาหนดเป็นนโยบายการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ

2.2 การจัดบริการคุมกาเนิดของโรงพยาบาลในโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น
ส่วนนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกั บการจัดบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรของโรงพยาบาลที่เข้าร่วม
ก่ อ นและหลั ง การมี โ ครงการปู อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ ซ้ าในแม่ วั ย รุ่ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารคุ ม ก าเนิ ด แบบ
กึ่งถาวร จานวนผู้รับบริการ และการเบิกจ่ายค่าบริการผ่านระบบ e-claim ของสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ผลการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้
2.2.1 การจัดบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรก่อนและหลังโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้า
ในแม่วัยรุ่น
การจัดบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร (ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกาเนิด) ของโรงพยาบาลทุก
ประเภทที่เ ข้าร่ว มโครงการปูองกั นการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น ในภาพรวมพบว่า มีก ารจัด บริก าร
เพิ่มขึ้น โดยวิธีการคุมกาเนิด แบบกึ่งถาวรชนิดห่วงอนามัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 (เพิ่มจากร้อยละ 38.6
ก่อนมีนโยบายฯ เป็นร้อยละ 43.8 หลังมีนโยบายฯ) ส่วนวิธีการคุมกาเนิดกึ่งถาวรชนิด ยาฝังคุมกาเนิด
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 13.2 (เพิ่มจากร้อยละ 40.1 ก่อนมีนโยบายฯ เป็นร้อยละ 53.3 หลังมีนโยบายฯ)
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภทโรงพยาบาล พบว่าโรงพยาบาลทุกประเภทมีผลการศึกษาที่
สอดคล้ อ งกั บ ภาพรวมในสั ด ส่ ว นที่ แ ตกต่ า งกั น ไป ยกเว้ น โรงพยาบาลนอกสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากมีการจัดบริการเป็นปกติอยู่แล้วก่อนมีนโยบาย รายละเอียดดังนี้
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โรงพยาบาลศูนย์ มีการจัดบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรชนิดห่วงอนามัยมีจานวนโรงพยาบาล
ที่จัดบริการในลักษณะคงที่ ไม่มีการจัดบริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมี
การจัดบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรชนิดห่วงอนามัยในกลุ่มวัยรุ่นอยู่แล้ว
ส่วนวิธีการคุมกาเนิด แบบกึ่งถาวรชนิดยาฝังคุมกาเนิด เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.0 (เพิ่มจากร้อยละ
50.0 ก่อนมีนโยบายฯ เป็นร้อยละ 75.0 หลังมีนโยบายฯ)
โรงพยาบาลทั่วไป มีการจัดบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรชนิดห่วงอนามัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8
(เพิ่มจากร้อยละ 73.2 ก่อนมีนโยบายฯ เป็นร้อยละ 78.0 หลังมีนโยบายฯ) ส่วนวิธีการคุมกาเนิดแบบ
กึ่งถาวรชนิดยาฝังคุ มกาเนิด เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 (เพิ่มจากร้อยละ 68.3 ก่อนมีนโยบายฯ เป็นร้อยละ
75.6 หลัง มีนโยบายฯ)
โรงพยาบาลชุมชน มีการจัดบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรชนิดห่วงอนามัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4
(เพิ่มจากร้อยละ 38.9 ก่อนมีนโยบายฯ เป็นร้อยละ 45.3 หลังมีนโยบายฯ) ส่วนวิธีการคุมกาเนิดแบบ
กึ่งถาวรชนิดยาฝังคุมกาเนิด เพิ่มขึน้ ร้อยละ 16.7 (เพิ่มจากร้อยละ 42.2 ก่อนมีนโยบายฯ เป็นร้อยละ
58.9 หลังมีนโยบายฯ)
โรงพยาบาลนอกสั งกั ด ส านั ก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลนอกสังกั ด
กระทรวงสาธารณสุข มีจานวนโรงพยาบาลที่จัดบริก ารในลัก ษณะคงที่ ไม่มีการจัดบริก ารเพิ่มขึ้น
เนื่องจากทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมีการจัดบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรชนิดห่วงอนามัยและ
ชนิดยาฝังคุมกาเนิดในกลุ่มวัยรุ่นอยู่แล้ว
โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดบริก ารคุมกาเนิด แบบกึ่งถาวรชนิด
ห่ว งอนามัย เพิ่ ม ขึ้ นร้ อ ยละ 2.7 (เพิ่ ม จากร้ อยละ 27.0 ก่ อ นมีน โยบายฯ เป็ น ร้ อยละ 29.7 หลั ง มี
นโยบายฯ) ส่วนวิธีการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรชนิดยาฝังคุมกาเนิด เพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.1 (เพิ่มจากร้อยละ
32.4 ก่อนมีนโยบายฯ เป็นร้อยละ 40.5 หลังมีนโยบายฯ)
โรงพยาบาลเอกชน มีการจัดบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรชนิดห่วงอนามัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4
(เพิ่มจากร้อยละ 12.7 ก่อนมีนโยบายฯ เป็นร้อยละ 14.1 หลังมีนโยบายฯ) ส่วนวิธีการคุมกาเนิดแบบกึ่ง
ถาวรชนิดยาฝังคุมกาเนิด ลดลงร้อยละ 1.4 (ลดลงจากร้อยละ 9.9 ก่อนมีนโยบายฯ เป็นร้อยละ 8.5
หลังมีนโยบายฯ) เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ สปสช. ปรับนโยบายการสนับสนุนงบประมาณด้านส่งเสริม
สุขภาพให้กับโรงพยาบาลเอกชน
สรุปการจัดบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร (ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกาเนิด) ของโรงพยาบาล
ก่อนและหลังโครงการปูองกันการตัง้ ครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น ดังตารางที่ 4.14
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ตารางที่ 4.14 จานวนและร้อยละการให้บริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร (ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกาเนิด)
ก่อนและหลังมีโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น จาแนกตามประเภทโรงพยาบาล
ประเภทโรงพยาบาล

จานวน
โรงพยาบาล

การจัดบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร
ห่วงอนามัย
ยาฝังคุมกาเนิด
ก่อนมีนโยบาย

หลังมีนโยบาย

9
(75.0)
30
(73.2)
163
(38.9)
7
(63.6)

9
(75.0)
32
(78.0)
190
(45.3)
7
(63.6)

6
(50.0)
28
(68.3)
177
(42.2)
7
(63.6)

9
(75.0)
31
(75.6)
247
(58.9)
7
(63.6)

37

10
(27.0)

11
(29.7)

12
(32.4)

15
(40.5)

โรงพยาบาลเอกชน

71

รวม

591

9
(12.7)
228
(38.6)

10
(14.1)
259
(43.8)

7
(9.9)
237
(40.1)

6
(8.5)
315
(53.3)

โรงพยาบาลศูนย์

12

โรงพยาบาลทั่วไป

41

โรงพยาบาลชุมชน

419

โรงพยาบาลนอกสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

11

ก่อนมีนโยบาย หลังมีนโยบาย

2.2.2 บุคลากรผู้ให้บริการ
บุคลากรผู้ให้บริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรในภาพรวมของโรงพยาบาลทุกประเภทที่เข้าร่วม
โครงการปูองกั น การตั้งครรภ์ซ้าในแม่วั ยรุ่ น จะเป็นแพทย์ เป็นผู้ให้บริการ ยกเว้นโรงพยาบาลชุมชน
บุคลากรผูใ้ ห้บริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรจะเป็นพยาบาล ดังตารางที่ 4.15
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ตารางที่ 4.15 จานวนและร้อยละบุคลากรผู้จัดบริการวิธีการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรจาแนกตามประเภทโรงพยาบาล
บุคลากรผู้ให้บริการ

ประเภทโรงพยาบาล

จานวน
โรงพยาบาล

โรงพยาบาลศูนย์

12

โรงพยาบาลทั่วไป

41

โรงพยาบาลชุมชน

419

โรงพยาบาลนอกสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

11

โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
โรงพยาบาลเอกชน

ห่วงอนามัย

แพทย์

พยาบาล

แพทย์

พยาบาล

10
(83.3)
31
(75.6)
80
(19.1)

2
(16.7)
17
(41.5)
183
(43.6)
7

10
(83.3)
31
(75.6)
152
(36.3)

2
(16.7)
13
(31.7)
173
(41.3)

7
(63.6)

3
(27.3)

(63.6)

3
(27.3)

37

8
(21.6)

1
(2.7)

13
(35.1)

1
(2.7)
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17

1
(1.4)
211 (35.7)

13
(18.3)
222 (37.6)

1
(1.4)
197 (33.3)

(23.9)
รวม

ยาฝังคุมกาเนิด

591

149 (25.2)

2.2.3 จานวนผู้รับบริการ
โครงการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น เริ่มเปิดให้บริการคุมกาเนิดแก่วัยรุ่นในโครงการฯ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา
ผลการสารวจจานวนผูร้ ับบริการในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ เปรียบเทียบจานวน
ผู้เข้ารับบริการก่อนที่โรงพยาบาลจะเข้าร่วมโครงการ โดยใช้ข้อมูลผู้รับบริการปี งบประมาณ 2556
(แทนข้อมูลปีงบประมาณ 2557 เนื่องจากปีงบประมาณ 2557 เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของการเข้าร่วม
โครงการ ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ระบบการให้บริการและระบบการเบิกจ่ายยังอยู่ในช่วง
ปรับปรุงระบบการรายงานข้อมูล) และหลังเข้าร่วมโครงการใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 2558 ผลการ
สารวจพบว่า มีผู้รับบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรชนิดห่วงอนามัยลดลง แต่มีผู้รับบริการคุมกาเนิดแบบ
กึ่งถาวรชนิดยาฝังคุมกาเนิดเพิ่มขึน้ เมื่อจาแนกรายละเอียดการรับบริการตามวิธีการคุมกาเนิด พบว่า
วิธีการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรโดยใช้ห่วงอนามัย T Cu 380 A ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ใน
ปีงบประมาณ 2556 มีผู้รับบริการจากโรงพยาบาล (ทุกประเภท) ที่เข้าร่วมโครงการฯ รวม 711 คน
หลังเข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2558 มีจานวนผู้รับบริการ จานวน 694 คน มีจานวนผู้รับบริการ
ลดลง 17 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4
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วิธีการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรโดยใช้ห่วงอนามัย ML Cu 375 ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ใน
ปีงบประมาณ 2556 มีผู้รับบริการจากโรงพยาบาล (ทุกประเภท) ที่เข้าร่วมโครงการฯ รวม 3,691 คน
หลังเข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2558 มีจานวนผู้รับบริการจานวน 2,686 คน มีจานวนผู้รับบริการ
ลดลง 1,005 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2
วิธีการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรโดยใช้ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 1 หลอด ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ใน
ปีงบประมาณ 2556 มีผรู้ ับบริการจากโรงพยาบาล (ทุกประเภท) ที่เข้าร่วมโครงการฯ รวม 4,320 คน
หลังเข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2558 มีจานวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้นเป็น 8,274 ราย มีจานวน
ผูร้ ับบริการเพิ่มขึน้ 3,954 คน คิดเป็นร้อยละ 91.5
วิธีการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรโดยใช้ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 2 หลอด ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ
ในปีงบประมาณ 2556 มีผู้รับบริการจากโรงพยาบาล (ทุกประเภท) ที่เข้าร่วมโครงการฯ รวม 1,762 คน
หลังเข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2558 มีจานวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้นเป็น 2,632 ราย มีจานวน
ผูร้ ับบริการเพิ่มขึน้ 870 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4
สรุป จานวนผู้รับบริการคุ มกาเนิ ดแบบกึ่งถาวรของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ ใน
ปีงบประมาณ 2556 เปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ 2558 ดังตารางที่ 14.16
ตารางที่ 4.16 จานวนผู้รับบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรของโรงพยาบาลในปีงบประมาณ 2556 – 2558
จาแนกตามวิธีการคุมกาเนิด

วิธีการคุมกาเนิด

จานวนผู้รบั บริการ (คน)

การเปลี่ยนแปลง

ห่วงอนามัย T Cu 380 A
ห่วงอนามัย ML Cu 375
ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 1 หลอด

ปี 2556
711
3,691
4,320

ปี 2557
794
3,465
6,416

ปี 2558
694
2,686
8,274

ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 2 หลอด

1,762

1,904

2,632

(+ เพิ่ม/-ลด)
-2.4
- 27.2
+91.5
+49.4

2.2.4 ด้านการเบิกจ่ายค่าบริการ
ค่าบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรตามโครงการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น ซึ่งกรมอนามัย
ร่วมกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาลที่เข้าร่วม
โครงการ ได้แก่ การจัด บริก ารห่ว งอนามัย จ่ายในอัตรา 800 บาทต่อราย และกรณีบ ริก ารยาฝัง
คุมกาเนิด จ่ายในอัตรา 2,500 บาทต่อราย โดยให้โรงพยาบาลเบิกจ่ายผ่านระบบ e-claim ซึ่งผลการ
ศึกษาพบว่า ในภาพรวมโรงพยาบาลร้อยละ 74.8 ระบุว่ามีปัญหาในการเบิกจ่ายค่าบริการในการ
ดาเนินงานตามนโยบายผ่านระบบ e-claim
61

เมื่อพิจารณารายประเภทโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 60
มีปัญหาในการเบิกจ่ายผ่านระบบ e-claim ยกเว้นโรงพยาบาลเอกชนมีปัญหาน้อยกว่า มีเพียงร้อยละ
40
สรุป ปัญหาการเบิกค่าบริการคุมกาเนิดชนิดกึ่งถาวรจากระบบ e-claim ดังตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 จานวนและร้อยละปัญหาการเบิกค่าบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรจากระบบ e-claim
จาแนกตามประเภทโรงพยาบาล
ประเภทโรงพยาบาล
โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลนอกสังกัด
สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลเอกชน
รวม

ปัญหาการเบิกค่าบริการจากระบบ e-claim
มี
ไม่มี
7
4
(63.6)
(36.4)
19
7
(73.1)
(26.9)
192
51
(79.0)
(21.0)
3
2
(60.0)
(40.0)

รวม
11
26
243
5

12
(80.0)

3
(20.0)

15

10
(40.0)
243 (74.8)

15
(60.0)
82 (25.2)

25
325 (100)

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์การจัดบริการคุมกาเนิดก่อนและหลังโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้า
ในแม่วัยรุ่น
ด้านการให้บริการ ผลการศึกษาการจัดบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรก่อนและหลังโครงการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น พบว่า หลังมีนโยบาย/โครงการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น
มีบางโรงพยาบาลไม่มีการให้บริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากมีปริมาณการใช้น้อย
เพราะวัยรุ่นมารับบริการไม่มากนัก ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคลากรผู้ให้บริการ
ดังนี้
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“ยาฝังมีผู้มารับบริการจานวนไม่มากหรือไม่มีผู้รับบริการเลย”
“ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้มารับบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรจานวนไม่มาก สาเหตุที่ไม่เลือกใช้
ส่วนหนึ่งอาจจะกลัวเจ็บ”
(ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชน)
ด้านจานวนผู้รับบริการ พบว่า จานวนการรับบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรโดยเฉพาะการ
คุมกาเนิดด้วยวิธีการฝังยาคุมกาเนิดทั้งชนิด 1 หลอด และ 2 หลอด ของวัยรุ่นในโรงพยาบาลที่เข้าร่วม
โครงการฯ เพิ่มสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่า วัยรุ่นให้ความสนใจเข้ารับบริการคุมกาเนิด แบบกึ่งถาวรชนิดยา
ฝังคุมกาเนิด (โดยเฉพาะยาฝังชนิด 1 หลอด) ในจานวนที่สูงกว่าวิธีการอื่นๆ นอกจากนี้ ผลการศึกษาที่
พบยังสอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่ระบุว่าการเลือกรับ
บริการคุมกาเนิดกึ่งถาวรของวัยรุ่นมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยโรงพยาบาลบางแห่ง มีผู้มารับ
บริการห่วงอนามัยจานวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ ในขณะที่ในโรงพยาบาลหลายแห่ง มีผู้มารับ
บริการยาฝังคุมกาเนิด เป็นจานวนที่สูง ซึ่งผู้ให้บริการตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงที่ผ่านมาวัยรุ่นไม่เลือกใช้
วิธีการฝังยาคุมก าเนิด สาเหตุเ นื่อ งจากกลัวเจ็บ และมีค่าใช้จ่ายสูง แต่เมื่อมีโครงการปูองกั นการ
ตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่นเกิดขึ้น และโรงพยาบาลมีการดาเนินงานเชิงรุก ทั้งการประชาสัมพันธ์ การ
เข้าถึงชุมชนให้ค วามรู้ และมีการติดตามผล ท าให้ วัยรุ่นให้ความสนใจเข้ารับบริการด้วยการฝังยา
คุมกาเนิดจานวนมาก และคาดหมายว่าหากยังคงมีการดาเนิ นโครงการฯ นี้ต่อไป จะมีวัยรุ่นเข้ารับ
บริการเพิ่มมากขึ้น
“ปีที่ผา่ นมาโรงพยาบาลให้บริการห่วงอนามัยน้อยมาก”
“ให้บริการห่วงอนามัย จานวน 15 ราย ยาฝังคุมกาเนิดชนิด 1 หลอด จานวน 44 ราย”
“ ที่ผ่านมาพบว่า สาเหตุที่ไม่เลือกใช้ ยาฝัง ส่วนหนึ่งอาจจะกลัวเจ็บ และค่าใช้จ่ายสูง
แต่หลังจากมีโครงการนี้ วัยรุ่นให้ความสนใจต่อการรับบริการด้วยการฝังยาคุมกาเนิด
จานวนมากขึน้ และอาจจะมากขึน้ อีกเพราะมีการทากลุ่ม focus group ติดตามผล”
(บุคลากรผูใ้ ห้บริการ)
ด้านการเบิกจ่ายค่าบริการผ่านระบบ e-claim พบว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่อง
การเบิกจ่าย สาหรับโรงพยาบาลเอกชนพบว่ามีปัญหาน้อยกว่าโรงพยาบาลประเภทอื่นๆ เนื่องจากมี
ผูม้ ารับบริการน้อยมาก บางแห่งให้บริการปีละไม่ถึง 10 ราย ในส่วนของโรงพยาบาลทุกประเภทที่ไม่มี
ปัญหาในการเบิกจ่าย ได้ให้เหตุผลว่า ระบบ e-claim นี้มีส่วนช่วยอานวยความสะดวกให้โรงพยาบาล
ได้มาก โดยเฉพาะโรงพยาบาลภาครัฐ เนื่องจากมีผู้มารับบริการมากกว่าโรงพยาบาลประเภทอื่นๆ
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“การรับเงินคืนจาก สปสช. ค่อนข้างล่าช้า”
“การเคลมเงินเบิกจ่ายได้ แต่ข้อมูลที่ตงั้ เบิกไปตั้งแต่เดือนตุลาคม 57 ยังไม่ได้รับเงินคืน แต่
ในส่วนข้อมูลหลังตุลาคม 57 ได้รับเงินคืนแล้ว”
“หากจะใช้ระบบเบิกคืนจาก E-claim น่าจะเปิดช่องให้เบิกได้ง่ายขั้น ลดขั้นตอนในการเบิก
เบิกได้เร็ว”
(บุคลากรผูใ้ ห้บริการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
“มีการจัดซื้อบ้างแต่ไม่มาก เพราะมีผู้มารับบริการน้อยมาก”
“ไม่มปี ัญหาผูม้ ารับบริการน้อย บางรายการปีละไม่ถึง 10 ราย”
(ผูใ้ ห้บริการโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน)
โรงพยาบาลทุกประเภทที่พบว่ามีปัญหาในการเบิกจ่ายผ่านระบบ e-claim ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า
ปั ญหาส่ วนใหญ่ ที่ พบเป็ นปั ญหาเชิ งเทคนิ ค สามารถแก้ ไขได้ อาทิ เช่ น ความชั ดเจนของคู่ มื อ ในการ
ดาเนินงาน ความเข้าใจในระบบการบันทึก e-claim ในการบันทึกสิทธิการจ่าย การดาเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ในการลงข้อมูลในระบบ มีปัญหาเรื่องการลงวันและเวลาในการเบิกจ่าย ทาให้การเบิกจ่าย
ล่าช้า เป็นต้น
“การเบิกเงินจากระบบ e-claim บางครั้งบันทึกไม่ครบก็เบิกไม่ได้ แต่ในปัจจุบันมี
เจ้าหน้าที่คัดกรองข้อมูลก่อนส่งเบิก ถ้าข้อมูลส่วนไหนไม่ครบก็จะส่งกลับมาให้แก้ไข
ก่อน”
“การใช้งานในคู่มือข้อมูลไม่ครบถ้วน”
“การลงข้อมูลเบิก ไม่ทราบเงื่อนไขที่ชัดเจน จึงต้องทาการแก้ไขข้อมูลใหม่”
“การลงข้อมูลในระบบมีปัญหาเรื่องการลงวันและเวลาในการเบิกจ่าย”
“อยากให้มีหนั งสือคู่มือเกี่ ย วกั บ แนวทางการปฏิบัติเ กี่ ย วกั บ โครงการป้องกั นการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เช่น การเบิกจ่าย การสนับสนุนเวชภัณฑ์”
(ประมวลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์บุคลากรผูใ้ ห้บริการ)

3. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดบริการคุมกาเนิดของโรงพยาบาล ทั้งด้านการจัดบริการตาม
สิทธิและการจัดบริการในโครงการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากการ
สัมภาษณ์บุคลากรผูใ้ ห้บริการของโรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
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3.1 การจัดบริการคุมกาเนิดในโรงพยาบาลสาหรับประชากรทุกสิทธิ
นอกจากปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการเวชภัณฑ์คุมกาเนิด ตามชุดสิทธิประโยชน์ของ
สปสช. ที่ยังคงพบปัญหาอุปสรรคบางประการ เช่น การรับรู้สิทธิของประชาชน การไม่ให้ความสาคัญ
ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรของผู้บริหาร การจัดซื้อเวชภัณฑ์สารองไว้แต่ไม่มีผู้มารับ
บริ ก ารหรื อมารั บบริ การน้ อย ดั งกล่ าวมาแล้ ว ยั งมี ปั ญหาอุ ปสรรคที่ ส่ งผลต่ อความส าเร็ จของการ
ดาเนินงานตามนโยบายการวางแผนครอบครั วและการคุมกาเนิด ในด้านการจัดบริก ารคุมกาเนิด
สาหรับผู้รับบริการทุกสิทธิตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่สาคัญคือ ด้านความรู้ ทักษะ
ความช านาญ และความเพี ย งพอของบุ ค ลากรผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ซึ่ ง การด าเนิ น งานในช่ ว งที่ ผ่ า นมา
ส่วนกลางโดยสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตชุดความรู้และ
คู่มือการดาเนินงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการท างานของพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การให้การสนับสนุนดังกล่าว ปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการ
ดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย โดยเฉพาะในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความ
ซับซ้อนของปัญหามากขึ้น
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานบริการและบุคลากรผูใ้ ห้บริการ พบว่า
ด้ า นคู่ มื อ เอกสารเผยแพร่ ค วามรู้ โรงพยาบาลนอกสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข และ
โรงพยาบาลเอกชนไม่พบว่ามีปัญหาด้านนี้ ส่ วนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนหนึ่ง
ระบุว่า คู่มือ เอกสารความรู้ต่างๆ และแผ่นภาพพลิกให้ความรู้เรื่องการคุมกาเนิดและการวางแผน
ครอบครัว มีจานวนจากัด และไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ประกอบกับเป็นเอกสารคู่มือที่ได้รับสนับสนุน
จากส่วนกลางผ่านมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว ข้อมูลอาจไม่ทันสมัย รวมทั้งปัจจุบันสภาพสังคมไทยมี
การเคลื่อนย้ายแรงงานจานวนมาก ทั้งแรงงานต่างด้าวและแรงงานต่างถิ่น ส่วนกลางโดยกรมอนามัย
ควรพิจารณาการจัดทาเอกสารความรู้ คู่มอื การให้บริการ รวมทั้งสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน
แก่โรงพยาบาลต่างๆ โดยควรพิจารณาเนือ้ หาให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และจัดทา
เป็น หลายภาษา ทั้ง ภาษาถิ่ น ภาษาต่า งประเทศ โดยเฉพาะภาษาประเทศเพื่ อนบ้ าน ดัง ตัวอย่า ง
ความเห็น:
“คู่มอื แผ่นพลิกที่กรมฯ ส่งให้ ได้มานานมากแล้ว มีชุดเดียว ไม่พอให้บริการ”
“พืน้ ที่มีแรงงานเคลื่อนย้ายเข้ามามาก สื่อที่มไี ม่ตรงตามความต้องการ และไม่เพียงพอ
สาหรับการใช้ลงพืน้ ที่”
“มีแรงงานต่างด้าวมาใช้บริการ มีปัญหาการสื่อสารบ้าง”
“อุปกรณ์หรือสื่อการสอนไม่มี ต้องหากันเอง หรือยืมจากงานอื่น”
(ประมวลความเห็นของบุคลากรผู้ให้บริการ)
65

ด้ า นบุ คลากร
โรงพยาบาลในสัง กั ด กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน และ
โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประสบปัญหาด้านบุคลากร เนื่องจากจานวนบุคลากรที่
มีความรูใ้ นการให้บริการมีน้อย ประกอบกับบุคลากรมีการโยกย้ายสถานที่ทางาน บุคลากรส่วนหนึ่งมี
ภาระงานมาก และบุคลากรผูใ้ ห้บริการจานวนหนึ่งไม่ได้รับการอบรมอย่างจริงจัง เป็นเพียงการเรียนรู้
มาจากผู้ที่เคยผ่านการอบรมมาอีกทอดหนึ่ง ซึ่งผูบ้ ริหารและผู้ให้บริการระบุสอดคล้องกันว่า บุคลากร
ยังคงต้องการการพัฒนา การฝึกทักษะ และองค์ความรู้เพิ่มเติม ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชน และ
โรงพยาบาลนอกสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ปั ญ หาดั ง กล่ า วนี้ อ าจไม่ รุ น แรงนั ก เนื่ อ งจากการ
ให้บริการคุมกาเนิดมิได้เป็นนโยบายหลักของโรงพยาบาล ประกอบกับมีผู้มารับบริการไม่มากดังกล่าว
มาแล้ว ส่วนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปัญหาดังกล่าวนีค้ ่อนข้างมีความสาคัญ เพราะ
มีผู้มารับบริการจานวนมากและมีแนวโน้มที่จะมารับบริการมากขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความสาเร็จของ
การให้บริการวางแผนครอบครัวและการคุมกาเนิดทุก สิทธิตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
หากขาดแคลนผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการมีทักษะ ความรู้ ความชานาญไม่เพียงพอแล้ว ย่อมส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ
“จานวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้รับบริการมีจานวนมาก”
“มีบุคลากรที่ให้บริการใส่ห่วงอนามัยเพียง 1 ท่าน ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอกับการให้บริการ
เพราะคนอื่นไม่สามารถทาแทนได้ จึงต้องนัดผู้มารับบริการให้มาในวันอื่น”
“บุคลากรผูใ้ ห้บริการไม่เพียงพอ บุคลากรแต่ละคนงานเยอะ ไม่มีเวลามาทาเรื่องการ
วางแผนครอบครัวอย่างจริงจัง”
“หาบุคลากรทดแทนได้ยาก ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไปราชการหรือลาหยุด จึงต้องสลับ
ผลัดเปลี่ยนกันลา”
“บุคลากรมีการโยกย้ายสถานที่ทางานตลอด ควรจัดอบรมฟื้นฟูความรู้ทุกๆ ปี”
(ประมวลความเห็นผูบ้ ริหารและบุคลากรผู้ให้บริการสถานบริการภาครัฐ)
3.2 การจัดบริการคุมกาเนิดในโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น
3.2.1 ด้านการรับบริการของกลุ่ มเป้ าหมาย โรงพยาบาลจานวนมากที่มีวัยรุ่นมารับบริการ
คุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรในปริมาณน้อย เหตุที่วัยรุ่นไม่เลือกใช้วธิ ีคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร เนื่องจาก
1) ทัศนคติและความเชื่อของวัยรุ่น : รับความเชื่อจากผู้ปกครองทาให้เกิด ความวิตกกังวล
เกี่ยวกับผลข้างเคียง กลัวความเจ็บปวด จึงนิยมใช้วิธี ยาฉีดคุมกาเนิดมากกว่าการใส่ห่วงอนามัยและ
ยาฝังคุมกาเนิด
“สาเหตุที่วัยรุ่นไม่รับบริการ คือ ความไม่เข้าใจการคุมกาเนิดวิธีนี้ กลัวเจ็บ กลัวมีผล
ข้างเคียงมาก”
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“วัยรุ่นที่ไม่รับบริการใส่ห่วงอนามัยหรือฝังยาคุมกาเนิด เนื่องจากมารดาไม่อยากให้ฝัง
ยาคุมกาเนิด”
“มีความรู้สึกและความเชื่อที่ไม่ดีต่อยาฝังคุมกาเนิดจากการรับฟังจากบุคคลอื่นใน
ชุมชน”
“มีความเชื่อที่ผิดของผู้ปกครอง กลัวเป็นมะเร็ง เพราะเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกาย
ทาให้วัยรุ่นไม่กล้าฝังยาคุมกาเนิด”
(ประมวลความเห็นของบุคลากรผูใ้ ห้บริการ)
2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของวัยรุ่น : วัยรุ่นรับทราบข้อมูลน้อย อีกทั้งยังขาดผู้ที่ให้คาแนะนา
ปรึ ก ษา ท าให้ เ วลามารั บ บริ ก ารที่ โ รงพยาบาล ต้ อ งใช้ เ วลาท าความเข้ า ใจและให้ ค าแนะน า
ค่อนข้างมาก
“วัยรุ่นมารับบริการน้อย อาจจะเป็นเพราะการเข้าถึง การรับรู้ รับทราบข้อมูลน้อย
การให้ขอ้ มูลหลังคลอดอาจจะไม่ดี ขาดการให้คาปรึกษาก่อน พอมาถึงงานวางแผน
ครอบครัว consult จะเสียเวลามาก”
(บุคลากรผูใ้ ห้บริการ)
3) ค่าใช้จ่าย/ค่าบริการ : ปกติการรับบริการคุมกาเนิด แบบกึ่งถาวรมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่ง
ผู้รับบริการต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด และแม้ว่าปัจจุบันจะมีโครงการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่
วัยรุ่นให้การสนับสนุนค่าบริการ แต่ผลสืบเนื่องจากการรับรู้ข่าวสารของวัยรุ่นยังจากั ดในวงแคบ ทาให้
วัยรุ่นส่วนใหญ่ยังคงเข้าใจว่าจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการรับบริการ
“ส่วนใหญ่เข้าใจว่ามีค่าใช้จ่ายสูง และผูม้ ารับบริการต้องชาระค่าใช้จา่ ยเองทั้งหมด”
“วัยรุ่นมารับบริการน้อย เพราะคิดว่าต้องชาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด”
(บุคลากรผูใ้ ห้บริการ)
3.3.2 ด้านคู่มือ เอกสารเผยแพร่ความรู้ และบุคลากรผู้ให้บริการ
มีปัญหาเช่นเดียวกับการดาเนิน นโยบายการวางแผนครอบครัวและการคุมกาเนิดในด้านการ
จัดบริการคุมกาเนิดสาหรับผู้รับบริการทุกสิทธิตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งนาเสนอ
แล้วในส่วนต้น กล่าวคือโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชนไม่พบว่า
มีปัญหาด้านนี้ เนื่องจากมีวัยรุ่นมาใช้บริการน้อย บางแห่งไม่มีผู้มารับบริการ ส่วนโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขประสบปัญหาด้านความเพียงพอของบุคลากรที่มีความรู้ในการจัดบริการ รวมทั้ง
เอกสารคู่มือ ชุดความรู้ เนื่องจากเอกสารความรู้ /ชุดคู่มือที่ส่วนกลางผลิตขึ้นและให้ก ารสนับสนุน

67

ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่างๆ นั้น ไม่สามารถจะนาไปใช้ได้ทันที ดังนั้นส่วนกลางควรปรับปรุงคู่มือให้
ความรูท้ ี่สามารถนาไปใช้ได้จริง จัดทาสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น VCD เพื่อเปิดให้ผู้รับบริการดูได้
“คู่มือต่างๆที่กระทรวงทาออกมา ไม่สามารถจะนาไปใช้ได้ทันที ควรมีการจัดทาสื่อที่
สามารถนาไปใช้ได้เลย”
“การจัดทาคูม่ อื ไม่ควรทามาเป็นเล่มเพียงอย่างเดียว ควรให้โรงพยาบาลทาในรูปแบบ
VCD เพื่อนาไปเปิดให้ผู้รับบริการดูได้”
(บุคลากรผูใ้ ห้บริการ)
3.3.3 ปัญหาการทางานเชิงบูรณาการกับเครือข่าย
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะกระทรวง
สาธารณสุขเท่านั้น จาเป็นต้องดาเนินงานร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งยังมีข้อจากัดหลาย
ประการ อาทิเช่น ขาดข้อมูลวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ว่าเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในระบบกับนอกระบบการศึกษา เพื่อใช้
ประกอบในการพิ จ ารณาวางแผนท างานแก้ ไ ขปั ญ หา ขาดการบู ร ณาการการท างานร่ ว มกั น กั บ
หน่วยงานด้านการศึกษาในพืน้ ที่และท้องถิ่น เป็นต้น

4. ความต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลาง
ความต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลาง ประกอบด้วย ด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ ด้าน
การบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และด้านคู่มอื /มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม ความต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางของโรงพยาบาลทุกประเภท
ในภาพรวม พบว่ามีความต้องการการสนับสนุนในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
มีความต้องการสนับสนุนมากกว่าด้านอื่นๆ คือ ร้อยละ 75.6 รองลงมาคือด้านนโยบาย ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารจัดการ 74.8, 74.5, 54.3 และ 34.2 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภทโรงพยาบาล มีรายละเอียด ดังนี้
โรงพยาบาลศูนย์ มีความต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางด้านคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
เท่ ากั บด้ านการพั ฒนาศักยภาพบุ คลากร คือร้ อยละ 33.3 รองลงมาคื อ ด้ านนโยบาย และด้ าน
งบประมาณมีความต้องการการสนับสนุนเท่ากัน คือ ร้อยละ 16.7 แต่ไม่ต้องการการสนับสนุนด้านการ
บริหารจัดการจากส่วนกลาง เนื่องจากผู้รับบริการคุมกาเนิดส่วนมากจะไปใช้บริการในโรงพยาบาล
ชุมชนที่อยู่ใกล้ ทาให้ภาระการจัดบริการจะเป็นบทบาทของโรงพยาบาลชุมชนเป็นหลัก การจัดบริการ
ในส่วนของโรงพยาบาลศูนย์จึงไม่มีปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการมากนัก อย่างไรก็ดี ในด้าน
บุคลากรและความรู้ด้านมาตรฐานการให้บริการนั้น โรงพยาบาลยังมีความต้องการ ให้บุคลากรได้รับ
การอบรมฟื้นฟูวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนต้องการสื่อ/คู่มือ เอกสารต่างๆ ใน
การสนับสนุนการทางาน
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โรงพยาบาลทั่ ว ไป มี ค วามต้ อ งการการสนั บ สนุ น จากส่ ว นกลางด้ า นคู่ มื อ /มาตรฐานการ
ให้บริการมากที่สุด ร้อยละ 80.5 รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านงบประมาณ
ด้านนโยบาย และด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ 75.6, 53.7, 51.3 และ 41.5 ตามลาดับ โดยให้
รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ต้องการการสนับสนุนคู่มือ/มาตรฐานการให้บ ริการที่ทันสมัย ใช้งานง่าย
เพื่อให้บุคลากรที่ไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อนได้ศึกษา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ควรจัด
อบรมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ต้องการการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเวชภัณฑ์ คุมกาเนิด รวมถึง
อุปกรณ์ให้บ ริการทางหัตถการ เนื่องจากปัจจุบันเวชภัณฑ์คุมกาเนิดต่างๆ มีราคาสูงขึ้น ส่วนด้าน
นโยบายและด้านการบริหารจัดการนั้น ควรกาหนดให้การวางแผนครอบครัว/การคุมกาเนิด ทุกวิธีการ
รวมทั้งถุงยางอนามัย เป็นบริการที่ครอบคลุมทุกสิทธิ รวมถึงการสนับสนุนเวชภั ณฑ์คุมกาเนิดแบบกึ่ง
ถาวร (ยาฝังคุมกาเนิดและห่วงอนามัย) สาหรับสตรีทุกกลุ่มอายุ ไม่ควรจากัดเฉพาะวัยรุ่น เป็นต้น
โรงพยาบาลชุมชน มี ค วามต้องการการสนั บ สนุน จากส่วนกลางด้ านการพัฒ นาศัก ยภาพ
บุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 86.4 รองลงมาคือ ด้านคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ ด้านงบประมาณ ด้าน
นโยบาย และด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ 86.2, 63.7, 46.8 และ 39.4 ตามลาดับ โดยให้
รายละเอียดความต้องการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ควรจัดอบรมอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกปี
ต้องการการสนับสนุนคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการที่ทันสมัย ใช้งานได้ ทันที ต้องการการสนับสนุน
งบประมาณจัดซื้อเวชภัณฑ์ คุมกาเนิดเพิ่ม เนื่องจากปัจจุบันเวชภัณฑ์คุมกาเนิดมีราคาสูงขึ้น รวมถึง
ต้องการให้มกี ารกาหนดให้การวางแผนครอบครัว/การคุมกาเนิดทุกวิธีการเป็นบริการที่ครอบคลุมทุก
สิทธิ หรืออย่างน้อยสามารถเบิกจ่ายจากสิทธิ สปสช. (บัตรทอง) ได้ รวมถึงการสนับสนุนเวชภัณฑ์
คุมกาเนิดกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกาเนิดและห่วงอนามัย) สาหรับสตรีในกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ โดยเบิกจ่ายจาก
ระบบ e-claim เช่นเดียวกับโครงการปูองกันการตัง้ ครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น เป็นต้น
อนึ่ง โรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 3 ประเภทข้างต้น มีความเห็น
ตรงกันด้านการบริหารจัดการเวชภัณฑ์คุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรว่า ควรมีการจัดซื้อจัดหาจากส่วนกลาง
และจัดส่งให้โรงพยาบาลโดยตรง เพื่อลดขัน้ ตอนการจัดการของโรงพยาบาล และลดความแตกต่างด้าน
ราคาในการจัดซือ้
โรงพยาบาลนอกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความต้องการการสนับสนุนด้าน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บ ริการมากที่สุ ด คือ ร้อยละ 72.2 รองลงมาคือ ด้านคู่มือ/มาตรฐานการ
ให้บริการ ด้านงบประมาณ ร้อยละ 63.3 และ 36.4 ตามลาดับ และมีความต้องการด้านการบริหาร
จัดการ และด้านนโยบายเท่ากัน คือ ร้อยละ 18.2
โรงพยาบาลนอกสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข มี ค วามต้ อ งการการสนั บ สนุ น ด้ า นคู่ มื อ /
มาตรฐานการให้บริการ มากที่สุดร้อยละ 59.5 รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านนโยบาย และด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ 48.6, 43.2, 29.7 และ 21.6 ตามลาดับ
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โรงพยาบาลเอกชน มีความต้องการการสนับสนุนด้านคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการมากที่สุด
ร้อยละ 28.2 รองลงมาคือด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรร้อยละ 23.9 สาหรับด้านนโยบาย ด้าน
การบริหารจัดการ และด้านงบประมาณ มีความต้องการการสนับสนุน เท่ากัน คือร้อยละ 14.1 โดยมี
ความเห็นเพิ่มเติมว่า สปสช. ควรสนับสนุนงบประมาณวางแผนครอบครัวแก่โรงพยาบาลในแนวทาง
เดีย วกัน ทั่วประเทศ และสามารถเบิกค่าบริการคุมกาเนิดที่เหมาะสมได้ทุกสิทธิการรักษา ให้มีการ
จัดหาเวชภัณฑ์ที่มีความจาเป็นและหายากหรือราคาสูงจากส่วนกลางแล้วกระจายลงพื้นที่ รวมถึง
เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เนื่ อ งจากโรงพยาบาลเอกชนมี ศั ก ยภาพและความสามารถที่ จ ะด าเนิ น การในเรื่ อ งการวางแผน
ครอบครัวได้ เป็นต้น
สรุป ความต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางของโรงพยาบาล ดังตารางที่ 4.18
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ตารางที่ 4.18 ร้อยละความต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลาง จาแนกตามประเภทโรงพยาบาล
ความต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลาง
ประเภทโรงพยาบาล

จานวน
โรงพยาบาล

ด้านนโยบาย

ต้องการ
โรงพยาบาลศูนย์

12

โรงพยาบาลทั่วไป

41

โรงพยาบาลชุมชน

419

โรงพยาบาลนอกสังกัดสานัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

11

โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

37

โรงพยาบาลเอกชน
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รวม

591

2
(16.7)
21
(51.3)
196
(46.8)
2
(18.2)
11
(29.7)
10
(14.1)
442
(74.8)

ไม่
ต้องการ
3
(25.0)
1
(2.4)
22
(5.3)
1
(9.1)
4
(10.8)
8
(11.3)
41
(6.9)

ด้านงบประมาณ

ต้องการ
2
(16.7)
22
(53.7)
267
(63.7)
4
(36.4)
16
(43.2)
10
(14.1)
321
(54.3)

ไม่
ต้องการ
3
(25.0)
2
(4.9)
21
(5.0)
1
(9.1)
3
(8.1)
8
(11.3)
38
(6.4)

ด้านการบริหารจัดการ

ต้องการ
17
(41.5)
165
(39.4)
2
(18.2)
8
(21.6)
10
(14.1)
202
(34.2)

ไม่
ต้องการ
2
(16.7)
1
(2.4)
20
(4.8)
2
(18.2)
4
(10.8)
7
(9.9)
51
(8.6)

ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ไม่
ต้องการ
ต้องการ
4
3
(33.3)
(25.0)
31
1
(75.6)
(2.4)
362
19
(86.4)
(4.5)
8
(72.7)
18
4
(48.6)
(10.8)
17
6
(23.9)
(8.5)
440
33
(5.6)
(74.5)

ด้านคู่มือ/มาตรฐาน
การให้บริการ
ไม่
ต้องการ
ต้องการ
4
3
(33.3)
(25.0)
33
1
(80.5)
(2.4)
361
19
(86.2)
(4.5)
7
1
(63.6)
(9.1)
22
5
(59.5)
(13.5)
20
7
(28.2)
(9.9)
447
36
(6.1)
(75.6)
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ด้านความต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลาง
นอกจากข้อค้นพบที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามดังนาเสนอข้างต้น ข้อมูลเชิงคุณภาพจาก
การสัมภาษณ์บุคลากรผู้ให้บริการในโรงพยาบาลที่เป็นเปูาหมายในการสารวจ ได้ระบุความต้องการ
การสนับสนุนทีส่ อดคล้องกับสภาพปัญหาและข้อจากัดในการดาเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้
ด้านสือ่ ความรู้และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นอกจากชุดคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
ที่โรงพยาบาลทุกแห่งต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางดังกล่าวแล้ว โรงพยาบาลทุกประเภทยังมี
ความต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนสื่อความรู้และองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน
ครอบครัวและการคุมกาเนิดที่มรี ูปแบบหลากหลาย อาทิเช่น คู่มือ แผ่นพับ แบบจาลอง (model) ชุดจัด
นิทรรศการ (roll up) รวมทั้งการจัดอบรมฟื้นฟูให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างสม่าเสมอด้วย
“ต้องการให้สว่ นกลางสนับสนุน แผ่นพับ องค์ความรูต้ ่างๆ ทีค่ วรมี”
“ชุดสื่อการสอน โมเดล”
“ช่องทางในการให้คาปรึกษากรณีการตัง้ ครรภ์/การยุติการตัง้ ครรภ์”
“การอบรมฟื้นฟูให้ความรูเ้ จ้าหน้าที่ ควรทาเป็นประจาอย่างน้อยปีละครั้ง”
(ประมวลความเห็นของบุคลากรผูใ้ ห้บริการ)
ด้านความร่วมมือ โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนมีความต้องการให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลเยาวชน เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บูรณาการงานวางแผนครอบครัวและการปูองกันการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น หรือมีแผนปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ทุกฝุายร่วมมือกันในทุกระดับ ทั้งระดับนโยบายและ
ระดับการทางานในพื้นที่
“อยากให้ทุกกระทรวงบูรณาการงานวางแผนครอบครัวและการป้องกันการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น ซึ่งปัจจุบันรู้สึกว่า กระทรวงสาธารณสุขทาอยู่ฝ่ายเดียว เช่น ในการทาแผน
ป้องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นอยากให้ทุกฝ่ายควรร่วมมือกัน กระทรวงศึกษาธิการควร
มีนโยบายลงมาที่โรงเรียนเรื่องการวางแผนติดตามด้วย”
“อยากให้โรงเรียน ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็ก ซึ่งทางโรงพยาบาล หรือ รพ.สต.
ในพืน้ ที่จะช่วยสนับสนุนด้านบุคลากรในบางส่วน
“อยากให้ อปท. เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน เพราะอยู่ใกล้กับชุมชนมากกว่า
ซึ่งถ้า อปท.เห็นความสาคัญของปัญหาจะช่วยให้โรงพยาบาลทางานง่ายขึ้น”
(ประมวลความเห็นของผูบ้ ริหารและบุคลากรผูใ้ ห้บริการ)
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บทที่ 5
บทสรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การวิจัยการจัดบริการคุมกาเนิดของโรงพยาบาลในประเทศไทย พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาการจัดบริการคุมกาเนิดในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนสาหรับประชากรทุกสิทธิ 2) ศึกษาผลการ
จัดบริการคุมกาเนิดก่อนและหลังโครงการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น ซึ่งในบทที่ 4 ได้มีการ
นาเสนอผลการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในแต่ละประเด็นแล้ว
ในบทนีจ้ ะนาเสนอสรุปผลการศึกษาในภาพรวม พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จ การ
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. สรุปผลการศึกษา
1.1 การจัดบริการคุมกาเนิดของโรงพยาบาล
1.1.1 การจัดบริการคุมกาเนิดในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนสาหรับประชากรทุกสิทธิ
(1) ด้านนโยบาย โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนมีความเห็นว่านโยบายเรื่องการจัดบริการ
คุมกาเนิดสาหรับผู้รับบริการทุกสิทธิตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นนโยบายที่ดี เพราะ
ช่วยลดปัญหาทางสังคม สามารถแก้ปัญหาด้านการเข้าถึงบริการของประชากรกลุ่มต่างๆ ได้อย่าง
ทั่วถึงและครอบคลุม รวมทั้งช่วยลดขั้นตอนการให้บริการทาให้สะดวก รวดเร็วขึ้น ส่วนการกาหนด
นโยบายในระดับโรงพยาบาลนั้น พบว่า มีความแตกต่างกันตามประเภทและศักยภาพของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่รับนโยบายการคุมกาเนิดและวางแผนครอบครัว
จากส่วนกลาง ผ่านทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นหลัก ส่วนโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขแม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการคุมกาเนิดและวางแผนครอบครัว แต่ก็
มีโ รงพยาบาลส่ว นหนึ่งด าเนินงานตามนโยบาย/แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขหรือสานัก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และส่วนหนึ่งดาเนินงานในลักษณะเป็นการให้บริการตามปกติซึ่ง
ไม่ครอบคลุมทุกวิธีการคุมกาเนิด สาหรับโรงพยาบาลเอกชน ส่วนใหญ่เป็นการจัดให้มีบริการตาม
นโยบายของผูบ้ ริหาร ส่วนหนึ่งปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ (สปสช.) บางส่วนไม่ได้กาหนดเป็นนโยบาย
การจัดบริก ารวางแผนครอบครัว /คุมกาเนิด แต่จะเน้นการให้บริการการรัก ษาโดยทั่วไป ซึ่งมีการ
จัดบริการวางแผนครอบครัวรวมอยู่ด้วย
(2) ด้านการจัดบริการตามสิทธิต่างๆ พบว่า โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนมี บริการที่
ครอบคลุมสิทธิทุกประเภท แม้จะไม่ครอบคลุมทุกวิธีการคุมกาเนิด ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขด้านสิทธิ การ
จัดหาเวชภัณฑ์คุมกาเนิดของโรงพยาบาล และความต้องการของผู้มารับบริการ ในส่วนของโรงพยาบาล
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สังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากการให้บริการตามสิทธิที่ครอบคลุมแล้ว ยังให้บริการที่ครอบคลุม
ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มประชากร แต่ในทางปฏิบัติ พบว่า กลุ่มที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มวัย
เจริญพันธุ์เป็นหลัก
(3) ด้านการบริหารจัดการเวชภัณฑ์คุมกาเนิด ตามชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช.ในส่วน
ของโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่ไ ม่มีปัญ หาอุป สรรคด้านการบริหารจัดการ
เวชภั ณ ฑ์ คุ ม ก าเนิ ด และการให้ บ ริ ก าร ส่ ว นโรงพยาบาลนอกสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข และ
โรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากไม่ได้ดาเนินการตามนโยบาย สปสช. ประกอบกับโรงพยาบาลเองก็ไม่ได้
กาหนดเป็นนโยบายไว้อย่างชัดเจน การจัดวิธีการคุมกาเนิดในการให้บริการจึงแตกต่างกันไปตาม
ความต้องการของผูม้ ารับบริการ
ด้านการจัดซือ้ จัดหาเวชภัณฑ์คุมกาเนิด โรงพยาบาลมากกว่าร้อยละ 50 ดาเนินการจัดซื้อเอง
โดยเป็นการซือ้ กับบริษัทยาโดยตรง มากกว่าร้อยละ 80 มีโรงพยาบาลจานวนหนึ่งที่จัดซื้อ ตามราคาที่
ตกลงโดยคณะกรรมการยาฯ และมีโรงพยาบาลจานวนไม่มากนักที่จัดซื้อโดยใช้ทั้ง 2 วิธี ผู้ตัดสินใจ
จัดซื้อส่ วนใหญ่ คื อคณะกรรมการของโรงพยาบาล รองลงมาเป็น การจัด ซื้ อโดยการตั ด สิน ใจของ
ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล
ส่วนการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์คุมกาเนิด แบบกึ่งถาวร เมื่อเปรียบเทียบผลการจัดซื้อ ในปี
พ.ศ. 2553 กับการจัดซือ้ ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีการจัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรเพิ่มขึ้นร้อยละ
95.1 อันเป็นผลมาจากนโยบายการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่ สาหรับ นโยบาย
การจัดบริการคุมกาเนิดสาหรับผูร้ ับบริการทุกสิทธิภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นส่วนน้อย
1.1.2 การจัดบริการคุมกาเนิดก่อนและหลังโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น
(1) ด้านนโยบาย โรงพยาบาลทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่นมี
ความเห็นตรงกันว่าเป็นนโยบายที่ดีมาก เพราะการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ยังไม่พร้อม จะพบว่าเป็นการ
ตั้งครรภ์ทีไ่ ม่มคี ุณภาพ การมีนโยบายนี้จึงมีส่วนสาคัญในการช่วยลดปัญหาทางสังคม และปัญหาของ
กลุ่มวัยรุ่น ส่วนการกาหนดนโยบายในระดับ โรงพยาบาลนั้น พบว่า มีความแตกต่างกันตามประเภท
และศักยภาพของโรงพยาบาล โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่
รั บ นโยบายจากหลายช่ อ งทาง และจั ด บริ ก ารทั้ ง เชิ ง รั บ และเชิ ง รุ ก ในหลากหลายวิ ธี ก าร ส่ ว น
โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายในเรื่องนี้ แต่มีการดาเนินงานโดย
ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกั นโรค ของ สปสช. สาหรับโรงพยาบาล
เอกชนนั้น แม้ส่วนใหญ่จะรับรู้ว่ามีนโยบายการปูองกันการตัง้ ครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่นและโรงพยาบาลไม่ได้
ดาเนินงานตามนโยบายนี้ เนื่องจากผู้มารับบริการในโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยทางาน ไม่มี
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หรือมีวัย รุ่นมารับ บริการน้อย แต่ยังมีโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งที่เห็นความสาคัญในเรื่องนี้ และ
กาหนดเป็นนโยบายการจัดบริการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
(2) ด้านการจัดบริการ การจัดบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรแก่วัยรุ่นหลังมีนโยบายฯ พบว่า
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชนมีก ารให้บ ริก ารเพิ่มขึ้น โดยวิธีก ารคุมกาเนิด แบบกึ่งถาวรชนิด
ห่วงอนามัย เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.2 ส่วนวิธีการคุมกาเนิดกึ่งถาวรชนิดยาฝังคุมกาเนิด เพิ่มขึน้ ร้อยละ 13.2
(3) บุคลากร ผู้ให้บริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรของโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลทั้งในและ
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ผู้ให้บริการ ยกเว้นโรงพยาบาลชุมชนบุคลากรผู้
ให้บริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรส่วนใหญ่จะเป็นพยาบาล
(4) จานวนผู้รับบริการ เปรียบเทียบจานวนผู้รับบริการคุมกาเนิดกึ่งถาวรก่อนเริ่มต้นโครงการ
ในปีงบประมาณ 2556 กับหลังจากดาเนินโครงการในปีงบประมาณ 2558 พบว่า มีผู้รับบริการ
คุ มก าเนิ ด แบบกึ่ งถาวรชนิ ด ห่ ว งอนามั ย ลดลง แต่ มี ผู้ รั บ บริ ก ารคุ มก าเนิ ด แบบกึ่ งถาวรชนิ ดยาฝั ง
คุมกาเนิดเพิ่มขึน้
(5) การเบิกค่าบริการ การเบิกค่าบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรตามโครงการฯ ผ่านระบบ
e-claim พบว่า โรงพยาบาลร้อยละ 74.8 มีปัญหาในการเบิกจ่ายค่าบริการ ซึ่งเป็นเรื่องความเข้าใจใน
ระบบการบันทึกข้อมูล e-claim และความล่าช้าในการเข้าระบบ ซึ่งเป็นปัญหาเชิงเทคนิค ซึ่งสามารถ
แก้ไขได้ ในขณะที่ร้อยละ 25.2 ไม่มปี ัญหา

1.2 ปัญหา อุปสรรคในการจัดบริการคุมกาเนิดของโรงพยาบาล
1.2.1 การจัดบริการคุมกาเนิดในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนสาหรับประชากรทุกสิทธิ พบปัญหา
ในด้านการบริหารจัดการเวชภัณฑ์บางประการ เช่น ประชาชนทั่วไปไม่ทราบสิทธิที่ตนพึงได้ จึงไม่มา
รับบริการ ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลบางแห่งไม่ให้ความสาคัญในการจัดซือ้ เวชภัณฑ์คุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร
หรือโรงพยาบาลบางแห่งมีการจัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรสารองไว้ แต่ไม่มีผู้มารับบริการ
รวมถึ ง มี ข้ อ จ ากั ด ด้ า นความรู้ ทั ก ษะความช านาญ และความเพี ย งพอของบุ ค ลากรผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ตลอดจนความเพี ย งพอและความทั น สมั ย ของสื่ อ และเอกสารความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
ส่วนกลาง
1.2.2 การดาเนินงานโครงการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น พบอุปสรรคด้านการมารับ
บริการของวัยรุ่นในปริมาณไม่มากนัก อันเนื่องมาจากทัศนคติและความเชื่อที่คลาดเคลื่อน รวมทั้ง การ
รับรู้ขา่ วสารที่ยังไม่ทั่วถึง ข้อจากัดด้านคู่มือ เอกสารเผยแพร่ความรู้ และบุคลากรให้บริการ ตลอดจนการ
ทางานเชิงบูรณาการร่วมกับเครือข่าย
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1.3 ความต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลาง
ความต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางของโรงพยาบาลทุกประเภทในภาพรวม มีความต้องการ
การสนับสนุนระดับมากทุกด้าน กล่าวคือด้านที่ต้องการมากที่สุดคือ ด้านคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
ด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร ด้ า นงบประมาณ ด้ า นนโยบาย และด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ตามลาดับ โดยระบุความต้องการที่สาคัญ คือ การสนับสนุนคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการที่ใช้งานง่าย
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ควรจัดอบรมอย่างสม่าเสมอเป็น ประจาทุกปี ต้องการการสนับสนุน
งบประมาณจัดซือ้ เวชภัณฑ์คุมกาเนิด รวมถึงอุปกรณ์ให้บริการทางหัตถการ เนื่องจากปัจจุบันเวชภัณฑ์
คุมก าเนิด มีราคาสู งขึ้น สปสช. ควรสนับ สนุนงบประมาณวางแผนครอบครัวแก่โ รงพยาบาล (ทุก
ประเภท) ในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศและสามารถเบิกค่าบริการคุมกาเนิดที่เหมาะสมได้ทุกสิทธิ
การรักษา รวมถึงการสนับสนุนเวชภัณฑ์คุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร สาหรับสตรีทุกกลุ่มอายุ ไม่ควรจากัด
เฉพาะวัยรุ่น และให้มีการจัดซื้อจัดหาจากส่วนกลางและจัดส่งให้โรงพยาบาลโดยตรง เพื่อลดขั้นตอน
การจัดการของโรงพยาบาล และลดความแตกต่างด้านราคาในการจัดซื้อ

2. ปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จ
ปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จของการดาเนินนโยบายการวางแผนครอบครัวและการคุมกาเนิดใน
เรื่องการให้บริการคุมกาเนิดสาหรับผู้รับบริการทุกสิทธิตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ
การปูองกันการตัง้ ครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น ซึ่งสะท้อนผ่านบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารและ
บุคลากรผูใ้ ห้บริการในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน สรุปได้ดังนี้
1. การสนับสนุนจากภาครัฐ การมียุทธศาสตร์ นโยบายและแนวทางที่ชัดเจน ซึ่งผู้บริหารให้
ความสาคัญและให้การสนับสนุน ทาให้บุคลากรทุกระดับมีความมั่นใจ สามารถเชื่อมโยงการทางาน
กับทั้งภายในองค์กรและกับหน่วยงานภายนอกได้
2. การสร้างภาคีเ ครือ ข่าย ปัญหาการตั้งครรภ์ใ นวัย รุ่น เป็นปัญ หาที่เ กี่ย วข้องกั บ หลาย
หน่วยงาน จาเป็นต้องมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนและหนุนเสริมการทางานซึ่งกันและกัน
3. ปัจจัยที่สนับสนุนให้การดาเนินงานและจัดบริการมีประสิทธิภาพ ได้แก่ งบประมาณ
โดยการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง จะทาให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้ สามารถขยายผลการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสถานที่
ให้บริการต้องมีความพร้อมในการจัดบริการแก่กลุ่มเปูาหมาย เพื่อให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจ สบายใจ
และพร้อมที่จะกลับมารับบริการอย่างต่อเนื่อง
4. การบริหารจัดการบุคลากร กระบวนการเตรียมบุคลากรเป็นเงื่อนไขสาคัญประการหนึ่ง
ที่ทาให้บริการมีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาบุคลากร ทั้งเรื่องความรู้ ทักษะการให้การปรึกษา นอกจากนี้
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บุคลากรในการให้บริการต้องมีใจรักในการให้บริการ มีความเสียสละ อุทิศตน อุทิศเวลา และทางาน
เป็นทีม เพื่อเป็นพลังร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้ประสบความสาเร็จ
5. การให้ความรู้ท่ีถูกต้อ งและปรับทัศนคติต่อวิธีก ารคุมกาเนิด เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย
โดยเฉพาะวัยรุ่นเกิดความตระหนักด้วยตนเอง อีกทั้งการมีส่วนร่วมของครอบครัว เป็นเงื่อนไขสาคัญ
ต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการคุมกาเนิด

3. อภิปรายผล
ผลการศึกษาที่พบว่าการมีนโยบายการปูองกันการตัง้ ครรภ์ในแม่วัยรุ่น เป็นนโยบายที่ดี แต่ยัง
มีโรงพยาบาลที่ไม่ได้จัดบริการวิธีคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน ด้วยเหตุผล
ที่วา่ ผูบ้ ริหารไม่มนี โยบายจัดซือ้ เวชภัณฑ์คุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร โรงพยาบาลไม่มีงบประมาณสารองที่
จะจั ด ซื้ อ ห่ ว งอนามั ย และยาฝั ง คุ ม ก าเนิ ด มาให้ บ ริ ก ารก่ อ น พร้ อ มทั้ ง ไม่ มี บุ ค ลากรให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของสุธน ปัญญาดิลก และเรณู ชูนิล (2454) ที่พบว่าเงื่อนไขสาคัญที่ทาให้สถาน
บริการสามารถให้บริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรได้นั้นขึ้นกับการมี/ไม่มีเวชภัณฑ์ให้บริการ นโยบายของ
ผู้บริหารสถานบริการ และความพร้อมของบุคลากร และยังพบว่ากลุ่มวัยรุ่นไม่มารับบริการหรือมารับ
บริการจานวนน้อย ในขณะที่โ รงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลนอกสังกั ดกระทรวงสาธารณสุข
นอกจากเหตุผลที่ต้องเสียค่าบริการสูงแล้ว ยังพบสาเหตุมาจากการมีทัศนคติความเชื่อเกี่ยวกับการ
คุมกาเนิดที่คลาดเคลื่อนของวัยรุ่น ส่วนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพบปัญหาดังกล่าวนี้
เช่นกัน และยังพบปัญหาด้านทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรงพยาบาลรัฐอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ
สานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต (2547) ที่ระบุว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่มักได้รับความรู้เรื่องเพศและ
การคุมกาเนิดจากเพื่อน ซึ่งเพื่อนก็มีความรู้ที่ไม่ดพี อ นอกจากนั้นร้านขายยาก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่วัยรุ่นหญิง
ขอความรูเ้ กี่ยวกับยาคุมกาเนิด ซึ่งก็อาจได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ได้ ในส่วนของโรงพยาบาลรัฐ
วัยรุ่นมารับบริการน้อยยังมีสาเหตุมาจากมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะถ้ามีปัญหา
ทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ (ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ ติดยา
เสพติด และมีปัญหาประจ าเดื อน) จะไม่ไปโรงพยาบาลของรัฐเลย เพราะไม่มี ความเป็ นส่วนตัว ไม่
สะดวกสบาย รอนาน บริการไม่ประทับใจ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
(2552) ที่ พ บว่ า วั ยรุ่ นเข้ าไม่ ถึ งบริ การสุ ขภาพทางเพศของรั ฐ เนื่ องจากรู ป แบบการให้ บริ การที่ ไ ม่
สนองตอบความต้องการของวัยรุ่น
ผลการศึกษาวิธีการจัดบริการคุมกาเนิดของประเภทสิทธิต่างๆ และทุกประเภทของโรงพยาบาล
พบว่ าวิ ธี คุ มก าเนิ ดที่ ให้ บ ริ ก ารมากที่ สุ ดเป็ นอั นดั บแรก คื อ ยาฉี ดคุ มก าเนิ ด รองลงมาคื อ ยาเม็ ด
คุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนรวม สาหรับวิธีคุมกาเนิดชนิดห่วงอนามัยและยาฝังคุมกาเนิดให้บริการน้อยกว่า
ซึ่งสอดคล้ องกั บการจัดซื้อเวชภั ณฑ์ คุ มก าเนิดโดยแต่ละโรงพยาบาลจะซื้ อยาฉีดคุมก าเนิ ด ยาเม็ ด
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คุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ในปริมาณที่มากกว่าวิธีคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร เพราะมีราคาถูก ในทาง
ปฏิบัติผู้รับบริการที่ต้องการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองในกรณีฝังยาคุมกาเนิด
ต้องเสียค่ าใช้จ่ ายตั้ งแต่ 2,500 – 3,000 บาท แม้ จะอยู่ ในชุ ดสิ ทธิ ประโยชน์ การวางแผนครอบครั ว
ผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากผู้รับบริการต้องการคุมกาเนิดเจ้าหน้าที่จะแนะนาให้ใช้วิธีอื่นแทน
เช่น ยาฉี ดคุ มก าเนิด หรื อ ยาเม็ดคุ มก าเนิ ดชนิดฮอร์โมนรวม โดยเป็นข้ อมูลที่ได้จากการสั มภาษณ์
บุคลากรผู้ให้บริการซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเรณู ชูนิล และสุธน ปัญญาดิลก (2548) ที่พบว่าเมื่อ
ผู้รับบริการมาขอเปลี่ยนห่วงอนามัยและฝังยาคุมกาเนิดอันใหม่ โรงพยาบาลไม่มีให้บริการจะแนะนาวิธี
ยาฉีดคุมกาเนิด หรือยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนรวมแทน
ผลการศึ ก ษาในภาพรวมพบว่ า การจั ด ซื้ อ เวชภั ณ ฑ์ คุ ม ก าเนิ ด แบบกึ่ ง ถาวร และยาเม็ ด
คุมกาเนิดฉุกเฉินในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น แต่การจัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกาเนิดชนิดถุงยางอนามัยและยาเม็ด
คุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวสาหรับสตรีให้นมบุตรในโรงพยาบาลลดลง เมื่อเปรียบเทียบการจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2553 กับปี พ.ศ. 2558 จะเห็นได้ว่าการรับบริการคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรของวัยรุ่น
ที่มอี ายุต่ากว่า 20 ปี มีอัตราเพิ่มสูงขึน้ โดยพบว่าการให้บริการคุมกาเนิดชนิดห่วงอนามัยเพิ่มขึ้นร้อยละ
5.2 และชนิดยาฝังคุมกาเนิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 ทั้งนี้ยังพบว่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกาเนิดแบบกึ่ง
ถาวรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 78.3 เนื่องจากผู้บริหารเห็นความสาคัญของนโยบายปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พร้อมที่จะร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แม้ว่าจะมีการนานโยบายไปปฏิบัติตามบริบทที่แตกต่างกัน
ประกอบกับโรงพยาบาลสามารถเบิกค่าบริการได้จากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามที่
กาหนดไว้ในโครงการปูองกันการตัง้ ครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น เมื่อเปรียบเทียบการจัดซื้อเวชภัณฑ์ในปี พ.ศ.
2553 กับปี พ.ศ. 2558 พบว่าโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปได้จัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกาเนิดแบบ
กึ่งถาวรน้อยกว่าโรงพยาบาลชุมชน เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อยาของโรงพยาบาล
ไม่ได้บรรจุห่วงอนามัยและยาฝังคุมกาเนิดไว้ในรายการยาที่ โ รงพยาบาลสามารถจั ด ซื้ อ ได้ ใ นปี
นั้ น ๆ ประกอบกั บ บริ ษั ท ที่ เ ป็ น ตั ว แทนจาหน่ า ยห่วงอนามัยได้ยกเลิกการจาหน่าย ทาให้โรงพยาบาล
ไม่สามารถจัดซือ้ ห่วงอนามัยมาให้บริการได้ ในขณะเดียวกันมี บริษัทใหม่เป็นผู้แทนจาหน่ายห่วงอนามัย
แทน แต่โรงพยาบาลไม่ทราบคิดว่าไม่มีหว่ งอนามัยจาหน่ายแล้วในประเทศไทย
ผลการศึกษาการจัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกาเนิดชนิดยาเม็ดคุมกาเนิดฉุกเฉินในโรงพยาบาลพบว่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.1 เมื่อเปรียบเทียบการจัดซื้อเวชภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2553 กับปี พ.ศ. 2558 อันเป็นผล
มาจากโรงพยาบาลสั งกัดสานัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับเปิดศูนย์พึ่งได้ (One Stop
Service Crisis Center หรือ OSCC) เพื่อให้บริการดูแลรักษาเด็กและสตรีที่ถูกกระทาความรุนแรงทางเพศ
ตามแนวปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทารุนแรงทางเพศที่ต้องมียาเม็ดคุมกาเนิดฉุกเฉิน
ไว้ให้บริการเพื่อปูองกั นการตั้งครรภ์ ที่ไม่ได้ตั้งใจ ในทางตรงกั นข้ามกลับพบว่าการจัดซื้อ เวชภัณ ฑ์
คุมกาเนิดชนิดถุงยางอนามัยในโรงพยาบาลลดลงร้อยละ 10.6 เมื่อเปรียบเทียบการจัดซื้อเวชภัณฑ์ใน
ปี พ.ศ. 2553 กับปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จาก
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มติก ารประชุมคณะกรรมการพั ฒนาอนามัย การเจริญ พันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 6
กันยายน 2556 ให้ สปสช.จัดหาถุงยางอนามัย จานวน 40 ล้านชิ้น เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงถุงยาง
อนามัยในกลุ่มวัยรุ่น เพราะเป็น วิธีที่ปูองกันการตั้งครรภ์ และปูองกันโรคติดต่อทางเพศสั มพันธ์และ
โรคเอดส์ได้ด้วย และพบว่ายาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวสาหรับสตรีให้นมบุตรในโรงพยาบาล
ลดลงร้อยละ 22.7 เมื่อเปรียบเทียบการจัดซื้อเวชภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2553 กับปี พ.ศ. 2558 เนื่องจาก
สามารถใช้ยาฉีดคุมกาเนิดทดแทนได้และยังคุมกาเนิดได้นานถึง 3 เดือนต่อ 1 เข็ม ในขณะที่ยาเม็ด
คุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวสาหรับสตรีให้นมบุตรคุมกาเนิดได้ 1 เดือนต่อ 1 แผง
ผลการศึกษาด้ านบุ คลากรพบว่ า บุคลากรผู้ให้บริ การยั งคงต้ องการการพัฒนาทั กษะ และ
เพิ่มพูนความรู้ แม้จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงต้องการความรู้จากการประชุม อบรม หรือ
สัมมนาเทคโนโลยีใหม่ๆ สอดคล้องกับการศึกษาของสุธน ปัญญาดิลก และเรณู ชูนิล (2454) ที่พบว่า
โรงพยาบาลยังต้องการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูงถึงร้อยละ 94.7 และการศึกษาของ สุรศักดิ์
ฐานีพานิชสกุล และคณะ (2556) ที่พบว่าระดับนโยบาย เช่น สปสช. ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการ
พัฒนาบุคลากร ในฐานะผูซ้ อื้ บริการที่มีความคาดหวังคุณภาพบริการจากบุคลากรที่มีความพร้อมในการ
ให้บริการของกระทรวงสาธารณสุข ในขณะที่หน่วยปฏิบัติในการให้บริการเองก็คาดหวังงบประมาณใน
การฝึกอบรมจาก สปสช. เป็นต้น
ด้านเอกสาร สื่อชุดความรู้ ที่ผู้ให้บริการต้องการให้ส่วนกลางผลิตเพิ่ม และให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย
สอดคล้องกับการศึกษาเชิงคุณภาพของสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล และคณะ (2556) ที่พบว่า บุคลากรให้
ความเห็นว่า คู่มือ องค์ความรูส้ าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ต้องปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้ง
พัฒนาด้านการให้คาปรึกษา โดยเฉพาะปัจจุบันที่เน้นกลุ่มวัยรุ่น
โดยเหตุที่ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เงื่อนไขหนึ่งของ
ความสาเร็จคือความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายในพื้นที่ ดังตัวอย่างการศึกษาของ ศิริพร ปัญญาพฤทธิ์พงศ์
และบุญช่วย นาสูงเนิน (2555) เป็นการศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคีด้านอนามัยเจริญพันธุ์
สาหรับเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่า การมีสว่ นร่วมหรือการได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องที่มีการทางานร่วมกัน สามารถนาไปสู่การเพิ่มศักยภาพการทางาน
โดยวางระบบการท างานที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงาน และน าไปสู่ ก ารขยายผลการ
ดาเนินงาน ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่ายังมีขอ้ จากัดในการบูรณาการการทางานร่วมกันกับหน่วยงาน
ด้านการศึกษาในพื้นที่และท้องถิ่น จาเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือต่อไปเพื่อให้การดาเนินงานการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นประสบความสาเร็จ
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4. ข้อเสนอแนะ
การจั ด บริก ารคุ ม ก าเนิด ของโรงพยาบาลทั้ งภาครัฐ และเอกชนตามนโยบายการวางแผน
ครอบครัวและคุมกาเนิดโดยให้บริการคุมกาเนิดสาหรับผู้รับบริการทุกสิทธิตามนโยบายหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า และการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น มีผลการดาเนินงานที่อาจกล่าวได้ว่ามี
ความก้าวหน้าและตอบสนองนโยบายเป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีศักยภาพที่จะสามารถยกระดับคุณภาพ
การให้บริการให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ได้ หากมีระบบสนับสนุนที่ดี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงานวางแผนครอบครัว ดังนี้
4.1 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทา
คู่มือการบริหารจัดการและการให้บริการวางแผนครอบครัวของโรงพยาบาลทุกประเภทให้ชัดเจนและ
เป็นปัจจุบัน สาหรับผู้รับบริการทุกสิทธิตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดบริการทุกระดับมีความเข้าใจในรายละเอียดของการจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ อันจะ
ส่งผลให้ผรู้ ับบริการได้รับบริการตามสิทธิและตามความต้องการ
4.2 จากรายงานเฝูาระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (สานักอนามัยการเจริญพันธุ์, 2558)
พบว่าผู้ปุวยทาแท้งอายุต่ากว่า 20 ปี มีร้อยละ 30.0 ช่วงอายุ 20 – 24 ปี มีร้อยละ 27.5 ช่วงอายุ 25 – 29 ปี
มีร้อยละ 14.9 ช่วงอายุ 30 – 34 ปี มีร้อยละ 13.8 ช่วงอายุ 35 – 39 ปี มีร้อยละ 8.8 ช่วงอายุ 40 – 44 ปี
มีร้อยละ 4.4 และอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปมีร้อยละ 0.6 และเมื่อมีการสอบถามถึงเรื่องการคุมกาเนิดพบว่า
ใช้วิธีคุมกาเนิดก่อนการตั้งครรภ์ครั้งนี้ มีร้อยละ 49.5 ไม่ใช้วิธีคุมกาเนิด มีสูงถึงร้อยละ 50.5 หากได้
พิจารณาเกี่ยวกับวิธีคุมกาเนิดที่ใช้พบว่าผู้ปุวยทาแท้งใช้วิธีคุมกาเนิดแบบชั่วคราวสูงถึงร้อยละ 79.4 วิธี
คุมกาเนิดแบบกึ่งถาวรมีเพียงร้อยละ 1.8 (ห่วงอนามัยร้อยละ 1.4 และยาฝังคุมกาเนิด ร้อยละ 0.4)
ส าหรับวิธี คุ มก าเนิ ดแบบชั่วคราวที่ใช้ ได้แก่ ยาเม็ดคุ มก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ร้อยละ 61.0 ยาฉี ด
คุมกาเนิด ร้อยละ 5.4 ยาเม็ดคุมกาเนิดฉุกเฉิน ร้อยละ 13.0 จะเห็นได้ว่าผู้ปุวยที่ทาแท้งที่มีอายุมากกว่า
20 ปี มีถึงร้อยละ 70 ได้คุมกาเนิดไม่ถึงร้อยละ 50 วิธีที่นิยมใช้เป็นเป็นแบบชั่วคราว หากใช้ไม่ถูกต้อง
ตามค าแนะนาของเจ้าหน้าที่มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ดังข้อมูลที่ปรากฎ

จากข้อมูลดังกล่ าวสานัก งาน

หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ควรสนั บ สนุ น งบประมาณยาฝั ง คุ ม ก าเนิ ด และห่ ว งอนามั ย ให้ กั บ
กลุ่มเปูาหมายที่มีอายุมากกว่า 20 ปี โดยไม่รวมไปกับค่าเหมาจ่ายรายหัว เนื่องจากเป็นเวชภัณฑ์
คุมกาเนิดที่มีราคาแพง โรงพยาบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อไว้ให้บริการ หรือใช้ระบบการ
เบิกจ่ายผ่านระบบ e-claim เช่นเดียวกับโครงการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในแม่วัยรุ่น นอกจากนี้เพื่อให้
ผู้รับบริการคุมกาเนิดเข้าถึง บริการและสามารถไปรับบริการนอกเขตที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยบริการได้
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เนื่องจากมีสตรีวัยเจริญพันธุ์จานวนมากไปทางานนอกเขตพื้นที่ที่ตนเองลงทะเบีย นไว้ : รับบริการ
ได้ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ
4.3 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านนโยบาย ผู้ให้บริการ การจัดบริการ การจัดชื้อ/จัดหา
เวชภัณฑ์คุมกาเนิด รวมทั้งประเมินความพึงพอใจการรับบริการวิธีคุมกาเนิด แบบกึ่งถาวรของวัยรุ่น
เพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนาบริการให้ตรงกับความต้องการ และการดาเนินงานโครงการในระยะต่อไป
4.4 ควรผลิตสื่อชุดความรู้ ที่มีรูปแบบหลากหลาย ครอบคลุมหลายภาษา และทันสมัย ผ่านช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงง่ายและเป็นที่นยิ มของทุกกลุ่มเปูาหมายโดยเฉพาะวัยรุ่น
4.5 พัฒนาศักยภาพผูใ้ ห้บริการ
4.5.1 บุคลากรผู้ให้บ ริการที่เคยได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้ว ควรจัดอบรมหลักสูตร
ฟื้นฟู/ทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อให้
บุคลากรผูใ้ ห้บริการมีความรูท้ ี่ทันสมัย จะส่งผลให้บริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4.5.2 บุค ลากรที่ยั งไม่เ คยได้รับ การพัฒนาศัก ยภาพเพื่อให้ความรู้ใ หม่ โดยเฉพาะ
หลักสูตรการอบรมให้บริการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกาเนิด สาหรับพยาบาล เพื่อให้พยาบาลที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนสามารถให้บริการแทนแพทย์ได้ เนื่องจากแพทย์มีภาระการรักษาผู้ปุวย
ที่มีจานวนมากในแต่ละวัน ทาให้ไม่มีเวลาให้บริการ ส่งผลให้วัยรุ่นได้เข้าถึงบริการวิธีคุมกาเนิดแบบ
กึ่งถาวรเพื่อปูองกันการตัง้ ครรภ์ซ้า
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 : การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบช่วงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยเริ่มจากแบ่ง
จังหวัดออกเป็นช่วงชั้นตามความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยทั้ง 12 และสุ่มมา 1 จังหวัดในแต่ละเขตความรับผิดชอบ
ของศูนย์อนามัย ร่วมกับกรุงเทพมหานครอีก 1 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด
2. เมื่อได้จังหวัดทั้งหมดจากการสุ่มในช่วงชั้นแรกแล้ว จะแบ่งโรงพยาบาลในแต่ละจังหวัดที่ได้รับการสุ่ม
ออกเป็นช่วงชั้นตามประเภทของโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลนอกสังกั ดส านัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข โรงพยาบาลนอกสังกั ดกระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลเอกชน
3. จากนั้นจึงทาการสุ่มตามประเภทของโรงพยาบาลที่ได้แบ่งออกเป็นช่วงชั้นดังกล่าว การสุ่มตัวอย่างทาโดย
ใช้โปรแกรม STATA version 14 รายละเอียดผลการสุม่ ตัวอย่างมีดังต่อไปนี้
ศูนย์อนามัย

กรุงเทพฯ

สระบุรี

ชลบุรี

ราชบุรี

จังหวัด
ปทุมธานี
นนทบุรี
อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา

ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
นครนายก

จังหวัดตัวอย่าง

ปทุมธานี

สระบุรี

ปราจีนบุรี
จันทบุรี
ชลบุรี
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
ระยอง
ตราด

ชลบุรี

สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
ราชบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

นครปฐม
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โรงพยาบาลตัวอย่าง
รพ.ปทุมธานี (๓๘๐)
รพ.ประชาธิปัตย์ (๖๐)
รพ.ลาลูกกา (๓๐)
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รพ.เวชการุณ
รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต
รพ.พระพุทธบาท (๓๑๕)
รพ.วังม่วงสัทธรรม (๓๐)
รพ.หนองแค (๙๐)
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ เขต 2
รพ.ค่ายอดิศร
รพ.ปภาเวช
รพ.ชลบุรี (๘๒๕ )
รพ.สัตหีบ กม 10 (๖๐)
รพ.หนองใหญ่ (๓๐)
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ เขต 3
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
รพ.พัทยาเมโมเรียล
รพ.วิภาราม แหลมฉบัง
รพ.นครปฐม
รพ.บางเลน (๖๐)
รพ.นครชัยศรี (๖๐)
รพ.กรุงเทพสนามจันทร์

ศูนย์อนามัย

นครราชสีมา

ขอนแก่น

อุบลราชธานี

นครสวรรค์

พิษณุโลก

เชียงใหม่

จังหวัด
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรรี ัมย์
สุรินทร์
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม
บึงกาฬ
เลย
หนองคาย
หนองบัวลาภู
อุดรธานี
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
มุกดาหาร
ยโสธร
นครพนม
สกลนคร
อุทัยธานี
พิจติ ร
นครสวรรค์
ชัยนาท
กาแพงเพชร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
ตาก
แพร่
ลาปาง
ลาพูน
น่าน
เชียงราย
พะเยา
เชียงใหม่
แม่ฮอ่ งสอน

จังหวัดตัวอย่าง

บุรรี ัมย์

โรงพยาบาลตัวอย่าง
รพศ.บุรรี ัมย์
รพ.นาโพธิ์ (๓๐)
รพ.ห้วยราช (๓๐)
รพ.เอกชนบุรรี ัมย์
รพ.หนองบัวลาภู
รพ.โนนสัง (๓๐)
รพ.สุวรรณคูหา (๓๐)

หนองบัวลาภู

รพ.อานาจเจริญ
รพ.หัวตะพาน (๓๐)
รพ.ปทุมราชวงศา (๓๐)
อานาจเจริญ

อุทัยธานี

สุโขทัย

เชียงราย
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รพ.อุทัยธานี
รพ.สว่างอารมณ์ (๓๐)
รพ.บ้านไร่ (๖๐)

รพ.สุโขทัย
รพ.คีรีมาศ (๓๐)
รพ. สวรรคโลก (๑๒๐)
รพ.รวมแพทย์สุโขทัย
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
รพ.พาน (๑๒๐)
รพ.เวียงแก่น (๓๐)
รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง
รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรนิ ทร์

ศูนย์อนามัย

นครศรีธรรมราช

ยะลา

จังหวัด
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
พังงา
ระนอง
ภูเก็ต
กระบี่
พัทลุง
สงขลา
ตรัง
สตูล
ยะลา
ปัตตานี
นราธิวาส

จังหวัดตัวอย่าง

สุราษฎร์ธานี

ตรัง

กรุงเทพมหานคร
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โรงพยาบาลตัวอย่าง
รพ.สุราษฎร์ธานี
รพ.เกาะสมุย (๑๖๐)
รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ (๖๐)
รพ.ท่าฉาง (๓๐)
รพ.ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล

รพ.ตรัง
รพ.ห้วยยอด (๙๐)
รพ.ย่านตาขาว (๖๐)
รพ.วัฒนแพทย์

รพ.นพรัตนราชธานี
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1
รพ.ตารวจ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
รพ.วิชัยยุทธ
รพ.บางปะกอก 8

ภาคผนวก 2 : แบบสอบถาม
โครงการการจัดบริการคุมกาเนิดของโรงพยาบาลในประเทศไทย
*********************

คาชี้แจง ผูใ้ ห้ข้อมูลหรือตอบแบบสอบถามฉบับนีม้ ีได้หลายท่าน กรุณาระบุชื่อผูใ้ ห้ข้อมูลทุกท่าน
1. ชื่อ – สกุล ผู้ให้ขอ้ มูล ............................................................................................................
ตาแหน่ง..............................................ระยะเวลาในการทางาน ณ สถานที่ปัจจุบัน...............ปี
2. ชื่อ – สกุล ผู้ให้ขอ้ มูล…...........................................................................................................
ตาแหน่ง..............................................ระยะเวลาในการทางาน ณ สถานที่ปัจจุบัน...............ปี
3. ชื่อ – สกุล ผู้ให้ขอ้ มูล ...........................................................................................................
ตาแหน่ง..............................................ระยะเวลาในการทางาน ณ สถานที่ปัจจุบัน...............ปี
ชื่อสถานบริการ........................................... อาเภอ..................................จังหวัด...............................
โปรดทาเครื่องหมาย (x) ในช่อง  หน้าข้อความที่ท่านต้องการเลือก หรือเติมข้อความให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
ส่วนที่ 1 การให้บริการคุมกาเนิดตามสิทธิต่างๆ ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
1. สถานบริการของท่านให้บริการคุมกาเนิดตามสิทธิต่างๆ ของกลุ่มเปูาหมายดังนี้
(ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
 สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ สปสช.
 สิทธิประกันสังคม
 สิทธิขา้ ราชการ
 สิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
 ประกันเอกชน
 จ่ายเอง
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2. สถานบริการของท่านจัดบริการคุมกาเนิดวิธีใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 สิทธิ)
สิทธิ
วิธีคุมกาเนิด

สิทธิประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า

สิทธิ
ประกันสังคม

ยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนรวม
ยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว
สาหรับสตรีให้นมบุตร
ยาเม็ดคุมกาเนิดแบบฉุกเฉิน
ยาฉีดคุมกาเนิด
ถุงยางอนามัย
ห่วงอนามัยฮอร์โมน
ห่วงอนามัย Cu T 380 A
ห่วงอนามัย ML Cu 375
ยาฝังคุมกาเนิด ชนิด 1 หลอด
ยาฝังคุมกาเนิด ชนิด 2 หลอด
ทาหมันหญิง
ทาหมันชาย
อื่นๆ โปรดระบุ
......................................
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สิทธิ
ข้าราชการ

สิทธิประกันสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว

ประกัน
เอกชน

จ่ายเอง

ไม่มี
จัดบริการ

ส่วนที่ 2 การจัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์คุมกาเนิด
1. การจัดซือ้ /จัดหาเวชภัณฑ์คุมกาเนิดของโรงพยาบาล ในปีงบประมาณ 2558
ชนิดเวชภัณฑ์
คุมกาเนิด

ผู้ดาเนินการจัดซื้อ
(ตอบได้มากกว่า
1 ตัวเลือก)

วิธีการจัดซื้อ
(ตอบได้มากกว่า
1 ตัวเลือก)

ยาเม็ดคุมกาเนิดชนิด
ฮอร์โมนรวม

 จัดซือ้ เอง
 ระบุผจู้ ัดซือ้
..................................

 รพ.จัดซือ้ โดยตรงกับบริษัท  ผู้อานวยการ
 จัดซือ้ ตามราคาทีต่ กลง
โรงพยาบาล
โดยคณะกรรมการยาระดับ  คณะกรรมการของ
เขต/จังหวัด/อาเภอ
โรงพยาบาล
 อื่นๆ .............................
 อื่นๆ ...................

ปริมาณการใช้น้อย
ราคาต่อหน่วยสูง
ไม่มีบุคลากรให้
บริการ
 อื่นๆ ..................

ยาเม็ดคุมกาเนิดชนิด
ฮอร์โมนเดี่ยวสาหรับ
สตรีให้นมบุตร

 จัดซือ้ เอง
 ระบุผจู้ ัดซือ้
..................................

 รพ.จัดซือ้ โดยตรงกับบริษัท  ผู้อานวยการ
 จัดซือ้ ตามราคาทีต่ กลง
โรงพยาบาล
โดยคณะกรรมการยาระดับ  คณะกรรมการของ
เขต/จังหวัด/อาเภอ
โรงพยาบาล
 อื่นๆ .............................
 อื่นๆ ...................

ปริมาณการใช้น้อย
ราคาต่อหน่วยสูง
ไม่มีบุคลากรให้
บริการ
 อื่นๆ ..................

ยาเม็ดคุมกาเนิดแบบ
ฉุกเฉิน

 จัดซือ้ เอง
 ระบุผจู้ ัดซือ้
..................................

 รพ.จัดซือ้ โดยตรงกับบริษัท  ผู้อานวยการ
 จัดซือ้ ตามราคาทีต่ กลง
โรงพยาบาล
โดยคณะกรรมการยาระดับ  คณะกรรมการของ
เขต/จังหวัด/อาเภอ
โรงพยาบาล
 อื่นๆ .............................
 อื่นๆ ...................

ปริมาณการใช้น้อย
ราคาต่อหน่วยสูง
ไม่มีบุคลากรให้
บริการ
 อื่นๆ ..................

ยาฉีดคุมกาเนิด

 จัดซือ้ เอง
 ระบุผจู้ ัดซือ้
..................................

 รพ.จัดซือ้ โดยตรงกับบริษัท  ผู้อานวยการ
ปริมาณการใช้น้อย
 จัดซือ้ ตามราคาทีต่ กลง
โรงพยาบาล
ราคาต่อหน่วยสูง
โดยคณะกรรมการยาระดับ  คณะกรรมการของ ไม่มีบุคลากรให้
เขต/จังหวัด/อาเภอ
โรงพยาบาล
บริการ
 อื่นๆ .............................
 อื่นๆ ...................  อื่นๆ ..................

ถุงยางอนามัย

 จัดซือ้ เอง
 ระบุผจู้ ัดซือ้
..................................

 รพ.จัดซือ้ โดยตรงกับบริษัท  ผู้อานวยการ
 จัดซือ้ ตามราคาทีต่ กลง
โรงพยาบาล
โดยคณะกรรมการยาระดับ  คณะกรรมการของ
เขต/จังหวัด/อาเภอ
โรงพยาบาล
 อื่นๆ .............................
 อื่นๆ ...................

ปริมาณการใช้น้อย
ราคาต่อหน่วยสูง
ไม่มีบุคลากรให้
บริการ
 อื่นๆ ..................

ห่วงอนามัยฮอร์โมน

 จัดซือ้ เอง
 ระบุผจู้ ัดซือ้
..................................

 รพ.จัดซือ้ โดยตรงกับบริษัท  ผู้อานวยการ
 จัดซือ้ ตามราคาทีต่ กลง
โรงพยาบาล
โดยคณะกรรมการยาระดับ  คณะกรรมการของ
เขต/จังหวัด/อาเภอ
โรงพยาบาล
 อื่นๆ .............................
 อื่นๆ ...................

ปริมาณการใช้น้อย
ราคาต่อหน่วยสูง
ไม่มีบุคลากรให้
บริการ
 อื่นๆ ..................
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ผู้ตัดสินใจจัดซื้อ
(ตอบได้มากกว่า
1 ตัวเลือก)

เหตุผลที่ไม่มี
บริการ
(ตอบได้มากกว่า
1 ตัวเลือก)

ชนิดเวชภัณฑ์
คุมกาเนิด

ผู้ดาเนินการจัดซื้อ
(ตอบได้มากกว่า
1 ตัวเลือก)

ห่วงอนามัย Cu T 380 A

 จัดซือ้ เอง
 ระบุผจู้ ัดซือ้
..................................

 รพ.จัดซือ้ โดยตรงกับบริษัท  ผู้อานวยการ
 จัดซือ้ ตามราคาทีต่ กลง
โรงพยาบาล
โดยคณะกรรมการยาระดับ  คณะกรรมการของ
เขต/จังหวัด/อาเภอ
โรงพยาบาล
 อื่นๆ .............................
 อื่นๆ ...................

ปริมาณการใช้น้อย
ราคาต่อหน่วยสูง
ไม่มีบุคลากรให้
บริการ
 อื่นๆ ..................

ห่วงอนามัย ML Cu 375

 จัดซือ้ เอง
 ระบุผจู้ ัดซือ้
..................................

 รพ.จัดซือ้ โดยตรงกับบริษัท  ผู้อานวยการ
 จัดซือ้ ตามราคาทีต่ กลง
โรงพยาบาล
โดยคณะกรรมการยาระดับ  คณะกรรมการของ
เขต/จังหวัด/อาเภอ
โรงพยาบาล
 อื่นๆ .............................
 อื่นๆ ...................

ปริมาณการใช้น้อย
ราคาต่อหน่วยสูง
ไม่มีบุคลากรให้
บริการ
 อื่นๆ ..................

ยาฝังคุมกาเนิด

 จัดซือ้ เอง
 ระบุผจู้ ัดซือ้
..................................

 รพ.จัดซือ้ โดยตรงกับบริษัท  ผู้อานวยการ
 จัดซือ้ ตามราคาทีต่ กลง
โรงพยาบาล
โดยคณะกรรมการยาระดับ  คณะกรรมการของ
เขต/จังหวัด/อาเภอ
โรงพยาบาล
 อื่นๆ .............................
 อื่นๆ ...................

ปริมาณการใช้น้อย
ราคาต่อหน่วยสูง
ไม่มีบุคลากรให้
บริการ
 อื่นๆ ..................

ยาฝังคุมกาเนิด
ชนิด 2 หลอด

 จัดซือ้ เอง
 ระบุผจู้ ัดซือ้
..................................

 รพ.จัดซือ้ โดยตรงกับบริษัท  ผู้อานวยการ
 จัดซือ้ ตามราคาทีต่ กลง
โรงพยาบาล
โดยคณะกรรมการยาระดับ  คณะกรรมการของ
เขต/จังหวัด/อาเภอ
โรงพยาบาล
 อื่นๆ .............................
 อื่นๆ ...................

ปริมาณการใช้น้อย
ราคาต่อหน่วยสูง
ไม่มีบุคลากรให้
บริการ
 อื่นๆ ..................

อื่นๆ ระบุ ..................

 จัดซือ้ เอง
 ระบุผจู้ ัดซือ้
..................................

 รพ.จัดซือ้ โดยตรงกับบริษัท  ผู้อานวยการ
 จัดซือ้ ตามราคาทีต่ กลง
โรงพยาบาล
โดยคณะกรรมการยาระดับ  คณะกรรมการของ
เขต/จังหวัด/อาเภอ
โรงพยาบาล
 อื่นๆ .............................
 อื่นๆ ...................

ปริมาณการใช้น้อย
ราคาต่อหน่วยสูง
ไม่มีบุคลากรให้
บริการ
 อื่นๆ ..................

ชนิด 1 หลอด

…………………………………

วิธีการจัดซื้อ
(ตอบได้มากกว่า
1 ตัวเลือก)
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ผู้ตัดสินใจจัดซื้อ

เหตุผลที่ไม่มี
บริการ

ส่วนที่ 3

การให้บริการวิธีคุมกาเนิดชนิดกึ่งถาวร (ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกาเนิด) ตาม
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปีของ สปสช.ร่วมกับกรม
อนามัย

1. ก่อนมีนโยบายปูองกันการตัง้ ครรภ์ซ้าในวัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปีโดยสนับสนุนการจ่ายค่าบริการ
คุ ม ก าเนิ ด ชนิ ด กึ่ ง ถาวร(ห่ ว งอนามั ย และยาฝั ง คุ ม ก าเนิ ด )สถานบริ ก ารของท่ า นได้ มี ก าร
จัดบริการคุมกาเนิดชนิดกึ่งถาวรให้กับวัยรุ่นหรือไม่
ห่วงอนามัย

ยาฝังคุมกาเนิด

 มี

 มี

ไม่มี เนื่องจาก
ปริมาณการใช้นอ้ ย
ราคาต่อหน่วยสูง
ไม่มบี ุคลากรให้บริการ
อื่นๆ .................................................

 ไม่มี เนื่องจาก
ปริมาณการใช้นอ้ ย
ราคาต่อหน่วยสูง
ไม่มบี ุคลากรให้บริการ
อื่นๆ .................................................

2. หลังทราบนโยบายปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี โดยสนับสนุนการจ่าย
ค่าบริการคุมกาเนิดชนิดกึ่งถาวรให้กับวัยรุ่น สถานบริการของท่านได้มีการจัดบริการคุมกาเนิด
กึ่งถาวรให้กับวัยรุ่นหรือไม่
ห่วงอนามัย

ยาฝังคุมกาเนิด

 มี

 มี

 ไม่มี เนื่องจาก
ปริมาณการใช้นอ้ ย
ราคาต่อหน่วยสูง
ไม่มบี ุคลากรให้บริการ
อื่นๆ .................................................

 ไม่มี เนื่องจาก
ปริมาณการใช้นอ้ ย
ราคาต่อหน่วยสูง
ไม่มบี ุคลากรให้บริการ
อื่นๆ .................................................

3. สถานบริการของท่านใครเป็นผู้ให้บริการวิธีคุมกาเนิดชนิดกึ่งถาวร (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
ห่วงอนามัย

ยาฝังคุมกาเนิด

แพทย์
พยาบาล
 ไม่มใี ห้บริการ

แพทย์
พยาบาล
 ไม่มใี ห้บริการ
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4. จานวนผูร้ ับบริการคุมกาเนิดชนิดกึ่งถาวร
จานวนผู้รับบริการ
วิธีคุมกาเนิด

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

ห่วงอนามัย T Cu 380 A
ห่วงอนามัย ML Cu 375
ฝังยาคุมกาเนิด ชนิด 1 หลอด
ฝังยาคุมกาเนิด ชนิด 2 หลอด

5. การเบิกค่าบริการคุมกาเนิดชนิดกึ่งถาวรจากระบบ e-claim ของสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่
 ไม่มี
 มี โปรดระบุ .....................................................................................................
..................................................................................................................................
6. ท่านต้องการสนับสนุนด้านใดจากส่วนกลาง
การสนับสนุน
มาก
คู่มอื /มาตรฐานการให้บริการ
พัฒนาศักยภาพด้านคุมกาเนิด
ด้านงบประมาณ โปรดระบุ ............................
........................................................................
........................................................................
ด้านนโยบาย โปรดระบุ ...................................
........................................................................
........................................................................
ด้านบริหารจัดการ โปรดระบุ .........................
........................................................................
........................................................................
อื่นๆ ระบุ .......................................................
........................................................................
........................................................................
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ความต้องการ
น้อย
ปานกลาง ไม่ต้องการ

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

หากทางสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ต้องการสอบถามรายละเอียด
สามารถติดต่อได้ที่
ชื่อ –สกุล ........................................................................................
โทรศัพท์ ........................................................................................
***********************************
ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม

ค-7

ผนวก 3: แนวคาถามการสัมภาษณ์
โครงการการจัดบริการคุมกาเนิดของโรงพยาบาลในประเทศไทย
สัมภาษณ์ผู้บริหาร
1. แนวนโยบายเกี่ยวกับการคุมกาเนิดและการวางแผนครอบครัวในจังหวัด /สถานบริการของ
ท่านมีอะไรบ้าง
2. จังหวัดของท่าน มีนโยบายเกี่ยวกับการปูองกันการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นหรือไม่
3. ท่านทราบไหมว่า มีนโยบายเกี่ยวกับการปูองกันการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นจากสานักหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติกับกรมอนามัย
4. ตามชุดสิทธิประโยชน์งานวางแผนครอบครัวของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สถานบริการ
สามารถให้บริการคุมกาเนิดวิธีใดบ้าง
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานวางแผนครอบครัวและการปูองกั นการตั้งครรภ์ใ น
วัยรุ่นของหน่วยงานมากน้อยเพียงใด
6. จังหวัดของท่านพบปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการคุมกาเนิดและวางแผนครอบครัวหรือไม่
อย่างไร มีขอ้ เสนอแนะอย่างไร
7. ความสาเร็จของการดาเนินงานวางแผนครอบครัวและการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ใน
จังหวัด
8. สถานบริ ก ารในจัง หวั ด ของท่ านมีค วามต้อ งการสนับ สนุ นที่ เ พิ่ ม ขึ้น จากเดิม เกี่ย วกั บ การ
ดาเนินงานวางแผนครอบครัวและการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือไม่ อย่างไรบ้าง
สัมภาษณ์ผู้ให้บริการ
1. การให้บริการคุมกาเนิดและวางแผนครอบครัวกับผูใ้ ช้บริการท่านปฏิบัติอย่างไรบ้าง
2. ผูใ้ ช้บริการคุมกาเนิดและวางแผนครอบครัวในสถานบริการของท่านเป็นกลุ่มใดบ้าง
3. ท่ า นทราบไหมว่ า มี น โยบายเกี่ ย วกั บ การปู อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ ซ้ าในวั ย รุ่ น จากส านั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับกรมอนามัย
4. ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา มีวัยรุ่นรับถุงยางอนามัยจากสถานบริการของท่านมากน้อยเพียงใด
5. ในช่วง 1 ปีที่ผา่ นมามีวัยรุ่นใช้บริการคุมกาเนิดกึ่งถาวร (ห่วงอนามัย และยาฝังคุมกาเนิด)
6. ท่านมีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างในการให้บริการคุมกาเนิดชนิดกึ่งถาวร
7. หน่วยงานของท่านให้บริการยาเม็ดคุมกาเนิดฉุกเฉินหรือไม่
8. วัยรุ่นอายุต่ากว่า 15 ปี มาใช้บริการหรือไม่ ท่านให้บริการอย่างไร
9. ตามชุดสิทธิประโยชน์งานวางแผนครอบครัวของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสถานบริการ
สามารถให้บริการคุมกาเนิดวิธีใดบ้าง
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10. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดบริการคุมกาเนิดและวางแผนครอบครัว
11. หน่วยงานของท่านมีความต้องการสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเกี่ยวกับการดาเนินงานวางแผน
ครอบครัวและการปูองกันการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นหรือไม่ อย่างไรบ้าง
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คณะผู้ดาเนินการศึกษา

ที่ปรึกษาโครงการ นายแพทย์ ดร.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย
นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย

นักวิจัยหลัก

นางเรณู

ชูนิล

สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

