
การจัดการปญหาการตั้งครรภซ้ำในวัยรุน กรณีศึกษาอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธาน ี 
( Manage adolescent pregnancy problems Tan Sum District, Ubon Ratchathani 
Province)  
 

ป พ.ศ. 2560 ประชากรวัยรุนอายุต่ำกวา 20 ป มีอัตราการตั้งครรภซ้ำคิดเปนรอยละ 17.04 
ลดลงจากป พ.ศ. 2559 คิดเปนรอยละ 1.02 (กระทรวงสาธารณสุข, 2560 : ออนไลน) เม่ือนำขอมูล
การตั้งครรภซ้ำในวัยรุนอายุต่ำกวา 20 ปรายเขตสุขภาพ ป 2559 เทียบกับป 2560 พบวาเขตสุขภาพ
ที่ 10 มีแนวโนมการตั้งครรภซ้ำในวัยรุนอายุต่ำกวา 20 ปลดลง และพบวา ป 2560 รอยละของการ
ตั้งครรภซ้ำในวัยรุนอายุต่ำกวา 20 ปต่ำที่สุดในประเทศ คิดเปนรอยละ 13.64 (กระทรวงสาธารณสุข
,2560 : ออนไลน) เมื่อดูรายจังหวัดของเขตสุขภาพที่ 10 พบวา จังหวัดอุบลราชธานี ในพ้ืนที่อำเภอ
ตาลสุม มีรอยละของการตั้งครรภซ้ำ  ในวัยรุนอายุต่ำกวา 20 ป ลดลงมากที่ สุด จากป 2559            
การตั้งครรภซ้ำในวัยรุนอายุ 15-19 ป รอยละ 16.67 ลดลงเหลือ รอยละ 11.11 ในป 2560 และมีผล
การดำเนินงานการแกไขปญหาการตั้งครรภในวันรุนไปในทิศทางที่ดี จนทำใหรอยละการตั้งครรภใน
วัยรุนของพ้ืนที่ลดลง เนื่องมาจากพ้ืนที่มีการวางแผนที่ดี มีการดำเนินการตามแผน ทุกภาคสวนเกิด
ความตระหนักและเขามามีสวนรวมอยางจริงจัง มีการประชุมติดตามงานอยางสม่ำเสมอ มีฐานขอมูล
สุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ และมีการส่ือสารเพ่ือสรางกระแสสังคม จนทำใหสถานการณการ
ตั้งครรภซ้ำในวัยรุนของพื้นที่อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ดีขึ้น 
 

*สำนักสงเสริมสุขภาพ ไดมีการทำวิจัยถอดบทเรียนความสำเร็จในการดำเนินการจัดการปญหาการ
ตั้งครรภซ้ำของวัยรุนในอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี  
 

1).กระบวนการจัดการปญหาการตั้งครรภซ้ำของวัยรุนในอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 
 จากการศึกษาเอกสาร การสนทนากลุม และการสัมภาษณ ไดสะทอนใหเห็นสมรรถนะในการ
ดำเนินงานใหประสบความสำเร็จนำไปสูการดำเนินงานจัดการปญหาการตั้งครรภซ้ำของวัยรุน อยาง
ตอเนื่อง 7 ดาน ดังนี้ 
 1) ดานกระบวนการจัดการปญหาการตั้งครรภซ้ำ พบวา เร่ิมจากหนวยงานสาธารณสุขได
ดำเนินการเชื่อมประสาน บูรณาการการดำเนินงานตามนโยบายเร่ืองการแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนจากสวนกลางสูศูนยอนามัยเขต ขับเคล่ือนประสานการดำเนินงาน สนับสนุนวิชาการรวมกับ
กรมสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลอำเภอ สูผูนำ
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครู ผูปกครองและแกนนำวัยรุน  โดยศูนยอนามัย รับนโยบายจาก
สวนกลาง ประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายในพ้ืนที่ ถายทอดองคความรู สนับสนนุวิชาการ เฝา
ระวัง เสนอแนะแนวทางแกไขและกำกับติดตาม สวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนแกนกลางเชื่อม
ประสานศูนยอนามัยกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและสรางการบูรณาการรวมกันหาแนวทาง



ปองกันและแกไขปญหากับภาคีเครือขายในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกำกับ
ติดตาม สวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เตรียมเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของเพ่ือนำเสนอสถานการณ
และแนวทางการแกไขปญหาใหนายอำเภอเห็นความสำคัญ สวนโรงพยาบาลอำเภอไดรับความรูผาน
การประชุม อบรม ผานประสบการณและสถานการณที่ไดเผชิญจากงาน จึงเกิดการเรียนรูและคิด
ปรับเปล่ียนวิธีการทำงาน สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมดำเนินงานแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนกับหนวยงานสาธารณสุข สวนผูนำชุมชน ใหความรวมมือกับบุคลากรสาธารณสุข เปนแกนนำ
บอกตอขอมูลขาวสาร เฝาระวังวัยรุนในชุมชน รวมจัดทำแผนและขับเคล่ือนการดำเนินงานการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน สวนโรงเรียนจะใหขอมูลที่ถูกตองอยางสม่ำเสมอแก
ผูบริหาร ทำใหผูบริหารเห็นความสำคัญ เปดรับและดำเนินการอยางเหมาะสมโดยการสงครูเขารวม
อบรมกับบุคลากรสาธารณสุข เพ่ือนำความรูมาถายทอดสูนักเรียน สวนผูปกครองเร่ิมสอดสองดูแล
ลูกหลานของตนเอง และเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานดวยซึ่งจะมีขอมูลจากการดูแล
ลูกหลานหรือคนในชุมชนเพ่ือเปนขอมูลสนับสนุนการดำเนินงานรวมกับหนวยงานสาธารณสุขตอไป 
และวัยรุน เร่ิมจากการเปนคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนของโรงเรียน มีโอกาสเขารับการอบรม
จากหนวยงานสาธารณสุข ถูกชักชวนเปนแกนนำวัยรุน แลวเห็นความสำคัญของปญหาตองการเปน
สวนหนึ่งในการรวมแกไขปญหา 
 2) ดานฐานขอมูลและการจัดการขอมูล พบวาอำเภอตาลสุมมีขอมูลจากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบล สงตอใหโรงพยาบาลอำเภอ สงตอไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนยเขต โดยมี
การรายงานขอมูลเปนประจำทุกเดือนเมื่อพบเด็กที่มีอายุ 15 – 19 ป มาฝากครรภ ประกอบกับขอมูล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียน และชุมชน เพื่อนำขอมูลมาวิเคราะหสถานการณปญหาและ
นำเสนอในที่ประชุมตางๆ เชน คณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับเขต และเวทีระบบสุขภาพ
ระดับอำเภอ (District Health System : DHS) 



 3) ดานการวางแผนและการดำเนิน พบวา หนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่รับนโยบายมาจาก
สวนกลาง โดยกรมอนามัยจะคอยสนับสนุนขอมูลวิชาการในทุกดาน แลวนำนโยบายลงสูสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมีบทบาทในการนำนโยบายลงสู พ้ืนที่  โดยนำ
สถานการณและปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนรายงานตอนายอำเภอใหทราบ และรวมมือกับ 

องคการปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียน ผูนำชุมชน สภาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ รวมทั้งแกนนำวัยรุน 
เพื่อขับเคล่ือนงานและรวมมือกันวางแผนในการแกไขปญหา   

4) ดานงบประมาณ พบวาหนวยงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุมไดรับการสนับสนุนมาจาก
หลายแหลง เชน งบประมาณจากกรมอนามัย งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ งบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และงบประมาณจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 5) ดานการส่ือสารสรางกระแสสังคม พบวาหนวยงานสาธารณสุขส่ือสารขอมูลผานหลาย
ชองทาง อาทิวารสาร แผนพับ อินโฟกราฟก โซเชียลมีเดีย เชน เฟสบุคแฟนเพจ ไลน และการจัด
กิจกรรม เชนการประกวด คลิปวิดีโอ / ประกวดทีนไอดอล 4.0 การจัดบูธนิทรรศการ ถาม – ตอบ



ปญหาเร่ืองเพศ การรณรงคแจกถุงยางอนามัยในชุมชน ทั้งน้ีเปาหมายการส่ือสารคือกลุมวัยรุน และ
ผูปกครองตองไดรับขอมูลที่เปนจริง ถูกตอง ทันสมัย 
 6).ดานการเย่ียมเสริมพลังและการเฝาระวัง พบวา กรมอนามัยและศูนยอนามัยตรวจราชการ
ไดเขาเย่ียมเสริมพลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเขาเย่ียมเสริมพลัง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลตามลำดับ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน คนหา
ความสำเร็จผานเร่ืองที่พ้ืนที่ภาคภูมิใจ รับฟงสภาพปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือตอ
ยอดการปฏิบัติงานที่เอ้ือและเหมาะสมกับพ้ืนที่ สรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลให
ผูรับการเย่ียมและผูเย่ียมมีความสุขในงานที่ปฏิบัติ 
 7).ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พบวา อำเภอตาลสุมมีความพรอมในการดำเนินงานแกไข
ปญหาการตั้งครรภของวัยรุนในทุกระดับ โดยศูนยอนามัยรวมกับกรมสุขภาพจิต ไดจัดกิจกรรมเพศคุย
ไดในครอบครัว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดอบรมการใชยาฝงคุมกำเนิดใหกับเจาหนาที่พยาบาล
ในพ้ืนที่ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัดอบรมพัฒนาศักยภาพหลักสูตรครู ก เพศคุยไดให
เจาหนาที่สาธารณสุข และผูใหญบาน เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติในการส่ือสารเร่ืองเพศ 
 
2).ปจจัยที่สนับสนุนการแกไขปญหาการตั้งครรภซ้ำในวัยรุน อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 
 ปจจัยนำ จากการศึกษาพบ 2 ประเด็นคือ 
 1).การไดรับขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการตั้งครรภซ้ำในวัยรุนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
 2).การไดรับขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการการชวยเหลือจากวัยรุนที่ตั้งครรภซ้ำ 
  

     ปจจัยเอื้อ พบวาปจจัยที่เอื้อใหเกิดการดำเนินงานอยางตอเนื่อง มี 3 ประเด็น คือ 
 1) การไดรับรางวัลและความภาคภูมิใจ 
 2) การไดเปนแหลงศึกษาดูงาน 
 3) การไดเปนวิทยากรถายทอดความสำเร็จเปนตนแบบแกอำเภออื่นๆ 
 

 ปจจัยเสริม พบแรงเสริมที่สงผลใหเกิดการดำเนินงานอยางตอเนื่องมี 5 ประเด็น คือ               
1) การไดรับแรงสนับสนุนจากกลุมผูนำและชุมชน 2) การไดรับความรวมมือจากผูรวมงานและภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ 3) การติดตาม ย้ำเตือนกระตุนใหคำแนะนำจากผูนิเทศงาน 4) การรวมประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู 5)มีการบูรณาการงานโครงการตางๆ เขามารวมปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภซ้ำใยวัยรุน 
 สวนปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุมคณะทำงานพบวา ปญหาและอุปสรรคที่
สำคัญของคณะกรรมการในการดำเนินงานคือ คณะกรรมการสวนใหญรับผิดชอบงานมากหนึ่งคน
รับผิดชอบงานประจำหลายอยางและมีเวลาวางในการประชุมไมคอยตรงกัน ดังน้ันวิธีการที่ใชในการ



แกปญหาคือใชวิธีการบรูณาการกับงานประจำเชน ประชุมคณะกรรมการในหมูบาน หรือการประชุม
ระดับอำเภอ  
 

 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี มีกระบวนการจัดการปญหาการ
ตั้งครรภซ้ำของวัยรุนในอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งไดแก กระบวนการเร่ิมตนทำงานที่มี
การบูรณาการกันจากหนวยงานทุกฝาย ทุกภาคสวน กระบวนการดานฐานขอมูลและการจัดการ
ขอมูล เพ่ือสามารถนำเอาขอมูลปญหามาวางแผนในการแกไขปญหาไดอยางตรงจุด มีกระบวนการ
วางแผนและดำเนินการตามแผนที่วางไว  มีกระบวนการในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือแกไขปญหา               
มีกระบวนการส่ือสารเพ่ือสรางกระแสสังคม เพ่ือใหกลุมเปาหมายไดรับขอมูลที่เปนจริง ถูกตอง 
ทันสมัย มีการเย่ียมเสริมพลังและเฝาระวัง เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานพรอมรับฟง
และแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือสงเสริมองคความรู
เร่ืองเพศและปรับเปล่ียนทัศนคติในการส่ือสารเร่ืองเพศ  
 

สรุปจากการเรียนรู Best Practice ในประเทศไทยเช่ือมโยงการขับเคลื่อนงานวัยเรียนวัยรุน 

จากการศึกษาการจัดการปญหาการตั้งครรภซ้ำในวัยรุน กรณีศึกษาอำเภอตาลสุม จังหวัด
อุ บ ล ร า ช ธ า นี  ( Manage adolescent pregnancy problems Tan Sum District, Ubon 
Ratchathani Province)  
พบวา : อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี มีกระบวนการจัดการปญหาการตั้งครรภซ้ำของวัยรุน        
ไดสะทอนใหเห็นสมรรถนะในการดำเนินงานใหประสบความสำเร็จนำไปสูการดำเนินงานจัดการ
ปญหาการตั้งครรภซ้ำของวัยรุน อยางตอเนื่อง 7 ดาน ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ไดนำมาเชื่อมโยงกับงาน
วัยเรียนวัยรุนในการขับเคล่ือนประเด็นในการพัฒนางาน คือ  
 
1. ดานฐานขอมูลและการจัดการขอมูล  จากการสังเคราะหและเช่ือมโยงพบวา 

1.1 การใชประโยชนขอมูลสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 
ปญหาของระบบขอมูลสุขภาพเด็กวัยเรียน พบวา มีการเก็บขอมูลซ้ำซอน ขาดความเชื่อมโยง           
ไมครบถวนทุกประเด็นสุขภาพ และขอมูลแตละแหลงไมตรงกัน โดยส่ิงที่จะดำเนินการแกไข คือ 
จัดการความซ้ำซอนของขอมูล เชื่อมโยงขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ใหครบถวนถูกตอง ทันเวลา 
มีคุณภาพและลดภาระ การบันทึกขอมูล 
1.2 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
 การศึกษาเร่ิมตนตั้งแตการศึกษาของแม กอนตั้งครรภจนถึงวัยสูงอายุ โดยขอมูลตางๆ มีความ
เชื่อมโยงหลายกระทรวง เพ่ือลดความเหล่ือมล้ำ ทางการศึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดสรร งบประมาณในกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเปาหมายจัดทำขอมูลเด็กแรกเกิดถึง 21 ป 



นักเรียนในและนอกระบบ เชื่อมโยงอัตโนมัติกับฐานทะเบียนราษฎร และปรับระบบบริหาร
จัดการขอมูลของกระทรวงใหสามารถบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญที่มีประสิทธิภาพ 

      
ดังนั้นสำนักสงเสริมจึงมีแนวทางการเช่ือมโยงขอมูลโดย 
     1. มีการดำเนินการกำหนดขอตกลง กำหนดรูปแบบ นำขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือจัดทำ                

Data Exchange  โดยสรางระบบขอมูลแบบเปด ซึ่งบุคลากรทุกระดับสามารถเขาใชประโยชนจาก

ขอมูลได แตจะมีการดำเนินการเพ่ือความปลอดภัยของขอมูลมากขึ้น โดยใหมีการยืนยันตัวตน             

จากทุกกระทรวง  

      ทั้งนี้จากการวิเคราะหพบวาขอมูลที่ดีมาจากแหลงขอมูลในพ้ืนที่ ซึ่งเจาหนาที่สาธารณสุขไดมี

การลงเก็บขอมูลกับครูในโรงเรียนและนำสงขอมูล และควรมีระบบการติดตามขอมูลหรือควรมี

กฎเกณฑ/ขอบังคับใหพื้นที่มีการจัดสงขอมูลใหครบถวนเพื่อความครอบคลุมของประชากรในพื้นที่ 

2. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหและออกแบบรายงานขอมูลการใชประโยชนขอมูลสุขภาพ 
เด็กวัยเรียนวัยรุน  ทั้งนี้มีการสรุปการดำเนินงานที่ผานมา คือการเชื่อมโยงขอมูลและแลกเปล่ียน
ขอมูลนักเรียน การจัดการขอมูลโรงเรียน และแนวทางการจัดทำรายการขอมูล  ปฏิบัติการออกแบบ
รายการขอมูล (Template) และตารางแสดงผล (Dummy Table) ขอมูลสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน 

ทบทวนและปรับปรุงรายการขอมูลดานโภชนาการ ทันตสุขภาพ สงเสริมสุขภาพ อนามัยส่ิงแวดลอม 
สุขภาพจิต และวัคซีน พรอมทั้งจัดทำรางตารางแสดงผลสำหรับใชรายงานผลในระบบขอมูล HDC 
เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนของขอมูลอยางครอบคลุมและครบถวน ในการนำไปใชวิเคราะหและ
ประเมินผลการดำเนินงานสงเสริมและปองกันโรคในเด็กวัยเรียนวัยรุนตอไป 
 

2.ดานการสื่อสารสรางกระแสสังคม  
 มีการขับเคล่ือนเร่ืองการส่ือสารความรอบรูดานสุขภาพ โดยการขับเคล่ือนใน setting 
โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ ( Health Literate School) ซึ่ งมีการขับเคล่ือนการส่ือสารขอมูล                 
ในลักษณะ Key Massage ผานหลายชองทาง อาทิ  แผนพับ อินโฟกราฟก โซเชียลมีเดีย เชน  
Facebook  Line  Youtube  ทั้งนี้เปาหมายการส่ือสารคือกลุมวัยรุน และผูปกครองตองไดรับขอมูล
ที่เปนจริง ถูกตอง ทันสมัย  โดยที่สำนักสงเสริมสุขภาพ ไดมีการดำเนินการ 
1.พัฒนาส่ือนวัตกรรมสุขภาพสำหรับเด็กวัยรุน “Strong Smart Smile by NEST” ภายใตพฤติกรรม
ที่พึงประสงคของวัยรุนใน 1 วัน ในรูปแบบ ส่ือ Animation ประกอบดวยประเดน็ 
 1.N Nutrition โภชนาการ   
2.E  Exercise   การออกกำลังกาย   



3.S  Sleep  การนอนหลับ    
   S Safe Sex : การมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย  
   Sex education สถานศึกษาตองดำเนินการสอนหรือการใหความรูเร่ืองเพศ ซึ่งเปนสวนสำคัญของ
บุคลิกภาพที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณและรวมทั้งการปรับตัวเขากับสังคม 
รวมทั้ งสถานศึกษาตองดำเนินการเพื่ อปองกันและแก ไขปญหาการตั้ งครรภ ใน วัยรุนตาม
พระราชบัญญัติ (พรบ.) การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 
4.T Teeth  : สุขภาพชองปาก 
โดยไดสนับสนุนแกหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่และโรงเรียนกลุมเปาหมายที่พัฒนาสูโรงเรียนรอบรู         
ดานสุขภาพและโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เพื่อใชในการสงเสริมสุขภาพ 
นอกจากนี้ไดเพิ่มชองทางการส่ือสารที่เขาถึงประชาชนกลุมเด็กวัยเรียนและประชาชนมากขึ้นโดย 
การเผยแพรส่ือผานชองทางออนไลน ไดแก You tube  ภายใตชื่อ “ งานอนามัยวัยเรียน” 
**ทั้ งนี้ดำเนินการคูขนานกับการพัฒนาคูมือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ                

( Health Literate School)   โดยมีการจัดเวทีเพ่ือพิจารณารางแนวทางการพัฒนาโรงเรียนรอบรู

ดานสุขภาพ   

ผลลัพธที่ไดจากการประชุม :มีการแลกเปล่ียนเรียนรู Best Practice /ตนแบบการดำเนินงานความ

รอบรูดานสุขภาพในพื้นที่ และมีการใหขอเสนอแนะตอรางแนวทางการพัฒนาโรงเรียนรอบรูดาน

สุขภาพที่ครอบคลุมบริบทโรงเรียน ภายใต 4 องคประกอบ 12 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 

องคประกอบที่ 1   กระบวนการบริหารและจัดการ 

องคประกอบที่ 2   ระบบการส่ือสารความรอบรูดานสุขภาพ 

องคประกอบที่ 3   การจัดการส่ิงแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ และการเรียนรู           

องคประกอบที่ 4   การมีสวนรวมของเครือขาย  

      (ชุมชน/ผูปกครอง/หนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ) 

โดยไดเพิ่มเติม How to พรอมมีการยกตัวอยางแตละองคประกอบ  

ส่ิงที่จะดำเนินการตอไปคือ การเสนอรางแนวทางฯใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาใหขอเสนอแนะ และนำ

แนวทางฯไปทดลองใชในโรงเรียน ตอไป 

 


