
แผนสุขภาพ

แผนกลุมวัยรุน ปงบประมาณ 2562



  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ตอประชากรหญงิอายุ 15-19 ป  1,000 คน

(ต.ค.-มิ.ย.61)

ที่มา : HDC วนัที่ 13 ก.ค.2561

สถานการณ์

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป 

ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป  1,000 คน

(ต.ค.-มิ.ย.61)

เขต 4 สระบุรี = 34.97



 รอยละการต้ังครรภซํ้าในหญิงอายุนอยกวา 20 ป (ต.ค.-มิ.ย.61)

ทีม่า : HDC วนัที ่13 ก.ค.2561

สถานการณ์

รอยละการตั้งครรภซํ้า     

ในหญงิอายุนอยกวา 20 ป 

เดือนต.ค. – มิ.ย. 

จําแนกตามปงบประมาณ



รอยละของหญิงอายุนอยกวา 20 ป หลังคลอดหรือหลังแทง

ไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธีสมัยใหม (ต.ค.-มิ.ย.61)

ทีม่า : HDC วนัที ่13 ก.ค.2561

รอยละของหญงิอายุนอย

กวา 20 ป หลังคลอดหรือ

หลังแทงไดรับบริการ

คุมกําเนิดดวยวิธีสมัยใหม 

เดือนต.ค. – มิ.ย. 

จําแนกตามปงบประมาณ



ทีม่า : HDC วนัที ่13 ก.ค.2561

รอยละของหญิงอายุนอยกวา 20 ป หลังคลอดหรือหลัง

แทงไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธีกึ่งถาวร (ต.ค.-มิ.ย.61)
รอยละของหญงิอายุนอย

กวา 20 ป หลังคลอดหรือ

หลังแทงไดรับบริการ

คุมกําเนิดดวยวิธีก่ึงถาวร 

เดือนต.ค. – มิ.ย. 

จําแนกตามปงบประมาณ



34.2

24.1

41.8

ตองการมีบุตร

ผิดพลาดจาก

การคุมกําเนิด

ไมไดคุมกําเนิด

รอยละของสาเหตุของการต้ังครรภในหญิงอายุนอยกวา 20 ป

สาเหตุการต้ังครรภ

การสํารวจข้อมลูจากกลุม่หญิงวยัรุ่นหลงัคลอด จํานวน 86 ราย พบว่า

สถานะภาพขณะต้ังครรภ

ร้อยละ



สาเหตุของปญหา :
1. วยัรุ่นขาดความรู้  ความตระหนัก ทักษะ และทัศนคต ิ( จากข้อมูล ผดิพลาดคุมกาํเนิด  ร้อยละ  24.1 และไม่

คุมกาํเนิด ร้อยละ  41.8  ต้องการมีบุตร ร้อยละ 34.2) ส่งผลต่อการป้องกนัการตั้งครรภ์ และผลกระทบที่เกดิจากการตั้งครรภ์ก่อน

วยัอนัควร 

2. ครอบครัว/ผู้ปกครองขาดการส่ือสารเร่ืองเพศแก่วยัรุ่น  การอบรมเร่ืองการส่ือสารเร่ืองเพศให้แก่กลุ่มผู้ปกครอง

ไม่ครอบคลุมและขาดการตดิตามผลการปฏิบตัหิลงัการฝึกอบรม

3. กลุ่มเป้าหมายใช้ระบบบริการสาธารณสุขน้อย

4. การบูรณาการการทํางานวยัรุ่นกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้องยงัไม่ชัดเจนมากนัก (พ.ร.บ. การป้องกนัและแก้ไขปัญหา

ในวยัรุ่น ปี 2559)

5. ข้อมูล HDC  ไม่สามารถนํามาวเิคราะห์สาเหตุ ปัญหาการตั้งครรภ์



แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : แผนกลุ่มวยัรุน่ ปีงบประมาณ 2562

ลดอตัราการตั้งครรภ์ในวยัรุ่นเป้าประสงค์

ตัวช้ีวดั 1. อตัราการคลอดมชีีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกนิ 38 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 -19 ปี พนัคน

2. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ําในหญิงอายุตํา่กว่า 20 ปี ไม่เกนิร้อยละ 10

1. เสริมสร้างภาคเีครือข่ายในการดูแล

สุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของ

วยัรุ่น

มาตรการ

กลยุทธ 1ขบัเคลือ่นการ

ดําเนินงานและติดตาม

ผลการดําเนินงานผ่าน

การบริหารจัดการของ

ผู้บริหารในภาคี

เครือข่าย

2 พฒันาระบบบริการ

สุขภาพทางเพศและ

อนามยัการเจริญพนัธ์ุ

ทีม่คุีณภาพรวมถึงการ

ให้บริการคุมกาํเนิด

แก่แม่วยัรุ่น

3 สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านอนามยั

การเจริญพนัธ์ ทกัษะชีวติและ

ทกัษะการส่ือสารให้แก่วยัรุ่น สาม ี

ผู้ปกครองของวยัรุ่นและครู

4  การพฒันาระบบสารสนเทศ

อนามยัการเจริญพนัธ์ุวยัรุ่น

3 การบริหารจัดการคุณภาพ

ข้อมูลด้านอนามยัการเจริญ

พนัธ์ุ

3. การเสริมสร้างความรอบรู้ด้าน

สุขภาพ (Health literacy)  ใน

กลุ่มวยัรุ่น สามผู้ีปกครองและครู



small success  ป  2562
ตัวช้ีวดัผลลพัธ์ เป้าหมาย 3 เดือน เป้าหมาย 6 เดือน เป้าหมาย 9 เดือน เป้าหมาย 12 เดือน

1. อตัราการคลอดมีชีพในหญงิ

อายุ 15 – 19 ปี  (เป้าหมายไม่

เกนิร้อยละ 38)

1. มีแผนส่งเสริมและแกไ้ข

ปัญหาการตั้งครรภใ์น

วยัรุ่น ของอาํเภอ

2. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ําใน

หญงิอายุตํ่ากว่า 20 ปี 

(เป้าหมายไม่เกนิร้อยละ 10)



small success  ป  2562
ตัวช้ีวดัผลลพัธ์ เป้าหมาย 3 เดือน เป้าหมาย 6 เดือน เป้าหมาย 9 เดือน เป้าหมาย 12 เดือน

2. การดาํเนินงานตามพรบ.

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

การตั้งครรภใ์นวยัรุ่น

      - จดัตั้งคณะทาํงานเพื่อ

จดัทาํแผนการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวยัรุ่นร่วมกนัหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามพรบ. 5 

กระทรวงหลกั

-  จดัประชุม

คณะอนุกรรมการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาการ

ตั้งครรภใ์นวยัรุ่น ระดบั

จงัหวดัอ่างทอง

- รายงานผลการ

ดาํเนินงานความ

โครงการป้องกนัและ

การไขปัญหาการ

ป้องกนัการตั้งครรภใ์น

วยัรุ่นรอบ 6 เดือน

 

- ประชุมคณะอนุกรรมการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

การตั้งครรภใ์นวยัรุ่นคร้ังท่ี 

2 (สรุปผลการดาํเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรค เพื่อปรับ

แนวทางในการดาํเนินงาน

 - รายงานสรุปผลการ

ดาํเนินงานป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาการตั้งครรภใ์น

วยัรุ่นประจาํปี 2562



small success  ป  2562

ตัวช้ีวดัผลลพัธ์ เป้าหมาย 3 เดือน เป้าหมาย 6 เดือน เป้าหมาย 9 เดือน เป้าหมาย 12 เดือน

3. ดาํเนินการกิจกรรม

ตามองคป์ระกอบของ

คลินิกวยัรุ่นและอาํเภอ

อานยัการเจริญพนัธ์

 - ประชุมช้ีแจงแนว

ทางการดาํเนิน

ผูรั้บผิดชอบงานคลินิก

วยัรุ่นและอาํเภออนามยั

การเจริญพนัธ์

 - โรงพยาบาลประเมิน

ตนเองตามมาตรฐาน 

YFHS

 - อาํเภอประเมินตนเอง

ตามตาฐานการ

ดาํเนินงานอาํเภออนามยั

การเจริญพนัธ์ุ

- เยีย่มติดตามและ

ประเมินการดาํเนินงาน

คลินิกวยัรุ่นและอาํเภอ

อนามยัการเจริญ ร่วมกบั

ศูนยอ์นามยัท่ี4 สระบุรี

- แจง้ผลการประเมินการ

ดาํเนินงานคลินิกวยัรุ่น

และอาํเภออนามยัการ

เจริญ 

- มอบเกียรติบตัรให้

หน่วยงานท่ีผา่นการ

ประเมิน



small success  ป  2562
ตัวช้ีวดัผลลพัธ์ เป้าหมาย 3 เดือน เป้าหมาย 6 เดือน เป้าหมาย 9 เดือน เป้าหมาย 12 เดือน

4. การเสริมสร้างความ

รอบรู้ดา้นสุขภาพ 

(Health literacy) 

 -  มีแผนการจดั

กิจกรรมสร้างเสริมองค์

ความรู้ดา้นอนามยัการ

เจริญพนัธ์ ทกัษะชีวติ

และทกัษะการส่ือสาร

ใหแ้ก่วยัรุ่น สามี 

ผูป้กครองของวยัรุ่น

และครูในระดบัอาํเภอ

- มีทะเบียนวยัรุ่นใน

พื้นท่ีจาํแนกตามสถาน

บริการ

- มีทะเบียนสถานศึกษา

จาํแนกตามสถาน

บริการ

-สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษา/

อาชีวศึกษาไดรั้บการ

อบรมใหค้วามรู้เร่ือง

อนามยัการเจริญพนัธ์

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

- วยัรุ่นวยัชุมชนอาย ุ10-

19 ปีไดรั้บการความรู้

อนามยัการเจริญธ์ุไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 60

-สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษา/

อาชีวศึกษาไดรั้บการ

อบรมใหค้วามรู้เร่ือง

อนามยัการเจริญพนัธ์ไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 70

- วยัรุ่นวยัชุมชนอาย ุ10-19 

ปีไดรั้บการความรู้อนามยั

การเจริญธ์ุไม่นอ้ยกวา่ 

ร้อยละ70

-สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษา/

อาชีวศึกษาไดรั้บการอบรม

ใหค้วามรู้เร่ืองอนามยัการ

เจริญพนัธ์ไม่นอ้ยกวา่              

ร้อยละ 80

- วยัรุ่นวยัชุมชนอาย ุ10-19 

ปีไดรั้บการความรู้อนามยั

การเจริญธ์ุไม่นอ้ยกวา่ 

ร้อยละ 80



small success  ป  2562
ตัวช้ีวดัผลลพัธ์ เป้าหมาย 3 เดือน เป้าหมาย 6 เดือน เป้าหมาย 9 เดือน เป้าหมาย 12 เดือน

- มีทะเบียนครอบครัว

วยัรุ่นอาย ุ10 -19 ปี 

จาํแนกตามสถาน

บริการ

5. มีแนวทางปฏิบติั การ

ประสานงานเร่ืองการ

คุมกาํเนิดในกลุ่มหญิง

อาย ุตํ่ากวา่ 20 ปี 

ระหวา่งหน่วยงานทั้ง

ในโรงพยาบาลและรพ.

สต. และชุมชน ท่ี

ชดัเจน

-ครอบครัวท่ีมีวยัรุ่น

อาย ุ10-19 ปีไดรั้บการ

อบรมใหค้วามรู้เร่ือง

การส่ือสารเร่ืองเพศ 

อนามยัการเจริญพนัธ์ุ

ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 10

- ประชุมหารือเพื่อ

ทบทวนปรับปรุงแนว

ทางการปฏิบติั การ

ประสานงานฯ 

-ครอบครัวท่ีมีวยัรุ่นอาย ุ

10-19 ปีไดรั้บการอบรมให้

ความรู้เร่ืองการส่ือสารเร่ือง

เพศ อนามยัการเจริญพนัธ์ุ

ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 20

- อตัราการคุมกาํเนิดทุกวธีิ

และก่ึงถาวรในหญิงอายุ

นอ้ยกวา่ 20 ปี หลงัคลอด

หรือแทง้ไม่นอ้ยกวา่ 

ร้อยละ 80

-ครอบครัวท่ีมีวยัรุ่นอาย ุ

10-19 ปีไดรั้บการอบรมให้

ความรู้เร่ืองการส่ือสารเร่ือง

เพศ อนามยัการเจริญพนัธ์ุ

ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 30

- อตัราการคุมกาํเนิดทุกวธีิ

และกึงถาวรในหญิงอายุ

นอ้ยกวา่ 20 ปี หลงัคลอด

หรือแทง้ไม่นอ้ยกวา่

 ร้อยละ 80



กลยุทธที่ 1 
ขับเคลื่อนการดําเนนิงาน

และติดตามผลการ

ดําเนินงานผานการบริหาร

จัดการของผูบริหารในภาคี

เครือขาย

สสจ.
1. จัดตั้งคณะทํางานตามพรบ. 2559

2. ประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการ

ตั้งครรภในวัยรุน ปละ 2 ครั้ง

3. รวบรวมแผนการปองกันและแกไขปญหาและ

วิเคราะหขอมูล ปญหาอุปสรรคในการดําเนนิงานตาม

แผน

4. กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนนิงาน

สสอ
1. ประสานการดําเนินงานอําเภออนามัยเจริญพันธุ

ตามองคประกอบของภาคีเครือขาย ไดแก ทองถิ่น 

รพ./รพ.สต. ครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา

2. กําหนด Project manager จัดทําแผนการปองกัน

และแกไขปญหาฯ

3 กํากับ ติดตามการดําเนินงานระดับตําบล

รพท / รพช./รพ.สต.
1. กําหนด Project manager จัดทําแผน

โครงการการปองกันและแกไขปญหาฯ

2 ประสานการดําเนินงานกับภาคีเครือขายใน

ระดับพ้ืนท่ี ไดแก ทองถิ่น สถานศึกษา 

ครอบครัวและชุมชน

  5 กระทรวงหลัก
กระทรวงศึกษาธกิาร, กระทรวงมหาดไทย, 

กระทรวงแรงงาน, กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

 กระทรวงสาธารณสุข

1. จัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหาการ

ตั้งครรภในวัยรุน ตามบทบาทของหนวยงาน      

( พ.ร.บ. ฯ  ป 2559 )

2. สรุปผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค

 ในเวทีคณะอนุกรรมการฯ

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ



กลยุทธ์ที่ 2 
พฒันาระบบบริการ

สุขภาพทางเพศและ

อนามยัการเจริญพนัธ์ุทีม่ี

คุณภาพ รวมถึงการ

ให้บริการคุมกาํเนิด

แก่แม่วยัรุ่น

สสจ.
1. ติดตามเย่ียมและประเมินคลินิกวัยรุนและ

อําเภออนามัยการเจริพันธุ

2. พัฒนา Flow chart ใหบริการคุมกําเนิดและ

การติดตามการรับบริการคุมกําเนิดแกหญิงวัยรุน

คลอดบุตร

3. คัดเลือกพ้ืนท่ีในการดําเนนิการศึกษาพัฒนา

รูปแบบการดําเนินการปองกันและแกไขปญหา

การตั้งครรภในวัยรุน

4. จัดประชุมนําเสนอผลงานวิชาการการ

ดําเนินการปองกันการตั้งครรภในพ้ืนท่ีระดับ

ตําบล

5. สนับสนุนส่ือเอกสารวิชาการ

สสอ
1. ประเมินตนเอง/ประสานภาคีเครือขายประเมิน

ตนเองตามมาตรฐานการดําเนินงานอําเภอ

อนามัยการเจริญพันธุ

2. สนับสนุนใหรพ.สต. ใหบริการคลินิกวัยรุน

3. รวมคัดเลือกพ้ืนท่ีในการดําเนนิการศึกษา

พัฒนารูปแบบการดําเนินการปองกันและแกไข

ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน

รพท / รพช
1. จัดใหบริการคลินิกวัยรุนตามมาตรฐานฯ

2. ประเมินตนเองตามมารฐานฯ

3. พัฒนาการดําเนนิงานโรงเรียนคูเครือขาย

4. จัดบริการคุมกําเนิดหญิงวัยรุนหลังคลอดทุก

ราย

5. ประสานภาคีเครือขายในการดําเนนิงาน

รพ.สต.

1. จัดใหบริการปรึกษาอนามัยการเจริญพันธุ

วัยรุน

2. ประชาสัมพันธการดําเนนิงานแกกลุมวัยรุน

3. ติดตามเย่ียมหญิงวัยรุนหลังคลอด รับบริการ

คุมกําเนิดกอน 42 วันหลังคลอด

4. ประสานภาคีเครือขายในการดําเนนิงาน

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ



กลยุทธที่ 3 
สร้างเสริมองค์ความรู้ด้าน

อนามยัการเจริญพนัธ์ ทกัษะ

ชีวติและทกัษะการส่ือสาร

ให้แก่วยัรุ่น สามี 

ผู้ปกครองของวยัรุ่นและ

ครู

สสจ.
1. ประสานศึกษาธิการจังหวัดจัดกิจกรรมสงเสริม

การเรียนการสอนเพศวิถีใหแกครู

2. ควบคุม กํากับ การดําเนินงานกิจกรรมสราง

องคความรูใหกับกลุมเปาหมาย (ระบบรายงาน)

สสอ
1. ควบคุม กํากับ ติดดามการดําเนนิงานกิจกรรม

สรางองคความรูแกกลุมเปาหมาย  (รพ.สต.)

2. สนับสนุนหนวยบริการใหมีการจัดกิจกรรม

รณรงคสรางกระแสสังคม วันเอดสโลก 

วันวาเลนไทน

รพท / รพช/รพ.สต.
1. จัดทําแผนงานโครงการเสริมสรางความรูแกลุมเปาหมาย

2. รณรงคสรางกระแสสังคม วันเอดสโลก วันวาเลนไทน

3. สรางชองทางการส่ือสารและความรูเพ่ือเพ่ิมการเขาถึง

บริการของกลุมเปาหมาย เชน โทรศัพทสายตรง  Line

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ



กลยุทธท่ี 4 
 การพัฒนาระบบ

สารสนเทศอนามัยการ

เจริญพันธุวัยรุน

สสจ.
1. ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง ทันเวลา ใน

ระบบรายงาน HDC และสงคืนขอมูลเพ่ือ

ปรับปรุงแกไข

2. พัฒนาแบบสอบถามหญิงคลอดบุตร(โดยศูนย

อนามัยท่ี 4 สระบุรี)

3. รวบรวม วิเคราะหขอมูลและสงคืนขอมูลแก

พ้ืนท่ี

สสอ

กํากับติดตามการบันทึกขอมูลในระบบรายงาน 

HDC ทุกเดือน 

รพท / รพช
1. ปรับปรุงแกไขขอมูลท่ีไดรับรายงาน

2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามหญิงคลอดและ

สงสสจ. เดือนละ 1 ครั้ง 

3. จัดทําทะเบียนวัยรุนในพ้ืนท่ี

รพ.สต.
1. ปรับปรุงแกไขขอมูลท่ีไดรับรายงาน

2. จัดทําทะเบียนวัยรุนในพ้ืนท่ี

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ
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