แผนสุขภาพ
แผนกลุมวัยรุน ปงบประมาณ 2562

สถานการณ์
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน
(ต.ค.-มิ.ย.61)

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป
ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน
(ต.ค.-มิ.ย.61)
ที่มา : HDC วันที่ 13 ก.ค.2561

เขต 4 สระบุรี = 34.97

สถานการณ์

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

ทีม่ า : HDC วันที่ 13 ก.ค.2561

รอยละการตั้งครรภซ้ํา
ในหญิงอายุนอยกวา 20 ป
เดือนต.ค. – มิ.ย.
จําแนกตามปงบประมาณ

รอยละของหญิงอายุนอยกวา 20 ป หลังคลอดหรือหลังแทง
ไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธีสมัยใหม (ต.ค.-มิ.ย.61)

ทีม่ า : HDC วันที่ 13 ก.ค.2561

รอยละของหญิงอายุนอย
กวา 20 ป หลังคลอดหรือ
หลังแทงไดรับบริการ
คุมกําเนิดดวยวิธีสมัยใหม
เดือนต.ค. – มิ.ย.
จําแนกตามปงบประมาณ

รอยละของหญิงอายุนอยกวา 20 ป หลังคลอดหรือหลัง
แทงไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธีกึ่งถาวร (ต.ค.-มิ.ย.61)

ทีม่ า : HDC วันที่ 13 ก.ค.2561

รอยละของหญิงอายุนอย
กวา 20 ป หลังคลอดหรือ
หลังแทงไดรับบริการ
คุมกําเนิดดวยวิธีกึ่งถาวร
เดือนต.ค. – มิ.ย.
จําแนกตามปงบประมาณ

รอยละของสาเหตุของการตั้งครรภในหญิงอายุนอยกวา 20 ป
การสํารวจข้ อมูลจากกลุม่ หญิงวัยรุ่นหลังคลอด จํานวน 86 ราย พบว่า
สาเหตุการตั้งครรภ

สถานะภาพขณะตั้งครรภ

ร้ อยละ
ตองการมีบุ ตร

34.2

41.8
24.1

ผิดพลาดจาก
การคุมกําเนิด
ไมได คุมกํา เนิด

สาเหตุของปญหา :

1. วัยรุ่นขาดความรู้ ความตระหนัก ทักษะ และทัศนคติ ( จากข้อมูล ผิดพลาดคุมกําเนิด ร้ อยละ 24.1 และไม่
คุมกําเนิด ร้ อยละ 41.8 ต้ องการมีบุตร ร้ อยละ 34.2) ส่ งผลต่ อการป้ องกันการตั้งครรภ์ และผลกระทบที่เกิดจากการตั้งครรภ์ ก่อน
วัยอันควร
2. ครอบครัว/ผู้ปกครองขาดการสื่อสารเรื่องเพศแก่วยั รุ่น การอบรมเรื่องการสื่ อสารเรื่องเพศให้ แก่กลุ่มผู้ปกครอง
ไม่ ครอบคลุมและขาดการติดตามผลการปฏิบตั หิ ลังการฝึ กอบรม
3. กลุ่มเป้ าหมายใช้ ระบบบริการสาธารณสุ ขน้ อย
4. การบูรณาการการทํางานวัยรุ่นกับหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ องยังไม่ ชัดเจนมากนัก (พ.ร.บ. การป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ในวัยรุ่น ปี 2559)
5. ข้ อมูล HDC ไม่ สามารถนํามาวิเคราะห์ สาเหตุ ปัญหาการตั้งครรภ์

แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : แผนกลุ่มวัยรุน่ ปี งบประมาณ 2562
เป้ าประสงค์

ลดอัตราการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น

ตัวชี้วดั

1. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ไม่ เกิน 38 ต่ อประชากรหญิงอายุ 15 -19 ปี พันคน
2. ร้ อยละการตั้งครรภ์ ซํ้าในหญิงอายุตาํ่ กว่ า 20 ปี ไม่ เกินร้ อยละ 10

มาตรการ

1. เสริมสร้ างภาคีเครือข่ ายในการดูแล

กลยุทธ

สุ ขภาพและการเข้ าถึงบริการสุ ขภาพของ
วัยรุ่น

1ขับเคลือ่ นการ
ดําเนินงานและติดตาม
ผลการดําเนินงานผ่ าน
การบริหารจัดการของ
ผู้บริหารในภาคี
เครือข่ าย

2 พัฒนาระบบบริการ
สุ ขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์
ทีม่ คี ุณภาพรวมถึงการ
ให้ บริการคุมกําเนิด
แก่แม่ วยั รุ่น

3. การเสริมสร้ างความรอบรู้ ด้าน
สุ ขภาพ (Health literacy) ใน
กลุ่มวัยรุ่น สามีผู้ปกครองและครู

3 การบริหารจัดการคุณภาพ
ข้ อมูลด้ านอนามัยการเจริญ
พันธุ์

3 สร้ างเสริมองค์ ความรู้ ด้านอนามัย
การเจริญพันธ์ ทักษะชีวติ และ
ทักษะการสื่ อสารให้ แก่วยั รุ่น สามี
ผู้ปกครองของวัยรุ่นและครู

4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
อนามัยการเจริญพันธุ์วยั รุ่น

small success ป 2562
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์

1. อัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15 – 19 ปี (เป้าหมายไม่
เกินร้ อยละ 38)
2. ร้ อยละการตั้งครรภ์ ซํ้าใน
หญิงอายุตํ่ากว่ า 20 ปี
(เป้าหมายไม่ เกินร้ อยละ 10)

เป้ าหมาย 3 เดือน

1. มีแผนส่ งเสริ มและแก้ไข
ปั ญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่ น ของอําเภอ

เป้ าหมาย 6 เดือน

เป้ าหมาย 9 เดือน

เป้าหมาย 12 เดือน

small success ป 2562
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์

เป้ าหมาย 3 เดือน

เป้ าหมาย 6 เดือน

เป้ าหมาย 9 เดือน

เป้าหมาย 12 เดือน

- รายงานผลการ
ดําเนินงานความ
โครงการป้ องกันและ
การไขปั ญหาการ
ป้ องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่ นรอบ 6 เดือน

- ประชุ มคณะอนุกรรมการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นครั้งที่
2 (สรุ ปผลการดําเนินงาน
ปั ญหาอุปสรรค เพื่อปรับ
แนวทางในการดําเนิ นงาน

- รายงานสรุ ปผลการ
ดําเนินงานป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่ นประจําปี 2562

2. การดําเนินงานตามพรบ.

ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น
- จัดตั้งคณะทํางานเพื่อ
จัดทําแผนการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่ นร่ วมกันหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ตามพรบ. 5
กระทรวงหลัก
- จัดประชุม
คณะอนุกรรมการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น ระดับ
จังหวัดอ่างทอง

small success ป 2562
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์

เป้าหมาย 3 เดือน

3. ดําเนินการกิจกรรม
ตามองค์ประกอบของ
คลินิกวัยรุ่ นและอําเภอ
อานัยการเจริ ญพันธ์
- ประชุมชี้แจงแนว
ทางการดําเนิน
ผูร้ ับผิดชอบงานคลินิก
วัยรุ่ นและอําเภออนามัย
การเจริ ญพันธ์
- โรงพยาบาลประเมิน
ตนเองตามมาตรฐาน
YFHS
- อําเภอประเมินตนเอง
ตามตาฐานการ
ดําเนินงานอําเภออนามัย
การเจริ ญพันธุ์

เป้าหมาย 6 เดือน

เป้าหมาย 9 เดือน

- เยีย่ มติดตามและ
ประเมินการดําเนิ นงาน
คลินิกวัยรุ่ นและอําเภอ
อนามัยการเจริ ญ ร่ วมกับ
ศูนย์อนามัยที่4 สระบุรี

- แจ้งผลการประเมินการ
ดําเนินงานคลินิกวัยรุ่ น
และอําเภออนามัยการ
เจริ ญ

เป้าหมาย 12 เดือน

- มอบเกียรติบตั รให้
หน่วยงานที่ผา่ นการ
ประเมิน

small success ป 2562
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์

เป้าหมาย 3 เดือน

4. การเสริ มสร้างความ
รอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
(Health literacy)
- มีแผนการจัด
กิจกรรมสร้างเสริ มองค์
ความรู ้ดา้ นอนามัยการ
เจริ ญพันธ์ ทักษะชีวติ
และทักษะการสื่ อสาร
ให้แก่วยั รุ่ น สามี
ผูป้ กครองของวัยรุ่ น
และครู ในระดับอําเภอ
- มีทะเบียนวัยรุ่ นใน
พื้นที่จาํ แนกตามสถาน
บริ การ
- มีทะเบียนสถานศึกษา
จําแนกตามสถาน
บริ การ

เป้าหมาย 6 เดือน

เป้าหมาย 9 เดือน

เป้าหมาย 12 เดือน

-สถานศึกษาที่มีนกั เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษา/
อาชีวศึกษาได้รับการ
อบรมให้ความรู ้เรื่ อง
อนามัยการเจริ ญพันธ์
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
- วัยรุ่ นวัยชุมชนอายุ 1019 ปี ได้รับการความรู ้
อนามัยการเจริ ญธุ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60

-สถานศึกษาที่มีนกั เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษา/
อาชีวศึกษาได้รับการ
อบรมให้ความรู ้เรื่ อง
อนามัยการเจริ ญพันธ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70
- วัยรุ่ นวัยชุมชนอายุ 10-19
ปี ได้รับการความรู ้อนามัย
การเจริ ญธุ์ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ70

-สถานศึกษาที่มีนกั เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษา/
อาชีวศึกษาได้รับการอบรม
ให้ความรู้เรื่ องอนามัยการ
เจริ ญพันธ์ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
- วัยรุ่ นวัยชุมชนอายุ 10-19
ปี ได้รับการความรู ้อนามัย
การเจริ ญธุ์ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

small success ป 2562
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์

เป้าหมาย 3 เดือน

เป้าหมาย 6 เดือน

-ครอบครัวที่มีวยั รุ่ น
อายุ 10-19 ปี ได้รับการ
อบรมให้ความรู ้เรื่ อง
การสื่ อสารเรื่ องเพศ
อนามัยการเจริ ญพันธุ์
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 10
5. มีแนวทางปฏิบตั ิ การ - ประชุ มหารื อเพื่อ
ทบทวนปรับปรุ งแนว
ประสานงานเรื่ องการ
คุมกําเนิดในกลุ่มหญิง ทางการปฏิบตั ิ การ
ประสานงานฯ
อายุ ตํ่ากว่า 20 ปี
ระหว่างหน่วยงานทั้ง
ในโรงพยาบาลและรพ.
สต. และชุมชน ที่
ชัดเจน
- มีทะเบียนครอบครัว
วัยรุ่ นอายุ 10 -19 ปี
จําแนกตามสถาน
บริ การ

เป้าหมาย 9 เดือน

เป้าหมาย 12 เดือน

-ครอบครัวที่มีวยั รุ่ นอายุ
10-19 ปี ได้รับการอบรมให้
ความรู ้เรื่ องการสื่ อสารเรื่ อง
เพศ อนามัยการเจริ ญพันธุ์
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 20

-ครอบครัวที่มีวยั รุ่ นอายุ
10-19 ปี ได้รับการอบรมให้
ความรู ้เรื่ องการสื่ อสารเรื่ อง
เพศ อนามัยการเจริ ญพันธุ์
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 30

- อัตราการคุมกําเนิ ดทุกวิธี
และกึ่งถาวรในหญิงอายุ
น้อยกว่า 20 ปี หลังคลอด
หรื อแท้งไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

- อัตราการคุมกําเนิ ดทุกวิธี
และกึงถาวรในหญิงอายุ
น้อยกว่า 20 ปี หลังคลอด
หรื อแท้งไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

สสจ.

สสอ

1. จัดตั้งคณะทํางานตามพรบ. 2559
2. ประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน ปละ 2 ครั้ง
3. รวบรวมแผนการปองกันและแกไขปญหาและ
วิเคราะหขอมูล ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตาม
แผน
4. กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

1. ประสานการดําเนินงานอําเภออนามัยเจริญพันธุ
ตามองคประกอบของภาคีเครือขาย ไดแก ทองถิ่น
รพ./รพ.สต. ครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา
2. กําหนด Project manager จัดทําแผนการปองกัน
และแกไขปญหาฯ
3 กํากับ ติดตามการดําเนินงานระดับตําบล

กลยุทธที่ 1

5 กระทรวงหลัก

กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย,
กระทรวงแรงงาน, กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงสาธารณสุข
1. จัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน ตามบทบาทของหนวยงาน
( พ.ร.บ. ฯ ป 2559 )
2. สรุปผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค
ในเวทีคณะอนุกรรมการฯ

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
และติดตามผลการ
ดําเนินงานผานการบริหาร
จัดการของผูบริหารในภาคี
เครือขาย

รพท / รพช./รพ.สต.
1. กําหนด Project manager จัดทําแผน
โครงการการปองกันและแกไขปญหาฯ
2 ประสานการดําเนินงานกับภาคีเครือขายใน
ระดับพื้นที่ ไดแก ทองถิ่น สถานศึกษา
ครอบครัวและชุมชน

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

สสจ.

สสอ

1. ติดตามเยี่ยมและประเมินคลินิกวัยรุนและ
อําเภออนามัยการเจริพันธุ
2. พัฒนา Flow chart ใหบริการคุมกําเนิดและ
การติดตามการรับบริการคุมกําเนิดแกหญิงวัยรุน
คลอดบุตร
3. คัดเลือกพื้นที่ในการดําเนินการศึกษาพัฒนา
รูปแบบการดําเนินการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน
4. จัดประชุมนําเสนอผลงานวิชาการการ
ดําเนินการปองกันการตั้งครรภในพื้นที่ระดับ
ตําบล
5. สนับสนุนสื่อเอกสารวิชาการ

1. ประเมินตนเอง/ประสานภาคีเครือขายประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการดําเนินงานอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ
2. สนับสนุนใหรพ.สต. ใหบริการคลินิกวัยรุน
3. รวมคัดเลือกพื้นที่ในการดําเนินการศึกษา
พัฒนารูปแบบการดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน

รพ.สต.
1. จัดใหบริการปรึกษาอนามัยการเจริญพันธุ
วัยรุน
2. ประชาสัมพันธการดําเนินงานแกกลุมวัยรุน
3. ติดตามเยี่ยมหญิงวัยรุนหลังคลอด รับบริการ
คุมกําเนิดกอน 42 วันหลังคลอด
4. ประสานภาคีเครือขายในการดําเนินงาน

กลยุทธ์ ที่ 2

พัฒนาระบบบริการ
สุ ขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ทมี่ ี
คุณภาพ รวมถึงการ
ให้ บริการคุมกําเนิด
แก่แม่ วยั รุ่น

รพท / รพช
1. จัดใหบริการคลินิกวัยรุนตามมาตรฐานฯ
2. ประเมินตนเองตามมารฐานฯ
3. พัฒนาการดําเนินงานโรงเรียนคูเครือขาย
4. จัดบริการคุมกําเนิดหญิงวัยรุนหลังคลอดทุก
ราย
5. ประสานภาคีเครือขายในการดําเนินงาน

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

สสอ

สสจ.
1. ประสานศึกษาธิการจังหวัดจัดกิจกรรมสงเสริม
การเรียนการสอนเพศวิถีใหแกครู
2. ควบคุม กํากับ การดําเนินงานกิจกรรมสราง
องคความรูใหกับกลุมเปาหมาย (ระบบรายงาน)

กลยุทธที่ 3

สร้ างเสริมองค์ความรู้ด้าน

1. ควบคุม กํากับ ติดดามการดําเนินงานกิจกรรม
สรางองคความรูแกกลุมเปาหมาย (รพ.สต.)
2. สนับสนุนหนวยบริการใหมีการจัดกิจกรรม
รณรงคสรางกระแสสังคม วันเอดสโลก
วันวาเลนไทน

อนามัยการเจริญพันธ์ ทักษะ
ชีวติ และทักษะการสื่ อสาร
ให้ แก่วยั รุ่ น สามี

ผู้ปกครองของวัยรุ่นและ
ครู

รพท / รพช/รพ.สต.
1. จัดทําแผนงานโครงการเสริมสรางความรูแกลุมเปาหมาย
2. รณรงคสรางกระแสสังคม วันเอดสโลก วันวาเลนไทน
3. สรางชองทางการสื่อสารและความรูเพื่อเพิ่มการเขาถึง
บริการของกลุมเปาหมาย เชน โทรศัพทสายตรง Line

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

สสจ.

สสอ

1. ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง ทันเวลา ใน
ระบบรายงาน HDC และสงคืนขอมูลเพื่อ
ปรับปรุงแกไข
2. พัฒนาแบบสอบถามหญิงคลอดบุตร(โดยศูนย
อนามัยที่ 4 สระบุรี)
3. รวบรวม วิเคราะหขอมูลและสงคืนขอมูลแก
พื้นที่

กํากับติดตามการบันทึกขอมูลในระบบรายงาน
HDC ทุกเดือน

กลยุทธที่ 4

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศอนามัยการ
เจริญพันธุวัยรุน

รพ.สต.
1. ปรับปรุงแกไขขอมูลที่ไดรับรายงาน
2. จัดทําทะเบียนวัยรุนในพื้นที่

รพท / รพช
1. ปรับปรุงแกไขขอมูลที่ไดรับรายงาน
2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามหญิงคลอดและ
สงสสจ. เดือนละ 1 ครั้ง
3. จัดทําทะเบียนวัยรุนในพื้นที่

