
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รายงานประจำป 2564 
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ 
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สวนที่ 1 
ขอมูลหนวยงาน 
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วิสัยทัศน  

          เปนผูนำ และศูนยกลางพัฒนาวิชาการดานอนามัยการเจริญพันธุ 

 
พันธกิจ  

1. ผลิตพัฒนาองคความรู  นวัตกรรมดานอนามัยการเจริญพันธุ 
2. ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีดานอนามัยการเจริญพันธุใหกับเครือขาย  
3. สนับสนุนใหเครือขายสงเสริมสุขภาพดำเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐาน และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
4. ผลักดันและสนับสนุนใหเกิดนโยบายและกฎหมายท่ีจำเปนดานอนามัยการเจริญพันธุ 

 

ภารกิจหลัก 
1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานหลักดานอนามัยการเจริญพันธุของประเทศ 
2. ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกตองคความรูและเทคโนโลยีงานอนามัยการเจริญพันธุ 
3. พัฒนาและผลักดันกฎหมายดานอนามัยการเจริญพันธุ รวมทั้งการสนับสนุนใหเกิดการบังคับ    

ใชกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
4. พัฒนาระบบ กลไกและเครือขายการเฝาระวังและระบบสารสนเทศดานสถานะทางสุขภาพและ

พฤติกรรมสุขภาพท่ีเก่ียวของกับอนามัยการเจริญพันธุท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ และสังคม 
5. ถายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีสวนรวมในการดำเนินงานดานอนามัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

การเจริญพันธุแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคีเครือขายและ
ชุมชน 

6. ประสานความรวมมือ ติดตามและประเมินผล เพื่อการแกไขปญหาดานอนามัยการเจริญพันธุ
ของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งพัฒนาความรวมมือ
ระหวางประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และถายทอดเทคโนโลยีดานอนามัยการเจริญพันธุ 

7. สรางกระแสสังคมและรณรงคเผยแพรองคความรูและเทคโนโลยีดานอนามัยการเจริญพันธุ
เพ่ือใหประชาชนตระหนักในสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ 

8. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื ่นที ่เกี ่ยวของหรือที ่ไดรับ

มอบหมาย 
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โครงสรางองคกรและความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

นางปติมา หิริสัจจะ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

หัวหนากลุมพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ

นายพีระยุทธ สานุกูล

ผ ูอํานวยการสํานักอนามัยการเจริญพันธุ

นายประวิช ชวชลาศ ัย

นายแพทยเช่ียวชาญ (ดานสาธารณสุข)
นายมนัส รามเก ียรต ิศ ักด ิ์

นายแพทยชํานาญการพิเศษ

นายสมสุข โสภาวนิตย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร

นางณิชมน ผลวิจิตร

เจาพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหนากลุมอํานวยการ

นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

หัวหนากลุมพัฒนาประชากร

นางอรอุมา ทางด ี

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

หัวหนากลุมพัฒนาเครือขายอนามัยการเจริญพันธุ
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ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ตั้งแต วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 28 กันยายน 2564 

ตัวช้ีวัดท่ี ช่ือตัวช้ีวัด 
คะแนน
เต็มของ
ตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน 
รอบ 5 เดือน

แรก  

ผลการประเมิน 
รอบ 5 เดือน

หลัง 

1. นโยบายสำคัญเรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย   
1.6 อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพ

แสนคน 
5 5 4.2857 

1.13 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ป ตอ
ประชากรหญิงอายุ 10-14 ปพันคน 

5 5 3.5714 

1.14 
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ป ตอ
ประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ป พันคน 

5 5 4.2857 

1.15 รอยละการตั้งครรภซ้ำในหญิงอายุนอยกวา    
20 ป 

5 5 4.3714 

1.35 รอละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายท่ีอยู
ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย ผานกลไก
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/พนักงาน    
เจาหนาท่ีในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5 5 5 

2. ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย (5 ตัวช้ีวัด)  

2.1 
 
 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบ
ภายในการควบคุมภายใน และการบริหาร  
ความเสี่ยง 

5 5 5 

2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน 

2.5 2.5 2.5 

2.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหาร      
ความเสี่ยงโครงการสําคัญ ตามแผนปฏิบัติการ
ระดับหนวยงาน 

2.5 2.5 2.5 

2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกร      
แหงความสุขท่ีมีคุณภาพ 

5 3.9643 4.8923 

2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 5 5 5 
2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหง    

การเรียนรู 
5 5 4.8214 

2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ         
ท่ีบรรลุเปาหมาย 

5 5 5 

สรุปคะแนนท่ีไดจากคะแนนเต็ม 5 5 4.8964 4.6228 
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รายงานผลการกำกับ ติดตาม วิเคราะหและประเมินผลการดำเนินงาน  

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน2564) 

สวนที่ 1 การติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและสรุปผลการติดตามการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ ไดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการมีสวน
รวมของบุคลากรในการรวมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป เพ่ือใหไดมีกรอบทิศทางการพัฒนาสูการ
ปฏิบัติที่บรรลุเปาหมายอยางแทจริง โดยแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 ประกอบไปดวยโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการจำนวน 13 โครงการ 75 กิจกรรม งบประมาณ 19,703,511 บาท แยกเปนโครงการดังนี้ 
โครงการท่ี 1 โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.2564 
  จำนวน 49 กิจกรรม  งบประมาณ 2,528,069 บาท 
โครงการท่ี 2 โครงการขับเคลื ่อนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ แหงชาติ      
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2569) วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ  
  จำนวน 11 กิจกรรม  งบประมาณ 1,749,515 บาท 
โครงการท่ี 3   โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกร : สูกรมอนามัย 4.0 องคกรคุณภาพคูคุณธรรม ป 2564 
  จำนวน 2 กิจกรรม  งบประมาณ 1,823,055 บาท 
โครงการท่ี 4   โครงการพัฒนาสื่ออนามัยการเจริญพันธุ 
  จำนวน 1 กิจกรรม  งบประมาณ 1,996,700 บาท 
โครงการท่ี 5   โครงการพัฒนาสื่ออนามัยการเจริญพันธุดานการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด 
  จำนวน 1 กิจกรรม  งบประมาณ 1,999,590 บาท 
โครงการท่ี 6  โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยการเจริญพันธุตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม            
ประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2564 
  จำนวน 3 กิจกรรม  งบประมาณ 157,227 บาท 
โครงการท่ี 7   โครงการบริหารจัดการคาใชจายข้ันต่ำตามสิทธิ 
  จำนวน 1 กิจกรรม  งบประมาณ 852,000 บาท 
โครงการท่ี 8   โครงการพัฒนาสื่ออนามัยการเจริญพันธุดานการยุติการตั้งครรภท่ีปลอดภัย 
  จำนวน 1 กิจกรรม  งบประมาณ 2,000,000 บาท 
โครงการท่ี 9   โครงการพัฒนาสื่ออนามัยการเจริญพันธุดานการจัดบริการสุขภาพท่ีเปนมิตร 
  จำนวน 1 กิจกรรม  งบประมาณ 1,998,655 บาท 
โครงการท่ี 10  โครงการผลิตสื่อสรางเสริมความรอบรูดานอนามัยการเจริญพันธุและสุขอนามัยปลอดภัยไร
โควิด-19 
  จำนวน 1 กิจกรรม  งบประมาณ 1,000,000 บาท 
โครงการท่ี 11  โครงการสรางเสริมความรอบรูดานอนามัยการเจริญพันธุและสุขอนามัยปลอดภัยไรโควิด-19
  จำนวน 2 กิจกรรม  งบประมาณ 599,900 บาท 



 

 
7 

โครงการท่ี 12  โครงการพัฒนาสื่ออนามัยการเจริญพันธุดานนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัย    
การเจริญพันธุ แหงชาติ ฉบับที ่ 2 (พ.ศ.2560-2569) วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโต         
อยางมีคุณภาพ 
  จำนวน 1 กิจกรรม  งบประมาณ 2,000,000 บาท 
โครงการท่ี 13  โครงการพัฒนาสื่อดานอนามัยการเจริญพันธุสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับพ้ืนท่ี 
  จำนวน 1 กิจกรรม  งบประมาณ 999,600 บาท 

วัตถุประสงคกำกับ ติดตาม วิเคราะหและประเมินผลการดำเนินงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ  
1. เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. เพ่ือติดตามการใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ใหไดตามเปาหมายท่ีกรมอนามัยกำหนด 
3. เพื่อนำผลการกำกับ ติดตาม วิเคราะห การดำเนินโครงการกิจกรรมไปปรับปรุง พัฒนา กำหนดนโยบาย 
รวมท้ังกำหนดการดำเนินโครงการกิจกรรม ในแผนปฏิบัติการหนวยงานในอนาคตตอไป 

ข้ันตอนการติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ลำดับ รายการ ชวงเวลา 
ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2564) 

1 ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานแผน-ผลการดำเนินงานมาท่ี   
กลุมบริหารยุทธศาสตร 

สัปดาหท่ี 2 
ของทุกเดือน 

2 ติดตามความกาวหนา  สัปดาหท่ี 3 
ของทุกเดือน 

3 รายงานผลกำกับ ติดตาม วิเคราะหและประเมินผลการดำเนินงาน
ตอที ่ประชุม และในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย 
(DOC 4.0) 

สัปดาหท่ี 4 
ของทุกเดือน 

ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) 

1 ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานแผน-ผลการดำเนินงานมาท่ี   
กลุมบริหารยุทธศาสตร 

สัปดาหท่ี 2 
ของทุกเดือน 

2 ติดตามความกาวหนา  สัปดาหท่ี 3 
ของทุกเดือน 

3 รายงานผลกำกับ ติดตาม วิเคราะหและประเมินผลการดำเนินงาน
ตอที ่ประชุม และในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย 
(DOC 4.0) 

สัปดาหท่ี 4 
ของทุกเดือน 

ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) 

1 ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานแผน-ผลการดำเนินงานมาท่ี   
กลุมบริหารยุทธศาสตร 

สัปดาหท่ี 2 
ของทุกเดือน 

2 ติดตามความกาวหนา  สัปดาหท่ี 3 
ของทุกเดือน 
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ลำดับ รายการ ชวงเวลา 
3 รายงานผลกำกับ ติดตาม วิเคราะหและประเมินผลการดำเนินงาน

ตอที ่ประชุม และในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย 
(DOC 4.0) 

สัปดาหท่ี 4 
ของทุกเดือน 

 
 

ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) 

1 ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานแผน-ผลการดำเนินงานมาท่ี   
กลุมบริหารยุทธศาสตร 

สัปดาหท่ี 2 
ของทุกเดือน 

2 ติดตามความกาวหนา  สัปดาหท่ี 3 
ของทุกเดือน 

3 รายงานผลกำกับ ติดตาม วิเคราะหและประเมินผลการดำเนินงาน
ตอที ่ประชุม และในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย 
(DOC 4.0) 

สัปดาหท่ี 4 
ของทุกเดือน 

 

สวนท่ี 2 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการกำกับ ติดตาม วิเคราะหและประเมินผลการดำเนินงาน 

ปญหา/อุปสรรค 
1. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลาชา ไมเปนไปตามแผนที่วางไว ทำใหตองมีการกำกับติดตามอยู

เสมอและเลื่อนระยะเวลาการดำเนินงานออกไปในเดือน/ไตรมาส ถัดไป 
2. ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเมื่อดำเนินการสิ้นสุดแลวทันที เพื่อจะไดนำ

ขอมูลไปปรับปรงุการจัดโครงการ/กิจกรรมในปถัดไปทำใหสามารถทราบถึงคุณภาพของโครงการ และ
การประเมินแผนปฏิบัติการมีความถูกตองและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

3. การรายงานขอมูลแผน-ผลการดำเนินงานมีความลาชา ทำใหการนำขอมูลไปวิเคราะหและประเมินผล         
การดำเนินงานมีความลาชา และไมทันตอการใชงาน 

4. การแจงปรับแผนและคืนงบประมาณลาชา ทำใหไมสามารถวางแผนการใชงบประมาณไดทันกับ
เปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายเดือน/ไตรมาส 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานเปนระยะ และกระตุนเตือนผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ใน

การดำเนินงานตามแผน และติดตามการรายงานการดำเนินงานสม่ำเสมอ 
2. มีการใหผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ทบทวนเปาหมายการดำเนินงานและงบประมาณสม่ำเสมอ 
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สวนท่ี 3 ขอมูลงบประมาณประจำป 2565 
ปงบประมาณ 2565 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย ไดรับการจัดสรร เงินงบประมาณ

แผนดินและเงินนอกงบประมาณ จำนวนท้ังสิ้น บาท จำแนกไดตามโครงการ ดังนี้ 
1. เงินงบประมาณแผนดิน 19,703,511 บาท คิดเปนรอยละ 84.52 
2. เงินนอกงบประมาณ 3,609,750 บาท คิดเปนรอยละ 15.48 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ

แผนดิน 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมเงิน

งบประมาณ 
รอยละ 

1. โครงการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2564 

2,528,069 - 2,528,069  10.84  

2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ
แหงชาต ิฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2560-2569)      
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการ
เจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ  

1,749,515 - 1,749,515  7.50  

3. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกร : สู
กรมอนามัย 4.0 องคกรคุณภาพคูคุณธรรม 
ป 2564 

1,823,055 - 1,823,055  7.82  

4. โครงการพัฒนาสื่ออนามัยการเจริญพันธุ 1,996,700 - 1,996,700  8.56  
5. โครงการพัฒนาสื่ออนามัยการเจริญพันธุ
ดานการวางแผนครอบครัวและการ
คุมกำเนิด 

1,999,590 - 1,999,590  8.58  

6. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
อนามัยการเจริญพันธุตามพระราชบัญญัติ
แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ
ท่ี 28) พ.ศ. 2564 

      157,227  -       157,227   0.67  

7. โครงการพัฒนาสื่ออนามัยการเจริญพันธุ
ดานการยุติการตั้งครรภท่ีปลอดภัย 

1,999,200 - 1,999,200  8.58  

8. โครงการพัฒนาสื่ออนามัยการเจริญพันธุ
ดานการจัดบริการสุขภาพท่ีเปนมิตร 

1,998,655 - 1,998,655  8.57  

9. โครงการผลิตสื่อสรางเสริมความรอบรู
ดานอนามัยการเจริญพันธุและสุขอนามัย
ปลอดภัยไร 
โควิด-19 

1,000,000 - 1,000,000  4.29  

10. โครงการพัฒนาสื่ออนามัยการเจริญ
พันธุดานนโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาต ิฉบับ
ท่ี 2 (พ.ศ.2560-2569) วาดวยการสงเสริม
การเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ  

2,000,000 - 2,000,000  8.58  
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แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ

แผนดิน 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมเงิน

งบประมาณ 
รอยละ 

11. โครงการสรางเสริมความรอบรูดาน
อนามัยการเจริญพันธุและสุขอนามัย
ปลอดภัยไรโควิด-19 

599,900 - 599,900  2.57  

12. โครงการพัฒนาสื่อดานอนามัยการ
เจริญพันธุสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนระดับพ้ืนท่ี 

999,600 - 999,600  4.29  

13. โครงการการพัฒนาและสงเสริมการเกิด
อยางมีคุณภาพและถวนหนา (Safe Birth 
for All) 

- 1,429,750 
(UNFPA) 

1,429,750  6.13  

14. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดบริการ
สุขภาพท่ีเปนมิตรและพัฒนาฐานขอมูลการ
ดำเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐาน
บริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสำหรับวัยรุนและ
เยาวชน ฉบับปรับปรุง 

- 2,180,000 
(UNICEF) 

2,180,000 9.35 

15. คาใชจายข้ันต่ำตามสิทธิ 852,000 - 852,000 3.65 
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 19,703,511 3,609,750 23,313,261 100 
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ตารางรายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ  

ประจำปงบประมาณ 2564 จำแนกรายไตรมาส 

โครงการ 
งบประมาณ

จัดสรร 

งบประมาณเบิกจาย 
รวมงบประมาณ

เบิกจาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 จำนวนเงิน 
รอย
ละ 

งบประมาณแผนดิน        

1. โครงการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน พ.ศ. 2564 

2,528,069 693,556 571,844 355,164 907,505 2,528,069 100 

2. โครงการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร
การพัฒนาอนามัยการ
เจริญพันธุแหงชาต ิฉบับที่ 
2 (พ.ศ. 2560-2569) วา
ดวยการสงเสริมการเกิด
และการเจริญเตบิโตอยาง
มีคุณภาพ  

1,749,515 143,845 826,502 216,230 562,938 1,749,515 100 

3. โครงการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนองคกร : สูกรม
อนามัย 4.0 องคกร
คุณภาพคูคุณธรรม        
ป 2564 

1,823,055 238,957 472,336 252,652 859,110 1,823,055 100 

4. โครงการพัฒนาสื่อ
อนามัยการเจริญพันธุ 

1,996,700 - 1,996,700 - - 1,996,700 100 

5. โครงการพัฒนาสื่อ
อนามัยการเจริญพันธุดาน
การวางแผนครอบครัว
และการคุมกำเนิด 

1,999,590 - 1,999,590 - - 1,999,590 100 

6. โครงการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานอนามัยการ
เจริญพันธุตาม
พระราชบญัญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบบัที่ 28)      
พ.ศ. 2564 

157,227 - - 45,932 111,295 157,227 100 
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โครงการ 
งบประมาณ

จัดสรร 

งบประมาณเบิกจาย 
รวมงบประมาณ

เบิกจาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 จำนวนเงิน 
รอย
ละ 

7. โครงการพัฒนาสื่อ
อนามัยการเจริญพันธุดาน
การยุติการตั้งครรภที่
ปลอดภัย 

1,999,200 - - 1,999,200 - 1,999,200 100 

8. โครงการพัฒนาสื่อ
อนามัยการเจริญพันธุดาน
การจัดบริการสุขภาพที่
เปนมิตร 

1,998,655 - - - 1,998,655 1,998,655 100 

9. โครงการผลิตสื่อสราง
เสริมความรอบรูดาน
อนามัยการเจริญพันธุและ
สุขอนามัยปลอดภัยไรโค
วิด-19 

1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 100 

10. โครงการพัฒนาสื่อ
อนามัยการเจริญพันธุดาน
นโยบายและยุทธศาสตร
การพัฒนาอนามัยการ
เจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ 
2 (พ.ศ.2560-2569)     
วาดวยการสงเสริมการเกิด
และการเจริญเติบโตอยาง
มีคุณภาพ  

2,000,000 - - - 2,000,000 2,000,000 100 

11. โครงการสรางเสริม
ความรอบรูดานอนามัย
การเจริญพันธุและ
สุขอนามัยปลอดภัยไรโค
วิด-19 

599,900 - - - 599,900 599,900 100 

12. โครงการพัฒนาสื่อ
ดานอนามัยการเจริญพันธุ
สำหรับขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนระดับพื้นที ่

999,600 - - - 999,600 999,600 100 
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โครงการ 
งบประมาณ

จัดสรร 

งบประมาณเบิกจาย 
รวมงบประมาณ

เบิกจาย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 จำนวนเงิน 
รอย
ละ 

13. คาใชจายข้ันต่ำตาม
สิทธ ิ

852,000 117,000 227,000 209,000 299,000 852,000 100 

รวมทั้งสิ้น 19,703,511 1,338,002 5,995,235 3,427,570 8,942,704 19,703,511 100 
รอยละ  6 37 53 100   

 

ตารางรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ 

ประจำปงบประมาณ 2564 จำแนกรายไตรมาส  

โครงการ 
จำนวน
แผน 

ผลการดำเนินงานตามแผน 
รวมผลการ

ดำเนินงานตาม
แผน 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

จำนวน
ผล 

รอย
ละ 

1. โครงการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2564 

91 19 26 28 18 91 100 

2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพฒันาอนามัยการเจริญ
พันธุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการ
เจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ  

14 4 6 3 1 14 100 

3. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกร : 
สูกรมอนามัย 4.0 องคกรคุณภาพคู
คุณธรรม         ป 2564 

2 - - - 2 2 100 

4. โครงการพัฒนาสื่ออนามัยการเจริญ
พันธุ 

3 - 3 - - 3 100 

5. โครงการพัฒนาสื่ออนามัยการเจริญ
พันธุดานการวางแผนครอบครัวและการ
คุมกำเนิด 

1 - 1 - - 1 100 

6. โครงการขับเคลื่อนการดำเนนิงาน
อนามัยการเจริญพันธุตามพระราชบญัญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 

15 - - 5 10 15 100 

7. โครงการพัฒนาสื่ออนามัยการเจริญ
พันธุดานการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัย 

1 - - - 1 1 100 
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โครงการ 
จำนวน
แผน 

ผลการดำเนินงานตามแผน 
รวมผลการ

ดำเนินงานตาม
แผน 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

จำนวน
ผล 

รอย
ละ 

8. โครงการพัฒนาสื่ออนามัยการเจริญ
พันธุดานการจัดบริการสุขภาพที่เปนมิตร 

1 - - - 1 1 100 

9. โครงการผลิตสื่อสรางเสริมความรอบรู
ดานอนามัยการเจริญพันธุและสขุอนามัย
ปลอดภัยไร 
โควิด-19 

2 - - - 2 2 100 

10. โครงการพัฒนาสื่ออนามัยการเจริญ
พันธุ 
ดานนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
อนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2560-2569) วาดวยการสงเสริมการ
เกิดและการเจริญเติบโตอยางมคุีณภาพ  

1 - - - 1 1 100 

11. โครงการสรางเสริมความรอบรูดาน
อนามัยการเจริญพันธุและสุขอนามัย
ปลอดภัยไรโควิด-19 

3 - - - 3 3 100 

12. โครงการพัฒนาสื่อดานอนามยัการ
เจริญพันธุสำหรับขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนระดับพืน้ที ่

1 - - - 1 1 100 

13. คาใชจายข้ันต่ำตามสทิธ ิ 1 - - - 1 1 100 

รวมทั้งสิ้น 136 23 36 36 41 136  
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สวนที่ 2 
สถานการณ 

ดานอนามัยการเจริญพนัธุ 
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ที่มา : 1. ขอมูลหญิงคลอด อายุ 10-14 ป และขอมูลประชากรกลางป พ. ศ. 2546-2563 จากกองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

2. วิเคราะหขอมูลโดยสํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อัตราการคลอดในหญิงอายุ 10-14 ป ตอประชากรหญิง 10-14 ป 1,000 คน

สถานการณดานอนามยัการเจริญพันธุ       

ในการติดตามสถานการณ การตั้งครรภในวัยรุนของประเทศไทย ปจจุบนักรมอนามัยใชขอมูลท่ีสำคัญ 
3 ตัวชี้วัด คืออัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ป อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป และ      
รอยละการตั้งครรภซ้ำในหญิงอายุต่ำกวา 20 ป โดยขอมูลอัตราการคลอดมีชีพจากสำนักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง (ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร) นับวามีความถูกตองแมนยำมากท่ีสุด ขอมูลอัตราการคลอดจาก
ฐานทะเบียนราษฎรปลาสุดที่ไดรับจากกองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คือ
ขอมูลการคลอด ใน พ.ศ. 2563 สวนรอยละการตั้งครรภซ้ำในหญิงอายุต่ำกวา 20 ป นั้น ใชขอมูลจากระบบ
คลังขอมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (Health Data Center: HDC) โดยขอมูลสถานการณลาสุดใน
ปงบประมาณ 2564 มีดังนี้  

1. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ป พ.ศ. 2563  เทากับ 0.9 ตอพัน ซึ่งลดลงจากอัตรา     
การคลอดสูงที ่ส ุด ในป พ.ศ. 2555 คือ 1.8 ตอพัน และมีแนวโนมลดลงเรื ่อย ๆ (เปาหมาย               
ในปงบประมาณ 2564 ไมเกิน 1.0 ตอพัน)   
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2. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป พ.ศ. 2563  เทากับ 28.7 ตอพัน จากการติดตาม
สถานการณในระยะ 10 ป ท่ีผานมา พบวาอัตราการคลอดสูงท่ีสุดใน พ.ศ. 2554 และ 2555 คือ 53.4 
ตอพัน ซึ่งหลังจากนั้นอัตราคลอดมีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ (เปาหมายในปงบประมาณ 2564 ไมเกิน    
27 ตอพัน) 
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อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปจำแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2563  พบวา จังหวัดที ่มี            
อัตราการคลอดนอยกวาหรือเทากับ 27.0 มีจำนวน 28 จังหวัด อัตราการคลอด 27.1-34.1 มีจำนวน           
32 จังหวัด อัตราการคลอด 34.2-41.2 มีจำนวน 13 จังหวัด และอัตราการคลอดมากกวาหรือเทากับ 41.3     
มีจำนวน 4 จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. รอยละการตั้งครรภซ้ำในหญิงอายุต่ำกวา 20 ปงบประมาณ 2564 เทากับ 14.45 (HDC, 16 ต.ค. 

64) ถึงแมวาการตั้งครรภซ้ำในวัยรุนจะลดลงจากรอยละ 17.87 ในป พ.ศ. 2559 (HDC กระทรวง
สาธารณสุข) อยางไรก็ตามยังสูงเกินเกณฑเปาหมายที ่กำหนดในปงบประมาณ 2564 ไมเกิน          
รอยละ 13.5 ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่ตองเรงรัดการดำเนินงานเพื่อลดการตั้งครรภซ้ำในกลุมวัยรุน
อยางจริงจังตอไป 
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่           ่   

            

 

อัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธในวัยรุนและเยาวชนอายุ 15-24 ป
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อัตราปวย / 100,000

พ.ศ.

สำนักอนามัยการเจริญพันธุไดดำเนินการรวบรวมขอมูล ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จากหลายแหลงขอมูล 
โดยมีขอมูลสำคัญท่ีเก่ียวของกับการตั้งครรภในวัยรุน ดังนี้ 

อัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธในวัยรุนและเยาวชน อายุ 15-24 ป มีอัตราเพิ่มสูงข้ึน    
อย างต อเน ื ่อง จากอัตรา 89.5 ตอประชากรอายุ 15-24 ป แสนคน ในป พ.ศ. 2554 เป นอัตรา                  
178.1 ตอประชากรอายุ 15-24 ป แสนคน ใน พ.ศ. 2562  และ ใน พ.ศ. 2563 อัตราปวยฯ ลดลงเทากับ 
172.3 ตอประชากรอายุ 15-24 ป แสนคน 

** ที่มา : กองระบาดวิทยา กลุมพัฒนาระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยาโรคเอดส วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค ขอมูล ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2564 
** โรคติดตอทางเพศสัมพันธท่ีไดรับรายงาน 8 โรค ไดแก ซิฟลิส ,หนองใน ,หนองในเทียม ,แผลริมออน ,กามโรคของตอมและ
ทอน้ำเหลือง ,เริมท่ีอวัยวะเพศ ,หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก และโรคติดตอทางเพศสัมพันธอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รอยละของการคลอดซ้ำในวัยรุ น เปนการติดตามสถานการณการคลอดบุตรซ้ำของวัยรุน        
จากขอมูลการคลอดมีชีพฐานขอมูลทะเบียนราษฎร โดยไมรวมจำนวนการแทง พบวา มีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ 
จากรอยละ 11.1 ใน ป พ.ศ. 2553 เปนรอยละ 7.8 ใน พ.ศ. 2563 โดยกลุมอายุ 18-19 ป มีการคลอดบุตรซ้ำ
มากท่ีสุด เทากับ รอยละ 11.7 สวนวัยรุนอายุ 15-19 ป มีการคลอดบุตรซ้ำเทากับ รอยละ 8.1  
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รอยละของเด็กแรกเกิดน้ำหนักต่ำกวาเกณฑ พบมากในกลุ มแมวัยรุ นอายุนอยกวา 20 ป         
แตอยางไรก็ตาม พบวา รอยละเด็กแรกเกิดน้ำหนักต่ำกวาเกณฑในแมวัยรุน มีแนวโนมลดลงในระยะ 2 ป       
ที่ผานมา โดยในกลุมแมวัยรุ นอายุ 10-14 ป ลดลงจากรอยละ 22.5 ในป พ.ศ. 2561 เปนรอยละ 19.2            
ในป พ.ศ. 2563 และเด็กแรกเกิดน้ำหนักต่ำกวาเกณฑในแมวัยรุนอายุ 15-19 ป ลดลงจากรอยละ 15.5 ในป 
พ.ศ. 2561 เปนรอยละ 13.1 ในป พ.ศ. 2563   
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กลุมพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ 

กลุมพัฒนาประชากร 

กลุมพัฒนาเครือขายอนามัยการเจริญพันธุ 

กลุมบริหารยุทธศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3 

ผลการดำเนนิงานโครงการสำคญัของ 
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ 
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กลุมพัฒนาเทคโนโลย ี

อนามัยการเจริญพันธุ 
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โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร 
การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2569)  

วาดวยการสงเสรมิการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ 

1. ความสำคัญ/ที่มาของโครงการ 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติในหลักการนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ   
ฉบ ับท ี ่  2 (พ.ศ. 2560-2569) ว าด วยการส งเสร ิมการเก ิดและการเจร ิญเต ิบโตอย างม ีค ุณภาพ                      
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรไทย และใหเกิด
เปาประสงค 3 ขอ คือ 1) เพิ ่มจำนวนการเกิดที ่ม ีค ุณภาพ มีความสมัครใจและการมีการวางแผน                   
2) สงเสริมใหการเกิดทุกรายมีคุณภาพ ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย 3) สงเสริมการเลี้ยงดูเด็กใหเจริญเติบโต       
ไดเต็มศักยภาพ มีพัฒนาการสมวัย สูงดีสมสวน มีสติปญญาดี และมีความฉลาดทางอารมณ โดยเปนการ   
บูรณาการรวมกันระหวางภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาแลวตั้งแตป 2560 
กิจกรรมสวนใหญม ุ งเน นที ่การสรางกลไกการขับเคล ื ่อนการดำเน ินงาน การทบทวนสถานการณ                   
ในทุกองคประกอบของอนามัยการเจริญพันธุ การสงเสริมการเกิดในกลุมเปาหมายที่มีความพรอม มีความ
สมัครใจและมีการวางแผน การผลักดันสิทธิประโยชนที่ตรงกับความตองการและเปนประโยชนกับประชาชน
สูงสุด รวมถึงการกำกับ ติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ สำหรับปงบประมาณ 2564 มุงเนนการสราง
ความรอบรู ด านอนามัยการเจริญพันธ ุ และสิทธิประโยชนการสงเสริมการเขาถึงบริการดานอนามัย              
การเจริญพันธุ การวิจัยเพื่อจัดทำขอเสนอชิงนโยบาย และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร ฯ ระยะครึ่งแผน เพ่ือนำผลท่ีไดไปกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะครึ่งแผนหลัง เพ่ือให
การดำเนินงานบรรลุตามเปาประสงคท่ีตั้งไวตอไป 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกระดับ 
2.2 เพ่ือสรางความรอบรูดานอนามัยการเจริญพันธุใหกับประชาชน 

2.3 เพ่ือสงเสริมการเขาถึงบริการดานการเตรียมความพรอมกอนมีบุตร 

2.4 เพ่ือจัดทำขอเสนอในการผลักดันสิทธิประโยชนท่ีจำเปนสำหรับประชาชน 

2.5 ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการ

เจริญพันธุแหงชาติ ฉบับท่ี 2ฯ ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2560-2564) 

3. กิจกรรมการดำเนินงาน 
3.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ จำนวน 2 ครั้ง      
3.2 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาอนามัย 

การเจริญพันธุ แหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2569) วาดวยการสงเสริมการเกิดและ           
การเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ จำนวน 2 ครั้ง 

3.3 ประชุมคณะทำงานผลักดันสิทธิประโยชนดานการตรวจหาเชื ้อซิฟล ิสกอนมีบุตร และ
คณะทำงานผลักดันสิทธิประโยชน จำนวน 2 ครั้ง 

3.4 ประชุมคณะทำงานผลักดันสิทธิประโยชนดานการชวยเหลือภาวะมีบุตรยาก จำนวน 1 ครั้ง 
3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการดานการเตรียมความพรอมกอนมีบุตร จำนวน 1 ครั้ง 
3.6 แถลงขาว “Life Balance Smart Family” ชีวิตสมดุล ครอบครัวคุณภาพ จำนวน 1 ครั้ง 
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3.7 จัดกิจกรรมโสดออนซูม เพื ่อพัฒนาศักยภาพคนโสดรุ นใหม ไปสู การใชช ีว ิตคู ที ่ม ีคุณภาพ            
จำนวน 1 ครั้ง 

3.8 จัดทำคูมือการเตรียมความพรอมกอนใชชีวิตคูและกอนตั้งครรภ เพื่อรองรับสถานการณการ
แพรระบาดของโรคโควิด-19  

3.9 จัดกิจกรรม “for baby” เพื่อสงเสริมการตรวจสุขภาพกอนตั้งครรภ และ การตรวจคัดกรอง
ภาวะมีบุตรยากเบื้องตน 

3.10 การวิจัยเรื่อง (1) การศึกษาปจจัยคาดทำนายการรับประทานวิตามินเสริมธาตุเหล็ก และโฟลิก      
กอนตั้งครรภ ในกลุมหญิงวัยเจริญพันธุไทย (2) การรับประทานวิตามินเสริมธาตุเหล็กและ    
โฟลิกกอนตั้งครรภของหญิงท่ีฝากครรภกับหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

3.11 การประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับท่ี 2  
(พ.ศ. 2560-2569) วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ (ระยะ   
ครึ่งแผน)     

4. ผลการดำเนินงาน 
4.1 การผลักดันสิทธิประโยชน 

- การผลักดันสิทธิประโยชนการตรวจซิฟลิสกอนมีบุตรและการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ 
ซิฟลิสในคูของหญิงตั้งครรภ    

คณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการใหบริการสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2564 มีมติ
เห็นชอบในหลักการ ใหสิทธิตรวจคัดกรองการติดเชื้อซิฟลิสในคูของหญิงตั้งครรภทุกราย และให สปสช. เสนอ
คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑการดำเนินการและการบริหารจัดการกองทุน เพื ่อพิจารณาภาระ
งบประมาณ และเสนอคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ แหงชาติ    เพ่ือพิจารณาตอไป 

- การผลักดันสิทธิประโยชนดานการชวยเหลือภาวะมีบุตรยาก 
ดำเนินการผานการคัดเลือกหัวขอของ สปสช. แลว โดยจัดทำขอเสนอในการศึกษาเปน 4 ระดับคือ 1) การ

ใหสิทธิตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยากเบื้องตน 2) การรักษาดวยการฉีดเชื้อ (IUI) 3) การทำเด็กหลอดแกว (IVF)  4) 
การศึกษาผลกระทบทางสังคม โดยประสานความรวมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร ม.มหิดล เปนทีมวิจัยหลักใน
การศึกษาขอมูล ขณะนี้อยูระหวางปรับแก proposal ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อรับทุนสนับสนุน
งบประมาณวิจัยเพ่ือศึกษาความคุมคา คุมทุนจาก สวรส.  

4.2 การขับเคลื่อนกลไกการทำงานในระดับสวนกลาง 
-  มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาวิชาการดานอนามัยการเจริญพันธุและประชากร เพื่อให

เกิดการบูรณาการองคความรูดานอนามัยการเจริญพันธุอยางเปนระบบ 
- มีการแตงตั้งคณะทำงานดานการพัฒนาขอมูลอนามัยการเจริญพันธุ เพื่อจัดทำ รวบรวม 

วิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่เก่ียวของกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรฯ เพ่ือ
นำไปสูการวางแผนการดำเนินงาน และการตัดสินใจเชิงนโยบาย  

- มีการแตงตั้งคณะทำงานสงเสริมการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กอายุต่ำกวา 3 ป เพื่อผลักดัน และ
สงเสริมการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กอายุต่ำกวา 3 ป ที่ไดมาตรฐาน เพื่อใหเด็กไดรับการเลี้ยงดูจากผูที่มีความ
เชี่ยวชาญ ลดความกังวลใจของพอแมขณะทำงาน 

4.3 การรณรงคและการสรางกระแสสงัคม 
- มีการจัดงานแถลงขาวในหัวขอ “Life Balance Smart Family” ชีวิตสมดุลครอบครัวคุณภาพ 

ว ันที ่  10 ก ุมภาพันธ  2564 ณ หองประช ุมช ัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                   
โดย ดร.สาธิต ปตะเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข  นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ ่งเจริญชัย       
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อธิบดีกรมอนามัย และคุณออม พิยดา จุฑารัตนกุล เพื่อประกาศเจตนารมณของทุกภาคสวน ในการรวมสราง     
ความสมดุลในชีวิตใหกับประชาชน ทั้งความสมดุล ในดานการทำงาน การเลี้ยงดูบุตร การมีรายได สุขภาพ 
การศึกษา สังคมและสิ่งแวดลอม   

- การจัดกิจกรรม “โสดออนซูม” เปดหนาจอ รอเจอหนาจริง โดยมีคุณนภาพร ไตรวิทยวารีกุล               
(ดีเจพี ่ออย) และคุณกิตติ เชี ่ยววงศกุล (พี ่เกลือ วัน เดอ) เปนพิธ ีกร เพื ่อสรางเครือขายคนโสดรุ นใหม                        
ท่ีสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทำงานท่ีแตกตางกัน เปนกำลังใจใหกัน และรวมสรางสิ่งท่ีดีใหกับสังคม 
มีผูที่สนใจสมัครเขารวมกิจกรรมกวา 1,500 คน ผานการคัดเลือกและเขารวมกิจกรรม จำนวน 150 คน และมี 3 คู   
ท่ีมีการพัฒนาความสัมพันธไปเปนคนรัก 

- การจัดกิจกรรม “for baby” เพื่อสงเสริมการตรวจสุขภาพกอนตั้งครรภ และ การตรวจ      
คัดกรองภาวะมีบุตรยากเบื้องตน มีผู สมัครรวมกิจกรรม จำนวน 3,060 คน ตรวจความพรอมกอนมีบุตร 
จำนวน 809 คน ตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยาก จำนวน 2,251 คน ไดรับรางวัลจากโรงพยาบาลและคลินิก      
ที่ใหการสนับสนุนคูปองตรวจสุขภาพกอนมีบุตรสำหรับประชาชน จำนวน 62 คู คูปองตรวจคัดกรองภาวะ      
มีบุตรยาก จำนวน 144 คู มีประชาชนที่ประสบความสำเร็จมีบุตรตามที่ตั้งใจ จากการไดรับคำแนะนำและ     
เขารวมกิจกรรมกับทางเพจ จำนวน 13 คู 

4.4 การสรางความรอบรูดานอนามัยการเจริญพันธุผานชองทางท่ีหลากหลาย 
- การใหคำปรึกษา ใหความรู และขอมูลขาวสารผานชองทางเพจวิวาหสรางชาติ มีผูติดตาม 3,714 คน 

มีการเขาถึงโพสตตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 จำนวน 253,628  ครั้ง  

- มีสมาชิกในแพลตฟอรม wiwahproject รวม  8,109 คน  

4.5 การติดตาม ประเมินผล 

- มีรายงานประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ 2                       

(พ.ศ. 2560-2569) วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ (ระยะครึ่งแผน) และ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีจะนำไปสูการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะครึ่งแผน 

4.6 การดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับโควิด-19 

- มีการออกแนวปฏิบัติแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ ในสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สงไปยังทุกภาคสวนท้ังในระดับสวนกลางและสวนภูมิภาค 

- มีการออกแนวปฏิบัติดานอนามัยการเจริญพันธุ เพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาดของ   

เช้ือไวรัสโควิด-19 สงไปยังกรมควบคุมโรค เพ่ือเผยแพรไปยังจุดฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ท่ัวประเทศ 

- มีคูมือการเตรียมความพรอมกอนใชชีวิตคูและกอนตั้งครรภ เพื่อรองรับสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 ผลิต 12,330 เลม สำหรับใหกับประชาชนกลุมเปาหมาย 

5. ภาพกิจกรรม 
 

ดร.สาธิต  ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข  
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัย             

การเจรญิพันธุแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหารือและ 
ขอความเห็นชอบการเตรียมการดานอนามัย 

เจริญพันธุเพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาด                 
ของเช้ือไวรัสโควิด-19  
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การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร
การพัฒนาอนามัยการเจรญิพันธุแหงชาติ ฉบับท่ี 2             

(พ.ศ. 2560-2569) วาดวยการสงเสริมการเกิดและการ
เจริญเติบโตอยางมีคณุภาพ  ครั้งท่ี 1/2564  
โดยนายแพทยสุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย   

อธิบดีกรมอนามัย เปนประธาน 

ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 
นายแพทยสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย 

และคณุพิยดา จฑุารัตนกุล  รวมแถลงขาว ในหัวขอ         
“Life Balance Smart Family” ชีวิตสมดลุ ครอบครัว

คุณภาพ วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 
ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข      

ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 
นายแพทยสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย 

นายแพทยโอฬาริก มสุิกวงศ กรรมการแพทยสภา                 
ไดเขารวมในกิจกรรม “โสดออนซมู” เปดหนาจอ รอเจอหนาจริง         

โดยมีคณุนภาพร ไตรวิทยวารีกุล (ดีเจพ่ีออย)                    
และคณุกิตติ เช่ียววงศกุล (พ่ีเกลือ วัน เดอ) เปนพิธีกร 

วันท่ี 8 สิงหาคม 2564 

ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 
นายแพทยสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย 

นายแพทยบัญชา คาของ รองอธิบดีกรมอนามยั  
จับรายช่ือผูโชคดีไดรับสิทธิในการเขารวมกิจกรรม “โสดมีตติ้ง” 

และ “ for baby” วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
ณ โรงแรมชาเทรยีม ริเวอรไซต กรุงเทพฯ                
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6. ปญหาและอุปสรรค 

6.1 ขอมูลตามตัวชี ้ว ัดภายใตนโยบายและยุทธศาสตรฯ ไมครบถวน บางตัวขาดเจาภาพหลัก           
ในการรับผิดชอบ บางตัวขาดความเปนเอกภาพมีแหลงขอมูลในการอางอิงหลายแหลง ทำใหบางครั้งมีความ
ขัดแยงกัน ขอมูลบางตัวไดมาจากการสำรวจ ทำใหไมสามารถกำกับติดตามรายป และขอมูลดานสาธารณสุข
สวนใหญมาจากระบบฐานขอมูลที่รวบรวมจากหนวยบริการสาธารณสุขในกำกับสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเทานั้น ทำใหไมมีขอมูลจากสังกัดอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลในสวนของกรุงเทพมหานคร       
เม่ือขอมูลไมเพียงพอการตัดสินใจเชิงนโยบายก็ทำไดยาก และมีความเสี่ยงท่ีจะตัดสินใจผิดพลาด 

6.2 การผลักดันเชิงนโยบาย โดยเฉพาะเรื่องสิทธิประโยชนมีกระบวนการหลายข้ันตอน จำเปนตองใช
ขอมูลวิชาการประกอบกัน ทำใหตองใชระยะเวลามาก สงผลใหไมสามารถกำหนดระยะเวลาท่ีแลวเสร็จได 

6.3 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดกิจกรรมเปนแบบออนไลน 

7. ปจจัยความสำเร็จ 

7.1 นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ทำให
ภาคีเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของเขามาดำเนินงานรวมกัน 

7.2 การสื่อสารสาธารณะผานทางโซเชียลมีเดีย ทำใหเขาถึงกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น และสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในชวงของที่มีการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

8. นวัตกรรม/วิจัย  

 โครงการวิจัยผานการพิจารณาของคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยกรมอนามัย จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

8.1 รหัสโครงการวิจัย 426/2564 เรื ่อง การศึกษาปจจัยคาดทำนายการรับประทานวิตามินเสริม       
ธาตุเหล็ก และโฟลิก กอนตั้งครรภ ในกลุมหญิงวัยเจริญพันธุไทย 

8.2 รหัสโครงการวิจัย 433/2564 เรื่อง การประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัย
การเจริญพันธุ แหงชาติ ฉบับที ่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโต         
อยางมีคุณภาพ (ระยะครึ่งแผน) 

8.3 รหัสโครงการวิจัย 466/2564 เรื่อง การรับประทานวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกกอนตั้งครรภ
ของหญิงท่ีฝากครรภกับหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

 
 

******************************************************************* 
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โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2564 

1. หลักการและเหตุผล 

  ประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 
เพื่อเปนกลไกหลักในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดำเนินงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ  
ของรัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื ่อบูรณาการใหการปองกันและแกไขปญหาการตั ้งครรภในวัยรุน           
เปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยไดจัดทำยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ซึ่งกำหนดเปาหมายสำคัญในการลดอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ป 
ไมเกิน 0.5 ตอพัน และอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ไมเกิน 25 ตอพัน ใน พ.ศ. 2569 อีกท้ังยังมี
กลไกตามกฎหมายท่ีทำหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 
ไดแก คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแตงตั้ง 
ตลอดจนคณะทำงานที่มีบทบาทหนาที่ตางๆ ตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ      
ในวัยรุน พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีอธิบดีกรมอนามัยท่ีกฎหมายกำหนดใหเปนกรรมการและขานุการของคณะกรรมการ 
รวมไปถึงบทบาทของหนวยงานที่ชวยสงเสริมความรูความเขาใจแกประชาชน การพัฒนาศักยภาพผูเกี่ยวของ
ในการสนับสนุนการดำเนินงานในการปองกันและแกไขปญหาการตั ้งครรภในวัยรุ นทั ้งสวนกลางและ          
สวนภูมิภาค ทั้งนี้ กรมอนามัยมีหนาที่รับผิดชอบภารกิจของคณะกรรมการ อันเปนกลไกในการขับเคลื่อน     
การดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุ นและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา      
การตั้งครรภในวัยรุ นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงตองมีการ
ขับเคลื่อนกลไกตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน      
ใหเปนไปตามเปาหมาย จากการดำเนินงานที่ผานมาทำใหอัตราคลอดในวัยรุ นของประเทศไทยลดลงมา        
อยางตอเนื่อง จนขอมูลลาสุดใน พ.ศ. 2562 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ป เทากับ 1.1 ตอพัน 
และอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป เทากับ 31.3 ตอพัน (อัตราการคลอดฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. 2562)  
  ดังนั้น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ จึงไดจัดทำโครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวยัรุน 

พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของในการปองกันและแกไขปญหา

การตั้งครรภในวัยรุน ซ่ึงจะนำไปสูผลสำเร็จตามเปาหมาย และบรรลุผลตามยุทธศาสตรตอไป 

2. วัตถุประสงค 
  1. เพื่อขับเคลื่อนกลไกของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามกฎหมาย ในการปองกันและ

แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

  2. เพื่อผลักดันการดำเนินการตามยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภระดับชาติ  

พ.ศ. 2560-2569 ในพ้ืนท่ี 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

  3. เพื ่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื ่อนการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหา           

การตั้งครรภในวัยรุน 

  4. เพื ่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในการดำเนินงานขับเคลื ่อนการปองกันและแกไขปญหา         

การตั้งครรภในวัยรุน 
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3. กิจกรรมการดำเนินงาน 

  กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

  กิจกรรมท่ี 2 ประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานพัฒนากฎหมาย ระเบยีบ แนวทางปฏิบตัิฯ  
  กิจกรรมท่ี 3 ประชุมคณะทำงาน ฝายเลขานุการ ผูชวยเลขานุการ 

  กิจกรรมท่ี 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

  กิจกรรมท่ี 5 ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

4. ผลการดำเนินงาน  
  4.1 ดำเนินการตามมติการประชุมคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน   
   1) จัดการประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษ พิจารณาบทบาทอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
ปองกันและแกไขปญหาการตั ้งครรภในวัยรุ น  อันเกี ่ยวเนื ่องเช ื ่อมโยงกับตามมาตรา 305(5) แหง
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2564 

  2) ดำเนินการรวบรวมคำแนะนำของหนวยงานตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในการออกประกาศตาม
มาตรา 305(5) แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2564  
   3) ลงนามบันทึกขอตกลง 3 กระทรวง ในการใหความชวยเหลือนักเรียนหรอืนักศึกษาท่ีเปน
วัยรุนท่ีตั้งครรภใหไดรับการศึกษาตอในสถานศึกษา รวมท้ังการชวยเหลือสงตอใหไดรับสวัสดิการสังคม ไดแก 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสคมและความม่ันคงของมนุษย ซ่ึงมีการ
จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการใหเปนไปตามขอตกลงดังกลาว  
   4) เสนอรางกฎกระทรวงกำหนดสิทธิในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
ของราชการสวนทอง พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ       
ในวัยรุน พ.ศ. 2559 

  4.2 ดำเน ินการติดตามและประเม ินผลการขับเคล ื ่อนการดำเน ินงานตามพระราชบัญญัติ 
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 

  4.3 ขับเคลื่อนการบังคับใชกฎหมายวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนผานกลไก
คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั ้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดย
ขับเคลื่อนผานการประชุมคณะอนุกรรมการแลวจำนวนสะสม 38 จังหวัด (คิดเปนรอยละ 49.35) มีแผนปฏิบัติ
การตามยุทธศาสตรฯ รวม 77 จังหวัด (คิดเปนรอยละ 100) การดำเนินโครงการปองกันและแกไขปญหา    
การตั้งครรภในวัยรุน จำนวนสะสม 77 จังหวัด (คิดเปนรอยละ 100) 
  4.4 สำรวจขอมูล รวบรวมความตองการองคความรูในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั ้งครรภในวัยร ุ น มีการจัดทำคู ม ือถามตอบปญหาการดำเนินงานของ
คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

  4.5 จัดทำสื่อคูมือ หรือชุดความรู  ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน และดำเนินการเผยแพร เพื่อพัฒนาความรอบรูดานกฎหมายวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน 
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5. ภาพกิจกรรม  
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ปญหาอุปสรรค 

  6.1 การถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ มีชองวางระหวางสวนกลางและจังหวัด ในความชัดเจนในทาง

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ  

  6.2 บุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขยังขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวง

เก่ียวกับสิทธิการตัดสินใจของวัยรุนในการรับบริการอนามัยการเจริญพันธุ 

  6.3 การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหตองมีการปรับวิธีการดำเนินงาน และปรับภารกิจหลังการ 

ผอนปรนเง่ือนไขการควบคุมการระบาดใหเปนแบบ new normal 

  6.4 การจัดประชุมออนไลนมีปญหาในการใชระบบการประชุมออนไลน เนื่องจากบางพื้นที่ระบบ      

ไมเสถียร จึงทำใหการประชุมคอนขางมีความติดขัดบาง 

  6.5 การดำเนินการจัดตั ้งศูนยชวยเหลือวัยรุ นในระดับจังหวัดไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด 

เนื่องจากบางพื้นที่ไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จไดภายในปงบประมาณ และเปนเรื่องใหมที่ตองเรียนรู

รายละเอียดกลไก การดูแลชวยเหลือวัยรุนใหไดรับสิทธิตามกฎหมายวาดวยการปองกันและแกไขปญหา       

การตั้งครรภในวัยรุน  
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 7. ปจจัยความสำเร็จ 

 7.1 การขับเคลื่อน กำกับติดตาม ผานกลไกของคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ   
ในวัยรุน และคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
  7.2 การใหความรูเรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแกวัยรุน    
  7.3 มีแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรระดับชาติเพ่ือนำไปสูการปฏิบัติ 
  7.4 การขับเคลื่อนการจัดบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน (YFHS) 
  7.5 การดูแลชวยเหลือวัยรุ นท่ีใหไดรับสิทธิตามกฎหมายวาดวยการปองกันและแกไขปญหา          
การตั้งครรภในวัยรุน 

8. นวัตกรรม/วิจัย 

  8.1 มีแนวปฏิบัติในการประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับ

จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

  8.2 การสำรวจขอมูล รวบรวมความตองการองคความรูในการปฏิบัติงานเก่ียวกับกฎหมายวาดวยการ

ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

  8.3 มีรางแนวปฏิบัติกลไกการดูแลชวยเหลือวัยรุนใหไดรับสิทธิตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

 
 

*******************************************************************  
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โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2564 

1. หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 
เพื่อเปนกลไกหลักในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดำเนินงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ               
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อบูรณาการใหการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน               
เปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยไดจัดทำยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ซึ่งกำหนดเปาหมายสำคัญในการลดอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ป       
ไมเกิน 0.5 ตอพัน และอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ไมเกิน 25 ตอพัน ใน พ.ศ. 2569 อีกท้ังยังมี
กลไกตามกฎหมายที่ทำหนาที่ตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559    
ไดแก คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั ้งครรภในวัยรุ น คณะอนุกรรมการที ่คณะกรรมการ     
แตงตั ้ง ตลอดจนคณะทำงานที่มีบทบาทหนาที ่ตางๆ ตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหา         
การตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 ซึ่งมีอธิบดีกรมอนามัยที่กฎหมายกำหนดใหเปนกรรมการและเลขานุการ   
ของคณะกรรมการ รวมไปถึงบทบาทของหนวยงานที่ชวยสงเสริมความรูความเขาใจแกประชาชน การพัฒนา
ศักยภาพผูเกี ่ยวของในการสนับสนุนการดำเนินงานในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน                  
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ทั้งนี้ กรมอนามัยมีหนาที่รับผิดชอบภารกิจของคณะกรรมการ อันเปนกลไก            
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนและยุทธศาสตรการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงตอง  
มีการขับเคลื่อนกลไกตาง ๆ อยางตอเนื่องเพื่อประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ               
ในวัยรุนใหเปนไปตามเปาหมาย จากการดำเนินงานที่ผานมาทำใหอัตราการคลอดในวัยรุนของประเทศลดลง
มาอยางตอเนื่อง จนขอมูลลาสุดใน พ.ศ. 2562 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ป เทากับ 1.1 ตอพัน 
และอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป เทากับ 31.3 ตอพัน (อัตราการคลอดฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. 2562) 

ดังนั้น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ จึงไดจัดทำโครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวยัรุน 
พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานของภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน ซ่ึงจะนำไปสูผลสำเร็จตามเปาหมาย และบรรลุผลตามยุทธศาสตรตอไป 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อขับเคลื่อนกลไกของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามกฎหมาย ในการปองกันและ

แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
2. เพื่อผลักดันการดำเนินการตามยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภระดับชาติ            

พ.ศ. 2560-2569 ในพ้ืนท่ี 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
3. เพื ่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื ่อนการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหา                 

การตั้งครรภในวัยรุน 
4. เพื ่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในการดำเนินงานขับเคลื ่อนการปองกันและแกไขปญหา                   

การตั้งครรภในวัยรุน 
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3. กิจกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายและระบบบริการอนามัยการเจริญพันธุ สูความ
รอบรูดานสุขภาพในวัยรุนและเยาวชน 

1. การพัฒนารูปแบบการเขาถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ ของวัยรุ นในชุมชนแออัดเขตเมือง 
กรุงเทพมหานคร 

2. การประเมินผลการใหบริการของผูผานการอบรมหลักสูตรการใหบริการคุมกำเนิดก่ึงถาวร 
3. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา 

(กฎหมาย, YFHS, FP, SA) 

กิจกรรมผลักดันการปรับสถานะยามิฟพริสโตนและไมโซพรอสตอลที่บรรจุในแผงเดียวกัน            
จากยาในบัญชี จ (1) เปนยาในบัญชียอยอ่ืน 

1. ประชุมเพื่อผลักดันการปรับสถานะยามิฟพริสโตนและไมโซพรอสตอลที่บรรจุในแผงเดียวกัน   
จากยาในบัญชี จ (1) เปนยาในบัญชียอยอ่ืน 

การประสานความรวมมือและสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานอนามัยการเจริญพันธุ  
และวางแผนครอบครัวในระดับนานาชาติ 

1. ประชุมคณะกรรมการเพื ่อจัดประชุมวิชาการนานาชาติวางแผนครอบครัว (International 
Conference on Family Planning 2021 : ICFP 2021) 

2. ประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติวางแผนครอบครัว 
(International Conference on Family Planning 2021 : ICFP 2021) 

3. ติดตามการดำเนินงานเพ่ือเตรียมการจัดประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ พ.ศ. 2564 

4. ผลการดำเนินงาน 
1. จัดจางเก็บขอมูลการเขาถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ ของวัยรุ นในชุมชนแออัดเขตเมือง 

กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ 
2. จัดจางบันทึกและวิเคราะหขอมูลการประเมินผลการใหบริการของผูผานการอบรมหลักสูตร             

การใหบริการคุมกำเนิดก่ึงถาวร จำนวน 1 รายการ 
3. ประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องอนามัยการเจริญพันธุสำหรับ

สถาบันอุดมศึกษา (กฎหมาย, YFHS, FP, SA) จำนวน 2 ครั้ง 

• ครั้งท่ี 1 จัดประชุมวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 มีผู เขารวมประชุม 40 คน ประกอบดวย 
ตัวแทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย ตัวแทนกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม สภาวิชาชีพ สถาบันพระบรมราชชนก และอาจารยมหาวิทยาลัย รวมพิจารณารางหลักสูตร 

• ครั้งท่ี 2 จัดประชุมวันท่ี 8 มกราคม 2564 มีผูเขารวมประชุม 20 คน ประกอบดวยนักวิชาการ
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ เพ่ือพิจารณายกรางหลักสูตร และมอบหมายการจัดทำรางเนื้อหาวิชาการ 

4. ประชุมเพื่อผลักดันการปรับสถานะยามิฟพริสโตนและไมโซพรอสตอลที่บรรจุในแผงเดียวกัน           
จากยาในบัญชี จ (1) เปนยาในบัญชียอยอ่ืน จำนวน 1 ครั้ง 

จัดประชุมเม่ือวันท่ี 23 พฤศจกิายน 2563 จากท่ีประชุมผูเชี่ยวชาญแสดงความเห็นเพ่ือเสนอแนะและ
พัฒนางานวิจัยเรื่องศึกษาประสิทธิผลของการบริการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัยในประเทศไทย และวิจัยเรื่อง
การศึกษาการพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายประกอบการพิจารณายายุติการตั้งครรภเขาสูบัญชียาหลักแหงชาติ : 
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การประเมินประสิทธิผลความปลอดภัยและการประเมินดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข โดยใหผูวิจัยรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณใหสำนักอนามัยการเจริญพันธุทราบตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 

5. ประชุมคณะกรรมการเพื ่อจัดประชุมวิชาการนานาชาติวางแผนครอบครัว (International 
Conference on Family Planning 2021 : ICFP 2021) จำนวน 1 ครั้ง 

• จัดประชุมวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมี ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
สาธารณสุข เปนประธานการประชมุ และคณะกรรมการ ผูบริหาร ผูเก่ียวของเขารวมประชุม จำนวน 103 คน 
ซึ่งมีการนำเสนอความเปนมา วัตถุประสงค และบทบาทของประเทศไทยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
วางแผนครอบครัว (International Conference on Family Planning 2021 : ICFP 2021) ความกาวหนา
ในการดำเนินงาน การพิจารณา (ราง) คำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการฯ การกำหนดหัวขอเสวนา 
ประเด็นและพ้ืนท่ีการศึกษาดูงาน รวมท้ังการจัดทำแผนคำของบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนกับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของตอไป 

• ICFP Virtual Convening เวทีเสวนาและประชาสัมพันธงาน ICFP2021 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เขารวมเวทีเสวนาเม่ือวันท่ี 2-3 กุมภาพันธ 2564 

6. ประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติวางแผนครอบครัว 
(International Conference on Family Planning 2021 : ICFP 2021) 

จัดประชุมวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมนรพัฒน อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ 
กรมอนามัย ผูเขารวมประชุมประกอบดวยคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติวางแผนครอบครัวฯ 
จำนวน 40 คน โดยในที่ประชุมไดนำเสนอวัตถุประสงคและบทบาทของประเทศไทยในการจัดประชุมวิชาการ
วางแผนครอบครัวนานาชาติ พ.ศ. 2564 บทบาทหนาท่ีของคณะทำงานจัดการประชุมฯ และความกาวหนาใน
การดำเนินงาน เพ่ือเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติวางแผนครอบครัวตอไป 

7. ติดตามการดำเนินงานเพ่ือเตรียมการจัดประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ พ.ศ. 2564 

• ครั้งท่ี 1 วันท่ี 3-6 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดชลบุรี ระยอง 

• ครั้งท่ี 2 วันท่ี 22-25 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงราย 

5. ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ 
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (กฎหมาย, YFHS, FP, SA) 
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ประชุมเพ่ือผลักดันการปรับสถานะยามิฟพริสโตนและไมโซพรอสตอลท่ีบรรจุในแผงเดียวกัน 
จากยาในบัญชี จ (1) เปนยาในบัญชียอยอ่ืน 
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ลงพ้ืนท่ีติดตามการดำเนินงานเพ่ือเตรียมการจัดประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ พ.ศ. 2564 
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6. ปญหาอุปสรรค 
1. การดำเนินการจัดประชุมในบางครั้ง ประธานการประชุมระดับผูบริหาร ติดราชการไมสามารถเขา

รวมประชุมเองได 
2. จำนวนผูเขารวมประชุมมีมากกวาการยืนยีนรายชื่อผุเขารวมประชุม ทำมีที่นั่งในหองประชุมไม

เพียงพอตอจำนวนผูเขารวมประชุม ตองดำเนินการเปลี่ยนหองประชุมเปนการเรงดวน รวมทั้งตองดำเนินการ
จัดทำอนุมัติการจัดประชุมเพ่ิมเติม 

3. จำนวนหองประชุมในกรมอนามัย/กระทรวงสาธารณสุขท่ีสามารถรองรับผูเขารวมประชุม 50 คนข้ึนไป 
มีจำนวนจำกัด ไมเพียงพอตอการจัดประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากมีการใชหองประชุมของกลุมงาน/สำนัก/
กรมอ่ืนในวันเดียวกัน  

4. ปญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ผูเขารวมประชุมไมสามารถเดินทางมารวมประชุมได 

7. ปจจัยความสำเร็จ 
1. ไดรับความรวมมือจากผูบริหารหนวยงานทุกภาคสวน 
2. มีเครือขายท่ีเขมแข็งในการดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย 
3. ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานอยางตอเนื่องทุกกิจกรรม 

8. นวัตกรรม/วิจัย - 

 

 

******************************************************************* 
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โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยการเจริญพันธุ 
ตามพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2564 

1. หลักการและเหตุผล               

สืบเนื่องวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301
ขัดตอรัฐธรรมนูญ ในประเด็นหญิงยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายท่ีจะกระทำตอเนื้อตัวรางกายของ
ตนเอง และมาตรา 305 เปนบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับสภาพการณ จึงกำหนดใหมีการปรับแก มาตรา 301 
และมาตรา 305 ใหเสร็จสิ ้นภายในสามรอยหกสิบวัน และตอมาวันที ่ 3 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรี 
มีมติ มอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง
ยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการปรับแกประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 301 และมาตรา 305 คณะรัฐมนตรีเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญาตอสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาเต็มคณะในวันท่ี 25 มกราคม 2564 และพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2564 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 6 ก.พ. 2564 และมีผล
บังคับใชวันที ่ 7 ก.พ. 2564 โดยมีขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ.... (ความผิดฐานทำใหแทงลูก) และตอมาคณะรัฐมนตรี   
มีมติเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 รับทราบขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐานทำใหแทงลูก) มอบใหกระทรวง
สาธารณสุขเปนหนวยงานหลักรับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปพิจารณาดำเนินการรวมกับกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงบประมาณ แพทยสภา 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ นั้น 
            ในการนี ้ กลุ มพัฒนาประชากร สำนักอนามัยการเจริญพันธุ  จ ึงไดจัดทำโครงการขับเคลื ่อน 
การดำเนินงานอนามัยการเจริญพันธุตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) 
พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัยไดอยางครอบคลุมและทั ่วถึง 
อันจะนำไปสู การเพ่ิมและการเกิดของประชากรท่ีมีคุณภาพ และสงผลใหประชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามมา 

2. วัตถุประสงค 
 เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยการเจริญพันธุตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2564 

3. กิจกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเพ่ือผลักดันการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2564  

   กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2564  
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4. ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพื ่อผลักดันการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2564 (5 ครั้ง) 

ครั ้งที ่ 1 จัดประชุมวันที ่ 7 เมษายน 2564 ณ หองประชุมสมบูรณ ว ัชโรทัย อาคาร 1 ชั ้น 2 
กรมอนามัย และประชุมผานระบบโปรแกรมออนไลน ไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 
ผูอำนวยการศูนยกฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนประธาน 
การประชุม มีผูเขารวมประชุมจำนวน 60 คน จากหนวยงานแพทยสภา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ผูแทนจากกระทรวงและกรมตางๆ และเครือขายท่ีเก่ียวของ การประชุมครั้งนี้เปนการพิจารณา(ราง) ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตรวจและการปรึกษาทางเลือกตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 305 (5) พ.ศ. .... ฉบับแกไขจากท่ีประชุมเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

ครั้งที่ 2 จัดประชุมวันที่ 19 เมษายน 2564 ณ หองประชุมนรพัฒน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ 
และไดรับเกียรติจาก นายแพทยพีระยุทธ สานุกูล ผูอำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ เปนประธาน 
การประชุม มี  ผูเขารวมประชุมจำนวน 40 คน จากหนวยงาน ไดแก กรมอนามัย แพทยสภา สมาคมพัฒนา
เครือขายอาสา RSA และเครือขายแพทยอาสา RSA (รวมประชุมผานโปรแกรม Zoom ออนไลน) การประชุม
ครั้งนี ้เปนการชี้แจงและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 รวมทั้งรับฟงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของการดำเนินงานยุติ
การตั้งครรภท่ีปลอดภัยในพ้ืนท่ีเปนขอมูลในการพัฒนาระบบบริการตอไป  

ครั้งที่ 3 จัดประชุมวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ หองประชุมนรพัฒน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ 
และประชุมผานระบบโปรแกรมออนไลน  ไดรับเกียรติจาก นายแพทยธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ  หัวหนาผูตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานการประชุม มีผูเขารวมประชุมจำนวน 20 คน จากหนวยงานชมรม
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแหงประเทศไทย สมาพันธแพทยโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั ่วไป 
แหงประเทศไทย ชมรมผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย สมาคมพัฒนาเครือขายอาสา RSA 
โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง การประชุมครั้งนี ้เปนการหารือ 
การจัดทำขอเสนอเก่ียวกับการขับเคลื่อนงานยุติการตั้งครรภท่ีปลอดภัย 

ครั้งท่ี 4 จัดประชุมวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ณ หองประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และประชุมผานระบบโปรแกรม ZOOM ออนไลน ไดรับเกียรติจาก นายแพทยยงยศ ธรรมวุฒิ 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานการประชุม มีผูเขารวมประชุม 20 คน ผานระบบออนไลน 40 คน 
จากสภาวิชาชีพ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม สำนักงบประมาณ หนวยงานท่ีเก่ียวของตามกฎหมายวา
ดวย การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน และเครือขายที่เกี่ยวของ การประชุมครั้งนี้เปนการ
ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง) คำสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 5 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเนินงานตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 15 กันยายน 2564เวลา 13.30-16.30น.  
ณ หองประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ผานระบบ
ออนไลนโดยใชโปรแกรม ZOOM ออนไลน ไดรับเกียรติจาก นายแพทยยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เปนประธานการประชุม มีผูเขารวมประชุม 15 คน ผานระบบออนไลน 52 คน จากสภาวิชาชีพ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม สำนักงบประมาณ หนวยงานท่ีเก่ียวของตามกฎหมายวาดวย การปองกัน
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และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน และเครือขายท่ีเก่ียวของ การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมเพ่ือพิจารณา 
(ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื ่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือก ตามมาตรา 305 (5) 
แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. .... 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2564 ( 9 ครั้ง) 

 คร ั ้งท ี ่  1 จัดประช ุม ว ันที ่  22-23 เมษายน 2564 ณ หองประช ุมนรพัฒน อาคาร 2 ชั ้น 3  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ และ ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม และ
ประชุมผานระบบโปรแกรม ออนไลน ไดรับเกียรติจากนายแพทยบัญชา คาของ รองอธิบดีกรมอนามัย 
เปนประธานการประชุม มีผูเขารวมการประชุม จำนวน 40 คน จากหนวยงาน ไดแก แพทยสภา กองบริหาร
การสาธารณสุข ตัวแทนจากหนวยบริการสาธารณสุข และเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนา
ระบบบร ิการส ุขภาพและระบบการด ูแลช วยเหล ือด านสว ัสด ิการให แก สตร ีท ี ่ต ั ้ งครรภ ไม พร อม 
ตามพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2564  

ครั้งที่ 2 จัดประชุมวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ และประชุมผานระบบ
โปรแกรม ออนไลน ไดรับเกียรติจากนายแพทยบัญชา คาของ รองอธิบดีกรมอนามัย เปนประธานการประชุม 
มีผู เขารวมประชุมจำนวน 35 คน จากหนวยงาน ไดแก แพทยสภา กองบริหารการสาธารณสุข ตัวแทน 
จากหนวยบริการสาธารณสุข และเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
และระบบการดูแลชวยเหลือดานสวัสดิการใหแกสตรีที่ตั้งครรภไมพรอม ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2564  

ครั้งที่ 3 จัดประชุมวันที่ 18 มิถุนายน 2564  ณ หองประชุมสำนักสงเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และประชุมผานระบบโปรแกรม ZOOM ออนไลน ไดร ับเกียรติ 
จากนายแพทยพีระยุทธ สานุกูล ผู อำนวยการสำนักอนามัยการาเจริญพันธุ  กรมอนามัย เปนประธาน 
การประชุม มีผูเขารวมประชุมจำนวน 14 คน ผานระบบออนไลนจำนวน 11 คน จากหนวยงานแพทยสภา 
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี สมาพันธแพทยโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
หาดใหญ มูลนิธิคอนเซ็พทเพื่อสุขภาพและการวางแผนครัว และเครือที่เกี่ยวของ การประชุมครั้งนี้เปนการ
ประชุมเพื่อหารือแบบฟอรมรายงานการยุติการตั้งครรภทางการแพทยใหมีความสอดคลองกับพระราชบัญญตัิ
แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 4 จัดประชุมในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุมกลุมอนามัย 
แมและเด็ก (หองใหญ) อาคาร 7 ชั้น 2 สำนักสงเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย จำนวนประมาณ 15 คน ผานระบบ
ออนไลนจำนวน 40 คน โดยมีผ ู  เข าร วมประช ุมประกอบดวย คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย 
ระดับอนุบัญญัติภายใตคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 และฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ 
การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมเพื่อพิจารณา (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การตรวจและรับ
คำปรึกษาทางเลือก ตามมาตรา 305 (5) แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. .... 

คร ั ้งท ี ่  5 จัดประช ุมในว ันที ่  18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผ านระบบออนไลน 
โดยใชโปรแกรม ZOOM ณ หองประชุมนรพัฒน อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย 
จำนวนประมาณ 15 คน ผานระบบออนไลนจำนวน 20 คน โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย สำนักอนามัย
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การเจริญพันธุ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แพทยสภา สายดวน 1663 และหนวยงานที่เกี่ยวของ  
การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมเพ่ือหารือการข้ึนทะเบียนยายุติการตั้งครรภใหม 

ครั้งที่ 6 จัดประชุมในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 1 กลุมผูใหบริการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัย 
ผานระบบออนไลนโดยใชโปรแกรม ZOOM เวลา 09.30-13.00 น. ณ หองประชุมนรพัฒน อาคาร 2 ชั้น 3 
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ  กรมอนามัย จำนวนประมาณ 10 คน ผานระบบออนไลนจำนวน 29 คน 
การประชุมครั้งนี ้ไดรับเกียรติจาก นายแพทยพีระยุทธ สานุกูล ผูอำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ 
เปนประธานในการประชุม และมีผู เขารวมประชุมประกอบดวย แพทยผู ใหบริการยุติการตั ้งครรภ 
เครือขาย RSA แพทยผูใหบริการที่ไมไดเปนเครือขาย RSA สหวิชาชีพผูใหบริการเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ 
และสหวิชาชีพที่ไมเคยไดบริการเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ  การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมเพื่อ รับฟง
ความคิดเห็น (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือก ตามมาตรา 305 
(5) แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. .... ของกลุมผูใหบริการยุติการตั้งครรภท่ีปลอดภัย 

ครั้งที่ 7 จัดประชุมในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2 กลุมผูรับบริการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัย 
เวลา 13.30-16.30 น.  ณ หองประชุมนรพัฒน อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย  
ประมาณ 10 คน ผานระบบออนไลนจำนวน 22 คน  ในการประชุมครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก นายแพทยบัญชา คาของ 
รองอธิบดีกรมอนามัย เปนประธานในการประชุม และมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย กลุมผูเคยรับบริการยุติ
การตั้งครรภ สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย และตัวแทนกลุมทำทาง การประชุมครั้งนี้เปนการประชุม
เพื ่อรับฟงความคิดเห็น (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื ่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือก 
ตามมาตรา 305 (5) แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. .... ของกลุมผูรับบริการยุติการตั้งครรภท่ีปลอดภัย 

ครั้งที่ 8 จัดประชุมในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 3 ในกลุมผูนำศาสนา ภาคองคกรประชาสังคม 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ผานระบบออนไลน โดยใชโปรแกรม ZOOM เวลา 13.30-16.30 น.  ณ หองประชุม
นรพัฒน อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย ประมาณ 10 คน ผานระบบออนไลน  
จำนวน 43 คน  ในการประชุมครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก นายแพทยพีระยุทธ สานุกูล ผูอำนวยการสำนักอนามัย
การเจริญพันธุ เปนประธานในการประชุม และมีผู เขารวมประชุมประกอบดวย ผูแทนแพทยสภา ผูแทน     
กลุมผูนำศาสนา 3 ศาสนาผูแทนหนวยงานที่เกี ่ยวของตามกฎหมายวาดวยการปองกันและแกไขปญหา       
การตั ้งครรภในวัยรุ น ผู แทนกลุ มทำทางและผูแทน Women Help Women (WHW)  การประชุมครั้งนี้      
เปนการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษา
ทางเลือกตามมาตรา 305 (5) แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. .... ของกลุมผูรับบริการยุติการตั้งครรภ        
ท่ีปลอดภัย 

ครั้งที่ 9 จัดประชุมวันที่ 6 กันยายน 2564  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ 
ครั้งที่ 2/2564 ประมาณ 10 คน ผานระบบออนไลนจำนวน 40 คน  โดยประธานอนุกรรมการในการประชุม
ไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารยสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผูอำนวยการศูนยกฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา 
คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมีผู เขารวมประชุมประกอบดวย ผูแทนแพทยสภา ผูแทน
หนวยงานที่เกี่ยวของตามกฎหมายวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน และผูแทนจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมเพื่อพิจารณา (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง 
การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือก ตามมาตรา 305 (5) แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. .... 
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5. ภาพกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเพ่ือผลักดันการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2564  

ครั้งท่ี 1 จัดประชุมวันท่ี 7 เมษายน 2564  

  
 

ครั้งท่ี 2 จัดประชุมวันท่ี 19 เมษายน 2564  

 
 

ครั้งท่ี 3 จัดประชุมวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
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ครั้งท่ี 4 จัดประชุมวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564  

   

  
 
ครั้งท่ี 5 จัดประชุมวันท่ี 15 กันยายน 2564 
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กิจกรรมที่ 2 ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2564  

 ครั้งท่ี 1 จัดประชุม วันท่ี 22-23 เมษายน 2564  

 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
  
  
  
 

ครั้งท่ี 2 จัดประชุมวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564   
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ครั้งท่ี 3 จัดประชุมวันท่ี 18 มิถุนายน 2564   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งท่ี 4 จัดประชุมวันท่ี 6 สิงหาคม 2564  
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ครั้งท่ี 5 จัดประชุมวันท่ี 18 สิงหาคม 2564  
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งท่ี 6 จัดประชุมในวันท่ี 30 สิงหาคม 2564  
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ครั้งท่ี 7 จัดประชุมวันท่ี 30 สิงหาคม 2564  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ครั้งท่ี 8 จัดประชุมวันท่ี 31 สิงหาคม 2564  
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ครั้งท่ี 9 จัดประชุมวันท่ี 6 กันยายน 2564    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
6. ปญหาอุปสรรค 

เนื ่องดวยมีการระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหผู เขารวมประชุมไมสามารถเดินทางมาเขารวม 
ประชุมได ทำใหตองปรับการประชุมเปนระบบออนไลน ซึ่งอาจมีบางชวงของการประชุมที่ระบบสัญญาน 
ขาดหายขาดความตอเนื่องของการประชุม 

7. ปจจัยความสำเร็จ 
 1. ผูบริหารเห็นความสำคัญของการดำเนินงานทำใหสามารถวางแผนและขับเคลื่อนการทำงาน 
ไดอยางรวดเร็ว 
 2. มีหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญใหการสนับสนุนและเปนที่ปรึกษาดานวิชาการ เชน แพทยสภา  
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย และสภาวิชาชีพตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. ไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของตามกฎหมายวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืน เปนอยางดี 

8. นวัตกรรม/วิจัย - 

 

 

******************************************************************* 
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กลุมพัฒนาเครือขาย 

อนามัยการเจริญพันธุ 
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โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2564 

1. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยมีการตราพระราชบ ัญญัต ิการปองก ันและแก ไขปญหาการตั ้งครรภ ในว ัยรุน                
พ.ศ.  2559 เพ ื ่อเป นกลไกหล ักในการกำหนดนโยบาย ย ุทธศาสตร   และการดำเน ินงานร วมกัน                    
ของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อบูรณาการใหการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุนเปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยไดจัดทำยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา   
การตั้งครรภในวัยรุนระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ซึ่งกำหนดเปาหมายสำคัญในการลดอัตราการคลอดมีชีพ         
ในหญิงอายุ 10-14 ป ไมเกิน 0.5 ตอพัน และอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ไมเกิน 25 ตอพัน    
ในพ.ศ. 2569 อีกทั้งยังมีกลไกตามกฎหมายที่ทำหนาที่ตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั ้งครรภ ในวัยร ุ น พ.ศ.2559 ได แก  คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั ้งครรภ ในว ัยรุน 
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแตงตั้ง ตลอดจนคณะทำงานที่มีบทบาทหนาที่ตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติ
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุ น พ.ศ.2559 ซึ่งมีอธิบดีกรมอนามัยที่กฎหมายกำหนดให      
เปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ รวมไปถึงบทบาทของหนวยงานที ่ชวยสงเสริมความรู       
ความเขาใจแกประชาชน การพัฒนาศักยภาพผูเกี่ยวของในการสนับสนุนการดำเนินงานในการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ทั้งนี้ กรมอนามัยมีหนาที่รับผิดชอบภารกิจ    
ของคณะกรรมการ อันเปนกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
และยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ใหเปนไปตาม      
ที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงตองมีการขับเคลื่อนกลไกตาง ๆ อยางตอเนื่องเพื่อประสิทธิภาพในการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนใหเปนไปตามเปาหมาย จากการดำเนินงานท่ีผานมาทำใหอัตราการคลอด
ในวัยรุ นของประเทศลดลงมาอยางตอเนื ่อง จนขอมูลลาสุดใน พ.ศ. 2562 อัตราการคลอดมีชีพในหญิง        
อายุ 10-14 ป เทากับ 1.1 ตอพัน และอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป เทากับ 31.3 ตอพัน       
(อัตราการคลอดฐานขอมูลทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2562) ดังนั ้น สำนักอนามัยการเจริญพันธ ุ   จ ึงได             
จัดทำโครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงาน   
ของภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ซึ่งจะนำไปสูผลสำเร็จ     
ตามเปาหมาย และบรรลุผลตามยุทธศาสตรตอไป 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อขับเคลื่อนกลไกของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามกฎหมาย ในการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

2. เพื่อผลักดันการดำเนินการตามยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภระดับชาติ   
พ.ศ. 2560-2569 ในพ้ืนท่ี 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

3. เพื ่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื ่อนการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหา           
การตั้งครรภในวัยรุน 

4. เพื ่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในการดำเนินงานขับเคลื ่อนการปองกันและแกไขปญหา         
การตั้งครรภในวัยรุน 
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3. กิจกรรมการดำเนินงาน 

 กิจกรรมที ่ 1 ขับเคลื ่อน พ.ร.บ.การปองกันและแกไขปญหาการตั ้งครรภในวัยรุ น โดยผาน 
การดำเนินงานของคณะกรรมการระดับชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน 

1.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
จำนวน 3 ครั้ง 

1.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระดานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
จำนวน 1 ครั้ง 

1.3 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุที่มีคุณภาพ
และเปนมิตร จำนวน 3 ครั้ง 

1.4 จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนฯ 
(ฉบับท่ี 3) จำนวน 3 ครั้ง 

 กิจกรรมที่ 2 เสริมสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายและระบบบริการอนามัยการเจริญพันธุสู
ความรอบรูดานสุขภาพในวัยรุนและเยาวชน 

 2.1 การพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับอำเภอ
และเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขาย 

     2.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองมาตรฐานการดำเนินงานการปองกันและแกไขปญหา 
การตั้งครรภในวัยรุนระดับอำเภอ/เขต จำนวน 2 ครั้ง 

     2.1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานการดำเนินงานการปองกันและแกไขปญหา 
การตั้งครรภในวัยรุนระดับอำเภอใหเปนฉบับสมบูรณ จำนวน 2 ครั้ง 

     2.1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการรวบรวมการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานปองกัน 
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับอำเภอ จำนวน 1 ครั้ง 

     2.1.4 การพัฒนาระบบรวบรวมขอมูลการประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ 
     2.1.5 เยี่ยมเสริมพลังนิเทศ ติดตาม และประเมินรับรองอำเภออนามัยการเจริญพันธุ จำนวน 1 แหง 
     2.1.6 ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รายงานการเยี่ยมประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ  

และรายงานผลความกาวหนาทุกเดือน   
     2.1.7 จัดทำหนังสือรับรองพื้นที่ที่ผานการประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ และโรงพยาบาล

ตามมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชนทุกไตรมาส 
     2.1.8 จัดทำโลจังหวัดอนามัยการเจริญพันธุ  จัดทำเกียรติบัตรอำเภออนามัยการเจริญพันธุ 

จัดทำเกียรติบัตรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนแหลงเรียนรูดานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ 
ในวัยรุนระดับจังหวัด 

2.2 สงเสริมการจัดบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน 
     2.2.1 ประชุมทบทวนมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 
     2.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการใชโปรแกรมมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสำหรับวยัรุนและเยาวชน  

พ.ศ. 2563 แบบออนไลน 
     2.2.3 ประชุมพิจารณาผลการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ. 2563  

(ในระดับดีเดน) จำนวน 3 ครั้ง 
     2.2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดำเนินการจัดบริการที่เปนมิตรสำหรับวัยรุน 

และเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง 
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     2.2.5 เยี่ยมเสริมพลงันิเทศ ติดตาม โรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 แหง 
     2.2.6 ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รายงานการเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน

บริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน และรายงานผลความกาวหนาทุกเดือน   
     2.2.7 การทำหนังสือรับรองโรงพยาบาลที่ผานการประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เปนมิตร

สำหรับวัยรุนและเยาวชนทุกไตรมาส 
     2.2.8 จัดทำเกียรติบัตรโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน 

ระดับพ้ืนฐาน ดี ดีมาก และจัดทำโลในระดับดีเดน 

2.3 การพัฒนาเครื่องมือสำรวจการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรของวัยรุน 
     2.3.1 ประชุมหารือการจัดทำแบบสำรวจการเขาถึงบริการสุขภาพที ่เป นมิตรของวัยรุน 

จำนวน 1 ครั้ง 
    2.3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางรวบรวมการสำรวจการเขาถึงบริการสุขภาพที่เปนมิตร 

ของวัยรุน จำนวน 2 ครั้ง 
    2.3.3 พัฒนาเครื่องมือสำรวจการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรของวัยรุนแบบออนไลน 

 2.4 การจัดทำคำแนะนำดานอนามัยการเจริญพันธุในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
     2.4.1 จัดประชุมหารือการจัดทำคำแนะนำดานอนามัยการเจริญพันธุในสถานการณการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง 
     2.4.2 จัดประชุมหารือการจัดทำคำแนะนำการปองกัน ดูแล ชวยเหลือดานความรุนแรงทางเพศตอ

เด็กและสตรใีนสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง 
           2.4.3 จัดประชุมหารือการจัดทำแนวทางการใหบริการสุขภาพที่เปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน 
ในสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง 

     2.4.4 จัดประชุมหารือจัดทำคำแนะนำสำหรับพนักงานบริการทางเพศ ในการปองกันการติดเชื้อ 
โควิด-19 และโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส จำนวน 1 ครั้ง 

     2.4.5 ผลิตสื่อดานอนามัยการเจริญพันธุ การปองกัน ดูแล ชวยเหลือดานความรุนแรงทางเพศตอ
เด็กและสตรีในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

2.5 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องอนามัยการเจริญพันธุสำหรับสถาบันอุดมศึกษา 
      2.5.1 จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ
สำหรับสถาบันอุดมศึกษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 ครั้ง 

4. ผลการดำเนินงาน 

 4.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั ้งครรภ 
ในวัยรุน จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ 
ในวัยร ุ น ครั ้งท่ี 1/2563 ว ันอังคารท่ี 1 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย โดยมี 
นายแพทยส ุวรรณชัย ว ัฒนายิ ่งเจร ิญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปนประธานการประชุม ผู  เข าร วมประชุม 
จำนวน 58 คน ประกอบดวย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ 
ในวัยรุน ทีมผูชวยเลขานุการ ทีมเลขานุการคณะทำงานตามยุทธศาสตรและผูเก่ียวของ เพ่ือติดตามความกาวหนา
การดำเนินงานตามขอตกลงความรวมมือการใหโอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภในสถานศึกษาไดรับโอกาส 
ทางการศึกษาอยางเหมาะสม ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
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ระด ับชาต ิฯ ป งบประมาณ 2563 และแนวทางการข ับเคล ื ่อนการดำเน ินงาน ปงบประมาณ 2564 
และพิจารณาประเด็น 1) การเตรียมประเมินผลยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั ้งครรภในวัยรุน 
พ.ศ. 2560-2569 ในระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2564)  2) กรอบเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุ นฯ (ฉบับที่ 3) และ 3) การเตรียมขอเสนอเชิงนโยบาย สำหรับนำเสนอ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

- ครั้งที่ 2 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ 
ในวัยรุน ครั้งที่ 1/2564 วันจันทรที ่ 1 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย และทางระบบ 
วีดิทัศนทางไกล (Video Conference) โดยมีนายแพทยสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปนประธาน
การประชุม ผูเขารวมประชุม จำนวน 63 คน ประกอบดวย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุ น ทีมผูชวยเลขานุการ ทีมเลขานุการคณะทำงานตามยุทธศาสตรและ
ผูเกี่ยวของ เพื่อติดตามความกาวหนาการดำเนินงานตามขอตกลงความรวมมือการใหโอกาสเด็กและเยาวชน 
ท่ีตั้งครรภในสถานศึกษาไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเหมาะสม ความกาวหนาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร
การปองกันและแกไขปญหาการตั ้งครรภ ในว ัยร ุ นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ปงบประมาณ 2564 
และพิจารณาประเด็น 1) การขับเคลื ่อนงานตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 และ 305) โดยบทบาทคณะกรรมการปองกัน 
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ในการจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการตรวจ
และการปรึกษาทางเลือกการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 28 ) พ.ศ. 2564 และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบการดูแลชวยเหลือดานสวัสดิการ
ใหแกสตรีที่ตั้งครรภไมพรอม โดยกระทรวงหลัก 6 กระทรวง 2) แนวทางการลดการตั้งครรภซ้ำในหญิงอายุ 
นอยกวา 20 ป และ 3) การบูรณาการ Teenage Digital Platform 

- ครั้งที่ 3 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ 
ในวัยรุน ครั้งที่ 2/2564 วันศุกรที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ หองประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย และทางระบบ 
วีดิทัศนทางไกล (Video Conference) โดยมีนายแพทยบัญชา คาของ รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม 
ผูเขารวมประชุม จำนวน 65 คน ประกอบดวย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุ น ทีมผูชวยเลขานุการ ทีมเลขานุการคณะทำงานตามยุทธศาสตรและผูเกี ่ยวของ 
เพื่อติดตามความกาวหนาการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ระด ับชาต ิ  พ.ศ.  2560-2569 ป งบประมาณ 2564 (ต.ค.  2563-ม ี .ค.  2564) และพ ิจารณาประเด็น 
1) การปรับแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับชาติฯ ใหสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 2) (ราง) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ 
ในวัยรุ นระดับชาติฯ ปงบประมาณ 2565 และ 3) เปาหมายการลดอัตราคลอดในวัยรุ นในระยะครึ ่งหลัง 
ของแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนฯ 

4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุ นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน     
พ.ศ. 2559 ปงบประมาณ 2564 

4.3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาอิสระดานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
จำนวน 1 ครั้ง 

- ประชุมคณะอนุกรรมการที ่ปรึกษาอิสระดานการปองกันและแกไขปญหาการตั ้งครรภในวัยรุน                            
ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุมนรพัฒน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ โดยผูเขารวมประชุม 
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จำนวน 20 คน ประกอบดวย คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาอิสระฯ และผูมีสวนเก่ียวของ เชน มูลนิธิสรางความเขาใจ
เรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามอำนาจหนาที่และพิจารณาขอเสนอแนะ เพื่อเสนอตอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนโดยเนนกรณีวัยรุนที่ตั้งครรภ ตองไดเรียน
ตอและการขับเคลื่อนการดำเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัด 

4.4 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุที่มีคุณภาพ
และเปนมิตร จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุที่มีคุณภาพ
และเปนมิตร วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุมสมบูรณ วัชโรทัย โดยมีนายแพทยบญัชา คาของ รองอธิบดี
กรมอนามัย เปนประธานการประชุม ผูเขารวมประชุม จำนวน 40 คน ประกอบดวย นายแพทยกิตติพงศ แซเจ็ง 
นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานสงเสริมสุขภาพ) คณะทำงานและผู เกี ่ยวของในการดำเนินงาน เพื่อติดตาม 
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุที่มีคุณภาพ
และเปนมิตร ในปงบประมาณ 2563  และพิจารณาประเด็น 1) ทบทวนตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุที ่มีคุณภาพและเปนมิตร 2) การผลักดันการดำเนินงาน 
เพ่ือลดการตั้งครรภซ้ำในวัยรุน 3) การขยายเครือขายการยุติการตั้งครรภท่ีปลอดภัย และ 4) การเตรียมขอเสนอ
เชิงนโยบายตอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

- ครั ้งที่ 2  ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ ที ่มี
คุณภาพและเปนมิตร วันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย และทางระบบ     
วีดิทัศนทางไกล (Video Conference) โดยมีนายแพทยบัญชา คาของ รองอธิบดี กรมอนามัย เปนประธานการ
ประชุม ผูเขารวมประชุม จำนวน 45 คน ประกอบดวย คณะทำงานและผูเก่ียวของในการดำเนินงาน เพ่ือติดตาม 
ผลการดำเนินงานยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุที่มีคุณภาพ
และเปนมิตร ในปงบประมาณ 2564 และพิจารณาประเด็น 1) การหาแนวทางเพื ่อใหการดำเนินงาน 
ตามยุทธศาสตรฯ บรรลุตามเปาประสงค ตัวชี ้ว ัด และพิจารณาทบทวนตัวชี ้วัดในการดำเนินงานในระยะ 
ครึ่งแผนหลัง (ป 2565-2569) และ 2) แนวทางการขับเคลื่อนระบบการจัดการตนเองสำหรับวัยรุนผานระบบ
ออนไลน (Teenage Digital Platform) 

- ครั ้งที ่ 3 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ           
ท่ีมีคุณภาพและเปนมิตร วันท่ี 22 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุมสมบูรณ วัชโรทัย กรมอนามัย และทางระบบ
วีดิทัศนทางไกล (Video Conference) โดยมีนายแพทยบัญชา คาของ รองอธิบดีกรมอนามัย เปนประธานการ
ประชุม ผูเขารวมประชุม จำนวน 48 คน ประกอบดวย นายแพทยกิตติพงศ แซเจ็ง นายแพทยทรงคุณวุฒิ 
(ดานสงเสริมสุขภาพ) ศ.ดร.ศิริพร จิรวัฒนกุล วาที่ ร.ต. จราวุฒิ อำนักมณี ผูแทนคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา
อิสระดานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน นายแพทยพรเพชร ปญจปยะกุล ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานระบบบริหารสาธารณสุข พรอมดวยคณะทำงานฯ และผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อติดตาม
ความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัย 
การเจริญพันธุ ที ่มีคุณภาพและเปนมิตร ประจำปงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ่ 28) พ.ศ. 2564 
และพิจารณาประเด็น 1) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
ย ุทธศาสตรพ ัฒนาระบบบริการส ุขภาพทางเพศและอนาม ัยการเจร ิญพันธ ุ ท ี ่ม ีค ุณภาพและเปนม ิตร         
ปงบประมาณ 2565-2569 และ 2) การเพ่ิมเติมองคประกอบคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุท่ีมีคุณภาพและเปนมิตร 
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4.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ  
ในวัยรุน ฯ (ฉบับท่ี 3) จำนวน 3 ครั้ง 

- ครั ้งที ่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา         
การตั้งครรภในวัยรุ นฯ (ฉบับที่ 3) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ หองประชุมนรพัฒน สำนักอนามัย 
การเจริญพันธุ  และทางระบบวีด ิท ัศนทางไกล (Video Conference) โดยมีนายแพทยบัญชา คาของ 
รองอธิบดีกรมอนามัย เปนประธานการประชุม ผูเขารวมประชุม จำนวน 30 คน ประกอบดวย ผูบริหาร 
กรมอนามัย ฝ ายเลขานุการคณะทำงานฯ ยุทธศาสตรท่ี 1-5 และคณะอนุกรรมการที ่ปร ึกษาอิสระ 
ดานการปองกันและแกไขปญหาการตั ้งครรภในวัยรุ น เพื ่อรวมพิจารณาใหขอเสนอแนะและยกรางแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุ นฯ (ปงบประมาณ 2565-2569) เพื่อใหเกิด     
การบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตรเปนแนวทางเดียวกัน 

- ครั ้งที ่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา        
การตั้งครรภในวัยรุ นฯ (ฉบับที่ 3) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุมนรพัฒน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ 
และทางระบบวีดิทัศนทางไกล (Video Conference) โดยมีนายแพทยบัญชา คาของ รองอธิบดีกรมอนามัย 
เปนประธานการประชุม ผูเขารวมประชุม จำนวน 26 คน ประกอบดวย ผูบริหารกรมอนามัย ฝายเลขานุการ
คณะทำงานฯ ยุทธศาสตรที่ 1-5 และคณะอนุกรรมการที ่ปรึกษาอิสระตานการปองกันและแกไขปญหา 
การตั ้งครรภในวัยรุ น เพื ่อพิจารณาตัวชี ้ว ัด คาเปาหมาย กลยุทธ มาตรการ และโครงการ/กิจกรรม 
ตามยุทธศาสตร 

- ครั้งที่ 3 ประชุมเชิงจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ                       
ในวัยรุ นฯ (ฉบับที่ 3) ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 ณ หองประชุมนรพัฒน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ 
และทางระบบวีดิทัศนทางไกล (Video Conference) โดยมีนายแพทยพีระยุทธ สานุกูล ผู อำนวยการ 
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ เปนประธานการประชุม ผูเขารวมประชุม จำนวน 15 คน ประกอบดวย ผูบริหาร 
กรมอนามัย ฝ ายเลขานุการคณะทำงานฯ ยุทธศาสตรท่ี 1-5 และคณะอนุกรรมการที ่ปร ึกษาอิสระ 
ดานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน เพื่อพิจารณาตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ มาตรการ 
และโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร 

4.6 การพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการใชมาตรฐานการดำเนินงานการปองกันและแกไขปญหา 
การตั้งครรภในวัยรุนระดับอำเภอ/เขต 
      4.6.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการรวบรวมการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานปองกัน 
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับอำเภอ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

     -  คร ั ้ ง ท่ี  1 ว ัน ท่ี  12-13 พฤศจ ิกายน 2563 ณ สำน ักงานสาธารณส ุขอำเภอปากทอ 
จังหวัดราชบุรี ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูแทนนายอำเภอปากทอ ทองถิ่นอำเภอ องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ตัวแทนสถานศึกษา (ครู กศน. ปากทอ โรงเรียนอนุบาลปากทอ โรงเรียนวันสันติการาม วิทยาลัย
การอาชีพปากทอ) ตัวแทนนักเรียน ผูแทนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลปากทอ ตำรวจ 
ภาคประชาชน นักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนยอนามัย และ
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ 

      - ครั ้งที ่ 2  วันท่ี 8 -9 ธันวาคม 2563 ณ ที ่ว าการอำเภอพระสมุทรเจดีย จ ังหวัดสมุทรปราการ 
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูแทนเทศบาลตำบลแหลมฟาผา องคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ โรงเรียน 
วัดแหลมฟาผา โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย กศน.พระสมุทรเจดีย 
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท ผูแทนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ผูนำชุมชน สภาเด็กและ
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เยาวชนจ.สมุทรปราการ อสม. นักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ศูนยอนามัย และสำนักอนามัยการเจริญพันธุ 

      4.6.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานการดำเนินงานการปองกันและแกไขปญหา 
การตั้งครรภในวัยรุ นระดับอำเภอใหเปนฉบับสมบูรณ ระหวางวันท่ี 4-5 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุม
นรพัฒน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ ผู  เข าร วมประชุมประกอบดวย ผู ร ับผิดชอบงานอำเภออนามัย 
การเจร ิญพันธ ุ และผ ู ร ับผ ิดชอบงานพัฒนาสุขภาพว ัยร ุ นของศูนย ท ี ่  1-12 สถาบันพัฒนาส ุขภาวะ 
เขตเมือง นักวิชาการจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ 

ผลลัพธ : มาตรฐานการดำเนินงานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับอำเภอ
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.7 การพัฒนาระบบรวบรวมขอมูลการดำเนินงานและการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานปองกัน 
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับอำเภอ 

4.7.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการรวบรวมการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับอำเภอ ระหวางวันที่ 22-23 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมอุทัย 
พิศลยบุตร สำนกัโภชนาการ ผูเขารวมประชุมประกอบดวย นักวิชาการจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ 

4.7.2 การพัฒนาระบบรวบรวมขอมูลการประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ 
ผลลัพธ : โปรแกรม Amphoe Online 
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4.8 การดำเนินงานในปงบประมาณ 2564 มีอำเภอผานเกณฑอำเภออนามัยการเจริญพันธุ 
จำนวน 778 อำเภอ คิดเปนรอยละ 88.61 (สะสม) มีจังหวัดที่มีขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภออนามัย 
การเจริญพันธุครบทุกอำเภอ จำนวน 49 จังหวดั (สะสม) และมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนแหลงเรยีนรู 
ดานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุ นระดับจังหวัด จำนวน 31 แหง (สะสม 274 แหง) 
ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
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4.9 ประชุมทบทวนมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ หองประชุมอุทัย พิศลยบุตร สำนักโภชนาการ อาคาร 4 ชั้น 5 

กรมอนามัย โดยมี นายแพทยประวิช ชวชลาศัย รองผูอำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ เปนประธาน 
การประชุม ผู  เข าร วมประชุมประกอบดวย แพทยหญิงนันทา อวมกุล แพทยหญิงสายพิณ คูสมิทธิ 
อาจารยจารุวรรณ จงวนิช ที่ปรึกษาสำนักอนามัยการเจริญพันธุ  อาจารยประกายดาว พรหมประพัฒน 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี ่ยวชาญ (ดานสาธารณสุข) ขาราชการบำนาญ และนักวิชาการสำนักอนามัย 
การเจริญพันธุ 

ผลลัพธ : มาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการใชโปรแกรมมาตรฐานบริการสุขภาพที่เปนมิตรสำหรับวัยรุ นและเยาวชน  

พ.ศ. 2563 แบบออนไลน  
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุมนรพัฒน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย  

โดยมีนายแพทยประวิช ชวชลาศัย เปนประธานการประชุม ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูรับผิดชอบงาน 
เยี่ยมประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานฯ ของศูนยอนามัยท่ี 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  

ผลลัพธ : ผูใชงานโปรแกรม YFHS Application สามารถใชงานไดอยางถูกตอง 

4.11 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางรวบรวมการสำรวจการเขาถึงบริการสุขภาพที่เปนมิตรของวัยรุน
จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

 - ครั ้งท่ี 1 วันที ่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ หองประชุมนรพัฒน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ   
อาคาร 2 ชั้น 3 กรมอนามัย โดยมีนายแพทยประวิช ชวชลาศัย รองผูอำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ 
เปนประธานการประชุม ผูเขารวมประชุมประกอบดวย นักวิชาการจากกลุมพัฒนาประชากร กลุมบริหาร
ยุทธศาสตร และกลุมพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ 

- ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุมพิพิธภัณฑวางแผนครอบครัว สำนักอนามัย 
การเจริญพันธุ อาคาร 2 ชั้น 4 กรมอนามัย โดยมีนายแพทยประวิช ชวชลาศัย รองผูอำนวยการสำนักอนามัย
การเจริญพันธุ เปนประธานการประชุม ผูเขารวมประชุมประกอบดวย นักวิชาการจากกลุมพัฒนาประชากร 
กลุมบริหารยุทธศาสตร และกลุมพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ 

   ผลลัพธ : แบบสอบถามการเขาถึงบริการสุขภาพดานอนามัยการเจริญพันธุของวัยรุน และเครื่องมือ
รวบรวมการสำรวจแบบออนไลน 
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4.12 การดำเนินงานในปงบประมาณ 2564 มีโรงพยาบาลผานการประเมินรับรองตามมาตรฐาน YFHS 
ฉบับ พ.ศ. 2563 จำนวน 102 แหง คิดเปนรอยละ 11.34 (จากโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขท้ังหมด) ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

เขต
สุขภาพ 

รพ. 
ท้ังหมด 

รพ.ผาน 
การประเมิน

รับรอง 
รอยละ 

ระดับคุณภาพบริการ 

พ้ืนฐาน ดี ดีมาก ดีเดน 

1 102 14 13.73 0 4 8 2 
2 47 8 17.02 0 2 6 0 
3 54 0 0.00 0 0 0 0 
4 71 9 12.68 0 3 5 1 
5 68 10 14.71 0 2 8 0 
6 72 10 13.89 1 7 2 0 
7 77 0 0.00 0 0 0 0 
8 88 2 2.27 0 0 0 2 
9 89 9 10.11 0 7 2 0 
10 71 20 28.17 1 5 14 0 
11 82 19 23.17 0 3 15 1 
12 78 1 1.28 0 0 1 0 
รวม 899 102 11.34 2 33 61 6 

 
 4.13 การจัดทำคำแนะนำดานอนามัยการเจริญพันธุในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
      4.13.1 จัดประชุมหารือการจัดทำคำแนะนำดานอนามัยการเจริญพันธุในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 28 เมษายน 2564 ณ หองประชุมนรพัฒน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ ผูเขารวม
ประชุมประกอบดวย ผู เขารวมประชุมประกอบดวย ผู แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย 
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค สมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทย มูลนิธิแพธทูเฮลท กองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ องคการทุนเพื ่อเด็กแหงสหประชาชาติ และสมาคมวางแผน
ครอบครัวแหงประเทศไทย และนักวิชาการจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ 
       ผลลัพธ : คำแนะนำการมีปฏิสัมพันธในครอบครัวระหวางสามีภรรยา/คูรัก เพื่อการมีเพศสัมพันธ
อยางปลอดภัยและลดความเสี่ยงการแพรกระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 
       4.13.2 จัดประชุมหารือการจัดทำแนวทางการใหบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสำหรับวยัรุนและเยาวชน 
ในสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด-19 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ หองประชุมนรพัฒน สำนักอนามัย 
การเจริญพันธุ และทางระบบวีดิทัศนทางไกล (Video Conference) ผูเขารวมประชุมประกอบดวย พญ.นันทา อวมกุล 
พญ.สายพิณ คูสมิทธิ ที่ปรึกษาสำนักอนามัยการเจริญพันธุ ผูแทนศูนยอนามัยที่ 1-12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะ
เขตเมือง โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย และนักวิชาการ 
จากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ 
      ผลลัพธ : แนวทางการใหบริการสุขภาพที่เปนมิตรสำหรับวัยรุ นและเยาวชนในสถานการณ 
การแพรระบาดโรคโควิด-19 
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      4.13.3 จัดประชุมหารือการจัดทำคำแนะนำการปองกัน ดูแล ชวยเหลือดานความรุนแรงทางเพศ 
ตอเด็กและสตรีในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 วันท่ี 11 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุมนรพัฒน 
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ  ผู เขารวมประชุมประกอบดวย ผู แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุมเฉพาะ สสส. องคการทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ สถาบันสุขภาพจิตเด็ก 
และวัยรุ นราชนครินทร สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลตำรวจ กองบริหารการสาธารณสุข 
สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ และนักวิชาการจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ 
      ผลลัพธ : 1. คำแนะนำการปองกัน ดูแล ชวยเหลือดานความรุนแรงทางเพศตอเด็กในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 
                  2. คำแนะนำการปองกัน ดูแล ชวยเหลือดานความรุนแรงทางเพศตอสตรีในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 

     4.13.4 จัดประชุมหารือจัดทำ (ราง) คำแนะนำสำหรับพนักงานบริการทางเพศ ในการปองกัน 
การติดเชื้อโควิด-19 และโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 ณ หองประชุมนรพัฒน 
สำน ักอนาม ัยการเจร ิญพ ันธ ุ   กรมอนาม ัย และทางระบบว ีด ิท ัศนทางไกล (Video Conference) 
โดยมีนายแพทยพีระยุทธ สานุกูล ผูอำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ เปนประธานการประชุม ผูเขารวม
ประชุม ประกอบดวย นายแพทยว ิว ัฒน โรจนพิทยากร ประธานคณะอนุกรรมการที ่ปร ึกษาอิสระ 
ดานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน อาจารยณัฐวุฒิ บัวประทุม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ ผูแทนจาก แพทยสภา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กองสงเสริมความรอบรูและสื่อสารสุขภาพ 
กรมอนามัย กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และ
โรคต ิดต อทางเพศส ัมพ ันธ   สำน ักอนาม ัย กร ุงเทพมหานคร Impulse Bangkok/AIDS Healthcare 
Foundation (Thailand) สมาคมฟาสีรุ งแหงประเทศไทย Facebook Fanpage โกบอยครัช มูลนิธิเพื ่อน
พนักงานบริการ (SWING) เครือขายสุขภาพและโอกาส มูลนิธิเอ็มพลัส มูลนิธิซิสเตอร สมาคมวางแผน
ครอบครัวแหงประเทศไทย (สวท) มูลนิธิสรางความเขาใจเรื ่องสุขภาพผู หญิง (สคส.) มูลนิธิพิทักษสตรี 
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และ Thai PBS 

ผลลัพธ : 1. (ราง) คำแนะนำสำหรับพนักงานบริการทางเพศในการปองกันการติดเชื้อโควิด-19 
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส 

             2. (ราง) คำแนะนำสำหรับผูใชบริการทางเพศในการปองกันการติดเชื้อโควิด-19 โรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธและเอดส 
       4.13.5 ผลิตสื่อดานอนามัยการเจริญพันธุในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
       ผลลัพธ : สื ่อดานอนามัยการเจริญพันธุ การปองกัน ดูแล ชวยเหลือดานความรุนแรงทางเพศ 
ตอเด็กและสตรีในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 4 เรื่อง 
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5. ภาพกิจกรรม 

5.1 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2 ประชุมคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาอิสระดานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน  
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5.3 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุท่ีมีคุณภาพและ
เปนมิตร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

5.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ  
ในวัยรุน ฯ (ฉบับท่ี 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองมาตรฐานการดำเนินงานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ 
ในวัยรุนระดับอำเภอ/เขต 
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5.6 ประช ุมเช ิงปฏิบ ัต ิการปร ับปร ุงมาตรฐานการดำเน ินงานการปองกันและแกไขปญหา 
การตั้งครรภในวัยรุนระดับอำเภอใหเปนฉบับสมบูรณ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการรวบรวมการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับอำเภอ 

 

 
 
 
 

  
 

5.8 ประชุมทบทวนมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 
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5.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการใชโปรแกรมมาตรฐานบริการสุขภาพที่เปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน  
พ.ศ. 2563 แบบออนไลน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.10 ประชุมพิจารณาผลการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ. 2563 (ในระดับดีเดน) 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

5.11 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดำเนินการจัดบริการที่เปนมิตรสำหรับวัยรุนและ
เยาวชนและอำเภออนามัยการเจริญพันธุ 
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5.12 เยี ่ยมเสริมพลังนิเทศ ติดตาม โรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ. 2563 และอำเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.13 ประชุมหารือการจัดทำแบบสำรวจการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรของวัยรุน 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางรวบรวมการสำรวจการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรของวัยรุน 
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5.15 ประชุมหารือการจัดทำคำแนะนำดานอนามัยการเจริญพันธุ ในสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคโควิด-19 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.16 ประชุมหารือการจัดทำแนวทางการใหบริการสุขภาพที่เปนมิตรสำหรับวัยรุ นและเยาวชน 
ในสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.17 ประชุมหารือการจัดทำคำแนะนำการปองกัน ดูแล ชวยเหลือดานความรุนแรงทางเพศ 
ตอเด็กและสตรีในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
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5.18 ประชุมหารือจัดทำ (ราง) คำแนะนำสำหรับพนักงานบริการทางเพศ ในการปองกันการติดเชื้อ 
โควิด-19 และโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ปญหาอุปสรรค 

 6.1 การดำเนินงานในระดับสวนกลาง 
   6.1.1 ในการประชุมผานระบบวีดิทัศนทางไกล (Video Conference) ทำใหการสงเอกสาร
เบิกจายเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ที่เขารวมลาชา สงผลใหการรวบรวมเอกสารเบิกจายเงินของ
กิจกรรมโครงการลาชา 

6.1.2 การจัดประชุมในพื้นที่ ผู รับผิดชอบงานหลักในพื้นท่ีติดราชการอื่นดวน และมีการ
เปลี่ยนผูรับผิดชอบงานใหม ทำใหไมสามารถใหขอมูลการดำเนินงานท่ีครบถวนได 

6.1.3 ผูเขารวมประชุมจากหนวยงานอื่นติดภารกิจเรงดวน เชน งานดานโควิด-19 ทำใหไม
สามารถเขารวมประชุมแบบออนไลนได 

6.1.4 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมไมเปนไปตามแผนท่ีกำหนด 

6.2 การดำเนินงานในระดับพ้ืนท่ี 
6.2.1 พ้ืนท่ีประสบปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรมของพ้ืนท่ีไมเปนไปตามแผนท่ีกำหนด 
6.2.2 หนวยงานมีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบหรือผูปฏิบัติงาน จึงทำใหขาดความเชื่อมโยงและ 

ความตอเนื่องในการประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
แนวทางการแกไขปญหาอุปสรรค 

 1. กำหนดรายละเอียดเอกสารที่จะตองใชในการเบิกจายสำหรับผูเขารวมประชุมรูปแบบระบบ 
วีดิทัศนทางไกล (Video Conference) ใหชัดเจน และสื่อสารใหชัดเจนกับผูประสานงานกอนการประชุม 
 2. สงเอกสารประกอบการประชุมใหผูเขาประชุมไดศึกษาพิจารณารายละเอียดและใหขอคิดเห็นกอน
วันประชุม ผาน E-mail และ Line Application และการประสานขอมูลเพิ ่มเติมลวงหนาหรือภายหลัง 
การประชุม 
 3. ปรับรูปแบบ/แผนการดำเนินในพื้นที่ เชน การใชวิธีการประชุม นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน 
แบบออนไลน 

4. ทีมเลขาฯ ประสานขอมูลและสงตองานใหกับผูรับผิดชอบงานใหมของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือให
เกิดความเชื่อมโยงในการดำเนินงาน 
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5. ติดตามประสานและสงตอขอมูลและขอเสนอแนะที่ไดจากการประชุมใหคณะทำงานฯ ภายหลัง
เสร็จสิ้นการประชุม 

6. ปรับรูปแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

7. ปจจัยความสำเร็จ 
 8.1 การดำเนินงานในพื้นท่ีผู บริหารทุกภาคสวน ใหความสำคัญ มีนโยบายชัดเจน ภาคีเครือขาย
เขมแข็ง มองเปาหมายรวม 
 8.2 พื้นที่มีการวิเคราะหปญหาในพื้นที่และแกปญหาอยางตรงจุดผานเครือขายที่เขมแข็ง การใช
ปญหากำหนดเปนตัวชี้วัดของพ้ืนท่ี 
 8.3 ศูนยอนามัย มีการกระตุนเพื่อใหเกิดการดำเนินงานอยางตอเนื่อง และมีการติดตามผลการ
ดำเนินงานในเวทีตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และการติดตามประเมินผลของกรมอนามัย 
 8.4 ภาคีเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะ 
การพัฒนาองคความรูการดำเนินงานดานอนามัยการเจริญพันธุอยางเขมแข็ง 

8. นวัตกรรม/วิจัย  
   9.1 โปรแกรม Amphoe Online 
 9.2 โปรแกรม YFHS Application 
 9.3 มาตรฐานการดำเนินงานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับอำเภอ 
 9.4 มาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 
  
 

******************************************************************* 
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กลุมบริหารยุทธศาสตร 
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การเฝาระวังดานอนามยัการเจริญพันธุ  
ประจำปงบประมาณ 2564 

1. หลักการและเหตุผล    

 การเฝาระวังเปนเครื่องมือสำคัญที่ชวยในการติดตาม สังเกต พินิจพิจารณาลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ของการเกิด การกระจายของโรคหรือปญหาสาธารณสุข รวมทั ้งปจจัยที ่มีผลตอการเปลี ่ยนแปลงนั ้น ๆ  
อยางตอเนื ่อง ดวยกระบวนการที ่ เป นระบบ ประกอบดวย การรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะหแปลผล  
และกระจายขอมูลขาวสารสูผู ใชประโยชน เพื่อการวางแผน กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การประเมิน
มาตรการควบคุมปองกันโรค อยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

ขอมูลที่ไดจากการพัฒนาระบบเฝาระวังฯ มีความสำคัญเปนอยางยิ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนา
งานดานอนามัยการเจริญพันธุของประเทศไทยตอไป สำหรับในปงบประมาณ 2564 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ 
ไดดำเนินงานเฝาระวังดานอนามัยการเจริญพันธุ เพื่อพัฒนาระบบเฝาระวังการตั้งครรภแมวัยรุน ที่จะสะทอนให
เห็นสถานการณและแนวโนมของ การตั้งครรภแมวัยรุนในประเทศไทยที่ทันสมัยและทันตอเหตุการณ ซึ่งขอมูล
เหลานี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร วางแผนงาน และการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานดานอนามัยการเจริญพันธุของประเทศไทย ตอไป 

2. วัตถปุระสงค  
2.1 เพื ่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรมอนามัยและภาคีเครือขายในการดำเนินงานเฝาระวัง 

ดานอนามัยการเจริญพันธุ 

2.2 เพื ่ออธิบายลักษณะพื ้นฐานของแมวัยรุ นทางดานสังคม ผู ที ่เกี ่ยวของและผลกระทบของ 

การตั้งครรภในวัยรุน 

3. กิจกรรมการดำเนินงาน 
การเฝาระวังการตั้งครรภแมวัยรุน ปงบประมาณ 2564 

  1) พัฒนา ปรับปรุง โปรแกรมคอมพิวเตอรในการบันทึกขอมูลเฝาระวังการตั้งครรภแมวัยรุน 

2) สำรวจความตองการหนวยบริการท่ีสนใจเขารวมโครงการฯ ท้ังจังหวัดนำรองและจังหวัดใหม 

  3)  ดำเนินการเก็บขอมูลเฝาระวังการตั้งครรภแมวัยรุน พ.ศ. 2564  

                              (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564) 

4) วิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานเฝาระวังการตั้งครรภแมวัยรุน พ.ศ. 2564 

5) ติดตามการดำเนินการเก็บขอมูลเฝาระวังการตั้งครรภแมวัยรุน พ.ศ. 2564 

6) การออกแบบสื่อดิจิทัล infographic และจัดทำเอกสารรายงานเฝาระวังฯ 

4. ผลการดำเนินงาน 
 การเฝาระวังการตั้งครรภแมวัยรุน ปงบประมาณ 2564 
   ในป พ.ศ. 2564 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย ไดดำเนินการเก็บขอมูลเฝาระวัง
การตั้งครรภแมวัยรุ นที่มารับบริการตรวจหลังคลอดในสถานบริการ จำนวน 60 แหง ใน 25 จังหวัด ซึ่งมี 
แมวัยรุ นสัญชาติไทยมารับบริการหลังคลอดและยินยอมใหขอมูล จำนวนทั้งสิ ้น 287 ราย เพื ่อศึกษา
สถานการณการตั้งครรภในวัยรุน อธิบายลักษณะพื้นฐานทางดานสังคมของแมวัยรุนและผูที่เกี่ยวของ สาเหตุ 
ปจจัยท่ีเก่ียวของและผลกระทบของการตั้งครรภในวัยรุน ซ่ึงผลการศึกษาเปนดังนี้  
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ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของแมวัยรุน 
แมวัยรุนท่ีมารับบริการตรวจหลังคลอดท้ังหมดท่ียินยอมตอบแบบสอบถามโดยสมัครใจ จำนวน 287 ราย 

มีอายุเฉลี่ย 17.5 ป สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 93.0 และมีสถานภาพสมรสคู (ปจจุบันอยูกินดวยกัน) 
รอยละ 90.1 โดยรอยละ 85.9 เปนการอยูดวยกันแบบไมไดจดทะเบียนสมรส  
   สถานะการศึกษาและอาชีพของแมวัยรุน พบวา กอนตั้งครรภมีสถานะเปนนักเรียน นักศึกษา รอยละ 56.1 
แมวัยรุนที่เรียนในระบบการศึกษา หยุดเรียนหรือลาออก รอยละ 35.6 และหลังจากคลอดบุตร สวนใหญอยูบาน
เพื่อเลี้ยงดูบุตร รอยละ 52.6 และกลับมาเรียนในสถานศึกษาเดิมเพียง รอยละ 20.3 สวนแมวัยรุนกลุมท่ีกอน
ตั้งครรภท่ีไมไดเรียนพบวาสวนใหญไมไดประกอบอาชีพใด ๆ มากที่สุด รอยละ 44.4 รองลงมาคือ รับจาง
รายวัน รอยละ 25.4 ในขณะตั้งครรภแมวัยรุนไมไดประกอบอาชีพใด ๆ เพ่ิมข้ึนเปน รอยละ 57.9 แมวัยรุนสวน
ใหญมีรายได รอยละ 73.6 สำหรับกลุมท่ีมีรายไดนั้นเปนรายไดจากสามีหรือเพ่ือนชาย รอยละ 54.4 รองลงมาเปน
รายไดจากการทำงาน รอยละ 30.6 
  ขอมูลแมวัยรุนกับครอบครัว และบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
  สัมพันธภาพในครอบครัวของแมวัยรุน พบวา สวนใหญรูสึกวาอบอุนในครอบครัว รอยละ 89.1 โดยมี
บิดาและมารดาอยูรวมกัน รอยละ 58.5 สวนแมวัยรุนปจจุบันยังใชชีวิตรวมกันกับสามีหรือเพื่อนชาย รอยละ 
98.3โดยสามีหรือเพื่อนชายเปนวัยรุ นและเยาวชนต่ำกวา 25 ป รอยละ 83.1 มีประวัติการดื ่มเครื ่องดื่ม
แอลกอฮอลและการสูบบุหรี่ และปจจุบันยังคงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและสูบบุหรี่อยู รอยละ 51.4 และ 59.1 
ตามลำดับ สวนแมวัยรุนเองพบวาสวนใหญ ไมเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และไมเคยสูบบุหรี่ รอยละ 62.5  
และ 93.3 ตามลำดับแมวัยรุนมีเพ่ือนรุนราวคราวเดียวกันท่ีมีประวัติการตั้งครรภเม่ืออายุนอยกวา 20 ป สูงถึงรอย
ละ 82.3 และบุคคลท่ีแมวัยรุนปรึกษาเม่ือทราบวาตั้งครรภ คือบิดามารดาของตนเอง รอยละ 53.7 และบุคคลท่ี
ใหการดูแลในขณะแมวัยรุนตั้งครรภมากท่ีสุดเปนสามีหรือเพ่ือนชาย รอยละ 67.6  
  ประวัติการตั้งครรภ 
  แมวัยรุน รอยละ 65.6 ไมตั้งใจตั้งครรภครั้งนี้ และทุกกลุมอายุสวนใหญไมตั้งใจตั้งครรภ แมวัยรุนท่ีเปน
นักเรียน นักศึกษา และที่ไมใชนักเรียน นักศึกษา ไมตั้งใจตั้งครรภครั้งนี้สูงกวาถึงรอยละ 50  แมวัยรุนที่นับถือ
ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสตมีความตั้งใจในการตั้งครรภรอยละ  35.4 และ 25.0 ตามลำดับ แมวัยรุนท่ีไมตั้งใจ
ตั้งครรภไมมีการคุมกำเนิด รอยละ 44.2 เนื่องจากการมีเพศสัมพันธโดยไมไดตั้งใจ รอยละ 47.5 และไมรูจักวิธี
คุมกำเนิดรอยละ 28.8 สวนแมวัยรุนที่คุมกำเนิด สวนใหญเปนการคุมกำเนิดดวยวิธีชั่วคราว รอยละ 97.1 สวน
ยาฝงคุมกำเนิด มีเพียง รอยละ 3.0 สวนขอมูลการตั้งครรภและการฝากครรภ พบวาการตั้งครรภครั้งนี้เปนการ
ตั้งครรภซ้ำ รอยละ 9.1 โดยมีอายุเฉลี่ยเมื่อตั้งครรภครั้งแรกเทากับ 17 ป และฝากครรภครั้งแรกเมื่ออายุครรภ
เฉลี่ย 14 สัปดาห  
  ในดานขอมูลการดำเนินชีวิตของแมวัยรุนท่ีมารับบริการหลังคลอด พบวากอนตั้งครรภและหลังคลอด
อาศัยอยูกับบิดามารดามากท่ีสุด รอยละ 43.5 และ รอยละ 36.8 ตามลำดับ โดยหลังคลอดบุตร แมวัยรุนเปน
ผูดูแลหลักในการเลี้ยงดุบุตร รอยละ 85.5 โดยมีบิดามารดาของแมวัยรุนเองเปนผูชวยดูแลบุตร รอยละ 48.1 
รองลงมาเปนสามีหรือเพื่อนชาย รอยละ 45.2 แมวัยรุนหลังคลอดมีการคุมกำเนิด รอยละ 93.3 โดยสวนใหญ
เปนยาฝงคุมกำเนิด รอยละ 67.0 และยาฉีดคุมกำเนิด รอยละ 20.5 สวนในกลุมท่ีตัดสินใจไมคุมกำเนิด รอยละ 
6.7 เหตุผลเนื่องจากแยกทางกับสามีหรือเพื่อนชายและกังวลเรื่องผลขางเคียงของวิธีการคุมกำเนิด รอยละ 
21.1 และรอตรวจหลังคลอดบุตร  รอยละ 15.8  
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   ขอมูลการคลอดและสุขภาพของทารก อายุครรภขณะคลอด 37 สัปดาหขึ ้นไป รอยละ 90.7 โดย
คลอดปกติทางชองคลอด รอยละ 80.3 น้ำหนักทารกแรกเกิดมากกวา 2,500 กรัม ข้ึนไป รอยละ 87.0 สำหรับ
การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว พบวา รอยละ 92.3 แมวัยรุนเลี้ยงดูบุตรดวยนมแมเพียงอยางเดียวตลอด
ระยะเวลา 6 เดือนแมวัยรุนมีความมั่นใจในการเลี้ยงดูบุตรดวยตนเองรอยละ 96.1 โดยแมวัยรุนสวนใหญ
สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่ ในดานการเลี้ยงลูกดวยนมแม การสังเกตอาการผิดปกติของบุตร การ
พาไปรับวัคซีนตามนัด และการสงเสริมพัฒนาการได 
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5. ภาพกิจกรรม - 

6. ปญหาอุปสรรค 
 1) การเปลี่ยนผูรับผิดชอบในการดำเนินงานบอยครั้ง ทำใหเกิดความไมตอเนื่องในการทำงาน  
 2) ขอจำกัดดานขอมูล ความไมถูกตอง ครบถวนในการบันทึกขอมูลผานโปรแกรมคอมพิวเตอร 

7. ปจจัยความสำเร็จ 
 1) เกิดภาคีเครือขายในการดำเนินงานระหวางพ้ืนท่ี 
 2) การขยายพ้ืนท่ีการดำเนินงานการตั้งครรภแมวัยรุนใหครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ 
 3) (ราง) รายงานเฝาระวังการตั้งครรภแมวัยรุน พ.ศ. 2564 

8. นวัตกรรม/วิจัย - 
  

 

******************************************************************* 
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โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2564 

1. หลักการและเหตุผล 

            ประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 
เพื่อเปนกลไกหลักในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดำเนินงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อบูรณาการใหการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเปน
รูปธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยไดจัดทำยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั ้งครรภในวัยรุน
ระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ซึ่งกำหนดเปาหมายสำคัญในการลดอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ป 
ไมเกิน 0.5 ตอพัน และอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ไมเกิน 25 ตอพัน ใน พ.ศ. 2569 อีกท้ังยังมี
กลไกตามกฎหมายที ่ทำหนาที ่ตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั ้งครรภในวัยรุน 
พ.ศ. 2559 ไดแก คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั ้งครรภในวัยร ุ น คณะอนุกรรมการ 
ท่ีคณะกรรมการแตงตั้ง ตลอดจนคณะทำงานท่ีมีบทบาทหนาท่ีตางๆ ตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกไข
ปญหาการตั ้งครรภในวัยรุ น พ.ศ. 2559 ซึ ่งมีอธิบดีกรมอนามัยที่กฎหมายกำหนดใหเปนกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการ รวมไปถึงบทบาทของหนวยงานที่ชวยสงเสริมความรูความเขาใจแกประชาชน 
การพัฒนาศักยภาพผูเกี่ยวของในการสนับสนุนการดำเนินงานในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ 
ในวัยรุนทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ทั้งนี้ กรมอนามัยมีหนาที่รับผิดชอบภารกิจของคณะกรรมการ อันเปน
กลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุนและยุทธศาสตรการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น 
จึงตองมีการขับเคลื่อนกลไกตาง ๆ อยางตอเนื่องเพ่ือประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนใหเปนไปตามเปาหมาย จากการดำเนินงานที่ผานมาทำใหอัตราการคลอดในวัยรุนของประเทศลดลง
มาอยางตอเนื่อง จนขอมูลลาสุดใน พ.ศ. 2562 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ป เทากับ 1.1 ตอพัน 
และอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป เทากับ 31.3 ตอพัน (อัตราการคลอดฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. 2562)  

          ดังนั้น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ จึงไดจัดทำโครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานของภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน ซ่ึงจะนำไปสูผลสำเร็จตามเปาหมาย และบรรลุผลตามยุทธศาสตรตอไป 

2. วัตถุประสงค  
1. เพื่อขับเคลื่อนกลไกของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามกฎหมาย ในการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
2. เพื ่อผลักดันการดำเนินการตามยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภระดับชาติ  
พ.ศ. 2560-2569 ในพ้ืนท่ี 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ 
ในวัยรุน 
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในการดำเนินงานขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน 
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3. กิจกรรมการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 : การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการ

ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2560-2569 ในระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2560-2564) 
กิจกกรรมที่ 2 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ยุทธศาสตร

ท่ี 5 สงเสริมการบูรณาการการจัดการฐานขอมูล งานวิจัย และการจัดการความรู 
กิจกกรรมที่ 3 : การจัดทำและพัฒนาระบบฐานขอมูลยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการ

ตั้งครรภในวัยรุน (teen act indicators) 

4. ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 : การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน พ.ศ. 2560-2569 ในระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2560-2564) 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม ในกลุมเปาหมาย 3 กลุม  
        1.1 การรับรู ความคิดเห็น และการเขาถึงสิทธิตาม พ.ร.บ. การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ 
ในวัยรุนในกลุมวัยรุนอายุ 10-19 ป ในจังหวัดท่ีไดรับการสุมตัวอยาง จังหวัดละ 365 คน รวม 2,190 คน 
        1.2 การรับรู ความคิดเห็น และการเขาถึงสิทธิตาม พ.ร.บ. การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ 
ในกลุมวัยรุนท่ีตั้งครรภหรือคลอดบุตรกอนอายุครบ 20 ปบริบูรณ จังหวัดละ 40 คน รวม 240 คน 
        1.3 การดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับ
จังหวัด ในกลุมเลขานุการคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานครหรือผูชวยเลขาฯ จำนวน 77 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ    
        2.1 การสนทนากลุม (Focus group) เพื่อติดตามรายละเอียดการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุ น รวมกับผูแทนจากหนวยงานระดับจังหวัดของ 6 กระทรวงหลักภายใตยุทธศาสตรฯ 
ผูแทนจากสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัด และหนวยงานองคกรภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในระดับจังหวัดใน 6 
จังหวัดที่เปนพื้นที่ศึกษา ไดแก จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดชัยนาท จังหวัดสระแกว จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดเลย 
และจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดละ 20-40 คน  
        2.2 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เลขานุการคณะทำงานยุทธศาสตรการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน จำนวน 5 ยุทธศาสตร โดยมีผูรับการสัมภาษณยุทธศาสตรละ 1-2 คน 

กิจกกรรมที ่  2 : การขับเคล ื ่อนย ุทธศาสตร การปองกันและแกไขป ญหาการตั ้ งครรภ ในว ัยรุน            
ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมการบูรณาการการจัดการฐานขอมูล งานวิจัย และการจัดการความรู 

จัดประชุมคณะทำงานสงเสริมการบูรณาการการจัดการฐานขอมูล งานวิจัยและการจัดการความรู 
ภายใตคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน จำนวน 3 ครั้ง 
เพื่อนำเสนอความกาวหนาผลการดำเนินงานของยุทธศาสตรที่ 5 พิจารณาแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรสงเสริม
การบูรณาการการจัดการฐานขอมูล งานวิจัยและการจัดการความรู ระยะ 5 ป ทบทวนตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 5 
และการพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมขอมูลยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

กิจกกรรมท่ี 3 : การจัดทำและพัฒนาระบบฐานขอมูลยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ 
ในวัยรุน (teen act indicators) 
      มีการจัดทำและพัฒนาระบบฐานขอมูลยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
(teen act indicators) เพื่อรวบรวมขอมูลตัวชี้วัดทั้ง 5 ยุทธศาตร และไดมีการจัดประชุมรวมกับเจาภาพ
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ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนา
ระบบฐานขอมูล จำนวน 3 ครั้ง รวมท้ังชี้แจงการเก็บรวบรวมขอมูลตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรฯ ไปยังหนวยงาน
ในระดับจังหวัด 

5. ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1 : การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน พ.ศ. 2560-2569 ในระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2560-2564) 

 

 

 

 

กิจกกรรมท่ี 2 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน  ยุทธศาสตรท่ี 5 
สงเสริมการบูรณาการการจัดการฐานขอมูล งานวิจัย และการจัดการความรู 

 

 
 

 

 

กิจกกรรมท่ี 3 : การจัดทำและพัฒนาระบบฐานขอมูลยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ 
ในวัยรุน (teen act indicators) 
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6. ปญหาอุปสรรค 
       1. เนื ่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 
2019 : COVID-19) ทำใหการดำเนินงานบางกิจกรรมตองเลื่อนออกไปหรือไมสามารถดำเนินการได 
       2. การประสานงานหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อการติดตามผลการดำเนินงาน/ขอมูลตัวชี้วัดมีความ
ยากลำบาก รวมถึงการท่ีบางหนวยงานมีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบหรือผูปฏิบัติงาน 

7. ปจจัยความสำเร็จ 
      1. ผูบริหารสวนกลางและพ้ืนท่ีใหความสำคัญการดำเนินงาน การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พรบ. การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน  
       2. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการดำเนินงานในระดับจังหวัดและระดับเขตอยางตอเนื่อง 
       3. มีเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีหลากหลายชองทางในการสื่อสารและทำงานรวมกับภาคีเครือขาย เชน การ
สื่อสารผานทาง Line หรือการประชุมผานระบบ video conference 

8. นวัตกรรม/วิจัย - 
 

 

******************************************************************* 
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“โครงการการพัฒนาและสงเสรมิการเกิดอยางมีคุณภาพและถวนหนา”  
(Safe Birth for All) 

1. หลักการและเหตุผล 

ปจจ ุบ ันการดำเน ินงานดานการเสร ิมสร างส ุขภาพและการสร างความรอบร ู ด านส ุขภาพ           
(Health Literacy) นับวามีความสำคัญที่ถือเปนแนวคิดใหมสำหรับการเอื้ออำนวยใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ดวยตนเอง โดยไดมีการกำหนดยุทธศาสตรเรงรัดการเสริมสรางความรอบรู ด านสุขภาพคนไทยเชิงรุก           
อยูในแผนพัฒนายุทธศาสตรสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีเปาหมายเพิ่มระดับความ
รอบรูดานสุขภาพของคนไทยใหอยูในระดับดีมากเพิ่มขึ้นรอยละ 25 (กระทรวงสารณสุข, 2560) ประเทศไทย
ไดมีความตื่นตัวในเรื่องการสรางความรอบรูดานสุขภาพอยางกวางขวาง และมีขอมูลการสำรวจความรอบรู
ดานสุขภาพของประชาชนไทยในหลายกลุม แตยังไมมีรูปแบบหรือระบบขอมูลความรอบรู ดานสุขภาพ          
ที่ถูกตอง นาเชื่อถือ ทันสมัย และการเขาถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุที่ครอบคลุม     
อีกท้ังขอมูลมีกระจายในหลายแหลง ทำใหการเขาถึงขอมูลที่ถูกตองคอนขางยากสำหรับวัยรุน ไมทันสมัยและ
ไมตอบสนองตอผูใชงานหรือภาคีเครือขายที่ตองการใชขอมูลดานสุขภาพในวัยรุน ซึ่งทำใหขอมูลสุขภาพ        
ท่ีมีถูกนำไปใชใหเกิดประโยชนไดนอย  

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย จึงไดพัฒนาระบบ Teenage Digital Health Platform ให
เปนชองทางที่อำนวยความสะดวกในการเขาถึงแหลงขอมูลดานสุขภาพวัยรุน เพื่อยกระดับความรอบรูดาน
สุขภาพ และสงเสริมการเขาถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุสำหรับวัยรุนและเยาวชน ใหมี
ความครอบคลุมของขอมูล ทันสมัย ตอบสนองตอผูใชงานและภาคีเครือขาย ทำใหสามารถนำเขาขอมูลดาน
สุขภาพในวัยรุนไปใชประโยชนหรือนำขอมูลที่มีอยูมาใชวิเคราะหและวางแผนการดำเนินงานใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาในแตละดาน เพื่อรองรับใหทันตอการเขาสูวัยรุนของเยาวชนไทย และลดความเสี่ยงตอการเกิด
พฤติกรรมทางเพศที่จะนำไปสูปญหาที่ตามมาไมวาจะเปนการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส และท่ี
สำคัญคือการตั้งครรภไมพึงประสงคในวัยรุนท่ียังคงเปนปญหาสำคัญของประเทศ   

2. วัตถปุระสงค  
  2.1  เพื่อพัฒนาระบบ Teenage Digital Platform โดยผาน Line official Teen club เพื่อใหเปน
ชองทางในการสื่อสารขอมูล ความรู ในดานสุขภาพ สุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุใหแกวัยรุนและ
เยาวชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.2 เพ่ือปองกัน และ/หรือ ลดการตั้งครรภซ้ำในวัยรุนรวมท้ังการสงเสริมการเขาถึงการใชวิธีคุมกำเนิด
ชนิดก่ึงถาวรโดยสมัครใจ   

3. กิจกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนา Teenage Digital Platform ผาน Line official Teen  
1.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาเนื้อหาวิชาการดานอนามัยการเจริญพันธุเพื่อใชในการ

ผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาระบบ Teenage Digital Platform 

ผานชองทาง Line official Teen club เพ่ือการขยายตอการดำเนินงาน 
1.3 ประชุมติดตามการดำเนินงาน Line Official Teen club 
1.4 ตรวจสอบเนื้อหาวิชาการ 
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กิจกรรมที ่ 2 : การพัฒนาแบบคัดกรองและแนวทางการชวยเหลือตลอดจนการสงตอเพ่ือ          
รับบริการท่ีเหมาะสม 

2.1 พัฒนาแบบคัดกรองในรูปแบบ interactive ในการประเมินสุขภาพวัยรุน  

  กิจกรรมท่ี 3 : การผลิตสื่อและสิ่งพิมพตาง ๆ  
                    3.1 ผลิตสื่ออินโฟกราฟกเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพวัยรุน การดูแลชวยเหลือ และการสงตอ 
     3.2 ผลิตสื่อโมชั่นกราฟกเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพวัยรุน การดูแลชวยเหลือ และการสงตอ 
    3.3 ผลิตสื่อคลิปวิดิโอเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพวัยรุน การดูแลชวยเหลือ และการสงตอ 
     3.4  สื่อพ้ืนเมืองในการสงเสริมการใหบริการยาฝงคุมกำเนิด 

4. ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนา Teenage Digital Platform ผาน Line official Teen  
  1.1. มีการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาเนื้อหาวิชาการดานอนามัยการเจริญพันธุเพื่อใชในการ
ผลิตสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 5 ครั้ง เพื่อเตรียมขอมูลในการออกแบบและผลิตสื่อการประชาสัมพันธในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน Infographic, Clip Video และ Motion Graphic  โดยไดแผนและประเด็นเนื้อหาทางวิชาการท่ี
ใชในการผลิตสื ่อมัลติมีเดียในการประชาสัมพันธุ ผาน Line official Teen club เนื ้อหาทางวิชาการ 
องคความรูดานอนามัยการเจริญพันธุ/ความรอบรูดานสุขภาพสำหรับวัยรุนที่มีความครอบคลุมทุกประเด็น  
มีความถูกตอง เหมาะสม และมี content ท่ีนาสนใจ 
  1.2 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาระบบ Teenage Digital Platform 
ผานชองทาง Line official Teen club เพื ่อการขยายตอการดำเนินงาน และมีการพัฒนาแบบคัดกรอง
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน และแบบสำรวจความรอบรูดานเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา
และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในการจัดทำแบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน และแบบสำรวจความรอบรู
ดานเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต และหาแนวทางการชวยเหลือสงตออยางเปนระบบ และชี้แจงศูนยอนามัยทุก
แหง สสม. และภาคีเครือขาย ในการนำไปปรับใชในการดำเนินงานในระดับพ้ืนท่ี 
  1.3  มีการประชุมติดตามการดำเนินงาน Line Official Teen club จำนวน 4 ครั้ง ในการติดตาม
การดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาระบบและขับเคลื่อนการดำเนินงาน Line Official Teen Club และ
รายงานความกาวหนาการดำเนินงานในแตละไตรมาส 
  1.4  มีการจางเหมาบริการในการตรวจสอบเนื้อหาวิชาการและผลิตเนื้อหาวิชาการที่สอดคลองกับ
สถานการณอนามัยการเจริญพันธุ ขอมูลดานสุขภาพ สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุตามประเด็น ดังนี้
เพศวิถีศึกษา/ทักษะชีวิตและการปองกันตนเอง การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด การยุติการตั้งครรภ
กฎหมาย และสิทธิตางๆ ของวัยรุน การเกิดมีคุณภาพ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ/โรคท่ัวไป เรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
ใหถูกตอง สมบูรณเปนปจจุบัน เพื่อเปนขอมูลสำหรับผลิตสื่อรูปแบบตางๆ ในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารเพ่ือสรางความรอบรูใหแกวัยรุนและเยาวชนตอไป 

กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาแบบคัดกรองและแนวทางการชวยเหลือตลอดจนการสงตอเพื่อรับบริการ  
ท่ีเหมาะสม 
       การจัดทำและพัฒนาแบบคัดกรองในการประเมินสุขภาพสำหรับวัยรุ น จำนวน 2 เรื ่อง ไดแก  
แบบประเมินความรอบรูดานเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประกอบดวย ความรอบรูเรื่องเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตทักษะชีวิตในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน และแบบประเมินสุขภาพ พฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ ภาวะซึมเศราและการกระทำรุนแรง เพื่อนำขอมูลไปพัฒนาแนวทางการสรางเสริมความรอบรู
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ดานสุขภาพเรื่องเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิต และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงทางเพศ
ของวัยรุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ี 3 : การผลิตส่ือและส่ิงพิมพตาง ๆ  
        มีการจัดทำและผลิตสื่อเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพวัยรุน การดูแลชวยเหลือและการสงตอในรูปแบบ
อินโฟกราฟก จำนวน 24 เรื่อง  โมชั่นกราฟก จำนวน 12 เรื่อง คลิปวิดิโอ จำนวน 6 เรื่อง และการผลิตสื่อ
พื้นเมืองในการสงเสริมการใหบริการยาฝงคุมกำเนิด โดยใหโรงพยาบาล 6 แหง ดำเนินการในการผลิตสื่อ
พ้ืนเมืองใหสอดคลองและตรงกับความตองการของพ้ืนท่ี 

5. ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนา Teenage Digital Platform ผาน Line official Teen  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาแบบคัดกรองและแนวทางการชวยเหลือตลอดจนการสงตอเพ่ือรับบริการท่ีเหมาะสม 
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กิจกรรมท่ี 3 : การผลิตสื่อและสิ่งพิมพตาง ๆ (อินโฟกราฟก/ โมชั่นกราฟก/ คลิปวิดิโอ/ สื่อพ้ืนเมือง) 

 

 

  

 

 

 

             คลิปวิดิโอ : การเขาสูวัยรุนของเด็กหญิง                             โมช่ันกราฟก : วิธีคุมกำเนิดดวยยาเมด็คุมกำเนิด 

          

 

 

 

6. ปญหาอุปสรรค 
         เนื ่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 
2019 : COVID-19) ทำใหการดำเนินงานบางกิจกรรมตองเลื่อนออกไปและไมสามารถดำเนินการไดจึงตองมี
การปรับรูปแบบกิจกรรม 

7. ปจจัยความสำเร็จ 
      1. ภาคีเครือขาย 6 กระทรวง ภายใตพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
พ.ศ. 2559  (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม) และภาคี
เครื่อขายอ่ืน ๆ ใหความสำคัญและรวมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือสรางการเขาถึงในระดับตาง ๆ  
       2. การมีเวทีรับฟงขอแสนอและและความคิดเห็นตอการพัฒนา Line Official Teen Club ของตัวแทน
เด็กและเยาววชนในทุกระดับในการเชื่อมตอระบบบริการตางๆ อยางเบ็ดเสร็จและสมบูรณ ตอบสนองความ
ตองการของวัยรุนอยางแทจริง 
       3. การมีเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีหลากหลายชองทางในการสื่อสารและทำงานรวมกับภาคีเครือขาย เชน 
การสื่อสารผานทาง Line หรือการประชุมผานระบบ video conference 

8. นวัตกรรม/วิจัย - 

 

 

******************************************************************* 
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สวนที่ 4 
ภาคผนวก 
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รายละเอียดตัวช้ีวัด 
ระบบเฝาระวังดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมกรมอนามัย ป 2564 

***Freeze ขอ้มลูทกุวนัที่ 16 ของทกุเดือน*** 

1. การเฝาระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป (adjusted) 

ประเด็นยุทธศาสตร 1. สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย  
1.3 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุท่ีเหมาะสมสำหรับวัยรุน 

เปาประสงคยุทธศาสตร วัยรุนมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุท่ีเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด 1. การเฝาระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป (adjusted) 
คำนิยาม จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู หญิงอายุ 15-19 ปจากขอมูลในระบบ HDC      

ตอจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน 
มิติขอมูล 
 
 
 
 

 Risk Factors (ปจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปจจัยการปองกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการสงเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลัพธทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบตอการดำรงชีวิต) 

เกณฑเปาหมาย ไมเกิน 27 ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป  1,000 คน (ปรับเปาหมายใหมใน      
ป 2564) 

วัตถุประสงค เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
ประชากรกลุมเปาหมาย ผูหญิงอายุ 15 – 19 ป ท่ีมีการคลอดบุตรมีชีพในระหวางปท่ีทำการเก็บขอมูล 
วิธีการจัดเก็บขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลจากผูหญิง อายุ 15 – 19 ป ท่ีมีในแฟม Labor  
แหลงขอมูล ขอมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการขอมูล 1 A = จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ป (จากแฟม Labor)   

ดูขอมูลจากจำนวนเด็กเกิดมีชีพ (LBORN)  
และเปนประชากร TypeArea(PERSON) =1,3 ของเขตท่ีรับผิดชอบ 

รายการขอมูล 2 B = จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ป ท้ังหมด ในเขตรับผิดชอบ 
(เฉพาะประชากร TypeArea(PERSON) =1,3)  

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด 1 (A/B)  X 1,000= อัตราการคลอด HDC 
รายการขอมูล adjusted a : คา adjusted = อัตราคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปจากฐานทะเบียนราษฎรป พ.ศ.

2562 / อัตราคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปจากฐานขอมูล HDC ปงบประมาณ      
พ.ศ.2563 

  b : อัตราการคลอดจากระบบ HDC ปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับเปนอัตราการ
คลอด ณ สิ้นสุดไตรมาสท่ี 4 ของปงบประมาณ) 
ไตรมาสท่ี 1 = อัตราคลอด HDC X 4/1 
ไตรมาสท่ี 2 = อัตราคลอด HDC X 4/2 
ไตรมาสท่ี 3 = อัตราคลอด HDC X 4/3 
ไตรมาสท่ี 4 = อัตราคลอด HDC X 4/4 
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สูตรคำนวณตัวช้ีวัด 2 
การเฝาระวังอัตราการ
คลอดในหญิงอายุ 15-19 
ป (adjusted)  

a X b= การเฝาระวังอัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ป (adjusted) 

ระยะเวลาประเมินผล สำนักอนามัยการเจริญพันธุ เปนผูวิเคราะหขอมูลและรายงานผลทุก 3 เดือน 
เกณฑการประเมิน : พ.ศ. 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

27 27 27 27 
 
หนวยงานจัดเก็บขอมูล สำนักอนามัยการเจริญพันธุ 
วิธีการประเมินผล :  ใชขอมูลจากขอมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 

ประมวลผลทุก 3 เดือน 
เอกสารสนับสนุน :  ฐานขอมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน          

Baseline data หนวยวัด 
อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ป 

ในรอบปงบประมาณ (พ.ศ.) 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

- อัตราการคลอด
ในหญิงอายุ 15-19 
ป (ฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร) 

อัตราตอประชากร
หญิงอายุ 15-19 
ป 1,000 คน  

51.2 47.9 44.3 42.5 39.6 35.0 31.3 - 

- การเฝาระวัง
อัตราการคลอด
ในหญิงอายุ 15-
19 ปในระบบ 
HDC 

อัตราตอประชากร
หญิงอายุ 15-19 
ป 1,000 คน 
 

26.2 30.9 32.1 31.1 32.6 35.5 28.72 29.01* 

 * ขอมูลจากระบบ HDC   ขอมูลจากระบบ HDC ไตรมาส 4 ณ 3 ธ.ค. 2563 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

นางปยะรัตน  เอ่ียมคง         โทร 0 2590 4168 โทรสาร 02 590 4163 
นางสาวพิมลพร ธิชากรณ      โทร 0 2590 4167 โทรสาร 02 590 4163 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทำขอมูล(ระดับ
สวนกลาง) 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย รวมกับ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ            
และการสื่อสาร และกองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

นางปยะรัตน  เอ่ียมคง  โทร 0 2590 4168          โทรสาร 02-590-4168 
Email : am-piyarat@hotmail.com 
นางสาวพิมลพร ธิชากรณ      โทร 0 2590 4167 โทรสาร 02 590 4163 
Email : phimonthicha@gmail.com 
นางสาวอารีรัตน จันทรลำภู โทร 0 2590 4167      โทรสาร 02-590-4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com 
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หนวยงานนำเขาขอมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานขอมูล HDC  
หนวยงานนำเขาขอมูล
สวนกลาง / ช่ือ
ผูรับผิดชอบ  
โทรศัพท / โทรสาร 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นางสาวอารีรัตน จันทรลำภ ูสำนักอนามัยการเจริญพันธุ  โทร 0 2590 4167      
โทรสาร 02-590-4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com (ขอมูลอัตราการคลอดจากฐานทะเบียน
ราษฎรรายเขตสุขภาพ) 

หนวยงานนำเขาขอมูล  
สวนภูมิภาคช่ือ
ผูรับผิดชอบ  
โทรศัพท / โทรสาร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานขอมูล HDC 

การนำขอมูลไปใช
ประโยชน 

เพ่ือติดตามสถานการณการคลอดในกลุมวัยรุนอายุ 15-19 ป  

การเผยแพรขอมูล - การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย 
- การรายงานขอมูลตัวชี้วัดตามคำรับรอง กพร.  พ.ศ. 2564 
- การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2564 
- การประชุมวิชาการดานอนามัยการเจริญพันธุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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2. การเฝาระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ป (adjusted) 

ประเด็นยุทธศาสตร 1. สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย  
1.3 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุท่ีเหมาะสมสำหรับวัยรุน 

เปาประสงคยุทธศาสตร วัยรุนมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุท่ีเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด 2. การเฝาระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ป (adjusted) 
คำนิยาม จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผูหญิงอายุ 10-14 ปจากขอมูลในระบบ HDC ตอ

จำนวนประชากรหญิงอายุ 10-14 ป 1,000 คน 
มิติขอมูล 
 
 
 
 

 Risk Factors (ปจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปจจัยการปองกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการสงเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลัพธทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบตอการดำรงชีวิต) 

เกณฑเปาหมาย ไมเกิน 1.0 ตอประชากรหญิงอายุ 10-14 ป  1,000 คน  
วัตถุประสงค เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
ประชากรกลุมเปาหมาย ผูหญิงอายุ 10-14 ป ท่ีมีการคลอดบุตรมีชีพในระหวางปท่ีทำการเก็บขอมูล 
วิธีการจัดเก็บขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลจากผูหญิง อายุ 10-14 ป ท่ีมีในแฟม Labor  
แหลงขอมูล ขอมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการขอมูล 1 A = จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 10-14 ป (จากแฟม Labor)   

ดูขอมูลจากจำนวนเด็กเกิดมีชีพ  (LBORN) 
และเปนประชากร TypeArea(PERSON) =1,3 ของเขตท่ีรับผิดชอบ  

รายการขอมูล 2 B = จำนวนหญิงอายุ 10-14 ป ท้ังหมด ในเขตรับผิดชอบ 
(เฉพาะประชากร TypeArea(PERSON) =1,3) 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด 1 (A/B)  X 1,000= อัตราการคลอด HDC 
รายการขอมูล 
adjusted 

a : คา adjusted = อัตราคลอดในหญิงอายุ 10-14 ปจากฐานทะเบียนราษฎร ป พ.ศ.
2562 /อัตราคลอดในหญิงอายุ 10-14 ปจากฐานขอมูล HDC ปงบประมาณ พ.ศ.
2563 

  b : อัตราการคลอดจากระบบ HDC ปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับเปนอัตราการ
คลอด ณ สิ้นสุดไตรมาสท่ี 4 ของปงบประมาณ) 
ไตรมาสท่ี 1 = อัตราคลอด HDC X 4/1 
ไตรมาสท่ี 2 = อัตราคลอด HDC X 4/2 
ไตรมาสท่ี 3 = อัตราคลอด HDC X 4/3 
ไตรมาสท่ี 4 = อัตราคลอด HDC X 4/4 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด 2 

การเฝาระวังอัตราการ

คลอดในหญิงอายุ 10-14 

ป (adjusted) 

a X b= การเฝาระวังอัตราการคลอดในหญิงอายุ 10-14 ป (adjusted) 

ระยะเวลาประเมินผล สำนักอนามัยการเจริญพันธุ เปนผูวิเคราะหขอมูลและรายงานผลทุก 3 เดือน 
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เกณฑการประเมิน : พ.ศ. 2564 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1 1 1 1  
หนวยงานจัดเก็บขอมูล สำนักอนามัยการเจริญพันธุ 
วิธีการประเมินผล :   ใชขอมูลจากขอมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 

ประมวลผลทุก 3 เดือน 
 

เอกสารสนับสนุน :  ฐานขอมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน         
 

Baseline data หนวยวัด 
อัตราการคลอดในหญิงอายุ 10-14 ป 

ในรอบปงบประมาณ (พ.ศ.) 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

อัตราการคลอดใน
หญิงอายุ 10-14 ป 
(ฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร)  

อัตราตอ
ประชากรหญิง
อายุ 10-14 ป 
1,000 คน  

1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 - 

- การเฝาระวัง
อัตราการคลอดใน
หญิงอายุ 10 -14 ป
ในระบบ HDC 
 

อัตราตอ
ประชากรหญิง
อายุ 10-14 ป 
1,000 คน 

0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.24 1.02 0.94* 

*ขอมูลจากระบบ HDC   ขอมูลจากระบบ HDC ไตรมาส 4 ณ 3 ธ.ค.2563 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

นางปยะรัตน  เอ่ียมคง    โทร 0 2590 4168 โทรสาร 02 590 4163 
นางสาวพิมลพร ธิชากรณ      โทร 0 2590 4167 โทรสาร 02 590 4163 
 

หนวยงานประมวลผล     

และจัดทำขอมูล          

(ระดับสวนกลาง) 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย รวมกับ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และกองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงาน

ผลการดำเนินงาน 

นางปยะรัตน  เอ่ียมคง    โทร 0 2590 4168  โทรสาร 02-590-4163 
Email : am-piyarat@hotmail.com 
นางสาวพิมลพร ธิชากรณ      โทร 0 2590 4167 โทรสาร 02 590 4163 
Email : phimonthicha@gmail.com 
นางสาวอารีรัตน จันทรลำภู โทร 0 2590 4167      โทรสาร 02-590-4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com 
 

หนวยงานนำเขาขอมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานขอมูล HDC  
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หนวยงานนำเขาขอมูล
สวนกลาง / ช่ือ
ผูรับผิดชอบ  
โทรศัพท / โทรสาร 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นางสาวอารีรัตน จันทรลำภ ูสำนักอนามัยการเจริญพันธุ  โทร 0 2590 4167      
โทรสาร 02-590-4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com (ขอมูลอัตราการคลอดจากฐานทะเบียน
ราษฎรรายเขตสุขภาพ) 

หนวยงานนำเขาขอมูล
สวนภูมิภาค ช่ือ
ผูรับผิดชอบ  
โทรศัพท / โทรสาร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานขอมูล HDC 

การนำขอมูลไปใช
ประโยชน 

เพ่ือติดตามสถานการณการคลอดในกลุมวัยรุนอายุ 10-14 ป  

การเผยแพรขอมูล การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย 
การรายงานขอมูลตัวชี้วัดตามคำรับรอง กพร.  พ.ศ. 2564  
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
การประชุมวิชาการดานอนามัยการเจริญพันธุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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3. รอยละการตั้งครรภซ้ำในหญิงอายุนอยกวา 20 ป 

ประเด็นยุทธศาสตร 1. สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย  

1.3 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุท่ีเหมาะสมสำหรับวัยรุน 

เปาประสงคยุทธศาสตร วัยรุนมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุท่ีเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด 3. รอยละการตั้งครรภซ้ำในหญิงอายุนอยกวา 20 ป 

คำนิยาม 

  

รอยละของหญิงอายุนอยกวา 20 ปที ่ตั ้งครรภตั ้งแตครั ้งที ่ 2 ขึ ้นไปตอจำนวน      

หญิงอายุนอยกวา 20 ปที ่มารับบริการดวยเรื ่องการคลอดทั ้งการคลอดมีชีพ        

การคลอดไรชีพและการแทงทุกประเภท 

มิติขอมูล 
 
 
 
 

 Risk Factors (ปจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปจจัยการปองกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการสงเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลัพธทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบตอการดำรงชีวิต) 

เกณฑเปาหมาย ไมเกินรอยละ 13.5  
วัตถุประสงค เพ่ือติดตามการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภซ้ำในวัยรุน 
ประชากรกลุมเปาหมาย หญิงอายนุอยกวา 20 ป ท่ีมารับบริการอันเนื่องมาจากสิ้นสุดการตั้งครรภดวยการ

คลอดท้ังการคลอดมีชีพ การคลอดไรชีพ และการแทงทุกประเภท ในระหวางปท่ีทำ
การเก็บขอมูล ท่ีเปนการตั้งครรภตั้งแตครั้งท่ี 2 เปนตนไป 

วิธีการจัดเก็บขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล หญิงอายนุอยกวา 20 ป ท่ีมารับบริการเนื่องมาจากสิ้นสุดการ
ตั้งครรภ ดวยเรื่องการคลอด และการแทงในสถานบริการสาธารณสุข  

แหลงขอมูล ระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการขอมูล 1 A = จำนวนหญิงอายนุอยกวา 20 ป ท่ีมารับบริการดวยการคลอด/แทงบุตร จาก

แฟม LABOR โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
    - การตั้งครรภสิ้นสุดลง(คลอด/แทงบุตร)ในชวงเวลาท่ีกำหนด BTYPE(LABOR) =1-6 
    - อายุนอยกวา 20 ป ณ วันท่ีการตั้งครรภสิ้นสุด 
      BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปดเศษลง < 20 ป  

    - เปนการตั้งครรภครั้งท่ี 2 ข้ึนไป GRAVIDA(LABOR) ≥ 2 
    - นับเปนจำนวนผูมารับบรกิาร (ตัดความซ้ำซอนดวย CID + BDATE) 
    - เปนประชากร TypeArea(PERSON) =1,3 ของเขตท่ีรับผิดชอบ 

รายการขอมูล 2 B = จำนวนหญิงอายนุอยกวา 20 ป ท่ีมารับบริการดวยการคลอด/แทงบุตร จาก
แฟม LABOR โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
    - การตั้งครรภสิ้นสุดลง(คลอด/แทงบุตร)ในชวงเวลาท่ีกำหนด BTYPE(LABOR) =1-6 
    - อายุนอยกวา 20 ป ณ วันท่ีการตั้งครรภสิ้นสุด 
      BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปดเศษลง < 20 ป  
    - นับเปนจำนวนผูมารับบรกิาร (ตัดความซ้ำซอนดวย CID + BDATE)  
    - เปนประชากร TypeArea(PERSON) =1,3 ของเขตท่ีรับผิดชอบ 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  (A/B)  X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 1 เดือน 
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เกณฑการประเมิน : พ.ศ. 2564 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

13.5 13.5 13.5 13.5 
 

วิธีการประเมินผล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเก็บรวบรวมขอมูลของแตละจังหวัด และรายงาน
ขอมูลในระบบฐานขอมูล Health Data Center ทุก 1 เดือน 

เอกสารสนับสนุน 
 

ระบบการรายงาน Health Data Center จากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน         
Baseline data หนวยวัด รอยละการตั้งครรภซ้ำในหญิงอายุนอยกวา 20 ป 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
รอยละการตั้งครรภซ้ำใน
หญิงอายุนอยกวา 20 ป  

รอยละ  18.06 17.77 17.87 17.03 16.04 14.94 14.42* 

*ขอมูล จากระบบ HDC (ขอมูล ณ 3 ธ.ค. 2563) 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /  
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

นางปยะรัตน  เอ่ียมคง    โทร 0 2590 4168 โทรสาร 02 590 4163 
นางสาวพิมลพร ธิชากรณ      โทร 0 2590 4167 โทรสาร 02 590 4163 

หนวยงานประมวลผล
และจัดทำขอมูล(ระดับ
สวนกลาง) 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย รวมกับ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และกองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

นางปยะรัตน  เอ่ียมคง          โทร 0 2590 4168     โทรสาร 02-590-4163 
Email : am-piyarat@hotmail.com 
นางสาวพิมลพร ธิชากรณ      โทร 0 2590 4167    โทรสาร 02 590 4163 
Email : phimonthicha@gmail.com 
นางสาวอารีรัตน จันทรลำภ ู   โทร 0 2590 4167      โทรสาร 02-590-4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com 

หนวยงานนำเขาขอมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานขอมูล HDC  
หนวยงานนำเขาขอมูล
สวนกลาง/ช่ือ
ผูรับผิดชอบ  
โทรศัพท / โทรสาร 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นางสาวอารีรัตน จันทรลำภ ูสำนักอนามัยการเจริญพันธุ  โทร 0 2590 4167      
โทรสาร 0 2590 4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com (ขอมูลอัตราการคลอดจากฐานทะเบียน
ราษฎรรายเขตสุขภาพ) 

หนวยงานนำเขาขอมูล
สวนภูมิภาค/ช่ือ
ผูรับผิดชอบ โทรศัพท / 
โทรสาร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานขอมูล HDC  

การนำขอมูลไปใช
ประโยชน 

นำขอมูลไปใชในกาวางแผนและติดตามการแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน            
และการตั้งครรภซ้ำในวัยรุน 

 

mailto:am-piyarat@hotmail.com
mailto:phimonthicha@gmail.com
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4. ร อยละของหญิงอาย ุน อยกว า 20 ป   ท ี ่ ได ร ับบร ิการค ุมกำเน ิดหล ังคลอดหร ือหล ั งแท ง                            
(จำแนกรายวิธี 7 วิธี) 

ประเด็นยุทธศาสตร 1. สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย  
1.3 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุท่ีเหมาะสมสำหรับวัยรุน 

เปาประสงคยุทธศาสตร วัยรุนมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุท่ีเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด 4. รอยละของหญิงอายุนอยกวา 20 ป ที่ไดรับบริการคุมกำเนิดหลังคลอดหรือ
หลังแทง (จำแนกรายวิธี 7 วิธี) 

คำนิยาม รอยละของหญิงอายุนอยกวา 20 ป ท่ีไดรับบริการคุมกำเนิดดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
ดังตอไปนี้ ไดแก 1) ยาเม็ดคุมกำเนิด 2) ยาฉีดคุมกำเนิด 3) หวงอนามัย 4) ยาฝง
คุมกำเนิด 5) ถุงยางอนามัย 6) หมันชาย และ7) หมันหญิง ภายใน 42 วันหลัง
คลอดหรือหลังแทง ตอหญิงอายุนอยกวา 20 ป ท่ีมารับบริการดวยเรื่องคลอดหรือ
แทงบุตรท้ังหมด 

มิติขอมูล 
 
 
 
 

 Risk Factors (ปจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปจจัยการปองกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการสงเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลัพธทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบตอการดำรงชีวิต) 

เกณฑเปาหมาย ยาฝงคุมกำเนิดและหวงอนามัย รวมกันไมนอยกวารอยละ 30 

วัตถุประสงค เพ่ือติดตามขอมูลการเขาถึงบริการคุมกำเนิดดวยวิธีสมัยใหมในกลุมวัยรุนอายุ 20 ป    

หลังคลอดหรือหลังแทง 

ประชากรกลุมเปาหมาย หญิงอายุนอยกวา 20 ป หลังคลอดหรือแทงบุตรในระหวางปท่ีทำการเก็บขอมูล 
และไดรับบริการคุมกำเนิดดวยวิธคุีมกำเนิดตางๆ ดังตอไปนี้ ไดแก ยาเม็ดคุมกำเนิด
,ยาฉีดคุมกำเนิด, หวงอนามัย, ยาฝงคุมกำเนิด, ถุงยางอนามัย, หมันชาย และหมัน
หญิง ภายใน 42 วันหลังคลอด หรือหลังแทง 

วิธีการจัดเก็บขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลการไดรับการคุมกำเนิดของหญิงอายุนอยกวา 20 ป หลังคลอด

หรือแทงบุตรในสถานบริการสาธารณสุข 

แหลงขอมูล  ระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 

รายการขอมูล 1 
 

A = จำนวนหญิงอายนุอยกวา 20 ป ท่ีมารับบริการดวยการคลอด/แทงบุตร จาก
แฟม LABOR โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
     -   การตั้งครรภสิ้นสุดลง(คลอด/แทงบุตร)ในชวงเวลาท่ีกำหนด 
     -   อายุนอยกวา 20 ป ณ วันท่ีการตั้งครรภสิ้นสุด 
BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปดเศษลง < 20 ป 
     -   นับเปนจำนวนผูมารับบริการ ( record ท่ี CID + BDATE ซ้ำใหตัดออก) 
รวมกับสามารถเชื่อมตอกับแฟม FP ภายใตเง่ือนไขตอไปนี้ 
     -   ไดรับการคุมกำเนิดดวยวิธีดังตอไปนี้ วิธีใดวิธีหนึ่ง ไดแก ยาเม็ดคุมกำเนิด, 
ยาฉีดคุมกำเนิด, หวงอนามัย, ยาฝงคุมกำเนิด, ถุงยางอนามัย, หมันชาย, หมันหญิง 
(FPTYPE = 1-7) 
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      -   ไดรับบริการภายใน 6 สัปดาหหลังคลอด  
           DATE_SERV(FP) – BDATE(LABOR) < 42 วัน   

รายการขอมูล 2 B = จำนวนหญิงอายนุอยกวา 20 ป ท่ีมารับบริการดวยการคลอด/แทงบุตร จาก
แฟม LABOR โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
       -  การตั้งครรภสิ้นสุดลง (คลอด/แทงบุตร BTYPE(LABOR) =1-6) ในชวงเวลาท่ีกำหนด 
      -  อายุนอยกวา 20 ป ณ วันท่ีการตั้งครรภสิ้นสุด 

BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปดเศษลง < 20 ป 
      -  นับเปนจำนวนผูมารับบริการ ( record ท่ี CID + BDATE ซ้ำใหตัดออก) 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  (A/B)  X 100 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 

เกณฑการประเมินผล : 
พ.ศ. 2564 

กำหนดเปาหมายการประเมินผลเฉพาะการคุมกำเนิดดวยวิธีก่ึงถาวร (ยาฝง

คุมกำเนิดและหวงอนามัย รวมกันไมนอยกวารอยละ 30) 

หนวยงานจัดเก็บขอมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหง สถานบริการสุขภาพท่ีใหบริการ

วางแผนครอบครัว  

วิธีการประเมินผล ใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล Health Data Center ประเมินผลทุก 3 เดือน 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน**ยังไมมีขอมูลนำเขา 

รอยละของหญิงอายุนอยกวา 20 ป ท่ีไดรับบริการคุมกำเนิดหลังคลอดหรือหลังแทง 
วิธีการคุมกำเนิด 2564 2565 2566 2567 

1. ยาเม็ดคุมกำเนิด     
2. ยาฉีดคุมกำเนิด     
3. หวงอนามัย     
4. ยาฝงคุมกำเนิด     
5. ถุงยางอนามัย     
6. หมันชาย     
7. หมันหญิง     
8.แบบก่ึงถาวร (หวงอนามัย+ยาฝงคุมกำเนดิ)      

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /  
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

นางปยะรัตน   เอ่ียมคง         โทร 0 2590 4168  โทรสาร 0 2590 4163 
นางสาวพิมลพร ธิชากรณ      โทร 0 2590 4167  โทรสาร 02 590 4163 

หนวยงานประมวลผล
และจัดทำขอมูล(ระดับ
สวนกลาง) 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย รวมกับ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การสื่อสาร และกองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    

ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

นางปยะรัตน  เอ่ียมคง          โทร 0 2590 4168     โทรสาร 02-590-4163 
Email : am-piyarat@hotmail.com 
นางสาวพิมลพร ธิชากรณ      โทร 0 2590 4167    โทรสาร 02 590 4163 
Email : phimonthicha@gmail.com 
นางสาวอารีรัตน จันทรลำภ ู   โทร 0 2590 4167      โทรสาร 02-590-4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com 

หนวยงานนำเขาขอมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานขอมูล HDC 

mailto:am-piyarat@hotmail.com
mailto:phimonthicha@gmail.com
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หนวยงานนำเขาขอมูล
สวนกลาง/ช่ือ
ผูรับผิดชอบ  
โทรศัพท / โทรสาร 

นางปยะรัตน  เอ่ียมคง    โทร 0 2590 4168  โทรสาร 02-590-4163 
Email : am-piyarat@hotmail.com 
นางสาวอารีรัตน จันทรลำภู โทร 0 2590 4167      โทรสาร 02-590-4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com 

หนวยงานนำเขาขอมูล
สวนภูมิภาค/ช่ือ
ผูรับผิดชอบ  
โทรศัพท / โทรสาร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานขอมูล HDC 

การนำขอมูลไปใช
ประโยชน 

เพ่ือวางแผนการดำเนินงานสงเสริมการเขาถึงบริการคุมกำเนิดดวยวิธีก่ึงถาวรใน
วัยรุนอายุต่ำกวา 20 ป หลังคลอดหรือหลังแทง 

การเผยแพรขอมูล การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย 
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
การประชุมวิชาการดานอนามัยการเจริญพันธุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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5. รอยละของหญิงอายุนอยกวา 20 ป ที่ไดรับบริการคุมกำเนิดดวยวิธีสมัยใหม (Modern methods) 
หลังคลอดหรือหลังแทง 

ประเด็นยุทธศาสตร 1. สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย  
1.3 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุท่ีเหมาะสมสำหรับวัยรุน 

เปาประสงคยุทธศาสตร วัยรุนมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุท่ีเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 5. รอยละของหญิงอายุนอยกวา 20 ป ท่ีไดรับบริการคุมกำเนิดดวยวิธีสมัยใหม               

(Modern methods) หลังคลอดหรือหลังแทง 

คำนิยาม รอยละของหญิงอายุนอยกวา 20 ป ท่ีไดรับบริการคุมกำเนิดดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
ดังตอไปนี้ ไดแก ยาเม็ดคุมกำเนิด, ยาฉีดคุมกำเนิด, หวงอนามัย, ยาฝงคุมกำเนิด, 
ถุงยางอนามัย, หมันชาย และหมันหญิง หลังคลอดหรือหลังแทงตอหญิงอายุนอยกวา 
20 ป ท่ีมารับบริการดวยเรื่องคลอดหรือแทงบุตรท้ังหมด 

มิติขอมูล 
 
 
 
 

 Risk Factors (ปจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปจจัยการปองกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการสงเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลัพธทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบตอการดำรงชีวิต) 

เกณฑเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80  
วัตถุประสงค เพ่ือติดตามขอมูลการเขาถึงบริการคุมกำเนิดดวยวิธีสมัยใหมในกลุมวัยรุนอายุ 20 ป        

หลังคลอดหรือหลังแทง 
ประชากรกลุมเปาหมาย หญิงอายุนอยกวา 20 ป ท่ีมารับบริการดวยเรื่องคลอดหรือแทงบุตรในระหวางปท่ีทำ

การเก็บขอมูล และไดรับบริการคุมกำเนิดดวยวิธีสมัยใหมภายใน 42 วันหลังคลอด 
หรือหลังแทง 

วิธีการจัดเก็บขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลวิธีการคุมกำเนิดจากหญิงอายุนอยกวา 20 ป ท่ีมารับบริการดวย
เรื่องคลอดหรือแทงบุตรในสถานบริการสาธารณสุข 

แหลงขอมูล  ระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการขอมูล 1  A = จำนวนหญิงอายนุอยกวา 20 ป ท่ีมารับบริการดวยการคลอด/แทงบุตร จาก

แฟม LABOR โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
     -    การตั้งครรภสิ้นสุดลง(คลอด/แทงบุตร)ในชวงเวลาท่ีกำหนด 

- อายุนอยกวา 20 ป ณ วันท่ีการตั้งครรภสิ้นสุด 
          BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปดเศษลง < 20 ป 

- นับเปนจำนวนผูมารับบริการ ( record ท่ี CID + BDATE ซ้ำใหตัดออก) 
รวมกับสามารถเชื่อมตอกับแฟม FP ภายใตเง่ือนไขตอไปนี้ 

- ไดรับการคุมกำเนิดดวยวิธีดังตอไปนี้ วิธีใดวิธีหนึ่ง ไดแก ยาเม็ดคุมกำเนิด, 
ยาฉีดคุมกำเนิด, หวงอนามัย, ยาฝงคุมกำเนิด, ถุงยางอนามัย, หมันชาย, 
หมันหญิง (FPTYPE = 1-7) 

     -    ไดรับบริการภายใน 6 สัปดาหหลังคลอด 
           DATE_SERV(FP) – BDATE(LABOR) < 42 วัน 
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รายการขอมูล 2 B = จำนวนหญิงอายนุอยกวา 20 ป ท่ีมารับบริการดวยการคลอด/แทงบุตร จาก
แฟม LABOR โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
      -    การตั้งครรภสิ้นสุดลง(คลอด/แทงบุตร)ในชวงเวลาท่ีกำหนด 
      -    อายุนอยกวา 20 ป ณ วันท่ีการตั้งครรภสิ้นสุด 
      -    BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปดเศษลง < 20 ป 
      -    นับเปนจำนวนผูมารบับริการ ( record ท่ี CID + BDATE ซ้ำใหตัดออก) 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  (A/B)  X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑการประเมินผล : 
พ.ศ. 2564 

ไมนอยกวารอยละ 80 
 

หนวยงานจัดเก็บขอมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหง สถานบริการสุขภาพท่ีใหบริการวางแผน
ครอบครัว 

วิธีการประเมินผล ใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล Health Data Center ประเมินผลทุก 3 เดือน 
เอกสารสนับสนุน  - 
รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 

*ขอมูล จากระบบ HDC (ขอมูล ณ 3 ธ.ค. 2563) 

รอยละของหญิงอายุนอยกวา 20 ป ท่ีไดรับบริการคุมกำเนิดดวยวิธีสมัยใหม 
(Modern methods) หลังคลอดหรือหลังแทง* 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

8.95 12.51 20.31 26.60 30.01 35.33 40.01* 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ 
/ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

นางปยะรัตน   เอ่ียมคง     โทร 0 2590 4168  โทรสาร 0 2590 4163 
นางสาวพิมลพร  ธิชากรณ  โทร 0 2590 4167  โทรสาร 02 590 4163 

หนวยงานประมวลผล
และจัดทำขอมูล (ระดับ
สวนกลาง) 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย รวมกับ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และกองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

นางปยะรัตน  เอ่ียมคง          โทร 0 2590 4168     โทรสาร 02-590-4163 
Email : am-piyarat@hotmail.com 
นางสาวพิมลพร ธิชากรณ      โทร 0 2590 4167    โทรสาร 02 590 4163 
Email : phimonthicha@gmail.com 
นางสาวอารีรัตน จันทรลำภ ู   โทร 0 2590 4167      โทรสาร 02-590-4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com 

หนวยงานนำเขาขอมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานขอมูล HDC 

หนวยงานนำเขาขอมูล
สวนกลาง/ช่ือ
ผูรับผิดชอบ  
โทรศัพท / โทรสาร 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นางสาวอารีรัตน จันทรลำภ ูสำนักอนามัยการเจริญพันธุ  โทร 0 2590 4167                 
โทรสาร 02-590-4163    Email : poppysunko.j@gmail.com                                   
(ขอมูลอัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร  รายเขตสุขภาพ) 

mailto:am-piyarat@hotmail.com
mailto:phimonthicha@gmail.com
mailto:poppysunko.j@gmail.com
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หนวยงานนำเขาขอมูล
สวนภูมิภาค/ช่ือ
ผูรับผิดชอบ  
โทรศัพท / โทรสาร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานขอมูล HDC  

การนำขอมูลไปใช
ประโยชน 

เพ่ือวางแผนการดำเนินงานสงเสริมการเขาถึงบริการคุมกำเนิดดวยวิธีสมัยใหมใน
วัยรุนอายุ ต่ำกวา 20 ป หลังคลอดหรือหลังแทง 

การเผยแพรขอมูล การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย 
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
การประชุมวิชาการดานอนามัยการเจริญพันธุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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6. รอยละของหญิงอายุนอยกวา 20 ป หลังคลอดหรือหลังแทงที่คุมกำเนิดไดรับการคุมกำเนิดดวยวิธี          
กึ่งถาวร (ยาฝงคุมกำเนิด/หวงอนามัย) 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย 
1.3 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุท่ีเหมาะสมสำหรับวัยรุน 

เปาประสงคยุทธศาสตร วัยรุนมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุท่ีเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด 
6. รอยละของหญิงอายุนอยกวา 20 ป หลังคลอดหรือหลังแทงท่ีคุมกำเนิดไดรับ          
การคุมกำเนิดดวยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝงคุมกำเนิด/หวงอนามัย) 

คำนิยาม 
  

รอยละของหญิงอายุนอยกวา 20 ป หลังคลอดหรือหลังแทงท่ีมีการคุมกำเนิดและ
ไดรับการคุมกำเนิดดวยวิธีก่ึงถาวร (ยาฝงคุมกำเนิด/หวงอนามัย) ตอหญิงอายุนอย
กวา 20 ป ท่ีมารับบริการดวยเรื่องคลอดหรือแทงบุตร และไดรับบริการคุมกำเนิด
ดวยวิธีสมัยใหม 

มิติขอมูล 
 
 
 
 

 Risk Factors (ปจจัยเสี่ยง) 
 Protective Factors (ปจจัยการปองกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการสงเสริม) 
 Health Outcomes (ผลลัพธทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบตอการดำรงชีวิต) 

เกณฑเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 

วัตถุประสงค 
เพ่ือติดตามขอมูลการเขาถึงบริการคุมกำเนิดดวยวิธีก่ึงถาวร (ยาฝงคุมกำเนิด/หวง
อนามัย)  ในกลุมวัยรุนอายุ 20 ป หลังคลอดหรือหลังแทง 

ประชากรกลุมเปาหมาย 
หญิงอายุนอยกวา 20 ป ท่ีมารับบริการดวยเรื่องคลอดหรือแทงบุตรในระหวางปท่ีทำ
การเก็บขอมูล และไดรับบริการคุมกำเนิดดวยวิธีก่ึงถาวร ภายใน 42 วันหลังคลอด 
หรือหลังแทง 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 
เก็บรวบรวมขอมูลจากหญิงอายุนอยกวา 20 ป ท่ีมารับบริการดวยเรื่องคลอดหรือ
แทงบุตรในสถานบริการสาธารณสุขและไดรับบริการคุมกำเนิดดวยวิธีฝงยาคุมกำเนิด
หรือใสหวงอนามัย 

แหลงขอมูล 
โรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหง สถานบริการสุขภาพท่ีใหบริการวางแผน
ครอบครัว ระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 

รายการขอมูล 1 
 

A = จำนวนหญิงอายนุอยกวา 20 ป ท่ีมารับบริการดวยการคลอด/แทงบุตร จาก
แฟม LABOR โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
-    การตั้งครรภสิ้นสุดลง(คลอด/แทงบุตร)ในชวงเวลาท่ีกำหนด 

- อายุนอยกวา 20 ป ณ วันท่ีการตั้งครรภสิ้นสุด 
BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปดเศษลง < 20 ป 

- นับเปนจำนวนผูมารับบริการ ( record ท่ี CID + BDATE ซ้ำใหตัดออก) 
รวมกับสามารถเชื่อมตอกับแฟม FP ภายใตเง่ือนไขตอไปนี้ 

- ไดรับการคุมกำเนิดดวยวิธีดังตอไปนี้ วิธีใดวิธีหนึ่ง ไดแก ยาฝงคุมกำเนิด 
หรือหวงอนามัย (FPTYPE = 3,4) 

- ไดรับบริการภายใน 6 สัปดาหหลังคลอด 
DATE_SERV(FP) – BDATE(LABOR) < 42 
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รายการขอมูล 2 

B = จำนวนหญิงอายนุอยกวา 20 ป ท่ีมารับบริการดวยการคลอด/แทงบุตร จาก
แฟม LABOR โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
-    การตั้งครรภสิ้นสุดลง(คลอด/แทงบุตร)ในชวงเวลาท่ีกำหนด 

- อายุนอยกวา 20 ป ณ วันท่ีการตั้งครรภสิ้นสุด 
BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปดเศษลง < 20 ป 

- นับเปนจำนวนผูมารับบริการ ( record ท่ี CID + BDATE ซ้ำใหตัดออก) 
รวมกับสามารถเชื่อมตอกับแฟม FP ภายใตเง่ือนไขตอไปนี้ 

- ไดรับการคุมกำเนิดดวยวิธีดังตอไปนี้ วิธีใดวิธีหนึ่ง ไดแก ยาเม็ดคุมกำเนิด, 
ยาฉีดคุมกำเนิด, หวงอนามัย, ยาฝงคุมกำเนิด, ถุงยางอนามัย, หมันชาย, 
หมันหญิง (FPTYPE = 1-7) 

- ไดรับบริการภายใน 6 สัปดาหหลังคลอด 
DATE_SERV(FP) – BDATE(LABOR) < 42 วัน 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด (A/B)  X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑการประเมินผล : 
พ.ศ. 2564 

ไมนอยกวารอยละ 80 

หนวยงานจัดเก็บขอมูล สำนักอนามัยการเจริญพันธุ  กรมอนามัย 
วิธีการประเมินผล ใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล Health Data Center ประเมินผลทุก 3 เดือน 
เอกสารสนับสนุน - 

รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 

รอยละของหญิงอายุนอยกวา 20 ป ท่ีคุมกำเนิด ไดรับบริการคุมกำเนิดดวย
วิธกีึ่งถาวร (ยาฝงคุมกำเนิด/หวงอนามัย) หลังคลอดหรือหลังแทง* 
พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

10.48 26.62 49.24 66.00 66.39 66.39 68.62* 
*ขอมูล จากระบบ HDC (ขอมูล ณ 3 ธ.ค. 2563) 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ 
/ 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

นางปยะรัตน   เอ่ียมคง    โทร 0 2590 4168  โทรสาร 0 2590 4163 
นางสาวพิมลพร ธิชากรณ  โทร 0 2590 4167  โทรสาร 02 590 4163 

หนวยงานประมวลผล
และจัดทำขอมูล (ระดับ
สวนกลาง) 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย รวมกับ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และกองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

นางปยะรัตน  เอ่ียมคง          โทร 0 2590 4168     โทรสาร 02-590-4163 
Email : am-piyarat@hotmail.com 
นางสาวพิมลพร ธิชากรณ      โทร 0 2590 4167    โทรสาร 02 590 4163 
Email : phimonthicha@gmail.com 
นางสาวอารีรัตน จันทรลำภ ู   โทร 0 2590 4167      โทรสาร 02-590-4163 
Email : poppysunko.j@gmail.com 

หนวยงานนำเขาขอมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานขอมูล HDC 

mailto:am-piyarat@hotmail.com
mailto:phimonthicha@gmail.com
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หนวยงานนำเขาขอมูล
สวนกลาง/ช่ือ
ผูรับผิดชอบ 
โทรศัพท / โทรสาร 

นางปยะรัตน  เอ่ียมคง    โทร 0 2590 4168  โทรสาร 02-590-4163 
Email : am-piyarat@hotmail.com 
นางสาวอารีรัตน จันทรลำภู โทร 0 2590 4167      โทรสาร 02-590-4163 
Email : poppysunko.j@gmail.com 

หนวยงานนำเขาขอมูล
สวนภูมิภาค/ช่ือ
ผูรับผิดชอบ 
โทรศัพท / โทรสาร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานขอมูล HDC 

การนำขอมูลไปใช
ประโยชน 

เพ่ือวางแผนการดำเนินงานสงเสริมการเขาถึงบริการคุมกำเนิดดวยวิธีก่ึงถาวรใน
วัยรุนอายุ   ต่ำกวา 20 ป หลังคลอดหรือหลังแทง 

การเผยแพรขอมูล 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย 
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
การประชุมวิชาการดานอนามัยการเจริญพันธุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

mailto:am-piyarat@hotmail.com
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7. รอยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผานเกณฑการประเมินและรับรอง

โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน (Youth Friendly Health 

Services: YFHS) ฉบับ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัด 7. รอยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีผาน
เกณฑการประเมินและรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปน
มิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน (Youth Friendly Health Services: YFHS) 
ฉบับ พ.ศ. 2563  

คำนิยาม รอยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีการจัดบริการ
สุขภาพท่ีเปนมิตรกับวัยรุนและเยาวชนตามมาตรฐานฯ 5 องคประกอบและผาน
เกณฑการประเมินโดยไดคะแนนไมนอยกวา 60 คะแนน ในทุกองคประกอบ 
โดยมีระดับผลคะแนนในภาพรวมทุกองคประกอบท่ี 1-5 ดังตอไปนี้ 
 ระดับดีเดน คะแนน 90 - 100 คะแนน 
 ระดับดีมาก คะแนน 80 - 89 คะแนน 
 ระดับ ดี คะแนน 70 - 79 คะแนน 
 ระดบัพ้ืนฐาน คะแนน 60 - 69 คะแนน 

มิติขอมูล 
 
 
 
 

 Risk Factors (ปจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปจจัยการปองกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการสงเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลัพธทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบตอการดำรงชีวิต) 

เกณฑเปาหมาย รอยละ 30 (พ.ศ. 2564) 
การจัดเก็บขอมูล จากรายงานผลการเยี่ยมประเมิน โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปน

มิตรกับวัยรุนและเยาวชน 
แหลงขอมูล ศูนยอนามัยท่ี 1-12  และสำนักอนามัยการเจริญพันธุ 
รายการขอมูล 1 A = จำนวน โรงพยาบาลท่ีผานเกณฑการประเมินโรงพยาบาลและรับรองตาม

มาตรฐานการบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน (Youth 
Friendly Health Services: YFHS) ฉบับ พ.ศ. 2563  

รายการขอมูล 2 B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐานฯ ฉบับบูรณาการ ตั้งแตป 2555-2560และไมไดรับการประเมิน 
Reaccredit (ประเมินซ้ำ)รวมกับจำนวนโรงพยาบาลท่ียังไมไดรับการรับรองดวย
มาตรฐานฯ ฉบับบูรณาการ 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด (A/B) X 100 
วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการ
รายงาน 

ศูนยอนามัยท่ี1-12 เก็บรวบรวมขอมูลของแตละจังหวัดและรายงานขอมูลรายจังหวัดทุก 
3 เดือน 
สำนักอนามัยการเจริญพันธุวิเคราะหขอมูลและรายงานผลในภาพรวมของประเทศทุก    
3 เดือน 
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รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 

รอยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีผาน
เกณฑการประเมินและรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ. 

2563 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 

    91.20* 91.20* 
*หมายเหตุ ป 2562 – 2563 รอยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีผานเกณฑการประเมินและรับรองโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ ผลการดำเนินงานไมมีการประเมินโรงพยาบาล
เพ่ิมเติม เนื่องจากอยูระหวางการพัฒนามาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ.2563 ซ่ึง
สอดคลองกับมาตรฐานสากล WHO   โดยจะเริ่มประเมินรับรองโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ. 2563 ในป 2564 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบตัวช้ีวัด 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ  กรมอนามัย และศูนยอนามัย ท่ี 1-12 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / ผู
ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวช้ีวัด 

1.นายวัชรากร เรียบรอย 
2.นางสาวศิรินพร เกิดกุลรัตน 
3.นางสาวกวินนา เงินสุวรรณ 
โทร  0 2590 4245 โทรสาร 0 2590 4263 

หนวยงานนำเขา
ขอมูล 

ศูนยอนามัยท่ี 1-12  

การนำขอมูล/ 
ตัวช้ีวัดไปใช
ประโยชน 

เพ่ือสงเสริมการจัดบริการท่ีเปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน ทำใหวัยรุนและ
เยาวชนเขาถึงบริการปองกันและแกไขปญหาอนามัยการเจริญพันธุ ปญหาสุขภาพ
อ่ืนๆ และความพึงพอใจของวัยรุนและเยาวชนท่ีมารับบริการ 
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8. รอยละของอำเภอท่ีผานการประเมินตามเกณฑอำเภออนามัยการเจริญพันธุ 

ตัวช้ีวัด 8. รอยละของอำเภอท่ีผานการประเมินตามเกณฑอำเภออนามัยการเจริญพันธุ 
คำนิยาม รอยละของอำเภอท่ีดำเนินงานเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุนและ

เยาวชนโดยบูรณาการและสรางเสริมความเขมแข็งของทุกองคกรพ้ืนท่ีในงาน
อนามัยวัยรุนท้ังสถานบริการสาธารณสุข ครอบครัว และชุมชน มีแนวทางการ
ดำเนินงานท่ีสอดคลองและมีเอกภาพเพ่ือปองกันการตั้งครรภในวัยรุนและเยาวชน
อยางครอบคลุม 

มิติขอมูล 
 
 
 

 Risk Factors (ปจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปจจัยการปองกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการสงเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลัพธทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบตอการดำรงชีวิต) 

เกณฑเปาหมาย รอยละ 90 (พ.ศ. 2564)  
วิธีการจัดเก็บขอมูล จากการรายงานผลการประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ 
วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการ
รายงาน 

ศูนยอนามัยท่ี 1-12  เก็บรวบรวมขอมูลของแตละจังหวัดและรายงานขอมูลรายจังหวัด
ทุกเดือน 
สำนักอนามัยการเจริญพันธุเปนผูวิเคราะหขอมูลและรายงานผลในภาพรวมของ
ประเทศทุก     3 เดือน 

แหลงขอมูล ศูนยอนามัยท่ี 1-12 และสำนักอนามัยการเจริญพันธุ 
รายการขอมูล 1 A= จำนวนอำเภอท่ีผานเกณฑการประเมินตามเกณฑอำเภออนามัยการเจริญพันธุ 
รายการขอมูล 2 B= จำนวนอำเภอท้ังหมด 
สูตรคำนวณตัวช้ีวัด (A/B) X 100 
รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 

* ผลงานสะสม ขอมูล ณ 18 ก.ย. 2563 

รอยละของอำเภอท่ีผานการประเมินตามเกณฑอำเภออนามัยการเจริญพันธุ 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 
57.86 65.38 72.21 78.39 84.17 87.81* 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบตัวช้ีวัด 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ  กรมอนามัย และศูนยอนามัย ท่ี 1-12 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ/ ผู
ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวช้ีวัด 

1. นางอรอุมา ทางดี  
2. นางสาวนฎาประไพ สาระ 
3. วาท่ีรอยตรีภัทรพงศ ชูเศษ 
โทร  0 2590 4245  โทรสาร 0 2590 4171 

หนวยงานนำเขา
ขอมูล 

ศูนยอนามัยท่ี 1-12 

การนำขอมูล/ตัวช้ีวัด
ไปใชประโยชน 

สงเสริมการบูรณาการงานอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุน
ใหเกิดการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนอยางยั่งยืน 
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9. รอยละวัยรุนท่ีเคยมีเพศสัมพันธ 

ตัวช้ีวัด 9. รอยละวัยรุนท่ีเคยมีเพศสัมพันธ 
คำนิยาม รอยละของนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงในแตละระดับชั้นท่ีทำการสำรวจ

พฤติกรรมท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวี และระบุวาตนเองเคยมีเพศสัมพันธ 
(จำแนกเปนกลุมนักเรียนชาย/หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มัธยมศึกษาปท่ี 5 
และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2) 

มิติขอมูล 
 
 
 
 

 Risk Factors (ปจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปจจัยการปองกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการสงเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลัพธทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบตอการดำรงชีวิต) 

เกณฑเปาหมาย - 
วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

การสำรวจขอมูล การเฝาระวังพฤติกรรมท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุม
นักเรียนประเทศไทย 

วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการ
รายงาน 

รายงานผลการเฝาระวังพฤติกรรมท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมนักเรียน
ประเทศไทย โดยขอมูลแบงเปน 6 กลุม ไดแก 
1. นักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  
2. นักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  
3. นักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
4. นักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
5. นักเรียนอาชีวศึกษาชาย ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2 
6. นักเรียนอาชีวศึกษาหญิง ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2 
ความถ่ีในการรายงานทุก 2 ป (ตั้งแตป พ.ศ. 2562 เปนตนไป ปรับรอบการสำรวจ
ใหมจากทุก 1 ป เปน ทุก 2 ป) 

แหลงขอมูล กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
รายการขอมูล 1 i = จังหวัดท้ังหมดท่ีทำการสำรวจในป 2562 จำนวน 13 จังหวัด  

โดยท่ี i = จังหวัดท่ี 1, 2, 3, 4, ..., 13 
รายการขอมูล 2 Ai = จำนวนนักเรียนชายหรือหญิง ระดับชั้นนั้น ๆ ในจังหวัด (i) ท่ีทำการสำรวจ และ

ระบุวาตนเองเคยมีเพศสัมพันธ  
รายการขอมูล 3 Bi = จำนวนนักเรียนชายหรือหญิง ระดับชั้นนั้น ๆ ในจังหวัด (i) ท้ังหมดท่ีทำการ

สำรวจ  
สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด 

ข้ันตอนท่ี 1 รอยละนักเรียนชายหรือหญิง ระดับชั้นนั้น ๆ ในจังหวัด (i) ท่ีเคยมี
เพศสัมพันธ    (Ci)  โดยคำนวณจาก : 
                   Ci = Ai /Bi *100 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด 

ข้ันตอนท่ี 2  รอยละวัยรุนท่ีเคยมีเพศสัมพันธ (ขอมูลระดับประเทศจะแยกเปนขอมูล
นักเรียนชาย นักเรียนหญิง ใน 3 ระดับชั้น รวม 6 กลุม) โดยคำนวณจาก : 
                 คามัธยฐาน (Median) รอยละของนักเรียนชายหรือหญิง ระดับชั้นนั้น 
ๆ ท่ีเคยมีเพศสัมพันธ (Ci)  
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รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน         
 
 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน รอยละวัยรุนท่ีเคยมีเพศสัมพันธ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

นักเรียน ม.2 ชาย 4.1 3.7 3.4 3.5 3.9 4.6 
นักเรียน ม.2 หญิง 2.6 2.9 2.9 3.1 2.2 3.5 
นักเรียน ม.5 ชาย 24.2 25.9 23.6 25.9 24.1 24.4 
นักเรียน ม.5  หญิง 18.9 18.2 18.7 17.7 16.9 16.2 
นักเรียน ปวช.ชั้นปท่ี 2 ชาย 46.0 46.3 43.2 41.0 39.9 41.6 
นักเรียน ปวช.ชั้นปท่ี 2 หญิง 47.1 48.2 44.9 43.6 41.6 39.2  

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบตัวช้ีวัด 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ  กรมอนามัย (ไดรับขอมูลจากกองระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค) 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ/ 
ผูประสานงาน
จัดทำรายงาน
ตัวช้ีวัด 

1. นายวัชรพล สีพอ  นักวิชาการสาธารณสุข กองระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค            
โทร 0 2590 3831, 087 7711666 
2. นางปยะรัตน เอ่ียมคง    สำนักอนามัยการเจริญพันธุ  กรมอนามัย   โทร 0 2590 4168 

หนวยงานนำเขา
ขอมูล 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ  กรมอนามัย 

การนำขอมูล/
ตัวช้ีวัดไปใช
ประโยชน 

ใชเปนขอมูลการดำเนินงานภายใตยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2560-2569 ในการติดตามสถานการณการมีเพศสัมพันธของ
วัยรุน 
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10. รอยละการใชถุงยางอนามัยของวัยรุนในการมีเพศสัมพันธครั้งแรก 

ตัวช้ีวัด 10. รอยละการใชถุงยางอนามัยของวัยรุนในการมีเพศสัมพันธครั้งแรก 

คำนิยาม รอยละของนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงในแตละระดับชั้นท่ีทำการสำรวจพฤติกรรมท่ี
สัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวี และระบุวาตนเองหรือคูของตนเองสวมถุงยางอนามัยใน
การมีเพศสัมพันธครั้งแรก (จำแนกเปนกลุมนักเรียนชาย/หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 และ ชัน้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2) 

มิติขอมูล 
 
 
 
 

 Risk Factors (ปจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปจจัยการปองกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการสงเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลัพธทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบตอการดำรงชีวิต) 

เกณฑเปาหมาย - 
วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

การสำรวจขอมูล การเฝาระวังพฤติกรรมท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุม
นักเรียนประเทศไทย 

วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการ
รายงาน 

รายงานผลการเฝาระวังพฤติกรรมท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมนักเรียนประเทย
ไทย โดยขอมูลแบงเปน 6 กลุม ไดแก 
1. นักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  
2. นักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  
3. นักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
4. นักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
5. นักเรียนอาชีวศึกษาชาย ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2 
6. นักเรียนอาชีวศึกษาหญิง ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2 
ความถ่ีในการรายงานทุก 2 ป (ตั้งแตป พ.ศ. 2562 เปนตนไป ปรับรอบการสำรวจใหม
จากทุก 1 ป เปน ทุก 2 ป) 

แหลงขอมูล กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
รายการขอมูล 1 i = จังหวัดท้ังหมดท่ีทำการสำรวจในป 2562 จำนวน 13 จังหวัด  

โดยท่ี i = จังหวัดท่ี 1, 2, 3, 4, ..., 13 
รายการขอมูล 2 Ai = จำนวนนักเรียนชายหรือหญิง ระดับชั้นนั้น ๆ ในจังหวัด (i) ท่ีทำการสำรวจ และ

ระบุวาตนเองหรือคู สวมถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธครั้งแรก  
รายการขอมูล 3 Bi = จำนวนนักเรียนชายหรือหญิง ระดับชั้นนั้น ๆ ในจังหวัด (i) ท่ีทำการสำรวจ และ

ระบุวาเคยมีเพศสัมพันธ  
สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด 

ข้ันตอนท่ี 1 รอยละนักเรียนชายหรือหญิง ระดับชั้นนั้น ๆ ในจังหวัด (i) ท่ีตนเองหรือคู
สวมถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธครั้งแรก (Ci) โดยคำนวณจาก : 
                   Ci = Ai /Bi *100 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด 

ข้ันตอนท่ี 2  รอยละการใชถุงยางอนามัยของวัยรุนในการมีเพศสัมพันธครั้งแรก 
(ขอมูลระดับประเทศจะแยกเปนขอมูลนักเรียนชาย นักเรียนหญิง ใน 3 ระดับชั้น รวม 
6 กลุม) โดยคำนวณจาก : 
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                 คามัธยฐาน (Median) รอยละนักเรียนชายหรือหญิง ระดับชั้นนั้น ๆ ใน
จังหวัด (i) ท่ีตนเองหรือคูสวมถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธครั้งแรก (Ci) 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน รอยละการใชถุงยางอนามัยของวัยรุน                 ในการมี
เพศสัมพันธคร้ังแรก 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

นักเรียน ม.2 ชาย 60.0 70.0 63.5 59.7 62.5 57.9 

นักเรียน ม.2 หญิง 62.5 63.6 67.7 66.7 64.6 77.8 

นักเรียน ม.5 ชาย 65.0 70.3 71.9 74.1 75.0 77.6 

นักเรียน ม.5  หญิง 64.2 71.1 73.0 76.9 79.0 80 

นักเรียน ปวช.ชั้นป
ท่ี 2 ชาย 

61.2 64.6 67.0 69.5 71.4 72.4 

นักเรียน ปวช.ชั้นป
ท่ี 2 หญิง 

62.3 65.9 70.3 74.6 75.1 77.6 

 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย (ไดรับขอมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุม
โรค) 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / ผู
ประสานงาน
จัดทำรายงาน
ตัวช้ีวัด 

1. นายวัชรพล สีพอ นักวิชาการสาธารณสุข กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค              
โทร 0 2590 3831, 0877711666 
2. นางปยะรัตน  เอ่ียมคง    สำนักอนามัยการเจริญพันธุ   กรมอนามัย    โทร 0 2590 4168 

หนวยงานนำเขา
ขอมูล 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ  กรมอนามัย 

การนำขอมูล/
ตัวช้ีวัดไปใช
ประโยชน 

ใชเปนขอมูลการดำเนินงานภายใตยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ

ในวัยรุน พ.ศ. 2560-2569 ในการติดตามสถานการณการมีเพศสัมพันธของวัยรุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


