
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 21 ปี)       
ตัวชี้วัดที ่19 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  
เป้าหมาย (เกณฑ์) ไม่เกิน 50 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 15-19ปี 
ความหมาย / ค านิยาม  หญิงอายุ 15-19 ปี ตั้งครรภ์และคลอดบุตรมีชีพในปี 2558 

ผลงาน 3 ปีย้อนหลัง ข้อมูล ปี 2552 ปี 2553 ปี2554 ปี2555 ปี2556 ปี2557* 
มารดาอายุ15-19ปี 6,952 6,723 6,397 6,537 6,255 5,811 
ปชก.หญิง 15-19ป ี 99,750 110,281 120,440 125,670 130,440 156,974 
อัตราต่อพันประชากร  69.70 60.96 53.20 52.01 47.95 37.02 

 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หญิงตั้งครรภ์ อายุ  15-19ปีท่ีมีการคลอดมีชีพในระหว่างปี 2558 

แหล่งข้อมลูการจัดเก็บ แหล่งข้อมูล  ใช้ฐานข้อมูล  43 แฟ้ม 
A=รายการข้อมูลที่ 1  เด็กแรกเกดิมีชีพท่ีคลอดจากแม่อายุ 15-19ปี 
B=รายการข้อมลูที่ 2  จ านวนหญงิอายุ 15-19 ปีท้ังหมด(จากจ านวนประชากรกลางปี2557)  

สูตรค านวณ A/B *1000   
เกณฑ์การให้คะแนน 
(ใช้ในการประเมินผล
การด าเนินงาน) 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10  ต่อพันประชากร   50  คะแนน 
มากกว่า 10-30  ต่อพันประชากร   40  คะแนน 
มากกว่า 30-40  ต่อพันประชากร   30  คะแนน 
มากกว่า 40-50  ต่อพันประชากร   20  คะแนน    
มากกว่า 50  ต่อพันประชากร       10  คะแนน  
วิธีการวัด   
ระดับจังหวัดรวมทุกพ้ืนท่ีของจังหวัดนครราชสีมา 
ระดับโรงพยาบาลชุมชน  วัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 
ระดับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  วัดภาพรวมเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
ระดับต าบล  วัดในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศูนย์แพทย ์
                /เทศบาล/รพ.นอกสงักัด           

มาตรการ/กิจกรรม
ส าคัญ 
 

 มาตรการ วัตถุประสงค ์ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล 
จับคู่การท างาน
ระหว่าง
สถานศึกษากับ
สถานบริการ
สุขภาพ 400 
โรงเรียน 400
โรงพยาบาล 

1.ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้
อนามัยเจริญพันธ ์
2.เพิ่มทักษะ
พูดคุยของพ่อแม่
กับลูกเร่ือง
เพศสัมพันธ์และ
ความรัก 

-อบรมทีมวิทยากร
หลักสูตรพ่อแม่ฯ
ระดับอ าเภอ
อ าเภอ 
-ทบทวนการ
ท างานคู่ระหว่าง 
มัธยมประจ า
อ าเภอ+ รพช. 
-เพิ่มการท างาน
จับคู่
สถาบันอุดมศึกษา 
+รร.ขนาดใหญ่
ของจังหวัด 
-เพิ่มระบบ 

อบรมทีมวิทยากร
ระดับต าบล(ครู+
หมอ) 
ใช้งบจังหวัดเริ่ม 
10 พย.-23ธค.
2557**ทีมจังหวัด
เป็นพี่เลี้ยง 
-กระจายถุงยางให้
ต าบล 

จัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรฯกับพ่อ
แม่ที่มีลูกวยัรุ่น 
ใช้งบ CUP/อปท 
/สถานศึกษา 
-สนับสนุนถุงยาง 
ให้กลุ่มเป้าหมาย 



 

logistic condom 
ลงพื้นที่โดยตรง 

มาตรการ วัตถุประสงค ์ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล 
ส่งเสริมการ
คุมก าเนิดแบบ
กึ่งถาวร 
ในแม่วัยรุ่น  
ก่อนออกจาก
โรงพยาบาล 

เพื่อชะลอการ
ตั้งครรภ์ซ้ า 

เพิ่มทักษะการใช้
วิธียาฝังคุมก าเนิด
(รพ.มหาราชฯ+
บริษัทยา 
หากมีความ
ต้องการ) 

ให้บริการคุมแบบ
กึ่งถาวร โดยเบิก
ค่าบริการจาก 
สปสช.-ยาฝัง
คุมก าเนิด   
2,800บาท 
-ห่วงอนามยั  800 
บาท 

ให้ความรู้คุมแบบ
กึ่งถาวร 
แก่วยัรุ่นและวยั
เจริญพันธ ์

พัฒนาระบบ
ข้อมูลควบคุม
ก ากับ 
 Data  center 
และประเมินผล
ร่วมกับ
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ทุกสังกัด 

เพื่อมีข้อมูล
ควบคุมก ากับการ
ด าเนินงานและ
ผลของการ
ท างานในระดับ
พื้นที่ต าบลและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง    

เช่ือมต่อข้อมูลของ 
data center 
กับผลการประเมิน
การด าเนินงานของ
สถานศึกษา/อปท/
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

บันทึกข้อมูลบริการ 
Hos xpให้มีความ
สมบูรณ์ 

บันทึกข้อมูลบริการ 
Hos xp 
ให้มีความสมบูรณ์ 

พื้นที่เร่งรัด
สถานการณ์
สูง): เมือง  
ปากช่อง   
สีค้ิวจักราช  
โชคชัย  เสิงสาง  
บัวใหญ่  
ประทาย  คร
บุรี   
ด่านขุนทด  พิ
มายและหนอง
บุญมาก 
 

เพื่อด าเนินงาน
สร้างการมีส่วน
ร่วมฯ 9  ภารกจิ 
1.กลไกการ
ประสานงาน 
2.เพิ่มทักษะพ่อ
แม่ 
3.จัดการเรียนรู้
เพศศึกษาใน
สถานศึกษาทกุ
แห่ง 
4.ออกแบบการ
ท างานกับกลุ่ม
เปราะบาง 
5.ออกแบบการ
รณรงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6.พัฒนาระบบ
คุณภาพคลินิก
วัยรุ่น 
7.ออกแบบระบบ
ช่วยเหลือด้าน
สังคม การศึกษา 
รายได้ ครอบครัว
ทดแทน 
ครอบครัว
อุปถัมภ ์
8.ทดลองจัดท า 

1.จัดท าโครงการฯ 
เพื่อขอรับการ
สนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุน
สนับสนุนสร้าง
เสริมสุขภาพ(สสส)
ในพื้นที่อ าเภอ
เมือง  ปากชอ่ง  
พิมายและด่านขุน
ทด 
2.พัฒนา
โครงการฯร่วมกับ
สีค้ิวจักราช  โชค
ชัย  เสิงสาง  บวั
ใหญ่  ประทาย  
ครบุรี   
และหนองบุญมาก 
เพื่อขอรับการ
สนับสนุนทุนจาก
คณะกรรมการ
คุ้มครองเด็ก
จังหวัด/แห่งชาติ 

1.ด าเนินงาน 9 
ภารกิจเชิงคุณภาพ
ตามโครงการฯท่ี
ได้รับการสนับสนุน
จากส านกังาน
กองทุนสนับสนุน
สร้างเสริมสุขภาพ
(สสส) 
ในพื้นที่อ าเภอเมือง  
 ปากชอ่ง พิมาย
และด่านขุนทด 
2.  ด าเนินงาน 9 
ภารกิจเชิงคุณภาพ
ตามโครงการฯท่ี
ได้รับการสนับสนุน
ฯ 
สีค้ิวจักราช  โชค
ชัย  
 เสิงสาง  บัวใหญ ่ 
ประทาย  ครบุรี  
และหนองบุญมาก 
 

ด าเนินงานเชิง
คุณภาพ 
9  ภารกิจหลกัใน
พื้นที่ 
ต าบลเป้าหมาย 
อ าเภอๆ ละ  5  
ต าบล 
เขตรับผิดชอบ 
โรงพยาบาลชุมชน 
และเทศบาล 1 
แห่ง 
เขตรับผิดชอบ 
ของสสอ.4  ต าบล 



 

“พื้นที่สร้างสรรค์
ส าหรับเยาวชน” 
9.ออกแบบระบบ
ควบคุมก ากับ
และประเมินผล
ในระดับพื้นที่
ต าบล 

 

กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ งานควบคุมโรคเอดส์และวณัโรค 
ผู้ประสานงาน / เบอร์
โทรศัพท์/e-mail 

1.นางสาวบุญช่วย นาสูงเนิน เบอร์มือถือ 08 1879 5385 e-mail 
bunchoay@yahoo.com 
2.นายศิวะยุทธ  สิงห์ปรุ เบอร์มือถือ 08 1999 0227 e-mail  siwasing@hotmail.com 
เบอร์โทรส านักงาน  0 4446 5542  โทรสาร 0 4446 5542   
ภายใน  0 4446 5010-4   ต่อ 440    โทรสาร 0 4446 5021   
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