
 

ตัวชี้วัดที ่20 2.ร้อยละของการต้ังครรภ์ซ้้าในวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี  
เป้าหมาย(เกณฑ์) ไม่เกินร้อยละ 10 ของหญิงอายุ 15-19 ปี ตั้งครรภ์และคลอดบตุรมชีีพในปี 2558 ทั้งหมด 
ความหมาย / ค้า
นิยาม 

 หญิงอายุ 15-19 ปี ตั้งครรภ์และคลอดบุตรมีชีพในปี 2558 และเป็นการตั้งครรภ์ที่ 2 ข้ึนไป 

ผลงาน 3 ปีย้อนหลัง กลุ่มเป้าหมาย 2554 2555 2556 2557 
หญิงตั้งครรภ์ที่คลอด 
มีชีพอายุ 15-19 ปี 

6,397 6,537 6,255 5,811 

หญิงตั้งครรภ์ที่คลอด 
มีชีพอายุ 15-19 ปีและเป็น
การตั้งครรภ์ที่ 2 ข้ึนไป 

1,123 1,026 875 726 

ร้อยละ 17.56 15.70 14.00 12.49 
 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หญิงตั้งครรภ์ อายุ  15-19ปีท่ีมีการคลอดมีชีพในระหว่างปี 2558และเป็นการตั้งครรภ์ที่ 2 ข้ึน
ไป 

แหล่งข้อมลูการ
จัดเก็บ 

แหล่งข้อมูล  ใช้ฐานข้อมูล  43 แฟ้ม 
A=รายการข้อมูลที่ 1  เด็กแรกเกดิมีชีพท่ีคลอดจากแม่อายุ 15-19ปีและเป็นการตั้งครรภ์ที่ 2 
ขึ้นไป 
B=รายการข้อมลูที่ 2  จ านวนหญงิอายุ 15-19 ปี ตั้งครรภ์และคลอดบุตรมีชีพในปี 2558 
                            และเป็นการตั้งครรภ์ที่ 2 ข้ึนไป 

สูตรค้านวณ A/B *100   
เกณฑ์การให้คะแนน 
(ใช้ในการประเมินผล
การด้าเนินงาน) 

น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10       50  คะแนน 
มากกว่าร้อยละ 10-15                40  คะแนน 
มากกว่าร้อยละ 15-20                30  คะแนน 
มากกว่าร้อยละ 20-30                20  คะแนน    
มากกว่าร้อยละ 30                    10  คะแนน  
วิธีการวัดและให้คะแนน   
ระดับจังหวัดรวมทุกพ้ืนท่ีของจังหวัดนครราชสีมา 
ระดับโรงพยาบาลชุมชน  วัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 
ระดับส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ  วัดภาพรวมเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 
ระดับต้าบล  วัดในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศูนย์แพทย์ 
                /เทศบาล/รพ.นอกสงักัด    

มาตรการ/กิจกรรม
ส้าคัญ 
 

 มาตรการ วัตถุประสงค ์ ระดับจังหวัด ระดับอ้าเภอ ระดับต้าบล 
จับคู่การท างาน
ระหว่าง
สถานศึกษากับ

1.ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้อนามัยเจริญ
พันธ ์

อบรมทีม
วิทยากรอ าเภอ 

อบรมทีม
วิทยากรระดับ
ต าบล(ครู+หมอ) 

จัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรฯกับพ่อแม่
ที่มีลูกวัยรุ่น 



 

สถานบริการ
สุขภาพ 400 
โรงเรียน 400
โรงพยาบาล 
 

2.เพิ่มทักษะพูดคุย
ของพ่อแม่กบัลูกเร่ือง
เพศสัมพันธ์และความ
รัก 

ใช้งบจังหวัดเริ่ม 
10 พย.-23ธค.
2557**ทีม
จังหวัดเป็นพี่
เล้ียง 

ใช้งบ CUP/อปท 
/สถานศึกษา 

ส่งเสริมการ
คุมก าเนิดแบบกึ่ง
ถาวร 
ในแม่วัยรุ่น  ก่อน
ออกจาก
โรงพยาบาล 

เพื่อชะลอการตั้งครรภ์
ซ้ า 

เพิ่มทักษะการ
ใช้วิธียาฝัง
คุมก าเนิด(รพ.
มหาราชฯ+
บริษัทยา 
หากมีความ
ต้องการ) 

ให้บริการคุม
แบบกึ่งถาวร 
โดยเบิก
ค่าบริการจาก 
สปสช.-ยาฝัง
คุมก าเนิด   
2,800บาท 
-ห่วงอนามยั  
800 บาท 

ให้ความรู้คุมแบบกึ่ง
ถาวร 
แก่วยัรุ่นและวยัเจริญ
พันธ ์

พัฒนาระบบ
ข้อมูลควบคุม
ก ากับ 
 Data  center 
และประเมินผล
ร่วมกับส านกังาน
เขตพื้นที่
การศึกษาทกุ
สังกัด 

เพื่อมีข้อมูลควบคุม
ก ากับการด าเนินงาน
และผลของการ
ท างานในระดับพื้นที่
ต าบลและหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง    

เช่ือมต่อข้อมูล
ของ data 
center 
กับผลการ
ประเมินการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษา/
อปท/
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

บันทึกข้อมูล
บริการ 
Hos xpให้มี
ความสมบูรณ์ 

บันทึกข้อมูลบริการ 
Hos xp 
ให้มีความสมบูรณ์ 

พื้นที่เร่งรัด
สถานการณ์สูง): 
เมือง  ปากชอ่ง   
สีค้ิว จักราช  
โชคชัย  เสิงสาง  
บัวใหญ่  
ประทาย  ครบุรี   
ด่านขุนทด  พิ
มายและหนอง
บุญมาก 
 

เพื่อด าเนินงานสร้าง
การมีส่วนร่วมฯ 9  
ภารกิจ 
 
1.กลไกการ
ประสานงาน 
2.เพิ่มทักษะพ่อแม ่
3.จัดการเรียนรู้
เพศศึกษาใน
สถานศึกษาทกุแห่ง 
4.ออกแบบการ
ท างานกับกลุ่ม
เปราะบาง 
5.ออกแบบการ
รณรงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6.พัฒนาระบบ

1.จัดท า
โครงการฯ 
เพื่อขอรับการ
สนับสนุนจาก
ส านักงาน
กองทุน
สนับสนุนสร้าง
เสริมสุขภาพ
(สสส)ในพื้นที่
อ าเภอเมือง  
ปากช่อง  
พิมายและด่าน
ขุนทด 
2.พัฒนา
โครงการฯ
ร่วมกับสีคิ้วจกั
ราช  โชคชัย  

1.ด าเนินงาน 9 
ภารกิจเชิง
คุณภาพตาม
โครงการฯท่ี
ได้รับการ
สนับสนุนจาก
ส านักงาน
กองทุนสนับสนุน
สร้างเสริม
สุขภาพ(สสส) 
ในพื้นที่อ าเภอ
เมือง  
 ปากชอ่ง พิมาย
และด่านขุนทด 
2.  ด าเนินงาน 9 
ภารกิจเชิง
คุณภาพตาม

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



 

คุณภาพคลินิกวยัรุ่น 
7.ออกแบบระบบ
ช่วยเหลือด้านสังคม 
การศึกษา รายได้ 
ครอบครัวทดแทน 
ครอบครัวอุปถัมภ ์
8.ทดลองจัดท า 
“พื้นที่สร้างสรรค์
ส าหรับเยาวชน” 
9.ออกแบบระบบ
ควบคุมก ากับและ
ประเมินผลในระดับ
พื้นที่ต าบล 

เสิงสาง  บัว
ใหญ่  ประทาย  
ครบุรี   
และหนองบุญ
มาก 
เพื่อขอรับการ
สนับสนุนทุน
จาก
คณะกรรมการ
คุ้มครองเด็ก
จังหวัด/
แห่งชาติ 

โครงการฯท่ี
ได้รับการ
สนับสนุนฯ 
สีค้ิวจักราช  โชค
ชัย  
 เสิงสาง  บัว
ใหญ่  ประทาย  
ครบุรี  และ
หนองบุญมาก 
 

 

กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ งานควบคุมโรคเอดส์และวณัโรค 
ผู้ประสานงาน / 
เบอร์โทรศัพท์/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 
เบอร์โทรส้านักงาน  0 4446 5542  โทรสาร 0 4446 5542   
ภายใน  0 4446 5010-4   ต่อ 440    โทรสาร 0 4446 5021   
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