
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที ่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชือ่ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 9. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

ค านิยาม จ านวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15 -19 ปี ต่อจ านวนประชากรหญิงอายุ        

15-19 ปี 1,000 คน 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ไม่เกิน 40 ต่อ

ประชากรหญิงอายุ 

15-19 ปี 1,000 คน 

ไม่เกิน 38 ต่อ

ประชากรหญิงอายุ 

15-19 ปี 1,000 คน 

ไม่เกิน 36 ต่อ

ประชากรหญิงอายุ 

15-19 ปี 1,000 คน 

ไม่เกิน 34 ต่อ

ประชากรหญิงอายุ 

15-19 ปี 1,000 คน 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปี ท่ีมีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีท่ีท าการเก็บข้อมูล 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลการคลอดของผู้หญิง อายุ 15 – 19 ปี จากข้อมูลในระบบ Health 

Data Center (HDC) ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข น ามาปรับกับค่าสัดส่วน

ระหว่างข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพจากฐานทะเบียนราษฎร์ปีท่ีผ่านมาและข้อมูลอัตราการ

คลอดในระบบ HDC ในปีท่ีผ่านมา เพื่อให้ได้อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

(HDC adjusted) ส าหรับใช้ในการรายงานผลงาน 

แหล่งข้อมูล 1.ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย  

2.ฐานขอ้มูล HDC ข้อมูลตัวชี้วัดการเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1 A1 = จ านวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากแฟ้ม Labor)   
ดูข้อมูลจากจ านวนเด็กเกิดมีชีพ  (LBORN) 

รายการข้อมูล 2 B1 = จ านวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ท้ังหมด ในเขตรับผิดชอบ 
(ประชากรจากการส ารวจ Type Area=1,3)  

รายการข้อมูล 3 A2 : ค่า adjusted = อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากฐานทะเบียนราษฎร์ ปี
ท่ีผ่านมา/อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากฐานข้อมูล HDC 

รายการข้อมูล 4 B2 : อัตราการคลอด (ท าเป็นอัตราคงท่ีของท้ังปี) 
ไตรมาสท่ี 1 = อัตราคลอด HDC ณ ส้ินสุดไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 X 4 
ไตรมาสท่ี 2 = อัตราคลอด HDC ณ ส้ินสุดไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 X 4/2 
ไตรมาสท่ี 3 = อัตราคลอด HDC ณ ส้ินสุดไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 X 4/3 



ไตรมาสท่ี 4 = อัตราคลอด HDC ณ ส้ินสุดไตรมาสท่ี 4 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากระบบ HDC = (A1/B1)  X 1,000 

2.Adjusted = A2xB2 

 

ระยะเวลาประเมินผล รอบที ่1:  5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560–กุมภาพันธ์ 2561)   

= ใช้ข้อมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC ส้ินสุดไตรมาสท่ี 1  (HDC adjusted) 

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561–กรกฎาคม 2561)  

= ใช้ข้อมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC ส้ินสุดไตรมาสท่ี 3  (HDC adjusted) 
เกณฑ์การประเมิน : 

ปี 2561 : 

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

40 40 40 40 

ปี 2562 :  

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

38 38 38 38 

ปี 2563 : 

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

36 36 36 36 

ปี 2564 : 

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

34 34 34 34 
 

วิธีการประเมินผล :  ใช้ข้อมูลจากระบบรายงาน HDC adjusted ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารสนับสนุน :  1. พระราชบัญญัติการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

2. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ (พ.ศ. 2560-

2569) 

3. มาตรฐานบริการท่ีเป็นมิตรกับวัยรุ่น(ฉบับบูรณาการ) และแนวทางการประเมินตนเอง 

4. คู่มือก้าวสู่อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ ์

5. คู่มือแนวทางการปฏิบัติการดูแลแม่วัยรุ่น 

6. คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

7. คู่มือพัฒนาศักยภาพแกนน าวัยรุ่น 



รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

อัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิง 15-19 ปี 

อัตราต่อ
จ านวน

ประชากร
หญิงอายุ 
15-19 ปี 
1,000 คน 

 

47.9 44.8 42.5 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904242 โทรศัพท์มือถือ : 081-8866276 
    โทรสาร : 02-5904163  E-mail : Bunyarit_su@hotmail.com 
2. นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904166 โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339 
    โทรสาร : 02-5904163  E-mail : am-piyarat@hotmail.com 
ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1 นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904166 โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339 

โทรสาร : 02-5904163   E-mail : am-piyarat@hotmail.com 
2. นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ล าภู   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

โทรศัพ์ท่ีท างาน : 02-5904167  โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339 
โทรสาร : 02-5904163   Email : poppysunko.j@gmail.com 

ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 
 
 


