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สถานการณป์ัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 
 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่คุกคามคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
และเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้การลดอัตราการคลอดในวัยรุ่น
อายุ 15-19 ปี เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่นานาชาติ ต้องดำเนินการให้บรรลุผลได้ภายในปี    
พ.ศ. 2573 โดยได้กำหนดให้ลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี และอายุ 15-19 ปี ลดลงเพื่อสร้าง
หลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น           
ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาด้านสุขภาพ แต่ยังเป็นปัญหาด้านประชากรที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศนั้น ๆ 
 สำหรับประเทศไทยนั้น จากรายงานของ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ปี 2561-2564 พบว่า อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี คือ 1.3, 1.2, 1.1 และ 0.9        
ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน ตามลำดับ และมีอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี คือ 39.6, 
35.0, 31.3 และ 28.7 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
และประกอบกับประเทศไทยมีอัตราเจริญพันธุ ์อยู ่ในระดับต่ำ โดยผู ้หญิงวัยเจริญพันธุ ์ อายุ 15 -49 ปี             
มีบุตรเฉลี่ยเพียง 1.6 คน ซึ่งอยู่ในระดับต่ำกว่าอัตราทดแทนทางประชากร  รวมถึงปัญหา “เด็กเกิดน้อย      
ด้อยคุณภาพ” การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการให้ความช่วยเหลือแก่วัยรุ่นที่คลอดบุตร และครอบครัว    
จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับคุณภาพของประชากรที่เกิดใหม่ อีกทั้งเป็นการวางรากฐาน    
ที่สำคัญให้กับเด็กและวัยรุ่น ที่จะเข้าสู่วัยแรงงานในอนาคตได้อย่ างมีคุณภาพ เพื่อรองรับกับโครงสร้างทาง
ประชากรในประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 
ที่กล่าวถึงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบการศึกษา ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ และมีระบบการดูแลที่เหมาะสม การส่งเสริมบทบาท
ครอบครัวชุมชน และสถานประกอบกิจการในการเลี้ยงดูสร้างสัมพันธภาพการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศ   
ของวัยรุ่น การพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับวัยรุ่น 
ซ่ึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพดี และลดปัจจัยเสี่ยงการเจ็บป่วย
ของคนไทย ซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการคลอดมีชีพ และร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น  
 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560 -2569    
ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 มีวิสัยทัศน์ คือ วัยรุ่นมีความรู้ 
ด้านเพศศึกษา มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตร เป็นส่วนตัวรักษาความลับ 
และได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาค โดยมีพันธกิจ คือ การส่งเสริม สนับสนุน และประสานให้เกิดการ      
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั ้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้สามารถรองรับ          
กับบริบททางสังคม การดำเนินชีว ิตของวัยรุ ่นที ่เปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามการเปลี ่ยนแปลง            
ทางด้านเทคโนโลยีการสื ่อสารที ่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ ่ง ได้แก่ การติดต่อสื ่อสารทางสังคมออนไลน์             
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การท่องโลกอินเทอร์เน็ต การเลียนแบบเพื่อให้ทันยุคสมัยที่เน้นวัตถุนิยมมากกว่าจิตใจ จากผลของการ
เปลี่ยนแปลงทำให้เด็กวัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น                 
โดยมีผลกระทบเชิงลบทางสุขภาพที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวโยงกันหลายมิติ เช่น สุขภาพแม่วัยรุ่นและทารก    
ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะแรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การเสียชีวิตของมารดาและทารก ทารกน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์    
การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย การเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การขาดโอกาสทางการศึกษา     
การเลี้ยงดูบุตร การมีสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัวลดลง หน้าที่การงานและฐานะการเงินของครอบครัว           
จนกลายเป็นวิกฤตของประเทศ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่ได้คุมกำเนิดหรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน     
และขาดความรู้ในเรื่องเพศศึกษา  
 สถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน ปี 2560-2563 ประเทศไทยมีอัตรา
การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี คือ 59.2, 51.4, 44.7 และ 39.5 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน 
ตามลำดับ โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถูกจัดอันดับให้เป็นจังหวัดที่มีอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ดังนี้ ปี 2560 อยู่ในอันดับที่ 2, ปี 2561 อยู่ในอันดับที่ 1, ปี 2562 อยู่ในอันดับที่ 4, 
ปี 2563 อยู่อันดับที่ 5 และสถานการณ์การคลอดมีชีพในหญิงที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
ปี 2560-2564 โดยเก็บสถิติการคลอดของหญิงที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี จากโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสขุ 
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า อัตราการคลอดของหญิงอายุ 10-14 ปี 2.65, 1.57, 1.78, 1.75 และ 1.82      
ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน ตามลำดับ อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี 63.90, 60.09, 
50.53, 39.38 และ 33.37 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ตามลำดับ การตั้งครรภ์ซ้ำของหญิงอายุ
น้อยกว่า 20 ปี พบว่า 17.07, 14.63, 16.84 16.93 และ 11.83 ตามลำดับ การรับบริการคุมกำเนิดของหญิง
หลังคลอดอายุน้อยกว่า 20 ปี พบว่า คุมกำเนิดทุกวิธี ร้อยละ 42.12, 66.46, 86.94, 91.14 และ 92.69 
ตามลำดับ คุมกำเนิดด้วยวิธ ีก ึ ่งถาวร พบว่า 62.06, 72.66, 70.28, 60.76 และ 70.30 ตามลำดับ                  
จากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มที่จะลดลงแต่
การคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งเป็นปัญหาระดับ
จังหวัด และเป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. 2559 โดยการบูรณาการภารกิจร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  
 จากสถานการณ์การตั ้งครรภ์ในวัยรุ ่นส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสังคมในหลายๆ ด้าน       
ทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้องจะต้องร่วมกันเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และมีมาตรการดำเนินงานเชิงรุกเข้าไป            
ในระดับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำไปสู่เป้าหมายในการดำเนินงาน คือ ลดอัตราการคลอดในหญิงอายุน้อยกว่า 
20 ปี 
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ทิศทางแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565-2569 

 

1. วิสัยทัศน ์
 วัยรุ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความรู้ ความตระหนัก ทักษะชีวิต สามารถเผชิญปัญหา     
เข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ตลอดจนมีครอบครัวอบอุ่น และปรับเปลี่ยนมุมมองทางสังคมให้เอ้ือ       
ต่อการมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
 
2. พันธกิจ 
 2.1 พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ
และมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม 
 2.2 ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการ ในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพ 
และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น  
 2.3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร  
 2.4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และการจัด
สวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น  
 2.5 บูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้ 
 

3.วัตถุประสงค์  
 3.1 วัยรุ่นมีความรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สามารถงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกัน     
การตั้งครรภ์ และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ รวมถึงได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองอย่างเป็น
ระบบเมื่อประสบปัญหา 
 3.2 ครอบครัวมีทัศนคติเชิงบวก และมีบทบาทในการสื ่อสารเรื ่องเพศกับบุตรหลาน            
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 3.3 วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ได้รับการปรึกษาทางเลือก สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ รวมถึง
ได้รับบริการที่เป็นมิตรและถูกต้องตามหลักวิชาการในการฝากครรภ์ การคลอด การดูแลสุขภาพหลังคลอด 
หรือการยุติการตั้งครรภ์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ 
 3.4 พ่อแม่วัยรุ่นได้รับคำแนะนำและการช่วยเหลือเกี่ยวกับการดูแลเลี้ยงดูบุตร การจัดหา
ครอบครัวทดแทนกรณีที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ และได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสม รวมถึงการฝึก
อาชีพและการได้งานทำ 
 3.5 เกิดกลไกในการดำเนินงานบูรณาการทุกภาคส่วนหลัก ในการดำเนินงานทั้งในด้าน      
การจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
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4. เป้าหมาย 
 4.1 ในปี 2569 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปีลดลง ไม่เกิน 0.5 ต่อประชากร
หญิง อายุ 10-14 ปี 1,000 คน  
 4.2 ในปี 2569 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีลดลง ไม่เกิน 25 ต่อประชากรหญิง  
อายุ 15-19 ปี 1,000 คน  
 

5. ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  
ที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการ ในการเลี้ยงดู 
สร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพ
และเป็นมิตร  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์     
และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้ 
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G5 : วัยรุ่นเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างเหมาะสม G4: ครอบครัวและชุมชนสามารถดูแลวัยรุ่นได้อย่าง
เหมาะสม 

G2 : วัยรุ่นได้รับการดูแลช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา 

G6 : การสื่อสาร/ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 

G11 : บุคลากรมีสมรรถนะท่ีเพียงพอ 

G9 : มีมาตรการทางสังคมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

1. การพัฒนาระบบการศึกษาฯ 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ 2. การส่งเสรมิบทบาทครอบครัวฯ 4. การพัฒนาระบบการช่วยเหลือฯ 5. การบูรณาการจัดการฐานข้อมูลฯ 

G3 : วัยรุ่นทีต้ั่งครรภ์ได้รับการช่วยเหลือ G1 : วัยรุ่นมีความรู้ และพฤติกรรมเหมาะสม 

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2565-2569 

วิสัยทัศน์ : วัยรุ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความรู้ ความตระหนัก ทักษะชีวิต สามารถเผชิญปัญหา เข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ตลอดจนมีครอบครัวอบอุ่น 
และปรับเปลี่ยนมุมมองทางสังคมให้เอ้ือต่อการมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

 พันธกิจ :  1. พัฒนาระบบการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม 
  2. ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกจิการ ในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสารด้านสขุภาวะทางเพศของวัยรุ่น  
  3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุท์ี่มีคุณภาพและเป็นมิตร  
  4. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุม่วัยรุ่น  
  5. ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้ 

G7 : การบริหารภาคีเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 

G10 : ระบบการควบคุมกำกับ ติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์ฯ 

G12 : ระบบสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน 

G13 : มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำเนินงาน G14 : พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 

G8 : ระบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2565-2569 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม 
 พัฒนาระบบการศึกษาที ่ส่งเสริมการเรียนรู ้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที ่มีคุณภาพ เพื ่อให้เด็กและวัยรุ ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอด ภัย              
และสอดคล้องกับช่วงวัยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี มีข้อมูลที่รอบด้านได้ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เท่าทัน และเกิดความ
ตระหนักในคุณค่าตนเอง รู้จักเคารพให้เกียรติ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และความเสมอภาคทางเพศ รวมทั้งสามารถตัดสินใจโดยใช้เหตุ ผล และรับผิดชอบต่อ
การตัดสินใจของตัวเอง ได้รับการดูช่วยเหลือ และคุ้มครองอย่างเป็นระบบเมื่อประสบปัญหา  
 

เป้าประสงค ์ กลยทุธก์ารดำเนนิงาน ตัวชี้วัด KPIs ค่าเป้าหมาย KPIs (ร้อยละ) ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

1. วัยรุ่นมีความรู้ และ
พฤติกรรมเหมาะสม 

ส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียนผ่าน
แอพพลิเคชั่นออนไลน ์
ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตใน
สถานศึกษา 

1. ร้อยละของนักเรียน มีความรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต 

60 60 70 80 90 ศึกษาธิการจังหวัด 

2. วัยรุ่นได้รับการดูแล
ช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา 

พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีประสิทธภิาพภายใต้
นโยบายพาน้องกลับมาเรียน 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบปัญหาไดร้ับคำแนะนำ 
บริการปรึกษาเบื้องต้น และการส่งต่อ เพื่อรับบริการ
และความชว่ยเหลืออย่างเหมาะสม 

60 60 70 80 90 ศึกษาธิการจังหวัด 

ส่งเสริมระบบการศึกษาทางเลือก
ให้กับวยัรุ่นที่มีปัญหา 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบปัญหารวมถึงผู้เรียนที่
ตั้งครรภ์ได้รับบริการอนามัยการเจริญพนัธุ์และการจัด
สวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม 

60 70 80 90 100 ศึกษาธิการจังหวัด 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ตั้งครรภ์ได้รับการส่งเสริมให้
ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

60 70 80 90 100 ศึกษาธิการจังหวัด 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการปรับให้มีความ
เป็นมิตรต่อผู้เรียนที่ตั้งครรภ์ 

60 70 80 90 100 ศึกษาธิการจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม (ต่อ) 
 

เป้าประสงค ์ กลยทุธก์ารดำเนนิงาน ตัวชี้วัด KPIs ค่าเป้าหมาย KPIs (ร้อยละ) ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

3. บุคลากรมีสมรรถนะท่ี
เพียงพอ 

ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้
เข้าถึงหลักสูตรเพศวิถีศึกษาและ
เลือกใช้ส่ือที่เหมาะสมทั้งแบบ
ออนไลน์และออนไซต์ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาแต่ละชว่งชั้นมีครูผู้สอนวิชา
เพศวิถีศึกษาและทักษะชวีิตที่ผ่านการอบรม 

60 60 70 80 90 ศึกษาธิการจังหวัด 

2. ร้อยละของครูผู้สอนวิชาเพศวิถีศึกษาและทักษะ
ชีวิตสามารถปฏิบัติงานสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

60 60 70 80 90 ศึกษาธิการจังหวัด 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการในการเลี้ยงดูสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น 
 ส่งเสริมให้ครอบครัวมีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องเพศ สามารถสื่อสารเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์กับบุตรหลาน เพื่อสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมก ารเลี้ยงดู      
และการสื่อสารเรื่องเพศเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ในครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชน และสถานประกอบกิจการมีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องเ พศ ซึ่งจะส่งเสริมบทบาทของ
ครอบครัวให้มีผลต่อพฤติกรรมด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น 
 

เป้าประสงค ์ กลยทุธก์ารดำเนนิงาน ตัวชี้วัด KPIs ค่าเป้าหมาย KPIs (ร้อยละ) ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

1. ครอบครัวและชุมชน
สามารถดูแลวัยรุ่นได้อย่าง
เหมาะสม 

ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการ
จัดหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ 

1. ร้อยละครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัว
เข้มแข็ง 

88 89 90 91 92 พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัด 

ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครอง
เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และ
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 

2. ร้อยละของครอบครัวมีสัมพันธภาพทีด่ี 74 76 78 80 82 พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัด 

2. การบริหารภาคีเครือข่ายท่ี
มีประสิทธิภาพ 

จัดกระบวนการคืนข้อมูลเพื่อสร้าง
ความตระหนักและการมีส่วนร่วม
ให้กับภาคีเครือข่ายในการ
ดำเนินงานทั้งระดับผู้บริหารและ
ระดับปฏิบัติการ 

1. ร้อยละของ อปท. ที่มีพื้นทีแ่ละกิจกรรมสร้างสรรค์
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

75 80 85 90 90 ท้องถิ่นจังหวัด 

ส่งเสริมการจัดทำนโยบายการ
ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง 

2. ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ได้มีการให้
ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์แก่ลูกจ้างอยา่งถูกต้อง 

80 80 80 80 80 สว ัสด ิการค ุ ้มครอง
แรงงานจังหวัด 

สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
เพื่อค้นหาครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย
เข้ารับการอบรม 

3. ร้อยละของ อปท. ที่มีแผนงาน โครงการ กจิกรรม
ด้านการส่งเสริมบทบาทครอบครัวในการเลี้ยงดูสร้าง
สัมพันธภาพและการสื่อสารดา้นสุขภาวะทางเพศของ
วัยรุ่น 

70 75 80 80 80 ท้องถิ่นจังหวัด 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร 
 พัฒนารูปแบบและคุณภาพของระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนัมยการเจริญพันธุ์ที่ครอบคลุมบริการที่จำเป็นทุกด้าน โดยมุ่งให้บริการที่มีควา มเป็น
มิตร และสอดคล้องกับความต้องการและสิทธิของวัยรุ่นตามตรา 5 ของพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 สามารถสร้างความไว้ใจ 
ความตระหนักในการป้องกัน มีความเข้าใจต่อความละเอียดอ่อนเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีของวัยรุ่น และจูงใจให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมแสวงหาบริ การส่งเสริมและดูแลรักา
สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมและเข้าถึงวัยรุ่นทุกกลุ่ม 
 

เป้าประสงค ์ กลยทุธก์ารดำเนนิงาน ตัวชี้วัด KPIs ค่าเป้าหมาย KPIs (ร้อยละ) ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

1. ระบบริการสุขภาพที่เป็น
มิตรสำหรับวัยรุ่น 

พัฒนาระบบการช่วยเหลือส่งต่อ
และบริการทางเลือกใหก้ับวัยรุ่น 

1. ร้อยละความพึงพอใจของวัยรุ่นที่ได้รับบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตร 

80 80 80 80 80 สาธารณสุขจังหวัด 

พัฒนาระบบบริการที่คลินิกวยัรุ่น
ให้มีประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด สป.สธ. ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563 

30 60 90 100 100 สาธารณสุขจังหวัด 

2. วัยรุ่นเข้าถึงบริการอนามัย
การเจริญพันธุ์อย่างเหมาะสม 

พัฒนาช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เพือ่เพิ่มการเขา้ถึง
บริการของวยัรุ่น 

1. ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกวา่ 20 
ปี  

13.0 12.5 12.0 11.5 11 สาธารณสุขจังหวัด 

ประชาสัมพันธ์ชอ่งทางการเข้าถึง
บริการให้ครอบคลุม 

2. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือ
หลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวธิีกึ่ง
ถาวร 

80 82.5 85 87.5 90 สาธารณสุขจังหวัด 

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานในการ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

3. จำนวนของวัยรุ่นที่มภีาวะแทรกซ้อนจากการยุติ
การตั้งครรภ์ 

ลดลงร้อยละ 50 จากปีที่ผ่านมา สาธารณสุขจังหวัด 

4. จำนวนของวัยรุ่นที่เข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตร 50 60 70 80 90 สาธารณสุขจังหวัด 
5. ร้อยละของวยัรุ่นที่ต้ังครรภ์ต่อได้รับการฝากครรภ์
และการคลอดอย่างมีคุณภาพ 

90 90 90 90 90 สาธารณสุขจังหวัด 

6. ร้อยละของวยัรุ่นที่คลอด ได้รับการดแูลหลังคลอด 
6 สัปดาห์อย่างมีคุณภาพ 

90 90 90 90 90 สาธารณสุขจังหวัด 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร (ต่อ) 
 

เป้าประสงค ์ กลยทุธก์ารดำเนนิงาน ตัวชี้วัด KPIs ค่าเป้าหมาย KPIs (ร้อยละ) ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

2. วัยรุ่นเข้าถึงบริการอนามัย
การเจริญพันธุ์อย่างเหมาะสม 

 7. ร้อยละของวยัรุ่นที่ใช้วิธกีารคุมกำเนิดวิธีใดวธิีหนึ่ง
ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด 

80 80 80 80 80 สาธารณสุขจังหวัด 

8. ความต้องการที่ยังไม่สัมฤทธิ์สำหรับการคุมกำเนิด
ในวัยรุ่นอายุ 15-19 ป ี

5 5 5 5 5 สาธารณสุขจังหวัด 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น 
 เชื่อมโยงเครือข่ายบริการด้านสุขภาพ การศึกษา และด้านสังคมให้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ในการให้ความช่วยเหลือโดยการเคารพการตัดสิน ใจของ
วัยรุ่น เพ่ือช่วยให้พ่อแม่วัยรุ่นสามารถอยู่ในสังคม และพัฒนาศักยภาพตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยให้บุตรมีพัฒนาการที่สมวัย 
 

เป้าประสงค ์ กลยทุธก์ารดำเนนิงาน ตัวชี้วัด KPIs ค่าเป้าหมาย KPIs (ร้อยละ) ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

1. มีมาตรการทางสังคมใน
การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ 

สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังติดตาม
พฤติกรรมเส่ียงในพื้นที่แบบบูรณา
การ  

1. ร้อยละของสภาเด็กและเยาวชนระดบัอำเภอที่เป็น
แกนนำปอ้งกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหา การ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

50 60 60 70 90 บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์

2. วัยรุ่นตั้งครรภ์ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

มีรูปแบบช่วยเหลือส่งต่อเพื่อการ
จัดสวัสดิการสังคมสำหรับแมว่ัยรุ่น 

1. ร้อยละของวยัรุ่นที่ต้ังครรภ์และต้องการความ
ช่วยเหลือได้รับบริการสวัสดิการสังคมที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการอย่างเหมาะสม 

80 80 85 85 90 พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัด 

จัดระบบ CASE MANAGEMENT 
โดยมีทีมสหวิชาชีพในระดับอำเภอ 

2. ร้อยละความพึงพอใจของแมว่ัยรุ่นที่ได้รับบริการ
สวัสดิการทั้งก่อนและหลังคลอด (ไม่การเก็บข้อมูล) 

80 80 85 85 90 พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัด 

3. ร้อยละของเด็กที่เกิดจากพอ่แม่วยัรุ่นและ
ครอบครัวไม่สามารถเล้ียงดูบุตรได้ด้วยตนเองได้รับ
ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 

80 80 85 85 90 พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัด 

4. ร้อยละของแมว่ัยรุ่นต้ังครรภ์ที่ยากจนหรือเส่ียงต่อ
ความยากจนที่ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการ
เล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

90 90 95 95 95 พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัด 

5. จำนวนเด็กถกูทอดทิ้งจากพ่อแม่วยัรุ่นลดลงเทียบ
จากแต่ละป ี

80 80 85 85 90 พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัด 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้ 
 เพื่อให้เกิดกลไกในการดำเนินงานบูรณาการทุกภาคส่วนหลัก ในการดำเนินงานทั้งในด้านจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้อย่า งเป็น
รูปธรรม 

เป้าประสงค ์ กลยทุธก์าร
ดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด KPIs ค่าเป้าหมาย KPIs (ร้อยละ) ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

1. ระบบการควบคุมกำกับ 
ติดตาม และประเมินผล
ยุทธศาสตร์ฯ 

พัฒนาระบบช่องทางการ
สื่อสารและประสานงานสำหรับ
การควบคุมกำกับติดตามและ
ประเมินผล 

1. การบันทึกขอ้มูลในฐานระบบข้อมูลยทุธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
(Teen Act Indicators) 

5 
ยุทธศาสตร์ 

5 
ยุทธศาสตร์ 

5 
ยุทธศาสตร์ 

5 
ยุทธศาสตร์ 

5 
ยุทธศาสตร์ 

สาธารณสุข
จังหวัด 

2. ระบบสารสนเทศที่มี
ความน่าเชื่อถือและเป็น
ปัจจุบัน 

มีการพัฒนาและจัดเก็บขอ้มูลที่
มีประสิทธิภาพและเช่ือถือได้ 

1. ระดับความสำเร็จของการมีฐานข้อมลู การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

เป้าหมาย
ระดับที่ 1  

เป้าหมาย
ระดับที่ 2  

เป้าหมาย
ระดับที่ 3  

เป้าหมาย
ระดับที่ 4  

เป้าหมาย
ระดับที่ 5 

สาธารณสุข
จังหวัด 

3. มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการดำเนนิงาน 

พัฒนาช่องทางการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธก์ารดำเนินงาน 
 

1. มีชอ่งทางการประชาสมัพันธ์ขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกับ
วัยรุ่นผา่นเว็บไซต ์

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

สาธารณสุข
จังหวัด 

4. การพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรม และพื้นที่
ต้นแบบ 

สร้างและขยายผลพื้นที่ต้นแบบ
โดย อปท. มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และส่งเสริม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอด
บทเรียน ความสำเร็จ 

1. มกีารจัดการความรู้โดยการถอดบทเรยีนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

อย่างน้อย
ปีละ 1 
เร่ือง 

อย่างน้อย
ปีละ 1 
เร่ือง 

อย่างน้อย
ปีละ 1 
เร่ือง 

อย่างน้อย
ปีละ 1 
เร่ือง 

อย่างน้อย
ปีละ 1 
เร่ือง 

สาธารณสุข
จังหวัด 

5. การสื่อสาร/ประสานงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ส่ง
ต่องานสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ 

1. มีช่องทางการประสานงานในภาคีเครือข่ายการ
ดำเนินงาน 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 

สาธารณสุข
จังหวัด 

พัฒนาช่องทางการสื่อสารและ
การประสานงานของ
คณะทำงานและภาคีเครือข่าย 

2. มีการประชุมคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

อย่างน้อย
ปีละ 2 
ครั้ง 

อย่างน้อย
ปีละ 2 
ครั้ง 

อย่างน้อย
ปีละ 2 
ครั้ง 

อย่างน้อย
ปีละ 2 
ครั้ง 

อย่างน้อย
ปีละ 2 
ครั้ง 

สาธารณสุข
จังหวัด 



14 

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) 

 

จุดแข็ง Strength 
1. หน่วยงานสาธารณสุขมาให้ความรู้เพศศึกษาในโรงเรียน 
2. มีคณะทำงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ 
3. มีช่องทางในการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา (1663,1330, คลินิก YFHS, ระบบคุ้มครองครองเด็ก Cpis) 
4. การประชุมทีมสหวิชาชีพในการให้ความช่วยเหลือ รายกรณี 
5. มีระบบการติดตาม ประเมินผลยุทธศาสตร์ที่ดี 
6. มีพ้ืนที่ต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
   การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จำนวน 4 แห่ง 
7. มีหลักสูตรการอบรม 
8. มีวิทยากรจากหลายภาคส่วน ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล 
9. มีแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ และปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติได้จริง 
10. มีการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
11. มีเครือข่ายในการประสานงาน 
12. มีช่องทางในการสื่อสาร ประสานงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ที่สะดวก รวดเร็ว ผ่าน Social media  
13. มีการพัฒนาศักยภาพวิทยากรระดับจังหวัด 
14. ทีมระดับจังหวัด และอำเภอเข้มแข็ง 
15. ข้อมูลสถานการณ์วัยรุ่นและเยาวชนมีการจัดเก็บเชื่อถือได้ และทันต่อสถานการณ์ และส่งกลับให้พื้นที่ทราบ 
16. การบูรณาการแผนงาน โรงการดี มีความเชื่อมโยง 
17. โรงพยาบาลทุกแห่งมีกระบวนการ Motivate ให้เด็กท่ีตั้งครรภ์สามารถเข้าเรียนในระบบต่างๆ 
18. มีสถานบริการยุติการตั้งครรภ์ในพ้ืนที่มีคณะกรรมการวันรุ่นแบะเยาวชน แม่และเด็ก MOM ที่เข้มแข็ง 

 

จุดอ่อน Weakness 
1. จำนวนครูที่ผ่านการอบรมเก่ียวกับเพศวิถีศึกษามีน้อย ไม่สามารถสอนตามแผนการเรียนการสอนได้อย่างมี 
   ประสิทธิภาพ 
2. สื่อการสอนไม่ครอบคลุมและไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
3. ภาระงานของผู้รับผิดชอบงานมีหลายงาน หลายบทบาท 
4. โรงเรียนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. (ท้องไม่สามารถเรียนต่อได้) 
5. ขาดการถ่ายทอด การส่งต่องานที่มีประสิทธิภาพ และขาดความต่อเนื่อง 
6. ขาดหลักสูตรฟื้นฟูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
7. งบประมาณในการดำเนินงานไม่มี และมีไม่ครบทุกภาคส่วน 
8. ข้อมูลและระบบสารสนเทศ ไม่มี และไม่ทันเวลา 



15 
9. ไม่มีระบบการติดตามและประเมินผลตามแผนงาน 
10. การดูแลติดตามนักเรียนไม่มีประสิทธิภาพ เช่น นักเรียนไม่มาเรียน ตั้งครรภ์ ติดยาเสพติด ครูไม่ทราบ  
     และติดตามได้บ้าง ไม่ได้บ้าง 
11. ประสิทธิภาพการซักประวัติของ โรงพยาบาลบางแห่งยังไม่ครอบคลุม 
12. นโยบายผู้บริหารเปลี่ยนแปลงบ่อย 
13. นยาบายไม่ยืดหยุ่นกับการผู้ปฏิบัติงาน 
14. รูปแบบการให้ความรู้ ไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการ มีช่องว่างระหว่าง Generation 
 
โอกาส Opportunity 
1. พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ 
2. การดำเนินงานตาม Faction เขา้คณะกรรมการระดับอำเภอ จังหวัด (พชอ.อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์) 
3. มีช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เช่น Application โปรสเตอร์ และวิทยุชุมชน 
4. ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือ NGO RSA ภาคประชาชน เยาวชน 
5. ภาคประชาชนร่วมสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 
6. มีระบบพาน้องกลับบ้าน (กลับมาเรียนต่อในระบบ) 
7. ผู้ปกครองยอมรับให้ลูกไปเรียนการศึกษาทางเลือก (กศน.) 
8. โอกาสในการเรียนแบบ Online 
9. เปิดโอกาสให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเรื่องเพศวิถีศึกษา 
 
อุปสรรค Threat 
1. การสื่อสารด้านภาษาเพ่ือรับองค์ความรู้ (นักเรียนกระเหรี่ยง ต่างชาติ) 
2. บางหน่วยงาน องค์กรไม่ได้ตอบรับนโยบาย 
3. ปัญหาครอบครัว ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ชุมชนแออัด บ้าน 1 หลังอยู่ในหลายคน แหล่งมั่วสุม 
    ในชุมชน 
4. สื่อที่ไม่เหมาะสมเข้าถึงง่าย 
5. ค่านิยมในวัยรุ่น เช่น การมีแฟนเร็ว ล่าแต้ม อยู่ก่อนแต่ง การไม่ใส่ถุงยางอนามัย 
6. สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 
7. วัยรุ่น และครอบครัวขาดความตระหนัก คิดว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ไม่ใช่ปัญหา 
8. วัยรุ่นขาดทักษะการตัดสินใจ 
9. นักเรียนปกปิดข้อมูลการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
10. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยังไม่ครอบคลุมส่วนใหญ่จะเข้าถึงเฉพาะวัยรุ่นในระบบ 
11. ครอบครัวขาดการเตรียมความพร้อมในเด็กเข้าสู่วัยรุ่น 
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เป้าประสงค ์
1. วัยรุ่นมีความรู้ และพฤติกรรมเหมาะสม 
2. วัยรุ่นได้รับการดูแลช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาตั้งครรภ์ 
3. วัยรุ่นตั้งครรภ์ได้รับการช่วยเหลือ 
4. ครอบครัวและชุมชนสามารถดูแลวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม 
5. วัยรุ่นเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างเหมาสม 
6. การสื่อสาร การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
7. การบริหารภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 
8. ระบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น 
9. มีมาตรการทางสังคมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
10. ระบบการควบคุมกำกับ ติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์ฯ 
11. บุคลากรมีสมรรถนะที่เพียงพอ 
12. ระบบสารสนเทศท่ีมีความน่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน 
13. มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำเนินงาน 
14. พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ 
กิจกรรมภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

ณ ห้องประชุมราชภักดิ์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
วันที่ 10-11 กมุภาพันธ์ 2565พ.ศ.2559 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน 

1 นางสุมา  เหมทัต รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ประจวบครีีขันธ ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2 นางสุกัญญา  เจยีรวนานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3 นางละไม เพ็งสวัสดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ กุยบุร ี
4 นางสาวรุ่งทิวา เมฆบริสุทธ์ิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
5 นางสาวจารภุรณ์ คูณทว ี นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.สามร้อยยอด 
6 นางสาวจิตราพร ทิมแท ้ นักจิตวิทยาโรงเรียน สพม.ประจวบคีรีขันธ ์ สมพ.ประจวบคีรีขันธ ์
7 นางสาวนงเยาว์ นวลพรหม ผู้ทรงคุณวฒิุ ข้าราชการบำนาญกระทรวงสาธารณสีข 
8 นางสาวปริชาติ กิจคณุธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ทับสะแก 
9 นางสาวสุพรรณี ไชยโรจน ์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ทับสะแก 
10 นางสาวอัญชลี นุ่มนาค เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบตัิงาน สนง.พมจ. 
11 นางสาวกรรณิการ์ ทองทิว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สนง.พมจ.ประจวบคีรีขันธ ์
12 นางจุไรรตัน์ พิชิตรณชัย ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ ์
13 นางอารี รื่นเริง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ ์
14 นางสาวสุไบเด๊าะ สะน ิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.หัวหิน 
15 นางสาววานิสา โชคลาภ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.หัวหิน 
16 นางสาวอัจฉรา พิทักษ์ชลทรัพย ์ นักวิชาการสาธารณสุุขปฏิบัติการ รพ.กุยบุร ี
17 นางสาวสุรยี์ฉาย ทับจิต นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.หินเหล็กไฟ 
18 นางสิริยา เสือไพรงาม นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน 
19 นางกฤษณา แผ่แสงจันทร ์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบครีีขันธ ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
20 นางสาวณุกานดา จันทราภรณ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ทับสะแก 
21 นางวันวิสา บุญยืนมั่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ปราณบุร ี
22 นายปรีชา รัตนสมบตั ิ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ประจวบครีีขันธ ์

23 นางจันทิมา ปิ่นทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
24 นางสาวกนกวรรณ สญีะพันณ ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.บางสะพานน้อย 
25 นายชัชวาล เกิดมาก หัวหน้าสำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน 
26 นายอนุสรณ์ สุขกันตะ นักพัฒนาสังคมปฏิบตัิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
27 นายสุรสิทธ์ิ เปียสัง เลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัด

ประจวบครีีขันธ ์
สภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

28 นางสาวศรีนภา รังสิกลุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน 

29 นายทรงศักดิ์ โตะ๊ทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบครีีขันธ ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
30 นางสาวจิราภรณ์ หมายเมฆ นักจิตวิทยาโรงเรียนประตำเขตพืน้ท่ีการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบครีีขันธ ์เขต 1 
31 นางนุชวด ีด่านขุนจัน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน 

32 นางสาวกมลพัทน์ ขวดทอง นักจิตวิทยาโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบครีีขันธ ์เขต 2 

33 ร.ต.อ.หญิงกนกวรรณ พัฒนพงศ์ ผล.มว.พท.กก.ตชด.14 หมวดแพทย ์
34 นายปิยชาติ ไฮ้คง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
35 นางมณฑา ขนเม่น พยาบาลวิชาชีพขำนาญการ รพ.ประจวบคีรีขันธ ์
36 นางสาววารณุี ดอกจันทร ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

ประจวบครีีขันธ ์
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
ประจวบครีีขันธ ์

37 นางสาวขนิษฐา จันทร นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
38 นายธีระเดช วงศ์ใหญ่ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
39 นางศิริทรัพย ์ สมใจ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.ปราณบรุ ี
40 นางสาวณัฐมณฑน์ แก้วกอง หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มทร.รตันโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
41 นายกฤตยา แดงขวัญทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางสะพาน 
42 นางสาวกนกวรรณ สญีะพันณ ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.บางสะพานน้อย 
43 นางปุญณิศา  เกตุทองคำนนท์ ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หอการค้าจังหวัดประจวบครีีขันธ ์
44 นายนันทเวชย์  วรรณสุทธ์ิ นักจิตวิทยาชำนาญการ สถานพินิจฯ จังหวัดปะจวบคีรีขันธ์ 
45 นางสาวอัญชิษฐา  พรหมภินันท์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สนง.สวัสดิการคุม้ครองแรงงานจังหวัด 
46 พ.ต.ท.หญิงขวัญตา  เสรมิสิน รองผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบครีีขันธ ์
47 นางสาววัลภา  ฤกษ์ศิลปวิทยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.เมืองประจวบครีีขันธ ์
48 นางวลัยลักษณ์  แก้วมีศร ี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ประจวบคีรีขันธ ์
49 นางสาวนันทพร  ทิมแท้ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.บางสะพานน้อย 
50 นางสาวกาญจนาวดี  สุดใจ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สนง.สวัสดิการคุม้ครองแรงงานจังหวัด 
51 นายอนุภาพ  พูลสัวสดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ อบต.อ่าวน้อย 
52 ดร.ดรุิยางค์  วาสนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.กาญจนาดิษฐ ์
53 นายฉลาด คงลา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
54 นางสาวชุภคิณี  มุ่งด ี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
55 นางสาววรัญญา  มังกรแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
56 นางจารุณี  ศราภัยวานิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
57 นางสาวขวัญตา  เยื่อใย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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