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บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) 
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบท่ี 2 ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ตัวชี้วัด     : ………อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ……. 
เป้าหมาย  : ………ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน… 
ผลลัพธ์  : ………39.2 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน…. 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1. การผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน
ระดับเขตและระดับจังหวัดของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพ้ืนที่ 

2. การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly 
Health Services) อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

3. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ป ี

2. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
จากการติดตามแนวโน้มอัตราการคลอดมีชีพในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จากส านักบริหารการทะเบียน 

กรมการปกครอง พบว่าอัตราการคลอดในวัยรุ่นสูงที่สุดใน พ.ศ. 2554 และ 2555 คือ 53.4 ต่อพัน หลังจากนั้นมี
แนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้  

 อัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 10-14 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน มี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล พ.ศ. 2555-2559 เท่ากับ  1.8, 1.7, 1.6, 1.5 และ 
1.4 ตามล าดับ โดยอัตราการคลอดในปี 2559 (ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผลงานปี 
2560) เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย คือไม่เกิน 1.4 ต่อพัน 

 อัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน พบว่า
มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ข้อมูล พ.ศ. 2555-2559 เท่ากับ 53.4, 51.2, 47.9, 44.8 และ 
42.5 ตามล าดับ โดยอัตราการคลอดในปี 2559 (ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผลงานปี 
2560)  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ ไม่เกิน 42 ต่อพัน 

โดยปัจจุบันการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้น แนวโน้มอัตราการคลอดมีชีพในวัยรุ่น
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านลดลงเรื่อยๆ ทั้งในกลุ่มอายุ 10-14 ปี และ 15-19 ปี โดยอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 
ปี เท่ากับ 1.8, 1.7, 1.6, 1.5 และ 1.4 ในปี 2555-2559 ตามล าดับ และอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
เท่ากับ 53.4, 51.1, 47.9, 44.8 และ 42.5 ในปี 2555-2559 ตามล าดับ การใช้สถิติการคลอดมีชีพจากสถิติ
สาธารณสุข (ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) นั้นไม่สามารถดูข้อมูลในปีปัจจุบันได้ อัตราการคลอดของปี 2561 จะได้รับ
ในปี 2562  ดังนั้นกรมอนามัยจึงได้ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center  (HDC)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถติดตามสถานการณ์ปัจจุบันได้ มาใช้ในการติดตาม
สถานการณ์ในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ของการตรวจราชการ  ซึ่งข้อมูลจากระบบ HDC มีความแตกต่างกับข้อมูล
อัตราการคลอดมีชีพจากฐานทะเบียนราษฎร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้ฐานการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นใน พ.ศ. 2561 กรมอนามัย โดยส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ จึงจะใช้ข้อมูลอัตราการคลอดจาก HDC น ามา
ปรับให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับข้อมูลที่แท้จริงมากขึ้น โดยการน าค่า HDC ในปีปัจจุบันมาคูณกับค่า adjusted 
(อัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์ปีที่ผ่านมาหารด้วยอัตราการคลอดจากระบบ HDC ปีที่ผ่านมา) เป็นค่า 
HDC adjusted ส าหรับใช้ในการติดตามสถานการณ์ในปีปัจจุบัน ซึ่งหลังจากการปรับ (adjusted) แล้วพบว่าอัตรา
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การคลอดมีความใกล้เคียงกับอัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์มากยิ่งขึ้น โดยอัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15-19 ปี (HDC adjusted) ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3/2561 เท่ากับ 32.9 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 
คน 

 3. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success)  

1. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น ส่งผลให้กระบวนการของการแก้ไข ปัญหา
ตั้งครรภ์วัยรุ่นมีความชัดเจนและคล่องตัวในการด าเนินการมากขึ้น ได้แก่ ท าให้มีการก าหนดหน้าที่สอนเพศศึกษาใน
สถานศึกษา การเข้าถึงค าปรึกษาและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน การก าหนดให้
คณะกรรมการฯ สามารถแต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ือด าเนินงานตามบทบาทภารกิจต่างๆ ท าให้สามารถขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานได้รวดเร็วขึ้น 

2. การผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ในระดับเขตและระดับจังหวัด ของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพ้ืนที่ ท าให้เกิดกลไกการประสานงาน  และการสร้างความเข้มแข็งใน
การร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงาน ระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพตามยุทธศาสตร์ ฯ และ ภาคีเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว 

3. การเร่งรัดด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ า ที่ส่งเสริมจากหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์แรกที่คลอดทุก
รายได้รับค าปรึกษา และมีการคุมก าเนิดด้วยยาฝังคุมก าเนิดมากขึ้น เป็นปัจจัยส าคัญท าให้อัตราตั้งครรภ์และเกิดมี
ชีพในวัยรุ่นลดลงในภาพรวม 

  
4. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 

  1. กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับจังหวัด โดยเฉพาะบทบาทของเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับจังหวัด ที่ยังขาดความเข้าใจอย่างชัดเจน และขาดแผน
ยุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละจังหวัด 

  2. ปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าสูง การขาดบริการให้ค าปรึกษาเรื่องการคุมก าเนิดหลังคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ
และท่ัวถึง ท าให้วัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งยังไม่เข้าถึงบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวร  รวมทั้งปัญหา
ในด้านผู้ให้บริการทีบุ่คลากรยังไม่สามารถให้บริการคุมก าเนิดชนิดกึ่งถาวรได้ทุกแห่ง  และปัญหาในด้านเวชภัณฑ์ไม่
พร้อมส าหรับให้บริการ 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา (What Next) 
1. ควรมีการชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารระดับจังหวัดเพ่ือให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนงานโดย

คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กระตุ้นและเร่งรัดให้มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ระดับจังหวัด และสนับสนุนการบูรณาการด าเนินงาน
ร่วมกันในพื้นที่เพ่ือก าหนดแผนงานโครงการ และร่วมสนับสนุนทรัพยากรด าเนินงานจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรอย่างต่อเนื่อง  
3. การบริหารจัดการเพ่ือให้โรงพยาบาลมีเวชภัณฑ์คุมก าเนิดก่ึงถาวร (ยาฝัง/ห่วงอนามัย) เพียงพอ พร้อม

ส าหรับให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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  4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ท าความเข้าใจ และจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้วัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปีหลัง
คลอดหรือหลังแท้ง และสามี ญาติพ่ีน้อง เข้าใจและเข้าถึงบริการคุมก าเนิดด้วยกึ่งถาวรอย่างจริงจัง 

 
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

นวัตกรรม หนังสือ “ไม่นึกว่าจะเป็นแม่วัยใส”  ที่มาจากคนที่ท าคลินิกวัยรุ่น จ.น่าน จนกลายเป็นหนังสือ
อ่านนอกเวลาของจังหวัด 

 
 7. ผู้รับผิดชอบ/เขียนรายงานผล 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ Email 

1 นายแพทย์บุญฤทธิ์ 
สุขรัตน์  
 

รองผู้อ านวยการ
ส านักอนามัยการ

เจริญพันธุ์ 

ส านักอนามัย
การเจริญพันธุ์ 

0 2590 4242 bunyarit_su@hotmail.com 

2 นางปิยะรัตน์  
 เอ่ียมคง 

นวก.สาธารณสุข
ช านาญการ 

ส านักอนามัย
การเจริญพันธุ์ 

0 2590 4166 am-piyarat@hotmail.com 

 
 

 


