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  เด็กวัยเรียนวัยรุ่นคืออนาคตส าคัญของชาติ จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น          
ให้มีความสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองและมีทักษะสุขภาพจะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้มีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึ่งประสงค์และสามารถจดัการตนเองได้ทั้งด้านการบริโภคอาหาร น้ าหนักส่วนสูง การออกก าลังกาย การ
แปรงฟัน สุขอนามัยส่วนบุคคล และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ความสามารถในการดูแลสุขภาพร่วมกับ
ครอบครัวได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดบริการสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน จะต้องค านึงถึงคุณภาพ ถูกหลัก
สุขาภิบาล และเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีสุขภาพดี และเจริญเติบโตเต็ม
ศักยภาพ 
 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ในฐานะเป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาพของเด็กวัยเรียนวัยรุ่น จึงได้จัดท าคู่มือ พัฒนาฐานข้อมูล
สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นและกลไกการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เขตสุขภาพที่  9  ปีงบประมาณ 2564      
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก
วัยเรียนวัยรุ่นต่อไป 
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กรอบยุทธศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกบัการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุน่ 
1.กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
                คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติไว้ว่า“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว้ 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ** 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 
 
2.ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
                ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ก าหนดทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) โดยมียุทธศาสตร์หลัก 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ** 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ในภาครัฐ 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 

 
 
 
 

 
3.กรอบทิศทางแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12      
พ.ศ. 2560-2564 

 จัดท าขึ นเพื่อชี น าทิศทางการแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 มี 4 ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา ประกอบด้วย 
1. ยุทธศาสตร์เร่งการเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก** 
2. ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล  าในระบบบริการสุขภาพ 

**วัยเรียนวัยรุ่น อยู่ในแผนแม่บทที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

**วัยเรียนวัยรุ่น อยู่ในตัวชี วัดเป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพิ่มขึ น และตัวชี วัดเป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ น ภายใต้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
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3. ยุทธศาสตร์พัฒนาและสร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ 
 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560 – 2579) 
               ก าหนดวิสัยทัศน์ให้กระทรวงสาธารณสุข “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อ
ประชาชนสุขภาพดี” โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 ระยะ ทุกๆ 5 ปี ระยะที่1 (พ .ศ . 2560-2564)           
ปฏิรูประบบ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2565 – 2569) สร้างความเข้มแข็ง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2570–2574) สู่ความยั่งยืนและ
ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2575–2579) เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย ขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อให้“ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน” ภายใต้พันธกิจแห่งการพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ดังนี  
 

 
 

 

 

**วัยเรียนวัยรุ่น อยู่ภายใตยุ้ทธศาสตร์เรง่การเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก 
 



 
 
 

 

แผนงานที่ 1 การพฒันาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ระยะเวลา ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อสง่เสรมิใหเ้ด็กวัยเรียนแข็งแรง สูงดี สมส่วน 

และมรีะดับ Intelligence Quotient (IQ) และ 
Emotitional (EQ) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 เพื่อควบคุมโรคในช่องปาก และลดการสูญเสีย   
ฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ป ี

 เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น 

Phase 1 
พ.ศ. 2560 - 2564 

 เด็กไทยมรีะดับสติปญัญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 
 ร้อยละ 80 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ นไป 
 ร้อยละ 66 ของเดก็วัยเรียน สงูดีสมส่วน 
 ร้อยละ 60 เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผ ุ
 อัตราการคลอดมีชีพ ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญงิอายุ 15 -19 ป ี

Phase 2 
พ.ศ. 2565 - 2569 

 เด็กไทยมรีะดับสติปญัญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 101 
 ร้อยละ 82 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ นไป 
 ร้อยละ 67 ของเด็กวัยเรียน สงูดีสมส่วน 
 ร้อยละ 80 เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผ ุ
 อัตราการคลอดมีชีพ ไม่เกิน 25 ต่อประชากรหญงิอายุ 15 -19 ป ี

เป้าหมายระยะ 20 ป ี
 เด็กวัยเรียน IQ/EQ ดี สุขภาพแข็งแรง สงูดีสมส่วน 

ฟันดีไม่ผ ุ
 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ลดลง 

Phase 3 
พ.ศ. 2570 - 2574 

 เด็กไทยมรีะดับสติปญัญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 103 
 ร้อยละ 84 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ นไป 
 ร้อยละ 68 ของเด็กวัยเรียน สงูดีสมส่วน 
 ร้อยละ 85 เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผ ุ
 อัตราการคลอดมีชีพ ไม่เกิน 20 ต่อประชากรหญงิอายุ 15 -19 ป ี

Phase 4 
พ.ศ. 2575 - 2579 

 เด็กไทยมรีะดับสติปญัญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 105 
 ร้อยละ 85 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ นไป 
 ร้อยละ 69 ของเด็กวัยเรียน สงูดีสมส่วน 
 ร้อยละ 90 เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผ ุ
 อัตราการคลอดมีชีพ ไม่เกิน 15 ต่อประชากรหญงิอายุ 15 -19 ป ี
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สุขภาพกลุ่มเด็กอายุ 6-14 ปี 
 เด็กวัยเรียน คืออนาคตส าคัญของชาติ จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและ
เจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน ซึ่งภาวะเตี ย ภาวะอ้วน 
ภาวะผอม และซีด ทั งนี  ภาวะเตี ย มีสาเหตุมาจากการขาดอาหารเรื อรัง ท าให้เด็กเตี ย แคระแกร็น ภูมิต้านทานโรคต่ า 
เจ็บป่วยบ่อย และสติปัญญาต่ า แตกต่างจากปัญหาภาวะอ้วนที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มากเกิน
ความต้องการของร่างกาย มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ มีผลน าไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื อรัง  
 สถานการณ์เด็กวัยเรียนของประเทศไทย ตั งแต่ ปี 2561 – 2563 พบว่าร้อยละเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี        
สูงดีสมส่วน พ.ศ. 2561-2563 ในอัตรา 64.70 , 61.81 และ 65.71 ตามล าดับ มีเริ่มอ้วนและอ้วน พ.ศ. 2561-
2563 ในอัตรา 12.33 , 13.42  และ 12.46 ตามล าดับ มีภาวะเตี ย พ.ศ. 2561-2563 ในอัตรา 6.27 , 8.69 และ 
5.87 ตามล าดับ มีภาวะผอม พ.ศ. 2561-2563 ในอัตรา 4.75 , 5.10 และ 4.36 ตามล าดับ 
               สถานการณ์เด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 9 ตั งแต่ ปี 2561 – 2563 พบว่าร้อยละเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี        
สูงดีสมส่วน พ.ศ. 2561-2563 ในอัตรา 67.45 , 62.02 และ 68.67 ตามล าดับ มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน พ .ศ. 
2561-2563 ในอัตรา 11.10 , 12.89 และ 10.82 ตามล าดับ มีภาวะเตี ย พ.ศ. 2561-2563 ในอัตรา 5.62 , 10.09 
และ 6.01 ตามล าดับ มีภาวะผอม 2561-2563 ในอัตรา 4.55 , 5.27 และ 3.94 ตามล าดับ องค์การอนามัยโลก
แนะน าว่า การมี Physical Activity (PA) แบบแอโรบิกด้วยความหนักระดับปานกลางถึงหนักมากทกุวัน อย่างน้อย
วันละ 60 นาทีต่อสัปดาห์ จะส่งผลดีต่อสุขภาพ การฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื อร่วมด้วย อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ 
จะส่งผลต่อการเจริญเติบโต และหากท ากิจกรรมที่มีแรงกระแทกของข้อต่อ เช่น การว่ิง การกระโดด จะท าให้มีการ
เจริญเพิ่มขึ นอีกด้วย (WHO,2010) และปัญหาสุขภาพช่องปากของเด็กวัยเรียนก็เช่นเดียวกัน หากเด็กกินอาหารที่
มีรสหวานเป็นประจ าและแปรงฟันไมถู่กวิธี จะท าให้เกิดฟันผุได้ การเกิดโรคฟันผุของเด็ก มีความสัมพันธ์กับการกนิ
อาหารของเด็ก เด็กที่มีฟันผุจะมีผลต่อภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี ยมากกว่าเด็กที่มีสขุภาพช่องปากดี ทั งนี  การ
กินอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน  าตาล เป็นปัจจัยหลักที่มีการพิสูจน์แล้วว่า มีผลท าให้เกิดโรคฟันผุ
และโรคอ้วน 
 การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ให้มีความสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองและมีทักษะสุขภาพจะต้องสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และสามารถจัดการตนเองได้ทั งด้านการบริโภคอาหาร 
น  าหนักส่วนสูง การออกก าลังกาย การแปรงฟัน สุขอนามัยส่วนบุคคล และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื อต่อการสุขภาพที่ดี 
โดยการจัดบริการสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน จะต้องค านึงถึงคุณภาพ และเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง  
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สถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรยีน 
แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของเดก็วัยเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน พ.ศ. 2560 – 2563 

 
 

ที่มา :  HDC 30 ก.ย. 60 - 30 ก.ย. 63 
แผนภูมิที่ 2 สถานการณ์เด็กชายอายุ 12 ปี สูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ พ.ศ. 2560 – 2563 

 

 
ที่มา :  HDC 30 ก.ย. 60 - 30 ก.ย. 63 

พ.ศ. 2560 (66) พ.ศ. 2561 (68) พ.ศ. 2562 (66) พ.ศ. 2563 (66)

นครราชสีมา 67.47 65.62 59.77 66.79
ชัยภูมิ 66.07 63.00 54.23 61.83
บุรีรัมย์ 77.61 71.38 68.16 75.47
สุรินทร์ 69.42 67.09 62.70 65.39
เขต 9 70.54 67.45 62.02 68.67
ประเทศ 65.22 64.70 61.81 65.71

52

57

62

67

72

77

ร้อ
ยล

ะ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

นครราชสีมา 150.41 149.76 148.30 150.00
ชัยภูมิ 149.28 148.14 144.81 147.36
บุรีรัมย์ 149.09 147.89 147.42 148.09
สุรินทร์ 148.10 147.46 148.02 146.91
เขต 9 149.40 148.48 147.53 148.45
ประเทศ 149.00 148.52 147.80 148.74

144

149

154
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ที่แผนภูมิ 3 สถานการณ์เด็กหญงิอายุ 12 ปี สูงเฉลี่ยตามเกณฑ์  พ.ศ. 2560 – 2563 

 
ที่มา :  HDC 30 ก.ย. 60 - 30 ก.ย. 63 
 
แผนภูมิที่ 4 สถานการณ์รอ้ยละของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี ย พ.ศ. 2560 – 2563 

 
ที่มา :  HDC 30 ก.ย. 60 - 30 ก.ย. 63 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

นครราชสีมา 151.69 151.12 149.67 150.97
ชัยภูมิ 150.00 149.95 145.78 148.80
บุรีรัมย์ 150.96 150.14 149.19 149.73
สุรินทร์ 149.92 149.51 149.37 148.98
เขต 9 150.97 150.33 148.98 149.93
ประเทศ 150.10 149.70 149.02 150.00

144

148

152

เซ
นติ

เม
ตร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

นครราชสีมา 3.23 4.84 10.46 5.02
ชัยภูมิ 3.69 6.17 14.99 8.74
บุรีรัมย์ 2.37 5.87 8.57 4.83
สุรินทร์ 4.44 6.28 8.10 7.91
เขต 9 3.31 5.62 10.09 6.01
ประเทศ 5.00 6.27 8.69 5.87
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แผนภูมิที่ 5 สถานการณ์รอ้ยละเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน พ.ศ. 2560 – 2563 

 
ที่มา :  HDC 30 ก.ย. 60 - 30 ก.ย. 63 
 
แผนภูมิที่ 6 สถานการณ์รอ้ยละเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม พ.ศ. 2560 – 2563 

 

ที่มา :  HDC 30 ก.ย. 60 - 30 ก.ย. 63 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

นครราชสีมา 12.04 13.58 15.74 13.72
ชัยภูมิ 10.85 13.34 15.26 13.10
บุรีรัมย์ 6.54 8.99 9.82 7.67
สุรินทร์ 7.15 8.71 10.24 9.42
เขต 9 9.30 11.10 12.89 10.82
ประเทศ 11.13 12.33 13.42 12.46

5

10

15
ร้อ

ยล
ะ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

นครราชสีมา 4.46 4.35 4.75 3.86
ชัยภูมิ 5.48 5.46 6.12 5.16
บุรีรัมย์ 3.19 4.10 4.79 2.95
สุรินทร์ 5.41 5.11 6.42 4.86
เขต 9 4.44 4.55 5.27 3.94
ประเทศ 4.99 4.75 5.10 4.36
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สุขภาพเด็กวัยรุ่นอายุ 10 – 19 ปี 
 เนื่องจากสภาพสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานต้องเข้าสู่ระบบการท างานที่เร่งรีบ
และแข่งขันสูงจึงท าให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีเวลาในการเลี ยงดูบุตรหลานน้อยลง เด็กมีโอกาสเรียนรู้เรื่องทักษะชีวิต
น้อย และการเข้าถึงบริการปรึกษาแนะน าที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นยังอยู่ในวงจ ากัด สาเหตุเหล่านี ท าให้เด็กจ านวนมาก
ไม่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของตนเองเมื่อก้าวเข้าสู้วัยรุ่นและไม่อาจปรับตัวให้เท่าทันสภาพแวดล้อม
รอบตัวได้ โดยเฉพาะในยุคไอทีที่ใช้การสื่อสารในสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางและมีการไหลเวียนทางวัฒนธรรม
อย่างรวดเร็ว อีกทั งยังเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด ซึ่งส่งผลให้มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม 

 พบว่าปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่นยังเป็นปัญหาของประเทศไทยที่ต้องเร่งลดอัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุน้อยกว่า 15-19 ปี ให้เหลือ 25 ต่อหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ภายใน พ.ศ. 2569 การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน จึงจะสามารถให้การ
ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นและเยาวชนให้ได้รับการดูแลตามสิท ธิอนามัยการเจริญพัน ธ์ุ ระดับประเทศ                     
จึงมีพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่          
29 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการแต่งตั ง
คณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น  ระดับจังหวัด ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงาน ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. 2560-2569  
 เขตสุขภาพที่9 พบสถานการณ์การคลอดและการตั งครรภ์ซ  ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง                     
จาก พ.ศ.2555-2561 ในอัตรา 55.7, 53.1, 51.1, 46.5, 43.9, 41.7 และ 31.3 ตามล าดับ (ส านักอนามัย          
การเจริญพันธ์ุ พ.ศ.2555-2561) มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลงสูอ่ าเภอและต าบล เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายในพื นที่ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น      

สถานการณ์สุขภาพวัยรุ่น 
 

แผนภูมิที่ 7 อัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน พ.ศ. 2559–2563 

 

ที่มา :  HDC 30 ก.ย. 59 - 30 ก.ย. 63 

พ.ศ. 2559 (42) พ.ศ. 2560 (40) พ.ศ. 2561 (38) พ.ศ. 2562 (36) พ.ศ. 2563 (34)

นครราชสีมา 43.90 34.81 35.12 20.38 31.82

ชัยภูมิ 45.40 39.47 34.64 23.27 30.69

บุรีรัมย์ 41.00 35.06 31.35 24.96 32.49

สุรินทร์ 43.30 33.70 20.77 24.31 28.82

เขต 9 43.50 35.40 30.67 23.27 31.15

ประเทศ 42.50 30.83 31.28 26.53 28.54
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แผนภูมิที่ 8 อัตราการคลอดมีชีพของหญงิอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิง 10-14 ปี 1,000 คน พ.ศ.2559–2563 

 

ที่มา :  HDC 30 ก.ย. 59 - 30 ก.ย. 63 

แผนภูมิที่ 9 สถานการณ์รอ้ยละของการตั งครรภ์ซ  าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2563 
 

 

ที่มา :  HDC 30 ก.ย. 60 - 30 ก.ย. 63 

พ.ศ. 2559 (1.5) พ.ศ. 2560 (1.4)  พ.ศ. 2561(1.3) พ.ศ. 2562 (1.2) พ.ศ. 2563 (1.1)

นครราชสีมา 1.30 1.00 1.23 1.03 1.01
ชัยภูมิ 1.80 1.38 1.06 0.95 1.47
บุรีรัมย์ 1.60 0.94 1.30 0.65 1.35
สุรินทร์ 1.40 0.96 1.19 0.53 0.58
เขต 9 1.50 1.04 1.19 0.83 1.05
ประเทศ 1.40 1.30 1.26 0.92 0.94
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พ.ศ. 2560 (10) พ.ศ. 2561 (9.5) พ.ศ. 2562 (14.5) พ.ศ. 2563 (14)

นครราชสีมา 15.54 13.02 10.26 12.19
ชัยภูมิ 15.56 14.60 13.94 15.73
บุรีรัมย์ 15.11 13.93 12.61 10.28
สุรินทร์ 13.84 12.88 12.20 12.98
เขต 9 15.09 13.48 12.01 12.48
ประเทศ 17.01 15.93 14.85 14.46
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แผนภูมิที่ 10 สถานการณ์หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการคุมก าเนิดแบบสมัยใหม่ พ.ศ. 2559 – 2563 

 

ที่มา :  HDC 30 ก.ย. 59 - 30 ก.ย. 63 
แผนภูมิที่ 11 สถานการณ์หญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมก าเนิดได้รบัการคุมก าเนิดด้วย
วิธีกึ่งถาวร พ.ศ. 2559 – 2563 

 

ที่มา :  HDC 30 ก.ย. 59 - 30 ก.ย. 63 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

นครราชสีมา 15.23 44.59 42.49 28.99 24.92
ชัยภูมิ 12.79 23.91 30.97 44.68 49.6
บุรีรัมย์ 3.94 13.65 59.65 71.36 31.15
สุรินทร์ 20.07 23.54 20.78 31.56 45.61
เขต 9 12.94 28.98 40.09 43.21 35.02
ประเทศ 19.28 27.03 30.24 35.54 39.86
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

นครราชสีมา 82.53 77.01 82.41 69.25 66.81
ชัยภูมิ 42.66 68.52 70.23 79.76 75.69
บุรีรัมย์ 54.21 72.24 49.19 39.66 49.25
สุรินทร์ 63.78 65.03 66.67 65.34 78.24
เขต 9 67.61 73.25 66.76 58.67 68.09
ประเทศ 49.37 66.13 66.40 65.33 68.42
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ตัวชี้วัดงานวัยเรียน ปีงบประมาณ 2564 

 

ตัวชี้วัดงานวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2564 

ตัวชี้วัด ปี 64 
เป้าหมาย 

1.ร้อยละของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 66 
- ร้อยละของเด็กอาย ุ6-14 ปี มีภาวะผอม <5 
- ร้อยละของเด็กอาย ุ6-14 ปี มีภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน <10 
- ร้อยละของเด็กอาย ุ6-14 ปี มีภาวะเตี ย <5 

2. ร้อยละของนักเรียนชั น ป. 1 ได้รับการตรวจคดักรองสายตา >80 
- ร้อยละของนักเรียนชั น ป. 1 ตรวจพบสายตาผดิปกต ิ >2 
- ร้อยละของนักเรียนชั น ป. 1 พบสายตาผดิปกติได้รับการสง่ต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ >80 

3. ร้อยละของเด็กอาย ุ6-14 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 70 
4. ร้อยละเด็กอายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ≥80 

- ร้อยละของเด็กอาย ุ12 ปี  ปราศจากฟันผุ ≥71 

ตัวชี้วัด ปี 64 
เป้าหมาย 

1. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน <27 
2. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน <1.0 
3. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี <13.5 
4. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ 
    (Modern methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง 

≥80 

5. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมก าเนิดได้รับการคุมก าเนิด
ด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย) 

≥80 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
ระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ป ี2564 

***Freeze ข้อมูลทกุวันที่ 16 ของทุกเดือน*** 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย  

1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ท่ีเหมาะสมส าหรับวัยรุ่น 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ท่ีเหมาะสม 

ตัวชี้วัด 1. การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (adjusted) 
ค านิยาม จ านวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปีจากข้อมูลในระบบ HDC ต่อจ านวน

ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน 
มิติข้อมูล 
 
 
 
 

 Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปจัจัยการปอ้งกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลพัธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 27 ต่อประชากรหญงิอายุ 15-19 ปี  1,000 คน (ปรบัเป้าหมายใหม่ในปี 2564) 
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปทีี่ท าการเกบ็ข้อมลู 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิง อายุ 15 – 19 ปี ที่มีในแฟ้ม Labor  
แหล่งข้อมูล ข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากแฟ้ม Labor)   

ดูข้อมูลจากจ านวนเด็กเกิดมีชีพ (LBORN)  
และเป็นประชากร TypeArea(PERSON) =1,3 ของเขตที่รบัผิดชอบ 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ 
(เฉพาะประชากร TypeArea(PERSON) =1,3)  

สูตรค านวณตัวชี้วัด 1 (A/B)  X 1,000= อัตราการคลอด HDC 
รายการข้อมูล adjusted  a : ค่า adjusted = อัตราคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปีจากฐานทะเบียนราษฎร์                   

ปีที่ผ่านมา/อัตราคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปีจากฐานข้อมลู HDC ปีทีผ่่านมา 
  b : อัตราการคลอดจากระบบ HDC ปีปัจจุบัน (ปรบัเป็นอตัราการคลอด ณ สิ้นสุด             

ไตรมาสที่ 4 ของปงีบประมาณ) 
ไตรมาสที่ 1 = อัตราคลอด HDC X 4/1 
ไตรมาสที่ 2 = อัตราคลอด HDC X 4/2 
ไตรมาสที่ 3 = อัตราคลอด HDC X 4/3 
ไตรมาสที่ 4 = อัตราคลอด HDC X 4/4 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 2 
การเฝ้าระวังอัตราการคลอด
ในหญิงอายุ 15-19 ปี 
(adjusted) 

a X b= การเฝ้าระวังอัตราการคลอดในหญงิอายุ 15-19 ปี (adjusted) 
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ระยะเวลาประเมินผล ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2564 

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

27 27 27 27 
 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ 
วิธีการประเมินผล :  ใช้ข้อมูลจากข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 

ประมวลผลทกุ 3 เดือน 
เอกสารสนับสนุน :  ฐานข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน          
Baseline data หน่วยวัด อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี 

ในรอบปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

- อัตราการคลอดใน
หญิงอายุ 15-19 ปี 
(ฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์) 

อัตราต่อประชากร
หญิงอายุ 15-19 ปี 
1,000 คน 
 

51.2 47.9 44.3 42.5 39.6 35.0 31.3 - 

- การเฝ้าระวัง
อัตราการคลอดใน
หญิงอายุ 15-19 ปี
ในระบบ HDC 

อัตราต่อประชากร
หญิงอายุ 15-19 ปี 
1,000 คน 
 

26.2 30.9 32.1 31.1 32.6 35.5 28.72 28.23* 

 * ข้อมูลจากระบบ HDC   ข้อมูลจากระบบ HDC ไตรมาส 3  ณ 16 ก.ย. 63 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคง         โทร 0 2590 4168 โทรสาร 02 590 4163 
นางสาวพิมลพร ธิชากรณ์      โทร 0 2590 4167 โทรสาร 02 590 4163 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ กรมอนามัย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ            
และการสื่อสาร และกองยทุธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคง  โทร 0 2590 4168          โทรสาร 02-590-4168 
Email : am-piyarat@hotmail.com 
นางสาวพิมลพร ธิชากรณ์      โทร 0 2590 4167 โทรสาร 02 590 4163 
Email : phimonthicha@gmail.com 
นางสาวอารรีัตน์ จันทร์ล าภู โทร 0 2590 4167      โทรสาร 02-590-4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมลู HDC  
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นางสาวอารรีัตน์ จันทร์ล าภู ส านักอนามัยการเจรญิพันธ์ุ  โทร 0 2590 4167      
โทรสาร 02-590-4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com (ข้อมูลอัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์

mailto:am-piyarat@hotmail.com
mailto:phimonthicha@gmail.com
mailto:poppysunko.j@gmail.com
mailto:poppysunko.j@gmail.com
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รายเขตสุขภาพ) 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล  
ส่วนภูมิภาคชื่อผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมลู HDC 

การน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ 

เพื่อติดตามสถานการณ์การคลอดในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี  

การเผยแพร่ข้อมลู - การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย 
- การรายงานข้อมลูตัวช้ีวัดตามค ารับรอง กพร.  พ.ศ. 2564 
- การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
- การประชุมวิชาการด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย  

1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ท่ีเหมาะสมส าหรับวัยรุ่น 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ท่ีเหมาะสม 

ตัวชี้วัด 2. การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี (adjusted) 
ค านิยาม จ านวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 10-14 ปจีากข้อมูลในระบบ HDC ต่อจ านวน

ประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน 
มิติข้อมูล 
 
 
 
 

 Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปจัจัยการปอ้งกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลพัธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 1.0 ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี  1,000 คน  
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิงอายุ 10-14 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปทีี่ท าการเกบ็ข้อมลู 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิง อายุ 10-14 ปี ที่มีในแฟ้ม Labor  
แหล่งข้อมูล ข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 10-14 ป ี(จากแฟม้ Labor)   

ดูข้อมูลจากจ านวนเด็กเกิดมีชีพ  (LBORN) 
และเป็นประชากร TypeArea(PERSON) =1,3 ของเขตที่รบัผิดชอบ 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหญิงอายุ 10-14 ปี ทั้งหมด ในเขตรบัผิดชอบ 
(เฉพาะประชากร TypeArea(PERSON) =1,3) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 1 (A/B)  X 1,000= อัตราการคลอด HDC 
รายการข้อมูล adjusted  a : ค่า adjusted = อัตราคลอดในหญิงอายุ 10-14 ปีจากฐานทะเบียนราษฎร์              

ปีที่ผ่านมา/อัตราคลอดในหญิงอายุ 10-14 ปีจากฐานข้อมลู HDC ปีทีผ่่านมา 



18 
 

วันที่ปรับปรุงเอกสาร 29 ก.ย.2563 
 

  b : อัตราการคลอดจากระบบ HDC ปีปัจจุบัน (ปรบัเป็นอตัราการคลอด ณ สิ้นสุด             
ไตรมาสที่ 4 ของปงีบประมาณ) 
ไตรมาสที่ 1 = อัตราคลอด HDC X 4/1 
ไตรมาสที่ 2 = อัตราคลอด HDC X 4/2 
ไตรมาสที่ 3 = อัตราคลอด HDC X 4/3 
ไตรมาสที่ 4 = อัตราคลอด HDC X 4/4 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 2 
การเฝ้าระวังอัตราการ
คลอดในหญงิอายุ 15-19 
ปี (adjusted) 

a X b= การเฝ้าระวังอัตราการคลอดในหญงิอายุ 10-14 ปี (adjusted) 

ระยะเวลาประเมินผล ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2564 

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

1 1 1 1 
 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ 
วิธีการประเมินผล :   ใช้ข้อมูลจากข้อมลูในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 

ประมวลผลทกุ 3 เดือน 
เอกสารสนับสนุน :  ฐานข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน         
 

Baseline data หน่วยวัด อัตราการคลอดในหญิงอายุ 10-14 ปี 
ในรอบปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
อัตราการคลอดใน
หญิงอายุ 10-14 ป ี
(ฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์) 

อัตราต่อประชากร
หญิงอายุ 10-14 
ปี 1,000 คน 
 

1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 - 

- การเฝ้าระวังอัตรา
การคลอดในหญิง
อายุ 10 -14 ปใีน
ระบบ HDC 

อัตราต่อประชากร
หญิงอายุ 10-14 
ปี 1,000 คน 
 

0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.24 1.02 0.94* 

 * ข้อมูลจากระบบ HDC   ข้อมูลจากระบบ HDC ไตรมาส 3  ณ 16 ก.ย. 63 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคง    โทร 0 2590 4168 โทรสาร 02 590 4163 
นางสาวพิมลพร ธิชากรณ์      โทร 0 2590 4167 โทรสาร 02 590 4163 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล(ระดบัส่วนกลาง) 

ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ กรมอนามัย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคง    โทร 0 2590 4168  โทรสาร 02-590-4163 
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ผลการด าเนินงาน Email : am-piyarat@hotmail.com 
นางสาวพิมลพร ธิชากรณ์      โทร 0 2590 4167 โทรสาร 02 590 4163 
Email : phimonthicha@gmail.com 
นางสาวอารรีัตน์ จันทร์ล าภู โทร 0 2590 4167      โทรสาร 02-590-4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมลู HDC  
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นางสาวอารรีัตน์ จันทร์ล าภู ส านักอนามัยการเจรญิพันธ์ุ  โทร 0 2590 4167      
โทรสาร 02-590-4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com (ข้อมูลอัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์
รายเขตสุขภาพ) 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนภูมิภาค ชื่อผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมลู HDC 

การน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ 

เพื่อติดตามสถานการณ์การคลอดในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี  

การเผยแพร่ข้อมลู การประชุมคณะกรรมการพฒันาวิชาการกรมอนามัย 
การรายงานข้อมลูตัวช้ีวัดตามค ารับรอง กพร.  พ.ศ. 2564  
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
การประชุมวิชาการด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย  

1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ท่ีเหมาะสมส าหรับวัยรุ่น 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ท่ีเหมาะสม 

ตัวชี้วัด 3. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
ค านิยาม 
 
 

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ข้ึนไปต่อจ านวนหญิงอายุ  
น้อยกว่า 20 ปีที่มารับบริการด้วยเรื่องการคลอดทั้งการคลอดมีชีพ การคลอดไร้ชีพ           
และการแท้งทุกประเภท 

มิติข้อมูล 
 
 
 
 

 Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปจัจัยการปอ้งกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลพัธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกินรอ้ยละ 13.5  
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบรกิารอันเนื่องมาจากสิ้นสดุการตั้งครรภ์ด้วยการคลอด

ทั้งการคลอดมีชีพ การคลอดไร้ชีพ และการแท้งทกุประเภท ในระหว่างปทีี่ท าการเกบ็

mailto:am-piyarat@hotmail.com
mailto:phimonthicha@gmail.com
mailto:poppysunko.j@gmail.com
mailto:poppysunko.j@gmail.com
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ข้อมูล ที่เป็นการตั้งครรภ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบรกิารเนื่องมาจากสิ้นสุดการตั้งครรภ์ 

ด้วยเรื่องการคลอด และการแท้งในสถานบรกิารสาธารณสุข  
แหล่งข้อมูล ระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหญงิอายุน้อยกว่า 20 ป ีที่มารบับริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม 

LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
    - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่ก าหนด BTYPE(LABOR) =1-6 
    - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด 
      BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ป ี 
    - เป็นการตัง้ครรภ์ครั้งที่ 2 ข้ึนไป GRAVIDA(LABOR)  2 
    - นับเป็นจ านวนผู้มารับบริการ (ตัดความซ้ าซ้อนด้วย CID + BDATE) 
    - เป็นประชากร TypeArea(PERSON) =1,3 ของเขตที่รบัผิดชอบ 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ป ีที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม 
LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
    - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่ก าหนด BTYPE(LABOR) =1-6 
    - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด 
      BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ป ี 
    - นับเป็นจ านวนผู้มารับบริการ (ตัดความซ้ าซ้อนด้วย CID + BDATE)  
    - เป็นประชากร TypeArea(PERSON) =1,3 ของเขตที่รบัผิดชอบ 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B)  X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 1 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2564 
 

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

13.5 13.5 13.5 13.5 
 

วิธีการประเมินผล  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเกบ็รวบรวมข้อมูลของแต่ละจงัหวัด และรายงานข้อมลูใน
ระบบฐานข้อมลู Health Data Center ทุก 1 เดือน 

เอกสารสนับสนุน 
 

ระบบการรายงาน Health Data Center จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน         
Baseline data หน่วยวัด ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิง 

อายุน้อยกว่า 20 ปี 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ร้อยละการตั้งครรภ์
ซ้ าในหญิงอายุน้อย
กว่า 20 ปี  
 

ร้อยละ 
 

18.22 17.95 18.04 17.00 15.9 14.94 11.49* 
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*ข้อมูล จากระบบ HDC (ข้อมูล ณ 16 ก.ย. 2563) 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคง    โทร 0 2590 4168 โทรสาร 02 590 4163 
นางสาวพิมลพร ธิชากรณ์      โทร 0 2590 4167 โทรสาร 02 590 4163 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ กรมอนามัย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผล การด าเนินงาน 

นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคง          โทร 0 2590 4168     โทรสาร 02-590-4163 
Email : am-piyarat@hotmail.com 
นางสาวพิมลพร ธิชากรณ์      โทร 0 2590 4167    โทรสาร 02 590 4163 
Email : phimonthicha@gmail.com 
นางสาวอารรีัตน์ จันทร์ล าภู    โทร 0 2590 4167      โทรสาร 02-590-4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมลู HDC  
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง/ชื่อผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นางสาวอารรีัตน์ จันทร์ล าภู ส านักอนามัยการเจรญิพันธ์ุ  โทร 0 2590 4167      
โทรสาร 0 2590 4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com (ข้อมูลอัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์
รายเขตสุขภาพ) 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนภูมิภาค/ชื่อผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมลู HDC  

การน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ 

น าข้อมูลไปใช้ในกาวางแผนและติดตามการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น            
และการตัง้ครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น 

 

mailto:am-piyarat@hotmail.com
mailto:phimonthicha@gmail.com
mailto:poppysunko.j@gmail.com
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แนวทางการด าเนนิงานวัยเรียน
วัยรุ่น ปีงบประมาณ 2564 

       วัยเรียน 
       กิจกรรมท่ี 1 โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
       กิจกรรมท่ี 2 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
       กิจกรรมท่ี 3 โครงงานสุขภาพนักเรียน ด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
       กิจกรรมท่ี 4 โรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ 
       กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมทางกาย ChOPA & ChiPA Game 
       กิจกรรมท่ี 6 การจัดการน ้าหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kid Coacher :SKC) 
       กิจกรรมท่ี 7 แนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ และรักษา สายตาเด็กนักเรียน 
       กิจกรรมท่ี 8 การควบคุมและป้องกันโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก เด็กวัยเรียน 
       กิจกรรมท่ี 9 การส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ 
        
       วัยรุ่น 
       กิจกรรมท่ี 10 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 
       กิจกรรมท่ี 11 มาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส้าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) 
       กิจกรรมท่ี 12 อ้าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
       กิจกรรมท่ี 13 อปท.แหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถ่ิน 
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กิจกรรมที่ 1 
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
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โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ ( Health Literacy School) 

 โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ ( Health Literacy School ) คือโรงเรียนที่มีการจัดระบบ บริหารจัดการ การเรียนการ
สอนทั้งในหลักสูตรและพัฒนาผู้เรียน การจัดสิ่งแวดล้อมและ การสื่อสารด้านสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนและบุคลากร
สามารถเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพ ท า ให้ตัดสินใจดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสมตามบริบทและสภาพปัญหาของ
โรงเรียน โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เป็น
ทักษะใหม่ที่ส าคัญและจ าเป็น ในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาขีดความสามารถในระดับบุคคล 
เพื่อการรักษาสุขภาพของตนเองอย่างยั่งยืนกระบวนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยวีเชฟ  (V-shape)   
แบบจ าลอง V-shape มี 6 องค์ประกอบ คือ การเข้าถึง การเข้าใจ การตอบโต้ ซักถาม และแลกเปลี่ยน การตัดสินใจ 
การเปลี่ยนพฤติกรรมและการบอกต่อ ( นพ.วชิระ เพ็งจันทร์, และ รศ.ดร.ชนวนทอง ธนสุกาญจน์, 2560) มากกว่าการ
สอนให้รู้ สถานการณ์ปัจจุบันคือ รู้แต่ไม่ท า แต่เป็นการสร้างทักษะให้แสวงหา “เนื้อหา” หรือข้อมูลจากช่องทางการ
เผยแพร่ ต่างๆ ได้จนสามารถแยกแยะ ข้อมูลที่เป็นจริงข้อมูลที่เป็นจริงบางส่วนหรือข้อมูลที่ลวงได้และสามารถใช้ข้อมูลที่
เป็นจริงสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเองไปประกอบการตัดสินใจวางแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมกับผู้ให้บริการ  
จนส าเร็จผลดังตั้งใจและสามารถบอกเล่าความส าเร็จให้ผู้อื่นได้  

   จากการทบทวนเอกสารความรอบรูดานสุขภาพของกลุมเด็กวัยเรียนในเขตสุขภาพที่ 9 พบวาเด็กวัยเรียน      
สูงดีสมส่วน ร้อยละ 60.4 เพศหญิงสูงดีสมส่วน ร้อยละ 67.7 มากกว่าเพศชายที่สูงดีสมส่วน ร้อยละ 54.1 สมส่วน     
ร้อยละ 65.7 เริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 15.1 ผอม ร้อยละ 5.6 เตีย้ ร้อยละ 3.6 ส่วนสูงตามเกณฑ์ข้ึนไป               ร้อย
ละ 91. 5 ความรอบรู้ด้านสุขภาพพบว่า เด็กวัยเรียนส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวมในระดับพอใช้     ร้อยละ 
57.9 จ าแนกรายด้านพบว่าด้าน การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 39.9 ด้านการเข้าใจข้อมูล
สุขภาพอยู่ระดับไม่ดี ร้อยละ 52.6 ด้านการโต้ตอบซักถามอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 45.2                    และด้านการ
ตัดสินใจระดับพอใช้ ร้อยละ 34.4                   
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จ านวนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพเขตสขุภาพท่ี 9 

ล าดับ สังกัด 
จ านวนโรงเรียน

ท้ังหมด 
จ านวนท่ีสมัคร

ปี 2562 
จ านวนท่ีสมัคร

ปี 2563 
รวมท้ังหมด

แยกเขต 

1 สพป.นครราชสีมา เขต 1 143 3 15 18 

2 สพป.นครราชสีมา เขต 2 176 2 14 16 

3 สพป.นครราชสีมา เขต 3 186 3 12 15 

4 สพป.นครราชสีมา เขต 4 181 3 7 10 
5 สพป.นครราชสีมา เขต 5 214 1 5 6 

6 สพป.นครราชสีมา เขต 6 181 1 15 16 

7 สพป.นครราชสีมา เขต 7 228 2 16 18 
8 สพม.นครราชสมีา เขต 31 50 1 2 3 

9 อบจ.นครราชสีมา   0 1 1 

  รวม นครราชสีมา 1,359 16 87 103 

1 สพป.ชัยภูม ิเขต 1 237 1 24 25 
2 สพป.ชัยภูม ิเขต 2 262 1 31 32 

3 สพป.ชัยภูม ิเขต 3 192 0 3 3 

4 สพม.ชัยภูม ิเขต 30 37 0 2 2 
  รวม ชัยภูมิ 728 2 60 62 

1 สพป.บุรรีัมย ์เขต 1 202 1 39 40 

2 สพป.บุรรีัมย ์เขต 2 213 1 1 2 

3 สพป.บุรรีัมย ์เขต 3 216 0 20 20 
4 สพป.บุรรีัมย ์เขต 4 194 1 2 3 

5 สพม.บุรรีัมย ์เขต 32 66 0 11 11 

6 ตชด. 2 0 2 2 
7 ศึกษาพิเศษ   0 1 1 

  รวม บุรีรัมย์ 891 3 76 79 

1 สพป.สรุินทร ์เขต 1 294 0 0 0 
2 สพป.สรุินทร ์เขต 2 218 1 3 4 

3 สพป.สรุินทร ์เขต 3 233 2 16 18 

4 สพม.สุรินทร ์เขต 33 85 0 19 19 

5 ตชด. 7 0 7 7 
  รวม 830 3 45 48 

  รวมท้ังหมด 3,808 24 268 292 
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ขั้นตอนพฒันาเป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 

                                     

 
                             

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้ง
รายชื่อโรงเรียนที่พัฒนาเป็นโรงเรียน

รอบรู้ด้านสุขภาพ 

คณะกรรมการระดับเขตสุ่มเย่ียมประเมิน 

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  
จัดท าใบประกาศโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ

และมอบในเวทีระดับจังหวัด/ระดับเขต 

 

โรงเรียนศึกษาแนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

โรงเรียนประเมินตนเองตามแนวทางโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

โรงเรียนขอรับการประเมินจากคณะกรรมการระดับอ าเภอ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเย่ียม
ประเมินโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

คณะกรรมการระดับอ าเภอ
ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 
ส่งรายชื่อโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ

ให้กรมอนามัย 

โรงเรียนด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

คณะกรรมการระดับจังหวัด 
ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน คณะกรรมการระดับเขต 
ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

ผ่าน 
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เอกสารเก่ียวกับโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
1. คู่มือการพัฒนาโรงเรียนรอบรูด้้านสุขภาพและแบบส ารวจพฤตกิรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์   

                               

 

 

 

 

 

 

 

2. สื่อความรู้ด้านสุขภาพของนกัเรียน 
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กิจกรรมที่ 2 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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สถานการณ์โรงเรียนส่งเสริมสขุภาพในเขตสุขภาพท่ี 9  

จังหวัด 
จ ำนวน
โรงเรียนทกุ
สังกัด 

จ ำนวน
โรงเรียนที่
ได้รับรำยงำน 

เพชร ทอง เงิน ทองแดง พื้นฐำน 
ควร

พัฒนำ 
ไม่ประเมิน 

นครรำชสีมำ 1,573 1,494 17 1,189 156 44 40 12 22 

บุรรีัมย ์ 953 931 7 732 144 47 0 0 1 

ชัยภูมิ 809 - 13 - - - - - - 

สุรินทร ์ 863 626 6 406 147 63 0 9 0 

รวม 4,206 3,051 42 2,327 447 154 40 21 23 
 

สถานการณ์โรงเรียนส่งเสริมสขุภาพระดับเพชร เขตสุขภาพท่ี 9  

 

หมายเหตุ : ** มีโรงเรียนเดิมที่ประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรต่อเนื่อง 

จังหวัดนครราชสีมา :  ปี 2555  โรงเรียนโป่งแดงน้ ำฉ่ำสำมัคคีประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชรสมัยที่ 1 
และ  ปี 2560 ประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชรสมัยที่ 2   
จังหวัดบุรีรัมย์ :  ปี 2554  โรงเรียนหนองหญ้ำปล้องประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชรสมัยที่ 1 และ   ปี 
2558 ประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชรสมัยที่ 2   
จังหวัดสุรินทร์ :  ปี 2555  โรงเรียนโคกจ ำเริญประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชรสมัยที่ 1 และ  ปี 2559 
ประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชรสมัยที่ 2   
 
 

จังหวัด 
สังกัด 
สพฐ. 

จ านวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พ.ศ. 2552 - 2563 

 

รวม 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

นครราชสีมา 1,356 17 1 1 3 5* 5 2 - - 1* - - - 

ชัยภูมิ 722 13 1 1 - 1 2 4 2 2 - - - - 

บุรีรมัย์ 910 7 1 - 2* - 1 1 2* - - - - 1 

สุรินทร์ 830 6 2 1 - 1* 1 1 - 1* - - - - 

รวม  3,818 
43 

(1.12%) 
5 3 5 7 9 8 4 3 1 - - 1 
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รายชื่อโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เขตสุขภาพที่  9  พ.ศ. 2552- 2563 

 

จังหวัด พ.ศ. วันที่รับรอง ชื่อโรงเรียน อ าเภอ เขตการศึกษา 
นครรำชสีมำ 2554 21 ต.ค.55 ร.ร.บ้ำนดอนชมพู(สังฆประชำนุเครำะห์) อ.โนนสูง สพป.นม. เขต 1 

2555 21 ต.ค.55 ร.ร.วัดบ้ำนหนองบัวศำลำ อ.เมือง สพป. นม.เขต 1 
2555 21 ต.ค.55 ร.ร.บ้ำนมะขำมเฒ่ำ(เปรมประชำรัฐวิทยำ) อ.เมือง สพป.นม. เขต 1 
2555 21 ต.ค.55 ร.ร.ไตรมิตรวิทยำ อ.โนนสูง สพป. นม.เขต 1 
2556 10 ก.ค.57 ร.ร.ชลประทำนสงเครำะห์ อ.เมือง สพป.นม. เขต 1 
2555 21 ต.ค.55 ร.ร.จักรำชรำษฎร์สำมัคคี อ.จักรำช สพป.นม. เขต 2 
2556 10 ก.ค.57 ร.ร.ชุมชนวัดรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ สพป.นม. เขต 2 
2556 10 ก.ค.57 ร.ร.บ้ำนหนองนกกวัก อ.จักรรำช   สพป.นม. เขต 2 
2553 4 ส.ค.63 ร.ร.ชุมชนบ้ำนเสิงสำง อ.เสิงสำง สพป.นม. เขต 3 
2553 4 ส.ค.63 ร.ร.ประชำรัฐสำมัคคี อ.สูงเนิน สพป.นม. เขต 4 
2557 23 ก.ค.58 ร.ร.บ้ำนหนองซ่อมตะเคียนงำม อ.ปำกช่อง สพป.นม. เขต 4  
2556 10 ก.ค.57 ร.ร.บ้ำนโป่งแดงน้ ำฉ่ำสำมัคคี (เพชรสมัย 1) อ.ขำมทะเลสอ สพป.นม. เขต 5 
2560 ปี 2560 ร.ร.บ้ำนโป่งแดงน้ ำฉ่ำสำมัคคี (เพชรสมัย 2) อ.ทะเลสอ สพป.นม. เขต 5 
2557 23 ก.ค.58 ร.ร.บ้ำนโนนตำล อ.ขำมทะเลสอ สพปนม..เขต 5  
2555 21 ต.ค.55 ร.ร.บ้ำนโคกกระเบื้องสำมัคคี อ.บ้ำนเหลื่อม สพป.นม. เขต 6 
2556 10 ก.ค.57 ร.ร.บ้ำนหนองขำมนำดี อ.แก้งสนำมนำง สพป.นม. เขต 6 
2552 22 มี.ค.53 ร.ร.บ้ำนประสุข อ.ชุมพวง สพป.นม.เขต 7 
2554 21 ต.ค.55 ร.ร.บ้ำนสว่ำงนำดี อ.ชุมพวง สพป.นม. เขต 7 

ชัยภูมิ 2556 10 ก.ค.57 ร.ร.บ้ำนห้วยกนทำ  อ.หนองบัวแดง สพป.ชย. เขต 1 
2557 23 ก.ค.58 ร.ร.อนุบำลบ้ำนค่ำยหม่ืนแผ้ว อ.เมือง สพป.ชย. เขต 1 
2558 5 ส.ค.59 ร.ร.บ้ำนนำงเม้ง อ.เมือง สพป.ชย. เขต 1 
2559 9 ส.ค.60 ร.ร.ฉิมพลีวิทยำ อ.เมืองชัยภูมิ สพป.ชย. เขต 1 
2553 4 ส.ค.54 ร.ร.บ้ำนภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) อ.ภูเขียว สพป.ชย. เขต 2  
2556 10 ก.ค.57 ร.ร.ชุมชนบ้ำนแก้งคร้อหนองไผ่ อ.แก้งคร้อ สพป.ชย. เขต 2 
2557 23 ก.ค.58 ร.ร.บ้ำนข่ำเชียงพิณ อ.บ้ำนแท่น สพป.ชย. เขต 2  
2552 22 มี.ค.53 ร.ร.เพชรพิทยำสรรค์ อ. บ ำเหน็จณรงค์ สพป.ชย. เขต 3 
2555 21 ต.ค.55 ร.ร.บ้ำนหนองผักชี อ.เนินสง่ำ สพป.ชย. เขต 3 
2557 23 ก.ค.58 ร.ร.ชุมชนบ้ำนเพชร ( วันครู 2500 ) อ.บ ำเหน็จณรงค์ สพป.ชย. เขต 3  
2557 23 ก.ค.58 ร.ร.อนุบำลเทพสถิต อ.เทพสถิต สพป.ชย. เขต 3  
2558 5 ส.ค.59 ร.ร.บ้ำนหนองขำม อ.เนินสง่ำ สพป.ชย. เขต 3 
2559 9 ส.ค.60 ร.ร.บ้ำนหนองม่วง อ.จัตุรัส สพป.ชย. เขต 3 

บุรรีัมย ์ 2554 21 ต.ค.55 ร.ร.บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง (เพชรสมัย1) อ.ปลำยมำศ สพป.บร. เขต 1 
2558 5 ส.ค. 59 ร.ร.บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง (เพชรสมัย2) อ.ปลำยมำศ สพป.บร. เขต 1 
2552 22 มี.ค.53 ร.ร.บ้ำนป่ำไม้สหกรณ์ (เพชรสมัย 1) อ.โนนดินแดง สพป.บร. เขต 3 
2556 10 ก.ค.57 ร.ร.บ้ำนป่ำไม้สหกรณ์ (เพชรสมัย 2) อ.โนนดินแดง สพป.บร. เขต 3 
2554 21 ต.ค.55 ร.ร.บ้ำนจิก อ.คูเมือง สพป.บร. เขต 4 
2556 10 ก.ค.57 ร.ร.บ้ำนเขว้ำ อ.คูเมือง สพป.บร. เขต 4 
2557 23 ก.ค.58 ร.ร.บ้ำนหัวช้ำง อ.สตึก สพป.บร. เขต 4 
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จังหวัด พ.ศ. วันที่รับรอง ชื่อโรงเรียน อ าเภอ เขตการศึกษา 
2558 5 ส.ค.59 ร.ร.บ้ำนข่อย อ.พุทไธสง สพป.บร. เขต 4 
2563 21 ก.พ.63 ร.ร.บ้ำนสระบัว อ.แคนดง  สพป.บร. เขต 4 

สุรินทร ์ 2552 22 มี.ค.53 ร.ร.เมืองสุรินทร์ อ.เมือง สพป.สร. เขต 1 
2553 4 ส.ค.54 ร.ร.อนุบำลล ำดวน(สุรพินท์รำษฎร์นุสรณ์)  อ.ล ำดวน สพป. สร. เขต 1 
2552 22 มี.ค.53 ร.ร.บ้ำนเบงท่ำลำด   อ.ชุมพลบุรี สพป.สร. เขต 2 
2555 21 ต.ค.55 ร.ร.บ้ำนโคกจ ำเริญ(เพชรสมัย 1) อ.ปรำสำท สพป.สร. เขต 3 

2559 9 ส.ค.60 ร.ร.บ้ำนโคกจ ำเริญ(เพชรสมัย 2) อ.ปรำสำท สพป.สร. เขต 3 
2556 10 ก.ค.57 ร.ร.บ้ำนหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์) อ.บัวเชด สพป.สร. เขต 3 
2557 23 ก.ค.58 ร.ร.บัวเชดวิทยำ อ.บัวเชด สพม. เขต 33  

 

เอกสารประกอบการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

1. กระบวนกำรรบัรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพและโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชร 
2. คู่มือกำรด ำเนินงำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2558) 
3. แบบประเมินตนเองตำมเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดบัเพชร 
4. ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำรูปเลม่รำยงำนโรงเรียนสง่เสริมสุขภำพระดับเพชร 
5. รำยช่ือโรงเรียนสง่เสริมสุขภำพระดบัเพชร 

 
 
 

 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1LWyt7qsxyy23
Sd3OOuWsTMCnmyKcRB97?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1LWyt7qsxyy23Sd3OOuWsTMCnmyKcRB97?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LWyt7qsxyy23Sd3OOuWsTMCnmyKcRB97?usp=sharing


กระบวนการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
****หมายเหตุ**** 
- การรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันท่ีระบุในเกียรติบัตร  
  

สสจ. ร่วมกับ สพท. 
(ส านักงานพื้นท่ีการศึกษาเขต) ชี้แจง 

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนแจ้งความจ านงสมัครเข้าร่วม 
โครงการไปยังหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นท่ี 

โรงเรียนประเมินตนเองภายใต้ 10 องค์ประกอบ 
โดยคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน 

ผ่าน 

แจง้ความจ านงขอรับการประเมิน 
ไปยังเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข(รพ.สต.และสสอ.)ท่ีดูแลโรงเรียน 

ไม่ผ่าน 

โรงเรียนพัฒนา 
เข้าสู่เกณฑ์ 

ส านักงานสาชารณสุขจังหวัดตรวจสอบผลการประเมิน 
แล้วพิจารณารับรองการเป็นโรงเรียนระดับทอง 

ทีมประเมิน 
ระดับอ าเภอ 

ประเมินรับรองการเป็นโรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในเบื้องต้น 

โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรและพัฒนาเพ่ือคงสภาพอย่างต่อเนื่อง 

ประเมินรับรองเป็น 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ระดับเงินและระดับทองแดง 

พัฒนา 
ประเมินรับรองการเป็นโรงเรียน 

ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 

ทีมประเมิน 
ระดับอ าเภอ 

โรงเรียนประเมินตนเองโดยคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
ของโรงเรียนเพื่อยกระดับจากโรงเรียนส่งเสริมสุภาพ 

ระดับทองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุภาพระดับเพชร 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
แจง้ความจ านงขอรับการประเมิน 

พร้อมเอกสาร/หลักฐาน ไปยัง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ทีมประเมิน 
ระดับจังหวัด 

ประเมินรับรองการเป็นโรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

คณะกรรมการประเมินโรงเรียน 
ส่งเสริมสุภาพระดับเพชร 

ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
- ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของโรงเรียน 
- ส่งสรุปรายงานการประเมินของศูนย์อนามัย 

พิจารณาและรับรองการเป็น 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

คณะกรรมการประเมนิรับรองฯ 
จากส่วนกลาง 

โรงเรียนพัฒนา 
เข้าสู่เกณฑ์ 
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กิจกรรมที่ 3 
โครงงานสุขภาพนักเรียน 

ด้านส่งเสริมสขุภาพและด้านอนามัยสิ่งแวด 
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โครงงานสุขภาพนักเรียน 

วัตถุประสงค์ : เพื่อค้นหานวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้
และเป็นการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กบันักเรียนในรูปแบบของโครงงานสุขภาพนักเรียน 

สรุปจ านวนโครงงาน  ปี 2560-2563 และรายชื่อโครงงานสุขภาพนักเรียนที่ชนะเลิศระดับเขต 

ปี ชนะเลิศด้านส่งเสริมสุขภาพ ชนะเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2560 โรงเรียน รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ”       

อ.เมือง  จ.สุรินทร์ 
สังกัด สพม. เขต 33 
ชื่อโครงงาน “วัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก” 

โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ม.10 บ้านโนนตูม  
ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 
ชื่อโครงงาน “ฮีโร่ พิฆาตขยะ 
The hero conquer of trash” 
 

2561 โรงเรียนบ้านหนองปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 
สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 
ชื่อโครงงาน “ยาสระผมสมุนไพรไร้เทียมทาน" 
 

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ อ.โนนนารายณ์ 
จ.สุรินทร์ 
สังกัด สพม.เขต 33  
ชื่อโครงงาน “ถังปั่นรักษ์โลก” 
 

2562 - - 
2563 อนุบาลบ้านค่ายหม่ืนแผ้ว ต.บ้านค่าย  

อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 
ชื่อโครงงาน “ฟันสะอาดสวยด้วยยาสมุนไพรจากใบ
ข่อย” 
 

ร.ร.ภู่วิทยา ต.โนนแดง อ.โนนแดง  
จ.นครราชสีมา 
สังกัด สพม. เขต 31 
ชื่อโครงงาน “เครื่องกรองอากาศแบบธรรมชาติ 
(Natural Air Filter)” 
 

  

แผนการด าเนินการปี 2564  

เป้าหมาย : ค้นหาผลงานเชิงนวัตกรรม โครงงานสุขภาพนักเรียน ด้านส่งเสริมสุขภาพ และด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ด้านละ 1 เรื่อง เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมการสง่เสรมิสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
ระดับเขต และเป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ในเวทีระดับประเทศ โดยศูนย์อนามัยที่ 9 
นครราชสีมา  

วิธีด าเนินการ :  

1. จัดท าหนงัสอืประชาสัมพันธ์แจ้งผ่านส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเขต
สุขภาพที่ 9  
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2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดด าเนินการคัดเลือกโครงงานสุขภาพนักเรียนตามเกณฑ์การคัดเลือก และ
ส่งรายช่ือโรงเรียนที่ชนะเลิศโครงงานสุขภาพนักเรียนระดบัจังหวัด ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 1 เรื่อง 
ด้านอนามัยสิ่งแวดลอ้มอีก 1 เรื่อง มายังศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  

3. เข้าร่วมคัดเลือกในเวทรีะดบัเขตในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
4. รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ  

 
เอกสารประกอบการด าเนินงานโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564 
1. แนวทางการคัดเลือกโครงงานสุขภาพนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
2. แผนภูมิกระบวนการคัดเลือกโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านสง่เสริมสุขภาพและด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม 
3. เกณฑ์การให้คะแนนโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
4. ตารางการด าเนินงานค้นหาผลงานเชิงนวัตกรรม แบบฟอรม์การสง่ผลงานฯแยกรายจงัหวัด และ

ค าแนะน าในการจัดท าผลงาน 
5. รายช่ือโครงงานนักเรียนปี 2560-2563 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1DBP9QHI0IHTm2KfasY-1zO0SI-
XGYBd3?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1DBP9QHI0IHTm2KfasY-1zO0SI-XGYBd3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DBP9QHI0IHTm2KfasY-1zO0SI-XGYBd3?usp=sharing


 
กระบวนการพัฒนาส่งเสริมนวตักรรมโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมปี 2564 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์อนามัยที่ ๙ รายงานผลการคดัเลือก
โครงงานสุขภาพนกัเรียนฯ ไปยัง 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศระดบัเขต 
 

รับมอบเกียรติบตัร 
เข้าร่วมคัดเลือกโครงงานระดับเขต 

คณะกรรมการคดัเลือกโครงงานระดบัเขตด าเนนิการคัดเลือกโครงงาน
สุขภาพนักเรียนฯในเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริม

สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นระดับเขต 

20 ม.ค. ๖4 
ถึง 

2๕ ม.ค. ๖4 

ไม่ผ่านการคดัเลือก ผ่านการคดัเลือก 

โรงเรียนพัฒนาโครงงานที่มคีุณภาพ สอดคล้องกับ                                                           
ปญัหาสุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม                                                  

ตามวถิีชีวติและบริบทของโรงเรียน 

โรงเรียนส่งผลงานโครงงาน                                                           
ไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 

คณะกรรมการระดับจังหวัด 
ประกอบด้วย 

๑.ผู้แทนจากส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวัด 
๑.๑ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ 
๑.๒ กลุ่มสิ่งแวดล้อม 
๒.ผู้แทนจากภาคการศกึษา 
๓.ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

๑ พ.ย. ๖3 
ถึง 

๒๘ ธ.ค. ๖3 

คณะกรรมการระดับจังหวดัพิจารณา 
คดัเลือกโครงงานฯ 

๒๘ ก.พ.๖4 

คณะกรรมการระดับจังหวดั 
ให้ข้อเสนอแนะโรงเรียนเพื่อพัฒนา

โครงงาน 

ไม่ผ่านการคดัเลือก 

๑ ม.ค. ๖4 
ถึง 

20 ม.ค. ๖4 

ผ่านการคดัเลือก 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัแจ้งผลโรงเรียนที่
ผ่านการคดัเลือกในระดบั ชนะเลศิระดบัจงัหวัด

พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังศูนย์อนามัยที่ ๙ 

25 ก.พ.64 
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กิจกรรมที่ 4 
โรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ 

 

 

 
 



 
 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      ผ่าน 

 

     จังหวัด 

โรงเรียนด าเนนิงาน 5 ด้าน 
1) กลไกการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 
2)  การสร้างการมสี่วนร่วมของภาคี

เครือข่ายทัง้ภายในและภายนอก 
3)  การเฝ้าระวังด้านโภชนาการ 
4)  การจัดการอาหารในโรงเรียน 
5)  นวัตกรรม/งานวิจัย/โมเดล 

6. การจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียน  
 

ศูนย์อนามัยพิจารณาการ
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ

ด้านโภชนาการ 
 

โรงเรียนส่งผลงานการด าเนินงานไปยงั 

 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลงเยี่ยมพฒันา 

 

กระบวนการด าเนนิงานโรงเรียนต้นแบบดา้นโภชนาการ ปีงบประมาณ 2564 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

คณะกรรมการให้
ข้อเสนอแนะโรงเรียนเพื่อ

พัฒนาการด าเนนิงาน 

 

คณะกรรมการให้
ข้อเสนอแนะโรงเรียนเพื่อ

พัฒนาการด าเนนิงาน 

 

ผ่าน 

  เขต 

คณะกรรมการแจ้งผลท่ีผ่านการ
คัดเลือกและมอบโล่เชิดชูเกียรติ  
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ประเดน็การคัดเลือกโรงเรียนตน้แบบด้านโภชนาการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ที่ หัวข้อประเมิน รายละเอียด หลักฐานเชิงประจักษ์ 
1.  นโยบาย  ผู้บริหารมีนโยบายด้านการดูแลสุขภาพเดก็วัยเรียน โดยให้ความส าคัญกับ การสง่เสรมิ

โภชนาการเป็นอันดบัแรก 
 1. การประกาศนโยบาย    
 2. หนังสือแจง้เวียนภายในหน่วยงาน                 
 3. รายงานการประชุม 
 4. ภาพถ่ายกิจกรรม       
 5. สัมภาษณ์ 

2. การสร้างการมสี่วน
ร่วมของภาคี
เครือข่ายทัง้ภายใน
และภายนอก 

(1) มีการจัดต้ังคณะกรรมการ/คณะท างาน ภายในโรงเรียนและหน่วยงานเครือข่าย เพื่อ
ขับเคลื่อนงานสง่เสรมิการจัดการปญัหา โภชนาการในเด็กวัยเรียนทีเ่ป็นรูปธรรมชัดเจน 
(2) มีกลไกการมสี่วนร่วมในการจัดการปัญหาภาวะโภชนาการ  ทั้งระดบับุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรและภาคีเครือข่าย 

1.ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
2.รายงานการประชุม 
3.ภาพถ่ายกิจกรรม 

3. การเฝ้าระวังด้าน
โภชนาการ 

(1) การช่ังน้ าหนกั วัดส่วนสูง เครื่องมือ วิธีการช่ัง การประเมินผล มีความถูกต้องตาม
มาตรฐาน และมีความครอบคลุมสูง 
(2) มีการน าข้อมูลภาวะโภชนาทุพโภชนาการของนกัเรียน (อ้วน เตี้ย ผอม) มาใช้ในการ
จัดการแกป้ัญหา 
(3) มีสถานการณ์ที่บง่ช้ีถึงการเปลี่ยนแปลงกอ่นและหลงัไปใช้ทางที่ดีข้ึน 
(4) มีการคัดกรองส่งตอ่ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่มี Obesity sign และส่งต่อสถานบริการ
สาธารณสุขทีเ่ป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
(5) มีรูปแบบการเฝ้าระวังที่โดดเด่นในการส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดสีมส่วนและแก้ปัญหา
ทุพโภชนาการจนสัมฤทธ์ิผล 
 
 
 
 

1.ภาพถ่ายเครื่องช่ังน้ าหนัก ที่วัดส่วนสงูและ
ขณะท าการช่ังน้ าหนกัที่วัดส่วนสงู 
2.สรปุรายงานภาวะโภชนาการภาพรวม
จ าแนกตามภาวะโภชนาการภาพรวมจ าแนก
ตามภาวะโภชนาการ 
3.โครงการ/แผนงาน/แผนปฏิบัติการ 
4.รายงานการสง่ต่อ 
5.สรปุผลการด าเนินงาน 
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ที่ หัวข้อประเมิน รายละเอียด หลักฐานเชิงประจักษ์ 
4. การจัดการอาหาร

ในโรงเรียน 
(1) มีการวางแผนจัดเมนูอาหารกลางวัน 1 เดือนล่วงหน้า ทีป่รับให้เหมาะสมกับวัตถุดิบที่
มีในพื้นที่สอดคล้องกับบรบิทชุมชน และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดอาหารกลางวันตาม
หลักโภชนาการ และน าไปใช้จริงสามารถตรวจสอบได ้
(2) มีการจัดการอาหารกลางวันที่โดดเด่นแบบมสี่วนร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
(3) ไม่จ าหน่ายน้ าอัดลมและเครื่องดืม่ที่มรีสหวาน (น้ าตาลเกิน 5 เปอรเ์ซ็นต์ )                  
ในโรงเรียน 

1.เมนูอาหาร 1 เดือนล่าสุด หรอืดูจาก
โปรแกรม Thai  School Lunch                                         
(เอกสารการจัดเมนอูาหาร 1 ชุด) 
2.ภาพถ่ายป้ายเมนูอาหารกลางวัน 
ประจ าวัน/สัปดาห ์
3.ภาพถ่ายกิจกรรม 
4.รายงานผลการด าเนินงาน 

5. นวัตกรรม/
งานวิจัย/โมเดล 

(1) มีนวัตกรรม หรอืงานวิจัยที่โดเด่นของโรงเรียนเพือ่สง่เสรมิโภชนาการ เช่น เครื่องมือ
ในการจัดอาหารให้ได้สัดส่วนตามมารตฐานโภชนาการ รูปแบบการสง่เสรมิการกินผกั 
การสง่เสรมิให้กินอาหารให้ได้ตามปริมาณและและสัดส่วนเหมาะสมตามวัย การส่งเสริม
ให้กินอาหารให้ได้ตามปริมาณและสัดส่วนเหมาะสมตามวัยการประเมินความพึงพอใจใน
การจัดอาหารกลางวันของเด็กนกัเรียนแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน เป็น
ต้น จนประสบความส าเร็จ หรือได้รบัรางวัลจากหน่วยงายภายนอก โดยเน้นประเด็น
ก่อน-หลงั การด าเนินงานแก้ไขที่ประสบความส าเรจ็หรือมีแนวโน้มลดลง เช่นการส่งเสริม
ให้เด็กวัยเรียนกินผัก นม  ไข่ 
(2) มีการบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการในหลักสูตรการเรียนการสอน ตามสาระ
วิชาที่เกี่ยวข้อง 

1. โครงการ/แผนงาน/ช้ินงาน 
2 ผลงานวิจัย 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4.หลักสูตร/แผนการสอน 

 

หมายเหตุ : กิจกรรมด าเนินการต่อเนือ่งอย่างน้อย 1  ปี และด าเนินการจนถึงปัจจุบัน
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ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการด าเนินงานคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 แนวทางการคัดกรอง สง่ต่อและแก้ปญัหาเด็กอ้วนกลุม่เสี่ยงในสถานศึกษาสถานบรกิารสาธารณสุข 
และคลินิก DPAC 

 Flow chart การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็กนักเรียน 
 คู่มือธงโภชนาการ 
 แนวทางการจัดอาหารกลางวัน “เด็กวัยเรียน”       
 คู่มือการพฒันาสู.่..องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเตบิโตเตม็ศักยภาพ 
 ชุดความรู้ NuPETHS   
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กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมทางกาย 

ChOPA & ChiPA Game 
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ChOPA & ChiPA Game   หมายถึง เกมส่งเสริมกจิกรรมทางกายส าหรับเดก็อ้วนและไม่อ้วน และเป็นช่ือชุดนวัตกรรม
บริการสง่เสรมิกจิกรรมทางกายส าหรับเด็กและเยาวชน  

การเตรียมตัวสู่....รางวัลเกียรติยศ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการด าเนินงาน  
สมัครขอรับรางวัลองค์กรท่ีมีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ  
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ด ี

43 

1.ศึกษาคู่มือการสมัครรับรางวัล 

2.ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับรางวัล          
ที่จะสมัคร 

3.หาความรู้เก่ียวกับโครงการ              
ChOPA & ChiPA Game 

4.ท าความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน 
ตามบันได 10 ขั้น สู่ FUN for FIT 

5.จัดวางระบบการบริหารจัดการขับเคลื่อน
งานภายในและภายนอกองค์กร 

6.จัดท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติ
การ/แผนก ากับติดตามประเมินผล 

7.ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน 

8.ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

9.ประเมินตนเองตามแบบประเมิน 

 

10.สมัครเข้ารับรางวัล 



กระบวนการสมัครเข้ารับรางวลั 
องค์กรท่ีมีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)และองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization : HLO) 

ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี 
 

กระบวนการด าเนินงาน 
  1.    ศูนย์อนามัย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเขา้ร่วมคัดเลือกเพื่อร่วมคัดเลือกเพื่อ                 
รับรางวัลแหง่เกียรติยศ ภายใต้โครงการ “กระโดดโลดเต้น เล่นเปลี่ยนร่างวิถีชีใหม”่   
(ChOPA & ChiPA Game : New Normal) ปี 2564 

โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯผ่านระบบเว็บไซด์ของกองกิจกรรมทางกาย               
กรมอนามัย >http://gg.gg/BPChOPAChiPA 
1.)องค์กรท่ีมีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) 
-โรงเรียนขนาดเล็ก    (120 คน)                     ด าเนินงานร้อยละ 100 
-โรงเรียนขนาดกลาง  (121-600 คน)               ด าเนินงานร้อยละ 70 
-โรงเรียนขนาดใหญ ่  (601-1,500 คน)             ด าเนินงานร้อยละ 50 
-โรงเรียนขนาดใหญ่พเิศษ  (1,500 คนขึ้นไป)      ด าเนินงานร้อยละ 40 
 

2.)องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization : HLO) 
- โรงเรียนหรือหน่วยงานเคยได้รับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบตัิเป็นเลิศ (Best Practice)                
ด้านกิจกรรมทางกาย อย่างน้อย 1 ป ี
- มีการด าเนินงานใน ข้อ 1 อยา่งต่อเน่ือง 
- เป็นแหลง่เรียนรู้ แหล่งศึกษาดงูาน เป็นวิทยากรหรือขยายผลด าเนินงานสู่องค์กรอ่ืนๆ 

2.  โรงเรียนมีกระบวนการด าเนินงานตามเกณฑ์ 4 ประเด็น 
ดูการแนะน ากรอกใบสมัครออนไลน์ผ่าน Google ฟอร์ม ได้ที่ 
https://youtu.be/k6oKPSYXjtM 

3. โรงเรียนส่งผลงานสมัครเข้ารับรางวัล   
- องค์กรที่มีวิธีปฏิบัตเิป็นเลศิ (Best Practice)  
- องค์กรรอบรู้ด้านสขุภาพ (Health Literate Organization : HLO) 
4. กองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย ตรวจเอกสาร ประกอบด้วย 
     -   4 ประเด็นเน้ือหา 
     -   1 Best Practice : ผลลัพธ์ดา้นภาวะโภชนาการ/ดา้นสมรรถภาพทางกาย 
          Health Literate Organization : หน่วยงานในพื้นที่ ทีด่ าเนินการองค์กร                    
          ที่มีการวิธีปฏิบตัิเป็นเลิศ Best Practice 

- 1 วีดิโอ  
**** คะแนนต้องได้มากว่า หรือเท่ากับ 80 คะแนนขึ้นไป 
5. คณะกรรมการจาก กองกิจกรรมทางกาย กรมอนามยั ลงพื้นที่ปฏิบตัิงาน (Site Visit)  
ร่วมกับศูนย์อนามัยที ่9/ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั/สพป./สพม./เครือข่ายวัยเรียนวัยรุ่น  
6. ประกาศผลโรงเรียนทีได้รับคัดเลือก เข้ารับรางวัล (Best Practice) และ  
Health Literate Organization 
7. มอบรางวัลเกียรติคุณองค์กรทีม่ีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) และองค์กรรอบรู้
ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization : HLO) ด้านการสง่เสรมิ                  
กิจกรรรมทางกาย  เพื่อเดก็ไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ในเวทีประชุมวิชาการ
ระดับ/เขต/จังหวัด  

   ตั้งแตบ่ัดน้ีจนถึง  30 พ.ย.63 

6363636363 

ตั้งแต่บัดน้ีจนถึง  30 พ.ย.63 
6363 

 

ตั้งแต่บัดน้ีจนถึง  30 พ.ย.63 
63 ตั้งแต่บัดน้ีจนถึง  30 พ.ย.

63 63 ตั้งแต่บัดน้ีจนถึง  30 พ.ย.63 

63 

ธ.ค.63 - ก.พ. 64 

 

ธ.ค.63 - ก.พ.64 

 28 ก.พ. 64 

เม.ย. - มิ.ย.64 
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https://youtu.be/k6oKPSYXjtM


 

ตัวอย่างคู่มือ/เอกสาร ประกอบการด าเนนิงานคดัเลือกแหล่งเรียนรู้ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ :  
รายละเอียดการกรอกใบสมัครออนไลน์ 
1. กดสมัครที ่   http://gg.gg/BPChOPAChiPA 
2. ดูรายละเอียดการกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ ได้ท่ี https://youtu.be/k6oKPSYXjtM 

 

QR-Code เอกสาร/ชอ่งทางการรบัข้อมูลข่าวสาร ChOPA & ChiPA   ประกอบด้วย 
1. กระบวนการด าเนินงานสมัครขอรบัรางวัลองค์กรทีม่ีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้านการ

ส่งเสริมกจิกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สงู สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี 
2. Google ฟอร์มสมัครเข้าร่วมคัดเลือกขอรบัรางวัล Google ฟอร์ม 
3. รายละเอียดการกรอกใบสมัครออนไลน ์
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กิจกรรมที่ 6 
การจัดการน ้าหนักเด็กวัยเรียน 
(Smart Kid Coacher :SKC) 
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แผนการด้าเนินงานการจัดการน ้าหนักเด็กวัยเรียน 
(Smart Kid Coacher :SKC) 

นักจัดการน ้าหนักในเด็กวัยเรียน (Smart Kid Coacher : SKC) หมายถึง  บุคลากรจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ผ่านการอบรมด้านการจัดการน ้าหนักในเด็กวัยเรียน ในหลักสูตรเทคนิคการให้ความรู้ด้านอาหาร 
โภชนาการ กิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรยีน เพื่อด้าเนินการแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
กรมอนามัยจึงได้ก้าหนดมาตรการการด้าเนินงานการพัฒนาสุขภาพในกลุ่มเด็กวัยเรียนทั งด้านองค์ความรู้จาก
การเรียนการสอน รวมถึงการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ดีให้กับเด็กส่งเสริมให้เด็ก มีพัฒนาการด้าน                
สุขภาพกาย สุขภาพจิตและสติปัญญาที่สมบูรณ์ โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการผ่านหลักสูตรจัดการ
น ้าหนักในเด็กวัยเรียน (Smart Kid Coacher : SKC) 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนกลาง 
 พัฒนาหลักสตูร 3 อ.                

(อาหาร ออกก้าลงักาย อารมณ์) 
 พัฒนาศักยภาพ ทักษะ ทีมงานครู ก. 
 การติดตามและรายงานผล 

 
บทบาทส่วนกลาง   

 

ทีมครู ก. (SKC Team A) 
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหท้ีมครู ข. 

3 อ. (อาหาร ออกก้าลงักาย อารมณ์) 
 พัฒนาศักยภาพทักษะ ทีมครู ข. 
 พัฒนาระบบเฝา้ระวังภาวะ

โภชนาการ/คดักรอง/ 
ส่งต่อเด็กกลุ่มเสี่ยง 

 การติดตามและรายงานผล 

บทบาทนักจัดการน ้าหนักในเด็กที่มีภาวะเริ่มอ้วน 
และอ้วน 

1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ใหท้ีมครู ข. 
2. สร้างทีมเครือข่ายการจัดการน ้าหนักเด็กระดบัพื นที่

และการสร้างสิง่แวดล้อมทีเ่อื อต่อการสร้างสุขภาพ 
3. พัฒนาศักยภาพทักษะทีมงาน 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
5. เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ/คดักรอง/สง่ต่อเด็กอ้วน

กลุ่มเสี่ยงสถานบริการสาธารณสขุ/คลินิก DPAC 
6. การแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนและเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง 
7. การแลกเปลีย่นเรียนรู้เร่ืองการจัดการน ้าหนักเด็กที่มี

ภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน 
8. การติดตามและรายงานผล 
9. จัดท้าโครงการ ของบประมาณ 

ทีมครู ข. (SKC Team B) 
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาคีเครือข่าย             

3 อ. (อาหาร ออกก้าลงักาย อารมณ์) 
 พัฒนาศักยภาพ ทักษะ เครือข่ายและครู

อนามัยในโรงเรียนเป้าหมาย 
 การติดตามและรายงานผล 

ภาคีเครือข่ายในการจัดการน ้าหนักเด็ก 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เครือข่ายผู้ปกครอง 

 แกนน้านักเรียน 
 

 

 

บทบาทหน้าท่ี 
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ทีมครู ก. 

มาตรการการด าเนินงาน (Smart Kid Coacher : SKC) 

มาตรการการดา้เนินงาน 
(Smart Kid Coacher : SKC) 

แกนน้านักเรียน 

พัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพ            

การจัดการ และแก้ไขปัญหา โดยการ     

คัดกรองเด็กที่มีภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน 

เชื่อมโยงการท้างานระหว่าง
โรงเรียน และหน่วยบริการ

สาธารณสุข 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี

คุณภาพและครอบคลุม 

การบริหารจัดการ 

ระบบรายงาน HDC 

ข้อมูลนักเรียนที่มีภาวะ      
เริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 10 

ข้อมูลนักเรียนท่ีมีภาวะอ้วนและ
ได้รับการส่งต่อ service plan 

เด็กอ้วนไม่มีโรค จัดการน ้าหนัก
โดยเน้นกิจกรรม  3 อ.  
(อาหาร ออกก้าลังกาย อารมณ์) 

 

เด็กอ้วนและมีโรค  
ด้าเนินการตามระบบส่งต่อ 

service plan 

สร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 

การบริหารจัดการบูรณาการผ่าน
ระบบสุขภาพระดับอ้าเภอ (DHS) 

ทีมครู ข. พัฒนาศักยภาพและทักษะภาคีเครือข่าย              
นักจัดการน ้าหนักในเด็กวัยเรียน  

   

(Smart Kid Coacher : SKC) 

พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ด้านโภชนาการ และการออกก้าลังกาย   

(1) จัดการด้านโภชนาการ
คุณค่าทางโภชนาการ 

(2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ทางกายกระโดดโลดเต้น
เล่นสนุก ChoPA & ChaiPA 
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เอกสารดาวน์โหลด 
 แผนการด้าเนินงานการจัดการน ้าหนกัเด็กวัยเรียน 
 คู่มือการจัดการน ้าหนักในวัยเรียน 
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กิจกรรมที่ 7 
แนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ และรักษา 

สายตาเด็กนักเรียน 
 



สถานการณ์สายตาในเด็กวัยเรียน 

 ในสถานการณ์ปัจจุบัน มีเด็กไทยอายุ 3-12 ปีประมาณ 5.7 แสนคน มีสายตาผิดปกติ 3.5 แสนคน
จ าเป็นต้องใส่แว่นสายตาเด็กที่ตัดแว่นใส่เองมีประมาณ 8 หมื่นคน การมองเห็นส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการ
ท ากิจกรรมของเด็กนักเรียน ปัญหาการมองเห็นมีผลมาจากภาวะสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาว ตาเอียง)    
ตาเข สายตาข้ีเกียจ หรือโรคตาอื่นๆ เด็กไม่รู้ว่าตนเองมีสายตาผิดปกติเพราะคุ้นชินกับสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวัน ซึ่งความ
ผิดปกติบางอย่างหากไม่ได้รับการแก้ไขในช่วงเวลาที่สามารถท าได้จะท าให้การมองเห็นสูญเสียถาวร การหมั่นสังเกต
ของคนใกล้ชิดโดยเฉพาะครอบครัวเด็กหรือครจูะช่วยให้พบเด็กทีม่ีปญัหาการมองเห็นได้ การตรวจคัดกรองสายตาใน
เด็กนักเรียนประถมศึกษา จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยให้พบเด็กนั กเรียนที่มีปัญหาการมองเห็นแต่เนิ่น ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก ป 1 โดยเด็กนักเรียนที่มีผลการคัดกรองผิดปกติจะได้รับการส่งต่อ เพื่อตรวจยืนยันกับจักษุ
แพทย์ หากพบว่าสายตาผิดปกติจากสายตาสั้น ยาว เอียง จะได้รับการแก้ไขโดยใส่แว่นตา แต่หากเป็นตาเข ตาข้ี
เกียจ หรือโรคตาอื่น ๆ จะได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่นต่อไป การแก้ปัญหาการมองเห็นจะท าให้เด็กนักเรียนเรียนรู้ได้ดี 
และสามารถท ากิจกรรมประจ าวันได้ดีข้ึน  

 จากผลการคัดกรองสายตานักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตสุขภาพที่ 9 พบว่าได้รับการคัดกรองการ
ตรวจวัดสายตา ร้อยละ 74.65 มีความผิดปกติ 3.14 เมื่อพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจซ้ า วินิจฉัย 
หรือแก้ไข้ร้อยละ 81.60 ระบบการเห็นในมนุษย์เป็นระบบที่มีความซับซ้อน และมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
หากมีความผิดปกติใดมารบกวนพัฒนาการของระบบการเห็นโดยเฉพาะในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 9 ปีและไม่ได้รับ
การแก้ไขอย่างถูกต้อง เหมาะสมและรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อการเห็นในระยะยาวหรือแม้กระทั่งท า ให้เกิดความ
พิการด้านการมองเห็นได้ในที่สุด 

แนวทางปฏิบัติ 
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แนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ และรักษา สายตาเด็กนักเรียน 

ครูประจาชั้น ป.1 หรือครูอนามัย ตรวจสายตา 
น ักเร ียน ป.1 ท  กคน ท กป ี

ปกติ ผิดปกติ 

ผิดปกติ 

ผลการตรวจ 

ตรวจซ้้า ป.3 ป.5 
ตามระบบการอนามัยโรงเร ียน 

ปกติ ผิดปกติ 

ส่งต่อ รพสต. รพช./รพท. /รพศ.
เพื่อตรวจยืนยัน 

ผลการตรวจ รพช./รพท. /รพศ. 
(จักษ แพทย์ พยาบาล ที่ผ่านการอบรม) 

สายตาสั้น/ ยาว/ เอียง 

ติดตามผลท กปี 

ตัดแว ่น 

ความผิดปกติอื่นๆ ของสายตา 

ส่งต่อเข้าระบบการร ักษาตาม service plan 
  

ส่งต่อ service plan 

แยกประเภทความผ ิดปกต ิ

ปกติ 

5
2
 



รายช่ือโรงพยาบาลท่ีมีหน่วยวัดแว่นสายตากับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
 
 
 

 
 

จังหวัด ล้าดับ โรงพยาบาล จนท.ผูร้ับผดิชอบ เบอร์โทรศพัท ์ Email 
นครราช
สีมา 

1 มหาราชนครราชสีมา นางฐิติรัตน์ แสงรัศมเีพ็ญ 089-7216775 opdttrs@hotmail.com 
2 เทพรัตน์นครราชสีมา คูณปาริชาติ จรัญยานนท ์ 091-831-8241 - 
3 ปากช่องนานนา คุณเทิดศักดิ์ ใจว่อง 096-863-2043 Thedsak48071392 

ชัยภูมิ 4 ชัยภูมิ นางสายฝน สิงห์ทอง 082-145-5660 Singtong4104fon@gmail.com 
5 ภูเขียว คุณล าพึง ออกประเสริฐ 085-013-8210   850-001-184 

บุรรีัมย ์ 6 บุรรีัมย ์ นางดารณี นะรารมัย ์ 087-245-1928 Needa2510@qmail.com 
 นางวิไลพร คลีกร - thata@ gmail.com 
 นางมยุรา นิธิเกตุกลุ 091-017-8762 thata@gmail.com 

7 กระสัง นางสิชา ฌานวุฒิพงศ์ 089-524-9990 mayuraNithikethkul@gmail.com 
8 สตึก นางสาวธัญสร ใจเที่ยง 087-9573818 sicha_10896@hotmail.com   
9 นางรอง คุณสยุมพร พูนมั่น 091-017-3590 Thanyasorn_suk@hotmail.co.th 
  นางศศิณัฎฐ์ พะนองรัมย ์ 089-282-6262 081-01933/sauy-nangrong@hotmail.com 

สุรินทร ์ 10 สุรินทร ์ นางเสาวรีย์ ศรีแสงแก้ว 095-6054403 Saowa06@hotmail.com  
 นางอนงนาต มุงสันติ (คุณอ้อ) 081-6607055 Anongor2@gmail.com 

11 ปราสาท นางสาวนริศรา นริาศภัย 084-8326310 Ponnubpun2555@gmail.com 
  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ -  

12 ชุมพลบรุ ี นางนาทนุช ณุวงศ์ศรี 081-1203068 Deva9981@gmail.com 
 นางนันทพร สนใจ -  

13 รัตนบุร ี คุณสุมาพร กลิ่นเกิด 062-9688344 Nub2522@ Hotmail.com 

5
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                              ข้อมูลการคดักรองสายตาเดก็นกัเรียน เขตสุขภาพที่ 9 

                               ข้อมูลรายงานผลการตรวจคัดกรองสายตาเบื้องตน้ ระดบัสสจ. (ข้อมูล ณ 19 ตุลาคม 2563) 

  

จังหวัด รวม ชาย หญิง ไม่ได้ทดสอบ ปกติ ผิดปกติ(A) ตรวจซ้้าท่ี
ผิดปกติจาก

ครู(B) 

%ตรวจซ้้า
(B/A) 

ปกติ ผิดปกติ ได้รับแว่น
สายตา 

รับแว่นแล้ว ส่งต่อเพ่ือรักษา 

ชัยภูมิ 1,442 741 701 298 1,139 5 5 100.00 1,305 5 0  0 
นครราชสีมา 410 194 216 272 138 0 0 0.00 410 0 0  0 

บุรรีัมย ์ 2,492 1,271 1,221 1,103 1,277 112 109 97.32 1,245 60 0  0 
สุรินทร ์ 1,019 516 503 606 406 7 6 85.71 922 37 0  0 
รวม 5,363 2,722 2,641 2,279 2,960 124 120 96.77 3,882 102 0  0 

              
              

ข้อมูลการคัดกรองสายตาเดก็นักเรียน เขตสุขภาพที่ 9 
  ข้อมูลรายงานผลการตรวจคัดกรองสายตาเบื้องตน้ ระดบั รพ. (ข้อมูล ณ 19 ตุลาคม 2563) 

จังหวัด วัดสายตา 
ชาย(A) 

วัด
สายตา 
หญิง(B) 

ปกติ ผิดปกติ(C) %ผิดปกติ
(C/(A+B)

) 

วัดแว่น(มี
ค่าสายตา) 

Medicatio
n 

Follow up Refer Refracti
on 

Otherssp
ecify 

%coverage ได้รับแว่น 

ชัยภูมิ 584 560 1,139 5 0.44 0 0 0 0 0 0 0.00 0 
นครราชสีมา 65 73 138 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 

บุรรีัมย ์ 728 661 1,277 112 8.06 0 0 0 0 0 0 0.00 0 
สุรินทร ์ 201 212 406 7 1.69 0 0 0 0 0 0 0.00 0 
รวม 1,578 1,506 2,960 124 4.02 0 0 0 0 0 0 0.00 0 
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เอกสารเก่ียวกับงานสายตา 

   ประกอบด้วย 
- คู่มือการตรวจคัดกรองระดับการมองเห็น ในเด็กระดับช้ันอนุบาลและช้ันประถมศึกษา 
- ตัวอย่างแบบเสนอโครงการ ขอสนบัสนุนงบประมาณจากทอ้งถ่ิน เพิ่มการเข้าถึงบริการตรวจวัด

สายตาของเดก็ประถมศึกษาในพื้นที ่
- แนวทางการคัดกรอง สง่ต่อ และรักษา สายตาเด็กนกัเรียน 
- วิธีการลงข้อมลูสายตา ใน Hosxp PCU 
- วีดีโอ แนวทางการบันทกึข้อมลูสายตา เด็กนกัเรียน ป.1 .ใน Hosxp_pcu เพื่อส่งข้ึน(uploads)  

เวป vision2020 
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กิจกรรมที่ 8 
การควบคุมและป้องกันโลหิตจาง 

จากการขาดธาตุเหล็ก เด็กวัยเรียน 
 



 

สถานการณ์ภาวะโลหติจาง เขตสุขภาพที่ 9 
 

โลหิตจางหรือภาวะซีด (Anemia)  เป็นปัญหาทางโลหิตวิทยาที่พบบ่อยในเด็กทั่วโลกทั้งในประเทศ 
พัฒนาและก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กเล็กและหญิงตั้งครรภ์ การขาดธาตุเหล็กส่งผลเสียต่อ 
การท างานด้านกายภาพ การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการเจ็บป่วยและการพัฒนาด้านสมองของเด็ก ในประเทศ
ไทยพบอุบัติการณ์ของโลหิตจาง 231.63 ต่อ 100,000 ประชากร โดยจากการส ารวจภาวะอาหารและ
โภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2546 พบภาวะโลหิตจางของกลุ่มเด็กวัยเรียนอายุ 6-8 ป ีร้อยละ 
46.7   กลุ่มเด็กวัยเรียนอายุ 9 -11 ปี ร้อยละ 25.4 และกลุ่มเด็กวัยเรียน อายุ 12 -14 ป ีร้อยละ 15.7  

 การด าเนินงานเกี่ยวกับภาวะโลหิตจางในเด็กวัยเรียน ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้
ก าหนดเป็นสิทธิประโยชน์ส าหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน ในเรื่องของการตรวจคัดกรองและการจ่ายยาเม็ดเสริม
ธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน แต่ด้วยงบประมาณที่ไม่เพียงพอและในพื้นที่ปัญหาโลหิตจางมิใช่ปัญหาเร่งด่วนและ
เป็นนโยบายในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน การจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในเด็กนักเรียนจึงจ ากัดในเด็กที่
ตรวจพบว่ามีภาวะความเข้มข้นของเลือดน้อยกว่าร้อยละ 34  และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นกลุ่มที่
ต้องได้รับการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ท าให้ปัญหาโลหิตจางยังเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญในเด็กวัยเรียน  

ส านักโภชนาการ กรมอนามัยได้ก าหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็กโดยการสนับสนุนให้ใช้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กเชิงประกันตามชุดสิทธิประโยชน์ มีการเสริมธาตุเหล็กใน
อาหาร และการให้ความรู้โภชนศึกษา 

จากการคัดกรองภาวะโลหิตจางและการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษา     
ปีที่ 1 ในเขตสุขภาพที่ 9 ประจ าปี 2562 พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์ เด็กนักเรียนมีภาวะโลหิตจางสูงสุดร้อยละ 
11.10  รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร์ 10.95  จังหวัดชัยภูมิร้อยละ 9.88 และจังหวัดนครราชสีมาร้อยละ 
9.17  และทุกจังหวัดมีแนวโน้มในการจา่ยยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในเด็กนักเรียนเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 13.72 ใน
ปี 2563 ส านักส่งเสริมสุขภาพได้ท าการส ารวจการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในเด็กนักเรียน พบว่าจังหวัดที่มี
การจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กสูงสุดคือจังหวัดสุรินทร์ร้อยละ 80.43 รองล งมาคือจังหวัดบุรีรัมย์ 72.๒ 
จังหวัดชัยภูมิ  ร้อยละ 60.44 และจังหวัดนครราชสีมาร้อยละ 48.76 
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แนวทางการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เด็กวัยเรียน 
 

เด็กนักเรียนได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กทุกคน 

สัปดาห์ละ 1 เม็ด : โดยครู (ปริมาณธาตุเหล็ก 60 มก. ต่อเม็ด) 
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ปรึกษากุมารแพทย์ : ควบคุม

อาหาร ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

เพิ่มกิจกรรมทางกาย 

- ติดตามน ้าหนัก ส่วนสูงทุกเดือน 

- ± ส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง 

กลุ่มจาะเลือดส่ง

ตรวจ 

ใช่ 

 

 ไม่ใช่ 

- จ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก สัปดาห์ละ 1 เม็ด  
  รับประทานต่อเนื่องจนถึงอายุ 14ปี 
- ให้ความรู้อาหารโภชนาการ  
  แนะน้ารับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง  

 

เจาะเลือดตรวจค่าฮีโมโกลบิน(Hb) หรือ ฮีมาโตคริต(Hct) 
เด็ก ป. 1 ทุกคน ในภาคเรียนที่ 1 : โดย จนท. สาธารณสุข 

 

- จ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก วันละ 1 เม็ด  
  เป็นเวลา 30 วัน 
- ให้ความรู้อาหารโภชนาการ  
  แนะน้ารับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง  
-ตรวจค่าฮีโมโกลบินหลังรับประทานยาครบ  
4 สัปดาห์ 

 
 

Hb เพิ่มขึ้น 
 ≥ 1 g/dL 

ใช่  ไม่ใช่ 

- จ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กต่อนาน 60 วัน  
- หลัง 60 วัน ลดขนาดการจ่าย  
  เป็นสัปดาห์ละ 1 เม็ด 

-รับประทานยาต่อเนื่องจนถึงอายุ 14 ปี 
 

งดการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 

 

เข้าระบบการดูแลต่อเนื่องใน

โรงพยาบาล 

Hb  < 11.5 g/dL 
หรือ 

Hct < 34 % 
 

ส่งพบแพทย์ 

เพื่อหาสาเหตุของภาวะโลหิตจาง 
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มาตรการการด าเนินงานปี 2564 
ขอความร่วมมือในการด าเนินการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจาง  
ภาคการศึกษา 
- การให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน 6 – 14 ปี   
- การจัดอาหารกลางวันที่ได้คุณภาพและมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบในอาหาร 
- การให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการส าหรับเด็กวัยเรียนในโรงเรียน 
- ด าเนินการให้มีการคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็ก ป.1 เด็กกลุ่มเสี่ยง   
- พัฒนาแนวทางและระบบการส่งต่อและติดตามการรักษาเด็กที่มีภาวะโลหิตจางที่เป็นรูปธรรม 

ร่วมกับภาคสาธารณสุข 
ภาคสาธารณสุข 
- สนับสนุนวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรในการท างานทั้งระดับเขต จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
- พัฒนาระบบส่งต่อและการติดตามการรักษา มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
- ผลักดันให้การด าเนินการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางเป็นตัวช้ีวัดในการด าเนินงาน เพื่อให้มีการ

ติดตามและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 
- ทบทวนการบันทึกข้อมูลการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในเด็กนักเรียน ในระดับเขต จังหวัด 

อ าเภอ ต าบล 
- ประสานความร่วมมือกุมารแพทย์ในพื้นที่ในการด าเนินงานและรับส่งต่อจากพื้นที่ 
- ขับเคลื่อนการด าเนินงานและสนับสนุนให้มีการจ่ายยาตามชุดสิทธิประโยชน์ 

 
 
ดาวน์โหลด เอกสารแนวทางการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 
 
ประกอบด้วย 
 กระบวนการเฝ้าระวังโลหิตจาง 
 แนวทางการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 
 คู่มือคัดกรองภาวะโลหิตจาง 
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กิจกรรมที่ 9 
การส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ 
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การส่งเสริมสุขภาพเดก็พิเศษ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อสง่เสรมิใหเ้ด็กพิเศษได้เข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานการดูแลสุขภาพอย่าง
ครอบคลมุทั่วถึง 

ผลส ารวจการตรวจคดักรองสุขภาพเด็กพิเศษปี 2563 เขต 9  

ล าดับ สถานศึกษา 

จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

การเจริญ เติบโต ช่องปาก  ตา การได้ยิน ร่างกาย สุขภาพจิต โลหิตจาง 

(คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ 

1 ศก.นครราชสีมา 885 81 9.1 81 7.5 67 7.5 0 0 92 10.3 0 0 0 0 

2 ศก.ชัยภูม ิ 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 ศก.บรุีรัมย์ 507 80 15.7 50 9.8 50 9.8 0 0 50 9.8 0 0 0 0 

4 ศก.สุรินทร ์ 378 55   14.5 55   14.5 0  0  11   2.91  39  10.3  2 0.5  50  13.2  

5 นครราชสีมาปัญญานุกูล  304 194 63.8 194 63.8 194 63.8 194 63.8 194 63.8 194 63.8 12 3.9 

6 โสตศกึษาชัยภูม ิ 283 250 88.3 100 6 17 6 0 0 100 35.3 0 0 17 6 

7 โสตศกึษาสุรินทร ์ 261 202  77.3  202 77.3  33   12.2  0 0   202 77.3   0 0  0   0 

รวมเขต 9 2,943 922 31.3 742 25.2 420 14.2 265 9 737 25.0 256 8.0 139 4.7 

 

 จากผลส ารวจการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2563 พบว่า เด็กพิเศษมีปัญหา
ด้านการเข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพ โดยผลส ารวจ พบว่าการตรวจคัดกรองสุขภาพด้านการเจริญเติบโต
มีเพียงร้อยละ 31.3 ด้านสุขภาพช่องปากร้อยละ 25.2 ด้านสายตาร้อยละ 14.2  ด้านสุขภาพร่างกายทั่วไป
ร้อยละ 25.0 ด้านสุขภาพจิตร้อยละ 8.0 ด้านการตรวจคัดกรองโลหิตจางร้อยละ 4.7 กลุ่มเด็กพเิศษที่อยู่ใน
โรงเรียนเฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษาพเิศษยังขาดการเข้าถึงด้านการบริการทางสุขภาพ เด็กกลุ่มนี้
จ าเป็นต้องได้รบัการดูแลและช่วยเหลอืให้มสีิทธิเข้าถึงบรกิารทางการแพทยเ์ท่าเทียมกับเดก็ปกติปญัหาของ
การการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพมีดังนี ้

1.  บุคลากรครูมีการโยกย้ายบ่อยจงึขาดการส่งต่อการด าเนินงานทางด้านสุขภาพและด้านอื่นๆ 
2.  ขาดการประสานงานระหว่างสถานศึกษาและสาธารณสุข  
3.  สถานศึกษาขาดงบประมาณในการจัดท าโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน 
4. ขาดอุปกรณ์และเครือ่งมอืด้านสุขภาพ เช่น ขาดสมุดสุขภาพนักเรียน  
5.  ผู้ปกครองและนักเรียนมีความยากล าบากในการเดินทางไปตรวจสุขภาพในวันที่โรงเรียนนัดหมาย 
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6. ขาดการเข้าถึงบริการสุขภาพในหน่วยบริการย่อย ส่วนใหญ่เด็กจะได้รบัการตรวจคัดกรองสุขภาพเฉพาะ
นักเรียนที่อยู่ในศูนย์ใหญเ่ท่านั้น ส าหรบัหน่วยบริการย่อยจะมีเด็กนักเรียนน้อยและตอ้งเดินทางไป
ให้บรกิารถึงบ้าน จึงขาดการเข้าถึงทางบริการการตรวจคัดกรองสุขภาพที่ศูนย์การศึกษาหรือโรงเรียน   
จัดให ้

แผนการด าเนินการปี 2564  

ส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพให้แก่กลุม่เด็กพิเศษ เปา้หมายคือรอ้ยละ 50 ของจ านวนเดก็
พิเศษในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเฉพาะความพกิาร ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพโดยบุคลากร
ทางการแพทย ์ปีงบประมาณ 2564 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินสุขภาพและคัดกรองเด็กพเิศษ
ตามชุดสิทธิประโยชน์”        ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 เพื่อร่วมวางแผนและหาแนวทางการเข้าถึง
บริการสุขภาพและการจัดบริการทางด้านสุขภาพให้แก่เดก็พิเศษร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคสาธารณสุข
และศูนย์การศึกษาพเิศษ โรงเรียนเฉพาะความพิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ  ผู้รับผิดชอบงานอนามัยวัย
เรียนระดับจังหวัดและระดับพื้นที่(รพ.สต.) ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูผูร้ับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ, โรงเรียนโสตศึกษา , โรงเรียนนครราชสีมาปญัญานุกูล ในเขตสุขภาพที่ 9 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จ านวนรวม 50 คน 

 
เอกสารประกอบการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ 

1. คู่มือการประเมินสุขภาพและคัดกรองสุขภาพเด็กพเิศษ 
2. สมุดบันทึกการคัดกรองสุขภาพและการสง่เสริมสุขภาพเด็กพิเศษ 
3. เอกสารชุดสทิธิประโยชน์ปี 2559 กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ 6-24 ปี 
4. แบบติดตามรายงานการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กพเิศษปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/d
rive/folders/1ad8sOLPbeN
CFEYeezCaH3E7G8o_ZXqiG
?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ad8sOLPbeNCFEYeezCaH3E7G8o_ZXqiG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ad8sOLPbeNCFEYeezCaH3E7G8o_ZXqiG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ad8sOLPbeNCFEYeezCaH3E7G8o_ZXqiG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ad8sOLPbeNCFEYeezCaH3E7G8o_ZXqiG?usp=sharing
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กิจกรรมที่ 10 
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
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แนวทางการขบัเคลือ่นยุทธศาสตรก์ารป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ปีงบประมาณ 2564  ศูนยอ์นามัยที่ 9 นครราชสีมา 

 

สถานการณ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ เขตสุขภาพท่ี 9  
ศึกษาธิการจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 ได้มีการช้ีแจงมาตรการ 4 ด้านในการด าเนินงานตามพระราชบญัญตัิ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนให้ครูทุกคนเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรเพศวิถีศึกษาผ่านระบบออนไลน์และติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้ให้สถานประกอบการทุกประเภท
ด าเนินการให้ความรู้แก่ลูกจ้างด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุ จัดระบบการส่งต่อซึ่งที่ผ่านมายังด าเนินการไม่ได้ตาม
เป้าหมาย เนื่องด้วยสถานการณ์ปัญหาโควิด ในส่วนของท้องถ่ินจังหวัด มีการบรรจุโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นในแผนการด าเนินงาน  

โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 9 มีการประเมินมาตรฐานคลินิก Youth Friendly Health System:YFHS           
ผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 97.7 ผ่านเกณฑ์อ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ ร้อยละ 96.6 มีเครือข่ายอาสา R-SA 
(Referral for Safe Abortion) ในการส่งต่อ จ านวน 5 แห่ง เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงระบบ                    
การช่วยเหลือแบบ hotline สายด่วน 1663 และในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ก็ได้ด าเนินการจัดท า
หลักสูตรวิชาอนามัยการเจริญพันธ์ุบรรจุอยู่ในสาขาวิชาต่างๆ  

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มีการรณรงค์ให้ความรู้ ส ารวจสถานการณ์ครอบครัว
เข้มแข็ง ส่งเสริมให้ อปท สอนเรื่องเพศกับคนในครอบครัว มีแผนโครงการฯ พัฒนาระบบการช่วยเหลือส่งต่อ
วัยรุ่นที่มีปัญหา จัดตั้งศูนย์รับร้องเรียนฯที่ผ่านมายังมีการด าเนินการไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และพบว่ายั งมีผู้มา
ขอรับบริการเป็นจ านวนน้อย  

บ้านพักเด็กจังหวัด มีงบประมาณให้สภาเด็กด าเนินการด้านการป้องกันในวัยรุ่น  มีกิจกรรมการจัด
สวัสดิการวัยรุ่น และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีกิจกรรมเสียงตามสาย DJ.TEEN มีการท าสมัชชาเด็ก                      
ท าแผนยุทธศาสตร์ฯซึ่งที่ผ่านมายังมีการด าเนินการไม่ต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ก าลังเร่งด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของตัวช้ีวัดทั้ง 5 ยุทธศาสตร์รายไตรมาส และยังมีการถอดบทเรียนการท างานทั้ง 5 ยุทธศาสตร์     
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นแนวทางแก่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป 
 
ทิศทางการด าเนินงานระดับจังหวัด 
1. สนับสนุนให้ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาในทุกสถานศึกษาได้พัฒนาศักยภาพการจัดการสอน ผ่านระบบออนไลน์                      

e-learning สาหรับครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา 
2. เพิ่มบทบาทของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพ่อแม่ผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่องเพศ

กับบุตรหลานวัยรุ่น และสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว และการเช่ือมโยงครอบครัววัยรุ่นกับสถานศึกษาและ
สื่อสารเพื่อลดการตีตราและทัศนคติเชิงลบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

3. การส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ุที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น 
เครือข่ายแพทย์พยาบาลอาสาส่งต่อเพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย รวมทั้งบริการปรึกษาเรื่องสุขภาพทางเพศ
ส าหรับวัยรุ่น เช่น สายด่วน 1663 หรือช่องทางในระบบออนไลน์ เว็บไซต์ แอพลิเคช่ันจากคลินิกให้บริการที่
เป็นมิตรกับวัยรุ่นต่างๆ โดยบูรณาการไปกับการด าเนินงานขององค์กรเครือข่ายในคณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับจังหวัด เช่น สภาเด็กและเยาวชนระดับต าบล/ อ าเภอ/จังหวัด 
และ เขตพื้นที่การศึกษา สพม. สพฐ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด เป็นต้น 
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4. ส่งเสริมบทบาทของเด็กเยาวชน เช่น การส่งเสริมสนับสนุนให้แกนน าสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ            
มีส่วนร่วมในการออกแบบ วางแผน การด าเนินงาน และประเมินผลการจัดบริการสุขภาพและอนา มัย                       
การเจริญพันธ์ุอย่างจริงจัง 

5. ส่งเสริมการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เป็นข้อมูลของวัยรุ่นในแต่ละจังหวัดที่แท้จริง                  
เพื่อการช้ีเป้า ค้นหาพื้นที่เสี่ยง และจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. จัดท าระบบกลไกการดูแล ช่วยเหลือและจัดการ กรณีมีการร้องเรียนระดับจังหวัด (ศูนย์คุ้มครองสิทธ์ิวัยรุ่น) 
 

เป้าหมายการด าเนินงาน ปี 64 
1. ขับเคลื่อนกลไกคณะอนกุรรมการฯ ระดับจังหวัด 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 2 ครั้ง ( ธ.ค.63 , ก.ค.64 ) 

 ขับเคลื่อนแผนปฏิบัตกิารตามยทุธศาสตร์การปอ้งกันและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัด 

 ด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่ 

 ติดตามผลงานตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรร์ะดับจังหวัด รายไตรมาส  

 จัดท าร่างแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2565-2567) 
2. มีศูนย์คุ้มครองสิทธ์ิวัยรุ่นประจ าจงัหวัด 
3. ศูนย์อนามัยฯร่วมกบั สสจ.นเิทศติดตามการขับเคลื่อนงาน พรบ.ฯ ในระดับอ าเภอ จังหวัดละ 2 อ าเภอ 
4. กรมอนามัยร่วมกบั สสจ.ติดตามประเมินประสทิธิภาพของแผนปฏิบัติการฯระยะครึง่แผน (พ.ศ.2560-2564) 

ด าเนินการในช่วงระหว่างเดอืนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 (สุ่มเกบ็ข้อมลูทัง้หมด 6 จังหวัด) 
 

การสนับสนุนงบประมาณ 
1. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการฯ 1,000 - 1,250 บาท / คน 
2. ค่าอาหารกลางวันส าหรบัคณะอนุกรรมการฯ 120 บาท / คน (1 มื้อ) 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับคณะอนุกรรมการฯ 35 บาท / คน (1 มื้อ) 
 

ดาวน์โหลด เอกสารแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
               ปีงบประมาณ 2564 
 Template ตัวช้ีวัด การด าเนินงาน 
 แผนยุทธศาสตร์ฯ 10 ป ี
 แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนฯ กรมอนามัย 
 ค าสั่งคณะกรรมการฯ 3/2563 
 รายงานผลโครงการ พรบฯ กรมอนามัย 62 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 1/2563   
 ระเบียบการเซ็นมอบอ านาจ ศอ.9 นม. 
 แบบฟอร์มรายงานรายไตรมาส 
 รายละเอียดการสนบัสนุนงบประมาณ ปี 2564 

  

 

หรือ คลิก  http://gg.gg/msk3t 
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กิจกรรมที่ 11 
มาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับ

วัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) 
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สถานการณ์การจัดบริการสขุภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) 
 

รพ.ผ่านมาตรฐานบรกิารสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนฉบับบรูณาการ เขตสุขภาพที่ 9 (สะสม – พ.ศ.2563) 

 
   

จังหวัด 
โรงพยาบาลท้ังหมด 

(แห่ง) 

ผ่านประเมิน
จ านวน(ร้อยละ) 

 

ก าลังพัฒนา
จ านวน(ร้อยละ) 

หมายเหต ุ

นครราชสีมา 33 31 (93.93) 2 (6.07) ขามทะเลสอ , เทพรัตน์ 
ชัยภูมิ 16 16 (100) 0 

 

บุรรีัมย ์ 23 23 (100) 0 - 
สุรินทร ์ 17 17 (100) 0 - 
เขต 9 89 87 (97.75) 2 (2.25) 

 

 
 

แผนการด าเนินงานการจัดบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรบัวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) ปี 2564 
 

       
 
 
 
 
 

93.94 100 100 100 97.75

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ รวม
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วัตถุประสงค์ของระบบการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับปรับปรุง แบบออนไลน์ 
 เพื่อให้โรงพยาบาล/สถานบริการ ใช้เป็นเครื่องมือการประเมินตนเองและสามารถน ามาวางแผนการจัดบริการ YFHS 

อย่างมีคุณภาพ วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตร  
 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรบัผูป้ระเมินระดับสว่นกลาง ระดับเขต ระดับจังหวัด ในการก ากับ ติดตามคุณภาพงาน และ

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาและเยี่ยมเสริมพลัง  
 เพื่อรายงานข้อมูลการเข้าถึงบริการ YFHS และระดับคุณภาพการพัฒนางานของ โรงพยาบาล/สถานบริการ        

แก่ผู้บริหารทุกระดับเพื่อการก าหนดทิศทางนโยบาย    
 

ข้อมูลส าคัญท่ีต้องแสดงในโปรแกรมออนไลน์ 
 

เกณฑ์
ประเมิน 

หมวดหมู่ 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของวัยรุ่นและเยาวชนในพื้นที่รบัผิดชอบ 
4.1.1 จ านวนข้อมูลวัยรุ่นและเยาวชนจ าแนกตาม เพศ และกลุ่มอายุ  
4.1.2 ข้อมูลปญัหาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์ุ และข้อมลูพฤติกรรมเสี่ยง ฯลฯ ในพื้นที่  
4.2 ข้อมูลการรบับริการของวัยรุ่นและเยาวชนของโรงพยาบาล/สถานบรกิาร  
4.2.1 จ านวนวัยรุ่นและเยาวชนที่รับบริการทัง้หมดจ าแนกตามเพศและกลุม่อายุ (จ านวนคน)  
4.2.2 จ านวนวัยรุ่นและเยาวชนที่รับบริการทัง้หมด จ าแนกตามระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ (จ านวนคน) 
4.2.3 จ านวนครั้งของวัยรุ่นและเยาวชนที่รับบรกิาร จ าแนกตามบริการที่วัยรุ่นและเยาวชนมารบับริการภายใน

โรงพยาบาล/สถานบริการ  
4.2.4 จ านวนครั้งของวัยรุ่นและเยาวชนที่รับบรกิาร จ าแนกตามช่องทางที่เข้ามารับบริการ 
4.2.5 จ านวนวัยรุ่นและเยาวชนที่ได้รับการสง่ต่อภายนอก จ าแนกตามประเภทของบรกิาร (จ านวนคน)  
4.3 การน าข้อมลูไปพฒันาระบบบริการ 
4.3.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการให้บริการสุขภาพส าหรบัวัยรุ่นและเยาวชน ปีที่เยี่ยมประเมิน และย้อนหลงั 3 ปี 
4.3.2 มีการติดตามผลกระทบจากการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่นในพื้นที่  
มีข้อมูลตัวชี้วัดโดยบันทึกข้อมูล ปีปัจจุบัน และข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ดังต่อไปน้ี  
4.3.3 จ านวนและรอ้ยละของการคลอด โดยมารดาอายุ 10-14 ปี และอายุ 15-19 ป ี  
4.3.4 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุนอ้ยกว่า 20 ป ี
4.3.5 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมก าเนิดได้รบัการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร  

(ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย)  
4.3.6 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอด

หรือหลงัแท้ง  
4.3.7 จ านวนหญงิอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มีการแทง้  
4.3.8 จ านวนวัยรุ่นและเยาวชนป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
4.3.9 จ านวนวัยรุ่นและเยาวชนที่ได้รับการตรวจเอชไอวี  
4.3.10 จ านวนวัยรุ่นและเยาวชนที่ได้รับยา PrEP/ส่งต่อ   
4.3.11 จ านวนวัยรุ่นและเยาวชนป่วยด้วยภาวะทางด้านสุขภาพจิต 
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เม.ย.-พ.ค.64 

Timeline การด าเนินงานและประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

เป้าหมายประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับปรับปรุง (รายใหม่) ปี 2564 จ านวน 2 แห่ง 
จ.นครราชสีมา 
 
 

1.โรงพยาบาลขามทะเลสอ 
2.โรงพยาบาลเทพรัตน์ 

เป้าหมายประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับปรับปรุง (ประเมินซ้ า) ปี 2564 จ านวน 68 แห่ง  
 

จ.นครราชสีมา   
จ านวน 28 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. รพ.สูงเนิน      2. รพ.ด่านขุนทด   3. รพ.ล าทะเมนชัย  4. รพ.ชุมพวง   
5. รพ.วังน้ าเขียว 6. รพ.โนนแดง    7. รพ.โชคชัย    8. รพ.ครบุรี    
9. รพ.พิมาย   10. รพ.จักราช 11. รพ.เสิงสาง 12. รพ.ขามสะแกแสง    
13. รพ.ประทาย   14. รพ.ห้วยแถลง    15. รพ.คง   16. รพ.ปักธงชัย 
17. รพ.สีค้ิว 18. รพ.โนนไทย   19. รพ.โนนสูง 20. รพ.หนองบุญมาก    
21. รพ.แก้งสนามนาง    22. รพ.บ้านเหลื่อม      23. รพ.สีดา    24. รพ.ปากช่องนานา  
25. รพ.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า100 ปีเมืองยาง 

26. รพ.พระทองค า
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา  

27. รพ.เฉลิมพระเกียรติ   28. รพ.มหาราช
นครราชสีมา  

 

จ.ชัยภูมิ  
จ านวน 10 แห่ง  
 
 
 

 

 

1.รพ.แก้งคร้อ    2.รพ.คอนสาร    3.รพ.ชัยภูมิ    4.รพ.บ้านแท่น    
5.รพ.ภูเขียว   6.รพ.จัตุรัส 7.รพ.บ้านเขว้า   8.รพ.เกษตรสมบูรณ์    
9.รพ.หนองบัวระเหว    10.รพ.เนินสง่า  

ธ.ค. 63 ธ.ค. 63 - มี.ค.64  ธ.ค.63 - มี.ค.64 

ก.พ.64 ก.ค.64 

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
รูปแบบโปรแกรม YFHS ออนไลน์ 

 

ประเมิน YFHS รายใหม่ 
2 แห่ง 

 

ประเมิน YFHS Re-ac 
21 แห่ง 

 

เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรม
วัยเรียนวัยรุ่นระดับเขต   

 มอบโล่ระดับดีเด่น 
เวทีประชุมวิชาการ สอพ. 

ส ารวจความรอบรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิตของวัยรุ่น 
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เป้าหมายประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับปรับปรุง (ประเมินซ้ า) ปี 2564 จ านวน 68 แห่ง  
 

จ.บุรีรัมย์  
จ านวน 16 แห่ง  
 
 
 

 

1.รพ.บุรีรัมย์    2.รพ.สตึก     3.รพ.นาโพธ์ิ    4.รพ.นางรอง     
5.รพ.พลับพลาชัย    6.รพ.โนนสุวรรณ 7.รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 8.รพ.เฉลิมพระเกียรติ   
9.รพ.ช านิ   10.รพ.ล าปลายมาศ   11.รพ.หนองหงส์    12.รพ.หนองกี่   
13.รพ.บ้านกรวด   14.รพ.ประโคนชัย   15.รพ.ปะค า   16.รพ.บ้านด่าน 

 

จ.สรุินทร์   
จ านวน 14 แห่ง 
 
 
 
 

 

1.รพ.รัตนบรุี    2.รพ.ชุมพลบรุี     3.รพ.สนม     4.รพ.บัวเชด     
5.รพ.กาบเชิง    6.รพ.ปราสาท   7.รพ.ล าดวน   8.รพ.ศรีณรงค์     
9.รพ.สุรินทร์     10.รพ.โนนนารายณ์     11.รพ.ศรีขรภูม ิ 12.รพ.จอมพระ     
13.รพ.เขวาสินรินทร์     14.รพ.พนมดงรกัเฉลิมพระเกียรต ิ  
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น 

แนวทางการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับปรับปรุง รูปแบบโปรแกรมออนไลน์ 
           
          
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการ 

ประเมิน 

ตนเอง 

รพ.ประเมินตนเองพร้อม 

แนบหลักฐานใหค้รบถ้วน 

ในโปรแกรม YFHS Online 

รพ./ศบส. กด ขอรับการประเมิน ส่งไปยังศูนย์อนามัย 
คะแนนผ่าน≥ 60 คะแนน 

(ระดับพื้นฐานขึ้นไป) 

คะแนน< 60 คะแนน (ต่ ากว่าระดับพื้นฐาน) 

สสจ.เป็นพี่เล้ียง (Coach) เสริมพลัง/
พัฒนา ศักยภาพ/อบรม บุคลากรของรพ. 

และภาค ีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง ครบถ้วน 

ศอ. พิจารณาตรวจสอบข้อมูล  
จ าแนกตามประเภท รพ. (รพช./ รพท./ 

รพศ./รพ.สังกัดส านัก การแพทย์/ 
ศบส.สังกัดส านักอนามัย) 

รพช. 

ศอ.พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการ  

ประเมินตนเอง 

ดีเด่น ดีมาก/ดี/พื้นฐาน 

คณะกรรมการระดับเขตและสสจ. 
เย่ียมประเมิน รพ.ทุกแห่ง 

คณะกรรมการระดับเขตและสสจ.  
สุ่มเย่ียมประเมิน 

คณะกรรมการระดับเขตและสสจ.พิจารณารับรองผล  
ศอ.SUMMIT ข้อมูล ส่งไปยัง สอพ. 

สอพ.ยืนยันในระบบ  

และส่งออกรายงานผลการประเมิน 

สอพ. จัดท าโล ่ 

และเกียรติบัตร  

เพ่ือมอบในเวที  

ประชุมวิชาการ 

รพศ./รพท./รพ.สังกัดส านักการแพทย์/ศบส. 

ศอ. ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง ครบถ้วน  
SUMMIT ข้อมูล ส่งไปยัง สอพ. 

สอพ. พิจารณาตรวจสอบหลักฐานการประเมินตนเอง 

ของ รพ./ศบส. 

คณะกรรมการส่วนกลางและศอ. เย่ียมประเมิน  
รพ. ทุกแห่งในระดับ ดีเด่น ดีมาก ดี พื้นฐาน 

คณะกรรมการส่วนกลาง และ ศอ.  
พิจารณารับรองผลฯ 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 
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QR-Code เอกสารการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับปรับปรุง 
 

 
 
1. เกณฑ์มาตรฐานบรกิารสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับปรบัปรุง 
2. แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมติรส าหรบัวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับปรับปรงุ 
3. Hospital profile ฉบับปรบัปรุง 
4. โปรแกรมการให้คะแนนตามมาตรฐานบริการสุขภาพทีเ่ปน็มิตรส าหรบัวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับปรับปรงุ 
5. Template การน าเสนอผลการด าเนินงาน YFHS ฉบับปรับปรุง ของโรงพยาบาล  
6. กระบวนการประเมินรบัรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับปรบัปรุง รปูแบบโปรแกรมออนไลน์ 
7. คู่มือการลงแบบประเมินตนเองโปรแกรม YFHS Online 
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กิจกรรมที่ 12 
อ ำเภออนำมัยกำรเจรญิพันธุ์ 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

เป้าหมายประเมินรับรองซ ้าอ้าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ ReAc ปี 2564 จ้านวน 54 แห่ง ประเมินรับรองรายใหม่ 2564 
จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ้านวน 3 แห่ง 

1.อ.แก้งสนามนาง 
2.อ.ประทาย  
3.อ.โนนแดง  
4.อ.คง  
5.อ.พิมาย  
6.อ.ชุมพวง  
7.อ.เมืองยาง  
8.อ.ล าทะเมนชัย                
9.อ.ห้วยแถลง  
10.อ.โนนสูง  
11.อ.ขามสะแกแสง  
12.อ.พระทองค า  
13.อ.ด่านขุนทด  
14.อ.โนนไทย  
15.อ.สูงเนิน               
16.อ.เฉลิมพระเกียรติ  
17.อ.จักราช  
18.อ.โชคชัย  
19.อ.หนองบุญมาก  
20.อ.ปักธงชัย  
21.อ.ปากช่อง   
22.อ.วังน  าเขียว   
23.อ.ครบุรี   
24.อ.เสิงสาง   

1.อ.คอนสาร   
2.อ.เกษตรสมบูรณ์  
3.อ.ภูเขียว   
4.อ.แก้งคร้อ   
5.อ.บ้านแท่น   
6.อ.เมืองชัยภูมิ  
7.อ.บ้านเขว้า                    
8.อ.หนองบัวระเหว 
9.อ.จัตุรัส 

1.อ.นาโพธิ์   

2.อ.บ้านใหม่ไชยพจน์  

3.อ.พุทไธสง  

4.อ.แคนดง  

5.อ.สตึก  

6.อ.ล าปลายมาศ  

7.อ.กระสัง 

8.อ.หนองหงส์  
9.อ.หนองกี่  
10.อ.นางรอง   
11.อ.โนนสุวรรณ  
12.อ.ละหานทราย  
13.อ.ช านิ  
14.อ.พลับพลาชัย       

1.อ.รัตนบุรี  
2.อ.สนม  
3.อ.ศีขรภูมิ  
4.อ.ล าดวน  
5.อ.ปราสาท  
6.อ.กาบเชิง  
7.อ.บัวเชด 

1.อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 
2.อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 
3.อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

ประเมินรับรองซ ้าอ้าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ ผ่านปี 2562-2563  
จ.นครราชสีมา(3.13%) จ.ชัยภูมิ(31.25%) จ.บุรีรัมย์(8.70%) จ.สุรินทร์(17.65%)  
1.อ.บัวใหญ่  
 

1.อ.คอนสวรรค์  
2.อ.เทพสถิต  
3.อ.ภักดีชุมพล  
4.อ.บ าเหน็จณรงค์  
5.อ.หนองบัวแดง  

1.อ.ห้วยราช  
2 อ.คูเมือง  

 

1.อ.ชุมพลบุรี  
2.อ.ส าโรงทาบ  
3.อ.ท่าตูม  

 

สิ่งท่ีจะด้าเนินการ : ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ การขับเคลื่อนภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 
2559 เพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี  เพื่อให้ภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ ท้องถิ่นและชุมชน มีการท างาน
ร่วมกันจนเกิดการบูรณาการและรูปแบบการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์ุในวัยรุ่นที่เป็น
รูปธรรมอย่างยั่งยืน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาจึงได้พัฒนากลไกการด าเนินงาน “อ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ” ขับเคลื่อนงานอ าเภออนามัย
การเจริญพันธ์ุโดยมุ่งเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วน  
 

เป้าหมายการด้าเนินงาน : โดยมีผลการด าเนินงานที่ผ่านมาระดับจังหวัดไปสู่ระดับอ าเภอในปี 2555-2563 ดังนี   ใน 4 จังหวัดมีจ านวนอ าเภอ
ทั งหมด 88 อ าเภอ ผ่านการประเมินอ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ จ านวน 85 อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 96.6  มีจังหวัดที่ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
อ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุครบทุกอ าเภอ จ านวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ (16 อ าเภอ) จังหวัดสุรินทร์ (17 อ าเภอ) อ าเภออนามัย        
การเจริญพันธ์ุที่ผ่านประเมินรับรองซ  า จ านวน 11 อ าเภอ ได้แก่ จ.นครราชสีมา คือ อ.บัวใหญ่ (3.13%) จ.ชัยภูมิ 5 อ าเภอ คือ อ.คอนสวรรค์     
อ.เทพสถิต อ.ภักดีชุมพล อ.บ าเหน็จณรงค์ อ.หนองบัวแดง (31.25%) จ.บุรีรัมย์ คือ อ.ห้วยราช อ.คูเมือง (8.70%) จ.สุรินทร์ คือ อ.ชุมพลบุรี       
อ.ส าโรงทาบ อ.ท่าตูม (17.65%)  

อ้าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ปี 2564 
กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์     



 

การด้าเนนิงานอ้าเภออนามัยการเจรญิพันธุ์ ในปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม 1: อ าเภอได้รบัการประเมินรับรองตามมาตรฐานอ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ รายใหม่ 3 แห่ง      พ.ย.63-มี.ค.64 
กิจกรรม 2: อ าเภอได้รบัการประเมินรับรองซ  าตามมาตรฐานอ าเภออนามัยการเจรญิพันธ์ุ  54 แห่ง      พ.ย.63-ก.ค.64 
กิจกรรม 3: เยี่ยมเสรมิพลงั/ประเมินรบัรอง/ถอดบทเรียนการด าเนินงานตามมาตรฐานงานอ าเภอ 
               อนามัยการเจริญพันธ์ุ                                    พ.ย.63-มี.ค.64 
กิจกรรม 4: ประชุมเชิงปฏิบัติการสง่เสรมิการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน  

     และอ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ                             ธ.ค.63 
กิจกรรม 5: เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมการสง่เสรมิสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นระดับเขต        ก.พ.64 
 

อ ำเภออนำมัยกำรเจริญพันธุ์ หมายถึง อ าเภอที่ด าเนินงานเรื่องเพศ และอนามัยการเจริญพันธ์ุในวัยรุ่นและเยาวชน                  
และกิจกรรมเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพอื่นๆ เช่น บุหรี่ สุรา สารเสพติด ความรุนแรงโดยบูรณาการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรพื นที่ ทั งสถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้อง
และมีเอกภาพ เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชน มีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธ์ุที่เหมาะสม และป้องกันการตั งครรภ์ในวัยรุ่น
และเยาวชนอย่างครอบคลุม 

1.วัตถุประสงค์  
1.บูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการด าเนินงานเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ุ สุขภาพกาย 

สุขภาพจิต และการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นและเยาวชน 
2.พัฒนาองค์ความรู้เรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ุ ในระดับอ าเภอและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
3.พัฒนารูปแบบการด าเนินเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพอื่นๆเช่น บุหรี่ สุรา สารเสพติด 

ความรุนแรงของวัยรุ่นและเยาวชน 

2.บทบาทของภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื นท่ี 
อ าเภอ : มีบทบาทเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับอ าเภอท าให้ทุกภาคส่วนในพื นที่เห็นความส าคัญ 

บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(อปท.) : มีบทบาทเป็นผู้น าในการด าเนินงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและมีส่วน
ร่วม 

ในการสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานและจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับ  
ครอบครัวและชุมชน : มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ุการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงให้กับพ่อแม่   

ผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถพูดคุย สื่อสาร และให้ค าปรึกษากับลูกหลานได้ 
สถานศึกษา : มีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา จัดกิจกรรมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ   

จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ุในวัยรุ่น โดยมีระบบส่งต่อไปยังสถานบริการฯ   
สถานบริการสาธารณสุข : มีบทบาทในการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนทั้งเชิงรับและเชิงรุก   

ที่หลากหลายช่องทาง สอดคล้องกันความต้องการของวัยรุ่นและเยาวชน เข้าถึงได้ง่าย สะดวกและเพียงพอ   

 3.เกณฑ์การประเมินอ้าเภออนามัยการเจริญพันธุ์  5 องค์ประกอบ ดังนี  
1.อ าเภอ ประกอบด้วย ตัวชี วัด 4 ข้อ   

  1) คณะกรรมการ/คณะท างานด้านอนามัยการเจรญิพันธ์ุจากทุกภาคส่วน  
  2) แผนและการด าเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุและพฤติกรรมเสี่ยง   
  3) ฐานข้อมูลสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์ุและพฤติกรรม  
  4) การสื่อสารเพื่อสร้างกระแสสังคม  

2.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย ตัวชี วัด 4 ข้อ  
  1) แผนและการด าเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุและพฤติกรรมเสี่ยง  
  2) การสนบัสนุนทรัพยากรด าเนินการ 
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  3) ฐานข้อมูลเรื่องเพศและอนามัยการเจรญิพันธ์ุ และพฤติกรรมเสี่ยง 
  4) การสื่อสารเพื่อสร้างกระแสสังคม  

3.ครอบครัว/ชุมชน ประกอบด้วย ตัวชี วัด 1 ข้อ  
  1) การจัดอบรมให้ความรูเ้รื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ุและการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นและ
เยาวชน 

4.สถานศึกษา ประกอบด้วย ตัวชี วัด 1 ข้อ  
  1) กิจกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุและการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นและเยาวชน 

5.สถานบรกิารสาธารณสุข ประกอบด้วย ตัวชี วัด 1 ข้อ 
  1) จัดบรกิารสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 

 4.แบบฟอร์มในการประเมินอ้าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ประกอบไปด้วย  
  1.แบบฟอร์ม RHD01 แบบประเมินอ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ 
  2.แบบฟอร์ม RHD02 แบบสรุปรวมผลการประเมิน 
  3.แบบฟอร์ม RHD03 รายช่ืออ าเภอทีผ่่านการประเมินรับรองอ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ 
  4.แบบฟอร์ม RHD04 แบบสรุปรวมผลการประเมินตนเอง 
  5.แบบฟอร์ม RHD05 แบบประเมินตนเองอ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ มีการประเมินทั งหมด 5 ระดับ  

5.ตัวอย่างคู่มือ/เอกสาร ประกอบการด้าเนินงานอ้าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี :  
1.http://rh.anamai.moph.go.th 
2.http://rh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=totaldownload#article 
3.https://startup.path2health.or.th/page/3 

 6. QR-Code เอกสารอ้าเภออนามัยการเจริญพันธุ์   ประกอบด้วย 
1.คู่มือมืออ าเภออนามัยการเจรญิพันธ์ุ 
2.แนวทางก้าวสู่อ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ 
3.แนวทางการท างานป้องกันและแก้ไขปัญหากาตั งครรภ์ในวัยรุ่น 
4.กระบวนการประเมินและรบัรองอ าเภออนามัยการเจรญิพนัธ์ุ  ส าหรับการประเมินครั งแรก 
5.กระบวนการประเมินและรบัรองอ าเภออนามัยการเจริญพนัธ์ุ  ส าหรับการประเมินรบัรองซ  า 
6.แบบฟอร์มในการประเมินอ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ RHD01-05 
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กระบวนการประเมินและรบัรองอ้าเภออนามัยการเจริญพันธุ์  ส้าหรับการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   กระบวนการประเมินและรับรองอ้าเภออนามัยการเจรญิพนัธุ์  ส้าหรับการประเมินรบัรองซ ้า 

 

 

เครือข่าย 

ระดับอ้าเภอ 
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ส้านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัด 

ศูนย์อนามัย 

 

ส้านักอนามัย
การเจริญพันธุ์ 

 

กรมอนามัย 

 

เครือข่ายระดับอ้าเภอด้าเนินงาน           
อย่างสอดคล้องและมีเอกภาพ               

ตามองค์ประกอบอนามัยการเจริญพันธุ์ต่อเนื่อง 

นักจัดการสุขภาพวัยรุ่นอ าเภอ/ต าบล 
คณะกรรมการพฒันาศักยภาพระดับ

อ าเภอ/ต าบล 
 

ประเมินตนเอง (พ.ย.63- ธ.ค. 63) 

 
อ้าเภอที่พร้อมประเมินรับรองแจ้งความประสงค์

ไปยังส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 

รวบรวมรายช่ืออ้าเภอที่พร้อมประเมินรับรองและ
แจ้งความประสงค์ไปยังศูนย์อนามัย (ธ.ค.64) 

 

เวทีประเมิน/เย่ียมประเมินอ้าเภอเพื่อรับรอง
เป็นอ้าเภออนามัยการเจริญพันธุ์(มี.ค.-มิ.ย.64) 

 

ไม่ผ่าน  
(<60 คะแนน) 

 

ผ่าน  
(≥60 คะแนน) 

 

รายงานผลการประเมินรับรองให้                          
ส้านักอนามัยการเจริญพันธุ์(มี.ค.-มิ.ย.64) 

 

แจ้งผลการประเมินรับรองไป
ยังส้านักงานสาธารณสุข

จังหวัดและอ้าเภอ (มิ.ย.64) 

 

มอบเกียรติบัตร 
อ้าเภออนามัยการเจริญพันธุ์                    

ปีละ 1 ครั ง (ก.ค. 64) 
 

ส่งแบบประเมินตนเองและสรุปผลการ                                 
ประเมินตนเอง(แบบฟอร์มRHD04 และ 
RHD05) ให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ส่งแบบประเมินตนเองและสรุปผลการ
ประเมินตนเอง(แบบฟอร์มRHD04และ 
RHD05) ให้กับศูนย์อนามัย (ม.ค.64) 

 

- ศูนย์อนามัยแจ้งรายละเอียดข้อชื่นชมและโอกาส
พัฒนาให้กับเครือข่ายระดับอ าเภอในการ                    
Exit conference ของแต่ละอ าเภอ 
-ศูนย์อนามัยแจ้งผลการประเมินเป็นลายลักษณ์
อักษรให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
เครือข่ายระดับอ าเภอ ภายใน 2 สัปดาห์ 

- ศูนย์อนามัยแจ้งผลการประเมินเป็นลายลักษณ์
อักษรให้กับส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ 
ตามรายไตรมาส(แบบฟอร์ม RHD03) 

ส านักอนามัยการเจริญพัน ธ์ุแจ้งผลการประเมิน             
เป็ น ล ายลั กษ ณ์ อักษร ให้ กั บ  สสจ .แ ละอ า เภ อ                  
ภายใน 1 เดือนหลังได้รับรายงานผลการประเมิน
รับรอง 

มอบเกียรติบัตรในการประชุมวิชาการ 
1.การประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ 
หรือ 
2.การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
3.เวทีประชุมวิชาการระดับเขต/จังหวัด 

1 

1 

2

2 

2

2 

3

2 

5

2 5

2 

4

2 

4

2 

3

2 
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กิจกรรมที่ 13 
การป้องกันและแก้ไขปญัหา 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถ่ิน 

 
 



 
 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อปท.แหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น                        
ระดับท้องถ่ิน ปี 2564 

กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์     

สิ่งท่ีจะด าเนินการ : การคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถ่ินปี 2564       
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานป้องกัน  และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   
โดยมุ่งเน้นให้ทุกจังหวัดมีแหล่งเรียนรู้ฯ ที่สามารถเป็นตัวอย่างให้อปท.อื่นๆ การคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ฯ จะพิจารณาจาก
กระบวนการท างานเป็นส าคัญ เนื่องจากผลลัพธ์การท างานอาจไม่ส่งผลในระยะอันสั้น อปท.ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ฯ 
จะได้รับเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความเสียสละ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น  
 

เป้าหมายของการด าเนินงาน : การค้นหาแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2564 ก าหนด
เป้าหมายให้ทุกจังหวัดมีแหล่งเรียนรู้ฯ เพิ่มข้ึนอย่างน้อยจังหวัดละ 2 แห่งรวมทั้งสิ้น 8 แห่ง และจากผลการด าเนินงานสะสม
ระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 9 มีอปท.ทั้งหมดรวม 859 แห่ง และมีอปท.ที่ผ่านการคัดเลือกฯ ปี 2561- 2563 ดังนี ้
 

จังหวัด  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 อปท.ที่
ผ่านการ
คัดเลือก 

อปท.ที่
ไม่ผ่าน
การ

คัดเลือก 

ร้อยละ
ผ่าน

คัดเลือก 

ร้อยละ
ไม่ผ่าน
คัดเลือก 

ชัยภูมิ 1.อบต.นาฝาย อ.เมือง
ชัยภูมิ 

1.อบต.โนนส าราญ อ.เมือง
ชัยภูมิ 

1.อบต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ 4 139 2.80 97.20 

   2.อบต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ 
นครราชสีมา  1.ทต.บ้านโพธิ ์อ.เมือง

นครราชสีมา 
1.อบต.โป่งตาล่อง อ.ปากช่อง 3 331 0.90 99.10 

      2.อบต.วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว 
บุรีรัมย์ 1.อบต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง 1.อบต.ประโคนชัย อ.ประ

โคนชัย 
1.อบต.บุโพธิ์ อ.ล าปลายมาศ 10 199 4.78 95.22 

  
    2.ทต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง 

  
    3.ทต.ละหานทราย อ.ละหานทราย 

  
    4.ทต.สตึก อ.สตึก 

  
    5.อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ 

  
    6.ทต.อุดมธรรม อ.กระสัง 

  
    7.ทต.บ้านหนองไม้งาม อ.บ้านกรวด 

      8.ทต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ 
สุรินทร ์ 1.อบต.ประทัดบุ อ.

ปราสาท 
1.อบตเมืองบัว อ.ชุมพลบุรี 1.อบต.กระโพ อ.ท่าตูม 10 163 5.78 94.22 

      2.ทต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท 

      3.ทต.ตาเบา อ.ปราสาท 

      4.อบต.บ้านจารย์ อ.สังขะ 

      5.อบต.ตาคง อ.สังขะ 

      6.อบต.ทับทัน อ.สังขะ 

      7.ทต.เขวาสินรินทร ์อ.เขวาสินรินทร ์

      8.อบต.ชุมแสง อ.จอมพระ 

รวม (แห่ง) 3 4 20 27 832 3.14 96.86 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการด าเนินงาน  
คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในระดับท้องถ่ินปี 2564 

ก าหนดรูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการ คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ฯ      
ตามบริบทพ้ืนท่ี (พ.ย.63) 

ส่งเอกสารประกอบท่ีแสดงให้เห็นข้อมูล                                 
การด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์               

ในระดับท้องถิ่น(ธ.ค.63-ม.ค.64) 

กระบวนการพิจารณาคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ฯ(ธ.ค.63-ม.ค.64) 

 

ส่งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                               
ท่ีได้รับการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ฯ(25ม.ค.64) 

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ฯ(10ก.พ.64) 

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ(28ก.พ.64) 

 

ตัวอย่างเช่น                                                                                 
-การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับเขต                                                                
-การจัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ฯของจังหวัด                                                             
-การนิเทศติดตามเพื่อสรรหาและทาบทามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัคร
เป็นแหล่งเรียนรู้ฯ 

จัดท ารายงาน ไม่เกิน 15 หน้า หรือ Power point                                      
ส าหรับการน าเสนอ 10 นาที 

โดยพิจารณาตามรูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ฯ                
ที่ได้ตกลงร่วมกันระดับจังหวัด/เขต ตามแบบฟอร์ม LA01 และ LA02 

แจ้งผลการพจิารณาคัดเลือกใหก้ับ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด                 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามรายไตรมาส 

ปีละ 1 ครั้งในการประชุมวิชาการหรือการประชุมอื่นๆ                           
ตามความเหมาะสม 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่
และภาคีเครอืข่าย  

คณะกรรมการระดบัเขต 

ศูนยอ์นามัย 

กรมอนามัย 

ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั สง่รายชื่ออปท.ที่ได้รับคัดเลือกใหกั้บศูนย์
อนามัยและสง่ต่อเพื่อพิจารณาไปที่ส านักอนามัยการเจริญพันธุ ์            

ตามรายไตรมาส 

ส านักอนามัยการเจรญิพนัธุ์ 
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ตัวอย่างคู่มือ/เอกสาร ประกอบการด าเนนิงานคดัเลือกแหล่งเรียนรู้ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ :  
          1. http://rh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=totaldownload#article 

QR-Code เอกสารแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่ ระดบัทอ้งถิ่น   
ประกอบด้วย 
1.แนวทางในการด าเนินงาน อปท.แหลง่เรียนรู้ฯตามบริบทพื้นที่ ปี 2564 
2.ช้ีแจงกระบวนการคัดเลือก อปท.ปี 2564 
3.แบบฟอร์มรายงานการคัดเลือก อปท.ทีเ่ป็นแหลง่เรียนรู้ฯ 2564 
4.ฐานข้อมูล อปท.ปี 2561-2563 
5.รายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เข้าร่วมคัดเลือกเป็นแหลง่เรียนรู้ ฯ ปี 2561-2564 
 
 

81 


