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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น 

กลุ่มวัยรุ่น : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  
(ไม่เกิน 38 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี  1,000 คน) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุง มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น

การป้องกันวัยรุ่นกลุ่มปกติ และเข้าถึงวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง เรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาพฤติกรรมทาง         
ด้านอารมณ์ ปัญหาการตั ้งครรภ์ ในวัยร ุ ่น การตั ้งครรภ์ซ ้ำ และการคุมกำเนิดด้วยวิธ ีก ึ ่งถาวร โดยมี
คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ตามคำสั่งจังหวัด
พัทลุง ที่ 1259/2560 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ขับเคลื่อนงานทั้งจังหวัดแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีแผนการประชุมฯ ปีละ 2 ครั้ง อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
สำหร ับว ัยร ุ ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services) และกระบวนการอำเภออนามัยการ        
เจริญพันธุ์/ตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ และประสานความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของ
จังหวัดพัทลุง และเป็นเรื ่องที ่สามารถป้องกันได้ ซึ ่งวัยรุ ่นบางส่วนยังเข้าไม่ถึงข้อมูล และบริการด้าน             
เพศวิถีศึกษา ขาดความรู้และทักษะการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้านเพศศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ขาดความเข้าใจเรื่องการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี รวมทั้งเข้าไม่ถึงการบริการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิ์ภาพ 
สิ่งเหล่านี้ เป็นปัจจัยเสริมต่อพฤติกรรมวัยรุ่น 

สถานการณ์อัตราการการตั้งครรภ์หญิงอายุ 15-19 ปี จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ.2559 - 2561 พบว่า 
จังหวัดพัทลุง มีอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่ำเป็นอันดับที่ 2 รองจากปัตตานี ในเขตบริการสุขภาพ
ที่ 12 และจังหวัดพัทลุง มีแนวโน้มลดลง คิดเป็นอัตราต่อพัน 19.72, 24.76 และ 20.40 ตามลำดับ ดังแผนภูมิ
ที่ 1 

แผนภูมิที่ 1 ข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เขต 12 แยกรายจังหวัดปี 2559-2561 

 
ข้อมูล : ปี 2559 : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 
          ปี 2560-2561 : HDC 
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การบริหารจัดการ 
1. จังหวัดพัทลุง มีการแต่งตั้งอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 1259/2560 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  
ของทุกกระทรวง ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เก่ียวข้อง กำหนดการประชุมฯ ปีละ 2 ครั้ง  

2. จังหวัดพัทลุง มีการแต่งตั้งคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดพัทลุง ตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 3196/2560 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 โดยมีหน้าที่เพื่อจัดทำ (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด และอ่ืน ๆ  

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริม
สุขภาพกลุ ่มวัยรุ ่น จังหวัดพัทลุง ตามคำสั ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  ที ่ ๖๒/๒๕๖๐ ลงวันที่  
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บทบาทหน้าที่เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS)  

4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีนโยบายการขับเคลื่อนดำเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ ตัวชี้วัดตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ 
กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการนิเทศงานผสมผสานระดับ คปสอ.  

5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เปิดรับสมัครให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม
โครงการแหล่งเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่น ประจำปี 2562  

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีการขับเคลื่อนบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน (Youth Friendly Health Services) ให้ผ่านการประเมินฯ ประจำปี 2562 จำนวน 1 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลพัทลุง และประเมินซ้ำ จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลปากพะยูน/ควนขนุน  

7. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนกระบวนการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ให้ผ่านการ
ประเมินฯ ประจำปี 2562 จำนวน 1 แห่ง คือ อำเภอเมืองพัทลุง และประเมินซ้ำอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 แห่ง 
คือ อำเภอปากพะยูน  

8. ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ มีการดำเนินงานตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัด 
วิเคราะห์สถานการณ์ ควบคุม ติดตาม ประเมินผล และส่งคืนข้อมูลดังกล่าวฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ทบทวนข้อมูลอีกครั้ง  อีกทั้งมีการจัดประชุมราชการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัยรุ่น พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ทบทวน  องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงานวัยรุ่นอีกด้วย 

ผลการดำเนินงาน 
1. ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุง มีการประชุมอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 1259/2560 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 
2560 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ซึ่งในการ
ประชุมฯ มีการพิจารณาอนุมัติในหลักการการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง การทบทวนการบูรณาการงาน การจัดทำแผนร่วมกัน  การจัดทำแผนปฏิบัติ
งาน ประจำปี 2564 เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัด ประจำปี 2564 และมอบหมาย
ภารกิจตามหน่วยงานนั้น 
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2. ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุง มีการประชุมคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดพัทลุง ตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 3196/2560 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560   
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยคณะทำงานฯ มีการการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานแบบบูรณการ ประจำปี 
2564 เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัด ประจำปี 2564   

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดการประชุมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายฯ ดังนี้  
3.1 การประชุมเพ่ือชี้แจงการดำเนินงานตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ และการขับเคลื่อน 

การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่น ประจำปี 2562 กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 48 คน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สสจ.พัทลุง งบประมาณการดำเนินงาน
จำนวน 7,200 บาท  

3.2 การประชุมเพื่อทบทวนการประเมินคลินิกให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น/
เยาวชน และการให้คำปรึกษาวัยรุ่น กรณีการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจำปี 2562 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สสจ.พัทลุง งบประมาณการดำเนินงานจำนวน 7,500 บาท  

3.3 การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ประจำปี 2562 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 35 คน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 1 สสจ.พัทลุง  งบประมาณการดำเนินงานจำนวน 5,250 บาท โดยจังหวัดพัทลุง มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่น 
ประจำปี 2562 จำนวน 23 แห่ง จากจำนวน 73 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.50 ซึ่งผลการคัดเลือก คือ   

ผลการผ่านการคัดเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเภท แหล่งเรียนรู้ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 

อบต.ควนขนุน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
ประเภท แหล่งเรียนรู้ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 

1. เทศบาลตำบลดอนทราย ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  
2. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง  
3. อบต.วังใหม่ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง  

ผลงานสะสม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2562 รวม 9 แห่ง จาก 74 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.16  
1. เทศบาลชุมพล อ.ศรีนครินทร์ (ปีงบประมาณ 2560) 
2. เทศบาลตำบลนาท่อม อ.เมืองพัทลุง (ปีงบประมาณ 2561) 
3. เทศบาลบ้านสวน อ.ควนขนุน (ปีงบประมาณ 2561) 
4. อบต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม (ปีงบประมาณ 2561) 
5. อบต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน (ปีงบประมาณ 2561) 
6. อบต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน (ปีงบประมาณ 2562) 
7. เทศบาลตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน (ปีงบประมาณ 2562) 
8. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว (ปีงบประมาณ 2562) 
9. อบต.วังใหม่ อ.ป่าบอน (ปีงบประมาณ 2562) 

3.4 การประชุมเพ่ือนิเทศติดตามการดำเนินงานมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับ
ว ัยร ุ ่นและเยาวชน (YFHS) และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ ์ ของอำเภอควนขนุน และปากพะยูน                    
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ประจำปี 2562 กลุ ่มเป ้าหมาย จำนวน 80 คน เม ื ่อว ันที ่  12 -13 มิถ ุนายน 2562 ณ ห้องประชุม                    
รพ.ควนขนุน/ปากพะยูน จ.พัทลุง งบประมาณการดำเนินงานจำนวน 12,000 บาท  

ผลการประเมิน รพ.ควนขนุน และรพ.ปากพะยูน ผ่านการประเมินมาตรฐานบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) อย่างต่อเนื่อง และสสอ.ปากพะยูน ผ่านการประเมินซ้ำ
อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

3.5 การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มวัยรุ่น ประจำปี 2562 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 
คน เมื ่อว ันที ่ 23 กรกฎาคม  2562 ณ ห้องประชุม ช ั ้น 1 สสจ.พัทลุง งบประมาณการดำเนินงาน                             
จำนวน 7,500 บาท  

ผลการประเมิน รพ.พัทลุง ผ่านการประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน (YFHS) และสสอ.เมืองพัทลุง ผ่านการประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์  ซึ่งกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข จึงรับรองให้จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดอนามัยการเจริญพันธุ์ 

4. ปีงบประมาณ 2562 ตำบลของจังหวัดพัทลุง จำนวน 65 ตำบล มีการดำเนินงานตามเกณฑ์
ตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ทุกตำบล และมีประเมินตนเองตามเกณฑ์ตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ ผลปรากฏว่า 
ผ่านเกณฑ์ประเมินฯ จำนวน 65 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 100 และจำแนกเป็นระดับ คือ ระดับ 1 ผ่านพื้นฐาน 
(60-69 คะแนน) จำนวน 14 ตำบล ระดับ 2  ผ่านระดับดี (70-79 คะแนน) จำนวน 25 ตำบล ระดับ 3 ผ่าน
ระดับดีมาก (>= 80 คะแนน) จำนวน 26 ตำบล  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน 38 ต่อหญิงอายุ 15 – 19 ปี พันคน  
(แยกราย รพ.) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  ปีงบประมาณ 2562 
2559 2560 2561 โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน อัตราต่อ ปชก.พันคน 

ระดับประเทศ ไม่เกิน 
38 ต่อ

หญิงอายุ  
15 – 19 
ปี พันคน 

รพ.พัทลุง 2,578 139 53.92 
36.70 27.26 23.42 รพ.กงหรา 1,028 3 2.93 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 1,169 9 7.70 
28.10 26.63 22.33 รพ.ตะโหมด 903 6 6.64 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 1,954 30 15.35 
19.72 24.76 20.40 รพ.ปากพะยูน 1,395 15 10.75 

 รพ.ศรีบรรพต 422 1 2.37 
รพ.ป่าบอน 1,430 11 7.69 
รพ.บางแก้ว 648 6 9.26 
รพ.ป่าพะยอม 1,112 13 11.69 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 614 0 0 
รวม 13,253 233 17.58 

ทีม่า : ข้อมูล HDC DATA  ประมวลผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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จากตาราง ข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 
1,000 คน (เป้าหมายไม่เกิน 38 ต่อ ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1000 คน) แยกตามรายโรงพยาบาลที่ คลอด
มีชีพ ผลงานการดำเนินงานในปี 2562 เดือนตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ภาพรวมจังหวัดพัทลุง เท่ากับ 
17.58 ซึ่งผลลัพธ์โรงพยาบาลที่มีอัตราการคลอดมีชีพสูง ได้แก่ รพ.พัทลุง , รพ.ควนขนุน และ รพ.ป่าพะยอม 
เท่ากับ 53.92, 15.35 และ 11.69 ตามลำดับ 

 
จากตาราง ข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 

1,000 คน (เป้าหมายไม่เกิน 38 ต่อ ประชากรหญิงอายุ 15-19  ปี 1000 คน) แยกตามรายอำเภอ ผลงาน   
การดำเนินงานในปี 2562 เดือนตุลาคม 2561 –30 กันยายน 2562 ภาพรวมจังหวัดพัทลุง เท่ากับ 17.58       
ซึ่งผลลัพธ์อำเภอที่อัตราการคลอดมีชีพสูง ได้แก่ อำเภอบางแก้ว , อำเภอป่าบอน และเมืองพัทลุง เท่ากับ 
30.86, 20.28 และ 19.01 ตามลำดับ   

ตัวช้ีวัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน 38 ต่อหญิงอายุ 15 – 19 ปีพันคน  
(แยกราย อำเภอ) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน 
อัตราต่อ

ปชก.พันคน 2558 2559 2560 
ระดับประเทศ ไม่เกิน 38 ต่อ

หญิงอายุ  
15 – 19 ปี พัน

คน 

เมืองพัทลุง 2,578 49 19.01 
36.70 27.26 23.42 กงหรา 1,028 10 9.73 

เขต 12 เขาชัยสน 1,169 22 18.82 
28.10 26.63 22.33 ตะโหมด 903 14 15.50 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,954 37 18.94 
19.72 24.76 20.40 ปากพะยูน 1,395 23 16.49 

 ศรีบรรพต 422 5 11.85 
ป่าบอน 1,430 29 20.28 
บางแก้ว 648 20 30.86 

 
 

ป่าพะยอม 1,112 19 17.09 
ศรีนครินทร์ 614 5 8.14 
รวม 13,253 233 17.58 

ทีม่า : ข้อมูล HDC DATA  ประมวลผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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จากตารางข้อมูลร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี (ไม่เกินร้อยละ 14.50) แยกตาม

รายโรงพยาบาลฯ ผลงานการดำเนินงานในปี 2562 เดือนตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 พบว่าจังหวัด
พัทลุง มีอัตราร้อยละ 14.60 โรงพยาบาลที ่อัตราการตั ้งครรภ์ซ้ำสูงในวัยรุ ่นอายุต่ำกว่า  20 ปี ได้แก่                   
รพ.ศรีบรรพต, รพ.ตะโหมด และรพ.บางแก้ว เท่ากับ ร้อยละ 50.00, 46.15 และ 20.00 ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่เกินร้อยละ  14.50 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2559 2560 2561 โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ไม่เกิน ร้อย

ละ14.50 ต่อ    
หญิงอายุต่ำ
กว่า 20 ปี  

รพ.พัทลุง 192 30 15.63 
18.01 17.00 15.98 รพ.กงหรา 5 0 0 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 10 1 10.00 
  9.84 20.16 18.18 รพ.ตะโหมด 13 6 46.15 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 40 2 5.00 
19.75 19.05 14.14 รพ.ปากพะยูน 13 2 15.38 

 รพ.ศรีบรรพต 2 1 50.00 
รพ.ป่าบอน 13 0 0 
รพ.บางแก้ว 10 2 20.00 
รพ.ป่าพะยอม 17 2 11.76 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 0 0 0 
รวม     315 46 14.60 

ทีม่า : ข้อมูล HDC DATA  ประมวลผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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จากตารางข้อมูลร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ 

(Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง แยกรายโรงพยาบาล ผลงานการดำเนินงานในปี 2562        
เดือนตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 พบว่า จังหวัดพัทลุงมีอัตราร้อยละ 34.92  โรงพยาบาลที่อัตราหญิง
อายุน้อยกว่า 20 ปีที่คลอดหรือหลังแท้งบุตรที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ ่งถาวร  ที่มีผลงานดี ได้แก่         
รพ.ตะโหมด รพ.ปากพะยูน และรพ.ป่าพะยอม เท่ากับร้อยละ 84.62, 76.92, 70.59 ตามลำดับ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) 
หลังคลอดหรือหลังแท้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 80 ต่อ
หญิงอายุน้อย

กว่า 20 ปี 

รพ.พัทลุง 192 34 17.71 
20.31 26.89 30.30 รพ.กงหรา 5 2 40.00 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 10 7 70.00 
13.55 17.88 19.94 รพ.ตะโหมด 13 11 84.62 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 40 23 57.50 
22.39 31.55 30.59 รพ.ปากพะยูน 13 10 76.92 

 รพ.ศรีบรรพต 2 1 50.00 
รพ.ป่าบอน 13 6 46.15 
รพ.บางแก้ว 10 4 40.00 
รพ.ป่าพะยอม 17 12 70.59 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 0 0 0 
รวม 315 110 34.92 

ทีม่า :ข้อมูล HDC DATA  ประมวลผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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จากตารางข้อมูลร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิด

ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) แยกรายโรงพยาบาล ผลงานการดำเนินงาน
ในปี 2562 เดือนตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 พบว่า จังหวัดพัทลุงมีอัตราร้อยละ 77.27  โรงพยาบาลที่
อัตราหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่คลอดหรือหลังแท้งบุตรที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร ที่มีผลงานดี 
ได้แก่ รพ.เขาชัยสน รพ.ศรีบรรพต และรพ.ป่าพะยอม เท่ากับ ร้อยละ 100, 100, 100 ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิด
ด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
2559 2560 2561 

ระดับประเทศ ร้อยละ 80 ต่อ
หญิงอายุน้อย

กว่า 20 ปี 

รพ.พัทลุง 34 22 64.71 
49.09 66.01 66.43 รพ.กงหรา 2 1 50.00 

เขต 12 รพ.เขาชัยสน 7 7 100 
48.40 53.14 55.43 รพ.ตะโหมด 11 10 90.91 

จังหวัดพัทลุง รพ.ควนขนุน 23 21 91.30 
60.83 79.33 79.72 รพ.ปากพะยูน 10 3 30.00 

 รพ.ศรีบรรพต 1 1 100 
รพ.ป่าบอน 6 5 83.33 
รพ.บางแก้ว 4 3 75.00 
รพ.ป่าพะยอม 12 12 100 
รพ.ศรีนครินทร์ฯ 0 0 0 
รวม 110 85 77.27 

ทีม่า :ข้อมูล HDC DATA  ประมวลผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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จากตารางข้อมูลร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

แยกรายอำเภอ ผลงานการดำเนินงานในปี 2562 เดือนตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 พบว่า จังหวัด
พัทลุงมีตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านเกณฑ์ จำนวน 65 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับการจำแนก  
เชิงคุณภาพ คือ ระดับ 1 ผ่านพื้นฐาน (60-69 คะแนน) จำนวน 14 ตำบล ระดับ 2  ผ่านระดับดี (70-79 
คะแนน) จำนวน 25 ตำบล ระดับ 3 ผ่านระดับดีมาก (>= 80 คะแนน) จำนวน 26 ตำบล 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. วัยรุ่นยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญ

พันธุ์อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น วัยรุ่นในโรงงานหรือสถานประกอบการ วัยรุ่นที่ย้ายที่อยู่เนื่องจากการ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น   

2. การบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัด ยังไม่ครอบคลุมตามรายละเอียดตัวชี้วัด ควรมีการประชุม
ซักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้บันทึกข้อมูล ให้มีความเข้าใจตรงกัน  

3. การดำเนินงานเรื่องการคุมกำเนิดกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ให้กับหญิงอายุต่ำ
กว่า 20 ปี ยังไม่ครอบคลุม ควรมีการส่งเสริมสนับสนุน และติดตามเพ่ือวางแผนครอบครัว อย่างต่อเนื่อง  

 

 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ข้อมูล

ย้อนหลัง 1 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อำเภอ 
เป้าหมาย 
(ตำบล) 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์
(<60 

คะแนน) 

ผ่าน
พ้ืนฐาน       
(60-69 
คะแนน) 

ผ่าน
ระดับดี        
(70-79 
คะแนน) 

ผ่านระดับ     
ดีมาก        
(>=80

คะแนน) 
2561 

ระดับประเทศ ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 60 

เมืองพัทลุง 14 - - 10 4 
 กงหรา 5 - 4 1 - 

เขต 12 เขาชัยสน 5 - - - 5 
 ตะโหมด 3 - - - 3 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 12 - 5 3 4 
78.46 ปากพะยูน 7 - 4 2 1 

 ศรีบรรพต 3 - - 3 - 
ป่าบอน 5 - 1 2 2 
บางแก้ว 3 - - 3 - 
ป่าพะยอม 4 - - - 4 
ศรีนครินทร์ 4 - - 1 3 
รวม 65 - 14 25 26 

ทีม่า : ข้อมูลจากการประเมินตนเองของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประมวลผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562  
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ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. ส่งเสริมการดำเนินงานตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังมีการประเมินและการ

มอบเกียรติบัตร เพ่ือเป็นแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจให้กับพ้ืนที่ 
2. แสวงหาความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตาม

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น 
ศึกษาธิการจังหวัด พมจ. สวัสดิการและคุ้มครองแรงจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด เป็นต้น  

3. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้อง โรงเรียน ครอบครัวและ
ชุมชน ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างจริงจัง  

4. ส่งเสริมให้โรงพยาบาลทุกแห่ง มีนโยบายการจัดบริการให้คำปรึกษาในเรื่ องการคุมกำเนิดใน
วัยรุ่นหลังคลอดหรือหลังแท้ง 

5. ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการวางแผนครอบครัว เรื่องการให้คำปรึกษาการวางแผน
ครอบครัว 
 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 
 

 
      

ผู้รับผิดชอบ นายนพพร  สมจิตต์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ 
โทร 074-613137 ต่อ 311  
e-mail npo360000@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 30 ตุลาคม 2562 

 
 
 

 


