
ชื่อโครงการ  วัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร 
 อ าเภอดอนตูม ปีงบประมาณ ๒๕๖6 

 

1. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    1.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศฯ 
     1.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสจ.นครปฐม         

การบริหารจัดการและให้บริการด้านสาธารณสุข 
     1.3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสอ.ดอนตูม           

สร้างสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความส าคัญ ส าหรับประเทศไทยก็เช่นกัน  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาด้านสุขภาพ แต่ยังเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย และปัจจุบัน
ประเทศไทยมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ในระดับต่ ากว่าอัตราทดแทนทางประชากร  ในขณะที่ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบรูณ์  และประชากรวัยแรงงาน อายุ ๑๕-๕๙ ปีก็ลดลงจากเดิมมาก  

เมื่อภาวะเศรษฐกิจแย่ปัจจุบันครอบครัวไทยจ านวนมากต้องดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอดของปากท้อง พ่อแม่ผู้ปกครอง
ต้องท ามาหากินเลี้ยงชีพ เป็นผลให้ไม่สามารถดูแลบุตรหลานให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ วัยรุ่นจ านวนมากไม่สามารถรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงของตนเองได้เมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่น และไม่อาจปรับตัวให้เท่าทันสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ ประกอบกับการ
พัฒนาด้านสาธารณสุขและการกินอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เด็กเติบโตสู่วัยเจริญพันธุ์ได้เร็วขึ้น การเข้าถึงสื่อทุกรูปแบบได้โด ยไร้
ขีดจ ากัด ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมทางเพศเร็วขึ้นโดยขาดความรู้ความเข้าใจ  ขาดการทักษะชีวิต  ซึ่งจากการท าสนทนากลุ่ม 
พบว่าการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนยังมีช่องว่างเชิงคุณภาพอยู่ เช่น วิธีสอนส่วนใหญ่เน้นการบรรยาย ขาดสื่อ
การสอนที่น่าสนใจ การเรียนการสอนยังไม่ครอบคลุมรอบด้านในทุกประเด็น และบางที่ยังเป็นการสอนจากมุมมองเชิงลบ 
บางครั้งต้องเร่งรัดหลักสูตรให้ทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)และ
ท าให้ตัวนักเรียนเองไม่สามารถน าความรู้จากชั้นเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

จากข้อมูลจั งหวัดนครปฐม ในปี  ๒๕๖2 – ๒๕๖4 พบอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ  10 -14 ปี                                     
เท่ากับ 1.1, 0.9, 0.37 และพบอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เท่ากับ 31.3 ,28.7 ,25.06 ตามล าดับ  และ
ข้อมูลการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี เท่ากับ ร้อยละ 8.2, 7.8, 13.9 ตามล าดับ ถึงแม้ว่าสถานการณ์การ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจะลดลง แต่ยังคงต้องด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องต่อไป                                                 
 ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง และโรงพยาบาลดอนตูม เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  
จึงได้จัดท าโครงการ “วัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร” เพ่ือการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   เพ่ือให้วัยรุ่นเป็นแรงงานใน
อนาคตได้อย่างมีคุณภาพ เพ่ือรองรับโครงสร้างทางประชากร ของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป  

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้วัยรุ่นได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตเรื่องเพศและการจัดการอารมณ์ทางเพศ/การคุมก าเนิดเพ่ือป้องกัน
การตั้งครรภ์ก่อนวัยควรและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
2. เพ่ือให้วัยรุ่นได้รับความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และเพศ และการล่วงละเมิดทางเพศ          
3. เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 

 4. เพ่ือให้มารดาวัยรุ่นได้รับการติดตามหลังคลอดเรื่องการคุมก าเนิดเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ า 

4. เป้าหมาย 
1. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ลดลง ไม่เกิน 23 ต่อ ประชากรหญิงอายุ15-19 ปี ๑,๐๐๐ คน 
2. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ลดลง ไม่เกิน 0.8 ต่อ ประชากรหญิงอายุ10-14 ปี ๑,๐๐๐ คน 
3. อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ลดลง ไม่เกินร้อยละ 12.5 



5. กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   จ านวน 1,583 คน 
- รพ.สต.บ้านตะโกสูง  78 คน 
- รพ.สต.ห้วยพระ  125 คน 
- รพ.สต.บ้านเลาเต่า  91 คน 
- รพ.สต.ล าเหย  105 คน 
- รพ.สต.บ้านภูมิ  55 คน 
- รพ.สต.ดอนพุทรา  67 คน 
- รพ.สต.บ้านหลวง  197 คน 
- รพ.สต.ดอนรวก  98 คน 
- รพ.สต.ห้วยด้วน  64 คน 
- รพ.สต.ล าลูกบัว  104 คน 
- รพ.ดอนตูม   599 คน 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน  1,825  คน  
- รพ.สต.บ้านตะโกสูง  35 คน 
- รพ.สต.ล าเหย  82 คน 
- รพ.สต.บ้านหลวง  238 คน 
- รพ.สต.ห้วยด้วน  95 คน 
- รพ.ดอนตูม   1,375 คน 

6. ระยะเวลา 
  ปีงบประมาณ 2566 (๑ ตุลาคม ๒๕๖5 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖6) 

7. สถานที่ด าเนินการ 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

          2. โรงพยาบาลดอนตูม 

8. วิธีการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม / งานที่ส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มท่ี 1                                                  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และ
เพศ และการล่วงละเมิดทางเพศ           
กลุ่มท่ี 2 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
เน้นความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตเรื่องเพศ
และการจัดการอารมณ์ทางเพศ+การ
คุมก าเนิด เพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ก่อน

ม.ค.-มี.ค.66 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
มื้อละ 35 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร ครั้งละ 
3 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 
๖๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุส านักงาน
ประกอบการอบรม ครั้งละ 
1,000 บาท 

เงินบ ารุง รพ.สต. / รพ. 



วัยควรและป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
กลุ่มท่ี 3 
นักเรียนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)                     
อายุ 10-19 ปี   
ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย จิตใจ และเพศ และการล่วง
ละเมิดทางเพศ ทักษะชีวิตเรื่องเพศและ
การจัดการอารมณ์ทางเพศ+การ
คุมก าเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
  
2.รพ.สต.ในพ้ืนทีอ่ าเภอดอนตูมมีขนาด
ถุงยางท่ีหลากหลายมากกว่าเดิม 
(ท่ีรพ.สต.มีขนาดถุงยางอนามัยขนาด       
49 มม.ขนาดเดียว) เช่น ขนาด 52 
และ 54 มม. เป็นต้น เพ่ือป้องกันการ
ตั้งครรภ์ 
 

ต.ค.65-ก.ย.
66 

-ค่าถุงยางอนามัย ขนาด 52 
และ 54 มม. บรรจุ 100 ชิ้น 
/กล่อง ราคากล่องละ  540 
บาท  
 

เงินบ ารุง รพ.สต. / รพ. 

3.รพ.สต.ติดตามมารดาวัยรุ่นหลังคลอด 
(อายุ 10-19 ปี) เรื่องการคุมก าเนิดเพ่ือ
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ า 
 

ต.ค.65-ก.ย.
66 

- - รพ.สต. / รพ. 

 
9. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ และแนวทางแก้ไข   

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ : บุคลากรที่รับผิดชอบประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรน้อย อาจท าให้การให้
ความรู้ไม่ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเท่าที่ควร และอาจท าให้ผลการด าเนินงานไม่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

แนวทางการแก้ไข :  เชิญวิทยาการที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์มาด าเนินงานช่วย  

10. ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัดความส าเร็จของโครงการ   
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับการอบรม 
2. ร้อยละ 80  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับการอบรม 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)ได้รับการอบรม 
4. ร้อยละ 100 ของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดได้รับการติดตามเรื่องการคุมก าเนิดหลังคลอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
๑. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ป.4-
6 / ม.1-3 / กศน. ได้รับการ
อบรม  

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
การอบรม                                           
- ร้อยละ 90-๑๐๐  = ๕ คะแนน 
- ร้อยละ 80-8๙    = ๔ คะแนน 
- ร้อยละ 70-79    = ๓ คะแนน 
- ร้อยละ 60–69   = ๒ คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ 69  = ๑ คะแนน 
 

 - รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย 
 - รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
 - ภาพกิจกรรม  
 
 
 
 

2. ร้อยละ 100 ของมารดาวัยรุ่น
ได้รับการติดตามเรื่องการ
คุมก าเนิดหลังคลอด 

ร้อยละของมารดาวัยรุ่นได้รับการ
ติดตามเรื่องการคุมก าเนิดหลัง
คลอด 
-ร้อยละ 100       = ๕ คะแนน 
-ร้อยละ 90-9๙    = ๔ คะแนน 
-ร้อยละ 80-8๙    = 3 คะแนน 
-ร้อยละ 70-7๙    = 2 คะแนน 
-ร้อยละ 79         = 1 คะแนน 
 
 
 

-แบบติดตามเยี่ยมมารดาวัยรุ่น
จากสสจ.ทางไลน์กลุ่ม                           
โดยต้องได้รับการติดตามเยี่ยม 
จ านวน 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 ภายใน 15 วันหลังได้รับ
แบบติดตามเยี่ยมจากสสจ. 
ครั้งที่ 2 ภายใน 45 วันหลังจาก
ติดตามเยี่ยมครั้งที่ 1 
   

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลง และวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์แล้วไม่ตั้งครรภ์ซ้ าอีก 
2. วัยรุ่นสามารถน าความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง 

13. งบประมาณ 
 งบประมาณจากเงินบ ารุง เป็นเงิน  119,590  บาท 
  1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อบรมให้ความรู้นักเรียน จ านวน 1,434 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 50,190 บาท 
 2. ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวน 10 ครั้งๆ 3 คนๆ ละ  3 ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท  เป็นเงิน 54,000 บาท 

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม จ านวน 10 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท  
4. ค่าถุงยางอนามัย ขนาด 52 และ 54 มม. จ านวน 10 กล่องๆ ละ 540 บาท เป็นเงิน 5,400 บาท  

         หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
 2. โรงพยาบาลดอนตูม 
 3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
       (นางกันยา    วิเวก)                    (นายจิติวัฒน์  ศลิปเจริญ) 
         ผอ.รพ.สต.ล าเหย                ผอ.รพ.สต.บ้านภูม ิ
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวเกล้ากร  รัตนชาญกร)         (นางสมวรรณ   จันตะนา) 
    รก.ผอ.รพ.สต.บ้านตะโกสูง               ผอ.รพ.สต.ล าลูกบัว 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                           ผูเ้สนอโครงการ 
       (นายธีระ  อนุตธโต)                   (นางเบญจมา   หารัญดา) 
       ผอ.รพ.สต.ห้วยพระ             รก.ผอ.รพ.สต.บ้านเลาเตา่ 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
   (นายฉัตรชัย  เหล่ากรุงเก่า)        (นายช านาญ   ตรีอินทอง) 
      ผอ.รพ.สต.ดอนพุทรา              ผอ.รพ.สต.ห้วยด้วน 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวพันธ์ทิพย์   อุ่นศิริ)         (นางชมนาด   คงประเสริฐ) 
     รก.ผอ.รพ.สต.บ้านหลวง                          ผอ.รพ.สต.ดอนรวก 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวอุไรรัตน์   กุลมี)        (นางพรพรรณ   เหมสะอาด) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ   
                                              (นายสายันต์   มั่นใจจริง) 
                                             สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
 
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ  
 
 


