หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
จังหวัด
9. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
จำนวนกำรคลอดบุตรมีชีวิตของผู้ห ญิงอำยุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชำกรหญิงอำยุ
15-19 ปี 1,000 คน

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปี 2561

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ไม่เกิน 38 ต่อ
ไม่เกิน 36 ต่อ
ไม่เกิน 34 ต่อ
ไม่เกิน 40
ประชำกรหญิงอำยุ
ประชำกรหญิงอำยุ ประชำกรหญิงอำยุ
ต่อประชำกรหญิงอำยุ
15-19 ปี
15-19 ปี
15-19 ปี
15-19 ปี 1,000 คน
1,000 คน
1,000 คน
1,000 คน
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ผู้หญิงอำยุ 15 – 19 ปี ที่มีกำรคลอดบุตรมีชีพในระหว่ำงปีที่ทำกำรเก็บข้อมูล
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลกำรคลอดของผู้หญิง อำยุ 15 – 19 ปี จำกข้อมูลในระบบ Health
Data Center (HDC) ของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข นำมำปรับกับค่ำสัดส่วน
ระหว่ำงข้อมูลอัตรำกำรคลอดมีชีพจำกฐำนทะเบียนรำษฎร์ปีที่ผ่ำนมำและข้อมูลอัตรำกำร
คลอดในระบบ HDC ในปีที่ผ่ำนมำ เพื่อให้ได้อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี
(HDC adjusted) สำหรับใช้ในกำรรำยงำนผลงำน
แหล่งข้อมูล
1.ฐำนข้อมูลกำรเกิดมีชีพจำกทะเบียนรำษฎร์ กระทรวงมหำดไทย
2.ฐำนข้อมูล HDC ข้อมูลตัวชี้วัดกำรเฝ้ำระวังอัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
รายการข้อมูล 1
A1 = จำนวนกำรคลอดมีชีพโดยหญิงอำยุ 15 – 19 ปี (จำกแฟ้ม Labor)
ดูข้อมูลจำกจำนวนเด็กเกิดมีชีพ (LBORN)
รายการข้อมูล 2
B1 = จำนวนหญิงอำยุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ
(ประชำกรจำกกำรสำรวจ Type Area=1,3)
รายการข้อมูล 3
A2 : ค่ำ adjusted = อัตรำคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี จำกฐำนทะเบียนรำษฎร์
ปีที่ผ่ำนมำ/อัตรำคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี จำกฐำนข้อมูล HDC
รายการข้อมูล 4
B2 : อัตรำกำรคลอด (ทำเป็นอัตรำคงที่ของทั้งปี)
ไตรมำสที่ 1 = อัตรำคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมำสที่ 1 ปี 2561 X 4
ไตรมำสที่ 2 = อัตรำคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมำสที่ 2 ปี 2561 X 4/2
ไตรมำสที่ 3 = อัตรำคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมำสที่ 3 ปี 2561 X 4/3
ไตรมำสที่ 4 = อัตรำคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมำสที่ 4

สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

1. อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี จำกระบบ HDC = (A1/B1) X 1,000
2.Adjusted = A2xB2
รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลำคม 2560–กุมภำพันธ์ 2561)
= ใช้ข้อมูลอัตรำคลอดจำกระบบ HDC สิ้นสุดไตรมำสที่ 1 (HDC adjusted)
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนำคม 2561–กรกฎำคม 2561)
= ใช้ข้อมูลอัตรำคลอดจำกระบบ HDC สิ้นสุดไตรมำสที่ 3 (HDC adjusted)

เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
40
40
40
40
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
38
38
38
38
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
36
36
36
36
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
34
34
34
34
วิธีการประเมินผล :
ใช้ข้อมูลจำกระบบรำยงำน HDC adjusted สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
เอกสารสนับสนุน :
1. พระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
2. ยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชำติ (พ.ศ. 25602569)
3. มำตรฐำนบริกำรที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น(ฉบับบูรณำกำร) และแนวทำงกำรประเมินตนเอง
4. คู่มือก้ำวสู่อำเภออนำมัยกำรเจริญพันธุ์
5. คู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติกำรดูแลแม่วัยรุ่น
6. คู่มือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
7. คู่มือพัฒนำศักยภำพแกนนำวัยรุ่น
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 2558 2559
อัตรำกำรคลอดมีชีพ
อัตรำต่อจำนวน
47.9
44.8
42.5
ในหญิง 15-19 ปี ประชำกรหญิงอำยุ 1519 ปี 1,000 คน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. นำยแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์
นำยแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทำงำน : 02-5904242 โทรศัพท์มือถือ : 081-8866276
โทรสำร : 02-5904163
E-mail : Bunyarit_su@hotmail.com
2. นำงปิยะรัตน์ เอี่ยมคง
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
โทรศัพท์ที่ทำงำน : 02-5904166 โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339
โทรสำร : 02-5904163
E-mail : am-piyarat@hotmail.com
สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
สำนักอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
1 นำงปิยะรัตน์ เอี่ยมคง
โทรศัพท์ที่ทำงำน : 02-5904166
โทรสำร : 02-5904163
piyarat@hotmail.com
2.นำงสำวอำรีรัตน์ จันทร์ลำภู
โทรศัพ์ที่ทำงำน : 02-5904167
โทรสำร : 02-5904163
สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339
E-mail : amนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339
Email : poppysunko.j@gmail.com

