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รายงานตัวช้ีวัดที่ 1.14 (รอบ 5 เดือนหลัง) 
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน  

 

****************************************** 
ระดับ 1 Assessment มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวช้ีวัด มีข้อมูล สารสนเทศและความรู้ที่น ามาใช้ 
           ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวช้ีวัดและความรู้ทีน่ ามาใช้ประกอบการวเิคราะห์ 

     - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับในระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ  
       Comparisons ระดับ WHO Region 

1) สถานการณ์อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี      
พันคน พบว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South-East Asia)  ปี 2015-2020  อยู่ในอันดับที่ 5 
(26.1 ต่อพัน) ของ WHO Region 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

     Source: WHO  https://apps.who.int/gho/data/view.main.1610A?lang=en  (Date 2020-04-23) 
        

https://apps.who.int/gho/data/view.main.1610A?lang=en
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       Comparisons ระดับ ASEAN 
1) สถานการณ์อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน

ของประเทศไทย พบว่า อยู่ในอันดับที่ 7 ของ ASEAN (23.0 ต่อพัน ) และเมื่อเปรียบเทียบในระดับภูมิภาค 
พบว่า อยู่ในอันดับที่ 5 ของ WHO Region 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: WHO https://apps.who.int/gho/data/view.main.1630AG?lang=en (Date 2021-05-04) 
 
Comparisons ระดับ เขตสุขภาพ (ปี 2563-2564 และ ปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก 
สถานการณ์อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 

เปรียบเทียบรายพื้นที่ (เขตสุขภาพ)  ในปี 2563 และ 2564 พบว่า เขตสุขภาพที่ 6 มีสถานการณ์อัตรา
การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี สูงสุด (37.73) และ (36.74) ดัง
ภาพ 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2563 

https://apps.who.int/gho/data/view.main.1630AG?lang=en
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เป้าหมาย ผลงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูล HDC  ณ วันที่ 16 ก.พ.65 
 
 
 
 
 
 

ปี 2564 

เปรียบเทียบรายพ้ืนที่ ปี 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) 



Comparisons ผลการส ารวจสภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย (GSHS) พ.ศ. 2558 ด้าน
พฤติกรรมทางเพศ เปรียบเทียบกับลาว บังคลาเทศและเวียดนาม 

ผลการส ารวจสภาวะสุขภาพ  พบว่า 
• นักเรียนหน่ึงในห้าคน (19% ) เคยมีเพศสัมพันธ์  
• ในกลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนร้อยละ 40 เคยมี เพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 14 ปี  
• สัดส่วนของนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น  
และ พบว่าไทยมีสัดส่วนของนักเรียนที่เคยมีเพศสมัพันธ์สูง (ร้อยละ 19) เมื่อเปรียบเทียบกับลาว 

บังคลาเทศและเวียดนาม 
 
 
 
 

 
 
ด้านความพร้อมการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวทางมาตรฐานระดับโลก 

ฉบับใหม่ของประเทศไทย ภายใต้ 8 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
มาตรฐานที่ 1 นโยบายและทรัพยากรภาครัฐ  
มาตรฐานที่ 2 นโยบายและทรัพยากรสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ธรรมาภิบาลในโรงเรียนและภาวะผู้น าในสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 4 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
มาตรฐานที่ 5 หลักสูตรของโรงเรียนที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  
มาตรฐานที่ 6 สภาพแวดล้อมทางอารมณ์และสังคมภายในโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 7 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 8 การบริการด้านสุขภาพของโรงเรียน (ครอบคลุมบริการด้านสุขภาพทั้งด้านสุขภาพ

กาย สุขภาพทางเพศและสุขภาพจิต) 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ จะเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการด าเนินงานโรงเ รียน

ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promoting School) ตาม 8 มาตรฐาน มากกว่าประเทศอื่นๆ ดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับในระดับ T (Trends) แนวโน้ม 
    1)  ในการติดตามสถานการณการตั้งครรภในวัยรุนของประเทศไทย ปจจุบันกรมอนามัยใชขอมูลที่ส าคัญ 

3 ตัวชี้วัด คืออัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ป อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป และ   รอยละ
การตั้งครรภซ้ าในหญิงอายุต่ ากวา 20 ป โดยขอมูลอัตราการคลอดมีชีพจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง (ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร) นับวามีความถูกตองแมนย ามากที่สุด ขอมูลอัตราการคลอดจาก ฐานทะเบียน
ราษฎรปลาสุดที่ไดรับจากกองยุทธศาสตรและแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คือขอมูลการคลอด ใน 
พ.ศ. 2563 สวนรอยละการตั้งครรภซ้ าในหญิงอายุต่ ากวา 20 ป น้ัน ใชขอมูลจากระบบคลังขอมูลสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข (Health Data Center: HDC) โดยขอมูลสถานการณลาสุดใน ปงบประมาณ 2564 มีดังน้ี (ที่มา รายงาน
ประจ าปี 2564 ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์) 

1. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ10-14 ปพ.ศ. 2563 เทากับ 0.9 ตอพัน ซึ่งลดลงจากอัตรา การคลอด
สูงที่สุด ในปพ.ศ. 2555 คือ 1.8 ตอพัน และมีแนวโนมลดลงเร่ือยๆ (เปาหมาย ในปงบประมาณ 2564 ไมเกิน 1.0 
ตอพัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 



 2. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ป พ.ศ. 2563 เท ากับ 28.7 ต อพันจากการติ ด ต าม              
สถานการณในระยะ 10 ปที่ผานมา พบวาอัตราการคลอดสูงที่สุดใน พ.ศ. 2554 และ 2555 คือ 53.4 ตอพัน ซึ่ง
หลังจากน้ันอัตราคลอดมีแนวโนมลดลงเร่ือย ๆ (เปาหมายในปงบประมาณ 2564 ไมเกิน 27 ตอพัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปจ าแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2563 พบวา จังหวัดที่มีอัตราการคลอด  
นอยกวาหรือเทากับ 27.0 มีจ านวน 28 จังหวัด อัตราการคลอด 27.1-34.1 มีจ านวน 32 จังหวัด อัตราการคลอด 
34.2-41.2 มีจ านวน 13 จังหวัด และอัตราการคลอดมากกวาหรือเทากับ 41.3 มีจ านวน 4 จังหวัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส าหรับแนวโน้ม สถานการณ์อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี  
พันคน ต้ังแต่ปี 2561-2564 ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
สถานการณ์อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน  
ปี 2565 (รอบ 5 เดือนแรก)  

 
ข้อมูล HDC  ณ วันที่ 16 ก.พ.65 
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3. รอยละการตั้งครรภซ้ าในหญิงอายุต่ ากวา 20 ปงบประมาณ 2564 เทากับ 14.45 (HDC, 16 ต.ค.64) ถึงแมวา
การตั้งครรภซ้ าในวัยรุนจะลดลงจากรอยละ 17.87 ในปพ.ศ. 2559 (HDC กระทรวงสาธารณสุข) อยางไรก็ตามยัง
สูงเกินเกณฑเปาหมายที่ก าหนดในปงบประมาณ 2564 ไมเกินรอยละ 13.5 ดังน้ัน จึงมีความจ าเปนที่ตองเรงรัดการ
ด าเนินงานเพื่อลดการตั้งครรภซ้ าในกลุมวัยรุนอยางจริงจังตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อัตราป วยด วยโรคติดต อทางเพศสัมพันธ ในวัย รุนและเยาวชน อายุ 15-24 ป มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น                  
อยางตอเน่ือง จากอัตรา 89.5 ตอประชากรอายุ 15-24 ป แสนคน ในปพ.ศ. 2554 เปนอัตรา 178.1 ตอประชา
กรอายุ 15-24 ป แสนคน ใน พ.ศ. 2562 และ ใน พ.ศ. 2563 อัตราปวยฯ ลดลงเทากับ 172.3 ตอประชากรอายุ 
15-24 ป แสนคน 
** ที่มา : กองระบาดวิทยา กลุมพัฒนาระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยาโรคเอดส วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ และโรคติดต
อทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค ขอมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 
** โรคติดตอทางเพศสัมพันธที่ไดรับรายงาน 8 โรค ไดแก ซิฟลิส ,หนองใน ,หนองในเทียม ,แผลริมออน ,กามโรค
ของตอมและทอน้ าเหลือง ,เริมที่อวัยวะเพศ ,หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก และโรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รอยละของการคลอดซ้ าในวัยรุน เปนการติดตามสถานการณการคลอดบุตรซ้ าของวัยรุนจากขอมูลการคลอด
มีชีพฐานขอมูลทะเบียนราษฎร โดยไมรวมจ านวนการแทง พบวา มีแนวโนมลดลงเร่ือยๆ จากรอยละ 11.1 ใน ป
พ.ศ. 2553 เปนรอยละ 7.8 ใน พ.ศ. 2563 โดยกลุมอายุ 18-19 ป มีการคลอดบุตรซ้ ามากที่สุด เทากับ        ร
อยละ 11.7 สวนวัยรุนอายุ 15-19 ป มีการคลอดบุตรซ้ าเทากับ รอยละ 8.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของเด็กแรกเกิดน้ าหนักต่ ากวาเกณฑ พบมากในกลุมแมวัยรุนอายุนอยกวา 20 ป แตอยางไรก็ตาม 
พบวา รอยละเด็กแรกเกิดน้ าหนักต่ ากวาเกณฑในแมวัยรุน มีแนวโนมลดลงในระยะ 2 ป ที่ผานมา โดยในกลุมแมวัยรุ
นอายุ 10-14 ปลดลงจากรอยละ 22.5 ในปพ.ศ. 2561 เปนรอยละ 19.2 ในปพ.ศ. 2563 และเด็กแรกเกิด
น้ าหนักต่ ากว าเกณฑในแมวัยรุนอายุ15-19 ป ลดลงจากรอยละ 15.5 ในป  พ.ศ. 2561 เป นรอยละ 13.1             
ในป พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) ผลการส ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย (GSHS) ปี พ.ศ.2564 
    ด้านพฤติกรรมทางเพศ 

 การมีเพศสัมพันธ์ 
ผลส ารวจ พบว่า  นักเรียนร้อยละ 19.8 เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว โดยที่สัดส่วนนักเรียนชาย (ร้อยละ 23.8) 

เคยมีเพศสัมพันธ์มากกว่านักเรียนหญิง ( ร้อยละ 16.7) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส า หรับกลุ่มนักเรียนที่เคย             
มีเพศสัมพันธ์แล้ว พบว่า ร้อยละ 29.8 มีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 14 ปี โดยนักเรียนชายมีสัดส่วน
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 14 ปี มากกว่านักเรียนหญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ร้อยละ 39 และ ร้อยละ 18.5 
ตามล าดับ) โดยมากกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนระบุว่านักเรียนหรือคู่นอนใช้ถุงยางอนามัยระหว่างการมีเพศสัมพันธ์
คร้ังแรก   

 

นักเรียนร้อยละ 7.8 ให้ข้อมูลว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเคยมีเพศสัมพันธ์ กับคู่นอนจ านวนสองคนหรือมากกว่า 
ซึ่งพบในกลุ่มนักเรียนชาย (ร้อยละ10.5) มากกว่ากลุ่มนักเรียนหญิง ( ร้อยละ 5.5)  ส าหรับนักเรียนที่เคยมี
เพศสัมพันธ์น้ัน พบว่า ประมาณร้อยละ 70 มีการใช้ถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์คร้ังล่าสุด (ร้อยละ 69) โดย
ความชุกของการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (นักเรียน
ชาย : ร้อยละ 70.8 และ นักเรียนหญิง : ร้อยละ 66.9)  และประมาณร้อยละ 40 ของนักเรียนระบุว่านักเรียนที่เคย
มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอน หลังจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และมีอาการเมา (ร้อยละ 37.5) โดยมีสัดส่วนในกลุ่ม
นักเรียนชาย (ร้อยละ 43.5) มากกว่าในกลุ่มนักเรียนหญิง (ร้อยละ 33.8) นอกจากน้ี ในกลุ่มนักเรียน ที่เคยมี
เพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 51.9 ได้เลือกใช้วิธีการคุมก าเนิดอื่น ๆ วิธีอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น ใช้ถุงยางอนามัย ยา
คุมก าเนิด ยาคุมก าเนิดฉุกเฉิน นับระยะปลอดภัยและการหลั่งภายนอก  

 

ตาราง แสดงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียน จ าแนกตามเพศ ประเทศไทย พ.ศ. 2564 
ข้อค าถาม จ านวนรวม 

%(CI)* 
เพศ 

ชาย % (CI)* หญิง % (CI)* 
ร้อยละของนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว 19.8  

(18.1 - 21.7) 
23.8  

(20.6 - 27.3) 
16.7  

(14.8 - 18.6) 
ร้อยละของนักเรียนเร่ิมมีเพศสัมพันธ์คร้ังแรกก่อนอายุ 
14 ปี หรือน้อยกว่า 

29.8  
(23.4 - 37.2) 

39.0  
(29.9 - 48.9) 

18.5  
(12.6 - 26.3) 

ร้อยละของนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนจ านวน 2 
คน หรือมากกว่าน้ันในช่วงชีวิตที่ผ่านมา 

7.8  
(6.6 - 9.2) 

10.5  
(8.6 - 12.7) 

5.5  
(4.0 - 7.6) 

ร้อยละของนักเรียนหรือคู่นอนใช้ถุงยางอนามัยระหว่าง
การมีเพศสัมพันธ์คร้ังแรก 

73.4  
(68.6 - 77.6) 

70.6 
 (64.2 - 76.2) 

76.6 
 (71.2 - 81.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง แสดงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียน จ าแนกตามเพศ ประเทศไทย พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
ข้อค าถาม จ านวนรวม 

%(CI)* 
เพศ 

ชาย % (CI)* หญิง % (CI)* 
ร้อยละของนักเรียนหรือคู่นอนใช้ถุงยางอนามัยระหว่าง
การมีเพศสัมพันธ์คร้ังล่าสุด 

69.0  
(63.0 - 74.4) 

70.8  
(62.7 - 77.7) 

66.9  
(59.7 - 73.3) 

ร้อยละของนักเรียนที่ใช้ถุงยางอนามัยเป็นประจ าเสมอ
ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ 

55.1  
(49.5 - 60.6) 

54.6  
(47.7 - 61.3) 

56.4 
 (50.0 - 62.6) 

ร้อยละของนักเรียนหรือคู่นอนใช้วิธีคุมก าเนิดในคร้ัง
หลังสุดของการมีเพศสัมพันธ์ด้วยวธิีอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
คือใช้ถุงยางอนามัย ยาคุมก าเนิด ยาคุมก าเนิดฉุกเฉิน 
นับระยะปลอดภัยและการหลั่งภายนอก 

51.9  
(46.1 - 57.6) 

49.0  
(42.2 - 55.8) 

55.4  
(47.1 - 63.5) 

ร้อยละของนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอน 
หลังจากการการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และ 
มีอาการเมา 

37.8  
(33.6 - 42.1) 

43.5  
(36.7 - 50.6) 

33.8  
(28.7 - 39.3) 

 

ส าหรับผลการส ารวจสภาวะสุขภาพ นักเรียนในประเทศไทย (GSHS) 
พ.ศ. 25๕๑ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนอายุ ๑3-15 ปี ด้านพฤติกรรมทางเพศ พบว่า 

• นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ 6.1%  เพศชาย ๗.๕% เพศหญิง 4.๙%  
• ในกลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนร้อยละ 4.๕ เคยมี เพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 1๓ ปี  

 
พ.ศ. 2558 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนอายุ ๑3-1๗ ปี ด้านพฤติกรรมทางเพศ พบว่า 

• นักเรียนเกือบ 1 ใน 5  (18.6% ) เคยมีเพศสัมพันธ์ เพศชาย 23.7% เพศหญิง 14.2%  
• ในกลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนร้อยละ 40 เคยมี เพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 14 ปี  

 
พ.ศ.2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนอายุ ๑3-1๗ ปี ด้านพฤติกรรมทางเพศ พบว่า 

• นักเรียนเกือบ 1 ใน 5  (1๙.๘% ) เคยมีเพศสัมพันธ์ เพศชาย 23.6% เพศหญิง 16.๑%  
• ในกลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนร้อยละ 2๙.๘ เคยมี เพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 14 ปี  

 
สรุปเปรียบเทียบ ๓ ครั้งของการส ารวจพบว่า 

• สัดส่วนของนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ ปี 255๑, 2558 , 25๖๔ 
  และในกลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 14 ปี มีสัดส่วนลดลง เมื่อเปรียบเทียบ ปี 2558 , 25๖๔ 
 

 
 

 
 
 
 



3) ผลการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564) และ ปี 2565 รอบ 5 เดือนหลัง 
การด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพควบคู่กับการ

พัฒนาการศึกษา โดยการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนให้เป็นจุดเร่ิมต้นและศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งพัฒนา
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นมา ในปี 2545 กรมอนามัย
ได้จัดท าเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้ครอบคลุม 10 องค์ประกอบ เพื่อให้โรงเรียนมีแนว
ทางการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยแบ่งระดับของการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็น 3 ระดับ คือ 
ทอง เงิน และทองแดง ซึ่งการประเมินดังกล่าวเน้นกระบวนการด าเนินงานเป็นหลัก และในปี 2552 กรมอนามัยได้
จัดท าเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรขึ้น ประกอบด้วย มาตรฐาน 3 ด้าน  19 
ตัวชี้วัด คือ มาตรฐานที่ 1 การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ตัวชี้วัดที่ 1) มาตรฐานที่ 2 การด าเนินงานสุขภาพ
ของนักเรียนแกนน า (ตัวชี้วัดที่ 2 และ 3) และมาตรฐานที่ 3 ผลส าเร็จของการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ภาวะ
สุขภาพของนักเรียน (ตัวชี้วัดที่ 4-10) โดยตัวชี้วัดที่ ๘ คือ นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านสุขภาพอนามัยทางเ พศ  
โครงการแก้ไขปัญหาในโรงเรียน (ตัวชี้วัดที่ 11) และงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ตัวชี้วัดที่ 12-19) 
โดยเน้นการวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพมากขึ้น  

  
ผลการด าเนินงานโรงเรียนเข้าร่วมกระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) เพ่ิมข้ึนจากปี 2562-2564 
 

โรงเรียนเข้าร่วมกระบวนการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) 

จ านวน (แห่ง) 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  

(รอบ 5 เดือนแรก) 
ผลงาน 342 2,598 2,643 2,729 
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เป้าหมาย ผลงาน

 
โรงเรียนเข้าร่วมกระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) ปี 2565 (รอบ 5 เดือนแรก)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผลผลิต/ผลลัพธ์ ในระดับ Le (Level)    

1) ผลการด าเนินงานอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี  
พันคน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ตั้งแต่ ปี 2561-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) ผลการด าเนินงานโรงเรียนเข้าร่วมกระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) เม่ือเปรียบเทียบกับ      
ค่าเป้าหมาย ต้ังแต่ปี 2562-2564 และ ปี 2๕๖๕ (รอบ 5 เดือนแรก) 
 

โรงเรียนเข้าร่วมกระบวนการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) 

จ านวน (แห่ง) 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  

(รอบ 5 เดือนแรก) 
เป้าหมาย 300 3,000 3,000 ๔,๐๐๐ 
ผลงาน 342 2,598 2,643 2,729 

 
- ความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 

 องค์ความรู้ส าคัญ ในการก าหนดนโยบายและมาตรการเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัย รุ่นน้ัน องค์ความรู้
ส าคัญที่จ าเป็น คือ  
๑.องค์ความรู้การขับเคลื่อนด้านกฎหมาย คือพ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันมี 4 ฉบับได้แก่ กฎกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงแรงงาน กฎกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสต ร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
๒.องค์ความรู้ด้านการรับรองมาตรฐานการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา ภายใต้โครงการโรงเ รียน
ส่งเสริมสุขภาพ ถือเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพควบคู่กับการพัฒนาการศึกษา โดยการพัฒนาศักยภาพ
โรงเรียนให้เป็นจุดเร่ิมต้นและศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและครอบครัว โดยมีมาตรฐานแนวทางการด าเนินงานด้านกระบวนการ ครอบคลุม 10 องค์ประกอบ และด้าน
ผลลัพธ์สุขภาพ ๑๙ ตัวชี้วัด ที่วัดผลภาวะสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุมด้านความรู้และทักษะด้านสุขภาพอ นามัย
ทางเพศ  อีกทั้งในปัจจุบันได้มีการยกระดับการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus 
HL) ด้านกระบวนการ 10 องค์ประกอบและด้านผลลัพธ์สุขภาพ  6 ตัวชี้วัดตามแนวทางมาตรฐานโรงเรียนส่งเส ริม
สุขภาพระดับโลก ฉบับใหม่ ในบริบทที่สอดคล้องกับประเทศไทย โดยองค์ประกอบของร่างมาตรฐานฯ ฉบับใหม่
ครอบคลุมประเด็นอนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิถีศึกษา ทั้งน้ีอยู่ระหว่างเตรียมการประกาศใช้มาตรฐานฯ โดยมี
เป้าหมายส าคัญในการยกระดับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
๓.องค์ความรู้ด้านการขับเคลื่อนนโยบายตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)“การพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ใน
ศตวรรษที่ 21” ครอบคลุมนโยบาย/แผนงาน/โครงการรองรับการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ในประเด็นการป้องกัน
และแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
๔.สรุปผลการด าเนินงานในพ้ืนที่  ปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก ได้แก่ 

๔.๑ ตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม พบว่า 
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ภาพรวมจังหวัดสูงกว่าเป้าหมายคือเกิน 0.9 ต่อประชากรหญิง 10 –14
ปี พันคน (อ.วาปีปทุม 2ราย โกสุมพิสัย 1ราย) ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าบางอ าเภอสูงกว่าเป้าหมายคือเกินร้อยละ 
13.00 (อ.พยัคฆภูมิพิสัย  1 รายในแม่วัย รุ่น 2 ราย)  โอกาสพัฒนา  ๑) ขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่ าน
คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 2 คร้ัง/ปี  ๒) สร้าง
ระบบการติดตามเยี่ยมบ้านหลังคลอดในหญิงอายุน้อยกว่า 20ปี เพื่อให้วัยรุ่นได้รับริการคุมก าเนิดกึ่งถาวรเพื่อป้องกัน
การตั้งครรภ์ซ้ า ๓)เผยแพร่ Teenage Digital Platform Teenage Digital Platform Teenage Digital Platform 



Teenage Digital Platform Teenage Digital Platform Teenage Digital Platform ใ ห้ เ ข้ าถึ ง ก ลุ่ ม วั ย รุ่ น               
๔) ติดตามและประเมินYFHS/RHD/RSA/ YFHS/RHD/RSA/ YFHS/RHD/RSA/ศชร. ให้ได้ตามเป้าหมาย 

๔.๒ ผลการด าเนินงานฯ ปี 2564 & ตัวชี้วัดปี 2565 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี อัตราคลอดมีชีพหญิง      
15-19 ปีต่อพันประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี และการตั้งครรภ์ซ ้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีพบว่า Key success 
factor ประกอบด้วย  

-มีกลไกการขับเคลื่อนพรบ.ฯ 2559 ระดับจังหวัด 
-ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ (ปี 65-69) 
-คณะท างานตามยุทธศาสตร์ 5 กระทรวงและระบบรายงานตามยุทธศาสตร์ 
-การประชุมคณะอนุฯ ระดับจังหวัด มีงบประมาณสนับสนุน 
-ส่งเสริมการจัดบริการที่เป็นมิตร (รพ.YFHS) 
-สร้างเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ อ าเภอ/อปท.แหล่งเรียนรู้ 
-พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านบริการ 
-สถานบริการมีการจัดการคุมก าเนิดทุกวิธีและวิธีกึ่งถาวร 
-ชุดสิทธิประโยชน์ ยาฝัง/ห่วง 
-สหวิชาชีพ : ความร่วมมือของแพทย์ พยาบาลฯ 
-ระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 

ส าหรับ GAP ต้องพัฒนาต่อ ประกอบด้วย 
๑.Partnership 

• ความเข้มแข็งในการร่วมมือของ 5+1กระทรวง /คณะท างานระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติ 
• การบูรณาการ และการขับเคลื่อน ศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น 
• เครือข่ายอาสา RSA 
• กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว (อ าเภอRHD) 

๒.Investment 
• การเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ ยาฝัง /ห่วง ยายุติการตั้งครรภ์ ฯ 

๓.Regulate 
• ประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย มาตรฐาน แนวทาง 

๔.Advocate 
   • HL ; Key message การสื่อสารเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
๕.Building capacity 

• การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ระบบส่งต่อ 
• การเพิ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรยาฝัง คุมก าเนิด,การให้ค าปรึกษา (online) ระบบการเฝ้าระวัง 
• ข้อมูลในระบบรายงาน 5 ยุทธศาสตร์ (Admin ) 
• ข้อมูลแม่วัยรุ่น MCH และ HDCให้เป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 
 



 
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือขับเคลื่อนตัวช้ีวัด  
1) กลุ่มผู้รับบริการ จากรายงานผลส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของภ าคี
เครือข่าย ผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสินค้าและบริการ ส านัก ส่งเสริมสุขภาพ              
กรมอนามัย ประจ าปี 2563 
 

1.1) กลุ่มผู้รับบริการปัจจุบัน 
กลุ่มอายุ 21 – 30 ปี   15.1% 
กลุ่มอายุ 31 – 40 ปี 23.3% 
กลุ่มอายุ 41 – 50 ปี 32.1% 
กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้น 29.6% 
แบ่งเป็นเพศหญิง 83.6% เพศชาย 16.4% 
ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ 98.7%   

1.2) กลุ่มผู้รับบริการอนาคต 
กลุ่มเด็กพิเศษและกลุ่มเปราะบาง 

1.3) ความต้องการ/ความคาดหวัง 
 รูปแบบของเทคโนโลย ีปรับรูปแบบเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใหป้ระชาชนเข้าถึงง่ายทุกกลุ่มวัย ทันสมัย 

สอดคล้องกับปัจจุบัน มีความรู้ครบทุกด้าน สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ 
 เสนอให้มีการเผยแพร่สื่อทางโทรทัศน์เพื่อให้เขา้ถึงประชาชนได้ง่าย และรวดเร็ว  
 พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีเน้ือหาครบถ้วนและไม่แยกส่วนกันเพื่อความสะดวกในการใช้งานของพื้นที่  

1.4) ความผูกพันและระดับความสัมพันธ์ 
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของส านักส่งเสริมสุขภาพ 

 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็นว่าส านักส่งเสริมสุขภาพเปน็ศูนย์กลางการพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านส่งเสริมสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิาน ในระดับมาก 51.6 เปอร์เซ็นต์ ระดับปานกลาง 25.2 
เปอร์เซ็นต์ และระดับมากที่สุด 19.5 เปอร์เซ็นต์ 
 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็นว่าส านักส่งเสริมสุขภาพเปน็แหลง่ความรู้และสนับสนุนด้าน
วิชาการส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ในระดับมาก 49.7 เปอร์เซ็นต์ ระดับมากที่สุด 24.5 เปอร์เซ็นต์ และ
ระดับปานกลาง 23.9 เปอร์เซ็นต์ 
 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็นว่าส านักส่งเสริมสุขภาพมีความเป็นผู้น าในการก าหนดนโยบาย
ด้านส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ระดับมาก 51.6 เปอร์เซ็นต์ ระดับปานกลาง 25.8 เปอร์เซ็นต์ และระดับ
มากที่สุด 21.4 เปอร์เซ็นต์ 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 - หน่วยงานของท่านมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานของส านักส่งเสริมสุขภาพ ระดับมาก 45.3 
เปอร์เซ็นต์ ระดับปานกลาง 27.7 เปอร์เซ็นต์และระดับมากที่สุด 20.1 เปอร์เซ็นต์ 
 - แนวโน้มที่ท่านจะแนะน าให้เพื่อนหรือคนรู้จักมาใช้สินค้าของส านักส่งเสริมสุขภาพ ระดับมาก 
54.1 เปอร์เซ็นต์ ระดับปานกลาง 22.6 เปอร์เซ็นต์ และระดับมากที่สุด 18.2 เปอร์เซ็นต์ 
 
 



 
1.5) ความพึงพอใจ 

ด้านสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่ 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 84.7%  
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 88.9% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 85.6% 

ด้านสนับสนุนเจ้าหน้าที่ท างานได้ดีข้ึน 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 87.8% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 92.2% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 91.4% 

ด้านมีความชัดเจนไม่ยุ่งยากในการใช้งาน 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 84.3% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 89.6% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 87.9% 
1.6) ความไม่พึงพอใจ 

ด้านสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่ 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 15.3%  
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 11.1% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 14.4% 

ด้านสนับสนุนเจ้าหน้าที่ท างานได้ดีข้ึน 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 12.2% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 7.8% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 8.6% 

ด้านมีความชัดเจนไม่ยุ่งยากในการใช้งาน 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 15.7% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 10.4% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 12.1% 

1.7) ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 
พื้นที่ยังไม่ได้รับแบบ อร.14 ที่จ าเป็นต้องใช้ในโรงเรียน 

 

2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากรายงานผลส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของภาคี
เครือข่าย ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสินค้าและบริการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  ประจ าปี พ.ศ.2563 

2.1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปัจจุบัน 
1.  บุคคลที่มีอายุ ดังน้ี 

- อายุ 21-30 ปี จ านวน 15.1 เปอร์เซ็นต์ 
- อายุ 31-40 ปี จ านวน 23.3 เปอร์เซ็นต์ 
- อายุ 41-50 ปี จ านวน 32.1 เปอร์เซ็นต์ 
- มากกว่า 50 ปีขึ้นไป จ านวน 29.6 เปอร์เซ็นต์ 
 



 
 2. เพศ หญิง จ านวน 83.6 เปอร์เซ็นต์ เพศชายจ านวน 16.4 เปอร์เซ็นต์ 
 3. สถานที่ท างาน หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 98.7 เปอร์เซ็นต์ และหน่วยงานภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน สื่อมวลชน จ านวน 1.3 เปอร์เซ็นต์ 
 2.2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงในอนาคต 

กลุ่มเด็กเปราะบาง (เด็กพิเศษ) ที่จะต้องขยายผลการด าเนินงานในเด็กกลุ่มน้ีให้ครอบคลุมในเร่ืองการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค 
 2.3) ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ความคิดเห็นต่อการบริการ และบุคลากร ในภาพรวมของส านักส่งเสริมสุขภาพ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเคยใช้
สินค้า/บริการของส านักส่งเสริมสุขภาพ 98.3 เปอร์เซ็นต์ 

โดยผู้มี่สวนได้ส่วนเสีย มีความคาดหวังและความต้องการต่อสินค้า /บริการของส านักส่งเสริมสุขภาพดังน้ี 
1. เกณฑ์/มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ต้องชัดเจน แนวทางการด าเนินงานสอดคล้องกัน เช่น 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
2. การบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องเช่น โภชนาการ การก าลังกาย ที่เน้ือหาเชื่อมโยงกัน ส่วนกลางจะแยกตาม
งาน แต่พื้นที่แยกตามกลุ่มวัย เมื่องานลงมาพื้นที่จึงต้องน ามาบูรณาการให้ได้ 
3. รูปแบบของเทคโนโลยี ปรับรูปแบบเป็นสื่ออิเลคทรอนิกส์ให้ประชาชนเข้าถึงง่ายทุกกลุ่มวยั ทันสมัย 
สอดคล้องกับปัจจุบัน มีความรู้ครบทุกด้าน สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ 
4. เสนอให้มีการเผยแพร่สื่อทางโทรทัศน์เพื่อใหเ้ข้าถึงประชาชนได้ง่าย และรวดเร็ว  
5. พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีเน้ือหาครบถ้วนและไม่แยกส่วนกันเพื่อความสะดวกในการใช้งานของพื้นที่  
6. การติดตามการด าเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเน่ือง ผู้ปฏิบัติงานส่วนกลางควรฟังข้อคิดเห็นจาก
ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ 
2.4) ความผูกพัน 
 - หน่วยงานของท่านมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานของส านักส่งเสริมสุขภาพ ระดับมาก 45.3 
เปอร์เซ็นต์ ระดับปานกลาง 27.7 เปอร์เซ็นต์และระดับมากที่สุด 20.1 เปอร์เซ็นต์ 
 - แนวโน้มที่ท่านจะแนะน าให้เพื่อนหรือคนรู้จักมาใช้สินค้าของส านักส่งเสริมสุขภาพ ระดับมาก 
54.1 เปอร์เซ็นต์ ระดับปานกลาง 22.6 เปอร์เซ็นต์ และระดับมากที่สุด 18.2 เปอร์เซ็นต์ 
2.5) ความพึงพอใจ  

ด้านสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่ 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 84.7%  
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 88.9% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 85.6% 

ด้านสนับสนุนเจ้าหน้าที่ท างานได้ดีข้ึน 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 87.8% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 92.2% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 91.4% 

ด้านมีความชัดเจนไม่ยุ่งยากในการใช้งาน 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 84.3% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 89.6% 



          สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 87.9% 
2.6) ความไม่พึงพอใจ 

ด้านสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่ 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 15.3%  
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 11.1% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 14.4% 

ด้านสนับสนุนเจ้าหน้าที่ท างานได้ดีข้ึน 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 12.2% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 7.8% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 8.6% 

ด้านมีความชัดเจนไม่ยุ่งยากในการใช้งาน 
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 15.7% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 10.4% 
สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 12.1% 

2.7) ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 
 ควรมีการส ารวจความต้องการ สื่อ/คู่มือ/โปสเตอร์ ของผู้ใช้งานในระดับพื้นที่ ก่อนการสนับสนุน
เพื่อให้การด าเนินงานตรงกับความต้องการของพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กวยัเรียนวัยรุ่น 

 
1.3 ท าเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)   
   

ท าเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

หน่วยงาน กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ส านักส่งเสริมสุขภาพ   

ระดับศูนย์อนามัยสสม.สสจ. ส านักอนามัยกทม. 

ล าดับ
ที่ 

   ช่ือ- นามสุกล            
(ผู้รับบริการ/ ผ ู้ติดต่อ) 

สังกัด/หน่วยงาน ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

E-mail (ถ้ามี) 

1 นางพลอยเนตร ชนานันท์พจนิธิ ศูนยน์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่ ประสานงานทางโทรศัพท์  - 

2 นางสาวอรพิน  พิศไหว ศูนยน์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่ ประสานงานทางไลน์  - 

3 นางฐิติรัตน์  อินตาวง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานทางโทรศัพท์  - 

4 นางคณิตา  กาวงค์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานทางโทรศัพท์  - 

5 นางสาวณภัทรารัตน์  สารทอง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประสานงานทางโทรศัพท์ ka_noomjeeb@hotmail.com  

6 นางมัตติกา  ปิงเมือง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประสานงานทางโทรศัพท์ mata_kid@hotmail.com 
7 นางอุบลกาญจน์  ทับแก่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประสานงานทางโทรศัพท์ jubonkan@gmail.com  

8 นางพิมภาวรรณ์  เขยะตา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประสานงานทางโทรศัพท์ pimpawanenator@gmail.com  

9 นางสาวกรรณิการ์  มณีวรรณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ประสานงานทางโทรศัพท์ pu.maneeone@gmail.com  

10 นางสุจิตรา  อาจิริยะ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ประสานงานทางโทรศัพท์ s.sujitra@hotmail.com  

11 นางสาวศิรินทร์ทิพย์  สุพรรณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประสานงานทางโทรศัพท์ ea.pro@hotmail.com  

12 นางสาวศิรินทร์ทิพย์  สุพรรณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประสานงานทางโทรศัพท์ ea.pro@hotmail.com  

mailto:ka_noomjeeb@hotmail.com
mailto:jubonkan@gmail.com
mailto:pimpawanenator@gmail.com
mailto:pu.maneeone@gmail.com
mailto:s.sujitra@hotmail.com
mailto:ea.pro@hotmail.com
mailto:ea.pro@hotmail.com


13 นางกิ่งดาว โพธิ์สุยะ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประสานงานทางโทรศัพท์ kingdaw.pho@gmail.com 
14 นางกิ่งดาว โพธิ์สุยะ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประสานงานทางโทรศัพท์ kingdaw.pho@gmail.com 
15 นางพัชรินทร์  นันชัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประสานงานทางโทรศัพท์ dang_pacharin@hotmail.com  

16 นายวันชัย  ยวนใจ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประสานงานทางโทรศัพท์ neung_is@hotmail.com 
17 นางสาวภัควลัณชญ์  จงอมรรัตน์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประสานงานทางโทรศัพท์ mont-hot@hotmail.com 
18 นางสาวอัญชลี  เลาหมี่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสานงานทางโทรศัพท์ pom_2531pom@hotmail.com 
19 นางรัตนาภรณ์  เหมือนจันทร์ ศูนย์อนามัยท่ี 2 พิษณุโลก ประสานงานทางโทรศัพท์ finfich@hotmail.com  

20 นางชนัดดา  เกิดแพร ศูนย์อนามัยท่ี 2 พิษณุโลก ประสานงานทางไลน์ kaijae3978@gmail.com 
21 นางสาวพิชานัน  หนูวงษ์ ศูนย์อนามัยท่ี 2 พิษณุโลก ประสานงานทางโทรศัพท์ pichanun_lek@hotmail.com 
22 นางสาวรัชนก  ใจเชิดชู ศูนย์อนามัยท่ี 2 พิษณุโลก ประสานงานทางโทรศัพท์ chanok.jai@hotmail.com  

23 นางสาวนิภาธร  มั่นฤทธิ์ ศูนย์อนามัยท่ี 2 พิษณุโลก ประสานงานทางโทรศัพท์ numhwan_mi@hotmail.com 
24 นางศุลาวัลย์  โคกทอง   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

25 นางขวัญกมล  วิจิตรกูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสานงานทางโทรศัพท์ Khun_Khunkamol@hotmail.com 
26 นางนันทวัน  ปุรินทราภิบาล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสานงานทางโทรศัพท์ mod_pur@windowslive.com 
27 นางสิริศา  กันธะโน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ประสานงานทางโทรศัพท์ childlearningssj@gmail.com 
28 นางสาวจิราพร  ฐาปนพงศ์พร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ประสานงานทางโทรศัพท์ m.meow-khc@hotmail.com 

29 นางจีรนันท์  ติวุตานนท์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประสานงานทางโทรศัพท์ jeab290509gmail.com 
30 นางสาวภรภัทร  ดอกไม้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประสานงานทางโทรศัพท์ p.parapat@gmail.com  

31 นางสายฝน  เพชรสิม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสานงานทางโทรศัพท์ 
songserm_ssj@hotmail.com  

32 นายจิโรจน์   ใจยอง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสานงานทางโทรศัพท์ mentalheathphed@gmail.com  

33 นางสาววัญเพ็ญ  สุทธิโกมินทร์ ศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์ ประสานงานทางไลน์ suttikomin@hotmail.com 
34 นางสาวเบ็ญจา  ยมสาร ศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์ ประสานงานทางโทรศัพท์ bjben04@gmail.com 
35 นางเบญจมาศ  เวทย์จรัส ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ประสานงานทางโทรศัพท์ benjamas.vet7@gmail.com 
36 นางสาวสุภิญญา  พลูเกลี้ยง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ประสานงานทางโทรศัพท์ Kung123kob@hotmail.com 
37 นางลภัสณัฐ์  นิลวัชราภรณ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ประสานงานทางโทรศัพท์ nop.51@hotmail.com 
38 นางสาวสุภารัตน์  วงศ์ยศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ประสานงานทางโทรศัพท์ suparat0311@windowslive.com 
39 นางจรรณ์จิฬา  โมราสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ประสานงานทางโทรศัพท์ _jira@hotmail.com 
40 นางสาวรัตติกาล  เงาเพชร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ประสานงานทางโทรศัพท์ Rattikam.beau@gmail.com 
41 นางเจษฎาพร  เจษฎายุทธิการกุล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประสานงานทางโทรศัพท์ c.chetsadaporn@gmail.com 
42 นางสาวสุขนลินต์  บุญสิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประสานงานทางโทรศัพท์ prathum.2123@gmail.com 
43 นางชุลีพร  สุขยิ้ม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ประสานงานทางโทรศัพท์ sukyim08@gmail.com 
44 นางสาวกอบแก้ว  ขันตี ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี ประสานงานทางไลน์ kobkaew.tee@hotmail.com 
45 นางนัชชิรา  ใจเผื่อแผ่ ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี ประสานงานทางโทรศัพท์ natchy.aoe2810@gmail.com 
46 นางสาววิมล  สายสุ่ม ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี ประสานงานทางโทรศัพท์ athiwat123@hotmail.com 
47 นายมนตรี  อาจสมิติ ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี ประสานงานทางโทรศัพท์ montree.a@gmail.com 
48 นายปิยพล  ดาอินวงศ์ ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี ประสานงานทางโทรศัพท์ woot.waw@gmail.com 
49 นางทรรศนีย์  ธรรมาธนวัฒน์ ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี ประสานงานทางโทรศัพท์ bjben04@gmail.com 
50 นางขวัญตา  สิงห์นิกร ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี ประสานงานทางโทรศัพท์ kwanta.653@gmail.com 
51 นางอัจฉรา  คงสมฤทธิ์ ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี ประสานงานทางโทรศัพท์ puatchara.k@gmail.com 
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52 นางสาวสุภาวดี  กัญญาบุญ ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี ประสานงานทางโทรศัพท์ 
suphavadee020@gmail.com 

53 นางสาวพัทธนันท์  ปินตาดวง ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี ประสานงานทางโทรศัพท์ yim_natt@hotmail.com 

54 นางวราวรรณ  สมบุญนาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

55 นางสาวอ่อนนุช  หมวดคูณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

56 นายณัฐพล  หาญโสภี 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 

ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

57 ดร.เปรมวดี สาริชีวิน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 

ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

58 นางสาวจิดาภา  ศรีอรุณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

59 นายสมพล  พวงจันทร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

60 นางสาวภานุมาศ  เรือนหลวง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

61 นางสาวทรงลักษณ์  กล่ าเพ็ชร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 
ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

62 นางสุภาพร  ศศิจันทรา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

63 นางสาววรางคณา  เลี้ยงตน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

64 นายสุรศักดิ์  จงเชิดชูตระกูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

65 นางอรอนงค์  วรสุทธิ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

66 นางสาวอชิรญา  นาคฤทธิ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

67 นางจุฬาลักษณ์  บุญมีรัตนโยธิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

68 นางจุติพร  นงลักษณ์   ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี 
ประสานงานทางไลน์ 

jutiporn.far@gmail.com 

69 นางสุภาภรณ์  มีแก้ว  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
ประสานงานทางโทรศัพท์ 

supaporn.gung@gmail.com  

70 นางสาวศิริกาญจน์  เจริญไชย์ธ ารง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

71 นางสาวธัญญาพร  ศรีเชื้อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

72 นางสาวภัททิรา  ผานิล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
ประสานงานทางโทรศัพท์ 

pattiralovely30@hotmail.com  

73 นางสาวรุ่งอรุณ  ชูทวีป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
ประสานงานทางโทรศัพท์ 

 - 

74 นางภารวี  วันสามง่าม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 
ประสานงานทางโทรศัพท์ 

praew2518punpun@gmail.com 

75 นางขนิษฐา  กิจนิธี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 
ประสานงานทางโทรศัพท์ 

 - 

76 นางสาวนิศาชล  อินทโชติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
ประสานงานทางโทรศัพท์ 

eve_nisachon@hotmail.com 

77 นางสาวรัตนา  ศรีกัน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
ประสานงานทางโทรศัพท์ 

 - 

78 นางแววตา  หงษ์เวียงจันทน์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ประสานงานทางโทรศัพท์ 
wawta16@gmail.com 

79 นางพวงแก้ว  กมลธรรม 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ประสานงานทางโทรศัพท์ 
 - 

80 นางสาวภูริภัคพ์  พรหมมินทร์ ศูนย์อนามัยท่ี 6 ชลบุรี 
ประสานงานทางไลน์ 

phuri.po9@gmail.com 

81 นายฉลาด  คงลา 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประสานงานทางโทรศัพท์ kwankoloha@gmail.com 

mailto:supaporn.gung@gmail.com
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82 ว่าท่ีร้อยตรีสุทธนภ  ศรีทอง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประสานงานทางโทรศัพท์  - 

83 นางวันทนีย์  ปานเพชร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประสานงานทางโทรศัพท์ wantanee_a@hotmail.com 

84 นางขวัญยืน  โบขุนทด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประสานงานทางโทรศัพท์ yuen2507@hotmail.com 

85 นางสาวจุฑามาศ  จินจู ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

86 นางอัญชลี  มงกุฎทอง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประสานงานทางโทรศัพท์ Alcha_59@yahoo.com 

87 นางสาวศิริพร  ดาราภูมิ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

88 นางสาวสุลีรัตน์  เพ็ชรสมบัติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประสานงานทางโทรศัพท์ suleerat.p@hotmail.com  

89 นางสุวะรีย์  ด าเนินวุฒิ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

90 นางกาญจนา  วรรณะพาหุณ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ ประสานงานทางโทรศัพท์ ann9998@gmail.com 

91 นางวิภา  อัครานนทสิทธิ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

92 นางพรพรรณ  เกิดแก้ว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประสานงานทางโทรศัพท์ anamai24pa@gmail.com 

93 นางจอมขวัญ  กองวาจา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ประสานงานทางโทรศัพท์ songserm011rayong@gmail.com  

94 นางจุฑามาศ  ยลศิริวัฒน์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ประสานงานทางโทรศัพท์ Jaju7339@gmail.com  

95 นางสาวพิรญาณ์  นองเนือง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประสานงานทางโทรศัพท์ aistop1@gmail.com 

96 นางภิญญดา  สุภาพโสภณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประสานงานทางโทรศัพท์ charnyada@hotmail.com  

97 นางสาวสุวารี  หลิมเจริญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ประสานงานทางโทรศัพท์ su_aek55@hotmail.com 

98 นางสาววสิมล  สุวรรณรัตน์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ประสานงานทางโทรศัพท์ wasimon1990@gmail.com 

99 นางบังอร  กล่ าสุวรรณ์  ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น 
ประสานงานทางไลน์ 

bklamsuwan@gmail.com 

100 นางสุภาภรณ์  ศรีสุพรรณ  ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น ประสานงานทางโทรศัพท์ su_1967@outlook.co.th 

101 นางปาริชาต  ภามนตรี  ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น ประสานงานทางโทรศัพท์ ncispp@gmail.com 

102 นางจารุรัตน์  จิณะมูล  ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น ประสานงานทางโทรศัพท์ jarurat.jinamoon@gmail.com 

103 นางสาวชนิดาภา  วงศ์รักษา  ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น ประสานงานทางโทรศัพท์ Wangruksa.w@gmail.com 

104 นางสาวสุวิชา  สังข์ทอง  ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น ประสานงานทางโทรศัพท์ janney.hpc7@gmail.com 

105 นายมเหศักดิ์  ภูริวัฒน์ภากร ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น ประสานงานทางโทรศัพท์ kantarakorn_pee@hotmail.com 

106 นางนรินทร  มาตรา ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น ประสานงานทางโทรศัพท์ natin-67@hotmail.co 

107 นางสาวรัตติกานต์  รักษาภักดี ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น ประสานงานทางโทรศัพท์ ratti_@hotmail.com 

108 นางอภิรดี  ศรีประทุม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประสานงานทางโทรศัพท์ radee22@gmail.com 

109 นางวรวลัย  เกษมศรีวิวัฒน์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประสานงานทางโทรศัพท์ Worawalai.k@gmail.com 

110 ว่าท่ี ร.ต.หญิงศิริรัตน์  จ่ากุญชร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประสานงานทางโทรศัพท์ sirirat.phe@gmail.com 

111 นางเยาวลักษณ์  บูรวัฒน์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประสานงานทางโทรศัพท์ yoawanaree1405@hotmail.co.th 

112 นายคงฤทธิ์  วันจรูญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานงานทางโทรศัพท์ khongrit2325@gmail.com 

mailto:Jaju7339@gmail.com


113 นางสาวอุไรวรรณ  พันโนฤทธิ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานงานทางโทรศัพท์ uraivan.mai@hotmail.com 

114 นางปริษา  อุทัยวรรณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประสานงานทางโทรศัพท์ Parisa1968@hotmail.com 

115 นางแพรวพรรณ  พูลลาภ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประสานงานทางโทรศัพท์ Praewpan6872@gmail.com 

116 นางสาวสุกัญญา  คณะวาปี   ศูนย์อนามัยท่ี 8 อุดรธานี ประสานงานทางโทรศัพท์ Nursenong37@gmail.com 

117 นางสาวพรพิมล  บุตะลา  ศูนย์อนามัยท่ี 8 อุดรธานี ประสานงานทางโทรศัพท์ caomaoka@gmail.com 

118 นางสาวเนตรนภา  สุขปา ศูนย์อนามัยท่ี 8 อุดรธานี ประสานงานทางโทรศัพท์ netaneko@outlook.co.th 

119 น.ส.สุภาวดี  ฟองฟุ้ง  ศูนย์อนามัยท่ี 8 อุดรธานี 
ประสานงานทางไลน์ 

traytae@hotmail.com 

120 นายพีรพัฒน์  เลี้ยงประยูร ศูนย์อนามัยท่ี 8 อุดรธานี ประสานงานทางโทรศัพท์ peerapat.l2535@gmail.com 

121 นางสาวรุ้งสินี  เพิ่มพูล ศูนย์อนามัยท่ี 8 อุดรธานี ประสานงานทางโทรศัพท์ sinee_perm@kkumail.com 

122 นายอภิชิต  ศรีอวน ศูนย์อนามัยท่ี 8 อุดรธานี ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

123 นายชินโชติ  ทองตัน ศูนย์อนามัยท่ี 8 อุดรธานี ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

124 นางครองใจ  ศรีลาราช ศูนย์อนามัยท่ี 8 อุดรธานี ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

125 นางสุภา  โสมรักษ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ประสานงานทางโทรศัพท์ Aoy_supa45@hotmail.com 

126 นางสุพัตรา  หนูอินทร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ประสานงานทางโทรศัพท์ mookoum_ing@hotmail.com 

127 นายสรศักดิ์  ตันทอง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ประสานงานทางโทรศัพท์ tor.sorasak@gmail.com 

128 นายสรศักดิ์  ตันทอง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ประสานงานทางโทรศัพท์  tor.sorasak@gmail.com 

129 นางจิรนุช  ปทุมานนท์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ประสานงานทางโทรศัพท์ jiranuch2oo@gmail.com 

130 นางจุรีรัตน์  ประวาลลัญฉกร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ประสานงานทางโทรศัพท์ Jpawanla nchkon@g.mail.com 

131 นางสาวทัศนีย์ กะนะหาวงค์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประสานงานทางโทรศัพท์ Jubjang.jidlit@gmail.com 

132 เทอดไทย  เหมืองทอง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประสานงานทางโทรศัพท์ terdthai_1992@hotmail.com 

133 สิริชัย  ข าสมบัติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประสานงานทางโทรศัพท์ sirichai_7@hotmail.com 

134 นางสาวณัฏฐรินทธ์  โฮมชัยยา  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองบัวล าภู ประสานงานทางโทรศัพท์ natharin39@gmail.com 

135 นางพัชราพร  นามโคตร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

136 นางทรงคูณ  ศรีดวงโชติ  ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 
ประสานงานทางไลน์ 

songkoon1980@gmail.com  

137 นางสาวอัมพร  สมพงษ์  ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท์ kunnong2520@gmail.com 

138 นางอัญชลีพร  อิษฏากร  ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท์ mook.2523@gmail.com 

139 นางอภิรดี  ฟันเพ็ง  ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท์ mim_aha@hotmail.com 

140 นางวาสนา  แนมขุนทด  ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท์ wassana_noi23@hotmail.com 

141 นางสาวธิฏิญาศ์ภัค  สุขศิรินาคสกุล  ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท์ titiyapuk@gmail.com 

142 นางศุภรัตน์  เลิศนิธิธรรมกุล ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท์ supharat_pp@hotmail.com 

143 นางจีรภา  ผ่องแผ้ว ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท์ pr.hpc9@gmail.com 

144 นางสาวกัลยาณี  ค ามุง ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท์ kanlayanee_nurse@hotmail.com 

mailto:songkoon1980@gmail.com


145 นางจิรพรรณ  ภักดีณรงค์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท์ chirakpkn@gmail.com 

146 นางศิริรัตน์  แก้วประเสริฐ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประสานงานทางโทรศัพท์ sirirat_phs@hotmail.com 

147 นางสายชล  เทียบคุณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประสานงานทางโทรศัพท์ saichol_2507@hotmail.com  

148 นางสาวสุรางคณา  สุภโกศล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประสานงานทางโทรศัพท์ surangkana2724@gmail.com 

149 นางปนัดดา  เหมือนมาตย์    ศูนย์อนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี 
ประสานงานทางไลน์ 

phanadda07@gmail.com 

150 นางสาวอัญชลี  ปลาทอง  ศูนย์อนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี ประสานงานทางโทรศัพท์ anchalee.pompom@gmail.com 

151 นางวาสนา  ชูหา  ศูนย์อนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี ประสานงานทางโทรศัพท์ Mooaun_a@hotmail.com 

152 นางปรียา  นาสมบูรณ์  ศูนย์อนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี ประสานงานทางโทรศัพท์ yajai2522@hotmail.com 

153 นางสาววราภรณ์  นนทวี   ศูนย์อนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี ประสานงานทางโทรศัพท์ song_wara@hotmail.com 

154 นางอรุณรัตน์  กาลพันธา   ศูนย์อนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี ประสานงานทางโทรศัพท์ aroonrat.akt@gmail.com 

155 นางสาวเทียมดาว  ทองโกฎิ ศูนย์อนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี ประสานงานทางโทรศัพท์ t.taimdow@yahoo.com 

156 นางสาวรุ่งนภา  มุลตรีภักดิ์ ศูนย์อนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี ประสานงานทางโทรศัพท์ r_angel07@hotmail.com 

157 นางสาวสุกานดา  แก้วล้อมบึง ศูนย์อนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี ประสานงานทางโทรศัพท์ yungyingka@hotmail.com 

158 นางสาวอนุธิดา  บุญยืน ศูนย์อนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี ประสานงานทางโทรศัพท์ anuthida1992@gmail.com 

159 นางยุพีพร  มีแก้ว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสานงานทางโทรศัพท์ tingmarasri2506@gmail.com 

160 นางกฤษณา  พรรณรัตน์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประสานงานทางโทรศัพท์ obimin2560@gmail.com 

161 นางสาวขวัญธิดา  ทองภูบาล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประสานงานทางโทรศัพท์ khuantidathongpubal@gmail.com 

162 นางวิมาลา  พุทธวัน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประสานงานทางโทรศัพท์ muewyaso@yahoo.com 

163 นางสาวอิศราภรณ์  หงส์ทอง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสานงานทางโทรศัพท์ ISSARA_MOPH@live.com 

164 นางนวลอนงค์  วิปุละ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสานงานทางโทรศัพท์ neng2505@gmail.com 

165 นางสาวสุนทรี  พิณราช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ประสานงานทางโทรศัพท์ Khongkhwan38@gmail.com 

166 นายวันชัย  เยี่ยงกุลเชาว์ ศูนย์อนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 
ประสานงานทางไลน์ 

akey_56@hotmail.com 

167 นางสาวเสาวนีย์  สะรุโณ ศูนย์อนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 
ประสานงานทางไลน์ 

saowanee.sa2526@gmail.com 

168 นางมยุรี  บุญวรรณ   ศูนย์อนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช ประสานงานทางโทรศัพท์ mayure.b@anamai.mail.go.th 

169 นางสายใจ  โฆษิตกุลพร ศูนย์อนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช ประสานงานทางโทรศัพท์ saijai1150@gmail.com 

170 นายวรวิทย์  แหลมสัก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบ่ี ประสานงานทางโทรศัพท์ november_krabi@hotmail.com 

171 นางอนงค์ ภูมิชาติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบ่ี ประสานงานทางโทรศัพท์ Kung123kob@hotmail.com 

172 นางกมลาภรณ์   จีนนาพัฒน์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ประสานงานทางโทรศัพท์ jkammalaporn@gmail.com 

173 นางนิชาภา  ดอนก าเนิด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประสานงานทางโทรศัพท์ gjane89@gmail.com 

174 นางวัลภา จีนลอย   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประสานงานทางโทรศัพท์ wjeenloy@gmail.com    

175 นางแสงเดือน  สลัดแก้ว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงานทางโทรศัพท์ sang_84000@hotmail.co.th 

176 นายคมสัน หนูน าวงศ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานงานทางโทรศัพท์ komsun6878@gmail.com 

mailto:saichol_2507@hotmail.com


177 นางนงลักษณ์  ยกย่อง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประสานงานทางโทรศัพท์ nonglukja@yahoo.co.th 

178 นางสุชญา  ใจเย็น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ประสานงานทางโทรศัพท์ pumsuchaya.yen@gmail.com 

179 นางนิลุบล  เพ่งผุดผ่อง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ประสานงานทางโทรศัพท์ x_ja14@hotmail.com 

180 นางรวมรัตน์  แก้วทองค า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประสานงานทางโทรศัพท์ roumrat2010@gmail.com 

181 นางสาวรุ่งระวี  พิทักษ์กาญจน์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประสานงานทางโทรศัพท์ minmos@hotmail.com 

182 นางสาวศิริลักษณ์  เชี่ยวชาญ ศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา 
ประสานงานทางไลน์ 

som.cheiwchan@gmail.com 

183 นางสาวณัฐณิชา  ขจรเดชชัยยง ศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา ประสานงานทางโทรศัพท์ natnicha_1226@hotmail.com 

184 นางสาวนิษา  สังห์รัตน์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ประสานงานทางโทรศัพท์ nisasing@hotmail.co.th 

185 นายนรเชษฐ์  สุขทิพย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ประสานงานทางโทรศัพท์ cyberbeer@hotmail.com 

186 นายณรงค์ฤทธิ์  ชูเรือง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประสานงานทางโทรศัพท์ narongrit.ch@hotmail.com 

187 นายนพพร  สมจิตต์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประสานงานทางโทรศัพท์ npo360000@hotmail.com 

188 นางสาวนวังกมน  เอกพรพิชญ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประสานงานทางโทรศัพท์ jbt1916@hotmail.com 

189 นางซัยนัฟ  ระยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประสานงานทางโทรศัพท์ nubdown_09674@hotmail.com 

190 นายชานนท์   มณีศรี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ประสานงานทางโทรศัพท์ katom123@hotmail.com 

191 นางสาวยามีละ  มุซอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ประสานงานทางโทรศัพท์ maam-m@hotmail.com 

192 นางสาวปริตรตา  ปานเสน่ห์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประสานงานทางโทรศัพท์ parittaschool@gmail.com 

193 นางเสาวลักษณ์  เพชรชาตรี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประสานงานทางโทรศัพท์ saophet25144@gmail.com 

194 นางอิ่มขจร  ทิพากร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ประสานงานทางโทรศัพท์ imkajorn@hotmail.com 

195 นางอรอนงค์  รัตนวิจิตร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ประสานงานทางโทรศัพท์ onanong_vijit@hotmail.com 

196 นางวิไล  รัตนพงษ์ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประสานงานทางโทรศัพท์ lai_nurses@hotmail.com 

197 นางณิชนันทน์  ไพรวิจารณ์ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประสานงานทางโทรศัพท์ nichatent@hotmail.com 

198 นางสาวกมลพรรณ  เนืองนิตย์   ส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร 
ประสานงานทางไลน์ 

  - 

199 นางณัฐชยา  แก้วโภคา ส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร ประสานงานทางโทรศัพท์   - 

 
หมายเหตุ : ทั้งน้ีมีท าเนียบระดับโรงเรียน ตาม link URL 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับ 2 Advocacy/ Intervention  
มีการก าหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพ่ือการขับเคลื่อน
การด าเนินงานตัวช้ีวัด 

2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับ PIRAB  
P : Partner ขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยรอบรู้สุขภาพตามแนววิถีชีวิตใหม่ ภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเส ริม

สุขภาพด้วยข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ระหว่าง 12 
กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน มีวิสัยทัศน์ มุ่งให้เด็กไทยแข็งแรง เป็นคนดี มีทักษะชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นนโยบายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 
อย่างมีคุณภาพด้วยหลัก 4 H (ฉลาด (Head) ดี (Heart) มีทักษะ (Hand) แข็งแรง (Health) ภายใต้การ   
มีส่วนร่วมของครอบครัว (Home) และชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง  

I : Invest ยกระดับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ร่วมด้านสุขภาพเด็กวัย เรียนวัย รุ่น และเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ในการเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผลักดันการเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ด้านบริการ
สุขภาพ ครอบคลุมด้านสุขภาพแบบองค์รวมและด้านอนามัยการเจริญพันธุ์  

R : Regulate and Legislate พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการติดตามประเมินผลสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ผ่าน
ระบบ Digital Platform ด้วยโปรแกรมประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน (Health Promoting 
School Plus HL) และการยกระดับพัฒนาสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน สู่ระบบ Digital Health Platform 
(Yellow Book) รวมถึงการใช้กฎหมาย มาตรฐาน แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ        
ด้านสุขภาพและระบบการส่งต่อ ที่ครอบคลุมประเด็นอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขอนามัยทางเพศ  

A : Advocate ยกระดับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ใหเกิดเครือขายความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาพ 
ภายใต้มาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย เรียนวัยรุ่นอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยใช้มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล Global Standards for 
Health Promoting School : GSHPS ภายใต้บริบทความสอดคล้องของประเทศไทย รวมถึงการสื่อสาร
ด้วย Key message โดยการบูรณาการเร่ือง Health Literacy โรคอุบัติใหม่ ภัยคุกคามด้านสุขภาพ      
สุขภาพทางเพศและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

B : Build Capacity เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
วัยรุ่นแบบองค์รวม อย่างมืออาชีพด้านการให้บริการและการให้ค าปรึกษา รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเด็กไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก 4 H (ฉลาด (Head) ดี (Heart) มีทักษะ (Hand) แข็งแรง (Health) ภายใต้การ
มีส่วนร่วมของครอบครัว (Home) ชุมชนภายใต้และภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่น
เข้มแข็ง แข็งแรง และฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่และวิถีชีวิตถัดไปในยุคดิจิทัล 

 

2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)  
ประเด็นความรู้ส าคัญ ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นน้ัน ประเด็นความรู้

ส าคัญ คือ  
๑.ประเด็นความรู้ด้านกฎหมาย คือพ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และกฎกระทรวง

ที่เกี่ยวข้อง 4 ฉบับได้แก่ กฎกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงแรงงาน กฎกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการ
พัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งประเด็นความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  



๒.ประเด็นความรู้ด้านมาตรฐานการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา ภายใต้โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ถือเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพควบคู่กับการพัฒนาการศึกษา โดยการพัฒนาศักยภาพ
โรงเรียนให้เป็นจุดเร่ิมต้นและศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและครอบครัว โดยมีมาตรฐานแนวทางการด าเนินงานด้านกระบวนการ ครอบคลุม 10 องค์ประกอบ และด้าน
ผลลัพธ์สุขภาพ ๑๙ ตัวชี้วัด ที่วัดผลภาวะสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุมด้านความรู้และทักษะด้านสุขภาพอ นามัย
ทางเพศ  อีกทั้งประเด็นความรู้ในการยกระดับการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus 
HL) ตามแนวทางมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับโลก ฉบับใหม่ ในบริบทที่สอดคล้องกับประเทศไทย โดย
องค์ประกอบของร่างมาตรฐานฯ ฉบับใหม่ครอบคลุมประเด็นอนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิถีศึกษา ทั้งน้ีอยู่ระหว่าง
กระบวนการเตรียมการประกาศใช้มาตรฐานฯ โดยมีเป้าหมายส าคัญในการยกระดับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  
ในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
         ๓.ประเด็นความรู้ด้านมาตรฐานบริการสุขภาพที่ประชาชนพึงได้ รับตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
แนวทางดูแลสุขภาพเด็กไทย 0-18 ปี ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 
         ๔.ประเด็นความรู้ด้านการขับเคลื่อนนโยบายตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)“การพัฒนาศักยภาพเด็กไทย            
ในศตวรรษที่ 21” ครอบคลุมนโยบาย/แผนงาน/โครงการรองรับการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ในประเด็นการป้องกัน
และแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
         ๕.ประเด็นความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น โดยใช้คู่มือแนวทางต่างๆ เช่นคู่มือการส่งเสริม
สุขภาพป้องกันโรค เด็กวัยเรียนและเยาวชน คู่มือการตรวจคัดกรองสุขภาพและการดูแลปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัย
เรียน ส าหรับครูพยาบาลอนามัยโรงเรียน  คู่มือการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน  STRONG SMART SMILE                
ชุดความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม (NuPETHS) เป็นต้น 
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