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พิมพ์ครั้งที่ ๑                    เมษายน ๒๕๖๒

จ�านวนพิมพ์                     ๔,๐๐๐ เล่ม

จัดพิมพ์และเผยเเพร่โดย       ส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พิมพ์ที่                            ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

                                    ๗๙ ถนนงามวงศ์วาน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

                                    โทร ๐-๒๕๖๑-๔๕๖๗ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๑๐๑
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ค�ำน�ำ

 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  ได้จัดท�าขึ้นตามกรอบยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙  ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 

การท�างาน มีความเชื่อมโยงสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะท�างานตามยุทธศาสตร์ ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และก�าหนดเป้าหมาย/

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมส�าคัญที่น�าสู่การปฏิบัติ และก�ากับติดตามประเมินผลเพื่อน�ามาปรับปรุงวิธีการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 การขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมาย ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการ การสื่อสารถ่ายทอดแผนการด�าเนินงาน 

ในทุกระดับให้เกิดการรับรู้เข้าใจทั่วทั้งองค์กร เกิดความเชื่อมโยงการด�าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ และด�าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการด�าเนินงานที่ทุกหน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนต่าง ๆ ในการเชื่อมโยงหนุนเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น จะน�าไปสูก่ารขับเคลื่อนการด�าเนินงานแบบบูรณาการและเกิดผลส�าเร็จที่เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป 
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 หน้า 

ค�ำน�ำ                             

สำรบัญ                                    

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ                                                   ๑

                     และมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการในการเลี้ยงดู                                                                   ๒๕

                     สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น

ยุทธศำสตร์ที่ ๓  พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร                                                   ๔๗

ยุทธศำสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น                     ๗๓          

ยุทธศำสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้                                                               ๘๑

สำรบัญ
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ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ 
 

พัฒนำระบบกำรศึกษำที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตที่มีคุณภำพ 

และมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือที่เหมำะสม
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แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

ตำมพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำระบบกำรศึกษำที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตที่มีคุณภำพ และมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือที่เหมำะสม

เป้ำประสงค์ที่ ๑ วัยรุ่นได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต

ตัวชี้วัด

 ๑.๑ ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  (ในปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐)       

 ๑.๒ ร้อยละของครู/ผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สามารถให้ค�าปรึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

               (ในปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐)       

มำตรกำรส�ำคัญ 

 ๑) สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในการศึกษาทุกระดับ

 ๒) พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา ในการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สามารถให้ค�าปรึกษาในการป้องกัน

             และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 ๓) พัฒนาคู่มือ สื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ 
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กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๑. บริหารจัดการ 

หลักสูตรการศึกษาให้มี

การเรียนรู้ด้านเพศวิถี

ศึกษาและทักษะชีวิต 

ทีเ่หมาะสมและสอดคล้อง

กับการศึกษา

๑. มีการบรรจุเพศวิถี

ศึกษาและทักษะชีวิต

ในหลักสูตรการศึกษา

ทุกระบบ

๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ ์

ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙

เป้ำหมำย : 

ร้อยละ ๖๕ ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้รับองค์ความรู้ ความเข้าใจ

และสามารถขบัเคลือ่น 

การด�าเนนิงานตามพระราชบญัญตัิ

การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ในระดับพื้นที่ได้

๒๕๖๒ ๐.๔ - - ส�านักส่งเสริม

กิจการการศึกษา 

ส�านักงานปลัด

กระทรวงศกึษาธกิาร

๒. โครงการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์

การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๓.๘ ๓.๘ ๓.๘ ส�านักส่งเสริม

กิจการการศึกษา

ส�านักงานปลัด

กระทรวงศกึษาธกิาร 

โอนงบประมาณ

ลงจังหวัด  

เพื่อด�าเนินการ

ในพื้นที่
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ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญตัิการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์

ในวยัรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ในระดับจังหวดั 

เป้ำหมำย : 

ร้อยละ ๖๐ ของส�านักงาน

ศกึษาธกิารจังหวดั มกีารด�าเนนิงาน

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

ในสถานศึกษาระดับจังหวัด

*อยู่ระหว่าง 

ของบประมาณ

๓. โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ในสถานศกึษา

เป้ำหมำย : 

ร้อยละ ๖๐ ของหน่วยงาน 

ร่วมบูรณาการมีการขับเคลื่อน

ด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การต้ังครรภ์ในวยัรุน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๐.๐๒๗ ๐.๐๒๗ ๐.๐๒๗ ส�านักส่งเสริม

กิจการการศึกษา  

ส�านักงานปลัด

กระทรวงศกึษาธกิาร

*อยู่ระหว่าง 

ของบประมาณ



6 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

( ๑๙ หน่วยงาน) และส�านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด ๗๗ จังหวัด  

ระดับพื้นที่

๔.๑ พัฒนาให้ศึกษานิเทศก ์

และครูให้มีความสามารถ

จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและ

ทักษะชีวิต โดย 

   ๔.๑.๑ ระบบออนไลน์ โดย 

จัดท�า e – learning และ coaching 

   ๔.๑.๒ พัฒนาครูอบรม                

แบบ face to face เพือ่ขยายผล

ในโรงเรียนของตนเองและ

โรงเรียนอื่น ๆ

๔.๒ สร้างเครือข่ายสหวิชาชีพ 

เพือ่พฒันาการสอนเพศวถิศีกึษา

และทักษะชีวิต 

๔.๓ นเิทศ ตดิตาม และประเมินผล

การพัฒนาครผููส้อนเพศวถีิศกึษา

๔.๔ จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

จัดการความรู้

๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  ๒.๐  ๔.๐ ๔.๐ ส�านักงาน 

คณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

(สพฐ.)

งบประมาณจาก 

สสส.



7แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๔.๕ ประกาศเกยีรตคิณุและเผยแพร่

ผลงานของครผููส้อนเพศวถีิศกึษา

และทกัษะชวีติสถานศกึษาทกุแห่ง

มีการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา

และทักษะชีวิต

๕. โครงการอบรมครูแกนน�าการสอน

วิชาเพศวิถีศึกษาระดับจังหวัด

เป้ำหมำย : 

จ�านวนครูแกนน�าการสอนวิชา

เพศวิถีศึกษาระดับจังหวัด

ปี ๒๕๖๒ : จ�านวน  ๖๐๐ คน

ปี ๒๕๖๓ : จ�านวน  ๖๐๐ คน

ปี ๒๕๖๔ : จ�านวน  ๖๐๐ คน

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๔.๐ ๔.๐ ๔.๐ ส�านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

(สอศ.)

๖. โครงการพฒันาหลกัสตูรการเรียน

การสอนของนักศึกษา ในคณะ

ศึกษาศาสตร์/คณะครุศาสตร์ 

ให้มีความรู้ความสามารถสอน

เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต 

และให้ค�าปรึกษาในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ ์

ในวัยรุ่น

๒๕๖๓ - ๑.๐ - ส�านักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

(สกอ.)



8 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

เป้ำหมำย : 

ร้อยละ ๖๐ ของสถาบนัอดุมศกึษา

ในสังกัดหรือในก�ากับของ

ส�านักงานคณะกรรมการ 

การอดุมศึกษาที่เปิดสอนคณะ

ศกึษาศาสตร์ หรือ คณะครศุาสตร์

มีการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา

และทักษะชีวิต

๗. ประชมุครแูกนน�าเพือ่วเิคราะห์ 

ทบทวนและพัฒนาเนื้อหา

หลักสูตรการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา

และทักษะชีวิตแต่ละช่วงชั้น

เป้ำหมำย : 

ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

โรงเรียนประถม ๔๒๙ แห่ง  

โรงเรียนมัธยม ๑๐๙ แห่ง    

๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ๐.๒ ๐.๘ ส�านกัการศึกษา 

กทม.

๘. พัฒนาหลักสูตรส�าหรับใช ้

ในการจดัการเรยีนรูเ้พศวถิศีกึษา

และทักษะชีวิตในการศึกษาทุก

ระบบ

๒๕๖๔ - - ๐.๖ ส�านกัการศึกษา 

กทม.



9แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

เป้ำหมำย : 

จ�านวนหลักสูตรส�าหรับใช้ใน

การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา

และทักษะชีวิตในการศึกษา

ทุกระบบระดับประถมและ

ระดับมัธยม

ปี ๒๕๖๔ :  

ระดับประถม ๑ หลักสูตร

ระดับมัธยม ๑ หลักสูตร

๙. การพัฒนา “หลักสูตร

ส่งเสริมสุขภาพ” 

วัตถุประสงค์ 

เพือ่ทบทวนและปรบัปรงุหลกัสตูร

ให้ครอบคลมุความรู้ด้านเพศวิถศีกึษา

ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมทักษะ

ชีวิตให้เหมาะสมแก่เด็ก

และเยาวชนในสถานควบคุม

จ�านวนสถานพินิจมีการจัด

การเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา

และทักษะชวีติทีเ่หมาะสมกบั

เดก็และเยาวชน

๒๕๖๒ - - - กรมพนิจิและ

คุม้ครองเดก็และ

เยาวชน

(กองพฒันาระบบ

สขุภาพเดก็และ

เยาวชน)



10 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

เป้ำหมำย :

สถานควบคมุมกีารจดัการเรยีนรู้ 

ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชวีติ

ทีเ่หมาะสมกบัเดก็และเยาวชน

ครบทุกแห่งภายใน ปี ๒๕๖๔ 

(สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

เเละเยาวชน จ�านวน ๓๓ แห่ง 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเเละ

เยาวชน จ�านวน ๑๘ แห่ง)

๑๐. จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น

ในการสอนเพศวิถีศึกษาและ

ทักษะชีวิต

๒๕๖๔ - - ๐.๖ ส�านกัการศึกษา 

กทม.

๒. สร้างสื่อการเรียนรู้

ทีส่อดคล้องกบัหลกัสตูร

การเรยีนรูเ้พศวถิศีกึษา

และทกัษะชวีติตามช่วงวยั

จัดท�า/จัดหา/พัฒนาส่ือ 

การเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและ

ทักษะชีวิตในแต่ละช่วงชั้น

เป้ำหมำย :

ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

โรงเรียนประถม  ๔๒๙ แห่ง  

โรงเรียนมัธยม   ๑๐๙ แห่ง    

๒๕๖๒ - ๒๕๖๓  ๐.๒  ๐.๘ - ส�านกัการศึกษา 

กทม.



11แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๓. มีการน�าเนื้อหา 

การเรียนรู้เพศวิถีศึกษา

และทักษะชวีติ ท่ีก�าหนด

ไปใช้กับการศึกษา

ทุกระบบ

๑. มกีารจดัการเรยีนรู้เพศวถิศีกึษา 

และทกัษะชวีติไปใช้กบัการศกึษา

ทุกระบบ

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - - - ส�านกัการศึกษา 

กทม.

ไม่ใช้งบประมาณ

๒. กจิกรรมให้ความรู ้การป้องกนั

และการแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์

ในวัยรุ่น

๒๕๖๒ - - - สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์

๒. พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรทางการศึกษา

ในการสอนเพศวถิศีกึษา

และทักษะชีวิตและ

การดูแลให้ค�าปรึกษา

โดยครอบคลมุ นบัตัง้แต่

การผลิตครูผู้สอน 

(Pre-service เช่น

ครศุาสตร์ ศกึษาศาสตร์) 

และการฝึกอบรมครผููส้อน 

(In-service)

มีการพัฒนาศักยภาพ 

นิสิต/นักศึกษาในคณะ

ศึกษาศาสตร์และคณะ 

ครศุาสตร์ (Pre-service)

และการฝึกอบรมครู 

(In- service)

๑. โครงการจัดหลักสูตรอบรม 

ให้ความรู้แก่บุคลากรสถาบัน

อุดมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถี

ศกึษาและทกัษะชวีติ เพือ่สามารถ

ให้ค�าปรึกษาในการป้องกัน และ

แก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่

เป้ำหมำย : 

ร้อยละ ๖๐ ของสถาบนัอดุมศกึษา

ในสังกัดหรือในก�ากับของ

ส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา มีครู/อาจารย์/

ผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะ

ชีวิตเพื่อให้ค�าปรึกษาใน 

การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่สามารถ

ให้ค�าปรึกษาได้

๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ - ๒.๐ ๒.๐ ส�านักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.)



12 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๓ :

 คร ู ๒๐๐ คน/นกัเรยีน ๒๐๐ คน  

ปี ๒๕๖๔ :

 คร ู ๒๐๐ คน/นกัเรยีน ๒๐๐ คน  

๒. โครงการอบรมทักษะการให้

ค�าปรกึษา เพือ่นจติอาสาสูย่คุ ๔.๐

๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ๕.๐ ๕.๐ ส�านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

(สอศ.)

๓. โครงการสร้างเสรมิสขุภาวะของ

นักเรียนโรงเรียนเอกชน

กิจกรรม ๑ เสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจสขุภาพและพลานามยั

กิจกรรม ๒ เสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจเรื่องเพศวิถีศึกษา

๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ - ๑๐.๗ ๑๐.๗ ส�านักงาน

คณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษา

เอกชน (สช)

๔. จัดอบรมให้แก่ ครู กศน. 

กลุ่มเป้าหมาย (ที่เคยผ่านการ

อบรม) ในการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถในการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา

และทกัษะชวีติเพือ่ให้เกดิความรู้

๒๕๖๓ - ๐.๖๕ - ส�านักงานส่งเสริม

การศึกษานอก

ระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัย 

(กศน.)



13แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

ความสามารถในการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา

และทกัษะชวีติเพือ่ให้เกดิความรู้ 

ความช�านาญเพิม่ขึน้ สามารถเป็น

วทิยากรต้นแบบ ถ่ายทอดความรู้ 

ให้กับครู กศน. ในจังหวัดต่อไป

เป้ำหมำย :

ปี ๒๕๖๒ : ๒๓๑ คน

ประกอบด้วย ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

จังหวัดละ ๑ คน และ ครู กศน.

ท่ีเคยผ่านการอบรม จังหวดัละ ๒ คน 

รวมเป็นจังหวัด ๓ คน          

๕. ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถี

ศึกษาและทักษะชีวิตให้กับ

นกัศกึษา กศน. (รปูแบบกจิกรรม

ค่าย ๓ วนั, ๒ วนั, ๑ วนั ไป - กลบั 

หรือ ค้างคืน)

๒๕๖๒ - - - ส�านักงานส่งเสริม

การศึกษานอก

ระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัย 

(กศน.)



14 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

เป้ำหมำย :

ปี ๒๕๖๒ : ๓,๘๕๐ คน (จ�านวน

นักศึกษา กศน. อายุระหว่าง  

๑๕ - ๒๕ ปี จัดกิจกรรมค่าย 

อย่างน้อย จงัหวดัละ ๒  รุ่นๆ ละ 

๕๐ คน)               

๖. ส่งเสริมให้ครู กศน. ที่ผ่าน

การอบรมวิทยากรต้นแบบ

ขยายผลจัดอบรมให้กบัครู กศน. 

ภายในจังหวัด

เป้ำหมำย :

ปี ๒๕๖๔  : คร ูกศน. ทกุอ�าเภอ                       

รวม ๑,๘๕๖ คน/๙๒๘ อ�าเภอ

๒๕๖๔ - - ๑.๕ ส�านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตาม

อัธยาศัย (กศน.)

๗. จดัท�าแนวทางส�าหรบัครู กศน. 

ในการให้ความช่วยเหลอื  ค�าแนะน�า 

ให้ค�าปรึกษาเบื้องต้น ต่อผู้เรียน 

ทีป่ระสบปัญหาแนวทางส�าหรับ 

คร ูกศน. ในการให้ความช่วยเหลอื 

ค�าแนะน�า ให้ค�าปรึกษาเบือ้งต้น

ต่อผูเ้รยีนทีป่ระสบปัญหา

๒๕๖๓ - ๐.๐๖ - ส�านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตาม

อัธยาศัย (กศน.)



15แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๘. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ผู้สอนเพศวิถีศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

เพือ่เพิม่พนูความรูค้วามสามารถ

ในการสอนเพศวถิศีกึษา ตลอดจน

พฒันาเทคนคิการสอน สือ่การสอน

และเครื่องมือต่าง ๆ ในการสอน

ที่ทันสมัย

เป้ำหมำย :

ปี ๒๕๖๓ : บุคลากรผู้สอน 

เพศวิถีศึกษา จ�านวน ๖๘ คน 

ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และ

ทักษะการสอนเพศวิถีศึกษา

ครบทุกคน ภายในปี ๒๕๖๓

(สถานพินิจเเละคุ้มครองเด็ก

เเละเยาวชน จ�านวน ๓๔ แห่ง                   

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเเละ

เยาวชน จ�านวน ๓๔ แห่ง)

๒๕๖๓ - ๐.๕ - กรมพินิจและ

คุ้มครองเด็กและ

เยาวชน

(กองพัฒนาระบบ

สุขภาพเด็กและ

เยาวชน)

ยงัไม่มงีบสนบัสนนุ



16 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำระบบกำรศึกษำที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตที่มีคุณภำพ และมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือที่เหมำะสม

เป้ำประสงค์ที่ ๒  วัยรุ่นได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองอย่างเป็นระบบเมื่อประสบปัญหาในสถานศึกษา

ตัวชี้วัด

 ๒.๑ ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน / นักศึกษา (ในปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐)       

 ๒.๒ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีครูที่สามารถช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�า บริการ ให้ค�าปรึกษาเบื้องต้น และส่งต่อ มีความเป็นมิตรต่อนักเรียน/นักศึกษา 

               (ในปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐)       

 ๒.๓ ร้อยละของนักเรียนที่ตั้งครรภ์ได้รับการคุ้มครองให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบที่เหมาะสม (ในปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐)       

มำตรกำรส�ำคัญ 

 ๑) มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกระบบ

 ๒) ครูประจ�าชั้น/ครูที่ปรึกษา/ครูแนะแนว ให้สามารถช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�า ให้บริการ ให้ค�าปรึกษาเบื้องต้น และส่งต่อ ที่มีความเป็นมิตรต่อนักเรียน/

นักศึกษา

 ๓) มีคู่มือในการให้ความช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�า ให้บริการ และส่งต่อ

 ๔) การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายสหวิชาชีพ หรือ หน่วยงาน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ๕) สนับสนุนให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง โดยมีการติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม



17แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๑. พฒันาระบบการดูแล

ช่วยเหลือและคุ้มครอง

นักเรียนด้านสุขภาวะ

ทางเพศและอนามัย

การเจริญพันธุ์

สถานศึกษามีระบบ                

การดูแลช่วยเหลือและ

คุ้มครองนักเรียน 

ที่เข้มแขง็

๑. โรงเรยีนจดัตัง้ศนูย์ให้ค�าปรกึษา

ส�าหรับทุกกรณ ีโดยเฉพาะนักเรียน

ทีม่ปัีญหาด้านอนามยัการเจรญิพนัธุ์ 

และให้การดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน

ที่ตั้งครรภ์อย่างเป็นมิตร

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ส�านักงาน

คณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

(สพฐ.)

๒.พัฒนาครูประจ�าชั้น/ 

ครูที่ปรึกษา ร่วมกับเครือข่าย 

ให้ครูสามารถให้ค�าปรึกษา 

แก่นักเรียนเบื้องต้นได้

๓. จดัท�าระบบสารสนเทศการให้

ค�าปรึกษา ส่งต่อ และติดตามผล

๔. พัฒนาโครงการสภานักเรียน               

และเพื่อนช่วยเพื่อนในการให้

ค�าปรึกษาด้านสุขภาวะทางเพศ

และอนามัยการเจริญพันธุ์

๕. จัดท�าระบบและแนวทาง

ปฏิบัติใช้ในการส่งต่อนักเรียน 

ที่ประสบปัญหาไปยังสหวิชาชีพ

หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้

เหมาะสม



18 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๖.จัดท�าระบบการเยี่ยมบ้าน

นักเรียนทั้งที่ตั้งครรภ์และ 

ไม่ตั้งครรภ์

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - - - ส�านักงาน

คณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

(สพฐ.)

๗. โครงการบูรณาการงาน

เพศวิถีศึกษา(สนับสนุนสถาน

ศึกษาด�าเนินงานด้านเพศวิถี

ศึกษาและระบบการดูแล

นักเรียนและส่งเสริมการท�า

กิจกรรมทีส่อดคล้องกับบริบท

นักเรียนอาชีวศึกษา)

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๑๐.๐ ๑๐.๐ ๑๐.๐ ส�านักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา สอศ.

(สถานศึกษาใน

สังกัด)

๘. โครงการจัดท�ามาตรฐาน

การดูแลสุขภาพอนามัยเด็ก 

และเยาวชนในสถานควบคุม

วัตถุประสงค์ 

เพื่อทบทวนปรับปรุงและพัฒนา

ระบบการดูแลเด็กและเยาวชน

ในสถานควบคุมให้ครอบคลุม

กับสภาพปัญหาอย่างเป็นระบบ

และมีมาตรฐาน

๒๕๖๒ ๐.๖ - - กรมพินิจและ

คุ้มครองเด็กและ

เยาวชน

(กองพัฒนาระบบ

สุขภาพเด็กและ

เยาวชน)

ยงัไม่มีงบสนบัสนนุ



19แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

เป้ำหมำย :

จ�านวนเด็กและเยาวชนที่

ประสบปัญหาได้รับการดูแล

ช่วยเหลือและคุ ้มครองอย่าง

เป็นระบบทุกราย

๙. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

จ�านวน ๑๐๙ แห่ง ในสังกัด

กรงุเทพมหานคร มห้ีองแนะแนว

ที่ให้ค�าปรึกษานักเรียนที่มีปัญหา

ด้านอนามยัและการตัง้ครรภ์

เป้ำหมำย :

ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔

โรงเรียนประถม ๔๒๙ แห่ง

โรงเรียนมัธยม ๑๐๙ แห่ง

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - - - ส�านักการศึกษา 

กทม.

ไม่ใช้งบประมาณ



20 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๒.พัฒนาระบบส่งต่อ

วัยรุ่นที่ประสบปัญหา

รวมถงึผูเ้รยีนท่ีตัง้ครรภ์

ให้ได้รับบริการอนามัย

การเจริญพันธุ์และ

การจัดสวัสดิการสังคม

อย่างเหมาะสม

สถานศึกษาสามารถ 

ส่งต่อวัยรุ่นที่ประสบ

ปัญหาตั้งครรภ์และ

ต้องการความช่วยเหลอื

ด้านอนามยัการเจรญิพนัธ์ุ

และการจัดสวัสดิการ

สังคมไปยงัหน่วยงานที่

เกีย่วข้องอย่างเหมาะสม

๑. อบรมพัฒนาครูแนะแนว 

ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือ 

การส่งต่อแบบบูรณาการร่วม

กับเครือข่ายสหวิชาชีพ

เป้ำหมำย :

ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

โรงเรียนประถม ๔๒๙ แห่ง

โรงเรียนมัธยม ๑๐๙ แห่ง

๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ๐.๒ ๐.๘ - ส�านักการศึกษา 

กทม.

๒. อบรมพัฒนาเยาวชนแกนน�า

ป้องกันเอดส์และเพศศึกษา

เป้ำหมำย :

โรงเรียนระดับมัธยม   

ปี ๒๕๖๒ : ๑๐๙ แห่ง

ปี ๒๕๖๓ : ๑๐๙ แห่ง

ปี ๒๕๖๔ : ๑๐๙ แห่ง

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - - - ส�านักการศึกษา 

กทม.



21แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๓. โครงการลมเปลี่ยนทิศ

เป้ำหมำย :

ร้อยละ ๖๐ ของสถานศึกษา 

ที่มีครูที่สามารถช่วยเหลือให ้

ค�าแนะน�าบริการ ให้ค�าปรึกษา

เบื้องต้นและส่งต่อมีความ

เป็นมิตรต่อนักเรียน/นักศึกษา

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ส�านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

และสถานศึกษา

ทุกแห่งในสังกัด

๔. กิจกรรมพัฒนาระบบการ

ดูแลช่วยเหลือและส่งต่อเด็ก

และเยาวชนหญิงตั้งครรภ์

เป้ำหมำย : 

๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับ

การดูแลช่วยเหลือและส่งต่อ

เพื่อเป็นการดูแลอย่างต่อเนื่อง

๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

หน่วยงานให้มีระบบการส่งต่อ

เดก็และเยาวชน อย่างเป็นระบบ

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - - - กรมพินิจและ

คุ้มครองเด็กและ

เยาวชน



22 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

เป้ำหมำย : 

- เดก็และเยาวชนท่ีตัง้ครรภ์ได้รบั

บริการอนามัยการเจริญพันธุ์

และการจัดสวัสดิการสังคม  

อย่างเหมาะสม ร้อยละ ๑๐๐ 

- ร้อยละ ๖๐ ของสถานศกึษาทีม่ี

ครทูีส่ามารถช่วยเหลือให้ค�าแนะน�า 

บรกิาร ให้ค�าปรึกษาเบือ้งต้นและ

ส่งต่อมคีวามเป็นมติรต่อนกัเรยีน/

นกัศกึษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๕. โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งครรภ์

ประสานกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

โดยตรง เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข,              

มูลนิธิแพธทูเฮลท์

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - - - ส�านักการศึกษา 

กทม.

ไม่ใช้งบประมาณ

๓. สถานศึกษาต้องจัด 

การศึกษาให้กับวัยรุ่น

ที่ตั้งครรภ์ด้วยรูปแบบ

ท่ีเหมาะสมและต่อเนือ่ง 

โดยยึดความสมัครใจ

ของผู้เรียนเป็นหลัก

วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ได้รับ

การศกึษาอย่างเหมาะสม

และต่อเนื่อง

๑. โครงการรักษ์เรียนลูกเดียว

ร้อยละ ๖๐ ของนักเรียน 

ที่ตั้งครรภ์ ได้รับการคุ้มครองให้

ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ส�านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

(สถานศึกษา

ทุกแห่งในสังกัด)



23แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๒. จัดแผนการเรียนรู้เฉพาะ

บุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กบัวยัรุ่นทีต่ัง้ครรภ์ทีป่ระสบปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยเรียน

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - - - ส�านักการศึกษา 

กทม.

ไม่ใช้งบประมาณ

๔. จัดให้มีระบบการ

ติดตามและรายงานผล

การด�าเนนิงาน รวมทัง้

การนิเทศงานอย่าง 

ต่อเนื่อง

วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ได้รับ

การติดตาม ดูแล  

ช่วยเหลอือย่างต่อเนือ่ง

และรอบด้าน

๑. โครงการสานสัมพันธ์งาน  

เพศวิถีศึกษา

เป้ำหมำย :

ร้อยละ ๖๐ ของสถานศึกษา 

มีระบบการดูแลช่วยเหลือและ

คุ้มครองนักเรียน / นักศึกษา 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ส�านักงาน

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

(สอศ.)

๒. ส�ารวจ ตดิตาม ดแูล ช่วยเหลอื  

เยี่ยมบ้าน และรายงานข้อมูล

นักเรียนที่ตั้งครรภ์

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - - - ส�านักการศึกษา 

กทม.

ไม่ใช้งบประมาณ



24 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)



25แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
 

ส่งเสริมบทบำทครอบครัว ชุมชน และสถำนประกอบกิจกำรในกำรเลี้ยงดู 

สร้ำงสัมพันธภำพและกำรสื่อสำรด้ำนสุขภำวะทำงเพศของวัยรุ่น



26 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)



27แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

ตำมพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมบทบำทครอบครัว ชุมชน และสถำนประกอบกิจกำรในกำรเลี้ยงดู สร้ำงสัมพันธภำพและกำรสื่อสำรด้ำนสุขภำวะทำงเพศของวัยรุ่น

เป้ำประสงค์ที่ ๑ พ่อแม่/ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสื่อสารเรื่องเพศ เพื่อเพิ่มสัมพันธภาพกับบุตรหลานได้ 

ตัวชี้วัด  ๑.๑ ร้อยละครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง (ปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐) 

  ๑.๒ ร้อยละของครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดี ( ปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๖) 

                ๑.๓    ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัวและสังคม และมีการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ

                 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์แก่ลูกจ้าง (ปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐) 

มำตรกำรส�ำคัญ

  ๑) พัฒนาศักยภาพแกนน�าเยาวชน ทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด เรื่อง การสื่อสารที่ดีภายในครอบครัว หรือการสื่อสารเรื่องเพศ 

               เชิงบวกในครอบครัว

  ๒) สนับสนุนชุดความรู้ เรื่อง “เพศคุยได้ในครอบครัว” ให้แก่ทีมวิทยากร 

  ๓) ส่งเสริมให้มีกิจกรรม การสื่อสารเชิงบวกกับลูกวัยรุ่น เรื่อง “เพศคุยได้ในครอบครัว” 

  ๔) สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

  ๕) ส่งเสริม/สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีหน่วยให้ค�าปรึกษา/ช่วยเหลือ/ส่งต่อ 

  ๖) รณรงค์ให้มีการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒



28 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

  ๗) ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ ์

        ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้างซ่ึงเป็นวัยรุ่นรวมถึงสนับสนุนให้ลูกจ้างซ่ึงเป็นวัยรุ่นเข้าถึงบริการการให้ค�าปรึกษา และบริการอนามัยการเจริญพันธุ ์

                      และจัดให้มีระบบส่งต่อเพื่อให้ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม (กรมสวัสดิการและคุ้มครองเเรงงาน)

  ๘) สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการสร้างการรับรู้เพื่อด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย

 

 ภำคีเครือข่ำยภำยนอกสถำนประกอบกิจกำร อาทิ หอการค้าจังหวัดทุกจังหวัด สภาองค์กร นายจ้างลูกจ้าง สภาอุตสาหกรรม สหภาพแรงงาน

ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรมสวัสดิการและคุ้มครองเเรงงาน)

 ภำคีเครือข่ำยภำยในสถำนประกอบกิจกำร อาทิ คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พยาบาลในสถานประกอบกิจการ 

หน่วยงานของกระทรวงแรงงาน คณะกรรมการทวิภาคีที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ

ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๑.๑ ร้อยละครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง  ๘๘ ๘๙ ๙๐

๑.๒ ร้อยละของครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดี ๗๔ ๗๕ ๗๖

๑.๓ ร้อยละของสถานประกอบกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสรมิสวสัดิการ เพ่ือแรงงาน ครอบครวัและสงัคมและมกีารให้ข้อมูลข่าวสาร

และความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์แก่ลูกจ้าง

๓๐ ๔๐ ๕๐



29แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๑. สร้างกระบวนกร 

วทิยากรจงัหวัด/ต�าบล/ 

นักสื่อสารสุขภาวะ

ทางเพศ เรือ่งการสือ่สาร

ที่ดีภายในครอบครัว 

หรือเรื่องเพศในชุมชน

มีวิทยากรกระบวนการ

การสื่อสารเรื่องเพศใน

ครอบครัวในระดับ

จังหวัดและต�าบล

๑. โครงการเสริมสร้างความ 

เข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพ

ครอบครัวประสบภาวะยากล�าบาก

(กิจกรรมพัฒนาทีมวิทยากร

ด้านครอบครัวระดับจังหวัด) 

ตัวชี้วัด

ร้อยละของจงัหวัดทีม่กีารพฒันา

ทมีวทิยากรกระบวนการสือ่สาร

เรื่องเพศในครอบครัว

ค่ำเป้ำหมำย

ปี ๒๕๖๒ : ๔๒ จังหวัด

ปี ๒๕๖๓ : ๕๘ จังหวัด

ปี ๒๕๖๔ : ๗๖ จังหวัด

๒๕๖๒ ๒.๙๓ ๓.๘๑ ๔.๙๕ กองส่งเสริม

สถาบันครอบครัว           

กรมกิจการสตรี

และสถาบนัครอบครวั

๒. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ค้าประเวณี

กจิกรรม อบรมสร้างวทิยากรแกนน�า

เด็ก เยาวชน เพื่อส่งเสริมให้

คนรุ่นใหม่ต้านภัยค้าประเวณี

ตัวชี้วัด 

จ�านวนวทิยากรแกนน�าเด็ก เยาวชน

๒๕๖๒ –  ๒๕๖๔ ๑.๓๑ ๑.๖๐ ๑.๘๙ กองคุ้มครองและ

พัฒนาอาชีพ 

กรมกิจการสตรี

และสถาบนัครอบครวั



30 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

เพือ่ส่งเสรมิให้คนรุน่ใหม่ต้านภยั

ค้าประเวณ/ีการป้องกนัการต้ังครรภ์

ในวัยรุ่น 

ค่ำเป้ำหมำย :

ปี ๒๕๖๒ : ๔๕๐ คน

ปี ๒๕๖๓ : ๕๕๐ คน

ปี ๒๕๖๔ : ๖๕๐ คน

๓. โครงการอบรมวทิยากรแกนน�า

ด้านการสื่อสารสุขภาวะทางเพศ 

ปีละ ๒ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน

ค่ำเป้ำหมำย :

ปี ๒๕๖๒ : ๑๐๐ คน

ปี ๒๕๖๓ : ๑๐๐ คน

ปี ๒๕๖๔ : ๑๐๐ คน

๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ๐.๘ ๐.๘ ๐.๘ ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ (รพ.ตร.)

๔. โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร

ในการดแูลผูถ้กูล่วงละเมิดทางเพศ

ตัวชี้วัด

- ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจใน

ระดับดี - ดีมาก ร้อยละ ๘๐

- ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ

ต่อการฝึกอบรมโดยรวม 

  ๒๕๖๒ –  ๒๕๖๔ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ (รพ.ตร.)



31แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

อยูใ่นระดบัด ี- ดมีาก ร้อยละ ๘๐

- เด็กและสตรีท่ีถูกกระท�าด้วย

ความรุนแรงที่มาใช้บริการที่

ศนูย์พึง่ได้ รพ.ตร. ได้รบัการดแูล

จากทีมสหวิชาชีพ ร้อยละ ๑๐๐

ค่ำเป้ำหมำย :

ปี ๒๕๖๒ : ๑๖๐ 

ปี ๒๕๖๓ : ๑๖๐ 

ปี ๒๕๖๔ : ๑๖๐ 

หมายเหต ุใช้เงินงบประมาณเอดส์ 

รพ.ตร. ๘๐,๐๐๐ บาท

๕. จัดต้ังทีมกระบวนการนักจัด

กิจกรรมพลิกมุมมองเรื่องเพศ

คุยกับลูกเชิงบวก

(สคส. เป็นวทิยากรและประสาน

ภาคีกระบวนการ)

เป้ำหมำย :  

มีวิทยากรกระบวนการฯ 

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ มูลนิธิสร้างความ

เข้าใจเรื่องสุขภาพ 

(สคส.)

๖. พัฒนารูปแบบกลไกภายใน

สถานประกอบการเพื่อส่งเสริม

การสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว

๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ๖.๖ ๓.๔ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ 

(ร่วมสนับสนุน 

งบประมาณส�านกังาน



32 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

กบัพนกังานทีเ่ป็นพ่อแม่ผูป้กครอง

ของเด็กและวัยรุ่น

กองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริม

สุขภาพ)

๒. ส่งเสริมหน่วยงาน

ระดับท้องถิ่นเป็นกลไก

ในการจัดอบรมการ

สื่อสารเรื่องเพศใน

ครอบครวัให้กับพ่อแม่/

ผู้ปกครอง เพื่อสร้าง

ทัศนคติเชิงบวกต่อการ

สื่อสารเรื่องเพศ

พ่อแม่/ผู้ปกครองมี

ทัศนคติเชิงบวกต่อ 

การสื่อสารเรื่องเพศ

และสามารถสื่อสาร

เรื่องเพศได้

การอบรมเกีย่วกบัสขุภาวะทางเพศ

ของวยัรุน่ (จัดอบรมให้กบัพ่อแม่/

ผูป้กครองนกัเรียนในสถานศึกษา

ของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ 

ได้แก่ วทิยาลยัพยาบาล ต�ารวจ 

โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ)

เป้ำหมำย :  

มีการอบรมเกี่ยวกับสุขภาวะ

ทางเพศของวัยรุ่นในครอบครัว

ตัวชี้วัด

จ�านวนครั้งการอบรมเกี่ยวกับ

สุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นใน

ครอบครัว

ค่ำเป้ำหมำย :

ปี ๒๕๖๒ : ๒ ครั้ง 

ปี ๒๕๖๓ : ๒ ครั้ง

ปี ๒๕๖๔ : ๒ ครั้ง

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๐.๖ ๐.๖ ๐.๖ ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ (รพ.ตร., 

รร.นรต.)



33แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๓. สนับสนุนการจัด

กิจกรรมเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่าง

สมาชิกในครอบครัว

และการให้ความรู้เรื่อง

ความเท่าเทียมทางเพศ

รวมทั้ง การให้ความรู้

และส่งเสริมทัศนคติ

เชงิบวก เรือ่งเพศทกัษะ

การเลี้ยงดูบุตรและ

ปลกูฝังค่านยิมอนัดงีาม 

การสื่อสารที่ดีใน

ครอบครัว

๑. ให้สังคมและครอบครวั

มีความรู้ และตระหนัก

ถึงความส�าคัญ รวมทั้ง 

ส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้เรื่องเพศใน

ครอบครัว เพื่อให้เกิด

ค่านิยมอันดีงาม 

เคารพสิทธิไม่ละเมิด

สิทธิซึ่งกันและกัน

๑. โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพ

ของครอบครวั (โรงเรียนครอบครวั)

เป้ำหมำย :  

สมาชกิในครอบครวัมคีวามรูแ้ละ

ตระหนักถึงความส�าคัญ รวมทั้ง

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

เรื่องเพศในครอบครัว

ตัวชี้วัด

จ�านวนสมาชิกในครอบครัวที่

เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้

และตระหนักถึงความส�าคัญ 

รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้เรื่องเพศในครอบครัว

ค่ำเป้ำหมำย

ปี ๒๕๖๒ : ๑,๖๐๐ คน

ปี ๒๕๖๓ : ๒,๐๐๐ คน

ปี ๒๕๖๔ : ๒,๕๐๐ คน 

๒๕๖๒ ๗.๙๔ ๙.๕๔ ๑๑.๑๔ กรมกิจการสตรแีละ

สถาบันครอบครัว

(กองส่งเสริม

สถาบันครอบครัว)

๒. โครงการเสริมสร้างความ

เข้มแขง็และพฒันาศกัยภาพครอบครัว

ประสบภาวะยากล�าบาก

๒๕๖๒ ๘.๐ ๘.๐ ๘.๐ กรมกิจการสตร ีและ

สถาบันครอบครัว



34 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

(เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

ครอบครัวประสบภาวะยากล�าบาก 

: เงนิอดุหนนุ ศพค.)

ค่ำเป้ำหมำย :

ปี ๒๕๖๒ : ๒๘,๐๐๐ คน

ปี ๒๕๖๓ : ๒๘,๐๐๐ คน

ปี ๒๕๖๔ : ๒๘,๐๐๐ คน

(กองส่งเสริม

สถาบันครอบครัว)

๓. การพัฒนาครอบครัวเข้มแข็ง

และสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ

พัฒนาการเด็กและเยาวชน: 

ทศันคตเิรือ่งเพศเชงิบวก การส่ือสาร 

ความรู้และทักษะการดูแลบุตร 

(พื้นที่ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้

และขยายผล)

๒๕๖๒ ๓.๐ มูลนิธิสร้าง

ความเข้าใจเรื่อง

สุขภาพผู้หญิง 

(สคส.)

๔. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

เรือ่งเพศ ในครอบครัวข้าราชการ

ต�ารวจ (จดัอบรมให้กบัข้าราชการ 

ต�ารวจ และครอบครัวต�ารวจ 

ณ บ้านพักสวัสดิการข้าราชการ

ต�ารวจ, บช.ตชด.)

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๐.๘ ๐.๘ ๐.๘ ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาต ิ(รพ.ตร.)



35แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด 

จ�านวนผูเ้ข้าอบรม จ�านวน ๓ รุน่ 

รุ่นละ ๖๐ คน

ค่ำเป้ำหมำย

ปี ๒๕๖๒ : ๑๘๐ คน

ปี ๒๕๖๓ : ๑๘๐ คน

ปี ๒๕๖๔ : ๑๘๐ คน

๒. เพิ่มช่องทางการ

เข้าถึงความรู้ ข้อมูล

ข่าวสาร และบริการ

อนามัยการเจริญพันธุ์

ที่กลุ่มวัยรุ่นและ

เยาวชนสามารถเข้าถึง

ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

๑. โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้ำหมำย :

เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ด้านสิทธิ

อนามยัการเจริญพันธุ ์สุขภาพทางเพศ 

ผ่านสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

หลากหลายรูปแบบ 

ตัวชี้วัด 

จ�านวนครัง้ของผูเ้ข้าถงึสือ่ความรู้

ผ่านกจิกรรมรณรงค์ และสือ่สิง่พิมพ์  

ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Website, 

Facebook, Line, Instagram, 

Application และผ่านสือ่สาธารณะ

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๐.๘ ๐.๘ ๐.๘ สมาคมวางแผน

ครอบครัวแห่ง 

ประเทศไทยฯ 

(สวท)



36 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

เช่น วิทยุ โทรทัศน์

จ�านวน ๓,๖๕๔,๐๐๐ ครั้ง 

ค่ำเป้ำหมำย

ปี ๒๕๖๒ : ๑.๕ ล้านคน /๕ สถาน

สงเคราะห์ /๒๐ สถานศึกษา

ปี ๒๕๖๓ : ๑.๕ ล้านคน/๕ สถาน

สงเคราะห์

ปี ๒๕๖๔ : ๑.๕ ล้านคน/๕ สถาน

สงเคราะห์

๒. โครงการเตรยีมความพร้อมเดก็

และเยาวชนออกสูส่งัคมอย่างเป็นสขุ

เป้ำหมำย :  

เด็กและเยาวชนมีความพร้อม

ออกสูส่งัคมอย่างเป็นสขุ โดยผ่าน

ระบบและกลไกการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในสถานสงเคราะห์ 

ที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ 

โดยการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน

ทั้งภายในและภายนอกสถาน

สงเคราะห์ จากระดับฐานรากสู่

ระดบันโยบายขององค์กร

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๗ ๕.๒ ๕.๘ สมาคมวางแผน

ครอบครัวแห่ง

ประเทศไทยฯ 

(สวท) ร่วมกับ

กรมกิจการเด็ก

และเยาวชนและ

สถานสงเคราะห์ 

๕ แห่ง ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุน

การสร้าง

เสริมสุขภาพ 

(สนบัสนนุงบประมาณ)
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ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด 
๑. เครือ่งมอืเทียบระดบั (Benchmarking) 

จ�านวน  ๒ ชุด (เครื่องมือเทียบ

ระดับและคู่มือระบบคุณภาพ

สถานสงเคราะห์) เพือ่การพฒันา

ศกัยภาพโดยการวัดและเปรียบเทียบ

กระบวนการปฏบิตัสิู่ความเป็นเลิศ 

(Best Practice)

๒. มกีารใช้คู่มอืเพือ่พฒันาระบบ

และกลไกการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในสถานสงเคราะห์

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง

ภาครัฐ เอกชน และภาคประชา

สังคมในพ้ืนที ่ให้เดก็และเยาวชน

มสีขุภาวะที่เหมาะสมตามช่วงวัย

และความพร้อมออกสู่สังคม

เมื่ออายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์

ตามที่กฎหมายก�าหนด  

๓. ร้อยละของบุคลากรในสถาน

สงเคราะห์เข้าร่วมการพัฒนา

ศักยภาพเตรียมความพร้อม



38 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

ตามตัวช้ีวดัในระบบหลัก  ๔ ด้าน คอื

 -  ด้านการเรียนรู้  

 -  ด้านการดแูลสวสัดภิาพ 

และความปลอดภัย 

  -  ด้านนันทนาการ 

  -  ด้านการศึกษาและวิชาชีพ 

๔. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่

เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความ

พร้อมออกสู่สังคมเมื่ออายุครบ 

๑๘ ปีบริบูรณ์ 

๕.๑)  มีเครื่องมือเทียบระดับ 

(Benchmarking) จ�านวน ๒ ชุด 

(คูมื่อเทยีบระดบัและคูมื่อระบบ

คุณภาพสถานสงเคราะห์)

ที่ครอบคลุมเรื่องการประเมิน

ตนเอง (Self-assessment tools) 

๕.๒) มคีูม่อืการพัฒนาบคุลากร

ในระบบบริการหลัก  

(Programmingtools) ๕ โปรแกรม 

เพื่อสนับสนุนการเตรียมความ

พร้อมให้เด็กและเยาวชน  

ออกสู่สังคมได้อย่างเป็นปกติสุข



39แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๓. โครงการเพิม่โอกาสการเข้าถึง

ความรู้และบริการด้านอนามัย

การเจริญพันธุ์และป้องกัน

การติดเชือ้เอชไอวใีนสถานศกึษา

และในชุมชน

เป้ำหมำย :  

ให้วัยรุ่น/เยาวชนในสถานศึกษา 

และชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องความ 

เท่าเทียมทางเพศ สิทธิอนามัย

การเจรญิพนัธุ ์เพศวถีิศกึษา และ

สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพิ่ม

ทางเลอืกในการเข้าถงึความรูแ้ละ 

บรกิารด้านอนามยัการเจรญิพนัธุ์ 

โดย สวท สนับสนุนรูปแบบ

การจัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงรุก

และเชือ่มโยงกบัการให้บรกิารของ

คลินิกเวชกรรม สวท ในพื้นที่

ตัวชี้วัด 

จ�านวนเยาวชนใน ๒๐ สถานศกึษา 

๒๕๖๒ ๐.๔ สมาคมวางแผน

ครอบครัวแห่ง

ประเทศไทยฯ 

(สวท)



40 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๔ ชุมชน จ�านวน ๑๕,๐๐๐ คน 

ได้รบัความรูเ้รือ่งความเท่าเทยีม

ทางเพศ เพศวถิศีกึษา และสทิธิ

อนามัยการเจริญพันธุ์

๔. โครงการวางแผนครอบครัว

และอนามัยการเจริญพันธุ์แบบ

ผสมผสาน (ให้ค�าปรึกษาและให้

บรกิารอนามยัการเจริญพันธุแ์ก่วยัรุ่น

และเยาวชนผ่านคลนิกิเวชกรรม 

สวท ทั้ง ๑๐ แห่งทั่วประเทศ)

๒๕๖๒ ๒๓ ๒๓ ๒๓ สมาคมวางแผน

ครอบครัวแห่ง

ประเทศไทยฯ 

(สวท)

๔. สร้างความร่วมมอืให้

องค์กรสื่อทุกภาคส่วน 

มีการกระตุน้ให้ครอบครวั

และชุมชนสือ่สาร 

เรือ่งเพศเชงิบวกกับวยัรุน่

องค์กรด้านสื่อสาร

มวลชนเข้ามามส่ีวนร่วม

กระตุ้นให้สังคมเห็น

ความส�าคัญของการ

พูดคุยเรื่องเพศ

ในครอบครัว

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่

ตัวชี้วัด

จ�านวนการประชาสัมพันธ์ผ่าน

สื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์

ทกุช่องทางเกีย่วกับ “การป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่”

ค่ำเป้ำหมำย :

ปี ๒๕๖๒ : ๑๕,๐๐๐ ครั้ง

ปี ๒๕๖๓ : ๑๘,๕๐๐ ครั้ง

ปี ๒๕๖๔ : ๒๐,๐๐๐ ครั้ง

๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

(งบประมาณตาม

ภารกิจของกรม

ประชาสัมพันธ์)

กรมประชาสัมพันธ์



41แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด 

จ�านวนการเข้าถึงของประชาชน

ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

ค่ำเป้ำหมำย

ปี ๒๕๖๒ : ๕ ล้านครั้ง

ปี ๒๕๖๓ : ๕.๕ ล้านครั้ง

ปี ๒๕๖๔ : ๖ ล้านครั้ง

๕. ส่งเสริมให้สถาน

ประกอบกิจการจัดให้มี

ข้อมูลข่าวสารและ 

ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์แก่ลูกจ้าง

สถานประกอบกิจการ

ที่ได้รับการส่งเสริม

สวัสดิการเพื่อแรงงาน

ครอบครัวและสังคม

และมีการให้ข้อมูล

ข่าวสารและความรู้

เกี่ยวกับการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์แก่ลูกจ้าง

โครงการส่งเสริมสวัสดิการ

นอกเหนือกฎหมายเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตแรงงาน โดยการ

สร้างการรับรู้แก่สถานประกอบ

กิจการด�าเนินการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่

ของลูกจ้าง

กิจกรรม ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อ

แรงงานครอบครัวและสังคม

- ส่งเสรมิให้สถานประกอบกจิการ

ได้มกีารจดัการให้ความรู ้เกีย่วกบั

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์แก่ลูกจ้าง

๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ - ๐.๒ ๐.๒ กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน



42 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

- ตดิตามผลการด�าเนินงาน 

สถานประกอบกจิการท่ีได้รบัการ 

ส่งเสริมได้มีการจัดให้ความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์แก่ลูกจ้าง 

ตัวชี้วัด

ร้อยละของสถานประกอบกจิการ

ที่ได้รับการส่งเสริมสวสัดกิาร

เพือ่แรงงานครอบครวัและสังคม 

และมีการให้ข้อมูลข่าวสารและ

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์แก่

ลูกจ้าง

(สถานประกอบกจิการทีม่ลีกูจ้าง

ตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไปที่ด�าเนิน

กิจกรรม จ�านวน ๒๗,๕๗๙ แห่ง 

โดยประมาณ)

ค่ำเป้ำหมำย

ปี ๒๕๖๒ : ๓๐ คน

ปี ๒๕๖๓ : ๔๐ คน

ปี ๒๕๖๔ : ๕๐ คน



43แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมบทบำทครอบครัว ชุมชน และสถำนประกอบกิจกำรในกำรเลี้ยงดู สร้ำงสัมพันธภำพ และกำรสื่อสำรด้ำนสุขภำวะทำงเพศของวัยรุ่น

เป้ำประสงค์ที่ ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่

ตัวชี้วัด         ๒.๑ ร้อยละของ อปท. ที่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมบทบาทครอบครัวในการเลี้ยงดูสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 

                        ด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น (ปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐)

          ๒.๒ ร้อยละของ อปท. ที่มีพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐)

มำตรกำรส�ำคัญ 

  ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

  ๒) สร้างความร่วมมือเครือข่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทครอบครัวในการเลี้ยงดูสร้างสัมพันธภาพและการส่ือสาร 

               ด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น



44 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๑. จดัท�าแนวทางปฏบัิติ

ส�าหรับราชการ

ส่วนท้องถิ่นตาม 

มาตรา ๑๐ ภายใต้ 

พ.ร.บ.การป้องกัน 

และแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

พ.ศ. ๒๕๕๙

มีแนวทางปฏิบัติ

ส�าหรับราชการส่วน

ท้องถิ่นในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

๑. โครงการขับเคลื่อนการ

ด�าเนินงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ระดับท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด 

มแีนวทางปฏบิติัส�าหรบัราชการ

ส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ 

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๑.๔ ๑.๔ ๑.๔ ส�านักอนามัย

การเจริญพันธุ์ 

กรมอนามัย

๒. โครงการประเมนิประสทิธภิาพ

ของ อปท. Local Performance   

Assessment (LPA)

ตัวชี้วัด 

ร้อยละ ๙๐ ของ อปท. ที่จัด 

กจิกรรมด�าเนินการหรอืส่งเสรมิ

และสนับสนุนความรักและ

ความอบอุ่นในครอบครัว

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - - - กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิน่



45แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

ค่ำเป้ำหมำย :

ปี ๒๕๖๒ : ร้อยละ ๙๐

ปี ๒๕๖๓ : ร้อยละ ๙๒

ปี ๒๕๖๔ : ร้อยละ ๙๕

๒. ส่งเสริมให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

สนบัสนนุพืน้ท่ีสร้างสรรค์ 

หรือจัดกิจกรรม 

สร้างสรรค์ที่ส่งเสริม

บทบาทของครอบครัว

ในการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่น

มีพื้นที่สร้างสรรค์หรือ

จัดกิจกรรมสร้างสรรค์

ที่ส่งเสริมบทบาทของ

ครอบครวัในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

๑. โครงการขับเคลื่อนการ

ด�าเนินงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ระดับท้องถิ่น

ตัวชี้วัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มพีืน้ทีแ่หล่งเรยีนรู ้การขบัเคลือ่น

การด�าเนินงานการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ 

จังหวัดละ ๑ แห่ง

ค่ำเป้ำหมำย : 

ปี ๒๕๖๒ : ๗๖ แห่ง

ปี ๒๕๖๓ : ๑๕๒ แห่ง

ปี ๒๕๖๔ : ๒๒๘ แห่ง

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๑.๔ ๑.๔ ๑.๔ ส�านักอนามัย

การเจริญพันธุ์ 

กรมอนามัย



46 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๒. โครงการประเมนิประสทิธภิาพ

ของ อปท. Local Performance   

Assessment (LPA) 

- ร้อยละ ๘๐ ของ อปท. ทีมี่ลานกฬีา/

สนามกีฬา เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้ใน

การแข่งขนักฬีาหรอืออกก�าลงักาย

ค่ำเป้ำหมำย

ปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๘๐

ปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๘๒

ปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๘๕

- ร้อยละ ๗๕ ของ อปท.ที่จัดให้

มีกิจกรรมหลักเพื่อการส่งเสริม

กีฬา ดังนี้

    - การบรหิารจัดการส่งเสรมิกีฬา 

    - จัดให้มีอุปกรณ์กีฬาและ

อุปกรณ์การออกก�าลังกาย

   - การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

การเล่นกีฬา/ออกก�าลังกาย

ค่ำเป้ำหมำย 

ปี ๒๕๖๒ : ร้อยละ ๗๕ 

ปี ๒๕๖๓ : ร้อยละ ๘๐ 

ปี ๒๕๖๔ : ร้อยละ ๘๐ 

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - - - กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น



47แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
 

พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ที่มีคุณภำพและเป็นมิตร



48 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)



49แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

ตำมพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ที่มีคุณภำพและเป็นมิตร

เป้ำประสงค์ที่ ๑ ระบบบริการสุขภาพมีความเป็นมิตรกับวัยรุ่น

ตัวชี้วัด

 ๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของวัยรุ่นที่ได้รับบริการสุขภาพที่เป็นมิตร (ปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) 

 ๑.๒ ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่น 

               และเยาวชน (Youth Friendly Health Services: YFHS) (ปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐)  

 ๑.๓ มีโรงพยาบาลนอกสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นแบบในการจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ด�าเนินการตามมาตรฐาน 

               บริการสุขภาพที่เป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (ปี ๒๕๖๔ อย่างน้อย ๑๐ แห่ง)

มำตรกำรส�ำคัญ 

 ๑) พัฒนาและส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่นและเยาวชน ในและนอกสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 ๒) พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ ทีมสหวิชาชีพ ในการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่นและเยาวชน รวมทั้งบริการคุมก�าเนิดส�าหรับวัยรุ่น

 ๓) พัฒนาเครือข่ายบริการตามทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่น

 ๔) พัฒนาระบบการให้การปรึกษา/ช่วยเหลือ/ส่งต่อ/รับเรื่องร้องเรียน

 ๕) สร้างการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นและเยาวชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตร

ยุทธศำสตร์ที่ ๓



50 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๑. พัฒนาระบบบริการ

ให้ค�าปรกึษาและบรกิาร

อนามัยการเจริญพันธุ์

ที่ได้มาตรฐาน 

(พ.ร.บ.มาตรา ๗ (๒) ) 

ในการดูแล ช่วยเหลือ 

ส่งต่อ และป้องกัน

การตั้งครรภ์ซ�้ารวมถึง

บริการให้การปรึกษา

ทางเลือกการยุติการ

ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

บนพื้นฐานของข้อมูล

เชิงประจักษ์ และโดยที่

วัยรุ่น มีส่วนร่วม

ในการพัฒนา

มีระบบบริการให้

ค�าปรึกษาและบรกิาร

อนามยัการเจรญิพนัธุท์ี่

ได้มาตรฐาน  

๑. โครงการส่งเสริมการจัด

บริการสุขภาพที่เป็นมิตรและ

พัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัย

การเจรญิพนัธุใ์นวยัรุน่และเยาวชน

๑.๑ พฒันามาตรฐาน YFHS

และแนวทางการก�ากับติดตาม

โรงพยาบาลส�าหรับศูนยอ์นามัย

และส�านักงานสาธารณสุขจงัหวัด

ในการขับเคลือ่นการด�าเนนิงานตาม

พระราชบญัญตักิารปอ้งกนัและ

แก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๒ พัฒนาโรงพยาบาล

สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขให้ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน YFHS 

๑.๓ พฒันาศนูย์อนามัยที ่๑ - ๑๒ 

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

(สสม. )  ศูนย ์พัฒนาอนามัย 

กลุม่ชาตพินัธ์ุฯ (ศอช.) และจังหวดั 

ให้มีการก�ากับติดตาม

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๑.๘๕ ๓.๐ ๓.๐ - ส�านักอนามัย

การเจริญพันธุ์  

กรมอนามัย

- ส�านักโรคเอดส์ 

วณัโรค และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ 

กรมควบคุมโรค

- สถาบันสุขภาพ

จิตเด็กและวัยรุ่น

ราชนครินทร์ 

กรมสุขภาพจิต



51แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

การจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร

ส�าหรับวัยรุ่นและเยาวชน

ตามมาตรฐาน YFHS เพื่อการ

ด�าเนินงานให้มีความต่อเนื่อง

และยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์

การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ 

พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ตามพ.ร.บ. 

การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙

๑.๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากร                 

ผู้ให้บริการที่เป็นมิตรส�าหรับ 

วัยรุ่นและเยาวชนทั้งในและ

นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เป้ำหมำย : 

ร้อยละโรงพยาบาลสังกัด

ส�านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการ

สุขภาพที่เป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่น

และเยาวชน (ยอดสะสม)

ปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๐



52 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๒. โครงการพัฒนาระบบการให้

การปรึกษา/ช่วยเหลือ/ส่งต่อ/

รบัเร่ืองร้องเรยีนในผูห้ญิงที่

ตัง้ครรภ์ไม่พร้อมผ่านสายด่วน 

๑๖๖๓ และแฟนเพจ ๑๖๖๓

เป้ำหมำย : 

จ�านวนผู้รับบริการสายด่วนให้

ค�าปรึกษาท้องไม่พร้อม ๑๖๖๓ 

ปี ๒๕๖๒

- โทรศัพท์ ๑๔,๔๐๐ คน

- เพจ ๗,๒๐๐ คน

ปี ๒๕๖๓

- โทรศัพท์ ๑๔,๔๐๐ คน

- เพจ ๗,๒๐๐ คน

๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ๑๐.๔ ๙.๐๕ - มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

๓. บริการวางแผนครอบครัว 

และอนามัยการเจริญพันธุ์แบบ

ผสมผสาน

๓.๑ จัดบริการ One Stop 

Services ให้ความรู้ ข้อมูล

ข่าวสาร ให้การปรึกษาและให้

บริการอนามัยการเจริญพันธุ์

๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ๒๓ ๒๓ ๒๓ สมาคมวางแผน

ครอบครัว                

แห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์

สมเดจ็พระศรนีครนิ 

ทราบรมราชชนนี 

(สวท)



53แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

รวมทั้งบริการบริการยุติการ

ต้ังครรภ์ทีเ่ป็นมติรและปลอดภยั

๓.๒ ส่งต่อวัยรุ่นที่ประสบปัญหา

การตั้งครรภไ์ปยังหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือ

๓.๓ พัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะ

ในการให้การปรึกษา และให้

บริการกับกลุ่มวัยรุ่น       

โดยคลินกิเวชกรรม 

สวท ทั่วประเทศ 

๑๐ แห่ง คือ 

•กรงุเทพมหานคร 

๓ แห่ง (ดินแดง

บางเขนและ

ปิ่นเกล้า)

•ภาคใต้ ๒ แห่ง 

(จังหวัดภูเก็ตและ

สงขลา)

•ภาคเหนอื ๓ แห่ง 

(จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงรายและ

ล�าปาง)

•ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ๒ แห่ง 

(จังหวัดขอนแก่น

และอุบลราชธานี)



54 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๔. โครงการพัฒนาเครือข่าย

บรกิารตามทางเลอืกทีป่ลอดภยั

และเป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่นและ

ผูห้ญงิทีต่ัง้ครรภ์ไม่พร้อมรองรับ

สายปรกึษาท้องไม่พร้อม ๑๖๖๓

๔.๑ จดัการประชมุสามญัประจ�าปี

เครือข่ายอาสา RSA และการประชมุ

วิชาการเครือข่ายอาสา RSA 

รายภูมิภาค

๔.๒ จัดส่งสมาชิกในเครือข่าย

อาสา RSA เข้ารับการพัฒนา 

ศกัยภาพเพือ่น�าไปพฒันาบรกิาร

ที่เกี่ยวข้อง

เป้ำหมำย :

จ�านวนแพทย์อาสาส่งต่อยุติ

การต้ังครรภ์ (Referral system 

for Safe Abortion : RSA) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

ปี ๒๕๖๑ = ๑๒๒ คน

ปี ๒๕๖๒ = ๑๓๔ คน

ปี ๒๕๖๓ = ๑๔๗ คน

ปี ๒๕๖๔ = ๑๖๒ คน

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๑.๔ ๑.๔ ๑.๔ ส�านักอนามัย

การเจริญพันธุ์ 

กรมอนามัย



55แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๕. โครงการยุติการตั้งครรภ์ที่

ปลอดภัยทางการแพทย์ด้วยยา

ในระบบบริการสุขภาพ 

๕.๑ การขึ้นทะเบียนการใช้ยา

ยุติการตั้งครรภ์

๕.๒ สนบัสนนุยายุตกิารตัง้ครรภ์

ให้หน่วยบริการ

๕.๓ ระบบรายงานการยุติ

การตั้งครรภ์โดยการใช้ยา

เป้ำหมำย :

จ�านวนหน่วยบรกิารทีข่ึน้ทะเบยีน

ใช้ยาและเบิกยายุติการตั้งครรภ์ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี

ปี ๒๕๖๑ = ๙๑ แห่ง

ปี ๒๕๖๒ = ๑๐๐ แห่ง

ปี ๒๕๖๓ = ๑๑๐ แห่ง

ปี ๒๕๖๔ = ๑๒๑ แห่ง

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๒.๘ ๔.๐ ๔.๐ ส�านักอนามัย

การเจริญพันธุ์ 

กรมอนามัย

๖. มสีายด่วนให้ค�าปรกึษาปัญหา

สุขภาพจิต ๑๓๒๓ และให้ค�าปรึกษา

ออนไลน์ผ่าน Facebook สายด่วน

สุขภาพจิต ๑๓๒๓

๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ๑๐ ๑๒.๒ ๑๒.๒ กรมสุขภาพจิต



56 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๗. โครงการพัฒนาระบบบริการ

ศูนย์พึ่งได้ 

๗.๑ สนับสนุนงบประมาณใน

การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบ

บริการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระท�า

รุนแรงและผู้ที่ประสบปัญหา

การตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค์ ให้กบั 

สสจ.รพศ./รพท.และรพช.

๗.๒ การรวบรวมสถติข้ิอมลูเดก็

และผู้หญงิทีต่ัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค์

ที่มารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ 

เป้ำหมำย :

จ�านวนเดก็และผู้หญงิทีต้ั่งครรภ์

ไม่พึงประสงค์ที่มารับบริการ

ที่ศูนย์พึ่งได้

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๒๐.๐ ๒๐.๐ ๒๐.๐ กองบริหารการ

สาธารณสุข

๘. พัฒนาบริการสุขภาพที่เป็น

มิตรส�าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 

ในสถานบริการนอกสังกัด

ส�านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ - ส�านักอนามัย

การเจริญพันธุ์  

กรมอนามัย

- ส�านักโรคเอดส์ 

วัณโรค และ



57แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

เป้ำหมำย

มีโรงพยาบาลนอกสังกัด

ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

เป็นต้นแบบในการจัดบริการ

อนามัยการเจริญพันธ์ที่ด�าเนิน

การตามมาตรฐานบรกิารสุขภาพ

ที่เป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่นและ

เยาวชน ปี ๒๕๖๔ อย่างน้อย 

๑๐ แห่ง

โรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์ 

กรมควบคุมโรค

- สถาบันสุขภาพ

จิตเด็กและวัยรุ่น

ราชนครินทร์ 

กรมสุขภาพจิต

- กรมพินิจและ

คุ้มครองเด็กเเละ

เยาวชน

- ส�านักการเเพทย์ 

กทม.

๒. พัฒนาศักยภาพ

ทีมสหวิชาชีพภายใต้

สถานบริการตาม

พ.ร.บ.มาตรา ๗ (๒)  

ให้มีความเข้าใจและ

มีทัศนคติในเชิงบวกต่อ

เรื่องเพศภาวะและ

เพศวถิขีองวัยรุ่น ทัง้การให้

ค�าปรึกษาและการให้

บริการด้านสาธารณสุข

ทีมสหวิชาชพีมศีกัยภาพ

ในการให้ค�าปรึกษา

และการให้บรกิารด้าน

สาธารณสขุ

๑. โครงการอบรมให้บริการฝังยา

คมุก�าเนิด ส�าหรับพยาบาล

เป้ำหมำย :

จ�านวนครั้งในการจัดอบรมให้

บริการฝังยาคุมก�าเนิดส�าหรับ

พยาบาล 

ปี ๒๕๖๒ = ๕ ครั้ง / ๑๐๐ คน

ปี ๒๕๖๓ = ๕ ครั้ง / ๑๐๐ คน

ปี ๒๕๖๔ = ๕ ครั้ง / ๑๐๐ คน

๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ๐.๕ ๑.๐ ๑.๐  กรมอนามัย



58 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๒. โครงการพฒันาคณุภาพบรกิาร

หน่วยบริการเพื่อลดการตีตรา

และเลือกปฏิบัติ

๒๕๖๒ ๑.๐ - - ส�านักโรคเอดส์ 

วณัโรค และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์  

กรมควบคุมโรค

๓. พัฒนาศักภาพบุคลากร 

ผูป้ฏบิตังิานด้านการให้ค�าปรกึษา

ทางเลือกท้องไม่พร้อมและ

เครือข่ายการส่งต่อ   

๓.๑ การผลิตวิทยากร หลักสูตร

การอบรมให้ค�าปรึกษาทางเลือก

แบบเสริมพลังแก่ผู้ให้ค�าปรึกษา

ผู้ท้องไม่พร้อม 

(Option Counseling Training)

๓.๒ การพฒันาศกัยภาพบคุลากร

ผูป้ฏบิตังิานด้านการให้ค�าปรกึษา

เป้ำหมำย :

ปี ๒๕๖๒ จ�านวนวิทยากรอบรม 

หลักสูตรการให้ค�าปรึกษา

ทางเลือกแบบเสริมพลังแก่ผู้ให ้

ค�าปรึกษาผู้ท้องไม่พร้อม 

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๐.๕ - - มูลนิธิสร้างความ

เข้าใจเรื่องสุขภาพ

ผู้หญิง (สคส.)

ในปี ๒๕๕๘ - 

๒๕๖๐ สคส.จัด

อบรมพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

ผู้ปฏิบัติงานด้าน

การให้ปรึกษา 

ผู้ท้องไม่พร้อม

ทัง้จาก หน่วยงาน

รัฐและเอกชน

ประมาณ ๒๐๐ คน 

ซึ่งไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการ

ขอรับการอบรม 

สคส.จึงจัดท�า

โครงการเพื่อ

ผลิตวิทยากร

ด้านนี้เพิ่มขึ้น



59แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

(Option Counseling Training) 

เพิ่มขึ้น ๑๕ คน

ผู ้ให้ค�าปรึกษา/ให ้บริการ 

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  บุคลากรผู ้ให้

บริการตามพ.ร.บ. มาตรา ๗ (๒) 

จ�านวน ๕๐ คน ได้รับการอบรม

หลักสูตรการให้ค�าปรึกษา

ทางเลือกท้องไม่พร้อมแบบ

เสริมพลัง

• การอบรมฯ เพือ่

พฒันาศักยภาพ 

บุคลากรฯ 

อย่างต่อเนือ่ง 

ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

อยู่ระหว่างการ

ด�าเนินการเพื่อ

ขอสนับสนุน

งบประมาณ

๔. สนับสนุนงบประมาณภายใต้

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาความรุนแรงในเด็กและ

สตรีให้กับสสจ.และรพศ./รพท.

ในการคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติ

งานศูนย์พึ่งได้ของ รพศ./รพท.

และรพช.ไปอบรมหลักสูตรการ

ให้การปรกึษาแบบ Empowering 

จังหวัดละ ๒ คนต่อปี

เป้ำหมำย :

ในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

จ�านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ กองบริหารการ

สาธารณสุข

เป็นหลักสูตร

ทีม่าจากโครงการ

ความร่วมมือ

ระหว่างศูนย์ผูห้ญงิ

เพือ่สนัตภิาพและ

ความยุติธรรม 

แผนงานสขุภาวะ

ผู้หญิงและ

ความเป็นธรรม

ทางเพศศูนย์วิจัย

และฝ ึกอบรม



60 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

ศูนย์พึ่งได้ของรพศ./รพท.และ

รพช.ผ่านการอบรมหลักสูตร

การให้การปรึกษาแบบ 

Empowering Counseling

ด้านเพศภาวะ

และสขุภาพผูห้ญิง 

มหาวิทยาลัย  

ขอนแก่น



61แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ที่มีคุณภำพและเป็นมิตร

เป้ำประสงค์ที่ ๒ วัยรุ่นเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตร

ตัวชี้วัด 

 ๒.๑ ร้อยละของวัยรุ่นที่เข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตร  (ปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐)                                                                                 

 ๒.๒ ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ�้าในหญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี (ปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๓.๕)                                                                                      

 ๒.๓ ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมก�าเนิดได้รับการคุมก�าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)                     

 ๒.๔ จ�านวนของวัยรุ่นที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการยุติการตั้งครรภ์  (ปี ๒๕๖๔ จ�านวนวัยรุ่นที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการยุติการตั้งครรภ์ ลดลงจาก

               ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๕๐) 

 ๒.๕ ร้อยละของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ต่อได้รับการฝากครรภ์และการคลอดอย่างมีคุณภาพ  (ปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)                                       

 ๒.๖ ร้อยละของวัยรุ่นที่คลอดได้รับการดูแลหลังคลอด ๖ สัปดาห์อย่างมีคุณภาพ (ปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)                                                            

 ๒.๗ ร้อยละของวัยรุ่นที่ใช้วิธีการคุมก�าเนิดวิธีใดวิธีหนึ่งในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด (ปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)                                             

 ๒.๘ ความต้องการที่ยังไม่สัมฤทธิ์ส�าหรับการคุมก�าเนิดในวัยรุ่นอายุ ๑๕-๑๙ ปี (ปี ๒๕๖๔ ไม่เกินร้อยละ ๘)

มำตรกำรส�ำคัญ 

 ๑) ส่งเสริมและเพิ่มการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในการรับบริการสุขภาพวัยรุ่น

 ๒) ขยายสถานบริการที่เป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่นและเยาวชน ให้ครอบคลุมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น

 ๓) เพิ่มการเข้าถึงการบริการสุขภาพส�าหรับวัยรุ่นที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ เชิงรุกและเชิงรับ รวมทั้งมีระบบการเชื่อมโยง 

             ส่งต่อระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๑. จดัท�าแนวทางปฏิบัติ

ส�าหรับสถานบริการ

สาธารณสขุแต่ละประเภท 

ตามมาตรา ๗ ภายใต้ 

พ.ร.บ.การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์

ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง

ปฏบัิตงิาน เพ่ือช่วยเหลอื

วัยรุ่นเมื่อตั้งครรภ์

ปรบัปรงุมาตรฐานบรกิารสขุภาพ

ทีเ่ป็นมติรส�าหรบัวยัรุ่นและเยาวชน

ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน

องค์การอนามัยโลก

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ส�านักอนามัย

การเจริญพันธุ์

กรมอนามัย

๒. เพิม่สทิธิประโยชน์

ในการเข้ารับบริการ

สุขภาพของวัยรุ่น

มีการก�าหนดสิทธิ

ประโยชน์ที่เอื้อในการ

รับบริการสุขภาพของ

วัยรุ่น

๑. โครงการป้องกันการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น

  - สนบัสนนุค่าบรกิารคมุก�าเนิด

ชนิดกึ่งถาวร คือ

  *ห่วงอนามยั ในอตัรา ๘๐๐ บาท 

ต่อราย

  *ฝังยาคุมก�าเนิด ในอัตรา 

๒,๕๐๐ บาทต่อราย

เป้ำหมำย : 

จ�านวนวัยรุ่นเข้าถึงบริการ

คุมก�าเนดิกึง่ถาวรโดยการใส่

ห่วงอนามยั หรือฝังยาคมุก�าเนดิ  

ปี ๒๕๖๒ = ๔๔,๐๐๐ ราย

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๑๑๐ ๑๑๐ ๑๑๐ ส�านักงานหลัก

ประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.)



63แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๒.  โครงการป ้องกันการยุต ิ

การตั้งครรภท์ี่ไม่ปลอดภัย

   - สนับสนุนค่าบริการป้องกัน

การยตุกิารตัง้ครรภ์ทีไ่ม่ปลอดภัย 

ในอัตรา ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

ต่อราย

เป้ำหมำย : 

จ�านวนวัยรุ่นเข้าถึงบริการยุติ

การตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย 

ปี ๒๕๖๒ = ๒๒,๐๐๐ ราย

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๖๖ ๖๖ ๖๖ ส�านักงานหลัก

ประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.)

๓. เพิม่การเข้าถงึบรกิารคมุก�าเนดิ 

ทางเลือกเมือ่ท้องไม่พร้อม โดยใช้

สื่อ Social media

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ มูลนิธิแพธทูเฮลท์

๓. ขยายสถานบริการ

ที่เป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่น

และเยาวชน ให้ครอบคลมุ

ถึงภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคมและ

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับวัยรุ่น

มีสถานบริการที่เป็น

มิตรส�าหรับวัยรุ่นและ

เยาวชนเพิ่มมากขึ้น

๑. โครงการพฒันาเครือข่ายบรกิาร

ตามทางเลือกที่ปลอดภัยและ

เป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่นและผู้หญิง

ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

๑.๑ แสวงหาหน่วยบริการและ

อาสา RSA เพือ่ปรกึษาส่งต่อ 

การกระจายยาและการให้บรกิาร

ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย 

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ส�านักอนามัย

การเจริญพันธุ์ 

กรมอนามัย



64 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๑.๒ สนบัสนนุให้เครอืข่ายอาสา 

RSA ในระดับภูมิภาค ได้มีเวที

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์

การด�าเนินงาน

๑.๓ สนับสนุนผู้ประสานงาน

เครือข่ายอาสา RSA ภูมิภาค

จัดการเยี่ยมหน่วยบริการใหม่

และหน่วยบรกิารเดมิ เพ่ือชกัชวน

เข้าเป็นเครือข่ายส่งต่อบริการ 

สร้างขวัญก�าลังใจและช่วย

แก้ไขปัญหาหน่วยบริการให้กับ

ผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่

๑.๔ จัดการแลกเปล่ียนทางวชิาการ

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

ยตุกิารต้ังครรภ์ เสวนากรณศีกึษา

เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการให้

กับแพทย์และผูใ้ห้บรกิารสขุภาพ

เป้ำหมำย : 

จ�านวนแพทย์อาสาส่งต่อ 

ยุติการตั้งครรภ์ (Referral 

system for Safe Abortion : RSA) 
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ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

ปี ๒๕๖๑ = ๑๒๒ คน

ปี ๒๕๖๒ = ๑๓๔ คน

ปี ๒๕๖๓ = ๑๔๗ คน

ปี ๒๕๖๔ = ๑๖๒ คน

จ�านวนหน่วยบรกิารทีข่ึน้ทะเบยีน

ใช้ยาและเบิกยายุติการตั้งครรภ์ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี

ปี ๒๕๖๑ = ๙๑ แห่ง

ปี ๒๕๖๒ = ๑๐๐ แห่ง

ปี ๒๕๖๓ = ๑๑๐ แห่ง

ปี ๒๕๖๔ = ๑๒๑ แห่ง

๒. การด�าเนินงานพ้ืนท่ีปฏิบัติ

การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 

ซึ่งมรีปูแบบ “ศนูย์บริการทีเ่ป็นมติร” 

ในชุมชน โดยภาคประชาสังคมที่

ประสานความร่วมมือกับ

ภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับ

เป้ำหมำย:

พืน้ท่ีต้นแบบชมุชนสร้างเสริม

สุขภาวะทางเพศพร้อมเป็น

แหล่งเรยีนรูก้ารท�างานเพือ่ขยายผล

๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ๐.๔ มูลนิธิสร้างความ

เข้าใจเรื่องสุขภาพ

ผู้หญิง (สคส.)

อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการขอ

ทุนสนับสนุน

ต่อเนื่องในปี 

๒๕๖๓ - ๒๕๖๔



66 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๓. สร้างเครือข่ายหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ภาครัฐ เอกชน

และร้านยา ผ่าน lovecarestation

๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ มูลนิธิแพธทูเฮลท์

๔. สนับสนนุและส่งเสรมิ

ให้สถานบรกิารสาธารณสขุ

มีและใช้เวชภัณฑ์

วางแผนครอบครวัด้วย

เทคโนโลยทีี่หลากหลาย

ทันกับปัญหาและ

ครอบคลุมระบบ

ประกนัสขุภาพทกุระบบ

จ�านวนสถานบริการ

สาธารณสุขมีและใช้

เวชภัณฑ์วางแผน

ครอบครัวด้วยเทคโนโลยี

ทีห่ลากหลายทันกับ

ปัญหาและครอบคลุม

ระบบประกนัสขุภาพ

ทกุระบบเพิ่มขึ้น

๑. การจัดให้ค�าปรึกษาที่

หลากหลายช่องทาง

๑.๑ ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว 

การคุมก�าเนิดผ่านสื่อบุคคล สื่อ

สิ่งพิมพ์ และสื่อสังคมออนไลน์ 

ที่วัยรุ่นสามารถเข้าถึงได้อย่าง

สะดวก 

๑.๒ ให้การปรกึษาและให้บรกิาร

คุมก�าเนิดหลังการให้บริการยุติ

การต้ังครรภ์แก่วัยรุ่น ด้วยวิธี

การคุมก�าเนิดที่เหมาะสมและ

สอดคล้องตามความต้องการ

ของวัยรุ่น

๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ๑๑ ๑๑.๕ ๑๑.๕ สมาคมวางแผน

ครอบครัว  

แห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระศรี

นครินทราบรม

ราชชนนี (สวท) 

โดยคลนิกิเวชกรรม 

สวท ทั่วประเทศ 

๑๐ แห่ง

๒. ให้บรกิารคมุก�าเนดิและวางแผน

ครอบครัวแก่ผู้รับบริการ

ยุติการตั้งครรภ์ทุกรายด้วยวิธีที่

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ สมาคมวางแผน

ครอบครัว แห่ง

ประเทศไทยฯ 

(สวท)



67แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

หลากหลายและสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้รับบริการ

๓. การบริการคมุก�าเนดิและวางแผน

ครอบครัวในกลุม่ทีย่ตุกิารตัง้ครรภ์ 

ตลอดจนให้บรกิารท�าหมันชายฟรี

ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ คลินิกชุมชน

เวชกรรม

สมาคมพัฒนา

ประชากรชุมชน

๔. โครงการส่งเสรมิและสนบัสนนุ

ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น

ให้กับประชากร ๖ กลุ่ม 

๑. ผู้ให้บริการทางเพศ (ทั้งชาย

และหญิง) 

๒. กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย

๓. วยัรุน่/เยาวชน ในสถานศกึษา 

(อายุ ๑๒ - ๒๔ ปี)

๔. วยัรุ่น/เยาวชน นอกสถานศกึษา 

(อายุ ๑๒ - ๒๔ ปี)

๕. กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและ 

ไม่เปิดเผยสถานะ   

๖. ผูม้ารบับรกิารตรวจโรคตดิต่อ

ทางเพศสัมพันธ์

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ส�านักโรคเอดส์ 

วัณโรค และ

โรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์ 

กรมควบคุมโรค
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ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๕. ส่งเสรมิความร่วมมือ

ในการให ้ความรู ้ 

ให้ค�าปรึกษา ให้ข้อมูล

ข่าวสารและความรู้

เกี่ยวกับการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา 

การตั้งครรภใ์นวัยรุ่น

แก่ผู้รับบริการ ซึ่งเป็น

วัยรุ่นอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน เพียงพอ 

ผ่านช่องทางการสือ่สาร

ทีห่ลากหลายและทนัสมยั 

โดยรวมถึงการส่งเสริม

บทบาทของร้านขายยาด้วย

มีช่องทางการสื่อสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่นที่ทันสมัยและ

หลากหลาย

๑. จดัอบรมให้ความรู้ ให้ค�าปรกึษา 

ในชุมชนโรงเรียนและ 

ผู ้ปกครองนักเรียน

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ มูลนิธิแพธทูเฮลท์

๒. การด�าเนินงานพื้นที่ปฏิบัติ

การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 

ที่มีการท�างานให้ความรู ้และ

ค�าปรกึษากบัแกนน�าเยาวชนและ

เยาวชน ผ่านการจดักจิกรรมและ

ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ

ทั้งออฟไลน์และออนไลน์

เป้ำหมำย:

พืน้ทีต่้นแบบชุมชนสร้างเสริม

สุขภาวะทางเพศพร้อมเป็น

แหล่งเรียนรู้การท�างานเพื่อ

ขยายผล

๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ๐.๔ มูลนิธิสร้างความ

เข้าใจเรื่องสุขภาพ

ผู้หญิง (สคส.)

อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการขอ

ทุนสนับสนุน

ต่อเนื่อง ในปี 

๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

๖.  ส่งเสรมิและสนบัสนุน

ให้มกีารสร้างองค์ความรู้ 

นวตักรรม และศกึษาวจิยั

ในการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพทางเพศ

และอนามยัการเจรญิพนัธุ์

มอีงค์ความรู ้นวตักรรม 

และผลการศึกษาวิจัย 

เกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพ

ทางเพศและอนามัย

การเจริญพันธุ์

๑. โครงการเฝ้าระวงัด้านอนามยั

การเจริญพันธุ์

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๒.๘ ๓.๐ ๓.๐ ส�านักอนามัย

การเจริญพันธุ์ 

กรมอนามัย
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ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

องค์ความรู้หรือ

นวัตกรรมเพื่อส่งเสริม

วัยรุ่นเข้าถึงบริการ

สุขภาพทางเพศและ

อนามัยการเจริญพันธุ์ 

พื้นทีต้่นแบบการพฒันา

ระบบบรกิารทีเ่ข้าถงึง่าย

และเป็นมิตรกับวัยรุ่น

๒. ศกึษาช่องว่างการเข้าถงึบรกิาร

สุขภาพทางเพศและอนามัย

การเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น

๒๕๖๓ - ๐.๕ - มูลนิธิสร้างความ

เข้าใจเรื่องสุขภาพ

ผู้หญิง (สคส.)

๓. โครงการส่งเสริมให้วัยรุ่น

เข้าถึงบรกิารสขุภาพและอนามยั

การเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตร

๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ มูลนิธิสร้างความ

เข้าใจเรื่องสุขภาพ

ผู้หญิง (สคส.)

อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการขอ

ทุนสนับสนุน

๗. สนับสนุนให้สถาน

ประกอบกิจการ ชุมชน 

และทุกภาคส่วนที่ 

เกี่ยวข้อง จัดให้มีระบบ

การส่งต่อให้นักเรียน/

ลูกจ้างเข้าถึงบริการให้

ค�าปรึกษาและบริการ

อนามัยการเจริญพันธุ์ 

มีระบบการส่งต่อให้

เข้าถึงบริการให ้

ค�าปรึกษาและบริการ

อนามัยการเจริญพันธุ์

๑. โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งครรภ์

ประสานกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

โดยตรง เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข, 

มูลนิธิแพธทูเฮลท์

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - - - ส�านักการศึกษา 

กทม.

กจิกรรมปรากฏอยู่

ในยทุธศาสตร์ที ่๑ 

เป้าประสงค์ที่ ๒

กลยุทธ์ที่ ๓

โครงการที่ ๓ 

วัยรุ่นในศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัย (กศน.) 

เข้าถงึความรูแ้ละบรกิาร

สุขภาวะทางเพศและ

อนามัยการเจริญพันธุ์

๒. พื้นที่ต้นแบบ กศน.อ�าเภอ 

แม่ออน สร้างเสริมสุขภาวะ

ทางเพศเป็นจุดบรกิารให้ค�าปรึกษา/

ประสานส่งต่อกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและจัดการเรียน

การสอนเรื่องสุขภาวะทางเพศ

๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ๐.๒ มูลนิธิสร้างความ

เข้าใจเรื่องสุขภาพ

ผู้หญิง (สคส.)

พื้นที่ต้นแบบ

เพื่อการศึกษา

ดงูานและขยายผล



70 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๘. ทบทวน ปรับปรุง 

แก้ไขกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ และนโยบาย 

เพื่อเอื้อให้วัยรุ่นเข้าถึง

บริการสุขภาพทางเพศ

และอนามยัการเจรญิพนัธุ์

มกีฎหมาย กฎ ระเบยีบ 

และ นโยบาย ที่เอื้อให้

วัยรุ่นเข้าถึงบริการ

สุขภาพทางเพศและ

อนามัยการเจริญพันธุ์

๑. ผลักดันกฏกระทรวงและ

จัดท�าแนวทางปฏิบัติให้

สอดคล้องกับกฎกระทรวง

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - กระทรวงสาธารณสขุ

- กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์

- กระทรวงแรงงาน

- กระทรวงมหาดไทย

- กระทรวงศึกษาธกิาร

๒. ทบทวนยุทธศาสตร์การป้องกนั

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

– ๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๕๖๔ - กระทรวงสาธารณสขุ

- กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนษุย์

- กระทรวงแรงงาน

- กระทรวงมหาดไทย

- กระทรวงศึกษาธกิาร

๙. ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของวัยรุ่น ในการ

ออกแบบบริการ

ติดตามและประเมินผล

การให้บรกิารสขุภาพ

ทางเพศและอนามัย

การเจรญิพนัธุท์ีเ่ป็นมติร

วัยรุ่นมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบบรกิารสขุภาพ

ทางเพศและอนามัย

การเจรญิพนัธุ ์ท่ีเป็นมิตร 

ตลอดจนการประเมิน

ความพึงพอใจหลัง

รับบริการ

โครงการพัฒนารูปแบบการ

สนับสนุนบทบาทเยาวชนเพื่อ

ติดตามการด�าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ภายใต้พ.ร.บ. 

การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ - มูลนิธิรักษ์ไทย

- UNFPA

- ส�านกังานกองทุน

สนบัสนนุการสร้าง

เสรมิสขุภาพ (สสส.)

- กรมอนามัย



71แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพทำงเพศและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ที่มีคุณภำพและเป็นมิตร

เป้ำประสงค์ที่ ๓  สถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการผนวกการสอนเรื่องการคุมก�าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีการจัดการเรียน การสอน เรื่องการคุมก�าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์  

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๕๐)

มำตรกำรส�ำคัญ 

 ๑) ส�ารวจสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการด�าเนินงานพัฒนาเครือข่ายบริการตามทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่น

 ๒) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเรื่องการคุมก�าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่  สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ๓) เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายช่องทาง : สื่อออนไลน์



72 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๑. ผลักดันให้สถาบัน

อุดมศึกษาด้าน

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

มีการผนวกการสอน

เรื่องการคุมก�าเนิดด้วย

วธิสีมยัใหม่  สทิธอินามัย

การเจริญพันธุ์ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องใน

หลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา 

ด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพ  

มีหลักสูตรการเรียน               

การสอนส�าหรบันกัศกึษา 

ด้านการแพทย์ 

การพยาบาล และการ

สาธารณสุข เพื่อให้

สามารถน�าองค์ความรู้

มาใช้ในการปฏิบัติงาน

ภายหลงัส�าเรจ็การศกึษา

๑. ส�ารวจสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ป็น 

กลุ่มเป้าหมายในการด�าเนินงาน

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - - - ส�านักอนามัย

การเจริญพันธุ์ 

กรมอนามัย

๒. สนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนเรือ่งการคมุก�าเนดิด้วยวธิี

สมยัใหม่ สิทธอินามัยการเจริญพนัธุ์

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - ๑.๐ ๑.๐ ส�านักอนามัย

การเจริญพันธุ์ 

กรมอนามัย

๒. เพิม่ช่องทางการเรยีนรู้

ให้กับนิสิต/นักศึกษา

สามารถเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเองอย่างถูกต้อง

นสิติ/นกัศึกษามช่ีองทาง

การเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง

เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ผ่าน

สื่อออนไลน์  เช่น 

เว็ปไซต์

http://teenact.moph.go.th

http://rh.anamai.moph.go.th

www.lovecarestation.com

เป็นต้น

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ส�านักอนามัย

การเจริญพันธุ์ 

กรมอนามัย



73แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
 

พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือ กำรคุ้มครองสิทธิอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ 

และกำรจัดสวัสดิกำรสังคมในกลุ่มวัยรุ่น



74 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)



75แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

ตำมพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น 

เป้ำประสงค์ที่ ๑ วัยรุ่นตั้งครรภ์ได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งต่ออย่างเป็นระบบ และได้รับการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมโดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของวัยรุ่น

แต่ละราย

ตัวชี้วัด  

 ๑.๑ ร้อยละของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ได้รับความช่วยเหลือได้รับบริการสวัสดิการสังคมที่ตอบสนองต่อความต้องการอย่างเหมาะสม (ปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๙๕)

 ๑.๒ ร้อยละความพึงพอใจของแม่วัยรุ่นที่ได้รับบริการสวัสดิการทั้งก่อนและหลังคลอด (ปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๘๐)

 ๑.๓ ร้อยละของเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นและครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเองได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม (ปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๘๐)

 ๑.๔ ร้อยละของแม่วัยรุ่นตั้งครรภ์ที่ยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจนที่ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๑๐๐)

มำตรกำรส�ำคัญ 

 ๑)   ก�าหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสมและสอดคล้อง 

             กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

 ๒) บูรณาการและระดมความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 ๓) เพิ่มและพัฒนาช่องทางการรับบริการ การช่วยเหลือและการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึง และได้มาตรฐาน

 ๔) พัฒนาระบบการจัดหาครอบครัวทดแทนให้ได้ตามมาตรฐานสากล

 ๕) พัฒนาศักยภาพแม่วัยรุ่นให้สามารถเลี้ยงดูบุตรและท�าหน้าที่ตามบทบาทได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย

                   

ยุทธศำสตร์ที่ ๔
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ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๑. พัฒนาระบบการจัด

สวัสดิการสังคมที่

เหมาะสม เพือ่ตอบสนอง

ต่อความต้องการของ

พ่อแม่วัยรุ่นทั้งก่อน

และหลังคลอดบุตร

มีการพัฒนาระบบการ

จัดสวัสดิการสังคมและ

กลไกการเข้าถึงส�าหรับ

วัยรุ่นที่ต้องการรับ

สวัสดิการ

การประสานส่งต่อเพื่อปรึกษา

การตัง้ครรภ์และการปรกึษาทางเลือก

- รับเรื่องผ่านสายด่วน ๑๓๐๐ 

Walk in Social Media

- การให้ค�าปรกึษาผ่านสายด่วน 

๑๖๖๓

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - ศูนย์ช่วยเหลือ

สังคม

- มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

๒. การจัดท�าแนวทาง

ปฏิบัติด้านการจัด

สวัสดิการสังคมที่

เกีย่วข้องกบัการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

มแีนวทางปฏบิตัสิ�าหรบั

บุคลากรด้านการ 

จัดสวัสดิการสังคม

การจัดสวัสดิการสังคมส�าหรับ

แม่วยัรุ่นและครอบครวัในชุมชน 

๗๖ จังหวัด ๒๒๘ ต�าบล 

  - บูรณาการการจัดสวัสดิการ

สังคมส�าหรับแม่วัยรุ่นและ

ครอบครัว ใน ๔ มิติ ได้แก่  

มิติด้านสุขภาพกายจิต/มิติด้าน

เศรษฐกิจ/มิติด้านสังคม/ 

มติด้ิานการศกึษา เพ่ือให้แม่วยัรุน่

และครอบครัวได้รับการจัด 

สวัสดิการที่เหมาะสมและ 

เพียงพอส ่งผลให ้แม ่วัยรุ ่น 

มีศักยภาพในการเลี้ยงดูบุตรให้

มีพัฒนาการสมวัย

๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ๓.๓๖ - กองคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน

กรมกิจการเด็ก

และเยาวชน

- ๔ กระทรวงหลัก

(อปท. /รพ.สต./

แรงงานจังหวัด/

ศึกษาธิการ

จังหวัด/บพด./

สสจ./และ

หน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้อง) 



77แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้

เกิดการบูรณาการ 

การจัดสวัสดิการ 

ทางสังคมส�าหรับ

แม่วัยรุ่นและครอบครัว

แม่วยัรุน่และครอบครวั

ได้รับการจัดสวัสดิการ

อย่างเหมาะสมโดย

ค�านึงถึงประโยชน์

สูงสุดของแม่วัยรุ่น

แต่ละราย

การส�ารวจความพึงพอใจของ

แม่วยัรุ่นทีไ่ด้รับการจดัสวสัดกิาร

สังคม

เป้ำหมำย :  

ปี ๒๕๖๒ = ร้อยละ ๗๐

ปี ๒๕๖๓ = ร้อยละ ๗๕

ปี ๒๕๖๔ = ร้อยละ ๘๐

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - - - - กองยุทธศาสตร์

และแผนงาน

- บ้านพักเด็กและ

ครอบครัว

กรมกิจการเด็ก

และเยาวชน

๔ . จัดหาครอบครัว

ทดแทนให้กับบุตรของ

มารดาที่ตั้งครรภ์ใน 

วัยรุ่น

มีระบบการจัดหา

ครอบครัวทดแทนที่ได้

ตามมาตรฐาน

๑. โครงการจัดหาครอบครัว

บุญธรรม

๒. โครงการจัดหาครอบครัว

อุปถัมภ์

เป้ำหมำย :  

ปี ๒๕๖๒ = ร้อยละ ๗๐

ปี ๒๕๖๓ = ร้อยละ ๗๕

ปี ๒๕๖๔ = ร้อยละ ๘๐

เป็นโครงการ

ต่อเนื่อง

เป็นโครงการ

ต่อเนื่อง

- - - - ศูนย์อ�านวยการ

รับเด็กเป็นบุตร 

บุญธรรม

กรมกิจการเด็ก

และเยาวชน

๕. ส่งเสรมิศักยภาพของ

แม่วัยรุ่นในการเลี้ยงดู

บุตรและท�าหน้าที่ตาม

บทบาทได้อย่างเหมาะสม

แม่วัยรุ่นมีศักยภาพ 

สามารถเลี้ยงดูบุตร

และท�าหน้าที่ตาม

บทบาทได้อย่างเหมาะสม

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อ

การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เป้ำหมำย :  

ปี ๒๕๖๒ = ร้อยละ ๑๐๐

ปี ๒๕๖๓ = ร้อยละ ๑๐๐

ปี ๒๕๖๔ = ร้อยละ ๑๐๐

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - - - ศูนย์ปฏิบัติการ

โครงการเงนิอุดหนนุ

เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก

แรกเกิด

กรมกิจการเด็ก

และเยาวชน
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ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น 

เป้ำประสงค์ที่ ๒ สภาเด็กและเยาวชนสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป็นแกนน�าป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ตัวชี้วัด  ร้อยละของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดที่เป็นแกนน�าป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  (ปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๑๐๐)

มำตรกำรส�ำคัญ 

 ๑) ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายแกนน�าเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 ๒) พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้เป็นต้นแบบและสามารถขยายกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 



79แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๑. ส่งเสรมิและสนบัสนนุ

ให้สภาเด็กและเยาวชน

เป็นแกนน�าในการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

๒. ส่งเสรมิและสนบัสนนุ

ให้สภาเด็กและเยาวชน

มกีจิกรรมเพือ่ประโยชน์

ในการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่น

มสีภาเดก็และเยาวชน/

เครอืข่ายเดก็และเยาวชน

เป็นแกนน�าในการป้องกนั

และป้องกันปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

มโีครงการกจิกรรม

ส�าหรับเดก็และเยาวชน

ในการด�าเนินงาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น

กิจกรรมที่ ๑ สร้างเครือข่ายเด็ก

และเยาวชน (DJ Teen) ป้องกนั

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวยัรุน่ ๗๗ จงัหวดั/๓๘๕ อ�าเภอ 

โดยการสื่อสารรณรงค์ป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น ใน ๓ รูปแบบ คือ 

 ๑) สื่อวิทยุกระจายเสียง/เสียง

ตามสาย 

 ๒) สื่อพื้นบ้านผ่านวัฒนธรรม

ประเพณี ศิลปะการแสดงท้องถิ่น 

 ๓) สื่อออนไลน์ เช่น หนังสั้น 

คลิปวีดิโอ เพจ เฟซบุ๊ก

กิจกรรมที่ ๒ โครงการถนน 

เด็กเดิน เพื่อสนับสนุนสภาเด็ก

และเยาวชน เครือข่ายเด็กและ

เยาวชน รวมทั้งภาคีเครือข่าย 

ที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมใน 

การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

และพัฒนาชุมชนของตนเอง 

โดยจัดพื้นที่สร้างสรรค์ให้

 ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - - - - กองคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน

กรมกิจการเด็ก

และเยาวชน

- สวท.จังหวัด/

วิทยุชุมชนท้องถิ่น

- บ้านพักเด็กและ

ครอบครัว

- องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

- สภาเด็กและ

เยาวชน

- วฒันธรรมจังหวดั

-ปราชญ์ชาวบ้าน

- พมจ.

- หน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

- พอช.
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ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

เด็กและเยาวชนแสดงออกถึง

วัฒนธรรม ประเพณีท ้องถิ่น 

การรณรงค์ สร้างความตระหนัก

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

ออกบูธนิทรรศการแสดงผลงาน

พร้อมจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ของเด็กและเยาวชน



81แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ 
 

ส่งเสริมกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรฐำนข้อมูล งำนวิจัย และกำรจัดกำรควำมรู้



82 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)



83แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

ตำมพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรฐำนข้อมูล งำนวิจัย และกำรจัดกำรควำมรู้

เป้ำประสงค์ที่ ๑ มีศูนย์กลางฐานข้อมูลที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด

 ระดบัความส�าเร็จของการมฐีานข้อมูล  (พ.ศ. ๒๕๖๔ : มีข้อมูลตวัช้ีวดัตามยุทธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุน่ ครบถ้วนทุกตัวช้ีวัด) 

มำตรกำรส�ำคัญ 

 ๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศที่สามารถติดตามประเมินผลการด�าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

 ๒) จัดตั้งศูนย์กลางในการเก็บและรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ และจัดให้มีคณะท�างานด้านข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้ 

             เป็นการเฉพาะเพื่อส่งเสริมการจัดการข้อมูล ความรู้ และงานวิจัย

 ๓) การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับแจกแจงถึงรายจังหวัด และอ�าเภอ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในรายพื้นที่ได้อย่างถูกต้องแม่นย�า

                   

ยุทธศำสตร์ที่ ๕



84 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๑. พัฒนาระบบฐาน

ข้อมูลและระบบ

สารสนเทศที่เป็น

เอกภาพและปรับปรุง

ให้มีความถูกต้อง  

ครบถ้วน และมีข้อมูล

ที่เป็นปัจจุบัน

๑. มีระบบฐานข้อมูล 

ท่ีมคีวามถูกต้องครบถ้วน 

และมีข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบัน

๒. ระบบฐานข้อมูล 

มีความเป็นมิตรกับ 

ผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึง

ได้ง่าย และสามารถ

จ�าแนกลงรายละเอียด

ได้ถึงระดับพื้นที่ 

๑. ประชุมคณะท�างาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพื่อวิเคราะห์

และจัดท�าแผนผังตัวชี้วัด  

(Indicator Mapping) และ

ฐานข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด

ตามยุทธศาสตร์การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ ์

ในวยัรุน่ระดบัชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ๒๕๖๙ ภายใต้พระราชบญัญตัิ

การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

จ�านวน ๒ ครั้ง

๒. พัฒนาระบบฐานข้อมลูกลาง                  

ที่มีข้อมูลตัวชี้วัดครอบคลุม                   

ทุกยุทธศาสตร์ฐานข้อมูลที่

เกีย่วกบัการต้ังครรภ์ การคลอด 

และการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

๐.๐๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

๐.๐๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

๐.๐๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

กรมอนามัย ร่วม

กับ ส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ ส�านัก

นโยบายและ

ยุทธศาสตร์/กอง

ยุทธศาสตร์และ

แผนงาน 

กระทรวง พม. 

กระทรวงสาธารณสขุ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

กระทรวงมหาดไทย 

และ กระทรวงแรงงาน

กรมอนามัย



85แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๓. จัดเกบ็ข้อมลูตวัช้ีวดั

ตามยุทธศาสตร ์

การป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาการตั้งครรภ ์

ในวัยรุ่น

๓. ด�าเนินงานเฝ้าระวัง

พฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ

การติดเชือ้เอชไอว ี/เอดส์ ปีละ ๑ คร้ัง

๔. โครงการเฝ้าระวังด้านอนามัย

การเจริญพันธุ์

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

๒.๕

๒.๘

๒.๕

๓ 

๒.๕

๓

ส�านักระบาดวิทยา 

กรมควบคุมโรค

ส�านักอนามัย

การเจริญพันธุ์  

กรมอนามัย

๒. ส่งเสริมให้มี

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในระดับแจกแจง 

เพื่อสามารถวิเคราะห์

สาเหตุ และระบุ

กลุ่มวัยรุ่นที่มีความ

เปราะบางสูงกว่าวัยรุ่น

กลุ่มอื่นๆ เพื่อน�าไปสู่

การปรับปรุงกลยุทธ์ได้

อย่างเหมาะสม

มีข้อมูลในระดับที่

สามารถแจกแจงได้ถึง

ระดับจังหวัดในตัวชี้วัด

อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ 

ภายใน พ.ศ.๒๕๖๔

๑.  โครงการเฝ้าระวังด้าน

อนามัยการเจริญพันธุ์

๒. จัดหานักสถิติเพื่อด�าเนินงาน

รวบรวม น�าเข้าข้อมูล วิเคราะห์

และแจกแจงข้อมูลที่มีความ

ส�าคัญในการติดตามสถานการณ ์

และประเมินผลการด�าเนินงาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

๓.๐

๐.๒๑๖

๓.๐

๐.๒๑๖

๓.๐

๐.๒๑๖

ส�านักอนามัย

การเจริญพันธุ์ 

กรมอนามัย 

กรมอนามัย

เป็นโครงการ

เดิมในกลยุทธ์

ที่ ๑



86 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๓. ประสานกบัส�านกังาน

สถิติแห่งชาติและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการจดัเก็บข้อมูลตวัช้ีวดั 

(โดยกระทรวงและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสนอตัวชี้วัดที่ต้องการ

จัดเก็บ)

มีการจัดท�าบันทึก 

ข้อตกลงกับหน่วยงาน

เจ้าภาพในการจัดเก็บ

ข้อมูลตัวชี้วัดตาม

ยุทธศาสตร์การป้องกัน

และแก้ไขปัญหา 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

การส�ารวจสถานการณ์เด็กและ

สตรใีนประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒              

(MICS ๖)

๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ๑๕.๖ ๒.๕ - ส�านักงานสถิต ิ

แห่งชาติ

๔. จัดให้มหีน่วยงานกลาง 

(Clearing house) และ

คณะท�างานท�าหน้าที่

ประสานการจัดเก็บ 

รวบรวม บูรณาการ 

วิเคราะห์ และเผยแพร่

ข ้อมูล เพื่อใช ้ในการ

ติดตามความก้าวหน้า

ของยุทธศาสตร์ได้

อย่างเป็นระบบ

มีหน่วยงานกลาง 

ในการบูรณาการ 

การจดัเกบ็ข้อมลูตวัชีว้ดั

และข้อมูลทุกด้านใน

การติดตามความก้าวหน้า

ของยทุธศาสตร์ได้รับ

การตรวจสอบตดิตาม 

อย่างเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ

๑. การประชุมคณะท�างานด้าน

ข้อมูล และมีการประชุมหารือ

แลกเปลี่ยน และติดตามตัวชี้วัด

ในแต่ละเป้าประสงค์

๒. ตดิตาม รวบรวม และปรบัปรงุ

ฐานข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้

ยุทธศาสตร์การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ 

จากเจ้าภาพตวัชีว้ดัทกุหน่วยงาน

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - - -

กรมอนามัย

กรมอนามัย ร่วมกับ 

ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ

ส�านักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์/กอง

ยุทธศาสตร์และ

แผนงาน 

กระทรวง พม. 

กระทรวงสาธารณสขุ

เป็นโครงการเดิม

ในกลยทุธ์ ข้อที ่๑



87แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๓. ด�าเนินการเผยแพร ่

ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูล

กลางเพื่อการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและ

น�าไปใชป้ระโยชน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - - -

กระทรวงศกึษาธกิาร 

กระทรวงมหาดไทย 

และ กระทรวง

แรงงาน

กรมอนามัย ร่วม

กับ ส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ ส�านัก

นโยบายและ

ยุทธศาสตร์/กอง

ยุทธศาสตร์และ

เเผนงาน

กระทรวง พม. 

กระทรวงสาธารณสขุ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

กระทรวงมหาดไทย 

และ กระทรวง

แรงงาน
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ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรฐำนข้อมูล งำนวิจัย และกำรจัดกำรควำมรู้

เป้ำประสงค์ที่ ๒ สนับสนุนการท�าวิจัยและการจัดการความรู้และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

 ๒.๑  มีการท�าวิจัยแบบมุ่งเป้า (พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเผยแพร่งานวิจัยในระดับประเทศ อย่างน้อย ๒ เรื่อง) 

 ๒.๒ มีการจัดการความรู้โดยการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ (มีการจัดการความรู้โดยการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                ระดับชาติอย่างน้อย ๑ ครั้ง)

 ๒.๓ มีการถอดบทเรียนและศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในทุกยุทธศาสตร์ (มีการถอดบทเรียนและศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปีละ ๑ ครั้ง)

 ๒.๔ จ�านวนนโยบายระดับชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ใช้งานวิจัยและข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานในการพัฒนา 

               (จ�านวนระดบัชาตใินการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ทีใ่ช้งานวิจยัและข้อมลูเชงิประจกัษ์เป็นฐานในการพฒันา เพิม่ขึน้อย่างน้อยปีละ ๑ เรือ่ง)

 

มำตรกำรส�ำคัญ 

 ๑) รวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 ๒) วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่มีอยู่เพื่อปรับปรุง มาตรการ กลยุทธ์ รวมทั้งแผนงานโครงการต่างๆ 

 ๓) สนับสนุน และด�าเนินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งในระดับเขตและระดับประเทศ เพื่อค้นหา good practice/ best practice

     ในทุกยุทธศาสตร์
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ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๑. ส่งเสริมการท�าวิจัย

เพื่อสร้างข้อมูล 

เชิงประจักษ์ทั้งใน

ระดับพื้นที่และใน

ระดับประเทศ

มีการผลิตและเผยแพร่

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ ์

ในวัยรุ่นอย่างน้อย  

๒ เรื่อง ภายใน 

พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 

ส่งเสริมการวิจัยท�าวิจัย เพื่อ 

การพัฒนางานด้านส่งเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ที่มีประเด็นงานวิจัยในเรื่อง 

การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

๒. ทบทวนสถานการณ ์

การตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ประเทศไทย 

และวิเคราะห์บทบาทของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงาน

ตลอดจน ปัญหา อุปสรรค และ

ช่องว่างของข้อมูล ทั้งในระดับ

ประเทศและระดับพื้นที่ เพื่อน�า

ไปสู่การออกแบบงานวิจัยที่

จ�าเป็น และมีความเร่งด่วน

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

-

-

-

-

-

-

กรมอนามัย ร่วม

กับ หน่วยงาน

องค์กรภาคีเครือ

ข่ายที่เกี่ยวข้อง 

เช่น มูลนิธิเพื่อการ

พัฒนานโยบาย

สุขภาพระหว่าง

ประเทศ (IHPP)  

HITAP ,มหาวิทยาลยั 

กรมอนามัย ร่วม

กับมูลนิธิเพื่อการ

พัฒนานโยบาย

สุขภาพระหว่าง

ประเทศ (IHPP)
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ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๓. โครงการวิจัย การประเมิน

บริการสุขภาพที่เป็นมิตรส�าหรับ

วยัรุน่และเยาวชนในประเทศไทย 

ภายใต้กรอบสุขภาวะวัยรุ่น

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๑.๕ ๑.๐ - กรมอนามัย

๒. พัฒนาความร่วมมือ

กับแหล่งทุนทางด้าน

วิจัยในการก�าหนด

ประเด็นการวิจัยใน

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

มีทุนสนับสนุนการวิจัย

ในเรื่องที่เกี่ยวกับ 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาการ

ข้อเสนอ/โครงการวิจัยในด้าน

การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นเพื่อเสนอ

เข้าสู่ระบบบริหารจัดการงาน

วิจัยแห่งชาติ (National  

Research Management  

System : NRSM)

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - - - กรมอนามัย 

ร่วมกับ ส�านักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ 

๓. สนบัสนนุการพฒันา

ความรู้ทางการวิจัยให้

กับบุคลากรในทุกระดบั

บุคลากรทุกระดับมี

ความรู้เรื่องการวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ส่งเสรมิความรู้และประสบการณ์

ที่หลากหลายในการด�าเนินงาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้แก่

บุคลากรของหน่วยงานภาคี

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ

ประเทศและระดับจังหวัด

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๕ กรมอนามัย
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ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๔. ปรบัปรงุ แก้ไข พฒันา

ระเบียบเพื่อส่งเสริมให้

บุคลากรสนใจในการ

ท�าและใช้ประโยชน์

จากงานวิจัยและข้อมูล

เชิงประจักษ์ให้มากขึ้น

ปรับปรุงระเบียบที่

เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการ

ท�าวิจัย

การประชุมคณะท�างานเพื่อ

วิเคราะห์ และทบทวนระเบียบ

วิธีการ ขั้นตอนในการด�าเนินงาน

วิจัยจากแหล่งงบประมาณต่างๆ

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - - - กรมอนามัย

๕. สนับสนุน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ที่เป็น best practice 

ในทุกยุทธศาสตร์ 

ระหว่างภาคีเครือข่าย

มีการถอดบทเรียนและ

ศึกษาวิธีปฏิบัติทีเ่ป็น

เลิศในทุกยุทธศาสตร์

จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การด�าเนินงานการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ ์

ในวัยรุ่นของทุกยุทธศาสตร์

ทั้งในระดับภูมิภาคและจังหวัด 

best practice / good practice 

(รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

การด�าเนินงานโครงการต่างๆ 

ของกรมอนามัย เช่น การด�าเนิน

งาน YFHS และอ�าเภออนามัย

การเจริญพันธุ์, การด�าเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่, 

เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว 

เป็นต้น)

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ กรมอนามัย
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ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำ

(ระบปีุงบประมำณ)

งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

๖. สนับสนุน

การถอดบทเรียนอย่าง

เป็นระบบเพื่อน�า

ความรู้มาต่อยอดใน

การพัฒนานโยบาย

มีการจัดการความรู้

โดยการถอดบทเรียน

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระดับชาติและระดับ

ภูมิภาค

สนับสนุนการจัดประชุม 

เชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค

และจังหวัดเพื่อถอดบทเรียน

อย่างเป็นระบบเพื่อน�าความรู้

มาต่อยอดในการพัฒนานโยบาย

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ กรมอนามัย

๗. สนับสนุน

การประยกุต์ใช้งานวจิยั 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

และประสบการณ ์

การด�าเนินงานจาก 

ต่างประเทศใน

การพัฒนาและ

ปรับปรุงกลยุทธ์

ร้อยละของนโยบาย

ระดบัชาตใินการป้องกนั

และแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่

ใช้งานวิจัยและข้อมูล

เชิงประจักษ์เป็นฐาน

ในการพัฒนา

ส่งเสริมและผลักดันหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ม ี

การน�าเสนอผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่นในเวทีระดับชาติ

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจน

ขยายผลไปสู่การทดลองด�าเนนิงาน

ในพื้นที่

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ - - - กรมอนามัย
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