
วิธีการคุมก าเนิด  

วิเคราะห์สถานการณ์/ข้อมูลพ้ืนฐาน  (ให้วิเคราะห์สถานการณ์ และปัญหาGAP ของปีท่ีผ่านมาเทียบกับเป้าหมาย 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน  จ านวนวัยรุ่นท่ีเข้ารับบริการปรึกษาในคลินิกและใน social mediaปี 59-61 คือ 546, 262 และ 552 ราย ( ปี 61 เพ่ิมข้ึนจากปี 60= 53.11%) 

 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (เป้าหมาย 40:1000)ใน HDC อ าเภอเกาะคา คิดเป็น 11.00 (อัตราต่อพัน) /วัยรุ่นท่ีมาคลอด รพ.เกาะคาท้ังหมด 55 ราย  

เฉพาะอ าเภอเกาะคา   13 รายคิดเป็น 10.58 (อัตราต่อพัน)  หญิงอายุ 15-19 ปี ท้ังหมด มี 1,228 ราย 

 ณ 30ก.ย.61 จ านวนวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี มาคลอดท่ี รพ.เกาะคา จ านวน 55 ราย (ต้ังครรภ์ซ้ า 10 ราย คิดเป็น 18.18%  (อ.เกาะคา 5 ราย คิดเป็น 9.09%) 

 หลังคลอด แม่วัยรุ่นท่ีมาคลอด รพ.เกาะคา ได้รับคุมก าเนิดวิธีสมัยใหม่ 48 ใน 55 ราย (คิดเป็น 87.27%) 

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป้าหมาย ผลผลิต/ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

และจ านวน ผลลัพธ์  จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

รหัสโครงการ K030102 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น อ าเภอเกาะคา

 การป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น อายุ 15- 19 ปี  - อัตราการต้ังครรภ์ใน

 และการป้องกันการต้ังครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อย  วัยรุ่นลดลง 10 %

 กว่า 20 ปีโดยใชยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER  - อัตราการต้ังครรภ์ซ้ า

   1. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ รณรงค์และปลูกจิต  โรงเรียนขยาย  รร.วังพร้าววิทยา ในวัยรุ่นลดลง 10 %  -  - ต.ค.61-ก.ย.62  ภัทรภา

ส านึกในการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น  โอกาสและวัยรุ่น  รร.ศาลาวิทยา   - ไม่พบนักรียน  เบญจวรรณ

 ท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน ในชุมชนทุกแห่ง  รร.อนุบาลเกาะคา  นักศึกษาและผู้ท่ีผ่านการ(บูรณาการกับการ  แสงจันทร์

 - ประสานการท างานและขับเคล่ือนผ่านสมัชชา ใน อ.เกาะคา  รร.วัดนาแก้ว  เรียนรู้มีการต้ังครรภ์  เรียนตามปกติ)  ธ.ค.62  แสงจันทร์

สุขภาพ  ท้ัง 9 ต าบล  รร.สบต  าวิทยา  ไม่พึงประสงค์  เบญจวรรณ

 - คืนข้อมูลปัญหาพฤติกรรมเส่ียง เร่ืองเพศ การ รร.นาแก้วประชารัฐ

 ต้ังครรภ์ ยาเสพติด บุหร่ี สุรา

 - การอบรมแบบมีส่วนร่วมเร่ือง เพศ การป้องกัน  นักเรียนโรงเรียน  อ าเภอเกาะคา  มีความรู้ ความเข้าใจ  -  -  ม.ค. และ ก.พ.  แสงจันทร์

 การต้ังครรภ์ ยาเสพติด บุหร่ี สุรา เกมส์ การพนัน ขยายโอกาส ถูกต้อง  62  ภัทรภา

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2562

กลุ่มวัย วัยรุ่น

ปัญหาสุขภาพ   วัยรุ่นหญิงมีแนวคิด ต้องการมีบุตรคิดเป็น  35.14% (13ใน37รายท่ีมาคลอด รพ.เกาะคาและได้เก็บข้อมูล / วัยรุ่นคลอดท้ังหมด 78 ราย) และ มีความรู้ความเข้าใจผิดกับ

งบประมาณพ้ืนท่ีด าเนินการ

หนา้ที ่1 จาก 4



ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป้าหมาย ผลผลิต/ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

และจ านวน ผลลัพธ์  จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

งบประมาณพ้ืนท่ีด าเนินการ

 และสร้างแกนน าวัยรุ่นในโรงเรียน  นักศึกษาวิทยาลัย

 - เดินรณรงค์ในวันส าคัญและวันท่ีมีกิจกรรมต่างๆ  นักเรียน, นศ.  วิทยาลัยการอาชีพ  วัยรุ่นมีความตระหนัก  -  -  ก.พ.,มิ.ย.62  แสงจันทร์

 - ให้ความรู้ผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ ผ่านเพจ  500 คน   เกาะคา  ต่อปัญหาท่ีพบในวัยรุ่น  ภัทรภา

 เฟสบุ๊ค "คลินิกวัยรุ่นเกาะคา"

 - การสอดส่อง เฝ้าระวังวัยรุ่นกลุ่มเส่ียงท่ีมีการ

  รวมกลุ่มและม่ัวสุม

  -  ประชาสัมพันธ์คลินิกวัยรุ่นต่อเน่ือง ต้ังป้าย วัยรุ่น  รพ.เกาะคา  วัยรุ่นรับการปรึกษา  -  - ต.ค.61-ก.ย.62  ภัทรภา

ชัดเจน,ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเขตการศึกษา ,  อ าเภอเกาะคา  ท้ังในคลินิกและทาง

  รพ.สต.การจัดท าเวปไซด์ให้น่าสนใจ  เพ่ือน 2,525 ราย  social media

 แนะน าเพ่ือนการบอกต่อของผู้รับบริการ การให้  

ข้อมูลท่ีน่าสนใจของวัยรุ่น การลงภาพกิจกรรม

 ต่างๆ  การจูงใจรับบริการโดยไม่ต้องท าบัตร

 ปรึกษาได้ทุกช่องทาง

 - คัดกรองวัยรุ่นท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต ยาเสพติด วัยรุ่น  รพ.เกาะคา  วัยรุ่นท่ีพบปัญหา  -  - ต.ค.61-ก.ย.62  เบญจวรรณ

 เข้ารับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟู  อ าเภอเกาะคา  เข้าถึงบริการ > 80%  ภัทรภา

 - ประเมินคัดกรองวัยรุ่นท่ีมี IQ และหรือ 2,525 ราย

พฤติกรรมผิดปกติ 

 - การติดตามช่วยเหลือวัยรุ่นท่ีมีปัญหาทุกประเภท วัยรุ่นท่ีผ่านการ อ าเภอเกาะคา  วัยรุ่นท่ีพบปัญหา  -  - ต.ค.61-ก.ย.62  เบญจวรรณ

 ประเมินและพบ   ได้รับการดูแลช่วยเหลือ  ภัทรภา

  ผิดปกติ  ททุกคน  

2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่วัยรุ่น  

 -  กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ส่ือสารเชิงบวก ผู้ปกครองเด็กกลุ่ม  รร.วังพร้าววิทยา  พ่อแม่สามารถส่ือสาร  -  -  ก.พ., มิย 62  ภัทรภา

 เร่ืองเพศกับวัยรุ่น การป้องกันการใช้สารเสพติด  เส่ียง ม.2 -ม.6  รร.ศาลาวิทยา  เชิงบวกเร่ืองเพศกับ  แสงจันทร์

หนา้ที ่2 จาก 4



ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป้าหมาย ผลผลิต/ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

และจ านวน ผลลัพธ์  จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

งบประมาณพ้ืนท่ีด าเนินการ

 และพฤติกรรมการต่อต้านสังคม  แห่งละ 12 คน  รร.อนุบาลเกาะคา วัยรุ่นได้

เสริมสร้างทักษะของพ่อแม่วัยรุ่นในเร่ืองทักษะ  รร.วัดนาแก้ว (วัดโดยการแสดงบทบาท

การเล้ียงดูบุตรวัยรุ่น  รร.สบต  าวิทยา  สมมติ)  

 รร.นาแก้วประชารัฐ

  - โครงการประกวด ร้องเพลงวัยรุ่น  - ผู้เข้าประกวด  อ าเภอเกาะคา  - มีเวทีให้วัยรุ่นได้  ม.ค.62  เบญจวรรณ

 ทูบีนัมเบอร์วันอ าเภอเกาะคา  20 คน  แสดงออก  ผทายวุธ

พัฒนาคลินิกวัยรุ่นคุณภาพ  

 - จัดมุมให้การปรึกษาเป็นสัดส่วน เป็นความลับ  วัยรุ่นท่ีมารับปรึกษา  รพ.เกาะคา  สถานท่ีเป็นสัดส่วน  บูรณาการกับงานสุขศึกษา  ธ.ค.61  ชลลดา

 - จัดท า "บ้านปล่อยของ" ท่ีวัยรุ่นเข้าถึงง่าย  บ้านปล่อยของ  ต าบลนาแก้ว  มีพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ให้ 10,000.00             UC  ก.พ.62  ธาดา

   "บ้านดนตรีท่ีร้านข้าวแต๋น"  1 แห่ง  วัยรุ่นท ากิจกรรม  แสงจันทร์

   ภัทรภา

  - Individual care plan วัยรุ่น กลุ่มท่ีเส่ียง  วัยรุ่นกลุ่มเส่ียง  อ าเภอ วัยรุ่นกลุ่มเส่ียง  -  - ต.ค.61-ก.ย.62  เบญจวรรณ

ต่อการต้ังครรภ์ ปัญหาอ่ืนๆ ท่ีมารับ 20 ราย  เกาะคา  ท่ีได้รับการปรึกษา  ภัทรภา

 การปรึกษาใน รพ.เกาะคาและ ให้การช่วยเหลือ  ไม่พบการต้ังครรภ์

ตามความเหมะสม หรือต้ังครรภ์ซ้ า

 - ติดตามขณะต้ังครรภ์โดย มอค.  หญิงวัยรุ่น  อ าเภอ  - มีการฝากครรภ์คุณภาพ  -  - ต.ค.61-ก.ย.62  ภัทรภา

  - พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาหญิงวัยรุ่นท่ี  ต้ังครรภ์  เกาะคา  

มาคลอด รพ.เกาะคา

 - Counselling จูงใจให้คุมก าเนิดโดยวิธีสมัยใหม่  หญิงวัยรุ่น  รพ.เกาะคา  หลังคลอดมีการคุม  -  - ต.ค.61-ก.ย.62  ภัทรภา

(เน้น norplant) " ฝังก่อนกลับ" หลังคลอด  ก าเนิดครบทุกคน  เบญจวรรณ

 - จัดท าแนวทางในการให้ค าปรึกษาให้เป็น

มาตรฐาน พยาบาลเวรสามารถปฏิบัติได้  

 - การพัฒนาแบบบันทึกข้อมูลเพ่ือให้ได้  หญิงวัยรุ่น  รพ.เกาะคา  ไม่พบปัญหาในมารดา  -  - ต.ค.61-ก.ย.62  ภัทรภา

หนา้ที ่3 จาก 4



ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป้าหมาย ผลผลิต/ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

และจ านวน ผลลัพธ์  จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

งบประมาณพ้ืนท่ีด าเนินการ

ข้อมูลท่ีครบถ้วนทุกรายเพ่ือน ามาวิเคราะห์ หลังคลอด  วัยรุ่นหลังคลอด

แก้ไขปัญหาต่อไป  

 - ติดตามข้อมูลหญิงวัยรุ่นท่ีมาคลอด เดือน แม่วัยรุ่นคลอดท่ี รพ.เกาะคา ไม่พบการต้ังครรภ์ซ้ า  -  - ต.ค.61-ก.ย.62  ภัทรภา

ละคร้ังและควบคุมก ากับเร่ืองการคุมก าเนิด รพ.  และ รพ.สต.  

ในเขตรับผิดชอบ

 -  การคงสภาพและรักษามาตรฐานคลินิก คลินิกวัยรุ่น 1 แห่ง  รพ.เกาะคา  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  -  - ต.ค.61-ก.ย.62  ภัทรภา

วัยรุ่น(ผ่านการประเมิน 16 ส.ค.61)  เบญจวรรณ

  - พัฒนาคลินิกวัยรุ่นใน รพ.สต.  รพ.สต. 13 แห่ง  อ าเภอเกาะคา  รพ.สต. มีคลินิกและ  แสงจันทร์

 สามารถให้ค าปรึกษา

 3. การสร้างเครือข่าย วัยรุ่นได้

  - ทบทวนคณะกรรมการและคณะท างาน  - ทีมงานคลินิก  อ าเภอเกาะคา  - มีคณะกรรมการและ  -  -  ธ.ค. 61  แสงจันทร์

คลินิกวัยรุ่นและอนามัยเจริญพันธ์ระดับอ าเภอ  วัยรุ่นและตัวแทน  คณะท างานโดยมีวัยรุ่น  เบญจวรรณ

 วัยรุ่น จาก 2 PCC  มีส่วนร่วมในการพัฒนา

 - สภาเด็กและ

 เยาวชนอ.เกาะคา

 รวม 15 คน

 - จัดประชุมวางแผนด าเนินงานและประเมิน  ปีละ 2 คร้ัง  อ าเภอเกาะคา  -  -  ธ.ค.61 , มิ.ย.61  แสงจันทร์

ผลการด าเนินงาน  เบญจวรรณ

งบUC 10,000                

รวมท้ังหมด 10,000               
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