ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น
คาสาคัญ การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น หมายถึง การจัดบริ การหญิงตั้งครรภ์อายุ
น้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริ การที่โรงพยาบาลบ้านนาสาร เพื่อดูแลหญิงตั้งครรภ์ได้ครอบคลุมลด
ภาวะแทรกซ้อน
สรุ ปผลงานโดยย่ อ จากผลการจัดระบบบริ การหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น ทาให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการ
ดูแลครอบคลุ มมากขึ้ น ลดอัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิ งตั้งครรภ์วยั รุ่ น และหญิ งตั้งครรภ์วยั รุ่ น
สามารถดูแลตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ชื่ อและทีอ่ ยู่องค์ กร โรงพยาบาลบ้านนาสาร เลขที่ 83/4 ถนนคลองหา ตาบลนาสาร
อาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
สมาชิกทีม
คณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก
เป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น
2. เพื่อลดการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น
3. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนการการตั้งครรภ์ เช่น การคลอดก่อนกาหนด การคลอดทารก
น้ าหนักน้อย
4. เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลตนเองและทารกของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นและมารดาวัยรุ่ น
ปั ญหาและสาเหตุโดยย่ อ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า หญิ งตั้งครรภ์วยั รุ่ นในเขต
อาเภอบ้านนาสารมีอตั ราการคลอดลดลง และอัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่ นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นมีผลกระทบต่อสุ ขภาพทั้งมารดาและทารก และรวมถึงครอบครัว อาชีพ
การศึ ก ษาที่ จะต้องเลิ ก เรี ย นกลางคัน และมี ค วามไม่ พ ร้ อมในการดู แ ลตนเอง การเลี้ ย งดู บุ ต ร
ความสามารถในการบทบาทของมารดายังไม่ดีพอ ทาให้เกิดปั ญหาขณะตั้งครรภ์ การคลอด และ
หลังคลอด ดังนั้นจึงได้จดั ประชุ มร่ วมกันเพื่อระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการงานอนามัยแม่
และเด็ก ร่ วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยมีการจัดกิจกรรม โครงการ และการรณรงค์ให้ความรู ้ เพื่อลด
อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น
เป็ นการลดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ ได้แก่ ภาวะคลอดก่อนกาหนด คลอดทารกน้ าหนัก
น้อย การคลอดล่าช้า ภาวะพร่ องออกซิ เจนของทารกแรกเกิ ด ให้หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นมีทกั ษะ
ความสามารถในการดูแลตนเองและการดูแลทารกได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ในปี 2555 – 2557 พบว่าอัตรามารดาคลอดวัยรุ่ นเขตอาเภอ
บ้านนาสารลดลง คิดเป็ น 37.93 , 35.01 , 28.35 ตามลาดับ ถึงแม้จะไม่เกินเกณฑ์เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
คือ 50 : 1000 ประชากร แต่ยงั พบปั ญหาที่เกิ ดขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์และตัวทารกเอง มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้น ได้แก่ มารดาวัยรุ่ นคลอดทารกก่อนกาหนด คิดเป็ นร้อยละ 2.19 , 10.71 , 5.88 ตามลาดับ
และมารดาวัยรุ่ นคลอดทารกน้ าหนักน้อย คิดเป็ นร้อยละ 9.89 , 7.14 , 10.29 ตามลาดับ การคลอด
ล่าช้า คิดเป็ นร้อยละ 28.57 , 8.33 , 21.05 ตามลาดับ อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น
คิดเป็ นร้อยละ 32.96 , 38.09 , 24.99 ตามลาดับ ส่ วนในไตรมาสแรกปี พ.ศ. 2558 คิดเป็ นร้อยละ
31.57 ดังนั้นเพื่อให้อตั ราการตั้งครรภ์วยั รุ่ นลดลง และหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น มารดาวัยรุ่ นมีสุขภาพ
ชีวติ ที่ดี ทารกคลอดปลอดภัย จึงได้มีการจัดทาระบบการดูแลและการส่ งเสริ มสุ ขภาพขึ้น
กิจกรรมการพัฒนา มีการดูแลหญิงตั้งครรภ์และมารดาวัยรุ่ นโดยทีมสหวิชาชีพ
คลินิกวัยรุ่ น :
1. บริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ เช่น การซักประวัติและการตรวจร่ างกายทัว่ ไป
2. คัดกรองความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ
3. บริ ก ารให้ ค วามรู ้ แ ละค าแนะน าเรื่ อ งสุ ข ภาพ รวมทั้ง เอกสาร หนัง สื อ แผ่น พับ
นิตยสาร วาสาร
4. บริ การให้การปรึ กษาด้านสุ ขภาพและอนามัยการเจริ ญพันธุ์ บริ การให้คาปรึ กษาแก่
พ่อแม่ ผูป้ กครอง
5. คาแนะนาการเตรี ยมตัวก่อนตั้งครรภ์ การป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. ให้บริ การด้านการวางแผนครอบครัว การคุมกาเนิด
7. บริ การส่ งต่อไปยังคลินิกอื่นๆ หรื อส่ งต่อไปรับการดูแลทางการแพทย์
8. บริ การให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์ Face book แก่ วัยรุ่ น หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น มารดา
วัยรุ่ น
9. สนองตอบความต้องการและปั ญหาของผูม้ ารับบริ การวัยรุ่ น รวมทั้งการติดตามดูแล
อย่างต่อเนื่อง
คลินิกบริการ :
1. บริ การให้คาปรึ กษาเรื่ องการวางแผนครอบครัวก่อนสมรส
2. บริ การให้การวางแผนครอบครัว เพื่อป้ องกันการตั้งครรภ์ซ้ า
3. บริ การตรวจสุ ขภาพหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น ทั้ง Vallop Weight Log ภาวะโลหิ ตจาง
และประสานงานส่ งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบล เพื่อการ
ติดตามหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นอย่างต่อเนื่อง
4. ตรวจประเมินเต้านมและแก้ไขก่อนคลอดของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น
5. ประเมิ นสุ ขภาพทางจิ ตใจของหญิ งตั้งครรภ์วยั รุ่ น ทั้งความเครี ยดและภาวะซึ มเศร้ า
และส่ งต่อข้อมูลไปยังทีมสุ ขภาพจิต
6. ให้บริ การวิตามินบารุ งร่ างกาย

ห้ องคลอด
1. เตรี ยมตัวก่อนคลอดแก่หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น ให้สุขศึกษาเรื่ องการเจ็บครรภ์จริ ง การ
เตรี ยมเอกสารสาคัญและของใช้มาโรงพยาบาล อาการผิดปกติที่ตอ้ งมาโรงพยาบาล
การนับเด็กดิ้น วิธีการปฏิ บตั ิเพื่อลดอาการเจ็บครรภ์ การทัวร์ ห้องคลอดเพื่อลดความ
วิตกกังวล การปฏิบตั ิขณะนอนโรงพยาบาล
2. การออกกาลัง กายให้หญิ งตั้งครรภ์วยั รุ่ น เพื่อให้อุ้งเชิ งกรานแข็งแรง การคลอดที่
ปลอดภัย ลดระยะเวลาของการคลอด ลดการเสี ยเลือดขณะคลอด
3. การส่ งต่อข้อมูลสาคัญของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น มารดาหลังคลอด และทารกแรกเกิ ด
ให้กบั ตึ กหลังคลอด คลิ นิกพัฒนาการ โรงพยาบาลส่ งเสริ มประจาตาบล เพื่อการ
ติดตามหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังและทารกแรกเกิด
4. ร่ วมประชุมในทีมสหวิชาชีพและคณะกรรมการคลินิกวัยรุ่ น ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์
วัย รุ่ น มารดาหลัง คลอดและทารกแรกเกิ ด เพื่ อ ร่ ว มแก้ปั ญ หาการตั้ง ครรภ์ไ ม่ พึ ง
ประสงค์ ความสามารถในบทบาทความเป็ นแม่ การท าแท้ง การดู แลตนเองขณะ
ตั้งครรภ์
5. การส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด เช่ น
การแนะนาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ส่ งเสริ มความสัมพันธ์
ของมารดาและทารก
6. ประสานงานกับแพทย์แผนไทยในการดูแลมารดาวัยรุ่ นหลังคลอด เช่ น การดูแลเต้า
นม การตรวจประเมินสุ ขภาพ การให้ยาเพื่อขับน้ าคาวปลา แนะนาเรื่ องอาหารของ
มารดาหลังคลอด และแนะนาการเข้าโปรแกรมมารดาวัยรุ่ นหลังคลอด
7. ประสานงานกับคลินิกทันตกรรม ในการดูแลช่องปากให้กบั ทารกแรกเกิด
ตึกหลังคลอด
1. การให้ความรู ้แก่มารดาวัยรุ่ นหลังคลอดเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยใช้หลัก 3
ดูด
2. การส่ งเสริ มสุ ขภาพของมารดาวัยรุ่ นหลังคลอดโดยการแนะนาการวาวแผนครอบครัว
การคุมกาเนิดก่อนออกจากโรงพยาบาล เพื่อป้ องกันการตั้งครรภ์ซ้ า
3. ให้สุขศึกษาเรื่ องโรงเรี ยนพ่อแม่
4. การแนะนาเรื่ องการเลี้ ยงดูทารก เช่ น การสอนเช็ ดตาและสะดื อ การอาบน้ าทารก
การมาตรวจตามนัด
5. การให้วคั ซี นวัณโรคแก่ทารกแรกเกิดทุกราย
คลินิกพัฒนาการ
1. ติดตามพัฒนาการทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักน้อย

2. แนะนาเรื่ องโภชนาการให้กบั ทารกแก่มารดาวัยรุ่ นหลังคลอด
ทันตกรรม
1. ให้สุขศึกษาเรื่ องการดูแลช่ องปากเป็ นรายกลุ่มในการมาฝากครรภ์ครั้งแรกของหญิง
ตั้งครรภ์วยั รุ่ น เช่น การรับประทานอาหาร การเลือกใช้ยาสี ฟัน
2. ตรวจประเมิ น สุ ข ภาพช่ อ งปาก และฟั น เพื่ อ การแก้ไ ขปั ญ หาช่ อ งปากและฟั น
ระยะแรกของการตั้งครรภ์ ให้กบั หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น
3. การแนะนาการทาความสะอาดช่ องปากด้วยการแปรงสี ฟัน การแปรงฟั นที่ ถูกต้อง
เพื่อป้ องกันการเกิดโรคเหงือกอักเสบ และเนื้องอกของเหงือก
สุ ขภาพจิต
1. ให้คาปรึ กษาด้านสุ ขภาพจิตให้กบั หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น มารดาวัยรุ่ นหลังคลอด
2. รับให้คาปรึ กษาหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น มารดาวัยรุ่ นหลังคลอด ที่ มีภาวะซึ มเศร้ า หรื อ
ประเมินคะแนนความเครี ยดมากว่า 8 คะแนน ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การทาแท้ง
3. ดูแลติดตามและให้คาปรึ กษาหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น มารดาวัยรุ่ นหลังคลอดที่มีปัญหาเรื่ อง
ยาเสพติด บุหรี่ สุ รา
4. การดูแลวัยรุ่ นที่ถูกกระทาความรุ นแรงทางกายและจิตใจแบบ One stop-service และ
ส่ งข้อมูลให้กบั โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบล เพื่อกาติดตามอย่างต่อเนื่อง
5. ให้คาปรึ กษาและทาความเข้าใจกับบิดามารดาและผูป้ กครองของวัยรุ่ น หญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่ น และมารดาหลังคลอด
เวชปฏิบัติครอบครัวและชุ มชน
1. เน้นงานเชิ ง รุ ก ในชุ ม ชน เช่ น งานให้สุ ข ศึ กษาในโรงเรี ย น จัดค่ า ยแกนนาวัย รุ่ น
(เกี่ยวกับยาเสพติด เพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน)
2. ประชาสัมพันธ์การให้บริ การในคลินิกวัยรุ่ น ทั้งในโรงเรี ยน ชุ มชน และในงานหรื อ
เทศกาลของชุมชน
3. ร่ ว มกับ เทศบาลสั ญ จรในการให้ บ ริ ก ารวัย รุ่ น เช่ น การแจกถุ ง ยางอนามัย ให้
คาปรึ กษาการคุมกาเนิด
4. การรับปรึ กษาทาง Call-Center และใน Face book
5. การดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นและมารดา ทารกแรกเกิดในชุ มชน ในด้านสุ ขภาพ การ
ดูแลตนเอง การปฏิบตั ิขณะตั้งครรภ์ การสังเกตอาการผิดปกติที่ตอ้ งมาโรงพยาบาล
6. การตรวจร่ างกายของวัยรุ่ นโดยทัว่ ไป เพื่อประเมินภาวะสุ ขภาพ เช่น โรคอ้วน และ
โรคโดยทัว่ ไป มีการตรวจร่ างกาย ชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง วัดสัญญาณชี พ ให้ยาตาม
อาการของโรค

7. ออกเยี่ยมบ้านทั้งหญิ ง ตั้งครรภ์วยั รุ่ น มารดา ทารกแรกเกิ ด วัย รุ่ นและเยาวชนใน
ชุมชนที่รับผิดชอบ
การวัดผลและการเปลีย่ นแปลง
รายละเอียด
จานวนการคลอด
จานวนมารดาคลอดวัยรุ่ น**

ปี 2555
436
91
37.93
การตั้ง ครรภ์ซ้ าในหญิ ง ตั้ง ครรภ์
30
วัยรุ่ น
32.96%
การคลอดก่อนกาหนด
< 7%
2
2.19%
การคลอดทารกน้ าหนักน้อย
< 7%
9
9.89%
* เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 57 ถึงเดือนธันวาคม 2557 / คนไทย
** คนไทย
กราฟแสดงอัตราการตั้งครรภ์ วยั รุ่ น
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

436

เป้าหมาย
50 : 1000
ประชากร
< 7%

433

91

ปี 2556
433
84
35.01
32
38.09%
9
10.71%
6
7.14%

420

84

68

94
19

 55

 56

 57

 58

ปี 2557
420
68
28.35
17
24.99%
4
5.88%
7
10.29%

ปี 2558*
94
19
8.28
6
31.57%
0
1
5.26%

กราฟตั้งครรภ์ ซ้าในหญิงตั้งครรภ์ วยั รุ่ น
100

91

84

80
68
60
40

32

30

17

20
0

 55

 56

 57

กราฟมารดาวัยรุ่ น
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9

9
7
6
4

2

 55

 56

 57

การดาเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ
1. กิจกรรมรณรงค์การ
ฝากครรภ์คุณภาพ
2.โครงการสร้ า งเสริ ม
สุ ขภาพในหญิ งตั้งครรภ์
วัยรุ่ น
3. กิ จ กรรมเพศวิ ถี ร อบ
ด้านในโรงเรี ยน
4. โครงการป้ องกันการ
ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
5. ให้คาปรึ กษาในคลินิก
และทางโทรศัพท์

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น

กาลังดาเนินการ

สถานที่

ผู้รับผิด
ชอบ
โรงพยาบาล A.N.C
บ้านนาสาร

หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น

กาลังดาเนินการ

นักเรี ยนมัธยมศึกษา

อบรมผูป้ กครอง 58 คน โ ร ง เ รี ย น
อบรมครู
80 คน บ้านนาสาร
อบรมนักเรี ยน 162 คน โ ร ง เ รี ย น
บ้านนาสาร
ยังมีผเู้ ข้ารับบริ การน้อย โรงพยาบาล
บ้านนาสาร

นักเรี ยนมัธยมศึกษา
วัยรุ่ น

โรงพยาบาล L.R.
บ้านนาสาร
ค ลิ นิ ก
วัยรุ่ น
ค ลิ นิ ก
วัยรุ่ น
ค ลิ นิ ก
วัยรุ่ น

บทเรียนทีไ่ ด้ รับ
การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์และมารดาทารกแรกเกิด ต้องเริ่ มจากการให้ความรู ้
ตั้งแต่ในโรงเรี ยน และครอบครัวเพราะเป็ นส่ วนที่สาคัญที่จะทาให้วยั รุ่ นเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ
ไม่ก่อให้เกิดปั ญหาในสังคม เช่น ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การทาแท้ง ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ปั ญหาเด็กถูกทิ้ง ปั ญหาสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น ดังนั้นจึงมีการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ก่อน
ตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ และหลังคลอด เพื่อลดปั ญหาและภาวะเสี่ ยง ภาวะแทรกซ้อนจากการ
ตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น การคัดกรองตั้งแต่แรก เช่น การแนะนาให้มาฝากครรภ์เมื่อทราบ
ว่าตั้งครรภ์ เน้นเชิงรุ กในการค้นหาหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ การ
ปรับกระบวนการดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น มารดาวัยรุ่ นทารกแรกเกิด และได้นาข้อมูลจากการดูแล
มาวิเคราะห์ถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้อง และวางแผนการดูแล นาไปสู่ การจัดตั้งคลินิกพิเศษสาหรับหญิง
ตั้งครรภ์วยั รุ่ น มารดาวัยรุ่ นทารกแรกเกิด โดยการทางานเป็ นทีมสหวิชาชีพ
สิ่ งที่ตอ้ งพัฒนาต่อไป

1. สนับ สนุ น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ห้ อ งคลอด /เจ้า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานฝากครรภ์ ท้ ัง ใน
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพประจ าต าบลได้เ พิ่ ม พู น ความรู ้ ท าง
วิชาการในเรื่ องการดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น มารดาวัยรุ่ น และทารกแรกเกิด
2. จัดวิชาการความรู ้ให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลในเรื่ องการดูแลระหว่างส่ งต่อ
3. จัดระบบการบันทึก การส่ งต่อและการติดตามที่ถูกต้องและมีคุณภาพ
4. ประเมินความพึงพอใจ ต่อระบบการบริ การคลินิกวัยรุ่ น กับผูม้ ารับบริ การ เพื่อนาผล
การสารวจมาเป็ นส่ วนประกอบในการพัฒนากระบวนการดูแลหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น
มารดาวัยรุ่ น และทารกแรกเกิด
5.เน้นการดาเนินงานเชิงรุ กมากกว่าเชิงรับ โดยเฉพาะแกนนานักเรี ยน เพราะวัยรุ่ น
ต้องการรับคาปรึ กษาจากเพื่อนมากกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
การติดต่ อกับทีมงาน
1. นายแพทย์สมยศ จารุ โภคาวัฒน์ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลวิภาวดี รักษาการในตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร 077-341416 ต่อ 100
2. นางจินตนา เกษเมือง หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลบ้านนาสาร 077-341416 ต่อ 126
3. นางจันทร์ ทิพย์ พุทธิ ศาวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชานาญการ ผูร้ ับผิดชอบ
คลินิกวัยรุ่ น 077-341416 ต่อ 137
4. นางศิริลกั ษณ์ สัตตบงกช พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชานาญการ 077-341416 ต่อ
135
5. นางสาวตรี พร ชุ มศรี พยาบาลวิชาชี พ(ด้านการพยาบาล)ชานาญการ 077-341416 ต่อ
115

