บริบท Teenage pregnancy
จากข้อมูลสถิติ อัตราหญิงตัง้ ครรภ์ในอายุต่ากว่า 20 ปี ทีม่ าคลอดในโรงพยาบาลปากพนัง ปี พ.ศ. 2558-2562 พบร้อยละ 18.37, 12.53, 18.60, 13.14 และ16.14 ตามลาดับ
จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าอาเภอปากพนังเป็ นอาเภอใหญ่ในโซน 2 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีโรงเรียนทัง้ สิน้ 84 แห่ง ทาให้นกั เรียนจากอาเภอและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาศึกษา
ในอาเภอปากพนัง ทาให้ประชากรวัยรุ่นมีจานวนมาก วัยรุ่นทีเ่ ดินทางมาจากต่างอาเภอ หรือต่างจังหวัด มักจะมาอยูห่ อพักทาให้ง่ายต่อการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น ซึง่ การตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น
ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตัง้ ครรภ์ได้สงู เช่น คลอดบุตรทีน่ ้าหนักน้อยกว่า 2500กรัม ภาวะซีด การคลอดก่อนกาหนด เป็ นต้น

Driver diagram : Teenage pregnancy

Purpose

Primary

Secondary

Intervention/Charge Idea

Drivers
Early detection

ลดอัตราการ
ตัง้ ครรภ์ซ้าในวัยรุ่น

Prevention

KPI : อัตราการตัง้ ครรภ์ซ้า
ในวัยรุ่นร้อยละ10

Treatment

1. การเข้าถึงการรับบริการฝากครรภ์
อย่างรวดเร็วทัง้ ใน รพ และ รพ.สต.

- การฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์และได้รบั การฝากครรภ์
ครบ 5 ครัง้

1. รณรงค์และสะท้อนปั ญหาการ
ตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นสูโ่ รงเรียนและชุมชน
2.มีระบบ OSCC เพื่อให้คาปรึกษาแก่
วัยรุ่นทัง้ การคุมกาเนิดและการ
ตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น

- การให้ความรูเ้ กีย่ วกับเพศศึกษาและการคุมกาเนิดในโรงเรียน
ตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา
-จัดนิทรรศการ ปั ญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น การตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม
และภาวะแทรกซ้อนจากการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น
-การมีกลุ่มแกนนาในโรงเรียนเพือ่ รับฟั งปั ญหาเบือ้ งต้นและนาเข้าสู่
ระบบของโรงพยาบาล

1.มีแนวทางการดูหญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น มีระบบการส่งต่อ RSA
2.การคุมกาเนิดหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุ่นหลัง
Flow
chart Teenage pregnancy
คลอด โดยใช้ยาฝั งคุมกาเนิด
3.ให้ความรูแ้ ก่บุคคลในครอบครัว เพื่อมี
ส่วนร่วมในการดูแลวัยรุ่นและทารกหลัง
คลอด

-จัดแยกกลุ่มโรงเรียนพ่อแม่ในวัยรุ่น เพื่อเน้นการดูแล และให้
ความสาคัญ เฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนในวัยรุ่น
-เมื่อพบการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ส่งต่อเข้าสูร่ ะบบ RSA เพื่อ
ป้ องกันทาแท้งไม่ถูกวิธี
-แนะนาคุมกาเนิดโดยการฝั งยาคุมก่อนกลับบ้านทุกราย

หญิ งตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่

มีความพร้อมในการตัง้ ครรภ์

-นัดฝากครรภ์ High risk clinic
-จัดแยกสอนโรงเรียนพ่อแม่ในวัยรุ่น
-เฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อน เช่น Anemia,
preterm LBW

คลอดเมื่อครบกาหนด

-แนะนาการคุมกาเนิดโดยการฝั งยาคุมทุก
รายก่อนกลับบ้าน

ไม่พร้อมในการตัง้ ครรภ์

เข้าโครงการ RSA

Terminate of pregnancy
คุมกาเนิดโดยการฝั งยาคุมทุกราย

Process management Teenage pregnancy
กระบวน

ข้อกำหนดกระบวนกำร

ตัวชี้วดั ของกระบวนกำร

การเข้าถึงและการเข้ารับบริการ

-การเข้าถึงบริการได้รวดเร็ว

อัตราหญิงตัง้ ครรภ์ Teenage
Pregnancy

การป้ องกัน

-รณรงค์เพื่อลดอัตราการตัง้ ครรภ์วยั รุ่น
- มีระบบให้คาปรึกษา OSCC การ
คุมกาเนิดและปั ญหาการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม

อัตราการตัง้ ครรภ์วยั รุ่นซ้า

การรักษาและดูแลต่อเนื่อง

-ฝากครรภ์คุณภาพกลุ่มวัยรุ่น
-มีแนวทางวัยรุ่นตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมระบบส่ง
ต่อ
-การคุมกาเนิด
-การให้ครอบครัวมีสว่ นร่วม

อัตราการคุมกาเนิด
อัตราการคลอดบุตรน้าหนักน้อยกว่า
2500 กรัม ในวัยรุ่น

กำรออกแบบกระบวนกำร
-การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ฝากครรภ์คุณภาพ 5
ครัง้ ในโรงพยาบาลและ รพ.สต.
-ได้รบั การตรวจประเมินความเสีย่ งในคลินิกฝาก
ครรภ์
-การให้ความรูเ้ กีย่ วกับเรื่องเพศศึกษาและการ
คุมกาเนิดในโรงเรียนตัง้ แต่ระดับประถม
-จัดนิทรรศการ ปั ญหาการตัง้ ครรภ์วยั รุ่น การ
ตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมและภาวะแทรกซ้อนจากการ
ตัง้ ครรภ์วยั รุ่น
-จัดตัง้ กลุ่มแกนนาโรงเรียนเพื่อรับฟั งปั ญหาเบือ้ งต้น
และนาสูร่ ะบบของโรงพยาบาล
-ติดตามให้มารดามาฝากครรภ์ครบ 5 ครัง้
-คัดแยกกลุ่มเสีย่ งให้ความรูโ้ รงเรียนพ่อแม่ และให้
ความสาคัญในปั ญหาและภาวะแทรกซ้อน
-พบปั ญหาการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมให้ขอ้ มูลและส่งต่อ
RSA เพื่อป้ องกันการทาแท้งไม่ถูกวิธี
-แนะนาคุมกาเนิดโดยการฝั งยาคุมก่อนกลับบ้านทุก
ราย
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อัตราการตัง้ ครรภ์ซ้า
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ผลกำรวิ เครำะห์
จากข้อมูลสถิติ อัตราหญิงตัง้ ครรภ์ในอายุต่ากว่า 20 ปี ทีม่ าคลอดในโรงพยาบาลปากพนัง ปี พ.ศ. 2558-2562 พบร้อยละ 18.37, 12.53, 18.60, 13.14 และ16.14 ตามลาดับ
จากข้อมูลดังกล่าวนามาวิเคราะห์ พบว่าอาเภอปากพนังเป็ นอาเภอใหญ่ในโซน 2 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีโรงเรียนทัง้ สิน้ 84 แห่ง ทาให้นกั เรียนจากอาเภอและจังหวัดใกล้เคียง
เดินทางมาศึกษาในอาเภอปากพนัง ทาให้ประชากรวัยรุ่นมีจานวนมาก วัยรุ่นทีเ่ ดินทางมาจากต่างอาเภอ หรือต่างจังหวัด มักจะมาอยู่หอพักทาให้ง่ายต่อการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น ซึง่ การ
ตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตัง้ ครรภ์ได้สงู เช่น คลอดบุตรทีน่ ้าหนักน้อยกว่า 2500กรัม พบว่า มีสถิตติ งั ้ ครรภ์ปี 2558-2562 ดังนี้ 8.75, 9.8, 13.04, 1.7 และ
9.6 ตามลาดับ จากปั ญหาดังกล่าวจึงนามาซึง่ การแนะนาการคุมกาเนิดโดยการฝั งยาคุมในวัยรุ่นหลังคลอดทุกรายพบอัตรามารดาอายุน้อยกว่า 2 0ปี ได้รบั การคุมกาเนิดตัง้ แต่ พ.ศ.
2558-2562 เป็ น 100% และอัตราการตัง้ ครรภ์ซ้าลดลง

