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 คำานำา
คู่์ม่ัอก�รดูแลแม่ัวัยร่์นัแบบบูรณ�ก�ร	 เล่มัน่ั�จััดทำำ�ข้�นั	 โดยม่ัวัติถ์ุประสำงค์�เพ่ั�อเป็นัแนัวทำ�งและแนัวปฏิิบัติิให้่บ์ค์ล�กร

ด้�นัสำ�ธุ์�รณสำข์	ก�รศก้ษั�	พัฒันั�สำงัค์มั	ภ�ค์ประช�สำงัค์มั	ชม์ัชนัและท้ำองถุิ�นั	ใช้เป็นัแนัวทำ�งในัก�รจัดับรกิ�รแม่ัวยัร์น่ัและทำ�รก
ให่้ได้รับบริก�รสำ์ขภ�พัทำ่�ม่ัมั�ติรฐ�นัแบบองค์�รวมัและเป็นัมิัติร	 มั่ค์รอบค์รัวเป็นัสำ่วนัร่วมัและเช่�อมัโยงอย่�งค์รบวงจัร	 ทัำ�งในั
โรงพัย�บ�ลและช์มัชนั	รวมัทัำ�งห่น่ัวยง�นัองค์�กรภ�ค่์เค์ร่อข่�ยท่ำ�เก่�ยวข้อง	เพ่ั�อให้่เกิดผลลัพัธุ์�ในัก�รดแูลท่ำ�ม่ัค์์ณภ�พัติ�มัมั�ติรฐ�นั	
รวมัทัำ�งก�รดูแลและแก้ไขปัญห่�ของวัยร่์นัท่ำ�ตัิ�งค์รรภ�ในัมิัติิต่ิ�ง	ๆ	ทัำ�งในัด้�นัส์ำขภ�พั	ก�รศ้กษั�	สัำงค์มั	และก�รปกป้องค้์์มัค์รอง
แมั่วัยร์่นั	 ภ�ยใติ้พัระร�ชบัญญัติิก�รป้องกันัและแก้ไขปัญห่�ก�รติั�งค์รรภ�ในัวัยร์่นั	 พั.ศ.	 2559	 และคู์่มั่อเล่มันั่�พััฒนั�มั�จั�ก
ค์ู่มั่อแนัวทำ�งปฏิิบัติิก�รดูแลแมั่วัยร์่นั	 ทำ่�จััดทำำ�ข้�นัเมั่�อปี	 พั.ศ.	 2556	 โดยสำำ�นัักอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธุ์์�	 กรมัอนั�มััย	 กระทำรวง
สำ�ธุ์�รณส์ำข	 และติ�มัห่ลักก�รจััดบริก�รส์ำขภ�พัท่ำ�เป็นัมิัติรสำำ�ห่รับวัยร่์นัและเย�วชนั	 (Youth	 Friendly	 Health	 Services)	
ประเทำศไทำยได้เผชิญปัญห่�ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นั	 อยู่ในัอันัดับท่ำ�ค่์อนัข้�งสูำงของภูมิัภ�ค์เอเซ่ียติะวันัออกเฉ่ียงใต้ิ	 จ้ังได้ม่ั
ก�รทำบทำวนัสำถุ�นัก�รณ�และกจิักรรมัก�รดำ�เนันิัง�นัทำ่�ผ่�นัมั�ทำั�งในัด้�นันัโยบ�ย	มั�ติรก�รทำ�งกฏิห่มั�ย	องค์�ค์ว�มัรูแ้ละประสำบก�รณ�
ในัระดับพ่ั�นัท่ำ�	ท่ำ�นัำ�ไปสู่ำก�รม่ัพัระร�ชบัญญัติิก�รป้องกันัและแก้ไขปัญห่�ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นั	พั.ศ.	2559	ซ้ี�งเป็นักลย์ทำธุ์�สำำ�คั์ญ
ในัก�รกำ�ห่นัดนัโยบ�ยในัก�รแก้ไขปัญห่�ท่ำ�เป็นัรูปธุ์รรมั	 รวมัไปถุ้งก�รกำ�ห่นัดบทำบ�ทำห่น้ั�ท่ำ�ของห่น่ัวยง�นัต่ิ�ง	 ๆ	 ท่ำ�เก่�ยวข้อง	
ให้่เกิดก�รดำ�เนิันัง�นัแบบบูรณ�ก�รภ�ยใต้ิแผนัย์ทำธุ์ศ�สำติร�ก�รป้องกันัและแก้ไขปัญห่�ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นัระดับช�ติิ	
พั.ศ.	 2560-2569	 และก�รร่วมัลงนั�มัในับันัท้ำกค์ว�มัเข้�ใจั	 ระห่ว่�ง	 3	 กระทำรวงห่ลัก	 ค่์อ	 กระทำรวงก�รพััฒนั�สัำงค์มัและ
ค์ว�มัมัั�นัค์งของมันั์ษัย�	กระทำรวงศ้กษั�ธุ์ิก�ร	และกระทำรวงสำ�ธุ์�รณสำ์ข

เพ่ั�อให้่เกิดค์ว�มัชดัเจันั	และม่ัแนัวปฏิิบัติิเด่ยวกันัในัระห่ว�่งบ์ค์ล�กรผู้ปฏิิบัติิง�นัจั�กห่นัว่ยง�นัติ�่ง	ๆ 	ทัำ�งภ�ค์รฐั	ภ�ค์เอกชนั	
และภ�ค์ประช�ชนั	 คู่์ม่ัอก�รดูแลแม่ัวัยร่์นัแบบบูรณ�ก�ร	 จ้ังเป็นัสิำ�งสำำ�คั์ญในัก�รสำร้�งค์ว�มัรู้	 ค์ว�มัเข้�ใจั	 และค์ว�มัเช่�อมัโยง 
ในัแต่ิละขั�นัติอนัของก�รปฏิิบัติิง�นัเพ่ั�อประโยชนั�สำูงส์ำดเพ่ั�อให้่บริก�รและก�รดูแลก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นัทัำ�งในัด้�นัส์ำขภ�พั	 
ก�ย	จิัติ	และสัำงค์มั

กรมัอนั�มััย	 ขอขอบค์์ณบ์ค์ล�กรจั�กท์ำกห่น่ัวยง�นัท่ำ�ม่ัส่ำวนัร่วมัในัก�รจััดทำำ�คู่์ม่ัอฉีบับน่ั�	 ทัำ�งจั�กกระทำรวงก�รพััฒนั�สัำงค์มั	
และค์ว�มัมัั�นัค์งของมัน์ัษัย�	 กระทำรวงศ้กษั�ธิุ์ก�ร	 กระทำรวงมัห่�ดไทำย	 สำมั�ค์มัว�งแผนัค์รอบค์รัวแห่่งประเทำศไทำยฯ	 (สำวทำ)	 
บ์ค์ล�กรสำ�ธุ์�รณส์ำขในัส่ำวนักล�ง	และระดับจัังห่วัด	และท่ำ�สำำ�คั์ญยิ�งค่์อ	องค์�ก�รท์ำนัเพ่ั�อเด็กแห่่งสำห่ประช�ช�ติิ	ท่ำ�ใด้ให้่ก�รสำนัับสำน์ันั
ทัำ�งในัด้�นัวิช�ก�รและงบประมั�ณในัก�รดำ�เนิันัง�นั	ทัำ�งน่ั�	ได้รับค์ว�มักร์ณ�จั�กอ�จั�รย�แพัทำย�ติลอดจันัผู้เช่�ยวช�ญห่ล�กห่ล�ยสำ�ข�	
ให้่ข้อเสำนัอแนัะทำ่�เป็นัประโยชนั�	 รวมัทัำ�งติรวจัสำอบค์ว�มัถุูกต้ิองของเน่ั�อห่�	 กรมัอนั�มััยขอขอบค์์ณท์ำกท่ำ�นัทำ่�ให้่ค์ว�มัช่วยเห่ล่อ
อย่�งด่ยิ�งมั�	ณ	โอก�สำน่ั�	และห่วังเป็นัอย่�งยิ�งว่�	 คู่์ม่ัอเล่มัน่ั�จัะเป็นัประโยชนั�ต่ิอเจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�ผู้ปฏิิบัติิง�นัและบ์ค์ล�กรท่ำ�เก่�ยวข้อง
ในัก�รจััดบริก�ร	 และก�รดูแลแม่ัวัยร่์นัให้่ม่ัค์์ณภ�พัแบบบูรณ�ก�ร	 สำ�มั�รถุปรับใช้เป็นัคู่์ม่ัอก�รปฏิิบัติิง�นัให้่เห่มั�ะกับบริบทำ
ของพ่ั�นัท่ำ�ต่ิอไป

กรมัอนั�มััย	กระทำรวงสำ�ธุ์�รณสำ์ข
สำิงห่�ค์มั	2564
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6. พัญ.นัันัทำ�	อ่วมัก์ล ทำ่�ปร้กษั�สำำ�นัักอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธุ์์�	กรมัอนั�มััย

7. พัญ.สำ�ยพัิณ	ค์ูสำมัิทำธุ์ิ ทำ่�ปร้กษั�สำำ�นัักอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธุ์์�	กรมัอนั�มััย

8. นั�งจั�ร์วรรณ	จังวนัิช ทำ่�ปร้กษั�สำำ�นัักอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธุ์์�	กรมัอนั�มััย

9. ดร.นัพั.บ์ญฤทำธุ์ิ์	สำ์ขรัตินั� ผู้อำ�นัวยก�รศูนัย�อนั�มััยทำ่�	2	พัิษัณ์โลก	กรมัอนั�มััย
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16. นั�งสำ�วมันัสำิช�	พัูลสำวัสำดิ์	 ผู้แทำนัแผนักก�รพััฒนั�วัยร์่นัและก�รมั่สำ่วนัร่วมั	 
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2. ร้อยโทำห่ญิงณิช�รัศมั�	ปัญจัจัิติร�พััฒนั�	 สำำ�นัักอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธุ์์�
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10. นั�งสำ�วอภิญญ�	พั์ฒเล็ก สำำ�นัักอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธุ์์�

11. นั�งฉีว่วรรณ	ต้ินัพ์ัดซี� สำำ�นัักส่ำงเสำริมัส์ำขภ�พั

12. นั�งรัชนั่	ลักษัิติ�นันัทำ�	 ศูนัย�อนั�มััยทำ่�	5	ร�ชบ์ร่

13. นั�งศิริลักษัณ�	ขณะฤกษั� ศูนัย�อนั�มััยทำ่�	5	ร�ชบ์ร่

สำำานักงานสำาธารณสุำขจัังหวัด 
14. นั�ยศิวะย์ทำธุ์	สำิงห่�ปร์	 สำำ�นัักง�นัสำ�ธุ์�รณสำ์ขจัังห่วัดนัค์รร�ชสำ่มั�

15. นั�งศสำิริ	ติั�งสำะสำมั	 สำำ�นัักง�นัสำ�ธุ์�รณสำ์ขจัังห่วัดสำ์พัรรณบ์ร่
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หน่วยงานสัำงกัดกรุงเที่พัมหานคร 
16. นั�งสำ�วณัฐธุ์ิด�	ผิวเห่ล่อง สำำ�นัักก�รแพัทำย�	

17. นั�งสำ�ววรรณ่	นัวลฉีว่ โรงพัย�บ�ลติ�กสำินั	

18. นั�งสำ�วจัินัด�วรรรณ	บ์้งเทำ่�ยง โรงพัย�บ�ลเจัริญกร์งประช�รักษั�

19. นั�งสำ�วกนักวรรณ	เกติ์มัณ่ โรงพัย�บ�ลเจัริญกร์งประช�รักษั�

20. นั�งกรรณพัร	จัันัทำร�ทำองศร่	 โรงพัย�บ�ลห่ลวงพั่อทำว่ศักดิ์	ช์ติินั์ธุ์โรอ์ทำิศ

21. นั�งสำ�วประทำ์มั	มัั�นัค์ง	 โรงพัย�บ�ลสำิรินัธุ์ร

22. นั�งสำ�วพัรสำวรรค์�	ธุ์�ร�ธุ์รรมัรัตินั� โรงพัย�บ�ลกล�ง

23. นั�งปิยมั�ศ	ค์ำ�ชวนัช่�นั โรงพัย�บ�ลกล�ง

โรงพัยาบาลสัำงกัดสำำานักงานปลัดกระที่รวงสำาธารณสุำข 

24. นั�งสำ�วนัวพัร	นั�ว่สำ�ค์ร	 โรงพัย�บ�ลสำมัเด็จัพัระสำังฆร�ชองค์�ทำ่�	17	จัังห่วัดสำ์พัรรณบ์ร่

25. นั�งสำ�วเอกกมัล	สำำ�ล่รัตินั�	 โรงพัย�บ�ลพัระสำมั์ทำรเจัด่ย�	จัังห่วัดสำมั์ทำรปร�ก�ร

26. นั�งสำ�วณัฐวด่	อ�ร่ห่นัู	 โรงพัย�บ�ลเช่ยงด�ว	จัังห่วัดเช่ยงให่มั่

27. นั�งประมัวล	ติร่ยก์ล	 โรงพัย�บ�ลฝ�ง	จัังห่วัดเช่ยงให่มั่

28. นั�งวรภัทำร	แสำงแก้ว	 โรงพัย�บ�ลปทำ์มัธุ์�นั่	จัังห่วัดปทำ์มัธุ์�นั่	

29. นั�งสำ�วปิยะมั�ศ	สำว�สำด์ินั� โรงพัย�บ�ลบัวให่ญ่	จัังห่วัดนัค์รร�ชสำ่มั�

30. นั�งพััทำย�	จัินั�รักษั�	 โรงพัย�บ�ลบัวให่ญ่	จัังห่วัดนัค์รร�ชสำ่มั�

31. นั�งอร์โณทำัย	อินัทำรกำ�แห่ง	 โรงพัย�บ�ลมัห่�ร�ชนัค์รร�ชสำ่มั�	จัังห่วัดนัค์รร�ชสำ่มั�

32. นั�งสำ�วธัุ์ญรัศมั�	ศร่บ์ษัย�ลักษัณ�	 โรงพัย�บ�ลไทำรน้ัอย	จัังห่วัดนันัทำบ์ร่	

33. นั�งสำ�วดวงฤทำัย	ทำ์มัมั�วัด	 โรงพัย�บ�ลไทำรน้ัอย	จัังห่วัดนันัทำบ์ร่

34. นั�งสำ์ภัทำร�	พัันัธุ์วิทำย�	 โรงพัย�บ�ลไทำรน้ัอย	จัังห่วัดนันัทำบ์ร่

35. นั�งส์ำวพััชร	อินัทำฤทำธ์ิุ์	 โรงพัย�บ�ลเจั้�พัระย�อภัยภูเบศร	จัังห่วัดปร�จั่นับ์ร่

36. นั�งย์พัเรศ	จั�ร์เนัติร	 โรงพัย�บ�ลเจั้�พัระย�อภัยภูเบศร	จัังห่วัดปร�จั่นับ์ร่

37. นั�งสำ�วบรรจัง	จัันัทำว่วัฒนั�	 โรงพัย�บ�ลสำ่งเสำริมัสำ์ขภ�พัติำ�บลมัะค์่�	จัังห่วัดนัค์รร�ชสำ่มั�

38. นั�งสำ�วจัินัติป�ติ่	สำ์ขโสำมั สำถุ�น่ัอนั�มััยเฉีลิมัพัระเก่ยรติิ	60	พัรรษั�นัวมันิัทำร�ชิน่ั	ติำ�บลบ่อส์ำพัรรณ	
อำ�เภอสำองพ่ั�น้ัอง	จัังห่วัดส์ำพัรรณบ์ร่
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กระที่รวงศึึกษาธิการ 
39. นั�งสำ�วกฤติย�	ห่นั่องพังษั�	 สำำ�นัักง�นัศ้กษั�ธุ์ิก�รจัังห่วัดนัค์รนั�ยก

40. นั�ยจัิรวัฒนั�	บ์ญค์รอง	 สำำ�นัักง�นัเขติพั่�นัทำ่�ก�รศ้กษั�มััธุ์ยมัศ้กษั�เขติ	9

41. นั�งพัรชนัก	รัศม่ัรัตินั� สำำ�นัักง�นัศ้กษั�ธิุ์ก�รจัังห่วัดนัค์รร�ชส่ำมั�

42. นั�งสำ�วเนัติรด�ว	ลำ��ส์ำขด่ โรงเร่ยนับ่อส์ำพัรรณวิทำย�	จัังห่วัดส์ำพัรรณบ์ร่

กระที่รวงการพััฒนาสัำงคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
42. นั�งสำ�วนัวพัร	ศร่นั์้ย	 บ้�นัพัักเด็กและค์รอบค์รัว	จัังห่วัดสำ์พัรรณบ์ร่

43. นั�ยวัชรินัทำร�	วรธุ์งไชย	 บ้�นัพัักเด็กและค์รอบค์รัว	จัังห่วัดนัค์รร�ชสำ่มั�

44. นั�งพััสำมั�	โกษั�รักษั�	 สำำ�นัักง�นัพััฒนั�สัำงค์มัและค์ว�มัมัั�นัค์งของมัน์ัษัย�	จัังห่วัดนัค์รร�ชส่ำมั�

หน่วยงานภาคประชาสัำงคม 

45. นั�งพัิศมััย	ไชยห่ล�ก	 สำมั�ค์มัว�งแผนัค์รอบค์รัวแห่่งประเทำศไทำย 
ในัพัระร�ชูปถุัมัภ�สำมัเด็จัพัระศร่นัค์รินัทำร�บรมัร�ชชนันั่

46. นั�งสำ�วกรณ�รว่	แสำนัดวง	 สำมั�ค์มัว�งแผนัค์รอบค์รัวแห่่งประเทำศไทำย 
ในัพัระร�ชูปถุัมัภ�สำมัเด็จัพัระศร่นัค์รินัทำร�บรมัร�ชชนันั่

47. นั�งสำ�วภัทำรพัร	จัันัทำร�นันัทำ�	 สำมั�ค์มัว�งแผนัค์รอบค์รัวแห่่งประเทำศไทำย 
ในัพัระร�ชูปถุัมัภ�สำมัเด็จัพัระศร่นัค์รินัทำร�บรมัร�ชชนันั่
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แผนภูมิิท่ี่� 7:	 บทำบ�ทำของกระทำรวงก�รพััฒนั�สัำงค์มัและค์ว�มัมัั�นัค์งของมัน์ัษัย� 70

แผนภูมิิท่ี่� 8:	 บทำบ�ทำของสำถุ�นัศ้กษั�	กรณ่นัักเร่ยนัตัิ�งค์รรภ�ในัวัยเร่ยนั 73

แผนภูมิิท่ี่� 9:	 เค์ร่อข่�ยก�รม่ัส่ำวนัร่วมัของค์รอบค์รัวและช์มัชนั 76
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 บที่นำา
ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นัเป็นัประเด็นัสำำ�คั์ญท่ำ�ทัำ�วโลกต่ิ�งให้่ค์ว�มัสำนัใจัและร่วมักันัห่�แนัวทำ�งในัก�รแก้ไข	 ข้อมูัลขององค์�ก�ร

อนั�มััยโลกพับว่�	ม่ัวัยร่์นัห่ญิงอ�ย์	15-19	ปี	จัำ�นัวนั	21	ล้�นัค์นั	และอ�ย์ติำ��กว่�	15	ปี	ประมั�ณ	2	ล้�นัค์นัท่ำ�ตัิ�งค์รรภ�ระห่ว่�ง
อยูใ่นัช่วงวยัร์น่ั	ข้อมัลูนั่�นัำ�ไปสำูก่�รกำ�ห่นัดให้่ก�รป้องกนััก�รติั�งค์รรภ�ในัวยัร์น่ัเป็นัว�ระระดบันั�นั�ช�ติ	ิทำ่�ประเทำศสำมั�ชกิจัะต้ิอง
นัำ�ไปกำ�ห่นัดเป็นันัโยบ�ยและแผนัก�รดำ�เนัินัง�นัติ่อไป	ประเทำศไทำยเป็นัห่นั้�งในัประเทำศสำมั�ชิกทำ่�ได้นัำ�นัโยบ�ยไปสำู่ก�รปฏิิบัติิ	
และมัผ่ลง�นัเป็นัทำ่�ยอมัรบัในัระดบันั�นั�ช�ติมิั�กว่�	10	ปี	มัก่�รกำ�ห่นัดเป็นันัโยบ�ยระดบัช�ติติิั�งแต่ิปี	พั.ศ.	2549	เพั่�อขบัเค์ล่�อนั
ก�รดำ�เนิันัง�นัอนั�มััยวัยร่์นั	 ทัำ�งในัด้�นัวิช�ก�ร	 ระบบบริก�ร	 และก�รพััฒนั�บ์ค์ล�กร	 โดยม่ัวัติถ์ุประสำงค์�ให้่วัยร่์นัเข้�ถุ้ง
บริก�รท่ำ�เป็นัมิัติรและม่ัทัำกษัะในัก�รดูแลส์ำขภ�วะด้�นัอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�ของตินัได้อย่�งม่ัประสิำทำธิุ์ภ�พั	

ในัช่วงเวล�กว่�ห่นั้�งทำศวรรษัทำ่�ผ่�นัมั�	ประเทำศไทำยประสำบค์ว�มัสำำ�เร็จัในัก�รว�งแผนัค์รอบค์รัว	 และสำ�มั�รถุค์วบค์์มั
จัำ�นัวนัก�รเพิั�มัของประช�กรท่ำ�สำอดค์ล้องกับก�รพััฒนั�ประเทำศท่ำ�นัำ�ไปสู่ำก�รพััฒนั�ค์์ณภ�พัช่วิติของค์นัในัท์ำกช่วงวัย	 ตัิ�งแต่ิ
ก�รอนั�มััยแม่ัและเด็ก	 วัยทำ�รก	 วัยเด็ก	 วัยร่์นั	 วัยทำำ�ง�นั	 และผู้สูำงอ�ย์	 อย่�งไรก็ติ�มัในัช่วงพั.ศ.	 2543-2555	ประเทำศไทำย 
ม่ัอัติร�ก�รค์ลอดม่ัช่พัในัห่ญิงอ�ย์	15-19	ปีสูำงมั�ก	โดยเพิั�มัจั�ก	31.1	เป็นั	53.4	ต่ิอประช�กรห่น้ั�งพัันัค์นั	และในัเวล�ไม่ัถุ้งสิำบปี	
อัติร�ก�รค์ลอดม่ัช่พัในัห่ญิงอ�ย์	10-14	ปี	เพิั�มัข้�นัจั�ก	0.5	เป็นั	1.8	ต่ิอประช�กรห่น้ั�งพัันัค์นัในัช่วงพั.ศ.	2556-2558

 สำถานการณ์ปัจัจุับันเก่่ยวกับการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น
จั�กก�รติิดติ�มัสำถุ�นัก�รณ�ก�รค์ลอดม่ัช่พัในัวัยร่์นัระยะประมั�ณ	 10	 ปีท่ำ�ผ่�นัมั�	 พับว่�อัติร�ก�รค์ลอดในัวัยร่์นั

สูำงท่ำ�ส์ำดในั	พั.ศ.	2554	และ	2555	ค่์อ	53.4	ต่ิอพัันั	ห่ลังจั�กนัั�นัม่ัแนัวโน้ัมัลดลงเร่�อย	ๆ 	โดยอัติร�ก�รค์ลอดม่ัช่พัในัห่ญิงอ�ย	์15-19	ปี	
เท่ำ�กับ	31.3	ต่ิอพัันั	ในัปี	2562	และอัติร�ก�รค์ลอดม่ัช่พัในัห่ญิงอ�ย์	10-14	ปี	เท่ำ�กับ	1.1	ต่ิอพัันั	(ฐ�นัข้อมูัลทำะเบ่ยนัร�ษัฎร�,	
2562)	 สำำ�ห่รับสำถุ�นัก�รณ�ก�รค์ลอดซีำ��ในัแม่ัวัยร่์นัตัิ�งแต่ิ	 ปีพั.ศ.	 2558	 สำำ�นัักอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�ได้นัำ�ข้อมูัลจั�กสำถิุติิ 
ก�รค์ลอดม่ัช่พัท่ำ�รวบรวมัโดยสำำ�นัักบริห่�รก�รทำะเบ่ยนั	 กรมัก�รปกค์รอง	 มั�วิเค์ร�ะห่�พับว่�	 นัับตัิ�งแต่ิปีพั.ศ.	 2553	 –	 2558	 
ก�รค์ลอดซีำ��ของแม่ัวัยร่์นัอ�ย์	10-14	 ปี	และแม่ัวัยร่์นัอ�ย์	15-19	 ปี	 ม่ัแนัวโน้ัมัเพิั�มัข้�นั	 โดยเฉีพั�ะในักล่์มัอ�ย์	15-19	 ปี	 นัั�นั 
เพิั�มัข้�นัท์ำกปี	ตัิ�งแต่ิร้อยละ	11.3	จันัถุ้งร้อยละ	12.5	จันักระทัำ�งปีพั.ศ.	2559	เป็นัต้ินัมั�	ก�รค์ลอดซีำ��ของแม่ัวัยร่์นัอ�ย์	15-19	ปี	 
พับว่�ม่ัแนัวโน้ัมัลดลงอย่�งต่ิอเน่ั�อง	จันัเท่ำ�กับร้อยละ	8.5	ในัปี	2562	(ฐ�นัข้อมูัลทำะเบ่ยนัร�ษัฎร�,	2562)	ถุ้งแม้ัว่�ตัิ�งแต่ิปีท่ำ�เริ�มั
ม่ั	พั.ร.บ.	ก�รป้องกันัและแก้ไขปัญห่�ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นั	พั.ศ.	2559	จัะสำ�มั�รถุลดอัติร�ก�รค์ลอดม่ัช่พัในัวัยร่์นัได้	แต่ิยังพับ
ว่�ม่ัวัยร่์นัจัำ�นัวนัมั�กท่ำ�ม่ัก�รตัิ�งค์รรภ�ซีำ��ก่อนัอ�ย์ค์รบ	 20	 ปี	 ซ้ี�งข้อมูัลร้อยละก�รค์ลอดซีำ��จัะแติกต่ิ�งจั�กข้อมูัลร้อยละ 
ก�รตัิ�งค์รรภ�ซีำ��	เน่ั�องจั�กร้อยละก�รตัิ�งค์รรภ�ซีำ��จัะรวมัก�รสิำ�นัส์ำดก�รตัิ�งค์รรภ�	ทัำ�งก�รค์ลอดม่ัช่พั	ก�รค์ลอดไร้ช่พั	และก�รแท้ำง	
โดยในัปี	2563	ม่ัแม่ัวัยร่์นัตัิ�งค์รรภ�ซีำ��ถุ้งร้อยละ	14.4	(ข้อมูัลจั�กระบบ	HDC	กระทำรวงสำ�ธุ์�รณส์ำข,	2563)	

ก�รดำ�เนัินัง�นัขับเค์ล่�อนัย์ทำธุ์ศ�สำติร�ก�รป้องกันัและแก้ไขปัญห่�ก�รติั�งค์รรภ�ในัวัยร์่นั	 ระห่ว่�งภ�ค์่เค์ร่อข่�ยทำ์กภ�ค์สำ่วนั
ทำ่�เก่�ยวข้องทำั�งในัระดับประเทำศและระดับพ่ั�นัท่ำ�	 ติลอดจันับริก�รสำ์ขภ�พัท่ำ�เป็นัมัิติรสำำ�ห่รับวัยร์่นัและเย�วชนัของโรงพัย�บ�ล
ร่วมักับภ�ค์รัฐอ่�นั	 ๆ	 ภ�ค์เอกชนั	 และภ�ค์ประช�สัำงค์มัอย่�งติ่อเนั่�องติลอดระยะเวล�ทำ่�ผ่�นัมั�	 สำ่งผลให่้อัติร�ก�รค์ลอดมั่ช่พั
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ในัวัยร์่นัมั่แนัวโนั้มัลดลงในัทำ์กปี	 แติ่ทำ์กฝ่�ยยังค์งติ้องร่วมักันับูรณ�ก�รเพั่�อขับเค์ล่�อนัก�รดำ�เนัินัง�นัป้องกันัและแก้ไขปัญห่�
ก�รติั�งค์รรภ�ในัวัยร์่นัอย่�งติ่อเนั่�อง

โดยมั่สำถุ�นัก�รณ�ทำ่�ติ้องนัำ�มั�พัิจั�รณ�ในัก�รกำ�ห่นัดกิจักรรมัเพั่�อพััฒนั�ก�รดำ�เนัินัก�ร	มั่ดังนั่�

1.	 ก�รม่ัเพัศสัำมัพัันัธุ์�ในักล่์มันัักเร่ยนัมััธุ์ยมัศ้กษั�ม่ัแนัวโน้ัมัสูำงข้�นั

2.	 ก�รใช้ถ์ุงย�งอนั�มััยเม่ั�อม่ัเพัศสัำมัพัันัธุ์�ค์รั�งแรกในักล่์มันัักเร่ยนัม่ัแนัวโน้ัมัสูำงข้�นั	แต่ิค่์�เฉีล่�ยยังติำ��กว่�ร้อยละ	80

3.	 ก�รค์์มักำ�เนิัดด้วยวิธุ่์ท่ำ�เช่�อถุ่อได้	เม่ั�อม่ัเพัศสัำมัพัันัธุ์�ค์รั�งล่�ส์ำดกับแฟนัห่ร่อคู่์รักม่ัแนัวโน้ัมัสูำงข้�นั	แต่ิค่์�เฉีล่�ยยังติำ��
กว่�ร้อยละ	80

4.	 ก�รค์ลอดในัแม่ัวัยร่์นัอ�ย์	10-14	ปี	และ	15-19	ปี	ลดลงจั�กเดิมั

5.	 ก�รค์ลอดซีำ��ในัแม่ัวัยร่์นัแม้ัว่�เริ�มัม่ัแนัวโน้ัมัลดลงแต่ิยังอยูใ่นัระดับสูำง	

6.	 ผู้ท่ำ�ทำำ�แท้ำงส่ำวนัให่ญ่เป็นัวัยร่์นัและเก่อบค์ร้�งห่น้ั�งไม่ัได้ค์์มักำ�เนิัดด้วยวิธุ่์ใด	ๆ	

วััยรุ่่�น (Adolescent) หมายถึึง บุ่คคลท่ี่�ม่อาย่ 10-19 ป่ี ตามนิิยามท่ี่�กำำาหนิดโดย
องค์์กำารอนิามัยโลกำ (World Health Organization : WHO) และกล่�มเยาวัชน (Young 
People) หมายถึึงบุ่คคลท่ี่�ม่อาย่ 15-24 ป่ี ท่ี่�ทัี่�วโลกำจะต้องให้ค์วามสำำาคั์ญ เพราะเป็็นิ 

กำลุ�มป็ระชากำรที่่�กำำาลังก้ำาวพน้ิวยัเดก็ำและกำำาลงัจะเป็็นิกำลุ�มวยัที่ำางานิ แต�ในิขณะเด่ยวกัำนิ ป็ระชากำร
กำลุ�มวัยรุ�นิเป็็นิกำลุ�มที่่�ต้องเผชิญกัำบกำารเป็ล่�ยนิแป็ลงในิหลากำหลายมิติ ท้ัี่งในิด้านิของสำร่ระ
ร�างกำายและจติใจ โดยเฉพาะกำารเป็ล่�ยนิแป็ลงที่างเพศหรอืสำภาวะอนิามยักำารเจริญพันิธ์ุุ์ที่างเพศ 
รวมไป็ถึึงสำภาวะด้านิอารมณ์ จิตใจ และค์วามนึิกำคิ์ด รวมทัี่ง้กำารเป็ล่�ยนิแป็ลงด้านิเศรษฐกิำจ 
สำังค์ม สำิ�งแวดล้อม และค์วามเจริญกำ้าวหนิ้าที่างเที่ค์โนิโลย่ กำลุ�มป็ระชากำรวัยรุ�นิอยู�ในิช�วงวัย
ของโอกำาสำในิกำารพัฒนิาและเผชิญค์วามเส่ำ�ยงจากำปั็ญหาต�าง ๆ  ท่ี่�ผูเ้ก่ำ�ยวข้องไม�ว�าจะเป็็นิบิดา 
มารดา ผู้ป็กำค์รอง ค์รู อาจารย์ ชุมชนิ และสำังค์มต้องให้ค์วามสำำาคั์ญในิกำารเร่ยนิรู้ 
ท่ี่�จะเข้าถึึงจิตใจของวัยรุ�นิ รวมทัี่ง้กำารดูแลป้็องกัำนิปั็ญหาต�าง ๆ ท่ี่�จะเกิำดข้ึนิ

ในิสำถึานิกำารณ์ปั็จจุบันิ องค์์กำารอนิามัยโลกำ องค์์กำารทุี่นิเพื�อเด็กำแห�งสำหป็ระชาชาติ 
(UNICEF) และกำองทุี่นิป็ระชากำรแห�งสำหป็ระชาชาติ (UNFPA) ได้พัฒนิากำำาหนิดแนิวที่าง
เพื�อกำารแก้ำไขปั็ญหาต�าง ๆ  ท่ี่�เกิำดกัำบวัยรุ�นิ ตัง้แต�ปั็ญหากำารขาดสำารอาหาร กำารติดสำารเสำพติด 

และแอลกำอฮอล์ รวมไป็ถึึงปั็ญหาด้านิอนิามัยกำารเจริญพันิธ์ุุ์ในิวัยรุ�นิ กำารม่เพศสัำมพันิธ์ุ์
กำ�อนิวัยอันิค์วร กำารตัง้ค์รรภ์ที่่�ไม�พึงป็ระสำงค์์ กำารที่ำาแที่้งที่่�ไม�ป็ลอดภัย กำารเกำิดโรค์เอดสำ์และ
โรค์ติดต�อที่างเพศสำัมพันิธุ์์ 
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 ปัจัจััยท่่ี่เก่่ยวข�องกับการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น
จั�กก�รสำำ�รวจัของสำำ�นัักง�นัสำถิุติิแห่่งช�ติิในัปี	พั.ศ.	 2555	พับว่�วัยร่์นัอ�ย์	 15-19	 ปีท่ำ�ม่ับ์ติรแล้วเก่อบค์ร้�งห่น้ั�งเกิดจั�ก

ก�รตัิ�งค์รรภ�โดยไม่ัตัิ�งใจั	ม่ัฐ�นัะทำ�งเศรษัฐกิจัของค์รัวเร่อนัอยูใ่นัระดับย�กจันั	ม่ัก�รศ้กษั�ระดับประถุมัศ้กษั�	และอยูน่ัอกพ่ั�นัท่ำ�
เทำศบ�ล	 นัอกจั�กน่ั�ข้อมูัลปี	 พั.ศ.	 2553	 ของศูนัย�เทำค์โนัโลย่และก�รส่ำ�อสำ�ร	 สำำ�นัักง�นัปลัดกระทำรวงก�รพััฒนั�สัำงค์มัและ
ค์ว�มัมัั�นัค์งของมัน์ัษัย�	พับว่�	ก�รตัิ�งค์รรภ�ของวัยร่์นัม่ั	3	สำ�เห่ต์ิ	ค่์อ	

1.	 ปัจัจััยส่ำวนับ์ค์ค์ล	 ได้แก่	 ก�รข�ดค์ว�มัรู้เร่�องก�รค์์มักำ�เนิัด	 ค์ว�มัอย�กรู้อย�กลอง	 ก�รข�ดค์ว�มัรู้ส้ำก 
ถุ้งค์ว�มัม่ัค์์ณค่์�ในัตินัเอง	ก�รข�ดทัำกษัะในัก�รต่ิอรอง	

2.	 ปัจัจััยด้�นัค์รอบค์รัว	 ได้แก่	 สำภ�พัค์รอบค์รัวแติกแยก	 ปัญห่�ด้�นัเศรษัฐกิจัและก�รเล่�ยงดูท่ำ�ไม่ัเห่มั�ะสำมั	
รวมัทัำ�งก�รถูุกล่วงละเมิัดทำ�งเพัศจั�กบ์ค์ค์ลในัค์รอบค์รัว

3.	 ปัจัจััยด้�นัสิำ�งแวดล้อมัทำ�งสัำงค์มั	 ได้แก่	 ค์ว�มัเส่ำ�อมัของสำภ�พัแวดล้อมัในัช์มัชนั	 อิทำธิุ์พัลจั�กเพั่�อนัและส่ำ�อ	
รวมัทัำ�งค่์�นิัยมัในัสัำงค์มัท่ำ�เปล่�ยนัไป	

 ผู้ลกระที่บจัากการตัง้ครรภ์ในแม่วัยรุ่น
ด้้านสุุขภาพ	 แม่ัวัยร่์นัและทำ�รกของแมั่วัยร่์นัม่ัค์ว�มัเสำ่�ยงต่ิอภ�วะแทำรกซี้อนัจั�กก�รตัิ�งค์รรภ�สำูงกว่�สำติร่ท่ำ�ม่ัวัยสูำงกว่�	

ทัำ�งก�รเส่ำยช่วิติของแม่ัและทำ�รก	และทำ�รกม่ันัำ��ห่นัักน้ัอยห่ร่อติำ��กว่�เกณฑ์�	(ติำ��กว่�	2,500	กรัมั)	ซ้ี�งพับว่�ในัปี	2562	แม่ัวัยร่์นั
อ�ย์	 10-14	 ปี	 และอ�ย์	 15-19	 ปี	 ค์ลอดทำ�รกนัำ��ห่นัักตัิวน้ัอยถุ้งร้อยละ	 19.4	 และ	 14.3	 ติ�มัลำ�ดับ	 (ข้อมูัลจั�กจัำ�นัวนั
ก�รค์ลอดทัำ�งห่มัดจัำ�แนักติ�มัอ�ย์	พั.ศ.	2546-2562	กองย์ทำธุ์ศ�สำติร�และแผนัง�นั	กระทำรวงสำ�ธุ์�รณส์ำข)	รวมัไปถุ้งก�รทำำ�แท้ำง 
ท่ำ�ไม่ัปลอดภัย	 ซ้ี�งอ�จัเป็นัอันัติร�ยถุ้งแก่ช่วิติ	 เม่ั�อพิัจั�รณ�ภ�วะแทำรกซี้อนัร์นัแรงในัแติ่ละกล่์มัอ�ย์ของผู้ป่วยทำำ�แทำ้งท่ำ�ม่ั 
สำ�เห่ต์ิห่ลักด้�นัเศรษัฐกิจัและสัำงค์มัท่ำ�ม่ัภ�วะแทำรกซ้ีอนัร์นัแรง	พับว่�ประมั�ณ	1	ในั	4	ของผู้ป่วยท่ำ�ทำำ�แท้ำงและม่ัภ�วะแทำรกซ้ีอนั
ต้ิองเข้�รับก�รรักษั�ท่ำ�โรงพัย�บ�ลเป็นัวัยร่์นัอ�ย์ติำ��กว่�	20	ปี	(สำำ�นัักอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�	กรมัอนั�มััย,	2562,	ห่น้ั�	62)

ด้้านการศึึกษา	 ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นัม่ัผลกระทำบโดยติรงกับโอก�สำทำ�งก�รศ้กษั�	 ห่น้ั�ท่ำ�ก�รง�นั	 และร�ยได้ในัอนั�ค์ติ	
จั�กก�รสำำ�รวจัผลกระทำบดังกล่�วของสำำ�นัักง�นัสำถิุติิแห่่งช�ติิพั.ศ.	2556	พับว่�	ร้อยละ	32	ของวัยร่์นัอ�ย	์15-19	ปีท่ำ�ต้ิองออกจั�ก
ก�รศ้กษั�ม่ัสำ�เห่ต์ิอย�่งห่น้ั�งจั�กก�รตัิ�งค์รรภ�	สำอดค์ล้องกับข้อมูัลของสำำ�นัักง�นัเลข�ธิุ์ก�รสำภ�ก�รศ้กษั�แห่่งช�ติิ	(พั.ศ.	2548-2555)	
ซ้ี�งร�ยง�นัก�รเพิั�มัข้�นัของอัติร�ก�รออกจั�กโรงเร่ยนักล�งคั์นัของนัักเร่ยนัด้วยเห่ต์ิผลจั�กก�รแต่ิงง�นั	 แยกเป็นักล่์มันัักเร่ยนั
ประถุมัศ้กษั�	ม่ัอัติร�ก�รออกจั�กโรงเร่ยนักล�งคั์นัเพิั�มัข้�นัจั�กร้อยละ	0.9	เป็นั	2.7	กล่์มัมััธุ์ยมัศ้กษั�ติอนัต้ินัเพิั�มัข้�นัจั�กร้อยละ	5.1	
เป็นั	6.2	และกล่์มัมััธุ์ยมัศ้กษั�ติอนัปล�ยเพิั�มัจั�กร้อยละ	4.2	เป็นั	6.5	(กรมักิจัก�รเด็กและเย�วชนั	กระทำรวงก�รพััฒนั�สัำงค์มั
และค์ว�มัมัั�นัค์งของมัน์ัษัย�,	2560,	ห่น้ั�	3)

ด้้านสุภาวะสัุงคมิและเศึรษฐกิจ	 แม่ัวัยร่์นัม่ัโอก�สำทำ่�จัะเร่ยนัต่ิอในัระดับปริญญ�ติร่นั้อยกว่�สำติร่ทัำ�วไปถุ้ง	 12	 เท่ำ�	
และม่ัโอก�สำได้ง�นัในัสำ�ยวิช�ช่พัน้ัอยกว่�สำติร่ทัำ�วไปถุ้ง	6	เท่ำ�	ส่ำงผลกระทำบต่ิอก�รสูำญเส่ำยร�ยได้ท่ำ�ค์วรจัะไดใ้นัอนั�ค์ติไปกว่�ร้อยละ	22	
เม่ั�อเท่ำยบกับสำติร่ทัำ�วไป	ผลกระทำบทำ�งด้�นัเศรษัฐกจิัและสัำงค์มั	พับว่�	มั�รด�วัยร่์นัจัะม่ัโอก�สำสูำงท่ำ�จัะห่ยด์ก�รศ้กษั�กล�งค์นััห่ร่อ
เร่ยนัไมั่จับ	 เน่ั�องจั�กในัห่ล�ย	 ๆ	 ประเทำศ	 ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัขณะทำ่�เป็นันัักเร่ยนัยังไม่ัเป็นัท่ำ�ยอมัรับ	 เป็นัเร่�องน่ั�อับอ�ย	 ทำำ�ให้่ 
ห่ญิงวัยร่์นัทำ่�ตัิ�งค์รรภ�	 ถูุกบังคั์บทัำ�งทำ�งติรงห่ร่อทำ�งอ้อมัให้่ออกจั�กโรงเร่ยนั	 ซ้ี�งม่ัก�รออกจั�กโรงเร่ยนักล�งคั์นัถุ้งร้อยละ	 30	 
ทำ�งองค์�ก�รท์ำนัเพ่ั�อเด็กแห่่งสำห่ประช�ช�ติิได้สำร์ปค์ว�มัสำัมัพัันัธุ์�ของอ�ย์มั�รด�เมั่�อค์ลอดบ์ติรค์นัแรกกับฐ�นัะทำ�งเศรษัฐกิจั 
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และสัำงค์มัห่ลังจั�กค์ลอดบ์ติร	 และพับว่�	 เม่ั�อเปร่ยบเท่ำยบกับมั�รด�ท่ำ�ค์ลอดบ์ติรค์นัแรกห่ลังอ�ย์	 20	 ปี	 มั�รด�ท่ำ�ค์ลอดบ์ติร 
ค์นัแรกขณะอ�ย์	 15-19	 ปี	 จับก�รศ้กษั�ระดับมััธุ์ยมัศ้กษั�ติอนัปล�ยร้อยละ	51	 เท่ำ�นัั�นั	 ในัขณะท่ำ�มั�รด�ท่ำ�ค์ลอดบ์ติรค์นัแรก 
ห่ลังอ�ย์	20	ปี	จับก�รศ้กษั�	อย่�งน้ัอยระดับมััธุ์ยมัศ้กษั�ติอนัปล�ยถุ้งร้อยละ	89	ส่ำงผลให้่ห่ญิงวัยร่์นัเห่ล่�น่ั�ม่ัระดับก�รศ้กษั�
ติำ��กว่�ท่ำ�ค์วรจัะเป็นั	 ทำำ�ให้่เส่ำยโอก�สำในัก�รทำำ�ง�นัท่ำ�ด่ห่ร่อแม้ักระทัำ�งติกง�นั	 จั�กก�รศ้กษั�เด่ยวกันัยังพับอ่กว่�ม่ัมั�รด�วัยร่์นั
ติกง�นัสูำงถุ้งร้อยละ	 59	 และร้อยละ	 45	 ม่ัร�ยได้เฉีล่�ยอยู่ในักล่์มัท่ำ�ม่ัร�ยได้เฉีล่�ยติำ��ท่ำ�ส์ำดของประเทำศ	 ซ้ี�งเห่ล่�น่ั�ทำำ�ให้่เป็นั
ภ�ระของค์รอบค์รัว	สัำงค์มั	ติลอดจันัประเทำศช�ติิต่ิอไป	(กิติติิพังศ�	แซ่ีเจ็ังและค์ณะ,	2558,	ห่น้ั�	11-12)

 บที่บาที่ของหน่วยงานภาครัฐและภาค่เครือข่าย
• กระที่รวงสุาธารณสุุข	ม่ับทำบ�ทำในัฐ�นัะผู้รับผิดชอบเร่�องส์ำขภ�พัอนั�มััยของประช�กร	โดยเฉีพั�ะประช�กรวัยร่์นั	

ซ้ี�งเป็นัประช�กรกล่์มัเป้�ห่มั�ยสำำ�คั์ญเพัร�ะจัะต้ิองเป็นัผู้รับผิดชอบในัก�รพััฒนั�ประเทำศช�ติิต่ิอไปในัอนั�ค์ติ	
ก�รม่ัส์ำขภ�พัด่ของวัยร่์นั	 ทัำ�งส์ำขภ�พัก�ยและใจั	 จ้ังเป็นัสิำ�งสำำ�คั์ญพ่ั�นัฐ�นัในัก�รพััฒนั�ประเทำศ	 ทัำ�งน่ั�ได้ม่ัก�ร 
บูรณ�ก�รง�นัอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�ในัวัยร่์นัร่วมักับห่น่ัวยง�นัท่ำ�เก่�ยวข้องทัำ�งภ�ค์รัฐและภ�ค์เอกชนั

• กระที่รวงศึึกษาธิการ	 ม่ับทำบ�ทำทำ่�เก่�ยวข้องกับวัยร่์นัทัำ�งท่ำ�อยู่ในัระบบก�รศ้กษั�และนัอกระบบก�รศ้กษั�	
โดยม่ัภ�รกิจัจััดก�รเร่ยนัก�รสำอนัเพัศวิถุ่ศ้กษั�รอบด้�นัอย่�งเห่มั�ะสำมั	 พััฒนั�ผู้สำอนั	 ให้่ก�รปร้กษั�และ
ช่วยเห่ล่อวัยร่์นัท่ำ�กำ�ลังตัิ�งค์รรภ�ให้่ได้รับก�รศ้กษั�อย่�งต่ิอเน่ั�อง	 ห่ร่อได้กลับเข้�ศ้กษั�ต่ิอห่ลังจั�กเสำร็จัสิำ�นั
กระบวนัก�รตัิ�งค์รรภ�	

• กระที่รวงการอุุด้มิศึึกษา วิที่ยาศึาสุตร์ วิจัยและนวัตกรรมิ	 ม่ัห่น้ั�ท่ำ�ค์ล้�ยกระทำรวงศ้กษั�ธิุ์ก�ร	 โดยเน้ันั 
ก�รจััดก�รเร่ยนัก�รสำอนัพัรอ้มัพััฒนั�ผู้สำอนัวชิ�เพัศวิถุ่ศ้กษั�รอบด้�นั	พัรอ้มัทัำ�งจััดระบบบรกิ�รท่ำ�ดูแลช่วยเห่ล่อ
นัักศ้กษั�ท่ำ�ตัิ�งค์รรภ�ให้่ได้ศ้กษั�ต่ิอเน่ั�อง	 และส่ำงต่ิอให้่ได้รับบริก�รอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�	 พัร้อมัสำวัสำดิก�รสัำงค์มั
อย่�งเห่มั�ะสำมั

• กระที่รวงการพัฒนาสัุงคมิและความิมัิ�นคงขอุงมินุษย์ ม่ัห่น้ั�ท่ำ�จััดสำวัสำดิก�รสัำงค์มัเพ่ั�อป้องกันัและแก้ไขปัญห่�
ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นั	 รวมัทัำ�งสำวัสำดิก�รและค์ว�มัช่วยเห่ล่อสำำ�ห่รับวัยร่์นัทำ่�ตัิ�งค์รรภ�และพ่ัอแม่ัท่ำ�เป็นัวัยร่์นั	
โดยบูรณ�ก�รทำำ�ง�นัร่วมักับภ�ค่์อ่�นั	และจััดก�รฐ�นัข้อมูัลแม่ัวัยร่์นัเพ่ั�อให้่มัั�นัใจัว่�ได้รับสำวัสำดิก�รอย่�งค์รอบค์ล์มั
และทัำ�วถุ้ง	 เช่นั	 เงินัอ์ดห่น์ันัเพ่ั�อก�รเล่�ยงดูเด็กแรกเกิด	 ก�รสำ่งเสำริมัอ�ช่พัติ�มัค์ว�มัถุนััดของวัยร่์นัตัิ�งค์รรภ�	
ก�รจััดห่�ค์รอบค์รัวทำดแทำนักรณ่ท่ำ�วัยร่์นัไม่ัสำ�มั�รถุเล่�ยงดูบ์ติรได้ด้วยตินัเอง	เป็นัต้ินั	

• กระที่รวงมิหาด้ไที่ย	ม่ัภ�รกิจัดูแลกำ�กับห่น่ัวยง�นัก�รปกค์รองส่ำวนัท้ำองถิุ�นั	ให้่ออกข้อบัญญัติิท้ำองถิุ�นัเพ่ั�อค้์์มัค์รอง
สิำทำธิุ์ของวัยร่์นัท่ำ�ตัิ�งค์รรภ�และพ่ัอแม่ัวัยร่์นั	 รวมัทัำ�งอำ�นัวยก�รแก่องค์�กรภ�ค่์ให้่สำ�มั�รถุช่วยเห่ล่อวัยร่์นัตัิ�งค์รรภ�	
พ่ัอแม่ัวัยร่์นั	และจััดก�รป้องกันัก�รตัิ�งค์รรภ�วัยร่์นัในัท้ำองถิุ�นัได้อย่�งม่ัประสิำทำธิุ์ภ�พั

• กระที่รวงแรงงาน	 ม่ับทำบ�ทำกำ�กับดูแลและส่ำงเสำริมัให้่สำถุ�นัประกอบกิจัก�ร	 ให้่ข้อมูัลค์ว�มัรู้ด้�นัอนั�มััย
ก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�แก่ลูกจ้ั�ง	รวมัทัำ�งส่ำงเสำริมัก�รเข้�ถุ้งบริก�รด้�นัอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�	และก�รส่ำงต่ิอเพ่ั�อให้่ได้รับ
สำวัสำดิก�รสัำงค์มั

• ภาค่เครือุข่าย ภาคประชาสัุงคมิ และภาคประชาชน รวมัทัำ�งหั่วห่น้ั�ช์มัชนั	อ�สำ�สำมััค์รในัพ่ั�นัท่ำ�	ม่ับทำบ�ทำสำำ�คั์ญ
ในัก�รสำร�้งสิำ�งแวดล้อมัท่ำ�เป็นัมิัติรและปร�ศจั�กก�รต่ิติร�แกวั่ยร่์นัท่ำ�ตัิ�งค์รรภ�	รวมัทัำ�งพ่ัอแม่ัวัยร่์นั	ให้่ได้รับโอก�สำ
และรู้ส้ำกเป็นัส่ำวนัห่น้ั�งของช์มัชนั
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นัอกจั�กบทำบ�ทำและภ�รกิจัติ�มัพัระร�ชบัญญัติิก�รป้องกันัและแก้ไขก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นั	พั.ศ.	2559	แล้ว	ยังม่ัก�รลงนั�มั 
ในับันัท้ำกข้อติกลงค์ว�มัร่วมัม่ัอ	 (Memorandum	 of	 Understanding	 :	 MOU)	 เม่ั�อวันัท่ำ�	 14	 กันัย�ยนั	 พั.ศ.	 2563	
ระห่ว่�งกระทำรวงสำ�ธุ์�รณส์ำข	กระทำรวงศ้กษั�ธิุ์ก�ร	กระทำรวงก�รพััฒนั�สัำงค์มัและค์ว�มัมัั�นัค์งของมัน์ัษัย�	 โดยแต่ิละห่น่ัวยง�นั 
ม่ับทำบ�ทำห่น้ั�ท่ำ�ชัดเจันั

นัอกจั�กน่ั�ยังได้ม่ัก�รจััดตัิ�งค์ณะอน์ักรรมัก�รขับเค์ล่�อนัย์ทำธุ์ศ�สำติร�ก�รป้องกันัและแก้ไขปัญห่�ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นั	
ติ�มัย์ทำธุ์ศ�สำติร�ก�รป้องกันัและแก้ปัญห่�ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นัระดับช�ติิ	พั.ศ.	2560	–	2569	เป็นักลไกสำำ�คั์ญในัก�รบูรณ�ก�ร
ง�นัเก่�ยวกับก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นัท่ำ�ม่ัค์ว�มัเช่�อมัโยงก�รทำำ�ง�นักับห่น่ัวยง�นัทัำ�งในัเชิงรับและเชิงร์ก	 รวมัไปถุ้งก�รใช้กลไกด้�นั
กฎห่มั�ยมั�เป็นัเค์ร่�องม่ัอสำำ�คั์ญในัก�รดำ�เนิันัง�นั	 โดยม่ัพัระร�ชบัญญัติิก�รป้องกันัและแก้ไขปัญห่�ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นั	 
พั.ศ.	 2559	 ซ้ี�งม่์ังเน้ันัก�รแก้ปัญห่�ในัเชิงบูรณ�ก�ร	 และต้ิองอ�ศัยก�รม่ัสำ่วนัร่วมักับท์ำกภ�ค์ส่ำวนั	 ทัำ�งภ�ค์รัฐ	 ภ�ค์เอกชนัและ 
ภ�ค์ประช�สัำงค์มั	เพ่ั�อให้่เกิดก�รแก้ไขปัญห่�ท่ำ�สำำ�เร็จัล์ล่วงเป็นัรูปธุ์รรมั	นัำ�ไปสู่ำก�รลดผลกระทำบต่ิอก�รตัิ�งค์รรภ�และก�รค์ลอด
ในัวัยร่์นั

 วัตถุประสำงค์ของคู่มือการดูแลแม่วัยรุ่นแบบบูรณาการ
ก�รจััดทำำ�แนัวทำ�งปฏิิบัติิในัระห่ว่�งห่นั่วยง�นัทำ่�เก่�ยวข้องม่ัค์ว�มัจัำ�เป็นัเพั่�อให้่บ์ค์ล�กรทำ่�เก่�ยวข้องได้ม่ัวิธุ่์ก�รปฏิิบัติิ	

และม่ัระบบก�รดูแลท่ำ�เช่�อมัโยงทัำ�งในัด้�นัวิช�ก�รและก�รบริห่�รจััดก�ร	 คู่์ม่ัอก�รดูแลแม่ัวัยร่์นัแบบบูรณ�ก�รจ้ังเป็นัค์ว�มั
ร่วมัม่ัอระห่ว่�งกรมัอนั�มััย	กระทำรวงสำ�ธุ์�รณส์ำขและองค์�ก�รท์ำนัเพ่ั�อเด็กแห่่งสำห่ประช�ช�ติิ	(UNICEF)	โดยได้รับก�รสำนัับสำน์ันั 
ด้�นัวิช�ก�รและประสำบก�รณ�จั�กผู้บริห่�ร	นัักวิช�ก�รและผู้ปฏิิบัติิง�นั	ทัำ�งจั�กกระทำรวงสำ�ธุ์�รณส์ำข	กระทำรวงศ้กษั�ธิุ์ก�ร	และ
กระทำรวงก�รพััฒนั�สัำงค์มัและค์ว�มัมัั�นัค์งของมัน์ัษัย�	เป็นัคู่์ม่ัอให้่บ์ค์ล�กรท่ำ�เก่�ยวข้องได้เร่ยนัรู้และนัำ�ไปปฏิิบัติิเพ่ั�อก�รดูแลและ
แก้ไขปัญห่�ของวัยร่์นัทำ่�ตัิ�งค์รรภ�ในัมิัติิติ่�ง	 ๆ	 ทัำ�งในัด้�นัส์ำขภ�พั	 ก�รศ้กษั�	 สัำงค์มั	 และก�รปกป้องค้์์มัค์รองเด็กวัยร่์นั	 ภ�ยใต้ิ 
พัระร�ชบัญญัติิก�รป้องกันัและแก้ไขปัญห่�ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นั	พั.ศ.	2559	

วัตถุประสำงค์ของการใช้คู่มือฯ
1.	 เพ่ั�อให้่ห่น่ัวยง�นัภ�ค์รัฐ	 ภ�ค์ประช�สัำงค์มั	 และภ�ค์เอกชนัสำ�มั�รถุให้่บริก�รแก่วัยร่์นัได้ติ�มัพัระร�ชบัญญัติิ 

ก�รป้องกันัและแก้ไขปัญห่�ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นั	 พั.ศ.	 2559	 กฎระเบ่ยบและมั�ติรก�รท่ำ�เก่�ยวข้อง	 
และติ�มัมั�ติรฐ�นัวิช�ช่พั

2.	 เพ่ั�อสำร้�งก�รม่ัส่ำวนัร่วมัของช์มัชนั	ค์รอบค์รัววัยร่์นัและภ�ค์ส่ำวนัต่ิ�ง	ๆ

3.	 เพ่ั�อให้่ก�รดูแลวัยร่์นัสำนัองติอบต่ิอค์ว�มัต้ิองก�รและค์ว�มัจัำ�เป็นัท่ำ�สำำ�คั์ญด้�นัส์ำขภ�พัก�ย	จิัติใจั	สัำงค์มั	เศรษัฐกิจั
และอ่�นั	ๆ	

กลุ่มเป้าหมายในการใช้คู่มือฯ
1.	 โรงพัย�บ�ล/สำถุ�นับริก�รสำ�ธุ์�รณส์ำขท์ำกระดับ

2.	 สำำ�นัักอนั�มััยและสำำ�นัักก�รแพัทำย�	กร์งเทำพัมัห่�นัค์ร	และสำำ�นัักง�นัสำ�ธุ์�ณส์ำขจัังห่วัด

3.	 ห่น่ัวยง�นัทำ่�เก่�ยวข้องด้�นัก�รพััฒนั�	ก�รส่ำงเสำริมัและช่วยเห่ล่อดูแลวัยร่์นั	ทัำ�งภ�ค์รฐั	ภ�ค์เอกชนั	และภ�ค์ประช�สำงัค์มั	
เช่นั	ก�รศ้กษั�	ก�รพััฒนั�สัำงค์มั	ก�รปกค์รองส่ำวนัท้ำองถิุ�นั	ก�รง�นัอ�ช่พั	และเค์ร่อข่�ยเย�วชนั



คู่มือการดูแลแม่วัยรุ่นแบบบูรณาการ 15

4.	 เจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�ท์ำกห่น่ัวยง�นัท่ำ�เก่�ยวข้องในัก�รดูแลแม่ัวัยร่์นั	ส์ำขภ�พับ์ติรของแม่ัวัยร่์นั	ส์ำขภ�พัวัยร่์นั	และก�รส่ำงเสำริมั 
ส์ำขภ�พัในัค์รอบค์รัว/ช์มัชนั

เน้ือหาหลักของคู่มือเล่มน้่ประกอบด�วย 
	 บทำท่ำ�	1	 กรอบแนัวคิ์ดและเป้�ห่มั�ยในัก�รจััดบริก�รสำำ�ห่รับแม่ัวัยร่์นั

	 บทำทำ่�	2	 ก�รบริก�รและก�รดูแลขณะติั�งค์รรภ�

	 บทำทำ่�	3	 ก�รบริก�รและก�รดูแลแมั่วัยร์่นัระห่ว่�งค์ลอด

	 บทำทำ่�	4	 ก�รบริก�รและก�รดูแลแมั่วัยร์่นั	ทำ�รก	และค์รอบค์รัวระยะห่ลังค์ลอด

	 บทำทำ่�	5	 ก�รบริก�รทำ�งเล่อกสำำ�ห่รับวัยร์่นัทำ่�ติั�งค์รรภ�ไมั่พัร้อมั

	 บทำทำ่�	6	 ก�รสำนัับสำนั์นัจั�กห่นั่วยง�นัทำ่�เก่�ยวข้อง	ค์รอบค์รัวและช์มัชนัในัก�รดูแลแมั่วัยร์่นัแบบค์รบวงจัร

	 บทำทำ่�	7	 บทำเร่ยนัก�รจััดบริก�รดูแลแมั่วัยร์่นัและป้องกันัก�รติั�งค์รรภ�แบบบูรณ�ก�รทำ่�เป็นัมัิติรติ่อเย�วชนั

วัยรุ่นที่�องไม่พัร�อม
เร่ืองส่ำวนตัว

ท่่ี่ครอบครัวและสัำงคม
ช่วยได�
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 บุที่ท่ี่� 1
กรอบแนวคิดและเป้าหมาย 
ในการจััดบริการสำำาหรับแม่วัยรุ่น

ความสำำาคัญ
ก�รจััดบริก�รสำำ�ห่รับแม่ัวัยร่์นันัั�นั	ม่ัวัติถ์ุประสำงค์�ห่ลักค่์อ	ก�รดูแลห่ญิงตัิ�งค์รรภ�ให้่ลูกเกิดรอด	แม่ัปลอดภัย	และนัอกจั�กน่ั�	

ยังม่ัเป้�ห่มั�ยเพ่ั�อให้่ส่ำงเสำริมัค์์ณภ�พัช่วิติท่ำ�ด่ของแม่ัวัยร่์นัด้วย	 โดยม่ัประเด็นัพิัเศษัเพิั�มัเติิมัจั�กห่ญิงตัิ�งค์รรภ�ทัำ�วไป	 ได้แก่	
ก�รลดภ�วะเค์ร่ยดห่ร่อซ้ีมัเศร้�จั�กภ�วะก�รตัิ�งค์รรภ�ทำ่�ไม่ัพัร้อมั	 ก�รลดก�รตัิ�งค์รรภ�ซีำ��ในัช่วงก่อนัอ�ย์	 20	 ปี	 ก�รสำ่งเสำริมั
ก�รม่ัเพัศสัำมัพัันัธุ์�ท่ำ�ปลอดภัย	 (ลดก�รตัิ�งค์รรภ�และลดโรค์ติิดต่ิอทำ�งเพัศสัำมัพัันัธุ์�ในัวัยร่์นั)	 และให่้วัยร่์นัได้รับบริก�รดูแล
ช่วยเห่ล่อท่ำ�เห่มั�ะสำมั	ค์รบถุว้นัรอบด�้นั	บริก�รทำ่�เป็นัมิัติร	และไดม้ั�ติรฐ�นัค์์ณภ�พั	ใช้ห่ลักวัยร่์นัเป็นัศูนัย�กล�ง	เข้�ถุ้งง่�ย	สำะดวก	
เข้�กับวิถุ่ช่วิติ	 และตัิ�งอยู่บนัพ่ั�นัฐ�นัของก�รเค์�รพัสำิทำธิุ์และศักด์ิศร่ของวัยร่์นั	 เน่ั�อห่�ในับทำน่ั�จัะค์รอบค์ล์มักรอบแนัวค์ิด 
ก�รจััดบริก�รและก�รดูแลแม่ัวัยร่์นัแบบบูรณ�ก�ร	ทัำ�งก�รจััดบริก�ร	ก�รส่ำ�อสำ�ร	และก�รประสำ�นัง�นัระห่ว่�งภ�ค์ส่ำวนัต่ิ�ง	ๆ	
เพ่ั�อให้่วัยร่์นัเข้�ถุ้งบริก�รได้มั�กข้�นั	

ด้วยกรอบแนัวคิ์ดนั่�	คู่์มัอ่ก�รดแูลแม่ัวัยร่์นัแบบบรูณ�ก�รจัง้ถูุกจัดัทำำ�ข้�นั	โดยมัว่ตัิถุป์ระสำงค์�เพั่�อให้่บ์ค์ล�กรด้�นัสำ�ธุ์�รณสำข์	
ก�รศ้กษั�	พััฒนั�สำังค์มั	ภ�ค์ประช�สำังค์มั	ช์มัชนัและทำ้องถุิ�นั	ใช้เป็นัแนัวทำ�งในัก�รจััดบริก�รแมั่วัยร์่นัและทำ�รกให่้ได้รับบริก�ร
สำ์ขภ�พัทำ่�มั่มั�ติรฐ�นัแบบองค์�รวมัและเปน็ัมัติิร	โดยมัค่์รอบค์รวัเป็นัส่ำวนัร่วมัและเช่�อมัโยงอย�่งค์รบวงจัร	ทำั�งในัโรงพัย�บ�ลและ
ช์มัชนั	รวมัทำั�งห่นั่วยง�นัองค์�กรภ�ค์่เค์ร่อข่�ยทำ่�เก่�ยวข้อง	เพั่�อให่้เกิดผลลัพัธุ์�ในัก�รดูแลทำ่�มั่ค์์ณภ�พัติ�มัมั�ติรฐ�นั	ดังติ่อไปนั่�

1.	 ส่ำงเสำริมัให้่แม่ัวัยร่์นัได้รับก�รค์์มักำ�เนิัด	เพ่ั�อป้องกันัและลดก�รตัิ�งค์รรภ�ซีำ��ในัวัยร่์นั

2.	 แม่ัวัยร่์นัม่ัพัฤติิกรรมัก�รม่ัเพัศสัำมัพัันัธุ์�ท่ำ�ปลอดภัย	ตัิ�งแต่ิก่อนัค์ลอดไปจันัถุ้งห่ลังค์ลอด

3.	 แม่ัวัยร่์นัท่ำ�ม่ัปัญห่�ได้รับก�รดูแลช่วยเห่ล่ออย�่งเห่มั�ะสำมัและค์รบวงจัร	โดยก�รม่ัส่ำวนัร่วมัของค์รอบค์รัว	ช์มัชนั	
และห่น่ัวยง�นัท่ำ�เก่�ยวข้อง

4.	 ก�รม่ัสำ่วนัร่วมัของค์รอบค์รัว	 สำ�ม่ั	ญ�ติิในัก�รดูแลแม่ัวัยร่์นัให้่ม่ัส์ำขภ�พัร่�งก�ยและจิัติใจัท่ำ�ด่ทัำ�งแม่ัและลูก	
ทำำ�ให้่ค์์ณภ�พัช่วิติแม่ัวัยร่์นัด่ข้�นั	

5.	 ก�รติิดเช่�อเอชไอว่และก�รติิดเช่�อซิีฟิลิสำจั�กแม่ัสู่ำลูกในักล่์มัแม่ัวัยร่์นัลดลง

6.	 ก�รค์ลอดก่อนักำ�ห่นัดและทำ�รกแรกเกิดนัำ��ห่นัักน้ัอยลดลง

7.	 เด็กแรกเกิดถุ้งติำ��กว่�	6	เด่อนักินันัมัแม่ัอย่�งเด่ยวเพิั�มัข้�นั

8.	 เด็กม่ัพััฒนั�ก�รสำมัวัยเพิั�มัข้�นั

9.	 แม่ัวัยร่์นัม่ัก�รทำอดทิำ�งบ์ติรลดลง
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แผู้นภูมิท่่ี่ 1: กรอบแนวคิดและเป้าหมายในการจััดบริการสำำาหรับแม่วัยรุ่น

แมั้กรอบแนัวค์ิดนั่�จัะเนั้นัประเด็นัสำ์ขภ�พัเป็นัห่ลัก	แติ่จัำ�เป็นัติ้องอ�ศัยห่น่ัวยง�นัภ�ค์่และภ�ค์สำ่วนัติ่�ง	ๆ 	ในัก�รช่วยเห่ล่อ
ดูแลแมั่วัยร์่นั	 ทัำ�งในัมิัติิสำ์ขภ�พัก�ยและจิัติ	 มิัติิด้�นัก�รพััฒนั�ทัำกษัะ	 และค์์ณภ�พัช่วิติโดยรวมัของค์รอบค์รัวอย่�งยั�งย่นั	
เพั่�อเป็นัก�รพััฒนั�ทำรัพัย�กรมันั์ษัย�ทำ่�ยั�งย่นัแก่พั่อแมั่วัยร์่นั	รวมัทำั�งทำ�รก	

หลักการเบ้ืองต�นในการจััดบริการสำำาหรับแม่วัยรุ่น
1.	 ดูแลติ�มัมั�ติรฐ�นับริก�รส์ำขภ�พัท่ำ�เป็นัมิัติรสำำ�ห่รับวัยร่์นัและเย�วชนั	 (Youth	 Friendly	 Health	 Services:	

YFHS)	 โดยก�รเช่�อมัโยงทัำ�งภ�ยในัและภ�ยนัอกโรงพัย�บ�ล	 ย้ดห่ลักก�รให้่บริก�รโดยม่ัวัยร่์นัเป็นัศูนัย�กล�ง	 
และจััดบริก�รดูแลวัยร่์นัเฉีพั�ะร�ยบ์ค์ค์ล	(case	management)	สำ�มั�รถุดรู�ยละเอ่ยดได้ในัแผนัภูมิัท่ำ�	3	และ	4	
ท่ำ�จัะกล่�วถุ้งต่ิอไป	(ศ้กษั�ข้อมูัลเพิั�มัเติิมัได้ท่ำ�	https://rh.anamai.moph.go.th/web-upload/7x027006c2
abe84e89b5c85b44a692da94/tinymce/kpi64/1_13/1_13_1-12.pdf)	

2.	 ปฏิิบัติิติ�มัแนัวทำ�งก�รดูแลห่ญิงม่ัค์รรภ�ทำ่�ม่ัปัจัจััยเส่ำ�ยงสูำงติ�มัมั�ติรฐ�นัง�นัอนั�มััยแมั่และเด็ก	 
(ศ้กษั�ข้อมูัลเพิั�มัเติิมัได้ท่ำ�	http://203.157.71.139/group_sr/allfile/1612321933.pdf)

3.	 จััดระบบบริก�รโดยค์ำ�น้ังถุ้งก�รรักษั�ค์ว�มัลับ	ค์ว�มัเป็นัส่ำวนัตัิว	ไม่ัต่ิติร�	เป็นัองค์�รวมัและค์รบวงจัร

4.	 เน้ันัก�รม่ัส่ำวนัร่วมัของค์รอบค์รัวและช์มัชนั

5.	 ใช้ข้อมูัลก�รให้่บริก�ร	เพ่ั�อพััฒนั�และปรับปร์งระบบบริก�รให้่เป็นัมิัติรอย่�งต่ิอเน่ั�องและม่ัค์์ณภ�พั

กิจกรรมการให้บริการท่ีเป็นมิตร
โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว
ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ

• การใหบริการระหวางต้ังครรภ  
• การใหบริการระหวางคลอด  
• การใหบริการหลังคลอด  
• การวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิด  
• การดูแลทารกแรกเกิด  
• การดูแลทารกหลังคลอด  
• การดูแลตอเน่ืองและการสงตอ  
• การใหการปรึกษาและดูแลดานจิตสังคม
• การยุติการต้ังครรภกรณีต้ังครรภไมพรอม
• การสนับสนุนชวยเหลือจากครอบครัว
 ชุมชนและภาคสวนตาง ๆ

แม่วัยรุ่น
1. ลดภาวะแทรกซอนจากการต้ังครรภ
 ท้ังระยะกอนคลอด ขณะคลอด และหลังคลอด
2. ลดภาวะเครียด ซึมเศรา
3. ลดการต้ังครรภซ้ําในวัยรุน
4. ไดรับการดูแลชวยเหลืออยางเหมาะสม
5. มีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย
6. มีคุณภาพชีวิตโดยรวมดีข้ึน

ลูก
1. น้ําหนักแรกเกิดไมต่ํากวา 2,500 กรัม
2. คลอดครบกําหนด
3. กินนมแมอยางเดียวอยางนอยหกเดือน
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 หลักการส่ืำอสำารกับพ่ัอแม่วัยรุ่น
เน่ั�อห่�ในัส่ำวนัน่ั�	 มั�จั�กติำ�ร�เวชศ�สำติร�วัยร่์นั	 โดยร�ชวิทำย�ลัยก์มั�รแพัทำย�แห่่งประเทำศไทำยและชมัรมัส์ำขภ�พัวัยร่์นั	

(พั.ศ.2559)	 ซ้ี�งค์วรนัำ�มั�ใช้ในัก�รให้่ก�รปร้กษั�แม่ัวัยร่์นั	 เพ่ั�อสำร้�งค์ว�มัไว้ว�งใจั	 และเข้�ถุ้งข้อมูัลท่ำ�ม่ัค์ว�มัละเอ่ยดอ่อนั	
ซ้ี�งจัะช่วยให้่สำ�มั�รถุจััดบริก�รได้ติรงจ์ัดและฉัีบไวมั�กข้�นั	 โดยสำ�มั�รถุประย์กติ�ห่ลักก�รน่ั�เข้�กับค์ำ�ถุ�มัประเมัินัจิัติสัำงค์มั
ของวัยร่์นั	(HEADSSS)	ในัภ�ค์ผนัวก	1	ได้

1. สุร้างความิคุ้นเคย ค์วรเริ�มับทำสำนัทำนั�โดยก�รแนัะนัำ�ตินัเอง	 พูัดค์์ยในัเร่�องทัำ�วไป	 เช่นั	 ถุ�มัถุ้งโรงเร่ยนั	 เพ่ั�อนั	 
ง�นัอดิเรก	ก่ฬ�ท่ำ�ชอบ	ค์วรปล่อยให้่วัยร่์นัได้พูัดห่ร่อแสำดงค์ว�มัคิ์ดเห็่นั	รับฟังและปฏิิบัติิกับวัยร่์นัเช่นัเด่ยวกับท่ำ�
ปฏิิบัติิกับผู้ให่ญ่	 วัยร่์นับ�งค์นัอ�จัแสำดงค์ว�มัไม่ัพัอใจัท่ำ�ติ้องมั�พับแพัทำย�ห่ร่อผู้ให้่บริก�ร	 ค์วรแสำดงค์ว�มัเข้�ใจั
และให้่เวล�	รวมัถุ้งค์วรประเมิันัและใส่ำใจัถุ้งปัญห่�ท่ำ�วัยร่์นัต้ิองก�รค์ว�มัช่วยเห่ล่อ	

2. เน้นยำ�าเรื�อุงการรักษาความิลับและจะไมิ่เปิด้เผยข้อุมูิลสุ่วนตัว	 โดยไม่ัได้รับอน์ัญ�ติจั�กเจ้ั�ของข้อมูัล	
ประเด็นัน่ั�เป็นัประเด็นัท่ำ�สำำ�คั์ญเป็นัอันัดับต้ินัสำำ�ห่รับกล่์มัวัยร่์นัและเย�วชนั	และต้ิองเน้ันัยำ��ท์ำกค์รั�ง

3. หล่กเล่�ยงการตัด้สิุนถููกผิด้	 ผู้ให้่บริก�รค์วรระล้กไว้เสำมัอว่�	 วัยร่์นัแต่ิละค์นัม่ัข้อจัำ�กัดในัช่วิติท่ำ�แติกต่ิ�งกันั	
ก�รตัิดสิำนัถูุกผิดไม่ัก่อให้่เกิดประโยชนั�	กลับทำำ�ให้่เกิดค์ว�มัรู้ส้ำกต่ิอต้ิ�นั	ค์วรใช้เทำค์นิัค์ก�รรับฟัง	พัย�ย�มัเข้�ใจั
ในัปัญห่�	และพัย�ย�มัไม่ัแสำดงบทำบ�ทำเห่ม่ัอนัพ่ัอแม่ั	เช่นั	ว่�กล่�ว	ตัิกเต่ิอนั	เป็นัต้ินั

4. แสุด้งบที่บาที่เป็นผู้ให้ความิช่วยเหลือุมิากกว่าเป็นผู้แก้ปัญหา พัย�ย�มัเน้ันัจ์ัดแข็งห่ร่อข้อด่ของวัยร่์นั
ท่ำ�มั�รับก�รปร้กษั�	มั�กกว่�ห่�ข้อบกพัร่องแล้วติำ�ห่นิัติิเต่ิยนั

5. เป็นผู้ฟัังท่ี่�ด่้ ก�รท่ำ�ผู้ให้่บริก�รเป็นัผู้ฟังท่ำ�ด่สำ�มั�รถุทำำ�ให้่เกิดค์ว�มัไว้ว�งใจัระห่ว่�งวัยร่์นักับผู้ให้่บริก�ร	ก�รฟังท่ำ�ด่ 
สำ�มั�รถุแสำดงออกด้วยภ�ษั�ก�ย	เช่นั	ก�รมัองห่น้ั�	สำบติ�	พัยักห่น้ั�	ห่ร่อภ�ษั�พูัดอย่�งก�รทำวนัข้อค์ว�มัและ
สำะท้ำอนัค์ว�มัรู้ส้ำก	ผู้ให้่บริก�รค์วรแสำดงถุ้งค์ว�มัตัิ�งใจัในัก�รรับฟัง	ไม่ัค์วรพูัดแทำรกขณะท่ำ�วัยร่์นักำ�ลังพูัด

6. ผู้ให้บริการควรพยายามิใช้คำาถูามิปลายเปิด้	ถุ�มัค์ำ�ถุ�มักว้�งๆ	เพ่ั�อเปิดโอก�สำให้่วัยร่์นัได้เล่�แสำดงค์ว�มัคิ์ดเห็่นั	
ห่ร่อแสำดงค์ว�มัรู้ส้ำกได้เต็ิมัท่ำ�

7. สุร้างความิรับผิด้ชอุบ ผู้ให้่บริก�รค์วรสำร้�งค์ว�มัติระห่นัักกับวัยร่์นัว่�วัยร่์นัจัะเป็นัผู้ท่ำ�ม่ับทำบ�ทำห่ลัก 
ในัก�รติัดสิำนัใจั	 และเป็นัผู้รับผิดชอบกับพัฤติิกรรมัต่ิ�ง	 ๆ	 ท่ำ�เกิดข้�นัจั�กก�รกระทำำ�และก�รติัดสิำนัใจัของ 
ตัิววัยร่์นัเอง

8. พยายามิจด้บันทึี่กเฉพาะท่ี่�จำาเป็น ก�รจัดบันัท้ำกขณะซัีกประวัติิ	อ�จัทำำ�ให้่ผู้ให้่บริก�รไม่ัสำ�มั�รถุแสำดงบทำบ�ทำ
ผู้ฟังท่ำ�ด่	และก�รบันัท้ำกอ�จัทำำ�ให้่วัยร่์นัเกิดค์ว�มักังวล	แนัะนัำ�ให้่จัดบันัท้ำกเท่ำ�ท่ำ�จัำ�เป็นั

9. ม่ิบที่สุรุปในตอุนท้ี่ายขอุงบที่สุนที่นา	 ค์วรกล่�วสำร์ปโดยย่อเพ่ั�อแสำดงค์ว�มัเข้�ใจัท่ำ�ติรงกันั	 รวมัถุ้งก�รว�งแผนั
ก�รรักษั�และก�รนััดห่มั�ยในัค์รั�งต่ิอไป

10. ให้ความิสุำาคัญและหาข้อุมูิลเพิ�มิเติมิจากครอุบครัว	ถุ้งแม้ัว่�วัยร่์นัจัะเป็นัศูนัย�กล�งของก�รให้่ก�รดูแลช่วยเห่ล่อ	
ผู้ให้่บริก�รค์วรให่้ค์ว�มัสำำ�ค์ัญกับค์รอบค์รัวร่วมัด้วย	 ไม่ัว่�จัะเป็นัประวัติิค์ว�มัเจ็ับป่วยในัอด่ติของวัยร่์นั	
ประวัติิค์ว�มัเจ็ับป่วยห่ร่อโรค์ประจัำ�ตัิวในัค์รอบค์รัว	โค์รงสำร้�งของค์รอบค์รัว	บทำบ�ทำของสำมั�ชิกในัค์รอบค์รัว
ท่ำ�ม่ัต่ิอก�รแก้ปัญห่�ของวัยร่์นั	ทัำศนัค์ติิต่ิอก�รรักษั�	ก�รว�งแผนัช่วยเห่ล่อและก�รติิดติ�มัก�รรักษั�
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 การประสำานงานระหว่างภาคส่ำวนในการช่วยเหลือแม่วัยรุ่นและ
ป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น

แนัวทำ�งก�รจััดบริก�รแบบบูรณ�ก�รสำำ�ห่รับแม่ัวัยร่์นั	 ต้ิองม่ัก�รประสำ�นัง�นักับห่น่ัวยง�นัภ�ค่์ในัพ่ั�นัท่ำ�ให้่เช่�อมัโยงกันั	
ทำั�งภ�ยในัและภ�ยนัอก	 โดยแติ่ละห่นั่วยง�นัรับทำร�บบทำบ�ทำของตินัและห่นั่วยง�นัภ�ค์่ในัก�รช่วยเห่ล่อแมั่วัยร์่นั	 โดยสำ�มั�รถุ
ศ้กษั�ได้จั�กติัวอย่�งในัแผนัภูมัิทำ่�	 2	“แนวทางปฏิบัติการและประสานงานเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”	 และ
ในัก�รทำำ�ง�นัแติ่ละค์รั�งนัั�นั	ค์วรมั่ทำำ�เนั่ยบร�ยช่�อผู้ประสำ�นัง�นัในัแติ่ละห่นั่วยด้วย	

 การดูแลวัยรุ่นท่่ี่ตัง้ครรภ์ไม่พัร�อมในหน่วยบริการ 
โดยใช้หลักการจััดบริการเฉพัาะรายบุคคล (case management)

สำำ�ห่รับก�รจััดบริก�รภ�ยในัสำถุ�นัพัย�บ�ล	 ซ้ี�งเป็นัด่�นัห่น้ั�ในัก�รให้่บริก�รวัยร่์นั	 สำ�มั�รถุศ้กษั�ขั�นัติอนัก�รจััดบริก�ร
และก�รสำง่ต่ิอได้ในัแผนัภมิูัท่ำ�	3	“การจััดบรกิารวัยรุ่นต้ังครรภ์ของสถานบรกิารสาธารณสขุ”	ซ้ี�งจัะม่ัก�รสำง่ต่ิอไปยงัห่น่ัวยง�นัอ่�นั	ๆ 	
ทำ่�เก่�ยวข้อง	ในัรูปแบบนั่�จัะเป็นัก�รจััดบริก�รเก่�ยวกับอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธุ์์�ทำ่�ค์รบถุ้วนั	ติั�งแติ่จั์ดรับ	(ค์ลินัิกวัยร์่นั)	จันัถุ้งก�รดูแล
ติิดติ�มัติ่อเนั่�อง	ทำั�งด้�นัสำ์ขภ�พัและค์ว�มัติ้องก�รด้�นัอ่�นั	ๆ	ของพั่อแมั่วัยร์่นั

 การจััดบริการสุำขภาพัแบบองค์รวม ทัี่ง้รูปแบบ One Stop Service 
และการส่ำงต่อ

ในัแผนัภูมิัท่ำ�	3	เป็นัตัิวอย่�งก�รจััดบริก�รภ�ยในัห่น่ัวยบริก�รสำ�ธุ์�รณส์ำข	โดยเน้ันับริก�รด้�นัก�รตัิ�งค์รรภ�	อย่�งไรก็ติ�มั	
ห่น่ัวยบรกิ�รสำ�ธุ์�รณส์ำขต้ิองค์ำ�น้ังถุ้งก�รจััดบรกิ�รส์ำขภ�พัแบบองค์�รวมัสำำ�ห่รบัวัยร่์นั	โดยไมัจั่ัดเฉีพั�ะบรกิ�รอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธ์ุ์� 
เพ่ัยงอย่�งเด่ยว	 ห่ลังจั�กประเมิันัสำภ�พัปัญห่�แล้ว	 ค์ลินิักวัยร่์นัต้ิองม่ัแผนัผังชัดเจันัในัก�รส่ำงต่ิอห่ร่อแนัะนัำ�บริก�ร	 อ�ทิำ	
ก�รคั์ดกรองโรค์ติิดติ่อทำ�งเพัศสัำมัพัันัธุ์�	 (ซ้ี�งค์วรม่ับริก�รน่ั�แก่วัยร่์นัท์ำกค์นัท่ำ�เค์ยม่ัเพัศสัำมัพัันัธุ์�แบบไมั่ป้องกันั)	 ก�รบำ�บัดรักษั�
สำ�รเสำพัติิด	 บริก�รด้�นัส์ำขภ�พัจิัติ	 ห่ร่อแม้ักระทัำ�งค์ลินิักผิวห่นััง	 ดังตัิวอย่�งในัแผนัภูมิัท่ำ�	 4	 “ก�รส่ำงต่ิอวัยร่์นัท่ำ�มั�รับบริก�รท่ำ�
ค์ลินิักวัยร่์นั”	(โดยม่ัช่องทำ�งพิัเศษัและลดขั�นัติอนั	ติ�มัรูปแบบบริก�รแบบ	One	Stop	Service)	

เม่ั�อพิัจั�รณ�แผนัภูมิัท่ำ�	 2,	 3	 และ	 4	 พับว่�	 ก�รจััดบริก�รสำำ�ห่รับแม่ัวัยร่์นัท่ำ�ค์รอบค์ล์มันัั�นัต้ิองอ�ศัยก�รทำำ�ง�นัร่วมักันั
ของห่ล�ยห่น่ัวยง�นัในัห่ล�ยภ�ค์สำ่วนั	 ทัำ�งในัสำ่วนัของง�นัเชิงร์กเพั่�อเฝ้�ระวังและป้องกันั	 รวมัทัำ�งง�นัแก้ไขและจััดก�รปัญห่�	
ซ้ี�งต้ิองดำ�เนัินัค์วบคู่์กันัไป	 บริบทำทำ�งด้�นัสำังค์มั	 เศรษัฐกิจัและวัฒนัธุ์รรมัทำ่�แติกต่ิ�งกันัในัแต่ิละพ่ั�นัท่ำ�	 ส่ำงผลให่้ก�รดำ�เนัินัก�ร
จััดบริก�รสำำ�ห่รับแมั่วัยร์่นั	 ทัำ�งระห่ว่�งตัิ�งค์รรภ�	 ก�รค์ลอด	 ห่ลังค์ลอด	 และก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�มั่ค์ว�มัละเอ่ยดอ่อนัและ
ซัีบซ้ีอนัแติกต่ิ�งกันัไป	 แต่ิกรอบแนัวคิ์ดและเป้�ห่มั�ยนัั�นัเห่ม่ัอนักันั	 โดยทำำ�ให้่ก�รบริก�รเห่ล่�น่ั�ค์รบวงจัร	 เป็นัมิัติรต่ิอวัยร่์นั	
ม่ัวัยร่์นัเป็นัศูนัย�กล�งและเค์�รพัในัก�รตัิดสิำนัใจัของวัยร่์นั	
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 บุที่ท่ี่� 2
การบริการและการดูแลขณะตัง้ครรภ์

ความสำำาคัญ
ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นั	ส่ำวนัให่ญ่จัะเป็นัค์รรภ�เส่ำ�ยงสูำง	(high	risk	pregnancy)	จัำ�เป็นัต้ิองได้รับก�รดูแลเฉีพั�ะจั�กผู้ให้่บริก�ร

ท่ำ�มั่ค์ว�มัรู้และค์ว�มัเข้�ใจั	 นัอกจั�กจัะค์ำ�นั้งถุ้งค์ว�มัเป็นัสำ่วนัตัิวและก�รรักษั�ค์ว�มัลับแล้วจัะติ้องป้องกันัภ�วะแทำรกซี้อนั
ทำ่�พับได้บ่อย	เช่นั

• ภ�วะเล่อดจั�งและภ�วะท์ำพัโภชนั�ก�รในัระห่ว่�งตัิ�งค์รรภ�

• ภ�วะค์ว�มัดันัโลหิ่ติสูำงจั�กก�รตัิ�งค์รรภ�	(hypertensive	disorder	in	pregnancy)

• ภ�วะค์ลอดก่อนักำ�ห่นัด	ทำ�รกแรกเกิดนัำ��ห่นัักน้ัอยและทำ�รกเจัริญเติิบโติช้�ในัค์รรภ�	

• ภ�วะท่ำ�ทำำ�ให้่ค์ลอดย�ก	เช่นั	อ้์งเชิงกร�นัแค์บ	

• ม่ัพัฤติิกรรมัทำ�งเพัศทำ่�ไม่ัปลอดภัยและม่ัโอก�สำเสำ่�ยงท่ำ�จัะได้รับเช่�อเอชไอว่ห่ร่อโรค์ติิดต่ิอทำ�งเพัศสัำมัพัันัธุ์�
จั�กคู่์ระห่ว่�งตัิ�งค์รรภ�

• ม่ัโอก�สำแท้ำงสูำง	

นัอกจั�กภ�วะด้�นัส์ำขภ�พัก�ยแล้ว	แม่ัวัยร่์นัยงัค์วรได้รับก�รดูแลด้�นัจิัติสัำงค์มัด้วย	บ�งร�ยอ�จัประสำบปัญห่�ก�รออกจั�ก 
ระบบก�รศ้กษั�ก่อนักำ�ห่นัด	สูำญเส่ำยอนั�ค์ติ	และข�ดโอก�สำทำ�งก�รประกอบอ�ช่พัท่ำ�ด่ในัสัำงค์มั	ข�ดโอก�สำในัก�รพััฒนั�ศักยภ�พั
ตัิวเอง	 ถุูกต่ิติร�และเล่อกปฏิิบัติิจั�กสัำงค์มั	 ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นั	 ส่ำวนัห่น้ั�งเกิดจั�กก�รล่วงละเมิัดทำ�งเพัศห่ร่อถูุกกระทำำ�
ค์ว�มัร์นัแรงในัค์รอบค์รัว	สิำ�งเห่ล่�น่ั�ผู้ให้่บริก�รในัง�นับริก�รฝ�กค์รรภ�ต้ิองใส่ำใจัและม่ัทัำกษัะในัก�รส่ำ�อสำ�รเพ่ั�อสำร้�งค์ว�มัไว้ว�งใจั
ให้่กับวัยร่์นั

ห่�กวัยร่์นัยินัยอมัเปิดเผยให้่ค์รอบค์รัวได้รับรู้	ค์วรส่ำงเสำริมัให้่ค์รอบค์รัวเข้�มั�ม่ัส่ำวนัร่วมัดูแลตัิ�งแต่ิต้ินั	เพ่ั�อช่วยให้่แม่ัวัยร่์นั
ได้รับก�รดูแลจั�กค์นัใกล้ชิด	 โดยเฉีพั�ะสำ�ม่ัของแม่ัวัยร่์นั	 ซ้ี�งค์วรให้่กำ�ลังใจั	 และม่ัค์ว�มัรู้ค์ว�มัเข้�ใจัในัก�รช่วยดูแลส์ำขภ�พั
แม่ัและลูกในัค์รรภ�ติลอดก�รตัิ�งค์รรภ�	สำำ�ห่รับวัยร่์นัท่ำ�ไม่ัพัร้อมัตัิ�งค์รรภ�ต่ิอ	ค์วรม่ัก�รให้่ก�รปร้กษั�ทำ�งเล่อกเพ่ั�อยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�
ห่ร่อสำ่งติ่อเพั่�อรับบริก�รย์ติิก�รติั�งค์รรภ�ได้อย่�งทำันัทำ่วงทำ่	(สำ�มั�รถุดูร�ยละเอ่ยดเพัิ�มัเติิมัได้ในับทำทำ่�	5)	
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วัตถุประสำงค์
1.	 เพ่ั�อประเมิันัปัจัจััยเส่ำ�ยง	พัฤติิกรรมัเส่ำ�ยง	และผลกระทำบท่ำ�เกิดข้�นักับแม่ัวัยร่์นัและค์รอบค์รัวจั�กก�รตัิ�งค์รรภ�	

2.	 เพ่ั�อให้่แม่ัวัยร่์นัม่ัค์ว�มัรู้ท่ำ�ถูุกต้ิองและสำ�มั�รถุปฏิิบัติิตัิวได้เห่มั�ะสำมัในัขณะตัิ�งค์รรภ�

3.	 เพ่ั�อให้่แม่ัวัยร่์นัได้รับก�รเติร่ยมัพัร้อมัทัำ�งด้�นัร่�งก�ยและจิัติใจั	 เข้�ใจับทำบ�ทำของก�รเป็นัแม่ัท่ำ�เห่มั�ะสำมั	
รวมัถุ้งก�รเล่�ยงลูกด้วยนัมัแม่ั

4.	 เพ่ั�อสำ�มั�รถุปฏิิบัติิตัิวและลดพัฤติิกรรมัเส่ำ�ยงต่ิอก�รเกิดภ�วะแทำรกซ้ีอนัจั�กก�รตัิ�งค์รรภ�

แนวที่างการบริการดูแลแม่วัยรุ่นในระยะตัง้ครรภ์
1. ท่ี่มิผู้ให้บริการฝากครรภ์ ประกอบด้วยแพัทำย�/พัย�บ�ลผู้รับผิดชอบ	และท่ำมัสำห่วิช�ช่พัอ่�นั	ๆ	เช่นั	สูำติินัร่แพัทำย�	

ก์มั�รแพัทำย�	 จิัติแพัทำย�เด็กและวัยร่์นั	 พัย�บ�ลค์ลินิักวัยร่์นั	 นัักจิัติวิทำย�/พัย�บ�ลจิัติเวช/พัย�บ�ลวิช�ช่พั	
นัักสัำงค์มัสำงเค์ร�ะห่�	นัักโภชนั�ก�ร	ทัำนัติแพัทำย�	ทัำนัติ�ภิบ�ล	พัย�บ�ลค์ลินิักโรค์ติิดต่ิอทำ�งเพัศสัำมัพัันัธุ์�	เป็นัต้ินั	
อย่�งไรก็ติ�มัสำถุ�นัพัย�บ�ลค์วรม่ัผู้ประสำ�นัง�นัในัก�รติิดติ่อกับแม่ัวัยร่์นั	 (case	manager)	 เพ่ั�อช่วย
อำ�นัวยค์ว�มัสำะดวกและให้่แม่ัวัยร่์นัรู้ส้ำกอ่์นัใจัในัก�รมั�รับบริก�ร

2. สุถูานท่ี่�ฝากครรภ์ ต้ิองเป็นัสำถุ�นัท่ำ�ท่ำ�เป็นัสัำดส่ำวนัแยกจั�กห่น่ัวยบริก�รอ่�นั	 (ห่�กม่ัค์ว�มัพัร้อมัค์วรม่ัสำถุ�นัท่ำ�
แยกต่ิ�งห่�กห่ร่อใช้สำถุ�นัท่ำ�เดิมัแต่ิแยกช่วงเวล�)	 และค์วรม่ัห้่องให้่ก�รปร้กษั�	 โดยค์ำ�น้ังถุ้งก�รรักษั� 
ค์ว�มัเป็นัส่ำวนัตัิวของแม่ัวัยร่์นั

3. การให้บริการท่ี่�ครบถู้วน หากเป็นไปได้้ควรให้เบ็ด้เสุร็จในจุด้เด่้ยว (One Stop Service)	 โดยเริ�มัตัิ�งแต่ิ
ก�รสำร้�งค์ว�มัสัำมัพัันัธุ์�ให้่เกิดค์ว�มัไว้ว�งใจั	ก�รประเมิันัปัญห่�ทำ�งด้�นัสัำงค์มัและจิัติใจั	สำ�เห่ต์ิของก�รตัิ�งค์รรภ�	
ติลอดจันัถุ้งก�รให่้ก�รปร้กษั�ก่อนัติรวจัเล่อด	 และให่้บริก�รฝ�กค์รรภ�	 รวมัถุ้งให้่ค์ำ�แนัะนัำ�ต่ิ�ง	 ๆ	 
เพ่ั�อเติร่ยมัค์ว�มัพัร้อมัท่ำ�จัะเป็นัแม่ัในัช่วงท่ำ�มั�ฝ�กค์รรภ�

4. การสุ่งเสุริมิให้สุาม่ิและครอุบครัวม่ิสุ่วนร่วมิดู้แลในขณะตั�งครรภ์ โดยก�รว�งแผนัร่วมักับสำ�ม่ัและค์รอบค์รัว
ในักระบวนัก�รดูแลวัยร่์นัตัิ�งค์รรภ�ตัิ�งแต่ิเริ�มัแรก	ก�รฟังผลเล่อด	กิจักรรมัโรงเร่ยนัพ่ัอแม่ั	เพ่ั�อเติร่ยมัค์ว�มัพัร้อมั
สำำ�ห่รับก�รเป็นัแม่ัวัยร่์นั	 และบทำบ�ทำสำ�ม่ั/ค์รอบค์รัวในัก�รดูแลแม่ัวัยร่์นั	 โดยเฉีพั�ะในัร�ยท่ำ�ม่ัค์ว�มัเส่ำ�ยง
ทำ�งด้�นัส์ำขภ�พัและสัำงค์มั

กิจักรรมการให�บริการและการดูแลแม่วัยรุ่นขณะตัง้ครรภ์ 
ก�รให่บ้ริก�รเห่ม่ัอนัก�รดแูลห่ญิงตัิ�งค์รรภ�ทัำ�วไปติ�มัคู่์ม่ัอก�รดแูลผู้ตัิ�งค์รรภ�แนัวให่มั	่(ฉีบบัปรับปร์งค์รั�งท่ำ�	2	ของกรมัอนั�มััย	

กระทำรวงสำ�ธุ์�รณสำ์ข)	และเพัิ�มัเติิมักระบวนัก�รดูแลดังติ่อไปนั่�	



คู่มือการดูแลแม่วัยรุ่นแบบบูรณาการ 27

กิจักรรม/บริการท่่ี่แม่วัยรุ่นตัง้ครรภ์ควรได�รับตามช่วงอายุครรภ์ต่าง ๆ 
นอกเหนือจัากบริการท่ัี่วไปของหญิงตัง้ครรภ์ในช่วงวัยอ่ืน

อาย่ครุ่รุ่ภ์ (สัปีดาห์) กิจกรุ่รุ่ม/บุรุ่ิการุ่

ครุ่ัง้ที่่� 1
อุายุครรภ์ ≤ 12 สัุปด้าห์

• ประเมิันัด้�นัจิัติสัำงค์มั	(ดูร�ยละเอ่ยดในัภ�ค์ผนัวก	1)
• คั์ดกรองค์ว�มัเสำ่�ยงโดยใช้แบบประเมันิัค์ว�มัเสำ่�ยงของห่ญงิตัิ�งค์รรภ�	(classifying	form	)	

กรณ่แม่ัอ�ย์น้ัอยกว่�	17	ปี
• ให้่ก�รปร้กษั�วัยร่์นั	 (ดูร�ยละเอ่ยดในัภ�ค์ผนัวก	 3)	 เน้ันัก�รสำร้�งสัำมัพัันัธุ์ภ�พั	

ห่�กแมั่วัยร่์นัยินัยอมัค์วรสำ่งเสำริมัให้่พ่ัอแม่ั	 ผู้ปกค์รองได้รับทำร�บและม่ัสำ่วนัร่วมั 
ในัก�รช่วยเห่ล่อดูแลตัิ�งแต่ิเริ�มัแรก	

• ให้่ส์ำขศ้กษั�ร�ยบ์ค์ค์ล	 และให้่ค์ำ�แนัะนัำ�กรณ่ทำ่�อ�จัเกิดอ�ก�รผิดปกติิฉ์ีกเฉิีนั	 แจ้ังช่องทำ�ง 
ท่ำ�แม่ัวัยร่์นัสำ�มั�รถุติิดติ่อในักรณ่ท่ำ�ม่ัเห่ต์ิฉ์ีกเฉิีนั	 และค์วรม่ัห่มั�ยเลขโทำรศัพัทำ�ท่ำ�สำ�มั�รถุ 
ติิดต่ิอได้ของแม่ัวัยร่์นั	และ/ห่ร่อผู้ปกค์รองของแม่ัวัยร่์นั	(ในักรณ่ยินัยอมั)	

ครุ่ัง้ที่่� 2 
อุายุครรภ์ 13 - <20 สัุปด้าห์

• ประเมิันัด้�นัจิัติสัำงค์มั	และให้่ก�รปร้กษั�	(ดูร�ยละเอ่ยดในัภ�ค์ผนัวก	3)	โดยอ�จัต้ิอง
ใช้เวล�เพิั�มัข้�นัในัก�รซัีกประวัติิในัประเด็นัเปร�ะบ�ง	 เช่นั	 ค์ว�มัเส่ำ�ยงด้�นัโรค์ติิดต่ิอ
ทำ�งเพัศสำมััพัันัธุ์�ระห่ว่�งตัิ�งค์รรภ�	ประวัติิเส่ำ�ยงด้�นัค์ว�มัร์นัแรง	ประวัติิก�รใช้สำ�รเสำพัติิด	
ฯลฯ	(ติ�มัภ�ค์ผนัวก	1)	

• กิจักรรมัโรงเร่ยนัพ่ัอแม่ั	ครั�งท่ี่� 1	(เฉีพั�ะกล่์มัพ่ัอแม่ัวัยร่์นั)	
• เพ่ั�อเติร่ยมัค์ว�มัพัร้อมับทำบ�ทำก�รเป็นัพ่ัอแม่ั	 ก�รป้องกันัโรค์ติิดต่ิอทำ�ง 

เพัศสัำมัพัันัธุ์�	และก�รป้องกันัก�รค์ลอดก่อนักำ�ห่นัด	เน้ันัก�รม่ัส่ำวนัร่วมัของสำ�ม่ั
และค์รอบค์รัว

• ก�รติรวจัอัลติร�ซี�วด�ติ�มัมั�ติรฐ�นัและติรวจัภ�ยในั	

ครุ่ัง้ที่่� 3 
อุายุครรภ์ 20 - <26 สัุปด้าห์

• ประเมิันัทำ�งด้�นัจิัติสัำงค์มัและให้่ก�รปร้กษั�	 โดยอ�จัต้ิองใช้เวล�เพิั�มัข้�นัในั 
ก�รซัีกประวัติิในัประเด็นัเปร�ะบ�ง	 เช่นั	 ค์ว�มัเส่ำ�ยงด้�นัโรค์ติิดต่ิอทำ�งเพัศสัำมัพัันัธุ์�
ระห่ว่�งตัิ�งค์รรภ�	 ประวัติิเส่ำ�ยงด้�นัค์ว�มัร์นัแรง	 ประวัติิก�รใช้สำ�รเสำพัติิด	 ฯลฯ	 
(ติ�มัภ�ค์ผนัวก	1)	

• เน้ันัยำ��ให้่แม่ัวัยร่์นัสัำงเกติก�รดิ�นัของทำ�รกในัค์รรภ�	 ก�รเล่�ยงลูกด้วยนัมัแม่ั	 และ 
อ�ก�รผิดปกติิท่ำ�ต้ิองร่บมั�พับแพัทำย�	รวมัทัำ�งก�รเติร่ยมัค์ลอด	

ครุ่ัง้ที่่� 4 
อุายุครรภ์ 26 - <32 สัุปด้าห์

• ประเมิันัทำ�งด้�นัจิัติสัำงค์มัและก�รให้่ปร้กษั�	 โดยอ�จัต้ิองใช้เวล�เพิั�มัข้�นัในัก�ร 
ซัีกประวัติิในัประเด็นัเปร�ะบ�ง	เช่นั	ค์ว�มัเส่ำ�ยงด้�นัโรค์ติิดต่ิอทำ�งเพัศสัำมัพัันัธุ์�ระห่ว่�ง
ตัิ�งค์รรภ�	ประวัติิเส่ำ�ยงด้�นัค์ว�มัร์นัแรง	ประวัติิก�รใช้สำ�รเสำพัติิด	ฯลฯ	(ติ�มัภ�ค์ผนัวก	1)

• กิจักรรมัโรงเร่ยนัพ่ัอแม่ั	ครั�งท่ี่� 2	(เฉีพั�ะกล่์มัแมัวั่ยร่์นั)	เพ่ั�อเติร่ยมัค์ว�มัพัรอ้มับทำบ�ทำ
ก�รเป็นัแม่ัวัยร่์นั	และบทำบ�ทำสำ�ม่ั/ค์รอบค์รัวในัก�รดูแลแม่ัวัยร่์นั	ประเมิันัค์ว�มัเส่ำ�ยง
ต่ิอก�รค์ลอดกอ่นักำ�ห่นัด	ก�รว�งแผนัค์ลอดและก�รเล่�ยงดูบ์ติร	รวมัไปถุ้งแนัะนัำ�เร่�อง
ก�รค์์มักำ�เนิัดท่ำ�เห่มั�ะสำมั	*โดยเน้ันัย�ฝังค์์มักำ�เนิัดและห่่วงอนั�มััย
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อาย่ครุ่รุ่ภ์ (สัปีดาห์) กิจกรุ่รุ่ม/บุรุ่ิการุ่

ครุ่ัง้ที่่� 5
เมืิ�อุอุายุครรภ์ 32 - 40 สัุปด้าห์

• ให้่ก�รปร้กษั�ร�ยบ์ค์ค์ล/เป็นัคู่์/ค์รอบค์รัว	เพ่ั�อว�งแผนัก�รค์ลอดและให่ก้�รช่วยเห่ล่อ
กรณ่ท่ำ�ม่ัปัญห่�ในัก�รเล่�ยงดูบ์ติร	(ดูร�ยละเอ่ยดในัภ�ค์ผนัวก	3	)

• เน้ันัยำ��ให้่แม่ัวัยร่์นัสัำงเกติก�รดิ�นัของทำ�รกในัค์รรภ�	 ก�รเล่�ยงลูกด้วยนัมัแม่ั	 และ 
อ�ก�รผิดปกติิท่ำ�ต้ิองร่บมั�พับแพัทำย�	รวมัทัำ�งก�รเติร่ยมัค์ลอด

• ให้่ก�รปร้กษั�เร่�องทำ�งเล่อกในัก�รค์์มักำ�เนิัดและก�รเติร่ยมัค์ว�มัพัร้อมัในัก�รตัิดสิำนัใจั
• ส่ำงพับแพัทำย�ท์ำกร�ยเพ่ั�อประเมิันัก�รค์ลอด
• ว�งแผนัติิดติ�มัเย่�ยมัห่ลังค์ลอด	 (ห่�กแม่ัวัยร่์นัยินัยอมั	 ให้่ขอแผนัผัง/แผนัท่ำ�บ้�นั/ 

เบอร�โทำรศัพัทำ�)	

ในการดูแลแม่วัยรุ่นขณะตัง้ครรภ์นัน้ นอกจัากการดูแลตามปกติของหญิงตัง้ครรภ์วัยอ่ืน 
จัะต�องเน�นประเด็นดังต่อไปน้่ทุี่กราย 

1.	 ค์วรประเมิันัอ�ย์ค์รรภ�ท่ำ�แน่ันัอนัตัิ�งแต่ิมั�ฝ�กค์รรภ�ค์รั�งแรกๆ	 เน่ั�องจั�กวัยร่์นัมัักจัะจัำ�ประจัำ�เด่อนัค์รั�งส์ำดท้ำ�ย 
ไม่ัได้	และมั�ฝ�กค์รรภ�ช้�	จ้ังจัำ�เป็นัต้ิองติรวจัอัลติร�ซี�วด�	เพ่ั�อประเมิันัอ�ย์ค์รรภ�และกำ�ห่นัดค์ลอด	

2.	 ประเมันิัภ�วะท์ำพัโภชนั�ก�รจั�กก�รรบัประทำ�นัอ�ห่�รทำ่�ไม่ัเห่มั�ะสำมั	ดงันัั�นัจ้ังค์วรให้่ค์ว�มัสำำ�คั์ญกับนัำ��ห่นัักตัิว
มั�รด�และขนั�ดของค์รรภ�ในัก�รมั�ฝ�กค์รรภ�ท์ำกค์รั�ง	 ห่�กม่ัค์ว�มัผิดปกติิค์วรติรวจัอัลติร�ซี�วด�เพ่ั�อประเมิันั
ก�รเจัริญเติิบโติของทำ�รก

3.	 ให้่ก�รปร้กษั�อย่�งละเอ่ยดเพ่ั�อประเมิันัค์ว�มัเส่ำ�ยงและปัจัจััยในัด้�นัต่ิ�งๆ	

• พัฤติิกรรมัเส่ำ�ยง	 ได้แก่	 ก�รสูำบบ์ห่ร่�	 ด่�มัส์ำร�	 ใช้สำ�รเสำพัติิด	 รวมัทัำ�งก�รม่ัเพัศสัำมัพัันัธุ์�โดยไม่ัป้องกันั	
ซ้ี�งจัะทำำ�ให้่เส่ำ�ยงต่ิอโรค์ติิดต่ิอทำ�งเพัศสัำมัพัันัธุ์�	เช่นั	ซิีฟิลิสำ	หู่ดห่งอนัไก่	เริมั	ฯลฯ	รวมัทัำ�งม่ัค์ว�มัเส่ำ�ยง
ในัก�รติิดเช่�อเอชไอว่	

• ค์ว�มัเส่ำ�ยงในัก�รถูุกทำำ�ร้�ยห่ร่อค์ว�มัร์นัแรงในัค์รอบค์รัวพับได้บ่อยข้�นัในักล่์มัวัยร่์นัตัิ�งค์รรภ�	 ซ้ี�งค์วร
ม่ัก�รประเมิันัระห่ว่�งก�รให้่ก�รปร้กษั�	โดยให้่ค์ว�มัสำนัใจัในัเร่�องน่ั�กับท์ำกร�ย

• ประเมิันัภ�วะเส่ำ�ยงด้�นัส์ำขภ�พัจิัติ	เช่นั	ซ้ีมัเศร้�	เค์ร่ยด	

• ก�รได้เร่ยนัต่ิอ/ทำำ�ง�นัต่ิอ	แม้ัจัะอยู่ในัระห่ว่�งก�รตัิ�งค์รรภ�

นัอกจั�กน่ั�ค์วรประเมันิัด้�นัจิัติสัำงค์มัโดยม่ัแนัวทำ�งก�รประเมันิัทำ�งด�้นัสัำงค์มัจิัติวิทำย�ของวยัร่์นั	และแบบฟอร�มัก�รประเมันิั
ภ�วะสำภ�พัจัิติใจัสำังค์มัในัวัยร์่นั	 (ดูร�ยละเอ่ยดในัภ�ค์ผนัวก	1)	 เพั่�อก�รค์้นัห่�ปัญห่�ของแมั่วัยร์่นัอย่�งรอบด้�นั	และว�งแผนั
ก�รดูแลและให่้ก�รปร้กษั�ร่วมักับก�รประเมัินัภ�วะสำ์ขภ�พัแมั่วัยร์่นั	 (ดูร�ยละเอ่ยดในัภ�ค์ผนัวก	 2)	 เพั่�อให่้ก�รดูแลแมั่วัยร์่นั
และบ์ติรอย่�งติ่อเนั่�องติลอดก�รติั�งค์รรภ�	 รวมัทัำ�งเมั่�อค์ลอดและห่ลังค์ลอด	 โดยจััดเก็บข้อมัูลแยกเพั่�อรักษั�ค์ว�มัลับ	 ในักรณ่ทำ่�
จัำ�เป็นัติ้องสำ่งติ่อไปยังเค์ร่อข่�ย	ก�รสำ่�อสำ�รและก�รสำ่งติ่อข้อมัูลยังค์งติ้องรักษั�ค์ว�มัลับของผู้รับบริก�ร	
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 บุที่ท่ี่� 3
การบริการและการดูแลแม่วัยรุ่นระหว่างคลอด

ความสำำาคัญ
วัยร่์นัเป็นัวัยท่ำ�ม่ัประสำบก�รณ�ช่วิติน้ัอย	 แม่ัวัยร่์นัจ้ังค์วรได้รับก�รสำนัับสำน์ันัดูแลท่ำ�ค์รอบค์ล์มัทัำ�งด้�นัร่�งก�ย	 จิัติใจั	 และ

อ�รมัณ�	 รวมัทัำ�งก�รให่้ค์ว�มัรู้ทำ่�ถูุกติ้อง	 ก�รค์ลอดเป็นักระบวนัก�รทำ่�อ�จัเกิดภ�วะแทำรกซี้อนับ�งอย่�งได้	 ดังนัั�นัค์วรให่้ค์ว�มัรู้
เก่�ยวกับก�รเจั็บค์รรภ�และก�รค์ลอดแก่แมั่วัยร์่นัตัิ�งแติ่ระยะฝ�กค์รรภ�	 เมั่�อเข้�สูำ่ระยะค์ลอดค์วรประเมัินัสำภ�พัแมั่วัยร์่นั
อย�่งละเอ่ยดรอบค์อบ	เพ่ั�อค้์นัห่�ปจััจััยเส่ำ�ยง	ว�งแผนัก�รดแูล	และปอ้งกันัห่ร่อแกไ้ขปัญห่�ไดอ้ย�่งทำนััท่ำวงท่ำ	กระบวนัก�รค์ลอด
จัะก่อให้่เกิดก�รเปล่�ยนัแปลงทัำ�งด้�นัร่�งก�ย	 จิัติใจั	และอ�รมัณ�	สำ�เห่ต์ิสำำ�คั์ญของก�รเปล่�ยนัแปลงต่ิ�งๆ	 นัั�นั	 ค่์อก�รห่ดรัดตัิว
ของมัดลูก	แมั่วัยร์่นัในัระยะค์ลอดมัักจัะรับรู้ค์ว�มัรู้สำ้กเจั็บปวดทำ่�ร์นัแรงและมั่ค์ว�มัทำนัติ่อค์ว�มัเจั็บปวดในัก�รค์ลอดได้นั้อย	

ก�รดูแลช่วยเห่ล่อในัระยะค์ลอดเป็นัวิธุ่์ก�รดูแลท่ำ�จัะช่วยให้่แม่ัวัยร่์นัสำ�มั�รถุผ่�นัก�รค์ลอดได้เป็นัอย่�งด่	 ซ้ี�งค์ว�มัรู้
ค์ว�มัเข้�ใจัเก่�ยวกบักระบวนัก�รค์ลอด	ก�รเปล่�ยนัแปลงและก�รปฏิิบตัิติิวัในัแต่ิละระยะของก�รค์ลอดจัะช่วยให้่แม่ัวยัร่์นัสำ�มั�รถุ
เผชิญกับค์ว�มัเจ็ับปวดและสำ�มั�รถุค์วบค์์มัสำถุ�นัก�รณ�ได้ด่ข้�นั	 เช่นั	 ก�รใช้เทำค์นิัค์ก�รห่�ยใจัและก�รผ่อนัค์ล�ยกล้�มัเนั่�อ	
เพั่�อช่วยบรรเทำ�ค์ว�มัเจั็บปวดด้วยตินัเอง	 เป็นัติ้นั	 ก�รดูแลทำ�งด้�นัจัิติใจั	 อ�รมัณ�	 โดยก�รใช้ค์ำ�พัูดให่้กำ�ลังใจัและก�รสำัมัผัสำ	
สำ่งผลให่้แมั่วัยร์่นัเกิดค์ว�มัมัั�นัใจั	มั่กำ�ลังใจั	เกิดค์ว�มัอบอ์่นัใจัและรู้สำ้กสำบ�ย	โดยเฉีพั�ะถุ้�มั่ญ�ติิ/สำ�มั่ค์อยช่วยเห่ล่อให่้กำ�ลังใจั
จัะนัำ�ไปสำู่ก�รเผชิญก�รค์ลอดได้ด่	โดยก�รเปล่�ยนัอิริย�บถุ	ก�รดูแลค์ว�มัสำะอ�ดร่�งก�ย	ก�รจััดห่�อ�ห่�รและนัำ��	ก�รพัักผ่อนั	
และก�รขับถุ่�ย	 ส่ำงผลให้่เกิดค์ว�มัรู้ส้ำกสำบ�ยแก่แม่ัวัยร่์นั	 ช่วยให้่รู้ส้ำกถุ้งค์ว�มัเจ็ับปวดลดลง	 สำ�มั�รถุเผชิญค์ว�มัเจ็ับปวด
ในัก�รค์ลอดได้ด่ข้�นั

วัตถุประสำงค์
1.	 เพ่ั�อสำร้�งค์ว�มัไว้ว�งใจั	ค์ว�มัมัั�นัค์งปลอดภัยแก่แม่ัวัยร่์นั

2.	 เพ่ั�อเติร่ยมัค์ว�มัพัร้อมัด้�นัร่�งก�ยและจิัติใจัเพ่ั�อก�รค์ลอด

3.	 เพ่ั�อให้่ลูกเกิดรอดแม่ัปลอดภัย

4.	 เพ่ั�อสำร้�งค์ว�มัผูกพัันัระห่ว่�งพ่ัอแม่ัลูกห่ลังค์ลอดทัำนัท่ำ	(early	bonding)

5.	 เพ่ั�อบันัท้ำกข้อมูัลก�รรักษั�พัย�บ�ลท่ำ�ค์รบถุ้วนัและต่ิอเน่ั�องของแม่ัวัยร่์นัและทำ�รก
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ผู้ให้บริการ

พัย�บ�ลผู้ให้่บริก�รระห่ว่�งค์ลอดค์วรได้รบัค์ว�มัรู้	ก�รพััฒนั�อย�่งเห่มั�ะสำมั	และได้รบัก�รอบรมัอย�่งต่ิอเน่ั�อง	เพิั�มัพูันัค์ว�มัรู้	
ค์ว�มัเข้�ใจัและทัำกษัะในัก�รให้่บริก�รทำ�งด้�นัสูำติิกรรมั	นัอกจั�กน่ั�ค์วรม่ัทัำศนัค์ติิท่ำ�ด่ต่ิอวัยร่์นั	 โดยผ่�นัก�รอบรมัก�รจััดบริก�ร
ส์ำขภ�พัท่ำ�เป็นัมิัติรสำำ�ห่รับวัยร่์นัและเย�วชนั	ม่ัทัำกษัะก�รให้่ก�รปร้กษั�	ม่ัทัำศนัค์ติิ/แนัวคิ์ดท่ำ�ปร�ศจั�กอค์ติิ	และก�รเล่อกปฏิิบัติิ
ต่ิอวัยร่์นัและเย�วชนั	

สุถูานท่ี่�ให้บริการ

มั่ก�รจััดห่้องรอค์ลอดและห่้องค์ลอดให่้เป็นัสำัดสำ่วนั	 สำะอ�ด	 มั่เค์ร่�องมั่อ	 อ์ปกรณ�ทำ่�จัำ�เป็นัสำำ�ห่รับก�รค์ลอด	 และอ์ปกรณ�
ช่วยฟ้�นัค่์นัช่พัสำำ�ห่รับแม่ัวัยร่์นัและทำ�รกท่ำ�พัร้อมัใช้ง�นั	 ก�รจััดสิำ�งแวดล้อมัระห่ว่�งค์ลอด	 ค์วรลดสิำ�งกระต้์ินัท่ำ�ไม่ัจัำ�เป็นั	
แสำงสำว่�งพัอเห่มั�ะ	 ไม่ัม่ัเส่ำยงดังรบกวนั	 ลดค์ว�มัพัล์กพัล่�นัจั�กก�รทำำ�ง�นัของเจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�	 จััดเวล�ในัก�รปฏิิบัติิกิจักรรมัต่ิ�งๆ	 
ให้่พัอเห่มั�ะ	ไม่ัรบกวนัแม่ัวัยร่์นัมั�กเกินัไป

บที่บาที่ขอุงสุาม่ิและครอุบครัว โด้ยให้ม่ิสุ่วนร่วมิดู้แลในระยะคลอุด้ 

สำ�มั่และค์รอบค์รัวของแมัว่ัยร์่นัค์วรไดร้ับข้อมัลูค์ว�มัรูเ้ก่�ยวกับก�รค์ลอดและสำร�้งแรงจัูงใจัให่เ้ข�้มั�มั่ส่ำวนัร่วมัดูแลในัชว่ง
ระยะเวล�เห่ล่�นั่�	

1.	 ในัช่วงรอค์ลอด	ส่ำงเสำริมัให้่สำ�ม่ัและญ�ติิท่ำ�ใกล้ชิดเข้�ในัห้่องรอค์ลอด	เพ่ั�อให้่กำ�ลังใจัด้วยก�รพูัดปลอบโยนัและ
สัำมัผัสำ	เพ่ั�อลดค์ว�มัเค์ร่ยดและค์ว�มัวิติกกังวล

2.	 ค์วรพัิจั�รณ�ให่้สำ�ม่ัและญ�ติิท่ำ�ใกล้ชิดเป็นัร�ยๆ	 ไป	 เข้�ไปให่้กำ�ลังใจัในัห่้องค์ลอดในัช่วงท่ำ�ม่ัก�รค์ลอดติ�มั
ค์ว�มัจัำ�เป็นัและเห่มั�ะสำมั

3.	 ส่ำงเสำริมัให้่สำ�ม่ัและญ�ติิท่ำ�ใกล้ชิดม่ัส่ำวนัร่วมัในัก�รสำร้�งค์ว�มัผูกพัันัระห่ว่�งพ่ัอแม่ัลูก	 (early	 bonding)	
ในัระยะห่ลังค์ลอดทัำนัท่ำ

 การบริการและการดูแลแม่วัยรุ่นระหว่างคลอด

รุ่ะยะต�าง ๆ วััตถึ่ปีรุ่ะสงค์ กิจกรุ่รุ่ม

ระยะรอุคลอุด้ 1.	 สำร้�งค์ว�มั 
ไว้ว�งใจั	 
ค์ว�มัมัั�นัใจั 
ในับริก�ร 
ท่ำ�ปลอดภัย 
แก่แม่ัวัยร่์นั	

1.	 สำร้�งสำัมัพัันัธุ์ภ�พักับแม่ัวัยร่์นัตัิ�งแต่ิแรกรับ	 ม่ัก�รแนัะนัำ�ตินัเอง	 ให้่ค์ว�มัสำนัใจั
และค์ว�มัมัั�นัใจัว่�แม่ัวัยร่์นัและทำ�รกในัค์รรภ�จัะปลอดภยั	ไม่ัทำอดทิำ�งให้่อยูต่ิ�มัลำ�พััง	

2.	 ประเมิันัปัญห่�ค์ว�มัร์นัแรง	 ค์ว�มัเร่งด่วนัและค์ว�มัต้ิองก�รของแม่ัวัยร่์นั
เบ่�องต้ินัทัำนัท่ำท่ำ�มั�ถุ้งห้่องค์ลอดบนัพ่ั�นัฐ�นัของสัำมัพัันัธุ์ภ�พัอันัด่	

3.	 ให้่ข้อมูัลแก่แม่ัวัยร่์นัและค์รอบค์รัวตัิ�งแต่ิแรกรับไว้ในัโรงพัย�บ�ลเก่�ยวกับ
กระบวนัก�รค์ลอดและก�รไดรั้บก�รช่วยเห่ล่อในัระยะเจ็ับค์รรภ�	ระยะค์ลอดและ
ระยะห่ลังค์ลอด	โดยม่ัก�รทำบทำวนัซีำ��และให้่ข้อมูัลแก่แม่ัวัยร่์นัเป็นัระยะ	ๆ 	ว่�จัะ
ม่ัเห่ต์ิก�รณ�อะไรเกิดข้�นัต่ิอไป
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รุ่ะยะต�าง ๆ วััตถึ่ปีรุ่ะสงค์ กิจกรุ่รุ่ม

4.	 ก�รช่วยเห่ล่อประค์ับประค์องด้�นัจัิติใจั	 โดยใช้ค์ำ�พูัดส์ำภ�พั	 น่์ัมันัวล	 อ่อนัโยนั	 
ให้่กำ�ลังใจัและก�รสำัมัผัสำปลอบประโลมั	 อน์ัญ�ติให้่ญ�ติิ/สำ�ม่ัเป็นัผู้ดูแล 
ทัำ�งด้�นัร่�งก�ยและจิัติใจัอย่�งใกล้ชิด	 ด้วยก�รสัำมัผัสำ	 ก�รนัวดบรรเทำ� 
ค์ว�มัเจ็ับปวด	 และก�รค์วบค์์มัก�รห่�ยใจั	 ก�รอยู่อย่�งใกล้ชิด	 พูัดค์์ย	 
ห่ร่อก�รต้ิองก�รอยู่อย่�งสำงบเป็นัสิำ�งท่ำ�ผู้ดูแลและแม่ัวัยร่์นัสำ�มั�รถุส่ำ�อสำ�รรู้กันัได้
ด้วยภ�ษั�พูัดห่ร่อภ�ษั�ก�ย

2.	 เติร่ยมัค์ว�มัพัร้อมั
ด้�นัร่�งก�ยเพ่ั�อ 
ก�รค์ลอด

1.	 เม่ั�อแรกรับแม่ัวัยร่์นั	 ดูแลให้่เปล่�ยนัเส่ำ�อผ้�ทำำ�ค์ว�มัสำะอ�ดร่�งก�ยและขลิบขนั
บริเวณอวัยวะเพัศในับ�งร�ย	ติรวจัสัำญญ�ณช่พั	ติรวจัร่�งก�ย	ติรวจัท่ำ�ของทำ�รก
ในัค์รรภ�	

2.	 สำวนัอ์จัจั�ระในักรณ่ม่ัข้อบ่งช่�และพั�แม่ัวัยร่์นันัอนัพัักในัห้่องรอค์ลอด	
3.	 ดูแลเร่�องก�รรับประทำ�นัอ�ห่�ร/สำ�รนัำ��
4.	 เฝ้�ระวังและดูแลค์ว�มัก้�วห่นั้�ของก�รค์ลอด	 และอ�ก�รทำ่�เปล่�ยนัแปลง

อย่�งต่ิอเน่ั�อง	 เพ่ั�อว�งแผนัก�รดูแลให้่เห่มั�ะสำมั	 โดยฟังเส่ำยงหั่วใจัทำ�รก 
ท์ำกค์ร้�งชั�วโมัง	 บันัท้ำกก�รห่ดรัดตัิวของมัดลูกท์ำก	½-1	 ชั�วโมัง	 และติรวจัภ�ยในั
ติ�มัค์ว�มัจัำ�เป็นัห่ร่อท์ำก	 4	 ชั�วโมัง	 ทัำ�งน่ั�ต้ิองบันัท้ำกโดยใช้กร�ฟดูแลค์ลอดด้วย	
(partograph)

5.	 เม่ั�อถ์ุงนัำ��ค์รำ��แติกขณะเฝ้�ค์ลอด	 ติ้องติรวจัก�รเปิดขย�ยของป�กมัดลูก	
ติรวจัห่�ส่ำวนันัำ�และติรวจัห่�ภ�วะสำ�ยสำะด่อย้อย	และค์วรฟังเส่ำยงหั่วใจัของทำ�รก
ทัำนัท่ำเพัร�ะสำ�ยสำะด่ออ�จัถูุกกดได้	

6.	 ฟังอัติร�ก�รเต้ินัของหั่วใจัทำ�รกในัค์รรภ�	ห่�กพับทำ�รกม่ัภ�วะเค์ร่ยด	(fetal	distress)	
ให้่ร�ยง�นัแพัทำย�ทำร�บ	เพ่ั�อก�รรักษั�ต่ิอไป

7.	 ให้่แม่ัปัสำสำ�วะเม่ั�อปวด	ไม่ัให้่อั�นัปัสำสำ�วะเพั่�อไม่ัให้่ขัดขว�งก�รห่ดรดัตัิวของมัดลกู
และก�รเค์ล่�อนัติำ��ของทำ�รกลงมั�ในัอ้์งเชิงกร�นั

8.	 เติร่ยมัอ์ปกรณ�สำำ�ห่รับก�รช่วยเห่ล่อแม่ัวัยร่์นัและทำ�รกในักรณ่ท่ำ�ต้ิองได้รับ
ก�รรักษั�อย่�งเร่งด่วนั	เช่นั	ก�รผ่�ตัิดค์ลอด	ก�รช่วยฟ้�นัค่์นัช่พัทำ�รกห่ลังค์ลอด

9.	 เติร่ยมัค์ว�มัพัร้อมัร่�งก�ยและจิัติใจัทัำ�งของแม่ัวัยร่์นัและสำ�ม่ั/ญ�ติิ	เม่ั�อต้ิองเปล่�ยนั
วิธุ่์ค์ลอด	โดยแจ้ังให้่แม่ัวัยร่์นั/สำ�ม่ั/ญ�ติิ	ทำร�บถุ้งภ�วะวกิฤติ	และแผนัก�รรกัษั�
ท่ำ�ต้ิองเปล่�ยนัไปติ�มัค์ว�มัจัำ�เป็นั

ระยะคลอุด้
และ 
หลังคลอุด้
2 ชั�วโมิง

3.	 ลูกเกิดรอด 
แม่ัปลอดภัย

1.	 ติิดติ�มัประเมัินัภ�วะส์ำขภ�พัของแมั่วัยร่์นัและทำ�รกในัค์รรภ�อย่�งละเอ่ยดและ
ต่ิอเน่ั�อง	จันักระทัำ�งแม่ัวัยร่์นัเจ็ับค์รรภ�ถุ่�มั�กข้�นั	ป�กมัดลูกเปิดห่มัด	(10	เซีนัติิเมัติร)	
และม่ัลมัเบ่ง

2.	 ให้่ก�รดูแลติ�มัมั�ติรฐ�นัก�รดูแลระยะค์ลอด
3.	 เฝ้�ระวังอ�ก�รเปล่�ยนัแปลงและภ�วะผิดปกติิท่ำ�อ�จัจัะเกิดข้�นั	 พัร้อมัทัำ�งให่้ก�ร

ช่วยเห่ล่อ	ร�ยง�นัแพัทำย�ทำร�บ	เช่นั	แม่ัติกเล่อดห่ลังค์ลอด	ทำ�รกนัำ��ห่นัักตัิวน้ัอย	
(low	birth	weight)	 ภ�วะข�ดออกซิีเจันั	 (birth	 asphyxia)	 อ์ณห่ภูมิัก�ยติำ��	
(sub	temperature)	และภ�วะนัำ��ติ�ลในัเล่อดติำ��	(hypoglycemia)	
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รุ่ะยะต�าง ๆ วััตถึ่ปีรุ่ะสงค์ กิจกรุ่รุ่ม

4.	 เติร่ยมัอ์ปกรณ�สำำ�ห่รับช่วยเห่ล่อแม่ัวัยร่์นัและทำ�รกติ�มัสำภ�พัปัญห่�
5.	 ประสำ�นัง�นัห่น่ัวยง�นัภ�ยในั/ภ�ยนัอก	 เพ่ั�อส่ำงต่ิอกรณ่ทำ�รกเกิดภ�วะเส่ำ�ยง	

ทำ�รกนัำ��ห่นัักตัิวน้ัอย	(low	birth	weight)	ภ�วะข�ดออกซิีเจันั	(birth	asphyxia)	
อ์ณห่ภูมิัก�ยติำ��	(sub	temperature)	และภ�วะนัำ��ติ�ลในัเล่อดติำ��	(hypoglycemia)	

6.	 เม่ั�อเฝ้�ระวังอ�ก�รเปล่�ยนัแปลงของแม่ัวัยร่์นัและทำ�รกค์รบ	 2	 ชั�วโมังและ
ไม่ัพับอ�ก�รผิดปกติิใด	ๆ 	ให้่ย้�ยแม่ัวัยร่์นัและทำ�รกไปรับก�รดูแลต่ิอท่ำ�ห่อผู้ป่วย
ห่ลังค์ลอด

4.	 ห่ลังค์ลอดทัำนัท่ำ	
สำร้�งค์ว�มัผูกพัันั
ระห่ว่�งแม่ัลูก	
(early	bonding)

1.	 ส่ำงเสำริมัสัำมัพัันัธุ์ภ�พัระห่ว่�งแมั่และทำ�รก	 โดยนัำ�ทำ�รกว�งบนัอกแมั่	 ให้่แม่ั
ได้โอบกอดลูกทัำนัท่ำภ�ยในั	30	นั�ท่ำแรกห่ลังค์ลอดเป็นัเวล�นั�นัอย�่งน้ัอย	1	ชั�วโมัง	
เม่ั�อแม่ัและทำ�รกม่ัค์ว�มัพัร้อมั

2.	 ส่ำงเสำริมัปฏิิสัำมัพัันัธุ์�ระห่ว่�งแม่ัวัยร่์นัและทำ�รกภ�ยห่ลังค์ลอดในัระยะ	 2	 ชั�วโมัง
แรกห่ลังค์ลอด	โดยกระต้์ินัให้่ทำ�รกได้ดูดนัมัแม่ัโดยเร็วในัช่วงเวล�น่ั�

3.	 ในักรณ่ท่ำ�ทำ�รกอยู่ในัภ�วะเส่ำ�ยงจัำ�เป็นัต้ิองได้รับก�รดูแลเป็นัพิัเศษั	 ค์วรส่ำงเสำริมั
ให้่ม่ัสัำมัพัันัธุ์ภ�พัระห่ว่�งแม่ัวัยร่์นักับทำ�รกเท่ำ�ท่ำ�จัะทำำ�ได้	

5.	 ก�รบันัท้ำกข้อมูัล
ก�รรกัษั�พัย�บ�ล 
ท่ำ�ค์รบถุ้วนัและ 
ต่ิอเน่ั�องของ 
แม่ัวัยร่์นัและ
ทำ�รก

1.	 บันัท้ำกข้อมูัลก�รรักษั�พัย�บ�ลต้ิองค์รอบค์ล์มัในัเร่�องต่ิอไปน่ั�	
1.1	 ก�รประเมิันัปัญห่�และค์ว�มัต้ิองก�รของแม่ัวัยร่์นั	ทัำ�งแรกรับและก�รดูแล

ต่ิอเน่ั�อง	
1.2	 ก�รว�งแผนัและวินิัจัฉัียก�รรักษั�พัย�บ�ล	
1.3	 กิจักรรมัก�รพัย�บ�ลท่ำ�ให้่แก่แม่ัวัยร่์นัท์ำกระยะอย่�งต่ิอเน่ั�อง	
1.4	 ผลลัพัธุ์�ของก�รพัย�บ�ลติลอดระยะเวล�ท่ำ�ดูแล	

2.	 บันัท้ำกข้อมูัลก�รรักษั�พัย�บ�ลให้่ค์รอบค์ล์มั	ถูุกต้ิอง	และต่ิอเน่ั�อง	ตัิ�งแต่ิแรกรับ
จันักระทัำ�งจัำ�ห่น่ั�ยติ�มัแนัวทำ�งก�รบันัท้ำก	 และข้อค์ว�มัท่ำ�บันัท้ำกต้ิองชัดเจันั	
กระชับ	ประเมิันัทำ�งด้�นัจิัติสัำงค์มัและให้่ก�รปร้กษั�	โดยอ�จัต้ิองใช้เวล�เพิั�มัข้�นั
ในัก�รซัีกประวัติิในัประเด็นัเปร�ะบ�ง	 เช่นั	 ค์ว�มัเสำ่�ยงด้�นัโรค์ติิดติ่อทำ�ง 
เพัศสัำมัพัันัธุ์�ระห่ว่�งตัิ�งค์รรภ�	 ประวัติิเส่ำ�ยงด้�นัค์ว�มัร์นัแรง	 ประวัติิก�รใช้ 
สำ�รเสำพัติิด	ฯลฯ	(ติ�มัภ�ค์ผนัวก	1)	สำ�มั�รถุส่ำ�อค์ว�มัห่มั�ยแก่ท่ำมัก�รพัย�บ�ล
ได้	ห่�กบันัท้ำกผิดให้่ข่ดออกแล้วลงช่�อกำ�กับ	ห้่�มัใช้นัำ�ย�ลบค์ำ�ผิด	

3.	 ติรวจัสำอบค์ว�มัสำมับูรณ�	ถูุกต้ิอง	เช่�อถุ่อได้ของข้อมูัลก�รบันัท้ำกก�รรักษั�พัย�บ�ล
ในัแต่ิละเวร/วันั	

4.	 นัำ�ผลก�รติรวจัสำอบค์์ณภ�พัก�รบันัท้ำกไปพััฒนั�ปรับปร์งก�รดูแลรักษั�พัย�บ�ล
ต่ิอไป	
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 บุที่ท่ี่� 4
การบริการและการดูแลแม่วัยรุ่น ที่ารก 
และครอบครัวระยะหลังคลอด

ความสำำาคัญ
ในัระยะห่ลังค์ลอดแม่ัวัยร่์นัมัักเผชิญกับปัญห่�ทำ�งด้�นัอ�รมัณ�	จิัติใจั	และสัำงค์มั	เน่ั�องจั�กต้ิองเปล่�ยนัสำถุ�นัะจั�กเด็กวัยร่์นั

มั�เป็นัแม่ั	 ซ้ี�งต้ิองม่ัค์ว�มัรับผิดชอบสูำงแบบผู้ให่ญ่	 วัยร่์นับ�งร�ยอ�จัประสำบปัญห่�ในัก�รปรับตัิว	 ดังนัั�นัก�รดูแลและให้่ 
ค์ว�มัช่วยเห่ล่อจ้ังค์วรเน้ันัก�รดูแลจั�กท่ำมัสำห่วิช�ช่พัและภ�ค่์เค์ร่อข่�ยท่ำ�เก่�ยวข้องแบบบูรณ�ก�ร	 ค์วรส่ำงเสำริมัสำนัับสำน์ันัก�ร 
ม่ัส่ำวนัร่วมัและบทำบ�ทำของสำ�ม่ั	 ค์รอบค์รัว	 และช์มัชนัในัช่วงก�รดูแลห่ลังค์ลอด	 เพ่ั�อให้่แม่ัวัยร่์นัและทำ�รกม่ัส์ำขภ�พัร่�งก�ย 
แข็งแรงและม่ัจิัติใจัท่ำ�เข้มัแข็ง	สำ�มั�รถุก้�วผ่�นัช่วงเวล�ท่ำ�ย�กลำ�บ�กไปได้	

บ์ค์ล�กรทำ�งก�รแพัทำย�และสำ�ธุ์�รณส์ำขจ้ังเป็นัผู้ท่ำ�ม่ับทำบ�ทำสำำ�ค์ัญในัก�รให่้ก�รดูแลส์ำขภ�พัร่�งก�ยและจัิติใจั	 
ให้่ค์ว�มัช่วยเห่ล่อและค์ำ�แนัะนัำ�ต่ิ�งๆ	 เพ่ั�อลดพัฤติิกรรมัเส่ำ�ยงของแม่ัวัยร่์นั	 ให้่แม่ัวัยร่์นัม่ัทัำกษัะในัก�รเล่�ยงดูทำ�รกได้ 
อย่�งม่ัประสำิทำธิุ์ภ�พั	 และทำ�รกม่ัก�รเจัริญเติิบโติและพััฒนั�ก�รทำ่�สำมัวัย	 ส่ำวนัภ�ค่์เค์ร่อข่�ยอ่�นั	 ๆ	 ค์วรม่ัก�รว�งแผนัและ 
บูรณ�ก�รก�รทำำ�ง�นัร่วมักันั	 ทัำ�งด้�นัก�รศ้กษั�	 สำวัสำดิก�รสัำงค์มั	 และก�รง�นัอ�ช่พั	 เพ่ั�อให้่เกิดก�รดูแลแบบองค์�รวมัอย่�ง 
ต่ิอเน่ั�องจันับรรล์เป้�ห่มั�ยสูำงส์ำดของก�รดูแลแม่ัวัยร่์นั	ทำ�รก	และค์รอบค์รัว

วัตถุประสำงค์
1.	 เพ่ั�อป้องกันัและลดภ�วะแทำรกซ้ีอนัทำ�งด้�นัร่�งก�ยและจิัติใจัของแม่ัวัยร่์นัและทำ�รก

2.	 เพ่ั�อเติร่ยมัค์ว�มัพัร้อมัในัก�รเล่�ยงดูทำ�รกและสำ่งเสำริมัก�รเล่�ยงลูกด้วยนัมัแมั่อย่�งเด่ยวเป็นัเวล�อย่�งนั้อย 
6	เด่อนั	โดยเน้ันัก�รม่ัส่ำวนัร่วมัของค์รอบค์รัว

3.	 เพ่ั�อให้่แม่ัวัยร่์นัได้รับบริก�รว�งแผนัค์รอบค์รวัท่ำ�ม่ัประสำทิำธิุ์ภ�พั	ป้องกันัก�รตัิ�งค์รรภ�ซีำ��ในัชว่งวัยร่์นั	และปอ้งกันั
โรค์ติิดต่ิอทำ�งเพัศสัำมัพัันัธุ์�

4.	 เพ่ั�อให้่แม่ัวัยร่์นัได้รับก�รดูแลช่วยเห่ล่อด้�นัก�รศ้กษั�	สำวัสำดิก�รสัำงค์มั	และก�รง�นัอ�ช่พั	
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 องค์ประกอบของการบริการและการดูแลแม่วัยรุ่น ที่ารก 
และครอบครัวระยะหลังคลอด

ผู้ให้บริการ 

ผูใ้ห้่บรกิ�รประกอบด้วยบค์์ล�กรท่ำมัสำห่วชิ�ชพ่ัจั�กห่ล�ยห่น่ัวยง�นั	ติั�งแต่ิเจ้ั�ห่น้ั�ทำ่�ห้่องห่ลงัค์ลอด	ค์ลนิักิว�งแผนัค์รอบค์รัว	
ค์ลินัิกวัยร์่นั	 (โดยติ้องมั่บริก�รด้�นัก�รจััดก�รโรค์ติิดติ่อทำ�งเพัศสำัมัพัันัธุ์�)	ค์ลินัิกนัมัแมั่	ค์ลินัิกแพัทำย�แผนัไทำย	ค์ลินัิกสำร้�งเสำริมั
ภูมิัค้์์มักันัโรค์	 ค์ลินิักเย่�ยมับ้�นัโดยเฉีพั�ะร�ยท่ำ�ม่ัภ�วะแทำรกซ้ีอนั	 และห่น่ัวยง�นัท่ำ�เก่�ยวข้อง	 เช่นั	 ศูนัย�บริก�รสำ�ธุ์�รณส์ำข	
โรงพัย�บ�ลส่ำงเสำริมัส์ำขภ�พัติำ�บล	(รพั.สำติ.)	อ�สำ�สำมััค์รสำ�ธุ์�รณส์ำข	(อสำสำ.	และอสำมั.)	อ�สำ�สำมััค์รพััฒนั�สัำงค์มัและค์ว�มัมัั�นัค์ง
ของมันัษ์ัย�ประจัำ�ห่มู่ับ้�นั	(อพัมั.)	สำถุ�นัศ้กษั�	ฯลฯ	ซี้�งจัำ�เป็นัต้ิองมัก่�รสำ่�อสำ�รข้อมูัลกบัแม่ัวยัร่์นั	ก�รทำำ�ค์ว�มัเข้�ใจั	ค์ว�มัร่วมัมัอ่ 
และก�รประสำ�นัง�นัห่นั่วยง�นัท่ำ�เก่�ยวข้องภ�ยในัโรงพัย�บ�ล	 และเติร่ยมัก�รสำำ�ห่รับก�รดูแลติ่อเนั่�องโดยห่นั่วยง�นัภ�ยนัอก
โรงพัย�บ�ล	ค์ำ�นั้งถุ้งก�รรักษั�ค์ว�มัลับของแมั่วัยร์่นั	รวมัทำั�งก�รสำ่�อสำ�รข้อมัูลเพั่�อก�รดูแลติ่อเนั่�องและก�รสำ่งติ่อไปยังเค์ร่อข่�ย	
ก�รนััดห่มั�ยและก�รติิดติ�มัผลก�รดูแลติ่อเนั่�อง	

สุถูานท่ี่�ให้บริการ 

ห่นั่วยบริก�รภ�ยในัโรงพัย�บ�ลทำ่�เก่�ยวข้องกับก�รดูแลแมั่วัยร์่นัและทำ�รก	 ค์วรจััดสำถุ�นัทำ่�ให่้มั่ค์ว�มัเป็นัสำ่วนัตัิว 
ติ�มัค์ว�มัเห่มั�ะสำมั

บที่บาที่สุาม่ิและครอุบครัว 

สำ�ม่ัและค์รอบค์รัวม่ัส่ำวนัร่วมัดูแลและช่วยเห่ล่อให้่แม่ัวัยร่์นัสำ�มั�รถุดูแลตินัเองและเล่�ยงดูทำ�รก	รวมัทัำ�งก�รสำร้�งสัำมัพัันัธุ์ภ�พั
และป้องกันัก�รทำอดทำิ�งลูก	

การประสุานงานดู้แลแม่ิวัยรุ่นอุย่างรอุบด้้าน 

เพ่ั�อให้่แม่ัวัยร่์นัได้รับบริก�รติ�มัสิำทำธิุ์ในัพัระร�ชบัญญัติิก�รป้องกันัและแก้ไขปัญห่�ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นั	 พั.ศ.	 2559	
โดยเฉีพั�ะประเด็นัด้�นัจัิติใจัสำังค์มั	ก�รศ้กษั�	ก�รง�นัอ�ช่พั	และสำวัสำดิก�รสำังค์มัติ่�ง	ๆ	อ�ทำิ	เงินัอ์ดห่นั์นัเด็กแรกเกิด	
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 กิจักรรมการบริการและการดูแลแม่วัยรุ่น ที่ารก และครอบครัว 
ระยะหลังคลอด
บริการขณะอยู่โรงพัยาบาล

รุ่ะยะเวัลา
กิจกรุ่รุ่ม/บุรุ่ิการุ่

แม�วััยรุ่่�น ที่ารุ่ก

24 ชั�วโมิง
หลังคลอุด้

1.	 แม่ัวัยร่์นัท์ำกร�ยค์วรได้รับก�รประเมิันัภ�วะส์ำขภ�พั	
ดังน่ั�

• ทำบทำวนัประวัติิก�รตัิ�งค์รรภ�	 โดยดูปัจัจััย
ระห่ว่�งตัิ�งค์รรภ�และระห่ว่�งค์ลอดท่ำ�อ�จั
ส่ำงผลกระทำบติอ่เน่ั�องมั�จันัถุ้งห่ลงัค์ลอด	เช่นั	
ภ�วะซ่ีด/ติกเล่อด	เอชไอว่	โรค์ติิดต่ิอท่ำ�ส่ำงผล
ต่ิอก�รให้่นัมัแม่ั	ค์ว�มัดันัโลหิ่ติสูำง	ฯลฯ	

• ดูภ�วะติกเล่อดและสำ�เห่ต์ิ	ภ�วะฝีเย็บบวมั	
และค์ว�มัดันัโลหิ่ติ	 โดยอ้�งอิงจั�กคู่์ม่ัอ
แนัวทำ�งปฏิิบัติิก�รดูแลแม่ัวัยร่์นัของสำำ�นััก
อนั�มััยก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�	กรมัอนั�มััย	พั.ศ.	2558	

• ป้องกันัก�รห่น่ัออกจั�กโรงพัย�บ�ล	(ทำอดทิำ�งลูก)
• ส่ำงเสำริมัก�รสำร้�งค์ว�มัผูกพัันัระห่ว่�งแม่ัลูก	

(bonding)	 ซ้ี�งต้ิองเน้ันัในักล่์มัแม่ัวัยร่์นั	
เพ่ั�อป้องกันัก�รทำอดทิำ�งลูก	

• ในักรณ่ท่ำ�แม่ัม่ัปญัห่�โรค์ติิดต่ิอทำ�งเพัศสัำมัพัันัธุ์�	
เช่นั	 เอชไอว่	 ซิีฟิลิสำ	 ให้่ปฏิิบัติิติ�มัแนัวทำ�ง
ก�รติรวจัวินิัจัฉัียรักษั�และป้องกันั 
ก�รติิดเช่�อเอชไอว่	ประเทำศไทำยปี	2563/2564	

• ประเมิันัปัญห่�ทำ�งด้�นัจิัติสัำงค์มั	(HEADSSS)	
ได้แก่	ก�รยอมัรับลูกของแม่ัวัยร่์นั	สำ�ม่ั	และ
สำมั�ชิกในัค์รอบค์รัว	 ค์ว�มัเสำ่�ยงต่ิอก�ร 
ทำอดทิำ�งลูก	 ค์ว�มัเส่ำ�ยงด้�นัค์ว�มัร์นัแรง	 
รวมัทัำ�งประวัติิพัฤติิกรรมัเส่ำ�ยงของแม่ัวัยร่์นั	
เช่นั	ก�รใช้สำ�รเสำพัติิด	ปัญห่�จิัติเวช	

ทำ�รกทำ่�ค์ลอดจั�กแม่ัวยัร์น่ัค์วรได้รบัก�รประเมันิัและ
ดูแลดังนั่�
1.	 ทำบทำวนัประวัติิก�รตัิ�งค์รรภ�	 ก�รค์ลอด	 

ภ�วะแทำรกซ้ีอนัระห่ว่�งค์ลอด	 และติรวจัสำอบ
ค์ว�มัถูุกต้ิองของข้อมูัลท่ำ�ป้�ยข้อม่ัอ

2.	 ประเมิันัสัำญญ�ณช่พั	 ได้แก่	 วัดค์ว�มัดันัโลหิ่ติ	
อ์ณห่ภูมิัก�ย	ก�รห่�ยใจั	ช่พัจัร

3.	 ติรวจัร่�งก�ยทำ�รกแรกเกิด	(ศ่รษัะจัรดปล�ยเท้ำ�)	
4.	 ชั�งนัำ��ห่นัักทำ�รกท์ำกวันัและบันัท้ำกจัำ�นัวนัค์รั�ง

ของก�รขับถุ่�ย
5.	 เฝ้�ระวังภ�วะตัิวเห่ล่องและก�รติิดเช่�อท่ำ�สำะด่อ
6.	 เช็ดติ�และสำะด่อ	ทำำ�ค์ว�มัสำะอ�ดร่�งก�ย	
7.	 กรณ่ท่ำ�ทำ�รกม่ัค์ว�มัผิดปกติิห่ร่อเจ็ับป่วย	 ต้ิองม่ั

ก�รร�ยง�นัและม่ัแนัวทำ�งในัก�รดูแลและส่ำงต่ิอ
ทำ�รกท่ำ�ชัดเจันั

8.	 พัย�ย�มัให้่ทำ�รกได้ดูดนัมัแม่ัในัช่วงแรก	 ยกเว้นั 
ม่ัข้อห้่�มั	 เช่นั	 แม่ัม่ัประวัติิใช้สำ�รเสำพัติิดและ
ผลก�รติรวจัปัสำสำ�วะเป็นัผลบวก	 ห่ร่อแม่ัม่ัเช่�อ
เอชไอว่	เป็นัต้ินั	

9.	 กรณ่แม่ัวัยร่์นัท่ำ�ม่ัเช่�อเอชไอว่ห่ร่อซิีฟิลิสำให้่ปฏิิบัติิ
ติ�มัแนัวทำ�งก�รติรวจัวินิัจัฉัีย	รักษั�และป้องกันั
ก�รติิดเช่�อเอชไอว่	 ประเทำศไทำยปี	 2563/2564	
เพ่ั�อให้่ทำ�รกได้รับก�รติรวจัรักษั�อย่�งทัำนัท่ำวงท่ำ	

10.	ให้่วัค์ซ่ีนัแก่ทำ�รกห่ลังค์ลอด	 ในักรณ่ท่ำ�แม่ัติิดเช่�อ
ไวรัสำตัิบอักเสำบบ่	ทำ�รกต้ิองได้รับ	HBIG	(Hepatitis	B	
immunoglobulin)	 ติ�มัแผนัง�นัสำร้�งเสำริมั
ภูมิัค้์์มักันัโรค์ของกระทำรวงสำ�ธุ์�รณส์ำขปีพั.ศ.	2563
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รุ่ะยะเวัลา
กิจกรุ่รุ่ม/บุรุ่ิการุ่

แม�วััยรุ่่�น ที่ารุ่ก

2.	 แม่ัวัยร่์นัท์ำกร�ยค์วรได้รับก�รดูแลและเฝ้�ระวัง
ปัญห่�ต่ิ�ง	ๆ	ดังน่ั�

• ให้่ค์ำ�แนัะนัำ�และดูแลส์ำขภ�พัของแม่ัวัยร่์นั
ในัเร่�องทัำ�วไป	 เช่นั	 โภชนั�ก�ร	 ก�รทำำ� 
ค์ว�มัสำะอ�ดแผลฝีเย็บ	 ก�รขับถุ่�ย	 และ 
ก�รพัักผ่อนัให้่เพ่ัยงพัอ	

• พัย�ย�มัให้่แม่ัวัยร่์นัเค์ล่�อนัไห่วโดยเร็ว	
ร่วมักับเฝ้�ระวังก�รเกิดอ์บัติิเห่ต์ิ	 ห่น้ั�ม่ัด 
เป็นัลมั

• ส่ำงเสำริมัก�รเล่�ยงลูกด้วยนัมัแม่ัอย่�งเด่ยว
เป็นัเวล�อย่�งน้ัอย	 6	 เด่อนั	 และให่้สำ�ม่ั
ของแม่ัวัยร่์นัได้ม่ัโอก�สำอ้์มัลูกโดยเร็ว	
รวมัทัำ�งให้่ม่ัส่ำวนัร่วมัในัก�รดูแลแม่ัวยัร่์นัและ
ทำ�รก

• เฝ้�ระวงัภ�วะช็อก	อ�ก�รติกเล่อดห่ลงัค์ลอด	ชกั	
(eclampsia)	และภ�วะซ้ีมัเศร้�	ภ�วะเค์ร่ยด	
และให้่ค์ว�มัช่วยเห่ล่อติ�มัปัญห่�ท่ำ�พับ

• กรณ่ท่ำ�แม่ัวัยร่์นัและทำ�รกม่ัภ�วะแทำรกซ้ีอนั
ทำ�งด้�นัร่�งก�ยและจิัติใจั	 ค์วรม่ัแนัวทำ�ง 
ก�รดูแลและสำ่งต่ิอแม่ัวัยร่์นัท่ำ�ชัดเจันั	 
โดยปร้กษั�ห่ร่อส่ำงต่ิอติ�มัค์ว�มัเห่มั�ะสำมั	

3.	 ให้่สำ�ม่ัของแม่ัวัยร่์นั	 รวมัทัำ�งสำมั�ชิกในัค์รอบค์รัว
ม่ัส่ำวนัร่วมัในัก�รดูแลแม่ัวัยร่์นัและทำ�รก
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รุ่ะยะเวัลา
กิจกรุ่รุ่ม/บุรุ่ิการุ่

แม�วััยรุ่่�น ที่ารุ่ก

48 ชมิ.
หลังคลอุด้

1.	 ให้่ก�รดูแลแม่ัวัยร่์นัห่ลังค์ลอด	ติ�มัคู่์ม่ัอแนัวทำ�ง
ปฏิิบัติิก�รดูแลแมั่วัยร่์นัของสำำ�นัักอนั�มััย
ก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�	กรมัอนั�มััย	พั.ศ.	2558

2.	 ประเมิันัค์ว�มัสำ�มั�รถุในัก�รดูแลทำ�รกและ
ให้่ค์ำ�แนัะนัำ�เร่�องก�รเล่�ยงดูทำ�รก	ได้แก่	ก�รอ้์มั	
ก�รอ�บนัำ��	 ก�รสัำงเกติอ�ก�รผิดปกติิของทำ�รก	
และก�รติอบสำนัองท่ำ�เห่มั�ะสำมัของแม่ัเม่ั�อลูกร้อง	

3.	 ห่�กไม่ัม่ัข้อห้่�มัให้่ส่ำงเสำริมัก�รเล่�ยงลูกด้วยนัมัแม่ั
ติ�มัแนัวทำ�งในัก�รส่ำงเสำริมัและสำนัับสำน์ันัให้่
เล่�ยงลูกด้วยนัมัแม่ั

• ประเมันิัเต้ิ�นัมั	หั่วนัมั	และก�รไห่ลของนัำ��นัมั
• ประเมันิั	LATCH	Score	และแกไ้ขปัญห่�ทำ่�พับ
• จััดให้่แม่ัและลูกอยู่ด้วยกันั	 (rooming-in)	

ติลอด	24	ชั�วโมัง	เพ่ั�อส่ำงเสำริมัก�รสำร้�งค์ว�มั
ผูกพัันั	(bonding	&	attachment)

• สำอนั	ช่วยเห่ล่อ	และกระต้์ินัให้่ทำ�รกดูดนัมัแม่ั 
ท์ำก	2	-3	ชั�วโมัง	สำอนัทัำกษัะก�รเล่�ยงลูกด้วย
นัมัแม่ัในัหั่วข้อต่ิอไปน่ั�

1)	 วิธุ่์ก�รอ้์มัลูกกินันัมัแม่ั	 ก�รเอ�ลูก 
เข้�เต้ิ�และก�รดูดท่ำ�ถูุกวิธุ่์

2)	 ก�รทำำ�ให้่นัำ��นัมัม่ัปริมั�ณเพ่ัยงพัออย่�ง
ต่ิอเน่ั�อง	และก�รบ่บเก็บต์ินันัำ��นัมัแม่ั	

3)	 ทำบทำวนัทัำกษัะให้่เกิดค์ว�มัมัั�นัใจั 
โดยให้่ค์รอบค์รัวม่ัส่ำวนัร่วมั	 แก้ไข
ปัญห่�ก�รเล่�ยงลูกด้วยนัมัแมัเ่บ่�องต้ินั
ในัร�ยท่ำ�ม่ัปัญห่�ซัีบซ้ีอนั	 ในัร�ยท่ำ�
นัำ��นัมัแมั่มั�น้ัอย	 ไม่ัเพ่ัยงพัอห่ร่อ 
แม่ัและลูกต้ิองแยกจั�กกันั	ค์วรส่ำงต่ิอ
ห่น่ัวยง�นัค์ลินิักนัมัแม่ั	 เพ่ั�อให้่ 
ค์ว�มัช่วยเห่ล่อ	 โดยทำำ�ให้่นัำ��นัมั 
ม่ัปริมั�ณท่ำ�พัอเพ่ัยง	

1.	 ให้่ดูแลทำ�รกแรกเกิดติ�มัมั�ติรฐ�นัง�นัอนั�มััย 
แม่ัและเด็ก	และก�รดูแลเฉีพั�ะโรค์

2.	 ประเมิันัก�รดูดนัมัแม่ัและปัญห่�โดยรวมั	 เช่นั	
ภ�วะพัังผ่ดใต้ิลิ�นั	 (tongue	 tie)	 ก�รดูดแบบ	
suckling	และค์ว�มัผิดปกติิของก�รกล่นั	

3.	 ประเมิันัว่�ทำ�รกไดรั้บนัมัแม่ัอย่�งเพ่ัยงพัอห่ร่อไม่ั	
โดยดูจั�กนัำ��ห่นัักตัิวท่ำ�เพิั�มัข้�นั	 และจัำ�นัวนัค์รั�ง
ของก�รถุ่�ยอ์จัจั�ระ/ปัสำสำ�วะ	

4.	 ประเมิันัภ�วะติัวเห่ล่องและภ�วะติิดเช่�อ	 เช่นั	
ก�รติิดเช่�อบริเวณสำะด่อ	

5.	 เจั�ะเล่อดเพ่ั�อคั์ดกรองภ�วะผิดปกติิในัทำ�รก
แรกเกิดก่อนัจัำ�ห่น่ั�ยออกติ�มัมั�ติรฐ�นั	 ได้แก่	
Blood	group	Rh	ไมัโค์รบิลิรูบินัและภ�วะพัร่อง
ไทำรอยด�ฮอร�โมันั	(hypothyroidism)
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4.	 ประเมิันัค์ว�มัเส่ำ�ยงด้�นัสัำงค์มัและจิัติใจัของ 
แม่ัวัยร่์นั	 (ระห่ว่�งอยู่โรงพัย�บ�ลค์วรได้รับ 
ก�รประเมิันัอย่�งน้ัอย	1	ค์รั�ง)	ได้แก่	พัฤติิกรรมั
เส่ำ�ยงของแม่ั	โอก�สำในัก�รละทิำ�งลูก	ค์ว�มัเค์ร่ยด	
ภ�วะซ้ีมัเศร้�และสัำมัพัันัธุ์ภ�พัระห่ว่�งแม่ัวัยร่์นั
กับทำ�รกและสำมั�ชิกในัค์รอบค์รัว	 กรณ่ม่ัปัญห่�
ด้�นัจิัติสัำงค์มัอันัเป็นัปัญห่�ท่ำ�ซัีบซ้ีอนั	ไม่ัสำ�มั�รถุ
แก้ปัญห่�ได้ในัห่น่ัวยง�นัเด่ยว	 และต้ิองก�ร 
ค์ว�มัช่วยเห่ล่อ	 ค์วรประสำ�นัและส่ำงต่ิอค์ลินิัก 
วัยร่์นั/ค์ลินิักให้่ก�รปร้กษั�	โดยอ�จัใช้แบบประเมิันั
ภ�วะซ้ีมัเศร้�	 PHQ-A,	 PHQ-2	 ห่ร่อ	 PHQ-9	 
ร่วมัด้วย

5.	 ให้่สำ�ม่ัของแม่ัวัยร่์นั	 รวมัทัำ�งสำมั�ชิกในัค์รอบค์รัว
ม่ัส่ำวนัร่วมัในัก�รดูแลแม่ัวัยร่์นัและทำ�รก

ก่อุนจำาหน่าย
อุอุกจาก 
โรงพยาบาล

แนัวทำ�งก�รว�งแผนัก�รจัำ�ห่นั่�ยแมั่วัยร์่นัออกจั�ก
โรงพัย�บ�ลค์วรให่้ค์ว�มัสำำ�ค์ัญเร่�องติ่�ง	ๆ	ดังนั่�	
1.	 ส่ำงเสำริมัก�รเล่�ยงลูกด้วยนัมัแมั่อย่�งต่ิอเน่ั�อง

เม่ั�อกลับไปอยู่บ้�นั	
2.	 ให้่ก�รปร้กษั�และให้่บริก�รในัเร่�องต่ิอไปน่ั�

• ก�รว�งแผนัค์รอบค์รัวเพ่ั�อให้่แม่ัวัยร่์นัได้รับ
บริก�รก�รค์์มักำ�เนิัดท่ำ�ม่ัประสิำทำธิุ์ภ�พั	
ก่อนัก�รจัำ�ห่น่ั�ยออกจั�กโรงพัย�บ�ล	
โดยใช้วิธุ่์ก�รค์์มักำ�เนิัดชนิัดท่ำ�ป้องกันั 
ก�รตัิ�งค์รรภ�ระยะย�ว	และไม่ัส่ำงผลต่ิอปริมั�ณ
นัำ��นัมัแม่ั	 ตัิวอย่�งเช่นั	 ย�ฝังค์์มักำ�เนิัด	 
ห่่วงอนั�มััย	 ย�ฉ่ีดค์์มักำ�เนิัดท่ำ�ม่ัฮอร�โมันั 
โปรเจัสำเติอโรนัเป็นัส่ำวนัประกอบ	เพ่ั�อป้องกันั
ก�รตัิ�งค์รรภ�ซีำ��ในัช่วงท่ำ�ยงัเป็นัวัยร่์นั	เว้นัระยะ
ห่่�งของก�รตัิ�งค์รรภ�	 และก�รเล่�ยงลูกด้วย
นัมัแม่ัอย่�งเด่ยวอย่�งน้ัอย	 6	 เด่อนั 
(สำำ�นัักอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�	 กรมัอนั�มััย	
กระทำรวงสำ�ธุ์�รณส์ำข,	2563.ห่น้ั�	75-83)

แนัวทำ�งก�รว�งแผนัก�รจัำ�ห่น่ั�ยทำ�รกออกจั�ก 
โรงพัย�บ�ล
1.	 ให้่วัค์ซ่ีนัแก่ทำ�รกห่ลังค์ลอดติ�มัมั�ติรฐ�นั

อย่�งค์รบถุ้วนั
2.	 แผลท่ำ�เกิดจั�กก�รฉ่ีดวัค์ซ่ีนับ่ซ่ีจ่ั	(BCG)	อ�จัเป็นั

ฝีขนั�ดเล็กอยู่นั�นั	3	-	4	สัำปด�ห่�	ไม่ัจัำ�เป็นัต้ิอง
ใส่ำย�ห่ร่อปิดแผล	เพ่ัยงใช้สำำ�ล่สำะอ�ดช์บนัำ��ต้ิมัส์ำก
ท่ำ�เย็นัแล้วเช็ดรอบ	ๆ	แผล
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• จ่ั�ยถ์ุงย�งอนั�มััย	 พัร้อมัให้่ก�รปร้กษั�
เพ่ั�อส่ำงเสำรมิัก�รใช้ถ์ุงย�งอนั�มััยในัก�รปอ้งกันั
โรค์ติิดต่ิอทำ�งเพัศสัำมัพัันัธุ์�และก�รค์์มักำ�เนิัด

• แนัะนัำ�ให้่แม่ัวัยร่์นังดม่ัเพัศสัำมัพัันัธุ์�ในัระยะ
ห่ลังค์ลอดอย่�งน้ัอย	4	สัำปด�ห่�	

• ให้่ค์ว�มัรู้เก่�ยวกับก�รปฏิิบัติิตัิว	 ก�รสัำงเกติ
อ�ก�รผิดปกติิ	 ก�รดูแลตินัเองและทำ�รก	
ก�รรับประทำ�นัย�บำ�ร์งเล่อด	

3.	 ก�รประเมัินัค์ว�มัพัร้อมัและก�รว�งแผนั 
ก�รเล่�ยงลูกของแม่ัวัยร่์นัและค์รอบค์รัว	

4.	 แนัะนัำ�ก�รใช้สำม์ัดบันัท้ำกส์ำขภ�พัแม่ัและเด็ก
5.	 ก�รประสำ�นัห่น่ัวยง�นัท่ำ�เก่�ยวข้อง	เช่นั	โรงเร่ยนั	

บ้�นัพัักเด็ก	บ้�นัพัักฉ์ีกเฉิีนั	ห่ร่อห่น่ัวยง�นัท่ำ�ช่วย
ดูแลด้�นัก�รง�นัอ�ช่พั	 เพ่ั�อให้่ค์ว�มัช่วยเห่ล่อ 
แม่ัวัยร่์นัและค์รอบค์รัวติ�มัค์ว�มัเห่มั�ะสำมั	กรณ่
ท่ี่�ถููกล่วงละเมิิด้ ต้อุงม่ิการป้อุงกันการถููก 
ล่วงละเมิิด้ซ้ำำ�า หาครอุบครัวบุญธรรมิ หรือุ 
อุาจต้อุงช่วยสุ่งต่อุบ้านพักฉุกเฉิน พร้อุมิทัี่�ง
ให้การดู้แลด้้านสุุขภาพจิต

6.	 ก�รนััดวันัติรวจัห่ลังค์ลอดและนััดรับบริก�ร 
ค์์มักำ�เนิัดเพ่ั�อป้องกันัก�รตัิ�งค์รรภ�ซีำ��	 ในั	 4-6	
สัำปด�ห่�ถัุดไป	 (ในักรณ่ท่ำ�ยังไม่ัได้ค์์มักำ�เนิัดก่อนั
จัำ�ห่น่ั�ยออกจั�กโรงพัย�บ�ล)

7 วัน 
หลังคลอุด้

เจ้าหน้าท่ี่�ต้อุงติด้ตามิแม่ิวัยรุ่น อุาจใช้ช่อุงที่าง 
ท่ี่�สุะด้วกกับบริบที่ เช่น ลงพื�นท่ี่� โที่รศัึพท์ี่ หรือุ 
โปรแกรมิแชที่/ช่อุงที่างอุอุนไลน์ 
ก�รให้่ก�รปร้กษั�และค์ำ�แนัะนัำ�แม่ัวัยร่์นัค์วรค์รอบค์ล์มั
ในัห่ัวข้อติ่อไปนั่�
1.	 ประเมิันัทำ�งด้�นัจิัติสัำงค์มั	(สำ�มั�รถุดูแบบประเมิันั	

HEADSSS	ในัภ�ค์ผนัวก	1)	ซ้ี�งค์รอบค์ล์มัด้�นั:	
• ช่วิติค์รอบค์รัว	
• ค์ว�มัเค์ร่ยดต่ิ�ง	ๆ
• สัำมัพัันัธุ์ภ�พักับทำ�รก	 สำ�ม่ัและสำมั�ชิก 

ในัค์รอบค์รัว

1.	 ปัญห่�ส์ำขภ�พัและค์ว�มัผิดปกติิของทำ�รกท่ำ�แม่ั
ต้ิองสัำงเกติและให้่ก�รดูแล	เช่นั

• ม่ัไข้	สำะด่อแฉีะ
• ติ�เห่ล่อง	ตัิวเห่ล่อง
• ก�รขับถุ่�ยอ์จัจั�ระและปัสำสำ�วะท่ำ�ผิดปกติิ
• เล่�ยงย�ก	ร้องกวนั
• ค์ว�มัเจ็ับป่วยอ่�นั	ๆ	

2.	 ประเมิันัว่�ลูกได้รับนัมัแม่ัเพ่ัยงพัอห่ร่อไม่ั	 โดยดู
จั�กก�รดูดท่ำ�ถูุกวิธุ่์และค์ว�มัถุ่�ในัก�รดูด	แม่ัค์วร
สัำงเกติจัำ�นัวนัค์รั�ง/ปริมั�ณของก�รปัสำสำ�วะและ
ลักษัณะอ์จัจั�ระของทำ�รก
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• ก�รศ้กษั�ห่ร่อโอก�สำในัก�รเร่ยนัต่ิอ
• ปัญห่�เศรษัฐกิจัของค์รอบค์รัว
• สำวัสำดิก�รและแห่ล่งค์ว�มัช่วยเห่ล่อ	

2.	 อ�ก�รผิดปกติิของแม่ัท่ำ�พับร่วมัได้	ได้แก่	
• ไข้ห่ร่อก�รติิดเช่�อท่ำ�พับร่วมั	 เช่นั	 ลักษัณะ 

นัำ��ค์�วปล�ผดิปกติิ	เจ็ับแผลมั�กข้�นั	ปัสำสำ�วะ
แสำบขัด	เจ็ับหั่วนัมั	เป็นัต้ินั

• ติกเล่อดห่ลังค์ลอด	ซ้ี�งจัะพับอ�ก�รเล่อดออก
ทำ�งช่องค์ลอดปริมั�ณมั�กกว่�นัำ��ค์�วปล�

• แผลฝีเย็บแยกห่ร่ออักเสำบ
• มัดลูกห่ดรัดตัิวไม่ัด่	 ซ้ี�งจัะค์ลำ�พับมัดลูก 

อยูร่ะดับสูำงกว่�ท่ำ�ค์วรจัะเป็นั
• ภ�วะซ้ีมัเศร้�ห่ลังค์ลอด	 เช่นั	 นัอนัไม่ัห่ลับ	

ไม่ัสำนัใจัสิำ�งรอบตัิว	 ม่ัอ�รมัณ�เศร้�	 ร้องไห้่	 
เบ่�ออ�ห่�ร	เป็นัต้ินั

• ค์ว�มัเจ็ับป่วยอ่�นั
3.	 ก�รดูแลทำ�รกและก�รเล่�ยงลูกด้วยนัมัแม่ั	ได้แก่

• ปัญห่�ในัก�รให้่นัมัแม่ั	 เช่นั	 หั่วนัมัสัำ�นั	 
นัำ��นัมัไม่ัพัอ	เต้ิ�นัมัคั์ด	เป็นัต้ินั

• ก�รดูแลทำ�รกในัช่วิติประจัำ�วันั	เช่นั	ก�รอ�บนัำ��	
ก�รเช็ดล้�ง	 ห่ร่อเปล่�ยนัผ้�อ้อมั	 รวมัทัำ�ง
สัำมัพัันัธุ์ภ�พักับทำ�รก	 เช่นัก�รเล่นัห่ร่อ
ห่ยอกล้อกับลูก	

4.	 ก�รให้่ค์ำ�แนัะนัำ�ช่องทำ�งก�รเข้�รับบริก�ร
ติ�มัปัญห่�ท่ำ�พับ
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รุ่ะยะเวัลา
แนวัที่างการุ่ปีรุ่ะเมินและ 

ให้ค�าแนะน�าแม�วััยรุ่่�นเมื�อเย่�ยมบุ้าน
แนวัที่างการุ่ดูแลส่ขภาพที่ารุ่ก 

เมื�อเย่�ยมบุ้าน

2 สัุปด้าห์
หลังคลอุด้ 
ถึูง 6 สัุปด้าห์
หลังคลอุด้

1.	 ประเมิันัส์ำขภ�พัในัหั่วข้อดังต่ิอไปน่ั�	
• สัำญญ�ณช่พั	 ได้แก่	 วัดไข้	 ค์ว�มัดันัโลหิ่ติ	

ก�รห่�ยใจั	และช่พัจัร
• ค์ลำ�ยอดมัดลูกและสำอบถุ�มัเร่�องนัำ��ค์�วปล�
• ภ�วะแทำรกซ้ีอนั	 เช่นั	 ซ่ีด	 รกค้์�ง	 ติิดเช่�อ	

ติกเล่อด	แผลฝีเย็บแยก	ค์ว�มัเจ็ับป่วยอ่�นัๆ	
• สำภ�พัจิัติใจั	และภ�วะซ้ีมัเศร้�ห่ลังค์ลอด
• ห่�กม่ัประวัติิใช้สำ�รเสำพัติิด	 ค์วรประเมิันัว่�

แม่ัวัยร่์นักลับไปใช้อ่กห่ร่อไม่ั	 โดยดูจั�ก
พัฤติิกรรมัต่ิ�ง	ๆ	เช่นั	ต่ิ�นัสำ�ย	ไม่ัรับผิดชอบ
ในัก�รดแูลลูก	ม่ัช่วงท่ำ�ห่�ยออกจั�กบ�้นั	ห่ร่อ
สำอบถุ�มัจั�กสำมั�ชิกค์นัอ่�นั	ๆ	ในัค์รอบค์รัว	

2.	 ประเมิันัก�รเล่�ยงดูทำ�รกของแมั่วัยร่์นัและสำ�ม่ั 
โดยสำอบถุ�มัเก่�ยวกับ

• ก�รม่ัส่ำวนัร่วมัในัก�รเล่�ยงดูลูกของพ่ัอ 
ร่วมักับแม่ัวัยร่์นั	และส่ำงเสำริมัสำนัับสำน์ันับทำบ�ทำ
ของพ่ัอในัก�รเล่�ยงดูลูก	

• ปัญห่�และอ์ปสำรรค์ในัก�รเล่�ยงดูทำ�รก
• ค์ว�มัเข้�ใจัถุ้งค์ว�มัต้ิองก�รของทำ�รกและ

ก�รติอบสำนัองท่ำ�เห่มั�ะสำมั
• สัำมัพัันัธุ์ภ�พักับทำ�รก	เช่นั	เป็นัผู้เล่�ยงดูห่ลัก

ห่ร่อไม่ั	ห่น้ั�ท่ำ�ห่ลักของแม่ัวัยร่์นั	ระยะเวล�
ท่ำ�ได้ใกล้ชิดเล่�ยงดูลูก	 และค์ว�มัรู้ส้ำกท่ำ�ได้
เล่�ยงดูลูก

• บทำบ�ทำและค์ว�มัพ้ังพัอใจัในัก�รเป็นัพ่ัอแม่ั
• ค์ว�มัเสำ่�ยงต่ิอก�รละเลย	 ทำอดทิำ�งห่ร่อ 

ทำ�ร์ณกรรมัลูก	 เช่นั	 เค์ยม่ัประวัติิก�รใช้ 
สำ�รเสำพัติิดห่ร่อสำงสัำยว่�กลับไปใช้สำ�รเสำพัติิด
อ่กห่ร่อไม่ั	

1.	 ประเมิันัส์ำขภ�พั	ก�รเจัริญเติิบโติและพััฒนั�ก�ร
ของทำ�รกในัหั่วข้อต่ิอไปน่ั�

• สัำงเกติก�รห่�ยใจัและวัดไข้	
• วัดค์ว�มัย�วร่�งก�ยและวัดเส้ำนัรอบศ่รษัะ	

เพ่ั�อนัำ�มั�เปร่ยบเท่ำยบก�รเจัริญเติิบโติ
ในัสำม์ัดบันัท้ำก ส์ำขภ�พัแมั่และเ ด็ก	 
(ห่�กทำำ�ได้ค์วรชั�งนัำ��ห่นัักเด็กด้วย)	

• ก�รเจ็ับป่วยท่ำ�ผ่�นัมั�รวมัทัำ�งปัญห่�ส์ำขภ�พั
และก�รเล่�ยงดูลูกของแม่ัวัยร่์นั

• ประเมัินัก�รดูดนัมั	 ก�รกล่นั	 ก�รได้รับ
นัมัแม่ัอย่�งเพ่ัยงพัอ	

• ประเมิันัพััฒนั�ก�รทำ�รกติ�มัวัย	 /	 ปัญห่�
เก่�ยวกับภ�วะเด็กเล่�ยงย�ก

• ติรวจัร่�งก�ยอย่�งละเอ่ยด	
2.	 ให้่ค์ำ�แนัะนัำ�แก่แม่ัวัยร่์นั	สำ�ม่ั	และสำมั�ชิกอ่�นั	ๆ	

ในัค์รอบค์รวัติ�มัสำภ�พัปญัห่�ท่ำ�พับห่ร่อพิัจั�รณ�
ส่ำงต่ิอเด็กติ�มัข้อบ่งช่�เพ่ั�อให้่เด็กได้รับก�รดูแล
ท่ำ�เห่มั�ะสำมั	

การติดตามเย่่ยมหลังจัำาหน่ายออกจัากโรงพัยาบาล
วัตถุูประสุงค์ 

1.	 เพ่ั�อให้่แม่ัวัยร่์นัได้รับบริก�รว�งแผนัค์รอบค์รัวท่ำ�ม่ัประสิำทำธิุ์ภ�พัและป้องกันัก�รตัิ�งค์รรภ�ไม่ัพัร้อมัซีำ��

2.	 เพ่ั�อให้่ค์ำ�แนัะนัำ�แก่แม่ัวัยร่์นัให้่สำ�มั�รถุดูแลส์ำขภ�พัของตินัเองและทำ�รก	รวมัทัำ�งม่ัทัำกษัะในัก�รเล่�ยงดูทำ�รก	และ
ใช้ช่วิติค์รอบค์รัวเม่ั�อกลับไปอยู่บ้�นัได้อย่�งม่ัค์ว�มัส์ำข

3.	 เพ่ั�อพััฒนั�ค์์ณภ�พับริก�ร	ค์วรสำอบถุ�มัค์ว�มัพ้ังพัอใจั	ค์ว�มัต้ิองก�รเพิั�มัเติิมั	และข้อเสำนัอแนัะของแม่ัวัยร่์นั
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รุ่ะยะเวัลา
แนวัที่างการุ่ปีรุ่ะเมินและ

ให้ค�าแนะน�าแม�วััยรุ่่�นเมื�อเย่�ยมบุ้าน
แนวัที่างการุ่ดูแลส่ขภาพที่ารุ่ก

เมื�อเย่�ยมบุ้าน

3.	 ส่ำงเสำริมัก�รเล่�ยงลูกด้วยนัมัแม่ั	
• สำอบถุ�มัปญัห่�ของก�รให้่นัมัและให่ค้์ำ�แนัะนัำ�

ช่วยเห่ล่อเบ่�องต้ินั	รวมัทัำ�งส่ำงต่ิอค์ลินิักนัมัแม่ั
ห่�กพับปัญห่�ท่ำ�ซัีบซ้ีอนั

• สัำงเกติขณะท่ำ�แม่ัวัยร่์นัให้่นัมัลูก	โดยดูก�รอ้์มั	
ก�รเข้�เต้ิ�	และก�รดูดนัมัของลูก	

• กรณ่ท่ำ�แม่ัวัยร่์นัม่ัค์ว�มัจัำ�เป็นัต้ิองกลับไป
ทำำ�ง�นัห่ร่อเร่ยนั	แนัะนัำ�ให้่แม่ัวัยร่์นับ่บนัำ��นัมั
แม่ัและเก็บให้่ถูุกต้ิอง

4.	 กรณ่ท่ำ�ยังไม่ัได้ค์์มักำ�เนิัด	ให้่แนัะนัำ�และช่วยเห่ล่อ
ให้่แม่ัวัยร่์นัได้รับก�รค์์มักำ�เนิัดท่ำ�ม่ัประสิำทำธิุ์ภ�พั

5.	 ให้่ค์ำ�แนัะนัำ�ในัเร่�องทัำ�ว	ๆ 	ไป	เช่นั	ก�รพัักผ่อนัให้่
เพ่ัยงพัอ	โภชนั�ก�รท่ำ�เห่มั�ะสำมั	ก�รม่ัเพัศสัำมัพัันัธุ์�
ท่ำ�ปลอดภัย	เป็นัต้ินั	

6.	 ส่ำงเสำริมัและให้่ค์ำ�แนัะนัำ�แม่ัวัยร่์นัเพ่ั�อว�งแผนั
กลับไปทำำ�ง�นัห่ร่อเร่ยนัต่ิอเม่ั�อพัร้อมั

7.	 ส่ำงเสำริมัและเฝ้�ระวังก�รสำร้�งสัำมัพัันัธุ์ภ�พักับ
ทำ�รกและสำ�ม่ั	เพ่ั�อสำร้�งค์ว�มัส์ำข/	ลดค์ว�มัร์นัแรง
ในัค์รอบค์รัว	และลดค์ว�มัเส่ำ�ยงในัก�รใช้สำ�รเสำพัติิด	

8.	 ประสำ�นัค์ว�มัต้ิองก�รก�รช่วยเห่ล่ออ่�นั	 ๆ	 เช่นั	
ด้�นัเศรษัฐกิจั	ก�รศ้กษั�	ฯลฯ
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รุ่ะยะเวัลา กิจกรุ่รุ่ม

ช่วง 2 ปีแรก 
หลังคลอุด้

คลินิกนมิแม่ิ
• ติิดติ�มัแมั่วัยร่์นัท่ำ�ม่ัปัญห่�ซัีบซ้ีอนัในัก�รให่้นัมัลูกห่ลังจัำ�ห่นั่�ยออกจั�กโรงพัย�บ�ล	

โดยนััดแม่ัวัยร่์นัมั�รับบริก�รท่ำ�ค์ลินิักนัมัแม่ั
คลินิกสุุขภาพเด็้กด่้

• ดูแลเด็กติ�มัแนัวทำ�งในัก�รดูแลส์ำขภ�พัลูกในัแต่ิละช่วงวัยอ้�งอิงติ�มัสำม์ัดบันัท้ำกส์ำขภ�พั
แม่ัและเด็ก	(สำม์ัดส่ำชมัพูั)

• รับฟังปัญห่�ก�รเล่�ยงดูลูกของแม่ัวัยร่์นัด้วยค์ว�มัใส่ำใจัและให้่ค์ำ�แนัะนัำ�ในัก�รแก้ปัญห่�นัั�นั	ๆ
• ให้่วัค์ซ่ีนัติ�มัวัยและย�เสำริมัธุ์�ต์ิเห่ล็ก	(กรณ่ท่ำ�ไม่ัม่ัข้อห้่�มั)	
• แนัะนัำ�ก�รเล่�ยงดูลูกติ�มัวัย	รวมัทัำ�งก�รให้่ค์ำ�แนัะนัำ�ล่วงห่น้ั�ต่ิ�ง	ๆ 	และก�รป้องกันัอ์บัติิเห่ต์ิ

ท่ำ�อ�จัเกิดข้�นั

รุ่ะยะเวัลา กิจกรุ่รุ่ม

การสุ่งต่อุ 
เพื�อุการดู้แล 
หลังคลอุด้ในช่วง
ระยะเวลา 2 ปี

การติด้ตามิ ดู้แลและช่วยเหลือุ สุ่งต่อุด้้านสุุขภาพแม่ิและเด็้ก
• ในัพ่ั�นัท่ำ�รับผิดชอบของโรงพัย�บ�ล	 ติิดติ�มัเย่�ยมัห่ลังค์ลอด	 ก�รเล่�ยงดู	 ก�รเจัริญเติิบโติ	

นัมัแม่ั	อ�ห่�รติ�มัวัย	พััฒนั�ก�รเด็ก	วัค์ซ่ีนั	และภ�วะจิัติใจัและอ�รมัณ�ของแม่ัวัยร่์นั	
• นัอกพ่ั�นัท่ำ�รับผิดชอบของโรงพัย�บ�ล	สำง่ต่ิอรพั.สำติ.โดยให่ข้้อมูัลและปญัห่�ส์ำขภ�พัทำ่�ต้ิองติิดติ�มั	

รวมัทัำ�งก�รได้รับข้อมูัลติอบกลับ	 เพ่ั�อนัำ�มั�พััฒนั�ง�นั	 ทัำ�งน่ั�ก�รประสำ�นัง�นัส่ำงต่ิอ 
ค์วรดำ�เนิันัก�รอย่�งเห่มั�ะสำมัและติ�มับริบทำของพ่ั�นัท่ำ�

• ก�รส่ำงต่ิอให้่ช์มัชนั	 อสำมั./อ�สำ�สำมััค์รนัมัแม่ั	 กรณ่ท่ำ�ในัช์มัชนันัั�นัม่ักล่์มัท่ำ�ค์อยช่วยเห่ล่อ	 เช่นั	
กล่์มัแม่ับ้�นั	 เพ่ั�อส่ำงเสำริมัก�รม่ัส่ำวนัร่วมัของช์มัชนัและส่ำงแม่ัวัยร่์นักลับสู่ำช์มัชนั 
ติ�มัค์ว�มัสำมััค์รใจัของแม่ัวัยร่์นั

การดู้แลช่วยเหลือุด้้านการศึึกษา
• ให้่ก�รปร้กษั�เป็นัร�ยกรณ่	ในักรณ่ท่ำ�แม่ัวัยร่์นัต้ิองก�รศ้กษั�ต่ิอให้่ว�งแผนัร่วมักับสำถุ�นัศ้กษั�

ถุ้งทำ�งเล่อกในัก�รศ้กษั�ในัสำถุ�นัศ้กษั�เดิมัต่ิอห่ร่อก�รย้�ยสำถุ�นัศ้กษั�	 ก�รให้่ง�นัไปทำำ�
ท่ำ�บ้�นัห่ร่อพัักก�รเร่ยนัชั�วค์ร�วติ�มัสิำทำธิุ์ของแม่ัวัยร่์นัในัพัระร�ชบัญญัติิก�รป้องกันัและ
แก้ไขปัญห่�ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นั	พั.ศ.	2559	

บริการติดตามในชุมชน

การการดูแลต่อเน่ืองในชุมชน

หมิายเหตุ	 กรณ่ทำบทำวนัประวัติิ	 ห่�กพับว่�ม่ัปัญห่�ทำ�งด้�นัจิัติสัำงค์มั	 ค์ว�มัร์นัแรงในัค์รอบค์รัว	 ค์วรประเมิันัซีำ��และประสำ�นัส่ำงต่ิอห่น่ัวยง�นัค์ลินิักวัยร่์นั/ค์ลินิัก
ให่้ก�รปร้กษั�/ง�นัสำังค์มัสำงเค์ร�ะห่�/ทำ่มัสำห่วิช�ช่พั	เพั่�อให่้ก�รดูแลอย่�งติ่อเนั่�อง

สำม์ัดบันัท้ำกส์ำขภ�พั 
แม่ัและเด็ก
กระทำรวงสำ�ธุ์�รณส์ำข	
2564
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• เช่�อมัโยงกับระบบก�รดูแลช่วยเห่ล่อนัักเร่ยนัและค์รูท่ำ�ปร้กษั�	 ซ้ี�งเป็นัผู้รับผิดชอบห่ลัก
ของสำถุ�นัศ้กษั�	เพ่ั�อแก้ไขปัญห่�ให้่ถูุกทำ�งและก�รส่ำงต่ิอนัักเร่ยนั

• ประสำ�นัค์รูอนั�มััย/ค์รูท่ำ�ปร้กษั�/ค์รูแนัะแนัวเพ่ั�อก�รติิดติ�มัเย่�ยมับ้�นั	
• เสำริมัสำร้�งก�รเร่ยนัรู้ให้่แม่ัวัยร่์นัได้รับข้อมูัลค์รบถุ้วนัเก่�ยวกับเร่�องเพัศวิถุ่ศ้กษั�และทัำกษัะช่วิติ	

เพ่ั�อป้องกันัก�รตัิ�งค์รรภ�ซีำ��	 ก�รติิดโรค์ติิดต่ิอทำ�งเพัศสัำมัพัันัธุ์�และเช่�อเอชไอว่	 รวมัทัำ�ง 
ก�รถูุกล่วงละเมิัดห่ร่อใช้ค์ว�มัร์นัแรง

การดู้แลช่วยเหลือุด้้านเศึรษฐกิจ
• ส่ำงเสำริมั	 สำนัับสำน์ันัให้่ได้รับก�รฝึกอ�ช่พัอย่�งต่ิอเน่ั�องติ�มัค์ว�มัสำนัใจัและค์ว�มัถุนััด	 รวมัทัำ�ง

อ�ช่พัท่ำ�เอ่�อต่ิอก�รทำำ�ง�นัท่ำ�บ้�นั	ห่ร่ออ�ช่พัท่ำ�ม่ัสำวัสำดิก�รรับเล่�ยงเด็ก	(daycare)	ให้่แก่พ่ัอแม่ั
ท่ำ�ม่ัลูกเล็ก

• ติิดติ�มัผลก�รจั�กก�รแนัะนัำ�ช่วยเห่ล่อเก่�ยวกับก�รส่ำงเสำริมัอ�ช่พั	
• ประสำ�นัง�นัเพ่ั�อจััดห่�ง�นัให้่ได้ประกอบอ�ช่พัติ�มัค์ว�มัเห่มั�ะสำมั	
• ดำ�เนิันัก�รให้่แม่ัวัยร่์นัได้รับสิำทำธิุ์โค์รงก�รเงินัอ์ดห่น์ันัเพ่ั�อก�รเล่�ยงดูทำ�รกแรกเกิด	 และ

เงินัอ์ดห่น์ันัอ่�นั	ๆ	ติ�มันัโยบ�ยของรัฐ
• จััดกิจักรรมัอบรมัอ�ช่พัให้่กับแม่ัวัยร่์นัร่วมักับห่น่ัวยง�นัท่ำ�เก่�ยวข้อง	
• จััดห่�ท่ำ�พัักชั�วค์ร�วติ�มัค์ว�มัจัำ�เป็นั	
• จััดห่�ค์รอบค์รัวทำดแทำนัในักรณ่ท่ำ�แม่ัวัยร่์นัไม่ัสำ�มั�รถุเล่�ยงดูลูกได้

การดู้แลช่วยเหลือุด้้านสัุงคมิ
• สำนัับสำน์ันัก�รจััดกจิักรรมักล่์มัสำำ�ห่รบัแม่ัวัยร่์นั	เช่นั	กิจักรรมักล่์มัเพ่ั�อนัช่วยเพ่ั�อนั	กล่์มัอ�สำ�สำมััค์ร	
• อบรมัให่ค้์ว�มัรู้แม่ัวัยร่์นัและค์รอบค์รวั	เร่�องก�รสำ่�อสำ�รและก�รสำร�้งสำมััพัันัธุ์ภ�พัในัค์รอบค์รวั

และช์มัชนั	
• ประช�สัำมัพัันัธุ์�ก�รบริก�รให้่ก�รปร้กษั�ผ่�นัสำ�ยด่วนั	1663	ให้่แพัร่ห่ล�ยเพ่ั�อให้่ก�รปร้กษั�วัยร่์นั	

และแพัลติฟอร�มัในัก�รให้่ก�รปร้กษั�วัยร่์นัอย่�ง	 www.lovecarestation.com	 และ
สำ�ยด่วนั	1300

หมิายเหตุ	 ในักรณ่ท่ำ�แม่ัวัยร่์นัม่ัประวัติิถูุกกระทำำ�ค์ว�มัร์นัแรงห่ร่อล่วงละเมิัดทำ�งเพัศ	ต้ิองดำ�เนิันัก�รดูแลรักษั�ช่วยเห่ล่อ	ส่ำงต่ิอโดยก�รรักษั�ค์ว�มัลับ	
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 บุที่ท่ี่� 5
การบริการที่างเลือก

สำำาหรับวัยรุ่นท่่ี่ตัง้ครรภ์ไม่พัร�อม

ความสำำาคัญ
ก�รจััดบริก�รทำ�งเล่อกสำำ�ห่รับวัยร่์นัท่ำ�ตัิ�งค์รรภ�ไม่ัพัร้อมัม่ัเป้�ห่มั�ยเพ่ั�อเสำริมัพัลังและดูแลวัยร่์นัท่ำ�ประสำบปัญห่�ก�รตัิ�งค์รรภ�	

ให้่วัยร่์นัและค์รอบค์รัวสำ�มั�รถุทำำ�ค์ว�มัเข้�ใจั	เผชิญกับปัญห่�	และตัิดสิำนัใจัเล่อกทำ�งออก	ภ�ยใต้ิข้อมูัลทำ�งเล่อกท่ำ�ห่ล�กห่ล�ย	
ถูุกต้ิองและรอบด้�นั	 รวมัทัำ�งได้รับบริก�รอย่�งเป็นัองค์�รวมัท่ำ�ปร�ศจั�กอค์ติิ	 ม่ัศักด์ิศร่	 ปลอดภัย	 และได้รับก�รป้องกันั 
ก�รตัิ�งค์รรภ�ไม่ัพัร้อมัซีำ��ในัอนั�ค์ติ	โดยม่ัแนัวทำ�งปฏิิบัติิท่ำ�เป็นัไปติ�มัเป�้ห่มั�ยสูำงส์ำดค่์อเพั่�อลดจัำ�นัวนัผู้ปว่ยและก�รเส่ำยช่วิติของ
วัยร่์นัจั�กก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ท่ำ�ไม่ัปลอดภัย	ทัำ�งน่ั�ต้ิองเป็นัไปติ�มัประมัวลกฎห่มั�ยและข้อบังคั์บของแพัทำยสำภ�

เน่ั�อห่�ในับทำน่ั�เป็นัก�รสำร์ปข้อมูัลสำำ�คั์ญจั�กค่่มืือมืาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือการยุติการต้ังครรภ์ท่่ปลอดภัยแบบองค์รวมื 
โดยสำำ�นัักง�นักองท์ำนัสำนัับสำน์ันัก�รสำร้�งเสำริมัส์ำขภ�พั	 กรมัอนั�มััย	 เค์ร่อข่�ย	 RSA	 และมัูลนิัธิุ์แพัธุ์ทำูเฮลทำ�	 พั.ศ.	 2561	
โดยเน้ันัขั�นัติอนัห่ลักสำำ�ห่รับบ์ค์ล�กรทำ�งก�รแพัทำย�และบ์ค์ล�กรจั�กสำ�ข�อ่�นั	 พัร้อมัทัำ�งข้อมูัลด้�นักฎห่มั�ยทำ่�เป็นัปัจัจ์ับันั	 
และเนั้นัจ์ัดสำำ�คั์ญสำำ�ห่รับผู้รับบริก�รท่ำ�เป็นัวัยร่์นั	 โดยสำ�มั�รถุส่ำบค้์นักระบวนัก�รทำ�งก�รแพัทำย�อย่�งละเอ่ยดได้จั�ก	 
“คู่์ม่ัอมั�ติรฐ�นัก�รปฏิิบัติิง�นัเพ่ั�อก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ท่ำ�ปลอดภัยแบบองค์�รวมั”	(Standard	of	Practice	for	Comprehensive	
Safe	Abortion	Care)	ได้บนัเว็บไซีติ�ของกรมัอนั�มััย	https://rh.anamai.moph.go.th/th/safe-termination-of-pregnancy/ 
2594#wow-book/ 

วัตถุประสำงค์ 
1.	 เพ่ั�อเป็นัแนัวทำ�งก�รจััดบริก�รแบบองค์�รวมัท่ำ�ได้มั�ติรฐ�นัในัสำถุ�นับริก�ร	 ทำำ�ให้่เกิดค์ว�มัปลอดภัยสูำงส์ำด

แก่ผู้รับบริก�ร

2.	 เพ่ั�อให้่วัยร่์นัตัิ�งค์รรภ�ได้รับก�รบริก�รทำ�งเล่อกในัก�รตัิ�งค์รรภ�ต่ิอห่ร่อย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�แบบองค์�รวมัอย�่งปลอดภยั	

3.	 เพ่ั�อส่ำงเสำริมัให้่ผู้รับบริก�รท่ำ�ตัิดสิำนัใจัย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�เข้�ถุ้งบริก�ร	 ได้รับบริก�รโดยเร็วท่ำ�ส์ำดและสำอดค์ล้อง
กับอ�ย์ค์รรภ�
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 กระบวนการยุติการตัง้ครรภ์แบบองค์รวม
ก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�แบบองค์�รวมั	(Comprehensive	Abortion	Care	-	CAC)	ให้่ค์ว�มัสำำ�คั์ญต่ิอทัำศนัค์ติิของผู้ให้่บริก�ร

ทำ่�เนั้นัเร่�องสำิทำธุ์ิ	 ศักดิ์ศร่	 ก�รไมั่ติ่ติร�ห่ร่อติัดสำินัค์์ณค์่�ของผู้รับบริก�รในัทำ์ก	 ๆ	 ขั�นัติอนัของก�รให่้บริก�รย์ติิก�รติั�งค์รรภ�	
รวมัทำั�งมั�ติรก�รรักษั�ค์ว�มัลับของผู้รับบริก�ร	 นัอกจั�กนั่�ค์ู่มั่อ	 CAC	 ยังให่้ค์ว�มัสำำ�ค์ัญติ่อก�รให่้บริก�รห่ลังย์ติิก�รติั�งค์รรภ�	
โดยเนั้นัทำ่�ก�รค์์มักำ�เนัิดทำ่�มั่ประสำิทำธุ์ิภ�พั	และก�รบูรณ�ก�รบริก�รด้�นัอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธุ์์�อ่�นั	 ๆ	 ด้วย	 รวมัทำั�งมัิติิด้�นัจัิติใจั
ภ�ยห่ลังก�รย์ติิก�รติั�งค์รรภ�	โดยมั่แนัวปฏิิบัติิห่ลักสำ�มัด้�นัค์่อ	

1)	 กระบวนัก�รและระบบก่อนัก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�	(Pre-abortion)

2)	 บริก�รและระบบในัก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�	(Abortion)

3)	 ก�รให้่บริก�รห่ลังย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�	(Post-abortion)

ในัประเทำศไทำยม่ัก�รจััดทำำ�	 “คู่์ม่ัอมั�ติรฐ�นัก�รปฏิิบัติิง�นัเพ่ั�อก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ท่ำ�ปลอดภัยแบบองค์�รวมั”	 เพ่ั�อใช้เป็นั
แนัวทำ�งในัก�รพััฒนั�ระบบบริก�รในัประเทำศ	โดยแบ่งก�รให่้บริก�รออกเป็นั	9	ขั�นัติอนัดังติ่อไปนั่�

1.	 ก�รปร้กษั�ทำ�งเล่อกสำำ�ห่รับห่ญิงท่ำ�ตัิ�งค์รรภ�ไม่ัพัร้อมั	 เพ่ั�อให้่ผู้ประสำบปัญห่�ได้ตัิดสิำนัใจัห่�ทำ�งเล่อกห่ลังจั�ก
ได้รับข้อมูัลอย่�งรอบด้�นั	

2.	 เม่ั�อตัิดสิำนัใจัยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�	ผู้ให้่บริก�รจัะประเมิันัข้อบ่งช่�ทำ�งส์ำขภ�พัติ�มักฎห่มั�ย	ห่�กเป็นัประเด็นัส์ำขภ�พัจิัติ 
อ�จัใช้แบบประเมิันัโรค์ซ้ีมัเศร้�ค์วบคู่์	ห่ลังจั�กนัั�นัจ้ังเข้�สู่ำกระบวนัก�ร	

3.	 ก�รปร้กษั�ก่อนัก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�	

4.	 ก�รซัีกประวัติิทำ�งก�รแพัทำย�และติรวจัร่�งก�ยห่ร่อติรวจัทำ�งห้่องปฏิิบัติิก�ร	

5.	 ก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ด้วยหั่ติถุก�รทำ�งก�รแพัทำย�ห่ร่อด้วยย�	

6.	 ก�รปร้กษั�ห่ลังย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�	เม่ั�อได้รับบริก�รยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�เป็นัท่ำ�เร่ยบร้อย	

7.	 ติิดติ�มัดูแลห่ลังให้่บริก�ร	

8.	 ดูแลภ�วะแทำรกซ้ีอนั	

9.	 ค์์มักำ�เนิัดเพ่ั�อป้องกันัก�รตัิ�งค์รรภ�ไม่ัพัร้อมัซีำ��	

ก�รยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�ท่ำ�ปลอดภัยแบบองค์�รวมัถุ่อเป็นับริก�รส์ำขภ�พัด�้นัห่น้ั�ง	แต่ิเป็นับริก�รท่ำ�แติกต่ิ�งจั�กบริก�รส์ำขภ�พัทัำ�วไป	
เน่ั�องจั�กม่ัค์ว�มัละเอ่ยดอ่อนัทัำ�งต่ิอตัิวผู้รับบริก�ร	 บ์ค์ค์ลใกล้ชิด	 และสัำงค์มัรอบข้�ง	 ผู้ให้่บริก�รส์ำขภ�พัจ้ังค์วรติระห่นััก 
ถุ้งค์ว�มัรู้ส้ำกและสิำทำธิุ์ของผู้รับบริก�ร	โดยยด้ห่ลักก�รของก�รปร้กษั�เชิงจิัติวิทำย�แบบผู้รับบริก�รเป็นัศูนัย�กล�งในัก�รจััดบริก�ร
ก�รย์ติิก�รติั�งค์รรภ�ทำ่�ปลอดภัยแบบองค์�รวมั	ดังร�ยละเอ่ยดติ่อไปนั่�

1.	 ผู้ให้่บริก�รก�รปร้กษั�ต้ิองให้่ค์ว�มัเค์�รพัต่ิอสิำทำธิุ์ของผู้รับบริก�รในัด้�นัก�รรักษั�ค์ว�มัลับ	 ค์ว�มัเป็นัส่ำวนัตัิว	
และอิสำระในัก�รตัิดสิำนัใจั	 โดยค์วรติระห่นัักว่�ผู้รับบริก�รบ�งร�ยอ�จัม่ัค์ว�มักังวลต่ิอค์นัรอบข้�ง	 เช่นั	 พ่ัอแม่ั	 
ผู้ปกค์รอง	สำ�ม่ั	คู่์	ญ�ติิพ่ั�น้ัอง	ห่ร่อค์นัในัช์มัชนั	เป็นัต้ินั
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2.	 ผู้ให้่บริก�รก�รปร้กษั�ต้ิองเค์�รพัต่ิอเก่ยรติิและศักด์ิศร่ของผู้รับบริก�ร	 เพัร�ะก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�เป็นัประเด็นั
ละเอ่ยดอ่อนั	 ผู้รับบริก�รมัักรู้ส้ำกว่�ตินัเองเปร�ะบ�ง	 อ�จัเกิดค์ว�มักลัวว่�จัะถูุกปฏิิเสำธุ์บริก�ร	 กลัวว่� 
จัะเกิดค์ว�มัเจ็ับปวดทำรมั�นั	กลัวถูุกติำ�ห่นิั/ต่ิติร�	ห่ร่อกลัวว่�จัะไม่ัสำ�มั�รถุจ่ั�ยค่์�บริก�รได้	และอ่�นัๆ	ผู้ให้่บริก�ร
จ้ังค์วรปฏิิบัติิต่ิอผู้รับบริก�รด้วยค์ว�มัเห่็นัอกเห่็นัใจั	 ส่ำ�อสำ�รทัำ�งภ�ษั�พัูดด้วยท่ำ�ท่ำท่ำ�ให้่เก่ยรติิ	 อบอ่์นั	 
ไม่ัตัิดสิำนัค์์ณค่์�	และไม่ัต่ิติร�

3.	 ผู้ให้่บริก�รก�รปร้กษั�ต้ิองให้่ข้อมูัลอย�่งรอบด้�นัเพั่�อก�รตัิดสิำนัใจัโดยอิสำระของผู้รับบริก�ร	ข้อมูัลดังกล่�ว	ได้แก่	
กระบวนัก�รและทำ�งเล่อกในัก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�	 ค์ว�มัเส่ำ�ยง	 ผลข้�งเค่์ยงและภ�วะแทำรกซ้ีอนั	 โอก�สำแท้ำง 
ไม่ัสำมับูรณ�	ผลท่ำ�ติ�มัมั�ห่ลังก�รยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�	รวมัทัำ�งข้อมูัลด้�นัจิัติสัำงค์มัต่ิ�ง	ๆ 	ท่ำ�เก่�ยวข้องกับก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�	
ทัำ�งน่ั�ค์วรเปิดโอก�สำให้่ผู้รับบริก�รได้ซัีกถุ�มัเพ่ั�อค์ล�ยข้อสำงสัำยแม้ัว่�จัะได้อธิุ์บ�ยไปแล้ว	

ขัน้ตอนท่่ี่ 1 การปรึกษาที่างเลือกเม่ือตัง้ครรภ์ไม่พัร�อม

สิำ�งท่ำ�ผู้ห่ญิงต้ิองก�รทัำนัท่ำเม่ั�อพับว่�ตินัเองตัิ�งค์รรภ�ไม่ัพัร้อมัค่์อผู้ท่ำ�สำ�มั�รถุรับฟังปัญห่�อย่�งเป็นัมิัติรโดยไม่ัซีำ��เติิมั/ไม่ัตัิดสิำนั
ค์์ณค่์�	และให้่ข้อมูัลรอบด้�นัเพ่ั�อใช้ประกอบก�รติดัสิำนัใจั	รวมัทัำ�งค์ว�มัชว่ยเห่ล่อท่ำ�สำอดค์ลอ้งกับสำถุ�นัก�รณ�และเง่�อนัไขของช่วติิ	
เพ่ั�อนัำ�มั�ค์ล่�ค์ล�ยและแก้ปัญห่�ได้จัริง	 สำถุ�นับริก�รจ้ังจัำ�เป็นัต้ิองม่ัผู้ให้่บริก�รปร้กษั�ทำ�งเล่อก	 เพ่ั�อให้่ผู้ห่ญิงได้ตัิดสิำนัใจั
ทำ�งเล่อกทำ่�สำอดค์ล้องกับเง่�อนัไขก�รดำ�เนิันัช่วิติ	 ศักยภ�พัของตินัเอง	 สำ�มั�รถุปฏิิบัติิได้จัริง	 และมั่ค์ว�มัพัร้อมัในัก�รรับผล
ทำ่�จัะติ�มัมั�จั�กก�รติัดสำินัใจัได้	

ก�รให่้ก�รปร้กษั�ทำ�งเล่อก	 (Options	 counseling)	 มั์่งห่วังทำ่�จัะเสำริมัพัลังให่้กับผู้ห่ญิงทำ่�ประสำบปัญห่�ติั�งค์รรภ�ไมั่พัร้อมั	
เกดิก�รติกผล้กทำ�งค์ว�มัคิ์ดในัก�รเข้�ใจัและเผชญิกบัปัญห่�	สำ�มั�รถุตัิดสิำนัใจัเล่อกทำ�งออกภ�ยใต้ิข้อมูัลทำ�งเล่อกทำ่�ห่ล�กห่ล�ย	
ถุูกติ้องและรอบด้�นั

ผู้ให่้ก�รปร้กษั�ทำ�งเล่อกค์วรมั่ค์์ณสำมับัติิดังติ่อไปนั่�	

• ม่ัทัำกษัะก�รปร้กษั�เชิงจิัติวิทำย�ในัก�รให้่บริก�ร	

• ม่ัทัำศนัะท่ำ�เป็นักล�งและเท่ำ�ทัำนัต่ิออค์ติิตินัเองท่ำ�เก่�ยวข้องกับก�รท้ำองไม่ัพัร้อมั	

• ม่ัค์ว�มัละเอ่ยดอ่อนัต่ิอประเด็นัเชิงเพัศภ�วะและค์ว�มัเส่ำ�ยงต่ิอก�รถูุกกระทำำ�และค์ว�มัร์นัแรง

• สำ�มั�รถุประเมิันัค์ว�มัรู้ส้ำกและประเมิันัศักยภ�พัติ�มัทำ�งเล่อกของผู้ใช้บริก�รได้	
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แผู้นภูมิท่่ี่ 5: การปรึกษาที่างเลือกกรณ่การตัง้ครรภ์ไม่พัร�อมและประเด็นท่่ี่เก่่ยวข�องกับ 

  ความรุนแรงที่างเพัศึ 

กรณ่ค์ว�มัร์นัแรงทำ�งเพัศเข้�ข่�ยข้อบ่งช่�ของก�รย์ติิก�รติั�งค์รรภ�	 ค์วรพัิจั�รณ�ประสำ�นัสำ่งติ่อห่นั่วยง�นัทำ่�ช่วยเห่ล่อ
ในัด้�นักระบวนัก�รยต์ิธิุ์รรมัและห่น่ัวยง�นัด้�นัสำงัค์มั	อนััได้แก่	ศนูัย�พ้ั�งได้	บ้�นัพักัเดก็และค์รอบค์รวั	สำำ�นักัง�นัพัฒันั�สำงัค์มัและ
ค์ว�มัมัั�นัค์งของมันั์ษัย�จัังห่วัด	ห่ร่อห่นั่วยง�นัภ�ค์ประช�สำังค์มัในัจัังห่วัด	ห่ร่อองค์�กรอ่�นั

ทำ่�เป็นัเค์ร่อข่�ยให่้ค์ว�มัช่วยเห่ล่อแก่ผู้เส่ำยห่�ย	 ผู้ท่ำ�ประสำบปัญห่�สำ่วนัให่ญ่มัักเล่อกย์ติิก�รติั�งค์รรภ�	 ผู้ให่้บริก�รค์วรย์ติิ
ก�รติั�งค์รรภ�ให่้ก่อนั	เพั่�อให่้สำ�มั�รถุดำ�เนัินัก�รย์ติิก�รติั�งค์รรภ�ได้อย่�งปลอดภัย	ภ�ยในัอ�ย์ค์รรภ�ทำ่�ไมั่เกินัข้อบ่งช่�ทำ�งก�รแพัทำย�	
แล้วจั้งประสำ�นัสำ่งติ่อให่้ค์ว�มัช่วยเห่ล่อในักระบวนัก�รย์ติิธุ์รรมั

สำำ�ห่รับในัระดับห่นั่วยบริก�รสำ์ขภ�พั	เมั่�อพับวัยร์่นัถุูกกระทำำ�ร์นัแรงทำ�งเพัศ	ติ้องดำ�เนัินัก�รดังนั่�

1.	 แพัทำย�	พัย�บ�ล	 ม่ัห่น้ั�ท่ำ�ประเมิันัผู้ป่วยติ�มัมั�ติรฐ�นัวิช�ช่พั	กรณ่ผู้เส่ำยห่�ยเป็นัเด็กห่ร่อผู้ม่ัอ�ย์ไม่ัเกินั	18	 ปี	
จัะต้ิองร�ยง�นัพันัักง�นัเจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�	ติ�มัพัระร�ชบัญญัติิค้์์มัค์รองเด็ก	พั.ศ.	2546	โดยประสำ�นัง�นัไปยังสำำ�นัักง�นั
พััฒนั�สัำงค์มัและค์ว�มัมัั�นัค์งของมัน์ัษัย�จัังห่วัด	 ห่ร่อ	 กรณ่ผู้เส่ำยห่�ยเป็นับ์ค์ค์ลในัค์รอบค์รัวต้ิองแจ้ังพันัักง�นั
เจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�ติ�มัพัระร�ชบัญญัติิค้์์มัค์รองผู้ถูุกกระทำำ�ด้วยค์ว�มัร์นัแรงในัค์รอบค์รัว	พั.ศ.	2550	เพ่ั�อเข้�สู่ำกระบวนัก�ร
ทำ�งกฎห่มั�ย

การปรึกษาทางเลือก
ท้องไม่พร้อม

ใหความชวยเหลือ
ในกระบวนการยุติธรรม

กรณีเก่ียวของกับ
ความรุนแรงทางเพศ

การคุมกําเนิด
ท่ีมีประสิทธิภาพ

ANC ดูแลพิเศษ
บานพักรอคลอด

เลือก
ไม่ตัง้ครรภ์ต่อ

เลือก
ตัง้ครรภ์ต่อไป

เล้ียงดูเอง ยกเปนบุตรบุญธรรม

บริการยุติการต้ังครรภ
ท่ีปลอดภัยตามอายุครรภ
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2.	 ดำ�เนิันัก�รประเมิันัปัญห่�และค์ว�มัต้ิองก�รเพ่ั�อให้่ก�รช่วยเห่ล่อ	ดังน่ั�

2.1	 ด้�นัร่�งก�ย	ประเมิันัค์ว�มัต้ิองก�รก�รรักษั�เฉีพั�ะทำ�งและส่ำงปร้กษั�แพัทำย�เฉีพั�ะทำ�งติ�มัค์ว�มัเห่มั�ะสำมั

2.2		ด้�นัจัิติใจั	 ประเมัินัค์ว�มัร์นัแรงด้�นัจัิติใจั	 ด้�นัค์ว�มัค์ิด	 พัฤติิกรรมั	 เช่นั	 ค์ว�มัจัำ�สำับสำนั	 นัอนัไมั่ห่ลับ	
กินัไม่ัได้	วิติกกังวล	กลัว	แยกตัิวออกจั�กสัำงค์มั	ซ้ีมัเศร้�	ท้ำอแท้ำเบ่�อช่วิติ	รู้ส้ำกผิด	รู้ส้ำกไร้ค่์�	ฯลฯ

2.3	 ด้�นัเพัศ	ให้่ก�รช่วยเห่ล่อติ�มัแนัวทำ�งก�รดูแลรักษั�เด็กและสำติร่ท่ำ�ถูุกกระทำำ�ร์นัแรงทำ�งเพัศ

2.4	 ด้�นัสัำงค์มั	ประเมิันัสำภ�พัปัญห่�ของผู้ป่วยเก่�ยวกับสำภ�พัค์รอบค์รัว	เศรษัฐกิจั	สัำงค์มั	ก�รถูุกกระทำำ�ซีำ��และ
ค์ว�มัปลอดภัย	พัร้อมัให้่ก�รช่วยเห่ล่อเช่นั	ค่์�เดินัทำ�ง	ค่์�อ�ห่�ร	เค์ร่�องน่์ังห่่มั	ท์ำนัก�รศ้กษั�	ก�รฝึกวิช�ช่พั
และท์ำนัประกอบอ�ช่พั	ฯลฯ	ติ�มัแต่ิกรณ่รวมัทัำ�งก�รประสำ�นั

3.	 ส่ำงต่ิอกับท่ำมัสำห่วิช�ช่พัเพ่ั�อให้่ค์ว�มัช่วยเห่ล่อ	ห่ร่อก�รจััดห่�ท่ำ�พัักชั�วค์ร�วเพ่ั�อดำ�เนิันัก�รช่วยเห่ล่อด้�นัสำวัสำดิก�ร
สัำงค์มัอย่�งต่ิอเน่ั�องในัด้�นัอ่�นั	ๆ	 เช่นั	ประเมิันัสำภ�พัปัญห่�	สำภ�พัค์รอบค์รัว	ก�รศ้กษั�	อ�ช่พั	ก�รช่วยเห่ล่อ
ทำ�งเศรษัฐกิจั	ก�รส่ำงต่ิอ	ก�รป้องกันัก�รถูุกทำำ�ร้�ยซีำ��	ก�รช่วยเห่ล่อกรณ่ท่ำ�ม่ัปัญห่�ย์ง่ย�กซัีบซ้ีอนั	ก�รเติร่ยมั
ค์ว�มัพัร้อมัก่อนักลับสู่ำสัำงค์มั	เป็นัต้ินั	(เบญจัพัร	ปัญญ�ยง,	อชิมั�	เกิดเกล้�,	2552,	ห่น้ั�	27-33)	

กรณ่ห่น่ัวยบริก�รส์ำขภ�พัเป็นัลักษัณะค์ลินิักและไม่ัม่ับ์ค์ล�กรเพ่ัยงพัอในัก�รให่้บริก�รปร้กษั�	 ห่�กพับว่�ก�รตัิ�งค์รรภ�
ไม่ัพัร้อมันัั�นัเก่�ยวข้องกับค์ว�มัร์นัแรงทำ�งเพัศ	 ซ้ี�งค์วรได้รับก�รเย่ยวย�ทำ�งจัิติใจัห่ร่อก�รช่วยเห่ล่อในักระบวนัก�รย์ติิธุ์รรมั	
(ติ�มัประมัวลกฎห่มั�ยวิธุ่์พิัจั�รณ�ค์ว�มัอ�ญ�)	 ห่ลังก�รให้่บริก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ค์วรส่ำงต่ิอผู้รับบริก�รไปยังโรงพัย�บ�ล 
ท่ำ�ม่ัศูนัย�พ้ั�งได้ห่ร่อโทำรปร้กษั�	1300	ศูนัย�ช่วยเห่ล่อสัำงค์มั	พัร้อมัติิดติ�มัเพ่ั�อให้่มัั�นัใจัว่�ผู้รับบริก�รได้รับค์ว�มัช่วยเห่ล่อแล้ว

แนัวทำ�งก�รให่้บริก�รปร้กษั�ทำ�งเล่อกแบ่งเป็นั	4	กรณ่	ได้แก่	

1.	 กรณ่ผู้รับบริก�รต้ิองก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�

2.	 กรณ่ผู้รับบริก�รยังไม่ัตัิดสิำนัใจัเล่อก

3.	 กรณ่ผู้รับบริก�รม่ัอ�ย์น้ัอยและทำ�งเล่อกไม่ัติรงกับผู้ปกค์รอง

4.	 กรณ่ผู้รับบริก�รต้ิองก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�	แต่ิอ�ย์ค์รรภ�เกินักว่�ย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ได้
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ข้อมูลท่ี่�จ�าเป็ีนต้องให้แก�ผูู้้รัุ่บุบุริุ่การุ่

อันิตรายของกำารยุติกำารตั้งค์รรภ์ท่ี่�ม่ค์วามเส่ำ�ยงสูำงเมื�ออายุค์รรภ์เกิำนิ ยำ้าเตือนิว�ายังม่
ที่างออกำเสำมอ แนิวที่างกำารป็ระคั์บป็ระค์องให้กำารตั้งค์รรภ์และกำารค์ลอดป็ลอดภัย  
และเส้ำนิที่างเลือกำหลังกำารค์ลอด พร้อมรายละเอ่ยดหนิ�วยงานิรองรับและเงื�อนิไขบริกำาร  

หากำผูรั้บบริกำารค์ลอดสำมบูรณ์และได้ตัดสิำนิใจเลือกำว�าสำามารถึดูแลเด็กำเองหรือต้องกำารสำ�งต�อ
เข้าหนิ�วยงานิใด ให้ม่กำารนัิดเย่�ยมหลังค์ลอดและติดตามช� วยเหลือ จากำนัิ้นิให้ปิ็ดบริกำาร 
กำารให้กำารป็รึกำษาในิแต�ละค์รัง้ 

ข้อพึงรุ่ะวััง 

กำารขาดกำารติดต�อ ซึึ่� งผูรั้บบริกำารอาจไป็ยุติกำารตัง้ค์รรภ์ท่ี่�ไม�ป็ลอดภัย หรืออาจม่ป็ระเด็นิ
สุำขภาพที่างจิต เกิำดค์วามสัำบสำนิหรือเป็ล่�ยนิแป็ลงกำารตัดสิำนิใจได้หลังกำารค์ลอด 

ดังนัิน้ิจึงไม�ค์วรตำาหนิิใด ๆ  และค์วรให้กำารสำนัิบสำนุินิกำารช�วยเหลือต�อจนิส้ิำนิสุำด ไม�ว�าจะเป็ล่�ยนิ
ที่างเลือกำที่างใด โดยมุ�งคุ์ณภาพช่วิตของผู้หญิงและที่ารกำเป็็นิหลักำ

สำำ�ห่รับห่น่ัวยบริก�รส์ำขภ�พัในัลักษัณะค์ลินิัก	 ห่�กพับผู้รับบริก�รอ�ย์ค์รรภ�เกินัศักยภ�พัของค์ลินิักให้่ส่ำงต่ิอไปยัง
เค์ร่อข่�ยอ�สำ�เพ่ั�อก�รยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�ท่ำ�ปลอดภัย	(Referral	System	for	Safe	Abortion	:	RSA)	ท่ำ�ให้่บริก�รได้	แต่ิห่�กพับว่� 
อ�ยค์์รรภ�เกนิัยต์ิิก�รติั�งค์รรภ�ได้	และยงัค์งย่นัยันัติอ้งก�รยต์ิิก�รติั�งค์รรภ�	ให่แ้นัะนัำ�สำวัสำดกิ�รให้่ค์ว�มัช่วยเห่ล่อผูท้ำ่�ท้ำองไมั่พัร้อมั	
โดยโทำรปรก้ษั�ได้ทำ่�	1300	ศนูัย�ช่วยเห่ลอ่สำงัค์มัห่รอ่ประสำ�นัส่ำงต่ิอรบับรกิ�รปรก้ษั�ได้ทำ่�โรงพัย�บ�ลทำ่�ม่ัค์ลินักิวัยร์น่ัห่รอ่ศนูัย�พั้�งได้

ขัน้ตอนท่่ี่ 2 การประเมินข�อบ่งช้่การยุติการตัง้ครรภ์ตามกฎหมาย

ประเทำศไทำยใช้เกณฑ์�ในัก�รยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�ติ�มัพัระร�ชบัญญัติิแก้ไขเพิั�มัเติิมัประมัวลกฎห่มั�ยอ�ญ�	ฉีบับท่ำ�	28	พั.ศ.	2564	
ซี้�งก�รย์ติิก�รติั�งค์รรภ�ติ้องพัิจั�รณ�อ�ย์ค์รรภ�	(โดยนัับจั�กวันัแรกของประจัำ�เด่อนัค์รั�งสำ์ดทำ้�ย)	และเง่�อนัไขดังติ่อไปนั่�

1.	 กรณ่ท่ำ�อ�ย์ค์รรภ�ไม่ัเกินั	12	สัำปด�ห่�	ห่ญิงสำ�มั�รถุย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ได้โดยไม่ัม่ัค์ว�มัผิด

2.	 กรณ่ท่ำ�อ�ย์ค์รรภ�เกินั	 12	 สัำปด�ห่�แต่ิไม่ัเกินั	 20	 สัำปด�ห่�	 ต้ิองได้รับก�รปร้กษั�ทำ�งเล่อกจั�กผู้ประกอบวิช�ช่พั
เวชกรรมั	 และผู้ประกอบวิช�ช่พัอ่�นัอย่�งละเอ่ยด	 และผู้กระทำำ�ก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ต้ิองเป็นัผู้ประกอบวิช�ช่พั
เวชกรรมัเท่ำ�นัั�นั

3.	 กรณ่ท่ำ�อ�ยค์์รรภ�เกินั	20	สัำปด�ห่�	ซ้ี�งตัิวอ่อนัเจัริญเติิบโติเต็ิมัท่ำ�แล้ว	ก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�จัะทำำ�ได้ต่ิอเม่ั�อก�รตัิ�งค์รรภ�ห่ร่อ
ก�รค์ลอดบ์ติรจัะม่ัค์ว�มัเส่ำ�ยงต่ิอส์ำขภ�พัของแม่ั	ม่ัห่ลักฐ�นัทำ�งก�รแพัทำย�ว่�	ห่�กทำ�รกค์ลอดออกมั�จัะม่ัค์ว�มั
ผิดปกติิถุ้งขั�นัท์ำพัพัลภ�พัอย่�งร์นัแรง	ห่ร่อเกิดจั�กก�รท่ำ�แม่ัถูุกข่มัข่นักระทำำ�ชำ�เร�	(ค์ว�มัผิดเก่�ยวกับเพัศ)1 

1	 มั�ติร�	276	ว่�ด้วยก�รถูุกข่มัข่นักระทำำ�ชำ�เร�	
มั�ติร�	277	ว่�ด้วยก�รทำำ�ให้่เด็กอ�ย์น้ัอยกว่�	15	ปีตัิ�งค์รรภ�	ไม่ัว่�จัะเป็นัก�รสำมัยอมัห่ร่อไม่ัก็ติ�มั	
มั�ติร�	 282,	 283,	 284	 ว่�ด้วยก�รล่อลวงผู้อ่�นัมั�ทำำ�อนั�จั�ร	 สำนัองค์ว�มัใค์ร่	 โดยใช้อ์บ�ยล่อลวง	 บังคั์บ	 ข่มัขู่	 แม้ัว่�ในัท้ำ�ยท่ำ�ส์ำดอ�จัจัะเกิดก�รสำมัยอมักันัก็ติ�มั	
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ปีรุ่ะมวัลกฎหมายอาญามาตรุ่าท่ี่�เก่�ยวัขอ้งกับุการุ่ย่ตกิารุ่ตัง้ครุ่รุ่ภ ์อยู�ในิหมวด 3 ซึึ่� งม่ทัี่ง้หมด 
5 มาตรา สำำาหรับมาตราท่ี่�เก่ำ�ยวข้องกัำบกำารยุติกำารตัง้ค์รรภ์ในิวัยรุ�นิท่ี่�ม่กำารป็รับแก้ำไขเพิ�มเติม 
(ป็ระมวลกำฎหมายอาญา ฉบับท่ี่� 28 พ.ศ. 2564) ดังน้่ิ

• มาตรา 301 ระบุว�า หญิงใดที่ำาให้ตนิเองแท้ี่งลูกำหรือยอมให้ผู้อื�นิที่ำาให้ตนิแท้ี่งลูกำ
ขณะม่อายุค์รรภ์เกำินิสำิบสำองสำัป็ดาห์ ต้องระวางโที่ษจำาค์ุกำไม�เกำินิหกำเดือนิ หรือ
ป็รับไม�เกำินิหนิึ�งหมื�นิบาที่ หรือที่ัง้จำาที่ัง้ป็รับ 

• มาตรา 305 ถ้ึากำารกำระที่ำาค์วามผดิตามมาตรา 301 หรือมาตรา 302 เป็็นิกำารกำระที่ำา 
ของผูป้็ระกำอบวชิาช่พเวชกำรรมและตามหลกัำเกำณฑข์องแพที่ยสำภาในิกำรณดั่งต�อไป็นิ่้ 
ผู้กำระที่ำาไม�ม่ค์วามผิด

1. จำาเป็็นิต้องกำระที่ำาเนืิ�องจากำหากำหญิงตั้งค์รรภ์ต�อไป็จะเสำ่�ยงต�อกำารได้รับ
อันิตรายต�อสำุขภาพที่างกำายหรือจิตใจของหญิงนิัน้ิ

2. จำาเป็็นิต้องกำระที่ำาเนืิ�องจากำม่ค์วามเส่ำ�ยงอย�างมากำหรือม่เหตุผลที่างกำารแพที่ย์
อนัิค์วรเชื�อไดว้�าหากำที่ารกำค์ลอดออกำมาจะม่ค์วามผดิป็กำตถึิึงขนิาดทุี่พพลภาพ
อย�างร้ายแรง

3. หญิงยืนิยันิต�อผู้ป็ระกำอบวิชาช่พเวชกำรรมว�าตนิม่ค์รรภ์เนืิ�องจากำ 

ม่กำารกำระที่ำาค์วามผิดเก่ำ�ยวกัำบเพศ

4. หญิงซึึ่� งม่อายุค์รรภ์ไม�เกิำนิสิำบสำองสัำป็ดาห์ยืนิยันิท่ี่�จะยุติกำารตัง้ค์รรภ์

5. หญิงซึึ่� งม่อายุค์รรภ์เกิำนิสิำบสำองสัำป็ดาห์แต�ไม�เกิำนิย่�สิำบสัำป็ดาห์ ยืนิยันิท่ี่�จะ
ยุติกำารตัง้ค์รรภ์ภายหลังกำารตรวจและรับกำารป็รึกำษาที่างเลือกำจากำผูป้็ระกำอบ
วชิาช่พเวชกำรรมและผูป้็ระกำอบวิชาช่พอื�นิตามหลกัำเกำณฑแ์ละวิธุ์ก่ำารที่่�รฐัมนิตร่
ว�ากำารกำระที่รวงสำาธุ์ารณสุำข ป็ระกำาศกำำาหนิดโดยค์ำาแนิะนิำาของแพที่ยสำภา
และหนิ�วยงานิที่่�เกำ่�ยวข้องตามกำฎหมายว�าด้วยกำารป้็องกัำนิและแกำ้ไขปั็ญหา
กำารตัง้ค์รรภ์ในิวัยรุ�นิ

แต่ิถุ้�มั�จั�กสำ�เห่ต์ิข้�งต้ินัก็ถุ่อว่�เป็นัก�รตัิ�งค์รรภ�ท่ำ�เกิดจั�กค์ว�มัผิดทำ�งอ�ญ�
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ขัน้ตอนท่่ี่ 3 การปรึกษาก่อนการยุติการตัง้ครรภ์

ก�รปร้กษั�ก่อนัก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�	 (Pre-abortion	 Counseling)	 ม่ัวัติถ์ุประสำงค์�ในัก�รให่้ข้อมูัลเพ่ั�อไขข้อสำงสัำยและ
ช่วยค์ล�ยข้อกังวลติ่�ง	 ๆ	 เก่�ยวข้องกับก�รย์ติิก�รติั�งค์รรภ�ทำ่�ผู้ห่ญิงกำ�ลังจัะเข้�รับบริก�ร	 ทำ่�ทำ่ของผู้ให่้บริก�รมั่ค์ว�มัสำำ�ค์ัญ
เป็นัอย่�งมั�ก	ค์วรเน้ันัก�รสำร้�งค์ว�มัเป็นัมิัติร	ค์ว�มัเห็่นัใจัต่ิอผู้รับบริก�ร	เพ่ั�อให้่ผู้รับบริก�รรู้ส้ำกผ่อนัค์ล�ย	สำร้�งค์ว�มัเช่�อมัั�นั
เร่�องก�รเก็บข้อมูัลเป็นัค์ว�มัลับ	 รับฟังและใส่ำใจักับเร่�องร�วโดยไม่ัตัิดสิำนัค์์ณค่์�	 ใช้ค์ำ�ถุ�มัปล�ยเปิดและก�รทำวนัค์ว�มั 
ในัก�รสำนัทำนั�ด้วยภ�ษั�ท่ำ�เร่ยบง่�ย	 ให้่เวล�กับก�รพูัดค์์ยเพ่ั�อช่วยให้่เข้�ใจัห่ร่อลดค์ว�มัเช่�อท่ำ�ไม่ัถูุกต้ิอง	 ห่�กคู่์ห่ร่อสำมั�ชิก 
ในัค์รอบค์รัวขอเข้�ร่วมัก�รสำนัทำนั�	ค์วรสำอบถุ�มัค์ว�มัสำมััค์รใจัของผู้รับบริก�รก่อนัว่�ต้ิองก�รให้่เข้�ร่วมัในักระบวนัก�รปร้กษั�
ด้วยห่ร่อไม่ั	

เป้�ห่มั�ยในัก�รให้่ก�รปร้กษั�ก่อนัก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ค่์อให้่ผู้รับบริก�รได้เล่อกวิธุ่์ก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ท่ำ�สำอดค์ล้อง 
กับอ�ย์ค์รรภ�และค์ว�มัต้ิองก�ร	 ค์ล�ยค์ว�มักังวลต่ิ�ง	 ๆ	 ในัก�รเข้�รับบริก�ร	 และสำ�มั�รถุเข้�ถุ้งบริก�รท่ำ�เป็นัมิัติรได้	 รวมัทัำ�ง
ติระห่นัักต่ิอก�รป้องกันัก�รตัิ�งค์รรภ�ซีำ��ในัอนั�ค์ติ	โดยก�รตัิดสิำนัใจัค์์มักำ�เนิัดห่ลังจั�กรับบริก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�แล้ว	

ก�รปร้กษั�เก่�ยวกับเทำค์นัิค์และวิธุ์่ก�รย์ติิก�รติั�งค์รรภ�	ค์วรให่้ข้อมัูลและพัูดค์์ยกับผู้รับบริก�รดังติ่อไปนั่�

1.	 ให้่ค์ว�มัมัั�นัใจัว่�ข้อมูัลต่ิ�ง	ๆ 	จัะถูุกเก็บเป็นัค์ว�มัลับ	และก�รตัิดสิำนัใจัต้ิองเป็นัไปติ�มัค์ว�มัสำมััค์รใจัของผู้รับบริก�ร

2.	 พูัดค์์ยเก่�ยวกับวิธุ่์ย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ท่ำ�ม่ับริก�รในัสำถุ�นับริก�ร	 และเป็นัวิธุ่์ท่ำ�เห่มั�ะสำมัสำอดค์ล้องกับสำภ�พัร่�งก�ย
ของผู้รับบริก�ร	

3.	 ผู้ท่ำ�ม่ัอ�ย์ค์รรภ�เกินั	12	สัำปด�ห่�	อ�จัจัำ�เป็นัต้ิองได้รับบริก�รโดยม่ัก�รพัักค้์�งในัโรงพัย�บ�ล	

4.	 ค์วรได้ห่�ร่อกันัถุ้งประเด็นัดังต่ิอไปน่ั�	 เพ่ั�อช่วยให้่ผู้รับบริก�รได้เล่อกวิธุ่์ย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ท่ำ�เป็นัค์ว�มัต้ิองก�ร
ของตินัเอง

• ประโยชนั�	ข้อด่	ค์ว�มัเส่ำ�ยง	ข้อด้อยของแต่ิละวิธุ่์

• สิำ�งท่ำ�จัะเกิดข้�นัในัระยะก่อนั	ระห่ว่�ง	และห่ลังก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�

• ในัระห่ว่�งย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�จัะม่ัอะไรเกิดข้�นักับผู้รับบริก�ร

• ระยะเวล�ท่ำ�ใช้ในัก�รยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�	

• อ�ก�รปวดจัะเป็นัแบบใด	 ก�รลดค์ว�มัเจ็ับปวดทำำ�อย่�งไร	 ม่ัอะไรบ้�ง	 รวมัทัำ�งประโยชนั�	 ค์ว�มัเส่ำ�ยง	
ม่ัทำ�งเล่อกอ่�นัห่ร่อไม่ั

• ใช้เวล�นั�นัเท่ำ�ใดจ้ังจัะเป็นัปกติิและสำ�มั�รถุทำำ�กิจักรรมัต่ิ�ง	ๆ	ได้	รวมัทัำ�งก�รม่ัเพัศสัำมัพัันัธุ์�

• ก�รนััดติรวจัเพ่ั�อติิดติ�มัผลก�รรักษั�

5.	 ให้่ข้อมูัลเก่�ยวกับข้อด่	 –	 ข้อเส่ำยของก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�	 โดยใช้ย�	 (Medical	 abortion	 :	MA)	 และก�รใช้
กระบอกดูดส์ำญญ�ก�ศ	(Manual	Vacuum	Aspiration	:	MVA)
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นัอกจั�กนั่�ยังมั่ข้อมัูลทำ่�เก่�ยวข้องกับก�รย์ติิก�รติั�งค์รรภ�ดังติ่อไปนั่�

1.	 ก�รยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�ทำ�งก�รแพัทำย�ม่ัค์ว�มัปลอดภัย	ม่ัผลข้�งเค่์ยงและค์ว�มัเส่ำ�ยงต่ิอช่วิติน้ัอยกว่�ก�รค์ลอดบ์ติร	
แต่ิค์ว�มัเส่ำ�ยงต่ิอช่วิติจัะม่ัมั�กข้�นัห่�กเป็นัก�รทำำ�แทำ้งท่ำ�ไม่ัปลอดภัย	 เช่นั	 ก�รซ่ี�อย�ปลอมัทำ�งอินัเทำอร�เน็ัติ	
ก�รรับบริก�รจั�กผู้ให้่บริก�รท่ำ�ไม่ัใช่แพัทำย�ด้วยวิธุ่์ก�รท่ำ�ไม่ัปลอดภัย	เป็นัต้ินั

2.	 ก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ในัขณะท่ำ�อ�ย์ค์รรภ�ยิ�งน้ัอยจัะยิ�งม่ัค์ว�มัปลอดภัยมั�กข้�นั

3.	 วิธุ่์ก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ด้วยย�และศัลยกรรมัโดยใช้กระบอกดูดส์ำญญ�ก�ศ	 รวมัทัำ�งทำ�งเล่อกท่ำ�เป็นัไปได้	 อ�ก�ร 
ท่ำ�เกิดข้�นั	อ�ก�รข้�งเค่์ยง	และภ�วะแทำรกซ้ีอนั

4.	 อ�ยค์์รรภ�ท่ำ�ทำำ�ได้สำำ�ห่รับแต่ิละวิธุ่์	รวมัทัำ�งระยะเวล�ท่ำ�จัะต้ิองใช้ในัก�รเข้�รับบริก�ร	ดังติ�ร�งในัขั�นัติอนัท่ำ�	5	ห่น้ั�	57

ขัน้ตอนท่่ี่ 4 การซัักประวัติ และตรวจัร่างกาย

เน่ั�องจั�กแม่ัวัยร่์นัและวัยร่์นัทัำ�วไปมัักม่ัประเด็นัค์ว�มัเปร�ะบ�งด้�นัก�รเปิดเผยข้อมูัล	และค์ว�มักังวลในัก�รรักษั�ค์ว�มัลับ	
เจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�ติ้องเน้ันัยำ��กับผู้รับบริก�รท์ำกร�ยว่�	 ข้อมูัลส่ำวนับ์ค์ค์ลและข้อมูัลทำ�งก�รแพัทำย�จัะถูุกเก็บเป็นัค์ว�มัลับ 
และใช้เพ่ั�อประโยชนั�ทำ�งก�รแพัทำย�และก�รรบับริก�รฟร่ติ�มัสำทิำธ์ิุ์เท่ำ�นัั�นั	ก่อนัทำำ�ก�รซัีกประวัติิเจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�ค์วรแจ้ังให้่ผู้รับบริก�รวัยร่์นั 
ทำร�บเบ่�องติ้นัก่อนัว่�จัะติ้องซีักประวัติิด้�นัใดบ้�ง	ดังติ่อไปนั่�

1.	ก�รซีักประวัติิทำ�งก�รแพัทำย�	(Medical	history	taking)	ค์รอบค์ล์มัประเด็นัติ่�ง	ๆ	ดังนั่�

• ข้อมูัลส่ำวนับ์ค์ค์ล	 ช่�อ	 อ�ย์	 ท่ำ�อยู่	 เบอร�โทำรศัพัทำ�	 อ�ช่พั	 จัำ�นัวนับ์ติร	 และเร่�องร�วปัญห่�ของก�รตัิ�งค์รรภ�
ท่ำ�ไม่ัพัร้อมัในัค์รั�งน่ั�	

• ประวัติิทำ�งนัร่เวช	อ�ยท่์ำ�ม่ัประจัำ�เด่อนัค์รั�งแรก	(Menarche)	วันัแรกของประจัำ�เด่อนัค์รั�งส์ำดท้ำ�ย	ค์ว�มัสำมัำ��เสำมัอ
ของรอบเด่อนั	 ประวัติิก�รผ่�ตัิด	 ม่ัภ�วะผิดปกติิของร่�งก�ยและอวัยวะต่ิ�ง	 ๆ	 ก�รเป็นั/ม่ัค์ว�มัเส่ำ�ยง 
ต่ิอโรค์ติิดเช่�อทำ�งเพัศสัำมัพัันัธุ์�และเอชไอว่	

• ประวัติิเพัศสัำมัพัันัธุ์�	จัำ�นัวนัคู่์ในัอด่ติและปัจัจ์ับันั	(ห่�กผู้รับบริก�รยินัด่ติอบ)	

• ประวัติิก�รค์์มักำ�เนัิด	 วิธุ่์ค์์มักำ�เนัิดท่ำ�เค์ยใช้และกำ�ลังใช้อยู่ในัปัจัจ์ับันั	 เห่ต์ิผลของก�รเลิกใช้ห่ร่อปรับเปล่�ยนั
วิธุ่์ก�รค์์มักำ�เนิัด	ค์ว�มักังวลห่ร่อข้อสำงสัำยท่ำ�ม่ัเก่�ยวกับวิธุ่์ค์์มักำ�เนิัด

• ประวติัิสูำติิกรรมั	จัำ�นัวนับ์ติร	ประวติัิก�รตัิ�งค์รรภ�	และวธ่ิุ์ค์ลอดบ์ติร	ก�รตัิ�งค์รรภ�นัอกมัดลกู	ก�รแท้ำงเอง/ทำำ�แทำง้	
ทำ�รกม่ัช่วิติ/เส่ำยช่วิติ

• ประวัติิทำ�งศัลยกรรมัและอ�ย์รกรรมั	โรค์ค์ว�มัดันัโลหิ่ติสูำง	ภ�วะชัก	โลหิ่ติจั�ง	ค์ว�มัผิดปกติิในัก�รแข็งตัิวของเล่อด	
(Blood	clotting	disorder)	โรค์ตัิบ	โรค์เบ�ห่ว�นั	โรค์หั่วใจั	โรค์เม็ัดเล่อดแดงรูปเค่์ยว	(Sickle	cell	disease)	
โรค์ห่่ด	โรค์ทำ�งจิัติเวช	ป�กมัดลูกต่ิบ	(Cervical	stenosis)	ก�รรักษั�ในัโรงพัย�บ�ลและก�รผ่�ตัิด

• ประวัติิก�รใช้ย�	 ย�ท่ำ�กำ�ลังใช้อยู่ในัปัจัจ์ับันั	 ย�ไมัโซีพัรอสำติอล	 (Misoprostol)	 ย�สำม์ันัไพัรท่ำ�ใช้ทำำ�แท้ำง 
และก�รแพ้ัย�

• ค์ว�มัสำัมัพัันัธุ์�ในัค์รอบค์รัว	 สำถุ�นัภ�พัก�รม่ัคู่์	 สำัมัพัันัธุ์ภ�พั	 สำภ�พัแวดล้อมัของค์รอบค์รัว	 ก�รสำนัับสำน์ันั	
ค์ว�มัร์นัแรงในัค์รอบค์รัว	และภ�วะจิัติสัำงค์มัอ่�นั	ๆ	ท่ำ�ส่ำงผลกระทำบ
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• อ่�นั	 ๆ	 เช่นั	 ประวัติิก�รด่�มัส์ำร�	 ก�รใช้สำ�รเสำพัติิด	 ก�รสูำบบ์ห่ร่�	 (จัำ�นัวนัท่ำ�สูำบ/วันั)	 ค์ว�มัพิัก�รทำ�งร่�งก�ย	
ค์ว�มัเจ็ับป่วยด้�นัส์ำขภ�พัจัติิโดยใช้แบบประเมันิัภ�วะซ้ีมัเศร�้	(PHQ-A)	ห่ร่อแบบประเมันิัส์ำขภ�พัจัติิอ่�นัร่วมัด้วย

หากการซั้ำกประวัติพบปัญหาด้้านจิตสัุงคมิ เจ้าหน้าท่ี่�ควรสุ่งต่อุไปยังหน่วยบริการท่ี่�เก่�ยวข้อุงต่อุไปหลังจาก 
ยุติการตั�งครรภ์แล้ว พร้อุมิติด้ตามิผลการสุ่งต่อุ

2.	ก�รติรวจัร่�งก�ย	(Physical	examination)	ติ�มั	“ค์ู่มั่อมั�ติรฐ�นัก�รปฏิิบัติิง�นัเพั่�อก�รย์ติิก�รติั�งค์รรรภ�ทำ่�ปลอดภัย
แบบองค์�รวมั”	 แบ่งก�รประเมิันัส์ำขภ�พัทัำ�วไปออกเป็นั	 ก�รติรวจับริเวณทำ้อง	 ก�รติรวจัภ�ยในั	 และก�รติรวจัด้วยเค์ร่�องเสำ่ยง
ค์ว�มัถุ่�สำูงห่ร่ออัลติร้�ซี�วนั�	เพั่�อให่้ทำร�บอ�ย์ค์รรภ�ทำ่�ชัดเจันั	และให่้มัั�นัใจัว่�ไมั่มั่ก�รติั�งค์รรภ�นัอกมัดลูก	

ขัน้ตอนท่่ี่ 5 การยุติการตัง้ครรภ์

ตารางแสำดงอายุครรภ์และระยะเวลาในการยุติการตัง้ครรภ์ด�วยยาและกระบอกดูดสุำญญากาศึ 

จั�กค์ู่มั่อมั�ติรฐ�นัก�รปฏิิบัติิง�นัเพั่�อก�รย์ติิก�รติั�งค์รรภ�ทำ่�ปลอดภัยแบบองค์�รวมั	โดย	สำสำสำ.	กรมัอนั�มััย	เค์ร่อข่�ย	R-SA	และมัูลนัิธุ์ิพั�ธุ์ทำูเฮลธุ์�	พั.ศ.	2561

อาย่ครุ่รุ่ภ์ วัิธ่การุ่ย่ติการุ่ตัง้ครุ่รุ่ภ์ การุ่ให้บุรุ่ิการุ่

ตำ�ากว่า 
9 สัุปด้าห์

ย� มั�รับบริก�ร	1-2	ค์รั�ง
วันัทำ่�	1 กินัย�ทำ่�สำถุ�นับริก�ร	
วันัทำ่�	2 ภ�ยในั	24	–	48	ชั�วโมังติ่อมั�	ให่้อมั/เห่นั็บย�ทำ่�บ้�นัห่ร่อ

ทำ่�สำถุ�นับริก�ร	

กระบอกดูดสำ์ญญ�ก�ศ ให่้บริก�รทำ่�ค์ลินัิกห่ร่อโรงพัย�บ�ลได้โดยไมั่ติ้องพัักค์้�ง

9 – 12 
สัุปด้าห์

ย� วันัทำ่�	1 กินัย�ทำ่�สำถุ�นับริก�ร
วันัทำ่�	2 ภ�ยในั	24	 -	48	ชั�วโมังติ่อมั�	ให่้อมั	 เห่นั็บย�ทำ่�บ้�นัห่ร่อ

ทำ่�สำถุ�นับริก�ร	ห่ลังจั�กนั่�ถุ้�ยังไมั่ปร�กฎอ�ก�รว่�จัะแทำ้ง	
ให้่อมัย�	2	เมัด็	ทำก์	3	ชั�วโมัง	จันักว่�จัะแท้ำง	แต่ิไม่ัเกนิั	5	ค์รั�ง

กระบอกดูดสำ์ญญ�ก�ศ ให่้บริก�รทำ่�ค์ลินัิกห่ร่อโรงพัย�บ�ลได้โดยไมั่ติ้องพัักค์้�ง

12 – 24 
สัุปด้าห์

ย�	(ใช้กระบอกดูดไมั่ได้) ให่้บริก�รทำ่�โรงพัย�บ�ลเทำ่�นัั�นั	โดยมั�รับบริก�ร	2	ค์รั�ง
วันัทำ่�	1 กินัย�ทำ่�สำถุ�นับริก�ร
วันัทำ่�	2 อมั/เห่นั็บย�ทำ่�โรงพัย�บ�ล	พัักค์้�ง	 1-3	 ค์่นั	 โดยมั่แพัทำย�

ดูแลอย่�งใกล้ชิด

มิากกว่า 
24 สัุปด้าห์

ทำำ�ไมั่ได้ อ�ย์ค์รรภ�เกินั	24	สำัปด�ห่�ถุ่อเป็นัก�รค์ลอดก่อนักำ�ห่นัด
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ขัน้ตอนท่่ี่ 6 การปรึกษาและกระบวนการดูแลหลังการยุติการตัง้ครรภ์

กระบวนัก�รให้่ก�รปร้กษั�และดูแลก่อนักลับบ้�นัแบ่งเป็นัสำองระยะ	ได้แก่

1.	 	ระยะพัักฟ้�นั	และก�รจัำ�ห่น่ั�ยออกจั�กโรงพัย�บ�ล	

• ให้่ค์ว�มัมัั�นัใจักับผู้รับบริก�รว่�ก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�เสำร็จัเร่ยบร้อยด่และไม่ัได้ตัิ�งค์รรภ�อ่กต่ิอไป

• ให้่ก�รดูแลก�รเปล่�ยนัแปลงด้�นัอ�รมัณ�และสำภ�พัจิัติใจัของผู้รับบริก�รท่ำ�อ�จัเกิดข้�นัได้ทัำนัท่ำภ�ยห่ลัง
ก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�

• เฝ้�ระวังภ�วะแทำรกซ้ีอนัใด	ๆ	ท่ำ�อ�จัเกิดข้�นั	เพ่ั�อให้่รักษั�ได้ทัำนัท่ำวงท่ำ

• จัำ�ห่น่ั�ยออกจั�กโรงพัย�บ�ลเม่ั�อม่ัอ�ก�รปกติิติ�มัเกณฑ์�ท่ำ�กำ�ห่นัด

• ห่�กเป็นัไปได้ค์วรให้่บริก�รค์์มักำ�เนิัดก่อนัจัำ�ห่น่ั�ยออกจั�กโรงพัย�บ�ล	 ห่�กไม่ัได้ค์วรนััดค์์มักำ�เนิัด
ค์รั�งต่ิอไป

• ต้ิองมัั�นัใจัว่�ผู้รับบริก�รได้รับข้อมูัลท์ำกอย่�งท่ำ�เป็นัประโยชนั�และได้รับย�ก่อนัออกจั�กโรงพัย�บ�ล

• บันัท้ำกผลก�รรักษั�และเห่ต์ิก�รณ�ไม่ัพ้ังประสำงค์�ก่อนัก�รจัำ�ห่น่ั�ยออกจั�กโรงพัย�บ�ล

2.	 เม่ั�อกลับบ้�นั

ผู้รับบริก�รค์วรได้รับก�รแนัะนัำ�ก�รปฏิิบัติิตัิว	(ทัำ�งค์ำ�อธิุ์บ�ยและเอกสำ�ร)	ห่ลังจั�กออกจั�กโรงพัย�บ�ล	ค์ำ�แนัะนัำ�	ได้แก่	
ปริมั�ณเล่อดทำ่�ออกปกติิห่ร่อผิดปกติิ	 ก�รระมััดระวังภ�วะแทำรกซี้อนั	 และค์ว�มัจัำ�เป็นัทำ่�จัะติ้องเข้�รับก�รรักษั�จั�กอ�ก�ร
ท่ำ�เกิดข้�นั	 สำถุ�นัทำ่�ทำ่�จัะเข้�ไปรักษั�ได้	 โดยให่้เบอร�โทำรศัพัทำ�ไว้ติิดติ่อสำอบถุ�มัถุ้งอ�ก�รทำ่�เป็นักังวล	 ซี้�งจัะช่วยลดก�รมั�ติรวจั
ทำ่�สำถุ�นับริก�ร	ข้อมัูลและบริก�รทำ่�ค์วรให่้แก่ผู้รับบริก�รมั่ดังนั่�

1.	 ข้อมูัลด้�นัก�รปฏิิบัติิตัิวเม่ั�อกลับบ้�นั

• ก�รม่ัเพัศสัำมัพัันัธุ์�จัะทำำ�ได้ต่ิอเม่ั�อภ�ยห่ลังเล่อดห่ยด์แล้ว

• ก�รม่ัเล่อดออกจั�กชอ่งค์ลอดนั�นั	2	สัำปด�ห่�ห่ลงัยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�ทำ�งศลัยกรรมัห่ร่อก�รใช้ย�ถุ่อว่�
ปกติิ	 ผู้รับบริก�รจัะม่ัเล่อดออกเล็กน้ัอยห่ร่อกะปริบกะปรอย	 3	 –	 5	 วันัห่ลังย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ� 
ด้วยวิธุ่์ทำ�งหั่ติถุก�ร	 เล่อดจัะออกมั�กกว่�ร�ยท่ำ�ใช้ย�ย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�	 โดยทัำ�วไปจัะเฉีล่�ยนั�นั	 
7-14	วันั	

• ห่�กม่ัอ�ก�รต่ิอไปน่ั�	ให้่ผู้รับบริก�รกลับมั�พับแพัทำย�ท่ำ�โรงพัย�บ�ลห่ร่อค์ลินิัก	
• ม่ัอ�ก�รปวดท้ำองน้ัอยแบบปวดเกร็ง	(Cramping)	เพิั�มัมั�กข้�นั
• ม่ัเล่อดออกจั�กช่องค์ลอดมั�กและร์นัแรง	(heavy	vaginal	bleeding)
• ม่ัไข้

2.	 ข้อมูัลด้�นัค์ว�มัเสำ่�ยงท่ำ�จัะตัิ�งค์รรภ�ซีำ��อ่กห่�กม่ัเพัศสำมััพัันัธุ์�ก่อนัประจัำ�เด่อนัมั�และโอก�สำทำ่�จัะตัิ�งค์รรภ�ได้
ภ�ยในั	2	สัำปด�ห่�ห่ลังแท้ำง
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3.	 ข้อมูัลเร่�องก�รค์์มักำ�เนิัดและให้่ก�รปร้กษั�เร่�องก�รค์์มักำ�เนิัดกับผู้รับบริก�รท่ำ�ม่ัค์ว�มัต้ิองก�รและ
ม่ัเพัศสัำมัพัันัธุ์�อ่ก

• ช่วยให้่ผู้รับบริก�รเล่อกวิธุ่์ค์์มักำ�เนิัดท่ำ�เห่มั�ะสำมั	สำอดค์ล้องกับค์ว�มัต้ิองก�รและวิถุ่ช่วิติของตินั

• จััดบริก�รค์์มักำ�เนิัดในัวิธุ่์ท่ำ�ผู้รับบริก�รเล่อกห่ร่อส่ำงต่ิอไปยังสำถุ�นับริก�รอ่�นัท่ำ�ม่ัศักยภ�พั 
อธิุ์บ�ยให้่เข้�ใจัว่�วิธุ่์น่ั�ป้องกันัก�รตัิ�งค์รรภ�ได้อย่�งไร	 จัะเริ�มัใช้เม่ั�อใด	 และนััดค์์มักำ�เนิัดค์รั�งต่ิอไป	
(ในักรณ่ท่ำ�ยังไม่ัได้ค์์มักำ�เนิัดก่อนัจัำ�ห่น่ั�ยออกจั�กโรงพัย�บ�ล)	

4.	 กรณ่ม่ัเล่อดออกมั�กและม่ัภ�วะซ่ีดให้่จ่ั�ยย�บำ�ร์งเล่อดธุ์�ต์ิเห่ล็ก

5.	 กรณ่ท่ำ�ยังม่ัอ�ก�รปวดให้่จ่ั�ยย�แก้ปวด	

6.	 ดูแลประคั์บประค์องด้�นัส์ำขภ�พัทำ�งจิัติ

7.	 ส่ำงต่ิอไปยงัห่น่ัวยง�นัห่ร่อสำถุ�นับริก�รอ่�นัติ�มัท่ำ�ได้พิัจั�รณ�ถุ้งค์ว�มัจัำ�เป็นัของผู้รับบริก�ร	เช่นั	โรค์ติิดต่ิอ
ทำ�งเพัศสัำมัพัันัธุ์�	 ก�รติรวจัเล่อดเพ่ั�อห่�ก�รติิดเช่�อเอชไอว่	 ก�รบำ�บัดสำ�รเสำพัติิด	 กระบวนัก�รยติ์ิธุ์รรมั
กรณ่ถูุกล่วงละเมิัดทำ�งเพัศ	 ก�รเย่ยวย�รักษั�ส์ำขภ�พัจัิติ	 เพ่ั�อพับแพัทำย�ห่ร่อผู้เช่�ยวช�ญด้�นัต่ิ�ง	 ๆ	
ท่ำ�สำอดค์ล้องต่ิอไป

โดยทัำ�วไปจัะนััดห่มั�ยผู้รับบริก�รมั�ติรวจัติิดติ�มัผลในัระยะเวล�	7	-	14	วันัห่ลังย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�เพ่ั�อยน่ัยันัว่�แท้ำงค์รบ	และ
ให่้ก�รปร้กษั�และบริก�รค์์มักำ�เนัิด	ก�รดูแลติิดติ�มัเร่�องสำภ�พัจัิติใจั	ห่ร่อติิดติ�มัเร่�องปัญห่�สำ์ขภ�พัร่�งก�ยและจัิติใจัติ่�ง	ๆ	

ขัน้ตอนท่่ี่ 7 การติดตามหลังให�บริการ

โดยทัำ�วไปค์วรนััดผู้รับบริก�รมั�ติรวจัติิดติ�มัในัระยะเวล�	1-2	สัำปด�ห่�	ซ้ี�งม่ัวัติถ์ุประสำงค์�ค่์อ

1.	 เพ่ั�อประเมิันัว่�เกิดก�รแท้ำงโดยสำมับูรณ�ห่ร่อไม่ั	 โดยเฉีพั�ะผู้รับบริก�รท่ำ�ม่ัก�รแท้ำงท่ำ�บ้�นั	 ทัำ�งน่ั�สำ�มั�รถุทำร�บ
ได้โดยก�รสำอบถุ�มัอ�ก�ร	ก�รติรวจัภ�ยในั	และก�รติรวจัค์ล่�นัเส่ำยงค์ว�มัถุ่�สูำงในัร�ยท่ำ�จัำ�เป็นั

2.	 เพ่ั�อประเมิันัว่�ม่ัภ�วะแทำรกซ้ีอนัเกิดข้�นัห่ร่อไม่ั	

3.	 เพ่ั�อให้่ก�รปร้กษั�เร่�องก�รค์์มักำ�เนิัด	รวมัถุ้งก�รป้องกันัโรค์ติิดต่ิอทำ�งเพัศสัำมัพัันัธุ์�

4.	 เพ่ั�อประเมิันัก�รดูแลในัด้�นัอ่�นั	ๆ	ได้แก่	สำภ�พัจิัติใจั	อ�รมัณ�	รวมัถุ้งด้�นัสัำงค์มั	และค์ว�มัช่วยเห่ล่อท่ำ�ต้ิองก�ร

ทัำ�งน่ั�พับว่�	 ก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�โดยเฉีพั�ะวิธุ่์ก�รใช้ย�อ�จัม่ัผลกระทำบทัำ�งด้�นัร่�งก�ยและจิัติใจั	 ซ้ี�งห่�กผู้รับบริก�ร
มั�พับแพัทำย�ติ�มันััดห่มั�ยจัะสำ�มั�รถุช่วยเห่ล่อค์ล่�ค์ล�ยผลกระทำบดังกล่�วได้	โดยผลกระทำบทำ่�อ�จัเกิดข้�นัมั่ดังนั่�
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ด้้านจิตใจ

ผู้รับบริก�รบ�งร�ยอ�จัมั่กล์่มัอ�ก�รทำ่�เกิดข้�นัห่ลังก�รย์ติิก�รติั�งค์รรภ�	 (Post	 abortion	 syndrome)	 ซ้ี�งอ�จัเกิดข้�นัได้
ไมั่ว่�จัะย์ติิก�รติั�งค์รรภ�ด้วยย�ห่ร่อศัลยกรรมัทำ�งก�รแพัทำย�	 เช่นั	 ซี้มัเศร้�	 อ�รมัณ�เฉียเมัยติ่อสำิ�งรอบข้�ง	 วิติกกังวล	 กลัว	
ฝันัร้�ย	 คิ์ดฆ่�ตัิวติ�ย	 ห่ล่กเล่�ยงท่ำ�จัะพูัดถุ้งก�รแทำ้งห่ร่อเร่�องทำ�รก	 อ�รมัณ�โกรธุ์	 ฉ์ีนัเฉ่ียวง่�ย	 มัน์ัษัยสัำมัพัันัธุ์�ผิดปกติิ	
ติิดสำ�รเสำพัติิด	 ม่ัภ�วะก�รกินัผิดปกติิ	 ผิดปกติิทำ�งเพัศ	 ม่ัค์ว�มัเข้�ใจัในัสำภ�พัตินัเองท่ำ�แย่ลง	 จ้ังจัำ�เป็นัต้ิองม่ัก�รนััดติรวจัและ
ประเมิันัว่�ม่ัปัญห่�เห่ล่�น่ั�ห่ร่อไม่ั

ด้้านร่างกาย

1. ครรภ์นอุกมิด้ลูก ย�สำำ�ห่รับยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�ใช้ไม่ัได้ผลสำำ�ห่รับค์รรภ�นัอกมัดลูก	ภ�ยห่ลังได้รับย�ย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�	
ถ์ุงก�รตัิ�งค์รรภ�ท่ำ�อยู่นัอกมัดลูกยังม่ัโอก�สำแติก	 ทำำ�ให้่ติกเล่อดในัช่องท้ำองเป็นัอันัติร�ยได้	 สำติร่ท่ำ�มั�ขอย์ติิ
ก�รตัิ�งค์รรภ�อ�จัม่ัภ�วะค์รรภ�นัอกมัดลูก	 ซ้ี�งวินิัจัฉัียได้ย�กในัอ�ย์ค์รรภ�นั้อย	 ก�รติรวจัด้วยอัลติร้�ซี�วนัด�
จัะช่วยวินิัจัฉัียให้่พับถ์ุงก�รตัิ�งค์รรภ�อยู่ภ�ยในัโพัรงมัดลูก	 ก�รติรวจัเน่ั�อเย่�อท่ำ�ขับออกจั�กมัดลูกห่ลังจั�ก
ก�รใช้ย�ยติ์ิตัิ�งค์รรภ�จัะชว่ยยน่ัยันัก�รตัิ�งค์รรภ�ในัมัดลกูได้	ในัร�ยท่ำ�สำงสัำยห่�กยงัม่ัเล่อดออกและปวดเกรง็ในัท้ำอง
ภ�ยห่ลังก�รก�รใช้ย�	ต้ิองม่ัก�รติรวจัเพิั�มัเติิมัเพ่ั�อย่นัยันัว่�ม่ัภ�วะค์รรภ�นัอกมัดลูกห่ร่อไม่ั

2. โอุกาสุแท้ี่งล้มิเหลว ก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�โดยใช้ย�อ�จัม่ัค์ว�มัล้มัเห่ลวเกิดข้�นัได้	 ค์วรแนัะนัำ�ให่้มั�พับแพัทำย�
เพ่ั�อติรวจัติิดติ�มัผลก�รใช้ย�ให้่แน่ัใจัว่�ก�รแท้ำงนัั�นัสำมับูรณ�ห่ร่อไม่ั	 ห่�กแท้ำงไม่ัสำมับูรณ�แพัทำย�ม่ัค์ว�มัจัำ�เป็นั
ต้ิองทำำ�ก�รดูดห่ร่อขูดมัดลูก	เพ่ั�อยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�ให้่สำมับูรณ�	

3. อุาการเลือุด้อุอุก	 ห่ลังก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�โดยใช้ย�	 อ�จัม่ัอ�ก�รเล่อดออกทำ�งช่องค์ลอดเป็นัเวล�นั�นัได้	
(โดยเฉีล่�ยประมั�ณ	7	-	14	วันัห่ลังจั�กได้รับย�ไมัโซีพัรอสำติอล)	ม่ัเพ่ัยงบ�งร�ยท่ำ�ม่ัเล่อดออกมั�กจันัจัำ�เป็นัต้ิอง
ทำำ�ก�รดูดห่ร่อขูดมัดลูกเพ่ั�อให้่เล่อดห่ย์ด	 อย่�งไรก็ติ�มั	 อ�ก�รเล่อดออกทำ�งช่องค์ลอดมิัได้เป็นัเค์ร่�องพิัสูำจันั�
ว่�ก�รแท้ำงนัั�นัสำมับูรณ�	เน่ั�องจั�กอ�ก�รเล่อดออกอ�จัเกิดในัร�ยท่ำ�ก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ล้มัเห่ลวได้ด้วยเช่นักันั

4. การติด้เชื�อุในอุุ้งเชิงกราน	 ก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ด้วยย�พับอัติร�ก�รเกิดก�รติิดเช่�อในัอ้์งเชิงกร�นัน้ัอยกว่�
ก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ด้วยก�รใช้เค์ร่�องดูดเน่ั�อเย่�อจั�กโพัรงมัดลูก	 ห่�กผู้รับบริก�รม่ัอ�ก�รปวดอ้์งเชิงกร�นั	
กดเจ็ับท่ำ�ท้ำองห่ร่อปีกมัดลูก	ม่ัของเห่ลวไห่ลออกทำ�งช่องค์ลอด	และม่ัไข้	ค์วรมั�พับแพัทำย�ท่ำ�สำถุ�นัพัย�บ�ลเดิมั

5. อุาการข้างเค่ยงต่าง ๆ ท่ี่�เป็นผลจากการใช้ยา	 ได้แก่	 อ�ก�รปวดท้ำองเป็นัอ�ก�รท่ำ�พับได้มั�กท่ำ�ส์ำด	 ซ้ี�งเป็นัได้
ทัำ�งอ�ก�รข้�งเค่์ยงของย�ไมัโซีพัรอสำติอล	และอ�ก�รท่ำ�เกิดปกติิเม่ั�อต้ิองยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�	ห่�กห่ลังก�รแท้ำงสำมับูรณ�
แล้วยงัม่ัอ�ก�รปวดทำอ้งอยู	่ติอ้งแจ้ังให้่แพัทำย�ทำร�บทำนััท่ำ	เพ่ั�อติรวจัห่�สำ�เห่ต์ิให้่แน่ัชัด	อ�ก�รทำอ้งเส่ำยเป็นัอ�ก�ร
ข้�งเค่์ยงท่ำ�พับได้บ่อยและสัำมัพัันัธุ์�กับขนั�ดย�ไมัโซีพัรอสำติอล	โดยมั�กมัักไม่ัจัำ�เป็นัต้ิองได้รับย�รักษั�
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กรณ่ท่ำ�ผู้รับบริก�รใช้ย�ไมัโซีพัรอสำติอลเองท่ำ�บ้�นั	ผู้ให้่บริก�รจัะต้ิองให้่ค์ำ�แนัะนัำ�ถุ้งวิธุ่์ก�รใช้อย่�งละเอ่ยดดังน่ั�

1.	 แนัะนัำ�วิธุ่์ก�รใช้ย�ไมัโซีโพัรสำติอลด้วยตินัเองท่ำ�บ้�นัในัวันัท่ำ�	2	ห่ร่อ	3	

2.	 แนัะนัำ�วิธุ่์ก�รใช้ย�ไมัโซีโพัรสำติอล	ทัำ�งวิธุ่์สำอดทำ�งช่องค์ลอดและก�รอมัใต้ิลิ�นั	

3.	 แนัะนัำ�ให้่ผู้รับบริก�รห่�เพ่ั�อนัห่ร่อผู้ใกล้ชิดอยู่ด้วยในัระห่ว่�งก�รใช้ย�ไมัโซีโพัรสำติอล	

4.	 แนัะนัำ�ให้่รับประทำ�นัย�แก้ปวด	เช่นั	ไอบรูโปรเฟนัห่ร่อย�พั�ร�เซีติ�มัอล	

5.	 ห่�กเล่อกวิธุ่์สำอดย�ทำ�งช่องค์ลอด	 สำอนัวิธุ่์ก�รล้�งทำำ�ค์ว�มัสำะอ�ดอวัยวะเพัศภ�ยนัอก	 และวิธุ่์ก�รล้�งม่ัอ
อย่�งถูุกวิธุ่์ให้่สำะอ�ดก่อนัก�รสำอดย�	 โดยสำอดไปให้่ล้กท่ำ�ส์ำดเท่ำ�ท่ำ�จัะทำำ�ได้และพัักอยู่ในัท่ำ�นัอนัต่ิอไปอ่ก
อย่�งน้ัอย	30	นั�ท่ำ

6.	 ห่�กเล่อกวิธุ่์อมัย�ใต้ิลิ�นั	 สำ�มั�รถุด่�มันัำ��ได้เล็กน้ัอยเพ่ั�อเพิั�มัค์ว�มัช่์มัช่�นัในัป�กก่อนัอมัย�	 ก�รอมัย�นัั�นัจัะอมั
ทัำ�ง	4	เม็ัดในัค์ร�วเด่ยว	ห่ร่ออมัค์รั�งละ	2	เม็ัด	รอจันัละล�ยแล้วจ้ังอมัอ่ก	2	เม็ัดทัำนัท่ำ	ห่�กม่ันัำ��ล�ยมั�กให้่กล่นั
นัำ��ล�ยโดยไม่ัต้ิองกล่นัย�	โดยทัำ�วไปย�จัะละล�ยห่มัดภ�ยในั	10	นั�ท่ำ	ภ�ยห่ลังย�ละล�ยห่มัดสำ�มั�รถุด่�มันัำ��เพิั�มัได้	
ห่�กย�ยังละล�ยไม่ัห่มัดภ�ยในั	20	นั�ท่ำให้่เค่์�ยวย�และกล่นัได้

7.	 ก�รแท้ำงส่ำวนัให่ญ่จัะเกิดในัช่วงเวล�	3	-	6	ชั�วโมัง	ห่�กเกิดก�รแท้ำงแล้วอ�ก�รปวดท้ำองน้ัอยและอ�ก�รข้�งเค่์ยง
อ่�นั	ๆ	จั�กก�รใช้ย�จัะค่์อย	ๆ	ด่ข้�นัและห่�ยไป

8.	 แนัะนัำ�ให่ผู้้รับบริก�รกลบัมั�ติรวจัติิดติ�มัผลในัวนััท่ำ�	10	-	14	ห่ลังกินัย�เมัด็แรกค่์อมิัฟิพัริสำโตินั	(Mifepristone)	
และมั�รบับริก�รค์์มักำ�เนัดิห่ลังยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�	ผู้ให้่บริก�รค์วรให่เ้บอร�โทำรศพััทำ�และไลนั�กบัผู้รับบริก�ร	เพ่ั�อเกิด
ค์ว�มัสำะดวกในัก�รติิดติอ่ระห่ว�่งก�รใช้ย�	(ส่ำ�อสำ�รวิธุ่์ก�รใช้ย�และอ�ก�รข�้งเค่์ยงระห่ว�่งใช้ย�)	เพ่ั�อผู้ให้่บริก�ร
จัะได้ให้่ค์ำ�แนัะนัำ�เป็นัระยะ	 ๆ	 เกิดค์ว�มัมัั�นัใจัว่�ผู้รับบริก�รเกิดก�รแท้ำงท่ำ�สำมับูรณ�	 ไม่ัม่ัภ�วะแทำรกซ้ีอนัใดๆ	 
ห่ลังยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�ให้่ผู้รับบริก�รมั�ติรวจัติิดติ�มัติ�มันััด	และมั�รับบริก�รได้ทัำนัท่ำวงท่ำห่�กม่ัอ�ก�รผิดปกติิห่ร่อ
ภ�วะแทำรกซีอ้นั	โดยสำ�มั�รถุสำง่ภ�พัเน่ั�อเย่�อชิ�นัส่ำวนัของตัิวอ่อนัเพ่ั�อให้่ผู้ให้่บริก�รแน่ัใจัว่�เกิดก�รแท้ำงท่ำ�สำมับูรณ�

ขัน้ตอนท่่ี่ 8 การดูแลภาวะแที่รกซ้ัอนหลังการยุติการตัง้ครรภ์

ติ�มัปกติิก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�โดยบ์ค์ล�กรทำ�งก�รแพัทำย�ท่ำ�ผ่�นัก�รฝึกอบรมัมั�โดยเฉีพั�ะจัะม่ัภ�วะแทำรกซ้ีอนัน้ัอยมั�ก	
อย่�งไรก็ติ�มัอ�จัพับบ�งกรณ่ทำ่�มั่ภ�วะแทำรกซี้อนั	สำถุ�นับริก�รจัำ�เป็นัติ้องมั่ค์ว�มัพัร้อมั	ทำั�งด้�นับ์ค์ล�กรและเค์ร่�องมั่ออ์ปกรณ�
ติ่�ง	ๆ	ในัก�รดูแลรักษั�ภ�วะแทำรกซี้อนัทำ่�อ�จัเกิดข้�นัจั�กก�รย์ติิก�รติั�งค์รรภ�

ขัน้ตอนท่่ี่ 9 การคุมกำาเนิดหลังการยุติการตัง้ครรภ์

ห่ลังก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�	ก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�จัะกลับมั�เป็นัปกติิในัเวล�อันัสัำ�นั	โดยอ�จัม่ัก�รติกไข่ได้ในัระยะเวล�	2	-	3	สัำปด�ห่�	
ดังนัั�นัจั้งจัำ�เป็นัติ้องให่้ผู้รับบริก�รได้รับก�รปร้กษั�ด้�นัก�รว�งแผนัค์รอบค์รัวและก�รค์์มักำ�เนัิด	 ห่ร่อห่�กเป็นัไปได้ค์วรได้รับ
ก�รค์์มักำ�เนัิดทำันัท่ำ	 เพั่�อให่้แนั่ใจัว่�มั่ก�รป้องกันัก�รติั�งค์รรภ�ซีำ��อย่�งแทำ้จัริงก่อนักลับออกจั�กสำถุ�นับริก�ร	 รวมัถุ้งสำ�มั�รถุ
ว�งแผนัก�รติั�งค์รรภ�และมั่บ์ติรในัเวล�อันัเห่มั�ะสำมัติ่อไป	

วิธุ่์ก�รค์์มักำ�เนิัดในัห่ญิงห่ลังก�รยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�ห่ร่อห่ลังแท้ำง	ม่ัห่ลักในัก�รเล่อกใช้เห่ม่ัอนัในัห่ญิงทัำ�วไป	โดยส่ำวนัให่ญ่สำ�มั�รถุ
เริ�มัใช้วิธุ์่ค์์มักำ�เนัิดติ่�ง	ๆ	ได้ทำันัทำ่ห่ลังก�รย์ติิก�รติั�งค์รรภ�	ซี้�งรวมัถุ้งห่่วงอนั�มััยด้วย	โดยไมั่จัำ�เป็นัติ้องรอจันักระทำั�งผู้รับบริก�ร
กลับมั�ติรวจัติิดติ�มั
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นัโยบ�ยระดับช�ติิเร่�องก�รป้องกันัก�รติั�งค์รรภ�ซีำ��ในัวัยร์่นัติ�มัข้อเสำนัอขององค์�ก�รอนั�มััยโลกแนัะนัำ�ให่้ใช้วิธุ์่ค์์มักำ�เนัิด
ทำ่�สำ�มั�รถุค์์มักำ�เนัิดได้นั�นั	3,	5	และ	10	ปี	ดังนัั�นักรมัอนั�มััย	จั้งร่วมักับสำำ�นัักง�นัห่ลักประกันัสำ์ขภ�พัแห่่งช�ติิจััดทำำ�โค์รงก�ร
ป้องกันัก�รติั�งค์รรภ�ในัแมั่วัยร์่นั	เริ�มัติั�งแติ่วันัทำ่�	1	พัฤษัภ�ค์มั	2557	เป็นัติ้นัมั�	โดยมั่ร�ยละเอ่ยดดังติ่อไปนั่�

1.	 ส่ำงเสำริมัให้่วัยร่์นัรับบริก�รค์์มักำ�เนิัดก้�งถุ�วร	ห่มั�ยถุ้ง	บริก�รย�ฝังค์์มักำ�เนิัด	บริก�รห่่วงอนั�มััย	

2.	 ผู้รับบริก�รท่ำ�เป็นัประช�ชนัไทำยเพัศห่ญงิอ�ยต์ิำ��กว่�	20	ปีท่ำ�อยูใ่นัภ�วะห่ลงัค์ลอดห่ร่อแท้ำง	ห่ร่อต้ิองก�รค์์มักำ�เนิัด	
ม่ัสิำทำธิุ์ได้รับบริก�รค์์มักำ�เนิัดก้�งถุ�วรโดยไม่ัเส่ำยค่์�ใช้จ่ั�ย	สำำ�ห่รับผู้รับบริก�รท่ำ�ไม่ัเข้�เกณฑ์�สำ�มั�รถุรับบริก�รค์์มักำ�เนิัด
ก้�งถุ�วรได้โดยชำ�ระค่์�บริก�รเอง

3.	 ผู้รับบริก�รสำ�มั�รถุเข้�รับบริก�ร	 ณ	 ห่น่ัวยบริก�รใดก็ได้	 ในัระบบห่ลักประกันัส์ำขภ�พัแห่่งช�ติิ	 ห่ร่อ 
สำถุ�นัพัย�บ�ล/สำถุ�นับริก�ร	ท่ำ�สำมััค์รใจัเข้�ร่วมับริก�รในัก�รป้องกันัและแก้ไขปัญห่�ก�รตัิ�งค์รรภ�วัยร่์นั

4.	 สำถุ�นับริก�รเม่ั�อให้่บริก�รแล้ว	 สำ�มั�รถุเบิกค่์�บริก�รในัระบบ	e-claim	 ได้จั�กสำำ�นัักง�นัห่ลักประกันัส์ำขภ�พั
แห่่งช�ติิ	(สำปสำช.)	กรณ่บริก�รห่่วงอนั�มััยจัะจ่ั�ยในัอัติร�	800	บ�ทำต่ิอร�ย	กรณ่บริก�รย�ฝังค์์มักำ�เนิัดจัะจ่ั�ย
ในัอัติร�	2,500	บ�ทำต่ิอร�ย

5.	 ในักรณ่ท่ำ�ผู้รับบริก�รม่ัผลข้�งเค่์ยงจั�กก�รรับบริก�รดังกล่�ว	 ห่น่ัวยบริก�รห่ร่อสำถุ�นัพัย�บ�ล/สำถุ�นับริก�ร 
ต้ิองให้่ก�รดูแลรักษั�โดยไม่ัเก็บค่์�ใช้จ่ั�ยจั�กผู้รับบริก�ร

นัอกจั�กน่ั�ร�ชวิทำย�ลัยสูำติินัร่แพัทำย�แห่่งประเทำศไทำยแนัะนัำ�ให่้ใช้วิธุ่์ค์์มักำ�เนัิดชั�วค์ร�วทำ่�ออกฤทำธ์ิุ์นั�นั	 (Long	 acting	
reversible	contraception)	ซี้�งได้แก่	ย�ฝังค์์มักำ�เนัิดและห่่วงอนั�มััย	รวมัทำั�งก�รค์์มักำ�เนัิดชนัิดย�ฉี่ดค์์มักำ�เนัิดเป็นัทำ�งเล่อก
ลำ�ดับติ้นั	 เพั่�อป้องกันัก�รตัิ�งค์รรภ�ไมั่พัร้อมัในัวัยร์่นั	 เนั่�องจั�กมั่ประสิำทำธุ์ิภ�พัในัก�รค์์มักำ�เนัิดสำูงและมั่ห่ลักฐ�นัทำ�งวิช�ก�ร
ว่�ใช้ได้อย่�งปลอดภัย	

ข้อุพึงระวังต่อุการต่ตราผู้ยุติการตั�งครรภ์ซ้ำำ�า	 ม่ัร�ยง�นัก�รศ้กษั�ท่ำ�พับว่�	 ผู้ห่ญิงท่ำ�มั�รับบริก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ม่ัโอก�สำ
ทำ่�จัะมั�รับบริก�รซีำ��ได้	ผลก�รศ้กษั�วิจััยด้วยวิธุ์่ก�รค์ำ�นัวนัทำ�งค์ณิติศ�สำติร�จั�กข้อมัูลติ่�ง	ๆ 	พับว่�	โอก�สำทำ่�ผู้ห่ญิงจัะทำำ�แทำ้งซีำ��
ค์รั�งทำ่�สำองมั่ถุ้งร้อยละ	9	ในัขณะทำ่�ทำำ�แทำ้งซีำ��ค์รั�งทำ่�สำ�มัอยู่ทำ่�ร้อยละ	2.7	ซี้�งห่มั�ยค์ว�มัว่�ผู้ทำ่�เค์ยย์ติิก�รติั�งค์รรภ�มั�แล้วมั่โอก�สำ
ทำ่�จัะเข้�รับบริก�รได้อ่ก	มั่ข้อมัูลพับว่�ในัประเทำศทำ่�เข้�ถุ้งบริก�รค์์มักำ�เนัิดได้ย�กอัติร�ก�รทำำ�แทำ้งซีำ��จัะค์่อนัข้�งสำูง

จั�กแนัวทำ�งและทำฤษัฎ่ทำ่�ได้กล่�วมั�เบ่�องติ้นั	สำ�มั�รถุศ้กษั�จั�กกรณ่ติัวอย่�งก�รจััดบริก�รจัริงในับริบทำโรงพัย�บ�ลศูนัย�
ติ�มัผังติ่อไปนั่�	 ซี้�งมั่บริก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ทำ่�พัร้อมัและเป็นัห่นั่วยรับก�รสำ่งติ่อจั�กห่นั่วยบริก�รอ่�นั	 ๆ	 และองค์�กรเค์ร่อข่�ย
ในัจัังห่วัด	 โรงพัย�บ�ลม่ั	 “ศูนัย�พั้�งได้”	 ห่ร่อ	 One	 Stop	 Crisis	 Center	 (OSCC)	 เป็นัจั์ดรับวัยร์่นัทำั�งจั�กก�รสำ่งติ่อห่ร่อ
ก�รเข้�มั�รับบริก�รเอง	(walk-in)	

โรงพัย�บ�ลศูนัย�ติัวอย่�งนั่�ได้ปฏิิบัติิก�รทำั�ง	9	ขั�นัติอนั	โดยนัำ�มั�กระจั�ยแนัวทำ�ง	(Flow)	ขั�นัติอนัก�รปฏิิบัติิง�นั	(SOP)	
ในัโรงพัย�บ�ลอย่�งเป็นัรูปธุ์รรมั	พัร้อมัทำั�งกำ�ห่นัดร�ยละเอ่ยดในัก�รให่้บริก�รสำำ�ห่รับเจั้�ห่นั้�ทำ่�ในัก�รทำำ�ง�นัได้	

จั�กกรณ่ศก้ษั�ห่น่ัวยบรกิ�รทำ่�ใช้คู่์มัอ่ฯ	นั่�สำ�มั�รถุนัำ�ขั�นัติอนัก�รปฏิบัิติิก�รทำั�ง	9	ขั�นั	ไปปรับใช้ให้่ติรงกับบริบทำของห่น่ัวยตินั	
และในัช์มัชนัค์วรมัก่�รกระจั�ยแนัวทำ�งนั่�ให้่ห่น่ัวยง�นัเค์ร่อข่�ยทำร�บโดยทัำ�วกนัั	เพั่�อก�รส่ำงต่ิอและก�รช่วยเห่ล่อวยัร่์นัทำ่�ติั�งค์รรภ�
ไมั่พัร้อมัอย่�งค์รบวงจัร
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ก�รบูรณ�ก�รจััดระบบให่้บริก�รของโรงพัย�บ�ลสำำ�ห่รับผู้ประสำบปัญห่�ตัิ�งค์รรภ�ไมั่พัร้อมั	 ดำ�เนัินัก�รโดยทำ่มัสำห่วิช�ช่พั
ในัโรงพัย�บ�ล	ได้แก่	แพัทำย�	พัย�บ�ลวิช�ช่พั	นัักจัิติวิทำย�	และนัักสำังค์มัสำงเค์ร�ะห่�	ซี้�งทำำ�ง�นัในัแผนักติ่�ง	ๆ	ของโรงพัย�บ�ล	
อ�ทิำ	 กล์่มัง�นัผู้ป่วยนัอก/ฝ�กค์รรภ�/ผู้ป่วยในั/แผนักอ์บัติิเห่ติ์และฉี์กเฉิีนั	 ทัำ�งนั่�ข้�นัอยู่กับค์ว�มัพัร้อมัและเง่�อนัไขก�รจััดบริก�ร
ของแต่ิละโรงพัย�บ�ล	 ส่ำวนัท่ำมัสำห่วิช�ช่พันัอกโรงพัย�บ�ล	 ประกอบด้วยบ์ค์ล�กรจั�กสำำ�นัักง�นัพััฒนั�สัำงค์มัและค์ว�มัมัั�นัค์ง
ของมัน์ัษัย�	 บ้�นัพัักเด็กและค์รอบค์รัวจัังห่วัด	 พันัักง�นัอัยก�ร/ติำ�รวจั	 ค์รูห่ร่อบ์ค์ล�กรทำ�งก�รศ้กษั�	 และห่น่ัวยง�นัต่ิ�งๆ	
ทำ่�เก่�ยวข้องในัช์มัชนั	

ก�รจััดระบบให่้บริก�รของโรงพัย�บ�ลสำำ�ห่รับผู้ประสำบปัญห่�ตัิ�งค์รรภ�ไมั่พัร้อมั	 สำ่วนัให่ญ่ผู้ประสำบปัญห่�จัะถูุกสำ่งติ่อ
จั�กห่น่ัวยง�นัต่ิ�ง	 ๆ	 ทัำ�งภ�ยในัและภ�ยนัอกโรงพัย�บ�ลห่ร่อเข้�มั�รับบริก�รด้วยตินัเอง	 ทัำ�งน่ั�ม่ัก�รประสำ�นัสำ่งต่ิอข้อมูัล
ก�รประเมิันัอ�ย์ค์รรภ�/ผลอัลติร�ซี�วด�อ�ย์ค์รรภ�ของผู้ประสำบปัญห่�ท่ำ�เข้�มั�รับบริก�รศูนัย�พ้ั�งได้	 (OSCC)	 ห่ร่อเจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ� 
ศูนัย�พ้ั�งได้ดำ�เนิันัก�รประเมิันัอ�ย์ค์รรภ�/ผลอัลติร�ซี�วด�อ�ย์ค์รรภ�แบบค์รบวงจัรได้	

ก�รดำ�เนัินัง�นัติ�มัแนัวทำ�งก�รดูแลช่วยเห่ล่อห่ญิงติั�งค์รรภ�ไมั่พัร้อมั	ศูนัย�พั้�งได้	(OSCC)	ดังนั่�	

1.	 ซัีกประวัติิ	

2.	 ประเมิันัด้�นัก�ย/จิัติ/สัำงค์มั	

3.	 ก�รให่ก้�รปร้กษั�ทำ�งเล่อก	(Options	counselling)	ค์วรอธุ์บิ�ยขั�นัติอนัก�รให่ค้์ว�มัชว่ยเห่ล่อของโรงพัย�บ�ล
เพ่ั�อเป็นัข้อมูัลประกอบก�รตัิดสิำนัใจัทำ�งเล่อก	โดยดำ�เนิันัก�รติ�มัแนัวทำ�งก�รให่บ้ริก�รปร้กษั�ทำ�งเล่อกสำำ�ห่รับ
ห่ญิงตัิ�งค์รรภ�ไม่ัพัร้อมั	 เพ่ั�อให้่ก�รปร้กษั�ทำ�งเล่อก	 โดยเน้ันัสำร้�งค์ว�มัเช่�อมัั�นัว่�	 “ผู้ใช้บริก�รม่ัศักยภ�พัท่ำ�จัะ
แก้ปัญห่�ของตินัเองได้	 และเป็นัผู้ท่ำ�รู้เร่�องร�วในัช่วิติของตินัเองด่ท่ำ�ส์ำด”	 ผู้ให้่ก�รปร้กษั�จ้ังเพ่ัยงใช้ทัำกษัะ	
(โดยเฉีพั�ะทัำกษัะก�รฟังอย่�งใส่ำใจัและก�รสัำงเกติอ�รมัณ�ค์ว�มัรู้ส้ำกของผู้รับบริก�รท่ำ�ไม่ัได้บอกออกมั�เป็นัค์ำ�พูัด)	
และค์ว�มัรู้	รวมัทัำ�งข้อมูัลเพ่ั�อช่วยประกอบก�รตัิดสิำนัใจั	โดยไม่ัช่�นัำ�ก�รตัิดสิำนัใจั	เพ่ั�อพิัทัำกษั�สิำทำธิุ์ของผู้ใช้บริก�ร	
และรักษั�จัรรย�บรรณของผู้ประกอบวิช�ช่พั	ตัิวอย�่งเช่นั	กรณ่ท่ำ�ห่ญิงตัิ�งค์รรภ�ไม่ัพัร้อมัม่ัภ�วะเค์ร่ยด/วิติกกังวล	
ห่ร่อซ้ีมัเศร้�ค์วรจัะส่ำงพับจิัติแพัทำย�	

ผู้ใช้บริก�รในัร�ยท่ำ�ยังไม่ัตัิดสิำนัใจัทำ�งเล่อกในัวันัมั�รับก�รปร้กษั�	 ผู้ให้่ก�รปร้กษั�จัำ�เป็นัต้ิองขออน์ัญ�ติผู้ใช้บริก�ร 
ในัก�รติิดติ�มัต่ิอเน่ั�อง	(โทำรศัพัทำ�ติิดติ�มัผล/	ไลนั�ส่ำวนัตัิว)
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 ที่างเลือกท่ี่�ต้องตัดสินใจ
วัยร่์นัตัิ�งค์รรภ�ไม่ัพัร้อมัม่ัทำ�งเล่อกท่ำ�ต้ิองตัิดสิำนัใจั	3	ทำ�งเล่อกดังน่ั�

1. การตัง้ครรภ์ต่อ
• กรณ่ห่ญิงตัิ�งค์รรภ�ไม่ัพัร้อมั	 ไม่ัประสำบปัญห่�เร่�องท่ำ�อยู่อ�ศัยจัะได้รับก�รส่ำงต่ิอเข้�ระบบฝ�กค์รรภ�แม่ัวัยร่์นั

ของโรงพัย�บ�ล	ซ้ี�งจัะได้รับก�รบริก�รส์ำขภ�พัท่ำ�เป็นัมิัติรสำำ�ห่รับวัยร่์นั

• กรณ่ห่ญิงตัิ�งค์รรภ�ไม่ัพัร้อมั	ประสำบปัญห่�ท่ำ�อยูอ่�ศัย	เจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�ดำ�เนิันัก�รประสำ�นัเร่�องบ้�นัพัักรอค์ลอด	

เจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�ดำ�เนิันัก�รแนัะนัำ�ให้่ฝ�กค์รรภ�สำมัำ��เสำมัอ/ก�รค์์มักำ�เนิัดในัทัำ�งสำองกรณ่	 โดยม่ัก�รส่ำงต่ิอข้อมูัลท่ำ�เก่�ยวข้อง 
ของห่ญิงตัิ�งค์รรภ�ไม่ัพัร้อมั	 เพ่ั�อรับก�รดูแลจั�กค์ลินิักฝ�กค์รรภ�จันักระทัำ�งค์ลอด	 และเติร่ยมัค์ว�มัพัร้อมัทำ�งด้�นัส์ำขภ�พัและ
สำังค์มัในัลักษัณะโรงเร่ยนัพั่อแมั่	 อ�จัจััดกิจักรรมั	 “โรงเร่ยนัพั่อแมั่”	 โดยดำ�เนิันัง�นัเป็นัทำ่มัอันัประกอบด้วยพัย�บ�ลวิช�ช่พั
จั�กค์ลินิักนัมัแมั่	 ค์ลินิักฝ�กค์รรภ�	 กล์่มัง�นัเวชกรรมัสัำงค์มั	 นัักโภชนั�ก�ร	 นัักจัิติวิทำย�และนัักสัำงค์มัสำงเค์ร�ะห่�	 เพั่�อเติร่ยมั
ค์ว�มัพัร้อมัด้�นัสำ์ขภ�พั	 เช่นั	 ทำักษัะก�รเล่�ยงทำ�รก	 ก�รเล่�ยงลูกด้วยนัมัแมั่	 ก�รป้องกันัก�รติั�งค์รรภ�ซีำ��	 และด้�นัสำังค์มั	 เช่นั	
ก�รแจั้งเกิดโดยไมั่ระบ์ช่�อบิด�ในัสำูติิบัติรในักรณ่ทำ่�ฝ่�ยช�ยไมั่รับผิดชอบ	 แนัวทำ�งก�รศ้กษั�ติ่อก�รช่วยเห่ล่อด้�นัสำังค์มัอ่�นั	 ๆ	
ติ�มัสำภ�พัปัญห่�	ซี้�งค์วรพัิจั�รณ�เป็นัร�ยกรณ่ไป

หลังคลอุด้	เจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�ดำ�เนิันัก�รประเมิันัศักยภ�พัในัก�รดูแลลูกของแม่ัวัยร่์นั	ค์วรเน้ันัก�รค์์มักำ�เนิัดก้�งถุ�วรก่อนัจัำ�ห่น่ั�ย
ออกจั�กโรงพัย�บ�ลทำ์กร�ย

กรณ่แมั่วัยร์่นัห่ลังค์ลอด	2	ประเภทำ

1.	 แม่ัวัยร่์นัท่ำ�สำ�มั�รถุเล่�ยงดูลูกเองได้	ค์วรติิดติ�มัประเมิันัด้�นัก�ย/จิัติ/สัำงค์มั	

2.	 แม่ัวัยร่์นัท่ำ�ไม่ัต้ิองก�รเด็ก	ค์วรพิัจั�รณ�ส่ำงสำถุ�นัสำงเค์ร�ะห่�ชั�วค์ร�ว/ถุ�วร	ในักรณ่ท่ำ�แม่ัวัยร่์นัต้ิองก�รค์ว�มัช่วยเห่ล่อ 
ในัด้�นัอ่�นั	 ๆ	 ท่ำ�นัอกเห่น่ัอจั�กด้�นัส์ำขภ�พั	 ศูนัย�พ้ั�งได้จัะประสำ�นักับสำำ�นัักง�นัพััฒนั�สำังค์มัและค์ว�มัมัั�นัค์ง
ของมัน์ัษัย�ในัจัังห่วัด	 เพ่ั�อร่วมัประเมิันัสำภ�พัและพิัจั�รณ�ก�รให้่ค์ว�มัช่วยเห่ล่อท่ำ�เป็นัไปได้	 ในักรณ่ทำ่� 
ผู้มั�รับบริก�รไม่ัสำ�มั�รถุกลับไปอยู่ในัค์รอบค์รัว	 ช์มัชนั	 โรงเร่ยนัได้	 และต้ิองก�รค์ว�มัช่วยเห่ล่อในัด้�นัทำ่�พััก 
รอค์ลอดและห่ลังค์ลอด	ค์วรจัะประสำ�นัส่ำงต่ิอผู้ใช้บริก�รไปท่ำ�บ้�นัพัักเด็กและค์รอบค์รัวจัังห่วัด	ซ้ี�งจัะม่ัเจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�
ให้่ก�รดูแลและนัำ�ส่ำงติรวจัค์รรภ�ติ�มักำ�ห่นัด	ห่ลังค์ลอดห่�กไม่ัสำ�มั�รถุรับบ์ติรไปเล่�ยงได้	 เจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�บ้�นัพัักฯ 
จัะดำ�เนิันัก�รประสำ�นักับห่น่ัวยง�นัท่ำ�เก่�ยวข้อง	เพ่ั�อให้่ได้รับก�รช่วยเห่ล่อท่ำ�เห่มั�ะสำมั
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2. กรณ่เลือกการยุติการตัง้ครรภ์ 

โรงพัย�บ�ลจัะพิัจั�รณ�ให้่บริก�รยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�ติ�มัเกณฑ์�ท่ำ�กำ�ห่นัดไว้	

• กรณ่อุายุครรภ์ น้อุยกว่าหรือุเท่ี่ากับ 12 สัุปด้าห์ ควรให้บริการยุติการตั�งครรภ์ท่ี่�โรงพยาบาล
หมิายเหตุ ก�รให้่บริก�รยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�ท่ำ�โรงพัย�บ�ลสัำงกัดสำำ�นัักง�นัปลัดกระทำรวงสำ�ธุ์�รณส์ำขข้�นัอยู่กับค์ว�มัพัร้อมัและเง่�อนัไขก�รจััดบริก�ร

ของแติ่ละโรงพัย�บ�ล

• กรณ่อุายุครรภ์มิากกว่า 12-24 สัุปด้าห์ ควรด้ำาเนินการสุ่งต่อุเครือุข่ายบริการ/RSA

 ทัำ�งน่ั�ผู้ใช้บริก�รท่ำ�ต้ิองก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�และเข้�เกณฑ์�ติ�มัข้อกฎห่มั�ย	นัักสัำงค์มัสำงเค์ร�ะห่�จัะช่�แจังให้่ผู้ใช้บริก�ร	
ผู้ปกค์รอง	 ห่ร่อญ�ติิทำร�บ	 กรอกแบบฟอร�มัขอรับบริก�ร	 และเชิญค์ณะกรรมัก�รศูนัย�พ้ั�งได้ห่ร่อท่ำมัสำห่วิช�ช่พั
ประช์มัท่ำมั	เพ่ั�อพิัจั�รณ�ให้่บริก�ร	ซ้ี�งก�รพิัจั�รณ�ลงค์ว�มัเห็่นัของท่ำมัในัก�รประช์มัท่ำมั	จัำ�แนักได้ดังน่ั�

• กรณ่เข้าเกณฑ์์ข้อุกฎหมิายท่ี่�กำาหนด้	ท่ำมัสำห่วิช�ช่พัลงค์ว�มัเห็่นั	เพ่ั�อให้่บริก�รยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�ท่ำ�ปลอดภัย	
ห่ร่อในับ�งกรณ่ท่ำมัสำห่วิช�ช่พัลงค์ว�มัเห็่นัยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�	แต่ิขอส่ำงต่ิอเค์ร่อข่�ยบริก�ร/RSA	เน่ั�องจั�ก
เกินัศักยภ�พัในัก�รให้่บริก�ร	โดยจััดทำำ�ใบส่ำงตัิวให้่ผู้ใช้บริก�รไปรับบริก�รต่ิอไปติ�มัค์ว�มัเห่มั�ะสำมั

• กรณ่ไม่ิเข้าตามิเกณฑ์์ข้อุกฎหมิายท่ี่�กำาหนด้	แต่ิผู้ใช้บริก�รแจ้ังค์ว�มัประสำงค์�ห่ร่อต้ิองก�รจัะยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�	
จัะพิัจั�รณ�ส่ำงต่ิอเค์ร่อข่�ยให้่บริก�ร/RSA	ติ�มัอ�ยค์์รรภ�ต่ิอไป	ผู้รับบริก�รท่ำ�ต้ิองก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�	แต่ิ
ไม่ัสำ�มั�รถุยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�ได้	เน่ั�องจั�กอ�ยค์์รรภ�เกินั	24	สัำปด�ห่�	นัักสัำงค์มัสำงเค์ร�ะห่�จัะให้่ข้อมูัลเพิั�มัเติิมั	
ห่�กผู้ใช้บริก�รตัิ�งค์รรภ�ต่ิอและไม่ัสำ�มั�รถุกลับไปอยู่ในัค์รอบค์รัว	 ช์มัชนั	โรงเร่ยนัได้	 ให้่ประสำ�นัส่ำงต่ิอ
ค์ว�มัช่วยเห่ล่อท่ำ�บ้�นัพัักเด็กและค์รอบค์รัวจัังห่วัด	ควรเนน้การด้แูลอุยา่งต่อุเนื�อุงที่กุราย เช่น โที่รศึพัท์ี่
ติด้ตามิผล ทัี่�งในกรณ่ท่ี่�ยุติการตั�งครรภ์ หรือุตั�งครรภ์ต่อุ ให้การปรึกษาเรื�อุงการคุมิกำาเนิด้ เพื�อุป้อุงกัน
การตั�งครรภ์ซ้ำำ�าทุี่กราย

หลังยุติการตั�งครรภ์	ค์วรติิดติ�มัผลและประเมิันัผู้ใช้บริก�รดังน่ั�

1.	 ผลก�รรักษั�/อ�ก�รข้�งเค่์ยง

2.	 ก�รดูแลตินัเอง/ก�รป้องกันัตัิวเอง

3.	 ฟ้�นัฟูสำภ�พัจิัติใจั/ค์ว�มัรู้ส้ำกท่ำ�ยังค์งค้์�ง

4.	 ก�รดำ�เนิันัช่วิติ/ก�รกลับสู่ำค์รอบค์รัวและสัำงค์มั

3. กรณ่ยังไม่ตัดสิำนใจั ค์วรเน้ันัก�รดูแลอย่�งต่ิอเน่ั�องท์ำกร�ย	เช่นั	โทำรศัพัทำ�ติิดติ�มัผล	
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 บุที่ท่ี่� 6
การสำนับสำนุนจัากหน่วยงานท่่ี่เก่่ยวข�อง 
ครอบครัว และชุมชนในการดูแลแม่วัยรุ่น 
แบบครบวงจัร

ความสำำาคัญ
ก�รแกไ้ขปัญห่�ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวยัร่์นัจัะไมัส่ำ�มั�รถุบรรล์ผลในัทำศิทำ�งทำ่�ด่ข้�นัไดเ้ลยห่�กไม่ัได้รับก�รสำนัับสำน์ันัจั�กห่นัว่ยง�นั

ทำ่�เก่�ยวข้อง	 ค์รอบค์รัวและช์มัชนัอย่�งค์รบวงจัร	 โดยท์ำกภ�ค์สำ่วนัม่ับทำบ�ทำทำ่�สำำ�ค์ัญแติกติ่�งกันัไป	 ทำั�งบทำบ�ทำห่นั้�ทำ่�ของ
ห่นั่วยง�นัทำ่�เก่�ยวข้องภ�ยใติ้พัระร�ชบัญญัติิก�รป้องกันัและแก้ไขปัญห่�ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นั	 พั.ศ.	 2559	 และบทำบ�ทำห่นั้�ทำ่�
ของค์รอบค์รัว	ช์มัชนั	และภ�ค์ประช�สำังค์มั	ซี้�งอยู่ใกล้ชิดกับประช�กรวัยร์่นั	

 บที่บาที่หน�าท่่ี่ของหน่วยงานท่่ี่เก่่ยวข�องภายใต� พั.ร.บ.การป้องกัน
และแก�ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น พั.ศึ. 2559

ด�านการจััดสำวัสำดิการสัำงคมท่่ี่เก่่ยวข�อง โดยกระที่รวงการพััฒนาสัำงคมและความม่ันคงของมนุษย์
• ส่ำงเสำริมัสำนัับสำน์ันัสำภ�เด็กและเย�วชนัในัระดับต่ิ�ง	ๆ

• ส่ำงเสำริมัสำนัับสำน์ันันัโยบ�ยของรัฐและห่น่ัวยง�นัของเอกชนัท่ำ�เก่�ยวข้อง

• ก�รฝึกอ�ช่พั

• ก�รจััดห่�ค์รอบค์รัวทำดแทำนั

ด�านการดำาเนินการของสำถานบริการสุำขภาพัในการป้องกันและแก�ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น 
โดยกระที่รวงสำาธารณสุำข

• ก�รให้่ข้อมูัลข่�วสำ�รและค์ว�มัรู้ด้�นัอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�อย่�งถูุกต้ิองและเพ่ัยงพัอแก่ผู้รับบริก�รซ้ี�งเป็นัวัยร่์นั	
เพ่ั�อก�รแก้ไขปัญห่�และก�รตัิดสิำนัใจัใช้บริก�รต่ิ�ง	ๆ

• ก�รให้่ก�รปร้กษั�ท่ำ�เก่�ยวข้องแก่ผู้รบับริก�รอย�่งเห่มั�ะสำมัทัำ�งในัด้�นัข้อมูัลค์ว�มัรู้	และวัยร่์นัสำ�มั�รถุตัิดสิำนัใจัเองได้

• ก�รให้่บริก�รอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�ท่ำ�เกิดจั�กก�รตัิดสิำนัใจัของวัยร่์นัและเป็นัไปติ�มัห่ลักปฏิิบัติิก�ร
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ด�านการดำาเนินการของสำถานประกอบการ โดยกระที่รวงแรงงาน
• ก�รจััดให้่ม่ัข้อมูัลข่�วสำ�รและค์ว�มัรู้เก่�ยวกับก�รป้องกันัและแก้ไขปัญห่�ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นั

• สำถุ�นัประกอบก�รท่ำ�ม่ัลูกจ้ั�งจัำ�นัวนั	200	ค์นัข้�นัไปต้ิองจััดให้่ม่ัพัย�บ�ลประจัำ�ทำำ�ห่น้ั�ท่ำ�

• ให้่ก�รปร้กษั�และแก้ไขปัญห่�

• ม่ัก�รจััดกิจักรรมัสำนัับสำน์ันัเพั่�อให้่เกิดก�รเข้�ถุ้งบริก�รจั�กสำถุ�นับริก�รทัำ�งในัด้�นัก�รให่้ก�รปร้กษั�	 ห่ร่อ	
ก�รให้่บริก�รอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธุ์�์	และ	เข้�สู่ำระบบก�รส่ำงต่ิอไปยัง	ห่น่ัวยง�นัอ่�นัท่ำ�เก่�ยวข้อง

ด�านการดำาเนินการของสำถานศึึกษา โดยกระที่รวงศึึกษาธิการ
• ก�รจััดก�รเร่ยนัก�รสำอนัเร่�องเพัศวิถุ่ศ้กษั�และทัำกษัะช่วิติท่ำ�เห่มั�ะสำมัในัแต่ิละช่วงวัยของนัักเร่ยนั/นัักศ้กษั�

• จััดห่�และพััฒนั�ผู้สำอนัให้่ม่ัค์ว�มัรู้ค์ว�มัสำ�มั�รถุในัก�รจััดก�รเร่ยนัก�รสำอนั

• ให้่สำถุ�นัศ้กษั�ในัระดับอ์ดมัศ้กษั�ม่ัก�รพััฒนั�ก�รเร่ยนัก�รสำอนัวิช�ดังกล่�วโดยค์ณะห่ร่อแผนักท่ำ�เก่�ยวข้อง

• ม่ัแนัวปฏิิบัติิอันัชัดเจันัท่ำ�เปิดโอก�สำให้่วัยร่์นัม่ัโอก�สำศ้กษั�ต่ิอ	รวมัทัำ�งระบบก�รดูแลส่ำงต่ิอห่น่ัวยง�นัท่ำ�เก่�ยวข้อง

แนวที่างช่วยเหลือแม่วัยรุ่นของกรมกิจัการเด็กและเยาวชน กระที่รวงการพััฒนาสำังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์

กระทำรวงก�รพััฒนั�สัำงค์มัและค์ว�มัมัั�นัค์งของมัน์ัษัย�	ม่ัห่นัว่ยง�นัในัพ่ั�นัท่ำ�	ให้่ก�รช่วยเห่ล่อติ�มัมั�ติรฐ�นัก�รบริก�รสำวัสำดิก�ร
แมั่วัยร์่นั	(เฉีพั�ะค์นัไทำย)	กรณ่ค์นัติ่�งช�ติิจัะสำ�มั�รถุช่วยเห่ล่อได้เป็นัสำิ�งของ	เช่นั	ผ้�อ้อมั	ของใช้ทำ่�จัำ�เป็นัสำำ�ห่รับทำ�ร�กแรกเกิด	
เป็นัติ้นั	ติ�มัแผนัภูมัิทำ่�	7	และมั่แนัวทำ�งดำ�เนัินัง�นั	ดังนั่�

บทำบ�ทำห่นั้�ทำ่�ของบ้�นัพัักเด็กและค์รอบค์รัว	(กรณ่ศ้กษั�จั�กบ้�นัพัักเด็กสำมั์ทำรปร�ก�ร)

1.	 ลงพ่ั�นัท่ำ�เย่�ยมับ้�นั	

2.	 ค์รัวเร่อนัท่ำ�ม่ัลูกห่ล�นัห่ล�ยค์นั	ทำ�งกระทำรวงฯ	มัอบเงินัสำงเค์ร�ะห่�เด็กในัค์รอบค์รัวย�กจันั	1,000	บ�ทำต่ิอค์นั	
และห่�กค์รอบค์รัวย�กจันั	 แต่ิต้ิองดูแลลูกห่ล�นัถุ้งสำ�มัค์นัจัะได้ค์รั�งละ	 3,000	 บ�ทำ	 เป็นัจัำ�นัวนั	 3	 ค์รั�งต่ิอปี	
เงินัช่วยเห่ล่อน่ั�เป็นัส่ำวนัท่ำ�นัอกเห่น่ัอจั�กเงินัอ์ดห่น์ันัเด็กแรกเกิด	 โดยทำ�งบ้�นัพัักเด็กฯ	 ลงพ่ั�นัท่ำ�เพ่ั�อประเมิันั
เป็นัระยะและดูว่�ม่ัพััฒนั�ก�รด้�นัก�รง�นัอ�ช่พัห่ร่อไม่ั	 (เงินัสำงเค์ร�ะห่�น่ั�จัะได้รับเป็นัประจัำ�จันักว่�เด็กจัะม่ั 
อ�ย์ค์รบ	18	ปี)	

3.	 ห่�กม่ัลูกห่ล�นัห่ล�ยค์นั	แล้วเด็กแรกเกิดไม่ัได้รับก�รเล่�ยงดู	ทำ�งกระทำรวงฯ	จัะสำงเค์ร�ะห่�	โดยนัำ�มั�ท่ำ�บ้�นัพัักเด็กฯ	
ห่ร่ออ�จัพิัจั�รณ�ให้่ห่น่ัวยง�นัรัฐรับไปดูแล	 ติ�มัปกติิบ้�นัพัักเด็กฉ์ีกเฉิีนัจัะรับเด็กไว้ได้ไม่ัเกินัสำ�มัเด่อนั	
จั�กนัั�นัต้ิองส่ำงต่ิอไปยังสำถุ�นัสำงเค์ร�ะห่�	 เช่นั	 บ้�นัเด็กอ่อนัรังสิำติ	 ห่ลังจั�กระยะเวล�ห่น้ั�งปีเด็กจ้ังจัะถูุกรับเป็นั
เด็กในัค์ว�มัดูแลของรัฐ	

4.	 รับค้์์มัค์รองแม่ัและลูก	ดูแลติลอดจันัค์ลอด	

5.	 ประสำ�นัส่ำงต่ิอศูนัย�ฝึกอ�ช่พัสำติร่ภ�ค์กล�งห่�กแม่ัวัยร่์นัต้ิองก�รฝึกอ�ช่พั	ช่องทำ�งก�รรับเร่�อง:	
•	 อ�สำ�สำมััค์รพััฒนั�สัำงค์มัและค์ว�มัมัั�นัค์งของมัน์ัษัย�ประจัำ�ห่มู่ับ้�นั	 (อพัมั.)	 ห่ร่อผู้ให่ญ่บ้�นัทำำ�ห่น้ั�ท่ำ�

ลงสำำ�รวจัค์นัในัพ่ั�นัท่ำ�	
•	 โทำรสำ�ยด่วนั	1300	ศูนัย�ช่วยเห่ล่อสัำงค์มัห่ร่อแจ้ังโดยติรง
•	 เจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�บ้�นัพัักเด็ก
•	 ประสำ�นักับพ่ั�นัท่ำ�	(อบติ.	ห่ร่อเทำศบ�ล)	
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แผู้นภูมิท่่ี่ 7: บที่บาที่ของกระที่รวงการพััฒนาสัำงคมและความม่ันคงของมนุษย์

ให้ความช่วยเหลือ ให้สถานท่ีพักพิงช่ัวคราวคุ้มครองสวัสดิภาพ

บ้านพักเด็กและเยาวชน

เสริมพลัง

สุขภาพ (สธ.)

อาชีพ (แรงงาน)

การศึกษา (ศธ.)

ทางกฎหมาย

ดานการเงิน
เงินสงเคราะห เงินอุดหนุน
ตามนโยบาย / ระเบียบ

เย่ียมบาน

สงคืนครอบครัว หาครอบครัวอุปถัมถ

ติดตามประเมิน
ความพรอมกอนจําหนาย

สงสังคมสงเคราะห
จังหวัด

ทารุณกรรม อาชญากรรม

• สารเสพติด
• การคามนุษย ดูแลโดย
 มิจฉาชีพ
• การคาประเวณี

• การกระทํารุนแรง
 ในครอบครัว
• การคาประเวณี
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 บที่บาที่ของกระที่รวงศึึกษาธิการ

สำถานศึึกษา 
1.	 จััดให้่ม่ัระบบดูแลช่วยเห่ล่อนัักเร่ยนัในัสำถุ�นัศ้กษั�

2.	 มัอบห่มั�ยค์รูผู้รับผิดชอบในัก�รดำ�เนิันัง�นัระบบดูแลช่วยเห่ล่อนัักเร่ยนั

3.	 จััดให้่ม่ัก�รสำอนัเพัศวิถุ่ศ้กษั�ในัโรงเร่ยนั
3.1	 ก�รนัำ�ห่ลักสูำติรเพัศวิถุ่ศ้กษั�ไปใช้
3.2	 ก�รอบรมัค์รูสำอนัเพัศวิถุ่ศ้กษั�

4.	 สำร้�งค์ว�มัติระห่นััก	 ค์ว�มัรู้ค์ว�มัเข้�ใจัให้่กับค์รูและบ์ค์ล�กร	 เพ่ั�อร่วมักันัแสำวงห่�แนัวทำ�งในัก�รป้องกันัและ
แก้ไขปัญห่�ก�รม่ัเพัศสัำมัพัันัธุ์�ก่อนัวัยอันัค์วรและก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยเร่ยนั

5.	 จััดกิจักรรมัเสำริมัสำร้�งทัำกษัะช่วิติให้่แก่นัักเร่ยนั	

6.	 สำร้�งค์ว�มัเข้�ใจั	ค์ว�มัติระห่นัักกับค์รอบค์รัว	ช์มัชนั	ให้่ม่ัส่ำวนัร่วมัในัก�รป้องกันั	ช่วยเห่ล่อและแก้ไขปัญห่�	

7.	 สำร้�งเค์ร่อข่�ยค์ว�มัร่วมัม่ัอของกล่์มัต่ิ�ง	ๆ	ในัช์มัชนั

สำำานักงานศึึกษาธิการจัังหวัดและสำำานักงานเขตพ้ืันท่่ี่การศึึกษา
1.	 สำร้�งค์ว�มัติระห่นัักให้่ผู้บริห่�รสำถุ�นัศ้กษั�และบ์ค์ล�กรในัสัำงกัดเห็่นัถุ้งค์ว�มัสำำ�คั์ญของปัญห่�ก�รตัิ�งค์รรภ�

ในัวัยเร่ยนั

2.	 พััฒนั�ระบบข้อมูัลสำ�รสำนัเทำศให้่สำะท้ำอนัถุ้งจัำ�นัวนัสำถุ�นัศ้กษั�กล่์มัเส่ำ�ยงและกล่์มัท่ำ�เป็นัปัญห่�	 เพ่ั�อนัำ�ไปสู่ำ
ก�รพััฒนั�ส่ำงเสำริมัและก�รปรับปร์งแก้ไข

3.	 พััฒนั�ค์รูผู้สำอนัสำ�ระก�รเร่ยนัรู้เพัศวิถุ่ศ้กษั�ให้่ม่ัทัำกษัะและเทำค์นิัค์วิธุ่์ก�รจััดก�รเร่ยนัรู้เพัศวิถุ่ศ้กษั�ได้ 
อย่�งม่ัประสิำทำธิุ์ภ�พั

4.	 สำนัับสำน์ันัส่ำงเสำริมันิัเทำศติิดติ�มัให้่ก�รปร้กษั�	แนัะนัำ�	และประเมิันัผลก�รพััฒนั�ก�รจััดก�รเร่ยนัรู้เพัศวิถุ่ศ้กษั�
แก่สำถุ�นัศ้กษั�อย่�งต่ิอเน่ั�องสำมัำ��เสำมัอ

5.	 พััฒนั�ค์ว�มัร่วมัม่ัอจั�กห่น่ัวยง�นัภ�ค์รัฐและภ�ค์เอกชนั	ให้่ร่วมัเป็นัเค์ร่อข่�ยก�รดำ�เนิันัง�นั	เพ่ั�อพััฒนั�ส่ำงเสำริมั
ก�รจััดก�รเร่ยนัรู้เพัศวิถุ่ศ้กษั�

6.	 รณรงค์�ให้่สำถุ�นัศ้กษั�ดำ�เนิันัก�รจััดโค์รงก�รและกิจักรรมั	 เพ่ั�อเสำริมัสำร้�งทัำกษัะช่วิติ	 เน้ันัก�รพััฒนั�ค์์ณภ�พั
ผู้เร่ยนัให้่แก่นัักเร่ยนัท์ำกค์นัอย่�งเป็นัรูปธุ์รรมั

7.	 พััฒนั�แนัวทำ�งก�รเสำริมัสำร้�งภูมิัค้์์มักันัให้่แก่นัักเร่ยนัด้วยรูปแบบและวิธุ่์ก�รท่ำ�ห่ล�กห่ล�ย	สำ�มั�รถุป้องกันัและ
แก้ไขปัญห่�พัฤติิกรรมัก�รม่ัเพัศสัำมัพัันัธุ์�ก่อนัวัยอันัค์วรได้อย่�งชัดเจันั

8.	 กำ�กับ	ติิดติ�มั	และประเมิันัผลก�รดำ�เนิันัง�นัเสำริมัสำร้�งภูมิัค้์์มักันัให้่แก่นัักเร่ยนัอย่�งต่ิอเน่ั�อง

9.	 จััดกิจักรรมัแลกเปล่�ยนัเร่ยนัรู้และสำร์ปบทำเร่ยนัจั�กค์ว�มัสำำ�เร็จั	รวมัทัำ�งเผยแพัร่ประช�สัำมัพัันัธุ์�ข้อมูัลก�รดำ�เนิันัง�นั 
ของสำถุ�นัศ้กษั�ท่ำ�ม่ับทำเร่ยนัจั�กค์ว�มัสำำ�เร็จัอย่�งกว้�งขว�ง
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ด�านการส่ำงเสำริมสำนับสำนุนการส่ำงเสำริมการศึึกษาต่อ
1.	 สำถุ�นัศ้กษั�พิัจั�รณ�ให้่แม่ัวัยร่์นัได้ม่ัโอก�สำเร่ยนัจันัจับห่ลักสูำติรก�รศ้กษั�ภ�ค์บังคั์บห่ร่อก�รศ้กษั�ขั�นัพ่ั�นัฐ�นั	

โดยสำถุ�นัศ้กษั�ย่ดห่ย์่นัในัวิธุ่์ก�รจััดก�รเร่ยนัรู้สำำ�ห่รับเด็กกล่์มัน่ั�	 อ�จัทำำ�แผนัก�รเร่ยนัรู้เฉีพั�ะบ์ค์ค์ลทำ่�ม่ั
ค์ว�มัห่ล�กห่ล�ยในัก�รจััดก�รเร่ยนัรู้ให้่เห่มั�ะสำมักับสำภ�พัของผู้เร่ยนั	 และมัอบห่มั�ยค์รูรับผิดชอบ
ให้่ก�รปร้กษั�และติิดติ�มัเป็นัระยะ	โดยม่ัทำ�งเล่อกดังต่ิอไปน่ั�	

• เร่ยนัในัสำถุ�นัศ้กษั�เดิมั	ค์รูห่�วิธุ่์จััดก�รเร่ยนัรู้เพ่ั�อช่วยเห่ล่อนัักเร่ยนั
1)	 เร่ยนัรู้ด้วยตินัเอง	(Self-Learning)
2)	 	เร่ยนัให่ม่ั	(ซีำ��ชั�นั)	ในัปีก�รศ้กษั�ต่ิอไป

• ย้�ยท่ำ�เร่ยนัให่ม่ั	
1)	 สำถุ�นัศ้กษั�เดิมัอำ�นัวยค์ว�มัสำะดวกในัก�รส่ำงต่ิอ	
2)	 สำถุ�นัศ้กษั�ให่ม่ัอำ�นัวยค์ว�มัสำะดวกในัก�รรับย้�ย

• ศ้กษั�ต่ิอก�รศ้กษั�นัอกระบบ
• ศ้กษั�ต่ิอสำ�ยอ�ช่พั
• ศ้กษั�ต่ิอติ�มัอัธุ์ย�ศัย

2.	 สำำ�นัักง�นัศ้กษั�ธิุ์ก�รจัังห่วัดและสำำ�นัักง�นัเขติพ่ั�นัท่ำ�ก�รศ้กษั�
• สำนัับสำน์ันัให้่สำถุ�นัศ้กษั�ม่ันัักจิัติวิทำย�ประจัำ�โรงเร่ยนั
• ส่ำงเสำริมัให้่สำถุ�นัศ้กษั�ดำ�เนิันัก�รจััดก�รศ้กษั�ทำ�งเล่อก	(Alternative	Education	Program)
• เป็นัท่ำ�ปร้กษั�ให้่ค์ำ�แนัะนัำ�และช่วยประสำ�นัค์ว�มัร่วมัม่ัอกับห่น่ัวยง�นัภ�ค์รัฐและภ�ค์เอกชนัท่ำ�เก่�ยวข้อง	

เพ่ั�อให้่ค์ว�มัช่วยเห่ล่อสำถุ�นัศ้กษั�
• เร่งรัดติิดติ�มัและร�ยง�นัข้อมูัลผลก�รให้่ค์ว�มัดูแลช่วยเห่ล่อและค้์์มัค์รองนัักเร่ยนัท่ำ�ประสำบปัญห่�

แก่ห่น่ัวยง�นัท่ำ�เก่�ยวข้อง
• สำำ�นัักง�นัศ้กษั�ธิุ์ก�รจัังห่วัดร�ยง�นัให้่สำำ�นัักง�นัค์ณะกรรมัก�รก�รศ้กษั�เอกชนัและสำำ�นัักง�นัปลัด

กระทำรวงศ้กษั�ธิุ์ก�ร	 ส่ำวนัสำำ�นัักง�นัเขติพ่ั�นัท่ำ�ก�รศ้กษั�ร�ยง�นัให้่ค์ณะกรรมัก�รศ้กษั�ขั�นัพ่ั�นัฐ�นัทำร�บ
เป็นัระยะ

3.	 สำำ�นัักง�นัค์ณะกรรมัก�รก�รศ้กษั�เอกชนั	 สำำ�นัักง�นัปลัดกระทำรวงศ้กษั�ธุ์ิก�รและสำำ�นัักง�นัค์ณะกรรมัก�ร
ก�รศ้กษั�ขั�นัพ่ั�นัฐ�นั

• สำนัับสำน์ันังบประมั�ณห่ร่อส่ำ�อและก�รช่วยเห่ล่อเป็นักรณ่พิัเศษัสำำ�ห่รับโรงเร่ยนัท่ำ�จััดโค์รงก�รช่วยเห่ล่อ
นัักเร่ยนักล่์มัเป้�ห่มั�ยให้่ได้ศ้กษั�ต่ิอจันัจับห่ลักสูำติร

• สำนัับสำน์ันัห่ลกัสูำติรสำำ�ห่รบัแม่ัวัยร่์นัท่ำ�เป็นัห่ลกัสูำติรยด่ห่ย์น่ัม่ัลกัษัณะห่ล�กห่ล�ยเห่มั�ะสำมักบัระดบัก�รศ้กษั�

การุ่ส�งเสริุ่มการุ่เล้่ยงลูกด้วัยนมแม�
สำถุ�นัศ้กษั�จััดเติร่ยมัห้่องห่ร่ออำ�นัวยค์ว�มัสำะดวกสำำ�ห่รับแม่ัวัยร่์นัในัก�รบ่บเก็บนัำ��นัมัและแนัะนัำ�ก�รจััดเก็บให้่ถูุกต้ิอง

การุ่ส�งเสริุ่มการุ่ปีรุ่ะกอบุอาช่พ
สำถุ�นัศ้กษั�ให้่ก�รปร้กษั�และข้อเสำนัอแนัะถูุกต้ิอง	ชัดเจันั	เกิดผลท่ำ�ด่ต่ิอช่วิติและอนั�ค์ติของนัักเร่ยนัอย่�งเต็ิมัศักยภ�พั
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บที่บาที่หน�าท่่ี่ของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสัำงคม

การสำร�างเสำริมการม่ส่ำวนร่วมของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสัำงคม
ก�รดูแลช่วยเห่ล่อแม่ัวัยร่์นั	ลูก	และค์รอบค์รัวให้่สำ�มั�รถุดำ�เนิันัช่วิติในัสัำงค์มัได้อย่�งปกติิส์ำขและม่ัส์ำขภ�พัด่	สำร้�งค์รอบค์รัว

เข้มัแข็งด้วยตินัเองอย่�งเต็ิมัศักยภ�พัทำ่�พั้งจัะเป็นันัั�นัสำ�มั�รถุดำ�เนัินัก�รให่้บรรล์เป้�ห่มั�ยได้ด้วยก�รสำร้�งก�รมั่สำ่วนัร่วมั
ของค์รอบค์รวัดั�งเดมิัของทำั�งฝ่�ยห่ญงิและฝ่�ยช�ย	รวมัทำั�งชม์ัชนัผ่�นัก�รทำำ�ง�นัของภ�ค่์เค์รอ่ข่�ยทำ่�เอ่�อต่ิอก�รเสำรมิัสำร้�งสำข์ภ�พั
แม่ัวัยร่์นัและค์รอบค์รัว	ซ้ี�งเป็นัภ�ค่์เค์ร่อข่�ยท่ำ�เกิดจั�กค์ว�มัร่วมัม่ัอขององค์�กรด้�นัส์ำขภ�พัและสัำงค์มัอันัประกอบด้วย	องค์�กร/
ชมัรมัในัช์มัชนั	 ค์รอบค์รัวดั�งเดิมัของแมั่วัยร่์นัและสำ�ม่ั	 อ�สำ�สำมััค์รสำ�ธุ์�รณส์ำข	 (อสำมั./อสำสำ.)	 อ�สำ�สำมััค์รพััฒนั�สำังค์มัและ 
ค์ว�มัมัั�นัค์งของมัน์ัษัย�ประจัำ�ห่มู่ับ้�นั	(อพัมั.)โรงพัย�บ�ลส่ำงเสำริมัส์ำขภ�พัติำ�บล	(รพั.สำติ.)	ศูนัย�พััฒนั�ค์รอบค์รัว	องค์�ก�รบริห่�รส่ำวนัติำ�บล	
(อบติ.)	 โรงเร่ยนัห่ร่อสำถุ�นัศ้กษั�	 ห่น่ัวยง�นัพััฒนั�สัำงค์มัและค์ว�มัมัั�นัค์งของมัน์ัษัย�ในัพ่ั�นัท่ำ�	 ห่ร่อองค์�กรอิสำระท่ำ�เก่�ยวข้อง	 
เค์ร่อข่�ยเห่ล่�น่ั�จัะทำำ�ง�นัเช่�อมัโยงซ้ี�งกันัและกันั	และทำำ�ง�นัเช่�อมัโยงกับระบบก�รทำำ�ง�นัของโรงพัย�บ�ลท่ำ�ให้่ก�รดูแลแม่ัวัยร่์นั	
ผ่�นัก�รประสำ�นัง�นัของระบบและช่องทำ�งก�รติิดติ่อส่ำ�อสำ�รทำ่�ม่ัประสำิทำธิุ์ภ�พั	 โดยม่ัเป้�ห่มั�ยเพั่�อค้์นัห่�อ์บัติิก�รณ�ของ 
แม่ัวัยร่์นัตัิ�งค์รรภ�	 สำนัับสำน์ันัให้่แม่ัวัยร่์นัมั�ฝ�กค์รรภ�ให้่เร็วท่ำ�ส์ำด	 ประสำ�นัง�นัเพ่ั�อให้่เกิดก�รดูแลท่ำ�ต่ิอเน่ั�องระห่ว่�งโรงพัย�บ�ล
กับค์รอบค์รัวแม่ัวัยร่์นั	 ติิดติ�มัก�รว�งแผนัค์รอบค์รัวให้่ม่ัประสิำทำธิุ์ภ�พั	 สำนัับสำน์ันัก�รปรับตัิวต่ิอบทำบ�ทำก�รเป็นัแม่ั	 
และก�รประคั์บประค์องช่วยเห่ล่อติ�มัค์ว�มัจัำ�เป็นัท่ำ�สำอดค์ล้องกับค์ว�มัต้ิองก�รของแม่ัวัยร่์นัและค์รอบค์รัว	เพ่ั�อให้่แม่ัวัยร่์นัและ
ค์รอบค์รัวม่ัศักยภ�พัท่ำ�จัะสำ�มั�รถุดำ�รงค์ว�มัเป็นัค์รอบค์รัวอยูใ่นัสัำงค์มัได้อย่�งม่ัค์ว�มัส์ำข	

ลกัษัณะก�รทำำ�ง�นัของเค์รอ่ข่�ยช์มัชนัทำ่�เอ่�อต่ิอก�รสำร้�งเสำริมัสำข์ภ�พัแม่ัวยัร์น่ัและค์รอบค์รัวดงัทำ่�กล่�วมั�เบ่�องต้ินัสำ�มั�รถุ
แบ่งออกเป็นั	8	ด้�นัห่ลัก	ดังนั่�

1. ด้้านการป้อุงกันปัญหาและเฝ้าระวัง	 ได้แก่	 ก�รให้่ค์ว�มัรู้เร่�องเพัศวิถุ่ศ้กษั�	 อนั�มััยก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�	 และ
ก�รค์์มักำ�เนิัดท่ำ�ม่ัประสิำทำธิุ์ภ�พั	 เพ่ั�อเฝ้�ระวังและป้องกันัปัญห่�ร่วมักันั	 เช่นั	 โรค์ติิดเช่�อทำ�งเพัศสำัมัพัันัธุ์�	
ก�รตัิ�งค์รรภ�ไม่ัพัร้อมัซีำ��	ค์รอบค์รัวแติกแยก	ลูกถูุกทำอดทิำ�ง	

2. ด้้านการศึึกษา	 แม่ัวัยร่์นัส่ำวนัให่ญ่ยังอยู่ในัระบบก�รศ้กษั�	 เม่ั�อตัิ�งค์รรภ�ย่อมัส่ำงผลกระทำบต่ิอก�รเร่ยนัและ
โอก�สำทำ�งก�รศ้กษั�	ดังนัั�นัโรงเร่ยนัห่ร่อสำถุ�นัศ้กษั�ค์วรม่ัมั�ติรก�รให้่ค์ว�มัช่วยเห่ล่อท่ำ�เห่มั�ะสำมัและสำอดค์ล้อง
กับค์ว�มัต้ิองก�รของแมั่วัยร่์นัและค์รอบค์รัว	 เช่นั	 ก�รให่้ก�รปร้กษั�แนัะแนัว	 ให้่โอก�สำแม่ัวัยร่์นัสำ�มั�รถุ
พัักก�รเร่ยนัได้	เปิดโอก�สำให้่กลับมั�เร่ยนัต่ิอห่ลังค์ลอดบ์ติรเม่ั�อสำภ�พัร่�งก�ยและจิัติใจัพัร้อมั	ประสำ�นัส่ำงต่ิอไป
ศ้กษั�ท่ำ�อ่�นัติ�มัท่ำ�แม่ัวัยร่์นัและค์รอบค์รัวร้องขอ	 เปิดโอก�สำให้่นัักเร่ยนัท่ำ�ถูุกสำร้�งพัันัธุ์ะผูกพัันั	 (จัับห่มัั�นั)	
ก่อนัท่ำ�จัะตัิ�งค์รรภ�ได้ศ้กษั�จันัจับก�รศ้กษั�	และจััดระบบติิดติ�มัดูแลจันักว่�จัะสำำ�เร็จัก�รศ้กษั�	

3. ด้้านการดู้แลสุุขภาพ ค์วรเป็นัก�รดูแลช่วยเห่ล่อท่ำ�เน้ันัก�รม่ัส่ำวนัร่วมัของค์รอบค์รัวทัำ�งฝ่�ยแม่ัของแม่ัวัยร่์นัและ
ค์รอบค์รัวของสำ�ม่ั	เพ่ั�อว�งแผนัแก้ไขปัญห่�ร่วมักันั	ก�รพััฒนั�ด้�นัจิัติใจั	ก�รเสำริมัสำร้�งค์ว�มัรักใค์ร่ผูกพัันักับลูก	
ก�รเล่�ยงลูกด้วยนัมัแมั	่ก�รสำร�้งทัำกษัะก�รเล่�ยงดูลูก	และก�รค์์มักำ�เนัดิระยะย�วทำ่�ม่ัประสำทิำธิุ์ภ�พั	นัอกเห่น่ัอจั�ก 
บริก�รท่ำ�เน้ันัส์ำขภ�พัทำ�งก�ยโดยทัำ�วไป	เพ่ั�อให้่แม่ัวัยร่์นัพัร้อมัท่ำ�จัะเผชิญปัญห่�และปรับตัิวต่ิอบทำบ�ทำก�รเป็นัแม่ั	
ตัิ�งแต่ิระยะก่อนัค์ลอด	ขณะค์ลอด	และห่ลังค์ลอด	เพิั�มัเติิมัจั�กก�รดูแลท่ำ�เน้ันัให้่ลูกเกิดรอดแม่ัปลอดภัย	
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4. ด้้านการสุนับสุนุนในชุมิชน	 เช่นั	ก�รทำำ�ค์ว�มัเข้�ใจักับช์มัชนัถุ้งร�กเห่ง้�ของปัญห่�	ค์ว�มัเห็่นัอกเห็่นัใจั	และ
ก�รสำร้�งค์ว�มัรับผิดชอบร่วมักันัว่�	 อ์บัติิก�รณ�แม่ัวัยร่์นัเป็นัผลพัวงของปัญห่�ท่ำ�ช์มัชนัต้ิองร่วมัม่ัอกันัแก้ไข	
ก�รจััดห่ร่อมัอบห่มั�ยให้่ช์มัชนัห่ร่อห่น่ัวยบริก�รส์ำขภ�พัในัช์มัชนัม่ัก�รเย่�ยมับ้�นัแม่ัวัยร่์นัเพ่ั�อติิดติ�มัภ�วะ
ส์ำขภ�พั	 ติิดติ�มัให่้มั�ติรวจัติ�มันััด	 ให้่ค์ำ�แนัะนัำ�	 และค์ว�มัช่วยเห่ล่อขณะทำ่�แม่ัวัยร่์นัอยู่ท่ำ�บ้�นั	 ก�รทำำ�กล่์มั
ช่วยเห่ล่อ	 (group	 support)	 เพ่ั�อให้่แม่ัวัยร่์นัได้ม่ัโอก�สำแลกเปล่�ยนัประสำบก�รณ�และดูแลซ้ี�งกันัและกันั	
จััดให้่ม่ัศูนัย�ให้่ก�รปร้กษั�วัยร่์นัและช่วยเห่ล่อแม่ัวัยร่์นั	 ห่ร่อจััดห่น่ัวยบริก�รเค์ล่�อนัท่ำ�เข้�ไปให้่ก�รปร้กษั�ดูแล
แม่ัวัยร่์นัในัช์มัชนั	 รวมัถุ้งก�รสำร้�งเค์ร่อข่�ยค์ว�มัร่วมัม่ัอของกล่์มัต่ิ�ง	 ๆ	 กล่์มัเพ่ั�อนัช่วยเพ่ั�อนั	 และเสำริมัสำร้�ง
ศักยภ�พัของศูนัย�พััฒนั�ค์รอบค์รัวห่ร่อห่น่ัวยง�นัท่ำ�ให้่บริก�รสัำงค์มัสำำ�ห่รับแม่ัวัยร่์นัเพิั�มัข้�นั	เป็นัต้ินั

5. ด้้านการจา้งงานและการฝกึอุาช่พ	ขณะตัิ�งค์รรภ�ห่ร่อห่ลงัค์ลอด	แม่ัวัยร่์นัและ/ห่ร่อสำ�ม่ัส่ำวนัให่ญอ่�จัยงัไม่ัพัร้อมั
จัะเข้�สู่ำระบบก�รศ้กษั�	และม่ัจัำ�นัวนัไมัน้่ัอยท่ำ�ไม่ัสำ�มั�รถุเข้�สู่ำระบบก�รจั�้งง�นัทำ่�เห่มั�ะสำมักบัค่์�แรงได้	เน่ั�องจั�ก
อ�ย์ติำ��กว่�เกณฑ์�ท่ำ�กฎห่มั�ยแรงง�นักำ�ห่นัด	 ทัำ�งท่ำ�แม่ัวัยร่์นัและค์รอบค์รัวต้ิองแบกรับภ�ระก�รเล่�ยงดูลูก	
แต่ิต้ิองเผชิญกับก�รไม่ัม่ัร�ยได้	ไม่ัม่ัง�นัท่ำ�เห่มั�ะสำมั	ดงันัั�นัห่น่ัวยง�นัท่ำ�เก่�ยวข้องจ้ังค์วรจััดห่�ง�นัทำ่�เห่มั�ะสำมัห่ร่อ
ให้่แม่ัวัยร่์นัสำ�มั�รถุรับง�นัมั�ทำำ�ท่ำ�บ้�นัได้	 เพ่ั�อให้่แม่ัวัยร่์นัม่ัอ�ช่พั	 ม่ัร�ยได้ในัก�รเล่�ยงดูลูก	 และสำ�มั�รถุ
ดำ�รงช่พัพัร้อมักับเล่�ยงลูกด้วยนัมัแม่ัได้

6. ด้้านการดู้แลลูก	 ลูกท่ำ�เกิดจั�กแม่ัวัยร่์นัมัักม่ัปัญห่�ด้�นัพััฒนั�ก�รและก�รเจัริญเติิบโติ	 ถูุกกปล่อยปละละเลย	
ห่ร่อถูุกทำอดทิำ�งให้่อยู่กับปู่ย่�ติ�ย�ย	ประกอบกับแม่ัวัยร่์นัข�ดค์ว�มัรู้ในัก�รเล่�ยงดูทำ�รก	จ้ังค์วรแนัะนัำ�ให้่ม่ัก�ร
เล่�ยงลูกด้วยนัมัแม่ั	 สำอนัวิธุ่์ก�รเก็บนัำ��นัมัเม่ั�อต้ิองออกไปทำำ�ง�นันัอกบ้�นั	 ม่ัก�รประสำ�นัง�นักับแม่ัอ�สำ�
ออกเย่�ยมับ้�นัให้่ค์ว�มัรู้เร่�องก�รเล่�ยงลูกด้วยนัมัแม่ั	และสำนัับสำน์ันัให้่พ่ัอวัยร่์นัเข้�มั�ม่ัส่ำวนัร่วมัในัก�รเล่�ยงดูลูก	
ในัร�ยท่ำ�ม่ัปัญห่�วิกฤติิร์นัแรงให้่ประสำ�นักับห่น่ัวยง�นัท่ำ�เก่�ยวข้องในัก�รให้่ค์ว�มัช่วยเห่ล่อเพ่ั�อแบ่งเบ�ภ�ระ
ก�รเล่�ยงดูลูกของแม่ัวัยร่์นัเป็นัก�รชั�วค์ร�ว	

7. การช่วยเหลือุด้้านการเงินหรือุสิุ�งขอุงท่ี่�ตรงและตอุบสุนอุงกับความิต้อุงการ	ซ้ี�งม่ัค์ว�มัจัำ�เป็นัในัก�รดำ�รงช่วิติ
ของแม่ัวัยร่์นัและค์รอบค์รัว	แต่ิก�รให้่เพ่ัยงอย่�งเด่ยวไม่ัเพ่ัยงพัอและไม่ัสำ�มั�รถุทำำ�ได้ในัระยะย�ว	จ้ังค์วรแนัะนัำ�
ให้่รู้จัักใช้จ่ั�ยอย่�งเห่มั�ะสำมัและรู้จัักก�รว�งแผนัออมัเงินัไว้ใช้ในัอนั�ค์ติ	

8. ด้้านบริการสุ่งต่อุหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อุง	 เน่ั�องจั�กก�รดูแลช่วยเห่ล่อแม่ัวัยร่์นัและค์รอบค์รัวต้ิองเป็นับริก�ร
ท่ำ�ค์รอบค์ล์มัค์ว�มัต้ิองก�รรอบด้�นัทัำ�งร่�งก�ย	จิัติใจั	และสัำงค์มั	ดังนัั�นัก�รทำำ�ง�นัของห่น่ัวยง�นัใดห่น่ัวยง�นัห่น้ั�ง
จ้ังไม่ัสำ�มั�รถุให้่บริก�รได้อย่�งค์รอบค์ล์มั	 จัำ�เป็นัต้ิองใช้ท่ำมัสำห่วิช�ช่พัในัก�รให้่บริก�ร	 โดยผ่�นัระบบ 
ก�รให่้บริก�รแบบจ์ัดเด่ยวเบ็ดเสำร็จั	 (One	 Stop	 Services)	 ซ้ี�งจัะช่วยเห่ล่อแม่ัวัยร่์นัได้อย่�งเป็นัระบบ	 
ค์รบวงจัรและลดขั�นัติอนัท่ำ�ย์่งย�กซัีบซ้ีอนั



คู่มือการดูแลแม่วัยรุ่นแบบบูรณาการ76

แผู้นภูมิท่่ี่ 9: เครือข่ายการม่ส่ำวนร่วมของครอบครัวและชุมชน

ระยะต้ังครรภ (ไตรมาสท่ี 2 และ 3)
• ประเมินภาวะเส่ียง
• การปฏิบัติตนตามคําแนะนํา/การสรางสัมพันธภาพ
• ติดตามการตรวจครรภตามนัด
• ทักษะชีวิต/การปรับตัวตอการต้ังครรภ
• ปญหาครอบครัว สังคม  เศรษฐกิจ

ระยะหลังคลอด (1-2 สัปดาห และ 4-6 สัปดาห) :
ประเมิน/ติดตาม/ชวยเหลือดานตางๆ ไดแก
• ภาวะสุขภาพของแมวัยรุนและลูก
• การเล้ียงลูกดวยนมแม
• สัมพันธภาพและการตอบสนองความตองการของลูก 
• ทักษะการเล้ียงดูลูก/การเปนแม 
• การวางแผนครอบครัว/การคุมกําเนิด 
• การตรวจหลังคลอด
• ปญหาครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ (การทํางาน/
 การศึกษา/ความรุนแรง/เหลา บุหร่ี สารเสพติด ฯลฯ)

ระยะเล้ียงดูลูก (0-5 ป):
ประเมิน/ติดตาม/ชวยเหลือดานตางๆ ไดแก
• ภาวะสุขภาพของแมวัยรุนและลูก
• การเจริญเติบโตและพัฒนาการ/วัคซีน
• ทักษะการเล้ียงดูลูก นมแม และอาหารเสริม
• การวางแผนครอบครัว/การคุมกําเนิด
• ความรุนแรงในครอบครัว
• ปญหาครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ (การทํางาน/
 การศึกษา/ความรุนแรง/เหลา บุหร่ี สารเสพติด ฯลฯ)

ระยะคลอด: การมีสวนรวมของสามีหรือ
คนในครอบครัวตอการคลอด

 การใหบริการท่ีไดมาตรฐานขณะอยูใน
สถานบริการสาธารณสุข

การติดตาม
เย่ียมบ้าน

การประสานงานกับเครือข่าย
สหสาขาวิชาชีพ

สถานบริการสาธารณสุข*

เครือขายสหสาขาวิชาชีพ ประกอบดวย
• ครอบครัวด้ังเดิม  
• ชมรม / องคกรในชุมชน 
• รพช. / รพ.สต. หรือ PCU หรือศูนยบริการสาธารณสุข  
• อบต. / ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
• โรงเรียน / สถานศึกษา 
• พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย NGO , อ่ืนๆ 

ทําหนาท่ี
• คนหาปญหาในพ้ืนท่ีต้ังแตเน่ินๆ   
• สงตอขอมูลและการดูแลแมวัยรุน
• ประสานงานเพ่ือติดตามและใหการดูแลท่ีตอเน่ือง
• ใหความชวยเหลือตามขอบเขตหนาท่ีของแตละหนวยงาน

* สถานบริการสาธารณสุข หมายถึง หนวยงานของโรงพยาบาลท่ีทําหนาท่ีติดตอประสานงานเพ่ือการสงตอแมวัยรุนกับชุมชน
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 บที่บาที่หน�าท่่ี่ของแต่ละองค์กรในภาค่เครือข่ายชุมชน
ก�รขับเค์ล่�อนัเค์ร่อข่�ยในัช์มัชนัผ่�นัก�รทำำ�ง�นัร่วมักันัของแต่ิละห่น่ัวยง�นัภ�ค่์	 เพ่ั�อก�รเสำริมัสำร้�งส์ำขภ�พัแม่ัวัยร่์นัและ

ค์รอบค์รัวนัั�นัประกอบด้วยก�รทำำ�ง�นัทำ่�สำอดประสำ�นักันัของห่ล�ยภ�ค์สำ่วนัในัช์มัชนั	 ดังสำ�มั�รถุยกตัิวอย่�งและสำร์ปแนัวทำ�ง
ก�รทำำ�ง�นัโดยสำังเขป	ได้ดังนั่�

หน�วัยงาน/องค์กรุ่ 
ในภาค่เครุ่ือข�ายช่มชน แนวัที่างการุ่ดูแลช� วัยเหลือแม�วััยรุ่่�นและครุ่อบุครุ่ัวั

ค์รอบค์รัวดั�งเดิมั 
ของแมั่วัยร์่นัและสำ�มั่

• ว�งแผนัร่วมักันัในัก�รแก้ปญัห่�	ร่วมัรับผิดชอบทำ�รกท่ำ�เกิดจั�กแม่ัวยัร่์นั	และก�รว�งแผนัค์รอบค์รัว
• ดูแล	สำนัับสำน์ันั	ช่วยเห่ล่อ	และให้่แห่ล่งพัักพิังทัำ�งขณะตัิ�งค์รรภ�	ค์ลอด	ห่ลังค์ลอด	และระยะเล่�ยงดูบ์ติร
• อบรมัแนัะนัำ�เก่�ยวกับช่วิติค์รอบค์รัว	บทำบ�ทำก�รเป็นัพ่ัอแม่ั	สำ�ม่ัภรรย�	และก�รสำร้�งอ�ช่พัท่ำ�มัั�นัค์ง

โรงพัย�บ�ล • ให้่ก�รดูแลท่ำ�ได้มั�ติรฐ�นัทัำ�งขณะตัิ�งค์รรภ�	 ค์ลอด	 ห่ลังค์ลอด	 และระยะเล่�ยงดูบ์ติร	 รวมัทัำ�ง
ก�รค์์มักำ�เนิัดท่ำ�เห่มั�ะสำมั	โดยเปิดโอก�สำให้่ค์รอบค์รัวเข้�มั�ม่ัส่ำวนัร่วมัในัก�รดูแล

• ส่ำงต่ิอข้อมูัลและก�รดูแลแม่ัวัยร่์นัแก่รพั.สำติ.และผู้ประสำ�นัง�นัเค์ร่อข่�ยในัช์มัชนั	 เพ่ั�อก�ร
ช่วยเห่ล่อดูแลท่ำ�ต่ิอเน่ั�อง

โรงพัย�บ�ลสำ่งเสำริมัสำ์ขภ�พั
ติำ�บล	(รพั.สำติ.)	ห่ร่อ 
ศูนัย�บริก�รสำ�ธุ์�รณส์ำขห่ร่อ	
ค์ลินิักค์รอบค์รัวอบอ่์นั	ฯลฯ

• รับส่ำงต่ิอและประสำ�นัง�นัก�รดูแลช่วยเห่ล่อท่ำ�ต่ิอเน่ั�องจั�กโรงพัย�บ�ล
• ติิดติ�มั	 ประเมัินั	 และให่้ก�รดูแลอย่�งต่ิอเน่ั�องทัำ�งขณะตัิ�งค์รรภ�	 ค์ลอด	 ห่ลังค์ลอด	 และ

ระยะเล่�ยงดูบ์ติร	รวมัทัำ�ง	ก�รค์์มักำ�เนิัด
• ส่ำงต่ิอห่น่ัวยง�นัท่ำ�เก่�ยวข้องติ�มัประเด็นัปัญห่�ท่ำ�พับทัำ�งด้�นัร่�งก�ย	จิัติใจั	และสัำงค์มั

อ�สำ�สำมััค์รสำ�ธุ์�รณส์ำข	
(อสำมั./อสำสำ.)	

• ให้่ค์ว�มัร่วมัม่ัอกับรพั.สำติ.และ	อบติ.	ในัก�รเฝ้�ระวัง	ค้์นัห่�อ์บัติิก�รณ�	และส่ำงต่ิอแม่ัวัยร่์นั
ให้่ได้รับก�รดูแลช่วยเห่ล่ออย่�งรวดเร็วและต่ิอเน่ั�อง	

• ติิดติ�มัเย่�ยมัและประเมิันัปัญห่�/ค์ว�มัช่วยเห่ล่อท่ำ�แม่ัวัยร่์นัได้รับ	เพ่ั�อก�รประสำ�นั
ค์ว�มัช่วยเห่ล่อห่ร่อก�รส่ำงต่ิอ

อ�สำ�สำมััค์รพััฒนั�สำังค์มั
และค์ว�มัมัั�นัค์งของมันั์ษัย�
ประจัำ�ห่มัู่บ้�นั	(อพัมั.)

• ติ�มัสำำ�นัักพััฒนั�สัำงค์มัและค์ว�มัมัั�นัค์งของมัน์ัษัย�จัังห่วัดชัยนั�ทำ	 (2564)	 ได้นิัย�มัว่�	
“อพัมั.ม่ับทำบ�ทำห่นั�้ท่ำ�	ค่์อเฝ้�ระวงัก�รสำง่เสำรมิัและแกไ้ขปัญห่�ด�้นัสำงัค์มัเบ่�องต้ินั	ก�รประสำ�นัง�นั	
ส่ำงต่ิอผู้รบับริก�รและก�รให้่ค์ว�มัร่วมัม่ัอและสำนัับสำน์ันัก�รปฏิิบติัิง�นัติ�มัภ�รกิจัของส่ำวนัร�ชก�ร
และห่น่ัวยง�นัท่ำ�เก่�ยวข้อง”(ย่อห่น้ั�ท่ำ�	2)

ชมัรมั/กล์่มัในัช์มัชนั • ปรับเปล่�ยนัทัำศนัค์ติิ	และสำร้�งค์ว�มัเข้�ใจัร่วมักันัเก่�ยวกับปัญห่�แม่ัวัยร่์นัในัช์มัชนั
• ให้่ค์ว�มัร่วมัม่ัอกับรพั.สำติ.	และ	อบติ.	ในัก�รเฝ้�ระวัง	ค้์นัห่�อ์บัติิก�รณ�แม่ัวัยร่์นั	และติิดติ�มั

ค์ว�มัช่วยเห่ล่อท่ำ�แม่ัวัยร่์นัได้รับ

องค์�ก�รบริห่�รสำ่วนัติำ�บล/
ศูนัย�พััฒนั�ค์รอบค์รัว 
ในัช์มัชนั

• จััดทำำ�ฐ�นัข้อมูัลแม่ัวัยร่์นัและค์รอบค์รัวโดยเฉีพั�ะเพ่ั�อประสำ�นัง�นั	 ช่วยเห่ล่อ	 ติิดติ�มั	 และ
ประเมิันัผลค์ว�มัช่วยเห่ล่อท่ำ�ได้รับและค์ว�มัเข้มัแข็งของค์รอบค์รัว

ห่นั่วยง�นัภ�ค์ประช�สำังค์มั • จััดห่�อ�ช่พัท่ำ�เห่มั�ะสำมัสำำ�ห่รับแม่ัวัยร่์นัและสำ�ม่ัท่ำ�ต้ิองก�รทำำ�ง�นัห่�ร�ยได้เล่�ยงค์รอบค์รัว	และ
ให้่แม่ัวัยร่์นัสำ�มั�รถุเล่�ยงลูกด้วยนัมัแม่ัได้	

• สำนัับสำน์ันัแห่ล่งพัักพิังห่ร่อให้่ค์ว�มัช่วยเห่ล่อด้�นัสำวัสำดิก�รสัำงค์มั	 เพ่ั�อให้่แม่ัวัยร่์นัสำ�มั�รถุ
เล่�ยงดูลูกได้	
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 กรณ่ศึึกษาการสำนับสำนุนการดำาเนินงานของภาคประชาสัำงคม

การุ่ด�าเนินงานอาสาสมัครุ่แกนน�าจิตอาสาพ�อแม�วััยใสในอ�าเภอเช่ยงดาวัและแม�อาย จังหวััดเช่ยงใหม� 
(สมาคมวัางแผู้นครุ่อบุครัุ่วัแห�งปีรุ่ะเที่ศไที่ยฯ - สวัที่)

จั�กข้อมูัลก�รสำำ�รวจัและสำถิุติิประช�กรแม่ัวัยใสำในัช่วงอ�ย์	10	–	19	ปี	ท่ำ�กำ�ลังตัิ�งค์รรภ�และค์ลอดบ์ติรในัพ่ั�นัท่ำ�	กอปรกับ
กล่์มัวัยร่์นัช�ติิพัันัธ์ุ์�ท่ำ�ม่ัสัำดส่ำวนัสูำง	สำมั�ค์มัว�งแผนัค์รอบค์รัวแห่่งประเทำศไทำยฯ	(สำวทำ)	จ้ังได้ร่วมักับองค์�ก�รยูนิัเซีฟ	ประเทำศไทำย	
จััดทำำ�โครงการชุุมชุนรว่มใจพััฒนาอนามยัวัยรุ่นในัอำ�เภอเช่ยงด�วและอำ�เภอแม่ัอ�ย	จัังห่วัดเช่ยงให่ม่ัข้�นัในัปีพั.ศ.	2563	-	2564	
ซ้ี�งในัโค์รงก�รน่ั�สำวทำ	ได้ประสำ�นัค์ว�มัร่วมัม่ัอกับโรงพัย�บ�ลเช่ยงด�ว	สำำ�นัักง�นัสำ�ธุ์�รณส์ำขอำ�เภอเช่ยงด�ว	โรงพัย�บ�ลแม่ัอ�ย	
และสำำ�นัักง�นัสำ�ธุ์�รณส์ำขอำ�เภอแมั่อ�ย	 เพ่ั�อว�งแผนัก�รค์ัดเล่อกและฝึกอบรมัแกนันัำ�จิัติอ�สำ�พั่อแม่ัวัยใสำ/ผู้ปกค์รองวัยร่์นั/
ผู้นัำ�ช์มัชนั	ห่มัอติำ�แยและอ�สำ�สำมััค์รสำ�ธุ์�รณส์ำขเพ่ั�อให้่ก�รดูแลส์ำขภ�พัองค์�รวมัของแม่ัและทำ�รก	อำ�เภอละ	15	ค์นั	รวมัทัำ�งสิำ�นั	
30	 ค์นั	 โดยม่ัห่ลักสูำติรก�รอบรมัจัำ�นัวนั	 3	 วันั	 ซ้ี�งรวมัทัำ�งค์ว�มัรู้และทัำกษัะในัก�รดูแลส์ำขภ�พัองค์�รวมัของแม่ัและทำ�รก	 
ก�รสำร้�งค์ว�มัเข้�ใจักับค์รอบค์รัวของแม่ัวัยร่์นั	และก�รใช้ส่ำ�อก�รสำอนัสำำ�ห่รับกล่์มัเป้�ห่มั�ย	

พื�นท่ี่�อุำาเภอุเช่ยงด้าว	 ก�รสำำ�รวจัพ่ั�นัท่ำ�ติำ�บลเม่ัองนัะ	 ติำ�บลปิงโค้์ง	 ติำ�บลแม่ันัะ	 ติำ�บลท่์ำงข้�วพัวง	 ติำ�บลเม่ัองง�ย	 
ติำ�บลเม่ัองค์องและติำ�บลเช่ยงด�ว	 ม่ัห่ญิงตัิ�งค์รรภ�อ�ย์ติำ��กว่�	20	ปี	จัำ�นัวนั	123	ค์นั	ทำ�งเจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�สำวทำ	ได้ร่วมักับเจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ� 
โรงพัย�บ�ลเช่ยงด�ว	สำ�ธุ์�รณส์ำขอำ�เภอเช่ยงด�วและเจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�โรงพัย�บ�ลส่ำงเสำริมัส์ำขภ�พัติำ�บลลงพ่ั�นัท่ำ�เพ่ั�อคั์ดกรองแกนันัำ�ท่ำ�
สำ�มั�รถุเป็นัจิัติอ�สำ�เข้�ไปเย่�ยมับ้�นัได้	 เน่ั�องจั�กกรณ่ของแมั่วัยใสำบ�งร�ยม่ัค์ว�มัละเอ่ยดอ่อนั	 ต้ิองม่ัค์ว�มัระมััดระวังและ 
บ�งพ่ั�นัท่ำ�ม่ัค์ว�มัเก่�ยวพัันั/เส่ำ�ยงต่ิอสำ�รเสำพัติิด	 ดังนัั�นัจัะต้ิองได้รับก�รอน์ัญ�ติจั�กแม่ัวัยใสำและค์รอบค์รัวก่อนัท่ำ�จัะเข้�เย่�ยมับ้�นั	
โดยระห่ว่�งเด่อนัต์ิล�ค์มั	2563	ถุ้งเด่อนัก์มัภ�พัันัธุ์�	2564	แกนันัำ�จิัติอ�สำ�ได้เข้�ถุ้งแม่ัวัยร่์นัจัำ�นัวนั	31	ค์นั

พื�นท่ี่�อุำาเภอุแมิ่อุาย	 ก�รสำำ�รวจัข้อมูัลในัพ่ั�นัท่ำ�ติำ�บลแม่ัอ�ย	 ติำ�บลแม่ัสำ�ว	 ติำ�บลแม่ันั�ว�ง	 ติำ�บลมัะลิก�	 ติำ�บลท่ำ�ติอนั	 
ติำ�บลสัำนัต้ินัม่ั�อ	 และติำ�บลบ้�นัห่ลวง	 พับห่ญิงตัิ�งค์รรภ�อ�ย์ติำ��กว่�	 20	 ปี	 จัำ�นัวนั	 110	 ค์นั	 ก�รประช์มัปร้กษั�ห่�ร่อร่วมักับ 
โรงพัย�บ�ลแม่ัอ�ยและสำ�ธุ์�รณส์ำขอำ�เภอแม่ัอ�ย	 ม่ัค์ว�มัเห็่นัเล่อกติำ�บลแม่ัอ�ยและติำ�บลแม่ัสำ�วเป็นัพ่ั�นัท่ำ�นัำ�ร่องในัก�รออก
เย่�ยมับ้�นัของแกนันัำ�จิัติอ�สำ�พ่ัอแม่ัวัยใสำ	เน่ั�องจั�กพ่ั�นัท่ำ�ดังกล่�วม่ัแม่ัวัยร่์นัอยูใ่นัพ่ั�นัท่ำ�ห่่�งไกลและเข้�ถุ้งย�ก	จั�กก�รออกปฏิิบัติิ
ง�นัร่วมักันัระห่ว่�งเจ้ั�ห่นั้�ท่ำ�โรงพัย�บ�ลแมั่อ�ย	 เจ้ั�ห่นั้�ท่ำ�สำ�ธุ์�รณส์ำขอำ�เภอ	 เจ้ั�ห่นั้�ท่ำ�โรงพัย�บ�ลสำ่งเสำริมัส์ำขภ�พัติำ�บล 

*ได้รับอนั์ญ�ติจั�กแมั่วัยร์่นัและเจั้�ห่นั้�ทำ่�ทำ์กทำ่�นัในัก�รเผยแพัร่ภ�พัถุ่�ยเห่ล่�นั่�แล้ว
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	ค์รู	ศูนัย�ก�รศ้กษั�เพ่ั�อช์มัชนัในัเขติภูเข�	(ศศช.)	บ้�นันั�มัะอ่�นั	อ�สำ�สำมััค์รแกนันัำ�จิัติอ�สำ�พ่ัอแม่ัวัยใสำและสำวทำ	ได้ม่ัก�รจััดอบรมั
ให้่ค์ว�มัรู้เร่�องอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�แก่ประช�กรในัห่มู่ับ้�นันั�มัะอ่�นั	 เพ่ั�อให้่ติระห่นัักถุ้งเร่�องอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�และเข้�ถุ้ง
จัำ�นัวนัวัยร่์นัท่ำ�ตัิ�งค์รรภ�ในัพ่ั�นัท่ำ�	 ขณะเด่ยวกันัทำ�งท่ำมัเจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�และอ�สำ�สำมััค์รแกนันัำ�พ่ัอแม่ัวัยใสำได้ม่ัก�รออกเย่�ยมับ้�นัค์วบคู่์
ไปด้วย	 ผลจั�กก�รออกเย่�ยมับ้�นัระห่ว่�งเด่อนักันัย�ยนั	 2563	 ถุ้งเด่อนัก์มัภ�พัันัธุ์�	 2564	 แกนันัำ�จิัติอ�สำ�ได้เข้�ถุ้งแม่ัวัยร่์นั
จัำ�นัวนั	30	ค์นั

ในัก�รลงพ่ั�นัท่ำ�ของท่ำมัง�นัสำวทำ	 ห่นั่วยง�นัภ�ค่์เค์ร่อข่�ย	 และแกนันัำ�จิัติอ�สำ�พั่อแม่ัวัยใสำได้พับแมั่วัยร่์นัและทำ�รก
ห่ล�ยร�ยทำ่�มั่ปัญห่�ทำ�งด้�นัสำ์ขภ�พั	และได้รับก�รสำ่งติ่อเพั่�อรับบริก�รทำ�งก�รแพัทำย�ทำันัทำ่	อ�ทำิ	

• ม่ัภ�วะโลหิ่ติจั�ง	

• ตัิ�งค์รรภ�ซีำ��	

• ไม่ัได้รับก�รฝ�กค์รรภ�ติ�มักำ�ห่นัด	

• ทำ�รกบ�งค์นัม่ัอ�ก�รท์ำพัพัลภ�พั	เช่นั	ป�กแห่ว่ง	เพัด�นัโห่ว่

ข้อุท้ี่าที่ายในการด้ำาเนินงาน	ได้แก่

1.	 ก�รค์มันั�ค์มัลำ�บ�ก	เป็นัพ่ั�นัท่ำ�ห่่�งไกลจั�กสำถุ�นัพัย�บ�ลของรัฐ	

2.	 วัยร่์นัส่ำวนัให่ญ่เป็นัชนัช�ติิพัันัธ์ุ์�	 ไม่ัม่ับัติรประช�ชนั	 จ้ังทำำ�ให้่ข�ดโอก�สำก�รใช้สิำทำธิุ์ก�รรักษั�พัย�บ�ล 
ในัสำถุ�นับริก�รของรัฐ	 เช่นั	 ก�รฝังย�ค์์มัเพ่ั�อป้องกันัก�รตัิ�งค์รรภ�ซีำ��	 ก�รฝ�กค์รรภ�	 ก�รผ่�ตัิดค์ลอดในักรณ่
อ้์งเชิงกร�นัแค์บ	เป็นัต้ินั

3.	 ประช�กรชนัช�ติิพัันัธ์ุ์�บ�งพ่ั�นัท่ำ�ม่ัฐ�นัะย�กจันั	และช์นัชนัส่ำวนัให่ญ่ข�ดค์ว�มัติระห่นัักในัก�รป้องกันัก�รตัิ�งค์รรภ�
ในัวัยร่์นั	เน่ั�องจั�กปัญห่�ป�กท้ำองเป็นัเร่�องสำำ�คั์ญกว่�

4.	 ก�รดำ�เนิันัง�นัในับ�งพ่ั�นัท่ำ�ท่ำ�เก่�ยวข้องและเส่ำ�ยงต่ิอสำ�รเสำพัติิด	 จัะต้ิองได้รับก�รอน์ัญ�ติจั�กผู้นัำ�	 ซ้ี�งม่ัอิทำธิุ์พัล
ในัพ่ั�นัท่ำ�ก่อนัท่ำ�จัะเข้�ไปดำ�เนิันักิจักรรมั

5.	 ก�รปรับเปล่�ยนัทัำศนัค์ติิ	 ค์ว�มัเช่�อ	 ค่์�นิัยมั	 เพ่ั�อนัำ�ไปสู่ำก�รปฏิิบัติิท่ำ�ถูุกต้ิองของชนัเผ่�ในับ�งพ่ั�นัท่ำ�เก่�ยวกับ
ก�รดูแลส์ำขภ�พัจัะต้ิองใช้ระยะเวล�ในัก�รปรับเปล่�ยนัพัฤติิกรรมั

*ได้รับอนั์ญ�ติจั�กแมั่วัยร์่นัและเจั้�ห่นั้�ทำ่�ทำ์กทำ่�นัในัก�รเผยแพัร่ภ�พัถุ่�ยเห่ล่�นั่�แล้ว
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จั�กข้อท้ำ�ทำ�ยดังกล่�ว	 ท่ำมัเจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�ได้ร่วมัปร้กษั�ห่�ร่อเพ่ั�อห่�ทำ�งช่วยเห่ล่อร�ยท่ำ�เร่งด่วนั	 โดยส่ำงต่ิอไปยังห่น่ัวยง�นั
ทำ่�เก่�ยวข้องให้่ได้รบัก�รช่วยเห่ล่อทัำนัทำ	่เช่นั	ก�รผ่�ตัิดค์ลอด	สำำ�ห่รบักล่์มัช�ติิพันััธุ์์�ยงัไม่ัมัแ่นัวทำ�งก�รช่วยเห่ล่อทำ่�ยั�งย่นัและชัดเจันั	
ห่�กแติ่มั่ค์ว�มัช์กของปัญห่�อนั�มััยก�รเจัริญพัันัธุ์์�มั�กกว่�กล์่มัประช�กรอ่�นั

ห่ลังจั�กทำ่�ได้ดำ�เนัินักิจักรรมัก�รขย�ยผลให่้ค์ว�มัรู้ของแกนันัำ�เย�วชนัและก�รออกเย่�ยมับ้�นัของอ�สำ�สำมััค์รแกนันัำ�
จัิติอ�สำ�ได้ระยะห่นั้�ง	พับว่�เย�วชนั/วัยร์่นับ�งค์นัติ้องก�รมั่อ�ช่พัเพั่�อห่�ร�ยได้	ทำ�งสำมั�ค์มัฯ	จั้งได้ประสำ�นัค์ว�มัร่วมัมั่อสำ่งติ่อ
องค์�ก�รเฟรนัด�อินัเติอร�เนัชั�นัแนัล	 (Friends	 International)	 เพั่�อให่้วัยร์่นัจัำ�นัวนั	8	ค์นัเข้�รับก�รอบรมัฝึกอ�ช่พั	นัอกจั�กนั่�
ทำ�งสำมั�ค์มัฯ	 และเค์ร่อข่�ยแกนันัำ�ยังประสำ�นัง�นักับองค์�กรภ�ค่์อ่�นั	 ๆ	 เพ่ั�อให้่ก�รดูแลแม่ัวัยร่์นัอย่�งค์รบวงจัรในัด้�นัอ่�นัด้วย	
และเพ่ั�อป้องกันัปัญห่�ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นั	 สำวทำ	 ได้ร่วมักับภ�ค่์เค์ร่อข่�ยด้�นัสำ�ธุ์�รณส์ำข	 และเค์ร่อข่�ยด้�นัก�รศ้กษั�	 อ�ทิำ	
โรงเร่ยนัสำังกัดสำพัฐ.	 และสำำ�นัักง�นัก�รศ้กษั�นัอกโรงเร่ยนั	 (กศนั.)	 พััฒนั�แกนันัำ�วัยร์่นักล์่มั	 Teen	 Power	 ข้�นั	 เพั่�อช่วยเป็นั
สำ่�อกล�งในัก�รให่้ค์ว�มัรู้และทำักษัะแก่เพั่�อนัในัช์มัชนั	 ให่้เกิดค์ว�มัติระห่นัักและเข้�ถุ้งบริก�รก�รป้องกันัด้�นัส์ำขภ�พัทำ�งเพัศ
ได้อย่�งทำันัทำ่วงทำ่

สำำ�ห่รับข้อท้ำ�ทำ�ยกรณ่ค่์�นิัยมัและค์ว�มัติระห่นััก	 โค์รงก�รฯ	 จััดกิจักรรมัรณรงค์�โดยม่ัผู้นัำ�ทำ�งค์ว�มัคิ์ดและผู้บริห่�ร
ทำ้องถุิ�นัเข้�ร่วมั	 รวมัทำั�งออกแบบกิจักรรมัเพั่�อสำร้�งค์ว�มัติระห่นัักและค์ว�มัรอบรู้ด้�นัสำ์ขภ�วะอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธุ์์�และ
สำ์ขภ�พัทำ�งเพัศของวัยร์่นัในัช์มัชนัแมั่อ�ยและเช่ยงด�ว	และห่�กเป็นัไปได้จัะสำ่งเสำริมัก�รขย�ยผลไปยังช์มัชนัอ่�นัติ่อไป
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ความสำำาคัญ 
เน่ั�อห่�ในับทำน่ั�ค์รอบค์ล์มัประสำบก�รณ�ในัก�รจััดบริก�รดูแลแม่ัวัยร่์นัแบบบูรณ�ก�รและเป็นัมิัติรกับวัยร่์นัจั�กพ่ั�นัท่ำ�ต่ิ�ง	ๆ 	

โดยม่ัก�รประสำ�นัง�นักับเค์ร่อข่�ยในัพ่ั�นัท่ำ�ตัิวอย่�ง	 ได้แก่	 อำ�เภอเช่ยงด�ว	 อำ�เภอแม่ัอ�ยและอำ�เภอฝ�ง	 จัังห่วัดเช่ยงให่ม่ั	 
อำ�เภอท่ำ�ย�ง	จัังห่วัดเพัชรบ์ร่	และอำ�เภอพัระสำม์ัทำรเจัด่ย�	จัังห่วัดสำม์ัทำรปร�ก�ร	

โดยทำ่มัง�นัในัพั่�นัทำ่�ติัวอย่�งได้ดำ�เนัินัง�นัและสำร์ปบทำเร่ยนั	ปัจัจััยแห่่งค์ว�มัสำำ�เร็จั	และค์ว�มัทำ้�ทำ�ยทำ่�ได้จั�กประสำบก�รณ�
ก�รทำำ�ง�นัดังติ่อไปนั่�	(ร�ยละเอ่ยดเพัิ�มัเติิมัของแติ่ละห่นั่วยง�นัอยู่ในัภ�ค์ผนัวก	7)	

กลยุที่ธ์การบริหารโครงการ
1.	 จััดตัิ�งค์ณะทำำ�ง�นัระดบัอำ�เภอและก�รสำง่ต่ิอข้อมูัลเพ่ั�อก�รนัำ�ไปใช้ต่ิอยอดให้่เกิดประโยชนั�	ทัำ�งข้อมูัลเชิงปริมั�ณ	

เชิงค์์ณภ�พั	ข้อมูัลภ�ค่์เค์ร่อข่�ยค์นัทำำ�ง�นั	และจััดเติร่ยมั	เค์ร่�องม่ัอในัก�รทำำ�ง�นั

2.	 ม่ัผู้ประสำ�นัง�นัห่ลัก	 เพ่ั�อทำำ�ง�นัอย่�งใกล้ชิดกับเค์ร่อข่�ย	 พัร้อมัก�รติิดติ�มัผล	 และขอค์ว�มัร่วมัม่ัอในัก�ร
เข้�พ่ั�นัท่ำ�เปร�ะบ�งห่ร่อก�รจััดก�รกรณ่ท่ำ�ม่ัค์ว�มัละเอ่ยดอ่อนั

3.	 ให้่เย�วชนัเข้�มั�ม่ัส่ำวนัร่วมัในัก�รออกแบบกิจักรรมัและเป็นัผู้จััดกิจักรรมั	 เช่นั	 ก�รสำร้�งแกนันัำ�เย�วชนั
ในัโรงเร่ยนัและในัช์มัชนัให้่ออกแบบกิจักรรมัและทำำ�กิจักรรมั	ให้่ม่ัตัิวแทำนัแม่ัวัยร่์นัเข้�ร่วมัท่ำมัอ�สำ�สำมััค์รนัมัแม่ั	ฯลฯ

4.	 ย้ดห่ลักเย�วชนัเป็นัศูนัย�กล�ง	 โดยเน้ันัสิำทำธิุ์ในัก�รตัิดสิำนัใจัของเย�วชนัและก�รจััดบริก�รให้่ย่ดห่ย์่นัเข้�กับ
ช่วิติของเย�วชนั	 เช่นั	 จััดบริก�รนัอกเวล�	 ให้่ก�รปร้กษั�ทำ�งไลนั�ห่ร่อก�รจััดบริก�รส์ำขภ�พัผ่�นัแพัลติฟอร�มั
ออนัไลนั�	และให้่ก�รปร้กษั�วัยร่์นั	ฯลฯ

 บุที่ท่ี่� 7
บที่เร่ยนการจััดบริการดูแลแม่วัยรุ่นและ
ป้องกันการตัง้ครรภ์แบบบูรณาการและ
เป็นมิตรต่อเยาวชน 
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5.	 จััดบริก�รผสำมัผสำ�นัแบบองค์�รวมั	 โดยไม่ัได้เน้ันัเฉีพั�ะเร่�องอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�	 แต่ิม่ับริก�รให้่ก�รปร้กษั�	
บริก�รด้�นัส์ำขภ�พัจิัติ	 ก�รเสำริมัแรงด้�นัจิัติสัำงค์มั	 และในับ�งกรณ่อ�จัต้ิองม่ัก�รให้่ก�รปร้กษั�ค์รอบค์รัว
เพ่ั�อปรับค์ว�มัเข้�ใจัและสำ�นัค์ว�มัสัำมัพัันัธุ์�ด้วย	ม่ัระบบเช่�อมัโยงภ�ยในัอย่�งเป็นัมิัติร	และม่ัระบบเช่�อมัโยงกับ
ห่น่ัวยง�นัภ�ยนัอก	ม่ัก�รติิดติ�มัดูแลอย่�งต่ิอเน่ั�อง

6.	 จััดกิจักรรมัเชิงร์กเช่�อมัโยงกับสำถุ�นัศ้กษั�/สำถุ�นัประกอบก�ร/ช์มัชนัและอ่�นั	 ๆ	 ให้่เข้�ถุ้งกล่์มัเป้�ห่มั�ยห่ลัก
โดยติรง	 โดยอ�ศัยเย�วชนักล่์มัต่ิ�ง	 ๆ	 ในัก�รเข้�ถุ้ง	 เช่นั	 ใช้แกนันัำ�แม่ัวัยร่์นัเพ่ั�อเข้�ถุ้งแม่ัวัยร่์นัในัช์มัชนั	
ใช้แกนันัำ�กล่์มัช�ติิพัันัธ์ุ์�เพ่ั�อเข้�ถุ้งเย�วชนักล่์มัช�ติิพัันัธ์ุ์�ด้วยกิจักรรมักล่์มัท่ำ�น่ั�สำนัใจั

7.	 สำร์ปบทำเร่ยนัและแลกเปล่�ยนัเร่ยนัรู้ก�รดำ�เนิันัง�นัท่ำ�ชัดเจันัและประสำบค์ว�มัสำำ�เร็จั	กับภ�ค่์เค์ร่อข่�ยในัพ่ั�นัท่ำ�และ
นัอกพ่ั�นัท่ำ�

การเข�าถึงวัยรุ่นในพ้ืันท่่ี่
1.	 จััดทำำ�ส่ำ�อท่ำ�น่ั�สำนัใจั	 ม่ัประโยชนั�ห่ล�ยด้�นั	 ใช้ภ�ษั�ท่ำ�เข้�ใจัง่�ย	 ไม่ัน่ั�เบ่�อห่น่ั�ย	 และติรงกับค์ว�มัสำนัใจั	

ค์ว�มัต้ิองก�ร	และวิถุ่ช่วิติของวัยร่์นั

2.	 ม่ัรูปแบบก�รเข้�ถุ้งท่ำ�ห่ล�กห่ล�ย	 เช่นั	 ก�รจััดค่์�ยอนั�มััยวัยร่์นั	 ก�รลงจััดกิจักรรมักล่์มัย่อยกับก�รศ้กษั�
นัอกโรงเร่ยนั	(กศนั.)	/ห่อพััก	ก�รจััดร�ยก�รในัสำถุ�น่ัวิทำย์ช์มัชนั	ฯลฯ

การพััฒนาศัึกยภาพัผูู้�ให�บริการและวัยรุ่น
1.	 พััฒนั�ศักยภ�พัเจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�ค์ลินิักวัยร่์นั	เจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�	OSCC	และเจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�ท่ำ�ดูแลแม่ัวัยร่์นัให้่เข้�ใจัและม่ัค์ว�มัละเอ่ยดอ่อนั 

ต่ิอค์ว�มัต้ิองก�รเฉีพั�ะของวัยร่์นัมั�กข้�นั	 (หั่วข้อท่ำ�ค์รอบค์ล์มั	 ได้แก่	 จิัติวิทำย�วัยร่์นั	 ก�รปร้กษั�วัยร่์นั	
ห่ลักก�รจััดบริก�รท่ำ�เป็นัมิัติรต่ิอวัยร่์นั	ข้อมูัลล่�ส์ำดเก่�ยวกับก�รค์์มักำ�เนิัด	ก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�	และก�รป้องกันั
เอชไอว่แบบองค์�รวมั)	โดยค์วรเป็นัก�รอบรมัพััฒนั�ศักยภ�พัแบบส่ำ�อสำ�รสำองทำ�ง	ม่ัก�รฝึกปฏิิบัติิ	ก�รถุ�มัติอบ	
และม่ัก�รแลกเปล่�ยนัระห่ว่�งผู้เร่ยนัด้วย	เพ่ั�อผลลัพัธุ์�ในัก�รพััฒนั�ท่ำ�ยั�งย่นั

2.	 พััฒนั�เสำริมัทัำกษัะอ�สำ�สำมััค์รสำ�ธุ์�รณส์ำข/อ�สำ�สำมััค์รนัมัแม่ัท่ำ�ม่ัอยูแ่ล้วในัช์มัชนั	และตัิวแทำนัแม่ัวัยร่์นัให้่สำ�มั�รถุ
ดูแลแม่ัวัยร่์นัได้มั�กข้�นั	 โดยให้่ร่วมัท่ำมัรพัช./รพั.สำติ.ออกเย่�ยมับ้�นัแม่ัวัยร่์นั	 ทัำ�งน่ั�ต้ิองได้รับก�รยินัยอมัจั�ก
แม่ัวัยร่์นัแล้ว

3.	 เน้ันัก�รสำร้�งศักยภ�พัและทัำกษัะช่วิติในัก�รเริ�มัต้ินัให่ม่ั	(Strength-based	resilience	building)	ในัอด่ติ	เย�วชนั
ท่ำ�ประสำบปัญห่�ก�รตัิ�งค์รรภ�ไม่ัพัร้อมัมัักจัะต้ิองออกจั�กระบบก�รศ้กษั�	 และข�ดโอก�สำในัก�รพััฒนั�ทัำกษัะ	
ปัจัจ์ับันัพัระร�ชบัญญัติิก�รป้องกันัและแก้ไขก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นัฯ	ทำำ�ให้่ห่น่ัวยง�นัห่ล�ยภ�ค์ส่ำวนัให้่ค์ว�มัสำำ�คั์ญ 
ในัก�รพััฒนั�และให่โ้อก�สำเย�วชนัทำ่�ตัิ�งค์รรภ�ได้กลับเข้�สู่ำระบบก�รศ้กษั�และก�รพััฒนั�ทำกัษัะมั�กข้�นั	โดยต้ิอง
อ�ศัยค์ว�มัร่วมัม่ัอระห่ว่�งห่น่ัวยง�นัห่ล�ยภ�ค์ส่ำวนั	และก�รดูแลแต่ิละร�ย	(case	management)	
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การป้องกัน
1.	 เน้ันัก�รสำอนัเพัศวิถุ่ศ้กษั�รอบด้�นัท่ำ�รวมัถุ้งทัำกษัะช่วิติและก�รแจ้ังแห่ล่งบริก�รช่วยเห่ล่อท่ำ�จัำ�เป็นั	ทัำ�งในัโรงเร่ยนั

และนัอกชั�นัเร่ยนั	 โดยสำ�มั�รถุร่วมัม่ัอกับองค์�กรประช�สัำงค์มัในัช์มัชนั	ห่ร่อสำร้�งแกนันัำ�เย�วชนัทัำ�งในัโรงเร่ยนั
และก�รศ้กษั�นัอกโรงเร่ยนั	เพ่ั�อช่วยกระจั�ยค์ว�มัรู้และช่วยเช่�อมัก�รเข้�ถุ้งบริก�รส์ำขภ�พัด้วย

2.	 จััดห่�ส่ำ�อก�รสำอนัท่ำ�สำน์ัก	เข้�ใจัง่�ย	และติรงกับวิถุ่ช่วิติวัยร่์นัในัพ่ั�นัท่ำ�

3.	 ใช้ทัำ�งกิจักรรมัออนัไลนั�และในัสำถุ�นัท่ำ�	 (online	 &	 onsite)	 ซ้ี�งสำ�มั�รถุปรับเปล่�ยนัและย่ดห่ย์่นัได้	 โดยเฉีพั�ะ
ในัช่วงก�รระบ�ดของโค์วิด-19	เน่ั�องจั�กยงัม่ัเย�วชนัจัำ�นัวนัมั�กท่ำ�ไม่ัสำ�มั�รถุเข้�ถุ้งแห่ล่งข้อมูัลบนัอินัเทำอร�เน็ัติ
ได้	

ความที่�าที่ายท่่ี่เกิดข้ึน
1.	 ประเด็นัทำ�งวัฒนัธุ์รรมัเก่�ยวกับวัยร่์นัตัิ�งค์รรภ�	 ประสำบก�รณ�ในัห่ล�ยพ่ั�นัท่ำ�ได้พับเห่็นัอิทำธิุ์พัลด้�นัวัฒนัธุ์รรมั

ท่ำ�แติกต่ิ�งกันั	 ซ้ี�งล้วนัเป็นัอ์ปสำรรค์ต่ิอก�รทำำ�ง�นัด้�นัก�รดูแลรักษั�แม่ัวัยร่์นัและก�รป้องกันัก�รตัิ�งค์รรภ�	
ในับ�งพ่ั�นัท่ำ�วัฒนัธุ์รรมัท้ำองถิุ�นัม่ัก�รต่ิติร�และตัิดสิำนัวัยร่์นัท่ำ�ประสำบปัญห่�อนั�มััยก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�	 ทำำ�ให้่วัยร่์นั 
ห่ล�ยค์นัไม่ักล้�เข้�ถุ้งบริก�รดูแลรักษั�อย่�งทัำนัท่ำวงท่ำ	 เช่นั	 ฝ�กค์รรภ�ช้�	 ห่ร่อเข้�สู่ำกระบวนั	
ก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ช้�	รวมัทัำ�งเกิดปัญห่�กับค์รอบค์รัว	โรงเร่ยนั	และค์นัรอบข้�ง	อย่�งไรก็ติ�มั	ในับ�งพ่ั�นัท่ำ�กลับ
ม่ัวัฒนัธุ์รรมัท้ำองถิุ�นัท่ำ�ยอมัรับก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นัและยอมัรับก�รท่ำ�วัยร่์นัออกจั�กก�รศ้กษั�ระดบัมััธุ์ยมัเพ่ั�อสำร้�ง
ค์รอบค์รัว	อ่กทัำ�งยังม่ัค์ว�มัเช่�อเก่�ยวกับก�รดูแลห่ญิงตัิ�งค์รรภ�และทำ�รกด้วยวิธุ่์ท่ำ�ไม่ัถูุกต้ิอง	ปัจัจััยทำ�งวัฒนัธุ์รรมั
ทัำ�งสำองกรณ่ล้วนัเป็นัค์ว�มัท้ำ�ทำ�ยในัก�รดูแลแม่ัวัยร่์นัและป้องกันัก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นัอย่�งม่ัประสิำทำธิุ์ภ�พั

2.	 ข้อจัำ�กัดของบริบทำในัพ่ั�นัท่ำ�ห่่�งไกลก่อให้่เกิดอ์ปสำรรค์ดังต่ิอไปน่ั�

• วัยร่์นัตัิ�งค์รรภ�ห่ร่อแม่ัวัยร่์นัไม่ัสำ�มั�รถุเข้�ถุ้งค์ลินิักวัยร่์นัห่ร่อสำถุ�นับริก�รท่ำ�เป็นัมิัติรกับวัยร่์นัได้	
เพัร�ะอยูใ่นัพ่ั�นัท่ำ�ห่่�งไกล	เดินัทำ�งไม่ัสำะดวก	ใช้เวล�นั�นัและม่ัค่์�ใช้จ่ั�ยสูำง

• วัยร่์นัตัิ�งค์รรภ�ห่ร่อแม่ัวัยร่์นัอยูใ่นัพ่ั�นัท่ำ�ท่ำ�ไม่ัม่ัสัำญญ�ณอินัเทำอร�เน็ัติ	ทำำ�ให้่ไม่ัสำ�มั�รถุเข้�ถุ้งบริก�รออนัไลนั�
ท่ำ�ค์ลินิักวัยร่์นัและภ�ค์รัฐจััดไห้่

• วัยร่์นัตัิ�งค์รรภ�ห่ร่อแม่ัวัยร่์นัอ�ศัยอยู่ในัพ่ั�นัท่ำ�ท่ำ�ม่ัค์ว�มัเปร�ะบ�งในัประเด็นัสำ�รเสำพัติิด	 ทำำ�ให้่เจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�
สำ�ธุ์�รณส์ำขและอ�สำ�สำ�สำมััค์รสำ�ธุ์�รณส์ำข	 ไม่ัสำ�มั�รถุเข้�ไปจััดบริก�รค์ลินิักเค์ล่�อนัท่ำ�	 (mobile	 clinic)	
ห่ร่อเย่�ยมับ้�นัได้บ่อยเท่ำ�ท่ำ�ค์วร

3.	 วัยร่์นัแต่ิละค์นัอ�จัม่ัค์ว�มัจัำ�เป็นัต้ิองได้รับบริก�รท่ำ�ห่ล�กห่ล�ย	โดยเฉีพั�ะบริก�รด้�นัส์ำขภ�พัจิัติ	ซ้ี�งจัำ�เป็นัต้ิอง
ได้รับก�รปร้กษั�อย่�งติ่อเน่ั�อง	 ไม่ัจับเบ็ดเสำร็จัในัค์ร�วเด่ยว	 วัยร่์นับ�งค์นัติ้องได้รับก�รช่วยเห่ล่อให่้เข้�พััก
ในับ้�นัพัักเด็กเน่ั�องจั�กม่ัแนัวโน้ัมัท่ำ�จัะถูุกกระทำำ�ร์นัแรง	 ทำำ�ให้่ในัก�รเข้�เย่�ยมัห่ร่อจััดบริก�รให้่แก่แม่ัวัยร่์นั/
วัยร่์นัตัิ�งค์รรภ�ห่น้ั�งค์นัอ�จัต้ิองใช้บ์ค์ล�กรสำห่วิช�ช่พัห่ล�ยค์นัในัก�รดูแล	และใช้เวล�ในัก�รดูแลจันัจับกระบวนัก�ร	
ซ้ี�งสำวนัทำ�งกับอัติร�กำ�ลังของบ์ค์ล�กรสำ�ธุ์�รณส์ำขในัพ่ั�นัท่ำ�	

4.	 ในัห่ล�ยพ่ั�นัท่ำ�ข�ดก�รเร่ยนัก�รสำอนัเพัศวิถุ่ศ้กษั�รอบด้�นัท่ำ�ถูุกต้ิอง	ติรงติ�มัมั�ติรฐ�นั	และน่ั�สำนัใจัสำำ�ห่รับวัยร่์นั	
ไม่ัม่ัส่ำ�อก�รสำอนัท่ำ�ค์รบถุ้วนัและเช่�อมัโยงกับวิถุ่ช่วิติของวัยร่์นัและเย�วชนั	 ในับ�งพ่ั�นัท่ำ�ค์รูท่ำ�สำอนัเพัศวิถุ่ศ้กษั�
ไม่ัได้ผ่�นัก�รอบรมัให้่จััดก�รเร่ยนัก�รสำอนัเพัศวิถุ่ศ้กษั�รอบด้�นัอย่�งม่ัประสิำทำธิุ์ภ�พั	 ทำำ�ให้่ก�รทำำ�ง�นั 
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ด้�นัก�รป้องกันัปัญห่�อนั�มััยก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�และก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นัไม่ัเกิดผลสัำมัฤทำธ์ิุ์

5.	 อัติร�ห่ม์ันัเว่ยนัของบ์ค์ล�กร	 ก�รย้�ยง�นั	 ก�รเล่�อนัติำ�แห่น่ัง	 ก�รล�ออก	 และก�รเกษ่ัยณทำำ�ให้่ม่ัก�รเปล่�ยนั
ผู้รับผิดชอบง�นัวัยร่์นั/แม่ัวัยร่์นั	 ข�ดค์ว�มัต่ิอเน่ั�อง/เกิดค์ว�มัล่�ช้�ในัก�รทำำ�ง�นั	 เพัร�ะผู้มั�รับง�นัให่ม่ัต้ิอง
ตัิ�งต้ินัเร่ยนัรู้ง�นั	 เข้�ใจับริบทำของง�นัและวัยร่์นั	 ก�รไม่ัม่ัก�รเติร่ยมับ์ค์ล�กร/ไม่ัม่ัก�รส่ำงมัอบง�นัเพิั�มัค์ว�มั
ย�กลำ�บ�กในัทำำ�ง�นัยิ�งข้�นั

6.	 ก�รระบ�ดของโค์วิด	–	19	ทำำ�ให้่ก�รทำำ�ง�นัด้�นัก�รเฝ้�ระวัง	ก�รทำำ�ง�นัเชิงร์กและก�รเย่�ยมับ้�นัช่วยเห่ล่อดูแล
แม่ัวัยร่์นัในัพ่ั�นัท่ำ�ห่่�งไกลต้ิองห่ยด์ชะงัก	วัยร่์นับ�งค์นัไม่ัสำ�มั�รถุเข้�ถุ้งบริก�รค์์มักำ�เนิัด	ถ์ุงย�งอนั�มััย	ห่ร่อบริก�ร
ย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�อย่�งปลอดภัยได้

7.	 เพิั�มัช่องทำ�งในัก�รประช�สัำมัพัันัธุ์�	เพ่ั�อให้่กล่์มัเป้�ห่มั�ยเข้�ถุ้งบริก�รได้ห่ล�กห่ล�ย

8.	 พััฒนั�ศักยภ�พัเจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�	ให้่ม่ัค์ว�มัละเอ่ยดอ่อนั	สำ�มั�รถุส่ำ�อสำ�รและจััดบริก�รท่ำ�เห่มั�ะสำมักับกล่์มัเป้�ห่มั�ย

แนวที่างการพััฒนาเพ่ิัมเติมในอนาคต
ในัอนั�ค์ติค์วรม่ัแผนัปฏิิบัติิก�รและแผนัก�รกำ�กับติิดติ�มัในัพ่ั�นัท่ำ�	 เพ่ั�อให้่นัโยบ�ยส์ำขภ�พัวัยร่์นัเกิดข้�นัจัริงและติอบสำนัอง

ติ่อพัรบ.	 ก�รป้องกันัและแก้ไขปัญห่�ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร์่นัฯ	 อย่�งยั�งย่นั	 โดยให่้ม่ัก�รให่้บริก�รทำ่�ค์รบวงจัร	 ทัำ�งด้�นัอนั�มััย
ก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�	 ก�รค์วบค์์มัโรค์ติิดติ่อ	 สำ์ขภ�พัจิัติ	 เพัิ�มัก�รมั่สำ่วนัร่วมัจั�กช์มัชนั	 รวมัทำั�งเพัิ�มัโอก�สำก�รมั่สำ่วนัร่วมัของเย�วชนั
ในัฐ�นัะผู้ผลักดันันัโยบ�ยด้�นัสำ์ขภ�พัและก�รพััฒนั�ค์์ณภ�พัช่วิติของเย�วชนัโดยรวมั



คู่มือการดูแลแม่วัยรุ่นแบบบูรณาการ86

กรมัอนั�มััย	กระทำรวงสำ�ธุ์�รณสำ์ข.	(2554).	คู่มิือุการดู้แลผู้ตั�งครรภ์แนวใหมิ.่	กร์งเทำพัฯ	:	กรมัอนั�มััย.

กรมัอนั�มััย	โดยสำำ�นัักอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธุ์์�	และกองทำ์นัประช�กรแห่่งสำห่ประช�ช�ติิ.	(2555).	คู่มิือุการมิ่สุ่วนร่วมิขอุงสุามิ่หรือุญาติ
ในการเฝ้าคลอุด้.	กร์งเทำพั:	กรมัอนั�มััย.

กรมัอนั�มััย	กรมัสำ์ขภ�พัจัิติ	กรมัค์วบค์์มัโรค์	กระทำรวงสำ�ธุ์�รณสำ์ข.	(2557).	มิาตรฐานบริการสุุขภาพที่่�เป็นมิิตรสุำาหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน (ฉบับบูรณาการ) และแบบประเมิินตนเอุง.	(พัิมัพั�ค์รั�งทำ่�	1).	กร์งเทำพัฯ:	ศูนัย�สำ่�อสำิ�งพัิมัพั�แก้วเจั้�จัอมั.ห่นั้�	4-6.

กรมักิจัก�รเด็กและเย�วชนั	กระทำรวงก�รพััฒนั�สำังค์มัและค์ว�มัมัั�นัค์งของมันั์ษัย�.	(2560).	รายงานการวิจัยการศึึกษาสุถูานการณ์
การตั�งครรภ์ในวัยรุ่นที่่�อุยู่นอุกระบบการศึึกษาเพื�อุป้อุงกันและแก้ไขปัญหาการตั�งครรภ์ในวัยรุ่น. กร์งเทำพัฯ.	ห่นั้�	3.	

กิติติิพังศ�	แซี่เจั็ง	และค์ณะ.	(2558).	คู่มิือุแนวที่างปฏิบัติการดู้แลแมิ่วัยรุ่น. กร์งเทำพัฯ	:	ศูนัย�สำ่�อและสำิ�งพัิมัพั�แก้วเจั้�จัอมั.	ห่นั้�	11-12.

จัันัทำก�นัติ�	ก�ญจันัเวทำ�งค์�	พัิชชก�นัติ�	วิเช่ยรกัลย�รัตินั�	และสำิรินัันัทำ	ธุ์ิติิทำรัพัย�.	(2556).	การพัฒนาแบบจำาลอุงระบบบริการ
อุันพึงประสุงค์ที่่�เอุื�อุต่อุการสุร้างเสุริมิสุุขภาพแมิ่วัยรุ่นและครอุบครัว.	(ร�ยง�นัก�รวิจััย).	พัิษัณ์โลก:	มัห่�วิทำย�ลัยนัเรศวร.

ธุ์ัญรด่	จัิรสำินัธุ์ิปก.	(2552).	มิาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล.	กร์งเทำพัฯ:	สำำ�นัักก�รพัย�บ�ล	กรมัก�รแพัทำย�	กระทำรวงสำ�ธุ์�รณสำ์ข.	

เบญจัพัร	ปัญญ�ยง,	อชิมั�	เกิดเกล้�.	(2552).	แนวที่างปฏิบัติเพื�อุช่วยเหลือุเด้็ก สุตร่ และบุคคลในครอุบครัวที่่�ถููกกระที่ำารุนแรง.
กร์งเทำพัฯ:	กรมัสำนัับสำนั์นับริก�รสำ์ขภ�พั	กระทำรวงสำ�ธุ์�รณสำ์ข.	ห่นั้�	27-33.

เพั็ญนัภ�	ก์ลนัภ�ดล.	(2560).	การให้การปรึกษาวัยรุ่น (Adolescent Counseling).	กร์งเทำพัฯ:	ห่้�งห่์้นัสำ่วนัจัำ�กัด	ประยูรสำ�สำ�นัไทำย	
ก�รพัิมัพั�.	ห่นั้�	106-116.

มั�ณ่	จัันัทำร�โสำภ�,	ฉีว่	เบ�ทำรวง,	สำ์กัญญ�	ปริสำัญญก์ล.	(2554).	ผลขอุงการสุนับสุนุนที่างสุังคมิต่อุความิเจ็บปวด้ในการคลอุด้และ
การรับรู้ประสุบการณ์การคลอุด้ขอุงผู้คลอุด้วัยรุ่นครรภ์แรก.	เช่ยงให่มั่:	ค์ณะพัย�บ�ลศ�สำติร�	มัห่�วิทำย�ลัยเช่ยงให่มั่.
 
ศศิธุ์ร	พั์่มัดวง.	(2549).	ก�รดูแลแมั่วัยร์่นัในัระยะค์ลอด.	สุงขลานครินที่ร์เวชสุาร	ปีทำ่�	24	(ฉีบับทำ่�	1	มั.ค์.-ก.พั.	2549)	:	59-63.	สำงขล�:	
ค์ณะแพัทำยศ�สำติร�	มัห่�วิทำย�ลัยสำงขล�นัค์รินัทำร�.

สำ์ฑ์�ทำิพัย�	สำ์ทำธุ์ิ.	(2554).	บริการสุังคมิสุำาหรับแมิ่วัยรุ่นในที่ัศึนะขอุงนักสุังคมิสุงเคราะห์ที่างการแพที่ย์ กรุงเที่พมิหานคร. [วิทำย�นัิพันัธุ์�	
ปริญญ�สำังค์มัสำงเค์ร�ะห่�ศ�สำติรมัห่�บัณฑ์ิติ].	กร์งเทำพัฯ:	มัห่�วิทำย�ลัยธุ์รรมัศ�สำติร�.

 เอกสารุ่อ้างอิง



คู่มือการดูแลแม่วัยรุ่นแบบบูรณาการ 87

สำำ�นัักง�นักองทำ์นัสำนัับสำนั์นัก�รสำร้�งเสำริมัสำ์ขภ�พั	กรมัอนั�มััย	เค์ร่อข่�ย	RSA	และมัูลนัิธุ์ิแพัทำทำูเฮลทำ��.	คู่มิือุมิาตรฐานการปฏิบัติงาน
เพื�อุการยุติการตั�งครรภ์ที่่�ปลอุด้ภัยแบบอุงค์รวมิ (ออนัไลนั�).	2561,	แห่ล่งทำ่�มั�:	https://rh.anamai.moph.go.th/th/
safe-termination-of-pregnancy/2594#wow-book/	(20	พัฤษัภ�ค์มั	2564)

สำำ�นัักง�นัพััฒนั�สำังค์มัและค์ว�มัมัั�นัค์งของมันั์ษัย�จัังห่วัดชัยนั�ทำ.ความิรู้เก่�ยวกับอุพมิ.และผลการด้ำาเนินงาน (ออนัไลนั�).	แห่ล่งทำ่�มั�:	
http://www.chainat.m-society.go.th/volunteers.htm	(20	พัฤษัภ�ค์มั	2564)

สำำ�นัักอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธุ์์�	กรมัอนั�มััย.	(2562).	รายงานเฝ้าระวังการแที่้งประเที่ศึไที่ย พ.ศึ. 2562. กร์งเทำพั:	กรมัอนั�มััย.	ห่นั้�	62.

สำำ�นัักอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธุ์์�	กรมัอนั�มััย	กระทำรวงสำ�ธุ์�รณสำ์ข.	(2563).	คู่มิือุการวางแผนครอุบครัวสุำาหรับเจ้าหน้าที่่�สุาธารณสุุข.
กรุงเที่พฯ : ศูนัย�สำ่�อและสำิ�งพัิมัพั�แก้วเจั้�จัอมั.	ห่นั้�	75-87.

อนั์กรรมัก�รสำ์ขภ�พัวัยร์่นั	ร�ชวิทำย�ลัยก์มั�รแพัทำย�แห่่งประเทำศไทำยและชมัรมัสำ์ขภ�พัวัยร์่นั.	(2559).	ตำาราเวชศึาสุตร์วัยรุ่น. กร์งเทำพั:	
ร�ชวิทำย�ลัยก์มั�รแพัทำย�แห่่งประเทำศไทำยและชมัรมัสำ์ขภ�พัวัยร์่นั.

James	E.	Rosen.	(2010).	WHO; Position Paper on Mainstreaming Adolescent Pregnancy in Efforts to Make 
Pregnancy Safer.	Geneva:	The	WHO	Document	Production	Services.	

World	Health	Organization,	United	Nations	Population	Fund,	UNICEF	and	The	World	Bank.	(2006).	
Pregnancy,Childbirth, Postpartum and Newborn Care: A Guide for Essential Practice. Geneva,	World	Health	
Organization:	WHO	Press.
 
World	Health	Organization.	(2009).	WHO Recommended Interventions for Improving Maternal and Newborn 
Health. Geneva:	WHO	Press.	

World	Health	Organization.	(2010).	Packages of interventions for family planning, safe abortion care, maternal, 
newborn and child health.	Geneva:	WHO	Press.

World	Health	Organization.	(2010).	Packages of Interventions for Family Planning, Safe Abortion Care, Maternal, 
Newborn and Child Health.	Geneva:	WHO	Press.



คู่มือการดูแลแม่วัยรุ่นแบบบูรณาการ88

 ภาคผู้นวกท่่ี่ 1: การประเมินที่างด�านสัำงคมจิัตวิที่ยาของวัยรุ่น - 
HEADSSS และแบบฟอร์มการประเมิน 
ภาวะสำภาพัจิัตใจัสัำงคมในวัยรุ่น

(คั์ดลอกมั�จั�ก	:	ห่นัังส่ำอ	ก�รดูแลส์ำขภ�พัและก�รให้่ค์ำ�แนัะนัำ�วัยร่์นั	กองก์มั�รเวชกรรมั	โรงพัย�บ�ลพัระมังก์ฎเกล้�และ
ภ�ค์วิช�เวชศ�สำติร�และช์มัชนั	วิทำย�ลัยแพัทำยศ�สำติร�พัระมังก์ฎเกล้�	โดย	วิโรจันั�	อ�ร่ย�ก์ล)

ค์นัสำ่วนัให่ญ่ค์ิดว่�วัยร์่นัเป็นัวัยทำ่�สำนั์กสำนั�นัร่�เริง	ไมั่ค์่อยมั่ค์ว�มัเจั็บป่วยทำ�งด้�นัร่�งก�ยทำ่�ร์นัแรง	แติ่จัริง	ๆ 	แล้ววัยร์่นัเป็นั
วัยทำ่�มั่ปัญห่�และค์ว�มัเจั็บป่วยทำ�งด้�นัพัฤติิกรรมั	อ�รมัณ�	ห่ล�ยอย่�ง	วัยร์่นัเป็นัวัยทำ่�มั่ก�รเปล่�ยนัแปลงของร่�งก�ยและจัิติใจั
อย่�งมั�ก	 มั่ก�รเจัริญเติิบโติของร่�งก�ย	 อวัยวะติ่�ง	 ๆ	 รวมัถุ้งก�รพััฒนั�ทำ�งด้�นัอ�รมัณ�	 สำังค์มั	 ค์ว�มัคิ์ดฯลฯ	 เป็นัไปอย่�ง
รวดเร็ว	ก�รเจั็บป่วยทำ�งร่�งก�ยของวัยร์่นัมัักเป็นัผลสำ่บเนั่�องมั�จั�กพัฤติิกรรมัของวัยร์่นัทำ่�มั่ธุ์รรมัช�ติิอย�กรู้อย�กลอง	โดยข�ด
ค์ว�มัรู้	ทำักษัะ	ค์ว�มัยับยั�งชั�งใจั	ไมั่มั่ประสำบก�รณ�ซี้�งพัฤติิกรรมัเสำ่�ยงและค์ว�มัผิดปรกติิของอ�รมัณ�และจัิติใจันัั�นั	เร�ไมั่สำ�มั�รถุ
เห่็นัได้ห่ร่อติรวจัพับได้จั�กก�รซีักประวัติิและติรวจัร่�งก�ยทัำ�วไป	 ในัก�รทำ่�จัะทำร�บถุ้งพัฤติิกรรมัเสำ่�ยง	 ปัญห่�ของก�รเจั็บป่วย
ทำ�งด้�นัร่�งก�ยและจัิติใจัของวัยร์่นัได้ถูุกติ้อง	 ค์วรม่ัก�รซีักประวัติิเพัิ�มัเติิมั	 โดยติ้องซีักถุ�มัข้อมัูลทำ�งด้�นัสำังค์มัจัิติวิทำย�	
ร่วมัด้วยเม่ั�อวัยร่์นัมั�รับบริก�รด้�นัส์ำขภ�พั	 จัะช่วยทำำ�ให้่ก�รดูแลวัยร่์นัเป็นัองค์�รวมัมั�กยิ�งข้�นั	 ม่ัผู้ทำำ�ก�รศ้กษั�และได้ทำดลอง
วิธุ่์ก�รซีักประวัติิในัวัยร่์นัห่ล�ยวิธุ่์	 เพ่ั�อท่ำ�จัะให่้ได้ข้อมูัลและประวัติิเก่�ยวกับพัฤติิกรรมัเสำ่�ยง	 ปัญห่�สำภ�พัทำ�งอ�รมัณ�	 สำังค์มั
ของวัยร่์นั	 ได้ค์รอบค์ล์มัและเป็นัประโยชนั�ท่ำ�จัะนัำ�มั�ใช้ทำ�งด้�นัก�รแพัทำย�	 ม่ัห่ล�ยวิธุ่์และม่ัเค์ร่�องม่ัอห่ล�ยอย่�งด้วยกันั	 เช่นั	
GAPS(1,2)	 (Guideline	 for	 Adolescent	 Preventive	 Services),	 Bright	 future(3),	 Safe	 times	 questionnaire(4)	 ฯลฯ	
วิธุ์่ทำ่�สำะดวกและจัำ�ได้ง่�ยไมั่ย่์งย�กในัก�รปฏิิบัติิและได้ผลด่วิธุ์่ห่นั้�งในัห่ล�ยวิธุ์่	 โดยก�รซัีกประวัติิประเมิันัพัฤติิกรรมัทำ�งด้�นั
สัำงค์มัจิัติวิทำย�ของวัยร่์นั	 ซ้ี�ง	 Children’s	 Hospital	 of	 Los	 Angelis	 รัฐค์�ลิฟอร�เน่ัย	 ประเทำศสำห่รัฐอเมัริก�	 เป็นัผู้คิ์ดและ
นัำ�มั�ประย์กติ�ใช้กับวัยร่์นัท่ำ�มั�รับก�รบริก�รโดยซัีกประวัติิติ�มัหั่วข้อท่ำ�ใช้ค์ำ�ย่อว่�	 HEADSS(5,6)	 ซ้ี�งในัปัจัจ์ับันัได้ม่ัก�รปรับและ
เพิั�มัเติิมัหั่วข้อท่ำ�สำำ�คั์ญเข้�ไป	 เพ่ั�อให้่ค์รอบค์ล์มัปัญห่�ทำ�งสัำงค์มัจิัติวิทำย�ของวัยร่์นัมั�กข้�นั	 ได้ค์ำ�ย่อให่ม่ัว่�	 HEEADSSS	 ซ้ี�งม่ั
ค์ว�มัห่มั�ยของค์ำ�ย่อดังนั่�

H : Home,	family,	and	environment:	ห่มั�ยถุ้ง	บ้�นั	ค์รอบค์รัว	และสิำ�งแวดล้อมั

E :	Education,	school,	and	employment	:	ห่มั�ยถุ้ง	ก�รศ้กษั�	โรงเร่ยนั	และก�รทำำ�ง�นั

E :	Eating	habit	and	eating	disorder:	ห่มั�ยถุ้ง	ลักษัณะนิัสัำยและพัฤติิกรรมัก�รรับประทำ�นัท่ำ�ผิดปกติิ

A :	Activities	and	friends	:	ห่มั�ยถุ้ง	กิจักรรมัท่ำ�ทำำ�ในัแต่ิละวันั	และกล่์มัเพ่ั�อนั

D : Drugs,	alcohol,	and	tobacco	use:	ห่มั�ยถุ้ง	ย�	สำ�รเสำพัติิดต่ิ�ง	ๆ	เห่ล้�	บ์ห่ร่�

 ภาคผู้นวัก
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S :	Safety,	violence,	and	abuse:	ห่มั�ยถุ้ง	ค์ว�มัปลอดภัย	ค์ว�มัร์นัแรงทำะเล�ะวิว�ทำ	และก�รถูุกล่วงละเมิัด

S :	Sexuality,	sexual	activities	and	family	planning:	ห่มั�ยถุ้ง	เพัศ	พัฤติิกรรมัทำ�งเพัศ	และก�รว�งแผนัค์รอบค์รัว

S : Suicide,	depression,	and	emotional	problems	:	ห่มั�ยถุ้ง	ก�รฆ่�ตัิวติ�ย	ภ�วะซ้ีมัเศร้�และปัญห่�ทำ�งอ�รมัณ�

ห่ลักก�รทัำ�วไปในัก�รประเมิันัทำ�งด้�นัสัำงค์มัจิัติวทิำย�วยัร่์นั	มัข้่อค์วรปฏิิบติัิทำั�วไปเห่มัอ่นักบัก�รซัีกประวติัิทำ่�ใช้กบัค์นัไข้ทัำ�วไป	
เพั่ยงแติ่ให่้ค์ว�มัสำำ�ค์ัญเพัิ�มัเติิมัในับ�งเร่�องให่้มั�กข้�นั	พัอสำร์ปได้ดังนั่�

1.	 สำถุ�นัท่ำ�จัะซัีกประวัติิและติรวจัร่�งก�ยวัยร่์นั	 ค์วรจััดให้่เป็นัสำถุ�นัท่ำ�ท่ำ�ดูค่์อนัข้�งเป็นสุ่วนตัว เป็นัสัำดส่ำวนัเฉีพั�ะ	
ให่้มั�กทำ่�สำ์ด	ไมั่มั่ผู้อ่�นัรบกวนัห่ร่อพัล์กพัล่�นั

2.	 ในัก�รซัีกประวัติินัอกจั�กจัะม่ัผู้ปกค์รองร่วมัด้วยแล้ว ควรจะต้อุงเปิด้โอุกาสุให้วัยรุ่นได้้ม่ิโอุกาสุ ได้้พูด้คุยกับเฉพาะ
แพที่ย์หรือุบุคลากรที่างด้้านการแพที่ย์เท่ี่านั�น	 ไม่ัม่ับ์ค์ค์ลท่ำ�สำ�มัอยู่ในัเห่ต์ิก�รณ�	 เพัร�ะบ�งเร่�องเป็นัเร่�องส่ำวนัตัิว
วัยร์่นัไมั่ติ้องก�รให่้พั่อแมั่ห่ร่อค์นัอ่�นัรู้นัอกจั�กแพัทำย�และติัวผู้ป่วยเทำ่�นัั�นั	 เช่นัเด่ยวกันัแพัทำย�ห่ร่อบ์ค์ล�กรทำ�งด้�นั
ก�รแพัทำย�จัะติ้องซัีกประวัติิ	 บิด�	 แมั่	 ญ�ติิ	 ห่ร่อผู้ปกค์รองวัยร์่นัเก่�ยวกับปัญห่�และพัฤติิกรรมัของวัยร์่นัโดยทำ่�ไมั่มั่
วัยร์่นัร่วมัอยู่ด้วย	เพั่�อจัะได้ทำร�บข้อมัูลเก่�ยวกับวัยร์่นัมั�กยิ�งข้�นั

3.	 สำร้�งบรรย�ก�ศท่ำ�เป็นัมิัติร	สำร้�งค์ว�มัค้์์นัเค์ย	ค์ว�มัศรัทำธุ์�เช่�อมัั�นั	ให้่เกิดข้�นัระห่ว่�งผู้ป่วยวัยร่์นัและผู้ให้่บริก�รให้่มั�ก

4.	 ให้่ค์ว�มัมัั�นัใจักับวัยร่์นัเก่�ยวกับเร่�องท่ำ�มั�พูัดค์์ย	ห่ล�ยเร่�องเป็นัเร่�องส่ำวนัตัิว	แต่ิแพัทำย�ห่ร่อบุคลากรที่างด้้านการแพที่ย์ 
ม่ัค์ว�มัจัำ�เป็นัต้ิองซัีกถุ�มัเพ่ั�อประโยชนั�ท่ำ�จัะนัำ�มั�ช่วยในัก�รดูแลรักษั�ผู้ป่วย	ซ้ี�งจัะเป็นัประโยชนั�อย่�งมั�กแก่ผู้ป่วย
ท่ำ�จัะบอกค์ว�มัจัริงให้่เร�ทำร�บ	 และเราสัุญญาว่าจะเก็บไว้เป็นความิลับเฉพาะเราและวัยรุ่นเท่ี่านั�น	 เว้นัแต่ิสิำ�งท่ำ�
เร�รับทำร�บจั�กวัยร่์นัแล้วจัะม่ัผลเส่ำยห่ร่ออันัติร�ยอย่�งมั�กต่ิอวัยร่์นัเท่ำ�นัั�นัท่ำ�แพัทำย�จัะต้ิองทำำ�ในัสิำ�งท่ำ�เกิดประโยชนั�
กับวัยร่์นัให้่มั�กท่ำ�ส์ำด	เช่นั	กรณ่วัยร่์นัถูุกทำำ�ร้�ยร่�งก�ย	ห่ร่อวัยร่์นัพัย�ย�มัฆ่�ตัิวติ�ย	ซ้ี�งแพัทำย�ห่ร่อบุคลากรที่างด้้าน
การแพที่ย์	จัะต้ิองแจ้ังให้่ผู้รับผิดชอบและผู้เก่�ยวข้องรับทำร�บและห่�แนัวทำ�งท่ำ�จัะช่วยเห่ล่อวัยร่์นั

5.	 ก�รซัีกประวัติิค์วรเริ�มัจั�กพูัดค์์ยซัีกถุ�มัปัญห่�ทัำ�ว	ๆ	ไปก่อนั	เช่นั	บ้�นัอยู่ท่ำ�ไห่นั	ค์นัในัค์รอบค์รัวม่ัใค์รบ้�ง	ถุ�มัเร่�อง
ไกลติัวผู้ป่วยแล้วจั้งค์่อยถุ�มัล้กลงไปในัปัญห่�ทำ่�เป็นัเร่�องใกล้ติัวทำ่�มั่ค์ว�มัสำำ�ค์ัญละเอ่ยดอ่อนัห่ร่อเร่�องสำ่วนัติัว
มั�กยิ�งข้�นัเร่�อย	 ๆ	 โดยมัักจัะถุ�มัอ้�งถุ้งเร่�องทำ่�ได้ยินัมั�จั�กเพั่�อนั	 ๆ	 ไมั่ถุ�มัวัยร์่นัติรง	 ๆ	 ก่อนั	 จัะช่วยทำำ�ให่้วัยร์่นั
ลดค์ว�มัวิติกกังวลและบอกค์ว�มัจัริงเก่�ยวกับติัวเข�มั�กข้�นั

6.	 ค์ำ�ถุ�มัทำ่�ใช้ค์วรเป็นัค์ำ�ถุ�มัปล�ยเปิด	 พัย�ย�มัให่้ค์ว�มัสำนัใจัและรับฟังสิำ�งท่ำ�วัยร่์นัพูัดให้่มั�กข้�นั	 เปิดโอก�สำให่้เข�
แสำดงค์ว�มัค์ิดเห่็นัห่ร่อเห่ติ์ผลทำ่�เป็นัของติัววัยร์่นัเอง	ขณะเด่ยวกันัขณะพัูดค์์ยซีักถุ�มั	ค์วรจัะได้ให่้ค์ำ�แนัะนัำ�เก่�ยวกับ
พัฤติิกรรมัและสำิ�งทำ่�ถุูกติ้องให่้วัยร์่นัรับรู้ค์วบค์ู่ไปด้วย	พัร้อมัก�รสำังเกติทำั�งภ�ษั�พัูด	ภ�ษั�ก�ยของวัยร์่นั	ทำ่�มั่ติอบสำนัอง
ติ่อติัวเร�ด้วย

7.	 ค์วรได้ทำำ�ก�รประเมิันัซัีกประวัติิทำ�งด้�นัอ�รมัณ�	สัำงค์มั	พัฤติิกรรมัของวัยร่์นัท์ำกค์รั�งท่ำ�วัยร่์นัมั�พับเร�ไม่ัว่�จัะม่ัปัญห่�
เจ็ับป่วยมั�กน้ัอยแค่์ไห่นัห่ร่อเพ่ัยงแต่ิมั�ติรวจัส์ำขภ�พัทัำ�วไป	 ก�รทำำ�อ�จัจัะติ้องทำำ�ห่ล�ยค์รั�งจ้ังจัะได้ร�ยละเอ่ยด
เพัิ�มัมั�กข้�นั	เพัร�ะก�รมั�พับเร�ค์รั�งแรกวัยร์น่ัอ�จัจัะยงัไม่ัเช่�อมัั�นัไว้ใจัในัติวัผูใ้ห้่บรกิ�รว่�จัรงิใจัและจัะช่วยเห่ลอ่เข�ได้	
เร�จัะต้ิองสำร้�งค์ว�มัสำมััพันััธุ์�ทำ่�ดเ่พั่�อเปิดโอก�สำให้่วยัร์น่ัแสำดงค์ว�มัรูส้ำก้ของเข�	บอกค์ว�มัต้ิองก�รห่รอ่ปัญห่�ของเข�
ให้่มั�กยิ�งข้�นั	เร�จัะติอ้งรบัฟังค์ำ�โติ้ติอบแสำดงค์ว�มัค์ดิเห่็นัของเข�ด้วยค์ว�มัเติ็มัใจัและสำนัใจั	พัร้อมัทำ่�จัะช่วยเห่ล่อเข�
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ในัทำ์กโอก�สำ	 เห่ติ์ผลอ่กอย่�งห่นั้�งทำ่�จัะติ้องทำำ�ก�รซีักประวัติิ	 และประเมัินัข้อมัูลทำ�งสำังค์มัจัิติวิทำย�	 ในัวัยร์่นัทำ์กค์รั�ง
เพัร�ะพัฤติิกรรมัเสำ่�ยง	 ก�รเปล่�ยนัแปลงทำ�งด้�นัอ�รมัณ�และสำังค์มัเปล่�ยนัแปลงอยู่ติลอดเวล�	 ไมั่สำ�มั�รถุค์�ดเด�ได้
เมั่�อเวล�เปล่�ยนัแปลงไป	บ�งค์รั�งข้�นัอยู่กับสำถุ�นัก�รณ�และปัจัจััยสำิ�งแวดล้อมัติ่�ง	ๆ

ตัวอุย่างขอุงคำาถูามิในแต่ละหัวข้อุท่ี่�แพที่ย์/พยาบาล จะนำาไปใช้ในการซั้ำกประวัติพูด้คุยกับวัยรุ่น

H  : Home, family and environment (บ้าน ครอุบครัวและสิุ�งแวด้ล้อุมิ)

• บ้�นัอยู่ท่ำ�ไห่นั	สำภ�พัสิำ�งแวดล้อมัเป็นัอย่�งไร	

• สำมั�ชิกในัค์รอบค์รัวม่ัใค์รบ้�ง	อ�ศัยอยู่กับใค์รท่ำ�ไห่นั

• สำถุ�นัท่ำ�พััก	อยู่กับค์รอบค์รัว	ญ�ติิ	ห่อพััก	ม่ัห้่องเป็นัของตัิวเองเป็นัสัำดส่ำวนัห่ร่อไม่ั	

• พ่ัอ	แม่ั	ห่ร่อผู้ปกค์รอง	ทำำ�อ�ช่พัอะไร	ห่น้ั�ท่ำ�ก�รง�นั

• ค์ว�มัสัำมัพัันัธุ์�กับบ์ค์ค์ลภ�ยในัค์รอบค์รัวเป็นัอย่�งไร	ก�รห่ย่�ร้�งของพ่ัอแม่ั

• ค์รอบค์รัวม่ัก�รโยกย้�ยสำถุ�นัท่ำ�อยู่	ม่ัสำมั�ชิกให่ม่ัเข้�มั�อยู่ห่ร่อออกไปจั�กค์รอบค์รัว

• ค์์ณเค์ยคิ์ดจัะห่น่ัออกจั�กบ้�นัห่ร่อไม่ั	ออกมั�อยู่ติ�มัลำ�พัังนั�นัเท่ำ�ไห่ร่	ด้วยเห่ต์ิผลอะไร

• เค์ยถูุกลงโทำษั	กักขังห่ร่อจัำ�ค์์กบ้�งห่ร่อไม่ั

E  : Education, school and employment (การศึึกษา โรงเร่ยนและการที่ำางาน)

• กำ�ลังศ้กษั�อยู่ห่ร่อไม่ั	เร่ยนัอยู่ชั�นัอะไร

• กิจักรรมัในัโรงเร่ยนัม่ัอะไรบ้�ง	ร่วมัทำำ�กิจักรรมัอะไร

• ค์ว�มัสัำมัพัันัธุ์�ระห่ว่�งเพ่ั�อนั	 ๆ	 และค์์ณค์รูในัโรงเร่ยนัเป็นัอย่�งไร	 ม่ัปัญห่�ห่ร่อไม่ั	 ค์์ณม่ัเพ่ั�อนัท่ำ�สำนิัทำห่ร่อ
ค์์ณค์รูท่ำ�ปร้กษั�ท่ำ�ไว้ว�งใจัได้

• สำภ�พัแวดล้อมัรอบ	ๆ	โรงเร่ยนัและในับริเวณโรงเร่ยนัเป็นัอย่�งไร

• กิจักรรมัท่ำ�ค์์ณชอบ	วิช�อะไรท่ำ�ค์์ณชอบและไม่ัชอบมั�กท่ำ�ส์ำด

• ผลก�รเร่ยนัในัอด่ติและปัจัจ์ับันัเป็นัอย่�งไรบ้�ง	เกรดเฉีล่�ย	เค์ยติกเร่ยนัซีำ��ชั�นั	ซ่ีอมัวิช�ใดบ้�ง

• เค์ยต้ิองย้�ยโรงเร่ยนั	เค์ยถูุกทำำ�โทำษั	ทำำ�ผิดกฎระเบ่ยบของโรงเร่ยนั

• ในัอนั�ค์ติจัะเร่ยนัอะไร	ห่ร่อประกอบอ�ช่พัอะไร

• ปัญห่�ค่์�ใช้จ่ั�ยในัก�รศ้กษั�พัอเพ่ัยงห่ร่อไม่ั	ได้รับก�รช่วยเห่ล่อจั�กใค์ร

• สำำ�ห่รับต่ิ�งประเทำศ	 เช่นั	 ประเทำศสำห่รัฐอเมัริก�	 ห่ร่อประเทำศทำ�งยโ์รป	 อ�จัจัะต้ิองถุ�มัเก่�ยวกับก�รม่ัง�นัทำำ�	
ก่�ชั�วโมังต่ิอวันัห่ร่อสัำปด�ห่�	 ม่ัง�นัพิัเศษัอะไรบ้�ง	 ร�ยได้เป็นัอย่�งไร	 ในัปัจัจ์ับันัวัยร่์นัไทำยบ�งค์นัก็ทำำ�ง�นัและ
เร่ยนัห่นัังส่ำอไปด้วย
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E : Eating habit and eating disorder (ลักษณะนิสัุยและพฤติกรรมิการรับประที่านท่ี่�ผิด้ปกติ)

• รับประทำ�นัอ�ห่�ร	3	ม่ั�อ	ถูุกต้ิองติ�มัห่ลักโภชนั�ก�รและอ�ห่�รว่�งท่ำ�ม่ัค์์ณค่์�

• ชนิัดของอ�ห่�รและอ�ห่�รว่�งท่ำ�ชอบรับประทำ�นั	ค์ว�มัถุ่�

• ชนิัดของอ�ห่�รท่ำ�งดห่ร่อไม่ัรับประทำ�นั	เห่ต์ิผล

• ม่ัก�รค์วบค์์มัอ�ห่�รท่ำ�รับประทำ�นัห่ร่อไม่ั

• รับประทำ�นัอ�ห่�รเสำริมั	วิติ�มิันัห่ร่ออ�ห่�รบำ�ร์งสำมัรรถุภ�พัของร่�งก�ยเพ่ั�อให้่ร่�งก�ยสูำงให่ญ่	ห่ร่อม่ักล้�มัเน่ั�อ
เพิั�มัมั�กข้�นั

• ม่ัก�รค์วบค์์มันัำ��ห่นัักของร่�งก�ยอย่�งไรบ้�ง	เช่นั	งดอ�ห่�ร	ก�รออกกำ�ลังก�ยมั�ก	ก�รทำำ�ให้่อ�เจ่ัยนั	ล้วงค์อ	
ทำ�นัย�ระบ�ย	ย�ขับปัสำสำ�วะ	ฯลฯ

• มัองภ�พัลักษัณ�รูปร่�งลักษัณะของตินัเองเป็นัอย่�งไร	ผอมั	อ้วนั	สำมัส่ำวนั	ม่ัค์ว�มัพ้ังพัอใจัห่ร่อไม่ั

A : Activities and friends (กิจกรรมิท่ี่�ที่ำาในแต่ละวันและกลุ่มิเพื�อุน)

• กิจักรรมัท่ำ�เพ่ั�อนั	ๆ	ทำำ�ในัแต่ิละวันัม่ัอะไรบ้�ง

• ค์์ณใช้เวล�ว่�งทำำ�กิจักรรมัท่ำ�ชอบอะไรบ้�ง	กับใค์ร	ท่ำ�ไห่นั	อย่�งไร	กิจักรรมัท่ำ�ค์์ณชอบมั�กท่ำ�ส์ำด

• ได้เข้�ร่วมักิจักรรมักับเพ่ั�อนั	ๆ	ค์รอบค์รัว	สำมั�ชิกชมัรมั	สำโมัสำรต่ิ�ง	ๆ	อะไรบ้�ง

• กิจักรรมัท่ำ�ทำำ�เป็นัประจัำ�	เช่นั	ก่ฬ�	เล่นัดนัติร่	ทำำ�ง�นัอดิเรก	อ่�นัห่นัังส่ำอ	เล่นัค์อมัพิัวเติอร�

• LINE	FACEBOOK	

• ดูโทำรทำัศนั�	 ดูภ�พัยนัติร�	 เท่ำ�ยวศูนัย�ก�รค์้�	 เล่นัค์อมัพัิวเติอร�วันัละห่ร่อสัำปด�ห่�ละเฉีล่�ยก่�ชั�วโมัง	 ก�รเล่นัเกมั	
ชนิัดของเกมั	ระยะเวล�	เงินัค่์�เล่นัเกมั	สำถุ�นัท่ำ�เล่นัเกมั

• ค์์ณชอบนัักร้อง	ด�ร�นัักแสำดง	ห่ร่อเพัลงประเภทำไห่นั	ของใค์ร

• ค์รอบค์รัวของกล่์มัเพ่ั�อนั	อ�ช่พั	ก�รง�นั	และฐ�นัะ

• ค่์�ใช้จ่ั�ยท่ำ�ค์์ณได้รับจั�กพ่ัอแม่ั	นัำ�ไปใช้ทำำ�อะไรบ้�ง	พัอเพ่ัยงห่ร่อไม่ั	

• ค์์ณได้รับเงินัเพิั�มัเติิมัจั�กทำำ�กิจักรรมัอะไร

D : Drugs, alcohol and tobacco use (ยาและสุารเสุพติด้ต่าง ๆ เหล้า บุหร่�)

• วัยร่์นัทัำ�วไปม่ันิัสัำยอย�กรู้	 อย�กทำดลองในัสิำ�งแปลกให่ม่ั	 เช่นั	 ด่�มัเห่ล้�	 สูำบบ์ห่ร่�	 ม่ัเพ่ั�อนั	 ๆ	 ทำดลองสิำ�งเห่ล่�น่ั�
บ้�งห่ร่อไม่ั	ตัิวค์์ณเองเค์ยทำดลองบ้�งห่ร่อเปล่�	ถุ้�เค์ย	:	ค์์ณทำดลองมั�นั�นัเท่ำ�ไรแล้ว	ปริมั�ณ

• ในัช์มัชนั	ค์รอบค์รัว	ห่ร่อผู้ใกล้ชิดม่ัก�รใช้สำ�รเสำพัติิดอะไรบ้�ง	ถุ�มัร�ยละเอ่ยด

• กล่์มัเพ่ั�อนัห่ร่อในัโรงเร่ยนั	 /	 สำถุ�นัศ้กษั�	 ม่ัก�รใช้สำ�รเสำพัติิด	 นัอกจั�กเห่ล้�	 บ์ห่ร่�	 เช่นั	 ย�บ้�	 ย�เลิฟ	 ฝิ�นั	 
กัญช�ฯลฯ	บ้�งห่ร่อไม่ั

• ใช้สำ�รเสำพัติิดอะไรบ้�ง	ระยะเวล�	วิธุ่์ใช้	ปริมั�ณ

• ก�รได้มั�ของสำ�รเสำพัติิด	เพ่ั�อนัให้่	ซ่ี�อ	ข�ยบริก�รทำ�งเพัศแลกกับสำ�รเสำพัติิด	
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• ค์์ณเค์ยถูุกจัับห่ร่อถูุกลงโทำษัอันัเป็นัผลเน่ั�องมั�จั�กก�รใช้ย�ห่ร่อสำ�รเสำพัติิด

• กินัย�อะไรอยูเ่ป็นัประจัำ�	ห่ร่อใช้สำ�รเสำพัติิดอ่�นั	ๆ	เป็นัประจัำ�	เช่นั	ทิำนัเนัอร�	ก�ว	ฯลฯ

• คิ์ดว่�จัะห่ย์ด	ห่ร่อลดจัำ�นัวนัสำ�รเสำพัติิดให้่น้ัอยลงห่ร่อไม่ั	เค์ยลองห่ยด์มั�แล้วก่�ค์รั�งสำ�เห่ต์ิท่ำ�กลับไปใช้ให่ม่ั

• ต้ิองก�รค์ว�มัช่วยเห่ล่อ	ให้่ค์ำ�ปร้กษั�แนัะนัำ�ในัก�รห่ยด์ย�ห่ร่อสำ�รเสำพัติิด

• ค์์ณทำร�บแห่ล่งท่ำ�จัะให้่ค์ำ�แนัะนัำ�ปร้กษั�และบำ�บัดรักษั�ท่ำ�ไห่นับ้�ง

• เค์ยได้รับอ์บัติิเห่ต์ิห่ร่อทำำ�ผิดกฎห่มั�ย	เป็นัผลเน่ั�องมั�จั�กใช้สำ�รเสำพัติิด

S : Safety, violence and abuse (ความิปลอุด้ภัย ความิรุนแรงที่ะเลาะวิวาที่ และการถููกละเมิิด้)

• ก�รใช้ย�นัพั�ห่นัะ	 ก�รขับข่�จัักรย�นั	 มัอเติอร�ไซีด�	 รถุยนัติ�	 ม่ัก�รสำวมัห่มัวกกันัน๊ัอค์	 ค์�ดเข็มัขัดนิัรภัยห่ร่อไม่ั	 
เค์ยได้รับโทำษัห่ร่อลงโทำษัจั�กก�รฝ่�ฝ้นักฎจัร�จัรบ้�งห่ร่อไม่ั	ห่ร่อเค์ยได้รับอ์บัติิเห่ต์ิ

• ค์ว�มัปลอดภัยจั�กก�รเล่นัก่ฬ�ต่ิ�ง	ๆ	ก�รใช้อ์ปกรณ�ในัก�รป้องกันั

• ค์ว�มัปลอดภัยจั�กก�รทำำ�ง�นั	ห่ร่อประกอบอ�ช่พัต่ิ�ง	ๆ

• ก�รเก็บอ�ว์ธุ์,	ป้นั,	ม่ัดพัก	เค์ยพักอ�ว์ธุ์ติิดตัิวอะไรบ้�ง

• เค์ยทำะเล�ะวิว�ทำห่ร่อถูุกทำำ�ล้�ย	ห่ร่อเค์ยทำำ�ร้�ยผู้อ่�นั	ยกพัวกต่ิกันั

• เค์ยถูุกทำำ�ร้�ยทำ�งร่�งก�ยห่ร่อถูุกลวนัล�มัทำ�งเพัศ	ห่ร่อม่ัเพัศสัำมัพัันัธุ์�โดยท่ำ�ค์์ณไม่ัเต็ิมัใจั

S : Sexuality, sexual activities and family planning (เพศึ พฤติกรรมิที่างเพศึและการวางแผนครอุบครัว)

• ค์์ณม่ัประจัำ�เด่อนัห่ร่อยัง	ม่ัประจัำ�เด่อนัค์รั�งแรก	เม่ั�ออ�ยเ์ท่ำ�ไร	ประจัำ�เด่อนัเด่อนัมั�	สำมัำ��เสำมัอ	ม่ัก่�วันั	อ�ก�ร
ปวดท้ำองติอนัม่ัประจัำ�เด่อนั	ม่ัมั�กน้ัอยแค่์ไห่นั

• ค์ว�มัรู้ส้ำกทำ�งเพัศ	ก�รแข็งตัิวของอวัยวะเพัศ	ก�รห่ลั�งของนัำ��อส์ำจิั	ก�รสำำ�เร็จัค์ว�มัใค์ร่ด้วยตัิวเองบ้�งห่ร่อไม่ั

• เด็กวัยร่์นัส่ำวนัให่ญ่จัะม่ัเพ่ั�อนัผู้ช�ย/ผู้ห่ญิง	ห่ร่อคู่์รัก	ค์์ณม่ัห่ร่อไม่ั	ค์์ณเค์ยไปเท่ำ�ยวกับเพ่ั�อนัห่ร่อคู่์รักสำองต่ิอสำอง	
ท่ำ�ไห่นั	บ่อยแค่์ไห่นั	ค์์ณม่ัค์ว�มัสัำมัพัันัธุ์�ใกล้ชิดกันัอย่�งไร	เค์ยม่ัก�รล่วงเกินัทำ�งเพัศห่ร่อไม่ั

• ค์์ณเค์ยม่ัเพัศสัำมัพัันัธุ์�ค์รั�งแรกกับใค์ร	เม่ั�อไห่ร่	ท่ำ�ไห่นั	ค์์ณเต็ิมัใจัห่ร่อไม่ั	ม่ัวิธุ่์ใช้ก�รป้องกันัอย่�งไรบ้�ง

• ค์์ณทำร�บถุ้งวิธุ่์ก�รป้องกันัก�รม่ัเพัศสัำมัพัันัธุ์�โดยไม่ัให้่เกิดโรค์ติิดต่ิอทำ�งเพัศสัำมัพัันัธุ์�	ห่ร่อก�รตัิ�งค์รรภ�อย�่งไรบ้�ง

• ค์์ณม่ัคู่์นัอนั	ห่ร่อเค์ยม่ัเพัศสัำมัพัันัธุ์�มั�กน้ัอยแค่์ไห่นั

• ค์์ณเค์ยเป็นัโรค์ติิดต่ิอทำ�งเพัศสัำมัพัันัธุ์�	อะไรบ้�ง	รักษั�อย่�งไร

• ค์์ณเค์ยใช้ย�ค์์มักำ�เนิัดบ้�งห่ร่อไม่ั	ใช้วิธุ่์ใด	ใช้มั�นั�นัเท่ำ�ไร

• ค์์ณเค์ยคิ์ดจัะปร้กษั�ใค์รเพ่ั�อติรวจัเล่อดว่�ม่ัก�รติิดเช่�อ	HIV	บ้�งห่ร่อไม่ั

• ค์์ณทำร�บถุ้งวิธุ่์ก�รค์์มักำ�เนิัด	ม่ัอะไรบ้�ง

• ค์์ณเค์ยข�ยบริก�รทำ�งเพัศเพ่ั�อแลกกับเงินั	ห่ร่อสำ�รเสำพัติิด	ห่ร่ออ์ปกรณ�สิำ�งของ	เค์ร่�องแต่ิงก�ย	สำถุ�นัท่ำ�พััก	อ�ห่�ร	ฯลฯ
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S : Suicide, depression and emotional distress (การฆ่่าตัวตาย ภาวะซึ้ำมิเศึร้าและปัญหาที่างอุารมิณ์)

• ค์์ณเค์ยรู้ส้ำกบ�งค์รั�งอย�กอยู่ค์นัเด่ยว

• ม่ัเห่ต์ิก�รณ�ทำำ�ให้่ค์์ณรู้ส้ำกเส่ำยใจั	ไม่ัสำบ�ยใจั	ม่ัอ�รมัณ�ซ้ีมัเศร้�

• บ�งค์รั�งม่ัค์ว�มัคิ์ดว่�สัำงค์มัไม่ัย์ติิธุ์รรมั	ซัีบซ้ีอนั	ไม่ัสำ�มั�รถุแก้ไขได้

• ค์์ณเค์ยม่ัอ�ก�ร	เบ่�ออ�ห่�ร	นัอนัไม่ัห่ลับ	นัำ��ห่นัักลด	ห่ร่อห่ง์ดห่งิดบ่อย	ๆ	และในัช่วงน่ั�ม่ับ้�งห่ร่อไม่ั

• ค์์ณเค์ยม่ัค์ว�มัรู้ส้ำกอย�กจัะทำำ�ร้�ยตินัเอง	ห่ร่อเค์ยทำำ�ร้�ยตินัเอง	ทำำ�ห่ร่อคิ์ดด้วยวิธุ่์ใดเม่ั�อไห่ร่	ห่ร่อคิ์ดจัะทำำ�ร้�ย
ผู้อ่�นั	ห่ร่อเค์ยทำำ�ร้�ยผู้อ่�นัมั�แล้ว	โดยจัะต้ิองประเมิันัถุ�มัให้่รู้ถุ้งค์ว�มัร์นัแรงมั�กน้ัอยแค่์ไห่นั	ม่ัแผนัก�รอย่�งไร
บ้�ง	ใช้วิธุ่์ก�รแบบใด	ในัอด่ติเค์ยทำำ�มั�	มั�กน้ัอยแค่์ไห่นั	อะไรเป็นัสำ�เห่ต์ิชักนัำ�ห่ร่อตัิวกระต้์ินัให้่กระทำำ�เห่ต์ิก�รณ�
ต่ิ�ง	ๆ	เห่ล่�นัั�นั

• ค์วรได้สัำงเกติอ�กัปกริย�	 ส่ำห่น้ั�	 ท่ำ�ทำ�ง	 ของวัยร่์นัร่วมัไปด้วย	 แต่ิพับว่�วัยร่์นับ�งค์นัม่ัก�รแสำดงออกดูร่�เริง	
สำน์ักสำนั�นั	แต่ิงก�ยแปลก	ๆ 	กล้�แสำดงออก	สำนัใจัทำำ�กิจักรรมัต่ิ�ง	ๆ 	ดูเห่ม่ัอนัว่�ไม่ัม่ัปัญห่�ทำ�งด้�นัอ�รมัณ�และ
จิัติใจั	ก็อ�จัจัะม่ัปัญห่�ทำ�งด้�นัอ�รมัณ�และจิัติใจัท่ำ�ม่ัแฝงอยู่	แต่ิวัยร่์นับิดเบ่อนัก�รแสำดงท่ำ�แท้ำจัริงของตัิวเอง

เม่ั�อแพัทำย�และบ์ค์ล�กรทำ�งก�รแพัทำย�ได้ทำำ�ก�รซัีกประวัติิทัำ�วไปร่วมักับก�รสัำมัภ�ษัณ�ข้อมูัลทำ�งสัำงค์มัจิัติวิทำย�ในัหั่วข้อต่ิ�ง	ๆ 	
ดังกล่�วแล้วข้�งติ้นั	 ข้อมัูลทำ่�ได้ทำั�งห่มัด	 เร�จัะติ้องนัำ�มั�ประเมัินัร่วมักันัว่�วัยร์่นัมั่ปัญห่�ทำ�งด้�นัอ�รมัณ�	 สำังค์มัและพัฤติิกรรมั
เสำ่�ยงอะไร	 และมั่ผลกระทำบติ่อก�รเจั็บป่วยทำ�งด้�นัร่�งก�ยและจัิติใจัอย่�งไรบ้�ง	 ร่วมักับก�รติรวจัทำ�งร่�งก�ยและติรวจัทำ�ง
ห่้องปฏิิบัติิก�รทำ่�จัำ�เป็นั	 ค์ำ�ถุ�มัและแนัวทำ�งในัก�รถุ�มัข้�งติ้นั	 ผู้สัำมัภ�ษัณ�ค์งจัะติ้องนัำ�มั�พัิจั�รณ�ดัดแปลงให่้เห่มั�ะสำมักับ
วฒ์ภิ�วะวยัร์น่ัของแต่ิละค์นัด้วย	วยัร์น่ัท่ำ�ไม่ัม่ัปัญห่�พัฤติกิรรมัพั่�นัฐ�นัทำ�งด้�นัอ�รมัณ�และสัำงค์มัทำ่�เสำ่�ยง	อ�จัจัะติดัก�รถุ�มัปัญห่�
ในัห่ัวข้อทำ่�เจั�ะล้กลงไปในัแติ่ละเร่�องออกไปได้ติ�มัค์ว�มัเห่มั�ะสำมั	 แนัวทำ�งช่วยเห่ล่อแก้ไขปัญห่�ของวัยร์่นัก�รดูแลรักษั�เป็นั
เร่�องละเอ่ยดอ่อนั	จัะติ้องมั่ก�รค์ำ�นั้งถุ้งปัจัจััยห่ล�ย	ๆ	อย่�งไมั่มั่กฎเกณฑ์�ติ�ยติัวแนั่นัอนัและวิธุ์่ใดเป็นัวิธุ์่ทำ่�ด่ทำ่�สำ์ด	เพัร�ะวัยร์่นั
แติ่ละค์นัก็มั่ลักษัณะจัำ�เพั�ะของแติ่ละค์นัแติกติ่�งกันัไป	 ผู้ดูแลจัะติ้องนัำ�มั�พัิจั�รณ�เพั่�อให่้เกิดประโยชนั�มั�กท่ำ�สำ์ดแก่วัยร์่นั	
ซี้�งจัะติ้องอ�ศัยประสำบก�รณ�	และก�รฝึกปฏิิบัติิห่ล�ย	ๆ	ค์รั�ง	ก�รสำ่�อสำ�ร	ก�รพัูดค์์ย	และก�รซีักประวัติิเป็นัสำิ�งจัำ�เป็นัมั�กทำ่�จัะ
ช่วยในัก�รวินัิจัฉีัยโรค์	แนัวทำ�งในัก�รให่้ค์ำ�แนัะนัำ�และรักษั�	ไมั่นั้อยไปกว่�ก�รติรวจัร่�งก�ยและก�รติรวจัทำ�งห่้องปฏิิบัติิก�ร	
ทำ่�จัะช่วยให่้เร�ดูแลและแก้ไขปัญห่�ของวัยร์่นัได้ถุูกติ้องรวมัถุ้งก�รว�งแผนัก�รรักษั�ติ่อไปในัอนั�ค์ติได้อย่�งเห่มั�ะสำมั

“The	personality	of	the	physician	and	his	philosophy	of	medical	care…..are	considered	to	be	most	
important	in	the	medical	care	of	adolescents.	The	physician	should	be	mature	and	open-minded.	He	should	
be	genuinely	interested	in	teenagers	as	persons	first,	then	in	their	problems,	and	also	in	their	parents.	He	
should	not	only	like	teenagers	but	must	also	feel	at	ease	with	them.	He	should	be	able	to	communicate	
well	with	his	patients	and	their	parents.”

(Adapted	from	Committee	on	Care	of	Adolescents	 in	Private	Practice	of	the	Society	for	Adolescent	
Medicine)	
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แบบฟอร�มัก�รประเมัินัภ�วะสำภ�พัจัิติใจัสำังค์มัในัวัยร์่นั	(Psychosocial	Assessment	in	Adolescents)

H	=	Home,	family	and	environment	(บ้�นั	ค์รอบค์รัว	และสิำ�งแวดล้อมั)

..............................................................................................................................................................................................

E	=	Education,	school	and	employment	(ก�รเร่ยนั	โรงเร่ยนั	และก�รจ้ั�งง�นั)

..............................................................................................................................................................................................

E	=	Eating	habit	and	eating	disorder	(ลักษัณะนิัสัำยก�รรับประทำ�นัอ�ห่�ร	และพัฤติิกรรมัก�รรับประทำ�นั

	อ�ห่�ร	ห่ร่อใช้ย�ห่ร่อสำ�รทำ่�ผิดปกติิ)

..............................................................................................................................................................................................

A	=	Activities	and	friends	(กิจักรรมั	ท่ำ�ทำำ�ในัแต่ิละวันั	ก�รใช้	social	media	และกล่์มัเพ่ั�อนั)

..............................................................................................................................................................................................

D	=	Drugs,	alcohol	and	tobacco	use	(สำ�รเสำพัติิดต่ิ�ง	ๆ	เห่ล้�และบ์ห่ร่�)

..............................................................................................................................................................................................	

S =	Safety,	violence	and	abuse	(ค์ว�มัปลอดภัย	ค์ว�มัร์นัแรงทำะเล�ะวิว�ทำ	และก�รถูุกล่วงละเมิัด)

..............................................................................................................................................................................................

S	=	Sexuality,	sexual	activities	and	family	planning	(เพัศ	พัฤติิกรรมัทำ�งเพัศ	และก�รว�งแผนัค์รอบค์รัว)

..............................................................................................................................................................................................

S =	Suicide,	depression	and	emotional	problems	(ก�รฆ่�ตัิวติ�ย	ภ�วะซ้ีมัเศร้�และปัญห่�ทำ�งอ�รมัณ�)

..............................................................................................................................................................................................

Strengths	:	(จั์ดแข็ง)...........................................................................................................................................................

Protective	Factors	:	(ปัจัจััย	ปกป้อง	ห่ร่อภูมัิค์์้มักันั).........................................................................................................

สำร์ป	ปัญห่�ของวัยร์่นัทำ่�ได้จั�กก�รประเมัินั	(เร่ยงติ�มัลำ�ดับค์ว�มัสำำ�ค์ัญ).............................................................................

ผู้ซีักประวัติิ.......................................................	

วันัทำ่�...............เด่อนั..................พั.ศ.	.................
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 ภาคผู้นวก 2: แบบประเมินภาวะซึัมเศึร�าในวัยรุ่น PHQ-A 
แบบประเมิันัภ�วะซ้ีมัเศร้�ในัวัยร่์นั	 (PHQ-A)	 เป็นัเค์ร่�องม่ัอท่ำ�พััฒนั�	 และทำดสำอบค์ว�มัน่ั�เช่�อถุ่อและค์ว�มัแม่ันัติรงโดย

สำถุ�บันัส์ำขภ�พัจิัติเด็กและวัยร่์นัร�ชนัค์รินัทำร�	กรมัส์ำขภ�พัจิัติ	ในัปี	2561	ซ้ี�งเป็นัเค์ร่�องม่ัอท่ำ�ใช้ง่�ย	และม่ัค์์ณภ�พัในัระดับด่	เห่มั�ะ
สำำ�ห่รับวัยร่์นัอ�ย	์11-20	ปี	สำ�มั�รถุใช้คั์ดกรองภ�วะซ้ีมัเศร้�	และติิดติ�มัค์ว�มัร์นัแรงของภ�วะซ้ีมัเศร้�ของวัยร่์นั	ทัำ�งในัสำถุ�นับริก�ร
สำ�ธุ์�รณส์ำขท์ำกระดับ	โรงเร่ยนั	และช์มัชนั

สำ�มั�รถุด�วนั�โห่ลดแบบฟอร�มัและวิธุ่์ใช้ได้จั�ก	 https://new.camri.go.th/_admin/file-downloadlist/FM-686-
1566179464.pdf 

ห่ร่อทำำ�แบบประเมิันัออนัไลนั�ได้ท่ำ�	http://game.lovecarestation.com/phq/q1-form.html 
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  ภาคผู้นวก 3: การให�การปรึกษาวัยรุ่น 

หลักการสำำาคัญในการให�การปรึกษาวัยรุ่น 

ก�รปร้กษั�เป็นักระบวนัก�รท่ำ�เก่�ยวข้องกับบ์ค์ค์ลท่ำ�เป็นัทัำ�งผู้ให้่ก�รปร้กษั�และผู้รับก�รปร้กษั�	 จ้ังจัำ�เป็นัต้ิองม่ักลย์ทำธุ์�
ในัก�รสำร้�งสัำมัพัันัธุ์ภ�พั	ซ้ี�งเป็นัหั่วใจัห่ลักท่ำ�สำำ�คั์ญในัก�รปร้กษั�	ในัก�รให้่ก�รปร้กษั�ม่ัห่ลักก�รท่ำ�สำำ�คั์ญในัก�รปร้กษั�ดังน่ั�	

1.	 ผู้ให้่ก�รปร้กษั�จัะต้ิองได้รับก�รพััฒนั�เพ่ั�อให้่ม่ัค์ว�มัรู้	 ค์ว�มัสำ�มั�รถุ	อย่�งถูุกต้ิอง	ติ�มัห่ลักก�รสำ�กล	 ม่ัก�รฝึกฝนั
จันัชำ�นั�ญ	และ	สำ�มั�รถุติัดสำินัใจัได้อย่�งสำมัเห่ติ์สำมัผล	

2.	 ผู้ให้่ก�รปร้กษั�จัะม่์ังเน้ันัในัก�รช่วยเห่ล่อให้่ผู้รับก�รปร้กษั�เปล่�ยนัแปลงพัฤติิกรรมัของตินัเอง	 และห่�ทำ�งออก
ของปัญห่�ด้วยตินัเอง	โดยมั่ผู้ให่้ก�รปร้กษั�เป็นั	ผู้เอ่�ออำ�นัวยในักระบวนัก�รติ่�ง	ๆ	

3.	 ผู้ให้่ก�รปร้กษั�จัะติ้องระล้กเสำมัอว่�	 ก�รให่้ก�รปร้กษั�เป็นัทัำ�งศ�สำติร�	 (Science)	 และศิลปะ	 (Art)	 ยิ�งไปกว่�นัั�นั	
ก�รให้่ก�รปร้กษั�เป็นัวชิ�ช่พัทำ่�ต้ิองอ�ศยัก�รฝึกฝนัจันัชำ�นั�ญ	มั�กกว่�ก�รใช้สำ�มััญสำำ�นัก้ในัก�รช่วยเห่ล่อผูร้บัก�รปร้กษั�	

4.	 ผู้ให้่ก�รปร้กษั�จัะต้ิองเน้ันัถุ้งจัรรย�บรรณของวิช�ช่พั	 โดยเฉีพั�ะอย่�งยิ�ง	 ก�รเก็บรักษั�ค์ว�มัลับ	 และรักษั�
ค์ว�มัเป็นัส่ำวนัตัิวของผู้รับก�รปร้กษั�	 เพ่ั�อรักษั�ผลประโยชนั�ของ	 ผู้รับค์ำ�ปร้กษั�	 และเป็นัก�รพัิทัำกษั�สิำทำธ์ิุ์ของ
ผู้รับก�รปร้กษั�	

5.	 สัำมัพัันัธุ์ภ�พัระห่ว�่งผู้ให้่ก�รปร้กษั�	และผู้รับก�รปร้กษั�	เป็นัสิำ�งสำำ�คั์ญในัก�รทำ่�	จัะทำำ�ให่ก้ระบวนัก�รในัก�รชว่ยเห่ล่อ
ดำ�เนิันัก�รไปอย่�งม่ัศักยภ�พั	 ผู้รับก�รปร้กษั�พัร้อมัท่ำ�จัะเปิดเผย	 และสำ�มั�รถุห่�ทำ�งออกของปัญห่�ท่ำ�ตินัเอง
ประสำบได้อย่�งมั่ประสำิทำธุ์ิภ�พั	

ทัี่กษะท่่ี่จัำาเป็นในการให�การปรึกษาวัยรุ่น

ทัำกษัะในัก�รให่ก้�รปร้กษั�วัยร่์นั	ม่ัวัติถ์ุประสำงค์�เพ่ั�อสำร้�งค์ว�มัเข้�ใจัในัโลกของ	วยัร่์นั	และสำร�้งให้่วัยร่์นัเร่ยนัรู้ในัก�รเผชิญกับโลก
แห่่งค์ว�มัเป็นัจัริง	และส่ำงเสำริมัก�รให้่ก�รปร้กษั�เพ่ั�อให้่วัยร่์นัสำ�มั�รถุพััฒนั�ก�รช่วิติของตินัเองให้่เป็นัไปติ�มัเป้�ห่มั�ยของช่วิติ	
ของตินัเองท่ำ�ได้ระบ์ไว้	ร�ยละเอ่ยดของทัำกษัะในัก�รให้่ก�รปร้กษั�ม่ัดังน่ั�	

1.	 ทำกัษัะพัฤติกิรรมัก�รใส่ำใจั	(Attending	Behavior	Skills)	ทำกัษัะพัฤติกิรรมัก�รใส่ำใจั	เป็นัพัฤติิกรรมัของผู้ให้่ก�รปรก้ษั�
ท่ำ�ม่ัค์ว�มัสำำ�คั์ญ	ท่ำ�ผู้ให้่ก�รปร้กษั�สำ�มั�รถุแสำดงออกได้ด้วยภ�ษั�พูัด	ห่ร่อ	ภ�ษั�ท่ำ�ทำ�ง	ท่ำ�บ่งบอกถุ้ง	ค์ว�มักระต่ิอร่อร้นั
ในัก�รให้่ก�รปร้กษั�กับวัยร่์นั	 จัริงใจัท่ำ�จัะช่วยเห่ล่อ	 เห็่นัค์ว�มัสำำ�คั์ญ	 ให้่ค์ว�มัสำำ�คั์ญ	 เพ่ั�อช่วยให้่ผู้รับก�รปร้กษั�	
เกิดค์ว�มัอบอ์่นัใจั	มัั�นัใจั	และ	ไมั่รู้สำ้กห่่�งเห่ินั	ทำักษัะก�รใสำ่ใจั	แบ่งออกได้ดังนั่�

1.1	 ก�รใส่ำใจัโดยก�รแสำดงออกด้วยภ�ษั�พูัด	เป็นัก�รพูัดอย่�งต่ิอเน่ั�องในัเร่�องเด่ยวกันักับท่ำ�ผู้รับก�รปร้กษั�ได้
พูัดให้่ฟังในัขณะนัั�นั	 แสำดงก�รรับรู้	 และเข้�ใจัในัทัำศนัะ	 ติลอดจันัแนัวคิ์ดและผู้รับก�รปร้กษั�	พัร้อมัทัำ�ง
มั่ก�รใช้ภ�ษั�ในัลักษัณะเด่ยวกันั	

1.2	 ก�รใส่ำใจั	โดยก�รแสำดงออกด้วยภ�ษั�ท่ำ�ทำ�ง	เป็นัก�รแสำดงพัฤติกิรรมัต่ิ�ง	ๆ 	ทำ่�ไม่ัใช่ค์ำ�พัดู	แต่ิติค่์ว�มัห่มั�ย
ทำ่�สำ่�อค์ว�มัค์ิดและค์ว�มัรู้สำ้กของผู้ให่้ก�รปร้กษั�ทำ่�มั่ติ่อวัยร์่นั	 ทำ่�มั�รับก�รปร้กษั�	 ภ�ษั�ทำ่�ทำ�งมั่นัำ��ห่นััก
มั�กกว่�ภ�ษั�พัดู	เช่นั	ก�รว�งติวั	ก�รแสำดงสำห่่น้ั�	ก�รเค์ล่�อนัไห่ว	ก�รประสำ�นัสำ�ยติ�	นัำ��เสำย่ง	ก�รแต่ิงก�ย	
เป็นัติ้นั
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2.	 ทำักษัะก�รใช้ค์ำ�ถุ�มั	 (Questioning	 Skills)	 ทัำกษัะก�รใช้ค์ำ�ถุ�มัเป็นัทัำกษัะสำำ�คั์ญในัก�รให่้โอก�สำผู้รับก�รปร้กษั�
บอกค์ว�มัรู้ส้ำก	 และเร่�องร�วติ่�ง	 ๆ	 ทำ่�ติ้องก�รขอรับก�รปร้กษั�	 เป็นัก�รช่วยให่้ผู้ให่้ก�รปร้กษั�เข้�ใจัปัญห่�	
ของผู้รับก�รปร้กษั�มั�กยิ�งข้�นั	 ติลอดจันัทำำ�ให่้ผู้รับก�รปร้กษั�ได้ใช้เวล�คิ์ดและทำำ�ค์ว�มัเข้�ใจั	 เร่�องร�วของตินัเอง	
ค์ำ�ถุ�มัสำ�มั�รถุ	แบ่งออกเป็นั	2	ประเภทำ	ดังนั่�

2.1	 ค์ำ�ถุ�มัปล�ยปิด	เป็นัก�รถุ�มัเพ่ั�อทำร�บข้อมูัลทำ่�ต้ิองก�รค์ำ�ติอบแบบ	เฉีพั�ะเจั�ะจังทำ่�เก่�ยวกับผูรั้บก�รปร้กษั�	
ซ้ี�งม่ัลักษัณะค์ล้�ยก�รสำอบสำวนั	 และก�รซัีกถุ�มั	 ก�รถุ�มัลักษัณะน่ั�จัะทำำ�ให้่ได้ค์ำ�ติอบเพ่ัยงสัำ�นั	 ๆ	 เช่นั	
ต้ิองก�รทำร�บว่�	 วัยร่์นัทำ่�มั�ขอรับก�รปร้กษั�ใช้สำ�รเสำพัติิดห่ร่อไม่ั	 ก็จัะได้ค์ำ�ติอบสัำ�นั	 ๆ	 ว่�	 ไม่ั	 ห่ร่อ	 ใช่	
ค์ำ�ถุ�มัปล�ยปิดจัะใช้มั�ก	 ในัช่วงต้ินั	 ๆ	 ของก�รปร้กษั�	 ห่ร่อใช้ซัีกถุ�มัเพ่ั�อได้ค์ำ�ติอบท่ำ�ชัดเจันัมั�กยิ�งข้�นั	 
ในักรณ่ท่ำ�ได้ข้อเท็ำจัจัริงบ้�งแล้ว	

2.2	 ค์ำ�ถุ�มัปล�ยเปิด	 เป็นัก�รถุ�มัท่ำ�ไม่ัได้กำ�ห่นัดขอบเขติของก�รติอบ	 ค์ำ�ถุ�มัปล�ยเปิดจัะม่ัค์ำ�ติอบ 
ท่ำ�ห่ล�กห่ล�ย	ทำำ�ให้่วัยร่์นัผู้รับก�รปร้กษั�ม่ัโอก�สำพูัดเก่�ยวกับ	ค์ว�มัคิ์ด	ค์ว�มัรู้ส้ำก	และสิำ�งท่ำ�เป็นัค์ว�มัต้ิองก�ร
ของตินั	โดยจัะทำำ�ให้่ผูต้ิอบได้พูัดอย่�งเต็ิมัทำ่�	และสำะดวกใจั	สำ�มั�รถุอภปิร�ยร่วมักนััมั�กกว่�ค์ำ�ติอบค์ำ�เด่ยว	
ทำำ�ให่้ผู้ให่้ก�รปร้กษั�ทำร�บ	เร่�องร�วติ่�ง	ๆ	มั�กมั�ย	ค์ำ�ถุ�มัปล�ยเปิดมัักจัะเป็นัประโยค์ค์ำ�ถุ�มัทำ่�เริ�มัติ้นั
ด้วยค์ำ�ว่�	 “อะไร”	 “อย่�งไร”	 “ทำำ�ไมั”	 เช่นั	 แทำนัทำ่�ผู้ให่้ก�รปร้กษั�จัะถุ�มัด้วยค์ำ�ถุ�มัปล�ยปิดเดิมัว่�	
วัยร่์นัท่ำ�มั�รับก�รปร้กษั�ใช้สำ�รเสำพัติิดห่ร่อไม่ั	ก็จัะถุ�มัว�่	ค์์ณคิ์ดอย่�งไรกับก�รท่ำ�วัยร่์นัใช้สำ�รเสำพัติิด	เป็นัต้ินั	
ผู้ให้่ก�รปร้กษั�	 มัักใช้ค์ำ�ถุ�มัท่ำ�ถุ�มัข้อมูัลทัำ�วไป	ห่ร่อ	ค์ำ�ถุ�มัท่ำ�ใช้ในัก�รสำนัทำนั�ในัช่วิติประจัำ�วันัเพ่ั�อให้่ได้
รับข้อมัูล	

3.	 ทัำกษัะก�รฟังอย่�งตัิ�งใจั	 (Active	 Listening	 Skills)	 ทำักษัะก�รฟังอย่�งตัิ�งใจัเป็นัค์ว�มัพัร้อมัของผู้ให้่ก�รปร้กษั�
ท่ำ�จัะรับเน่ั�อห่�ท่ำ�ผู้ขอรับก�รปร้กษั�ส่ำ�อค์ว�มัห่มั�ย	 และสำ�มั�รถุติอบสำนัองต่ิอสิำ�งท่ำ�ส่ำ�อค์ว�มัห่มั�ยนัั�นัได้ด้วย	 โดย	
ผูใ้ห้่ก�รปร้กษั�ต้ิองฟังและจัับใจัค์ว�มัประเดน็ัสำำ�คั์ญทำ่�ผูร้บัก�รปร้กษั�พัดู	ห่ร่อแสำดงกริยิ�อ�ก�รต่ิ�ง	ๆ 	ออกมั�ให้่เห็่นั	
เพั่�อช่วยให่้ทำร�บร�ยละเอ่ยดติ่�ง	ๆ	อันัจัะได้นัำ�มั�ว�งแนัวทำ�งพัิจั�รณ�ช่วยเห่ล่อติ่อไป	นัอกจั�กนั่�ก�รฟังอย่�งติั�งใจั	
ยังช่วยเสำริมัสำร้�งสำัมัพัันัธุ์ภ�พัระห่ว่�งผู้ให่้ก�รปร้กษั�และผู้รับก�รปร้กษั�อ่กด้วย	

4.	 ทัำกษัะก�รกระต้์ินัเพ่ัยงเล็กน้ัอย	 (Minimal	 Encouragement	 Skills)	 ก�รกระต้์ินัเพ่ัยงเล็กน้ัอย	 เป็นัวิธุ่์ก�ร 
ท่ำ�ผู้ให้่ก�รปร้กษั�สำ่�อให้่ผู้รับก�รปร้กษั�ทำร�บว่�	 กำ�ลังสำนัใจัติิดติ�มัเร่�องร�วทำ่�ผู้รับก�รปร้กษั�เล่�ให่้ฟัง	 แสำดงถุ้ง 
ก�รม่ัส่ำวนัร่วมัในัก�รสำนัทำนั�	โดยอ�จัใช้ภ�ษั�ท่ำ�ทำ�งทำ่�แสำดงถุ้งค์ว�มัใสำใ่จั	เช่นั	ก�รประสำ�นัสำ�ยติ�	ก�รผงกศ่รษัะ	และ	
อ�กัปกิริย�ท่ำ�แสำดงถุ้งค์ว�มัใส่ำใจั	ผู้ให้่ก�รปร้กษั�สำ�มั�รถุใช้ก�รติอบสำนัองท่ำ�น้ัอยท่ำ�ส์ำด	ห่ร่อ	ให้่กำ�ลังใจั	เช่นั	อ่มัมัมั,	ใช่,	
ถูุกต้ิองนัะค์รับ,	 จัริง	 และ	ติกลง	 ล้วนัเป็นัข้อค์ว�มัเพ่ั�อส่ำงสัำญญ�ณว่�	 ผู้ให้่ก�รปร้กษั�กำ�ลังฟังและเพ่ั�อให้่กำ�ลังใจัให้่
ผู้รับก�รปร้กษั�ดำ�เนิันัก�รพูัดต่ิอไป	ก�รติอบสำนัองเห่ล่�น่ั�ไม่ัเพ่ัยงแสำดงให้่เห็่นัว่�ผู้ให้่ก�รปร้กษั�กำ�ลังตัิ�งใจัฟังเท่ำ�นัั�นั
แต่ิยังให้่ค์ว�มัห่มั�ยอ่กด้วย	

5.	 ทำักษัะก�รทำวนัค์ว�มั	 (Paraphrasing	 Skills)	 ทัำกษัะก�รทำวนัค์ว�มัเป็นัก�รพูัดในัสิำ�งท่ำ�ผู้รับก�รปร้กษั�ได้บอกเล่�
อ่กค์รั�งห่น้ั�ง	โดยไม่ัได้ม่ัก�รเปล่�ยนัแปลงไม่ัว่�ในัแง่ของภ�ษั�	ห่ร่อค์ว�มัรู้ส้ำกท่ำ�แสำดงออกมั�	เพ่ั�อช่วยให้่ผู้รับก�รปร้กษั�
ได้เข้�ใจัชัดเจันัข้�นัในัสิำ�งท่ำ�ต้ิองก�รปร้กษั�	 ก�รทำวนัค์ว�มัเป็นัวิธุ่์ก�รท่ำ�จัะส่ำ�อถุ้งค์ว�มัใส่ำใจั	 ค์ว�มัเข้�ใจั 
ของผู้ให้่ก�รปร้กษั�ทำ่�ม่ัต่ิอผู้รับก�รปร้กษั�	 ทำำ�ให่้ผู้รับก�รปร้กษั�เกิดค์ว�มัรู้ส้ำกว่�ตินัเองเป็นัท่ำ�เข้�ใจัเป็นัท่ำ�ยอมัรับ 
เกิดค์ว�มัอบอ่์นัใจั	 ช่วยให้่ผู้รับก�รปร้กษั�เปิดเผยตินัเองมั�กข้�นั	 และติรวจัสำอบรับสิำ�งท่ำ�ผู้ให้่ก�รปร้กษั�ได้ยินันัั�นั 
ถูุกต้ิองห่ร่อไม่ั	
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6.	 ทัำกษัะก�รสำร์ปค์ว�มั	(Summarizing	Skills)	ก�รสำร์ปค์ว�มัเป็นัก�รรวบรวมัประเด็นัสำำ�คั์ญ	และสิำ�งท่ำ�เกิดข้�นัในัระห่ว่�ง
ก�รให้่ก�รปร้กษั�	ห่ร่อเม่ั�อผู้ให้่ก�รปร้กษั�จัะย์ติิก�รให้่ก�รปร้กษั�	โดยสำร์ปเน่ั�อห่�	ค์ว�มัรู้ส้ำก	ทัำกษัะ	ก�รสำร์ปค์ว�มั
จัะไม่ันัำ�ค์ว�มัคิ์ดของผู้ให้่ก�รปร้กษั�เพิั�มัเติิมัเข้�ไป	 ผู้ให้่ก�รปร้กษั�จัะสำร์ปเน่ั�อห่�	 และค์ว�มัรู้ส้ำกสำำ�คั์ญ 
ท่ำ�ผู้รับก�รปร้กษั�ไดแ้สำดงออกมั�	เพ่ั�อให้่ก�รปร้กษั�ไปในัทิำศทำ�งท่ำ�ชัดเจันัยิ�งข้�นั	สำ�มั�รถุจัับประเดน็ัสำำ�คั์ญได้	และ	ค์วร
สำร์ปประเด็นัต่ิ�ง	 ๆ	 ท์ำกค์รั�งท่ำ�ม่ัก�รให่้ก�รปร้กษั�	 ก�รสำร์ปค์ว�มัจัะทำำ�ให่้ผู้รับก�รปร้กษั�ชัดเจันัในัประเด็นัต่ิ�ง	 ๆ	
ท่ำ�ได้ปร้กษั�มั�	 และรู้ส้ำกว่�ก�รให้่ก�รปร้กษั�ได้ผล	 นัอกจั�กนัั�นัยังเป็นัก�รยำ��ประเด็นัสำำ�คั์ญท่ำ�ทำำ�ให้่เกิดกระบวนัก�ร
ติระห่นัักรู้และเกิดกระบวนัก�รคิ์ดของผู้รับก�รปร้กษั�	ทำำ�ให้่สำ�มั�รถุเข้�ใจัเร่�องร�วได้ทัำ�งห่มัด	

7.	 ทำักษัะก�รสำะทำ้อนัค์ว�มัรู้สำ้ก	 (Reflection	 of	 Feeling	 Skills)	 ก�รสำะทำ้อนัค์ว�มัรู้สำ้ก	 เป็นัก�รรับรู้ค์ว�มัรู้ส้ำกและ
อ�รมัณ�ต่ิ�ง	 ๆ	 ท่ำ�ผู้รับก�รปร้กษั�ได้แสำดงออกมั�	 ไม่ัว่�ด้วยว�จั�	 ห่ร่อกิริย�ท่ำ�ทำ�ง	 และเป็นัก�รให้่ข้อมูัลย้อนักลับ
อย่�งชัดเจันัด้วยภ�ษั�พูัด	 ให้่ผู้รับก�รปร้กษั�ได้รับฟัง	 เพ่ั�อช่วยให้่ผู้รับก�รปร้กษั�เกิดค์ว�มัเข้�ใจัในั 
สิำ�งท่ำ�เป็นัปัญห่�ทำ่�แท้ำจัริงเน่ั�องจั�กว่�ปัญห่�ของผู้รับก�รปร้กษั�นัั�นัมัักเกิดจั�กค์ว�มัรู้ส้ำกท่ำ�ม่ัต่ิอประสำบก�รณ�ติ่�ง	 ๆ 
เป็นัส่ำวนัให่ญ่ก�รสำะท้ำอนัค์ว�มัรู้ส้ำกจัะช่วยขย�ยขอบเขติในัก�รมัองตินัเองได้ชัดเจันัและเป็นัจัริงมั�กข้�นั	 และเป็นั 
ก�รเน้ันัค์ว�มัรู้ส้ำกของผู้รับก�รปร้กษั�	 ซ้ี�งจัะช่วยให้่ผู้รับก�รปร้กษั�รับรู้และเข้�ใจัค์ว�มัรู้ส้ำกห่ร่ออ�รมัณ�ในัขณะนัั�นั	
ผู้ให้่ก�รปร้กษั�จัะสำังเกติพัฤติิกรรมัของวัยร่์นัท่ำ�รับก�รปร้กษั�ทำ่�แสำดงออกมั�	 ลักษัณะค์ำ�พูัด	 นัำ��เส่ำยง	 และสำะทำ้อนั
ค์ว�มัรู้ส้ำกออกมั�	 ก�รใช้ทัำกษัะน่ั�ต้ิองทำำ�ทัำนัท่ำท่ำ�ผู้ขอรับก�รปร้กษั�แสำดงค์ว�มัรู้ส้ำกออกมั�เพ่ั�อให้่ผู้รับก�รปร้กษั�
ได้รับรู้อย่�งชัดเจันัและเป็นัจัริง	 และติ้องก�รให่้ผู้รับก�รปร้กษั�มั่สำติิในัเร่�องนัั�นั	 ๆ	 ได้สำัมัผัสำค์ว�มัรู้สำ้กของตินัเอง	
ได้ติระห่นัักรู้เก่�ยวกับตินัเอง	

8.	 ทัำกษัะก�รเผชิญห่น้ั�	 (Confrontation	 Skills)	 ก�รเผชิญห่น้ั�เป็นัก�รทำ่�ผู้ให้่ก�รปร้กษั�	 บอกผู้รับก�รปร้กษั� 
ให้่เห็่นัค์ว�มัขัดแย้ง	ค์ว�มัไม่ัสำอดค์ล้อง	ค์ว�มัสัำบสำนัระห่ว่�งพัฤติิกรรมั	ค์ว�มัคิ์ด	ค์ว�มัรู้ส้ำกของตินัเอง	ก�รเผชิญห่น้ั�
จัะทำำ�ให้่ผู้รับก�รปร้กษั�เข้�ใจั	สำ�มั�รถุจััดก�รให้่เกิดค์ว�มัสำอดค์ล้องในัตินัเอง	โดยผู้รับก�รปร้กษั�อ�จัม่ัค์ว�มัขัดแย้ง	
เช่นั	ไม่ัสำอดค์ลอ้งระห่ว่�งค์ำ�พูัด	ไม่ัสำอดค์ลอ้งระห่ว่�งค์ำ�พูัดและพัฤติิกรรมั	ไม่ัสำอดค์ลอ้งระห่ว่�งพัฤติิกรรมั	ไม่ัสำอดค์ลอ้ง
ระห่ว่�งค์ำ�พูัดกับสำถุ�นัก�รณ�	ไม่ัสำอดค์ล้องระห่ว่�งบทำบ�ทำของตินัเอง	ห่ร่ออ่�นั	ๆ 	ผู้ให้่ก�รปร้กษั�จัะจัับประเด็นัต่ิ�ง	ๆ 	
ท่ำ�ม่ัค์ว�มัขัดแย้งกันัให่้ชัดเจันั	 และบอกให่้ผู้รับก�รปร้กษั�เข้�ใจั	 ช่�เฉีพั�ะสิำ�งท่ำ�เป็นัข้อมูัลโดยไมั่ม่ัก�รติัดสิำนั 
ห่ร่อประเมิันั	 ห่ลังจั�กนัั�นัจัะสัำงเกติปฏิิกิริย�ของผู้รับก�รปร้กษั�	 และช่�ให้่เห็่นัประเด็นัปัญห่�ท่ำ�ชัดเจันัยิ�งข้�นั	 
ผู้ให้่ก�รปร้กษั�อ�จัสำร์ปทัำ�งก�รขัดแย้งและประเด็นัสำำ�คั์ญ	ๆ 	ท่ำ�เป็นัปัญห่�ก�รใช้ก�รเผชิญห่น้ั�	จัะส่ำงผลให้่เกิดปฏิิกิริย�
โต้ิติอบในัทำ�งป้องกันัตินัเองได้	 ดังนัั�นัผู้ให้่ก�รปร้กษั�ต้ิองใช้วิธุ่์บอกเล่�	 แทำนัก�รตัิดสิำนัใจั	 ห่ร่อประเมิันัข้อมูัล	 และ 
ก�รใช้ทัำกษัะก�รเผชิญห่น้ั�น่ั�	 ผู้ให้่ก�รปร้กษั�จัะเล่อกใช้ในัจัังห่วะทำ่�เห่มั�ะสำมั	 นัอกจั�กนัั�นัก�รใช้ก�รเผชิญห่น้ั�นัั�นั 
ผู้ให้่ก�รปร้กษั�จัะไม่ับอกผู้รับก�รปร้กษั�ว่�ทำำ�ผิดพัล�ดห่ร่อเป็นัค์นัไม่ัด่	 และจัะไม่ัม่ัก�รติำ�ห่นิัห่ร่อทำำ�ให้่ 
ผู้รับก�รปร้กษั�รู้ส้ำกผิด	

9.	 ทัำกษัะก�รนัำ�	 (Direction	 –	 Giving	 Skills)	 ทัำกษัะก�รนัำ�เป็นัทัำกษัะท่ำ�ใช้เม่ั�อผู้ให้่ก�รปร้กษั�ต้ิองก�รบอกให้่ 
ผู้รับก�รปร้กษั�ให้่ทำำ�ในัสิำ�งท่ำ�ตินัต้ิองก�ร	 โดยอ�จัจัะเริ�มัจั�กก�รใช้พัฤติิกรรมัท่ำ�เป็นัภ�ษั�พูัดและไม่ัใช่ภ�ษั�พูัด
อย่�งเห่มั�ะสำมั	 ก�รใช้ภ�ษั�พูัดท่ำ�ม่ัค์ว�มัชัดเจันัและเฉีพั�ะเจั�ะจัง	 ก�รติรวจัสำอบเพ่ั�อติรวจัสำอบ	 กล่์มั	 ห่ร่อบ์ค์ค์ล
ว่�ก�รนัำ�ของผู้ให้่ก�รปร้กษั�เข้�ใจัห่ร่อไม่ั	ทัำกษัะก�รนัำ�ก่อให้่เกิดประโยชนั�	โดยทำำ�ให้่ผู้รับก�รปร้กษั�สำ�มั�รถุกระทำำ�	
ในัสิำ�งท่ำ�จัะก่อให้่เกิดก�รเปล่�ยนัแปลงได้อย่�งรวดเร็ว	และม่ัประสิำทำธิุ์ภ�พัและโน้ัมัน้ั�วได้ด่	
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10.	 ทัำกษัะก�รให้่ข้อมูัล	 (Giving	 Information	 and	 Advising	 Skills)	 ก�รให้่ข้อมูัลเป็นัทัำกษัะท่ำ�ผู้ให้่ก�รปร้กษั�ใช้ 
ในัก�รส่ำ�อสำ�รเพ่ั�อให้่ค์ว�มัรู้	 ข้อมูัลและร�ยละเอ่ยดต่ิ�ง	 ๆท่ำ�จัำ�เป็นัแก่ผู้รับก�รปร้กษั�	 เพ่ั�อให้่ผู้รับก�รปร้กษั�เข้�ใจั
ปัญห่�ของตินัเอง	 และ	 ม่ัข้อมูัลเพ่ัยงพัอเพ่ั�อประกอบก�รตัิดสิำนัใจั	ติลอดจันัม่ัทำ�งเล่อกและแนัวทำ�งปฏิิบัติิ	 ผู้ให้่ก�ร
ปร้กษั�จัะติอ้งติระห่นัักเสำมัอว�่	ข้อมูัลท่ำ�ให้่ต้ิองชัดเจันั	ถูุกต้ิอง	โดยผู้ให้่ก�รปร้กษั�	ติรวจัสำอบค์ว�มัรู้และค์ว�มัติอ้งก�ร 
เก่�ยวกับเร่�องท่ำ�จัะให้่ข้อมูัลเพ่ั�อสำ�มั�รถุให้่ข้อมูัลได้อย่�งม่ัประสิำทำธิุ์ภ�พั	ส่ำวนัก�รให้่ค์ำ�แนัะนัำ�	 ผู้ให้่ก�รปร้กษั�จัะต้ิอง
ติระห่นัักว่�ม่ัข้อเส่ำยอยู่ห่ล�ยประก�ร	เช่นั	ไม่ัติรงกับค์ว�มัคิ์ด	ค์ว�มัรู้ส้ำกของผู้รับก�รปร้กษั�	ห่ร่อ	ถุ้�ผู้รับก�รปร้กษั�
ได้รับค์ำ�แนัะนัำ�	 แล้วนัำ�ไปปฏิิบัติิและไม่ัได้รับผลก็จัะโทำษัผู้ให้่ก�รปร้กษั�	 ห่�กได้รับผลด่ก็อ�จัจัะเกิดค์ว�มัรู้ส้ำก	
ผูกพัันัและพ้ั�งพิังได้	 และถุ้งแม้ัว่�ผู้ให้่ก�รปร้กษั�จัะม่ับทำบ�ทำในัก�รแนัะนัำ�	 แต่ิค์วรระล้กเสำมัอ	 ว่�ผู้รับก�รปร้กษั� 
จัะต้ิองเป็นัผู้ตัิดสิำนัใจัเล่อกวิธุ่์ก�รในัก�รแก้ปัญห่�ด้วยตินัเอง	

11.	 ทัำกษัะก�รเปิดเผยตินัเอง	 (Self	 –	 Disclosure	 Skills)	 ก�รเปิดเผยตินัเอง	 เป็นัก�รท่ำ�ผู้ให้่ก�รปร้กษั�เล่�ถุ้งข้อมูัล
เก่�ยวกับตินัเองให้่ผู้รับก�รปร้กษั�รู้	อ�จัเป็นัข้อมูัลท่ำ�เป็นัข้อสัำงเกติ	ค์ว�มัคิ์ด	ค์ว�มัรู้ส้ำก	ห่ร่อประสำบก�รณ�	ในักรณ่	ของ
ก�รให้่ก�รปร้กษั�วัยร่์นั	ค์วรม่ัก�รเปิดเผยตินัเองเท่ำ�ท่ำ�จัำ�เป็นั	เน่ั�องจั�กห่�กเปิดเผยมั�กเกินัไป	จัะเป็นัเสำม่ัอนัก�รสำอนั	
วัยร่์นัท่ำ�มั�รับก�รปร้กษั�จัะรู้ส้ำกเสำม่ัอนัผู้ให้่ก�รปร้กษั�เป็นัผู้ให่ญ่	เช่นัเด่ยวกับพ่ัอแม่ั	ห่ร่อญ�ติิพ่ั�น้ัอง	นัักวิช�ก�รบ�ง
ค์นัเห็่นัว่�ผู้ให้่ก�รปร้กษั�ไมั่ค์วรเล่�เร่�องของตินัเอง	 ค์วรอยู่ในับทำบ�ทำของนัักวิช�ช่พัโดยไม่ันัำ�เร่�องของตินัเอง
มั�เก่�ยวข้องจ้ังจัะทำำ�ให่ก้�รปร้กษั�บังเกิดผล	แต่ิ	อ่กทัำศนัะห่น้ั�งเห็่นัว่�	ก�รเปดิเผยตัิวเองของผู้ให้่ก�รปร้กษั�น่ั�จัะทำำ�ให้่
ผู้รับก�รปร้กษั�รู้ส้ำกอบอ่์นัม่ัค์ว�มัใกล้ชิดมั�กข้�นั	 และเป็นัสิำ�งจูังใจัให้่ผู้รับก�รปร้กษั�แก้ไขปัญห่�ของตินัเอง	
เป็นัก�รเพัิ�มัประสำิทำธุ์ิภ�พัของก�รปร้กษั�	

12.	 ทัำกษัะก�รต่ิค์ว�มั	(Interpretation	Skills)	ก�รต่ิค์ว�มัเป็นัก�รมัอง	และเข้�ใจัเร่�องร�วของผู้รับก�รปร้กษั�	ในัประเด็นั
ต่ิ�ง	 ๆ	 ผู้ให้่ก�รปร้กษั�	 อธิุ์บ�ยพัฤติิกรรมั	 ค์ว�มัรู้ส้ำก	 และสำภ�พัอ�รมัณ�ของผู้รับก�รปร้กษั�	 พัร้อมัทัำ�งแสำดงให้่
ผู้รับก�รปร้กษั�เห็่นัถุ้งสิำ�งท่ำ�เป็นัสำ�เห่ต์ิของปัญห่�เพ่ั�อขย�ยค์ว�มัเข้�ใจัและผู้รับก�รปร้กษั�ของปัญห่�ในัแง่ให่ม่ั	ซ้ี�งจัะช่วย
ให้่มัองโลกกว�้งข้�นั	เข้�ใจัตินัเองและเปดิเผยมั�กข้�นั	ก�รต่ิค์ว�มัเปน็ัทัำกษัะท่ำ�ต้ิองใช้ค์ว�มัรู้	ค์ว�มัชำ�นั�ญ	ประสำบก�รณ�	
และค์ว�มัสำ�มั�รถุในัก�รวเิค์ร�ะห่�พัฤติิกรรมัไดอ้ย่�งชัดเจันัและเปดิโอก�สำให่ผู้้รับก�รปร้กษั�บอกเล�่ค์ว�มัรู้ส้ำกท่ำ�ม่ัต่ิอ
ก�รท่ำ�ผู้ให้่ก�รปร้กษั�ต่ิค์ว�มันัั�นั	 ถุ้�ผู้รับก�รปร้กษั�เกิดก�รยอมัรับก็จัะเกิดก�รเปล่�ยนัแปลงพัฤติิกรรมั	ห่�กประเด็นั
ของปัญห่�ท่ำ� ผู้ รับก�รปร้กษั�รับไม่ัไ ด้ ก็จัะไม่ั ม่ัก�รเปล่�ยนัแปลงพัฤติิกรรมั	 และจัะส่ำงเสำริมั 
ให้่เกิดพัฤติิกรรมัในัทำ�งลบ	ผู้ให้่ก�รปร้กษั�จ้ังค์วรพิัจั�รณ�ในัแง่ม์ัมัของก�รต่ิค์ว�มัอย่�งระมััดระวัง

	 (เพั็ญนัภ�	ก์ลนัภ�ดล,	2560,	ห่นั้�	106-116)



คู่มือการดูแลแม่วัยรุ่นแบบบูรณาการ100

 ภาคผู้นวก 4: หลักเกณฑ์์ เง่ือนไข และอัตราการจั่ายค่าบริการ
ป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ
ป้องกันการยุติการตัง้ครรภ์ท่่ี่ไม่ปลอดภัยภายใต�ระบบ
หลักประกันสุำขภาพัแห่งชาติ

อ�ศัยอำ�นั�จัติ�มัค์ว�มัในัประก�ศค์ณะกรรมัก�รห่ลักประกันัส์ำขภ�พัแห่่งช�ติิ	 เร่�องห่ลักเกณฑ์�ก�รดำ�เนิันัง�นัและ
ก�รบริห่�รจััดก�รกองทำ์นัห่ลักประกันัสำ์ขภ�พัแห่่งช�ติิ	 สำำ�ห่รับผู้มั่สำิทำธุ์ิห่ลักประกันัสำ์ขภ�พัแห่่งช�ติิ	 ปีงบประมั�ณ	 2561	
ณ	วันัทำ่�	8	กันัย�ยนั	2560	ข้อ	3	และข้อ	41	ข้อย่อย	41.3	สำำ�นัักง�นัห่ลักประกันัสำ์ขภ�พัแห่่งช�ติิ	(สำปสำช.)	จั้งกำ�ห่นัดห่ลักเกณฑ์�	
เง่�อนัไขและอัติร�ก�รจั่�ยค์่�บริก�รป้องกันัและค์วบค์์มัก�รติั�งค์รรภ�ในัวัยร์่นัและป้องกันัก�รย์ติิก�รติั�งค์รรภ�ท่ำ�ไมั่ปลอดภัย	
ภ�ยใต้ิค่์�ใช้จ่ั�ยบรกิ�รสำร้�งเสำรมิัสำข์ภ�พัและป้องกนััโรค์ทำ่�เป็นันัโยบ�ยสำำ�ค์ญัระดบัประเทำศ	(P&P	National	Priority	program	
and	central	procurement)	ดังนั่�

1. การป้องกันและควบคุมการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น

ขอุบเขตบริการ

1.	 ผู้ม่ัสิำทำธิุ์	ห่ญิงไทำยท่ำ�ม่ัอ�ยต์ิำ��กว�่	20	ปท์ีำกสิำทำธิุ์ก�รรักษั�ท่ำ�อยู่ในัภ�วะห่ลงัค์ลอดห่ร่อห่ลงัแท้ำงห่ร่อต้ิองก�รค์์มักำ�เนิัด	
โดยรับบริก�รได้จั�กห่น่ัวยบริก�รท่ำ�สำมััค์รใจัให้่บริก�ร

2.	 เป็นับริก�รค์์มักำ�เนิัดก้�งถุ�วร	 ด้วยย�ฝังค์์มักำ�เนิัดห่ร่อห่่วงอนั�มััยอย่�งใดอย่�งห่น้ั�งทัำ�งกรณ่ผู้ป่วยนัอกและ
ผู้ป่วยในั	โดยไม่ัต้ิองผ่�นัระบบส่ำงต่ิอ

3.	 ห่น่ัวยบริก�รท่ำ�ให้่บริก�รและม่ัสิำทำธิุ์รับค่์�ใช้จ่ั�ย

1)	 ห่น่ัวยบริก�รในัระบบห่ลักประกันัส์ำขภ�พัแห่่งช�ติิ	(ยกเว้นัห่น่ัวยบริก�รปฐมัภูมิั)	

2)	 ห่น่ัวยบริก�รท่ำ�ข้�นัทำะเบ่ยนัเป็นัห่น่ัวยบริก�รร่วมับริก�รในัก�รป้องกันัและแก้ไขปัญห่�ก�รตัิ�งค์รรภ�
ในัวัยร่์นัและก�รตัิ�งค์รรภ�ไม่ัพ้ังประสำงค์�

เงื�อุนไขและอัุตราการจ่ายค่าบริการ

1.	 ห่น่ัวยบริก�รสำ�มั�รถุเบิกค่์�บริก�รได้	1	ค์นั	1	ค์รั�ง	1	ร�ยก�ร	ต่ิอ	1	ปีงบประมั�ณ	และต้ิองบันัท้ำกก�รให้่บริก�ร
ลงในัเวชระเบ่ยนัประกอบด้วย	ก�รวินิัจัฉัียติ�มั	 ICD	10	และก�รทำำ�หั่ติถุก�รติ�มั	 ICD	9	CM	ท่ำ�ระบ์ชนิัดของ
ก�รให้่บริก�ร	 ได้แก่	 บริก�รห่่วงอนั�มััย	 ห่ร่อบริก�รย�ฝังค์์มักำ�เนิัด	 และพัร้อมัท่ำ�จัะให้่ติรวจัสำอบเวชระเบ่ยนั	 
ห่�ก	สำปสำช.	ร้องขอ

2.	 ห่น่ัวยบริก�รท่ำ�รับค่์�บริก�รไม่ัเร่ยกเก็บค่์�ใช้จ่ั�ยใด	ๆ	จั�กผู้รับบริก�รเพิั�มัเติิมั

3.	 ห่�กผู้รับบริก�รม่ัผลข้�งเค่์ยงจั�กก�รรับบริก�รดังกล่�ว	ห่น่ัวยบริก�รต้ิองให้่ก�รดูแลรักษั�โดยไม่ัเก็บค่์�ใช้จ่ั�ย
จั�กผู้รับบริก�ร

4.	 อัติร�ค่์�ชดเชยบริก�รสำำ�ห่รับบริก�รค์์มักำ�เนิัดก้�งถุ�วรในัวัยร่์นัเป็นัก�รจ่ั�ยเพิั�มัเติิมัจั�กระบบปกติิ	 ทัำ�งกรณ่
ผู้ป่วยนัอก	ผู้ป่วยในั	ม่ัดังน่ั�
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1)	 บริก�รห่่วงอนั�มััย	 จ่ั�ยติ�มัจัริงในัอัติร�ไม่ัเกินั	 		800		 บ�ทำต่ิอร�ย

2)	 บริก�รย�ฝังค์์มักำ�เนิัด	 จ่ั�ยติ�มัจัริงในัอัติร�ไม่ัเกินั	 2,500		 บ�ทำต่ิอร�ย

วิธ่การสุ่งข้อุมูิลขอุรับค่าบริการและรายงานผลการบริการ

1.	 ห่น่ัวยบริก�รต้ิองบันัท้ำกข้อมูัลก�รบริก�รค์์มักำ�เนิัดก้�งถุ�วร	 (ใส่ำห่่วงอนั�มััย/ย�ฝังค์์มักำ�เนิัด)	 ผ่�นัโปรแกรมั	
e-Claim	 ของ	 สำปสำช.	 ร�ยละเอ่ยดติ�มัเอกสำ�รวิธุ่์ก�รบันัท้ำกข้อมูัลก�รเบิกจ่ั�ยค่์�บริก�รค์์มักำ�เนิัดก้�งถุ�วร
ในัวัยร่์นั	(http://eclaim.nsho.go.th	เมันูัด�วนั�โห่ลด)	ห่�กต้ิองก�รแก้ไขข้อมูัลขอให้่ดำ�เนิันัก�ร	ดังน่ั�

•	 กรณ่ข้อมูัลไม่ัผ่�นัก�รติรวจัสำอบ	(ติิด	C)	แก้ไขแล้วส่ำงเข้�ระบบให่ม่ัอ่กค์รั�ง

•	 กรณ่ข้อมูัลผ่�นัก�รติรวจัสำอบและประเมิันัผล	(ผ่�นั	A)	ห่�กต้ิองก�รแก้ไข	ดำ�เนิันัก�รผ่�นัระบบอ์ทำธุ์รณ�	
(Appeal)	ห่ลังออกร�ยก�ร	Statement	ติ�มัรอบเด่อนัท่ำ�ส่ำงข้อมูัล	แล้วส่ำงเข้�มั�ในัระบบอ่กค์รั�ง

•	 ข้อมูัลถูุกปฏิิเสำธุ์จ่ั�ย	ส่ำงเอกสำ�รอ์ทำธุ์รณ�มั�ท่ำ�สำำ�นัักสำนัับสำน์ันัระบบบริก�รปฐมัภูมิั	สำำ�นัักง�นัห่ลักประกันั
ส์ำขภ�พัแห่่งช�ติิ

2.	 สำปสำช.	 ประมัวลผลข้อมูัลบริก�รจั�กโปแกรมั	 e-Claim	 เพ่ั�อจ่ั�ยชดเชยบริก�รเป็นัร�ยกิจักรรมั	 ร�ยเด่อนั	
ติ�มัรอบปฏิิทิำนัก�รออก	 Statement	 ทำ่�กำ�ห่นัด	 โดยสำ�มั�รถุติรวจัสำอบได้จั�ก	www.nhso.go.th ->-> 
nhso	Budget	->->	ร�ยง�นัก�รจ่ั�ยเงินักองท์ำนั	->->	PP	ท่ำ�บริห่�รประเทำศ	(ม่ั	Link	ไปท่ำ�ระบบ	e-Claim)

3.	 กรณ่ท่ำ�ห่น่ัวยบริก�รได้รับค่์�บริก�รท่ำ�เป็นัไปติ�มัเง่�อนัไข	และอัติร�ค่์�ใช้จ่ั�ยท่ำ�กำ�ห่นัด	ขอให้่ห่น่ัวยบริก�รจััดทำำ�
เอกสำ�รอ์ทำธุ์รณ�พัร้อมัแนับห่ลักฐ�นั	ภ�ยในั	30	วันัห่ลังจั�กก�รแจ้ังค่์�ใช้จ่ั�ยจั�ก	www.nhso.go.th	->->	nhso	
Budget

4.	 ห่น่ัวยบริก�รทำ่�ข้�นัทำะเบ่ยนักับสำปสำช.	 เขติ	 13	 กทำมั.	 (ยกเว้นั	 รพั.สำม์ัทำรสำ�ค์ร)	 ให้่บันัท้ำกข้อมูัลก�รให่้บริก�ร
ผ่�นัโปรแกรมั	BPPDS	ของ	สำปสำช.	เขติ	13	กร์งเทำพัมัห่�นัค์ร	(จ่ั�ยบริก�รเพิั�มัเติิมัโดย	สำปสำช.	เขติ	13)

5.	 กรณ่	PID	ซีำ��	จัะปฏิิเสำธุ์ก�รจ่ั�ย	และสำ�มั�รถุอ์ทำธุ์รณ�เป็นัเอกสำ�ร	ภ�ยในั	30	ก.ย.	ของปีถัุดไป

รุ่ายการุ่บุรุ่ิการุ่ 
ค่มก�าเนิดกึ�งถึาวัรุ่

รุ่หัส ICD-10 ICD-9CM อัตรุ่าจ�าย (บุาที่)

ใสำ่ห่่วงอนั�มััย FP001 Z301 697 800

ฝังย�ค์์มักำ�เนัิด FP002 Z308 9923 2,500
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การปรับเปล่�ยนอัุตราการจ่ายชด้เชยค่าบริการ

 หมิายเหตุ	ข้อมูัลท่ำ�ส่ำงภ�ยในั	30	วันั	นัับจั�กวันัท่ำ�ให้่บริก�ร	ถุ่อว่�ส่ำงทัำนัในัเวล�ท่ำ�กำ�ห่นัด	กรณ่ท่ำ�เกินักว่�	360	วันั	ถุ่อว่�ห่น่ัวยบริก�รไม่ัประสำงค์�จัะเบิกค่์�ชดเชย

2. การป้องกันยุติการตัง้ครรภ์ท่่ี่ไม่ปลอดภัย

ขอุบเขตการบริการ

1.	 ผู้ม่ัสิำทำธิุ์	ห่ญิงไทำยท์ำกกล่์มัอ�ย์	ท์ำกสิำทำธิุ์ก�รรักษั�	ท่ำ�จัำ�เป็นัต้ิองยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�ติ�มัเง่�อนัไขของกฎห่มั�ยอ�ญ�และ
ข้อบังคั์บแพัทำยสำภ�	โดยรับบริก�รได้จั�กห่น่ัวยบริก�รท่ำ�สำมััค์รใจัให้่บริก�ร	โดยไม่ัรวมัถุ้งกรณ่ดังต่ิอไปน่ั�

1)	 ก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�กรณ่ก�รคั์ดกรองพับว่�ทำ�รกในัค์รรภ�ม่ัค์ว�มัผิดปกติิในักล่์มัอ�ก�รด�วนั�และ
โลหิ่ติจั�งธุ์�ลัสำซ่ีเม่ัยให้่เบิกจ่ั�ยผ่�นัระบบบูรณ�ก�ร	 ก�รติรวจัค์ัดกรองห่ญิงตัิ�งค์รรภ�และทำ�รกแรกเกิด	
National	Perinatal	Registry	Portal	NPRP)	http//:nprp.nhso.go.th

2)	 ก�รรักษั�ภ�วะ	Blighted	ovum,	Molar	pregnancy,	Dead	fetus	in	utero

3)	 ผู้ป่วยท่ำ�มั�รักษั�ในักรณ่	Incomplete	abortion

2.	 เป็นับริก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ด้วยวิธุ่์	Medical	Abortion	ห่ร่อ	Surgical	Abortion	โดยแพัทำย�	อย่�งใดอย่�งห่น้ั�ง	
ทัำ�งกรณ่ผู้ป่วยนัอกและผู้ป่วยในั	โดยไม่ัต้ิองผ่�นัระบบส่ำงต่ิอ

3.	 ห่น่ัวยบริก�รท่ำ�ให้่บริก�รและม่ัสิำทำธิุ์รับค่์�ใช้จ่ั�ย

1)	 ห่น่ัวยบริก�รในัระบบห่ลักประกันัส์ำขภ�พัแห่่งช�ติิ	(ยกเว้นัห่น่ัวยบริก�รปฐมัภูมิั)

2)	 ห่น่ัวยบริก�รท่ำ�ข้�นัทำะเบ่ยนัเป็นัห่น่ัวยบริก�รร่วมับริก�รในัก�รป้องกันัและแก้ไขปัญห่�ก�รตัิ�งค์รรภ�
ในัวัยร่์นัและก�รตัิ�งค์รรภ�ไม่ัพ้ังประสำงค์�

การุ่ส�งข้อมูล 
(นับุจากวัันที่่�ให้บุรุ่ิการุ่)

อัตรุ่าการุ่จ�าย 
ค�าชดเชย(รุ่้อยละ)

ใส�ห�วังอนามัย 
(FP001) (บุาที่)

ฝังยาค่มก�าเนิด 
(FP002) (บุาที่)

ภ�ยในั	30	วันั 100 800 2,500

ระห่ว่�ง	31	–	60	วันั 95 760 3,375

ระห่ว่�ง	61	–	90	วันั 90 720 2,250

ระห่ว่�ง	91	–	360	วันั 80 640 2,000

เกินั	360	วันั 0 0 0
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เงื�อุนไขและอัุตราการจ่ายค่าบริการ

1.	 เป็นัก�รให้่บริก�รตัิ�งแต่ิวันัท่ำ�	1	ต์ิล�ค์มั	2560

2.	 ห่น่ัวยบริก�รสำ�มั�รถุเบิกค่์�บริก�รได้	1	ค์นั	1	ค์รั�ง	1	ร�ยก�ร	ต่ิอ	1	ปีงบประมั�ณ	และต้ิองบันัท้ำกก�รให้่บริก�ร
ลงในัเวชระเบ่ยนัประกอบด้วย	 ก�รวินิัจัฉัียติ�มั	 ICD	 10	 และก�รทำำ�หั่ติถุก�รติ�มั	 ICD	 9	 CM	 ท่ำ�ระบ์ชนิัด
ของก�รบริก�ร	ได้แก่	บริก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ด้วยย�	Medabon®	ห่ร่อบริก�รยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�ด้วยวิธุ่์ศัลกรรมั	
เช่นั	 ก�รใช้กระบอกส์ำญญ�ก�ศ	 (Manual	 Vacuum	Aspiration	 :	MVA)	 ก�รใช้เค์ร่�องดูดส์ำญญ�ก�ศไฟฟ้�	
(Electric	Vacuum	Aspiration	:	EVA)	และพัร้อมัท่ำ�จัะให้่ติรวจัสำอบเวชระเบ่ยนั	ห่�ก	สำปสำช.	ร้องขอ

3.	 ห่น่ัวยบริก�รท่ำ�รับค่์�บริก�ร	ต้ิองไม่ัเร่ยกเก็บค่์�ใช้จ่ั�ยใด	ๆ	จั�กผู้รับบริก�รเพิั�มัเติิมั

4.	 ห่�กผู้รับบริก�รม่ัผลข้�งเค่์ยงจั�กก�รรับบริก�รดังกล่�ว	ห่น่ัวยบริก�รต้ิองให้่ก�รดูแลรักษั�โดยไม่ัเก็บค่์�ใช้จ่ั�ย
จั�กผู้รับบริก�ร

5.	 อัติร�ค่์�ชดเชยบริก�รก�รป้องกันัก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ท่ำ�ไม่ัปลอดภัย	เป็นัก�รจ่ั�ยเพิั�มัเติิมัจั�กระบบปกติิ	ทัำ�งกรณ่	
ผู้ป่วยนัอก	ผู้ป่วยในั	ดังน่ั�

1)	 บริก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ด้วยย�	Medabon®	จ่ั�ยติ�มัจัริงในัอัติร�ไม่ัเกินั	3,000	บ�ทำต่ิอร�ย

2)	 บริก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ด้วยวิธุ่์ทำ�งศัลยกรรมั	จ่ั�ยติ�มัจัริงในัอัติร�ไม่ัเกินั	3,000	บ�ทำต่ิอร�ย

วิธ่การสุ่งข้อุมูิลขอุรับค่าบริการและรายงานผลการบริการ

1.	 ห่น่ัวยบริก�ร	 ต้ิองบันัท้ำกข้อมูัลก�รบริก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�	 (ด้วยย�	Medabon®	 /	 ด้วยวิธุ่์ทำ�งศัลกรรมั)	
ผ่�นัโปรแกรมั	 e-Claim	 ของ	 สำปสำช.	 ร�ยละเอ่ยดติ�มัเอกสำ�รวิธุ่์ก�รบันัท้ำกข้อมูัลก�รเบิกจ่ั�ยค่์�บริก�ร 
ยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�	(http://eclaim.nhso.go.th	เมันูัด�วนั�โห่ลด)	ห่�กต้ิองก�รแก้ไขข้อมูัลเสำนัอให้่ดำ�เนิันัก�ร	ดังน่ั�

•	 กรณ่ข้อมูัลไม่ัผ่�นัก�รติรวจัสำอบ	(ติิด	C	)	แก้ไขแล้วส่ำงเข้�ระบบให่ม่ัอ่กค์รั�ง

•	 กรณ่ข้อมูัลผ่�นัก�รติรวจัสำอบและประมัวลผล	(ผ่�นั	A)	ห่�กต้ิองก�รแก้ไข	ดำ�เนิันัก�รผ่�นัระบบอ์ทำธุ์รณ�	
(Appeal)	ห่ลังออกร�ยง�นั	Statement	ติ�มัรอบเด่อนัท่ำ�ส่ำงข้อมูัล	แล้วส่ำงเข้�มั�ในัระบบอ่กค์รั�ง

•	 ข้อมูัลถูุกปฏิิเสำธุ์จ่ั�ย	ส่ำงเอกสำ�รอ์ทำธุ์รณ�มั�ท่ำ�	สำำ�นัักสำนัับสำน์ันับริก�รปฐมัภูมิั	สำำ�นัักง�นัห่ลักประกันัส์ำขภ�พั
แห่่งช�ติิ

2.	 สำปสำช.	 ประมัวลข้อมูัลจั�กระบบ	 e-Claim	 เพ่ั�อจ่ั�ยชดเชยบริก�รเป็นัร�ยกิจักรรมั	 ร�ยเด่อนัติ�มัรอบปฏิิทิำนั 
ก�รออก	Statement	ท่ำ�กำ�ห่นัด	โดยสำ�มั�รถุติรวจัสำอบได้จั�ก	www.nhso.go.th	->	->	nhso	Budget	->->	
ร�ยง�นัก�รจ่ั�ยเงินักองท์ำนั	->	->	PP	ท่ำ�บริห่�รระดับประเทำศ	(ม่ั	Link	ไปท่ำ�ระบบ	e-Claim)

3.	 กรณ่ท่ำ�ห่น่ัวยบริก�รได้รับค่์�บริก�รไม่ัเป็นัไปติ�มัเง่�อนัไข	และอัติร�ค่์�ใช้จ่ั�ยท่ำ�กำ�ห่นัด	ขอให้่ห่น่ัวยบริก�รจััดทำำ�
เอกสำ�รอ์ทำธุ์รณ�พัร้อมัแนับห่ลักฐ�นัภ�ยในั	30	วันัห่ลังก�รแจ้ังค่์�ใช้จ่ั�ยจั�ก	www.nhso.go.th	->	->	nhso	Budget

4.	 กรณ่	PID	ซีำ��	จัะถูุกปฏิิเสำธุ์จ่ั�ย	สำ�มั�รถุอ์ทำธุ์รณ�เป็นัเอกสำ�ร	ภ�ยในั	30	กันัย�ยนั	ของปีถัุดไป
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ICD-10	Diagnosis	codes,	O04-Medical	abortion	 Incl.:Legal	 termination	of	pregnancy,	 therapeutic	
termination	of	pregnancy,	therapeutic	abortion

ICD-9CM	codes	69.51	Aspiration	Curettage	of	Uterus	For	Termination	Of	Pregnancy

การปรับเปล่�ยนอัุตราการจ่ายชด้เชยค่าบริการ

 หมิายเหตุ	ข้อมูัลท่ำ�ส่ำงภ�ยในั	30	วันั	นัับจั�กวันัท่ำ�ให้่บริก�ร	ถุ่อว่�ส่ำงทัำนัในัเวล�ท่ำ�กำ�ห่นัด	กรณ่ท่ำ�เกินักว่�	360	วันั	ถุ่อว่�ห่น่ัวยบริก�รไม่ัประสำงค์�จัะเบิกค่์�ชดเชย

รุ่ายการุ่บุรุ่ิการุ่ค่ม
ก�าเนิดกึ�งถึาวัรุ่

รุ่หัส ICD-10 ICD-9CM อัตรุ่าจ�าย (บุาที่)

ด้วยย�	Medabon® AB001 O04	0-O04.9 - 3,000

ก�รใช้กระบอกดูด
สำ์ญญ�ก�ศ	(MVA)

AB002 O04	0-O04.9 69.51 3,000

ก�รใช้กระบอกดูด
ส์ำญญ�ก�ศไฟฟ้�	(EVA)

AB003 O04	0-O04.9 69.51 3,000

การุ่ส�งข้อมูล 
(นับุจากวัันที่่�ให้บุรุ่ิการุ่)

อัตรุ่าการุ่จ�าย 
ค�าชดเชย(รุ่้อยละ)

ใส�ห�วังอนามัย 
(FP001) (บุาที่)

ฝังยาค่มก�าเนิด 
(FP002) (บุาที่)

ภ�ยในั	30	วันั 100 800 2,500

ระห่ว่�ง	31	–	60	วันั 95 760 3,375

ระห่ว่�ง	61	–	90	วันั 90 720 2,250

ระห่ว่�ง	91	–	360	วันั 80 640 2,000

เกินั	360	วันั 0 0 0
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การติด้ต่อุประสุานงาน

1.	 โปแกรมั	e-Claim	ติิดต่ิอท่ำ�	help	desk	e-Claim	โทำรศัพัทำ�ห่มั�ยเลข	02	142	3100-3	ในัวันัและเวล�ร�ชก�ร

2.	 สิำทำธิุ์ประโยชนั�	เกณฑ์�	เง่�อนัไข	ติิดต่ิอท่ำ�

•	 นั�งสำ�วจั�รว่	รัตินัยศ	โทำรศัพัทำ�	02-141	4272,	08-4438	1824 
E-mail	:	jarawee.r@nhso.go.th

3.	 ก�รจ่ั�ยค่์�บริก�ร	ติิดต่ิอท่ำ�

•	 Help	desk	โทำรศัพัทำ�	02-142	3100-3
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 ภาคผู้นวก 5: บันทึี่กข�อตกลงความร่วมมือ การให�โอกาสำเด็กและ
เยาวชนท่่ี่ตั้งครรภ์ในสำถานศึึกษาได�รับการศึึกษา
อย่างเหมาะสำม
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 ภาคผู้นวก 6: ตัวอย่างส่ืำอในการสำร�างความเข�าใจักับครอบครัวและ
ชุมชน (โดยสำมาคมวางแผู้นครอบครัวแห่งประเที่ศึไที่ย 
ในพัระราชูปถัมภ์สำมเด็จัพัระศึร่นครินที่ราบรมราชชนน่)

ตัิวอย่�งน่ั�	 เป็นัภ�พัพัลิก	 (แบ่งค์ร้�งติ�มัย�ว)	 สำำ�ห่รับแกนันัำ�อ�สำ�สำมััค์ร	 เพ่ั�อใช้ในัก�รชวนัค์์ยกับค์รอบค์รัวและช์มัชนั
ของแมั่วัยร์่นั	ให่้ติระห่นัักถุ้งค์ว�มัติ้องก�รเฉีพั�ะทำั�งก�ย	จัิติ	และสำังค์มัของวัยร์่นัทำ่�ติั�งค์รรภ�และแมั่วัยร์่นั	รวมัทำั�งให่้ติัววัยร์่นัเอง
ติระห่นัักถุ้งค์ว�มัซีับซี้อนัทำ�งก�ยจัิติสำังค์มัของก�รติั�งค์รรภ�ในัวัยร์่นัด้วย

สำ�มั�รถุด�วนั�โห่ลดได้ท่ำ�	https://ppat.or.th/wp-content/uploads/2021/07/ส่ำ�อสำร้�งค์ว�มัเข้�ใจั-ก�รดูแล-แม่ัวัยร่์นั.pdf

การตั้งครรภ์
 ในวัยรุ่นและส่งเสริม

การดูแลแม่วัยรุ่นในชุมชน

ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ...

ส�าหรับแกนน�าดูแล
แม่วัยรุ่นในชุมชน
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ภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาของแม่วัยรุ่น

ด้านสังคม

ด้านสติปัญญา
• ความสนใจในการศึกษาเล่าเรียนลดน้อยลง 
• สมาธิในการเรียนลดลง

• อารมณ์อ่อนไหว 
 วิตกกังวล สับสน  
 กังวลจากกการ
 ไม่มีประสบการณ์
 ในการตั้งครรภ์ 
• หวั่นเกรงต่อการตีตรา
 ของสังคม และเสี่ยงต่อ
 การเกิดภาวะซึมเศร้า 

ด้านร่างกาย

ด้านสติปัญญา
• อยากรู้อยากเห็น มจีนิตนาการ ชอบความแปลกใหม่   
 ตืน่เต้น เร้าใจ ชอบความเสีย่งและ ความท้าทาย 
 ท�าให้ไม่สามารถตัดสนิใจได้รอบคอบและรอบด้าน 
• ควรได้รับการพฒันาความรู้และทักษะต่างๆในชีวติ

ด้านร่างกาย

• มอีารมณ์อ่อนไหว  
 ว้าวุน่ สับสน ลงัเล    
 และไม่แน่ใจ 
• ต้องการเป็นส่วนหนึง่ของกลุ่ม 
• ต้องการการยอมรับ 
 และมกัวติกกังวลเก่ียวกับ
 ภาพลักษณ์ของตวัเอง
• ต้องได้รบัการพฒันาอย่าง 
 ต่อเนือ่งในการจดัการด้านอารมณ์

ด้านสังคม
• ให้ความส�าคญักับเพือ่น 
 ครอบครัว ตดิเพ่ือน
  

ภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาของวัยรุ่นหญิง

• หน้าอกขยายขนาด 
 มากขึ้นจากการตั้งครรภ์ 
• สะโพกผายแต่ยังไม่เต็มที่ 
 และยังไม่พร้อมส�าหรับ 
 การตั้งครรภ์และการคลอด
• มีการเปลี่ยนแปลงของ    
 ฮอร์โมนในร่างกายท�าให้ 
 เสีี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า 
 ในระหว่างการตั้งครรภ์และ  
 หลังคลอด

1

ด้านอารมณ์2

3

4

1

ด้านอารมณ์2

3

4
• หากเป็นการตัง้ครรภ์
 ทีไ่ม่พร้อม จะปกปิดการตัง้ครรภ์ 
 ไม่ต้องการให้เพือ่น และสงัคม  
 รบัรู ้จะแยกตวัจากกลุม่เพ่ือน  
 และสังคม

• หน้าอกเริม่ขยาย
• สะโพกเริ่มผาย
• มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย  
 แต่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่
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เสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง
ในระหว่างตั้งครรภ์1

เสื่ยงต่อการเป็น
อันตรายต่อชีวิต
และการเสียชีวิต 

2  เสี่ยงต่อการเกิดภาวะโลหิตจาง

ฮีโมโกลบิน

ฮีมาโตคริต

พลาสมา

เสี่ยงต่อการคลอดทารก
น�้าหนักตัวน้อย 

4

5

3 เสี่ยงต่อการคลอด
ก่อนก�าหนด  

ร่างกายเจริญเติบโตเต็มวัย 
มีความพร้อมในการตั้งครรภ์  
ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ในระหว่างตั้งครรภ์น้อยกว่า
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

1

เสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะโลหิตจาง
น้อยกว่า
การตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น 

ร่างกายเจริญ
เติบโตเต็มที่ 
อุ้งเชิงกรานปกติ
เหมาะแก่การตั้งครรภ์
และการคลอด

3

เสี่ยงต่อการคลอด
ก่อนก�าหนดน้อย
และมีความเสี่ยง
ในการคลอดทารก
น�้าหนักตัวน้อย
(low birth weight)
น้อยกว่าในแม่วัยรุ่น

4

การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
ของแม่วัยรุ่น (จี จี้ อายุ 15 ปี)

 

การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
ของแม่วัยผู้ ใหญ่ (เอมี่ อายุ 25 ปี)

low birth weight = 
ในทารกมีน�้าหนักตัว  2,500 กรัม

ภาวะเลือดใส hemodilution 10.4g/dl

ภาวะโลหิตจางรุนแรง 7.0g/dl

11.0 g/dl
ฮีโมโกลบิน

31 %
ฮีมาโตคริต

ภาวะโลหิตจาง

2

6 ร่างกายเจริญเติบโตไม่เต็มที่  
• อาจพบอุ้งเชิงกรานแคบ 
 ท�าให้คลอดธรรมชาติยาก 
 อาจเกิดอันตรายต่อทารก  

เส้นผ่าศูนย์กลาง < 12 ซม.

เส้นผ่าศูนย์กลาง > 12 ซม.

• การตัดมดลูกจากการยุติ
 การตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย 
• เกิดความพิการจากยุติ
 การตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย 
• ตกเลือดและเกิดภาวะติดเชื้อ 
• ร่างกายหยุดการเจริญเติบโต 
 หรือร่างกายเจริญเติบโตช้า 
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•   

การช่วยเหลือ และสนับสนุน
แม่วัยรุุ่นจากครอบครัว และชุมชน

 ครอบครัว เพ่ือน ครู เพ่ือนบ้านและชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
และภาคประชาสังคม ท�างานร่วมกันเป็นเครือข่าย ในการช่วยเหลือ 

สนับสนุนให้แม่วัยรุ่นสามารถดูแลตนเองและลูก 
สามารถเข้าถึงสิทธิบริการด้านต่างๆ 

เช่น การศึกษา การฝึกทักษะอาชีพ และมีอนาคตที่ดีได้

การต้ังครรภ์เมื่อแม่มีความพร้อม 
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม 
ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม 

ท�าให้การต้ังครรภ์มีคุณภาพ มารดาและทารก
มีสุขภาพแข็งแรง และมีโอกาสพัฒนาได้อย่างเต็มที่

600  B

การช่วยเหลือ และสนับสนุน
แม่วัยผู้ใหญ่จากครอบครัว  

และชุมชน
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 ภาคผู้นวก 7: กรณ่ตัวอย่าง และบที่เร่ยนจัากพ้ืันท่่ี่ (ประกอบบที่ท่่ี่ 7)

1. บที่เร่ยนการจััดบริการดูแลแม่วัยรุ่นและป้องกันการตัง้ครรภ์แบบบูรณาการและเป็นมิตร
ต่อเยาวชนจัากอำาเภอเช่ยงดาว จัังหวัดเช่ยงใหม่ 

อำ�เภอเช่ยงด�วเป็นัห่น้ั�งในัอำ�เภอท่ำ�ม่ัอัติร�ก�รตัิ�งค์รรภ�ไม่ัพ้ังประสำงค์�	 ก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�	 และเพัศสัำมัพัันัธุ์�ท่ำ�ไม่ัปลอดภัย	
เพิั�มัข้�นั	จั�กสำถุติิิแม่ัวัยร่์นัในัพ่ั�นัท่ำ�ม่ัมั�กถุ้ง	74	ค์นัติอ่ประช�กรห่น้ั�งพัันัค์นั	ซ้ี�งสูำงกว่�ภ�พัรวมัของจัังห่วดั	ค์ณะทำำ�ง�นัโรงพัย�บ�ล
เช่ยงด�ว	จ้ังม่ัแผนัปฏิิบัติิก�รเพ่ั�อเสำริมัศักยภ�พั	ค์ว�มัรู้และทัำกษัะในัก�รค์ำ�แนัะนัำ�เร่�องส์ำขภ�พั	ให้่ก�รปร้กษั�ด้�นัส์ำขภ�พัและ
อนั�มััยก�รเจัริญพัันัธุ์์�	 รวมัถุ้งก�รป้องกันัแก้ไขและฟ้�นัฟูปัญห่�สำ์ขภ�พัและอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธุ์์�	 ติลอดจันับริก�รสำ่งติ่อไปยัง
ค์ลินัิกอ่�นั	ๆ	และติิดติ�มัดูแลอย่�งติ่อเนั่�องแก่กล์่มัวัยร์่นั	โดยย้ดห่ลักก�รจััดบริก�รสำ์ขภ�พัทำ่�เป็นัมัิติรสำำ�ห่รับวัยร์่นัและเย�วชนั	
และเน้ันัสำทิำธิุ์ของวยัร่์นัและเย�วชนัในัก�รเข้�ถุง้บรกิ�ร	โดยนัำ�ข้อมูัลก�รให้่บรกิ�รมั�ใช้ในัก�รประเมันิัตินัเองและพัฒันั�ค์์ณภ�พั
บริก�รอย่�งติ่อเนั่�อง

เป้�ห่มั�ยสำงูสำด์ของก�รพัฒันั�ศกัยภ�พัค์อ่ให้่เจ้ั�ห่น้ั�ทำ่�	ผูเ้ข้�อบรมัมัค่์ว�มัรูเ้ก่�ยวกบัก�รจัดัติั�งค์ลนิักิวยัร์น่ัเพัิ�มัข้�นั	มัศ่กัยภ�พั
ในัก�รจััดตัิ�งค์ลินิักวัยร์่นั	 และเข้�ใจัระบบและแนัวทำ�งก�รจััดก�รง�นัอนั�มััยวัยร์่นัระดับอำ�เภอ	 พัร้อมักันันั่�ค์ณะทำำ�ง�นั
ได้ร่วมักันักำ�ห่นัดบทำบ�ทำค์ว�มัรับผิดชอบของห่นั่วยง�นัห่ลักทำ่�เก่�ยวข้อง	ดังนั่�

บที่บาที่ขอุงโรงพยาบาลชุมิชน

• จััดตัิ�งค์ลินิักวัยร่์นั/จััดบริก�รท่ำ�ผสำมัผสำ�นัและค์รบวงจัร

• ม่ับริก�รดูแลส์ำขภ�พัทำ�งเพัศและอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�	

• ม่ัระบบเช่�อมัโยงห่น่ัวยง�นัภ�ยในัท่ำ�เป็นัมิัติร	เช่�อมัโยงกับศูนัย�พ้ั�งได้	(OSCC)	และบริก�รด้�นัจิัติสัำงค์มั

• ม่ับริก�รปร้กษั�ทำ�งเล่อกในักรณ่ตัิ�งค์รรภ�ไม่ัพัร้อมั	ก�รตัิ�งค์รรภ�ต่ิอ/ก�รยติ์ิก�รตัิ�งค์รรภ�ท่ำ�ปลอดภัย	

• ม่ัก�รดูแลแม่ัวัยร่์นัแบบองค์�รวมั

• จััดกิจักรรมัเชิงร์ก	เช่�อมัโยงบริก�รกับสำถุ�นัศ้กษั�/สำถุ�นัประกอบก�ร/ช์มัชนั	และอ่�นั	ๆ

• จััดก�รพััฒนั�ศักยภ�พัเจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�อย่�งต่ิอเน่ั�อง

• ดำ�เนิันัง�นัติ�มัมั�ติรฐ�นัก�รบริก�รส์ำขภ�พัท่ำ�เป็นัมิัติรสำำ�ห่รับวัยร่์นัและเย�วชนั	

						(Youth	Friendly	Health	Service	:	YFHS)	

บที่บาที่ขอุงสุถูานศึึกษา

• ม่ัก�รประสำ�นัและเช่�อมัโยงและสำ่งต่ิอบริก�ร	 เช่นั	 ระบบดูแลช่วยเห่ล่อนัักเร่ยนั	 คั์ดกรองพัฤติิกรรมัเสำ่�ยง	
จััดกิจักรรมัช์มัชนัห่ร่อม์ัมัเพ่ั�อนัใจัวัยร่์นั	(Friend	Corner)

• พััฒนั�ศักยภ�พัแกนันัำ�ในัโรงเร่ยนั	

• สำอนัเพัศศ้กษั�อนั�มััยก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�	
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บที่บาที่ขอุงโรงพยาบาลสุ่งเสุริมิสุุขภาพตำาบล (รพสุต.) และชุมิชน

• ม่ัก�รประสำ�นั	เช่�อมัโยง	และส่ำงต่ิอบริก�ร	

• พััฒนั�ศักยภ�พัพ่ัอแม่ั	แกนันัำ�วัยร่์นั	สำมั�ชิกสำภ�เด็ก	และช์มัน์ัมัเอดสำ�	

• จััดสำรรงบประมั�ณสำนัับสำน์ันักิจักรรมัและประช�สัำมัพัันัธุ์�บริก�ร

จั�กก�รดำ�เนิันัง�นัทำ่�ผ่�นัมั�โรงพัย�บ�ลเช่ยงด�วได้แต่ิงตัิ�งผู้รับผิดชอบง�นั	พัร้อมัค์ณะกรรมัก�รและแนัวทำ�งก�รดูแล 
วัยร่์นัท่ำ�ถูุกต้ิองและชัดเจันัติ�มัห่ลักของศูนัย�ช่วยเห่ล่อสัำงค์มั	 ม่ัก�รเช่�อมัโยงประสำ�นัง�นัท่ำ�ด่กับองค์�กรภ�ยในัและภ�ยนัอก
โรงพัย�บ�ล	ห่น่ัวยง�นัเค์ร่อข่�ย	อ�ทิำ	รพั.สำติ.	โรงเร่ยนั	และช์มัชนั	สำ�มั�รถุดำ�เนิันัก�รเชิงร์กในักล่์มัวัยร่์นัได้ด่	พัร้อมัทัำ�งได้รับ
ก�รสำนัับสำน์ันัจั�กสำห่วิช�ช่พัและห่น่ัวยง�นัอ่�นั	ๆ	ในัช์มัชนั	ค์ณะทำำ�ง�นัพับว่�	ปัจัจััยค์ว�มัสำำ�เร็จัและจ์ัดแข็งของค์ณะทำำ�ง�นัค่์อ
ก�รจััดกระบวนัก�รในัก�รดำ�เนันิัง�นัท่ำ�ชัดเจันั	ม่ัเค์ร่อข่�ยในัก�รประสำ�นัง�นัและสำง่ต่ิอท่ำ�ชัดเจันั	ม่ัก�รแลกเปล่�ยนัเร่ยนัรู้ระห่ว�่ง
ห่น่ัวยง�นัภ�ค่์ม่ัก�รสำนัับสำน์ันัองค์�ค์ว�มัรู้แก่ผู้เข้�อบรมัให้่เป็นัไปในัแนัวทำ�งเด่ยวกันัให้่ม่ัค์ว�มัรู้และทัำกษัะให่ม่ั	ๆ 	ในัก�รปฏิิบัติิง�นั	

อย่�งไรกต็ิ�มัค์ณะทำำ�ง�นัยงัพับข้อจัำ�กดัในัก�รจัดับรกิ�รทำ่�เป็นัมิัติรและค์รบวงจัรสำำ�ห่รบัวยัร์น่ัอนััได้แก่	งบประมั�ณทำ่�จัำ�กดั	
ทำำ�ให้่ก�รจัดัสำรรทำรพััย�กรไม่ัทำั�วถุง้	ไม่ัสำ�มั�รถุจัดับรกิ�รให้่ค์รอบค์ลม์ัได้ทำก์พั่�นัทำ่�	และไม่ัสำ�มั�รถุจัดัก�รพัฒันั�ศกัยภ�พัเจ้ั�ห่น้ั�ทำ่� 
ได้อย่�งติ่อเนั่�อง	

โดยค์ณะทำำ�ง�นัอำ�เภอเช่ยงด�วมัแ่ผนัในัก�รพััฒนั�ในัอนั�ค์ติอนััได้แก่	ก�รจััดก�รฐ�นัข้อมูัลในัระดบัอำ�เภอ	ขย�ยเค์ร่อข่�ย 
เพ่ั�อให้่ม่ัภ�ค่์และติัวแทำนัผู้เก่�ยวข้องท่ำ�ห่ล�กห่ล�ย	 ปรับปร์งพััฒนั�ศักยภ�พัของเจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�ให้่สำ�มั�รถุจััดบริก�รได้เห่มั�ะสำมักับ
กล่์มัเป้�ห่มั�ย	พัร้อมัทัำ�งเพิั�มัช่องทำ�งในัก�รประช�สัำมัพัันัธุ์�	เพ่ั�อให้่กล่์มัเป้�ห่มั�ยเข้�ถุ้งบริก�รได้ห่ล�กห่ล�ยมั�กข้�นั

2. บที่เร่ยนบริการท่่ี่เป็นมิตรต่อเยาวชน (YFHS) จัากอำาเภอแม่อาย จัังหวัดเช่ยงใหม่ 

บริบทำของอำ�เภอแม่ัอ�ยเป็นัพ่ั�นัท่ำ�ท่ำ�ม่ัค์ว�มัห่ล�กห่ล�ยทำ�งช�ติิพัันัธ์ุ์�	ทำำ�ให้่ม่ักล่์มัเป้�ห่มั�ยจั�กห่ล�ยเช่�อช�ติิ	ห่ล�ยวัฒนัธุ์รรมั	
และประสำบปัญห่�ด้�นัสำ์ขภ�พัแติกติ่�งกันัในัแติ่ละจั์ด	 อย่�งไรก็ติ�มัห่นั้�งในัปัญห่�สำำ�ค์ัญด้�นัสำ�ธุ์�รณสำ์ขทำ่�พับบ่อยค์่อปัญห่�
อนั�มััยแมั่และเด็ก	 โดยเฉีพั�ะในักล์่มัแมั่วัยร์่นั	ค์ณะทำำ�ง�นัอำ�เภอแมั่อ�ยนัำ�โดยโรงพัย�บ�ลแมั่อ�ยจั้งจััดติั�งเค์ร่อข่�ยจัิติอ�สำ�
ดูแลแมั่วัยร์่นั	 พััฒนั�แกนันัำ�วัยร์่นัทำั�งในัโรงเร่ยนัและช์มัชนั	พัร้อมัทำั�งพััฒนั�บริก�รท่ำ�เป็นัมัิติรในัค์ลินัิกวัยร์่นั	 โดยมั่เป้�ห่มั�ย
เพั่�อให่้วัยร์่นัและเย�วชนัในัอำ�เภอแมั่อ�ยสำ�มั�รถุเข้�ถุ้งบริก�รทำ่�เป็นัมัิติร	 เกิดเค์ร่อข่�ยจัิติอ�สำ�ทำ่�ยั�งย่นัในัก�รดูแลแมั่วัยร์่นัในั
ชม์ัชนัของตินัเอง	มัเ่ค์รอ่ข่�ยแกนันัำ�วยัร์น่ัและเย�วชนัเป็นัผูถุ่้�ยทำอดค์ว�มัรูแ้ละทำกัษัะด้�นัก�รป้องกนััก�รติั�งค์รรภ�จั�กเพ่ั�อนัสำูเ่พั่�อนั	
ทำั�งในัโรงเร่ยนัและช์มัชนั	จันัเกิดเป็นัระบบก�รป้องกันัและดูแลวัยร์่นัทำ่�มั่ประสำิทำธุ์ิภ�พัและค์รอบค์ล์มัทำั�งอำ�เภอ

ค์ณะทำำ�ง�นัได้ค์ัดเล่อกพั่�นัทำ่�นัำ�ร่องและจััดเวท่ำประช์มัระห่ว่�งค์ณะกรรมัก�รประสำ�นัง�นัอำ�เภอแมั่อ�ย	 ค์ณะกรรมัก�ร
อำ�เภออนั�มััยก�รเจัรญิพัันัธุ์์�	ผูน้ัำ�ชม์ัชนั	ผูท้ำ่�เก่�ยวข้อง	และแกนันัำ�จิัติอ�สำ�	เพั่�อนัำ�เสำนัอข้อมูัลก�รเสำย่ช่วติิของแม่ัวยัร่์นัและภ�วะ
แทำรกซี้อนัห่ลังค์ลอด	 ให้่ท์ำกฝ่�ยได้รับทำร�บและติระห่นัักในัปัญห่�ร่วมักันั	 จั�กนัั�นัค์ณะทำำ�ง�นัจ้ังได้รับสำมััค์รและจััดก�รอบรมั
พััฒนั�องค์�ค์ว�มัรู้จิัติอ�สำ�ดูแลแม่ัและเด็ก	 พัร้อมัลงพ่ั�นัท่ำ�เก็บข้อมูัลและเย่�ยมัห่ญิงตัิ�งค์รรภ�	 ห่ญิงห่ลังค์ลอด	 เด็ก	 0-2	 ปี	 และ
ค์รอบค์รัววัยร่์นั	ร่วมักับเจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�สำ�ธุ์�รณส์ำข

ในัก�รลงพั่�นัทำ่�เพั่�อเย่�ยมัแม่ัวยัร์น่ั	เจ้ั�ห่น้ั�ทำ่�และจัติิอ�สำ�กำ�ห่นัดวนััเย่�ยมัร่วมักันั	โดยในัค์รั�งแรกเจ้ั�ห่น้ั�ทำ่�เข้�ร่วมัสำงัเกติก�รณ�
และให่้ค์ำ�แนัะนัำ�อ่�นั	 ๆ	 เพัิ�มัเติิมั	 จั�กนัั�นัทำ่มัจัิติอ�สำ�จัะว�งแผนัออกเย่�ยมัเองช่วงเย็นัห่ร่อวันัห่ย์ดติ�มัสำะดวกของทำ�งพั่�นัทำ่�
อย่�งน้ัอยเดอ่นัละ	1	ค์รั�ง	ในัทำก์ค์รั�งจัติิอ�สำ�จัะบนััท้ำกข้อมัลูก�รเย่�ยมั	ก�รช่วยเห่ลอ่	และก�รส่ำงต่ิอ	(ให้่ค์ว�มัรูเ้ร่�องก�รดแูลค์รรภ�	
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ก�รเติร่ยมัของใช้ก่อนัค์ลอด	 ก�รดูแลตินัเองห่ลังค์ลอด	 ก�รดูแลทำ�รกห่ลังค์ลอด	 ก�รให่้ค์ว�มัรู้	 ก�รว�งแผนัค์รอบค์รัว	 และ
แนัวทำ�งก�รขอรับก�รช่วยเห่ล่อจั�กห่นั่วยง�นัอ่�นั	ๆ	 )	และสำ่งข้อมัูลให่้เจั้�ห่นั้�ทำ่�ทำ์กวันัทำ่�	25	ของเด่อนั	เจั้�ห่นั้�ทำ่�สำ�ธุ์�รณสำ์ข
จัะค์อยให่้ค์ำ�แนัะนัำ�	และติิดติ�มัก�รทำำ�ง�นัผ่�นัก�รประช์มักล์่มัย่อย	โทำรศัพัทำ�	และกล์่มัไลนั�	ซี้�งในัปัจัจั์บันั	เค์ร่อข่�ยจัิติอ�สำ�
ได้ขย�ยพั่�นัทำ่�ดำ�เนัินัง�นั	โดยสำร้�งจัิติอ�สำ�ดูแลแมั่และเด็กติำ�บลมัะลิก�เพัิ�มัอ่กห่นั้�งติำ�บล

จั�กก�รทำำ�ง�นัทำ่�ผ่�นัมั�	 ข้อจัำ�กัดในัก�รทำำ�ง�นัค่์อพ่ั�นัท่ำ�ทำ่�ห่่�งไกล	 ภ�ษั�ถุิ�นัทำ่�แติกติ่�งจั�กสำ่�อก�รสำอนัห่ลัก	 สำิทำธุ์ิติ�มั
ห่ลักประกันัสำ์ขภ�พัแห่่งช�ติิของเย�วชนัในัก�รเข้�ถุ้งบริก�รและเวชภัณฑ์�	 และค์ว�มัละเอ่ยดอ่อนัด้�นัวัฒนัธุ์รรมัและอ�ช่พั	
ทำำ�ให่้เข้�ถุ้งกล์่มัเป้�ห่มั�ยได้ย�ก	 อย่�งไรก็ติ�มัค์ณะทำำ�ง�นัมั่ปัจัจััยค์ว�มัสำำ�เร็จัอันัได้แก่	 ค์ว�มัร่วมัมั่อของภ�ค์่เค์ร่อข่�ยและ
ก�รขย�ยพั่�นัทำ่�ดำ�เนัินัก�รอย่�งติ่อเนั่�อง	รวมัทำั�งค์ว�มัเข้มัแข็งของแกนันัำ�เย�วชนั	ทำั�งในัโรงเร่ยนัและช์มัชนั	ทำ่�มั่ค์ว�มัมั์่งมัั�นัและ
พัร้อมัขย�ยเค์ร่อข่�ยเพัิ�มัข้�นั	

3. บที่เร่ยนการที่ำางานจัากโรงพัยาบาลฝาง จัังหวัดเช่ยงใหม่

โรงพัย�บ�ลฝ�ง	 จัังห่วัดเช่ยงให่ม่ัเป็นัโรงพัย�บ�ลช์มัชนัท่ำ�อยู่เขติช�ยแดนั	 ม่ัประช�กรกล่์มัช�ติิพัันัธ์ุ์�ในัพ่ั�นัท่ำ�มั�รับบริก�ร
เป็นัจัำ�นัวนัมั�ก	โรงพัย�บ�ลได้นัำ�นัโยบ�ยและกิจักรรมัค์ลินิักวยัร์น่ัมั�จััดบรกิ�รแก่กล่์มัประช�กรในัเขติพ่ั�นัทำ่�	และพับข้อท้ำ�ทำ�ย
ทำั�งในัเร่�องก�รบริห่�รจััดก�รและงบประมั�ณ	 อย่�งไรก็ติ�มันัับเป็นัค์ว�มัโชค์ด่ของโรงพัย�บ�ลทำ่�มั่ทำ่มัง�นัสำห่สำ�ข�วิช�ช่พั
ของโรงพัย�บ�ลช่วยผลักดันั	รวมัไปถุ้งก�รมั่สำูติินัร่แพัทำย�มั�ช่วยอย่�งเติ็มัทำ่�	ทำำ�ให่้สำ�มั�รถุลดขั�นัติอนัก�รทำำ�ง�นั	และจััดบริก�ร
โดยใช้ห่ลักวัยร์่นัเป็นัศูนัย�กล�ง	จันักล�ยเป็นัห่นั่วยบริก�รทำ่�ค์รบวงจัร	(One	Stop	Service)	

“ถ้าเราไมื่ท�าตอนน่้ มืันก็ไมื่เกิด” 

โรงพัย�บ�ลฝ�งได้รวบรวมัจัดัทำำ�ข้อมัลูเชงิลก้เก่�ยวกบัสำถุ�นัก�รณ�ก�รติั�งค์รรภ�ในัวยัร์น่ัและแม่ัวยัร์น่ัในัพั่�นัทำ่�	และค์น่ัข้อมัลู
ให้่แก่ช์มัชนัและภ�ค่์เค์ร่อข่�ยเพ่ั�อร่วมักันัแก้ไขปัญห่�ในัระดับพ่ั�นัท่ำ�	โดยม่ัเค์ร่อข่�ยสำำ�คั์ญ	ได้แก่	องค์�ก�รบริห่�รส่ำวนัติำ�บล	(อบติ.)	
โรงพัย�บ�ลส่ำงเสำริมัส์ำขภ�พัติำ�บล	 (รพั.สำติ.)	 และองค์�กรเอกชนั	 อ�ทิำ	 สำมั�ค์มัว�งแผนัค์รอบค์รัวแห่่งประเทำศไทำย	 (สำวทำ)	
นัอกจั�กนั่�โรงพัย�บ�ลฝ�งร่วมักับภ�ค่์เค์ร่อข่�ยประช�สัำมัพัันัธุ์�กิจักรรมัก�รให่้บริก�รในัท์ำกช่องทำ�งทำ่�เป็นัไปได้	 เพั่�อให่้เกิด
ก�รเข้�ถุ้งบริก�ร	โดยจััดติั�งทำ่มัง�นัฝ�งเป็นัทำ่มัทำำ�ง�นัเชิงร์ก	เพั่�อลดปัญห่�ก�รติั�งค์รรภ�ในัวัยร์่นั

สำำ�ห่รับก�รพััฒนั�ก�รดำ�เนัินัง�นัในัช่วงติ่อไป	 โรงพัย�บ�ลฝ�งจัะมั่ก�รประเมัินัผลก�รให่้บริก�ร	 เพั่�อให่้ได้ผลลัพัธุ์�ทำ่�ด่ข้�นั	
ค์ว�มัพ้ังพัอใจั	 รวมัทัำ�งก�รประเมิันัเค์ร่อข่�ยและกล่์มัวัยร่์นั	 เพ่ั�อลดปัญห่�อนั�มััยก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�ในัวัยใสำท่ำ�ค์รบวงจัร	 ตัิ�งแต่ิ 
ก�รให้่ค์ว�มัรู้	ก�รให้่ก�รปร้กษั�	และก�รให้่บริก�รอนั�มััยก�รเจัริญพัันัธ์ุ์�	โดยเฉีพั�ะก�รฝังย�ค์์มักำ�เนิัด

นัอกจั�กน่ั�	ค์ณะทำำ�ง�นัโรงพัย�บ�ลฝ�ง	ม่ัแผนัก�รวิเค์ร�ะห่�ข้อมูัลท่ำ�ได้รวบรวมัจััดเก็บเก่�ยวกับปัญห่�ท่ำ�เช่�อมัโยงกับปัญห่�
ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัวัยร่์นั	ตัิ�งแต่ิปัญห่�สำ�รเสำพัติิด	โรค์ติิดต่ิอทำ�งเพัศสัำมัพัันัธุ์�	และโรค์ซ้ีมัเศร้�	และแนัวทำ�งก�รแก้ไขปัญห่�	โดยเฉีพั�ะ
โรค์ซ้ีมัเศร้�	เพ่ั�อนัำ�ผลวิเค์ร�ะห่�ถุอดเป็นับทำเร่ยนักรณ่ศ้กษั�	(Best	Practice)	สำำ�ห่รับก�รพััฒนั�และขย�ยผลต่ิอไป



คู่มือการดูแลแม่วัยรุ่นแบบบูรณาการ116

4. บที่เร่ยนการจััดการท่่ี่เป็นมิตรสำำาหรับวัยรุ่นและเยาวชนจัากโรงพัยาบาลท่ี่ายาง 
 จัังหวัดเพัชรบุร่ 

จั�กก�รเก็บรวบรวมัข้อมูัลของวัยร่์นัและเย�วชนั	 (อ�ย์	 12-24	 ปี)	 ในัเขติอำ�เภอท่ำ�ย�งพับว่�ในัปี	 พั.ศ.	 2552	 
อัติร�ก�รตัิ�งค์รรภ�ในัห่ญิงวัยร่์นัสูำงถุ้งร้อยละ	38.58	สูำงกว่�ภ�พัรวมัของเขติท่ำ�ร้อยละ	21	และเป้�ห่มั�ยท่ำ�กระทำรวงสำ�ธุ์�รณส์ำข
ติั�งไว้ไมั่เกินัร้อยละ	10	ซี้�งเป็นัไปได้ย�กมั�ก	เนั่�องจั�กก�รเปล่�ยนัแปลงทำ�งสำังค์มั	เศรษัฐกิจั	และค์ว�มัก้�วห่นั้�ทำ�งเทำค์โนัโลย่	

ท่ำมัง�นัพับว�่วัยร่์นัในักล่์มัน่ั�ร้อยละ	10	ติิดเช่�อเอชไอว่	รอ้ยละ	36	ติิดสำ�รเสำพัติิดและรอ้ยละ	84.48	ตัิ�งค์รรภ�แล้วมั�ฝ�กค์รรภ�ช�้	
ซ้ี�งต่ิ�งจั�กนัโยบ�ยภ�ค์รัฐท่ำ�ต้ิองก�รให้่ห่ญิงท่ำ�รู้ว่�ตินัเองตัิ�งค์รรภ�ร่บมั�ฝ�กค์รรภ�ก่อนั	 12	 สัำปด�ห่�	 แต่ิเป็นัไปได้ย�กมั�ก 
ในัพ่ั�นัท่ำ�น่ั�	 เพัร�ะม่ัก�รต่ิติร�จั�กสัำงค์มัมัองว่�เด็กท่ำ�เกิดจั�กก�รตัิ�งค์รรภ�ไม่ัพ้ังประสำงค์�ว่�เป็นัลูกท่ำ�พ่ัอแม่ัไม่ัต้ิองก�ร	 ซ้ี�งปร�กฎ 
ให้่เห็่นัในัข่�วอยู่บ่อยค์รั�ง	เช่นั	ข่�วแม่ัทิำ�งลูก	ก�รย์ติิก�รตัิ�งค์รรภ�ท่ำ�ไม่ัปลอดภัยและผิดกฎห่มั�ย	วัยร่์นับ�งส่ำวนัไม่ัทำร�บว่�ตินัเอง 
ตัิ�งค์รรภ�	บ�งค์นัถูุกบอกว่�ไม่ัต้ิองร่บฝ�กค์รรภ�	ให้่รอเด็กดิ�นัก่อนัห่ร่อรอให้่แน่ัใจัก่อนัว่�เด็กไม่ัห่ล์ดแน่ั	

โรงพัย�บ�ลท่ำ�ย�ง	 จัังห่วัดเพัชรบ์ร่	 จ้ังจััดตัิ�งค์ลินิักเลิฟแค์ร�สำเติชั�นัข้�นั	 เพ่ั�อแก้ไขและรองรับปัญห่�ของวัยร่์นัและเย�วชนั
ท่ำ�นัับวันัจัะทำว่ค์ว�มัร์นัแรงข้�นัในัพ่ั�นัท่ำ�ท่ำ�ย�ง	โดยร่วมัม่ัอกับสำำ�นัักง�นักองท์ำนัสำนัับสำน์ันัก�รส่ำงเสำริมัส์ำขภ�พั	(สำสำสำ.)	มูัลนิัธิุ์แพัทำทูำเฮลทำ�	(P2H)	
และสำำ�นัักง�นัสำ�ธุ์�รณส์ำขจัังห่วัดเพัชรบ์ร่	ซ้ี�งโรงพัย�บ�ลได้เปิดเพัจัเฟซีบ๊์ค์	เพ่ั�อให้่ก�รปร้กษั�วัยร่์นัผ่�นัก�รแชติ	พัร้อมัทัำ�งจััดกิจักรรมั
เชิงร์กเพ่ั�อให้่ค์ว�มัรู้แก่วัยร่์นัในัพ่ั�นัท่ำ�ติ�มัว�ระโอก�สำต่ิ�ง	ๆ 	เพ่ั�อเพิั�มัก�รเข้�ถุ้งบริก�รด้�นัส์ำขภ�พัทำ�งเพัศและอนั�มััยเจัริญพัันัธ์ุ์�
แก่วัยร่์นั

4.1 กรณ่ตัวอย่างแม่วัยรุ่นจัากโรงพัยาบาลท่ี่ายาง

ท่ำมัง�นัม่ัโอก�สำพูัดค์์ยกับเด่อนั	 ซ้ี�งม่ัอ�ย์	 15	 ปี	 พัร้อมักับแม่ัท่ำ�บ้�นัในัเวล�ประมั�ณ	 10	 โมังเช้�ของวันัศ์กร�	 ซ้ี�งเป็นัวันัท่ำ�
เด่อนัค์วรอยู่โรงเร่ยนัเร่ยนัห่นัังสำ่อ	 แติ่เธุ์ออยู่ทำ่�บ้�นัและเพิั�งสำ่งก�รบ้�นัให่้ค์์ณค์รู	 เด่อนัเป็นัเด็กวัยร์่นั	 ห่นั้�ติ�สำะสำวย	 เร่ยนัด่	
อ�ศัยอยู่กับแมั่สำองค์นั	 เพัร�ะพั่อทำำ�ง�นัติ่�งจัังห่วัด	 เธุ์อมั่เพั่�อนัช�ยค์นัสำนัิทำทำ่�ไปไห่นัมั�ไห่นัด้วยกันัเสำมัอ	 โดยแมั่รู้จัักด่เพัร�ะ
เพั่�อนัช�ยเป็นัค์นัพัูดจั�ด่และเร่ยนัด่	ค์ว�มัสำนัิทำสำนัมัดังกล่�วอยู่ในัสำ�ยติ�ของแมั่และแมั่มัักติักเติ่อนัเร่�องก�รระวังและห่ล่กเล่�ยง
ก�รอยู่สำองติ่อสำองกับเพั่�อนัช�ย	

วันัห่นั้�งมั่ง�นัป�ร�ติ่�ทำ่�บ้�นัเพั่�อนัและฝนัติก	ทำำ�ให่้ติ้องกลับบ้�นัด้ก	เพั่�อนัช�ยมั�สำ่งทำ่�บ้�นัด้วยรถุมัอเติอร�ไซีค์�	แติ่ก่อนัถุ้งบ้�นั
มั่เห่ติ์ก�รณ�ทำ่�เด่อนัไมั่ค์�ดคิ์ด	 เพัร�ะเพ่ั�อนัช�ยชวนัเข้�โรงแรมัข้�งทำ�ง	 เมั่�อเวล�ผ่�นัไป	 เด่อนัเกิดมั่อ�ก�รค์ล่�นัไสำ้	 อ�เจั่ยนั	
จั้งแอบค์์ณแมั่ลองทำดสำอบก�รติั�งค์รรภ�	พับว่�ตินัเองทำ้อง	สำำ�ห่รับเด่อนัเธุ์อค์ิดว่�โลกติ้องถุล่มัแนั่นัอนั	กลัวค์์ณแมั่	แติ่ไมั่กล้�ค์ิด
ทำำ�แทำ้ง	 กล์้มัใจัมั�ก	 กลัวค์์ณค์รูด์ด่�	 อ�ยเพ่ั�อนั	 และเค์ร่ยดมั�ก	 จันักระทำั�งวันัห่นั้�งเด่อนัทำนัไมั่ไห่ว	 จั้งบอกแมั่	 เด่อนัค์ิดว่�แมั่
ค์งทำำ�โทำษั	แติ่เกิดสำิ�งทำ่�ค์�ดไมั่ถุ้ง	แมั่ร้องไห่้กอดเด่อนั	และบอกให่้ใจัเย็นั	แมั่จัะอยู่เค์่ยงข้�งเด่อนัเสำมัอ	เด่อนัเสำ่ยใจัทำ่�ไมั่เช่�อฟังแมั่	
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แต่ิในัทำ่�สำด์แม่ัและเด่อนัช่วยกันัดูแลค์รรภ�และไปปร้กษั�ค์ณ์ค์รทูำ่�ปร้กษั�และแนัะแนัว	ค์ณ์ค์รเูข้�ใจัและโรงเรย่นัเป็นัโรงเร่ยนั
ทำ่�มั่โค์รงก�รสำร้�งโอก�สำให่้เด็กนัักเร่ยนั	 เด่อนัจั้งรู้สำ้กเห่มั่อนัว่�	 ในัค์ว�มัทำ์กข�ย�กนัั�นัยังม่ัค์ว�มัโชค์ด่อยู่มั�ก	 โรงเร่ยนัให่้เด่อนั
มั�เร่ยนัห่นัังสำ่อกับค์์ณค์รูทำ์กวันัห่ย์ด	 สำ่วนัวันัธุ์รรมัด�เด่อนัทำำ�ก�รบ้�นัท่ำ�โรงเร่ยนักำ�ห่นัดให่้	 มั่เพั่�อนั	 ๆ	 มั�ห่�เก่อบท์ำกวันั	
มั�สำ่งก�รบ้�นัและช่วยเล่�ยงลูก	 เด่อนัรู้สำ้กอบอ์่นั	 แติ่ใจัห่�ยว่�ไมั่ได้เร่ยนัสำนั์กกับเพั่�อนั	 ๆ	 เด่อนับอกว่�	 ห่�กย้อนัเวล�ได	้
อย�กย้อนัเวล�เช่�อฟังค์ำ�สำอนัของแม่ัและค์ณ์ค์รใูนัเร่�องก�รมัเ่พัศสำมััพันััธุ์�ก่อนัวยัอันัค์วร	เพัร�ะสำิ�งทำ่�เกดิข้�นันัั�นัทำำ�ให้่เดอ่นัสำญูเสำย่
ค์ว�มัฝันัในัก�รศ้กษั�ติ�มัระบบ	 แติ่ยังด่ทำ่�ได้รับค์ว�มัเมัติติ�และค์ว�มัรักจั�กค์นัรอบข้�งในัก�รดำ�เนัินัช่วิติทำ่�ค์่อนัข้�งลำ�บ�ก	
ก�รเป็นัแม่ัวยัร์น่ัและต้ิองเรย่นัห่นังัส่ำอไปด้วยนับัเป็นัภ�ระสำำ�ค์ญัในัชว่ติิทำ่�เป็นัอสิำระไม่ัได้แล้ว	จัง้อย�กบอกเพั่�อนัให้่ม่ัค์ว�มัยั�งค์ดิ
และฟังค์ำ�ผู้ให่ญ่สำอนั

4.2 กรณ่ตัวอย่างการให�การปรึกษาวัยรุ่นจัากโรงพัยาบาลท่ี่ายาง 

เด็กสำ�วอ�ย์ร�ว	 15-16	 ปี	 แต่ิงก�ยทำะมััดทำะแมัง	 ม่ัส่ำห่นั้�แววติ�ดูอ�รมัณ�ไม่ัสู้ำด่นััก	 ได้เข้�มั�รับบริก�รท่ำ�ค์ลินิักวัยร่์นั	
แจั้งค์ว�มัประสำงค์�ว่�ติ้องก�รเลิกใช้ย�ค์์มักำ�เนัิดชนัิดฝังห่ลังจั�กทำ่�ใช้วิธุ์่นั่�มั�ได้ห่นั้�งปีเศษั	 เห่ติ์เพัร�ะติ้องก�รมั่ลูก	 เมั่�อได้พัูดค์์ย
และสำอบถุ�มัเร่�องร�วต่ิ�ง	 ๆ	 ท่ำมัง�นัรู้ส้ำกประห่ล�ดใจั	 เธุ์อพูัดวกไปวนัมั�	 ข้อมูัลไม่ัสำอดค์ล้องกันั	 ม่ัค์ว�มัขัดแย้งในัข้อมูัล	
เธุ์อให้่ข้อมูัลว่�ท่ำ�บ้�นัอยู่กันัร�วสิำบกว่�ค์นั	 ม่ัเด็กอ�ย์	 3-4	 ปีสำองค์นั	 ม่ัย�ยอ�ย์มั�กแล้วท่ำ�เธุ์อเร่ยกว่�ย�ยทำวดห่ร่อค์์ณทำวด	
อ่กสำองค์นัค์่อพั่อและแมั่ของเธุ์อ	 มั่ติัวเธุ์อและนั้องสำ�วอ�ย์	 14	 ปีทำ่�มั่ลูกแล้วห่นั้�งค์นั	 โดยมั่ย�ยทำวดเป็นัค์นัเล่�ยงดู	 นั้องสำ�ว
ของเธุ์อยังค์งไปโรงเร่ยนั	 เวล�ประมั�ณบ่�ยสำ�มัโมังจั้งกลับบ้�นัมั�เล่�ยงลูกติ่อ	 เธุ์อจั้งอย�กมั่ลูกบ้�ง	 แติ่เมั่�อสำอบถุ�มัถุ้งสำ�ม่ั	
เธุ์อกลับบอกว่�เข�กำ�ลังบวชเป็นัพัระและจัะสำ้กออกมั�ปีห่นั้�	

เม่ั�อเจ้ั�ห่นั้�ท่ำ�แนัะนัำ�ว่�เธุ์อค์วรจัะค์์มักำ�เนิัดไปก่อนั	 พัอสำ�ม่ัส้ำกออกมั�ค่์อยม่ัลูก	 เธุ์อกลับไม่ัเห็่นัด้วยและไม่ัอย�ก 
ฝังย�ค์์มักำ�เนิัดแล้ว	 ต้ิองก�รเอ�ออกทัำนัท่ำ	 พัร้อมักับสำบถุค์ำ�ห่ย�บค์�ยออกมั�มั�กมั�ย	 เจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�ใช้ค์ว�มัอดทำนัอย่�งมั�ก 
กับก�รทำำ�ค์ว�มัเข้�ใจัเด็กสำ�วค์นัน่ั�	เม่ั�อสำอบถุ�มัว่�เธุ์อม่ัแฟนัให่ม่ัห่ร่อไม่ั	เธุ์อปฏิิเสำธุ์	แต่ิกลับบอกว่�	เธุ์อเค์ยม่ัสำ�ม่ัมั�แล้วห่น้ั�งค์นั
ติอนัอ�ย์	13	ปี	แติ่แมั่ของเธุ์อไมั่ชอบสำ�มั่	จั้งให่้เลิกกันัและพั�เธุ์อมั�ฝังย�ค์์มัเมั่�อห่นั้�งปีก่อนั	ปัจัจั์บันัเธุ์อไมั่ได้ค์์ยกับแมั่	ทำั�ง	ๆ	ทำ่�
อยู่บ้�นัเด่ยวกันั	

เม่ั�อสำอบถุ�มัว่�เธุ์อยังเร่ยนัอยู่ห่ร่อไม่ั	 เธุ์อติอบว่�เร่ยนัได้ถุ้งแค่์ชั�นั	 มั.1	 แล้วล�ออกมั�กล�งคั์นัห่ลังม่ัแฟนั	 แต่ิเธุ์อไม่ัได้
กลับไปเร่ยนัติ่อถุ้งแมั้จัะเลิกกับแฟนั	เธุ์อไปสำมััค์รทำำ�ง�นัปั�มันัำ��มัันัติ่�งอำ�เภอแห่่งห่นั้�ง	มั่ร�ยได้ประมั�ณ	15,000	บ�ทำ	เธุ์อค์ิดว่�
เธุ์อสำ�มั�รถุเล่�ยงลูกได้	 เมั่�อถุ�มัว่�สำ�มั่ให่มั่ของเธุ์อบวชเป็นัพัระแล้วเธุ์อจัะทำ้องได้อย่�งไร	 มั่เพัศสำัมัพัันัธุ์�กันัแล้วห่ร่อไมั่	
เธุ์อพัยกัห่น้ั�แทำนัค์ำ�ติอบ	ถุ้�เธุ์อมัล่กูเธุ์อจัะเล่�ยงเองห่รอ่ใค์รจัะช่วยเล่�ยง	เธุ์อติอบว่�ให้่ย�ยสำองค์นัเล่�ยงห่ร่อเธุ์ออ�จัออกจั�กง�นั
เพั่�อมั�เล่�ยงลูก	เจ้ั�ห่น้ั�ทำ่�ถุ�มัต่ิอไปว่�	ถุ้�เธุ์อออกจั�กง�นัแล้วจัะเอ�เงนิัทำ่�ไห่นัเล่�ยงดลูกู	เธุ์อบอกจัะขอพ่ัอ	ซี้�งมัร่�ยได้เดอ่นัละเป็นัแสำนั	
ฟังดูแล้วแทำบจัะไมั่นั่�เช่�อ	ไมั่นั่�เป็นัไปได้เลย

ค์ำ�ถุ�มัส์ำดท้ำ�ยท่ำ�ถุ�มัค่์อเธุ์ออย�กให้่ลูกม่ัช่วิติแบบเธุ์อห่ร่อใค์รก็ไม่ัรู้เป็นัค์นัเล่�ยง	 จ้ังแนัะนัำ�ให้่เธุ์อเก็บเงินัจั�กก�รทำำ�ง�นั 
สัำกห่น้ั�งปีก่อนั	 แล้วค่์อยเอ�ย�ฝังค์์มักำ�เนิัดออก	 รอสำ�ม่ัส้ำกจั�ก�รเป็นัพัระเส่ำยก่อนัเธุ์อย่นัยันัจัะเอ�ย�ฝังออกให้่ได้	 ทัำ�งท่ำ�เธุ์อ
ไมั่ได้มั่ผลข้�งเค์่ยง

กรณ่ก�รเข้�รับก�รปร้กษั�ลักษัณะน่ั�เป็นัตัิวอย่�งของค์ว�มัต้ิองก�รเฉีพั�ะและซัีบซ้ีอนัของวัยร่์นั	 ซ้ี�งวัยร่์นัค์นัห่น้ั�ง
อ�จัม่ัประเด็นัท่ำ�ต้ิองได้รับก�รช่วยเห่ล่อมั�กกว่�ห่น้ั�งประเด็นั	 ผู้ให้่บริก�รค์วรพิัจั�รณ�บริก�รด้�นัอ่�นั	 ๆ	 ท่ำ�จัำ�เป็นัด้วย	 เช่นั	
บริก�รด้�นัส์ำขภ�พัจิัติ	ก�รฝึกทัำกษัะด้�นัก�รง�นัอ�ช่พัและส่ำงต่ิอ
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ในัก�รจััดบริก�รทำ่�เป็นัมิัติรและมั่วัยร์่นัเป็นัศูนัย�กล�ง	 ผู้ให่้บริก�รมั่ห่นั้�ท่ำ�ให่้ข้อมูัลทำ่�รอบด้�นั	 ทัำ�งข้อด่และข้อเสำ่ยอย่�ง
ติรงไปติรงมั�	ไม่ัแสำดงก�รตัิดสิำนัและกดดันัผู้รับบริก�ร	ห่�กทำ�งเล่อกของวัยร่์นัจัะส่ำงผลเส่ำยต่ิอตินัเอง	เจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�ต้ิองใช้เวล�และ
ทัำกษัะในัก�รให้่ก�รปร้กษั�	 ชวนัให้่คิ์ดถุ้งผลกระทำบในัแง่ม์ัมัต่ิ�ง	 ๆ	 และกระต้์ินัให้่ผู้รับบริก�รไติร่ติรองอย่�งรอบด้�นั	
ในับ�งค์รั�งอ�จัติ้องช่วยว�ดผังก�รตัิดสำินัใจัห่ร่อทำำ�ติ�ร�งเปร่ยบเทำ่ยบข้อด่และข้อด้อย	 เจั้�ห่นั้�ทำ่�สำ�มั�รถุชะลอก�รให่้บริก�ร	
โดยให่้เวล�ผู้รับบริก�รวัยร์่นัค์ิดแผนัทำ�งเล่อกติ่�ง	ๆ	แล้วค์่อยติัดสำินัใจั

ก�รพูัดค์์ยในัค์รั�งแรกอ�จัไมั่ได้รับค์ำ�ติอบท่ำ�แทำ้จัริงทัำ�งห่มัด	 อ�จัติ้องนััดพับห่ล�ยค์รั�งจันัเกิดค์ว�มัค์์้นัเค์ยและไว้ว�งใจั	
เมั่�อวัยร์่นับอกสำ�เห่ติ์ท่ำ�แทำ้จัริงแล้ว	 เจั้�ห่นั้�ทำ่�ติ้องไมั่ติัดสำินัและไมั่ติำ�ห่นัิทำ่�ไมั่เปิดเผยข้อมัูลเล่�นั่�ในัค์รั�งแรก	 ค์วรให่้กำ�ลังใจัและ
ช่�นัชมัท่ำ�ผู้รับบริก�รวัยร่์นัไว้ใจัและบอกข้อมูัลท่ำ�แท้ำจัริงกับตินั	 และท้ำ�ยท่ำ�ส์ำด	 ห่�กผู้รับบริก�รไติร่ติรองแล้วย่นัยันัค์ำ�ติอบเดิมั	
เจ้ั�ห่น้ั�ท่ำ�ต้ิองเค์�รพัสิำทำธิุ์ในัก�รตัิดสิำนัใจัของวัยร่์นั	 และค์วรเสำนัอทำ�งเล่อก	 เพ่ั�อลดค์ว�มัเส่ำ�ยงอ่�นั	 ๆ	 ด้วยเช่นั	 ถ์ุงย�งอนั�มััย
เพ่ั�อป้องกันัโรค์	รวมัทำั�งย�เมัด็ค์ม์ักำ�เนัดิห่รอ่ย�ฉีด่ค์ม์ักำ�เนัดิ	ซี้�งมัฤ่ทำธุ์ิค์์์มักำ�เนัดิเช่นัเดย่วกนััแต่ิไม่ัออกฤทำธุ์ิน์ั�นัเท่ำ�ย�ฝังค์์มักำ�เนัดิ	

5. นวัตกรรมพััดวิเศึษของนางฟ้าจัากโรงพัยาบาลพัระสำมุที่รเจัด่ย์สำวาที่ยานนท์ี่ 
 จัังหวัดสำมุที่รปราการ

ก�รดูแลแม่ัและทำ�รกในัระยะก่อนัค์ลอดนัับเป็นักระบวนัก�รท่ำ�สำำ�คั์ญเพัร�ะม่ัเป้�ห่มั�ยเพ่ั�อให้่ลูกเกิดรอดและแม่ัปลอดภัย	
ก�รปฏิิบัติิติ�มัมั�ติรฐ�นัก�รดูแลติ�มัแนัวทำ�งท่ำ�กำ�ห่นัดถุ่อเป็นับทำบ�ทำท่ำ�สำำ�คั์ญยิ�งของบ์ค์ล�กรห่น่ัวยง�นัห้่องค์ลอดท์ำกโรงพัย�บ�ล	
ตัิ�งแต่ิเด่อนัมักร�ค์มั	 2563	 ได้ม่ัเห่ต์ิก�รณ�ก�รแพัร่ระบ�ดของไวรัสำ	 COVID-19	 โรงพัย�บ�ลท์ำกแห่่งต้ิองเติร่ยมัพัร้อมั 
เพ่ั�อรับกับสำถุ�นัก�รณ�ค์ว�มัร์นัแรงของโรค์ท่ำ�ระบ�ดไปทัำ�วโลก	 โรงพัย�บ�ลพัระสำม์ัทำรเจัด่ย�ฯ	 ได้ม่ันัโยบ�ยในัก�รป้องกันั 
ก�รแพัร่ระบ�ด	โดยท์ำกห่น่ัวยบริก�รต้ิองม่ัก�รป้องกันัด้วยก�รเว้นัระยะห่่�งของผู้รับบริก�ร	ซ้ี�งห่น่ัวยง�นัห้่องค์ลอดผู้ดูแลค์ลินิัก
ส่ำ�อรักวัยใสำท่ำ�วัยร่์นัตัิ�งค์รรภ�จัำ�นัวนัเฉีล่�ยสัำปด�ห่�ละ	15-20	ร�ยมั�รับบริก�รอย่�งต่ิอเน่ั�อง	จ้ังต้ิองม่ัก�รย้�ยมั�รับบริก�รด้�นันัอก
ห่น่ัวยง�นัฝ�กค์รรภ�	 ซ้ี�งเป็นัสำถุ�นัท่ำ�ทำ่�จััดเติร่ยมัให้่นัั�งเว้นัระยะห่่�งติ�มัมั�ติรฐ�นั	 ม่ัอ�ก�ศร้อนัอบอ้�วเน่ั�องจั�กไม่ัได้ใช้ 
เค์ร่�องปรับอ�ก�ศ	และต้ิองนัั�งรอแยกกับญ�ติิห่ร่อเพ่ั�อนัท่ำ�มั�ด้วยกันั	อ�จัทำำ�ให้่วัยร่์นัตัิ�งค์รรภ�เกิดค์ว�มัไม่ัส์ำขสำบ�ยและเบ่�อห่น่ั�ยได้

จั้งเกิดประช์มัระห่ว่�งทำ่มัง�นั	MCH	 Board	 ของโรงพัย�บ�ลและท่ำมัง�นัห่้องค์ลอด	 เพั่�อระดมัสำมัองของเจั้�ห่นั้�ทำ่�
ในัก�รจััดทำำ�ข้อมัูลและจััดห่�อ์ปกรณ�ทำ่�จัะใช้ประดิษัฐ�พััดในัขนั�ดทำ่�เห่มั�ะสำมั	 โดยเล่อกสำ่�อข้อมัูลค์ว�มัรู้ทำ่�นั่�สำนัใจัให่้แก่วัยร์่นั
ตัิ�งค์รรภ�ลงไปบนัพััดท่ำ�ม่ัส่ำสัำนัไม่ัน่ั�เบ่�อ	 ใช้กระด�ษัส่ำพิัมัพั�ข้อมูัลท่ำ�ต้ิองก�รส่ำ�อสำ�ร	 และพิัมัพั�ข้อมูัลท่ำ�ต้ิองก�รให้่ค์ำ�แนัะนัำ�และ
ค์ว�มัรู้ลงบนัพััดรูปทำรงวงกลมัท่ำ�ใช้พัล�สำติิกเค์ล่อบเพ่ั�อให้่เกิดค์ว�มัแข็ง	 ไม่ัพัับหั่กงอ	 ด้วยงบประมั�ณเพ่ัยงชิ�นัละ	 10	 บ�ทำ	
โดยจััดทำำ�ทำั�งสำิ�นั	 20	 ชิ�นัรวมัเป็นัเงินั	 200	 บ�ทำ	 เพั่�อให่้วัยร์่นัติั�งค์รรภ�ได้รับทำร�บค์ิวและระยะเวล�เบ่�องติ้นัของติัวเองในัก�ร
รอรับบริก�ร	 ได้อ่�นัข้อมูัลค์ว�มัรู้ทำ่�อยู่บนัพััดเพิั�มัเติิมัจั�กข้อมูัลก�รสำอนัก่อนัรับบริก�ร	 และปลอดภัยจั�กก�รแพัร่ระบ�ด
ของเช่�อไวรัสำ	COVID-19	วัยร์่นัติั�งค์รรภ�ทำ่�มั�รับบริก�รในัค์ลินัิกสำ่�อรักวัยใสำได้มั่ค์ว�มัสำ์ขสำบ�ยเพัิ�มัมั�กข้�นัขณะนัั�งรอรับบริก�ร

ทำั�งนั่�ผลก�รดำ�เนัินัง�นัของค์ลินัิกส่ำ�อรักวัยใสำบรรล์ผลมั�กกว่�เป้�ห่มั�ยท่ำ�กำ�ห่นัดไว้	 โดยห่ญิงติั�งค์รรภ�มั่ก�รเติร่ยมัของใช้
ในัก�รรับบริก�รวันัเจั็บค์รรภ�ค์ลอด	(ร้อยละ	72.5)	ก�รเกิดภ�วะเจั็บค์รรภ�ค์ลอดก่อนักำ�ห่นัด	(ร้อยละ	1.3)	และค์ว�มัพั้งพัอใจั
ของผู้รับบริก�ร	(ร้อยละ	96.54)
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