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(สถานบริการที่เป็นมิตรสำาหรับวัยรุ่นและเยาวชน)

คำานำา

 การจัดท�า คู่มือแนวทางการด�าเนนิงาน “คลินกิวัยรุ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการด�าเนนิงานส�าหรับผู้บริหาร 

ผู้ให้บรกิาร และเจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบการจดับรกิารและด�าเนนิงาน “คลนิกิวยัรุ่น” ของโรงพยาบาลและสถานบรกิารสาธารณสขุ 

ที่ต้องการจดับรกิารสขุภาพที่เป็นมติรส�าหรบัวยัรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services ใช้ตวัย่อว่าYFHS) เพื่อให้วยัรุ่น 

และเยาวชนเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพตามความเหมาะสม นอกจากนี้ คู่มือฯ ยังจะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้บริหาร นกัวิชาการ  

และผู้ปฏบิตัจิากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครฐัและเอกชน รวมทั้งนกัศกึษา และผู้สนใจทั่วไป  

 คู่มือฯ เล่มนี้ส�าเร็จเรียบร้อยลงได้ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)  

การสนบัสนนุและค�าแนะน�าอนัมคี่ายิ่งจาก ศาสตราจารย์คลนิกิเกยีรตคิณุ นายแพทย์สวุชยั อนิทรประเสรฐิ ราชวทิยาลยัสูตนิร ี

แพทย์แห่งประเทศไทย ดร.นายแพทย์สมยศ ดรีศัม ี อธบิดกีรมอนามยั นายแพทย์สมศกัดิ์ ภทัรกลุวณชิย์ รองอธบิดกีรมอนามยั 

แพทย์หญงินนัทา อ่วมกลุ นางจารวุรรณ จงวณชิ ส�านกัส่งเสรมิสขุภาพ และนายแพทย์กติตพิงศ์ แซ่เจง็ ผูอ้�านวยการส�านกัอนามยั

การเจริญพันธุ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดท�าคู่มือฯ และความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

ผูเ้ชี่ยวชาญ แพทย์และพยาบาล และนกัวชิาการจาก กรมควบคมุโรค กรมสขุภาพจติ ศนูย์อนามยัเขต มลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันา

นโยบาย (สวน.) ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั และโรงพยาบาลต่างๆ คณะผู้จดัท�าขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้เรายงัได้

รบัความกรณุาจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศกัดิ์ สทุศัน์วรวฒุ ิและแพทย์หญงิรจุริา วฒันายิ่งเจรญิชยั คณะแพทยศาสตร์

รามาธบิด ี มหาวทิยาลยัมหดิล ที่ให้เกยีรตเิป็นบรรณาธกิารท�าให้คู่มอืฯ นี้มคีวามถูกต้องและสมบูรณ์ คณะผู้จดัท�าจงึขอขอบคณุ 

ทกุท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 คณะผู้จดัท�าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มอืแนวทางการด�าเนนิงาน “คลนิกิวยัรุ่น” จะเป็นประโยชน์ส�าหรบัทกุท่านใช้เป็นแนวทาง

ในการด�าเนนิงาน เพื่อให้วยัรุ่นและเยาวชนเข้าถงึและใช้บรกิารตามความเหมาะสม ซึ่งจะมสี่วนท�าให้การป้องกนัและแก้ไขปัญหา

สขุภาพและอนามยัการเจรญิพนัธุ์ในกลุ่มเป้าหมายวยัรุ่นและเยาวชนได้ผลมากยิ่งขึ้น   

             คณะผู้จดัท�า

คู่มือแนวทางการดำาเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น”
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คู่มือแนวทางการดำาเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น”

คำานิยม

 วัยรุ ่นและเยาวชนเป็นกลุ ่มประชากรที่จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพกระทรวงสาธารณสุขจึงมีบทบาท 

ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลรักษา และฟื้นฟูให้วัยรุ่นและเยาวชนมีสุขภาพดี พร้อมที่จะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา 

ประเทศต่อไป การด�าเนนิการดงักล่าวเป็นไปตามยทุธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสขุที่ว่าด้วย การสร้างระบบบรกิารสขุภาพและ

การแพทย์ที่ผูร้บับรกิารอุน่ใจ ผูใ้ห้บรกิารมคีวามสขุ ที่เน้นการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพที่ใส่ใจต่อความทกุข์ยากและความล�าบากใจ 

ทั้งในส่วนของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ โดยสร้างระบบการจัดการที่เป็นธรรม มีความเห็นอกเห็นใจกัน และมีความภาคภูมิใจ  

และพงึพอใจในประสทิธภิาพและคณุภาพมาตรฐานการบรกิารร่วมกนัภายใต้นโยบายการสร้างหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า 

 ดังนั้นเพื่อให้การด�าเนนิงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กระทรวงสาธารณสุขสนับสนนุ 

การท�างานแบบบูรณาการในกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันปัญหาสุขภาพ และอนามัย 

การเจรญิพนัธุ์ในประชากรวยัรุ่นและเยาวชนอาย ุ 10 - 24 ปี ผมจงึยนิดทีี่เหน็กลุ่มภารกจิด้านพฒันาสาธารณสขุ โดยกรมอนามยั 

และกรมควบคมุโรค ร่วมกนัส่งเสรมิโรงพยาบาลให้มกีารด�าเนนิงาน “คลนิกิวยัรุ่น” โดยใช้คู่มอืฯ เล่มนี้เป็นแนวทางในการเริ่มต้น 

และเมื่อโรงพยาบาลพัฒนางานไประดับหนึ่งแล้วสามารถใช้ “มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่นและเยาวชน” เพื่อ

ประเมนิตนเอง ปรบัปรงุคณุภาพบรกิาร และขอรบัการประเมนิและรบัรองเมื่อมคีวามพร้อม ผมหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า สถานบรกิาร

สาธารณสุขทุกแห่งจะร่วมมือกันด�าเนนิงานตามแนวทางคู่มือฯ เล่มนี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพบริการ และภาพรวมการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาสขุภาพและอนามยัการเจรญิพนัธุ์ในประชากรกลุ่มนี้

            (นายไพจติร์ วราชติ)

            ปลดักระทรวงสาธารณสขุ
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(สถานบริการที่เป็นมิตรสำาหรับวัยรุ่นและเยาวชน)

ค�าน�า

ค�านิยม

สารบัญ

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์	

แนวทางการจัด	“คลินิกวัยรุ่น”

 1. ระยะเตรียมการ

  1.1 การก�าหนดผู้รับผิดชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการ
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หลักการและเหตุผล

 “คลินิกวัยรุ่น” เป็นคลินิกที่โรงพยาบาลจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) เพื่อให้ประชากรกลุ่มนี้

เข้าถึงและใช้บริการสุขภาพตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทและความรับผิดชอบของโรงพยาบาลในการป้องกัน แก้ไข 

ดูแล และฟื้นฟูปัญหาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10 - 24 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเป็นประเด็นปัญหาสังคมที่ถูกยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด�าเนินงาน 

“คลินิกวัยรุ่น” เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วย การพัฒนาระบบบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศที่มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ ที่ระบุไว้ในนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗)  

อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์แห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนและวัยรุ่นของกรมอนามัย รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการของ

จังหวัดต่างๆ ที่เร่งรัดให้โรงพยาบาลมีการด�าเนินงาน YFHS ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงและใช้บริการตามความเหมาะสม  

 การที่ท�าให้วัยรุ่นเข้าถึงและใช้บริการนั้น สถานบริการต้องขจัดอุปสรรคต่างๆ ทั้งในส่วนของกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นเอง เช่น วัยรุ่น

ไม่รู้ว่าพฤติกรรมตนเองนั้นเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ วัยรุ่นไม่รู้ว่าจะรับบริการที่ไหน รวมทั้งอุปสรรคในส่วนของ

สถานบริการเอง เช่น ทัศนคติของผู้ให้บริการ บริการเปิดเฉพาะเวลาราชการ วัยรุ่นไม่มีเงินจ่ายค่ารักษา เป็นต้น โดยพัฒนาระบบ

บริการที่มีอยู่ให้มีคุณลักษณะ YFHS ตามที่องค์การอนามัยโลกก�าหนด คือ นโยบายที่เป็นมิตร กระบวนการให้บริการที่เป็นมิตร  

ผู้ให้บริการที่เป็นมิตร ทีมสนับสนุนบริการที่เป็นมิตร สถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกต้องเหมาะสมกับวัยรุ่น เปิดโอกาสให้วัยรุ่น

และเยาวชนมีส่วนร่วม มีการสื่อสารกับชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วม มีการบริการเชิงรุกและสัมพันธ์กับบริการด้านอื่นที่ด�าเนินการ

โดยวัยรุ่นและเยาวชนในชุมชน การบริการที่เหมาะสมและครบวงจร รวมทั้งการบริการสุขภาพที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในคู่มือ “มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน” ที่กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค

ร่วมกันพัฒนาขึ้น อีกทั้งยังมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีคู่มือแนวทางการด�าเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น” ส�าหรับสถานบริการสาธารณสุขที่

ต้องการเริ่มต้นด�าเนินงาน เพื่อมีข้อมูลแนวทาง ขั้นตอน และกิจกรรม พร้อมตัวอย่างและรูปแบบการด�าเนินงาน เพื่อให้บรรลุตาม 

เป้าหมายส�าคัญที่ต้องการให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์

 คู่มือแนวทางการด�าเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น” มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการด�าเนินงานส�าหรับผู้บริหาร ผู้ให้บริการ  

และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดบริการและด�าเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น” ของโรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขที่ต้องการ 

จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพตามความ 

เหมาะสม
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(สถานบริการที่เป็นมิตรสำาหรับวัยรุ่นและเยาวชน)

แนวทางการจัด “คลินิกวัยรุ่น”(5, 6)

 แนวทางการจัด “คลินกิวัยรุ่น” สามารถแบ่งเป็น 3 คือ ระยะเตรียมการ ระยะด�าเนนิงาน และระยะประเมินตนเอง  

ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

	 1.	 ระยะเตรียมการ

  จากประสบการณ์การด�าเนนิงาน “คลินกิวัยรุ่น” ของโรงพยาบาลขนาดต่างๆ ได้ให้ข้อเสนอแนะส�าหรับโรงพยาบาล

ที่ต้องการเริ่มต้นจดั “คลนิกิวยัรุ่น” ที่มลีกัษณะ YFHS ควรเริ่มต้นจากการส่งทมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 คน เข้ารบัการอบรม  

“ผู้ให้บรกิารที่เป็นมติรกบัวยัรุ่นและเยาวชน” ของกรมอนามยั หรอืหลกัสูตรของหน่วยงานอื่น ที่มวีตัถปุระสงค์คล้ายกนั คอื เพื่อให้ 

มคีวามรู้และตระหนกัถงึความส�าคญัของการจดับรกิาร YFHS มคีวามรู้ความเข้าใจเรื่องพฒันาการวยัรุ่น มคีวามรู้แนวทางการ

ป้องกนัและการดูแลอนามยัการเจรญิพนัธุ์ในวยัรุ่น มคีวามรู้และทกัษะการให้การปรกึษาวยัรุ่นและครอบครวั รวมทั้งความรู้และ

ความเข้าใจการจดับรกิาร YFHS หลงัจากนั้นทมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมฯ นี้ ควรเป็นแกนน�าร่วมกบัทมีงานด�าเนนิการต่อไปนี้

	 	 1.1	การก�าหนดผู้รับผิดชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ผ่านการอบรมฯ ต้องเป็นแกนน�าจดัประชมุหารอืเพื่อให้ได้ 

ข้อสรปุว่า ผู้รบัผดิชอบหลกั/ผู้ประสานงาน กลุ่ม/ฝ่าย/งานที่รบัผดิชอบคอืใคร เช่น จากประสบการณ์พบว่า ส่วนใหญ่ “คลนิกิ 

วัยรุ่น” จะจัดตั้งและอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาล 

ทั่วไป (รพท.) และโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) บางแห่งอยู่ในความรบัผดิชอบของกลุ่มงานจติเวช

  การรวมพลงัเพื่อเป็นแนวร่วมและทมีงานเป็นปัจจยัสูค่วามส�าเรจ็ของการท�างาน จงึมคีวามจ�าเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด�าเนนิงาน YFHS โดยคณะกรรมการมบีทบาท สนบัสนนุทางวชิาการ สนบัสนนุการด�าเนนิงาน และให้ข้อเสนอแนะในการจดั 

กจิกรรมโครงการ การตดิตามและประเมนิผล คณะกรรมการอาจม ี2 คณะ คอื  

	 	 •	 คณะกรรมการภายในโรงพยาบาล ควรประกอบด้วย ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล หรอืแพทย์ระดบับรหิาร (ผู้บรหิาร 

ที่พร้อมให้การสนบัสนนุการท�างาน เป็นที่ปรกึษาให้ค�าแนะน�าและเป็น ผู้อ�านวยความสะดวก และช่วยสื่อสารกบัผู้บรหิารทั้งภายใน

และภายนอก) เป็นประธาน หวัหน้ากลุ่มงานที่รบัผดิชอบ “คลนิกิวยัรุ่น” หวัหน้างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้รบัผดิชอบงาน

ประชาสมัพนัธ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้รบัผดิชอบ/ผู้ประสานงานหลกัเป็นเลขานกุาร ซึ่งจากประสบการณ์ของโรงพยาบาลชมุชน

ขนาดเลก็หลายๆ แห่งพบว่า คณะกรรมการไม่ควรมเีกนิ 7 คน โดยเน้นการแต่งตั้งคนที่สนใจและสมคัรใจเข้าร่วมเป็นทมีงาน 

	 	 •	 คณะกรรมการที่มีเครือข่าย นอกจากคณะกรรมการจากภายในโรงพยาบาลแล้ว ควรมกีารแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ชดุใหญ่ ที่มตีวัแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการศกึษา พฒันาสงัคม วฒันธรรม ประชาสมัพนัธ์ ต�ารวจองค์การปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) ครู ผู้ปกครอง ตวัแทนแกนน�าวยัรุ่น (แกนน�าวยัรุ่นหมายถงึ สมาชกิสภาเดก็

และเยาวชน แกนน�าวยัรุ่น/สมาชกิสภานกัเรยีนจากสถานศกึษา/โรงเรยีน วทิยาลยั/มหาวทิยาลยั โดยคาดหวงัให้เข้ามาให้ข้อมูล  

ค�าแนะน�า และร่วมปรกึษาหารอืในการวางแผน การด�าเนนิงาน และการประเมนิผล เพื่อให้การจดับรกิารตอบสนองความต้องการ

ของวยัรุ่นและเยาวชนอย่างแท้จรงิ) องค์กรเอกชน โดยมผีู้แทนจากโรงพยาบาลเป็นเลขานกุาร และผู้ประสานงานหลกั 
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คู่มือแนวทางการดำาเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น”

	 1.2	การเตรียมข้อมูล กิจกรรมส�าคัญประการหนึ่งของผู้รับผิดชอบหลักในการจัด “คลินกิวัยรุ่น” คือการเตรียมข้อมูลเพื่อ

ประเมนิสถานการณ์ และน�าเสนอผู้บรหิาร ผู้น�าชมุชน ผู้บรหิารโรงเรยีนและเครอืข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวงัให้เกดิการสนบัสนนุ

การด�าเนนิงาน

	 	 •	 ข้อมูลประชากรและข้อมูลบริการ ผู้ที่ผ่านการอบรม “ผู้ให้บรกิารที่เป็นมติรกบัวยัรุ่นและเยาวชน” ควรรวบรวม

และวเิคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มปัญหาสขุภาพและอนามยัการเจรญิพนัธุ์ของวยัรุ่นและเยาวชนอาย ุ 10-24 ปี ในพื้นที่ 

รบัผดิชอบ โดยใช้ (1) ข้อมูลจากระบบบรกิารของโรงพยาบาล เช่น ข้อมูลการฝากครรภ์ การคลอด การแท้ง การตดิเชื้อโรคตดิต่อ 

ทางเพศสมัพนัธ์ โรคเอดส์ ภาวะโภชนาการ การเจบ็ป่วย เป็นต้น (2) ข้อมูลประชากรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จ�านวนประชากร

วยัรุ่นและเยาวชนในพื้นที่รบัผดิชอบ ระดบัต�าบล อ�าเภอ และจงัหวดั (3) ข้อมูลแนวทางการป้องกนัปัญหาสขุภาพและอนามยัการ

เจรญิพนัธุ์ในวยัรุ่นและเยาวชนได้แก่ นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการระดบัประเทศ จงัหวดั อ�าเภอ ต�าบล และพื้นที่ของ

โรงพยาบาล และ (4) ข้อมูลแนวคดิและการวธิดี�าเนนิงาน YFHS และการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเสนอต่อผู้อ�านวยการโรงพยาบาล 

กรรมการบรหิารโรงพยาบาล แพทย์ และหวัหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสนบัสนนุเชงินโยบาย และวางแผนการด�าเนนิงาน

ต่อไป

	 	 •	 ข้อมูลความต้องการของวัยรุ่น ขั้นตอนนี้เป็นบทบาทของคณะกรรมการและทีมงานที่ควรร่วมกันประเมินความ

ต้องการของวยัรุ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลมาวางแผนการจดับรกิารสขุภาพส�าหรบัวยัรุ่นได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบับรบิทของพื้นที่ 

และน�าเสนอต่อผู้บรหิาร ประเดน็ส�าคญัที่ควรประเมนิได้แก่ คลนิกิและรูปแบบบรกิารที่วยัรุ่นต้องการ ความรู้ ทศันคต ิ พฤตกิรรม

สุขภาพ และข้อเสนอแนะในการเข้าถึงวัยรุ่น ผู้รับผิดชอบและทีมงานสามารถเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นที่อยู่ตามสถานที่

ต่างๆ เช่น สถานศกึษา (โรงเรยีน วทิยาลยัรฐั/เอกชน การศกึษานอกโรงเรยีน มหาวทิยาลยัรฐั/เอกชนฯ) ชมุชน สถานประกอบการ 

โรงพยาบาล และสถานบนัเทงิ เป็นต้น อาจเกบ็ข้อมูลเพิ่มเตมิในประเดน็ที่เกี่ยวข้องได้จาก ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ พ่อแม่ และ 

แกนน�าชมุชน หากเป็นไปได้ควรเกบ็ข้อมูลทั้งในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มคีณุภาพทางวชิาการควรปรกึษา

ผู้ที่มคีวามรู้และประสบการณ์การวจิยั/ประเมนิผล

	 	 •	 ข้อมูลจากระบบบริการ การจดั “คลนิกิวยัรุ่น” ควรเป็นการเริ่มต้น หรอื ต่อยอดจากระบบบรกิารและต้นทนุเดมิ 

ที่มอียู่ จงึควรมกีารศกึษาระบบบรกิารสขุภาพส�าหรบัวยัรุ่นและเยาวชนของโรงพยาบาลที่มอียู่เดมิ เช่น จ�านวนบคุลากร งานบรกิาร 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น HIV/AIDS โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ การฝากครรภ์ งานอนามยัแม่และเดก็ งานสขุศกึษา สขุภาพจติ สงัคม 

สงเคราะห์ ศูนย์พึ่งได้ (one stop service crisis center ใช้ตวัย่อว่า OSCC) ความสามารถในการตรวจทางห้องปฏบิตักิาร เวลาให้

บริการ ราคา สถานที่/อุปกรณ์/สื่อ/เครื่องมือ/ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบและขั้นตอนบริการส�าหรับวัยรุ่นและเยาวชนเดิม 

ที่มีอยู่ รวมทั้งการรับ-ส่งต่อบริการ เป็นต้น หลังจากนั้นจึงน�าข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับผลของการประเมินความต้องการ

ของวยัรุ่นในขั้นตอนก่อนหน้านี้ รวมทั้งการศกึษา “คู่มอืมาตรฐานบรกิารสขุภาพที่เป็นมติรกบัวยัรุ่นและเยาวชน” เพื่อหาส่วนขาด 

และวเิคราะห์แนวทาง และกจิกรรมเพื่อปรบัปรงุ หรอืบูรณาการระบบบรกิารให้เป็น YFHS มากยิ่งขึ้น ขั้นตอนนี้เป็นบทบาทของ 

คณะกรรมการและทมีงานของโรงพยาบาล ข้อมูลที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้น�าเสนอผู้บรหิาร และก�าหนดรูปแบบและระบบบรกิาร YFHS   

	 	 1.3	การจัดท�าแผนงานและโครงการ ผู้รับผิดชอบการด�าเนนิงานและทีมงานควรร่วมจัดท�าแผนงานและโครงการที่ม ี

เป้าหมายให้การจัด “คลินกิวัยรุ่น” เพื่อท�าให้วัยรุ่นเข้าถึงและใช้บริการ YFHS เป็นมาตรการที่จะช่วยป้องกันและลดปัญหาการ 

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ โรคเอดส์ และปัญหาสขุภาพที่ส�าคญัของกลุ่มเป้าหมายนี้ในพื้นที่ โดยน�าข้อเสนอแนะ
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(สถานบริการที่เป็นมิตรสำาหรับวัยรุ่นและเยาวชน)

จากผู้บรหิาร คณะกรรมการ แกนน�าวยัรุ่น มาจดัท�าโครงการเพื่อขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากโรงพยาบาล หรอืหน่วยงาน 

ที่เป็นแหล่งทนุ เช่น ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพระดบัเขต อปท. ในบางกรณสีามารถแยกกลุ่ม

กจิกรรมเพื่อขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากแหล่งทนุอื่นได้ 

	 	 1.4	การประชุมคณะกรรมการ การวางแผนการด�าเนนิงานและกิจกรรมส�าคัญควรเป็นการร่วมปรึกษาหารือ ร่วมคิด

ร่วมท�า และร่วมวางแผนของคณะกรรมการที่อยู่ภายในโรงพยาบาล โดยเชญิคณะกรรมการจากภายนอกมาร่วมประชมุในบางวาระ  

กจิกรรมที่ควรด�าเนนิการในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการมดีงันี้

	 	 1.5	การสื่อสารภายในโรงพยาบาล การด�าเนนิงานเชงิระบบ YFHS ควรมกีารสื่อสารท�าความเข้าใจกบัทกุหน่วยงานและ

ทกุคนที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาล การสื่อสารควรใช้หลากหลายช่องทาง เช่น เวยีนค�าสั่ง/เวยีนหนงัสอื แจ้งคณะกรรมการบรหิาร

โรงพยาบาล การสื่อสารผ่าน Internet/Intranet หรอื Website ของโรงพยาบาล เสยีงตามสาย วารสารโรงพยาบาล และการประชมุ

ต่างๆ เป็นต้น  

	 	 1.6	การจัดท�าระบบบริการกับเครือข่าย ควรมกีารจดัท�าท�าเนยีบเครอืข่ายบรกิารและเครอืข่ายหน่วยงานที่ท�างานวยัรุ่น

เพื่อเป็นประโยชน์ในการรบั-ส่งต่อบรกิาร รวมทั้งการประสานงานและสนบัสนนุการท�างานพฒันาสขุภาพวยัรุ่น ข้อมูลส�าคญัที่ควรม ี

เช่น รายชื่อและสถานที่ตดิต่อของสถานศกึษา รายชื่อสมาชกิสภานกัเรยีน แกนน�าวยัรุ่น พฒันาการสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์

จงัหวดั พื้นที่เขตการศกึษา สภาเดก็และเยาชนต�าบล/อ�าเภอ/จงัหวดั และองค์กรเอกชน เป็นต้น 

	 2.	 ระยะด�าเนนิงาน	(2-4,	6-7)

  เป้าหมายของการจัด “คลินกิวัยรุ่น” คือ การท�าให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพตามความเหมาะสม 

เพื่อให้บรรลเุป้าหมายดงักล่าว โรงพยาบาลที่จะจดัตั้ง “คลนิกิวยัรุ่น” ต้องมกีารจดับรกิารสขุภาพอย่างมคีณุภาพมคีณุลกัษณะของ 

YFHS และค�านงึถงึความต้องการ โดยขจดัอปุสรรคในการเข้าถงึบรกิารต่างๆ เช่น ทศันคตขิองผู้ให้บรกิาร ข้อจ�ากดัเรื่องอายแุละ

สถานภาพสมรส ความกงัวลว่าจะมผีู้พบเหน็เมื่อมารบับรกิารโดยเฉพาะสถานที่บรกิารที่ไม่ได้จดัสถานที่ที่เป็นส่วนตวั ความกงัวลว่า

จะไม่ได้รบับรกิารที่ด ีให้บรกิารเฉพาะเวลาราชการ และค่าบรกิารแพง เป็นต้น ควรมกีจิกรรมด�าเนนิงานดงัต่อไปนี้   

	 	 2.1	 การจัดรูปแบบ	 “คลินกิวัยรุ่น” ที่มบีรกิาร YFHS การจดัรูปแบบ “คลนิกิวยัรุ่น” ที่มคีวามเป็นมติรควรค�านงึถงึ 

ความต้องการของวัยรุ่นและความพร้อมของโรงพยาบาลเป็นหลัก จึงควรน�าผลการวิเคราะห์แนวทาง/กิจกรรมในการปรับปรุง

คณุภาพ และข้อมูลความต้องการของวยัรุ่นมาร่วมในการออกแบบระบบบรกิาร YFHS ใหม่ ประเดน็ส�าคญัเกี่ยวกบัรูปแบบบรกิาร 

YFHS มดีงัต่อไปนี้  

	 	 สถานที่ตั้ง	 “คลินกิวัยรุ่น” ควรมกีารตกลงกนัให้ชดัเจนเกี่ยวกบัสถานที่ตั้งคลนิกิวยัรุ่นเพื่อเป็นจดุเริ่มรบับรกิาร ภายใน

คลนิกิควรมพีื้นที่ที่กว้างพอส�าหรบัให้บรกิาร มทีี่นั่งรอรบับรกิาร มพีื้นที่ส�าหรบัให้การปรกึษาที่เป็นสดัส่วน มคีวามเป็นส่วนตวั และ

การรกัษาความลบั มพีื้นที่ส�าหรบัจดัวางสื่อให้ความรู้ต่างๆ ควรตกแต่ง “คลนิกิวยัรุ่น” ให้ดงึดูดและสอดคล้องกบัรสนยิมวยัรุ่นจงึ

ควรให้วยัรุ่นเข้ามามสี่วนร่วมในการออกแบบคลนิกิด้วย ตามประสบการณ์ของโรงพยาบาลต่างๆ สามารถยกเป็นตวัอย่างได้ดงันี้
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คู่มือแนวทางการดำาเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น”

	 	 •	 “คลินกิวัยรุ่น”	 ภายในโรงพยาบาล สามารถจดัตั้งได้ 2 ลกัษณะ ตามความพร้อมและบรบิทของโรงพยาบาล คอื  

(1) “คลนิกิวยัรุ่น” แยกต่างหากเป็นการตั้ง “คลนิกิวยัรุ่น” ขึ้นใหม่เพื่อเป็นจดุแรกรบับรกิารส�าหรบัวยัรุ่น มพีื้นที่เฉพาะแยกเป็น

สดัส่วนจากคลนิกิอื่นๆ ในกรณนีี้เพื่อความเป็นส่วนตวัเพราะวยัรุ่นที่มารบับรกิารไม่ต้องการให้คนรู้จกัเหน็จงึไม่ควรตั้งอยู่ใกล้บรเิวณ 

ผู้ป่วยนอก หรือ บริเวณที่มีคนจ�านวนมากผ่าน และ (2) ผสมผสานกับคลินกิที่มีอยู่ จากประสบการณ์ของโรงพยาบาลชุมชน 

บางแห่งใช้วธิผีสมผสานเข้ากบัคลนิกิที่มอียู่ เช่น คลนิกิให้การปรกึษา และคลนิกิอื่นๆ ที่มลีกัษณะคล้ายกนั

	 	 •	 “คลินกิวัยรุ่น”	 นอกโรงพยาบาล โรงพยาบาลบางแห่งมีความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นจึง 

จดัตั้ง “คลนิกิวยัรุ่น” นอกโรงพยาบาลซึ่งอาจอยู่ในชมุชนที่มวียัรุ่นเข้าถงึบรกิารได้ดยีิ่งขึ้น เช่น ศูนย์การค้า ชมุชน และศูนย์กฬีา 

เป็นต้น การด�าเนนิการอาจเป็นความร่วมมอืกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรอื โรงพยาบาลรบัผดิชอบทั้งหมด โดยมรีะบบรบัการส่งต่อ

บรกิารจากเครอืข่ายในชมุชน โรงเรยีน สถานประกอบการ และส่งต่อบรกิารไปยงัโรงพยาบาล และหน่วยบรกิารทางสงัคมตามสภาพ

ปัญหาของวยัรุ่น

รูปที่ 2 - 1 เชลแมนคลนิกิ รพ.พทุธชนิราช จ.พษิณโุลก
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(สถานบริการที่เป็นมิตรสำาหรับวัยรุ่นและเยาวชน)

รูปที่ 2 - 2 ภายในห้อง คลนิกิวยัรุ่น “Teen Center” รพ.สมเดจ็พระสงัฆราชองค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สพุรรณบรุี

	 	 •	 ผู้ให้บริการ	ผู้ให้บรกิารแก่วยัรุ่นและเยาวชนควรได้รบัการอบรมให้เข้าใจธรรมชาต ิ และพฒันาการของวยัรุ่น รู้วธิกีาร

สื่อสาร มทีกัษะในการให้การปรกึษาแก่วยัรุ่นและครอบครวั รวมทั้งมคีวามรู้เรื่องอนามยัการเจรญิพนัธุ์และเพศศกึษา เป็นผู้ที่มคีวาม

เสยีสละ รกัและเข้าใจวยัรุ่น มปีระสบการณ์ท�างานกบัวยัรุ่นและมเีทคนคิการให้บรกิารวยัรุ่น ส�าหรบัจ�านวนผู้ให้บรกิารขึ้นอยู่กบั

ความพร้อม ขนาดของโรงพยาบาล และกลุ่มงานที่รบัผดิชอบ “คลนิกิวยัรุ่น” 

รูปที่ 2 - 3 ทมีผู้บรหิารและผู้ให้บรกิารที่คลนิกิวยัรุ่น “Teen Center” ศูนย์อนามยัที่ 7 อบุลราชธานี
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คู่มือแนวทางการดำาเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น”

	 	 •	 บริการสุขภาพที่	 “คลินกิวัยรุ่น” เนื่องจาก “คลนิกิวยัรุ่น” เป็นจดุแรกรบับรกิารที่เข้าสู่ระบบบรกิารของโรงพยาบาล 

ณ ที่นี้ควรมบีรกิารส่งเสรมิสขุภาพ และบรกิารป้องกนัปัญหาสขุภาพดงัต่อไปนี้   

   - บริการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไป ชั่งน�้าหนกั วัดส่วนสูง การประเมินและ 

    คดักรองความเสี่ยงด้านสขุภาพ เช่น ประเมนิภาวะอ้วน ประเมนิความเครยีด ประเมนิพฤตกิรรมเสี่ยง      

   - บรกิารให้ความรู้และค�าแนะน�าเรื่องสขุภาพวยัรุ่นและเยาวชน รวมทั้งมเีอกสาร หนงัสอื แผ่นพบั นติยสาร วารสาร  

    และสื่อส�าหรบัวยัรุ่นอื่น และหากมคีวามพร้อม ควรมโีทรทศัน์ VDO/VCD คอมพวิเตอร์พร้อม internet

   - บรกิารให้การปรกึษาด้านสขุภาพและอนามยัการเจรญิพนัธุ ์บรกิารให้การปรกึษาแก่ พ่อแม่ ผูป้กครอง การปรกึษา 

    วยัรุ่นพร้อมครอบครวั รวมทั้งบรกิาร voluntary counseling and testing (VCT) มทีั้งแบบตวัต่อตวั แบบกลุ่ม  

    และทางโทรศพัท์ บรกิารส่งเสรมิสขุภาพ (เช่น การตรวจร่างกายพื้นฐานทั่วไป การตรวจการตั้งครรภ์ ให้บรกิาร 

    คมุก�าเนดิต่างๆ เป็นต้น (ดูรายละเอยีดได้จากคู่มอืมาตรฐานฯ) 

   - บรกิารป้องกนั แก้ไข และฟื้นฟูปัญหาสขุภาพและอนามยัการเจรญิพนัธุ์ เช่น บรกิารวางแผนครอบครวั การให้ 

    ค�าแนะน�าการเตรยีมตวัก่อนตั้งครรภ์ การป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ เป็นต้น  

   - บริการส่งต่อไปยังคลินกิอื่น หรือ ส่งต่อไปรับการดูแลทางการแพทย์และทางสังคมนอกโรงพยาบาลตามสภาพ 

    ปัญหาและความต้องการของผู้รบับรกิารวยัรุ่น รวมทั้งการตดิตามดูแลอย่างต่อเนื่อง

รูปที่ 2 - 4 บรกิารสขุภาพที่ คลนิกิวยัรุ่น “Love Care Station” รพ.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบรุี

    ในกรณทีี่ “คลนิกิวยัรุ่น” มแีพทย์ประจ�า การให้บรกิารแบบ One Stop Service อาจเกดิขึ้นได้ เป็นบรกิารที่ 

   ครอบคลมุบรกิารส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกนั และดูแลรกัษาเบด็เสรจ็ภายในคลนิกิเดยีว    

	 	 •	 วันและเวลาให้บริการ วนัและเวลาให้บรกิารของ “คลนิกิวยัรุ่น” อาจเริ่มต้นด้วยการก�าหนดวนัและเวลาที่มคีวาม 

เป็นไปได้และความพร้อมของโรงพยาบาล บางโรงพยาบาลเริ่มจากเปิดให้บรกิารเพยีงสปัดาห์ละหนึ่งวนัเฉพาะในเวลาราชการ และ 

เมื่อมีการเชื่อมต่อบริการกับเครือข่ายมากขึ้นก็ขยายวันและเวลาให้บริการมากขึ้น แต่เนื่องจากวัยรุ่นส่วนมากต้องการบริการ 

นอกเวลาราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาช่วงพักเที่ยง และหลังเลิกเรียนตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ดังนั้นโรงพยาบาล 

บางแห่งจงึเปิด “คลนิกิวัยรุ่น” เพียงบางวันและให้บริการหลังเวลาราชการด้วย บางแห่งใช้วิธีเปิดบริการนอกเวลาราชการเฉพาะ

การให้การปรึกษาทางโทรศพัท์    
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(สถานบริการที่เป็นมิตรสำาหรับวัยรุ่นและเยาวชน)

	 	 •	 กิจกรรมปรับปรุงระบบบริการสุขภาพ ในภาพรวมโรงพยาบาลส่วนใหญ่ยงัมรีะบบบรกิารสขุภาพที่อาจไม่เอื้อและ

ยังเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการของวัยรุ่นและเยาวชน การท�าให้กลุ่มเป้าหมายนี้เข้าถึงและใช้บริการจึงมีค�าถามหลักที่ทีมงาน 

ของโรงพยาบาลต้องตอบให้ได้ว่า ปัจจุบันระบบบริการสุขภาพที่มีอยู่เป็นอย่างไร จะปรับปรุงระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ  

มคีวามเป็นมติร และตอบสนองความต้องการของวยัรุน่ได้อย่างไรบ้าง โดยใช้ข้อมลูจากกจิกรรมจดัเตรยีมข้อมลู เป็นแนวทางในการ

ปรบัระบบบรกิารสขุภาพ ส�าหรบัประเดน็หลกัที่ควรมกีารปรบัระบบบรกิารของโรงพยาบาล คอื

   -	 การลดขั้นตอนบริการและช่องทางพิเศษ การตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของวยัรุ่นที่มปีัญหาด้าน 

    อนามยัการเจรญิพนัธุ์ ที่มคีวามอ่อนไหวทางสงัคมมคีวามจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ระบบบรกิารต้องเอื้อให้วยัรุ่นเหล่านั้น 

    เข้าถงึบรกิารและได้รบับรกิาร และการดูแลด้วยความรวดเรว็ ภาพพจน์วยัรุ่นไม่เสยีหาย ผู้รบัผดิชอบต้องก�าหนด 

    ให้ชัดเจนว่า ขั้นตอนบริการเป็นอย่างไร มีช่องทางพิเศษหรือไม่ หากมีช่องทางพิเศษเป็นอย่างไร จึงควรเขียน 

    ขั้นตอนบริการ (flowchart) ใหม่ให้มีความเป็นมิตรอย่างชัดเจนว่าดีกว่า หรือเป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 

    มากกว่าระบบบรกิารเดมิอย่างไร โดยเขยีนตั้งแต่จดุแรกรบับรกิาร จนสิ้นสดุการรบับรกิาร ซึ่งอาจไปเกี่ยวข้องกบั 

    คลนิกิต่างๆ เพื่อให้ครอบคลมุบรกิารส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกนั รกัษา ดูแล และฟื้นฟู รวมทั้งการส่งต่อเครอืข่าย 

    บริการสุขภาพและสังคม การเขียนขั้นตอนบริการนี้เพื่อสื่อสารกับทีมผู้ให้บริการ และคลินกิที่เกี่ยวข้องอื่นๆ   

    ในโรงพยาบาล

 

รูปที่ 2 - 5 ขั้นตอนบรกิาร “คลนิกิวยัรุ่น” รพ.รามาธบิด ีกทม.
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คู่มือแนวทางการดำาเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น”

รูปท ี2 - 6 ขั้นตอนบรกิาร “คลนิกิวยัใส” รพ.วาปีปทมุ อ.วาปีปทมุ จ.มหาสารคาม

ผู้รับบริการวัยเรียนวัยรุ่นอายุ	10	-	24	ปี

Walk	in	/	Refer	/	Hot	line

คลินิกวัยใส/วัยเรียน/วัยรุ่น

ประเมินปัญหา / คัดกรอง

ให้ค�าปรึกษา/แนะน�า/ส่ง

เสริมสุขภาพตามที่ผู้รับบริการ

ต้องการ

ไม่พบ        พบ

พบปัญหา  แก้ไขปัญหา

ให้ค�าปรึกษา/แนะน�า/ส่ง

เสริมสุขภาพตามที่

ผู้รับบริการต้องการ

D/C

- ความเครียด/ซึมเศร้า

  /ฆ่าตัวตาย

- ตั้งครรภ์

- ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

- แท้ง

- ยาเสพติด/สุรา/บุหรี่

- งานสุขภาพจิต  

- งาน OSCC

- งานโรคเอดส์

- งานยาเสพติด

- คลินิกให้ค�าปรึกษา

- งาน ANC

- ส่งต่อเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ดูแลตามมาตรฐาน

D/C

F/ U ติดตามโดยศูนย์บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
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(สถานบริการที่เป็นมิตรสำาหรับวัยรุ่นและเยาวชน)

	 	 	 -	 ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ ผู้รบับรกิารมสีทิธทิี่จะได้รบับรกิารที่มคีวามเป็นส่วนตวั และรกัษา 

    ความลบัไม่ว่าบรกิารนั้นจะเป็นเพยีงการให้ข้อมูลความรู้ การให้การปรกึษา หรอืบรกิารอนามยัการเจรญิพนัธุ์อื่นๆ  

    เพราะการละเลยหรอืไม่ให้ความส�าคญักบัการรกัษาความเป็นส่วนตวั และรกัษาความลบั จะส่งผลต่อการมารบั 

    บรกิารทั้งผู้รบับรกิารรายใหม่และรายเก่า

รูปที่ 2-7 “คลนิกิวยัรุ่น” Teen Center รพ.ฝาง อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่

	 	 	 -	 การส่งต่อบริการ การจดัการบรกิารสขุภาพมคีวามจ�าเป็นที่ต้องให้ประชาชนได้รบับรกิารที่ครอบคลมุ เหมาะสม 

    และมคีณุภาพได้มาตรฐาน เพื่อให้วยัรุ่นได้รบัการดูแลรกัษาและมกีารรบัส่งต่อกลบัที่ถูกต้องด้วยความปลอดภยั  

    ไม่เกดิปัญหาตามมา ดงันั้นการจดัระบบส่งต่อผู้รบับรกิารเมื่อเกนิศกัยภาพของ “คลนิกิวยัรุ่น” และการส่งกลบั 

    เพื่อการดูแลต่อเนื่อง จ�าเป็นต้องมีการวางระบบเชื่อมโยงกันระหว่างคลินกิในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล  

    ผู้รบัผดิชอบหลกัจงึควรจดัท�าแนวทางในการรบั-ส่งต่อผู้รบับรกิารวยัรุ่นไปรบัการดูแลทางการแพทย์ หรอืการดูแล 

    ทางสงัคม จากหน่วยงาน/สถานบรกิารเครอืข่าย และชี้แจงทมีผู้ให้บรกิาร และกลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ทราบ 

    เรื่อง การรบั-ส่งต่อบรกิารกบัสถานศกึษา ชมุชน สถานประกอบการ หรอืสถานบรกิารอื่น ๆ  

	 	 	 2.2	 การด�าเนนิงานตามแผนงานและโครงการ การด�าเนนิงานตามแผนมกัเกี่ยวข้องกบับคุลากรจากหลายกลุ่ม/

ฝ่าย ดงันั้นการประสานการท�างานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันเป็นเรื่องส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับผิดชอบกิจกรรมเชิงรุกและผู้

ให้บริการที่ “คลนิกิวยัรุ่น” ต้องมกีารประสานงานและเชื่อมโยงการท�างานกนัตลอดเวลา 
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คู่มือแนวทางการดำาเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น”

	 	 	 2.3	การประชาสัมพันธ์ ควรก�าหนดแนวทางการประชาสมัพนัธ์บรกิารและสื่อสารให้ทราบว่า มบีรกิารแก่วยัรุ่นและ 

เยาวชนในสถานที่ต่างๆ เช่น สถานศกึษา สถานประกอบการ สถานบนัเทงิ ชมุชน และแหล่งรวมวยัรุ่นอื่นๆ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่

เกี่ยวข้อง  เช่น พ่อแม่/ผู้ปกครอง ครู/อาจารย์ ผู้น�าชมุชน แกนน�าวยัรุ่น สื่อที่ใช้ประชาสมัพนัธ์มหีลากหลาย เช่น เสยีงตามสาย วทิยุ

ชมุชน หนงัสอืพมิพ์ท้องถิ่น การประชมุ และการอบรมที่เกี่ยวข้อง Website ป้ายประชาสมัพนัธ์ ที่คั่นหนงัสอื/นามบตัร แผ่นพบั และ

โปสเตอร์ เป็นต้น

รูปที่ 2 - 8 ประชาสมัพนัธ์บรกิารคลนิกิวยัรุ่น “Teen Center” รพ.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

รูปที่ 2 - 9 แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์บรกิาร รพ.วาปีปทมุ อ.วาปีปทมุ จ.มหาสารคาม
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(สถานบริการที่เป็นมิตรสำาหรับวัยรุ่นและเยาวชน)

รูปที่ 2 - 10 บตัรประชาสมัพนัธ์บรกิาร รพ.วงัทอง อ.วงัทอง จ.พษิณโุลก

  2.4	กิจกรรมเชิงรุก การท�าให้วยัรุ่นเข้าถงึและใช้บรกิารสขุภาพนั้นเป็นความท้าทาย เพราะมวียัรุ่นจ�านวนไม่น้อยที่ไม่รู้ว่า 

ตนเองมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ดังนั้นผู้ให้บริการไม่ควรคาดหวังให้วัยรุ่นเดินมารับบริการเอง แต่ผู้ให้

บริการต้องเน้นการท�างานเชิงรุกทั้งภายในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล เพื่อท�าให้วัยรุ่นและเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบเข้าถึง 

และใช้บริการ ผู้ให้บริการจึงจ�าเป็นต้องวางแผนจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อเข้าให้ถึงวัยรุ่นและเยาวชนที่หลากหลายกลุ่ม  

ดงัตวัอย่างต่อไปนี้  

   - สนบัสนนุและเชื่อมโยงบรกิารกบัการคดักรองพฤตกิรรมเสี่ยงของนกัเรยีน หรอื ระบบการดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน 

    ของโรงเรยีน เพื่อส่งต่อบรกิารมายงัโรงพยาบาล 

   - ส่งเสรมิและเชื่อมโยงการบรกิารสขุภาพเพื่อป้องกนัและดูแลสขุภาพเบื้องต้น กบัแกนน�านกัเรยีน แกนน�าเยาวชน 

    ในชมุชน สถานประกอบการ สถานบรกิารสาธารณสขุ เทศบาล และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ     

   - พฒันาศกัยภาพและสร้างเครอืข่ายแกนน�าวยัรุ่น/เยาวชน จากสถานศกึษาระดบัต่างๆ สถานประกอบการ หรอื 

    ชมุชน เพื่อให้สามารถให้ความรู้ ค�าแนะน�าแก่เพื่อน ส่งต่อบรกิาร และเชื่อมโยงเป็นระบบบรกิาร 

   - จดัหน่วยเคลื่อนที่เข้าไปให้บรกิารในสถานศกึษา สถานประกอบการ ชมุชน สถานที่ที่วยัรุ่นชอบรวมกลุ่มกนั  

    และอื่นๆ 

   - จดักจิกรรมเชงิรกุในโรงพยาบาล โดยการรวมกลุ่มวยัรุ่นที่สนใจเรื่องเพศ/ความรกั/ความสวยงาม อื่นๆ มาแลก 

    เปลี่ยนความคดิเหน็ ประเมนิความเสี่ยง และให้ความรู้ ณ “คลนิกิวยัรุ่น”  

   - สร้างเครอืข่ายวยัรุ่นที่มพีฤตกิรรมเสี่ยงเรื่องเพศให้มกีจิกรรมพบปะพูดคยุแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กนั เช่น กลุ่ม 

    เพศที่สาม กลุ่มนกัเรยีนที่หนเีรยีน 

   - พฒันาเครอืข่ายคนท�างานเรื่องวยัรุ่นทั้งภาครฐั เช่น สมาชกิสภาเดก็และเยาวชน พฒันาสงัคมและความมั่นคง 

    ของมนษุย์จงัหวดัและอ�าเภอ โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล ส�านกังานเขตพื้นที่การศกึษา โรงเรยีน วทิยาลยั  

    มหาวทิยาลยั องค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น และสถานประกอบการ เป็นต้น รวมทั้งภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อจดัระบบ 

    รบั-ส่งต่อบรกิาร และประสานความร่วมมอืในกจิกรรมอื่นๆ
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   - กจิกรรมประชาสมัพนัธ์และให้ความรู้เรื่องอนามยัการเจรญิพนัธุ์ผ่านช่องทางหลากหลาย 

   - ผลกัดนัและเชื่อมประสานสู่แผนงานกจิกรรมของชมุชน/อปท. และเครอืข่าย

   - จดัท�า Website เพื่อให้บรกิารข้อมูลข่าวสารและบรกิารให้ค�าแนะน�าและการปรกึษา

   - จดักจิกรรมรณรงค์ในวนัส�าคญัเพื่อให้ความรู้ ค�าแนะน�า การปรกึษา และประชาสมัพนัธ์บรกิาร

ฯลฯ

 

รูปท ี2 - 11 การจดักจิกรรมเชงิรกุ “อบรมแกนน�าวยัรุ่น” รพ.พรหมพริาม อ.พรหมพริาม จ.พษิณโุลก

  2.5	การติดตามและประเมินผล(7) “คลนิกิวยัรุ่น” ต้องมรีะบบการบนัทกึข้อมูลที่ครอบคลมุกจิกรรมและการให้บรกิารที่ม ี

อยู่ทั้งบริการเชิงรุกและเชิงรับ (ดูตัวอย่าง ระเบียนและรายงานการให้บริการ “คลินกิวัยรุ่น” ในภาคผนวก) รวมทั้งกิจกรรมให้ 

ความรู้และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ท�าร่วมกับภาคีและเครือข่าย ควรมีการติดตามความก้าวหน้าและสรุปข้อมูลตัวเลขทุกเดือน  

คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบหลักควรจัดประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการด�าเนนิงาน ความก้าวหน้า ความส�าเร็จ ปัญหาอุปสรรค  

สรุปบทเรียนเพื่อเสนอผู้บริหารอย่างน้อยทุก 3 - 4 เดือน เพื่อข้อเสนอแนะแนวทางการปรับกิจกรรม/โครงการ และการสนับสนนุ 

เชงินโยบาย 

  ส�าหรับข้อมูลประชากร สุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ส�าคัญที่โรงพยาบาลควรมีเพื่อวางแผนงานโครงการ ติดตาม 

และประเมนิผล ดงัตวัอย่างต่อไปนี้ 

	 	 •	 จ�านวนประชากรวยัรุ่นและเยาวชนอาย ุ10 - 24 ปี แยกตามเพศ และกลุ่มอาย ุ 

	 	 •	 จ�านวนผู้รบับรกิารวยัรุ่น แยกตามกลุ่มอาย ุเพศ และประเภทของบรกิาร

	 	 •	 จ�านวนและร้อยละของวยัรุ่นอาย ุ10 - 19 ปี ที่มาคลอดบตุร 

	 	 •	 อตัราการตั้งครรภ์ของวยัรุ่นอาย ุ15 - 19 ปีต่อประชากรหญงิอาย ุ15 - 19 ปี 1,000 คน 

	 	 •	 จ�านวนและร้อยละของแม่วยัรุ่นอายตุ�่ากว่า 20 ปี มาฝากครรภ์

	 	 •	 จ�านวนและร้อยละการป่วยโรคเอดส์ของวยัรุ่นอายตุ�่ากว่า 20 ปี
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	 	 •	 จ�านวนและร้อยละการป่วยโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ในวยัรุ่นและเยาวชนอาย ุ15 - 24 ปี ต่อประชากร 100,000 คน

	 	 •	 จ�านวนและร้อยละของหญงิอายตุ�่ากว่า 20 ปี แท้งบตุร (รวมท�าแท้งและแท้งเอง)

	 	 •	 ร้อยละความพงึพอใจของผู้รบับรกิารวยัรุ่น

	 	 •	 ร้อยละความพงึพอใจ และความคดิเหน็ในการปรบัปรงุบรกิารและการด�าเนนิงานจากเครอืข่าย ผู้น�าชมุชน ผู้ปกครอง  

   แกนน�าวยัรุ่น 

	 	 •	 ร้อยละการเข้าถงึบรกิารและการใช้บรกิารของวยัรุ่นนอกโรงพยาบาล 

	 	 •	 บทเรยีนและปัจจยัสู่ความส�าเรจ็การด�าเนนิงาน  

  รูปธรรมแนวทางการด�าเนนิงานในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 นี้ สามารถศึกษาข้อมูลจากเรื่องเล่าของโรงพยาบาลต่างๆ  

ในภาคผนวก หวัข้อตวัอย่าง รายละเอยีดการด�าเนนิงาน “คลนิกิวยัรุ่น”  

	 3.	 ระยะประเมินตนเอง(8)	

  เมื่อทมีงานด�าเนนิงานตามกจิกรรมและแผนงานโครงการไประยะหนึ่ง ทมีผู้ให้บรกิาร “คลนิกิวยัรุ่น” และคณะกรรมการ

ภายในโรงพยาบาล ควรร่วมกันประเมินตนเองโดยใช้ “มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน” (สามารถ  

Download ได้จาก http://rh.anamai.moph.go.th/) เป็นเครื่องมอื เพื่อน�าประเดน็ที่ยงัเป็นส่วนขาดไปปรบัปรงุคณุภาพบรกิาร และเมื่อ

พร้อมแล้วโรงพยาบาลสามารถเสนอขอรบัการประเมนิและรบัรองมาตรฐานจากกรมอนามยั ผ่านทางส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

และศูนย์อนามยัเขตในพื้นที่รบัผดิชอบต่อไป ในขณะที่โรงพยาบาลบางแห่งใช้มาตรฐานดงักล่าวประเมนิตนเองตั้งแต่เริ่มด�าเนนิงาน

ในระยะที่ 1 
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ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

 จากประสบการณ์ของโรงพยาบาลหลายแห่งพบว่าปัจจัยสู่ความก้าวหน้า หรือบางแห่งเรียกว่า เป็นความส�าเร็จระดับหนึ่งนั้น

เป็นผลมาจากปัจจยัเหล่านี้ คอื 

	 •	 ทมีงาน หรอืคณะท�างานที่มคีวามมุ่งมั่นตั้งใจ เข้มแขง็ และท�างานเป็นทมีได้

	 •	 ผู้ให้บรกิารที่มคีณุภาพ มคีวามเป็นมติรกบัวยัรุ่น

	 •	 นโยบายของผู้บรหิารที่สนบัสนนุและเปิดกว้างในการพฒันา

	 •	 โรงพยาบาลมคีวามพร้อมต่อการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพส�าหรบัวยัรุ่น

	 •	 การมรีะบบงานบรกิารที่เป็น  one stop service อยู่แล้ว  ที่เอื้อต่อการให้บรกิาร  และการท�างานเพื่อวยัรุ่น

	 •	 การมรีะบบการส่งต่อที่มกีารเชื่อมโยงกบัเครอืข่าย

	 •	 สมัพนัธภาพและความสมัพนัธ์เชงิสงัคมที่ด ีความร่วมมอืและการประสานงานที่ดรีะหว่างเครอืข่าย เช่น โรงเรยีน ผู้ปกครอง  

  อสม. และผู้น�าชมุชน 

	 •	 แกนน�าวยัรุ่นเป็นจดุเชื่อมต่อที่ส�าคญัต่อการเข้าถงึบรกิารของวยัรุ่น  
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สรุป

 การท�าให้วัยรุ่นเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพตามความเหมาะสม เป็นบทบาทและความรับผิดชอบของโรงพยาบาล และผู้ให้

บรกิารที่จะต้องส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกนั ดูแลและฟื้นฟูประชากรวยัรุ่นและเยาวชนเพื่อตอบสนองสทิธขิองเขาเหล่านั้น ที่มสีทิธไิม่ได้ 

ด้อยไปกว่าประชากรกลุ่มอายุอื่น แม้ว่า “คลินกิวัยรุ่น” ไม่ใช่ค�าตอบทั้งหมดของการป้องกันปัญหาสุขภาพของวัยรุ่น เพราะยังม ี

ตวัก�าหนดพฤตกิรรมของวยัรุ่นอกีหลายประการที่ต้องได้รบัการพฒันา เช่น ครอบครวั เพื่อน สื่อ เป็นต้น อย่างไรกต็าม “คลนิกิ 

วยัรุ่น” จะมบีทบาทเป็นอย่างมากในการป้องกนัปัญหาสขุภาพของวยัรุ่น ส�าหรบัวยัรุ่นปกตกิส็่งเสรมิดูแลให้ไม่มพีฤตกิรรมเสี่ยง วยั

รุ่นที่มพีฤตกิรรมเสี่ยงกด็ูแลให้เป็นปกต ิ ดงันั้นคลนิกิจงึมสี่วนเป็นอย่างมากต่อการป้องกนัไม่ให้ปัญหาสขุภาพและอนามยัการเจรญิ

พนัธุ์ทวคีวามรนุแรงมากขึ้น หรอืช่วยให้ปัญหาสขุภาพในพื้นที่ไม่สูงขึ้นและลดลงในที่สดุ 

 การจัด “คลินกิวัยรุ่น” จึงไม่ใช่เรื่องยาก หลักการและวิธีการไม่ต่างจากการจัดคลินกิอื่นๆ ที่ให้ความส�าคัญกับการเตรียม 

ความพร้อมภายใน การพฒันาคณุภาพบรกิารที่ต้องค�านงึถงึความต้องการและวถิชีวีติของวยัรุ่น ต้องให้ความส�าคญัมากเป็นพเิศษ

กบัผู้ให้บรกิารที่เป็นมติร ระบบบรกิารและการส่งต่อต้องรกัษาความลบั ความเป็นส่วนตวั ความเป็นสดัส่วน การจดับรกิารต้องมี 

ทั้งกจิกรรมเชงิรกุและเชงิรบั การท�างานร่วมกบัภาคแีละเครอืข่ายที่ต้องเชื่อมโยงบรกิารกบัชมุชน สถานศกึษา สถานประกอบการ 

และสถานที่อื่นๆ รวมทั้งมรีะบบตดิตามและประเมนิผลการท�างาน 

 การด�าเนินงานดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปตามแนวทาง “มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่นและเยาวชน”  

ที่พฒันาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมอืส�าหรบัโรงพยาบาลใช้เป็นแนวทางในการพฒันา “คลนิกิวยัรุ่น” เป็นเครื่องมอืส�าหรบัโรงพยาบาลใช้

ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการส�าหรับวัยรุ่นและเยาวชน จึงเป็นเครื่องมือหรือกลไกหนึ่งของระบบการประเมิน และ

รับรองมาตรฐาน โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพตามความเหมาะสม มาตรฐานนี้ม ี 

4 องค์ประกอบคือ การบริหารจัดการ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการสร้างความต้องการในการใช้บริการ บริการที่ครอบคลุม 

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และระบบบรกิารที่มปีระสทิธภิาพและเป็นมติรต่อวยัรุ่นและเยาวชน
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ภาคผนวก

ตัวอย่าง	การด�าเนนิงาน	“คลินกิวัยรุ่น”

คลินกิวัยรุ่น	รพ.ราษีไศล	จ.ศรีสะเกษ	

เล่าโดย	พนิษฐ์		โชคอนุวัฒน์	

 โรงพยาบาลราษไีศล เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตยีง เริ่มต้นจากปี 2553 โดยเริ่มจากปัญหาเดก็น�้าหนกัตวัน้อยเพิ่มสูงขึ้น

เรื่อยๆ ทั้งๆ ที่เป็นโรงพยาบาลสายใยรกัแห่งครอบครวั พอมาดูข้อมูลกเ็หน็ว่า เดก็น�้าหนกัน้อยส่วนใหญ่มาจากแม่วยัรุ่น แล้วเรา 

จะท�าอย่างไรด ี กเ็ลยท�าโครงการใน teenage pregnancy โดยมองว่าจากการที่พื้นที่มโีรงเรยีนสงักดัอาชวีะศกึษา จงึท�าให้ปัญหานี้ 

เพิ่มมากขึ้น จงึเริ่มไปอบรมให้ความรู้ในเรื่องของเพศศกึษา การวางแผนครอบครวั การคมุก�าเนดิ โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ต่างๆ  

พอเด็กมีความรู้แล้วก็ยังเกิดปัญหาขึ้นอีก พอเกิดปัญหาเค้าก็ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหน อย่างไร ท�าให้ปลายทางไม่มี เพราะถ้ามา 

โรงพยาบาลก็จะใส่ชุดนกัเรียนมา ก็จะถูกถามว่ามาท�าไม ส่วนใหญ่เด็กก็ไม่กล้าตอบ ก็จะมีเด็กที่กล้าตอบบ้างแต่มีน้อย ต่อมา 

กเ็ลยท�าเรื่องการอบรมแกนน�าวยัรุ่นขึ้น ต่อมาเจอ case สะท้อนใจ คอืเดก็หญงิ อาย ุ 13 ปี ท้อง 6 เดอืน สามอีาย ุ 12 ปี อาศยั 

อยู่กบัตายาย ไปโรงเรยีนไม่สม�่าเสมอ มาฝากท้องที่คลนิกิ ไม่สม�่าเสมอ ถงึวนันดักไ็ม่มาตามนดั เจ้าหน้าที่จงึโทรตาม พอถามว่า

หนูอยู่ไหน เค้ากต็อบว่ามาเที่ยวงานกาชาด มาหาเงนิใช้ แล้วกถ็ามกลบัไปว่าได้เงนิมั้ย เค้ากต็อบว่าได้บ้างเลก็น้อย บางคนกใ็ห้ 

ฟรีๆ จากข้อมูลตรงนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เราเจอ ก็เลยมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการเปิดคลินกิวัยรุ่น โดยหาข้อมูลจากอินเตอร์เนต็  

พบว่ามทีี่จงัหวดัขอนแก่นและที่ศูนย์อนามยัที่ 7 อบุล มกีารจดัตั้งคลนิกิวยัรุ่น กเ็ลยหาเครอืข่ายเข้ามา โดยเสนอต่อกรรมการบรหิาร 

ซึ่งฝ่ายต่างๆ ต้องรบัรู้ว่าต้องท�าอย่างไร เริ่มจากการเตรยีมบคุลากร หาเครอืข่ายการส่งต่อ อบรมผู้ให้บรกิารที่เป็นมติรกบัวยัรุ่น

	 เริ่มต้นอย่างไร	 “เราเป็นมวยวัด	 ไม่มีอไรเลย” เริ่มจากเรียนรู้จากรูปแบบโรงพยาบาลอื่นๆ ประสานและรวมพลังคน 

ภายใน เชื่อมโยงต่อยอดบรกิารที่มอียู่ และหาภาคเีครอืข่ายและวยัรุ่นมามสี่วนร่วม เน้นกจิกรรมเชงิรกุ บทบาทของโรงพยาบาล  

เป็นจดุบรกิาร โดยเริ่มจากตวัเรา (งานเวชปฏบิตั)ิ เราเป็นคนดงึ แล้วน�าฝ่ายอื่นๆ มาช่วยแก้ไข เริ่มเปิดคลนิกิโดยไม่คดิอะไรมาก  

ตั้งชื่อ คลนิกิเพื่อนใจวยัรุ่น โดยเปิดให้บรกิาร มสีูตแิพทย์ และนติกิร ร่วมด�าเนนิงาน และท�าข้อตกลงร่วมกนัคอื ถ้าวยัรุ่นมารบั 

บรกิารให้บอกว่า ต้องการปรกึษาหมอตี๋ (คณุพนษิฐ์) แล้วให้ส่งต่อหาคลนิกิเพื่อนใจวยัรุ่นได้เลยไม่ต้องถามต่อ 

	 สิ่งที่คาดหวัง	 เพิ่มศักยภาพของการให้บริการ เช่น สามารถตรวจรักษาโรคที่ผิดปกติ สิว น�้าหนกัเกิน เครียด อนามัย 

การเจริญพันธุ์ อยากเป็นที่พักพิงทางใจ เป็นแหล่งความรู้ส�าหรับเด็ก พัฒนาตัวเองในการส่งต่อ มีการท�างานร่วมกับส�านกังาน 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ บ้านพักฉกุเฉนิ ส่งต่อเครือข่าย รับคุมก�าเนดิคุมก�าเนดิเพื่อยืดอาย ุ

การตั้งครรภ์
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คู่มือแนวทางการดำาเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น”

คลินกิวัยรุ่น	รพ.ตาลสุม	จ.อุบลราชธานี

เล่าโดย	สุจิรา	แก้วสมุทร

	 โรงพยาบาลตาลสมุ เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตยีง มกีารด�าเนนิงานคลนิกิวยัรุ่นในโรงพยาบาล โดยเริ่มท�าจากใจ ไม่มี 

งบประมาณ เริ่มจากการที่เรามองว่าท�าไมถงึมคีลนิกิเบาหวาน ความดนั ไม่มคีลนีกิวยัรุ่นเลย จะท�าอย่างไรด ี กเ็ลยเริ่มจากการ

เข้าไปพูดกับผู้บริหาร ซึ่งมีอายุ 27 ปี ท�าให้เข้าใจงานวัยรุ่น เรามีข้อดีคือ มีต้นทุนจากการเป็นวิทยากรสอนเพศศึกษารอบด้าน  

ต้องยอมรบัว่าท�างานกบัผูใ้หญ่และวยัรุน่ต่างกนัมาก เริ่มแรกท�าจากภายในโดยการตั้งรบั คอื เดก็เข้ามาหาเราแล้วไปสอนเพศศกึษา 

ซึ่งมจีดุขายคอื ท�าอย่างไรจะหุ่นดหีุ่นสวย ให้บรกิารสขุภาพเรื่องความสวยงาม เปิดโอกาสให้ใช้โทรศพัท์เพื่อรบัค�าปรกึษา โดยการ 

แจกเบอร์โทร เปิดเวปไซต์ เพื่อให้น้องๆ กล้าตดิต่อเรา ก่อนน�าเสนอสนิค้า มกีารลงพื้นที่ก่อน ท�าให้เราเหน็ข้อมูลว่า เดก็ท้อง  

ส่วนใหญ่จะอาศยัอยู่กบัตายาย ขอยกตวัอย่างดงันี้ มเีดก็วยัรุ่นที่อาศยัอยู่กบัตายาย ท้อง แล้วตดิเชื้อ พยายามท�าแท้งแต่ไม่ส�าเรจ็ 

ท�าให้เดก็เป็น hydrocephalus ท�าให้เป็นการจดุประกายในการเปิดคลนิกิวยัรุ่นในโรงพยาบาล ต่อมามนี้องๆ โทรมาปรกึษาเป็น 

ระยะๆ ท�าให้เกดิปัญหาเนื่องจากท�างานหลายอย่างไม่ว่างรบัสาย กเ็ลยหาแนวทางแก้ไขโดยให้ฝากข้อความไว้แล้วโทรกลบัหา 

case การเปิดคลนิกิวยัรุ่น ปัญหาคอืงานมาก เวลาน้อย เปิดบรกิารวนัจนัทร์ เวลา 13.00น.-16.00น. กลุ่มเป้าหมาย คอื เดก็วยัรุ่น  

10-24 ปี ในเขตอ�าเภอตาลสมุ มกีารท�างานเชงิรกุโดย เริ่มเข้าในสถานศกึษาและชมุชน มเีครอืข่ายอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�า

หมูบ้่านที่เขม็แขง็ โดยให้อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านเข้ามาร่วมเรยีนรูว้ธิกีารป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์และการสวม 

ถงุยางที่ถูกต้อง และทกุคนต้องมถีงุยางอนามยัแจก เนื่องจากอ�าเภอตาลสมุไม่ม ี 7-Eleven ในการท�างานกบัวยัรุ่น เราไม่ใช้ค�า

แทนตัวว่าเป็นหมอ เราใช้ค�าแทนตัวว่าพี่ ท�าตัวให้เข้ากับวัยรุ่นได้ วัยรุ่นพูดอะไรก็ท�าเสมือนรู้และเข้าใจ มีการให้ความรู้โดยสอน 

เพศศึกษา การสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับผู้ปกครอง มีสาย hot line ให้ค�าปรึกษาโดยสลับกันอยู่คลินกิ มีนามบัตรแจก  

รณรงค์จดักจิกรรมงาน event ต่างๆ ปัจจยัสู่ความส�าเรจ็คอืผู้บรหิารมวีสิยัทศัน์ ฝากถงึเพื่อนๆ ที่จะเริ่มท�าคลนิกิวยัรุ่น ถ้าเราจะเริ่ม 

ให้เริ่มที่ใจก่อน ไม่ต้องกลวัปัญหาโน่นนี่ ถ้าเรามองเหน็ว่าลูกหลานเราเป็นวยัรุ่นโตขึ้นมากไ็ม่มคีณุภาพ ถ้าเราไม่ให้วคัซนีวยัรุ่นใน

ตอนนี้แล้วเราจะให้ตอนไหน จะรอจนถงึ 60 ปี เชยีวหรอื 
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(สถานบริการที่เป็นมิตรสำาหรับวัยรุ่นและเยาวชน)

Teen	Center	ศูนย์อนามัยที่	7	จ.อุบลราชธานี	

เล่าโดย	สุกานดา	แก้วล้อมบึง

 คลนิกิทนีเซน็เตอร์ ศูนย์อนามยัที่ 7 จงัหวดัอบุลราชธาน ีมกีารด�าเนนิงานคลนิกิวยัรุ่นมาตั้งแต่ปี 2549 โดยเริ่มจากคณุหมอบวร 

แมลงภู่ทอง มาคยุและตั้งค�าถามกบัเราว่า “เราจะจัดบริการอย่างไรให้กับวัยรุ่นของเรา” จากค�าถามนั้นเอง ทางทมีงานจงึได้ 

มีแนวคิดที่จะตั้งคลินกิวัยรุ่นโดยเริ่มจากการส�ารวจปัญหาและความต้องการจากวัยรุ่นในพื้นที่ใกล้ๆ (ที่ตั้งของเราใกล้มหาวิทยาลัย

อบุลราชธาน ีและวทิยาลยัสาธารณสขุสรินิธร) รวมทั้งชื่อคลนิกิของเราด้วย 

 ที่ตั้งของเราครั้งแรกจัดตั้งที่ห้องเล็กๆ ในห้องคลอด ให้บริการโดยพยาบาลห้องคลอดที่ขึ้นเวรแต่ละวันโดยให้บริการตลอด	

24	 ชั่วโมงทั้งที่คลนิกิและทางสายด่วน บรกิารส่วนใหญ่จะเป็นให้ค�าปรกึษาตามที่วยัรุ่นต้องการเช่นปัญหาความรกั ท้อง เป็นต้น 

บริการทุกอย่างของเราเน้นเลยว่า “ฟรี” แต่ผู้มารับบริการก็มีไม่มากนกั แต่เรายังไม่หยุดพัฒนาโดยเรามีแนวคิดที่ว่า “วัยรุ่น

ย่อมเข้าใจวัยรุ่น” และคนที่ใกล้ชดิวยัรุ่นมากที่สดุ คอื เพื่อน เราจงึมกีารพฒันาความรู้และทกัษะที่จ�าเป็นของแกนน�าวยัรุ่น เช่น  

เพศศกึษา การให้ค�าปรกึษา ยาเสพตดิ โรงเรยีนแรกที่เราเลอืก คอื โรงเรยีนวารนิช�าราบ จากนั้นผู้รบับรกิารของเรากเ็พิ่มมากขึ้น  

จากการบอกต่อของแกนน�าที่เราสร้างขึ้นมา 

 จากนั้นในปี 2551 เราได้เข้าร่วมโครงการ วยัเรยีน วยัใส อนามยัดี๊ด ี ของส�านกัอนามยัการเจรญิพนัธุ์ เรากไ็ด้สร้างเครอืข่าย 

การท�างานและขยายแกนน�าเพิ่มอกี 3 โรงเรยีนได้แก่ โรงเรยีนนารนีกุูล โรงเรยีนลอืค�าหาญวารนิช�าราบ โรงเรยีนเบญ็จะมะมหาราช 

และไม่ลืมโรงเรียนเดิมของเรา นอกจากเราจะมีการอบรมให้ความรู้แล้วยังมีการสนับสนนุงบประมาณในการด�าเนนิการ มีการ 

ตดิตามเป็นระยะ ผู้รบับรกิารกเ็ริ่มรู้จกัเราเพิ่มมากขึ้น บางครั้งมาจากต่างจงัหวดัเลยทเีดยีวโดยคลนิกิทนีเซน็เตอร์ฯ จะได้รบัการ

กล่าวขานในเรื่อง “การท�าแท้ง” ซึ่งท�าให้เรางงและรู้สึกท้อใจในการท�างานมาก แต่หลังจากที่เค้าได้มาพูดคุยกับเราเค้าก็เข้าใจ 

ว่าเรา “ให้ค�าปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อม” และสโลแกนของเราก็เริ่มติดหูมากขึ้น “ทีนเซ็นเตอร์	 เพื่อนแท้วัยทีน” จากการ

ประชาสมัพนัธ์ของแกนน�าวยัรุ่น

 ในปี 2552 เรามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่เป็นกลุ่มวัย คลินกิเราสังกัดกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ผู้ให้บริการเป็นพยาบาล

เหมอืนเดมิ และเรามกีารย้ายที่ตั้งหลายๆครั้งท�าให้วยัรุ่นของเรามาใช้บรกิารลดน้อยลง แต่กเ็หมอืนสวรรค์ยงัให้โอกาสเราได้ดูแล 

วยัรุ่นโดยเราได้ร่วมกบัองค์กร PATH ท�าโครงการ Love care station (ตรวจและรกัษาโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์) ท�าให้น้องๆ ได้รู้จกั

และกลบัมาใช้บรกิารเรามากขึ้น (แอบให้การประชาสมัพนัธ์ของ PATH) 

	 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ ได้แก่ ผู้บริหารให้ความส�าคัญ มีเครือข่ายดี มีแกนน�าที่น่ารัก โอกาสดีๆ ที่หน่วยงานต่างมอบให้  

การประชาสมัพนัธ์ที่เข้าถงึกลุ่มเป้าหมายโดยตรง การท�างานเป็นทมี และที่ส�าคญัที่สดุ คอื “ผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น	”
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คู่มือแนวทางการดำาเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น”
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(สถานบริการที่เป็นมิตรสำาหรับวัยรุ่นและเยาวชน)
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คู่มือแนวทางการดำาเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น”



27

(สถานบริการที่เป็นมิตรสำาหรับวัยรุ่นและเยาวชน)
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คู่มือแนวทางการดำาเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น”
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(สถานบริการที่เป็นมิตรสำาหรับวัยรุ่นและเยาวชน)
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คู่มือแนวทางการดำาเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น”
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(สถานบริการที่เป็นมิตรสำาหรับวัยรุ่นและเยาวชน)
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คู่มือแนวทางการดำาเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น”
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(สถานบริการที่เป็นมิตรสำาหรับวัยรุ่นและเยาวชน)

ตัวอย่าง ระเบียนและรายงานการให้บริการ “คลินิกวัยรุ่น”

แบบบันทึกผู้รับบริการให้ค�าปรึกษา	“คลินิกวัยรุ่น”

รพ.ส่งเสริมสุขภาพ	ศูนย์อนามัยที่	12	ยะลา
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คู่มือแนวทางการดำาเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น”

ตัวอย่าง	แบบบันทึกการให้บริการ	“คลินิกวัยรุ่น”

รพ.ส่งเสริมสุขภาพ	ศูนย์อนามัยที่	12	ยะลา	ประจ�าเดือน.....................................

ว/ด/ป ล�าดับที่
	 	 เพศ

	 ชาย	 	 หญิง

	 	 ราย

	 ใหม่	 	 เก่า

กิจกรรม

	 ความรู้	 บริการสุขภาพ	 การให้ค�าปรึกษา	 การส่งต่อ	 วันที่นัด

อื่นๆ

ฟันผิวพรรณ

โภชนาการ

ยาเสพติด

การตั้งครรภ์

การคุมก�าเนิด

เพศศึกษ
า* 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD, เอดส์)

อื่นๆ

วัด EQ

วัดความเครียด

ตรวจความดันโลหิต

BM
I (ชั่งน้�าหนัก-วัดส่วนสูง)

ทดสอบการตั้งครรภ์ Test

ถุงยางอนามัย 

ยาเม็ดฉุกเฉิน

ยาเม็ดคุมก�าเนิด

รหัสเพศศึกษา* 1 = พัฒนาการทางเพศ 2 = สุขอนามัยทางเพศ 3 = พฤติกรรมทางเพศ 4 =  สัมพันธภาพความรัก 5 = ทักษะที่จ�าเป็น 6 = สังคมและวัฒนธรรม 7 = บทบาททางเพศ
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(สถานบริการที่เป็นมิตรสำาหรับวัยรุ่นและเยาวชน)

ผู้ให้บริการ
กิจกรรม

	 ความรู้	 บริการสุขภาพ	 การให้ค�าปรึกษา	 การส่งต่อ	 วันที่นัด

อื่นๆ

วัด EQ

วัดความเครียด

ตรวจความดันโลหิต

BM
I (ชั่งน้�าหนัก-วัดส่วนสูง)

ทดสอบการตั้งครรภ์ Test

ถุงยางอนามัย 

ยาเม็ดฉุกเฉิน

ยาเม็ดคุมก�าเนิด

อื่นๆ

เพื่อน 

ครอบครัว

การเรียน

สุขภาพทั่วไป

ฆ
่าตัวตาย

ยาเสพติด

การตั้งครรภ์

การคุมก�าเนิด

เพศศึกษ
า*

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD, เอดส์)

สาเหตุ

แหล่งรับมา

แหล่งส่งต่อ

รหัสเพศศึกษา* 1 = พัฒนาการทางเพศ 2 = สุขอนามัยทางเพศ 3 = พฤติกรรมทางเพศ 4 =  สัมพันธภาพความรัก 5 = ทักษะที่จ�าเป็น 6 = สังคมและวัฒนธรรม 7 = บทบาททางเพศ
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คู่มือแนวทางการดำาเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น”

จ�านวนผู้รับบริการ	“คลินิกวัยรุ่น”	รายเดือน	

รพ.ส่งเสริมสุขภาพ	ศูนย์อนามัยที่	12	ยะลา

 ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54  รวม หมายเหตุจ�านวนผู้รับบริการ

จ�าแนกตามรายใหม่/เก่า

- รายใหม่

- รายเก่า

รวม

จ�าแนกตามอายุ

- อายนุ้อยกว่า 15 ปี

- อาย ุ15 – 19 ปี

- อาย ุ20 – 24 ปี

- อายมุากกว่า 24 ปี

รวม

จ�าแนกตามเพศ

- ชาย

- หญงิ

รวม

จ�าแนกตามระดบัการศกึษา

- ประถมศกึษา

- ม.ต้น

- ม.ปลาย/ปวช

- ปวส/อนปุรญิญา

- ปรญิญาตรหีรอืสูงกว่า

รวม

จ�าแนกตามการท�างาน

- ไม่ได้ท�างาน/เรยีน

- ท�างาน

- เรยีนและท�างาน

- ไม่ได้ท�างาน/ไม่ได้เรยีน

รวม
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(สถานบริการที่เป็นมิตรสำาหรับวัยรุ่นและเยาวชน)

 ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54  รวม หมายเหตุจ�านวนผู้รับบริการ

จ�านวนครั้งของผู้รบับรกิารจ�าแนกตามชนดิของบรกิาร

- ให้ข้อมูลความรู้

- ค�าปรกึษา

- บรกิารสขุภาพพื้นฐาน

  และตรวจรกัษาเบื้องต้น

- บรกิารอนามยั

  การเจรญิพนัธุ์

- บรกิารรบั/ส่งต่อ

รวม

จ�าแนกตามชนดิของข้อมูลความรู้

- ยาเสพตดิ

- โภชนาการ

  /การเจรญิเตบิโต

- ผวิพรรณ

- เพศและอนามยั

  การเจรญิพนัธุ์

- สขุภาพอื่น ๆ

- ทางโทรศพัท์

- ตวัต่อตวั

- กลุ่ม

รวม
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คู่มือแนวทางการดำาเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น”

 ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54  รวม หมายเหตุจ�านวนผู้รับบริการ

จ�าแนกตามปัญหาหลกัของการปรกึษา

- ยาเสพตดิ

- โภชนาการ

  /การเจรญิเตบิโต

- ผวิพรรณ

- เพศและอนามยั

  การเจรญิพนัธุ์

- การเรยีน/อาชพี/รายได้

- เพื่อน

- ครอบครวั

- ความรกั

- ความรนุแรง

รวม

จ�าแนกตามชนดิของบรกิารอนามยัการเจรญิพนัธุ์

 - ตรวจการตั้งครรภ์

 - ยาเมด็คมุก�าเนดิ

 - ยาเมด็คมุก�าเนดิฉกุเฉนิ

 - ถงุยางอนามยั

 - อื่น ๆ

รวม
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(สถานบริการที่เป็นมิตรสำาหรับวัยรุ่นและเยาวชน)

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดท�าแนวทางการประเมินและรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร

กับวัยรุ่นและเยาวชน

(วันที่	19	–	22	ตุลาคม	2553		ณ	โรงแรมบ้านอัมพวา	รีสอร์ท	แอนด์สปา	จ.สมุทรสงคราม)

	 วิทยากร

 1. นายแพทย์สมศกัดิ์ ภทัรกลุวณชิย์ รองอธบิดกีรมอนามยั 

 2. นายแพทย์กติตพิงศ์ แซ่เจง็ ผู้อ�านวยการส�านกัอนามยัการเจรญิพนัธุ์ กรมอนามยั 

 3. แพทย์หญงินนัทา อ่วมกลุ ที่ปรกึษาส�านกัส่งเสรมิสขุภาพ กรมอนามยั 

 4. นางจารวุรรณ จงวนชิ ส�านกัส่งเสรมิสขุภาพ กรมอนามยั 

	 ผู้เข้าประชุม 

 5. นางสปุระภา ถนอมวฒันนัต์    ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพษิณโุลก

 6. นางจ�าเนยีร แตงนารา       รพ.พทุธชนิราช จ.พษิณโุลก

 7. นางไพลนิ ตั้งศรวีงศ์         รพ.วงัทอง จ.พษิณโุลก

 8. นางกมลา วฒันายิ่งเจรญิชยั ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัขอนแก่น

 9. นางกหุลาบทพิย์ เพชรแสนงาม   รพ.ห้างฉตัร จ.ล�าปาง

 10. นางสาวเยาวเรศ กาวลิเครอื     รพ.เถนิ จ.ล�าปาง

 11. นางมณฑา พูนศรพีฒันา ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสงคราม

 12. นางศริพิร ศรอีนิทร์   รพ.ท่ายาง จ.เพชรบรุี

 13. นางธญัรดา เผ่าแสนเมอืง รพ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม

 14. นางจนัทรศริ ิขูรรีงั            รพ.วาปีปทมุ จ.มหาสารคาม

 15. นางอมรรตัน์ ศรโีชต ิ          รพ.ด�าเนนิสะดวก จ.ราชบรุี

 16. นางอรญัญา ช�านาญอกัษร     รพ.สมเดจ็พระสงัฆราชองค์ที่ 17 จ.สพุรรณบรุี

 17. นางสาวนรภคัศ์สร นฤภทัรประภาโชต ิ รพ.สระแก้ว จ.สระแก้ว

 18. นายศราวธุ หรกีประโคน                  รพ.ระยอง จ.ระยอง

 19. นายแพทย์สมชาย ศรเีปลี่ยนจนัทร์ ผู้อ�านวยการมูลนธิสิถาบนัวจิยัและการพฒันานโยบาย

 20. นางศรสีมุาลย์ ศาสตร์สาระ ผู้แทนกองทนุสหประชาชาติ

 21. นางกาญจนา สชวีผาสกุ โรงเรยีนวดัปรกเจรญิ จ.สมทุรสงคราม

 22. นางสมทรง เมฆวไิล โรงเรยีนวดัปรกเจรญิ จ.สมทุรสงคราม

 23. เดก็หญงินภิาพร แซ่กอ โรงเรยีนวดัปรกเจรญิ จ.สมทุรสงคราม

 24. เดก็หญงิหทยัภทัร อนิทรกมัพร โรงเรยีนวดัปรกเจรญิ จ.สมทุรสงคราม

 25. เดก็หญงิชรญิญาพร ขูรรีงั โรงเรยีนวาปีปทมุ จ.มหาสารคาม

 26. นางสาวสมุาล ีหวะสวุรรณ ส�านกังานโครงการ To be number one กรมสขุภาพจติ

 27. นางสาวพนัธ์วล ีสทิธณิรงค์ ส�านกังานโครงการ To be number one กรมสขุภาพจติ
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คู่มือแนวทางการดำาเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น”

 28. นางจริาภรณ์  ยาชมภู ส�านกัโรคเอดส์ วณัโรค และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 

    กรมควบคมุโรค

 29. นางจติรา อ่อนน้อม ส�านกัโรคเอดส์ วณัโรค และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 

    กรมควบคมุโรค

 30. นางล�าพงึ เลศิหริญัวงศ์ ส�านกัโรคเอดส์ วณัโรค และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์

    กรมควบคมุโรค

 31. นางพชัรภรณ์ ภวภูตานนท์ ส�านกัโรคเอดส์ วณัโรค และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์  

    กรมควบคมุโรค

 32. นางวรรณด ีจนัทรศริ ิ ศูนย์อนามยัที่ 3 ชลบรุ ีกรมอนามยั

 33. นายแพทย์ชลทศิ อไุรฤกษ์กลุ ศูนย์อนามยัที่ 4 ราชบรุ ีกรมอนามยั

 34. นางสาวเบญ็จา ยมสาร ศูนย์อนามยัที่ 8 นครสวรรค์ กรมอนามยั

 35. นางสาวพชิานนัท์ หนูวงษ์ ศูนย์อนามยัที่ 9 พษิณโุลก กรมอนามยั

 36. แพทย์หญงิกรรณกิาร์ บางสายน้อย ศูนย์อนามยัที่ 10 เชยีงใหม่ กรมอนามยั

 37. นางณฐัวรรณ เชาวน์ลลิติกลุ ส�านกัโภชนาการ กรมอนามยั 

 38. นางสาวฟารดีา เม๊าะสนิ ส�านกัส่งเสรมิสขุภาพ กรมอนามยั

 39. นางยพุา พูนข�า ส�านกัอนามยัการเจรญิพนัธุ์ กรมอนามยั

 40. ดร.ชลดิา เกษประดษิฐ์ ส�านกัอนามยัการเจรญิพนัธุ์ กรมอนามยั

 41. นางกอบกลุ ไพศาลอชัพงษ์ ส�านกัอนามยัการเจรญิพนัธุ์ กรมอนามยั

 42. นางประกายดาว พรหมประพฒัน์ ส�านกัอนามยัการเจรญิพนัธุ์ กรมอนามยั

 43. นางสาวจารรีตัน์ ชูตระกูล ส�านกัอนามยัการเจรญิพนัธุ์ กรมอนามยั

 44. นางสาวบษุกร แสงแก้ว ส�านกัอนามยัการเจรญิพนัธุ์ กรมอนามยั

 45. นางสาวทพิาพรรณ ธูสรานนท์ ส�านกัอนามยัการเจรญิพนัธุ์ กรมอนามยั

 46. นางปิยะวรรณ์ อนิตรา ส�านกัอนามยัการเจรญิพนัธุ์ กรมอนามยั

 47. นางศรนิทพิย์ ส�าล ี ส�านกัอนามยัการเจรญิพนัธุ์ กรมอนามยั

 48. นางมะล ิเฉลมิแก้ว ส�านกัอนามยัการเจรญิพนัธุ์ กรมอนามยั

(สถานบริการที่เป็นมิตรสำาหรับวัยรุ่นและเยาวชน)





คู่ มื อ แ น ว ท า ง ก า ร ด ำา เ นิ น ง า น

“คลินิกวัยรุ่น”
(สถานบริการที่ เ ป็ นมิตรสำ าหรับวัยรุ่ นและ เยาวชน)


