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ค�ำน�ำ
การจัดท�ำ คู่มือแนวทางการด�ำเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการด�ำเนินงานส�ำหรับผู้บริหาร
ผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดบริการและด�ำเนินงาน “คลินกิ วัยรุ่น” ของโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข
ที่ต้องการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส�ำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services ใช้ตัวย่อว่าYFHS) เพื่อให้วัยรุ่น
และเยาวชนเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพตามความเหมาะสม นอกจากนี้ คู่มือฯ ยังจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้บริหาร นักวิชาการ
และผู้ปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
คู่มือฯ เล่มนี้ส�ำเร็จเรียบร้อยลงได้ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)
การสนับสนุนและค�ำแนะน�ำอันมีค่ายิ่งจาก ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคุณ นายแพทย์สุวชัย อินทรประเสริฐ ราชวิทยาลัยสูตินรี
แพทย์แห่งประเทศไทย ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย
แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล นางจารุวรรณ จงวณิช ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ และนายแพทย์กติ ติพงศ์ แซ่เจ็ง ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักอนามัย
การเจริญพันธุ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดท�ำคู่มือฯ และความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ แพทย์และพยาบาล และนักวิชาการจาก กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต ศูนย์อนามัยเขต มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนา
นโยบาย (สวน.) ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลต่างๆ คณะผู้จัดท�ำขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้เรายังได้
รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ และแพทย์หญิงรุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย คณะแพทยศาสตร์
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้เกียรติเป็นบรรณาธิการท�ำให้คู่มือฯ นี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ คณะผู้จัดท�ำจึงขอขอบคุณ
ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
คณะผู้จัดท�ำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือแนวทางการด�ำเนินงาน “คลินกิ วัยรุ่น” จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับทุกท่านใช้เป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินงาน เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงและใช้บริการตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีส่วนท�ำให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและเยาวชนได้ผลมากยิ่งขึ้น
													

คณะผู้จัดท�ำ
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ค�ำนิยม
วั ย รุ ่ น และเยาวชนเป็ นกลุ่ ม ประชากรที่จ�ำ เป็ นต้ อ งได้ รับ การพัฒ นาอย่ า งเต็ม ศัก ยภาพกระทรวงสาธารณสุข จึ ง มี บ ทบาท
ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลรักษา และฟื้นฟูให้วัยรุ่นและเยาวชนมีสุขภาพดี พร้อมที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนา
ประเทศต่อไป การด�ำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่าด้วย การสร้างระบบบริการสุขภาพและ
การแพทย์ทผี่ รู้ บั บริการอุน่ ใจ ผูใ้ ห้บริการมีความสุข ทีเ่ น้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทีใ่ ส่ใจต่อความทุกข์ยากและความล�ำบากใจ
ทั้งในส่วนของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ โดยสร้างระบบการจัดการที่เป็นธรรม มีความเห็นอกเห็นใจกัน และมีความภาคภูมิใจ
และพึงพอใจในประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานการบริการร่วมกันภายใต้นโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ดังนัน้ เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุน
การท�ำงานแบบบูรณาการในกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันปัญหาสุขภาพ และอนามัย
การเจริญพันธุ์ในประชากรวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10 - 24 ปี ผมจึงยินดีที่เห็นกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาสาธารณสุข โดยกรมอนามัย
และกรมควบคุมโรค ร่วมกันส่งเสริมโรงพยาบาลให้มีการด�ำเนินงาน “คลินกิ วัยรุ่น” โดยใช้คู่มือฯ เล่มนี้เป็นแนวทางในการเริ่มต้น
และเมื่อโรงพยาบาลพัฒนางานไประดับหนึง่ แล้วสามารถใช้ “มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส�ำหรับวัยรุ่นและเยาวชน” เพื่อ
ประเมินตนเอง ปรับปรุงคุณภาพบริการ และขอรับการประเมินและรับรองเมื่อมีความพร้อม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานบริการ
สาธารณสุขทุกแห่งจะร่วมมือกันด�ำเนินงานตามแนวทางคู่มือฯ เล่มนี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพบริการ และภาพรวมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในประชากรกลุ่มนี้
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หลักการและเหตุผล
“คลินิกวัยรุ่น” เป็นคลินิกที่โรงพยาบาลจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำ�หรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) เพื่อให้ประชากรกลุ่มนี้
เข้าถึงและใช้บริการสุขภาพตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทและความรับผิดชอบของโรงพยาบาลในการป้องกัน แก้ไข
ดูแล และฟื้นฟูปัญหาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10 - 24 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเป็นประเด็นปัญหาสังคมที่ถูกยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำ�เนินงาน
“คลินิกวัยรุ่น” เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วย การพัฒนาระบบบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ที่ระบุไว้ในนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗)
อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์แห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนและวัยรุ่นของกรมอนามัย รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการของ
จังหวัดต่างๆ ที่เร่งรัดให้โรงพยาบาลมีการดำ�เนินงาน YFHS ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงและใช้บริการตามความเหมาะสม
การที่ทำ�ให้วัยรุ่นเข้าถึงและใช้บริการนั้น สถานบริการต้องขจัดอุปสรรคต่างๆ ทั้งในส่วนของกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นเอง เช่น วัยรุ่น
ไม่รู้ว่าพฤติกรรมตนเองนั้นเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ วัยรุ่นไม่รู้ว่าจะรับบริการที่ไหน รวมทั้งอุปสรรคในส่วนของ
สถานบริการเอง เช่น ทัศนคติของผู้ให้บริการ บริการเปิดเฉพาะเวลาราชการ วัยรุ่นไม่มีเงินจ่ายค่ารักษา เป็นต้น โดยพัฒนาระบบ
บริการที่มีอยู่ให้มีคุณลักษณะ YFHS ตามที่องค์การอนามัยโลกกำ�หนด คือ นโยบายที่เป็นมิตร กระบวนการให้บริการที่เป็นมิตร
ผู้ให้บริการที่เป็นมิตร ทีมสนับสนุนบริการที่เป็นมิตร สถานที่และสิ่งอำ�นวยความสะดวกต้องเหมาะสมกับวัยรุ่น เปิดโอกาสให้วัยรุ่น
และเยาวชนมีส่วนร่วม มีการสื่อสารกับชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วม มีการบริการเชิงรุกและสัมพันธ์กับบริการด้านอื่นที่ดำ�เนินการ
โดยวัยรุ่นและเยาวชนในชุมชน การบริการที่เหมาะสมและครบวงจร รวมทั้งการบริการสุขภาพที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในคู่มือ “มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน” ที่กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค
ร่วมกันพัฒนาขึ้น อีกทั้งยังมีความจำ�เป็นที่จะต้องมีคู่มือแนวทางการดำ�เนินงาน “คลินิกวัยรุ่น” สำ�หรับสถานบริการสาธารณสุขที่
ต้องการเริ่มต้นดำ�เนินงาน เพื่อมีข้อมูลแนวทาง ขั้นตอน และกิจกรรม พร้อมตัวอย่างและรูปแบบการดำ�เนินงาน เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายสำ�คัญที่ต้องการให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์
คู่มือแนวทางการดำ�เนินงาน “คลินิกวัยรุ่น” มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำ�เนินงานสำ�หรับผู้บริหาร ผู้ให้บริการ
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดบริการและดำ�เนินงาน “คลินิกวัยรุ่น” ของโรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขที่ต้องการ
จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำ�หรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพตามความ
เหมาะสม
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(สถานบริการที่เป็นมิตรสำ�หรับวัยรุ่นและเยาวชน)

แนวทางการจัด “คลินิกวัยรุ่น”(5, 6)
แนวทางการจัด “คลินิกวัยรุ่น” สามารถแบ่งเป็น 3 คือ ระยะเตรียมการ ระยะด�ำเนินงาน และระยะประเมินตนเอง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ระยะเตรียมการ

		 จากประสบการณ์การด�ำเนินงาน “คลินกิ วัยรุ่น” ของโรงพยาบาลขนาดต่างๆ ได้ให้ข้อเสนอแนะส�ำหรับโรงพยาบาล
ที่ต้องการเริ่มต้นจัด “คลินกิ วัยรุ่น” ที่มีลักษณะ YFHS ควรเริ่มต้นจากการส่งทีมเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 คน เข้ารับการอบรม
“ผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน” ของกรมอนามัย หรือหลักสูตรของหน่วยงานอื่น ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน คือ เพื่อให้
มีความรู้และตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดบริการ YFHS มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการวัยรุ่น มีความรู้แนวทางการ
ป้องกันและการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น มีความรู้และทักษะการให้การปรึกษาวัยรุ่นและครอบครัว รวมทั้งความรู้และ
ความเข้าใจการจัดบริการ YFHS หลังจากนัน้ ทีมเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมฯ นี้ ควรเป็นแกนน�ำร่วมกับทีมงานด�ำเนินการต่อไปนี้
1.1 การก�ำหนดผู้รับผิดชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ผ่านการอบรมฯ ต้องเป็นแกนน�ำจัดประชุมหารือเพื่อให้ได้
ข้อสรุปว่า ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงาน กลุ่ม/ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบคือใคร เช่น จากประสบการณ์พบว่า ส่วนใหญ่ “คลินกิ
วัยรุ่น” จะจัดตั้งและอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาล
ทั่วไป (รพท.) และโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) บางแห่งอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานจิตเวช
		 การรวมพลังเพือ่ เป็นแนวร่วมและทีมงานเป็นปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จของการท�ำงาน จึงมีความจ�ำเป็นต้องแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ด�ำเนินงาน YFHS โดยคณะกรรมการมีบทบาท สนับสนุนทางวิชาการ สนับสนุนการด�ำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการจัด
กิจกรรมโครงการ การติดตามและประเมินผล คณะกรรมการอาจมี 2 คณะ คือ
• คณะกรรมการภายในโรงพยาบาล ควรประกอบด้วย ผู้อำ� นวยการโรงพยาบาล หรือแพทย์ระดับบริหาร (ผู้บริหาร
ที่พร้อมให้การสนับสนุนการท�ำงาน เป็นที่ปรึกษาให้ค�ำแนะน�ำและเป็น ผู้อ�ำนวยความสะดวก และช่วยสื่อสารกับผู้บริหารทั้งภายใน
และภายนอก) เป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบ “คลินกิ วัยรุ่น” หัวหน้างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้รับผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานหลักเป็นเลขานุการ ซึ่งจากประสบการณ์ของโรงพยาบาลชุมชน
ขนาดเล็กหลายๆ แห่งพบว่า คณะกรรมการไม่ควรมีเกิน 7 คน โดยเน้นการแต่งตั้งคนที่สนใจและสมัครใจเข้าร่วมเป็นทีมงาน
• คณะกรรมการที่มีเครือข่าย นอกจากคณะกรรมการจากภายในโรงพยาบาลแล้ว ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดใหญ่ ที่มีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการศึกษา พัฒนาสังคม วัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ ต�ำรวจองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) ครู ผู้ปกครอง ตัวแทนแกนน�ำวัยรุ่น (แกนน�ำวัยรุ่นหมายถึง สมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชน แกนน�ำวัยรุ่น/สมาชิกสภานักเรียนจากสถานศึกษา/โรงเรียน วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย โดยคาดหวังให้เข้ามาให้ข้อมูล
ค�ำแนะน�ำ และร่วมปรึกษาหารือในการวางแผน การด�ำเนินงาน และการประเมินผล เพื่อให้การจัดบริการตอบสนองความต้องการ
ของวัยรุ่นและเยาวชนอย่างแท้จริง) องค์กรเอกชน โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาลเป็นเลขานุการ และผู้ประสานงานหลัก
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คู่มือแนวทางการดำ�เนินงาน “คลินิกวัยรุ่น”

1.2 การเตรียมข้อมูล กิจกรรมส�ำคัญประการหนึง่ ของผู้รับผิดชอบหลักในการจัด “คลินกิ วัยรุ่น” คือการเตรียมข้อมูลเพื่อ
ประเมินสถานการณ์ และน�ำเสนอผู้บริหาร ผู้น�ำชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังให้เกิดการสนับสนุน
การด�ำเนินงาน
• ข้อมูลประชากรและข้อมูลบริการ ผู้ที่ผ่านการอบรม “ผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน” ควรรวบรวม
และวิเคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มปัญหาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10-24 ปี ในพื้นที่
รับผิดชอบ โดยใช้ (1) ข้อมูลจากระบบบริการของโรงพยาบาล เช่น ข้อมูลการฝากครรภ์ การคลอด การแท้ง การติดเชื้อโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ ภาวะโภชนาการ การเจ็บป่วย เป็นต้น (2) ข้อมูลประชากรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จ�ำนวนประชากร
วัยรุ่นและเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ ระดับต�ำบล อ�ำเภอ และจังหวัด (3) ข้อมูลแนวทางการป้องกันปัญหาสุขภาพและอนามัยการ
เจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชนได้แก่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการระดับประเทศ จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล และพื้นที่ของ
โรงพยาบาล และ (4) ข้อมูลแนวคิดและการวิธีดำ� เนินงาน YFHS และการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสนอต่อผู้อำ� นวยการโรงพยาบาล
กรรมการบริหารโรงพยาบาล แพทย์ และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสนับสนุนเชิงนโยบาย และวางแผนการด�ำเนินงาน
ต่อไป
• ข้อมูลความต้องการของวัยรุ่น ขั้นตอนนี้เป็นบทบาทของคณะกรรมการและทีมงานที่ควรร่วมกันประเมินความ
ต้องการของวัยรุ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลมาวางแผนการจัดบริการสุขภาพส�ำหรับวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
และน�ำเสนอต่อผู้บริหาร ประเด็นส�ำคัญที่ควรประเมินได้แก่ คลินกิ และรูปแบบบริการที่วัยรุ่นต้องการ ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม
สุขภาพ และข้อเสนอแนะในการเข้าถึงวัยรุ่น ผู้รับผิดชอบและทีมงานสามารถเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นที่อยู่ตามสถานที่
ต่างๆ เช่น สถานศึกษา (โรงเรียน วิทยาลัยรัฐ/เอกชน การศึกษานอกโรงเรียน มหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชนฯ) ชุมชน สถานประกอบการ
โรงพยาบาล และสถานบันเทิง เป็นต้น อาจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้จาก ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พ่อแม่ และ
แกนน�ำชุมชน หากเป็นไปได้ควรเก็บข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพทางวิชาการควรปรึกษา
ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์การวิจัย/ประเมินผล
• ข้อมูลจากระบบบริการ การจัด “คลินกิ วัยรุ่น” ควรเป็นการเริ่มต้น หรือ ต่อยอดจากระบบบริการและต้นทุนเดิม
ที่มีอยู่ จึงควรมีการศึกษาระบบบริการสุขภาพส�ำหรับวัยรุ่นและเยาวชนของโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม เช่น จ�ำนวนบุคลากร งานบริการ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น HIV/AIDS โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การฝากครรภ์ งานอนามัยแม่และเด็ก งานสุขศึกษา สุขภาพจิต สังคม
สงเคราะห์ ศูนย์พึ่งได้ (one stop service crisis center ใช้ตัวย่อว่า OSCC) ความสามารถในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เวลาให้
บริการ ราคา สถานที่/อุปกรณ์/สื่อ/เครื่องมือ/ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบและขั้นตอนบริการส�ำหรับวัยรุ่นและเยาวชนเดิม
ที่มีอยู่ รวมทั้งการรับ-ส่งต่อบริการ เป็นต้น หลังจากนัน้ จึงน�ำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับผลของการประเมินความต้องการ
ของวัยรุ่นในขั้นตอนก่อนหน้านี้ รวมทั้งการศึกษา “คู่มือมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน” เพื่อหาส่วนขาด
และวิเคราะห์แนวทาง และกิจกรรมเพื่อปรับปรุง หรือบูรณาการระบบบริการให้เป็น YFHS มากยิ่งขึ้น ขั้นตอนนี้เป็นบทบาทของ
คณะกรรมการและทีมงานของโรงพยาบาล ข้อมูลที่ได้เป็นส่วนหนึง่ ที่ใช้น�ำเสนอผู้บริหาร และก�ำหนดรูปแบบและระบบบริการ YFHS
1.3 การจัดท�ำแผนงานและโครงการ ผู้รับผิดชอบการด�ำเนินงานและทีมงานควรร่วมจัดท�ำแผนงานและโครงการที่มี
เป้าหมายให้การจัด “คลินกิ วัยรุ่น” เพื่อท�ำให้วัยรุ่นเข้าถึงและใช้บริการ YFHS เป็นมาตรการที่จะช่วยป้องกันและลดปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญของกลุ่มเป้าหมายนี้ในพื้นที่ โดยน�ำข้อเสนอแนะ
6
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จากผู้บริหาร คณะกรรมการ แกนน�ำวัยรุ่น มาจัดท�ำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงพยาบาล หรือหน่วยงาน
ที่เป็นแหล่งทุน เช่น ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพระดับเขต อปท. ในบางกรณีสามารถแยกกลุ่ม
กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนอื่นได้
1.4 การประชุมคณะกรรมการ การวางแผนการด�ำเนินงานและกิจกรรมส�ำคัญควรเป็นการร่วมปรึกษาหารือ ร่วมคิด
ร่วมท�ำ และร่วมวางแผนของคณะกรรมการที่อยู่ภายในโรงพยาบาล โดยเชิญคณะกรรมการจากภายนอกมาร่วมประชุมในบางวาระ
กิจกรรมที่ควรด�ำเนินการในความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีดังนี้
1.5 การสื่อสารภายในโรงพยาบาล การด�ำเนินงานเชิงระบบ YFHS ควรมีการสื่อสารท�ำความเข้าใจกับทุกหน่วยงานและ
ทุกคนที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาล การสื่อสารควรใช้หลากหลายช่องทาง เช่น เวียนค�ำสั่ง/เวียนหนังสือ แจ้งคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล การสื่อสารผ่าน Internet/Intranet หรือ Website ของโรงพยาบาล เสียงตามสาย วารสารโรงพยาบาล และการประชุม
ต่างๆ เป็นต้น
1.6 การจัดท�ำระบบบริการกับเครือข่าย ควรมีการจัดท�ำท�ำเนียบเครือข่ายบริการและเครือข่ายหน่วยงานที่ท�ำงานวัยรุ่น
เพื่อเป็นประโยชน์ในการรับ-ส่งต่อบริการ รวมทั้งการประสานงานและสนับสนุนการท�ำงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่น ข้อมูลส�ำคัญที่ควรมี
เช่น รายชื่อและสถานที่ติดต่อของสถานศึกษา รายชื่อสมาชิกสภานักเรียน แกนน�ำวัยรุ่น พัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด พื้นที่เขตการศึกษา สภาเด็กและเยาชนต�ำบล/อ�ำเภอ/จังหวัด และองค์กรเอกชน เป็นต้น

2. ระยะด�ำเนินงาน (2-4, 6-7)

		 เป้าหมายของการจัด “คลินกิ วัยรุ่น” คือ การท�ำให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพตามความเหมาะสม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โรงพยาบาลที่จะจัดตั้ง “คลินกิ วัยรุ่น” ต้องมีการจัดบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพมีคุณลักษณะของ
YFHS และค�ำนึงถึงความต้องการ โดยขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการต่างๆ เช่น ทัศนคติของผู้ให้บริการ ข้อจ�ำกัดเรื่องอายุและ
สถานภาพสมรส ความกังวลว่าจะมีผู้พบเห็นเมื่อมารับบริการโดยเฉพาะสถานที่บริการที่ไม่ได้จัดสถานที่ที่เป็นส่วนตัว ความกังวลว่า
จะไม่ได้รับบริการที่ดี ให้บริการเฉพาะเวลาราชการ และค่าบริการแพง เป็นต้น ควรมีกิจกรรมด�ำเนินงานดังต่อไปนี้
2.1 การจัดรูปแบบ “คลินกิ วัยรุ่น” ที่มีบริการ YFHS การจัดรูปแบบ “คลินกิ วัยรุ่น” ที่มีความเป็นมิตรควรค�ำนึงถึง
ความต้องการของวัยรุ่นและความพร้อมของโรงพยาบาลเป็นหลัก จึงควรน�ำผลการวิเคราะห์แนวทาง/กิจกรรมในการปรับปรุง
คุณภาพ และข้อมูลความต้องการของวัยรุ่นมาร่วมในการออกแบบระบบบริการ YFHS ใหม่ ประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับรูปแบบบริการ
YFHS มีดังต่อไปนี้
สถานที่ตั้ง “คลินกิ วัยรุ่น” ควรมีการตกลงกันให้ชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่ตั้งคลินกิ วัยรุ่นเพื่อเป็นจุดเริ่มรับบริการ ภายใน
คลินกิ ควรมีพื้นที่ที่กว้างพอส�ำหรับให้บริการ มีที่นงั่ รอรับบริการ มีพื้นที่ส�ำหรับให้การปรึกษาที่เป็นสัดส่วน มีความเป็นส่วนตัว และ
การรักษาความลับ มีพื้นที่ส�ำหรับจัดวางสื่อให้ความรู้ต่างๆ ควรตกแต่ง “คลินกิ วัยรุ่น” ให้ดึงดูดและสอดคล้องกับรสนิยมวัยรุ่นจึง
ควรให้วัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบคลินกิ ด้วย ตามประสบการณ์ของโรงพยาบาลต่างๆ สามารถยกเป็นตัวอย่างได้ดังนี้
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• “คลินกิ วัยรุ่น” ภายในโรงพยาบาล สามารถจัดตั้งได้ 2 ลักษณะ ตามความพร้อมและบริบทของโรงพยาบาล คือ
(1) “คลินกิ วัยรุ่น” แยกต่างหากเป็นการตั้ง “คลินกิ วัยรุ่น” ขึ้นใหม่เพื่อเป็นจุดแรกรับบริการส�ำหรับวัยรุ่น มีพื้นที่เฉพาะแยกเป็น
สัดส่วนจากคลินกิ อื่นๆ ในกรณีนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวเพราะวัยรุ่นที่มารับบริการไม่ต้องการให้คนรู้จักเห็นจึงไม่ควรตั้งอยู่ใกล้บริเวณ
ผู้ป่วยนอก หรือ บริเวณที่มีคนจ�ำนวนมากผ่าน และ (2) ผสมผสานกับคลินกิ ที่มีอยู่ จากประสบการณ์ของโรงพยาบาลชุมชน
บางแห่งใช้วิธีผสมผสานเข้ากับคลินกิ ที่มีอยู่ เช่น คลินกิ ให้การปรึกษา และคลินกิ อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
• “คลินกิ วัยรุ่น” นอกโรงพยาบาล โรงพยาบาลบางแห่งมีความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นจึง
จัดตั้ง “คลินกิ วัยรุ่น” นอกโรงพยาบาลซึ่งอาจอยู่ในชุมชนที่มีวัยรุ่นเข้าถึงบริการได้ดียิ่งขึ้น เช่น ศูนย์การค้า ชุมชน และศูนย์กีฬา
เป็นต้น การด�ำเนินการอาจเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ โรงพยาบาลรับผิดชอบทั้งหมด โดยมีระบบรับการส่งต่อ
บริการจากเครือข่ายในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ และส่งต่อบริการไปยังโรงพยาบาล และหน่วยบริการทางสังคมตามสภาพ
ปัญหาของวัยรุ่น
รูปที่ 2 - 1 เชลแมนคลินกิ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
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รูปที่ 2 - 2 ภายในห้อง คลินกิ วัยรุ่น “Teen Center” รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

• ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการแก่วัยรุ่นและเยาวชนควรได้รับการอบรมให้เข้าใจธรรมชาติ และพัฒนาการของวัยรุ่น รู้วิธีการ
สื่อสาร มีทักษะในการให้การปรึกษาแก่วัยรุ่นและครอบครัว รวมทั้งมีความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และเพศศึกษา เป็นผู้ที่มีความ
เสียสละ รักและเข้าใจวัยรุ่น มีประสบการณ์ท�ำงานกับวัยรุ่นและมีเทคนิคการให้บริการวัยรุ่น ส�ำหรับจ�ำนวนผู้ให้บริการขึ้นอยู่กับ
ความพร้อม ขนาดของโรงพยาบาล และกลุ่มงานที่รับผิดชอบ “คลินกิ วัยรุ่น”
รูปที่ 2 - 3 ทีมผู้บริหารและผู้ให้บริการที่คลินกิ วัยรุ่น “Teen Center” ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

9

คู่มือแนวทางการดำ�เนินงาน “คลินิกวัยรุ่น”

• บริการสุขภาพที่ “คลินกิ วัยรุ่น” เนื่องจาก “คลินกิ วัยรุ่น” เป็นจุดแรกรับบริการที่เข้าสู่ระบบบริการของโรงพยาบาล
ณ ที่นคี้ วรมีบริการส่งเสริมสุขภาพ และบริการป้องกันปัญหาสุขภาพดังต่อไปนี้
			 - บริการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไป ชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง การประเมินและ
				 คัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น ประเมินภาวะอ้วน ประเมินความเครียด ประเมินพฤติกรรมเสี่ยง
			 - บริการให้ความรู้และค�ำแนะน�ำเรื่องสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชน รวมทั้งมีเอกสาร หนังสือ แผ่นพับ นิตยสาร วารสาร
				 และสื่อส�ำหรับวัยรุ่นอื่น และหากมีความพร้อม ควรมีโทรทัศน์ VDO/VCD คอมพิวเตอร์พร้อม internet
			 - บริการให้การปรึกษาด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ บริการให้การปรึกษาแก่ พ่อแม่ ผูป้ กครอง การปรึกษา
				 วัยรุ่นพร้อมครอบครัว รวมทั้งบริการ voluntary counseling and testing (VCT) มีทั้งแบบตัวต่อตัว แบบกลุ่ม
				 และทางโทรศัพท์ บริการส่งเสริมสุขภาพ (เช่น การตรวจร่างกายพื้นฐานทั่วไป การตรวจการตั้งครรภ์ ให้บริการ
				 คุมก�ำเนิดต่างๆ เป็นต้น (ดูรายละเอียดได้จากคู่มือมาตรฐานฯ)
			 - บริการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูปัญหาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น บริการวางแผนครอบครัว การให้
				 ค�ำแนะน�ำการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น
			 - บริการส่งต่อไปยังคลินกิ อื่น หรือ ส่งต่อไปรับการดูแลทางการแพทย์และทางสังคมนอกโรงพยาบาลตามสภาพ
				 ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการวัยรุ่น รวมทั้งการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง
รูปที่ 2 - 4 บริการสุขภาพที่ คลินกิ วัยรุ่น “Love Care Station” รพ.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

				 ในกรณีที่ “คลินกิ วัยรุ่น” มีแพทย์ประจ�ำ การให้บริการแบบ One Stop Service อาจเกิดขึ้นได้ เป็นบริการที่
			 ครอบคลุมบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และดูแลรักษาเบ็ดเสร็จภายในคลินกิ เดียว
• วันและเวลาให้บริการ วันและเวลาให้บริการของ “คลินกิ วัยรุ่น” อาจเริ่มต้นด้วยการก�ำหนดวันและเวลาที่มีความ
เป็นไปได้และความพร้อมของโรงพยาบาล บางโรงพยาบาลเริ่มจากเปิดให้บริการเพียงสัปดาห์ละหนึง่ วันเฉพาะในเวลาราชการ และ
เมื่อมีการเชื่อมต่อบริการกับเครือข่ายมากขึ้นก็ขยายวันและเวลาให้บริการมากขึ้น แต่เนื่องจากวัยรุ่นส่วนมากต้องการบริการ
นอกเวลาราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาช่วงพักเที่ยง และหลังเลิกเรียนตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ดังนัน้ โรงพยาบาล
บางแห่งจึงเปิด “คลินกิ วัยรุ่น” เพียงบางวันและให้บริการหลังเวลาราชการด้วย บางแห่งใช้วิธีเปิดบริการนอกเวลาราชการเฉพาะ
การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์
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• กิจกรรมปรับปรุงระบบบริการสุขภาพ ในภาพรวมโรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังมีระบบบริการสุขภาพที่อาจไม่เอื้อและ
ยังเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการของวัยรุ่นและเยาวชน การท�ำให้กลุ่มเป้าหมายนี้เข้าถึงและใช้บริการจึงมีค�ำถามหลักที่ทีมงาน
ของโรงพยาบาลต้องตอบให้ได้ว่า ปัจจุบันระบบบริการสุขภาพที่มีอยู่เป็นอย่างไร จะปรับปรุงระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
มีความเป็นมิตร และตอบสนองความต้องการของวัยรุน่ ได้อย่างไรบ้าง โดยใช้ขอ้ มูลจากกิจกรรมจัดเตรียมข้อมูล เป็นแนวทางในการ
ปรับระบบบริการสุขภาพ ส�ำหรับประเด็นหลักที่ควรมีการปรับระบบบริการของโรงพยาบาล คือ
			 - การลดขั้นตอนบริการและช่องทางพิเศษ การตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของวัยรุ่นที่มีปัญหาด้าน
				 อนามัยการเจริญพันธุ์ ที่มีความอ่อนไหวทางสังคมมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ระบบบริการต้องเอื้อให้วัยรุ่นเหล่านัน้
				 เข้าถึงบริการและได้รับบริการ และการดูแลด้วยความรวดเร็ว ภาพพจน์วัยรุ่นไม่เสียหาย ผู้รับผิดชอบต้องก�ำหนด
				 ให้ชัดเจนว่า ขั้นตอนบริการเป็นอย่างไร มีช่องทางพิเศษหรือไม่ หากมีช่องทางพิเศษเป็นอย่างไร จึงควรเขียน
				 ขั้นตอนบริการ (flowchart) ใหม่ให้มีความเป็นมิตรอย่างชัดเจนว่าดีกว่า หรือเป็นมิตรส�ำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
				 มากกว่าระบบบริการเดิมอย่างไร โดยเขียนตั้งแต่จุดแรกรับบริการ จนสิ้นสุดการรับบริการ ซึ่งอาจไปเกี่ยวข้องกับ
				 คลินกิ ต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา ดูแล และฟื้นฟู รวมทั้งการส่งต่อเครือข่าย
				 บริการสุขภาพและสังคม การเขียนขั้นตอนบริการนี้เพื่อสื่อสารกับทีมผู้ให้บริการ และคลินิกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
				 ในโรงพยาบาล
รูปที่ 2 - 5 ขั้นตอนบริการ “คลินกิ วัยรุ่น” รพ.รามาธิบดี กทม.
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รูปที 2 - 6 ขั้นตอนบริการ “คลินกิ วัยใส” รพ.วาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ผู้รับบริการวัยเรียนวัยรุ่นอายุ 10 - 24 ปี
Walk in / Refer / Hot line
คลินิกวัยใส/วัยเรียน/วัยรุ่น

ให้คำ�ปรึกษา/แนะนำ�/ส่ง
เสริมสุขภาพตามที่ผู้รับบริการ
ต้องการ

ประเมินปัญหา / คัดกรอง
ไม่พบ

พบ
พบปัญหา

ให้คำ�ปรึกษา/แนะนำ�/ส่ง
เสริมสุขภาพตามที่
ผู้รับบริการต้องการ

D/C

แก้ไขปัญหา

- ความเครียด/ซึมเศร้า
/ฆ่าตัวตาย
- ตั้งครรภ์
- ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- แท้ง
- ยาเสพติด/สุรา/บุหรี่
ดูแลตามมาตรฐาน
D/C
F/ U ติดตามโดยศูนย์บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
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- งานสุขภาพจิต
- งาน OSCC
- งานโรคเอดส์
- งานยาเสพติด
- คลินิกให้คำ�ปรึกษา
- งาน ANC
- ส่งต่อเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

(สถานบริการที่เป็นมิตรสำ�หรับวัยรุ่นและเยาวชน)

				
				
				

ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ ผู้รับบริการมีสิทธิที่จะได้รับบริการที่มีความเป็นส่วนตัว และรักษา
ความลับไม่ว่าบริการนัน้ จะเป็นเพียงการให้ข้อมูลความรู้ การให้การปรึกษา หรือบริการอนามัยการเจริญพันธุ์อื่นๆ
เพราะการละเลยหรือไม่ให้ความส�ำคัญกับการรักษาความเป็นส่วนตัว และรักษาความลับ จะส่งผลต่อการมารับ
บริการทั้งผู้รับบริการรายใหม่และรายเก่า
รูปที่ 2-7 “คลินกิ วัยรุ่น” Teen Center รพ.ฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

				
				
				
				
				
				

การส่งต่อบริการ การจัดการบริการสุขภาพมีความจ�ำเป็นที่ต้องให้ประชาชนได้รับบริการที่ครอบคลุม เหมาะสม
และมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อให้วัยรุ่นได้รับการดูแลรักษาและมีการรับส่งต่อกลับที่ถูกต้องด้วยความปลอดภัย
ไม่เกิดปัญหาตามมา ดังนัน้ การจัดระบบส่งต่อผู้รับบริการเมื่อเกินศักยภาพของ “คลินกิ วัยรุ่น” และการส่งกลับ
เพื่อการดูแลต่อเนื่อง จ�ำเป็นต้องมีการวางระบบเชื่อมโยงกันระหว่างคลินกิ ในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล
ผู้รับผิดชอบหลักจึงควรจัดท�ำแนวทางในการรับ-ส่งต่อผู้รับบริการวัยรุ่นไปรับการดูแลทางการแพทย์ หรือการดูแล
ทางสังคม จากหน่วยงาน/สถานบริการเครือข่าย และชี้แจงทีมผู้ให้บริการ และกลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ทราบ
เรื่อง การรับ-ส่งต่อบริการกับสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ หรือสถานบริการอื่น ๆ

2.2 การด�ำเนินงานตามแผนงานและโครงการ การด�ำเนินงานตามแผนมักเกี่ยวข้องกับบุคลากรจากหลายกลุ่ม/
ฝ่าย ดังนัน้ การประสานการท�ำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันเป็นเรื่องส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับผิดชอบกิจกรรมเชิงรุกและผู้
ให้บริการที่ “คลินกิ วัยรุ่น” ต้องมีการประสานงานและเชื่อมโยงการท�ำงานกันตลอดเวลา
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2.3 การประชาสัมพันธ์ ควรก�ำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์บริการและสื่อสารให้ทราบว่า มีบริการแก่วัยรุ่นและ
เยาวชนในสถานที่ต่างๆ เช่น สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานบันเทิง ชุมชน และแหล่งรวมวัยรุ่นอื่นๆ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่
เกี่ยวข้อง เช่น พ่อแม่/ผู้ปกครอง ครู/อาจารย์ ผู้นำ� ชุมชน แกนน�ำวัยรุ่น สื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์มีหลากหลาย เช่น เสียงตามสาย วิทยุ
ชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การประชุม และการอบรมที่เกี่ยวข้อง Website ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่คั่นหนังสือ/นามบัตร แผ่นพับ และ
โปสเตอร์ เป็นต้น
รูปที่ 2 - 8 ประชาสัมพันธ์บริการคลินกิ วัยรุ่น “Teen Center” รพ.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

รูปที่ 2 - 9 แผ่นพับประชาสัมพันธ์บริการ รพ.วาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
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(สถานบริการที่เป็นมิตรสำ�หรับวัยรุ่นและเยาวชน)

รูปที่ 2 - 10 บัตรประชาสัมพันธ์บริการ รพ.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

		 2.4 กิจกรรมเชิงรุก การท�ำให้วัยรุ่นเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพนัน้ เป็นความท้าทาย เพราะมีวัยรุ่นจ�ำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ว่า
ตนเองมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ดังนัน้ ผู้ให้บริการไม่ควรคาดหวังให้วัยรุ่นเดินมารับบริการเอง แต่ผู้ให้
บริการต้องเน้นการท�ำงานเชิงรุกทั้งภายในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล เพื่อท�ำให้วัยรุ่นและเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบเข้าถึง
และใช้บริการ ผู้ให้บริการจึงจ�ำเป็นต้องวางแผนจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อเข้าให้ถึงวัยรุ่นและเยาวชนที่หลากหลายกลุ่ม
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
			 - สนับสนุนและเชื่อมโยงบริการกับการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน หรือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
				 ของโรงเรียน เพื่อส่งต่อบริการมายังโรงพยาบาล
			 - ส่งเสริมและเชื่อมโยงการบริการสุขภาพเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพเบื้องต้น กับแกนน�ำนักเรียน แกนน�ำเยาวชน
				 ในชุมชน สถานประกอบการ สถานบริการสาธารณสุข เทศบาล และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ
			 - พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแกนน�ำวัยรุ่น/เยาวชน จากสถานศึกษาระดับต่างๆ สถานประกอบการ หรือ
				 ชุมชน เพื่อให้สามารถให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำแก่เพื่อน ส่งต่อบริการ และเชื่อมโยงเป็นระบบบริการ
			 - จัดหน่วยเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สถานที่ที่วัยรุ่นชอบรวมกลุ่มกัน
				 และอื่นๆ
			 - จัดกิจกรรมเชิงรุกในโรงพยาบาล โดยการรวมกลุ่มวัยรุ่นที่สนใจเรื่องเพศ/ความรัก/ความสวยงาม อื่นๆ มาแลก
				 เปลี่ยนความคิดเห็น ประเมินความเสี่ยง และให้ความรู้ ณ “คลินกิ วัยรุ่น”
			 - สร้างเครือข่ายวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศให้มีกิจกรรมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เช่น กลุ่ม
				 เพศที่สาม กลุ่มนักเรียนที่หนีเรียน
			 - พัฒนาเครือข่ายคนท�ำงานเรื่องวัยรุ่นทั้งภาครัฐ เช่น สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน พัฒนาสังคมและความมั่นคง
				 ของมนุษย์จังหวัดและอ�ำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย
				 มหาวิทยาลัย องค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น และสถานประกอบการ เป็นต้น รวมทั้งภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อจัดระบบ
				 รับ-ส่งต่อบริการ และประสานความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ
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-

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านช่องทางหลากหลาย
ผลักดันและเชื่อมประสานสู่แผนงานกิจกรรมของชุมชน/อปท. และเครือข่าย
จัดท�ำ Website เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการให้ค�ำแนะน�ำและการปรึกษา
จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันส�ำคัญเพื่อให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ การปรึกษา และประชาสัมพันธ์บริการ
ฯลฯ
รูปที 2 - 11 การจัดกิจกรรมเชิงรุก “อบรมแกนน�ำวัยรุ่น” รพ.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

		 2.5 การติดตามและประเมินผล(7) “คลินกิ วัยรุ่น” ต้องมีระบบการบันทึกข้อมูลที่ครอบคลุมกิจกรรมและการให้บริการที่มี
อยู่ทั้งบริการเชิงรุกและเชิงรับ (ดูตัวอย่าง ระเบียนและรายงานการให้บริการ “คลินกิ วัยรุ่น” ในภาคผนวก) รวมทั้งกิจกรรมให้
ความรู้และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ท�ำร่วมกับภาคีและเครือข่าย ควรมีการติดตามความก้าวหน้าและสรุปข้อมูลตัวเลขทุกเดือน
คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบหลักควรจัดประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการด�ำเนินงาน ความก้าวหน้า ความส�ำเร็จ ปัญหาอุปสรรค
สรุปบทเรียนเพื่อเสนอผู้บริหารอย่างน้อยทุก 3 - 4 เดือน เพื่อข้อเสนอแนะแนวทางการปรับกิจกรรม/โครงการ และการสนับสนุน
เชิงนโยบาย
		 ส�ำหรับข้อมูลประชากร สุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ส�ำคัญที่โรงพยาบาลควรมีเพื่อวางแผนงานโครงการ ติดตาม
และประเมินผล ดังตัวอย่างต่อไปนี้
• จ�ำนวนประชากรวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10 - 24 ปี แยกตามเพศ และกลุ่มอายุ
• จ�ำนวนผู้รับบริการวัยรุ่น แยกตามกลุ่มอายุ เพศ และประเภทของบริการ
• จ�ำนวนและร้อยละของวัยรุ่นอายุ 10 - 19 ปี ที่มาคลอดบุตร
• อัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี 1,000 คน
• จ�ำนวนและร้อยละของแม่วัยรุ่นอายุต�่ำกว่า 20 ปี มาฝากครรภ์
• จ�ำนวนและร้อยละการป่วยโรคเอดส์ของวัยรุ่นอายุต�่ำกว่า 20 ปี
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•
•
•
•
			
•
•

จ�ำนวนและร้อยละการป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี ต่อประชากร 100,000 คน
จ�ำนวนและร้อยละของหญิงอายุต�่ำกว่า 20 ปี แท้งบุตร (รวมท�ำแท้งและแท้งเอง)
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวัยรุ่น
ร้อยละความพึงพอใจ และความคิดเห็นในการปรับปรุงบริการและการด�ำเนินงานจากเครือข่าย ผู้น�ำชุมชน ผู้ปกครอง
แกนน�ำวัยรุ่น
ร้อยละการเข้าถึงบริการและการใช้บริการของวัยรุ่นนอกโรงพยาบาล
บทเรียนและปัจจัยสู่ความส�ำเร็จการด�ำเนินงาน

		 รูปธรรมแนวทางการด�ำเนินงานในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 นี้ สามารถศึกษาข้อมูลจากเรื่องเล่าของโรงพยาบาลต่างๆ
ในภาคผนวก หัวข้อตัวอย่าง รายละเอียดการด�ำเนินงาน “คลินกิ วัยรุ่น”

3. ระยะประเมินตนเอง(8)

		 เมื่อทีมงานด�ำเนินงานตามกิจกรรมและแผนงานโครงการไประยะหนึง่ ทีมผู้ให้บริการ “คลินกิ วัยรุ่น” และคณะกรรมการ
ภายในโรงพยาบาล ควรร่วมกันประเมินตนเองโดยใช้ “มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน” (สามารถ
Download ได้จาก http://rh.anamai.moph.go.th/) เป็นเครื่องมือ เพื่อน�ำประเด็นที่ยังเป็นส่วนขาดไปปรับปรุงคุณภาพบริการ และเมื่อ
พร้อมแล้วโรงพยาบาลสามารถเสนอขอรับการประเมินและรับรองมาตรฐานจากกรมอนามัย ผ่านทางส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
และศูนย์อนามัยเขตในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป ในขณะที่โรงพยาบาลบางแห่งใช้มาตรฐานดังกล่าวประเมินตนเองตั้งแต่เริ่มด�ำเนินงาน
ในระยะที่ 1
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ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
จากประสบการณ์ของโรงพยาบาลหลายแห่งพบว่าปัจจัยสู่ความก้าวหน้า หรือบางแห่งเรียกว่า เป็นความส�ำเร็จระดับหนึง่ นัน้
เป็นผลมาจากปัจจัยเหล่านี้ คือ
•
•
•
•
•
•
•
		
•
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ทีมงาน หรือคณะท�ำงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เข้มแข็ง และท�ำงานเป็นทีมได้
ผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ มีความเป็นมิตรกับวัยรุ่น
นโยบายของผู้บริหารที่สนับสนุนและเปิดกว้างในการพัฒนา
โรงพยาบาลมีความพร้อมต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพส�ำหรับวัยรุ่น
การมีระบบงานบริการที่เป็น one stop service อยู่แล้ว ที่เอื้อต่อการให้บริการ และการท�ำงานเพื่อวัยรุ่น
การมีระบบการส่งต่อที่มีการเชื่อมโยงกับเครือข่าย
สัมพันธภาพและความสัมพันธ์เชิงสังคมที่ดี ความร่วมมือและการประสานงานที่ดีระหว่างเครือข่าย เช่น โรงเรียน ผู้ปกครอง
อสม. และผู้นำ� ชุมชน
แกนน�ำวัยรุ่นเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส�ำคัญต่อการเข้าถึงบริการของวัยรุ่น

(สถานบริการที่เป็นมิตรสำ�หรับวัยรุ่นและเยาวชน)

สรุป
การท�ำให้วัยรุ่นเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพตามความเหมาะสม เป็นบทบาทและความรับผิดชอบของโรงพยาบาล และผู้ให้
บริการที่จะต้องส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูประชากรวัยรุ่นและเยาวชนเพื่อตอบสนองสิทธิของเขาเหล่านัน้ ที่มีสิทธิไม่ได้
ด้อยไปกว่าประชากรกลุ่มอายุอื่น แม้ว่า “คลินกิ วัยรุ่น” ไม่ใช่ค�ำตอบทั้งหมดของการป้องกันปัญหาสุขภาพของวัยรุ่น เพราะยังมี
ตัวก�ำหนดพฤติกรรมของวัยรุ่นอีกหลายประการที่ต้องได้รับการพัฒนา เช่น ครอบครัว เพื่อน สื่อ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม “คลินกิ
วัยรุ่น” จะมีบทบาทเป็นอย่างมากในการป้องกันปัญหาสุขภาพของวัยรุ่น ส�ำหรับวัยรุ่นปกติก็ส่งเสริมดูแลให้ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง วัย
รุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงก็ดูแลให้เป็นปกติ ดังนัน้ คลินกิ จึงมีส่วนเป็นอย่างมากต่อการป้องกันไม่ให้ปัญหาสุขภาพและอนามัยการเจริญ
พันธุ์ทวีความรุนแรงมากขึ้น หรือช่วยให้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ไม่สูงขึ้นและลดลงในที่สุด
การจัด “คลินกิ วัยรุ่น” จึงไม่ใช่เรื่องยาก หลักการและวิธีการไม่ต่างจากการจัดคลินกิ อื่นๆ ที่ให้ความส�ำคัญกับการเตรียม
ความพร้อมภายใน การพัฒนาคุณภาพบริการที่ต้องค�ำนึงถึงความต้องการและวิถีชีวิตของวัยรุ่น ต้องให้ความส�ำคัญมากเป็นพิเศษ
กับผู้ให้บริการที่เป็นมิตร ระบบบริการและการส่งต่อต้องรักษาความลับ ความเป็นส่วนตัว ความเป็นสัดส่วน การจัดบริการต้องมี
ทั้งกิจกรรมเชิงรุกและเชิงรับ การท�ำงานร่วมกับภาคีและเครือข่ายที่ต้องเชื่อมโยงบริการกับชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ
และสถานที่อื่นๆ รวมทั้งมีระบบติดตามและประเมินผลการท�ำงาน
การด�ำเนินงานดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปตามแนวทาง “มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส�ำหรับวัยรุ่นและเยาวชน”
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือส�ำหรับโรงพยาบาลใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา “คลินกิ วัยรุ่น” เป็นเครื่องมือส�ำหรับโรงพยาบาลใช้
ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการส�ำหรับวัยรุ่นและเยาวชน จึงเป็นเครื่องมือหรือกลไกหนึง่ ของระบบการประเมิน และ
รับรองมาตรฐาน โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพตามความเหมาะสม มาตรฐานนี้มี
4 องค์ประกอบคือ การบริหารจัดการ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการสร้างความต้องการในการใช้บริการ บริการที่ครอบคลุม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และระบบบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อวัยรุ่นและเยาวชน
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ภาคผนวก
ตัวอย่าง การด�ำเนินงาน “คลินกิ วัยรุ่น”
คลินกิ วัยรุ่น รพ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
เล่าโดย พนิษฐ์  โชคอนุวัฒน์
โรงพยาบาลราษีไศล เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง เริ่มต้นจากปี 2553 โดยเริ่มจากปัญหาเด็กน�้ำหนักตัวน้อยเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ ทั้งๆ ที่เป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว พอมาดูข้อมูลก็เห็นว่า เด็กน�ำ้ หนักน้อยส่วนใหญ่มาจากแม่วัยรุ่น แล้วเรา
จะท�ำอย่างไรดี ก็เลยท�ำโครงการใน teenage pregnancy โดยมองว่าจากการที่พื้นที่มีโรงเรียนสังกัดอาชีวะศึกษา จึงท�ำให้ปัญหานี้
เพิ่มมากขึ้น จึงเริ่มไปอบรมให้ความรู้ในเรื่องของเพศศึกษา การวางแผนครอบครัว การคุมก�ำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ
พอเด็กมีความรู้แล้วก็ยังเกิดปัญหาขึ้นอีก พอเกิดปัญหาเค้าก็ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหน อย่างไร ท�ำให้ปลายทางไม่มี เพราะถ้ามา
โรงพยาบาลก็จะใส่ชุดนักเรียนมา ก็จะถูกถามว่ามาท�ำไม ส่วนใหญ่เด็กก็ไม่กล้าตอบ ก็จะมีเด็กที่กล้าตอบบ้างแต่มีน้อย ต่อมา
ก็เลยท�ำเรื่องการอบรมแกนน�ำวัยรุ่นขึ้น ต่อมาเจอ case สะท้อนใจ คือเด็กหญิง อายุ 13 ปี ท้อง 6 เดือน สามีอายุ 12 ปี อาศัย
อยู่กับตายาย ไปโรงเรียนไม่สม�่ำเสมอ มาฝากท้องที่คลินกิ ไม่สม�่ำเสมอ ถึงวันนัดก็ไม่มาตามนัด เจ้าหน้าที่จึงโทรตาม พอถามว่า
หนูอยู่ไหน เค้าก็ตอบว่ามาเที่ยวงานกาชาด มาหาเงินใช้ แล้วก็ถามกลับไปว่าได้เงินมั้ย เค้าก็ตอบว่าได้บ้างเล็กน้อย บางคนก็ให้
ฟรีๆ จากข้อมูลตรงนี้เป็นปัญหาอย่างหนึง่ ที่เราเจอ ก็เลยมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการเปิดคลินกิ วัยรุ่น โดยหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
พบว่ามีที่จังหวัดขอนแก่นและที่ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบล มีการจัดตั้งคลินกิ วัยรุ่น ก็เลยหาเครือข่ายเข้ามา โดยเสนอต่อกรรมการบริหาร
ซึ่งฝ่ายต่างๆ ต้องรับรู้ว่าต้องท�ำอย่างไร เริ่มจากการเตรียมบุคลากร หาเครือข่ายการส่งต่อ อบรมผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
เริ่มต้นอย่างไร “เราเป็นมวยวัด ไม่มีอไรเลย” เริ่มจากเรียนรู้จากรูปแบบโรงพยาบาลอื่นๆ ประสานและรวมพลังคน
ภายใน เชื่อมโยงต่อยอดบริการที่มีอยู่ และหาภาคีเครือข่ายและวัยรุ่นมามีส่วนร่วม เน้นกิจกรรมเชิงรุก บทบาทของโรงพยาบาล
เป็นจุดบริการ โดยเริ่มจากตัวเรา (งานเวชปฏิบัติ) เราเป็นคนดึง แล้วน�ำฝ่ายอื่นๆ มาช่วยแก้ไข เริ่มเปิดคลินกิ โดยไม่คิดอะไรมาก
ตั้งชื่อ คลินกิ เพื่อนใจวัยรุ่น โดยเปิดให้บริการ มีสูติแพทย์ และนิติกร ร่วมด�ำเนินงาน และท�ำข้อตกลงร่วมกันคือ ถ้าวัยรุ่นมารับ
บริการให้บอกว่า ต้องการปรึกษาหมอตี๋ (คุณพนิษฐ์) แล้วให้ส่งต่อหาคลินกิ เพื่อนใจวัยรุ่นได้เลยไม่ต้องถามต่อ
สิ่งที่คาดหวัง เพิ่มศักยภาพของการให้บริการ เช่น สามารถตรวจรักษาโรคที่ผิดปกติ สิว น�้ำหนักเกิน เครียด อนามัย
การเจริญพันธุ์ อยากเป็นที่พักพิงทางใจ เป็นแหล่งความรู้ส�ำหรับเด็ก พัฒนาตัวเองในการส่งต่อ มีการท�ำงานร่วมกับส�ำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ บ้านพักฉุกเฉิน ส่งต่อเครือข่าย รับคุมก�ำเนิดคุมก�ำเนิดเพื่อยืดอายุ
การตั้งครรภ์
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คลินกิ วัยรุ่น รพ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
เล่าโดย สุจิรา แก้วสมุทร
โรงพยาบาลตาลสุม เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีการด�ำเนินงานคลินกิ วัยรุ่นในโรงพยาบาล โดยเริ่มท�ำจากใจ ไม่มี
งบประมาณ เริ่มจากการที่เรามองว่าท�ำไมถึงมีคลินกิ เบาหวาน ความดัน ไม่มีคลีนกิ วัยรุ่นเลย จะท�ำอย่างไรดี ก็เลยเริ่มจากการ
เข้าไปพูดกับผู้บริหาร ซึ่งมีอายุ 27 ปี ท�ำให้เข้าใจงานวัยรุ่น เรามีข้อดีคือ มีต้นทุนจากการเป็นวิทยากรสอนเพศศึกษารอบด้าน
ต้องยอมรับว่าท�ำงานกับผูใ้ หญ่และวัยรุน่ ต่างกันมาก เริม่ แรกท�ำจากภายในโดยการตัง้ รับ คือ เด็กเข้ามาหาเราแล้วไปสอนเพศศึกษา
ซึ่งมีจุดขายคือ ท�ำอย่างไรจะหุ่นดีหุ่นสวย ให้บริการสุขภาพเรื่องความสวยงาม เปิดโอกาสให้ใช้โทรศัพท์เพื่อรับค�ำปรึกษา โดยการ
แจกเบอร์โทร เปิดเวปไซต์ เพื่อให้น้องๆ กล้าติดต่อเรา ก่อนน�ำเสนอสินค้า มีการลงพื้นที่ก่อน ท�ำให้เราเห็นข้อมูลว่า เด็กท้อง
ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับตายาย ขอยกตัวอย่างดังนี้ มีเด็กวัยรุ่นที่อาศัยอยู่กับตายาย ท้อง แล้วติดเชื้อ พยายามท�ำแท้งแต่ไม่ส�ำเร็จ
ท�ำให้เด็กเป็น hydrocephalus ท�ำให้เป็นการจุดประกายในการเปิดคลินกิ วัยรุ่นในโรงพยาบาล ต่อมามีน้องๆ โทรมาปรึกษาเป็น
ระยะๆ ท�ำให้เกิดปัญหาเนื่องจากท�ำงานหลายอย่างไม่ว่างรับสาย ก็เลยหาแนวทางแก้ไขโดยให้ฝากข้อความไว้แล้วโทรกลับหา
case การเปิดคลินกิ วัยรุ่น ปัญหาคืองานมาก เวลาน้อย เปิดบริการวันจันทร์ เวลา 13.00น.-16.00น. กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กวัยรุ่น
10-24 ปี ในเขตอ�ำเภอตาลสุม มีการท�ำงานเชิงรุกโดย เริ่มเข้าในสถานศึกษาและชุมชน มีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมูบ่ า้ นทีเ่ ข็มแข็ง โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นเข้ามาร่วมเรียนรูว้ ธิ กี ารป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการสวม
ถุงยางที่ถูกต้อง และทุกคนต้องมีถุงยางอนามัยแจก เนื่องจากอ�ำเภอตาลสุมไม่มี 7-Eleven ในการท�ำงานกับวัยรุ่น เราไม่ใช้ค�ำ
แทนตัวว่าเป็นหมอ เราใช้ค�ำแทนตัวว่าพี่ ท�ำตัวให้เข้ากับวัยรุ่นได้ วัยรุ่นพูดอะไรก็ท�ำเสมือนรู้และเข้าใจ มีการให้ความรู้โดยสอน
เพศศึกษา การสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับผู้ปกครอง มีสาย hot line ให้ค�ำปรึกษาโดยสลับกันอยู่คลินกิ มีนามบัตรแจก
รณรงค์จัดกิจกรรมงาน event ต่างๆ ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จคือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ฝากถึงเพื่อนๆ ที่จะเริ่มท�ำคลินกิ วัยรุ่น ถ้าเราจะเริ่ม
ให้เริ่มที่ใจก่อน ไม่ต้องกลัวปัญหาโน่นนี่ ถ้าเรามองเห็นว่าลูกหลานเราเป็นวัยรุ่นโตขึ้นมาก็ไม่มีคุณภาพ ถ้าเราไม่ให้วัคซีนวัยรุ่นใน
ตอนนี้แล้วเราจะให้ตอนไหน จะรอจนถึง 60 ปี เชียวหรือ
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(สถานบริการที่เป็นมิตรสำ�หรับวัยรุ่นและเยาวชน)

Teen Center ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.อุบลราชธานี
เล่าโดย สุกานดา แก้วล้อมบึง
คลินกิ ทีนเซ็นเตอร์ ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี มีการด�ำเนินงานคลินกิ วัยรุ่นมาตั้งแต่ปี 2549 โดยเริ่มจากคุณหมอบวร
แมลงภู่ทอง มาคุยและตั้งค�ำถามกับเราว่า “เราจะจัดบริการอย่างไรให้กับวัยรุ่นของเรา” จากค�ำถามนัน้ เอง ทางทีมงานจึงได้
มีแนวคิดที่จะตั้งคลินกิ วัยรุ่นโดยเริ่มจากการส�ำรวจปัญหาและความต้องการจากวัยรุ่นในพื้นที่ใกล้ๆ (ที่ตั้งของเราใกล้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร) รวมทั้งชื่อคลินกิ ของเราด้วย
ที่ตั้งของเราครั้งแรกจัดตั้งที่ห้องเล็กๆ ในห้องคลอด ให้บริการโดยพยาบาลห้องคลอดที่ขึ้นเวรแต่ละวันโดยให้บริการตลอด
24 ชั่วโมงทั้งที่คลินกิ และทางสายด่วน บริการส่วนใหญ่จะเป็นให้ค�ำปรึกษาตามที่วัยรุ่นต้องการเช่นปัญหาความรัก ท้อง เป็นต้น
บริการทุกอย่างของเราเน้นเลยว่า “ฟรี” แต่ผู้มารับบริการก็มีไม่มากนัก แต่เรายังไม่หยุดพัฒนาโดยเรามีแนวคิดที่ว่า “วัยรุ่น
ย่อมเข้าใจวัยรุ่น” และคนที่ใกล้ชิดวัยรุ่นมากที่สุด คือ เพื่อน เราจึงมีการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นของแกนน�ำวัยรุ่น เช่น
เพศศึกษา การให้คำ� ปรึกษา ยาเสพติด โรงเรียนแรกที่เราเลือก คือ โรงเรียนวารินช�ำราบ จากนัน้ ผู้รับบริการของเราก็เพิ่มมากขึ้น
จากการบอกต่อของแกนน�ำที่เราสร้างขึ้นมา
จากนัน้ ในปี 2551 เราได้เข้าร่วมโครงการ วัยเรียน วัยใส อนามัยดี๊ดี ของส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เราก็ได้สร้างเครือข่าย
การท�ำงานและขยายแกนน�ำเพิ่มอีก 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนนารีนกุ ูล โรงเรียนลือค�ำหาญวารินช�ำราบ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
และไม่ลืมโรงเรียนเดิมของเรา นอกจากเราจะมีการอบรมให้ความรู้แล้วยังมีการสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินการ มีการ
ติดตามเป็นระยะ ผู้รับบริการก็เริ่มรู้จักเราเพิ่มมากขึ้น บางครั้งมาจากต่างจังหวัดเลยทีเดียวโดยคลินกิ ทีนเซ็นเตอร์ฯ จะได้รับการ
กล่าวขานในเรื่อง “การท�ำแท้ง” ซึ่งท�ำให้เรางงและรู้สึกท้อใจในการท�ำงานมาก แต่หลังจากที่เค้าได้มาพูดคุยกับเราเค้าก็เข้าใจ
ว่าเรา “ให้ค�ำปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อม” และสโลแกนของเราก็เริ่มติดหูมากขึ้น “ทีนเซ็นเตอร์ เพื่อนแท้วัยทีน” จากการ
ประชาสัมพันธ์ของแกนน�ำวัยรุ่น
ในปี 2552 เรามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่เป็นกลุ่มวัย คลินกิ เราสังกัดกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ผู้ให้บริการเป็นพยาบาล
เหมือนเดิม และเรามีการย้ายที่ตั้งหลายๆครั้งท�ำให้วัยรุ่นของเรามาใช้บริการลดน้อยลง แต่ก็เหมือนสวรรค์ยังให้โอกาสเราได้ดูแล
วัยรุ่นโดยเราได้ร่วมกับองค์กร PATH ท�ำโครงการ Love care station (ตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) ท�ำให้น้องๆ ได้รู้จัก
และกลับมาใช้บริการเรามากขึ้น (แอบให้การประชาสัมพันธ์ของ PATH)
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ ได้แก่ ผู้บริหารให้ความส�ำคัญ มีเครือข่ายดี มีแกนน�ำที่น่ารัก โอกาสดีๆ ที่หน่วยงานต่างมอบให้
การประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง การท�ำงานเป็นทีม และที่ส�ำคัญที่สุด คือ “ผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ”
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ตัวอย่าง ระเบียนและรายงานการให้บริการ “คลินิกวัยรุ่น”
แบบบันทึกผู้รับบริการให้คำ�ปรึกษา “คลินิกวัยรุ่น”
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
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ตัวอย่าง แบบบันทึกการให้บริการ “คลินิกวัยรุ่น”

รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประจำ�เดือน.....................................

ว/ด/ป

ลำ�ดับที่

เพศ
ชาย

หญิง

ราย
ใหม่

เก่า

ความรู้

BMI (ชั่งน้ำ�หนัก-วัดส่วนสูง)

4 = สัมพันธภาพความรัก

ทดสอบการตั้งครรภ์ Test

ถุงยางอนามัย

ยาเม็ดฉุกเฉิน

ยาเม็ดคุมกำ�เนิด

อื่นๆ

ฟัน

3 = พฤติกรรมทางเพศ

ผิวพรรณ

โภชนาการ

ยาเสพติด

การตั้งครรภ์

การคุมกำ�เนิด
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เพศศึกษา*

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD, เอดส์)

รหัสเพศศึกษา* 1 = พัฒนาการทางเพศ 2 = สุขอนามัยทางเพศ

บริการสุข

(สถานบริการที่เป็นมิตรสำ�หรับวัยรุ่นและเยาวชน)

การให้คำ�ปรึกษา
ขภาพ

สาเหตุ
แหล่งรับมา
แหล่งส่งต่อ
อื่นๆ
เพื่อน
ครอบครัว
การเรียน
สุขภาพทั่วไป
ฆ่าตัวตาย
ยาเสพติด
การตั้งครรภ์
การคุมกำ�เนิด
เพศศึกษา*
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD, เอดส์)
อื่นๆ
วัด EQ
วัดความเครียด
ตรวจความดันโลหิต

7 = บทบาททางเพศ

6 = สังคมและวัฒนธรรม

5 = ทักษะที่จำ�เป็น

การส่งต่อ

วันที่นัด

ผู้ให้บริการ
กิจกรรม
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จำ�นวนผู้รับบริการ “คลินิกวัยรุ่น” รายเดือน
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

จำ�นวนผู้รับบริการ

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

จ�ำแนกตามรายใหม่/เก่า
- รายใหม่
- รายเก่า
รวม
จ�ำแนกตามอายุ
- อายุน้อยกว่า 15 ปี
- อายุ 15 – 19 ปี
- อายุ 20 – 24 ปี
- อายุมากกว่า 24 ปี
รวม
จ�ำแนกตามเพศ
- ชาย
- หญิง
รวม
จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา
- ม.ต้น
- ม.ปลาย/ปวช
- ปวส/อนุปริญญา
- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
รวม
จ�ำแนกตามการท�ำงาน
- ไม่ได้ท�ำงาน/เรียน
- ท�ำงาน
- เรียนและท�ำงาน
- ไม่ได้ท�ำงาน/ไม่ได้เรียน
รวม
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หมายเหตุ

(สถานบริการที่เป็นมิตรสำ�หรับวัยรุ่นและเยาวชน)

จำ�นวนผู้รับบริการ

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

หมายเหตุ

จ�ำนวนครั้งของผู้รับบริการจ�ำแนกตามชนิดของบริการ
- ให้ข้อมูลความรู้
- ค�ำปรึกษา
- บริการสุขภาพพื้นฐาน
และตรวจรักษาเบือ้ งต้น
- บริการอนามัย
การเจริญพันธุ์
- บริการรับ/ส่งต่อ
รวม
จ�ำแนกตามชนิดของข้อมูลความรู้
- ยาเสพติด
- โภชนาการ
/การเจริญเติบโต
- ผิวพรรณ
- เพศและอนามัย
การเจริญพันธุ์
- สุขภาพอื่น ๆ
- ทางโทรศัพท์
- ตัวต่อตัว
- กลุ่ม
รวม
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จำ�นวนผู้รับบริการ

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

จ�ำแนกตามปัญหาหลักของการปรึกษา
- ยาเสพติด
- โภชนาการ
/การเจริญเติบโต
- ผิวพรรณ
- เพศและอนามัย
การเจริญพันธุ์
- การเรียน/อาชีพ/รายได้
- เพื่อน
- ครอบครัว
- ความรัก
- ความรุนแรง
รวม
จ�ำแนกตามชนิดของบริการอนามัยการเจริญพันธุ์
- ตรวจการตั้งครรภ์
- ยาเม็ดคุมก�ำเนิด
- ยาเม็ดคุมก�ำเนิดฉุกเฉิน
- ถุงยางอนามัย
- อื่น ๆ
รวม
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หมายเหตุ

(สถานบริการที่เป็นมิตรสำ�หรับวัยรุ่นและเยาวชน)

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดท�ำแนวทางการประเมินและรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
กับวัยรุ่นและเยาวชน
(วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2553  ณ โรงแรมบ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์สปา จ.สมุทรสงคราม)
วิทยากร
1. นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
2. นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง
3. แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล
4. นางจารุวรรณ จงวนิช

รองอธิบดีกรมอนามัย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ที่ปรึกษาส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

ผู้เข้าประชุม
5. นางสุประภา ถนอมวัฒนันต์
6. นางจ�ำเนียร แตงนารา
7. นางไพลิน ตั้งศรีวงศ์
8. นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย
9. นางกุหลาบทิพย์ เพชรแสนงาม
10. นางสาวเยาวเรศ กาวิลเครือ
11. นางมณฑา พูนศรีพัฒนา
12. นางศิริพร ศรีอินทร์
13. นางธัญรดา เผ่าแสนเมือง
14. นางจันทรศิริ ขูรีรัง
15. นางอมรรัตน์ ศรีโชติ
16. นางอรัญญา ช�ำนาญอักษร
17. นางสาวนรภัคศ์สร นฤภัทรประภาโชติ
18. นายศราวุธ หรีกประโคน
19. นายแพทย์สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์
20. นางศรีสุมาลย์ ศาสตร์สาระ
21. นางกาญจนา สชีวผาสุก
22. นางสมทรง เมฆวิไล
23. เด็กหญิงนิภาพร แซ่กอ
24. เด็กหญิงหทัยภัทร อินทรกัมพร
25. เด็กหญิงชริญญาพร ขูรีรัง
26. นางสาวสุมาลี หวะสุวรรณ
27. นางสาวพันธ์วลี สิทธิณรงค์

ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
รพ.ห้างฉัตร จ.ล�ำปาง
รพ.เถิน จ.ล�ำปาง
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
รพ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
รพ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
รพ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
รพ.ด�ำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี
รพ.สระแก้ว จ.สระแก้ว
รพ.ระยอง จ.ระยอง
ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิสถาบันวิจัยและการพัฒนานโยบาย
ผู้แทนกองทุนสหประชาชาติ
โรงเรียนวัดปรกเจริญ จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดปรกเจริญ จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดปรกเจริญ จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดปรกเจริญ จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ส�ำนักงานโครงการ To be number one กรมสุขภาพจิต
ส�ำนักงานโครงการ To be number one กรมสุขภาพจิต
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28. นางจิราภรณ์ ยาชมภู
				
29. นางจิตรา อ่อนน้อม
				
30. นางล�ำพึง เลิศหิรัญวงศ์
				
31. นางพัชรภรณ์ ภวภูตานนท์
				
32. นางวรรณดี จันทรศิริ
33. นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
34. นางสาวเบ็ญจา ยมสาร
35. นางสาวพิชานันท์ หนูวงษ์
36. แพทย์หญิงกรรณิการ์ บางสายน้อย
37. นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล
38. นางสาวฟารีดา เม๊าะสนิ
39. นางยุพา พูนข�ำ	
40. ดร.ชลิดา เกษประดิษฐ์
41. นางกอบกุล ไพศาลอัชพงษ์
42. นางประกายดาว พรหมประพัฒน์
43. นางสาวจารีรัตน์ ชูตระกูล
44. นางสาวบุษกร แสงแก้ว
45. นางสาวทิพาพรรณ ธูสรานนท์
46. นางปิยะวรรณ์ อินตรา
47. นางศรินทิพย์ ส�ำลี
48. นางมะลิ เฉลิมแก้ว
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(สถานบริการที่เป็นมิตรสำ�หรับวัยรุ่นและเยาวชน)

ส�ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค
ส�ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค
ส�ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค
ส�ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กรมอนามัย
ส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

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

“คลินิกวัยรุ่น”
(สถานบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รสำ � หรั บ วั ย รุ่ น และเยาวชน)

