ผลงานCQI งานห้องคลอด โรงพยาบาลนาโพธิ์
1. ชื่อผลงาน: ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่น
2. คาสาคัญ: ตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่น
3. สรุปผลงานโดยย่อ: พัฒนาการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้าคลอดในวัยรุ่น พบว่าการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นลดลง และการ
ฝังยาคุมในวัยรุ่นมีจ้านวนเพิ่มขึ้น
4. ชื่อและที่อยู่ขององค์กร: งานห้องคลอด โรงพยาบาลนาโพธิ์ อ้าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
5. สมาชิกทีม:
5.1 นางสาวดวงใจ ศิริเดชอุดม ต้าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ หัวหน้าทีม
5.2 นางจ้าปูน โพธิบัติ
ต้าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ สมาชิกทีม
5.3 นางสุกัลยา พริ้วไธสง
ต้าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ สมาชิกทีม
5.4 นางไกรสร เลไธสง
ต้าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สมาชิกทีม
5.5 นางสุพัตรา ศรีปัญญา
ต้าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สมาชิกทีม
5.6 นางสาวกิตติมา กุมขุนทด ต้าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สมาชิกทีม
6. เป้าหมาย
1.เพื่อลดอัตราการการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นที่คลอดในโรงพยาบาล < 10%
2.อัตราการรับบริการฝังยาคุมในวัยรุ่นที่ไม่พร้อม หญิงวัยรุ่นที่คลอด / หลังการแท้งมีเพิ่มขึ้น
7. ปัญหา/สาเหตุโดยย่อ
จากการทบทวนตั้งแต่ปี 2558 - 2561 ที่ผ่านมาพบว่า มีผู้คลอดวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่า 20 ปี มาคลอดใน
โรงพยาบาลนาโพธิ์ 17,20,20, และ 14ราย/ปี จากผู้คลอดจ้านวน 91, 77, 84 และ 60 ราย/ปี คิดเป็น 18.68%,
25.97%, 23.81% และ 23.33 % ตามล้าดับ และมีวัยรุ่นตั้งครรภ์ซ้า ( ครรภ์ที่ 2 )ในปี 2528-2560 จ้านวน 2,3 ,2
และ00 ราย คิดเป็น 11.96%, 15 %, 10% และ 00 % ตามล้าดับ
เจ้าหน้าที่ในแผนกห้องคลอดจึงร่วมกับกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว และร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้า (ครรภ์ที่ 2 ขึ้นไป)ในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี ในเขตอ้าเภอนาโพธิ์ ปรับปรุงแนวทางการดูแล
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น เพื่อลดอัตราการการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นที่คลอดในโรงพยาบาล
8. กิจกรรมการพัฒนา
การวางแผน(Plan)
1. วิเคราะห์ปัญหาการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่น
2. น้าข้อมูลวิชาการใหม่ๆ จากการฝึกอบรมหรือจากเอกสารวิชาการ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทโรงพยาบาล
3. วางแผนการดูแลกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
4. ด้าเนินการตามรูปแบบใหม่

ดาเนินการ(DO)
1.สร้างเครือข่ายในการดูแลและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประสานงานกับงานโรคเอดส์ ทีม
คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลนาโพธิ์ ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ในการให้ความรู้ จัด
กิจกรรมแนะน้านักเรียนในเรื่องทักษะชีวิตด้านเพศศึกษา การคุมก้าเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ที่
เหมาะสม ปลอดภัย แก่ นักเรียนในเขต คปสอ.นาโพธิ์เพื่อการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และมารดาอายุต่้ากว่า 20 ปี
2. มีช่องทางติดต่อกับกลุ่มวัยรุ่น ประชาสัมพันธ์คลินิกวัยรุ่นของโรงพยาบาล เพื่อให้วัยรุ่นมาใช้บริการ การเข้า
มาเรียนรู้ /ปรึกษาที่โรงพยาบาลก่อนที่จะเกิดปัญหาการตั้งครรภ์
3. ประสานงานกับโรงพยาบาลเครือข่ายให้กับมารดาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้รับค้าปรึกษาและได้รับ
การดูแลเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
4. จัดบริการถุงยางอนามัยตู้หยอดเหรียญในจุดที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก เช่น หน้าห้องฉุกเฉิน ป้อมยามแจก
ฟรีที่ห้องจ่ายยาตั้งแต่ 08.30-24.00 น. และห้องฉุกเฉิน 24 ชม.
5. วัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มาฝากครรภ์ และเมื่ออายุครรภ์ 34 สัปดาห์จะให้ทัวร์ห้องคลอดการเตรียมตัว
ก่อนคลอดจะให้ค้าแนะน้าการแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และญาติเรื่องการฝังยาคุมหลังคลอด / หลังแท้งลูก
6. เมื่อหลังคลอดหรืแหลังการแท้งบุตรให้ค้าแนะน้าแก่ผู้คลอดและญาติอีกครั้ง พร้อมกับนัดวัยรุ่นหลังคลอดมา
คลินิกนมแม่และตรวจหลังคลอดหลังจ้าหน่ายกลับบ้าน 2 สัปดาห์ ให้วางแผนครอบครัวโดยการฝังยาคุมฟรี เพื่อ
ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ซ้า
7. ประเมินผลอัตราการการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นที่คลอดในโรงพยาบาล การฝังยาคุมในวัยรุ่นหลังคลอดที่มารับ
บริการที่ห้องคลอดและคลินิกวัยรุ่น
ประเมินผล(Check)
1.วัยรุ่นที่ walk in มาในคลินิกวัยรุ่นที่ต้องการวางแผนครอบครัวกึ่งถาวรคือการฝังยาคุม วัยรุ่นที่คลอดและ
หลังแท้งบุตรมีจ้านวนเพิ่มขึ้น
การประเมินซาและปรับปรุง (ACT)
การด้าเนินงานเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์และการป้องกันซ้า้ ในวัยรุ่นได้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนั้น จะต้องอาศัย
ภาคีเครือข่ายทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่วมมือกัน ที่ส้าคัญคือครอบครัว การให้ข้อมูลของงานห้องคลอดก็ส้าคัญจะต้องให้
ข้อมูลการวางแผนครอบครัวตั้งแต่การมีทัวร์ห้องคลอดแก่วัยรุ่นและญาติอย่างเข้มข้น เมื่อหลังคลอดและหลังการแท้ง
นัดมาตรวจหลังคลอดและเข้าคลินิกนมแม่ 2 สัปดาห์หลังคลอด หลังตรวจเสร็จจากงานห้องคลอด พยาบาลประสาน
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมและน้าวัยรุ่นไปฝังยาทันที
9. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง :
ตารางแสดง อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่คลอดในโรงพยาบาล ตังแต่ปี 2558 – 2561
ตัวชีวัด
เป้าหมาย
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560 ปี 2561

จ้านวนผู้คลอดทั้งหมด
วัยรุ่นที่คลอดในโรงพยาบาล

< 20 %
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%

ราย
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อัตราการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นที่
คลอดในโรงพยาบาล

< 20 %
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ตารางแสดงที่2 อัตราการฝังยาคุมในวัยรุ่นต้องการวางแผนครอบครัว วัยรุ่นที่คลอดและหลังแท้งบุตรในโรงพยาบาล
ตั้งแต่ปี 2558 – 2561
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

อัตราการฝังยาคุมในวัยรุ่น
หลังคลอด +หลังแท้ง
อัตราการฝังยาคุมในวัยรุ่น
หลังแท้ง
ต้องการวางแผนครอบครัว
ไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อน

50 %

ปี 2558
ราย %
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ปี 2559
ราย
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ปี 2560
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10. บทเรียนที่ได้รับ
10.1การด้าเนินงานเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์และการป้องกันซ้้าในวัยรุ่นจะท้าให้ประสบผลส้าเร็จได้
จะต้องอาศัยภาคีเครือข่ายทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่วมมือกัน ที่ส้าคัญคือครอบครัว
10.2 การให้ญาติผู้ใหญ่ สามีของวัยรุ่นมีส่วนเข้ารับฟังการให้ค้าแนะน้าเรื่องการคุมก้าเนิดฝังยาคุม เน้นเรื่อง
การฝังฟรี อาการข้างเคียงน้อย และการที่พยาบาลพาไปฝังยาจะมีส่วนให้ประสบผลส้าเร็จในการด้าเนินงาน
11. การติดต่อกับทีมงาน :
นางดวงใจ ศิริเดชอุดม
โรงพยาบาลนาโพธิ์ อ้าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
โทรศัพท์ 088-5959660
E – mail : tom.duangjai@hotmail.com
12. เลือกประเภทของการส่งผลงาน : คลินิก

แนวทางการดูแลและป้องกันภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด

ระยะที่หนึ่ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่
2 ชั่วโมงหลัง
คลอด

- ผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
การตกเลือดและG3 ขึ้น
ไป ให้ LRI/0.9%NSS
drip 120 cc/hr
- ไม่ให้เบ่งคลอด เมื่อปาก
มดลูกยังเปิดไม่หมด
- เมื่อเข้า Active phase
ให้ NPO และให้ IV
Fluid ทุกราย หากไม่มี
ภาวะเสี่ยงต่อการ
ตกเลือดให้ IVF
เป็น 5%D/N/2 drip
rate 120 cc/hr

- ตามพยาบาล ER
รับเด็ก และ
ให้ synto 10unit
IM ต้นแขน เมื่อ
ไหล่หน้าเด็กคลอด
กรณีมดลูกยังอ่อน
ให้ Add synto 20
unit:
LRI/0.9%NSS
1,000 ml rate 120

- ท้าคลอดรกเมื่อมี

- ตรวจการฉีกขาด
ของแผลฝีเย็บ
และเย็บซ่อม
- แนะน้าหญิงหลัง
คลอดคลึงมดลูก
ทุก 15 นาที
- ให้ถ่ายปัสสาวะ
ทุกครั้งเมื่อปวด
- รายที่มีเลือดออก
เกิน 500 cc. หรือ
ความดันโลหิตต่้า
ให้ LRI 1,000 ml
พร้อมทั้งเจาะ Hct
และรายงานแพทย์

cc/hr

Signs ของรกลอก
ตัว
- สวนUrine ก่อน
ท้าคลอดรก กรณี
รกไม่ลอกตัว
ภายใน 5 นาทีหลัง
ทารกคลอด
- หลังรกคลอดหาก
มดลูกยังหดรัดตัว
ไม่ดี ฉีดยา
Methergin 0.2
mg IV/IM ซ้้าได้
ทุก 4 ช.ม.ไม่เกิน
5 Amp

