การประชุม
คณะทางานขับเคลื่อนงานส่ งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่ นและเยาวชน
เขตสุขภาพที่ 6 ครัง้ ที่ 1 / 2561
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ณ ห้ องประชุมโพทะเล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

วาระการประชุม
“คณะทางานขับเคลื่อนงานส่ งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่ นและเยาวชน เขตสุขภาพที่ 6 ” ครั ง้ ที่ 1/2561
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ.ห้ องประชุมโพทะเล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
วาระที่ 1 ประธานแจ้ งเพื่อทราบ
*** ผลการดาเนินงานกลุ่มวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 6 ปี งบประมาณ 2561
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 2/2560
วาระที่ 3 การจัดประชุม พัฒนาศักยภาพการฝั งคุมกาเนิดให้ กบั พยาบาลวิชาชีพ
โดยนางวริสา คุณากรธารง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ ศูนย์อนามัยที่ 6
วาระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
*** จานวนผู้เข้ าอบรมยาฝั งคุมกาเนิด ในภาพเขตสุขภาพที่ 6
*** การแบ่งทีมเพื่อเข้ ารับการอบรม
*** สถานที่จดั อบรม
*** การเตรี ยมอุปกรณ์
*** วิทยากร
*** การฝึ กปฏิบตั ิหลังอบรม
วาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ

เป้าหมายปี 2561
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ไม่เกิน 1.3
ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน (ปี 2560 = 1.4)
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 40
ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน (ปี 2560 = 42)

ร้อยละตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ไม่เกิน 10
(ปี 2560 = 10)
ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตาม
เกณฑ์และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พงึ ประสงค์
(ปี 2564 วัยรุ่นอายุ 19 ปีมีส่วนสูงเฉลี่ย เพศชาย 175 ซม. เพศหญิง 162 ซม.)

สถานการณ์ที่สาคัญ

KPI ไม่เกิน 40 ต่อพัน

อัตราการคลอดมีชีพในวัยรุน่ อายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน : ปี 2561
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อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2561
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สถานการณ์ที่สาคัญ

KPI ไม่ เกินร้ อยละ 10

ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี : ปี 2561
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ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุน่ อายุ 15-19 ปี เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2561
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ร้อยละของหญิงไทยอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือแท้ง
ที่ได้รบั บริการคุมกาเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่
KPI ร้ อยละ 80
เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2561
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ร้อยละของหญิงไทยอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือแท้ง
ที่ได้รบั บริการคุมกาเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร
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หลักสูตรการอบรมยาฝั งคุมกาเนิดในพยาบาลวิชาชีพ
โดย ดร.เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ศูนย์ อนามัยที่ 6
ตารางการอบรม
08.00 - 08.30 น.
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 09.30 น.
09.30 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.

ลงทะเบียน
Pre-test
สถานการณ์อนามัยเจริญพันธุ์และการตั ้งครรภ์ซ ้าในวัยรุ่น
บรรยาย ยาฝั งคุมกาเนิด อาการข้ างเคียง ข้ อห้ าม และการรักษา
ฝึ กปฏิบตั ิ
- ดูงานคลินิกวางแผนครอบครัว
- ฝึ กปฏิบตั ิภายใต้ การควบคุมกากับของแพทย์ และพยาบาล
16.00 - 16.30 น. อภิปรายปั ญหาที่พบจากการฝึ กปฏิบตั ิ และปิ ดการประชุม
เกณฑ์ การฝึ กปฏิบัติ
1. ก่อนจบผู้เข้ ารับการอบรมต้ องมีประสบการณ์ การฝั งยาคุมกาเนิด 1 หลอด และ 2 หลอด อย่างน้ อย 5 case
และการถอดยาฝั งคุมกาเนิด
2. ระยะเวลาหลังการอบรม 3 เดือน (ฝึ กที่โรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดของตนเอง)

จานวนผู้แจ้ งความประสงค์ เข้ าอบรม ( ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 11 คน
จังหวัดชลบุรี
จานวน 7 คน
จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 5 คน
จังหวัดสระแก้ ว
จานวน 8 คน ****
จังหวัดปราจีนบุรี
จานวน 6 คน
จังหวัดจันทบุรี
จานวน 18 คน ****
จังหวัดระยอง
จานวน 8 คน
จังหวัดตราด
จานวน 4 คน

โรงพยาบาลที่มีความพร้ อมในการจัดอบรม
1. โรงพยาบาลชลบุรี (นพ.ธีระ ศิวดุลย์ )
2. โรงพยาบาลสมุทรปราการ (นพ.ปฏิวัติ วงศ์ งาม)
3. โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ (พญ.พรทิพย์ )
3. โรงพยาบาลวัฒนานคร จ.สระแก้ ว
4. โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ ว
5. โรงพยาบาลพระปกเกล้ า จ.จันทบุรี

รวม 67 คน
การจัดกลุ่มอบรม
1. สระแก้ ว + จันทบุรี = 26 คน
2. ชลบุรี + ตราด + ปราจีน = 17 คน
3. สมุทรปราการ + ฉะเชิงเทรา + ระยอง = 24 คน
*** ปรั บเปลี่ยนได้ ตามมติท่ ปี ระชุม

สถานที่และวันที่ในการจัดอบรม

การประสานขอใช้ สถานที่อบรมและเชิญวิทยากร
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ดาเนินการ
อุปกรณ์ ในการอบรม
-หุ่นจาลองท้ องแขน (อ.ธีระ)
- ยาคุมฝั ง (ขอสนับสนุนจากโรงพยาบาลที่จดั อบรม)
- เอกสารประกอบการอบรม (สสจ.สมุทรปราการจัดเตรี ยม)

การฝึ กหลังการอบรม
- สสจ.สมุทรปราการทาหนังสือขอความร่ วมมือให้ สสจ.แต่ ละแห่ งประสานโรงพยาบาลในพืน้ ที่เพื่อเก็บ Case
- สสจ.แต่ ละแห่ งพิจารณาและประสานสถานที่เก็บ Case ที่โรงพยาบาลภายในจังหวัด โดยเก็บคนละ 5 Case

การติดตามประเมินผลและรับใบประกาศ ฯ
- สสจ.ทุกแห่ งแจ้ งรายชื่อผู้ท่ เี ก็บ Case ครบ มายัง สสจ.สมุทรปราการ เพื่อขอรั บใบประกาศ ฯ

