
 
 
 
 
 

 
 
 

รายงานสรุปผลการประชุมหารือคร้ังที่ 5 
การขับเคล่ือนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงทองเม่ือไมพรอม 

 

 
 

 
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2550 เวลา 9.00-15.00 น. 

หองประชุมใหญ ชั้น 2 อาคารสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน สขุุมวิท 12 กรุงเทพมหานคร 
 
 

จัดโดย  องคการแพธ (PATH) รวมกับ 
มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญงิ (สคส.) 
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กําหนดการการประชุมหารือ 
เร่ือง “การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงท่ีทองไมพรอม” คร้ังท่ี 5 

วันท่ี 9 ตุลาคม 2550 เวลา 09.00 – 15.00 น.  
 ณ หองประชุมใหญ ชั้น 2 อาคารสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  

 
ภาคเชา*  

09.00 - 09.15 ช้ีแจงและแนะนําตัว 

09.15 - 09.45 สรุปสาระสําคัญของการประชุมหารือครั้งที่ 4  

โดย คุณทัศนัย ขันติยาภรณ องคการแพธ  

09.30 - 10.00 บรรยายพิเศษ “สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนกับการทํางานในประเด็นการตั้งทองเมื่อไมพรอม”   

โดย คุณประวีณ พยับวิภาพงศ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  

10.00 - 10.30 ซักถามและอภิปราย 

10.30 - 11.15 รายงานความกาวหนาและหารือ 

- ผลการจัดประชุมสัมมนาวิชาการรวมกับคณะกรรมาธิการสาธารณสุข เรื่อง “กฏหมายอนามัยเจริญพันธุ 

สําคัญอยางไรตอสุขภาวะคนไทย” วันที่ 3 กันยายน 2550 ณ.หองประชุมกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา  

 - การปรึกษาหารือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรื่องการจัดประชุมสรางความเขาใจกับผูใหบริการ

เกี่ยวกับขอบังคับแพทยสภาฯ   

 - ความกาวหนาในการเตรียมการจัดประชุมสรางความเขาใจเรื่องขอบังคับแพทยสภาฯ กับเจาหนาที่

ตํารวจและอัยการ  

11.15 - 12.15 แลกเปล่ียนขอมูลเรื่องการทํางานของเครือขาย  

12.15 - 12.30 สรุปการประชุม 

12.30 - 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

ภาคบาย 

13.30 - 15.00 แลกเปล่ียนเรียนรูจากประสบการณการทํางานของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  

ดําเนินรายการตลอดทั้งวันโดย รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 

* มีเครื่องด่ืมและอาหารวางบริการ 
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1. รับรองรายงานสรุปผลการประชุมหารือครั้งท่ี 4 
 
1. ที่ประชุมไดปรึกษาหารือรวมกันถึงแนวทางการบันทึกและจัดทํารายงานประชุม โดยมีมติดังนี้ 

1.1. ในการจัดทํารายงานประชุม ใหบันทึกโดยละเอียดในสวนของการบรรยายพิเศษ และขอมูลหรือความรูที่เปน
ประโยชนตอเครือขาย แตใหคํานึงถึงความละเอียดออนของประเด็นที่บันทึกดวย 

1.2. เ น่ื อ ง จ า ก ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ค รั้ ง จ ะ ไ ด รั บ ก า ร เ ผ ย แ พ ร ผ า น สื่ อ เ ว็ บ ไ ซ ต 
http://choicesforum.wordpress.com จึงขอใหมีวาระรับรองรายงานการประชุมทุกครั้ง เพ่ือใหที่ประชุมได
รวมกันแกไขและกลั่นกรองขอมูลใหถูกตองกอนเผยแพร 

1.3. ในการประชุมหารือรวมกัน หากทานใดไมตองการใหบันทึกขอมูลที่คิดวามีความละเอียดออนลงไปในรายงาน
ประชุม ขอใหระบุทุกครั้งที่ใหขอมูล 

 
2. คุณประวีณ พยับวิภาพงศ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ขอแกไขรายงานการประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 24 สิงหาคม 

2550 เพราะเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ดังนี้  
2.1. หนา 6 ตัดขอความในยอหนาที่ 3 บรรทัดที่ 3 ตั้งแต “ในประเด็นนี้ทางสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ... 

กรมอนามัยเปนผูประสานและดําเนินการ” ออกทั้งหมด  
2.2. หนา 8 ยอหนาสุดทาย แกไขเปน “PDA ใหการชวยเหลือผูหญิงที่ประสบปญหาการตั้งครรภไมพรอม ตาม

มาตรา 305 ซ่ึงตองมีอายุครรภไมเกิน 12 สัปดาห และตองพาคูมาดวย เพ่ือใหการปรึกษาและปองกันไมใหเกิด
การทองไมพรอมอีก (เบอรโทรติดตอ 02-229-4611 หรือ 081-312-5289)”  

2.3. หนา 10 ตัดมติขอ 2.2 ออก  
 
 
2. การบรรยายพิเศษ “สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนกับการทํางานในประเด็นการตั้งทองเมื่อไมพรอม”  
โดย คุณประวีณ  พยับวิภาพงศ รองผูอํานวยการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
 
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association –PDA) กอตั้งขึ้นเมื่อป 
2517 โดยเริ่มจากโครงการวางแผนครอบครัว ซึ่งไดรับเงินสนับสนุนจาก International Planned Parenthood Federation 
–IPPF ตอมาในป 2527 ทางสมาคมไดรับพิจารณาใหเปนองคกรสาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทําให
สมาคมเปนองคกรสาธารณกุศลที่ไดรับการยกเวนภาษี   
 
สมาคมมีภารกิจหลักๆ ดานการพัฒนาชนบท และการสงเสริมสุขภาพ สําหรับภารกิจในการสงเสริมสุขภาพนั้น สมาคมได
ใหบริการในดานตางๆ เชน คลินิกใหบริการวางแผนครอบครัวจํานวน  5 แหง ไดแก คลินิกที่เชียงราย เชียงใหม พิษณุโลก 
นครราชสีมา และกรุงเทพ  การใหความรูเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวในโรงงาน บริการทําหมันชายโดยไมคิดคาใชจาย 
บริการรถตรวจสุขภาพชุมชน ภารกิจในขณะนี้เนนการทํางานพัฒนาชนบทใหมากขึ้น   
 
สมาคมยึดหลักการพึ่งตัวเอง โดยตระหนักวาองคกรพัฒนาเอกชนไมสามารถพึ่งพาแหลงทุนตลอดไปได จึงมีแนวทางวา 
ศูนยสาขาของสมาคมเมื่อหมดเงินสนับสนุนจากแหลงทุนแลว ตองแปลงสภาพเปนองคกรที่ทําธุรกิจเล้ียงตัวเอง ลดการ
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พ่ึงพาแหลงทุน สําหรับธุรกิจของสมาคมจะประกอบดวย รานอาหาร รีสอรท โดยรายไดเหลานี้นํามาใชในการบริหารงาน
ของสมาคม ซึ่งปจจุบันมีเจาหนาที่ทํางานเต็มเวลาประมาณ 900 คน  
 

3. รายงานความกาวหนา 

1.  ผลการจัดประชุมสัมมนาวิชาการรวมกับคณะกรรมาธิการสาธารณสุข เรื่อง “กฏหมายอนามัยเจริญพันธุ สําคัญ
อยางไรตอสุขภาวะคนไทย” วันที่ 3 กันยายน 2550 ณ.หองประชุมกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา  

อาจารยกฤตยาแจงใหทราบวาการประชุมสัมมนาเปนไปดวยดี มีผูเขารวมจํานวนมาก สวนราง พ.ร.บ. คุมครอง
อนามัยการเจริญพันธุน้ัน คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นวาไมควรนําเขาสูการพิจารณาของ สนช. เพราะในหลาย
มาตราซ้ําซอนกับกฎหมายอื่นๆ และเสนอวาสามารถออกมาเปนขอบังคับแทนได แตกรมอนามัยซ่ึงเปนเจาของเรื่องมี
ความเห็นวาควรปรับแกราง พ.ร.บ. และสงใหคณะกรรมการกฤษฎีการพิจารณาใหม  
 
4. การปรึกษาหารือเพ่ือขับเคลื่อนงานของเครือขาย 

อาจารยกฤตยาไดหารือเพ่ือวางแนวทางขับเคลื่อนงานของเครือขาย โดยใหขอมูลประกอบวาหากพิจารณาจาก
สถานการณขณะนี้ที่แพทยสภาไดออกกฎขอบังคับมาใหเอื้อตอการปฏิบัติงานแลว และกรมอนามัยก็ไดจัดอบรมเพื่อทํา
ความเขาใจกับแพทยและพยาบาลเกี่ยวกับขอบังคับน้ี รวมทั้งวิธีการใชกระบอกดูดสุญญากาศ (manual vacuum 
aspiration) หรือ MVA ในการยุติการตั้งครรภ พบวามีผลสะทอนกลับในเชิงบวก และสามารถสรางเครือขายแพทยที่เขาใจ
ปญหาของผูหญิงที่ทองโดยไมพรอมไดระดับหนึ่ง เพราะกอนที่จะมีการอบรมนี้ การยุติการตั้งครรภใหผูหญิงที่ประสบ
ปญหาถูกมองวาเปนอาชญากรรม แพทยที่เขาใจปญหาและยินดีใหบริการจึงทํางานอยางโดดเดี่ยว และถูกตอตานจาก
เพ่ือนรวมงานในโรงพยาบาล แตขณะน้ี เริ่มมีแพทยที่มองเห็นปญหาและยินดีใหบริการมากขึ้น จากขอมูลดังกลาวนาจะ
นําไปสูการจัดกิจกรรมตางๆ ไดแก   

1. อาจารยกฤตยาเสนอวาควรจัดประชุมเพ่ือนําขอบังคับแพทยสภามาสรางความเขาใจกับกลุมผูปฏิบัติงาน 
เชน ศูนยพ่ึงได  แพทย พยาบาล นักสังคมสงเคราะห และบุคลากรที่เกี่ยวของทั่วประเทศ โดยสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคมสามารถสนับสนุนงบประมาณในการจัดเวทีนโยบายสาธารณะครั้งนี้ได ซ่ึงคุณบุญพลอยไดแจงวาผูอํานวยการสํานัก
พัฒนาระบบบริการสุขภาพเห็นดวยและยินดีสนับสนุนการประชุมน้ี โดยจะขอหารือกับฝายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกอน ที่ประชุม
มีความเห็นวาควรจัดขึ้นวันที่ 26 ธันวาคม 2550 และตั้งคณะทํางานจัดเตรียมการประชุมน้ี ไดแก สํานักพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (คุณบุญพลอย) องคการแพธ  สคส. และ  สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (คุณประวีณ) 

2. คุณณัฐยา เสนอวาควรจะมีโฆษกของเครือขายที่สามารถใหสัมภาษณในประเด็นทองไมพรอมได โดยให
ขอมูลที่สรางความเขาใจวาผูหญิงควรมีทางเลือกมากขึ้น และเห็นภาพการทํางานที่ครบวงจรที่เริ่มตั้งแตการปองกันปญหา 
ซ่ึงเครือขายนาจะพิจารณาสรางขอความหลักรวมกัน เพ่ือใชในการสื่อสารกับสังคม  

3. คุณทัศนัย เสนอวาเครือขายควรระดมความเห็นเพ่ือจัดทําแผนงานคราวๆ เพ่ือใหเห็นเปาหมายชัดเจน
รวมกันในกรอบเวลาที่กําหนด โดยเปนแผนงานที่ยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณและความเหมาะสม  

4. คุณบุญพลอย เสนอวาควรทําการรณรงคในเชิงปองกันในเดือนรณรงคยุติความรุนแรง โดยการแจกคูมือให
ความรูเกี่ยวกับการคุมกําเนิด เพราะในระยะหลังไมมีการทํางานดานนี้นัก และหากพิจารณาจากประสบการณของเครือขาย
ที่พบวาผูหญิงสวนหนึ่งตั้งทองโดยไมพรอม เพราะขาดความรูความเขาใจเรื่องการคุมกําเนิด บางคนไดรับขอมูลผิดๆ จาก
แพทยวาถาใหนมลูกหลังคลอด จะไมตั้งทอง หรือความผิดพลาดในชวงเปลี่ยนวิธีคุมกําเนิด เปนตน กิจกรรมนี้จึงมีความ
จําเปน สําหรับกิจกรรมที่สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเพ่ือรณรงคยุติความรุนแรง โดย
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รวมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมนั้น จะมีลักษณะเปนการจัดประชุมสัมมนาใหความรูและแลกเปล่ียนประสบการณใน
การดําเนินงานของศูนยพ่ึงไดซ่ึงสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพตั้งใจจะจัดเปนประจําทุกป  
 
5. การแลกเปลี่ยนประสบการณ/ความคิดเห็นของเครือขาย 
ในการประชุม ไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานเพื่อปองกันและแกไขปญหาการตั้งทองโดยไมพรอม โดย
เครือขายตางก็มีประสบการณที่หลากหลาย ทั้งเหมือนและแตกตางกันออกไป เชน  

1. ปญหา/อุปสรรค 
1.1. แพทยปฏิเสธที่จะยุติการตั้งครรภใหแกผูหญิง แมจะอยูในกรอบของกฎหมายก็ตาม เชน มีกรณี

เด็กผูหญิงถูกรุมโทรมจนตั้งทองมาขอความชวยเหลือจากบานพักฉุกเฉิน ในขณะที่มีอายุครรภประมาณ 5 เดือน และ
ตองการยุติการตั้งครรภ แตไมมีแพทยรายใดยินยอมทําให ผลของการปฏิเสธนี้ ทําใหเด็กมีความเครียดสูงและพยายามฆา
ตัวตาย ในที่สุดเด็กผูหญิงถูกสงตัวเขารับการบําบัดที่โรงพยาบาลศรีธัญญา นอกจากน้ัน บานพักฉุกเฉินยังพบเจอกรณีที่ 
เด็กผูหญิงที่ถูกปฏิเสธการยุติการตั้งครรภ และจําตองคลอดลูกออกมา แตปญหาที่หนักกวาคือ เด็กยังไมมีวุฒิภาวะเพียง
พอที่จะสามารถเล้ียงลูกได เกิดปญหาเด็กเล้ียงเด็กตามมา เปนปญหาใหญอีกปญหาหนึ่งที่ไมมีใครยื่นมือเขามารับผิดชอบ
เชนกัน  

1.2. ขาดผูใหคําปรึกษาที่เนนทางเลือกของผูหญิง - นักสังคมสงเคราะหหรือผูที่มีหนาที่ใหคําปรึกษาบางคน
ยังคงใหคําปรึกษาที่โนมนาวผูหญิงใหตัดสินใจตามความคิดความเชื่อของตน ซ่ึงมีเหตุการณจริงที่พ่ีนอง 2 คนถูกพอขมขืน 
และตั้งทองทั้งคู เด็กที่อายุครรภยังไมมากนักตัดสินใจยุติการตั้งครรภ แตภายหลังเปล่ียนใจเน่ืองจากนักสังคมสงเคราะหให
คําปรึกษาที่โนมนาวใจใหเด็กรักษาครรภตอไป    

1.3. ปญหาการประสานงานและความลาชาของหนวยงานรัฐ – เหตุการณจริงที่เครือขายพบคือ กรณีที่เด็ก
ถูกพอขมขืนและตั้งทอง ในกรณีน้ีมีการสงตัวจากโรงพยาบาลในตางจังหวัดเขามายุติการตั้งครรภในโรงพยาบาลที่
กรุงเทพฯ แตโรงพยาบาลแหงนั้นก็ปฏิเสธการใหบริการอีก กระทั่งสามารถติดตอโรงพยาบาลที่ยินดีใหบริการ แตไม
สามารถดําเนินการได เพราะความลาชาในการทําจดหมายสงตัวจากโรงพยาบาลตนทาง ทําใหผูหญิงตองยุติการตั้งครรภ
ในอายุครรภที่มากโดยไมจําเปน   

1.4. การปดความรับผิดชอบของหนวยงานรัฐบางแหง – โรงพยาบาลที่มี OSCC มีหนาที่ในการใหความ
ชวยเหลือผูที่ประสบปญหา โดยเฉพาะการถูกละเมิดทางเพศ แตโรงพยาบาลหลายแหงกลับปฏิเสธความรับผิดชอบไมยุติ
การตั้งครรภใหกับผูหญิงที่ทองจากการถูกขมขืน และปดความรับผิดชอบใหกับโรงพยาบาลอื่น ซ่ึงเปนการเพิ่มภาระใหกับ
โรงพยาบาลที่เขาใจปญหาของผูหญิงซึ่งตองรับคนไขจํานวนมาก 

1.5. ปญหางบประมาณ - สําหรับผูหญิงที่ถูกละเมิดทางเพศนั้น คาใชจายที่เกี่ยวกับคดีความ เชน การตรวจ
เพ่ือเก็บตัวอยางไปพิสูจนทางคดีไมสามารถเบิกจากงบของ สปสช.ได ซ่ึงโรงพยาบาลบางแหงแกปญหาโดยการเบิกจาก
เงินกองทุนคุมครองเด็ก ของกระทรวงการพัฒนาสังคม ซ่ึงกําหนดไวที่หัวละ 1,500 บาท แตอยางไรก็ตาม ยังมีปญหาใน
การเบิกจายที่ลาชา และกฎระเบียบดานเอกสาร บางรายตองเสียคาเดินทางในการไปรับเงินที่พัฒนาสังคมจังหวัด ทําให
หลายรายไมใชเงินกองทุนนี้ และใชเงินสงเคราะหของทางโรงพยาบาลแทน แตแมวาการยุติการตั้งครรภจะสามารถเบิก
คาใชจายจาก สปสช. ได บางโรงพยาบาลก็ยังมองวาไมควรนําเงินมาใชในการยุติการตั้งครรภอยูดี  

1.6. แพทยที่เขาใจปญหาของผูหญิงและยินดีใหความชวยเหลือมักขาดแรงสนับสนุนทางสังคมและจิตใจ มัก
ถูกตอตานทั้งจากเพื่อนรวมงานในโรงพยาบาล และคนในสังคม ทําใหเสียกําลังใจในการทํางาน บางรายตองยายที่อยู เปน
ตน นับเปนการสูญเสียแพทยกลุมน้ีซ่ึงมีจํานวนนอยอยูแลว  
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1.7. ปญหาเชิงระบบจากการปฏิรูประบบสุขภาพ – แมการปฏิรูประบบสุขภาพ จะมีขอดีในการใหผูปวย
เขาถึงการรักษาไดอยางเทาเทียมกันมากขึ้น ภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา (นโยบายสามสิบบาท) แต
พบวากอใหเกิดปญหาใหญตามมาเชนกัน อาทิ 

o ผูประสบปญหาไมสามารถใชบริการจากนโยบายสุขภาพถวนหนาไดจริง เพราะปจจุบัน คนไทยมี
การเคล่ือนยายถิ่นสูง ดังนั้น การกําหนดใหสามารถรับบริการภายใตนโยบายสามสิบบาทในสถานพยาบาลที่ตนลงทะเบียน
ไวเทานั้น จึงไมสอดคลองกับสภาพการณจริงของสังคม   

o งานดานการสงเสริมและปองกันไมไดรับความสนใจ และขาดงบประมาณสนับสนุน เชน บริการ
คุมกําเนิด เชน การใสหวงและการฝงยาคุม ที่เคยใหบริการโดยไมคิดคาใชจายก็หมดไป นําไปสูปญหาการตั้งทองโดยไม
พรอม สําหรับยาคุมกําเนิดและถุงยางอนามัยยังใหบริการฟรีอยู แตโรงพยาบาลสวนใหญจะพยายามประหยัดงบประมาณ
ในสวนนี้ จึงเก็บเงินผูมารับบริการ ทําใหผูรับบริการหันไปพ่ึงพารานยามากขึ้น ซึ่งผูรับบริการจะไดรับเฉพาะยา แตขาด
คําปรึกษา/ขอมูลที่รอบดานเกี่ยวกับการคุมกําเนิด งานดานการปองกันในสวนของการใหขอมูลก็เริ่มลดนอยลง ดังจะพบวา
สื่อที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการคุมกําเนิดในปจจุบันมีนอยมาก นอกจากนี้ โรงพยาบาลมียาคุมกําเนิดแบบเดียวใหกับ
ผูรับบริการ ซ่ึงไมสอดคลองกับสภาพรางกายของผูหญิงแตละคนที่มีปฏิกิริยาตอยาคุมกําเนิดที่มีระดับฮอรโมนสูง-ต่ํา 
ตางกันไป บางคนมีอาการแพรุนแรง ไมสามารถใชยาคุมกําเนิดฟรีของรัฐได เปนตน  

o ผลกระทบจากการปดคลินิกกามโรค โดยยุบรวมเขาไปไวในโรงพยาบาลทั่วไปทําใหอัตราการติด
เชื้อกามโรคและเอชไอวีสูงข้ึน รวมทั้งปญหาการตั้งทองโดยไมพรอมดวย ทั้งนี้เพราะบุคลากรคลินิกกามโรคจะมีความ
เขาใจสภาพปญหาและจิตใจ รวมท้ังรักษาความลับของผูรับบริการ ซ่ึงตางจากบุคลากรในโรงพยาบาลทั่วไปที่ขาด
ประสบการณใหบริการบุคคลเฉพาะกลุม ทําใหกลุมคนที่มีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยไมกลาไปรับบริการที่
โรงพยาบาล  
 

2. ประสบการณความสําเร็จของ OSCC 
คุณสุเพ็ญศรีใหขอมูลเกี่ยวกับ OSCC โรงพยาบาลชุมพรวาเปนตัวอยางของ OSCC ที่ประสบความสําเร็จ 

เพราะบุคลากรในทีมคิดนอกกรอบของระบบราชการ มีการประสานงานระหวางหนวยงานในพื้นที่เปนอยางดี เชน สราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางทีมงาน OSCC และสํานักงานพัฒนาสังคมจังหวัด และหนวยงานอื่นๆ นําไปสูการประสานงาน
อยางรวดเร็ว ไมตองรอคอยการทําหนังสือราชการขอความรวมมือจากผูบังคับบัญชา นอกจากนั้น ยังมีการหารือรวมกัน
ระหวางหนวยงานเพื่อหาแหลงงบประมาณในการทํางานใหกับ OSCC เปนตน  
 

3. ประสบการณขับเคลื่อนงานทองไมพรอมในอดีต 
คุณณัฐยาเลาถึงประสบการณรณรงคเพ่ือทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอมวา การจัดเวทีพูดคุยเกี่ยวกับ

ปญหานี้ มีไมบอยนักเพราะเปนประเด็นละเอียดออน ดังนั้น เมื่อ สคส. สมัยที่ยังเปนโครงการรณรงคเพ่ือสิทธิอนามัยเจริญ
พันธุภายใตสภาประชากร (Population Council) จัดเวทีน้ีคร้ังแรก มีผูตอบรับเขารวมจํานวนมาก ซ่ึงสะทอนวามีผูที่เห็น
ปญหานี้อยู และตองการมีพ้ืนที่พูดคุยเพ่ือแกปญหา  

การจัดเวทีทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอมน้ัน มีการเชิญสื่อมวลชนมารับฟงผลงานวิจัยกอน เพ่ือสราง
ความเขาใจรวมกัน ซ่ึงผลสะทอนกลับคือ สื่อในชวงนั้นเสนอขาวการยุติการตั้งครรภนอยลง หนังสือพิมพบางฉบับเปลี่ยน
คําที่ใชจาก ‘แมใจยักษ’ เปน ‘แมไรทางเลือก’ แตหลังจากนั้น เหตุการณก็กลับมาเหมือนเดิม สคส. จึงเริ่มหันไปทํางานกับ
สมาคมนักขาว โดยรวมกันพัฒนาแนวทางเสนอขาวเรื่องเพศ ซ่ึงมีประเด็นทําแทงอยูในนั้นดวย นอกจากนั้น สคส. ยังได
รวมกับสถาบันอิศราจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการรายงานขาวเรื่องเพศอีกดวย อยางไรก็ตาม ตอนนี้ สคส. กําลังจะ
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หันไปทํางานกับสถาบันการศึกษาในคณะนิเทศศาสตรที่ผลิตบุคลากรสื่อ เพราะการทํางานกับนักขาวนั้น ยังตองเจอปญหา
วาการตัดสินใจขึ้นอยูกับ บก. ประจําหนา ซึ่งจะสนใจเพียงแคการขายขาว โดยนําขาวเรื่องเพศมาเปนตัวกระตุนยอดขาย
เทานั้น 
 
6. แลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณการทํางานของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
โดยคุณประวีณ พยับวิภาพงศ  
  
จากประสบการณการทํางานของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนพบวาผูมารับบริการสวนใหญไมใชเด็กวัยรุน และการ
ใหบริการของสมาคมจะอยูในกรอบของกฎหมายเทานั้น โดยเปดบริการเวลา 08.00-17.00 น. ทุกวันจันทร-ศุกร โดยมี
หลักเกณฑเบื้องตน วาผูรับบริการรับผิดชอบคาใชจายเอง ซ่ึงเปนราคาประมาณ 2,000 บาท แตสําหรับผูที่มีรายไดนอย 
ทางสมาคมมีระเบียบวาผูบริหารในระดับตางๆ มีอํานาจในการอนุมัติลดราคาคาบริการไดในวงเงินตามที่ระเบียบกําหนด 
สวนอายุครรภที่สามารถยุติการตั้งครรภใหไดคือ 12 สัปดาห ซ่ึงเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และหากเปนไปได ผูมารับ
บริการ ตองพาคูมาดวย เพ่ือรับคําปรึกษาพรอมกัน สําหรับข้ันตอน/กระบวนการในการใหบริการ มีดังนี้ 

1. ลงทะเบียน และเซ็นตใบยินยอมรับบริการ - ซ่ึงทางสมาคมจะแจงใหทราบวาจะใหบริการไดเพียงครั้งเดียว  
2. อัลตราซาวด เพ่ือดูอายุครรภวาสามารถยุติการตั้งครรภใหไดหรือไม นอกจากนั้น เพ่ือตรวจใหแนใจวา

ผูหญิงที่มารับบริการตั้งทองจริงหรือไม เพราะบางครั้ง ความกังวลทําใหประจําเดือนขาดไป และผูหญิงเขาใจไปเองวาตั้ง
ทอง  

3. เขารับคําปรึกษาจากนักสังคมสงเคราะห – ในขั้นตอนนี้ผูหญิงทุกคนตองไดรับคําปรึกษา เนื่องจากจะมีการ
ใหความรูเรื่องการวางแผนครอบครัวดวย นอกจากนั้น จะมีการซักประวัติการแพยา และโรคประจําตัวดวย หลังจากนั้นจึง
ชําระเงินประมาณ 2,000 บาท   

4. รอเขาพบแพทยเพ่ือรับบริการ ทางสมาคมมีหอง 5 หอง ซ่ึงหมอจะใหบริการไดคร้ังละ 5 คน และจะใหยาแก
ปวดแกผูหญิงกอนหรือหลังรับบริการ  

5. ผูหญิงนั่งพักประมาณครึ่งชั่วโมง จากนั้นจึงพบพยาบาลเพ่ือใหขอมูลและนัดใหมาตรวจซ้ําในอีก 15 วัน 
พรอมทั้งใหขอมูลวาหากมีอาการปวดทอง หรือเปนไขหลังจากไดรับบริการไปแลว ใหติดตอมาที่สมาคม ทางสมาคมจะสง
ตอไปยังโรงพยาบาล โดยไมคิดคาใชจาย  
 
แมวาการใหความชวยเหลือผูหญิงที่ประสบปญหาทองเมื่อไมพรอมเปนเรื่องละเอียดออนมาก แตสมาคมไมประสบปญหา
ขาดแคลนบุคลากรแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ ซึ่งเปนเพราะบุคลากรเหลานี้มีอุดมการณและเขาใจปญหาดี ตองการ
ชวยเหลือสังคม ทางสมาคมมีการสื่อสารกับบุคลากรและเขาใจแนวคิดกันเปนอยางดีวา งานใหบริการดานนี้ของสมาคม
เปนการชวยปองกันปญหาอื่นๆ ในสังคม นอกจากนั้น ทุกปทางสมาคมจะพาแพทยและพยาบาลไปดูงานพัฒนาชนบท ทํา
ใหเกิดความเขาใจวาสมาคมทํางานพัฒนาสังคมในหลายๆ ดานอยางครบวงจรดวย  
 
7. ขาวประชาสัมพันธจากเครือขาย 

1. คุณสุเพ็ญศรี แจงใหทราบวาจะมีการจัดประชุมเพ่ือปรับปรุงกลไกสหวิชาชีพในการดูแลผูหญิงและเด็กที่
ไดรับความรุนแรงของจังหวัดปทุมธานี ที่บานพักฉุกเฉิน วันที่ 25-26 ตุลาคม 2550 



 8/11

2. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจะจัดอบรมคูสมรส ทุกวันเสารติดกันสี่ครั้ง ที่จังหวัดพิษณุโลก  และจะจัด
เดิน-วิ่งการกุศลรวมกับกระทรวงสาธารณสุขในชื่อ”วิ่งสูเอดส” ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2550 เพ่ือหารายไดสมทบทุนใน
การดําเนินงานควบคุมและปองกันโรคเอดส  โดยเฉพาะการมอบทุนการศึกษาแกเด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส 
 
8. นัดหมายการประชุมปรึกษาหารือคร้ังท่ี 6  
ที่ประชุมมีความเห็นใหจัดการประชุมปรึกษาหารือคร้ังท่ี 6 ขึ้นในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2550 ท่ี สมาคมวางแผน
ครอบครัวแหงประเทศไทย (สวท). ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  เวลา 09.00-12.00 น.  

 
**************************
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รายชื่อผูเขารวมประชุมหารือคร้ังท่ี 5 
 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน 

1. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล    
     
 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
มหาวิทยาลัยมหิดล  ต.ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 
โทรศัพท 02-441-0201 ตอ 218  โทรสาร 02-441-9333 
Email: prkac@mahidol.ac.th 

2. คุณกรวิณท  วรสุข 
 
 
 

3. คุณศิรินทิพย น่ิมแสง 

สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี   
501/1 บานพักฉุกเฉิน ถ.เดชะตุงคะ ทุงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ   10210 
โทรศัพท 02-929-2222 ตอ 305  โทรสาร  02-566-2707  
Email: tuyeh@hotmail.com   
  

4. คุณขนิษฐา บูรณพันศักดิ์     
ตรีรมณ 

โรงพยาบาลธรรมศาสาตรเฉลิมพระเกียรติ 
95 ม.8 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
โทรศัพท 02-926-9933-5  โทรสาร 02-926-9325 
Email: nongswtu@alpha.tu.ac.th 

5. คุณบุญพลอย  ตุลาพันธ 
 
 

6. คุณอัฉรา วิไลสกุลยง 

สํานักพัฒนาระบบสาธารณสุข  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท โทรสาร 02-5901634 
โทรศัพท 02-5901803-4 โทรสาร 02-5901793 
 
Email: acharaw@health.moph.go.th 

7. พ.ต.ท.หญิง ชุติมา พันธุ 
 

โรงพยาบาลตํารวจ ปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท 02-253-0121 โทรสาร 02-652-5317  
Email: phanthu@hotmail.com 

8. คุณวรัญญา พิทักษเทพสมบัติ 
 

สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยฯ  
8 ซอยวภิาวดี 44 ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต  จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท 02-9412320, 02-9412334 โทรสาร 02-9412338  
Email: clinic@ppat.or.th 

9. 
 

คุณสุเพ็ญศรี พ่ึงโคกสูง    
 

มูลนิธิเพ่ือนหญิง 
386/61-62  ซ.รัชดาภิเษก 44  ถ.รัชดาภิเษก  ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ   
10900 โทรศัพท   02-513-1001 โทรสาร   02-513-1929 
Email: contact@friendsofwomen.net 

10. ร.ศ.วันทนีย  วาสิกะสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
คณะสังคมสงเคราะห ทาพระจันทร พระนคร กรุงเทพฯ 10200  
โทรศัพท 02-613-2504 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน 

11. คุณอภิไชย ไมอักรี ศูนยประสานงานเครือขายผูหญิงติดเชื้อ 
801/21 ซ.งามวงศวาน 27 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทรศัพท 081-6339597     
Email: chaitharae@yahoo.com           

12. คุณประวีณ  พยับวิภาพงศ 

14. คุณสมรธรรม สุขนิรันด 

15. คุณอุไร หอมทวี 

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
6 ซ.สุขุมวิท 12 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 02-229-4611  โทรสาร 02-229-4632 
Email:pda@pda.or.th 
หัวหนากองปองกันโรคเอดสและเพศศึกษา 
Email:urb@pda.or.th 

    16. คุณสุวรรณา ยางศรี สหทัยมูลนิธิ  
850/33 ถ.สุขุมวิท 71 คลองตัน กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท/โทรสาร 02-3818834-6 

17. คุณรัตนา  รอดวรรณ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท 
172 ม.3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 
10290  โทรศัพท 02-425-9820ตอ115   โทรสาร 02-425-9767 

18. คุณกัลยกร โอปน 

19. คุณอพยา บุญมงคล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
19 ซ.35 อัศวนนท 2 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท 02-389-5908 ตอ 115  
Email:opun1366@hotmail.com 
 

Email:promote@spko.moph.go.th 

20. คุณเกษราภรณ  ใจคําแปง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท 089-990-7505  
Email:pimked@hotmail.com 

21. คุณศศิธร พรมกะวิน โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
71 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท /โทรสาร 02-389-5909 

22. คุณทัศนัย ขันตยาภรณ องคการแพธ(PATH) 
37/1 ซ.เพรชบุรี 15 ถ.เพรชบุรี พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 02-653-7563-5 ตอ 103 มือถือ 089-124-2415 
Email:tkantaya@path.org 

23. คุณจิตรานนท สุชาติ โทรศัพท 02-653-7563-5 ตอ 126 
Email:jsuchart@path.org 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน 

24. คุณณัฐยา บุญภักดี   มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) 
โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 14 โทรสาร 02-591-1099          
Email:  nattaya@whaf.or.th 

25. คุณธัญญา ใจดี           
 

โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 11  
Email: thanya@whaf.or.th 

26. คุณอารดี ประสมทรัพย          
 

โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 13    
Email: aradee@whaf.or.th 

27. 
 

คุณกนกรัตน วงศดี 
 
 

โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 18    
Email: kanokrat@whaf.or.th 
 

 


