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 5 แนะนําเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิง

  ที่ทองไมพรอม

 6 สภาพปญหา

 9 การทํางานของเครือขายฯ

 12  รายนามสมาชิกเครือขายฯ

 

 20 รายนามสมาชิกเครือขายฯ ที่ใหบริการ

  เพื่อชวยเหลือผูหญิงที่ทองไมพรอม

 34 ทองไมพรอม 101

• สาเหตุของการทองไมพรอมในประเทศไทย

• แนวคิด หลักการและกระบวนการปรึกษาทางเลือก

• การยุติการตั้งครรภ

• การดูแลเมื่อตัดสินใจทองตอ

ÊÒÃºÑÞ



  ภาคผนวก

 59 ภาคผนวกที่ 1 มติสมัชชาสุขภาพที่เกี่ยวของ

 72 ภาคผนวกที่ 2 ขอบังคับแพทยสภา

 76 ภาคผนวกที่ 3 ตัวอยางแบบคัดกรอง 

    เพื่อประเมินความพรอมในการตั้งครรภ

 78 ภาคผนวกที่ 4 ตัวอยางเอกสารที่ใหคนไข

    กลับบานหลังยุติการตั้งครรภ

 80 ภาคผนวกที่ 5 การรับบุตรบุญธรรม

 93  ทองไมพรอม 102

• เปดมุมมองสถานการณโลก

• การยุติการตั้งครรภในประเทศตางๆ

• เว็ปไซตที่นาสนใจ
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เครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม 

เปนการรวมตวัของหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาควชิาการ 

รวมทั้งสิ้น 58 องคกร1 ที่ทํางานในดานเพศศึกษา อนามัย

เจริญพันธุ  การวางแผนครอบครัว การปรึกษาทางเลือกเมื่อ      

ทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอื

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงหรือคุกคามทางเพศ รวมทั้งสถานที่ 

พกัพงิ บานพกัรอคลอด การเลีย้งดอูปุการะเดก็เปนบตุรบญุธรรม 

และกลุมสนับสนุนแมพอเลี้ยงเดี่ยว

เครือขายฯ รวมตัวครั้งแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 โดยมี

วัตถุประสงคในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางาน

สําหรับผูหญิงที่ทองไมพรอม แสวงหาทิศทางและความรวมมือ

ในการทํางานรวมกันเพื่อใหผูหญิงที่ทองไมพรอม ไดมีทางออก

ที่ เหมาะสมกับเงื่อนไขชีวิตตอไป ในปแรกของการรวมตัว            

เครือขายฯ มีสมาชิกทั้งสิ้นประมาณ 10 องคกร และขยายเปน 20 

องคกรในป พ.ศ. 2552 โดยมีการเพิ่มจํานวนสมาชิกมากขึ้นตาม

ลําดับ ตอมาเมื่อปญหาทองไมพรอมเปนที่สนใจของสาธารณชน 

ในป พ.ศ. 25532 เครือขายฯ ไดขยายเพิ่มเปน 45 องคกร และ

จากการยืนยันสมาชิกภาพลาสุด เครือขายฯ มีสมาชิกจํานวน          

58 องคกรในป พ.ศ. 2554 
1ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2554
2จากเหตุการณที่พบซากชิ้นสวนทารกจํานวนมากที่ วัดไผเงิน เมื่อเดือนตุลาคม 2553
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เครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอมเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอมเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอมเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอมเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอมเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอมเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอมเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอมเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอมเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอมเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอมเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอมเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอมเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอมเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอมเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอมเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอมเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม
เปนการรวมตวัของหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาควชิาการ เปนการรวมตวัของหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาควชิาการ เปนการรวมตวัของหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาควชิาการ เปนการรวมตวัของหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาควชิาการ เปนการรวมตวัของหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาควชิาการ เปนการรวมตวัของหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาควชิาการ เปนการรวมตวัของหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาควชิาการ 

รวมทั้งสิ้น 58 องคกรรวมทั้งสิ้น 58 องคกรรวมทั้งสิ้น 58 องคกร1 ที่ทํางานในดานเพศศึกษา อนามัย ที่ทํางานในดานเพศศึกษา อนามัย ที่ทํางานในดานเพศศึกษา อนามัย ที่ทํางานในดานเพศศึกษา อนามัย ที่ทํางานในดานเพศศึกษา อนามัย ที่ทํางานในดานเพศศึกษา อนามัย

เจริญพันธุ  การวางแผนครอบครัว การปรึกษาทางเลือกเมื่อ      เจริญพันธุ  การวางแผนครอบครัว การปรึกษาทางเลือกเมื่อ      เจริญพันธุ  การวางแผนครอบครัว การปรึกษาทางเลือกเมื่อ      เจริญพันธุ  การวางแผนครอบครัว การปรึกษาทางเลือกเมื่อ      เจริญพันธุ  การวางแผนครอบครัว การปรึกษาทางเลือกเมื่อ      เจริญพันธุ  การวางแผนครอบครัว การปรึกษาทางเลือกเมื่อ      เจริญพันธุ  การวางแผนครอบครัว การปรึกษาทางเลือกเมื่อ      เจริญพันธุ  การวางแผนครอบครัว การปรึกษาทางเลือกเมื่อ      เจริญพันธุ  การวางแผนครอบครัว การปรึกษาทางเลือกเมื่อ      เจริญพันธุ  การวางแผนครอบครัว การปรึกษาทางเลือกเมื่อ      เจริญพันธุ  การวางแผนครอบครัว การปรึกษาทางเลือกเมื่อ      เจริญพันธุ  การวางแผนครอบครัว การปรึกษาทางเลือกเมื่อ      เจริญพันธุ  การวางแผนครอบครัว การปรึกษาทางเลือกเมื่อ      เจริญพันธุ  การวางแผนครอบครัว การปรึกษาทางเลือกเมื่อ      เจริญพันธุ  การวางแผนครอบครัว การปรึกษาทางเลือกเมื่อ      

ทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอืทองไมพรอม การยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั การใหความชวยเหลอื

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงหรือคุกคามทางเพศ รวมทั้งสถานที่ ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงหรือคุกคามทางเพศ รวมทั้งสถานที่ ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงหรือคุกคามทางเพศ รวมทั้งสถานที่ ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงหรือคุกคามทางเพศ รวมทั้งสถานที่ ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงหรือคุกคามทางเพศ รวมทั้งสถานที่ ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงหรือคุกคามทางเพศ รวมทั้งสถานที่ 

 á¹Ð¹íÒà¤Ã×Í¢‹ÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ á¹Ð¹íÒà¤Ã×Í¢‹ÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ á¹Ð¹íÒà¤Ã×Í¢‹ÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ á¹Ð¹íÒà¤Ã×Í¢‹ÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ á¹Ð¹íÒà¤Ã×Í¢‹ÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ á¹Ð¹íÒà¤Ã×Í¢‹ÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
 ·Ò§àÅ×Í¡¢Í§¼ÙŒËÞÔ§·Õè·ŒÍ§äÁ‹¾ÃŒÍÁ
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ความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุยัง 

ไมแพรหลายในสังคมไทย อีกทั้งหญิงชายจํานวนมากโดยเฉพาะ

วัยรุ น ยังเขาไมถึงบริการวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ

ความไมใสใจในอนามัยเจริญพันธุของตนเอง ทําใหไมคุมกําเนิด             

เมื่อมีเพศสัมพันธ หรือเกิดความผิดพลาดในการคุมกําเนิด 

ประกอบกับการที่ผูหญิงมักขาดอํานาจตอรองในเรื่องเพศ โดย

เฉพาะเมื่อมีเพศสัมพันธ และเลือกวิธีการคุมกําเนิด นอกจากนี้ 

ยังมีผู หญิงจํานวนหนึ่งประสบความรุนแรงทางเพศในรูปแบบ

ของการลวงละเมิดทางเพศและขมขืน รวมทั้งฝายชายขาด

ความรับผิดชอบตอการปองกัน และทอดทิ้งไมดูแลเมื่อผูหญิง

ตัง้ครรภ สิง่เหลานีล้วนเปนปจจยัสาํคญัทีท่าํใหผูหญงิจาํนวนมาก                      

ในประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาทองไมพรอม 

แมวาประเทศไทยจะมีทางออกสําหรับผูหญิงที่ประสบปญหานี้ 

โดยสามารถยุติการตั้งครรภไดในกรณีถูกขมขืน กรณีการตั้งครรภ

สงผลเสียตอสุขภาพทั้งกายและใจของผูหญิงหรือในกรณีที่ผูหญิง

นั้นอายุตํ่ากวา 15 ป อยางไรก็ตามปญหาการทองไมพรอมกลับ

ถกูตคีาจากสงัคมในเชงิศลีธรรมเปนหลกั ทาํใหบรกิารสขุภาพและ

สังคมที่ตอบสนองตอการชวยเหลือยังมีอยูอยางจํากัดทั้งๆ ที่             

ผูหญงิจาํนวนมากทีป่ระสบปญหาทองไมพรอมมสีทิธโิดยพืน้ฐาน

ที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกเหมาะสมของตนเอง แตทวา

6 แนะนําเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม



หากทางเลือกคือ การยุติการตั้งครรภ บริการที่
ปลอดภยักลบัมจีาํกดั ประกอบกบัสงัคมมกัตตีราในทางลบ 
ผูหญงิจาํนวนมากจงึมกัแสวงหาทางออกทีเ่สีย่งตอสขุภาพ
และเปนอันตรายถึงชีวิต 

หากทางเลือกคือ การตั้งครรภตอไป ความชวยเหลือ
ทัง้ทางดานสขุภาพ สงัคม และเศรษฐกจิในระยะยาวกลบัมี
ไมพอเพยีง ทัง้ในดานการดแูลตัง้แตการตัง้ครรภ การคลอด 
และการเลี้ยงดูบุตรไดอยางมีคุณภาพ

เครอืขายฯ มวีตัถปุระสงคในการแลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณ
การทาํงาน แสวงหาทศิทางและความรวมมอืในการทาํงานรวมกนั 
เพือ่ดาํเนนิกจิกรรมอยางครบวงจร สอดคลองกบัภาพรวมของการ
แกไขปญหาทองไมพรอม

7



ทั้งนี้ เพื่อใหผูหญิงที่ประสบปญหาไดมีทางออกที่เหมาะสมกับ

เงือ่นไขชวีติตอไป โดยมเีปาหมายในระยะยาว เพือ่ใหผูหญงิและ/

หรือเด็กที่เกิดมามีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป เครือขายฯ

จึงวางแนวทางการดําเนินงานไว ดังนี้

1. ปองกันการทองไมพรอม โดยการสงเสริมและพัฒนา 

• การสอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต

• การเขาถึงบริการคุมกําเนิดที่เหมาะสม มีคุณภาพและ

เพียงพอ

2. เสรมิพลงัใหกบัผูหญงิทีป่ระสบปญหาทองไมพรอม โดยการ

พัฒนาบริการปรึกษาทางเลือก

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตผูหญิงที่ประสบปญหาอยางครบวงจร 

ดวยการพัฒนาเครือขายสงตอใหความชวยเหลือทาง

สุขภาพและทางสังคม

4. สรางความเขาใจตอสังคมในประเด็นทองไมพรอม และ      

ขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนเชิงนโยบายที่สอดคลองกับ          

สภาพปญหา

ติดตามงานของเครือขายไดที่ 

www.choicesnetwork.in.th
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เครือขายฯ มีกิจกรรมหลักคือการจัดประชุมทุก 2 เดือน          

เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณทาํงานระหวางองคกรสมาชกิ 

หารือประเด็นปญหาอุปสรรคในการใหบริการและการสงตอ     

รวมทั้งอภิปรายขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการสรางความ

เขาใจตอสังคม โดยสมาชิกเครือขายฯ เวียนกันเปนเจาภาพจัด

ประชุมและใชสถานที่ประชุมขององคกรสมาชิก หรือหนวยงานที่

เครือขายฯ จะหารือประเด็นปญหาเชิงนโยบายที่เกี่ยวของ 

การประชุมเครือขายฯ นี้ ไดจัดตอเนื่องตั้งแต พ.ศ. 2550 

จนถึงปจจุบันรวม 24 ครั้ง3

จากการประชุมเครือขายฯ อยางตอเนื่อง จนปจจุบันที่

ยางเขาปที่ 5 พบวา สงผลในทางบวกตอองคกรสมาชิก

และการทํางานรวมกันอยางมีพลัง ดังตอไปนี้
• เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเพื่อพัฒนางาน

ของตนเอง

• เกิดการแลกเปลี่ยนพัฒนาสื่อความรูตางๆ ที่เกี่ยวของ

• เกิดการพัฒนาศักยภาพขององคกรสมาชิก ในดานการ

ปรึกษาทางเลือก

• เกิดเครือขายสงตอใหความชวยเหลือทางสุขภาพและ

ทางสังคมที่เปนรูปธรรมชัดเจนและครบวงจร

3ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2554
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• เกดิการพฒันาความเขาใจและสมัพนัธภาพอนัดรีะหวาง

องคกรสมาชิกที่เปนฐานที่สําคัญในการพัฒนาการ

ทํางานในระดับเครือขาย

• เกิดความรวมมืออยางเปนเอกภาพขององคกรสมาชิก 

เพื่อสรางความเขาใจตอสังคมในปญหาทองไมพรอม

• เกดิการรวมกนัพฒันาเพือ่สรางขอเสนอแนะเชงินโยบาย

ตางๆ

เครือขายฯ ไดรวมมือกันจัดกิจกรรมสรางความเขาใจ ประชุม

วิชาการ สมัชชาสุขภาพและสนับสนุนงานรณรงคดานตางๆ          

ที่เกี่ยวของ ตั้งแตป พ.ศ. 2550 - 2554 อาทิเชน

• การประชุมพิจารณาและผลักดัน รางพระราชบัญญัติ

คุมครองอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ

• การนําเสนอเรื่องการปรึกษาทางเลือกแบบเสริมพลัง 

เพื่อชวยเหลือผู หญิงที่ทองไมพรอม ในงานประชุม     

วิชาการและปฎิบัติการเรื่อง “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ”

• การนาํเสนอเรือ่งการบรูณาการปรกึษาทางเลอืกสาํหรบั

ผูหญงิทองไมพรอมกบัศนูยพึง่ได ในงานประชมุวชิาการ

ระดับชาติศูนยพึ่งได

• การพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายในสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติครั้งที่ 1 รับรองเปนมติ 1.13 เรื่องความรุนแรง

ทางเพศและทองไมพรอม
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• การรวมพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายในสมัชชา

สุขภาพแหงชาติครั้งที่ 3 รับรองเปนมติ 3.8 เรื่อง          

การแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม

• การเสนอจุดยืนของเครือขายฯ ตอกรณีพบซากชิ้นสวน

ทารกทีว่ดัไผเงนิและการสรางความเขาใจตอสาธารณชน

ผานสือ่สิง่พมิพ วทิยแุละโทรทศันตอปญหาทองไมพรอม

ในสังคมไทย

• การสรางขอเสนอมาตรการเรงดวน เพื่อปองกันและ

แกไขปญหาอยางรอบดานตอนายกรัฐมนตรี และคณะ

รัฐมนตรีที่เกี่ยวของ

• การสงตวัแทนองคกรสมาชกิเขารวมประชมุใหความเหน็

เพื่อการพัฒนายุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาเด็ก

และเยาวชนตั้งครรภไมพรอม

• ฯลฯ

ในป พ.ศ. 2554 เครือขายฯ มีจํานวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น                 

มีประสบการณจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากขึ้น มีทิศทางและ

พันธสัญญาในการทํางานรวมกันที่ชัดเจนและมีความพรอมที่

จะรวมกันทํางานขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่    

ทองไมพรอม เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของผูหญิงและเด็ก 
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หนวยงานภาครัฐ

1. สํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                           
   ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2. สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข                                       
   ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  
3. คณะทํางานดานการดูแลผลกระทบจากการตั้งครรภ 
   คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
   95 หมู 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

4. กลุมงานสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลตํารวจ     
   492/1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

5. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ                
   19 ซอย 35 อัศวนนท 2 อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

6. ศูนยนเรนทรพึ่งได และฝายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลสมุทรปราการ
   71 ถนนจักกะพาก ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

7. ศูนยพิทักษสิทธิเด็กและสตรี
   วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล                     
   681 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

8. ศูนยพึ่งได โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี          
   7 ถนนปทุม-ลาดหลุมแกว ตําบลบางปรอก 
   อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
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9. ศูนยพึ่งได โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท 
   จังหวัดสมุทรปราการ
   172 หมู 3 ตําบลปากคลองบางปลากด 
   อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 10290

10. ศูนยพึ่งได โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ 
     35/3 หมู 8 ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

11. ศูนยพึ่งได โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
     88/1 หมู 8 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี 
     จังหวัดสมุทรปราการ 10540

12. ศูนยพึ่งได โรงพยาบาลบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
     89 หมู 1 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเพรียง อําเภอบางบอ 
     จังหวัดสุมทรปราการ 10560

13. ศูนยพึ่งได โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์
     ถนนเลียบวารี (คูฝงขวา) แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก 
     กรุงเทพมหานคร 10530

14. ศูนยพึ่งได โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค
     43 ถนนอรรถกวี อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000

15. ศูนยพึ่งได โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                 
     46/1 หมู 4 ถนนอูทอง ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

16. ศูนยคุมครองเด็กและสตรี โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน
     54 ถนนศรีจันทร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
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17. ศูนยพึ่งได โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
     859 ถนนกสิกรรม ตําบลเมืองใต อําเภอเมือง 
     จังหวัดศรีสะเกษ 33000

18. ชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย 
     โรงพยาบาลสูงเนิน                                     
     อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30180

19. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
     สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
     ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

20. สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ                        
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย    
     255 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

21. สํานักนโยบายและแผนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
     120 หมู 3 ชั้น 4 อาคารรวมหนวยงานราชการ         
     ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจงวัฒนะ
     แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

22. สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  
     กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
     ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

23. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
     ชั้น 2 อาคารอาคารสุขภาพแหงชาติ 
     88/37 ติวานนท 14 ตําบลตลาดขวัญ 
     อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

14 แนะนําเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม



17. ศูนยพึ่งได โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
     859 ถนนกสิกรรม ตําบลเมืองใต อําเภอเมือง 
     จังหวัดศรีสะเกษ 33000

18. ชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย 
     โรงพยาบาลสูงเนิน                                     
     อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30180

19. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
     สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
     ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

20. สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ                        
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย    
     255 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

21. สํานักนโยบายและแผนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
     120 หมู 3 ชั้น 4 อาคารรวมหนวยงานราชการ         
     ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจงวัฒนะ
     แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

22. สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  
     กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
     ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

23. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
     ชั้น 2 อาคารอาคารสุขภาพแหงชาติ 
     88/37 ติวานนท 14 ตําบลตลาดขวัญ 
     อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

24. สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก 
     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
     ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค กรุงเทพมหานคร 10110

25. สํานักคุมครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
     255 ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหาคร 10400

26. กลุมที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
     88/20 หมู 4 ถนนติวานนท 4 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

27. กองบังคับการและปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษย 
     สํานักงานตํารวจแหงชาติ
     ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

28. สาํนกังานเลขานกุารคณะกรรมการคุมครองเดก็แหงชาติ
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
     255 ภายในบริเวณสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ตึกดรุณวิถี 
     ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

29. คลินิควัยรุน-บางรัก 
     สํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
     กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   
     9 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

30. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
     410/1 ถนนมรุพงษ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
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หนวยงานภาคเอกชน
31. องคการแพธ
     37/1 ซอยเพชรบุรี 15 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

32. มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง
     12/22 ถนนเทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
     กรุงเทพมหานคร 10900

33. มูลนิธิเพื่อนหญิง
     386/61-62 ซอยรัชดาภิเษก 42 ถนนรัชดาภิเษก          
     แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

34. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
     6 สุขุมวิท 12 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

35. สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยฯ
     8 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว 
     เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

36. สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี
     501/1 ถนนเดชะตุงคะ 1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
     กรุงเทพมหานคร 10210

37. มูลนิธิเครือขายครอบครัว                                  
     192 ซอย 8 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ ประชานิเวศน    
     แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

38. สหทัยมูลนิธิ                                             
     850/33 ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา 
     กรุงเทพมหานคร 10100

16 แนะนําเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม



หนวยงานภาคเอกชน
31. องคการแพธ
     37/1 ซอยเพชรบุรี 15 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

32. มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง
     12/22 ถนนเทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
     กรุงเทพมหานคร 10900

33. มูลนิธิเพื่อนหญิง
     386/61-62 ซอยรัชดาภิเษก 42 ถนนรัชดาภิเษก          
     แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

34. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
     6 สุขุมวิท 12 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

35. สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยฯ
     8 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว 
     เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

36. สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี
     501/1 ถนนเดชะตุงคะ 1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
     กรุงเทพมหานคร 10210

37. มูลนิธิเครือขายครอบครัว                                  
     192 ซอย 8 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ ประชานิเวศน    
     แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

38. สหทัยมูลนิธิ                                             
     850/33 ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา 
     กรุงเทพมหานคร 10100

39. โครงการบานพระคณุ ภายใตมลูนธิคิรสิตจกัรลเูธอรแรน
     15/423-425 หมู 10 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง 
     จังหวัดสมุทรปราการ 10270

40. กลุมบูรณาการแรงงานสตรี
     101/16 หมู 4 ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง 
     จังหวัดสมุทรปราการ 10130

41. ศนูยประสานงานเครอืขายผูหญงิทีอ่ยูรวมกบัเชือ้เอชไอวี
     430 ซอยสมเด็จพระปนเกลา 2 แขวงบางยี่ขัน            
     เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

42. ศูนยธารทิพย
     7 หมูบานเสรี 2 ซอย 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 
     กรุงเทพมหานคร 10250

43. องคการเฟรนดอินเตอรเนชั่นแนล
     72/38 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
     กรุงเทพมหานคร 10110

44. มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา
     1/204 หมูบานแฮปปแลนแกรนดวิลล ซอยลาดพราว 101 
     แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

45. บานสุขฤทัย คณะภคินีศรีชุมพาบาล
     4128/1ซอยโบสถแมพระฟาติมา ถนนดินแดง            
     แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
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46. Concept Foundation 
     อทุยานวทิยาศาสตรแหงประเทศไทย ตกึ Incubator wing 
     ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

47. มูลนิธิผูหญิง                                         
     295 ซอยจรัญสนิทวงศ 62 เขตบางพลัด 
     กรุงเทพมหานคร 10700

48. มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก                                  
     979 ซอยจรัญสนิทวงศ 12 แขวงทาพระ เขตบางกอกใหญ
     กรุงเทพมหานคร 10600

49. เครือขายครอบครัวเฝาระวังและสรางสรรคสื่อ        
     96/168 หมู 17 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางระมาด     
     เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

50. กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ อาคารสหประชาชาติ 
     ชั้น 12 ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร 10200

51. ชมรมครอบครัวพอเพียง                                    
     31/2 ซอยทองหลอ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล   
     เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

52. มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท                                     
     29 หมู 6 ซอยเอกชัย 89/4 ถนนเอกชัย 
     แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

18 แนะนําเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม



53. โครงการเครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว                 
     560/1 ซอยเล็กประยูร แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม 
     กรุงเทพมหานคร 10120

54. มูลนิธิเพื่อการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว          
     1035/7-10 อาคารบานฝนคอนโดวิลล ชั้น 1              
     ถนนศรีนครินทร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

55. บานเด็กโสสะ                                                
     383 หมู 2 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม อําเภอเมือง 
     จังหวัดสมุทรปราการ 10270

หนวยงานวิชาการ
56. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
     ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

57. คณะสงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล 
     ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

58. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
     คณะพยาบาลศาสตร (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล                                
     2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย 
     กรุงเทพมหานคร 10700
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สมาคมวางแผนครอบครัว
แหงประเทศไทยฯ (สวท)
คลินิก สวท เวชกรรม บางเขน
8 ซอยวิภาวดี 44                  
ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0-2941-2320
ตอ 181, 182,

183

0-2561-5130 1. อนามัยการเจริญพันธุและ  
   วางแผนครอบครัว
2. ตรวจมะเร็งปากมดลูก
3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี
4. สุขภาพทางเพศวัยรุน
5. ปองกันหลังรวมเพศ
6. ปญหาประจําเดือนไมปกติ

1.

คลินิกเวชกรรม สวท รังสิต
520/8, 40 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 8 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

0-2567-4759 0-2567-4760 1. อนามัยการเจริญพันธุและ  
   วางแผนครอบครัว
2. ตรวจมะเร็งปากมดลูก
3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี
4. สุขภาพทางเพศวัยรุน
5. ปองกันหลังรวมเพศ
6. ปญหาประจําเดือนไมปกติ

2.

คลินิก สวท เวชกรรม ดินแดง
2/11 -13 อาคารพาณิชย 1
ถนนประชาสงเคราะห
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
10400

0-2245-7382-5 0-2245-1888 1. อนามัยการเจริญพันธุและ  
   วางแผนครอบครัว
2. ตรวจมะเร็งปากมดลูก
3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี
4. สุขภาพทางเพศวัยรุน
5. ปองกันหลังรวมเพศ
6. ปญหาประจําเดือนไมปกติ

3.

คลินิก สวท เวชกรรม ปนเกลา
3/20-21 ถนนอรุณอมรินทร
แขวงอรุณอมรินทร 
เขตบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร 10700

0-2433-3503 - 1. อนามัยการเจริญพันธุและ  
   วางแผนครอบครัว
2. ตรวจมะเร็งปากมดลูก
3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี
4. สุขภาพทางเพศวัยรุน
5. ปองกันหลังรวมเพศ
6. ปญหาประจําเดือนไมปกติ

4.

คลินิก สวท เวชกรรม ขอนแกน
752-754 ถนนศรจีนัทร อาํเภอเมอืง
จังหวัดขอนแกน 34000

0-4322-3627 - 1. อนามัยการเจริญพันธุและ  
   วางแผนครอบครัว
2. ตรวจมะเร็งปากมดลูก
3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี
4. สุขภาพทางเพศวัยรุน
5. ปองกันหลังรวมเพศ
6. ปญหาประจําเดือนไมปกติ

5.

สถานที่ โทรศัพท โทรสาร บริการที่ใหและเงื่อนไข
การรับบริการ

ลํา
ดับ
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คลินิก สวท เวชกรรม 
อุบลราชธานี
154-56 ถนนศรีณรงค อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

0-4524-3380 - 1. อนามัยการเจริญพันธุและ  
   วางแผนครอบครัว
2. ตรวจมะเร็งปากมดลูก
3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี
4. สุขภาพทางเพศวัยรุน
5. ปองกันหลังรวมเพศ
6. ปญหาประจําเดือนไมปกติ

6.

คลินิก สวท เวชกรรม เชียงใหม
200/3 ถนนบํารุงราษฎร 
อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50000

0-5324-9406 - 1. อนามัยการเจริญพันธุและ  
   วางแผนครอบครัว
2. ตรวจมะเร็งปากมดลูก
3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี
4. สุขภาพทางเพศวัยรุน
5. ปองกันหลังรวมเพศ
6. ปญหาประจําเดือนไมปกติ

7.

คลินิก สวท เวชกรรม เชียงราย
810/1-3 ถนน พหลโยธิน 
ตําบลเวียง อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 57000

0-5371-3090 - 1. อนามัยการเจริญพันธุและ  
   วางแผนครอบครัว
2. ตรวจมะเร็งปากมดลูก
3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี
4. สุขภาพทางเพศวัยรุน
5. ปองกันหลังรวมเพศ
6. ปญหาประจําเดือนไมปกติ

8.

คลินิก สวท เวชกรรม ภูเก็ต
อาคาร หสม. เซ็นทรัลแมนชั่น
หองเลขที่ 14/1 ถนนวิชิตสงคราม
ตําบลวิชิต อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 83000

0-7623-5348 - 1. อนามัยการเจริญพันธุและ  
   วางแผนครอบครัว
2. ตรวจมะเร็งปากมดลูก
3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี
4. สุขภาพทางเพศวัยรุน
5. ปองกันหลังรวมเพศ
6. ปญหาประจําเดือนไมปกติ

9.

คลินิก สวท เวชกรรม หาดใหญ
240-242 ถนนนิพัทธอุทิศ 3
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
90110

0-7424-6343 - 1. อนามัยการเจริญพันธุและ  
   วางแผนครอบครัว
2. ตรวจมะเร็งปากมดลูก
3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี
4. สุขภาพทางเพศวัยรุน
5. ปองกันหลังรวมเพศ
6. ปญหาประจําเดือนไมปกติ

10.

สถานที่ โทรศัพท โทรสาร บริการที่ใหและเงื่อนไข
การรับบริการ

ลํา
ดับ

21



สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน
(PDA) กรุงเทพฯ
6 สุขุมวิท 12 กรุงเทพมหานคร 
10110

บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณประวีณ พยับวิภาพงศ
อีเมล : urb@pda.or.th

0-2229-4611-
28

(จันทร-ศุกร
8.30-16.30 น.

ยกเวน
เสาร-อาทิตย
และวันหยุด
ราชการ)

0-2229-4632 1. ใหคําปรึกษาเรื่องการ
   มีประจําเดือนไมปกติและ  
   การตั้งครรภ
2. ปรึกษาวางแผนครอบครัว
3. ความรูเรือ่งสขุภาพทางเพศ

11.

สมาคมพัฒนาประชากรและ
ชุมชน สาขานครราชสีมา
86/1 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000
อีเมล : pdankr@thaimail.com

0-4425-8100-1 0-4426-2816 1. ใหคําปรึกษาเรื่องการ
   มีประจําเดือนไมปกติและ  
   การตั้งครรภ
2. ปรึกษาวางแผนครอบครัว
3. ความรูเรือ่งสขุภาพทางเพศ

12.

สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน
สาขาพษิณโุลก
405 หมู 5 ซอยราษฎรศรัทธาทํา
ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
อีเมล : pdapsl44@thaimail.com

0-5523-0973-4 0-5523-0975 1. ปรึกษาวางแผนครอบครัว
2. ความรูเรือ่งสขุภาพทางเพศ

13.

สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน
สาขาเชยีงใหม
167 ถนนราชมรรคา 
ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50200

0-5327-7805-6 0-5371-4185 1. ใหคําปรึกษาเรื่องการ
   มีประจําเดือนไมปกติและ  
   การตั้งครรภ
2. ปรึกษาวางแผนครอบครัว
3. ความรูเรือ่งสขุภาพทางเพศ

14.

บานพักฉุกเฉิน สมาคมสงเสริม
สถานภาพสตรีฯ
501/1 ถนนเดชะตุงคะ 1แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
10210
www.apsw-thailand.com
อีเมล: admineh@hotmail.com

บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณกรวิณท วรสุข

0-2929-2222 0-2566-2707 1. การใหคาํปรกึษาทองไมพรอม
   แบบตัวตอตัว
2. บานพักรอคลอด
3. บานพักหลังคลอด
4. บานฝากเด็กเลี้ยงชั่วคราว  
   ระหวางรอความพรอม
5. สถานเลี้ยงเด็ก (ชั่วคราว)
6. ความรูเรือ่งสขุภาพทางเพศ

15.

สถานที่ โทรศัพท โทรสาร บริการที่ใหและเงื่อนไข
การรับบริการ

ลํา
ดับ

22 แนะนําเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม



สหทัยมูลนิธิ
850/33 ซอยสุขุมวิท 71 
ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10100
www.sahathai.org

บุคคลที่สามารถติดตอได
นักสังคมสงเคราะห

0-2381-8834-6,
0-2381-1318

0-2381-8837 1. ใหคําปรึกษาและให
   ความชวยเหลือผูหญิง
   ที่ตั้งครรภไมพรอม
2. ประสานจัดหาที่พักกอน   
   หรือหลังคลอด
3. ฟนฟูสภาพครอบครัว
   เพื่อสนับสนุนการเลี้ยง
   ดูเด็ก โดยการใหคําปรึกษา  
   และบริการอื่นๆ ที่จําเปน    
   เชน นมผง
4. บริการฝากเลี้ยงชั่วคราว
5. บริการจัดหาครอบครัว
   ทดแทนใหกับเด็ก

16.

บานพระคุณ
15/423-425 หมู 10 
ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณชนรัตน ออยหวาน

0-2759-1238
มือถือ

08-6600-5307

0-2759-1201 1. บานพักรอคลอด
2. บานพักหลังคลอด
3. สงตอไปที่บานพักเด็ก
   ชั่วคราวเพื่อรอความพรอม
4. สถานที่ใหคําปรึกษากับ 
   การมีประจําเดือนไม
   ปกติและการตั้งครรภ/
   รับปรึกษาวางแผน   
   ครอบครัว
5. ความรูเรือ่งสขุภาพทางเพศ

17.

บานสุขฤทัย
คณะภคินีศรีชุมพาบาล
4128/1 ซอยโบสถแมพระฟาติมา
ถนนดนิแดง แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400

บุคคลที่สามารถติดตอได
ซิสเตอรสายสุดา ชาวปากนํ้า

0-2642-8949,
0-2642-9330

0-2642-8716 1. ใหที่พักพิงอาหาร
2. ใหการดูแลดานสุขภาพ 
   อนามัยทั้งกอนคลอดและ
   หลังคลอด
3. ใหกําลังใจสรางความเชื่อ    
   มั่นในตนเอง

18.

สถานที่ โทรศัพท โทรสาร บริการที่ใหและเงื่อนไข
การรับบริการ

ลํา
ดับ
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สถานที่ โทรศัพท โทรสาร บริการที่ใหและเงื่อนไข
การรับบริการ

ลํา
ดับ

มูลนิธิเพื่อนหญิง
386/61-62 ซอยรัชดาภิเษก 42
ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900

บุคคลที่สามารถติดตอได
1. คุณพัชรี จุลหิรัญ
2. คุณสุจินดา ของมวง

0-2513-1001
(จันทร-ศุกร

09.00-17.00 น.)

0-2513-1929 ใหความชวยเหลอืดานกฎหมาย
และสังคมสงเคราะหเฉพาะ

รายแกผูหญงิทีต่กอยูในสภาวะ

1. วิกฤติความรุนแรงใน
   ครอบครัว
2. ถูกคุกคามทางเพศ
3. ถูกบังคับลอลวง
   ใหคาประเวณี
4. ตั้งครรภไมพึงประสงค
5. ถูกเลิกจางงานโดยไมไดรับ
   ความเปนธรรม
6. ถูกเลือกปฏิบัติจากภาวะ
   ความเปนหญิง
7. ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับ  
   ประเด็นผูหญิง

20.

มูลนิธิผูหญิง
295 ซอยจรัญสนิทวงศ 62
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
10700

บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณอุษา เลิศศรีสันทัด

0-2433-5149,
0-2435-1246

0-2434-6774 1. ใหคําปรึกษาแกผูหญิงที่  
   ประสบ ปญหาความรุนแรง
   รูปแบบตางๆรวมถึงปญหา
   ทองไมพรอม
2. รณรงคผลักดันใหมี
   นโยบายและมาตรการที่
   เหมาะสมรวมถึงการจัด
   สวัสดิการสําหรับผูหญิงใน
   ภาวะยากลําบากรวมถึง
   ปญหาทองไมพรอม
3. พัฒนาแนวทางการ
   จัดการศึกษา เพื่อเสริม
   พลังสําหรับผูหญิง
   กลุมตางๆ

21.

หมูบานเด็กโสสะ
383 หมู 2 ถนนสุขุมวิท
ตําบลบางปูใหม อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

บุคคลที่สามารถติดตอได
1. คุณประธาน อัครอนุมานนท
2. คุณวิไลลักษณ อัคโกศล

0-2323-9553,
0-2323-1429

0-2323-0641 1. สถานรบัเลีย้งเดก็ครอบครวั 
   ทดแทน ดูแลในระยะยาว
2. รับอุปการะเด็กบุญธรรม
   ไมสงหรือคืนเด็กใหหนวย
   งานอื่น หรือครอบครัวเดิม
3. ญาติหรือพอแมที่มีชีวิต 
   อยูตองไมมายุงเกี่ยวกับ
   การดูแลเด็กและไมมาพบ   
   เด็กจนเกิดปญหา หรือเด็ก
   เกิดความเดือดรอน

19.

24 แนะนําเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม



องคการเฟรนดอินเตอร
เนชั่นแนลแหงประเทศไทย
72/38 ซอยสุขุมวิท 40 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110

บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณพรทิพย บุญสุข

0-2712-4562-3 - 1. การรณรงคดานสุขภาพ
   และการปองกันปญหา  
   สุขภาพในชุมชน
2. การเผยแพรสื่อที่เปน
   ประโยชนในการดูแลรักษา
   สุขภาพและการรณรงคการ 
   ปองกนัปญหา สขุภาพตางๆ   
   วางแผนครอบครัว

22.

มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก
979 ซอยจรัญสนิทวงศ 12
แขวงทาพระ เขตบางกอกใหญ
กรุงเทพมหานคร 10600

บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม

0-2412-1196 0-2412-9833 1. การใหคําปรึกษากรณีเด็ก 
   อายตุํา่กวา 18 ป ทีต่ัง้ครรภ 
   ไมพรอมที่เกิดเหตุมาจาก
   ถูกลวงละเมิดทางเพศ
   หรือถูกแสวงหาประโยชน
2. พิจารณาทางเลือกและสง
   ตอบริการในการกรณี  
   จําเปนยุติการตั้งครรภ
   ภายใตกรอบกฎหมาย
3. พิจารณาทางเลือกและ
   สงตอบริการภายใตการ  
   ประเมินของทีมสหวิชาชีพ

23.

มูลนิธิเครือขายครอบครัว
192 ซอย 8 ถนนเทศบาลนมิติเหนอื
ประชานิเวศน แขวงลาดยาว
เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 10900
www.thaisingleparent.com

บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณฐาณิชชา ลิ้มพานิช
อีเมล : thanichar@family
network.or.th

0-2954-2346-7 0-2954-2348 1. การใหคําปรึกษาทอง
   ไมพรอม แบบตัวตอตัว/   
   ทางโทรศัพท/อีเมล
2. การใหคําปรึกษาเรื่อง
   ครอบครัว ความสัมพันธใน
   ครอบครัว การหยาราง
3. การจัดกิจกรรมครอบครัว   
   เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว
   ทั่วไป เพื่อแลกเปลี่ยนเรียน
   รูวิธีการดูแลเด็ก และวิธี
   สรางความสัมพันธ
   ภายในครอบครัว

24.

สถานที่ โทรศัพท โทรสาร บริการที่ใหและเงื่อนไข
การรับบริการ

ลํา
ดับ

25



กลุมงานสังคมสงเคราะห
โรงพยาบาลตํารวจ
492/1 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330

0-2253-0121
0-2652-5317
0-2207-6187
0-2207-6188

ทุกวัน
(08.00-16.00 น.)

- 1. ใหคําปรึกษาเรื่องทอง
   ไมพรอมแบบรายบุคคล/
   กลุม/โทรศัพท
2. ใหคําปรึกษาเรื่องการ
   มีประจําเดือนไมปกติและ  
   การตั้งครรภ/รับปรึกษา  
   วางแผนครอบครัว
3. สงตอเพื่อใหไดรับบริการ
   ที่เหมาะสม

26.

สถานที่ โทรศัพท โทรสาร บริการที่ใหและเงื่อนไข
การรับบริการ

ลํา
ดับ

ศูนยนเรนทรพึ่งได
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
71 ถนนจักกะพาก ตําบลปากนํ้า
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ
10270

บุคคลที่สามารถติดตอได
1. คุณมยุรี เหมือนเดช
2. คุณนุชนารถ เทพอุดมพร

0-2388-0525 
หรือ

สายดวน 1669
(เฉพาะพื้นที่

สมุทรปราการ)
ตลอด 24 ชัว่โมง

0-2173-8347 1. ใหบริการชวยเหลือเด็ก
   และสตรีที่ถูกกระทําดวย
   ความรุนแรงในครอบครัว
2. ใหคําปรึกษากรณีทอง
   ไมพรอม
3. สงตอเพื่อรับบริการ
   ที่เหมาะสม

27.

ศูนยพึ่งได โรงพยาบาล 
สมุทรเจดียสวาทยานนท
172 หมู 3 ตําบลปากคลอง
บางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณรุงอรุณ เหลืองพิพัฒนกุล

คลินิกเครือขายเลิฟแคร
ติดตอไดที่ : คลินิกชั้น 2

0-2425-9407

0-2425-9841
ตอ 1206

0-2425-9767

-

1. ใหบริการชวยเหลือเด็ก
   และสตรีที่ถูกกระทําดวย
   ความรุนแรงในครอบครัว
2. ใหคําปรึกษากรณีทอง
   ไมพรอม
3. สงตอเพื่อรับบริการ
   ที่เหมาะสม

คลนิกิเลฟิแคร เปดใหบรกิาร
• จันทร พุธ ศุกร 
  เวลา 8.30-16.30 น.
• อังคาร พฤหัสบดี 
  เวลา 8.30-20.00 น.

28.

ศูนยพิทักษสิทธิเด็กและสตรี
วิทยาลัยแพทยศาสตร     
กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
681 ถนนสามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณสิริพร เขียนประเสริฐ
อเีมล : banana_dome@yahoo.com

0-2247-4517 0-2241-4517 1. การใหคําปรึกษาทอง
   ไมพรอมแบบตัวตอตัว/ 
   ทางโทรศัพท
2. สถานที่ใหคําปรึกษา
   กับการมีประจําเดือนไม
   ปกติและการตั้งครรภ/
   รบัปรกึษาวางแผนครอบครวั
3. ความรูเรือ่งสขุภาพทางเพศ

25.

26 แนะนําเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม



ศูนยพึ่งได โรงพยาบาลบางพลี
88/1 หมู 8 ตําบลบางพลีใหญ
อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

คลินิกเครือขายเลิฟแคร
ติดตอไดที่ : คลินิกเพื่อสุขภาพ
(ชั้น 1 อาคารสมโภชรัตนโกสินทร)

0-2312-2990
ตอ 1309

มือถือ
08-4917-5012

0-2312-2992
ตอ 1205

-

1. ใหบริการชวยเหลือเด็ก
   และสตรีที่ถูกกระทําดวย
   ความรุนแรงในครอบครัว
2. ใหคําปรึกษากรณีทอง
   ไมพรอม
3. สงตอเพื่อรับบริการ
   ที่เหมาะสม

• คลินิกเลิฟแคร เปดบริการ  
   ระหวางเวลา 16.00-20.00 น.
   เฉพาะวันจันทร และ พุธ
   ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ

29.

ศูนยพึ่งได โรงพยาบาลบางบอ
89 หมู 1 ถนนเทพารักษ
ตําบลบางเพรียง อําเภอบางบอ
จังหวัดสุมทรปราการ 10560

คลินิกเครือขายเลิฟแคร
ติดตอไดที่ : คลินิกใหคําปรึกษา
หอง 14

0-2338-1133,
0-2338-1055-6

ตอ 315

มือถือ
08-9044-0258

-

-

1. ใหบริการชวยเหลือเด็ก
   และสตรีที่ถูกกระทําดวย
   ความรุนแรงในครอบครัว
2. ใหคําปรึกษากรณีทอง
   ไมพรอม
3. สงตอเพื่อรับบริการ
   ที่เหมาะสม

• คลินิกเลิฟแคร เปดบริการ  
   ระหวางเวลา 16.00-20.00 น.
   เฉพาะวันจันทร และ พุธ
   ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ

30.

ศูนยพึ่งได โรงพยาบาลบางจาก
35/3 หมู 8 ตําบลบางจาก
อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130

บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณสุพาพิชณ วาตะบุตร

คลินิกเครือขายเลิฟแคร
ติดตอไดที่ : คลินิกสุขภาพดี

0-2464-3002
ตอ 186

0-2464-3003
ตอ 119

0-2464-3971

-

1. ใหบริการชวยเหลือเด็ก
   และสตรีที่ถูกกระทําดวย
   ความรุนแรงในครอบครัว
2. ใหคําปรึกษากรณีทอง
   ไมพรอม
3. สงตอเพื่อรับบริการ
   ที่เหมาะสม

• คลินิกเลิฟแคร เปดให
   บริการระหวางเวลา
   8.30-16.30 น. 
   วันอังคาร-พุธ

31.

สถานที่ โทรศัพท โทรสาร บริการที่ใหและเงื่อนไข
การรับบริการ

ลํา
ดับ

27



คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
โรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ
95 หมู 8 ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120

บุคคลที่สามารถติดตอได
1. คุณขนิษฐา บูรณพันศักดิ์ 
   ตรีรมณ
   อเีมล : nongswtu@hotmail.com
2. เรือตรีหญิงกาญจนา 
   สมบัติศิรินันท

0-2926-9933-5

0-2926-9992
ทุกวัน

(08.30-16.30 น.)

- 1. ใหบริการชวยเหลือเด็ก  
   และสตรีที่ถูกกระทําดวย   
   ความรุนแรงในครอบครัว 
   โดยทีมสหวิชาชีพ
2. ใหคําปรึกษาทองไมพรอม
   แบบตัวตอตัว/
   ทางโทรศัพท/อีเมล
3. ใหคําปรึกษากับการ
   มีประจําเดือนไมปกติและ 
   การตั้งครรภ/รับปรึกษา  
   วางแผนครอบครัว
4. ความรูเรื่องสุขภาพ
   ทางเพศ

32.

ศูนยพึ่งได โรงพยาบาลปทุมธานี
7 ถนนปทุม-ลาดหลุมแกว
ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 12000
www.pth.go.th

บุคคลที่สามารถติดตอได
1. คุณวรภัทร แสงแกว
2. คุณกฤษณา ปนมิตร
อีเมล : Saengkeao_oscc@
hotmail.com

0-2598-8719
(เวลาราชการ)

- 1. บรกิารคาํปรกึษาแนะนาํ
   ดานครอบครวั สวสัดกิาร  
   สงัคมสขุภาพและการแพทย
   แบบตวัตอตวั/ทางโทรศพัท
2. การสงตอประสานงานให
   หนวยงานชวยเหลอืตางๆ
   ทีเ่กีย่วของทัง้ภาครฐัและ  
   เอกชน
3. ใหคาํปรกึษาสาํหรบัผูทีม่ี
   ปญหาตัง้ครรภไมพรอม
4. ใหคาํปรกึษาเรือ่งความ
   รนุแรงในครอบครวั
   ปญหาความสมัพนัธของ    
   คูสมรส
5. ใหบรกิารชวยเหลอืเดก็และ
   สตรทีีถ่กูกระทาํดวยความ 
   รนุแรงในครอบครวั

เงือ่นไขสาํคญั
การใหการปรกึษาเฉพาะ
ในเวลาราชการ ยกเวนกรณี
อบุตัเิหตฉุกุเฉนิ หรอืมคีวาม
บาดเจบ็รนุแรงรวมดวย 
สามารถโทร 1669 
ตลอด 24 ชัว่โมง

33.

สถานที่ โทรศัพท โทรสาร บริการที่ใหและเงื่อนไข
การรับบริการ

ลํา
ดับ

28 แนะนําเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม



ศูนยพึ่งได
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
46/1 หมู 4 ถนนอูทอง 
ตําบลประตูชัย
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

บุคคลที่สามารถติดตอได
คณุมณทีพิย วรีะรตันมณ ี(ศนูยพึง่ได)

0-3532-2555
0-3524-2182

ตอ 2138

0-3524-2182 1. ใหบริการชวยเหลือเด็ก
   และสตรีที่ถูกกระทําดวย
   ความรุนแรงในครอบครัว
2. ใหคําปรึกษากรณีทอง
   ไมพรอม
3. สงตอเพื่อรับบริการ
   ที่เหมาะสม

34.

โรงพยาบาลขอนแกน
54 ถนนศรีจันทร ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
40000

0-4333-6789
ตอ 1258

0-4333-6789 1. ใหบริการชวยเหลือเด็ก
   และสตรีที่ถูกกระทําดวย
   ความรุนแรงในครอบครัว
2. ใหคําปรึกษากรณีทอง
   ไมพรอม
3. สงตอเพื่อรับบริการ
   ที่เหมาะสม

35.

ศูนยพี่งได โรงพยาบาลศรีสะเกษ
859 ถนนกสิกรรม ตําบลเมืองใต
อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
33000

บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณสุทธาพร ขุขันธิน

คลินิกเลิฟแคร
งานควบคุมโรค 
กลุมงานเวชกรรมสังคม

0-4561-1503
ตอ 141,445

0-4561-1503
ตอ 395

มอืถอื
08-1265-9787
08-6870-3513

0-4561-2502

-

1. ใหบริการชวยเหลือเด็ก
   และสตรีที่ถูกกระทําดวย
   ความรุนแรงในครอบครัว
2. ใหคําปรึกษากรณีทอง
   ไมพรอม
3. สงตอเพื่อรับบริการ
   ที่เหมาะสม

คลินิกเลิฟแคร ใหบริการดังนี้
• จันทร พุธ ศุกร 
   8.30-16.00 น.
• อังคาร พฤหัสบดี 
   8.30-20.00 น.

36.

สถานที่ โทรศัพท โทรสาร บริการที่ใหและเงื่อนไข
การรับบริการ

ลํา
ดับ

29



สถานที่ โทรศัพท โทรสาร บริการที่ใหและเงื่อนไข
การรับบริการ

ลํา
ดับ

มูลนิธิสรางความเขาใจ
เรื่องสุขภาพผูหญิง
12/22 ถนนเทศบาลสงเคราะห
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
http://teentalkaboutsex.
thaihealth.or.th/

0-2591-1224-5
จนัทร-ศกุร

08.30–17.00 น.

- 1. ขับเคลื่อนนโยบายที่
   เกี่ยวของกับสิทธิอนามัย
   เจริญพันธุ เชน แผนงาน
   สุขภาวะทางเพศ
   โครงการทางเลือกสําหรับ
   ผูหญิงที่ทองไมพรอม ฯลฯ
2. สรางความรูความเขาใจ 
   เรื่องเพศใหเยาวชน
   มีชุดทดสอบความเขาใจ
   และกระดานถาม-ตอบ

37.

โครงการกาวยางอยางเขาใจ
(teenpath) 
องคการแพธ
www.teenpath.net
ติดตอ : พี่แพ็ท

- - 1. ความรูเรื่องเพศศึกษาคูมือ 
   วัยทีน บทความวิชาการ 
   สาระจากการประชุมตางๆ
2. สื่อสิ่งพิมพ เกมส วิดีทัศน   
   หนังสั้น ฯลฯ ที่เกี่ยวของ
   กับเพศและทองไมพรอม 
   สามารถดาวนโหลดได
3. หลักสูตรเพศศึกษาใน
   โรงเรียนระดับตางๆ
   ดาวนโหลดได และรายนาม  
   โรงเรียนในเครือขาย
4. เว็บบอรดตอบปญหา  
   สุขภาพทางเพศสําหรับ
   วัยรุน ครูผูสอนและ
   ผูปกครอง

เงื่อนไขสําคัญ
ไมรับตอบปญหาทางโทรศัพท
หรือทางจดหมาย

38.
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โครงการเลิฟแคร 
“กลารัก กลาเช็ค”
องคการแพธ
www.lovecarestation.com

call center
08-5340-0043

ทกุวนั
16.00-24.00 น.

- 1. ตอบปญหาสุขภาพ
   ทางเพศออนไลน
2. คัดกรองและสงตอไปรับ  
   บริการยังสถานบริการ
   สุขภาพในเครือขาย
   (ดูรายนามสถานบริการ 
   เครือขายในเวปไซต หรือ
   สอบถามไดที่ call center)
   โดยมีบริการดังตอไปนี้

• ตรวจและรักษาโรคติดตอ
  ทางเพศสัมพันธ
• ตรวจหาเชื้อเอชไอวีและ
  ซิฟลิส
• ปรึกษาเรื่องวางแผน
  ครอบครัว คุมกําเนิด
  และใหบริการยาคุมฯ
  ตามสิทธิประกันสุขภาพ
  และประกันสังคม

เงื่อนไขสําคัญ 
ตองโทรนัดวันเพื่อขอรับ
บริการลวงหนา

39.

โครงการเลดี้เช็ค (lady check)
องคการแพธ
www.ladycheck.net

call center
08-4900-0949

ทกุวนั
12.00-22.00 น.

- สถานบริการสุขภาพเครือขาย
(ดูรายนามสถานบริการเครือ
ขายในเวปไซต หรือสอบถาม
ไดที่ callcenter) มีมีบริการ
ดังตอไปนี้
1. ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
   มดลูก
2. บริการหนวยเคลื่อนที่ 
   คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
   ในชุมชน/ โรงงานในกรณี
   มีผูรับบริการเกิน 30 คน
   ขึ้นไป
3. บริการสงผลการตรวจ
   ทางไปรษณีย ในกรณีที่พบ
   ความผิดปกติ จะโทรแจง
   เพื่อสงตอไปรับบริการตาม
   สิทธิประกันสุขภาพตอไป

40. 

สถานที่ โทรศัพท โทรสาร บริการที่ใหและเงื่อนไข
การรับบริการ

ลํา
ดับ
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สถานที่ โทรศัพท โทรสาร บริการที่ใหและเงื่อนไข
การรับบริการ

ลํา
ดับ

โครงการใหคําปรึกษาดาน
สุขภาพแกสตรีและมารดาวัยรุน
ทางโทรศัพท
โดยคณาจารย
คณะพยาบาลศาสตร (ศิริราช) 
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาการพยาบาล
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 
2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช 
เขตบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร 10700
www.ns.mahidol.ac.th

บุคคลที่สามารถติดตอได
อาจารยฤดี ปุงบางกะดี่
อีเมล: prudee01@hotmail.com

0-2419-7866-80
ตอ 1801-1802

มอืถอื
08-1554-9868

0-2412-8415 1. ใหคําปรึกษาเรื่องการมี  
   ประจําเดือนไมปกติ 
   การตั้งครรภ และ
   การคลอด
2. ใหคําปรึกษาเรื่องการ
   วางแผนครอบครัว
3. ใหความรูเรื่องการดูแล  
   สุขภาพทางเพศ
4. ใหความรูเรื่องโรคติดตอ
   ทางเพศสัมพันธ
5. เว็บบอรดนานาสาระ
   เรื่องสุขภาพทางเพศ และ  
   ตอบปญหาสุขภาพทางเพศ

41.
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·ŒÍ§äÁ‹¾ÃŒÍÁ 101
รวบรวม องคความรู บทความ ขอกฎหมายสําหรับผูปฎิบัติงาน

ในเรื่องทองไมพรอม ประกอบดวย

1. สาเหตุของการทองไมพรอมในประเทศไทย
2. แนวคิด หลักการและกระบวนการปรึกษาทางเลือก
3. การยุติการตั้งครรภ
4. การดูแลเมื่อตัดสินใจทองตอ

 ภาคผนวก
 ภาคผนวกที่ 1 มติสมัชชาสุขภาพที่เกี่ยวของ
 ภาคผนวกที่ 2 ขอบังคับแพทยสภา
 ภาคผนวกที่ 3 ตัวอยางแบบคัดกรอง เพื่อประเมิน
       ความพรอมในการตั้งครรภ
 ภาคผนวกที่ 4 ตัวอยางเอกสารที่ใหคนไขกลับบาน
   หลังยุติการตั้งครรภ
 ภาคผนวกที่ 5 การรับบุตรบุญธรรม

·ŒÍ§äÁ‹¾ÃŒÍÁ 102

เปดมุมมองสถานการณโลก และรวบรวมเว็ปไซตที่นาสนใจในตางประเทศ        

ดานอนามัยเจริญพันธุ อนามัยแมและเด็ก การยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัย               

โดยแบงเปน 3 ประเด็น ดังนี้

1. เปดมุมมองสถานการณโลก

2. การยุติการตั้งครรภในประเทศตางๆ 

3. เว็ปไซตที่นาสนใจ
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·ŒÍ§äÁ‹¾ÃŒÍÁ 101
1. ÊÒàËµØ¢Í§¡ÒÃ·ŒÍ§äÁ‹¾ÃŒÍÁã¹»ÃÐà·Èä·Â

 จากการรวบรวมงานศกึษาวจิยัตางๆ รวมทัง้ขอมลูจากการ

ใหบรกิารปรกึษาทางเลอืกในโรงพยาบาลนาํรองบรูณาการปรกึษา

ทางเลือก ไดแก โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลปทุมธานี 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ 

โรงพยาบาลศรีสะเกษ และโรงพยาบาลขอนแกน พบวา ผูหญิงที่

ทองไมพรอม มสีาเหตมุาจากปจจยัตางๆ กนั  ทัง้ทางดานสขุภาพ

ของตนเองและตัวออนในครรภ ปญหาตางๆ ในครอบครัว สภาพ

ทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งความลมเหลวในการคุมกําเนิด 

#*??
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ÊÒàËµØ¢Í§¡ÒÃ·ŒÍ§äÁ‹¾ÃŒÍÁ
»ÃÐÁÇÅµÒÁ»˜¨¨ÑÂä´Œ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé ¤×Í 

• สาเหตุดานสุขภาพผูหญิง
1. พิการ ทุพพลภาพ มีโรค/อาการทางจิต

2. ติดเชื้อเอชไอวี 

3. การตั้งครรภนั้น สงผลตอสุขภาพของผูหญิง 

4. การตั้งครรภนั้น สงผลตอสุขภาพของตัวออนในทอง

5. ตั้งครรภเมื่ออายุมากเกินไป 

6. ตั้งครรภเมื่ออายุนอยเกินไป 

• สาเหตุทางครอบครัว
1. มีความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัว

2. สัมพันธภาพของคูสมรสไมดี มีโอกาสแยกทางกัน

3. ผูหญิงไดแยกทางกับสามีแลว

4. การตั้งครรภนั้นเปนการตั้งครรภนอกสมรส

5. ครอบครัวมีปญหาเศรษฐกิจ มีลูกจํานวนมาก 

6. ไมสามารถเลี้ยงลูกที่เกิดขึ้นได ไมมีญาติพี่นองรองรับ
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• สาเหตุทางสังคม/เศรษฐกิจ
1. ตั้งครรภจากการถูกขมขืน ลอลวง บังคับ หรือขมขู

2. มีเพศสัมพันธโดยไมไดเตรียมพรอม จึงไมมีการคุมกําเนิด 

   (แตไมใชการขมขืน)

3. ฝายชายไมรับผิดชอบ/ทอดทิ้งเมื่อฝายหญิงทอง 

4. ผูหญิงตองการศึกษาตอ ไมตองการลาออก

5. ตองการทํางานตอ ไมตองการถูกใหออกจากงาน

6. ไมสามารถเปดเผยการทองตอสังคม/ครอบครัว

• สาเหตุจากความลมเหลวของการคุมกําเนิด 
1. ใชวิธีการคุมกําเนิดไมถูกตอง กินยาไมตรงเวลา 

   ถุงยางอนามัยแตก

2. ใชวิธีการคุมกําเนิดที่ไมมีประสิทธิภาพ 

 จากการศึกษาคนควาพบวา ในผูหญิงหนึ่งคน การทอง

ไมพรอมสวนใหญมีเหตุประกอบกันมากกวา 1 สาเหตุ ที่สงผล

ใหเกิดความไมพรอมในการตั้งครรภ โดยจากขอมูลการใหบริการ

ปรึกษาของโรงพยาบาลสมุทรปราการพบวา สาเหตุสวนใหญมา

จากปญหาทางเศรษฐกจิและความลมเหลวในการคมุกาํเนดิ/ไมได

คุมกําเนิด ในสัดสวนพอๆ กัน รองลงมาคือ การไมสามารถเปด

เผยการตั้งครรภใหผูอื่นรับรูได และการถูกทอดทิ้งจากฝายชาย 

รวมทั้งความตองการศึกษาหรือทํางานตอ ซึ่งสงผลใหเกิดความ

ไมพรอมในการตั้งครรภครั้งนั้น4

4จากหนังสือ ทองไมพรอมตองมีทางเลือก: บูรณาการปรึกษาทางเลือกกับศูนยพึ่งได (OSCC) เพื่อชวยเหลือผูหญิงที่

ทองไมพรอม
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 เหน็ไดวาผูหญงิในวยัเจรญิพนัธุ เมือ่มโีอกาสมเีพศสมัพนัธ 

ก็มีโอกาสที่จะทองไมพรอมดวยสาเหตุตางๆ กันได ทั้งนี้ ผูหญิง

ที่ประสบกับภาวะวิกฤตทองไมพรอม ควรไดรับขอมูลที่รอบดาน

อยางเรว็ทีส่ดุ โดยเฉพาะบรกิารปรกึษาทางเลอืก ทีจ่ะเอือ้อาํนวย

ใหผูหญิงที่ทองไมพรอมไดเห็นทางออก ไดมีทางเลือกตอการแก

ปญหาที่เหมาะสมและสอดคลองกับเงื่อนไขชีวิตของตนเอง โดย

ไมนําพาตนเองไปสูการแกปญหาที่สงผลเสียตอสุขภาพและชีวิต 

 ดังนั้น สังคม ครอบครัว และคนรอบขาง จึงควรให

ความเขาใจตอสาเหตุและที่มาที่ไปของปญหาทองไมพรอมโดย

ปราศจากอคติ เพื่อใหโอกาสผูหญิงที่ทองไมพรอมไดไตรตรอง

และหาทางออกของปญหา เลือกเดินทางที่จะนําพาตนเองและ

ครอบครวัไปสูชวีติทีด่ ีและเพือ่สรางสงัคมใหมสีมาชกิทีม่คีณุภาพ

ในอนาคต 

??...!!!
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2. á¹Ç¤Ố  ËÅÑ¡¡ÒÃ áÅÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ»ÃÖ¡ÉÒ·Ò§àÅ×Í¡ 
  (Options Counseling)
 

2.1 ความคิดรวบยอด

 กระบวนการใหการปรึกษามีความหลากหลาย มีเทคนิค

วิธีการที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับกลุมเปาหมายที่เขามารับบริการ 

อาทิเชน กลุมผูติดเชื้อเอชไอวี กลุมผูมีแนวโนมฆาตัวตาย กลุม

ผู ติดยาเสพติด เปนตน การปรึกษากับผู หญิงที่ทองไมพรอม           

ผูใหการปรึกษาควรตระหนักวา สิ่งที่เกิดขึ้นกับผูหญิงนั้น เปนผล

พวงมาจากโครงสรางสงัคมทีช่ายเปนใหญ ทาํใหผูชายมสีทิธมิเีสยีง

มากกวา ดังจะเห็นไดวาการใหคุณคา บทบาททางสังคม ตําแหนง

การงาน ลวนมีมาตรฐานเชิงซอน ทําใหการกําหนดนโยบาย 

และการจัดบริการสาธารณะตางๆ มีแนวโนมที่ตอบสนองผูชาย

มากกวา ปรากฎการณเชนนี้สงผลใหผูหญิงที่อยูภายใตโครงสราง

สงัคมทีช่ายเปนใหญ ไมตระหนกัในคณุคาและความสามารถทีม่ใีน

ตนเองในฐานะมนุษยที่เทาเทียมกัน สงผลใหผูหญิงขาดทักษะใน

เรือ่งเพศ ไมมอีาํนาจตอรองเมือ่มเีพศสมัพนัธ และเมือ่พบปญหา

ทองไมพรอม ก็ไมสามารถจะนําพาตนเองไปถึงทางออก หรือ  

หลุดพนจากปญหา เพื่อลุกขึ้นกาวเดินไปขางหนาภายใตกระแส

สังคมที่ตีคาปญหาทองไมพรอมในเชิงศีลธรรม 
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 ฉะนั้นสิ่งแรกที่ควรคํานึงเมื่อใหการปรึกษาทางเลือกคือ 

การเสริมสรางศักยภาพใหผูหญิงที่ประสบปญหาทองไมพรอม   

ใหเห็นถึงคุณคาที่มีในตนเอง เพื่อเติมพลังชีวิตและสรางความ

เขมแข็งภายในจิตใจของผูหญิงใหพรอมที่จะลุกขึ้นมายืนหยัด

ตอการแกปญหาที่สอดคลองกับความตองการของตนได ทั้งนี้ 

สังคมควรไดพัฒนาบริการที่รองรับความตองการของผูหญิงให

ครอบคลุมการตัดสินใจในทุกดาน ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และ

เหมาะสมกบัความตองการ เพือ่เสรมิสรางความมัน่ใจในการตดัสนิ

ใจตอทางที่เลือกนั้นๆ ดวย

2.2 หลกัการสาํคญัของการปรกึษาแนวสรางเสรมิศกัยภาพ5 

 

 หวัใจสาํคญั ของการใหการปรกึษาแบบสรางเสรมิศกัยภาพ 

คอื “การใชอาํนาจรวมระหวางผูใหการปรกึษากบัผูรบับรกิาร เพือ่

ฟนฟูอํานาจภายใน” มีรายละเอียดดังตอไปนี้

• ผู ใหการปรึกษาปฏิบัติตอผู รับบริการอยางเปนมนุษย 

เสมอกัน เปดใจกวาง เพื่อใหเขาใจผูรับบริการมากที่สุด

• ผูใหการปรึกษาและผูรับบริการทํางานรวมกัน หรืออาจ

เรียกวา การใชอํานาจรวม เพื่อแกไขปญหา โดยใหผูรับ

บริการตัดสินใจดวยตนเอง

5อวยพร เขือ่นแกว.2551.กระบวนการปรกึษาแบบสรางเสรมิศกัยภาพ : คูมอืการทาํงานกบัผูหญงิตดิเชือ้เอชไอว ีเลมที ่2. 

โครงการผูหญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม และมูลนิธิรักษไทย.
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• ผูใหการปรกึษาตองมคีวามเชือ่มัน่วา ผูรบับรกิารมปีญญา

และศกัยภาพทีจ่ะแกไขปญหาของตนเองได และเปนผูทีรู่

เรื่องราวในชีวิตของตนเองดีที่สุด

• ผูใหการปรึกษาควรทํางานดวยปญญาและเมตตา โดย  

เชื่อมั่นวา ผูใหการปรึกษาสามารถใชทักษะและความรู

ที่ตนมี แกปญหาและหาทางออกรวมกับผูรับบริการได     

ซึ่งผูใหการปรึกษาไมสามารถกําหนดหรือควบคุมผลที่จะ

เกิดขึ้นได เพราะคนที่ตัดสินใจคือตัวของผูรับบริการเอง

2.3 กระบวนการปรึกษาทางเลือก 

กระบวนการปรึกษาทางเลือก ประกอบไปดวย

1. การสรางความสัมพันธ เปนการสรางความไววางใจให     

เกิดขึ้นเมื่อแรกพบ เพื่อเปดใจใหผูรับบริการพรอมที่จะพูดคุยและ

รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซึ่งขึ้นอยูกับบุคลิกภาพ นํ้าเสียง 

สายตา ทาทางที่แสดงออกเปนสําคัญ

2. การฟงอยางมีสต ิ เปนการฟงอยางใสใจ มีเมตตา มีความ

เคารพในตัวตนของผูรับบริการ ใหความสําคัญและไมจดบันทึก      

มกีารตอบรบัเปนระยะ และไมตัง้คาํถาม เพราะบางครัง้ผูรบับรกิาร

ตองการเพียงไดระบายความรูสึกภายในใจ โดยการเลาเทานั้น     

ไมตองการคําแนะนํา
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3. การสะทอนกลบั เปนเทคนคิเพือ่ใหผูรบับรกิารเหน็และเขาใจ

สภาพปญหาที่กําลังเผชิญอยู เปนการสะทอนกลับในสิ่งที่ไดยิน

ใหกับผูรับบริการฟง โดยสะทอนทั้งเนื้อหาสําคัญและความรูสึก

ของผูรับบริการ 

4. การแสดงความเขาใจและเหน็ใจ ผูใหการปรกึษาตองเขาใจ

ถงึความทกุขและความรูสกึหลากหลายทีผู่รบับรกิารกาํลงัเผชญิอยู 

เชน กลัว โกรธแคน สับสน ซึมเศรา ลงโทษตัวเอง และหมดหวัง

ในชีวิต ฯลฯ จําเปนอยางยิ่งที่ผูใหการปรึกษาตองมีสติ ไมตัดสิน 

ยอมรับในตัวตนของผูรับบริการ

5. การตั้งคําถาม ในที่นี้หมายถึง การใชอํานาจรวม แทนการ

แนะนําหรือตัดสินใจให เพื่อใหมีความชัดเจนในปญหามากขึ้น 

ลงรายละเอียด เปนการตรวจสอบวายังมีเรื่องอื่นเพิ่มอีกหรือไม 

รวมถึงการคนหาทางแกปญหา พรอมทั้งวิเคราะหขอดี-ขอดอย

ในแตละทางเลือกของการแกปญหา

6. การฟนฟูศักยภาพภายใน เปนการคนหาทักษะหรือความ

เขมแข็งภายในที่ผูรับบริการมี เชน ความมั่นใจ การปลอยวาง     

สติปญญา ฯลฯ เปนการเสริมสรางใหผูรับบริการแยกแยะอคติ

ของสงัคมทีก่ดทบัอยู และไมตกเปนเหยือ่ของอคตนิัน้ รวมถงึการ

เปนประจักษพยานในความสามารถของผูรับบริการโดยไมตัดสิน 

มองดวยความเปนจริง และดวยใจที่กรุณา ยกยอง และยอมรับ 

เปนการฟนฟูสภาพจิตใจใหเขมแข็งที่จะดํารงอยูตอไปในสังคมได

อยางเขาใจ
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7. การเก็บความลับ  เปนสิ่งสําคัญของการสรางความสัมพันธ

และความไววางใจระหวางผูใหการปรึกษาและผูรับบริการ

 อุปสรรคของการฟงและการสะทอนกลับ คือ การมีอคติ 

มีวิธีคิดและคานิยมที่เปนกรอบในความคิดของผูใหการปรึกษา 

ซึ่งจําเปนตองฝกที่จะเอากรอบทั้งหมดออกไป เพื่อทําสมอง            

ใหวาง ฟงสิ่งที่เขาเลาเหมือนเราไมมีตัวตน ไมมีกรอบความคิด    

ปดกั้นและมีสติเต็มที่ในการฟง ถามีอคติจะทําใหเกิดการตัดสิน  

ใหความหมายประสบการณของผูรบับรกิาร และดวนสรปุวาปญหา

คืออะไร แลวรีบหาทางออกใหกับผูรับบริการ เปนการตัดสินใจที่ 

มาจากผูใหบริการ ไมใชผูรับบริการตัดสินใจดวยตนเอง

»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡¡ÒÃÁÕ¼ÙŒÃÑº¿˜§»˜ÞËÒÍÂ‹Ò§à¢ŒÒã¨ 
¨Ðª‹ÇÂãËŒ¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ...

• ไดเลาปญหาและไดระบายความรูสึกที่อัดอั้นและคั่งคางอยู    

ในใจ สรางความเปนเพื่อนและความเขาใจ ไววางใจ

• ระบุปญหา และเขาใจปญหาของตนเองไดชัดเจน

• คนหาทางออกไดหลากหลายทางเลือก คิดไดดวยตนเอง หรือ

คิดรวมกัน

• คํานึงถึงผลไดผลเสียของทางออกแตละทางเลือก

• ตัดสินใจเลือกทางออกดวยตัวเอง หรือใหกลับไปคิดทบทวน 

ผลไดผลเสีย ซึ่งอาจตัดสินใจทันที ตัดสินใจที่บาน หรืออาจ

กลับมาขอรับปรึกษาอีกครั้ง 
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ขอควรคํานึงเมื่อเปนผูใหการปรึกษาทางเลือก
• จําเปนตองมีการใหขอมูล เพื่อชวยในการตัดสินใจ (การให

ขอมลูไมใชการแนะนาํ) นอกจากนีค้วรชวยทบทวน เพือ่ทาํความ

เขาใจปญหานั้น แลวดูวามีความเขมแข็งและมีแหลงสนับสนุน

อะไรบาง ตั้งคําถามกระตุนใหคิด เปนกระบวนการที่ตองใช

เวลา เพือ่เยยีวยาจติใจ เสรมิสรางพลงัและความเขมแขง็ภายใน          

จนกระทั่งผูรับบริการหาหนทางออกไดดวยตนเอง

• ผู ใหการปรึกษาตองรักและดูแลตนเอง เพื่อไมใหหมดไฟ      

ตองมีการปลดปลอยความเครียด โดยการเตือนตัวเองเสมอ

วาการปรึกษาทางเลือก เปนกระบวนการเพื่อใหผูรับบริการ

เขาใจปญหาของตนเอง ถายงัหาทางออกไมได แสดงวาปญหา

นั้นตองใชเวลา เนื่องจากมีความซับซอนมาก และการให       

การปรึกษาเปนเพียงวิธีการหนึ่งเทานั้น ยังมีวิธีการอื่นๆ ใน

การรวมแกปญหา นอกจากนี้การดูแลตนเอง ผูใหบริการควร

ทํากิจกรรมที่หลากหลายที่ตนเองรักและชอบ เชน การออก

กาํลงักาย การฝกสมาธ ิการชมธรรมชาต ิการวาดรปู รองเพลง 

ฯลฯ รวมถึงการมีเพื่อนรับฟง เพื่อระบายสิ่งที่ไดรับรูมา ทําให

มีที่วางในจิตใจ เพื่อรับฟงปญหาใหมตอไป
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2.4 ความเปลี่ยนแปลงหลังการอบรมฯ 
 หลังจากที่สมาชิกเครือขายฯ ไดเขารวมอบรมเพื่อพัฒนา

ทกัษะการปรกึษาทางเลอืก6 ทีใ่ชกรอบแนวคดิสตรนียิมผนวกการ

พัฒนาจิตวิญญาณภายใน การอบรมจัดไปแลวรวม 4 รุน ตั้งแต

ป พ.ศ. 2551 ผลการอบรมไดรับเสียงสะทอนตอบกลับจากผูที่

เขารวมอบรมอยางเปนที่นาพอใจ เนื่องจากหลังการอบรม ผูเขา

อบรมที่ไดนําทักษะนี้ไปใชในการปฏิบัติงาน สวนใหญมีทัศนคติ

ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางเขาใจตอปญหามากยิ่งขึ้น กลาวคือ             

มมีมุมองเรือ่งทองไมพรอมทีก่วางขึน้กวาทีเ่คยรบัรูมา มองปญหา

อยางเปนระบบและเปนองครวม เขาใจวาปญหานี้เกิดขึ้นมานาน 

จากรุนสูรุนไดสงผานมาทางความคิด วัฒนธรรม และความเชื่อ

ในสังคม มีความตระหนักตอระบบโครงสรางของสังคมที่สงผล

กระทบตอเพศหญิงและเพศชาย เขาใจโครงสรางการกดขี่

ทางเพศที่ถูกสรางไวอยางเปนระบบ โดยซอนไวในความคิด 

ความเชื่อ นโยบาย และขอปฏิบัติหรือกฎระเบียบตางๆ ที่มีใน

สังคม สิ่งตางๆ ทําใหความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมของ

ผูหญิงดอยคาในทุกดานที่สําคัญกวานั้น ผูที่ผานการอบรมเกิด

ความชัดเจนวาปญหาทองไมพรอมนั้นไมใชปญหาสวนตัว หรือ

เปนผลกรรมที่ผูหญิงกระทํามา แตเปนปญหาระดับโครงสราง

เชิงอํานาจในสังคม ที่ตองไดรับการแกไขอยางเปนระบบตอไป 

6จัดโดย โครงการผูหญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม โดยมีศูนยฝกอบรมที่อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ไดรับการ 
สนันสนุนการดําเนินกิจกรรมจากแผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ภายใตการบริหารจัดการของมูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง
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 ในภาพรวม การอบรมที่สรางเสริมศักยภาพและพัฒนา

จิตวิญญาณภายใน สามารถชวยเหลือผู  เข ารับบริการใหมี             

ความสุข สงบ มีความมั่นใจ และเห็นคุณคาของตนเอง สิ่งสําคัญ

การอบรมยังสามารถชวยเพิ่มพลังชีวิตใหกับผูใหบริการปรึกษา 

เพื่อนําพลังชีวิตที่ไดรับการเติมเต็มกลับไปสรางสรรคพัฒนางาน

ไดอยางเหมาะสมกับกลุมเปาหมายตอไป

3. ¡ÒÃÂØµÔ¡ÒÃµÑé§¤ÃÃÀ�

3.1 การยุติการตั้งครรภที่ถูกตองตามกฎหมาย

 การยุติการตั้งครรภในประเทศไทย อยูภายใตประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 305 (1) (2) และมาตรา 276, 277, 282, 

283 และ 284 

 ในมาตรา 305 ประกอบดวย 2 วรรคที่เกี่ยวของ ที่กลาว

วาการยุติการตั้งครรภสามารถทําได7

วรรคแรก คือ 1) การตั้งครรภที่ครรภนั้นสงผลกระทบตอ

สุขภาพมารดา โดย “สุขภาพ” ตามนิยามขององคการอนามัยโลก          

รวมถึงสุขภาพกายและใจ ซึ่งภายใตขอบังคับแพทยสภาฯ ระบุวา 

ในกรณีสุขภาพทางจิต แพทยสามารถใหการวินิจฉัยไดเลยโดยที่

ไมตองปรกึษาจติแพทย และ 2) กรณทีีท่ารกในครรภมคีวามพกิาร

7เรยีบเรยีงจาก “สทิธขิองการทาํแทง” โดย ผศ.ดร. ธนพนัธ ชบูญุ จาก http://gotoknow.org/blog/writen-by-drpae/149602
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รุนแรง ซึ่งภายใตขอบังคับแพทยสภาฯ ระบุวา ความรุนแรงนั้น    
สงผลกระทบตอสุขภาพจิตของมารดาดวยเชนเดียวกัน เมื่อเปน
เชนนี ้การยตุกิารตัง้ครรภของผูหญงิทีไ่ดรบัการตรวจวนิจิฉยัทารก
ในครรภแลวพบวามีความผิดปกติก็สามารถทําได 

วรรคที่ 2 คือ การตั้งครรภนั้นเกิดขึ้นจากความผิดอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอีก 5 มาตรา ดังตอไปนี้คือ 

มาตรา  276  วาดวยการถูกขมขืนกระทําชําเรา
มาตรา  277  วาดวยการทําใหเด็กอายุนอยกวา 15 ป 

ตั้งครรภ ไมวาจะเปนการสมยอมหรือไมก็ตาม 
มาตรา 282, 283, 284 วาดวยการลอลวงผูอื่นมาทํา

อนาจาร สนองความใคร โดยใชอุบายลอลวง บังคับ ขมขู 
แมวาในทายที่สุดอาจจะเกิดการสมยอมกันก็ตาม แตถา

มาจากสาเหตุขางตนก็ถือวาเปนการตั้งครรภที่เกิดจากความผิด
ทางอาญา

โดยสรุป ภายใตประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 (1) (2) และ
มาตรา 276, 277, 282, 283 และ 284 ประเทศไทยไดกําหนดให
ผูหญิงสามารถยุติการตั้งครรภโดยแพทยไดในกรณีดังตอไปนี้

1. การตัง้ครรภนัน้สงผลเสยีตอสขุภาพทางกายของผูหญงิ
2. การตั้งครรภนั้นสงผลเสียตอสุขภาพทางใจของผูหญิง
3. ทารกในครรภมีความพิการรุนแรง 
4. การตั้งครรภที่เกิดจากการถูกขมขืนกระทําชําเรา 
5. การตั้งครรภในเด็กหญิงที่อายุไมเกิน 15 ป
6. การตั้งครรภมาจากเหตุลอลวง บังคับ 

   หรือขมขู เพื่อทําอนาจาร สนองความใคร 

46 แนะนําเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม



3.2 การยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัย8

 เทคโนโลยีในปจจุบันสามารถชวยใหการยุติการตั้งครรภ

เปนไปอยางปลอดภัยมากขึ้น ไมวาจะเปนการยุติการตั้งครรภ  

ดวยยาหรือการดูดเนื้อรกจากโพรงมดลูก ทั้งนี้การจะยุติการตั้ง

ครรภดวยวิธีใดนั้น คงตองอาศัยการปรึกษาพูดคุยกับแพทยที่ให

บริการตอไป

1. การดูดเนื้อรกจากโพรงมดลูก 

   (Manual Vacuum Aspiration: MVA)
 วิธีการนี้สามารถทําไดจนถึงอายุครรภประมาณ 10-12 

สัปดาห อุปกรณที่ใชงานดังกลาว มีลักษณะเปนหลอดพลาสติก

ขนาดตางๆ ประกอบคูกับกระบอกดูดสุญญากาศ เมื่อแพทย

สอดหลอดพลาสติกเขาไปในโพรงมดลูก สามารถดูดชิ้นเนื้อออก

จากโพรงมดลูกได ซึ่งสามารถทําใหเกิดการแทงสมบูรณไดเกือบ    

รอยละ 100

2. การใชยายุติการตั้งครรภ 
  แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

• การใชยา Mifepristone (RU486) รวมกับ Misoprostol ในชวง

อายคุรรภกอน 9 สปัดาห ซึง่มอีตัราการแทงสมบรูณไดมากกวา

รอยละ 95 ซึง่สตูรการใชยาแบบนี ้ไดรบัการรบัรองโดยองคการ

อนามัยโลก (WHO) 

8ขอมูล จากเอกสารแผนพับ “การยุติการตั้งครรภ (การทําแทง)” โดย คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธดานสุขภาพสตรี

 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย 2553
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• การใชยา Misoprostol เพียงอยางเดียว ในกรณีที่อายุครรภอยู

ในชวง 12-20 สัปดาห สามารถทําใหเกิดการแทงสมบูรณได

มากกวารอยละ 80 ขึ้นไป 

3.3 การปรึกษาหลังยุติการตั้งครรภ9

 การปรกึษาหลงัยตุกิารตัง้ครรภ (Post abortion counseling) 

ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศวาเปนมาตรการหนึ่งที่สําคัญ

ในการปองกันการทองไมพรอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมายหลัก
• เพื่อประเมินความตองการ/ความรูสึก และชวยผูรับบริการ 

คลี่คลายขอสงสัยและความกังวล 

• เพือ่ใหขอมลูผูรบับรกิารเกีย่วกบัการรกัษา อาการขางเคยีงและ

การดูแลตนเอง

• เพือ่ชวยผูรบับรกิารเลอืกวธิกีารคมุกาํเนดิทีเ่หมาะสมกบัตนเอง 

รวมทั้งแนวทางปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และบริการ

ดานอนามัยเจริญพันธุอื่นๆ

ขั้นตอน
1. ประเมนิความรูสกึของผูรบับรกิาร ตอบคาํถามทีส่งสยั และ   

ใหกําลังใจ

2. ยํ้าเตือนถึงอาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นและโอกาสเกิด  

รวมทั้งอาการเบื้องตนที่ตองกลับมาพบแพทย

9เรียบเรียงจาก ภาพพลิกใชชีวิตอยางใสใจ กาวตอไปอยางเขมแข็ง แนวทางการสื่อสารกับผูหญิงหลังยุติการตั้งครรภ 
(Post-abortion Communication) โดยองคการแพธ และ Counseling for Post abortion Client: A Training Curriculum 
โดย EngenderHealth
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3. ใหความรูในดานการดูแลตัวเองที่บาน และชี้ใหผูรับบริการ

เห็นความสําคัญของการนัดหมายเพื่อตรวจซํ้า 

4. ใหขอมูลเรื่องทางเลือกในการคุมกําเนิดเพื่อใหผูรับบริการ

ไดเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง

5. ใหขอมูลเรื่องโอกาสเสี่ยงโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และ       

การปองกัน

6. ประเมินความตองการของผูรับบริการ หรือพิจารณาสงตอ

เพื่อรับบริการดานอื่นๆ 

##.??...!!
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คําถามเกี่ยวกับสุขภาพกาย แนวทางการตอบ

1. รักษาแลวจะหายขาดไหม หลังการรักษาอาจจะมี

อาการขางเคียง

2. หลังจากการรักษานี้ จะมีลูกอีกไดไหม หากอาการดีขึ้น และ

ประจําเดือนมาเปนปกติ 

ก็มีโอกาสมีลูกไดอีก

3. เมื่อไรจึงกลับไปมีเพศสัมพันธไดอีก หลังจากไมมีเลือดออก

ทางชองคลอด

4. จะมีโอกาสตั้งครรภอีกครั้งไดไหม ไดทันที แมวาประจําเดือน

จะยังไมมาก็ตาม

5. จะปองกันการตั้งครรภไดอยางไร ควรคุมกําเนิดหลังจากนี้ทันที

6. จะตองลาหยุดงานเปนเวลาหลายวัน

    หรือไม

อาจตองการพัก 1-2 วัน

จนกวาจะรูสึกปกติและก็สามารถ

กลับไปทํางานไดตามปกติ

50 แนะนําเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม



á¹Ç·Ò§¡ÒÃµÍº/ÊÑ§à¡µ à¾×èÍ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡

ความรูสึกที่มักพบในผูปวย

1. กลัวคนรอบขางรูและ
   ถูกประณาม

2. รูสึกบาปที่ทําลาย
   ตัวออนในทอง

3. กลัวถูกจับเนื่องจาก
   ทําผิดกฎหมาย

4. กลัวคนในครอบครัว/
   สามีจะรับไมได

5. เกรงวาใบรับรองแพทย
   เขียนวา “ทําแทง” 

6. เกรงวาจะเบิกคารักษา  
   พยาบาลจากประกัน
   สุขภาพไมได และ  
   ตนเองก็ไมมีเงินจาย

7. สับสน ไมตองการกลับ  
   บาน หรือกลัวอยางไมมี
   สาเหตุ

แนวทางการสังเกต/ใหขอมูล

• พูดคุยเพื่อใหผู ปวยเขาใจวา ผู หญิงมีสิทธิใน

รางกายของตนเอง มสีทิธไิดรบับรกิารทีป่ลอดภยั 

และหนาที่ของแพทยและพยาบาล คือ ใหความ

ชวยเหลือที่ปลอดภัย

• ใหความมั่นใจวาขอมูลการรักษาจะถูกเก็บไวใน

แฟมประวัติผูปวยและเปนความลับ

• ในบางครั้ง ผูใหบริการอาจตองมีการสื่อสารกับ

คนในครอบครัว/สามี เพื่อใหเขาใจผูปวยและ

สามารถใหการสนับสนุนเยียวยาทางจิตใจได

• ใหตระหนักวาผู ปวยอาจมีปญหาเรื่องความ

รุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นได ควรสงตอให      

การปรึกษา/ใหความชวยเหลือ 
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 ผู ปวยจะมีเลือดออกทางชองคลอด รู สึกหนาทองตึง

คลายกับเมื่อมีประจําเดือนนานประมาณ 1 สัปดาห และมีอาการ

ออนเพลียปานกลาง อาการเหลานี้เกิดขึ้นไดและจะหายไปเอง 

ทั้งนี้ ผู ปวยอาจรู สึกผอนคลายความรู สึกเครียดจากการทอง        

ไมพรอมและไดรับการรักษาอยางปลอดภัย แตก็จะรูสึกหดหู 

เศราใจเปนระยะเวลาหนึ่ง (ซึ่งเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงระดับ

ฮอรโมนดวย) โดยทั่วไปอาการเหลานี้จะคอยๆ ดีขึ้นเอง โดยสรุป

อาการขางเคียงและอาการที่ตองมาพบแพทยมีดังตอไปนี้

อาการที่เกิดขึ้น
หลังจากการรักษา

อาการผิดปกติ
ที่ควรกลับไปพบแพทย

1. มีเลือดออกทาง

   ชองคลอดและรูสึก

   หนาทองตึงคลายกับ

   เมื่อมีประจําเดือนนาน  

   ประมาณ 1 สัปดาห

2. มีอาการออนเพลีย

   ปานกลางในระยะ

   เวลาหนึ่ง

3. รูสึกหดหู เศราใจ

   เปนระยะเวลาหลายวัน

1. มีไขสูง

2. ปวดทองนอยอยางรุนแรง

3. หนาทองแข็งตึง และกดเจ็บ

4. คลื่นไสอาเจียน เวียนศีรษะมาก

5. มีเลือดออกทางชองคลอด

• มากกวาการมีประจําเดือนปกติถึงเทาตัว

• ติดตอกันนานเกินกวา 1 สัปดาห

6. เลือดที่ออกจากชองคลอดมีสีผิดปกติ หรือมี

กลิ่นเหม็น

7. ยังคงมีอาการเหมือนตั้งครรภอยู
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• ผู ปวยจํานวนมากที่พบอาการแทรกซอนหลังแทง (Post      

Abortion Syndrome) ควรใหผูปวยเขาใจและหมัน่สงัเกตตนเอง 

หากพบอาการเหลานั้น ใหกลับมาพบแพทยทันที

• ถึงแมวาจะไมพบอาการผิดปกติแตอยางใด ก็ควรยํ้าใหมาพบ

แพทยตามนัดหมายเพื่อติดตามการรักษา

2. ¡ÒÃ´ÙáÅµÑÇàÍ§·ÕèºŒÒ¹ 

 แนะนําใหผูปวยที่ยุติการตั้งครรภ ไดดูแลอาการขางเคียง

หลังการรักษา เชน

  หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ตองออกแรงมากๆ

 เริ่มทํากิจวัตรประจําวันตามปกติ เมื่อรูสึกสบายดีขึ้นแลว 

 แนะนาํเรือ่งยาทีไ่ดรบั และยํา้ใหกนิอยางถกูตอง และครบถวน 

 ควรแนะนําใหเริ่มคุมกําเนิดทันทีหลังจากยุติการตั้งครรภ 

• เพราะสามารถมีเพศสัมพันธไดหลังจากไมมีเลือดออก     

ทางชองคลอดแลว 

• มีโอกาสทองไดอีก แมวาประจําเดือนยังไมมา 

3. ¡ÒÃ¤ØÁ¡íÒà¹Ô´ à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹·ŒÍ§äÁ‹¾ÃŒÍÁ

 ผูหญิงที่ผานการยุติการตั้งครรภสวนใหญยังไมตองการ

ทองอีก ดังนั้นการแนะนําวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสมหลังจาก

ยุติการตั้งครรภ เปนหนทางที่ดีในการลดความเสี่ยงตอการทอง 

ไมพรอมในอนาคต โดยมีประเด็นที่ตองพูดคุยตอไปนี้
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• ใหคนไขตระหนักวาหากมีเพศสัมพันธ ก็สามารถตั้งครรภไดใน

เวลา 11 วันหลังจากนี้

• หาวิธีที่เหมาะสมในการคุมกําเนิด โดยการ

 o พูดคุยวิธีเดิมที่ใชอยู ปญหาที่พบในการใช 

 o หากวิธีเดิมไมเหมาะ เพราะอาจพลาดได ใหพูดคุย      

ทางเลือกอื่นๆ ที่เหมาะสม

• ควรแนะนําใหใชถุงยางอนามัย เพราะชวยปองกันโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธและเอดสดวย 

• ควรใหคนไขรับบริการคุมกําเนิดที่สถานพยาบาลนี้ไดเลย หรือ

แนะนํารับบริการที่สถานพยาบาลอื่นๆ ใกลบาน 

4. “ºŒÒ¹¾Ñ¡ÃÍ¤ÅÍ´” ÍÕ¡·Ò§àÅ×Í¡Ë¹Öè§ 
   àÁ×èÍà¡Ô´ÇÔ¡Äµ·ŒÍ§äÁ‹¾ÃŒÍÁ

 เมื่อผู หญิงประสบปญหาทองไมพรอมและตัดสินใจ      

ทองตอมีความรูสึกกดดันเมื่อสังคมคาดหวังวา ผูหญิงจะตอง

เปนผูรบัผดิชอบดแูลใหเดก็เตบิโตอยางมคีณุภาพ เมือ่ผูหญงิตอง

ประสบกับสภาพการคลอดลูกเพียงลําพัง เพราะถูกฝายชายหรือ

ครอบครัวทอดทิ้ง อีกทั้งไมไดรับการยอมรับและถูกประณามจาก

คนรอบขางนั้น อาจเปนความคาดหวังที่เกินกวาความสามารถ

ของผูหญิงที่จะสามารถทําใหทุกอยางมีคุณภาพไดเพียงลําพัง ใน

ขณะที ่“ผูชาย” ทีเ่ปนผูรวมกอปญหากลบัไมถกูถามถงึ ไมถกูตตีรา    

ไมถูกตอวาจากสังคม และสามารถดํารงอยูในสังคม โดยไมตอง

รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น
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 การที่ผู หญิงทองไมพรอมที่ตัดสินใจทองตอ และเขาสู

ระบบบริการของบานพักรอคลอด ถือเปนทางเลือกหนึ่งเพื่อ

ใหตนเองหลุดพนจากการถูกตีตราจากสังคม เพราะผูหญิงทอง        

ไมพรอมสวนใหญ มักถูกลงโทษจากสังคมและผู คนรอบขาง          

ที่ไมเขาใจปญหาทองไมพรอม มักแสดงออกทั้งทางสายตา กิริยา

อาการ และวาจา ภายใตทัศนคติและความเชื่อที่ไดรับจากจารีต

และประเพณ ีโดยอาจละเลยความรูสกึและความเปนจรงิของชวีติวา 

ผูหญิงไมสามารถตั้งครรภไดเพียงลําพัง ในระยะเวลาที่ผูหญิง

ทองไมพรอม ตองปรับเปลี่ยนและตอสูกับความรูสึกของตนเอง

อยางโดดเดี่ยวทั้งทางรางกายและจิตใจ ในสภาพแวดลอมใหมๆ 

ที่ไมคุนเคย โดยไรคนที่เขาใจอยางแทจริง ในขณะที่รางกายกําลัง

เปลีย่นแปลงเพือ่รองรบัชวีติทีก่าํลงัจะเกดิมา ผูหญงิทองไมพรอม

จงึตองการคนทีม่าดแูลเอาใจใสอยางใกลชดิ เปนชวงเวลาทีต่องใช

พลังกายพลังใจในการตอสูกับตนเองอยางหนักหนวง ใหหลุดพน

จากวงจรของการรูสกึผดิหรอืลงโทษตนเอง เพือ่พรอมทีจ่ะยนืหยดั

รบัภาระดแูลชวีติทีก่าํลงัเกดิขึน้ดวยหวัใจทีแ่ขง็แกรง มคีวามพรอม

ทางรางกายและจิตใจ เพื่อใหทารกตัวนอยๆ มีชีวิตตอไป เติบโต

ดวยความรักความอบอุน และเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ

ของสังคม และประเทศชาติตอไป

 จึงอาจกลาวไดวา การจัดบริการของบานพักรอคลอด 

สภาพแวดลอม และกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพ รวมทั้งบุคลากร

ที่มีทัศนคติที่ เข าใจตอปญหา ถือเปนปจจัยที่สําคัญที่บ าน

พกัรอคลอดตองพฒันา เพือ่เปนทางเลอืกในการชวยเหลอืผูหญงิ

ทองไมพรอมไดอยางแทจริงโดย  ไมซํ้าเติมวิกฤตใหแยลงไปอีก
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 บันทึกประสบการณชีวิต วัย 15... มีบทบาทเปน

นักเรียนและเปนแม10 กรณีตัวอยางของ “บานพักฉุกเฉิน” เปน 

บานพักรอคลอดแหงหนึ่ง นั่นคือ ทางเลือกหนึ่งของผูหญิงที่

ประสบปญหาทองเมื่อไมพรอมที่ตัดสินใจตั้งครรภตอไป บานพัก

ฉุกเฉินดําเนินกิจกรรมมานานกวา 30 ป และมีบริการชวยเหลือ

ผูหญิงและเด็กที่เดือดรอนทั้งในดานการถูกกระทําดวยความ

รุนแรง การลวงละเมิดทางเพศและทองไมพรอม โดยใหการดูแล

ทัง้ทางดานกายและใจเพือ่เสรมิศกัยภาพของผูประสบปญหาอยาง

รอบดาน

 นองเก (นามสมมุติ) เปนลูกสาวคนเล็กในจํานวน             

พี่นองทั้งหมด 3 คน เนื่องจากพอแมของนองเกแยกทางกันตั้งแต

แมตั้งครรภนองเกไดเพียง 7 เดือน พี่ชายทั้งสองคนจึงอาศัยอยู

กับพอ สวนเธออยูในความดูแลของแมและพอเลี้ยงซึ่งรักเธอ

เหมือนลูก เลี้ยงเธอแบบตามใจเมื่อนองเกอายุไดราว 11 ป   

แมใหพี่ชายมารับนองเกไปอยูกับพอแทๆ ซึ่งขณะนั้นพอของ

นองเกไดแตงงานมีครอบครัวใหม วันหนึ่งนองเกอยูบานกับพอ

ตามลําพัง และถูกพอแทๆ ขมขืนเปนครั้งแรก หลังจากนั้นยังคง

กระทําซํ้าอีกอยางตอเนื่องถึง 17 ครั้ง นองเกไมกลาเลาใหใครฟง 

แตตอมาแมทราบเรือ่ง จงึพาไปแจงความ ศาลตดัสนิจาํคกุพอของ

เธอ 100 ป และลดโทษเหลือเพียง 54 ป ซึ่งแมวานองเกจะรูสึก

โลงใจทีพ่อไมสามารถออกมาทาํรายเธอไดอกี แตเธอกร็ูสกึเสยีใจ

ที่มีสวนทําใหพอตองถูกจําคุก 

10กรวณิท วรสขุ.2554.บทความ “หนึง่ทางเลอืกทีพ่กัพงิของผูหญงิและเดก็” บานพกัฉกุเฉนิ สมาคมสงเสรมิสถานภาพสตรี  

ในพระอุปถัมภพระเจาวรวงคเธอ พระเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
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 หลังจากนั้น นองเกถูกสงตัวไปอยูในความดูแลของญาติ 

ดวยความเยาวและขาดผูดูแลอยางจริงจัง เธอจึงมีความสัมพันธ

กับญาติที่ดูแลโดยไมไดปองกัน ตั้งครรภไดประมาณ 5 เดือน   

แมรูเรื่องและใหนองเกไปทําแทง แตคลินิกไมทําให จนเมื่อคลอด    

โรงพยาบาลแนะนําใหมาพักที่บานพักฉุกเฉิน เธอจึงตัดสินใจให

แมพาเขามาพักพรอมกับบุตรที่เพิ่งคลอด 

 ในกรณนีองเก สิง่ทีบ่านพกัฉกุเฉนิตองคาํนงึถงึ คอื ควร

มีการจัดบริการปรึกษาตลอดเวลาตามความตองการของผูหญิง 

และมกีารเยยีวยาทางดานจติใจอยางตอเนือ่ง เชน การบาํบดัทาง

ดานอารมณและจิตใจ รวมทั้งการประเมินสภาพจิตใจเปนระยะๆ 

รวมทั้งปรับระบบวิธีคิด ทัศนคติเชิงบวกเรื่องเพศวิถี ดวยวิธีการ

ใชศิลปะบําบัด (Art Therapy) นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมจัดอบรม

เสรมิทกัษะชวีติและเพิม่เตมิองคความรูตางๆ ทีจ่าํเปนสาํหรบัการ

เปนแมในอนาคต เชน หลักสูตร “มารดาและทารก” ฝกทักษะการ

ดูแลเด็กทารกดวยตนเอง การวางแผนครอบครัว เปนตน รวมทั้ง

การสรางความเขาใจตอสทิธเิดก็และผูหญงิ สทิธใินเนือ้ตวัรางกาย  

รวมถึงสงเสริมและพัฒนาการบําบัดครอบครัว (Family Therapy) 

การจดักลุมสนบัสนนุ (Group Support) ในระดบัครอบครวั ในกรณี

ผูหญงิตัง้ครรภเปนเดก็ รวมถงึการสนบัสนนุทางดานการศกึษาตอ

ทัง้ในระบบการศกึษาภาคบงัคบัหรอืระบบการศกึษานอกโรงเรยีน 
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 สําหรับผูหญิงที่ประสบปญหาอยูในชวงวัยทํางาน ควรมี

การสงเสรมิและฝกทกัษะดานอาชพีทีห่ลากหลาย การดาํเนนิงาน

นี้ถือเปนการบําบัด ฟนฟู และเยียวยา รวมถึงอาจเปนทางเลือก

ในการประกอบอาชพีไดอกีทางหนึง่ในอนาคต เมือ่ถงึเวลาทีผู่หญงิ

ทองไมพรอม มีจิตใจที่เขมแข็งพอและพรอมจะกลับคืนสูสังคมใน

ชวงเวลาตอไป

 บานพักรอคลอด จึงเปนทางเลือกหนึ่งในกรณีที่ผูหญิง

ตดัสนิใจทองตอ การใหบรกิารในสวนของภาคเอกชนทีเ่ปนสมาชกิ

เครอืขายสนบัสนนุทางเลอืกของผูหญงิทีท่องไมพรอม มใีหบรกิาร

หลายแหง อาทิ บานพระคุณ บานสุขฤทัย สหทัยมูลนิธิ ในสวนที่

ไดกลาวมาขางตน มบีรกิารทีห่ลากหลาย ขึน้อยูกบักลุมเปาหมาย

เฉพาะ แนวทางการทํางาน และการสนับสนุนของแหลงทุน 

ในการใหบรกิารทีเ่หมาะสมกบัผูหญงิทีป่ระสบปญหาทองไมพรอม 

โดยพรอมที่จะใหความชวยเหลืออยางเขาใจ สรางศักยภาพให

ผูหญิงที่ทองไมพรอมมีความเขมแข็ง โดยบุคลากรขององคกร

มีบทบาทเปนเพื่อนรวมทางในการแกปญหาไปดวยกัน องคกร

สมาชกิทีด่าํเนนิงานดานบานพกัรอคลอดสวนใหญ ผานการอบรม

การปรึกษาทางเลือก โดยคํานึงถึงสิทธิของผูหญิงและเด็ก ใหมี

โอกาสเลือกเสนทางของตนเองที่เหมาะสมกับเงื่อนไขชีวิตอยาง

มีทิศทางตอไป
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ÀÒ¤¼¹Ç¡·Õè 1
ÁµÔÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾·Ò§à¾È·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

มติ 1.10 สุขภาวะทางเพศ: ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภ

ที่ไมพรอม และเรื่องเพศกับเอดส/โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

สมัชชาสุขภาพ ครั้งที่หนึ่ง

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่หนึ่ง

ไดพิจารณารายงานเรื่อง สุขภาวะทางเพศ: ความรุนแรงทางเพศ 

การตั้งครรภที่ไมพรอม และเรื่องเพศกับเอดส/โรคติดตอทางเพศ

สัมพันธ

ตระหนัก วาสถานการณสุขภาวะทางเพศทั้ง 3 ดาน คือ ความ

รนุแรงทางเพศ การตัง้ครรภทีไ่มพรอม และเรือ่งเพศกบัเอดส/โรค

ติดตอทางเพศสัมพันธ มีแนวโนมขยายตัว ทวีความรุนแรง และ

ซับซอนมากขึ้น จนกลายเปนปญหาระดับประเทศที่สงกระทบตอ

สุขภาพทั้งทางกาย ใจ และสังคม

ตระหนกั ถงึชองวางและความยากลาํบากในการแกปญหาความ

รุนแรงทางเพศสืบเนื่องจากการที่สังคมไทยมีวัฒนธรรมทางเพศ

ที่เปนมาตรฐานซอน ที่มุงปลูกฝง ควบคุมและกํากับพฤติกรรม

เรือ่งเพศของผูหญงิ แตสงเสรมิใหผูชายเรยีนรูและมปีระสบการณ    

ทางเพศอยางเจนจัด อีกทั้งตีตราผูที่มีความหลากหลายทางเพศ
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รับทราบ วาปญหาการตั้งครรภไมพรอมขยายตัวรุนแรงมากขึ้น 

โดยผูหญิงกลุมอายุนอยกวา 20 ป และกลุมอายุ 35 ปขึ้นไปมี

อัตราการตั้งครรภที่ไมพรอมสูงกวากลุมอายุอื่นสงผลใหเกิดการ

ทอดทิ้งเด็กทารก การบาดเจ็บ พิการ และตายจากการทําแทงที่

ไมปลอดภัย

เขาใจดี วาแมอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมโดยรวมจะ         

ลดลง แตมีความเปนไปไดวาเอชไอวี/เอดส อาจกลับมาระบาด

ในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากอัตราการปวยดวยกามโรค

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่เคยเชื่อกันวาลดลงไปแลวตั้งแต

ป 2540 กลบัมามแีนวโนมสงูขึน้ โดยเฉพาะในกลุมแรงงานตางชาติ 

และกลุมประชากรหนุมสาวและผูใหญวยัทาํงาน โดยเยาวชนทีเ่ปน

นักเรียน นักศึกษา อายุระหวาง 15-19 ป มีการติดเชื้อกามโรค

เพิ่มขึ้น

รับทราบ ถึงปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธตอปญหาความรุนแรง

ทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

เชน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล สื่อทุกรูปแบบที่มีเนื้อหา

ผลิตซํ้าความรุนแรงทางเพศ เปนตน
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จึงมีมติดังตอไปนี้

1. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงยุติธรรม สํานักงาน

อยัการสงูสดุ สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสริมสุขภาพ 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห งชาติ  สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสขุและสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั องคกรวชิาชพี 

องคกรวชิาการ องคกรปกครองสวนทองถิน่ และภาคประชาสงัคม 

ดําเนินการ ดังนี้

 1.1 สงเสรมิใหความรู ความเขาใจ ดานเพศศกึษาทีร่อบดาน 

(Comprehensive sexuality education) และมีหนวยงาน    

รบัผดิชอบชดัเจน โดยเนนสรางภมูคิุมกนัเพือ่สรางความปลอดภยั

ตอสุขภาวะทางเพศ รวมถึงทักษะชีวิต ทั้งในและนอกระบบ            

การศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงผานสื่อมวลชน 

โดยจัดใหสอดคลองเหมาะสมกับกลุมประชาชนทุกเพศทุกวัย

 1.2 สรางความเขมแขง็ใหแกระบบใหการปรกึษาทกุระบบ 

ทั้งในภาครัฐ และเอกชน รวมถึงในระดับชุมชนและครอบครัว 

โดยเนนการจัดบริการใหการปรึกษาทั้งกอนและหลังเผชิญปญหา 

(pre-post counseling) การปรึกษาแบบเพื่อนชวยเพื่อน (peer-to-

peer counseling) และการปรกึษาแบบเสรมิพลงัและเนนทางเลอืก 

(empowerment and option counseling)
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 1.3 จัดใหมีศูนยบริการสุขภาพทางเพศและอนามัย     

เจริญพันธุ ครบวงจรทุกระดับ ที่เปนมิตรกับคน ทุกกลุ มโดย

เฉพาะกลุมทีม่คีวามตองการบรกิารทีล่ะเอยีดออนเปนการเฉพาะ         

รวมทั้งบริการคัดกรองผูปวยมะเร็งระบบสืบพันธุ และจัดบริการ

คลินิกกามโรคที่เปนมิตร เพื่อเปนกลไกในการควบคุมโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพและเขาถึงไดแกคนทุกกลุม

อยางทั่วถึงและเทาเทียม

 1.4 สนับสนุนใหรวมบริการยุติการตั้งครรภดวยวิธีการที่

ปลอดภยัภายใตขอกาํหนดของกฎหมาย   อยูในชดุสทิธปิระโยชน

ของระบบประกันสุขภาพทุกระบบ

 1.5 สนบัสนนุใหมกีารศกึษาวจิยัอยางมสีวนรวมและจดัทาํ

ฐานขอมูลสําคัญของปญหาสุขภาวะทางเพศทั้งดานความรุนแรง

ทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และเรื่องเพศกับเอดส/โรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ

 1.6 ใหหนวยงานทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของรวมทัง้ชมุชนและ

ครอบครวั ดาํเนนิการโดยเรงดวนใหมมีาตรการทีม่ปีระสทิธผิลเพือ่

ปองกันและขจัดความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบ

 1.7 จัดตั้งที่พักพิงและคุมครองสิทธิแกผูประสบปญหา

ความรุนแรงทางเพศในทุกจังหวัด โดยเนนระบบบริการที่มีความ

ครอบคลุมและครบวงจร โดยผู ที่มีความชํานาญและทัศนคติ    

ที่เหมาะสม ควบคูกับการพัฒนาและเพิ่มสถานบริการใหความ

ชวยเหลือทั้งดานสุขภาพกาย จิตใจ การศึกษา เศรษฐกิจ และ

สงัคมแกผูหญงิทีต่ัง้ครรภไมพรอมทีต่ดัสนิใจตัง้ครรภตอ ใหมคีวาม

ครอบคลุม ครบวงจร เขาถึงไดงาย ตั้งแตระหวางตั้งครรภกอน

คลอด และหลังคลอด
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 1.8 เสริมสรางความเขาใจ และเคารพความแตกตาง

ระหวางเพศ ความหลากหลายทางเพศ และความละเอียดออน 

ในมิติการเจ็บปวย ความพิการ และชาติพันธุ แกทุกภาคสวนรวม

ถึงสื่อมวลชน

 1.9 สนับสนุนการพัฒนาระบบยุติธรรมที่เปนมิตรและ

ปราศจากอคตทิางเพศในทกุระดบัจากสถานตีาํรวจ ถงึอยัการและ

ศาล ทัง้ในเชงิตวับทกฎหมายและระเบยีบปฏบิตัติางๆ ความพรอม

ของระบบและทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวของ

 1.10 พฒันานโยบายและมาตรการในการจดัการกบัปจจยั

เสี่ยงทางสุขภาพ ที่มีผลตอปญหาสุขภาวะทางเพศ

 1.11 จัดตั้งกลไกระดับชาติที่มีสวนรวมอยางกวางขวาง 

เพื่อดําเนินการ ประสานงาน พัฒนาและติดตามประเมิน

ผลนโยบายในการจัดการกับปญหาสุขภาวะทางเพศ โดยมี               

งบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ

 1.12 ผลักดัน (ราง) พระราชบัญญัติคุ มครองอนามัย      

การเจริญพันธุ   ที่ครอบคลุมประเด็นความรุนแรงทางเพศ               

การตั้งครรภที่ไมพรอม และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และเอดส

 1.13 ควบคุมการนําเสนอเนื้อหาของสื่อทุกรูปแบบที่มี 

ผลกระทบเชิงลบตอปญหาสุขภาวะทางเพศ
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2. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคีสมาชิกสมัชชาสุขภาพ 

แหงชาติจัดทําแผนปฏิบัติการรณรงคสรางสุขภาวะทางเพศทั้ง     

3 ดานโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของและรวมกัน

ผลักดันสูการปฏิบัติ

 2.1 จัดตั้งกองทุนสุขภาพเพื่อดําเนินการสรางเสริม 

สุขภาวะทางเพศ

 2.2 เสริมสรางกลไกการเฝาระวังปญหาสุขภาวะทางเพศ

ในระดับทองถิ่น

3. ใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

 3.1 ผลักดันใหเกิดนโยบาย และแผนปฏิบัติการ ที่ชัดเจน

เพื่อปองกันปญหาสุขภาวะทางเพศอยางรอบดาน

 3.2 สรางเสริมความเขมแข็งของเครือขายการทํางาน

สุขภาวะทางเพศ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนในการ

ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภที่ไมพรอม ความรุนแรงทาง

เพศ และการติดเชื้อเอชไอวี/เอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

 3.3 จัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตาม

มตนิี ้และนาํเสนอในการประชมุสมชัชาสขุภาพแหงชาตคิรัง้ทีส่อง 

ป 2552

วันที่ 13 ธันวาคม 2551
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มติ 3.8 การแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภ

ที่ไมพรอมสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สาม

ไดพิจารณารายงานเรื่องการจัดการแกปญหา

วัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม11

รบัทราบวา ปญหาการตัง้ครรภทีไ่มพรอมในวยัรุนมแีนวโนมเพิม่

มากขึ้น อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุปจจัย ซึ่งมีความเกี่ยวของ

เชื่อมโยงกัน ซึ่งหลายสาเหตุปจจัยสามารถปองกันได เชน          

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ตระหนกัวา การตัง้ครรภทีไ่มพรอมในวยัรุนกอใหเกดิผลกระทบ

ตามมาอยางกวางขวาง  ทั้งตอตัววัยรุนและทารกที่เกิดมาจากแม

วัยรุน ไปจนถึงครอบครัว ชุมชน  สังคม และเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศ 

รับทราบว า  หลายหนวยงานให ความสนใจดําเนินงาน 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภที่ไมพรอมของวัยรุน 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคมตลอดจนองคกรอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 1 ไดเคยมีมติ

ประเด็นสุขภาวะทางเพศที่เกี่ยวของกับการตั้งครรภที่ไมพรอม  

ไปแลว

11เอกสาร สมัชชาสุขภาพ 3 / หลัก 4
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ชืน่ชม กบัการดาํเนนิงานของหลายภาคสวนทีไ่ดมคีวามพยายาม

ปฏิบัติงานอยางจริงจัง และสานตอความมุงมั่นเพื่อการปองกัน 

และแกไขปญหาสุขภาพทางเพศ และการตั้งครรภที่ไมพรอมของ

วัยรุน รวมทั้งพยายามผลักดันจนเกิดเปนประเด็นสาธารณะนําสู

การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 3

มีความกังวล  ตอการดําเนินงานเพื่อจัดการปญหาการตั้งครรภ

ที่ไมพรอมในวัยรุน ที่กลไกระดับชาติของหนวยงานภาครัฐที่จะ

เริ่มขึ้นในชวงปลายป พ.ศ. 2553  ซึ่งมีความจําเปนตองเรงแปลง

นโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่ รวมทั้งตอง 

เชื่อมโยงประสานงานระหวางกลไกหลักของภาครัฐและภาคสวน

อื่นๆ เขาดวยกัน อีกทั้งมติในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 1 

ในประเด็นสุขภาวะทางเพศ หลายขอยังเปนมติที่กวางไมเฉพาะ

เจาะจง และมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานทําใหไมสามารถ

บรรลุผลการปฏิบัติตามมติไดอยางเต็มที่

จึงมีมติดังตอไปนี้

1. ขอใหคณะกรรมการพฒันาอนามยัการเจรญิพนัธุแหงชาต ิรวมกบั

คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ คณะกรรมการสงเสริมการ

พฒันาเดก็และเยาวชนแหงชาต ิและภาคเีครอืขายทีเ่กีย่วของ เชน 

เครือขายดานสุขภาวะทางเพศของสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกันพิจารณาจัดตั้งกลไกรวมใน

การดําเนินการ
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 1.1 แปลงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัย

การเจริญพันธุแหงชาติ และยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหา

เด็กและเยาวชนตั้งครรภไมพรอม สูแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

ครอบคลุมทุกระดับ รวมทั้งจัดทํามาตรการเรงดวน ในการจัดการ

ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแบบบูรณาการ ภายในป พ.ศ. 2554

 1.2 ใหมีคณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด จัดทํา

แผนยุทธศาสตรพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุวัยรุนและเยาวชน

ทุกระดับ ดําเนินการติดตามประเมินผลภายใตนโยบายและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ 1 

และยทุธศาสตรปองกนัและแกไขปญหาการตัง้ครรภไมพงึประสงค

ในกลุมเด็กและเยาวชน  

 1.3 ประสานการดําเนินงาน กํากับ ติดตาม และประเมิน

ผลการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง    

2. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด 

รวมกับองคกรภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาควิชาการ 

และภาคประชาสังคมดําเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนเพศ

ศึกษา12 (sexuality education) จริยธรรมและศีลธรรมและจัดใหมี

ระบบรองรบัการแกปญหานกัเรยีน นกัศกึษาทีต่ัง้ครรภในระหวาง

การศึกษา โดย

12เพศศึกษา (sexuality education) หมายถึง กระบวนการเรียนรูในแตละชวงวัยเกี่ยวกับเจตคติ ความรู พฤติกรรม
  ทางเพศ เพศภาวะ และวิถีชีวิตทางเพศ เพื่อกอใหเกิดความรับผิดชอบ ความสัมพันธอันดีระหวางเพศ และมีทักษะ
  ในการดําเนินชีวิต
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 2.1 พฒันาศกัยภาพและสรางทศันคตทิีถ่กูตองแกผูบรหิาร

สถานศึกษา ครูผูสอน และบุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้งสราง

เครือขายผูสอนเรื่องเพศศึกษา ใหครอบคลุมทั้งในและนอกระบบ

การศึกษา

 2.2 จดัใหมกีระบวนการเรยีนการสอนเพศศกึษารอบดาน 

(Comprehensive sexuality education) ที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง

ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ โดยเริ่มใหมีการเรียน

การสอนเพศศึกษาและจริยธรรมทางเพศตั้งแตปฐมวัย โดยการ

เพิ่มกิจกรรมนอกหลักสูตรและสรางเสริมทักษะทางสังคม และ

ใหมีระบบติดตามกระบวนการเรียนการสอนและหนุนเสริมโดย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

 2.3 ใหสถานศึกษาปรับกระบวนการเรียนการสอน

สําหรับนักเรียน นักศึกษาที่ตั้งครรภ ใหมีความยืดหยุนสอดคลอง         

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับ

แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 15 และมาตรา 24 (6) เพื่อให

โอกาสนกัเรยีน นกัศกึษาทีต่ัง้ครรภ ไดรบัการศกึษาจนจบหลกัสตูร        

โดยไมเปนอุปสรรคตอการตั้งครรภ 

 2.4 ใหสถานศึกษารวมกับหนวยงานและองคกรที่

เกีย่วของรบัผดิชอบเปนธรุะในการใหความชวยเหลอืในรปูแบบที่         

หลากหลายโดยคาํนงึถงึสทิธปิระโยชนและการมสีวนรวมของเดก็

และเยาวชนเปนสําคัญ
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3. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการรวมกบัองคกรภาครัฐ 

ภาควิชาการ ภาคประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน และเครือขาย

เด็กและเยาวชน 

 3.1 สนับสนุนการดําเนินงานเสริมสรางสุขภาวะทางเพศ 

และอนามัยการเจริญพันธุสําหรับเด็กและเยาวชน โดยบรรจุไวใน

แผน 3 ป และกําหนดเปนนโยบายสาธารณะขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  

 3.2 สนับสนุนให ชุมชนออกมาตรการทางสังคมที่

สอดคลองกับศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และบริบทของ

ชุมชนในแตละพื้นที่ เพื่อปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภที่ 

ไมพรอมในวัยรุน 

 3.3 ใหกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ

พื้นที่ทุกแหง พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อการดําเนินงาน    

ดงักลาว ทีม่คีวามเกีย่วของเชือ่มโยงกบัเดก็ เยาวชน และครอบครวั

 3.4 ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)   

รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงดําเนินการในเรื่อง      

สุขภาวะทางเพศวัยเจริญพันธุ ผานการดําเนินงานของกองทุน 

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่  

 3.5 สนับสนุนและพัฒนา พื้นที่ สื่อ และกิจกรรมที่

สรางสรรคเดิมและขยายพื้นที่สื่อ และกิจกรรม ที่สรางสรรคใหม

สาํหรบัเดก็และเยาวชน ใหครอบคลมุทกุพืน้ทีเ่พือ่สรางการมสีวน

รวมในการดําเนินงาน  
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4. สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ จะใหความรวมมือ

   ในการดําเนินงานดังนี้

 4.1 รวมกบักระทรวงวฒันธรรม และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

เรงรณรงคสรางทัศนคติเชิงบวกเรื่องเพศในสังคม รวมทั้งปลูกฝง

ใหเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน มีความรับผิดชอบในเรื่อง

เพศ รูจกัเคารพในบทบาทหญงิชาย ปลกูฝงจรยิธรรมและศลีธรรม 

ตลอดจนดําเนินการเฝาระวังและควบคุมสื่อตาง ๆ ที่นําเสนอ

เนื้อหาที่เกี่ยวของในเรื่องเพศอยางจริงจัง และสนับสนุนใหเกิด

สื่อปลอดภัยและสรางสรรคใหปรากฏสูสังคมใหมากขึ้น

 4.2 รวมกบักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษยและหนวยงานที่เกี่ยวของ สนับสนุนการดําเนินงานของ 

ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนและองคกรในชุมชน เพื่อการเสริม

สรางครอบครัวเขมแข็ง ในชุมชนอยางเปนรูปธรรม

 4.3 รวมกบัคณะกรรมการสถานศกึษา เครอืขายผูปกครอง

ในและนอกสถานศึกษา เครือขายครอบครัวและชุมชน เครือขาย

เด็กและเยาวชน เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน และเครือขาย 

ที่เกี่ยวของ ในการพัฒนาความรู ทัศนคติในเรื่องเพศเชิงบวก 

จริยธรรม และศีลธรรม ใหแกเด็ก เยาวชน และพอแมผูปกครอง 

รวมทั้งการจัดทําแนวทางเพื่อสงเสริมใหสามารถสื่อสารเรื่องเพศ

ไดอยางเหมาะสมกับชวงวัย และสถานการณตาง ๆ ที่อาจเกิด 

ขึ้นได  

 4.4 รวมกบักระทรวงสาธารณสขุและหนวยงานทีเ่กีย่วของ

จัดบริการที่หลากหลายเปนมิตร แกวัยรุน สนับสนุนการทํางาน

ของศูนยพึ่งได (OSCC) ศูนยบริการที่เปนมิตร ศูนยใหคําปรึกษา
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ที่ทํางาน ตลอด 24 ชั่วโมง งานบริการสุขภาพของสถานศึกษา

ทุกระดับ และรวบรวมขอมูลของหนวยงานที่ใหการชวยเหลือ   

ดานสวัสดิการสังคมใหแกเด็กนักเรียน นักศึกษาทั้งระหวาง

การตั้งครรภและหลังการตั้งครรภ 

 4.5 รวมกับคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล

แหงชาตแิละคณะกรรมการควบคมุ เครือ่งดืม่แอลกอฮอลในพืน้ที่ 

เขมงวดในการจัดการพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ของเยาวชน ตามยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ เชน 

การบังคับใชกฎหมายหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเยาวชน 

การควบคุมจํานวนและความหนาแนนของรานขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในทุกพื้นที่ และการควบคุมการทําการตลาดเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล

 4.6 สนับสนุน เรงรัด และผลักดันรางพระราชบัญญัติ

คุมครองอนามัยการเจริญพันธุ พ.ศ..... ใหสามารถประกาศใชได 

ภายในป พ.ศ. 2554  

 4.7 ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

รายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 5

วันที่ 17 ธันวาคม 2553
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หนา ๗

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘

ขอบังคับแพทยสภา

วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ

ทางการแพทย

ตามมาตรา ๓๐๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ฎ) และดวยความเห็นชอบของ

สภานายกพิเศษตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 

พ.ศ. ๒๕๒๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา 

๕๐ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยบญัญตัใิหกระทาํได โดยอาศยั

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการแพทยสภาออกขอ

บังคับ ดังตอไปนี้
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 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑ

การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทย ตามมาตรา ๓๐๕ 

แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘”

 ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจ

จานุเบกษาเปนตนไป

 ขอ ๓ การยุติการตั้งครรภทางการแพทย ตามาตรา ๓๐๕ แหง

ประมวลกฎหมายอาญานั้นจะกระทําไดเมื่อหญิงมีครรภนั้นยินยอม

 ขอ ๔ แพทยผูกระทําการยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามขอ

บังคับนี้ ตองเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมาย

 ขอ ๕ การยุติการตั้งครรภทางการแพทย ตามมาตรา ๓๐๕ (๑) 

แหงประมวลกฎหมายอาญาใหเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้

 (๑) เปนกรณีที่จําเปนตองกระทําเนื่องจากปญหาสุขภาพ

ทางกายของหญิงมีครรภ หรือ

 (๒) เปนกรณีที่จําเปนตองกระทําเนื่องจากปญหาสุขภาพ

ทางจิตของหญิงมีครรภ ซึ่งจะตองไดรับการรับรองหรือเห็น

ชอบจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใชผูกระทําการยุติการตั้ง

ครรภ อยางนอยหนึ่งคนในกรณีที่หญิงนั้นมีความเครียดอยาง

รุนแรง เนื่องจากพบวาทารกในครรภมีหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะมี

ความพิการอยางรุนแรง หรือเปนหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเปนโรค

พันธุกรรมอยางรุนแรง เมื่อหญิงนั้น ไดรับการตรวจวินิจฉัยและ

การปรึกษาแนะนําทางพันธุศาสตร (genetic counseling) และมี

การลงนามรับรอง
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หนา ๘

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘

 ในเรื่องดังกลาวขางตน โดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใชผู

กระทําการยุติการตั้งครรภอยางนอยหนึ่งคนใหถือวาหญิงมีครรภนั้นมี

ปญหาสุขภาพจิตตาม (๒)

 ทั้งนี้ ตองมีขอบงชี้ทางการแพทยที่ชัดเจนวาหญิงนั้นมีปญหา

สขุภาพทางกายหรอืทางจติและตองมกีารบนัทกึการตรวจและวนิจิฉยัโรค

ไวในเวชระเบียนเพื่อเปนหลักฐาน

 ขอ ๖ การยุติการตั้งครรภทางการแพทย ตามมาตรา ๓๐๕ (๒) 

แหงประมวลกฎหมายอาญานัน้ตองมหีลกัฐานหรอืขอเทจ็จรงิอนัควรเชือ่

ไดวา หญิงมีครรภเนื่องจากการกระทําความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไวใน

มาตรา ๓๐๕ (๒) แหงประมวลกฎหมายอาญา

 ขอ ๗ การยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามขอ ๕ และขอ ๖   

ตองกระทําในสถานพยาบาลดังตอไปนี้

 (๑) โรงพยาบาลหรอืหนวยงานของรฐัทีใ่หบรกิารรบัผูปวย

ไวคางคนื หรอืสถานพยาบาลเวชกรรมทีม่เีตยีงรบัผูปวยไวคางคนื 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ทัง้นี ้โดยสามารถปฏบิตัเิกีย่ว

กับการยุติการตั้งครรภทางการแพทยไดตามความเหมาะสม

 (๒) คลินิกเวชกรรม ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

โดยสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทยที่

อายุครรภไมเกินสิบสองสัปดาห
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 ขอ ๘ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการ       

ตั้งครรภทางการแพทยตามขอบังคับนี้ จะตองทํารายงานเสนอตอ

แพทยสภา ตามเงื่อนไขและระยะเวลาในแบบฟอรมที่แพทยสภากําหนด

 ขอ ๙ ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูกระทําการยุติการ    

ตัง้ครรภทางการแพทยไมปฏบิตัติามขอบงัคบันี ้ใหถอืวาผูประกอบวชิาชพี

เวชกรรมผูนั้นประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไมรักษามาตรฐานในระดับ       

ที่ดีที่สุด

 ขอ ๑๐ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการ    

ตัง้ครรภทางการแพทยตามขอบงัคบันี ้ใหถอืวาไดกระทาํ ตามมาตรา ๓๐๕ 

แหงประมวลกฎหมายอาญา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

สมศักดิ์ โลหเลขา

นายกแพทยสภา
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ตัวอยางแบบคัดกรองเพื่อประเมินความพรอมในการตั้งครรภ

(สําหรับใชในโรงพยาบาล เพื่อพิจารณา

สงตอใหการปรึกษาทางเลือก) 

รายการประเมิน

1. พิการ ทุพพลภาพ มีโรค/อาการทางจิตสุขภาพของผูหญิง

ที่มาฝากทอง

5. ตั้งครรภเมื่ออายุนอยกวา 15 ป หรือเกิน 40 ป 

   โดยไมตั้งใจ

3. การตั้งครรภสงผลตอสุขภาพของผูหญิง

2. ติดเชื้อ เอชไอวี

6. มีการยุติการตั้งครรภดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง 

   แตลมเหลว

4. การตั้งครรภสงผลตอสุขภาพของตัวออนในทอง

ใช ไมใช

แบบคัดกรองเพื่อประเมินความพรอมในการตั้งครรภ
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17. ตองการทํางานตอ ไมอยากตกงาน

13.เ ปนการตั้งครรภจากการถูกขมขืน ลอลวง 

     บังคับ ขมขู

11. มีปญหาเศรษฐกิจ ไมมีความสามารถเลี้ยงลูก 

     ไมมีงานทํา

19. มีอาชีพใหบริการทางเพศและคุมกําเนิด

     ผิดพลาด

15. ฝายชายไมรับผิดชอบการตั้งครรภ ถูกทอดทิ้ง

10.เปนการตั้งครรภนอกสมรส

18. ไมสามารถเปดเผยการตั้งครรภตอสังคม 

     หรือครอบครัวได

14. ตั้งครรภโดยไมไดตั้งใจและไมไดคุมกําเนิด 

    (แตไมใชการขมขืน)

12. ไมสามารถเลี้ยงลูกที่เกิดขึ้นได ไมมีญาติพี่นอง

     รองรับ

20. คุมกําเนิดลมเหลว (ระบุวิธีที่ใช กินยาคุมฯ 

     ยาฉีดฯ ใสหวงฯ ยาฝงฯ ถุงยางอนามัย 

     ยาคมุฉกุเฉนิ ทาํหมนัหญงิ ทาํหมนัชาย หรอือืน่ๆ

9. ปจจุบันแยกทางกับคู

7. มีประวัติหรือมีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้น

8. สัมพันธภาพของคูสมรสไมดี มีโอกาส

   แยกทางกับคูสมรส

16. ตองการศึกษาตอ ไมตองการลาออก

ครอบครัวของ

ผูหญิง

สภาพ

ทางสังคม

ของผูหญิง

ความลมเหลว

ของการคุมกําเนิด

รายการประเมิน ใช ไมใช

แบบคัดกรองเพื่อประเมินความพรอมในการตั้งครรภ

ถาพบวามีขอใดขอหนึ่ง อาจเขาขายการตั้งครรภไมพรอม ใหซักถามผูมารับบริการดังนี้

• การตั้งครรภนี้เปน “การตั้งครรภที่ไมพรอม” ใชหรือไม?

  ไมใช ใหรับบริการตามปกติ

  ใช ใหสงเขารับบริการปรึกษาทางเลือก กอนใหบริการตามปกติ
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ตัวอยางเอกสารที่ใหคนไขกลับบานหลังยุติการตั้งครรภ

ใชชีวิตอยางใสใจ..

กาวตอไป..อยางเขมแข็ง

การดูแลตนเองที่บาน

1. หลีกเลี่ยงงานที่ตองออกแรงมากๆ

2. ทํากิจวัตรประจําวันตามปกติไดเมื่อรูสึกสบายดีแลว

3. กินยาที่ไดรับ ใหถูกตอง และครบถวน

สรุป..วิธีการคุมกําเนิด (จากการหารือกัน)

  ถุงยางอนามัย 

  ยาเม็ดคุมกําเนิด

  ยาฉีดคุมกําเนิด 

  ยาฝงคุมกําเนิด

  การคุมกําเนิดถาวร (หมันหญิง หรือหมันชาย)

  อื่นๆ ระบุ.....................................................

ขอควรระวัง

• หามทํางานหนักหลังจากยุติการตั้งครรภ 2-3 วัน

• หามมีเพศสัมพันธ (จนกวาอาการตกเลือดจะหายไป)

4. ใหเริ่มคุมกําเนิดทันที เพราะมีโอกาสทองไดแมวาประจําเดือนยังไมมา
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อาการที่ควรหมั่นสังเกต

• นัดหมายติดตามการรักษาในวันที่.................เดือน.....................................ป.........................
  (ถามีอาการผิดปกติ ใหกลับมาพบแพทยทันที)
• ตองการคําปรึกษาเพิ่มเติม ติดตอไดที่....................................................................................

1. มีเลือดออกทางชองคลอด และ รูสึก

   หนาทองตึงคลายกับเมื่อมีประจําเดือน

   นานประมาณ 1 สัปดาห

2. มอีาการออนเพลยีปานกลางในระยะเวลาหนึง่

3. รูสึกหดหู เศราใจเปนระยะเวลาหลายวัน

1. มีไขสูง

2. ปวดทองนอยอยางรุนแรง

3. หนาทองแข็งตึง และกดเจ็บ

4. คลื่นไสอาเจียน เวียนศีรษะมาก

5. มีเลือดออกทางชองคลอด

6. มากกวาการมีประจําเดือนปกติถึงเทาตัว

7. ติดตอกันนานเกินกวา 1 สัปดาห

8. เลือดที่ออกจากชองคลอดมีสีผิดปกติ

   หรือมีกลิ่นเหม็น

9. ยังคงมีอาการเหมือนตั้งครรภอยู

อาการที่เกิดขึ้นหลังจากการรักษา อาการผิดปกติที่ควรกลับไปพบแพทย
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 การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ดําเนินการโดยศูนยอํานวยการรับ

เดก็เปนบตุรบญุธรรม สงักดั กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2520 ตาม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2520 และตามมาตรา 15 แหง

พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 เปนหนวยงาน

รับผิดชอบดําเนินการและดูแลดานการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมทั่วราช

อาณาจักร รวมทั้งทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ

การรบัเดก็เปนบตุรบญุธรรม โดยปฏบิตังิานใหเปนไปตามพระราชบญัญตัิ

การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 และตามกฎกระทรวง 

ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว ในสวนภูมิภาคไดแตงตั้งใหมี

คณะอนกุรรมการการรบัเดก็เปนบตุรบญุธรรมประจาํจงัหวดัขึน้ทกุจงัหวดั

เพื่อทําหนาที่ โดยมีสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดเปนสํานักงานเลขานุการ 

13สหทัยมูลนิธิ.2554.เอกสารการขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม : ศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม.กรมการพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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 การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมเปนการใหบริการดานสวัสดิการเด็ก 

การดําเนินงานใหรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมจําเปนตองอาศัยหลักของ

กฎหมายควบคูกับหลักการทางสังคมสงเคราะห ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวของ

ไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติการรับเด็กเปน

บุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2543) ออกตามความ

ในพระราชบญัญตักิารรบัเดก็เปนบตุรบญุธรรม พ.ศ. 2522 พระราชบญัญตัิ

จดทะเบียนครอบครัว พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร เปนตน

¡ÒÃ¢ÍÃÑºà´ç¡ (¼ÙŒàÂÒÇ�) à»š¹ºØµÃºØÞ¸ÃÃÁ 
µÒÁ»ÃÐÁÇÅ¡®ËÁÒÂá¾‹§áÅÐ¾Ò³ÔªÂ� 
áÅÐµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¡ÒÃÃÑºà´ç¡à»š¹ºØµÃ
ºØÞ¸ÃÃÁ 

คุณสมบัติตามกฎหมายของผูขอรับเด็กเปนบุตร

บุญธรรม 

1. ตองมีอายุไมตํ่ากวา 25 ป (นับตั้งแตวันเกิด ถึงวันที่ยื่น

คํารอง) 

2. ตองมีอายุมากกวาเด็กที่จะรับเปนบุตรบุญธรรม ไมนอย

กวา 15 ป 

3. ตองเปนผูทีไ่มตองหามเปนผูปกครองเดก็ตามมาตรา 1587 

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดแก 

• ผูซึ่งศาลสั่งวาเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือน    

ไรความสามารถ 
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• ผูซึ่งเปนบุคคลลมละลาย 

• ผูซึ่งไมเหมาะสมที่จะปกครองผูเยาว หรือทรัพยสิน 

ของผูเยาว 

• ผูซึ่งมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผูเยาว ผูบุพการี       

หรือพี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดา         

หรือมารดากับผูเยาว 

• ผูซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายไดทําหนังสือระบุชื่อ     

หามไวมิใหเปนผูปกครอง 

หลักเกณฑการขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
1. ผู ขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมเปนคนสัญชาติไทย ที่มี

ภูมิลําเนาในประเทศไทย ซึ่งขอรับเด็กสัญชาติไทยที่บิดา
มารดา หรือบิดาหรือมารดาเปนผูใหความยินยอม หรือ
เดก็ทีศ่าลมคีาํสัง่อนญุาตแทนการใหความยนิยอมของบดิา
มารดา และไดผานการทดลองเลี้ยงดูครบกําหนดแลว 

2. ผู ขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมเปนคนสัญชาติไทย ที่มี
ภูมิลําเนาในประเทศไทย ซึ่งขอรับเด็กสัญชาติไทยที่ไดรับ
ยกเวนการทดลองเลี้ยงดูตามกฎหมาย 
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คุณสมบัติทางสังคมของผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
1. เปนครอบครัวที่สมบูรณ ครอบครัวอบอุน ความสัมพันธ

ในครอบครัวดี 
2. ตองมีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ 
3. ตองมีฐานะการครองชีพที่มั่นคง มีทรัพยสินและรายไดที่

แนนอน ไมมีหนี้สิน และมีปญหาเรื่องคาใชจายการเลี้ยงดู
หรือสนับสนุนการศึกษาของเด็ก 

4. ตองมีที่อยู อาศัยเปนหลักแหลง ถูกสุขลักษณะ อยู ใน         
สิ่งแวดลอมที่ดี ไมอยูหางไกลจากชุมชนมากเกินไป 

5. ตองมีเวลาใหกับเด็กที่จะรับเปนบุตรบุญธรรม ใหความ
สําคัญ และเอาใจใสเด็กอยางใกลชิด 

6. ตองมเีหตผุลในการขอรบัเดก็เปนบตุรบญุธรรมทีเ่หมาะสม 
ไมเชือ่ถอืเรือ่งโชคลาง รบัเดก็เปนบตุรบญุธรรมอยางเปดเผย 
และจริงใจ ไมไดรับการคัดคานจากสมาชิกในครอบครัว 
ญาติพี่นอง 

7. ตองไมมีบุตร หรือเด็กในความอุปการะมากเกินไป เพื่อให
บุตรบุญธรรมไดรับความรักและการเอาใจใสอยางเต็มที่ 

8. ไม  เคยมีประวัติกระทําความผิดตามกฎหมาย หรือ                  
มีพฤติกรรมกาวราวรุนแรง ตอบุคคลอื่นหรือประพฤติผิด
ศีลธรรมและจารีตประเพณีอันดีงาม 

9. ตองมวีฒุภิาวะเหมาะสมทีจ่ะอปุการะเลีย้งด ูอบรมสัง่สอน
ใหบุตรบุญธรรมประพฤติตนเปนคนดี 
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เอกสารประกอบการพิจารณาของฝายผูขอและคูสมรส 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ 

คนละ 1 ฉบับ 
2. สําเนาทะเบียนบาน คนละ 1 ฉบับ 
3. สําเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ หรือสําเนาทะเบียนการหยา 

หรือสําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) 
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล คนละ 1 ฉบับ 
5. ใบรับรองแพทยแสดงวามีรางกายและจิตใจสมบูรณ คนละ 

1 ฉบับ (ไมเกิน 6 เดือน) 
6. รูปถายหนาตรง ขนาด 2 นิ้ว เทานั้น คนละ 1 รูป     

(ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 
7. หากผูขอมีบุตรอายุไมตํ่ากวา 15 ป บุตรตองมาลงนาม

ยินยอมใหบิดามารดารับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ตอหนา
พนักงานเจาหนาที่ และแนบสําเนาบัตรประชาชนของบตุร 
คนละ 1 ฉบบั หากบตุรไมสามารถมาลงนามได ใหผูขอรบั
เดก็ทาํบนัทกึระบเุหตผุลทีบ่ตุรไมสามารถมาลงนามใหความ
ยนิยอม และใหบตุรนัน้ทาํบนัทกึแสดงความยนิยอมใหบดิา
มารดารับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ตอผูวาราชการจังหวัด 

8. หากคูสมรสไมขอรบัเดก็เปนบตุรดวย คูสมรสตองมาลงนาม

แสดงความยินยอมใหผูขอรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมฝาย

เดยีวตอหนาพนกังานเจาหนาที ่ในกรณทีีคู่สมรสไมอาจให

ความยินยอม ไปจากภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู และหาตัวไม

พบเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป ตองมีคําสั่งอนุญาตของศาล

แทนการใหความยินยอมของคูสมรสนั้น 
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9. กรณีผู ขอรับเด็ก (มีสัญชาติไทย ไมได CITIZEN หรือ      

GREENCARD) ทํางานและอาศัยอยูตางประเทศใหนํา

สําเนาหนังสือเดินทาง หนังสืออนุญาตทํางาน หนังสือ

รับรองการทํางานและรายได และทําหนังสือขอความ      

รวมมือเยี่ยมบานในตางประเทศโดยตองระบุสถานทูต 

หรือสถานกงสุลไทยที่ใกลที่อยูของตน และยินยอมจาย

คาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในการติดตามเยี่ยมบาน และ

ติดตามการทดลองเลี้ยงดูเด็ก (กรณีตองทดลองเลี้ยงดูเด็ก

ตามกฎหมาย) ถงึผูวาราชการจงัหวดั และอธบิดกีรมพฒันา

สังคมและสวัสดิการ (หลักฐานที่เปนภาษาตางประเทศ    

ตองแปลเปนภาษาไทย โดยแปลอยางถูกตอง และไดรับ

การรับรอง) 

10. หากผูขอรับเด็กมีคูสมรส ซึ่งไมไดจดทะเบียนสมรสกัน แต

อยูกินรวมกันฉันทสามีภรรยา คูสมรสนั้นไมสามารถขอรับ

เด็กเปนบุตรบุญธรรมรวมได และตองลงนามในเอกสาร

คํารองขอรับเด็ก พรอมมีเอกสารหลักฐานดังกลาวขางตน 
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เอกสารประกอบการพิจารณาของบิดามารดาเด็ก 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการ 

คนละ 1 ฉบับ 

2. สําเนาทะเบียนบาน คนละ 1 ฉบับ 

3. สําเนาทะเบียนสมรสหรือสําเนาทะเบียนการหยาและ

บนัทกึการหยาซึง่ระบวุาฝายใดเปนผูมอีาํนาจปกครองบตุร 

หรือสําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) จํานวน      

1 ฉบับ 

4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล คนละ 1 ฉบับ 

5. รูปถายหนาตรง ขนาด 2 นิ้วเทานั้น คนละ 1 รูป       

(ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 

6. บิดามารดาเด็กตองมาลงนามแสดงความยินยอมมอบเด็ก

เปนบุตรบุญธรรมตอหนาพนักงานเจาหนาที่ ถึงแมบิดา

มารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกัน เวนแตฝายใดฝายหนึ่ง

เสียชีวิตหรือถูกถอนอํานาจปกครอง

เอกสารประกอบการพิจารณาของเด็ก 

• สําเนาสูติบัตรเด็ก จํานวน 1 ฉบับ 

• สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 

• สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล          

จํานวน 1 ฉบับ 

• รูปถายหนาตรง ขนาด 2 นิ้ว เทานั้น จํานวน 1 รูป 

(ถายไวไมเกิน 6 เดือน) กรณีเปนเด็ก อายุตั้งแต    

แรกเกิด - 5 ป อนุโลมใหใชรูปขนาดโปสการดได 
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• กรณีเด็กมีอายุไมตํ่ากวา 15 ป เด็กตองมาลงนามแสดง

ความยินยอมเปนบุตรบุญธรรมตอหนาพนักงานเจา

หนาที่ 

• กรณีเด็กมีอายุ 12 ปขึ้นไป ใหเด็กเขียนบันทึกระบุ

เหตุผลที่ตองการ และยินยอมเปนบุตรบุญธรรมของผู

ขอรับเด็ก 

เอกสารประกอบการพจิารณาของผูรบัรอง จาํนวน 2 คน 

 ผูรับรองตองรูจักกับผูขอรับเด็ก เชน บิดามารดา ญาติพี่

นอง เพื่อน ผูใหญบาน กํานัน หัวหนาหนวยงาน 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการ 

คนละ 1 ฉบับ 

2. สําเนาทะเบียนบาน คนละ 1 ฉบับ 

 *ผู รับรองไมตองมาในวันที่ผู ขอรับเด็กนําคําร องมา

ยื่น แตต องรับรองสําเนาเอกสารของตนเองใหเรียบร อย

 ** บุคคลที่เชื่อถือได ในแบบ บธ.4 หนาที่ 5, ผูรับรองใน

แบบ บธ. 7 ขอ 11 และผูรับรองที่ลงนามในหนังสือรับรองตอง

เปนบุคคลคนเดียวกันเทานั้น  

 ***การรบัรองใน แบบ บธ. 7   ขอ 11 ของผูรบัรอง ใหเขยีน

รับรองผูขอรับเด็กวามีความเหมาะสมที่จะเลี้ยงดูเด็กอยางไรบาง
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ตามความคิดเห็นของผูรับรอง เชน ความมั่นคงของรายได หนาที่

การงาน ความประพฤตินิสัยใจคอ อารมณจิตใจ สภาพครอบครัว 

และใหระบุระยะเวลาที่ผูขอรับเด็กไดอุปการะเลี้ยงดูเด็กดวย 

หมายเหตุ  
1. เอกสารหลักฐานของทุกคน (ยกเวนของผูรับรอง) ใหนํา

ฉบับจริงมาแสดงดวย ในวันที่นําคํารองขอรับเด็กเปนบุตร

บุญธรรมมายื่น 

2. ไมอนุญาตใหผู ขอรับเด็ก หรือบุคคลอื่นใดนําหนังสือ

แสดงความยินยอมตางๆ ไปใหผูที่ตองมาลงนามตอหนา

พนักงานเจาหนาที่ไปลงนามที่อื่นทุกกรณี 

กรณีชาวตางชาติขอรับบุตรติดภรรยาหรือหลานของ

ภรรยาเปนบุตรบุญธรรม 

สถานที่ติดตอยื่นเรื่อง 

ศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
เลขที่ 255 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท 0-2354-7500, 0-2354-7509 

(ตั้งอยูในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี)
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เอกสารที่ตองเตรียม (พรอมทั้งเตรียมเอกสารฉบับจริง        

เพื่อแสดงตอเจาหนาที่) 

ผูขอรับเด็กและคูสมรส 
1. สําเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง 

2. สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือ สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน คนละ 2 ฉบับ 

3. ใบรบัรองจากแพทยซึง่แสดงวามรีางกายและจติใจสมบรูณ 

คนละ 1 ฉบับ 

4. รูปถายหนาตรงขนาด 2 นิ้ว คนละ 4 รูป พรอมทั้งรูปบุตร

ในครอบครัว (ถามี) 

5. เอกสารแสดงทรัพยสิน 

6. เอกสารรับรองการทํางานและรายได และเอกสารรับรอง

การเงนิยอนหลงั ไมเกนิ 6 เดอืนและใบอนญุาตทาํงานของ

คนตางดาว (WORK PERMIT) 

7. สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาทะเบียนหยา 

8. สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู หรือ สําเนาทะเบียนบาน คนละ 

2 ฉบับ 

9. เอกสารจากหนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศที่ผู ขอมี

ภูมิลําเนาอยูรับรองวาสามารถรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมได

ตามกฎหมาย 

10. เอกสารจากหนวยงานตรวจคนเขาเมืองที่ผูขอมีภูมิลําเนา

อยู ซึ่งรับรองวาสามารถนําเด็กที่จะเปนบุตรบุญธรรมเขา

ประเทศได 
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11. เอกสารรบัรองความประพฤตแิละความเหมาะสมทัว่ไปจาก

บคุคลทีเ่ชือ่ถอืได 2 คน เอกสารจะตองไดรบัการรบัรองจาก

สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศผูขอดวย 

บิดามารดาเด็กหรือผูปกครอง 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดามารดา         

หรือผูปกครอง คนละ 2 ฉบับ 

2. สําเนาทะเบียนบานคนละ 2 ฉบับ 

3. สาํเนาทะเบยีนสมรส หรอืสาํเนาทะเบยีนหยา พรอมบนัทกึ

การหยาหรือสําเนาใบมรณะบัตรหรือคําสั่งศาล 

4. รูปถายหนาตรงขนาด 2 นิ้ว คนละ 2 รูป                

(ถายไมเกิน 6 เดือน) 

5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล 

เด็กที่จะเปนบุตรบุญธรรม 
1. สําเนาสูติบัตรเด็ก 2 ฉบับ 

2. สําเนาทะเบียนบานเด็ก 2 ฉบับ 

3. สําเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) 

4. รูปถายหนาตรงขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ถาเปนเด็กอนุโลมใหใช

รูปถายขนาดโปสการดได) 

5. ถาเด็กอายุเกิน 15 ป บริบูรณ ถายสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน 2 ฉบับ 
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หมายเหต ุติดตอศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 

อีเมล: adoption@loxinfo.co.th 

 *** กรณีชาวตางประเทศยื่นคําขอรับเด็กผานหนวยงาน

ตางประเทศ จะไมอนุญาตใหบิดามารดาเด็กลงนามในหนังสือ

แสดงความยินยอม (บธ.6) กอนที่ศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตร

บญุธรรมจะไดรบัเอกสารคาํขอรบัเดก็จากหนวยงานของประเทศที่

ผูขอรับเด็กมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู

สถานที่ติดตอยื่นเรื่องการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
• ศูนยอํานวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม

   เลขที่ 255 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี       

   กรุงเทพมหานคร 10400        

   โทรศัพท 0-2354-7500, 0-2354-7509                              

   (ตั้งอยูในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี)

• สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

ทุกจังหวัด (ยกเวนกรณีรับบุตรบุญธรรมระหวางประเทศ)

• องคการสวัสดิภาพเด็กเอกชนที่ไดรับอนุญาตดําเนินการ

เพื่อใหมีการรับบุตรบุญธรรม (ตาม พรบ. การรับเด็กเปน

บุตรบุญธรรม) 4 องคการ  ไดแก
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1. สหทัยมูลนิธิ
850/33 ซอยปรีดีพนมยงค 36 ถนนสุขุมวิท 71

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. (+66) 2 381 8834-6, (+66) 2 392 9397

อีเมล: info@sahathai.org

2. มูลนิธิมิตรมวลเด็ก
25 ซอยรณชัย 2 ถนนเศรษฐศิริ กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. (+66) 2 279 1058-9 โทรสาร (+66) 2 617-1995

อีเมล: info@ffac-foundation.org

3. มูลนิธิสงเคราะหเด็กพัทยา
440 หมูที่ 9  ถนนสุขุมวิท กม. 145

ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

โทร: (+66) 3871 6628 โทรสาร (+66) 3871 6629

อีเมล: info@fr-ray.org

4. มูลนิธิสงเคราะหเด็กสภากาชาดไทย
ตึกวชิราลงกรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. (+66) 2 256 4207 (+66) 2 256 4209 

โทรสาร (+66) 2 256 4399

อีเมล: trcch@redcross.or.th

14เขาถึงไดจาก http://www.asap-asia.org (วันที่คนขอมูล 10 เมษายน 2554)
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 ไมมีขอมูลที่ชัดเจนวาในโลกนี้มีผู หญิงที่ทองไมพรอม

จํานวนเทาไร การตัดสินใจของผูหญิงที่ทองไมพรอม มีทั้งทองตอ 

และยุติการตั้งครรภ จากรายงานลาสุดขององคการอนามัยโลก

ระบุวา ในแตละป มีผูหญิงในวัยเจริญพันธุที่อายุระหวาง 15-44 

ป จํานวน 11 ตอ 1,000 คน ยุติการตั้งครรภที่ไมปลอดภัย โดย

แตละภูมิภาคและประเทศมีอัตราที่แตกตางกันคอนขางมาก ทั้งนี้

พบวา กวาครึง่ของการยตุกิารตัง้ครรภทีไ่มปลอดภยั หรอืราว 10.5 

ลานคน เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเซีย และประมาณหนึ่งในสามเกิดขึ้น

ในเอเซียใต14 

 การคาดประมาณการยตุกิารตัง้ครรภทีไ่มปลอดภยัทัว่โลก 

ขององคการอนามัยโลก พบวา

• มีการยุติการตั้งครรภที่ไมปลอดภัยเกิดขึ้นกับผูหญิง 21.6 

ลานคน ในป 2551

• อตัราทีส่งูทีส่ดุอยูในภมูภิาคตะวนัออก และแอฟรกิากลาง 

ซึง่สงูถงึ 35 ตอ 1,000  คนของประชากรหญงิวยัเจรญิพนัธุ

• ในระหวางป พ.ศ. 2546-2551 ปญหาการยุติการตั้งครรภ

ทีไ่มปลอดภยัไมมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้ โดยยงั

อยูที่อัตรา 14 ตอ 1,000  คน
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 อยางไรก็ตาม การตัดสินใจยุติการตั้งครรภก็ขึ้นอยูกับ

ปจจัยดานกฎหมายของประเทศนั้นๆ วามีขอกําหนดหรือเกณฑ

อยางไรในการที่ผูหญิงสามารถยุติการตั้งครรภไดตามกฎหมาย 

โดยทั่วไป เกณฑในการยุติการตั้งครรภมีตั้งแตเพื่อชวยเหลือชีวิต 

ผูหญิง เพื่อเหตุผลทางสุขภาพ อันเนื่องมาจากการตั้งครรภนั้น

สงผลตอสุขภาพทางกาย และใจของผูหญิง การตั้งครรภอันเนื่อง

มาจากกรณีขมขืน ลวงละเมิดทางเพศ เพศสัมพันธรวมสายเลือด

เดียวกัน ปญหาสุขภาพของตัวออนในครรภ รวมทั้งปญหาทาง

เศรษฐกจิและสงัคม และเกณฑทีเ่ปดกวางมากทีส่ดุคอื เมือ่ผูหญงิ

ตองการ  เกณฑของประเทศตางๆ ในโลก แสดงดังตารางตอไปนี้

??..
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15The world abortion laws, Center for Reproductive Rights, July 2007.

¡ÒÃÂØµÔ¡ÒÃµÑé§¤ÃÃÀ�·íÒä´Œã¹¡Ã³Õµ‹Íä»¹Õé15

 ในประเทศโลกตะวันตก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาซึ่ง

อาจกลาวไดวาเปนผูนําความเห็นของโลกในขอบเขตหนึ่ง ไดเกิด

ขบวนการที่เรียกวา Pro-Choice (สนับสนุนการเลือก) โดยโตเถียง

วา การทองเปนเรื่องสวนตัว เด็กที่อยูในครรภเปนสวนหนึ่งของ

อวยัวะสตร ีดงันัน้เจาของรางกายควรมสีทิธทิีจ่ะเลอืกใหเดก็อยูใน

ครรภตอไปหรือไม ไมใชเรื่องของคนอื่นจะมาบอกใหหามทําแทง 

ถาเด็กในครรภเกิดขึ้นมาแลวเปนปญหาของตัวเขาๆ ก็ควรจะมี

สิทธิในการเลือก กลุม Pro-Choice บอกวา “ไมมีผูหญิงคนไหนจะ

เรยีกตวัเองไดวามอีสิระ ถาไมไดเปนเจาของและสามารถมสีทิธใิน

รางกายของตนเองได” 

ประเทศ

ที่ใชเกณฑนี้

ครอบคลมุ %

ของ

ประชากร

โลก

ปญหา

จํานวน

190

99%

131

78%

125

75%

94

72%

88

64%

66

61%

(1)

ชวย

เหลือ

ชีวิต

ผูหญิง

(2)

สุขภาพ

ทางกาย

ผูหญิง

3)

สุขภาพ

ทางใจ

ผูหญิง

(4)

การขมขนื

(ทองรวม

สาย

เลือด)

(5)

ตัวออน

ในครรภ

(6)

เศรษฐกิจ

และ

สังคม

(7)

เมื่อ

ผูหญิง

ตองการ

55

40%
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 สาํหรบักลุมตรงขามทีเ่รยีกวา Pro-life (สนบัสนนุชวีติ) นัน้

ถกเถยีงวาเดก็ในครรภเปนสิง่ทีม่ชีวีติทีต่อไปจะออกมาเปนมนษุย 

เปนสมาชิกของมนุษยชาติ มิใชเปนเพียงอวัยวะชิ้นหนึ่งธรรมดา 

การที่ใครคนหนึ่งทําทารุณกรรมหรือฆาสัตวเลี้ยงในบานเขาเอง 

หรือทารุณโหดรายกับลูกของเขาเอง ไมสามารถยอมได เพราะ

เปนความปาเถือ่นและผดิกฎหมาย และนีเ่ปนการฆาตกรรมทารก

ในครรภที่ไมรูเดียงสา ไมมีสิทธิตอสูแตอยางใด16 

 แนวคดิทัง้สองกลุม คอื Pro-Choice และ Pro-life กม็กีลวธิี

ในการทํางานที่แตกตางกันตามความเชื่อของกลุม แมวาในภาพ

รวม ทั้งสองลวนมีเปาหมายและเจตนาที่ดีเพื่อชวยเหลือผูหญิง

ที่ทองไมพรอมตามวิธีคิด แนวทางที่กลุมคิดวาถูกตองและดีที่สุด 

แตดวยวิธีคิดที่แตกตางกันสองขั้วนี้เอง เปนผลใหเกิดการวิวาทะ

กันทางความคิดและการทํางานอยูเนืองๆ 

16วรากรณ สามโกเศศ หนังสือพิมพมติชนรายวัน วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2543
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17มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง. วิธีสืบคนวัสดุสารสนเทศ(ออนไลน).เขาถึงไดจาก : 
  http://www.whaf.or.th/content/389 (วันที่สืบคนขอมูล 11 มีนาคม 2554)
18เรียบเรียงจาก รายงานการเขารวมประชุม Global Comprehensive Abortion Care Initiatives: Regional Dissemination 
Meeting ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย วันที่ 17 – 18 มกราคม พ.ศ. 2554 และ การศึกษาดูงาน CAC ที่ประเทศ
เวียดนาม วันที่ 26-30 เมษายน 2552 โดย ทัศนัย ขันตยาภรณ องคการแพธ

2. ¡ÒÃÂØµÔ¡ÒÃµÑé§¤ÃÃÀ�ã¹»ÃÐà·Èµ‹Ò§æ

 ทองไมพรอมเปนปรากฎการณที่เกิดขึ้นทั่วโลก และมีอัตราการ

เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แมวาจะมีมาตรการปองกันตางๆ มากมาย ทั้งการ

สอนเรื่องเพศ และทักษะชีวิต การพัฒนาการเขาถึงการคุมกําเนิด และ

การรณรงคตางๆ แตดวยการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต พฤติกรรมทางเพศ 

ประกอบกบัเทคโนโลยกีารตดิตอสือ่สาร และชองทางการเขาถงึสือ่ทางเพศ

ตางๆ มีเพิ่มมากขึ้นและรวดเร็ว สงผลใหคนรุนใหม โดยเฉพาะเยาวชน

เกิดความอยากรูอยากเห็น โดยขาดทักษะและที่ปรึกษาที่เขาใจและไวใจ 

ความเยาวทําใหไมสามารถแกปญหาไดอยางเทาทันและรับผิดชอบเมื่อ

เกิดเหตุการณที่ไมไดวางแผนไวในชีวิต

 ปญหาทองไมพรอมเกดิขึน้ไดกบัผูหญงิทกุอายใุนวยัเจรญิพนัธุ พบ

วา สถติขิองวยัผูใหญมมีากกวากลุมวยัรุน แตประเทศไทยใหความสนใจกบั

กลุมวัยรุนเปนหลัก ทําใหกลุมผูหญิงที่ ประสบปญหาในวัยผูใหญขาดการ

ใหความสนใจ ดังนั้น จึงไดนําบทเรียนของการเปลี่ยนแปลง เพื่อเปดรับ

สถานการณทองไมพรอมจากประเทศตางๆ อาทิ เวียดนาม กัมพูชา และ

เนปาล ซึ่งลวนเปนประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเชนเดียวกับประเทศไทย 

รวมทั้งเนเธอแลนดที่มีความกาวหนาในเรื่องนี้มากกวาประเทศใดๆ          

ในยุโรป ทําใหไดเรียนรู เกี่ยวกับขอจํากัดของแตละประเทศ ในการ

จัดการกับปญหาทองไมพรอม17 รวมทั้งการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ18

ในประเทศนั้นๆ
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ประเทศเวียดนาม กอนป 2532 ไมมีกฎหมายโดยตรง                

แตรัฐบาลไมมีนโยบายลงโทษคนที่เกี่ยวของกับการทําแทง           

มีบริการในสถานพยาบาลของรัฐ แตระบบสาธารณสุขไมได

มาตรฐาน ไมทั่วถึง จึงทําใหอัตราการเสียชีวิตของหญิงสูง 

กฎหมายคุมครองสขุภาพประชาชนระบวุาผูหญงิมสีทิธ ิทาํแทงได 

ตอมาในป 2532 มีกฎหมายทําแทงหลายกรณี คือ เปนอันตราย

ตอชีวิตผูหญิง เปนอันตรายตอสุขภาพกายและจิต ถูกขมขืนหรือ

ทองกับคนรวมสายเลือด ตัวออนผิดปกติ มีปญหาทางเศรษฐกิจ

สังคม และเมื่อมีการรองขอ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการลด

ประชากร คอืครอบครวัหนึง่มลีกูไดสองคน แตมเีงือ่นไขวาตองทาํ

โดยแพทย เดมิระบบสาธารณสขุของเวยีดนามนัน้ไมไดมาตรฐาน 

บุคลากรการแพทยไดรับการอบรมไมเพียงพอกับความตองการ 

ทาํใหเกิดภาวะแทรกซอนจากการทาํแทงมปีรมิาณที่สงู เนื่องจาก

การบริการไมทั่วถึงและไมกระจายสูพื้นที่หางไกล ตอมารัฐบาล

ไดรวมมือกับองคกร Ipas เพื่อพัฒนาระบบการดูแลรักษาการยุติ   

การตัง้ครรภอยางครบวงจร (Complehensive Abortion Care: CAC) 

การพัฒนานี้ใชระยะเวลานาน 10 ป (2543-2552) ทําใหบริการ

ยุติการตั้งครรภมีมาตรฐานและมีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมถึงมีการ

พฒันา National Guideline ในเรือ่งนี ้มกีารใชเทคโนโลยทีีป่ลอดภยั

และทันสมัย ทั้ง MVA (Manual Vacuum Aspiration) และ MA 

(Medical Abortion) สงผลใหประเทศเวียดนามเปนสถานที่ศึกษา

ดูงานดาน CAC สําหรับประเทศในภูมิภาคนี้
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ประเทศกัมพูชา กอนป 2540 ผูหญิงทําแทงไดกรณีที่เปน

อันตรายตอชีวิตของหญิง ซึ่งในทางปฏิบัติมีการทําแทงเกิดขึ้น

ทั่วไป ระบบบริการไมไดมาตรฐาน ไมมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและ

สถานพยาบาลไมเพยีงพอ การตายจากการทาํแทงจงึสงูถงึรอยละ 

33 เนื่องจากเจาหนาที่ไมมีความรูและไมไดรับการอบรมอยาง    

ถกูตอง ตอมาในป 2540 กฎหมายอนญุาตใหทาํแทงได โดยไมมขีอ

ยกเวนในชวงอายคุรรภ 12 สปัดาห ถาอายคุรรภเกนิทาํไดในกรณี

ทีถ่กูขมขนืหรอืทองกบัคนรวมสายเลอืด เปนอนัตรายตอชวีติของ

หญงิและตวัออนผดิปกต ิหรอืมแีนวโนมเปนโรครายแรง มเีงือ่นไข

วาตองทําในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่รับรองโดยกระทรวง

สาธารณสุข แตระบบบริการสุขภาพพื้นฐานในประเทศกัมพูชา

ยังไมพัฒนา ทําใหสถานพยาบาลไมเพียงพอและไมไดมาตรฐาน 

รวมทั้งเจ าหนาที่ที่ผ านการอบรมมีไมเพียงพอ ตอมาในป 

พ.ศ. 2552 ไดอนุมัติใหใชเทคโนโลยียุติการตั้งครรภโดยใชยา

เพื่อใหผูหญิงที่เลือกยุติการตั้งครรภมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ประเทศเนปาล กอนป 2545 การทําแทงถือวาผิดกฎหมาย            

ทุกกรณี คนที่เกี่ยวของกับการทําแทงตองรับโทษ ผูหญิงบางคน

ถูกจําคุกตลอดชีวิต ในขณะที่ผู ชายมักไมไดรับโทษ รัฐไมมี

ระบบบริการ สงผลใหผู หญิงเสียชีวิต และบาดเจ็บจากการ

ทําแทงถึงรอยละ 60  ในป 2545 กฎหมายอนุญาตใหทําแทงได

จนอายุครรภ 12 สัปดาห ถาถูกขมขืนหรือทองกับคนรวม

สายเลอืด ทาํไดจนอายคุรรภ 18 สปัดาห และทาํไดทกุอายคุรรภ
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ถาเปนอนัตรายตอชวีติของหญงิและตวัออนผดิปกต ิความสาํเรจ็

ในการแกกฎหมายมาจากการที่ประเทศมีอัตราการตายของ

ผูหญิงจากการทองและคลอดสูงมาก และสาเหตุที่สําคัญของ

การตายคือมาจากการแทงที่ไม ปลอดภัย ดังนั้น การปรับ

แกกฎหมายจึงเป นส วนหนึ่งของยุทธศาสตรเพื่อลดอัตรา

การตายของผูหญิงในภาพรวม ซึ่งเปนเหตุปจจัยที่ทําใหสังคม

ยอมรับได โดยใหผูหญิงทุกคนไดเขาถึงบริการตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับอนามัยแมและเด็ก รวมทั้งการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัย 

มีการพัฒนา National Service Guideline ที่ชัดเจน แตเนื่องจาก

ระบบบริการสุขภาพในภาพรวมของประเทศยังตองการพัฒนา 

ทําใหบริการยุติการตั้งครรภยังไมมีคุณภาพและทั่วถึง โดยเฉพาะ

ผูหญิงที่ยากจน และกวาครึ่งอานหนังสือไมได ทําใหเขาไมถึง

บรกิารและขอมลู นอกจากนีแ้พทยจาํนวนมากยงัไมยนิดใีหบรกิาร 

แมวาประเทศนีจ้ะมเีทคโนโลย ีการยตุกิารตัง้ครรภทีส่อดคลองกบั

องคการอนามัยโลกก็ตาม

ประเทศเนเธอแลนด กอนป พ.ศ. 2524 การทําแทง

ผิดกฎหมายทุกกรณี ยกเวน การทองตอเปนอันตรายตอชีวิต

ผูหญิง แตไมคอยมีการบังคับใช มีบริการทําแทงในคลินิกองคกร

พัฒนาเอกชน และโรงพยาบาล ป พ.ศ. 2524 มีกฎหมายทําแทง

ไดในอายุครรภ 12 สัปดาห มีเหตุผล คือ เปนอันตรายตอสุขภาพ

กายและจติของหญงิ เปนอนัตรายตอชวีติของหญงิ ถกูขมขนืหรอื

ทองกับคนรวมสายเลือด ตัวออนผิดปกติ มีปญหาดานเศรษฐกิจ 
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สังคม มีเงื่อนไขวา ผูหญิงตองไดรับการปรึกษา หลังจากนั้น 5 วัน 

จึงเขารับบริการในโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ไดรับอนุญาตเทานั้น         

การบริการอยูในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีคุณภาพ

เชื่อถือได ใหการปรึกษาทั้งกอนและหลังทําแทง มีอุปกรณ

คุมกําเนิด ถูกตองตามกฎหมาย ทําใหผูหญิงเขาถึงบริการในอายุ

ครรภนอย ป พ.ศ. 2533 อัตราการทําแทงตํ่าที่สุดในโลก คือ 

ผูหญิงอายุ 15-44 ป 1,000 คน ทําแทงเพียง 5 คน ป พ.ศ. 2527 

มกีารทาํแทง 43,200 ราย กวาครึง่ (24,500 ราย) เปนชาวตางชาติ 

สวนใหญมาจากประเทศใกลเคียง

3. àÇç»ä«µ�·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨ (àÃÕÂ§µÒÁÅíÒ´ÑºÍÑ¡ÉÃ)

3.1 นานาชาติ

http://afterabortion.org

งานของกลุมสนับสนุนชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา เนนการดูแล

เยยีวยาผูหญงิหลงัยตุกิารตัง้ครรภ มงีานศกึษาวจิยั บทความ และ

องคความรูที่เกี่ยวของ รวมทั้งการขับเคลื่อนเพื่อวิพากยแนวคิด

ทางเลือก 

http://www.asap-asia.org

เครือขายภูมิภาคเอเซียเพื่อสนับสนุนและปกปองสิทธิอนามัย

เจรญิพนัธุและสขุภาพผูหญงิ มขีอมลู องคความรูตางๆ ทีเ่กีย่วของ 

รวมทั้งสถานการณระดับโลกและภูมิภาค
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http://www.conceptfoundation.org

งานของมลูนธิคิอนเซฟ ทีม่เีนือ้หาการพฒันาเพือ่เขาถงึผลติภณัฑ

ดานอนามัยเจริญพันธุ โดยเฉพาะการคุมกําเนิด การยุติการ         

ตั้งครรภที่ปลอดภัย และอนามัยแมและเด็กสําหรับกลุมผูหญิง

ดอยโอกาส

http://www.engenderhealth.org

งานขององคกรดานอนามยัเจรญิพนัธุทีม่งีานสวนใหญในอาฟรกิา

และสวนหนึง่ในเอเซยี ทีเ่ปนแหลงรวบรวมสือ่ใหความรู งานศกึษา

วิจัย บทความ หลักสูตรการฝกอบรม และแนวทางการใหบริการ

ทางการแพทยที่เกี่ยวของ  

http://www.globalsafeabortion.org

เวป็ไซตทีส่นบัสนนุโดย Marie Stopes International เพือ่แลกเปลีย่น

ขอมูล สถานการณประสบการณ การดําเนินงาน และการรณรงค

ตางๆ เพื่อความปลอดภัยในการยุติการตั้งครรภของประเทศ

สมาชิกทั่วโลก

http://www.ipas.org

งานขององคกรทีม่เีปาหมายเพือ่ปองกนัการตายและบาดเจบ็จาก

การยตุกิารตัง้ครรภทีไ่มปลอดภยั มแีหลงขอมลูเอกสารทีเ่กีย่วของ

ทัง้ดานเทคโนโลย ีการฝกอบรม งานวจิยัการขบัเคลือ่นเชงินโยบาย 

และความรุนแรงทางเพศ
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http://www.ippf.org

งานขององคกรใหทุนดานการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัย มีขอมูล

และรายงานผลการศึกษาวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ

http://www.medicalabortionconsortium.org

เครือขายนานาชาติเพื่อสนับสนุนการเขาถึงยายุติการตั้งครรภ  

ภายใตบริบทของการเสริมสรางความปลอดภัยในการยุติการ

ตั้งครรภ โดยมุงเปาหมายไปที่ประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะ

ประเทศที่เขาไมถึงบริการที่ปลอดภัยและยา

http://www.path.org

งานขององคการแพธในประเทศตางๆ ทั่วโลกในดานอนามัย   

เจรญิพนัธุ อนามยัแมและเดก็ และการยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยั

ในแงมุมตางๆ มีการรวบรวมขอมูล งานวิจัย สื่อ และเอกสารที่

เกีย่วของ ทัง้จากงานขององคกรและอืน่ๆ ทีส่ามารถดาวนโหลดได

http://www.prochoiceforum.org.uk

งานของกลุมทางเลือกในประเทศอังกฤษ สําหรับผูสนใจงานดาน

ยุติการตั้งครรภ มีแหลงขอมูลที่รวบรวมงานวิจัย ขอกฎหมาย 

สถานการณ งานเขียนเชิงวิพากย และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของ
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http://www.unfpa.org/rh 

เว็ปไซตของ UNFPA มีประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวของกับอนามัย

การเจริญพันธุ ซึ่งสามารถสืบคนขอมูล สถานการณ บทความ

วิชาการที่เกี่ยวของได ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ                     

รวมทั้งประเทศไทย

http://www.unwomen.org 

เดิมหนวยงาน UN Women คือ UNIFEM ภายหลังปรับเปลี่ยนชื่อ

และภารกิจเพื่อใหมีความชัดเจนในการเสริมศักยภาพผูหญิงและ

ความเทาเทียมในสังคม

http://www.womenonweb.org

เวป็ไซตเพือ่การเขาถงึการยตุกิารตัง้ครรภทีป่ลอดภยัโดยการใชยา 

มีแงมุมความรูตางๆ ที่รอบดานที่สุดในเรื่องการยุติการตั้งครรภ

โดยใชยา ปจจุบันมีหนาภาษาไทยแลว
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