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รายงานสรุปการประชุมหารือ 
“การขับเคล่ือนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงท่ีทองไมพรอม” คร้ังท่ี 19 

 
 
 
 
 
 

วันท่ี  7  มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
หองประชุมพิพิธภัณฑวางแผนครอบครัว 

อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดโดย 
องคการแพธ รวมกับ 

มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง 
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กําหนดการการประชุมหารือ 
เร่ือง “การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงท่ีทองไมพรอม” คร้ังท่ี 19 

วันท่ี  7 มิถุนายน 2553   เวลา 09.00 – 16.00  น. 
หองประชุมพิพิธภัณฑ  อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

09.00 - 09.15 น.  ชี้แจงและแนะนําตัว 
 
09.15 - 10.00 น. กลาวตอนรับ โดย ผูอํานวยการสํานักอนามัยการเจริญพันธุ 

บรรยายเร่ือง  “นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนางานอนามัยเจริญพันธุแหงชาติ 
โดย นายแพทยกิตติพงศ   แซเจ็ง  ผูอํานวยการสํานักอนามัยการเจริญพันธุ 

 
10.00 – 10.15 น. สรุปสาระสําคัญของการประชุมหารือคร้ังที่ 18 
     โดย คุณทัศนัย ขันตยาภรณ  องคการแพธ 

10.15 – 12.30 น.  รายงานความกาวหนาและหารือ 
   โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 รายงานผลการประชุมเร่ือง Medical Abortion   
 การเก็บรวบรวมและประมวลปญหาในสถานสงเคราะห เพื่อนําเสนอใหกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย   
 รายงานผลการวิพากษยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการปองกันและแกไข

ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน 
 กรอบการสงตอ Case กรณียุติการตั้งครรภที่ปลอดภัย 
 ขอควรคํานึง.....เมื่อพอแมเล้ียงเดี่ยวตัดสินใจมีคูใหม 
 เรียนรู แลกเปล่ียนส่ือ เอกสาร รายงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับงานความรุนแรงทางเพศ

และทองไมพรอม  
 แลกเปล่ียนเรียนรูการทํางานของเครือขายฯ 

 
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 
13.30 – 16.00 น. ชมพิพิธภัณฑวางแผนครอบครัว 

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
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“การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงท่ีทองไมพรอม” คร้ังท่ี 19 
วันท่ี  7 มิถุนายน 2553   เวลา 09.00 – 16.00 น. 

หองประชุมพิพิธภัณฑ  อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 
สาระการประชุม แบงไดดังน้ี 

1. นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนางานอนามัยเจริญพันธุแหงชาติ 
2. รับรองรายงานสรุปผลการประชุมหารือ คร้ังที่ 18 
3. รายงานความกาวหนาและหารือ 

      4. ภารกิจที่ตองติดตามและดําเนินการตอไป 
 
มีรายละเอียดการประชุม ดังน้ี 

1. นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนางานอนามัยเจริญพันธุแหงชาติ 
 นายแพทยกิตติพงศ แซเจ็ง กลาววา  เมื่อ 40ป ที่ผานมาไดมีการจัดตั้งกองอนามัยการเจริญพันธุข้ึน เพื่อ
วางแผนประชากร ปจจุบันประสบผลสําเร็จเปนอยางมาก ในดานการลดอัตราเกิดของประชากร อธิบดีณรงคศักดิ์ อัง
คะสุวพลา ไดเสนอวาควรมีมติอนามัยการเจริญพันธุแบบใดบาง จึงทําใหเกิดการรางยุทธศาสตรอนามัยการเจริญ
พันธุแหงชาติข้ึน 
    ในมติดานคุณภาพ ปจจุบันคนเกิดนอย แตส่ิงแวดลอมในปจจุบันมีสวนทําใหคุณภาพของคนถดถอยไปจาก
อดีต เชน การตั้งครรภโดยไมมีความพรอมหรือไมไดวางแผน สงผลใหคนที่เกิดมาเปนประชากรที่อยูในชวงวัยแรงงาน
ไมคอยมีคุณภาพ และพฤติกรรมทางเพศของกลุมเยาวชนมีแนวโนมเปนไปในทิศทางที่แยลง จึงเปนที่มาของการยก
รางใหทุกรายเกิดมาเปนที่ปรารถนา ปลอดภัยและมีคุณภาพ ประเทศไทยไดเขารวมในการประชุม ICPD ที่กรุงไคโร ได
มีการลงพันธะสัญญาเพื่อเปนไปตามขอตกลงระหวางประเทศที่รัฐบาลไทยไดรวมเปนสมาชิกภาคีโลก       

ในป 2540 รัฐบาลจึงไดสงเสริมใหประชากรทุกเพศทุกวัยมีอนามัยการเจริญพันธุที่ดี โดยมีจุดมุงหมายเพื่อลด
การทองที่ไมไดวางแผน โดยทุกรายตองมีการเกิดเปนที่ปรารถนา ปลอดภัยและมีคุณภาพ โดยเปาหมายเนนเร่ือง
สุขภาพทางเพศ และครอบครัว การบูรณาตัวยุทธศาสตรเนนเร่ือง P=Participation การมีสวนรวมทุกภาคสวนตองมี
การใชทรัพยากรรวมกัน ลดการซ้ําซอนและบูรณาการ R=Registration เนนเร่ืองการพัฒนาตัวบทกฎหมาย และขอมูล
สารสนเทศตางๆ ที่เกี่ยวของ A=Advocacy เนนความเขมแข็งของชุมชน และยกรางยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตร กอน
ยกรางยุทธศาสตร เมื่อ 3 ปที่แลวไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติข้ึน โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน เลขาคืออธิบดีกรมอนามัย มีรองอธิบดีและผมเปนผูชวย 
คณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปดวยปลัดกระทรวงตางๆ ที่ เกี่ยวของ ซึ่งพยายามจะใหมีทุกภาคสวน ใชทฤษฎี
สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา โดยมีทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ เขามาขับเคล่ือน และไดมีการนําเขา
ที่ประชุมแลวคร้ังหนึ่งเมื่อเดือนเมษายน 2552 มีการทําประชาพิจารณไปคร้ังหนึ่งเมื่อเดือนมกราคม 2553 เดือน
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เมษายน 2553 ไดนําเขาประชุมอีกคร้ัง ตอนนี้อยูในข้ันตอนใหรัฐมนตรีลงนาม เพื่อที่จะนําเขาคณะรัฐมนตรี เพื่อ
ประกาศเปนนโยบายของรัฐบาล และใหทุกภาคสวนใชเปนกรอบหรือเปนแนวทางในการทํางานใหบรรลุในเร่ืองของ
อนามัยการเจริญพันธุ แตตัวยุทธศาสตรยังคงเปนภาพกวาง  
 คุณทัศนัย  ขันตยาภรณ กลาววา ในเร่ืองของนโยบายที่ใหทุกรายตองมีการเกิดเปนที่ปรารถนา ปลอดภัยและ
มีคุณภาพ เปนเร่ืองที่ฟงเขาใจงาย ถาลงลึกในยุทธศาสตรนี้ มี แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนหรือไม และภาคีที่จะ
รวมทํางานนี้จะเปนใครบาง เครือขายฯ จะเขามามีบทบาทอยางไรบาง 
 คุณภารดี ชาญสมร กลาววา เสนทางที่เราจะเสนอไดอยางไรบาง ผูอํานวยการไดบอกวาจะมีคณะกรรมการ
ชุดหนึ่งเปนผูพิจารณา ตองมีขอมูลเชิงประจักษ เชน ถาตองการนําขอมูลเสนอใหกับสํานักหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ตองเปนความตองการของประชาชนจริง เครือขายทองไมพรอมอาจเปนสวนหนึ่งซึ่งมีเอกสารและขอมูลที่
ชัดเจนนําเสนอสนับสนุน สวนสํานักอนามัยการเจริญพันธุจะพิจารณาวาไดเจอปญหาตรงนี้จริงไหม ถาพบวาจริงจะ
ไดทํางานรวมกัน และถาเสนอไปแลวตองดูดวยวาการใหบริการในภาพกวางจะทําไดหรือไม ผูที่ดูแลเร่ืองการวางแผน
ครอบครัวพยายามพัฒนาบุคลากรเขามาทํางานตรงนี้  แตเ ร่ืองการทําหมันยากมากที่คนจะเขามารับบริการ 
เนื่องมาจากการเขาไมถึงขอมูล เจาหนาที่สาธารณสุขในระดับโรงพยาบาลชุมชนมีความรูนอย รูแคยากิน สวนวิธีการ
อ่ืนไมรู นอกจากนี้มีปญาเร่ืองงบประมาณในการจัดอบรม บางรุนตองการเปนพันคน แตอบรมไดไมกี่รอยคน สวน
เสนทางการทํางานรวมกับสํานักหลักประกันสุขภาพแหงชาติตองดูอีกทีวาจะทําอยางไร และเครือขายฯ มีวิธีการ
อยางไรที่จะชวยกัน 
 เร่ืองของนโยบายมีการผลักดันอยูหลายขอ ขอแรกคือ คณะกรรมการแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ไดจัดทํา
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 6 ข้ึน และในปที่ผานมาไดผลักดันเร่ืองอนามัยการเจริญพันธุเขาไปไวใน
รัฐธรรมนูญวาระบบสุขภาพแหงชาติ หนังสือธรรมนูญสุขภาพแหงชาติ ในหมวดที่ 7, 4, 3 เร่ืองการสรางเสริมสุขภาพ 
สามารถผลักดันไดคือ ใหรัฐบาลจัดแผนสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุแบบมีสวนรวม และสนับสนุน
งบประมาณการดําเนินการตามแผนใหเปนรูปธรรม ขอสอง ใหรัฐบาลพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับงานสุขภาพทาง
เพศและอนามัยการเจริญพันธุ คณะกรรมการกําลังผลักดัน พระราชบัญญัติคุมครองอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ 
รางฯนี้ทํามา 10 ปแลว เปนรางพระราชบัญญัติที่พยายามทําใหเปนกฎหมายสงเสริม เมื่อ พ.ศ.2548 ไดเสนอเขา
คณะรัฐมนตรี มีขอเสนอแนะวา เปนรางพระราชบัญญัติที่ไมมีบทลงโทษไมควรนําไปเปนกฎหมาย และมีความซ้ําซอน
กับกฎหมายหลายฉบับ จึงถูกตีกลับคืนมา จึงนํากลับมาทําใหมโดยคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ มีคณะกรรมการ
ทั้งหมด 7 ชุด กําลังดําเนินการแกไขกฎหมาย ไดมีการนําเสนออีกรอบ แตอยูในชวงภาวะวิกฤตทางการเมือง จึงไดนํา
มาตราทั้ง 24 มาตรามาปรับใหม เหลือเพียง 19 มาตรา และนําเสนอคร้ังใหมในการประชุมคร้ังที่ 1 ของปนี้ มี
คณะกรรมการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งหมด 30 กวาทาน  

รางพระราชบัญญัติคุมครองอนามัยการเจริญพันธุ มีวัตถุประสงค เพื่อใหทุกคนมีการเกิดเปนที่ปรารถนา 
ปลอดภัย และมีคุณภาพ เนนกลุมวัยรุนที่มีปญหา และเปนอนาคตของชาติ เนนครอบครัวเขมแข็ง เพราะมองวาถา
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ครอบครัวเขมแข็งทุกชวงวัยจะมีอนามัยการเจริญพันธุที่ดี ขณะนี้อยูในชวงของการจัดตั้งคณะทํางานและวางแผนการ
ดําเนินงานตอไป หลักการตองการใหเกิดการบูรณาการในการทํางาน เพราะมีหลายหนวยงานที่ทํางานดานอนามัย
การเจริญพันธุ โดยใหพัฒนาการบริการ พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ  
 ยุทธศาสตรของอนามัยการเจริญพันธุ มีอยู 6 ยุทธศาสตร คือ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาครอบครัวเขมแข็ง และมีการเล้ียงดูบุตรใหมีคุณภาพ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเพศศึกษาในสถานศึกษา เนนการสอนเพศศึกษาแบบรอบดาน ปรับเปล่ียน

ทัศนคติในการใชถุงยาง การลดความรุนแรงเร่ืองเพศ การส่ือสารเรียนรูเร่ืองเพศ 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการอนามัยการเจริญพันธุ ในกลุมวัยรุน และขยายไปในโรงพยาบาลทุก

ระดับ และในโรงเรียน เนนการเปนตนแบบในการทํางานเร่ืองอนามัยการเจริญพันธุ ใหเขมแข็ง และ
หนวยงานดานแรงงานและอุตสาหกรรมทั้งหลายตองมีบริการดานอนามัยการเจริญพันธุ  

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ทําใหเกิดคณะกรรมการอนามัยการเจริญพันธุในระดับ
จังหวัด ไดเร่ิมทําไปแลว 10 กวาจังหวัด และมีการบูรณาการทําแผนในระดับจังหวัดข้ึน โดยมีหนวยงาน
หลายๆ หนวยงานมาชวยกันทํางาน พื้นที่เปนผูคิดแผนในการทํางาน ทางกรมอนามัยใหแนวทางและ
หลักการ  

5. ยุทธศาสตรการพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี เปนการเฝาระวังสถานการณและพัฒนานวัตกรรม

ใหมๆ 
ทุกยุทธศาสตรมีคณะกรรมการในการทํางานหลายภาคสวนรวมกันทํางาน ไมตองปรับแกเนื้อหา เพราะมี 

การผานประชาพิจารณหลายระดับ แตชวงนําเขาคณะรัฐมนตรีพิจารณามีปญหามาก เพราะไมมีกฎหมายตัวไหน
รับรองวามีความจําเปนใดตองเขาคณะรัฐมนตรี ไดขอสรุปวา จะจัดพระราชบัญญัตินี้เปนแนวทางในการดําเนินงาน
ของหนวยงานที่ทํางานดานนี้ เนื่องจากตามมาตราของคณะรัฐมนตรี ถาจะนําเร่ืองเขาคณะรัฐมนตรีตองเปนเรื ่อง
เรงดวน เร่ืองสําคัญ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ไมเขาประเด็นนี้  
 คุณทัศนัย  ขันตยาภรณ กลาววา พระราชบัญญัตินี้เปนเพียงแนวทางในการปฏิบัติของหนวยงาน จะมีกลไก
ใดที่จะทําใหสงเสริมหรือควบคุมใหการทํางานเปนไปตามยุทธศาสตรนี้ มาตราการที่จะทําใหการดําเนินงานเปนไปได
จริงเปนอยางไรบาง 
 คุณภารดี ชาญสมร กลาววา ทางกรมอนามัยก็หนักใจเร่ืองของการทํานโยบายนี้ ถาเร่ืองใดเปนภาระหนาที่
ของทางกระทรวงใดที่ตองผลักดัน จะเรียนเชิญทานอธิบดีของแตหนวยงานที่เกี่ยวของมาเปนกรรมการในแตละชุด ซึ่ง
มีทั้งหมด 6 ชุด เชน ชุดที่ 1. ยุทธศาสตรเร่ืองครอบครัว เชิญปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
มาเปนประธาน เพราะเปนเร่ืองของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และมีงบประมาณที่เพียงพอ 
ชุดที่ 2. ยุทธศาสตรเร่ืองเพศศึกษา เชิญอธิบดีกระทรวงศึกษาธิการมาเปนประธาน เปนตน สวนเร่ืองปญหาหลังจาก
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การแตงตั้งไปแลว เปนเร่ืองของการผลักดันใหเกิดการทํางาน เชน ชุดสุดทายเปนเร่ืองการพัฒนาเทคโนโลยี ไดเชิญ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธมาเปนประธาน ซึ่งไมไดเนนในเร่ืองประธานตองมาทุกคร้ัง แตตองมีการนํางานไปผลักดันตอ
ในกระทรวง แตกลับไมเขาใจในเร่ืองงานอนามัยการเจริญพันธุ และคิดวาเปนงานของกรมอนามัยที่ตองรับผิดชอบ 
 คุณณัฐยา บุญภักดี กลาววา ตองการเสนอ 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ ชองทางที่จะผลักเขาสูคณะรัฐมนตรี 
โดยการอางอิงผลการศึกษาตางๆ เชน ภาระโรค ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดจัดทํา มีการจัดทํามา 2 รอบ ใชฐานขอมูล
ของป 2542 และป 2547 ทั้งสองรอบไดผลเหมือนกันวา สิบอันดับแรกของปจจัยที่ทําใหคนไทยปวยและตายโดยไม
จําเปน คือ การมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยคณะรัฐมนตรีใหความสําคัญกับรายงานชิ้นนี้มาก ซึ่งสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพไดถูกตั้งคําถามวาเปนหนวยงานที่สรางเสริมสุขภาพของประเทศทําไมไมตอบสนองตอ 
ปจจัยเหลาตางๆเหลานั้น  แตกลับตอบสนองตอเร่ืองเหลา บุหร่ีและอุบัติเหตุ ถานํามาอางอิงนาจะเปนเหตุผลเพียงพอ
ที่นํามาอางตอคณะรัฐมนตรี ตองเสนอในประเด็นที่วาประสบปญหาอันดับหนึ่ง แตการปองกันยังไมมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นที่สอง การสรางนโยบายใหเปนเอกภาพและสรางการขับเคล่ือนไปสูกระทรวงตางๆ และสรางตัวชี้วัดรวม
ภายใตนโยบายหลักเดียวกัน และใชตัวชี้วัดรวมนี้เปนการขับเคล่ือนนโยบายตอไป 

คุณภารดี ชาญสมร กลาววา แผนนโยบายที่ชัดเจนคือ มีคณะกรรมการอนามัยการเจริญพันธุระดับจังหวัด 
และไดเร่ิมดําเนินงานขยายพื้นที่แลว เร่ิมมาได 1 ปมีพื้นที่ 10 กวาจังหวัด ไดรับการตอบสนองที่ดี โดยเร่ิมจากจังหวัดที่
สนใจ ผูอํานวยการมีแนวคิดวา คณะกรรมการอนามัยการเจริญพันธุจังหวัดเขามาบูรณาการการทํางานใหตรงกับ
หลักการที่มีให และเร่ืองมาตราฐานบริการที่ขับเคล่ือนใหเปนไปตามนโยบาย มีตัวชี้วัดวา 80% ของโรงพยาบาลตองมี
บริการอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุน จึงมีงบประมาณและตัวชี้วัดชัดเจน แตในเร่ืองของเพศศึกษา ไดหารือกับ
กระทรวงศึกษาธิการยังไมคอยขยับเทาไร เพราะคิดวามีอยูแลว แตทางกรมอนามัยตองการใหส่ิงที่มีอยูนั ้นปฏิบัติได
เปนจริง 

คุณจินตนา แสงจันทร กลาววา ในฐานะผูปฏิบัติภาคสนาม ไมวาจะกรม กองไหนที่คิดงานลงไป จะมี
คณะกรรมการเพียงชุดเดียวที่ทํางานจริงในพื้นที่  ดังนั้นถาเห็นวางานเกี่ยวกับวัยรุนเปนปญหาจริงควรรวมตัวและผลัก
งานใหดําเนินไป ปจจุบันทางชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทยรวมตัวได 17 พื้นที่ ไมมีใครส่ังการ แตทองเห็น
รวมกันวาเปนปญหาจึงรวมตัวกันทํางานนี้ มีทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต ยกเวนภาคกลาง เทาที่ผานมางานมี
หลายประเด็นและทุกประเด็นคนในพื้นที่ก็ทําอยูแลว ควรจะทําใหงานเปนเอกภาพที่ชัดเจน 

คุณสิริมน วิไลรัตน กลาววา เสนอแนวทางในการทํางานในพื้นที่วา ตอนนี้กรมอนามัยจะผลักดันใหเกิด
คณะทํางานในระดับจังหวัด แตไมทราบวาเร่ืองจะไปตกที่ใคร เพราะสํานักงานจังหวัดจะเปนเลขานุการ ผูวาราชการ
จังหวัดจะเปนผูแตงตั้ง คณะกรรมการอนามัยการเจริญพันธุจังหวัด ประกอบไปดวย เลขานุการ คือสํานักงานจังหวัด 
ผูชวยเลขา คือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และ
กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนี้ไดรับทราบปญหาอยูบางวาบางพื้นที่ทํางานไดและบางพื้นที่ทํางานไมได มีพื้นที่
ทั้งหมด 12 จังหวัด เร่ิมทีอ่นามัยและเปนจังหวัดที่สนใจกอน มีภาคีเครือขายทุกภาคสวนมาทําแผนรวมกัน ตอนนี้เปน
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การทํางานเกี่ยวกับวัยรุนทั้ง 12 จังหวัด บางพื้นที่ภาคีสวนใหญเปนภาคีเร่ืองเอดส เปนเครือขายที่เขมแข็งมาก บาง
พื้นที่เปนภาคีที่มาจากดานสาธารณสุขเปนสวนใหญ สวนในเร่ืองของการผลักดันในการนําแผนลงไปใชคงตองชวยกัน 
แมจะมีการเขียนในแผนวาหนวยงานนี้รับผิดชอบเร่ืองอะไรบาง แตไมสามารถทําได ตองมีความชัดเจน โดยมีการ
แตงตั้งหรือทําใหเปนรูปธรรมชัดเจนข้ึน และมีการทําแผนบูรณาการรวมกันทั้ง 12 จังหวัด  

 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล กลาววา การจัดทําแผนและนโยบายตางๆ เปนเร่ืองงาย แตจะทําใหแผนเปนที่
ยอมรับตองใชเวลา 

คุณบุญพลอย ตุลาพันธุ กลาววา ในป 2545 ไดรวมนิเทศนติดตามในโรงพยาบาลนํารอง ทําใหทราบวาการ
จะตั้งศูนยพึ่งไดข้ึนมาไมใชเร่ืองงาย ทางหนวยงานยังมีความเขาใจวางานของศูนยพึ่งไดเปนงานของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งเปนไปไมไดเพราะเขาไมมีโรงพยาบาล นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขไม
มีกองทุนและกลไกที่จะผลักดันเร่ืองนี้ได จึงทําใหบางแหงไมเห็นถึงความสําคัญ ถึงแมจะจัดทําเปนคูมือแจกใหกับ
โรงพยาบาลนํารองแลว ตองไปจัดทําโครงสรางใหเปนระบบ ใหงบประมาณเมื่อป 2544 และลงติดตามป 2545 บาง
แหงทําแบบผักชีโรยหนา ไปตรวจวันนี้โรงพยาบาลก็จัดหองสําหรับศูนยพึ่งไดกอนเพียง 1 วัน บุคลากรโดยทั่วไปคิดวา
ไมใชงานของโรงพยาบาล บางแหงคิดวางานอ่ืนสําคัญกวา ชวงแรกถูกตอตานพอสมควร จึงปรับทาทีในการลงไป
ติดตอใหม นําเสนอเปนโครงการเฉลิมพระเกียรติ ทางกระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนเร่ืองวิชาการอยางเดียว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดจัดงบประมาณ 4 ลานบาท เพื่อจัดประชุมวิชาการส่ีภาค 
เชิญสหวิชาชีพทุกสาขามารวมฟงวาจะทํางานรวมกันอยางไร ทําใหตอยอดได จึงทําหนังสือส่ังการลงไปทุก
โรงพยาบาลทั่วประเทศใหทําศูนยพึ่งไดข้ึน โดยมีหลักเกณฑตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ปจจุบันมีหลาย
โรงพยาบาลที่ยังดําเนินการไมไดตามหลักเกณฑ แตใชวิธีการติดตามอยางสม่ําเสมอ ใชคูมือและกลไกการประชุมเชิง
วิชาการติดตามการทํางาน บางแหงมีงบประมาณทําเปนงานวิจัย เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงาน สรุปออกมา
วางานใดที่ตองปรับปรุง งานใดที่ตองผลักดันชวยเขา ปจจุบันอยูในระหวางเรียนรูและแกปญหารวมกัน 

 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล กลาววา งานดังกลาวเปนแบบอยางใหกรมอนามัยที่จะ 
นําไปทํางานเพื่อผลักดันแผนอนามัยการเจริญพันธุในระดับจังหวัดตอไป โดยทําใหเกิดการบริการที่เปนจริง เชน 
บริการอนามัยในวัยรุน ถาทําไดจะเปนโครงการนํารอง คณะกรรมการตองมีบทบาท มีภาระผูกพันดานจิตใจกับงานที่
ทํา ถาเกิดการยอมรับในพื้นที่ งบประมาณจะมีลงไปเอง แตควรใชเครือขายชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย 17 
แหงใหเปนประโยชน และเครือขายฯ ไดมีการจัดอบรม Option Counseling ที่ อ.แมริม จ.เชียงใหม ถาผานการ
คัดเลือกแลวจะจายคาเดินทางใหเพื่อเขาอบรม 
 คุณณัฐยา  บุญภักดี กลาววา ถาเครือขายชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย 17 แหงสนใจ ควรหาสถานที่
ที่ทุกคนมาไดสะดวก โดยไมตองไป อ.แมริม ทางมูลนิธิสรางความเขาใจเร่ืองสุขภาพผูหญิงจะเชิญวิทยากรมา แตตอง
ใชเวลาทั้งหมด 7 วัน 
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  คุณทัศนัย  ขันตยาภรณ กลาววา การจัดอบรม Option Counseling จะจัดข้ึนในเดือนมิถุนายนใหกับ
โรงพยาบาลเปาหมายของศูนยพึ่งไดขณะนี้เต็มแลว จึงขอใหทางมูลนิธิสรางความเขาใจเร่ืองสุขภาพผูหญิงจัดเพิ่มอีก
รุน เพื่อใหทางเครือขายฯ เขารวม 
 คุณณัฐยา  บุญภักดี กลาววา ปนี้จะมี 2 รุน แตสามารถเพิ่มไดถามีความตองการเพิ่ม รุนที่จัดใหกับ
โรงพยาบาลของศูนยพึ่งไดเต็มแลว จะเหลือรุนวันที่ 5-11 ตุลาคม 2553 ถาชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย
สนใจที่เขารวมกอนก็ได คอรสนี้ครอบคลุมเนื้อหาทักษะการปรึกษาแบบเสริมพลัง (Empowerment Counseling) เพิ่ม
เร่ืองการดูแลตัวเองของผูใหการปรึกษา ที่ตองเปน 7 วัน เพราะเปนการเยียวยาผูใหการปรึกษาทางดานรางกาย จิตใจ 
และจิตวิญญาณ 
 คุณสิริมน วิไลรัตน กลาววา ถาพูดในเร่ืองของงบประมาณในหนวยงานคงเปนเร่ืองที่คอนขางยาก เพราะแต
ละหนวยงานมีงบประมาณที่จะจัดการหลักอยูแลว จากการทํางานในระดับพื้นที่เห็นวามีงบประมาณสวนหนึ่งคอนขาง
ใหญ ไมกําหนดชัดเจนวาจะนําไปทําอะไร คือ องคการบริหารสวนตําบล แตตองเสนอแนวคิดวา ที่ตองทํางานนี้เพราะ
อะไร ใหเขาเห็นประโยชน เพราะองคการบริหารสวนตําบลจะมีการทําแผน 2 แบบ คือ ทําแผนงบประมาณ 3 ป จะ
เขียนไวกวางๆ ไมไดลงรายละเอียด กับแผนงบประมาณ 1 ป ใชเฉพาะเร่ืองเรงดวน จะมีการวางแผนงบประมาณใน
เดือนมิถุนายน ควรนําแนวคิดไปเสนอในเดือนดังกลาวกอนที่เขาจะลงแผนชัดเจน ถาเกินชวงเวลาจะปรับแผนไดยาก 
ไดคุยกับพื้นที่วาทําอยางไรกับเร่ืองนี้ เขาเสนอวาตองมีคนเขาไปนําเสนอแนวคิด แตใครที่จะทําหนาที ่นี้ เชนบาง
โรงพยาบาลไดงบประมาณนิดเดียว แตองคการบริหารสวนตําบลใหงบประมาณไดอีก โดยไมตองรองบประมาณจาก
ราชการ 
  รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล กลาววา ดีใจที่กรมอนามัยทําเร่ืองนี้ แตมีคณะทํางานที่จับประเด็นและติดตาม
งานอยางตอเนื่องหรือไม และตองมองทิศทางในการทํางานทั้งระบบ สวนเร่ืองงบประมาณติดตอทางสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพที่จะเปนเงินหลอล่ืนได ใหเจาหนาที่เขาไปถามไดโดยตรง ถามกับนายแพทยณรงค
ศักดิ์ อังคะสุวพลา วาจะหาเงินไดจากทางไหนบาง อยารองบประมาณปกติ เพราะการขับเคล่ือนชวงตน บางทีตองใช
งบประมาณพิเศษเขามาชวย 
 

2. รับรองรายงานสรุปผลการประชุมหารือ คร้ังท่ี 18 
 คุณทัศนัย  ขันตยาภรณ กลาววา รายงานการประชุมเปนตัวจัดการความรูอยางหนึ่ง จึงจัดทําอยางละเอียด 

กรณีศึกษาจึงใสทุกกรณี เพื่อใหเกิดความกระจางและเห็นภาพตอเร่ืองนั้น ตอไปจะนําลงในเวปไซตสามารถคนขอมูล
ได มีการแกไขเล็กนอยซึ่งทางผูประสานงานจะไดจดัการแกไขตอไป 
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3. รายงานความกาวหนาและหารือ 
 รายงานผลการประชุมเร่ือง Medical Abortion   

ดร.วรรณภา  นาราเวช กลาววา วันที่ 18 พฤษภาคม 2553 มีการประชุม โดยมีวิทยากร 2 ทาน คือ 
Dr.Helena Von Hertzen จะมีความเชี่ยวชาญและเปนผูรับผิดชอบเร่ือง Medical Abortion เปนผูที่ทํางานวิจัย
ทางดานนี้มากที่สุดในโลก อีกทานก็คือ Mr. Peter Hall ทั้งสองทานตอนนี้อยูที่ Concept Foundation Mr. Peter Hall 
เปนผูเชี่ยวชาญเร่ือง Reproductive Health Products นําเสนอกระบวนการที่จะ Introduce Medical Abortion ทั่ว
โลก  ผลการวิจัยที่นําเสนอเปนงานวิจัยที่ใหญที่สุดทําใน 10 ประเทศทั่วโลก เปนกลุมผูหญิงที่ทองไมพรอมประมาณ 
3,000 กวาราย มีการรับรองและตีพิมพในวาระสาร British Journal of Opinion Life Group ผลการวิจัยมีวิธีการใช 
Medical Abortion ไดทั้งการเหน็บ การอมใตกระพุงแกม และใตล้ิน มีการใชยา 2 ตัว คือ Mifepristone (RU486) 1 
เม็ดขนาด 200 mg กินในวันแรก อีก 3 วันตามดวย Misoprostol 4 เม็ด ขนาด 200 micrograms สอดภายในชอง
คลอด จากงานวิจัยของ Dr.Helena Von Hertzen ยาสองตัวรวมกันประสิทธิภาพอยูที่ 95% แตจากงานวิจัยของ
โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อปที่แลว มีการวิจัยเปรียบเทียบสองวิธี คือการเหน็บทางชองคลอดกับอมใตล้ิน พบวา การ
เหน็บทางชองคลอดใหประสิทธิภาพสูง 98% แตสูตรที่ World Health Organization แนะนําใหมีการใชที่อายุครรภไม
เกิน 9 สัปดาหหรือ 63 วัน สวนเร่ืองความปลอดภัยของยา จะมีผลขางเคียงในเร่ืองของการคล่ืนไส อาเจียน มีไข แตไม
นากลัว เร่ืองของการ Introduce Medical Abortion ควรมีการข้ึนทะเบียนยา กาวตอไปที่จะดําเนินการตอ คือ การคุย
กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งไดมีการนัดกับทางฝายกองควบคุมยา มีขอเสนอวาเปนยาที่ข้ึนทะเบียน
ได แตเนื่องจากเปนยาที่มีความออนไหวทางสังคมสูง ฉะนั้นควรคุยในระดับนโยบายกับรองเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
 คุณนงลักษณ บุญไทย กลาววา งานวิจัยคร้ังที่ 2 คร้ังแรกเปนการประชุมโดย Pop council เร่ิมเมื่อป 2551 
เปนงานวิจัยที่รวมมือกับโรงพยาบาลรามาธิบดี มีกลุมผูหญิง 188 คน ใชเวลา 3 เดือน ใชยา Mifepristone และตาม
ดวย Misoprostol จะไดผลดีในระยะครรภที่ 6, 7, 8 สัปดาห แตชวง 9 สัปดาหจะมีประสิทธิภาพนอยลง 

 
 การเก็บรวบรวมและประมวลปญหาในสถานสงเคราะห เพื่อนําเสนอใหกับกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย   
คุณทัศนัย  ขันตยาภรณ กลาวรายงานแทน ดร.เมทินี เวชพงษวา เนื่องจากทางเครือขายฯ มีประเด็นปญหา

เร่ืองการบริการของบานพักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จึงมีการรวบรวมประเด็น
นําเสนอในระดับนโยบาย เพื่อตองการใหผูประสบปญหาที่สงไปทั้งกรณีทองตอและความรุนแรงไดรับบริการที่มี
ประสิทธิภาพ จึงตองการเชิญผูที่มีประสบการณหรือผูที่เกี่ยวของไปพูดคุย โดยบานพักฉุกเฉินเปนเจาภาพ เพื่อสราง
เปนขอสรุปหรือขอเสนอแนะตอไป 
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 รายงานผลการวิพากษยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการปองกันและแกไขตั้งครรภไมพรอมใน
วัยรุน 
คุณกานตรวี ดาวเรือง กลาววา เปาหมายของการวิพากษยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการปองกันและ 

แกไขตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน เพื่อปองกันและแกไขการตั้งครรภไมพรอม ในกลุมอายุ 10-19 ป แตในกลุมผูประสบ
ปญหาพบวามีอายุที่มากกวาที่กําหนดไว ประเด็นที่เปดทํางานมี 5 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ 1 เปนการปองกัน 
ยุทธศาสตรที่ 2 เปนการฟนฟู ยุทธศาสตรที่ 3 เปนการสรางบทบาทผูนําทางความคิด เชน กลุมเพื่อน กลุมพอแม กลุม
ครู หรือผูที่มีอิทธพิลตอเด็กและชี้นําเด็กได ยุทธศาสตรที่ 4 การวางแผนนโยบาย ยุทธศาสตรที่ 5 เปนเร่ืองของขอมูล
ขาวสาร ทางเครือขายฯ สามารถเสนอความคิดเห็นเขาไปได เพราะจะมีการจัดประชุมทําแผนนี้อีกคร้ัง 
 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล กลาววา ทางมหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัดโครงการเร่ืองแมวัยใส รวมกันหาทาง
ออก โดยการรวมตัวของสํานักสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และนายแพทยณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา อดีตอธิบดีกรมอนามัย
เปนวิทยากร ดําเนินผลักดันเพื่อใหมีนโยบาย คณะรัฐมนตรีชุดนี้ใหความสําคัญและใหทางสํานักสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติจัดงบประมาณในการจัดทําเร่ืองนี้ข้ึน ฉะนั้นจะเห็นไดวามีหลายหนวยงานที่ดําเนินการอยู ในพื้นที่จะทํางาน
ไมยากถามีการรวบรวมใหชัดเจนและทํางานจริง 

คุณณัฐยา  บุญภักดี กลาววา แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการปองกันและแกไขตั้งครรภไมพรอมใน 
วัยรุน ถาไดขับเคล่ือนจริงนาจะดี แตการขับเคล่ือนแผนหรือนโยบายระดับชาติมีความยากในระดับหนึ่ง คือ ทําอยางไร
จะนําแผนไปใชในระดับพื้นที่ไดอยางเปนจริง ที่ไดคุยกันที่มหาวิทยาลัยมหิดลพบวา คนที่จะไปกระตุนในระดับพื้นที่ 
ไดแก องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานที่จะปองกันปญหา นอกจากนี้ยังพบวา ถาความตั้งใจดีๆ มีอยูกระจัด
กระจายไมรวมอยูในพื้นที่เดียวกัน จะหาคนทําไมได ตองหาผูที่มีความกระตือรือรนในระดับตําบล ถาไมมีหาในระดับ
หมูบาน และสรางพื้นที่ตนแบบออกมา เพื่อเปนแหลงเรียนรู ถาทําครบวงจรจะสามารถชวยเหลือผูประสบปญหาได
อยางเปนจริงในระดับพื้นที่ได 
 คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง กลาววา เห็นดวยกับความคิดดังกลาว แตการทําจริงยากมาก เพราะมีผูชายที่เปน
นายกองคการบริหารสวนตําบล 6,000 กวาคน ผูหญิงเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล 300 กวาคน นําประเด็น
เร่ืองเด็กและผูหญิง/Gender/เร่ืองความรุนแรงในครอบครัว/เร่ืองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ ไมมีใครเขาใจ และมีผู
ประสบปญหามารับบริการปละ 3 ราย ทําใหเห็นวาไมไดมีการทํางานจริง ถา NGOs ไปผลักใหองคการบริหารสวน
ตําบลทํางานนี้คงยาก ควรผลักดันผูหญิงที่อยูในพื้นที่ใหลุกข้ึนมาผลักดันงานในสวนนี้  
  รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล กลาววา ถาจะผลักนโยบายเขาคณะรัฐมนตรีใหเร็วควรผลักเขาทางสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เพราะมีการประชุมสม่ําเสมอ นายกรัฐมนตรีชอบและเขารวมทุกคร้ัง ถานโยบาย
อนามัยการเจริญพันธุถือวาเปนสวนหนึ่งของสุขภาวะทางเพศแหงชาติมติ 1.10 ถากระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยผลักใหเปนยุทธศาสตรและนําเขาไปอยูในวาระของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
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ทุกเดือนคร่ึงจะมีการประชุมกัน และผลักเขาสูคณะรัฐมนตรีตอไป แผนของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
นําเสนอโดยวิธีการนี้ ผานไดทุกแผน ซึ่งเปนอีกชองทางที่อยากใหกรม/กอง ใชใหเปนประโยชน 
 คุณภารดี ชาญสมร กลาววา จะนําเสนอแผนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุตอสํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติอีกทางหนึ่ง การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่ผานมาไดนําเสนอเขาไปมี 4 ประเด็น คือ 
 ประเด็นแรก การแทงที่ไมปลอดภัยเปนการละเมิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุของสตรีไทย โดย แพทยสมาคม 
อาจารยพลตํารวจตรีชุมศักดิ์ พฤกษาพงศ เปนผูเสนอ 

ประเด็นที่ 2 การพัฒนาระบบตั้งครรภที่ปลอดภัยของสุขภาพสตรีไทย โดย แพทยสมาคมเปนผูเสนอ 
ประเด็นที่ 3 การปองกันการตั้งครรภในวัยรุน โดยกรมอนามัย เปนผูเสนอ 
ประเด็นที่ 4 การตั้งครรภในวัยรุน โดยสภาการพยาบาล เปนผูเสนอ 
โดยใหผูที่นําเสนอมาแลกเปล่ียนคุยกัน ทางกรมอนามัยคิดวาการปองกันการตั้งครรภในวัยรุนจะซ้ําซอนกับ

สมัชชาสุขภาพแหงชาติมติ 1.10 และตองทําใหลึกลงไป จึงชวนทางมูลนิธิสรางความเขาใจเร่ืองสุขภาพผูหญิงเขา
มารวม ประเด็นที่ทําคือ วัยรุนไทยกับสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ 

คุณจรรยาวัฒน ทับจันทร กลาววา การนําเสนอกับองคการบริหารสวนตําบล ตองมีวิธีการทําใหเขาใจและ
มองใหเห็นวาส่ิงที่เกิดข้ึนเปนส่ิงที่อาจเกิดกับลูกหลานในพื้นที่ได นอกจากนี้ยังเปนปญหาในระดับประเทศที่ตอง
รวมกันแกไข ฉะนั้นส่ิงที่สําคัญอยูที่การส่ือสารใหเขาใจ 

คุณณัฐยา  บุญภักดี กลาววา การทํางานกับองคการบริหารสวนตําบลไมใชเร่ืองอุดมคติ แตตองหาคนที่จะ
เปล่ียนแปลงในพื้นที่ใหได และตองทําใหเขาเห็นถึงความสําคัญของการทํางานรวมกับองคการบริหารสวนตําบล 
เพราะเปนแหลงงบประมาณในระยะยาว โดยเราจะเขามาหนุนเสริมหรือเปนแหลงอํานาจภายนอก หาแนวรวมใน
ตําบลของเขา แตตองใหองคการบริหารสวนตําบลเขารวมทุกคร้ัง และมีการประชุมสัญจรเพื่อใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลแตละที่มาเปดงาน เพื่อดึงการมีสวนรวม ใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนเคร่ืองมือ เพื่อดึง
ขอมูลระดับชุมชน นํามาจัดทําประชาคมพูดคุยในระดับประชาชน เทาที่ผานมาเห็นวาแตละพื้นที่ควรลุกข้ึนมา
แกปญหาและหาทางออกรวมกัน โดยดึงงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลมาขับเคล่ือน คิดวาตนปหนานาจะ
ทําไดอยางเปนจริง 

คุณขนิษฐา บูรณพันศักดิ์  ตรีรมณ กลาววา เห็นดวยกับคุณณัฐยา  บุญภักดี เพราะทางโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติเมื่อลงพื้นที่จะตอกับแกนนําชุมชนที่เขมแข็ง และใหเขาเปนผูตอกับองคการบริหารสวน
ตําบล ใชวิธีการแบบไมเปนทางการ เมื่อสามารถเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบล และผูวาราชการจังหวัดเขารวม
จะทําใหงานงายข้ึน 

คุณสิริมน วิไลรัตน กลาววา องคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณอีกตัวหนึ่งคือ “กองทุนสุขภาพตําบล” มี
เกือบทั่วประเทศ ความยากอยูที่คณะกรรมการ งบประมาณไดรับการสนับสนุนจากสํานักหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
40 บาท/หัว/คน องคการบริหารสวนตําบลจะสนับสนุนตามขนาดพื้นที่ ถาขนาดใหญสมทบ 50% ขนาดยอม 30% 
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ขนาดเล็ก 10% สมทบจากสํานักหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งมีการจัดแผนที่ยุทธศาสตรในทุกกองทุน ตองมีนายก
องคการบริหารสวนตําบลเขารวม ส่ิงที่ทางกรมอนามัยทําสําเร็จคือใหประชาชนเสนอ นายกองคการบริหารสวนตําบล
ไมมีสิทธิปฏิเสธ ชองทางที่ 2 คือ การประชาคม ชองทางที่ 3 คือการเขาหลังบาน คือการสรางความสัมพันธกับภรรยา
ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ชองทางที่ 4 คือ เวทีการประชุมทุกเดือนที่ศาลากลางจังหวัด ถาเขาไปเสนอ
ความคิดจะไดทุกตําบล สวนเร่ืองจะซึมซับมากนอยแคไหนข้ึนอยูกับเทคนิคผสมผสานกัน อีกสวนหนึ่งคือ ส่ือที่เสนอ
ตองโดนใจและเขาใจงาย หมอสถานีอนามัย เปนอีกชองทางที่จะเขาไปเสนอความคิดแทนได เพราะไดรับความนับถือ
ในพื้นที่  

คุณอัญชลี  คติอนุรักษ กลาววา การเชื่อมเร่ืองอนามัยการเจริญพันธุเขากับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร  ทาง
กระทรวงสาธารณสุขกําลังวางแผนที่จะขับเคล่ือนทั้งระบบดานสุขภาพ ลงไปถึงตําบล แตละจังหวัดจะมีโรงเรียน
นวัตกรรม จะสรางครูนวัตกรรมลงไปในโรงเรียนทุกโรงเรียน ซึ่งทุกตําบลจะตองสรางแผนที่ยุทธศาสตรข้ึน เปนอีก
ชองทางหนึ่งที่จะนําโครงการเขาสูแผนที่ยุทธศาสตรนี้ได อีกเร่ืองคือ กองทุนสุขภาพตําบล ทานปลัดกระท รวง
สาธารณสุขไดใหนโยบายวาจะตองมีทุกตําบล 

 
 กรอบการสงตอกรณียุติการตั้งครรภท่ีปลอดภัย 

คุณสมรธรรม สุขนิรันดร กลาววา สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มีบริการที่ กรุงเทพฯ ซอยสุขุมวิท 12 
เชียงใหม เชียงราย พิษณุโลก นครราชสีมา ราคา 1,800 บาท คาอัลตราซาวด 200 บาท ขอใหทางเครือขายฯ แนบใบ
สงตอวามาจากที่ไหน เพื่อเก็บขอมูล ไมจําเปนตองลงชื่อ เด็กอายุต่ํากวา 15 ปตองมีผูปกครอง สวนชื่อของหนวยงาน
ถาข้ึนตนดวยคําวา “ศูนย”พัฒนาประชากรและชุมชน ไมมีคลินิกบริการ ถาข้ึนตนดวยคําวา “สมาคม” มีคลินิกบริการ 
 คุณวรัญญา พิทักษเทพสมบัติ  กลาววา สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย การบริการสําหรับรายที่มี
ปญหาเร่ืองคาใชจาย มีการปรึกษากอนทุกราย และจายคาใชจายเทาที่จายได พิจารณาเปนรายๆ สวนเร่ือง Medical 
Abortion ราคาคาบริการคอนขางสูง เพราะตัวยาที่ใชอยูราคาสูงมาก  
 คุณจรรยาวัฒน ทับจันทร กลาววา ปญหาในวัยรุนเปนปญหาที่พบมากในพื้นที่ เด็กเปนปญญาออน พี่เปนจิต
เภท พี่อีกคนติดคุก เห็นสมควรวาไมควรทองตอ แตเมื่อพบแพทยเด็กตองทองตอ เพราะโรงพยาบาลในพื้นที่ไมมี
นโยบายในการยุติการตั้งครรภ 
 คุณขนิษฐา บูรณพันศักดิ์ ตรีรมณ กลาววา โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ถาพบกรณีเด็กที่มี
ปญหาดานสุขภาพจิต จะสงตัวใหจิตแพทย และรวมประเมินทั้งทีมทางดานกาย จิต สังคม รับอายุครรภไมเกิน 20 
สัปดาห กรณีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป สามารถยุติการตั้งครรภได ถาเด็กอยูตางจังหวัดใหทําเปนหนังสือสงตัวมา ใช
สิทธิบัตรทอง เพราะเปนความเจ็บปวยทางรางกาย 
  คุณทัศนัย  ขันตยาภรณ กลาววา การสงตอมีสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และสมาคมวางแผน
ครอบครัวเปนหลัก ถาอายุครรภเกินมีบริการจากแหลงอ่ืน คือ โรงพยาบาลคลองตัน แตราคาคอนขางสูง และไม รับ
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บริการในกรณีมีคดีความ ทางเครือขายฯ จึงประสานงานเพิ่มเติมไดที่โรงพยาบาลรามาธิบดี การสงตอควรเปนที ่ที่
แหลงอ่ืนไมสามารถรับไดแลว บริการตรงตามกฎหมายทั้ง 4 กรณี เพิ่มในกรณีที่เด็กในครรภพิการ มีลูกจํานวนมาก
ครอบครัวยากจน อายุครรภไมเกิน 22 สัปดาห และตองมีการลงมติจากแพทย 

 
 ขอควรคํานึง.....เมื่อพอแมเลี้ยงเดี่ยวตัดสินใจมีคูใหม 

คุณอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ กลาววา เปนครอบครัวเล้ียงเดี่ยวมา 10 ป ทํางานเฝาระวังส่ือ และไดเหนส่ือหลาย
ตัวที่กระทบกับครอบครัว ที่เขามาตรงนี้เพราะไดประสบกับ case ที่เด็กผูหญิงทองไมพรอม จากการเสพส่ือที่ไม
เหมาะสม ปจจุบันไดแตงงานใหมมา 4 ป และประสบความสําเร็จกับการมีครอบครัวใหม ที่ผานมาคิดวาการเล้ียงดูลูก
ไมใชการมีพอหรือแมครบ แตอยูที่เราปลูกฝงใหลูกภาคภูมิใจกับครอบครัวที่มี 

 
 เรียนรู แลกเปลี่ยนสื่อ เอกสาร รายงานวิจัย ท่ีเกี่ยวของกับงานความรุนแรงทางเพศและทองไม

พรอม 
ดร.วรรณภา  นาราเวช กลาววา มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผูหญิงที่ทองไมพรอม ซึ่งจะเห็นไดวามีปจจัยใดที่

ผูหญิงตัดสินใจยุติการตั้งครรภ และมีปจจัยใดตัดสินใจตั้งครรภตอ เก็บขอมูลในกรุงเทพฯและปริมณฑล สามารถ
ติดตอขอเพิ่มไดที่ Concept Foundation 

 คุณทัศนัย  ขันตยาภรณ กลาววา มีภาพพลิก คือ Port Abortion Communication เพื่อพูดคุยเร่ืองการดูแล
หลังยุติการตั้งครรภ เนื่องจากพบวาผูหญิงหลังยุติการตั้งครรภไมสามารถติดตามได จึงควรพูดคุยการดูแลกับผูหญิง
ตั้งแตตัดสินใจจะยุติการตั้งครรภเลย อีกส่ิงที่พบคือมีผูหญิงจํานวนมากติดเชื้อหลังจากยุติการตั้งครรภที่ไมปลอดภัยที่
เขามารับการรักษาที่โรงพยาบาล เปนกลุมเส่ียงที่ควรส่ือสารใหเขาใจถึงการดูแลตนเอง ควรมีการคุยกันขางเตียงวาจะ
ดูแลตัวเองอยางไร เพราะตองมีการคุมกําเนิดทันทีหลังจากยุติการตั้งครรภ เหมาะกับโรงพยาบาลทั่วไปและหนวยงาน
ที่บริการยุติการตั้งครรภ 
 

 แลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานของเครือขายฯ 
คุณจรรยาวัฒน ทับจันทร กลาววา ชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย ไดมีการรวมตัวกันเพื่อคนถึงปญหา

ที่เกิดข้ึนวาคืออะไร ปญหาที่ไดพบคือเร่ือง Teenage Pregnancy จึงไดรวมกันแกไขปญหาวาควรจะดําเนินการ
อยางไรตอไป เพราะเปนทุกขที่ เห็นปรากฎการณแมอายุนอยลงทุกวัน ทุกคร้ังมีประชุมจะเสนอปญหาเร่ืองนี้ใหใน
ระดับจังหวัดแกไขปญหา แตกลับไมไดรับการตอบสนอง ทําใหแตละอําเภอตองมารวมตัวกันทํางานนี้ และทําใหเห็น
ไดวา ถาคนปรับเปล่ียนทัศนคติจะทําใหสามารถหาชองทางในการทํางานได 

คุณจินตนา แสงจันทร กลาววา ชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย 17 แหง ประสบปญหาในเร่ืองทัศนคติ
ของเจาหนาที่ที่มีตอเด็ก และขาดองคความรู นอกจากนี้ยังขาดทักษะที่จําเปนอ่ืนๆ เชน ดานจิตวิทยาวัยรุน ดาน
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จิตวิทยาครอบครัว ดานการส่ือสารเชิง Empowerment ดังนั้นถาจะใหเจาหนาที่ในพื้นที่ทํางานนี้ ตองเพิ่มทักษะ
เหลานี้ใหกับเจาหนาที่ดวย 

 
 อ่ืนๆ 

คุณจรรยาวัฒน ทับจันทร กลาววา เร่ืองครอบครัวเล้ียงเดี่ยว ตามตางจังหวัดมีจํานวนมาก เชน มีแฟนเปนฝร่ัง
และแยกทางกัน ตองรับผิดชอบลูก 5 คนเพียงคนเดียว ครอบครัวนี้มีลูกผูหญิงคนเดียว แตเด็กเรียนหนังสือไมเกง เรียน
ไมรูเร่ือง เปนเหตุใหหนีเรียน จนประสบปญหาทองไมพรอม เจาหนาที่ลงเยี่ยมบานจึงทราบวาเปนครอบครัวเล้ียงเดี่ยว 
กรณีแบบนี้ควรชวยเหลืออยางไร 

คุณวันดี คะพิมพ กลาววา ทางมูลนิธิเครือขายครอบครัว มีเครือขายอยูที่จังหวัดสุรินทร ในโรงเรียนจะมี
ฐานขอมูลเร่ืองครอบครัวเล้ียงเดี่ยว และตองเขาไปดูเด็กเปนรายๆ เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมในการชวยเหลือตอไป 

คุณทัศนัย  ขันตยาภรณ กลาววา เมื่อตนปที่ไดมีการขอความรวมมือกับเครือขายฯ เพื่อรับโทรศัพทโดยเฉพาะ
คนที่ผานการอบรม Option Counseling แลว จึงขอนัดคุยสักคร้ัง เพื่อหาทางในการชวยเหลือ เพราะตอนนี้มีผูเขามา
ใชบริการจํานวนมากที่ call center ของโครงการเลิฟแคร และเจาหนาที่ที่รับโทรศัพทไมมีประสบการณในการใหการ
ปรึกษา ถาปลอยไวนานเกินไปทางเลือกของผูหญิงที่ประสบปญหาจะมีทางเลือกนอยลง 

อ.ดร.ฤดี ปุงบางกะดี่ กลาววา เปนหัวหนาโครงการใหคําปรึกษาดานสุขภาพแกสตรีและมารดาวัยรุนทาง
โทรศัพท และตองการเขารวมในการรับโทรศัพทนี้ 

คุณจรรยาวัฒน ทับจันทร กลาววา รอใหนโยบายส่ังใหทําคงชา บางพื้นที่ไมสามารถทํางานภายในหนวยงาน
ได เพราะระบบไมรองรับ จึงตองทําภายนอกแบบเชิงรุก เชน ลงไปทําในโรงเรียน คงตองขอขอมูลจากองคการแพธเพื่อ
นําไปทํางานกับครู เพราะครูทํางานยาก และปดกั้น นอกจากนี้ยังมองวาเปนการชี้โพรงใหกระรอก อยากไดขอมูลหรือ
ส่ือที่ทํางานกับเด็ก เพื่อชวยในการทํางานเพิ่มข้ึน 

คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง กลาววา ใหทางชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย ไปดูงานที่จังหวัดชุมพร เปน
การทํางานรวมกันตั้งแตศูนยพี่งได องคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน ไมตองรองบประมาณจากกระทรวง 
เพราะเมื่อมีงบประมาณลงมาจะถูกโยกไปใชทําอยางอ่ืนหมด ตองคนหาคนที่เห็นทุกขและคิดเหมือนกัน และรวม
ทํางานไปดวยกัน คิดวานาจะมีคนเหลานี้อยูในพื้นที่ตางๆ 
 

 แนะนําเครือขายฯ ใหม 
คุณจรรยาวัฒน ทับจันทร กลาววา ชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย เปนการรวมตัวเพื่อพัฒนาพยาบาล

วิชาชีพที่ทํางานในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย จากการทํางานเจอปญหาวากรม/กอง ที่ใหงานในพื้นที่ทําไม
สอดคลองกับปญหาที่เจออยู จึงพยายามหาทางแก และไดขอทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ เมื่อ 6 ปที่แลว โดยตองการแกปญหาสุขภาพในชุมชนใหดีข้ึน เพื่อพัฒนาและปรับเปล่ียนวิธีคิดของคนทํางาน 
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ใชเคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ไปเก็บขอมูลเชิงลึกและนํามาวิเคราะห เมื่อพบปญหาพยายามหาทางแก โดยใชการ
มีสวนรวม เชน ปญหาเกิดในโรงพยาบาลตองบอกใหผูอํานวยการทราบ เพื่อรวมหาทางแกไข ถาเกิดปญหาในชุมชนก็
หาเครือขายรวมแกไข โดยเนนการพัฒนาทักษะการทํางานของสมาชิกจํานวน 800 คน เร่ืองวิธีคิด วิธีการทํางาน ผูที่
เขามาเปนสมาชิกตองมีปญหาที่ตองการแกไข โดยเฉพาะเร่ือง Teenage  Pregnancy เปนปญหาที่ตองแกไขในระดับ
สังคมดวย ขณะใหญเกินกวาที่กลุมนี้จะทําได ฉะนั้นเมื่อไดขอมูลควรนําไปเสนอในแหลงตางๆ เพื่อรวมกันหาทางออก
และไดทางออกในแกปญหาคอนขางดี ส่ิงที่สําคัญคือ สมาชิกที่เขารวมจะเปล่ียนวิธีการทํางานไปสูส่ิงที ่ดีข้ึน มีการ
ทํางานแบบมีสวนรวมเปนสวนใหญ  

คุณจินตนา แสงจันทร กลาววา ใน 3 ปหลัง แบงเปน 4 ประเภท คือ โรคเร้ือรัง เด็ก เด็กกอนวัยเรียน และ 
Teenage Pregnancy และถอดบทเรียนสังเคราะหเปนองคความรูเพื่อใชในการทํางาน เดิมมีสมาชิก 24 แหง แตเหลือ
ที่มุงมั่นจะทําเร่ือง Teenage Pregnancy เพียง 17 แหง มีประชุมกันทุก 2 เดือน ส่ิงที่ไดคือ บริบทการทํางานที่เหมาะ
กับการทํางานในพื้นที่ 

อ.ดร.ฤดี ปุงบางกะดี่ กลาววา มาจากภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไดดําเนินการขอขอมูลทางองคการแพธ เพื่อนําหนังสือชีวิตมีทางเลือกไปแปลเปนภาษามอญ 
รอหางบประมาณตรงนี้อยู นอกจากนี้เปนหัวหนาโครงการใหคําปรึกษาดานสุขภาพแกสตรีและมารดาวัยรุนทาง
โทรศัพทดวย 

คุณอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ กลาววา เปนครอบครัวเล้ียงเดี่ยวมา 10 ป ทํางานเฝาระวังส่ือ และไดเห็นส่ือหลาย
ตัวที่กระทบกับครอบครัว 
 
  4. ภารกิจท่ีตองติดตามและดําเนินการตอไป 
 1.การใหบริการคนไรที่พึ่ง 
 2.การทํางานของ UNFPA ในโครงการใหม เกี่ยวกับเร่ืองทองไมพรอม 
 
ปรชุมคร้ังตอไป วันที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ สหทัยมูลนิธ ิ
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ผูเขารวมประชุม จํานวน  42  คน 
รายนามสมาชิกเครือขายฯ 
หนวยงานภาครัฐ 

1. นายแพทยกิตติพงศ แซเจ็ง   กรมอนามัย 
2. คุณภารดี  ชาญสมร  กรมอนามัย 
3. คุณสุรัตนา     เตาะไธสง  กรมอนามัย 
4. คุณสุวพร  ทวีสิทธิ์   กรมอนามัย 
5. คุณปภาวี  ไชยรักษ   กรมอนามัย 
6. คุณสิริมน  วิไลรัตน   กรมอนามัย 
7. คุณสุภวรรณ เจตุวงศ   กรมอนามัย 
8. คุณเรณู  ชูนิว   กรมอนามัย 
9. คุณนงลักษณ บุญไทย   กรมอนามัย 
10. คุณบุญพลอย ตุลาพันธุ   สํานักบริหารการสาธารณสุข  
11. คุณอชิมา  เกิดกลา   สํานักบริหารการสาธารณสุข 
12. คุณอัจฉรา  วิไลสกุลยง  สํานักบริหารการสาธารณสุข 
13. คุณอัญชลี  คติอนุรักษ    สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
14. คุณวรภัทร  แสงแกว   ศูนยพึ่งได โรงพยาบาลปทุมธานี 
15. พญ.ธรณัส  พราหมมณ ี  โรงพยาบาลบางบอ 
16. คุณดาวใจ  เทียนสี   โรงพยาบาลบางบอ 
17. คุณชุติมา  พันธุ   โรงพยาบาลตํารวจ 
18. คุณวันเพ็ญ  วันเย็น   โรงพยาบาลสามพราน 
19. คุณสุพาพิชณ วาตะบุตร  โรงพยาบาลบางจาก 
20. คุณขนิษฐา   บูรณพันศักดิ์ ตรีรมณ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรต ิ
21. คุณทัศนา   แผลงฤทธิ์   สํานักคุมครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก 
22. คุณไพโรจน  สุขสละ   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
23. คุณนเรศ  บัวเกศ   สํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
24. คุณศิริวรรณ  แพงสวัสดิ์    สํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

หนวยงานภาคเอกชน 
25. คุณณัฐยา     บุญภักดี   มูลนิธิสรางความเขาใจเร่ืองสุขภาพผูหญิง 
26. คุณทัศนัย    ขันตยาภรณ    องคการแพธ 
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27. คุณศลิษา    วิไลนุวัฒน    องคการแพธ 
28. คุณกานตรวี    ดาวเรือง    องคการแพธ 
29. คุณสุเพ็ญศรี  พึ่งโคกสูง   มูลนิธิเพื่อนหญิง 
30. ดร.เมทินี    พงษเวช    บานพักฉุกเฉินสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี  
31. คุณสายวรุณ  ฉัตราภรณ   สหทัยมูลนิธิ 
32. คุณวรัญญา  พิทักษเทพสมบัติ  สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย 
33. คุณพรทิพย   บุญสุข     องคการเฟรน อินเตอรเนชั่นเนล 
34. ดร.วรรณภา   นาราเวช    Concept  Foundation 
35. คุณวันดี  คะพิมพ   มูลนิธิเครือขายครอบครัว 
36. คุณจิตติมา  ชัยประดิษฐพร  เครือขายครอบครัวเล้ียงเดี่ยว 
37. คุณสมรธรรม สุขนิรันดร  สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 

หนวยงานวิชาการ 
38. รศ.ดร.กฤตยา   อาชวนิจกุล   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 

หนวยงานที่เขารวมใหม 
39. อ.ดร.ฤดี    ปุงบางกะดี่  คณะพยาบาลศาสตร ม.มหิดล 
40. คุณจรรยาวัฒน ทับจันทร  โรงพยาบาลสูงเนิน 
41. คุณจินตนา  แสงจันทร  โรงพยาบาลเชียงกลาง 
42. คุณอัญญาอร  พานิชพึ่งรัถ  เครือขายครอบครัวเฝาระวังและสรางสรรคส่ือ 

 
 
 
 


