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รายงานสรุปการประชุม 

“การขับเคล่ือนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครัง้ที่ 25” 

วันที่ 14 กันยายน 2554 เวลา 09.30 – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุม 60 ปี ตกึผู้ป่วยนอก ชัน้ 3 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

********************************************************************************************************************** 

สาระของการประชุม ประกอบด้วย 

1.นําเสนองานวิจยั “ปัญหาความต้องการการดแูลด้านสขุภาพ และศกัยภาพของหญิงตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม” 

2.สรุปสาระสําคญัของการประชมุหารือ ครัง้ท่ี 26 

3.รายงานความก้าวหน้าและหารือ 

 

ผลของการประชุมหารือ 

1.นําเสนองานวจิยั “ปัญหาความต้องการการดูแลด้านสุขภาพ และศักยภาพของหญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อม” 

 คณุนชุนารถ เทพอดุมพร รายงานวา่ ในเหตกุารณ์ท่ีพบซากชิน้สว่น 2002 ชิน้ โรงพยาบาลสมทุรปราการ

มีผู้ รับบริการน้อยลง แต่พบว่าเวลาที่ออกนําเสนอผลงานในพืน้ที่ จะมีผู้ รับบริการเข้ามาขอรับบริการจํานวนมาก 

ปัจจบุนัมีทีมสหวิชาชีพเพ่ือให้บริการดแูล ช่วยเหลือ และส่งต่อ การให้บริการเร่ิมจากการอลัตร้าซาวน์ เพราะบาง

คนไม่รู้อายุครรภ์ มีบริการปรับทศันคติเชิงบวก มีทางออกหลายช่องทาง จะได้รับการดแูลอะไรบ้าง เมื่อออกไปสู่

สงัคมสามารถดแูลตวัเองได้ งานวิจยัชิน้นีจ้ึงเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อน กลุ่มเป้าหมาย 198 คน นํามาวิจยัมี 

11 คน สรุปผลงานวิจยัได้ดงันี ้

 ความเป็นมา การท้องไม่พร้อมเป็นปัญหาอันดบัต้นๆ ประเทศไทยเป็นอนัดบัสองของโลกเร่ืองท้องไม่

พร้อมและติดเชือ้ รองจากแอฟริกา  

วตัถปุระสงค์ เพ่ือค้นหาวา่ผู้ รับบริการต้องการดแูลสขุภาพและบริการอะไร และนํามาพฒันารูปแบบการ

ให้บริการทัง้ในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล รวมทัง้การสร้างแบบคดักรองการดูแลสุขภาพ โดยมีองค์การ

แพธช่วยเร่ืองโปรแกรมและสรุปผล คือ ตวัชีว้ดัเร่ืองอตัราท้องไมพ่ร้อมน้อยลง และอตัราการคมุกําเนิดดีขึน้  

ฐานคิด เป็นมมุมองความต้องการของมนุษย์ มุมมองทางการแพทย์ มีผลกระทบจากหลายส่วนทัง้ทาง

การแพทย์ จริยธรรม เช่น เร่ืองอายุครรภ์ เร่ืองการยุติการตัง้ครรภ์ แต่ทีมงานมีความเข้าใจรวมถึงเข้าใจตวัเองว่า

ต้องการให้ผู้ รับบริการมีความปลอดภัยในการดูแลตนเอง โรงพยาบาลสมุทรปราการทุกหน่วยของนรีเวช หญิง

ตัง้ครรภ์ท่ีมีพฤติกรรมซมึเศร้าจะมีการดแูล และพยายามทํางานควบคูก่บัเร่ืองการป้องกนั เพ่ือให้ผู้หญิงมีความรู้

และไมป่ระมาทในการใช้ชีวิต  

เร่ืองวฒันธรรมทางเพศ พบว่าผู้ ชายมาร่วมทัง้สิน้ 6 คน จากทัง้หมด 150 คน โดยทั่วไปผู้หญิงต้องรับ

สภาพและหาทางแก้ปัญหาด้วยตวัเอง ช่วงหลงัพบว่า มีผู้ชายมาปรึกษาแทนคู ่เพราะไม่มีความรู้ หลงัจากได้รับ

ความรู้กําลงัมีการเปลี่ยนแปลง และจะใช้ถงุยางอนามยั  
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เร่ืองความเป็นแม ่พบวา่บางคนพอคลอดแล้วไม่ยอมรับในความเป็นแม่ ขึน้อยู่กบัทศันคติไม่ใช่อายุ บาง

คนยอมรับความเป็นแมไ่ด้เม่ือครอบครัวยอมรับ และพบวา่ ครอบครัวเป็นคําตอบในการที่จะทําให้เดก็ดําเนินชีวิต

ได้หรือรับความเป็นแมไ่ด้  

สรุปผลงานวิจยัพบวา่ ในจํานวน 11 คน ตดัสินใจตัง้ครรภ์ตอ่จํานวน 7 คน และยุติการตัง้ครรภ์จํานวน 4 

คน ด้วยเง่ือนไขและปัจจยัตา่งๆ  

การได้มาซึ่งข้อมลู จะถูกปฏิเสธการให้ข้อมลู ไม่ให้บนัทึกเสียง ต้องจําทัง้หมดและค่อยนํามาเขียน การ

ทํางานต้องทํานอกเวลางานประจํา ไปนั่งคยุกบัผู้ รับบริการตามสถานท่ีตา่งๆ ทัง้ข้างโอง่ ดงกล้วย  

การเก็บผลการวิจยัแบบเชิงลกึและสงัเกตพฤติกรรม ระหว่างการเก็บข้อมลู มีทัง้กุมมือ กว้างหิน จิกเล็บ 

บนัทกึมาหมด มีการสมัภาษณ์ 14 ครัง้  

• ประเดน็ในการแลกเปล่ียน 

1) กรณีโรงพยาบาลมีทรัพยากรเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ อาจเชื่อมกับระบบบริการภายในของ

โรงพยาบาล เชน่ ห้องคลอด ฯลฯ และระบบบริการภายนอก เชน่ บ้านพระคณุ พมจ. ฯลฯ  

2) กรณีท่ีผู้หญิงต้องการยติุการตัง้ครรภ์ ควรจะสง่ตอ่เครือข่ายฯ เช่น สวท.  หรือ PDA.   

3) เป้าหมายของการมีเครือข่ายฯ เพ่ือรองรับสถานบริการท่ีไม่พร้อมให้บริการด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่ง

สามารถสง่ตอ่เครือขา่ยฯ ท่ีมีความเข้าใจ  

4) กรณีผู้ หญิงหลงัคลอดเลือกไม่ดูแลลูก มีการประสานกับบ้านพระคุณท่ีเป็นบ้านพักรอคลอด 

ช่วยดําเนินการสง่ตอ่  

5) กรณีผู้หญิงต้องการท้องต่อใน 5 โรงพยาบาลนําร่อง จะทําสญัลกัษณ์ให้รู้ว่าต้องการดแู ลเป็น

พิเศษ และมีการประสาน ANC เครือข่ายข้างนอกด้วย 

6) ถ้าพบกรณีท้องไมพ่ร้อม และมีปัญหาละเมิดทางเพศ มีหน่วยงานส่งต่อ และมีกระบวนการดแูล

ภายใน โรงพยาบาลสมทุรปราการยินดีเป็นศนูย์กลาง  

7) การทํางานพฒันาระบบบริการปรึกษาทางเลอืกใน 5 โรงพยาบาลนําร่อง นอกจากมีปัญหาเร่ือง

ทศันคติ ยงัมีปัญหาการบริหารจดัการเชิงระบบ การทําความเข้าใจกบัเจ้าหน้าที่ทุกแผนก ทําให้

คนเข้าถงึระบบบริการเร็วขึน้ การสื่อสารเป็นเร่ืองสําคญั ให้เข้าใจชดัเจน แต่ยากในระดบับริหาร 

เพราะเน้นมิติสขุภาพ ไม่ได้ให้ความสําคญัด้านสงัคม ต้องสร้างระบบการปฏิบติัก่อน ให้เห็นว่า

ทําได้ ไม่เป็นภาระ เม่ือเข้าสู่ระบบงานปกติ ควรมีการบูรณาการในหน่วยงาน เม่ือทําได้ระดบั

หนึ่งผู้ รับบริการจะเข้าสูบ่ริการมากขึน้ มีท ัง้กรณีท้องตอ่และท้องตอ่ไมไ่ด้ แตล่ะโรงพยาบาลอาจ

มีต้นทุนไม่เท่ากัน แต่ถ้าขยับได้จะมีต้นทุนเพิ่มขึน้เร่ือยๆ มองว่า ระบบต้องหลากหลาย มี

ทางเลือกทุกขัน้ตอน ต้องประสานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรัฐ และเอกชนมีจํานวน

มาก 

 

2.สรุปสาระสาํคัญของการประชุมหารือ ครัง้ที่ 26 

รับรองการประชมุ โดยไมมี่การแก้ไข 
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3.รายงานความก้าวหน้าและหารือ 

• รายงานความก้าวหน้าของการดาํเนินงานโดยสมาชกิ 

  คณุบญุพลอย ตลุาพนัธ์ หารือเร่ืองการนําเสนอหนงัสือสรุปบทเรียน 5 โรงพยาบาลนําร่อง  

คุณณัฐยา บุญภักดี เสนอว่า ควรจัดงานเปิดตัวหนังสือ และเชิญผู้ อํานวยการสํานักบริหารการ

สาธารณสขุมาเป็นวิทยากร และแผนงานสร้างเสริมสขุภาวะทางเพศจะเป็นเจ้าภาพ เชิญคณุทศันยั ขนัตยาภรณ์

มาเสนอภาพรวมของการทํางาน รวมทัง้เชิญผู้ปฏิบติังานในพืน้ท่ี 5 โรงพยาบาล มาร่วมแลกเปลี่ยน 

คณุอญัชลี คติอนรัุกษ์ นําเสนอ การอบรมเร่ืองเลา่กบัการเรียนรู้ จดัให้กบัศนูย์พึง่ได้ (OSCC) มีผู้ เข้าร่วม

จํานวน 80 คน มี NGOs เข้าร่วมด้วย ได้เร่ืองเลา่ประมาณ 50 เร่ือง วิทยากรพยายามจะทําให้ทกุคนเขียนงานของ

ตวัเองเป็นเร่ืองเล่า พบว่า บางคนสามารถนํากลบัไปใส่ในวารสารของโรงพยาบาลได้ เร่ืองเล่าเป็นกระบวนการ

หนึ่งท่ีทําให้งานมีตวัตน และได้ลงในสื่อตา่งๆ อาทิ บู๊ทหนงัสอืทํามือ ปีหน้าจะจดัอีกหนึ่งคอร์ส เพ่ือให้มีเครือข่ายฯ 

เพ่ิมขึน้ 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล กล่าวว่า การเขียนทําให้มีตัวตนในเชิงเนือ้งาน เป็นกระบวนการในการ

ถ่ายทอดสิ่งท่ีศนูย์พึ่งได้ทํางานและเรียนรู้ แตไ่มไ่ด้ถ่ายทอดออกมา ควรจดัให้กบัเครือข่ายฯ เร่ืองท้องไมพ่ร้อมด้วย  

คณุจิตติมา ภาณเุตชะ มองวา่ การสง่ตอ่มีความซบัซ้อนมาก ถ้าสะท้อนผา่นเร่ืองเลา่จะช่วยได้มาก  

 

ความก้าวหน้าในการทาํงาน 4 กลุ่ม 

• กลุ่มยุตกิารตัง้ครรภ์ที่ปลอดภยั  

คณุสรัุตนา เตาะไธสง กล่าวว่า การอบรมให้ความรู้เร่ืองยาคมุฉุกเฉินและการใช้ยา มีสมาชิกเข้าประชมุ 

40 คน ได้ส่งเอกสารในการประชุมให้ผู้ เข้าร่วมทุกคน หาข้อมลูได้ที่เวปไซต์ของสํานกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กรม

อนามยั 

คณุทศันัย ขนัตยาภรณ์ รายงานว่า การอบรมท่ีผ่านมามี 2 เร่ือง คือ การใช้ยาคมุกําเนิดฉุกเฉิน และยา

ยติุการตัง้ครรภ์ ถ้ามีเพศสมัพนัธ์แบบไมป้่องกนั สิ่งแรกท่ีคํานงึถึง คือ ยาคมุฉกุเฉิน การศกึษาล่าสดุยาคมุฉกุเฉิน

มีประสิทธิภาพเพียง 50% จากเดิมที่องค์การอนามยัโลกให้ข้อมลูว่าป้องกนัได้ 70% และมีผู้ เช่ียวชาญที่ศกึษา

เร่ืองนีม้ายืนยนั การใส่ห่วงป้องกนัได้ ถ้าใส่หลงัมีประจําเดือน 5 วนั แนะนําวิธียุติการตัง้ครรภ์คือ การทํา MVA 

ใช้ได้ดีถงึอายคุรรภ์ 12 สปัดาห์  กรมอนามยัจะจดัให้มีการอบรมเร่ืองนี ้แต่ประเด็นสําคญัคือ แพทย์ไม่ต้องการใช้

เคร่ืองมือ ส่วนเร่ืองการยุติการตัง้ครรภ์ด้วยยาทําได้ถึงอายุครรภ์ 9 สปัดาห์ เม่ือใช้ยา(RU486) มีผลในการหลัง่

ฮอร์โมนและสง่ผลตอ่การตัง้ครรภ์ มีการศกึษาทัว่โลกพบว่า มีความปลอดภยัสงู  มีเอกสารแจกเร่ืองการถามตอบ 

เร่ืองการยติุการตัง้ครรภ์ ท่ีรวบรวมมาจาก Women on web และนําเสนอข้อมลูการส่งต่อ หลงัจากเกิดเหตกุารณ์

วดัไผ่เงิน สง่ผลให้สถานบริการปิดตวัและมีมิจฉาชีพมาแอบอ้างบริการ  เช่น มีกลุ่มดกัรอเพ่ือนําลกูค้าไปท่ีอ่ืน ซึง่

อาจไมป่ลอดภยัและราคาแพง ฉะนัน้การสง่ตอ่ จงึต้องระมดัระวงั  
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รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกลุ กลา่ววา่ Women on web มีคนทํางานในสว่นท่ีเป็นคนไทย คือ ถ้าท้องไม่เกิน 

9 สปัดาห์ (60 วนั) มีโอกาสยุติการตัง้ครรภ์ได้สูงมาก และซือ้ยาทางอินเตอร์เน็ตได้ มีแนะนําหน่วยงานอยู่ใน

หนงัสือเครือข่ายฯ ด้วย  

ดร.วรรณภา นาราเวช กล่าวว่า ขณะนีมี้การผลกัดนัจากหลายฝ่ายท่ีจะให้มียายุติการตัง้ครรภ์เข้ามาใน

ประเทศไทย เพราะมีความต้องการมาก  ตัวยามีความปลอดภัยและประสิทธิภาพเพียงพอ สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ขึน้ทะเบียนได้ ราชวิทยาลยัสติูนรีแพทย์แห่งประเทศไทยให้การสนับสนุน 

ขณะนีอ้ยู่ในขัน้ตอนของการเตรียมเอกสาร ถ้าไม่มีอะไรติดขัดจะใช้เวลา 6 เดือนเพื่อขออนุมัติ ปีหน้าจะเร่ิม

ดําเนินงานได้ สิ่งสําคัญคือ ทัศนคติและการให้บริการเป็นประเด็นสําคัญ เช่น ผู้บริการมีสิทธิให้บริการหรือไม่

ให้บริการก็ได้ แต่ยาจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเม่ืออายุครรภ์ 9 สปัดาห์ ดังนัน้ควรหากระบวนการให้ผู้ หญิง

ตดัสินใจได้เร็ว และเข้าถงึบริการได้เร็ว ราคาไมเ่กิน 120 บาท ยงัไม่รวมภาษี แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงทุกคน

จะเข้าถงึบริการได้ จงึมีเวปไซต์ของ Women on web เป็นทางเลือกหนึ่ง และกรมอนามยัสนบัสนุนระบบบริการ

วางแผนร่วมกนัว่าจะหาวิธีการจัดระบบให้เหมาะสมกบัผู้ ใช้บริการ ควรมีการอบรมระหว่างเร่ืองคณุภาพของยา

และระบบการกระจายยาท่ีรัดกมุ  

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล กล่าวว่า ในตลาดมืดขาย 4000 บาท งานวิจัยล่าสดุพบว่ามีประสิทธิภาพ 

50% ในการป้องกนั  

• กลุ่มบ้านพักรอคลอด 

ซิสเตอร์สุทธิสา อุทาลุน สรุปรายงานการประชุมว่า มีการจัดประชุมเม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2554 มี

ผู้ เข้าร่วม 16 คน ประเด็นที่หารือ คือ การหาช่องทางเพ่ือให้บคุลากรมีพลงัในการทํางานต่อไป และรู้สกึดีใจได้

แบ่งปันเร่ืองบ้านสขุฤทยั เร่ืองคณุคา่ของการทํางานร่วมกนั วิธีการให้กําลงัใจคนทํางาน เช่น การสร้างกําลงัใจให้

เจ้าหน้าที่ตระหนักเห็นคุณค่าของตัวเอง เพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติกับผู้ รับบริการท่ีมาอยู่ในบ้านพักได้อย่างมี

คณุคา่  เสนอเร่ืองความรักแบบท่ีต้องลดเง่ือนไข นอกจากนีไ้ด้แลกเปลี่ยนวิธีการทํางานเร่ืองการส่งต่อกรณีพิการ

ซํา้ซ้อน กรณีมีสภาวะจิต การประสานงานกบัโรงพยาบาล และกระบวนการนําเด็กเข้าสู่การระบบยกเด็กเป็นบุตร

บญุธรรม และเข้าสูร่ะบบบ้านพกั  

 คณุสายวรุณ ฉตัราภรณ์ กลา่วเสริมวา่ การสง่ตอ่ สว่นใหญ่โรงพยาบาลจะสง่มาสหทยัมลูนิธิกรณีผู้หญิง

ตดัสินใจตัง้ครรภ์ต่อ และบ้านพระคณุ ส่งตอ่มากรณีพิการซํา้ซ้อน วิธีการส่งต่อ ใช้การโทรศพัท์ปรึกษากนั ตรงนี ้

เป็นการทํางานแบบเครือข่าย  

คุณชนะรัตน์ อ้อยหวาน กล่าวว่า เดิมบ้านพระคุณไม่ได้มีงบประมาณในการเยี่ยมผู้ หญิงท่ีกลับบ้าน 

หลงัจากได้งบประมาณจาก สสส.ได้ลงเย่ียมบ้านเกือบทุกคน พบว่า การส่งกลบับ้านเหมือนเป็นการทําให้ผู้หญิง

ขึน้ฝ่ัง แต่ความเป็นจริงไม่ใช่ บางคนไม่กล้าบอกว่า กําลงัลําบาก เม่ือได้เย่ียมบ้านพบว่า หลายรายเป็นแม่เลีย้ง

เด่ียว ท่ีมีความลาํบาก ทําให้เห็นปัญหาท่ีเกิดขึน้และเห็นถงึชอ่งทางการทํางานตอ่ในเร่ืองนี ้ 

คณุกรวิณท์ วรสขุ ยอมรับวา่ ขณะนีโ้ดยสว่นตวัรู้สกึหมดหมดแรงจากการทํางาน เพราะพบผู้ รับบริการที่

มีซํา้ซ้อนของปัญหามาก เช่น ถูกละเมิด รุมโทรม สามีปฏิเสธ เป็นท้องที่ 4 กําลังจะฆ่าตัวตาย ต้องใช้ความ

พยายามเพ่ือประคบัประคองจิตใจ วนันัน้เจ้าหน้าท่ีทกุคนเหน่ือยมาก กวา่จะพาไปโรงพยาบาลศรีธัญญาได้ ว่ิงวน
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ไปวนมาจนเที่ยงคืนจงึได้กลบับ้าน ปัจจุบนัคลอดท่ีโรงพยาบาลวชิระ ได้มีการทําหมนั และไม่ประสงค์เลีย้งเด็ก 

หลงัจากนัน้ได้ลงเย่ียมบ้าน พบว่ายากจนจริงและไม่ได้ติดต่ออีกเลย ปัจจุบนัมีการติดตามความเป็นอยู่หลงัจาก

กลบัคืนสูค่รอบครัว พบวา่สวยขึน้ มีแฟนใหม่ มีความสขุ มีวิถีชีวิตที่ดีขึน้ การมีชีวิตคู่ใหม่ท่ีเข้าใจกนัพลิกชีวิตเขา

ได้  ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ในบ้านพักทํางานหนัก นอกจากนีย้ังเก็บสะสมความเครียดไว้มากมาย ทําให้เหน่ือยล้า 

ดงันัน้เจ้าหน้าท่ีต้องมีจิตวิญญาณในการทํางานเป็นอยา่งมาก 

• กลุ่มปรึกษาทางเลือก 

คณุกานต์รวี ดาวเรือง สรุปรายงานการประชุมว่า หลงัมีการประชุมครัง้แรกไป ได้หารือกันว่า จะมีการ

พฒันาหลกัสตูรอบรมการปรึกษาทางเลือกระยะสัน้ 3 วนั เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กลุม่ราชการได้เข้าร่วม โดยมี

รวบรวมผู้ ที่ผ่านการอบรมทัง้ 5 รุ่น จํานวน 30 คน เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนร่วมกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในพืน้ท่ี รวมถึงภาคประชาสงัคม จํานวนผู้ เข้าร่วมไม่เกิน 20 คน เพื่อเปิดมุมมอง และลง

ละเอียดอ่อนได้ชัดเจน มีแนวทางการปรึกษา มีกรอบการอบรม คือ การรู้จักตัวเอง เข้าใจผู้ อ่ืน เข้าใจสงัคม 

รายละเอียดการอบรม โดยจะมีการทดลองใช้หลักสูตรในพืน้ที่ที่สนใจก่อน และขณะนีมี้พืน้ท่ีที่สนใจทดลอง

หลกัสตูร เชน่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ โรงพยาบาลเชียงยืน ฯลฯ 

คณุณัฐยา บุญภกัดี กล่าวเสริมว่า ตวัหลกัสูตร มาจากการอบรมเชิงลกึ 7 วนั มีหัวข้อการเรียนรู้ที่สร้าง

การเปลี ่ยนแปลงมากที่สุด การให้ข้อมูล ไม่ตัดสิน ไม่ตีตรากับทางเลือกของผู้ รับบริการ หัวข้อหลัก คือ 

ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจ ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง การฟืน้ฟอํูานาจภายใน ทัง้ผู้ รับบริการ ผู้ ให้บริการ และการฟัง

อย่างลึกซึง้ กรอบเนือ้หาจะทําให้เข้าใจเงื่อนไขชีวิตคน ว่ามีปัจจัยทางสงัคมทําให้สถานการณ์ชีวิตเป็นแบบนัน้ 

เม่ือมีการฟังอย่างลกึซึง้จะทําให้เกิดการไมต่ดัสนิ ไมตี่ตรา ท่ีเป็นห่วงคือ จะทําให้เกิดผลได้ตามที่วางเป้าไว้หรือไม ่

จงึต้องมีการทดลอง และติดตามผล ถ้าให้ผลใกล้เคียงกนัหรือวา่ต้องมีการติดตาม มีการหนนุเสริมกนัต่อ อาจจะมี

กระบวนการหนุนเสริมต่อเนื่อง ผู้สนใจรุ่นทดลองให้ติดต่อมาก่อน เป็นหลกัสตูร 3 วนั 3 คืน ไม่เสียค่าใช้จ่าย ใน

สว่นของ 5 รุ่นท่ีผ่านการอบรมแล้ว จะมีการจดั TOT สามารถนําไปทํากระบวนการตอ่ได้  

• ด้านป้องกันการท้องไม่พร้อม 

คุณกานต์รวี ดาวเรือง กล่าวว่า เนื่องจากกรมอนามยั คุณภารดีเป็นหัวหน้าทีม แต่เน่ืองจากขณะนีมี้

ภารกิจจํานวนมาก จึงยงัไม่ได้มีการเดินหน้าทํางานในเร่ืองนี ้แต่ก็มีการติดต่อสื่อสารกนัเป็นระยะๆ เพื่อวางแผน

วา่จะเดินหน้ากนัอยา่งไรตอ่ไป 

• ประเดน็เพิ่มเตมิ 

คุณจิตติมา ภาณุเตชะ กล่าวว่า มูลนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสุขภาพผู้หญิงได้มีโอกาสเข้าร่วมในการ

พัฒนาเนือ้หาหนัง“รักจัดหนัก” เป็นหนังที่สื่อสารเร่ืองท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น เป็นเคร่ืองมือทํางานเร่ืองเพศใน

เยาวชน หรือพอ่แมไ่ด้ หนงัมี 3 ตอน คือ 1) เร่ืองไปเสมด็ เลา่จากมมุมองของเด็กที่ลุ้นว่าประจําเดือนจะมาหรือไม ่

ทําให้เห็นถึงภาวะความกดดนั 2) เร่ืองเป็นแม่เป็นเมีย สะท้อนชีวิตที่หักเห 3) เร่ืองทอมแฮงค์ ต้องการยอมรับ

ความเป็นเพ่ือนจากกลุม่ผู้ ชาย กินเหล้าและท้อง ประชาสมัพันธ์ให้ไปชม เดือนพฤศจิกายนจะมีการเดินสาย 15 

แห่งทัว่ประเทศ มีเสวนาหลงัหนงัฉาย มีสว่นร่วมได้เตม็ท่ี นํามาสานตอ่การทํางานในพืน้ท่ีได้ 
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นัดหมายประชุมครัง้ต่อไป 

นดัหมายการประชุมครัง้ต่อไป ในวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2555 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชัน้ 4 โรงแรมทีเค

พาเลซ ถนนแจ้งวฒันะ 
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รายนามสมาชกิเครือข่ายฯ ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน  70 คน  

1.  คณุมยรีุ  เหมือนเดช  โรงพยาบาลสมทุรปราการ 

หนว่ยงานภาครัฐ 

2.  คณุนชุนารถ  เทพอดุมพร  โรงพยาบาลสมทุรปราการ 

3.  คณุกชกร  ตนัพิบลูย์  โรงพยาบาลสมทุรปราการ 

4.  คณุบญุพลอย ตลุาพนัธ์  สํานกับริหารการสาธารณสขุ 

5.  คณุอชิมา    เกิดกล้า    สํานกับริหารการสาธารณสขุ 

6.  คณุสรัุตนา  เตาะไธสง  สํานกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กรมอนามยั 

7.  คณุอญัชลี  คติอนรักษ์  สํานกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ 

8. คณุเฉลมิศรี   เปิงทะมิง  บ้านพกัเดก็และครอบครัว กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 

9. คณุอญัชลี  ลิ่มไชยฤกษ์  บ้านพกัเดก็และครอบครัว กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 

10. คณุวรภทัร  แสงแก้ว   โรงพยาบาลปทมุธานี 

11. คณุพรทิพย์  คนงึบตุร   โรงพยาบาลปทมุธานี 

12. คณุกฤษณา    ปันมิตร    โรงพยาบาลปทมุธานี 

13. คณุมณีทิพย์     วีระรัตนมณี  โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 

14. คณุสพุาพิชณ์ บญุสขุ   โรงพยาบาลบางจาก 

15. คณุเอกกมล  สาํลรีัตน์   โรงพยาบาลพระสมทุรเจดีย์สวาทยานนท์ 

16. คณุรดาธร  เงินแพทย์  โรงพยาบาลพระสมทุรเจดีย์สวาทยานนท์ 

17. คณุจนัทร์ฉาย พนัธชมุ   โรงพยาบาลพระสมทุรเจดีย์สวาทยานนท์ 

18. คณุศิริวฒันา  ตัง้สมสขุ   โรงพยาบาลพระสมทุรเจดีย์สวาทยานนท์ 

19. คณุดาวใจ  เทียนสี   โรงพยาบาลบางบอ่ 

20. คณุธนิตา  สมบรูณ์   กรมสขุภาพจิต 

21. คณุวรวฒิุ      รันบริรักษ์   สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 

22. คณุอินฐิรา  สายสิญจน์  สํานกัคุ้มครองสวสัดิภาพหญิงและเดก็ 

23. คณุเฉลิมลกัขณ์ วิจิตรานนท์  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

24. คณุอพชา  บญุมงคล  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

25. คณุอภิรดี  สสุทุธิ   สํานกักิจการสตรีแลสถาบนัครอบครัว 

26. พ.ต.ต.สยาม  บญุสม   กองบงัคบัการปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกบัการค้า 

มนษุย์ 

27. คณุนิตยา  ปัญญากณัฑ์  สํานกันโยบายและแผน สํานกัหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

       

28. คณุณฐัยา  บญุภกัดี   มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 

หน่วยงานภาคเอกชน 
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29. คณุณฐัธยา   เดชดี   มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 

30. คณุกานต์รวี    ดาวเรือง    มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 

31. คณุสมุาลี  โตกทอง   มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 

32. คณุปัทมาพร  พนูมีทรัพย์  มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 

33. คณุทศันยั     ขนัตยาภรณ์    องค์การแพธ 

34. คณุองัศิญานาถ ศรีจนัทร์   องค์การแพธ 

35. คณุกรวิณท์  วรสขุ   สมาคมสง่เสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพกัฉกุเฉิน 

36. คณุสายวรุณ  ฉตัราภรณ์  สหทยัมลูนิธิ 

37. คณุปิยะรัตน์     เทียงปา   สหทยัมลูนิธิ 

38. ซสิเตอร์สายสดุา ชาวปากนํา้  บ้านสขุฤทยั 

39. ซิสเตอร์สทุธิสา อทุาลนุ   บ้านสขุฤทยั  

40. คณุจนัทนา    นิรันพรพทุธา  สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน 

41. คณุรุ่งนิภา  เวียร์รา   สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน 

42. คณุมาลี  ขนัศิริ   สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน 

43. คณุอมรรัตน์  องัสนุทรสฤษด์ิ  บริษัท พฒันาประชากร จํากดั 

44. คณุเจียมจิต  นิยมกฤติยะกลุ  บริษัท พฒันาประชากร จํากดั 

45. คณุพยงุ  เสาธงน้อย  ศนูย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเดก็ชมุชนไทยเกรียง 

46. คณุเสง่ียม  ติดพดุซา  ศนูย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเดก็ชมุชนไทยเกรียง  

47. คณุพรทิพย์  บญุสขุ   องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชนัแนล 

48. คณุชนรัตน์  อ้อยหวาน  บ้านพระคณุ 

49. คณุมณฑกานต์ อกัขรนนัทพงศ์  บ้านพระคณุ 

 

50. รศ.ดร.กฤตยา     อาชวนิจกลุ  สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 

หนว่ยงานภาควิชาการ 

 

51. คณุสนิุสา  พงษ์นชุ   สถานีอนามยับางปใูหม ่  

หนว่ยงานท่ีเข้าร่วมใหม ่

52. คณุนจุรีย์  ทรัพย์สอน  สถานีอนามยัวดับางปิง้ 

53. คณุเกษราภรณ์ คําแปง   สํานกังานสาธารณสขุอําเภอเมืองสมทุรปราการ 

54. คณุจําเนียร  อ่ิมใจ   โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลเมืองใหมบ่างพลี 

55. คณุประสบสขุ พทุธรักษา  โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลบางกระสอบ 

56. คณุดรุณี  ไตรยางค์  โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลบญุศิริ 

57. คณุกรรณิกา  กิตติเวช   โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลสาํโรงเหนือ 
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58. คณุภทัรพร   ตุ้มทอง   โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลบ้านคลองบางปิง้ 

59. คณุวลัยา  มะหะหมดั  โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลท้ายบ้าน 

60. คณุเกษร  แสนกนัยา  โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลเทพารักษ์ 

61. คณุชลติตา  สทุธิ   โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลบางโปรง 

62. คณุสริิรัตน์  พวงมาลา  โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลสาํโรง 

63. คณุปัจชนา  โพธ์ิพยบั   โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลบางนํา้ผึง้ 

64. คณุกนัยา  กนัจนัวงศ์  โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลร่มไทร 

65. คณุอรสา  มัง่ทองคํา  โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลบางเสาธง 

66. คณุรุ่งนภา  ประสีระเว  ศนูย์สขุภาพชมุชนโรงพยาบาลสมทุรปราการ 

67. คณุพรเพ็ญ  ฝากกาย   สถานีอนามยัพทุธรักษา 

68. Ms.Maggie  Hobstetter  แมต่าวคลนิีค จ.ตาก 

69. Ms.Meredith Walsh   แมต่าวคลนิีค จ.ตาก 

70. Dr.Angel  Foster   แมต่าวคลนิีค จ.ตาก 

 

 


