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เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
เป็นการรวมตัวของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ
1
รวมทั้งสิ้น 68 องค์กร  
ตั้งแต่ปี 2550 ที่ทำ�งานในด้าน เพศศึกษา
อนามัยเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว การปรึกษาทางเลือกเมื่อ
ท้องไม่พร้อม การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ถกู กระทำ�ด้วยความรุนแรง รวมทัง้ สถานทีพ่ กั พิง บ้านพักรอคลอด การ
เลี้ยงดูอุปการะเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และกลุ่มสนับสนุนแม่พ่อเลี้ยง
เดี่ยว

7
ประเมินว่ามีปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นสูงถึง
100,000 รายต่อปี
แม้ว่าประเทศไทยจะมีทางออกสำ�หรับผู้หญิงที่ประสบปัญหานี้โดย
สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ในกรณีถูกข่มขืน กรณีการตั้งครรภ์ส่งผล
เสียต่อสุขภาพทั้งกายและใจของผู้หญิง หรือในกรณีที่ผู้หญิงนั้นอายุ
ต่ำ�กว่า 15 ปี อย่างไรก็ตาม ปัญหาการท้องไม่พร้อมกลับถูกตีค่าจาก
สังคมในเชิงศีลธรรมเป็นหลัก ทำ�ให้บริการสุขภาพและสังคมที่ตอบ
สนองต่อการช่วยเหลือยังมีอยูอ่ ย่างจำ�กัด และแม้วา่ การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
นั้นจะสอดคล้องกับข้อกฎหมาย ผู้ให้บริการจำ�นวนมากก็ลังเลที่จะให้
บริการ ทั้งๆ ที่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม มีสิทธิโดยชอบ
ธรรมที่จะตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสมของตนเอง

สภาพปัญหาท้องไม่พร้อมในประเทศไทย
ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ยังไม่
แพร่หลายในสังคมไทย อีกทั้งหญิงชายจำ�นวนมากโดยเฉพาะวัยรุ่น
ยังเข้าไม่ถึงบริการวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ ความไม่ใส่ใจ
ในอนามัยเจริญพันธุ์ของตนเอง ทำ�ให้ไม่คุมกำ�เนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์
หรือ เกิดความผิดพลาดในการคุมกำ�เนิด ประกอบกับการที่ผู้หญิง
มักขาดอำ�นาจต่อรองในเรื่องเพศ โดยเฉพาะเมื่อมีเพศสัมพันธ์ และ
เลือกวิธีการคุมกำ�เนิด นอกจากนี้ ยังมีผู้หญิงจำ�นวนหนึ่งประสบความ
รุนแรงทางเพศในรูปแบบของการล่วงละเมิดทางเพศและข่มขืน รวมทั้ง
ฝ่ายชายขาดความรับผิดชอบต่อการป้องกัน และทอดทิ้งไม่ดูแล เมื่อ
ผู้หญิงตั้งครรภ์ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ผู้หญิงจำ�นวนมาก
ในประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาท้องไม่พร้อม ทัง้ นีย้ งั ไม่มีข้อมูลชัดเจน
ว่า ผู้หญิงท้องไม่พร้อมในประเทศไทยมีจำ�นวนเท่าไร เนื่องจากไม่มี
ตัวเลขในระบบฐานข้อมูลของประเทศที่ชัดเจน กระทรวงสาธารณสุข2  

		หากทางเลือกคือการยุติการตั้งครรภ์ บริ ก ารที่ ป ลอดภั ย
กลับมีจำ�กัด ประกอบกับสังคมมักตีตราในทางลบ ผู้หญิงจำ�นวนมาก
จึงมักแสวงหาทางออกที่เสี่ยงต่อสุขภาพ และเป็นอันตรายถึงชีวิต ทั้งนี้
พบว่า อัตราการติดเชือ้ และตายจากการทำ�แท้งไม่ปลอดภัยในประเทศไทย
โดยในปี 2542 ผลการศึกษาโดยกระทรวงสาธารณสุข3  พบภาวะแทรกซ้อน
จากการทำ�แท้งไม่ปลอดภัยในระดับรุนแรงร้อยละ 28.8 มีอัตราตาย
จากการทำ�แท้งทีไ่ ม่ปลอดภัยสูงถึง 300 รายต่อแสนของผู้หญิงที่ทำ�แท้ง
ต่อมาในปี 2554 ผลการศึกษาและเฝ้าระวังการทำ�แท้งในประเทศไทย4
พบกลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ทม่ี ภี าวะแทรกซ้อนรุนแรงร้อยละ 21.4 และทัง้ หมด
ได้รับการรักษาจนหายโดยไม่พบผู้เสียชีวิต

1 อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2556
  ข้
2  ข้อมูลจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 2555

  จากการสำ
�รวจในปี 2542 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง Induced abortion in Thailand: current situation in public hospitals and legal
3
  perspectives
4 �นักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2554
  สำ
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หากทางเลือกคือการตั้งครรภ์ต่อไป ความช่วยเหลือทั้งทาง
ด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจในระยะยาวกลับมีจำ�กัด ไม่พอเพียง
ทั้งในด้านการดูแลการตั้งครรภ์ การคลอด และการเลี้ยงดูบุตรในระยะ
ยาวได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ ไม่มีรายงานจำ�นวนผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่
ตั้งครรภ์ต่อที่ชัดเจน แต่จากสถิติสาธารณสุขพบว่าในปี 2554 มีเด็กวัย
รุ่นอายุต่ำ�กว่า 20 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 370 คน
เครือข่ายท้องไม่พร้อม มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การทำ�งาน แสวงหาทิศทางและความร่วมมือในการทำ�งาน
ร่วมกัน เพื่อดำ�เนินกิจกรรมอย่างครบวงจร สอดคล้องกับภาพรวมของ
การแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหาได้มี
ทางออกที่เหมาะสมกับเงื่อนไขชีวิตต่อไป โดยมีเป้าหมายในระยะยาว
เพื่อให้ผู้หญิงและ/หรือเด็กที่เกิดมามีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อ
ไป โดยมีขอบข่ายการดำ�เนินงานร่วมกันดังนี้
1. ป้องกันการท้องไม่พร้อม โดยการส่งเสริมและพัฒนา
• การสอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต
• การเข้าถึงบริการคุมกำ�เนิดที่เหมาะสม ที่มีคุณภาพและเพียงพอ
2. เสริมพลังให้กบั ผูห้ ญิงทีป่ ระสบปัญหาท้องไม่พร้อม และพัฒนา
บริการปรึกษาทางเลือกที่ผู้หญิงเข้าถึงได้
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้หญิงที่ประสบปัญหาอย่างครบวงจร
ด้วยการพัฒนาเครือข่ายส่งต่อให้ความช่วยเหลือทางสุขภาพ
และทางสังคม

4. สร้างความเข้าใจต่อสังคมในประเด็นท้องไม่พร้อม และขับ
เคลื่อนการปรับเปลี่ยน เชิงนโยบายที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา
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รายนามสมาชิกเครือข่ายท้องไม่พร้อม
		หน่วยงานภาครัฐ
1. สำ�นักบริหารการสาธารณสุข สำ�นักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์  อำ�เภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
2. สำ�นักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์  อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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7. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
7 ถนนปทุม-ลาดหลุมแก้ว ตำ�บลบางปรอก อำ�เภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี  12000
8. ศูนย์พึ่งได้ และคลินิกสื่อรักวัยใส โรงพยาบาลพระสมุทร
เจดีย์ สวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ
172 หมู่ 3 ตำ�บลปากคลองบางปลากด อำ�เภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

3. สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์  อำ�เภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000

9. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
35/3 หมู่ 8 ตำ�บลบางจาก อำ�เภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130

4. คณะกรรมการดูแลผลกระทบจากการตัง้ ครรภ์ (Child Protect ion Unit)
คณะ แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
95 หมู่ 8 ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

10. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
88/1 หมู่ 8 ตำ�บลบางพลีใหญ่ อำ�เภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

5. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลตำ�รวจ
492/1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
6. ศูนย์นเรนทรพึ่งได้ ฝ่ายสวัสดิการสังคม และคลินิกเป็นมิตร
กับ วัยรุ่น โรงพยาบาลสมุทรปราการ
71 ถนนจักกะพาก  ตำ�บลปากน้ำ� อำ�เภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

11. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
89 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำ�บลบางเพรียง อำ�เภอบางบ่อ 		
จังหวัดสุมทรปราการ 10560
12. คลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์
270 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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13. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์
48 หมู่ 2  ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก
กรุงเทพฯ 10530

20. คลินิกวัยรุ่น-บางรัก สำ�นักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

14. ศูนย์พง่ึ ได้ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
43 ถนนอรรถกวี อำ�เภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

21. กลุม่ ทีป่ รึกษากรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำ�เภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี  11000

15. ศูนย์พง่ ึ ได้ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
46/1 หมู่ 4 ถนนอูท่ อง ตำ�บลประตูชยั อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
16. ศูนย์คม้ ุ ครองเด็กและสตรี โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
54 ถนนศรีจนั ทร์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40000
17. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
859 ถนนกสิกรรม ตำ�บลเมืองใต้ อำ�เภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ  33000
18. ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลสูงเนิน  อำ�เภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 		
30180
19. สำ�นักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

22. สำ�นักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์
255 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
23. สำ�นักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก  กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์
ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค กรุงเทพฯ 10110
24. สำ�นักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
255 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
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25. บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี
      3/31 ซอยบ้านแจ้งวัฒนะ ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำ�บลบางพูด
      อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
26. บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครปฐม
258 ถ.ทวารวดีใต้ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จังหวัดนครปฐม 73000
27. งานส่งเสริมสุขภาพ สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
28. สำ�นักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำ�นักงานประกันสังคม
สำ�นักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
29. สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย คณะสังคมสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
30. ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำ�เนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

15
31. คลินิกวัยรุ่น OPD กุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
315 ถนนราชวิถี เขตราชวิถี กรุงเทพ 10400

หน่วยงานภาคเอกชน
32. มูลนิธิแพธทูเฮลท์
294/1 อาคารเอเชียชั้น 1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
33. มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
12/22 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900
34. มูลนิธิเพื่อนหญิง
386/61-62 ซอยรัชดาภิเษก 42 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
35. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
6 สุขุมวิท 12 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
36. สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
8 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
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37. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
501/1 ถนนเดชะตุงคะ 1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210  
38. มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
192 ซอย 8 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ ประชานิเวศน์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

43. ศูนย์ธารทิพย์
7 หมู่บ้านเสรี 2 ซอย 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10250
44. องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล
72/38 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

39. สหทัยมูลนิธิ
850/33 ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10100

45. มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา
1/204 หมู่บ้านแฮปปี้แลนแกรนด์วิลล์ ซอยลาดพร้าว 101
แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

40. โครงการบ้านพระคุณ ภายใต้มูลนิธิคริสตจักรลูเธอร์แรน
15/423-425 หมู่ 10 ตำ�บลสำ�โรงเหนือ อำ�เภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

46. บ้านสุขฤทัย คณะภคินีศรีชุมพาบาล
4128/1 ซอยโบสถ์แม่พระฟาติมา ถนนดินแดง แขวง/เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

41. กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี
101/16 หมู่ 4  ตำ�บลบางจาก อำ�เภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ  10130

47. Concept Foundation อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ตึก Incubator wing ถนนพหลโยธิน อำ�เภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี  12120

42. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี
262 ซอยอัสสัมชัญ 23 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160

48. มูลนิธิผู้หญิง
295 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 62 เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
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49. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
979 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
50. เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ
96/168  หมู่ 17 ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางระมาด เขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพฯ 10170

56. Women on Web
สายปรึกษาท้องไม่พร้อม www.tamtang.wordpress.com
57. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (สายด่วนเอดส์ ท้องไม่พร้อม 1663)
      48/283 ซอยรามคำ�แหง 104 ถนนสุขาภิบาล 3 เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-3722113-4

51. สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย
2234 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง/เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10400

58. เครือข่ายผู้หญิงในระบบหลักประกันสุขภาพมาตรฐานเดียว
494 ซอยลาดพร้าว 101 (นครไทย 11)  ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

52. สมาคมสายใยครอบครัว
47 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำ�บลตลาดขวัญ อำ�เภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี  11000

59. สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ชัน้ 2 อาคารอาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/37 ติวานนท์ 14
ตำ�บลตลาดขวัญ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000

53. กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
อาคารสหประชาชาติ ชั้น 12 ถนนราชดำ�เนินนอก 			
กรุงเทพฯ  10200

60. สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

54. มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
29 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 89/4 ถนนเอกชัย แขวง/เขตบางบอน
กรุงเทพฯ 10150

61. โรงพยาบาลคลองตัน
3284 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320

55. โครงการเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
560/1 ซอยเล็กประยูร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ  10120

62. สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
     40 ซอยสันติสุข ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
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63. มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
50/6 รัชดาภิเษก 42-44 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

หน่วยงานวิชาการ
64. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล  ตำ�บลศาลายา อำ�เภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม  73170
65. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล  ตำ�บลศาลายา อำ�เภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม  73170
66. ภาควิชาการพยาบาลสูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์
(ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

0-5371-9077
0-2433-6561

0-2433-3503

0-4322-2543

67. ภาควิชาการพยาบาลเด็ก วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด
1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
68. แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ
     ห้อง 401 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    ตำ�บลศาลายา อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

0-4524-3380

-
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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

11.

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

0-4425-5361

0-4426-2816

1. ใหคำปรึกษาเรื่องการมี
ประจำเดือนไมปกติและ
การตั้งครรภ
2. ปรึกษาวางแผนครอบครัว
3. ความรูเรื่องสุขภาพทางเพศ

7.

คลินิกสวท เวชกรรมเชียงราย
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

12.

สมาคมพัฒนาประชากรและ
ชุมชน สาขาเชียงราย
620/25 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
57000

0-5371-1475
ตอ 200

0-5381-4185

1. ใหคำปรึกษาเรื่องการมี
ประจำเดือนไมปกติและ
การตั้งครรภ
2. ปรึกษาและบริการวางแผน
ครอบครัว
3. ความรูเรื่องสุขภาพทางเพศ

8.

คลินิกสวท 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

13.

สมาคมพัฒนาประชากรและ
ชุมชน สาขาเชียงใหม
167 ถนนราชมรรคา
ตำบลพระสิงห อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50200

0-5327-7805-6

0-5371-4185

1. ใหคำปรึกษาเรื่องการมี
ประจำเดือนไมปกติและ
การตั้งครรภ
2. ปรึกษาวางแผนครอบครัว
3. ความรูเรื่องสุขภาพทางเพศ

9.

คลินิกสวท เวชกรรมหาดใหญ
240-242 ถนนนิพัทธอุทิศ 3
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
90110

0-7424-6343

-

1. อนามัยการเจริญพันธุและ
วางแผนครอบครัว
2. ตรวจมะเร็งปากมดลูก
3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี
4. สุขภาพทางเพศวัยรุน
5. ปองกันหลังรวมเพศ
6. ปญหาประจำเดือนไมปกติ

14.

โรงพยาบาลคลองตัน
3284 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320

02-3192102-5
ตอ 115,165

-

1. ใหคำปรึกษาเรือ่ งการมีประจำ
เดือนไมปกติและการตัง้ ครรภ
2. ปรึกษาวางแผนครอบครัว
3. ความรูเรื่องสุขภาพทางเพศ
**รพ.ไมมเี ว็บไซตใหขอ มูล กรุณา
ติดตอสอบถามทางโทรศัพท
โดยตรง**

10.

สมาคมพัฒนาประชากรและ
ชุมชน (PDA) กรุงเทพฯ
6 สุขุมวิท 12 กรุงเทพมหานคร
10110

0-2229-5803-5
ตอ 250, 251
จันทร-ศุกร
8.30-16.30
หรือ
0-2229-4611
ตอ 514, 518

0-2229-4632

15.

คลินิกวัยรุน คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี

call center
0-8705-35500
24ชม.
0-2201-1103,
0-2201-1153,
0-2201-2799,
0-2201-1224

0-2201-2798

1. ใหคำปรึกษาทางโทรศัพท
เกี่ยวกับปญหาของวัยรุน
เขน ปญหาครอบครัว
ความรัก การเจริญเติบโต
เด็กติดเกมส สิว อวน
ความกดดัน การพยายามฆาตัวตาย และทองไมพรอม

http://www.teenrama.com
270 ถนนพระราม6 แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
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กด1
บุคคลที่สามารถติดตอได
1. คุณนิศากร (นักสังคมสงเคราะห) สายนัดหมายเขา
รับบริการ
2. คุณดลภางค จันทรทอง
(พยาบาลยู)
3. คุณอิศรา รังรงทอง
(นักจิตวิทยาไอซ)
4. อ.พญ.จิราภรณ อรุณากูร
5. คุณศิริรัตน (พยาบาล)

16.

โครงการใหคำปรึกษาดานสุขภาพ 0-8155-52109 02-412-8415
แกสตรีวัยรุนและใหบริการดูแล 0-2419-7866-80
ตอ1801-1802
สตรีตั้งครรภวัยรุนอยางตอ
คณะพยาบาล
เนื่องโดยพยาบาลผดุงครรภ
ศาสตร
เจาของไข
0-2419-7365-67
สถานที่ คลินิกดาวชมพู
หนวยฝากครรภ
(หนวยฝากครรภ โรงพยาบาล
ศิริราช) ถนน พรานนก แขวงศิริราช
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
10700
หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณาจารยภาควิชาการพยาบาล
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะ
พยาบาลศาสตร (ศิริราช)
มหาวิทยาลัยมหิดล
และเจาหนาทีพ่ ยาบาลหนวยฝากครรภ
โรงพยาบาลศิริราช
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2. ใหคำปรึกษาทางโทรศัพท
แกสตรีตง้ั ครรภวยั รุน อายุตำ่
กวา 20ป
3. รวมวางแผนแกไขผลกระทบ
ที่เกิดกับตัววัยรุนและ
ครอบครัว เสริมสรางการ
นับถือตนเอง ทักษะชีวติ และ
การใหความรูเ รือ่ งเพศศึกษา
รวมถึง การวางแผนครอบครัว
และการเลีย้ งดูบตุ รอยางถูกตอง
วันและเวลาเปดใหบริการ
คลินิกในเวลาทุกวันศุกร
เวลา9.00-12.00และศุกร
ที่2,4ของเดือน เวลา
13.00-16.00น. คลินิกนอก
เวลาอาคารสมเด็จเทพรัตน
(มีคาใชจาย)ทุกวันพุธ
เวลา9.00-12.00 และ
17.00-20.00

17.

วันและเวลาเปดใหบริการ
อังคาร-พุธเวลา 8.00-12.00น.

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

0-2929-2222
24ชม.

0-2566-2707

1. การใหคำปรึกษาทองไมพรอม
แบบตัวตอตัว
2. บานพักรอคลอด
3. บานพักหลังคลอด
4. บานฝากเด็กเลี้ยงชั่วคราว
ระหวางรอความพรอม
5. สถานเลี้ยงเด็ก (ชั่วคราว)
6. ความรูเรื่องสุขภาพทางเพศ

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

0-2381-8837

1. ใหคำปรึกษาและใหความชวย
เหลือผูห ญิงทีต่ ง้ั ครรภไมพรอม
2. ประสานจัดหาทีพ่ กั กอนหรือ
หลังคลอด
3. ฟนฟูสภาพครอบครัวเพื่อ
สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กโดย
การใหคำปรึกษาและบริการ
อื่นๆที่จำเปน เชนนมผง
4. บริการฝากเลี้ยงชั่วคราว
5. บริการจัดหาครอบครัว
ทดแทนใหกับเด็ก

0-2759-1238

0-2759-1201

1. บานพักรอคลอด
2. บานพักหลังคลอด
3. สงตอไปทีบ่ า นพักเด็กชัว่ คราว
เพื่อรอความพรอม
4. สถานทีใ่ หคำปรึกษากับการมี
ประจำเดือนไมปกติและการ
ตั้งครรภ/รับปรึกษาวางแผน

บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณกรวิณท วรสุข
18.

1. รับฝากครรภ ใหคำปรึกษา
และใหบริการดูแลสตรีตั้ง
ครรภวยั รุน ตัง้ แตระยะตัง้ ครรภ
คลอด และหลังคลอด
2. ใหคำปรึกษาทางโทรศัพท
แกสตรีตั้งครรภวัยรุนเรื่อง
การดูแลตนเองในระยะตัง้ ครรภ
และหลังคลอด การเตรียมตัว
เพื่อการคลอด
3. ใหคำปรึกษาทางโทรศัพท
แกสตรีวัยรุนเรื่องการวาง
แผนครอบครัว การดูแล
สุขภาพทางเพศ โรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธุ และการมี
ประจำเดือนไมปกติ

วันและเวลาเปดใหคำปรึกษา
จันทร-ศุกรเวลา 8.00-16.00น.

บุคคลที่สามารถติดตอได
1. อาจารยดร.ฤดี ปุงบางกะดี่
(คณะพยาบาลศาสตร)
Email: rudee.pun@mahidol.ac.th
2. คุณปรียาภรณ ลาฟาเริงรณ
(หนวยฝากครรภ)
Email: Yai_ns@hotmail.com

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

19.

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

มือถือ
0-8660-05307

26
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ครอบครัว
5. ความรูเรื่องสุขภาพทางเพศ
20.

21.

บานสุขฤทัย คณะภคินีศรีชุมพาบาล
4128/1 ซอยโบสถแมพระฟาติมา
ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมฯ10400
บุคคลที่สามารถติดตอได
ซิสเตอรฉลาด,
ซิสเตอรหลุยส ฮอรแกน

0-2642-8949
0-2245-0457

หมูบานเด็กโสสะ สมุทรปราการ
http://www.sosthailand.org
383 หมู 2 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางปูใหม อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
บุคคลที่สามารถติดตอได
1. คุณกรองจิตต บุญพรประเสริฐ
2. คุณจำเรียง คงวัฒน
หมูบานเด็กโสสะ”เฉลิมนารินทร”
หนองคาย
185 ม.3 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000
บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณ วิชาญ คำพินิจ
หมูบานเด็กโสสะ เชียงราย
236 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ทาสุด
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณปริญญา ระวีศรี
หมูบานเด็กโสสะ ภูเก็ต
90 ม.2 ต.เกาะแกว อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณสมศักดิ์ อภิญญานันท
คุณสุทิตา ใจบุญมา

0-2380-1177
0-2323-9553
0-2323-1429

0-2642-8716

0-2323-0641

0-4299-528

0-4246-4079

0-5377-2590,
08-4948-8524
8.30-17.00

0-5377-2591

0-7661-5169

0-7661-5151

22.

1. ใหที่พักพิงอาหาร
2. ใหการดูแลดานสุขภาพอนามัย
ทัง้ กอนคลอดและหลังคลอด
3. ใหกำลังใจสรางความเชื่อมั่น
ในตนเอง

1. สถานรับเลี้ยงเด็กครอบครัว
ทดแทน ดูแลในระยะยาว
2. รับอุปการะเด็กบุญธรรมไม
สงหรือคืนเด็กใหหนวยงาน
อื่นหรือครอบครัวเดิม

มูลนิธิเพื่อนหญิง
386/61-62 ซอยรัชดาภิเษก 42
ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900
http://www.friendsofwomen.or.th

0-2513-1001

0-2513-1929

ใหความชวยเหลือดาน
กฎหมายและสังคมสงเคราะห
เฉพาะรายแกผหู ญิงทีต่ กอยู
ในสภาวะ
1. วิกฤติความรุนแรงในครอบครัว
2. ถูกคุกคามทางเพศ
3. ถูกบังคับลอลวงในคาประเวณี
4. ตั้งครรภไมพึงประสงค
5. ถูกเลิกจางงาน โดยไมไดรับ
ความเปนธรรม
6. ถูกเลือกปฏิบตั จิ ากภาวะความ
เปนหญิง
7. ใหบริการขอมูลเกีย่ วกับประเด็นผูหญิง

0-2433-5149
0-2435-1246

0-2434-6774

1. ใหคำปรึกษาแกผูหญิงที่
ประสบปญหาความรุนแรง
รูปแบบตางๆ รวมถึงปญหา
ทองไมพรอม
2. รณรงคผลักดันใหมีนโยบาย
และมาตรการที่เหมาะสม
รวมถึงการจัดสวัสดิการสำหรับ
ผูหญิงในภาวะยากลำบาก
รวมถึงปญหาทองไมพรอม
3. พัฒนาแนวทางการจัดการ
ศึกษาเพื่อเสริมพลังสำหรับ
ผูหญิงกลุมตางๆ

0-2412-1196

0-2412-9833

1. การใหคำปรึกษากรณีเด็ก
อายุตำ่ กวา 18 ป ทีต่ ง้ั ครรภ
ไมพรอม ทีเ่ กิดเหตุมาจากถูก
ลวงละเมิดทางเพศ หรือถูก
แสวงหาประโยชน
2. พิจารณาทางเลือกและสงตอ
บริการ ภายใตการประเมิน
ของทีมสหวิชาชีพ

จันทร-ศุกร
9.00-17.00

บุคคลที่สามารถติดตอได
1.คุณพัชรี ไหมสุข
2.คุณ เปรมวดี แกวบุรี
3.คุณอุบล ภาคภูมิ
4.คุณยุพา โพธโคก

23.

หมายเหตุ:
ญาติหรือพอแมที่มีชีวิตอยู
ตองไมมายุง เกีย่ วกับการดูแล
เด็ก และไมมาพบเด็กจนเกิด
ปญหา หรือเด็กเกิดความ
เดือดรอน

มูลนิธิผูหญิง
295 ซอยจรัญสนิทวงศ 62
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
10700
บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณอุษา เลิศศรีสันทัด

**ผูปกครองสามารถมา
เยี่ยมได

24.

มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก
979 ซอยจรัญสนิทวงศ 12
แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ
กรุงเทพมหานคร 10600
http://www.thaichildrights.org/
บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณดารณี นฤดมพงศ

28
25.

0-2954-2346-7
มูลนิธิเครือขายครอบครัว
192 ซอย 8 ถ.เทศบาลนิมิตเหนือ
ประชานิเวศน 1 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900
http://www.familynetwork.or.th

0-2954-2348

บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณฐาณิชชา ลิ้มพานิช
E-mail :
thanichar@familynetwork.or.th
26.

27.
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มูลนิธิหญิงชายกาวไกล
50/6 รัชดาภิเษก 42-44
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
www.wmp.or.th

บานพักเด็กและครอบครัว
ศรีสะเกษ
1291/5-6 ถนนเทพา
ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
บุคคลที่สามารถติดตอได
นักสังคมสงเคราะห

0-2513-2889
0-2513-2856
9.00-17.00
ยกเวนวันหยุด
และวันนักขัตฤกษ

0-4561-7834

0-4561-7833

1. การใหคำปรึกษาทองไมพรอม
แบบตัวตอตัว/ทางโทรศัพท/
อีเมล
2. การใหคำปรึกษาเรื่อง
ครอบครัว ความสัมพันธใน
ครอบครัว การหยาราง
3. การจัดกิจกรรมครอบครัว
เลีย้ งเดีย่ วและครอบครัวทัว่ ไป
เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูว ธิ กี าร
ดูแลเด็กและวิธีสรางความ
สัมพันธภายในครอบครัว
ใหคำปรึกษาทางโทรศัพททั้ง
หญิงและชายในปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวและการถูก
ละเมิดทางเพศ ทองไมพรอม
1. ใหคำปรึกษากับผูหญิงที่
ประสบปญหา โดยผูหญิงที่
ผานพนปญหา วันอังคาร
พฤหัส
2. ใหคำปรึกษากับผูช ายทีต่ อ ง
ปรับเปลีย่ นตัวและรวมแกไข
ปญหา วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร
3. ใหคำปรึกษาโดยทนายความ
และนักสังคมสงเคราะห
วันจันทร พุธ ศุกร
1. รับเด็กเขาสถานแรกรับเด็ก
เด็ก อายุ 0-18 ปบริบูรณ
เด็กพึงไดรับการสงเคราะห
และคุม ครองสวัสดิภาพ ตาม
พรบ.คุมครองเด็ก พ.ศ.
2546 อาทิเชน เด็กเรรอน
เด็กกำพรา ถูกทารุณกรรม
(ทางเพศทำรายรางกาย) เปนตน
2. ชวยเหลือเด็ก/สตรีที่ทองไม
พรอม
3. ผูป ระสบปญหาทางสังคมทุก
ประเภท

28.

บานพักเด็กและครอบครัว
ขอนแกน
36/3 หมูที่ 9 ตำบลโคกสูง
อำเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
40250
บุคลที่สามารถติดตอได
นักสังคมสงเคราะห

0-4342-1279-80 0-4342-1279

29.

บานพักเด็กและครอบครัว
นครสวรรค
62/1หมูที่6 ตำบลนครสวรรคออก
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
60000
บุคคลที่สามารถติดตอได
นักสังคมสงเคราะห

0-5625-7313-7

0-5623-7317

30.

บานพักเด็กและครอบครัว
ปทุมธานี
1/119 หมูที่ 2 ตำบลรังสิต
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
12110
บุคคลที่สามารถติดตอได
นักสังคมสงเคราะห

0-2577-2372

0-2577-4955

31.

กลุมงานสังคมสงเคราะห
โรงพยาบาลตำรวจ
492/1 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

0-2253-0121
0-2652-5317
0-2207-6187
0-2207-6188
ทุกวัน
08.00-16.00

-

1. รับเด็กเขาสถานแรกรับเด็ก
เด็ก อายุ 0-18 ปบริบูรณ
เด็กพึงไดรับการสงเคราะห
และคุม ครองสวัสดิภาพ ตาม
พรบ.คุมครองเด็ก พ.ศ.
2546 อาทิเชน เด็กเรรอน
เด็กกำพรา ถูกทารุณกรรม
(ทางเพศทำรายรางกาย)เปนตน
2. ชวยเหลือเด็ก/สตรีที่ทองไม
พรอม
3. ผูป ระสบปญหาทางสังคมทุก
ประเภท

1. ใหคำปรึกษาเรื่องทองไม
พรอมแบบรายบุคคล/กลุม/
โทรศัพท
2. ใหคำปรึกษาเรือ่ งการมีประจำ
เดือนไมปกติและการตัง้ ครรภ
/รับปรึกษาวางแผนครอบครัว
3. สงตอเพื่อใหไดรับบริการที่
เหมาะสม

30
32.

33.
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ศูนยนเรนทรพึ่งได โรงพยาบาล
สมุทรปราการ
71 ถนนจักกะพาก ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270
บุคคลที่สามารถติดตอได
1. คุณมยุรี เหมือนเดช
2. คุณนุชนารถ เทพอุดมพร

0-2388-0525
หรือ 1669
(เฉพาะพื้นที่
สมุทรปราการ)
ตลอด 24 ชม.

คลินิกสื่อรักวัยใส โรงพยาบาล
สมุทรเจดียสวาทยานนท
172 หมู 3 ตำบลปากคลอง
บางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย
จังหวัดสมุทรปราการ 10290
บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณ เอกมล สำลีรัตน

08-1712-8642
24ชม.

0-2173-8347

0-2425-9767

1.ใหบริการชวยเหลือเด็กและ
สตรีที่ถูกกระทำดวยความ
รุนแรงในครอบครัว
2.ใหคำปรึกษากรณีทองไม
พรอม
3.สงตอเพื่อรับบริการที่
เหมาะสม
1. ใหบริการชวยเหลือเด็กและ
สตรีที่ถูกกระทำดวยความ
รุนแรงในครอบครัว
2. ใหคำปรึกษากรณีทองไม
พรอม
3. สงตอเพื่อรับบริการที่
เหมาะสม

36.

37.

Facebook : คลินิกสื่อรักวัยใส
โรงพยาบาลสมุทรเจดีย
34.

ศูนยพึ่งได โรงพยาบาลบางพลี
88/1 หมู 8 ตำบลบางพลีใหญ
อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

08-5980-4290
(เวลาราชการ)

-

บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณอุดมรักษ เนื่องแสง
35.

ศูนยพึ่งได โรงพยาบาลบางบอ
89 หมู 1 ถนนเทพารักษ
ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบอ
จังหวัดสุมทรปราการ 10560

0-2338-1133
0-2338-1055-6
ตอ 315

-

0-2338-1133
ตอ 206

-

บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณสุปราณี สวัสดีผล
คลินิกวัยรุนวัยใส

1. ใหบริการชวยเหลือเด็กและ
สตรีที่ถูกกระทำดวยความ
รุนแรงในครอบครัว
2. ใหคำปรึกษากรณีทองไม
พรอม
3. สงตอเพื่อรับบริการที่
เหมาะสม
1. ใหบริการชวยเหลือเด็กและ
สตรีที่ถูกกระทำดวยความ
รุนแรงในครอบครัว
2.ใหคำปรึกษากรณีทองไม
พรอม
3.สงตอเพื่อรับบริการที่
เหมาะสม
วันศุกร 8.00-16.00

ศูนยพึ่งได โรงพยาบาลบางจาก
35/3 หมู 8 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณสุพาพิชณ วาตะบุตร

0-2464-3002
ตอ 186

คลินิกเครือขายเลิฟแคร
ติดตอไดที่: คลินิกสุขภาพดี

0-2464-3003
ตอ 119

• คลินกิ เลิฟแคร เปดใหบริการ
เวลา 8.30-16.30 น.
วันอังคาร-พุธ

คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
โรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ
95 หมู 8 ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

0-2926-9933-5

1. ใหบริการชวยเหลือเด็กและ
สตรีที่ถูกกระทำดวยความ
รุนแรงในครอบครัวโดยทีม
วิชาชีพ
2. ใหคำปรึกษาทองไมพรอม
แบบตัวตอตัว/ทางโทรศัพท/
อีเมล
3. ใหคำปรึกษากับการมีประจำเดือนไมปกติและการ
ตั้งครรภ/รับปรึกษาวาง
แผนครอบครัว
4. ความรูเรื่องสุขภาพทางเพศ

0-2464-3971

0-2926-9992-3
ทุกวัน
08.30-16.30

บุคคลที่สามารถติดตอได
1.นางสาว ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์
อีเมล : nongswtu@hotmail.com
2.เรือตรีหญิงกาญจนา สมบัติศิรินันท
38.

ศูนยพึ่งได โรงพยาบาลปทุมธานี
7 ถนนปทุม-ลาดหลุมแกว
ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
www.pth.go.th
บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณวรภัทร แสงแกว
อีเมล :
Saengkeao_oscc@hotmail.com

0-2598-8719
0-2598-8888
เวลาราชการ

-

1. ใหบริการชวยเหลือเด็กและ
สตรีที่ถูกกระทำดวยความ
รุนแรงในครอบครัว
2. ใหคำปรึกษากรณีทองไม
พรอม
3. สงตอเพือ่ รับบริการเหมาะสม

1. บริการคำปรึกษาแนะนำ
ดานครอบครัว สวัสดิการสังคม
สุขภาพและการแพทย แบบตัว
ตอตัว/ทางโทรศัพท
2. การสงตอประสานงานใน
หนวยงานชวยเหลือตางๆ ที่
เกีย่ วของทัง้ ภาครัฐและเอกชน
3. ใหคำปรึกษาสำหรับผูที่มี
ปญหาตั้งครรภไมพรอม
4. ใหคำปรึกษาเรือ่ งความรุนแรง
ในครอบครัว ปญหาความ
สัมพันธของคูสมรส
5. ใหบริการชวยเหลือเด็กและ
สตรีที่ถูกกระทำดวยความ
รุนแรงในครอบครัว
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เงื่อนไขสำคัญ
การใหการปรึกษาเฉพาะใน
เวลาราชการ ยกเวนกรณีอบุ ตั ิ
เหตุฉกุ เฉิน หรือมีความบาดเจ็บ
รุนแรงรวมดวย สามารถ
โทร 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
39.

40.

ศูนยพึ่งได
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
46/1 หมู4 ถนนอูท อง ตำบลประตูชยั
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
www.ayhosp.go.th
บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณมณีทิพย วีระรัตนมณี
(ศูนยพึ่งได)

0-3532-2555
ตอ2138

0-3524-2182

0-4333-6789
ศูนยคุมครองเด็กและสตรี
ตอ1258
โรงพยาบาลขอนแกน
54-56 ถนนศรีจันทร ตำบลในเมือง
08-6241-5819
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
8.00-20.00
40000

ศูนยพี่งได โรงพยาบาลศรีสะเกษ
859 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองใต
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
33000
บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณสุทธาพร ขุขันธิน

มูลนิธิสรางความเขาใจ
เรื่องสุขภาพผูหญิง
12/22 ถนนเทศบาลสงเคราะห
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0-2591-1224-5
จันทร-ศุกร
08.30 – 17.00
(ไมมีเจาหนา
ที่บริการให
การปรึกษาทาง
โทรศัพท)
http:/talkaboutsex.thaihealth.or.th

0-2591-1099

1. การตอบคำถามปญหาสุขภาพ
ทางเพศในวัยรุน ทางเว็ปไซต
2. การขับเคลือ่ นการทำงานดาน
สุขภาวะทางเพศในพื้นที่
ปฏิบัติการ
3. การทำงานรณรงคสื่อสาร
สังคมเรื่องเพศเชิงบวก
4. การขับเคลื่อนราง พ.ร.บ.
สงเสริมและคุมครองสิทธิ
อนามัยเจริญพันธุ ฉบับ
ประชาชน
5. การขับเคลือ่ นเพือ่ การพัฒนา
ระบบชวยเหลือ สงตอบริการ
สำหรับวัยรุนทองไมพรอม
ของบานพักเด็กและครอบครัว
6. การขับเคลือ่ นเพือ่ สรางความ
เขมแข็งของเครือขายสนับสนุน
ทางเลือกของผูห ญิงทีท่ อ งไม
พรอม

43.

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

0-2611-3006

1. ความรูเรื่องเพศศึกษา คูมือ
วัยทีน บทความวิชาการ สาระ
จากการประชุมตางๆ
2. สื่อสิ่งพิมพ เกมส วิดีทัศน
หนังสั้น ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับ
เพศและทองไมพรอม สามารถ
ดาวนโหลดได
3. หลักสูตรเพศศึกษาในโรงเรียน
ระดับตางๆดาวนโหลดไดและ
รายนามโรงเรียนในเครือขาย
4. เว็บบอรด ตอบปญหา
สุขภาพทางเพศสำหรับวัยรุน
ครูผูสอน และผูปกครอง
เงือ่ นไขสำคัญ ไมตอบปญหา
ทางโทรศัพท หรือ
ทางจดหมาย

1. ใหบริการชวยเหลือเด็กและ
สตรีที่ถูกกระทำดวยความ
รุนแรงในครอบครัว
2. ใหคำปรึกษากรณีทองไม
พรอม
3. สงตอเพื่อรับบริการที่
เหมาะสม

-

บุคคลที่สามารถติดตอได
คุณเยาวเรช คำมะนาด

41.

42.

0-4561-1503
ตอ 1235

0-4561-2502

1. ใหบริการชวยเหลือเด็กและ
สตรีที่ถูกกระทำดวยความ
รุนแรงในครอบครัว
2. ใหคำปรึกษากรณีทองไม
พรอม
3. สงตอเพื่อรับบริการที่
เหมาะสม

1. ใหบริการชวยเหลือเด็กและ
สตรีที่ถูกกระทำดวยความ
รุนแรงในครอบครัว
2. ใหคำปรึกษากรณีทองไม
พรอม
3. สงตอเพื่อรับบริการที่
เหมาะสม

0-2611-3001-5
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44.

โครงการเลิฟแคร
“กลารัก กลาเช็ค”
มูลนิธิแพธทูเฮลท
www.lovecarestation.com

call center
08-5340-0043
ทุกวัน
10.00-18.00

-

35
1. ตอบปญหาสุขภาพทางเพศ
ออนไลน
2. คัดกรอง และสงตอไปรับ
บริการยังสถานบริการสุขภาพ
ในเครือขาย(ดูรายนามสถาน
บริการเครือขายในเวปไซต
หรือสอบถามไดทc่ี all center)
โดยมีบริการดังตอไปนี้
• ตรวจและรักษาโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ
• ตรวจหาเชือ้ เอชไอวีและซิฟล สิ
• ปรึกษาเรือ่ งวางแผนครอบครัว
คุมกำเนิด และใหบริการ
ยาคุม ตามสิทธิประกัน
สุขภาพและประกันสังคม

47.

คลินิกวัยรุน OPD กุมาร
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
อาคารภัชรกิติยาภา ชั้น1
315 ถนนราชวิถี เขตราชวิถี
กรุงเทพฯ 10400

0-2763-9300
ตอ 94105

0-4426-2816

เงือ่ นไขสำคัญ ตองโทรนัดวัน
เพื่อขอรับบริการลวงหนา
45.

1663
สายดวนเอดส ทองไมพรอม

46.

www.tamtang.wordpress.com
อีเมล:
mychoice4mylife@gmail.com
ติดตอ พี่ชมพู

1663
(10 คูสาย)
ทุกวัน
9.00-21.00

08-9006-3948
ทุกวัน
19.00-21.00
ติดตอ พี่ลูนา

-

• ใหการปรึกษาทางโทรศัพท
แบบนิรนามจนปญหาไดรับ
การคลี่คลายสงตอใหความ
ชวยเหลือ
• ปรึกษาปญหาเพศสัมพันธที่
ไมไดปองกัน กังวลวาจะตั้ง
ครรภ/ติดเชื้อเอชไอวี และ
ปญหาทองไมพรอม/เอดส
• ประสานสงตอหนวยบริการ
ตามทางเลือกที่ปลอดภัย

• ขอมูลความรูตางๆ ที่เกี่ยว
ของกับทองไมพรอม
• ปรึกษาปญหาทองไมพรอม
ทางอีเมลและโทรศัพท
• ประสานสงตอหนวยบริการ
ตามทางเลือกที่ปลอดภัย

-

ใหคำปรึกษาปญหาวัยรุนทั่วไป
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1.สาเหตุของการท้องไม่พร้อมในประเทศไทย
จากการรวบรวมงานศึกษาวิจัยต่างๆ รวมทั้งข้อมูลจากการให้
บริการปรึกษาทางเลือก พบว่า สาเหตุที่ผู้หญิงท้องไม่พร้อมมาจาก
ปัจจัยต่างๆ โดยประมวลตามปัจจัยได้ดังต่อไปนี้
• สาเหตุจากความล้มเหลวของการคุมกำ�เนิด
1. ใช้วิธีการคุมกำ�เนิดไม่ถูกต้อง กินยาไม่ตรงเวลา ถุงยาง
อนามัยแตก
2. ใช้วิธีการคุมกำ�เนิดที่ไม่มีประสิทธิภาพ
• สาเหตุด้านสุขภาพผู้หญิง
1. พิการ ทุพพลภาพ มีโรค/อาการทางจิต
2. ติดเชื้อเอชไอวี
3. การตั้งครรภ์นั้น ส่งผลต่อสุขภาพของผู้หญิง
4. การตั้งครรภ์นั้น ส่งผลต่อสุขภาพของตัวอ่อนในท้อง
5. ตั้งครรภ์เมื่ออายุมากเกินไป
6. ตั้งครรภ์เมื่ออายุน้อยเกินไป

• สาเหตุทางครอบครัว
1. มีความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัว
2. สัมพันธภาพของคู่สมรสไม่ดี มีโอกาสแยกทางกัน
3. ผู้หญิงได้แยกทางกับสามีแล้ว
4. การตั้งครรภ์นั้นเป็นการตั้งครรภ์นอกสมรส
5. ครอบครัวมีปัญหาเศรษฐกิจ มีลูกจำ�นวนมาก
6. ไม่สามารถเลี้ยงลูกที่เกิดขึ้นได้ ไม่มีญาติพี่น้องรองรับ
• สาเหตุทางสังคม/เศรษฐกิจ
1. ตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืน ล่อลวง บังคับ หรือข่มขู่
2. มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้เตรียมพร้อม จึงไม่มีการคุมกำ�เนิด
(แต่ไม่ใช่การข่มขืน)
3. ฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ/ทอดทิ้งเมื่อฝ่ายหญิงท้อง
4. ผู้หญิงต้องการศึกษาต่อ เกรงถูกไล่ออกจากโรงเรียน
5. ต้องการทำ�งานต่อ ไม่ต้องการถูกให้ออกจากงาน
6. ไม่สามารถเปิดเผยการท้องต่อสังคม/ครอบครัว

38

39

แนะนำ�เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

ในผู้หญิงหนึ่งคน การท้องไม่พร้อมส่วนใหญ่มีเหตุประกอบกัน
มากกว่า 1 สาเหตุ จากประสบการณ์การดำ�เนินงานของเครือข่ายท้อง
ไม่พร้อม พบว่า ส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมมักคุมกำ�เนิดผิด
พลาด หรือไม่ได้คมุ กำ�เนิด และเมือ่ ตัง้ ครรภ์ พบปัญหาทางเศรษฐกิจ
เป็นอันดับแรก รองลงมาคือไม่สามารถเปิดเผยการตั้งครรภ์ให้ผู้อื่นรับ
รู้ได้ด้วยเหตุผลต่างๆ และการถูกทอดทิ้งจากฝ่ายชาย รวมทั้งความ
ต้องการศึกษาหรือทำ�งานต่อ ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้ไม่พร้อม
ในการตั้งครรภ์
ผู้หญิงที่ประสบกับภาวะวิกฤตท้องไม่พร้อม ควรได้รับข้อมูลทาง
เลือกทีร่ อบด้านอย่างเร็วทีส่ ดุ โดยเฉพาะบริการปรึกษาทางเลือกทีเ่ อือ้
อำ�นวยให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมได้เห็นทางออก ได้มีทางเลือกต่อการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเงื่อนไขชีวิตของตนเอง โดยไม่
นำ�พาตนเองไปสู่การแก้ปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและชีวิต
สังคม ครอบครัว และคนรอบข้าง จึงควรให้ความเข้าใจต่อสาเหตุและ
ที่มาที่ไปของปัญหาท้องไม่พร้อม โดยปราศจากอคติ เพื่อให้โอกาสผู้
หญิงที่ท้องไม่พร้อมได้ไตร่ตรองและหาทางออกของปัญหา เลือกเดิน
ทางที่จะนำ�พาตนเองและครอบครัวไปสู่ชีวิตที่ดี และเพื่อสร้างสังคมให้
มีสมาชิกที่มีคุณภาพในอนาคต

2. การปรึกษาทางเลือก

		2.1 แนวคิดของการปรึกษาทางเลือก
การปรึกษาทางเลือกแก่ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมเป็นบริการที่มีความ
ท้าทายสูงเนื่องจากปัญหาท้องไม่พร้อมเป็นปัญหาที่ผู้ประสบถูกตีตรา
ทางสังคมในระดับลึกมาก เพราะสังคมมีมุมมองว่าผู้หญิงที่ประสบ
ปัญหานี้ คือผู้ที่มีพฤติกรรมไม่ดี ไม่เหมาะสม หากประพฤติตัวถูก
ต้องเหมาะสมจะไม่เผชิญปัญหานี้ ยิ่งถ้าเป็นวัยรุ่น วัยเรียน ผู้หญิง
โสด ผู้หญิงหม้าย จะยิ่งถูกตีตระหนักมากขึ้น ผู้ให้บริการที่มีมุมมอง
แบบเดียวกับสังคมส่วนใหญ่จะไม่สามารถจัดบริการปรึกษาทางเลือกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหานี้ได้เลย
ในการจัดบริการปรึกษาทางเลือกแก่ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ผู้ให้
การปรึกษาควรเชื่อเป็นเบื้องต้นก่อนว่า ไม่มีผู้หญิงคนใดท้องเพราะ
อยากทำ�แท้ง และควรมี ความรู้ความเข้าใจว่าการท้องไม่พร้อมเป็น
หนึ่งในปัญหาความรุนแรงต่อผูห้ ญิง เป็นผลพวงของระบบสังคมทีใ่ ห้
คุณค่าแก่หญิงน้อยกว่าคุณค่าของชาย และกำ�หนดกรอบพฤติกรรม
ทางเพศไว้อย่างเข้มงวดมากกว่า โดยสังคมจะยกย่องเมื่อผู้หญิงอยู่ใน
กรอบเรื่องเพศอย่างเคร่งครัดและประณามอย่างรุนแรงถ้ามีพฤติกรรม
นอกกรอบ โดยไม่คำ�นึงว่าผู้หญิงไม่ใช่จำ�เลยเพียงคนเดียว การท้องไม่
พร้อมเป็นเรื่องที่ถูกสังคมตีตราว่าเกิดจากพฤติกรรมทางเพศนอกกรอบ
ของผูห้ ญิง ส่งผลให้ผหู้ ญิงต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเพียงลำ�พังและมอง
ไม่ออกว่าจะดำ�เนินชีวิตต่อไปได้อย่างไรหากสังคมรู้ว่าตนท้อง สภาวะ
มืดแปดด้านจึงเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแก่ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหา
นี้

40 แนะนำ�เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
หากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต้ อ งการหนุ น ช่ ว ยผู้ ห ญิ ง ที่ ป ระสบปั ญ หาท้ อ งไม่
พร้อม สิ่งสำ�คัญที่สุดที่ต้องประทับอยู่ในหัวใจคือ การปรึกษาทาง
เลือ กนั้ น คื อ กระบวนการที่จ ะไม่ตำ�หนิติเ ตีย นแต่ จ ะยื น อยู่ เคี ยง
ข้างเพื่อหนุนใจให้เข้มแข็งและดึงข้อมูลและทรัพยากรทั้งหลาย
มาหนุนช่วยเพื่อให้ผู้หญิงเห็นคุณค่าในตนเองและมีพลังชีวิตคืน
กลั บ มาอี ก ครั้ ง เพื่ อ ตั ด สิ น ใจเลื อ กหนทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ หมาะ
สมกับชีวิตตนเองกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า การปรึกษาทางเลือกคือ
กระบวนการปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั น บนพื้ น ฐานความเชื่ อ ว่ า ผู้ ป ระสบ
ปัญหาเป็นผู้มีศักยภาพในการตัดสินใจเลือกหนทางแก้ไขปัญหาของ   
ตนเพี ย งแต่ ใ นเวลานี ้ เ กิ ด สภาวะมื ด แปดด้ า นเพราะเผชิ ญ ปั ญ หา
อย่างโดดเดี่ยวเนื่องจากการถูกคนรอบข้างปฏิเสธและถูกสังคมตรา
หน้าว่าเป็นคนไม่ดี
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2.2 หลักการสำ�คัญของการปรึกษาแนวสร้างเสริมศักยภาพ 5
หัวใจสำ�คัญของการให้การปรึกษาทางเลือก คือ การเชื่อมั่นว่าผู้ใช้
บริการมีศักยภาพ มีความสามารถและมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหา
ของตนเอง เพียงแต่ศักยภาพถูกลดทอนลงเพราะประสบปัญหาที่ถูก
สังคมตีตราจนเกิดภาวะมืดแปดด้าน กระบวนการให้การปรึกษาจึงต้อง
ฟื้นฟูศักยภาพ เยียวยาความทุกข์ และสร้างขวัญกำ�ลังใจให้คืนกลับ
มา ผูใ้ ห้บริการปรึกษามิใช่ผทู้ อ่ี ยูเ่ หนือกว่า มิใช่ผทู้ ม่ี คี วามรูม้ ากกว่าและ
มิใช่ผู้ให้ แต่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่จะเดินร่วมทาง เพื่อหนุนเสริมให้ผู้ใช้
บริการค้นพบทางออกของตนเองได้ โดยมีแนวทางสำ�คัญดังนี้
• ผู้ให้การปรึกษาปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเป็นมนุษย์เสมอกัน เปิด
ใจกว้างเพื่อให้เข้าใจผู้รับบริการมากที่สุด
• ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับบริการทำ�งานร่วมกัน หรืออาจเรียกว่าการ
ใช้อ�ำ นาจร่วม เพือ่ แก้ไขปัญหา โดยให้ผรู้ บั บริการตัดสินใจด้วยตนเอง
• ผูใ้ ห้การปรึกษาต้องมีความเชือ่ มัน่ ว่า ผูร้ บั บริการมีปญ
ั ญาและ ศักยภาพ
ที่จะแก้ไขปัญหาของตนเองได้ และเป็นผู้ที่รู้เรื่องราวในชีวิตของ
ตนเองดีที่สุด
• ผู้ให้การปรึกษาควรทำ�งานด้วยปัญญาและเมตตา โดยเชื่อมั่นว่า
ผู้ให้การปรึกษาสามารถใช้ทักษะและความรู้ที่ตนมี แก้ปัญหาและ
หา ทางออกร่วมกับ ผู้รับบริการได้ ซึ่งผู้ให้การปรึกษาไม่สามารถ
กำ�หนดหรือควบคุมผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ เพราะคนทีต่ ดั สินใจคือ ตัวของ
ผู้รับบริการเอง
5
  อวยพร
เขื่อนแก้ว.2551.กระบวนการปรึกษาแบบสร้างเสริมศักยภาพ : คู่มือการทำ�งานกับผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวี เล่มที่ 2. โครงการผู้      
  หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม และมูลนิธิรักษ์ไทย.

42 แนะนำ�เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
2.3 กระบวนการปรึกษาทางเลือก กระบวนการปรึกษาทางเลือก
ประกอบไปด้วย
1. การสร้างความสัมพันธ์
เป็นการสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นเมื่อแรกพบเพื่อเปิดใจให้ผู้รับ
บริการพร้อมทีจ่ ะพูดคุยและร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน ซึง่ ขึน้ อยู่
กับบุคลิกภาพ น้ำ�เสียง สายตา ท่าทางที่แสดงออกเป็นสำ�คัญ
2. การฟังอย่างมีสติ
เป็นการฟังอย่างใส่ใจ มีเมตตา มีความเคารพในตัวตนของผู้รับ
บริการ ให้ความสำ�คัญและไม่จดบันทึก มีการตอบรับเป็นระยะและ
ไม่ตง้ั คำ�ถาม เพราะบางครัง้ ผูร้ บั บริการต้องการเพียงได้ระบายความ
รู้สึกภายในใจ โดยการเล่าเท่านั้น ไม่ต้องการคำ�แนะนำ�
3. การสะท้อนกลับ
เป็นเทคนิคเพื่อให้ผู้รับบริการเห็นและเข้าใจสภาพปัญหา ที่กำ�ลัง
เผชิญอยู่ เป็นการสะท้อนกลับในสิ่งที่ได้ยินกับผู้รับบริการ ฟังโดย
สะท้อนทั้งเนื้อหาสำ�คัญและความรู้สึกของผู้รับบริการ
4. การแสดงความเข้าใจและเห็นใจ
ผู้ให้การปรึกษาต้องเข้าใจถึงความทุกข์และความรู้สึกหลากหลายที่
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5. การตั้งคำ�ถาม
ในที่นี้หมายถึง การถามเพื่อกระตุ้นความคิดให้งอกงามมากขึ้นแทน

6. การฟื้นฟูศักยภาพภายใน
เป็นการค้นหาทักษะหรือความเข้มแข็งภายในที่ผู้รับบริการมี เช่น

7. การเก็บความลับ
เป็นสิ่งสำ�คัญของการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่าง    

44 แนะนำ�เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
อุปสรรคของการฟังและการสะท้อนกลับ คือ การมีอคติ มีวธิ คี ดิ และ
ค่านิยมที่เป็นกรอบในความคิดของผู้ให้การปรึกษา ซึ่งจำ�เป็นต้องฝึกที่
จะเอากรอบทั้งหมดออกไป เพื่อทำ�สมองให้ว่าง ฟังสิ่งที่เขาเล่าเหมือน
เราไม่มีตัวตน ไม่มีกรอบความคิดปิดกั้น และมีสติเต็มที่ในการฟัง ถ้ามี
อคติจะทำ�ให้เกิดการตัดสิน ให้ความหมายประสบการณ์ของผูร้ บั บริการ
และด่วนสรุปว่าปัญหาคืออะไร แล้วรีบหาทางออกให้กบั ผูร้ บั บริการ เป็น
การตัดสินใจที่มาจากผู้ให้บริการ ไม่ใช่ผู้รับบริการตัดสินใจด้วยตนเอง
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ประโยชน์จากการมีผู้รับฟังปัญหา
อย่างเข้าใจจะช่วยให้ผู้รับบริการ
• ได้เล่าปัญหาและได้ระบายความรู้สึกที่อัดอั้นและคั่งค้างอยู่ในใจ
สร้างความเป็นเพื่อนและความเข้าใจ ไว้วางใจ
• ระบุปัญหา และเข้าใจปัญหาของตนเองได้ชัดเจน
• ค้นหาทางออกได้หลากหลายทางเลือก คิดได้ด้วยตนเอง หรือ
คิดร่วมกัน
• คำ�นึงถึงผลได้ผลเสียของทางออกแต่ละทางเลือก
• ตัดสินใจเลือกทางออกด้วยตัวเอง หรือให้กลับไปคิดทบทวนผล
ได้ผลเสีย ซึ่งอาจตัดสินใจทันที ตัดสินใจที่บ้าน หรืออาจกลับมา
ขอรับปรึกษาอีกครั้ง

46 แนะนำ�เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
ข้อควรคำ�นึงเมื่อเป็นผู้ให้การปรึกษาทางเลือก
• จำ�เป็นต้องมีการให้ขอ้ มูลอย่างรอบด้าน ไม่ปกปิดข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์
เพื่อช่วยในการตัดสินใจ (การให้ข้อมูลไม่ใช่การแนะนำ�) นอกจากนี้ควร
ช่วยทบทวน เพื่อทำ�ความเข้าใจปัญหานั้น แล้วดูว่ามีความเข้มแข็งและ
มีแหล่งสนับสนุนอะไรบ้าง ตั้งคำ�ถามกระตุ้นให้คิด เป็นกระบวนการที่
ต้องใช้เวลา เพื่อเยียวยาจิตใจ เสริมสร้างพลังและความเข้มแข็งภายใน
จนกระทั่งผู้รับบริการหาหนทางออกได้ด้วยตนเอง
• ผู้ให้การปรึกษาต้องรักและดูแลตนเอง เพื่อไม่ให้หมดไฟ ต้องมี
วิธีการสลายความเครียด โดยการเตือนตัวเองเสมอว่าการปรึกษาทาง
เลือก เป็นกระบวนการเพือ่ ให้ผรู้ บั บริการเข้าใจปัญหาของตนเอง ถ้ายัง
หาทางออกไม่ได้ แสดงว่าปัญหานัน้ ต้องใช้เวลา เนือ่ งจากมีความซับซ้อน
มาก และการให้การปรึกษาเป็นเพียงวิธกี ารหนึง่ เท่านัน้ ยังมีวธิ กี ารอืน่ ๆ
ในการร่วมแก้ปญ
ั หา นอกจากนีก้ ารดูแลตนเอง ผูใ้ ห้บริการควรทำ�กิจกรรม
ที่หลากหลายที่ตนเองรักและชอบ เช่น การออกกำ�ลังกาย การฝึก
สมาธิ การชมธรรมชาติ การวาดรูป ร้องเพลง ฯลฯ รวมถึงการมีเพื่อน
รับฟัง เพือ่ ระบายสิง่ ทีไ่ ด้รบั รูม้ า ทำ�ให้มที ว่ี า่ งในจิตใจ เพือ่ รับฟังปัญหา
ใหม่ต่อไป
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2.4 ความเปลี่ยนแปลงหลังการอบรมฯ
หลังจากที่สมาชิกเครือข่ายฯ ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
6
ปรึกษาทางเลือก  
ที่ใช้กรอบแนวคิดสตรีนิยมผนวกการพัฒนาจิต
วิญญาณภายใน การอบรมจัดไปแล้วรวม 3 รุน่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551 ผลการ
อบรมได้รับเสียงสะท้อนตอบกลับจากผู้ที่เข้าร่วมอบรมอย่างเป็นที่น่า
พอใจ เนื่องจากหลังการอบรม ผู้เข้าอบรมที่ได้นำ�ทักษะนี้ไปใช้ในการ
ปฎิบัติงาน ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางเข้าใจต่อปัญหา
มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ มีมุมมองเรื่องท้องไม่พร้อม ที่กว้างขึ้นกว่าที่เคย
รับรู้มา มองปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นองค์รวม เข้าใจว่าปัญหานี้
เกิดขึ้นมานาน จากรุ่นสู่รุ่นได้ส่งผ่านมาทางความคิด วัฒนธรรม และ
ความเชื่อในสังคม มีความตระหนักต่อระบบโครงสร้างของสังคมที่ส่ง
ผลกระทบต่อเพศหญิงและเพศชาย เข้าใจโครงสร้างการกดขี่ทางเพศที่
ถูกสร้างไว้อย่างเป็นระบบ โดยซ่อนไว้ในความคิด ความเชื่อ นโยบาย
และข้อปฏิบัติหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่มีในสังคม สิ่งต่างๆ ทำ�ให้ความ
คิด ความเชือ่ และพฤติกรรมของผูห้ ญิงด้อยค่าในทุกด้าน ทีส่ �ำ คัญกว่า
นั้น ผู้ที่ผ่านการอบรมเกิดความชัดเจนว่าปัญหาท้องไม่พร้อมนั้นไม่ใช่
ปัญหาส่วนตัว หรือเป็นผลกรรมทีผ่ หู้ ญิงกระทำ�มา แต่เป็นปัญหาระดับ
โครงสร้างเชิงอำ�นาจในสังคม ทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไขอย่างเป็นระบบต่อไป
ในภาพรวม การอบรมที่สร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาจิตวิญญาณ
ภายใน สามารถช่วยเหลือผู้เข้ารับบริการให้มีความสุข สงบ มีความ
มั่นใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง สิ่งสำ�คัญการอบรมยังสามารถช่วย
เพิ่มพลังชีวิตให้กับผู้ให้บริการปรึกษา เพื่อนำ�พลังชีวิตที่ได้รับการเติม
เต็ม กลับไปสร้างสรรค์พัฒนางานได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ต่อไป
6   จัดโดยโครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม โดยมีศูนย์ฝึกอบรมที่อำ�เภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนันสนุนการดำ�เนิน    
   กิจกรรมจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิ
   สร้าง ความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
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3. การยุติการตั้งครรภ์
3.1 การยุติการตั้งครรภ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
การยุติการตั้งครรภ์ในประเทศไทย อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 305 (1) (2) และมาตรา 276, 277, 282, 283 และ 284
โดยในมาตรา 305 ประกอบด้วย 2 วรรคที่เกี่ยวข้อง ที่กล่าวว่าการ
7
ยุติการตั้งครรภ์สามารถทำ�ได้
วรรคแรก คือ 1) การตั้งครรภ์ที่ครรภ์นั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
มารดา โดย “สุขภาพ” ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก รวมถึง
สุขภาพกายและใจ ซึ่งภายใต้ข้อบังคับแพทยสภาฯ ระบุว่า ในกรณี
สุขภาพทางจิต แพทย์สามารถให้การวินจิ ฉัยได้เลย โดยทีไ่ ม่ตอ้ งปรึกษา
จิตแพทย์ และ 2) กรณีที่ทารกในครรภ์มีความพิการรุนแรง ซึ่งภายใต้
ข้อบังคับแพทยสภาฯระบุว่า ความรุนแรงนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
จิตของมารดาด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ การยุติการตั้งครรภ์ของ
ผู้หญิงที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์แล้ว พบว่ามีความผิดปกติ
ก็สามารถทำ�ได้
วรรคที่ 2 คือ การตั้งครรภ์นั้นเกิดขึ้นจากความผิดอาญา ตาม
ประมวลกฎหมายอีก 5 มาตรา ดังต่อไปนี้คือ
มาตรา 276 ว่าด้วยการถูกข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา
มาตรา 277 ว่าด้วยการทำ�ให้เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปีตั้งครรภ์ ไม่
ว่าจะเป็นการสมยอมหรือไม่ก็ตาม

7  เรียบเรียงจาก “สิทธิของการทำ�แท้ง” โดยผศ.ดร. ธนพันธ์ ชูบุญ จาก http://gotoknow.org/blog/writen-by-drpae/149602
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มาตรา 282, 283, 284 ว่าด้วยการล่อลวงผู้อื่นมาทำ�อนาจาร
สนองความใคร่ โดยใช้อุบายล่อลวง บังคับ ข่มขู่ แม้ว่าในท้ายที่สุดอาจ
จะเกิดการสมยอมกันก็ตาม แต่ถา้ มาจากสาเหตุขา้ งต้น ก็ถอื ว่าเป็นการ
ตั้งครรภ์ที่เกิดจากความผิดทางอาญา
		โดยสรุป ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 (1) (2)
และมาตรา 276, 277, 282, 283 และ 284 ประเทศไทยได้กำ�หนดให้ผู้
หญิงสามารถยุติการตั้งครรภ์โดยแพทย์ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
1. การตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทางกายของผู้หญิง
2. การตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทางใจของผู้หญิง
3. ทารกในครรภ์มีความพิการรุนแรง
4. การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา
5. การตั้งครรภ์ในเด็กหญิงที่อายุไม่เกิน 15 ปี
6. การตัง้ ครรภ์มาจากเหตุลอ่ ลวง บังคับ หรือข่มขู่ เพือ่ ทำ�อนาจาร
สนองความใคร่ (ดูข้อบังคับแพทยสภาในภาคผนวก 1)
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3.2 วิธีการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถช่วยให้การยุติการตั้งครรภ์เป็นไป
อย่างปลอดภัยมากขึ้น โดยองค์การอนามัยโลก ได้กำ�หนดให้การยุติ
8
การตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทำ�ได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้
1) การดูดเนือ้ รกจากโพรงมดลูก (Manual Vacuum Aspiration: MVA)
      วิธีการนี้สามารถทำ�ได้จนถึงอายุครรภ์ประมาณ 10-12 สัปดาห์
อุปกรณ์ที่ใช้งานดังกล่าว มีลักษณะเป็นหลอดพลาสติกขนาดต่างๆ
ประกอบคู่กับกระบอกดูดสูญญากาศ เมื่อแพทย์สอดหลอดพลาสติก
เข้าไปในโพรงมดลูก สามารถดูดชิ้นเนื้อออกจากโพรงมดลูกได้ ซึ่ง
สามารถทำ�ให้เกิดการแท้งสมบูรณ์ได้เกือบร้อยละ 100
ในประเทศไทยมีความพยายามทีย่ กเลิกวิธยี ตุ กิ ารตัง้ ครรภ์ดว้ ยการ
ขูดมดลูก ( D&C: Dilatation and Curettage หรือ การใช้อุปกรณ์ทาง
การแพทย์เพื่อนำ�เอาเนื้อเยื่อของมดลูกออกมา ) และแทนที่ด้วยวิธี
การดูดเนื้อรกจากโพรงมดลูก (MVA) โดยกระทรวงสาธารณสุข และ
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้การจัดอบรมสูตินรีแพทย์
ให้มีทักษะในการใช้ MVA อย่างกว้างขวาง ปัจจุบันสถานพยาบาลทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ไม่เกิน 12
สัปดาห์ จะใช้วิธีการนี้ในการยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งสามารถให้บริการได้
โดยไม่ต้องมีการพักค้างคืน
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2) การใช้ยายุติการตั้งครรภ์
ยาที่ใช้ในการยุติการตั้งครรภ์ ที่ใช้กันในปัจจุบันและได้รับการ
ยอมรับโดยองค์การอนามัยโลก คือ Mifepristone (หรือที่รู้จักกันในชื่อ
RU486) และ Misoprostol ( หรือที่รู้จักกันในชื่อการค้า Cytotec )
ในประเทศไทย สำ � นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข ยังไม่มีการขึ้นทะเบียน Mifepristone ส่วน Misoprostol
เป็นยาควบคุมพิเศษ ที่ให้แพทย์เป็นผู้สั่งและผู้บริหารการใช้ยาเท่านั้น
วิธีการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
2.1 การใช้ยา Mifepristone (RU486) ร่วมกับ Misoprostol ใน
ช่วงอายุครรภ์ก่อน 9 สัปดาห์ ซึ่งมีอัตราการแท้งสมบูรณ์ได้มากกว่า
ร้อยละ 95 ประเทศไทยได้มีการนำ�วิธีการใช้ยาร่วมนี้ มาให้บริการ
นำ�ร่องในโรงพยาบาล เพือ่ กำ�หนดแนวทางในการให้บริการทีเ่ หมาะสม
9
มาตั ้ ง แต่ ปี 2554 ซึ ่ ง ผลในเบื ้ อ งต้ น พบว่ า   ร้
อ ยละ 93.3 เป็ น การ
ทำ�แท้งสมบูรณ์ โดยไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรง ทั้งนี้พบว่า ร้อยละ
97.0 ของผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด
(ดูรายงานผลการศึกษา ในภาคผนวก 2)
2.2 การใช้ยา Misoprostol เพียงอย่างเดียว ในกรณีทอ่ี ายุครรภ์
อยูใ่ นช่วง 12-20 สัปดาห์ สามารถทำ�ให้เกิดการแท้งสมบูรณ์ได้มากกว่า
ร้อยละ 80 ขึ้นไป วิธีการนี้มีข้อกำ�หนดให้ใช้ในโรงพยาบาลสำ�หรับสตรี
ตั้งครรภ์ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น   
ด้วยเหตุที่ยายุติการตั้งครรภ์ทั้งสองชนิด ซื้อหาได้ค่อนข้างยาก
ในประเทศไทย แต่ความต้องการกลับมีมาก เนื่องจากข้อจำ�กัดของ
ระบบบริการที่เป็นมิตรและเข้าถึงได้สำ�หรับผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้อง

8    จากเอกสารแผ่นพับ “การยุติการตั้งครรภ์ (การทำ�แท้ง)” โดย คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพสตรี ราชวิทยาลัย  สูตินรีแพทย์                        
แห่งประเทศไทย 2553

9  เรียบเรียงจาก “สิทธิของการทำ�แท้ง” โดยผศ.ดร. ธนพันธ์ ชูบุญ จาก http://gotoknow.org/blog/writen-by-drpae/149602
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ไม่พร้อมที่เลือกยุติการตั้งครรภ์ ทำ�ให้ยาทั้งสองขนิดกลับเข้าไปอยู่ใน
ตลาดมืด มีการขายกันในอินเตอร์เน็ตอย่างกว้างขวางโดยมีความเสี่ยง
ว่ายาที่สั่งซื้อนั้นเป็นยาจริงหรือยาปลอม และขนาดของยา (dosage)
สอดคล้องกับอายุครรภ์หรือไม่ และสามารถทำ�ให้เกิดการแท้งอย่าง
สมบูรณ์ได้หรือไม่10  
นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกได้มีข้อแนะนำ�ให้มีการปรึกษาหลัง
ยุติการตั้งครรภ์ (Post abortion counseling) เพื่อการดูแลตัวเองและ
ป้องกันการท้องไม่พร้อมในอนาคต ทั้งนี้ การปรึกษาควรครอบคลุม
ถึงข้อแนะนำ�ในการดูแลตนเอง การสังเกตุอาการที่ต้องพบแพทย์ และ
การคุมกำ�เนิดทันที เพือ่ ป้องกันการท้องไม่พร้อมในอนาคต
(ดูการปรึกษาหลังยุติการตั้งครรภ์และการดูแล ในภาคผนวก 3)
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4. การดูแลเมื่อตัดสินใจท้องต่อ

“บ้านพักรอคลอด” อีกทางเลือกหนึ่ง เมื่อเกิดวิกฤตท้องไม่พร้อม

เมื่อผู้หญิงประสบปัญหาท้องไม่พร้อม และตัดสินใจท้องต่อ ผู้
ประสบปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่   มีความรู้สึกกดดัน จากการต้องรับ
ผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของตนเองตามลำ�พัง ในสภาวะที่ช่วยเหลือ
ตนเองได้นอ้ ยเนือ่ งจากการตัง้ ครรภ์   ต้องต่อสูก้ บั ความรูส้ กึ ของตนเอง
อย่างโดดเดี่ยวทั้งทางร่างกายและจิตใจ จากการไม่ได้รับการยอมรับ
จาก ครอบครัว  หรือ ชุมชน ของตนเอง รวมถึง จากการ ถูก สังคม
คาดหวังว่า เมื่อคลอดแล้วผู้หญิงที่ประสบปัญหาจะต้อง ไม่ทอดทิ้ง
ลูก ที่เกิดออกมาแต่จะเป็นแม่ผู้รับผิดชอบดูแลให้เด็กเติบโตอย่างมี
คุณภาพซึ่ง อาจเป็นความคาดหวังที่เกินกว่าความสามารถของผู้หญิง
ที่จะสามารถทำ�ได้อย่างมีคุณภาพเพียงลำ�พัง ในขณะที่ “ผู้ชาย” ที่เป็น
ผู้ร่วมก่อปัญหากลับไม่ถูกถามถึง ไม่ถูกตีตรา ไม่ถูกต่อว่าจากสังคม
และสามารถดำ�รงอยู่ในสังคม โดยไม่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น
การทีผ่ หู้ ญิงท้องไม่พร้อมทีต่ ดั สินใจท้องต่อ และตัดสินใจเข้าสูร่ ะบบ
บริการของบ้านพักรอคลอด ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ประสบปัญหา
ได้ มีโอกาสบทวนค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นบทเรียน ในการ
ดำ�เนินชีวิตในอนาคต ได้มีโอกาสประเมินอย่างเป็นจริง ถึงปัจจัยที่จะ
ให้เด็กเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ เช่น ประเมินศักยภาพของตนเอง
ในการเลี้ยงดูลูก ประเมินความพร้อมในการทำ�หน้าที่แม่เลี้ยงเดี่ยว  
ประเมินความพร้อมและการยอมรับของครอบครัวและชุมชน ที่มีต่อ
ลูกของผู้ที่ประสบปัญหา ผ่านการให้คำ�ปรึกษา ทั้งก่อนคลอด และ
หลังคลอด

10 ปไซต์ http://www.womenonweb.org/ มีแง่มุมความรู้ต่างๆ ที่รอบด้านและเชื่อถือได้ในเรื่องการยุติการตั้งครรภ์โดยใช้ยา มีการแปล                                 
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54 แนะนำ�เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
ผู้ที่ให้คำ�ปรึกษา ใช้เทคนิคการให้คำ�ปรึกษาทางเลือก ในการให้
คำ�ปรึกษา โดยมีประเด็น ทีต่ อ้ งคำ�นึงถึง คือ ความทันท่วงที ต่อปัญหา
และภาวะอารมณ์ ของผู้ที่ประสบปัญหา ให้หลุดพ้นจากภาวะสับสน
และการลงโทษตนเองจากเรื่องที่เกิดขึ้น
นอกจากการให้ค�ำ ปรึกษา แล้วกิจกรรมระหว่างทีผ่ ปู้ ระสบปัญหา
ได้เข้าร่วมระหว่างทีพ่ กั ในบ้านพัก เป็นสิง่ สำ�คัญ เพราะ กิจกรรมจะช่วย
เสริมคุณค่าในตัวเองของผู้ที่ประสบปัญหา ช่วยให้ผู้ประสบปัญหาบาง
คนค้นพบศักยภาพในตนเองที่จะช่วยให้สามารถดำ�เนินชีวิต หลังออก
จากบ้านพักได้ดขี น้ึ หรือเป็นการบำ�บัดพฤติกรรม ของผูท้ ป่ี ระสบปัญหา
ด้วย
จึงอาจกล่าวได้วา่ การจัดบริการของบ้านพักรอคลอด สภาพแวดล้อม
และกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ รวมทั้งบุคลากรที่มีทัศนคติที่เข้าใจ
ต่อปัญหา ถือเป็นปัจจัยที่สำ�คัญที่บ้านพักรอคลอด ต้องเตรียมบริการ
เหล่านี้ให้พร้อม รวมถึงพัฒนาบริการที่มีอยู่แล้ว เพื่อเป็นทางเลือกใน
การช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อมได้อย่างแท้จริง โดยไม่ซ้ำ�เติมวิกฤต
ให้แย่ลงไปอีก
		บันทึกประสบการณ์ชีวิต วัย 15 ...มีบทบาทเป็นนักเรียนและ
เป็นแม่11กรณีตวั อย่างของ “บ้านพักฉุกเฉิน” เป็นบ้านพักรอคลอดแห่งหนึง่
นั่นคือ ทางเลือกหนึ่งของผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อมที่
ตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อไป บ้านพักฉุกเฉินดำ�เนินกิจกรรมมานานกว่า 30
ปี และ    มีบริการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อนทั้งในด้านการ
ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรง   การล่วงละเมิดทางเพศและท้องไม่พร้อม
โดยให้การดูแลทั้งทางด้านกายและใจ เพื่อเสริมศักยภาพของผู้ประสบ
ปัญหาอย่างรอบด้าน
11 ณท์ วรสุข.2554.บทความ “หนึ่งทางเลือกที่พักพิงของผู้หญิงและเด็ก” บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์        
   กรวิ
   พระเจ้าวรวงค์เธอ พระเจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
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น้องเก๋ (นามสมมุติ) เป็นลูกสาวคนเล็กในจำ�นวนพี่น้องทั้งหมด
3 คน เนื่องจากพ่อแม่ของน้องเก๋แยกทางกันตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์น้องเก๋
ได้เพียง 7 เดือน พีช่ ายทัง้ สองคนจึงอาศัยอยูก่ บั พ่อ ส่วนเธออยูใ่ นความ
ดูแลของแม่และพ่อเลี้ยงซึ่งรักเธอเหมือนลูก เลี้ยงเธอแบบตามใจ เมื่อ
น้องเก๋อายุได้ราว 11 ปี แม่ให้พี่ชายมารับน้องเก๋ไปอยู่กับพ่อแท้ๆ ซึ่ง
ขณะนั้นพ่อของน้องเก๋ได้แต่งงานมีครอบครัวใหม่ วันหนึ่งน้องเก๋อยู่
บ้านกับพ่อตามลำ�พัง และถูกพ่อแท้ๆข่มขืนเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น
ยังคงกระทำ�ซ้ำ�อีกอย่างต่อเนื่องถึง 17 ครั้ง น้องเก๋ไม่กล้าเล่าให้ใครฟัง
แต่ต่อมาแม่ทราบเรื่อง จึงพาไปแจ้งความ ศาลตัดสินจำ�คุกพ่อของเธอ
100 ปี และลดโทษเหลือเพียง 54 ปี ซึ่งแม้ว่าน้องเก๋จะรู้สึกโล่งใจที่พ่อ
ไม่สามารถออกมาทำ�ร้ายเธอได้อีก แต่เธอก็รู้สึกเสียใจที่มีส่วนทำ�ให้
พ่อต้องถูกจำ�คุก
หลังจากนั้น น้องเก๋ถูกส่งตัวไปอยู่ในความดูแลของญาติ ด้วย
ความเยาว์และขาดผู้ดูแลอย่างจริงจัง เธอจึงมีความสัมพันธ์กับญาติที่
ดูแลโดยไม่ได้ป้องกัน ตั้งครรภ์ได้ประมาณ 5 เดือน แม่รู้เรื่องและให้
น้องเก๋ไปทำ�แท้ง แต่คลินิกไม่ทำ�ให้ จนเมื่อคลอด โรงพยาบาลแนะนำ�
ให้มาพักที่บ้านพักฉุกเฉิน เธอจึงตัดสินใจให้แม่พาเข้ามาพักพร้อมกับ
บุตรที่เพิ่งคลอด
ในกรณีน้องเก๋ สิ่งที่บ้านพักฉุกเฉินต้องคำ�นึงถึง คือ ควรมีการจัด
บริการให้คำ�ปรึกษาเพื่อให้ผู้ประสบปัญหาไม่โทษตัวเอง เรื่องพ่อ รวม
ถึงการบำ�บัดทางด้านอารมณ์และจิตใจ เช่นวิธีการใช้ศิลปะบำ�บัด (Art
Therapy)  การประเมินสภาพจิตใจเป็นระยะๆ ปรับระบบวิธคี ดิ ทัศนคติ
เชิงบวกเรื่องเพศวิถี รวมถึงการเสริมพลังตัวตนของผู้ที่ประสบปัญหา
(Self-esteem)
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นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมจัดอบรมเสริมทักษะชีวิตและเพิ่มเติม
องค์ความรู้ต่างๆ ที่จำ�เป็นสำ�หรับการเป็นแม่ในอนาคต เช่น หลักสูตร
“มารดาและทารก” ฝึกทักษะการดูแลเด็กทารกด้วยตนเอง การวางแผน
ครอบครัว เป็นต้น รวมทั้งการสร้างความเข้าใจต่อสิทธิเด็กและผู้หญิง
สิทธิในเนื้อตัวร่างกาย รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาการบำ�บัดครอบครัว
(Family Therapy) การจัดกลุ่มสนับสนุน (Group Support) ในระดับ
ครอบครัว ในกรณีผู้หญิงตั้งครรภ์เป็นเด็ก รวมถึงการสนับสนุนทาง
ด้านการศึกษาต่อทั้งในระบบการศึกษาภาคบังคับหรือระบบการศึกษา
นอกโรงเรียน
สำ�หรับผูห้ ญิงทีป่ ระสบปัญหาอยูใ่ นช่วงวัยทำ�งาน ควรมีการส่งเสริม
และฝึกทักษะด้านอาชีพทีห่ ลากหลาย การดำ�เนินงานนีถ้ อื เป็นการบำ�บัด
ฟื้นฟู และเยียวยา รวมถึงอาจเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพได้
อีกทางหนึ่งในอนาคต เมื่อถึงเวลาที่ผู้หญิงท้องไม่พร้อม มีจิตใจที่เข้ม
แข็งพอและพร้อมจะกลับคืนสู่สังคมในช่วงเวลาต่อไป
บ้านพักรอคลอด จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในกรณีที่ผู้หญิงตัดสินใจ
ท้องต่อ การให้บริการในส่วนของภาคเอกชนทีเ่ ป็นสมาชิกเครือข่ายสนับสนุน
ทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม มีให้บริการหลายแห่ง อาทิ บ้าน
พระคุณ บ้านสุขฤทัย สหทัยมูลนิธิ ในส่วนทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น มีบริการที่
หลากหลาย ขึน้ อยูก่ บั กลุม่ เป้าหมายเฉพาะ แนวทางการทำ�งาน และการ
สนับสนุนของแหล่งทุน ในการให้บริการที่เหมาะสมกับผู้หญิงที่ประสบ
ปัญหาท้องไม่พร้อม โดยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเข้าใจ สร้าง
ศักยภาพให้ผหู้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อมมีความเข้มแข็ง โดยบุคลากรขององค์กร
มีบทบาทเป็นเพื่อนร่วมทางในการแก้ปัญหาไปด้วยกัน องค์กรสมาชิก
ที่ดำ�เนินงานด้านบ้านพักรอคลอด ส่วนใหญ่ผ่านการอบรมการปรึกษา
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ทางเลือก โดยคำ�นึงถึงสิทธิของผู้หญิงและเด็ก ให้มีโอกาสเลือกเส้น
ทางของตนเองที่เหมาะสมกับเงื่อนไขชีวิตอย่างมีทิศทางต่อไป
(ในกรณีที่ประสงค์จะยก/รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ดูขั้นตอนในภาค
ผนวกที่ 4)

58 แนะนำ�เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
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2. เพือ่ เสริมสร้างครอบครัวให้ความเข้มแข็ง อบอุน่ และมี คุณภาพ
โดยเฉพาะการเกิดทุกรายต้องเป็นทีป่ รารถนา ปลอดภัย และ
มีคุณภาพ

1. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2553-2557) กระทรวงสาธารณสุข
12

ยุทธศาสตร์นี้ได้กล่าวถึงนโยบายงานอนามัยเจริญพันธุ์ในภาพรวม
โดยมีสาระสำ�คัญหลักๆ คือการส่งเสริมคุณภาพของการเกิดทุกราย
ให้เป็นที่ปรารถนา ปลอดภัย และมีคุณภาพ การส่งเสริมให้คนทุกเพศ
ทุกวัยมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี ซึ่งจะเกิดผลในการนำ�ไปสู่ประชากร
ที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยประสบ
ความสำ�เร็จในการลดอัตราการเพิ่มของประชากร ทำ�ให้จำ�นวนเด็กเกิด
ในแต่ละปีมีแนวโน้มลดน้อยลง ยุทธศาสตร์นี้ให้ความสำ�คัญกับการ
พัฒนาประชากรที่เริ่มตั้งแต่การเกิด โดยการเตรียมความพร้อมของ
แม่และพ่อก่อนการตั้งครรภ์ ดูแลครรภ์ ขณะคลอด และหลังคลอดทั้ง
แม่และทารก ทั้งนี้ได้ระบุไว้ว่า การเกิดที่มีคุณภาพ จะต้องเป็นผลมา
จากการตั้งครรภ์ของผู้หญิงที่พร้อมและตั้งใจ เพื่อให้การเกิดของเด็ก
รุ่นใหม่ที่มีจำ�นวนน้อยอยู่แล้ว มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์อนามัยการเจริญพันธุ์ มีเป้าประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้คนทุกเพศทุกวัยมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี โดยเฉพาะ
เรื่องสุขภาพทางเพศในกลุ่มวัยรุ่น บนหลักความสมัครใจ เสมอ
ภาค และทั่วถึง
  ดาวน์โหลดได้จาก http://rh.anamai.moph.go.th/all_file/index/rh_policy.pdf
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2.ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
13

ในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ในฐานะเจ้าภาพหลักในการดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้บรู ณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง จัดตัง้ คณะทำ�งานเพือ่ ขับเคลือ่ นการทำ�งานและ
จัดทำ�ยุทธศาสตร์เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนทีต่ ง้ั ครรภ์
ไม่พร้อม โดยยุทธศาสตร์ฯนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนทีต่ ง้ั
ครรภ์ไม่พร้อมในระดับชาติระดับจังหวัด และระดับชุมชน
2) ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือ
บำ�บัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมแม่วัยเยาว์บุคคล
และครอบครัว ให้สามารถดำ�รงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสขุ
3) เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาระบบการช่วยเหลือเด็กและเยาว
ชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและแม่วัยเยาว์ ให้มีรูปแบบเป็นเอกภาพ
ที่ชัดเจน ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
4) เพื่อเป็นแนวทางในการรณรงค์ร่วมกับภาคีเครือข่ายให้สังคม
เกิดความตระหนักและร่วมกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่ตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อม
  เอกสาร ยุทธศาสตร์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ พ.ศ. 2553
13
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ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์
ไม่พร้อม ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ย่อย 6 ด้าน คือ
1) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
2) ยุทธศาสตร์ด้านการช่วยเหลือและบำ�บัดฟื้นฟู
3) ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมบทบาทและองค์ความรู้แก่
กลุ่มผู้นำ�ทางความคิดของเด็กและเยาวชน
4) ยุทธศาสตร์การขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ
5) ยุทธศาสตร์ด้านการผลักดันนโยบาย
6) ยุทธศาสตร์ด้านการสำ�รวจข้อมูล การพัฒนาระบบงาน และการ
ติดตามผล
มีความพยายามให้ยุทธศาสตร์นี้เป็นแนวทาง  เพื่อผลักดันให้
มีการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ให้มีระบบการป้อง
กันช่วยเหลือ และรณรงค์ร่วมกันที่มีเอกภาพและมีความชัดเจนของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การที่ยุทธศาสตร์ฯ มีการ
พัฒนาและกำ�กับภายใต้หน่วยงานที่ดูแลด้านการคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ทำ�ให้ตอ้ งมุง่ ไปทีก่ ลุม่ เป้าหมายเยาวชนทีอ่ ายุไม่ถงึ 20 ปีบริบรู ณ์
ซึง่ ทำ�ให้อาจละเลยผูห้ ญิงในกลุม่ อายุอน่ื ๆ ทีป่ ระสบปัญหาท้องไม่พร้อม
เช่นเดียวกัน

3. นโยบาย OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

จากสภาพปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีที่มีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้นทุกปี  ดังจะเห็นได้ จากสถิติจำ�นวนผู้มารับบริการในศูนย์พึ่งได้
ของโรงพยาบาลในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ สำ � นั ก บริ ห ารการ
สาธารณสุข สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รวบรวมไว้ ตั้งแต่
ปี 2547 - ปัจจุบัน  พบว่า ในปี 2547  มีจำ�นวนผู้มารับบริการ		
ทัง้ หมด 6,951  ราย (เฉลีย่ 19  ราย/วัน)
ปี 2548 จำ�นวน 11,542 ราย (เฉลี่ย 32 ราย/วัน)
ปี 2549 จำ�นวน 15,882 ราย (เฉลี่ย 43 ราย/วัน)  
ปี 2550 จำ�นวน 19,067 ราย (เฉลี่ย 52 ราย/วัน)
ปี 2551 จำ�นวน 26,631 ราย (เฉลี่ย 73 ราย/วัน)
ปี 2552 จำ�นวน 23,511 คน (เฉลี่ย 64 ราย/วัน) และล่าสุดใน
ปี 2553   มีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด  จำ�นวน 25,767 ราย (เฉลี่ย
70 ราย/วัน) หรือชั่วโมงละ 3 ราย โดยเป็นเด็ก 51.24 % (13,190 ราย)
และสตรี    48.76 % (12,554 ราย) ผลกระทบของปัญหาความรุนแรง
นอกจากเด็กและสตรีจะได้รับบาดเจ็บ และพิการทางร่างกายแล้ว ทาง
ด้านจิตใจยังก่อให้เกิดปัญหาโรคจิต โรคประสาท ความวิตกกังวล ซึม
เศร้า รวมทั้งปัญหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ และปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นต้น ซึ่งหากปัญหา
รุนแรงมากจนสภาพจิตใจไม่สามารถทนทานได้ อาจนำ�ไปสู่การการฆ่า
ตัวตายได้
เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและปัญหา
การตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมดังกล่าว ในปี 2556 รัฐบาลได้มนี โยบายและข้อสัง่
การให้มกี ารจัดระบบบริการแบบบูรณาการ เพือ่ ช่วยเหลือกลุม่ เป้าหมาย
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ภายใต้ชื่อ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดย
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มีประเด็นปัญหาที่ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมต้องดูแล 4 ประเด็น
ได้แก่
1) การกระทำ�ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี (รวมถึงผูส้ งู อายุ และผูด้ อ้ ยโอกาส)
2) การกระทำ�รุนแรงทางเพศ (รวมถึงปัญหาท้องไม่พร้อม/คุณแม่วยั ใส)
3) การใช้แรงงานเด็ก
4) การค้ามนุษย์  และได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์การให้บริการของ OSCC
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ว่าจะต้องมีจุดรับแจ้งเหตุที่เข้าถึงได้ง่าย มีระบบ
การประสานแจ้งเหตุ การตรวจสอบ และคัดแยกระบุปัญหา การส่งต่อ
การติดตามประเมินผล และการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุต่อไป
สำ�หรับการดำ�เนินการดังกล่าวได้มอบหมายให้กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ
และมีหน่วยงานร่วมดำ�เนินการ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
แรงงาน กระทรวงศึกษาธิการสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร และหน่วยงานภาคเอกชน   โดยกำ�หนดให้
หน่วยงานหลัก 4 หน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละประเด็นปัญหา ได้แก่
กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม กระทรวง
แรงงาน รับผิดชอบปัญหาการใช้แรงงานเด็ก สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
รับผิดชอบปัญหาการค้ามนุษย์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้
สูงอายุ และคนพิการ ส่วนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงาน
รับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือตามบทบาทหน้าที่และศักยภาพใน
การให้บริการ และมอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร
พัฒนาระบบสารสนเทศสำ�หรับช่วยเหลือ 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก ตั้งแต่
แนวทางการรับแจ้งเหตุ การช่วยเหลือ การส่งต่อและการติดตาม
ประเมินผล โดยมีช่องทางการรับแจ้งเหตุ 4 ช่องทางได้แก่ การwalk in
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เข้ามาขอรับบริการโดยตรง การใช้โทรศัพท์ ผ่าน call center หมายเลข
1300   การขอรับบริการผ่านทางเว็บไซต์ ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม
(OSCC) และการขอรับบริการผ่านทาง Mobile Application  
(ดูขั้นตอนการดำ�เนินงานกรณีการให้ความช่วยเหลือกรณีท้องไม่พร้อม
ในภาคผนวกที่ 5)
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ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าในโลกนี้มีผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมจำ�นวน
เท่าไร การตัดสินใจของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม มีทั้งท้องต่อ และยุติการ
ตั้งครรภ์ ระดับนานาชาติให้ความสนใจไปที่ผลพวงจากการยุติการตั้ง
ครรภ์ไม่ปลอดภัยที่ทำ�ให้ผู้หญิงต้องติดเชื้อและตาย รายงานล่าสุดของ
องค์การอนามัยโลกในปี 2555 ระบุวา่ มีการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทไ่ี ม่ปลอดภัย
เกิดขึน้ กับผูห้ ญิง 22 ล้านคน ส่งผลให้เกิดการตายของผูห้ ญิงราว 47,000 คน
และการพิการถึง 5 ล้านคนต่อปี   ทั้งนี้พบว่า กว่าครึ่งของการยุติการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือราว 10.5 ล้านคน เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย
และประมาณหนึง่ ในสามเกิดขึน้ ในเอเชียใต้  โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2546-2551
ปัญหาการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้น โดยยังอยู่ที่อัตรา 14 ต่อ 1,000 คน
14

15

ประเด็นเรื่องการยุติการตั้งครรภ์   เป็นประเด็นสำ�คัญที่ยังเป็น
ข้อถกเถียงในทางจริยธรรมว่าทำ�ได้หรือไม่ (Ethical dilemma) แนวความ
คิดเรื่องการทำ�แท้งมีมากมายหลายทฤษฎี ตั้งแต่ไม่ยอมเลยไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ไปจนถึงอีกสุดขั้วหนึ่ง คือทำ�ได้เมื่อผู้หญิงต้องการ
โดยที่มีแนวความคิดอีกมากมายหลายสำ�นักที่อยู่ระหว่างทั้งสองขั้วนี้
อย่างไรก็ตามพอจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือกลุ่มที่สนับสนุนให้ผู้
หญิงเลือกเองหรือ Pro-choice และกลุ่มที่สนับสนุนสิทธิในการมีชีวิต
ของตัวอ่อนหรือ Pro-life
16

• กลุม่ Pro-life เป็นกลุม่ ทีม่ แี นวคิดต่อต้านการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ เนือ่ ง
จากเห็นว่าชีวิตของตัวอ่อนหรือทารกมีคุณค่าเทียบเท่ากับเป็น
บุคคลอีกผูห้ นึง่ หรือทีเ่ รียกกันว่ามีสถานะเป็นบุคคล (personhood)
  จาก Safe abortion: technical and policy guidance for health systems, second edition.  WHO, 2012
15
  เข้าถึงได้จาก http://www.asap-asia.org
16
  ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย ภาควิชาสูตศิ าสตร์-นรีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, สืบค้นได้จาก http://hpc5.anamai.moph.
  go.th/download/file_pdf/teenupcare/Putthatad.pdf
14
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ดังนัน้ จึงมีสทิ ธิทจ่ี ะมีชวี ติ (right to life) และใครจะละเมิดมิได้ องค์กร
ที่สนับสนุนแนวคิด Pro-life อย่างเข้มแข็งชัดเจนที่สุด  คือคริสต์
ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก มีแนวความคิดว่าชีวิตที่เกิดมา เป็น
ไปตามแผนการของพระเจ้าและมีความศักดิส์ ทิ ธิ(์ sanctity of life)
มนุษย์ไม่อาจไปละเมิดได้ ในปี ค.ศ.1968 สมเด็จพระสันตปา
ปา พอลที่ 6 ได้ออกสาส์นพระสันตปปา (papal encyclical)
ชื่อ Humanae Vitae  ซึ่งเป็นสาส์นที่มีความสำ�คัญมาก แสดง
จุดยืนทางปรัชญาอย่างชัดเจนว่า  ห้ามยุติการตั้งครรภ์อย่างเด็ด
ขาดและยังห้ามเรื่องการคุมกำ�เนิดทุกวิธี ยกเว้นการงดร่วมเพศ
บางเวลา (periodic abstinence) เนือ่ งจากคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก
มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก จุดยืนของทางสำ�นักวาติกันในเรื่อง
นี้จึงมีผลกระทบอย่างกว้างขวางไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในคู่สมรสที่ต้องการคุมกำ�เนิดหรือยุติการตั้งครรภ์ ศาสนาอื่นๆ
ก็เช่นเดียวกันมีแนวคิดที่จะสนับสนุนการมีชีวิตของทารกแทบ
ทัง้ หมด อาจมีขอ้ แตกต่างปลีกย่อยอยูบ่ า้ ง ใน ศาสนาพุทธถือว่าการ
ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ เป็นบาปละเมิดศีลข้อแรกของศีลห้า  แนวความคิด
เรือ่ ง Pro-life จึงมีความเข้มข้นมากในกลุม่ ประเทศละตินอเมริกา
ที่นับถือคริสตศาสนาโรมันคาทอลิกและในกลุ่มประเทศอาหรับ
และเอเชียที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ
• กลุม่ Pro-choice มีแนวคิดว่าผูห้ ญิงมีสทิ ธิในร่างกายตัวเอง ซึง่
เป็นสิทธิขน้ั พืน้ ฐานของมนุษย์ (basic human right) ดังนัน้ ผูห้ ญิง
มีสิทธิที่จะกำ�หนดว่าจะให้การตั้งครรภ์ดำ�เนินต่อหรือสิ้นสุดลง
ก็ได้ การบังคับให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ต่อโดยฝืนความต้องการถือว่า
เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ มนุ ษยชน แนวความคิ ด นี ้ เ ริ ่ มพั ฒ นามา
พร้ อ ม ๆ กั บแนวคิ ด เรื ่ อ งสุ ข ภาพมนุ ษย์ มี ค วามสั มพั น ธ์ ก ั บ
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สิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรมในสังคม การขูเ่ ข็ญบังคับ (coercion)
การเลือกปฏิบัติ (double standard, prejudice) และการไม่ให้
โอกาสเข้าถึงบริการทางแพทย์ถอื ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และมีผลกระทบทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งแนวความคิด
ในเรือ่ งสิทธิมนุษยชนนัน้ แท้จริงมีอยูใ่ นแทบทุกศาสนาซึง่ มากน้อย
แล้วแต่จะมีการตีความ แต่เห็นชัดเป็นรูปธรรม ภายหลังการปฏิวตั ิ
ในประเทศฝรั่งเศสและคำ�ประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา
จนกระทั่งถึงปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights) ขององค์การสหประชาชาติ
พ.ศ. 2491  กลุ่ม Pro-choice เห็นว่าตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์
ไม่นา่ จะมีสภาวะเป็นบุคคล เพราะยังไม่มเี งือ่ นไขของความเป็นบุคคล
อย่างครบถ้วน ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถดำ�รงชีวิตอยู่ได้อย่าง
อิสระนอกครรภ์มารดา ดังนั้นการยุติการตั้งครรภ์จึงไม่ถือเป็น
การ ฆาตกรรม ตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์ยังไม่มีสิทธิใด ๆ ที่จะ
เรียกร้องหรือ ลบล้างสิทธิของหญิงทีต่ ง้ั ครรภ์ได้ แต่ถงึ แม้จะถือว่าตัว
อ่อนหรือทารกในครรภ์เป็นบุคคลสมบูรณ์กย็ งั ไม่มสี ทิ ธิเทียบเท่าสิทธิ
ของผู้หญิงที่เป็นเจ้าของร่างกาย
องค์การอนามัยโลกได้มีข้อเสนอแนะต่อนานาประเทศให้ออก
กฎหมายและนโยบายที่ปกป้องสุขภาพและสิทธิของผู้หญิงเป็นสำ�คัญ
และควรปรับเปลีย่ น ถอดถอน และกำ�จัดแนวปฎิบตั ิ นโยบาย การดำ�เนิน
งานใดๆ ที่ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยอย่าง
ทันการ รวมทั้งสร้างและพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลและบริการคุมกำ�เนิด
ที่มีคุณภาพ โดยให้ความสำ�คัญกับกลุ่มวัยรุ่น สตรียากจน ผู้ที่ถูกข่มขืน
หรือกระทำ�ความรุนแรง และผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี
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อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้าน
กฎหมายของประเทศนั้นๆ ว่ามีข้อกำ�หนดหรือเกณฑ์อย่างไรในการ
ที่ผู้หญิงสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ตามกฎหมาย โดยทั่วไป เกณฑ์ใน
การยุติการตั้งครรภ์มีตั้งแต่เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้หญิง เพื่อเหตุผลทาง
สุขภาพ  อันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์นั้นส่งผลต่อสุขภาพทางกาย และ
ใจของผู้หญิง การตั้งครรภ์อันเนื่องมาจากกรณีข่มขืน ล่วงละเมิดทาง
เพศ เพศสัมพันธ์ร่วมสายเลือดเดียวกัน ปัญหาสุขภาพของตัวอ่อนใน
ครรภ์ รวมทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม และเกณฑ์ที่เปิดกว้างมาก
ที่สุดคือ เมื่อผู้หญิงต้องการ  เกณฑ์ของประเทศต่างๆ ในโลก แสดงดัง
ตารางต่อไปนี้    
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หน้า ๗
เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘

ประเทศไทย การยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมายเป็นไปตามกรณีที่ (1) (2)
(3) และ (4) โดยในกรณีที่ (5) แม้มิได้ระบุไว้ในกฎหมาย แต่ก็สามารถใช้
เกณฑ์ตามข้อ (2) สุขภาพทางใจของผู้หญิงอันเนื่องมาจากตัวอ่อนใน
ครรภ์ผิดปกติได้ตามข้อบังคับแพทยสภา

     The
17
world abortion laws, Center for Reproductive Rights, July 2007.

ตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ฎ) และด้วยความเห็นชอบ
ของสภานายกพิเศษตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำ�กัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำ�ได้ โดยอาศัย
อำ�นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการแพทยสภาออกข้อ
บังคับ ดังต่อไปนี้
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ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบตั เิ กีย่ วกับการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา ๓๐๕
แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจ
จานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา ๓๐๕ แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญานั้นจะกระทำ�ได้เมื่อหญิงมีครรภ์นั้นยินยอม
ข้อ ๔ แพทย์ผกู้ ระทำ�การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทางการแพทย์ตามข้อบังคับ
นี้ ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมาย
ข้อ ๕ การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา ๓๐๕ (๑)แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญาให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) เป็นกรณีทจ่ี �ำ เป็นต้องกระทำ� เนือ่ งจากปัญหาสุขภาพทางกาย
ของหญิงมีครรภ์ หรือ
(๒) เป็นกรณีที่จำ�เป็นต้องกระทำ�  เนื่องจากปัญหาสุขภาพทำ�จิต
ของหญิงมีครรภ์ ซึง่ จะต้องได้รบั การรับรองหรือเห็นชอบจากผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรมที่มิใช่ผู้กระทำ�การยุติการตั้งครรภ์ อย่างน้อยหนึ่งคน
ในกรณีที่หญิงนั้นมีความเครียดอย่างรุนแรง เนื่องจากพบว่าทารกใน
ครรภ์มีหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะมีความพิการอย่างรุนแรง หรือเป็นหรือ
มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคพันธุกรรมอย่างรุนแรง เมื่อหญิงนั้นได้รับ
การตรวจวินจิ ฉัยและการปรึกษาแนะนำ�ทางพันธุศาสตร์ (genetic counseling)
และมีการลงนามรับรอง
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หน้า ๘
เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘
ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใช่ผู้
กระทำ�การยุติการตั้งครรภ์อย่างน้อยหนึ่งคนให้ถือว่าหญิงมีครรภ์นั้นมี
ปัญหาสุขภาพจิตตาม (๒)
ทัง้ นี้ ต้องมีขอ้ บ่งชีท้ างการแพทย์ทช่ี ดั เจนว่าหญิงนัน้ มีปญ
ั หาสุขภาพ
ทางกายหรือทางจิตและต้องมีการบันทึกการตรวจและวินิจฉัยโรคไว้ใน
เวชระเบียนเพื่อเป็นหลักฐาน
ข้อ ๖ การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา ๓๐๕ (๒)
แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญานั้ น ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานหรื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น
ควรเชื่อได้ว่า หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทำ�ความผิดอาญา ตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๕ (๒) แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ข้อ ๗ การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามข้อ ๕ และข้อ ๖
ต้องกระทำ�ในสถานพยาบาลดังต่อไปนี้
(๑) โรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล ทั้งนี้ โดยสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้ง
ครรภ์ทางการแพทย์ได้ตามความเหมาะสม
(๒) คลินกิ เวชกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล โดยสามารถ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ที่อายุครรภ์ไม่เกินสิบ
สองสัปดาห์
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ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้ง
ครรภ์ ท างการแพทย์ ต ามข้ อ บั ง คั บ นี ้ จะต้ อ งทำ � รายงานเสนอต่ อ
แพทยสภา ตามเงือ่ นไขและระยะเวลาในแบบฟอร์มทีแ่ พทยสภากำ�หนด
ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้กระทำ�การยุติการ
ตั้งครรภ์ทางการแพทย์ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมผู้นั้นประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่รักษามาตรฐาน
ในระดับที่ดีที่สุด
ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการ
ตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามข้อบังคับนี้ให้ถือว่าได้กระทำ�  ตามมาตรา
๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
นายกแพทยสภา
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร การศึกษาเชิงระบบการให้บริการ
มิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอลที่บรรจุในแผงเดียวกัน
เพื่อยุติการตั้งครรภ์
การให้บริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทป่ี ลอดภัยภายใต้กฎหมาย มีความ
สำ�คัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การพัฒนา
วิธีการยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยา (Medical Termination of Pregnancy - MTP) ได้เพิ่มทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ ในระดับต่าง ๆ
ของการให้บริการสุขภาพทีค่ รอบคลุมมากขึน้ การให้ทางเลือกแก่ผหู้ ญิง
ที่จะยุติการตั้งครรภ์เป็นการเพิ่มความพึงพอใจและขณะเดียวกันผู้ให้
บริการบางส่วนก็พบว่าการใช้ยาในการยุติการตั้งครรภ์มีความสะดวก
มากกว่าการใช้เครื่องมือดูดสูญญากาศ (Vacuum Aspiration) นอกจาก
นี้การใช้ MTP ยังช่วยให้เกิดการเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถ
อบรมผู้ให้บริการในระดับต่าง ๆ เพื่อให้บริการในด้านนี้ นอกจากนี้ยัง
มีความจำ�เป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐบาล องค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) ทั้งในและระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์กรในพื้นที่ ที่
ต้องพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดบริการ MTP  
ปัจจุบันตำ�รับยาที่ให้ผลดีที่สุดในการยุติการตั้งครรภ์ในระยะแรก
ที่ไม่เกิน 9 สัปดาห์หรือไม่เกิน 63 วัน  ประกอบด้วยการใช้ยา 2 ชนิด  
ได้แก่  mifepristone 200 mg ต่อมา  24-48 ชัว่ โมงตามด้วย misoprostol
800 µg โดย mifepristone ออกฤทธิ์เป็น antiprogestin ซึ่งจะไปยับยั้ง
การออกฤทธิ์ของ progesterone มีผลทำ�ให้มดลูกเกิดภาวะที่ไม่เหมาะ
ทีจ่ ะให้มกี ารตัง้ ครรภ์ตอ่    ในขณะเดียวกันยาดังกล่าวก็มผี ลทำ�ให้มดลูก
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ไวต่อสาร prostaglandins อีกทั้งยังช่วยให้ปากมดลูกอ่อนตัวและขยาย
ตัว เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้การขับก้อนเนือ้ เยือ่ จากโพรงมดลูก
เป็นไปได้งา่ ยขึน้ Misoprostol เป็น prostaglandin ซึง่ จะออกฤทธิท์ �ำ ให้เกิด
การหดตัวของกล้ามเนื้อมดลูก  ทำ�ให้เกิดการขับก้อนเนื้อเยื่อจากโพรง
มดลูกได้ง่ายขึ้น การยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ mifepristone ตามด้วย
misoprostol นัน้ ในปัจจุบนั ได้รบั การขึน้ ทะเบียนใช้ทว่ั โลกแล้วถึง 47 ประเทศ
สำ�หรับยุติการตั้งครรภ์ในระยะแรก  ในปี ค.ศ.  2005 องค์การอนามัย
โลกที่กรุงเจนีวา ได้บรรจุ mifepristone และ misoprostol สำ�หรับยุติ
การตั้งครรภ์ในระยะแรก ไว้ในบัญชียาที่มีความสำ�คัญ (WHO Model
List of Essential Medicines, 2005)   สำ�หรับประเทศในแถบเอเชียที่
ขึ้นทะเบียนแล้ว  ได้แก่ ประเทศกัมพูชา,  จีน,  อินเดีย, เนปาล  และ
ประเทศเวียดนาม  นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2555 ยาทั้งสองชนิดที่บรรจุ
ในแผงเดียวกันได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนในหลายประเทศในสหภาพ
ยุโรป (European Union-EU) รวมทั้งประเทศสหราชอาณาจักร และ
ประเทศเนเธอร์แลนด์  
เนื่องจากประเด็นเรื่องการยุติการตั้งครรภ์เป็นเรื่องที่มีความ
อ่อนไหวทางด้านสังคม วัฒนธรรม และศาสนา ดัง้ นัน้ การริเริม่ เผยแพร่
ให้มี MTP ใช้จงึ ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และรอบคอบ ในบาง
ประเทศต้องมีความมั่นใจว่าทั้งผู้ให้บริการและชุมชนมีความเข้าใจขอบ
เขตของการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมาย และข้อมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทม่ี อี ยูใ่ นขณะนัน้ ด้วย โดยประเด็นทีม่ คี วามสำ�คัญคือ การให้ความ
มัน่ ใจว่าต้องมีผใู้ ห้บริการทีผ่ า่ นการอบรม รวมทัง้ ผูร้ บั บริการสามารถเข้าถึง
ระบบการส่งต่อ ด้วยระบบบริการสาธารณสุขทีเ่ อือ้ ให้เกิดปัจจัยดังกล่าว
จากเหตุผลที่กล่าวมาจึงมีความจำ�เป็นที่ประเทศไทย ต้องมีการศึกษา  
เรือ่ งระบบการให้บริการ MTP   เพือ่ ประเมินถึงรูปแบบทีด่ ที ส่ี ดุ ในการให้
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บริการในบริบทสำ�หรับสังคมไทย  ภายใต้กฎหมายและข้อกำ�หนดของ
แพทยสภา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษารูปแบบการให้บริการ MTP โดย
เริม่ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ ทีภ่ าควิชาสูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาฯ,คณะแพทย์ศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล,
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขอีก
1 แห่ง  โดยมีระยะเวลาการศึกษา  6 เดือน  ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะ
สมที่สามารถรวบรวมประสบการณ์การให้บริการยุติการตั้งครรภ์ด้วย
ยา โดยผลจากการศึกษาโครงการต้นแบบเพื่อเป็นบทเรียนต่อยอดใน
การขยายโครงการสู่พื้นที่อื่น ๆ
ในปี พ.ศ. 2555 ก่อนการให้บริการ ผู้เชี่ยวชาญจาก CONCEPT
FOUNDATION ร่วมกับคณะทำ�งานฯ ได้จัดการอบรมให้กับทีมผู้
วิจัย ซึ่งประกอบด้วย แพทย์, พยาบาล, ผู้ให้การปรึกษา และนัก
สังคมสงเคราะห์ ใช้เวลา 2 วันเต็มโดยจัดในเดือนมกราคม เนื้อหาการ
อบรมประกอบด้วย มาตรฐานการให้บริการ MTP และ MVA, ทัศนคติ,
การให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาทางเลือก รวมทั้งวิธีการคุมกำ�เนิดหลังยุติการ
ตั้งครรภ์ โครงการได้เริ่มให้บริการ ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา
เนื่องจากขั้นตอนการนำ�ยาเข้าที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน   จากการบันทึก
ผลการเก็บข้อมูลตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ 2555 มี
ผู้หญิงที่เข้าร่วมโครงการ และอายุครรภ์ไม่เกิน 63 วันหรือ 9 สัปดาห์
เข้าร่วมโครงการศึกษากับคลินิกที่ทำ�การศึกษาทั้ง 4 แห่ง จำ�นวนทั้ง
สิ้น 190 ราย โดยในจำ�นวนนี้มี 3 รายที่แท้งไม่ครบ ยืนยันผลโดยการ
ตรวจทางอุลตราซาวด์และได้รับการยุติการตั้งครรภ์โดยใช้วิธีการทาง
หัตถการ   นอกจาก นี้มี 2 รายที่วินิจฉัยโดยอาการและอาการแสดง
พบว่าแท้งไม่ครบ และได้รับการดูดมดลูกภายหลังการใช้ misoprostol
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ไปแล้วประมาณ 3-4 วันทั้ง 2 ราย โดยสรุป ประสิทธิภาพของ MTP ที่
ศึกษาในโครงการนำ�ร่องเท่ากับร้อยละ 97
เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างครอบคลุมรอบด้าน ทั้งในส่วนของ
ระบบบริการ และเป็นการทดสอบการใช้คมู่ อื แนวทางการปฏิบตั สิ �ำ หรับ
ดูแลสตรีก่อน   ระหว่าง และหลังยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย โดย
เนือ้ หาบางส่วนนำ�มาจากประสบการณ์ของผูเ้ ชีย่ วชาญทีด่ แู ลงานในด้าน
นี  ้ ซึง่ คูม่ อื นีก้ �ำ ลังอยูใ่ นระหว่างการพัฒนา เพือ่ ให้เสร็จทัน ทีจ่ ะนำ�มาทดลอง
ใช้ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ในโรงพยาบาลในโครงการทัง้ ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ดังนั้น   ทางสำ�นักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข, คณะทำ�งาน ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทย์ศาสตร์
ศิริราชพยาบาล, คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี WHO/
THAILAND องค์การ PATH และ CONCEPT FOUNDATION จึงเสนอ
ให้มกี ารขยายการศึกษาดังกล่าวออกไปสูโ่ รงพยาบาลมหาวิทยาลัย 2 แห่ง
ได้แก่  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นอกจากนี้โครงการ
ยังได้คัดเลือกโรงพยาบาลระดับจังหวัด 2 แห่งและโรงพยาบาลศูนย์
อีก 1 แห่ง ในสังกัดสำ�นักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติมอีก
ได้แก่  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย และ
โรงพยาบาลประจำ�จังหวัดแพร่และน่าน  

แนวทางการปรึกษาหลังยุติการตั้งครรภ์

18

เป้าหมายหลัก
• เพื่อประเมินความต้องการ/ความรู้สึก และช่วยผู้รับบริการ
คลี่คลายข้อสงสัยและความกังวล
• เพื่อให้ข้อมูลผู้รับบริการเกี่ยวกับการรักษา อาการข้างเคียง
และการดูแลตนเอง
• เพื่อช่วยผู้รับบริการเลือกวิธีการคุมกำ�เนิดที่เหมาะสมกับ
ตนเอง รวมทั้งแนวทางป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์อื่นๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
18

ขั้นตอนการปรึกษา
ประเมินความรู้สึกของผู้รับบริการ ตอบคำ�ถามที่สงสัย และให้
กำ�ลังใจ
ย้ำ�เตือนถึงอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นและโอกาสเกิด รวมทั้ง
อาการเบื้องต้นที่ต้องกลับมาพบแพทย์
ให้ความรู้ในด้านการดูแลตัวเองที่บ้าน และชี้ให้ผู้รับบริการเห็น
ความสำ�คัญของการนัดหมายเพื่อตรวจซ้ำ� 
ให้ข้อมูลเรื่องทางเลือกในการคุมกำ�เนิดเพื่อให้ผู้รับบริการได้
เลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง
ให้ข้อมูลเรื่องโอกาสเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการ
ป้องกัน
ประเมินความต้องการของผู้รับบริการ หรือพิจารณาส่งต่อเพื่อ
รับ บริการด้านอื่นๆ

เรียบเรียงจาก ภาพพลิกใช้ชีวิตอย่างใส่ใจ ก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง แนวทางการสื่อสารกับผู้หญิงหลังยุติการตั้งครรภ์
(Post-abortion Communication) โดยองค์การแพธ และ Counseling for Post abortion Client: A Training Curriculum โดย Engen
derHealth
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คำ�แนะนำ�หลังจากการยุติการตั้งครรภ์

1. อาการข้างเคียง และอาการที่ต้องกลับมาพบแพทย์
ผู้ป่วยจะมีเลือดออกทางช่องคลอด รู้สึกหน้าท้องตึงคล้ายกับเมื่อ
มีประจำ�เดือนนานประมาณ 1 สัปดาห์ และมีอาการอ่อนเพลียปาน
กลาง อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้และจะหายไปเอง ทั้งนี้ ผู้ป่วยอาจรู้สึก
ผ่อนคลายความรู้สึกเครียดจากการท้องไม่พร้อมและได้รับการรักษา
อย่างปลอดภัย แต่ก็จะรู้สึกหดหู่ เศร้าใจเป็นระยะเวลาหนึ่ง (ซึ่งเป็น
ผลจากการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนด้วย) โดยทั่วไปอาการเหล่านี้จะ
ค่อยๆ ดีขึ้นเอง โดยสรุปอาการข้างเคียงและอาการที่ต้องมาพบแพทย์
มีดังต่อไปนี้

1.

2.
3.

1

1.
2.
3.
4.
5.
•
•
6.
7.

1

• ผู้ป่วยจำ�นวนมากที่พบอาการแทรกซ้อนหลังแท้ง (Post Abortion
Syndrome) ควรให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจและหมัน่ สังเกตตนเอง หากพบอาการ
เหล่านั้น ให้กลับมาพบแพทย์ทันที
• ถึงแม้วา่ จะไม่พบอาการผิดปกติแต่อย่างใด ก็ควรย้�ำ ให้มาพบแพทย์
ตามนัดหมายเพื่อติดตามการรักษา
2. การดูแลตัวเองที่บ้าน
แนะนำ�ให้ผป้ ู ว่ ยทีย่ ตุ กิ ารตัง้ ครรภ์ ได้ดแู ลอาการข้างเคียงหลังการรักษาเช่น
หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากๆ
		เริ่มทำ�กิจวัตรประจำ�วันตามปกติ เมื่อรู้สึกสบายดีขึ้นแล้ว
แนะนำ�เรื่องยาที่ได้รับ และย้ำ�ให้กินอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
ควรแนะนำ�ให้เริ่มคุมกำ�เนิดทันทีหลังจากยุติการตั้งครรภ์
• เพราะสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หลังจากไม่มีเลือดออกทางช่อง
คลอดแล้ว
• มีโอกาสท้องได้อีก แม้ว่าประจำ�เดือนยังไม่มา
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3. การคุมกำ�เนิด เพื่อป้องกันท้องไม่พร้อม
ผู้หญิงที่ผ่านการยุติการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ยังไม่ต้องการท้องอีก
ดังนั้นการแนะนำ�วิธีการคุมกำ�เนิดที่เหมาะสมหลังจากยุติการตั้งครรภ์
เป็นหนทางทีด่ ใี นการลดความเสีย่ งต่อการท้องไม่พร้อมในอนาคต  โดย
มีประเด็นที่ต้องพูดคุยต่อไปนี้
• ให้คนไข้ตระหนักว่าหากมีเพศสัมพันธ์ ก็สามารถตั้งครรภ์ได้ใน
เวลา 11 วันหลังจากนี้
• หาวิธีที่เหมาะสมในการคุมกำ�เนิด โดยการ
o พูดคุยวิธีเดิมที่ใช้อยู่ ปัญหาที่พบในการใช้
o หากวิธีเดิมไม่เหมาะ เพราะอาจพลาดได้ ให้พูดคุยทางเลือก
อื่นๆ ที่เหมาะสม
• ควรแนะนำ�ให้ใช้ถุงยางอนามัย เพราะช่วยป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ด้วย
• ควรให้คนไข้รับบริการคุมกำ�เนิดที่สถานพยาบาลนี้ได้เลย หรือ
แนะนำ�รับบริการที่สถานพยาบาลอื่นๆ ใกล้บ้าน

ขั้นตอนการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

19

การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ดำ�เนินการโดยศูนย์อำ�นวยการรับ
เด็กเป็นบุตรบุญธรรม สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2520
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2520 และตามมาตรา 15
แห่งพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 เป็น
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบดำ � เนิ น การและดู แ ลด้ า นการรั บ เด็ ก เป็ น บุ ต ร
บุญธรรมทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งทำ�หน้าที่เป็นสำ�นักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โดยปฏิบัติงานให้เป็น
ไปตามพระราชบัญญัตกิ ารรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533
และตามกฎกระทรวงทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวในส่วน
ภูมิภาคได้แต่งตั้งให้มีคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ประจำ�จังหวัดขึน้ ทุกจังหวัด เพือ่ ทำ�หน้าที่ โดยมีส�ำ นักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นสำ�นักงานเลขานุการ
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การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเป็นการให้บริการด้านสวัสดิการ
เด็ก การดำ�เนินงานให้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจำ�เป็นต้องอาศัยหลัก
ของกฎหมายควบคูก่ บั หลักการทางสังคมสงเคราะห์ ซึง่ กฎหมายทีเ่ กีย่ ว
ข้องได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัตกิ ารรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 พระราชบัญญัตกิ ารรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2543) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตกิ ารรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติ
จดทะเบียนครอบครัว พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร เป็นต้น
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การขอรับเด็ก (ผู้เยาว์)เป็นบุตรบุญธรรม

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามพระราชบัญญัติ
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
คุณสมบัติตามกฎหมายของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1.  ต้องมีอายุไม่ต่ำ�กว่า 25 ปี (นับตั้งแต่วันเกิด ถึงวันที่ยื่นคำ�ร้อง)
2.  ต้องมีอายุมากกว่าเด็กทีจ่ ะรับเป็นบุตรบุญธรรม ไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี
3.  ต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องห้ามเป็นผู้ปกครองเด็กตามมาตรา 1587
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้แก่
• ผูซ้ ง่ึ ศาลสัง่ ว่าเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
• ผู้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลาย
• ผู้ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะปกครองผู้เยาว์ หรือทรัพย์สินของผู้เยาว์
• ผูซ้ ง่ึ มีหรือเคยมีคดีในศาลกับผูเ้ ยาว์ ผูบ้ พุ การีหรือพีน่ อ้ งร่วมบิดา
มารดา หรือร่วมแต่บิดา หรือมารดากับผู้เยาว์
• ผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายได้ทำ�หนังสือระบุชื่อ ห้ามไว้มิให้เป็น
ผู้ปกครอง
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หลักเกณฑ์การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1. ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเป็นคนสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำ�เนา
ในประเทศไทย ซึ่งขอรับเด็กสัญชาติไทยที่บิดามารดา หรือบิดา
หรือมารดาเป็นผู้ให้ความยินยอม หรือเด็กที่ศาลมีคำ�สั่งอนุญาต
แทนการให้ความยินยอมของ บิดามารดา และได้ผา่ นการทดลอง
เลี้ยงดูครบกำ�หนดแล้ว
2. ผูข้ อรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเป็นคนสัญชาติไทย ทีม่ ภี มู ลิ �ำ เนาใน
ประเทศไทย ซึ่งขอรับเด็กสัญชาติไทยที่ได้รับยกเว้นการทดลอง
เลี้ยงดูตามกฎหมาย
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คุณสมบัติทางสังคมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1. เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ ครอบครัวอบอุ่น ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวดี
2. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ
3. ต้องมีฐานะการครองชีพทีม่ น่ั คง มีทรัพย์สนิ และรายได้ทแ่ี น่นอน
ไม่มีหนี้สิน และมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูหรือสนับสนุน
การศึกษาของเด็ก
4. ต้องมีทอ่ี ยูอ่ าศัยเป็นหลักแหล่ง ถูกสุขลักษณะ อยูใ่ นสิง่ แวดล้อม
ที่ดี ไม่อยู่ห่างไกลจากชุมชนมากเกินไป
5. ต้องมีเวลาให้กับเด็กที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรม ให้ความสำ�คัญ
และเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิด
6. ต้องมีเหตุผลในการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่เหมาะสม
ไม่เชื่อถือเรื่องโชคลาง รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมอย่างเปิดเผย
และจริงใจ ไม่ได้รับการคัดค้านจากสมาชิกในครอบครัว ญาติ
พี่น้อง
7. ต้องไม่มีบุตร หรือเด็กในความอุปการะมากเกินไป เพื่อให้บุตร
บุญธรรม ได้รับความรักและการเอาใจใส่อย่างเต็มที่
8. ไม่เคยมีประวัติกระทำ�ความผิดตามกฎหมาย หรือมีพฤติกรรม
ก้าวร้าวรุนแรงต่อบุคคลอื่นหรือประพฤติผิดศีลธรรมและจารีต
ประเพณีอันดีงาม
9. ต้องมีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนให้
บุตรบุญธรรมประพฤติตนเป็นคนดี
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เอกสารประกอบการพิจารณาของฝ่ายผู้ขอและคู่สมรส
1. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือ สำ�เนาบัตรข้าราชการ 		
คนละ 1 ฉบับ
2. สำ�เนาทะเบียนบ้าน คนละ 1 ฉบับ
3. สำ�เนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ หรือสำ�เนาทะเบียนการหย่า หรือ
สำ�เนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล คนละ 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์แสดงว่ามีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ คนละ 1
ฉบับ (ไม่เกิน 6 เดือน)
6. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิว้ เท่านัน้ คนละ 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน)
7. หากผู้ขอมีบุตรอายุไม่ต่ำ�กว่า 15 ปี บุตรต้องมาลงนามยินยอม
ให้บิดามารดารับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต่อหน้าพนักงานเจ้า
หน้าที่ และแนบสำ�เนาบัตรประชาชนของบุตร คนละ 1 ฉบับ
หากบุตรไม่สามารถมาลง นามได้ ให้ผู้ขอรับเด็กทำ�บันทึกระบุ
เหตุผลที่บุตรไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอม และให้บุตร
นั้นทำ�บันทึกแสดงความยินยอมให้บิดามารดา รับเด็กเป็นบุตร
บุญธรรม ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
8. หากคูส่ มรสไม่ขอรับเด็กเป็นบุตรด้วย คูส่ มรสต้องมาลงนามแสดง
ความยินยอมให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมฝ่ายเดียวต่อหน้า
พนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่คู่สมรสไม่อาจให้ความยินยอมไป
จากภูมิลำ�เนาหรือ ถิ่นที่อยู่ และหาตัวไม่พบเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี ต้องมีคำ�สั่งอนุญาตของศาลแทนการให้ความยินยอม
ของคู่สมรสนั้น
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9. กรณีผขู้ อรับเด็ก (มีสญ
ั ชาติไทย ไม่ได้ CITIZEN หรือ GREENCARD)
ทำ�งานและอาศัยอยู่ต่างประเทศให้นำ�สำ�เนาหนังสือเดินทาง
หนังสือ อนุญาตทำ�งาน หนังสือรับรองการทำ�งานและรายได้
และทำ�หนังสือขอความร่วมมือเยี่ยมบ้านในต่างประเทศ  โดย
ต้องระบุสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่อยู่ของตน และ
ยินยอมจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในการติดตามเยี่ยมบ้าน
และติดตามการทดลองเลี้ยงดูเด็ก (กรณีต้องทดลองเลี้ยงดูเด็ก
ตามกฎหมาย) ถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัด และอธิบดีกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ (หลักฐานที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็น
ภาษาไทย โดยแปลอย่างถูกต้อง และได้รับการรับรอง)
10.หากผูข้ อรับเด็กมีคสู่ มรส ซึง่ ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่อยูก่ นิ
ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา คู่สมรสนั้นไม่สามารถขอรับเด็กเป็น
บุตรบุญธรรมร่วมได้ และต้องลงนามในเอกสารคำ�ร้องขอรับเด็ก
พร้อมมีเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้น
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เอกสารประกอบการพิจารณาของบิดามารดาเด็ก
1. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือสำ�เนาบัตรข้าราชการ คนละ 1 ฉบับ
2. สำ�เนาทะเบียนบ้าน คนละ 1 ฉบับ
3. สำ�เนาทะเบียนสมรสหรือสำ�เนาทะเบียนการหย่าและบันทึกการหย่า
ซึง่ ระบุวา่ ฝ่ายใดเป็นผูม้ อี �ำ นาจปกครองบุตร หรือสำ�เนาใบมรณะบัตร
(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) จำ�นวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล คนละ 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิว้ เท่านัน้ คนละ 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
6. บิดามารดาเด็กต้องมาลงนามแสดงความยินยอมมอบเด็กเป็น
บุตรบุญธรรมต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ถึงแม้บิดามารดาไม่ได้
จดทะเบียนสมรสกัน เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตหรือถูก
ถอนอำ�นาจปกครอง
เอกสารประกอบการพิจารณาของเด็ก
• สำ�เนาสูติบัตรเด็ก จำ�นวน 1 ฉบับ
• สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน 1 ฉบับ
• สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน 1 ฉบับ
• สำ�เนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล จำ�นวน 1 ฉบับ
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว เท่านั้น จำ�นวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน) กรณีเป็นเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิด - 5 ปี อนุโลมให้
ใช้รูปขนาดโปสการ์ดได้
• กรณีเด็กมีอายุไม่ต่ำ�กว่า 15 ปี เด็กต้องมาลงนามแสดงความ
ยินยอมเป็นบุตรบุญธรรมต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่
• กรณีเด็กมีอายุ 12 ปีขน้ึ ไป ให้เด็กเขียนบันทึกระบุเหตุผลทีต่ อ้ งการ
และยินยอมเป็นบุตรบุญธรรมของผู้ขอรับเด็ก
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เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้รับรอง จำ�นวน 2 คน

ผู้รับรองต้องรู้จักกับผู้ขอรับเด็ก เช่น บิดามารดา ญาติพี่น้องเพื่อน
ผู้ใหญ่บ้าน กำ�นัน หัวหน้าหน่วยงาน
1.  สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือสำ�เนาบัตรข้าราชการ คนละ 1 ฉบับ
2.  สำ�เนาทะเบียนบ้าน คนละ 1 ฉบับ
* ผู้รับรองไม่ต้องมาในวันที่ผู้ขอรับเด็กนำ�คำ�ร้องมายื่น แต่ต้อง
รับรองสำ�เนาเอกสารของตนเองให้เรียบร้อย
** บุคคลที่เชื่อถือได้ ในแบบ บธ.4 หน้าที่ 5, ผู้รับรองในแบบ บธ.
7 ข้อ 11 และผู้รับรองที่ลงนามในหนังสือรับรองต้องเป็นบุคคล
คนเดียวกันเท่านั้น  
*** การรับรองใน แบบ บธ. 7 ข้อ 11 ของผู้รับรอง ให้เขียนรับรอง
ผู้ขอรับเด็กว่ามีความเหมาะสมที่จะเลี้ยงดูเด็กอย่างไรบ้างตาม
ความคิดเห็นของผู้รับรอง เช่น ความมั่นคงของรายได้ หน้าที่
การงาน ความประพฤตินสิ ยั ใจคอ อารมณ์จติ ใจ สภาพครอบครัว
       และให้ระบุระยะเวลาที่ผู้ขอรับเด็กได้อุปการะเลี้ยงดูเด็กด้วย
หมายเหตุ
1. เอกสารหลักฐานของทุกคน (ยกเว้นของผู้รับรอง) ให้นำ�ฉบับจริง
มา แสดงด้วย ในวันทีน่ �ำ คำ�ร้องขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมายืน่
2. ไม่อนุญาตให้ผู้ขอรับเด็ก หรือบุคคลอื่นใดนำ�หนังสือแสดงความ
ยินยอมต่างๆไปให้ผู้ที่ต้องมาลงนามต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่
ไปลงนามที่อื่นทุกกรณี
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กรณีชาวต่างชาติขอรับบุตรติดภรรยาหรือหลานของภรรยา
เป็นบุตรบุญธรรม สถานที่ติดต่อยื่นเรื่อง
ศูนย์อำ�นวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เลขที่ 255 ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2354-7500, 0-2354-7509  
(ตั้งอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี)
เอกสารที่ต้องเตรียม
(พร้อมทั้งเตรียมเอกสารฉบับจริงเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่)
ผู้ขอรับเด็กและคู่สมรส
1. สำ�เนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
2. สำ�เนาใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว หรือ สำ�เนาบัตรประจำ�ตัว
ประชาชนคนละ 2 ฉบับ
3. ใบรับรองจากแพทย์ ซึง่ แสดงว่ามีรา่ งกายและจิตใจสมบูรณ์ คนละ 1ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว คนละ 4 รูป พร้อมทั้งรูปบุตรใน
ครอบครัว(ถ้ามี)
5. เอกสารแสดงทรัพย์สิน
6. เอกสารรับรองการทำ�งานและรายได้ และเอกสารรับรองการเงิน
ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนและใบอนุญาตทำ�งานของคนต่างด้าว
(WORK PERMIT)
7. สำ�เนาทะเบียนสมรส หรือสำ�เนาทะเบียนหย่า
8. สำ�เนาใบสำ�คัญถิน่ ทีอ่ ยู่ หรือ สำ�เนาทะเบียนบ้าน คนละ 2 ฉบับ
9. เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ผู้ขอมีภูมิลำ�เนา
อยู่รับรองว่าสามารถรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ตามกฎหมาย
10.เอกสารจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองที่ผู้ขอมีภูมิลำ�เนาอยู่ซึ่ง
รับรองว่าสามารถนำ�เด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรมเข้าประเทศได้
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11.เอกสารรับรองความประพฤติและความเหมาะสมทัว่ ไปจากบุคคลที่
เชื่อถือได้ 2 คน เอกสารจะต้องได้รับการรับรองจากสถานทูต
หรือสถานกงสุลของประเทศผู้ขอด้วย
บิดามารดาเด็กหรือผู้ปกครอง
1. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
คนละ 2 ฉบับ
2. สำ�เนาทะเบียนบ้านคนละ 2 ฉบับ
3. สำ�เนาทะเบียนสมรส หรือสำ�เนาทะเบียนหย่า พร้อมบันทึกการ
หย่าหรือสำ�เนาใบมรณะบัตรหรือคำ�สั่งศาล
4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว คนละ 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
เด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม
1. สำ�เนาสูติบัตรเด็ก 2 ฉบับ
2. สำ�เนาทะเบียนบ้านเด็ก 2 ฉบับ
3. สำ�เนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ถ้าเป็นเด็กอนุโลมให้ใช้รูป
ถ่ายขนาดโปสการ์ดได้)
5. ถ้าเด็กอายุเกิน 15 ปี บริบรู ณ์ ถ่ายสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
2 ฉบับ
หมายเหตุ ติดต่อศูนย์อำ�นวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
E-mail Address: adoption@loxinfo.co.th
*** กรณีชาวต่างประเทศยื่นคำ�ขอรับเด็กผ่านหน่วยงานต่างประเทศ
จะไม่อนุญาตให้บิดามารดาเด็กลงนามในหนังสือแสดงความยินยอม
(บธ.6) ก่อนที่ศูนย์อำ�นวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจะได้รับเอกสาร
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คำ�ขอรับเด็กจากหน่วยงานของประเทศที่ผู้ขอรับเด็กมีภูมิลำ�เนาหรือ
ถิ่นที่อยู่
สถานที่ติดต่อยื่นเรื่องการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
• ศูนย์อ�ำ นวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เลขที่ 255 ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2354-7500 ,
0-2354-7509 (ตั้งอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี)
• สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด ทุกจังหวัด
(ยกเว้นกรณีรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ)
• องค์การสวัสดิภาพเด็กเอกชนทีไ่ ด้รบั อนุญาตดำ�เนินการ เพือ่ ให้มี
การรับบุตรบุญธรรม (ตาม พรบ. การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม)
4 องค์การได้แก่
1. สหทัยมูลนิธิ
850/33 ซอยปรีดีพนมยงค์ 36 ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (+66) 2 381 8834-6,(+66) 2 392 9397
อีเมล์: info@sahathai.org
2. มูลนิธิมิตรมวลเด็ก
25 ซอยรณชัย 2 ถนนเศรษฐศิริ กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. (+66) 2 279 1058-9 โทรสาร (+66) 2 617-1995
อีเมล์: info@ffac-foundation.org
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3. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา
440 หมู่ที่ 9  ถนนสุขุมวิท กม. 145  ตำ�บลหนองปรือ
อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
โทร: (+66) 3871 6628 โทรสาร (+66) 3871 6629
อีเมล์: info@fr-ray.org
4. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย
ตึกวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. (+66) 2 256 4207 (+66) 2 256 4209
โทรสาร (+66) 2 256 4399
อีเมล์: trcch@redcross.or.th
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ขั้นตอนการดำ�เนินงานของ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
การให้ความช่วยเหลือกรณีท้องไม่พร้อม (คุณแม่วัยใส)
ขั้นตอนการรับเรื่องและคัดกรอง    (Front line 1)

1. เมื่อเด็กและเยาวชน มีอายุต่ำ�กว่า 20 ปี ตั้งครรภ์หรือสงสัย
ว่าตั้งครรภ์/ผู้เห็นเหตุการณ์ มาขอรับบริการ/คำ�ปรึกษาที่โรงพยาบาล/
หน่วยงาน ที่เป็น Front line 1 โดย
• มาขอรับบริการด้วยตนเอง
• ใช้โทรศัพท์สายด่วน 1300
• ทางเว็บไซต์ www.oscthailand.go.th
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หากผู้มารับบริการยังเดินทางไปไม่ถึง Front line 2 จะต้องมีการ
ประสานกลับมายังหน่วยต้นทาง คือ รพ.สต. ถ้าพ้นกำ�หนด
เวลา 1 วัน จะมีการเตือนจากระบบ และถ้าผู้ประสบปัญหามา
ขอรับบริการที่ โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลดังกล่าวจะมีสถานะเป็นทั้ง Front line 1 และ
Front line 2 ก็จะมีการบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการในส่วนที่เป็น
ทั้ง Front line 1 และ Front line 2

2. หน่วยบริการที่รับเรื่องจะต้อง มีการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ลงใน
OSCC Application ที่ใช้ระบบเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ต ส่งข้อมูลการ
รับแจ้งเหตุให้แก่ Front line 2 หรือหน่วยให้บริการ ภายใน 24 ชั่วโมง
(กรณีหน่วยงานที่เป็นทั้ง Front line 1 และ Front line 2 ก็จะต้องมีการ
บันทึกข้อมูล ทั้งในสถานะที่เป็น Front line 1 ด้วย)

3.  เมื่อ Front line 2 รับเรื่องส่งต่อจาก Front line 1 หน่วยงานของ
โรงพยาบาลทีร่ บั เรือ่ งจะต้องมีการคัดกรอง ตามแบบคัดกรองทีก่ �ำ หนด
หากพบว่าเป็นการตั้งครรภ์ไม่พร้อม จะประสานส่งต่อไปยังศูนย์พึ่งได้
ของโรงพยาบาล เพือ่ ซักประวัติ ส่งประเมินอายุครรภ์ และให้การปรึกษา
ทางเลือก กรณี case ทีม่ คี วามซับซ้อนจะมีการจัดประชุมทีมสหวิชาชีพ
(หากเป็นการตั้งครรภ์ในเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ควรรายงานพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยสามารถ
ประสานไปที่ call center 1300 เพือ่ ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ฯ มาร่วม
ประเมินสภาพเด็กและวางแผนการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน) เมื่อให้
การปรึกษาทางเลือก การตัดสินใจของผู้มารับบริการจะมี 2 กรณี คือ

ตัวอย่าง เช่น  ผูป้ ระสบปัญหามาขอรับบริการ/ปรึกษาปัญหาที่
รพ.สต.ซึ่งเป็น Front line 1 รพ.สต.จะต้องบันทึกข้อมูลพื้นฐาน
ใน โปรแกรมใน OSCC Application เพื่อส่งต่อผู้มารับบริการ/
ปรึ ก ษาปั ญ หาไปยั ง โรงพยาบาลชุ ม ชน/โรงพยาบาลศู น ย์ /
โรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งเป็น Front line 2 ตามระบบการส่งต่อของ
โรงพยาบาลโดยจะต้องมีการประสานการส่งต่อทางโทรศัพท์/
E mailไปก่อนล่วงหน้า ขั้นตอนนี้ใช้เวลา1 วันหรือ 24 ชั่วโมง

3.1  ตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อ โรงพยาบาลจะส่งผู้มารับบริการ ไป
รับการ ฝากครรภ์ ที่แผนกฝากครรภ์ โดยจะต้องทำ�สัญลักษณ์ไว้
ทีเ่ อกสารการฝากครรภ์ เพือ่ ให้การดูแลเป็นพิเศษ (ทัง้ กาย จิต สังคม)
และสะดวกในการติดตาม นอกจากนี้หากผู้มารับบริการต้องการ
ที่พักชั่วคราวจนกว่าจะคลอด หรือเพื่อความปลอดภัยของผู้มา
รับบริการ จะมีการประสานการให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคม
และกฎหมายเพื่อคุ้มครองความปลอดภัย
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3.2 ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ โรงพยาบาลจะมีการประสานการ
ยุติการตั้งครรภ์ให้ตามเกณฑ์ของแพทยสภา ทั้งนี้อายุครรภ์จะ
ต้องไม่เกิน 12 สัปดาห์ หากอายุครรภ์เกินกว่านีจ้ ะมีการพิจารณา
เป็นรายกรณี แต่จะต้องไม่เกิน 20 สัปดาห์ หากไม่สามารถยุติ
การตัง้ ครรภ์ได้ และผูม้ ารับบริการไม่ประสงค์หรือไม่มคี วามพร้อม
ที่จะดูแลบุตร จะมีการประสานหน่วยงานของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ในพืน้ ที่ เพือ่ มอบเด็กทารก
ให้สถานสงเคราะห์ตอ่ ไป การตัดสินใจทางเลือกควรให้ผปู้ กครอง
ของเด็กหรือเยาวชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมวางแผน
การดำ�เนินชีวิต การศึกษา ตลอดจนวางแผนในการคุมกำ�เนิด
หลังจากการคลอด หรือการยุติการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อมซ้ำ�อีก

4. การช่วยเหลือภายหลังภาวะวิกฤติ เป็นการให้ความช่วยเหลือใน
ระยะยาว  เมื่อผู้มารับบริการตัดสินใจทางเลือก ทั้ง 2 ทาง สิ่งสำ�คัญที่
จะต้องดำ�เนินการ คือ

ในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาในการดำ�เนินการภายใน 5 วัน โดย
Front line 2 จะต้องทำ�การบันทึกกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้มารับบริการ ไม่ว่าจะเป็นการยุติการตั้งครรภ์/การตั้งครรภ์ต่อ
รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำ�เนินงานใน  OSCC
Application  ในส่วนที่เป็น  Front line 2 หากไม่มีการบันทึก
ข้อมูลใน OSCC Application จะมีการเตือนจากระบบ

หน่วยรับแจ้งเหตุ /รับเรื่อง (Front line 1) ได้แก่
1.กระทรวงสาธารณสุข
รพสต. 9,750 แห่ง/ รพช. 734 แห่ง/ รพศ./รพท. 95 แห่ง  โดย
รพ.สต. จะทำ�หน้าที่เป็น Front line ที่ 1 เท่านั้น  และรับแจ้งเหตุ
ได้เฉพาะในเวลาราชการ และ ส่วน รพช. รพศ./รพท.เป็นหน่วยรับ
แจ้งเหตุ (FL 1  และให้ความช่วยเหลือ (FL 2)24 ชั่วโมง

• การวางแผนคุมกำ�เนิด รวมทั้งการตรวจสุขภาพหลังคลอด
• การบำ�บัด ฟื้นฟู เยียวยา ทั้งร่างกายและจิตใจ
• การศึกษา/อาชีพ/ความเป็นอยู่ทางสังคม (รวมทั้งการดูแลเลี้ยง
ดูบุตร)/การช่วยเหลือทางกฎหมาย (กรณีเป็น case คดี) โดย
จะต้องมีการประสานงานกับสำ�นักงานพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด/บ้านพักเด็กและครอบครัว/เพือ่ ประสาน
งานกับ โรงเรียน/สถาบันการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือใน
ระยะยาวต่อไป

2.กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์ดำ�รงธรรม 76 จังหวัด / ที่ทำ�การปกครองอำ�เภอ 878 แห่ง/
เทศบาลนคร 29 แห่ง/ เทศบาลเมือง 167 แห่ง/ เทศบาลตำ�บล
2,070 แห่ง/ อบต. 5,509 แห่ง
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3.สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
สถานีตำ�รวจภูธรทุกแห่ง สถานีตำ�รวจนครบาลทุกแห่ง จำ�นวน
1,465 แห่ง
4.กระทรวงแรงงาน
- ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็ก 76 จังหวัด
- กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 1 ถึง 10  ในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร และที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รวม 87 แห่ง (รอหนังสือยืนยัน)
5.กระทรวงศึกษาธิการ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต/ สำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต และโรงพยาบาลใน
สังกัดของคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยต่างๆ (รอหนังสือยืนยัน)
6.กระทรวงยุติธรรม
ในกรุงเทพมหานคร ติดต่อที่กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และที่
สำ�นักงานยุติธรรมจังหวัด 76 จังหวัด
7.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พมจ. 76 จั ง หวั ด / หน่ ว ยงาน พส. ((ศู น ย์ พ ั ฒ นาการจั ด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ /สถานสงเคราะห์/ศูนย์เรียนรู้และ
พัฒนาทักษะผู้รับบริการ/ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ/ ศูนย์บริการ
สวั ส ดิ ก ารสั ง คม/ สถานฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพคนพิ ก าร/สถาน
สงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ/สถานสงเคราะห์เด็กพิการ
ทางสมองและปัญญา/สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ/
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สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถี/ศูนย์บริการบุคคล
ออทิสติก/บ้านมิตรไมตรี/บ้านพักใจ/สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน/
สถานแรกรับ)) 95 แห่ง/ บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 แห่ง/ศูนย์
พัฒนาสังคม 76 จังหวัด
8.กรุงเทพมหานคร
สำ�นักงานเขต 50 เขต / ศูนย์บริการสาธารณสุขสำ�นักอนามัย
68 แห่ง/ โรงพยาบาลสังกัด กทม.8 แห่ง / โรงพยาบาลวชิร
พยาบาล 1 แห่ง  ( สำ�นักงานเขต 50 เขต / ศูนย์บริการสาธารณสุข
สำ�นักอนามัย 68 แห่ง สต. จะทำ�หน้าทีเ่ ป็น Front line ที่ 1 เท่านัน้
และะรับแจ้งเหตุได้เฉพาะในเวลาราชการ และ ส่วน โรงพยาบาลสังกัด
กทม. 8 แห่ง/ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 1 แห่งเป็นหน่วยรับแจ้งเหตุ
(FL 1 และให้ความช่วยเหลือ (FL 2) 24 ชัว่ โมง
9.เมืองพัทยา
ศูนย์อำ�นวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ เมืองพัทยา (Call
Center 1337) 1 แห่ง
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