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สรุปผลการประชุมหารือ 

เพ่ือขับเคล่ือนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม คร้ังที่ 34 

วนัท่ี 11 มิถนุายน 2557  ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเซีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

จดัโดย เครือข่ายสนบัสนนุทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไมพ่ร้อม  

 

การประชมุเพ่ือขบัเคลือ่นสนบัสนนุทางเลอืกของผู้หญิงท่ีท้องไมพ่ร้อมครัง้ท่ี 34   จดัเมื่อวนัท่ี 11 มิถนุายน 2557   

ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเซีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  มีผู้ เข้าประชมุจากหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนทัง้สิน้ 50 คน  

สรุปผลการประชมุ ดงันี ้ 

คณุสมุาล ีโตกทอง รายงานผลการประชมุครัง้ท่ี 33 และการวิเคราะห์เหตปัุจจยัความเข้มแขง็ของพลงัเครือขา่ยฯ

ในการขบัเคลือ่นเพ่ือสนบัสนนุทางเลอืกของผู้ ท่ีท้องไมพ่ร้อม ดงันี ้  

 

๑) เครือขา่ยฯ มีสมาชิกท่ีมาจากหลายภาคสว่น อาทิ คนทํางานตามภารกิจ/หน้าท่ีภายใต้องค์กรทัง้ภาครัฐ และ

องค์กรพฒันา กลุม่แกนนําในชมุชน แตล่ะภาคสว่นมีการทํางานท่ีได้เช่ือมโยงกนัและกนั ในมิติด้านการป้องกนั การช่วยเหลือ/

ให้บริการ การพบปะกนัของสมาชิกเครือข่ายได้เกิดเป็นพืน้ท่ีสะท้อนปัญหารวม เสริมกําลงัใจ และร่วมกันหาทางออกทัง้ใน

ระดบัปฏิบตัิ และระดบัของการผลกัดนัให้เกิดการเปลีย่นแปลงนโยบาย  

๒) ประสบการณ์ในการทํางานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม เปิดโอกาสให้คนทํางานท่ีได้พบกับผู้

ประสบปัญหาโดยตรง และมองเห็นมิติความซบัซ้อนของแตล่ะปัญหาท่ีแตกต่างกนั (ไมม่ีใครต้องการท้องเพ่ือไปทําแท้ง) ผล

ดงักลา่ว ทําให้อคติ และความเข้าใจผิดตา่งๆ คอ่ยๆ ทลายลง เปลี่ยนเป็นเพ่ิมความเช่ือมัน่ในการทํางานช่วยเหลือว่าได้มีสว่น

ทําให้ผู้หญิงท่ีท้องไมพ่ร้อมได้มีทางเลอืกและทางออกท่ีเหมาะกบัชีวิตตวัเอง  

๓) ในกลุม่คนทํางานขบัเคลือ่นในเครือขา่ยฯ มีองค์ประกอบของวิธีคิดตอ่มติปัิญหาท้องไมพ่ร้อมท่ีหลากหลาย ทํา

ให้สามารถสร้างพลงัในการขบัเคลื่อนได้หลายมิติ เช่น การมองเร่ืองท้องไม่พร้อมว่าเป็นปัญหาเร่ืองการเคารพสิทธิเนือ้ตัว

ร่างกาย ดงันัน้ต้องให้สทิธิให้ผู้หญิงในการเป็นผู้ดแูล รับผิดชอบและปกป้องตวัเองได้ การมองเร่ืองท้องไมพ่ร้อมวา่เป็นประเด็น

คณุภาพชีวิตของประชากร ท่ีต้องได้รับการคุ้มครอง สง่เสริมและพฒันาให้มีคณุภาพ ดงันัน้ทัง้ผู้หญิงและเด็กท่ีเกิดจากท้องไม่

พร้อมต้องได้รับการดแูลให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี เป็นต้น ฯลฯ  

๔) การเกิดนโยบายและยทุธศาสตร์ระดบัชาติเร่ืองท้องไม่พร้อม มีสว่นเพ่ิมความตระหนกัในการทํางานท่ีเข้มข้น

ขึน้ทัง้สว่นกลางสูร่ะดบัปฏิบตัิ ทัง้นี ้ทัง้คนและองค์กรท่ีไมเ่คยสนใจประเด็นท้องไม่พร้อมในวยัรุ่นมาก่อน ต่างเร่ิมทบทวน และ

หาแนวร่วมในการทํางาน สําหรับผู้ ท่ีเห็นความสําคญของปัญหานีก้ารมีนโยบายสนับสนุนการทํางานเป็นโอกาสในการ

ขบัเคลือ่นงานได้มากขึน้  

เอกสารประกอบการประชมุหารือเพ่ือขบัเคล่ือนสนบัสนนุทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม ครัง้ท่ี 35  

วนัท่ี 5 สงิหาคม 2557 ณ ห้องประชมุ ปกรณ์ องัศสุงิห์ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ  
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๕) เครือขา่ยฯ เป็นหนว่ยกลางท่ีมีบทบาทในการรวมกลุม่คน/องค์กรในทกุๆ แนวคิดท่ีต้องการมีสว่นเพ่ือลด แก้ไข

ปัญหาในทกุระดบั ได้พบปะ พดูคยุ และเติมเตม็ช่องวา่งการทํางานของแต่ละภาคสว่นงาน (ป้องกนั การปรึกษา ท้องต่อ/ยตุิฯ 

ท่ีปลอดภยั) จึงเป็นสว่นหนึง่ของการฝ่าทางตนัเพ่ิมทางเลอืกให้กบัผู้ ท่ีท้องไมพ่ร้อม  

 

ความก้าวหน้าของการดาํเนินงาน  

 

สรุปยอดเงนิกองทุนในการช่วยเหลือผู้หญิงในภาวะวกิฤตฯ 

เลขานุการ กองทุนฯ สรุปยอดเงินกองทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงและท้องไม่

พร้อม ผลการประมลูของในกิจกรรมระดมทนุครัง้แรกด้วยการประมลูสิ่งของท่ีองค์กรเครือข่ายสนบัสนนุ และยอดเงินบริจาค

(ภายหลงัจากท่ีมีเงินกองทนุฯ ติดลบ)ในเดือน มกราคม จํานวน 139,455 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพนัสี่ร้อยห้าสิบห้าบาท

ถ้วน)  

การชว่ยเหลอืผู้ประสบปัญหาท้องไมพ่ร้อม ในรอบ 4-5 เดือน(พฤษภาคม – ธนัวาคม 2556) จํานวนประมาณ 30 

ราย ใช้เงินกองทนุไป จํานวน 190,897 บาท(หนึง่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยเก้าสบิเจ็ดบาทถ้วน)  

สรุปยอดเงินคงเหลอื ณ วนัท่ี 11 มิถนุายน 2557 ยงัมีเงินคงเหลอื จํานวน  279,410 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้า

พนัสีร้่อยสบิบาทถ้วน)  

 

ผลการจัดกิจกรรมเครือข่ายฯ ในงานวิชาการอนามัยเจริญพันธ์ุ 

กลุม่งานพฒันาบริการยตุิการตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยั จดักิจกรรมห้องย่อยในการประชุมวิชาการอนามยัเจริญพนัธุ์ 

กรมอนามยั ในหวัข้อ "กว่า 7 ปี บนเสน้ทางสนบัสนนุทางเลือกของผูห้ญิงทีท้องไม่พร้อม"  มีผู้สนใจผู้ เข้าร่วมกว่า 200 คน กิน

กรรมจดัเพ่ือสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบรายรอบท่ีเกิดกบัผู้หญิงท่ีท้องไมพ่ร้อม ภายหลงัเสร็จกิจกรรมมีสว่นหนึ่งสนใจสง่ช่ือ

สมคัรเป็นสมาชิกเครือขา่ยฯ เพ่ือร่วมติดตามและสนบัสนนุการขบัเคลือ่นตอ่ไป    

 

ผลงานวิจัยเบือ้งต้น”อุปสรรคของการเข้าถงึบริการยุตกิารตัง้ครรภ์ที่ปลอดภยัตามกฏหมาย” 

การศกึษาวิจยัเร่ือง “อปุสรรคของการเข้าถึงบริการยตุิการตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยัตามกฏหมาย” ถือเป็นงานวิจยัชิน้

แรกท่ีมีการเก็บข้อมลูทัง้สว่นของผู้ประสบปัญหา และสว่นของภาคบริการ ผลเบือ้งต้น พบวา่ ประเทศไทยยงัไม่มีช่องทางการ

ให้บริการกรณียตุิการตัง้ครรภ์เป็นสว่นหนึง่ในระบบของหนว่ยบริการ แม้จะมีเง่ือนไขท่ีต้องให้บริการ กรณีท่ีกฎหมายกําหนดไว้ 

ในงานวิจัยได้เสนอว่ามีเพียงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแห่งเดียวท่ีมีระบบบริการรองรับ กรณีเด็กถูกละเมิดฯ 

เป็นต้น  

 

เอกสารประกอบการประชมุหารือเพ่ือขบัเคล่ือนสนบัสนนุทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม ครัง้ท่ี 35  

วนัท่ี 5 สงิหาคม 2557 ณ ห้องประชมุ ปกรณ์ องัศสุงิห์ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ  
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ผลการพัฒนาเนือ้หาของแนวทางการให้บริการยุตกิารตัง้ครรภ์ภาคประชาชน  

แนวทางการให้บริการยตุิการตัง้ครรภ์ภาคประชาชน ซึ่งพฒันาภายใต้คณะทํางานฯ ในส่วนของเครือข่ายฯ ได้

เสร็จสมบรูณ์แล้ว ท่ีประชมุได้หารือถึงการใช้ช่ือหนงัสอืเพ่ือสร้างความนา่สนใจในการเผยแพร่ สามารถสรุปช่ือได้เป็น “ ท้องไม่

พร้อมมีทางเลอืก: ร้อยแปดพนัเก้าวิธีเพ่ือหาทางออก” ภายหลงัการผลติจะใช้เผยแพร่ตอ่ไป   

หารือเร่ืองการจดัเวทีวิชาการสขุภาวะทางเพศระดบัชาติ  

การจัดเวทีวิชาการสขุภาวะทางเพศระดับชาติ ครัง้ท่ี 1 กําหนดกรอบเนือ้หาวิชาการในเร่ือง “การตัง้ครรภ์ใน

วยัรุ่น” ในระหวา่งวนัท่ี 8-10 กนัยายน คาดวา่จะมีผู้ เข้าร่วมจากภาคสว่นต่างๆ ประมาณ 2,000 คน รูปแบบจะจดัห้องย่อยใน

การนําเสนองานวิชาการและผลงานวิจยั ลานกิจกรรม เครือข่ายฯ ได้มีสว่นท่ีจะเข้าร่วมจดัประชุมห้องย่อย 1 ห้อง ซึ่งจะมีการ

หารือเร่ืองรูปแบบการจดัห้องยอ่ยดงักลา่วกบัสมาชิกเครือขา่ยฯ ในการประชมุครัง้ตอ่ไป  

 

สรุปประเด็นแลกเปลี่ยนเร่ืองปัญหาอุปสรรคในการทาํงาน 

๑) นโยบายกระจายอุปกรณ์คุมกําเนิดกึ่งถาวรมีผลใช้แล้ว แต่ในทางปฏิบตัิ ยงัขาดอปุกรณ์ให้เข้าถึงได้อย่าง

เพียงพอ หรือในบางหนว่ยยงัไมม่ีให้บริการ   

๒) ปัญหาการใช้อปุกรณ์คมุกําเนิดกึ่งถาวร และการตรวจเลือด ซึ่งเด็ก วยัรุ่นบางสว่นยงัไม่พร้อมเปิดเผยข้อมลู

กบัครอบครัว แตท่างกฏหมายถือเป็นข้อบงัคบัให้ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนรับบริการ เป็นประเด็นละเอียดอ่อน

ในการทํางาน 

๓) เด็ก วยัรุ่นสามารถเข้าถึง website การใช้ยายตุิการตัง้ครรภ์ พบว่า มีการใช้ยาท่ีไม่สอดคล้องกับอายุครรภ์ 

บางรายมีผลกระทบตอ่ตวัเองและเด็กท่ีคลอดออกมารุนแรง  

 

ข้อเสนอจากที่ประชุมเครือข่ายฯ  

๑) สํานกัอนามยัเจริญพนัธุ์(ดูแลเวชภณัฑ์) และ สปสช.(รับผิดชอบงบประมาณ) ต้องติดตามและขบัเคลื่อนให้

เกิดผลในทางปฏิบตัิได้จริง  

๒) ควรมีการทบทวน การขบัเคลือ่นทางกฏหมาย เพ่ือแก้ไขเก่ียวกบัการยินยอมของผู้ปกครองเร่ืองการตรวจเลอืด 

และการเข้าถึงอปุกรณ์คมุกําเนิด  

๓) ต้องมีการกําหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนในระยะเวลาของการผลกัดนัให้ 2 ข้อ(ข้างต้น) เพ่ือให้เด็กเข้าถึงบริการได้

อยา่งแท้จริง 

ท่ีประชมุมีมตใิห้จดัประชมุครัง้ตอ่ไปในวนัท่ี 5 สงิหาคม 2557 ณ ห้องปกรณ์ องัศสุงิห์ กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนษุย์  

เอกสารประกอบการประชมุหารือเพ่ือขบัเคล่ือนสนบัสนนุทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม ครัง้ท่ี 35  

วนัท่ี 5 สงิหาคม 2557 ณ ห้องประชมุ ปกรณ์ องัศสุงิห์ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ  


