
สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครัง้ที่ 35 
วันที่ 5 สงิหาคม 2557 

ณ ห้องประชุมชัน้ 6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ 
จัดโดย ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ร่วมกับเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม 

 
การจดัประชมุเครือข่ายฯ จดัขึน้ในวนัท่ี 5 สงิหาคม 2557 ณ ห้องประชมุ ชัน้ 6  กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์   มีผู้ เข้าร่วมการประชมุประมาณ 40 คน  
 
ผลการประชมุในเบือ้งต้นดงันี ้ 
 
ความก้าวหน้าในการดาํเนินนโยบายศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดย คณุแรมรุ้ง สบุรรณเสนีย์ ผอ.ศนูย์ช่วยเหลือทางสงัคม   

ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม ได้นําเสนอกรอบการทํางานทัง้ 4 ด้านตามนโยบายศูนย์ช่วยเหลือสังคม และ

ความก้าวหน้าในการร่วมมือดําเนินโครงการพฒันาบคุลากรด้านการปรึกษาทางเลือกเพ่ือให้บริการกบัผู้ประสบปัญหาท้องไม่

พร้อม ร่วมกบั มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง (สคส.) รวมทัง้ การจดัดงูานในด้านบริการปรึกษา สายด่วน 1663 

ท้องไม่พร้อม ร่วมกบั มลูนิธิเข้าถึงเอดส์ และการบริการยติุการตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยัในระยะไม่เกิน 12  สปัดาห์ ร่วมกบั สมาคม

พฒันาประชากรและชมุชน และนําเสนอความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐในกระทรวง พม. ท่ีร่วมพฒันา

โครงการ กบัองค์กรภาคเอกชน (NGOs) ในการพฒันาระบบความช่วยเหลือสว่นหน้าแก่ผู้ประสบปัญหาอย่างมืออาชีพ (Front 

line) ภายใต้โครงการ ผู้ นําการเปลียนแปลงทางสงัคม สนบัสนนุ โดย สสส. และกระทรวง พม. 
 
 
ความก้าวหน้าของการศึกษาดูงานต่างประเทศ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวัยรุ่น

ท้องไม่พร้อม โดย คณุจิตติมา ภาณเุตชะ มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง(สคส.)  

การจัดโครงการศึกษาดูงานพฒันาบริการแก่วยัรุ่นท้องไม่พร้อม  ณ ประเทศเกาหลีใต้ มีบุคลากรในการทํางาน

บริการทัง้ในส่วนงานบ้านพกัเด็กและครอบครัว 5 จงัหวดันําร่อง ได้แก่ บ้านพกัเด็กและครอบครัว จงัหวดัปทมุธานี ขอนแก่น 

ศรีสะเกษ นครสวรรค์ กรุงเทพฯ และศนูย์ช่วยเหลือสงัคม ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวยัรุ่น

ท้องไม่พร้อม ร่วมกับองค์กรท่ีทํางานให้บริการ นักวิชาการ ในส่วนของงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่

พร้อม และตวัแทน จาก สสส. (ด้านเด็กและครอบครัว) ร่วมในการดงูานใน 7 องค์กร ซึ่งพบข้อเรียนรู้ท่ีน่าสนใจของประเทศ

เกาหลีใต้ ดงันี ้  
 

- การมีนโยบายเพิ่มประชากร สง่ผา่นมายงักระทรวงความเสมอภาคระหวา่งเพศ และการบริหารสว่นท้องถ่ิน ได้นํามา

สูก่ารจดัระบบบริการท่ีเช่ือมประสานงานกนั  

- การมีหน่วยวิชาการ และมีระบบฐานข้อมลูท่ีเช่ือมโยงกนัในการสนบัสนนุการทํางาน 

- การสนบัสนนุให้ภาคเอกชนได้เข้ามาพฒันาคณุภาพและจดับริการดแูลวยัรุ่นท้องไมพ่ร้อม /แมโ่สด การใสใ่จในมิติ

รายละเอียดในการจดับริการและการดแูลเด็ก  



- นโยบายท่ีเน้นให้เป็นรัฐสวสัดิการ สง่เสริมให้เกิดมาตรการในความรับผิดชอบ การสนบัสนนุในการดแูลเด็กให้มี

คณุภาพ  

- การจดัแบง่โซนในการจดับริการท่ีมีคณุภาพ และไมท่บัซ้อน  
 
 
ความก้าวหน้าของทศิทางในการพัฒนาแนวทางบริการยุตฯิ ที่ปลอดภัย โดย คณุทศันยั ขนัตยาภรณ์ มลูนิธิแพธทเูฮล 

ภายหลงัการเปิด สาย ดว่น 1663 ท้องไม่พร้อม ทําให้เห็นจํานวนผู้ รับบริการเข้ามามาก การพฒันาแนวทางการสง่

ตอ่จงึเป็นเร่ืองสําคญัท่ีต้องทําความเข้าใจร่วมกนัระหวา่งหน่วยบริการ ทัง้ด้านการประสานงานและงานเอกสาร การดําเนินงาน

ท่ีผ่านมา เน้นการจดัประชมุหารือร่วมกนั และมีการพฒันาเป็น work shop 1 วนั เพ่ือทําความเข้าใจเร่ืองข้อมลูท่ีควรรู้เพ่ือให้

คําปรึกษาและส่งต่อ ซึ่งพบว่า ระยะเวลาดงักล่าวยงัไม่เพียงพอต่อการทําความเข้าใจเนือ้หา พบว่า ทิศทางในการทํางานต่อ 

จําเป็นต้องมีการประสานกบัการทํางานด้านการป้องกนั (หลงัยติุการตัง้ครรภ์) ควบคู่ไปด้วย  อย่างไรก็ตามท่ีประชมุเสนอว่า 

ภายหลงัรับบริการยติุฯ คนไข้จะมีอาการเลือดออกกระปิดกระปอย หน่วยบริการจึงระมดัระวงัเร่ืองการใส่ห่วงอนามยั และ

อาจจะแนะนําให้ใช้ถงุยาง กินยาคมุจนกวา่ประจําเดือนจะมาก่อนใช้การคมุกําเนิด  

สถานการณ์เก่ียวกบัการขยายการให้บริการคมุกําเนิดกึง่ถาวร    

- ภายหลงันโยบายสนบัสนนุการใช้อปุกรณ์คมุกําเนิดกึง่ถาวรกระจายไปยงัหน่วยบริการ (ยาฝัง และการใสห่ว่ง) พบวา่ 

ยงัมีแพทย์ให้บริการน้อย รวมทัง้การติดทศันคติตอ่การให้บริการกบัวยัรุ่น ทางกระทรวงสาธารณสขุ มีนโยบายท่ีจะ

ขยายกลุม่ผู้ให้บริการเพิ่มไปในสว่นของ พยาบาล ให้สามารถให้บริการได้ รวมทัง้ยงัมีปัญหาเร่ืองการประสานงานกบั

องค์กรภาคเอกชน (ท่ีต้องการอปุกรณ์เพ่ือใช้ให้บริการในหน่วย/หลงัยติุฯ)  

สถานการณ์เก่ียวกบัเร่ืองการขบัเคล่ือนเร่ืองการใช้ยายติุการตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยั 

- แนวทางการใช้ยายติุการตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยั ยงัคงดําเนินภายใต้โครงการนําร่อง ซึง่ได้มีกระบวนการจดัอบรม

บคุลากรในแต่ละหน่วยบริการ  
 
หารือ: การจัดห้องย่อย "เครือข่าย" ในงานวชิาการสุขภาวะทางเพศแห่งชาต ิครัง้ท ี1 โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกลุ  

งานวิชาการสขุภาวะทางเพศแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 1  จะจดัในวนัท่ี 8- 10 กนัยายน  2557 ทัง้นี ้เครือข่ายฯ ได้รับ 1 ห้องย่อย ในการจดั

เวทีนําเสนอ ในวนัท่ี 8 กนัยายน  เวลา 15.30 - 17.00 น. ในห้องจะจคุนได้ประมาณ 200 คน จึงต้องการหารือเพ่ือออกแบบการ

จดัเวทีนําเสนอร่วมกนั สามารถสรุปแนวทางจดัเวทีเบือ้งต้น ดงันี ้
 
concept :การสร้างทางเลือกให้เกิดขึน้จริง และการเป็นสะพานข้ามข้อจํากดัในการขบัเคล่ือนเพ่ือช่วยเหลือผู้ ท่ีท้องไมพ่ร้อม  

เป้าหมาย 

๑) ควรนําเสนอให้เหน็ภาพการทํางานใน 4 ด้านของเครือข่าย 

๒) ทําให้เหน็แนวทางการทํางานช่วยเหลือท่ีเช่ือมร้อยกนัเป็นเครือข่าย มีการทํางานรอบด้านในทกุระดบั  

๓) ทําให้เหน็วา่ การสร้างทางเลือกทําให้ก้าวข้ามข้อจํากดัได้อย่างไร  

๔) ผู้ เข้าร่วมสามารถได้แนวทางในการไปทํางาน(ขยายผล)  

๕) การนําเสนอถงึ ทิศทางการขบัเคล่ือนในอนาคต 



concept ช่ือห้อง "เครือข่ายสนบัสนนุทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม = ทางเลือกท่ีครบวงจร ปลอดภยั ถกูกฎหมาย  

ข้อเสนออ่ืนๆ (เพิ่มเตมิ)  

- เสนอให้ทํา mapping ลกัษณะงานขององค์กรสมาชิก เพ่ือให้เหน็ concept ของการมีทางเลือกท่ีหลากหลาย  

- แจกหนงัสือเครือข่าย ฯ และ แนวทางการให้บริการยติุการตัง้ครรภ์ 
 
สิ่งที่ต้องหารือต่อเพ่ือสร้างความชัดเจนในการจัดการ  

- การมีพืน้ท่ีบู๊ทของเครือข่ายฯ  

- การมี พท. สําหรับจดับู๊ท นิทรรศการให้กบั ม.เครือข่ายครอบครัว  , บ้านพกัฉกุเฉิน, รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลมิพระเกียรติ์ 

, และ PDA ซึง่จะต้องรอข้อสรุปจากการประชมุทีมจดังานเพ่ือแจ้งตอ่ไป 

 

แจ้งเพ่ือทราบ 

- แจ้งเบือ้งต้นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงผู้ประสานงานเครือข่ายฯ โดยในเดือนกนัยายน รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกลุ จะ

มาทําหน้าท่ีผู้ประสานงานเครือข่ายฯ เพ่ือเน้นการขบัเคล่ือนท่ีเพิ่มการถอดบทเรียนและความเป็นวิชาการ   

- สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน ปรับอตัราคา่บริการเพิ่มจากเดิมในการให้บริการ   

- คลินิกวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการเร่ือง เพศ

หลากหลายในวยัรุ่น วนัท่ี 18 สิงหาคม  2557 ณ ห้องประชมุ 910AB อ.เรียนและปฏิบติัการรวมด้านการแพทย์และ

โรงเรียนพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (รับจํานวนจํากัด) ท่านท่ีสนใจให้ติดต่อ คุณดลภางค์ 

จนัทร์ทอง อีเมลล์ you-chantong@hotmail.com 

 


