
สรุปการประชุมหารือ 

การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครัง้ที่ 31 

วันที่ 28 มีนาคม 2556  ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชัน้ 2 โรงแรมเฟริสโอเตล ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ 

การประชมุหารือเพื่อสนบัสนนุทางเลอืกของผู้หญิงที่ท้องไมพ่ร้อมครัง้ที่ 31 จดัเมื่อวนัท่ี 28 มีนาคม 2556  

ณ ห้องประชมุดารารัตน์ โรงแรมเฟิร์ส ถนนเพชรบรีุ กรุงเทพฯ มีผู้ เข้าประชมุจากหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนทัง้สิน้ 60 คน 

ผลการประชมุตามวาระ ดงันี ้ 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

1) บทเรียนจากประเทศอังกฤษ: ยุทธศาสตร์ป้องกนัและแก้ไขสถานการณ์การวัยรุ่นตัง้ครรภ์ 

คณุณฐัยา บญุภกัดี มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง น าเสนอประสบการณ์จากการร่วมในทีมดงูานที่

ประเทศองักฤษและแนเธอแลนด์ ในโครงการท่ีเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงศึกษาธิการ และ

กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ รวมทัง้องค์กรพฒันาภาคเอกชน ในการดงูานที่ประเทศองักฤษ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 

หลงัจากกลบัมาประเทศไทยแตล่ะภาคสว่นได้พยายามสร้างความร่วมมือในการขบัเคลือ่นงานระดบักระทรวงด้านตา่งๆ   

ประเด็นการแลกเปลี่ยนจากที่ประชุม 

- กระบวนการปรับทัศนคติของประเทศอังกฤษ ให้ความส าคัญกับนโยบายเร่ืองคนชายขอบ มีหน่วย Social 

exclusion unit ซึง่รวมประเด็นวยัรุ่นท้องไมพ่ร้อมอยูใ่นนัน้ และท า Forum ครอบคลมุทัว่ประเทศเพื่อน าข้อเสนอ

จากเวทีมาพฒันาเป็น nation plan เป็นการฝึกคนในสงัคมให้ร่วมคิดหาทางออกในการแก้ปัญหา จนครบ 10 ปี 

พบวา่ พอ่แมเ่ห็นด้วยวา่ เด็กควรเข้าถึงบริการคมุก าเนิด  

- กฎหมายเร่ืองยตุิการตัง้ครรภ์ในประเทศองักฤษ มีกฎหมายรองรับ แต่ยงัมีเร่ืองการตีตราคนท าแท้ง อย่างไรก็

ตาม รัฐบาลเห็นวา่ รัฐต้องมีหน้าที่ในการให้บริการและความช่วยเหลอื  

- กรมอนามยั มีแผนการรณรงค์โรดโชว์ในศูนย์บริการ 12 เขต ระหว่างกระทรวงสาธารณสขุ ร่วมกบั ส านกังาน

กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) องค์กรแพธ และ การผลติช่วง YONG LOVE รักจริงปลอดภยั ใน

รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ซึง่ก าลงัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการแล้ว เป็นต้น 

 

2) ผลการประชุม เวทีแลกเปลี่ ยนประสบการณ์กับนานาชาติเร่ือง “จุดพลังการเปลี่ ยนแปลงเพื่ อ

ขับเคลื่อนเร่ืองการยุติการตัง้ครรภ์ที่ปลอดภยั”  

คุณทศันยั ขนัตยาภรณ์ องค์การแพธ ได้สรุปผลจากที่ประชุมเมื่อเดือนมกราคมว่า ปัญหาส าคญัที่ท าให้การ

ท างานเร่ืองยุติการตัง้ครรภ์ที่ปลอดภยัในสงัคมไทยไม่สามารถขยบัได้ในภาคปฏิบตัิ คือ ทศันคติทางสงัคม และความ

กลวั?? ที่สง่ผลกระทบต่อการพฒันาบริการและท าให้เทคโนโลยีมีความล้าสมยั ในที่ประชุมเสนอแนวทางการท างานว่า

จ าเป็นต้องท างานเชิงรุกเพื่อล้างความกลวัของสงัคม และสร้างทศันคติเชิงบวกเข้าไปในหน่วยบริการ หน่วยการศึกษาที่

เก่ียวข้องและเสริมก าลงัใจให้คนที่ท างานอยู ่ 

 

 



ประเด็นแลกเปลี่ยนจากที่ประชุม 

- ผู้ปฏิบตัิงานให้บริการ คาดหวงัเร่ืองการขจดัความกลวัในคนท างาน เพราะจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาทกุอยา่ง

ได้ในการให้บริการ ปัจจบุนัคนท างานบางคนต้องปกปิดการท างานให้บริการกบัคนในครอบครัว และปัญหาที่พบ

คือขาดบคุลากร อาทิ  สวท.รังสติ ปิดตวัลงเพราะไมม่ีแพทย์ให้บริการ  

- งานมีความท้าทายมากเพราะความคิดและทัศนคติของสงัคม ควรจะน าประสบการณ์งานวิจัยของประเทศ

องักฤษมาเรียนรู้เพื่อสร้างกระแสในสงัคม  

 

3) นโยบาย OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   

คุณบุญพลอย ตุลาพันธ์ ส านักบริหารการสาธารณสุข ได้น าเสนอถึง ผลการไปประชุมเร่ือง OSCC ศูนย์

ช่วยเหลือสังคม ซึ่ง เป็นนโยบายจากรัฐบาลที่ ได้ เ ชิญหลายกระทรวงที่ เ ก่ียวข้อง อาทิ  กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเทคโนโลยีและการสือ่สาร (ICT) มาหารือกนั 

ตัง้แตเ่ร่ืองการเก็บข้อมลูผู้ เดือดร้อน ระบบสง่ต่อ โดยสรุปว่าจะมีการท างานร่วมกนัใน 4 ประเด็นปัญหา คือ วยัรุ่นท้องไม่

พร้อม ความรุนแรงในครอบครัว แรงงานเด็ก และเร่ืองค้ามนษุย์ เป็นการบรูณาการโดยมีกระทรวงการพฒันาสงัคมฯ เป็น

ตวัหลกัในการวางแผนงานร่วมกนั เน้นขยายจุดรับแจ้งปัญหา พฒันาระบบการสง่ต่อ และตัง้ฟอร์นไลน์ในแต่ละประเด็น

ปัญหา แตย่งัมีข้อหว่งกงัวลเร่ืองการเตรียมความพร้อม  

ประเด็นแลกเปลี่ยนจากที่ประชุม  

- เห็นวา่ ทา่นนายกฯ ให้ความสนใจเร่ืองเด็กและเยาวชนท้องไมพ่ร้อมเป็นหลกั ความคืบหน้าในการวางระบบ 

ICT ยงัไมว่างระบบไมเ่สร็จ  

- เครือข่ายฯ ควรมีการวางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ของศนูย์ช่วยเหลือสงัคม และการน าไปใช้อาจจะเจอ

ปัญหา/อปุสรรค  

- การให้ความช่วยเหลือในระบบ ต้องท าคู่ขนานกันไปกับการท างานเป็นเครือข่าย มีการบนัทึกข้อมูลการ

ช่วยเหลอื  

 

4) ความก้าวหน้าการผลักดนัเร่ืองยายุติการตัง้ครรภ์ 

คณุวรรณนภา นาราเวช มลูนิธิคอนเซ็ฟ น าเสนอผลการผลกัดนัให้ยายตุิการตัง้ครรภ์เข้าไปอยู่ในระบบ อย. ซึ่ง

ขัน้ตอน กระบวนการพิจารณาต้องใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ตวัยาจะอยู่ในระบบโรงพยาบาล ใช้ยาโดยค าสัง่แพทย์ ผล

จากการท าโครงการน าร่องที่ผา่นมา ท าให้ได้รูปแบบการให้บริการซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่ให้บริการโดยเฉพาะที่ผ่านการอบรม

ให้ค าปรึกษาตอ่เนื่อง ทางโครงการพฒันาระบบการให้บริการยตุิการตัง้ครรภ์โดยใช้ยา ได้เช่ือมกบัสว่นงานคุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์ในระบบหลกัประกนัสขุภาพ และ สวท. ดงันัน้ สมาชิกสามารถสง่ตอ่ผู้ รับบริการไปยงัคลนิิก สวท.ได้โดยจะได้รับ

การคุ้มครองสทิธิคา่รักษาพยาบาล  

 



ประเด็นแลกเปลี่ยนจากที่ประชุม 

- ทาง สปสช.พยายามปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของราชวิทยาลยัสตูิฯ เร่ืองการสง่ตอ่ผู้ประสบปัญหากรณีแพทย์ไม่ยินดี

ให้บริการ หากทาง รพ.เครือข่าย สปสช.ไม่ท าขอให้ส่งไปที่ สวท.จะได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ประเด็น

ส าคญัคือ ต้องการให้มีเลข 13 หลกัของผู้ ใช้บริการเพื่อรายงานและน าไปประกอบการเบิกจ่าย สว่นกรณีสง่ต่อ

ระหวา่ง รพ.ในเครือขา่ย ทาง สปสช.จะน าไปพิจารณาเช่ือมงานกนัซึ่งมองว่ามีความเป็นไปได้สงูว่าสามารถท า

ได้ ทัง้นีไ้มไ่ด้เน้นเฉพาะวยัรุ่นท้องไมพ่ร้อม แตเ่ป็นทกุกรณี อาทิ ทารัสซีเมีย ฯ  

- ประเด็นการคมุก าเนิดผิดพลาดแล้วตัง้ครรภ์ ควรได้รับการคุ้มครองสทิธ์ิการให้บริการจากระบบ สปสช.ด้วย  

- ประเด็นการกินยาคมหรือคมุก าเนิดผิดพลาด ควรมีกลไกตรวจสอบประสทิธิภาพของเวชภณัฑ์คมุก าเนิดของ รพ.

ตา่งๆ เพื่อป้องกนัปัญหา  

 

5) การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจเร่ืองการให้บริการยุติการตัง้ครรภ์ของกระทรวงสาธารณสุข  

กรณีหนงัสือจากกรมอนามยัที่ส่งไปยังหน่วยงานระดบัจังหวดั เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการให้บริการยุติการ

ตัง้ครรภ์ตามข้อบงัคบัแพทยสภา พบว่า สร้างความสบัสน ท าให้ผู้ปฏิบตัิตีความในการให้บริการที่แคบลง ที่ประชุมเสนอ

ให้พฒันาเอกสารเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจเร่ืองการตีความเก่ียวกบัระเบียบการยตุิการตัง้ครรภ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ

ตอ่เง่ือนไขกฏหมายทีเ่ปิดในการให้บริการให้ชดัเจน สร้างความสะดวกใจกบัผู้ให้บริการ 

 

6) กองทุนช่วยเหลือผู้หญิงในภาวะวิกฤติจากความรุนแรงทางเพศและท้องไม่พร้อม 

สถานการณ์งบประมาณกองทนุพบวา่ มเีงินบริจาคเข้ามาเป็นระยะๆ แตย่งัขาดระบบบริหารจดัการ และ

กระบวนการในการใช้เงินกองทนุยงัไมช่ดัเจน  

ประเด็นแลกเปลี่ยนจากที่ประชุม  

- การชว่ยเหลอืเงินในกองทนุ ควรเน้นการชว่ยเหลอืผา่นเครือขา่ย 

- ยงัขาดสว่นกลางในการบริหารจดัการกองทนุ หนว่ยกลางทีจ่ะรับเร่ือง  

- ให้มีการประชมุกรรมการกองทนุและหนว่ยบริการท่ีเก่ียวข้องเพื่อสะท้อนปัญหาและสรุปทางออกร่วมกนั 

 

การประชมุช่วงบา่ยเป็นการแบง่กลุม่ยอ่ยเพื่อประเมินทศิทางการด าเนินงานท่ีผา่นมา และหารือเร่ืองทิศทางการขบัเคลือ่น

งานของแตล่ะกลุม่ยอ่ยในเครือขา่ย สามารถสรุปผลการประชมุแตล่ะกลุม่ได้ดงันี ้   

กลุ่มบริการยุตกิารตัง้ครรภ์ที่ปลอดภยั 

สิ่งที่กลุ่มยุตทิ าเอง เสนอให้เครือข่ายท า 
1. มีแนวทางในการให้บริการยตุิการตัง้ครรภ์ 

กระบวนการคือ ตัง้คณะท างาน ร่างแนวปฏิบัติ (ให้นัก
กฎหมายตีความกฎหมายและท าเป็นแนวปฏิบัติในการ
ท างานของคนท างานเก่ียวกบัการยตุิการตัง้ครรภ์) เพื่อการมี

เสนอเป็นงานของสว่นกลางทีต้่องท าร่วมกนั 
- ผลกัดนัให้เปิด Hotline สายท้องไมพ่ร้อม โดยร่วมงาน

กบัสายอื่นๆที่มีอยูแ่ล้ว เช่น 1300 1669 เป็นต้น 
- สร้างสายเฉพาะขึน้ โดยการสร้างความร่วมมือกบัองค์



แนวทางที่ชัดเจนจะสามารถมีประโยชน์ต่อผู้ ที่ต้องการ
ท างาน 
- จัดเวทีน าเสนอที่คณะกรรมการสิทธิ เป็นเวทีประชุม

หารือ ท าให้เสร็จภายในปีนี ้เชิญหมอหลายท่านที่
สนใจมาเป็นวิทยากร  

(แนวทางในการผลกัดนัให้น าแนวปฏิบตัิไปใช้ ใน
รายละเอียดจะไปคยุกนัตอ่) 
แนวปฏิบตัินีจ้ะออกในนามของเครือขา่ย (ทกุฝ่ายทีต้่องการ
ใช้จะมีสว่นในการผลกัดนั) เป็นคนละตวักบัแนวปฏิบตัิของ
กรมอนามยั  
 

ที่ท าอยูแ่ล้ว เช่น  WOW  
- มีกิจกรรมฟืน้ฟ ูเสริมก าลงัคนท างาน 
- ให้ความรู้คนท างาน แพทย์ ผู้ให้ค าแนะน าปรึกษาเร่ือง

ยายตุิการตัง้ครรภ์ 
- เสนอให้เครือขา่ยฯจดัตัง้ทีมกระบวนกรสร้างความ

เข้าใจเร่ืองท้องไมพ่ร้อม 
 

 

กลุ่มท างานด้านป้องกันการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 

งานเดิมที่ท ากนัอยู่แล้ว สิ่งที่อยากท า 
- มีการลงพืน้ท่ี  
- เข้าไปคยุกบัครู เพื่อให้ครูคยุเร่ืองปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่

พร้อม 
- สือ่ ต้องมีความนา่สนใจ เพื่อให้เด็กติดตาม 
- การป้องกนัการละเมิดทางเพศของเดก็โต ตอ่เด็กเลก็ 
 

- มีห้องเรียนให้ความรู้พอ่แม ่ผู้ปกครอง  
- ควรรวบรวมเคร่ืองมือที่แตล่ะองค์กรมีอยู่แล้ว เพื่อ
น าไปท างานในพืน้ท่ี   

 

กลุ่มให้บริการความช่วยเหลือ กรณีรอคลอด (บ้านพกั) 

งานเดิมที่ท า สิ่งที่อยากท า 
1. การจดัอบรมคณุธรรมจริยธรรมให้บคุลากร 
2. การสง่เสริมให้บคุลากรเข้ารับการอบรมเร่ืองการให้

ค าปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหา 
3. การอบรมมารดาเพื่อเตรียมพร้อมในการดแูลบตุร ทัง้ก่อน

และหลงัคลอด 
4. การอบรมในทางกฎหมายเก่ียวกบัเร่ืองสทิธิของสตรีและ

เด็กให้กบับคุลากรและผู้ รับบริการ 
5. จดัอบรมกาสง่เสริมความรู้ความเข้าใจการสร้างเสริมคณุคา่

ของตนเอง (Empowerment) ให้กบัมาดราที่รอคลอด 
6. การจดัโครงการสร้างองค์กรเครือขา่ยทัง้ทีเ่ป็นภาครัฐและ

เอกชนให้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ บทบาทหน้าที่ระหวา่งกนั
และสร้างความสมัพนัธ์ 

1. อยากให้มีการสนบัสนนุงบประมาณเพื่อสร้าง
สมัพนัธภาพของคนท างาน เพราะเหน่ือยจากภาระ
งาน (ผกัผอ่น/เทีย่ว) เป็นข้อเสนอที่ทกุคนเห็น
ตรงกนั  



7. มีการเตรียมชมุชน ครอบครัวโดยมีศนูย์ปฏิบตัิการอยูใ่น
ชมุชน 

8. มีการสร้างเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้งานด้านครอบครัวของผู้
ประสบปัญหาตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมในชมุชน 

 
 

----------------------------------------------------ปิดการประชมุ เวลา 16.00 น. --------------------------------------------------- 


