
สรุปการประชุมหารือ 

การขับเคล่ือนเพ่ือสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครัง้ที่ 32 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2556  ณ ห้องประชุมสานใจ 1/2 ชัน้ 6  

สาํนักงานสุขภาพแห่งชาต ิกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี  

การประชุมหารือ การขับเคล่ือนเเพ่ือสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อมครัง้ท่ี 32 จัดเม่ือวันท่ี 24 

กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชมุสานใจ ½ ชัน้ 6 สํานกังานสขุภาพแหง่ชาติ มีผู้ เข้าประชมุจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ทัง้สิน้ 35 คน ผลการประชมุตามวาระ ดงันี ้ 

ความก้าวหน้าของการดาํเนินงาน  

คณุทศันยั ขนัตยาภรณ์ มูลนิธิPath2Health นําเสนอแผนปฏิบติัการของโครงการพฒันาแนวทางการให้บริการ

ยติุการตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยัภายใต้เครือข่ายสนบัสนนุทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม ซึง่เร่ิมการดําเนินงานตัง้แต่เดือน

กรกฎาคม 2556- กมุภาพนัธ์ 2557  

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกลุ สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล นําเสนอ โครงการวิจยัอปุสรรค

การเข้าถงึบริการทําแท้งท่ีปลอดภยัเพ่ือพฒันาและสร้างเสริมการเข้าถงึระบบบริการทําแท้งท่ีปลอดภยัของผู้หญิงท่ีท้องไม่

พร้อม ซึ่งเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ใช้การเก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์ประสบการณ์ผู้หญิงท่ีต้องการรับบริการดงักล่าว

และบคุลากรท่ีเก่ียวข้องเพ่ือวิเคราะห์ถงึปัญหาและอปุสรรคในมิติตา่งๆ ในการเข้าถงึบริการ 

คณุนิมิตร เทียนอุดม มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (Access) นําเสนอโครงการเปิดสายการให้คําปรึกษาทางเลือก 1663 

ซ่ึงจะเร่ิมดําเนินงานในเดือนสิงหาคม ให้บริการคําปรึกษาทางโทรศพัท์ โดยใช้ประสบการณ์และต้นทุนเดิมจากการให้

คําปรึกษาปัญหาเร่ืองเอชไอวี โดยจะเพ่ิมประเด็นเร่ืองท้องไม่พร้อมและการประสานเครือข่ายในการช่วยเหลือไปดว้ยกนั 

ผ่านการพฒันาระบบอาสาสมัคร ให้บริการ 10 คู่สาย ให้มีความเข้าใจต่อประเด็นปัญหานี้ ซ่ึงมีแผนการจัดอบรม

อาสาสมคัรในเดือนสิงหาคม จํานวน 2 รุ่น เป็นหลกัสูตรต่อเนื่อง 4 ครั้ง การให้บริการนี้เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการ

ใหบ้ริการของเครือข่ายฯ 

การทํางานมรกรอบระยะเวลา 2 ปีก่อน ซ่ึงจะมีกระบวนการผลกัดนัเร่ืองสิทธิประโยชน์ในหลกัประกนัสขุภาพ 

และกําลงัอยู่ระหว่างการวางแผนกระจายการประชาสมัพนัธ์  

ประเดน็แลกเปล่ียน 

- สถานการณ์ข้อมลูเร่ืองการใช้ยายติุการตัง้ครรภ์ กระจายอยู่มากในเวปไซต์ โดยอ้างถึงคลินิกในเครือข่ายและ

เป็นยาปลอม ทําให้มีการตัง้ครรภ์ตอ่  

- เวปไซต์ท่ีน่าเช่ือถือคือ  Women on web สามารถอ้างอิงได้ และเป็นข้อมลู 10 กว่าภาษา ท่ีให้ข้อมลูมาตรฐาน

เดียวกนัทัง้หมด ในสว่นของภาษาไทย มีการพฒันาช่ือ “Tamtang” ให้ข้อมลูอา่นเข้าใจง่ายมากขึน้  

 

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท.) 

- สมาคมฯ ร่วมกับสํานักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)เร่ืองการให้บริการวางแผนครอบครัว โดย 

ทางสปสช.สนบัสนนุงบประมาณด้านการส่งเสริมป้องกนั (PP) เน้นการเข้าถึงบริการอนามยัการเจริญพนัธุ์กบั

ประชากรท่ีหา่งไกลและในเมืองแตไ่มส่ะดวกเข้าถงึบริการ  



- ด้านการบริการยุติการตัง้ครรภ์ สวท.ให้บริการภายใต้กฎหมาย และคําแนะนําของแพทยสภา ร่วมกับการ

ตดัสนิใจของผู้ ป่วย กรณีเดก็อายต่ํุากวา่ 15 ปี ไเน้นเร่ืองความปลอดภยั และมาตรฐานบริการ  

- เร่ืองค่าใช้จ่าย สวท.มีกองทนุท่ีจะช่วยเหลืออยู่ และกรณีท่ี OSCC ส่งต่อมา มีการทําความร่วมมือกนั 12 เดือน 

เน้นการช่วยเหลือคนไข้เป็นหลกั หลกัเกณฑ์การช่วยเหลือมีกรอบของ Unit cost (ขึน้อยู่กบัพืน้ท่ี) เพราะเป็น

งบประมาณในด้านการส่งเสริม ป้องกนั งบประมาณเร่ืองการยติุการตัง้ครรภ์สามารถสนบัสนนุได้บางส่วนจาก

งบประมาณ สปสช. จากสถานการณ์ปัญหาคนไข้ โดยพิจารณาตามรายกรณี กรณีท่ีถกูกระทําความรุนแรงจะ

จ่ายทัง้หมด แตต้่องมีการรายงานจาก OSCC และครอบคลมุบริการเฉพาะกลุม่มีเลข 13 หลกัเทา่นัน้  

 

การทาํงานบูรณาการ การช่วยเหลือของ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมประเดน็วัยรุ่นตัง้ครรภ์ไม่พร้อม  

คุณบุญพลอย ตุลาพันธ์ สํานักบริหารการสาธารณสุข ได้นําเสนอถึง ความก้าวหน้าในงาน OSCC ศูนย์

ช่วยเหลือสงัคม ตามนโยบายจากรัฐบาลท่ีเชิญหลายกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงศกึษาธิการ 

กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) มาร่วมดําเนินงานตัง้แต่เร่ืองการ

เก็บข้อมลูผู้ เดือดร้อน ระบบสง่ตอ่ สําหรับความคืบหน้าในการดําเนินงานโดยสรุปคือ  

๑. การประสานขอความร่วมมือในการส่งข้อมลูผู้ รับผิดชอบงานในระดบัจงัหวดั ได้แก่ ผู้ดูแลระบบของ สสจ. 

ผู้ปฏิบติังานของ รพศ./รพท. รพช.และ รพ.สต. เพ่ือสง่ให้กระทรวง ICT ในการ ออก username และ password เพ่ือเข้าไป

คีย์ข้อมลูในโปรแกรม OSCC Application ดําเนินการเสร็จสิน้แล้ว 

๒. จดัอบรมวิทยากรครู ก ในเร่ืองขัน้ตอนการช่วยเหลือและการบนัทึกข้อมลูในโปรแกรม OSCC Application 

เพ่ืออบรมครู ข ในพืน้ท่ี ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสงัคมฯ และกระทรวงแรงงาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรจาก

สาธารณสขุ กระทรวงการพฒันาสงัคม และสํานกังานตํารวจแห่งชาติ(สตช.) ทัง้ในสว่นภมิูภาคและกทม. พบเสียงสะท้อน

เร่ืองผู้ผา่นการอบรมยงัไมเ่ข้าใจระบบการคีย์ข้อมลู 

๓. ตอนนีอ้ยู่ระหว่าง ชีแ้จงผู้ รับผิดชอบงาน OSCC ศนูย์ช่วยเหลือสงัคมในสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั และ

สาธิตโปรแกรม OSCC Application 

๔. แตง่ตัง้คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบรูณาการการช่วยเหลือ ๔ กลุม่เป้าหมาย เพ่ือบรูณาการ

การทํางานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสขุ และโรงพยาบาลในสงักดักรมต่างๆ ให้เป็นหน่วยรับแจ้งเหต ุ

(Front Line ๑) และหน่วยให้บริการ (Front line ๒) ยงัมีปัญหาเร่ืองทศันคติและขอบเขตสายการรับเร่ืองรายงานของ

โรงพยาบาลในสงักดักรุงเทพฯ ในสว่นของ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ  

๕. แจ้งรหสั username และ password ให้สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัทราบเพ่ือประสานให้หน่วยบริการใน

พืน้ท่ีเข้าไปคีย์ข้อมลู ในโปรแกรม OSCC Application 

 

ประเดน็แลกเปล่ียน 

- ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครไมมี่หน่วยงานหลกัในหน่วยขบัเคล่ือนงานเชิงนโยบาย 

- กระทรวง ICT ควรปรับระบบการให้บริการให้สอดคล้องกับชุดสิทธิประโยชน์ เพราะบางอย่างยังไม่มีทางออก 

คนทํางานต้องใช้กองทนุสว่นตวัในการสนบัสนนุ และควรใช้คูมื่อเครือข่ายฯ เป็นเคร่ืองมือในการทํางาน 

- องค์ความรู้ผู้ให้บริการในระบบเน้นในเร่ืองการดแูลหลงัคลอด ไมร่อบด้านตามกรอบแนวทางให้ความช่วยเหลือ  



- การให้บริการยติุการตัง้ครรภ์ในกรอบการช่วยเหลือ ใช้เกณฑ์ตามแพทยสภา ต้องจดัทําเกณฑ์ประเมิน พบว่า ในการ

ประชมุถงึกระบวนการช่วยเหลือ ไมมี่การพดูเร่ืองบริการยติุการตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยั ทําให้ไมมี่เจ้าภาพหลกัในการทํางาน 

- ในส่วนท่ีเป็น “สถานบริการ” มีภาพชดัเจนว่าหมายถึงอะไรบ้าง ควรมีการประเมินมาตรฐานของคลินิก อยากให้

เพิ่มเติม คําวา่ “สถานบริการท่ีได้รับมาตรฐานการให้บริการ” และ “จดทะเบียนถกูต้องตามกฎหมาย” 

- การเรียนการสอนเร่ืองยุติการตัง้ครรภ์ของศิริราช มีเร่ืองการยติุการตัง้ครรภ์อยู่ แต่ยงัไม่สามารถกล่าวได้ว่า “เป็น

ทางเลือก” และยงัขาดการประสานกับองค์กรเครือข่าย การขบัเคล่ือนเร่ืองหลกัสตูรให้ทัว่ถึงควรผลกัดนัให้กระทรวงฯ 

กําหนด  

- ในกระบวนการช่วยเหลือ หากพฒันาระบบให้ชดัเจน จะช่วยให้แตล่ะพืน้ท่ีมีรูปแบบการทํางานของตนเองได้  

- ในการประชมุคณะทํางานบรูณาการ (OSCC ศนูย์ช่วยเหลือสงัคม) อยากเชิญให้สมาชิกในเครือข่ายไปเป็นทีมผู้ช่วย

เลขาฯ ในการทํางานสงักดักรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างองค์ความรู้  

- การขบัเคล่ือนในระดบัพืน้ท่ี ควรต้องมีการวางกรอบบทบาทหน้าท่ีของแต่ละหน่วยให้ชดัเจนทัง้ในด้านการปรึกษา

หรือการสง่ตอ่ 

 

การขับเคล่ือนร่าง พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมสทิธิอนามัยการเจริญพันธ์ุ ฉบับประชาชน  

คณุณัฐยา บุญภกัดี มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง (สคส.) ได้เสนอความเป็นมา และการผลกัดนั 

ร่าง พรบ.คุ้มครองอนามยัเจริญพนัธุ์ร่วมกบัทางสํานกัอนามยัเจริญพนัธุ์ ตลอดจนทบทวนทิศทางการขบัเคล่ือนงานท่ีผ่าน

มา ปัจจุบนัได้มีการพฒันาร่าง  พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์ภาคประชาชนขึน้ สถานะปัจจุบนั อยู่

ระหว่างการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ใน 4 ภาค ก่อนนํามาปรับต่าง ร่าง พรบ.ฉบับนีใ้ห้มีความ

สมบรูณ์ ก่อนเข้าสูก่ระบวนการเสนอ กฎหมายภาคประชาชน  

 

การผลติส่ือ “หนังสือแนะนําเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” 

เน่ืองจากหนังสือแนะนําเครือข่ายฯ ท่ีใช้ให้ข้อมูลและแนะนําการทํางานของเครือข่าย รวมถึงแนวทางการ

ให้บริการและการส่งต่อบริการด้านต่างๆ หมดลง ท่ีประชุมโดยคุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ หารือเร่ืองการปรับปรุงเนือ้หา

เพิ่มเติม โดยขอความร่วมมือพฒันาเนือ้หาเพิ่มเติม เร่ืองสถานการณ์ การให้บริการด้านการปรึกษาทางเลือก บริการท่ีพกั/

รอคลอด และแนะนําองค์กรสมาชิก โดยทีมพฒันาเนือ้หาจะเสร็จภายในกลางเดือนเพ่ือจดัพิมพ์รูปเล่ม โดยขอสนบัสนนุ

งบคา่พิมพ์จาก แผนงานสร้างเสริมสขุภาวะทางเพศ และสํานกับริการการสาธารณสขุ  


