
รายงานสรุปผลการประชุมหารือคร้ังที่ 11 
การขับเคล่ือนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงทองเมื่อไมพรอม 

 
 
 
 
 

วันจันทรที ่20 ตุลาคม 2551 เวลา 09.30 -13.30 น. 
ณ หองประชุม องคการแพธ ถนนเพชรบรุี 15 กรุงเทพฯ 

 
 
 

จัดโดย มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.)และองคการแพธ(PATH) 
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กําหนดการการประชุมหารือ 
เร่ือง “การขับเคลื่อนเพ่ือสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม” คร้ังที ่11 

วันที่ 20 ตุลาคม 2551  เวลา 09.00 – 13.30 น. 
ณ หองประชมุ องคการแพธ 

 
09.00 - 09.45 น. ชี้แจงและแนะนําตัว 

09.45 -10.00 น. สรุปสาระสําคัญของการประชุมหารือคร้ังท่ี 10 
 โดย คุณณัฐยา บุญภักดี มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง 

10.00 -11.00 น. แลกเปล่ียนประสบการณเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือผูหญิงท่ีทองเมื่อไมพรอม 
 โดยนายแพทยธนพันธ ชูบุญ ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 
 คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร 

11.00-12.00 น. นําเสนอโครงการเลิฟแคร กลารักกลาเช็ค (Love Care Station) 
 โดยนายแพทยวัชระ พุมประดิษฐ องคการแพธ 

12.00-12.30 น. ซักถามและอภิปราย 

น. รายงานความกาวหนาและหารือ 13.30-14.30 
 - ขอสรุปท่ีไดจากการประชุมระดมสมองเพ่ือจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายสุขภาวะทางเพศ 3 ดาน (ทองไม

พรอม โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และความรุนแรงทางเพศ) ครั้งท่ี 2 
 - การจัดกิจกรรมงานสัมนาวิชาการรื่อง “วิถีเพศวิถีสุขภาวะ” วันท่ี 13-15 ตุลาคม 2551 

น.  - แลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการทํางานของเครือขาย นัดหมายการประชุมครั้งตอไปและปดประชุม 14.30-15.30 

 

 

 

ดําเนินรายการ โดย รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 
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การประชุมหารือ 

“การขับเคลือ่นเพ่ือสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม” คร้ังที่ 10 
วันจันทรที่ 20 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00 - 13.30 น. 

ณ หองประชมุ องคการแพธ 
----------------------------------- 

 
สาระสําคัญของการประชุม แบงออกเปนวาระตางๆ ดังน้ี 

1. รับรองรายงานสรุปผลการประชุมหารือ ครั้งท่ี 10 
2. แลกเปล่ียนประสบการณเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือผูหญิงท่ีทองเมื่อไมพรอม 
3.   การบรรยายโครงการเลิฟแคร “กลารัก กลาเช็ค” (Love Care Station)  
4. แลกเปล่ียนขอมูลกิจกรรมของเครือขาย 
5. นัดหมายการประชุมครั้งตอไป 

โดยมีรายละเอียดในการประชุมดังนี้ 
 
1. รับรองรายงานสรุปผลการประชุม  คร้ังท่ี 10                                                                                                
ท่ีประชุมรับรองรายงานสรุปผลการประชุม ครั้งท่ี 10 โดยคุณสิริพร เขียนประเสริฐ ขอแกไขความคลาดเคล่ือนของ
ขอความในหนา 5 จาก “กรณีตกเลือดจะสามารถยุติการตั้งครรภไดงายกวา” เปน “คนไขสวนใหญท่ีมา เปนเพราะมีอาการ
ตกเลือดจากการยุติการตั้งครรภจากท่ีอื่น”   

 
2. แลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือผูหญิงท่ีทองเมื่อไมพรอม 
โดย นพ. ธนพันธ ชูบุญ  ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

นพ. ธนพันธ นําเสนอใหเห็นพัฒนาการทางความคิดของตน โดยเริ่มจากการไมเห็นดวยกับการทําแทงเปนอยางมาก และมี
ปฏิกิริยาตอการนําเสนอขาวประเด็นนี้ไมตางจากคนท่ัวไปในสังคมท่ีมักตําหนิวาเปนความผิดของผูหญิง อยางไรก็ดี จุด
เปล่ียนของความคิด คอื การไดเจอเคสเด็กผูหญิงท่ีประสบปญหาทองไมพรอม และไดรับทราบประวัติ ท้ังดานครอบครัวและ
เศรษฐกิจของเด็กผูหญิงคนนี้ การไดเรียนรูจากประสบการณของผูหญิงท่ีทองไมพรอม และทราบวามีเหตุปจจัยมากมายท่ี
ทําใหผูหญิงตองประสบปญหาทองไมพรอม เชน รูเทาไมถึงการณ ไมมีความรูเรื่องการคุมกําเนิด ไมสามารถตอรองใหคูใช
ถุงยางอนามัยได และไมมีทางเลือกเมื่อทองไมพรอม ทําใหเรียนรูวาไมมีใครตั้งใจทองเพ่ือไปทําแทง นอกจากนั้น ยังได
เรียนรูจากนักสังคมสงเคราะหในโรงพยาบาลที่มองผูรับบริการอยางเขาใจและเห็นใจ ทําใหไดเรียนรูวาปญหาของทุกคนมี
ลักษณะเฉพาะตัวและเปนปจเจก  
 
 
ในระหวางท่ีไดเรียนรูประเด็นการตั้งทองไมพรอม และเปล่ียนมุมมองตอสถานการณปญหาน้ีดวยความเขาใจมากขึ้น ได
พยายามขยายแนวรวมทางความคิดไปสูหมอและนักศึกษาแพทย เชน สอนวิชาเกี่ยวกบัการยุติการตั้งครรภสําหรับนักศึกษา
แพทยปหา โดยนําเคสจริงมาสอนในชั้น และชวนคุยประเด็นนี้อยูเสมอ เชน นําเสนอผลกระทบจากการที่ผูหญิงถูกปฏิเสธ
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มุมมองที่เปล่ียนไปของ นพ. ธนพันธ ยังนําไปสูการเปล่ียนระบบในโรงพยาบาลอีกดวย คือ เปล่ียนการเขียนใบประวัติคนไข
ใหมีความละเอียดออนมากขึ้น และตองคํานึงถึงวาประวัติบางอยางคนไขไมตองการใหใครรู ปจจุบันจึงไมใชคําวา criminal 
abortion ในใบประวัติคนไข  นอกจากนั้น ยังมีการทําบล็อกสวนตัวชื่อ http://gotoknow.org/blog/writen-by-drpae   ซึ่งสวน
ใหญ เปนการนําเสนอประเด็นการทําแทง และยังมีการจัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูหญิงท่ีทองไมพรอม ในชวงทายของการ
บรรยาย นพ.ธนพันธ เสนอแนะเพ่ิมเติมวา ควรสรางความเขาใจเรื่องการใชยาแกบุคลากรการแพทยและสาธารณะดวย 
เนื่องจาก ยังมีความเขาใจผิดกันวายา cytotec นั้น ใชในกรณียุติการตั้งครรภเทาน้ัน ทําใหมีการส่ังหามนําเขายาชนิดน้ี แต
ในความเปนจริงยา cytotec มีประโยชนมาก เชน ใชในกรณีผูหญิงมีอาการตกเลือด ครรภเปนพิษ หรือติดเชื้อ นอกจากนี้ 
cytotec ยังมีราคาถูก จะชวยประหยัดงบประมาณไดมาก ในกรณีของกระบอกสูญญากาศ (MVA) ก็เชนกัน นักศึกษาแพทย
เคยไดรับการสอนวาใชสําหรับการยุติการต้ังครรภเทาน้ัน ท้ังๆ ท่ีสามารถใชในการขูดมดลูกไดดีกวา curette เพราะการใช 
curette สงผลใหมดลูกทําใหเกิดการบาดเจ็บตอมดลูกผูหญิง ทําใหเกิดพังผืด รอบเดือนไมมา และองคการอนามัยโลกเองก็
ไดระบุในป 2546 ใหใชกระบอกสูญญากาศ ซึ่งแมแตในประเทศกัมพูชาเองก็เปล่ียนมาใช MVA  
 
 
3. การบรรยายโครงการเลิฟแคร “กลารัก กลาเช็ค” (Love Care Station)  
โดย   คุณพรชัย ศรีสุนทรทัย องคการแพธ 
 
โครงการเลิฟแคร “กลารัก กลาเช็ค” เปนความรวมมือระหวางองคการแพธ (ภายใตโครงการกาวยางอยางเขาใจ ท่ีไดรับการ
สนับสนุนจากสํานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.), กองทุนประชากรแหง
สหประชาชาติ (UNFPA), สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร, และแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน (เด็กพลัส) สสส.,  
โครงการเลิฟแครเริ่มดําเนินการในเดือนตุลาคม 2550 โดยมีการวิจัยเปนเวลา 3 เดือน เพ่ือการศึกษาวิถีชีวิตวัยรุน และ
สถานท่ีท่ีมีวัยรุนรวมตัวกันมาก พบวาวัยรุนไมอยากไปหาหมอ เพราะกลัวการถูกซักถามตอหนาคนไขอื่นๆ ผลการวิจัย
นํามาสูการเปดคลินิกใหบริการ โดยคลินิก “กลารักกลาเช็ค” และโลโก มาจากการสอบถามความเห็นของวัยรุน  
 
บริการในคลินิก เชน บริการวางแผนครอบครัว (แจกถุงยางอนามัยและ ยาคุมกําเนิด) ตรวจมะเร็งปากมดลูก นอกจากนี้ ยัง
มีระบบสงตอยังเครือขาย เชน กรณีมีเคสถูกขมขืน จะสงตอสภาทนายความ บริการตรวจหาเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
และเอชไอวี มีการบริการใหคําปรึกษากอนและหลังการตรวจเลือด โดยทางคลินิกมีนโยบายวาจะไมบอกผลเลือดทันทีท่ีรูผล
จาก rapid test จะตองตรวจยืนยันกอน และยังคงมีปญหาวา แพทยสภามีระเบียบวาเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ตองไดรับความ
ยินยอมจากพอแมกอนตรวจเลือด ซึ่งองคการแพธกําลังพัฒนาโมเดล safety net กรณีท่ีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปตรวจพบผล
เลือดบวก วาจะดําเนินการอยางไร   
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โครงการเลิฟแครยังมีบริการ call center (1330) เปดบริการระหวางเวลา 16.00 – 22.00 น. เพ่ือใหขอมูลเกี่ยวกับบริการ 
และสงตอบริการ โดยวาจางหนวยงานธุรกิจทําหนาท่ีรับโทรศัพทโดยตรง ซึ่งจะมีการอบรมวาหากมีเคสโทรมาในลักษณะ
ตางๆ จะตองใหขอมูลอยางไร แตเจาหนาท่ีไมไดถูกอบรมการใหคําปรึกษา กลุมเปาหมายของโครงการคือวัยรุนอายุ 14-25 
ป สวนการเขาถึงบริการนั้น จะใชวิธีแจก code ผาน 4 ชองทาง คือ 1) call center 2) อินเตอรเน็ต
ท่ี www.lovecarestation.com 3) รับคูปองที่คลินิกโดยตรง (walk in) และ 4) รับคูปองจากองคกรเครือขาย เชน สวิง และฟา
สีรุง เครือขายครูแนะแนว และรานยาท่ีรวมเปนเครือขาย ซึ่งกอนจะแจก code จะมีคําถามคัดกรอง ไดแก 1) เคยใชถุงยาง
ไหม 2) เคยใชเข็มฉีดยา 3) เคยติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัพพันธไหม 4) ตองการรับคําปรึกษา/บริการคุมกําเนิดหรือไม 
และ 5) ตองการตรวจมะเร็งปากมดลูกหรือไม เมื่อรับ code แลว ผูรับบริการจะผานการคุยกับเจาหนาท่ีกอนจึงจะเขารับ
บริการได ซึ่งขณะนี้เปน basic counseling 
 
ในการมาใชบริการ ตองแสดงบัตรประชาชน เพราะสปสช. สนับสนุนงบประมาณคายา จึงตองมีหลักฐานวานําเงิน สปสช.มา
ใชรักษาคนไทย. แตก็ยังทําใหบริการน้ีไมครอบคลุมแรงงานตางชาติ แมวาขอมูลจะไมถูกสงไปท่ีฐานขอมูลของ สปสช. ก็
ตาม  ขณะน้ีอยูระหวางการประเมินผลโครงการ ซึ่งทางสปสช. ไดใหเขียนโครงการเพื่อตออีก 3 ป สําหรับองคการแพธเอง
รับผิดชอบคลินิกใน 7 จังหวัด และขณะนี้กําลังพัฒนาโมเดล เพ่ือนําไปหารือกับจังหวัดตางๆ ผลการดําเนินงานท่ีผานมา
ในชวงสามเดือน พบวาผูมารับบริการยังไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว เพราะมีงบประชาสัมพันธจํากัด สวนผูมารับบริการ
มีท้ังจากตางจังหวัดและกรุงเทพฯ  
 
4. แลกเปลี่ยนขอมูลกิจกรรมของเครือขาย 

• ณัฐยา  
- จากการจัดประชุมสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการ “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ” ระหวางวันท่ี 13-15 ตุลาคม ท่ีผาน
มานั้น มีเสียงตอบรับท่ีดีจากผูเขารวมฟงในหองยอยท่ี 2 : กระบวนการปรึกษาท่ีเสริมสรางพลังและ
ทางเลือกใหแกผูไดรับความรุนแรงทางเพศ โดยแสดงความสนใจและตองการเขารวมการอบรมการใหการ
ปรึกษาแนวนี้  

- ในสวนของขอเสนอเชิงนโยบายสุขภาวะทางเพศนั้น สช. ไดสงไปยังเครือขายท่ัวประเทศ เพ่ือใหความเห็น
กลับมายัง สช. ภายในวันท่ี 21 ตุลาคม ซึ่ง สช.จะสงมาใหคณะทํางานเพ่ือปรับขอเสนออีกครั้ง กอนสงเขา
ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติระหวางวันท่ี 11-13 ธันวาคม 

- มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) ไดจดประชุมเครือขายผูหญิง เพ่ือพิจารณาขอมติ และ
คัดเลือกผูแทนเขารวมประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งการประชุมสมัชชาน้ีจะ
เปนปแรกท่ีใชระบบฉันทามติ ซึ่งหมายความวาจะไมมีการลงคะแนน ท่ีประชุมตองเห็นพองตองกัน มตินั้นๆ 
จึงจะไดรับการรับรอง  

• สมรธรรม - PDA จะมีกิจกรรมใหความรูเร่ืองเอดสและเพศศึกษาในโรงเรียน  

• บุญพลอย - กรมสนับสนุนบริการมีแผนกิจกรรมปงบประมาณ 2552 คือ 1) พัฒนาโมเดลในระดับตําบลใหสถานี
อนามัยทํางานเชื่อมโยงกับ อบต. และทีมในตําบล เพ่ือชวยเหลือ ใหคําปรึกษาเด็กนักเรียนที่ถูกกระทํารุนแรง 2)  
พัฒนาองคความรูดานนิติเวช เพ่ืออบรมพยาบาล โดยใหนิติแพทยเปนท่ีปรึกษาแกโรงพยาบาลชุมชน และ 3) 
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5. นัดหมายการประชุมคร้ังตอไป 

ท่ีประชุมมีมติใหจัดประชุมคร้ังท่ี 12 ในวันจันทรท่ี 22 ธันวาคม 2551 เวลา 9.30-15.30 น. ท่ีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
 
 

----------------------------------------------------------- 
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รายชื่อผูเขารวมประชุมหารือคร้ังท่ี 11   
 
ลําดับ ช่ือ-นามสกุล หนวยงาน 

1. รศ. ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ต. ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170  

 โทรศัพท 02-411-0201 ตอ 218 โทรสาร 02-441-9333 

2. คุณสมรธรรม สุขนิรันด สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
6 ซ.สุขุมวิท 12 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 02-229-4611  โทรสาร 02-229-4632 
Email:pda@pda.or.th 

3. คุณมยุรี เหมือนเดช โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
71 ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท /โทรสาร 02-389-5909                                                           
  

4. คุณศศิธร มูลสิงห 
 

5. คุณนพพร เจนภูมิใจ 

6. คุณศิริลักษณ จิตริวรรณ สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย (สวท.) 
8 ซ.วิภาวดี 44 ลาดยาว ภ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท 02-941-2320, 02-941-2334  โทรสาร 02-941-2338 
Email: clinic@ppat.or.th 

7. คุณสิริพร  เขียนประเสริฐ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
681 ถ.สามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท 02-244-3278 
Email: babana_dome@yahoo.com 

8. คุณสมร ศรีศิริ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
255 ถ.ราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท/โทรสาร:  02-306-8366 
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท คุณรัตนา รอดวรรณ 9 
172 ม . 3 ต .ปากคลองบางปลากด อ .พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปาการ 10290 
โทรศัพท: 02-425-9407 โทรสาร: 02-425-9767 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ คุณขนิษฐา บูรณพันศักด์ิ ตรีรมณ 10 
95 ม. 8 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท: 02-926-9933-5 โทรสาร: 02-954-2348 
Email: nungswtu@hotmail.com 
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คุณบุญพลอย ตุลาพันธ สํานักพัฒนาระบบสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท  
โทรศัพท 02-590-1803-4 โทรสาร 02-590-1793 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล หนวยงาน 

12. คุณอชิมา เกิดกลา Email: achimaster@gmail.com 

13. พตท.หญิงมานี ขจรชัยกูล โรงพยาบาลตํารวจ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02-253-0121 โทรสาร 02-652-5317 
Emaill: phanthu@hotmail.com 

14. คุณทัศนัย  ขันตยาภรณ องคการแพธ(PATH)  37/1 ซ.เพชรบุรี 15 พญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท 02-653-7563 ตอ 103  Email: tkantaya@path.org 
Email:jsuchart@path.org 15. คุณจิตรานนท สุชาติ 

16. คุณศิวนารถ เยี่ยงสวาง 

17 คุณสราลี ธรรมปริรัติ โรงพยาบาลหนองจอก 
48 ม. 2 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 
โทรศัพท: 02-988—4100-1 โทรสาร : 02-543-2089 

18 คุณยุพาพิศ วรรณโชติ โรงพยาบาลปทุมธานี 
7 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแกว ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทรศัพท/โทรสาร : 02-598-8753 

19. คุณณัฐยา บุญภักดี มูลนิธิสรางความเขาใจเร่ืองสุขภาพผูหญิง (สคส.) 
โทรศัพท 02-591-1224-5 โทรสาร 02-591-1099          
Email: nattaya.boonpakdee@gmail.com 

20  คุณธัญญา ใจดี Email:  thanya@whaf.or.th 

21 คุณอารดี ประสมทรัพย          
 

โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 13    
Email: aradee@whaf.or.th 
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