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กําหนดการการประชุมหารือ 
เร่ือง “การขับเคลื่อนเพ่ือสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม” คร้ังที ่12 

วันที่ 22 ธันวาคม 2551  เวลา 09.00 – 15.30 น. 
ณ หองประชมุ 1 ชั้น 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

  
 

ภาคเชา 

09.00 - 09.15 น. ชี้แจงและแนะนําตัว 

09.15 -09.45 น. สรุปสาระสําคัญของการประชุมหารือคร้ังท่ี 11 
 โดย คุณณัฐยา บุญภักดี มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง 

09.45 -10.15 น. บรรยายพิเศษ “ทิศทางการดําเนินงานของศูนยพ่ึงได”  
 โดยนายแพทยชาญวิทย ทระเทพ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

10.15 –10.30 น. ซักถามและอภิปราย 

10.30 -11.00 น. แลกเปล่ียนเรียนรูเร่ือง “Abortion: a Global Women’s Health problem” 

 โดย คุณนงลักษณ บุญไทย กองอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย 

น. รายงานความกาวหนาและหารือ 11.00-12.30 
 - แลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการทํางานของเครือขาย 
 - ผลการประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ “กระบวนการปรึกษาเพ่ือเสริมสรางศักยภาพและความมั่นใจ

ใหแกผูหญิงท่ีทองไมพรอม” วันท่ี 3-5 พฤศจิกายน 2551 ท่ีพนาศรม จ.นนทบุรี 
 - การจัดกิจกรรมของเครือขายเนื่องในวันยุติความรุนแรง 

น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน  12.30-13.30 

ภาคบาย 

น. หารือการดําเนินงานในปตอไปของเครือขายทางเลือกฯ  13.30 -14.30 

น. สรุป/นัดหมายเรื่องการประชุมคราวหนา /ปดประชุม 14.30 - 15.00 

 

ดําเนินรายการตลอดทั้งวัน โดย รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 

 

* มีเคร่ืองด่ืมและอาหารวางบริการ 
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การประชุมหารือ 

“การขับเคลือ่นเพ่ือสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม” คร้ังที่ 12 
วันจันทรที่ 22 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00 - 15.30 น. 

ณ หองประชมุ  1 ชั้น 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
----------------------------------- 

 
สาระสําคัญของการประชุม แบงออกเปนวาระตางๆ ดังน้ี 

1. รับรองรายงานสรุปผลการประชุมหารือ ครั้งท่ี 11 
2. การบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการดําเนินงานของศูนยพ่ึงได”   
3. การบรรยายเรื่อง Abortion : A Global Women’s Health Problem  
4. รายงานความกาวหนาและหารือ 
5. แนะนําสมาชิกใหมและแลกเปล่ียนเรียนรูการทํางานของสมาชิกเครือขาย 

โดยมีรายละเอียดในการประชุมดังนี้ 
 
1. รับรองรายงานสรุปผลการประชุม  คร้ังท่ี 11                                                                                                
ท่ีประชุมรับรองรายงานสรุปผลการประชุม ครั้งท่ี 11 โดยไมมีการแกไข    

 
2. การบรรยายพิเศษเร่ือง “ทิศทางการดําเนินงานของศูนยพึ่งได”   
โดย นพ. ชาญวิทย ทระเทพ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (สรส.) 
 

นพ. ชาญวิทย นําเสนอบทเรียนท่ีไดจากการทํางาน 4-5 ปท่ีผานมา วาการดําเนินงานในเรื่องนี้มีลักษณะกระจัดกระจาย 
โดยมีหลายหนวยงานเขามาเกี่ยวของ แตยังขาดการทํางานอยางบูรณาการ ท้ังในดานการทํางาน การบันทึก และ
ประเมินผลอยางเปนระบบ ดังนั้น สรส. จึงเสนอยุทธศาสตรบูรณาการการแกไขปญหาความรุนแรง ซึ่งจะครอบคลุมประเด็น
การต้ังทองไมพรอม และความรุนแรงในรูปแบบตางๆ โดยยุทธศาสตรนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือใหเกิดเครือขายการทํางานแบบ
บูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังหนวยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันวิชาการ ภาคประชาชน โดยมีวิสัยทัศนวา
ครอบครัวอยูเย็นเปนสุข และสังคมไทยมีความปลอดภัยจากความรุนแรงรูปแบบตางๆ การท่ีเร่ิมจากครอบครัว  
 

นพ. ชาญวิทย ไดนําเสนอแผนที่ยุทธศาสตรบูรณาการการแกไขปญหาความรุนแรง โดยมี 3 ยุทธศาสตรหลัก  ไดแก 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : การปองกันและเฝาระวังปญหาเด็กและสตรีถูกกระทํารุนแรง ครอบคลุมการสรางระบบคนหากลุมเส่ียงใน
ชุมชน สรางคานิยมหลักในครอบครัว ชุมชน มีกระบวนการแกปญหาเหลา มีตนแบบครอบครัวและชุมชนอยูเย็นเปนสุข)  
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาระบบบริการใหความชวยเหลือ ประกอบดวยการจัดระบบบริการท่ีครอบคลุมกลุมเปาหมายและ
เขาถึงไดงาย ท้ังในโรงพยาบาลศูนย ท่ัวไปและชุมชน สถานีอนามัย PCU ชุมชน  มีระบบเฝาระวังและปองกันปญหา มี
มาตรฐานบริการปองกันและชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรง มีรูปแบบ และตนแบบระบบบริการ เปนตน และ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : การฟนฟูและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรง ประกอบดวย การใหความชวยเหลือทาง
กระบวนการยุติธรรม การสรางระบบการประสานงานขอมูล ท้ังการจัดเก็บ สงตอขอมูลใหหนวยงานตางๆ นําไปใชได การ
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การทํางานดานความรุนแรงตองมีการทํางานเชื่อมโยงกันท้ังระบบ โดยเนน  
1. ผูถูกกระทํา ครอบครัว และชุมชนของผูถูกกระทําเปนตัวตั้ง จากนั้นจึงออกแบบการใหบริการ ไมเอากฎหมาย 

ภารกิจของหนวยงานเปนตัวต้ัง  
2. การสนับสนุนทางสังคม โดยภาคสวนท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะการนําเสนอขอมูลของส่ือมวลชนที่ไมนําไปสู

ความรุนแรง 
 

โดยยุทธศาสตรท่ีนําเสนอนี้เปนการทํางานรวมกันระหวางกระทรวงสาธารณสุข ยูนิเซฟ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และ
สํานักงานอัยการสูงสุด เพียงแตยังตองมีการลงรายละเอียดในแตละยุทธศาสตร แตอยางไรก็ดี ยุทธศาสตรนี้ถือเปน
ยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีกรมสนับสนุนบริการฯ เปนฝายรับผิดชอบในการจัดทําและดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรนี้  
 
3. การบรรยายเร่ือง  Abortion: A Global Women’s Health Problem  
โดย คุณนงลักษณ บุญไทย กองอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย  
  

ผูดําเนินรายการแนะนําวา คุณนงลักษณ ไดรวมกับ พ.ญ. สุวรรณา ทํางานวิจัยเมื่อป 2542 สํารวจผูปวยแทงในรพ.รัฐท่ัว
ประเทศ 700 กวารพ. ครอบคลุมผูปวยแทง 40,000 กวาคน จากนั้น มีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 10% เพ่ือสัมภาษณ
ละเอียด ทําใหเห็นวาผูปวยแทงท่ีรับการรักษาในรพ. รัฐ 40% เปนการทําแทง  
 

คุณนงลักษณ นําเสนอสาระเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 
3.1 สถานการณ/มุมมองเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภในตางประเทศ โดยเปนการเรียนรูประเด็นจากการเขารวม

ประชุมนานาชาติ และการศึกษาดูงานในตางประเทศหลายแหง เชน  

• องคการอนามัยโลกรายงานวาในแตละปมีผูหญิงท่ัวโลกประมาณ 20 ลานคนท่ีทําแทง และเสียชีวิต 70,00-
80,000 คน 90% อยูในประเทศกําลังพัฒนา 

• ในสหรัฐอเมริกาสมัยรัฐบาลบุชไดออกนโยบาย Global Gag Rule ท่ีหามนํางบประมาณและเงินชวยเหลือ
ระหวางประเทศของสหรัฐไปใชใหบริการคุมกําเนิดและการทําแทง สงผลกระทบตออนามัยเจริญพันธุของ
ผูหญิงอเมริกันและท่ัวโลก  

• สวีเดน การทําแทงถูกกฎหมาย ในอายุครรภไมเกิน 18 สัปดาห แตถาเกิน 18 สัปดาห จะมีการนําเขา
กระบวนการคณะกรรมการที่ใชเวลารวดเร็ว โดยสวนใหญใช medical abortion เพราะผูหญิงมักมายุติการ
ตั้งครรภเร็ว  

• ฮองกง จีน สิงคโปร เวียดนาม การทําแทงถูกกฎหมาย และสวนใหญใช medical abortion  

• กัมพูชา ใช MVA (Manual Vacuum Aspiration) เปนหลักในการยุติการต้ังครรภ มีการส่ังซื้อ MVA ปละ 
20,000 ชุด ในขณะที่ประเทศไทยส่ังซื้อปละ 200 ชุด 

3.2  สถานการณประเทศไทย จากการวิจัยของกรมอนามัยในป 2542 พบวามีการทําแทง 40% อัตราตายจากการ
ทําแทง 30% อัตราตายเทากับประเทศในทวีปแอฟริกา กรมอนามัยจึงไดผลักดันการแกไขขอบังคับแพทยสภา และจัดอบรม
ใหแพทยรูจักวิธีการยุติการตั้งครรภท่ีปลอดภัย ในสวนของยายุติการต้ังครรภนั้น อย. หามนําเขา mifepristone ยกเวนเพ่ือ
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3.3 การประชุมThe first Asia Pacific Congress on Women’s Health and Unsafe Abortion ในเดือนมกราคม 
2553 ท่ี Imperial Queen Park จัดโดยมูลนิธิเพ่ือสุขภาพและสิทธิอนามัยเจริญพันธุของสตรีในประเทศไทย และ Center for 
Reproductive Right (CRR) ผูเขาประชุมประกอบดวยหมอ พยาบาล ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพผูหญิง โดยสามารถเขาดู
รายละเอียดในเว็บไซต www.womenhealth.or.th 

3.4 การอบรมการยุติการตั้งครรภท่ีปลอดภัย โดยการใช MVA มีการอบรมท้ังหมด 10 รุน ตั้งแตป 2548-2551โดย
ในการอบรมทุกคร้ังจะเชิญแพทยและพยาบาลมาคูกันเพ่ือสรางทีม และทุก 6 เดือน – 1 ป จะมีการติดตามผลยัง
โรงพยาบาลนั้นๆ และใหความรูแกบุลากรอ่ืนๆ ในโรงพยาบาลดวย ในป 2549 มีการตรวจเยี่ยม 23 รพ. ป 2550 จํานวน 20 
รพ. สวนป 2551 จํานวน 20 รพ. จากการประเมิน พบวาสวนใหญยอมรับวาการทําแทงเปนปญหาใหญ และเปล่ียนมาใช 
MVA แตสวนหนึ่งก็ยังคุนชินกับวิธีเดิม และมีบางแหงท่ีผูบริหารโรงพยาบาลไมเห็นดวย สวนแผนการดําเนินงานตอไป จะ
นําหลักสูตรนี้เขาไปบรรยายใหนักเรียนแพทยท่ีกําลังจะจบจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ขอนแกน ธรรมศาสตร และสงขลา
นครินทร โดยสรุปปญหาและอุปสรรคท่ียังคงอยูคือ ทัศนคติของบุคลากร และการใชเครื่องมือเพ่ือยุติการตั้งครรภท่ีปลอดภัย 
 
4. รายงานความกาวหนาและหารือ 

4.1 การประชุมติดตามผลการฝกอบรมการใหคําปรึกษาแบบเสริมสรางพลังแกผูหญิงท่ีทองไมพรอม 

• อารดี  การประชุมติดตามผลการฝกอบรมการใหคําปรึกษาแบบเสริมสรางพลังแกผูหญิงท่ีทองไมพรอมท่ี
จัดขึ้นท่ีพนาศรม เมื่อวันท่ี 3-5 พฤศจิกายน 2551 โดยผูเขารวมอบรมทั้ง 2 รุน ไดเขามาแลกเปล่ียนเรียนรู และจะมีการ
จัดการอบรมลักษณะนี้อีก แตยังไมไดกําหนดเวลา 

• ธัญญา ในการประชุมนี้มีการปรับกระบวนการบาง เพราะผูเขารวม burn out จากภาระงานประจํา ใน 2 
วันแรก กระบวนการจึงเนนกระบวนการฝกสติ อยูกับตัวเอง ทบทวนตัวเอง ผานกิจกรรมภาวนา โยคะ วาดรูป จัดดอกไม 
เปนตน และในวันสุดทาย จึงเปดโอกาสใหสะทอนประสบการณวา เมื่อนําส่ิงท่ีไดเรียนรูจากการอบรมไปทํางานแลวมีปญหา 
อุปสรรคอะไรบาง และเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งในเชิงความคิดของตัวเอง และในการทํางานอยางไรบาง ซึ่งผูจัดไดจัดทํา
บันทึกการประชุมครั้งนี้อยางละเอียด เมื่อปรับปรุงเสร็จแลวจะสงใหผูเขารวมทุกทานเพ่ือใชประโยชนตอไป 

• จุฑาธิป (พยาบาลจิตเวช รพ. สมุทรปราการ) ไดนําเทคนิคไปใชในการใหการปรึกษาคนไขฆาตัวตาย ซึ่ง
มีอาชีพขายบริการ ท่ีผานมาเคยเรียนเรื่องการใหคําปรึกษาท่ีสอนใหเปนกลาง ไมตัดสินแทนผูรับบริการ แตในความเปนจริง
มักทํากันไมได เพราะมีความเชื่อเดิมฝงอยู แตเมื่อไปอบรมคอรสนี้แลว ซึ่งคิดวานาจะเปนแนวเฟมินิสต ทําใหเขาใจวาความ
เชื่อตางๆ ของเรานั้นเกิดขึ้นไดอยางไร ทําใหเราสามารถแยกแยะระหวางความเชื่อ และสถานการณชีวิตจริงของผูรับบริการ
ได ทําใหสามารถใหการปรึกษาท่ีเปนกลางไดจริง เชน ไมตัดสินวาหญิงอาชีพบริการเปนคนไมดี และสามารถคนหาพลัง
ภายในของเขาได นอกจากนั้น การฝกสติท่ีทําใหทํางานไดดีขึ้น เพราะอาชีพการใหบริการเปนงานหนัก รับฟงปญหาผูอื่น 
จะตองฝกสติและพลังภายในของตัวเองไมให burn out ไดงาย 
 

4.2 มติสุขภาวะทางเพศในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

• ธัญญา  มติสุขภาวะทางเพศไดรับเลือกเปน 1 ใน 14 ประเด็นเขาสูการพิจารณาของสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติท่ีจัดขึ้นเมื่อ 11-13 ธันวาคม 2551 ซึ่งสมาชิกสมัชชาสุขภาพ จะแบงเปนเครือขายตางๆ เชน เครือขายจังหวัด ภาค
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อภิปรายและเสนอแนะ 

• นพ. พรเพชร ปญจปยะกุล (หัวหนากลุมงานวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) – 
ในสวนของมติสุขภาวะทางเพศน้ัน คิดวายังขาดการศึกษาระบบการดูแลผูไดรับความรุนแรงทางเพศ เพ่ือประเมิน กํากับ 
และติดตามวาเมื่อเกิดเครื่องมือ นโยบาย หรือกฎหมายใหมๆ แลว ในเชิงระบบสามารถเปนจริงไดหรือไม มีการปฏิบัติตาม
หรือไม หรือควรมีการปรับอยางไร เชน มีการแกไขกฎหมายอาญา มาตรา 276 ทําใหคํานิยามของการขมขืนเปล่ียนไป อาจ
ตองมีการพัฒนามาตรฐาน ขั้นตอน กระบวนการตัดสิน และขั้นตอนทางนิติเวชใหมใหสอดคลองกับกฎหมายใหม 

 
4.3 การดําเนินงานของเครือขายในป 2552  โดย ทัศนัย ขันติยาภรณ 

คุณทัศนัย  ทบทวนวาเครือขายเริ่มมีการประชุมครั้งแรกเมื่อ 24 เมษายน 2550 มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) แลกเปล่ียนเรียนรู
อยางไมเปนทางการ 2)  แสวงหาทิศทางและความรวมมือ และ 3) ดําเนินกิจกรรมรวมกัน ซึ่งเครือขายก็สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคท้ัง 3 ขอ  
 

ในสวนของการแสวงหาทิศทางและความรวมมือ ส่ิงท่ีเกิดขึ้น คือ  
1) รูจักคน และงานของกันและกันมากขึ้น 
2) มีการสงตอ (อยางไมเปนทางการ) ท่ีชัดเจนมากย่ิงขึ้น  
3) มีการพัฒนาส่ือเอกสารเครือขายการสงตอ 

ซึ่งสมาชิกเครือขายไดเพ่ิมเติมวาควรมีการบันทึกขอมูลการสงตอในป 2551 ดวย และเพ่ิมเติมผลงานที่เกิดขึ้น เชน  
1) เกิดคลังขอมูล เครือขาย ความรูทางวิชาการ (KM) นําไปใชในภาคปฎิบัติได  
2) มี Website ของเครือขาย ซึ่งนพ. พรเพชรเสนอใหเครือขายเขาไปเขียนขอมูลไวในวิกิพีเดีย และใสลิงค
เว็บไซตของเครือขายดวย ซึ่งจะทําใหคนภายนอกเขาถึงไดมากขึ้น 
3) เสริมสรางพลังซึ่งกันและกัน 
4) มีความพยายามในการพัฒนาระบบบริการ เชื่อมตอกับหนวยบริการเอกชน 

ในสวนของการดําเนินกิจกรรมรวมกนั ไดมีการทํากิจกรรม เชน  
1) มีการพัฒนาศักยภาพ Option Counseling  
2) จัดหองยอยงานสัมมนา OSCC 
3) หองยอยงานสัมมนา สุขภาวะทางเพศ 
4) ผลักดันเชิงนโยบายให “ทองไมพรอม” เปนประเด็นในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 2551 
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คุณทัศนัย ไดรวบรวมประเด็นท่ีเครือขายเคยเสนอแนะวาตองการทํางานรวมกัน ดังนี้   
1) แผนหลัก ทิศทางและยุทธศาสตรในการทํางานเครือขายฯ 
2) ยุทธศาสตรแกไขปญหาทองเมื่อไมพรอม 
3) การรณรงคสรางความเขาใจตอสังคม 
4) การพัฒนารูปแบบและการใหคําปรึกษาทางเลือก 
5) รวบรวมขอมูลทองไมพรอมเผยแพรกับกลุมท่ีไมเขาใจปญหาน้ี 
6) การสงตอผูมีปญหา และการติดตอกับตํารวจ 
7) การปรับเปลี่ยนทัศนคติวัยรุนเร่ืองเพศ 
8) กิจกรรมปองกันปญหาการต้ังครรภ 
9) ขาวสารวิทยาการใหมๆ งานวิจัย งานประชุมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
10) เกิดชุมชน/กรณีศึกษานํารองท่ีดําเนินการตอเนื่องจนไดผล และนําไปใชในการสื่อสารสรางความเขาใจ 
11) รวมจัดการประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง OSCC  

 

โดยประเด็นท่ียังไมไดมีการดําเนินงาน และควรจะเปนกิจกรรมหลักในปหนาคือ ประเด็นท่ี 3 5 7 8 และการนํา
กรณีศึกษาในขอ 10 ไปสื่อสารสรางความเขาใจ จากน้ัน ท่ีประชุมไดเสนอแนะการดําเนินงานเพิ่มเติม ไดแก  

• อ.กฤตยา เสนอใหจัดประชุม Regional consultative meeting ประเด็นทองไมพรอม โดยเชิญประเทศในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงได จากนั้น จึงจัด National meeting ตอเนื่อง เพ่ือชี้ใหเห็นวาประเทศไทยยังไมมี
ความกาวหนาในการลดอันตรายจากการยุติการตั้งครรภเมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน 

• อ. กฤตยา เสนอวาหากตองการจัดงานวันยุติความรุนแรงในป 2552 จะตองเตรียมงานอยางนอย 6 เดือน โดย
ผนวกงานทองไมพรอมไวในประเด็นความรุนแรงทางเพศ  

• เชิญตัวแทนจากกลุมตางๆ เขามารวมเปนเครือขายมากข้ึน โดยเฉพาะส่ือมวลชน ตํารวจ นักกฎหมาย (สภา
ทนายความ สํานักงานอัยการ) ผูแทนเยาวชน และครู   

• สรางแนวทางการอบรมใหความรูและทัศนคติแกกลุมเปาหมายตางๆ เชน ตํารวจ โดยใหกระทรวงยุติธรรมมี
สวนรวม 

• ขับเคล่ือน พรบ. คุมครองอนามัยการเจริญพันธุ 

• ผลักดันการเรียนการสอน MVA ในโรงเรียนแพทย 

• ขยายเครือขายไปยังหนวยบริการอื่นๆ ท่ีใหบริการยุติการตั้งครรภ 

• ผลักดันการสอนความรุนแรงทางเพศและการทองไมพรอม ในรร.แพทย รร. ตํารวจ 

• การทํา check list ของ risk management ในประชากรเปราะบางตอการถูกละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะเด็ก
เล็กครอบครัวเล้ียงเด่ียว และคนพิการ และผลักดันไปสูการกําหนดนโยบาย 

 

ในสวนของขอเสนอเชิงนโยบายสุขภาวะทางเพศที่เครือขายเห็นวาควรนํามาดําเนินงานในปหนา คือ  
1) การรณรงคสาธารณะและสรางความตระหนักตอสังคม 
2) สรางความเขมแข็งดานการปองกันการตั้งครรภไมพรอม โดยทําท้ังดานเพศศึกษา และระบบบริการ 
3) จัดบริการปรึกษาทางเลือก (option counseling) ใหกวางขวางมากขึ้น โดยหนวยงานสมาชิกเครือขายท่ี

ตองการจัดอบรม สามารถเขียนโครงการขอการสนับสนุนจากแผนงานฯ  
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4) ผลักดันใหรัฐมีนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน โดยตั้งเปาหมายไวท่ีใหโรงพยาบาลรับขอบังคับแพทยสภา 
5) พัฒนาและเพิ่มแหลงบริการชวยเหลือสําหรับผูหญิงท่ีตั้งครรภตอ 
6) สนับสนุนการสรางเครือขายแม/พอเล้ียงลูกเด่ียว ซึ่งในประเด็นนี้ มีการเสนอใหเครือขายพอแมเล้ียงเดี่ยวทํา

จดหมายเปดผนึกย่ืนตอผูสมัครผูวา กทม. และสงขาวใหส่ือ และทําการประชาสัมพันธวาไมมีกฎหมาย
กําหนดใหตองระบุชื่อบิดาในการแจงเกิด 

7) การศึกษาวิจัยและจัดทําฐานขอมูล ซึ่ง อ.กฤตยา ใหขอมูลเพ่ิมเติมในเรื่องฐานขอมูลขาวในประเด็นทองไม
พรอม และกรมอนามัยกําลังจะทํางานวิจัยและสํารวจสถานการณแทงในประเทศไทยอีกคร้ัง  

 
5. แนะนําสมาชิกใหมและแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานของสมาชิกเครือขาย 

5.1 Living Water Center (ศูนยธารทิพย) คุณตูลู (Tulu) ใหรายละเอียดวาศูนยทานทิพยทํางานชวยเหลือแรงงาน
ตางดาวท่ีอาศัยในกรุงเทพฯ ท่ีผานมาเจอปญหาทองไมพรอม ปญหาความรุนแรงทางเพศ ขมขืน เปนตน ขณะนี้สํานักงาน
ในกรุงเทพฯ เนนเรื่องการศึกษา และทํากับกลุมเปาหมายแรงงานตางดาว ปญหาคือตองการบริการทําแทงเยอะ แตไมมีเงิน 
และไมรูแหลงบริการท่ีปลอดภัย สวนใหญศูนยฯ จะสงเคสไปยังโรงพยาบาลรัฐ (เลิศสิน ตากสิน) โดยขอความชวยเหลือจาก
นักสังคมสงเคราะหโรงพยาบาล ทางศูนยฯ มีลามพมา กะเหรี่ยง และมอญ  

5.2 Friends International คุณฉันทนา สืบพรม (นาง) เลาวากอต้ังมา 14 ป แลว ระยะแรกทํางานกับ
กลุมเปาหมายเขมร ตอมาขยายมาทํากับคนไทย โดยทํางานกับเด็กเรรอนในกรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ และเด็กใน
ชุมชนสะพานศิริ พระโขนง สะพานพุธ รร. ศึกษานารี ปญหาท่ีเจอ คือ การต้ังครรภไมพรอม จึงตองการเครือขายเพ่ือให
คําปรึกษา นอกจากนี้ยังทํางานกับกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ยุติธรรม และ กทม. กิจกรรมขององคกร เชน การใหความรูเรื่อง
เอชไอวี ฝกอาชีพ ประสานงานกศน. มีเจาหนาท่ีเขมร 3 คน พมา 1 คน ไทย 4 คน    

5.3 คุณภารดี ชาญสมร กองอนามัยการเจริญพันธุ ภารกิจหลักๆ คือ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวย
น้ําสมสายชู (VIA) อนามัยวัยรุน (การตั้งครรภ) การแทงปลอดภัย วางแผนครอบครัว เนนงานนโยบาย เชน ราง พรบ. 
คุมครองอนามัยการเจริญพันธุ ซึ่งเสนอไปแลวแตไมผานกฤษฎีกา จึงไดวางแผนงานวาจะผลักดันรางพรบ. อนามัยเจริญ
พันธุตอไป ท่ีผานมา ยังไดผลักดันประเด็นอนามัยเจริญพันธุในธรรมนูญสุขภาพแหงชาติ และการต้ังคณะกรรมการพัฒนา
อนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ซึ่งผานครม. ไปเมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2551     
 
6. นัดหมายการประชุมคร้ังตอไป 

ท่ีประชุมมีมติใหจัดประชุมคร้ังท่ี 13 ในวันพฤหัสบดีท่ี 19 กุมภาพันธ 2552 เวลา 9.30-14.30 น. โดยใหฝาย
เลขาเชิญกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมาบรรยายภารกิจของกรม และติดตอใหเปนเจาภาพการประชุม สําหรับกําหนดการ
ในครั้งหนาจะเปนการนําประเด็นท่ีเครือขายตองการดําเนินงานในป 2552 มาเรียงรอย และจัดทํารายละเอียด รวมท้ัง ศึกษา
แนวทางในการขอรับการสนับสนุนจากแผนงานฯ      
 

----------------------------------------------------------- 
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รายชื่อผูเขารวมประชุมหารือคร้ังท่ี 12   
 
ลําดับ ชื่อ-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. คุณประวีณ  พยับวิภาพงศ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
6 ซ.สุขุมวิท 12 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 02-229-4611  โทรสาร 02-229-4632 
Email:pda@pda.or.th 
 

3. คุณสมรธรรม สุขนิรันด 

คุณศศิธร มูลสิงห 4. 
 
 
 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
 
 
 

71 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท /โทรสาร 02-389-5909   
Email: sasihorn_pkj@yahoo.com                                                   
โทรศัพท 02-173-8383 ตอ OPD นรีเวช   
โทรศัพท 02-701-8132 ตอ 3081   
Email: kitty.suk@gmail.com 

5. คุณนพพร เจนภูมิใจ 

6. คุณจุฑาธิป เหมินทร 

7. คุณบุญพลอย ตุลาพันธ สํานักพัฒนาระบบสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท  
โทรศัพท 02-590-1803-4 โทรสาร 02-590-1793 
Email: achimaster@gmail.com 
Email: acharaw@health.moph.go.th 

8. คุณอชิมา เกิดกลา 

9. คุณอัจฉรา วิไลสกุลยง 

10 พตท.หญิงชุติมา พันธุ โรงพยาบาลตํารวจ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02-253-0121 โทรสาร 02-652-5317 
Emaill: phanthu@hotmail.com 

11 คุณกัลยากร โอปน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
19 ซ. 35 อัศวนนท 2 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  
โทรศัพท 02-389-5980 ตอ 115 โทรสาร: 02-395-1034 
Email: opun1366@hotmail.com 

12 คุณวรภัทร แสงแกว โรงพยาบาลปทุมธานี 
7 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแกว ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 10200 
โทรศัพท 02-598-8753 โทรสาร 02 581-0029 
Email: saengkaeooscc@hotmail.com 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน 

13 คุณอุดมลักษณ เน่ืองแสง โรงพยาบาลบางพลี 
88/1 หมู 8 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

14 คุณรัตนา รอดวรรณ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท 
172 ม. 3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปาการ 
10290 โทรศัพท: 02-425-9407 โทรสาร: 02-425-9767 

15 คุณจิตติมา  ชัยประดิษพร ชมรมเครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
560/1 ซ.เล็กประยูร แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ 10210 
Email: jittima_chai@yahoo.com 

16 คุ ณ ข นิ ษ ฐ า  บู ร ณ พั น ศั ก ดิ์  
ตรีรมณ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
95 ม. 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท: 02-926-9933-5 โทรสาร: 02-954-2348 
Email: nungswtu@hotmail.com 

17. 
 
 

คุณชนรัตน  ออยหวาน บานพระคุณ 
 
 
 

15/423-425 ม.10 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท 02-759-1238  โทรสาร 02-759-1201 
Email:oiwan.lekthai@gmail.com                                              

18. คุณภารดี ชาญสมร กองอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.
นนทบุรี 11000 โทรศัพท 02-590-4243  
email: paradee@health.moph.go.th 
email: surat12@anamai.moph.go.th 19. คุณสุรัตนา เจาะไธสง 

20 คุณบุญมี ภูดานงัว คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 
Email: boonmee16@hotmail.com 

21 คุณฉันทนา ส่ือพรม องคการเฟรนส อินเตอรเนชั่นแนล 
1/17 ซ.รวมฤดี ถ.เพลินจิต เขตปทุวัน กรุงเทพฯ 10300 
Email: nang@friends.international.org 

22 คุณสาวิตรี จึงตระกูล สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุร 11000 
โทรศัพท 02-590-1635 โทรสาร 02-590-1634 

23 คุณทัศนัย  ขันตยาภรณ องคการแพธ(PATH) 
37/1 ซ.เพชรบุรี 15 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 02-653-7563 ตอ 103 
Email: tkantaya@path.org 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน 

24. คุณจิตรานนท สุชาติ โทรศัพท 02-653-7563 ตอ 126 Email:jsuchart@path.org 
โทรศัพท 02-653-7563 ตอ 128 Email:usi_22@hotmail.com 25. คุณอิศราวดี ศิรินันทนาพร 

26 คุณศิวนารถ เย่ียงสวาง 

27.  คุณธัญญา ใจดี มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) 
โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 25 โทรสาร 02-591-1099          
Email:  thanya@whaf.or.th 

28 คุณอารดี ประสมทรัพย          
 

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