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รายงานสรุปการประชุมหารือ 

“การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” ครั้งท่ี 17 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี  24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ห้องประชุม ชั้น 2  อาคารดรุณวิถี  บ้านราชวิธี 

 
 
 
 
 
 
 
 

จัดโดยองค์การแพธ ร่วมกับมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 
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ก าหนดการการประชุมหารือ 
“การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” ครั้งที่ 17 

วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ห้องประชุม ชั้น 2  อาคารดรุณวิถี  บ้านราชวิถี 

09.00 - 09.15 น.  ชี้แจงและแนะน าตัว 
09.15 - 09.35 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง  “การช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและสตรี” 
                                    โดย คุณเสาวนีย์ โขมพัตร  

 ผู้อ านวยการส านักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก  
09.35 – 10.00 น.    บรรยาย “ การด าเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัว ” 
   โดย คุณนภาพร  เมฆาผ่องอ าไพ 

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15 – 10.30 น. สรุปสาระส าคัญของการประชุมหารือครั้งที่ 16  
   โดย คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์  องค์การแพธ  

10.30 – 12.30 น.  รายงานความก้าวหน้าและหารือ 

 ผลการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

 สรุปสาระส าคัญ  International Congress on Women’s Health and Unsafe 
Abortion  (IWAC 2010) 

 สรุปสาระส าคัญ  Program for Women’s Health, Well-being between Culture 
and the Law  

 ผลการประชุมของตัวแทนเครือข่ายร่วมกับกองอนามัยเจริญพันธุ์ 

 รายงานโครงการของสมาชิกเครือข่ายภายใต้แผนงานสุขภาวะทางเพศ 

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานของเครือข่ายฯ 
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 – 16.00 น. ศึกษาดูงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
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สรุปการประชุม “การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” ครั้งที่ 17 
วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารดรุณวิถี บ้านราชวิถี 

 
สาระการประชุม แบ่งได้ดังนี้ 

1. การให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและสตรี  
2. รับรองรายงานสรุปผลการประชุมหารือ ครั้งที่ 16 
3. รายงานความก้าวหน้าและหารือ 

 ผลการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  

 สรุปสาระส าคัญ  International Congress on Women’s Health and Unsafe Abortion  (IWAC 
2010)  

 สรุปสาระส าคัญ  Program for Women’s Health, Well-being between Culture and the Law  

 ผลการประชุมของตัวแทนเครือข่ายร่วมกับกองอนามัยเจริญพันธุ์  

 รายงานโครงการของสมาชิกเครือข่ายภายใต้แผนงานสุขภาวะทางเพศ 

       4. ภารกิจที่ต้องติดตามและด าเนินการต่อไป 
 
มีรายละเอียดการประชุม ดังนี้ 

1. การให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและสตรี  

คุณเสาวนีย์ โขมพัตร ผู้อ านวยการส านักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก ได้กล่าวเปิดการ
ประชุม และบรรยายเรื่อง การช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและสตรีว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน่วยงานที่มีภารกิจหลักๆ ที่เกี่ยวข้องคือส านักก ารป้องกันการค้าหญิง
และเด็ก นอกจากน้ี กรม ฯยังมีหน่วยงานที่มีภารกิจด้านอ่ืนๆ คือ การป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
งานพัฒนาคุ้มครองด้านอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งหญิงและชาย โดยจะมีการพัฒนาฝีมือด้านอาชีพต่างๆ และ
ให้กองทุนในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ รวมทั้งการด าเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัว   

ในด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กและสตรีเป็นการช่วยเหลือแบบรอบด้าน 360 องศา ประกอบไปด้วย
การสร้างและส่งเสริมอาชีพ การสร้างเครือข่ายท่ีประสานความช่วยเหลือในประเด็นด้านการช่วยเหลือผู้หญิงและ
เด็ก การคุ้มครองสตรี จะมีการให้ ที่พักและบ าบัดฟื้นฟูตามความจ าเป็นของแต่ละราย นอกจากน้ี ยังมีกองทุนการ
ช่วยเหลือมี 2 ส่วนคือ กองทุนส าหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยเป็นค่าครองชีพและเงินทุนในการน าไป
ประกอบอาชีพ รายละ 15,000 บาท และกองทุนสนับสนุนหน่วยงานที่ท างานในประเด็นการช่วยเหลือเด็ กและ
ผู้หญิง รวมทั้งการส่งกลับคืนสู่สังคมและครอบครัวและการช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย 
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คุณนภาพร  เมฆาผ่องอ าไพ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้
น าเสนอการด าเนินงานในบ้านพักเด็กและครอบครัวว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวมีทั้งหมด 76 จังหวัดทั่วประเทศ
ไทย ภารกิจที่รับผิดชอบ ครอบคลุมทุกด้าน ทั้ง ด้านการสงเคราะห์ การคุ้มครอง การพัฒนาและการบ าบัดฟื้นฟู 
โดยให้การช่วยเหลือทั้งคนไทยและคนต่างชาติ บ้านพักเด็กและครอบครัวถือได้ว่าเป็นหน่วยแรกรับ โดยมีศูนย์
ประชาบดีมีสายด่วน 1300 รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง เชื่อมโยงกั บเครือข่ายให้ความช่วยเหลือต่างๆ เช่น ศูนย์พึ่งได้
(OSCC) สถานีต ารวจ เป็นต้น  เพื่อส่งต่อ Case โดยจะช่วยเหลือในกรณีที่มีปัญหาฉุกเฉินต่างๆ ทั้งปัญหาด้าน
สังคมของเด็ก สตรี วัยรุ่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือว่าคนด้อยโอกาสต่างๆ บ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง 76 จังหวัดมี
บริการที่เหมือนกัน ยกเว้นบ้านพักเด็กและครอบครัว ในกรุงเทพมหานครทีม่ีบริการพิเศษให้กับครอบครัวที่มารอรับ
การรักษาในโรงพยาบาล ในฐานะที่เป็นบ้านแรกรับ ผู้ประสบปัญหาจะใช้บริการเพียง 3 เดือนนับจากเข้าพัก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรอด าเนินการสอบข้อเท็จจริงและประเมินสภาพปัญหา เพื่อส่งต่อไปยังสถานสงเคราะห์ต่างๆ 
ตามความเหมาะสม อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ในบ้านพักเด็กและครอบครัวโดยทั่วไปมปีระมาณ 8 คน คือ เจ้าบ้าน 
นักสังคมฯ นักจิตฯ พ่อบ้าน แม่บ้าน คนขับรถ คนรับโทรศัพท์ และแม่ครัว  

การช่วยเหลือผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม จะรับผู้ประสบปัญหาโดยเข้ามาติดต่อหรือส่งต่อจากที่ต่างๆ โดยมี
นักสังคมสงเคราะห์ในการด าเนินการสอบข้อเท็จจริง และประเมินสภาพปัญหา ถ้าผู้ประสบปัญหาต้องการ
ต้ังครรภ์ต่อก็มีกระบวนการรองรับ โดยมีบ้านพักรอคลอด ส่วนผู้ที่ต้องการยุติการต้ังครรภ์ ต้องใช้ทีมสหวิชาชีพใน
การร่วมตัดสินใจ แต่ก็จะอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ปลอดภัยในการยุติการต้ังครรภ์ ท้ายสุดจะส่งคืนกลับสู่ครอบครัว
และสังคมต่อไป 

 บ้านพัก ที่รองรับผู้ประสบปัญหาหลังจากประเมินสภาพปัญหาแล้ว มีดังนี้ 
 1. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน อายุ 0-6 ปี 
 2. สถานสงเคราะห์เด็กโต อายุ 7-18 ปี ให้ที่ พักและสงเคราะห์ทุกด้าน ส าหรับในด้านการเรียนให้เรียน
จนถึงปริญญาตรี 
 3. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สถานคุ้มครองเด็กหญิงมีที่จังหวัดปทุมธานี ส่วนสถานคุ้มครองเด็กชายมี
ท่ีจังหวัดระยอง 
 4. สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก มีจังหวัดหนองคาย จังหวัดล าปาง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 4. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี ที่ผู้รับบริการสามารถเดินทางไป-กลับหรือพักอาศัยอยู่จนกระทั่งเรียน
จบหลักสูตรที่มีคือ 3 เดือนหรือ 6 เดือน 
 5. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ได้แก่ บ้านเกร็ดตระการ บ้านนารีสวัสดิ์ บ้านสองแคว  และบ้านนารี
สวัสดิ ์เน้นให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านการค้ามนุษย์  
 6. สถานสงเคราะห์คนพิการ 
 7. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง 
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 2. รับรองรายงานสรุปผลการประชุมหารือ ครั้งที่ 17 

 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 3. รายงานความก้าวหน้าและหารือ 

 ผลการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  

 คุณณัติกาญจน์  สูติพันธ์วิหาร  จากส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับมติครั้งที่หนึ่ง มติ 1.10 ที่พิจารณารายงานเรื่องสุขภาวะทางเพศ : ความรุนแรงทางเพศ การ
ต้ังครรภ์ที่ไม่พร้อม และเอดส์ /โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ว่าอยู่ ในหนังสือเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่
ท้องไม่พร้อม เล่มเขียวหน้า 60-64   

 รศ.ดร.กฤตยา   อาชวกุล  ได้กล่าวว่า สมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีการจัดครั้งแรกเมื่อปี 2551 มีการ
เสนอใหเ้ครือข่ายคนท างานด้านประเด็นสุขภาวะต่างๆ และ ประเด็นสุขภาวะทางเพศก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทาง
เครือข่ายฯ เสนอขึ้นมา การรายงานความก้าวหน้าที่ผ่านมาไม่เป็นที่น่าพอใจนัก เพราะสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพิ่ง
เริ่มต้น  ประกอบกับการด าเนินงานด้านสุขภาวะทางเพศมิตทิี่หลากหลาย การติดต่อประเมินผลของมติท าให้มีการ
ตีความผิด เช่น การ คิดว่าศูนย์พึ่งได้เป็นการแตกหน่อออกผลของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นการตีความที่ผิด
เพราะศูนย์พึ่งได้เกิดก่อนมติสุขภาวะทางเพศมากว่า 5 ปี จะนับว่าเป็นผลมาจากมติสมัชชาสุขภาพในเรื่องสุข
ภาวะทางเพศไม่ได้ 

                         คุณทัศนัย  ขันตยาภรณ์  ได้มีข้อเสนอแนะว่า การจัดต้ังคณะกรรม ติดตามประเมินผล  ถ้าจะให้
การท างานเป็นเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ต้อง น าเสนอประเด็นเร่งด่วนในแต่ละปีเพื่อด าเนินการในปีน้ันๆ ทาง
คณะกรรมการประเมินผลจะได้ประเมินความก้าวหน้าให้สอดคล้องกับประเด็น นอกจากน้ี ส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ควรมีการประชุมร่วมกันหน่ึงครั้งก่อนว่าปีนี้จะมีการด าเนินงานอย่างไร ก่อนที่จะมี
การประเมินผล 

 สาระส าคัญจากการประชุม  International Congress on Women’s Health and Unsafe 
Abortion  (IWAC 2010) 

    คุณทัศนัย  ขันตยาภรณ์  กล่าวสรุปว่า โดยภาพรวม ของการประชุมเป็นการน าเสนองานวิจัย งาน
ขับเคลื่อนนโยบายในประเทศต่างๆ ซึ่งประเทศไทยก็มีตัวแทน คือ คุณมีชัย วีรไวทยะ จะพูดเน้นในเรื่องของการ
วางแผนครอบครัว และพูดในตอนท้ายว่าถึงแม้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับในเรื่องการยุติการต้ังครรภ์ แต่ก็
มีหน่วยงานที่เข้ามารองรับบริการที่ปลอดภัยเช่นกัน ข้อค้นพบจากภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้ คือจากการท่ี
ประเทศไทยไม่ยอมรับในเรื่องการยุติการต้ังครรภ์ท าให้การใช้เทคโนโลยีล้าหลังไปด้วย เช่น การใช้อุปกรณ์ขูด
มดลูก เรียกว่า Sharp Curettage ประเทศอ่ืนๆ ได้ยกเลิกการใช้แล้วแต่ประเทศไทยยังคงใช้อยู่ และการใช้อุปกรณ์
เครื่องดูดสูญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration - MVA)  ทุกประเทศมีใช้แล้วยกเว้นประเทศไทยที่ยังไม่มีการ
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ใช้กันอย่างกว้างขวาง ประเด็นที่ได้รับความสนใจมาก คือ การยุติการต้ังครรภ์โดยใช้ยา ซึ่งมีประสิทธิภาพมากถึง
กว่า 95 % โดยในการประชุมครั้งนี้ มีการเสนอผลการศึกษา วิจัยให้คนไข้น ายากลับไปกินเองที่บ้านและมีการ
ติดตามจากแพทย์อย่างใกล้ชิด ยาท่ีศึกษาทั่วโลกและได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกมี 2 ชนิด แต่
ประเทศไทยมียาหน่ึงตัวที่ยังไม่ได้รับการรับรองโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

 สาระส าคัญการประชุม  Program for Women’s Health, Well-being between Culture and the 
Law 

   คุณณัฐยา  บุญภักดี มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) กล่าวสรุปว่า เป็นงานที่ 
จัดเมื่อ 28-29 มกราคม 2553 เป็นการน าเสนอผลงานทั้งจากภาคประชาชนและนักวิชาการ แม้เนื้อหาจะเน้นเรื่อง
ประเด็นสุขภาวะทางเพศ แต่บทความ เน้นเปน็เรื่องสิทธิสตรีเป็นหลัก เพราะในหลายประเทศก็ยังเป็นเรื่องที่ผู้หญิง
เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ เพราะสถานการณ์การถูกละเมิดสิทธิในหลายๆ ด้านยังคงมีอยู่ แม้แต่ประเทศที่ก้าวหน้า
ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ญี่ปุ่น ก็ยังมีปัญหาด้านความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างเพศในครอบครัวอ ยู่สูง น่าจะเป็น
ประเด็นในการจัดงานในครั้งต่อไป ซึ่งมีการน าเสนอปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิค่อนข้าง มาก แต่เอกสารที่จะเป็น
แนวทางแก้ไขมีน้อย นอกจากน้ียังให้ สมาชิกเครือข่ายฯเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีล่ามแป ล หลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรมในตอนเย็นได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้มีการต่อยอดความคิด และได้รับรู้ข้อมูลของทุกห้องที่
น ามาแลกเปลี่ยนกัน น่าจะเป็นรูปแบบในการจัดประชุมครั้งต่อไปด้วย  

  เสียงสะท้อนของคุณบุญพลอย ตุลาพันธุ์ ส านักบริหารการสาธารณสุข   จากการเข้าไปร่วม
ประชุมในฐานะเครือข่ายฯท าให้มีความรู้และแนวคิดที่กว้างขึ้น และคิดว่าการท างานคนเดียวย่อมไม่ประสบ
ผลส าเร็จ ต้องมีการท างานที่เป็นเครือข่ายและสร้างให้เครือข่ายเกิดความรู้ได้อย่างทั่วถึง 

   รศ.ดร.กฤตยา   อาชวนิจกุล  ได้กล่าวว่า มีบทความที่น่าสนใจ ได้แก่บทความของอาจารย์อวยพร  
เขื่อนแก้ว เรื่องการเปลี่ยนแปลงจากภายใน บทความของอาจารย์ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ เรื่องนโยบายเกี่ยวกับการ
ท าแท้ง บทความของอาจารย์วรา ภรณ์ แช่มสนิท  เรื่องกฎหมายความรุนแรงในครอบครัว และบทความของ
อาจารย์วิจิตร ว่องวารีทิพย์ เรื่องหลักสูตรเพศศึกษา ซึ่งบทความทั้งหมดนี้จะพิมพ์ในวารส ารจุดยืน ของศูนย์สตรี
ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะใช้เงินเหลือจากการจัดประชุมจัดพิมพ์วารสารน้ี และเงินที่เหลืออีกส่วนหนึ่ง
จะไปท าเป็นงานวิชาการร่วมกันกับไทยและเกาหลี ภายในสิ้นปีน้ีจะมีหนังสือออกมาซึ่ง รวบรวมเป็นสองภาษาคือ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีควรมีการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ 

 ผลการประชุมของตัวแทนเครือข่ายฯ ร่วมกับกองอนามัยเจริญพันธุ์ 

คุณทัศนัย  ขันตยาภรณ์  กล่าวสรุปว่า ผลจากการหารือกับทางกองอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งได้
มอบหมายให้ คุณสุรัตนา  เตาะไธสง เป็นตัวแทนที่จะประสานงานกับเครือข่ายท้องไม่พร้อม การเข้าพบในครั้งนี้มี
ตัวแทนจากทางองค์การแพธ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลปทุมธานี และส านักบริหารการสาธารณสุข
เข้าร่วมประชุม โดยภาพรวมเป็นการแนะน าเครือข่ายฯ แนะน าศูนย์พึ่งได้ และแนะน ารูปแบบการท างานบูรณาการ
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ท้องไม่พร้อมกับศูนย์พึ่งได้ของสมุทรปราการ เพราะพบว่ามากกว่า 50% ผู้หญิงท้องไม่พร้อมมีสาเหตุมาจากการ
คุมก าเนิดที่ล้มเหลว ในที่ประชุมได้มีการหารือกันว่า ภารกิจของกองอนามัยเจริญพันธุ์และ OSCC ควรแบ่งให้
ชัดเจน ซึ่ง  OSCC จะรับในเรื่องของความรุนแรงของผู้หญิงและเด็กที่อายุต่ ากว่า 15 ปี แต่ประเด็ นในเรื่องการ
คุมก าเนิดที่ล้มเหลว การมีปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้หญิง อยากให้ทางกองอนามัยเจริญพันธุ์เข้า
มามีบทบาทตรงนี้ให้มากขึ้น ซึ่งกรณียุติการต้ังครรภ์ที่ไม่มีแพทย์ด าเนินการให้ ควรหารือกับส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย เพราะเมื่อผู้หญิงที่ถูกข่มขืนต้องจ่ายเงินในการยุติการ
ต้ังครรภ์ด้วยตนเอง หากทางโรงพยาบาลไม่ประสงค์จะให้บริการ  นอกจากน้ียังได้เสนอให้มีการรื้อฟื้นเรื่องการ
คุมก าเนิดเพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อมให้เข้มแข็งมากขึ้น ปรับทัศนะกับคนท างานให้ชัดเจนมากขึ้ นว่าการตัดสินใจ
ในการยุติการต้ังครรภ์ควรเป็นการตัดสินใจของผู้หญิง ทางกองอนามัยเจริญพันธุ์ได้แลกเปลี่ยนว่า ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างร่างยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาแผนอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 1 มีขอบข่ายการท างานทั้งหมด 6 ด้าน 
ซึ่งประเด็นท้องไม่พร้อมก็อยู่ในขอบข่ายของแผนงานนี้ ปัจจุบันทางกองอนามัยเจริญพันธุ์จะเน้นเรื่อง Teenage 
Pregnancy สายสัมพันธุ์แม่ลูก รวมทั้งแม่วัยใส ซึ่งร่วมกับทาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พม.) ทางกลุ่มได้
เสนอแนะว่า เรื่องท้องไม่พร้อมควรท ากับทุกกลุ่มอายุ ผลจากการคุยได้สรุปในด้านการสร้างความร่ว มมือภายใน
กระทรวงสาธารณสุข และร่วมกับเครือข่ายฯ  

 รายงานโครงการของสมาชิกเครือข่ายภายใต้แผนงานสุขภาวะทางเพศ 

คุณณัฐยา  บุญภักดี มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) กล่าวสรุปว่า มีโครงการ 
ที่เข้าร่วมในครั้งนี้ คือ 

1. ส านักบริหารการสาธารณสุขที่จะท างานโครงการน าร่อง 5 แห่ง ซึ่งจะบูรณาการงานปรึกษา 
ทางเลือกเข้าไปในศูนย์พึ่งได้ (OSCC)  
  2. บ้านพระคุณ ภายใต้มูลนิธิคริสตจักรลูเธอร์แรน ท างานโครงการติดตามผู้หญิงที่ตัดสินใจท้อง
ต่อ  

 3. โครงการขององค์การแพธ ท างานร่วมกับส านักบริหารการสาธารณสุข  ซึ่งจะช่วยสนับสนุน 
ติดตามบันทึกกระบวนการท างาน 
  4. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จะขยายขอบเขตการท างานด้านสิทธิเด็ก 
  5. โรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นการน าเสนองานวิจัย เพื่อศึกษาปัญหากรณีผู้หญิงที่ท้องไม่
พร้อม 

 มูลนิธิเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง รอให้ทุกโครงการส่งมาพร้อมกัน และรอให้กรรม 
ชุดเล็กลงความเห็น คิดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน จะทราบผลในการตัดสินใจ เนื่องจากโครงการไม่
เกินหน่ึงล้านบาท จึงไม่ต้องผ่านกรรมการก ากับทิศทาง 
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 แนะน าสมาชิกเครือข่ายใหม่ ซึ่งมีเพิ่ม 2 หน่วยงาน คือ 

  1. ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย 

  คุณเพชรา  คงศรี  จากโรงพยาบาลบ้านตาก กล่าวว่า งานที่ ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศ
ไทยท าอยู่เป็นประเด็นแม่วัยใส และต้องการให้ทางกรมอนามัยเข้ามาขับเคลื่อนให้มีคลีนิคดูแลแม่วัยรุ่นใน 
โรงพยาบาลชุมชน ทาง ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยมีการท างานคล้ายกับส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) แต่จะเน้นบทบาทของพยาบาลที่ท างานโดยใช้วิชาชีพพยาบาล ท างานเชิง
รุก โดยผลักดันนโยบายเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กกลุ่มนี้ ต้ังครรภ์ ซึ่งการด าเนินงานจะขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ เช่น บาง
พื้นที่เป็นชาวเขาซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีการต้ังครรภ์ตั้งแต่เด็ก  

2. Concept Foundation  

ดร.วรรณภา  นราเวช  กล่าวว่า Concept  Foundation ได้ร่วมกับ UNFPA / UNDP / World 
Bank โดย Concept  Foundation ท าหน้าที่เชื่อมประสานภาครัฐในการดูแลเรื่องการควบคุมคุณภาพยาและราคา
ยาให้เหมาะสมกับประเทศต่างๆ ปัจจุบั นได้สนใจในเรื่องการใช้ยายุติการต้ังครรภ์ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในการยุติการ
ต้ังครรภ์มีอยู่ 2 วิธี คือ Surgical Abortion หรือการใช้เครื่องมือในการยุติการท้ังครรภ์ ได้แก่ การขูดมดลูกด้วย 
Sharp Curettage (Dilatation & Curettage - D&C) และการดูดด้วย Vacuum Aspiration (Manual Vacuum 
Aspiration - MVA) และMedical abortion หรือการใช้ยายุติการต้ังครรภ์ มี 2 ชนิด คือ Mifepristone(RU486) 
และ Misoprostol โดยยา Mifepristone ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย  ส่วน Misoprostol มีการขึ้น
ทะเบียนส าหรับใช้รักษาโรคกระเพาะ  

การใชย้าเพื่อยุติการต้ังครรภ์  มีการใช้กันมานานแล้วโดยเฉพาะในประเทศต่าง ๆ ในยุโรปใช้  
มากว่า 20 ปี เช่น ฝรั่งเศส  สหราชอาณาจักร นอกจากน้ี จีน เวียดนาม อินเดีย เนปาล และกัมพูชา ก็มียาดังกล่าว
ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใช้แล้วเช่นกัน องค์การอนามัยโลกได้บรรจุยา  2 ชนิดนี้ในบัญชียาหลัก เพื่อยุติการ
ต้ังครรภ์  

องค์การอนามัยโลกต้องการให้ยาอยู่ในแพ็คเก็จเดียวกัน เพื่อป้องกันการใช้ยาไม่ถูกต้อง โดยเม็ด 
แรกเป็นยากิน ต้องกินวันแรกและกินตอนเช้า เพราะมีผลข้างเคียงคือท าให้ มเีลือดออก เพื่อความปลอดภัยควรกิน
ตอนกลางวัน วันที่ 2 สอด 4 เม็ด ซึ่งผู้หญิงสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเองที่บ้าน เกณฑ์ในการใช้ยาคือต้อง
ต้ังครรภ์ไม่เกิน 63 วันหรือ 9 สัปดาห์ ถ้ามากกว่านี้ประสิทธิภาพจะลดลง ตอนนี้มีการวิจัยตัวใหม่ คือ อมใต้ลิ้น 
และพบว่าผลข้างเคียงจะสูงกว่า 

4. ภารกิจที่ต้องติดตามและด าเนินการต่อไป 
 1. การติดตามแนวทางการท างานโดยภาพรวมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พม.) ว่าควรน าเสนอ
เป็นเว็ปไซต์หรือเป็นแผ่นพับที่ผู้ประสบปัญหาสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ โดยสะดวกและรวดเร็ว 
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 2. การติดตามเรื่องการใช้เครื่องมือในการยุติการท้ังครรภ์ เช่น การขูดมดลูกด้วย Sharp Curettage ควร
ถูกยกเลิกใช้ในประเทศไทย 
 3. การติดตามกองทุนคุ้มครองเด็ก ซึ่งมีการบริหารกองทุนที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด (พมจ.) ว่ามีวิธีการน าออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับเด็กได้อย่างไร  
 4. การติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์  
 5. ควรน างานวิจัยของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ชื่อโครงการวิจัยการศึกษาปัญหาและความต้องการเรื่อง
สุขภาพของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมที่มารับบริการทางเลือกกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ มาน าเสนอให้กับ สมาชิก
เครือข่าย 
 
 นัดหมายประชุมครั้งต่อไป วันที่ 28 เมษายน ที่กองอนามัยเจริญพันธ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  32  คน 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
หน่วยงานภาครัฐ 

1. คุณเสาวนีย์         โขมพัตร   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
2. คุณอนุกูล           ปีดแก้ว    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
3. คุณณัฐธิดา          เหลืองสุขโสภณ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
4. คุณชานนท์          ชูโลก    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
5. คุณศิริวรรณ         แพงสวัสด์ิ   ส านักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
6. คุณบุญพลอย      ตุลาพันธุ์   ส านักบริหารการสาธารณสุข สังกัดส านักปลัด 
7. คุณสุรัตนา          เตาะไธสง   ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
8. คุณสุนันท์           คุณรอด   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
9. คุณกาญจนา      สมบัติศิรินันท์  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
10. คุณชุติมา          พันธุ    กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลต ารวจ  
11. คุณมยุรี          เหมือนเดช   ศูนย์นเรนทรพึ่งได้และฝ่ายสวัสดิการสังคมโรงพยาบาล 
     สมุทรปราการ 
12. คุณวรภัทร          แสงแก้ว   ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลปทุมธานี 
13. คุณดาวใจ          เทียนสี    ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  
14. คุณณัติกาญจน์  สูติพันธ์วิหาร   ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
15. คุณอัญชลี          คติอนุรักษ์    ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
16. คุณกฤษฎี          บุญสวยขวัญ   ศูนย์ประสานงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วย  
     ความรุนแรงในครอบครัว 

หน่วยงานภาคเอกชน 
17. คุณณัฐยา          บุญภักดี   มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) 
18. คุณจิตติมา         ภานุเตชะ    มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) 
19. คุณทัศนัย           ขันตยาภรณ์   องค์การแพธ 
20. คุณศลิษา           วิไลนุวัฒน์    องค์การแพธ 
21. คุณกานต์รวี        ดาวเรือง    องค์การแพธ 
22. คุณพัชรี             จุลหิรัญ    มูลนิธิเพื่อนหญิง 
23. คุณปรียาภรณ์    บุญแก้ว        บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี   
24. คุณจิตติมา         ชัยประดิษฐ์พร   ชมรมเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
25. คุณปิยะธิดา       วิเชียรโสภา  สหทัยมูลนิธิ 
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26. คุณชนรัตน์          อ้อยหวาน    โครงการบ้านพระคุณ ภายใต้มูลนิธิคริสตจักรลูเธอร์แรน 
27. คุณ Daw Tu Lu     ศูนย์ธารทิพย์ 
28. คุณพรทิพย์         บุญสุข    องค์การเฟรน อินเตอร์เนชั่นเนล 
29. คุณสุเทพ          สดชื่น   มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา 

หน่วยงานวิชาการ 
30. รศ.ดร.กฤตยา     อาชวนิจกุล  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

หน่วยงานที่เข้าร่วมเพิ่ม 
31. ดร.วรรณภา        นราเวช    Concept  Foundation 
32. คุณเพชรา          คงศรี    โรงพยาบาลบ้านตาก  

 
 

 
 

 


