รายงานสรุปการประชุมหารือครั้งที่ 4
“การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม”
วันที่ 24 สิงหาคม 2550 เวลา 09.30-13.45 น.
ณ หองประชุมสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

จัดโดย องคการแพธ (PATH) รวมกับ
มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.)

กําหนดการประชุมหารือ
เรื่อง “การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูห ญิงที่ทองไมพรอม” ครั้งที่ 4
วันที่ 24 สิงหาคม 2550 เวลา 09.30 - 13.45 น.
ณ หองประชุมสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อาคาร 3 ชั้น 5
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
09.00 - 09.15 น.
เปดการประชุม ชี้แจง และแนะนําตัว
09.15 - 09.30 น.

Recap การประชุมครั้งที่ 4
โดย คุณธัญญา ใจดี

09.30 - 10.30 น.

บรรยายพิเศษ “บริการคุมกําเนิดหลังนโนบายสุขภาพถวนหนา
นโยบายและทิศทางการดําเนินงาน”
โดย พญ.นันทา อวมกุล ผูอํานวยการสํานักที่ปรึกษา
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารวาง

10.45 - 11.30 น.

รายงานความกาวหนาและหารือ
1. ขอบังคับแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การยุติการตั้งครรภทางการแพทย
2. ผลการเขาพบ ทาน พล.ต.อ.วงกต มณีรินทร วันที่ 15 สิงหาคม 2550
3. การจัดประชุมสัมมนาวิชาการรวมกับกรรมาธิการสาธารณสุข
เรื่อง “กฏหมายอนามัยเจริญพันธุ สําคัญอยางไรตอสุขภาวะคนไทย”
วันที่ 3 กันยายน 2550 ณ.หองประชุมกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา
โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิชกุล

11.30 - 12.30 น.

แลกเปลี่ยนความกาวหนาในการทํางานของเครือขาย
(องคกรละประมาณ 10 นาที)

12.30 - 12.45 น.

สรุปการประชุม

12.45 -13.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
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การบรรยายพิเศษ
เรื่อง “บริการคุมกําเนิดหลังนโนบายสุขภาพถวนหนานโยบายและทิศทางการดําเนินงาน”
โดยแพทยหญิงนันทา อวมกุล ผูอํานวยการสํานักที่ปรึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สถานการณการคุมกําเนิดและการวางแผนครอบครัว ในอดีตกระทรวงสาธารณสุขเปนผู
กําหนดนโยบายและใหบริการ โดยมีกรมอนามัยทําหนาที่เปนเลขาธิการในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ตอมาเมื่อมีการปรับโครงสรางระบบสาธารณสุข ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานโครงสรางการ
บริหารจัดการ และงบประมาณ โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เปนผูดูแลเรื่อง
เงิ น งบประมาณ สํ าหรั บกรมอนามัย ได ปรับ บทบาทหนาที่ มาทํ า งานด านวิ ช าการ โดยกองการ
อนามัยการเจริญพันธุ ทํางานดานการวิจัย การพัฒนาความรู การพัฒนาคูมือสําหรับการทํางาน สง
ใหกับสํานักสงเสริมสุขภาพเพื่อนําไปดําเนินตามยุทธศาสตร ซึ่งรวมทั้งการวางแผนครอบครัวดวย
จากการทํางานแบงหนาที่แบบนี้ พบวามีปญหาในเชิงปฏิบัติในเรื่องของความซ้ําซอนในการทํางาน
และการแกไขปญหา ทางกรมอนามัยจึงใหกองการอนามัยการเจริญพันธุเปนผูรับผิดชอบดูแลงาน
ดานวิชาการเพียงหนวยเดียว ในปจจุบันงานดานการวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิดมีหลาย
เจาภาพ หากไมทํางานรวมกันอาจเกิดปญหาทั้งในการบริหารจัดการและงานวิชาการ
การทํางานในระดับนโยบายกรมอนามัยนําขอมูล และประสบการณการทํางานที่เคยมีใน
อดีตเสนอตอ สปสช. ในเรื่องการตั้งงบประมาณสําหรับการทํางานวางแผนครอบครัว เพื่อให สปสช.
ใชเปนแนวทางในการคิดงบประมาณสําหรับการทํางานดานการวางแผนครอบครัววา ควรตองมี
คาใชจายในดานใดบาง ซึ่งทาง สปสช. มีวิธีการคิดงบประมาณเปนรายหัวเปนรายจายที่แบงตาม
วิธี การคุ มกําเนิด แล ว เอาไปรวมกับ เงินรายหัว ที่ต องจ า ยให สถานพยาบาลในแตล ะจั งหวัดเป น
ผูบริหารจัดการ นอกจากนี้กรมอนามัย ยังเสนอวาประชาชนควรมีทางเลือกคุมกําเนิดดวยวิธีตางๆ
เนื่องจากสภาวะสุขภาพ วิถีชีวิตและการทํางานของแตละคนแตกตางกัน ซึ่งสปสช.ใหจังหวัดเปน
ผูบริหารจัดการเอง ทําใหมีความหลากหลายในการบริหารจัดการที่ขึ้นอยูกับแตละจังหวัด เชนใน
บางจังหวัด สสจ.เปนผูบริหารจัดการ บางจังหวัดโรงพยาบาลเปนผูบริหารจัดการ แตสิ่งที่กรม
อนามั ย คาดว า จะเกิ ด ขึ้ น คื อ บริ ก ารคุ ม กํ า เนิ ด ที่ มี ค า ใช จ า ยสู ง จะไม เ กิ ด ขึ้ น ยาและราคายาที่
โรงพยาบาลแตละแหงซื้อจะมีความหลากหลายและแตกตางกันมาก
กรมอนามัยไดมีการติดตามการบริการคุมกําเนิดหลังการปรับเปลี่ยนโครงสรางสาธารณสุข
พบวาการคุมกําเนิดแบบชั่วคราวบางอยาง เชนการฝงยา การใสหวง หรือการคุมกําเนิดแบบถาวร
เชนการทําหมันชายหายไป รวมทั้งขอมูลขาวสารสื่อความรูในเรื่องการวางแผนครอบครัว และการ
คุมกําเนิดที่มีใหกับประชาชนแทบไมเหลืออยูเลย การบริการที่ตองการความชํานาญ เชน การฝงยา
คุมกําเนิด การใสหวงคุมกําเนิด ผูใหบริการไมสามารถใหบริการได เนื่องจากเจาหนาที่สับเปลี่ยน
บทบาทหน าที่ไ ปทํางานอื่ นทํ า ให หรือขาดการใหบริการชว งเปลี่ยนผานมานานกวา 2 ป กรม
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อนามัยจึงจัดสรรงบในการฟนฟความรูในเรื่องนี้ใหเจาหนาที่ โดยไดรับงบสนับสนุนจาก สปสช.ดวย
โดยจัดอบรมใหความรูและเสริมสรางศักยภาพใหเจาหนาที่สามารถใหบริการใสหวงอนามัยและการ
ฝง ยาได รวมทั้ ง ประสานงานกั บ โรงเรี ย นแพทย ใ นการอบรมให ค วามรู ใ นเรื่ อ งนี้ กั บ แพทย แ ละ
พยาบาลรุนใหมใหมีความรูความสามรถดานนี้ดวย นอกจากนี้ยังพบวาการที่โรงพยาบาลมีการ
สั่งซื้อยาเม็ดและยาฉีดคุมกําเนิดที่มีความหลากหลาย สงผลตอระบบการบริหารและการควบคุม
คุณภาพยาฉีดซึ่งเปนยาฮอรโมน เนื่องจากองคการอาหารและยา (อย.) ไมสามารถตรวจสอบได
ทั้ ง หมด เพราะค า ใช จ า ยในการตรวจสอบคุ ณ ภาพยาแต ล ะชนิ ด มี ร าคาสู ง ทางกรมอนามั ย ได
นําเสนอปญหานี้ใหกับสปสช.เพื่อปรับใหมีการจัดซื้อยาโดยสวนกลางซึ่งจะงายตอการควบคุมราคา
และตคุณภาพของยา
แนวทางในการทํางานของกรมอนามัยคือมีความมุงมั่นที่จะใหประชาชนมีสุขภาพดีและ
เขาถึงบริการสุขภาพและการวางแผนครอบครัว เพื่อใหประชาชนทั้งชายและหญิงมีสุขภาวะอนามัย
การเจริญพันธุที่สมบูรณเต็มที่ โดยทําหนาที่ในการดูแลคุมครองผูบริโภคหรือประชาชน (Consumer
Protection) ใหไดรับบริการดานสุขภาพ และการวางแผนครอบครัวที่เหมาะสม การใหการสนับสนุน
ผูใหบริการ (Provider Support) ดานวิชาการ การเสริมสรางศักยภาพ หรือจัดหาสื่อบางอยางใหกับ
เจาหนาที่ผูใหบริการสุขภาพ และการทําความเขาใจกับแหลงทุนตางๆ (Funder Alliance) ทั้งแหลง
ทุนของรัฐและองคกรพัฒนาเอกชนอื่นๆ ที่ใหความชวยเหลือ เชน WHO UNFPA แตแหลงทุนที่
ใหญที่เราตองทํ างานด วยคื อ สปสช. เนื่องจากเปนแหลงทุนหลักในการดู แลสุ ขภาพประชาชน
รวมทั้งประสานกับสํานักงบประมาณแหงชาติในการทํางานดานวิชาการ ซึ่งการดําเนินการเหลานี้
เราตองมีความรู มีขอมูลเพื่อนําเสนอใหแหลงทุนตางๆ รวมทั้งการทําหนาที่ในการติดตามประเมิน
และเฝาระวังการทํางาน รวมทั้งการทํางานวิจัยตางๆ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการวางแผนการทํางาน
ที่ผ านมากรมอนามัย มี การทํ างานรว มกับ สํานั กงานสถิติแหงชาติ ในการสํารวจสภาวะ
อนามัยเจริญพันธุ พบวาอัตราในการคุมกําเนิดสูงถึง 81.1% หากแยกตามวิธีการคุมกําเนิดพบวา
ประชาชนเลือกใชวิธีการคุมกําเนิดดวยยาเม็ดสูงถึง 45% ซึ่งสูงกวาปที่ผานๆ มา สวนที่ไมได
คุมกําเนิดประมาณเกือบ 20% ครึ่งหนึ่งของคนกลุมนี้คือตองการมีบุตรและกําลังตั้งครรภ และอีก
ครึ่งหรือประมาณ 10% ของทั้งหมดไมมีการคุมกําเนิดเนื่องจากหลายสาเหตุ เปนกลุมที่มีโอกาส
ทองไมพรอมได ดังนั้นจึงตองมีบริการเพื่อเตรียความพรอมกอนการมีบุตรทั้งบริการและการใหการ
ปรึกษา เพื่อใหประชาชนมีความรูความสามารถในการดแลตนเอง ซึ่งบริการเหลานี้ไมจําเปนตอง
เปนบริการของรัฐเทานั้น หนวยงานหรือองคกรอื่นๆ ก็สามารถใหบริการได
จากสถิติยังพบอีกวาแนวโนมการตั้งครรภในกลุมวัยรุนสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 10-20%
และในกลุมผูติดเชื้อที่ไดรับการรักษาและมีสุขภาพดีขึ้น ดังนั้นกรมอนามัยจึงแผนการทํางานการให
ความรูการเตรียมความพรอมที่จะมีครอบครัวใหกลุมวัยรุนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน สวนหนึ่ง
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ของภายในระบบโรงเรียนคือการพัฒนาหลักสูตรเพศศึกษาและการใหการปรึกษาทางดานวางแผน
ครอบครัวโดยเริ่มที่สถาบันราชภัฏ และกําลังขยายไปในระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยทางจัดทําคูมือใหกระทรวงศึกษาเพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน นอกจากนี้กรมอนามัยไดมี
การถอดบทเรียนการทํางานเรื่องเพศศึกษาในวัยรุน เพื่อพัฒนารูปแบบในการทํางาน เนื่องจากทิศ
ทางการทํางานของกรมอนามัย และกระทรวงสาธารณสุข เนนการทํางานในกลุมวัยรุนมากขึ้น
สําหรับกลุมวัยทํางานคงเปนการทํางานดานการพัฒนาบริการใหมีคุณภาพและทางเลือกมากขึ้น จึง
ไดมีความพยายามปรับและจัดทําคูมือเพื่อแจกจายใหกับสถานบริการนําเอาไปปฏิบัติ และใหความรู
กับผูรับบริการ
สําหรับการดูแลชวยเหลือผูหญิงที่ตั้งครรภไมพรอมเพื่อปองกันการแทงที่ไมปลอดภัยของ
กรมอนามัย คือการจัดอบรมบุคลากรทางการแพทยและพยาบาลในใหบริการปรึกษาทั้งทางดาน
กายและจิต รวมทั้งการสอนเทคนิคการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัยดวยวิธีการทํา Manual Vacuum
Aspiration (MVA) เพื่อผูหญิงจะไดไมประสบปญหาแบบเดิมอีก และไดมีการปรับปรุงในเรื่องกฏ
ขอบังคับแพทยสภาในเรื่องการดูแลการสิ้นสุดการตั้งครรภใหครอบคลุมทั้งสุขภาพกายและจิตของ
ผูหญิง สําหรับการทํางานในปหนาของกรมอนามัยขึ้นอยูกับงบประมาณที่ทางกรมจะไดรับจัดสรร
จาก สปสช.
สําหรั บ การจัดสรรงบประมาณของ สปสช.นั้น มี แนวโนมที่ จะลดงบประมาณในการทํา
โครงการแบบ Vertical Program แตจะยังคงบางโครงการที่มีประโยชนไว เชนการจัดพิมพสมุด
บันทึกแมและเด็ก (สมุดสีชมพู) การจัดซื้อจัดหายาฝงและหวงอนามัย สวนโครงการอื่นๆ ไดจัดสรร
เงินใหแต ละจังหวัดบริหารเองโดยผานคณะกรรมการระดับจังหวัด และระดั บเขต ซึ่งคาดวาจะ
สามารถแกไขปญหาในเรื่องการเขาบริการของประชาชนทั่วประเทศได ในสวนนี้กรมอนามัยมีหนาที่
ในการกําหนดตัวชี้วัด และวิธีการดําเนินการใหระดับพื้นที่เพื่อใชปนแนวทางในการกํากับการทํางาน
ประเด็นซักถาม
• ขอมูลการสํารวจสภาวะอนามัยเจริญพันธุของสํานักงานสถิติแหงชาติเปนขอมูลที่ดี
แตมีผูนําไปใชประโยชนนอยมาก กรมอนามัยควรทํางานรวมกับสํานักงานสถิติ
แหงชาติในการแผยแพรขอมูลการสํารวจชุดนี้ และนําขอมูลไปใชในการผลักดันเชิง
นโยบาย ซึ่งมีนักวิชาการและหนวยงานหลายสวนพรอมใหการสนับสนุน
• ขอมูลที่ไดเก็บจากผูหญิงที่มีคูแลว บางประเด็นคําถามเชน ทัศนคติตอการมีผัว
เดียวเมียเดียว อาจไมสามารถสะทอนความเห็นของผูหญิงทั้งหมดได หากจะมีการ
สํารวจอีกครั้งอาจตองคํานึงถึงความครอบคลุมของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และ
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ประเด็นคําถามที่เปนเชิงทัศนคติทางเพศที่มีความละเอียดออนและมีขอจํากัดหลาย
เรื่อง ตองแยกการเก็บขอมูลกับสํานักงานสถิติ
• จากสถิติขอมูลพบวาการตั้งครรภในกลุมวัยรุนสูงขึ้น โดยมีอายุเฉลี่ยอยูที่ 22.8 ป
การไดมาซึ่งขอมูลคือเก็บจากผูมารับบริการคลอดบุตรที่โรงพยาบาล โดยดูจากอายุ
ของผู ห ญิ ง ในการมี บุ ต รคนแรก ซึ่ ง ถื อ ว า เป น ข อ มู ล ที่ ใ กล เ คี ย งที่ สุ ด เนื่ อ งจาก
ประชาชนสวนใหญคลอดที่โรงพยาบาล
• กรมอนามั ย มี ก ารผลั ก ดั น เชิ ง นโยบายเกี่ ย วกั บ ข อ บั ง คั บ แพทยสภาว า ด ว ย
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทย โดยจัดประชุม
หารือกันภายในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนพ.วัลลภ ไทยเหนือ รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เห็นความสําคัญในเรื่องนี้ จึงไดมอบหมายใหกรมอนามัยดําเนินการตอ
ในเรื่องนี้ และไดมีการประชุมรวมหารือกันระหวางกรมอนามัยและกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ และไดประสานกับกองประกอบโรคศิลป ในการกําหนดเงื่อนไขใน
การทํางานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจในการจับกุม คือเจาหนาที่ตํารวจตองแจงทาง
กองประกอบโรคศิลปทุกครั้งกอนมีการจับกุม เพื่อใหจับกุมเฉพาะผูใหบริการยุติ
การตั้งครรภที่ไมปลอดภัยเทานั้น
• เครือขายองคกรทํางานชวยเหลือผูหญิงที่ทองไมพรอมมีความพยายามในการทํา
ความเขาใจกับตํารวจในเรื่องขอบังคับแพทยสภา เพื่อแกไขปญหาของการกวาด
ลางคลินิกทําแทง ในประเด็นนี้ทางสมาคมพัฒนาประชากรและสังคม (PDA) มีเงิน
สนับสนุนจากมูลนิธิ Gate Foundation สําหรับจัดประชุมชี้แจงสรางความเขาใจใน
เรื่ อ งข อ บั ง คั บ พทยสภา และการจั บ กุ ม เฉพาะคลิ นิ ก ที่ ใ ห บ ริ ก ารทํ า แท ง ที่ ไ ม
ปลอดดภัยใหกับ ตํารวจ อัยการ ศาล แพทย NGOs และกองประกอบโรคศิลป
โดยมีคุณนงลักษณ บุญไทย จากกรมอนามัยเปนผูประสานและดําเนินการ
รายงานความกาวหนาและหารือ
โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิกุล
1. ความกาวหนาในการขอเขาพบ พต.ต.วงกต มณีรินทร เพื่อทําความเขาใจในขอบังคับ
แพทยสภาในเรื่องการทําแทง
เครื อ ข า ยได ทํ า หนั ง สื อ เพื่ อ ขอเข า พบท า นวงกต มณี ริ น ทร โดยสถาบั น วิ จั ย
ประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ผูดําเนินการนัดหมาย โดยเชิญคุณหมอหลายทาน
เขาพบดวย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2550 แตทางตํารวจขอเลื่อนไปเปนวันที่ 15 สิงหาคม
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2550 ซึ่งตอมาไดรับการปฏิเสธไมใหเขาพบเปนครั้งที่สอง ทําใหการทํางานเพื่อสรางความ
เขาใจกับฝายเจาหนาที่ที่ทําหนาที่ในการจับกุมยังไมบรรลุผล

2. ขอบังคับแพทยสภาวาดวยเรื่องการยุติการตั้งครรภทางการแพทย
สถานการณการตั้งครรภทั่วโลกในป 1999 มีประมาณ 210 ลานคน ในจํานวนนี้มี 22 % ที่
ทําแทง ซึ่งสถานการการทําแทงที่ผานมาในอดีต
ป 1900 ทุกประเทศทั่วโลกหามทําแทง
ป 1950 ในประเทศที่พัฒนาแลวมีกฏหมายใหทําแทงได
ป 1985 มีเพียง 22 ประเทศที่หามทําแทง
ป 2007 เหลือเพียง 5 ประเทศทั่วโลกที่หามทําแทงทุกกรณี
การทําแท งในแตละประเทศมีการกําหนดเงื่อนไขไมวาจะเปนประเทศกําลังพัฒนาหรือ
พัฒนาแลว เพียงแตแตกตางกันในรายละเอียด ดังนั้นการทําแทงเสรีจึงไมมีในโลก การทองแบง
ออกเปนการทองแบบตองการ และไมพรอม (unplanned, unwanted, unintended or untime)
กฏหมายไทยไมไดอนุญาตใหทําแทง เพียงแตผอนผันใหทําไดโดยแพทยเพื่อสุขภาพผูหญิง
ซึ่งการตั้งครรภนั้นเปนผลมาจากการกระทําชําเราเทานั้น ในป 2524 มีการขับเคลื่อนใหมีกฏหมาย
การทําแทงโดยตองการเพิ่ม 2 ขอดวยกันคือการตั้งครรภนั้นมีผลตอสภาวะสุขภาพทางกายและใจ
ของหญิงนั้น และสุขภาพของเด็กในครรภ แตถูกตอตานโดยพลตรีจําลอง ศรีเมือง ทําใหกฎหมายนี้
ตกไป แตก็ยังมีการขับเคลื่อนในเชิงกฎหมายก็มีมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกรณีที่ทารกในครรภ
เปนโรครายหรือเปนพาหะของโรคราย
สํ า หรั บ ข อ บั ง คั บ แพทยสภา ถื อ เป น การเคลื่ อ นไหวต อ เนื่ อ งมาจากการขั บ เคลื่ อ นทาง
กฎหมาย ที่มีขอมูลการศึกษาวิจัยเรื่องโรคแทงในโรงพยาบาลของรัฐมาเปนขอมูลสนับสนุน ทําใหมี
การขยายเงื่อนไขใหแพทยสามารถทําแทงไดเปน 4 กรณี โดยตองมีแพทยที่ทําการยุติการตั้งครรภ
และไมใชผูทําการยุติการตั้งลงความเห็นรวมอยางนอย 2 ทาน คือ
1. หากการตั้งครรภนั้นสงผลทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพกายของผูหญิง
2. หากการตั้งครรภนั้นสงผลทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพจิตของผหญิง
3. ทารกในครรภมีความเสี่ยงสูงหรือเปนโรคทางพันธุกรรม
4. การตั้งครรภนนั้ เกิดจากการขมขืนโดยมีหลักฐานวาเกิดจากการขมขืนโดยไมตองมี
ใบแจงความ
สถานที่ทําไดคือโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน คลินิกที่มีเตียงที่เหมาะสม และ
ทําไดทุกอายุครรภ ในกรณีคลินิกไมมีเตียงใหทําไดเฉพาะอายุครรภไมเกิน 12 สัปดาห ผูทําตอง
ผานการอบรม มีการรายงานผูมารับบริการยุติการตั้งครรภใหกระทรวงฯ และตองเก็บหลักฐานทาง
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การแพทยไว 5 ป หากทําอยางนี้แลวผูกระทําไมมีความผิด ซึ่งขอบังคับเหลานี้ไดรับการลงนามโดย
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขในป 2548 ถือเปนการขับเคลื่อนทําโดยกรมอนามัย แตมี
การทําความเขาใจกับสาธารณะนอยไป ทําใหยังมีการทลายคลินิกทําแทงอยูเรื่อยๆ

ประเด็นแลกเปลี่ยน
• กรณีที่ถูกละเมิดทางเพศ หรือถูกขมขืน แพทยสามารถใหการชวยเหลือดวยการยุติ
การตั้งครรภไดเลยโดยที่ไมตองมีใบแจงความ เพื่อไมใหเกิดความลาชาในการ
ชวยเหลือ
• กอนมีขอบังคับแพทยสภาโรงพยาบาลที่มีคณะกรรมการยุติการตั้งครรภ มีขั้นตอน
และใช เ วลาในการพิ จ ารณานานและยื ดเยื้อ มีข อเสนอให ล ดทอนขั้น ตอน หาก
กระบวนการใหการชวยเหลือลาชาทําใหอายุครรภมากขึ้นก็จะเปนปญหาในการ
ชวยเหลือ หรือบางที่ผูหญิงอาจไปแสวงหาบริการที่ผิดกฏหมายและไมปลอดภัย
ซึ่งเปนการเพิ่มอันตราย และในขณะเดียวกันแพทยก็ไมสะดวกใจที่จะทําให แตเมื่อ
เรามี ข อ บั ง คั บ แพทยสภาแล ว ก็ ไ ม จํ า เป น ต อ งมี ค ณะกรรมการพิ จ ารณายุ ติ ก าร
ตั้งครรภที่มีขั้นตอนซับซอนควรใชขอบังคับฯ นี้ ในการพิจารณาใหการชวยเหลือ
ผูหญิงไดเลยโดยเฉพาะการณีถูกขมขืน
• เสนอใหมีการจัดทํา Protocol รวมกันเพื่อเปนแนวทางใหกับผูบริการ และเปน
ขอมูลสําหรับผูประสบปญหาเพื่อเปนฐานคิดในการตัดสินใจยุติการตั้งครรภ
• เสนอใหเครือขายเตรียมและจัดประชุมนําเสนอตอสาธารณะ รวมทั้งการพูดคุยกัน
ระหวางสถานบริการ การเคลื่อนไหวเพื่อสรางความเขาใจกับสาธารณะใหมากขึ้น
เพราะการสํารวจเพียวอยางเดียวโดยที่ขอมูลไมถูกนําไปใชจริงก็ไมสามารถแกไข
ปญหาได
• การใหการชวยเหลือผูหญิงที่ถูกขมขืนภายใน 72 ชั่วโมงดวยยาคุมฉุกเฉิน ควรตอง
มีการทํางานรวมกับตํารวจ
• PDA ใหการชวยเหลือผูหญิงทุกรายที่ประสบปญหาการตั้งครรภไมพรอม ทั้งรายที่
ถูกขมขืนหรือไมก็ตาม ซึ่งตองมีอายุครรภไมเกิน 12 สัปดาห และตองพาคูมาดวย
เพื่ อ ให ก ารปรึ ก ษาและป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด การท อ งไม พ ร อ มอี ก หากเกิ ด
ภาวะแทรกซอนทางสมาคมใหการดูแลเรื่องคารักษาพยาบาลใหทั้งหมด
(เบอรโทรติดตอ 02-229-4611 หรือ 081-312-5289)
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3. ขาวประชาสัมพันธการประชุมเรื่อง“รางกฎหมายคุมครองอนามัยการเจริญพันธุ กับสุขภาวะ
คนไทย”
โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับเครือขายนักวิชาการและ
องคการเพื่อสรางเสริมสุขภาวะผูหญิง จัดประชุมนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับรางกฎหมายอนามัย
เจริญพันธุ โดยมีวัตถุประสงคคือเพื่อระดมความคิดเห็น และสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจดาน
นโยบายสาธารณะ และรับฟงขอคิดเห็นตอรางกฎหมายอนามัยเจริญพันธุ ในวันที่ 3 กันยายน 2550
เวลา 13.00-16.30 น.ณ หองประคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306-308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2
เรียนเชิญผูสนใจเขารวมกระชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดตามวันและเวลาดังกลาว
Up Date
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)
PDA มีหนวยบริการทั้งหมดทั่วประเทศ 18 แหง ทํางานทั้งในดานการอบรมความรูในเรื่อง
การคุมกําเนิดใหชาวบานในสวนที่ภาครัฐเขาไมถึง การใหบริการทําหมันชาย การคุมกําเนิด การ
ปรั บประจํ าเดื อนให ผูหญิงที่มีป ญหาประจํา เดือนไมมาตามปกติ การทํางานให ความช ว ยเหลือ
ผูประสบภัยจากสึนามิ งานพัฒนาผูดอยโอกาส PDA มีการบริหารจัดการเงินทุนสนับสนุนเพื่อใหมี
อยางตอเนื่องโดยจดทะเบียนเปนรูปบริษัท 20 แหงทั่วประเทศ เชน รานอาหาร 12 แหง รีสอรท 20
แหง และนําผลกําไรที่ไดจากการดําเนินกิจการเขาเปนเงินสนับสนุนสมาคมฯ ซึ่งทําใหสมาคมมีเงิน
สนับสนุนตลอดเวลา นอกจากกิจกรรมที่กลาวมาแลวยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สมาคมฯ ทําคือ
คลินิกกามโรค โดยทํางานรวมกับ สสจ.นครราชสีมา ในการใหบริการตรวจรักษา
เฝาระวัง และติดตามการรักษา ซึ่งจะเริ่มใหบริการในเดือนกันยายน 2550 นี้
การใหการชวยเหลือเด็กที่ไดรับผลกระทบจากเอดส ใหการชวยเหลือทางดาน
ทุนการศึกษา
การสงเสริมอาชีพสําหรับผูติดเชื้อเพื่อใหเกิดการกินยาที่ตอเนื่อง เรียกวาเงินกู
ปาทองโก คือผูติดเชื้อ1คน จับคูกับคนทั่วไป 1 คนมาขอเงินกูรวมกัน โดยมีขอ
เแมวาผูรวมกูตองเปนผูคอยติดตามใหผูติดเชื้อกินยาใหสม่ําเสมอ และใหความรู
กับผูที่อยูใกลเคียง คิดดอกเบี้ยรอยละ 50 สตางคตอเดือน
การอบรมใหคูสมรสมีความพรอมทางดานดานอารมณ จิตใจ และเขาใจประเด็น
เพศสภาวะ การเลี้ยงดูบุตร
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มติในที่ประชุม
1. นัดประชุมครั้งตอไปวันที่ 9 ตุลาคม 2550 ที่สมาคมพัฒนาประชากรและสังคม (PDA)
2. กิจกรรมที่เครือขายตองเคลือ่ นตอ
2.1 การประชุมบายวันที่ 3 กันยายน 2550 ที่อาคารรัฐสภาเรื่อง “รางกฏหมายคุมครอง
อนามัยการเจริญพันธุ”
2.2 การสร า งความเข า ใจกั บ ตํ า รวจ อั ย การฯ กรมอนามั ย ดํ า เนิ น การโดยได รั บ การ
สนับสนุนเงินการจัดประชุมจาก PDA และทางเครือขายฯ มีสวนรวมในการหารือ
กระบวนการจัดการประชุมดวย
2.3 การเผยแพรและนําขอมูลการสํารวจอนามัยเจริญพันธุของสํานักงานสถิติแหงชาติ
ใหกับหนวยงานตางเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนในการทํางานดานอานามัยเจริญพันธุ
2.4 การขับเคลื่อนเพื่อทําความเขาใจตอขอกําหนดแพทยสภาเพื่อใหถูกนําไปสูการปฏิบัติ
จริง ของผูใหบริการทางการแพทยทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน สวนนี้สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีงบประมาณในการจัดประชุม ทางเครือขาย
มีสวนรวมในกระบวนการจัดประชุมดวย สําหรับรายละเอียดมีการหารือกันในการ
ประชุมครั้งหนา
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รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. แพทยหญิงนันทา อวมกุล
2. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิกลุ
3. คุณอัจฉรา วิไลสกุลยง
3. คุณสิริพร เขียนประเสริฐ
4. พ.ต.ท.หญิง ชุติมา พันธุ
5. คุณกัลยากร โอปน
6. คุณอพชา บุญมงคล
7. คุณขนิษฐา บูรณพันศักดิ์ ตรีรมร
8. คุณวรัญญา พิทักษเทพสมบัติ
9. คุณกรวิณท วรสุข
10. คุณประวีณ พยับวิภาพงศ
11. คุณสมรธรรม สุขนิรันดร
12. คุณปยะธิดา พิเชียรโสภณ
13. คุณรัตนา รอดวรรณ
14. คุณรุงอรุณ เหลืองพิพัฒน
15. คุณรัตนา ยอดนารี
16. คุณฐิติทพิ ย ยิ้มพลอย
17. คุณชาญณรงค วงศวชิ ยั
18. คุณธัญญา ใจดี
19. คุณอารดี ประสมทรัพย
20. คุณทัศนัย ขันตยาภรณ
21. คุณศิวนาถ เยี่ยงสวาง
22. คุณอุนใจ เจียมบูรณะกุล

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
โรงพยาบาลตํารวจ
ฝายสงเสริมสุขภาพ สสจ.สมุทรปราการ
ฝายสงเสริมสุขภาพ สสจ.สมุทรปราการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย
สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ
สมาคมพัฒนาประชากรและสังคม (PDA)
สมาคมพัฒนาประชากรและสังคม (PDA)
สหทัยมูลนิธิ
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียส วาทยานนท
โรงพยาบาลประสมุทรเจดียส วาทยานนท
โรงเรียนสีกันนานันทอุปถัมภ
โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินเดชา
ศูนยประสานงานเครือขายผูหญิงติดเชื้อ (กพอ.)
มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.)
มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.)
องคการแพธ
องคการแพธ
องคการแพธ
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