
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการประชุมหารือคร้ังที่ 7 
การขับเคล่ือนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงทองเมื่อไมพรอม 

 
 
 
 
 

วันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ  2551  เวลา 09.30-15.00 น. 
หองประชมุ 2 ชั้น 3 อาคาร 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 
 

จัดโดย มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) รวมกับองคการแพธ(PATH) 
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กําหนดการการประชุมหารือ 
เร่ือง “การขับเคลื่อนเพ่ือสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม” ครั้งที ่7 

วันศุกรที่  8 กุมภาพันธ 2551 เวลา 09.30 – 15.00 น. 
ณ หองประชมุใหญ ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

 
 
ภาคเชา*  

09.00 - 09.15 น.   

 
 

กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม  
  โดย นายแพทยพิทยา ไพบูลยศิริ (นายแพทย 9 ดานเวชกรรมปองกัน) 

09.15 - 09.45 น.  สรุปสาระสําคัญของการประชุมหารือครั้งที่ 6  
  โดย คุณทัศนัย ขันตยาภรณ องคการแพธ 

09.45 - 10.15 น. นําเสนอ: การดําเนินงานศูนยพ่ึงได (OSCC) ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ 
  โดย คุณมยุรี เหมือนเดช พยาบาลวิชาชีพ 7 และ 
        คุณศศิธร พรมกระจิน นักสังคมสงเคราะห 

10.15 - 10.30 น. ซักถามและอภิปราย 
10.30 - 11.15 น.  รายงานความกาวหนาและหารือ 

  - ผลการจัดประชุมหารือเรื่องการสรางความเขาใจเรื่องขอบังคับแพทยสภาฯ  
  - แนะนําโครงการฝกอบรมเรื่องการใหการปรึกษาแบบเสริมพลังและใหทางเลือกแกผูหญิง 

ที่ทองเมื่อไมพรอม (empowerment and options counselling) 
11.15 - 12.30 น.  แลกเปล่ียนเรียนรูเรื่องการทํางานของเครือขาย 
12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
ภาคบาย 
13.30 - 14.30 น.  

 
 
แลกเปล่ียนเรียนรูเรื่องการทํางานของเครือขาย (ตอ) 

14.30 – 15.00  น. สรุป/นัดหมายเรื่องการประชุมคราวหนา/ปดประชุม 
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การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงทีท่องเมื่อไมพรอม 
วันศกุรที่ 8 กุมภาพันธ 2551 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ สาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดสมุทรปราการ 

 
สาระสําคัญของการประชุม แบงออกเปนวาระตางๆ ดังนี้ 

1. รับรองรายงานสรุปผลการประชุมหารือ คร้ังที่ 6 
2. การบรรยายพิเศษ “การดําเนินงาน OSCC ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ” 
3. แนะนําโครงการฝกอบรมเร่ืองการใหการปรึกษาแบบสรางศักยภาพและความมั่นใจให

ผูหญิงที่ทองเมื่อไมพรอม ณ ศูนยฝกอบรมธารทิพย อ.แมริม จ.เชียงใหม    
   4. รายงานความกาวหนาและหารือ 

 5. นัดหมายการประชุมคร้ังตอไป 
โดยมีรายละเอียดในการประชุมดังตอไปนี้ 
 
1.รับรองรายงานสรุปผลการประชุมหารือ ครั้งที่ 6 
ที่ประชุมไดตรวจทานรายงานการประชุม คร้ังที่ 6 และไดเสนอใหแกไขรายงาน ดังตอไปนี้ 

• คุณรัตนาภรณ พานิชกุล จาก สวท. ขอแกไขขอความในหนา 4 บรรทัดที่ 8 ขอ 1. 
“Access to care เนนการเขาถึงบริการ โดยมีคลินิกใหบริการ 9 แหงใน 7 จังหวัด” เปน “10 แหง”   
และยอหนาที่ 2 แกไข ใหเพิ่มคําวาการเขาไปเปน “สําหรับคลินิกเวชกรรมของ สวท.เปนการทํางาน
ตามนโยบาย”  
 
2. บรรยายพิเศษ “การดําเนินงาน OSCC ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ”  
    (โดย คุณมยุรี  เหมือนเดช และคุณศศิธร  พรมกระจิน) 
 

คุณมยุรีไดเลาถึงความเปนมาของศูนยชวยเหลือผูหญิงและเด็กในภาวะวิกฤติ หรือที่รูจักกัน
ในชื่อ “ศูนยพึ่งได” หรือ “OSCC” วา เร่ิมแรกนั้น ทางโรงพยาบาลไดเปดดําเนินการศูนยนเรนทรพึ่งได 
ซึ่งในขณะนั้น ยังมีอุปสรรคในการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ ไมกระจัดกระจาย และเปนความลับ 
ตอมาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2548 จึงไดเปดศูนยแจงเหตุและชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ เจ็บปวย
ฉุกเฉิน รวมถึง เด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรง   

ใน ป 2549 ทางโรงพยาบาลไดรับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขสําหรับทําโครงการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติเพื่อลดความรุนแรงในนักเรียนมัธยมตน โดยเลือกโรงเรียนวัดศรีจันทร และโรงเรียน
บางเมืองเขียนผองฯ เปนโรงเรียนนํารองในการทํากิจกรรมเพื่อใหความรูเร่ืองโรคติดตอทางเพศสมัพนัธ
และโรคเอดส ซึ่งในระหวางนั้นพบวา ในสมุทรปราการมีปญหาใหญที่ทางโรงพยาบาลเองก็ใหความ
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สนใจ คือ การทะเลาะวิวาทและกระทําความรุนแรงตอกันระหวางเด็กอาชีวะศึกษา เพียงแตไมมี
งบประมาณในการทําโครงการ  

สําหรับอุปสรรคในการดําเนินงานนั้น ใน ป 2550 ที่ผานมา โรงพยาบาลสมุทรปราการพบวา 
เจาหนาที่พยาบาลยังขาดความรูดานขอกฎหมายตางๆ  จึงไมสามารถใหคําแนะนําเคสไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว สวนกรณีการยุติการตั้งครรภ พบวาผูปวยที่เกิดภาวะแทงในปงบประมาณ 2550 
สวนใหญมีอายุประมาณ 10-30 ป  ประกอบอาชีพรับจาง  แมบาน  นักเรียน/นักศึกษา  สวนผูติดเชื้อ
จากการแทงมี 5.6% อยางไรก็ตามสถิติดังกลาวยังไมครอบคลุม เนื่องจากปญหาทางเทคนิค
คอมพิวเตอรที่ใชเก็บขอมูล สวนขอมูลลาสุด ปงบประมาณ 2551 ผูปวยที่เกิดภาวะแทงสวนใหญ มี
อายุประมาณ 21-30 ป ประกอบอาชีพรับจาง แมบาน นักเรียน/นักศึกษา   
 คุณศศิธร ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา คนไขที่ถูกสงตอมายังฝายสังคมสงเคราะห เพื่อประเมินดาน
สังคมและเศรษฐกิจนั้น สวนใหญเปนคนไขที่เขามายังศูนย OSCC คนไขที่ตอง Admit โดยคุณศศิธร
ไดอธิบายใหเห็นการดําเนินการกับเคสในกรณีตางๆ เชน  

1. กรณีเคสที่ถูกกระทํารุนแรง จะมีการประเมินทางสังคมวาเคสจะมีโอกาสถูกกระทํารุนแรง
ซ้ําหรือไม หากมีโอกาส ทางสังคมสงเคราะหจะคุยกับผูปกครองและอาจสงตอไปยังหนวยงานราชการ 
เชน  การสงเด็กไปยังบานพักของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) 
หากเคสเปนผูใหญ ก็จะสงตอไปยังบานพักฉุกเฉิน  โดยผานทางเครือขายที่มีอยูและเครือขาย
ทางเลือกของผูหญิงที่ทองเมื่อไมพรอม 

2. กรณีเคสที่ต้ังทองเมื่อไมพรอม จะมีกระบวนการที่เร่ิมจากการใหคําปรึกษา หากเคสเปน
เด็ก จะเชิญผูปกครองมารวมพูดคุยดวย  ถาเด็กประสงคจะตั้งครรภตอและตองการที่พักเพื่อรอคลอด 
ทางฝายสังคมสงเคราะหจะติดตอไปยังบานพระคุณ   

3. กรณีเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอด จะเริ่มจากการติดตามญาติกอน  ถาติดตอไมไดก็จะแจง
ความไวเปนหลักฐาน หรือทําเรื่องพมจ. ในรายที่ติดตอญาติได ก็จะพูดคุยและชวยหาทางแกปญหา 
ซึ่งถาญาติไมสามารถเลี้ยงดูเด็กไดจริงๆ ก็จะทําเรื่องสง พมจ. ซึ่งในจังหวัดสมุทรปราการจะมีบานพัก
เด็กและครอบครัว อยูที่อําเภอพระประแดง  

สําหรับอุปสรรคที่ทําใหไมสามารถชวยเหลือเคสใหตลอดรอดฝงไดนั้น เปนเพราะสาเหตุตัว
บุคคล โดยเฉพาะตัวผูหญิงเอง ซึ่งแมจะมีการใชกระบวนการกลุม ปรับพฤติกรรม ก็ไมสามารถเปลี่ยน
พฤติกรรมรุนแรงของแมบางคนได ส่ิงสําคัญที่ทําไดคือ การสรางเครือขายใหสามารถทํางานเชื่อมโยง
กันได สวนอีกสาเหตุหนึ่งคือ การขาดความรูดานกฎหมาย เชน กรณีเคสประสบปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ทางเจาหนาที่ไมทราบขั้นตอนวาจะดําเนินการอยางไร  
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ประเด็นแลกเปลี่ยน  
• คุณสํารวย  (กรมพัฒนาสังคมฯ) ใหขอมูลเพิ่มเติมในกรณีเคสถูกกระทํารุนแรงมีกฎหมาย

เกี่ยวของ 2 ฉบับ คือ พรบ. คุมครองเด็ก และ พรบ. คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว กรณีสามีทํารายภรรยา กฎหมายใหมกําหนดใหยอมความได แตมีเงื่อนไขวาตองเขา
กระบวนการฟนฟู คิดวากฎกระทรวงนาจะออกมาเร็วๆ นี้ โดยมีสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว (สค.) เปนผูดูแลระดับนโยบาย รวมทั้ง การออกกฎกระทรวงนี้ดวย ขณะที่
กรมพัฒนาสังคมฯ มีภารกิจหลักในการดูแลหนวยงานปฏิบัติ เชน พมจ. บานพักเด็กและ
ครอบครัวเปนตน ดังนั้น เมื่อพบเด็กหรือผูหญิงถูกทํารายรางกาย ถูกลวงละเมิดทางเพศ 
สามารถแจงมาที่ พมจ.และ พมจ. จะประสานสงเด็กมาที่บานพักเด็กและครอบครัวของกรมฯ 
ทั้งหมด 43 แหงทั่วประเทศ  

• คุณประวีณ (PDA) แนะนําวาปญหาในทางกฎหมายใหปรึกษาสภาทนายความ เพราะมี
ตัวแทนอยูทุกจังหวัดในประเทศไทย 

• คุณทัศนัย (องคการแพธ) เสนอวาในการประชุมคร้ังตอไป ควรเชิญสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว สภาทนายความ และ พมจ. มาเขารวมประชุมดวย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประเด็นกฎหมาย  

• คุณจิตรา (สหภาพแรงงานไทรอัมส) สะทอนปญหาของแรงงานหญิงกรณีต้ังทองไมพรอมวา 
สวนใหญแรงงานผูหญิงในอุตสาหกรรมสิ่งทอจะไดรับคาจางนอย จึงตองอาศัยเงินเพิ่มจากการ
ทํางานลวงเวลา การตั้งทองจึงเปนอุปสรรคในการหารายไดเพิ่ม นอกจากนี้ยังพบวาแรงงาน
หญิงที่มีครอบครัวแลวก็ยังประสบปญหาตั้งทองไมพรอม  

• คุณวรภัทร(OSCC โรงพยาบาลปทุมธานี) แลกเปลี่ยนประสบการณของศูนย OSCC ของ
โรงพยาบาลปทุมธานีวา ปจจุบันคอนขางเขมแข็ง เนื่องจากไดรับความรวมมือจากหลายฝาย ที่
ผานมา ศูนย OSCC มีการพัฒนาในเรื่องการใหความชวยเหลือสตรีและเด็กที่ถูกกระทําความ
รุนแรง แตยังไมคอยไดพัฒนาระบบการใหความชวยเหลือผูหญิงที่ทองเมื่อไมพรอม การ
ดําเนินงานที่ผานมาเคยมีการทํา case conference กรณีผูหญิงมเีชื้อเอชไอวีต้ังทอง มีการเชิญ
หลายฝายที่เกี่ยวของมารวมประชุม เชน แพทย พยาบาล องคกรพัฒนาเอกชนดานสตรี ฯลฯ 
ซึ่งการประชุมโดยเชิญผูเกี่ยวของทุกฝายมาใหความเห็นทําใหแพทยไดรับฟงมุมมองที่
หลากหลาย ซึ่งทําใหเกิดการเรียนรูวา OSCC สามารถชวยประสานใหเกิดการพูดคุยจาก
หลากหลายมุมมอง และคิดวาทิศทางในการทํางานเรื่องนี้นาจะมีมากขึ้น ในอนาคตอาจจะมี
การจัดตั้งทีมข้ึนมาโดยเชิญอัยการและผูเกี่ยวของฝายตางๆ มารวมดวย 

• คุณบุญพลอย(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) ใหขอมูลเพิ่มเติมวาขณะนี้ทางกรมฯ มีนโยบายที่
จะเสริมสรางความเขมแข็งใหกับศูนย OSCC 19 แหง ใน 16 จังหวัด เชน การถอดบทเรียนใน
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เร่ืองของการชวยเหลือผูหญิงที่ต้ังครรภเมื่อไมพรอม โดยรวบรวมขอมูลวา OSCC เจอปญหานี้
อยางไรบาง หลายโรงพยาบาลมีการตั้งคณะกรรมการขึ้น และมีการทํา case conference ซึ่ง
คิดวาไดผลมาก แพทยหลายคนมีความเขาใจในปญหามากขึ้น และยินดีรวมแกปญหา สําหรับ
ปญหาการตั้งครรภของวัยรุนจํานวนมากในปจจุบันนั้น ควรมองอยางเปนระบบตั้งแตการ
คุมกําเนิดลมเหลว จนถึงการสรางระบบสงตอเคสโดยสาธารณสุขจังหวัด   

• คุณณัฐยา(มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง) สนับสนุนการจัดประชุม OSCC ของ
กรมสนับสนุนฯ วามีประโยชนทําใหคนรูจัก OSCC มากขึ้น หากมีการจัดการเรียนรูบอยๆ จะ
ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางจังหวัด และนาจะทําใหระบบเขมแข็งมากขึ้น 

 
3.นําเสนอการอบรมการเสริมสรางศักยภาพและความมั่นใจใหผูหญิงที่ทองเมื่อไมพรอม ณ 
ศูนยฝกอบรมธารทิพย อ.แมริม จ.เชียงใหม   โดย คุณณัฐยา บุญภักดี (ดูรายละเอียดในเอกสาร
แนบ 2 เร่ืองการฝกอบรม ”กระบวนการปรึกษาเพื่อเสริมสรางศักยภาพและความมั่นใจใหแกผูหญิงที่
ทองไมพรอม”) 
 

คุณณัฐยาใหขอมูลวาการอบรมครั้งนี้สามารถรับผูเขารวมไดประมาณ 12-14 คน โดยจะจัด
ข้ึนที่ศูนยฝกอบรมธารทิพย อ.แมริม จ.เชียงใหม มี อาจารยอวยพร เขื่อนแกวเปนวิทยากร จะจัดขึ้น 2 
รอบ รอบแรก ในวันที่ 26 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2551 สวนรอบ 2 คาดวาจะจัดไดในปลายป  2551 
หรือตนป 2552  สําหรับคาใชจาย ทางโครงการฯ จะเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด 

การอบรมมีระยะเวลา 7 วัน และเพื่อใหการอบรมไดผลดี ทุกทานตองสามารถอยูรวมการ
อบรมตลอดทั้ง 7 วัน สวนคุณสมบัติสําคัญของผูเขาอบรม คือ เปนผูที่จะนําความรูไปปฏิบัติงานจริง 
เพื่อที่จะไดนําประสบการณมาแลกเปลี่ยนกันวาสิ่งที่ไดจากการอบรมนั้น สามารถนําไปปรับใชกับการ
ทํางานจริงไดหรือไม อยางไร และควรมีการปรับเปลี่ยนอยางไร สําหรับกระบวนการเขารวมการอบรม
ในครั้งนี้ ทางมูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) จะสงจดหมายเชิญถึงสมาชิกเครือขาย
ฯ ทุกทาน พรอมแนบแบบฟอรมใหทานกรอกขอมูลสวนตัว เชน ทานเปนใคร ทํางานอะไร เคย
ฝกอบรมดานใดมาบาง หลังจากการอบรมแลวทานจะนําความรูที่ไดรับไปปรับใชอยางไร  ฯลฯ 
จากนั้นสงกลับมายัง สคส. 

   
4.รายงานความกาวหนาและหารือ 
 4.1 แจงผลการประชุมเรื่อง “ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการยุติการต้ังครรภเพื่อ
ปองกันการแทงที่ไมปลอดภัย” โดยคุณประวีณ พยับวิภาพงศ จาก สมาคมพัฒนาประชากรและ
ชุมชน (PDA) โดยมีขอสรุปและขอเสนอแนะจากการประชุม ดังนี้ 
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4.1.1. กรมอนามัยจะเปนเจาภาพหลักรวมกับภาคเครือขายในการดําเนินงานเพื่อปองกัน
การแทงที่ไมปลอดภัยตอไป และจะเรงรณรงคเร่ืองการปองกันการตั้งครรภที่ไมพรอม โดยการให
ความรูเร่ืองเพศศึกษา การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย และการวางแผนครอบครัวแกกลุมเปาหมาย 

4.1.2 กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรเรงใหความรู สรางความ 
เขาใจและเจตคติที่ดีตอปญหาการแทงที่ไมปลอดภัยใหกับผูบริหารของกระทรวงสาธารณสุข แพทย 
พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข และบุคลากรวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ 

4.1.3 กระทรวงสาธารณสุขควรชี้แจงทําความเขาใจปญหาการแทงที่ไมปลอดภัย รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ ”ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการยุติการตั้งครรภทางการแพทยเพื่อการปองกันการแทง
ที่ไมปลอดภัย” ใหผูบริหาร แพทย บุคคลากรสาธารณสุข กลุมวิชาชีพอื่น ตํารวจ ผูพิพากษา อัยการ 
ทนาย สังคม ส่ือมวลชนไดรับทราบ 

4.1.4 โรงพยาบาลและสถานบริการทางการแพทยควรเพิ่มการเขาถึงบริการยุติการ 
ต้ังครรภที่ปลอดภัยใหกับผูที่มีปญหา โดยสนับสนุนใหแพทยปฎิบัติตามขอบังคับแพทยสภาวาดวย
การยุติการตั้งครรภทางการแพทยภายใตกฎหมายอาญามาตรา 305 

4.1.5 ควรจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการหญิงหลังแทงและการยุติการ 
ต้ังครรภทางการแพทยโดยเนนการปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงค การรักษาภาวะแทรกซอนจาก
การแทงที่ไมปลอดภัย การใหคําปรึกษาเพื่อปองกันการแทงซ้ํา และการยุติการตั้งครรภทางการแพทย
ดวยเทคโนโลยีที่ปลอดภัย ทันสมัยตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลก ไดแก 

• วิธีการทางหัตถการ(Surgical Termination of Pregnancy) เปลี่ยนจากการ 
ใช sharp curette เปน MVA 

• วิธีการใชยา (Medical Termination of Pregnancy) คือใชยา Mifepristone (RU486)  
และยา Misoprostol (Cytotec) ซึ่งเปนยาที่องคกรอนามัยโลกแนะนําใหใชในการรักษาการตกเลือด
หลังแทงและการยุติการตั้งครรภทางการแพทยในระยะแรกและระยะที่สองของการตั้งครรภ 

4.1.6 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยฯ และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรเรงพิจารณา
การจดทะเบียน Mifepristone (RU486) และลดระดับการควบคุมยา Misoprostol (Cytotec)  

4.1.7 แพทยสภา ควรเรงจัดทําแบบฟอรมรายงานการยุติการตั้งครรภ เพื่อประกอบการ
ปฎิบัติตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยการยุติการตั้งครรภทางการแพทย 

4.1.8 แพทยสภา ควรติดตามการแกไขกฎหมายอาญามาตรา 305 ซึ่งขณะนี้อยูใน 
ระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

4.1.9 กรมอนามัยควรจัดการอบรมแพทย พยาบาล และเจาหนาที่สาธารณสุข เร่ือง 
การปองกันการแทงที่ไมปลอดภัยและการใช MVA ตอไปอีก ดังนี้ 

• อบรมแพทยและพยาบาลที่ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลทั่วประเทศ (In-Service Training) 

 7



• รวมกับแพทยสภา ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยฯ คณะแพทยศาสตรทุกแหง และ
หนวยงานที่เกี่ยวของปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย/พยาบาล/เภสัชกรเจาหนาที่
สาธารณสุขระดับตางๆ ใหมีความรู ความเขาใจเรื่องปญหาการแทงที่ไมปลอดภัยและการดูแลสตรีที่มี
ปญหาการตั้งครรภที่ไมพรอมและแทงที่ไมปลอดภัย รวมทั้งอบรมการใช MVA ใหกับนักศึกษาแพทย
และแพทยประจําบานสาขาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา(Pre-service Training) 

 
4.2 แนะนําองคกรใหม  

4.2.1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ : ภารกิจที่เกี่ยวกับการตั้งทองไมพรอมคือ การให
คําปรึกษาเด็ก คุยกับโรงเรียนเรื่องการระงับการเรียนของเด็ก และใหกลับมาเรียนหลังคลอดแลว โดย
ใหเด็กมาพักที่บานพักเด็กและครอบครัว ซึ่งมีอยู 43 แหงทั่วประเทศ  หลังคลอดถาไมสามารถเลี้ยงลูก
ได พม. จะรับดูแลให 

4.2.2 มูลนิธิเครือขายครอบครัว : เปนการทํางานปที่ 3 มีภารกิจในการจัดพื้นที่การเรียนรู
ใหกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว การใหคําปรึกษา เนนกระบวนการกลุมในการชวยใหผอนคลาย  ซึ่งพบวา
เคสที่ตองการคําปรึกษาแบบตัวตอตัวนั้นมีมาก คุณแมเลี้ยงเดี่ยวก็มีมากข้ึน และในสวนของกรณีการ
ต้ังทองเมื่อไมพรอมก็มีเยอะมาก  

4.2.3 สหภาพแรงงานไทรอัมพ : ปจจุบันมีการใหคําปรึกษาแรงงานหญิงที่ต้ังทองโดยไม
พรอม และการพยายามใหประกันสังคมครอบคลุมในสวนนี้ดวย เพราะปจจุบัน โรงงานมีกฎวา ผูหญิง
ที่ทองไมสามารถทํางานลวงเวลาได  ซึ่งทําใหรายไดแรงงานหญิงลดลง สวนใหญผูหญิงที่ตองการจะ
ยุติการตั้งครรภ จะมีปญหาเรื่องการลางาน เพราะไมสามารถระบุในใบรับรองแพทยได   

4.2.4 ศูนย OSCC โรงพยาบาลปทุมธานี มีภารกิจที่เกี่ยวของ เชน 
 ใหคําปรึกษาเรื่องการตั้งทองไมพรอม  คนสวนใหญจะคิดวา ศูนย OSCC 

ชวยเหลือแตเด็กถูกขมขืน ถูกกระทํารุนแรง แตเมื่อทํางานไป จะพบวามีเคสที่ทองไมพรอมเยอะมาก มี
การคลอดแลวทิ้งลูก ซึ่งเจาหนาแกปญหาโดยการนําเด็กสงสถานสงเคราะห 

 การปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับทางเลือกของผูหญิง
วา หากผูหญิงไมตองการรับเด็กกลับไปเลี้ยง ก็ควรรับฟงเหตุผล และใหผูหญิงมีทางเลือก  

 ใหบริการสงตอกรณีผูหญิงที่ทองไมพรอมตองการยุติการตั้งครรภ ที่เขา
เงื่อนไขตามกฎหมาย เชน ที่ผานมามีเคสถูกขมขืนไดรับการสงตอ การทํางานเนนการทํา case 
conference และเชิญผูเชี่ยวชาญดานตางๆ มารวมใหพิจารณาใหความเห็น เชน องคกรพัฒนาเอกชน
ดานสตรี จิตแพทย นักกฎหมาย  
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4.3 นําเสนอ “โครงการศึกษาวิจัยยาเพื่อยุติการต้ังครรภในระยะแรก” (Ru486) โดย  
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ  

    คุณทัศนัย แจงใหสมาชิกเครือขายทราบวากรมอนามัย รวมกับ คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัย
การเจริญพันธุของสตรี และองคการอนามัยโลกจัดทําโครงการศึกษาวิจัยยาเพื่อยุติการตั้งครรภใน
ระยะแรก โดยเปนโครงการระยะสั้น ขณะนี้กําลังอยูระหวางการคนหาอาสาสมัครเขารวมโครงการ โดย
ตองเปนผูที่มีอายุครรภไมเกิน 9 สัปดาห หากสมาชิกเครือขายพบผูใดสนใจเขารวมการวิจัยนี้สามารถ
ติดตอไปที่ คุณนงลักษณ บุญไทย (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 3 : โครงการศึกษาวิจัยยา
เพื่อยุติการตั้งครรภในระยะแรก ของคุณนงลักษณ บุญไทย) 
 
      4.5  แจงเรื่องวันสตรีสากล  โดยคุณอรุณี ศรีโต 

คุณอรุณี แจงวากลุมบูรณาการแรงงานสตรี มีการจัดประชุมเตรียมการวันสตรีสากลไปแลว 
1 คร้ัง ซึ่งมีการพิจาณาขอเสนอของสหภาพแรงงานไทรอัมพเร่ืองการขยายประกันสังคมใหครอบคลุม
การยุติการตั้งครรภดวย โดยจะยื่นขอเสนอไปยังกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล   
 

4.6 แนะนําโครงการกาวยางอยางเขาใจ โดยคุณทัศนัย ขันตยาภรณ 
  คุณทัศนัย ใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการกาวยางอยางเขาใจ หรือ Teen path วา เปนโครงการที่

ทํางานเรื่องเพศศึกษากับโรงเรียนตางๆ 100 กวาโรงเรียน ซึ่งจากการทํางานพบวา เด็กตองการ
คําปรึกษา แตจะไมไปขอคําปรึกษาที่โรงพยาบาล ทางโครงการฯ จึงริเร่ิมการพัฒนาคลินิกวัยรุนขึ้น 
โดยจะมีการประชุมระดมความคิดเห็นในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธนี้ ที่โรงแรมเฟรส หากสมาชิก
เครือขายทานใดสนใจสามารถเขารวมประชุมได  โดยทางแพธจะทําจดหมายเชิญไปยังทุกทาน 
 
5. นัดหมายการประชุมครั้งตอไป 

ที่ประชุมมีมติใหจัดประชุมคร้ังตอไปในวันศุกรที่ 4  เมษายน 2551 เวลา 9.00-12.00 น. ที่
สํานักงานกองทุนสนุบสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส) อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร พญาไท โดย
เครือขายแมเลี้ยงเดี่ยวเปนเจาภาพดานสถานที่ 
 
 
 
 
 
 
 

 9



รายชื่อผูเขารวมประชุมหารือคร้ังท่ี 7 
 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน 

1. คุณศิรินทิพย นิ่มแสง 
 
 

สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี   
501/1 บานพักฉุกเฉิน ถ.เดชะตุงคะ ทุงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ   10210 
โทรศัพท 02-929-2222   โทรสาร  02-566-2707  

2. คุณอชิมา เกิดกลา 
 
 
 

สํานักพัฒนาระบบสาธารณสุข  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท โทรสาร 02-5901634 
โทรศัพท 02-5901803-4 โทรสาร 02-5901793 
Email: achimamaster@gmail.com 

3. ร.ศ.วันทนีย  วาสิกะสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
คณะสังคมสงเคราะห ทาพระจันทร พระนคร กรุงเทพฯ 10200  
โทรศัพท 02-613-2504 

4. คุณสุขใจ  มุตตาพันธ ศูนยประสานงานเครือขายผูหญิงติดเชื้อ 
801/21 ซ.งามวงศวาน 27 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทรศัพท 081-6339597     
Email: chaitharae@yahoo.com           

5. คุณประวีณ  พยับวิภาพงศ 

6. 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 

7. คุณรัตนา  รอดวรรณ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท 
172 ม.3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 
10290  โทรศัพท 02-425-9820ตอ115   โทรสาร 02-425-9767 

8. คุณกัลยกร โอปน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
19 ซ.35 อัศวนนท 2 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท 02-389-5908 ตอ 115  
Email:opun1366@hotmail.com 

9. 
 

คุณมยุรี เหมือนเดช 
 

10. คุณศศิธร พรมกะจิน 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
71 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท /โทรสาร 02-389-5909 

11. คุณอรุณี ศรีโต กลุมบูรณาการแรงงานสตรี 
101/16 หมู 4 ต.บางจาก อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
โทรศัพท / โทรสาร 02-817-8187 

12. 
 

คุณจิตรา คชเดช 

13. คุณวิภา  มัจฉาตาติ 

สหภาพแรงงานไทรอัมส 
7/6 หมูบารมโพธ 2 ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท/โทรสาร  02-427-6967 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน 

14. 
 

คุณประนอม ประดิษฐกําจรชัย 
 

15. คุณสํารวย ไวยราสา 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก 
ถ. กรุงเกษม เขตปอมปราบศัตรูพาย  กรุงเทพฯ 10100 
โทรศัพท 02-659-6140      โทรสาร 02-659-6111 

16. คุณวรภัทร แสงแกว ศูนยพึ่งได (OSCC)   โรงพยาบาลปทุมธานี  
5 ถ.ปทุมธานี – ลาดหลุมแกว ต. บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทรศัพท 02-598-8753   โทรสาร 02-581-0029 

17. คุณรัตนาภรณ พานิชกุล สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย (สวท.) 
8 ซ.วิภาวดี 44 ลาดยาว ภ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท 02-941-2320-30  โทรสาร 02-941-2338 

18. คุณชวันรัตน  ออยหวาน บานพระคุณ 
15/423-425 ม.10 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท 02-759-1238  โทรสาร 02-759-1201 

19. 
 

คุณฐานิชชา  ล้ิมพานิช 
 

20. คุณจิตติมา  ชัยประดิษฐพร 

ชมรมเครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
208 ซ.10 ถ.เทศบาลรักรักษเหนือ แขวงประชานิเวศน 1 จตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 โทรศัพท 02-954-2346-7   โทรสาร 02-954-2348 

21. คุณรพีพร เพ็งจันทร โรงพยาบาลบางบอ 
89 หมู1 ต.บางเพรียง อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท 02-338-1133 

22. คุณทัศนัย ขันตยาภรณ องคการแพธ(PATH) 
37/1 ซ.เพรชบุรี 15 ถ.เพรชบุรี พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 02-653-7563-5 ตอ 103 มือถือ 089-124-2415 
Email:tkantaya@path.org 

23. คุณจิตรานนท สุชาติ Email:jsuchart@path.org 

24 คุณอุนใจ เจียมบูรณกุล Email: ajeam@path.org 
25. คุณณัฐยา บุญภักดี   มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) 

โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 14 โทรสาร 02-591-1099          
Email:  nattaya@whaf.or.th 

26. คุณธัญญา ใจดี           
 

โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 11  
Email: thanya@whaf.or.th 

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

28. 
 

คุณกนกรัตน วงศดี โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 18    
Email: kanokrat@whaf.or.th 
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