
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการประชุมหารือครั้งที่ 9 
การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองเมื่อไมพรอม 

 

 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน  2551  เวลา 09.00-15.30 น. 
ณ หองเรียน 9  และ 11-12 วิทยาศาสตรคลินิก ชั้น 5  อาคารกิตติวัฒนาหองประชุม 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 
 
 

จัดโดย มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.)และองคการแพธ(PATH) 
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กําหนดการการประชุมหารือ 
เรื่อง “การขับเคล่ือนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงทีท่องไมพรอม” ครั้งที ่9 

วันที่ 19 มิถุนายน 2551 เวลา 09.30 – 15.30 น. 
ณ หองเรียน 9  และ 11-12 วิทยาศาสตรคลินิก ช้ัน 5  อาคารกิตติวัฒนา 
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ  ศูนยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี 

ภาคเชา*  

09.30 - 09.45 ชี้แจงและแนะนําตัว 

09.45 - 10.00 สรุปสาระสําคัญของการประชุมหารือครั้งที่ 8  

โดย คุณณัฐยา บุญภักดี  มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง 

10.00 - 11.00 รายงานความกาวหนาและหารือ 

- โครงการฝกอบรมเรื่องกระบวนการปรึกษาเพื่อเสริมสรางศักยภาพและความมั่นใจใหแก

ผูหญิงที่ทองไมพรอม (empowerment and options counselling)  

- การจัดกิจกรรม 

11.00 - 12.00 แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการทํางานของเครือขาย  

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

ภาคบาย 

13.00 - 15.00 นําเสนอ “โครงการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมเพื่อคุมครองเด็กและสตรี”  

 โดย ทีมวิทยากรจาก คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

  รศ. พญ. วนิดา เปาอินท : กุมารแพทย 

 ผศ.นพ. คมสันต สุวรรณฤกษ : หัวหนางานสูติ-นารีเวชวิทยา 

 นพ. คมกฤช ธรรมอารี : นิติเวช 

 คุณปราณี ชาญณรงค : นักจิตวิทยา 

 คุณขนิษฐา บูรณพันศักดิ์ ตรีรมณ : นักสังคมสงเคราะห 

15.00 – 15.30 สรุป/นัดหมายเรื่องการประชุมคราวหนา/ปดประชุม  

ดําเนินรายการตลอดทั้งวันโดย รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 

* มีเครื่องดื่มและอาหารวางบริการ 
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การประชุมหารือ 

“การขับเคล่ือนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงทีท่องไมพรอม” ครั้งที่ 9 
วันพฤหัสบดีที่ 19  มิถุนายน  2551  เวลา 09.00 - 15.30 น. 

ณ หองเรียน 9 และ 11-12 วิทยาศาสตรคลินิก ช้ัน 5 อาคารกิตติวัฒนา 
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ศูนยรังสิต จังหวดัปทุมธานี 

----------------------------------- 
 
สาระสําคัญของการประชุม แบงออกเปนวาระตางๆ ดังนี้ 

1. รับรองรายงานสรุปผลการประชุมหารือ ครั้งที่ 8 
2. รายงานความกาวหนาและหารือ 
3. บรรยายพิเศษ “โครงการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมเพื่อคุมครองเด็กและสตรี” 
4. แลกเปลี่ยนขอมูลกิจกรรมของเครือขาย  
5. นัดหมายการประชุมครั้งตอไป 

โดยมีรายละเอียดในการประชุมดังตอไปนี้ 
 
1.รับรองรายงานสรุปผลการประชุม ครั้งที่ 8                                                                                         
ที่ประชุมรับรองรายงานสรุปผลการประชุม ครั้งที่ 8 โดยเสนอใหแกไขรายงาน ดังตอไปนี้ 

• คุณชนรัตน จากบานพระคุณ ขอแกไขชื่อในหนา 10 จากชวันรัตน เปนชนรัตน  
• คุณบุญพลอย  จากสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ขอแกไข ตําแหนงในขอ 4.3.5 หนา 8  จาก

ผูอํานวยการกรมฯ เปนผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
• คุณณัฐยา จากมูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) ขอแกไขตัวสะกด หนา 6  จาก

ศูนยฝกอบรมธารทิพย เปน “ทานทิพย”  
 
2. รายงานความกาวหนาและหารือ 
 2.1 โครงการฝกอบรมเรื่องกระบวนการปรึกษาเพื่อเสริมสรางศักยภาพและความมั่นใจใหแก
ผูหญิงที่ทองไมพรอม 
 2.1.1 สรุปภาพรวมของโครงการฝกอบรมเรื่องกระบวนการปรึกษาเพื่อเสริมสรางศักยภาพและความ
ม่ันใจใหแกผูหญิงที่ทองไมพรอม โดย คุณอารดี ประสมทรัพย มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง  

การฝกอบรมฯ จัดขึ้น 2 รุน โดยรุนที่ 1 จัดขึ้นระหวางวันที่ 26 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน และรุน 2 เมื่อ
วันที่ 9 - 15 มิถุนายน มีผูเขารวมอบรมทั้งส้ิน 33 คน  รุนที่ 1 มีจํานวน 18 คน ประกอบดวย แพทย พยาบาล  
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห ทั้งจากภาครัฐ และองคกรพัฒนาเอกชน สวนรุนที่ 2 มีจํานวน 15 คน 
ประกอบดวยอาจารยวิทยาลัยพยาบาล พยาบาล นักสังคมสงเคราะห ทั้งจากภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน 
นักกิจกรรมองคกรพัฒนาเอกชน และเครือขายแรงงานหญิง  
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2.1.2 แลกเปลี่ยนประสบการณของผูเขารวมอบรม 
ผูเขารวมอบรมสวนใหญมองวาทักษะการฟงอยางลึกซึ้ง และการฝกสติมีประโยชนอยางมากและ

สามารถนําไปปรับใชในการทํางาน และในชีวิตสวนตัว เชน   
• คุณจิตติมา (เครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว) สะทอนวา เมื่อกลับจากการอบรม ไดนําวิธีการฝกสติมา

ใชในการใหคําปรึกษาเรื่องการทองไมพรอม เนนการรับฟงผูมาปรึกษา ซึ่งสวนหนึ่งเปนเพื่อนรวมงาน  
• คุณชนรัตน (บานพระคุณ) แลกเปลี่ยนวา ไดขอคิดจากการอบรมที่นํามาปรับใชในการทํางาน

หลายๆ อยาง  เชน ที่ผานมาใหคําปรึกษาแบบรวบรัดมากเกินไป หรือบางครั้งการตั้งคําถามกับผูรับบริการก็ทํา
ใหฟงไมลึกซึ้ง แตเมื่อไปอบรมมาก็ไดเรียนรูที่จะฟงมากขึ้น ไมนําความคิดของเราไปใสใหเคส เพราะเคสก็จะมี
คําตอบอยูแลว ที่ผานมาเมื่อใหคําแนะนําไป แลวผูรับบริการไมทําตาม ก็รูสึกเขาไมเชื่อฟง แตหลังจากไปอบรม 
ก็เรียนรูที่จะอดทนและใหคุณคากับเขามากขึ้น นิ่งและมองลึกซึ้งมากขึ้นวาเขามีที่มาที่ไปอยางไร และพยายาม
เปล่ียนแปลงมุมมองที่มีตอผูรับบริการ   

• คุณสิริพร (รพ.วชิระ) แลกเปลี่ยนวาไดรับความสุขจากการอบรมครั้งนี้ ไดนํามาแบงปนกับลูกและ
สามี ขณะนี้ ไดปรับการใชชีวิต พยายามทําโยคะทุกวัน ฝกสติเมื่อตื่นนอน ตางจากเมื่อกอน จะดูทีวีแลวหลับไป
พรอมกับทีวี แตตอนนี้จะอยูกับตัวเอง ใสใจเรื่องอาหารมากขึ้น สวนเรื่องการใหการปรึกษา ก็นํามาใชการฟง
อยางลึกซึ้งมาใช แตกอนจะตั้งเปาไวเลยวาจะพูดอะไร แตตอนนี้ นิ่งขึ้น ฟงเคสมากขึ้น ฟงกอนวาเขาเปนอยางไร 
ไมดวนตัดสินใจใหเคส   

• พญ. ชลลดา (รพ.สมุทรปราการ) เห็นดวยกับหลักการสรางเสริมพลัง( empower) เพราะชัดเจนและ
ไดผล โดยไดเลาประสบการณจริงวา หลังจากกลับจากการอบรม มีเคสมาปรึกษาเรื่องความรุนแรงในครอบครัว 
โดนทํารายทั้งรางกายและจิตใจ เชน หามกลับบานผิดเวลา หามแตงตัว ถูกควบคุมตลอดเวลา เคสรูสึกกดดัน
มาก ส่ิงที่ทําคือฟงเขา และพบวาเขาพอใจแควาใหสามีไมทําราย จึงไดแนะนําชองทางตางๆ เชน การแจงความ
หากสามีทํารายรางกาย แตเคสตัดสินใจวายังไมแจงความเพราะอยูบานสามี  จึงใหเคสตัดสินใจเองและติดตาม
ผล เพื่อดูวาเขาตัดสินใจอยางไร โดยไดใหกฎหมายคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวแกเคสไป
อานดวย เขาก็เอาไปใหสามีดูวามีกฎหมายลักษณะนี้  ซึ่งทําใหรูวาการ empowerment นี้ไดผล เพราะตอนแรก
เคสตั้งใจเพียงแควาไมใหสามีทํารายรางกายก็พอแลว แตกลายเปนวาเคสเริ่มลุกขึ้นมาจัดการปญหาของตนเอง  

• คุณขนิษฐา (รพ.ธรรมศาสตร) แลกเปลี่ยนวา จะมีเคสเขามาเกือบทุกวัน โดยแผนกผูปวยนอกสงเขา
ระบบเพื่อเขารับคําปรึกษาทั้งหมด สวนมากจะมาเนื่องจากผลกระทบทางครอบครัว ไดนําส่ิงที่ไดเรียนรูจากการ
อบรมมาปรับใช โดยเฉพาะการฟงเคสอยางลึกซึ้ง ทําอยางไรใหเขาสามารถหาทางออกไดจริงๆ ในการทํางานจะ
มีการถอดประสบการณ และเสนอกับทีมทํางานรวมกัน เพราะทุกคนมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเทากัน  

• คุณสมรธรรม (สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน) สะทอนวามีความสุขมากจากการอบรมครั้งนี้ 
หากมีการจัดอบรมลักษณะนี้อีก ทางสมาคมฯ ตองการสงเจาหนาที่เขารวมอบรมอีก โดยเฉพาะการปรับ
ความคิด และการรับฟงเคสใหมากขึ้น และการสงตอเคสภายในเครือขาย 
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2.1.3 การฝกอบรมเรื่องกระบวนการปรึกษาเพื่อเสริมสรางศักยภาพและความมั่นใจใหแกผูหญิงที่ทอง
ไมพรอมในอนาคต  

• คุณณัฐยา   ใหขอมูลเพิ่มเติมวาจะมีการประชุมเพื่อติดตามการนําส่ิงที่ไดเรียนรูจากการอบรม
ไปใชในการทํางาน และอาจจะมีการอบรมรุน 3 และ 4  ซึ่งกระบวนการฝกอบรมจะแตกตางจากรุน 1 และ 2  
โดยจะจัดลักษณะการเขาเงียบ เปนการภาวนาผานการเดิน นั่ง ทานอาหาร โยคะ ชี่กง ขณะนี้ตัวกระบวนการยัง
ไมลงตัว  

• คุณบุญพลอย  เสนอวาควรปรับหลักสูตรฝกอบรมใหเหลือ 3 วัน เพราะเจาหนาที่สาธารณสุขไม
มีเวลาเพียงพอสําหรับ 5-7 วัน อีกทั้ง เจาหนาที่โรงพยาบาลอาจจะเคยผานการอบรมเรื่องการใหคําปรึกษามา
บางแลว  
 
 2.2 ขอเสนอนโยบายสาธารณะในวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ  
โดย ณัฐยา บุญภักดี สคส.  

“สมัชชาสุขภาพ” คือการเคลื่อนไหวเชิงประเด็นเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการนําเสนอ พรบ. 
สุขภาพแหงชาติ และจัดการประชุมตอเนื่องกันมา 3 ป และไดมีการนําเสนอราง พรบ. ในชวงรัฐบาลทักษิณ 1
หลังจากนั้น จึงมีการตั้งคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ตามพรบ.สุขภาพแหงชาติ สําหรับในปนี้ จะมีการจัด
สมัชชาสุขภาพแหงชาติในเดือนธันวาคม ซึ่งไดมีการจัดรับฟงความคิดเห็น เพื่อใหเกิดขอเสนอเชิงนโยบาย
สาธารณะ โดยองคกรตางๆ สวนประเด็นที่มีการเสนอเขาไป เชน กรมอนามัยเสนอเรื่องสุขภาวะทางเพศ และ
เครือขายทางเลือกฯ เสนอประเด็น “ทองไมพรอม”  ฯลฯ  และประเด็นเรื่อง “ทองไมพรอม” กลายเปนวาระหนึ่ง
ของปนี้  ซึ่งการลงนามเครือขายในขอเสนอนี้ ซึ่งจะมีการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายครั้ง
แรกวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ และขอเสนอเชิงนโยบายที่ไดสามารถนําไปจัดสัมมนารับฟงความเห็นในหองยอย
สําหรับงานประชุมศูนยพึ่งไดวันที่ 14 -15 สิงหาคม 
 
3. การบรรยายพิเศษ “แนวปฎิบัติในการยุติการตั้งครรภในกรณีที่มีขอบงช้ีทางกฎหมาย” 
โดย คณะกรรมการพิจารณาวาดวยผลกระทบจากการตั้งครรภ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ   
 

• รศ.พญ. วนิดา เปาอินท ใหขอมูลวา คณะกรรมการพิจารณาวาดวยผลกระทบจากการตั้งครรภ
ของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเกิดขึ้นจากคนทํางานที่เห็นสภาพปญหาการตั้งทองไมพรอม จึงมีความคิดที่จะชวน
บุคคลากรที่ทํางานเกี่ยวของกับเรื่องนี้ในโรงพยาบาล ทั้งแพทย นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห มาตั้งเปน
คณะกรรมการพิจารณาวาดวยผลกระทบจากการตั้งครรภ เพื่อใหการดําเนินงานดานนี้ของโรงพยาบาลเปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2551 
และกรรมการมีวาระ 3 ป โดยมีภารกิจ ดังนี้ 
 1. ดําเนินการพิจารณาการใหการดูแลทางการแพทย ในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอมารดาและ
เด็กจากการตั้งครรภ อยางเหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
 2. ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ภายในและภายนอกโรงพยาบาล ในการดูแล และคุมครอง
เด็กที่ไดรับผลกระทบจากการตั้งครรภ  
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 3. ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาทางการแพทยแกหนวยงานตางๆ ตามโครงการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมเพื่อคุมครองเด็กและสตรี  
 ทั้งนี้ขอพิจารณาที่สําคัญในการยุติการตั้งครรภ คือ การยุติการตั้งครรภตองไมขัดตอกฎหมาย
อาญามาตรา 305 ทั้งมาตรา  305(1) ซึ่งเปนกรณีที่จําเปนตองกระทําเนื่องจากปญหาสุขภาพทางกายของหญิง
มีครรภ และมาตรา305(2) กรณีที่อายุต่ํากวา 18 ปและถูกกระทําความรุนแรง หรืออายุต่ํากวา 18 ปและมี
ปญหาสุขภาพจิต ทั้งนี้ตองมีอายุครรภไมเกิน 20 สัปดาห ถาเกินจากนี้ตองเขาระบบ Case Conference เต็ม
รูปแบบ ซึ่งผูหญิงที่ผานการยุติการตั้งครรภ ทางโรงพยาบาลจะมีการชวยเหลือผูหญิงใหจัดการกับความรูสึกผิด 
ดวยการเตรียมความพรอมใหกับผูประสบปญหา ดวยการใหการปรึกษาทั้งกอนและหลังการยุติ ใหขอมูลขั้นตอน
การยุติดโดยละเอียด สําหรับประเด็นแทงเสรี หมายถึงการยุติการตั้งครรภที่ทํานอกโรงพยาบาล เนื่องจาก
กฎหมายการทําแทงทําใหเกิดแทงเสรีนอกโรงพยาบาล คือ ทําที่ไหนก็ได อายุครรภเทาไรก็ได ใครทําใหก็ได 
ดังนั้น ส่ิงที่พยายามรณรงคคือ ทําอยางไรใหผูหญิงมีบริการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัย ในสวนทีมของ
โรงพยาบาลจะมีความคิดที่หลากหลาย จึงใชการลงมติเปนหลัก  

 

•  คุณปราณี ชาญณรงค เลาถึงการประเมินผูมารับบริการกรณีตองการยุติการตั้งครรภในทาง
จิตวิทยาวา เมื่อไดรับเคสสงตอมาเพื่อใหการปรึกษา โดยหลัก ก็จะมีการให pre และ post counselling  เชน 
ประเมินสภาพจิตใจ ในกรณีที่ยังเปนผูเยาว จะมีการประเมินสภาพจิตใจของผูปกครองดวย หลังจากนั้น จะ
เตรียมความพรอมในการทําความเขาใจกระบวนการทางการแพทย หลังจากเขากระบวนการแลว จะเปนการ
เรียนรูเพื่อปรับตัวตอความรูสึกผิด การสอนทักษะการปองกันปญหา กรณีที่ยังเปนผูเยาวจะมีการวางแผน
ปองกันรวมกับผูปกครอง จากนั้นจะวางแผนเพื่อติดตามผล  
 

• ผศ.นท.นพ.คมสันติ์ สุวรรณฤกษ  สูตินรีแพทย มีความเห็นสวนตัววาการยุติการตั้งครรภควรเปน
ทางเลือกสุดทาย  หากจําเปนตองยุติฯ ควรมีการประเมินทั้งทางกฎหมายและทางการแพทย จากนั้นไดใหขอมูล
เกี่ยวกับ Abortion technique วา อายุครรภ 3 เดือนแรกอาจจะใชวิธีการปรับประจําเดือน โดยใชเครื่องมือที่
เรียกวากระบอกสุญญากาศ (manual vacuum aspiration หรือ MVA) แตปจจุบันมีการยุติโดยการใชยา เชน 
แอสไฟลิน บูเฟน หรือยาแกปวดที่หมอกระดูกใช หรือการใชยาพรอสตาแกลนดิน(Prostaglandins) ซึ่งไดรับ
ความนิยมมากในปจจุบัน เพราะเปนยาที่ราคาไมแพงและหางาย ยาตัวนี้เปนยาเคลือบกระเพาะ แตเนื่องจาก
ขณะนี้ ยานี้ยังไมผานการรับรองทําใหเปนยาผิดกฎหมาย ราคายาจึงสูงขึ้นมาก ปจจุบัน โดยหลักการ วิธีการยุติ
การตั้งครรภมักจะใชวิธีทางศัลยกรรม (surgical) หรือใชยา RU 486 แตเนื่องจากยานี้ยังผิดกฎหมาย ทําใหไม
สามารถนําเขามาขายในเมืองไทยได   
 

• อ.นพ.คมกฤช ธรรมอารี ในฐานะแพทยทางนิติเวช ไดใหขอมูลการตรวจและเก็บหลักฐานทาง
นิติเวชวิทยา และขั้นตอนหลังจากการยุติการตั้งครรภ วาหลังจากมีการยุติการตั้งครรภแลว ฝายนิติเวชจะเขามา
เกี่ยวของในเรื่องของการเก็บตัวอยาง เนื่องจากสวนใหญกรณีที่แพทยจะยุติให มักมีสาเหตุจากการถูกลวง
ละเมิดทางเพศ ขมขืน ฯลฯ ดังนั้นจะมีเรื่องคดีเขามาเกี่ยวของ นอกจากนี้นิติเวชยังมีหนาที่ในการพิสูจนเพื่อหา
ความสัมพันธ (Paternity Test) เชน การตรวจ DNA เปนตน 
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ประเด็นแลกเปลี่ยนสืบเนื่องจากการบรรยายพิเศษ 
• พญ. ชลลดา แลกเปล่ียนวา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ไดเริ่มเปดใหบริการทางเลือกสําหรับ

ผูหญิงที่ทองไมพรอมมาได 1 เดือนแลว ซึ่งยังคงมีปญหาหลายดาน ขั้นตอนเริ่มจากการรับเคสซึ่งมาจากหลาย
ชองทาง เชน แผนกสูติฯ จากนั้นมีพยาบาลใหคําปรึกษา มีนักจิตวิทยาพูดคุยเพิ่มเติม หากเคสตองการยุติฯ ก็จะ
ประสานเพื่อสงตอ ตั้งแตเปดบริการ มีผูหญิงเขามาขอความชวยเหลือแลว 4-5 คน สวนมากไมไดตั้งใจมายุติฯ 
ทางโรงพยาบาลจะพยายามใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงบริการตางๆ  แกเคส ส่ิงที่เรียนรูจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร
ในวันนี้ ทางโรงพยาบาลสมุทรปราการจะนําไปวิเคราะหทุกดาน และปรับใชใหเกิดประโยชนกับศูนยพึ่งไดของ
โรงพยาบาลดวย    
 
4. แลกเปลี่ยนขอมูลกิจกรรมของเครือขาย  

1. ชมรมครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจะจัดอบรมหลักสูตรเก่ียวกับทักษะการจัดการปญหาครอบครัวของ
ตนเอง ทั้งหมด 6 คอรส โดยอบรมทุกวันอาทิตย ที่โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม หัวลําโพง หลังจากเขาอบรมแลว
จะมีการพัฒนาใหเปนแกนนํา สมาชิกเครือขายทานใดมีเคสกรณีทองไมพรอมหรือแมเล้ียงเดี่ยว สามารถสง
ตอมาที่เครือขายได หากสนใจติดตอไดที่คุณจิตติมา 02-954-2346-7   

2. จะมีการจัดสัมมนาวิชาการเรื่องความรุนแรงในครอบครัวครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ซึ่ง
จะมีบุคลากรศูนยพึ่งไดจากหลายจังหวัดและสื่อมวลชนเขารวม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ พรบ. คุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว มีการนําเสนอการทํางานยุติความรุนแรงในครอบครัวของ จ.ปทุมธานี ซึ่งมีกลไก
การทํางานแบบสหวิชาชีพและประสานการทํางานจากหลายฝาย เชน ศูนยพึ่งได โรงพยาบาลปทุมธานี กลไก
การทํางานตาม พรบ.ใหม สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สามารถดูรายละเอียดไดที่เวบไซตของ 
รพ.รามาธิบดี 

3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะจัดประชุมวิชาการศูนยพึ่งได ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม  โดย
จะเปดโอกาสใหศูนยพึ่งได (OSCC) ของโรงพยาบาลตางๆ นําเสนอผลงาน จึงขอเชิญชวนเครือขายมารวมจัด
กิจกรรม 

4. มูลนิธิเพื่อนหญิงจัดสัมมนา “ถกความคิด เปดความจริงกรณีขมขืน” ในวันที่ 23 มิถุนายน ที่
โรงแรมมิราเคิลแกรนด เวลา13.00-16.00 น. เปดลงทะเบียนเวลา 12.30 น. การสัมมนามีวัตถุประสงคเพื่อนํา
ประสบการณมาเปดกระบวนการทํางาน และรายงานสถานการณ และสถิติขาวการลวงละเมิดทางเพศ ซึ่งเปน
การเก็บขอมูลจากหนังสือพิมพ  โดยมีอาจารยจรัญ ภักดีธนากุล เปนองคปาฐก 

5. สมาคมวางแผนครอบครัวฯ (สวท.) แจงวาเดือนกรกฎาคมทางสมาคมฯ จะ เปดคลินิกแหงใหม
ยานรังสิต ตั้งอยูหลังโรงพยาบาลปทุมเวช เพื่อใหบริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ  ทั้งเรื่อง
ประจําเดือนผิดปกติ ทองไมพรอม สุขภาพวัยรุน ฯลฯ ใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ราคาประมาณ 
200 บาท หากสมาชิกเครือขายทานใดตองการประสานงานดานบริการ สามารถติดตอไดที่คุณรัตนาภรณ 
พาณิชกุล  

6. คุณพีรนุช (เว็บไซตกระปุก ดอทคอม)  ใหขอมูลเกี่ยวกับเว็บไชตกระปุกวา เปนเว็บไซตที่มีผูคลิก
เขามาในเว็บมากเปนอันดับที่ 2 รองจากเว็บสนุก  ทางเว็บไซตมีแนวคิดวา ควรจะทําส่ิงดีๆ ใหกับสังคมบาง จึง
ทําเว็บชื่อวา “kapook I care”  ขึ้น สวนประเด็นทองไมพรอมนั้น ทางเว็บไซตก็สนใจ  เพราะมีคนเขียนเขามา
ปรึกษากรณีทองไมพรอม แตยังไมมีศักยภาพที่จะทําได  โดยสวนตัว ไมเคยทราบมากอนวามีกลุมที่สราง
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ทางเลือกแกผูหญิงที่ทองไมพรอม ทั้งการเลือกที่จะทองตอและการยุติฯ ที่ปลอดภัย จึงรูสึกดีใจที่มีกลุม
คนทํางานดานนี้ หากเครือขายมีบทความหรือขอมูลที่ตองการประชาสัมพันธ ก็สามารถสงมาได 
 
 
5. นัดหมายการประชุมครั้งตอไป 
 ที่ประชุมมีมติใหจัดประชุมครั้งตอไปในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2551 เวลา 9.00-13.30 น. ที่หอง
ประชุม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส) อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร พญาไท 
กรุงเทพ 
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รายชื่อผูเขารวมประชุมหารือครั้งที่ 9 
 
ลําดับ ช่ือ-นามสกุล หนวยงาน 

1. คุณสิริพร  เขียนประเสริฐ 
 
 

วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
681 ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท 02-244-3278  02-241-4517  โทรสาร 02-241-4517 
Email : banana_dome@yahoo.com 

2. คุณศิรินทิพย นิ่มแสง 
 

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

3. คุณคมเคียว โนริเอกา สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี   
501/1 บานพักฉุกเฉิน ถ.เดชะตุงคะ ทุงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ   10210 
โทรศัพท 02-929-2222   โทรสาร  02-566-2707 
Email : kikirimp@hotmail.com 

4. คุณบุญพลอย ตุลาพันธุ สํานักพัฒนาระบบสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท โทรสาร 02-5901634 
โทรศัพท 02-5901803-4   โทรสาร 02-5901793                                             

5. คุณอัจฉรา  วิไลสกุลยง สํานักพัฒนาระบบสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท โทรสาร 02-5901634 
โทรศัพท 02-5901803-4 โทรสาร 02-5901793  
Email: acharaw@health.moph.go.th 

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

7. คุณสมรธรรม สุขนิรันด สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
6 ซ.สุขุมวิท 12 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท 02-229-4611 ตอ 518 โทรสาร 02-229-4632 
Email : smorntham@yahoo.com 

8. คุณรัตนา  รอดวรรณ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท 
172 ม.3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290  
โทรศัพท 02-425-9820ตอ115   โทรสาร 02-425-9767 
Email : ratana_212@hotmail.com 
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9. 
 
 
 
10. 

คุณศศิธร มูลสิงห 
 
 
 
พญ. ชลลดา พงศรัตนามาน 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
71  ถ.จักกะพาก  ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท /โทรสาร 02-389-5909 
Email: sasithorn_pkj@yahoo.com 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
71  ถ.จักกะพาก  ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท /โทรสาร 02-389-5909 
Email : lookmhee_ka@yahoo.com 

11. คุณเกษราภรณ  ใจคําแปง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท  02-3892158 ตอ 12 โทรสาร 02-389-2158 
Email : anne85@hotmail.com 

12. คุณขนิษฐา บูรณพันศักดิ์  
ตรีรมณ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ์ 
95 หมู.8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
โทรศัพท 02-926-9933-5  โทรสาร 02-5662707 
Email: 

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

14. คุณอุดมลักษณ  เนื่องแสง โรงพยาบาลบางพลี 
88/1 หมู 8 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท 02-312-2990 ตอ 1309  โทรสาร 02-312-2990 ตอ 1205 
Email: phill_mind@yahoo.com 

15. 
 
 
 
 
16. 

คุณชนรัตน ออยหวาน 
 
 
 
 
คุณมณฑกานต อัครนันทพงษ 

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

17. 
 
 
    
18. 

รตอ.หญิง วิภา พงศจันทรวิไล 
 
 
 
รตอ.หญิง วาริณี  ขันธสิทธิ์ 

โรงพยาบาลตํารวจ   
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท  02-253-0121  โทรสาร 02-652-5317 
 
Email: kwarinee@hotmail.com 
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19. คุณจิตติมา  ชัยประดิษฐพร ชมรมเครือขายครอบครัวเล้ียงเดี่ยว 
560/1 ซ.เล็กประยูร แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท 081-401-6786 

20. คุณพีรนุช  สุวรรณรัตน เว็บไชตกระปุก (www.kapook.com) 
โทรศัพท 02-911-0915 โทรสาร 02-244-4517 
Email:peeranuch@bunditcenter.com 

21. 
 
 

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 

22. คุณจิตรานนท สุชาติ Email:jsuchart@path.org 

23. คุณอุนใจ เจียมบูรณกุล Email: ajeam@path.org 

24. คุณณัฐยา บุญภักดี   มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) 
โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 14 โทรสาร 02-591-1099          
Email :  nattaya.boonpakdee@gmail.com 

25. คุณกนกรัตน วงศดี          
 

โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 17  
Email : koy_blue@gmail.com 

26. คุณอารดี ประสมทรัพย          
 

โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 13    
Email : joewhaf@gmail.com 

 
 
 
 


