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สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม คร้ังที่ 40 
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00-12.30 น. 
ห้องประชมุสานใจ ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี  
ด ำเนินรำยกำรโดย กฤตยำ อำชวนิจกุล ผูป้ระสำนงำนเครอืข่ำยฯ 

 

ควำมก้ำวหน้ำจำกงำนขับเคล่ือนเชิงนโยบำยเก่ียวกับทำงเลือกของผู้หญิง ท่ี ท้องไม่พ ร้อม  

(1) สถำนกำรณ์ข่ำวและข้อมูลเก่ียวกับ ‘ยำท ำแท้ง’ ท่ีขำยออนไลน์ และผลกระทบต่องำนขับเคล่ือนเชิง
นโยบำยเก่ียวกับทำงเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม  
โดย สมวงศ์ อุไรวัฒนำ, ชะลอ อินทรสุระ และสุพีชำ เบำทิพย์ 

สมวงศ์: 1663 เป็นสายให้ค าปรึกษา ข้อมลูท่ีบนัทึกจากอาสาสมคัรประมาณ 
60 คนอาจมีคลาดเคล่ือนไปบ้าง จากข้อมลูย้อนหลงั 6 เดือน (31 กรกฎาคม - 
มกราคม 2559) คนท่ีโทรมา ตัง้ครรภ์แล้ว 48% ยังไม่แน่ใจว่าตัง้ครรภ์ 52% 
3,458 รายทราบแล้วว่าตัว เองตัง้ครรภ์ อยู่ในช่วงอายุ 25-45 ปีมากสุด, 
รองลงมาคือ 19-24 ปี ประเด็นน่าสนใจ คือ (1) ส่วนใหญ่ไม่ได้คมุก าเนิด (2) 
เลือกการคุมก าเนิดท่ี

ประสิทธิภาพต ่า คือ หลัง่ข้างนอก นบัวนั และใช้ยา
คุมฉุกเฉิน นอกจากนีพ้บว่าคนท่ีรู้เร่ืองการท้องไม่
พร้อมคือ “แม”่ รู้เร่ืองมากท่ีสดุ รองลงมาเป็นแม่และ
พอ่ อีกจ านวนหนึง่บอกใครไมไ่ด้เลย แม้แตคู่ต่วัเอง  

การตดัสินใจหลงัจากโทรแล้ว ยตุกิารตัง้ครรภ์ 2,850 คน ท้องตอ่ 185 คน ยงัลงัเลอยู ่449 คน กลุม่
ลงัเลนีต้ดัสินใจยตุปิระมาณ 90% ในสว่นของตัง้ครรภ์ตอ่ มีเปล่ียนแปลงบ้าง แตไ่มม่ากนกั  

คนท่ีโทรมาหาเรา ณ วันนัน้ท่ีเค้ารู้
ตัง้ครรภ์ในสัปดาห์ท่ีเท่าไร ท่ีพอค านวณได้ 
กลุ่มท่ีอายุครรภ์ 17 – 20 สัปดาห์ กับกลุ่ม
มากกว่า 20 สปัดาห์ ถ้ารวม 2 อนันีป้ระมาณ 
10% ของคนท่ีโทรมา 149 คนเป็นเร่ืองท่ีเรา
ต้องให้ค าปรึกษาแบบเสริมพลัง เพราะการ

ตดัสินใจช้าไม่ได้ แล้วจ านวนนีท่ี้จะไปหายาออนไลน์ด้วย คนท่ีโทรมา ซือ้ยายุติการตัง้ครรภ์เองเรียบร้อย
แล้ว 72 ราย, ยตุกิารตัง้ด้วยตวัเองไปแล้ว 42 ราย เชน่ กินยาสตรีเบนโลมาแล้ว  
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ชะลอ: ส าหรับการขายยาทางเว็บไซต์ ทางโรงพยาบาลคลองตนัใช้วิธีแจ้งโรงพกัมกักะสนัก่อน หลงัจากนัน้
ไปท่ีส านกังาน ICT เก่ียวกบัการด าเนินการขายโดยใช้ช่ือโรงพยาบาลคลองตนั เม่ือ
ปี 2556 ไปจบัได้ท่ีนครปฐม ก็เรียกไปให้ปากค า แตปั่ญหาคือกฎหมายไม่คุ้มครอง
เท่าไร มีเพียงโทษให้จ าคุก 2 ปี รอลงอาญาเท่านัน้ ในท่ีสุดก็ขายยาอีกเพราะ
ผลประโยชน์สูง ปี 2559 ก็จบัเจ้าเดิมอีก จริงๆ ผู้ ท่ีขายยาในเว็บอาจมีไม่มาก แต่
เปิดหน้าเว็บเป็นร้อย เท่าท่ีติดตาม ขายเม็ดละ 500 บาท ชุดละ 4,000-12,000 

บาท ไมใ่ชเ่ร่ืองง่ายท่ีจะยตุเิร่ืองพวกนี ้  

นอกจากนี ้บางคนไม่ทราบว่าตัง้ครรภ์มาเท่าไร เพราะนัน้การใช้ยาไม่ครบโดส อาจเป็นยาแท้ก็ได้ 
เจอเดือนหนึ่งประมาณ 2-3 เคส ต้องมายตุิตอ่ กรณียาปลอมเคยเจอใช้ช่ือคลองตนัขาย โอนเงินไปแล้วให้
มารับยาท่ีคลองตนั เสร็จแล้วปิดหน้าเว็บปิดโทรศพัท์หนีไปเลย  

สุพีชา: ปัญหาการใช้เว็บไซต์คือ ผู้หญิงได้ข้อมลูไม่เพียงพอ ยาท่ีให้มีปริมาณหรือ
คณุภาพไม่พอ อายคุรรภ์  น้อยหรือเยอะเกินไป แตค่วามสะดวกคือไม่ต้องเดินทาง ก็
น่าจะระบุในเว็บไซต์ไปเลยว่า “ถ้ารู้ว่าตัง้ครรภ์ไม่พร้อม น้องมีทางออก มีคลินิกท่ี
สามารถให้บริการยายตุกิารตัง้ครรภ์” 

ประเด็นซักถาม การใช้สิทธิประกันสงัคม: ส าหรับคนท่ีตกเลือด 1663 จะแนะน า
ให้ใช้ว่าสิทธิไม่คุ้มครองต้องช าระเงินเอง แตป่ระกนัสงัคมจะบอกให้ส ารองจ่ายแล้วไปเบิกกบัตรงกลางของ
ประกนัสงัคม เพราะถือเป็นเร่ืองฉกุเฉินภายใน 72 ชัว่โมง 

(2) กำรเข้ำร่วมท ำรำยงำน UPR (Universal Periodic Review) 
โดย ชลิดำ ทำเจริญศักด์ิ 

UPR เป็นกลไกสิทธิมนุษยชนใหม่ ตัง้ขึน้ในปี 2006 ภายใต้คณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติ คือการทบทวนสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนทัง้ 193 ประเทศสมาชิก ทุกรอบ 4 ปีคร่ึง จากรายงาน 3 ฉบบัคือ 
(1) รายงานของรัฐ 20 หน้า  (2) รายงานของภาคประชาสังคม และ
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาต ิ(รายงานรวมของผู้ มีส่วนได้เสีย Stake 
Holder Report 10 หน้า, รายงานตามประเด็น  Thematic Report 5 หน้า) 

ทกุคนสามารถส่งไปท่ีข้าหลวงใหญ่สิทธิมนษุยชน (OHCHR) ได้ ซึ่งจะรวมรายงานทกุฉบบัของภาคประชา
สังคมเหลือ 10 หน้า (3) รายงานของหน่วยงานของสหประชาชาติ (UN agencies, UNDP, Unicef, 
Unwomen etc) รวม 10 หน้าเช่นกัน การทบทวนจะท าขึน้ท่ีกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ตามวาระ
การประชมุของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน ทัง้หมด 193 ประเทศจะได้รับการทบทวนอยา่งเสมอภาคกนั 

ส าหรับบทบาทภาคประชาสงัคม ก็คือ  
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 จดัท ารายงาน โดยการรวบรวมสถานการณ์จากเครือข่ายตามประเด็น จดัท าเป็นรายงานรวม
ของผู้ มีส่วนได้เสีย 10 หน้า หรือเป็นรายงานตามประเด็นเดียว 5 หน้า เพ่ือสนบัสนุนองค์กร
เล็กๆ ท่ียงัไมเ่ข้มแข็ง ไมส่ามารถจดัท ารายงานได้โดยตวัเอง 

 ท า Fact Sheet ในประเดน็ของตวัเองให้ประเดน็นัน้ๆ แหลมคมขึน้ เพ่ือให้ประเทศตา่งๆ ใช้เป็น
เคร่ืองมือหรือข้อมลูในการให้ข้อเสนอแนะได้อยา่งมีคณุภาพ 

 ล็อบบีแ้ละจัด Side Event ณ กรุงเจนีวา พบปะสถานฑูตเป้าหมายเพ่ือให้ข้อมูล จัด 
Diplomate Briefing และจัดเวทีก่อนการทบทวน เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลสุดท้ายแก่ฑูตานุฑูต 
เพ่ือให้เกิดข้อเสนอท่ีมีคณุภาพ/ครอบคลมุท่ีสดุ  

 เข้าร่วมรับฟังการทบทวนรายงานในฐานะผู้สังเกตุการณ์ หลังจากได้รับข้อเสนอแนะก็น า
กลบัมาหารือเพ่ือวางยทุธศาสตร์ในการน าเสนอต่อรัฐ เพ่ือให้เกิดการปฏิบตัิท่ีดี/เป็นจริง เพ่ือ
การยกระดบัสิทธิมนษุยชนในประเทศ รอบท่ี 2 ไทยรับข้อเสนอ 249 รับทนัที 181 ข้อ กลบัมา
ทบทวน 68 ข้อ มี 99 ประเทศท่ีให้ข้อเสนอครัง้นี ้การทบทวนครัง้ตอ่ไป (รอบท่ีสาม) จะเร่ิมขึน้
ในปี 2017-2021 ประเทศไทยจะได้รับการทบทวนในปี 2021 จะมีการจดัท ารายงานคร่ึงเทอม 
ส าหรับประเทศไทย ในปี 2019 

 ส าหรับประเทศไทยมี 23 ประเด็นรวมตัวกันเป็น Thai UPR Coalition เพ่ือท าให้เสียงของ
ประชาชนดงัพอและได้ยิน ท าให้รัฐบาลไม่สามารถละเลยไม่รับฟังได้ ท าให้ขบวนการ UPR 
ภาคประชาชนไทยเข้มแข็งขึน้  

ประเดน็ซักถาม 

(1) การเข้าไปร่วมในกลไก UPR ในประเด็นการท าแท้งอย่างปลอดภัย: อาจารย์กฤตยาจะเป็นผู้
ประสานงานเข้าไปร่วม โดยเร่ิมจากการรวบรวมปัญหา ข้อเท็จจริง แล้วเขียนรายงานรวมหรือรายงานตาม
ประเดน็ โดยท่ีผา่นมามีอยูใ่น UPR 2 ประเดน็ คือ การยกเลิกกฎหมายอาญาท่ีเอาผิดผู้หญิง และการเข้าถึง
บริการยุติการตัง้ครรภ์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย ทัง้นี ้เครือข่ายจะเข้าไปขบัเคล่ือนประเด็นท้องไม่
พร้อมในฐานะท่ีเป็นหนึง่เร่ืองของอนามยัเจริญพนัธุ์ ท่ียงัมีผู้หญิงเจ็บและตายจากท้องไมพ่ร้อม 

(2) การเปล่ียนแปลงในทางปฏิบตัิ: การขบัเคล่ือนเพ่ือให้รัฐบาลปฏิบตัิตามนัน้จะต้องมีการเสนอ
รอบตอ่ไป ของไทยเสนอไป 2 ครัง้แล้ว จะมีรอบท่ี 3 เกิดขึน้อีก 4 ปีข้างหน้า  

ควำมคืบหน้ำของพ.ร.บ.ท้องวัย รุ่น  
โดย ทัศนัย ขันตยำภรณ์ 

การขบัเคล่ือนพ.ร.บ.ต้องมี 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ (1) คณะกรรมการระดบัชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน ประกอบด้วย 5 กระทรวงหลัก กระทรวงสาธารณสุขเป็นทีมเลขา มีหน้าท่ีขับเคล่ือนภาพรวม 
รวมทัง้ตวัแทนผู้ทรงคณุวฒุิ ตวัแทนเยาวชน ทัง้หมดนีมี้การประชมุไปแล้วเม่ือ 22 สิงหาคมท่ีผ่านมา มีด าริ
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ว่าจะตัง้อนุกรรมการ 3 ชุด คือ (1) อนุฯ พัฒนากฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ (2) อนุฯ ขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเสนอให้ตวัแทนจากเครือข่ายท้องไม่พร้อมเข้าไปร่วมด้วย (3) อนุฯ ระดบัจงัหวดั เพ่ือให้มี
เร่ืองการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นในทกุจงัหวดั  

(2) กฎกระทรวงของแต่ละกระทรวง มีเครือข่าย 5 คน เข้าไปมีส่วนร่วม
ให้ความเห็นด้วย เร็วๆ นีก็้มีการท าประชาพิจารณ์ คือ ชวนผู้ เก่ียวข้องในส่วน
ตา่งๆ เข้ามาร่วมพิจารณา เม่ือเขียนเสร็จกฤษฎีกาต้องพิจารณาอีกรอบ ซึ่งเสนอ
ให้เขียนกว้าง ๆ แตค่รอบคลมุสิ่งท่ีต้องการ หลงัจากนัน้จะออกเป็นระเบียบและ
แนวปฏิบตัิ ซึ่งจะระบปุระเด็นเร่ืองทางเลือก การยตุิการตัง้ครรภ์ การตัง้ครรภ์ต่อ 
การคมุก าเนิดหลงัยตุิการตัง้ครรภ์ ฯลฯ ไว้ด้วย โดยคณะท างานเร่ืองยายตุิฯ ด าริ

ว่าจะท า KM (การจัดการความรู้) ถอดบทเรียนฝ่ายนโยบาย/ฝ่ายปฏิบตัิ กลุ่มแรกเป็นโรงพยาบาลหรือ
แพทย์/พยาบาลท่ีให้การยุติการตัง้ครรภ์ ในส่วนของ R-SA, กลุ่ม 2 เป็นแพทย์ท่ีรับรู้เร่ืองนี ้แต่ปฏิเสธการ
ให้บริการทุกรูปแบบ เพ่ือท่ีจะดูว่าคิดอย่างไร, กลุ่ม 3 คือผู้ ก าหนดนโยบาย รวมราชวิทยาลัยสูติฯ เป็น 
consultative meeting พูดถึงข้อเสนอแนะเร่ืองยาในประเทศไทย ซึ่งจะกระทบไปถึงแนวปฏิบตัิ จึงคิดว่า
น่าจะชวนเครือข่ายฯ เข้าร่วม เพ่ือข้อสร้างข้อเสนอแนะด้วย และน่าจะต้องหาช่องทางให้เครือข่ายฯ ท่ี
เกาะตดิเข้าไปมีสว่นร่วมขบัเคล่ือน ทัง้ในด้านท้องตอ่ บ้านพกั ยตุกิารตัง้ครรภ์ และปอ้งกนัหรือเพศศกึษาใน
โรงเรียน 

(3) ยทุธศาสตร์ชาติ ซึ่งปรับจากยทุธศาสตร์ท่ีสสส.ร่วมกบักรมอนามยัและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องท า
ขึน้ โดยเพิ่มเร่ืองสิทธิมากขึน้ มาตรา 5 สิทธิได้รับบริการ ได้รับข่าวสารข้อมูล รักษาความลับของการ
ให้บริการ มีการให้บริการท่ีเป็นสว่นตวั และจะ apply ไปทกุกระทรวง 

ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนเครือข่ำยฯ: ด้ำนกำรยุติกำร ต้ังครรภ์ 
โดย ทัศนัย ขันตยำภรณ์ 

(1) ผู้ป่วยแท้ง ภาวะแทรกซ้อน และตาย 

ตวัเลขท่ีน าเสนอจาก สปสช. รีวิว 10 ปี ซึ่งต ่ากว่า
ความจริง เพราะเป็นตัวเลขจากบัตรทอง เส้นบนสุดคือ
ผู้ ป่วยแท้ง อาจจะแท้งปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย ตวัเลข
จริงมีมากกว่านี ้เส้นท่ี 2 เป็นตวัเลขของผู้ ท่ีมีอาการแทรกซ้อนและติดเชือ้ และเส้นล่างสุดเป็นผู้หญิงท่ี
เสียชีวิต ภาพรวมมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะชว่ง 3-4 ปีให้หลงั 

จากการประชมุเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม ท่ีใช้เคสจากกลุ่มท าทางเป็นตวักระตุ้น ท าให้เกิดการพูดคยุ 
กลายเป็นว่าเร่ืองยตุิการตัง้ครรภ์ต้องเก่ียวข้องกบัการแพทย์ฉกุเฉิน เพราะเม่ือตกเลือดก็ให้เข้าโรงพยาบาล 
สามารถใช้เร่ืองการแพทย์ฉุกเฉินได้ (72 ชั่วโมง) มีข้อเสนอแนะเป็น action point ออกมา ประเด็นท่ี
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เก่ียวข้องต่อเน่ืองก็ได้แก่ (1) การขบัเคล่ือนเพ่ือพฒันาแนวทางการดแูลท่ีชดัเจน โดยละเอียดอ่อนกับการ
ตดัสินคณุคา่ของผู้หญิงท่ีไปท าแท้งไม่ปลอดภัย หรือเร่ืองอายนุ้อยท่ีท าให้ต้องบอกผู้ปกครอง (2) การจ่าย
คา่บริการกรณีฉกุเฉินยงัไมช่ดัเจน ยงัต้องมีเวทีคยุเพิ่มเตมิระหว่างการแพทย์ฉกุเฉินกบัประกนัสงัคม คยุกนั
คร่าวๆ ว่าอย่างน้อย 1663, 1669 รวมทัง้ท าทาง จะต้องพูดคยุกัน ประสานเช่ือมโยงระบบซึ่งกันและกัน 
โดยวนันัน้ แพทย์ R-SA บอกวา่หากคนแท้งไม่ปลอดภยัไปโรงพยาบาลไหนแล้วกลวัไมไ่ด้รับบริการ ก็สง่เข้า
โรงพยาบาล R-SA ได้  

(2) ยายุตกิารตัง้ครรภ์  

มีการศึกษาในอายุครรภ์ท่ีต ่ากว่า 9 สัปดาห์ 2 ระยะด้วยกัน ระยะแรกท าในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยั ระยะท่ีสองเข้าไปในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสขุ จบไปแล้ว ข้อตกลงเพ่ือบริหารจดัการ
ยาคือ เม็ดแรกทานท่ีคลินิก/โรงพยาบาล ส าหรับ 4 เม็ดหลงั ส่วนใหญ่ให้ไปอมท่ีบ้านได้ แล้วกลบัมาเพ่ือ
ติดตาม มีการขึน้ทะเบียนยาตัง้แตเ่ดือนธันวาคม 2557 ปัจจบุนัก าลงัขยายอายคุรรภ์ออกไป คือวิจยัท่ีอายุ
ครรภ์ 9-14 สปัดาห์ ขณะนีย้งัเก็บเคสได้ไมค่รบ โรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมมี ศริิราช รามาฯ และจฬุาฯ ถ้าชดัเจน
มากขึน้ก็จะกลายเป็น standard treatment ของสตูรยาออกมา ซึ่งเป็นการวิจยัใน 10 ประเทศทัว่โลก คาด
วา่สิน้ปีนา่จะเรียบร้อย 

ขณะเดียวกัน ยาได้ขึน้เป็นบญัชียาหลัก ประเภท จ (1) ต้องด าเนินงานโดยโครงการพิเศษโดย
ภาครัฐเท่านัน้ และมีการก าหนดวิธีการใช้ท่ีชดัเจน มีการติดตามประเมินผลและรายงานเป็นระยะ ถ้า โอเค
จะถกูขยบัมาเป็นประเภท ง-ค-ข-ก ความหวงัคือสามารถจดัซือ้ได้ทัว่ไป ความพยายามก็คือ แม้จะก าหนด
โดยภาครัฐ ยายังคงอยู่ท่ีกรมอนามัย แต่เอกชนท่ีอยู่ในเครือข่ายฯ สามารถเข้าถึงยาตัวนีไ้ด้ ถ้ายินดี
เข้าเกณฑ์ในการตดิตามประเมินและรายงานเป็นระยะ  

สปสช. ให้ความส าคญักับการคมุก าเนิดกึ่งถาวร หลงัยตุิการตัง้ครรภ์ หรือหลงัจากวยัรุ่นตัง้ครรภ์
แล้ว ท าคอ่นข้างละเอียด ให้เงินลกัษณะ on top วา่เดนิไปท่ีไหนก็ได้ ใสห่ว่ง ฝังยา อายตุ ่ากวา่ 20 ปีฟรีหมด 
แต่ปัจจุบันไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลจะรับได้ เพราะไม่อยากท า ไม่อยากซือ้ยาฝัง, ห่วง มีปัญหาเชิงระบบ 
นอกจากนี ้ยา Medabon ขึน้ทะเบียนแล้ว สปสช. จะเร่ิมสนบัสนุนปีงบประมาณ 2560 จะ on top ยายุติ
การตัง้ครรภ์กบัให้บริการยตุกิารตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เชน่เดียวกบัยาฝังกบัใสห่ว่ง  

(3) หน่วยส่งต่อฉบับปกปิด (เดือนกรกฎาคม)  

หนว่ยสง่ตอ่ภาครัฐมี 64 แหง่ แตจ่ดุท่ีรับได้มากกวา่จะเป็นภาคเอกชน ตอนตัง้ต้นเครือข่ายนีเ้ม่ือ 9 
ปีท่ีแล้ว มีทัง้หมด 16 แหง่ เป็นสว่นกลางบวก NGO แตปั่จจบุนักระจายไปมาก ตอนนีท่ี้เพิ่มมา 19 แหง่เป็น
คลินิกเอกชน เป็นหน่วยบริการยุติฯ ท่ีกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ ซึ่งรับได้จ านวนมากกว่าภาครัฐ เรา
พยายามจะเอาโรงพยาบาลท่ีเป็น R-SA และมีคลินิกวัยรุ่น เข้ามาเป็นเครือข่ายด้วย โทรศพัท์ก็ยังเป็น 
1663, กลุม่ท าทาง เร่ิมมีโซเชียลมีเดียมากขึน้ อนาคตท่ีจะท าคือเป็น self assessment  
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ประเดน็พูดคุยแลกเปล่ียน 
(1) สถานบริการยงัถือวา่จ ากดั ยงัไมมี่ทกุจงัหวดัทัว่ประเทศไทย  
(2) คา่โทรศพัท์ ทาง 1663 หารือเลขาฯ กสทช. เจรจากบัเครือขา่ยโทรศพัท์ขอให้เป็นครัง้ละบาท 
(3) การให้ยายุติฯ ไปใช้อย่างปลอดภัยเองท่ีบ้าน ซึ่งราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ recommend ให้ 

การใช้ยาในอายุครรภ์เกิน 12 สปัดาห์ต้อง admit แต่เพ่ือแก้ปัญหาโรงพยาบาลไม่มีท่ี admit 
เตียงเต็ม หรือพยาบาล/เจ้าหน้าท่ีรังเกียจ จึงให้ไปนอนรีสอร์ท/ห้องเช่าหน้าโรงพยาบาล เพ่ือ
แก้ปัญหาได้ทนัหากมีอาการแทรกซ้อน  

ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนเครือข่ำยฯ: ด้ำนบ้ำนพัก 
โดย ณัฐิยำ ทองศรีเกตุ และพัชชำ เจิงกล่ินจันทร์ 

จากการคยุกนัของ 3 บ้าน 3 เดือนท่ีผ่านมา บ้านพระคณุ 80% ท่ีเข้ามาเป็นผู้ ใหญ่ แตส่หทยัฯ 60-
70% จะเป็นวัยรุ่นต ่ากว่า 20 ปี, บ้านพักฉุกเฉิน ประมาณ 30% เป็นวัยรุ่นอายุต ่ากว่า 20 ปี ในงานของ
บ้านพกัฉกุเฉินนัน้ ไมไ่ด้ท ากบัเดก็วยัรุ่นเทา่นัน้ แตท่ ากบักบัพ่อแม/่ผู้ปกครองด้วย ความก้าวหน้าการท ากับ

วยัรุ่นคือ เม่ือเด็กคลอดออกมาแล้ว การรับคืนสู่ครอบครัวเกือบ 100% ท า 
adoption ลดลง  

ข้อสังเกตคือ (1) เด็กวัยรุ่นหลายรายไม่รู้ว่าตัวเองท้อง เพราะมี
ประจ าเดือนอยู่ตลอดเวลา กว่าจะรู้ว่าท้องก็หลายเดือนแล้ว จากการท่ีญาติ
พ่ีน้องสงัเกต หรือตวัเองรู้สึกผิดสงัเกต หลงัจากท่ีรู้แล้วก็พยายามจะท าให้
เด็กออก เช่น กินยาสตรีเบนโล เม่ือไม่ประสบความส าเร็จ ผู้ ปกครองก็

พยายามหา/ไปตามจดุตา่งๆ เพ่ือท่ีจะเอาเด็กออก แตไ่ม่สามารถท าได้ ถึงมาสู่บ้านเรา (2) ในเร่ืองการฝาก
ลกู ไมว่า่จะเป็นการฝากชัว่คราว หรือการท า adoption จะอยูใ่นวยัผู้ใหญ่เพิ่มมากขึน้ นัน่หมายถึงวา่อาจจะ
มีลกูแล้วหลายคน ไมส่ามารถท่ีจะเลีย้งดลูกูได้ชัว่คราว หรือไมส่ามารถท่ีจะเลีย้งดลูกูคนนีไ้ด้เลย ในชว่งปีนี ้
เราได้ใช้บริการของคณุหมอสญัญา 1 ราย เป็นผู้ ใหญ่ท่ีมีลูกแล้ว ไม่สามารถเลีย้งดลููกท่ีจะเกิดใหม่ได้ จึง
ตดัสินใจท า 

พัชชา: เรามีการสมัมนา พดูถึงผู้ รับบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก 1663 พอมาทางฝ่ังเรา เจ้าหน้าท่ี
ไมเ่ข้าใจ บางคนอยูไ่กลก็จะบอกให้ไปฝากครรภ์ก่อน หรือบอกวา่รับเฉพาะแมแ่ละเด็กท่ีไมปั่ญหาสขุภาพ น่ี
คือหนึง่ในอปุสรรคก่อนท่ีเขาจะเข้ารับบริการ หลงัการสมัมนา สว่นใหญ่จะนดัเข้ามาพดูคยุกนัก่อน แล้วเด็ก
กลบัคืนสู่ครอบครัวเดิมมากกว่า เด็กท่ีฝากชัว่คราว, ท่ี adoption น้อยลง ถ้าครอบครัวรู้ตัง้แต่ท้องก็จะมี
ส่วนร่วมตดัสินใจมากขึน้ นอกจากนี ้พบว่าบ้านเฟ่ืองฟ้า (บ้านท่ีรับเด็กพิการทางสมองของรัฐบาล) ให้การ
ตอบรับเรา (ในกรณีผู้หญิงไมไ่ด้ดแูลสขุภาพระหวา่งตัง้ครรภ์) ดีกวา่/ไวกวา่สถานสงเคราะห์ 
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ประเด็นพูดคุยแลกเปล่ียน ความเข้าใจเร่ืองการพยายามยตุิการตัง้ครรภ์ เช่น การกินยา หรือใช้
สารเสพติด จะท าให้เกิดความพิการนัน้ ยงัมีประเด็นว่ายาแต่ละตวัมีผลกับการตัง้ครรภ์ไม่เหมือนกัน ท่ีมี
ปัญหาคือ ยาเสพตดิ แอลกอฮอล์ บหุร่ี ขึน้อยูก่บัโดส ปริมาณ และการใช้ตอ่เน่ือง ขณะเดียวกนั ก็อาจบอก
ไมไ่ด้วา่จะพิการหรือไมพ่ิการ แตมี่แนวโน้ม มีโอกาสมากขึน้ แตป่ระเดน็นา่จะอยูท่ี่ความพร้อมมากกวา่ 

ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนเครือข่ำยฯ : ด้ำนปรึกษำทำงเลือก 
โดย สุมำลี โตกทอง 

การปรึกษาทางเลือกถือว่าเป็นการพัฒนาหลักสูตรการอบรม ซึ่ง
ส าคญัในแง่ท่ีจะขยายมุมมองและแนวคิดไปยงัคนท างานในภาคส่วนต่างๆ 
หลกัสตูรล่าสดุจดัเม่ือปลายเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา มีการสมทบค่าใช้จ่ายใน
การเข้าร่วมการอบรม 1,200 บาท รับได้เต็มท่ีรุ่นหนึ่ง 26 คน มีหน่วยงานทัง้
ในส่วนของงานสวสัดิการสงัคม งานบริการด้านสาธารณสุข สนใจสมคัรเข้า
มามาก ช่วงวันสุดท้ายมีประเด็นเร่ืองการสานพลังเครือข่าย แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ท างานในกลุม่งานตา่งๆ 4 ด้าน รวมทัง้ข้อมลูใหม่ๆ  ท าให้เกิดการเช่ือมโยงการท างานระหว่าง
กัน นอกจากนีก็้มีประเด็นเร่ืองการแจ้งเกิด ซึ่งกฎหมายท่ีเก่ียวข้องยืนยนัว่าไม่จ าเป็นต้องใส่ช่ือผู้ชาย แต่
ในทางปฏิบตัยิงัมีความกงัวลอยูม่าก 

กำรเตรียมจดังำน September28 หรือ International Day for Safe and Legal Abortion ในวนัที ่
23 กันยำยน 2559 
โดย กฤตยำ อำชวนิจกุล 

งานนีจ้ะจัดขึน้ในวันศุกร์ท่ี 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00– 19.00 
น. ท่ีหอศลิป์ฯ กทม. ชัน้ 1 ชว่งเช้ามี workshop “แท้งปลอดภยั 4.0” เราจะคยุ
เป็นสว่นตวัขอให้ส่ือสง่คนมาร่วมเรียนรู้ และเข้าใจประเดน็ รับไมเ่กิน 100 คน 
คิดค่าลงทะเบียน 200 บาท ต้องการพูดคุยและให้เข้าใจเร่ืองสถานการณ์ 
เร่ืองวิธีการท าแท้งท่ีถกูต้อง/ถกูกฎหมาย รวมเร่ืองกระบวนการใช้ยา ส าหรับ
สมาชิกเราจะถือว่าเป็นการประชมุเครือข่ายครัง้ท่ี 41 ด้วย งานนีเ้จตนาเน้นเร่ืองการท าแท้งที่ปลอดภัย
และถูกกฎหมาย ไม่ได้พูดเร่ืองการป้องกัน เร่ืองบ้านพกั เพราะเป็นงานท่ีจดัร่วมกับวนัท าแท้งปลอดภยั
และถกูกฎหมายสากล ซึง่ปีนีพ้ิเศษท่ีพยายามผลกัดนัให้วนัท่ี 28 กนัยายน เป็นวนัส าคญัของ UN ด้วย  

ช่วงบ่ายมีเสวนาเร่ือง แท้งคิดใหม่มุมมองใหม่ จะท า facebook live อาจารย์อวยพร พูดเร่ืองจิต
วิญญาณ คณุหมอสญัญาพูดเร่ืองโรงพยาบาลรามาฯ กฤตยาจะพูดเร่ืองมมุมองใหม่ท่ีตวัเองไปเรียนรู้มา
จากการประชุม Abortion and Reproductive Justices ท่ีเบลฟาสต์ เม่ือเดือนมิถุนายน ปีนี ้(2559) มี
ผู้หญิงท่ีเคยท าแท้ง พดูเร่ืองความคดิความเช่ือในสงัคม ครูผู้ชายท่ีสง่นกัเรียนไปท าแท้ง  
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ตอ่จากนัน้เป็นเวทีสานพลงันกัเคล่ือนไหวเพ่ือสิทธิการท าแท้งท่ีปลอดภยัและถูกกฎหมาย ด าเนิน
รายการโดยจิตติมา จะมีหมอ R-SA เป็นเวลาแลกเปล่ียนเรียนรู้ พอตอนเย็นจะมีการจุดเทียนและท า
กิจกรรมเชิงสญัลกัษณ์ บริเวณหน้าหอศลิป์และทางเดนิใกล้เคียง  

 

 

 

 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 

ช่ือ หน่วยงาน 
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกลุ, กลุภา วจนสาระ, เบญจมาศ รอดภยั สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 
อนศุรา พลูคุ้ม, ริษา ดีจฑุามณี โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ขนิษฐา บรูณพนัศกัดิ์, นรารัตน์ ธรรมโชติ โรงพยาบาลปทมุธานี 
วราภรณ์ จนัทรรัตน์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 
สมุาลี โตกทอง, รัชดา ธราภาค, ปัทมาพร พนูมีทรัพย์, จารุทรรศน์ สิทธิสมบรูณ์ มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 
ทศันยั ขนัตยาภรณ์, องัศิญานาถ ศรีจนัทร์ มลูนิธิแพธทเูฮลท์ 
พชัชา เจิงกลิ่นจนัทร์ สหทยัมลูนิธิ 
สเุพ็ญศรี พึง่โคกสงู มลูนิธิสง่เสริมความเสอภาคทางสงัคม 
เอมอร คงศรี, สมวงศ์ อไุรวฒันา, ชีวิน วงศ์ษาทองไทย 1663 มลูนิธิเข้าถึงเอดส์ 
ชะลอ อินทรสรุะ, สนิุสา นกุลูกิจ โรงพยาบาลคลองตนั 
รามินเดอร์ สจัญานศรีสกลุ, ณฐัวรรธน์ ภรนรา, นปภา ธ ารงราภฎั, พญ.ชตุิมา มลูนิธิเมตตาอนนัต์ 
มทันา เชตมี, สพุีชา เบาทิพย์ กลุม่ท าทาง 
ณดี ขจรน า้ทรง women on web 
ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตนัปิชาต สมาคมเภสชักรชมุชน 
สมรธรรม สขุนิรันดร์, ปณิตตา อนัตะริกา, ธนพร จนัทรทีประ, รุ่งระวี ชมพนูชุประภา สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน 
กรวิณท์ วรสขุ, ณฐิัยา ทองศรีเกต ุ สมาคมสง่เสริมสถานภาพสตรีฯ 
ชลิดา ทาเจริญศกัดิ ์ มลูนิธิพฒันาศกัยภาพชมุชน 
ดวงทหยั บรูณเจริญกิจ สถาบนัสิทธิมนษุยชนและสนัติศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล 
วรนาฎ เวนอุาธร ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 
รัตนา ด้วยด ี สมาคมเพศวิถีศกึษา 
ฉัฐรินทร์ หงส์ลดารมภ์ บริษัท DKT ประเทศไทย 

 
…………………………………………………….. 

 


