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ค�ำน�ำ
สถานการณ์ท้องไม่พร้อมและการเกิดในประเทศไทย เป็นภาพสะท้อน
ให้เห็นถึงการที่ผู้หญิงไทยไม่สามารถเลือกตัดสินใจในเรื่องการเจริญพันธุ์ของ
ตัวเองได้ การตั้งครรภ์อย่างไม่พร้อมสร้างผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตของ
ผูห้ ญิงท้องไม่พร้อมหลายด้าน อาจเป็นได้ทงั้ การเกิดทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพ ติดตามมาด้วย
การเป็นครอบครัวทีไ่ ม่พร้อม หรือลงท้ายทีย่ ตุ กิ ารตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่ปลอดภัย เนือ่ งจาก
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและบริการการท�ำแท้งที่ปลอดภัยและ
ถูกกฎหมาย
หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเพื่อตั้งใจช่วยอุดช่องว่างข้างต้น เพื่อให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องท้องไม่พร้อม โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับ
สุ ข ภาพทางเพศ หน่ ว ยงานบริ ก ารปรึ ก ษาทางเลื อ ก กรณี ท ้ อ งไม่ พ ร้ อ มและ
ความรุนแรงทางเพศ/ครอบครัว, บริการด้านการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
และถูกกฎหมาย, หน่วยงานที่ให้บริการคุมก�ำเนิดกึ่งถาวร, และหน่วยงานดูแล
การตั้งครรภ์ต่อ บ้านพักรอคลอด/หลังคลอด เพื่อหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะใช้
ประกอบเป็นทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และหรือผู้ที่ท�ำงานที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องท้องๆ แท้งๆ การเกิด และการคลอด
เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ได้จัดพิมพ์หนังสือ
ลักษณะนี้มาแล้ว 7 ครั้ง ในครั้งก่อนๆ จัดพิมพ์ในชื่อ “คู่มือคนท�ำงาน ช่วยกัน
ดูแล” ส�ำหรับเล่มนี้เจตนาเปลี่ยนชื่อหนังสือเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเป็นหนังสือ
ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง “ท้องไม่พร้อม” เราหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่ง
ในหลายความพยายามทีจ่ ะช่วยถางทางให้ผหู้ ญิงไทยทุกกลุม่ สามารถเข้าถึงสิทธิ
และความเป็นธรรมทางการเจริญพันธุไ์ ด้ในทุกปริมณฑล และน�ำสังคมไทยเดินทาง
ไปสู่สังคมที่มีการเกิดอย่างมีคุณภาพ จากท้องที่ตั้งใจ ไม่ถูกบังคับ ภายใต้บริบท
และองค์ ป ระกอบชี วิ ต ที่ พ ร้ อ ม นั่ น คื อ ผู ้ ห ญิ ง ไทยมี ท างเลื อ ก มี ค วามเป็ น ไท
หรืออิสระในการก�ำหนดชีวิตเจริญพันธุ์ของตัวเองได้อย่างแท้จริง
คณะผู้จัดท�ำ
กันยายน 2563
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ให้จดั ตัง้ เครือข่ายไม่เป็นทางการ โดยมีจดุ ร่วมเดียวกันคือ การสร้างทางเลือก
ให้ผหู้ ญิงท้องไม่พร้อม ไม่วา่ จะต้องการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์หรือท้องต่อไปจนครบ
ก�ำหนด และจัดประชุมกันอย่างสม�่ำเสมอ โดยในแต่ละครั้งจะมีก�ำหนด
ประเด็นปรึกษาหารือ ให้ขอ้ มูล/สถานการณ์ใหม่ๆ ต่อสมาชิกเครือข่าย และ
คาดหวังว่าจะค่อยๆ ขยายเครือข่ายออกไป
จนถึงปัจจุบัน (กันยายน 2563) เครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ มีอายุ
ย่างเข้าปีที่ 14 และได้จัดประชุมอย่างสม�่ำเสมอรวมแล้ว 51 ครั้ง ขณะนี้
มีองค์กรสมาชิกรวม 77 องค์กร ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ 28 แห่ง
(หน่วยนโยบาย 8 แห่ง หน่วยบริการ 20 แห่ง) องค์กรเอกชน 42 องค์กร
ซึ่ งในจ� ำ นวนนี้ เป็ น สถานพยาบาลเอกชน 4 แห่ง ที่เ หลือส่วนใหญ่เ ป็น
หน่วยท�ำงานช่วยเหลือเด็ก วัยรุ่น และผู้หญิง และสถาบันวิชาการ 7 แห่ง
แนวทางการขับเคลื่อนแบบ Pro - Voice

ท่ามกลางสถานการณ์และการถกเถียงเรือ่ งยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ โดยเฉพาะ
ในบริบทของการเมืองและวาทกรรมเรื่องศีลธรรมนั้น ในหลายสังคมพบว่า
คู่โต้แย้งหลักของเรื่องผู้หญิงท้องไม่พร้อมประกอบด้วยแนวทางสนับสนุน
การเกิด (Pro - Life) และแนวทางสนับสนุนทางเลือก (Pro - Choice) ทีต่ า่ ง
ก็อธิบายเหตุผลว่าท�ำไมผู้หญิงท้องไม่พร้อม จึงควรเลือกตั้งครรภ์และคลอด
จนครบก�ำหนด หรือควรยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ ส�ำหรับการขับเคลือ่ นของเครือข่าย
ท้องไม่พร้อมฯ ตั้งใจน�ำสิ่งที่ถูกละเลยและขาดหายไป นั่นคือ เสียงของ
ผู้หญิงท้องไม่พร้อมเหล่านั้นเอง (Pro - Voice) มาเป็นธงน�ำในการขับเคลื่อน เนื่องจากเป็นแนวคิดที่สนับสนุนและเคารพประสบการณ์ของ
ผูห้ ญิงทีต่ ดั สินใจเลือกหรือก�ำหนดชีวติ การเจริญพันธุข์ องตัวเอง โดยปราศจาก
อคติและการตีตราใดๆ
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แนวทาง Pro - Voice จึงเปิดโอกาส สร้างพื้นที่ปลอดภัย รับฟัง
ทุกเสียงความต้องการ และละเอียดอ่อนต่อทุกความรู้สึก เพื่อให้เสียงของ
ผู้ที่ท้องไม่พร้อมทุกคนได้มีพื้นที่อยู่ในสังคมอย่างชอบธรรมและมีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ เป้าหมายของเครือข่ายจึงเน้นการขับเคลือ่ นเพือ่ สร้าง
สะพานข้ามข้อจ�ำกัด เปิดทุกทางเลือกทีเ่ ป็นจริงให้ผหู้ ญิงท้องไม่พร้อม
และรับฟังเสียงของเธอเหล่านัน้ อย่างตัง้ ใจ ปราศจากอคติ และการตีตรา
ใดๆ
วัตถุประสงค์

(1) รณรงค์ป้องกันสถานการณ์ท้องไม่พร้อม ด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาการสอนเพศศึกษาแบบรอบด้าน เสริมทักษะชีวิต และ
การเข้าถึงบริการคุมก�ำเนิดที่มีคุณภาพและเพียงพอ
(2) เสริมพลังให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม ผ่านการพัฒนา
บริการให้ค�ำปรึกษาทางเลือกที่ผู้หญิงสามารถเข้าถึงได้
(3) สนองตอบต่อทุกทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมอย่างครบ
วงจร ไม่ว่าต้องการยุติการตั้งครรภ์หรือท้องต่อ ด้วยการพัฒนา
ระบบเครือข่ายส่งต่อให้ความช่วยเหลือทางสุขภาพและทางสังคม
(4) สร้างความเข้าใจต่อสังคมในประเด็นท้องไม่พร้อม และขับเคลือ่ น
การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา
ลักษณะงานที่ขับเคลื่อน

(1) ผลักดันและร่วมจัดอบรมการให้คำ� ปรึกษาทางเลือกและเสริมพลัง
โดยท�ำงานอย่างใกล้ชดิ ร่วมกับกองบริหารการสาธารณสุข ส�ำนักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เชี่ยวชาญ
งานด้านนี้
ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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(2) ส่งต่อยุตกิ ารตัง้ ครรภ์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย โดยท�ำงาน
อย่างใกล้ชิดร่วมกับเครือข่ายอาสา (RSA - Referral System for Safe
abortion) และส� ำ นั ก อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ ์ กรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุข ตลอดจนสถานให้บริการยุติการตั้งครรภ์ของรัฐและเอกชน
(3) พั ฒ นาระบบแนวทางการช่ ว ยเหลื อ คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ผู ้ ห ญิ ง
เมือ่ ต้องการท้องต่อ โดยท�ำงานอย่างใกล้ชดิ ร่วมกับบ้านพักขององค์กรพัฒนา
เอกชน และบ้ า นพั ก เด็ ก และครอบครั ว ของกรมกิ จ การเด็ ก และเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(4) รณรงค์ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการสอนเพศศึ ก ษาแบบรอบด้ า น
และขับเคลื่อนการขยายบริการคุมก�ำเนิดให้ประชากรทุกกลุ่ม โดยท�ำงาน
อย่างใกล้ชิดร่วมกับส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข และองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ UNFPA ประจ�ำประเทศไทย
เป็นต้น
(5) รณรงค์ ผ ลั ก ดั น ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ ท� ำ งานด้ า นสุ ข ภาพ
สิทธิของเด็ก วัยรุ่น และผู้หญิง ขับเคลื่อนการแก้ไขพัฒนาแนวปฏิบัติและ
ข้อกฎหมาย โดยใช้วิชาการและข้อเท็จจริงในระดับปฏิบัติการ
ติดต่อเครือข่ายฯ:

กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานฯ email: kritaya.ipsr@gmail.
com; โทรศัพท์: 0 2441 9332
สุมาลี โตกทอง email: sumalee.tokthong@gmail.com;
เรืองพันธ์ สฤษฎ์ศรี email: reuangpan.s@gmail.com
ห้อง 601 ชัน้ 6 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
https://choicesforum.org/
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กองทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิง
ในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศและตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขามหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี: 333 - 240066 - 5
ในช่วง 5 ปีแรกของการด�ำเนินงานเครือข่ายฯ ส่วนใหญ่เข้าถึงผู้หญิง
ที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมผ่านศูนย์พึ่งได้ และองค์กรสมาชิกเครือข่ายฯ
จ�ำนวนผู้หญิงที่เครือข่ายฯ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือจึงมีไม่มากนัก แต่เมื่อ
มีองค์กรสมาชิกที่เปิดให้บริการสายด่วนเพื่อรับปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อม
ทางโทรศัพท์เพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มท�ำทาง สายด่วน 1663 และสายด่วน 1300
ช่ ว ยเหลื อ สั ง คม ท� ำ ให้ เ ครื อ ข่ า ยฯ ได้ รั บ การประสานเพื่ อ ส่ ง ต่ อ ผู ้ ห ญิ ง
ท้องไม่พร้อมจ�ำนวนปีละหลายร้อยราย โดยมีผู้หญิงจ�ำนวนหนึ่งอยู่ในภาวะ
ยากล�ำบาก ยากจน และอีกไม่นอ้ ยไม่สามารถเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ
หรือประกันสังคมได้
ในการประชุมครั้งที่ 28 ของเครือข่ายฯ วันที่ 6 กรกฎาคม 2555
จึงมีมติจดั ตัง้ “กองทุนช่วยเหลือเด็กและผูห้ ญิงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรง
ทางเพศและตั้งครรภ์ไม่พร้อม” จากการระดมทุนภายในสมาชิกองค์กร
ปัจจุบันเงินบริจาคส่วนใหญ่มาจาก 4 ทางคือ 1) การบริจาคขององค์กร
2) การบริจาคของสมาชิกเครือข่าย เพื่อนๆ ของสมาชิก 3) ผู้หญิงที่เคย
ได้รับความช่วยเหลือ 4) การระดมเงินทุนจากกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย
เช่น การขายเสือ้ ยืด การขายหนังสือ และการขอบริจาคออนไลน์ ด�ำเนินการ
โดยคณะกรรมการกองทุ น ฯ ซึ่ ง ก� ำ หนดลั ก ษณะของผู้หญิง ที่เ ข้าข่ายรับ
การช่วยเหลือ และเกณฑ์การสนับสนุนทุนช่วยเหลือ ได้แก่ ค่าตรวจ ค่ารักษา
พยาบาล ค่าพาหนะ รวมถึงความช่วยเหลือฉุกเฉินเฉพาะรายอย่างชัดเจน
โดยให้ทนุ ผ่านองค์กรสมาชิกทีต่ ดิ ต่อกับผูห้ ญิงทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ และ
ส่วนใหญ่ใช้เวลาอนุมัติภายในวันเดียว

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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ผู้หญิงที่เข้าข่าย

1. ประสบปั ญ หาท้ อ งไม่ พ ร้ อ ม ปั ญ หาความรุ น แรง
ทางเพศ/ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
2. มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
3. มีฐานะยากจน และอยู่ในสภาวะยากล�ำบาก
4. ไม่สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพ/ประกันสังคมและ
อืน่ ๆ ได้แก่ คนเร่รอ่ นไร้ทอี่ ยูอ่ าศัย คนพิการ ติดเชือ้ เอชไอวี โรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อแม่และเด็ก
ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2556 จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2562 กองทุนนี้ได้ให้
ความช่วยเหลือผู้หญิงในภาวะยากล�ำบาก ทั้งในกรณีท้องต่อ ยุติการตัง้ ครรภ์ และการคุมก�ำเนิด ตลอดจนกรณีผหู้ ญิงทีเ่ ผชิญสถานการณ์
ความรุนแรงในชีวติ รวมประมาณ 800 คน มียอดเงินช่วยเหลือในรอบ
7 ปี 8 เดือน (พ.ศ. 2556 - 2563) ประมาณ 3 ล้านบาท
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ท้องไม่พร้อมในประเทศไทย
1. สาเหตุของการท้องไม่พร้อม
2. การปรึกษาทางเลือก
3. การยุติการตั้งครรภ์
4. กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
การท�ำแท้ง
5. การดูแลเมื่อตัดสินใจท้องต่อ
6. แนวคิดและแนวทางจัดสวัสดิการ
ผู้หญิงท้องไม่พร้อม กรณีท้องต่อ

ท้องไม่พร้อมในประเทศไทย
1. สาเหตุของการท้องไม่พร้อม

ผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อมส่วนใหญ่แล้วมักไม่ได้มเี หตุผลของความไม่พร้อม
เพียงสาเหตุใดสาเหตุเดียว จากประสบการณ์การด�ำเนินงานของเครือข่าย
ท้องไม่พร้อมฯ พบว่า ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมส่วนใหญ่มักไม่ได้คุมก�ำเนิด
หรือคุมก�ำเนิดผิดพลาด จ�ำนวนมากใช้วธิ กี ารคุมก�ำเนิดทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ
และเมื่อตั้งครรภ์ ปัญหาทางเศรษฐกิจมักเป็นเหตุผลอันดับแรก รองลงมา
คือไม่สามารถเปิดเผยการตัง้ ครรภ์ให้ผอู้ นื่ รับรูไ้ ด้ดว้ ยเหตุผลต่างๆ จ�ำนวน
ไม่นอ้ ยถูกทอดทิง้ จากฝ่ายชาย รวมทั้งความต้องการศึกษาหรือท�ำงานต่อ
ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้ไม่พร้อมในการตั้งครรภ์ จากการรวบรวม
ข้อมูลที่ได้จากบริการปรึกษาทางเลือกขององค์กรสมาชิกในเครือข่ายฯ
สามารถประมวลสาเหตุของท้องไม่พร้อมได้ดังนี้
• สาเหตุที่ท�ำให้เกิดการตั้งครรภ์

1. ไม่ใช้วิธีการคุมก�ำเนิดใดๆ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ จากประสบการณ์
ของสมาชิกเครือข่ายฯ ในการให้การปรึกษาทั้งตัวต่อตัวและทาง
โทรศัพท์ พบว่าผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมกว่าร้อยละ 50 ตั้งครรภ์
เพราะไม่ได้คุมก�ำเนิด
2. ใช้วิธีการคุมก�ำเนิดไม่ถูกต้อง เช่น ลืมกินยา กินยาไม่ตรงเวลา
ถุงยางอนามัยแตกระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ไม่ไปฉีดยาคุมก�ำเนิด
ตรงตามก�ำหนดนัด เป็นต้น

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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3. ใช้วธิ กี ารคุมก�ำเนิดทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ เช่น การนับระยะปลอดภัย
การหลั่งภายนอก หรือการใช้ยาคุมฉุกเฉินเป็นวิธีหลักแทนที่จะ
ใช้เมื่อฉุกเฉินเท่านั้น
4. มีการคุมก�ำเนิดแต่ไม่สม�่ำเสมอ เช่น ใช้ถุงยางแต่ไม่ทุกครั้งที่มี
เพศสัมพันธ์ กินยาเม็ดคุมก�ำเนิดไม่ติดต่อกันทุกเดือน เป็นต้น
• สาเหตุที่ท�ำให้การตั้งครรภ์นั้นไม่พร้อม

เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ ความไม่พร้อมอาจจะมาจากเหตุในด้านต่างๆ
ดังต่อไปนี้
ด้านสุขภาพผู้หญิง
1. หากตั้งครรภ์ต่อไปอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ
2. ตัวอ่อนในท้องมีความผิดปกติ
3. มีความพิการ ทุพพลภาพ มีโรคร้ายแรง ติดเชื้อเอชไอวี หรือ
มีอาการทางจิตก่อนหรือระหว่างการตั้งครรภ์
4. ตั้งครรภ์ขณะที่อายุมากเกินไป หรือน้อยเกินไป
สาเหตุทางครอบครัว
1. มีความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัว
2. สัมพันธภาพไม่ดี มีโอกาสแยกทางกัน
3. ตั้งครรภ์หลังจากได้แยกทางกับสามีแล้ว
4. การตั้งครรภ์นอกสมรส
5. มีลูกจ�ำนวนมาก หรือลูกยังเล็ก
6. ไม่สามารถเลีย้ งดู ครอบครัว และ/หรือญาติพนี่ อ้ งไม่พร้อมรองรับ
10
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สาเหตุทางสังคม หรือเศรษฐกิจ
1. ถูกข่มขืน ล่อลวง บังคับ หรือข่มขู่
2. มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมัครใจ แม้ไม่ใช่การข่มขืน (rape) แต่คือ
การฝืนใจหรือกึ่งถูกบังคับ (coercion)
3. ฝ่ายชายไม่รับผิดชอบเมื่อตั้งครรภ์ หรืออาจรับผิดชอบในช่วงแรก
แต่ทอดทิ้งหลังจากตั้งครรภ์ไประยะหนึ่งแล้ว
4. ไม่สามารถเลี้ยงลูกที่เกิดขึ้นได้ ไม่มีครอบครัวหรือญาติพี่น้อง
รองรับ
5. ต้องการศึกษาต่อ ไม่ต้องการถูกกดดันให้ออกจากสถานศึกษา
6. ต้องการท�ำงานต่อ ไม่ต้องการถูกกดดันให้ออกจากงาน
7. เปิดเผยการท้องต่อครอบครัว หรือสังคมไม่ได้
ผู้หญิงที่ประสบกับภาวะวิกฤติท้องไม่พร้อมควรได้รับข้อมูลทางเลือก
ที่รอบด้านอย่างเร็วที่สุด เนื่องจากปัญหาท้องไม่พร้อม มีเงื่อนไขด้านเวลา
ของอายุครรภ์ทตี่ อ้ งตัดสินใจ โดยเฉพาะบริการปรึกษาทางเลือกทีเ่ อือ้ อ�ำนวย
ให้ผหู้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อมเห็นทางออก มีทางเลือกต่อการแก้ปญ
ั หาทีเ่ หมาะสม
และสอดคล้องกับเงือ่ นไขชีวติ ของตนเอง โดยไม่นำ� พาตนเองไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หา
ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและชีวิต
ปัจจุบันสมาชิกเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ ได้พัฒนาช่องทางปรึกษา
ทางเลือกต่างๆ ที่เข้าถึงได้โดยสะดวก ทั้งการปรึกษาตัวต่อตัวที่ศูนย์พึ่งได้
คลินกิ วัยรุน่ การปรึกษาทางโทรศัพท์ การปรึกษาผ่านแชทรูม และเว็บบอร์ด
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สังคม ครอบครัว และคนรอบข้าง
ควรให้ความเข้าใจต่อสาเหตุและที่มาที่ไป
ของปัญหาท้องไม่พร้อมโดยปราศจากอคติ
เพื่ อให้โอกาสผู้หญิง
ที่ท้องไม่พร้อมได้ไตร่ตรอง
และหาทางออกของปัญหา
เลือกเดินทางที่จะน�ำพาตนเอง
และครอบครัวไปสู่ชว
ี ต
ิ ที่ดี
และเพื่ อสร้างสังคม
ให้มีสมาชิกที่มีคณ
ุ ภาพในอนาคต
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2. การปรึกษาทางเลือก
แนวคิดของการปรึกษาทางเลือก

การปรึ ก ษาทางเลื อ กส� ำ หรั บ ผู ้ ห ญิ ง ท้ อ งไม่ พ ร้ อ มเป็ น บริ ก ารที่ มี
ความท้าทายสูง เนือ่ งจากการท้องไม่พร้อมเป็นสถานการณ์ทผี่ หู้ ญิงต้องเผชิญ
กับการตีตราจากสังคมในระดับลึกมาก โดยทั่วไปผู้หญิงที่ประสบปัญหานี้
มักถูกมองว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หากประพฤติตวั ตามแบบแผนทีส่ งั คม
ก�ำหนดจะไม่เผชิญปัญหานี้ ยิง่ ถ้าเป็นวัยรุน่ วัยเรียน ผูห้ ญิงโสด ผูห้ ญิงหม้าย
จะยิง่ ถูกตีตราหนักมากขึน้ ผูจ้ ดั บริการทีม่ มี มุ มองแบบเดียวกับสังคมส่วนใหญ่
จะไม่สามารถจัดบริการปรึกษาทางเลือกทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับปัญหานี้
ได้เลย
ความเข้าใจพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญในการจัดบริการปรึกษาทางเลือกแก่ผหู้ ญิง
ที่ท้องไม่พร้อม นั่นคือ ไม่มีผู้หญิงคนใดตั้งใจจะท�ำให้ตัวเองท้องไม่พร้อม
การท้องไม่พร้อมเป็นหนึ่งในปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง เป็นผลพวงของ
ระบบการให้คุณค่าทางสังคมที่ก�ำหนดคุณค่าแตกต่างกันระหว่างหญิง/ชาย
ที่ผู้หญิงต้องอยู่ภายใต้แบบแผนทางเพศและกรอบพฤติกรรมที่สังคมก�ำหนด
อย่างเข้มงวด และได้รับโทษหรือการประณามทางสังคมอย่างรุนแรงหากมี
พฤติกรรมไม่เป็นไปตามแบบแผนเหล่านั้น เมื่อผู้หญิงเผชิญสถานการณ์
ท้องไม่พร้อม ส่วนใหญ่จึงเลี่ยงการตีตราจากสังคมด้วยการเผชิญหน้า
กับปัญหาเพียงล�ำพัง อยู่ในสภาวะมืดแปดด้านมองไม่ออกว่าจะด�ำเนินชีวิต
ต่อไปได้อย่างไร การมีผรู้ บั ฟังปัญหาอย่างเข้าใจ ไม่ตดั สิน จึงเป็นความต้องการ
แรกสุ ด ส� ำ หรั บ ผู ้ ห ญิ ง ที่ ป ระสบปั ญ หา

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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หลักการส�ำคัญของการปรึกษาทางเลือก

หัวใจส�ำคัญของการปรึกษาทางเลือก คือ การเชื่อมั่นในศักยภาพ
ความสามารถและสติปญ
ั ญาในการแก้ไขปัญหาของตนเองของเจ้าของปัญหา
เพียงแต่ศักยภาพเหล่านั้นอาจไม่สามารถใช้ได้เต็มที่เนื่องจากอยู่ในภาวะ
มืดแปดด้านจากปัญหาและการถูกตีตราจากสังคม กระบวนการให้การปรึกษา
ทางเลือกจึงเป็นกระบวนการที่เน้นการฟื้นฟูศักยภาพ เยียวยาความทุกข์
เสริมสร้างก�ำลังใจให้ผู้ประสบปัญหาได้กลับมาเห็นคุณค่าและศักยภาพที่มี
เพื่อตัดสินใจใคร่ครวญและหาทางออกด้วยตัวเอง
ผู้จัดบริการปรึกษาจึงมิใช่ผู้ที่อยู่เหนือกว่า มีความรู้มากกว่า และมิใช่
ผู้ให้ แต่บทบาทส�ำคัญของผู้จัดบริการปรึกษาทางเลือกคือการเป็นเพื่อน
ร่วมทุกข์ ค้นหาต้นทุนทางสังคมและศักยภาพทีผ่ ใู้ ช้บริการมี สนับสนุนข้อมูล
ทีร่ อบด้านและทรัพยากรต่างๆ เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการค้นพบทางออกและตัดสินใจ
ได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายและวิถีชีวิตของตนเอง โดยมีแนวทางส�ำคัญ
ดังนี้
• ผู้จัดบริการปรึกษาปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการอย่างเป็นมนุษย์เสมอกัน
เปิดใจกว้างเพื่อให้เข้าใจผู้ใช้บริการมากที่สุด
• ผูจ้ ดั บริการปรึกษาและผูใ้ ช้บริการท�ำงานร่วมกัน หรืออาจเรียกว่า
การใช้อำ� นาจร่วมเพือ่ แก้ไขปัญหา โดยให้ผใู้ ช้บริการเป็นผูต้ ดั สินใจ
ด้วยตนเอง
• ผูจ้ ดั บริการปรึกษาต้องเชือ่ มัน่ ว่า ผูใ้ ช้บริการมีปญ
ั ญาและศักยภาพ
และเป็นผู้ที่รู้เรื่องราวในชีวิตของตนเองดีที่สุด
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• ผู้จัดบริการปรึกษาควรท�ำงานโดยใช้ความสามารถ ทักษะและ
ความรู ้ ที่ ต นมี สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ที่ ร อบด้ า น ค้ น หาทรั พ ยากรที่
เกีย่ วข้องเพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้บริการในการตัดสินใจและเลือก
ทางออกด้วยตัวเอง
กระบวนการปรึกษาทางเลือก ประกอบไปด้วย

1) การสร้างความสัมพันธ์ เป็นการสร้างความไว้วางใจและสร้าง
บรรยากาศผ่อนคลายเมื่อแรกพบ เพื่อเปิดให้ผู้ใช้บริการพร้อม
ที่จะพูดคุยและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ความพร้อมของ
ผู้จัดบริการและการแสดงออกซึ่งน�้ำเสียง สายตา และท่าทาง
จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
2) การฟังอย่างมีสติ เป็นการฟังอย่างใส่ใจ ท�ำความเข้าใจ เคารพ
ในตัวตนของผูใ้ ช้บริการ ให้ความส�ำคัญ ไม่จดบันทึก มีการตอบรับ
เป็นระยะ ไม่ตั้งค�ำถามแทรก เพราะหลายครั้งพบว่าผู้ใช้บริการ
ต้องการเพียงได้ระบายความรู้สึกภายในใจโดยการเล่าเท่านั้น
ไม่ต้องการค�ำแนะน�ำ
3) การสะท้อนกลับ เป็นทักษะเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดการทบทวน
และเข้าใจสถานการณ์ชีวิตที่ก�ำลังเผชิญอยู่อย่างชัดเจนอีกครั้ง
เป็นการสะท้อนสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ไปยังผูใ้ ช้บริการ ทัง้ ในส่วนเนือ้ หาส�ำคัญ
และความรู้สึก
4) การเข้าใจและไม่ตัดสิน ต้องเข้าใจว่าผู้ใช้บริการแต่ละคน
ต่างมีความเป็นมา มีประสบการณ์ในชีวติ แตกต่างกัน และก�ำลัง
อยูใ่ นภาวะเผชิญความทุกข์ อาจมีทา่ ทีและความรูส้ กึ หลากหลาย
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เกิดขึ้นได้ในขณะนั้น เช่น กลัว โกรธแค้น สับสน ซึมเศร้า
เกรี้ยวกราด ลงโทษตัวเอง และหมดหวังในชีวิต ฯลฯ จ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้ให้การปรึกษาต้องเท่าทัน ไม่ด่วนตัดสิน ยอมรับและ
เข้าใจในตัวตนของผู้ใช้บริการ
5) การตั้งค�ำถาม ในที่นี้หมายถึง การถามเพื่อกระตุ้นความคิด
ให้งอกงามมากขึ้นแทนการแนะน�ำหรือตัดสินใจให้ เพื่อให้มี
ความชัดเจนในสถานการณ์ชีวิตมากขึ้น เป็นการตรวจสอบว่า
ยังมีเรื่องอื่นเพิ่มอีกหรือไม่ รวมถึงการหาทางเลือกที่เป็นไปได้
พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อดีและผลกระทบของแต่ละทางเลือก
6) การฟืน้ ฟูศกั ยภาพภายใน เป็นการค้นหาทักษะหรือความเข้มแข็ง
ภายในที่ผู้ใช้บริการมี เช่น ความอดทน ความรับผิดชอบ การ
ปล่อยวาง การมีสติ ฯลฯ และผู้จัดบริการได้เป็นประจักษ์พยาน
ในความสามารถของผู้ใช้บริการอย่างเป็นจริง โดยการยกย่อง
และยอมรับ เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ใช้บริการให้เข้มแข็ง พร้อม
ที่จะด�ำเนินชีวิตปกติต่อไปในสังคมได้
7) การรักษาความลับ เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ของกระบวนการปรึ ก ษา
เนื่ อ งจากผู ้ ป ระสบปั ญ หาท้ อ งไม่ พ ร้ อมมีค วามเปราะบางต่อ
การถูกเปิดเผยเรื่องราวและการประณามจากสังคม การรักษา
ความลับยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
ระหว่างผู้จัดบริการปรึกษาและผู้ใช้บริการ
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ทั้งนี้ อุปสรรคส�ำคัญของการฟังและการสะท้อนกลับคือการมีอคติ
โดยเฉพาะการที่ผู้จัดบริการปรึกษาน�ำเอาวิธีคิดและค่านิยมที่เป็นกรอบ
ความคิดของตัวเอง มาเป็นส่วนหนึ่งของการปรึกษาทางเลือก และโน้มน้าว
ให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจตามอคตินั้น จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้จัดบริการปรึกษา
ทางเลือกต้องรูเ้ ท่าทันอคติของตัวเอง ไม่นำ� ไปสูก่ ารตัดสินหรือให้ความหมาย
กับประสบการณ์ของผูใ้ ช้บริการ ไม่ดว่ นสรุปและเร่งรีบหาทางออกให้กบั ผูใ้ ช้
บริการ แต่ต้องรับฟังและให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจด้วยตนเอง
บริการ

ประโยชน์จากการมีผู้รับฟังปัญหาอย่างเข้าใจ

จะช่วยให้ผู้ใช้

• ได้พดู และระบายความรูส้ กึ ทีอ่ ดั อัน้ คัง่ ค้างอยูใ่ นใจ เกิดความรูส้ กึ
ผ่อนคลายและไว้วางใจ
• ได้ทบทวน ระบุปญ
ั หา และเข้าใจสถานการณ์ของตนเองได้ชดั เจน
• ค้นหาและเห็นทางออกได้หลากหลายทางเลือก คิดได้ด้วยตนเอง
หรือคิดร่วมกัน
• เกิดการใคร่ครวญถึงผลได้ผลเสียของทางออกแต่ละทางเลือก
• ตัดสินใจเลือกทางออกด้วยตัวเอง หรือได้กลับไปคิดทบทวนผลได้
ผลเสีย ซึ่งอาจตัดสินใจทันที ตัดสินใจที่บ้าน หรืออาจกลับมา
ขอรับการปรึกษาอีกครั้ง

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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ข้อควรค�ำนึงเมื่อเป็นผู้จด
ั บริการปรึกษาทางเลือก

• ให้ขอ้ มูลอย่างรอบด้านของแต่ละทางเลือก ไม่วา่ จะท้องต่อหรือการยุต-ิ
การตั้งครรภ์ ไม่ปกปิดข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ และต้อง
เข้าใจเสมอว่าการให้ข้อมูลไม่ใช่การแนะน�ำ
• มีหน่วยงานที่มีแนวคิดและเป้าหมายในทิศทางเดียวกันเป็นเครือข่าย
ในการประสานงานและส่งต่อบริการได้อย่างสอดคล้องตามเงื่อนไข
และความจ�ำเป็นของการรับบริการช่วยเหลือ
• ผูจ้ ดั บริการปรึกษาต้องดูแลตนเองให้มพี ลังอยูเ่ สมอ เพราะต้องท�ำงาน
กับความซับซ้อนในสถานการณ์ปัญหาของแต่ละคน ควรมีกิจกรรม
ที่หลากหลายเพื่อคลี่คลายและลดความเครียด โดยเลือกกิจกรรม
ที่รักและชอบ เช่น การออกก�ำลังกาย การฝึกสมาธิ การชมธรรมชาติ
การวาดรูป ร้องเพลง ฯลฯ รวมถึงการมีเพื่อนรับฟังความรู้สึก เพื่อให้
มีที่ว่างในจิตใจพร้อมส�ำหรับการรับฟังปัญหาใหม่ต่อไป
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3. การยุติการตั้งครรภ์

การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์เป็นหนึง่ ในบริการสุขภาพด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
ตามทีก่ รมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสนับสนุนการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
ทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันและ
ลดอัตราการบาดเจ็บและติดเชือ้ ในกระแสเลือด รวมทัง้ การตายจากการท�ำแท้ง
ที่ไม่ปลอดภัย
วิธีการยุติการตั้งครรภ์

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ช่วยให้การยุติการตั้งครรภ์เป็นไป
อย่างปลอดภัยมากขึน้ โดยองค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุขไทย
ได้กำ� หนดให้การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทปี่ ลอดภัยสามารถท�ำได้ดว้ ยวิธกี าร ต่อไปนี้
1. การดูดเนือ้ รกจากโพรงมดลูก (Manual Vacuum Aspiration:
MVA) โดยใช้หลอดพลาสติกขนาดต่างๆ ประกอบคู่กับกระบอก
ดูดสุญญากาศ เมือ่ แพทย์สอดหลอดพลาสติกเข้าไปในโพรงมดลูก
สามารถดูดชิ้นเนื้อออกจากโพรงมดลูกได้ ซึ่งสามารถท�ำให้เกิด
การแท้งสมบูรณ์ วิธีการนี้สามารถใช้ได้ถึงอายุครรภ์ 12 - 14
สัปดาห์
2. การใช้ยายุตกิ ารตัง้ ครรภ์ (Medical Abortion) ทีใ่ ช้กนั ในปัจจุบนั
และได้รับการยอมรับโดยองค์การอนามัยโลก คือ Mifepristone
(หรือที่รู้จักกันในชื่อ RU486) และ Misoprostol (หรือรู้จักกัน
ในชือ่ Cytotecú) วิธกี ารยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ดว้ ยยา แบ่งออกได้เป็น
2 ประเภท คือ การใช้ยา Mifepristone ร่วมกับ Misoprostol
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(Medabonú)2 และการใช้ยา Misoprostol เพียงอย่างเดียว
วิธีการใช้ยานี้ได้ระบุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติว่า สามารถใช้
ยุติการตั้งครรภ์ได้ถึงอายุครรภ์ 24 สัปดาห์
ประเทศไทยมีนโยบายทีจ่ ะยกเลิกวิธยี ตุ กิ ารตัง้ ครรภ์ดว้ ยการขูดมดลูก
(D&C: Dilatation and Curettage) หรือการใช้อปุ กรณ์ทางการแพทย์
เพื่อน�ำเอาตัวอ่อนและเนื้อเยื่อในมดลูกออกมา ให้แทนที่ด้วยวิธีการ
ดูดเนื้อรกจากโพรงมดลูก และการใช้ยา ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
แห่งประเทศไทยได้จดั ท�ำ “แนวทางการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ เพือ่ ป้องกันการแท้ง
ที่ไม่ปลอดภัย” (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์
ใช้เป็นแนวทางในการให้บริการ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ได้จัดท�ำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
แบบองค์รวม (Comprehensive Abortion Care) เพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการอย่างเป็นมาตรฐาน

สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่
https://www.rsathai.org/contents/12951

Medabonú ขึ้นทะเบียนในประเทศเมื่อ 30 ธันวาคม 2557 และต่อมาเมื่อวันที่ 13
มิถนุ ายน 2559 คณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติพจิ ารณาคัดเลือกยาบรรจุไว้ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ในบัญชีย่อย จ (1)
2
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ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
เป็นหน่วยงานวิชาการที่ดูแลสนับสนุนในประเด็นนี้ ได้จัดท�ำชุดข้อมูลและ
แบบฟอร์มสนับสนุนการจัดบริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ในเว็บไซต์ของส�ำนักอนามัย
การเจริญพันธุ์ ประกอบไปด้วยแนวทางการยุติการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการ
แท้งทีไ่ ม่ปลอดภัยของราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์ แบบฟอร์มขอขึน้ ทะเบียนและ
แบบรายงานยายุตกิ ารตัง้ ครรภ์ แบบฟอร์มปรึกษาการตัง้ ครรภ์ แบบคัดกรอง
โรคซึมเศร้าเพือ่ ประเมินสุขภาพจิตทีเ่ ข้าข่ายการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ และหนังสือ
แสดงความยินยอมให้แพทย์หรือคณะแพทย์ทำ� หัตถการ หรือการตรวจ/รักษา
วิธีพิเศษ รวมทั้งแบบบันทึกการยุติการตั้งครรภ์
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่
http://rh.anamai.moph.go.th/main.
php?filename=safe_abortion
บริการยุติการตั้งครรภ์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีความพยายามในการขยายบริการ
ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยให้มีหน่วยบริการอย่างน้อย 1 จังหวัด 1 หน่วย
บริการ โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของสถานบริการสุขภาพ แต่เนือ่ งจาก
การยุติการตั้งครรภ์เป็นบริการที่มีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของผู้คน
ในสังคม ทั้งยังมีประเด็นทางกฎหมายอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทัศนคติ
ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานบริการกลายเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการให้
หรือไม่ให้บริการ ส่งผลให้การขยายบริการยุติการตั้งครรภ์ข้างต้นยังไม่
สามารถบรรลุตามที่คาดหวังได้
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กรมอนามัยจึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรทางการ
แพทย์เพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย โดยสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่าย
อาสา RSA (Referral System for Safe Abortion) ใน พ.ศ. 2557
ซึ่งเป็นเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์
นักจิตวิทยา และนักสาธารณสุข และอื่นๆ จากภาครัฐและเอกชน รวมตัว
กันอาสารับส่งต่อบริการเพื่อยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัยตาม
แนวทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ และองค์การอนามัยโลก ด้วยการใช้ยา
หรือเครือ่ งดูดโพรงมดลูก ตามข้อบ่งชีท้ สี่ อดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับแพทยสภาฯ ให้กับผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่มีปัญหาสุขภาพกายและใจ การมี
เครือข่ายอาสา RSA จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริการ และระบบ
ส่งต่อที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับมาตรการลดปัญหา
สาธารณสุข รวมทัง้ ลดอัตราการตายของผูห้ ญิงจากการท�ำแท้งทีไ่ ม่ปลอดภัย
ในประเทศไทย

ดูข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายอาสา RSA
ได้ที่ https://www.rsathai.org/

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นมา ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีใช้ยา
หรือเครื่องดูดสุญญากาศ แบบเหมาจ่าย 3,000 บาทต่อราย ให้กับหน่วย
บริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. เพื่อป้องกันและควบคุมการยุติการตั้งครรภ์
ที่ไม่ปลอดภัย สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้กับคนไทยทุกคนในทุกพื้นที่บริการ
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ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา ทั้งสิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคม
และสิทธิรกั ษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ต่อมาในปีงบประมาณ 2562
สปสช. ได้เพิม่ สิทธิประโยชน์ในด้านการคุมก�ำเนิดกึง่ ถาวรหลังยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
ในทุกกลุ่มอายุ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้�ำ โดยสนับสนุนค่าบริการฝังยาคุมก�ำเนิดเหมาจ่าย 2,500 บาทต่อราย และเหมาจ่ายการใส่ห่วงคุมก�ำเนิด
800 บาทต่อราย
ปัจจุบันสถานบริการสุขภาพของรัฐที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ยังมี
ไม่ครบทุกจังหวัด
เนือ่ งจากการให้บริการนัน้ เป็นไปตามความสมัครใจของบุคลากร และ
ความพร้อมของสถานบริการสุขภาพ เมือ่ เป็นเช่นนี้ สถานพยาบาลแต่ละแห่ง
จึงเปิดให้บริการยุติการตั้งครรภ์โดยมีเกณฑ์ ข้อบ่งชี้ และอายุครรภ์ที่
แตกต่างกันไป ขึน้ อยูก่ บั ข้อจ�ำกัด และข้อตกลงบริการทีเ่ ป็นไปได้ของ
แต่ละแห่ง ปัจจุบันการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ในสถานพยาบาลของรัฐ
เกือบทัง้ หมดขึน้ อยูก่ บั ตัวบุคคลเป็นหลัก เมือ่ ทีมงานทีใ่ ห้บริการทีป่ ระกอบไป
ด้วยแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ มีการโยกย้ายสถานทีท่ ำ� งานก็อาจ
ต้องปิดบริการยุติการตั้งครรภ์ไป แพทย์ที่ย้ายไปท�ำงานที่โรงพยาบาลแห่ง
ใหม่หากประสงค์จะให้บริการก็ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารก่อน และ
ต้องมีทีมพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ และ/หรือทีมสหวิชาชีพ ยินดีที่จะ
ให้บริการประกอบด้วย
อาจกล่าวได้วา่ บริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ในประเทศไทยยังไม่อยูใ่ น
ระบบบริการสุขภาพ ดังเช่นบริการด้านอืน่ ซึง่ ยังคงเป็นช่องว่างทีต่ อ้ งการ
พัฒนาต่อไป นอกจากนี้ โรงพยาบาลรัฐยังไม่สามารถประชาสัมพันธ์
การให้บริการยุติการตั้งครรภ์ต่อสาธารณะได้ จึงต้องมีการประสานงาน
ผ่านหน่วยงานให้บริการปรึกษาท้องไม่พร้อมก่อนเข้ารับบริการ เช่น ผ่าน
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คลินิกวัยรุ่น ศูนย์พึ่งได้ของโรงพยาบาลรัฐ หรือผ่านสายด่วนปรึกษาเอดส์
และท้องไม่พร้อม 1663 หรือส่งข้อความไปที่เพจสายปรึกษาเอดส์และ
ท้องไม่พร้อม 1663 หรือเพจ rsathai เพือ่ ประสานส่งต่อเข้ารับบริการต่อไป
โดยสามารถสืบค้นหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยส่วนหนึ่งที่บอก
บริการต่อสาธารณะได้จากเว็บไซต์ rsathai

ข้อมูลหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์
https://www.rsathai.org/networkservice

ผลกระทบส�ำคัญจากการมีหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
อย่างจ�ำกัด คือผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ไม่สามารถเข้า
ถึงบริการทีป่ ลอดภัยได้หรือเข้าถึงได้ยากล�ำบาก ช่องว่างดังกล่าวท�ำให้ผหู้ ญิง
ท้ อ งไม่ พ ร้ อ มต้ อ งเผชิ ญ ความเสี่ ย งในการยุ ติ ก ารตั้ ง ครรภ์ ไ ม่ ป ลอดภั ย
เนื่องจากการขายยาท�ำแท้งในอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง โดยไม่มีการซัก
ประวัตกิ ารตัง้ ครรภ์ สภาวะสุขภาพ และ/หรือโรคทีเ่ ป็นอันตรายต่อการใช้ยา
ความเหมาะสมของขนาดของยา (Dosage) กับอายุครรภ์ ที่ส่วนใหญ่
ผู้ขายยามักอ้างว่าใช้ได้ในทุกอายุครรภ์ ทั้งยังเสี่ยงกับการได้รับยาปลอม
จากการสั่งซื้อนั้น ที่ส�ำคัญคือไม่มีระบบบริการปรึกษาการใช้ยาและการดูแล
อาการข้างเคียงอันเนือ่ งมาจากการใช้ยา ผูห้ ญิงจ�ำนวนมากมีปญ
ั หาการแท้ง
ไม่สมบูรณ์ ตกเลือด และเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดตามมา ผู้หญิง
ท้องไม่พร้อมจ�ำนวนหนึง่ ต้องสูญเสียชีวติ อย่างไม่จำ� เป็น ตัง้ แต่ตน้ ปี พ.ศ. 2563
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มีผู้หญิงอย่างน้อย 2 คนต้องเสียชีวิต3 ด้วยสาเหตุจากการท้องไม่พร้อมและ
เลื อ กที่ จ ะแก้ ป ั ญ หาด้ ว ยตนเองตามล� ำ พั ง อย่ า งเดี ย วดาย 4 โดยรายแรก
เลือกซื้อยาทางอินเทอร์เน็ต
ต้นปี พ.ศ. 2563 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ทัว่ โลก ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชก�ำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ก�ำหนดมาตรการป้องกันโรคโดยการจ�ำกัด
การเดิ น ทางข้ า มจั ง หวั ด และกั ก ตั ว อยู ่ ใ นพื้ น ที่ อ าศั ย ส่ ง ผลให้ ผู ้ ห ญิ ง
ท้องไม่พร้อมเดินทางเข้ารับบริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์เป็นไปได้ยากขึน้ ทีส่ ำ� คัญ
คือ หน่วยบริการสุขภาพจ�ำนวนมากงดให้บริการยุติการตั้งครรภ์
ชั่วคราว หลายแห่งจ�ำกัดขอบเขตการรับส่งต่อ ขนส่งมวลชนปิดให้บริการ
และการเดินทางข้ามจังหวัดด้วยพาหนะส่วนตัวเป็นไปได้ยาก เครือข่ายอาสา
RSA เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และสายปรึกษา
ท้ อ งไม่ พ ร้ อ ม 1663 ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ ์ กรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดท�ำแนวทางการให้บริการยุติการตั้งครรภ์
ทีป่ ลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยบริการผ่าน
ระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บริการ
ช่วงวิกฤตในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ผู้หญิงคนแรกจากข่าว “สลด สาว 19 ตกเลือดดับคาห้องน�้ำ คาดใช้ยาขับ” (12
กุมภาพันธ์ 2563). ไทยรัฐ. ค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2563, จาก https://www.thairath.co.th/
news/society/1769976; ผู้หญิงคนที่สองจากข่าว “นศ.สาวปี 2 ม.ชื่อดังผูกคอตาย หนีอาย
‘ตั้งท้องในวัยเรียน’”. (16 สิงหาคม 2563). เดลินิวส์. ค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2563, จาก https://
www.dailynews.co.th/crime/790139
4 ลุ ง หมอเรื อ งกิ ต ติ์ . (25 สิ ง หาคม 2563). “ทางเลื อ กที่ เ ดี ย วดาย มี โ อกาสตายได้
ความจริงที่ซ่อนอยู่”. RSATHAI. ค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2563, จาก https://www.rsathai.org/
contents/17091
3
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Telemedicine นี้ได้ถูกน�ำไปใช้ในบางพื้นที่ที่พร้อมแล้ว และ
อยู่ในระหว่างการพัฒนาเพือ่ น�ำไปใช้ในระบบบริการสุขภาพอย่างเป็น
ทางการต่อไป
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4. กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการท�ำแท้ง

การยุติการตั้งครรภ์ในประเทศไทยเป็นบริการสุขภาพที่อยู่ภายใต้
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 - 305 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2500
โดยเปิดโอกาสให้มีการยุติการตั้งครรภ์ได้ในลักษณะยกเว้นตามมาตรา 305
(1) (2) และมาตรา 276, 277, 282, 283 และ 284
ในมาตรา 305 ที่ระบุว่าการท�ำแท้งสามารถท�ำได้ ประกอบด้วย
2 วรรคที่เกี่ยวข้อง5
วรรคแรก ประกอบด้วยความเป็นไปได้อย่างน้อย 2 กรณีคือ
(1) การยุติการตั้งครรภ์ที่ครรภ์นั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพมารดา
โดยค�ำว่าสุขภาพตามนิยามขององค์การอนามัยโลกนัน้ รวมสุขภาพทัง้ กาย
และใจ ตามข้อบังคับแพทยสภาฯ นั้น ระบุว่า ในกรณีสุขภาพทางจิตนั้น
แพทย์สามารถให้การวินิจฉัยได้เลยโดยไม่ต้องปรึกษาจิตแพทย์
(2) กรณีที่ทารกในครรภ์มีความพิการรุนแรง ซึ่งภายใต้ข้อบังคับแพทยสภาฯ ระบุว่าความรุนแรงนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของมารดา
ด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้หญิงที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าทารก
ในครรภ์มีความผิดปกติสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้

ธนพันธุ์ ชูบุญ. “สิทธิของการท�ำแท้ง.” ค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2561. จาก https://www.
gotoknow.org/posts/14960
5
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ดูข้อบังคับแพทยสภาฯ ได้จากเว็บไซต์แพทยสภา
https://www.tmc.or.th/pdf/193922-193909modified-02-07-2020.pdf
วรรคสอง คือ การตัง้ ครรภ์นนั้ เกิดขึน้ จากความผิดอาญาตามประมวล
กฎหมายอีก 5 มาตรา ดังนี้
มาตรา 276 ว่าด้วยการถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเรา
มาตรา 277 ว่าด้วยการท�ำให้เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปีตั้งครรภ์ ไม่ว่า
จะเป็นการสมยอมหรือไม่ก็ตาม
มาตรา 282, 283 และ 284 ว่าด้วยการล่อลวงผู้อ่ืนมาท�ำอนาจาร
สนองความใคร่ โดยใช้อุบายล่อลวง บังคับ ข่มขู่ แม้ว่าในท้ายที่สุดอาจจะ
เกิดการสมยอมกันก็ตาม หากตัง้ ครรภ์ดว้ ยสาเหตุขา้ งต้นถือว่าเป็นการตัง้ ครรภ์
ที่เกิดจากความผิดทางอาญา
กล่าวโดยสรุปได้วา่ ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 (1) (2)
และมาตรา 276, 277, 282, 283 และ 284 รวมทั้งข้อบังคับแพทยสภาฯ
ประเทศไทย ก�ำหนดให้ผหู้ ญิงสามารถยุตกิ ารตัง้ ครรภ์โดยแพทย์ได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
1. การตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทางกายของผู้หญิง
2. การตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทางจิตของผู้หญิง
3. ตัวอ่อนในครรภ์มีความพิการ
4. การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเรา
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5. การตั้งครรภ์ในเด็กหญิงที่อายุไม่เกิน 15 ปี
6. การตั้งครรภ์มาจากเหตุล่อลวง บังคับ หรือข่มขู่ เพื่อท�ำอนาจาร
สนองความใคร่
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเกณฑ์ในการยุติการตั้งครรภ์กับประเทศ
ต่างๆ ที่ได้ก�ำหนดเกณฑ์ในการยุติการตั้งครรภ์อันเนื่องมาจากเหตุต่างๆ
7 ข้อ6 ดังต่อไปนี้
1) ด้านชีวิตของผู้หญิง หากการตั้งครรภ์นั้นท�ำให้ผู้หญิงเสียชีวิตได้
2) ด้านสุขภาพทางกายของผู้หญิงอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์
3) ด้านสุขภาพทางใจของผู้หญิงอันเนื่องจากการตั้งครรภ์
4) การตั้งครรภ์นั้นเป็นการตั้งครรภ์จากการข่มขืน หรือการท้อง
ร่วมสายเลือด
5) ด้านสุขภาพหรือความพิการของตัวอ่อนในครรภ์
6) ด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่ท�ำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ต่อไปได้
7) ด้านความต้องการของผู้หญิง ที่ตัดสินใจเองว่าต้องการตั้งครรภ์
ต่อไปหรือไม่
ความพยายามเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา
301 - 305 ให้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงของสังคมและเทคโนโลยีทางการแพทย์
มีมาโดยตลอด ในเดือนตุลาคม 2561 เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของ
ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และเครือข่ายอาสา (RSA) ได้ร่วมกันยื่นค�ำร้องต่อ
Summary of Abortion Laws around the World ค้นจาก http://www.
pregnantpause.org/lex/world02.jsp
6
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ศาลรัฐธรรมนูญให้ตคี วามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 และ 305 ว่า
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัย
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นว่ามาตรา 301 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา 28 เรือ่ งเสรีภาพในชีวติ ร่างกาย ส่วนมาตรา 305 ไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ
แต่สมควรแก้ไขทั้งมาตรา 301 และ 305 ให้เหมาะกับสภาพการณ์ โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
https://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/
download/article/article_20200228165839.pdf
ขณะนี้ (กันยายน 2563) การปรับแก้กฎหมายตามค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญยังอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดท�ำร่างกฎหมาย ด�ำเนินงาน
โดยคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 - 305
ของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้มีแนวโน้มว่ากฎหมายอาญา
มาตรา 301 จะก�ำหนดอายุครรภ์ทชี่ ดั เจนในการให้สทิ ธิผหู้ ญิงในการตัดสินใจ
ยุติการตั้งครรภ์7 ขณะที่กฎหมายอาญามาตรา 305 จะเพิ่มเงื่อนไขของ
การยุตกิ ารตั้งครรภ์ที่สอดคล้องกับข้อบังคับแพทยสภาฯ ในข้อกฎหมาย คือ
สามารถยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ได้ในกรณีตวั อ่อนในครรภ์พกิ ารและกรณีผหู้ ญิงมีปญ
ั หา
สุขภาพทางจิตอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ โดยอาจเพิ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม เสนอให้ยกเลิกกฎหมายอาญา
มาตรา 301 ยืนตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่า กฎหมายนี้ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
7
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ในบริการยุติการตั้งครรภ์นอกเหนือจากแพทย์ ได้แก่ พยาบาล เภสัชกร
เพื่อให้เท่าทันต่อพัฒนาการของเทคโนโลยีการยุติการตั้งครรภ์ในปัจจุบัน
จนถึงต้นเดือนกันยายน 2563 คณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 301 - 305 ยังอยู่ในช่วงระหว่างการต้องจัดประชุม
สรุปตัวร่างกฎหมายนี้ หลังจากได้จัดให้ประชาชนแสดงความเห็นเมื่อวันที่
13 - 28 สิงหาคม 2563 อย่างเงียบเชียบ8 โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
(เครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ และเครือข่ายอาสา) ที่เข้าไปแสดงความเห็นต่อ
ร่างกฎหมายฯ นี้อย่างต่อเนื่อง ไม่ทราบเรื่องมาก่อน และจากการสอบถาม
ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2563 มีแนวโน้มว่าส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาจะจัดรับฟังความเห็นอีกหนึ่งรอบในเดือนกันยายน
สรุป Time line แก้กฎหมายเกี่ยวกับการท�ำแท้ง

17 กุมภาพันธ์
2561

ต�ำรวจเข้าตรวจค้นคลินิก พญ.ศรีสมัย เนื่องจากพบซาก
ทารกในที่ทิ้งขยะ

28 กุมภาพันธ์
2561

ต�ำรวจแจ้งข้อกล่าวหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 302 และความผิดตามมาตรา 301 กับผูห้ ญิงทีเ่ ข้ารับ
บริการที่ตรวจค้นและติดตามตัวได้จากเวชระเบียนคนไข้
จ�ำนวน 5 คน

“เปิดร่างกฎหมาย “ท�ำแท้ง” ภายใต้ 4 เงื่อนไขจ�ำเป็น ไม่ต้องรับโทษ.” (30 สิงหาคม
2563). ค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2563, จาก ฐานเศรษฐกิจ. https://www.thansettakij.com/
content/normal_news/447442?utm_source=homepage&utm_medium=internal_
referral&utm_campaign=normal_news.
8
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สรุป Time line แก้กฎหมายเกี่ยวกับการท�ำแท้ง

1 มีนาคม 2561 เครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ และเครือข่ายอาสา RSA เข้ายื่น
จดหมายถึ ง รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ ขอ
ความเป็นธรรมให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติตามภารกิจในการ
อาสารับส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์
8 มีนาคม 2561 สองเครือข่ายฯ ใช้สิทธิตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 ส่งเรื่องร้องเรียนความชอบด้วยกฎหมายท�ำแท้ง
ให้ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น พิ จ ารณาด� ำ เนิ น การส่ ง เรื่ อ งไปให้
ศาลรัฐธรรมนูญ
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2 พฤษภาคม
2561

ส�ำนักผูต้ รวจการแผ่นดินมีจดหมายตอบความเห็นว่ากฎหมาย
มีปญ
ั หาในทางปฏิบตั ิ แต่ยงั ไม่เป็นปัญหาเกีย่ วกับความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ และจัดให้มกี ารศึกษาข้อกฎหมายเพือ่ เสนอ
แนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ทั้งระบบ

26 กันยายน
2561

สองเครือข่ายฯ ในฐานะผูแ้ ทนของผูใ้ ช้บริการและผูใ้ ห้บริการ
ยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณามาตรา 301 และ
305 แห่งประมวลกฎหมายอาญาว่ามีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ และท�ำเรื่องถอนค�ำร้องหลังจากนั้นเพราะ
เจ้าหน้าที่แนะน�ำว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง

10 ตุลาคม
2561

สองเครือข่ายฯ ท�ำหนังสือยื่นค�ำร้องอีกครั้งในนามผู้ได้รับ
มอบหมายจากผูเ้ สียหายจากกฎหมายท�ำแท้งคือ พญ.ศรีสมัย
เชื้อชาติ
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สรุป Time line แก้กฎหมายเกี่ยวกับการท�ำแท้ง

13 พฤศจิกายน ได้รบั หนังสือตอบรับจากศาลรัฐธรรมนูญ มีคำ� สัง่ ให้รบั ค�ำร้อง
2561
ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ลงนาม
โดยนายจรัล ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
26 กันยายน
2562

สองเครือข่ายฯ ยื่นหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อทวงถาม
ความก้าวหน้าในการวินิจฉัยฯ

14 ตุลาคม
2562

ศาลรัฐธรรมนูญมีจดหมายตอบแจ้งมาว่าอยู่ในกระบวนการ
วินิจฉัย

19 กุมภาพันธ์
2563

ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ม ติ เ สี ย งข้ า งมากตามค� ำ วิ นิ จ ฉั ย เลขที่
4/2563 ชี้ว่าประมวลอาญามาตรา 301 ที่ก�ำหนดให้การที่
หญิ ง ท� ำ แท้ ง ลู ก เป็ น ความผิ ด อาญา ขั ด ต่ อ บทบั ญ ญั ติ
รัฐธรรมนูญด้วยเหตุเป็นสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายใน
มาตรา 28 จึงก�ำหนดให้เวลาแก้ไขภายใน 360 วัน นับแต่
วันทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคำ� วินจิ ฉัย หลังจากนัน้ จะถือว่ามาตรา
301 สิน้ ผลไป เพราะขัดรัฐธรรมนูญ ส่วนการท�ำแท้งด้วยเหตุ
จ�ำเป็นโดยแพทย์ และหญิงที่เป็นมารดายินยอมให้ท�ำตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 นั้น แม้ศาลเห็นว่า
สามารถท�ำได้และไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่ศาลโดยมติเสียง
ข้างมากเห็นว่า ทั้งมาตรา 301 และ 305 สมควรได้รับการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
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5. การดูแลเมื่อตัดสินใจท้องต่อ9

จากข้อมูลการให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ของสายด่วนปรึกษา
เรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 และการให้บริการปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อมของศูนย์พึ่งได้ของโรงพยาบาลในเครือข่ายฯ พบว่าผู้ประสบปัญหา
ท้องไม่พร้อมส่วนใหญ่ หรือราวร้อยละ 80-90 ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์
ซึง่ อายุครรภ์มที งั้ อยูใ่ นเกณฑ์ทสี่ ามารถยุตไิ ด้ และอายุครรภ์มากเกินกว่าทีจ่ ะ
ยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ได้อย่างปลอดภัย ดังนัน้ การตัง้ ครรภ์ตอ่ ภายใต้ความไม่พร้อม
และข้อจ�ำกัดต่างๆ จึงเป็นความท้าทายของการจัดบริการเพือ่ สนับสนุนให้ทงั้
ผู้หญิงและเด็กที่จะเกิดมามีคุณภาพชีวิตที่ดี
การจัดบริการดูแลกรณีท้องต่อสามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง ได้แก่
การดูแลระหว่างตัง้ ครรภ์ และการดูแลหลังคลอด การสนับสนุนความช่วยเหลือ
ที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ท้องต่อคือการให้ข้อมูลความรู้ในการ
ปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์และความรู้ในเรื่องการดูแลตัวเองและเลี้ยงดูบุตร
หลังคลอด โดยผู้จัดบริการควร “ประเมินสถานการณ์ของผู้ใช้บริการ”
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นส�ำหรับการจัดบริการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ให้
ข้อมูลและค�ำปรึกษาทางเลือก และการตัดสินใจภายใต้ทางเลือกต่างๆ ของ
ผู้ใช้บริการ
แนวทางการประเมินสถานการณ์ทวี่ า่ นี้ สามารถใช้ประเมินตัง้ แต่ระยะ
เริม่ ต้นให้บริการต่อเนือ่ งไปจนถึงระยะหลังคลอด ทัง้ กับผูใ้ ช้บริการ ครอบครัว
และสัมพันธภาพกับคู่ ดังนี้

ส�ำนักบริหารการสาธารณสุข. (2557) คู่มือการช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อมของศูนย์
พึ่งได้. นนทบุรี: ส�ำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
9
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• ผู้ใช้บริการ ศักยภาพของความพร้อมในการเลี้ยงดู ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ ภาวะจิตใจ ความพร้อมในการจัดการสถานการณ์ชีวิต
ทีม่ อี ยู่ รวมทัง้ ความต้องการในการมีลกู หรือดูแลเด็กทีก่ ำ� ลังจะเกิดมา
• ครอบครัว สัมพันธภาพ การยอมรับของครอบครัวต่อการตัง้ ครรภ์
และคนแวดล้อมที่สนับสนุนช่วยเหลือได้
• สัมพันธภาพกับคู่ เพือ่ ให้ผชู้ ายเข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแลต่อเนือ่ ง
(ในกรณีที่สามารถติดต่อผู้ชายได้และผู้หญิงยินยอมให้มีส่วนร่วม)
ภาพรวมของแนวทางการดูแลเมือ่ ตัดสินใจตัง้ ครรภ์ตอ่ เป็นไปดังรูป 1
ต่อไปนี้

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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รูป 1: ขั้นตอนการจัดบริการส�ำหรับผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ต้องท้องต่อ
ปรึกษาทางเลือก

ทางเลือก คือ ตั้งครรภ์ต่อ
หรืออายุครรภ์เกินกว่าจะยุติได้

ประเมินสภาพ
กายใจ สังคม
ของผู้ตั้งครรภ์
และครอบครัว

ดูแลระหว่าง
ตั้งครรภ์

ส่งต่อกระบวนการ
ยุติธรรรม
กรณีป็นคดี
ด้านความรุนแรง
ล่วงละเมิด
หรือปัญหาอื่นๆ

การฝากท้อง
ที่เข้าใจ
และเป็นมิตร

ดูแล
ตนเอง

เสริม
พลัง

- ฝากครรภ์ต่อเนื่อง
- สิทธิการรักษา
- สนับสนุน
การศึกษา
ต่อเนื่อง
- สวัสดิการสังคม

ประเมินศักยภาพ
ปรึกษาทางเลือก
เสริมพลัง

บ้านพัก
รอคลอด

เลี้ยงดูเอง

ให้บริการ
ฝากเลี้ยง
ชั่วคราว

สนับสนุน
สวัสดิการ
สังคม

ที่มา: ส�ำนักบริหารการสาธารณสุข. (2557)
คู่มือการช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อม
ของศูนย์พึ่งได้. นนทบุรี:
ส�ำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
(ผังภาพที่ 10 หน้า 57)
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ดูแล
หลังคลอด

สนับสนุนการศึกษา
ต่อเนื่อง
คุมกำเนิดกึ่งถาวร

เลี้ยงดูเอง
ไม่ได้

อยู่ในความดูแล
ของสถาน
สงเคราะห์ของรัฐ
หรือเอกชน

ฝากเลี้ยง
ชั่วคราว

ประสานพัฒนา
สังคมจังหวัด
เพื่อติดต่อ
ครอบครัวบุญธรรม

ยกมอบ
สถาน
สงเคราะห์

การดูแลหลังคลอด

เป้าหมายของการดูแลหลังคลอด ได้แก่ การเตรียมความพร้อมให้
ผู้หญิง ไม่ว่าจะตัดสินใจดูแลบุตรด้วยตัวเองในระยะยาวท่ามกลางข้อจ�ำกัด
ที่มี หรือตัดสินใจยกมอบบุตรให้ครอบครัวอุปการะ และป้องกันการท้องไม่พร้อมในอนาคต ขณะที่เป้าหมายส�ำหรับเด็ก คือการที่เด็กได้รับการดูแล
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัวเลี้ยงดูในระยะยาว
ส�ำหรับผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ตั้งครรภ์ต่อนั้น อาจเผชิญกับสภาวะ
ไม่ พ ร้ อ มได้ ต ลอดเวลาแม้ ก ระทั่ ง หลั ง คลอด ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารจึ ง ควรได้ รั บ
การปรึ ก ษาทางเลื อ ก เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ส ามารถพิ จ ารณาทางเลื อ กที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ชวี ติ ของตนเอง ณ ขณะนัน้ โดยสนับสนุนทางเลือก
หลากหลายทีส่ อดคล้องกับองค์ประกอบชีวติ ของผูใ้ ช้บริการ ไม่วา่ จะตัดสินใจ
เลี้ยงดูบุตรเองหรือไม่ก็ตาม
ทางเลือกการดูแลหลังคลอดมีดังต่อไปนี้
กรณีผู้ใช้บริการเลี้ยงดูบุตรเอง

ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ตั ด สิ น ใจเลี้ ย งดู บุ ต รเองจ� ำ นวนหนึ่ ง อาจยั ง ไม่ พ ร้ อ ม
ในช่วงแรก ทั้งด้วยเหตุผลด้านการปรับตัว การหาที่พักพิง การสนับสนุน
ช่วยเหลือจากครอบครัว หรือความจ�ำเป็นในด้านเศรษฐกิจ ต้องท�ำงาน หรือ
เรียนต่อจนจบตามทีต่ งั้ ใจไว้กต็ าม สามารถขอรับบริการและสวัสดิการต่างๆ
จากภาครัฐและเอกชนเพือ่ ช่วยเหลือในช่วงเลีย้ งดูบตุ รได้หลายลักษณะด้วยกัน
ได้แก่ การฝากเลี้ยงบุตรชั่วคราว นมผสม เงินสงเคราะห์ครอบครัว เงิน
อุดหนุนเลี้ยงดูบุตร บ้านพัก เป็นต้น ขณะเดียวกัน ผู้ใช้บริการก็ควรได้รับ
การประเมินภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ความเสี่ยงในการทิ้งเด็กหลังคลอด
และประเมิน/เฝ้าระวังภาวะท�ำร้ายเด็ก ไปพร้อมกันด้วย
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กรณีผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูบุตรเอง

เมือ่ ผูใ้ ช้บริการได้รบั การปรึกษาทางเลือก ทบทวนองค์ประกอบในชีวติ
ของตัวเองจนได้ขอ้ สรุปและตัดสินใจว่าไม่ประสงค์จะเลีย้ งดูบตุ รอย่างแน่นอน
แล้ว สามารถยกมอบบุตรโดยใช้บริการรับเลี้ยงเด็กของสถานสงเคราะห์
ทัง้ ของรัฐและเอกชน ซึง่ ประสานส่งต่อบริการกับพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จงั หวัด เพือ่ จัดบริการครอบครัวบุญธรรมให้กบั เด็กต่อไป โดยหาก
ผู้ใช้บริการต้องการยกมอบบุตรให้กับญาติพี่น้องหรือคนรู้จักของตนเอง
ควรติดต่อกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเช่นเดียวกัน
เพื่อด�ำเนินการยกมอบบุตรให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย ไม่ควร
อย่างยิ่งที่จะยกบุตรให้กันเองโดยไม่ผ่านขั้นตอนทางกฎหมาย เพราะอาจ
เกิดปัญหาทั้งต่อตัวผู้หญิงและบุตรได้ในอนาคต
ส�ำหรับการดูแลหลังคลอด ไม่วา่ ผูใ้ ช้บริการจะเลือกเลีย้ งดูบตุ รเองหรือ
ยกมอบบุตรก็ตาม ควรได้รับบริการทั้งด้านสุขภาพและทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะการประสานงานกับสถานศึกษาเพื่อศึกษาต่อ และเข้าถึงบริการ
คุมก�ำเนิดกึ่งถาวร เพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อมซ�้ำ
การดูแลปัญหาอื่นๆ

• ส�ำหรับผู้ใช้บริการที่ตั้งครรภ์ต่อ หากมีคดีความตามกฎหมาย
เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ถูกกระท�ำรุนแรง ถูกล่วงละเมิด เป็นต้น
ผูจ้ ดั บริการควรให้การช่วยเหลือสนับสนุนหรือติดตามความคืบหน้า
ของคดีในกระบวนการยุตธิ รรม จากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบดูแล เช่น
ศูนย์พงึ่ ได้ของโรงพยาบาล ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัว เป็นต้น
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• ส�ำหรับผู้ใช้บริการที่ตั้งครรภ์ต่อ หลังจากคลอดแล้วยังอยู่ในภาวะ
ยากล�ำบาก เช่น พึ่งพาตนเองไม่ได้ ขาดคนดูแล มีปัญหาที่พัก
ควรได้รับความช่วยเหลือให้พักอาศัยใน “บ้านพักหลังคลอด”
จนกว่าจะมีความพร้อมในการดูแลตนเอง หน่วยงานที่ให้บริการ
เรื่ อ งนี้ ไ ด้ คื อ บ้ า นพั ก เด็ ก และครอบครั ว ประจ� ำ จั ง หวั ด หรื อ
หน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ ที่ให้บริการในด้านนี้
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6. แนวคิดและแนวทางจัดสวัสดิการส�ำหรับผูห
้ ญิงท้องไม่พร้อม
10
กรณีท้องต่อ

จากการศึกษาของคณะท�ำงานพัฒนาแนวทางการบริการและคุม้ ครอง
สิทธิของวัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ต้องท้องต่อ ให้นิยามการ “ท้องต่อ”
ว่า “คือส่วนหนึ่งของการท้องที่ไม่พร้อม เป็นการตั้งท้องที่มีการเผชิญกับ
ความขัดแย้งภายใน ภาวะความเครียด กดดันและสับสน เนื่องจากต้อง
เลือกระหว่างการท้องต่อและต้องเป็นแม่ กับการท�ำแท้ง บางคนเคยคิด
หรือเคยผ่านการท�ำแท้งมาแล้วแต่ไม่สำ� เร็จ ท�ำให้ตอ้ งตกอยูใ่ นภาวะทีจ่ ำ� ยอม
ต้องท้องต่อ ดังนั้นการท้องต่อจึงเป็นได้ทั้งการเลือกท้องต่อ หรือเป็นภาวะ
ที่ไม่ต้องการท้องต่อ แต่เป็น “ท้องต่อในภาวะจ�ำยอม”
การท�ำความเข้าใจสถานการณ์ชวี ติ ของผูห้ ญิงท้องไม่พร้อมทีต่ ดั สินใจ
ท้องต่อนั้น จึงต้องการสายตาและความเข้าใจที่รอบด้านครอบคลุมช่วงเวลา
ระยะหนึง่ ของชีวติ ตัง้ แต่บริบทและองค์ประกอบชีวติ ก่อนรูต้ วั ว่าท้องไม่พร้อม
ขณะตั้งครรภ์ ไปจนถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังคลอดและการเลี้ยงดู
หลังคลอด โดยให้ข้อมูลความรู้และจัดบริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการแต่ละคนได้อย่างแท้จริง
ผลกระทบหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นกับผู้หญิงท้องไม่พร้อมและท้องต่อคือ
การรับเอาอคติของสังคมทีม่ ตี อ่ ผูห้ ญิงท้องไม่พร้อมมาเป็นความเห็นทีล่ งโทษ
ตัวเอง กดดันและผลักดันตัวเองจนอยู่ในสภาวะไร้ทางเลือก และยอมจ�ำนน
กฤตยา อาชวนิจกุล จิตติมา ภาณุเตชะ และสุมาลี โตกทอง. (2563). สวัสดิการและ
สิทธิเพือ่ ผูห้ ญิงท้องไม่พร้อม กรณีทอ้ งต่อ. รายงานคณะท�ำงานท้องต่อ เครือข่ายสนับสนุนทางเลือก
ของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ในโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร
ส�ำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เสนอต่อส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.).
10
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ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น หัวใจส�ำคัญของการจัดบริการสวัสดิการ
ส�ำหรับผู้หญิงที่ต้องเป็นแม่จากท้องที่ไม่พร้อม คือ การฟื้นฟูอ�ำนาจภายใน
ของตัวผู้หญิงเอง ให้สามารถตัดสินใจก�ำหนดชีวิตเจริญพันธุ์ด้วยตนเองได้
โดยผู้จัดบริการต้องเคารพและยอมรับการตัดสินใจก�ำหนดอนาคตของตัว
ผูห้ ญิงเอง ไม่วา่ จะเป็นแม่ทจี่ ะเลีย้ งดูบตุ รต่อไปหรือไม่กต็ าม การจัดสวัสดิการ
รองรับการตัดสินใจของผู้หญิงและเด็กหลังคลอดจึงควรให้ความส�ำคัญกับ
การเพิ่มทางเลือกและการสร้างโอกาส สวัสดิการต่างๆ ต้องมีรูปแบบที่
หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องและรองรับความต้องการ เป้าหมายในชีวิต
บริบทและเงื่อนไขที่แตกต่างกันของแต่ละคนได้
เป้าหมายหลักคือ ช่วยสนับสนุนให้ผหู้ ญิงเหล่านีไ้ ด้เข้าถึงบริการต่างๆ
อย่างรอบด้าน ทัง้ ในมิตสิ ขุ ภาพ สวัสดิการสังคม และการคุม้ ครองสิทธิ โดย
มีระบบสนับสนุนข้อมูลและทรัพยากร เพือ่ ให้ผหู้ ญิงสามารถพึง่ ตนเองได้และ
มีอิสรภาพในการด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีในอนาคต
สถานการณ์ ปัญหาที่ ผู้หญิงท้ องต่ อเผชิญตามช่วงเวลาและ
บริการที่ต้องการ

ผู้หญิงท้องต่อแต่ละคนมีองค์ประกอบของชีวิตแตกต่างกัน มีความ
เปราะบาง และภาวะวิกฤติแต่ละช่วงทีแ่ ตกต่างกัน ตัง้ แต่เมือ่ รูว้ า่ ท้อง จนกระทัง่
ถึงภาวะที่การยุติการตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่อชีวิตและจ�ำเป็นต้องท้องต่อ
(ดูรูป 2)
• ช่วงเริ่มรู้ว่าท้องและระหว่างการท้อง ภาวะด้านจิตใจที่อาจ
เกิดขึน้ ได้แก่ ความรูส้ กึ กังวล สับสน ไม่แน่ใจ กลัว รูส้ กึ ผิด รูส้ กึ
โดดเดีย่ ว ต้องปิดเป็นความลับหรือไม่สามารถบอกใครได้ ต้องการ
การประคับประคองทางใจ นอกจากนี้ก็ยังต้องการบริการปรึกษา
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ทางเลือกข้อมูลความรู้ในการปฏิบัติตัว และบริการที่เป็นมิตร
การคุ้มครองสิทธิหากมีคดีความทางกฎหมาย การประสานงาน
ช่วยเหลือกับสถานศึกษา เป็นต้น
• ช่วงการคลอด ผู้หญิงท้องไม่พร้อมมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะ
ซึมเศร้าหลังคลอด ความวิตกกังวลกับความไม่พร้อมในการเลีย้ งดู
และเผชิญกับความคาดหวังในการเป็นแม่ โดยเฉพาะในกรณี
ที่ไม่มีครอบครัวประคับประคอง บุคลากรในหน่วยบริการ และ
ผู้จัดบริการค�ำปรึกษาจ�ำเป็นต้องเข้าใจและละเอียดอ่อนต่อภาวะ
เปราะบางในช่วงเวลานี้ เพือ่ เคียงข้างและร่วมกันประเมินความพร้อม
ในการเลี้ยงดู การปรึกษาทางเลือกเพื่อตัดสินใจด�ำเนินชีวิตหลัง
คลอดของผู้หญิง
• ช่วงหลังคลอดและเลี้ยงดูเด็ก ผู้หญิงต้องการ “ระบบประคับประคอง” จากครอบครัวและชุมชน เพือ่ ความมัน่ ใจในการด�ำเนิน
ชีวิตหลังคลอดและการเลี้ยงดูเด็ก ต้องการเข้าถึงสวัสดิการเพื่อ
สนับสนุนช่วยเหลืออย่างเป็นระบบในรูปแบบแผนชีวิตระยะยาว
นอกเหนือจากการสงเคราะห์เฉพาะหน้าเมือ่ ประสบปัญหา รวมถึง
กระบวนการปรึ ก ษาหรื อ กระบวนการฟื ้ น ฟู ศั ก ยภาพ เพื่ อ ลด
การตีตราและซ�้ำเติมตนเอง และต้องการสนับสนุนให้รับรู้และ
เข้าถึงสิทธิสุขภาพและสวัสดิการสังคมที่มีอยู่
นอกจากนี้ ในสถานการณ์ท้องไม่พร้อม ผู้หญิงที่ท้องต่อจ�ำนวนหนึ่ง
อาจเป็นแม่เลีย้ งเดีย่ ว ความกังวลหลักของผูห้ ญิงกลุม่ นีค้ อื ความสามารถทาง
เศรษฐกิจในการด�ำเนินชีวิตหลังคลอด และเลี้ยงดูเด็ก โดยเฉพาะหากเป็น
แม่วัยรุ่น ที่มีข้อจ�ำกัดในการเลือกวิถีการด�ำเนินชีวิต ยิ่งต้องการสวัสดิการ
และระบบการสนับสนุนช่วยเหลือระยะยาว
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แนวทางการจัดบริการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ

แนวทางทั่วไปของการจัดบริการการช่วยเหลือคือ ผู้จัดบริการต้อง
มีความละเอียดอ่อน และต้องค�ำนึงถึงความต้องการของผูห้ ญิงเป็นศูนย์กลาง
และให้ความส�ำคัญกับการรักษาความลับ เป้าหมายคือเพื่อฟื้นฟูศักยภาพ
ให้ผู้หญิงสามารถคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและ
ทางเลือกในชีวิตตนเองได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง โดยบุคลากร
ต้องท�ำงานร่วมกับผู้หญิงและวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่
บนหลักการส�ำคัญๆ ดังนี้
(1) หลักการและกระบวนการ “การจัดการรายกรณี (Case Management)” เพื่อแสวงหาทางเลือกของบริการจากสหวิชาชีพ และ
มีการติดตามต่อเนื่องระยะยาว หน่วยบริการแรกรับที่เจอผู้ใช้
บริการต้องก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบในฐานะ “ผูจ้ ดั การระบบบริการชีวติ
(case manager)” ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิให้กบั ผูห้ ญิงทุกวัย
ที่ต้องท้องต่อ ใช้แนวทางการท�ำงานบูรณาการ จากการท�ำงาน
กับปัญหาเฉพาะหน้ามาสู่การลงไปสู่การท�ำงานเชิงลึกที่มีอยู่ใน
หลายระดับ
(2) หลักการท�ำงานแบบทีมสหวิชาชีพ (multidisciplinary team)
ที่มาจากหลากหลายองค์กร/หน่วยงาน (multi agency) เพื่อ
ท�ำให้เกิดการใช้ดุลพินิจของผู้เชี่ยวชาญที่สามารถท�ำงานวางแผน
ท�ำแผนพัฒนารายบุคคล (individual development plan IDP) ของผู้ใช้บริการ นั่นคือมีข้อมูลและเครือข่ายบริการ เพื่อ
ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้น ทั้งใน
ระดับหน่วยงานและระดับชุมชน เพื่อมาร่วมจัดบริการในรูปแบบ
ต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีปัญหาซับซ้อน
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รวมถึงมีการประชุมติดตามเพือ่ รายงานความก้าวหน้าและประสาน
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการดูแลระยะยาว
(3) หลักการและกระบวนการค�ำปรึกษาแบบ law enforcement
เพือ่ คุม้ ครองสิทธิเด็กไปตามความเข้มข้นทีต่ อ้ งเข้าไปจัดการในการ
แก้ไข โดยเฉพาะในกรณีท้องต่อที่ปัญหาซับซ้อน เช่น ผู้หญิง
และหรือครอบครัวใช้สารเสพติด ได้แก่ การใช้อำ� นาจคุม้ ครองสิทธิ
ผ่านบุคลากรทางการแพทย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ การใช้กฎหมาย
ต�ำรวจ อัยการ และศาล ตามล�ำดับความรุนแรงของปัญหา กรณี
ที่ผู้หญิงถูกละเมิดสิทธิ เช่น ความรุนแรงทางเพศ หรือถูกกดดัน
ให้ อ อกจากโรงเรี ย น ต้ อ งใช้ ม าตรการคุ ้ ม ครองทางกฎหมาย
แผนการช่วยเหลือ ต้องมีการประเมินอย่างต่อเนือ่ งและปรับเปลีย่ น
ให้เหมาะสมกับแต่ละรายและระดับความรุนแรง
o ในหน่ ว ยบริ ก ารควรจั ด หาบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
เฉพาะด้าน (สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา กระบวนการบ�ำบัด)
ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อน�ำไปสู่กระบวนการ
ค้นหาปัญหา เยียวยา ฟื้นฟู ทั้งในระดับบุุคคล และครอบครัว
o การให้ ค� ำ ปรึ ก ษารายบุ ค คลและครอบครั ว รวมทั้ ง การท� ำ
พฤติกรรมบ�ำบัด การให้คำ� ปรึกษา (counselling) ในสถานการณ์
ต่างๆ เช่น สถานการณ์เศร้า สถานการณ์ที่สับสน ความกลัว
หรือก�ำลังรู้สึกว่าตัวเองจะต้องจ�ำนน สถานการณ์ที่ท�ำให้เกิด
บาดแผลทางจิตใจ
o ทักษะในการประเมินและรับมือกับความไม่แน่นอนในการตัดสินใจ
เรื่องท้องต่อ การตัดสินใจเรื่องการดูแลเด็ก
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o ความเข้าใจและสามารถเบือ้ งต้นเพือ่ คัดกรองระดับความเครียด
ของผู้หญิง เช่น รับรู้ได้ว่าผู้หญิงมีทัศนะที่ลดทอนความรู้สึก
นับถือตัวเอง ประณามตัวเอง ต้องท�ำงานเสริมพลังด้วยอย่าง
ใกล้ชดิ หรือสามารถคัดกรองได้วา่ คนไหนต้องส่งต่อโดยเร่งด่วน
เป็นต้น
o การประเมินทักษะการเลี้ยงดูเด็ก และประเมินความเสี่ยง
ในการดูแลเด็กของครอบครัว
(4) หลักการประสานส่งต่อตามระดับขั้นของหน่วยงานในสังกัด
ทีช่ ดั เจน เพือ่ วางระบบบริการภายในหน่วยงาน ดังเช่น กระทรวง
สาธารณสุขมีระบบ Thai COC (Thai Continuum Of Care)
เพื่อรายงานข้อมูลไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเพื่อใช้
การติดตามเยี่ยมบ้าน ดูแลปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตต่อ
จากโรงพยาบาล หากพบว่ามีปญ
ั หาด้านสวัสดิการสังคมจะประสาน
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) หลักการดูแลช่วยเหลือและคุม้ ครองสิทธิในระดับชุมชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่น (อปท.) ควรสนับสนุนส่งเสริมด้านการช่วยเหลือ
และติดตาม นั่นคือ เมื่อผู้หญิงท้องไม่พร้อมคลอดแล้วและถูกส่ง
จากหน่วยบริการมาสูช่ มุ ชน ท้องถิน่ ต้องประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการลงเยี่ยมบ้าน โดยแจ้งไปยังครอบครัว
ให้ทราบ การลงเยีย่ มจะมีการให้ขอ้ มูลและกระบวนการเข้าถึงสิทธิ
ต่างๆ ในกรณีของวัยรุ่นที่กลายเป็นแม่ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องท�ำ
ความเข้าใจกับครอบครัว เกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบ
จากการท้องด้วย และต้องเชื่อมร้อยบริการและสวัสดิการส่งเสริม
การดูแลเด็ก โดยเมื่อเด็กเข้าสู่ช่วงปฐมวัย ต้องสนับสนุนให้เด็ก
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ได้เข้าสู่บริการศูนย์เด็กเล็กในสังกัดของ อปท. และเชื่อมประสาน
ให้เข้าถึงความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม เช่น ช่วยเหลือ
เงินสงเคราะห์ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารส�ำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับ
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดของกระทรวง พม. ท้ายสุดคือบทบาทใน
การส่งเสริมและสนับสนุนเรือ่ งอาชีพและรายได้ โดยเข้าใจเงือ่ นไข
ในชีวิตของผู้หญิง การสนับสนุนด้านทุนประกอบอาชีพเสริมที่อยู่
กับบ้านเลี้ยงลูกได้ เช่น การซักรีด ปลูกผัก ดูแลตู้หยอดเหรียญ
โดยรับจ้างตากและพับผ้า และสนับสนุนให้ทำ� งานดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กนอกเวลา เป็นต้น
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สมาชิก

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือก
ของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

รายนามสมาชิกเครือข่ายสนับสนุนทางเลือก
ของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

หน่วยงานภาครัฐ 28 องค์กร
หน่วยนโยบาย 8 องค์กร

1. กองบริหารการสาธารณสุข ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร1ี 1000
2. ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
3. ส�ำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ
กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) สปสช.
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2 - 4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
4. ส�ำนักสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2 - 4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
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5. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
6. กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
7. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
8. ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชด�ำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
หน่วยบริการ 20 องค์กร

9. คณะกรรมการดูแลผลกระทบจากการตั้งครรภ์
(Child Protection Unit)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 95 หมู่ 8 ต�ำบลคลองหนึ่ง
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
10. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลต�ำรวจ
เลขที่ 492/1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

52

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!

11. คลินิกเป็นมิตรกับวัยรุ่น ศูนย์นเรนทรพึ่งได้ ฝ่าย
สังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
เลขที่ 71 ถนนจักกะพาก ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
12. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลปทุมธานี
เลขที่ 7 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต�ำบลบางปรอก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
13. ศูนย์พึ่งได้ และคลินิกสื่อรักวัยใส
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
เลขที่ 172 หมู่ 3 ต�ำบลปากคลองปลากด อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290
14. คลินิกวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท กรุงเทพฯ 10400
15. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ 35/3 หมู่ 8 ต�ำบลบางจาก ซอยสุขสวัสดิ์ 78
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
16. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ 88/1 หมู่ 8 ต�ำบลบางพลีใหญ่ อ�ำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
17. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ 89 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ต�ำบลบางเพรียง
อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสุมทรปราการ 10560
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18. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์
เลขที่ 48 หมู่ 2 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
19. ศูนย์พงึ่ ได้ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 46/1 หมู่ 4 ถนนอู่ทอง ต�ำบลประตูชัย
อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
20. งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
เลขที่ 6 ถนนหนองแขม - ศรีนวล 1 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
21. ศูนย์พึ่งได้ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมะการักษ์
เลขที่ 47/12 หมู่ 4 ถนนแสนชูโต ต�ำบลท่ามะกา อ�ำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี 71120
22. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
เลขที่ 43 ถนนอรรถกวี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
23. ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลสูงเนิน อ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
24. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 54 - 56 ถนนศรีจันทร์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
25. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
เลขที่ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ต�ำบลเมืองใต้
อ�ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
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26. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่ ราชนครินทร์ (สายด่วน 1323, 1667)
เลขที่ 75/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
27. สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย คณะ
สังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
28. สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการเฉพาะ ชั้น 5 กองบริหารการสาธารณสุข
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานภาคเอกชน 42 องค์กร

29. กลุ่มท�ำทาง www.tamtang.wordpress.com
และเพจคุยกับผู้หญิงท�ำแท้ง
30. กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี
เลขที่ 44 นิคมรถไฟ กม.11 แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
31. กลุ่มฅนวัยใส
เลขที่ 72 หมู่ 5 ต�ำบลดอนแก้ว อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
32. กลุ่มการเมืองหลังบ้าน
หมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ 10 ซอยแสนผาสุก 16
ต�ำบลบางรักพัฒนา อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
33. คลินิกเวชกรรมชุมชน พัทยาซอย 5
เลขที่ 8 หมู่ 9 ซอยพัทยา 5 ถนนพัทยาสาย 2 ต�ำบลหนองปรือ
อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
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34. คลินิกหมอโสภณ
เลขที่ 444 ถนนปัทมานนท์ ต�ำบลจอมพระ อ�ำเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ 32180
35. คลินิกหมอธานินท์
เลขที่ 210/2 ถนนทุ่งสง - สุราษฎร์ธานี ต�ำบลปากแพรก
อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
36. โครงการบ้านพระคุณ ภายใต้มูลนิธิคริสตจักรลูเธอร์แรน
เลขที่ 15/423 - 425 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ หมู่ 10 ต�ำบลส�ำโรงเหนือ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
37. เครือข่ายอาสา R - SA (Referral system for Safe abortion)
https://www.rsathai.org
38. เครือข่ายความสุขจากโรคซึมเศร้า
เลขที่ 945 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ. 46 แขวงบางยีข่ นั เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
39. เครือข่ายผู้หญิงในระบบหลักประกันสุขภาพมาตรฐานเดียว
เลขที่ 494 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 14 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
40. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ ประเทศไทย (14 จังหวัด)
เลขที่ 241 ซอย A5 หมู่บ้านสินธร หมู่ 3 ต�ำบลบางพูน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
41. เครือข่ายเด็ก เยาวชนและครอบครัวสร้างสรรค์
เลขที่ 106/620 เคหะร่มเกล้า 31 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
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42. แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ
ห้อง 325 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
43. มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
เลขที่ 192 ซอย 8 ถนนนิมิตร ประชานิเวศน์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
44. มูลนิธิแพธทูเฮลท์
เลขที่ 222/1 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 (ด้านศาลาธรรมสพน์)
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
45. มูลนิธิเพื่อนหญิง
เลขที่ 386/61 - 62 ซอยรัชดาภิเษก 42 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
46. มูลนิธิเครือข่ายผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี
เลขที่ 333 หมู่ 8 ต�ำบลนาเจริญ อ�ำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี34160
47. มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
เลขที่ 50/6 รัชดาภิเษก 42 - 44 แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
48. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
เลขที่ 979 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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49. มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)
เลขที่ 29 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 89/4 ถนนเอกชัย แขวง/เขตบางบอน
กรุงเทพฯ 10150
50. มูลนิธิรักษ์ไทย เชียงใหม่
เลขที่ 113/9 ถนนเชียงใหม่ - ล�ำปาง ต�ำบลท่าศาลา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
51. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
เลขที่ 809 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
52. มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม
เลขที่ 35/98 แจ้งจิตแมนชั่น ซอยรัชดาภิเษก 32 แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
53. มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
เลขที่ 86/58 วิชั่นสมาร์ทซอย 5 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลตลาดขวัญ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
54. โรงพยาบาลคลองตัน
เลขที่ 3284 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
55. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และบริการสายด่วนท้อง
ไม่พร้อมและเอดส์ 1663 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
เลขที่ 48/283 รามค�ำแหง 104 ถนนสุขาภิบาล 3 เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10240
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56. ศูนย์ธารทิพย์
เลขที่ 7 หมูบ่ า้ นเสรี 2 ซอย 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
10250
57. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
เลขที่ 501/1 ถนนเดชะตุงคะ 1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
10210
58 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขที่ 8 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
59 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เลขที่ 6 สุขุมวิท 12 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
60 สมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา
เลขที่ 101/16 หมู่ 4 ต�ำบลบางจาก อ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
61 สมาคมส่งเสริมการศึกษาทางเลือก
ส�ำนักงานใหญ่ 411/23 ถนนประชาอุทิศ - คู่สร้าง ต�ำบลในคลองบาง
ปลากด อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
ส�ำนักงานสาขา 25/4 หมู่ 11 ต�ำบลท่าคอย อ�ำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี 76130
62 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
เลขที่ 40 ซอยสันติสุข ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
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63 สหทัยมูลนิธิ
เลขที่ 850/33 ซอยปรีดีพนมยงค์ ถนนสุขุมวิท71 กรุงเทพฯ 10100
64 สหทัยมูลนิธิ ส�ำนักงานนครศรีธรรมราช
เลขที่ 193 ถนนศรีธรรมราช ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
65 สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย
เลขที่ 2234 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10320
66 สมาคมพราว
เลขที่ 199/59 หมู่ 6 ถนนคลองครุ - ศรีเมือง ต�ำบลท่าทราย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
67 ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/37 ติวานนท์ 14 ต�ำบลตลาดขวัญ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
68 ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
69 Women on Web www.womenonweb.org (ประเทศไทย)
70 Women help women https://consult.womenhelp.org/th/
get - abortion - pills (ประเทศไทย)
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หน่วยงานวิชาการ 7 องค์กร

71 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
72 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
73 ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
10700
74 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 315 ถนนราชวิถี เขตราชวิถี กรุงเทพฯ
10400
75 สมาคมเพศวิถีศึกษา
อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
76 สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม
อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต�ำบลศาลายา
อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
77 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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หน่วยงาน
ที่ให้บริการเพื่ อช่วยเหลือ
ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

1. แหล่งข้อมูลสุขภาพทางเพศ
ล�ำดับ

1.

2.

สถานที่

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

• บริการให้การปรึกษาออนไลน์ผา่ น
www.lovecarestation.com
บริการปรึกษาออนไลน์ “สุขภาวะ Chat Room เรือ่ งสุขภาวะวัยรุน่
อาทิ การคุมก�ำเนิด โรคติดต่อ
วัยรุ่น” และส่งต่อหน่วยบริการ
ทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์
ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
ท้องไม่พร้อม ความหลากหลาย
เวลา 16.00 - 24.00 น. ทุกวัน
ทางเพศ สัมพันธภาพ การรังแก
กัน สุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพ
มูลนิธิแพธทูเฮลท์
ทางเพศ วัยรุ่น ผ่านเว็บบอร์ด
222/1 ถ.พุทธมณฑลสาย 2
• บริการปรึกษาผ่านทางเพจ
(ด้านศาลาธรรมสพน์)
Lovecare Station
แขวงศาลาธรรมสพน์
เวลา 10.00 - 12.00 น. และ
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
19.00 - 21.00 น.
โทร: 0 2448 0387 - 9
• ข้อมูลสุขภาพวัยรุน่ เช่น บทความ
แฟ็กซ์: 0 2049 5689
คลิปวิดีโอ รีวิว แบบประเมิน
ตนเอง โปรแกรมค�ำนวณอายุ
ครรภ์และการตรวจการตั้งครรภ์
สื่อต่างๆ
• ข้อมูลหน่วยบริการที่เป็นมิตร
กับวัยรุ่น
• ให้ค�ำปรึกษาประเด็นท�ำแท้ง
กลุ่มท�ำทาง
ปลอดภัย
Fbเพจ คุยกับผู้หญิงที่ท�ำแท้ง
facebook.com/SafeAbortion
Thailand
ไลน์ @tamtang

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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ล�ำดับ

สถานที่

3.

Women Help Women
https://consult.womenhelp.
org/th/get-abortion-pills
อีเมล: info@womenhelp.org
Women on Web
https://www.womenonweb.
org/th/i-need-an-abortion
อีเมล: info@womenonweb.org
เพจน้องสาว:
คลินิกสุขภาพผู้หญิง
www.facebook.com/LittleSis
Care/

4.

5.

6.

7.
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บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

ให้ค�ำปรึกษาการใช้ยายุติ
การตั้งครรภ์ภายในอายุครรภ์
9 สัปดาห์ตามองค์การอนามัยโลก
ทางอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาไทย

ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศ
และอวัยวะเพศหญิงด้วยภาษาและ
ภาพประกอบที่เข้าใจง่ายแก่
กลุ่มเป้าหมายผู้หญิง หญิงรักหญิง
และหญิงที่รักทั้งชายและหญิง
เพจ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์ ปรึกษาเรื่องเอชไอวี/เอดส์และ
ท้องไม่พร้อมผ่านช่องทาง inbox
และท้องไม่พร้อม
www.facebook.com/1663
telephonecsg/
• ให้การปรึกษาระบบออนไลน์
https://www.rsathai.org
เกี่ยวกับปัญหาเรื่องเพศ
ท้องไม่พร้อม การคุมก�ำเนิด
การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
• แหล่งข้อมูลบริการเรื่องการยุติ
การตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและ
ถูกกฎหมาย

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!

2. หน่วยงานบริการปรึกษาทางเลือก กรณีท้องไม่พร้อมและ
ความรุนแรงทางเพศ/ครอบครัว
ล�ำดับ

1.

2.

3.

สถานที่

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

1663 สายด่วนปรึกษาเรื่องเอดส์ • ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์
แบบนิรนาม ปัญหาเพศสัมพันธ์
และท้องไม่พร้อม
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม/ติดเชื้อ
โทร: 1663 (10 คู่สาย)
เอชไอวี/เอดส์
09.00 - 21.00 น. ทุกวัน
• ประสานส่งต่อหน่วยบริการ
ตามทางเลือกที่ปลอดภัย
• ให้บริการปรึกษาปัญหาสังคม
1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
โทร: 1300 ตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวัน 4 ด้าน ได้แก่ ความรุนแรง
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม การค้ามนุษย์
อีเมล:
และการใช้แรงงานเด็ก
oscc1300.m@m-society.go.th
• ให้ข้อมูลแหล่งบริการช่วยเหลือ
1034 ถนนกรุงเกษม
และประสานส่งต่อหน่วยบริการ
แขวงคลองมหานาค
ต่างๆ ที่สอดคล้อง
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น • ให้บริการปรึกษาผ่านสายด่วน
 ปรึกษาท้องไม่พร้อม
ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
ปัญหาเรื่องเพศ
กระทรวงสาธารณสุข
 ความเครียด วิตกกังวล
http://www.smartteen.net/
ความรัก สัมพันธภาพ
สายด่วนสุขภาพจิต 1323
ความรุนแรง
(10 คู่สาย)
 การฆ่าตัวตาย
ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
โรคทางจิตเวช
ให้บริการโดยนักจิตวิทยาและ
 สารเสพติด เกมและพนัน
ทีมสหวิชาชีพ
เพจ 1323 ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต • ประสานส่งต่อกรณีมคี วามซับซ้อน
หรือต้องประสานช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที
ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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4.

5.
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สถานที่

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

คลินิกวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ • บริการปรึกษาทางโทรศัพท์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
เกีย่ วกับปัญหาวัยรุน่ การตัง้ ครรภ์
อีเมล: Tteenrama@gmail.com    ในวัยรุ่น อายุต�่ำกว่า 20 ปี
270 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท • ร่วมวางแผนแก้ไขผลกระทบ
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ที่เกิดกับวัยรุ่นและครอบครัว
10400
เสริมสร้างการนับถือตนเอง
call center ปรึกษาและนัดหมาย
ทักษะชีวิตและการให้ความรู้เรื่อง
บริการ
เพศศึกษา การวางแผนครอบครัว
โทร: 08 7053 5500, 0 2201 2799 และการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกต้อง
ในเวลาราชการ
วันและเวลาเปิดให้บริการ
คลินิกวัยรุ่น อาคาร 1 ชั้น 2
ในเวลา ทุกวันศุกร์ เวลา 9.0012.00 น. กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
นอกเวลา (มีค่าใช้จ่าย) ติดต่อ
ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
ทุกวันพุธ ให้บริการแค่ช่วงเช้า
หรือบ่าย ต้องโทรสอบถามก่อน
• บริการปรึกษากรณีเด็กอายุ
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
ต�่ำกว่า 18 ปีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
979 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12
ที่เกิดเหตุมาจากถูกล่วงละเมิด
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
ทางเพศ หรือถูกแสวงหาประโยชน์
กรุงเทพมหานคร 10600
http://www.thaichildrights.org • พิจารณาทางเลือกและส่งต่อ
บริการ ภายใต้การประเมิน
ฝ่ายคุ้มครองสิทธิเด็ก
โทร: 0 2412 7126, 0 2412 7128 ของทีมสหวิชาชีพ

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!

ล�ำดับ

สถานที่

6.

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
192 ซอย 8 ถนนเทศบาล
นิมิตรเหนือ ประชานิเวศน์ 1
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
http://www.familynetwork.or.th
โทร: 0 2954 2346-7

7.

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
50/6 รัชดาภิเษก 42 - 44
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
www.wmp.or.th
เพจ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
อีเมล: info@wmp.or.th
โทร: 0 2513 2889
จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

• บริการปรึกษาท้องไม่พร้อมแบบ
ตัวต่อตัว/ทางโทรศัพท์/อีเมล
• บริการปรึกษาเรื่องครอบครัว
ความสัมพันธ์ในครอบครัว/
หย่าร้าง
• การจัดกิจกรรมครอบครัวเลี้ยง
เดี่ยว และครอบครัวทั่วไป เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดูแลเด็ก
และวิธีสร้างความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว
• บริการปรึกษาทั้งหญิงและชาย
เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวและความรุนแรง
ทางเพศ ท้องไม่พร้อม

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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8.

70

สถานที่

มูลนิธิเพื่อนหญิง
386/61 - 62 ซอยรัชดาภิเษก 42
ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
www.fowomen.org/
โทร: 0 2513 1001
(อัตโนมัติ 5 สาย)
จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ศูนย์ภาคใต้
สงขลา โทร. 0 7442 2836
ปัตตานี โทร. 0 7371 0181
ศูนย์ภาคเหนือ
เชียงใหม่ โทร. 0 5310 6162
ศูนย์ภาคอีสาน
อุบลราชธานี โทร. 0 4525 1801

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
และสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย
แก่ผู้หญิงที่ตกอยู่ในสภาวะ
• วิกฤติความรุนแรงในครอบครัว
• ถูกคุกคามทางเพศ
• ถูกบังคับล่อลวงค้าประเวณี
• ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
• ถูกเลิกจ้างงานโดยไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม
• ถูกเลือกปฏิบัติจากภาวะ
ความเป็นหญิง
• ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น
ผู้หญิง

ล�ำดับ

สถานที่

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

9.

คลีนิกเป็นมิตรกับวัยรุ่น
ศูนย์นเรนทรพึ่งได้
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
71 ถนนจักกะพาก ต�ำบลปากน�้ำ
อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270
โทร: 0 2173 8347 หรือ 1669
ตลอด 24 ชั่วโมง
09 1557 9644 จันทร์ - ศุกร์
08.00 - 16.00 น.
10. คลินิกสื่อรักวัยใส
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์
• ให้บริการช่วยเหลือเด็กและ
สวาทยานนท์
สตรีที่ถูกกระท�ำความรุนแรง
172 หมู่ 3 ต�ำบาลปากคลอง
ในครอบครัว
บางปลากด อ�ำเภอพระสมุทร
• บริการปรึกษากรณีท้องไม่พร้อม
เจดีย์ สมุทรปราการ 10290
• ส่งต่อเพื่อรับบริการที่เหมาะสม
โทร 0 2425 9841 ต่อ 1410
หรือ 1115 (เฉพาะเวลาราชการ)
08 1712 8642 (ตลอด 24 ชัว่ โมง)
Facebook คลินิกสื่อรักวัยใส
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์
สวาทยานนท์
11. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลบางพลี
88/1 หมู่ 8 ต�ำบลบางพลีใหญ่
อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540
โทร: 0 2752 4900 ต่อ 1303
8.00 - 16.00น.

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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สถานที่

12. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลบางบ่อ
89 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์
ต�ำบลบางเพรียง อ�ำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560
คลินิกวัยรุ่นวัยใส
โทร: 0 2338 1065-66
ต่อ 206, 207
เปิดบริการวันศุกร์ 8.00 - 16.00 น.
13. ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลบางจาก
35/3 หมู่ 8 ต�ำบลบางจาก อ�ำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
10130
โทร: 0 2464 3002 ต่อ 186
คลินิกเครือข่ายเลิฟแคร์
ติดต่อได้ที่: คลินิกสุขภาพดี
โทร: 0 2464 3003 ต่อ 119
14. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ
95 หมู่ 8 ต�ำบลคลองหนึ่ง
อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
http://www.hospital.tu.ac.th
โทร: 0 2926 9933-5,
0 2926 9992-3
ทุกวัน 08.30 - 16.00 น.
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บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

• ให้บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี
ที่ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว
• บริการปรึกษากรณีท้องไม่พร้อม
• ส่งต่อเพื่อรับบริการเหมาะสม
เปิดให้บริการ วันอังคาร - พุธ
8.30 - 16.30 น.
• ให้บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี
ที่ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัวโดยทีมวิชาชีพ
• บริการปรึกษาท้องไม่พร้อมแบบ
ตัวต่อตัว/ทางโทรศัพท์/อีเมล
• บริการปรึกษากรณีมีประจ�ำเดือน
ไม่ปกติและการตั้งครรภ์/
รับปรึกษาวางแผนครอบครัว
• ความรู้เรื่องสุขภาพทางเพศ

ล�ำดับ

สถานที่

15. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลต�ำรวจ
492/1 ถนนพระราม 1 แขวง
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: 0 2207 6187, 0 2207 6188
ทุกวัน 08.00 - 16.00 น.
16. ศูนย์พึ่งได้
โรงพยาบาลปทุมธานี
7 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว
ต�ำบลบางปรอก อ�ำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
www.pth.go.th
โทร: 0 2598 8719, 0 2598 8888
(วันและเวลาราชการ)

17. ศูนย์พึ่งได้
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
46/1 หมู่ 4 ถนนอู่ทอง
ต�ำบลประตูชัย
อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
www.ayhosp.go.th
โทร: 0 3521 1888 ต่อ 2138

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

• บริการปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อม
• ส่งต่อเพื่อให้ได้รับบริการที่
เหมาะสม เช่น ที่พักรอคลอด,
การปรึกษาทางด้านกฎหมาย,
ประสานเรื่องการศึกษาต่อ
• บริการปรึกษาทางเลือก และ
แหล่งให้ความช่วยเหลือกรณี
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
• บ�ำบัดเยียวยาด้านร่างกาย
จิตใจ และครอบครัว
• ให้การคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ตาม
กฎหมายและอ�ำนวยความสะดวก
ด้านกระบวนการยุติธรรม
• ประสานงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
สังคม
• จัดหาสถานที่พักพิงที่ปลอดภัย
ทั้งชั่วคราวและถาวร
• ให้บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี
ที่ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว
• บริการปรึกษากรณีท้องไม่พร้อม
• ส่งต่อเพื่อรับบริการที่เหมาะสม

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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สถานที่

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

• บ�ำบัดเยียวยาทางจิต สังคม
18. ศูนย์พึ่งได้
ผู้ป่วย และครอบครัว
โรงพยาบาลขอนแก่น
54,56 ถนนศรีจันทร์ ต�ำบลในเมือง • การให้การปรึกษาเสริมพลัง
อ�ำนาจ (empowerment
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
Counseling) และการปรึกษา
40000
ทางเลือกส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์
โทร: 0 4323 2555 ต่อ 1258
ไม่พร้อม (Option Counseling)
เงื่อนไขส�ำคัญ บริการทุกวัน
• เตรียมผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน
ให้บริการทุกวัน ราชการ
ก่อนการกลับบ้าน (Discharge
เวลา 08.00 - 20.00 น.
Planning) เตรียมโรงเรียน
วันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์
ครู และเพื่อน เพือ่ มิให้ได้รับ
เวลา 08.00 - 16.00 น.
ความกระทบกระเทือนทางจิตใจ
ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ร่วมด้วย
หรือลดการตีตรา สามารถ
สามารถโทร 1669
เข้าครอบครัว ชุมชน โรงเรียน
ตลอด 24 ชั่วโมง
ตามปกติ
• การฟื้นฟูทักษะ ชีวิต รายบุคคล
และครอบครัว
• ปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย ป.วิอาญา
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและ
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระท�ำ
ความรุนแรงในครอบครัว
• ส่งต่อเพื่อรับบริการที่เหมาะสม
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สถานที่

19. ศูนย์พึ่งได้
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
859 ถนนกสิกรรม ต�ำบลเมืองใต้
อ�ำเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร: 0 4561 1503 ต่อ 1235

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

• ให้บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี
ที่ถูกกระท�ำความรุนแรง
ในครอบครัว และการปรึกษา
กรณีท้องไม่พร้อม
• ส่งต่อเพื่อรับบริการที่เหมาะสม

3. บริการด้านการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทางการแพทย์

3.1 รายชื่อหน่วยบริการที่ปลอดภัย ที่ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอ
ใช้บริการได้: สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่
https://www.rsathai.org/
networkservice

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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3.2 รายชื่อองค์กรระหว่างประเทศ การให้บริการปรึกษาเรื่อง
ยายุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต (ภาษาไทย)
ล�ำดับ

1.

2.

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

สถานที่

• ให้ค�ำปรึกษาทางอินเทอร์เน็ต
Women help Women
เป็นภาษาไทย เรื่องยายุติ
https://consult.womenhelp.
การตัง้ ครรภ์ภายในอายุครรภ์
org/th/get-abortion-pills
9 สัปดาห์ตามหลักองค์การ
อีเมล: info@womenhelp.org
อนามัยโลก
Women on Web
https://www.womenonweb.
org/th/i-need-an-abortion
อีเมล: info@womenonweb.org

3.3 หน่วยบริการโรงพยาบาลภาคเอกชน
ล�ำดับ

สถานที่

1.

โรงพยาบาลคลองตัน
3284 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กทม 10320
ไลน์ @nisa19
โทร. 0 2319 2101-5 ต่อ 172
**รพ.ไม่มีเว็บไซต์ให้ข้อมูล
กรุณาติดต่อสอบถามทาง
โทรศัพท์โดยตรง**
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เวลา

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

วางแผน • บริการปรึกษาประจ�ำ
เดือนไม่ปกติและ
ครอบครัว
การตัง้ ครรภ์
เวลา 8.00 19.00 น. • ปรึกษาวางแผน
ครอบครัว
• ความรู้เรื่องสุขภาพ
ทางเพศ

ล�ำดับ

2.

3.

4.

สถานที่

เวลา

09.00 - 18.00 น.
คลินิกเวชกรรมชุมชน
เปิดบริการทุกวัน
พัทยาซอย 5
เลขที่ 8 หมู่ 9 ซอยพัทยา 5 ไม่มีวันหยุด
ราชการ
ถนนพัทยาสาย 2 ต�ำบล
หนองปรือ อ�ำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
โทร. 0 3842 8386,
0 3836 1319
08.00 - 12.00 น.
คลินิกหมอโสภณ
เลขที่ 444 ถนนปัทมานนท์ บริการเฉพาะ
ต�ำบลจอมพระ อ�ำเภอจอมพระ วันเสาร์ อาทิตย์
และวันหยุด
จังหวัดสุรินทร์ 32180
นักขัตฤกษ์
ID line: 08 1999 3776
แจ้งว่าจากเครือข่ายสนับสนุน
ทางเลือกของผู้หญิงที่ท้อง
ไม่พร้อม, 1663, RSA ThaI
ให้ค�ำปรึกษา
คลินิกหมอธานินท์
ทางโทรศัพท์
เลขที่ 210/2 ถนนทุ่งสง สุราษฎร์ธานี ต�ำบลปากแพรก เวลา 08.00 20.00 ทุกวัน
อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัด
เปิดให้บริการ
นครศรีธรรมราช 80110
เฉพาะวัน
โทร 08 1538 6801
จันทร์ - พฤหัสบดี
0 7541 2160

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

• บริการปรึกษาประจ�ำ
เดือนไม่ปกติและ
การตั้งครรภ์
• ปรึกษาวางแผน
ครอบครัว
• ความรู้เรื่องสุขภาพ
ทางเพศ
**ไม่มีเว็บไซต์ให้ข้อมูล
หรือขายยาโดยตรง
กรุณาติดต่อสอบถาม
ทางโทรศัพท์**
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4. หน่วยงานที่ให้บริการคุมก�ำเนิดกึ่งถาวร

สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่
https://www.rsathai.org/healthservice
5. หน่วยงานดูแลการตั้งครรภ์ บ้านพั กรอคลอด/หลังคลอด
ด�ำเนินการโดยภาครัฐ
ล�ำดับ

สถานที่

โทรศัพท์

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

คณะพยาบาศาสตร์ • บริการปรึกษาทางโทรศัพท์
1. คลินิกดาวชมพู
แก่สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นเรื่อง
โทร
หน่วยฝากครรภ์
08 1555 2109, การวางแผนครอบครัว การ
โรงพยาบาลศิริราช
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง 0 2419 7866-80 ดูแลสุขภาพทางเพศ โรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
ต่อ 1801-1802
แขวงศิริราช
การมีประจ�ำเดือนไม่ปกติ
หน่วยฝากครรภ์
เขตบางกอกน้อย
โรงพยาบาลศิริราช การดูแลตนเองในระยะ
กรุงเทพ 10700
ตั้งครรภ์ และหลังคลอด
0 2419 8815
การเตรียมตัวเพื่อการคลอด
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา
8.00 - 16.00 น.
• รับฝากครรภ์ บริการปรึกษา
และให้บริการดูแลสตรี
ตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง
โดยพยาบาลผดุงครรภ์
เจ้าของไข้ ตัง้ แต่ระยะตัง้ ครรภ์
คลอด และหลังคลอด ทุกวัน
อังคาร เวลา 8.00 - 12.00 น.
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ล�ำดับ

สถานที่

2. บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว ปทุมธานี
1/119 หมู่ที่ 2 ต�ำบล
รังสิต
อ�ำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
12110
3. บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว
นครสวรรค์
62/1 หมู่ที่ 6 ต�ำบล
นครสวรรค์ออก
อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ 60000
4. บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว ศรีสะเกษ
203/6 หมู่ที่ 9
ต�ำบลโพธิ์ อ�ำเภอ
เมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
33000
5. บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว ขอนแก่น
222 หมู่ 3
ถนนมิตรภาพ ต�ำบล
ส�ำราญ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
40000

โทรศัพท์

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

0 2577 2372

0 5625 7313

0 4561 7834

0 4339 3380

• ให้สถานที่พักพิงชั่วคราว
ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายที่
ประสบปัญหาทางสังคม
ทุกประเภท
• ให้การช่วยเหลือคุ้มครอง
สวัสดิภาพและจัดบริการ
สวัสดิการสังคม
• พัฒนากระบวนการคุ้มครอง
ฟืน้ ฟู เยียวยากลุม่ เป้าหมาย
เพื่อส่งกลับหรือคืนสู่สังคม
ในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ
• เป็นศูนย์รับแจ้งเรื่องราว
ข่าวสาร ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ
ตลอด 24 ชั่วโมง (ศูนย์
ช่วยเหลือสังคม 1300)
• บูรณาการและปฏิบัติงาน
ร่วมกับ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในด้านสวัสดิการ
สังคม

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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ล�ำดับ

สถานที่

โทรศัพท์

6. บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว ล�ำปาง
124 หมู่ 1
ถนนล�ำปาง - แจ้ห่ม
ต�ำบลนิคมพัฒนา
อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ล�ำปาง 52000
7 บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว จันทบุรี
1 ซอยพระยาตรัง 2,
ต�ำบลวัดใหม่
อ�ำเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี, 22000

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

0 5482 5647

0 3932 7577

ด�ำเนินการโดยภาคเอกชน
ล�ำดับ

สถานที่

1. บ้านพักฉุกเฉิน
สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ
501/1 ถนนเดชะตุงคะ
แขวงสีกนั เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
www.apsw-thaland.
org
อีเมล: admin@apswthailand.org
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โทรศัพท์

0 2929 2222
โดยนักสังคม
สงเคราะห์และ
นักจิตวิทยา
เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษา
ตลอด 24 ชั่วโมง
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บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

• บริการปรึกษาท้องไม่
พร้อม
• บ้านพักรอคลอด
หลังคลอด
• สถานเลี้ยงเด็ก (ชั่วคราว)
• ความรู้เรื่องสุขภาพ
ทางเพศ
• ฝึกอบรมวิชาชีพ
• การศึกษานอกโรงเรียน

ล�ำดับ

สถานที่

2. สหทัยมูลนิธิ
850/33
ซ.ปรีดีพนมยงค์ 36
ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10100
www.sahathai.org
อีเมล:
info@sahathai.org

โทรศัพท์

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

0 2381 8834-6 • บริการปรึกษาและให้
0 2381 1318
ความช่วยเหลือผู้หญิง
ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
• ประสานจัดหาที่พักก่อน
หรือหลังคลอด
• ฟื้นฟูสภาพครอบครัว
เพื่อสนับสนุนการ
เลี้ยงดูเด็กโดยมีบริการ
ให้การปรึกษา การดูแล
ก่อน-หลังคลอด
การช่วยเหลือตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ เช่น ที่พัก
อาศัย นมผง-อาหารเสริม
• บริการฝากเลี้ยงชั่วคราว
• บริการจัดหาครอบครัว
ทดแทน/ครอบครัว
บุญธรรมให้กับเด็ก

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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ล�ำดับ

สถานที่

โทรศัพท์

0 2759 1238
3. บ้านพระคุณ
0 2759 1201
15/423 - 425
หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์
หมู่ 10 ต�ำบลส�ำโรงเหนือ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ
10270
http://www.elctthailand.com/
อีเมล:
homeofgrace.thai@
gmail.com
0 2245 0457
4. บ้านสุขฤทัย คณะ
0 2642 8949
ภคินีศรีชุมพาบาล
4128/1 ซอยโบสถ์
แม่พระฟาติมา
ถนนอโศกดินแดง
แขวงดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
10400
08 7206 0360
5. สถานพักพิง
09 9751 2167
บ้านทัศนีย์
139 หมู่ 9
ต�ำบลท่าสองยาง
อ�ำเภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก 63150
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บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

• บ้านพักรอคลอดและ
หลังคลอด
• ส่งต่อบ้านพักเด็กชั่วคราว
เพื่อรอความพร้อม
• บริการปรึกษาประจ�ำเดือน
ไม่ปกติ การตั้งครรภ์
และวางแผนครอบครัว

• ที่พักชั่วคราวแก่สตรี
และบุตรที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ/ตั้งครรภ์
ไม่พร้อม
• ให้การดูแลด้านสุขภาพ
อนามัย ทั้งก่อนคลอด
และหลังคลอด
• ฝึกอาชีพเพื่อเริ่มชีวิตใหม่
• ให้การเลี้ยงดูเด็ก
ให้เจริญเติบโตตามวัย
ตั้งแต่ 0 - 20 ปี
• บ้านพักส�ำหรับรอคลอด
หลังคลอดอยู่ได้ 3 เดือน
• ให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน
• ฝึกอาชีพ/งานฝีมือ

ล�ำดับ

สถานที่

โทรศัพท์

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

08 3591 9541 • ให้บริการที่พักแก่ผู้หญิง
6. บ้านนกนางแอ่น
ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และ
199/247
ผู้หญิงที่ถูกกระท�ำความ
หมู่บ้านสวนนนทรี
รุนแรงในครอบครัว
ซอย 7 ต�ำบลหนองจ๊อม
ก่อนและหลังคลอด
อ�ำเภอสันทราย
• ฝึกอาชีพและเสริมทักษะ
จังหวัดเชียงใหม่ 50210
ชีวิต เพื่อให้สามารถดูแล
อีเมล: hosadmin@
ตัวเองและลูกได้อย่าง
thaiconnections.
ยั่งยืน
com
• บริการรับเลี้ยงดูเด็ก
ระหว่างที่แม่ออกไป
ท�ำงานหรือไปเรียน
0 2243 3380-81 • รับดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิด
7. บ้านมิตรมวลเด็ก
จนกว่าจะด�ำเนินการยก
(กทม)
บุตรบุญธรรมเสร็จสิ้น
104/8 ซอยรณชัย 2
• กรณีที่แม่ยินยอมยกบุตร
ถนนเศรษฐศิริ
ให้ถาวร จะด�ำเนินการ
แขวงสามเสนใน
หาครอบครัวอุปถัมภ์
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ให้แก่เด็กทันที
10400
• กรณีที่แม่ฝากเลี้ยง
ชั่วคราวจะต้องมาท�ำ
ข้อตกลงก�ำหนด
ระยะเวลาร่วมกับ
มูลนิธิก่อน

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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6. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน และอุปการะเด็ก
ด�ำเนินการโดยภาครัฐ
ล�ำดับ

1.

2.

84

สถานที่

โทรศัพท์

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 0 2583 8314
0 2583 0000 • ให้การเลี้ยงดูเด็ก
ปากเกร็ด
78/1 หมู่ที่ 1
ให้เจริญเติบโตตามวัย
ซอยติวานนท์–ปากเกร็ด 1
พร้อมส่งเสริม
ถนนติวานนท์
พัฒนาการอย่าง
ต�ำบลบางตลาด อ�ำเภอ
เหมาะสม
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
• ให้การปรึกษา/
www.pakkredbabies.
ช่วยเหลือครอบครัวเพื่อ
com
สนับสนุนให้มีศักยภาพ
0 2584 7255 ในการดูแลเด็ก
สถานสงเคราะห์
(เครื่องอุปโภค-บริโภค)
เด็กอ่อนพญาไท
• ให้การศึกษากับเด็ก
78/24 หมู่ 1
ตามระบบ
ถนนภูมิเวท ต�ำบลบาง
• จัดหาครอบครัว
ตลาด อ�ำเภอปากเกร็ด
บุญธรรมและครอบครัว
จังหวัดนนทบุรี 11120
อุปการะ
www.phayathaibabieshome.go.th

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!

ล�ำดับ

3.

4.

สถานที่

สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนรังสิต
2/40 หมู่ 2 ถนนรังสิตนครนายก ต�ำบลรังสิต
อ�ำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110
http://www.rangsitbabyhome.dcy.go.th/
อีเมล: rangsitbabieshome@gmail.com
สถานสงเคราะห์
เด็กบ้านเวียงพิงค์
63/3 หมู่ 4
ต�ำบลดอนแก้ว
อ�ำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
www.baanviengping.
go.th

โทรศัพท์

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

0 2577 2347
0 2577 1172

0 5312 1161 • ให้การเลี้ยงดูเด็ก
ต่อ 106
แรกเกิด 0 - 6 ปี และ
เด็กหญิง 6 - 18 ปี
ให้เจริญเติบโตตามวัย
พร้อมส่งเสริม
พัฒนาการ
อย่างเหมาะสม
• ให้การปรึกษา/
ช่วยเหลือครอบครัวเพื่อ
สนับสนุนให้มีศักยภาพ
ในการดูแลเด็ก
• ให้การศึกษากับเด็ก
ตามระบบ
• จัดหาครอบครัวทดแทน
และครอบครัวอุปการะ

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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สถานที่

5.

สถานสงเคราะห์เด็กชาย
บ้านศรีธรรมราช
193 ถนนราชด�ำเนิน
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
80000
สถานสงเคราะห์เด็กบ้าน
สงขลา
57/5 หมู่ 2 ต�ำบลพะวง
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90100
http://www.bansongkhla.org
อีเมล: bansongkhla@
gmail.com
สถานสงเคราะห์เด็กบ้าน
แคนทอง
283 หมู่ 13
ถนนกสิกรทุ่งสร้าง
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
https://khaenthongbaby.dcy.go.th

6.

7.

86
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บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

0 7535 6166 • ให้การเลี้ยงดูเด็กให้
0 7531 0374 เจริญเติบโตตามวัย
พร้อมส่งเสริมพัฒนาการ
อย่างเหมาะสม
• ให้การปรึกษา/
ช่วยเหลือครอบครัวเพื่อ
สนับสนุนให้มีศักยภาพ
0 7433 0219 ในการดูแลเด็ก
• ให้การศึกษากับเด็ก
ตามระบบ
• จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
และครอบครัวบุญธรรม

0 4323 7334 • ให้การเลีย้ งดูอปุ การะ
0 4333 7533 ชั่วคราวแก่เด็กแรกเกิด
0 - 6 ปี และเด็กชาย
7 - 18 ปี
• ให้การปรึกษา/
ช่วยเหลือครอบครัวเพื่อ
สนับสนุนให้มีศักยภาพ
ในการดูแลเด็ก
• ให้การศึกษากับเด็ก
ตามระบบ
• จัดหาครอบครัว
อุปถัมภ์/ครอบครัว
บุญธรรม

ล�ำดับ

8.

สถานที่

โทรศัพท์

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

สถานสงเคราะห์เด็กหญิง 0 4212 0074 • ให้การเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด 0 - 6 ปี และเด็ก
อุดรธานี
หญิง 6 - 18 ปี ให้
238 หมู่ 4
เจริญเติบโตตามวัย
ถนนอุดร-ขอนแก่น
พร้อมส่งเสริมพัฒนาการ
ต�ำบลโนนสูง อ�ำเภอเมือง
อย่างเหมาะสม
จังหวัดอุดรธานี 41330
• ให้การปรึกษา/ช่วย
www.ud-girlshome.
เหลือครอบครัวเพื่อ
com/
สนับสนุนให้ครอบครัว
มีศักยภาพในการดูแล
เด็ก (เครื่องอุปโภคบริโภค)
• ให้การศึกษากับเด็ก
ตามระบบ
• จัดหาครอบครัว
อุปถัมภ์/ครอบครัว
บุญธรรม

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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สถานที่

1.

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
พัทยา
384 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท
กม. 144 ต�ำบลนาเกลือ
อ�ำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
www.thepattayaorphanage.org/
อีเมล: info@thepattayaorphanage.org

2.

มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์
เลขที่ 187 หมู่ 1
ต�ำบลบ้านปึก อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20130

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!

โทรศัพท์

0 3842 3468
0 3841 6426

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

• ให้การเลี้ยงดูเด็กให้
เจริญเติบโตตามวัย
พร้อมส่งเสริม
พัฒนาการอย่าง
เหมาะสม
• รับเด็กตั้งแต่แรกเกิด
จนถึง 6 ปี
• ให้การศึกษากับเด็ก
ตามระบบ
• บริการจัดหา
ครอบครัวบุญธรรม
โดยประสานงานกับ
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
08 9521 5434 • ให้การเลี้ยงดูเด็กให้
เจริญเติบโตตามวัย
พร้อมส่งเสริม
พัฒนาการอย่าง
เหมาะสม/รับเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดถึง
11 ปี

ล�ำดับ

3.

สถานที่

โทรศัพท์

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

• ให้ที่พักกับผู้หญิง
ที่ท้องไม่พร้อม
(พิจารณาเป็นราย
กรณี ตามความ
เหมาะสมทั้งก่อน
และหลังคลอด)
• ให้การศึกษากับเด็ก
ตามระบบ
• ประสานงานกับ
มูลนิธิมิตรมวลเด็ก
เพื่อด�ำเนินการเรื่อง
บุตรบุญธรรม
09 4472 5102 • ให้การเลี้ยงดูเด็กให้
คามิลเลียน โซเชียล
0 3868 5480
เจริญเติบโตตามวัย
เซนเตอร์ ระยอง
พร้อมส่งเสริม
1/1 ซอยคีรี ต�ำบลห้วยโป่ง
พัฒนาการอย่าง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เหมาะสม
21150
• ให้การปรึกษา
www.camillianrayong.
ช่วยเหลือครอบครัว
org/
เพื่อสนับสนุนให้
อีเมล: prcamillian@
ครอบครัวมีศักยภาพ
yahoo.com
ในการดูแลเด็ก
• ให้การศึกษากับเด็ก
ตามระบบ

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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4.

5.
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สถานที่

โทรศัพท์

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

บ้านเด็กก�ำพร้าลอเรนโซ 0 3846 3256 • ให้การเลี้ยงดูเด็กให้
เจริญเติบโตตามวัย
98 หมู่ที่ 6
พร้อมส่งเสริม
ถนนวัดบ้านกลาง
พัฒนาการอย่าง
ต�ำบลกุฎโง้ง อ�ำเภอ
เหมาะสม
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
• ให้การศึกษากับเด็ก
20140
ตามระบบ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
ซิสเตอร์ จิราภา กิจแต่ง
0 2814 1481 • บริการบ้านพัก
มูลนิธิเด็ก
ส�ำหรับเด็กแรกเกิด
จันทร์ - ศุกร์
โครงการบ้านทานตะวัน
9.00 - 17.00 น. 0 - 4 ปี
95/24 หมู่ที่ 6
• ส่งเสริมพัฒนาการ
ซอยกระทุ่มล้ม
เด็กให้เติบโตสมวัย
อ�ำเภอสามพราน
• สนับสนุนครอบครัว
จังหวัดนครปฐม 73220
ให้มีศกั ยภาพในการ
www.ffc.or.th/
เลี้ยงดูเด็ก
อีเมล: children@ffc.or.th
• ให้การสงเคราะห์นม
ทั้งในเขตกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัด
• บริการปรึกษา
แนะน�ำ ข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ
ของเด็กแรกเกิด
- 4 ปี

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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สถานที่

โทรศัพท์

6.

หมู่บ้านเด็กโสสะ
หาดใหญ่ สงขลา
1 ถนนเทศบาล 73 ต�ำบล
พะตง อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90230
สามารถรองรับเด็กได้
120 คน
เว็บไซต์ http://www.
sosthailand.org/
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
ปณัฐพร ฤกขะวุฒิกุล
หมู่บ้านเด็กโสสะ
สมุทรปราการ
383 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท
ต�ำบลบางปูใหม่
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ
10280
สามารถรองรับเด็กได้
120 คน
http://www.sosthailand.
org
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
นันนภัทร ศิริศรัญญากุล

08 1678 7881

7.

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

• สถานรับเลี้ยงเด็ก
0 - 7 ปี ครอบครัว
ทดแทน ดูแลใน
ระยะยาว
• รับอุปการะเด็ก
ไม่ส่งหรือคืนเด็ก
ให้หน่วยงานอื่น
หรือครอบครัวเดิม
0 2323 9553
0 2323 1429
0 2380 1177

หมายเหตุ:
ญาติหรือพ่อแม่ที่มีชีวิต
อยู่ต้องไม่มายุ่งเกี่ยวกับ
การดูแลเด็ก และไม่มา
พบเด็กจนเกิดปัญหา
หรือเด็กเกิดความ
เดือดร้อน
**ผู้ปกครองสามารถ
มาเยี่ยมได้ปีละ 2
ครั้ง**

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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สถานที่

8.

หมู่บ้านเด็กโสสะ“
เฉลิมนารินทร์” หนองคาย
185 ม.3 ต�ำบลโพธิ์ชัย
อ�ำเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย 43000
สามารถรองรับเด็กได้
120 คน
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บวร สงวนบุญ
9. หมู่บ้านเด็กโสสะ
“สิริเมตตา 72 พรรษา
เฉลิมพระเกียรติ”
เชียงราย
236 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน
ต�ำบลท่าสุด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
สามารถรองรับเด็กได้
140 คน
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
ปริญญา ระวีศรี
10. หมู่บ้านเด็กโสสะ ภูเก็ต
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550
90 หมู่ 2 ต�ำบลเกาะแก้ว
อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000
**สามารถรองรับเด็กได้
120 คน
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โทรศัพท์

0 4299 0528
เปิดทุกวัน
9.00 - 16.00 น.

0 5377 2590,
08 4948 8524
จันทร์ - ศุกร์
8.30 - 17.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์
9.00 - 16.00

0 7661 5169

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

ล�ำดับ

สถานที่

โทรศัพท์

บริการที่ให้และเงื่อนไข
การรับบริการ

08 9632 8847 • บริการที่พักแก่ผู้หญิง
11. มูลนิธิบ้านดอกไม้ป่า
228 หมู่ 4 บ้านป่าบง
ที่ท้องไม่พร้อม และ
ต�ำบลแม่คือ
ผู้หญิงและลูกที่ถูก
อ�ำเภอดอยสะเก็ด
กระท�ำความรุนแรง
จังหวัดเชียงใหม่ 50220
• ศูนย์เรียนรู้สร้างเสริม
www.wildflowerhomeศักยภาพเพื่อพึ่งพา
foundation.org
ตนเอง
อีเมล: wildflowerhome@
yahoo.com

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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ภาคผนวก

แนวทางการยุติการตั้งครรภ์
เพื่ อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
สตรีตั้งครรภ์ที่มีความจ�ำเป็นต้องได้รับบริการยุติการตั้งครรภ์ ควรได้
รับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการรับฟัง สามารถ
ให้การแนะน�ำปรึกษาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ใช้บริการซึ่งหมายถึงสตรีตั้งครรภ์
และ/หรือ สามี ครอบครัว ได้ร่วมกันไตร่ตรองถึงความจ�ำเป็น ทางเลือก
และวิธีการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ
การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์เป็นการรักษาพยาบาล เพื่อให้เกิด
การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์อย่างปลอดภัย มีมาตรฐาน ปฏิบตั ติ ามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 305 และข้อบังคับแพทยสภาฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา 305 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ดังนี้
ควรพิ จารณายุติการตั้งครรภ์ในกรณีต่อไปนี้

1. ปัญหาสุขภาพทางกายของหญิงมีครรภ์ ซึ่งการตั้งครรภ์อาจก่อ
ให้เกิดอันตราย
2. ปัญหาสุขภาพทางจิตของหญิงมีครรภ์ ซึ่งจะต้องได้รับการรับรอง
หรือเห็นชอบจากผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมทีม่ ใิ ช่ผกู้ ระท�ำการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
อย่างน้อย 1 คน

ท้องไม่พร้อม ต้องอ่าน!
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3. การตั้งครรภ์ที่เกิดจากความผิดอาญาทางเพศอีก 3 กรณี คือ
3.1 การถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเรา (มาตรา 276)
3.2 การกระท�ำช�ำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี (มาตรา 277) แม้วา่
การตั้งครรภ์นั้นจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่สมยอม แต่
ทัง้ นีก้ ารยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ตอ้ งได้รบั การยินยอมจากผูป้ กครอง
3.3 การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกสนองความใคร่ของผู้อื่น ซึ่ง
อาจจะถูกจัดหา ล่อลวง หรือพาไป แม้หญิงจะยินยอม หรือ
อาจจะถูกจัดหา ล่อลวง หรือพาไป โดยใช้อบุ ายหลอกลวง
ขูเ่ ข็ญ ใช้กำ� ลังประทุษร้าย ใช้อำ� นาจครอบง�ำ หรือข่มขืนใจ
(มาตรา 282, 283, 284)
สถานที่ที่สามารถให้บริการยุติการตั้งครรภ์

1. กรณีทอี่ ายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถบริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
ได้ที่คลินิก
2. กรณี ที่ อ ายุ ค รรภ์ เ กิ น 12 สั ป ดาห์ ไ ปแล้ ว ต้ อ งให้ บ ริ ก ารใน
โรงพยาบาลเท่านั้น
ข้อควรปฏิบัติก่อนยุติการตั้งครรภ์

1. ทราบอายุครรภ์
2. เป็นการตั้งครรภ์ปกติในโพรงมดลูก
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วิธีการยุติการตั้งครรภ์
1. การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาควรเลือกใช้เป็นวิธีแรกเนื่องจาก
ปลอดภัยและสะดวก

1.1 ช่วงอายุครรภ์ก่อน 9 สัปดาห์ (63 วัน) หลังมีประจ�ำ
เดื อ นครั้ ง สุ ด ท้ า ย รั บ ประทานยา mifepristone 200
มิลลิกรัม 1 เม็ด จากนั้น 24-48 ชั่วโมง ใช้ยา misoprostol 800 ไมโครกรัม (200 ไมโครกรัม จ�ำนวน 4 เม็ด) อม
ใต้ลิ้น หรืออมในกระพุ้งแก้มหรือสอดเข้าช่องคลอดอัตรา
การแท้งครบในสองสัปดาห์ ร้อยละ 95
1.1.1 สงสัยว่าไม่เกิดการแท้ง
• ไม่มีเลือดออกทางช่องคลอด
• อาการแสดงของการตั้งครรภ์ยังคงอยู่ ให้พิจารณา
ด�ำเนินการต่อไปนี้
- ใช้ยาซ�้ำดังสูตรข้างต้น (หากอายุครรภ์ยังไม่เกิน
9 สัปดาห์) หรือ
- ท�ำการดูดด้วยกระบอกดูดสุญญากาศ (manual
vacuum aspiration: MVA)
1.1.2 สงสัยว่า แท้งไม่ครบในสองสัปดาห์ ให้พิจารณาด�ำเนิน
การต่อไปนี้
• ในกรณีทเี่ ลือดออกไม่มาก สามารถใช้ยา misoprostol
800 ไมโครกรัม (200 ไมโครกรัม จ�ำนวน 4 เม็ด)
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สอดเข้าช่องคลอด หรืออมใต้ลนิ้ หรืออมในกระพุง้ แก้ม
หรือท�ำ MVA
• ในกรณีที่เลือดออกมาก พิจารณาท�ำ MVA
1.2 ช่วงอายุครรภ์ 9 - 12 สัปดาห์ รับประทานยา mifepristone 200 มิลลิกรัม จากนั้น 36 - 48 ชั่วโมง ใช้ยา misoprostol 800 ไมโครกรัม (200 ไมโครกรัม จ�ำนวน 4 เม็ด)
สอดเข้าช่องคลอดถ้ายังไม่แท้งให้ใช้ misoprostol 400
ไมโครกรัม (200 ไมโครกรัม จ�ำนวน 2 เม็ด) อมใต้ลิ้น
หรืออมในกระพุ้งแก้มหรือสอดเข้าช่องคลอดทุก 3 ชั่วโมง
จนกว่าจะแท้ง โดยใช้ยาได้อีกไม่เกิน 5 ครั้ง
		 ในกรณีทไี่ ม่แท้งให้สง่ ต่อให้สตู นิ รีแพทย์หรือพิจารณา
ท�ำ MVA
1.3 ช่วงอายุครรภ์ มากกว่า 12 - 24 สัปดาห์ รับประทานยา
mifepristone 200 มิลลิกรัม จากนัน้ 38-48 ชัว่ โมง ใช้ยา
misoprostol 800ไมโครกรัม (200 ไมโครกรัม จ�ำนวน
4 เม็ด) สอดเข้าช่องคลอด ถ้ายังไม่แท้งให้ใช้ misoprostol
400 ไมโครกรัม (200 ไมโครกรัม จ�ำนวน 2 เม็ด) อม
ใต้ลิ้น หรืออมในกระพุ้งแก้มหรือสอดเข้าช่องคลอดทุก
3 ชั่วโมง จนกว่าจะแท้ง โดยใช้ยาได้อีกไม่เกิน 5 ครั้ง
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ตารางสรุปแนวทางในการใช้ยายุติการตั้งครรภ์
อายุครรภ์
น้อยกว่า 9 สัปดาห์

อายุครรภ์
9-12 สัปดาห์

อายุครรภ์มากกว่า 12-24
สัปดาห์

1. กิน mifepristone
200 มก.
2. รอ 24 - 48 ชั่วโมง
3. misoprostol 4 เม็ด
อมใต้ลิ้น หรืออมใน
กระพุ้งแก้มหรือสอด
เข้าช่องคลอดครั้งเดียว

1. กิน mifepristone
200 มก.
2. รอ 36 - 48 ชั่วโมง
3. misoprostol 4 เม็ด
สอดเข้าช่องคลอด
4. ตามด้วย misoprostol
2 เม็ด อมใต้ลิ้น หรือ
สอดเข้าช่องคลอด
ทุก 3 ชั่วโมง ไม่เกิน
5 ครั้ง

1. กิน mifepristone
200 มก.
2. รอ 36 - 48 ชั่วโมง
3. misoprostol 4 เม็ด
สอดเข้าช่องคลอด
4. ตามด้วย misoprostol
2 เม็ด อมใต้ลิ้น หรือ
สอดเข้าช่องคลอด
ทุก 3 ชั่วโมง ไม่เกิน
5 ครั้ง

ข้อห้ามใช้ยาสูตรข้างต้นในการยุติการตั้งครรภ์

1. ต่อมหมวกไตวายเรื้อรัง (chronic adrenal failure)
2. มีประวัติแพ้ หรือไวต่อยา mifepristone หรือ misoprostol
3. มีประวัติการแพ้ยาในกลุ่ม prostaglandins
4. เป็นโรคหอบหืดอย่างรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยา
5. เป็นโรค inherited porphyria
6. มีการตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์นอกมดลูก
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2. การยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีทางศัลยกรรม

2.1 สามารถท�ำได้จนถึงอายุครรภ์ 12-14 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับ
ความช�ำนาญของผู้จัดบริการ
2.2 ควรเลือกยุติการตั้งครรภ์โดยใช้ MVA เนื่องจากมีความ
ปลอดภัยสูงและในกระบวนการยุติการตั้งครรภ์ด้วย MVA
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้เหล็กขูดซ�้ำเพื่อยืนยันว่าแท้งครบ
ข้อพึ งระลึกในการให้บริการยุติการตั้งครรภ์

1. การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ดว้ ยการใช้ยาในช่วงอายุครรภ์กอ่ น 9 สัปดาห์
จะมีเลือดออกกะปริดกะปรอยได้นาน 1-2 สัปดาห์ โดยไม่มีอันตรายต่อ
ผู้ป่วย
2. การใช้ยา misoprostol อาจเกิดอาการข้างเคียงคือ ไข้ หนาวสั่น
ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย
3. ควรแนะน�ำให้รับบริการคุมก�ำเนิดทันทีเมื่อยุติการตั้งครรภ์ส�ำเร็จ
ด้วยวิธี MVA หรือ ทันทีหลังจากผู้ป่วยเริ่มใช้ยา misoprostol เนื่องจาก
ผู้ป่วยอาจจะไม่มาติดตามหลังการรักษา
4. แนะน�ำให้ใช้ยาปฏิชวี นะในกรณียตุ กิ ารตัง้ ครรภ์ดว้ ยวิธที างศัลยกรรม
ทุกราย โดยต�ำรับยาที่แนะน�ำได้แก่ doxycycline ขนาด 100 มิลลิกรัม
รับประทาน 1 เม็ด ก่อนท�ำหัตถการ 1 ชั่วโมง และรับประทานอีก 2 เม็ด
หลังท�ำหัตถการ กรณีทแี่ พ้ยา doxycycline ให้ใช้ metronidazole ขนาด
500 มิลลิกรัม รับประทาน 1 เม็ด วันละ 2 เวลา เป็นเวลา 5 วัน
5. เนื่องจากความชุกของหมู่เลือด Rh negative ในประชากรไทย
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.3 ดังนั้น การพิจารณาตรวจหมู่เลือด Rh ก่อน
ให้พิจารณาเป็นกรณีไป
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