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โดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 เมือ่ผูห้ญงิสกัคนถกูตบต ีผูท้ีรั่บรู้เหตกุารณ์จะเข้าใจใน

ทนัทว่ีา นีค่อืความรนุแรงทีก่ระท�าต่อผูห้ญงิ แต่ถ้าเป็นเรือ่งการ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยทันทีอีกเช่นกัน ค�าถามจะย้อนกลับมา 

ทีผู่ห้ญงิ ..ท�าไมถงึปล่อยให้ท้อง ท�าไมไม่ป้องกัน ไม่ดูแลตัวเอง 

ไปจนถึง “หาเรื่องใส่ตัว” 

 “ท้องไม่พร้อม” จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายเราทุกคน 

 ความท้าทายแรก วิธีคิด เพราะเรามีความคาดหวัง

บางอย่างต่อ “ความเป็นผู้หญิง” ใช่หรือไม่ เราจึงตัดสินใน

ทนัทว่ีา ปัญหาต้องเกดิจากพฤตกิรรมนอกลูน่อกทาง ไม่อย่าง

ใดก็อย่างหนึ่ง 

 ความท้าทายที่สอง วิธีมองปัญหา ปัญหาใดๆ ของ

สงัคม จะป้องกนัและแก้ได้กด้็วยความเข้าใจถงึสาเหตทุีแ่ท้จรงิ 

การสรปุง่ายๆ ว่า ผูป้ระสบปัญหาคอืตวัปัญหา คอืการตดัตอน 

โยนความผิดให้บุคคล แล้วทุกอย่างก็จบลง ไม่มีใครต้อง 

ท�าอะไร เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

 สังคมไทยอยู่ในช่วงเวลาของการก้าวข้าม “อคติ” 

เดิมๆ ดังที่กล่าวมา โดยมีธงน�า ได้แก่ กฎหมายฉบับล่าสุด 

พ.ร.บ.ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในวยัรุน่ 

พ.ศ.2559 และการท�างานของบุคลากรในหลายภาคส่วนที่

เดินหน้ามาระยะหนึ่ง ซึ่งน�าไปสู่ความท้าทายที่สาม คือ การ

ท�างานแบบบูรณาการ 

 ปัญหาท้องไม่พร้อม จ�าเป็นต้องอาศัยการประสาน

ความร่วมมือกันของทุกฝ่าย เพื่อท�าให้เกิดรูปธรรมแก ่

ทุกนโยบาย มาตรการที่มีอยู่ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง

สังคมที่ยังขาดหาย โดยเฉพาะสวัสดิการที่เหมาะสมส�าหรับ

แม่และเด็ก

 ปัญหา “ท้องไม่พร้อม” จงึเป็นโจทย์ทีร่อการพสิจูน์ว่า 

เราสามารถปรับมุมมองของตนเองและเปลี่ยนแปลงสภาพ

แวดล้อม เพือ่สร้างสรรค์สงัคมน่าอยู ่รวมถงึการพฒันาระบบ

ช่วยเหลอืฟ้ืนฟท่ีูมคีณุภาพ เพือ่ให้ผูห้ญงิทีก่�าลงัเผชญิวกิฤติ 

ได้มีทางออกที่เหมาะสมกับบริบทชีวิตของตนเองมากที่สุด

ชวนคิดชวนคุย

ท้องไม่พร้อม 

ท้าทายสังคมไทย

 เวลาได้ยินว่ามีใครสักคน “ท้องไม่พร้อม” เรามักคิดว่าคนๆ 

นั้นไม่ดูแลตัวเอง ไม่รู้จักรับผิดชอบ ทั้งที่จริงแล้ว การตั้งท้องโดยไม่

ได้คาดการณห์รอืวางแผนไว้ล่วงหน้า เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดง่้ายดาย เป็น

เรื่องใกล้ๆ ตัว และหากทบทวนกันดีๆ แล้ว ตัวเราเองและคนรอบข้าง

อาจเคยประสบเหตุการณ์เหล่านี้มาแล้วทั้งนั้น

 คนมักคิดว่า “ท้องไม่พร้อม” 

เป็นปัญหาทีเ่กดิกบัวยัรุน่ แท้จรงิแล้ว 

ท้องไม่พร้อมเกดิขึน้ได้กบัผูห้ญงิทกุวยั 

ทกุคน ซ่ึงสาเหตมุคีวามหลากหลายและ 

ซับซ้อน

  การท่ีผู้หญิงจะตัดสินใจ “ตั้งท้อง” หรือไม่นั้น  

สิง่ทีถ่อืเป็นสทิธิขัน้พืน้ฐาน และภาครัฐมีหนา้ที่ตอ้ง 

จดัให้อย่างเหมาะสม ได้แก่ ข้อมลูความรูเ้รือ่งอนามยั

การเจริญพันธุ์ และการเข้าถึงอุปกรณ์คุมก�าเนิด 

ที่มีคุณภาพ และยังต้องเป็นการตัดสินใจของ 

ผูห้ญงิอย่างแท้จรงิ โดยไม่ถกูกดดนั หรอืชักชวน

ให้เข้าใจไขว้เขว 

 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือ ประชาชนยัง

ขาดความรู้ความเข้าใจ การได้มาซึ่งอุปกรณ์

คมุก�าเนดิยงัไม่ใช่เรือ่งง่าย ท่ามกลางค่านยิม 

ทางเพศที่บิดเบี้ยว เช่น ผู้ชายต้องผ่าน

ประสบการณ์อย่างโชกโชน ขณะทีผู่ห้ญงิถกู

คาดหวงัให้ไร้เดยีงสา จงึขาดการเตรยีมพร้อม 

ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ และไม่มีทักษะการ

ปฏิเสธ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุปัจจัย

ที่ก่อให้เกิดปัญหา “ท้องไม่พร้อม” 

 นอกจากความพยายามในงานเชิง

ป้องกัน อีกด้าน งานบริการเพ่ือรองรับปัญหาที่

เกิดขึ้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งของภาครัฐ

และเอกชน บุคลากรมีความร่วมมือเพื่อปรับปรุง

คณุภาพบริการ ควบคูก่บัการมุง่สือ่สารสงัคม เพือ่

เสริมสร้างทัศนคติที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวไปพร้อมกัน

ท้องไม่พร้อม

มีทางเลือก

นุชนารถ แท่นทอง, แม่บ้าน

ท้องกบัแฟนตอนอาย ุ16 ไม่รูเ้รือ่งคมุก�าเนดิเลย กลัวมาก 

ไม่กล้าถามใคร แอบไปท�าแท้ง ไม่รู้ว่ามันอันตราย กลับ

มาตกเลือด แม่ต้องพาไปหาหมอ พออายุ 18 แต่งงาน

กับแฟน การท�าแท้งท�าให้มีลูกยาก กว่าจะมีลูกคนแรก

ได้ตอนอายุ 22 ปี

http://www.whaf.or.th/
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 ในประเทศไทย 

กฎหมายอนญุาตให้มกีาร

ยุติการตั้งครรภ์ในกรณีที่

เป็นปัญหาสขุภาพทางกายและทางจิตของผู้หญงิ

ตัง้ครรภ์ หรอืกรณจีากการกระท�าความผดิอาญา 

โดยการยตุติัง้ครรภ์ทีป่ลอดภยัและถกูกฎหมาย มี

การให้บรกิารในโรงพยาบาลของรฐัและเอกชน ซึง่

ท�างานภายใต้องค์กรสาธารณะกศุล ด้วยเงือ่นไข

การบริหารที่แตกต่างกัน รวมทั้งเครือข่ายการ

ประสานงานส่งต่อ อาทิ เครือข่ายแพทย์อาสา 

        RSA กลุ่มท�าทาง เป็นต้น

สุดารัตน์ ศรีสุวรรณ, พยาบาล

ตอนอาย ุ28-29 อยากมลีกู เลยไม่คมุ ท้องได้ไม่กีอ่าทติย์ 

สอบตดิเรยีนต่อ คดิว่าเรยีนแล้วเครยีดจะกระทบเดก็ที่

จะเกิดมา สุดท้ายก็จะเรียนไม่ได้ เลยปรึกษาหมอที่ไป

ฝากครรภ์ และตัดสินใจยุติตั้งครรภ์ ส�าหรับวัยรุ่น ต้อง

ให้เขารู้เท่าทัน และมั่นใจว่าถ้าเกิดปัญหาต้องบอกพ่อ

แม่เร็วที่สุด เพื่อปัญหาจะไม่บานปลาย

ยุคลธร แก้วสระแสน, พนักงานบริษัท

มีแฟนคนแรกตอนเรียนมหาวิทยาลัย คิดว่า 2-3 เดือน

เจอกันที คงไม่เป็นไร เลยไม่ป้องกัน มีครั้งหนึ่ง ประจ�า

เดือนขาด 2 เดือน เลยไปหาหมอ สรุปคือไม่ได้ท้อง 

หมอบอกเพราะเครียดและฮอร์โมน จากนั้นจึงหาข้อมูล 

และเริ่มกินยาคุมก�าเนิด

 เครือข่ายบริการปรึกษา เพื่อแนะน�าส่งต่อ 

ผู้ประสบปัญหาสู่บริการที่ปลอดภัยในหลากหลาย

ช่องทาง

 สายด่วน 1300
 โดยศนูย์ช่วยเหลอืสงัคม OSCC กระทรวง

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ให้

บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 สายด่วน 1663
 โดยมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เปิดบริการ 10 

คู่สาย ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น.

 เว็บไซต์ Talk about Sex เปิดเมือ่ปี 

2553 โดยความร่วมมอืของส�านกังานกองทนุ

สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) 

กระทรวงศึกษาธิการ และแผนงาน

สร้างเสริมสขุภาวะทางเพศ เพือ่ให้วยัรุ่น

ได้ปรกึษาพดูคุยเรือ่งเพศ ความรกั ความ

สมัพนัธ์ และประสานส่งต่อกรณปีระสบ

ปัญหา http://talkaboutsex.thaihealth.

or.th/

 เมื่อตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อ ระหว่างที่รอคลอด บริการด้าน

สังคมอาจมีความจ�าเป็น ทั้งที่พักพิง และการรองรับหลังคลอด 

บ้านพกัเดก็และครอบครวั ทกุจงัหวดั สงักดักระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สหทัยมูลนิธิ ดูแลช่วยเหลือเพื่อให้เด็กได้อยู่กับครอบครัว 

ไม่ว่าจะเป็นครอบครวัของตวัเอง ครอบครวัอปุถมัภ์ หรอืครอบครวั

บุญธรรม 

บ้านพกัฉกุเฉนิ สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรฯี 
  ให้ค�าปรึกษา ด้านสุขภาพ กฎหมาย ฝึกอาชีพ และดูแลเพื่อให ้

   การคืนสู่ครอบครัวเป็นไปด้วยดี

 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ปรึกษาทางเลือก เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงท้อง

ไม่พร้อม โดย สคส. เน้นการให้มีมุมมองที่

เอื้อต่อการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา พร้อม

เชื่อมประสานเครือข่ายคนท�างาน 

ฮอตไลน์ สายร้อน

การปรึกษาทางเลือก

การยุติตั้งครรภ์

ตั้งครรภ์ต่อ

 *ติดตามเนื้อหาเรื่อง “การปรึกษาทางเลือก 

เพื่อผู้หญิงท้องไม่พร้อม” หน้า 8

คิดชนะ เลอศักดิ์วณิชกุล, นักข่าว

ตอนวยัรุน่ พอมเีซก็ซ์แล้วไม่มัน่ใจ เขาว่าถงุยางแตกได้รัว่

ได้ก็กลวั สมยันัน้ไม่ค่อยมข้ีอมลู ทีจ่รงิโอกาสเสีย่งไม่มาก

ขนาดนัน้ แต่บ้านเราไม่มกีารให้ความรูอ้ย่างจรงิจงั คนคดิ

ว่าเป็นเร่ืองธรรมชาต ิอยู่ไปกรู้็เอง ซ่ึงไม่ควรเป็นแบบนัน้

ศรินรัตน์ จิรานนท์สุภนิล, พยาบาล 

หลงัแต่งงาน อยากมลีกู แต่พอตัง้ท้อง เกดิไฟไหม้บ้าน 

ต้องหาที่อยู่ใหม่ มีปัญหาการเงิน เครียดมาก คิดว่าคง

ไม่พร้อมจะมีลูกแล้ว จึงปรึกษาเพื่อนที่ท�างานเพื่อหา

ทางออก ยอมรบัว่า ทีแ่ก้ปัญหาได้เพราะเราเป็นพยาบาล 

แต่วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่รู้ ท�าให้เกิดปัญหา

http://talkaboutsex.thaihealth.or.th/
http://talkaboutsex.thaihealth.or.th/
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การท�างานอย่างเอาจรงิเอาจงัอย่างตอ่เนือ่งเป็นเวลา 40 ป ีของสหทยัมลูนธิิ 

มีส่วนส�าคัญในการท�างานเพือ่ช่วยเหลอืผูท้ีต่ัง้ครรภ์ไม่พร้อม ท�าให้ได้รบัความ

เชื่อถือและไว้วางใจจากสังคม 

 ภารกิจในวันนี้ของสหทัยมูลนิธิ ประกอบด้วย 6 ภารกิจหลัก ได้แก่

 1. การฟ้ืนฟสูภาพครอบครวั การวางแผนครอบครวั เลีย้งดเูดก็ ช่วย

เหลือทางการเงิน ฝึกอาชีพ และให้ทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา เป็นต้น 

 2. โครงการครอบครัวอุปการะ จัดหาครอบครัวทดแทนชั่วคราว 

รองรับเด็กที่มีปัญหาครอบครัว โดยมีการติดตามดูแลอย่างสม�่าเสมอ และ

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็ก

 3. โครงการครอบครัวบุญธรรม ช่วยเหลือในกรณีที่ครอบครัวที่แท้

จริงไม่สามารถเลี้ยงดูได้ โดยการจัดหาครอบครัวบุญธรรมที่เหมาะสมให้กับ

เด็ก 

 4. โครงการให้บรกิารหลงัการรบัเดก็เป็นบตุรบญุธรรม การสนบัสนนุ

ตามการร้องขอจากบุตรบุญธรรม ครอบครัวบุญธรรม และครอบครัว

โดยก�าเนดิของบุตรบุญธรรม รวมท้ังพฒันาบรกิารเพือ่สร้างความ

เข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

 5. โครงการส่งเสริมงานอาสาสมัครในสถาน

สงเคราะห์ ด�าเนินการร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ เพื่อเปิดรับอาสาสมัครมาช่วยดูแลเด็ก

ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

 6. โครงการส่งเสริมสวสัดกิารเดก็และ

ครอบครัวภาคใต้ ให้บริการแก่ครอบครัวใน

ภาวะวิกฤตในจังหวัดนครศรีธรรมราช และ

พื้นที่ใกล้เคียง 

 ก้าวต่อไปของสหทยัมลูนธิจิะเป็น

อย่างไร จนิตนา นนทะเปารยะ ผู้อ�านวย

การบริหารสหทัยมูลนิธิ กล่าวว่า เรื่อง

เร่งด่วนที่ต้องหาทางออกร่วมกับหลาย

หน่วยงาน อันเป็นผลมาจากการที่ไทย

มีแรงงานต่างชาติจ�านวนมาก โดย

เฉพาะแรงงานที่เข้าประเทศโดยไม่ถูก

ต้องตามกฎหมาย และมีการตั้งครรภ์

ไม่พร้อมเกิดขึ้น โดยคลอดเด็กในไทย 

 ส่วนแผนงานในระยะต่อไป สหทยัฯ 

จะจดัภารกจิงานใหม่ โดยเน้นความส�าคญั

กบัโครงการครอบครัวบญุธรรม เพราะเชือ่

ว่าเป็นทางออกทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัเดก็ และเป็น

โครงการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งจนเกดิระบบ

ที่ชัดเจน และได้รับความเชื่อถือจากทุกฝ่าย

ปี

กับก้าวต่อไป

‘สหทัยมูลนิธิ’
 ในระยะยาว มีแผนที่จะยกระดับองค์กรเป็นสถาบันพัฒนาและฝึก

อบรมนักสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากที่ผ่านมา ประสบปัญหาขาดแคลนนัก

สังคมสงเคราะห์ที่มีคุณภาพ 

 “ทีผ่่านมาบคุลากรของสหทยัฯ ถกูเชญิเป็นวทิยากรในงานสงัคมสงเคราะห์

อย่างต่อเนือ่ง จงึคดิว่าควรพฒันาองค์กรเป็นสถาบนัทีท่�าหน้าทีผ่ลติบคุลากร

ที่มีศักยภาพอย่างจริงจัง” 

 ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างบุคลากรด้านสังคมสงเคราะห์รุ่นใหม่ 

เพื่อทดแทนคนรุ่นก่อนหน้าที่มีอายุมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนอย่างส�าคัญให้ภารกิจ

สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การท�างานท่ามกลางทัศนคติ และความ

เชื่อที่หลากหลาย ไม่ใช่เรื่องง่าย “ท้อแท้ จิตตก” จึงเป็น

ภาวะที่ผู้ปฏิบัติงานแทบทุกคนพานพบ เมื่อพวกเขาตัดสินใจเปิดทางให้วัย

รุ่นที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมมีทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ 

 ห้องเสวนาเรื่อง “ท้องไม่พร้อม: ทางออกหรือทางตัน” การประชุมวิชาการ

อนามยัเจรญิพันธ์ุแห่งชาติ ครัง้ที ่5 พ.ศ.2559 เรือ่ง “มมุมองใหม่: อนามยัเจรญิพนัธุ”์ เดอืน

สิงหาคมที่ผ่านมา จึงเนืองแน่นไปด้วยบุคลากรท�างานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแพทย์ พยาบาล บุคลากร

จากหน่วยงานรัฐ รวมถึงภาคประชาสังคม

 ข้อมูลที่ว่า วัยรุ่นท้องไม่พร้อม 80-90 เปอร์เซ็นต์เลือกที่จะยุติการตั้งครรภ์ เป็นที่มาของการปลุก

กระแสให้คนกลุ่มหนึ่งจับมือกัน เพื่อขยายการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย 

 นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กล่าวว่า คนท�างาน

หลายคนสบายใจที่โน้มน้าวให้วัยรุ่นตั้งท้องต่อไป แต่สุดท้ายพวกเขาก็ไปหาทางท�าแท้งด้วยตัวเอง และ

กลายเป็นจุดจบของหลายคน หรือแม้จะท้องต่อจนคลอด แต่จ�านวนมากก็ทิ้งลูกตามที่เป็นข่าว 

 “ต้องให้ทางเลือกวัยรุ่นที่จะยุติการตั้งครรภ์ เพื่อให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัย” เป็นหัวใจ

ส�าคัญที่ นพ.บุญฤทธิ์ เน้นย�้า 

 การเปิดตัว “RSA ไทย” (Referral system for Safe abortion) เป็นไฮไลต์ของการเสวนา โดยเป็น 

กลุ่มแพทย์ที่รวมตัว อาสารับส่ง เพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ถูกกฎหมาย และค่าใช้จ่ายไม่สูงจนเกินไป 

 นพ.เรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกุล ผู้ประสานงานเครือข่าย RSA ไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีแพทย์อาสากว่า 

70 คนที่ประจ�าในโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อช่วยผู้ที่ท้องไม่พร้อมให้ได้รับการบริการอย่างปลอดภัย โดยการ

ส่งต่อเคสภายในสถานพยาบาลเครือข่าย ภายใต้ทัศนคติที่ดีต่อผู้ ใช้บริการ 

 การเสวนาจบลงด้วยความหวังว่า สังคมไทยจะก้าวไปสู่การยอมรับทางเลือกที่แท้จริงของวัยรุ่น

ท้องไม่พร้อม เพื่อยุติปัญหารอบด้านที่ซ�้าเติมทั้งผู้หญิง ครอบครัว และสังคมอย่างในปัจจุบัน

ถอดรหสัปัญหาท้องไม่พร้อม
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นักวิจัยจากมหาวิทยาจอร์จทาวน์แนะน�า

ว่า ไม่ควรใช้แอพพลิเคชั่นบันทึกประจ�า

เดือนและวันตกไข่ในโทรศัพท์มือถือมาใช้

ในการคมุก�าเนดิแบบนบัระยะปลอดภยั ทัง้นี้ 

เนื่องจากการท�างานของร่างกายและระบบ

สืบพันธุ์ของผู้หญิงมีความไม่แน่นอนสูง 

การน�าแอพพลเิคชัน่บนัทกึประจ�าเดอืนมา

ประมาณการณ์วนัตกไข่เพ่ือหลกีเลีย่งการ

มีเพศสัมพันธ์ หรือที่เรียกว่า นับหน้า 7 

หลงั 7 จงึเป็นวธิท่ีีไร้ประสทิธภิาพ

แอพฯ คุมกำาเนิดไม่เวิร์ก

ประเทศต่าง

ส�านักข่าวบีบีซี เผยจ�านวนผู้หญิงใน

ทวีปละตินอเมริกาท�าแท้งเพิ่มขึ้น 2 เท่า 

นบัตัง้แต่มกีารระบาดของไวรสัซก้ิาเมือ่ปีทีผ่่าน

มา ทัง้น้ี ไวรสัซิก้ามอีาการคล้ายคลงึกับหวดัท่ัวไป

และยงัไม่มวีธีิรกัษา หากผูต้ดิเชือ้ตัง้ครรภ์จะท�าให้

ตัวอ่อนในครรภ์มีภาวะหัวลีบเล็กและสมองพิการ 

ขณะทีผู่ห้ญงิส่วนใหญ่พึง่การท�าแท้งเถือ่น เพราะ

หลายประเทศในละตินอเมริกาไม่อนุญาตให้

ท�าแท้ง ท�าให้การติดเชื้อและเสียชีวิต

เพิ่มมากขึ้น

‘ซิก้า’ กระตุ้นทำาแท้ง

ดร.John Ic Tang แพทย์จากประเทศ

มาเลเซยี คดิค้นถงุยางส�าหรบัชายและหญิง

ในชื่อ Wondaleaf มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มท�า

จากโพลียูริเทน สามารถใช้คุมก�าเนิดด้วยการ

คลุมอวัยวะเพศหญิง และห่อหุ้มอวัยวะเพศชาย 

ขณะมีเซ็กซ์ได้ ปัจจุบันได้รับการรับรองจาก 

อย.มาเลเซยี ว่าใช้ได้ แม้ว่าจะมเีสยีงจากผูบ้ริโภค 

ว่าถงุยางตวัใหม่นีข้าดสารหล่อลืน่ และ

ตดิเหนียวท�าให้ผิวหนังเกดิอาการ

ระคายเคือง

ถุงยางยูนิเซ็กซ์

แถลงข่าว: สคส. ร่วม

กับส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) 

จัดการแถลงข ่าว

แคมเปญโอกาสทอง

คุยเรื่องเพศกับลูก ที่ 

สสส. ซอยงามดูพลี 

โดย สคส.รับผิดชอบ

การสร้างสรรค์เนือ้หา และจดัเวร์ิกชอ็ปให้กบัพ่อแม่ผูป้กครองท่ีสนใจ

สมัครเข้าร่วม

สคส.ความเคลื่อนไหว 

ประชมุ: สคส. ร่วมกบัองค์การ 

การศกึษา วทิยาศาสตร์ และ

วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 

(ยูเนสโก) จัดการประชุม

ปรึกษาหารือระดับชาติใน

ประเด็นการศึกษาที่เคารพ

ทุกคน และให้การคุ้มครอง

โดยปราศจากการแบ่งแยก 

โดยผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ที่โรงแรมดุสิตธานี

ทวติรัก: จติตมิา ภาณุเตชะ ผูอ้�านวย

การ สคส. ด�าเนนิรายการทวติรกั_Live  

2016 ตอน “เหงา/หงึ/(อก)หกั” โดย 

รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะ

รฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ที่ห้องมินิเธียเตอร์ ทีเค ปาร์ก ห้าง

สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล

เวร์ิกชอ็ป: สคส.ร่วมกบักองทนุ

ประชากรแห่งสหประชาชาติ 

(ยูเอ็นเอฟพีเอ) จัดเวิร์กช็อป 

“เสียงเยาวชนคนรุ่นใหม่กับ 

พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น” โดยผู้เข้า

ร่วมเป็นตัวแทนเยาวชนจาก

สภาเด็กและเยาวชน รวมทั้ง

กลุ่มเยาวชนจากทุกภูมิภาค

ท่ัวประเทศ ท่ีโรงแรมพักพิง

อิงทาง บูติก รีสอร์ท

อบรมปรึกษาทางเลือก: สคส.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการปรึกษาทาง

เลือกเพื่อสานพลังเครือข่ายทางสังคมในการช่วยเหลือเด็กและผู้หญิง

ที่ท้องไม่พร้อม ประจ�าปี 2559 รุ่นที่ 1 ที่วีเทรน อินเตอร์เนชั่นเนล 

เฮ้าส์ (บ้านพกัฉกุเฉนิ) ผูเ้ข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน และผูท้ีส่นใจ
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5 เรือ่งท่ีคณุเข้าใจ ‘ผดิ’ เกีย่วกบั ‘การทำาแท้ง’

ประเดน็แพทย์ปฏเิสธการรกัษาคนไข้ เนือ่งจากขดักบัความเชือ่ส่วนบคุคล เป็น

เรื่องที่เกิดขึ้นในทุกมุมโลก รวมทั้งการให้บริการยุติการตั้งครรภ์

 ดร.โซฟี สตริกแลนด์ แพทย์และนักวิจัยจากโรงพยาบาลคิงจอร์จ 

ประเทศอังกฤษเปิดเผยว่า แม้บริการยุติการต้ังครรภ์กรณีตัวอ่อนในครรภ์

พิการรุนแรง และตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืนจะถูกต้องตามกฎหมาย แต่หมอ

หนึ่งในสามไม่ยอมให้บริการ 

 ขณะเดียวกันหมอก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมน้อย

มาก ดร.โซฟี ระบุว่าไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการ

ยุติการตั้งครรภ์แทบไม่ถูกพูดถึงในหลักสูตรของโรงเรียนแพทย์

 และแม้แพทยสภาของอังกฤษ อนุญาตให้หมอที่ “ไม่พร้อม” จะให้

บริการเนื่องด้วยความเชื่อของตนเองหรือไม่มั่นใจที่จะรักษาก็ตาม จะต้องให้

ข้อมูลแก่คนไข้อย่างเพียงพอ และต้องส่งต่อให้หมอคนอื่นดูแล ในความเป็น

จริง ผู้หญิงบางส่วนยังถูกหมอปฏิเสธ และไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ 

 นักจิตวิทยา ดร.เฮนรี พี เดวิด เก็บข้อมูลผู้หญิงและเด็กที่เกิดจาก

การถูกแพทย์ปฏิเสธให้บริการยุติการตั้งครรภ์ จ�านวน 220 ราย ตั้งแต่ช่วง

ทศวรรษ 60 ที่เด็กคลอด จนเด็กมีอายุครบ 35 ปี พบว่าเด็กที่เกิดจากการตั้ง

ครรภ์ไม่พร้อม มักไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม ท�าให้มีร่างกายอ่อนแอ 

เจบ็ป่วยเลก็ๆ น้อย พอถงึวยัเข้าเรียนกม็กัจะเรียนไม่ทนัเพือ่น ขาดพฒันาการ

ด้านการศึกษา เกรดต�่า และมักจะไม่มีเพื่อน 

 เมื่อโตเป็นวัยรุ่น เด็กมีแนวโน้มจะเรียนไม่จบชั้นมัธยม กระท�าความ

ผิด สืบเนื่องไปถึงวัยท�างานก็มักมีปัญหาการติดเหล้า ติดยาเสพติด มีปัญหา

อาชญากรรม และมีความสัมพันธ์รักๆ เลิกๆ 

 ในส่วนของผูห้ญงิทีค่ลอดโดยขาดความพร้อม มกัมภีาวะเครยีด กงัวล 

เจบ็ป่วยทางจติใจ ส่วนใหญ่กลายเป็นคนยากจน ไม่ได้ท�างานเพราะต้องเลีย้งลกู 

ท้องไม่พร้อม หมอไม่พร้อม

การทำาแท้ง 

“ผิดกฎหมาย” 

ทุกกรณี

การทำาแท้ง

ด้วยยา

“อันตราย”

ผู้ ให้บริการ

ทำาแท้ง

ทุกคนเป็น 

“หมอเถื่อน” 

ผู้หญิงที่

ทำาแท้งคือ 

“วัยรุ่นใจแตก”

ข้อมูล: “กลุ่มท�าทาง” (tamtang.wordpress.com) กลุ่มให้บริการค�าปรึกษาของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ความจริง: นับตั้งแต่ พ.ศ.

2548 เป็นต้นมา แพทยสภาได้

ออกข้อบงัคบัทีข่ยายความค�า

ว่า “สุขภาพ” ในเงื่อนไขการ

ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ ให้

ครอบคลมุเรือ่ง “สขุภาพจิต” 

นอกเหนือจากกรณอีืน่ๆ อาทิ 

การตัง้ครรภ์จากการถูกข่มขนื 

การตัง้ครรภ์ของเดก็หญงิทีอ่ายุ

ไม่เกนิ 15 ปี การถกูหลอกไป

ขายบริการทางเพศ เป็นต้น 

รวมทั้งระบุด้วยว่า ในการ

พจิารณาการยุติการต้ังครรภ์

โดยแพทย์ ขอให้มแีพทย์สอง

คนร่วมกนัตดัสนิใจ และมกีาร

บนัทึกประวตักิารให้บรกิารใน

ประวตัคินไข้เช่นเดยีวกบัการ

ใหบ้รกิารทางการแพทย์อื่นๆ

ความจริง: 

การยตุกิารตัง้ครรภ์โดยการใช้

ยาสูตรมาตรฐานที่ได้รับการ

รับรองจากองค์การอนามัย

โลกอย่างถูกวธิี ในอายุครรภ์

ต�่ากว่า 9 สัปดาห์ มีอันตราย

น้อยมาก และมปีระสทิธภิาพใน

การท�าให้เกิดการแท้งสมบรูณ์

สูงถึง 98% 

ความจรงิ: 

ภาพคลินิกท�าแท้งที่คนส่วน

ใหญ่คุ้นชิน คือภาพคลินิก

ห้องแถว ที่ดูน่ากลัวและไม่

ถกูสขุลกัษณะ ความเป็นจรงิ 

ในประเทศไทยมีแพทย์และ

สถานพยาบาลที่ให้บรกิารยตุิ

การตัง้ครรภ์อย่างถกูกฎหมาย 

และมบีรกิารด้านสาธารณสขุ

ที่ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย

คลนิกิ โรงพยาบาลของรฐัและ

เอกชนกว่า 50 แห่ง 

ความจริง: 

ประสบการณ์การให้บริการ

ของกลุ่มท�าทาง พบว่า ผู้

หญิงที่มาขอรับบริการค�า

ปรึกษา ประกอบด้วยผู้หญิง

ทุกรุ่นทุกวัย

1. 4.2. 5.
ยาทำาแท้ง

“ผิดกฎหมาย” 

ความจรงิ: 

ตัง้แต่ปลายปี 2557 องค์การ

อาหารและยาได้ขึน้ทะเบยีนยา

ที่ใช้ในการยตุกิารตัง้ครรภ์ทีม่ี

ความปลอดภัยตามมาตรฐาน

ขององค์การอนามยัโลก ประ

กอบด้วยไมเฟพริสโตน และ

ไมโซพรอสทอล โดยมีข้อมูล

สนบัสนุนจากโครงการวจิยัของ

ทมีแพทย์จากโรงพยาบาลรฐั

ชัน้น�าในประเทศ ปัจจบุนักรม

อนามยัมกีารจ่ายยาไปยงัโรง

พยาบาลของรฐัทัว่ประเทศ ที่

อยู่ในโครงการให้บริการยุติ

การตั้งครรภ์

3.

 “มลีกูด้วยกนั 1 คน แล้วสามเีพิง่เสยีค่ะ ทางบ้าน

ผูช้ายก็ไม่ชอบเรา จะพึง่แม่กจ็นเหลอืเกนิ”, “หนเูพิง่มารู้

ว่าแฟนมีเมียแล้วตอนทีท้่องนีล่่ะค่ะ”, “แฟนบอกให้เอาไว้ 

แต่เขาไม่เคยช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายเลย เราก็มีลูกแล้วสอง

คน มันไม่ไหวจริงๆ”, “หนูเป็นนักเรียนทุนมาเรียนต่าง

ประเทศ เพิ่งท้องได้ 4 สัปดาห์”, “ไม่ทราบเลยค่ะว่าท้อง 

สมัครงาน ตรวจร่างกายเค้าบอกว่าท้องไม่ให้ท�างาน”

แพทยสภาของอังกฤษ อนุญาตให้หมอที่ ‘ไม่พร้อม’ 

จะให้บริการ เนื่องด้วยความเชื่อหรือไม่มั่นใจที่จะรักษา

ก็ตาม จะต้องให้ข้อมูลแก่คนไข้อย่างเพียงพอ 

และต้องส่งต่อให้หมอคนอื่นดูแล

 ส�าหรบัประเทศไทย กฎหมายอนญุาตให้มกีารยตุกิารตัง้ครรภ์ได้ใน

หลายกรณี แต่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า ผู้หญิงที่ถูกแพทย์ปฏิเสธเผชิญผลกระ

ทบอย่างไร แต่มีรายงานปี 2542 โดยกระทรวงสาธารณสุขพบว่า มีผู้หญิงที่

ไปท�าแท้งเถื่อน และเกิดปัญหาทางสุขภาพตามมามากกว่า 10,000 รายต่อปี 

และข้อมลูจากส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) พบว่า ระหว่าง

ปี 2548-2554 มีผู้หญิงเสียชีวิตจากการท�าแท้งมากกว่า 20 รายต่อปี

รอบโลกส่องเซ็กซ์ 
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เซ็กซ์สุขกับ
ปฏบิัติการ
พื้นที่

ท้องไม่รู้ตัว!?!

คิดพูดให้

เพื่อผู้หญิงท้องไม่พร้อม

เป็นไปได้หรือไม่ ที่คนเราจะตั้งท้อง

โดยไม่รู้ตัว

 ฟังดูไม่น่าเชื่อ แต่เป็นไปได้ 

..ปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไร?

 การใช้อุปกรณ์ตรวจตั้งครรภ์ 

แล้วไม่พบค�าตอบว่าท้องทั้งที่ท้อง เกิด

ขึน้ได้เนือ่งจากอปุกรณ์ดังกล่าวท�างานโดย

การตรวจหาฮอร์โมน hCG จากปัสสาวะ 

ซ่ึงจะผลติในร่างกายของผูห้ญงิเมือ่มกีาร

ปฏสินธ ิและไข่ก�าลงัฝังตวัเพือ่สร้างรกห่อหุม้ 

ฮอร์โมนจะถกูดดูซมึผ่านกระแสเลือด และมี

ส่วนหนึง่เลด็ลอดออกมาทางปัสสาวะ หากมี

ปรมิาณมากพอจะท�าให้เครือ่งตรวจแสดงผล 

สองขีด ซึ่งหมายความว่าท้อง 

 โดยทั่วไปควรตรวจในวันแรกที่พบ

ว่าประจ�าเดอืนขาด แต่ถ้าตรวจก่อนหน้านัน้ 

ปริมาณฮอร์โมนอาจไม่สูงพอที่จะตรวจเจอ 

บางคนไม่ได้รอนานพอจนผลตรวจขึน้สองขดี 

ก็ทิ้งชุดตรวจลงถังขยะไปเสียก่อน

 การดืม่น�้ามากไปกอ็าจท�าให้ปัสสาวะ

เจือจางจนไม่พบฮอร์โมน hCG ด้วยเช่นกัน 

ดงัน้ัน ควรตรวจปัสสาวะหลงัตืน่นอนตอนเช้า 

ขณะท้องว่าง นอกจากนี้ อาการเครียดก็

ท�าให้ฮอร์โมน hCG ถูกผลิตและขับออกมา

ทางปัสสาวะน้อย ผลตรวจจึงแสดงออกมา

เพียงหนึ่งขีด

 ปัญหาท้องไม่รูต้วัยงัเกดิข้ึนได้ง่ายๆ 

กบักลุม่วัยรุ่น ซ่ึงร่างกายก�าลงัปรบัตวั ท�าให้ 

ประจ�าเดือนมกัจะมาไม่สม�า่เสมอ พอประจ�าเดอืน 

ขาดกค็ดิว่าปกต ิบางคนก็ไม่มอีาการแพ้ท้อง 

บางคนนึกว่าตัวเองอ้วนขึ้น 

 บางรายถึงจะมีสัญญาณความ

เปลีย่นแปลง แต่พอไม่คดิว่าตวัเองจะท้อง 

กค็ดิว่าเป็นเพราะสาเหตอุืน่ เช่น อารมณ์

หงุดหงิดแปรปรวนก็นึกว่าเพราะอากาศ

ร้อน พอรูส้กึว่าในท้องมคีวามเคลือ่นไหว 

ก็คิดว่าเป็นแก๊สในกระเพาะ เป็นต้น

 ทางที่ดี ควรสังเกตร่างกาย

ตนเอง โดยเฉพาะประจ�าเดือนซึ่งจะ

ช่วยบ่งชีถ้งึความเป็นปกติหรอืไม่ปกติ

ของผูห้ญงิได้ดท่ีีสุด ถ้าเป็นไปได้ ควร

จดบนัทกึข้อมลูการมปีระจ�าเดอืน ทัง้

ระยะเวลาท่ีมีประจ�าเดือน จ�านวน

วนั ลกัษณะ รวมถึงอาการทางกาย

และอารมณ์ นอกจากจะท�าให้รับรู้

สัญญานการตั้งครรภ์ได้แล้ว ยัง

จะช่วยให้พบความผิดปกติจาก 

โรคภัยได้แต่เนิ่นๆ อีกด้วย

 “ไม่มีผู้หญิงคนไหนตั้งใจท้องเพื่อจะท�าแท้ง” 

 วลดีงักล่าว เสมอืนเป็นแนวคิดพืน้ฐานในการท�างาน

ของ เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ี

ท้องไม่พร้อม หรือเครือข่ายช้อยส์ (Choices) 

ซึ่งเป็นการรวมตัวของหน่วยงานภาครัฐ ภาค

เอกชน และภาควิชาการ ที่ท�างานในด้านเพศ

ศกึษา อนามยัเจรญิพนัธุ ์การวางแผนครอบครวั 

การปรกึษาทางเลอืกเมือ่ท้องไม่พร้อม การยตุิ

การตัง้ครรภ์ทีป่ลอดภยั การให้ความช่วยเหลอื

ผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงหรอืคกุคามทาง

เพศ รวมทัง้สถานท่ีพักพิง บ้านพักรอคลอด 

การเลี้ยงดูอุปการะเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 

และกลุ่มสนับสนุนแม่พ่อเลี้ยงเดี่ยว

 เครือข่ายฯ รวมตัวคร้ังแรกเมื่อปี 

2550 โดยมวีตัถปุระสงค์ในการแลกเปล่ียน 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ้าคุณท�างานเรื่อง

การทำาแท้งมานาน คุณจะรู้ว่า

ไม่มีใครเลยที่ตั้งใจจะท้องเพื่อไปท�าแท้ง 

ไม่มีสักคนเดียว เพราะฉะนั้น คนที่ทำาแท้งเขามีเหตุผลของเขา 

แต่เรากลับใช้คุณค่าของเรา ใช้ประสบการณ์ของเรา 

ไปตัดสินชีวิตคนๆ หนึ่ง เราท�าให้ชีวิตผู้หญิงท�าแท้ง

จ�านวนมากบนโลกนี ้รวมทั้งประเทศไทยเดินลงเหว

โดยไม่รู้ว่าเราท�าให้เขาประสบความยากล�าบากทาง

ร่างกาย จิตใจ สังคม อย่างไรบ้าง

ถ้าเพียงแต่เราเปลี่ยนวิธีคิด 

เราจะสามารถรักษาชีวิต

ของผูห้ญงิจ�านวนมากได้

เรียนรู้ประสบการณ์การท�างานส�าหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม แสวงหาทิศทาง และความร่วมมือ

ในการท�างานร่วมกันเพื่อให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ได้มีทางออกที่เหมาะสมกับเงื่อนไขชีวิตต่อไป 

 ในปีแรก มสีมาชกิทัง้สิน้ราว 10 องค์กร และจากการจดัเวทเีพือ่ประสานความร่วมมอืกนัอย่าง

ต่อเนื่องเป็นประจ�าทุก 2-3 เดือน ท�าให้สามารถขยายภาคีการท�างานจนกลายเป็น 74 องค์กรใน

ปัจจุบัน 

 นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงในภาวะวิกฤตความรุนแรงทางเพศ 

เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบปัญหา ป้องกนัการบาดเจบ็และเสยีชีวติจากการยตุกิารตัง้ครรภ์ที่ไม่ปลอดภยั 

และระบบรองรับให้เด็กที่เกิดจากท้องไม่พร้อมให้ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น 

 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัมหิดล ผู้ประสาน

งานเครอืข่ายฯ กล่าวว่า ในช่วงสามปีทีผ่่านมา ยอดรวมของกองทนุอยูท่ี ่750,987 บาท ช่วยเหลอื 

ผู้หญิงแล้วกว่า 200 คน 

 ผูป้ระสานงานเครอืข่ายฯ ย�า้ว่า ทกุคนต้องมองผูห้ญงิท้องไม่พร้อมว่าเป็นผูป้ระสบปัญหา และให้

ความช่วยเหลอื ซึง่จะเป็นการยตุปัิญหาซบัซ้อนนานาประการทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และผู้ได้ผลกระทบ 

ไม่เพียงตัวผู้หญิงและครอบครัว แต่ยังรวมถึงชุมชนและสังคมโดยรวมอีกด้วย

เครือข่ายช้อยส์



สคส.8 จดหมายข่าว

 การปรึกษาทางเลือก (Option Counseling) เป็นหนึ่งในรูปแบบของ

บริการปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม มุ่งเน้นการเสริมสร้าง

ความเชื่อมั่นแก่ผู้ ใช้บริการ ด้วยพื้นฐานความเข้าใจที่ว่า เมื่อพ้นจากสภาวะ

จติใจทีย่�า่แย่แล้ว ผูป้ระสบปัญหาจะสามารถใช้สตแิละปัญญาในการไตร่ตรอง

เพื่อเลือกทางออกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตของตนเองได้มากที่สุด

 มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) พัฒนาหลักสูตร

การอบรมปรึกษาทางเลือกร่วมกับ อวยพร เขื่อนแก้ว จากโครงการผู้หญิงกับ

สันติภาพและความเป็นธรรมทางเพศ เบื้องแรก มุ่งหวังเพื่อพัฒนาบุคลากร

ในระบบบรกิารช่วยเหลอืผูท้ีต่ัง้ครรภ์ไม่พร้อม อนัจะน�าไปสูบ่รกิารทีม่คีณุภาพ 

 “หลกัสตูรเน้นให้ผูเ้ข้าอบรมมองลกึถงึ

สาเหต ุและบรบิททีแ่วดล้อมผูป้ระสบปัญหา 

เม่ือมีมุมมองรอบด้านแล้ว จงึจะสามารถ

เข้าถงึหัวใจของการให้บรกิาร ได้แก่การ

สนบัสนนุให้ผูป้ระสบปัญหาตระหนกัถึง

ศกัยภาพในการจดัการปัญหาทีเ่กดิขึน้

ด้วยตัวเอง” 

 สุมาลี โตกทอง ผู้ประสานงาน

ฝ่ายนโยบายและพื้นที่ปฏิบัติการ สคส.

ขยายความถึงสาเหตุส�าคัญทีส่่งผลต่อมมุมอง

เชิงลบต่อผู้ที่ท้องไม่พร้อม ว่าได้แก่ความคาดหวัง

ต่อบทบาทความเป็นหญิง และหากไม่เท่าทันอาจท�าให้ด่วนสรุปว่าผู้ประสบ

ปัญหาเป็นผู้หญิงไม่ดี และเกิดอคติ ทั้งที่จริงแล้ว ท้องไม่พร้อมมีท่ีมาจาก

หลากหลายสาเหตุ และมีความซับซ้อน

 นบัตัง้แต่ปี 2550 เป็นต้นมา มกีารปรบัปรงุเนือ้หาและระยะเวลาการ

อบรมเพือ่ให้ตอบโจทย์ของกลุม่ผูเ้ข้าร่วม โดยมกีารจดัอบรมเป็นประจ�าทุกปีๆ 

ละ 3 รุ่น ผู้เข้าอบรมรุ่นละ 20-24 คน

 สาระส�าคัญคือการสร้างความเข้าใจปัญหาท้องไม่พร้อม โดย

มองลกึถงึทศันคตขิองสงัคม ซ่ึงทุกคน ทัง้คนแวดล้อมผู้ประสบปัญหา 

หรือผู้ ให้บริการเอง ต่างได้รับการปลูกฝังผ่านสถาบันทางสังคม อาทิ 

ครอบครวั การศกึษา สือ่มวลชน ให้มมีมุมองเชงิลบต่อผูป้ระสบปัญหา 

ตวัผู้ประสบปัญหาเองกเ็ช่นกัน ท่ีมกัรูส้กึผดิเพราะท�าให้ครอบครวัต้อง

อับอาย รูส้กึว่าตัวเองไร้คุณค่า ไม่มทีีพ่ึง่ เหล่านี้ลว้นน�าไปสูท่างตันใน

การแก้ปัญหา 

เข้าใจ-ช่วยเหลือ-ส่งต่อ

 การฝึกอบรมเน้นสร้างการเรยีนรูผ่้านการทบทวนประสบการณ์

ชีวิตของตนเอง เพื่อรับรู้ถึงอคติที่แฝงอยู่ และเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงผู้

ประสบปัญหา กระบวนการของแต่ละกิจกรรมจะค่อยๆ น�าผู้เข้าร่วมให้ก้าว

ข้ามอคตไิปสูก่ารมทีศันคตทิีเ่ปิดกว้าง เพือ่ปฏบิตัหิน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

 เอมอร คงศร ีหวัหน้าทมี1663 สายด่วนปรกึษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ร่วมอบรมปี 2556 กล่าวว่า การอบรมท�าให้เธอตระหนัก

ถึงบทบาทของผู้ ให้ค�าปรึกษา และช่วยเติมความเชื่อมั่นที่จะเดินเคียงข้างไป

กับผู้ประสบปัญหาอย่างเข้าใจ 

 การอบรมปรึกษาทางเลือก ยังสร้างให้เกิดเครือข่ายคนท�างาน โดย 

สุทธาพร ขุขันธิน นักสังคมสงเคราะห์ช�านาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

กล่าวว่า ตนมีความเข้าใจผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม แต่มองไม่เห็นทางออก หลัง

จากเข้าร่วมการอบรมปี 2553 ท�าให้ได้เครือข่ายเพื่อร่วมวิชาชีพ และได้ช่อง

ทางการช่วยเหลือส่งต่อผู้ประสบปัญหาได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

 การเข้าร่วมอบรมของบุคลากรในส่วนงานนโยบายอย่าง บุญพลอย 

ตลุาพนัธุ ์จากส�านกับรหิารการสาธารณสขุ ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

ยงัน�าไปสูก่ารขยายผลจดัอบรมให้กบัเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลน�าร่อง 5 แห่ง และ

เจ้าหน้าที่ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาล

ทั่วไป รวม 116 แห่งในปีนี้

 “ยิ่งท�ายิ่งมั่นใจว่าจ�าเป็นต้องเผยแพร่ต่อ เพราะเป็นความเข้าใจและ

แนวคดิพืน้ฐาน ส�าคญัทีส่ดุคอื ผูป้ฏบิตังิานตอ้งเข้าใจตวัเองก่อน จงึจะเข้าใจ

และช่วยเหลือเคสได้อย่างเหมาะสม” 

 การอบรมล่าสดุในปีนี ้ยงัเพิม่เนือ้หาเรือ่งแนวทางเยยีวยาตนเอง เพือ่

เสรมิสร้างพลงัใจให้กบัคนท�างานในการขบัเคลือ่นงานอย่างมคีณุภาพอกีด้วย

สมคัร

เป็นสมาชกิครอบครวั สคส.

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 

(สคส.) เชญิชวนสมคัรเป็นสมาชกิรายปี สทิธปิระโยชน์

ประกอบด้วย

จดหมายข่าว ราย 3 เดือน รวม 4 ฉบับ

ผลิตภัณฑ์ “มดลูกน้อย” ครบชุด

ส่วนลด 20% ส�าหรบัทกุผลิตภณัฑ์ของ สคส.

ค่าสมคัรสมาชกิ 200 บาท/ ปี โดยโอนเงนิมาที่

บญัช ีมลูนธิสิร้างความเข้าใจเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิ 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาประชานเิวศน์ 1 

บัญชีเลขที่ 280-1-24116-4 

ส�าเนาเอกสารการโอน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ ส�าหรับการจัด

ส่งจดหมายข่าว สคส.มายังอีเมล whafbook@

gmail.com สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ทาง

โทรศพัท์ 094 249 2455

“หลักสูตรเน้นให้ผู้เข้าอบรมมองลึกถึงสาเหตุ 

และบริบทที่แวดล้อมผู้ประสบปัญหา 

แล้วจึงจะสามารถสนับสนุนผู้ประสบปัญหา

ให้ตระหนักถึงศักยภาพในการจัดการปัญหา

ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง”

‘ปรึกษาทางเลือก’ 

เสริมมุมมอง เข้าใจ ‘ท้องไม่พร้อม’

•

•

•
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