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เอกสารประกอบการประชุมช้ีแจง 
แนวทางการส่งต่อการให้บริการยติุการตัง้ครรภท่ี์ปลอดภยัในช่วงวิกฤตโควิด 19  

ส าหรบัหน่วยบริการสาธารณสขุ 
วนัพฤหสับดีท่ี 23 กนัยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.  

บทน า 

เครอืขา่ยอาสา RSA สายด่วนทอ้งไม่พรอ้ม 1663 และกลุ่มท าทาง ไดพ้ฒันาความร่วมมอืกบั
ส านกับรหิารการสาธารณสุข ทีก่ ากบัดแูลศูนยพ์ึง่ได ้(OSCC) เพือ่การสง่ต่อดแูลผูร้บับรกิารทอ้งไม่พรอ้ม
ทีเ่ลอืกยุตกิารตัง้ครรภ ์ใหไ้ดร้บับรกิารทีป่ลอดภยัและคุมก าเนิดเพือ่ป้องกนัการทอ้งไม่พรอ้ม โดยความ
ร่วมมอืนี้จะสง่ผลใหผู้ป้ระสบปัญหาความรุนแรงทางเพศและทอ้งไม่พรอ้ม ไดร้บับรกิารทีป่ลอดภยัและไม่
ล่าชา้ ทีอ่าจท าใหอ้ายุครรภ์มากเกนิกว่าทีจ่ะหาหน่วยบรกิารยุตกิารตัง้ครรภท์ีป่ลอดภยัได ้

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID19) เกดิขึน้ในวงกวา้งและมมีาตรการต่างๆ 
เพือ่จ ากดัการแพร่ระบาดของโรค ท าใหเ้กดิขอ้จ ากดัขึน้มากมายในการสง่ต่อบรกิาร ทัง้ในดา้นขอ้หา้มการ
เดนิทางขา้มจงัหวดั และไม่มเีตยีงผูป่้วยในของโรงพยาบาลทีใ่หบ้รกิารยุตกิารตัง้ครรภ ์ดงันัน้ความร่วมมอื
ในช่วงวกิฤตโควดินี้ ไดม้กีารพฒันาระบบการสง่ยามายงัผูร้บับรกิารหรอืทีศู่นยพ์ึง่ไดเ้พือ่ร่วมมอืกนัดแูลให้
ผูร้บับรกิารมคีวามปลอดภยัต่อไป  

 
เอกสารน้ีมีเน้ือหาอะไรบ้าง? 

1. การส่งต่อสถานบริการยุติการตัง้ครรภใ์นเครือข่ายอาสา RSA ในสถานการณ์ปกติ  
ขอ้เทจ็จรงิการบรกิาร การใหบ้รกิารตามอายุครรภ ์การสง่ต่อทีค่รบวงจร 
และแนวทางการสง่ต่อบรกิาร 

2. ความร่วมมือในการส่งต่อบริการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 
ผงัแนวทางการสง่ต่อ ขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการสง่ต่อ แนวทางในการใหบ้รกิาร และ 
สรุปแนวทางการดแูลผูร้บับรกิารในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ   

3. แหล่งสืบค้นข้อมูลและบริการออนไลน์ท่ีเก่ียวข้อง 

สือ่ออนไลน์ รวมหน่วยบรกิารปรกึษาทอ้งไม่พรอ้ม ฝังยาคุมก าเนิด ใสห่่วงอนามยั และยุตกิาร
ตัง้ครรภ ์รวมทัง้องคค์วามรู ้นโยบาย ข่าวสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ทอ้งไม่พรอ้ม และสือ่
โซเชยีลมเีดยี   

4. องคค์วามรู้ แบบฟอรม์ ข้อบงัคบั ท่ีเก่ียวข้องกบัการยุติการตัง้ครรภ ์

 รวมรวม URL และ QR code ทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่ป้ฏบิตังิานสามารถดาวน์โหลดน าไปใชไ้ด ้

5. แนะน าเครือข่ายอาสา RSA และ สมาคมพฒันาเครือข่ายอาสา RSA 
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1. การส่งต่อสถานบริการยติุการตัง้ครรภใ์นเครือข่ายอาสา RSA  
ในสถานการณ์ปกติ 

1.1 ข้อเทจ็จริงบริการในปัจจบุนั  

 สถานบรกิารในประเทศไทยสว่นใหญ่ไม่มบีรกิารยุตกิารตัง้ครรภ์ การสง่ต่อผูร้บับรกิารตามระบบ
ปกต ิเช่น จาก โรงพยาบาลชุมชนไปยงัโรงพยาบาลทัว่ไปหรอืโรงพยาบาลศูนย ์ท าใหผู้ร้บับรกิาร
เสีย่งต่อการไม่ไดร้บับรกิารยุตกิารตัง้ครรภ ์และอายุครรภ์มากขึน้จนหาหน่วยบรกิารทีจ่ะ
ใหบ้รกิารไม่ได ้

 เครอืขา่ยอาสา RSA (Referral System for Safe Abortion) เป็นเครอืขา่ยทีต่ ัง้ขึน้ภายใต้การ
สนบัสนุนของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข เพือ่รบัสง่ต่อการยุตกิารตัง้ครรภ์  

 เป็นการสง่ต่อจากหน่วยบรกิารปรกึษา เช่น ศูนยพ์ึง่ได ้คลนิิกวยัรุ่น สายปรกึษาทอ้งไม่พรอ้ม 
1663 การปรกึษาออนไลน์โดยกลุ่มท าทาง www.lovecarestation.com หรอื เพจ rsathai เป็นตน้ 
ไปยงัสถานบรกิารยุตกิารตัง้ครรภ ์ 

 สถานบรกิารยุตกิารตัง้ครรภ์ในเครอืขา่ย RSA มทีัง้ภาครฐัและเอกชน แต่ละแห่งมเีงื่อนไขและ
เกณฑใ์นการใหบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั เช่น อายุครรภท์ี่ใหบ้รกิาร ขอ้บ่งชี้ทีจ่ะใหบ้รกิาร อายุ
ผูร้บับรกิารทีต่อ้งมผีูป้กครองลงนามยนิยอม เป็นตน้ การสง่ต่อไปสถานบรกิารใดตอ้งค านึงถงึอายุ
ครรภแ์ละเงือ่นไขทีส่ถานบรกิารปลายทางรบัได้ 

 สถานบรกิารของภาครฐัสว่นใหญ่ ไม่สามารถบอกบรกิารไดเ้หมอืนรกัษาโรคอื่นๆ การเขา้รบั
บรกิารจะตอ้งประสานเจา้หน้าทีร่บัผดิชอบก่อนว่าสามารถรบับรกิารไดห้รอืไม่  

1.2 การให้บริการตามอายุครรภ ์และวิธีการ  

อายุครรภ ์
(สปัดาห)์ 

วิธีการท่ี
ปลอดภยั 

แนวทางการให้บริการ 

น้อยกว่า 12  ยา  วนัที ่1 ซกัประวตั ิตรวจร่างกาย กนิยา ทีค่ลนิิก/โรงพยาบาล 
วนัที ่2 หรอื 3 ใชย้าและดแูลการแทง้เองทีบ่า้น*  

MVA ซกัประวตั ิตรวจร่างกาย ท าหตัถการ พกัฟ้ืน ทีค่ลนิิก/โรงพยาบาล ไม่ตอ้งพกัคา้ง 

12-20 ยา วนัที ่1 ซกัประวตั ิตรวจร่างกาย ตรวจอายุครรภ ์กนิยาทีโ่รงพยาบาล  
วนัที ่2 หรอื 3 ใชย้าทีโ่รงพยาบาล พกัคา้ง 1-2 คนื 

มากกว่า 20 ยา  วนัที ่1 ซกัประวตั ิตรวจร่างกาย ตรวจอายุครรภ ์กนิยาทีโ่รงพยาบาล  
วนัที ่2 หรอื 3 ใชย้าทีโ่รงพยาบาล พกัคา้ง 1-3 คนื มแีพทยด์แูลใกลช้ดิ 

* การดแูลการแทง้ดว้ยตนเองทีบ่า้น (Self-managed abortion care) ในอายุครรภน้์อยกว่า 12 สปัดาห ์เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏบิตังิาน เพื่อการยุตกิารตัง้ครรภท์ีป่ลอดภยัแบบองคร์วม กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ทีส่อดคลอ้ง
กบัแนวทางขององคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization: WHO)  

http://www.lovecarestation.com/
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1.3 แผนผงัแสดงการส่งต่อบริการยุติการตัง้ครรภแ์บบองคร์วม 

 
1.4 แนวทางการส่งต่อบริการ 

1) ควรมขีอ้มลูของสถานบริการท่ีจะส่งต่อ* โดยเฉพาะอายุครรภแ์ละขอ้บ่งชี้ทีร่บัได ้เพือ่ความมัน่ใจว่า 
เมื่อสง่ต่อไปสามารถใหบ้รกิารยุตกิารตัง้ครรภ์ไดจ้รงิ 

2) ควรทราบอายุครรภท์ีแ่น่นอนดว้ยวธิอีลัตรา้ซาวน์ (หากจ าประจ าเดอืนไม่ได)้ และวนัทีเ่ดนิทางไปรบั
บรกิารไดจ้รงิ เพือ่ใหอ้ายุครรภเ์กนิทีส่ถานบรกิารรบัได้ 

3) หากรบับรกิารทีส่ถานบรกิารภาครฐัจะตอ้งประสานนัดหมายก่อนเขา้รบับรกิาร ควรอธบิายให้
ผูร้บับรกิารรบัทราบวนั-เวลานดัหมาย สถานบรกิารทีไ่ป และเงือ่นไขการเขา้รบับรกิาร  

4) ใหร้ายละเอยีดสถานทีต่ ัง้ ค่าใชจ่้าย และซกัซอ้มความเขา้ใจในการเดนิทาง รวมทัง้เบอรต์ดิต่อสถาน
บรกิารนัน้ 

5) เป็นขอ้ตกลงระหว่างสถานบรกิารว่าจะใชเ้อกสารสง่ตวั เอกสารรบัรองการปรกึษาทางเลอืก และ/หรอื 
เอกสารทีม่แีพทยล์งนาม 1 คน (ในกรณีทีก่ารยุตกิารตัง้ครรภ์ระบุว่าตอ้งมแีพทยล์งนาม 2 คน) 

6) เน้นย ้าผูร้บับรกิารหากไม่สามารถกลบัไปยงัสถานบรกิารทีท่ าการยุตกิารตัง้ครรภไ์ด ้ขอใหผู้ร้บับรกิาร
กลบัมาทีห่น่วยบรกิารสง่ต่อเพือ่ตดิตามผลการยุตกิารตัง้ครรภ์ และรบับรกิารคุมก าเนิดต่อไป 

 
*สถานบริการในเครือข่ายอาสา RSA แบ่งออกเป็น 2 ส่วน   

• สามารถบอกบรกิารใหป้ระชาชนทัว่ไปรบัทราบได ้หากเป็นสถานบรกิารของส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน ผูเ้ขา้รบั
บรกิารสามารถตดิต่อเพื่อขอเขา้รบับรกิารไดด้ว้ยตนเอง ดไูดจ้ากเวบ็ไซต ์rsathai.org ที ่
https://www.rsathai.org/networkservice  

• สถานบรกิารภาครฐัไม่สามารถเปิดเผยการใหบ้รกิารไดแ้ละตอ้งประสานก่อนเขา้รบับรกิาร โดยสามารถเขา้ถงึขอ้มลู
สถานบรกิารยุตกิารตัง้ครรภเ์หลา่นี้ไดจ้าก “ระบบสมาชกิ RSA 360” (ดรูายละเอยีดทีห่น้า 6)  

           
        

          
                

                      
                             

                           

https://www.rsathai.org/networkservice
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2. ความร่วมมือในการส่งต่อบริการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 

2.1 ผงัแนวทางความร่วมมือในการดแูลส่งต่อท่ีปลอดภยั 

ผู้หญิงท่ีตัง้ครรภไ์ม่พร้อมเข้าสู่ระบบปรึกษาทางเลือก ท่ีสายด่วนท้องไม่พร้อม 1663 (หรอืกลุ่มท าทาง 
หรอื หน่วยบรกิารปรกึษาออนบรกิารไลน์อื่นๆ) หากเลอืกยุตกิารตัง้ครรภ ์และพบว่ามคีวามเปราะบาง เช่น 
อายุน้อย อายุครรภ์มากกว่า 12 สปัดาห ์มปัีญหาจติสงัคม เศรษฐกจิ หรอืมคีวามเสีย่งดา้นสุขภาพ จะ
ประสานไปทีศู่นยพ์ึง่ไดท้ีด่แูลผูร้บับรกิารในเขตบรกิารของโรงพยาบาล ก่อนประสานสง่ต่อไปยงัแพทย ์RSA 
ทาง OSCC อาจใหก้ารปรกึษาอกีครัง้ และอลัตรา้ซาวน์ ก่อนทีท่าง 1663 จะสง่ต่อไปยงัแพทยอ์าสา RSA  

ส าหรบัผูร้บับรกิารทีอ่ายุครรภ์น้อยกว่า 12 สปัดาห ์สามารถเขา้รบับรกิารไดต้ามกฎหมาย และการยุตกิาร
ตัง้ครรภค์่อนขา้งมคีวามปลอดภยั หากไม่ใช่กลุ่มเปราะบาง ทางสายด่วน 1663 จะสง่ต่อแพทย ์RSA   

หลงัจากที ่1663 สง่ต่อไปรกัษาออนไลน์กบัแพทย ์RSA แพทยจ์ะจดัสง่ยาไปทางไปรษณียไ์ปทีอ่ยู่ของ
ผูร้บับรกิาร หรอืทีศู่นยพ์ึง่ไดใ้นกรณีทีจ่ าเป็น แพทย ์RSA จะใหก้ารดแูลออนไลน์จนกระทัง่แทง้สมบูรณ์ 
โดยในระหว่างนัน้ ทางศูนยพ์ึง่ไดม้บีทบาทในการรบัทราบและตดิตามการใชย้า เอือ้อ านวยใหเ้ขา้รบัการ
รกัษาในโรงพยาบาลหากเกดิภาวะแทรกซอ้น และใหบ้รกิารคุมก าเนิดทีม่ปีระสทิธภิาพดว้ยวธิฝัีงยา
คุมก าเนิด หรอื ใสห่่วงอนามยัหลงัยุตกิารตัง้ครรภ ์รวมทัง้ดแูลสุขภาพจติ ความรุนแรงในครอบครวั และ
ปัญหาอื่นๆ ทีอ่าจพบได้ 

ผู้หญิงท่ีตัง้ครรภไ์ม่พร้อมเข้าสู่ระบบปรึกษาทางเลือกท่ี ศนูยพ์ึ่งได้ หากเลอืกยุตกิารตัง้ครรภ์ ทางศูนย์
พึง่ไดอ้าจสง่ต่อแพทยอ์าสา RSA โดยตรงไดเ้ลยตามอายุครรภแ์ละเงือ่นไขทีส่อดคลอ้งกบัการใหบ้รกิารของ
หน่วยบรกิารในเครอืข่ายนัน้ๆ หรอือาจประสานไปที ่1663 หรอืกลุ่มท าทาง เพือ่ขอใหช้่วยประสานสง่ต่อไป
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ยงัแพทย ์RSA โดยทีศู่นยพ์ึง่ไดจ้ะร่วมกนัดแูลอาการแทง้สมบูรณ์ ในกรณีแทง้ไม่สมบูรณ์ อาการขา้งเคยีง 
เกดิภาวะแทรกซอ้นระหว่างใชย้า และคุมก าเนิด 

2.2 แนวทางการส่งต่อ 

 การปรกึษาทางเลอืก การประเมนิขอ้บ่งชี ้ตรวจอายุครรภ ์และเตรยีมก่อนการยุตกิารตัง้ครรภ ์
ด าเนินการดว้ยวธิอีอนไลน์ 

 เตรยีมขอ้มลูและประสานไปยงัแพทยอ์าสา RSA ทีใ่หบ้รกิาร สง่ขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการตรวจรกัษา
ใหแ้พทยด์ว้ยวธิอีอนไลน์   

 หลงัไดร้บัขอ้มลู แพทย ์RSA ท าการซกัประวตัผิูร้บับรกิารออนไลน์ ประเมนิการรกัษา และจดัการ
สง่ยาทางไปรษณียไ์ปยงัทีอ่ยู่ของผูใ้หบ้รกิาร หรอื ทีโ่รงพยาบาล 

 โรงพยาบาลทีส่ง่ต่อ มบีทบาทในการตดิตามผูร้บับรกิารดา้นการแทง้ดว้ยตนเองทีบ่า้น และ
ตดิตามการคุมก าเนิดทีม่ปีระสทิธภิาพดว้ยการฝังยาคุมก าเนิด ใสห่่วงอนามยั หรอืการท าหมนั  

2.2 ข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการส่งต่อบริการ  
 (ตวัอย่างจากสายปรกึษาทอ้งไม่พรอ้ม 1663 ทีใ่ชใ้นการสง่ต่อ) 

✓ วนั-เดอืน-ปี ทีส่ง่ต่อ 
✓ ชื่อเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ พรอ้มเบอรโ์ทร หรอืไลน์ หรอือื่นๆ เพือ่การตดิต่อ 
✓ ชื่อ-สกุล ผูร้บับรกิาร อายุ เบอรโ์ทร ไลน์ และทีอ่ยู่ปัจจุบนั  
✓ สทิธสิุขภาพ  
✓ อายุครรภ ์(สปัดาห)์ จากผลอลัตราซาวน์และสง่ภาพผลตรวจออนไลน์ (หากอายุครรภ์น้อย

กว่า 12 สปัดาหแ์ละจ าประจ าเดอืนไดแ้ม่นย าอาจไม่ตอ้ง ทัง้นี้แลว้แต่แพทย)์ 
✓ ประวตักิารตัง้ครรภ ์ประวตัยิุตกิารตัง้ครรภ ์ประวตักิารผ่าคลอด  
✓ ประวตักิารแพย้า และโรคประจ าตวั 
✓ บรรยายรายละเอยีดของผูร้บับรกิารนอกเหนือจากขอ้มูลขา้งตน้ 

2.3 แนวทางการให้บริการในช่วงโควิด 19 
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แนวทางการให้บริการของแพทย ์RSA กรณีท่ี 2 

อายุครรภ ์
(สปัดาห)์ 

ผู้รบับริการเดินทางไม่ได้  

น้อยกว่า 
12  

หลงัรบัยา ใชย้าและดแูลการแทง้เองทีบ่า้น ภายใตก้ารดแูลของแพทยท์ีจ่่ายยาออนไลน์ จนแทง้สมบูรณ์  
หลงัแท้ง  คุมก าเนิดกึง่ถาวร (ฝังยาคุมก าเนิด ใส่ห่วงอนามยั) ทีส่ถานบรกิารใกลบ้า้น  

มากกว่า 
12 

หลงัรบัยา ใชย้าและดแูลการแทง้เองทีบ่า้น ภายใตก้ารดแูลของแพทยท์ีจ่่ายยาออนไลน์ หรอืที่
โรงพยาบาลหากมอีาการแทรกซอ้น จนแทง้สมบูรณ์ 
หลงัแท้ง  คุมก าเนิดกึง่ถาวรทีส่ถานบรกิารใกลบ้า้น  

 
การคุมก าเนิดกึง่ถาวร โรงพยาบาลสามารถเคลมเบกิได ้พรอ้มระบุในการเคลมว่า เป็นการเคลมเบกิ
บรกิารคุมก าเนิดหลงัยุตกิารตัง้ครรภ ์ในอตัราใสห่่วงอนามยั = 800 บาท ฝังยาคุมก าเนิด 2500 บาท 

2.4 สรปุแนวทางการดแูลผู้รบับริการในช่วงโควิด   

1) ใหก้ารปรกึษาผูไ้ดร้บัความรุนแรงทางเพศและทอ้งไม่พรอ้ม 
2) ประสานสถานบรกิารเครอืข่ายอาสา RSA ในการสง่ต่อ 
3) รบัทราบการยุตกิารตัง้ครรภ์ และช่วยตดิตามผลการใชย้าทีบ่า้น 
4) ตดิตามอาการขา้งเคยีง ภาวะแทรกซอ้น และการแทง้ทีส่มบูรณ์ 
5) เอือ้อ านวยใหเ้ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลหากเกดิภาวะแทรกซอ้น 
6) เอือ้อ านวยใหไ้ดร้บับรกิารคุมก าเนิดดว้ยวธิฝัีงยา ใสห่่วง ท าหมนั หรอืวธิกีารอื่นๆ ทีม่ี

ประสทิธภิาพ เพือ่ป้องกนัทอ้งไม่พรอ้ม 
7) ดแูลสุขภาพจติ อาการซมึเศรา้หลงัยุต ิความรุนแรงในครอบครวั หรอืปัญหาอื่นๆ 

หมายเหต ุ 

✓ มหีลายกรณีทีผู่ร้บับรกิารในเขตบรกิารของโรงพยาบาล โทรเขา้มารบับรกิารทีส่ายปรกึษาทอ้งไม่พรอ้ม 1663 
หรอืปรกึษาออนไลน์กบักลุ่มท าทาง เลฟิแครส์เตชัน่ หรอื เพจ rsathai เป็นตน้ โดยทาง 1663 และ หน่วย
บรกิารออนไลน์ จะมกีารประสานหน่วยบรกิารยุตกิารตัง้ครรภ ์และประสานมายงัศูนยพ์ึง่ได ้เพือ่ร่วมมอืในการ
ดแูลผูป้ระสบปัญหาทอ้งไม่พรอ้มต่อไป  
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3. แหล่งสืบค้นข้อมลูและบริการออนไลน์ท่ีเก่ียวข้อง 

เครือข่ายอาสา RSA มีบริการออนไลน์ ผ่านเวบ็ไซต์ www.rsathai.org ขอ้มลู องคค์วามรู ้และ
ขา่วสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้มขีอ้มลูแหล่งบรกิาร 

✓ ระบบปรึกษาออนไลน์ เขา้ใชง้านผ่านเวบ็ไซต ์โดย
รกัษาความลบัผูร้บับรกิาร เขา้ถงึขอ้มลูสถานบรกิารยุติ
การตัง้ครรภ ์ภาคเอกชนโดยตดิต่อเพือ่ขอเขา้รบับรกิาร
ไดด้ว้ยตนเองที ่https://abortion.rsathai.org 

✓ สถานบริการท่ีมีบริการปรึกษาท้องไม่พร้อม 
www.rsathai.org/ปรกึษาทอ้งไม่พรอ้ม  

✓ สถานบริการยุติการตัง้ครรภใ์นเครือข่าย RSA ท่ีสามารถบอกบริการสาธารณะได้ สว่น
ใหญ่เป็นภาคเอกชน ผูเ้ขา้รบับรกิารสามารถตดิต่อเพือ่ขอเขา้รบับรกิารไดด้ว้ยตนเอง ดสูถาน
บรกิารเหล่านี้ไดจ้ากเวบ็ไซต ์rsathai.org ที ่https://www.rsathai.org/networkservice 

✓ สถานบริการยุติการตัง้ครรภภ์าครฐัในเครือข่าย RSA มขีอ้มลูขอ้บ่งชี ้อายุครรภ์ทีร่บั และ
เงือ่นไขการเขา้รบับรกิาร รวมทัง้ผูต้ดิต่อและเบอรโ์ทรศพัท ์ซึง่ขอ้มลูเหล่านี้ไม่สามารถเปิดเผยต่อ
สาธารณะและตอ้งประสานก่อนเขา้รบับรกิาร โดยสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสถานบรกิารยุตกิาร
ตัง้ครรภเ์หล่านี้ไดจ้าก “ระบบสมาชกิ RSA 360” ดว้ยการลงทะเบยีนที ่
https://rsathai.org/member-register เพือ่ขอรบั ID และ Password ทางอเีมล เพือ่เขา้ถงึ
รายละเอยีดบรกิาร รวมทัง้ชื่อผูต้ดิต่อและโทรศพัท์ 

✓ สถานบริการท่ีมีบริการฝังยาและใส่ห่วง ทัง้ภาครฐัและเอกชน เขา้ถงึขอ้มลูไดท้ี ่  
https://www.rsathai.org/healthservice  

 

สรปุ บริการของเครือข่ายอาสา RSA ออนไลน์ ท่ีน่ี 
 

บริการออนไลน์ผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย rsathai 

Facebook Page Twitter Youtube Line@ 

    

https://facebook.com/rsathai.org 
 

https://twitter.com/RSATHAIORG 
 

https://www.youtube.com/RSATHAI 
 

https://lin.ee/enMEdip 

http://www.rsathai.org/
https://abortion.rsathai.org/
http://www.rsathai.org/ปรึกษาท้องไม่พร้อม
https://www.rsathai.org/networkservice
https://rsathai.org/member-register
https://www.rsathai.org/healthservice
https://facebook.com/rsathai.org
https://twitter.com/RSATHAIORG
https://www.youtube.com/RSATHAI
https://lin.ee/enMEdip
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4. องคค์วามรู้ แบบฟอรม์ ข้อบงัคบั ท่ีเก่ียวข้องกบัการยติุการตัง้ครรภ ์
รวมเอกสารองคค์วามรู ้แบบฟอรม์ ขอ้บงัคบั ทัง้หมด https://arsa.or.th/oscc-document 
 

 

ท่ี รายละเอียด URL   QR Code 

4.1 ขอ้มลูการปรกึษาแนะน าก่อนการยุติ
การตัง้ครรภ ์(ส าหรบัเจา้หน้าที)่ 

https://arsa.or.th/download/9/dw/77
7/rsathai_doc_001.pdf  

 

 

4.2 ใบยนิยอมเขา้รบับรกิารยุตกิาร
ตัง้ครรภ ์(ส าหรบัเจา้หน้าที)่ 

https://arsa.or.th/download/9/dw/77
4/rsathai_doc_002.pdf  

 

4.3 การปฏบิตัติวัหลงัไดร้บัการดดูโพรง
มดลูกดว้ยสุญญากาศ  
(เอกสารทีแ่พทยใ์ชแ้นะน าผูร้บับรกิาร
ทียุ่ตกิารตัง้ครรภด์ว้ยวธิกีารนี้) 

https://arsa.or.th/download/9/dw/77
3/rsathai_doc_003.pdf  

 

4.4 ค าแนะน าในการใชย้ายุตกิารตัง้ครรภ์
ทีบ่า้น 
(เอกสารทีแ่พทยใ์ชแ้นะน าผูร้บับรกิาร
ทียุ่ตกิารตัง้ครรภด์ว้ยวธิกีารนี้) 

https://arsa.or.th/download/9/dw/76
9/rsathai_doc_004.pdf  

 

4.5 กฎหมายอาญาว่าดว้ยการท าแทง้
ฉบบัใหม่ พ.ศ. 2564 
(ส าหรบัเจา้หน้าที)่ 

https://arsa.or.th/download/9/dw/76
8/rsathai_doc_005.pdf  

 

4.6 ขอ้บงัคบัแพทยสภา หลกัเกณฑ์
เกีย่วกบัการยุตกิารตัง้ครรภ์ทาง
การแพทย ์
(ส าหรบัเจา้หน้าที)่ 

https://arsa.or.th/download/9/dw/77
1/rsathai_doc_006.pdf  
 

 

4.7 การบนัทกึขอ้มลูในระบบ e-claim 
สปสช. กรณยีุตกิารตัง้ครรภ์ และ
คุมก าเนิดหลงัยุตกิารตัง้ครรภ์ 
 (ส าหรบัเจา้หน้าที)่ 

https://arsa.or.th/download/9/dw/83
9/e-claim_abortionab001-3.pdf  

 

 

  

https://arsa.or.th/oscc-document
https://arsa.or.th/download/9/dw/777/rsathai_doc_001.pdf
https://arsa.or.th/download/9/dw/777/rsathai_doc_001.pdf
https://arsa.or.th/download/9/dw/774/rsathai_doc_002.pdf
https://arsa.or.th/download/9/dw/774/rsathai_doc_002.pdf
https://arsa.or.th/download/9/dw/773/rsathai_doc_003.pdf
https://arsa.or.th/download/9/dw/773/rsathai_doc_003.pdf
https://arsa.or.th/download/9/dw/769/rsathai_doc_004.pdf
https://arsa.or.th/download/9/dw/769/rsathai_doc_004.pdf
https://arsa.or.th/download/9/dw/768/rsathai_doc_005.pdf
https://arsa.or.th/download/9/dw/768/rsathai_doc_005.pdf
https://arsa.or.th/download/9/dw/771/rsathai_doc_006.pdf
https://arsa.or.th/download/9/dw/771/rsathai_doc_006.pdf
https://arsa.or.th/download/9/dw/839/e-claim_abortionab001-3.pdf
https://arsa.or.th/download/9/dw/839/e-claim_abortionab001-3.pdf
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5. แนะน าเครือข่ายอาสา RSA และ สมาคมพฒันาเครือข่ายอาสา RSA 

 
 
 

เครือข่ายอาสา RSA ดาวน์โหลดไดท้ี ่ 
https://arsa.or.th/download/9/dw/776/brochure-
rsathai.pdf  

สมาคมพฒันาเครือขา่ยอาสา RSA (Association for 
RSA Development: ARSA) มเีป้าหมายเพื่อส่งเสรมิและ
พฒันาการด าเนินงานของเครอืขา่ยอาสา RSA ส านักงาน
สาขาของสมาคมตัง้อยู่ภายในทีท่ าการของส านักอนามยัการ
เจรญิพนัธุ ์กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข สมาคมฯ คณะ
ผูบ้รหิารของสมาคมฯ เป็นสมาชกิเครอืขา่ยอาสา RSA ใน
ระดบัผูป้ระสานงานกลางและภมูภิาค  

 

 

วตัถปุระสงคข์องสมาคม 
1) สนับสนุนการด าเนินงานหรอืกจิกรรมของเครอืขา่ยอาสา RSA  
2) สรา้งความเขา้ใจและทศันคตทิีด่แีก่สงัคมทุกภาคส่วนต่อทางเลอืกเมื่อตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม การคุมก าเนิด และการ

ยุตกิารตัง้ครรภท์ีป่ลอดภยั 
3) ใหค้ าปรกึษา อบรมและเผยแพรค่วามรู ้นโยบาย แนวปฏบิตั ิการดแูลรกัษาแก่สมาชกิ บุคลากรและสงัคม 
4) สนับสนุนส่งเสรมิการศกึษาวจิยั การพฒันาวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง 
5) พฒันาความร่วมมอืกบัภาคเีครอืขา่ยต่าง ๆ ทัง้ในประเทศ ระหว่างประเทศ และนานาชาต ิ
6) สนับสนุนนโยบายภาครฐัตามนโยบายและยุทธศาสตร์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
7) ด าเนินการ หรอืร่วมมอืกบัองคก์รการกุศล หรอืองคก์ารสาธารณประโยชน์อื่นๆ  

ติดตามงานของสมาคมพฒันาอาสา RSA ไดท้ี ่https://arsa.or.th/ 

https://arsa.or.th/download/9/dw/776/brochure-rsathai.pdf
https://arsa.or.th/download/9/dw/776/brochure-rsathai.pdf
https://arsa.or.th/

