ลำดับ
สถำนที่
1. สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศ
ไทยฯ (สวท) คลินิก สวท เวชกรรม
บางเขน
8 ซอยวิภาวดี 44 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10400

โทรศัพท์
0-2941-2320 ต่อ
181, 182, 183

โทรสำร
0-2561-5130

2.

คลินิกเวชกรรม สวท รังสิต
520/8, 40 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 8 อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี

0-2567-4759

0-2567-4760

3.

คลินิก สวท เวชกรรม ดินแดง
2/11-13 อาคารพาณิชย์ 1
ถ.ประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กทม.
10400

0-2245-7382-5

0-245-1888

4.

คลินิก สวท เวชกรรม ปิ่ นเกล้ า
3/20-21 ถ.อรุณอมริ นทร์
แขวงอรุณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย
กทม. 10700

0-2433-3503

5.

คลินิก สวท เวชกรรม ขอนแก่น
752-754 ถ.ศรี จนั ทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
34000

0-4322-3627

บริกำรที่ให้ และเงื่อนไขกำรรับบริกำร
1. อนามัยการเจริ ญพันธุ์และวางแผน
ครอบครัว
2. ตรวจมะเร็ งปากมดลูก
3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี
4. สุขภาพทางเพศวัยรุ่น
5. ป้องกันหลังร่วมเพศ
6. ปั ญหาประจาเดือนไม่ปกติ
1. อนามัยการเจริ ญพันธุ์และวางแผน
ครอบครัว
2. ตรวจมะเร็ งปากมดลูก
3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี
4. สุขภาพทางเพศวัยรุ่น
5. ป้องกันหลังร่วมเพศ
6. ปั ญหาประจาเดือนไม่ปกติ
1. อนามัยการเจริ ญพันธุ์และวางแผน
ครอบครัว
2. ตรวจมะเร็ งปากมดลูก
3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี
4. สุขภาพทางเพศวัยรุ่น
5. ป้องกันหลังร่วมเพศ
6. ปั ญหาประจาเดือนไม่ปกติ
1. อนามัยการเจริ ญพันธุ์และวางแผน
ครอบครัว
2. ตรวจมะเร็ งปากมดลูก
3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี
4. สุขภาพทางเพศวัยรุ่น
5. ป้องกันหลังร่วมเพศ
6. ปั ญหาประจาเดือนไม่ปกติ
1. อนามัยการเจริ ญพันธุ์และวางแผน
ครอบครัว
2. ตรวจมะเร็ งปากมดลูก
3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี
4. สุขภาพทางเพศวัยรุ่น
5. ป้องกันหลังร่วมเพศ
6. ปั ญหาประจาเดือนไม่ปกติ

ลำดับ
สถำนที่
6. คลินิก สวท เวชกรรม อุบลราชธานี
154-56 ถ.ศรี ณรงค์ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

โทรศัพท์
0-4524-3380

7.

คลินิก สวท เวชกรรม เชียงใหม่
200/3 ถ.บารุงราษฎร์ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 5000

0-5324-9406

8.

คลินิก สวท เวชกรรม เชียงราย
810/1-3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

0-5371-3090

9.

คลินิก สวท เวชกรรม ภูเก็ต
อาคาร หสม. เซ็นทรัลแมนชัน่ ห้ องเลขที่
14/1 ถ.วิชิตสงคราม ต.วิชิต อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000

0-7623-5348

10.

คลินิก สวท เวชกรรม หาดใหญ่
240-242 ถ.นิพทั ธ์อทุ ิศ 3 อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

0-7424-6343

โทรสำร

บริกำรที่ให้ และเงื่อนไขกำรรับบริกำร
1. อนามัยการเจริ ญพันธุ์และวางแผน
ครอบครัว
2. ตรวจมะเร็ งปากมดลูก
3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี
4. สุขภาพทางเพศวัยรุ่น
5. ป้องกันหลังร่วมเพศ
6. ปั ญหาประจาเดือนไม่ปกติ
1. อนามัยการเจริ ญพันธุ์และวางแผน
ครอบครัว
2. ตรวจมะเร็ งปากมดลูก
3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี
4. สุขภาพทางเพศวัยรุ่น
5. ป้องกันหลังร่วมเพศ
6. ปั ญหาประจาเดือนไม่ปกติ
1. อนามัยการเจริ ญพันธุ์และวางแผน
ครอบครัว
2. ตรวจมะเร็ งปากมดลูก
3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี
4. สุขภาพทางเพศวัยรุ่น
5. ป้องกันหลังร่วมเพศ
6. ปั ญหาประจาเดือนไม่ปกติ
1. อนามัยการเจริ ญพันธุ์และวางแผน
ครอบครัว
2. ตรวจมะเร็ งปากมดลูก
3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี
4. สุขภาพทางเพศวัยรุ่น
5. ป้องกันหลังร่วมเพศ
6. ปั ญหาประจาเดือนไม่ปกติ
1. อนามัยการเจริ ญพันธุ์และวางแผน
ครอบครัว
2. ตรวจมะเร็ งปากมดลูก
3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี
4. สุขภาพทางเพศวัยรุ่น
5. ป้องกันหลังร่วมเพศ
6. ปั ญหาประจาเดือนไม่ปกติ

ลำดับ
สถำนที่
11. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
(PDA) กรุงเทพฯ
6 สุขมุ วิท 12 กทม. 10110
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณประวีณ พยับวิภาพงศ์
urb@pda.or.th

โทรศัพท์
0-2229-4611-28

โทรสำร
0-2229-4632

บริกำรที่ให้ และเงื่อนไขกำรรับบริกำร
1. ให้ คาปรึกษาเรื่ องการมีประจาเดือนไม่
ปกติและการตังครรภ์
้
2. ปรึกษาวางแผนครอบครัว
3. ความรู้เรื่ องสุขภาพทางเพศ

12.

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
สาขานครราชสีมา
86/1 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
pdankr@thaimail.com

0-4425-8100-1

0-4426-2816

1. ให้ คาปรึกษาเรื่ องการมีประจาเดือนไม่
ปกติและการตังครรภ์
้
2. ปรึกษาวางแผนครอบครัว
3. ความรู้เรื่ องสุขภาพทางเพศ

13.

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
สาขาพิษณุโลก
405 หมู่ 5 ซอยราษฎร์ ศรัทธาทา ต.หัวรอ
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Pdaspsl44@hotmail.com

0-5523-0973-4

0-5523-0975

1. ปรึกษาวางแผนครอบครัว
2. ความรู้เรื่ องสุขภาพทางเพศ

14.

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
สาขาเชียงใหม่
167 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

0-5327-7805-6

0-5371-4185

1. ให้ คาปรึกษาเรื่ องการมีประจาเดือนไม่
ปกติและการตังครรภ์
้
2. ปรึกษาวางแผนครอบครัว
3. ความรู้เรื่ องสุขภาพทางเพศ

15.

บ้ านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริ ม
สถานภาพสตรี ฯ
501/1 ถ.เดชะตุงคุ 1 แขวงสีกนั
เขตดอนเมือง กทม. 10210
www.apsw-thailand.com
admineh@hotmail.com
บุคคลที่ติดต่อได้
คุณกรวิณท์ วรสุข

0-2929-2222

0-2566-2707

1. การให้ คาปรึกษาท้ องไม่พร้ อม
2. บ้ านพักรอคลอด
3. บ้ านพักหลังคลอด
4. บ้ านฝากเด็กเลี ้ยงชัว่ คราวระหว่างรอ
ความพร้ อม
5. สถานเลี ้ยงเด็ก (ชัว่ คราว)
6. ความรู้เรื่ องสุขภาพทางเพศ

ลำดับ
สถำนที่
16. สหทัยมูลนิธิ
800/33 ซ.สุขมุ วิท 71
ถ.สุขมุ วิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10100
www.sahathai.org

โทรศัพท์
0-2381-8834-6
0-2381-1318

โทรสำร
0-2381-8837

บริกำรที่ให้ และเงื่อนไขกำรรับบริกำร
1. ให้ คาปรึกษาและให้ ความช่วยเหลือ
ผู้หญิงที่ตงครรภ์
ั้
ไม่พร้ อม
2. ประสานจัดหาที่พกั ก่อนหรื อหลัง
คลอด
3. ฟื น้ ฟูสภาพครอบครัวเพื่อสนับสนุน
การเลี ้ยงดูเด็ก โดยการให้ คาปรึกษาและ
บริ การอื่นๆ ที่จาเป็ น เช่น นมผง
4. บริ การฝากเลี ้ยงชัว่ คราว
5. บริ การจัดหาครอบครัวทดแทนให้ กบั
เด็ก

0-2759-1238
08-6600-5307

0-2759-1201

1. บ้ านพักรอคลอด
2. บ้ านพักหลังคลอด
3. ส่งต่อไปที่บ้านพักเด็กชัว่ คราวเพื่อรอ
ความพร้ อม
4. สถานที่ให้ คาปรึกษากับการมี
ประจาเดือนไม่ปกติและการตังครรภ์
้
/รับ
ปรึกษาวางแผนครอบครัว
5. ความรู้เรื่ องสุขภาพทางเพศ

0-2642-8716

1. ให้ ที่พกั พิงอาหาร
2. ให้ การดูแลด้ านสุขภาพอนามัยทังก่
้ อน
คลอดและหลังคลอด
3. ให้ กาลังใจสร้ างความเชื่อมัน่ ในตนเอง

บุคคลที่สามารถติดต่อได้
นักสังคมสงเคราะห์

17.

บ้ านพระคุณ
15/423-425 หมู่ 10
ต.สาโรงเหนือ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณชนรัตน์ อ้ อยหวาน

18.

บ้ านสุขฤทัย
คณะภคินีศรี ชมุ พาบาล
4128/1 ซ.โบสถ์แม่พระฟาติมา
ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400

บุคคลที่สามารถติดต่อได้
ซิสเตอร์ สายสุดา ชาวปากน ้า

0-2642-8949
0-642-9330

ลำดับ
สถานที่
19. สหทัยมูลนิธิ
800/33 ซ.สุขมุ วิท 71
ถ.สุขมุ วิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10100
www.sahathai.org

โทรศัพท์
0-2323-9553
0-2323-1429

โทรสาร
0-2323-0641

บริ การที่ให้ และเงื่อนไขการรับบริ การ
1. ให้ คาปรึกษาและให้ ความช่วยเหลือ
ผู้หญิงที่ตงครรภ์
ั้
ไม่พร้ อม
2. ประสานจัดหาที่พกั ก่อนหรื อหลัง
คลอด
3. ฟื น้ ฟูสภาพครอบครัวเพื่อสนับสนุน
การเลี ้ยงดูเด็ก โดยการให้ คาปรึกษาและ
บริ การอื่นๆ ที่จาเป็ น เช่น นมผง
4. บริ การฝากเลี ้ยงชัว่ คราว
5. บริ การจัดหาครอบครัวทดแทนให้ กบั
เด็ก

0-2513-1001

0-2513-1929

1. บ้ านพักรอคลอด
2. บ้ านพักหลังคลอด
3. ส่งต่อไปที่บ้านพักเด็กชัว่ คราวเพื่อรอ
ความพร้ อม
4. สถานที่ให้ คาปรึกษากับการมี
ประจาเดือนไม่ปกติและการตังครรภ์
้
/รับ
ปรึกษาวางแผนครอบครัว
5. ความรู้เรื่ องสุขภาพทางเพศ

0-2434-6774

1. ให้ ที่พกั พิงอาหาร
2. ให้ การดูแลด้ านสุขภาพอนามัยทังก่
้ อน
คลอดและหลังคลอด
3. ให้ กาลังใจสร้ างความเชื่อมัน่ ในตนเอง

บุคคลที่สามารถติดต่อได้
นักสังคมสงเคราะห์

20.

บ้ านพระคุณ
15/423-425 หมู่ 10
ต.สาโรงเหนือ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณชนรัตน์ อ้ อยหวาน

21.

บ้ านสุขฤทัย
คณะภคินีศรี ชมุ พาบาล
4128/1 ซ.โบสถ์แม่พระฟาติมา
ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. 10400

บุคคลที่สามารถติดต่อได้
ซิสเตอร์ สายสุดา ชาวปากน ้า

0-2433-5149
0*-2435-1246

ลำดับ
สถานที่
22. หมูบ่ ้ านเด็กโสสะ
383 หมู่ 2 ถ.สุขมุ วิท
ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์
0-2712-4562-3

โทรสาร

บริ การที่ให้ และเงื่อนไขการรับบริ การ
1. สถานรับเลี ้ยงเด็กครอบครัวทดแทน
ดูแลในระยะยาว
2. รับอุปการะเด็กบุญธรรมไม่สง่ หรื อคืน
เด็กให้ หน่วย
3. ญาติหรื อพ่อแม่ทมี่ ีชีวิตอยูต่ ้ องไม่มา
ยุง่ เกี่ยวกับการดูแลเด็กและไม่มาพบเด็ก
จนเกิดปั ญหา หรื อเด็กเกิดความ
เดือดร้ อน

0-2414-1196

0-2412-9833

ให้ ความช่วยเหลือด้ านกฎหมายและ
สังคมสงเคราะห์เฉพาะราย แก่ผ้ หู ญิงที่
ตกอยูใ่ นสภาวะ

บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณประธาน อัครอนุมานนท์
คุณวิไลลักษณ์ อัคโกศล
23.

มูลนิธิเพื่อนหญิง
386/61-62 ซ.รัชดาภิเษก 42
ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กทม. 10900

1. วิกฤตความรุนแรงในครอบครัว
2. ถูกคุกคามทางเพศ
3. ถูกบังคับล่อลวงให้ ค้าประเวณี
4. ตังครรภ์
้
ไม่พงึ ประสงค์
5. ถูกเลิกจ้ างงานโดยไม่รับความเป็ น
ธรรม
6. ถูกเลือกปฏิบตั จิ ากภาวะความเป็ น
หญิง
7. ให้ บริ การข้ อมูลเกี่ยวกับประเด็น
ผู้หญิง

บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณพัชรี จุลหิรัญ
คุณสิจินดา ข้ องม่วง

24.

มูลนิธิผ้ หู ญิง
295 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 62
เขตบางพลัด กทม. 10700

บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณอุษา เลิศศรี สนั ทัด

0-2954-2346-7

0-2954-2348

1. ให้ คาปรึกษาแก่ผ้ หู ญิงที่ประสบ
ปั ญหาความรุนแรงรูปแบบต่างๆ รวมถึง
ปั ญหาท้ องไม่พร้ อม
2. รณรงค์ผลักดันให้ มีนโยบายและ
มาตรการที่เหมาะสมรวมถึงการจัด
สวัสดิการสาหรับผู้หญิงในภาวะ
ยากลาบากรวมถึงปั ญหาท้ องไม่พร้ อม
3. พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อ
เสริ มพลังสาหรับผู้หญิงกลุม่ ต่างๆ

ลำดับ
สถานที่
25. องค์การเฟรนด์อินเดตอร์ เนชัน่ แนลแห่ง
ประเทศไทย
72/38 ซ.สุขมุ วิท 40 แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์
0-2712-4562-3

โทรสาร

บริ การที่ให้ และเงื่อนไขการรับบริ การ
1. การรณรงค์ด้านสุขภาพและการ
ป้องกันปั ญหาสุขภาพในชุมชน
2. การเผยแพร่สอื่ ที่เป็ นประโยชน์ในการ
ดูแลรักษาสุขภาพและการรณรงค์การ
ป้องกันปั ญหา สุขภาพต่างๆ วางแผน
ครอบครัว

0-2412-1196

0-2412-9833

1. การให้ คาปรึกษากรณีเด็กอายุต่ากว่า
18 ปี ที่ตงครรภ์
ั้
ไม่พร้ อมที่เกิดเหตุมาจาก
ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรื อถูกแสวงหา
ประโยชน์
2. พิจารณาทางเลือกและส่งต่อบริ การ
ในกรณีจาเป็ นยุติการตังครรภ์
้
ภายใต้
กรอบกฏหมาย
3. พิจารณาทางเลือกและส่งต่อบริ การ
ภายใต้ การประเมินของทีมสหวิชาชีพ

มูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว
0-2954-2346-7
192 ซอย 8 ถ.เทศบาลนิมติ เหนือ ประชา
นิเวศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.
10900
www.thaisingleparent.com

0-2954-2348

1. การให้ คาปรึกษาท้ องไม่พร้ อม แบบ
ตัวต่อตัว/ทางโทรศัพท์/อีเมล์
2 การให้ คาปรึกษาเรื่ องครอบครัว
ความสัมพันธ์ในครอบครัว การหย่าร้ าง
3. การจัดกิจกรรมครอบครัวเลี ้ยงเดีย่ ว
และครอบครัวทัว่ ไป เพื่อแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้วิธีการดูแลเด็ก และวิธีสร้ าง
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณพรทิพย์ บุญสุข

26.

มูลนิธิศนู ย์พิทกั ษ์ สทิ ธิเด็ก
979 ซ.จรญสนิทวงศ์ 12 แขวงท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600

บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม

27.

บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณฐาณิชชา ลิ ้มพาณิช
thanichare@familynetwork.or.th

ลำดับ
สถำนที่
28. ศูนย์พิทกั ษ์ สทิ ธิเด็กและสตรี วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ กทม.และวชิรพยาบาล
681 ถ.สามเสน เขตดุสติ กทม. 10300

29.

30.

บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณสิริพร เขียนประเสริ ฐ
banana_dome@yahoo.com
กลุม่ งานสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลตารวจ
492/1 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กทม. 10330

ศูนย์นเรนทรพึง่ ได้
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
71 ถ.จักกะพาก ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์
0-2247-4517

โทรสำร
0-2241-4517

0-2253-0121
0-2652-5317
0-2207-6187
0-2207-6188

0-2388-0525
1669

0-2173-8347

0-2425-09407

0-2425-9767

บริกำรที่ให้ และเงื่อนไขกำรรับบริกำร
1. การให้ คาปรึกษาท้ องไม่พร้ อมแบบตัว
ต่อตัว/ทางโทรศัพท์
2. สถานที่ให้ คาปรึกษากับการมี
ประจาเดือนไม่ปกติและตังครรภ์
้
รับ
ปรึกษาวางแผนครอบครัว
3. ความรู้เรื่ องสุขภาพทางเพศ
1. การให้ คาปรึกษาท้ องไม่พร้ อมแบบตัว
ต่อตัว/ทางโทรศัพท์
2. ให้ คาปรึกษาเรื่ องการมีประจาเดือน
ไม่ปกติ การตังครรภ์
้
/รับปรึกษาวางแผน
ครอบครัว
3. ส่งต่อเพื่อให้ ได้ รับบริ การที่เหมาะสม
1. ให้ บริ การช่วยเหลือเด็กและสตรี ที่ถกู
กระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัว
2. ให้ คาปรึกษากรณีท้องไม่พร้ อม
3. ส่งต่อเพื่อรับบริ การทีเ่ หมาะสม

บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณมยุรี เหมือนเดช
คุณนุชนารถ เทพอุดมพร
31.

ศูนย์พงึ่ ได้ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์
สวาทยายนนท์
172 หมู่ 3 ต.ปากคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
10290

คลินิกเลิฟแคร์ เปิ ดให้ บริ การ
จันทร์ พุธ ศุกร์
เวลา 8.30-16.30 น.
อังคาร พฤหัสบดี
เวลา 8.30-20.00 น.

บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณรุ่งอรุณ เหลืองพิพฒ
ั น์กลุ
คลินิกเครื อข่ายเลิฟแคร์
ติดต่อที่ คลินิกชัน้ 2

1. ให้ บริ การช่วยเหลือเด็กและสตรี ที่ถกู
กระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัว
2. ให้ คาปรึกษากรณีท้องไม่พร้ อม
3. ส่งต่อเพื่อรับบริ การทีเ่ หมาะสม

0-2425-9841ต่อ
1206

ลำดับ
สถานที่
32. ศูนย์พงึ่ ได้ โรงพยาบาลบางพลี
88/1 หมู่ 8 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540

คลินิกเครื อข่ายเลิฟแคร์
ติดต่อที่ คลินิกสุขภาพ
ชัน1
้ อาคารสมโภชรัตนโกสินทร์

33.

ศูนย์พงึ่ ได้ โรงพยาบาลบางบ่อ
89 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์
ต.บางเพรี ยง อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560

คลินิกเครื อข่ายเลิฟแคร์
ติดต่อที่ คลินิกให้ คาปรึกษาห้ อง 14

34.

ศูนย์พงึ่ ได้ โรงพยาบาลบางจาก
35/3 หมู่ 8 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์
0-2312-2990 ต่อ
1309

0-2338-1133
0-2338-1055-6 ต่อ
315

1. ให้ บริ การช่วยเหลือเด็กและสตรี ที่ถกู
กระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัว
2. ให้ คาปรึกษากรณีท้องไม่พร้ อม
3. ส่งต่อเพื่อรับบริ การทีเ่ หมาะสม
คลินิกเลิฟแคร์ เปิ ดให้ บริ การ
จันทร์ พุธ 16.00-20-00 น.
ยกเว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์

08-9044-0258

0-2464-3002 ต่อ
0186

บริ การที่ให้ และเงื่อนไขการรับบริ การ
1. ให้ บริ การช่วยเหลือเด็กและสตรี ที่ถกู
กระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัว
2. ให้ คาปรึกษากรณีท้องไม่พร้ อม
3. ส่งต่อเพื่อรับบริ การทีเ่ หมาะสม
คลินิกเลิฟแคร์ เปิ ดให้ บริ การ
จันทร์ พุธ 16.00-20-00 น.
ยกเว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์

08-4917-5012

บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณสุพาพิชณ์ วาตุบตุ ร
คลินิกเครื อข่ายเลิฟแคร์
ติดต่อที่ คลินิกสุขภาพ

โทรสาร
0-2312-2992 ต่อ
1205

0-2464-3971

1. ให้ บริ การช่วยเหลือเด็กและสตรี ที่ถกู
กระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัว
2. ให้ คาปรึกษากรณีท้องไม่พร้ อม
3. ส่งต่อเพื่อรับบริ การทีเ่ หมาะสม
คลินิกเลิฟแคร์ เปิ ดให้ บริ การ
จันทร์ พุธ 16.00-20-00 น.
ยกเว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์

0-2464-3003 ต่อ
119

ลำดับ
สถานที่
35. คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียติ
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์
0-2926-9933-5
0-2926-9992

บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณขนิษฐา บูรณพันศักดิ์ตรี รมณ์
nongswtu@hotmail.com
เรื อตรี หญิงกาญจนา สมบัติศิรินนั ท์

36.

ศูนย์พงึ่ ได้ โรงพยาบาลปทุมธานี
7 ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก้ ว
ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
12000

บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณวรภัทร แสงแก้ ว
คุณกฤษณา ปั นมิตร
saengkeao_oscc@hotmail.com

0-2598-8719

โทรสาร

บริ การที่ให้ และเงื่อนไขการรับบริ การ
1. ให้ บริ การช่วยเหลือเด็กและสตรี ที่ถกู
กระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัวโดย
ทีมสหวิชาชีพ
2. ให้ คาปรึกษาท้ องไม่พร้ อมแบบตัวต่อ
ตัว/ทางอีเมล์/ทางโทรศัพท์
3. ให้ คาปรึกษากับการมีประจาเดือนไม่
ปกติและการตังครรภ์
้
/รับปรึกษาวางแผน
ครอบครัว
4. ความรู้เรื่ องสุขภาพทางเพศ

1. บริ การคาปรึกษาแนะนาด้ าน
ครอบครัว สวัสดิการ สังคมสุขภาพและ
การแพทย์แบบตัวต่อตัวทางโทรศัพท์
2. การส่งต่อประสานงานให้ หน่วยงาน
ช่วยเหลือต่างๆที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและ
เอกชน
3. ให้ คาปรึกษาสาหรับผู้ที่มีปัญหา
ตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม
4. ให้ คาปรึกษาเรื่ องความรุนแรงใน
ครอบครัว ปั ญหาความสัมพันธ์ของคู่
สมรส
5. ให้ บริ การช่วยเหลือเด็กและสตรี ถกู
กระทาด้ วความรุนแรงในครอบครัว
เงื่อนไขสาคัญ
การให้ การปรึกษาเฉพาะในเวลาราชการ
ยกเว้ นกรณีอบุ ตั เิ หตุฉกุ เฉิน หรื อมีความ
บาดเจ็บรุนแรงร่วมด้ วย สามารถโทร
1669 ตลอด 24 ชัว่ โมง

ลำดับ
สถำนที่
37. ศูนย์พงึ่ ได้ โรงพยาบาล
พระนครศรี อยุธยา
46/1 หมู่ 4 ถ.อูท่ อง ต.ประตูชยั
อ.พระนครศรี อยุธยา
จ.พระนครศรี อยุธยา 13000

โทรศัพท์
0-3532-2555
0-3524-2182 ต่อ
2138

โทรสำร
0-3524-2182

บริกำรที่ให้ และเงื่อนไขกำรรับบริกำร
1. ให้ บริ การช่วยเหลือเด็กและสตรี ที่ถกู
กระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัว
2. ให้ คาปรึกษากรณีท้องไม่พร้ อม
3. ส่งต่อเพื่อรับบริ การทีเ่ หมาะสม

บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณมณีทิพย์ วีระรัตนมณี (ศูนย์พงึ่ ได้ )

38.

โรงพยาบาลขอนแก่น
54 ถ.ศรี จนั ทร์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000

0-4333-6789 ต่อ
1258

0-4333-6789

1. ให้ บริ การช่วยเหลือเด็กและสตรี ที่ถกู
กระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัว
2. ให้ คาปรึกษากรณีท้องไม่พร้ อม
3. ส่งต่อเพื่อรับบริ การทีเ่ หมาะสม

39.

ศูนย์พงึ่ ได้ โรงพยาบาลศรี สะเกษ
859 ถ.กสิกรรม ต.เมืองใต้ อ.เมือง
จ.ศรี สะเกษ 33000

0-4561-1503 ต่อ
141, 445

0-4561-2502

1. ให้ บริ การช่วยเหลือเด็กและสตรี ที่ถกู
กระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัว
2. ให้ คาปรึกษากรณีท้องไม่พร้ อม
3. ส่งต่อเพื่อรับบริ การทีเ่ หมาะสม

บุคคลที่สามารถติดต่อได้
คุณสุทธาพร ขุขนั ธิน
คลินิกเครื อข่ายเลิฟแคร์
งานควบคุมโรค
กลุม่ งานเวชกรรมสังคม

คลินิกเลิฟแคร์ เปิ ดให้ บริ การ
จันทร์ พุธ ศุกร์ 8.30-16.00 น.
อังคาร พฤหัสบดี 8.30-20.00 น.
0-4561-1503
ต่อ 395
08-1265-9787
08-6870-3513

ลำดับ
สถำนที่
40. มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพ
ผู้หญิง
12/22 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
teentalkaboutsex.thaihealth.or.th

41.

โครงการก้ าวย่างอย่างเข้ าใจ teenpath
องค์การแพธ
www.teenpath.net

โทรศัพท์
0-2591-1224-5

โทรสำร

บริกำรที่ให้ และเงื่อนไขกำรรับบริกำร
1. ขับเคลือ่ นนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับ
สิทธิอนามัยเจริ ญพันธุ์ เช่น แผนงานสุข
ภาวะทางเพศ
โครงการทางเลือกสาหรับผู้หญิงที่ไม่
พร้ อม ฯลฯ
2. สร้ างความรู้ความเข้ าใจเรื่ องเพศให้
เยาวชน มีชดุ ทดสอบความเข้ าใจและ
กระดานถาม-ตอบ

1. ความรู้เรื่ องเพศศึกษาคูม่ ือวัยทีน
บทความเชิงวิชาการ สาระจากการ
ประชุมต่างๆ
2. สือ่ สิง่ พิมพ์ เกมส์ วีดิทศั น์ หนังสัน้
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้ องกับเพศและท้ องไม่พร้ อม
สามารถดาวน์โหลดได้
3. หลักสูตรเพศศึกษาในโรงเรียนระดับ
ต่างๆ ดาวน์โหลดได้ และรายนาม
โรงเรี ยนในเครื อข่าว
4. เว็บบอร์ ดตอบปั ญหาสุขภาพสาหรับ
วัยรุ่น ครูผ้ สู อน และผู้ปกครอง

เงื่อนไขสาคัญ
ไม่รับตอบปั ญหาทางโทรศัพท์หรื อ
จดหมาย

ลำดับ
สถำนที่
42. โครงการเลิฟแคร์
กล้ ารัก กล้ าเช็ก
องค์การแพธ
www.lovecarestation.com

โทรศัพท์
08-5340-0043

โทรสำร

บริกำรที่ให้ และเงื่อนไขกำรรับบริกำร
1. ตอบปั ญหาสุขภาพทางเพศออนไลน์
2. คัดกรองและส่งต่อไปรับบริการยัง
สถานบริ การสุขภาพในเครื อข่าย (ดู
รายนามในเว็บไซด์ หรื อสอบถามได้ ที่
call center) โดยมีบริ การดังต่อไปนี ้
ตรวจและรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
ตรวจหาเชื ้อเอชไอวี และซิฟิลสิ
ปรึกษาเรื่ องวางแผนครอบครัว คุมกาเนิด
และให้ บริ การยาคุม ตามสิทธิประกัน
สุขภาพและประกันสังคม
เงื่อนไขสาคัญ
ต้ องโทรนัดวันเพื่อขอรับบริ การล่วงหน้ า

43.

โครงการเลดี ้เช็ค
องค์การแพธ
www.ladycheck.net

08-4900-0949

สถานบริ การสุขภาพเครื อข่าย (ดู
รายนามสถานบริ การเครื อข่ายในเวปไซต์
หรื อสอบถามได้ ที่ callcenter) มีบริ การ
ดังต่อไปนี ้
1. ตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก
2. บริ การหน่วยเคลือ่ นที่คดั กรองมะเร็ง
ปากมดลูกในชุมชน โรงงานในกรณีมี
ผู้รับบริ การเกิน 30 คน
3. บริ การส่งผลการตรวจทางไปรษณีย์
ในกรณีที่พบความผิดปกติ จะโทรแจ้ ง
เพื่อส่งต่อไปรับบริ การตามสิทธิประกัน
สุขภาพต่อไป

ลำดับ
สถำนที่
44. โครงการให้ คาปรึกษาด้ านสุขภาพแก่
สตรี และมารดาวัยรุ่นทางโทรศัพท์ โดย
คณะจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาการพยาบาล
สูติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอก
น้ อย กทม. 10700
www.ns.mahidol.ac.th
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
อ.ฤดี ปุงบางกะดี่
Prudee01@hotmail.com

โทรศัพท์
0-2419-7866-80
ต่อ 1801-1802

08-1554-9868

โทรสำร
0-2412-8415

บริกำรที่ให้ และเงื่อนไขกำรรับบริกำร
1 ให้ คาปรึกษาเรื่ องการมีประจาเดือนไม่
ปกติ การตังครรภ์
้
และการคลอด
2. ให้ คาปรึกษาเรื่ องการวางแผน
ครอบครัว
3. ให้ ความรู้เรื่ องการดูแลสุขภาพทาง
เพศ
4. ให้ ความรู้เรื่ องโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
5. เว็บบอร์ ดนานาสาระ เรื่ องสุขภาพทาง
เพศ และตอบปั ญหาสุขภาพทางเพศ

