
 
 
 
 
 

 
 
 

รายงานสรุปผลการประชุมหารือคร้ังที่ 3 
การขับเคลือ่นเพื่อสนบัสนุนทางเลือกของผูหญิงท่ีทองไมพรอม 

 
 
 
 
วันศุกรที่ 13 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.30-16.00 น.  
หองประชุมบุญเกื้อกิ่งแกว  อาคารนรินทรกรุณา 
สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี ทุงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

 
 
  จัดโดย  องคการแพธ (PATH) รวมกับ    
     มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.)  
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กําหนดการการประชมุหารือ ครั้งที่ 3 
เรื่อง “การขบัเคลื่อนเพื่อสนบัสนนุทางเลือกของผูหญิงท่ีทองเมื่อไมพรอม”  

วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.30 - 16.00 น. 
หองประชมุบญุเกื้อก่ิงแกว อาคารนรินทรกรุณา สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ กรุงเทพมหานคร 
 
ภาคเชา 

09.30 – 09.45 น. ชี้แจงและแนะนําตัว 
09.45 – 10.00 น. สรุปสาระสําคญัของการประชุมหารือครั้งท่ี 2 
   โดย คุณณัฐยา บุญภักด ีมูลนิธิสรางความเขาใจเร่ืองสขุภาพผูหญิง 
10.00 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ “รางพระราชบัญญตัิคุมครองอนามัยการเจริญพันธุ พ.ศ. ...” 
   โดย คุณนงลกัษณ บุญไทย กองอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย 
10.30 – 10.45 น. พัก-รับเคร่ืองดื่มและอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น. หารือเร่ืองการจัดเวทีวชิาการรวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อสรางความ  
                              เขาใจในสถานการณปญหาการทองเม่ือไมพรอมและการบงัคับใชมาตราการทาง       
                              กฎหมายที่เกี่ยวของ (เปนประเด็นตอเนือ่งจากการประชุมหารือครั้งที ่2)  

ดําเนินรายการโดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม  
ม.มหิดล 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

ภาคบาย 

13.00 – 14.30 น. แลกเปลีย่นความกาวหนาในการทํางานของเครอืขาย (คนละประมาณ 10 นาที) 

14.30 – 14.45 น. แนะนํา “แผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ”  

โดย คุณณัฐยา บุญภักด ีมูลนิธิสรางความเขาใจเร่ืองสขุภาพผูหญิง 

14.45 – 15.00 น. สรุปการประชมุ 

15.00 – 16.00 น. เยี่ยมชมการทํางานของศนูยกนิษฐนารี-ศูนยใหความชวยเหลือผูหญิงที่ประสบ   

                              ความรุนแรงแบบครบวงจร 
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การบรรยายพิเศษ “ความเปนมาและสถานะของราง พ.ร.บ. คุมครองอนามัยการเจริญพันธุ”  
โดย คุณนงลักษณ บุญไทย กองอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย 
 

คุณนงลักษณฯ ไดเลาถึงความเปนมาของรางพ.ร.บ. คุมครองอนามัยการเจริญพันธุ วาเร่ิมขึ้นในป 
2544 โดย พ.ญ. พรพิศ พัฒนกุลเลิศ ซ่ึงขณะน้ันเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มองเห็นความสําคัญของ
สุขภาพผูหญิงแบบองครวมท่ีครอบคลุมอนามัยการเจริญพันธุทุกชวงวัย และไดรวมกับคณะกรรมาธิการ
สาธารณสุข ราง พ.ร.บ. คุมครองอนามัยการเจริญพันธุขึ้น จากนั้น นําราง พ.ร.บ. รับฟงความเห็นจากภาค
ประชาสังคม แตก็ชะงักไปเมื่อเกิดสถานการณไมม่ันคงทางการเมือง  

ในชวงของรัฐบาลนี้ เปนโอกาสอันดีท่ีจะผลักดันราง พ.ร.บ. ฉบับนี้อีกคร้ัง โดยกองอนามัยการ
เจริญพันธุเปนเจาภาพนําราง พ.ร.บ. มารับฟงความคิดเห็นและปรับปรุงอีกครั้ง โดยเชิญคณะทํางานที่ได
ราง พ.ร.บ. นี้ตั้งแตแรกเขามารวมดวย ขณะน้ีไดสงเรื่องไปยังสํานักเลขานุการคณะรัฐมนตรีไปแลวเม่ือวันที่ 
15 มิถุนายน 2550 แตยังไมทราบวาจะไดเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเม่ือไร แตรัฐมนตรีกระทรวง
สาธารณสุขมีทาทีเชิงบวกตอ พ.ร.บ. นี้ และเม่ือ 27 มิถุนายน กองอนามัยการเจริญพันธุ ไดรับมอบหมาย
ใหเตรียมชี้แจงเหตุผล และขั้นตอนตอ ค.ร.ม. เพื่อใหรับหลักการราง พ.ร.บ. น้ี  
   ราง พ.ร.บ. นี้มีท้ังหมด 8 หมวด ไดแก หมวดทั่วไปที่วาดวยการคุมครองสิทธิและใหบริการดาน
อนามัยการเจริญพันธุ ขอมูลขาวสารและเพศศึกษา สุขภาพทางเพศ การวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ
และการคลอด ครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตร สุขภาพวัยทอง และเทคโนโลยีดานอนามัยการเจริญพันธุ โดย
ตัดหมวดที่วาดวยกองทุนออกไป เนื่องจากการมีกองทุนอาจทําให พ.ร.บ. นี้ลาชา เพราะตองใชเวลาในการ
พิจารณาในสวนของกองทุนตางหาก นอกจากนี้ ในหนวยงานภาครัฐก็มีงบประมาณที่เพียงพอจะใชในการ
ทํางานอยูบางแลว กองทุนจึงอาจจะไมจําเปนมากนัก ในสวนของภาคประชาสังคม สามารถผลักดันให 
พรบ. คุมครองอนามัยการเจริญพันธุเปนที่สนใจของสังคม และมีบทบาทผลักดันใหพิจารณาไปอยางราบรื่น 
โดยชวยทําความเขาใจกับสังคมและสื่อวา พ.ร.บ. นี้มีความสําคัญและจําเปนอยางไร  
 
ระดมความเห็น 
 ที่ประชุมไดระดมความเห็นเพื่อหาแนวทางการทํางานระยะใกลใน 2 ประเด็น ไดแก การผลักดัน
ราง พ.ร.บ. คุมครองอนามัยการเจริญพันธุ และการการสรางความเขาใจกับตํารวจตอสถานการณปญหา
การทองเม่ือไมพรอมและการบังคับใชมาตราการทางกฎหมาย 
 

1. จะผลักดันราง พ.ร.บ. คุมครองอนามัยการเจริญพันธุอยางไร? 
 

ที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็นตอการผลักดันราง พ.ร.บ. คุมครองอนามัยการเจริญพันธุวาเปนเร่ือง
เรงดวนท่ีตองรีบดําเนินการ เนื่องจากหากไมสามารถผลักดันใหผานการพิจารณาของรัฐบาลชุดนี้ เพื่อ
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นําเขาสูการพิจารณาของ สนช.ใหตราเปนกฎหมายได จะใชเวลาอีกนาน เพราะปจจุบันมีเพียงสภาเดียวจึง
สามารถผลักดันกฎหมายตางๆ ไดอยางรวดเร็ว  
 

ที่ประชุมมีความเห็นใหมีการทํางานตอไปนี้  
1. เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. นี้ผานชองทางตางๆ เชน การเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ  

การใหสัมภาษณสื่อมวลชน การเผยแพรผานสื่อของเครือขาย เชน จดหมายขาวของบานพักฉุกเฉิน และ
จดหมายขาว Sexchange และเว็บไซตขององคการแพธ เปนตน 

2. เขาพบรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรมอนามัย โดยประสานผานกรมอนามัย เพื่อ 
สนับสนุนการเสนอราง พ.ร.บ. ของกรมอนามัย ซ่ึงตองเตรียมเอกสาร/ขอมูลตางๆ ใหรมต. และสื่อมวลชน 
ในการเขาพบรัฐมนตรี ควรนัดนักขาวประจํากระทรวงสาธารณสุขไปทําขาว สามารถแฟกซการเชิญนักขาว
ไปที่หองนักขาว ตึกสํานักปลัดไดโดยตรง  

3. จัดเสวนาวงเล็กเพื่อทําความเขาใจราง พ.ร.บ. คุมครองอนามัยการเจริญพันธุในกลุมเครือขาย
และจัดแถลงขาววาเครือขายผูหญิงสนับสนุน พ.ร.บ. นี้   

4. จัดประชุมกึ่งวชิาการ โดย สคส. จะรับผิดชอบในการออกแบบวาจะจัดเวทีลักษณะใด และ 
วิเคราะหขอดีของการมีกฎหมายนี้เพื่อทํา fact sheet เผยแพร 

5. จัดสัมมนาเกี่ยวกับพ.ร.บ. อนามัยการเจริญพันธุรวมกับกรรมาธิการสาธารณสุข ซ่ึงอ. กฤตยา 
ไดประสานกับประธานกรรมาธิการฯ (น.พ. อําพล) แลว และประธานตอบรับวายินดีรวมจัด โดยกําหนดจัด
สัมมนาประมาณเดือนสิงหาคม 

6. ในกรณีที่ราง พ.ร.บ. นี้เขาสูการพิจารณาของสนช. และมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ควรผลักดันใหมีการตั้งผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพผูหญิงเขาไปอยูในคณะกรรมการชุดนี้ดวย เพื่อใหไดผูท่ีมี
ความรู ความเขาใจในประเด็นที่สามารถกําหนดสาระที่เปนประโยชนตอการสงเสริมอนามัยเจริญพันธุจริงๆ  
 
 

2. การสรางความเขาใจกับตํารวจตอสถานการณปญหาการทองเมื่อไมพรอมและการ
บังคับใชมาตราการทางกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 
ที่ประชุมไดหยิบยกประเด็นตอเนื่องจากการประชุมหารือครั้งที่ 2 เกี่ยวกับสถานการณกวาดจับ

คลินิกทําแทง ซึ่งทําใหผูหญิงที่ทองไมพรอมมีทางเลือกนอยลง และเสี่ยงกับความไมปลอดภัยมากขึ้น ใน
การประชุมคร้ังที่ 3 น้ี ท่ีประชุม มีขอสรุปดังนี้    

1. เขาพบพล.ต.อ. วงกต มณีรินทร รองผูบัญชาสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อพูดคุยทําความ 
เขาใจเกี่ยวกับสถานการณปญหา กฎขอบังคับแพทยสภา และรับฟงความเห็นของพล.ต.อ. วงกต กอนจะ
ตัดสินใจวาจะจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของรวมกันหรือไม ในลักษณะใด  
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2. อ.กฤตยาไดประสานการเขาพบแลว โดยกําหนดจะเขาพบในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2550  
เวลา 10.00 น. คาดวาจะใชเวลาในการพูดคุยประมาณ 1 ชั่วโมง ทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมจะ
เปนผูออกจดหมายถึงพล.ต.อ. วงกตฯ เพื่อขอเขาพบในนาม “เครือขายนักวิชาการและองคกรเพื่อสุขภาพ
ผูหญิง” และจะใชชื่อนี้ในการทํางานประเด็นทองไมพรอมตอไป  

3. คณะผูเขาพบประกอบดวย  
1 ศ.เกียรตคิุณแพทยหญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ประธาน มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง 
2 รศ.นายแพทยรณชัย คงสกนธ โรงพยาบาลรามาธิบด ี
3 รศ. ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล รองผูอาํนวยการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 คุณเมทินี พงษเวช ผูอํานวยการ สมาคมสงเสริมสถานภาพสตร ี
5 คุณธนวดี ทาจีน ผูอํานวยการ มูลนิธิเพ่ือนหญิง 
6 คุณทัศนยั ขันตยาภรณ องคการแพธ (PATH) 
7 คุณณัฐยา บุญภักด ี ผูประสานงาน มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง 
8 คุณสิริพร เขียนประเสริฐ ศูนยพิทักษสิทธิเด็กและสตรี โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
9 คุณวรัญญา พิทักษเทพสมบัติ สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยฯ 
10 พ.ต.ท.หญิง ชุติมา พันธุ โรงพยาบาลตํารวจ 
11 คุณอรุณี ศรีโต กลุมบูรณาการแรงงานสตร ี
   

 
 
แนะนําแผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ  
โดย ณัฐยา บุญภักดี ผูจัดการแผนงาน สรางเสริมสุขภาวะทางเพศ   
 

คุณณัฐยาไดแนะนําความเปนมาและรายละเอียดของแผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศโดย
คราวๆ วาเริ่มจากการที่กระทรวงสาธารณสุขไดเปดเผยผลการวิจัยที่พบวาภาระโรคอันดับหนึ่งของ
สังคมไทยคือ เพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย ซึ่ง สสส. ในฐานะหนวยงานใหทุนเพื่อสรางเสริมสุขภาพยังไมเคย
มีแผนงานหรือโครงการที่จะทํางานเพื่อลดความไมปลอดภัยในเรื่องเพศมากอน จึงไดชักชวน สคส. ใหเขา
มาเปนผูพัฒนาแผนงาน “สรางเสริมสุขภาวะทางเพศ” ตั้งแตเดือนธันวาคม 2548 โดยมีองคกรภาคี 48 
องคกรเขามารวมในกระบวนการพัฒนาแผนตั้งแตตน ใชเวลา 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2549) ไดรับ
การอนุมัติเม่ือ  

ในการพัฒนาแผนงานฯ เริ่มจากการวิเคราะหสาเหตุของปญหาพบวา โครงสรางที่ยังไมเสมอภาค 
ความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมทําใหไมสามารถตอรองการมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัยได เร่ืองของ
เพศสัมพันธท่ีปลอดภัยจึงไมใชเพียงแคการแจกถุงยางอนามัย เพราะเรื่องเพศมีความครอบคลุมมิติอื่นๆ ที่
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กวางกวานั้น เพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยจึงเปนการไมปลอดภัยจากโรค ทองไมพรอม และความรุนแรง ซ่ึง
ผลกระทบจากการทองไมพรอม คือการทําแทงที่ไมปลอดภัย เด็กถูกทอดทิ้ง   

ที่ผานมามีการทํางานในประเด็นนี้โดยหนวยงานตางๆ แตเปนการทําแบบตางคนตางทํา และไม
ตอเนื่อง เชน การปองกันโรคติดตอ ใชวิธีแจกถุงยาง ยาตาน เผยแพรความรู ปญหาทองไมพรอม รัฐมี
นโยบายรับเลี้ยง และมีการรณรงคตามเทศกาลตางๆ ใหรักนวลสงวนตัว สวนปญหาความรุนแรง ก็ไดมีการ
จัดตั้งศูนยพึ่งได และการรณรงคในเดือนพฤศจิกายนเพื่อยุติความรุนแรง ดังนั้น จึงตองมีมุมมองและ
ทิศทางใหมในการทํางาน ซึ่งก็คือการเปลี่ยนความคิดวาเรื่องเพศไมเทากับการมีเพศสัมพันธ ไมวาจะมี
ความเชื่ออะไร ตองตอบใหไดวาทําใหคนมีความปลอดภัยเร่ืองเพศไดหรือไม ดังนั้น ความปลอดภัยคือ
หัวใจสําคัญ  

แผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศตองการเห็นคนในประเทศไทยมีสุขภาพทางเพศที่ดีท้ังทางกาย
จิต ปญญา และสังคม แตคนเราจะมีสุขภาวะทางเพศได ตองยอมรับความจริงวาคนเรามีชีวิตทางเพศ
แตกตางกันไปตามความคิด ความเชื่อ การถูกเลี้ยงดูมาแตกตางกัน  แตสุขภาวะทางเพศเปนสิทธิพื้นฐาน
ของทุกคน ตามนิยามในแผนงานฯ คนที่มีสุขภาวะทางเพศ คือ คนที่สามารถแสดงออกทางเพศและ
ตัดสินใจดวยตนเองโดยอิสระและไมเบียดเบียนผูอื่น มีความเคารพตอวิถีทางเพศที่แตกตางจากตน มี
สัมพันธภาพทางเพศที่ปลอดภัยและมีความพึงพอใจ โดยปราศจากการบังคับ การเลือกปฏิบัติ และความ
รุนแรง โดยมีความคิดเชิงบวกตอเรื่องเพศ และสัมพันธภาพทางเพศ  

อยางไรก็ตาม คนแตละคนจะมีสุขภาวะทางเพศได สังคมตองมีสุขภาวะทางเพศดวย โดยตองเปน
สังคมที่มีรัฐบาลที่ตระหนักวาสุขภาวะทางเพศเปนสิทธิพื้นฐานของบุคคลและแสดงความรับผิดชอบที่จะ
สนับสนุนสุขภาวะทางเพศ โดยกําหนดนโยบายและกฎหมายที่คุมครองสิทธิทางเพศของพลเมืองอยาง
ชัดเจน จัดการศึกษาเรื่องเพศที่เหมาะสมกับวัยและเพศตลอดชวงอายุ มีโครงสรางพื้นฐานทีเ่พยีงพอตอการ
ใหบริการทางสังคมและสุขภาพ มีการศึกษาวิจัยและระบบเฝาระวังท่ีรอบดานและเพียงพอใหเกิดการ
ปองกันปญหาสุขภาพอยางเหมาะสม และเปนสังคมท่ีเปดกวางและใหความสําคัญแกสุขภาวะทางเพศของ
สมาชิกในสังคม 

เปาหมายของแผนงานฯ คือ การขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่สนับสนุนใหบุคคลมี
สุขภาพทางเพศที่ดีทั้งทางกาย จิต ปญญาและสังคม สวนเปาหมายในระยะ 2 ปแรก คือการใหชีวิตดาน
เพศที่ปลอดภัยเปนเรื่องสําคัญของทุกคน โดยไดกําหนดยุทธศาสตรในการทํางานไว 5  ดาน ไดแก การ
สรางและจัดการความรู การสื่อสารสาธารณะ สรางภาคีเครือขายยุทธศาสตร การมีสวนรวมเชิงนโยบาย 
และการเชื่อมโยงประชาคมโลก แผนงานนี้มีกลุมเปาหมายอยูที่ คนทุกเพศทุกวัยที่อยูในสถานการณที่
เปราะบางตอการเสียสุขภาวะทางเพศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเยาวชน  
 แนวทางการดําเนินงานแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) แผนงานฯ ดําเนินงานเอง เชน การจัดทํา
เนื้อหาและผลิตสื่อ และ 2) ภาคีดําเนินงาน โดยการพัฒนาโครงการยอย และสงเขามายังแผนงานฯ ซึ่งทาง
แผนงานฯ จะใหคําแนะนําในการปรับโครงการ จากนั้นจึงสงตอใหผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนําในการปรับแก
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โครงการ สวนการประเมินผลแผนงาน ประกอบดวยการประเมินผลภายนอก ซึ่งจะมีทีมงาน สสส. มาเปนผู
ประเมิน สวนการประเมินผลภายในจะเนนการประเมินผลลัพธ (outcome evaluation) และการประเมิน
แบบเสริมพลัง (empowerment evaluation) 
 
เติมขอมูล/ประสบการณจากหนวยงาน 

 สหทัยมูลนิธิ  
สหทัยมูลนิธิเปนองคกรพัฒนาเอกชนที่ใหความชวยเหลือผูที่ประสบปญหาทองไมพรอม และ

ครอบครัวที่รายไดนอย ไมสามารถเลี้ยงดูเด็กได โดยเนื้องานแลวเปนการทํางานเชิงรับ ผูที่มารับบริการ 
สวนมากผานการยุติการตั้งครรภดวยตนเอง หรือจากคลินิกแลวแตไมสําเร็จ จึงนําเด็กมาฝากเลี้ยง 
นอกจากบริการรับเลี้ยงเด็กแลว ยังมีบริการนมผงสําหรับแมติดเชื้อและแมที่มีปญหาสุขภาพ โดยจะให
ความชวยเหลือกรณีฉุกเฉินจริงๆ มีการสนับสนุนทุนการศึกษาแกเด็กที่เรียนชั้น ป.1 -6 สําหรับครอบครัวที่
รายไดไมพอท่ีจะสงเสียใหลูกเรียนได  

ทางมูลนิธิฯ ยังไดจัดโครงการมารดานอกสมรส ซ่ึงเปลี่ยนชื่อเปนโครงการการตั้งครรภไมพรอม 
เปนการสรางทางเลือกใหผูหญิงที่นําลูกมาไวที่มูลนิธิฯ สามารถมาเยี่ยมลูกไดเดือนละครั้ง ทางมูลนิธิฯ จะ
ดูแลใหไมเกิน 6 เดือน หรือบางรายอาจนานถึง 1 ป  สวนแมบางรายที่ไมสามารถดูแลลูกไดจริงๆ เชน ถูก
ละเมิดทางเพศ มูลนิธิฯ ก็จะมีบริการหาครอบครัวบุญธรรม  สําหรับขอมูลสถิตินั้น ป 2549 ทางมูลนิธิฯ ให
ความชวยเหลือผูหญิง 150 คน ป 2550 นี้ ใหความชวยเหลือในครึ่งปแรกไปแลว 61 คน   
 

 โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย  
ทางโรงพยาบาลยังอยูในขั้นตอนการวางแผนจัดตั้งศูนยพึ่งได (OSCC) โดยอยูระหวางการตั้ง

ทีมงานคณะกรรมการยุติการตั้งครรภ วางขอกําหนดรวมกัน โดยจะเนนใหบริการกับเคสที่ตั้งครรภไมพรอม
จากคดีตางๆ เชน ขมขืน นอกจากนี้ ไดประสานกับคลินิกสรรสรางกําลังใจซึ่งเปนหนวยใหคําปรึกษาใน
โรงพยาบาลดวย ขณะนี้ ทางโรงพยาบาลไดเร่ิมทําการอบรม อสม. ตําบล เพื่อชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับศูนยพึ่ง
ได และใหชวยประสานสงตอเคส  
 

 เครือขายผูหญิงติดเชื้อ   
เครือขายผูหญิงติดเชื้อนี้เปนการทํางานตอเนื่องจากกลุมพลังชีวิตที่ไดทําวิจัยเก่ียวกับปญหาของ

ผูหญิงติดเชื้อ ตั้งแตป 2542 ซึ่งเรียกกันวาโครงการเสียงและทางเลือกของผูหญิง (โครงการ Voice) ตอมา
ไดศึกษาวาผูหญิงมีปญหาอนามัยเจริญพันธุและสิทธิอยางไร ศึกษาความรุนแรงในครอบครัว และมีการ
อบรมเก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุใหกับผูหญิงในภาคอีสาน เหนือ ใต และกรุงเทพ สวนโครงการในระยะที่ 3 
เปนการศึกษาสถานการณปญหาของผูหญิงติดเชื้อในแตละพื้นท่ี เชน ภาคเหนือ มีปญหาเทคนิคการใส
ถุงยางอนามัย ภาคอีสาน มีปญหาการบอกผลเลือดกับลูก สวนภาคตะวันออก ก็มีประเด็นเร่ืองการตอรอง
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เรื่องการใชถุงยางกับคู และใชอยางไรใหมีความสุข นําไปสูการพัฒนาแนวทางที่ผูหญิงติดเชื้อจะสามรถนํา
กลับไปใชได  

ขณะนี้โครงการเสียงและทางเลือกของผูหญิง เปนการดําเนินงานระยะที่ 3  โดยจะสรุปประเด็น
ปญหาที่ยังมีอยู วางแนวทางแกไขปญหา เชน ปญหาการบอกผลเลือดกับคู โดยท่ีผูหญิงไมมีความพรอม 
ทางโครงการจึงทําหลักสูตรเพื่อเตรียมแนวทางใหเพื่อน ซ่ึงแนวทางน้ีไมไดบังคับวาตองบอกผลเลือด 
เพียงแตมีแนวทางวาเมื่อรูผลเลือดแลว จะทําอยางไร  นอกจากนี้ จากการศึกษาพบวาในกลุมผูติดเชื้อมี
ความเชื่อผิดๆ วา การหลั่งขางนอก ลดการติดเชื้อได ทางโครงการจึงจัดทําหลักสูตรเซ็กสหรรษา ซึ่งเปน
การรวบรวมประสบการณจากการทําโครงการระยะที่ 1 และ 2 โดยพบปญหาวาเมื่อถึงคราวที่ตองใชถุงยาง 
ผูหญิงกลับไมสามารถทําได เพราะผูหญิงไมถูกสอนใหพูดเร่ืองเพศและคิดวาผูชายตองเปนผูนํา โครงการ
เซ็กสหรรษา จึงเปนการชวนแกนนําที่สนใจมาทํางานรวมกัน มีท้ังแกนนําผูหญิงและผูชาย มารวมกนัเรยีนรู
เรื่องเพศ แลกเปลี่ยนประสบการณของหญิงและชายวาจะมีเพศสัมพันธอยางไรใหปลอดภัยและมีความสุข 
เปนการนําบริบทชีวิตและมุมมองของผูหญิงติดเชื้อท้ังผูหญิงและผูชายเปนตัวต้ัง ซึ่งตางจากที่เคยทํากันมา
ที่มักจะเนนขอมูล แตขาดการคํานึงถึงบริบทชีวิตของคนแตละคน ซึ่งทําใหไมสามารถนําขอมูลท่ีไดรับไป
ใชไดอยางถูกตอง  

นอกจากนี้ เครือขายผูหญิงติดเชื้อยังทํางานในประเด็นสุขภาพในมิติตางๆ ดวย เชน รวบรวม
สถานการณของผูติดเชื้อและสะทอนใหภาครัฐไดรับรูเพื่อจะไดกําหนดนโยบายรองรับไดอยางเหมาะสม 
สวนสถานการณขณะนี้ ผูติดเช้ือมักถูกต้ังคําถามบอยๆ วาเปนผูติดเชื้อทําไมตองคุยเร่ืองเพศ และยังถูก
มองวาติดเชื้อแลวยังอยากมีลูก ทองซ้ําซาก ซึ่งหากไดศึกษาบริบทชีวิตของผูหญิงติดเชื้อแตละคนแลวก็จะ
พบแงมุมตางๆ เชน บางคนไมไดบอกผลเลือดกับสามีหรือครอบครัวสามี เม่ือสามีตองการมีลูก จึงไมรูจะ
ปฏิเสธอยางไร การทองในกลุมผูหญิงติดเชื้อ สวนใหญจะเปนการทองท่ีไมพรอม ในประเด็นนี้ หากผูหญิง
สามารถวางแผนในเรื่องเพศได ก็จะลดความไมปลอดภัยได ท่ีผานมาการตัดสินใจคุมกําเนิดไมไดอยูที่
ผูหญิง การทํางานของเครือขายฯ จึงเนนใหผูหญิงเขาใจตัวเอง ควบคุมสถานการณชีวิตตัวเองได และมีการ
เตรียมพรอม  

 
 โรงเรียนสีกันวฒันานันทอุปถัมภ   

โรงเรียนสีกันเปนโรงเรียนในโครงการกาวยางอยางเขาใจ เร่ิมสอนเพศศึกษาตั้งแตระดับมัธยมตน 
โดยสอนการใชถุงยางอนามัย แตเจอปญหาวาเด็กไมใชทั้งๆ ที่ไดรับการสอนแลว จึงยังคงพบปญหาทองไม
พรอม โดยสวนใหญ ปญหามักเกิดในชวงปดเทอม เม่ือเปดเทอมมาจะพบวมีเด็กที่ทองไมพรอมอายุครรภ
ประมาณ 4-5 เดือน สวนใหญจะเปนเด็กที่เรียนชั้นมัธยมปลาย นอกจากนี้ พบวาเด็กผูหญิงบางคนไมรูตัว
วาทอง  

หากจะประเมินสถานการณทองไมพรอมหลังจากที่มีการสอนเพศศึกษา ก็พบวาปญหานี้ไมได
ลดลง ซึ่งเปนไปไดวาเด็กไมไดมีชีวิตอยูในโรงเรียนเทาน้ัน เด็กยังไดรับอิทธิพลจากปจจัยตางๆ ดวย เชน
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สื่อ นอกจากนี้ เด็กมักจะมีพฤติกรรมเลียนแบบกัน เชน มีแฟนเปนคู ขณะนี้ โรงเรียนจึงมีนโยบายติดตาม
พฤติกรรมของเด็กที่เปนแฟนกัน อยางไรก็ตาม คงไมสามารถแกปญหาน้ีได ถามีครูเพียงไมกี่คนใน
โรงเรียนที่สามารถกลาพูดกลาคุยเรื่องเพศกับเด็ก และครูแตละคนก็สอนแตกตางกันไป บางคนเนนการ
สอนไมใหมีเพศสัมพันธ บางคนสอนในหลากหลายแงมุม ตั้งแตการคบหากับเพื่อนชาย การจับมือถือแขน 
การสัมผัส เปนตน  

 
 โครงการกาวยางอยางเขาใจ 

ขณะน้ีทางโครงการฯ กําลังพัฒนาหลักสูตรเพศศึกษาสําหรับชั้นมัธยม 4-6 จากการโครงการสอน
เพศศึกษาในโรงเรียน พบวายังคงมีความยากลําบากในการทํางาน เพราะแมแตเด็กแกนนําในโครงการกาว
ยางฯ เองก็ยังมีปญหาใชยาคุมกําเนิดไมเปน เกิดปญหาทองไมพรอม เม่ือไปทําแทงก็เกิดอาการเจ็บทอง   
 

 สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยฯ (สวท.) 
ทางสมาคมวางแผนครอบครัวฯ มีโครงการทั้งเชิงรุกและรับ เนนการใหขอมูล สวท. ไดจุดประกาย

เรื่องเพศศึกษามานานแลว จนกระทั่งมีคูมือการสอนเพศศึกษา สําหรับเด็กแตละกลุม สวนปญหาเรื่องทอง
ไมพรอมนั้น ทาง สวท. พบปญหาเชนเดียวกับโรงเรียนตางๆ คือ มีเด็กมาขอรับบริการจํานวนมากในชวง
เปดเทอม สวนมากอายุครรภประมาณ 3-4 เดือน และผูที่พามาปรึกษามักเปนครูพละศึกษา เพราะเด็ก
สวนมากจะสนิทกับครูพละศึกษามากกวาครูแนะแนว นอกจากน้ี จากประสบการณการใหบริการ พบวาเด็ก
ที่ทองไมพรอมสามารถเขาถึงยาและสั่งซ้ือยา cytotec และ RU486 ทางอินเตอรเน็ทมาใชเอง ซึ่งสงผลให
มดลูกอักเสบ ตองตัดมดลูก และรังไข ในสวนของบริการยุติการตั้งครรภนั้น ทางสวท. จะใหบริการในกรณี
ที่อายุครรภไมเกิน 10 สัปดาห และถาเด็กอายุต่ํากวา 17 ป ตองใหพอแมรับรองการยุติการตั้งครรภนั้นดวย  
 

 องคการแพธ 
องคการแพธกับสคส. เห็นวาการทํางานประเด็นทองไมพรอมควรทําในทุกแงมุม จึงไดพัฒนา

รูปแบบทางเลือกและบริการสําหรับผูหญิงท่ีทองไมพรอม โดยจะทําโครงการนํารองในจังหวัดสมุทรปราการ
กอน ซึ่งเปนความรวมมือระหวางองคการแพธ สคส. และสสจ. สมุทรปราการ สวนรูปแบบการทํางานเปน
การชวนเครือขายมาลองทํางานรวมกัน ชวยกันวิเคราะหสถานการณ พัฒนาแผนงานและกิจกรรม 
พัฒนาการทํางานกับเครือขาย พัฒนาศักยภาพและสรางเครือขายใหบริการการปรึกษาเพื่อทางเลือกเมื่อ
ทองไมพรอม พัฒนาความรูเรื่องเพศศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางประเทศ (เวียดนาม) และพัฒนา
บริการที่เปนมิตร  
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 บานพักฉุกเฉิน  
สําหรับบานพักฉุกเฉิน สถานการณตอนนี้พบวามีผูหญิงทองไมพรอมโทรศัพทเขามาขอความ

ชวยเหลือจํานวนมาก มีทุกอายุครรภ สวนใหญเปนเด็กตางจังหวัด แจงความจํานงวาตองการทําแทง ไม
ตองการมาอยูบานพกัฉุกเฉิน  

 
แจงขาวจากเครือขาย 
1. การเสวนาเรื่อง “ละครกับหญิงไทย กาวไกลไปพรอมกัน”  

คุณสุเพ็ญศรี แจงวาขณะนี้คนทํางานสื่อไดออกมาเคลือนไหวตอตานการจัดเรทติ้ง ซึ่งเครือขายสื่อ
เพื่อเด็ก เครือขายแรงงานหญิง และมูลนิธิเพื่อนหญิงไดรวมกันจัดเสวนาในประเด็นนี้ในวันที่ 25 กรกฎาคม 
เวลา 09.00-12.00 น. ที่อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย สะพานหัวชาง ราชเทวี จึงขอเชิญชวนองคกร
ผูหญิงไปสะทอนความเห็นในการเสวนาดังกลาวดวย  
 
2. การรับสมัครคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

อ. กฤตยา แจงวาขณะนี้กําลังมีการรับสมัครคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ตามพ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติ 2550 ซึ่งจะมีการเลือกผูแทนองคกรภาคเอกชนจากเขตตางๆ 13 เขต ใหไดเขตละ 1 คน ที่ผาน
มาพบวาในคณะกรรมการตางๆ มีกลุมผลประโยชนทางการคาจํานวนมากสมัครเขาไปเปนคณะกรรมการ
เพื่อแทรกแซงนโยบายและดูแลผลประโยชนของกลุมตนเอง คนทํางานประเด็นผูหญิง และสุขภาพผูหญิงจึง
ควรสมัครกันเขาไปมากๆ เพื่อใหสามารถกําหนดนโยบายและแนวทางตางๆ ท่ีสนองตอบปญหาและความ
ตองการของผูหญิงอยางแทจริง  
 
 
การประชุมปรึกษาหารือคร้ังที่ 4  
 

ที่ประชุมมีความเห็นใหจัดการประชุมปรึกษาหารือครั้งท่ี 4 ข้ึนในวันศุกรท่ี 24 สิงหาคม 2550 ท่ี
กระทรวงสาธารณสุข โดยองคการแพธจะประสานหองประชุมกับคุณนงลักษณ สวนหัวขอการพูดคุยได
กําหนดประเด็นการคุมกําเนิด ซึ่งหมายรวมถึงการเขาถึงบริการ การประกันสังคม และวิธีการคุมกําเนิด 
และประเด็นมาตรการเชิงรุกเพื่อปองกันการทองไมพรอม  

 
 

**************************
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รายชื่อผูเขารวมประชมุหารือ 
 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน 

1  รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล    
     
 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
มหาวิทยาลัยมหิดล  ต.ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 
โทรศัพท 02-441-0201 ตอ 218  โทรสาร 02-441-9333 
Email: prkac@mahidol.ac.th 

2  คุณนงลักษณ บุญไทย 
 

กองอนามัยการเจริญพันธุ  กรมอนามัย   
กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง นนทบุรี 11000 
โทรศัพท 02-590-4265 โทรสาร 02-590-4163 
Email: nonglukb@health.moph.go.th 

3  คุณกรวินท  วรสุข 
 
 
 

4  คุณศิรินทิพย น่ิมแสง 
 

สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี   
501/1 บานพักฉุกเฉิน ถ.เดชะตุงคะ ทุงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ   10210 
โทรศัพท 02-929-2222 ตอ 305  โทรสาร  02-566-2707  
Email: tuyeh@hotmail. com   
  

5  คุณทัศนัย ขันตยาภรณ 
 
 
 

6  คุณศิวนาถ เยี่ยงสวาง 

องคการแพธ (PATH) 
37/1 ซอยเพชรบุรี 15 ถ.เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพฯ  10400 
โทรศัพท 02-653-7563-5  ตอ 127 โทรสาร 02-653-7568 
Email: tkantaya@path.org 
โทรศัพท 02-653-7563-5 ตอ 103 มือถือ 089-124-2415 
Email: syiangs@path.org 

7  คุณสิริพร เขียนประเสริฐ 
 

ศูนยพิทักษเด็กและสตรี โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
681 ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
โทรศัพท/โทรสาร 02-241-4517   
Email: banana_dome@yahoo.com 

8  คุณนิยะดา ตั้งเพียร  โทรศัพท 02-244-3277 
Email: mok_jung@hotmail.com 

9  คุณสุชาดา โสดา โทรศัพท 02-244-3277 

10  คุณอัฉรา วิไลสกุลยง 
 

สํานักพัฒนาระบบสาธารณสุข  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท โทรสาร 02-5901634 
โทรศัพท 02-5901803-4 โทรสาร 02-5901793 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน 

11  คุณอรุณี ศรีโต กลุมบูรณาการแรงงานสตรี 
101/16 หมู 4 ต.บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ  10130 
 โทรศัพท/ โทรสาร 02-8178187  

12  พ.ต.ท.หญิง ชุติมา พันธุ 
 

โรงพยาบาลตํารวจ ปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท 02-253-0121 โทรสาร 02-652-5317  
Email: phanthu@hotmail.com 

13  คุณวรัญญา พิทักษเทพสมบัติ 
 

สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยฯ  
8 ซอยวภิาวดี 44 ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต  จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท 02-9412320, 02-9412334 โทรสาร 02-9412338  
Email: clinic@ppat.or.th 

14 
 

คุณสุเพ็ญศรี พ่ึงโคกสูง    
 

มูลนิธิเพ่ือนหญิง 
386/61-62  ซ.รัชดาภิเษก 44  ถ.รัชดาภิเษก  ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ   
10900 
โทรศัพท   02-513-1001  /  โทรสาร   02-513-1929 
Email: contact@friendsofwomen.net 

15 คุณอารีรักษ อวบอิ่ม มูลนิธิรักษไทย 
998 ม.1 ถ.ชลประทาน ต.วังกระแจะ    อ.เมือง จ.ตราด 63000 
โทรศัพท/โทรสาร 039-525293 
Email: areeraku @ yahoo.com 

16 คุณอภิไชย ไมอักรี ศูนยประสานงานเครือขายผูหญิงติดเชื้อ 
801/21 ซ.งามวงศวาน 27 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทรศัพท 081-6339597     
Email: chaitharae@yahoo.com           

17 คุณรัตนา ยอดนารี โรงเรียนสีกันวัฒนานันทอุปถัมภ      
567 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท  081-9187803 

18 คุณสรินทร สาระโกศล สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
6 ซ.สุขุมวิท 12 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 02-229-4611 โทรสาร 02-229-4632 

19 คุณสมรธรรม สุขนิรันด  

    20 คุณสุวรรณา ยางศรี สหทัยมูลนิธิ  
850/33 ถ.สุขุมวิท 71 คลองตัน กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท/โทรสาร 02-3818834-6 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน 

21 คุณปยะธิดา พิเชียรโสภณ  

22 คุณศิริลักษณ สุขชัย สหพันธสิ่งทอไทรอัมส ประเทศไทย  
7/6 ม.7 หมูบานรมโพธ์ิ 2 ต.เทพารักษ   อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท 02-4276967 

23 คุณณัฐยา บุญภักดี   มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) 
โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 14 โทรสาร 02-591-1099          
Email:  nattaya@whaf.or.th 

24 คุณธัญญา ใจดี           
 

โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 11  
Email: thanya@whaf.or.th 

25 คุณอารดี ประสมทรัพย          
 

โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 13    
Email: aradee@whaf.or.th 

26 
 

คุณกนกรัตน วงศดี 
 
 

โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 18    
Email: kanokrat@whaf.or.th 
 

 


