
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการประชุมหารือครั้งที่ 6  
การขับเคล่ือนเพื่อสนบัสนุนทางเลือกของผูหญิงทองเมื่อไมพรอม 

 
 

 
 
 

วันที่ 4 ธนัวาคม  2550  เวลา 09.00-12.30 น. 
หองประชมุสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย 

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 
 

จัดโดย องคการแพธ (PATH) รวมกบั 
มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) 



กําหนดการประชุมหารือ 
เร่ือง “การขับเคลื่อนเพ่ือสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม” คร้ังที่ 6 

วันที่ 4 ธันวาคม 2550 เวลา 09.00-12.30 น. 
ณ หองประชมุสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย 

ถนนวิภาวดีรังสิต  กรุงเทพมหานคร 

 
09.00 - 09.15 น. เปดการประชุม แนะนําตัว 
 
09.15 - 09.30 น. สรุปและรับรองวาระของการประชุมคร้ังที่ 5  

   
09.30 - 10.00 น. บรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการคลินิกวางแผนครอบครัว”  

โดย ผูแทนจากสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย 
 

10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง  
 
10.15 - 12.00 น. รายงานความกาวหนาและหารือ 

- สรุปกิจกรรมเน่ืองในวันยุติความรุนแรงตอผูหญิง 

- ความกาวหนาของการเตรียมจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจขอบังคับ   
แพทยสภากับกลุมผูปฏิบัติงาน 

- อ่ืนๆ 
 

12.00 -12.30 น. การจัดทําแผนเพ่ือการขับเคลื่อนงานของเครือขายในอนาคต       
 
12.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน    



การประชุมหารือครั้งที่ 6 
การขับเคลื่อนเพื่อหาทางเลือกของผูหญิงทีท่องไมพรอม 
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เวลา 9.00 – 12.30 น. 

ณ สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ 
 
สาระสําคัญของการประชุม แบงออกเปนวาระตางๆดังนี้ 

1. รับรองรายงานสรุปการประชุมฯ คร้ังที่ 5 
2. บรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการคลินิกวางแผนครอบครัว”  
3. รายงานความกาวหนาและหารือ 
4. แผนเพ่ือการขับเคลื่อนงานของเครือขายฯ ในอนาคต 
5. นัดหมายการประชุมคร้ังตอไป 
 
โดยมีรายละเอียดในการประชุมดังตอไปน้ี 

 
1. รับรองรายงานสรุปการประชุมฯ คร้ังที่ 5 

ที่ประชุมไดตรวจทานรายงานการประชุมคร้ังที่ 5 และไดเสนอใหแกไขรายงานดังตอไปน้ี 

• คุณชุติมา ขอแกไขขอความในหนา 5 ขอ 1.4 บรรทัดที่ 1 จาก “การปดความรับผิดชอบของ
หนวยงานรัฐบางแหง” เปน “การปฎิเสธการใหบริการ” และบรรทัดที่ 2 จาก “กลับปฎิเสธความ
รับผิดชอบ” เปน “กลับปฏิเสธการใหบริการ” และขอใหใชคําวา “นโยบายหลักประกันสุขภาพถวน
หนา” แทนที่คําวา ”นโยบายสามสิบบาท” ในรายงานการประชุม  

• คุณบุญพลอย ขอแกไขขอความในยอหนาที่ 4 บรรทัดที่ 5 ใหเปลี่ยน “สํานักพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (คุณบุญพลอย)” เปน “กระทรวงสาธารณสุข”  

ที่ประชุมไดตกลงแกไข และจะนําฉบับที่แกไขแลวลงในเวปไซต  เพ่ือใหสมาชิกและผูสนใจเขาไป 
ดาวนโหลดรายงานการประชุมไดที่ http://choiceforum.wordpress.com 
 
2. บรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการคลินิกวางแผนครอบครัว”  

(โดย คุณุสุนันท ดวงจันทร และ คุณวรัญญา พิทักษเทพสมบัติ) 
สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย (สวท.) กอตั้งขึ้นในป 2513 โดยเริ่มตนจากการ

ใหบริการที่เก่ียวของกับการวางแผนครอบครัว มีบริการปรึกษา บริการคุมกําเนิดตางๆ ตอมาขยายบริการ
เปนเรื่องเอดส กามโรค และอนามัยเจริญพันธ ครอบคลุม การตรวจรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การ
ตรวจโรคตางๆ กอนแตงงาน การตรวจมะเร็งปากมดลูกและสภาวะตางๆ ที่เก่ียวของกับความผิดปกติใน
ระบบสืบพันธุ รวมทั้งการยุติการตั้งครรภ ปจจุบัน สวท.มีแผนจะเปดบริการใหคําปรึกษาเรื่องวัยทอง
สําหรับผูหญิงและผูชาย  

http://choiceforum.wordpress.com/


สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย เปนองคกรแหงเดียวในประเทศไทย ที่เปนสมาชิกของ
สหพันธวางแผนครอบครัวโลก (IPPF: International Planned Parenthood Federation) โดย IPPF จะให
การสนับสนุน สวท.ทั้งทางดานงบประมาณดําเนินงานบางสวน อุปกรณ และเทคนิควิชาการ การ
ดําเนินการของสวท.ในประเทศไทยเปนไปในรูปแบบสมาคมฯ โดยมีคณะกรรมการควบคุมกํากับ นอกจาก
การวางแผนครอบครัว สวท.ยังทํางานในลักษณะบูรณาการทั้งในเรื่องการวางแผนครอบครัว และการ
ทํางานเชิงรุกในชุมชน ตางๆ โดยมีนโยบายหลัก 5 A ในการทํางาน 5 ดาน ไดแก Access, Adolescent, 
AIDS, Abortion และ Advocacy แตละดานมีรายละเอียดดังตอไปน้ี   

1. Access to care เนนการเขาถึงบริการ โดยมีคลินิกใหบริการ 9 แหงใน 7 จังหวัด ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแก คลินิกบางเขน คลินิกดินแดง และคลินิกปนเกลา ภาคเหนือเปด
ใหบริการท่ี จังหวัดเชียงใหม และเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปดใหบริการท่ี จังหวัด
ขอนแกน และอุบลราชธานี สวนภาคใตเปดใหบริการที่ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และ
จังหวัดภูเก็ต โดยมีบริการปรึกษาทางโทรศัพทและ และบริการปรึกษาและตรวจรักษาที่คลินิก   

2. Adolescent เปนการทํางานกับชุมชนโดยเนนที่กลุมเยาวชน เพ่ือสรางเสริมสรางคานิยมทาง
เพศ เผยแพรความรูเอดส อนามัยเจริญพันธุ และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

3. AIDS สมาคมวางแผนครอบครัวฯ มีการดําเนินงานโครงการเรื่องเอดสในหลายจังหวัดของ
ประเทศไทย ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน โดยทั้งการเนนประเด็นการปองกันเอดสที่มี
มุมมองในเรื่อง Gender ดวย มีทั้งการใหความรู และการผสมผสานงานเอดสเขากับงานอ่ืนๆ 
เชน การตรวจรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การตรวจหามะเร็งปากมดลูก เปนตน 

4. Abortion สมาคมวางแผนครอบครัวฯ มีคลินิกใหบริการยุติการตั้งครรภสําหรับผูหญิงที่ทองไม
พรอม และผสมผสานการใหความรูในเรื่องการคุมกําเนิดและทองไมพรอมในทุกโครงการที่
ทํางานดานเอดส เพศศึกษา การวางแผนครอบครัว และอนามัยเจริญพันธุ  

5. Advocacy สมาคมวางแผนครอบครัว มีการทํางานรณรงคสรางกระแสความตระหนัก เพ่ือให
เกิดการยอมรับตอสังคมในดานตางๆ  เชน สิ่งแวดลอม เอดส บทบาทหญิงชาย เปนตน 

 
สําหรับคลินิกเวชกรรมของ สวท. เปนทํางานตามนโยบายเรื่องการเขาถึงบริการ (Access to care) 

และการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัย (Safe abortion) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทําแทงที่ไมปลอดภัย 
โดยมีทํางานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยเนนเรื่องคุณภาพบริการ ถูกสุขลักษณะ สรางความความพอใจให
ผูรับบริการ ภายใตสโลแกนวา “คุณภาพงานบริการตองมากอน ความสะอาดเปนเลิศ และยินดีตอนรับทุก
คน”  

คลินิก สวท.แบงเปน 2 สวนคือ 1) บริการปรึกษา ในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ การวางแผนครอบครัว 
ปญหาครอบครัว การตรวจเลือดเพ่ือหาการติดเชื้อเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และความรุนแรงใน
ครอบครัว และ 2) บริการทางการแพทย มีบริการตรวจความผิดปกติในระบบสืบพันธุ การตรวจภายใน 
รักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การตรวจการตั้งครรภ อัลตราซาวน บริการคุมกําเนิด ทั้งแบบฉีด ยาเม็ด
คุมกําเนิด ทําหมัน ยกเวนการทําหมันชาย รวมทั้งบริการฝากครรภ สําหรับผูปวยมีอาการหนัก สวท.จะสง



ตอไปที่โรงพยาบาลตํารวจ สถาบันบําราศนราดูร และโรงพยาบาลราชวิถี  ปจจุบัน ผูรับบริการสวนใหญมา
รับบริการวางแผนครอบครัว รองลงมาคือการตรวจภายใน การตรวจโรคเฉพาะของสตรี และการฝากครรภ   

คลินิกของสวท.เปดใหบริการวันจันทร-ศุกร ระหวางเวลา 9.00-20.00 น. สําหรับวันเสาร-อาทิตย 
เปดบริการถึงเวลา 17.00 น. ปจจุบัน สวท.ไดพัฒนาคุณภาพของคลินิกใหไดมาตรฐานของ IPPF ภายใต 
QOC (Quality of Care) ในเรื่องคุณภาพการบริการ ความสะอาด การปลอดเชื้อ บริการที่เปนมิตร ความ
เปนสวนตัวของคนไข และสิทธิของผูใชบริการ (Clients’ rights) เพ่ือใหบรรลุเปาหมายน้ี สวท.มีการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะของเจาหนาที่ พัฒนาอุปกรณทางการแพทยและบริการของคลินิก หลังจากสวท.ได
ผานมาตรฐาน IPPF แลว ไดจัดทํากลองรับความคิดเห็น เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการที่
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการอยางตอเน่ือง 
 
3. รายงานความกาวหนาและหารือ 

• กิจกรรมเน่ืองในวันยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี 25 พฤศจิกายน 2550 แตละหนวยงานมี
กิจกรรมตางๆดังตอไปน้ี  

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ป 2550 เปนการจัดกิจกรรมครั้งแรก โดยเนนเรื่องการทํางานของศูนยพ่ึงได หรือ OSCC 

(One Stop Crisis Center) ในการใหความชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง มีการให
สัมภาษณผูสื่อขาวโดยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2 คร้ัง มีการจัด press tour ในวันที่   
15 พฤศจิกายน 2550 เพ่ือใหนักขาวทั้งหนังสือพิมพและโทรทัศนไดเย่ียมชมการทํางานของศูนย
พ่ึงไดของโรงพยาบาลปทุมธานี และมีการจําลองสถานการณใหความชวยเหลือเหย่ือที่ถูกกระทํา
รุนแรง รวมทั้งการสัมภาษณผูที่ถูกกระทําจริง นอกจากน้ี ยังไดจัดใหมีการสัมมนาวิชาการในวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2550 ที่โรงแรมมิราเคิล มีผูเขารวม 250 คน จากภาครัฐและเอกชน เพ่ือนําเสนอ
ผลงานและประสบการณบริการของศูนยพ่ึงไดที่ผานมา 5 ป และทิศทางตอไปในอนาคตหลังจากที่
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมีผลบังคับใชในป 2550 ผลการ
ประเมินผูเขารวมประชุมสวนใหญ พึงพอใจกับการจัดประชุมในครั้งน้ี แตมีความเห็นวาควรมี
ระยะเวลาในการประชุมมากกวาน้ี เพ่ือครอบคลุมเน้ือหาใหมากกวา และเพ่ือความคุมกับการ
เดินทาง  

ในป 2551 ทางกรมสนับสนุนฯจะมีการพัฒนาขอมูลของการกระทําความรุนแรงใหเปน
ระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งในเบื้องตนพบวามีการกระทํารุนแรงในเด็กมากกวาผูใหญ นอกจากน้ี ยังไดมี
โครงการนํารองพัฒนาจังหวัดปทุมธานีในเรื่องการใหบริการเร่ืองความรุนแรงในเด็กและสตรี ซึ่ง
ขณะน้ีทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดเปดกวางใหจังหวัดวางแผนเพื่อพัฒนาหรือเพ่ิม
จํานวนศูนยพ่ึงได เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปญหา 

ที่ประชุมไดถามถึงการติดตามกํากับมาตรฐานการใหบริการของศูนยพ่ึงได คุณบุญพลอย
ไดชี้แจงวา ศูนยพ่ึงไดใหบริการภายใตมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพการใหบริการ



โรงพยาบาล (พรพ. หรือ HA.: Hospital Accreditation) ซึ่งครอบคลุมการรับรองคุณภาพของการ
ใหบริการทุกดานของโรงพยาบาล 

 
 มูลนิธิเพื่อนหญิง  

มูลนิธิเพ่ือนหญิง จัดงานรณรงคทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และในระดับภูมิภาค โดยนํา
ประเด็นเรื่องลด – ล ะ - เลิกเหลา เปนเน้ือหาหลักในการรณรงคเร่ืองการยุติความรุนแรงในเด็ก
และสตรี  สําหรับในในเขตกรุงเทพมหานคร ไดจัดกิจกรรมรณรงคที่สถานีรถไฟหัวลําโพง โดย
จัดเปนกิจกรรมกลางแจง มีผูเขารวมประมาณ 500 คน ในงานประกอบไปดวยนิทรรศการ การจัด
ประกวดวาดภาพของเด็กเก่ียวกับการลดความรุนแรง  การเสวนาเรื่องของการทําใหทุกองคกรใส
ใจในประเด็นน้ีเพ่ือนําไปสูการสรางกลไกการดูแลผูหญิงเพ่ือปองกันการถูกกระทํารุนแรง และการ
จัดเวทีรวมกับกองบังคับปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี (ปดส.) และหนวยงาน
สืบสวนของทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือรณรงคใหแจงเหตุการกระทํารุนแรงตอเด็กและสตรี
ที่สายดวน 191 ทั้งน้ี ที่ประชุมไดมีการอภิปรายวา ทัศนคติของตํารวจในเรื่องความรุนแรงในเด็ก
และผูหญิงอาจตองมีการพัฒนาใหเกิดความเขาใจที่มากย่ิงขึ้น อีกทั้งการทํางานของหนวยงานยัง
พบขอจํากัดที่การปฎิบัติงานขึ้นอยูกับการส่ังการของผูบังคับบัญชาเปนหลัก 

 
 สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย 

สมาคมฯ ไดจัดงาน รวมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย แมไมไดมี
การรณรงคในเรื่องการยุติความรุนแรงโดยตรง แตมีการจัดนิทรรศการ และเชิญนายแพทยพลเดช 
ผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมฯ มารวมวิจารณเรื่องการรณรงคเชิงนโยบายเพื่อยุติความ
รุนแรงในเด็กและสตรี ไดรับความสนใจจากผูเขารวมงานมากพอสมควร  

 
 กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

คุณสุเพ็ญศรี นําเสนอภาพของการจัดงานของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ วาในป 2550 ไดใช
รูปแบบการรณรงคโดยการใชดารา นักรอง เพ่ือสรางจุดขายในกลุมวัยรุน โดยตองการ
ประชาสัมพันธพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 2550 เปนหลัก 
ในงานมีการแถลงขาวตอสื่อมวลชน โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เปนผูเปด
งาน มีเวทีเสวนาอภิปรายความเห็นตอกรณีศึกษาที่เก่ียวของกับความรุนแรงในเด็กและสตรี มีการ
แสดงคอนเสริต มีนิทรรศการและการแจกเอกสารของหนวยงานตางๆ ที่ทํางานเกี่ยวของกับ
ประเด็นนี้ เชน บานพักฉุกเฉิน กรรมการเด็ก มูลนิธิเด็ก มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก มูลนิธิเพ่ือน
หญิงและศูนยพ่ึงได เปนตน โดยใช white ribbon เปนส่ือสัญลักษณ อยางไรก็ตาม คุณสุเพ็ญศรีมี
ความเห็นวา เดิมริบบิ้นสีขาวน้ีใชในกลุมผูชายเพื่อชักชวนใหผูชายมารวมรณรงคในเร่ืองความ
รุนแรงตอเด็กและสตรี แตสังคมไทยใชผิดวัตถุประสงคเพราะใชรณรงคกับผูหญิง 



ในภาพรวมของงานนี้ มีการหารือกันถึงการทํางานของหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 2550 คือสํานักงานการสตรี เด็ก
และครอบครัว ซึ่งเปนหนวยงานภายใตสังกัดของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ แตกลับขาดหนวยงานใน
ระดับปฎิบัติงานรองรับ จึงตองนําประเด็นนี้ไปฝากไวกับกรมพัฒนาชุมชนที่มีสํานักงานในระดับ
จังหวัด ซึ่งทําใหเปนขอจํากัดของการดําเนินงานใหไดผลตามพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือ
เปรียบเทียบกับกระทรวงสาธารณสุขที่มีศูนยพ่ึงไดบูรณาการไปกับโรงพยาบาลในเกือบทุกจังหวัด 
ทําใหศูนยพ่ึงไดสามารถดําเนินการสนองตอบตอพระราชบัญญัติไดมากกวา ดังนั้น ประเด็นคือการ
กระจายงบประมาณจากหนวยงานหลักที่รับผิดชอบอยางมีทิศทางใหมีการนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 องคกรแรงงานในภาพรวม 

คุณอรุณีนําเสนอวา กลุมองคกรดานแรงงานไมใหความสําคัญในเรื่องการยุติความรุนแรง
ในเด็กและสตรีเทาไรนัก แมวามีการกลาวถึงเรื่องนี้ในบางสหพันธแรงงานในที่ประชุม แตก็มิไดมี
การดําเนินการใดๆ มีขอสังเกตวาผูนําสภาหรือสหพันธแรงงานสวนใหญมักเปนผูชาย  

สําหรับกิจกรรมในปนี้ ทางองคกรแรงงานไดจัดงานในชุมชนไทยเกรียง ในระหวางวันที่ 
23-24 พฤศจิกายน ซึ่งเปนงานในชวงเทศกาลลอยกระทง และไดเชิญผูกํากับการ และรองผูกํากับ
การสถานีตํารวจ อําเภอพระประแดง ใหความรูกับประชาชนท่ีมารวมงานในเรื่องพระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ซึ่งถือเปนกิจกรรมที่ดีที่ไดรับความ
รวมมือจากองคกรทองถิ่นและชุมชน  

คุณอรุณีไดใหความเห็นตอประเด็นที่จะตองมีการพัฒนาตอไป คือการผลักดันใหองคกร
ดานแรงงานเห็นความสําคัญและมีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือยุติความรุนแรงในครอบครัว เพราะเปน
เรื่องที่เก่ียวของโดยตรง  

 
 มูลนิธิสรางความเขาใจเร่ืองสุขภาพผูหญิง (สคส.) 

สคส. ไดทํากิจกรรมรวมกับแผนงาน ICT ของ สสส. และนิตยสารไบโอสโคป ซึ่งเปน
นิตยสารสําหรับวัยรุนที่สนใจการผลิตสื่อใหมสรางสรรค (New Media) และทุกเดือนจะมีกิจกรรมที่
เรียกวาฟวสแคมป เปนการจัดประกวดสื่อใหมสรางสรรคประเภทตางๆ เชน animation, clip 
VDO, และหนังสั้น โดยมีการกําหนดประเด็นหลักสําหรับผลิตสื่อเขาประกวดในแตละเดือน เชน 
ประเด็นสิ่งแวดลอม เอชไอวี เปนตน รวมทั้งมีการจัดเสวนาพูดคุยในประเด็นที่เปนหัวขอการ
ประกวดดวย สําหรับกิจกรรมที่ สคส. ทําไปนั้น ประกอบดวย การรวมกําหนดหัวขอการประกวด
ในประเด็นความรุนแรงตอผูหญิง และเปนวิทยากรรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีประกวดส่ือ 
รวมทั้ง ไดสงขอมูลเก่ียวกับความรุนแรงตอผูหญิงใหกับนิตยสารไบโอสโคป เพ่ือนําไปเรียบเรียง
และจัดพิมพในนิตยสารฟวสดวย นอกจากน้ัน ยังมีการจัดทําเว็บไซตรณรงคยุติความรุนแรงตอ



ผูหญิง ซึ่งมีลักษณะคลายกับเว็บบล็อก (weblog) บอกเลาเร่ืองจากเพ่ือนสูเพ่ือน สามารถเขาดูได
ที่ www.saveher.in.th 
 
• ประเด็นที่พบและขอเสนอแนะในการทํางานเพื่อยุติความรุนแรงในเด็กและผูหญิง 

การสรางและขยายความเขาใจในพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวในทุกภาคสวนนั้นเปนประเด็นหลักที่ตองดําเนินงานตอไป เนื่องจากคนจํานวนมาก
เขาใจวาเรื่องความรุนแรงนั้นเปนเรื่องภายในครอบครัวของคนอ่ืน การท่ีมูลนิธิเพ่ือนหญิงไดไป
สัมผัสชุมชน พบวาสวนใหญเร่ืองการทะเลาะวิวาท ตีกันในครอบครัว ผูคนในชุมชนไมไดใหความ
สนใจชวยเหลือ สวนประธานชุมชนจะรอใหมีคนมาแจงเสียกอนจึงจะใหความชวยเหลือโดยการ
แจงหนวยงานที่เก่ียวของ หรือสงตอศูนยพ่ึงได ซึ่งทางมูลนิธิฯ ไดใหขอมูลกับประธานชุมชนใน
เร่ืองพระราชบัญญัติใหมนี้เพ่ือใหเกิดความตระหนักตอเร่ืองน้ีมากขึ้น รูปแบบการทํางานในชุมชน 
ก็จะคิดเร่ืองการทํางานวัฒนธรรม การมีสวนรวมจากเด็ก หลังจากมีการรณรงคไปคนในชุมชนก็
เห็นความสําคัญเพ่ิมมากขึ้น  

นอกจากน้ี ในเวทีแรงงานตางๆ สวนใหญยังเปนประเด็นเรื่องความรุนแรง และเรื่องเหลา 
สวนประเด็นทองไมพรอมยังเปนเรื่องที่ไมมีการกลาวถึงกัน เพราะผูนําแรงงานสวนใหญเปนผูชาย 
การจัดงานยุติความรุนแรง ก็นับวายังมีแรงงานมารวมงานคอนขางนอย เพราะคิดวาเปนเรื่องไกล
ตัว และผูหญิงสวนใหญไมกลาเปดเผยเร่ืองนี้ แมวาในปจจุบันจะพบปญหาหลายดานในครอบครัว
ที่จะนํามาสูความรุนแรงในครอบครัวก็ตาม เชน สามีมีภรรยาหลายคน เปนตน  
 

• แนะนําองคกรสมาชิกใหม 
ในการประชุมคร้ังนี้มีองคกรเขารวมประชุมเพ่ิมเติมอีก 1 องคกร คือบานพระคุณ ซึ่งเปนที่

พักชั่วคราวสําหรับผูหญิงที่ตั้งครรภไมพรอม ตั้งครรภไมมีผูดูแล หรือสามีไมรับผิดชอบ รวมทั้ง
เปนที่พักเพ่ือการดูแลในชวง 2-4 เดือนหลังคลอด แตไมรับหญิงที่ตองการที่พักชั่วคราวเนื่องจาก
ทะเลาะกับสามีหรือมีปญหาทางเศรษฐกิจ นอกจากบานพระคุณจะมีที่พักใหผูหญิงสามารถดูแลลูก
เองไดแลว ยังชวยเหลือการหาผูอุปการะเด็ก และการจัดหาที่พักใหกับแมที่ไมมีที่พักขณะดูแลลูก 
โดยประสานงานกับสหทัยมูลนิธิ มูลนิธิมิตรมวลเด็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งบานอากาเป 
และบานนกนางแอน จังหวัดเชียงใหม บานพระคุณดําเนินงานมา 20 ป  สถานที่ตั้งคือหมูบาน
กัลยาเฮาท ซอยวัดดาน ตรงขามอิมพิเรียลเวิลดสําโรง จังหวัดสมุทรปราการ เบอรโทรศัพท     
02-7591201 02-759-1238  086-600-5307 ติดตอไดที่คุณชนรัตน หรือคุณมณฑกา 
 บานพระคุณ เปนที่พักชั่วคราวสําหรับแมและเด็กเทาน้ัน ดังน้ันการยกมอบเด็กเพ่ือ
อุปการะจึงตองยกมอบผานมูลนิธิอ่ืนๆ เชน การไปที่บานอากาเปเชียงใหม ตองมอบผานมูลนิธิ
มิตรมวลเด็ก ถาแมเด็กอายุไมถึง18 ป ตองพาผูปกครองไปดวย การดําเนินงานที่ผานมา บาน
พระคุณยกมอบเด็กเพ่ืออุปการะเพียงรอยละ 10-15 เทาน้ัน อยางไรก็ตาม ผูมารับบริการจํานวน
หน่ึงเขาใจวาบานพระคุณใหบริการยุติการตั้งครรภ เน่ืองจากเปนองคกรศาสนาคริสต ดังน้ันเม่ือมี



หญิงโทรมาปรึกษาทางบานพระคุณจะโนมนาวจิตใจเพื่อใหตั้งครรภตอไป โดยจะจัดที่พักกับ
ผูหญิงเพ่ือรอการคลอดและการดูแลหลังคลอดคนกวาจะชวยเหลือตนเองและลูกได 
 บานพระคุณรับผูหญิงไดไมเกิน 15 คน การรับเขาพักจะตองตั้งครรภ 5 เดือนขึ้นไป 
ระหวางพักอาศัยจะมีกิจกรรมทํางานฝมือ และสงออกจําหนายใหกับชาวตางชาติ ไมมีตลาดใน
เมืองไทย ผูที่มารับบริการสวนใหญรูจกบานพระคุณผานทาง website ในอดีต ผูใชบริการสวน
ใหญเปนแรงงานที่มาทํางานในกรุงเทพมหานคร ปจจุบันผูใชบริการจํานวนมากเปนนักเรียน 
นักศึกษา และมีอายุนอยลง อายุต่ําสุดคือ 11 ป ผูหญิงที่เขาพักมาจากทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย  
 

• การประชุมเพื่อสรางความเขาใจตอขอบังคับแพทยสภา  
อาจารยกฤตยาไดแจงวา ขณะนี้ยังไมมีความกาวหนาใดๆ ในการประชุมเพ่ือสรางความ

เขาใจตอขอบังคับของแพทยสภาในการยุติการตั้งครรภ ทําใหตองชะลอกิจกรรมไวกอน แตใน
สัปดาหที่สองของเดือนธันวาคมนี้ จะมีการจัดเวทีของผูบริหารระดับสูงจากหนวยงานตางๆ ที่
เก่ียวของเปนการภายในที่จังหวัดเชียงราย ผูเขารวมประชุมประกอบดวย นพ.สมศักด์ิ โลหเลขา 
นายกแพทยสภา ประธานราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย พ.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ เตมีเวช จากสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ คุณกฤติพงศ กฤติยารักษ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งอาจารยกฤตยา 
อาชวนิจกุล จากมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากน้ี ยังมีตัวแทนจากโรงพยาบาลตางๆ เขารวมในการ
ประชุมฯ ครั้งน้ีดวย การพูดคุยจะมุงประเด็นที่วาทําอยางไรใหขอบังคับแพทยสภาสามารถนํามา
ปฏิบัติได และการลดอุปสรรคจากทางดานผูรักษากฎหมาย ซึ่งผลจากการประชุมอาจารยกฤตยา
จะไดนําเสนอในการประชุมเครือขายฯ คร้ังตอไป   

สําหรับการขับเคลื่อนในเร่ืองน้ีตอไป ตองดูผลการประชุมที่เชียงรายกอน หากจะจัดการ
ประชุม อาจจะจัดรูปแบบเชนเดียวกับที่เคยจัดในรัฐสภาในเรื่องพระราชบัญญัติอนามัยเจริญพันธุ 
เพ่ือใหดูไมเปนทางการมากนักและใหทุกฝายไดมีโอกาสเสนอความคิดเห็น และเปนการใช
งบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด สําหรับเจาภาพรวม อาจารยกฤตยา จะไปทํางานเชิงความคิด
กับนพ.อําพล เพ่ือใหเสนอเขาไปเปนวาระของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เพ่ือใหสนช.เปน
เจาภาพรวมจัดงาน และใชรัฐสภาเปนสถานที่จัดงานตอไป 

 
• ความกาวหนาเรื่องพระราชบัญญัติคุมครองอนามัยเจริญพันธุ  

ขณะน้ีพรบ.อนามัยเจริญพันธไดมีการปรับแกโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
เปนหนวยงานผูเสนอพรบ.แลว แตเน่ืองจากปจจุบันมีกฎหมายอีกจํานวนมากที่รอการพิจารณา
โดยสนช. ซึ่งเปนกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญใหม โดยสนช.มีกําหนดการพิจารณากฎหมายถึง
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550 นี้เทาน้ัน และจะทําหนาที่เสมือนวุฒิสภาจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
วุฒิสมาชิกในเดือนมีนาคม ดังนั้น จึงคาดวาการพิจารณาพรบ.อนามัยเจริญพันธจึงตองชะลอไว
กอน และอาจจะหยิกยกมาพิจารณาในรัฐสภาชุดใหมตอไป 

 



4. การจัดทําแผนเพ่ือการขับเคลื่อนงานของเครือขายในอนาคต 
จากผลสรุปของแบบสอบถามที่องคการแพธได จัดสงไปยังสมาชิกเครือขายฯ มีผูตอบ

แบบสอบถามกลับมา 17 คน และคุณทัศนัย ไดนําเสนอสาระสําคัญของการประชุมของเครือขาย 5 คร้ังที่
ผานมา รวมทั้งผลของการสรุปแบบสอบถาม ซึ่งพบวา สมาชิกเครือขายฯ ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมี
ความเห็นวา การเขารวมประชุมมีประเด็นเนื้อหาที่เก่ียวของกับการทํางาน แบงเปนเกี่ยวของโดยตรง 11 
ราย และเก่ียวของบางสวน 6 ราย ประโยชนที่ไดรับมีทั้งสรางความเขาใจ ไดแนวคิด แนวทาง 
ประสบการณตอการทํางาน และเขาใจการทํางานของหนวยงานอ่ืนๆ สวนการทํางานเปนเครือขายนั้นมี
บางแตยังไมชัดเจนนัก สําหรับการประชุมของเครือขายฯ ในป 2551 หากไมมีงบประมาณสนับสนุนการ
จัดการหรือการเดินทาง ผูตอบ 13 คนเขารวมประชุมแนนอน และอีก 3 รายจะเขารวมเม่ือมีประเด็นที่
เก่ียวของ (ไมตอบ 1 ราย) โดยมีความถี่ในการจัดประชุมทุก 2 หรือ 3 เดือน หรือ แลวแตความเรงดวน 
สมาชิกจํานวน 15 คนสามารถสนับสนุนการเดินทางมาเองได (ไมตอบ 2 ราย) และจํานวน 10 คนตอบวา
สามารถเปนเจาภาพในการจัดประชุมได (ไมได 4 ราย และไมตอบ 3 ราย) โดยมีประเด็นเสนอแนะที่
ตองการทํางานรวมกันเปนเครือขายดังตอไปน้ี 

1. การจัดทําแผนหลัก ทิศทางและยุทธศาสตรในการทํางานของเครือขายฯ 
2. การจัดทํายุทธศาสตรแกไขปญหาทองเม่ือไมพรอม 
3. การรณรงคสรางความเขาใจตอสังคมโดยรวม 
4. การพัฒนาการรูปแบบทางเลือก และการใหคําปรึกษาทางเลือก 
5. รวบรวมขอมูลผูหญิงทองไมพรอมดวยเหตุผลตางๆ เพ่ือเผยแพรกับกลุมที่ไมเขาใจปญหา 
6. การสงตอผูมีปญหา และการติดตอประสานงานกับตํารวจ 
7. การปรับเปลี่ยนทัศนคติวยัรุนเรื่องเพศ 
8. การจัดกิจกรรมดานการปองกันปญหาการตั้งครรภ 
9. การแจงขาวสารวิทยาการใหมๆ งานวิจัย งานประชุมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
10. การทําใหเกิดชุมชน หรือกรณีศึกษานํารองและดําเนินการตอเน่ืองจนไดผล 
11. การผลักดันการตรวจมะเร็งปากมดลูกใหเขาไปอยูในชดุสิทธิประโยชนของสํานักงาน

ประกันสุขภาพแหงชาติ 
12. รวมกันจัดการประชุมระดับภูมิภาคเร่ืองศูนยพ่ึงได (OSCC: One Stop service Crisis 

Center)  
 
  ดังนั้น ในป พ.ศ. 2551 มติของที่ประชุมสรุปวา เครือขายการขับเคลื่อนการทํางานเพื่อผูหญิงที่

ทองไมพรอม จะดําเนินงานตอไปภายใตทรัพยากรขององคกรสมาชิกรวมกัน โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิม
ดังตอไปน้ี 

• ในดานสมาชิกภาพ 
1. ไมเนนจํานวนคน/องคกร แตเนนสมาชิกที่มีใจในการทํางานรวมกัน  



2. เชิญตัวแทนจากกลุมตางๆ เขามารวมเปนเครือขายมากขึ้น เชน ผูประสบปญหาโดยตรง ผูไดรับ
ผลกระทบ สื่อมวลชน ตํารวจ ตัวแทนของแรงงานไทย/ตางดาว  นักเรียน/นักศึกษา นักกฎหมาย 
ผุแทนเยาวชน ครู ใน และนอกสถานศึกษา คนโรงงานอุตสาหกรรม มารวมดวย 

3. ควรทั้งในสวนผูมีหนาที่เก่ียวของ เพ่ือใหเครือขายเขาใจปญหาชัดเจนรอบดานมากขึ้น สามารถ
เชื่อมโยงการทํางานอยางเปนระบบและมีพลังในการขับเคลื่อนมากขึ้น ไดแก 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เพราะบานพักฉุกเฉินของ 
พม.มีความจําเปนมากตอการทํางานของเครือขาย (คุณนาตยา สคส. เปนผูทาบทาม) 

 สํานักงานตํารวจแหงชาติ จากกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน 
และสตรี (ปดส.) (คุณชุติมา โรงพยาบาลตํารวจ เปนผูทาบทาม) 

 ตัวแทนศูนยพ่ึงได จังหวัดปทุมธานี หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (คุณบุญ
พลอย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนผูทาบทาม) 

4. มีการประชาสัมพันธกิจกรรมใหสมาชิกเครือขายฯ ทราบวาเครือขายฯ มีความเคลื่อนไหวอะไรบาง 
โ ด ย ให ส ง ข อ มู ล ที่ ต อ ง ก า รป ร ะ ช า สั ม พั น ธ  ไ ปที่  สคส . เ พ่ื อ นํ า ข อ มู ล แ จ ง บน เ ว บ
ไซด  www.choiceforum.wordpress.com 

 

• ในดานประเด็นที่จะรวมกันดําเนินการตอไปในอนาคต  นอกจากประเด็นที่ เสนอใน
แบบสอบถามแลว ที่ประชุมยังไดมีการหารือเพ่ิมเติมดังตอไปน้ี 
1. สํานักพัฒนาระบบสุขภาพกําลังจะทํายุทธศาสตรการปองกันยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี 

และจะนําประเด็นทั้งหมดที่เครือขายระดมความคิดเห็น มาก็เปนแนวทางภายใตยุทธศาสตรฯ
นี้ 

2. การจัดประชุมระดับภูมิภาค OSCC ในป 2008 มีการจัดงานระดับภูมิภาคท่ีจังหวัดขอนแกน มี
ผูเขารวมจาก 10 ประเทศ ไดกําลังจะขอสนับสนุนงบประมาณจาก UNIFEM ทางกรม
สนับสนุนฯ อยากขอความรวมมือจากเครือขายในการชวยเขียน proposal ภาษาอังกฤษ  

3. การพัฒนารูปแบบทางเลือก และการใหคําปรึกษาทางเลือก ทางแพธและสคส.มีงบประมาณใน
การดําเนินงาน ซึ่งอาจจะใชเงินสวนนี้ในการสนับสนุนการประชุมของเครือขายไดในการ
ประชุมบางคร้ัง 
  

• ในดานการบริการจัดการงบประมาณสนับสนุนการประชุม ในการประชุมเครือขายฯแตละครั้ง 
องคกรสมาชิกยังคงเวียนกันเปนเจาภาพเชนเดิม สําหรับคาเดินทางของผูเขารวมประชุม อาจารย
กฤตยาเสนอวาอาจจะใชชื่อเครือขายฯ นี้ของบประมาณจาก สสส.ในแผนงานสุขภาวะทางเพศเพื่อ
จัดการประชุมตอเนื่องตอไป ในระหวางนี้ การเชิญประชุมทุกคร้ัง ในจดหมายเชิญใหระบุไปวามี
การสนับสนุนคาเดินทางหรือไม ทั้งน้ีองคการแพธและสคส. จะทําหนาที่ในการเปนผูประสานงาน
และเอ้ืออํานวยเพื่อใหเกิดการประชุมและบันทึกผลการประชุมตอไป  
 

http://www.choiceforum.wordpress.com/


5.  นัดหมายการประชุมคร้ังตอไป  
ที่ประชุมมีมติใหจัดการประชุมหารือคร้ังที่ 7 ขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551 ที่สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เวลา 9.00 - 12.00 น. ในการประชุมน้ี เจาภาพจะสนับสนุนอาหารวาง
และอาหารกลางวัน สวนคาเดินทางใหผูเขารวมประชุมจัดการตอไป 



รายชื่อผูเขารวมประชุมหารือ  
 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน 
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2. คุณสมรธรรม สุขนิรันด สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
6 ซ.สุขุมวิท 12 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 02-229-4611  โทรสาร 02-229-4632 
Email:pda@pda.or.th 

3. คุณพัชราภรณ ติ้นระนอง สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี 
501/1 บานพักฉุกเฉิน ถ.เดชะตุงคะ ทุงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท 02-929-2222 ตอ 305 โทรสาร 02-566-2707 

4. คุณปรียาภรณ บุญแกว 

5. คุณศศิธร มูลสิงห 
 
 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
71 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท /โทรสาร 02-389-5909                                                      

6. คุณวรัญญา พิทักษเทพสมบัติ สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย (สวท.) 
8 ซ.วิภาวดี 44 ลาดยาว ภ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท 02-941-2320, 02-941-2334  โทรสาร 02-941-2338 
Email: clinic@ppat.or.th 7. คุณสุนันท ดวงจันทร 

8. คุณสิริพร  เขียนประเสริฐ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
681 ถ.สามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท 02-244-3278 
Email: babana_dome@yahoo.com 

9 คุณชนรัตน  ออยหวาน 
 
 
 

บานพระคุณ 
15/423-425 ม.10 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท 02-759-1238  โทรสาร 02-759-1201 
Email:oiwan.lekthai@gmail.com                                              

10 คุณมนทกานต  อัครนันทพงษ 
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คุณบุญพลอย ตุลาพันธ สํานักพัฒนาระบบสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท  
โทรศัพท 02-590-1803-4 โทรสาร 02-590-1793 

12. คุณอชิมา เกิดกลา 

13. คุณอัฉรา วิไลสกุลยง 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน 

14. คุณทัศนัย  ขันตยาภรณ องคการแพธ(PATH) 
37/1 ซ.เพชรบุรี 15 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 02-653-7563 ตอ 103 
Email: tkantaya@path.org 

15. คุณจิตรานนท สุชาติ Email:jsuchart@path.org 

16. คุณอรุณี ศรีโต กลุมบูรณาการแรงงานสตรี 
101/16 หมู 4 ต.บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 
โทรศัพท/โทรสาร 02-817-8187 

17 พ.ต.ท. หญิงชุติมา พันธุ โรงพยาบาลตํารวจ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02-253-0121 โทรสาร 02-652-5317 
Emaill: phanthu@hotmail.com 

18 คุณสุเพ็ญศรี พ่ึงโคกสูง มูลนิธิเพื่อนหญิง 
386/61-62 ซ.รัชดาภิเษก 44 ถ. รัชดาภิเษก ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 โทรศัพท : 02-513-1001 โทรสาร: 02-513-1929 
Email: contact@friendsofwomen.net 19. คุณนิภาพร แหลพ่ัว 

20 คุณกัลยกร โอปน สํานักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ 
19 ซ.35 อัศวนนท 2 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  
โทรศัพท 02-389-5908 ตอ 115 

21 คุณรัตนา รอดวรรณ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท 
172 ม. 3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปาการ 
10290 โทรศัพท: 02-425-9407 โทรสาร: 02-425-9767 

22 คุณอภิชัย ไมอักรี ศูนยประสานงานเครือขายผูหญิงติดเชื้อ 
801/21 ซ .งามวงศวาน 27 ต .บางกระสอ อ .เมือง จ .นนทบุรี 11000 
โทรศัพท: 081-633-9597 
Email: chaitharae@yahoo.com 

23  คุณธัญญา ใจดี มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) 
โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 25 โทรสาร 02-591-1099          
Email:  thanya@whaf.or.th 

24 คุณอารดี ประสมทรัพย          
 

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

25 คุณกนกรัตน วงษดี โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 17 
Email:koy_blue@gmail.com 
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