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สรุ ปผลการประชุมหารื อ
เพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม ครั้งที่ 34
วันที่ 11 มิถนุ ายน 2557 ณ ห้ องประกายเพชร โรงแรมเอเซีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
จัดโดย เครื อข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อม
การประชุมเพื่อขับเคลือ่ นสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อมครัง้ ที่ 34 จัดเมื่อวันที่ 11 มิถนุ ายน 2557
้ ้น 50 คน
ณ ห้ องประกายเพชร โรงแรมเอเซีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ มีผ้ เู ข้ าประชุมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทังสิ
สรุปผลการประชุม ดังนี ้
คุณสุมาลี โตกทอง รายงานผลการประชุมครัง้ ที่ 33 และการวิเคราะห์เหตุปัจจัยความเข้ มแข็งของพลังเครื อข่ายฯ
ในการขับเคลือ่ นเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้ที่ท้องไม่พร้ อม ดังนี ้
๑) เครื อข่ายฯ มีสมาชิกที่มาจากหลายภาคส่วน อาทิ คนทํางานตามภารกิจ/หน้ าที่ภายใต้ องค์กรทังภาครั
้
ฐ และ
องค์กรพัฒนา กลุม่ แกนนําในชุมชน แต่ละภาคส่วนมีการทํางานที่ได้ เชื่อมโยงกันและกัน ในมิติด้านการป้องกัน การช่วยเหลือ/
ให้ บริ การ การพบปะกันของสมาชิกเครื อข่ายได้ เกิดเป็ นพื ้นที่สะท้ อนปั ญหารวม เสริ มกําลังใจ และร่ วมกันหาทางออกทังใน
้
ระดับปฏิบตั ิ และระดับของการผลักดันให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
๒) ประสบการณ์ ในการทํางานช่วยเหลือผู้ประสบปั ญหาท้ องไม่พร้ อม เปิ ดโอกาสให้ คนทํางานที่ได้ พบกับผู้
ประสบปั ญหาโดยตรง และมองเห็นมิติความซับซ้ อนของแต่ละปั ญหาที่แตกต่างกัน (ไม่มีใครต้ องการท้ องเพื่อไปทําแท้ ง) ผล
ดังกล่าว ทําให้ อคติ และความเข้ าใจผิดต่างๆ ค่อยๆ ทลายลง เปลี่ยนเป็ นเพิ่มความเชื่อมัน่ ในการทํางานช่วยเหลือว่าได้ มีสว่ น
ทําให้ ผ้ หู ญิงที่ท้องไม่พร้ อมได้ มีทางเลือกและทางออกที่เหมาะกับชีวิตตัวเอง
๓) ในกลุม่ คนทํางานขับเคลือ่ นในเครื อข่ายฯ มีองค์ประกอบของวิธีคิดต่อมิตปิ ั ญหาท้ องไม่พร้ อมที่หลากหลาย ทํา
ให้ สามารถสร้ างพลังในการขับเคลื่อนได้ หลายมิติ เช่น การมองเรื่ องท้ องไม่พร้ อมว่าเป็ นปั ญหาเรื่ องการเคารพสิทธิ เนื ้อตัว
ร่างกาย ดังนันต้
้ องให้ สทิ ธิให้ ผ้ หู ญิงในการเป็ นผู้ดแู ล รับผิดชอบและปกป้องตัวเองได้ การมองเรื่ องท้ องไม่พร้ อมว่าเป็ นประเด็น
คุณภาพชีวิตของประชากร ที่ต้องได้ รับการคุ้มครอง ส่งเสริ มและพัฒนาให้ มีคณ
ุ ภาพ ดังนันทั
้ งผู
้ ้ หญิงและเด็กที่เกิดจากท้ องไม่
พร้ อมต้ องได้ รับการดูแลให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี เป็ นต้ น ฯลฯ
๔) การเกิดนโยบายและยุทธศาสตร์ ระดับชาติเรื่ องท้ องไม่พร้ อม มีสว่ นเพิ่มความตระหนักในการทํางานที่เข้ มข้ น
ขึ ้นทังส่
้ วนกลางสูร่ ะดับปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้ ทังคนและองค์
้
กรที่ไม่เคยสนใจประเด็นท้ องไม่พร้ อมในวัยรุ่ นมาก่อน ต่างเริ่ มทบทวน และ
หาแนวร่ ว มในการทํางาน สําหรั บผู้ที่เห็นความสําคญของปั ญหานีก้ ารมีน โยบายสนับสนุนการทํางานเป็ นโอกาสในการ
ขับเคลือ่ นงานได้ มากขึ ้น
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๕) เครื อข่ายฯ เป็ นหน่วยกลางทีม่ ีบทบาทในการรวมกลุม่ คน/องค์กรในทุกๆ แนวคิดที่ต้องการมีสว่ นเพื่อลด แก้ ไข
ปั ญหาในทุกระดับ ได้ พบปะ พูดคุย และเติมเต็มช่องว่างการทํางานของแต่ละภาคส่วนงาน (ป้องกัน การปรึ กษา ท้ องต่อ/ยุติฯ
ที่ปลอดภัย) จึงเป็ นส่วนหนึง่ ของการฝ่ าทางตันเพิ่มทางเลือกให้ กบั ผู้ที่ท้องไม่พร้ อม
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงาน
สรุ ปยอดเงินกองทุนในการช่ วยเหลือผู้หญิงในภาวะวิกฤตฯ
เลขานุการ กองทุนฯ สรุ ปยอดเงินกองทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิ งในภาวะวิกฤตจากความรุ นแรงและท้ องไม่
พร้ อม ผลการประมูลของในกิจกรรมระดมทุนครัง้ แรกด้ วยการประมูลสิ่งของที่องค์กรเครื อข่ายสนับสนุน และยอดเงินบริ จาค
(ภายหลังจากที่มีเงินกองทุนฯ ติดลบ)ในเดือน มกราคม จํานวน 139,455 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้ าพันสี่ร้อยห้ าสิบห้ าบาท
ถ้ วน)
การช่วยเหลือผู้ประสบปั ญหาท้ องไม่พร้ อม ในรอบ 4-5 เดือน(พฤษภาคม – ธันวาคม 2556) จํานวนประมาณ 30
ราย ใช้ เงินกองทุนไป จํานวน 190,897 บาท(หนึง่ แสนเก้ าหมื่นแปดร้ อยเก้ าสิบเจ็ดบาทถ้ วน)
สรุปยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 11 มิถนุ ายน 2557 ยังมีเงินคงเหลือ จํานวน 279,410 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้ า
พันสีร่ ้ อยสิบบาทถ้ วน)
ผลการจัดกิจกรรมเครือข่ ายฯ ในงานวิชาการอนามัยเจริญพันธุ์
กลุม่ งานพัฒนาบริ การยุติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัย จัดกิจกรรมห้ องย่อยในการประชุมวิชาการอนามัยเจริ ญพันธุ์
กรมอนามัย ในหัวข้ อ "กว่า 7 ปี บนเส้นทางสนับสนุนทางเลือกของผูห้ ญิ งที ท้องไม่พร้อม" มีผ้ สู นใจผู้เข้ าร่ วมกว่า 200 คน กิน
กรรมจัดเพื่อสร้ างความเข้ าใจถึงผลกระทบรายรอบที่เกิดกับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อม ภายหลังเสร็ จกิจกรรมมีสว่ นหนึ่งสนใจส่งชื่อ
สมัครเป็ นสมาชิกเครื อข่ายฯ เพื่อร่วมติดตามและสนับสนุนการขับเคลือ่ นต่อไป
ผลงานวิจัยเบือ้ งต้ น”อุปสรรคของการเข้ าถึงบริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ ท่ ปี ลอดภัยตามกฏหมาย”
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “อุปสรรคของการเข้ าถึงบริ การยุติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัยตามกฏหมาย” ถือเป็ นงานวิจยั ชิ ้น
แรกที่มีการเก็บข้ อมูลทังส่
้ วนของผู้ประสบปั ญหา และส่วนของภาคบริ การ ผลเบื ้องต้ น พบว่า ประเทศไทยยังไม่มีช่องทางการ
ให้ บริ การกรณียตุ ิการตังครรภ์
้
เป็ นส่วนหนึง่ ในระบบของหน่วยบริ การ แม้ จะมีเงื่อนไขที่ต้องให้ บริ การ กรณีที่กฎหมายกําหนดไว้
ในงานวิจัยได้ เสนอว่ามีเพียงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติแห่งเดียวที่มีระบบบริ การรองรับ กรณีเด็กถูกละเมิดฯ
เป็ นต้ น
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ผลการพัฒนาเนือ้ หาของแนวทางการให้ บริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ ภาคประชาชน
แนวทางการให้ บริ การยุติการตังครรภ์
้
ภาคประชาชน ซึ่งพัฒนาภายใต้ คณะทํางานฯ ในส่วนของเครื อข่ายฯ ได้
เสร็ จสมบูรณ์แล้ ว ที่ประชุมได้ หารื อถึงการใช้ ชื่อหนังสือเพื่อสร้ างความน่าสนใจในการเผยแพร่ สามารถสรุ ปชื่อได้ เป็ น “ ท้ องไม่
พร้ อมมีทางเลือก: ร้ อยแปดพันเก้ าวิธีเพื่อหาทางออก” ภายหลังการผลิตจะใช้ เผยแพร่ตอ่ ไป
หารื อเรื่ องการจัดเวทีวิชาการสุขภาวะทางเพศระดับชาติ
การจัดเวทีวิชาการสุขภาวะทางเพศระดับชาติ ครั ง้ ที่ 1 กําหนดกรอบเนื ้อหาวิชาการในเรื่ อง “การตัง้ ครรภ์ใน
วัยรุ่น” ในระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน คาดว่าจะมีผ้ เู ข้ าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ประมาณ 2,000 คน รู ปแบบจะจัดห้ องย่อยใน
การนําเสนองานวิชาการและผลงานวิจยั ลานกิจกรรม เครื อข่ายฯ ได้ มีสว่ นที่จะเข้ าร่ วมจัดประชุมห้ องย่อย 1 ห้ อง ซึ่งจะมีการ
หารื อเรื่ องรูปแบบการจัดห้ องย่อยดังกล่าวกับสมาชิกเครื อข่ายฯ ในการประชุมครัง้ ต่อไป
สรุ ปประเด็นแลกเปลี่ยนเรื่องปั ญหาอุปสรรคในการทํางาน
๑) นโยบายกระจายอุปกรณ์ คุมกําเนิดกึ่งถาวรมีผลใช้ แล้ ว แต่ในทางปฏิบตั ิ ยังขาดอุปกรณ์ ให้ เข้ าถึงได้ อย่าง
เพียงพอ หรื อในบางหน่วยยังไม่มีให้ บริ การ
๒) ปั ญหาการใช้ อปุ กรณ์คมุ กําเนิดกึ่งถาวร และการตรวจเลือด ซึ่งเด็ก วัยรุ่ นบางส่วนยังไม่พร้ อมเปิ ดเผยข้ อมูล
กับครอบครัว แต่ทางกฏหมายถือเป็ นข้ อบังคับให้ ต้องได้ รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนรับบริ การ เป็ นประเด็นละเอียดอ่อน
ในการทํางาน
๓) เด็ก วัยรุ่ นสามารถเข้ าถึง website การใช้ ยายุติการตังครรภ์
้
พบว่า มีการใช้ ยาที่ไม่สอดคล้ องกับอายุครรภ์
บางรายมีผลกระทบต่อตัวเองและเด็กที่คลอดออกมารุนแรง
ข้ อเสนอจากที่ประชุมเครือข่ ายฯ
๑) สํานักอนามัยเจริ ญพันธุ์(ดูแลเวชภัณฑ์) และ สปสช.(รับผิดชอบงบประมาณ) ต้ องติดตามและขับเคลื่อนให้
เกิดผลในทางปฏิบตั ิได้ จริ ง
๒) ควรมีการทบทวน การขับเคลือ่ นทางกฏหมาย เพื่อแก้ ไขเกี่ยวกับการยินยอมของผู้ปกครองเรื่ องการตรวจเลือด
และการเข้ าถึงอุปกรณ์คมุ กําเนิด
๓) ต้ องมีการกําหนดเป้าหมายที่ชดั เจนในระยะเวลาของการผลักดันให้ 2 ข้ อ(ข้ างต้ น) เพื่อให้ เด็กเข้ าถึงบริ การได้
อย่างแท้ จริ ง
ที่ประชุมมีมติให้ จดั ประชุมครัง้ ต่อไปในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ ห้ องปกรณ์ อังศุสงิ ห์ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์
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