
สรุปการประชุมเครือขา่ยสนับสนุนทางเลือกของผูห้ญิงท่ีทอ้งไม่พรอ้ม ครั้งท่ี 28 

วนัท่ี 6 กรกฏาคม 2555 ณ หอ้งประชุมสาํนักนโยบายและยุทธศาสตร ์2 สาํนักปลดักระทรวงฯ กระทรวงสาธารณสุข 

การประชุมครั้งท่ี 28 มีผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทั้งส้ิน 57 คน สาระการประชุมโดยสรุปมีดงัน้ี 

เร่ิมการประชุมเวลา 09.30 น.  

 

รศ.ดร.กฤตยา อาขวนิจกุลไดเ้ป็นประธานในการดาํเนินการประชุม 

การประชุมครั้งน้ีเป็นครั้งท่ี 28 ซ่ึงการประชุมรอบท่ีผ่านมาไดจ้ดัไปเม่ือเดือนกุมภาพนัธ ์ภายหลงัท่ีเครืข่ายมีการขยาย

สมาชิกเพิ่มขึ้ น จึงการจดัประชุมกลุ่มยอ่ย 4 กลุ่ม และขยบัการประชุมเครือขา่ยมาเป็นทุก 3 เดือน จากน้ันไดเ้ชิญ น.พ.

กิตติ กรรภิรมย ์ผูอ้าํนวยการสาํนักนโยบายและยุทธศาสตร ์กล่าวทกัทายท่ีประชุม  

  

กล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 

 โดย ดร.กฤษนันท ์เลาะหนับ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร ์  

ยนิดีตอ้นรบัในฐานะเจา้บา้น และไดร้บัรูก้ารทาํงานของเครือข่ายฯ จากพี่อญัชลี คติอนุรกัษ์ จากสาํนักปลดัฯ ซึง่เป็น

สมาชิกเครือขา่ยมานานแลว้ มีความยนิดีในการไดมี้การจดัประชุมท่ีสาํนักและขอเป็นกาํลงัใจในการทาํงานขบัเคล่ือน

ในประสบผลสาํเร็จต่อไป   

 

วิทยากรนําเสนอ กรอบการทาํงานแผนงานสุขภาวะผูห้ญิงและความเป็นธรรมทางเพศ โดย ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท 

ผูจ้ดัการแผนงานสุขภาวะผูห้ญิงและความเป็นธรรมทางเพศ  

แผนงานสุขภาวะผูห้ญิงเป็นขบวนการเคล่ือนไหวเร่ืองผูห้ญิงในสงัคมใหมี้ความเขม้แข็งและมีการสานพลงัเพื่อสรา้งเป็น

ธรรมทางเพศเอื้ อใหผู้ห้ญิงสามารถเขา้ถึงสุขภาวะในทุกมิติในสงัคม บทบาทหลักของแผนจะทาํหน้าที่กระตุน้ หนุน

เสริมเติมเต็มช่องว่างของการทาํงานขบัเคล่ือนและเสริมพลงัการทาํงานของบุคคลและองคก์ร โดยมีวตัถุประสงคก์าร

ทาํงาน ใน 3 ส่วนคือ เสริมสรา้งศกัยภาพผูนํ้าการเปลี่ยนแปลง สรา้งเครือข่ายการจดัการความรูเ้ชิงยุทธศาสตรก์าร

ทาํงานในประเด็น และการพฒันาและสนับสนุนการสื่อสารสาธารณะในประเด็นผูห้ญิงและความเป็นธรรมทางเพศ 

โดยกําหนดกิจกรรมในปีแรกไว ้10 เร่ืองได้แก่ 1) พัฒนาหลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนรู้ 4 หลักสูตร 2) 

สนับสนุนโครงการยอ่ย 12-16 โครงการ 3) จดักิจกรรมหนุนเสริม ถอดบทเรียน คน้หานวตกรรมจากโครงการย่อย 

4) สรา้งเครือขา่ย และจดักิจกรรมจดัการความรู ้5) จดัประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อพฒันายุทธศาสตรก์ารขบัเคล่ือนงาน 

ระดับภูมิภาคอาเซียน 6) จดักิจกรรมกาํหนดทิศทางความร่วมมือองคก์รผูห้ญิงกับนักวิชาชีพสื่อ 7) จดัประชุมเชิง

ปฏิบติัการเสริมศกัยภาพดา้นสือ่สารสาธารณะใหผู้นํ้าการเปลี่ยนแปลงและองคก์รผูห้ญิง 8) จดัทาํส่ือออนไลน์เพื่อ

เผยแพร่แนวคิด กิจกรรมและผลงานของแผนงาน  

การจดักระบวนการเรียนรู ้4 หลกัสตูรประกอบดว้ย 

1.  ฐานคิดสุขภาวะและความเป็นธรรมทางเพศ 3 รุ่น ๆ ละ 10 วนั (รุ่นแรก 1-10 ก.ย. 55) 

2.  การปรึกษาเพื่อฟ้ืนฟอูาํนาจและศกัยภาพ (Empowerment Counseling)3 รุ่น ๆ ละ 5-7 วนั (รุ่นสอง 7-11 ธ.ค. 55) 



3.  กระบวนกรดา้นสุขภาวะผูห้ญิงและความเป็นธรรมทางเพศ 2 รุ่น ๆ ละ 10 วนั (รุ่นแรก 17-26 ต.ค. 55)(7-18 มิ.ย.)  

4.  วิจยัเชิงปฏบิติัการแบบมีส่วนร่วมแนวสตรีนิยม 1 รุ่น 5 วนั (1-5 ต.ค. 55)  

หากภาคีของแผนงานฯท่ีมีความสนใจสามารถสมคัรเขา้อบรมหลกัสตูรต่างๆ ได ้ทั้งน้ีในการจดัอบรมหลกัสตูรท่ี 2-4 มี

เงื่อนไขว่าจะตอ้งผ่านกระบวนการอบรมในหลกัสตูรแรกมาแลว้เท่าน้ัน  

ประเด็นแลกเปล่ียนในการประชุม  

• มีผูส้นใจเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร กระบวนกร และการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึง่ทางแผนงานสุข

ภาวะผูห้ญิงช้ีแจงว่า กระบวนการอบรมฐานคิดเป็นเรือ่งสาํคญัทีต่อ้งมีการปูพ้ืนฐานความเขา้ใจร่วมกนัก่อนที่จะเขา้

อบรมในหลกัสตูรอื่นๆ   

• หลายหน่วยงานสนใจเขา้ครอสอบรมท่ีทางแผนงานสุขภาวะผูห้ญิงฯ กาํหนดไว ้ท่ีประชุมสรุปว่า ทางผูจ้ดัการ

แผน จะส่งกาํหนดวนัอบรมของแต่ละครอส ในแต่ละรุ่นเขา้ในกรุ๊ปเมลลข์องเครือข่าย เพื่อใหผู้ส้นใจเลือกส่งใบสมคัร

ตามเวลาที่สะดวก แต่ละครอสหากมีผูส้มคัรมากกว่าจาํนวนทีเ่ปิดรับไดก็้ตอ้งมีกระบวนการพิจารณาคดัเลือกผูเ้ขา้

อบรม  

สรุปสาระสาํคญัของการจดัประชุมเครือขา่ยฯ ครั้งท่ี 27  

โดยสุมาลี โตกทอง ผูป้ระสานงานภาคีงานรณรงคน์โยบาย แผนงานสรา้งเสริมสุขภาวะทางเพศ  

 

การประชุมเครือขา่ยฯ ครั้งท่ี 27 จดัเมือ่เดือนกุมภาพนัธ ์2555 ที่โรงแรมทีเคพาเลช ซึง่มีเขา้ร่วมการประชุมประมาณ 

70 คน เป็นการจดัประชุมต่อจากเวทีจดัประชุมสรุปบทเรียนการทาํงานพฒันาระบบการปรึกษาทางเลือกในศูนยพ์ึ่งได้

ของ 5 รพ.นําร่อง ทาํใหก้ารประชุมเครือขา่ยฯในวนัต่อมามีผูเ้ขา้ร่วมหรือสมาชิกใหม่ท่ีมาจากศนูยพ์ึ่งไดใ้นต่างจงัหวดัท่ี

สนใจอยู่ต่อในการประชุมเครือข่ายฯดว้ย จากน้ันไดส้รุปเกี่ยวกับการนําเสนอผลงานวิจยัเรื่อง กฏหมายคุม้ครอง

ผูถู้กกระทาํความรุนแรงในครอบครวั ซ่ึงพบปัญหาเชิงแนวคิดของตวักฏหมาย ท่ีไม่ไดเ้นน้การคุม้ครองสิทธิผูถ้กูกระทาํ

แต่เป็นการส่งเสริมการรกัษาสถาบนัครอบครวั แต่กฏหมายน้ีก็มีมิติใหม่ๆ ท่ีใขส้รา้งความเขา้ใจกบัสงัคมไดว้่า ความ

รุนแรงในครอบครวัไม่ใช่เร่ืองส่วนตวั อาทิ การแจง้เหตุการกระทาํความรุนแรงถือเป็นหน้าท่ี  การระบุถึงกระบวนการ

บาํบดัฟ้ืนฟ ูมาตรการบรรเทาทุกข ์อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏบิติัยงัปัญหาเร่ืองกลไกและปัญหาวิธีคิดของเจา้หน้าท่ี และ

บทบาทของเจา้หน้าท่ี ทางคณะกรรมการสิทธ์ิมนุษยชน ยนิดีจะมีส่วนร่วมหากจะมีการขบัเคล่ือนประเด็นน้ีต่อไป  

(มีเอกสารประกอบ) 

นําเสนอความกา้วหน้าในการทาํงานขบัเคล่ือนเร่ืองทอ้งไม่พรอ้ม 

รายงานผลการเขา้ร่วมการประชุมการขบัเคล่ือนงานร่าง พรบ.คุม้ครองอนามยัการเจริญพนัธุ ์ โดยคุณจนัทิมา ตรีเลิศ 

แผนงานสรา้งเสริมสุขภาวะทางเพศ 

ในปี 2555 ไดมี้การประชุมคณะกรรมการอนามยัการเจริญพนัธุแ์ห่งชาติครั้งท่ี 1 ไปเม่ือเดือนมิถุนายน ท่ีประชุมมี

การทบทวนความคิดเห็นของกฤษฎกีาต่อเน้ือหาของร่าง พรบ.และไดส้รุปใหมี้การตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพือ่พิจารณา 

ยกร่างเน้ือหาของ พรบ.ใหม่ โดยมี ตวัแทนของกฤษฎีกา2 คนทําหน้าท่ีในการรวบรวมเน้ือหาตวั พรบ.ท่ีเคยมีตั้งแต่



เดิม มาร่วมพิจารณายกร่างเพื่อมาเสนอท่ีประชุมต่อไป ในการประชุมไดส้รุปใหมี้การเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ร่าง พรบ.

ส่งเสริมอนามยัการเจริญพนุัธ”์ และกาํหนดสาระหลกัไว ้4  หมวด เป็นเบ้ืองตน้ สาระสาํคญั ไดแ้ก่  

หมวดทัว่ไป ว่าดว้ยเรื่อง คํานิยาม ปรัชญาเกีย่วกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งมีการดึงเน้ือหาจากร่างแรกที่มี

ความสาํคญัมาบรรจุลงในร่างดว้ย 

หมวดท่ีสอง ว่าดว้ยการบริการดา้นอนามยัเจริญพนัธุ ์ซ่ึงจะรวมถึงการแทง้และภาวะแทรกซอ้น 

หมวดท่ีสาม ว่าดว้ยการส่งเสริมความร่วมมือกบัรฐัในการทํางาน ซึง่จะมีรูปแบบคือ รัฐใหก้ารสนับสนุนในดา้น

งบประมาณ หรือบุคลากรในการทาํงาน 

หมวดท่ีสี่ ว่าดว้ยคณะกรรมการ 

ขณะน้ีร่างอยู่ระหว่างขั้นตอนร่างโดยตวัแทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ีจะนําหลกัการท่ีหารือในท่ีประชุมไปเป็น

ตน้ร่าง คาดว่าร่างจะแลว้เสร็จในเดือน ก.ค. หรือส.ค. น้ี 

 

โครงการเสริมสรา้งความเขม้แข็งในการพฒันาบริการบา้นพกัเด็กและครอบครวัเพื่อช่วยเหลือผูห้ญิงที่ทอ้งไม่พรอ้ม 

โดย คุณสุมาลี โตกทอง แผนงานสรา้งเสริมสุขภาวะทางเพศ 

ภายหลังจากไดมี้การทําขอ้ตกลงระหว่าง สสส.กบั กระทรวงพฒํนาสงัคมฯ และในปี 54 ไดมี้การจดัเวทีแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การทํางานบา้นพักระหว่างภาครัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชน จึงไดมี้การทําโครงการเสริมสรา้งความ

เขม้แข็งในการพฒันาบริการบา้นพกัเด็กและครอบครวัเพื่อช่วยเหลือผูห้ญิงท่ีทอ้งไม่พรอ้ม ทํางานใน 3 ยุทธศาสตร ์

ไดแ้ก่เร่ืองการเสริมสรา้งศกัยภาพเจา้หน้าท่ี การพฒันาเครือขา่ยระดบัจงัหวดั และการจดัการความรู ้ในการจดัประชุม

คณะทาํงานไดก้าํหนดแผนปฏบิติัการในกลางปี 55 กาํหนดใหมี้การจดัอบรมสรา้งความเขา้ใจแนวคิดเร่ืองเพศและทอ้ง

ไม่พรอ้ม และการจดัอบรมการปรึกษาทางเลือก ก่อนท่ีจะมีกระบวนการพฒันาระบบ ตอนน้ีทาง พม.ไดท้าํหนังสือแจง้

แก่ทางปลัดกระทรวงเพือ่รบัทราบ และทางอธิบดีกรมไดท้ําหนังสือไปยงัผูว้่าฯในการจดัตั้งเป็นคณะทํางานฯ ระดับ

จงัหวดัต่อไป   

 

งานบรณูาการพื้ นท่ีจงัหวดัอตุรดิตถเ์พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทอ้งไม่พรอ้มในวยัรุ่น  

สสส.ไดท้าํงานสรา้งจงัหวดับูรณาการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทอ้งไม่พรอ้ม ซึง่มี 3 จงัหวดันําร่อง คือ อุดรธานี 

มหาสารคาม และอุตรดิตถ ์ซ่ึง แผนงานฯ ไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันารปูแบบการทาํงานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ซ่ึงกาํหนด

กิจกรรมเร่ิมตน้ท่ีการจดักระบวนการอบรมแนวคิด และการอบรมทกัษะการปรึกษาทางเลือกใหก้บั รพสต. 3 พื้ นท่ี 

และโรงเรียนในเขตพื้ นท่ีดังกล่าว เพือสรา้งความเขา้ใจและมีทกัษะในการช่วยเหลื่อวยัรุ่นท่ีทอ้งไม่พรอ้ม และเชื่อต่อ

เครือขา่ย ซ่ึงใน step ต่อไปจะเป็นการพฒันาเครือขา่ยใหค้วามช่วยเหลือ โดยจะมีกิจกรรมในการดงูานท่ีบา้นพกัฉุกเฉิน

และโรงพยบาลปทุมธานี ก่อนท่ีแต่ละออกแบบบริการของแต่ละหน่วยในการใหบ้ริการแก่วยัรุ่น  

 



งานจดัอบรมเพื่อเตรียมความพรอ้มใหก้บับุคลากรในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภไ์ม่พรอ้มในวยัรุ่น  

แผนงานสรา้งเสริมสุขภาวะทางเพศไดเ้ป็นกระบวนกรจดัอบรมแนวคิดเร่ืองเพศเพื่อทาํความเขา้ใจเร่ืองทอ้งไม่พรอ้ม

ของวยัรุ่นและทักษะเบ้ืองตน้ในการใหค้วามช่วยเหลือวยัรุ่นท่ีทอ้งไม่พรอ้ม จดัโดย สํานักคุม้ครองหญิงและเด็ก กรม

พฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์โดยจดัอบรมใหเ้จา้หนา้ท่ีบา้นพกัเด็กและ

ครอบครัวทัว่ประเทศ 75 จงัหวดั โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ในเดือนกรกฏาคม โดยจะมีเจา้หน้าท่ีบา้นพกัเด็กฯ เขา้อบรมรุ่น

ละ 75 คน  

งานพฒันาเครือข่ายใหค้วามช่วยเหลือจงัหวดัปทุมธานี โดย คุณวรภัทร แสงแกว้ หวัหน้ากลุ่มงานสวสัดิการสังคม 

ศนูยพ์ึ่งได ้โรงพยาบาลปทุมธานี  

โรงพยาบาลปทุมธานีได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการป้องกันและแกไ้ขปัญหาท้องไม่พร้อม (PP) จาก 

สาํนักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อจดักระบวนการเสริมศกัยภาพใหก้บั จนท.ใน รพ.สต. และครู

โรงเรียนในจงัหวดัปทุมธานี โดยเริ่มจดัการอบรมครั้งแรกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยไดเ้ชิญทาง แผนงานสรา้ง

เสริมสุขภาวะทางเพศและทาง องคก์ารแพท เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งแรกมีเขา้ร่วมการอบรมกว่า 50 คน จาก 

จนท.แต่ละแผนกในโรงพยาบาลปทุมธานี พยาบาลจาก รพ.สต.ในอาํเภอเมืองปทุมธานี และโรงเรียน/ขยายโอกาส ใน

เขตพื้ นท่ี ผลการจดัประชุมเป็นท่ีน่ายินดีเพราะสามารถเปิดมุมมองต่อปัญทอ้งในวยัรุ่นกบัเจา้หน้าท่ี รพ.สต.และกลุ่ม

ครใูหเ้ขา้ใจความซบัซอ้นของปัญหาไดม้ากขึ้ น ทาง รพ.มีแผนฯจะจดัอบรมให ้รพ.สต.ในทุกอาํเภอใน จงัหวดัปทุมธานี

ต่อไป  

วาระหารือในการประชุม 

1. เร่ืองกองทุนใหค้วามช่วยเหลือผูห้ญิงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศ (มีเอกสารประกอบ) 

คุณทศันัย ขนัตยาภรณ์ องคก์ารแพท ไดนํ้าเสนอถึงที่มาของการทํากรอบหลกัเกณฑใ์นการจดัทาํกองทุนน้ีขึ้ น และ

นําเสนอร่างเน้ือหาของกองทุนประกอบดว้ย 1) เร่ืองสภาพปัญหา 2) เกณฑเ์ด็กและสตรีท่ีเขา้ขา่ยขอรบัความช่วยเหลือ 

3) เกณฑ์การใหค้วามช่วยเหลือ 4) โครงสรา้งการบริหารกองทุน 5) ที่มาของเงินกองทุน 6) การพิจารณาการ

ช่วยเหลือ 7) ช่องทางการช่วยเหลือ จากน้ันไดข้อความคิดเห็นจากท่ีประชุมเพื่อนําไปสู่การปรบัปรุงใหมี้ความชดัเจน  

สรุปประเด็นท่ีเสนอความคิดเห็นดงัน้ี 

1) เร่ืองช่ือกองทุน มีการเสนอว่า 

- ควรใชชื้่อ “กองทุนช่วยเหลือผูห้ญิงท่ีทอ้งไม่พรอ้ม” เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความช่วยเหลือ  

- ควรใชชื้่อว่า กองทุนช่วยเหลือผูห้ญิงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศ เกรงว่าจะไม่ครอบคลุมต่อวยัรุ่น

ทอ้งไม่พรอ้ม  

ที่ประชุมยังไม่ได้สรุปเรื่องชื่อแต่มีการช้ีแจงว่า การใช้ชื ่อว่ากองทุนช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมน้ันมีความ

ละเอียดอ่อนทางสงัคมมาก และมองว่า การมีคาํว่า ความรุนแรงทางเพศมีความครอบคลุมต่อปัญหาทอ้งไม่พรอ้ม ซึง่

เป็นความรุนแรงทางวฒันธรรมอยูแ่ลว้ ซึง่ รศ.ดร.กฤตยา ยินดีจะเขียนกรอบแนวคิดเป็นภาคผนวกในเชิงการอธิบาย

เกี่ยวกบัเร่ืองน้ีในการวางกรอบการจดัตั้งกองทุน  



2) เรื่องการระดมทุน มีการแลกเปลี่ยนว่า การทําเป็นกองทุนช่วยเหลือจะมีแต่เงินที่จ่ายออก จึงตอ้งมองหา

รูปแบบการระดมทุน ซึง่ในการประชุมได ้เสนอรูปแบบการระดมทุน เช่น การจดั event ต่างๆ เพื่อระดมทุน 

การขอทุนจากต่างประเทศ และการรบับริจาค การเช่ือมโยงงานในเชิงธุรกิจทางสงัคม 

3) เสนอใหมี้การตัดเกณฑเ์ด็กและสตรีที่เขา้ข่ายในการรับความช่วยเหลือในขอ้ที่ 1 เรื่องมีฐานะยากจนออก 

เพราะในขอ้อื่นๆ ท่ีกาํหนดไวมี้ความครอบคลุมประเด็นน้ีแลว้ 

4) เสนอใหมี้การศึกษาเป็นกรณีศึกษาเร่ืองการติดตาม การใหค้วามช่วยเหลือและกรอบเวลาของความช่วยเหลือ

เพื่อหาค่าใชจ้่ายต่อราย และนํามาเป็นฐานการวางแผนการทาํงบประมาณช่วยเหลือ 

5) กาํหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือต่อรายไม่ควรเกิน 72 ชัว่โมงหรือ 3 วนั โดยมี

คณะกรรมการกองทุน (ยงัไม่ไดร้ะบุจาํนวนคน) พิจารณา 

ท่ีประชุมไดก้าํหนดคณะทาํงานในการพิจารณากรอบและเกณฑก์ารจดัตั้งกองทุนในเบ้ืองตน้ คือ 

1) คุณบุญพลอย ตุลาพนัธ ์จากสาํนักบริหารการสาธารณสุข 

2) คุณวรภทัร แสงแกว้ จาก โรงพยาบาลปทุมธานี 

3) คุณทศันัย ขนัตยาภรณ ์จากองคก์ารแพธ 

4) คุณศรีสุมาลย ์ศาสตรส์าระ จาก กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ  

5) คุณวรวุฒิ เลิศเชาวนะ  จากโครงการสนับสนุนการบูรณาการป้องกนัและแกไ้ขปัญาการตั้งครรภไ์ม่พรอ้ม 

กรมสุขภาพจติ  

6) คุณเรณู  ชูนิล จากสาํนักอนามยัการเจริญพนัธุ ์

7) คุณอญัชลี คติอนุรกัษ์ สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร ์ 

8) รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม ม.มหิดล 

9) คุณณฐัยา  บุญภกัดี  แผนงานสรา้งเสริมสุขภาวะทางเพศ  

ในการจะกาํหนดวนัประชุมคณะทาํงานจะมีการแจง้สมาชิกท่ีสนใจเขา้ร่วมประชุมได ้ 

2. การ up date  การขบัเคล่ือนการคุม้ครองสิทธิของผูห้ญิงท่ีทอ้งไม่พรอ้มในหลกัประกนัสงัคม  

ทางคุณทัศนัยไดนํ้าเสนอขอ้มูลสถานการณ์ปัญหาในการเขา้ถึงสิทธิประกนัสังคมของผูห้ญิงที่ทอ้งไม่พรอ้ม เพือ่ขอ

ทราบแนวปฏิบัติในการใหบ้ริการกรณียุติการตั้งครรภ ์ซึง่พบว่า แนวทางการช่วยเหลือเป็นไปตามความเขา้ใจของ

บุคลากรต่อปัญหาเป็นรายๆ ไป จึงมีแนวคิดในการทาํหนังสือถึงรองเลขาธิการสาํนักงานประกนัสงัคม เพือ่ขอทราบ

แนวทางในปฏิบัติท่ีชัดเจน โดยไดนํ้าร่างจดหมายมาเสนอในที่ประชุมพิจารณา และขอความเห็นในการให ้รศ.ดร.

กฤตยา เป็นผูเ้ซ็นตห์นังสือในนามเครือขา่ย โดยจะมีเอกสาร ระบุรายชื่อองคก์รสมาชิกเครือขา่ยฯ แนบทา้ยไปดว้ย 

ท่ีประชุมมีการเสนอใหมี้การจดัเวทีภายหลงัการยืน่จดหมายต่อรองเลขาธิการสาํนักงานประกนัสงัคม ในหวัขอ้ “ความ

เจ็บป่วยของผูห้ญิงท่ีประกนัสงัคมยงัไม่ครอบคลุม” ซ่ึงทางคณะกรรมการสิทธิฯ ยนิดีเป็นรบัเจา้ภาพในการจดัเวที   

(เอกสารประกอบการประชุม) 

3. การจดัเวทีประชุม International Congress on Women’s Health and Unsafe Abortion 



 รศ.ดร.กฤตยา กล่าวถึงการประสานงานกบัทางคุณนงลักษณ์ท่ีเป็นผูป้ระสานการจดัเวทีดงักล่าว ในประเด็นอตัรา

ค่าลงทะเบียนของคนไทยยงัสูงมาก ที่ประชุมเห็นว่า คนไทยควรมีอตัราค่าลงทะเบียนในราคาที่ถูกลงหรือไม่ตอ้งเสี่ย

อยูร่ะหว่างรอผลคืบหน้า ในท่ีประชุมเองมีสมาชิกเครือขา่ยท่ีแสดงความสนใจเขา้ร่วมประชุมมีประมาณ 10 คน  

(เอกสารประกอบการประชุม) 

 

การนําเสนอความกา้วหน้าของกลุ่มยอ่ยในเครือขา่ยฯ 

กลุม่งานป้องกนั  

คุณเรณู ชูนิล จากสาํนักอนามยัการเจริญพนัธุ ์กล่าวถึงการไดร้บังบประมาณสนับสนุนในการจดัอบรมใหค้วามรูเ้รื่อง

การวางแผนครอบครวั/การคุมกาํเนิด จากบริษัทยาท่ีตั้งใจจะคืนประโยชน์ใหส้งัคม ตอนน้ีไดจ้ดัอบรมใหก้บั จนท.สา

ธารณสุขทัว่ประเทศ ซึ่งไดท้าํไปแลว้ประมาณ 30 แห่ง เป็นการรือฟ้ืนความรูเ้ร่ืองการวางแผนครอบครวั  

กลุ่มบริการยตุิการตั้งครรภ ์ 

คุณทศันัย กล่าวถึงกิจกรรมในรอบท่ีผ่านใหท่ี้ประชุมรบัทราบ   

เดือนมีนาคม ไดมี้การจดัประชุมวิชาการเรื่องบทบาทการทาํแทง้ดว้ยยากบัการลดอตัราการตายของแมแ้ละช่วยชีวิต

ผูห้ญิง ร่วมกบั women on web และสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน (PDA) 

เดือนพฤษภาคม จดัประชุมหารือเรื่องบริการยุติการตั้งครรภด์ว้ยา โดยมีตวัแทนจาก รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช และ 

รพ.จุฬามาใหข้อ้มลู และการนําเสนอแนวทางการดแูลวยัรุ่นทอ้งไม่พรอ้มในคลินิกวยัรุ่น รพ.รามาธิบดี   

(มีเอกสารประกอบ) 

กลุม่งานบา้นพกั(รอคลอด) 

คุณชนรตัน์ จากบา้นพระคุณได ้กล่าวถึงกิจกรรมในรอบท่ีผ่านมาใหท่ี้ประชุมรบัทราบ กลุ่มงานบา้นพกัไดจ้ดัเวทีเสริม

พลงัคนทาํงานบริการบา้นพกัโดยมีคุณทิชา ณ นครและคุณกญัจริยา สุขรุ่งมาเป็นวิทยากรและนํากระบวนการพดูคุย  

(มีเอกสารประกอบ) 

กลุม่ปรกึษาทางเลือก 

คุณสุมาลี จากแผนงานสรา้งเสริมสุขภาวะทางเพศ กล่าวถึงผลสืบเน่ืองการเวทีถอดบทเรียนการปรึกษาทางเลือกที่

พทัยาซึ่งไดโ้ครงร่างหลักสูตร ไดนํ้ามาออกแบบการอบรมและไดนํ้าไปจัดกระบวนการใหก้บั โครงการบูรณาการ

อุตรดิตถ ์และการอบรมเสริมศักยภาพบุคลากรของ รพ.ปทุมธานี ซึ่งพบว่า เงือ่นไขเรื่องเวลาที่ไม่เต็มที่และจาํนวน

คนทีมีมากจึงทาํใหต้อ้งมีการปรบัรูปแบบการอบรมที่ยงัไม่ลงตวั กรอบเน้ือหาหลักทีใ่ชใ้นการอบรมคือเรือ่งอาํนาจ 

โครงสรา้งความรุนแรง และโครงข่ายความรุนแรง และเสริมดว้ยกระบวนการสรา้งทีม ซึง่พบว่า การทํากิจกรรมใน

ช่วงเวลาสั้นๆ จะเน้นการเปิดมุมมองเพือ่ทบทวนการทํางานที่ผ่านมานําไปสู่การออกแบบการทาํงานที่เป็นมิตรต่อ

เยาวชนมากขึ้ น  



ประเด็นอื่นๆ ในท่ีประชุม   

- การจดัประชุมวิชาการ เพือ่ใหค้วามรูเ้รื่องการคุมกาํเนิดและการวางแผนครอบครัว โดย สํานักอนามยัการ

เจริญพนัธุ ์เป็นเวทีสาํหรบัสมาชิกเครือขา่ยฯ   

- การจดั work shop อบรม เร่ืองการใหค้าํปรึกษาทางโทรศพัท ์โดยเจา้หน้าที่จาก women on web ซ่ึงเป็นชาว

ต่างประเทศ และจะมีล่ามแปล ใหก้บัสมาชิกเครือขา่ย ซ่ึงยงัไม่มีงบประมาณสนับสนุน  

- การ up date ขอ้มลูงานเครือขา่ย ใน website ใหท้นัสมยัเพราะมีผูส้นใจมากขึ้ น  

ท่ีประชุมกาํหนดวนัประชุมครั้งต่อไปวนัท่ี 27 กนัยายน 2555 จดัท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

 

-------------ปิดการประชุมประมาณ 13.00 น.รบัประทานอาหารกลางวนั--------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผูเ้ขา้รว่มการประชุมเครือข่ายสนบัสนุนทางเลือกของผูห้ญิงท่ีทอ้งไม่พรอ้มครั้งท่ี 28 

วนัท่ี 6 กรกฏาคม 2555  

ณ หอ้งประชุมนโยบายและยทุธศาสตร ์2 สาํนกัปลดัฯ กระทรวงสาธารณสุข 

 

หน่วยงานทางวิชาการ 

1. รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล สถาบนัวิจยัประชากร และสงัคม มหาวิทยาลยั มหิดล 

2. ดร.วราภรณ ์ แช่มสนิท แผนงานสุขภาวะผูห้ญิงและความเป็นธรรมทางเพศ  

สมาคมเพศวถีิศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล 

3. คุณเจษฏา  แตส้มบติั ศนูยศึ์กษานโยบายสาธารณสุขและสวสัดิการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

4. ผศ.พรทิพย ์ชีวะพฒัน์    วิทยาลยัพยาบาลสภากาชาด 

 หน่วยงานภาครฐั  

5. น.พ.กิตติ  กรรภิรมย ์ สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สาํนักปลดักระทรวงฯ  

กระทรวงสาธารณสุข 

6. คุณอญัชลี  คติอนุรกัษ ์ สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สาํนักปลดักระทรวงฯ  

7. คุณราํไพ แกว้วเิชียร สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สาํนักปลดักระทรวงฯ  

8. คุณบุญฤทธ์ิ  สุขรตัช สาํนักอนามยัการเจริญพนัธุ ์กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

9. คุณเรณู ชูนิล สาํนักอนามยัการเจริญพนัธุ ์กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

10. คุณสุรตันา เตาะไธสง สาํนักอนามยัการเจริญพนัธุ ์กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

11. คุณสุวารี วงศโ์รจนานันท ์ สาํนักอนามยัการเจริญพนัธุ ์กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

12. คุณธญัญาพรรณ  เรือนทิพย ์  สาํนักอนามยัการเจริญพนัธุ ์กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

13. คุณบุญพลอย  ตุลาพนัธุ ์ สาํนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

14. คุณเครือทิพย ์ จนัทรธานีวฒั สาํนักโรคเอดส ์วณัโรคและโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ กระทรวง

สาธารณสุข 

15. คุณวรวุฒิ เลิศเชาวนะ กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข 

16. คุณเกศินี  เพียรดี กรมคุม้ครองสวสัดิภาพเด็ก พม. 

17. คุณรุจริพรรณ เลิศศิลาทอง สาํนักพฒันาสงัคม สนง.สงัคมสงเคราะหแ์ละสวสัดิภาพสงัคม 

18. คุณอินฐิรา สายสิญจ ์ สาํนักคุม้ครองสวสัดิภาพหญิงและเด็ก 

19. คุณสรญัญา  สวสัด์ิกนก บา้นพกัเด็กและครอบครวั จ.นครปฐม 

20. คุณนภาพร ปฐมพรวิวฒัน์ บา้นพกัเด็กและครอบครวั จ.นครปฐม 

21. คุณเอลาวนั  วรรณวงษ ์ บา้นพกัเด็กและครอบครวั จ.ศรีสะเกษ 

22. คุณโชติกา อุณเพ็ง บา้นพกัเด็กและครอบครวั จ.สมุทรปราการ 

23. คุณประภาพร  บุนนาค ศนูยเ์ฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือนักเรียน สาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้ นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

24. คุณวรวุฒิ  รตันบริรกัษ ์ สาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาท่ี 6 กระทรวงศึกษาธิการ 

25. คุณนุชนารถ เทพอุดมพร โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

26. คุณมณีทิพย ์ วรีะรตันมณี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

27. คุณนงรตัน์ ทบัทิมไทย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

28. คุณเอกกมล  สาํลีรตัน์ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย ์



29. คุณวรภทัร  แสงแกว้ โรงพยาบาลปทุมธานี 

30. รต.หญิง กาญจนา สมบติัศิรินันท ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรต์ิฯ 

องคก์รอิสระและองคก์รพฒันาเอกชน  

31. คุณวิสา  เบญจะมโน สาํนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

32. คุณอตัถิยา  เดวเีลาะ สาํนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

33. คุณศรีสุมาลย ์ศาสตรส์าระ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)  

34. คุณพฒันา  จินดาปราณีกุล กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) 

35. คุณนิรชา  อศัวธีรากุล สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) 

36. คุณวทิรูย ์บุตรสาระ สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.)  

37. คุณทศันัย ขนัตยาภรณ ์ องคก์ารแพธ (PATH) 

38. คุณวรรณภา  นราเวช Concept foundation 

39. คุณมทันา  เชตมี Women on Web 

40. คุณกานตร์วี  ดาวเรือง Women on Web 

41. คุณตลูู่ (Tulu) L.W.C ศนูยธ์ารทิพย ์

42. คุณศศิธร  ออกหาญ องคก์ารแฟรนดอ์ินเตอรเ์นชัน่เนล 

43. คุณชนรตัน์  ออ้ยหวาน บา้นพระคุณ  จงัหวดัสมุทรปราการ 

44. คุณอุดร  อินหอม สหทยัมลูนิธิ 

45. คุณศรินทิพย ์น่ิมแสง บา้นพกัฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี  

46. คุณวรีรตัน์  ลีชานนท ์ บา้นสุขฤทยั พระคินีศรีชุมบาล 

47. คุณสมรธรรม สุขนิรนัดร ์ สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

48. คุณณฐัฎฐพชัร  คงคืน มลูนิธิเพื่อนหญิง 

49. คุณณรงคฤ์ทธ์ิ สีหาราช มลูนิธิเพื่อเยาวชนชนบท 

50. คุณดวงดล  รงคเ์ดชประทีป มลูนิธิเครือขา่ยครอบครวั 

51. นายพิเชษฐ  พงษห์งษ ์ มลูนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 

52. คุณวนัดี  จรีภทัร บ.คลองตนัการแพทย ์จาํกดั 

53. คุณกนกวรรณ  ศรีดี บ.คลองตนัการแพทย ์จาํกดั 

54. คุณสุมาลี  โตกทอง แผนงานสรา้งเสริมสุขภาวะทางเพศ มลูนิธิสรา้งความเขา้ใจเร่ือง

สุขภาพผูห้ญิง 

55. คุณจนัทิมา ตรีเลิศ แผนงานสรา้งเสริมสุขภาวะทางเพศ มลูนิธิสรา้งความเขา้ใจเร่ือง

สุขภาพผูห้ญิง 

56. คุณปัทมาพร  พนูมีทรพัย ์ แผนงานสรา้งเสริมสุขภาวะทางเพศ มลูนิธิสรา้งความเขา้ใจเร่ือง

สุขภาพผูห้ญิง 

57. คุณณฐัยา เดชดี แผนงานสรา้งเสริมสุขภาวะทางเพศ มลูนิธิสรา้งความเขา้ใจเร่ือง

สุขภาพผูห้ญิง 

 

 

 

 

 

 



 

 


