
 

 

 

สรุปการประชุมหารือ 

 

“การขับเคล่ือนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” ครัง้ที่ 30 

 

จดัโดย  

 

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม  

 

วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2555   

ณ ห้องประชมุสานใจ 1/2   ชัน้ 6 อาคารสขุภาพแหง่ชาติ กระทรวงสาธารณสขุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการประชมุหารือ: การขบัเคลื่อนเพ่ือสนบัสนนุทางเลอืกของผู้หญิงที่ท้องไมพ่ร้อม ครัง้ท่ี 31  

ห้องประชมุดารารัตน์ โรงแรมเฟิร์ส ถ.เพชรบรีุ กรุงเทพฯ  



สรุปการประชุมหารือ 

การขับเคล่ือนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครัง้ที่ 30 

จดัโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  เวลา 09.00-13.30  น. 

ณ ห้องประชุมสานใจ 1/2   ชัน้ 6 อาคารสุขภาพแห่งชาต ิซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข 

 

ผลการประชุมโดยสรุปดังนี ้

การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อมครัง้ท่ี 30 จดัท่ีห้องประชุมสานใจ สํานกังาน

คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ (สช.) มีผู้ เข้าประชมุจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทัง้สิน้ 58 คน  

 

กล่าวต้อนรับและนําเสนอภารกจิของสาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ(สช.) 

คุณกรรณิการ์ บรรเทงิจติร รองเลขาธิการคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ โดยสรุป 

สํานกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ เกิดขึน้ภายใต้ พระราชบญัญัติสขุภาพแห่งชาติ 2550 กระบวนการ

ผลกัดนัให้เกิดสมชัชาสขุภาพ ทําให้ได้นิยาม “สขุภาพ” เข้าสู่พระราชบญัญัติสขุภาพแห่งชาติ ในมิติท่ีครอบคลมุถึง สขุ

ภาวะของมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้กาย ใจ สงัคม ปัญญา ซึ่งทางเครือข่ายฯ ได้มีส่วนร่วมช่วยผลกัดนั และกําหนดทิศทางของ

การทํางานแบบสร้างนําซ่อม และการกําหนดนโยบายสาธารณะ ทางกรรมการสขุภาพแห่งชาติใช้เคร่ืองมือทํางาน 3 สว่น 

ได้แก่ 

- ธรรมนญูสขุภาพแหง่ชาติ  

- เวทีสมชัชาสขุภาพ ในระดบัจงัหวดัทกุจงัหวดัและระดบัชาติ  

- Health Impact Assessment (HIA) การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพ  

หลกัการคือ ทํางานควบคู่กนัไประหว่างราชการ การเมืองและประชาสงัคม กระบวนการของสมชัชาสขุภาพ เป็น

การสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เช่ือมความต้องการระหว่างภาครัฐ และประชาชนมาสู่เวทีนโยบาย เน้นด้าน

วิชาการมาเป็นต้นทุนสําคญัในการขับเคล่ือนโดยภาคประชาสงัคม มีภาคราชการมาสนับสนุนเพ่ือหาฉันทามติร่วมกัน 

หลงัจากนัน้แตล่ะฝ่ายในสงัคมจะนํามติไปขบัเคล่ือนให้เป็นจริงตอ่ไป  

เม่ือได้มติในสมชัชาแล้วจะนําเสนอให้ผา่นเป็น มติ ครม. (hard power) จะกระจายมติท่ีผ่านแล้วไปยงัหน่วยงาน

ต่างๆ  ซึ่งภาคส่วนต่างๆ สามารถ ใช้ มติ ครม.ในการอ้างอิงเพ่ือขับเคล่ือนในการงานได้ สิ่งสําคญัคือการนําไปใช้การ

ทํางานร่วมกนัของภาคีภาคสว่นตา่งๆ ให้เป็นความเหน็ร่วมของภาคี ชมุชน หรือ ระดบัท้องถ่ินในการจดัการตนเอง   

มติท่ีผ่าน ครม.แล้วจะมีคณะกรรมการติดตามการขับเคล่ือนตามมติ ทํางานเช่ือมโยงกับภาคี เครือข่ายทัง้

ราชการ และภาคสว่นตา่งๆ เพ่ือขบัเคล่ือนให้เป็นจริง เช่น ประเดน็เร่ืองผู้หญิงเคยผา่นเป็นมติแล้ว เร่ืองท้องไม่พร้อม ความ

รุนแรงทางเพศ และผู้หญิงกบัเอดส์ ลา่สดุคือ เร่ืองท้องไมพ่ร้อมในวยัรุ่น   

มีการตัง้ข้อสงัเกตว่า ในการขับเคล่ือนมติ ต้องสร้างการยอมรับเร่ืองการมีส่วนร่วม และมีกระบวนการกํากับ

ติดตามอย่างมาก ไม่อย่างนัน้จะเป็นเพียงกระดาษ ทัง้นีก้ารดําเนินงานจึงต้องอาศยัทรัพยากรหลายอย่าง และมติหลาย

ข้อต้องทํางานเชิงบรูณาการร่วมกบัประเด็นในมติข้ออ่ืนๆ จึงไม่ใช่เร่ืองง่าย บางอย่างเก่ียวข้องกบักฎหมาย และการไม่มี
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หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง ทําให้ขยบังานค่อนข้างลําบาก สิ่งท่ียังเป็นข้ออ่อนคือการทํางานด้านส่ือสารทางสงัคม 

กลไกบริหารจดัการ ติดตามประเมินผล และการพฒันาศกัยภาพ ยงัเป็นข้อจํากดัขององค์กรในการขบัเคล่ือน 

คุณนิรชา อัศวธีรากุล:  กลา่วเพิ่ม 

การจดัประชุมเวทีมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ในเดือนธันวาคม 2555 ถือเป็นครัง้ท่ี 5 และต้องมีการรายงาน

ความก้าวหน้าใน 13 มติท่ีผา่นมา ซึง่มีประเดน็เร่ือง “การแก้ปัญหาวยัรุ่นท่ีตัง้ท้องไมพ่ร้อม”  

การจดัประชมุ จดัรูปแบบไว้ 3 สว่น  

1) การจดัทํารายงานความก้าวหน้าในมติสมชัชาสขุภาพแหง่ชาติ  

สํานกังานสขุภาพแหง่ชาติ ได้ยกร่างรายงานและเชิญภาคีมาร่วมจดัทํารายงานตามมติท่ีได้สรุปไว้ มีกรมอนามยั 

ในฐานะกรรมการและเลขานุการ จัดตัง้คณะกรรมการ จัดทําแผนปฏิบัติการทุกจังหวัด ในเวทีจะมีการนําเสนอ

ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ เร่ืองท้องไม่พร้อมจะมีในสว่นของระบบการศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกบั องค์การแพธ 

พฒันาหลกัสตูรเพศศึกษารอบด้าน, ด้านสาธารณสขุมีโครงการส่งเสริมสขุภาพและอนามยั YFSF ทํางานกบัองค์การ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน บรรจุในแผน 3 ปี ของจังหวดัสพุรรณบุรี ขอนแก่น และ โครงการพฒันารูปแบบการให้คําปรึกษา

ทางเลือกเพ่ือช่วยเหลือผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อมและความรุนแรงทางเพศ ท่ีทางมลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 

องค์การแพธ และสํานกับริหารการสาธารณสขุ ดําเนินงาน, รายงานความก้าวหน้า ร่าง พรบ. อนามยัการเจริญพนัธุ์ ท่ีกรม

อนามยัร่วมกบัเครือข่ายฯ ในการพฒันายกร่าง ท่ีกําลงัอยูร่ะหวา่งพิจารณาในคณะกรรมการกฤษฎีกา  

2) การนําเสนอการดําเนินงานในห้องประชมุ  

3)   การจดัเวทีสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ วนัท่ี 18-20 ธันวาคม 2555 การประชมุห้องย่อย จะมีการนําเสนอ them 

ของเวทีคือ  การเสนอรูปธรรมความสําเร็จ ในแง่มมุของกฎหมาย เครือข่ายและการขบัเคล่ือนเชิงนโยบาย   

สถานท่ีจดัประชมุ คือ ชัน้ 2 อาคารไบเทค บางนา หากเครือข่ายฯ ต้องการเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆ สามารถนําไปวาง

ท่ีบู๊ทและผู้ ท่ีสนใจสามารถเข้าประชมุได้โดยไมมี่คา่ใช้จ่าย (เว้นห้องท่ีต้องมีการให้ฉนัทามติ 2 ห้อง)   

ทีป่ระชมุมีมติ ให ้ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ ประสานงานนํานิทรรศการเคล่ือนท่ีของเครือข่ายสนบัสนนุทางเลือก

ของผู้หญิงท่ีท้องไมพ่ร้อมไปเผยแพร่ในงานรวมทัง้หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสนใจติดตอ่ผา่นทางผู้ประสานเครือข่ายฯ ตอ่ไป  

  

ความก้าวหน้าของการดาํเนินงานและผลการหารือจากที่ประชุม 

 

1) การประชุมเครือข่ายฯ ขยายวงเพ่ือเข้าถงึการยุตกิารตัง้ครรภ์ที่ปลอดภัย  

คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์: กลา่วถงึความเป็นมาและความก้าวหน้าในการประสานงาน  

สืบเน่ืองจากผลการประชมุวา่ด้วยเร่ืองการป้องกนัการยติุการตัง้ครรภ์ไมป่ลอดภยั (IVAT) ปี 2013 ซึง่จะมีการจดั

ประชมุท่ีประเทศไทยในเดือนมกราคม 2556 ระหว่าง วนัท่ี 22-25 มกราคม เป็นเวทีเชิงวิชาการระดบันานาชาติ จึงมีการ

หารือในเครือข่ายว่าควรถือโอกาสนี ้จัดกิจกรรมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับนานาชาติ ซึ่งมีองค์กร Asian Safe 

Abortion Partnership ทํางานเข้มแข็งในประเทศต่างๆ เช่น การขบัเคล่ือนการแก้กฎหมายในประเทศเนปาล อินเดีย 

มาเลเซีย และการช่วยเหลือหรือการทําให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการ มาร่วมในเวทีด้วย ประเทศไทยน่าจะใช้โอกาสนีแ้ลกเปล่ียน

เรียนรู้ จงึได้เชิญแตล่ะทา่นเหลา่นีม้าลว่งหน้า 1 วนั เพ่ือเข้าร่วมในเวทีประชมุเครือข่ายขยายวง 

การจดัประชมุครัง้นี ้ทางสมาคมพฒันาประชากรและชมุชน ( PDA) ยินดีสนบัสนนุสถานท่ีประชมุสําหรับคนไทย 

และสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม ม.มหิดล เอือ้เฟือ้หฟัูงจากองักฤษเป็นไทย และมีลา่มตลอดงาน 
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กําหนดการ: ช่วงเช้า เป็นการเล่าสถานการณ์ในประเทศไทย และให้องค์กรนานาชาติ 5 ท่าน ร่วมแลกเปล่ียน

และวิพากษ์วิจารณ์ให้มมุมองการทํางานในประเทศไทย ควรก้าวไปทางใด จากนัน้เป็นการนําประสบการณ์จากแต่ละ

ประเทศมาเป็นต้นแบบในการแลกเปล่ียน  

ช่วงบ่าย: จะนําเสนอข้อมลูเร่ือง ทศันคติท่ีเป็นอปุสรรคสําคญัในการเข้าถึงบริการของหญิงท้องไม่พร้อม จาก 

women on web และระดมความคิดเห็นจากท่ีประชมุ คาดว่าจะมีผู้ เข้าร่วมสว่นท่ีเป็นคนไทยประมาณ 30-35 คน ทัง้นี ้

หากมีผู้ ท่ีสนใจเข้าร่วมประชมุมากกว่าตัง้ไว้ ต้องจดัหาทนุเพิ่มเติมจากท่ีได้รับสนบัสนนุจากแผนงานสร้างเสริมสขุภาวะ

ทางเพศ แผนงานสขุภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ การจดัประชุมนีจ้ะจ่ายค่าเดินทางเหมือนการร่วมประชุม

ตามปกติ 

ประเดน็แลกเปล่ียน 

อุษาสนีิ ริว้ทอง:  

ผลการประชมุ ควรมีการทําเป็นมติหรือคําประกาศจากการประชมุต่อสาธารณชน มีประเด็นข้อเสนอเพิ่มเติมกบั

เวทีประชมุนานาชาติ  

 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:  

ผลการประชุมจะมีการทําเป็นทําข้อสรุป และจัดเวทีแถลงข่าวภายหลงัเดือนกุมภาพนัธ์ โดยคณุทศันยัจะเป็น

ผู้ ทํารายงานเร่ืองนี ้ 

 

คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์:  

ถือเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดีท่ีจะมีการนําเสนอถึงสถานการณ์ในประเทศไทย ผลการประชุมท่ีเสนอเป็นภาษาองักฤษ 

คาดว่า จะได้แนวทางเป็นรายงาน 1 ชิน้ และเวทีนีถื้อว่าจะได้เช่ือมระหว่างเครือข่ายในเอเซียท่ีมีวฒันธรรมใกล้เคียงกนั 

และได้แลกเปล่ียน ขยบังานมากย่ิงขึน้ หวงัวา่จะนําไปสูก่ารสร้างเครือข่ายระดบัเอเซีย 

 

อุษาสนีิ ริว้ทอง: 

 เห็นว่าควรมีการทํากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เกิดการเคล่ือนไหว ให้เห็นว่ามีการประชุมครัง้นีใ้นประเทศไทยกับ

สาธารณะ เพ่ือให้เหน็วา่มีกลุม่ท่ีกําลงัมีการผนกึกําลงักนัทํางานในเร่ืองการยติุการตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยั  

ที่ประชุมมีมติให้ จัดตัง้เป็นคณะทํางานชุดเล็กเพ่ือประสานงานจัดประชุมในรายละเอียด คือ รศ.ดร.กฤตยา 

อาชวนิจกุล  คุณวรรณนภา นาราเวช คุณสุวารี วงศ์โรจนานันท์ คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ คุณสุมาลี โตกทอง คุณ

เบญจมาศ รอดภยั   

 

2) การทาํงานเร่ืองท้องไม่พร้อมกับสาํนักคุ้มครองสวัสดภิาพหญิงและเดก็  

ดร.ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์: กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการจัดอบรมบุคลากรบ้านพกัเด็กและครอบครัวโดย สํานัก

คุ้มครองสวสัดิภาพหญิง ดงันี ้  

สํานกัคุ้มครองสวสัดิภาพหญิงและเด็ก(สญด.) ได้ทําโครงการจดัอบรมให้กบับคุลากรของ พม. 3 รุ่นๆละ70 คน 

เพ่ือให้บคุคลากรได้ไปจดัอบรมให้กบัครู ก.ทัว่ประเทศ โดยกิจกรรมจดัอบรมจะทําในเดือนธนัวาคม  

สิ่งท่ีโครงการฯ คาดหวงัในกิจกรรม คือ การนําเสนอยทุธศาสตร์ ทําความเข้าใจเร่ืองการเปล่ียนแปลงร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ของวยัรุ่น โรคทางเพศสมัพนัธ์ การตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในวยัรุ่น เทคนิคการให้คําปรึกษา การปฏิบติัตนเม่ือ
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ทราบว่าตัง้ครรภ์ การทํางานประสานเครือข่ายฯ กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน และการจัดอบรมและการ

ถ่ายทอด ทางเครือข่ายฯ เห็นว่า ว่า สญด.ท่ีประสานงานมานัน้ มีความตัง้ใจท่ีดี จึงอยากขอเชิญสมาชิกในเครือข่าย

มาร่วมเป็นวิทยากรร่วมกนั   

ประเดน็แลกเปล่ียน 

คุณมณฑกานต์ ลุมพกิานนท์:  

การจดัอบรมครัง้นี ้เป็นการสร้างความเข้มแข็งและให้ความรู้ในเชิงการป้องกนั โดยมุ่งหวงัว่า บ้านพกัเด็กและ

ครอบครัว และ พมจ.จะจบัมือ ทํางานร่วมกนักบัเครือข่ายในชมุชน  

 

คุณรัชนี แมนเมธี:  

สมาคมฯ ทํางานกบัผู้ ป่วยจิตเวชเป็นสว่นใหญ่ พบวา่ ผู้ ป่วยจะถกูละเมิด ถกูข่มขืนเยอะมากและช่วยตวัเองไม่ได้ 

ไม่รู้จะป้องกนัตวัเองอย่างไร ถกูครอบครัวทอดทิง้  ถ้าคนทํางานมีความรู้เร่ืองจิตเวชจะสามารถสงัเกตและป้องกนัผู้ ป่วย

ได้มาก สมาคมฯ มีบคุลากรท่ีจดักระบวนการสร้างความเข้าใจเร่ืองโรคจิตเวชทัว่ไปได้   

 

สุนันท์ ดวงจันทร์: 

 เนือ้หาการอบรมค่อนข้างแน่นมาก แม้กระบวนการให้คําปรึกษาอย่างเดียวก็ได้ยากแล้ว ตัวเองทํางานให้

คําปรึกษาคะ่ สนใจอยากมาช่วยในเร่ืองนี ้ 

ทีป่ระชมุมีมติ: ผู้ ท่ีสนใจร่วมเป็นวิทยากร นดัหมายเป็นคณะทํางานชดุเลก็เพ่ือหารือตอ่ไปหลงัการประชมุ  

 

3) ผลการจัดประชุมเร่ืองการขับเคล่ือนสุขภาวะผู้หญิงในระบบหลักประกันสุขภาพ 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล กลา่วถงึผลการจดัประชมุดงันี ้ 

การประชมุเร่ือง “สขุภาวะผู้หญิงในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ” เม่ือ 25 ตลุาคมท่ีผ่านมา การประชมุได้

นําเสนอสถานการณ์ปัญหาต่างๆ และนํามาสู่บทสรุปและข้อเสนอแนะ ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆนีจ้ะใช้ในการทํางาน

ขับเคล่ือนผ่านเครือข่ายท่ีเกิดขึน้ใหม่ คือ “เครือข่ายสุขภาพผู้หญิงในระบบหลักประกันสุขภาพมาตรฐานเดียว” เพ่ือ

ให้บริการสขุภาพผู้หญิงเกิดขึน้ในทกุระบบของชดุสิทธิประโยชน์เป็นมาตรฐานเดียว ได้กําหนดร่วมกนัว่า เครือข่ายจะจดั

อบรมเชิงปฏิบติัการร่วมกนั ระหว่าง สมาชิกในเครือข่ายสนบัสนนุทางเลือกของผู้หญิงท้องไมพ่ร้อมท่ีทํางานขบัเคล่ือนเชิง

ประเด็นกบัเครือข่ายผู้หญิงในระบบหลกัประกนั ท่ีมีฐานความรู้เชิงโครงสร้างของระบบหลกัประกัน มาร่วมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ประเดน็สขุภาพผู้หญิงร่วมกนั ในวนัท่ี 18-19 มกราคม 2556 นี ้ 

ประเดน็แลกเปล่ียน 

คุณเพียรพร สันทัด: 

เร่ืองสิทธิประโยชน์ จะมีคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองสิทธิประโยชน์ ซึ่งกรณีคลอดบุตรนัน้ ปัจจบุนัยงัอยู่ใน

เง่ือนไขคุ้มครองได้เพียง 2 ท้อง อย่างไรก็ดี การทํางานของ สปสช.จะมีเวทีภาคประชาชนท่ีรับฟังความคิดเห็น และจะนํา

ความคิดเหน็ตา่งๆ เหลา่นีไ้ปพฒันาเร่ืองสทิธิประโยชน์ไปเร่ือยๆ ฉะนัน้ ในอนาคตอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้   

 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:  

เข้าใจว่า การให้สิทธิประโยชน์ของ สปสช.ท่ีกําหนดไว้ 2 ท้องมาจากนโยบายประชากรเดิมท่ีเรามีลกูมาก (ใน

อดีต) ทําให้กําหนดวา่ ควรมีลกูไมเ่กิน 2 แตปั่จจบุนันัน้ คนมีลกูน้อยลง จงึต้องมีการทบทวนนโยบายประชากร  
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อัญชลี คตอินุรักษ์ :  

ได้มีโอกาสไปประชมุร่วมกบัทางสํานกังานคณะกรรมการสทิธิฯ เร่ืองความเทา่เทียมของสทิธิประโยชน์พบวา่  

ประกนัสงัคมให้สทิธิประโยชน์ไว้ 2 ท้องเทา่นัน้ กรรมการสทิธิฯ มองวา่ไมค่วรเป็นเช่นนัน้ ในสว่นของสภาพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาติ ได้มียทุธศาสตร์หนึง่เร่ืองการเพิ่มจํานวนประชากร เหน็วา่ ควรมีการเคล่ือนไหวให้ยกเลิกเร่ืองนีท้ัง้ 2 

กองทนุ (ประกนัสงัคม และ สปสช.)  

 

คุณวรภัทร แสงแก้ว: (เพิ่มเติม) 

ระบบหลกัประกนัสขุภาพจะนบั 2 ท้องโดยนบัจากแม ่(ผู้ให้กําเนิดเป็นหลกั) และยงัมีรายละเอียดอีกด้วยว่า ต้อง

ฝากท้องกบั รพ.ท่ีสงักดั หากฝากข้ามพืน้ท่ีต้องเสียเงินเอง เข้าใจว่า ผู้บริหารกองทนุไม่ได้มีความเข้าใจหรือมีรายละเอียด

ในความเป็นจริง อยา่งเช่น เร่ืองท้องไมพ่ร้อม และผู้หญิงบางคนท้องท่ี 3 กบัสามีคนท่ีสอง ทําให้เกิดปัญหา 

ประเด็นประกนัสงัคมจะมีจดุต่างตรงท่ีผู้หญิงใช้สิทธิไปแล้ว 2 ครัง้ แต่ถ้าผู้ชายยงัไม่เคยใช้สิทธิประกนัสงัคมเลย 

ก็สามารถใช้สิทธิของผู้ชายเบิกได้ ส่วนราชการให้ 3 ท้อง (นบัแม่ผู้ ให้กําเนิด) มองว่าการจํากดัการให้สิทธิประโยชน์ เป็น

การจดักดัการดแูลเร่ืองคณุภาพของการเกิด ซึง่คณุภาพตรงนีต้้องถือเป็นสว่นท่ีสําคญั  

เร่ือง การทําแท้งในสิทธิประกนัสงัคม ผู้หญิงท่ีไปทําแท้งจาก รพ.เอกชนและต้องเขามาใน รพ.รัฐและหมดเงิน

แล้ว ทางประกนัสงัคมจะตีความไปวา่ เป็นโรคท่ีเกิดจากการทําร้ายตวัเอง จะไม่ให้สิทธิประโยชน์ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ตวัเองจากการติดเชือ้ท่ีไปทําแท้ง แตท่างผู้ปฏิบติัและทางการแพทย์มองว่า ต้องรักษาให้ จึงเป็นปัญหาเชิงวิธีคิดท่ีทําให้ผู้

ปฏิบติัทํางานลําบาก เพราะรักษาแล้วกลายเป็นการบงัคบัให้จ่ายเงิน 

 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: 

 ในการเข้าพบท่านเลขาธิการประกนัสงัคมได้มีการหารือกนัแล้ว ท่านแจ้งว่าจะทําความเข้าใจในเร่ืองนีก้บัทาง 

รพ.เครือข่าย แต่หลกัการ ยงัคงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของเจ้าหน้าท่ี เพราะการลงนามและสง่จดหมายกระจายนัน้ไม่แน่ว่าจะ

มีความเคร่งครัดในการปฏิบติัแค่ไหน ตอนนีมี้เร่ือง ร่าง พรบ.ประกนัสงัคม ฉบบัเพิ่มเติมกําลงัรอพิจารณาในสภา ซึง่มีการ

ตดัเอาเร่ืองฆา่ตวัตายออกไป  

 

ทัศนัย ขันตยาภรณ์:  

เหน็วา่ ควรนําข้อมลูนีแ้พร่กระจายให้มากท่ีสดุ เพราะเป็นไปได้วา่ จดหมายนีจ้ะไมไ่ด้ทําความเข้าใจและไปถึงตวั

ผู้ปฏิบติั ในการทํางานของสมาชิกในเครือข่ายหากเจอปัญหาอยากให้นํามาแลกเปล่ียนในเวที เพ่ือให้เป็นกรณีศกึษา และ

เสนอไปยงัประกนัสงัคมเพ่ือแก้ไขตอ่ไป  

 

4) ความก้าวหน้า ร่าง พรบ.อนามัยการเจริญพันธ์ุ  

คุณพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์:  ความก้าวหน้าในการขบัเคล่ือนร่าง พรบ.ดงันี ้ 

ร่าง พรบ.ฉบบัแรกท่ีได้ผ่าน ครม.เม่ือ14 ธันวาคม 2553 และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ

กฤษฎีกา โดยสํานกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ไปชีแ้จง 2 ครัง้ ทางกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นกลบัมาและมีการปรับปรุงแก้ไข จน

นําเข้าสู่การประชมุการตัง้คณะทํางานพฒันาเหตผุลและกฎหมาย ภายใต้คณะกรรมการอนามยัเจริญพนัธุ์แห่งชาติ เพ่ือ

ปรับแก้อีกรอบ สรุปว่าเปล่ียนช่ือ พรบ.คุ้มครองอนามยัการเจริญพนัธุ์ เป็น พรบ.ส่งเสริมการเจริญพนัธุ์แห่งชาติ ไม่เน้น
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บทลงโทษเป็นลกัษณะส่งเสริมให้มีการดําเนินงาน เนือ้หาได้มีการปรับเพิ่มเติม ให้มีคณะกรรมการท่ีมาจาก รมต.ด้าน

ตา่งๆ ดแูล และแบง่ 5 หมวด ได้แก่ บททัว่ไป การบริการ คณะกรรมการฯการสง่เสริมอนามยัการเจริญพนัธุ์ และบทเฉพาะ

กาล  หลังจากปรับแก้ได้เสนอต่อคณะกรรมการอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติจนผ่านการเห็นชอบแล้ว จึงส่งไปท่ี

คณะกรรมการกฤษฎีกา และได้ไปชีแ้จง เม่ือ 29 ตลุาคม 2555  ผลคือยงัมีข้อท้วงติงวา่ หมวดการบริการนัน้ ถือเป็นหน้าท่ี

รัฐท่ีต้องมีการดําเนินการอยู่แล้ว ไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายฉบับนี ้ควรทําเป็นระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีถือว่า

เพียงพอ  

ประเดน็แลกเปล่ียน 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:  

ประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่า ค่อนข้างยากในการพิจารณาผ่าน เพราะเป็นกฎหมายท่ีเป็นลกัษณะใหม่ ไม่มี

บทลงโทษ ซึง่นกักฎหมายในคณะกรรมการกฤษฎีกาค่อนข้างมีวิธีคิดเก่ียวกบักฎหมายไปอีกแบบ ทําให้โอกาสท่ีกฎหมาย

นีจ้ะได้รับความเหน็ชอบจงึยาก อยา่งไรก็คงต้องทํางานกนัตอ่ไป   

 

5) การทาํงานเร่ืองท้องไม่พร้อมกับพ่อวัยรุ่น  

คุณนุชนารถ เทพอุดมพร: การขบัเคล่ือนงานของคลนิิกท่ีเป็นมิตรกบัวยัรุ่นในจงัหวดัสมทุรปราการ ดงันี ้ 

คลินิกบริการท่ีเป็นมิตรได้ทํางานวิจัยร่วมกับเขตราชการ 3 มี โรงพยาบาลนําร่อง 5 แห่งคือ สมทุรปราการ 

สระแก้ว นครนายก ฉะเชิงเทรา และปราจีนบรีุ กบักลุ่มวยัรุ่นประมาณ 200 คน พบว่า ครอบครัวท่ีมีลกูเป็นพ่อแม่วยัรุ่น 

รู้สกึวา่เป็นปัญหามากเพราะพอ่แมย่งัต้องการให้ลกูเรียนหนงัสือ และมีอนาคตท่ีดี  

สมทุรปราการมีทัง้ประชากรท้องถ่ิน และประชากรแฝง ทําให้มีอตัราการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นท่ีสงู สามารถแบ่งกลุ่ม

วยัรุ่นเป็นวยัรุ่นท้องถ่ินและวยัรุ่นท่ีแฝง (แรงงานต่างด้าว) จากการสมัภาษณ์ พบว่า คณุพ่อวยัรุ่น 44 คน (อายต่ํุากว่า 19 

ปี) ไม่ได้ต้องการให้แฟนท้อง แต่ไม่สวมถงุยางอนามยั สว่นหนึ่งคือคู่ขอไม่ให้ใช้และบอกว่าจะคมุกําเนิดเอง และพ่อวยัรุ่น

ไมถ่งึ 10 ราย ท่ีหยดุการเรียนออกมาทํางานดแูลภรรยาและลกู  

จงัหวดัสมทุรปราการเร่ิมมีการทํางานกบัภาคสว่นต่างๆ เพ่ือบรูณาการมาร่วมกนั และมีความเห็นร่วมกนัว่า ต้อง

มีการทํางานและให้ความรู้ในเด็ก ตัง้แต่ประถมผ่านการให้ความรู้กับครู และเร่ิมมีโครงการนําร่องมอบตู้ถุงยางอนามยั

ให้กบัโรงเรียน (โรงเรียนแพรกษา) ในจงัหวดั  

 

6) การพัฒนาเคร่ืองมือประเมนิความเส่ียงต่อการทารุณกรรมและทอดทิง้เดก็ของแม่วัยรุ่น  

คุณนารีรัตน์ แสงกล้า: กลา่วถงึการทํางานในโครงการดงันี ้ 

 ศนูย์พิทกัษ์อยู่ระหว่างการร่วมงานกบั โรงพยาบาลจุฬา, ธรรมศาสตร์, ตํารวจ, ศิริราช และรามาธิบดี เพ่ือ

ทดลองใช้เคร่ืองมือประเมินความเส่ียงของแมว่ยัรุ่นในการทารุณกรรมและทอดทิง้เด็ก และการประเมินความเส่ียงท่ีเด็กจะ

ถูกทารุณหรือถูกทอดทิง้ ซึ่งการพัฒนาเคร่ืองมือนีใ้ช้เวลามายาวนานเป็น 10 ปี เป้าหมายเพ่ือให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ได้

สอดคล้องกบั พรบ.คุ้มครองเด็ก ตอนนีไ้ด้ตัง้เป็นคณะทํางานเพ่ือทําโครงการ และนําชดุเคร่ืองมือไปทดลองใช้ โดยทํางาน

ในพืน้ท่ี 5 พืน้ท่ีคือ สงขลา เชียงใหม ่ขอนแก่น ชลบรีุ และกรุงเทพฯ  

 

7) การขยายการทาํงานเร่ืองท้องไม่พร้อมในกลุ่มนักเรียนนายร้อยตาํรวจ   

คุณวรภัทร แสงแก้ว: การทํางานในประเดน็เร่ืองความรุนแรงตอ่ผู้หญิงกบันกัเรียนในโรงเรียนนายร้อย ดงันี ้ 
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ทางโรงพยาบาลปทุมธานี ได้ทํางานร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของ OSCC ทั่วประเทศ และ

โรงเรียนนายร้อยตํารวจ จัดอบรมทําความเข้าใจในประเด็นเร่ืองความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในการดําเนินงานการ

ให้บริการ กระบวนการจดัอบรมได้เพิ่มประเดน็ท้องไม่พร้อมเข้าไปในเร่ืองความเข้าใจและทศันคติ ข้อยกเว้นและข้อติดขดั

ทางกฎหมาย ผลการอบรม ได้รับการตอบรับอย่างดี ในบางพืน้ท่ี  ตํารวจได้ช่วยเหลือผู้หญิงโดยทําหนังสือแจ้งไปยัง

โรงพยาบาลเพ่ือให้กรุณาดําเนินการยติุการตัง้ครรภ์เพราะอยู่ในเง่ือนไขท่ีกฎหมายคุ้มครอง แต่ปัญหาคือ บางโรงพยาบาล

ก็ยงัไม่ดําเนินการ จึงเห็นได้ว่าการทํางานในงานการปรับทศันคติกบัผู้ปฏิบติังาน ทัง้กบับ้านพกัฯ และ โรงพยาบาลถือว่า

ได้ผลแล้วระดบัหนึง่ แตย่งัมีปัญหาติดขดัในสว่นของบริการ กรณีท่ีจําเป็นต้องยติุการตัง้ครรภ์  

ประเดน็แลกเปล่ียน  

ผู้แสดงความเหน็(หญิง):   

กรณีท่ีทางโรงพยาบาลไมทํ่าแท้งให้ทัง้เข้าข่ายทําได้ตามกฎหมาย สามารถใช้กฎหมายดําเนินการได้หรือไม่ เช่น 

ใน มาตรา151 ของกฎหมายอาญา เร่ืองการละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ี  

 

ทัศนัย ขันตยาภรณ์: 

ทางราชวิทยาลยัสติูนารีแพทย์ มีจดุยืนว่า หากว่าแพทย์ท่านใดไม่ประสงค์ให้บริการยติุการตัง้ครรภ์ ต้องยอมรับ

และขึน้อยู่กับการตัดสินใจของแพทย์ เพราะบางท่านอาจจะยังไม่สบายใจ อย่างไรก็ตาม ราชวิทยาลัยฯ ได้สร้าง

ข้อเสนอแนะวา่ แพทย์จะต้องดําเนินการสง่ตอ่คนไข้ ไมส่ามารถเพิกเฉยตอ่การให้บริการได้  

มีประเด็นว่า การส่งต่อ (refer) ท่ีในกรณีท่ีทาง โรงพยาบาลให้บริการไม่ได้ ต้องมีการส่งต่อและในด้านการ

คุ้มครองสิทธิประโยชน์ก็ต้องมีการตามจ่ายด้วย แต่เข้าใจว่า กรณีสง่ต่อในหน่วยงานรัฐ หรือเครือข่ายของโรงพยาบาลเอง

จะมีการตามจ่ายได้ แต่ถ้าเป็นสง่ต่อไปยงัสถานบริการเอกชน ยงัไม่สามารถตามจ่ายได้  เช่น หากโรงพยาบาลรัฐสง่ต่อไป

ยัง สวท. เป็นต้น บางครัง้ก็เป็นกรณีท่ีผู้ หญิงถูกข่มขืนด้วยซํา้ เราจะหาทางออกร่วมกันอย่างไร  เห็นว่า ในระบบ

หลกัประกนัสขุภาพและประกนัสงัคม ควรให้มีวิธีพิเศษตอ่กรณีเหลา่นี ้  

 

ดร.ละมัย ม่ันคง:  

กรณีวัยรุ่นท่ีมาพบแพทย์ ส่วนใหญ่มีอายุครรภ์เกิน 12 สปัดาห์ แพทย์จะไม่รับทํา และในการส่งต่อไปยัง

หน่วยงานเอกชน จะมีค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทางด้วย ตรงนีม้องว่า กองทุนฯ จะช่วยได้ เพราะคนต้องเดินทางมาจาก

ตา่งจงัหวดั และไมใ่ช่เฉพาะถกูข่มขืนเทา่นัน้    

 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:  

จากการหารือกบัทางเลขาธิการประกนัสงัคม ถือวา่ กรณีเข้าข่ายคุ้มครอง ต้องตามจ่ายได้ด้วย แต่มองว่า อาจจะ

มีปัญหาในกรณีท่ีส่งต่อไปหน่วยบริการเอกชน เพราะเขาไม่ได้อยู่ในสถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสงัคม ถือเป็น

ประเดน็ท่ียงัไปไมถ่งึ  

 

8) กองทุนช่วยเหลือผู้หญิงในภาวะวกิฤต ิ

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สรุปความก้าวหน้าในการจดัตัง้กองทนุดงันี ้
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การจดัตัง้กองทนุ ตอนนีอ้ยู่ระหว่างการเปิดบญัชีกองทนุ โดยมีช่ือผู้ เปิดบญัชี  3 คนคือ คณุบญุพลอย ตลุาพนัธ์ 

คณุณฐัยา บญุภกัดี และ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกลุ การไปเปิดบญัชีจะทําจดหมายไปจากมลูนิธิฯ เพ่ือขอจดัตัง้ตัง้กองทนุ 

เพ่ือให้ได้บญัชีในช่ือนามกองทนุ ฯ ทัง้นีจ้ะเร่งเร่ืองการเปิดบญัชี 

ยอดเงินท่ีเข้าในกองทนุตอนนีไ้ด้มาจาก 2 สว่น คือ การรับบริจาค และขายหนงัสือชีวิตมีทางเลือกเลม่ละ 5 บาท 

ยอด ลา่สดุ 17,486 บาท  

 

ประเดน็แลกเปล่ียน  

สมรธรรม สุขนิรันดร์:  

ทาง PDA ได้ใช้บริการของกองทนุฯแล้วจากการสง่ต่อของโรงพยาบาลศรีสะเกษ ซึง่ได้ส่งแบบฟอร์มกลบัไป แต่

ยงัไมไ่ด้รับคําตอบกลบัมา ในเร่ืองการสง่ตอ่ พบวา่ รพ.รัฐก็สง่ตอ่เองมาท่ี PDA ด้วยเช่นกนั เน่ืองจากว่า หมอไม่มีวนัลงนดั

ให้คนไข้ท่ีไมส่ามารถรอได้ เพราะอายคุรรภ์ใกล้เกินกําหนดท่ีจะทําได้ จงึสง่ตอ่มา  

 

ทัศนัย ขันตยาภรณ์:  

เป้าหมายของการจัดตัง้กองทุนฯ นอกเหนือจากการช่วยเหลืออุดช่องว่างของบริการเร่ืองยุติการตัง้ครรภ์ ท่ี

ปลอดภยัทางกฎหมายท่ีไม่ครอบคลมุแล้ว ยงัช่วยเหลือในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเป็นช่องว่างอยู่ ทัง้ กรณีท้องต่อ และอ่ืนๆ ท่ียงัไม่มี

สวสัดิการรองรับ   

 

ที่ประชุมมีมต:ิ การจดัประชมุครัง้ตอ่ไป คือเดือนมีนาคม 2556 และขอแจ้ง วนัและสถานท่ีจดัประชมุภายหลงั 

 

-----------------------------------------------------ปิดการประชมุ---------------------------------------------- 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมหารือ  

 “การขับเคล่ือนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม”ครัง้ที่ 30 

วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2555  

ห้องประชมุสานใจ 1/2   ชัน้ 6 สํานกังานสขุภาพแหง่ชาติ จงัหวดันนทบรีุ  

 

ผู้ดาํเนินการประชุม 

1. รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกลุ สถาบนัวิจยัประชากร และสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล   

จงัหวดันครปฐม 

หน่วยงานกลางและภาครัฐ  

2. คณุกรรณิการ์ บนัเทิงจิตร สํานกังานสขุภาพแหง่ชาติ (สช.)  

3. คณุนิรชา อศัวธีรากลุ 

4. คณุมนชนก พรหมรัตน์ 

5. คณุสนีินชุ บญุสตูร นกัวิชาการ สํานกังานประกนัสงัคม  

6. คณุเพียรพร สนัทดั สํานกัสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของภาคี  

งานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ  

7. คณุอตัตยิา เดวีเลาะห์ สํานกังานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ 

8. คณุวรนาฎ เวนอุาธร สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพแหง่ชาติ(สสส.) 

9. คณุบญุพลอย ตลุาพนัธ์ สํานกับริหารการสาธารณสขุ สํานกัปลดักระทรวงฯ  

กระทรวงสาธารณสขุ 10. คณุอชิมา เกิดกล้า 

11. คณุสวุารี วงศ์โรจนานนัท์ กลุม่บริหารยทุธศาสตร์  

สํานกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กระทรวงสาธารณสขุ 

12. คณุพชัรีวรรณ เจนสาริกรณ์ สํานกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กระทรวงสาธารณสขุ  

13. คณุสริิพร ภยัโยทยั นกัวิชาการสาธารณสขุปฏิบติัการ กระทรวงสาธารณสขุ 

14. ดร.ละมยั มัน่คง  กลุม่พฒันาเครือข่ายอนามยัการเจริญพนัธุ์  

สํานกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กระทรวงสาธารณสขุ 

15. คณุอญัชลี คตอินรัุกษ์ สํานกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ 

16. รต.หญิงกาญจนา สมบตัศิริินนัท์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลมิพระเกียรติ์ จงัหวดัปทมุธานี 

17. ดร.ขนิษฐา บรูณพนัศกัดิ ์

18. คณุดลภางค์ จนัทร์ทอง คลนิิกวยัรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี  

19. คณุวรภทัร  แสงแก้ว ศนูย์พึง่ได้ โรงพยาบาลปทมุธานี 

20. คณุมณีทิพย์ วีระรัตนมณี ศนูย์พึง่ได้ โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา  

21. คณุวราภรณ์ จนัทรัตน์ 

22. คณุนชุนารถ เทพอดุมพร ศนูย์นเรนทร พึง่ได้ โรงพยาบาลสมทุรปราการ 

23. คณุสปุราณี สวสัดผิล โรงพยาบาลบางบอ่ จงัหวดัสมทุรปราการ 
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24. พ.ต.อ.ชตุมิา พนัธุ โรงพยาบาลตํารวจ ปทมุวนั กรุงเทพฯ 

25. คณุเตือนใจ คงสมบตั ิ

ศนูย์ปฏิบติัการเพ่ือป้องกนัการกระทําความรุนแรงในครอบครัว  

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนษุย์ 

26. นายมงคล ศรีสงัข์   
ศนูย์ประชาบดี 1300 ภายในสถานสงเคราะห์บ้านราชวิถี 

กรุงเทพมหานคร  

27. คณุปณุยนชุ พึง่วงศ์ บ้านพกัเดก็และครอบครัว จงัหวดันนทบรีุ  

28. คณุจิตตรา แสงคํา 

29. คณุจฑุาทิพย์ ผลทิพย์ นกัศกึษาฝึกงาน บ้านพกัเด็กและครอบครัว จงัหวดันนทบรีุ 

30. คณุเบญจวรรณ บตุรเพชรรัตน์ สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการจดัสวสัดิการสงัคมแหง่ชาติ  

31. คณุสภุาพร ลือชา สํานกัคุ้มครองสวสัดิภาพหญิงและเดก็ 

32. คณุมณฑกานต์ ลมุพิกานนท์ 

33. คณุสทุธิดา หงษ์พงษ์ 

34. คณุเกศณีิ เพียรดี บ้านพกัเดก็และครอบครัว กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 

35. คณุกนกวรรณ พาณิชย์วฒันานกุลู บ้านพกัเดก็และครอบครัว จงัหวดัปทมุธานี 

องค์กรอสิระและองค์กรพัฒนาเอกชน  

36. คณุทศันยั ขนัตยาภรณ์ องค์การแพธ  

37. คณุอษุาสนีิ ริว้ทอง 

38. คณุสมรธรรม สขุนิรันดร์ สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน (PDA)  

39. คณุสรีุรัตน์ เอียวสานรัุกษ์ บริษัทพฒันาประชากร จํากดั 

40. คณุสนิุสา นกุลูกิจ โรงพยาบาลคลองตนั 

41. คณุกนกวรรณ ศรีดี 

42. คณุสนุนัท์ ดวงจนัทร์ สมาคมติดตามการพฒันาสตรีในประเทศไทย  

43. คณุพชัญ์สติา มายอด บ้านพกัฉกุเฉิน สมาคมสง่เสริมสถานภาพสตรี ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

44. นพ.ไพศาล ปัณฑกํุาพล สมาคมวางแผนครอบครัวแหง่ประเทศไทย (สวท.) 

45. คณุศภุอาภา องค์สกลุ สหทยัมลูนิธิ 

46. คณุช่อทิพย์ ชยัชาญ แผนงานสขุภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ  

47. คณุดวงดล รุ่งเดชประทีป มลูนิธิเครือข่ายครอบครัว  

48. คณุอรกลัยา พุม่พึง่ กองทนุรวมใจฯ เครือข่ายผู้หญิงจงัหวดัปทมุธานี  

49. คณุสขุใจ มตุตาพนัธ์ เครือข่ายผู้หญิงท่ีอยูร่่วมกบัเชือ้ภาคกลาง 

50. คณุขจีรัตน์ สวุรรณรัตน์ สมาคมพฒันาคณุภาพชีวิตแรงงาน LDA  

51. คณุนารีลกัษณ์ แสนกล้า มลูนิธิศนูย์พิทกัษ์สทิธิเดก็  

52. คณุวรรณภา นาราเวช Concept foundation  
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53. คณุรัชนี แมนเมธี สมาคมสายใยครอบครัว  

54. คณุสมุาลี  โตกทอง แผนงานสร้างเสริมสขุภาวะทางเพศ 

มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 55. คณุปิยภา เมืองแมน 

56. คณุปัทมาพร พนูมีทรัพย์ 

57. คณุณฐัธยา เดชดี 

58. คณุจารุทศัน์ สทิธิสมบรูณ์ 
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