
รายงานสรุปประชุมเครือขายสนบัสนุนทางเลือกของผูหญิงท่ีทองไมพรอม คร้ังท่ี  29 

วันท่ี 27 กันยายน 2555 ณ หองประชุม 706 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

 

การประชุมโดยสรุปดังน้ี  

การประชุมเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงท่ีทองไมพรอม ครั้งท่ี 29 จัดที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ มีผูเขารวมประชุม 50 คน เริ่มตนจากชมวีดีทัศนแนะนําภาระกิจหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

 

ทานวิสา เบญจมโน กรรมการสิทธิมนุษยชน และประธานอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตรดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและ

ความเสมอภาค ไดกลาวตอนรับผูเขาประชุม 

โครงสรางและกรอบการทํางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ประกอบดวยกรรมการ 7 คน หญิง 2 คน ชาย 5 คน มี 

ดร.อัมรา พงศาพิชญ เปนประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการฯ ทํางานภายใตกรอบอนุสัญญาระหวางประเทศ 7 ฉบับ ไดแก  

1) อนุสัญญาเรื่องสทิธิเด็ก CRC 

2) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอผูหญิง CEDAW 

3) อนุสัญญาเรื่องสิทธิพลเมืองการเมือง ICCPR 

4) อนุสัญญาวาดวยสิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ICESCR 

5) อนุสัญญาวาดวยเรื่องขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ CERD 

6) อนุสัญญาวาดวยเรื่องการขจัดซึ่งทรมาน CAT  

7) อนุสัญญาเรื่องคนพิการ CRPD    

บทบาทของคณะกรรมการสิทธิฯ์ คือ การตรวจสอบการการกระทําหรือการละเวนการประทําอันเปนการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนและไมเปนไปตามอนุสัญญาตางๆ ไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ หรือกฏหมายท่ีเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน  รวมไปถึงการทํางาน

สงเสริมสิทธิมนุษยชน  และทํางานเครือขายเพ่ือสานพลังกลุมตางๆ ในทุกภาคสวน 

กรรมการสิทธิ์สามารถเสนอความเห็น รองตอศาลรัฐธรรมนูญได ในกรณีที่มีบทบัญญัติในกฏหมายใดขัดกับกฏหมาย

รัฐธรรมนูญ หรือขัดตอกติกาในอนุสัญญาฯ ตางๆ และสามารถเสนอความเห็น รองตอศาลปกครองได กรณีทีเ่ห็นวา คําสัง่ทางการ

ปกครองหรือการปฏิบัติทางการปกครองใด ขัดตอหลักการสิทธิมนุษยชน รวมถึงหนาท่ีในการฟองศาลยุติธรรม  

 ลักษณะการแบงงานของคณะกรรมการฯ จะแบงความรับผิดชอบเปนประเด็นงาน คือ  1) ประเด็นสิทธิพลเมืองการเมือง 

2) ประเด็นกระบวนการยุติธรรม 3) ประเด็นสิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  4) ประเด็นภาคใต และเรือ่งระเบียบกฏหมาย 

5) ประเด็นเด็ก สตรี คนพิการ ความหลากหลายทางเพศ สาธารณสุข และผูสูงอายุ  6) ประเด็นเด็ก สตรีและความเสมอภาคของ

บุคคล รับผิดชอบโดยทานวิสา เบญจมโน 

 ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรีและความเสมอภาคที่มีการรองเรียนเขามายังคณะกรรมการสิทธิฯ์จะเปนเรื่อง

การเลือกปฏิบัติ เชน ประกาศรับสมัครงานท่ีกําหนดเฉพาะเพศชาย การเลื่อนตําแหนงหนาท่ีการงาน(กรณกีารบินไทย) กรณี พรบ.

สงเสริมความเสมอภาคทางเพศขัดตออนุสัญญาสิทธิมนุษยชน ซึ่งฉบับของภาคประชาชน จะเสนอในใหพิจารณาเรือ่ง การเลือก

ปฏิบัติไดโดยเงื่อนไขวิชาการและศาสนา ทางคณะกรรมการสิทธิ์ฯ ไดเปดเวทีและสรุปขอเสนอแนะวา ขอกําหนดในกฏหมาย

ดังกลาว ขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน  การคุกคามทางเพศ ซึ่งพบวา เปนเรื่องท่ีละเอียดออนและยากในการพิสูจน ตรวจสอบ และพบ

ปญหาน้ีในทุกกลุมอาชีพ 



คณะกรรมการสิทธิฯ ไดจัดกระบวนการอบรมรวมกับสํานักขาราชการพลเรือนเกีย่วกับเรือ่งการคุกคามทางเพศ ซึ่งได

ออกกฏกระทรวงแลว วาดวยการกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในระบบราชการ ประกาศเปนราชกิจจา

นุเบกษาใน ป 2553 ขาราชการท่ีละเมิดผูใตบังคับบัญชาถือเปนความผิดทางวินัย  

เรื่อง Code of Conduct กรรมการสิทธิฯ์ กําลังอยูระหวางการพัฒนารางเอกสารเพื่อประกาศวา หนวยงานกรรมการ

สิทธ์ิ จะไมมีการละเมิดทางเพศในองคกร ซึ่งทางคณะกรรมการไดเห็นชอบในหลักการจากแลว หากเสร็จเรียบรอยจะมีการจัดเวที

เรื่องน้ีอีกครั้ง  

งานเรื่องการทองไมพรอมของวัยรุนเปนงานเชิงยุทธศาสตร มีประเด็นเรือ่งสิทธิเด็กในหลายแงมุม ซึ่งในการทํางานวิจัย 

เรื่อง “ปญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภกอนวัยอันสมควรกับมิติสิทธิมนุษยชน” โดย คณะกรรมการสิทธิ์ฯ รวมกับ ศูนยนโยบาย

สาธารณสุข สวัสดิการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเพ่ิงนําเสนอผลการวิจัยเมื่อวันที ่18 กันยายน 2555 มีขอเสนอที่สําคัญ

จากท่ีประชุม  

- สิทธิในการมีชีวิตอยูอยางมีศักดิ ์ศรีความเปนมนุษยชน วัยรุ นที่ทองไมพรอมมักถูกตีตราวาใจแตก ไมรักเรียน ทําให

โรงเรียน พอแมเสียช่ือเสียง เรื่องมายาคติของสังคมท่ีมองวาเปนการหาความสนุก  

- สิทธิในการเปนสวนตัว เรื่องพื้นที่ปลอดภัยของวัยรุน การรักษาความลับ กรณีเด็กอายุต่ํากวา 15 ปยุติการตั้งครรภ 

เจาหนาท่ีไมจําเปนตองบอกพอแม ถือเปนการคุมครองเด็ก  

- สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารรอบดาน สิทธิในการไดรับการศึกษา รวมทั้งการเพิ่มบุคคลากรที่มีทักษะการสอนเรื่อง

ทักษะชีวิต  

- สิทธิในการไดรับการศึกษา ไมถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกไลออกจากโรงเรียน  

- สิทธิในการตัดสินวาเลือกวา จะมีบุตรหรือไม เมื่อใด สิทธิในการทองตอและการยุติการตัง้ครรภ ทีค่วรมีระบบบริการ 

ดแูล  

- สิทธิในการดูแลและปองกันสุขภาพ  

เรือ่งทองไมพรอมของวัยรุนเปนประเด็นสิทธิมนุษยชนของเด็ก และตองมีการทํางานกับหนวยงาน ภาครัฐทีเ่กีย่วของ

โดยคณะกรรมการสิทธ์ิฯ ยินดีรับความเห็นจากทุกฝายเพ่ือใหเกิดการทํางานขับเคลื่อนดงักลาว 

 

ประเด็นแลกเปลีย่นความคิดเห็น 

อุสาสินี ริ้วทอง : องคการแพธ  

ขอเสนอเพิ่มเติมในเรื ่องสิทธิของเยาวชนในการตัดสินใจ(โดยสมัครใจ) และการไดรับบริการในการดูแลสุขภาพทางเพศ 

สถานการณตอนนีค้ือเด็กตัองไดรับการยินยอมจากพอแมในการตรวจเลือด (HIV) ซึ่งมองวากระทรวงสาธารณสุขควรมีบทบาท

แกไขเรื่องน้ี 

 

รศ.ดร.กฤยา อาชวนิจกุล: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานวิจัยยังไมสะทอนความซับซอนเรื่องทองไมพรอมของวัยรุน ท่ียังไดเจาะลึกเชิงวิธีคิดเรื่องการตัดสินคุณคา การตีตรา กรณท่ีีเด็ก

ไมมีสิทธ์ิน้ันเปนวิธีคิดของผูใหญท่ีมองวาเด็กควรมีสิทธิหรือไมมีอะไร กรณีเด็กอายุต่าํกวา 15 ปทองและตองการยุติการตั้งครรภ 

ดร.ทวีเกียรติ์ มีนะกนิษฐ กลาวไวชัดเจนวาตองถือความตองการของเด็ก เพราะถือเปนสิทธิของคนไขทีส่ังคมตองชวยกันดูแล เรา

จําเปนตองกลาวเรื่องวิธีคิดเพ่ือใหมีผลตอเรื่องการเสนอทางออก   

 



ทัศนัย ขันตยาภรณ: องคการแพธ  

ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทยมีการประกาศ เรื่อง กรณีแพทยไมประสงคที่จะทําการใดๆ ทีขั่ดกับความรูสึกตนเองนัน้ทําไดตามหลัก

สิทธิมนุษยชน แตมีแนวปฏิบัติวา แพทยตองมีการสงตอหญิงใหไดรับบริการที่ปลอดภัย  แนวทางน้ีก็ถือเปนแนวทางปฏิบัติของ

เครือขายฯในการสงตอหนวยบรกิารท่ียินดีใหบริการท่ีปลอดภัย   

 

สุเพ็ญศรี พ่ึงโคกสูง: มูลนิธิหญิงชายกาวไกล 

สวนท่ีเปนอุปสรรคคือวิธีคิดท่ีถูกบมเพราะของแพทยเรื่องการเปนผูรักษาชีวิต มีผลตอเรือ่งการยุติการตัง้ครรภ ทําใหวาทะกรรม

เรื่องบาปดํารงอยู ซึ่งแพทยที่ผานกระบวนการอบรมเรือ่งการใชเครื่องมือ MVA จากมูลนิธิสงเสริมอนามัยการเจริญพันธุสตรี

ประเทศไทยจะมีความเขาใจและปรับมุมมองไดวา การยุติการตั้งครรภทีป่ลอดภัยเปนการทําบุญ และแพทยสามารถใชขอบังคับ

แพทยสภาเปนหลักในการทํางานได  

อีกประเด็นคือ เรื่องสถาบันการศึกษา สาธารณสุขยังเปนอุปสรรคสําคัญและมีสวนในการละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี เพราะสถานบัน

การศึกษาหลายแหงไมสนับสนุนการเขาถึงถุงยางอนามัยของวัยรุน โรงพยาบาลหลายแหงปฏิเสธการทําแทงแมวาจะอยูในเง่ือนไข

ของกฏหมาย  

 

วิสา เบ็ญจมะโน:  

ประเด็นสําคัญคือการกาวขามเชิงวิธีคิดในเรื่องการรักษาหรือการทําลาย ถาปรับเปลี่ยนวิธีคิดไดเรื่องอ่ืนๆ จะมีความชัดเจนมากข้ึน  

 

รุงกานดา พงศธรกุลพนิชย:  สํานักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร   

การทํางานดานการพิทักษเด็กในสวนของเด็กเรรอน ดอยโอกาส ปญหาท่ีพบคือ เด็กตั้งครรภเปนจํานวนมาก และโทรมาปรึกษาครู

ขางถนน ทัง้เด็กดอยโอกาส และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งพบวามีขอจํากัดของการใหปรึกษากับวัยรุนและครอบครัว เสนอวาควรมี

หมายเลขสายดวนท่ีเขาถึงงายเปนหลักหมายเลขเดียว ไมตองกระจัดกระจาย และใหเด็กปรึกษาได 24 ชั่วโมง รวมทั้งหนวย

เคลื่อนท่ีหากวัยรุนตองการความชวยเหลือ และตองมกีารพัฒนาศักยภาพบุคลากรดังกลาวอยางตอเน่ือง    

 

ทัศนัย ขันตยาภรณ:   

ในทํางานของกลุมบริการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัย พบวา ผูประสบปญหาทีถู่กสงตอมา 60% มาจากสายดวน และเว็บไซดของ

ภาคเอกชน  และมาจากสายดวน1300 และ สายดวนกรมสุขภาพจิต 1323 มีอยู 0.5% และมาจากศูนยพึง่ไดของโรงพยาบาลใน

เครือขาย 28%  สะทอนวา ผูประสบปญหาตองการสายดวนและควรมีเว็บไซดประกอบเพ่ือใหเห็นภาพเพ่ิมความนาเชือ่ถือ ในการ

ประชุมน้ันมคีวามเห็นคลายกันวา ควรมีสายดวนเฉพาะสําหรับเยาวชน 

 

ณัฐยา บุญภักดี: มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง  

การใหคําปรึกษากับเด็กและเยาวชน ตองการความเขาใจและมีทักษะแตกตางไปจากการใหคําปรึกษาผูใหญ เห็นดวยวาควรเปน

สายดวนดานเด็กและเยาวชนเฉพาะ ยนิดีรับเรื่องน้ีไปหาความรวมมือกับเครือขายท่ีดานเด็กและเยาวชนตอไป  

 

ศรีสุมาลย ศาสตรสาระ: กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ  



ทางสํานักอนามัยเจริญพันธุกําลังมีงานที่ตองการรวบรวม hot line ทีใ่หบริการดานเยาวชน สุขภาวะทางเพศ และอนามัยเจริญ

พันธุ รวมท้ังเว็บไซด เพ่ือประเมินคุณภาพในการปรบัปรงุบรกิารใหตรงกับปญหาและความตองการของเยาวชน มี 5 ประเด็นหลัก

คอื ทองไมพรอม เอชไอวี เพศทางเลอืก ยาเสพตดิ ฯ กําลังจะเสร็จในอีก 3 เดือนซึ่งเครือขายฯ นาจะขอแบงปนขอมูลตรงน้ีได  

เรื่องตัวเลขสถิติทองไมพรอมของประเทศไทย มองวา การอางขอมลูถึงเปนเรื่องตองระมัดระวังหากไมทราบท่ีมาท่ีไปของตัวเลข  

 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:  

เห็นดวยวา เรื่องทองไมพรอมเปนปญหาของประเทศไทย การทํางานจึงไมจําเปนตองไปเช่ือมโยงกับสถิติของโลก  

 

สรุปสาระสําคัญการประชุมเครือขายฯ คร้ังท่ี 28 

สุมาลี โตกทอง: ผูประสานงานเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงท่ีทองไมพรอม   

 การประชุมเครือขายฯ ครัง้ที ่28 เมื่อวันท่ี 6 กรกฏาคม 2555 ท่ีสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 

ครั้งน้ันมีผูเขาประชุม 57 คน สาระการประชุมโดยสรุป  

การเสนอกรอบการดําเนินงานของแผนงานสุขภาวะผูหญิงและความเปนธรรมทางเพศ ภายใตการสนับสนุนของ สสส. 

โดย ดร.วราภรณ แชมสนิท กลาวถึงยุทธศาสตรทีส่ําคัญของแผนงานฯ ไดแก การเสริมสรางศักยภาพภาคีผูนําการเปลีย่นแปลง 

การสรางเครือขายจัดการความรูเชิงยุทธศาสตรตอประเด็น การพัฒนาและสนับสนุนการสือ่สารสาธารณะ และประชาสัมพันธ

หลักสูตรการอบรม เพ่ือใหสมาชิกท่ีสนใจสมัครเขารับการอบรม  

ผลการขบัเคลือ่นงาน 

ราง พรบ.คุมครองอนามัยเจริญพันธุ ผลการประชุมลาสุดของคณะกรรมการคุมครองอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติได

เสนอใหเปลี่ยนช่ือ เปน พรบ.สงเสริมอนามัยเจริญพันธุ  และมีการทบทวนยกรางกฏหมายน้ีข้ึนใหมอีกครั้ง  

โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบบริการชวยเหลือวัยรุนที่ทองไมพรอม โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

รวมกับ แผนงานสุขภาวะทางเพศ จัดอบรมเรือ่งทองไมพรอมและการปรึกษาทางเลือกใหกับเจาหนาทีบ่านพักเด็กและครอบครัว

และภาคีระดับจังหวัดใน 5 พ้ืนท่ีนํารอง 

ศูนยพ่ึงได โรงพยาบาลปทุมธานี จดัอบรมทําความเขาใจเรื่องทองไมพรอมของวัยรุนใหกับเจาหนาท่ีโรงพยาบาลปทุมธานี

และเครือขายครูในพ้ืนท่ี และมแีผนในการพัฒนาไปสูการสรางเครือขายระดับจังหวัดของปทุมธานีตอไป 

วาระหารือ  

การจัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูหญิงในภาวะวิกฤติความรุนแรงทางเพศ สามารถหาขอสรุปเรือ่งองคประกอบของการจัดตั้ง

กองทุน การกําหนดตัวคณะทํางาน และการนัดประชุมของคณะทํางานฯ  

การยื่นหนังสือตอสํานักงานประกันสังคม การรับรองรางจดหมายรองเรียน และวางแผนการประสานงานเพ่ือยื่นหนังสือ

และเขาพบเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ในประเด็นสิทธิประโยชนจากประกันสังคมของผูหญิงทีเ่จ็บปวยจากการยุติจากการ

ตั้งครรภ  

 

การแลกเปลีย่นความคิดเห็น 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:  

สิ่งท่ีไดเรียนรูจากการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิประโยชนในประกันสังคมคือ การมี connection ถือเปนเรื่องสําคัญท่ีและทําใหไดพบกับ

ทานเลขาฯ โดยตรง ในการหารือไดเชิญเจาหนาท่ีเกี ่ยวของระดับผู อํานวยการมานัง่คุยรวมกัน ผลโดยสรุป คือ สํานักงาน



ประกันสังคมไดรับขอเสนอและออกหนังสือเพื่อทําความเขาใจกับสถานพยาบาลในสังกัดสิทธิประโยชนประกันสังคมทั่วประเทศ 

รวมท้ังสํานักงานประกันสังคมในทุกจังหวัด  มีความเห็นวา ควรมีการทํางานในเชิงระบบมากขึ้น โดยอยากชวน สํานักงาน

ประกันสังคม สํานักงานสิทธิมนุษยชน และเครือขายฯ จัดประชุมเรื่องน้ีตอเพ่ือใหระบบมีความยั่งยืนมากข้ึน  

 

ทัศนัย ขันตยาภรณ:   

เห็นดวยวาควรมีการทํางานตอ เพ่ือใหคนใหบริการ แพทยในระบบ คนท่ีเปนผูใชบริการหรือคนไขตองไดรับทราบ  และรูสิทธิ์ ควร

มีการสื่อสารใหเปน public agenda เชน ทําในเชิงการแถลงขาว หรือขอบคุณ ขณะเดียวกันก็สรางการรับรูสูสาธารณะในวงกวาง

ใหมากข้ึน 

  

บุญพลอย ตุลาพันธุ: สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

สํานักปลัดฯ มีโรงพยาบาลในสังกัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลชุมชน หากมีการจัดอบรมหรือจัดประชุมตางๆ สามารถใหความรู

เรือ่งสิทธิประโยชนเหลานีไ้ปกระจายได แตปญหาคือ หากโรงพยาบาลนัน้ไมมีบริการเรื่องน้ีและจะสงตอก็ยังไมมีความชัดเจนวา 

ประกันสงัคมจะตามจายไหม รวมท้ังการสงตอยังเครือขายภาคเอกชนดวย  

 

วราภรณ  สุวรรณเวลา: สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   

เรื่องการสงตอในสิทธ์ิประโยชนของหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.หรือบัตรทอง) น้ันสามารถตามจายได  

 

ทัศนัย ขันตยาภรณ :  

ประเด็นปญหาคือ การสงตอของ สปสช. ตองเปนสถานบริการของรัฐท่ีเปนเครือขายเทาน้ัน และโรงพยาบาลเครือขายมีจํากัด และ

สวนใหญจะไมบริการเรื่องยุติการตั้งครรภแมวาอยูในเง่ือนไขกฏหมาย จึงตองอาศัยการสงตอกับหนวยบริการนอกเครือขาย ทําใหผู

ประสบปญหาตองเสียเงินเอง เชน ถูกขมขืน  

 

วราภรณ  สุวรรณเวลา:  

การสงตอในเครือขายโรงพยาบาลของรัฐท่ัวประเทศ ทุกโรงพยาบาลถือเปนเครือขายของหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.) อยู

แลว แตปญหาคือ สงไปแลวแพทยไมทําให ถือวายังเปนปญหาเชิงระบบท่ีบังคับแพทยไมได  

 

ศุภอาภา องคสกุล: สหทัยมูลนิธิ 

ในกลุมผูใหบริการกรณีทีต่ัง้ครรภตอ ซึง่ใหบริการกับคนทุกเชื้อชาติไมเฉพาะแตคนไทย พบเกีย่วกับปญหาการคลอดคือ 1) เมื่อ

ผูหญิงท่ีทองไมพรอมคลอดเองทีบ่านแลวจึงไปสงโรงพยาบาล จะถูกบอกวา ไมใชการปวยฉุกเฉินกรณีนอกพื้นที่ตองจายเงิน 2) ผู

เดือดรอนท่ีเปนชาวตางดาว ก็ตองจายเงินเอง และถูกตําหนิติเตียน กรณีคาคลอด หากเปนการประสานงานระหวางองคกรใหความ

ชวยเหลือพาไป เสนอวา ไมควรตองเสียคาใชจาย    

 

วรภทัร แสงแกว โรงพยาบาลปทุมธานี 



สิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใหสิทธิประโยชนการเบิกจายกรณีการคลอดไดไมเกิน 2 ทอง ถาทองท่ีสามหรือมากกวา คนไข

ตองรบัผดิชอบเอง ประเด็นนี้กลายเปนปญหาความขัดแยงระหวางโรงพยาบาลกับคนไข ทําใหเจาหนาที่รูสึกกดดันกับการอธิบาย

เรื่องขอจํากัดของระบบเพราะตองมีปญหากับคนไข    

 

บุญพลอย ตุลาพันธุ:  

เรื่องบริการยุติการตั้งครรภพบวา โรงพยาบาลจะทําใหเฉพาะคนไขในเขตพ้ืนท่ี คือไมรับสงตอ เคยพบกรณีท่ีสามารถสงตอไปได แต

เมื่อมีการสงไปบอยๆ แพทยจะไมรับ และสรางปญหาความขัดแยงกันในเครือขายบริการ อีกกรณ ีรพ.ชุมชน ไมบริการเรือ่งยุติการ

ตั้งครรภก็สงตอไปโรงพยาบาลจังหวัด ทาง โรงพยาบาลจังหวัดไมทํา ก็สงกลับมาที่โรงพยาบาลชุมชน แขงวา โรงพยาบาลสามารถ

ทําไดเพราะแนวปฏิบัติจากแพทยสภาอยูแลว ทางโรงพยาบาลก็แจงวาไมมีเครื่องมือ สุดทายคนไขก็ไมไดรับการดูแล เปนกรณีท่ีถูก

ขมขืนดวย  

 

วราภรณ  สุวรรณเวลา:  

ประเด็นคลอด 2 ครั้ง ทาง สปสช. ไมไดเพิกเฉย และมีการทําขอเสนอเขาสูอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชนมาโดยตลอด แตมัน

ยังขัดกับนโยบายประชากรของประเทศ ประเมินวาทิศทางในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลง และบางหนวยบริการ ก็ใหใชสิทธิ

ประโยชนน้ันอยูเพราะปญหามีไมเยอะ  

เรือ่งคนตางดาวนัน้ กฏหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ถูกตีความวา เปนการดูแลเฉพาะคนไทย และการจายคาบริการใหกับ

หนวยงาน NGOs ยังทําไมไดเพราะกฏหมายกําหนดใหจายไดเฉพาะกับหนวยบริการของสาธารณสุขเทานัน้ ถาจะเปลี่ยนตองทํา

เปนขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ิมเติม 

 

วิสา เบ็ญจมะโน:  

กรณีคนตางดาว ในเชิงสิทธิมนุษยชนหนวยบริการรัฐ ปฏิเสธคนไขไมได  

 

วรภทัร แสงแกว:  

หนวยบรกิาร มงีบประมาณคาหัวจํากัด แตปฏิเสธการดูแลคนไขไมได แรงงานขามชาติที่ไมไดจัดเขาสูระบบข้ึนทะเบียนน้ันมีเยอะ

มาก เปนกลุมท่ีไมมีขอมูลในการจัดสรรงบประมาณทําใหเกิดผลกระทบกับการชวยเหลอื     

 

ประเด็นหารือ  

การจดัประชมุเวที 10 ป หลกัประกนัสขุภาพแหงชาติ 

คุณกาญจนา แถลงกิจ: ไดกลาวถึงท่ีมาท่ีไปของการจัดงานวา เปนระยะเวลา 10 ปท่ีประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพ และ

พยายามสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการกําหนดทิศของการพัฒนาระบบมากที่สุด จึงกําหนดใหวันที่ 24-26 ตุลาคม 

2555 จัดประชุม 10 ปหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมืองทองธานี นนทบุรี  โดยวันที่ 25 

ตุลาคม จะมีหองยอยสําหรับเครือขายผูหญิงเพ่ือสรุปบทเรียนการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชนในการขับเคลือ่นนโยบาย 

ท่ีผานมาพบวา เครือขายผูหญิงยังไมเกาะกลุมในการผลักดันเชิงนโยบาย จึงเชิญใหรวมเวทีในการคนหาประเด็นขอเสนอรวมกัน ท้ัง

บริการดานการสงเสริมปองกัน ประเด็นสุขภาพผูหญิงและระบบอนามัยเจริญพันธุ  



ท่ีประชุมสรุปใหเปนการจดัประชุมเชิงเครอืขายขยายวง ใชหองยอยช่ือประเด็น “สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ”

ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.30 – 12.00 น. เปนการประชุมเชิงนโยบายประเด็นสุขภาพผูหญิงในระบบหลักประกันสุขภาพ 

(ประกันสังคม ประกันสุขภาพแหงชาติ ระบบราชการ) โดยรวบรวมขอเสนอเชิงนโยบายท่ีเก่ียวของกับประกันสุขภาพของเครือขาย

ทองไมพรอม มาผนวกกับ ขอเสนอในสวนของเครือขายผูหญิง เปนขอเสนอเชิงนโยบายประเด็นสุขภาพผูหญิงภายใตสิทธิประโยชน

ของหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยแผนงานฯ จะสนับสนุนงบประมาณคาเดินทาง ๒๐ คน ในการเขาประชุม  

 

การจัดประชุมสมัชชาแหงชาติ คร้ังท่ี 5  

คุณนิรชา อัศวธีรากุล: กลาวถึงความเปนมาในการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ตั้งแตป 2553 สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ไดมีมติใน

ประเด็นการแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งทองไมพรอม ในวันท่ี 18-20 ธันวาคมน้ี จะจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที ่5 จึง

อยากหารือเรื่องรูปแบบการนําเสนอความกาวหนาและการเชิญผูเขารวมประชุม ประมาณ 10 หนวยงานทีเ่ขาประชุม โดยผูเสนอ

ความกาวหนาจะมีเวลา 1.30 ชม.   

ทีป่ระชุมเสนอตอรูปแบบการจัดเวทีดังกลาววา ควรเปนการเสนอภาพวิเคราะหในเชิงสถานการณทองไมพรอม ใหเห็น

ปญหาอุปสรรคในเชิงนโยบายและการปฏิบัติของแตละแหง เพื่อใหเกิดแนวทางในการแกไขปญหา เปนการเสนอเชิงวิเคราะห 

เจาะลึก เพ่ือใชเกิดผลในเชิงการขับเคลื่อนนโยบายเรื่องทองไมพรอมภาคประชาชน 

 

การเคลื่อนไหวเร่ืองยายุติการต้ังครรภ   

คุณณัฐยา บุญภักดี: กลาวถึงกรณีท่ีองคการเภสัชกรรมวิเคราะห ปญหายาปลอม และยาไวอากาเปนปญหาหนักทีสุ่ด จึงตองการ

แกปญหาโดยผลิตยาเอง ชื่อ “ซิเดกรา” วางจําหนายเพือ่ลดปญหายาปลอมระบาด จึงสนใจในวิธีคิดเรื่อง เมือ่ยาปลอมระบายจึง

ผลิตยาในประเทศเองโดยมีตนทุนต่าํกวา และมีแนวทางกํากับทิศทางการขายยา คือ การมีใบสัง่แพทย รานยาตองรับผิดชอบใน

การกระจายยา การรายงานตอ อย. และการใหความรู กับผู บริโภค ของเภสัช ซึงจะตองมีการฟ นฟูความรู กับรานยา และ

ประเมินผลการควบคุมทุก 6 เดือน  

ประเด็นยาทํายุติการตัง้ครรภปลอด หากมีการเกบขอมูลเรื่องการแพรหลายของยาปลอม และผลกระทบตางๆ อาจจะ

เปนโมเดลท่ีจะนําเสนอตอองคการเภสัชเพ่ือแกปญหา จึงอยากใหเกิดกิจกรรมในเชิงบวก เกาะกระแสเรื่องน้ี เพ่ือหาความเปนไปได

ในการใชโมเดลแบบเดียวกัน จึงอยากจะจัดเวทีใหความรูกับสาธารณะเรื่อง “ยาทําแทงปลอมระบาดและผลกระทบตอสุขภาพ

ผูหญิง” เพื่อใหขอมูลตอสาธาณาะ และยื่นหนังสือถึงองคการเภสัชกรรมในเชิงปรึกษาหารือเรือ่งผลกระทบจากยาทําแทงปลอม

ระบาด เพ่ือจะนําไปสูการการสนับสนุนเรื่อง การจดทะเบียนยาของ อย. ท่ีประชุมเห็นดวยโดยเสนอเพ่ิมเติมในการเคลื่อนไหว สิ่งท่ี

ตองมีความระมัดระวังคือเรื่องผลกระทบตอกระบวนผลกัดนักับ อย. ในเรื่องการจดทะเบียนยายุติการตั้งครรภท่ีมีอยู โดย สคส.จะ

เปนองคกรหลักในการจัดเวทีและทําเพรสขาวตอสื่อมวลชน    

 

การปรับปรุงหนา Website กบั Facebook   

คุณณัฐยา บุญภักดี: ทบทวนเปาหมายในการทําเว็บไซดทีผ่านมาวา เพื่อใหสมาชิกเครือขายเขาไปใชประโยชน แตจาก 6 ปที่ผาน

มา พบวา สมาชิกเครือขายเปนคนทํางานภาคปฏิบัติ ไมมีเวลาในการเขาเว็บไซดมาก ทําใหเห็นวาวาควรการปรบัปรงุ Website ให

เน้ือหาเปนไปเพ่ือรองรับผูประสบปญหาและผูปฏิบัติงานการ เปนการใหขอมูลตอผูหญิง และรวบรวมเครื่องมือในการทํางานของ

ผูปฎิบัติงาน สามารถดาวนโหลดขอมลูไปใช  



เรื่อง group ทาง Facebook พบวา มีการเคลื่อนไหวคอนขางมาก แตทีผ่านมาไมมีแนวทางรับสมาชิกชัดเจน จึงควร

ปดหนาดังกลาว เพ่ือเปดใหมใหเปนเฉพาะกลุมสมาชิก (close group) ในเครือขายเทานั้น  ทีป่ระชุมเห็นดวยทัง้สองประเด็นและ

ให สคส.เปนผูดําเนินการในเรื่องน้ี 

 

รายงานความกาวหนาของการดําเนนิงานตางๆ 

การย่ืนหนังสือตอสํานักงานประกันสังคม เมื่อวันท่ี 23 สงิหาคม 2555  

คุณทัศนัย ขันตยาภรณ :แจงวา การยื่นหนังสือสามาถดําเนินการไปไดดวยดี ผานการชวยเหลือประสานงานจากทานวิสา เบ็ญจะ

มโน ท่ีประสานเบ้ืองตนกับทางเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม  ซึ่งทางสํานักงานฯ ไดทําหนังสือแจงไปยังหนวยงาน โรงพยาบาล

ท่ีเก่ียวของเพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับสิทธิประโยชนกรณียุติการตั้งครรภเขาขายการเบิกสิทธิประโยชนจากการรักษาได  ทีป่ระชุม

เสนอใหมีการจัดประชุมเพ่ือขยายผลเรื่องน้ีตอไป  

 

กลุมบริการยุติการต้ังครรภท่ีปลอดภัย  

คุณทัศนัย ขันตยาภรณ :ไดสรุปผลการดําเนินงานระยะสุดทายของคณะทํางานกลุมยุติการตัง้ครรภทีป่ลอดภัย จากขอมูลตลอด 4 

เดือนท่ีผานมา พบวา มีผูไดรับการบริการทีป่ลอดภัย 669 ราย สามารถประหยัดเงินไดประมาณ 4 ลานบาท  ในการดําเนินงาน 

เรื่องการประสาน/สงตอมีความชัดเจน แตระบบบริการท่ีเปนมิตรยังขาดการติดตามเรือ่งการคุมกําเนิดหลังการคลอด หรือหลังยุติ

การตั้งครรภ และขอควรระวังในการสงตอคือ เรื่องความลาชาของคณะกรรมการยุติการตั้งครรภฯ ของหนวยงานรัฐ รวมทั้งผูหญิง

ไมมีเงินคาทําคลอดหรือยุติการตั้งครรภ ท่ีประชุมสรุปวา PATH ควรหาทุนและเปนผูดําเนินกิจกรรมในกลุมบริการยุติการตั้งครรภ

ท่ีปลอดภัยตอไป 

 

โครงการจัดต้ังกองทุนชวยเหลือผูหญิงในภาวะวิกฤติความรุนแรงและทองไมพรอม 

รศ.ดร.กฤยา อาชวนิจกุล: กลาวถึงโครงการมีการจัดตัง้คณะกรรมการกองทุน วาอยูระหวางการทําเรื่องเปดบัญชีกองทุนเพือ่รับ

บริจาคเงินชวยเหลือ การเปดบัญชีโดยลงนามเบิกจาย 2 ใน 3 คน ระหวางการวางระบบการจัดการ ในชวงปแรก สคส. จะชวยใน

การบริหารจัดการรับเงินบริจาคและออกใบเสร็จในนาม สคส.เพื่อเขากองทุนฯ โดยจะรายงานสรุปยอดบริจาคทุก 6 เดือน ซึ่งการ

ประชุมครัง้นีม้ีผูเขารวมประชุมบริจาคเงินถึง 18,000 บาท ทีป่ระชุมไดเสนอใหจัดคณะทํางานมีการนัดหมายเพือ่เขาพบกับทาง

สํานักกรุงเทพมหานครเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณในกองทุนฯตอไป  

 

กลุมการปองกนัการทองไมพรอม  

คุณสุมาลี โตกทอง: แจงวา คุณเรณู ชูนิล ติดภารกิจสําคัญในการจัดอบรมใหความรูเรื่องการคุมกําเนิดแกเจาหนาท่ีระดับจังหวัดท่ี

ขอนแกนจึงรายงานความกาวหนาแทน ดังน้ี 

การประชุมรอบที่ผานมา กลุมการปองกันทองไมพรอมไดจัดเวทีใหความรูเรื่องวิธีคุมกําเนิดแบบตางๆใหกับสมาชิกเครือขายฯ 

ภายใตโครงการของกระทรวงสาธารณสุขที่ทําการจัดอบรมแกเจาหนาที่ทั่วประเทศ  และในการประชุมกลุมยอยไดจัดตั้งเปน

คณะทํางานปฏิบัติการดานการปองกัน เพ่ือรวบรวมขอมูลการทํางานและปญหาดานการปองกันจากการทํางานในหนวยงานตางๆ 

ในการเสนอความกาวหนา ทีป่ระชุมไดเสนอปญหาเพิ่มเติมเรื่อง แรงงานตางดาวท่ีไมสามารถเขาถึงบริการอนามัยเจริญพันธุได 

เน่ืองจากไมไดข้ึนจดทะเบียน 

 



การพัฒนาหลกัสตูรอบรมปรึกษาทางเลอืก  

คุณจิตติมา ภาณุเตชะ: ไดเสนอผลการถอดบทเรยีนการอบรมใหการปรึกษาทางเลือก 3-5 วัน พบวา หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน

มุมมองเบื้องตนได และเหมาะตอการขัดอบรมในจํานวน 30-40 คน  ระยะเวลาการอบรมทีเ่หมาะสมคือ  4 วัน  เนือ้หาหลักสูตร

เนนความเขาใจผูประสบปญหาทองไมพรอมเปนหลัก โดยมีการปรับทัศนคติเชิงบวก ขยายมุมมองเรื่องทางเลือกของคนทองไม

พรอม เพ่ิมทักษะการฟงเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการเลือก การสรางพ้ืนท่ีแบงปนประสบการณของคนทํางานเพ่ือเสริมพลังซึ่งกัน

และกัน  ขอดอยของหลักสูตร คือ ยังไมสามารถบรรจุเรือ่งแนวทางเยียวยาตัวเองของบุคคลกร ขอดีคือ สามารถขยายผลไปสูคน

จํานวนมากได เพราะใชระยะเวลาอบรมไมนานเกินไป ผูเขาอบรมสามารถรูแหลงขอมูลในการสงตอ คาดหวาในปหนา จะไดนํา

หลกัสตูรน้ีไปขยายผลในระบบบรกิาร รพ.ท่ัวประเทศตอไป 

 

ท่ีประชุมไดกําหนดวันประชุมเครือขายฯ ครั้งตอไปคือ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 ทีส่ํานักงานสํานักงานสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข  

 

-------------------------------------------------จบการประชุม------------------------------------------------ 

 

 


