รายงานการประชุมสัญจร
การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม ครั ง้ ที่ 27

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 – 15.00 น.
ณ ห้ องประชุมราชาวดี ชัน้ 4 โรงแรมทีเคพาเลซ

จัดโดย แผนงานสร้ างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กําหนดการประชุมหารือ
“การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม ครัง้ ที่ 27”
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 – 15.00 น.
ณ ห้ องประชุมราชาวดี ชัน้ 4 โรงแรมทีเคพาเลซ
09.30 – 10.00 น.

กล่าวต้ อนรับและสรุ ปความเป็ นมาของเครื อข่ายฯ
โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

10.00 – 10.30 น.

นําเสนองานวิจยั กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุ นแรงในครอบครั ว
“ฐานความคิด โอกาส และอุปสรรค”
โดย ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท
นักวิชาการอิสระ

10.30 – 10.45 น.

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับประทานอาหารว่างร่ วมกัน

10.45 – 11.00 น.

สรุ ปสาระสําคัญของการประชุมหารื อ ครัง้ ที่ 26
โดย คุณณัฐยา บุญภักดี
มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง

11.00 – 12.00 น.

รายงานความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโดยสมาชิก
• สมาชิกใหม่แนะนําตัว
• ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานด้ านต่างๆ
o ความร่ วมมือกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
o ความก้ าวหน้ าอืน่ ๆ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.

รายงานความก้ าวหน้ าการดําเนินงานของสมาชิกเครื อข่ายฯ
• ด้ านการป้องกันการท้ องไม่พร้ อม
• ด้ านการให้ การปรึกษาทางเลือก
• ด้ านการจัดบริ การบ้ านพักรอคลอด
• ด้ านการยุติการตังครรภ์
้
อย่างปลอดภัย

***ดํ า เนิ น การประชุ ม ตลอดวั น โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิ จ กุ ล สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานสรุ ปการประชุม
“การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม ครัง้ ที่ 27”
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 – 15.00 น.
ณ ห้ องประชุมราชาวดี ชัน้ 4 โรงแรมทีเคพาเลซ
สาระของการประชุม ประกอบด้ วย
1.นําเสนองานวิจัย “กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุ น แรงในครอบครัวฐานความคิด โอกาส และ
อุปสรรค”
2.สรุปสาระสําคัญของการประชุมหารื อ ครัง้ ที่ 26
3.รายงานความก้ าวหน้ าและหารื อ
ผลของการประชุมหารือ
รศ.ดร.กฤตยา กล่าวถึ งการประชุม การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุน ทางเลือกของผู้ห ญิ งที ่ท้องไม่
พร้ อมครั ง้ ที่ 27 มีการประชุมทุก 2 เดือน เครื อข่ายฯ มีอายุเข้ าปี ที่ 6 จะสรุ ปความเป็ นมาของเครื อข่ายฯ
เรี ยกสันๆ
้ ว่าเครื อข่าย Choices โดยส่วนตัวเริ่ มทํางานเรื่ องนี ้เมื่อ 20 ปี ที่แล้ ว ร่ วมกับ อาจารย์นภาภรณ์ หะ
วานนท์ ตังแต่
้ ยงั ไม่เป็ นเครื อข่าย เป็ นโครงการรณรงค์สิทธิอนามัยเจริ ญพันธุ์ โดย Pop Council หัวหน้ าทีม
คือ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ ทํางานวิจยั เชิงคุณภาพเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อม คําว่า
“ท้ องไม่พร้ อม” เกิดจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูหญิงซึ่งมีท้องต้ องการยุติการตังท้
้ อง แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่
ท้ องแล้ วยุติการตังครรภ์
้
ได้ อย่างปลอดภัย เรี ยกว่า “กลุ่มปลอดภัย” กลุ่มที่ท้องและทําแท้ งแต่เกิดอาการ
แทรกซ้ อน เรี ยก “กลุม่ แทรกซ้ อน” กลุม่ ที่ท้องและกําลังหาที่ทําแท้ ง แต่หาไมได้ เรี ยก “กลุม่ ท้ องอยู่” สุดท้ าย
กลุม่ ที่ท้องและคลอด เรี ยก “กลุม่ คลอด” กลุ่มละ 20 คน เก็บข้ อมูล 2 จังหวัด คือกรุงเทพฯ และนครสวรรค์
เหตุท่ีเลือกนครสวรรค์ เพราะสถิติของกระทรวงสาธารณสุขชี ้ว่า จํานวนผู้ทําแท้ งและมีอาการแทรกซ้ อนมี
สถิตสิ งู สุด รองจากกรุ งเทพฯ โดยสรุ ปวิจยั นี ้นํามาซึ่งคําว่า “ท้ องไม่พร้ อม” ไม่ว่าผู้หญิงโสด ท้ องในวัยเรี ยน
มีปัญหาเศรษฐกิจ ตกงาน ผู้หญิงพูดเหมือนกันว่า“ท้ องไม่พร้ อม” งานวิจยั ชุดที่สอง เป็ นเชิงปริ มาณ เก็บ
ข้ อมูล ระดับชุมชน คือ นครสวรรค์กับขอนแก่น 2 – 3 หมู่บ้าน เก็บข้ อมูลผู้หญิงทุกคนในชุมชน อายุ 15 –
59 ปี ศึกษาประวัติการตังครรภ์
้
ประมาณ 1,000 ครรภ์ พบว่า คนที่ไม่วางแผน จะยุติการตังครรภ์
้
มากกว่า
คนที่วางแผน 1% ที่ทําแท้ ง ทําให้ เห็นว่าผู้หญิงที่วางแผนก็ยังมีคนทําแท้ ง แต่คนไม่ได้ วางแผน ทําแท้ ง
สําเร็ จ 16% โดยสรุป คนที่ท้องไม่พร้ อมและทําแท้ ง ส่วนใหญ่ไม่ใช่วยั รุ่น เป็ นวัยทํางาน ประเทศไทยยังไม่มี
งานวิจยั ที่ชี ้ถึงสัดส่วนการทําแท้ ง ส่วนใหญ่เป็ นงานวิจยั ที่ไม่มีที่มาที่ไป เช่น ตัวเลขผู้หญิงไทยทําแท้ งปี ละ 3
แสนคน ใช้ ประมาณการ จึงไม่มีตวั เลขแท้ จริ ง
สรุปบทเรี ยนการทํางานเรื่ องนี ้ ถ้ าจะทําให้ เกิดทางเลือกของผู้หญิง ต้ องทํางานกับทุกภาคส่วน แม้
มี ค วามคิ ด เห็ น ที ่แ ตกต่า งกันก็ อ ยู่ร่ วมกันได้ จึง รวมตั วเป็ นเครื อ ข่า ยมี ช่ื อว่ า “เครื อ ข่ายทางเลื อก” ตัว
เครื อข่ายฯ มี การขับเคลื่อนอย่างชัดเจนเมื่ อ 6 ปี ที่ ผ่านมา ทํางานอย่างเท่าเทียม มี สมาชิกมากกว่า 54
องค์ กรทัง้ ภาครั ฐและเอกชน สิ ่งที่ ทําได้ ผ ล หนึ่ง)สามารถช่วยลดปั ญหาของผู้ห ญิ ง มีการส่ง ต่อยุติการ
ตังครรภ์
้
ได้ อย่างปลอดภัย องค์กรที่ชว่ ยได้ มาก คือ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และสมาคมวางแผน

ครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ นอกจากนี ้พบว่าปั ญหาที่ให้ บริการไม่ได้ แม้ ท้องนันเข้
้ าข่ายที่กฎหมายอนุญาต
แพทย์ ก็ลัง เลใจที่จ ะให้ บริ การ เพราะไม่มี ระบบรองรั บ ฉะนัน้ ในโรงพยาบาลควรมี การยอมรั บภายใน
โรงพยาบาลก่อน สอง)สร้ างวิธีการที่จะให้ เกิดการสนับสนุนทางเลือก คือมีระบบบริ การปรึ กษาทางเลือก
เรี ยกว่า option counseling มีทนุ สนับสนุนให้ สมาชิกเครื อข่ายฯ เข้ าฝึ กอบรม พบว่าถ้ าไปอบรมคนเดียวก็
เป็ นเรื่ องยากที่จะทํ างานต่อ ต้ องเชิญเป็ นทีม เพื่อร่ วมสร้ างระบบในที่ ทํ างาน จึงเป็ นที่มาของโครงการ
โรงพยาบาลนําร่ อง 5 จังหวัด สาม)ผลักดันให้ การปรึ กษาทางเลือกเข้ าไปอยู่ในระบบ เป็ นความพยายาม
แต่ยงั ไม่ประสบความสําเร็ จ
การที่ผ้ แู ทนจากกระทรวงสาธารณสุขระดับที่มีอํานาจตัดสินใจเชิงนโยบายสัญญาว่า จะทําให้ เกิด
เป็ นระบบ ขณะเดียวกันนายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ไปประชุมที่ประเทศเจนีวา ประเด็นการเข้ าถึงการทํา
แท้ งที่ปลอดภัย เป็ นประเด็นที่ประเทศเจนีวาให้ การชมเชยมาก ซึ่งหวังว่าประเทศไทยจะพยายามทําให้ เกิด
การเข้ าถึงบริ การได้ และนํ าผลจากการประชุมนานาชาติ กับผลการประชุมเมื่อวานนี ้ ไปหารื อกับท่าน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้ างระเบียบวิธีการปฏิบตั ิให้ เกิดในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
เพราะหลายโรงพยาบาลไม่ให้ บริ การ ซึ่งถือเป็ นความรุนแรง เพราะถ้ าถูกรถชนขาหักก็ต้องให้ บริ การ เป็ น
ความเดือดร้ อนของผู้ป่วย นอกจากนี ้ได้ ทํางานร่ วมกับทีมของศาสตราจารย์เกียตริ คณ
ุ นายแพทย์กําแหง
จาตุรจินดา กับคุณนงลักษณ์ บุญไทย เพื่ออบรมเจ้ าหน้ าที่ในโรงพยาบาล มีหมอ พยาบาล ทํามา 10 กว่า
ปี แต่พ บว่ายังมี ปัญ หาเท่าเดิม จึง คิดว่าต้ องแก้ ไ ขเชิง ระบบ ถ้ ามี ระเบียบวิ ธี การปฏิ บัติออกมา หวังว่า
โรงพยาบาลของรั ฐจะยุติการตังครรภ์
้
ให้ กับผู้หญิ งที่เ ข้ าข่ายตามกฎหมายได้ ส่วนคนที่ไม่เ ข้ าข่ายตาม
กฎหมายก็ส่งต่อ เพราะมีเครื อข่า ยฯ ที่ให้ บริ การ เช่น women on web ซึ่งใช้ ยาเป็ นทางเลือกที่จะยุติการ
ตังครรภ์
้
สุดท้ ายวิธีการทํางานของเครื อข่ายฯ มีมลู นิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิงกับองค์การแพธ
ผลัดกันประสานงาน เพื่อให้ เกิดการประชุม ทุกคนมีความสําคัญเท่าเทียมกัน องค์กรในเครื อข่ายฯ สามารถ
พูดถึงงานเครื อข่ายฯ ได้ คือ หนึ่ง)ท่านเป็ นโฆษกของตัวเอง เล่างานของท่าน สอง)ท่านเป็ นโฆษกของ
เครื อข่ายฯ เล่าข้ อตกลงของเครื อข่ายฯ ได้ เพราะเมื่อเกิดกรณี 2,002 ซาก ตอนนันสื
้ ่อมีความต้ องการข่าว
มาก ทุกคนออกพูดในนามเครื อข่ายฯ ฉะนันทุ
้ กคนสามารถจะเป็ นโฆษกของเครื อข่ายฯ ได้ การประชุมทุก
ครัง้ จะสรุปการประชุม และนําผลการประชุมขึ ้นเวปไซต์ สามารถดาวด์โหลดได้
ในปี พ.ศ.2551 มีสมัชชาสุขภาพเกิดขึ ้นปี แรก เครื อข่ายฯ สามารถผลักดันมติให้ มีประเด็นเรื่ องเพศ
สุขภาวะทางเพศ ซึ่งรวม 3 ประเด็น คือ ความรุ นแรงทางเพศ ท้ องไม่พร้ อม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หนังสือที่แจกเรื่ อง “ถึงเวลาต้ องเข้ าใจฯ” ผลักดันให้ เข้ าไปอยู่ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 1
มีมติให้ องค์กรของรัฐรับมติไปปฏิบตั ิ นําเข้ าคณะรัฐมนตรี ให้ รับรองมติ ส่งไปให้ หน่วยงานต่างๆ ทํางาน
ต่อเนื่อง เนื่องจากมติคณะรั ฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ในกรมคุ้มครองสิทธิ ฯ มีเงิ นเยียวยา ส่ง มตินีใ้ ห้
องค์กรปกครองท้ องถิ่น แต่การปฏิบตั ิจริ งมีน้อย ในปี 2553 สามารถผลักดันเรื่ อง “แม่วยั รุ่น” เชื่อมกับเรื่ อง
ท้ อ งไม่ พ ร้ อม ซึ่ ง กลายเป็ นเรื่ อ งแม่ วัย รุ่ น สถิ ติ สู ง ระดับ เอเชี ย จึ ง เป็ นวาระแห่ ง ชาติ มี น โยบายและ
ยุทธศาสตร์ ขึ ้นมามากมาย
คุณทัศนัย ขอเพิ่ มเติม ว่า หนังสื อเครื อข่ายฯ หลายเรื่ องที่เป็ นองค์ความรู้ เรื่ องท้ องไม่พ ร้ อมถูก
รวบรวมไว้ มีชื่อสมาชิกที่ให้ บริ การครบวงจร มีที่อยู่และเบอร์ โทรติดต่อได้ เครื อข่ายฯ บางส่วนไม่ลง เช่น

โรงพยาบาลรามาฯ แต่มีการส่งต่อ เรื่ องสมัชชาสุขภาพ มติปี 2551และ 2553 ก็มีในเล่มนี ้ มีข้อมูลเวปไซต์
ที ่น่าสนใจ เรื ่ องยุติการตัง้ ครรภ์ ใช้ คําว่าท้ องไม่พ ร้ อม 101, ท้ องไม่พ ร้ อม 102 เป็ น 2 ชุดที่ คนทํ างาน
เครื อข่ายฯ ต้ องเข้ าใจ ต้ องเรี ยนรู้ เช่น ผู้หญิงท้ องต่อ มีเกณฑ์การดูแลอย่างไร มีแผนว่าจะนําหนังสือเล่มนี ้
ลง e-book ในเวปไซต์เครื อข่ายฯ
รศ.ดร.กฤตยา กล่าวว่า จะเห็นได้ ว่ารายชื่อเครื อข่ายฯ จะมีน้อยกว่าตัวเครื อข่ายฯ จริ งๆ เพราะว่า
โรงพยาบาลที่เป็ นของรัฐบางแห่งที่เป็ นเครื อข่ายฯ ส่งต่อ ขอสงวนนามเอาไว้ ก่อน ส่วน PDA และ สวท.ก็มี
กฎเกณฑ์ กติกาว่าต้ องไม่เกิน 12 สัปดาห์ แล้ วถ้ าเกินก็มีที่สง่ ต่อให้
คุณณัฐยา เสนอประเด็นว่า การยุตฯิ โดยเร็ว เป็ นเรื่ องหนึ่งที่ต้องหารื อกัน เพราะว่า 5 โรงพยาบาล
ที่ให้ บริการยุตฯิ หลายที่เริ่ มเป็ นที่ร้ ูจกั พบว่ามีผ้ รู ับบริการมากขึ ้น ส่วนผู้ท่ีทํางานบ้ านพัก ที่ดแู ลเรื่ องท้ องต่อ
มี ผ้ ูรับบริ การจํ านวนมากเช่นกัน คื อเมื ่อก่อนให้ คําปรึ กษาแบบครบวงจร บอกทางเลื อก ลองทํ าความ
ต้ องการ แม้ วา่ บางคนต้ องการจะยุตฯิ เมื่อรู้วา่ มีทางเลือก มีเจ้ าหน้ าที่พร้ อมทํางานกับครอบครัว ไม่ใช่แค่ให้
คําปรึกษาแล้ วปล่อยให้ ไปแก้ ปัญหาเอง มีแนวโน้ มจะตัดสินใจท้ องต่อมากขึ ้น แต่ล่าสุดแม้ จะให้ คําปรึกษา
แบบมีทางเลือก แต่เกิน 50% ต้ องการยุตฯิ
รศ.ดร.กฤตยา เสริ มว่า ประเด็นที่ต้องการท้ องต่อพยายามจะสร้ างระบบ เช่น องค์กร สคส.ก็ไป
ทํางานกับ พม. เพื่อสร้ างระบบบ้ านพักของรัฐบาล เพราะบ้ านพักขององค์กรเอกชน พอถึงจุดหนึง่ ก็รับไม่ได้
คุณสมรธรรม กล่าวว่า พบแหล่งพักพิง ใหม่ เป็ นทางเลือกที่อยู่จนคลอดได้ คือ โรงเรี ยนหนอง
ชุมแสง จังหวัดเพชรบุรี รั บเด็กที่มีปัญหาทุกรู ปแบบ ตังแต่
้ ม.1 – ม.6 แต่กําลังมองว่า เด็กกลุ่มนี จ้ ะไม่
ยอมรับว่าตัวเองเป็ นแม่ ให้ ยายเป็ นแม่แทน เมื่อเชื่อมกับโรงเรี ยนแกนนํา ตอนนี ้พบว่า เด็กที่ถูกข่มขืนแจ้ ง
ความได้ ถ้ าตัดสินใจยุตฯิ ไม่ต้องดําเนินคดี ถ้ าท้ องต่อจะเรี ยกผู้ชายมาเจรจา เรี ยกเงินประมาณ 2 แสน ซึ่ง
ไม่ได้ มองอนาคตว่าเด็กจะอยู่กนั ได้ หรื อไม่ ตอนนี ้ฝ่ ายคลินิกของ PDA เปิ ดใจยอมพูดกับคนไข้ โดยให้
ทางเลือกในการตังครรภ์
้
ตอ่
รศ.ดร.กฤตยา เครื อข่ายฯ พยายามจะสร้ างให้ เกิดการสนับสนุนทางเลือกได้ จริ ง มีการดําเนินชีวิต
ต่อ มี คุณ ภาพชี วิตที่ ดี ทุกครั ง้ ในการจัดประชุม มีการแนะนําสมาชิกใหม่ นํ าเสนองานขององค์กรที่ ไ ป
ประชุมในพื ้นที่ตา่ งๆ และมีการเดินสายประชุมในพื ้นที่การทํางานขององค์กรสมาชิก ครัง้ แรกที่มาประชุม
ในโรงแรม และวันนี ้ได้ เชิญ ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท เป็ นหัวหน้ าโครงการกฎหมายคุ้มครองผู้ถกู กระทํารุนแรง
ในครอบครัว มาแลกเปลี่ยนงานที่อาจารย์ได้ ทํามา
1.นําเสนองานวิจัย “กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุ นแรงในครอบครั วฐานความคิด โอกาส
และอุปสรรค”
ดร.วราภรณ์ กล่าวว่า เป็ นครัง้ แรกที่มาร่ วมประชุมของเครื อข่ายฯ ได้ ยินชื่อเครื อข่ายฯ มานาน แต่
ไม่เคยเข้ าร่วม รู้สกึ ดีใจ รู้สกึ ว่าน่าอบอุน่ กับการทํางานเครื อข่ายฯ ในลักษณะนี ้ ขอเกริ่ นถึงงานที่จะนําเสนอ
เรื่ องตัวกฎหมาย ประเด็นผู้หญิงในที่นี ้คงมีผ้ เู ชีย่ วชาญมากกว่า ถ้ ามีอะไรที่ไม่ครบถ้ วนในด้ านกฎหมายก็
ช่วยกันเพิ่มเติม ส่วนผู้ที่เป็ นพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุ นแรงในครอบครัว
อาจช่วยกันแบ่งปั นว่า ในการปฏิบตั งิ านจริ งตาม พรบ.นี ้เป็ นอย่างไร

กฎหมายที่ไปเกี่ยวเนื่องกับความรุนแรงในครอบครัวที่ใช้ ได้ มีหลายฉบับ รวมทังประมวลกฎหมาย
้
อาญาด้ ว ย แต่วัน นี จ้ ะเสนอเฉพาะกรอบของ พรบ.ปี 2550 คือ พรบ.ผู้ถูกกระทํ าด้ ว ยความรุ น แรงใน
ครอบครัว ที่มาของกฎหมายมาจากหลายส่วน ส่วนหนึ่งที่เห็นได้ ชดั เจน มีอิทธิพลมาจากรัฐบาลไทยไปลง
นาม เป็ นภาคีของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ทุกรู ปแบบของสหประชาชาติ รัฐบาลต้ องส่ง
รายงานทุกๆ 4 ปี ทิศทางการทํางานของกรรมการสหประชาชาติว่าด้ วยเรื่ องการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อ
สตรี คือ จะถามประเทศนันๆว่
้ า มีกฎหมายเฉพาะเรื่ องหรื อไม่ เช่น กฎหมายเรื่ องยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
กฎหมายเรื่ องความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งที่ทําให้ ฝ่ายรัฐภาคนิติบญ
ั ญัติหนั มาสนใจ
ที่ต้องมีกฎหมายเฉพาะ เดิมสหประชาชาติจะพูดในกรอบความรุ นแรงของผู้หญิง และคุ้มครองสิทธิของ
ผู้หญิง แต่น่าสนใจว่า พอมาเมืองไทยกรอบกลายเป็ นเรื่ องแคบลง เป็ นเพียงเรื่ องความรุนแรงในครอบครัว
แล้ วเรื่ องเจตนารมณ์ของกฎหมาย ก็ตา่ งไปจากกรอบดังเดิ
้ มในระดับนานาชาติ ที่เน้ นเรื่ องคุ้มครองสิทธิของ
ผู้หญิ ง ซึง่ เป็ นผู้ถูกกระทํ า อีกส่วนหนึ่งเรื่ องการผลักดันของกลุ่มผู้หญิ ง ภาคประชาสังคม กลุ่ม NGOs
ผู้หญิงในประเทศไทยผลักดันกันมานาน
เนื ้อหาของ พรบ.คือ กฎหมายมาตรฐานระหว่างประเทศ มีความพยายามออกมาตรฐานเกี่ยวกับ
กฎหมายเรื่ องความรุ นแรงต่อผู้หญิ งประเด็นความรุ นแรงในครอบครัว ควรมีมาตรฐาน มีมาตรการที่จะ
เป็ นไปเพื่อการคุ้มครองสิทธิ กําหนดกรอบความรุนแรงในครอบครัวไว้ 3 ด้ าน คือ ร่างกาย จิตใจ และทาง
เพศ แต่กฎหมายไทยระบุเรื่ องอันตรายต่อร่ างกาย จิตใจ และสุขภาพ โดยไม่ระบุเรื่ องเพศ คําอธิบายของ
นักกฎหมายบอกว่า เพราะมีประมวลกฎหมายอาญาว่าด้ วยการข่มขืน การทําร้ ายทางเพศ โทษที่หนักกว่า
และไม่จําเป็ นต้ องใส่ไว้ ในกฎหมายนี ้ คนที่ทํางาน มิติความรุ นแรงในครอบครัวกับนักกฎหมายส่วนใหญ่
บอกว่าเป็ นประเด็นที่ยงั ขาดความชัดเจนของการนิยามความหมาย เพราะกฎหมายมีลักษณะการเขียน
แบบอมความ เป็ นวิธีการของกฎหมายไทย ส่วนเรื่ องจิตใจบอกว่าเป็ นประเด็นที่ยากในการชี ้ชัด ว่า “แค่
ไหน” ที่จะเป็ นอันตรายต่อจิตใจ และชี ้ชัดอย่างไรว่าเป็ นผลมาจากความรุนแรงในครอบครัว หรื อแม้ แต่เรื่ อง
สุขภาพ เช่น สามีสบู บุหรี่ ในบ้ าน ภรรยาหรื อลูกรับควันบุหรี่ จะถือว่าเป็ นอันตรายต่อคนในบ้ านหรื อไม่ เป็ น
ประเด็นที่นกั กฎหมายยอมรับว่ามีความคลุมเครื อ ส่วนข้ อท้ าทายคือ การตีความขึ ้นอยูก่ บั คู่ ผู้ปฏิบตั ิแต่ละ
ฝ่ ายก็จะตีความไม่เหมือนกัน ตัวที่จะก่อให้ เกิดอันตรายก็คลุมเครื อ การบังคับ หรื อใช้ อํานาจครอบงํา คงไม่
ลงรายละเอียด พอให้ เห็นเป็ นตัวอย่างว่า ตัวกฎหมาย โดยตัวเองมีความท้ าทาย แต่ก็มีโอกาสบางอย่างใน
ตัวกฎหมาย เช่น นิยามบุคคลในครอบครัว ค่อนข้ างจะครอบคลุม ถือเป็ นข้ อดีของกฎหมาย ว่าครอบคลุม
รวมถึงผู้ท่ ีเคยอยู่กินกันฉันสามีภรรยา ไม่จําเป็ นว่าตอนนี ้จะเป็ นสามีภรรยากัน ทังจดทะเบี
้
ยนและไม่จด
ทะเบียน ข้ อท้ าทายคือ ถ้ าเป็ นคูท่ ่ีเป็ นเพศเดียวกัน จะได้ รับการคุ้มครองหรื อไม่ หรื อคูล่ กั ษณะความรุนแรง
ที่คบกันเป็ นแฟนยังไม่เป็ นครอบครัว จะได้ รับความคุ้มครองหรื อไม่ หรื อคนที่ทํางานรับใช้ ในบ้ าน เข้ าข่าย
ประโยคที่ว่า “เป็ นบุคคลใดๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยอยู่ในครัวเรื อน” เพราะบางประเทศกฎหมายลักษณะนี ้จะ
ครอบคลุมคนทํางานรับใช้ ในบ้ านด้ วย
เรื่ องการแจ้ งเหตุ ยกมาบางประเด็นที่นา่ สนใจ การแจ้ งเหตุมาตรา 5 หรื อผู้ถกู กระทํา ที่น่าสนใจคือ
ผู้พบเห็นหรื อทราบการกระทํา ถื อว่าเป็ นหน้ าที่ตามกฎหมายที่ต้องแจ้ งความ แต่กฎหมายไม่ได้ ระบุไว้ ว่า
ถ้ าไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ มีบทลงโทษหรื อไม่ แต่อีกด้ านแสดงให้ เห็นพัฒนาการในทางความคิดที่แสดงออก

ผ่านกฎหมายของไทย ประเด็นเรื่ องความรุนแรงต่อผู้หญิง เหตุการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิง อย่างน้ อยตัว
กฎหมายก็รับรองว่าเป็ นเรื่ องของคนในสังคมต้ องให้ ความสําคัญ ไม่ใช่เรื่ องส่วนตัว เป็ นความผิดต้ องแจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ เป็ นความก้ าวหน้ าที่ปรากฏอยูใ่ นกฎหมายนี ้ แม้ ในชีวิตจริ งอาจจะยังไม่เกิดมาก อีกส่วนหนึ่งเป็ น
กฎหมายที่ไม่มีเฉพาะบทลงโทษทางอาญาแก่ผ้ กู ระทําผิด แต่มีมาตรการให้ ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่
ผู้ถูกกระทํ า เป็ นโอกาสและความก้ าวหน้ า อีกด้ านหนึ่ง คือ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตาม พรบ.มีอํานาจที่จ ะ
จัดการให้ ความช่วยเหลือเบื ้องต้ น เมื่อเข้ าสู่กระบวนการร้ องทุกข์ สามารถร้ องทุกข์แทนผู้เสียหายได้ หรื อ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่และศาล สามารถออกคําสัง่ กําหนดมาตรการหรื อวิธีการบรรเทาทุกข์ให้ กบั ผู้ถกู กระทํา
ได้ รวมทังการตรวจรั
้
กษา ให้ ผ้ กู ระทําผิดจ่ายเงินช่วยเหลือ ห้ ามเข้ าใกล้ ผ้ ถู กู ระทํา ห้ ามเข้ าเคหะสถานของ
ผู้ถกู กระทํา เป็ นต้ น ส่วนเนื ้อหากฎหมาย การลงโทษ มาตรา 4 ตามพรบ.ความรุนแรงในครอบครัว บอกว่า
ความผิดนี ้จําคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 6 พันบาท และเป็ นความผิดที่ยอมความได้
อีกประเด็นที่เป็ นข้ อท้ าทายคือ มีเสียงจากคนทํางานด้ านผู้หญิงบอกว่า โทษตาม พรบ.ที่ออกใหม่
ค่อนข้ างเบา ถ้ าเป็ นความผิดตามมาตรา 295 เดิมมีโทษ 2 ปี ยอมความได้ ซึ่งเป็ นข้ อกังวลว่า ความผิด
ลักษณะเดียวกับกฎหมายอาญา แต่กฎหมายใหม่เป็ นเรื่ องเฉพาะกลับระบุโทษไว้ ตํ่ากว่า เรื่ องการลงโทษ
ลักษณะเด่นของกฎหมายอาญาทัว่ ไป คือมาตรา 12 ศาลให้ กําหนดการฟื น้ ฟูบําบัด ควบคุมความประพฤติ
ของผู้กระทําฯ ให้ ชดใช้ เงิน ให้ ทํางานบริ การสาธารณะ และอื่นๆ หรื อทําทัณฑ์บน แทนการลงโทษผู้กระทํา
ความผิด โดยผ่านกระบวนการบางอย่าง ศาลจะพิจารณาว่าไม่ต้องลงโทษทางอาญา ไม่ต้องปรับ ไม่ต้อง
จํ าคุก แต่ให้ ทํางาน เช่น บริ การสาธารณะแทนการลงโทษ ประเด็น เรื่ องมาตรฐานกฎหมาย ในระดับ
นานาชาติมีความห่วงใย ต้ องระวังเพราะบางทีไปเน้ นเรื่ องการประนี ประนอม/ไกล่เกลี่ย เช่น ศาลสัง่ ให้
บําบัดฟื น้ ฟูผ้ กู ระทํา แต่นํามาใช้ แทนการลงโทษ ซึง่ น่าจะใช้ จํากัดเฉพาะกรณี ในระดับที่ไม่รุนแรงมาก และ
เป็ นการกระทําผิดครัง้ แรก
ประเด็น เรื่ องเจตนารมณ์ ข องกฎหมาย มาตรา 15 ไม่ไ ด้ เ ขี ยนโดยตรงว่าเป็ นเจตนารมณ์ ของ
กฎหมาย เป็ นตัวสะท้ อนว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายออกมาเพื่ออะไร มาตรา 15 มีรายละเอียดว่า 1)การ
พิจารณาคดีความรุ นแรงในครอบครัวดําเนินไปนานเพียงใด ศาลเปรี ยบเทียบให้ คคู่ วามยอมความกัน โดย
มุง่ ความสงบสุขและอยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็ นสําคัญ คํานึงถึงการคุ้มครองสิทธิ์ ของผู้ถกู กระทํา มีข้อน่า
สังเกตคือคําว่า “สิทธิ์” เป็ นสิ่งเดียวที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบับนี ้ ส่วนเรื่ องการให้ ความช่วยเหลือ/บรรเทา
ทุกข์ ไม่ใช้ คําว่าสิทธิ์โดยตรง แต่เ ป็ นการคุ้มครองสิทธิ์ผ้ ถู ูกกระทํา เน้ นการไกล่เกลี่ย เปรี ยบเทียบให้ ยอม
ความ 2)คํานึงถึงการสงวนและคุ้มครองสถานภาพการสมรส ที่สมัครใจเข้ ามาอยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา
แต่ยงั ไม่รวมคนที่รักเพศเดียวกันที่อยูเ่ ป็ นคู่
อีกส่วนหนึ่งที่ปรากฏเจตนารมณ์ของกฎหมาย อยู่ในหมายเหตุท้าย พรบ. ซึ่งบอกเหตุผลของการ
ออกกฎหมาย เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ กู ระทําความผิดได้ รับโอกาสกลับตัว รวมทังรั
้ กษาความสัมพันธ์ ที่ดีใน
ครอบครัวไว้ จะเห็นว่าเจตนารมณ์ของกฎหมาย อาจพลิกผันไปจากเรื่ องการคุ้มครองสิทธิของผู้ถกู กระทํา
เป็ นเรื่ องการรักษาสถาบันครอบครัวไว้ องค์กรผู้หญิงจะพูดเรื่ องนี ้ แต่นักกฎหมายส่วนใหญ่ยงั ไม่เห็นว่า
กฎหมายมีเจตนารมณ์รักษาครอบครัวจะเป็ นปั ญหา เพราะคิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องการอยู่เป็ นครอบครัว
และทําถูกต้ องแล้ ว ตรงนี ้เป็ นเรื่ องของฐานคิดที่แตกต่างกัน

ในแง่ข้อท้ าทาย นอกจากตัวบทหรื อตัวเนื ้อหาของ พรบ. ตามที่ยกตัวอย่างว่าด้ วยขอบเขตอํานาจ
ศาล ที่ว่าจะไปขึน้ ศาลไหน ..มี ข้อท้ าทายในเรื่ องนิยามที่ขาดความชัดเจน เปิ ดโอกาสให้ มีการตีความที่
แตกต่าง จะขัดแย้ งกันเรื่ องบทลงโทษ ที่ยงั ลักลัน่ อยู่กบั การกระทําความผิดในลักษณะเดียวกัน แต่เป็ นการ
ทําความผิดตามกฎหมายอาญา รวมทัง้ การยอมความได้ หรื อยอมไม่ได้ ถ้ าเป็ นความผิดตามกฎหมาย
อาญายอมความไม่ได้ แต่พอเป็ นความผิดลักษณะเดียวกัน ฟ้องตามกฎหมายนี ้ ยอมความได้ ข้ อท้ าทาย
อีกอย่างคือเรื่ องกลไกการปฏิบตั ิ กฎหมายออกแบบไว้ คอ่ นข้ างจะดี มีกลไกให้ ความช่วยเหลือเบื ้องต้ น มี
มาตรการบรรเทาทุก ข์ มี ม าตรการฟื ้น ฟู / บํ า บัด ผู้ก ระทํ า แต่ ใ นความเป็ นจริ ง กลไกของภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ภาคของประชาสังคมมี กลไก มี หน่วยงานที่ใ ห้ บริ การพร้ อมหรื อไม่ การทํ างานในลักษณะ
ประสานงานที ่ดี ร ะหว่ า งหน่ ว ยงาน ซึ ง่ ในระดับ ชาติ ไ ด้ มี ก ารเคลื ่อ นแล้ ว แต่ใ นระดับ พื น้ ที ่ ระบบการ
ประสานงานอาจมีปัญหาติดขัด อี กส่วนหนึ่งเรื่ องฐานคิดของสังคม รวมถึงเจ้ าหน้ าที่ที่มีส่วนรับผิดชอบ
หรื อวิธีคดิ ของสังคมยังไม่มีสํานึกในทางกฎหมาย การยอมรับว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็ นอาชญากรรม
เป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ดูได้ จาก คติ คําพังเพยต่างๆ ความเชื่อ การสัง่ สอน อีกส่วนหนึ่งกฎหมาย รวมทังผู
้ ้
ปฏิบตั ิขาดความอ่อนไหวและความละเอี ยดอ่อนต่อเรื่ องความสัมพันธ์ เชิงอํานาจระหว่างเพศ ซึง่ ไม่เท่า
เทียมกัน ถ้ าดูตวั กฎหมายจะเห็นว่า มีความเป็ นกลางทางเพศ คือคุ้มครองทุกเพศที่ประสบปั ญหาความ
รุ นแรงในครอบครัว แต่ถ้ าดูข้อเสนอของระดับนานาชาติ ประเทศที่มีกฎหมายในลักษณะนี ้พูด ว่า ปั ญหา
ความรุ นแรงในครอบครัว ไม่ได้ เป็ นปั ญหาที่เป็ นกลางทางเพศ การออกกฎหมายที่แก้ ปัญหาได้ จริ ง ต้ องไม่
เป็ นกลางทางเพศ เช่น รู้ ว่าผู้ถูกกระทําส่วนใหญ่เป็ นผู้หญิง เป็ นความสัมพันธ์ หญิงชายที่ไม่เท่าเทียมมา
จากวัฒนธรรม กฎหมายจะได้ ผลต้ องแก้ วฒ
ั นธรรม
สุด ท้ า ยเรื่ องโอกาสในการใช้ พรบ.ให้ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ ในตั วเนื อ้ หา พรบ.มี ค วามก้ าวหน้ า ใน
บางส่วน เมื่อเทียบกับกฎหมายอาญา หรื อกฎหมายที่มีก่อนหน้ านี ้ การมีตวั กฎหมายคิดได้ หลายทางว่า
กฎหมายนําความเห็นของสังคม หรื อสังคมเป็ นตัวนําให้ เกิดกฎหมาย การที่มีกฎหมายเฉพาะก็แสดงให้ เห็น
ว่า รัฐฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ห็นความสําคัญของประเด็นนี ้ ส่วนกลไกการปฏิบตั ิมีข้อท้ าทายเรื่ องการประสานงาน
เรื่ องการมีกลไกที่พร้ อม มีความพยายามที่จะทําภายใต้ การสนับสนุนของ UNWOMEN โดยพยายามที่จะ
เชิญหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตาม พรบ.นี ้ มาหาแนวทางการปฏิบตั ิร่วมกัน หาข้ อบกพร่อง แล้ ว
สร้ างเป็ นข้ อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ระยะยาว พรบ.นี ้ยังมีข้ออ่อนหรื อช่องว่างอยู่หลายส่วน ฉะนัน้
มีความจําเป็ นที่ต้องแก้ ไข แต่ในประเทศไทยการแก้ ไขปั ญหาที่มีการบังคับใช้ แล้ วใช้ ระยะเวลายาวนาน
และมีหลายขันตอนมาก
้
รศ.ดร.กฤตยา การนําเสนอทําให้ เห็นว่า ตัวพรบ.ให้ ทงโอกาส
ั้
และมีอปุ สรรคตรงไหน แล้ วฐานคิด
คืออะไร การทํางานเกี่ยวกับเรื่ องความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงต่อผู้หญิง ต่อ
เด็ก เรื่องท้ องไม่พร้ อม ต้ องเป็ นการทํางานในระดับสหสาขา สหวิชาชีพ ต้ องมีนกั กฎหมายเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ไม่ว่าจะเป็ นผู้พิพากษา อัยการ ทนาย ตํารวจ รวมทังผู
้ ้ ให้ บริ การ ผู้เยียวยา ผู้เก็บหลักฐาน เช่น ศูนย์พึ่งได้
เป็ นส่วนที่สําคัญที่ทําให้ ตวั การใช้ กฎหมายสามารถเดินก้ าวหน้ าหรื อเดินถอยหลัง

คุณ ณัฐ ยา กล่ าวว่ าในระดับนโยบายมี ก ารหากัน เรื ่ อ งช่ อ งโหว่ข องการบัง คั บใช้ พรบ.นี ้ ส่ว น
เจ้ าหน้ าที่ในระดับปฏิบตั ิต้องเผชิญกับความไม่ชดั เจน ความไม่ลงตัวของการบังคับใช้ อยากฟั งว่า “พื ้นที่
มองเรื่ องนี ้อย่างไร” มีวธิ ีการแก้ ปัญหาอย่างไร
คุณบุญพลอย ได้ มีโอกาสอยู่ในคณะทํ างานการร่ างแนวทางปฏิบัติ ทําให้ ทราบว่ายังมีปัญหา
ตังแต่
้ เริ่ มต้ น เช่น มาตรา 5 เรื่ องการแจ้ งเหตุ การรายงานการแจ้ งเหตุ เดิมให้ เจ้ าหน้ าที่โทรรายงานไปที่
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ของบ้ านพักเด็กและครอบครัว ถ้ านอกเวลาราชการติดต่อที่ศูนย์ ประชาบดี ประสาน
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ลงระงับเหตุ แต่ในความเป็ นจริ งทําไม่ได้ พอคุยกับนักกฎหมาย ท่านผู้พิพากษาบอกว่า
ให้ ข้อมูล ไม่ไ ด้ เพราะขัดกับพรบ.สุข ภาพแห่ง ชาติ มาตรา 7 ที่ จ ะให้ ข้อมูล คนไข้ ไ ม่ไ ด้ ยกเว้ น 1)คนไข้
ยิ น ยอม 2)กฎหมายบัญ ญัติ ใ ห้ ต้ องรายงาน เช่น พรบ.คุ้ม ครองเด็ก ต้ องรายงาน ก็ เ ป็ นข้ อถกเถี ยงว่า
ขอบเขตการรายงานหรื อการแจ้ งเหตุแค่ไหนถึงจะเหมาะสม ต้ องหารูปแบบหรื อแบบฟอร์ มในการรายงาน
ปั จจุบ นั OSCC คงให้ รายละเอียดมากกว่านี ้ไม่ได้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ต้องลงทํางานพร้ อมกัน ไปประเมิน
สถานการณ์ และค้ นหารายละเอียด ส่วนการรายงานต้ องดูขอบเขตการรายงาน โดยเฉพาะรายงานที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เป็ นแบบฟอร์ มตามมาตรา 29 ของ พรบ.คุ้มครองเด็ก ยังมีปัญหาอีกว่า บ้ านพักเด็กและ
ครอบครัวมีเจ้ าหน้ าที่น้อย ต้ องทําหลายเรื่ อง เรื่ องการทํางานนอกเวลาควรเป็ นหน้ าที่ของใคร จะมี การ
จัดระบบอย่างไร ซึ่งควรเป็ นความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบตั ิการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาความรุ นแรงใน
ครอบครัว แต่กลับมีเจ้ าหน้ าที่เป็ นลูกจ้ าง ทํางาน 8 โมงเช้ า - 4 โมงเย็นเท่านัน้ มีอยู่ทุกจังหวัด ตังอยู
้ ่ที่
พมจ. ทําให้ สบั สนว่าทิศทางในการทํางานจะเป็ นอย่างไร ส่วนพนักงานเจ้ าหน้ าที่ท่ีอยู่ต่างหน่วยงาน เช่น
กระทรวงสาธารณสุข ใครที่ผ่านการอบรมต้ องปฏิบตั ิหน้ านี ้ การไปรับแจ้ งเหตุในพื ้นที่เป็ นการทํางานเกิน
ขอบเขตหน้ าที่ แต่ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลจะดูแลให้ ดีที่สุด ประเมินคนไข้ ถ้ าจําเป็ นต้ องได้ รับการดูแลจาก
จิตแพทย์ หรื อการบําบัด/ฟื น้ ฟู ให้ บริ การครบ ส่วนเรื่ องกฎหมาย กระทรวง พม.ควรดําเนินการและติดตาม
ในระยะยาว อีกประเด็นคือ การแจ้ งความ การร้ องทุกข์ เดิมเป็ นหน้ าที่ของ OSCC ต้ องพูดให้ ผ้ รู ับบริ การ
เห็นถึงความสําคัญของการแจ้ งความ แต่ OSCC ไม่คอ่ ยถนัดเรื่ องกฎหมาย จะขอแค่รายงานให้ พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ลงมาประเมิน หลังจากนัน้ ควรช่วยกันดูว่าจะดําเนินการอย่างไร เช่น ถูกตีมาสัก 10 ครัง้ หรื อ
มากกว่า 4 – 5 ครัง้ แสดงว่าอยู่ไม่ได้ แล้ ว ก็ต้องช่วยกันประเมิน แต่ปรากฏว่า กระทรวง พม. เจ้ าหน้ าที่ไม่
เพียงพอ ซึง่ ภารกิจของกระทรวง สธ.ก็มีเรื่ องการบําบัด/ฟื น้ ฟู ที่ยงั ต้ องมีการพัฒนาว่าทําอย่างไร เพื่อรองรับ
การบําบัด/ฟื น้ ฟูตาม พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัว แล้ วเวลาบําบัด/ฟื น้ ฟูตามคําสัง่ ศาล เช่น สามีภรรยา
บําบัดกันคนละที่ แต่กรอบของ UC ไม่ยอมให้ เบิกจ่าย ต้ องมาจัดระบบอีกที เบื ้องต้ นถ้ าอาการไม่มาก
สํ านักงานปลัดอาจจะบํ าบัดได้ เพราะมี จิตแพทย์ แต่ถ้า มี ความซับซ้ อ น ต้ อ งส่ง ต่อ ที่ ชัดเจน สามารถ
เบิกจ่ายได้ ตามระบบ และต้ องมีระบบภายในที่ชดั เจน
คุณสุเพ็ญศรี ขอเรี ยนว่า กฎหมายเริ่มตังแต่
้ นิยาม ค่อนข้ างที่จะครอบคลุมและผู้ที่จะเป็ นพนักงาน
เจ้ า หน้ า ที ่ ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารทางกฎหมาย คนทํ างานในองค์ ก รที ่มี ห น้ าที ่ และได้ รั บ โอกาสให้ เ ป็ นพนัก งาน
เจ้ าหน้ าที่ มีการจัดระบบงาน โดยเฉพาะคําว่า “พนักงานเจ้ าหน้ าที่” ตามมาตรา 3 กฎหมายเขียนว่า ต้ อง
ได้ รับการอบรม ต้ องมีหน้ าที่ตามระเบียบว่าด้ วยการรับแจ้ งเหตุ ระเบียบว่าด้ วยการสอบสวน ท้ องที่ใดไม่มี
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ที่รัฐมนตรี แต่งตัง้ ให้ พนักงานสอบสวนตามป.วิอาญา เป็ นพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตาม พรบ.

นี ้ ปั จจุบนั มีผ้ ผู า่ นการอบรม 500 คน ไม่รวมพนักงานสอบสวนที่ประจําอยู่สถานีตํารวจต่างๆ มีทงนั
ั ้ กสังคม
ฯ นักจิตวิทยา พยาบาล ปลัดอบต. ศอบต.เขตพื ้นที่การศึกษา ตํารวจสายอื่น องค์กรพัฒนาเอกชน และ
เจ้ าหน้ าที่มลู นิธิ สมาคม บางจังหวัดไม่มีการแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ เช่น จังหวัดชัยภูมิ
การสอบสวน การทํารายงานการแจ้ งเหตุ การเข้ าไประงับเหตุ ในมาตรา 50 บอกว่าผู้พบเห็นหรื อผู้
ทราบ ต้ องแจ้ ง แต่อปุ สรรคคือ แจ้ งไปแต่ปฏิบตั กิ ารไม่ได้ เพราะศูนย์ปฏิบตั ิการมีสร้ างโครงสร้ างใหญ่มาก
หัวหน้ าศูนย์/ผู้อํานวยการศูนย์ คือ พจม.จังหวัดกรุ งเทพฯ อยู่ท่ีสํานักสปป. กฎหมายฉบับนี ้นํางานไปฝาก
ให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รักษาการ แต่การปฏิบตั ิงาน implement ไปฝากไว้ ที่ศนู ย์พึ่งได้ กบั บ้ านพัก
เด็กและครอบครั ว ซึ่งบ้ านพักเด็กและครอบครัว ทําหน้ าที่รองรับผู้ประสบปั ญหาทัง้ ผู้หญิ งและเด็ก แต่
อุปสรรคคือ มีเจ้ าหน้ าที่ที่ผา่ นการอบรมเป็ นพนักงานเจ้ าหน้ าที่จํานวนน้ อย การผ่านการอบรมเป็ นพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ในมาตรา 6 หรื อมาตรา 7 ที่ จะเข้ าระงับเหตุ หรื อเข้ าไปช่วย แต่มี อุปสรรคโดยเฉพาะกรณี คน
ทั่วไป ยุ่งยากในการดํ าเนิน การกับสามี แม้ จ ะไม่ฟ้ องร้ อง กฎหมายไม่พูดถึงหมวด 15 ตาม พรบ.ศาล
เยาวชนและครอบครั ว วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว โดยอิงหลักมาตรา 7 กฎหมายคุ้มครองว่า
เมื่อคดีขาดอายุความ แต่ยงั ไม่ตดั สินจะมีการคุ้มครองสวัสดิภาพ ตัวปั จจัยที่จะทําให้ บคุ คลลุกขึ ้น ที่จะร้ อง
ตามมาตรา 11 ต้ องมีการร้ องทุกข์ การแจ้ งความ การดําเนินคดี และการสอบปากคํา ตามมาตรา 10 ซึ่ง
ดร.วราภรณ์พดู ว่า เป็ นเรื่ องที่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ต้องใช้ ดลุ ยพินิจ ในขณะที่ดําเนินการสอบปากคํา ผู้กระทํา
ยังมาคุกคาม ควรมีมาตรการคุ้มครองพิเศษ ตังแต่
้ จ่ายเงินช่วยเหลือ ห้ ามเข้ าใกล้ หรื อนําไปบําบัดฟื น้ ฟู
โดยหลักพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ต้ องเป็ นเจ้ าพนักงานฝ่ ายปกครองชันผู
้ ้ ใหญ่ หรื อเจ้ าหน้ าที่ชนผู
ั ้ ้ ใหญ่ เช่น ผู้
กํ ากับสถานี พมจ. หรื อนายอํ าเภอ เป็ นต้ น แต่เ ป็ นอุปสรรค เพราะผู้ใ ช้ อํา นาจเคยใช้ ผิ ด ถ้ าพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ไม่มีความเข้ าใจ ขาดความตระหนัก และไม่กล้ าหาญพอ ในกรณีที่ผ้ กู ระทําตัวใหญ่มาก เพราะใน
กฎหมายบอกว่าเมื่อพบเห็น เมื่อทราบ หรื อการเข้ าไปช่วยเหลือตามมาตรา 6 รวมถึงสนับสนุนให้ เข้ าไปสู่
กระบวนการคุ้มครอง ถ้ าแจ้ งความไม่ได้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะต้ องใช้ อํานาจ แต่ถ้าเป็ นคดีที่ยอมความได้
แม้ เป็ นมาตรา 295 ก็ตาม ในทางกฎหมายความผิดตามพรบ.นี ้ อนุญาตให้ ยอมความได้ ถ้ าผู้เสียหายไม่
มอบอํานาจหรื อไม่ยินยอม จะไปร้ องทุกข์แทนไม่ได้ นี่ก็เป็ นอุปสรรคอีกอันหนึง่ และที่สําคัญจะใช้ อํานาจ
เองไม่ได้ และกฎหมายไม่ได้ ออกแบบมาสําหรับให้ จบั ตัวใหญ่ๆ ได้
รศ.ดร.กฤตยา กล่าวเสริ มว่า เหมื อนกฎหมายทั่วๆ ไปที่ว่าจัดการได้ กับคนตัวเล็กตัวน้ อย คนที่
ไม่ได้ มีอิทธิพล คนที่ไม่ได้ มีฐานะ กลายเป็ นว่าผู้มีอิทธิพล มีฐานะ มีตําแหน่ง ก็จดั การอะไรไม่ได้
คุณสุเพ็ญศรี เพิ่มเติมว่า ท้ ายที่สดุ ผู้หญิงก็จะนิ่ง ไม่กล้ า แม้ เจ้ าหน้ าที่ยินดีที่จะรับมอบอํานาจ การ
ใช้ จงึ ใช้ ในเงื่อนไขมาตรการคุ้มครองตามเจตนารมณ์ มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ ในมาตรา 10, 11 หาก
ผู้ถูกกระทํามีความไม่ปลอดภัย เจ้ าหน้ าที่สามารถใช้ อํานาจแทน หรื อมีคําสัง่ มาตรา 10 นายอําเภอออก
คํา สั่ง แต่ถ้ าเจอคนใหญ่ ๆ กระทํ า ความผิ ด จะทํ า อย่ า งไร มาตรา 10 ให้ รั ฐ มนตรี ม อบหมาย ถามว่ า
สังคมไทย โดยเฉพาะระบบราชการตรงนี ้เป็ นอุปสรรคสําคัญมาก เพราะผู้หญิงส่วนใหญ่ค่อนข้ างจะกลัว
สามี ไม่ว่าจะตัวเล็กหรื อตัวใหญ่ อํ านาจมากหรื ออํานาจน้ อย กฎหมายเปิ ดโอกาสให้ ใช้ มาตรการตาม
มาตรา 10 และมาตรา 65 ได้ แต่ผ้ ูเสี ยสิทธิ์ ผ้ ูถูกละเมิดสิทธิ์ ไม่ยอมมอบอํานาจให้ แต่ถ้าเป็ นกรณี เด็ก
พนักงานเจ้ าหน้ าที่สามารถแทรกแซงเข้ าไปใช้ อํานาจแทนได้ แต่กรณีผ้ ใู หญ่ยงั ทําไม่ได้ อุปสรรคที่สําคัญคือ

กลไกในการดํ า เนิ นการ เช่น กลไกที ่ก ระทรวง พม.เขี ย นว่ า เพื ่อ ก่ อให้ เ กิ ดการดํ าเนิ น การตามมาตรา
10,11,12 เป็ นเรื่ องกลไกเงื่อนไขเพื่อเข้ าไปคุ้มครอง เยียวยา ป้องกัน และทํางานกับผู้กระทํา 10,11,12 แต่
คนที่ใช้ อํานาจ คนที่เข้ าไปใช้ สิทธิ์ตา่ งกัน แต่กฎหมายบอกให้ กระทรวง พม. จัดระบบใหม่ สนับสนุนให้ เกิด
ตามมาตรา 10,11,12 ทําให้ เกิดการดําเนินการจัดตังศู
้ นย์ปฏิบตั ิการในกรุ งเทพฯ อยู่ในกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ ต่างจังหวัดอยู่ที่ พมจ. แต่อปุ สรรคคือ เจ้ าหน้ าที่ทํางานเช้ า – เย็น นอกเวลาไม่มีเจ้ าหน้ าที่
ให้ บริ การ ซึง่ ก็พยายามจะจัดระบบ
ส่วนวิธีการแก้ ปัญหา คือ มีคมู่ ือ มีระเบียบปฏิบตั ิ ได้ งบประมาณจาก UN WOMEN ไปทดลองทํา
ใน 2 จัง หวัด คือ กรุ ง เทพฯ และพัง งา เชิญ ผู้เ กี ่ย วข้ อ งทัง้ ตํ า รวจ อัย การ พยาบาล นัก สัง คมฯ แพทย์
เจ้ าหน้ าที่บ้านพักเด็กฯ มาจัดทําแผนร่ วมกัน โดยให้ มีการเสนอตังคณะกรรมการสหวิ
้
ชาชีพจังหวัด มีการ
จัดประชุม ส่วนงบประมาณไปหากันเอง อีกส่วนหนึง่ มีการจัดงานเพื่อให้ เกิดการ implement แต่ไม่มี
งบประมาณ
สิ่งที่เป็ นติดขัดคือ เมื่อต้ องรักษาหรื อนําผู้ชายไปบําบัด เพราะตัวเลขเมื่อกันยายน 2554 ของศูนย์
ปฏิบตั ิการ 86% กว่าๆ ผู้กระทําส่วนใหญ่เป็ นผู้ชาย ถ้ าผู้ถกู กระทําจะเข้ าไปสู่กระบวนการการใช้ สิทธิ์ทาง
ศาล หรื อใช้ สิทธิ์ตามกฎหมาย ต้ องมีการสัง่ ตามมาตรา 10 หรื อ 11 เพื่อนําผู้กระทําไปบําบัด/ฟื น้ ฟู ซึ่งก็เป็ น
อุปสรรค เช่น โครงการโรงซ่อมสามี เป็ นโครงการที่ผ้ ูทํ าและผู้อยากทํ าสมัครใจ และหาเงิ น มาทํ าเอง
อุปสรรคคือ ค่ารักษาใครเป็ นคนออก ถ้ าไม่มีเงิน
มูลนิธิหญิ งชายก้ าวไกล โดยการสนับสนุนของ สสส.ก็เห็นความสําคัญตรงนี ้ มีการพัฒนาแผน
ร่ วมกัน มี การให้ ทดลองตัง้ เป็ นคณะทํ างาน เพื่อพัฒ นากลไก มี งานวิจัยที่จ ะศึกษา ว่าต่างประเทศทํ า
อย่างไร ประเทศไทยมีหรื อไม่ ทําแล้ วเป็ นอย่างไร ศึกษาจาก case study ว่ากลไกที่เคยมีกระบวนการ
บําบัดอย่างไร เพื่อถอดรู ปแบบการทํางาน ที่น่าห่วงคือ กระบวนการดูแลผู้หญิ ง คุ้มครองผู้หญิง กรณี ท่ี
ผู้กระทําเป็ นข้ าราชการชันผู
้ ้ ใหญ่ จะทํางานได้ ยากลําบากมาก ควรมีการระดมสรรพกําลัง ต้ องมีช่องทางที่
จะนําไปสู่การแก้ ไข ข้ ออุปสรรคอีกข้ อ คือกฎกระทรวงว่าด้ วยการบริ หารงานตามพรบ.ที่รองรับมาตรา 10,
11, 12 เพราะคนที่มีหน้ าที่ตามกฎกระทรวงเป็ นผู้ที่ไม่ได้ ทําหน้ าที่ คนที่ทําหน้ าที่ตามกฎหมายก็ไม่อยู่ใน
อํานาจหน้ าที่ ต้ องยกฐานะให้ บ้านพักเด็กและครอบครัวมีอํานาจหน้ าที่ และต้ องมีการฝึ กอบรมพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ โดยเฉพาะเจ้ าหน้ าที่อ่ืนๆ ปั จจุบนั ยังไม่มีการจัดระบบเท่าที่ควร พนักงานเจ้ าหน้ าที่ควรเป็ นคน
ของกระทรวง พม. เพราะมีอํานาจหน้ าที่โดยตรง สุดท้ ายเรื่ องกฎหมาย ขณะนี ้คนทํางานด้ านกฎหมาย ได้ มี
การรวมตัวกันเพื่อแก้ ไขกฎหมายคุ้มครองเด็ก เพราะความรุนแรงในครอบครัวก็ไปกระทํากับเด็ก จะต้ องแก้
กฎหมายคุ้มครองเด็ก แก้ กฎหมายคุ้มครองผู้ถกู กระทํา การปลดล๊ อคอุปสรรคของกฎหมาย ข้ อท้ าทายคือ
เรื่ องสหวิชาชีพที่พบกับตัวผู้ประสบปั ญหา ต้ องร่ วมทํางาน ร่ วมสนับสนุน และคนที่มีความจําเป็ นมากคือ
ตํารวจ ต้ องทําให้ ตํารวจเป็ นเพื่อนและเข้ าใจ มาตรา 10,11,12 อีกส่วนหนึ่งได้ เสนอให้ แผนงานสร้ างเสริ ม
สุขภาวะผู้หญิงไปฝึ กอบรมพนักงานสอบสวน ในเรื่ องของ choices เพื่อให้ ทํางานได้ งา่ ยขึ ้น
พรบ.ทังหมดมี
้
700 กว่าฉบับ ซึง่ การบังคับใช้ ก็ยงั ไม่ได้ ผลทัง้ 700 กว่าฉบับ เช่น การสูบหรี่ ในที่
สาธารณะ ในโรงพยาบาล ยัง ไม่ มี ก ารบัง คับ ใช้ ส่ ว นการบัง คับ ใช้ ก ฎหมายตามพรบ.ฉบับ คุ้ม ครอง
ผู้ถกู กระทําความรุนแรงในครอบครัว ตังแต่
้ ออก พรบ.ใช้ สอบสวนแค่ครัง้ เดียว โดยสหวิชาชีพร่วมสอบสวน

มีจิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ตํารวจ ในกฎหมายไม่ได้ ให้ อํานาจใครในการสอบสวน เช่น
กรณี หนึ่งตํารวจนําผู้ถูกกระทํ ารุ นแรงและผู้กระทํารุ นแรงมาสอบสวนในโรงพยาบาล เพราะมี เจ้ าหน้ าที่
พร้ อมกว่า การสอบผู้ถกู กระทําจะสอบพร้ อมกับค้ นหาความต้ องการ การสอบผู้กระทําจะสอบพร้ อมกับไกล่
เกลี่ยด้ วย หลังจากนันส่
้ งสํานวนไปให้ อยั การ ทําให้ เห็นว่า หนึ่งตํารวจอาจเข้ าไม่ถึงกฎหมายฉบับนี ้ อาจ
เป็ นแค่อัยการที่เข้ าถึง “เข้ าถึง” หมายถึง ความเข้ าใจในระดับปฏิบตั ิของเจ้ าหน้ าที่ สองการขัดกันของ
กฎหมาย เช่น พรบ.คุ้มครองผู้ถกู กระทํารุนแรง พรบ.คุ้มครองเด็ก พรบ.สุขภาพแห่งชาติ แต่คงเหมือนที่คณ
ุ
บุญ พลอยพูด ว่า จะต้ อ งรายงานสัก แค่ไ หน ที ่ไ ม่ ไ ปล้ ว งลึ ก ละเมิ ด สิ ท ธิ์ ข องผู้ถู ก กระทํ า ต้ อ งป้ องกัน
ผู้ถกู กระทําด้ วยเช่นกัน
คุณเยาวเรศ กล่าวเสริ มว่าด้ านการบําบัดผู้กระทําความรุนแรงในโรงพยาบาล ซึ่งเป็ นโรงพยาบาล
นําร่องของอาจารย์รณชัย คงสกนธ์ โรงพยาบาลรามาฯ ทําเล็กๆ ไม่ได้ เป็ นระบบ เช่น กรณีหนึ่งที่ตียา่ และ
ตีเด็ก ผู้กระทําเป็ นแอลกอฮอล์ลิก ซึ่งเป็ นตัวกระตุ้นและเป็ นปั จจัยเสี่ยง จึงชักจูงเข้ ามาบําบัด เข้ ามารักษา
กับเรา พอบําบัดรักษาได้ จะให้ ใช้ สิทธิ์บตั รทอง ผลสุดท้ ายผู้กระทําก็ดีขึ ้น แต่ไม่ได้ มีการติดตามมาก ทราบ
ว่าไปเป็ นเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย ตอนนี ้ไม่ดื่มเหล้ า และเลิกใช้ ความความรุนแรง
คุณเรณู เป็ นนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี ขอเสริ มที่คณ
ุ บุญพลอยพูด เรื่ องการ
บําบัดไม่จําเป็ นต้ องเป็ นนักจิตฯ จิตแพทย์ หรื อพยาบาลจิตเวช นักสังคมสงเคราะห์ก็เรี ยนทางด้ านนี ้มา
และอยู่ใกล้ ชิดกับผู้รับบริ การมากกว่า จึงเป็ นด่านหน้ าที่พบผู้รับบริ การ ถ้ ากรณี ท่ีไม่มีอาการลึกมาก ไม่
จําเป็ นต้ องพบจิตแพทย์หรื อนักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ก็เรี ยนทางจิตเวช เรี ยน
ทางด้ านไซโคบําบัด
คุณธมนอร ขอเสริ มนิดหนึง่ ได้ รับเสียงสะท้ อนจากญาติของผู้ถกู กระทําเหตุเกิดนี่เกิดที่แถวบางนา
เกี่ยวกับบทบาทของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ กรณีที่เกิดเหตุในเขตกทม. เนื่องจากที่อยู่ของผู้ถกู กระทําที่จะเข้ า
ไปคุ้ม ครองเป็ นแฟลต พนักงานเจ้ าหน้ าที ่ที่เ ข้ า ไปเป็ นผู้ช าย 3 คน ผู้ถูก กระทํ า จึ ง ค่อ นข้ า งเกิ ดความ
หวาดกลัวไม่กล้ าให้ ข้อมูลเพิ่มเติม มากนัก ฉะนัน้ บทบาทของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ท่ี ไม่ส ามารถจะทํ าให้
ผู้ถูกกระทํามีความเชื่อมัน่ ระดับหนึ่ง จะมีลําดับการช่วยเหลืออย่างไร อีกประการหนึง่ เรื่ องเจ้ าหน้ าที่น้อย
เรื่ องยานพาหนะที่ใช้ ในการปฏิบตั งิ าน เป็ นอุปสรรคในการเข้ าถึงการช่วยเหลือของผู้ประสบปั ญหา
รศ.ดร.กฤตยา ขอถามว่า พนักงานเจ้ าหน้ าที่ เฉพาะของกระทรวง พม.มีกี่คน ตามมาตรา 3 เพราะ
คุณสุเพ็ญศรี พดู ว่ามาจากหลายองค์กรทัว่ ประเทศ แต่มีไม่มากนัก ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ ความเห็น
ซึ่งเป็ นประโยชน์ทําให้ ภาพของการใช้ กฎหมายฉบับนี ้ ซึ่งจะมีอปุ สรรคมากกว่าโอกาส คงจะต้ องทําเรื่ องนี ้
สืบเนื่องต่อไป
2.สรุปสาระสําคัญของการประชุมหารือ ครัง้ ที่ 26
คุณ ณัฐ ยา กล่าวว่า เนื่องจาก สคส.ได้ ส นับสนุน งานในหลายๆ ส่วน งานวิจัยนี ช้ ่วยวิ เ คราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ของพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทําในครอบครัว ผลจากการวิจัยนีจ้ ะเป็ นฐานความรู้
นํ า ไปผลักดัน ร่ ว มกับฝ่ ายต่า งๆ ในการปรั บปรุ ง ปั ญ หาและระบบที ่จ ะมารองรั บกฎหมาย ซึ่ง สมาชิ ก
เครื อข่ายฯ ไม่ได้ ทําเฉพาะเรื่ องท้ องไม่พร้ อม แต่ทําเรื่ องความรุนแรงด้ วย ฉะนันเครื
้ อข่ายฯ ควรความรู้ เรื่ อง

นี ้ เพิ่มเติมประเด็นต่างๆ เป็ นระยะ และตอนนี ้ รศ.ดร.กฤตยากําลังเขียนเป็ นตําราทางวิชาการ ว่าด้ วยเรื่ อง
ความรุนแรงทางเพศในสังคมไทย
รศ.ดร.กฤตยา กล่าวว่า การได้ มาเข้ าร่วมมีความรู้สึกว่าต้ องรื อ้ บทที่หนึ่งใหม่ คือพยายามคิดว่าจะ
สื่อสารอย่างไรให้ คนเข้ าใจ โดยเฉพาะความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม
คุณณัฐยา คิดว่ามี ความจํ าเป็ นสําหรับคนทํางานทางด้ านนี ้ จะเข้ าใจความเชื่อมโยงของความ
รุนแรงเชิงวัฒนธรรม ฉะนันจึ
้ งได้ เชิญ ดร.วราภรณ์ แช่มสนิทมาเป็ นวิทยากรในโอกาสต่อไปจะชวนคุยเรื่ อง
ความรุนแรงทางเพศ ถ้ าสมาชิกต้ องการเชิญวิทยากรเรื่ องอะไร ขอให้ เสนอกันเข้ ามา
ส่วนเรื่ องสรุ ปรายงานครั ง้ ที่ 26 จัดประชุม ที โ่ รงพยาบาลสมุท รปราการ เนื่องจากโรงพยาบาล
สมุทรปราการได้ ทําวิจัยสํ ารวจปั ญหาและความต้ องการของผู้ที่ตงครรภ์
ั้
ไม่พร้ อม ว่ามีปัญหาอะไรบ้ าง
ต้ องการความช่วยเหลือดูแลด้ านสุขภาพอะไร การเสริ มศักยภาพควรทําอย่างไร มีการแลกเปลี่ยนหลาย
เรื่ อง ทังการให้
้
ความช่วยเหลือ ตัวระบบการเชื่อมต่อ ที่สําคัญ คือจะบูรณการอย่างไร ซึ่งหารื อกัน ในเรื่ อง
ความก้ าวหน้ ามากกว่า เรื่ องการทํางานในโรงพยาบาลนําร่อง 5 แห่งปิ ดโครงการ มีการถอดบทเรี ยน มีการ
เขียนหนังสือ ได้ หารื อว่าจะจัดงานเปิ ดตัวหนังสือ ซึง่ เป็ นการจัดงานเมื่อวานนี ้ ช่วงท้ ายของการประชุมคราว
ที่แล้ ว มีการรายงานความก้ าวหน้ าของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม เมื่อมีสมาชิกมากขึ ้นได้ แบ่งกลุ่มเป็ นกลุ่มย่อย
4 กลุ่ม คือ งานป้องกัน การท้ องไม่พร้ อม งานยุติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัย งานให้ คําปรึ กษาทางเลือก งาน
บ้ านพัก ซึง่ งานบ้ านพักจะรวมถึงการดูแลเด็กด้ วย เป็ นการแบ่งกลุม่ ตามลักษณะงานที่ตา่ งกัน เพื่อให้ แต่ละ
คนได้ คยุ กันลงลึกมากขึ ้น โดยแบ่งตามสมัครใจ ทุกหน่วยงานสนใจเข้ าร่วมได้ ทกุ กลุม่ แต่ละกลุ่มมีเจ้ าภาพ
เช่น “กลุ่มยุติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัย” องค์การแพธเป็ นเจ้ าบ้ าน “กลุ่มบ้ านพักรอคลอดและการดูแลเด็ก”
สหทัยมูลนิธิเป็ นเจ้ าบ้ าน “กลุ่มพัฒนาการปรึ กษาทางเลือก” สคส.เป็ นเจ้ าบ้ าน กลุม่ สุดท้ ายคือ “กลุม่ การ
ป้องกันการท้ องไม่พร้ อม” สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัยเป็ นเจ้ าบ้ าน แต่ละกลุม่ มีจงั หวะของการ
ขับเคลื่อนไปตามภารกิจของสมาชิกแต่ละกลุ่ม เน้ นความเป็ นกัลยาณมิตร เพื่อจะให้ ลงลึกในแต่ละเรื่ อง มี
เวลาที่นําเรื่ องความหนักใจมาเล่าสูก่ นั ฟั ง หรื อเพิ่มเติมความรู้ตามสถานการณ์
3.รายงานความก้ าวหน้ าและหารื อ
• แนะนําสมาชิกใหม่
เยาวเรศ คําประนาท โรงพยาบาลขอนแก่น เป็ นโรงพยาบาลระดับศูนย์ มีสมาชิกตามมาด้ วย 3
ท่าน พยาบาล 1 ท่านกับนักสังคมสงเคราะห์
กรี ฑา แก้ วประดิษฐ์ สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ทํางานอยูง่ านเชิงรุก ที่ให้ ความรู้ในเชิงป้องกัน
กนิษฐา สิริกานนท์ เป็ นพยาบาลจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จริ งๆ เคยเข้ าประชุมเรื่ อง
ท้ องไม่พ ร้ อมหลายครั ง้ เป็ นทํ างานปลายทาง เป็ นการช่วยผู้ห ญิ ง ท้ อ งไม่ พ ร้ อมและเลื อกที่จ ะยุติการ
ตัง้ ครรภ์ และเห็ น ด้ วยว่า การป้องกัน สํ าคัญมาก ถ้ าการป้ องกัน ดีปัญ หาก็ ไ ม่เ กิ ด สมาคมฯ มี น โยบาย
ช่วยเหลือคนที่ท้องไม่พร้ อม ฉะนันการส่
้
งคนไข้ ไม่จําเป็ นต้ องมีใบส่งตัว มีนกั สังคมสงเคราะห์ เรื่ องราคา
ประมาณ 1,800 บาท ถ้ าผู้มารั บบริ การมีปัญหาเรื่ องค่าใช้ จ่าย ก็ คยุ กันได้ ให้ บริ การทุกชาติทุกภาษา
เพราะคลินิกเรามีชื่อ CP international ถ้ าเปลี่ยนใจไม่ยุติการตังครรภ์
้
ได้ ก็เป็ นเรื่ องที่ดี ไม่ใช้ medical

abortion แต่เป็ น one stop service ใช้ เวลา 1 – 2 นาที ตอนมาเริ่ มต้ นทํางานใหม่ก็มีทศั นคติที่ไม่ดีตอ่ การ
ทํา abortion แต่พอทํางานและเห็นปั ญหา ก็ร้ ูสกึ ว่าเป็ นปั ญหาที่ต้องแก้ ไข
อัมพร ศรี สํารวล สํานักโรคเอดส์ฯ กรมควบคุมโรค มีโครงการในระดับประเทศ โดยเฉพาะโครงการ
ถุงยางอนามัย 100% สนับสนุนทุกกลุ่มเป้าหมาย การป้องกันเรื่ องถุงยางมีแล้ ว แต่จะให้ ใช้ หรื อฉลาดใน
การที่จะป้องกัน อันนี ้เป็ นงานหนักที่เครื อข่ายฯ จะต้ องร่วมด้ วยช่วยกันในอนาคต
ธมนอร ชุนพวงษ์ นักสงคมสงเคราะห์ จากพัฒนาสังคมกรุ งเทพมหานคร ในส่วนของนักพัฒนา
สังคม ถ้ าปฏิ บตั ิงานจริ งๆ จะอยู่ตามโรงพยาบาล คือสํานักงานแพทย์ ควรเชิญเจ้ าหน้ าที่จากสํานักงาน
แพทย์เข้ ามาร่ วมด้ วย เพราะมีทงหมด
ั้
10 โรงพยาบาล ขณะนี ้กําลังผลักดันให้ เกิดการใช้ เงิน ในกองทุน
ป้องกันและแก้ ไขความรุนแรงที่มีอยูใ่ นกทม.
ละมัย มีรดา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จบปริ ญญาเอกจากจุฬาฯ เมื่อปี ที่แล้ ว เพิ่ง
เข้ ามาทํางานได้ 1 ปี กว่าๆ ขอเสนอเรื่ องการป้องกัน เป็ นเรื่ องทัศนคติหลายอย่าง เช่น “ตีสองตีสามหา
ถุงยางไม่ได้ ” หรื อว่า “นํ ้าท่วม ร้ านปิ ดหมด” ขึ ้นอยู่กบั หลายปั จจัย คือ การหักห้ ามใจ สิ่งล่อลวงต่างๆ การ
ให้ ความรู้เรื่ องเพศศึกษารอบด้ าน แต่จะต้ องรอบตัวด้ วย เพราะไม่สามารถจะเจาะจงได้ ว่าจะเกิดเหตุการณ์
ขึ ้นกับใคร จังหวัดนครสวรรค์พยายามชักจูงกระทรวงศึกษาธิการให้ เข้ ามาร่วม ซึ่งต้ องใช้ เทคนิคหลายอย่าง
ขอเรี ยนปรึกษาเรื่ องยุตกิ ารตังครรภ์
้
พบหลายคนไม่มีสตางค์ ไม่มีคา่ เดินทาง อาจารย์แพทย์เริ่ มเกษี ยร และ
มี ปัญ หาว่าไม่อยากบังคับโรงพยาบาลถ้ าไม่เ ต็มใจ จะทําให้ ทงั ้ ผู้ทําและผู้ถูกกระทํารู้ สึกไม่ดีต่อกัน จะ
เป็ นไปได้ ห รื อ ไม่จ ะแบ่ง เป็ นโซน ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง ภาคกลางตอนบน หรื อ ภาคตะวัน ออก และตัง้
งบประมาณไว้ สําหรับเรื่ องนี ้ เมื่อเกิดปั ญหาเด็กสามารถเบิกจ่ายได้ เพราะบางทีพ่อแม่มีสตางค์ แต่เด็ก
บอกไม่ได้ เมื่อรู้ควรรี บส่ง หรื อให้ ข้อมูลเด็กว่าถ้ าพลาดแล้ วมีทางช่วย ข้ อมูลเหล่านี ้ควรถึงชุมชน อสม.ผู้นํา
ชุมชน อบต. จะทําให้ ชอ่ งทางการส่งต่อรวดเร็ วขึ ้น หรื อสมาคมพัฒนาประชากรฯ ตังงบประมาณว่
้
าโซนนี ้มี
แค่ร้อยสองร้ อย ควรจะให้ บริ การได้
รศ.ดร.กฤตยา ฝากไอเดียกับคุณบุญพลอยได้ ว่า ถ้ าทํางานเชิงระบบ ประเด็นเรื่ องสถานบริ การจะ
แบ่งเป็ นโซน หรื อแบ่งอย่างไรคงต้ องคุยต่อเนื่อง
ชลัช กลิ่น อุบล จากสํ านักงานสาธารณสุขจัง หวัด เพชรบุรี ก็ พ ยายามที ่จ ะขับเคลื ่อนเกี ่ย วกับ
เครื อข่า ย OSCC ภายในจังหวัด มองว่าภายในจังหวัดมีความเข้ มแข็ง ส่วนของโรงพยาบาลต่างๆ จังหวัด
ต้ องเข้ ามาเป็ น back up ที่จะช่วยเหลือ
พรพิมล อินทร์ คณ
ุ าภาส สํ านักบริ การสาธารณสุข เป็ นเภสัชกร เนือ่ งจากกระทรวง สธ. มีความ
ซับซ้ อน กลุม่ งานที่คณ
ุ บุญพลอยอยู่เป็ นกลุ่มงานเทคนิคบริ การครอบคลุมกว้ างมาก ทังงาน
้
OSCC งาน
สังคมสงเคราะห์ ซึง่ ได้ รับมอบหมายจากหัวหน้ าหน่วยงานให้ ดเู รื่ องนี ้ แล้ วหาช่องทางสนับสนุน และส่วนตัว
มีความสนใจทางด้ านนี ้
เกศินี สําโรง จาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร อยู่ฝ่ายยาเสพติดและสุขภาพจิต ถ้ ามี
หนังสือการประชุมเกี่ยวศูนย์พึ่งได้ จะนํามาฝ่ ายสุขภาพจิต แต่ฝ่ายส่งเสริ มสุขภาพ มีเจ้ าหน้ าที่ทํางานเรื่ อง
ท้ องไม่พร้ อม ที่มาร่ วมประชุมเพราะหนังสือแจ้ งชัดว่า ให้ ผ้ ทู ํางานศูนย์พึ่งได้ มาประชุม และต้ องการรู้ ว่ามี

การช่วยเหลือด้ านสุขภาพจิตอย่างไร เห็นความสําคัญว่าการช่วยเหลือเด็กท้ องไม่พร้ อม ต้ องลงไปคุย หรื อ
งานด้ านการป้องกันมีกิจกรรมและงบประมาณอย่างไร จะเชื่อม OSCC โรงพยาบาลจังหวัดมาร่วมด้ วย
พิชญา บํ ารุ งศิริ เป็ นนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมุกดาหาร ขอแลกเปลี่ยนประเด็นความ
รุ นแรงในครอบครัว คิดว่าศูนย์พึ่งได้ มีการทํางานร่ วมกันและไม่ได้ มองว่าประเด็นกฎหมายยังเป็ นปั ญหา
แต่ทํางานในรู ปแบบของกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ หรื อสวัสดิการสังคม ทีมสหวิชาชีพในจังหวัด
ทํ า งานเรื่ องการคุ้ม ครองผู้ถูก กระทํ า กรณี แ ม่ห รื อ ภรรยาที ่ถูก กระทํ าความรุ น แรง เข้ ามารั บ บริ ก ารที ่
โรงพยาบาลมุก ดาหาร ถ้ า รั ก ษาบาดเจ็ บ จะประสานกับที ม ในจัง หวัด มี พ มจ. สสจ.บ้ า นพัก เด็ก และ
ครอบครัว หน่วยประสาน คือมูลนิธิเพื่อนหญิง ทําบันทึกข้ อตกลง เพื่อคุ้มครองไม่ให้ ถกู กระทําซํ ้า เพื่อปราม
และปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชายที่เป็ นฝ่ ายกระทํา ถ้ าผู้ช ายไม่ยอมมาก็ ลงไปทํางานในพืน้ ที่ โดยมี
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่ในชุมชนร่วมด้ วย โดยให้ ผ้ ใู หญ่ในชุมชนติดตามพฤติกรรมของผู้ชาย อีกรูปแบบหนึ่งทํา
Group support กับกลุ่มผู้หญิงที่ถกู กระทํารุนแรงที่มีบาดแผลทางร่ างกายและจิตใจ เพื่ อเป็ นเวทีพดู คุย
แลกเปลี่ยน แล้ วให้ แง่คิดมุมมอง วิทยากรเป็ นทีมจากจังหวัด ส่วนเรื่ องกฎหมายตํารวจส่วนใหญ่ไม่ค้ นุ เคย
ไม่อยากรับแจ้ งความ และพบว่าส่วนใหญ่ผ้ หู ญิงที่มาศูนย์พงึ่ ได้ ก็ไม่อยากแจ้ งความ
กิรกมล ฉายบัณดิษ ฐ์ เป็ นนักสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิเพื่อนหญิง ดูแลผู้ที่ตงครรภ์
ั้
ไม่พึ่งประสงค์ มี
บริการให้ คาํ ปรึกษาทางเลือก มีการประสานส่งต่อหน่วยงานสหวิชาชีพ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ประเด็น
เรื่ องท้ องไม่พร้ อมเป็ นประเด็นที่ค่อนข้ างละเอียดอ่อนและมีความซับซ้ อน ในการทํางานพบอุปสรรคและ
ปั ญหามากมาย
กุลธิดา คําบาล เป็ นพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ จังหวังบึงกาฬ ทํางานเกี่ยวกับสุขภาพจิตและยา
เสพติด ความคาดหวังคือ จะพัฒนาระบบของโรงพยาบาล เพื่อที่จะได้ ตอ่ ยอดกับโรงพยาบาลชุมชน เพราะ
เป็ นโรงพยาบาลแม่ข่าย แต่ไม่มีข้อมูลในการทํางาน เมื่อได้ ฟังเกี่ยวกับ option counseling อยากให้ สญ
ั จร
ไปที่ ห นองคาย นครพนม หรื อบึง กาฬ เพราะเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลชุม ชนสนใจมาก กรณี มี ผ้ ูห ญิ ง มา
ปรึกษาว่า ท้ องควรทําอย่างไร ที่ให้ บริ การอยู่จะพยายามชักจูงให้ เอาเด็กไว้ เพราะพื ้นฐานของโรงพยาบาล
ไม่ให้ ทําแท้ ง วันนี ้อยากได้ เครื อข่ายฯ
ไสว ศรี บรุ ิ นทร์ เป็ นนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครัง้ ต่อไป ควรเชิญผู้ที่เกี่ยวข้ อง
หลัก เช่น สูติแพทย์ เพราะพบปั ญหาว่า สูติแพทย์ไม่กล้ าให้ บริ การ เนื่องจากไม่ร้ ู ว่าจะทําอะไรได้ แค่ไหน
และไม่อยากไปขึ ้นศาล
เพ็ญจันทร์ ทองพิมพ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ปั ญหาที่พบ คือ ถ้ ามีเรื่ องเงินเข้ ามา
เกี่ยวข้ อง พ่อแม่จะให้ เด็กตังครรภ์
้
ต่อ เหมือนใช้ เด็กเป็ นเครื่ องต่อรองเพื่อที่จะได้ เงินจากผู้ชาย มีจํานวน
ค่อนข้ างมากพอได้ เงินแล้ วก็เลิกกันไป เด็กเกิดมาก็ไม่มีคณ
ุ ภาพ ปั ญหาแบบนี ้จะแก้ ไขอย่างไร
อารี วรรณ จตุทอง อยูฝ่ ่ ายทนายความด้ านเด็ก สตรี เยาวชน และผู้สงู อายุ
นลินธยาน์ มนตรี ธนสาร เครื อข่ายครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว เป็ นทางเลือกที่ผ้ ูหญิ งต้ องการท้ องต่อ มี
กิจกรรมรองรับ เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 มีกิจกรรมการดูแลอารมณ์ตนเองของ
คุณพ่อคุณแม่เลี ้ยงเดี่ยว เพราะเข้ าใจว่าการดูแลลูกโดยไม่มีคชู่ ีวิต บางทีก็เกิดความเครี ยดและลงผลกับลูก
โดยตรง จึงมีกิจกรรมที่ชว่ ยควบคุมตัวเอง แต่จะให้ ได้ ผลต้ องผ่านกิจกรรมหลายๆ ครัง้

• รายงานความก้ าวหน้ า
คุณณัฐยา รายงานว่า ผอ.อนุกลู ปี ดแก้ วไม่ได้ มาวันนี ้และฝากรายงาน เนื่องจากเป็ นความร่ วมมือ
ระหว่าง สคส.กับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่ องการขยายผลเครื อข่าย choices ในระดับจังหวัดมี 5
จังหวัด ซึ่ง 4 จังหวัดมี OSCC นําร่ อง ทีเ่ พิ่มคือกรุ งเทพฯ โดยทัง้ 5 จังหวัด จะมีการทํางานที่ เข้ มข้ นกับ
บ้ านพักเด็กและครอบครัว คือ 1)พัฒนาศักยภาพบุคลากรในบ้ านพักเด็กและครอบครัว ให้ สามารถรับมือ
กับปั ญหาแม่วยั รุ่นท้ องไม่พร้ อม ความรุ นแรง โดยนําความรุนแรงเป็ นเป้าหมายหลัก แต่พิจารณาภารกิจ
โดยรวมของบ้ านพักเด็กและครอบครัว ค้ นหาวิธีการสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ เพื่อให้ เกิดแนวทาง
พัฒนาเจ้ าหน้ าที่และนําไปขยายผลต่อได้ 2) พัฒนาตัวระบบการช่วยเหลือกรณี ท้องไม่พร้ อม มีวิธีการให้
ความช่วยเหลืออย่างไร 3)การเชื่อมต่อกับ choices ในจังหวัด เป็ นการให้ ความช่วยเหลือผู้รับบริ การอย่าง
ครบวงจร อีกส่วนหนึง่ จะเชื่อมต่อกับ OSCC ขณะนี อ้ ยู่ในขัน้ ตอนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
รวบรวมข้ อมูลจาก 5 บ้ านพักว่ามีระบบเดิมอย่างไร กําลังคนเท่าไร มีวิธีการช่วยเหลืออย่างไร และนํามา
วิเคราะห์ความต้ องการเฉพาะเจาะจง พื ้นที่การทํางานมี กรุ งเทพฯ นครสวรรค์ ศรี สะเกษ ปทุมธานี และ
ขอนแก่น ส่วนบ้ านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอยุธยา ยังไม่ไ ด้ เข้ าโครงการนี ้ แต่สนใจอาจจะมีการทํางาน
ในรายเล็กๆ ร่วมกันก่อน
 กลุ่มป้องกันการท้ องไม่ พร้ อม
คุณสุรัตนา พูดถึงการประชุมครัง้ ล่าสุดว่า มีการหารื อเกี่ยวกับงานป้องกันแก้ ไขปั ญหาการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม ช่วงที่เกิดนํ ้าท่วมมีปัญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นจํานวนมาก จึงมีแนวคิดร่วมกันว่า จะป้องกันและ
จัดบริ การรองรับในภาวะฉุกเฉิ นอย่างไร เช่น ควรมีสายด่วนให้ คําปรึ กษา มีโมบายคลินิก มีการผลิตสื่อ
เอกสาร สื่อที่สําคัญคือสื่อด้ านอินเตอร์ เน็ต เพราะเข้ าถึงกลุม่ วัยรุ่นได้ ดี อีกเรื่ องคือ การเข้ าถึงการคุมกําเนิด
ของทุกคน ของทุกกลุ่ม โดยคํ านึงถึง สิทธิ ตามหลักสุขภาพถ้ วนหน้ า นอกจากนีเ้ รื่ องบทบาทหน้ าที่ ของ
เครื อข่ายฯ เกี่ยวกับการป้องกัน ว่าแต่ละหน่วยงานมีหน้ าที่บริ การอะไร สามารถส่งข้ อมูลเข้ ามาเพื่อนําขึ ้น
เวปไซต์ของกรมอนามัย
คุณสมรธรรม ได้ เสนอความคิดว่า ได้ ไปเป็ นคณะทํางานของสภากาชาด เรื่ องสื่อด้ านเอดส์ ได้
เสนอให้ ใส่ถุงยางอนามัยแจก เพราะมีคนกินยาคุม แล้ วขาดการกินต่อเนื่องด้ วยสาเหตุต่างๆ แต่สภาวะ
แวดล้ อมเป็ นใจ เพราะนํ ้าท่วมทุกคนก็ใส่ขาสัน้ ดูเซ็กซี่มาก ที่พกั บางทีม่ ีแอร์ มีเต้ นท์ เหมือนได้ ไปพักผ่อน
คุณอัมพร กล่าวว่าช่วงหลังนํ ้าท่วม ท้ องไม่พร้ อมจะเป็ นผู้ใหญ่มากขึ ้น 30 กว่า ขอให้ กรมอนามัย
สนับสนุนยาคุม ซึ่งในรอบที่ผ่านมาก็ พยายามใส่อุปกรณ์คมุ กําเนิดในถุงยังชีพ แต่เกิ ดปั ญหาเรื่ องความ
เข้ าใจ การถูกตําหนิหลายๆ อย่าง ต้ องมีกระบวนการทําความเข้ าใจกับคนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อลดปั ญหาเรื่ องนี ้
เมื่อได้ ลงเก็บข้ อมูลหลังนํ า้ ท่วมที่จังหวัดลพบุรี ได้ พบปั ญหาของความไม่เข้ าใจกับผู้ทํ าข่าวในพืน้ ที่ ไม่
เข้ าใจว่าใส่ถงุ ยางอนามัยในถุงยังชีพเพื่ออะไร
คุณบุญพลอย กล่าวว่าในช่วงนํ า้ ท่วม กลุ่มงานบริ การรับภารกิจเรื่ องบรรเทาทุกข์ จากอุท กภัย
รับผิดชอบในเรื่ องโลจิกติกส์ ถ้ ามีการสนับสนุนเรื่ องอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็ นยาคุมหรื อถุงยาง รวมไปถึงเครื่ อง
ชูชีพ เรื อ มีการจัดทําเครื อข่าย ส่งไปที่ สสจ. เพราะรู้จกั พื ้นที่ดีกอ่ นจะส่งไปยังพื ้นที่จริ ง

คุณเรื องรํ าไพ ขอแลกเปลีย่ นในฐานะเป็ นผู้ดแู ลเวปไซต์ ซึง่ เป็ นกลุ่มวัยรุ่นโดยตรง มีน้องเยาวชน
ขอให้ มีถงุ ยางอนามัย อุปกรณ์คมุ กําเนิด เพราะช่วงที่นํ ้าท่วมมีเสียงเรี ยกร้ องว่า “พี่คะ หนูออกไปหาหมอ
ข้ างนอกไม่ได้ ” “ยาคุมฉุกเฉิ นกินมากแล้ ว” “อยากจะมียาคุม” ที่สําคัญคือ ขอให้ มีหีบห่อที่สวยงาม เพื่อ
สนับสนุนให้ เกิดการป้องกันในช่วงวิกฤต และมองว่าควรมีการพูดคุยเรื่ องนี ้ให้ มากขึ ้น เพื่อให้ มีความชัดเจน
และเป็ นระบบ
คุณทัศนัย วันนันกลุ
้ ่มป้องกันมีการหารื อว่า การดําเนินงานของงานป้องกัน แต่อปุ กรณ์คมุ กําเนิด
ถูกกระจายไปตามกลุ่มโรงพยาบาล ส่วนกลางไม่มีงบประมาณซึ่งเป็ นข้ อจํากัด ต้ องไปขอจากบริ ษัทยา มี
การวิเคราะห์วา่ จะใช้ งบส่วนกลาง ที่เป็ นงบจาก สปสช. เรื่ องนี ้คงต้ องดําเนินงานต่อ ค้ นหาว่าจะใช้ งบเชิงรุ ก
นํามาให้ ทงภาครั
ั้
ฐและเอกชนดําเนินงานป้องกันอย่างครอบคลุมกว่านี ้ได้ หรื อไม่ รวมทังการจั
้
ดซื ้ออุปกรณ์
คุมกํ าเนิดด้ วย ขอให้ กลุ่ม ป้องกันค้ นหาตัวอย่างของการดึง งบจาก สปสช.เช่น เขตสระบุรี 10 จัง หวัด
สามารถนํางบดังกล่าวมาใช้ ทําโครงการขนาดใหญ่ได้ ทัง้ เรื่ องป้องกันและเรื่ องท้ องไม่พร้ อม จะเห็นว่า
งบประมาณไม่ใช่ปัญหาเพราะมีอยูแ่ ล้ ว แต่ไม่ร้ ูชอ่ งทางว่างบอยูท่ ่ีใด
 กลุ่มปรึกษาทางเลือก
คุณณัฐยา ขันตอนการพั
้
ฒนาหลักสูตร ปรับหลักสูตรจากที่ 7 วันให้ เหลือ 3 วัน ระดมสมองกันมา
รวมตัวผู้ที่ผ่านการอบรมได้ 30 กว่าคน จัดที่พัทยา เพื่อหาข้ อสรุ ปว่าการอบรม 3 วันจะประกอบไปด้ วย
อะไรบ้ าง การประยุกต์ใช้ ถอดบทเรี ยน เช่น การอบรมใช้ เวลา 3 วัน กลุ่มเป้าหมาย 20 คน จะมีวิธีการ
อบรมอย่างไรจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หลังผ่านการอบรมจะมีการติดตามเพื่อนํามาปรับหลักสูตร
มองว่าประมาณปลายปี น่าจะเห็นความนิ่งของหลักสูตร 3 วัน ทัง้ หมดนี เ้ ป็ นกระบวนการทดลองทัง้ สิน้
อบรมครัง้ ละ 3 วัน แต่ละรุ่นจะคละเจ้ าหน้ าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทัง้ 5 จังหวัด ถ้ ามีโควต้ าเหลือจะให้
OSCC ขันตอนการเตรี
้
ยมที่จะจัดอบรม 3 วัน จะมีการทํา TOT โดยผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้ วมาร่วมเป็ น
ทีมฝึ กอบรม 3 วัน ถ้ าสนใจจะเป็ นเทรนเนอร์ ให้ ตดิ ต่อมา
คุณสายวรุ ณ เป็ นนักสังคมสงเคราะห์ มี ผ้ ูใช้ บริ การที่โทร.มาเล่าให้ ฟังว่า เรื่ องการไปฝากครรภ์
เนื่องจากตัดสินใจท้ องต่อ เป็ นนักศึกษา ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลระดับอําเภอ ต้ องให้ พาพ่อของเด็กมาด้ วย
แต่ผ้ หู ญิงตังครรภ์
้
ไม่พร้ อมทําให้ ไม่สามารถนําพ่อของเด็กมาได้ อีกเรื่ องการปรึ กษาทางเลือกเมื่อไม่พร้ อม
ขอยกกรณีตวั อย่างมา 3 ราย 1)เด็กอายุ 16 ตังครรภ์
้
เชิญมาที่มลู นิธิฯ แต่ไม่มา เพราะตัดสินใจจะยุติการ
ตังครรภ์
้
อายุครรภ์ 1 เดือนกว่า และบอกว่า “หนูสงั่ ซื ้อยาทางไปรษณี ย์แล้ วค่ะ 3,400 บาท วันจันทร์ จะ
ได้ รับยา แต่สิ่งที่กลัวคือการใช้ ยาจะตกเลือดไหม อาการจะเป็ นอย่างไร” 2)อายุ 24 ปี ท้ องได้ 1 เดือน เป็ น
ลูกคนที่สองกับผู้ชายอีกคน เลือกจะใช้ ยาเหน็บ สิ่งที่เจอทําให้ อึ ้งเหมือนกัน แต่รายนี ้ให้ ความร่วมมือ ได้ คยุ
กับผู้ชาย และตกลงไม่ยุติฯ เรารู้ สึกดีใจมาก 3)ท้ องได้ 5 เดือน อายุ 18 ปี พยายามยุติการตังครรภ์
้
มีโรค
ประจําตัวทาลัสซีเมีย ต้ องการเหน็บยา จึงบอกให้ ตงครรภ์
ั้
ต่อ เพราะอีก 4 เดือนก็คลอด เธอบอกว่าทําไม
คนอื่นยุติฯ ได้ หนูยตุ ิฯ ไม่ได้ ทําให้ คนรับโทรศัพท์ร้ ูสึกเครี ยด แต่สดุ ท้ ายก็แนะนําให้ ไปปรึกษาที่ PDA คิด
ว่าต้ องให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องว่ายุตฯิ ได้ หรื อไม่
คุณณัฐยา ขอเสนอเพิ่มว่า ผู้ที่ต้องให้ คําปรึกษากับผู้ที่ท้องไม่พร้ อม ควรมีความรู้ที่ชดั เจนเกี่ยวกับ
อายุครรภ์และวิธีการทําแท้ ง แต่ละวิธีที่เหมาะกับแต่ละอายุครรภ์ เป็ นความรู้ที่จําเป็ นต้ องรู้ หรื อไม่ แต่การ

อบรม 3 วัน อาจเป็ นไปไม่ได้ แต่กําลังจะฝากการอบรมเรื่ องนี ้ เพราะที่ผ่านมาการอบรมเรื่ องยาซึง่ เป็ น
เครื่ องมือ ควรอธิบายว่าอายุครรภ์เท่านี ้ วิธีการที่ใช้ ได้ คืออะไร ใช้ อะไร ผลข้ างเคียงเป็ นอย่างไร ต้ องดูแล
ตัวเองอย่างไร
 กลุ่มบ้ านพักรอคลอด
คุณกรวิณท์ กลุม่ บ้ านพักรอคลอด ผู้เข้ าร่วมมีบ้านสุขฤทัย บ้ านพักเด็กและครอบครัว สคส. สหทัย
มูลนิธิ และบ้ านพักฉุกเฉิ นดอนเมือง หารื อร่ วมกันเรื่ ององค์ความรู้ เกี่ยวกับครอบครัว มีสหทัยมูลนิธิเป็ น
วิทยากร ได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับครอบครัวทดแทน และครอบครัวอุปถัมภ์ เติมเต็มความรู้ที่จะนําไปช่วยเหลือคน
ที่ต้องการท้ องต่อ หรื อต้ องการยกบุตรบุญธรรม และหารื อเรื่ องบ้ านพักเด็กและครอบครัว ขบวนการทํางาน
หาจุ ด ยื น ของบ้ า นเด็ ก และครอบครั ว ของ พม. ซึ่ ง มองว่ า บ้ า นพั ก เด็ ก และครอบครั ว ทํ า งานหลาย
กลุ่มเป้าหมาย คุณศุภอาภาเสนอแนะว่าควรปรับเป็ น Emergency Home เน้ นการเก็บข้ อมูล แล้ วส่งต่อ
แต่ยงั ไม่ได้ สรุปแน่นอน และหารื อเรื่ องการปรึกษาทางเลือก และการทํางานของนักสังคมสงเคราะห์ที่อยู่ใน
บ้ านพัก เพื่อเสริ มพลัง เพราะกลุ่มนี ้กํ าลังประสบปั ญหานักสังคมฯ ทํางานหนักและเครี ยด มีการลาออก
อย่างต่อเนื่อง ทําให้ กําลังคนขาดแคลน เด็กรุ่นใหม่ที่เข้ ามาก็ทํางานได้ ระยะสันๆ
้ จึงตังเป
้ ้ าหมายร่ วมกันว่า
จะพยายามพัฒนาหรื อเสริ มศักยภาพ เพื่อเสริ มสร้ างกําลังใจให้ บคุ ลากรในบ้ านพักทุกบ้ าน ให้ เห็นคุณค่า
ของตนเอง โดยเชิญเจ้ าหน้ าที่ทงคนใหม่
ั้
และคนเก่ามาร่วมแลกเปลี่ยนปั ญหากันและกัน จะจัดในวันที่ 23
มีนาคม 2555 เรื่ องการเข้ าใจตนเองและครอบครัว เพื่อที่จะเข้ าใจตนเองและผู้อ่ ืน อีกส่วนหนึ่งคือ ทํางาน
เสริมศักยภาพกับกลุม่ ผู้หญิงและเด็ก มีการเวียนไปทําในแต่ละบ้ าน
คุณณัฐยา ขอเพิ่มเติม คือมี 2 เรื่ อง เรื่ องแรกคือการเสริ มศักยภาพตัวเจ้ าหน้ าที่และอาสาสมัคร
เพราะเป็ นหน่วยงานรองรับผู้หญิ งที่ไม่ได้ ยุติการตังครรภ์
้
ความท้ าทายคือกระบวนการเตรี ยมความพร้ อม
เจ้ าหน้ าที่กบั อาสาสมัคร กระบวนการทําให้ ร้ ูจกั เยียวยาฟื น้ ฟูตวั เอง เพราะการทํางานให้ คําปรึกษาเชิงลึก
มากๆ บางทีก็นอนฝั นร้ าย ต้ องมีการดูแลคนทํางานค่อนข้ างดี เพื่อให้ ไปดูแลผู้รับบริ การได้ เรื่ องที่สองคือ
เพื่อจะได้ แลกเปลี่ยนกระบวนการทํางานกัน โดยเข้ าไปร่ วมในการปฏิบตั ิงานจริ ง เช่น บ้ านสุขฤทัยจะจัด
กิจกรรม group support บ้ านพักอื่นๆจะเข้ าร่ วมสังเกตการณ์เท่าที่จะทําได้ เพื่อดูกระบวนการ เพื่อให้
บุคลากรที่ทํางานแต่ละบ้ าน ได้ นําไปพัฒนาทักษะการทํางานของบ้ านตัวเอง
 กลุ่มยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ ท่ ปี ลอดภัย
คุณทัศนัย ขออนุญาตนําสไลด์มาเสนอ มี 6 หน้ า สมาชิกจะประกอบด้ วยหน่วยงานที่ให้ บริ การยุติ
ฯ และหน่วยงานที่ทํางานเชิงนโยบาย คือ สํานักบริ หารการสาธารณสุข สํานักอนามัยเจริ ญพันธุ์ องค์การ
แพธ รศ.ดร.กฤตยา เป็ นผู้นํา มีการประชุมกันอย่างไม่เป็ นทางการหลายครัง้ ที่เป็ นทางการมี 2 ครัง้ สรุ ปว่า
งานด้ านยุติฯแบ่งเป็ น 3 ด้ าน คือ 1)เรื่ องการส่งต่อ เมื่อเพื่อนสมาชิกพบผู้รับบริ การตัดสินใจเลือกยุติการ
ตังครรภ์
้
มีการส่งต่อทีช่ ดั เจนและเป็ นระบบ 2)เรื่ องเวทีวิชาการ เพราะเป็ นเรื่ องที่คนไม่คอ่ ยรู้ ทุกวันนี ้ยังคิด
ว่าการทําแท้ งคือการขูดมดลูก ซึง่ องค์การอนามัยเลิกใช้ แล้ ว แต่ประเทศไทยยังใช้ อยู่ถือว่าล้ าสมัยมาก เมื่อ
เปรี ยบเที ยบกับประเทศอื่นในโลกนี ้ ประเทศเพื่อนบ้ านอย่างประเทศกัมพูชาก็ใ ช้ กัน แล้ ว ฉะนัน้ ในเวที
วิชาการพยายามให้ องค์ความรู้ท่ีถกู ต้ อง จัดครัง้ แรกเมื่อเดือนสิงหาคม กรมอนามัยเป็ นเจ้ าภาพ เนื ้อหามีทงั ้
เรื่ องการใช้ ยา วิธีคมุ กําเนิด ปั จจุบ นั ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินมีประสิทธิภาพตํ่ามาก คือถ้ าไข่ตกไปแล้ ว กินไม่

ได้ ผล และมีผ้ เู ชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกมาร่ วมให้ ข้อคิด เห็นด้ วย 3)เรื่ องการยุติการตังครรภ์
้
โดยใช้
เครื่ อ งมื อแพทย์ จะจัด อี กครั ง้ หนึ ่ง วัน ที่ 13 มี น าคม 2555 จัดที่ ก รุ ง เทพฯ เรื่ องการนํ าผู้เ ชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศซึง่ ไม่ใช่แพทย์ ไม่ใช่พยาบาล แต่เป็ นผู้ท่ีทํางานเรื่ องสิทธิของผู้หญิงในการเข้ าถึงบริ การ มาพูด
เกี่ยวกับการใช้ ยาลดการตายของแม่ และช่วยผู้หญิงได้ อย่างไร กําหนดการ 1 วัน รับจํานวน 30 คน ถ้ าท่าน
ใดสนใจที่จะเข้ าร่ วม ลงชื่อข้ างหลังได้ ส่งจดหมายเชิญอิเลคทรอนิคส์ไปให้ อีกเรื่ อง คือ การขับเคลื่อนเชิง
นโยบาย ต้ องทําแบบค่อยเป็ นค่อยไป คือมี คณะกรรมการที่ตงขึ
ั ้ ้นมา ประกอบด้ วยโรงพยาบาลในสังกัด
มหาวิทยาลัย เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาฯ โรงพยาบาลรามาฯ สํานักการอนามัยเจริ ญพันธุ์
Concept Foundation และองค์การแพธ ซึ่งองค์การอนามัยโลกพยายามที่จะผลักดันให้ มีการจดทะเบียน
ขึ ้นทะเบียน ยุติการตังครรภ์
้
ด้วยยา ปั จจุบนั ถ้ าเปิ ดอินเตอร์ เน็ต วิธีการใช้ ไม่ถูกต้ อง น้ อยมากที่มีการสอน
การใช้ 4 เม็ดหลัง เมื่อยาไม่ถกู กฎหมาย ไม่สามารถให้ ความรู้อย่างโจ่งแจ้ งได้ ก็ทําให้ เกิดการใช้ ที่ผิด สิ่งที่
ทําได้ คือ เมื่อพบผู้หญิงที่ตงท้
ั ้ องไม่พร้ อมจะให้ วิธีการใช้ ที่ถกู ต้ อง และมีความพยายามที่จะขึ ้นทะเบียนยา
ตัวนี ้ เหลื อแต่เ อกสารที่ขึน้ ทะเบียนยา แต่บริ ษัทยาจะช้ ามาก เนื่องจากยาตัวนี ไ้ ม่ทํากํ าไร เป็ นยาเพื่อ
มนุษยชาติ ที่ผ่านมาทางทีมนี ้ รวมทัง้ สสส.และนายแพทย์สญ
ั ญา ภัทราชัย ได้ ไปให้ ข้อมูลกับสํานักสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ เห็นอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อสนับสนุนเรื่ องนี ้ ถ้ าขึ ้นทะเบียนได้ ยาจะมี
ราคาที่ตํา่ กว่า 500 บาท แต่อินเตอร์ เน็ตขายกันราคา 7000 บาท อีกประเด็นหนึ่งของการขับเคลื่อนด้ าน
นโยบาย เป็ นผลสื บเนื่องมาจากการประชุม ของกลุ่ม ป้องกัน แม้ มี บริ การยุติก ารตัง้ ครรภ์ ถูกต้ อ งตาม
กฎหมาย ก็ยงั ถูกปฏิเสธบริ การ ที่สําคัญคือ ประกันสังคมปฏิเสธการให้ บริ การทุกกรณี เพราะการผิดปกติ
ของทารกในครรภ์ ไม่ได้ ส่งผลเสียกับผู้เอาประกัน อีกเรื่ องถ้ าไปยุติการตังครรภ์
้
แบบไม่ปลอดภัย แล้ วตก
เลือดกลับมา ถือว่าเป็ นอุบตั ิเหตุที่ไปทําตัวเองมา ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเอง ฉะนันต้
้ อง
ทําการขับเคลื่อนกับสํานักงานประกันสังคมอันดับแรก มีการจัดประชุมในนามของเครื อข่ายฯ เชิญคนที่ร้ ู
ปั ญหาจริ งมาแลกเปลี่ยน กลุ่มยุติฯ จะทํ าจดหมายเชิญผู้ที่เกี่ยวข้ องและมาร่ วมให้ ข้อมูล กับสํานักงาน
ประกันสังคม มี กรณี ศึกษาที่ประกันสังคมยอมจ่าย เช่น โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็ นกรณี ศึกษาที่สํ าเร็ จ
ชี ้ให้ เห็นว่า ไม่ควรให้ คนไข้ ต้องต่อรองเป็ นรายๆ ไป แต่สํานักงานประกันสังคมต้ องออกเป็ นระเบียบให้
ชัดเจน
รศ.ดร.กฤตยา ขอเสริ มตรงนี ้ว่า ต้ องแก้ เชิงระบบ ใครมีกรณีแบบนี ้ ช่วยเขียนมา เพื่อที่จะสามารถ
เข้ าไปขับเคลื่อนให้ เห็นว่าเรื่ องจริ ง เสียงจริ งเป็ นอย่างไร แล้ วจะนําไปเขียนในตําราด้ วย
คุณ ทัศ นัย ทุก โรงพยาบาลมี ค นที ่ตัด สิ น ว่ า ได้ ห รื อ ไม่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ เป็ นเจ้ า หน้ า ที ร่ ะดับ ลู ก จ้ า ง
โรงพยาบาลจ้ างมาเพื่อให้ ทําการตรวจสอบสิทธิ์ ส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ได้ ตามระเบียบ เรื่ องการส่งต่อที่
พยายามจัดระบบ ขณะนี ้ผู้ส่งกับหน่วยบริ การมีระบบในการส่งต่อ 1)เป็ นการปรึกษาทางเลือกแบบตัวต่อ
ตัว 2)เป็ นข้ อมูลทางเลือกจากการรับโทรศัพท์หรื ออินเตอร์ เน็ต ถ้ าจะให้ เจอแบบตัวตัวต่อ ให้ ศนู ย์พึ่งได้ เป็ น
ตัวหลัก
ส่วนเรื่ องการยุติฯ ในอายุไม่เกิน 9 สัปดาห์ ยังไม่เปิ ดให้ บริ การในโรงพยาบาลนําร่องจะเริ่ มเดือน
มีนาคม 2555 ส่วน 12 สัปดาห์มีคลินิกของ PDA 4 สาขา สวท. 10 สาขา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ กับ
โรงพยาบาลตํารวจรับกรณีข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศและเป็ นคดีความเท่านัน้ แต่อายุครรภ์ มากกว่า 12

สัปดาห์เป็ นปั ญหา เพราะสถานบริ การส่วนใหญ่ไม่รับ ถ้ าเกิน 12 สัปดาห์ให้ ส่งโรงพยาบาลคลองตัน รับได้
ถึง 24 สัปดาห์ เป็ นเครื อข่ายที่ PDA หรื อโรงพยาบาลต่างๆ ส่ง ต่อ แต่ถ้าคนไข้ ไ ม่มี กําลัง จ่ าย ส่ง ที่
โรงพยาบาลรามาฯ รับถึง 22 สัปดาห์ คนไข้ ยากจน ถ้ ามีลกู มากและต้ องการทําหมันจะทําหมันให้ ฟรี ด้วย
กรณีที่มากกว่า 24 สัปดาห์ หลายท่านอาจสงสัยว่าทําไมไม่ท้องต่อ เพราะไม่ปลอดภัย ประเด็นคือทีมยุติฯ
ทํางานร่วมกันและมองว่า ถ้ าผู้รับบริ การโทรมาและบอกว่าอันตราย ไม่ปลอดภัย ให้ ตงครรภ์
ั้
ตอ่ ผู้รับบริ การ
ก็จะจบการสนทนาและไปหาวิธีเสี่ยงด้ วยตัวเอง เนื่องจากไม่ใช่คําตอบของเขา ทางทีมยุติฯ เป็ นห่วงว่า
ผู้หญิงจะไม่ปลอดภัย ฉะนันการประชุ
้
มครัง้ ที่ 2 ได้ เชิญผู้ส่งและผู้รับบริ การมาประชุมร่ วมกัน ตกลงกันว่า
ถ้ าพบกรณี ยากๆ ที่ต้องมี การติดตามอย่างต่อเนื่อง ให้ ส่งไปที่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ โรงพยาบาล
ปทุมธานี จะช่วยให้ คําปรึ กษาแบบตัวต่อตัว อีกส่วนที่สวท.สาขารังสิต มีอีกหน่วยงานหนึง่ ที่เพิ่งไปสร้ าง
เครื อข่า ย คือคลินิกสุขภาพวัยรุ่ นโรงพยาบาลรามาฯ ทําทุกเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับวัยรุ่น อ้ วน สิว ท้ องไม่พร้ อม
มีบริ การเฉพาะวันพุธกับวันศุกร์ เท่านัน้ ถ้ าพบกรณีอายุครรภ์สูงแล้ ว จะส่งเข้ าไปในระบบฝากท้ องได้ เลย
และเจ้ าหน้ าที่ได้ รับการเตรี ยมการแล้ ว มีข้อจํากัดคือ รับเฉพาะกรุงเทพฯ และปริ มณฑลเท่านัน้
คุณวรัญญา สวท. กล่าวเพิ่มเติมถึง การเปิ ดคลินิกเพื่อที่จะรองรับกรณีที่เกิดการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม
ภาคอีส านมี ที่ขอนแก่น อุบลฯ ภาคเหนื อที่เ ชียงราย เชี ยงใหม่ ภาคใต้ ที่หาดใหญ่ ภูเ ก็ต กรุ ง เทพฯ มี ท่ี
สํานักงานใหญ่บางเขน รังสิต ดินแดง และปิ่ นเกล้ า อายุครรภ์ต้องตํ่ากว่า 12 สัปดาห์ จะเคารพสิทธิของผู้ที่
ตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม มีการปรึกษาก่อนให้ บริ การ ส่วนราคาพิจารณาเป็ นกรณีไป ถ้ าส่งจากเครื อข่า ยฯ เพื่อจะ
ได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ ให้ แจ้ งเป็ นจดหมายน้ อยให้ ผ้ รู ับบริ การไป หรื อโทรศัพท์แจ้ งก่อน ดูแลเป็ นพิเศษ
เพราะรู้ ว่ามีปัญหา และผ่านการให้ คําปรึ กษาแล้ ว การบริ การมี 2 วิธี คือ MVA และ MA แต่จะพิจารณา
เป็ นรายๆ พบว่าบางรายไม่ปฏิบตั ิตามที่แนะนํา บางรายเข้ ามาเพื่อจะรับยาและนําไปขายต่อ ซึ่งทําให้ เป็ น
ห่วงมาก ขอสนับสนุนสิ่งที่คณ
ุ ทัศนัยพูดว่าเรื่ อง medical abortion ที่มีขายตามเวปไซต์ ราคาประมาณ
3,500 – 8,000 บาท แต่ให้ เหน็บอย่างเดียว เป็ นตัวยาตัวเดียวซึ่งจะไม่ประสบความสําเร็ จ ต้ องเป็ นตัวยา
สองตัว ต้ องใช้ ระยะเวลา มันไม่ใช่วนั เดียว ต้ องใช้ เวลา 3 วัน ต้ องกินยาก่อน รอ 48 ชัว่ โมง และให้ มาเหน็บ
หรื ออมยา จึงจะสมบูรณ์
อีกสิ่งหนึ่งฝากคุณณัฐยาด้ วยว่า ถ้ าอบรม option counseling คิดว่า counselor ทุกคนมีทกั ษะใน
การให้ การปรึ กษา แต่ความรู้ก็สําคัญ โดยเฉพาะเรื่ อง abortion ต้ องมีความรู้ เรื่ องวางแผนครอบครัวด้ วย
เรื่ องการคุมกําเนิด เรื่ องวิธีการ counselor ต้ องมีทงั ้ option counseling และต้ องให้ education ไปด้ วย
ไม่อย่างนันจะไม่
้
ได้ ผล มี follow up คนไข้ พบว่า 3 - 4 %ที่กลับมา follow up บางรายที่กลับมา เพราะไม่
ยอมคุมกําเนิด จึงมีมาตรการให้ post abortion counseling แล้ วให้ คมุ กําเนิด คือให้ ยาคุมไปด้ วย ระยะ
หลังได้ ผลว่าไม่คอ่ ยกลับมา
คุณพวงเพชร์ ขอเสนอเรื่ องการบูรณการคลินิก ในนามตัวแทนต่างจังหวัด จริ งๆ แล้ วคลินิกสุขภาพ
วัยรุ่นทํางานร่วมกัน เกือบ 80% ทัว่ ประเทศเป็ นโรงพยาบาลอําเภอหรื อโรงพยาบาลประจําจังหวัด ทํางาน
ร่วมกันระหว่าง OSCC กับคลินิกสุขภาพวัยรุ่ น เพราะฉะนันกลุ
้ ่มของกรมอนามัย ที่ไปประสานกับสสจ.
ควรเชื่อมกัน และทํ างานให้ บูรณการเป็ นเรื่ องเดียวกัน ที่จังหวัดขอนแก่น จะบูรณการร่ วมกันได้ ในเชิง

ป้องกัน แต่ภารกิจในเชิงบริ การคือภารกิจของแต่ละหน่วยจะไม่เหมือนกัน แต่มีเป้าหมายเป็ นจุดเดียวกันว่า
ต้ องการช่วยเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหา
รศ.ดร.กฤตยา เป็ นประเด็นที่มีความสําคัญ เรื่ องการบูรณการ โดยเฉพาะการทําให้ เป็ นระบบ
ว่าที่ พ.ต.ท.หญิงวาริ ณี โรงพยาบาลตํารวจ เพิ่งเริ่ มจัดระบบ มีประเด็นเพิ่มเติมว่า การยุติฯ อยู่
ภายใต้ มติของคณะกรรมการยุตฯิ มีนกั สังคมฯ สูตินารี แพทย์ แพทย์ทางด้ านชันสูติ แพทย์ด้านกุมารแพทย์
ฯลฯ ใช้ เวลาถึง 2 สัปดาห์ ก็พยายามที่จะปรับปรุงระบบตรงนี ้ ปั จจุบนั ขอให้ โทรศัพท์มาแจ้ งก่อนส่งทุกราย
คุณสุรัตนา ในเชิงระบบเรื่ องประกันสังคมและสํานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควรสร้ างความ
เข้ าใจในประเด็นนี ้ ต้ องให้ เกิดความเข้ าใจที่สงั คมสงเคราะห์ของทุกที่ด้วย จะได้ ไม่เข้ าใจเพียงแค่ไม่มีเงิน
ไม่มีสิทธิ์ ทําให้ เข้ าถึงระบบบริ การไม่ได้ สิ่งที่เกิดขึ ้นมักติดอยู่กับทัศนคติของบุคคล บางแห่งเป็ นเรื่ องของ
ผลประโยชน์ มากกว่ามนุษยธรรม แต่ถ้าก่อให้ เกิดเป็ นระบบที่ชัดเจน จะช่วยเรื่ องการลดช่องว่างในการ
เข้ าถึงบริการได้
คุณธิดารัตน์ ขอยกตัวอย่างเรื่ องการป้องกันการติดเชื ้อ เมื่อก่อนมี ARV เข้ ามาในระบบการป้องกัน
การถูกข่มขืน การตังครรภ์
้
โรงพยาบาลระยองไม่เคยดูวา่ มีข้อยกเว้ น ในเรื่ องการป้องกัน ยาตังครรภ์
้
แต่เกิด
เป็ นระเบียบวิธี ปฏิ บัติใ นโรงพยาบาลเป็ นที่ท ราบร่ วมกัน และถื อว่าเป็ นพืน้ ฐานของผู้ที่เข้ ามาในระบบ
OSCC แล้ ว UC จะให้ หมดทุกราย จะใช้ หลายวิธีการเพื่อทําให้ เกิดเป็ นระเบียบวิธีปฏิบตั ิในโรงพยาบาล
เช่น รวมกํ าลังขับเคลื่อนให้ เป็ นประเด็นใหญ่ ทําความเข้ าใจในที่ประชุมว่า ถ้ าเข้ าไปในระบบของสังคม
สงเคราะห์ต้องคุ้มครอง ส่วนเรื่ องการประชาสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ไปตกอยู่ที่ OSCC นักสังคมสงเคราะห์เข้ า
มามีบทบาทในการให้ บริ การค่อนข้ างมาก บางแห่งไม่ทราบเรื่ อง option counseling บางแห่งอาจจะทราบ
เพื ่อให้ ผ้ ูมารั บบริ การเข้ าถึ ง ซึ่งมองว่า ถ้ าผู้รับบริ การต้ องการเข้ ารั บบริ การปรึ กษาทางเลื อก อาจใช้
เครื อข่ายนักสังคมสงเคราะห์ที่เป็ นโรงพยาบาลทางเลือก ในการให้ บริ การที่ปลอดภัยสําหรับกลุ่มเป้าหมาย
แต่คงยังไม่มีการประชาสัมพันธ์แบบส่งเมล์ เพียงขอให้ นกั สังคมสงเคราะห์ท่ีอยูจ่ งั หวัดใกล้ เคียง เป็ นพี่เลี ้ยง
ให้ เพื่อส่งต่อในเชิงวิชาชีพมากกว่า
รศ.ดร.กฤตยา กล่าวว่าเน้ นการทํางานในกลุ่มเครื อข่ายเป็ นหลักก่อน ท่านทังหลายที
้
่ให้ ชื่อไว้ ถ้ า
อยากเป็ นสมาชิกช่วยยืนยันกับข้ างหลังอีกครัง้ การประชุมเครื อข่ายคราวหน้ าในระยะใกล้ ๆ ยังไม่สามารถ
มีคา่ เดินทางให้ กบั ผู้ซง่ึ มาจากต่างจังหวัด ถ้ าจะเข้ าร่วมต้ องเบิกต้ นสังกัด แต่ยินดีทําจดหมายเชิญให้
คุณณัฐยา อยากจะเสนอว่า ควรพบกันทุก 3 เดือน เพราะตอนนี ้มีกลุ่มย่อย 4 กลุม่ ทําให้ คอ่ นข้ าง
จะถี่เกินไป ในระหว่างนันกลุ
้ ม่ ย่อยจะได้ ลงลึกของตัวเอง
• นัดหมายการประชุมครั ง้ ต่ อไป
วันศุกร์ ท่ี 18 พฤษภาคม ครัง้ ต่อไป พบกันอีก 3 เดือนข้ างหน้ า สถานที่จะแจ้ งให้ ทราบอีกครัง้

รายนามสมาชิกเครื อข่ ายฯ ผู้เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 71 คน
หน่วยงานภาครัฐ
1. คุณบุญพลอย
ตุลาพันธ์
2. คุณพรพิมล
จันทร์ คณ
ุ าภาส
3. คุณเรื องรํ าไพ
พันธุ์เมธิศร์
4. คุณธิดารัตน์
สุวรรณ
5. คุณสุรัตนา
เตาะไธสง
6. คุณพัชรี วรรณ
เจนสาริ กรณ์
7. คุณอัญชลี
คติอนุรักษ์
8. คุณอัมพร
ศรี สาํ รวล
9. คุณนุชนารถ
เทพอุดมพร
10. คุณวรภัทร
แสงแก้ ว
11. คุณพรทิพย์
คนึงบุตร
12. คุณกฤษณา
ปั นมิต ร
13. คุณมณีทิพย์
วีระรัตนมณี
14. คุณสุพาพิชณ์
วาตะบุตร
15. คุณเอกกมล
สําลีรัตน์
16. คุณอโณทัย
ฉิมสุข
17. คุณวันเพ็ญ
พิมพ์หนู
18. คุณเอลาวัน
วรรณวงษ์
19. คุณดาวใจ
เทียนสี
20. ว่าที่ พ.ต.ท.หญิงวาริ ณี ขันธสิทธิ์
21. คุณธีร์
ภวังคนันท์
22. คุณสุพรรณ
ทองศรี
23. คุณอินฐิ รา
สายสิญจน์
24. คุณจิตรา
เย็นนะสา
25. คุณพีรพงษ์
ใจหาญ
26. คุณอภิรดี
สุสทุ ธิ
27. พ.ต.ท.คณธัช
มุสิกานนท์

หน่วยงานภาคเอกชน
28. คุณณัฐยา
29. คุณณัฐธยา
30. คุณกานต์รวี

บุญภักดี
เดชดี
ดาวเรื อง

สํานักบริ หารการสาธารณสุข
สํานักบริ หารการสาธารณสุข
สํานักบริ หารการสาธารณสุข
สํานักบริ หารการสาธารณสุข
สํานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย
สํานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
สํานักโรคเอดส์ฯ กรมควบคุมโรค
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลพระนครศรี อยุธยา
โรงพยาบาลบางจาก
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
บ้ านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
บ้ านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
บ้ านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรี สะเกษ
โรงพยาบาลบางบ่อ
โรงพยาบาลตํารวจ
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
สํานักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
สํานักป้องกันและแก้ ไขการค้ าหญิงและเด็ก
สํานักกิจการสตรี แลสถาบันครอบครัว
กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการค้ า
มนุษย์

มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง

31. คุณสุมาลี
32. คุณปั ทมาพร
33. คุณนํ ้าทิพย์
34. คุณสุสนิ ี
35. คุณจารุ ทรรศน์
36. คุณทัศนัย
37. คุณสุเพ็ญศรี
38. คุณกรวิณท์
39. คุณกรี ฑา
40. คุณสายวรุ ณ
41. คุณรัฐวุฒิชยั
42. คุณสมรธรรม
43. คุณปณิตดา
44. คุณวรัญญา
45. คุณกิรกมล

โตกทอง
พูนมีทรัพย์
เกตุสมั พันธ์
วรศรี โสทร
สิทธิสมบูรณ์
ขันตยาภรณ์
พึง่ โคกสูง
วรสุข
แก้ วประดิษฐ์
ฉัตราภรณ์
จันโท
สุขนิรันดร์
อันตะริ กานนท์
พิทกั ษ์ เทพสมบัติ
ฉายบัณดิษฐ์

มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
องค์การแพธ
มูลนิธิหญิงชายก้ าวไกล
สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ฯ บ้ านพักฉุกเฉิน
สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ฯ บ้ านพักฉุกเฉิน
สหทัยมูลนิธิ
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
มูลนิธิเพื่อนหญิง

หน่วยงานภาควิชาการ
46. รศ.ดร.กฤตยา
47. รศ.ดร.สุชาดา
48. ดร.วราภรณ์

อาชวนิจกุล
ทวีสิทธิ์
แช่มสนิท

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิชาการอิสระ

หน่วยงานที่เข้ าร่ วมใหม่
49. คุณนลินธยาน์
50. คุณวรนาถ
51. คุณอารี วรรณ
52. คุณวัชระ
53. คุณเกษศิณี
54. คุณเรณู
55. คุณพิชญา
56. คุณปานใจ
57. คุณไสว
58. คุณธนิตา
59. คุณดวงจันทร์
60. คุณสายวสันต์
61. คุณกุลธิดา
62. คุณธมนอร
63. คุณวันดี

มนตรี ธนสาร
อัชฌายกชาติ
จตุทอง
ประคองศรี
สําโรง
แสงสุวรรณ์
บํารุ งศิริ
ดุรงค์ฤทธิ์ชยั
ศรี บรุ ิ นทร์
หวานแช่ม
ทองคํา
สวยสมเรี ยม
คําบาล
ชุนพวงษ์
กาบคํา

ตัวแทนพ่อแม่เลี ้ยงเดี่ยว
ตัวแทนพ่อแม่เลี ้ยงเดี่ยว
ทนายความ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
โรงพยาบาลสุราษณ์ธานี
โรงพยาบาลมุกดาหาร
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลศรี สงั วาลย์
โรงพยาบาลศรี สงั วาลย์
โรงพยาบาลบึงกาฬ
โรงพยาบาลบึงกาฬ
พัฒนาสังคมกรุ งเทพมหานคร
โรงพยาบาลน่าน

64. คุณชลัช
65. คุณพนิดา
66. คุณเทียมจันทร์
67. คุณละมัย
68. คุณพวงเพชร์
69. คุณมะลิวลั ย์
70. คุณผกามาศ
71. คุณเยาวเรศ

กลิ่นอุบล
เมืองคํา
ทองพิมพ์
มีนรดา
นามวันทา
เถายา
เทพชวลี
คํามะนาด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น

