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ณ ห้องประชุมราชาวดี ชัน้ 4 โรงแรมทเีคพาเลซ 
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กาํหนดการประชุมหารือ 

“การขับเคล่ือนเพ่ือสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม ครัง้ท่ี 27” 
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ณ ห้องประชุมราชาวดี ชัน้ 4 โรงแรมทีเคพาเลซ 

09.30 – 10.00 น.   กลา่วต้อนรับและสรุปความเป็นมาของเครือข่ายฯ 

    โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกลุ 

    สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล  

 

10.00 – 10.30 น.  นําเสนองานวิจยั กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทาํความรุนแรงในครอบครัว 

    “ฐานความคดิ โอกาส และอุปสรรค” 

โดย ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท  

      นกัวิชาการอิสระ 

10.30 – 10.45 น.   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับประทานอาหารวา่งร่วมกนั 

 

10.45 – 11.00 น.  สรุปสาระสําคญัของการประชมุหารือ ครัง้ท่ี 26 

    โดย คณุณฐัยา  บญุภกัดี  

มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 

 

11.00 – 12.00 น. รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานโดยสมาชิก   

• สมาชิกใหมแ่นะนําตวั 

• ความก้าวหน้าของการดําเนินงานด้านตา่งๆ 

o ความร่วมมือกบักรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

o ความก้าวหน้าอ่ืน ๆ 

12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั  

 

13.00 – 15.00 น.  รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของสมาชิกเครือขา่ยฯ 

• ด้านการป้องกนัการท้องไมพ่ร้อม 

• ด้านการให้การปรึกษาทางเลอืก 

• ด้านการจดับริการบ้านพกัรอคลอด 

• ด้านการยติุการตัง้ครรภ์อย่างปลอดภยั 

 

***ดํา เ นินการประชุมตลอดวัน  โดย รศ .ดร .กฤตยา อาชวนิจกุล  สถาบัน วิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลยัมหิดล  



 

รายงานสรุปการประชุม 

“การขับเคล่ือนเพ่ือสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม ครัง้ท่ี 27” 

วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมราชาวดี ชัน้ 4 โรงแรมทีเคพาเลซ 

สาระของการประชุม ประกอบด้วย 

1.นําเสนองานวิจัย “กฎหมายคุ้มครองผู้ ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวฐานความคิด โอกาส และ

อปุสรรค” 

2.สรุปสาระสําคญัของการประชมุหารือ ครัง้ท่ี 26 

3.รายงานความก้าวหน้าและหารือ 

 

ผลของการประชุมหารือ 

รศ.ดร.กฤตยา กล่าวถึงการประชุมการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่

พร้อมครัง้ท่ี 27 มีการประชุมทุก 2 เดือน เครือข่ายฯ มีอายุเข้าปีที่ 6 จะสรุปความเป็นมาของเครือข่ายฯ 

เรียกสัน้ๆ วา่เครือขา่ย Choices โดยสว่นตวัเร่ิมทํางานเร่ืองนีเ้ม่ือ 20 ปีท่ีแล้ว ร่วมกบั อาจารย์นภาภรณ์ หะ

วานนท์ ตัง้แตย่งัไมเ่ป็นเครือขา่ย เป็นโครงการรณรงค์สิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์ โดย Pop Council หวัหน้าทีม

คือ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ ทํางานวิจยัเชิงคณุภาพเก่ียวกบัประสบการณ์ของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม คําว่า 

“ท้องไม่พร้อม” เกิดจากการสมัภาษณ์ผู้หญิงซึ่งมีท้องต้องการยุติการตัง้ท้อง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี

ท้องแล้วยุติการตัง้ครรภ์ได้อย่างปลอดภัย เรียกว่า “กลุ่มปลอดภัย” กลุ่มท่ีท้องและทําแท้งแต่เกิดอาการ

แทรกซ้อน เรียก “กลุม่แทรกซ้อน” กลุม่ท่ีท้องและกําลงัหาท่ีทําแท้ง แตห่าไมได้ เรียก “กลุม่ท้องอยู่” สดุท้าย

กลุม่ท่ีท้องและคลอด เรียก “กลุม่คลอด” กลุ่มละ 20 คน เก็บข้อมลู 2 จงัหวดั คือกรุงเทพฯ และนครสวรรค์ 

เหตท่ีุเลือกนครสวรรค์ เพราะสถิติของกระทรวงสาธารณสุขชีว้่า จํานวนผู้ ทําแท้งและมีอาการแทรกซ้อนมี

สถิตสิงูสดุ รองจากกรุงเทพฯ โดยสรุปวิจยันีนํ้ามาซึ่งคําว่า “ท้องไม่พร้อม” ไม่ว่าผู้หญิงโสด ท้องในวยัเรียน 

มีปัญหาเศรษฐกิจ ตกงาน ผู้หญิงพดูเหมือนกนัว่า“ท้องไม่พร้อม” งานวิจยัชุดที่สอง เป็นเชิงปริมาณ เก็บ

ข้อมลูระดบัชุมชน คือ นครสวรรค์กับขอนแก่น 2 – 3 หมู่บ้าน เก็บข้อมูลผู้หญิงทุกคนในชุมชน อายุ 15 – 

59 ปี ศกึษาประวตัิการตัง้ครรภ์ ประมาณ 1,000 ครรภ์ พบว่า คนท่ีไม่วางแผน จะยตุิการตัง้ครรภ์มากกว่า 

คนที่วางแผน 1% ท่ีทําแท้ง ทําให้เห็นว่าผู้หญิงที่วางแผนก็ยังมีคนทําแท้ง แต่คนไม่ได้วางแผน ทําแท้ง

สําเร็จ 16% โดยสรุป คนท่ีท้องไมพ่ร้อมและทําแท้ง สว่นใหญ่ไมใ่ชว่ยัรุ่น เป็นวยัทํางาน ประเทศไทยยงัไม่มี

งานวิจยัท่ีชีถึ้งสดัสว่นการทําแท้ง สว่นใหญ่เป็นงานวิจยัท่ีไมมี่ท่ีมาท่ีไป เชน่ ตวัเลขผู้หญิงไทยทําแท้งปีละ 3 

แสนคน ใช้ประมาณการ จงึไมมี่ตวัเลขแท้จริง  

สรุปบทเรียนการทํางานเร่ืองนี ้ถ้าจะทําให้เกิดทางเลือกของผู้หญิง ต้องทํางานกบัทกุภาคส่วน แม้

มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็อยู่ร่วมกันได้ จึงรวมตัวเป็นเครือข่ายมีช่ือว่า “เครือข่ายทางเลือก” ตัว

เครือข่ายฯ มีการขับเคลื่อนอย่างชัดเจนเม่ือ 6 ปีท่ีผ่านมา ทํางานอย่างเท่าเทียม มีสมาชิกมากกว่า 54 

องค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน สิ ่งท่ีทําได้ผล หนึ่ง)สามารถช่วยลดปัญหาของผู้หญิง มีการส่งต่อยุติการ

ตัง้ครรภ์ได้อยา่งปลอดภยั องค์กรท่ีชว่ยได้มาก คือ สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน และสมาคมวางแผน



ครอบครัวแหง่ประเทศไทยฯ นอกจากนีพ้บวา่ปัญหาท่ีให้บริการไมไ่ด้ แม้ท้องนัน้เข้าข่ายท่ีกฎหมายอนญุาต 

แพทย์ก็ลังเลใจที่จะให้บริการ เพราะไม่มีระบบรองรับ ฉะนัน้ในโรงพยาบาลควรมีการยอมรับภายใน

โรงพยาบาลก่อน สอง)สร้างวิธีการที่จะให้เกิดการสนบัสนุนทางเลือก คือมีระบบบริการปรึกษาทางเลือก 

เรียกว่า option counseling มีทนุสนบัสนนุให้สมาชิกเครือข่ายฯ เข้าฝึกอบรม พบว่าถ้าไปอบรมคนเดียวก็

เป็นเร่ืองยากที่จะทํางานต่อ ต้องเชิญเป็นทีม เพ่ือร่วมสร้างระบบในท่ีทํางาน จึงเป็นที่มาของโครงการ

โรงพยาบาลนําร่อง 5 จงัหวดั สาม)ผลกัดนัให้การปรึกษาทางเลือกเข้าไปอยู่ในระบบ เป็นความพยายาม 

แตย่งัไมป่ระสบความสําเร็จ  

การท่ีผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสขุระดบัท่ีมีอํานาจตดัสินใจเชิงนโยบายสญัญาว่า จะทําให้เกิด

เป็นระบบ ขณะเดียวกนันายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ไปประชมุท่ีประเทศเจนีวา ประเด็นการเข้าถึงการทํา

แท้งท่ีปลอดภยั เป็นประเดน็ท่ีประเทศเจนีวาให้การชมเชยมาก ซึ่งหวงัว่าประเทศไทยจะพยายามทําให้เกิด

การเข้าถึงบริการได้ และนําผลจากการประชุมนานาชาติ กับผลการประชุมเมื่อวานนี ้ไปหารือกับท่าน

ปลดักระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือสร้างระเบียบวิธีการปฏิบตัิให้เกิดในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข 

เพราะหลายโรงพยาบาลไม่ให้บริการ ซึ่งถือเป็นความรุนแรง เพราะถ้าถกูรถชนขาหกัก็ต้องให้บริการ เป็น

ความเดือดร้อนของผู้ ป่วย นอกจากนีไ้ด้ทํางานร่วมกบัทีมของศาสตราจารย์เกียตริคณุนายแพทย์กําแหง  

จาตรุจินดา กบัคณุนงลกัษณ์ บญุไทย เพื่ออบรมเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล มีหมอ พยาบาล ทํามา 10 กว่า

ปี แต่พบว่ายังมีปัญหาเท่าเดิม จึงคิดว่าต้องแก้ไขเชิงระบบ ถ้ามีระเบียบวิธีการปฏิบัติออกมา หวังว่า

โรงพยาบาลของรัฐจะยุติการตัง้ครรภ์ให้กับผู้ หญิงที่เข้าข่ายตามกฎหมายได้ ส่วนคนที่ไม่เข้าข่ายตาม

กฎหมายก็ส่งตอ่ เพราะมีเครือขา่ยฯ ท่ีให้บริการ เช่น  women on web ซึ่งใช้ยาเป็นทางเลือกท่ีจะยตุิการ

ตัง้ครรภ์ สดุท้ายวิธีการทํางานของเครือข่ายฯ มีมลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิงกบัองค์การแพธ 

ผลดักนัประสานงาน เพ่ือให้เกิดการประชมุ ทกุคนมีความสําคญัเทา่เทียมกนั องค์กรในเครือขา่ยฯ สามารถ

พูดถึงงานเครือข่ายฯ ได้ คือ หนึ่ ง)ท่านเป็นโฆษกของตวัเอง เล่างานของท่าน สอง)ท่านเป็นโฆษกของ

เครือข่ายฯ เล่าข้อตกลงของเครือข่ายฯ ได้ เพราะเมื่อเกิดกรณี 2,002 ซาก ตอนนัน้สื่อมีความต้องการข่าว

มาก ทกุคนออกพดูในนามเครือข่ายฯ ฉะนัน้ทกุคนสามารถจะเป็นโฆษกของเครือข่ายฯ ได้ การประชมุทุก

ครัง้จะสรุปการประชมุ และนําผลการประชมุขึน้เวปไซต์ สามารถดาวด์โหลดได้  

ในปี พ.ศ.2551 มีสมชัชาสขุภาพเกิดขึน้ปีแรก เครือขา่ยฯ สามารถผลกัดนัมตใิห้มีประเด็นเร่ืองเพศ 

สขุภาวะทางเพศ ซึ่งรวม 3 ประเด็น คือ ความรุนแรงทางเพศ ท้องไม่พร้อม และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ 

หนงัสือท่ีแจกเร่ือง “ถึงเวลาต้องเข้าใจฯ” ผลกัดนัให้เข้าไปอยู่ในการประชมุสมชัชาสขุภาพแห่งชาติครัง้ท่ี 1 

มีมติให้องค์กรของรัฐรับมติไปปฏิบตัิ นําเข้าคณะรัฐมนตรี ให้รับรองมติ ส่งไปให้หน่วยงานต่างๆ ทํางาน

ต่อเน่ือง เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ในกรมคุ้มครองสิทธิฯ มีเงินเยียวยา ส่งมตินีใ้ห้

องค์กรปกครองท้องถ่ิน แตก่ารปฏิบตัิจริงมีน้อย ในปี 2553 สามารถผลกัดนัเร่ือง “แม่วยัรุ่น” เช่ือมกบัเร่ือง

ท้องไม่พร้อม ซึ่งกลายเป็นเร่ืองแม่วัยรุ่น สถิติสูงระดับเอเชีย จึงเป็นวาระแห่งชาติ มีนโยบายและ

ยทุธศาสตร์ขึน้มามากมาย  

คุณทัศนัย ขอเพิ่มเติมว่า หนังสือเครือข่ายฯ หลายเร่ืองที่เป็นองค์ความรู้เร่ืองท้องไม่พร้อมถูก

รวบรวมไว้ มีชื่อสมาชิกที่ให้บริการครบวงจร มีที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อได้ เครือข่ายฯ บางส่วนไม่ลง เช่น 



โรงพยาบาลรามาฯ แตมี่การส่งตอ่ เร่ืองสมชัชาสขุภาพ มติปี 2551และ 2553 ก็มีในเล่มนี ้มีข้อมลูเวปไซต์

ที่น่าสนใจ เร่ืองยุติการตัง้ครรภ์ ใช้คําว่าท้องไม่พร้อม 101, ท้องไม่พร้อม 102 เป็น 2 ชุดท่ีคนทํางาน

เครือขา่ยฯ ต้องเข้าใจ ต้องเรียนรู้ เช่น ผู้หญิงท้องตอ่ มีเกณฑ์การดแูลอย่างไร มีแผนว่าจะนําหนงัสือเล่มนี ้

ลง e-book ในเวปไซต์เครือขา่ยฯ 

รศ.ดร.กฤตยา กล่าวว่า จะเห็นได้ว่ารายชื่อเครือข่ายฯ จะมีน้อยกว่าตวัเครือข่ายฯ จริงๆ เพราะว่า

โรงพยาบาลท่ีเป็นของรัฐบางแห่งท่ีเป็นเครือข่ายฯ ส่งตอ่ ขอสงวนนามเอาไว้ก่อน ส่วน PDA และ สวท.ก็มี

กฎเกณฑ์ กตกิาวา่ต้องไมเ่กิน 12 สปัดาห์ แล้วถ้าเกินก็มีท่ีสง่ตอ่ให้ 

คณุณฐัยา เสนอประเดน็วา่ การยตุฯิ โดยเร็ว เป็นเร่ืองหนึ่งท่ีต้องหารือกนั เพราะว่า 5 โรงพยาบาล

ท่ีให้บริการยตุฯิ หลายท่ีเร่ิมเป็นท่ีรู้จกั พบวา่มีผู้ รับบริการมากขึน้ ส่วนผู้ ท่ีทํางานบ้านพกั ท่ีดแูลเร่ืองท้องตอ่

มีผู้ รับบริการจํานวนมากเช่นกัน คือเมื่อก่อนให้คําปรึกษาแบบครบวงจร บอกทางเลือก ลองทําความ

ต้องการ แม้วา่บางคนต้องการจะยตุฯิ เม่ือรู้วา่มีทางเลือก มีเจ้าหน้าท่ีพร้อมทํางานกบัครอบครัว ไมใ่ช่แคใ่ห้

คําปรึกษาแล้วปล่อยให้ไปแก้ปัญหาเอง มีแนวโน้มจะตดัสินใจท้องตอ่มากขึน้ แตล่่าสดุแม้จะให้คําปรึกษา

แบบมีทางเลือก แตเ่กิน 50% ต้องการยตุฯิ  

รศ.ดร.กฤตยา เสริมว่า ประเด็นที่ต้องการท้องต่อพยายามจะสร้างระบบ เช่น องค์กร สคส.ก็ไป

ทํางานกบั พม. เพ่ือสร้างระบบบ้านพกัของรัฐบาล เพราะบ้านพกัขององค์กรเอกชน พอถึงจดุหนึง่ก็รับไมไ่ด้  

คุณสมรธรรม กล่าวว่า พบแหล่งพักพิงใหม่ เป็นทางเลือกที่อยู่จนคลอดได้ คือ โรงเรียนหนอง

ชุมแสง จังหวัดเพชรบุรี รับเด็กที่มีปัญหาทุกรูปแบบ ตัง้แต่ ม.1 – ม.6 แต่กําลังมองว่า เด็กกลุ่มนีจ้ะไม่

ยอมรับว่าตวัเองเป็นแม่ ให้ยายเป็นแมแ่ทน เม่ือเช่ือมกับโรงเรียนแกนนํา ตอนนีพ้บว่า เด็กท่ีถูกข่มขืนแจ้ง

ความได้ ถ้าตดัสินใจยตุฯิ ไมต้่องดําเนินคดี ถ้าท้องตอ่จะเรียกผู้ชายมาเจรจา เรียกเงินประมาณ 2 แสน ซึ่ง

ไม่ได้มองอนาคตว่าเด็กจะอยู่กนัได้หรือไม่ ตอนนีฝ่้ายคลินิกของ PDA เปิดใจยอมพูดกับคนไข้ โดยให้

ทางเลือกในการตัง้ครรภ์ตอ่ 

รศ.ดร.กฤตยา เครือข่ายฯ พยายามจะสร้างให้เกิดการสนบัสนนุทางเลือกได้จริง มีการดําเนินชีวิต

ต่อ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทุกครัง้ในการจัดประชุม มีการแนะนําสมาชิกใหม่ นําเสนองานขององค์กรท่ีไป

ประชุมในพืน้ท่ีตา่งๆ และมีการเดินสายประชมุในพืน้ที่การทํางานขององค์กรสมาชิก ครัง้แรกท่ีมาประชุม

ในโรงแรม และวนันีไ้ด้เชิญ ดร.วราภรณ์ แชม่สนิท เป็นหวัหน้าโครงการกฎหมายคุ้มครองผู้ถกูกระทํารุนแรง

ในครอบครัว มาแลกเปล่ียนงานท่ีอาจารย์ได้ทํามา 

1.นําเสนองานวิจัย “กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทาํความรุนแรงในครอบครัวฐานความคิด โอกาส 

และอุปสรรค” 

ดร.วราภรณ์ กล่าวว่า เป็นครัง้แรกท่ีมาร่วมประชุมของเครือข่ายฯ ได้ยินชื่อเครือข่ายฯ มานาน แต่

ไมเ่คยเข้าร่วม รู้สกึดีใจ รู้สกึวา่นา่อบอุน่กบัการทํางานเครือขา่ยฯ ในลกัษณะนี ้ขอเกร่ินถึงงานท่ีจะนําเสนอ

เร่ืองตวักฎหมาย ประเด็นผู้หญิงในท่ีนีค้งมีผู้ เชีย่วชาญมากกว่า ถ้ามีอะไรท่ีไม่ครบถ้วนในด้านกฎหมายก็

ช่วยกันเพิ่มเติม ส่วนผู้ ที่เป็นพนกังานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว 

อาจชว่ยกนัแบง่ปันวา่ ในการปฏิบตังิานจริงตาม พรบ.นีเ้ป็นอยา่งไร  



กฎหมายท่ีไปเก่ียวเน่ืองกบัความรุนแรงในครอบครัวท่ีใช้ได้มีหลายฉบบั รวมทัง้ประมวลกฎหมาย

อาญาด้วย แต่วันนีจ้ะเสนอเฉพาะกรอบของ พรบ.ปี 2550 คือ พรบ.ผู้ ถูกกระทําด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว ท่ีมาของกฎหมายมาจากหลายส่วน ส่วนหนึ่งท่ีเห็นได้ชดัเจน มีอิทธิพลมาจากรัฐบาลไทยไปลง

นาม เป็นภาคีของอนุสญัญาว่าด้วยการเลือกปฏิบตัิต่อสตรีทุกรูปแบบของสหประชาชาติ รัฐบาลต้องส่ง

รายงานทุกๆ 4 ปี ทิศทางการทํางานของกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยเร่ืองการขจดัการเลือกปฏิบตัิต่อ

สตรี คือ จะถามประเทศนัน้ๆว่า มีกฎหมายเฉพาะเร่ืองหรือไม่ เช่น กฎหมายเร่ืองยตุิความรุนแรงตอ่ผู้หญิง 

กฎหมายเร่ืองความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้ฝ่ายรัฐภาคนิติบญัญัติหนัมาสนใจ 

ที่ต้องมีกฎหมายเฉพาะ เดิมสหประชาชาติจะพูดในกรอบความรุนแรงของผู้หญิง และคุ้มครองสิทธิของ

ผู้หญิง แตน่่าสนใจว่า พอมาเมืองไทยกรอบกลายเป็นเร่ืองแคบลง เป็นเพียงเร่ืองความรุนแรงในครอบครัว 

แล้วเร่ืองเจตนารมณ์ของกฎหมาย ก็ตา่งไปจากกรอบดัง้เดมิในระดบันานาชาต ิท่ีเน้นเร่ืองคุ้มครองสิทธิของ

ผู้หญิง ซึง่เป็นผู้ ถูกกระทํา อีกส่วนหนึ่งเร่ืองการผลักดนัของกลุ่มผู้หญิง ภาคประชาสังคม กลุ่ม NGOs 

ผู้หญิงในประเทศไทยผลกัดนักนัมานาน  

เนือ้หาของ พรบ.คือ กฎหมายมาตรฐานระหว่างประเทศ มีความพยายามออกมาตรฐานเก่ียวกับ 

กฎหมายเร่ืองความรุนแรงต่อผู้หญิงประเด็นความรุนแรงในครอบครัว ควรมีมาตรฐาน มีมาตรการที่จะ

เป็นไปเพื่อการคุ้มครองสิทธิ กําหนดกรอบความรุนแรงในครอบครัวไว้ 3 ด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ และทาง

เพศ แต่กฎหมายไทยระบเุร่ืองอนัตรายตอ่ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพ โดยไม่ระบเุร่ืองเพศ คําอธิบายของ

นกักฎหมายบอกว่า เพราะมีประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการข่มขืน การทําร้ายทางเพศ โทษท่ีหนกักว่า

และไม่จําเป็นต้องใส่ไว้ในกฎหมายนี ้คนท่ีทํางาน มิติความรุนแรงในครอบครัวกับนกักฎหมายส่วนใหญ่

บอกว่าเป็นประเด็นที่ยงัขาดความชดัเจนของการนิยามความหมาย เพราะกฎหมายมีลักษณะการเขียน

แบบอมความ เป็นวิธีการของกฎหมายไทย ส่วนเร่ืองจิตใจบอกว่าเป็นประเด็นท่ียากในการชีช้ดั ว่า “แค่

ไหน” ท่ีจะเป็นอนัตรายตอ่จติใจ และชีช้ดัอยา่งไรวา่เป็นผลมาจากความรุนแรงในครอบครัว หรือแม้แตเ่ร่ือง

สขุภาพ เชน่ สามีสบูบหุร่ีในบ้าน ภรรยาหรือลกูรับควนับหุร่ี จะถือว่าเป็นอนัตรายตอ่คนในบ้านหรือไม่ เป็น

ประเดน็ท่ีนกักฎหมายยอมรับว่ามีความคลมุเครือ ส่วนข้อท้าทายคือ การตีความขึน้อยูก่บัคู ่ผู้ปฏิบตัิแตล่ะ

ฝ่ายก็จะตีความไมเ่หมือนกนั ตวัท่ีจะก่อให้เกิดอนัตรายก็คลมุเครือ การบงัคบั หรือใช้อํานาจครอบงํา คงไม่

ลงรายละเอียด พอให้เห็นเป็นตวัอย่างว่า ตวักฎหมาย โดยตวัเองมีความท้าทาย แตก็่มีโอกาสบางอย่างใน

ตวักฎหมาย เช่น นิยามบคุคลในครอบครัว ค่อนข้างจะครอบคลมุ ถือเป็นข้อดีของกฎหมาย ว่าครอบคลุม 

รวมถึงผู้ ท่ีเคยอยู่กินกันฉันสามีภรรยา ไม่จําเป็นว่าตอนนีจ้ะเป็นสามีภรรยากัน ทัง้จดทะเบียนและไม่จด

ทะเบียน ข้อท้าทายคือ ถ้าเป็นคูท่ี่เป็นเพศเดียวกนั จะได้รับการคุ้มครองหรือไม่ หรือคูล่กัษณะความรุนแรง

ท่ีคบกนัเป็นแฟนยงัไม่เป็นครอบครัว จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ หรือคนท่ีทํางานรับใช้ในบ้าน เข้าข่าย

ประโยคท่ีว่า “เป็นบุคคลใดๆ ท่ีต้องพึ่งพาอาศยัอยู่ในครัวเรือน” เพราะบางประเทศกฎหมายลกัษณะนีจ้ะ

ครอบคลมุคนทํางานรับใช้ในบ้านด้วย  

เร่ืองการแจ้งเหต ุยกมาบางประเดน็ท่ีนา่สนใจ การแจ้งเหตมุาตรา 5 หรือผู้ถกูกระทํา ท่ีน่าสนใจคือ

ผู้พบเห็นหรือทราบการกระทํา ถือว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องแจ้งความ แต่กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ว่า 

ถ้าไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ี มีบทลงโทษหรือไม่ แตอี่กด้านแสดงให้เห็นพฒันาการในทางความคิดท่ีแสดงออก



ผ่านกฎหมายของไทย ประเด็นเร่ืองความรุนแรงตอ่ผู้หญิง เหตกุารณ์ความรุนแรงตอ่ผู้หญิง อย่างน้อยตวั

กฎหมายก็รับรองว่าเป็นเร่ืองของคนในสงัคมต้องให้ความสําคญั ไม่ใช่เร่ืองส่วนตวั เป็นความผิดต้องแจ้ง

เจ้าหน้าท่ี เป็นความก้าวหน้าท่ีปรากฏอยูใ่นกฎหมายนี ้แม้ในชีวิตจริงอาจจะยงัไมเ่กิดมาก อีกสว่นหนึ่งเป็น

กฎหมายท่ีไมมี่เฉพาะบทลงโทษทางอาญาแก่ผู้กระทําผดิ แตมี่มาตรการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทกุข์แก่

ผู้ ถูกกระทํา เป็นโอกาสและความก้าวหน้าอีกด้านหนึ่ง คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.มีอํานาจที่จะ

จดัการให้ความช่วยเหลือเบือ้งต้น เมื่อเข้าสู่กระบวนการร้องทุกข์ สามารถร้องทกุข์แทนผู้ เสียหายได้ หรือ

พนกังานเจ้าหน้าท่ีและศาล สามารถออกคําสัง่กําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ให้กบัผู้ถกูกระทํา

ได้ รวมทัง้การตรวจรักษา ให้ผู้กระทําผิดจ่ายเงินช่วยเหลือ ห้ามเข้าใกล้ผู้ถกูระทํา ห้ามเข้าเคหะสถานของ

ผู้ถกูกระทํา เป็นต้น สว่นเนือ้หากฎหมาย การลงโทษ มาตรา 4 ตามพรบ.ความรุนแรงในครอบครัว บอกว่า

ความผดินีจํ้าคกุไมเ่กิน 6 เดือน ปรับไมเ่กิน 6 พนับาท และเป็นความผดิท่ียอมความได้  

อีกประเด็นท่ีเป็นข้อท้าทายคือ มีเสียงจากคนทํางานด้านผู้หญิงบอกว่า โทษตาม พรบ.ท่ีออกใหม่

ค่อนข้างเบา ถ้าเป็นความผิดตามมาตรา 295 เดิมมีโทษ 2 ปี ยอมความได้ ซึ่งเป็นข้อกังวลว่า ความผิด

ลกัษณะเดียวกบักฎหมายอาญา แตก่ฎหมายใหม่เป็นเร่ืองเฉพาะกลบัระบุโทษไว้ตํ่ากว่า เร่ืองการลงโทษ 

ลกัษณะเดน่ของกฎหมายอาญาทัว่ไป คือมาตรา 12 ศาลให้กําหนดการฟืน้ฟูบําบดั ควบคมุความประพฤติ

ของผู้กระทําฯ ให้ชดใช้เงิน ให้ทํางานบริการสาธารณะ และอ่ืนๆ หรือทําทณัฑ์บน แทนการลงโทษผู้กระทํา

ความผิด โดยผ่านกระบวนการบางอย่าง ศาลจะพิจารณาว่าไม่ต้องลงโทษทางอาญา ไม่ต้องปรับ ไม่ต้อง

จําคุก แต่ให้ทํางาน เช่น บริการสาธารณะแทนการลงโทษ ประเด็นเร่ืองมาตรฐานกฎหมาย ในระดับ

นานาชาติมีความห่วงใย ต้องระวังเพราะบางทีไปเน้นเร่ืองการประนีประนอม/ไกล่เกลี่ย เช่น ศาลสัง่ให้

บําบดัฟืน้ฟผูู้กระทํา แตนํ่ามาใช้แทนการลงโทษ ซึง่นา่จะใช้จํากดัเฉพาะกรณี ในระดบัท่ีไม่รุนแรงมาก และ

เป็นการกระทําผิดครัง้แรก  

ประเด็นเร่ืองเจตนารมณ์ของกฎหมาย มาตรา 15 ไม่ได้เขียนโดยตรงว่าเป็นเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย เป็นตวัสะท้อนว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายออกมาเพื่ออะไร มาตรา 15 มีรายละเอียดว่า 1)การ

พจิารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวดําเนินไปนานเพียงใด ศาลเปรียบเทียบให้คูค่วามยอมความกนั โดย

มุง่ความสงบสขุและอยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็นสําคญั คํานึงถึงการคุ้มครองสิทธ์ิของผู้ถกูกระทํา มีข้อน่า

สงัเกตคือคําวา่ “สิทธ์ิ” เป็นสิ่งเดียวท่ีปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบบันี ้ส่วนเร่ืองการให้ความช่วยเหลือ/บรรเทา

ทกุข์ ไม่ใช้คําว่าสิทธ์ิโดยตรง แตเ่ ป็นการคุ้มครองสิทธ์ิผู้ถูกกระทํา เน้นการไกล่เกลี่ย เปรียบเทียบให้ยอม

ความ  2)คํานึงถึงการสงวนและคุ้มครองสถานภาพการสมรส ท่ีสมคัรใจเข้ามาอยู่กินกนัฉันท์สามีภรรยา 

แตย่งัไมร่วมคนท่ีรักเพศเดียวกนัท่ีอยูเ่ป็นคู ่ 

อีกส่วนหนึ่งท่ีปรากฏเจตนารมณ์ของกฎหมาย อยู่ในหมายเหตทุ้าย พรบ. ซึ่งบอกเหตผุลของการ

ออกกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กระทําความผิดได้รับโอกาสกลบัตวั รวมทัง้รักษาความสมัพนัธ์ที่ดีใน

ครอบครัวไว้ จะเห็นว่าเจตนารมณ์ของกฎหมาย อาจพลิกผนัไปจากเร่ืองการคุ้มครองสิทธิของผู้ถกูกระทํา 

เป็นเร่ืองการรักษาสถาบนัครอบครัวไว้ องค์กรผู้หญิงจะพูดเร่ืองนี ้แต่นักกฎหมายส่วนใหญ่ยงัไม่เห็นว่า 

กฎหมายมีเจตนารมณ์รักษาครอบครัวจะเป็นปัญหา เพราะคิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องการอยู่เป็นครอบครัว 

และทําถกูต้องแล้ว ตรงนีเ้ป็นเร่ืองของฐานคดิท่ีแตกตา่งกนั 



ในแง่ข้อท้าทาย นอกจากตวับทหรือตวัเนือ้หาของ พรบ. ตามท่ียกตวัอย่างว่าด้วยขอบเขตอํานาจ

ศาล ที่ว่าจะไปขึน้ศาลไหน ..มีข้อท้าทายในเร่ืองนิยามที่ขาดความชัดเจน เปิดโอกาสให้มีการตีความที่

แตกตา่ง จะขดัแย้งกนัเร่ืองบทลงโทษ ท่ียงัลกัลัน่อยู่กบัการกระทําความผิดในลกัษณะเดียวกนั แตเ่ป็นการ

ทําความผิดตามกฎหมายอาญา รวมทัง้การยอมความได้หรือยอมไม่ได้ ถ้าเป็นความผิดตามกฎหมาย

อาญายอมความไม่ได้ แตพ่อเป็นความผิดลกัษณะเดียวกัน ฟ้องตามกฎหมายนี ้ยอมความได้ ข้อท้าทาย

อีกอย่างคือเร่ืองกลไกการปฏิบตัิ กฎหมายออกแบบไว้คอ่นข้างจะดี มีกลไกให้ความช่วยเหลือเบือ้งต้น มี

มาตรการบรรเทาทุกข์ มีมาตรการฟื้นฟู/บําบัดผู้ กระทํา แต่ในความเป็นจริงกลไกของภาครัฐและ

ภาคเอกชน ภาคของประชาสังคมมีกลไก มีหน่วยงานที่ให้บริการพร้อมหรือไม่ การทํางานในลักษณะ

ประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน ซึง่ในระดับชาติได้มีการเคลื่อนแล้ว แต่ในระดับพืน้ที่ ระบบการ

ประสานงานอาจมีปัญหาติดขดั อีกส่วนหนึ่งเร่ืองฐานคิดของสังคม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรับผิดชอบ 

หรือวิธีคดิของสงัคมยงัไมมี่สํานกึในทางกฎหมาย การยอมรับว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นอาชญากรรม 

เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ดไูด้จาก คติ คําพงัเพยต่างๆ ความเชื่อ การสัง่สอน อีกส่วนหนึ่งกฎหมาย รวมทัง้ผู้

ปฏิบตัิขาดความอ่อนไหวและความละเอียดอ่อนต่อเร่ืองความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างเพศ ซึง่ไม่เท่า

เทียมกัน ถ้าดตูวักฎหมายจะเห็นว่า มีความเป็นกลางทางเพศ คือคุ้มครองทุกเพศที่ประสบปัญหาความ

รุนแรงในครอบครัว แตถ้่าดขู้อเสนอของระดบันานาชาติ ประเทศที่มีกฎหมายในลกัษณะนีพ้ดูว่า ปัญหา

ความรุนแรงในครอบครัว ไม่ได้เป็นปัญหาท่ีเป็นกลางทางเพศ การออกกฎหมายท่ีแก้ปัญหาได้จริง ต้องไม่

เป็นกลางทางเพศ เช่น รู้ว่าผู้ถูกกระทําส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เป็นความสมัพนัธ์หญิงชายที่ไม่เท่าเทียมมา

จากวฒันธรรม กฎหมายจะได้ผลต้องแก้วฒันธรรม  

สุดท้ายเร่ืองโอกาสในการใช้ พรบ.ให้มีประสิทธิภาพ ในตัวเนือ้หา พรบ.มีความก้าวหน้าใน

บางส่วน เมื่อเทียบกับกฎหมายอาญา หรือกฎหมายที่มีก่อนหน้านี ้การมีตวักฎหมายคิดได้หลายทางว่า

กฎหมายนําความเหน็ของสงัคม หรือสงัคมเป็นตวันําให้เกิดกฎหมาย การท่ีมีกฎหมายเฉพาะก็แสดงให้เห็น

วา่ รัฐฝ่ายนติบิญัญตัเิห็นความสําคญัของประเดน็นี ้สว่นกลไกการปฏิบตัิมีข้อท้าทายเร่ืองการประสานงาน 

เร่ืองการมีกลไกท่ีพร้อม มีความพยายามท่ีจะทําภายใต้การสนบัสนนุของ UNWOMEN โดยพยายามท่ีจะ

เชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตาม พรบ.นี ้มาหาแนวทางการปฏิบตัิร่วมกนั หาข้อบกพร่อง แล้ว

สร้างเป็นข้อตกลงร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน ระยะยาว พรบ.นีย้งัมีข้ออ่อนหรือช่องว่างอยู่หลายส่วน ฉะนัน้

มีความจําเป็นที่ต้องแก้ไข แต่ในประเทศไทยการแก้ไขปัญหาที่มีการบงัคบัใช้แล้วใช้ระยะเวลายาวนาน 

และมีหลายขัน้ตอนมาก  

รศ.ดร.กฤตยา การนําเสนอทําให้เห็นว่า ตวัพรบ.ให้ทัง้โอกาส และมีอปุสรรคตรงไหน แล้วฐานคิด 

คืออะไร การทํางานเก่ียวกบัเร่ืองความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงตอ่ผู้หญิง ตอ่

เดก็ เร่ืองท้องไม่พร้อม ต้องเป็นการทํางานในระดบัสหสาขา สหวิชาชีพ ต้องมีนกักฎหมายเข้ามาเก่ียวข้อง 

ไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษา อยัการ ทนาย ตํารวจ รวมทัง้ผู้ ให้บริการ ผู้ เยียวยา ผู้ เก็บหลกัฐาน เช่น ศนูย์พึ่งได้ 

เป็นสว่นท่ีสําคญัท่ีทําให้ตวัการใช้กฎหมายสามารถเดนิก้าวหน้าหรือเดนิถอยหลงั  



คุณณัฐยา กล่าวว่าในระดับนโยบายมีการหากันเร่ืองช่องโหว่ของการบังคับใช้ พรบ.นี  ้ส่วน

เจ้าหน้าที่ในระดบัปฏิบตัิต้องเผชิญกบัความไม่ชดัเจน ความไม่ลงตวัของการบงัคบัใช้ อยากฟังว่า “พืน้ท่ี

มองเร่ืองนีอ้ยา่งไร” มีวิธีการแก้ปัญหาอยา่งไร  

คุณบุญพลอย ได้มีโอกาสอยู่ในคณะทํางานการร่างแนวทางปฏิบัติ ทําให้ทราบว่ายังมีปัญหา 

ตัง้แต่เร่ิมต้น เช่น มาตรา 5 เร่ืองการแจ้งเหตุ การรายงานการแจ้งเหตุ เดิมให้เจ้าหน้าที่โทรรายงานไปที่

พนักงานเจ้าหน้าที่ของบ้านพักเด็กและครอบครัว ถ้านอกเวลาราชการติดต่อที่ศูนย์ประชาบดี ประสาน

พนกังานเจ้าหน้าท่ีลงระงบัเหต ุแตใ่นความเป็นจริงทําไม่ได้ พอคยุกบันกักฎหมาย ท่านผู้พิพากษาบอกว่า

ให้ข้อมูลไม่ได้ เพราะขัดกับพรบ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 7 ท่ีจะให้ข้อมูลคนไข้ไม่ได้ ยกเว้น 1)คนไข้

ยินยอม 2)กฎหมายบัญญัติให้ต้องรายงาน เช่น พรบ.คุ้มครองเด็ก ต้องรายงาน ก็เป็นข้อถกเถียงว่า 

ขอบเขตการรายงานหรือการแจ้งเหตแุคไ่หนถึงจะเหมาะสม ต้องหารูปแบบหรือแบบฟอร์มในการรายงาน 

ปัจจบุนั OSCC คงให้รายละเอียดมากกว่านีไ้ม่ได้ พนกังานเจ้าหน้าท่ีต้องลงทํางานพร้อมกนั ไปประเมิน

สถานการณ์ และค้นหารายละเอียด ส่วนการรายงานต้องดขูอบเขตการรายงาน โดยเฉพาะรายงานท่ีเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร เป็นแบบฟอร์มตามมาตรา 29 ของ พรบ.คุ้มครองเด็ก ยงัมีปัญหาอีกว่า บ้านพกัเด็กและ

ครอบครัวมีเจ้าหน้าที่น้อย ต้องทําหลายเร่ือง เร่ืองการทํางานนอกเวลาควรเป็นหน้าที่ของใคร จะมีการ

จดัระบบอย่างไร ซึ่งควรเป็นความรับผิดชอบของศนูย์ปฏิบตัิการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว แต่กลบัมีเจ้าหน้าที่เป็นลูกจ้าง ทํางาน 8 โมงเช้า -  4 โมงเย็นเท่านัน้ มีอยู่ทุกจงัหวัด ตัง้อยู่ที ่

พมจ. ทําให้สบัสนว่าทิศทางในการทํางานจะเป็นอย่างไร ส่วนพนกังานเจ้าหน้าที่ท่ีอยู่ต่างหน่วยงาน เช่น

กระทรวงสาธารณสขุ ใครที่ผ่านการอบรมต้องปฏิบตัิหน้านี ้การไปรับแจ้งเหตใุนพืน้ที่เป็นการทํางานเกิน

ขอบเขตหน้าที่ แต่ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลจะดูแลให้ดีที่สุด ประเมินคนไข้ ถ้าจําเป็นต้องได้รับการดแูลจาก

จิตแพทย์ หรือการบําบดั/ฟืน้ฟ ู ให้บริการครบ ส่วนเร่ืองกฎหมาย กระทรวง พม.ควรดําเนินการและติดตาม

ในระยะยาว อีกประเด็นคือ การแจ้งความ การร้องทกุข์ เดิมเป็นหน้าท่ีของ OSCC ต้องพูดให้ผู้ รับบริการ

เห็นถึงความสําคญัของการแจ้งความ แต ่ OSCC ไม่คอ่ยถนดัเร่ืองกฎหมาย จะขอแค่รายงานให้พนกังาน

เจ้าหน้าที่ลงมาประเมิน หลังจากนัน้ควรช่วยกันดวู่าจะดําเนินการอย่างไร เช่น ถูกตีมาสัก 10 ครัง้หรือ

มากกว่า 4 – 5 ครัง้ แสดงว่าอยู่ไม่ได้แล้ว ก็ต้องช่วยกนัประเมิน แตป่รากฏว่า กระทรวง พม. เจ้าหน้าท่ีไม่

เพียงพอ ซึง่ภารกิจของกระทรวง สธ.ก็มีเร่ืองการบําบดั/ฟืน้ฟ ูท่ียงัต้องมีการพฒันาวา่ทําอยา่งไร เพื่อรองรับ

การบําบดั/ฟืน้ฟตูาม พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัว แล้วเวลาบําบดั/ฟืน้ฟูตามคําสัง่ศาล เช่น สามีภรรยา

บําบดักันคนละที่ แต่กรอบของ UC ไม่ยอมให้เบิกจ่าย ต้องมาจดัระบบอีกที เบือ้งต้นถ้าอาการไม่มาก 

สํานักงานปลัดอาจจะบําบัดได้ เพราะมีจิตแพทย์ แต่ถ้ามีความซับซ้อน ต้องส่งต่อท่ีชัดเจน สามารถ

เบกิจา่ยได้ตามระบบ และต้องมีระบบภายในท่ีชดัเจน  

คณุสเุพ็ญศรี ขอเรียนวา่ กฎหมายเร่ิมตัง้แตน่ิยาม คอ่นข้างที่จะครอบคลมุและผู้ ท่ีจะเป็นพนกังาน

เจ้าหน้าที่ ผู้ ให้บริการทางกฎหมาย คนทํางานในองค์กรที่มีหน้าที่ และได้รับโอกาสให้เป็นพนักงาน

เจ้าหน้าท่ี มีการจดัระบบงาน โดยเฉพาะคําว่า “พนกังานเจ้าหน้าท่ี” ตามมาตรา 3 กฎหมายเขียนว่า ต้อง

ได้รับการอบรม ต้องมีหน้าท่ีตามระเบียบว่าด้วยการรับแจ้งเหต ุระเบียบว่าด้วยการสอบสวน ท้องท่ีใดไมม่ี

พนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรัฐมนตรีแตง่ตัง้ ให้พนกังานสอบสวนตามป.วิอาญา เป็นพนกังานเจ้าหน้าท่ีตาม พรบ.



นี ้ปัจจบุนัมีผู้ผา่นการอบรม 500 คน ไมร่วมพนกังานสอบสวนท่ีประจําอยู่สถานีตํารวจตา่งๆ มีทัง้นกัสงัคม

ฯ นกัจิตวิทยา พยาบาล ปลดัอบต. ศอบต.เขตพืน้ที่การศึกษา ตํารวจสายอื่น องค์กรพัฒนาเอกชน และ

เจ้าหน้าท่ีมลูนิธิ สมาคม บางจงัหวดัไมมี่การแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ี เชน่ จงัหวดัชยัภมู ิ 

การสอบสวน การทํารายงานการแจ้งเหต ุการเข้าไประงบัเหต ุในมาตรา 50 บอกว่าผู้พบเห็นหรือผู้

ทราบ ต้องแจ้ง แตอ่ปุสรรคคือ แจ้งไปแตป่ฏิบตักิารไม่ได้ เพราะศนูย์ปฏิบตัิการมีสร้างโครงสร้างใหญ่มาก 

หวัหน้าศนูย์/ผู้ อํานวยการศนูย์ คือ พจม.จงัหวดักรุงเทพฯ อยู่ท่ีสํานกัสปป. กฎหมายฉบบันีนํ้างานไปฝาก

ให้กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ รักษาการ แต่การปฏิบตัิงาน implement ไปฝากไว้ท่ีศนูย์พึ่งได้กบับ้านพกั

เด็กและครอบครัว ซึ่งบ้านพักเด็กและครอบครัว ทําหน้าที่รองรับผู้ ประสบปัญหาทัง้ผู้ หญิงและเด็ก แต่

อปุสรรคคือ มีเจ้าหน้าท่ีท่ีผา่นการอบรมเป็นพนกังานเจ้าหน้าท่ีจํานวนน้อย การผ่านการอบรมเป็นพนกังาน

เจ้าหน้าที่ในมาตรา 6 หรือมาตรา 7 ท่ีจะเข้าระงับเหตุ หรือเข้าไปช่วย แตม่ีอุปสรรคโดยเฉพาะกรณีคน

ทั่วไป ยุ่งยากในการดําเนินการกับสามี แม้จะไม่ฟ้องร้อง กฎหมายไม่พูดถึงหมวด 15 ตาม พรบ.ศาล

เยาวชนและครอบครัว วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว โดยอิงหลกัมาตรา 7 กฎหมายคุ้มครองว่า 

เม่ือคดีขาดอายคุวาม แตย่งัไมต่ดัสินจะมีการคุ้มครองสวสัดิภาพ ตวัปัจจยัท่ีจะทําให้บคุคลลกุขึน้ ท่ีจะร้อง

ตามมาตรา 11 ต้องมีการร้องทกุข์ การแจ้งความ การดําเนินคดี และการสอบปากคํา ตามมาตรา 10  ซึ่ง

ดร.วราภรณ์พดูวา่ เป็นเร่ืองท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ีต้องใช้ดลุยพินิจ ในขณะท่ีดําเนินการสอบปากคํา ผู้กระทํา

ยงัมาคุกคาม ควรมีมาตรการคุ้มครองพิเศษ ตัง้แต่จ่ายเงินช่วยเหลือ ห้ามเข้าใกล้ หรือนําไปบําบดัฟืน้ฟ ู

โดยหลกัพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองชัน้ผู้ ใหญ่ หรือเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ เช่น ผู้

กํากับสถานี พมจ. หรือนายอําเภอ เป็นต้น แต่เป็นอุปสรรค เพราะผู้ ใช้อํานาจเคยใช้ผิด ถ้าพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีไมมี่ความเข้าใจ ขาดความตระหนกั และไมก่ล้าหาญพอ ในกรณีท่ีผู้กระทําตวัใหญ่มาก เพราะใน

กฎหมายบอกว่าเมื่อพบเห็น เมื่อทราบ หรือการเข้าไปช่วยเหลือตามมาตรา 6 รวมถึงสนบัสนนุให้เข้าไปสู่

กระบวนการคุ้มครอง ถ้าแจ้งความไม่ได้ พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะต้องใช้อํานาจ แต่ถ้าเป็นคดีท่ียอมความได้ 

แม้เป็นมาตรา 295 ก็ตาม ในทางกฎหมายความผิดตามพรบ.นี ้อนุญาตให้ยอมความได้ ถ้าผู้ เสียหายไม่

มอบอํานาจหรือไม่ยินยอม จะไปร้องทุกข์แทนไม่ได้ น่ีก็เป็นอปุสรรคอีกอนัหนึง่ และที่สําคญัจะใช้อํานาจ

เองไมไ่ด้ และกฎหมายไมไ่ด้ออกแบบมาสําหรับให้จบัตวัใหญ่ๆ ได้  

รศ.ดร.กฤตยา กล่าวเสริมว่า เหมือนกฎหมายทั่วๆ ไปที่ว่าจัดการได้กับคนตวัเล็กตวัน้อย คนท่ี

ไมไ่ด้มีอิทธิพล คนท่ีไมไ่ด้มีฐานะ กลายเป็นวา่ผู้ มีอิทธิพล มีฐานะ มีตําแหนง่ ก็จดัการอะไรไมไ่ด้  

คณุสเุพ็ญศรี เพิ่มเตมิวา่ ท้ายท่ีสดุผู้หญิงก็จะน่ิง ไมก่ล้า แม้เจ้าหน้าท่ียินดีท่ีจะรับมอบอํานาจ การ

ใช้จงึใช้ในเง่ือนไขมาตรการคุ้มครองตามเจตนารมณ์ มาตรการคุ้มครองสวสัดิภาพ ในมาตรา 10, 11 หาก

ผู้ถูกกระทํามีความไม่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่สามารถใช้อํานาจแทน หรือมีคําสัง่มาตรา 10 นายอําเภอออก

คําสั่ง แต่ถ้าเจอคนใหญ่ๆ กระทําความผิด จะทําอย่างไร มาตรา 10 ให้รัฐมนตรีมอบหมาย ถามว่า

สงัคมไทย โดยเฉพาะระบบราชการตรงนีเ้ป็นอปุสรรคสําคญัมาก เพราะผู้หญิงส่วนใหญ่ค่อนข้างจะกลวั

สามี ไม่ว่าจะตวัเล็กหรือตัวใหญ่ อํานาจมากหรืออํานาจน้อย กฎหมายเปิดโอกาสให้ใช้มาตรการตาม

มาตรา 10 และมาตรา 65 ได้ แต่ผู้ เสียสิทธ์ิผู้ ถูกละเมิดสิทธ์ิ ไม่ยอมมอบอํานาจให้ แต่ถ้าเป็นกรณีเด็ก 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีสามารถแทรกแซงเข้าไปใช้อํานาจแทนได้ แตก่รณีผู้ใหญ่ยงัทําไมไ่ด้ อปุสรรคท่ีสําคญัคือ 



กลไกในการดําเนินการ เช่น กลไกที่กระทรวง พม.เขียนว่า เพื่อก่อให้เกิดการดําเนินการตามมาตรา 

10,11,12 เป็นเร่ืองกลไกเง่ือนไขเพ่ือเข้าไปคุ้มครอง เยียวยา ป้องกนั และทํางานกบัผู้กระทํา 10,11,12 แต่

คนท่ีใช้อํานาจ คนท่ีเข้าไปใช้สิทธ์ิตา่งกนั แตก่ฎหมายบอกให้กระทรวง พม. จดัระบบใหม่ สนบัสนนุให้เกิด

ตามมาตรา 10,11,12 ทําให้เกิดการดําเนินการจดัตัง้ศนูย์ปฏิบตัิการในกรุงเทพฯ อยู่ในกรมพฒันาสงัคม

และสวสัดกิาร  ตา่งจงัหวดัอยู่ท่ี พมจ. แตอ่ปุสรรคคือ เจ้าหน้าท่ีทํางานเช้า – เย็น นอกเวลาไม่มีเจ้าหน้าท่ี

ให้บริการ ซึง่ก็พยายามจะจดัระบบ 

ส่วนวิธีการแก้ปัญหา คือ มีคูมื่อ มีระเบียบปฏิบตัิ ได้งบประมาณจาก UN WOMEN ไปทดลองทํา

ใน 2 จังหวัดคือ กรุงเทพฯ และพังงา เชิญผู้ เกี่ยวข้องทัง้ตํารวจ อัยการ พยาบาล นักสังคมฯ แพทย์ 

เจ้าหน้าท่ีบ้านพกัเดก็ฯ มาจดัทําแผนร่วมกัน โดยให้มีการเสนอตัง้คณะกรรมการสหวิชาชีพจงัหวดั มีการ

จดัประชุม ส่วนงบประมาณไปหากันเอง อีกส่วนหนึง่มีการจัดงานเพื่อให้เกิดการ implement แต่ไม่มี

งบประมาณ  

สิ่งท่ีเป็นติดขดัคือ เมื่อต้องรักษาหรือนําผู้ชายไปบําบดั เพราะตวัเลขเมื่อกนัยายน 2554 ของศนูย์

ปฏิบตัิการ 86% กว่าๆ ผู้กระทําส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ถ้าผู้ถกูกระทําจะเข้าไปสู่กระบวนการการใช้สิทธ์ิทาง

ศาล หรือใช้สิทธ์ิตามกฎหมาย ต้องมีการสัง่ตามมาตรา 10 หรือ 11 เพื่อนําผู้กระทําไปบําบดั/ฟืน้ฟู ซึ่งก็เป็น

อุปสรรค เช่น โครงการโรงซ่อมสามี เป็นโครงการที่ผู้ ทําและผู้ อยากทําสมัครใจ และหาเงินมาทําเอง  

อปุสรรคคือ คา่รักษาใครเป็นคนออก ถ้าไมมี่เงิน  

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล โดยการสนบัสนุนของ สสส.ก็เห็นความสําคญัตรงนี ้มีการพัฒนาแผน

ร่วมกัน มีการให้ทดลองตัง้เป็นคณะทํางาน เพื่อพัฒนากลไก มีงานวิจัยที่จะศึกษา ว่าต่างประเทศทํา

อย่างไร ประเทศไทยมีหรือไม่ ทําแล้วเป็นอย่างไร ศึกษาจาก case study ว่ากลไกที่เคยมีกระบวนการ

บําบดัอย่างไร เพื่อถอดรูปแบบการทํางาน ท่ีน่าห่วงคือ กระบวนการดูแลผู้หญิง คุ้มครองผู้หญิง กรณีท่ี

ผู้กระทําเป็นข้าราชการชัน้ผู้ ใหญ่ จะทํางานได้ยากลําบากมาก ควรมีการระดมสรรพกําลงั ต้องมีช่องทางที่

จะนําไปสู่การแก้ไข ข้ออปุสรรคอีกข้อ คือกฎกระทรวงว่าด้วยการบริหารงานตามพรบ.ท่ีรองรับมาตรา 10, 

11, 12  เพราะคนท่ีมีหน้าท่ีตามกฎกระทรวงเป็นผู้ ท่ีไมไ่ด้ทําหน้าที่ คนที่ทําหน้าที่ตามกฎหมายก็ไม่อยู่ใน

อํานาจหน้าที่ ต้องยกฐานะให้บ้านพกัเด็กและครอบครัวมีอํานาจหน้าที่ และต้องมีการฝึกอบรมพนกังาน

เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ปัจจบุนัยงัไม่มีการจดัระบบเท่าท่ีควร พนกังานเจ้าหน้าท่ีควรเป็นคน

ของกระทรวง พม. เพราะมีอํานาจหน้าท่ีโดยตรง สดุท้ายเร่ืองกฎหมาย ขณะนีค้นทํางานด้านกฎหมาย ได้มี

การรวมตวักนัเพ่ือแก้ไขกฎหมายคุ้มครองเดก็ เพราะความรุนแรงในครอบครัวก็ไปกระทํากบัเด็ก จะต้องแก้

กฎหมายคุ้มครองเด็ก แก้กฎหมายคุ้มครองผู้ถกูกระทํา การปลดล๊อคอปุสรรคของกฎหมาย ข้อท้าทายคือ 

เร่ืองสหวิชาชีพท่ีพบกบัตวัผู้ประสบปัญหา ต้องร่วมทํางาน ร่วมสนบัสนุน และคนที่มีความจําเป็นมากคือ 

ตํารวจ ต้องทําให้ตํารวจเป็นเพื่อนและเข้าใจ มาตรา 10,11,12  อีกส่วนหนึ่งได้เสนอให้แผนงานสร้างเสริม

สขุภาวะผู้หญิงไปฝึกอบรมพนกังานสอบสวน ในเร่ืองของ choices เพ่ือให้ทํางานได้งา่ยขึน้  

พรบ.ทัง้หมดมี 700 กว่าฉบบั ซึง่การบงัคบัใช้ก็ยงัไม่ได้ผลทัง้ 700 กว่าฉบบั เช่น การสูบหร่ีในท่ี

สาธารณะ ในโรงพยาบาล ยังไม่มีการบังคับใช้ ส่วนการบังคับใช้กฎหมายตามพรบ.ฉบับคุ้ มครอง

ผู้ถกูกระทําความรุนแรงในครอบครัว ตัง้แตอ่อก พรบ.ใช้สอบสวนแคค่รัง้เดียว โดยสหวิชาชีพร่วมสอบสวน 



มีจิตแพทย์ นกัสงัคมสงเคราะห์ นกัจิตวิทยา ตํารวจ ในกฎหมายไม่ได้ให้อํานาจใครในการสอบสวน เช่น 

กรณีหนึ่งตํารวจนําผู้ถูกกระทํารุนแรงและผู้ กระทํารุนแรงมาสอบสวนในโรงพยาบาล เพราะมีเจ้าหน้าที่

พร้อมกวา่ การสอบผู้ถกูกระทําจะสอบพร้อมกบัค้นหาความต้องการ การสอบผู้กระทําจะสอบพร้อมกบัไกล่

เกล่ียด้วย หลงัจากนัน้ส่งสํานวนไปให้อยัการ ทําให้เห็นว่า หนึ่งตํารวจอาจเข้าไม่ถึงกฎหมายฉบบันี ้อาจ

เป็นแค่อัยการที่เข้าถึง  “เข้าถึง” หมายถึง ความเข้าใจในระดบัปฏิบตัิของเจ้าหน้าที่ สองการขัดกันของ

กฎหมาย เชน่ พรบ.คุ้มครองผู้ถกูกระทํารุนแรง พรบ.คุ้มครองเด็ก พรบ.สขุภาพแห่งชาติ แตค่งเหมือนท่ีคณุ

บุญพลอยพูดว่า จะต้องรายงานสักแค่ไหน ที่ไม่ไปล้วงลึกละเมิดสิทธ์ิของผู้ ถูกกระทํา ต้องป้องกัน

ผู้ถกูกระทําด้วยเชน่กนั  

คณุเยาวเรศ กล่าวเสริมว่าด้านการบําบดัผู้กระทําความรุนแรงในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นโรงพยาบาล

นําร่องของอาจารย์รณชยั คงสกนธ์ โรงพยาบาลรามาฯ ทําเล็กๆ ไม่ได้เป็นระบบ เช่น  กรณีหนึ่งท่ีตีย่า และ

ตีเดก็ ผู้กระทําเป็นแอลกอฮอล์ลิก ซึ่งเป็นตวักระตุ้นและเป็นปัจจยัเสี่ยง จึงชกัจงูเข้ามาบําบดั เข้ามารักษา

กบัเรา พอบําบดัรักษาได้ จะให้ใช้สิทธ์ิบตัรทอง ผลสดุท้ายผู้กระทําก็ดีขึน้ แตไ่ม่ได้มีการติดตามมาก ทราบ

วา่ไปเป็นเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั ตอนนีไ้มด่ื่มเหล้า และเลิกใช้ความความรุนแรง  

คณุเรณู เป็นนกัสงัคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขอเสริมท่ีคณุบญุพลอยพดู เร่ืองการ

บําบดัไม่จําเป็นต้องเป็นนกัจิตฯ  จิตแพทย์ หรือพยาบาลจิตเวช นกัสงัคมสงเคราะห์ก็เรียนทางด้านนีม้า 

และอยู่ใกล้ชิดกับผู้ รับบริการมากกว่า จึงเป็นด่านหน้าที่พบผู้ รับบริการ ถ้ากรณีท่ีไม่มีอาการลึกมาก ไม่

จําเป็นต้องพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ก็เรียนทางจิตเวช เรียน

ทางด้านไซโคบําบดั  

คณุธมนอร ขอเสริมนิดหนึง่ ได้รับเสียงสะท้อนจากญาติของผู้ถกูกระทําเหตเุกิดน่ีเกิดท่ีแถวบางนา 

เก่ียวกบับทบาทของพนกังานเจ้าหน้าที่ กรณีที่เกิดเหตใุนเขตกทม. เน่ืองจากที่อยู่ของผู้ถกูกระทําที่จะเข้า

ไปคุ้ มครองเป็นแฟลต พนักงานเจ้าหน้าที่ที ่เข้าไปเป็นผู้ ชาย 3 คน ผู้ ถูกกระทําจึงค่อนข้างเกิดความ

หวาดกลัวไม่กล้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมมากนัก ฉะนัน้บทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีไม่สามารถจะทําให้

ผู้ถูกกระทํามีความเช่ือมัน่ระดบัหนึ่ง จะมีลําดบัการช่วยเหลืออย่างไร อีกประการหนึง่เร่ืองเจ้าหน้าท่ีน้อย 

เร่ืองยานพาหนะท่ีใช้ในการปฏิบตังิาน เป็นอปุสรรคในการเข้าถึงการชว่ยเหลือของผู้ประสบปัญหา 

รศ.ดร.กฤตยา ขอถามวา่ พนกังานเจ้าหน้าท่ี เฉพาะของกระทรวง พม.มีก่ีคน ตามมาตรา 3 เพราะ

คณุสเุพ็ญศรีพดูว่ามาจากหลายองค์กรทัว่ประเทศ แตมี่ไม่มากนกั ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีให้ความเห็น

ซึ่งเป็นประโยชน์ทําให้ภาพของการใช้กฎหมายฉบบันี ้ซึ่งจะมีอปุสรรคมากกว่าโอกาส คงจะต้องทําเร่ืองนี ้

สืบเน่ืองตอ่ไป  

2.สรุปสาระสาํคัญของการประชุมหารือ ครัง้ท่ี 26 

คุณณัฐยา กล่าวว่า เนื่องจาก สคส.ได้สนับสนุนงานในหลายๆ ส่วน งานวิจัยนีช้่วยวิเคราะห์ 

จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ของพรบ.คุ้มครองผู้ ถูกกระทําในครอบครัว ผลจากการวิจัยนีจ้ะเป็นฐานความรู้

นําไปผลักดันร่วมกับฝ่ายต่างๆ ในการปรับปรุง ปัญหาและระบบที่จะมารองรับกฎหมาย ซึ่งสมาชิก

เครือขา่ยฯ ไมไ่ด้ทําเฉพาะเร่ืองท้องไม่พร้อม แตทํ่าเร่ืองความรุนแรงด้วย ฉะนัน้เครือข่ายฯ ควรความรู้เร่ือง



นี ้เพิ่มเตมิประเด็นตา่งๆ เป็นระยะ และตอนนี ้รศ.ดร.กฤตยากําลงัเขียนเป็นตําราทางวิชาการ ว่าด้วยเร่ือง

ความรุนแรงทางเพศในสงัคมไทย  

รศ.ดร.กฤตยา กลา่ววา่ การได้มาเข้าร่วมมีความรู้สึกว่าต้องรือ้บทท่ีหนึ่งใหม่ คือพยายามคิดว่าจะ

ส่ือสารอยา่งไรให้คนเข้าใจ โดยเฉพาะความรุนแรงเชิงวฒันธรรม 

คณุณัฐยา คิดว่ามีความจําเป็นสําหรับคนทํางานทางด้านนี  ้จะเข้าใจความเชื่อมโยงของความ

รุนแรงเชิงวฒันธรรม ฉะนัน้จึงได้เชิญ ดร.วราภรณ์ แช่มสนิทมาเป็นวิทยากรในโอกาสตอ่ไปจะชวนคยุเร่ือง

ความรุนแรงทางเพศ ถ้าสมาชิกต้องการเชญิวิทยากรเร่ืองอะไร ขอให้เสนอกนัเข้ามา  

ส่วนเร่ืองสรุปรายงานครัง้ท่ี 26 จัดประชุมทีโ่รงพยาบาลสมุทรปราการ เนื่องจากโรงพยาบาล

สมุทรปราการได้ทําวิจัยสํารวจปัญหาและความต้องการของผู้ ที่ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง 

ต้องการความช่วยเหลือดแูลด้านสุขภาพอะไร การเสริมศกัยภาพควรทําอย่างไร มีการแลกเปลี่ยนหลาย

เร่ือง ทัง้การให้ความช่วยเหลือ ตวัระบบการเชื่อมต่อ ที่สําคญั คือจะบูรณการอย่างไร ซึ่งหารือกนัในเร่ือง

ความก้าวหน้ามากกวา่ เร่ืองการทํางานในโรงพยาบาลนําร่อง 5 แห่งปิดโครงการ มีการถอดบทเรียน มีการ

เขียนหนงัสือ ได้หารือวา่จะจดังานเปิดตวัหนงัสือ ซึง่เป็นการจดังานเม่ือวานนี ้ชว่งท้ายของการประชมุคราว

ท่ีแล้ว มีการรายงานความก้าวหน้าของกลุ่มย่อยแตล่ะกลุ่ม เมื่อมีสมาชิกมากขึน้ได้แบง่กลุ่มเป็นกลุ่มย่อย 

4 กลุ่ม คือ งานป้องกนั การท้องไม่พร้อม งานยตุิการตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยั งานให้คําปรึกษาทางเลือก งาน

บ้านพกั ซึง่งานบ้านพกัจะรวมถึงการดแูลเดก็ด้วย เป็นการแบง่กลุม่ตามลกัษณะงานท่ีตา่งกนั เพื่อให้แตล่ะ

คนได้คยุกนัลงลกึมากขึน้ โดยแบง่ตามสมคัรใจ ทกุหนว่ยงานสนใจเข้าร่วมได้ทกุกลุม่ แตล่ะกลุ่มมีเจ้าภาพ 

เช่น “กลุ่มยตุิการตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภัย” องค์การแพธเป็นเจ้าบ้าน “กลุ่มบ้านพกัรอคลอดและการดแูลเด็ก” 

สหทยัมลูนิธิเป็นเจ้าบ้าน “กลุ่มพฒันาการปรึกษาทางเลือก” สคส.เป็นเจ้าบ้าน กลุม่สดุท้ายคือ “กลุม่การ

ป้องกนัการท้องไมพ่ร้อม” สํานกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กรมอนามยัเป็นเจ้าบ้าน แตล่ะกลุม่มีจงัหวะของการ

ขบัเคล่ือนไปตามภารกิจของสมาชิกแตล่ะกลุ่ม เน้นความเป็นกลัยาณมิตร เพื่อจะให้ลงลึกในแตล่ะเร่ือง มี

เวลาท่ีนําเร่ืองความหนกัใจมาเลา่สูก่นัฟัง หรือเพิ่มเตมิความรู้ตามสถานการณ์ 

 

3.รายงานความก้าวหน้าและหารือ 

• แนะนําสมาชกิใหม่ 

เยาวเรศ คําประนาท โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลระดบัศนูย์ มีสมาชิกตามมาด้วย 3 

ทา่น พยาบาล 1 ทา่นกบันกัสงัคมสงเคราะห์  

กรีฑา แก้วประดษิฐ์ สมาคมสง่เสริมสถานภาพสตรี ทํางานอยูง่านเชิงรุก ท่ีให้ความรู้ในเชิงป้องกนั  

กนษิฐา สริิกานนท์ เป็นพยาบาลจากสมาคมพฒันาประชากรและชมุชน จริงๆ เคยเข้าประชมุเร่ือง

ท้องไม่พร้อมหลายครัง้ เป็นทํางานปลายทาง เป็นการช่วยผู้ หญิงท้องไม่พร้อมและเลือกที่จะยุติการ

ตัง้ครรภ์ และเห็นด้วยว่าการป้องกันสําคัญมาก ถ้าการป้องกันดีปัญหาก็ไม่เกิด สมาคมฯ มีนโยบาย

ช่วยเหลือคนที่ท้องไม่พร้อม ฉะนัน้การส่งคนไข้ไม่จําเป็นต้องมีใบส่งตวั มีนกัสงัคมสงเคราะห์ เร่ืองราคา

ประมาณ 1,800 บาท ถ้าผู้มารับบริการมีปัญหาเร่ืองค่าใช้จ่าย ก็คยุกันได้ ให้บริการทุกชาติทุกภาษา 

เพราะคลินิกเรามีชื่อ CP international ถ้าเปลี่ยนใจไม่ยุติการตัง้ครรภ์ได้ก็เป็นเร่ืองที่ดี ไม่ใช้ medical 



abortion แตเ่ป็น one stop service ใช้เวลา 1 – 2 นาที ตอนมาเร่ิมต้นทํางานใหม่ก็มีทศันคติท่ีไม่ดีตอ่การ

ทํา abortion แตพ่อทํางานและเห็นปัญหา ก็รู้สกึวา่เป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไข  

อมัพร ศรีสํารวล สํานกัโรคเอดส์ฯ กรมควบคมุโรค มีโครงการในระดบัประเทศ โดยเฉพาะโครงการ

ถงุยางอนามยั 100% สนบัสนนุทุกกลุ่มเป้าหมาย การป้องกันเร่ืองถงุยางมีแล้ว แตจ่ะให้ใช้ หรือฉลาดใน

การท่ีจะป้องกนั อนันีเ้ป็นงานหนกัท่ีเครือขา่ยฯ จะต้องร่วมด้วยชว่ยกนัในอนาคต  

ธมนอร ชุนพวงษ์ นักสงคมสงเคราะห์ จากพฒันาสงัคมกรุงเทพมหานคร ในส่วนของนกัพฒันา

สงัคม ถ้าปฏิบตัิงานจริงๆ จะอยู่ตามโรงพยาบาล คือสํานกังานแพทย์ ควรเชิญเจ้าหน้าที่จากสํานกังาน

แพทย์เข้ามาร่วมด้วย เพราะมีทัง้หมด 10 โรงพยาบาล ขณะนีกํ้าลงัผลกัดนัให้เกิดการใช้เงิน ในกองทุน

ป้องกนัและแก้ไขความรุนแรงท่ีมีอยูใ่นกทม.  

ละมยั มีรดา สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค์ จบปริญญาเอกจากจุฬาฯ เมื่อปีที่แล้ว เพิ่ง

เข้ามาทํางานได้ 1 ปีกว่าๆ ขอเสนอเร่ืองการป้องกัน เป็นเร่ืองทัศนคติหลายอย่าง เช่น “ตีสองตีสามหา

ถงุยางไม่ได้” หรือว่า “นํา้ท่วม ร้านปิดหมด” ขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั คือ การหกัห้ามใจ สิ่งล่อลวงตา่งๆ การ

ให้ความรู้เร่ืองเพศศกึษารอบด้าน แตจ่ะต้องรอบตวัด้วย เพราะไม่สามารถจะเจาะจงได้ว่าจะเกิดเหตกุารณ์

ขึน้กบัใคร จงัหวดันครสวรรค์พยายามชกัจงูกระทรวงศกึษาธิการให้เข้ามาร่วม ซึ่งต้องใช้เทคนิคหลายอย่าง

ขอเรียนปรึกษาเร่ืองยตุกิารตัง้ครรภ์ พบหลายคนไมมี่สตางค์ ไมมี่คา่เดนิทาง อาจารย์แพทย์เร่ิมเกษียร และ

มีปัญหาว่าไม่อยากบังคบัโรงพยาบาลถ้าไม่เต็มใจ จะทําให้ทัง้ผู้ ทําและผู้ ถูกกระทํารู้สึกไม่ดีต่อกัน จะ

เป็นไปได้หรือไม่จะแบ่งเป็นโซน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน หรือภาคตะวันออก และตัง้

งบประมาณไว้สําหรับเร่ืองนี ้เมื่อเกิดปัญหาเด็กสามารถเบิกจ่ายได้ เพราะบางทีพ่อแม่มีสตางค์ แต่เด็ก

บอกไมไ่ด้ เม่ือรู้ควรรีบสง่ หรือให้ข้อมลูเด็กว่าถ้าพลาดแล้วมีทางช่วย ข้อมลูเหล่านีค้วรถึงชมุชน อสม.ผู้ นํา

ชมุชน อบต. จะทําให้ชอ่งทางการสง่ตอ่รวดเร็วขึน้ หรือสมาคมพฒันาประชากรฯ ตัง้งบประมาณว่าโซนนีมี้

แคร้่อยสองร้อย ควรจะให้บริการได้  

รศ.ดร.กฤตยา ฝากไอเดียกบัคณุบญุพลอยได้ว่า ถ้าทํางานเชิงระบบ ประเด็นเร่ืองสถานบริการจะ

แบง่เป็นโซน หรือแบง่อยา่งไรคงต้องคยุตอ่เน่ือง  

ชลัช กลิ ่นอุบล จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ก็พยายามที่จะขับเคลื่อนเกี่ยวกับ

เครือขา่ย OSCC ภายในจงัหวดั มองว่าภายในจงัหวดัมีความเข้มแข็ง ส่วนของโรงพยาบาลตา่งๆ จงัหวดั

ต้องเข้ามาเป็น back up ท่ีจะชว่ยเหลือ  

พรพิมล อินทร์คณุาภาส สํานักบริการสาธารณสุข เป็นเภสชักร เนือ่งจากกระทรวง สธ. มีความ

ซบัซ้อน กลุม่งานท่ีคณุบญุพลอยอยู่เป็นกลุ่มงานเทคนิคบริการครอบคลมุกว้างมาก ทัง้งาน OSCC งาน

สงัคมสงเคราะห์ ซึง่ได้รับมอบหมายจากหวัหน้าหนว่ยงานให้ดเูร่ืองนี ้แล้วหาชอ่งทางสนบัสนนุ และส่วนตวั

มีความสนใจทางด้านนี ้ 

เกศนิี สําโรง จาก สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัมกุดาหาร อยู่ฝ่ายยาเสพติดและสุขภาพจิต ถ้ามี

หนงัสือการประชมุเก่ียวศนูย์พึ่งได้จะนํามาฝ่ายสขุภาพจิต แตฝ่่ายส่งเสริมสขุภาพ มีเจ้าหน้าท่ีทํางานเร่ือง

ท้องไม่พร้อม ที่มาร่วมประชุมเพราะหนงัสือแจ้งชดัว่า ให้ผู้ ทํางานศนูย์พึ่งได้มาประชมุ และต้องการรู้ว่ามี



การชว่ยเหลือด้านสขุภาพจิตอย่างไร เห็นความสําคญัว่าการช่วยเหลือเด็กท้องไม่พร้อม ต้องลงไปคยุ หรือ

งานด้านการป้องกนัมีกิจกรรมและงบประมาณอยา่งไร จะเช่ือม OSCC โรงพยาบาลจงัหวดัมาร่วมด้วย  

พิชญา บํารุงศิริ เป็นนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมุกดาหาร ขอแลกเปลี่ยนประเด็นความ

รุนแรงในครอบครัว คิดว่าศนูย์พึ่งได้ มีการทํางานร่วมกนัและไม่ได้มองว่าประเด็นกฎหมายยงัเป็นปัญหา 

แต่ทํางานในรูปแบบของกระบวนการทางสงัคมสงเคราะห์ หรือสวสัดิการสงัคม ทีมสหวิชาชีพในจงัหวัด

ทํางานเร่ืองการคุ้มครองผู้ ถูกกระทํา กรณีแม่หรือภรรยาที่ถูกกระทําความรุนแรง เข้ามารับบริการที่

โรงพยาบาลมุกดาหาร ถ้ารักษาบาดเจ็บจะประสานกับทีมในจังหวัด มีพมจ. สสจ.บ้านพักเด็กและ

ครอบครัว หนว่ยประสาน คือมลูนิธิเพ่ือนหญิง ทําบนัทกึข้อตกลง เพ่ือคุ้มครองไมใ่ห้ถกูกระทําซํา้ เพื่อปราม

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ ชายที่เป็นฝ่ายกระทํา ถ้าผู้ ชายไม่ยอมมาก็ลงไปทํางานในพืน้ที่ โดยมี

ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ ใหญ่ในชมุชนร่วมด้วย โดยให้ผู้ ใหญ่ในชมุชนติดตามพฤติกรรมของผู้ชาย อีกรูปแบบหนึ่งทํา 

Group support กบักลุ่มผู้หญิงที่ถกูกระทํารุนแรงท่ีมีบาดแผลทางร่างกายและจิตใจ เพ่ือเป็นเวทีพดูคยุ

แลกเปล่ียน แล้วให้แง่คิดมมุมอง วิทยากรเป็นทีมจากจงัหวดั ส่วนเร่ืองกฎหมายตํารวจส่วนใหญ่ไมค่ ุ้นเคย 

ไมอ่ยากรับแจ้งความ และพบวา่สว่นใหญ่ผู้หญิงท่ีมาศนูย์พึง่ได้ก็ไมอ่ยากแจ้งความ  

กิรกมล ฉายบณัดษิฐ์ เป็นนกัสงัคมสงเคราะห์ มูลนิธิเพ่ือนหญิง ดแูลผู้ ที่ตัง้ครรภ์ไม่พึ่งประสงค์ มี

บริการให้คําปรึกษาทางเลือก มีการประสานส่งตอ่หน่วยงานสหวิชาชีพ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประเด็น

เร่ืองท้องไม่พร้อมเป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและมีความซบัซ้อน ในการทํางานพบอุปสรรคและ

ปัญหามากมาย  

กลุธิดา คําบาล เป็นพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ จงัหวงับงึกาฬ ทํางานเก่ียวกบัสขุภาพจิตและยา

เสพตดิ ความคาดหวงัคือ จะพฒันาระบบของโรงพยาบาล เพ่ือท่ีจะได้ตอ่ยอดกบัโรงพยาบาลชมุชน เพราะ

เป็นโรงพยาบาลแมข่่าย แตไ่ม่มีข้อมลูในการทํางาน เม่ือได้ฟังเก่ียวกบั option counseling อยากให้สญัจร

ไปท่ีหนองคาย นครพนม หรือบึงกาฬ เพราะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนสนใจมาก กรณีมีผู้ หญิงมา

ปรึกษาวา่ ท้องควรทําอยา่งไร ท่ีให้บริการอยู่จะพยายามชกัจงูให้เอาเด็กไว้ เพราะพืน้ฐานของโรงพยาบาล

ไมใ่ห้ทําแท้ง วนันีอ้ยากได้เครือขา่ยฯ  

ไสว ศรีบรุินทร์  เป็นนกัสงัคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ครัง้ต่อไป ควรเชิญผู้ ที่เก่ียวข้อง

หลกั เช่น สูติแพทย์ เพราะพบปัญหาว่า สูติแพทย์ไม่กล้าให้บริการ เนื่องจากไม่รู้ว่าจะทําอะไรได้แค่ไหน 

และไมอ่ยากไปขึน้ศาล  

เพ็ญจนัทร์ ทองพิมพ์ สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดักาญจนบรีุ ปัญหาท่ีพบ คือ ถ้ามีเร่ืองเงินเข้ามา

เก่ียวข้อง พ่อแม่จะให้เด็กตัง้ครรภ์ต่อ เหมือนใช้เด็กเป็นเคร่ืองต่อรองเพื่อที่จะได้เงินจากผู้ชาย มีจํานวน

คอ่นข้างมากพอได้เงินแล้วก็เลิกกนัไป เดก็เกิดมาก็ไมมี่คณุภาพ ปัญหาแบบนีจ้ะแก้ไขอยา่งไร  

อารีวรรณ จตทุอง อยูฝ่่ายทนายความด้านเดก็ สตรี เยาวชน และผู้สงูอาย ุ 

นลินธยาน์ มนตรีธนสาร เครือข่ายครอบครัวเลีย้งเดี่ยว เป็นทางเลือกที่ผู้หญิงต้องการท้องต่อ มี

กิจกรรมรองรับ เก่ียวกับการดแูลตวัเอง วนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2555 มีกิจกรรมการดแูลอารมณ์ตนเองของ

คณุพอ่คณุแมเ่ลีย้งเด่ียว เพราะเข้าใจวา่การดแูลลกูโดยไมมี่คูชี่วิต บางทีก็เกิดความเครียดและลงผลกบัลกู

โดยตรง จงึมีกิจกรรมท่ีชว่ยควบคมุตวัเอง แตจ่ะให้ได้ผลต้องผา่นกิจกรรมหลายๆ ครัง้ 



• รายงานความก้าวหน้า 

คณุณฐัยา รายงานวา่ ผอ.อนกุลู ปีดแก้วไม่ได้มาวนันีแ้ละฝากรายงาน เนื่องจากเป็นความร่วมมือ

ระหวา่ง สคส.กบั กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ เร่ืองการขยายผลเครือข่าย choices ในระดบัจงัหวดัมี 5 

จงัหวดั ซึ่ง 4 จงัหวดัมี OSCC นําร่อง ทีเ่พิ่มคือกรุงเทพฯ โดยทัง้ 5 จงัหวดั จะมีการทํางานท่ีเข้มข้นกับ

บ้านพกัเด็กและครอบครัว คือ 1)พฒันาศกัยภาพบุคลากรในบ้านพกัเด็กและครอบครัว ให้สามารถรับมือ

กบัปัญหาแม่วยัรุ่นท้องไม่พร้อม ความรุนแรง โดยนําความรุนแรงเป็นเป้าหมายหลกั แต่พิจารณาภารกิจ

โดยรวมของบ้านพกัเดก็และครอบครัว ค้นหาวิธีการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้เกิดแนวทาง

พฒันาเจ้าหน้าท่ีและนําไปขยายผลต่อได้ 2) พฒันาตวัระบบการช่วยเหลือกรณีท้องไม่พร้อม มีวิธีการให้

ความช่วยเหลืออย่างไร 3)การเช่ือมตอ่กบั choices ในจงัหวดั เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ รับบริการอย่าง

ครบวงจร อีกส่วนหนึง่จะเชื่อมต่อกับ OSCC ขณะนีอ้ยู่ในขัน้ตอนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รวบรวมข้อมูลจาก 5 บ้านพกัว่ามีระบบเดิมอย่างไร กําลงัคนเท่าไร มีวิธีการช่วยเหลืออย่างไร และนํามา

วิเคราะห์ความต้องการเฉพาะเจาะจง พืน้ที่การทํางานมี กรุงเทพฯ นครสวรรค์ ศรีสะเกษ ปทุมธานี และ

ขอนแก่น สว่นบ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัอยธุยา ยงัไมไ่ด้เข้าโครงการนี ้แตส่นใจอาจจะมีการทํางาน

ในรายเล็กๆ ร่วมกนัก่อน  

 กลุ่มป้องกันการท้องไม่พร้อม 

คณุสรัุตนา พดูถึงการประชมุครัง้ลา่สดุวา่ มีการหารือเก่ียวกบังานป้องกนัแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์

ไม่พร้อม ช่วงท่ีเกิดนํา้ท่วมมีปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นจํานวนมาก จึงมีแนวคิดร่วมกนัว่า จะป้องกนัและ

จดับริการรองรับในภาวะฉุกเฉินอย่างไร เช่น ควรมีสายด่วนให้คําปรึกษา มีโมบายคลินิก มีการผลิตสื่อ

เอกสาร ส่ือท่ีสําคญัคือส่ือด้านอินเตอร์เน็ต เพราะเข้าถึงกลุม่วยัรุ่นได้ดี อีกเร่ืองคือ การเข้าถึงการคมุกําเนิด

ของทุกคน ของทุกกลุ่ม โดยคํานึงถึงสิทธิตามหลักสุขภาพถ้วนหน้า นอกจากนีเ้ร่ืองบทบาทหน้าท่ีของ

เครือข่ายฯ เก่ียวกบัการป้องกนั ว่าแตล่ะหน่วยงานมีหน้าท่ีบริการอะไร สามารถส่งข้อมลูเข้ามาเพ่ือนําขึน้

เวปไซต์ของกรมอนามยั  

คณุสมรธรรม ได้เสนอความคิดว่า ได้ไปเป็นคณะทํางานของสภากาชาด เร่ืองสื่อด้านเอดส์ ได้

เสนอให้ใส่ถุงยางอนามัยแจก เพราะมีคนกินยาคมุ แล้วขาดการกินต่อเนื่องด้วยสาเหตตุ่างๆ แต่สภาวะ

แวดล้อมเป็นใจ เพราะนํา้ทว่มทกุคนก็ใสข่าสัน้ ดเูซ็กซ่ีมาก ที่พกับางทีมี่แอร์ มีเต้นท์ เหมือนได้ไปพกัผอ่น  

คณุอมัพร กล่าวว่าช่วงหลงันํา้ท่วม ท้องไม่พร้อมจะเป็นผู้ ใหญ่มากขึน้ 30 กว่า ขอให้กรมอนามยั

สนบัสนนุยาคมุ ซึ่งในรอบที่ผ่านมาก็พยายามใส่อุปกรณ์คมุกําเนิดในถุงยงัชีพ แต่เกิดปัญหาเร่ืองความ

เข้าใจ การถกูตําหนิหลายๆ อย่าง ต้องมีกระบวนการทําความเข้าใจกบัคนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือลดปัญหาเร่ืองนี ้

เม่ือได้ลงเก็บข้อมูลหลังนํา้ท่วมที่จังหวัดลพบุรี ได้พบปัญหาของความไม่เข้าใจกับผู้ ทําข่าวในพืน้ที่ ไม่

เข้าใจวา่ใสถ่งุยางอนามยัในถงุยงัชีพเพ่ืออะไร  

คุณบุญพลอย กล่าวว่าในช่วงนํา้ท่วม กลุ่มงานบริการรับภารกิจเร่ืองบรรเทาทุกข์จากอุทกภัย 

รับผิดชอบในเร่ืองโลจิกตกิส์ ถ้ามีการสนบัสนนุเร่ืองอปุกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นยาคมุหรือถงุยาง รวมไปถึงเคร่ือง

ชชีูพ เรือ มีการจดัทําเครือขา่ย สง่ไปท่ี สสจ. เพราะรู้จกัพืน้ท่ีดีก่อนจะสง่ไปยงัพืน้ท่ีจริง  



คณุเรืองรําไพ ขอแลกเปลีย่นในฐานะเป็นผู้ดแูลเวปไซต์ ซึง่เป็นกลุ่มวยัรุ่นโดยตรง มีน้องเยาวชน

ขอให้มีถงุยางอนามยั อปุกรณ์คมุกําเนิด เพราะช่วงท่ีนํา้ท่วมมีเสียงเรียกร้องว่า “พี่คะ หนอูอกไปหาหมอ

ข้างนอกไม่ได้” “ยาคุมฉุกเฉินกินมากแล้ว” “อยากจะมียาคุม” ท่ีสําคญัคือ ขอให้มีหีบห่อท่ีสวยงาม เพ่ือ

สนบัสนนุให้เกิดการป้องกนัในชว่งวิกฤต และมองวา่ควรมีการพดูคยุเร่ืองนีใ้ห้มากขึน้ เพื่อให้มีความชดัเจน

และเป็นระบบ 

คณุทศันยั วนันัน้กลุ่มป้องกนัมีการหารือว่า การดําเนินงานของงานป้องกัน แต่อปุกรณ์คมุกําเนิด

ถกูกระจายไปตามกลุ่มโรงพยาบาล ส่วนกลางไม่มีงบประมาณซึ่งเป็นข้อจํากดั ต้องไปขอจากบริษัทยา มี

การวิเคราะห์วา่จะใช้งบสว่นกลาง ท่ีเป็นงบจาก สปสช. เร่ืองนีค้งต้องดําเนินงานตอ่ ค้นหาว่าจะใช้งบเชิงรุก

นํามาให้ทัง้ภาครัฐและเอกชนดําเนินงานป้องกนัอย่างครอบคลมุกว่านีไ้ด้หรือไม่ รวมทัง้การจดัซือ้อปุกรณ์

คุมกําเนิดด้วย ขอให้กลุ่มป้องกันค้นหาตวัอย่างของการดึงงบจาก สปสช.เช่น เขตสระบุรี 10 จังหวัด 

สามารถนํางบดงักล่าวมาใช้ทําโครงการขนาดใหญ่ได้ ทัง้เร่ืองป้องกันและเร่ืองท้องไม่พร้อม จะเห็นว่า 

งบประมาณไมใ่ชปั่ญหาเพราะมีอยูแ่ล้ว แตไ่มรู้่ชอ่งทางวา่งบอยูท่ี่ใด 

 กลุ่มปรึกษาทางเลือก 

คณุณฐัยา ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูร ปรับหลกัสตูรจากท่ี 7 วนัให้เหลือ 3 วนั ระดมสมองกนัมา

รวมตวัผู้ ที่ผ่านการอบรมได้ 30 กว่าคน จดัท่ีพัทยา เพ่ือหาข้อสรุปว่าการอบรม 3 วันจะประกอบไปด้วย

อะไรบ้าง การประยุกต์ใช้ ถอดบทเรียน เช่น การอบรมใช้เวลา 3 วัน กลุ่มเป้าหมาย 20 คน จะมีวิธีการ

อบรมอยา่งไรจงึจะเกิดการเปล่ียนแปลงทศันคต ิหลงัผา่นการอบรมจะมีการตดิตามเพ่ือนํามาปรับหลกัสตูร 

มองว่าประมาณปลายปีน่าจะเห็นความนิ่งของหลักสูตร 3 วัน ทัง้หมดนีเ้ป็นกระบวนการทดลองทัง้สิน้ 

อบรมครัง้ละ 3 วนั แตล่ะรุ่นจะคละเจ้าหน้าท่ีบ้านพกัเดก็และครอบครัวทัง้ 5 จงัหวดั ถ้ามีโควต้าเหลือจะให้ 

OSCC  ขัน้ตอนการเตรียมท่ีจะจดัอบรม 3 วนั จะมีการทํา TOT โดยผู้ ท่ีผ่านการอบรมไปแล้วมาร่วมเป็น

ทีมฝึกอบรม 3 วนั ถ้าสนใจจะเป็นเทรนเนอร์ให้ตดิตอ่มา  

คณุสายวรุณ เป็นนักสังคมสงเคราะห์ มีผู้ ใช้บริการที่โทร.มาเล่าให้ฟังว่า เร่ืองการไปฝากครรภ์

เน่ืองจากตดัสินใจท้องตอ่ เป็นนกัศกึษา ฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาลระดบัอําเภอ ต้องให้พาพ่อของเด็กมาด้วย 

แตผู่้หญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อมทําให้ไม่สามารถนําพ่อของเด็กมาได้ อีกเร่ืองการปรึกษาทางเลือกเมื่อไม่พร้อม

ขอยกกรณีตวัอย่างมา 3 ราย 1)เด็กอาย ุ16 ตัง้ครรภ์ เชิญมาท่ีมลูนิธิฯ แตไ่ม่มา เพราะตดัสินใจจะยตุิการ

ตัง้ครรภ์ อายุครรภ์ 1 เดือนกว่า และบอกว่า “หนูสัง่ซือ้ยาทางไปรษณีย์แล้วค่ะ 3,400 บาท วนัจันทร์จะ

ได้รับยา แตส่ิ่งท่ีกลวัคือการใช้ยาจะตกเลือดไหม อาการจะเป็นอย่างไร” 2)อาย ุ24 ปี ท้องได้ 1 เดือน เป็น

ลกูคนท่ีสองกบัผู้ชายอีกคน เลือกจะใช้ยาเหน็บ สิ่งท่ีเจอทําให้อึง้เหมือนกนั แตร่ายนีใ้ห้ความร่วมมือ ได้คยุ

กบัผู้ชาย และตกลงไม่ยุติฯ เรารู้สึกดีใจมาก 3)ท้องได้ 5 เดือน อายุ 18 ปี พยายามยุติการตัง้ครรภ์ มีโรค

ประจําตวัทาลสัซีเมีย ต้องการเหน็บยา จึงบอกให้ตัง้ครรภ์ต่อ เพราะอีก 4 เดือนก็คลอด เธอบอกว่าทําไม

คนอ่ืนยตุิฯ ได้ หนยูตุิฯ ไม่ได้ ทําให้คนรับโทรศพัท์รู้สึกเครียด แตส่ดุท้ายก็แนะนําให้ไปปรึกษาท่ี PDA  คิด

วา่ต้องให้ข้อมลูท่ีถกูต้องวา่ยตุฯิได้หรือไม ่ 

คณุณฐัยา ขอเสนอเพิ่มว่า ผู้ ท่ีต้องให้คําปรึกษากบัผู้ ท่ีท้องไม่พร้อม ควรมีความรู้ท่ีชดัเจนเก่ียวกบั

อายคุรรภ์และวิธีการทําแท้ง แตล่ะวิธีท่ีเหมาะกบัแตล่ะอายคุรรภ์ เป็นความรู้ท่ีจําเป็นต้องรู้หรือไม่ แตก่าร



อบรม 3 วัน อาจเป็นไปไม่ได้ แต่กําลังจะฝากการอบรมเร่ืองนี ้เพราะที่ผ่านมาการอบรมเร่ืองยาซึง่เป็น

เคร่ืองมือ ควรอธิบายว่าอายคุรรภ์เท่านี ้วิธีการที่ใช้ได้คืออะไร ใช้อะไร ผลข้างเคียงเป็นอย่างไร ต้องดแูล

ตวัเองอยา่งไร 

 กลุ่มบ้านพักรอคลอด 

คณุกรวิณท์ กลุม่บ้านพกัรอคลอด ผู้ เข้าร่วมมีบ้านสขุฤทยั บ้านพกัเด็กและครอบครัว สคส. สหทยั

มูลนิธิ และบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง หารือร่วมกันเร่ืององค์ความรู้เก่ียวกับครอบครัว มีสหทัยมูลนิธิเป็น

วิทยากร ได้เรียนรู้เก่ียวกบัครอบครัวทดแทน และครอบครัวอปุถมัภ์ เติมเต็มความรู้ท่ีจะนําไปช่วยเหลือคน

ท่ีต้องการท้องตอ่ หรือต้องการยกบตุรบญุธรรม และหารือเร่ืองบ้านพกัเด็กและครอบครัว ขบวนการทํางาน

หาจุดยืนของบ้านเด็กและครอบครัวของ  พม. ซึ่งมองว่าบ้านพักเด็กและครอบครัว ทํางานหลาย

กลุ่มเป้าหมาย คณุศภุอาภาเสนอแนะว่าควรปรับเป็น Emergency Home  เน้นการเก็บข้อมลู แล้วส่งต่อ 

แตย่งัไมไ่ด้สรุปแนน่อน และหารือเร่ืองการปรึกษาทางเลือก และการทํางานของนกัสงัคมสงเคราะห์ท่ีอยู่ใน

บ้านพกั เพ่ือเสริมพลัง เพราะกลุ่มนีกํ้าลังประสบปัญหานกัสงัคมฯ ทํางานหนกัและเครียด มีการลาออก

อยา่งตอ่เน่ือง ทําให้กําลงัคนขาดแคลน เดก็รุ่นใหมท่ี่เข้ามาก็ทํางานได้ระยะสัน้ๆ  จึงตัง้เป้าหมายร่วมกนัว่า 

จะพยายามพฒันาหรือเสริมศกัยภาพ เพื่อเสริมสร้างกําลงัใจให้บคุลากรในบ้านพกัทกุบ้าน ให้เห็นคณุคา่

ของตนเอง โดยเชิญเจ้าหน้าที่ทัง้คนใหม่และคนเก่ามาร่วมแลกเปลี่ยนปัญหากนัและกัน จะจดัในวนัท่ี 23 

มีนาคม 2555 เร่ืองการเข้าใจตนเองและครอบครัว เพื่อที่จะเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน อีกสว่นหนึ่งคือ ทํางาน

เสริมศกัยภาพกบักลุม่ผู้หญิงและเดก็ มีการเวียนไปทําในแตล่ะบ้าน 

คณุณัฐยา ขอเพิ่มเติม คือมี 2 เร่ือง เร่ืองแรกคือการเสริมศกัยภาพตวัเจ้าหน้าที่และอาสาสมคัร 

เพราะเป็นหน่วยงานรองรับผู้หญิงท่ีไม่ได้ยุติการตัง้ครรภ์ ความท้าทายคือกระบวนการเตรียมความพร้อม

เจ้าหน้าท่ีกบัอาสาสมคัร กระบวนการทําให้รู้จกัเยียวยาฟืน้ฟูตวัเอง เพราะการทํางานให้คําปรึกษาเชิงลึก

มากๆ บางทีก็นอนฝันร้าย ต้องมีการดแูลคนทํางานค่อนข้างดี เพื่อให้ไปดแูลผู้ รับบริการได้ เร่ืองท่ีสองคือ 

เพ่ือจะได้แลกเปล่ียนกระบวนการทํางานกัน โดยเข้าไปร่วมในการปฏิบตัิงานจริง เช่น บ้านสุขฤทยัจะจดั

กิจกรรม group support บ้านพกัอื่นๆจะเข้าร่วมสงัเกตการณ์เท่าที่จะทําได้ เพื่อดกูระบวนการ เพ่ือให้

บคุลากรท่ีทํางานแตล่ะบ้าน ได้นําไปพฒันาทกัษะการทํางานของบ้านตวัเอง 

 กลุ่มยุตกิารตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยั 

คณุทศันยั ขออนญุาตนําสไลด์มาเสนอ มี 6 หน้า สมาชิกจะประกอบด้วยหน่วยงานท่ีให้บริการยตุิ

ฯ และหน่วยงานท่ีทํางานเชิงนโยบาย คือ สํานกับริหารการสาธารณสุข สํานกัอนามยัเจริญพนัธุ์ องค์การ

แพธ รศ.ดร.กฤตยา เป็นผู้ นํา มีการประชมุกนัอยา่งไมเ่ป็นทางการหลายครัง้ ท่ีเป็นทางการมี 2 ครัง้ สรุปวา่

งานด้านยุติฯแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1)เร่ืองการส่งต่อ เม่ือเพื่อนสมาชิกพบผู้ รับบริการตดัสินใจเลือกยุติการ

ตัง้ครรภ์ มีการสง่ตอ่ทีช่ดัเจนและเป็นระบบ 2)เร่ืองเวทีวิชาการ เพราะเป็นเร่ืองท่ีคนไม่คอ่ยรู้ ทกุวนันีย้งัคดิ

วา่การทําแท้งคือการขดูมดลกู ซึง่องค์การอนามยัเลกิใช้แล้ว แตป่ระเทศไทยยงัใช้อยู่ถือว่าล้าสมยัมาก เมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศอื่นในโลกนี ้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศกัมพูชาก็ใช้กันแล้ว ฉะนัน้ในเวที

วิชาการพยายามให้องค์ความรู้ท่ีถกูต้อง จดัครัง้แรกเม่ือเดือนสิงหาคม กรมอนามยัเป็นเจ้าภาพ เนือ้หามีทัง้

เร่ืองการใช้ยา วิธีคมุกําเนิด ปัจจบุนัยาคมุกําเนิดฉุกเฉินมีประสิทธิภาพตํ่ามาก คือถ้าไข่ตกไปแล้ว กินไม่



ได้ผล และมีผู้ เชี่ยวชาญจากองค์การอนามยัโลกมาร่วมให้ข้อคดิเห็นด้วย 3)เร่ืองการยตุิการตัง้ครรภ์โดยใช้

เคร่ืองมือแพทย์ จะจัดอีกครัง้หนึ ่งวันท่ี 13 มีนาคม 2555 จัดท่ีกรุงเทพฯ เร่ืองการนําผู้ เชี่ยวชาญจาก

ตา่งประเทศซึง่ไมใ่ชแ่พทย์ ไมใ่ชพ่ยาบาล แตเ่ป็นผู้ ท่ีทํางานเร่ืองสิทธิของผู้หญิงในการเข้าถึงบริการ มาพดู

เก่ียวกบัการใช้ยาลดการตายของแม ่และชว่ยผู้หญิงได้อยา่งไร กําหนดการ 1 วนั รับจํานวน 30 คน ถ้าท่าน

ใดสนใจที่จะเข้าร่วม ลงช่ือข้างหลงัได้ ส่งจดหมายเชิญอิเลคทรอนิคส์ไปให้ อีกเร่ือง คือ การขบัเคลื่อนเชิง

นโยบาย ต้องทําแบบค่อยเป็นค่อยไป คือมีคณะกรรมการที่ตัง้ขึน้มา ประกอบด้วยโรงพยาบาลในสังกัด

มหาวิทยาลยั เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจฬุาฯ โรงพยาบาลรามาฯ สํานกัการอนามยัเจริญพนัธุ์ 

Concept Foundation และองค์การแพธ ซึ่งองค์การอนามยัโลกพยายามท่ีจะผลกัดนัให้มีการจดทะเบียน 

ขึน้ทะเบียน ยุติการตัง้ครรภ์ด้วยยา ปัจจบุนัถ้าเปิดอินเตอร์เน็ต วิธีการใช้ไม่ถูกต้อง น้อยมากที่มีการสอน

การใช้ 4 เม็ดหลงั เมื่อยาไม่ถกูกฎหมาย ไม่สามารถให้ความรู้อย่างโจ่งแจ้งได้ ก็ทําให้เกิดการใช้ท่ีผิด สิ่งท่ี

ทําได้คือ เม่ือพบผู้หญิงที่ตัง้ท้องไม่พร้อมจะให้วิธีการใช้ที่ถกูต้อง และมีความพยายามท่ีจะขึน้ทะเบียนยา

ตวันี ้เหลือแต่เอกสารที่ขึน้ทะเบียนยา แต่บริษัทยาจะช้ามาก เนื่องจากยาตัวนีไ้ม่ทํากําไร เป็นยาเพื่อ

มนษุยชาต ิท่ีผ่านมาทางทีมนี ้รวมทัง้ สสส.และนายแพทย์สญัญา ภทัราชยั ได้ไปให้ข้อมลูกบัสํานกัสภาท่ี

ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติให้เห็นอีกช่องทางหนึ่ง เพ่ือสนบัสนนุเร่ืองนี ้ถ้าขึน้ทะเบียนได้ ยาจะมี

ราคาที่ตํา่กว่า 500 บาท แตอิ่นเตอร์เน็ตขายกันราคา 7000 บาท อีกประเด็นหนึ่งของการขบัเคลื่อนด้าน

นโยบาย เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมของกลุ่มป้องกัน แม้มีบริการยุติการตัง้ครรภ์ถูกต้องตาม

กฎหมาย ก็ยงัถูกปฏิเสธบริการ ท่ีสําคญัคือ ประกันสงัคมปฏิเสธการให้บริการทุกกรณี เพราะการผิดปกติ

ของทารกในครรภ์ ไม่ได้ส่งผลเสียกับผู้ เอาประกัน อีกเร่ืองถ้าไปยุติการตัง้ครรภ์แบบไม่ปลอดภัย แล้วตก

เลือดกลบัมา ถือว่าเป็นอบุตัิเหตท่ีุไปทําตวัเองมา ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ต้องเสียคา่ใช้จ่ายเอง ฉะนัน้ต้อง

ทําการขบัเคลื่อนกบัสํานกังานประกันสงัคมอนัดบัแรก มีการจดัประชุมในนามของเครือข่ายฯ เชิญคนที่รู้

ปัญหาจริงมาแลกเปลี่ยน กลุ่มยุติฯ จะทําจดหมายเชิญผู้ ที่เกี่ยวข้องและมาร่วมให้ข้อมูล กับสํานกังาน

ประกันสังคม มีกรณีศึกษาที่ประกันสังคมยอมจ่าย เช่น โรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นกรณีศึกษาที่สําเร็จ

ชีใ้ห้เห็นว่า ไม่ควรให้คนไข้ต้องต่อรองเป็นรายๆ ไป แต่สํานักงานประกันสังคมต้องออกเป็นระเบียบให้

ชดัเจน  

รศ.ดร.กฤตยา ขอเสริมตรงนีว้่า ต้องแก้เชิงระบบ ใครมีกรณีแบบนี ้ช่วยเขียนมา เพื่อที่จะสามารถ

เข้าไปขบัเคล่ือนให้เห็นวา่เร่ืองจริง เสียงจริงเป็นอยา่งไร แล้วจะนําไปเขียนในตําราด้วย  

คุณทัศนัย ทุกโรงพยาบาลมีคนที่ตัดสินว่าได้หรือไม่ได้รับสิทธิ เป็นเจ้าหน้าที่ระดับลูกจ้าง 

โรงพยาบาลจ้างมาเพื่อให้ทําการตรวจสอบสิทธ์ิ ส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ได้ตามระเบียบ เร่ืองการส่งต่อท่ี

พยายามจดัระบบ ขณะนีผู้้ส่งกบัหน่วยบริการมีระบบในการส่งต่อ 1)เป็นการปรึกษาทางเลือกแบบตวัตอ่

ตวั 2)เป็นข้อมลูทางเลือกจากการรับโทรศพัท์หรืออินเตอร์เน็ต ถ้าจะให้เจอแบบตวัตวัตอ่ ให้ศนูย์พึ่งได้เป็น

ตวัหลกั  

ส่วนเร่ืองการยตุิฯ ในอายไุม่เกิน 9 สปัดาห์ ยงัไม่เปิดให้บริการในโรงพยาบาลนําร่องจะเร่ิมเดือน

มีนาคม 2555 ส่วน 12 สปัดาห์มีคลินิกของ PDA 4 สาขา สวท. 10 สาขา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ กับ

โรงพยาบาลตํารวจรับกรณีข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศและเป็นคดีความเท่านัน้ แต่อายุครรภ์มากกว่า 12 



สปัดาห์เป็นปัญหา เพราะสถานบริการส่วนใหญ่ไม่รับ ถ้าเกิน 12 สปัดาห์ให้ส่งโรงพยาบาลคลองตนั รับได้

ถึง 24 สัปดาห์ เป็นเครือข่ายท่ี PDA หรือโรงพยาบาลต่างๆ ส่งต่อ แต่ถ้าคนไข้ไม่มีกําลังจ่าย ส่งท่ี

โรงพยาบาลรามาฯ รับถึง 22 สปัดาห์ คนไข้ยากจน ถ้ามีลกูมากและต้องการทําหมนัจะทําหมนัให้ฟรีด้วย 

กรณีท่ีมากกวา่ 24 สปัดาห์ หลายท่านอาจสงสยัว่าทําไมไมท้่องตอ่ เพราะไม่ปลอดภยั ประเด็นคือทีมยตุิฯ 

ทํางานร่วมกนัและมองวา่ ถ้าผู้ รับบริการโทรมาและบอกวา่อนัตราย ไมป่ลอดภยั ให้ตัง้ครรภ์ตอ่ ผู้ รับบริการ

ก็จะจบการสนทนาและไปหาวิธีเส่ียงด้วยตวัเอง เนื่องจากไม่ใช่คําตอบของเขา ทางทีมยุติฯ เป็นห่วงว่า

ผู้หญิงจะไม่ปลอดภยั ฉะนัน้การประชมุครัง้ท่ี 2 ได้เชิญผู้ส่งและผู้ รับบริการมาประชมุร่วมกนั ตกลงกนัว่า 

ถ้าพบกรณียากๆ ที่ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ให้ส่งไปท่ีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ โรงพยาบาล

ปทุมธานี จะช่วยให้คําปรึกษาแบบตวัต่อตวั อีกส่วนที่สวท.สาขารังสิต มีอีกหน่วยงานหนึง่ที่เพิ่งไปสร้าง

เครือขา่ย คือคลินิกสขุภาพวยัรุ่นโรงพยาบาลรามาฯ ทําทกุเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัวยัรุ่น อ้วน สิว ท้องไม่พร้อม 

มีบริการเฉพาะวนัพธุกับวนัศกุร์เท่านัน้ ถ้าพบกรณีอายุครรภ์สูงแล้ว จะส่งเข้าไปในระบบฝากท้องได้เลย 

และเจ้าหน้าท่ีได้รับการเตรียมการแล้ว มีข้อจํากดัคือ รับเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑลเทา่นัน้  

คณุวรัญญา สวท. กล่าวเพิ่มเตมิถึง การเปิดคลินิกเพ่ือท่ีจะรองรับกรณีท่ีเกิดการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 

ภาคอีสานมีที่ขอนแก่น อุบลฯ ภาคเหนือที่เชียงราย เชียงใหม่ ภาคใต้ที่หาดใหญ่ ภูเก็ต กรุงเทพฯ มีท่ี

สํานกังานใหญ่บางเขน รังสิต ดนิแดง และป่ินเกล้า อายคุรรภ์ต้องต่ํากว่า 12 สปัดาห์ จะเคารพสิทธิของผู้ ท่ี

ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม มีการปรึกษาก่อนให้บริการ ส่วนราคาพิจารณาเป็นกรณีไป ถ้าส่งจากเครือขา่ยฯ เพ่ือจะ

ได้รับการดแูลเป็นพิเศษ ให้แจ้งเป็นจดหมายน้อยให้ผู้ รับบริการไป หรือโทรศพัท์แจ้งก่อน ดแูลเป็นพิเศษ 

เพราะรู้ว่ามีปัญหา และผ่านการให้คําปรึกษาแล้ว การบริการมี 2 วิธี คือ MVA และ MA  แตจ่ะพิจารณา

เป็นรายๆ พบว่าบางรายไม่ปฏิบตัิตามท่ีแนะนํา บางรายเข้ามาเพื่อจะรับยาและนําไปขายตอ่ ซึ่งทําให้เป็น

ห่วงมาก ขอสนบัสนนุสิ่งท่ีคณุทศันยัพดูวา่เร่ือง medical abortion ที่มีขายตามเวปไซต์ ราคาประมาณ 

3,500 – 8,000 บาท แตใ่ห้เหน็บอย่างเดียว เป็นตวัยาตวัเดียวซึ่งจะไม่ประสบความสําเร็จ ต้องเป็นตวัยา

สองตวั ต้องใช้ระยะเวลา มนัไมใ่ชว่นัเดียว ต้องใช้เวลา 3 วนั ต้องกินยาก่อน รอ 48 ชัว่โมง และให้มาเหน็บ

หรืออมยา จงึจะสมบรูณ์   

อีกสิ่งหนึ่งฝากคณุณฐัยาด้วยว่า ถ้าอบรม option counseling คิดว่า counselor ทกุคนมีทกัษะใน

การให้การปรึกษา แตค่วามรู้ก็สําคญั โดยเฉพาะเร่ือง abortion ต้องมีความรู้เร่ืองวางแผนครอบครัวด้วย 

เร่ืองการคมุกําเนิด เร่ืองวิธีการ counselor ต้องมีทัง้ option counseling และต้องให้ education ไปด้วย 

ไม่อย่างนัน้จะไม่ได้ผล มี follow up คนไข้ พบว่า 3 - 4 %ท่ีกลบัมา follow up บางรายท่ีกลบัมา เพราะไม่

ยอมคมุกําเนิด จึงมีมาตรการให้ post abortion counseling แล้วให้คมุกําเนิด คือให้ยาคมุไปด้วย ระยะ

หลงัได้ผลวา่ไมค่อ่ยกลบัมา  

คณุพวงเพชร์ ขอเสนอเร่ืองการบรูณการคลินิก ในนามตวัแทนตา่งจงัหวดั จริงๆ แล้วคลินิกสขุภาพ

วยัรุ่นทํางานร่วมกนั เกือบ 80% ทัว่ประเทศเป็นโรงพยาบาลอําเภอหรือโรงพยาบาลประจําจงัหวดั ทํางาน

ร่วมกันระหว่าง OSCC กับคลินิกสุขภาพวยัรุ่น เพราะฉะนัน้กลุ่มของกรมอนามยั ท่ีไปประสานกับสสจ. 

ควรเชื่อมกันและทํางานให้บูรณการเป็นเร่ืองเดียวกัน ที่จังหวัดขอนแก่น จะบูรณการร่วมกันได้ในเชิง



ป้องกนั แตภ่ารกิจในเชิงบริการคือภารกิจของแตล่ะหนว่ยจะไมเ่หมือนกนั แตมี่เป้าหมายเป็นจดุเดียวกนัวา่ 

ต้องการชว่ยเดก็วยัรุ่นท่ีมีปัญหา  

รศ.ดร.กฤตยา เป็นประเดน็ท่ีมีความสําคญั เร่ืองการบรูณการ โดยเฉพาะการทําให้เป็นระบบ  

ว่าท่ี พ.ต.ท.หญิงวาริณี โรงพยาบาลตํารวจ เพิ่งเร่ิมจดัระบบ มีประเด็นเพิ่มเติมว่า การยุติฯ อยู่

ภายใต้มตขิองคณะกรรมการยตุฯิ มีนกัสงัคมฯ สตูินารีแพทย์ แพทย์ทางด้านชนัสตูิ แพทย์ด้านกมุารแพทย์ 

ฯลฯ ใช้เวลาถึง 2 สปัดาห์ ก็พยายามท่ีจะปรับปรุงระบบตรงนี ้ปัจจบุนัขอให้โทรศพัท์มาแจ้งก่อนสง่ทกุราย  

คณุสรุัตนา ในเชิงระบบเร่ืองประกนัสงัคมและสํานกัหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ควรสร้างความ

เข้าใจในประเด็นนี ้ต้องให้เกิดความเข้าใจที่สงัคมสงเคราะห์ของทุกที่ด้วย จะได้ไม่เข้าใจเพียงแคไ่มม่ีเงิน 

ไม่มีสิทธ์ิ ทําให้เข้าถึงระบบบริการไม่ได้ สิ่งท่ีเกิดขึน้มกัติดอยู่กับทศันคติของบคุคล บางแห่งเป็นเร่ืองของ

ผลประโยชน์มากกว่ามนุษยธรรม แต่ถ้าก่อให้เกิดเป็นระบบที่ชัดเจน จะช่วยเร่ืองการลดช่องว่างในการ

เข้าถึงบริการได้  

คณุธิดารัตน์ ขอยกตวัอยา่งเร่ืองการป้องกนัการตดิเชือ้ เม่ือก่อนมี ARV เข้ามาในระบบการป้องกนั 

การถกูขม่ขืน การตัง้ครรภ์ โรงพยาบาลระยองไมเ่คยดวูา่มีข้อยกเว้น ในเร่ืองการป้องกนั ยาตัง้ครรภ์ แตเ่กิด

เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติในโรงพยาบาลเป็นที่ทราบร่วมกัน และถือว่าเป็นพืน้ฐานของผู้ ที่เข้ามาในระบบ 

OSCC แล้ว UC จะให้หมดทกุราย จะใช้หลายวิธีการเพื่อทําให้เกิดเป็นระเบียบวิธีปฏิบตัิในโรงพยาบาล 

เช่น รวมกําลงัขบัเคลื่อนให้เป็นประเด็นใหญ่ ทําความเข้าใจในที่ประชุมว่า ถ้าเข้าไปในระบบของสังคม

สงเคราะห์ต้องคุ้มครอง ส่วนเร่ืองการประชาสมัพนัธ์ ส่วนใหญ่ไปตกอยู่ท่ี OSCC นกัสงัคมสงเคราะห์เข้า

มามีบทบาทในการให้บริการคอ่นข้างมาก บางแห่งไม่ทราบเร่ือง option counseling บางแห่งอาจจะทราบ 

เพื่อให้ผู้ มารับบริการเข้าถึง ซึ่งมองว่า ถ้าผู้ รับบริการต้องการเข้ารับบริการปรึกษาทางเลือก อาจใช้

เครือขา่ยนกัสงัคมสงเคราะห์ท่ีเป็นโรงพยาบาลทางเลือก ในการให้บริการท่ีปลอดภยัสําหรับกลุ่มเป้าหมาย 

แตค่งยงัไมมี่การประชาสมัพนัธ์แบบสง่เมล์ เพียงขอให้นกัสงัคมสงเคราะห์ท่ีอยูจ่งัหวดัใกล้เคียง เป็นพี่เลีย้ง

ให้ เพ่ือสง่ตอ่ในเชงิวิชาชีพมากกวา่ 

รศ.ดร.กฤตยา กล่าวว่าเน้นการทํางานในกลุ่มเครือข่ายเป็นหลกัก่อน ท่านทัง้หลายที่ให้ชื่อไว้ ถ้า

อยากเป็นสมาชกิชว่ยยืนยนักบัข้างหลงัอีกครัง้ การประชมุเครือข่ายคราวหน้าในระยะใกล้ๆ ยงัไม่สามารถ

มีคา่เดนิทางให้กบัผู้ซึง่มาจากตา่งจงัหวดั ถ้าจะเข้าร่วมต้องเบกิต้นสงักดั แตยิ่นดีทําจดหมายเชิญให้  

คณุณฐัยา อยากจะเสนอว่า ควรพบกนัทกุ 3 เดือน เพราะตอนนีมี้กลุ่มย่อย 4 กลุม่ ทําให้คอ่นข้าง

จะถ่ีเกินไป ในระหวา่งนัน้กลุม่ยอ่ยจะได้ลงลกึของตวัเอง  

• นัดหมายการประชุมครัง้ต่อไป 

วนัศกุร์ท่ี 18 พฤษภาคม ครัง้ตอ่ไป พบกนัอีก 3 เดือนข้างหน้า สถานท่ีจะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ 

 



รายนามสมาชกิเครือข่ายฯ ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน  71 คน  

1.  คณุบญุพลอย ตลุาพนัธ์  สํานกับริหารการสาธารณสขุ 

หนว่ยงานภาครัฐ 

2. คณุพรพิมล  จนัทร์คณุาภาส  สํานกับริหารการสาธารณสขุ 

3. คณุเรืองรําไพ    พนัธุ์เมธิศร์   สํานกับริหารการสาธารณสขุ 

4. คณุธิดารัตน์  สวุรรณ   สํานกับริหารการสาธารณสขุ 

5.  คณุสรัุตนา  เตาะไธสง  สํานกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กรมอนามยั 

6.  คณุพชัรีวรรณ  เจนสาริกรณ์  สํานกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กรมอนามยั 

7.  คณุอญัชลี  คติอนรัุกษ์  สํานกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ 

8. คณุอมัพร  ศรีสาํรวล  สาํนกัโรคเอดส์ฯ กรมควบคมุโรค 

9. คณุนชุนารถ  เทพอดุมพร  โรงพยาบาลสมทุรปราการ   

10. คณุวรภทัร  แสงแก้ว   โรงพยาบาลปทมุธานี 

11. คณุพรทิพย์  คนงึบตุร   โรงพยาบาลปทมุธานี 

12. คณุกฤษณา    ปันมิตร    โรงพยาบาลปทมุธานี 

13. คณุมณีทิพย์     วีระรัตนมณี  โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 

14. คณุสพุาพิชณ์ วาตะบตุร  โรงพยาบาลบางจาก 

15. คณุเอกกมล              สาํลรีัตน์    โรงพยาบาลพระสมทุรเจดีย์สวาทยานนท์ 

16. คณุอโณทยั  ฉิมสขุ   บ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดันครสวรรค์ 

17. คณุวนัเพญ็  พิมพ์หน ู  บ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดันครสวรรค์ 

18. คณุเอลาวนั  วรรณวงษ์  บ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัศรีสะเกษ 

19. คณุดาวใจ  เทียนสี   โรงพยาบาลบางบอ่ 

20. วา่ท่ี พ.ต.ท.หญิงวาริณี ขนัธสิทธ์ิ  โรงพยาบาลตํารวจ 

21. คณุธีร์  ภวงัคนนัท์  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

22. คณุสพุรรณ    ทองศรี   สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  

23. คณุอินฐิรา  สายสิญจน์  สํานกัคุ้มครองสวสัดิภาพหญิงและเดก็ 

24. คณุจิตรา  เย็นนะสา  สํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองเดก็แห่งชาติ 

25. คณุพีรพงษ์  ใจหาญ   สํานกัป้องกนัและแก้ไขการค้าหญิงและเดก็ 

26. คณุอภิรดี  สสุทุธิ   สํานกักิจการสตรีแลสถาบนัครอบครัว 

27. พ.ต.ท.คณธชั มสุิกานนท์  กองบงัคบัการปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกบัการค้า 

มนษุย์ 

       

28. คณุณฐัยา  บญุภกัดี   มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 

หน่วยงานภาคเอกชน 

29. คณุณฐัธยา   เดชดี   มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 

30. คณุกานต์รวี    ดาวเรือง    มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 



31. คณุสมุาลี  โตกทอง   มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 

32. คณุปัทมาพร  พนูมีทรัพย์  มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 

33. คณุนํา้ทิพย์  เกตสุมัพนัธ์  มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 

34. คณุสสุนิี  วรศรีโสทร  มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 

35. คณุจารุทรรศน์ สิทธิสมบรูณ์  มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 

36. คณุทศันยั     ขนัตยาภรณ์    องค์การแพธ 

37. คณุสเุพ็ญศรี  พึง่โคกสงู  มลูนิธิหญิงชายก้าวไกล 

38. คณุกรวิณท์  วรสขุ   สมาคมสง่เสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพกัฉกุเฉิน 

39. คณุกรีฑา  แก้วประดิษฐ์  สมาคมสง่เสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพกัฉกุเฉิน 

40. คณุสายวรุณ  ฉตัราภรณ์  สหทยัมลูนิธิ  

41. คณุรัฐวฒิุชยั  จนัโท   สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน 

42. คณุสมรธรรม  สขุนิรันดร์  สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน 

43. คณุปณิตดา  อนัตะริกานนท์  สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน 

44. คณุวรัญญา  พิทกัษ์เทพสมบติั  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย  

45. คณุกิรกมล  ฉายบณัดิษฐ์  มลูนิธิเพ่ือนหญิง 

 

46. รศ.ดร.กฤตยา     อาชวนิจกลุ  สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 

หนว่ยงานภาควิชาการ 

47. รศ.ดร.สชุาดา ทวีสิทธ์ิ   สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 

48. ดร.วราภรณ์  แช่มสนิท  นกัวิชาการอิสระ 

 

49. คณุนลินธยาน์ มนตรีธนสาร  ตวัแทนพ่อแมเ่ลีย้งเด่ียว 

หนว่ยงานท่ีเข้าร่วมใหม ่

50. คณุวรนาถ  อชัฌายกชาติ  ตวัแทนพ่อแมเ่ลีย้งเด่ียว 

51. คณุอารีวรรณ จตทุอง   ทนายความ 

52. คณุวชัระ  ประคองศรี  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัจนัทบรีุ 

53. คณุเกษศิณี  สาํโรง   สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร 

54. คณุเรณ ู แสงสวุรรณ์  โรงพยาบาลสรุาษณ์ธานี 

55. คณุพิชญา  บํารุงศิริ   โรงพยาบาลมกุดาหาร 

56. คณุปานใจ  ดรุงค์ฤทธ์ิชยั  โรงพยาบาลพระพทุธบาท 

57. คณุไสว  ศรีบริุนทร์  โรงพยาบาลเพชรบรูณ์ 

58. คณุธนิตา  หวานแชม่  โรงพยาบาลศรีสงัวาลย์ 

59. คณุดวงจนัทร์ ทองคํา   โรงพยาบาลศรีสงัวาลย์ 

60. คณุสายวสนัต์ สวยสมเรียม  โรงพยาบาลบงึกาฬ 

61. คณุกลุธิดา  คําบาล   โรงพยาบาลบงึกาฬ 

62. คณุธมนอร  ชนุพวงษ์  พฒันาสงัคมกรุงเทพมหานคร 

63. คณุวนัดี  กาบคํา   โรงพยาบาลนา่น 



64. คณุชลชั  กลิ่นอบุล  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัเพชรบรีุ 

65. คณุพนิดา  เมืองคํา   สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัแพร่ 

66. คณุเทียมจนัทร์ ทองพิมพ์  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดักาญจนบรีุ 

67. คณุละมยั  มีนรดา   สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค์ 

68. คณุพวงเพชร์  นามวนัทา  โรงพยาบาลขอนแก่น 

69. คณุมะลวิลัย์  เถายา   โรงพยาบาลขอนแก่น 

70. คณุผกามาศ  เทพชวลี   โรงพยาบาลขอนแก่น 

71. คณุเยาวเรศ  คํามะนาด  โรงพยาบาลขอนแก่น  


