สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุ นทางเลือกของผูห้ ญิงที่ทอ้ งไม่พร้อม ครั้งที่ 28
วันที่ 6 กรกฏาคม 2555 ณ ห้องประชุมสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2 สํานักปลัดกระทรวงฯ กระทรวงสาธารณสุข
การประชุมครั้งที่ 28 มีผเู้ ข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้ น 57 คน สาระการประชุมโดยสรุปมีดงั นี้
เริ่มการประชุมเวลา 09.30 น.
รศ.ดร.กฤตยา อาขวนิ จกุลได้เป็ นประธานในการดําเนิ นการประชุม
การประชุมครั้งนี้ เป็ นครั้งที่ 28 ซึ่งการประชุมรอบที่ผ่านมาได้จดั ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ภายหลังที่เครืข่ายมีการขยาย
สมาชิกเพิ่มขึ้ น จึงการจัดประชุมกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม และขยับการประชุมเครือข่ายมาเป็ นทุก 3 เดือน จากนั้นได้เชิญ น.พ.
กิตติ กรรภิรมย์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวทักทายที่ประชุม
กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
โดย ดร.กฤษนันท์ เลาะหนับ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ยินดีตอ้ นรับในฐานะเจ้าบ้าน และได้รบั รูก้ ารทํางานของเครือข่ายฯ จากพี่อญ
ั ชลี คติอนุ รกั ษ์ จากสํานักปลัดฯ ซึง่ เป็ น
สมาชิกเครือข่ายมานานแล้ว มีความยินดีในการได้มีการจัดประชุมที่สาํ นักและขอเป็ นกําลังใจในการทํางานขับเคลื่อน
ในประสบผลสําเร็จต่อไป

วิทยากรนําเสนอ กรอบการทํางานแผนงานสุขภาวะผูห้ ญิงและความเป็ นธรรมทางเพศ โดย ดร.วราภรณ์ แช่มสนิ ท
ผูจ้ ดั การแผนงานสุขภาวะผูห้ ญิงและความเป็ นธรรมทางเพศ
แผนงานสุขภาวะผูห้ ญิงเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวเรื่องผูห้ ญิงในสังคมให้มคี วามเข้มแข็งและมีการสานพลังเพื่อสร้างเป็ น
ธรรมทางเพศเอื้ อให้ผหู้ ญิงสามารถเข้าถึงสุขภาวะในทุกมิติในสังคม บทบาทหลักของแผนจะทําหน้าที่กระตุน้ หนุ น
เสริมเติมเต็มช่องว่างของการทํางานขับเคลื่อนและเสริมพลังการทํางานของบุคคลและองค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์การ
ทํางาน ใน 3 ส่วนคือ เสริมสร้างศักยภาพผูน้ ําการเปลี่ยนแปลง สร้างเครือข่ายการจัดการความรูเ้ ชิงยุทธศาสตร์การ
ทํางานในประเด็น และการพัฒนาและสนับสนุ นการสื่อสารสาธารณะในประเด็ นผูห้ ญิงและความเป็ นธรรมทางเพศ
โดยกํา หนดกิ จ กรรมในปี แรกไว้ 10 เรื่ อ งได้แ ก่ 1) พัฒนาหลัก สูต ร และจัด กระบวนการเรี ย นรู้ 4 หลัก สู ต ร 2)
สนับสนุ นโครงการย่อย 12-16 โครงการ 3) จัดกิจกรรมหนุ นเสริม ถอดบทเรียน ค้นหานวตกรรมจากโครงการย่อย
4) สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมจัดการความรู ้ 5) จัดประชุมเชิงปฏิบต
ั ิการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงาน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 6) จัดกิจกรรมกําหนดทิศทางความร่วมมือองค์กรผูห้ ญิงกับนั กวิชาชีพสื่อ 7) จัดประชุ มเชิ ง
ปฏิบตั ิการเสริมศักยภาพด้านสือ่ สารสาธารณะให้ผูน้ ํ าการเปลี่ยนแปลงและองค์กรผูห้ ญิง 8) จัดทําสื่อออนไลน์เพื่อ
เผยแพร่แนวคิด กิจกรรมและผลงานของแผนงาน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 4 หลักสูตรประกอบด้วย
1.
2.

ฐานคิดสุขภาวะและความเป็ นธรรมทางเพศ 3 รุ่น ๆ ละ 10 วัน (รุ่นแรก 1-10 ก.ย. 55)
การปรึกษาเพื่อฟื้ นฟูอาํ นาจและศักยภาพ (Empowerment Counseling)3 รุ่น ๆ ละ 5-7 วัน (รุ่นสอง 7-11 ธ.ค. 55)

กระบวนกรด้านสุขภาวะผูห้ ญิงและความเป็ นธรรมทางเพศ 2 รุ่น ๆ ละ 10 วัน (รุ่นแรก 17-26 ต.ค. 55)(7-18 มิ.ย.)
4. วิจยั เชิงปฏิบต
ั ิการแบบมีส่วนร่วมแนวสตรีนิยม 1 รุ่น 5 วัน (1-5 ต.ค. 55)
หากภาคีของแผนงานฯที่มีความสนใจสามารถสมัครเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้ ทั้งนี้ ในการจัดอบรมหลักสูตรที่ 2-4 มี
เงื่อนไขว่าจะต้องผ่านกระบวนการอบรมในหลักสูตรแรกมาแล้วเท่านั้น
3.

ประเด็นแลกเปลี่ยนในการประชุม
มีผูส้ นใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร กระบวนกร และการวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึง่ ทางแผนงานสุข
ภาวะผูห้ ญิงชี้ แจงว่า กระบวนการอบรมฐานคิดเป็ นเรือ่ งสําคัญทีต่ อ้ งมีการปูพื้นฐานความเข้าใจร่วมกันก่อนที่จะเข้า
อบรมในหลักสูตรอื่นๆ
• หลายหน่ วยงานสนใจเข้าครอสอบรมที่ทางแผนงานสุขภาวะผูห
้ ญิงฯ กําหนดไว้ ที่ประชุมสรุปว่า ทางผูจ้ ดั การ
แผน จะส่งกําหนดวันอบรมของแต่ละครอส ในแต่ละรุ่นเข้าในกรุ๊ปเมลล์ของเครือข่าย เพื่อให้ผสู้ นใจเลือกส่งใบสมัคร
ตามเวลาที่สะดวก แต่ละครอสหากมีผูส้ มัครมากกว่าจํานวนทีเ่ ปิ ดรับได้ก็ตอ้ งมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผูเ้ ข้า
อบรม
•

สรุปสาระสําคัญของการจัดประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 27
โดยสุมาลี โตกทอง ผูป้ ระสานงานภาคีงานรณรงค์นโยบาย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ
การประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 27 จัดเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่โรงแรมทีเคพาเลช ซึง่ มีเข้าร่วมการประชุมประมาณ
70 คน เป็ นการจัดประชุมต่อจากเวทีจด
ั ประชุมสรุปบทเรียนการทํางานพัฒนาระบบการปรึกษาทางเลือกในศูนย์พึ่งได้
ของ 5 รพ.นําร่อง ทําให้การประชุมเครือข่ายฯในวันต่อมามีผเู้ ข้าร่วมหรือสมาชิกใหม่ที่มาจากศูนย์พึ่งได้ในต่างจังหวัดที่
สนใจอยู่ต่อในการประชุ มเครื อข่ายฯด้วย จากนั้ นได้สรุ ปเกี่ยวกับการนํ าเสนอผลงานวิจยั เรื่อง กฏหมายคุม้ ครอง
ผูถ้ ูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งพบปั ญหาเชิงแนวคิดของตัวกฏหมาย ที่ไม่ได้เน้นการคุม้ ครองสิทธิผถู้ กู กระทํา
แต่เป็ นการส่งเสริมการรักษาสถาบันครอบครัว แต่กฏหมายนี้ ก็มีมิติใหม่ๆ ที่ใข้สร้างความเข้าใจกับสังคมได้ว่า ความ
รุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัว อาทิ การแจ้งเหตุการกระทําความรุนแรงถือเป็ นหน้าที่ การระบุถึงกระบวนการ
บําบัดฟื้ นฟู มาตรการบรรเทาทุกข์ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิยงั ปั ญหาเรื่องกลไกและปั ญหาวิธีคิดของเจ้าหน้าที่ และ
บทบาทของเจ้าหน้าที่ ทางคณะกรรมการสิทธิ์มนุ ษยชน ยินดีจะมีส่วนร่วมหากจะมีการขับเคลื่อนประเด็นนี้ ต่อไป
(มีเอกสารประกอบ)
นําเสนอความก้าวหน้าในการทํางานขับเคลื่อนเรื่องท้องไม่พร้อม
รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนงานร่าง พรบ.คุม้ ครองอนามัยการเจริญพันธุ ์ โดยคุณจันทิมา ตรีเลิศ
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ
ในปี 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการอนามัยการเจริญพันธุแ์ ห่งชาติครั้งที่ 1 ไปเมื่อเดือนมิถุนายน ที่ประชุมมี
การทบทวนความคิดเห็นของกฤษฎีกาต่อเนื้ อหาของร่าง พรบ.และได้สรุปให้มีการตั้งคณะอนุ กรรมการฯ เพือ่ พิจารณา
ยกร่างเนื้ อหาของ พรบ.ใหม่ โดยมี ตัวแทนของกฤษฎีกา2 คนทําหน้าที่ในการรวบรวมเนื้ อหาตัว พรบ.ที่เคยมีต้งั แต่

เดิม มาร่วมพิจารณายกร่างเพื่อมาเสนอที่ประชุมต่อไป ในการประชุมได้สรุปให้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น “ร่าง พรบ.
ส่งเสริมอนามัยการเจริญพันุธ”์ และกําหนดสาระหลักไว้ 4 หมวด เป็ นเบื้ องต้น สาระสําคัญ ได้แก่
หมวดทัว่ ไป ว่าด้วยเรื่อง คํานิ ยาม ปรัชญาเกีย่ วกับอนามัยการเจริ ญพันธุ ์ ซึ่งมีการดึงเนื้ อหาจากร่ างแรกที่มี
ความสําคัญมาบรรจุลงในร่างด้วย
หมวดที่สอง ว่าด้วยการบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ ์ ซึ่งจะรวมถึงการแท้งและภาวะแทรกซ้อน
หมวดที่สาม ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐในการทํางาน ซึง่ จะมีรูปแบบคือ รัฐให้การสนับสนุ นในด้าน
งบประมาณ หรือบุคลากรในการทํางาน
หมวดที่สี่ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ขณะนี้ ร่างอยู่ระหว่างขั้นตอนร่างโดยตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่จะนําหลักการที่หารือในที่ประชุ มไปเป็ น
ต้นร่าง คาดว่าร่างจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. หรือส.ค. นี้

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาบริการบ้านพักเด็ กและครอบครัวเพื่อช่วยเหลือผูห้ ญิงที่ทอ้ งไม่พร้อม
โดย คุณสุมาลี โตกทอง แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ
ภายหลังจากได้มีการทําข้อตกลงระหว่าง สสส.กับ กระทรวงพํฒนาสังคมฯ และในปี 54 ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การทํางานบ้านพักระหว่างภาครัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชน จึงได้มีการทําโครงการเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนาบริการบ้านพักเด็ กและครอบครัวเพื่อช่วยเหลือผูห้ ญิงที่ทอ้ งไม่พร้อม ทํางานใน 3 ยุทธศาสตร์
ได้แก่เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ การพัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัด และการจัดการความรู้ ในการจัดประชุม
คณะทํางานได้กาํ หนดแผนปฏิบตั ิการในกลางปี 55 กําหนดให้มีการจัดอบรมสร้างความเข้าใจแนวคิดเรื่องเพศและท้อง
ไม่พร้อม และการจัดอบรมการปรึกษาทางเลือก ก่อนที่จะมีกระบวนการพัฒนาระบบ ตอนนี้ ทาง พม.ได้ทาํ หนังสือแจ้ง
แก่ทางปลัดกระทรวงเพือ่ รับทราบ และทางอธิบดีกรมได้ทําหนังสือไปยังผูว้ ่าฯในการจัดตั้งเป็ นคณะทํางานฯ ระดับ
จังหวัดต่อไป

งานบรูณาการพื้ นที่จงั หวัดอุตรดิตถ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปั ญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น
สสส.ได้ทาํ งานสร้างจังหวัดบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปั ญหาท้องไม่พร้อม ซึง่ มี 3 จังหวัดนําร่อง คือ อุดรธานี
มหาสารคาม และอุตรดิตถ์ ซึ่ง แผนงานฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการทํางานในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งกําหนด
กิจกรรมเริ่มต้นที่การจัดกระบวนการอบรมแนวคิด และการอบรมทักษะการปรึกษาทางเลือกให้กบั รพสต. 3 พื้ นที่
และโรงเรียนในเขตพื้ นที่ดังกล่าว เพือสร้างความเข้าใจและมีทกั ษะในการช่วยเหลื่อวัยรุ่นที่ทอ้ งไม่พร้อม และเชื่อต่อ
เครือข่าย ซึ่งใน step ต่อไปจะเป็ นการพัฒนาเครือข่ายให้ความช่วยเหลือ โดยจะมีกิจกรรมในการดูงานที่บา้ นพักฉุกเฉิน
และโรงพยบาลปทุมธานี ก่อนที่แต่ละออกแบบบริการของแต่ละหน่ วยในการให้บริการแก่วยั รุ่น

งานจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบั บุคลากรในการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศได้เป็ นกระบวนกรจัดอบรมแนวคิดเรื่องเพศเพื่อทําความเข้าใจเรื่องท้องไม่พร้อม
ของวัยรุ่นและทักษะเบื้ องต้นในการให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นที่ทอ้ งไม่พร้อม จัดโดย สํานักคุม้ ครองหญิงและเด็ก กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ โดยจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่บา้ นพักเด็กและ
ครอบคัรวทัว่ ประเทศ 75 จังหวัด โดยแบ่งเป็ น 3 รุ่น ในเดือนกรกฏาคม โดยจะมีเจ้าหน้าที่บา้ นพักเด็กฯ เข้าอบรมรุ่น
ละ 75 คน
งานพัฒนาเครือข่ายให้ความช่วยเหลือจังหวัดปทุมธานี โดย คุณวรภัทร แสงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคม
ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุ ม ธานี ไ ด้ รับ การสนั บ สนุ น งบประมาณด้ านการป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญหาท้ องไม่ พ ร้ อม ( PP) จาก
สํานั กงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อจัดกระบวนการเสริมศักยภาพให้กบั จนท.ใน รพ.สต. และครู
โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี โดยเริ่มจัดการอบรมครั้งแรกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยได้เชิญทาง แผนงานสร้าง
เสริมสุขภาวะทางเพศและทาง องค์การแพท เป็ นวิทยากร ในการอบรมครั้งแรกมีเข้าร่วมการอบรมกว่า 50 คน จาก
จนท.แต่ละแผนกในโรงพยาบาลปทุมธานี พยาบาลจาก รพ.สต.ในอําเภอเมืองปทุมธานี และโรงเรียน/ขยายโอกาส ใน
เขตพื้ นที่ ผลการจัดประชุมเป็ นที่น่ายินดีเพราะสามารถเปิ ดมุมมองต่อปั ญท้องในวัยรุ่นกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และกลุ่ม
ครูให้เข้าใจความซับซ้อนของปั ญหาได้มากขึ้ น ทาง รพ.มีแผนฯจะจัดอบรมให้ รพ.สต.ในทุกอําเภอใน จังหวัดปทุมธานี
ต่อไป
วาระหารือในการประชุม
1.

เรื่องกองทุนให้ความช่วยเหลือผูห้ ญิงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศ (มีเอกสารประกอบ)

คุณทัศ นัย ขันตยาภรณ์ องค์การแพท ได้นําเสนอถึงที่มาของการทํากรอบหลักเกณฑ์ในการจัดทํากองทุนนี้ ขึ้ น และ
นําเสนอร่างเนื้ อหาของกองทุนประกอบด้วย 1) เรื่องสภาพปั ญหา 2) เกณฑ์เด็กและสตรีที่เข้าข่ายขอรับความช่วยเหลือ
3) เกณฑ์ การให้ค วามช่ ว ยเหลื อ 4) โครงสร้า งการบริ ห ารกองทุ น 5) ที ่ม าของเงิ น กองทุ น 6) การพิ จ ารณาการ
ช่วยเหลือ 7) ช่องทางการช่วยเหลือ จากนั้นได้ขอความคิดเห็นจากที่ประชุมเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงให้มคี วามชัดเจน
สรุปประเด็นที่เสนอความคิดเห็นดังนี้
1)
-

เรื่องชื่อกองทุน มีการเสนอว่า
ควรใช้ชื่อ “กองทุนช่วยเหลือผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อม” เพือ่ ให้สอดคล้องกับความช่วยเหลือ
ควรใช้ชื่อว่า กองทุนช่วยเหลือผูห้ ญิงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศ เกรงว่าจะไม่ครอบคลุมต่อวัยรุ่น
ท้องไม่พ ร้อม

ที ่ป ระชุ ม ยั งไม่ ไ ด้ส รุ ป เรื ่อ งชื ่อ แต่ มี ก ารชี้ แจงว่ า การใช้ชื ่อ ว่ า กองทุ น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ห ญิ ง ที ่ท ้อ งไม่ พ ร้อ มนั้ น มี ค วาม
ละเอียดอ่อนทางสังคมมาก และมองว่า การมีคาํ ว่า ความรุนแรงทางเพศมีความครอบคลุมต่อปั ญหาท้องไม่พร้อม ซึง่
เป็ นความรุนแรงทางวัฒนธรรมอยูแ่ ล้ว ซึง่ รศ.ดร.กฤตยา ยินดีจะเขียนกรอบแนวคิดเป็ นภาคผนวกในเชิงการอธิบาย
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ในการวางกรอบการจัดตั้งกองทุน

2)

3)
4)
5)

เรื่องการระดมทุน มีการแลกเปลี่ยนว่า การทําเป็ นกองทุนช่ วยเหลือจะมีแต่เงินที่จ่ายออก จึงต้องมองหา
รูปแบบการระดมทุน ซึง่ ในการประชุมได้ เสนอรูปแบบการระดมทุน เช่น การจัด event ต่างๆ เพื่อระดมทุน
การขอทุนจากต่างประเทศ และการรับบริจาค การเชื่อมโยงงานในเชิงธุรกิจทางสังคม
เสนอให้มีการตัดเกณฑ์เด็ กและสตรี ที่เข้าข่ายในการรับความช่ วยเหลื อในข้อที่ 1 เรื่องมีฐานะยากจนออก
เพราะในข้ออื่นๆ ที่กาํ หนดไว้มีความครอบคลุมประเด็นนี้ แล้ว
เสนอให้มีการศึกษาเป็ นกรณีศึกษาเรื่องการติดตาม การให้ความช่วยเหลือและกรอบเวลาของความช่วยเหลือ
เพื่อหาค่าใช้จ่ายต่อราย และนํามาเป็ นฐานการวางแผนการทํางบประมาณช่วยเหลือ
กําหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อรายไม่ควรเกิน 72 ชัว่ โมงหรือ 3 วัน โดยมี
คณะกรรมการกองทุน (ยังไม่ได้ระบุจาํ นวนคน) พิจารณา

ที่ประชุมได้กาํ หนดคณะทํางานในการพิจารณากรอบและเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนในเบื้ องต้น คือ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

คุณบุญพลอย ตุลาพันธ์ จากสํานักบริหารการสาธารณสุข
คุณวรภัทร แสงแก้ว จาก โรงพยาบาลปทุมธานี
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ จากองค์การแพธ
คุณศรีสุมาลย์ ศาสตร์สาระ จาก กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
คุณวรวุฒิ เลิศเชาวนะ จากโครงการสนั บสนุ นการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปั ญาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
กรมสุขภาพจิต
คุณเรณู ชูนิล จากสํานักอนามัยการเจริญพันธุ ์
คุณอัญชลี คติอนุ รกั ษ์ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิ จกุล สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ม.มหิดล
คุณณัฐยา บุญภักดี แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

ในการจะกําหนดวันประชุมคณะทํางานจะมีการแจ้งสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมประชุมได้
2. การ up date การขับเคลื่อนการคุม้ ครองสิทธิของผูห้ ญิงที่ทอ้ งไม่พร้อมในหลักประกันสังคม
ทางคุณทัศนั ยได้นําเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในการเข้าถึงสิทธิประกันสังคมของผูห้ ญิงที่ทอ้ งไม่พร้อม เพือ่ ขอ
ทราบแนวปฏิบัติในการให้บริการกรณี ยุติการตั้งครรภ์ ซึง่ พบว่า แนวทางการช่วยเหลือเป็ นไปตามความเข้าใจของ
บุคลากรต่อปั ญหาเป็ นรายๆ ไป จึงมีแนวคิดในการทําหนังสือถึงรองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม เพือ่ ขอทราบ
แนวทางในปฏิบัติที่ชัดเจน โดยได้นําร่างจดหมายมาเสนอในที่ประชุ มพิจารณา และขอความเห็นในการให้ รศ.ดร.
กฤตยา เป็ นผูเ้ ซ็นต์หนังสือในนามเครือข่าย โดยจะมีเอกสาร ระบุรายชื่อองค์กรสมาชิกเครือข่ายฯ แนบท้ายไปด้วย
ที่ประชุมมีการเสนอให้มีการจัดเวทีภายหลังการยืน่ จดหมายต่อรองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ในหัวข้อ “ความ
เจ็บป่ วยของผูห้ ญิงที่ประกันสังคมยังไม่ครอบคลุม” ซึ่งทางคณะกรรมการสิทธิฯ ยินดีเป็ นรับเจ้าภาพในการจัดเวที
(เอกสารประกอบการประชุม)
3. การจัดเวทีประชุม International Congress on Women’s Health and Unsafe Abortion

รศ.ดร.กฤตยา กล่าวถึงการประสานงานกับทางคุณนงลักษณ์ที่เป็ นผูป้ ระสานการจัดเวทีดงั กล่าว ในประเด็นอัตรา
ค่าลงทะเบียนของคนไทยยังสูงมาก ที่ประชุมเห็นว่า คนไทยควรมีอตั ราค่าลงทะเบียนในราคาที่ถูกลงหรือไม่ตอ้ งเสี่ย
อยูร่ ะหว่างรอผลคืบหน้า ในที่ประชุมเองมีสมาชิกเครือข่ายที่แสดงความสนใจเข้าร่วมประชุมมีประมาณ 10 คน
(เอกสารประกอบการประชุม)
การนําเสนอความก้าวหน้าของกลุ่มย่อยในเครือข่ายฯ
กลุม่ งานป้องกัน
คุณเรณู ชูนิล จากสํานักอนามัยการเจริญพันธุ ์ กล่าวถึงการได้รบั งบประมาณสนับสนุ นในการจัดอบรมให้ความรูเ้ รื่อง
การวางแผนครอบครัว/การคุมกําเนิ ด จากบริษัทยาที่ต้งั ใจจะคืนประโยชน์ให้สงั คม ตอนนี้ ได้จดั อบรมให้กบั จนท.สา
ธารณสุขทัว่ ประเทศ ซึ่งได้ทาํ ไปแล้วประมาณ 30 แห่ง เป็ นการรือฟื้ นความรูเ้ รื่องการวางแผนครอบครัว
กลุ่มบริการยุติการตั้งครรภ์
คุณทัศนัย กล่าวถึงกิจกรรมในรอบที่ผ่านให้ที่ประชุมรับทราบ
เดือนมีนาคม ได้มีการจัดประชุมวิชาการเรื่องบทบาทการทําแท้งด้วยยากับการลดอัตราการตายของแม้และช่วยชีวิต
ผูห้ ญิง ร่วมกับ women on web และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)
เดือนพฤษภาคม จัดประชุมหารือเรื่องบริการยุติการตั้งครรภ์ดว้ ยา โดยมีตวั แทนจาก รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช และ
รพ.จุฬามาให้ขอ้ มูล และการนําเสนอแนวทางการดูแลวัยรุ่นท้องไม่พร้อมในคลินิกวัยรุ่น รพ.รามาธิบดี
(มีเอกสารประกอบ)
กลุม่ งานบ้านพัก(รอคลอด)
คุณชนรัตน์ จากบ้านพระคุณได้ กล่าวถึงกิจกรรมในรอบที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ กลุ่มงานบ้านพักได้จดั เวทีเสริม
พลังคนทํางานบริการบ้านพักโดยมีคุณทิชา ณ นครและคุณกัญจริยา สุขรุ่งมาเป็ นวิทยากรและนํากระบวนการพูดคุย
(มีเอกสารประกอบ)
กลุม่ ปรึกษาทางเลือก
คุณสุมาลี จากแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ กล่าวถึงผลสืบเนื่ องการเวทีถอดบทเรียนการปรึกษาทางเลือกที่
พัทยาซึ่งได้โครงร่ างหลักสูตร ได้นํามาออกแบบการอบรมและได้นําไปจัดกระบวนการให้กบั โครงการบูรณาการ
อุตรดิตถ์ และการอบรมเสริมศักยภาพบุคลากรของ รพ.ปทุมธานี ซึ่งพบว่า เงือ่ นไขเรื่องเวลาที่ไม่เต็ มที่และจํานวน
คนทีมีมากจึงทําให้ตอ้ งมีการปรับรูปแบบการอบรมที่ยงั ไม่ลงตัว กรอบเนื้ อหาหลักทีใ่ ช้ในการอบรมคือเรือ่ งอํานาจ
โครงสร้างความรุนแรง และโครงข่ายความรุนแรง และเสริมด้วยกระบวนการสร้างทีม ซึง่ พบว่า การทํากิจกรรมใน
ช่วงเวลาสั้นๆ จะเน้นการเปิ ดมุมมองเพือ่ ทบทวนการทํางานที่ผ่านมานํ าไปสู่การออกแบบการทํางานที่เป็ นมิตรต่อ
เยาวชนมากขึ้ น

ประเด็นอื่นๆ ในที่ประชุม
-

การจัดประชุมวิชาการ เพือ่ ให้ความรูเ้ รื่องการคุมกําเนิ ดและการวางแผนครอบครัว โดย สํานักอนามัยการ
เจริญพันธุ ์ เป็ นเวทีสาํ หรับสมาชิกเครือข่ายฯ
การจัด work shop อบรม เรื่องการให้คาํ ปรึกษาทางโทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่จาก women on web ซึ่งเป็ นชาว
ต่างประเทศ และจะมีล่ามแปล ให้กบั สมาชิกเครือข่าย ซึ่งยังไม่มีงบประมาณสนับสนุ น
การ up date ข้อมูลงานเครือข่าย ใน website ให้ทนั สมัยเพราะมีผสู้ นใจมากขึ้ น

ที่ประชุมกําหนดวันประชุมครั้งต่อไปวันที่ 27 กันยายน 2555 จัดที่คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ

-------------ปิ ดการประชุมประมาณ 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน---------------

รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผูห้ ญิงที่ทอ้ งไม่พร้อมครั้งที่ 28
วันที่ 6 กรกฏาคม 2555
ณ ห้องประชุมนโยบายและยุทธศาสตร์ 2 สํานักปลัดฯ กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานทางวิชาการ
1. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิ จกุล
2. ดร.วราภรณ์ แช่มสนิ ท
คุณเจษฏา แต้สมบัติ
4. ผศ.พรทิพย์ ชีวะพัฒน์
หน่วยงานภาครัฐ
5. น.พ.กิตติ กรรภิรมย์
3.

6. คุณอัญชลี คติอนุ รกั ษ์
7. คุณรําไพ แก้ววิเชียร
8. คุณบุญฤทธิ์ สุขรัตช
9. คุณเรณู ชูนิล
10. คุณสุรตั นา เตาะไธสง
11. คุณสุวารี วงศ์โรจนานันท์
12. คุณธัญญาพรรณ เรือนทิพย์
13. คุณบุญพลอย ตุลาพันธุ ์
14. คุณเครือทิพย์ จันทรธานี วฒ
ั
15. คุณวรวุฒิ เลิศเชาวนะ
16. คุณเกศินี เพียรดี
17. คุณรุจริ พรรณ เลิศศิลาทอง
18. คุณอินฐิรา สายสิญจ์
19. คุณสรัญญา สวัสดิ์กนก
20. คุณนภาพร ปฐมพรวิวฒ
ั น์
21. คุณเอลาวัน วรรณวงษ์
22. คุณโชติกา อุณเพ็ง
23. คุณประภาพร บุนนาค
24. คุณวรวุฒิ รัตนบริรกั ษ์
25. คุณนุ ชนารถ เทพอุดมพร
26. คุณมณีทิพย์ วีระรัตนมณี
27. คุณนงรัตน์ ทับทิมไทย
28. คุณเอกกมล สําลีรตั น์

สถาบันวิจยั ประชากร และสังคม มหาวิทยาลัย มหิดล
แผนงานสุขภาวะผูห้ ญิงและความเป็ นธรรมทางเพศ
สมาคมเพศวิถีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักปลัดกระทรวงฯ
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักปลัดกระทรวงฯ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักปลัดกระทรวงฯ
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สํานักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กระทรวง
สาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
กรมคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็ก พม.
สํานักพัฒนาสังคม สนง.สังคมสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม
สํานักคุม้ ครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครปฐม
บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครปฐม
บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ศรีสะเกษ
บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สมุทรปราการ
ศูนย์เฉพาะกิจคุม้ ครองและช่วยเหลือนักเรียน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้ นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย ์

29. คุณวรภัทร แสงแก้ว
30. รต.หญิง กาญจนา สมบัติศิรินันท์
องค์กรอิสระและองค์กรพัฒนาเอกชน
31. คุณวิสา เบญจะมโน
32. คุณอัตถิยา เดวีเลาะ
33. คุณศรีสุมาลย์ ศาสตร์สาระ
34. คุณพัฒนา จินดาปราณีกุล
35. คุณนิ รชา อัศวธีรากุล
36. คุณวิทรู ย์ บุตรสาระ
37. คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์
38. คุณวรรณภา นราเวช
39. คุณมัทนา เชตมี
40. คุณกานต์รวี ดาวเรือง
41. คุณตูลู่ (Tulu)
42. คุณศศิธร ออกหาญ
43. คุณชนรัตน์ อ้อยหวาน
44. คุณอุดร อินหอม
45. คุณศรินทิพย์ นิ่ มแสง
46. คุณวรีรตั น์ ลีชานนท์
47. คุณสมรธรรม สุขนิ รนั ดร์
48. คุณณัฐฎฐพัชร คงคืน
49. คุณณรงค์ฤทธิ์ สีหาราช
50. คุณดวงดล รงค์เดชประทีป
51. นายพิเชษฐ พงษ์หงษ์
52. คุณวันดี จีรภัทร
53. คุณกนกวรรณ ศรีดี
54. คุณสุมาลี โตกทอง
55. คุณจันทิมา ตรีเลิศ
56. คุณปั ทมาพร พูนมีทรัพย์
57. คุณณัฐยา เดชดี

โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์ฯ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
องค์การแพธ (PATH)
Concept foundation
Women on Web
Women on Web
L.W.C ศูนย์ธารทิพย์
องค์การแฟรนด์อินเตอร์เนชัน่ เนล
บ้านพระคุณ จังหวัดสมุทรปราการ
สหทัยมูลนิ ธิ
บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
บ้านสุขฤทัย พระคินีศรีชุมบาล
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
มูลนิ ธิเพื่อนหญิง
มูลนิ ธิเพื่อเยาวชนชนบท
มูลนิ ธิเครือข่ายครอบครัว
มูลนิ ธิศุภนิ มติ แห่งประเทศไทย
บ.คลองตันการแพทย์ จํากัด
บ.คลองตันการแพทย์ จํากัด
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิ ธิสร้างความเข้าใจเรื่อง
สุขภาพผูห้ ญิง
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิ ธิสร้างความเข้าใจเรื่อง
สุขภาพผูห้ ญิง
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิ ธิสร้างความเข้าใจเรื่อง
สุขภาพผูห้ ญิง
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิ ธิสร้างความเข้าใจเรื่อง
สุขภาพผูห้ ญิง

