สรุ ปการประชุมหารื อ
“การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม” ครั ง้ ที่ 30
จัดโดย

เครื อข่ ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
ณ ห้ องประชุมสานใจ 1/2 ชัน้ 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบการประชุมหารื อ: การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อม ครัง้ ที่ 31
ห้ องประชุมดารารัตน์ โรงแรมเฟิ ร์ส ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ

สรุ ปการประชุมหารือ
การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม ครัง้ ที่ 30
จัดโดย เครื อข่ ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-13.30 น.
ณ ห้ องประชุมสานใจ 1/2 ชัน้ 6 อาคารสุขภาพแห่ งชาติ ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข
ผลการประชุมโดยสรุ ปดังนี ้
การประชุมเครื อข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิ งที่ท้องไม่พร้ อมครัง้ ที่ 30 จัดที่ห้องประชุมสานใจ สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีผ้ เู ข้ าประชุมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทังสิ
้ ้น 58 คน
กล่ าวต้ อนรั บและนําเสนอภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (สช.)
คุณกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยสรุป
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เกิดขึน้ ภายใต้ พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ 2550 กระบวนการ
ผลักดันให้ เกิดสมัชชาสุขภาพ ทําให้ ได้ นิยาม “สุขภาพ” เข้ าสู่พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ ในมิติที่ครอบคลุมถึง สุข
ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงกาย
ั้
ใจ สังคม ปั ญญา ซึ่งทางเครื อข่ายฯ ได้ มีส่วนร่ วมช่วยผลักดัน และกําหนดทิศทางของ
การทํางานแบบสร้ างนําซ่อม และการกําหนดนโยบายสาธารณะ ทางกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช้ เครื่ องมือทํางาน 3 ส่วน
ได้ แก่
-

ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ

-

เวทีสมัชชาสุขภาพ ในระดับจังหวัดทุกจังหวัดและระดับชาติ

-

Health Impact Assessment (HIA) การประเมินผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อมและสุขภาพ
หลักการคือ ทํางานควบคู่กนั ไประหว่างราชการ การเมืองและประชาสังคม กระบวนการของสมัชชาสุขภาพ เป็ น
การสร้ างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่ วม เชื่อมความต้ องการระหว่างภาครัฐ และประชาชนมาสู่เวทีนโยบาย เน้ นด้ าน
วิชาการมาเป็ นต้ นทุนสําคัญในการขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคม มีภาคราชการมาสนับสนุนเพื่อหาฉันทามติร่วมกัน
หลังจากนันแต่
้ ละฝ่ ายในสังคมจะนํามติไปขับเคลื่อนให้ เป็ นจริงต่อไป
เมื่อได้ มติในสมัชชาแล้ วจะนําเสนอให้ ผา่ นเป็ น มติ ครม. (hard power) จะกระจายมติที่ผ่านแล้ วไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งภาคส่วนต่างๆ สามารถ ใช้ มติ ครม.ในการอ้ างอิงเพื่อขับเคลื่อนในการงานได้ สิ่งสําคัญคือการนําไปใช้ การ
ทํางานร่วมกันของภาคีภาคส่วนต่างๆ ให้ เป็ นความเห็นร่วมของภาคี ชุมชน หรื อ ระดับท้ องถิ่นในการจัดการตนเอง
มติที่ผ่า น ครม.แล้ วจะมี คณะกรรมการติดตามการขับ เคลื่อนตามมติ ทํา งานเชื่ อมโยงกับภาคี เครื อ ข่ายทัง้
ราชการ และภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้ เป็ นจริง เช่น ประเด็นเรื่ องผู้หญิงเคยผ่านเป็ นมติแล้ ว เรื่ องท้ องไม่พร้ อม ความ
รุนแรงทางเพศ และผู้หญิงกับเอดส์ ล่าสุดคือ เรื่ องท้ องไม่พร้ อมในวัยรุ่น
มีการตัง้ ข้ อสังเกตว่า ในการขับเคลื่อนมติ ต้ องสร้ างการยอมรั บเรื่ องการมีส่วนร่ วม และมีกระบวนการกํ ากับ
ติดตามอย่างมาก ไม่อย่างนันจะเป็
้
นเพียงกระดาษ ทังนี
้ ้การดําเนินงานจึงต้ องอาศัยทรัพยากรหลายอย่าง และมติหลาย
ข้ อต้ องทํางานเชิงบูรณาการร่ วมกับประเด็นในมติข้ออื่นๆ จึงไม่ใช่เรื่ องง่าย บางอย่างเกี่ยวข้ องกับกฎหมาย และการไม่มี
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หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ทําให้ ขยับงานค่อนข้ างลําบาก สิ่งที่ยังเป็ นข้ ออ่อนคือการทํางานด้ านสื่อสารทางสังคม
กลไกบริ หารจัดการ ติดตามประเมินผล และการพัฒนาศักยภาพ ยังเป็ นข้ อจํากัดขององค์กรในการขับเคลื่อน
คุณนิรชา อัศวธีรากุล: กล่าวเพิ่ม
การจัดประชุมเวทีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในเดือนธันวาคม 2555 ถือเป็ นครัง้ ที่ 5 และต้ องมีการรายงาน
ความก้ าวหน้ าใน 13 มติที่ผา่ นมา ซึง่ มีประเด็นเรื่ อง “การแก้ ปัญหาวัยรุ่นที่ตงท้
ั ้ องไม่พร้ อม”
การจัดประชุม จัดรูปแบบไว้ 3 ส่วน
1) การจัดทํารายงานความก้ าวหน้ าในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานสุขภาพแห่งชาติ ได้ ยกร่ างรายงานและเชิญภาคีมาร่วมจัดทํารายงานตามมติที่ได้ สรุ ปไว้ มีกรมอนามัย
ในฐานะกรรมการและเลขานุก าร จัด ตัง้ คณะกรรมการ จัด ทํ า แผนปฏิ บัติ ก ารทุก จัง หวัด ในเวที จ ะมี ก ารนํ า เสนอ
ความก้ าวหน้ าในด้ านต่างๆ เรื่ องท้ องไม่พร้ อมจะมีในส่วนของระบบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่ วมกับ องค์การแพธ
พัฒนาหลักสูตรเพศศึกษารอบด้ าน, ด้ านสาธารณสุขมีโครงการส่งเสริ มสุขภาพและอนามัย YFSF ทํางานกับองค์การ
ปกครองส่วนท้ องถิ่น บรรจุในแผน 3 ปี ของจังหวัดสุพรรณบุรี ขอนแก่น และ โครงการพัฒนารู ปแบบการให้ คําปรึ กษา
ทางเลือกเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อมและความรุ นแรงทางเพศ ที่ทางมูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิ ง
องค์การแพธ และสํานักบริหารการสาธารณสุข ดําเนินงาน, รายงานความก้ าวหน้ า ร่าง พรบ. อนามัยการเจริ ญพันธุ์ ที่กรม
อนามัยร่วมกับเครื อข่ายฯ ในการพัฒนายกร่าง ที่กําลังอยูร่ ะหว่างพิจารณาในคณะกรรมการกฤษฎีกา
2) การนําเสนอการดําเนินงานในห้ องประชุม
3) การจัดเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 18-20 ธันวาคม 2555 การประชุมห้ องย่อย จะมีการนําเสนอ them
ของเวทีคือ การเสนอรูปธรรมความสําเร็จ ในแง่มมุ ของกฎหมาย เครื อข่ายและการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
สถานที่จดั ประชุม คือ ชัน้ 2 อาคารไบเทค บางนา หากเครื อข่ายฯ ต้ องการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ สามารถนําไปวาง
ที่บ๊ ทู และผู้ที่สนใจสามารถเข้ าประชุมได้ โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย (เว้ นห้ องที่ต้องมีการให้ ฉนั ทามติ 2 ห้ อง)
ที ป่ ระชุมมี มติ ให้ ผู้ประสานงานเครื อข่ายฯ ประสานงานนํานิทรรศการเคลื่อนที่ของเครื อข่ายสนับสนุนทางเลือก
ของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อมไปเผยแพร่ในงานรวมทังหน่
้ วยงานอื่นๆ ที่สนใจติดต่อผ่านทางผู้ประสานเครื อข่ายฯ ต่อไป
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานและผลการหารื อจากที่ประชุม
1) การประชุมเครื อข่ ายฯ ขยายวงเพื่อเข้ าถึงการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ ท่ ปี ลอดภัย
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ : กล่าวถึงความเป็ นมาและความก้ าวหน้ าในการประสานงาน
สืบเนื่องจากผลการประชุมว่าด้ วยเรื่ องการป้องกันการยุติการตังครรภ์
้
ไม่ปลอดภัย (IVAT) ปี 2013 ซึง่ จะมีการจัด
ประชุมที่ประเทศไทยในเดือนมกราคม 2556 ระหว่าง วันที่ 22-25 มกราคม เป็ นเวทีเชิงวิชาการระดับนานาชาติ จึงมีการ
หารื อในเครื อข่ายว่าควรถือโอกาสนี ้ จัดกิจกรรมให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กับนานาชาติ ซึ่งมีองค์กร Asian Safe
Abortion Partnership ทํางานเข้ มแข็งในประเทศต่างๆ เช่น การขับเคลื่อนการแก้ กฎหมายในประเทศเนปาล อินเดีย
มาเลเซีย และการช่วยเหลือหรื อการทําให้ ผ้ หู ญิงเข้ าถึงบริ การ มาร่วมในเวทีด้วย ประเทศไทยน่าจะใช้ โอกาสนี ้แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ จึงได้ เชิญแต่ละท่านเหล่านี ้มาล่วงหน้ า 1 วัน เพื่อเข้ าร่วมในเวทีประชุมเครื อข่ายขยายวง
การจัดประชุมครัง้ นี ้ ทางสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ( PDA) ยินดีสนับสนุนสถานที่ประชุมสําหรับคนไทย
และสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ม.มหิดล เอื ้อเฟื อ้ หูฟังจากอังกฤษเป็ นไทย และมีลา่ มตลอดงาน
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กําหนดการ: ช่วงเช้ า เป็ นการเล่าสถานการณ์ในประเทศไทย และให้ องค์กรนานาชาติ 5 ท่าน ร่ วมแลกเปลี่ยน
และวิพากษ์ วิจารณ์ ให้ มมุ มองการทํางานในประเทศไทย ควรก้ าวไปทางใด จากนันเป็
้ นการนําประสบการณ์ จากแต่ละ
ประเทศมาเป็ นต้ นแบบในการแลกเปลี่ยน
ช่วงบ่าย: จะนําเสนอข้ อมูลเรื่ อง ทัศนคติที่เป็ นอุปสรรคสําคัญในการเข้ าถึงบริ การของหญิ งท้ องไม่พร้ อม จาก
women on web และระดมความคิดเห็นจากที่ประชุม คาดว่าจะมีผ้ เู ข้ าร่วมส่วนที่เป็ นคนไทยประมาณ 30-35 คน ทังนี
้ ้
หากมีผ้ ทู ี่สนใจเข้ าร่ วมประชุมมากกว่าตังไว้
้ ต้ องจัดหาทุนเพิ่มเติมจากที่ได้ รับสนับสนุนจากแผนงานสร้ างเสริ มสุขภาวะ
ทางเพศ แผนงานสุขภาวะผู้หญิ งและความเป็ นธรรมทางเพศ การจัดประชุมนี ้จะจ่ายค่าเดินทางเหมือนการร่ วมประชุม
ตามปกติ
ประเด็นแลกเปลี่ยน
อุษาสินี ริว้ ทอง:
ผลการประชุม ควรมีการทําเป็ นมติหรื อคําประกาศจากการประชุมต่อสาธารณชน มีประเด็นข้ อเสนอเพิ่มเติมกับ
เวทีประชุมนานาชาติ
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:
ผลการประชุมจะมีการทําเป็ นทําข้ อสรุ ป และจัดเวทีแถลงข่าวภายหลังเดือนกุมภาพันธ์ โดยคุณทัศนัยจะเป็ น
ผู้ทํารายงานเรื่ องนี ้
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ :
ถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ดีที่จะมีการนําเสนอถึงสถานการณ์ ในประเทศไทย ผลการประชุมที่เสนอเป็ นภาษาอังกฤษ
คาดว่า จะได้ แนวทางเป็ นรายงาน 1 ชิ ้น และเวทีนี ้ถือว่าจะได้ เชื่อมระหว่างเครื อข่ายในเอเซียที่มีวฒ
ั นธรรมใกล้ เคียงกัน
และได้ แลกเปลี่ยน ขยับงานมากยิ่งขึ ้น หวังว่าจะนําไปสูก่ ารสร้ างเครื อข่ายระดับเอเซีย
อุษาสินี ริว้ ทอง:
เห็นว่าควรมีการทํากิจกรรมร่ วมกันเพื่อให้ เกิดการเคลื่อนไหว ให้ เห็นว่ามีการประชุมครัง้ นีใ้ นประเทศไทยกับ
สาธารณะ เพื่อให้ เห็นว่ามีกลุม่ ที่กําลังมีการผนึกกําลังกันทํางานในเรื่ องการยุติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัย
ที ่ประชุมมี มติ ให้ จัดตัง้ เป็ นคณะทํางานชุดเล็กเพื่อประสานงานจัดประชุมในรายละเอียด คือ รศ.ดร.กฤตยา
อาชวนิ จ กุล คุณ วรรณนภา นาราเวช คุณ สุว ารี วงศ์ โ รจนานัน ท์ คุณ ทัศ นัย ขัน ตยาภรณ์ คุณ สุม าลี โตกทอง คุณ
เบญจมาศ รอดภัย
2) การทํางานเรื่ องท้ องไม่ พร้ อมกับสํานักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
ดร.ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์: กล่าวถึงความเป็ นมาของโครงการจัดอบรมบุคลากรบ้ านพักเด็กและครอบครัวโดย สํานัก
คุ้มครองสวัสดิภาพหญิง ดังนี ้
สํานักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก(สญด.) ได้ ทําโครงการจัดอบรมให้ กบั บุคลากรของ พม. 3 รุ่ นๆละ70 คน
เพื่อให้ บคุ คลากรได้ ไปจัดอบรมให้ กบั ครู ก.ทัว่ ประเทศ โดยกิจกรรมจัดอบรมจะทําในเดือนธันวาคม
สิ่งที่โครงการฯ คาดหวังในกิจกรรม คือ การนําเสนอยุทธศาสตร์ ทําความเข้ าใจเรื่ องการเปลี่ยนแปลงร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ ของวัยรุ่ น โรคทางเพศสัมพันธ์ การตังครรภ์
้
ไม่พร้ อมในวัยรุ่ น เทคนิคการให้ คําปรึ กษา การปฏิบตั ิตนเมื่อ
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ทราบว่าตัง้ ครรภ์ การทํางานประสานเครื อข่ายฯ กระบวนการสร้ างแรงจูงใจในการทํางาน และการจัดอบรมและการ
ถ่ายทอด ทางเครื อข่ายฯ เห็นว่า ว่า สญด.ที่ประสานงานมานัน้ มีความตัง้ ใจที่ดี จึงอยากขอเชิญสมาชิกในเครื อข่าย
มาร่วมเป็ นวิทยากรร่วมกัน
ประเด็นแลกเปลี่ยน
คุณมณฑกานต์ ลุมพิกานนท์ :
การจัดอบรมครัง้ นี ้ เป็ นการสร้ างความเข้ มแข็งและให้ ความรู้ ในเชิงการป้องกัน โดยมุ่งหวังว่า บ้ านพักเด็กและ
ครอบครัว และ พมจ.จะจับมือ ทํางานร่วมกันกับเครื อข่ายในชุมชน
คุณรั ชนี แมนเมธี:
สมาคมฯ ทํางานกับผู้ป่วยจิตเวชเป็ นส่วนใหญ่ พบว่า ผู้ป่วยจะถูกละเมิด ถูกข่มขืนเยอะมากและช่วยตัวเองไม่ได้
ไม่ร้ ู จะป้องกันตัวเองอย่างไร ถูกครอบครัวทอดทิ ้ง ถ้ าคนทํางานมีความรู้ เรื่ องจิตเวชจะสามารถสังเกตและป้องกันผู้ป่วย
ได้ มาก สมาคมฯ มีบคุ ลากรที่จดั กระบวนการสร้ างความเข้ าใจเรื่ องโรคจิตเวชทัว่ ไปได้
สุนันท์ ดวงจันทร์ :
เนื อ้ หาการอบรมค่อนข้ า งแน่ นมาก แม้ กระบวนการให้ คํา ปรึ กษาอย่างเดี ยวก็ไ ด้ ยากแล้ ว ตัว เองทํ างานให้
คําปรึกษาค่ะ สนใจอยากมาช่วยในเรื่ องนี ้
ทีป่ ระชุมมี มติ : ผู้ที่สนใจร่วมเป็ นวิทยากร นัดหมายเป็ นคณะทํางานชุดเล็กเพื่อหารื อต่อไปหลังการประชุม
3) ผลการจัดประชุมเรื่ องการขับเคลื่อนสุขภาวะผู้หญิงในระบบหลักประกันสุขภาพ
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล กล่าวถึงผลการจัดประชุมดังนี ้
การประชุมเรื่ อง “สุขภาวะผู้หญิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เมื่อ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา การประชุมได้
นํ า เสนอสถานการณ์ ปั ญ หาต่ า งๆ และนํ า มาสู่บ ทสรุ ป และข้ อ เสนอแนะ ซึ่ง ข้ อ เสนอแนะต่า งๆนี จ้ ะใช้ ใ นการทํ า งาน
ขับเคลื่อนผ่านเครื อข่ายที่ เกิดขึน้ ใหม่ คือ “เครื อข่ายสุขภาพผู้หญิ งในระบบหลักประกันสุขภาพมาตรฐานเดียว” เพื่อ
ให้ บริ การสุขภาพผู้หญิงเกิดขึ ้นในทุกระบบของชุดสิทธิประโยชน์เป็ นมาตรฐานเดียว ได้ กําหนดร่ วมกันว่า เครื อข่ายจะจัด
อบรมเชิงปฏิบตั ิการร่ วมกัน ระหว่าง สมาชิกในเครื อข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้ องไม่พร้ อมที่ทํางานขับเคลื่อนเชิง
ประเด็นกับเครื อข่ายผู้หญิงในระบบหลักประกัน ที่มีฐานความรู้ เชิงโครงสร้ างของระบบหลักประกัน มาร่ วมแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ประเด็นสุขภาพผู้หญิงร่วมกัน ในวันที่ 18-19 มกราคม 2556 นี ้
ประเด็นแลกเปลี่ยน
คุณเพียรพร สันทัด:
เรื่ องสิทธิประโยชน์ จะมีคณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองสิทธิ ประโยชน์ ซึ่งกรณี คลอดบุตรนัน้ ปั จจุบนั ยังอยู่ใน
เงื่อนไขคุ้มครองได้ เพียง 2 ท้ อง อย่างไรก็ดี การทํางานของ สปสช.จะมีเวทีภาคประชาชนที่รับฟั งความคิดเห็น และจะนํา
ความคิดเห็นต่างๆ เหล่านี ้ไปพัฒนาเรื่ องสิทธิประโยชน์ไปเรื่ อยๆ ฉะนัน้ ในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:
เข้ าใจว่า การให้ สิทธิ ประโยชน์ ของ สปสช.ที่กําหนดไว้ 2 ท้ องมาจากนโยบายประชากรเดิมที่เรามีลกู มาก (ใน
อดีต) ทําให้ กําหนดว่า ควรมีลกู ไม่เกิน 2 แต่ปัจจุบนั นัน้ คนมีลกู น้ อยลง จึงต้ องมีการทบทวนนโยบายประชากร
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อัญชลี คติอนุรักษ์ :
ได้ มีโอกาสไปประชุมร่วมกับทางสํานักงานคณะกรรมการสิทธิฯ เรื่ องความเท่าเทียมของสิทธิประโยชน์พบว่า
ประกันสังคมให้ สทิ ธิประโยชน์ไว้ 2 ท้ องเท่านัน้ กรรมการสิทธิฯ มองว่าไม่ควรเป็ นเช่นนัน้ ในส่วนของสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ได้ มียทุ ธศาสตร์ หนึง่ เรื่ องการเพิ่มจํานวนประชากร เห็นว่า ควรมีการเคลื่อนไหวให้ ยกเลิกเรื่ องนี ้ทัง้ 2
กองทุน (ประกันสังคม และ สปสช.)
คุณวรภัทร แสงแก้ ว: (เพิ่มเติม)
ระบบหลักประกันสุขภาพจะนับ 2 ท้ องโดยนับจากแม่ (ผู้ให้ กําเนิดเป็ นหลัก) และยังมีรายละเอียดอีกด้ วยว่า ต้ อง
ฝากท้ องกับ รพ.ที่สงั กัด หากฝากข้ ามพื ้นที่ต้องเสียเงินเอง เข้ าใจว่า ผู้บริ หารกองทุนไม่ได้ มีความเข้ าใจหรื อมีรายละเอียด
ในความเป็ นจริ ง อย่างเช่น เรื่ องท้ องไม่พร้ อม และผู้หญิงบางคนท้ องที่ 3 กับสามีคนที่สอง ทําให้ เกิดปั ญหา
ประเด็นประกันสังคมจะมีจดุ ต่างตรงที่ผ้ หู ญิงใช้ สิทธิไปแล้ ว 2 ครัง้ แต่ถ้าผู้ชายยังไม่เคยใช้ สิทธิประกันสังคมเลย
ก็สามารถใช้ สิทธิของผู้ชายเบิกได้ ส่วนราชการให้ 3 ท้ อง (นับแม่ผ้ ใู ห้ กําเนิด) มองว่าการจํากัดการให้ สิทธิประโยชน์ เป็ น
การจัดกัดการดูแลเรื่ องคุณภาพของการเกิด ซึง่ คุณภาพตรงนี ้ต้ องถือเป็ นส่วนที่สําคัญ
เรื่ อง การทําแท้ งในสิทธิ ประกันสังคม ผู้หญิ งที่ไปทําแท้ งจาก รพ.เอกชนและต้ องเขามาใน รพ.รัฐและหมดเงิน
แล้ ว ทางประกันสังคมจะตีความไปว่า เป็ นโรคที่เกิดจากการทําร้ ายตัวเอง จะไม่ให้ สิทธิประโยชน์ ต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ตัวเองจากการติดเชื ้อที่ไปทําแท้ ง แต่ทางผู้ปฏิบตั ิและทางการแพทย์มองว่า ต้ องรักษาให้ จึงเป็ นปั ญหาเชิงวิธีคิดที่ทําให้ ผ้ ู
ปฏิบตั ิทํางานลําบาก เพราะรักษาแล้ วกลายเป็ นการบังคับให้ จ่ายเงิน
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:
ในการเข้ าพบท่านเลขาธิการประกันสังคมได้ มีการหารื อกันแล้ ว ท่านแจ้ งว่าจะทําความเข้ าใจในเรื่ องนี ้กับทาง
รพ.เครื อข่าย แต่หลักการ ยังคงขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที่ เพราะการลงนามและส่งจดหมายกระจายนันไม่
้ แน่ว่าจะ
มีความเคร่งครัดในการปฏิบตั ิแค่ไหน ตอนนี ้มีเรื่ อง ร่ าง พรบ.ประกันสังคม ฉบับเพิ่มเติมกําลังรอพิจารณาในสภา ซึง่ มีการ
ตัดเอาเรื่ องฆ่าตัวตายออกไป
ทัศนัย ขันตยาภรณ์ :
เห็นว่า ควรนําข้ อมูลนี ้แพร่กระจายให้ มากที่สดุ เพราะเป็ นไปได้ วา่ จดหมายนี ้จะไม่ได้ ทําความเข้ าใจและไปถึงตัว
ผู้ปฏิบตั ิ ในการทํางานของสมาชิกในเครื อข่ายหากเจอปั ญหาอยากให้ นํามาแลกเปลี่ยนในเวที เพื่อให้ เป็ นกรณีศกึ ษา และ
เสนอไปยังประกันสังคมเพื่อแก้ ไขต่อไป
4) ความก้ าวหน้ า ร่ าง พรบ.อนามัยการเจริญพันธุ์
คุณพัชรี วรรณ เจนสาริกรณ์ : ความก้ าวหน้ าในการขับเคลื่อนร่าง พรบ.ดังนี ้
ร่ าง พรบ.ฉบับแรกที่ได้ ผ่าน ครม.เมื่อ14 ธันวาคม 2553 และเข้ าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา โดยสํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ไปชี ้แจง 2 ครัง้ ทางกฤษฎีกาได้ ให้ ความเห็นกลับมาและมีการปรับปรุ งแก้ ไข จน
นําเข้ าสู่การประชุมการตังคณะทํ
้
างานพัฒนาเหตุผลและกฎหมาย ภายใต้ คณะกรรมการอนามัยเจริ ญพันธุ์แห่งชาติ เพื่อ
ปรับแก้ อีกรอบ สรุ ปว่าเปลี่ยนชื่อ พรบ.คุ้มครองอนามัยการเจริ ญพันธุ์ เป็ น พรบ.ส่งเสริ มการเจริ ญพันธุ์แห่งชาติ ไม่เน้ น
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บทลงโทษเป็ นลักษณะส่งเสริ มให้ มีการดําเนินงาน เนื ้อหาได้ มีการปรับเพิ่มเติม ให้ มีคณะกรรมการที่มาจาก รมต.ด้ าน
ต่างๆ ดูแล และแบ่ง 5 หมวด ได้ แก่ บททัว่ ไป การบริ การ คณะกรรมการฯการส่งเสริ มอนามัยการเจริ ญพันธุ์ และบทเฉพาะ
กาล หลัง จากปรั บ แก้ ไ ด้ เ สนอต่ อ คณะกรรมการอนามัย เจริ ญ พัน ธุ์ แ ห่ ง ชาติ จ นผ่ า นการเห็ น ชอบแล้ ว จึ ง ส่ ง ไปที่
คณะกรรมการกฤษฎีกา และได้ ไปชี ้แจง เมื่อ 29 ตุลาคม 2555 ผลคือยังมีข้อท้ วงติงว่า หมวดการบริ การนัน้ ถือเป็ นหน้ าที่
รั ฐที่ ต้องมี การดํ าเนิ นการอยู่แล้ ว ไม่จํ าเป็ นต้ องมีกฎหมายฉบับนี ้ ควรทํ าเป็ นระเบี ยบของสํานักนายกรั ฐมนตรี ถือว่า
เพียงพอ
ประเด็นแลกเปลี่ยน
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:
ประเมินสถานการณ์ แล้ วเห็นว่า ค่อนข้ างยากในการพิจารณาผ่าน เพราะเป็ นกฎหมายที่เป็ นลักษณะใหม่ ไม่มี
บทลงโทษ ซึง่ นักกฎหมายในคณะกรรมการกฤษฎีกาค่อนข้ างมีวิธีคิดเกี่ยวกับกฎหมายไปอีกแบบ ทําให้ โอกาสที่กฎหมาย
นี ้จะได้ รับความเห็นชอบจึงยาก อย่างไรก็คงต้ องทํางานกันต่อไป
5) การทํางานเรื่ องท้ องไม่ พร้ อมกับพ่ อวัยรุ่ น
คุณนุชนารถ เทพอุดมพร: การขับเคลื่อนงานของคลินิกที่เป็ นมิตรกับวัยรุ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี ้
คลินิกบริ การที่เป็ นมิตรได้ ทํางานวิจัยร่ วมกับเขตราชการ 3 มี โรงพยาบาลนําร่ อง 5 แห่งคือ สมุทรปราการ
สระแก้ ว นครนายก ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี กับกลุ่มวัยรุ่ นประมาณ 200 คน พบว่า ครอบครัวที่มีลกู เป็ นพ่อแม่วยั รุ่ น
รู้สกึ ว่าเป็ นปั ญหามากเพราะพ่อแม่ยงั ต้ องการให้ ลกู เรี ยนหนังสือ และมีอนาคตที่ดี
สมุทรปราการมีทงประชากรท้
ั้
องถิ่น และประชากรแฝง ทําให้ มีอตั ราการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นที่สงู สามารถแบ่งกลุ่ม
วัยรุ่ นเป็ นวัยรุ่ นท้ องถิ่นและวัยรุ่ นที่แฝง (แรงงานต่างด้ าว) จากการสัมภาษณ์ พบว่า คุณพ่อวัยรุ่น 44 คน (อายุตํ่ากว่า 19
ปี ) ไม่ได้ ต้องการให้ แฟนท้ อง แต่ไม่สวมถุงยางอนามัย ส่วนหนึ่งคือคู่ขอไม่ให้ ใช้ และบอกว่าจะคุมกําเนิดเอง และพ่อวัยรุ่ น
ไม่ถงึ 10 ราย ที่หยุดการเรี ยนออกมาทํางานดูแลภรรยาและลูก
จังหวัดสมุทรปราการเริ่มมีการทํางานกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อบูรณาการมาร่ วมกัน และมีความเห็นร่ วมกันว่า ต้ อง
มีการทํางานและให้ ความรู้ ในเด็ก ตังแต่
้ ประถมผ่านการให้ ความรู้ กับครู และเริ่ มมีโครงการนําร่ องมอบตู้ถุงยางอนามัย
ให้ กบั โรงเรี ยน (โรงเรี ยนแพรกษา) ในจังหวัด
6) การพัฒนาเครื่ องมือประเมินความเสี่ยงต่ อการทารุ ณกรรมและทอดทิง้ เด็กของแม่ วัยรุ่ น
คุณนารี รัตน์ แสงกล้ า: กล่าวถึงการทํางานในโครงการดังนี ้
ศูนย์พิทกั ษ์ อยู่ระหว่างการร่ วมงานกับ โรงพยาบาลจุฬา, ธรรมศาสตร์ , ตํารวจ, ศิริราช และรามาธิ บดี เพื่อ
ทดลองใช้ เครื่ องมือประเมินความเสี่ยงของแม่วยั รุ่นในการทารุ ณกรรมและทอดทิ ้งเด็ก และการประเมินความเสี่ยงที่เด็กจะ
ถูกทารุ ณหรื อถูกทอดทิง้ ซึ่งการพัฒนาเครื่ องมือนี ใ้ ช้ เวลามายาวนานเป็ น 10 ปี เป้าหมายเพื่อให้ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ได้
สอดคล้ องกับ พรบ.คุ้มครองเด็ก ตอนนี ้ได้ ตงเป็
ั ้ นคณะทํางานเพื่อทําโครงการ และนําชุดเครื่ องมือไปทดลองใช้ โดยทํางาน
ในพื ้นที่ 5 พื ้นที่คือ สงขลา เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และกรุงเทพฯ
7) การขยายการทํางานเรื่ องท้ องไม่ พร้ อมในกลุ่มนักเรี ยนนายร้ อยตํารวจ
คุณวรภัทร แสงแก้ ว: การทํางานในประเด็นเรื่ องความรุนแรงต่อผู้หญิงกับนักเรี ยนในโรงเรี ยนนายร้ อย ดังนี ้
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ทางโรงพยาบาลปทุมธานี ได้ ทํ า งานร่ ว มกับทางกระทรวงสาธารณสุข ในส่ว นของ OSCC ทั่ว ประเทศ และ
โรงเรี ยนนายร้ อยตํารวจ จัดอบรมทําความเข้ าใจในประเด็นเรื่ องความรุ นแรงต่อผู้หญิ งและเด็กในการดําเนินงานการ
ให้ บริการ กระบวนการจัดอบรมได้ เพิ่มประเด็นท้ องไม่พร้ อมเข้ าไปในเรื่ องความเข้ าใจและทัศนคติ ข้ อยกเว้ นและข้ อติดขัด
ทางกฎหมาย ผลการอบรม ได้ รับการตอบรั บอย่างดี ในบางพื น้ ที่ ตํารวจได้ ช่วยเหลือผู้หญิ งโดยทํ าหนังสือแจ้ งไปยัง
โรงพยาบาลเพื่อให้ กรุณาดําเนินการยุติการตังครรภ์
้
เพราะอยู่ในเงื่อนไขที่กฎหมายคุ้มครอง แต่ปัญหาคือ บางโรงพยาบาล
ก็ยงั ไม่ดําเนินการ จึงเห็นได้ ว่าการทํางานในงานการปรับทัศนคติกบั ผู้ปฏิบตั ิงาน ทังกั
้ บบ้ านพักฯ และ โรงพยาบาลถือว่า
ได้ ผลแล้ วระดับหนึง่ แต่ยงั มีปัญหาติดขัดในส่วนของบริการ กรณีที่จําเป็ นต้ องยุติการตังครรภ์
้
ประเด็นแลกเปลี่ยน
ผู้แสดงความเห็น(หญิง):
กรณีที่ทางโรงพยาบาลไม่ทําแท้ งให้ ทงเข้
ั ้ าข่ายทําได้ ตามกฎหมาย สามารถใช้ กฎหมายดําเนินการได้ หรื อไม่ เช่น
ใน มาตรา151 ของกฎหมายอาญา เรื่ องการละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่
ทัศนัย ขันตยาภรณ์ :
ทางราชวิทยาลัยสูตินารี แพทย์ มีจดุ ยืนว่า หากว่าแพทย์ท่านใดไม่ประสงค์ให้ บริ การยุติการตังครรภ์
้
ต้ องยอมรับ
และขึ น้ อยู่กับ การตัด สิ น ใจของแพทย์ เพราะบางท่ า นอาจจะยัง ไม่ ส บายใจ อย่ า งไรก็ ต าม ราชวิ ท ยาลัย ฯ ได้ ส ร้ าง
ข้ อเสนอแนะว่า แพทย์จะต้ องดําเนินการส่งต่อคนไข้ ไม่สามารถเพิกเฉยต่อการให้ บริ การได้
มีประเด็นว่า การส่งต่อ (refer) ที่ ในกรณี ที่ทาง โรงพยาบาลให้ บริ การไม่ได้ ต้ องมีการส่งต่อและในด้ านการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ก็ต้องมีการตามจ่ายด้ วย แต่เข้ าใจว่า กรณีสง่ ต่อในหน่วยงานรัฐ หรื อเครื อข่ายของโรงพยาบาลเอง
จะมีการตามจ่ายได้ แต่ถ้าเป็ นส่งต่อไปยังสถานบริ การเอกชน ยังไม่สามารถตามจ่ายได้ เช่น หากโรงพยาบาลรัฐส่งต่อไป
ยัง สวท. เป็ นต้ น บางครั ง้ ก็ เ ป็ นกรณี ที่ ผ้ ูห ญิ ง ถูก ข่ ม ขื น ด้ ว ยซํ า้ เราจะหาทางออกร่ ว มกัน อย่ า งไร เห็น ว่ า ในระบบ
หลักประกันสุขภาพและประกันสังคม ควรให้ มีวิธีพิเศษต่อกรณีเหล่านี ้
ดร.ละมัย มั่นคง:
กรณี วัยรุ่ นที่มาพบแพทย์ ส่วนใหญ่ มีอายุครรภ์ เกิน 12 สัปดาห์ แพทย์ จะไม่รับทํา และในการส่งต่อไปยัง
หน่วยงานเอกชน จะมีค่าใช้ จ่ายระหว่างเดินทางด้ วย ตรงนี ม้ องว่า กองทุนฯ จะช่วยได้ เพราะคนต้ องเดินทางมาจาก
ต่างจังหวัด และไม่ใช่เฉพาะถูกข่มขืนเท่านัน้
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:
จากการหารื อกับทางเลขาธิการประกันสังคม ถือว่า กรณีเข้ าข่ายคุ้มครอง ต้ องตามจ่ายได้ ด้วย แต่มองว่า อาจจะ
มีปัญหาในกรณี ที่ส่งต่อไปหน่วยบริ การเอกชน เพราะเขาไม่ได้ อยู่ในสถานพยาบาลในเครื อข่ายประกันสังคม ถื อเป็ น
ประเด็นที่ยงั ไปไม่ถงึ
8) กองทุนช่ วยเหลือผู้หญิงในภาวะวิกฤติ
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สรุปความก้ าวหน้ าในการจัดตังกองทุ
้
นดังนี ้
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การจัดตังกองทุ
้
น ตอนนี ้อยู่ระหว่างการเปิ ดบัญชีกองทุน โดยมีช่ือผู้เปิ ดบัญชี 3 คนคือ คุณบุญพลอย ตุลาพันธ์
คุณณัฐยา บุญภักดี และ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล การไปเปิ ดบัญชีจะทําจดหมายไปจากมูลนิธิฯ เพื่อขอจัดตังตั
้ งกองทุ
้
น
เพื่อให้ ได้ บญ
ั ชีในชื่อนามกองทุน ฯ ทังนี
้ ้จะเร่งเรื่ องการเปิ ดบัญชี
ยอดเงินที่เข้ าในกองทุนตอนนี ้ได้ มาจาก 2 ส่วน คือ การรับบริ จาค และขายหนังสือชีวิตมีทางเลือกเล่มละ 5 บาท
ยอด ล่าสุด 17,486 บาท
ประเด็นแลกเปลี่ยน
สมรธรรม สุขนิรันดร์ :
ทาง PDA ได้ ใช้ บริ การของกองทุนฯแล้ วจากการส่งต่อของโรงพยาบาลศรี สะเกษ ซึง่ ได้ ส่งแบบฟอร์ มกลับไป แต่
ยังไม่ได้ รับคําตอบกลับมา ในเรื่ องการส่งต่อ พบว่า รพ.รัฐก็สง่ ต่อเองมาที่ PDA ด้ วยเช่นกัน เนื่องจากว่า หมอไม่มีวนั ลงนัด
ให้ คนไข้ ที่ไม่สามารถรอได้ เพราะอายุครรภ์ใกล้ เกินกําหนดที่จะทําได้ จึงส่งต่อมา
ทัศนัย ขันตยาภรณ์ :
เป้าหมายของการจัดตัง้ กองทุนฯ นอกเหนื อจากการช่วยเหลืออุดช่องว่างของบริ การเรื่ องยุติการตัง้ ครรภ์ ที่
ปลอดภัยทางกฎหมายที่ไม่ครอบคลุมแล้ ว ยังช่วยเหลือในเรื่ องอื่นๆ ที่เป็ นช่องว่างอยู่ ทัง้ กรณีท้องต่อ และอื่นๆ ที่ยงั ไม่มี
สวัสดิการรองรับ
ที่ประชุมมีมติ: การจัดประชุมครัง้ ต่อไป คือเดือนมีนาคม 2556 และขอแจ้ ง วันและสถานที่จดั ประชุมภายหลัง
-----------------------------------------------------ปิ ดการประชุม----------------------------------------------
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รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุมหารื อ
“การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม”ครั ง้ ที่ 30
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
ห้ องประชุมสานใจ 1/2 ชัน้ 6 สํานักงานสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี

ผู้ดาํ เนินการประชุม
1. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
หน่ วยงานกลางและภาครั ฐ
2. คุณกรรณิการ์ บันเทิงจิตร

สถาบันวิจยั ประชากร และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัดนครปฐม
สํานักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

3. คุณนิรชา อัศวธีรากุล
4. คุณมนชนก พรหมรัตน์
5. คุณสินีนชุ บุญสูตร

นักวิชาการ สํานักงานประกันสังคม

6. คุณเพียรพร สันทัด
7. คุณอัตติยา เดวีเลาะห์

สํานักสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของภาคี
งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

8. คุณวรนาฎ เวนุอาธร

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพแห่งชาติ(สสส.)

9. คุณบุญพลอย ตุลาพันธ์

สํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักปลัดกระทรวงฯ
กระทรวงสาธารณสุข

10. คุณอชิมา เกิดกล้ า
11. คุณสุวารี วงศ์โรจนานันท์
12. คุณพัชรี วรรณ เจนสาริ กรณ์

กลุม่ บริ หารยุทธศาสตร์
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข

13. คุณสิริพร ภัยโยทัย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร กระทรวงสาธารณสุข

14. ดร.ละมัย มัน่ คง

16. รต.หญิงกาญจนา สมบัตศิ ริ ิ นนั ท์

กลุม่ พัฒนาเครื อข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ์ จังหวัดปทุมธานี

18. คุณดลภางค์ จันทร์ ทอง

คลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี

19. คุณวรภัทร แสงแก้ ว

ศูนย์พงึ่ ได้ โรงพยาบาลปทุมธานี

20. คุณมณีทิพย์ วีระรัตนมณี

ศูนย์พงึ่ ได้ โรงพยาบาลพระนครศรี อยุธยา

15. คุณอัญชลี คติอนุรักษ์
17. ดร.ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์

21. คุณวราภรณ์ จันทรัตน์
22. คุณนุชนารถ เทพอุดมพร

ศูนย์นเรนทร พึง่ ได้ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

23. คุณสุปราณี สวัสดิผล

โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
9

24. พ.ต.อ.ชุตมิ า พันธุ
25. คุณเตือนใจ คงสมบัติ
26. นายมงคล ศรี สงั ข์
27. คุณปุณยนุช พึง่ วงศ์

โรงพยาบาลตํารวจ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
ศูนย์ปฏิบตั ิการเพื่อป้องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
ศูนย์ประชาบดี 1300 ภายในสถานสงเคราะห์บ้านราชวิถี
กรุงเทพมหานคร
บ้ านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี

28. คุณจิตตรา แสงคํา
29. คุณจุฑาทิพย์ ผลทิพย์

นักศึกษาฝึ กงาน บ้ านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี

30. คุณเบญจวรรณ บุตรเพชรรัตน์

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

31. คุณสุภาพร ลือชา

สํานักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก

32. คุณมณฑกานต์ ลุมพิกานนท์
33. คุณสุทธิดา หงษ์ พงษ์
34. คุณเกศิณี เพียรดี
35. คุณกนกวรรณ พาณิชย์วฒ
ั นานุกลู
องค์ กรอิสระและองค์ กรพัฒนาเอกชน
36. คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์

บ้ านพักเด็กและครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
บ้ านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี
องค์การแพธ

37. คุณอุษาสินี ริ ว้ ทอง
38. คุณสมรธรรม สุขนิรันดร์

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)

39. คุณสุรีรัตน์ เอียวสานุรักษ์

บริ ษัทพัฒนาประชากร จํากัด

40. คุณสุนิสา นุกลู กิจ

โรงพยาบาลคลองตัน

41. คุณกนกวรรณ ศรี ดี
42. คุณสุนนั ท์ ดวงจันทร์

สมาคมติดตามการพัฒนาสตรี ในประเทศไทย

43. คุณพัชญ์สติ า มายอด

บ้ านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

44. นพ.ไพศาล ปั ณฑุกําพล

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท.)

45. คุณศุภอาภา องค์สกุล

สหทัยมูลนิธิ

46. คุณช่อทิพย์ ชัยชาญ

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็ นธรรมทางเพศ

47. คุณดวงดล รุ่งเดชประทีป

มูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว

48. คุณอรกัลยา พุม่ พึง่

กองทุนรวมใจฯ เครื อข่ายผู้หญิงจังหวัดปทุมธานี

49. คุณสุขใจ มุตตาพันธ์

เครื อข่ายผู้หญิงที่อยูร่ ่วมกับเชื ้อภาคกลาง

50. คุณขจีรัตน์ สุวรรณรัตน์

สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน LDA

51. คุณนารี ลกั ษณ์ แสนกล้ า

มูลนิธิศนู ย์พิทกั ษ์ สทิ ธิเด็ก

52. คุณวรรณภา นาราเวช

Concept foundation
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53. คุณรัชนี แมนเมธี

สมาคมสายใยครอบครัว

54. คุณสุมาลี โตกทอง

แผนงานสร้ างเสริมสุขภาวะทางเพศ
มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง

55. คุณปิ ยภา เมืองแมน
56. คุณปั ทมาพร พูนมีทรัพย์
57. คุณณัฐธยา เดชดี
58. คุณจารุทศั น์ สิทธิสมบูรณ์
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