สรุ ปการประชุมหารือ
การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม ครัง้ ที่ 31
วันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ ห้ องประชุมดารารัตน์ ชัน้ 2 โรงแรมเฟริสโอเตล ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ
การประชุมหารื อเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อมครัง้ ที่ 31 จัดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556
ณ ห้ องประชุมดารารัตน์ โรงแรมเฟิ ร์ส ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ มีผ้ เู ข้ าประชุมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทังสิ
้ ้น 60 คน
ผลการประชุมตามวาระ ดังนี ้
ความก้ าวหน้ าของการดาเนินงาน
1) บทเรียนจากประเทศอังกฤษ: ยุทธศาสตร์ ป้องกันและแก้ ไขสถานการณ์ การวัยรุ่ นตัง้ ครรภ์
คุณณัฐยา บุญภักดี มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง นาเสนอประสบการณ์จากการร่ วมในทีมดูงานที่
ประเทศอังกฤษและแนเธอแลนด์ ในโครงการที่เป็ นความร่ วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รวมทังองค์
้ กรพัฒนาภาคเอกชน ในการดูงานที่ประเทศอังกฤษ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555
หลังจากกลับมาประเทศไทยแต่ละภาคส่วนได้ พยายามสร้ างความร่วมมือในการขับเคลือ่ นงานระดับกระทรวงด้ านต่างๆ
ประเด็นการแลกเปลี่ยนจากที่ประชุม
-

กระบวนการปรั บทัศนคติของประเทศอังกฤษ ให้ ความสาคัญกับนโยบายเรื่ องคนชายขอบ มีหน่วย Social
exclusion unit ซึง่ รวมประเด็นวัยรุ่นท้ องไม่พร้ อมอยูใ่ นนัน้ และทา Forum ครอบคลุมทัว่ ประเทศเพื่อนาข้ อเสนอ
จากเวทีมาพัฒนาเป็ น nation plan เป็ นการฝึ กคนในสังคมให้ ร่วมคิดหาทางออกในการแก้ ปัญหา จนครบ 10 ปี
พบว่า พ่อแม่เห็นด้ วยว่า เด็กควรเข้ าถึงบริ การคุมกาเนิด

-

กฎหมายเรื่ องยุติการตังครรภ์
้
ในประเทศอังกฤษ มีกฎหมายรองรับ แต่ยงั มีเรื่ องการตีตราคนทาแท้ ง อย่างไรก็
ตาม รัฐบาลเห็นว่า รัฐต้ องมีหน้ าที่ในการให้ บริ การและความช่วยเหลือ

-

กรมอนามัย มีแผนการรณรงค์โรดโชว์ในศูนย์บริ การ 12 เขต ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ร่ วมกับ สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) องค์กรแพธ และ การผลิตช่วง YONG LOVE รักจริ งปลอดภัย ใน
รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ซึง่ กาลังอยูร่ ะหว่างการดาเนินการแล้ ว เป็ นต้ น
2) ผลการประชุ ม เวที แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์ กั บ นานาชาติ เ รื่ อง “จุ ด พลั ง การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ
ขับเคลื่อนเรื่องการยุติการตัง้ ครรภ์ ท่ ปี ลอดภัย”
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ องค์การแพธ ได้ สรุ ป ผลจากที่ประชุม เมื่อเดือนมกราคมว่า ปั ญหาสาคัญที่ทาให้ การ

ทางานเรื่ องยุติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัย ในสังคมไทยไม่สามารถขยับได้ ในภาคปฏิบตั ิ คือ ทัศนคติทางสังคม และความ
กลัว?? ที่สง่ ผลกระทบต่อการพัฒนาบริ การและทาให้ เทคโนโลยีมีความล้ าสมัย ในที่ประชุมเสนอแนวทางการทางานว่า
จาเป็ นต้ องทางานเชิงรุ กเพื่อล้ างความกลัวของสังคม และสร้ างทัศนคติเชิงบวกเข้ าไปในหน่วยบริ การ หน่วยการศึกษาที่
เกี่ยวข้ องและเสริ มกาลังใจให้ คนที่ทางานอยู่

ประเด็นแลกเปลี่ยนจากที่ประชุม
ผู้ปฏิบตั ิงานให้ บริ การ คาดหวังเรื่ องการขจัดความกลัวในคนทางาน เพราะจะทาให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาทุกอย่าง

-

ได้ ในการให้ บริ การ ปั จจุบนั คนทางานบางคนต้ องปกปิ ดการทางานให้ บริ การกับคนในครอบครัว และปั ญหาที่พบ
คือขาดบุคลากร อาทิ สวท.รังสิต ปิ ดตัวลงเพราะไม่มีแพทย์ให้ บริ การ
งานมีความท้ าทายมากเพราะความคิดและทัศนคติของสังคม ควรจะนาประสบการณ์ งานวิจัยของประเทศ

-

อังกฤษมาเรี ยนรู้เพื่อสร้ างกระแสในสังคม
3) นโยบาย OSCC ศูนย์ ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คุณบุญพลอย ตุลาพันธ์ สานักบริ หารการสาธารณสุข ได้ นาเสนอถึง ผลการไปประชุมเรื่ อ ง OSCC ศูน ย์
ช่ ว ยเหลื อ สัง คม ซึ่ ง เป็ นนโยบายจากรั ฐ บาลที่ ไ ด้ เชิ ญ หลายกระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเทคโนโลยีและการสือ่ สาร (ICT) มาหารื อกัน
ตังแต่
้ เรื่ องการเก็บข้ อมูลผู้เดือดร้ อน ระบบส่งต่อ โดยสรุ ปว่าจะมีการทางานร่ วมกันใน 4 ประเด็นปั ญหา คือ วัยรุ่ นท้ องไม่
พร้ อม ความรุนแรงในครอบครัว แรงงานเด็ก และเรื่ องค้ ามนุษย์ เป็ นการบูรณาการโดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็ น
ตัวหลักในการวางแผนงานร่ วมกัน เน้ นขยายจุดรับแจ้ งปั ญหา พัฒนาระบบการส่งต่อ และตังฟอร์
้ นไลน์ในแต่ละประเด็น
ปั ญหา แต่ยงั มีข้อห่วงกังวลเรื่ องการเตรี ยมความพร้ อม
ประเด็นแลกเปลี่ยนจากที่ประชุม
-

เห็นว่า ท่านนายกฯ ให้ ความสนใจเรื่ องเด็กและเยาวชนท้ องไม่พร้ อมเป็ นหลัก ความคืบหน้ าในการวางระบบ
ICT ยังไม่วางระบบไม่เสร็ จ

-

เครื อข่ายฯ ควรมีการวางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม และการนาไปใช้ อาจจะเจอ
ปั ญหา/อุปสรรค

-

การให้ ความช่วยเหลือ ในระบบ ต้ องทาคู่ขนานกันไปกับ การทางานเป็ นเครื อข่าย มีการบันทึกข้ อมูลการ
ช่วยเหลือ

4) ความก้ าวหน้ าการผลักดันเรื่องยายุติการตัง้ ครรภ์
คุณวรรณนภา นาราเวช มูลนิธิคอนเซ็ฟ นาเสนอผลการผลักดันให้ ยายุติการตังครรภ์
้
เข้ าไปอยู่ในระบบ อย. ซึ่ง
ขันตอน
้
กระบวนการพิจารณาต้ องใช้ เวลาประมาณ 6 เดือน ตัวยาจะอยู่ในระบบโรงพยาบาล ใช้ ยาโดยคาสัง่ แพทย์ ผล
จากการทาโครงการนาร่องที่ผา่ นมา ทาให้ ได้ รูปแบบการให้ บริ การซึ่งต้ องมีเจ้ าหน้ าที่ให้ บริ การโดยเฉพาะที่ผ่านการอบรม
ให้ คาปรึกษาต่อเนื่อง ทางโครงการพัฒนาระบบการให้ บริ การยุติการตังครรภ์
้
โดยใช้ ยา ได้ เชื่อมกับส่วนงานคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ และ สวท. ดังนัน้ สมาชิกสามารถส่งต่อผู้รับบริ การไปยังคลินิก สวท.ได้ โดยจะได้ รับ
การคุ้มครองสิทธิคา่ รักษาพยาบาล

ประเด็นแลกเปลี่ยนจากที่ประชุม
-

ทาง สปสช.พยายามปฏิบตั ิตามข้ อบังคับของราชวิทยาลัยสูติฯ เรื่ องการส่งต่อผู้ประสบปั ญหากรณีแพทย์ไม่ยินดี
ให้ บริ การ หากทาง รพ.เครื อข่าย สปสช.ไม่ทาขอให้ ส่งไปที่ สวท.จะได้ รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ประเด็น
สาคัญคือ ต้ องการให้ มีเลข 13 หลักของผู้ใช้ บริ การเพื่อรายงานและนาไปประกอบการเบิกจ่าย ส่วนกรณีสง่ ต่อ
ระหว่าง รพ.ในเครื อข่าย ทาง สปสช.จะนาไปพิจารณาเชื่อมงานกันซึ่งมองว่ามีความเป็ นไปได้ สงู ว่าสามารถทา

-

ได้ ทังนี
้ ้ไม่ได้ เน้ นเฉพาะวัยรุ่นท้ องไม่พร้ อม แต่เป็ นทุกกรณี อาทิ ทารัสซีเมีย ฯ
ประเด็นการคุมกาเนิดผิดพลาดแล้ วตังครรภ์
้
ควรได้ รับการคุ้มครองสิทธิ์การให้ บริ การจากระบบ สปสช.ด้ วย

-

ประเด็นการกินยาคมหรื อคุมกาเนิดผิดพลาด ควรมีกลไกตรวจสอบประสิทธิภาพของเวชภัณฑ์คมุ กาเนิดของ รพ.
ต่างๆ เพื่อป้องกันปั ญหา
5) การเผยแพร่ ข้อมูลเพื่อสร้ างความเข้ าใจเรื่องการให้ บริการยุติการตัง้ ครรภ์ ของกระทรวงสาธารณสุข
กรณีหนังสือจากกรมอนามัยที่ส่งไปยังหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อสร้ างความเข้ าใจต่อการให้ บริ การยุติการ

ตังครรภ์
้
ตามข้ อบังคับแพทยสภา พบว่า สร้ างความสับสน ทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิตีความในการให้ บริ การที่แคบลง ที่ประชุมเสนอ
ให้ พฒ
ั นาเอกสารเพิ่มเติมเพื่อสร้ างความเข้ าใจเรื่ องการตีความเกี่ยวกับระเบียบการยุติการตังครรภ์
้
เพื่อสร้ างความเข้ าใจ
ต่อเงื่อนไขกฏหมายทีเ่ ปิ ดในการให้ บริ การให้ ชดั เจน สร้ างความสะดวกใจกับผู้ให้ บริ การ
6) กองทุนช่ วยเหลือผู้หญิงในภาวะวิกฤติจากความรุนแรงทางเพศและท้ องไม่ พร้ อม
สถานการณ์งบประมาณกองทุนพบว่า มีเงินบริ จาคเข้ ามาเป็ นระยะๆ แต่ยงั ขาดระบบบริ หารจัดการ และ
กระบวนการในการใช้ เงินกองทุนยังไม่ชดั เจน
ประเด็นแลกเปลี่ยนจากที่ประชุม
-

การช่วยเหลือเงินในกองทุน ควรเน้ นการช่วยเหลือผ่านเครื อข่าย

-

ยังขาดส่วนกลางในการบริ หารจัดการกองทุน หน่วยกลางทีจ่ ะรับเรื่ อง

-

ให้ มีการประชุมกรรมการกองทุนและหน่วยบริ การทีเ่ กี่ยวข้ องเพื่อสะท้ อนปั ญหาและสรุปทางออกร่วมกัน

การประชุมช่วงบ่ายเป็ นการแบ่งกลุม่ ย่อยเพื่อประเมินทิศทางการดาเนินงานที่ผา่ นมา และหารื อเรื่องทิศทางการขับเคลือ่ น
งานของแต่ละกลุม่ ย่อยในเครื อข่าย สามารถสรุปผลการประชุมแต่ละกลุม่ ได้ ดงั นี ้
กลุ่มบริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ ท่ ปี ลอดภัย
สิ่งที่กลุ่มยุตทิ าเอง
เสนอให้ เครือข่ ายทา
1. มีแนวทางในการให้ บริ การยุติการตังครรภ์
้
เสนอเป็ นงานของส่วนกลางทีต่ ้ องทาร่วมกัน
กระบวนการคื อ ตัง้ คณะทางาน ร่ างแนวปฏิบัติ (ให้ นัก - ผลักดันให้ เปิ ด Hotline สายท้ องไม่พร้ อม โดยร่วมงาน
กฎหมายตี ค วามกฎหมายและท าเป็ นแนวปฏิ บัติ ใ นการ
กับสายอื่นๆที่มีอยูแ่ ล้ ว เช่น 1300 1669 เป็ นต้ น
ทางานของคนทางานเกี่ยวกับการยุติการตังครรภ์
้
) เพื่อการมี - สร้ างสายเฉพาะขึ ้น โดยการสร้ างความร่วมมือกับองค์

แนวทางที่ ชัด เจนจะสามารถมี ป ระโยชน์ ต่ อ ผู้ที่ ต้ อ งการ
ที่ทาอยูแ่ ล้ ว เช่น WOW
ทางาน
- มีกิจกรรมฟื น้ ฟู เสริ มกาลังคนทางาน
- จัดเวทีนาเสนอที่คณะกรรมการสิทธิ เป็ นเวทีประชุม - ให้ ความรู้คนทางาน แพทย์ ผู้ให้ คาแนะนาปรึกษาเรื่ อง
หารื อ ท าให้ เ สร็ จ ภายในปี นี ้ เชิ ญ หมอหลายท่ า นที่
ยายุติการตังครรภ์
้
สนใจมาเป็ นวิทยากร
- เสนอให้ เครื อข่ายฯจัดตังที
้ มกระบวนกรสร้ างความ
(แนวทางในการผลักดันให้ นาแนวปฏิบตั ิไปใช้ ใน
เข้ าใจเรื่ องท้ องไม่พร้ อม
รายละเอียดจะไปคุยกันต่อ)
แนวปฏิบตั ินี ้จะออกในนามของเครื อข่าย (ทุกฝ่ ายทีต่ ้ องการ
ใช้ จะมีสว่ นในการผลักดัน) เป็ นคนละตัวกับแนวปฏิบตั ิของ
กรมอนามัย

กลุ่มทางานด้ านป้องกันการตัง้ ครรภ์ ไม่ พร้ อม
-

งานเดิมที่ทากันอยู่แล้ ว
มีการลงพื ้นที่
เข้ าไปคุยกับครู เพื่อให้ ครูคยุ เรื่ องปั ญหาการตังครรภ์
้
ไม่
พร้ อม
สือ่ ต้ องมีความน่าสนใจ เพื่อให้ เด็กติดตาม
การป้องกันการละเมิดทางเพศของเด็กโต ต่อเด็กเล็ก

กลุ่มให้ บริการความช่ วยเหลือ กรณีรอคลอด (บ้ านพัก)
งานเดิมที่ทา
1. การจัดอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมให้ บคุ ลากร
2. การส่งเสริ มให้ บคุ ลากรเข้ ารับการอบรมเรื่ องการให้
คาปรึกษาแก่ผ้ ปู ระสบปั ญหา
3. การอบรมมารดาเพื่อเตรี ยมพร้ อมในการดูแลบุตร ทังก่
้ อน
และหลังคลอด
4. การอบรมในทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่ องสิทธิของสตรี และ
เด็กให้ กบั บุคลากรและผู้รับบริ การ
5. จัดอบรมกาส่งเสริ มความรู้ความเข้ าใจการสร้ างเสริ มคุณค่า
ของตนเอง (Empowerment) ให้ กบั มาดราที่รอคลอด
6. การจัดโครงการสร้ างองค์กรเครื อข่ายทังที
้ เ่ ป็ นภาครัฐและ
เอกชนให้ มีการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ บทบาทหน้ าที่ระหว่างกัน
และสร้ างความสัมพันธ์

สิ่งที่อยากทา
- มีห้องเรี ยนให้ ความรู้พอ่ แม่ ผู้ปกครอง
- ควรรวบรวมเครื่ องมือที่แต่ละองค์กรมีอยู่แล้ ว เพื่อ
นาไปทางานในพื ้นที่

สิ่งที่อยากทา
1. อยากให้ มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้ าง
สัมพันธภาพของคนทางาน เพราะเหนื่อยจากภาระ
งาน (ผักผ่อน/เทีย่ ว) เป็ นข้ อเสนอที่ทกุ คนเห็น
ตรงกัน

7. มีการเตรี ยมชุมชน ครอบครัวโดยมีศนู ย์ปฏิบตั ิการอยูใ่ น
ชุมชน
8. มีการสร้ างเวทีแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้งานด้ านครอบครัวของผู้
ประสบปั ญหาตังครรภ์
้
ไม่พร้ อมในชุมชน

----------------------------------------------------ปิ ดการประชุม เวลา 16.00 น. ---------------------------------------------------

