สรุ ปการประชุมหารื อ
การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม ครั ง้ ที่ 32
วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ ห้ องประชุมสานใจ 1/2 ชัน้ 6
สํานักงานสุขภาพแห่ งชาติ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
การประชุมหารื อ การขับเคลื่อ นเเพื่ อสนับสนุนทางเลือ กของผู้หญิ งที่ท้องไม่พร้ อมครั ง้ ที่ 32 จัดเมื่ อ วันที่ 24
กรกฎาคม 2556 ณ ห้ องประชุมสานใจ ½ ชัน้ 6 สํานักงานสุขภาพแห่งชาติ มีผ้ เู ข้ าประชุมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทังสิ
้ ้น 35 คน ผลการประชุมตามวาระ ดังนี ้
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงาน
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ มูลนิ ธิPath2Health นําเสนอแผนปฏิบตั ิการของโครงการพัฒนาแนวทางการให้ บริ การ
ยุติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัยภายใต้ เครื อข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อม ซึง่ เริ่ มการดําเนินงานตังแต่
้ เดือน
กรกฎาคม 2556- กุมภาพันธ์ 2557
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิ จกุล สถาบันวิ จยั ประชากรและสังคม มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล นําเสนอ โครงการวิจยั อุปสรรค
การเข้ าถึงบริ การทําแท้ งที่ปลอดภัยเพื่อพัฒนาและสร้ างเสริ มการเข้ าถึงระบบบริ การทําแท้ งที่ปลอดภัยของผู้หญิงที่ท้องไม่
พร้ อม ซึ่งเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้ การเก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ประสบการณ์ ผ้ หู ญิงที่ต้องการรับบริ การดังกล่าว
และบุคลากรที่เกี่ยวข้ องเพื่อวิเคราะห์ถงึ ปั ญหาและอุปสรรคในมิติตา่ งๆ ในการเข้ าถึงบริการ
คุณนิ มิตร เที ยนอุดม มูลนิ ธิเข้าถึงเอดส์ (Access) นําเสนอโครงการเปิ ดสายการให้ คําปรึ กษาทางเลือก 1663
ซึ่ งจะเริ่ มดํ าเนิ นงานในเดื อนสิ งหาคม ให้บริ การคํ าปรึ กษาทางโทรศัพท์ โดยใช้ประสบการณ์ และต้นทุนเดิ มจากการให้
คําปรึ กษาปั ญหาเรื ่องเอชไอวี โดยจะเพิ่ มประเด็นเรื ่องท้องไม่พร้อมและการประสานเครื อข่ายในการช่วยเหลื อไปด้วยกัน
ผ่ า นการพัฒ นาระบบอาสาสมัคร ให้บ ริ ก าร 10 คู่ สาย ให้มี ความเข้า ใจต่ อ ประเด็ นปั ญ หานี ้ ซึ่ ง มี แ ผนการจัดอบรม
อาสาสมัครในเดื อนสิ งหาคม จํ านวน 2 รุ่ น เป็ นหลักสูตรต่อเนื ่อง 4

ครั้ง การให้บริ การนี ้เป็ นอี กช่องทางหนึ่งในการ

ให้บริ การของเครื อข่ายฯ
การทํ างานมรกรอบระยะเวลา 2 ปี ก่อน ซึ่ งจะมี กระบวนการผลักดันเรื ่องสิ ทธิ ประโยชน์ ในหลักประกันสุขภาพ
และกําลังอยู่ระหว่างการวางแผนกระจายการประชาสัมพันธ์
ประเด็นแลกเปลี่ยน
-

สถานการณ์ ข้อมูลเรื่ องการใช้ ยายุติการตังครรภ์
้
กระจายอยู่มากในเวปไซต์ โดยอ้ างถึงคลินิกในเครื อข่ายและ
เป็ นยาปลอม ทําให้ มีการตังครรภ์
้
ตอ่

-

เวปไซต์ที่น่าเชื่อถือคือ Women on web สามารถอ้ างอิงได้ และเป็ นข้ อมูล 10 กว่าภาษา ที่ให้ ข้อมูลมาตรฐาน
เดียวกันทังหมด
้
ในส่วนของภาษาไทย มีการพัฒนาชื่อ “Tamtang” ให้ ข้อมูลอ่านเข้ าใจง่ายมากขึ ้น

สมาคมวางแผนครอบครั วแห่ งประเทศไทย (สวท.)
-

สมาคมฯ ร่ วมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)เรื่ องการให้ บริ การวางแผนครอบครั ว โดย
ทางสปสช.สนับสนุนงบประมาณด้ านการส่งเสริ มป้องกัน (PP) เน้ นการเข้ าถึงบริ การอนามัยการเจริ ญพันธุ์กบั
ประชากรที่หา่ งไกลและในเมืองแต่ไม่สะดวกเข้ าถึงบริ การ

-

ด้ า นการบริ การยุติการตัง้ ครรภ์ สวท.ให้ บ ริ การภายใต้ กฎหมาย และคํ า แนะนํ า ของแพทยสภา ร่ วมกับการ
ตัดสินใจของผู้ป่วย กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี ไเน้ นเรื่ องความปลอดภัย และมาตรฐานบริ การ

-

เรื่ องค่าใช้ จ่าย สวท.มีกองทุนที่จะช่วยเหลืออยู่ และกรณีที่ OSCC ส่งต่อมา มีการทําความร่ วมมือกัน 12 เดือน
เน้ นการช่วยเหลือคนไข้ เป็ นหลัก หลักเกณฑ์การช่วยเหลือมีกรอบของ Unit cost (ขึ ้นอยู่กบั พื ้นที่) เพราะเป็ น
งบประมาณในด้ านการส่งเสริ ม ป้องกัน งบประมาณเรื่ องการยุติการตังครรภ์
้
สามารถสนับสนุนได้ บางส่วนจาก
งบประมาณ สปสช. จากสถานการณ์ ปัญหาคนไข้ โดยพิจารณาตามรายกรณี กรณีที่ถกู กระทําความรุ นแรงจะ
จ่ายทังหมด
้
แต่ต้องมีการรายงานจาก OSCC และครอบคลุมบริการเฉพาะกลุม่ มีเลข 13 หลักเท่านัน้

การทํางานบูรณาการ การช่ วยเหลือของ OSCC ศูนย์ ช่วยเหลือสังคมประเด็นวัยรุ่ นตัง้ ครรภ์ ไม่ พร้ อม
คุณบุญพลอย ตุลาพันธ์ สํานักบริ หารการสาธารณสุข ได้ นําเสนอถึง ความก้ าวหน้ าในงาน OSCC

ศูนย์

ช่วยเหลือสังคม ตามนโยบายจากรัฐบาลที่เชิญหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้ อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) มาร่ วมดําเนินงานตังแต่
้ เรื่ องการ
เก็บข้ อมูลผู้เดือดร้ อน ระบบส่งต่อ สําหรับความคืบหน้ าในการดําเนินงานโดยสรุปคือ
๑. การประสานขอความร่ วมมือในการส่งข้ อมูลผู้รับผิดชอบงานในระดับจังหวัด ได้ แก่ ผู้ดูแลระบบของ สสจ.
ผู้ปฏิบตั ิงานของ รพศ./รพท. รพช.และ รพ.สต. เพื่อส่งให้ กระทรวง ICT ในการ ออก username และ password เพื่อเข้ าไป
คีย์ข้อมูลในโปรแกรม OSCC Application ดําเนินการเสร็จสิ ้นแล้ ว
๒. จัดอบรมวิทยากรครู ก ในเรื่ องขันตอนการช่
้
วยเหลือและการบันทึกข้ อมูลในโปรแกรม OSCC Application
เพื่ออบรมครู ข ในพืน้ ที่ ร่ วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และกระทรวงแรงงาน กลุ่มเป้าหมาย ได้ แก่ บุคลากรจาก
สาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคม และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ(สตช.) ทังในส่
้ วนภูมิภาคและกทม. พบเสียงสะท้ อน
เรื่ องผู้ผา่ นการอบรมยังไม่เข้ าใจระบบการคีย์ข้อมูล
๓. ตอนนี ้อยู่ระหว่าง ชี ้แจงผู้รับผิดชอบงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
สาธิตโปรแกรม OSCC Application
๔. แต่งตังคณะกรรมการอํ
้
านวยการและคณะกรรมการบูรณาการการช่วยเหลือ ๔ กลุม่ เป้าหมาย เพื่อบูรณาการ
การทํางานร่ วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆ ให้ เป็ นหน่วยรับแจ้ งเหตุ
(Front Line ๑) และหน่วยให้ บริ การ (Front line ๒) ยังมีปัญหาเรื่ องทัศนคติและขอบเขตสายการรับเรื่ องรายงานของ
โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพฯ ในส่วนของ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
๕. แจ้ งรหัส username และ password ให้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบเพื่อประสานให้ หน่วยบริ การใน
พื ้นที่เข้ าไปคีย์ข้อมูล ในโปรแกรม OSCC Application
ประเด็นแลกเปลี่ยน
- ในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานครไม่มีหน่วยงานหลักในหน่วยขับเคลื่อนงานเชิงนโยบาย
- กระทรวง ICT ควรปรั บระบบการให้ บ ริ การให้ สอดคล้ อ งกับ ชุดสิท ธิ ป ระโยชน์ เพราะบางอย่า งยัง ไม่มีทางออก
คนทํางานต้ องใช้ กองทุนส่วนตัวในการสนับสนุน และควรใช้ คมู่ ือเครื อข่ายฯ เป็ นเครื่ องมือในการทํางาน
- องค์ความรู้ผ้ ใู ห้ บริการในระบบเน้ นในเรื่ องการดูแลหลังคลอด ไม่รอบด้ านตามกรอบแนวทางให้ ความช่วยเหลือ

- การให้ บริ การยุติการตังครรภ์
้
ในกรอบการช่วยเหลือ ใช้ เกณฑ์ตามแพทยสภา ต้ องจัดทําเกณฑ์ประเมิน พบว่า ในการ
ประชุมถึงกระบวนการช่วยเหลือ ไม่มีการพูดเรื่ องบริการยุติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัย ทําให้ ไม่มีเจ้ าภาพหลักในการทํางาน
- ในส่วนที่เป็ น “สถานบริ การ” มีภาพชัดเจนว่าหมายถึงอะไรบ้ าง ควรมีการประเมินมาตรฐานของคลินิก อยากให้
เพิ่มเติม คําว่า “สถานบริการที่ได้ รับมาตรฐานการให้ บริการ” และ “จดทะเบียนถูกต้ องตามกฎหมาย”
- การเรี ยนการสอนเรื่ องยุติการตังครรภ์
้
ของศิริราช มีเรื่ องการยุติการตังครรภ์
้
อยู่ แต่ยงั ไม่สามารถกล่าวได้ ว่า “เป็ น
ทางเลือก” และยังขาดการประสานกับองค์กรเครื อข่าย การขับเคลื่อนเรื่ องหลักสูตรให้ ทวั่ ถึงควรผลักดันให้ กระทรวงฯ
กําหนด
- ในกระบวนการช่วยเหลือ หากพัฒนาระบบให้ ชดั เจน จะช่วยให้ แต่ละพื ้นที่มีรูปแบบการทํางานของตนเองได้
- ในการประชุมคณะทํางานบูรณาการ (OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม) อยากเชิญให้ สมาชิกในเครื อข่ายไปเป็ นทีมผู้ช่วย
เลขาฯ ในการทํางานสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ างองค์ความรู้
- การขับเคลื่อนในระดับพื ้นที่ ควรต้ องมีการวางกรอบบทบาทหน้ าที่ของแต่ละหน่วยให้ ชดั เจนทังในด้
้ านการปรึ กษา
หรื อการส่งต่อ
การขับเคลื่อนร่ าง พรบ.คุ้มครองและส่ งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ ฉบับประชาชน
คุณณัฐยา บุญภักดี มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ได้ เสนอความเป็ นมา และการผลักดัน
ร่าง พรบ.คุ้มครองอนามัยเจริ ญพันธุ์ร่วมกับทางสํานักอนามัยเจริ ญพันธุ์ ตลอดจนทบทวนทิศทางการขับเคลื่อนงานที่ผ่าน
มา ปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนาร่ าง พรบ.คุ้มครองและส่งเสริ มสิทธิ อนามัยเจริ ญพันธุ์ภาคประชาชนขึน้ สถานะปั จจุบนั อยู่
ระหว่างการจัดเวทีเพื่อรั บฟั งความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ใน 4 ภาค ก่อนนํ ามาปรั บต่าง ร่ าง พรบ.ฉบับนี ใ้ ห้ มีความ
สมบูรณ์ ก่อนเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอ กฎหมายภาคประชาชน
การผลิตสื่อ “หนังสือแนะนําเครื อข่ ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม”
เนื่องจากหนังสือแนะนําเครื อข่ายฯ ที่ใช้ ให้ ข้อมูลและแนะนํ าการทํางานของเครื อข่าย รวมถึงแนวทางการ
ให้ บริ การและการส่งต่อบริ การด้ านต่างๆ หมดลง ที่ประชุมโดยคุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ หารื อเรื่ องการปรับปรุ งเนื อ้ หา
เพิ่มเติม โดยขอความร่วมมือพัฒนาเนื ้อหาเพิ่มเติม เรื่ องสถานการณ์ การให้ บริ การด้ านการปรึกษาทางเลือก บริ การที่พกั /
รอคลอด และแนะนําองค์กรสมาชิก โดยทีมพัฒนาเนื ้อหาจะเสร็ จภายในกลางเดือนเพื่อจัดพิมพ์รูปเล่ม โดยขอสนับสนุน
งบค่าพิมพ์จาก แผนงานสร้ างเสริมสุขภาวะทางเพศ และสํานักบริ การการสาธารณสุข

