สรุ ปการประชุมเครือข่ ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม ครัง้ ที่ 35

วันที่ 5 สิงหาคม 2557
ณ ห้ องประชุมชัน้ 6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุ งเทพฯ
จัดโดย ศูนย์ ช่วยเหลือสังคม ร่ วมกับเครื อข่ ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม
การจัดประชุมเครื อข่ายฯ จัดขึ ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ ห้ องประชุม ชัน้ 6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ มีผ้ เู ข้ าร่วมการประชุมประมาณ 40 คน
ผลการประชุมในเบื ้องต้ นดังนี ้
ความก้ าวหน้ าในการดําเนินนโยบายศูนย์ ช่วยเหลือสังคม โดย คุณแรมรุ้ง สุบรรณเสนีย์ ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม
ผอ.ศูนย์ ช่วยเหลือทางสังคม ได้ นําเสนอกรอบการทํางานทัง้ 4 ด้ านตามนโยบายศูนย์ช่วยเหลือสังคม และ
ความก้ าวหน้ าในการร่วมมือดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้ านการปรึ กษาทางเลือกเพื่อให้ บริ การกับผู้ประสบปั ญหาท้ องไม่
พร้ อม ร่ วมกับ มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิ ง (สคส.) รวมทัง้ การจัดดูงานในด้ านบริ การปรึ กษา สายด่วน 1663
ท้ องไม่พร้ อม ร่ วมกับ มูลนิธิเข้ าถึงเอดส์ และการบริ การยุติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัยในระยะไม่เกิน 12 สัปดาห์ ร่วมกับ สมาคม
พัฒนาประชากรและชุมชน และนําเสนอความก้ าวหน้ าของโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐในกระทรวง พม. ที่ร่วมพัฒนา
โครงการ กับองค์กรภาคเอกชน (NGOs) ในการพัฒนาระบบความช่วยเหลือส่วนหน้ าแก่ผ้ ปู ระสบปั ญหาอย่างมืออาชีพ (Front
line) ภายใต้ โครงการ ผู้นําการเปลียนแปลงทางสังคม สนับสนุน โดย สสส. และกระทรวง พม.
ความก้ าวหน้ าของการศึกษาดูงานต่ างประเทศ ภายใต้ โครงการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของระบบช่ วยเหลือวัยรุ่ น
ท้ องไม่ พร้ อม โดย คุณจิตติมา ภาณุเตชะ มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง(สคส.)
การจัดโครงการศึกษาดูงานพัฒนาบริ การแก่วยั รุ่ นท้ องไม่พร้ อม ณ ประเทศเกาหลีใต้ มีบุคลากรในการทํางาน
บริ การทังในส่
้ วนงานบ้ านพักเด็กและครอบครัว 5 จังหวัดนําร่อง ได้ แก่ บ้ านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี ขอนแก่น
ศรี สะเกษ นครสวรรค์ กรุ งเทพฯ และศูนย์ช่วยเหลือสังคม ภายใต้ โครงการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของระบบช่วยเหลือวัยรุ่ น
ท้ องไม่พร้ อม ร่ วมกับองค์กรที่ทํางานให้ บริ การ นักวิชาการ ในส่วนของงานเครื อข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิ งที่ท้องไม่
พร้ อม และตัวแทน จาก สสส. (ด้ านเด็กและครอบครัว) ร่ วมในการดูงานใน 7 องค์กร ซึ่งพบข้ อเรี ยนรู้ ที่น่าสนใจของประเทศ
เกาหลีใต้ ดังนี ้
-

-

การมีนโยบายเพิ่มประชากร ส่งผ่านมายังกระทรวงความเสมอภาคระหว่างเพศ และการบริหารส่วนท้ องถิ่น ได้ นํามา
สูก่ ารจัดระบบบริการที่เชื่อมประสานงานกัน
การมีหน่วยวิชาการ และมีระบบฐานข้ อมูลที่เชื่อมโยงกันในการสนับสนุนการทํางาน
การสนับสนุนให้ ภาคเอกชนได้ เข้ ามาพัฒนาคุณภาพและจัดบริการดูแลวัยรุ่นท้ องไม่พร้ อม /แม่โสด การใส่ใจในมิติ
รายละเอียดในการจัดบริการและการดูแลเด็ก

-

-

นโยบายที่เน้ นให้ เป็ นรัฐสวัสดิการ ส่งเสริมให้ เกิดมาตรการในความรับผิดชอบ การสนับสนุนในการดูแลเด็กให้ มี
คุณภาพ
การจัดแบ่งโซนในการจัดบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ และไม่ทบั ซ้ อน

ความก้ าวหน้ าของทิศทางในการพัฒนาแนวทางบริการยุตฯิ ที่ปลอดภัย โดย คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ มูลนิธิแพธทูเฮล
ภายหลังการเปิ ด สาย ด่วน 1663 ท้ องไม่พร้ อม ทําให้ เห็นจํานวนผู้รับบริ การเข้ ามามาก การพัฒนาแนวทางการส่ง
ต่อจึงเป็ นเรื่ องสําคัญที่ต้องทําความเข้ าใจร่วมกันระหว่างหน่วยบริการ ทังด้
้ านการประสานงานและงานเอกสาร การดําเนินงาน
ที่ผ่านมา เน้ นการจัดประชุมหารื อร่วมกัน และมีการพัฒนาเป็ น work shop 1 วัน เพื่อทําความเข้ าใจเรื่ องข้ อมูลที่ควรรู้ เพื่อให้
คําปรึ กษาและส่งต่อ ซึ่งพบว่า ระยะเวลาดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการทําความเข้ าใจเนื ้อหา พบว่า ทิศทางในการทํางานต่อ
จําเป็ นต้ องมีการประสานกับการทํางานด้ านการป้องกัน (หลังยุติการตังครรภ์
้
) ควบคู่ไปด้ วย อย่างไรก็ตามที่ประชุมเสนอว่า
ภายหลังรับบริ การยุติฯ คนไข้ จะมีอาการเลือดออกกระปิ ดกระปอย หน่วยบริ การจึงระมัดระวังเรื่ องการใส่ห่วงอนามัย และ
อาจจะแนะนําให้ ใช้ ถงุ ยาง กินยาคุมจนกว่าประจําเดือนจะมาก่อนใช้ การคุมกําเนิด
สถานการณ์เกี่ยวกับการขยายการให้ บริ การคุมกําเนิดกึง่ ถาวร
- ภายหลังนโยบายสนับสนุนการใช้ อป
ุ กรณ์คมุ กําเนิดกึง่ ถาวรกระจายไปยังหน่วยบริการ (ยาฝั ง และการใส่หว่ ง) พบว่า
ยังมีแพทย์ให้ บริ การน้ อย รวมทังการติ
้
ดทัศนคติตอ่ การให้ บริการกับวัยรุ่น ทางกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะ
ขยายกลุม่ ผู้ให้ บริการเพิ่มไปในส่วนของ พยาบาล ให้ สามารถให้ บริการได้ รวมทังยั
้ งมีปัญหาเรื่ องการประสานงานกับ
องค์กรภาคเอกชน (ที่ต้องการอุปกรณ์เพื่อใช้ ให้ บริ การในหน่วย/หลังยุติฯ)
สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่ องการขับเคลื่อนเรื่ องการใช้ ยายุติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัย
- แนวทางการใช้ ยายุติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัย ยังคงดําเนินภายใต้ โครงการนําร่อง ซึง่ ได้ มีกระบวนการจัดอบรม
บุคลากรในแต่ละหน่วยบริ การ
หารื อ: การจัดห้ องย่ อย "เครื อข่ าย" ในงานวิชาการสุขภาวะทางเพศแห่ งชาติ ครั ง้ ที 1 โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
งานวิชาการสุขภาวะทางเพศแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1 จะจัดในวันที่ 8- 10 กันยายน 2557 ทังนี
้ ้ เครื อข่ายฯ ได้ รับ 1 ห้ องย่อย ในการจัด
เวทีนําเสนอ ในวันที่ 8 กันยายน เวลา 15.30 - 17.00 น. ในห้ องจะจุคนได้ ประมาณ 200 คน จึงต้ องการหารื อเพื่อออกแบบการ
จัดเวทีนําเสนอร่วมกัน สามารถสรุปแนวทางจัดเวทีเบื ้องต้ น ดังนี ้
concept :การสร้ างทางเลือกให้ เกิดขึ ้นจริ ง และการเป็ นสะพานข้ ามข้ อจํากัดในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ท้องไม่พร้ อม

เป้าหมาย
๑) ควรนําเสนอให้ เห็นภาพการทํางานใน 4 ด้ านของเครื อข่าย
๒) ทําให้ เห็นแนวทางการทํางานช่วยเหลือที่เชื่อมร้ อยกันเป็ นเครื อข่าย มีการทํางานรอบด้ านในทุกระดับ
๓) ทําให้ เห็นว่า การสร้ างทางเลือกทําให้ ก้าวข้ ามข้ อจํากัดได้ อย่างไร
๔) ผู้เข้ าร่วมสามารถได้ แนวทางในการไปทํางาน(ขยายผล)
๕) การนําเสนอถึง ทิศทางการขับเคลื่อนในอนาคต

concept ชื่อห้ อง "เครื อข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อม = ทางเลือกที่ครบวงจร ปลอดภัย ถูกกฎหมาย

ข้ อเสนออื่นๆ (เพิ่มเติม)
- เสนอให้ ทํา mapping ลักษณะงานขององค์กรสมาชิก เพื่อให้ เห็น concept ของการมีทางเลือกที่หลากหลาย
- แจกหนังสือเครื อข่าย ฯ และ แนวทางการให้ บริ การยุติการตังครรภ์
้
สิ่งที่ต้องหารื อต่ อเพื่อสร้ างความชัดเจนในการจัดการ
- การมีพื ้นที่บ๊ ท
ู ของเครื อข่ายฯ
- การมี พท. สําหรับจัดบู๊ท นิทรรศการให้ กบ
ั ม.เครื อข่ายครอบครัว , บ้ านพักฉุกเฉิน, รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ์
, และ PDA ซึง่ จะต้ องรอข้ อสรุ ปจากการประชุมทีมจัดงานเพื่อแจ้ งต่อไป
แจ้ งเพื่อทราบ
- แจ้ งเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานเครื อข่ายฯ โดยในเดือนกันยายน รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล จะ
มาทําหน้ าที่ผ้ ปู ระสานงานเครื อข่ายฯ เพื่อเน้ นการขับเคลื่อนที่เพิ่มการถอดบทเรี ยนและความเป็ นวิชาการ
- สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ปรับอัตราค่าบริ การเพิ่มจากเดิมในการให้ บริ การ
- คลิ นิ ก วัย รุ่ น ภาควิ ช ากุม ารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี จัด ประชุม วิ ช าการเรื่ อ ง เพศ
หลากหลายในวัยรุ่น วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ห้ องประชุม 910AB อ.เรี ยนและปฏิบตั ิการรวมด้ านการแพทย์และ
โรงเรี ยนพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี (รับจํานวนจํากัด) ท่านที่สนใจให้ ติดต่อ คุณดลภางค์
จันทร์ ทอง อีเมลล์ you-chantong@hotmail.com

