รายงานสรุปผลการประชุมหารือครั้งที่ 10
การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงทองเมื่อไมพรอม

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2551 เวลา 09.00-13.30 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 35 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร พญาไท กรุงเทพฯ

จัดโดย มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูห ญิง (สคส.)และองคการแพธ(PATH)
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กําหนดการการประชุมหารือ
เรื่อง “การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูห ญิงที่ทองไมพรอม” ครั้งที่ 10
วันที่ 27 สิงหาคม 2551 เวลา 09.00 – 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 ชัน้ 35 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
09.00 - 09.15

ชี้แจงและแนะนําตัว

09.15 - 09.30

สรุปสาระสําคัญของการประชุมหารือครั้งที่ 9
โดย คุณอารดี ประสมทรัพย มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง

09.30 – 10.30

รายงานความกาวหนา
- ขอสรุปที่ไดจากการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายสุขภาวะทางเพศ 3 ดาน ทองไม
พรอม โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และความรุนแรงทางเพศ
- การจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการศูนยพึ่งได กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- การจัดกิจกรรมของเครือขาย

10.30 - 12.30

แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องประสบการณการใหการปรึกษากรณีทองเมื่อไมพรอมของสมาชิกเครือขาย

12.30 - 13.30

นัดหมายวันประชุมตอไป ปดประชุม และรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน

ดําเนินรายการ โดย รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

* มีเครื่องดื่มและอาหารวางบริการ
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การประชุมหารือ
“การขับเคลือ่ นเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม” ครั้งที่ 10
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2551 เวลา 09.00 - 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 35 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
----------------------------------สาระสําคัญของการประชุม แบงออกเปนวาระตางๆ ดังนี้
1. รับรองรายงานสรุปผลการประชุมหารือ ครั้งที่ 9
2. รายงานความกาวหนาและหารือ
3. แลกเปลี่ยนขอมูลกิจกรรมของเครือขาย
4. นัดหมายการประชุมครั้งตอไป
โดยมีรายละเอียดในการประชุมดังนี้
1. รับรองรายงานสรุปผลการประชุม ครั้งที่ 9
ที่ประชุมรับรองรายงานสรุปผลการประชุม ครั้งที่ 9 โดยไมมีการแกไข
2. รายงานความกาวหนาและหารือ
2.1 การประชุ ม ระดมสมองเพื่ อ จั ด ทํ า ข อ เสนอเชิ ง นโยบายสุ ข ภาวะทางเพศ 3 ด า น ได แ ก ท อ งไม พ ร อ ม
โรคติ ด ต อ ทางเพศสั ม พั น ธ และความรุ น แรงทางเพศ โดย กฤตยา อาชวนิ จกุ ล สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล และทัศนัย ขันตยาภรณ องคการแพธ
• ความเปนมาของการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายสุขภาวะทางเพศ – อ. กฤตยา ใหขอมูลวาการจัดทําขอเสนอ
เชิงนโยบายสุขภาวะทางเพศมีที่มาจากการที่เครือขายทางเลือกฯ และเครือขายสุขภาวะทางเพศไดจัดทํารางขอเสนอเชิง
นโยบายในประเด็นสุขภาวะทางเพศ ซึ่งครอบคลุมประเด็น ทองไมพรอม โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และความรุนแรงทาง
เพศ ไปยังสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ซึ่งประเด็นสุขภาวะทางเพศเปน 1 ใน 14 ประเด็นที่ไดรับเลือก
จากประเด็นที่สงเขาไปทั้งหมดประมาณ 60 ประเด็น เมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนประเด็นนําเสนอในการประชุมสมัชชา
สุขภาพแหงชาติป 2551 แลว ทางเครือขายทางเลือกฯ และเครือขายสุขภาวะทางเพศจึงไดจัดทําขอเสนอโครงการ “จัดทํา
ขอเสนอเชิงนโยบายเรื่องสุขภาวะทางเพศในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ” เสนอยัง สช. เพื่อรับงบประมาณสนับสนุน
ในการจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อสรางขอเสนอเชิงนโยบาย โดยมีกําหนดจัดเวทีสมัชชาสุขภาวะทางเพศ 3 ครั้ง ที่ผานมา
ไดจัดไปแลว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่โรงแรมทวินทาวเวอร วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 มีผูเขารวมประมาณ 100 คน ครั้งที่ 2
เปนการจัดรวมกับศูนยพึ่งไดในวันที่ 14 สิงหาคม 2551 และครั้งที่ 3 ซึ่งเปนเวทีครั้งสุดทายกอนจะสรุปสงคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ(คสช.) จะจัดที่โรงแรมรัตนโกสินทร วันที่ 28 สิงหาคม 2551
• ความสํ า คั ญ ของเวที ส มั ชชาสุข ภาพแห ง ชาติ – อ. กฤตยา ชี้ ใ ห เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของการทํ า ข อ เสนอเชิ ง
นโยบายสุขภาวะทางเพศวา นับเปนครั้งแรกที่ประเด็นผูหญิงเขาไปอยูในวาระการประชุมสัชชาสุขภาพแหงชาติ ซึ่งสวนหนึ่ง
เปนผลจากการที่มีเครือขายทางเลือกฯ และแผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ เมื่อปรับแกขอเสนอเชิงนโยบายสุขภาวะ
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ทางเพศเรียบรอย และนําสง คสช. แลว ทาง คสช. จะนําประเด็นเหลานี้ไปพิมพรวมเลมเปนเอกสารทางการของ สช. เพื่อ
แจกในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติป 2551 ซึ่งจะจัดวันที่ 11-13 ธันวาคมนี้ เพื่อใหสมาชิกเครือขายสมัชชาสุภาพ
แหงชาติที่ไดรับเชิญไดพิจารณา ดังนั้น จึงเปนครั้งแรกที่ประเด็นทองไมพรอม ซึ่งไมเคยมีหนวยรับผิดชอบหลัก ไดปรากฏ
เปนเอกสารทางการ ถาประเด็นสุขภาวะทางเพศไดรับความเห็นชอบจากเครือขายสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ทาง สช. จะนํา
ขอเสนอเชิงนโยบายนี้ใหคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ดังนั้น ขอเสนอเชิงนโยบายนี้จึงเทียบเทากับมติ ครม. ซึ่งจะมีการ
เสนอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของใหปฏิบัติตาม
• เวทีสมัชชาสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 เมื่อ 14 สิงหาคม 2551 -– อ. กฤตยา สรุปกิจกรรมที่เครือขายทางเลือกฯ
และเครือขายสุขภาวะทางเพศรวมกันจัดในการประชุมวิชาการศูนยพึ่งไดวา มีกิจกรรม 3 สวน คือ 1) มีการนําเสนอขอเสนอ
เชิงนโยบายสุขภาวะทางเพศในเวทีใหญ ชวงเชา ซึ่งทําใหผูเขารวมประชุมทุกคนไดรับฟงประเด็นปญหาทั้ง 3 ดาน รวมทั้ง
ไดประชาสัมพันธใหมีการกรอกแบบฟอรมใหความเห็นตอขอเสนอเชิงนโยบายซึ่งแจกผูเขารวมทุกคน 2) มีการจัดบูธประชา
สัมพันธความสําคัญของการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายสุขภาวะทางเพศ และ 3) มีการจัดหองยอย “ศูนยพึ่งได: บูรณาการ
งานเพื่อผูหญิงทองไมพรอมไดอยางไร?” ในชวงบาย ซึ่งไดรับความสนใจเปนอยางมาก มีผูเขารวมประมาณ 130 คน
• ความเห็นตอขอเสนอเชิงนโยบาย – คุณทัศนัย ชี้แจงวาแบบฟอรมรับฟงความคิดเห็นนั้นจะแบงขอเสนอ
ออกเปน 2 สวน คือ 1) ขอเสนอเชิงนโยบายภาพรวมตอ 3 ประเด็น 2) ขอเสนอเชิงนโยบายแยกรายประเด็น ไดแก ความ
รุนแรงทางเพศ เอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และ ทองไมพรอม ซึ่งมีพื้นที่ใหเขียนความเห็นเพิ่มเติมไดในทุกประเด็น
สรุปผลการรับฟงความเห็นพบวา มีผูตอบแบบสอบถาม 274 คน จากผูเขาประชุมทั้งหมดประมาณ 500 คน ขอเสนอ
ประเด็นทองไมพรอมที่มีสัดสวนของผูตอบเห็นดวยมากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ 1) มีบริการดานอนามัยเจริญพันธุและ
คุมกําเนิดที่ผูใหบริการตองเขาใจและมีบริการที่เปนมิตร 2) บริการชวยเหลือผูหญิงที่ทองไมพรอมใหตั้งครรภตอไป 3) มี
บริการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัยอยูในชุดสิทธิประโยชนของประกันสุขภาพ/ประกันสังคม 3) พัฒนาใหมีเครือขายขอมูล
และสงตอผูที่ประสบปญหาตั้งครรภไมพรอมใหเขาถึงบริการปรึกษาทางเลือก และ 4) ลดขั้นตอนในการรับบุตรบุญธรรม ซึ่ง
จากการตอบแบบสอบถามทั้งหมด จะเห็นไดชัดวาคนสวนใหญจะใหความสําคัญกับการทํางานเชิงปองกันปญหา
2.2 ระดมสมองเพื่อปรับแกขอเสนอเชิงนโยบายสุขภาวะทางเพศ ประเด็นการตั้งทองโดยไมพรอม*
• คุณทัศนัย แจกเอกสารขอเสนอเชิงนโยบายที่อยูในรูปแบบตารางเปรียบเทียบใหเห็นขอเสนอที่นําเสนอในการ
ประชุมวิชาการศูนยพึ่งได วันที่ 14 สิงหาคม 2551 และขอเสนอที่ปรับจากความเห็นที่ไดจากแบบสอบถามที่แจกในการ
ประชุมวิชาการศูนยพึ่งได และไดเปดรับฟงความเห็นจากสมาชิกเครือขายวาตองการปรับขอเสนอนี้อยางไรบาง พรอมทั้ง
ชี้แจงวาขอเสนอในประเด็นทองไมพรอมที่จะปรับกันในวันนี้จะนําไปรับฟงความเห็นในเวทีสมัชชาสุขภาวะทางเพศครั้งที่ 3
วันที่ 28 สิงหาคม ณ โรงแรมรัตนโกสินทร
คุณทัศนัยสรุปความเห็นที่ผูตอบแบบสอบถามเขียนเพิ่มเติมวา สวนใหญ จะเสนอเรื่องการปองกัน และวิธีปองกัน และพูดถึง
ทุกภาคสวน ตั้งแตโรงเรียน สถานที่ทํางาน สื่อ การรณรงค คอนขางคลอบคลุม และพบวาประเด็นจริยธรรมที่คาดวาจะมีคน
เขียนถึงเยอะ กลับมีนอย ในสวนที่ทางองคการแพธปรับแกมานั้น มีขอหนึ่งที่ไมมีในขอเสนอรวม และเพิ่มเปนขอเสนอใหม
ขึ้นมา คือ จัดใหมีการรณรงคสาธารณะเพื่อใหสังคมเกิดความเขาใจตอสาเหตุและที่มาที่แทจริงของปญหาการตั้งทองไม
พรอมในสังคมไทย รวมทั้งความรุนแรงเชิงโครงสราง ความเปนหญิงความเปนชาย และวัฒนธรรมทางเพศที่สงผลตอการ
*

ดูขอเสนอเชิงนโยบายประเด็นทองไมพรอมที่ปรับแกโดยสมาชิกเครือขายทางเลือกฯ เพื่อใชในการนําเสนอในเวทีรับฟงความคิดเห็นตอ
ขอเสนอเชิงนโยบายสุขภาวะทางเพศเวทีสุดทายวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร ในเอกสารแนบ
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ปองกัน และการตัดสินคุณคาของผูหญิงที่ประสบปญหาการตั้งทองไมพรอม โดยสรางความตระหนักใหสังคมเขาใจผูหญิง
ที่ตั้งทองไมพรอมและใหโอกาสเด็กที่เกิดจากครอบครัวที่ทองไมพรอม เพื่อสงเสริมใหผูประสบปญหาไดรับการยอมรับ
• ประเด็นอภิปรายในการปรับขอเสนอเชิงนโยบาย
- อ.กฤตยา เสนอวานาจะเสนอในเชิงวาใหใครทําอะไรดวย และยกตัวอยางการสรางตนแบบ เชน การสราง
ตนแบบในโรงพยาบาลน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ใหเห็นวาการทํางานในลักษณะที่เสนอนั้นทําไดจริง ถือเปนการทํางานเชิง
รุก โดยเขียนตัวอยางตนแบบ (model) ลงไปในสวนที่เปนขอมูลสถานการณได และอาจพิจารณาจัดไปศึกษาดูงานโครงการ
ของนายแพทยสําเริง แหยงกระโทก ซึ่งเคยเปนอดีต สสจ. นครราชสีมาทํางานรวมกับเอกชนในพื้นที่ เพื่อศึกษาการบูรณา
การงานใหอยูในตัวระบบ
- คุณประวีณ ใหขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของคลินิก PDA ที่โคราชวา ที่โคราช PDA มีคลินิกชื่อวา “คลินิก
บานเพื่อน” ซึ่งนาจะเปนตนแบบได ขอดีของโคราช คือมีเครือขายสถานประกอบการคนที่ทํางานทางดานบาร ไนทคลับ
นอกจากนั้น ที่โคราช PDA มีโครงการอุตสาหกรรมสูชนบท มีที่ดินใหคนเชาไปสรางโรงงาน เพราะไมอยากใหชาวบานตอง
เดินทางเขามาทํางานในเมือง ตอนนี้มีคนงานในโรงงานประมาณเกือบหมื่นคน ซึ่งโรงงานนี้ผูติดเชื้อก็สามารถทํางานได ซึ่ง
ขอกําหนดมีแคคนที่จะมาทํางานในโรงงานตองมีบานอยูในรัศมีไมเกิน 50 กิโลเมตร อีกแหงหนึ่งคือ ที่มหาสารคาม ก็มี
คลินิกของสมาคมอยู สวนขอเสนอประเด็นเอดสและทองไมพรอม อยากใหมีการออกระเบียบใหโรงแรมและหอพักทุกแหง
ตองจัดหาอุปกรณคุมกําเนิด (ถุงยางอนามัย) เพื่อใหบริการแขก โดยคิดเงิน เปนการชวยใหสามารถเขาถึงอุปกรณปองกัน
ไดในทุกสถานที่
- อ.กฤตยา ในสวนของการเขียนสถานการณปญหาทองไมพรอม เสนอใหผึ้งใสตัวเลขการทิ้งเด็กดวย เพื่อให
สอดคล อ งกั บ ข อ เสนอเรื่ อ งการใหคํ า ปรึ กษาทางเลื อ ก เช น ข อ มูล จาก โรงพยาบาลสมุท รปราการ และวชิ ร ะพยาบาล
สอดคลองกันวาการใหคําปรึกษาในคลินิกฝากครรภ สามารถลดการทิ้งเด็กได
3. แลกเปลี่ยนขอมูลกิจกรรมของเครือขาย
• คุณประวีณ แจงวากรณีที่เครือขายมีเคสทองไมพรอมที่มีปญหาทางเศรษฐกิจ ใหติดตอคุณประวีณโดยตรงเพื่อ
แจงเจาหนาที่เพื่อขออนุเคราะห ซึ่ง PDA มีคลินิก 4 แหง ที่กรุงเทพ นครราชสีมา (เปนการทํางานรวมกับ สสจ.)
เชียงใหม และเชียงราย และหากทานใดสนใจดูงานที่นครราชสีมาใหติดตอคุณประวีณไดโดยตรง
• คุณรัตนาภรณ แจงวาสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยฯ (สวท.) จะเปดคลินิกแหงใหมที่รังสิต ประมาณ
ปลายป 2551 คลินิกใหมนี้ตั้งอยูหลังโรงพยาบาลปทุมเวช มีบริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ ทั้ง
เรื่องประจําเดือนผิดปกติ ทองไมพรอม สุขภาพวัยรุน ฯลฯ
• คุณชนรัตน เลาวาบานพระคุณมีการทํางานเชิงรุกในสถานศึกษา ที่ผานมาบานพระคุณมีนักเรียน นักศึกษา มา
ขอเขาพัก ซึ่งทางบานพระคุณรับไดประมาณ 15-22 คน
• คุณสิริพร พูดถึงศูนยพิทักษสิทธิเด็กและสตรี ของโรงพยาบาลสังกัด กทม.ในการใหความชวยเหลือกรณีที่ตั้งทอง
ไมพรอมวา กรณีตกเลือดจะสามารถยุติการตั้งครรภไดงายกวา ที่ผานมาหากมีการสงตอมาจากโรงพยาบาลใน
สังกัด กทม. ทางวชิระพยาบาลจะใหความชวยเหลือ
• คุณทัศนัย ใหขอมูลวาองคการแพธไดรับเงินสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เพื่อ
จัดตั้งคลินิกสุขภาพวัยรุนภายใตโครงการ Love Care Station หรือ “กลารัก กลาเช็ค” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการพัฒนาแนวทางการสงเสริมสุขภาพทางเพศที่ดีแกวัยรุน โดยเปนโครงการนํารองในพื้นที่กรุงเทพฯ เปน
5

คลินิกที่ใหบริการตรวจโรคทางเพศสัมพันธ การตรวจเชื้อเอชไอวี เนนบริการที่มีความละเอียดออนตอวัยรุน ไม
เปดเผยความลับ
4. นัดหมายการประชุมครั้งตอไป
ที่ประชุมมีมติใหจัดประชุมครั้งที่ 11 ในวันจันทรที่ 20 ตุลาคม 2551 เวลา 9.30-15.30 น.ที่หองประชุม
องคการแพธ (PATH) 37/1 ซ.เพชรบุรี 15 ถ.เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพฯ

-----------------------------------------------------------
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ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

หนวยงาน

1.

รศ. ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท 02-411-0201 ตอ 218 โทรสาร 02-441-9333

2.

คุณประวีณ พยับวิภาพงศ

3.

คุณสมรธรรม สุขนิรันด

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
6 ซ.สุขุมวิท 12 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02-229-4611 โทรสาร 02-229-4632
Email:pda@pda.or.th

4.

คุณศศิธร มูลสิงห

โรงพยาบาลสมุทรปราการ
71 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท /โทรสาร 02-389-5909

5.

คุณรัตนาภรณ พานิชกุล

สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย (สวท.)
8 ซ.วิภาวดี 44 ลาดยาว ภ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02-941-2320-30 โทรสาร 02-941-2338

6.

คุณสิริพร เขียนประเสริฐ

7.

คุณชนรัตน ออยหวาน

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
681 ถ.สามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท 02-244-3278
Email: babana_dome@yahoo.com
บานพระคุณ
15/423-425 ม.10 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท 02-759-1238 โทรสาร 02-759-1201
Email:oiwan.lekthai@gmail.com

8.

คุณมนทกานต อัครนันทพงษ

9.

คุณฐานิชชา ลิ้มพานิช

ชมรมเครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
192 ซ.8 ถ.เทศบาลนิมิตร แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02-954-2346-7 โทรสาร 02-954-2348
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ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

หนวยงาน

10.

คุณจิติมา ชัยประดิษพร

ชมรมเครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
560/1 ซ.เล็กประยูร แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10210
Email: jittima_chai@yahoo.com

11.

คุณทัศนัย ขันตยาภรณ

12.

คุณจิตรานนท สุชาติ

องคการแพธ(PATH)
37/1 ซ.เพชรบุรี 15 พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-653-7563 ตอ 103
Email: tkantaya@path.org
Email:jsuchart@path.org

13.

คุณอุนใจ เจียมบูรณกุล

Email: ajeam@path.org

14.

คุณธัญญา ใจดี

15.

คุณอารดี ประสมทรัพย

มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.)
โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 25 โทรสาร 02-591-1099
Email: thanya@whaf.or.th
โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 13
Email: aradee@whaf.or.th

16.

คุณกนกรัตน วงษดี

โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 17
Email:koy_blue@gmail.com
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