รายงานสรุปผลการประชุมหารือครั้งที่ 1

การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือก
ของผูหญิงที่ทองเมื่อไมพรอม
แลกเปลี่ยนเรียนรูสถานการณปญหาทองไมพรอมและรวมวิเคราะหทิศทาง
และยุทธศาสตรการเคลื่อนไหว

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2550
หองเทพรักษ โรงแรมเวียงใต กรุงเทพมหานคร
จัดโดย องคการแพธ (PATH) รวมกับ มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.)

กําหนดการประชุมหารือ
เรื่อง “การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองเมื่อไมพรอม”
วันที่ 24 เมษายน 2550 เวลา 9.00 – 16.30 น.
หอง เทพรักษ โรงแรมเวียงใต กรุงเทพมหานคร
ภาคเชา
9.00 – 9.30 น.
9.30 – 9.50 น.
9.50 – 12.00 น.
12.00 น.

ชี้แจงและแนะนําตัว
การเคลื่อนไหวเพื่อทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม
โดย รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล
สถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและความคิด
รับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบาย
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 16.00 น.

16.00 – 16.30 น.

สรุปผลการประชุมภาคเชาและอภิปราย
ระดมสมองในหัวขอดังนี้
- เปาหมายของการทํางานเรื่องทองไมพรอมทีอ่ ยากเห็น
- ทิศทางและจังหวะกาวของการทํางาน
- ประเด็นงานทีอ่ ยากทํารวมกัน
สรุปและปดประชุม
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เกริ่นนํา
ณัฐยา บุญภักดี ผูประสานงานมูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) กลาวตอนรับและ
ชี้แจงที่ประชุมวา จากการติดตามสถานการณปญหาและความพยายามปองกันและแกไขของหลาย
ฝาย พบวาสถานการณปญหายังไมดีขึ้นจากเดิม ประเด็นสําคัญคือปญหาการตั้งทองเมื่อไมพรอม
นั้น เปนเรื่องใหญเกินกวาที่องคกรใดองคกรหนึ่งจะแกไขไดสําเร็จ จึงตองอาศัยการทํางานรวมกัน
เปนเครือขาย วัตถุประสงคของการประชุมระดมสมองในครั้งนีจ้ ึงไดแก การมารวมแลกเปลี่ยนและ
สะทอนประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับปญหาการตั้งทองเมื่อไมพรอม รวมทัง้ ชวยกันคิด
ชวยกันกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการเคลื่อนไหวเพื่อสรางทางเลือกใหแกผูหญิงทัง้ กอนที่จะ
ทองและเมื่อทองไมพรอม โดยเนนใหความสําคัญกับทุกทางเลือก แตสิ่งสําคัญคือในทุกๆ ทางเลือก
ที่เสนอใหผูหญิงนั้นตองมีบริการรองรับอยางทั่วถึงและเทาเทียม
ผูรวมจัดการประชุมหารือในวันนี้มีความคาดหวังวา กลุม ผูที่ทาํ งานเพื่อปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งทองเมื่อไมพรอม จะกําหนดเปาหมายรวมกันวาตองการเห็นอะไรในการเคลื่อนไหวนี้ และสิ่งที่
ตองทําอะไรตอไปเพื่อใหบรรลุเปาหมายคืออะไร ในทายที่สุดนี้ หวังวาการพูดคุยในวันนี้จะนําไปสู
การสรางกลุมผูท ํางานและสนใจการเคลื่อนไหวประเด็นนี้อยางไมเปนทางการ ซึ่งยึดโยงกันอยูดวย
ใจของคนทํางานที่ตองการเห็นปญหานี้ไดรับการแกไขอยางแทจริง ซึ่งถือเปนกระบวนการ
เคลื่อนไหวภาคประชาชนเพื่อปองกันและแกไขปญหาการตั้งทองเมื่อไมพรอม

ภาพรวมการเคลื่อนไหวเพื่อทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม
รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล ไดนําเสนอขอมูลภาพรวมของการเคลื่อนไหวตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
โดยไดชี้ใหเห็นวา ผูหญิงไทยในอดีตมีสิทธิที่จะตัดสินใจวาเมื่อทองแลวจะทําแทงหรือไม โดยรัฐ
ไมไดเขามายุง เกี่ยวดวย แตการทําแทงนี้กลับกลายเปนสิ่งผิดกฎหมายเมื่อประเทศไทยเริ่มปรับปรุง
กฎหมายไทยใหทันสมัย ซึ่งเปนเงื่อนไขทางการเมืองในสมัยยุคลาอาณานิคม กฎหมายดังกลาว
ไดแก กฎหมายอาญา ร.ศ. 127 ซึ่งหามทําแทงในทุกกรณี ตอมาแกไขเปนกฎหมายอาญา พ.ศ.
2500 ซึ่งมาตรา 301-305 ระบุถึงอัตราโทษในการทําแทง และใชมาจนถึงปจจุบัน
รศ.ดร.กฤตยา ยังไดสรุปภาพรวมขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อทางเลือกนี้วา มีพฒ
ั นาการแบงออกเปน
5 ชวง เริ่มตัง้ แตป 2522 จนถึงยุคปจจุบันซึ่งเปนการเคลื่อนไหวของเครือขายผูหญิงกับสุขภาพ
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก) พรอมทั้งใหขอสังเกตเชิงแนวคิดตอการเคลื่อนไหว ดังนี้
• การเคลื่อนไหวที่ผานมาไมสามารถจัดอยูในรูปของขบวนการที่มีการจัดตั้ง มีองคกร หรือ
กลุมองคกรมารองรับทํางานเดินหนาตอสูไปดวยกัน ซึ่งขอออนดอยของการเคลื่อนไหวที่
สําคัญคือ ไมไดใหความสนใจตอการรวมพลังประชาชนเขาเปนสวนหนึง่ ของขบวนการ
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• การทํางานความคิดรวมกับผูทที่ ํางานเกี่ยวกับปญหาทองไมพรอม/การทําแทงในแงมมุ
ตางๆ เปนความจําเปนที่ไมสามารถมองขามได
• ยังตองสรางความเขาใจวา การแกไขกฎหมายทําแทงเพื่อไมใหการทําแทงเปน
อาชญากรรม กับการทําแทงเสรี เปนคนละเรื่องกัน
• ยังขาดหลักฐานเชิงประจักษมารองรับสิ่งที่รูกันมานานแลววา กฎหมายทําแทงที่ใชกันอยู
นั้น มีผลนอยมากในทางปฏิบัติ ตองลงทุนทําวิจัยเพื่อชวยใหสงั คมเห็นผลเสียของการคง
ใชกฎหมายนี้ และเห็นความจําเปนที่ตองมีกฎหมายใหมที่ทนั สถานการณมารองรับและ
เปนกฎหมายทีค่ ํานึงถึงประเด็นปญหารูปธรรมแทจริงที่เกิดขึ้น

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ผูเขารวมประชุมจากหลากหลายองคกร ทั้งองคกรภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน ซึ่งแยกยอย
ออกเปน หนวยงานใหบริการ หนวยงานนโยบาย สถาบันวิชาการ องคกรทํางานรณรงค และกลุม
แรงงาน ไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ ปญหา/อุปสรรคในการทํางานที่เกีย่ วกับประเด็นการตั้ง
ทองไมพรอม
• โรงพยาบาลตํารวจ
ทางโรงพยาบาลมีผูหญิงทองไมพรอมเขามาใชบริการ ปละประมาณ 10 คน อายุครรภประมาณ
2-3 เดือน ซึ่งคนกลุมนี้จะรูจักโรงพยาบาลจากคําแนะนําของเพื่อนบานและครูในโรงเรียนเปนสวน
ใหญ แตทางโรงพยาบาลไมมีบริการยุติการตั้งครรภโดยเฉพาะ มีเพียงบางรายที่เปนคนไขของ
โรงพยาบาลที่เขามาดวยสาเหตุถูกทํารายรางกาย ถูกลวงละเมิดทางเพศ ซึ่งขึ้นอยูกับแพทยแตละ
คนวาจะยุติการตั้งครรภใหหรือไม
จากการไปรวมสัมมนาเรื่องการตั้งทองไมพรอม ทําใหไดรูวาโรงพยาบาลวชิระมีคณะกรรมการยุติ
การตั้งครรภ และมีบริการที่เปนมิตรกับผูหญิง ดังนั้น เมื่อมีผหู ญิงทองไมพรอมเขามารับบริการที่
โรงพยาบาลตํารวจ ทางโรงพยาบาลจึงสงตอไปทางโรงพยาบาลวชิระ แตปจจุบัน ไดทราบวา
โรงพยาบาลวชิระตองรับภาระในเรื่องนี้มาก เพราะมีเคสสงตอมาเยอะเกินกวาที่โรงพยาบาลจะรับได
จึงเปลี่ยนเปนการสงตอไปที่สมาคมประชากรและการพัฒนา (PDA) ซึ่งใหบริการอยางดี และไม
เรียกรองการแสดงเอกสารสวนตัวใดๆ จากผูหญิงที่ไปรับบริการ อยางไรก็ตาม ถาอายุครรภเกิน
3 เดือน ทาง PDA จะสงผูหญิงไปที่โรงพยาบาลคลองตัน ซึ่งก็มีขอแมวา หากเคสนั้นมีการแจง
ความวาถูกขมขืนไว จะตองไปถอนแจงความกอน เนื่องจากทางโรงพยาบาลคลองตันไมตองการ
เขาไปยุงเกี่ยวกับคดี
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• กองอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย
แมวา ทางกรมอนามัยจะไดผลักดันใหมีการแกไขขอบังคับแพทยสภา โดยขยายเงื่อนไขและมีกลไก
ที่จะชวยใหแพทยสามารถทําการยุติการตั้งครรภไดโดยไมตองกังวลวาจะเปนความผิด แตขอบังคับ
นี้เพียงแตชว ยใหหมอสามารถยุติการตั้งครรภไดอยางมั่นใจมากขึ้นเทานัน้ ไมไดสรางการ
เปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก เพราะมีอุปสรรคใหญคือ ทัศนคติของบุคลากรทางการแพทยที่ยงั มี
ความคิดวาเปนการทําบาป และจากประสบการณในการทําโครงการอบรมการปองกันการยุติ
การตั้งครรภที่ไมปลอดภัยใหกบั บุคลากรการแพทย พบวาโรงพยาบาลสวนใหญยังกลัวเสียภาพพจน
กลัวจะถูกมองวาใหบริการทําแทง
คุณนงลักษณ บุญไทย ยังไดใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ใชในการยุติการตั้งครรภของแพทยใน
เมืองไทยขณะนีว้ า มีการยุติการตั้งครรภโดยใชวิธีทางศัลยกรรม (Surgical Termination of
Pregnancy -STOP) เทานั้น ขณะที่ในประเทศที่พัฒนาแลวหลายๆ แหงแพทยนิยมยุติ
การตั้งครรภโดยใชยา (Medical Termination of Pregnancy – MTOP) ซึ่งเปนวิธีที่ปลอดภัย
ผูหญิงจะเจ็บปวดนอย เหมาะสําหรับอายุครรภประมาณ 63 วัน สําหรับยาที่ใชคือ RU486
ชื่อสามัญคือ mifepristone และ Cytotec หรือมีชื่อสามัญวา misoprostol
ในปจจุบันประเทศไทยไมอนุญาตใหนําเขา RU486 เพื่อใชในการยุติการตั้งครรภ แตยกเวนสําหรับ
การวิจัย สวน Cytotec ไมมีขายตามรานขายยาทั่วไป มีใชแตในโรงพยาบาลเทานั้น
• ศูนยพึ่งได โรงพยาบาลวชิระ
เนื่องจากผูบริหารของโรงพยาบาลเห็นความสําคัญของปญหานี้ จึงไดตั้งคณะกรรมการยุติ
การตั้งครรภ ขึ้นเมื่อ 4-5 ปทแี่ ลว ประกอบดวย จิตแพทย พยาบาล สูติแพทย นักสังคมสงเคราะห
และนิติแพทย มารวมกันวางกระบวนการขั้นตอนวาจะดําเนินการอยางไร เชน เกณฑในการ
ใหบริการยุติการตั้งครรภ ในชวงแรกของการใหบริการ คนไขสวนใหญจะเปนคนไขที่เดินเขามา
โรงพยาบาลโดยตรง แตตอมา เริ่มมีการสงตอมาจากหนวยงานและโรงพยาบาลตางๆ บางครั้งสง
ตอมาจากตางจังหวัด ทําใหโรงพยาบาลตองรับภาระหนัก ผูบริหารพยาบาลจึงมีนโยบายวาจะรับ
ดูแลเฉพาะเคสในพื้นที่ของโรงพยาบาลเองเทานั้น และเปนเรื่องที่โรงพยาบาลอื่นๆ ควรมีสว นรวม
ในการแกไขปญหานี้ดวยการตั้งคณะกรรมการยุติการตั้งครรภของตนเองขึ้นมา
ในสวนของแพทยในโรงพยาบาลนั้น ก็ไมใชทุกคนจะยินดีจะยุติการตั้งครรภให ทางโรงพยาบาลจะมี
คนไขเขามาเดือนละประมาณ 1-2 ราย ในสวนคารักษาพยาบาลนั้น ถาคนไขมีประกันสุขภาพจะ
สามารถเบิกได ถาไมมีทางโรงพยาบาลก็จะชวยสนับสนุนคาใชจายให
• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ยังคงมีอุปสรรคในการบริหารจัดการศูนยพึ่งได เชน มีสูตินรีแพทยลาออกจํานวนมาก เพราะกลัว
เรื่องการฟองรองหากมีการผิดพลาดในขั้นตอนการรักษา จึงเปนการยากที่จะติดตอหมอมาเปน
ประธานศูนยพึ่งได นอกจากนี้ ยังมีอุปสรรคในเรื่องงบประมาณเพราะไมไดรับจัดสรรให ทําใหมี
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ปญหาในการบริการ เชน โรงพยาบาลชุมชนบางแหงไมมยี าโพสตินอรในโรงพยาบาล พยาบาลหรือ
แพทยจึงใหผูหญิงกินยาคุมกําเนิดปกติในปริมาณเทากับโพสตินอร เพื่อปองกันการตั้งทองไมพรอม
ซึ่งทําใหมีผลขางเคียงตอผูหญิงอยางมาก
สวนงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนั้น ขณะนี้กําลังพัฒนาคูมือใหความชวยเหลือผูหญิงที่ถูก
กระทํารุนแรง และคิดวาจะนําเนื้อหาเกี่ยวกับการทองไมพรอมและการยุติการตั้งครรภบรรจุ
เพิ่มเติมลงไปดวย โดยคูม ือนี้จะนําไปใชในการอบรมผูปฏิบัติงาน ซึง่ จะลงไปถึงระดับสถานีอนามัย
ดวย
• โครงการกาวยางอยางเขาใจ (Teenpath)
โครงการกาวยางอยางเขาใจมีการทํางาน 4 ดาน ใน 51 จังหวัด 600 กวาโรงเรียน ทัง้ โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. อาชีวศึกษา และ กศน. ซึ่งงานสือ่ สารสังคมเปนหนึ่งในงานทั้ง 4 ดานนั้น จากการ
ดําเนินโครงการมาเกือบ 5 ป พบวาเวลาที่เด็กมีเพศสัมพันธ เด็กจะกังวลเรื่องการทอง แตไมกลัว
เรื่องเอดส ซึ่งดูไดจากการโพสตคําถามเขามาในเว็บไซต และในปจจุบันยังพบวาเด็กกินยา
โพสตินอรไมถูกวิธี แมแตขอมูลที่ไดจากรานขายยาก็ไมถูกตอง เด็กยังไมมีความรูเรื่องเพศสัมพันธ
รวมถึงเรื่องการทอง
กรณีเด็กตองการทําแทงนัน้ พบวามีไมมากและสวนใหญจะใชวธิ ีสงตอให PDA แตปญหาใหญคือ
ไมมีเครือขายหรือระบบบริการในตางจังหวัด
• สมาคมวางแผนครอบครัว (สวท.)
สวท. มีคลินิกใหบริการอยูที่เชียงใหม ขอนแกน กรุงเทพฯ อุบลราชธานี และภาคใต แตปญหาใน
การใหบริการของ สวท. ดูจะมีมากขึ้นตั้งแต นพ. อุดมศิลป นําตํารวจไปทลายคลินิกทําแทง และ
เปนขาวในหนังสือพิมพทุกฉบับ หมอทีม่ าชวย สวท. ก็ลาออกจํานวนมาก เพราะกลัววาจะถูกจับ
สวท. จึงหันมาเนนที่การปองกันมากขึ้น แตกย็ ังใหบริการอยูด วย โดยมีเงื่อนไขวาจะรับเคสที่มีอายุ
ครรภไมเกิน 10 สัปดาห ถาอายุครรภมากกวานี้แพทยจะไมทําให
ที่ผานมา สวท. มีภาระเรื่องคาใชจายแพทยทสี่ ูงมากขึ้น ทําใหขาดแคลนแพทย และยังมีปญ หา
ทัศนคติของแพทยซึ่งไมยอมทําใหในบางเคส สวท. จึงใชวิธีสง ตอเคสไปที่สหทัยมูลนิธิ บานพัก
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิระ สวนบริการอื่นๆ ในปจจุบัน สวท. ใหจายโพสตินอรในคลินิกได หากมี
ผูหญิงเขามาขอรับบริการ ทางคลินิกของ สวท. จะตองขอดูเอกสารบางซึ่งตางจาก PDA
ในปจจุบัน จํานวนผูม าใชบริการมีนอยลง สวนการประชาสัมพันธก็ไมสามารถทําอยางเปดเผยได
เพราะตองรักษาภาพพจนองคกร ผูที่ใชบริการสวนใหญรูจากการบอกปากตอปาก
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• บานพักฉุกเฉิน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี
ภาพรวมทั้งหมดของงานของสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีแบงออกเปนสวนตางๆ คือ
1) งานบริการของบานพักฉุกเฉิน ถือเปนทางเลือกของผูหญิงที่ตองการอุมทองตอ หรือจําเปนตอง
อุมทองตอ ซึ่งในแตละปมผี ูขอรับความชวยเหลือ 150-160 ราย ผูหญิงที่เขามาสวนใหญทํางาน
โรงงานในปทุมธานี ในบริเวณบานพักฉุกเฉินมีสถานรับเลี้ยงเด็กออน มีบริการสงตอเด็กไปเขา
ระบบหาพอแมบุญธรรมที่สหทัยมูลนิธิ เพราะผูหญิงสวนใหญไมตองการเลี้ยงลูกเอง หรือในบาง
กรณีพอแมของผูหญิงก็ไมตองการหลาน แตนโยบายของบานพักฯ เนนการโนมนาวใหผูหญิงเลี้ยง
ลูกเอง โดยไดทํางานกับพอแมของผูหญิงดวย
2) การใหความชวยเหลือตอเนือ่ ง สําหรับผูหญิงที่ออกจากบานพักฉุกเฉินไปแลว ในบางกรณี
ทางสมาคมฯ จะสนับสนุนคานม คาจางคนดูแลเด็ก จนถึงอายุ 3 ขวบ และยังใหการสนับสนุน
เด็กที่อายุไมถึง 18 ป เรียนตอ กศน.
3) บริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท ที่ผานมามีผูหญิงโทรศัพทเขามาขอคําปรึกษาเรื่องทองที่
ไมพรอม ซึ่งสําหรับผูหญิงที่ไมตองการจะทองตอไป ทางบานพักฉุกเฉินจะสงตอไปที่โรงพยาบาล
วชิระ และ PDA ซึ่งไดแนะนําวาถาหมอไมยุตกิ ารตั้งครรภให ก็สามารถกลับมาที่บานพักฉุกเฉินได
แตจากสถิติ พบวาไมมีผูหญิงกลับมา
4) งานปองกัน ซึ่งจะเปนการจัดทําหลักสูตรเพศศึกษา “โลกหมุนดวยมือฉัน” อยูในรูปแบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร และไดผลักดันใหหลักสูตรนี้เขาไปอยูในแผนของ กทม. (แผนกลยุทธ –
แผนคุมครองเด็ก) หลักสูตรนี้คลายกับของโครงการกาวยางอยางเขาใจ ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่อง
สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ ทักษะชีวิต อารมณความรูสึก เปนตน สําหรับอุปสรรคใน
งานนี้คือการประสานงานกับระดับเจาหนาที่ แมวาผูบริหารสูงสุดของ กทม. จะเห็นดวยก็ตาม
สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีประชาสัมพันธการใหบริการผานทางบทความในหนังสือคูสรางคูสม
ชีวิตจริง ชีวิตตองสู ทําใหเปนที่รูจักและคนเขามารับบริการมาก
• เครือขายแรงงานสตรี
คุณอรุณี ศรีโต สะทอนประสบการณใหที่ประชุมไดทราบวา ผูใชแรงงานหญิงเจอปญหาทองไม
พรอมเยอะมาก ที่ผานมา ผูน ําสหพันธแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ นําโดยคุณกําจายไดเสนอให
กลุมบูรณาการแรงงานสตรีใสขอเสนอวาผูหญิงควรมีสิทธิเลือกทําแทงลงไปในขอเสนอที่จะยื่นแก
รัฐบาลในวันสตรีสากล แตกลุมบูรณาการฯ ยังไมเขาใจปญหาและเห็นวาไมเหมาะสมที่จะใส
ขอเสนอนี้ลงไป ทําใหสหพันธแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอยื่นขอเสนอในนามของสหพันธเอง และ
เสนอประเด็นนีท้ ุกปในวันสตรีสากล ทําใหขณะนี้กลุมบูรณาการฯ เขาใจปญหามากขึ้น แตยงั ไมมี
การทํางานเปนรูปธรรมในประเด็นนี้
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• มูลนิธิเพื่อนหญิง
ในแตละปมูลนิธิเพื่อนหญิงใหความชวยเหลือผูห ญิงที่ทองไมพรอมประมาณ 100 ราย โดยจะ
ชวยเหลือโดยการสงตอไปที่บานพักฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิระ และ สวท. บางกรณีที่อายุครรภมาก
และทาง สวท. หรือโรงพยาบาลวชิระไมสามารถดูแลได ก็จะสงโรงพยาบาลคลองตัน ซึ่งคาใชจาย
สูง (ปกติราคาขึ้นอยูกับอายุครรภ) แตถามีหนังสือขอความอนุเคราะหจากมูลนิธิเพื่อนหญิงไป
จะไดลดราคาประมาณสองถึงสามพันบาท
• โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ทางโรงพยาบาลเพิ่งเริ่มเปดศูนยพึ่งไดไมกี่ป สวนมากพยาบาลจะเปนคนดูแล แพทยไมไดเขามาที่
ศูนยเทาไร ขณะนี้ศูนยพงึ่ ไดทํางานผนวกกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS)
ในสมุทรปราการมีแรงงานแฝงจํานวนมาก และมีขาวพบศพเด็กทารกบอยครั้ง ในปที่แลวศูนยพึ่ง
ไดพบวามีกรณีผูหญิงถูกขมขืนมากถึง 316 ราย
กรณีที่ตองการทําแทง สถานการณที่เปนอยูคือแพทยโรงพยาบาลสมุทรปราการจะไมทําให
นอกจากนี้ในสมุทรปราการมี รพ. เอกชนอีก 23 แหง ซึ่งสงคนไขมาที่ รพ. สมุทรปราการหมด
และ รพ. ชุมชนก็ไมทําเคสขมขืนเลย เพราะไมอยากยุง กับเรื่องคดี รพ.สมุทรปราการจึงตองใชวิธี
สงตอมูลนิธิเพื่อนหญิง ดังนั้น ถาสามารถใช MTOP เขามาชวยไดจะเปนผลดีมาก
นอกจากนี้ จากสถิติของ รพ. พบวาเด็กในชั้น ม.ตน เปนเหยือ่ ขมขืนจํานวนมาก ตอนนีแ้ กปญหา
โดยสงทีมสหวิชาชีพเขาไปใหความรูเรื่องการตั้งทองไมพรอม และสอดแทรกเรื่องเอดส ซึ่งยอมรับ
วาใชมมุ มอง “ขูใหเด็กกลัว” เพราะไมรูจะทําอยางไรและไมแนใจวาทํางานถูกทางหรือเปลา การ
มารวมประชุมวันนี้คงจะไดมมุ มองและวิธีทํางานของหลายฝายกลับไปปรับใช

สรุปผลการระดมสมองเพื่อกําหนดเปาหมาย ทิศทาง
และจังหวะของงาน
หลังจากที่ประชุมไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ ปญหา/อุปสรรค และเทคนิควิธีการทํางานใน
ประเด็นการตั้งทองเมื่อไมพรอม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูลใหมๆ ที่เกี่ยวของแลว ผูรวมประชุม
ไดรวมกันหารือถึงเปาหมายหรือสิ่งที่ตองการเห็นรวมกัน รวมทั้ง สิ่งทีน่ าจะทํา ทิศทางและจังหวะ
กาวของงานที่เหมาะสมในสถานการณการเมืองในปจจุบัน ดังนี้
วิสัยทัศน
ผูเขาประชุมไดเสนอวิสัยทัศนของการเคลื่อนไหวในประเด็นทองไมพรอมไววา “คนทุกคนมีสขุ ภาพ
ทางเพศที่ดี ไดรับขอมูลที่ครบถวน รอบดาน”

หนา 8

เปาหมาย
• มีพื้นที่แลกเปลีย่ นเรียนรูอยางไมเปนทางการระหวางคนทํางานในประเด็นนี้
• ผูใหบริการเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภและเขาใจผูหญิงทีท่ องไมพรอมมากขึ้น
• รัฐจัดบริการยุติการตั้งครรภโดยการใชยา (MTOP) โดยอนุญาตใหนําเขายา RU486 และ
ยกเลิกการควบคุมยา Cytotec
• มีชองทางสื่อสารที่ใหความรูและคําปรึกษาเรื่องการยุติการตั้งครรภ
สิ่งที่จะทํารวมกัน
• เริ่มจากจุดเล็กๆ - ในสถานการณการเมืองและบรรยากาศทางสังคมเชนนี้ และจาก
ประสบการณที่ผานมา ทําใหประเมินไดวาประเด็นการทําแทงจะถูกสังคมตอบโตมาก และอาจ
ถูกนํามาเปนประเด็นการเมือง จึงไมควรรณรงคเชิงกวาง แตควรจัดกลุมพูดคุยระหวาง
คนทํางาน อยางตอเนื่อง เชน จัดพูดคุยกับผูใหบริการในสถานีอนามัยและศูนยพึ่งไดบอยๆ
หรือสอดแทรกเขาไปในการทํางานประเด็นเด็กของโรงพยาบาล ซึ่งจะเปนโอกาสที่ไดไปรวม
พูดคุยกับทีมสหวิชาชีพตางๆ ไดติดตามสถานการณและแลกเปลี่ยนขอมูลใหมๆ เชน ราง
พ.ร.บ. คุมครองอนามัยการเจริญพันธุ
• จัดตั้งเครือขายการทํางานแบบไมเปนทางการ มีการพบปะ พูดคุยกับอยางสม่ําเสมอ โดยใน
แตละครั้งมีการกําหนดประเด็นหารือ และใหขอ มูลใหมๆ แกเพื่อนๆ ในเครือขาย และควร
ขยายเครือขายใหกวางกวานี้ เชน ศูนยพงึ่ ไดจากตางจังหวัด เครือขายนี้จะเปนเครือขายภาค
ประชาชน ที่คนทํางานดานนี้เกาะเกี่ยวเปนเครือขายที่หลวม แตมีจุดรวมเดียวกัน
• ตั้งคณะทํางานเพื่อสรางเสริมศักยภาพการปองกันและลดอันตรายจากการยุตกิ ารตั้งครรภ เพื่อ
เปนยุทธศาสตรในการสรางพื้นที่ภาคประชาสังคม แตยงั ไมมีขอ สรุปในเรื่องชื่อคณะทํางานนี้
และเครือขายควรลองทํางานรวมกันไประยะหนึ่งกอนจึงตัดสินใจเรื่องการตั้งคณะทํางานอีกครั้ง
กรอบแนวทางการทํางาน
• ปรับยุทธศาสตรการสื่อสาร โดยเลือกใชถอยคําเพื่อประกอบสรางความหมายใหมใหกับการทํา
แทง เพื่อใหผูฟง ไมรูสึกตอตาน และควรใชคํานีซ้ ้ําๆ จนคนทัว่ ไปคุนชิน เชน ใชคําวา การ
ปองกันการยุติการตั้งครรภที่ไมปลอดภัย แทนคําวาการทําแทง ซึ่งเปนการใชคําที่สื่อใหเห็นวา
เปนการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต หรือการเลือกใชคําที่โนมนาวใหเชื่อวา “ยิ่งเขาถึง (บริการ)
ยาก ก็ยงิ่ อันตราย หากเขาถึงงาย ก็ยงิ่ ปลอดภัย เปนตน นอกจากนี้ ควรกําหนดสื่อบุคคล ที่
จะเปนแหลงขาวในประเด็นทองไมพรอม และควรพิจารณาใชสื่อทางเลือกเพื่อสรางพื้นที่
สื่อสารในประเด็นทองไมพรอม เชน การจัดรายการวิทยุในประเด็นสุขภาวะทางเพศ
• งานดานการปองกัน ควรขยายกลุมเปาหมายใหครอบคลุมเพศชาย โดยตองเรงทํางานสราง
ความเขาใจในประเด็นความปลอดภัยในเรื่องเพศและการทองไมพรอม รวมทัง้ เปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและคานิยมทางเพศเพือ่ ยุติการเอาเปรียบทางเพศ
• งานดานการใหความชวยเหลือ ตองเนนการใหทางเลือกแกผูประสบปญหา และเปนทางเลือกที่
มีบริการและขอมูลใหอยางทั่วถึง
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• เปดพื้นที่ให “เสียง” ของผูหญิงที่ผานพนประสบการณ โดยอาจรวมตัวอยางหลวมๆ เปน
เครือขายผูประสบปญหาทองไมพรอม ในลักษณะเดียวกับเครือขายผูติดเชื้อ เพื่อที่จะไดพูด
ประเด็นนี้บอยๆ จนกลายเปนเรือ่ งธรรมดา
• ทํางานความคิดกับผูใหบริการ โดยเริ่มตั้งแตยังเปนนักศึกษาแพทย พยาบาล และศึกษา
ทัศนคติของผูใหบริการ เพื่อใหเขาใจผูใหบริการมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาขอมูลเพื่อสื่อสารกับ
ผูใหบริการไดอยางเหมาะสม
ความทาทายทีต่ องฝาฟน
• กรอบความคิดในเชิงศีลธรรม
• การไมแบงขั้วระหวาง Pro-life และ Pro-choice
จังหวะกาวของงาน
• ที่ประชุมคอนขางมีความเห็นไปในทิศทางที่สอดคลองกันวา การเคลื่อนไหวควรเริ่มจากจุด
เล็กๆ และอยางไมเปนทางการกอน โดยมีการนัดพบปะหารือกันอยางสม่ําเสมอ และในแตละ
ครั้งจะเปนการนําขอมูลใหมๆ มาแจงใหคนทํางานไดรับรู จากนั้นจึงตั้งคณะทํางานอยางเปน
ทางการ
• ในระยะแรกนี้ควรหาองคกรเจาภาพรับผิดชอบประเด็น โดยผูรว มประชุมเสนอให สคส. รับเปน
เจาภาพในเรื่องนี้ ซึ่ง สคส. ไดรับเปนจุดประสานในเบื้องตน จากนั้นจะดูพัฒนาการของการ
เคลื่อนไหวเพื่อหารือกันอีกครั้งวาจะปรับกระบวนการทํางานอยางไร
การประชุมครั้งตอไป
ที่ประชุมมีขอเสนอวา การพบกันครั้งหนาในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2550 หองประชุมชั้น 18 ที่
โรงพยาบาลวชิระ เวลา 09.00-15.00 น. ควรขยายวงผูเขารวมโดยเพิ่มคนทํางานจากศูนยพึ่งไดอีก
1-2 แหง และสหภาพแรงงานไทรอัมพมารวมแลกเปลี่ยนประสบการณ โดยในการพูดคุยครั้งหนา
จะมีวาระหลักดังนี้
• โรงเรียนกับการจัดการปญหาทองไมพรอม
• อัพเดทความกาวหนาและสาระของพ.ร.บ. อนามัยเจริญพันธุ
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รายชื่อผูเขารวม
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

หนวยงาน

1

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล

2

คุณนงลักษณ บุญไทย
(นักวิชาการสาธารณสุข)

3

รศ.ดร.ชลิดาภรณ สงสัมพันธ

4

คุณเมทินี พงษเวช
(ผูอํานวยการ)

5

7

คุณกรวินท วรสุข
(นักสังคมสงเคราะห)
คุณศิริทิพย นิ่มแสง
(นักสังคมสงเคราะห)
อาจารยรุจน โกมลบุตร

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท 02-441-0201 ตอ 218 โทรสาร 02-441-9333
prkac@mahidol.ac.th
กองอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท 02-5904265 โทรสาร 02-5904163
อีเมล : nonglukb@health.moph.go.th
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท 02-2216171 ตอ 2334 โทรสาร 02-2261028
อีเมล : chalidaporn@hotmail.com
สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี
501/1 บานพักฉุกเฉิน ถ.เดชะตุงคะ ทุงสีกัน ดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท 02-929-2222 ตอ 305 โทรสาร 02-566-2707

8

คุณทัศนัย ขันตยาภรณ

9

คุณศิวนาถ เยี่ยงสวาง

10

คุณกันทิมา เพชรคง

11

คุณสุภัทรา พอเพิ่ม

12

คุณมยุรี เหมือนเดช
(พยาบาลวิชาชีพ)

โรงพยาบาลสมุทรปราการ
71 ต.ปากน้ํา เมือง สมุทรปราการ 10270
โทรสาร 02-3895909

13

คุณสิริพร เขียนประเสริฐ
(นักสังคมสงเคราะห)

ศูนยพึ่งได (OSCC) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
681 ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท/โทรสาร 02-241-4517
อีเมล : banana_dome@yahoo.com

6

คณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท 02-2216111 ตอ 2712 โทรสาร 02-221-1470
องคการแพธ (PATH)
37/1 ซอยเพชรบุรี 15 ถ.เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-6537563-5 โทรสาร 02-6537568
อีเมล : tkantaya@path.org
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ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

หนวยงาน

14

คุณบุญพลอย ตุลาพันธุ
(นักวิชาการสาธารณสุข)

15

คุณอัฉรา วิไลสกุลยง
(นักวิชาการสาธารณสุข)

สํานักพัฒนาระบบสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท
โทรสาร 02-5901634

16
17
18

19

20

โทรศัพท 02-5901803-4 โทรสาร 02-5901793

คุณอรุณี ศรีโต

กลุมบูรณาการแรงงานสตรี
101/16 หมู 4 ต.บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท/ โทรสาร 02-8178187
พ.ต.ท.หญิง ชุติมา พันธุ
โรงพยาบาลตํารวจ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(นักสังคมสงเคราะห)
โทรศัพท 02-253-0121 โทรสาร 02-652-5317
อีเมล : phanthu@hotmail.com
คุณสุนันท ดวงจันทร
สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย
8 ซอยวิภาวดี 44 ลาดยาว ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02-9412320, 02-9412334 โทรสาร 02-9412338
อีเมล : soonaad@yahoo.com
มูลนิธิเพื่อนหญิง
คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง
(ผูประสานงาน ศูนยพิทักษสิทธิสตรี) 386/61-62 ซ.รัชดาภิเษก 44 ถ.รัชดาภิเษก ลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02-513-1001 / โทรสาร 02-513-1929
คุณนิภาพร แหลพั่ว
contact@friendsofwomen.net

21

คุณณัฐยา บุญภักดี

22

คุณธัญญา ใจดี

23

คุณอารดี ประสมทรัพย

24

คุณกนกรัตน วงศดี

มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง
โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 14 โทรสาร 02-591-1099
nattaya@whaf.or.th
โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 11
thanya@whaf.or.th
โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 13
aradee@whaf.or.th
โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 18
kanokrat@whaf.or.th
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