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ก าหนดการประชุมหารือ (สัญจร)1 

การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม คร้ังที่ 21 

ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

วันที่  20 ตุลาคม 2553 เวลา 07.00 – 18.00 น. 

ณ วัดศรีรัตนาราม ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 

 

 

08.00 - 11.00 น.   เดินทางออกจาก ถ.สาธารณสุข 6 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ 

แห่งชาติ ตึกสุขภาพแห่งชาติ ถึงวัดศรีรัตนาราม 

 

11.00 – 12.30 น.  กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ  

เร่ือง  “การใช้สมัชชาสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร” 

                  โดย พระครูใบฎีกาทรงพล ชัยนนโท  

    ซักถามปัญหา 

 

12.30 – 13.30 น.  รับประทานอาหาร 

  

13.30 – 16.30 น.   เวทีสมัชชาสัญจร 

    โดย สมัชชาสุขภาพ ต าบลชอนสมบูรณ์  

    และ เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม 

 

16.30 – 18.00 น.  ออกเดินทางกลับสู่กระทรวงสาธารณสุขโดยสวัสดิภาพ 

 

                                                 
1
 การประชุมสัญจรครั้งนี้ มีการขอปรับเปลี่ยนก าหนดการภาคสนามโดยทางตัวแทนจากส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการประชุมในภาคบ่ายได้ตามก าหนดการประชุมเดิม รายงานความก้าวหน้าและหารือใน
ครั้งนี้ จึงเป็นผลจาการท่ีสมาชิกเครือข่ายใช้เวลาหารือกันในรถระหว่างเดินทางไปและกลับจากการศึกษาดูงาน 



3 

 

รายงานการประชุมสัญจร 

การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม คร้ังที่ 21 

ร่วมกับคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

 

รายงานความก้าวหน้าและหารือ 

 ความก้าวหน้ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี 2551 

คุณภารดี ชาญสมร กล่าวว่า กฎหมายอนามัยเจริญพันธุ์ จะเป็นตัวคุ้มครองสิทธิของทุกๆ  คน คนในระบบ

ราชการมองว่าการจะออกกฎหมายน้ี จะท าให้ไม่ผิดกฎหมาย ถ้าท าตามระเบียบที่ก าหนดไว้ ประชาชนจะได้รับ

การคุ้มครอง และใช้เป็นแนวทางในการท างาน ปัจจุบันมีปัญหาเร่ืองความขัดแย้งทางกฎหมาย เพราะหลายคน

ไม่เห็นด้วยในบางข้อ เช่น  มาตรา 12 ที่บอกว่าท้องแล้วให้เรียนต่อได้ ท าให้วัฒนธรรม ไทยเสื่อมลง เป็นการ

ส่งเสริมให้เด็ก ตั้งท้อง แต่ความจริง กฎหมายฉบับนี้ยังพูดถึงเร่ืองกฎหมาย ครอบครัว  และกฏหมายด้าน อื่นๆ 

ต้องศึกษาให้ครอบคลุม ควรศึกษาว่ากฎหมายเกิดประโยชน์ กับทุกคนอย่างไร  เพราะเมื่อผ่านการเจรจาแล้ว

ต้องเข้าคณะรัฐมนตรี  ขณะน้ีอยู่ที่ส านักนายกรัฐมนตรี คาดว่า 23 พฤศจิกายน 2553 น่าจะออกมา แต่ ต้องใช้

เวลาในการท างาน เพราะก่อนที่ กฎหมายจะออกจากกระทรวง สาธารณสุขก็มีปัญหามาก ท่านรัฐมนตรีให้ท า

ประชาพิจารณ์ใหม่ ปัจจุบันอยู่ที่ส านักงานรัฐมนตรี มีขบวนการในการท างานหลายข้ันตอน ต้องมีร่างอนุสัญญา 

ข้ึนอยู่กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งน้ัน แล้วเวลาลงนามกับต่างประเทศ ต้องบอก

ว่าอนุสัญญา ลงนามโดยรัฐบาล ไทย น่าจะเป็นเ ร่ืองที่รัฐบาลรับทราบและลงนาม จึง ท าหนังสือเวียนไปสู่

กระทรวงต่างๆ และหลังจากนั้นก็ เข้าสู่กระบวนการ ซ่ึงกระบวนการในการเข้าสู่สภา ต้องคุยกั นมากเพื่อให้

เข้าใจกฎหมาย  เพราะคณะกรรมการกฤษฎีกาป ระกอบด้ วยผู้แทนจากหลายภาคส่วน ซึ่ง ไม่เข้าใจว่าอนามัย

เจริญพันธุ์แปลว่าอะไร  การสร้างความเข้าใจ เป็นงานที่ต้องท าต่อ ภาคเอกชนต้อง เข้ามาช่วยกันผลักดัน ส่วน

เร่ืองการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเน้ือหาของกฎหมายผ่านการดูมาพอสมควร  

      คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า หลายคนในที่น้ีต้องมาร่วมกันผลักดัน พรบ.คุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์  ที่

ผลักดันมามากกว่า 10 ปี ท ากันในรัฐบาลทุกสมัย กระทั่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ยอมเปลี่ยนพรรค เพื่อให้

ผลักดัน เมื่อเห็นประวัติศาสตร์ของ พรบ.ฯ น้ีจะเห็นว่ายากมาก เพราะเป็นเร่ืองที่คนไม่เห็นด้วย   มีความเห็นว่า 

พรบ.คุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์  สาระส าคัญจะมีผลต่อการท างานของสมาชิกเครือฯ ทุกคน เพราะหลังจากนี้

ต้องท ากฎหมายลูก ขอให้ส่ง พรบ.ฉบับสุดท้ายที่ส่งให้ส านักนายก รัฐมนตรีมาให้กับเครือข่ายฯ ดูในแต่ละข้อ 

ว่ามีสาระส าคัญอะไรบ้าง คร้ังหนึ่งพยายามเอาเร่ืองท้องไม่พร้อมเป็นประเด็นในสมัชชา แต่สถานการณ์เมื่อสาม

ปีก่อนค่อนข้างจะแตกต่างจากตอนน้ี  จึงต้องน าเร่ืองความรุนแรงทางเพศ และเร่ืองท้องไม่พร้อมบวกด้วยกัน 

แต่ปีนี้เข้าใจว่าจะเน้นเร่ืองท้องไม่พร้อมประเด็นเดียว 

       คุณภารดี ชาญสมร กล่าวว่า  ปีแรกที่เสนอก็เป็น ช่วงที่มีปัญหาอยู่ แต่คนท างานเรื่องน้ีในตอนแรกไม่ได้

ออกมาแสดงตัวชัดเจน ปัจจุบันทุกที่ออกมาแสดงตัวว่าท าเร่ืองน้ีและมีจ านวนมาก องค์กรใหญ่ ๆ ที่ท าเร่ืองน้ี 

คือ ส านักอนามัยเจริญพันธุ์ มีตัวชี้วัดเร่ืองการตั้งครรภ์เป็นสิบปี เครือข่ายมารดาและทารก ของโรงพยาบาลศิริ

ราช เป็นของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์  ส านักกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว  กรมอนามัยท าแผนแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นมาสอง

สามปีแล้ว เพราะมีนโยบายใหญ่เร่ืองปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่น หลังจากนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยม์ีความสนใจ ให้อาจารย์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท าวิจัยเร่ืองแม่วัยใส อายุน้อยกว่า 18 

ปี และจะประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ท า  MOU ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ขณะน้ี มีการด าเนินงานเรื่องน้ีหลายที่ 

โดยเฉพาะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรม ต่างๆ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ที่ท าเร่ืองเด็กและวัยรุ่น อาจารย์หมอยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์  ซ่ึงเป็นกรรมการใน ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ความส าคัญกับเร่ืองน้ี ได้รวบรวมปัญหาเร่ืองกา รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และท า

แผนร่วมกับกรมอนามัย  โดยมีการขับเคลื่อนกันข้างใน สิ่งที่ท ามี เร่ืองการป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย ท า

หลายประเด็น ทั้งเร่ืองทัศนคติ  และอื่นๆ มีเครือข่ายภาคเอกชนจ านวนมาก แต่ปีนีจ้ะท างานเร่ืองท้องไม่พร้อม 

มีกรมอนามัย แพทยสมาคมและสภาพยาบาล ได้เสนอเร่ืองที่จะท าเข้าไปในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังที่ 3 
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หลังจากที่เ สนอว่าเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไข และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการวิชาการของ ส านักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติปีนี ้กรมอนามัยจึงมีการจัดท านโยบายสาธารณะ เร่ืองการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นกับ

การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม มีกระบวนการการท างาน ตั้งแต่ร่างเอกสารหลัก ร่างมติ ซึ่งคณะท างานวิชาการมองว่า

การร่างมติกว้างเกินไป จะท างานไม่ได้ และมีความเห็นอื่นๆ อีกหลายข้อ จึงมีการจัดประชุมคณะท างาน ทั้งชุด

ใหญ่ชุดย่อย ค ร้ังสุดท้ายเมื่อวันที่  ๑ ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมาได้รับความกรุ ณาจากมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

มาร่วมเป็นทีมวิทยากร และตั้งกระทู้ได้ 6 กระทู้ และได้มีการประชุมเพื่อท าร่างมติใหม่ ได้มติออกมา 4 ข้อ ข้อ

แรกคือการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ข้อสอง คือ จัดตั้งศูนย์อนามัยส าหรับวัยรุ่นในชุมชน ให้ มีอยู่ทั่วไปและ

เด็กเข้าถึงได้ การท างานชุมชนจะเกิดประโยชนม์ากกว่า โดยท างานร่วมกับเครือข่ายที่มีอยูเ่ป็นจ านวนมาก ทุก

คนให้ความส าคัญกับปัญหาน้ี ควรมีศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เจ้าหน้าที่ในศูนย์ควรมีทัศนคติที่ดีกับเร่ืองน้ี  จะได้ไม่ตี

ตราเด็กที่เข้ามารับบริการ เช่น การถามว่าท้องมาอีกแล้ว หรือ  ข้อสามควร มีการสร้างเครือข่าย ผู้ที่สอนเร่ือง

เพศศึกษา ปัจจุบันการท างานเร่ืองเพศศึกษามีที่กระทรวงศึกษาและองค์การแพธ ปัญหาของโรงเรียนอีกอย่าง

หน่ึงคือครูมองว่าสอนไม่ได้ แต่มีกลุ่มคนที่มีความรู้และสามารถสอนได้ ควรค านึงวิธีการสอนจะสอนอย่างไรให้

ถูกต้อง จึงคิดท าเครือข่ายของผู้ที่มีความรู้ในการสอนเร่ืองเพศศึกษา เพราะคนในชุมชน อาจารย์ที่เกษียณแล้ว 

พัฒนาชุมชน คนในเครือข่ายเอดส์ หรือเครือข่ายครอบครัว คือคนที่สอนเร่ืองเพศ ได้ ซ่ึงต้องเป็นคนที่กล้าพูด

พอสมควรและต้องรู้ว่าประโยคที่พูดจะเกิดประโยชน์อย่างไร ต้องมีแนวทางชัดเจนในการท า รวมทั้งเครือข่าย

การสอนเพศศึกษาในกลุ่มผู้ปกครอง และอีกข้อที่เสนอคือเร่ื องสื่อมวลชน เพราะมีการพูดเร่ือ งสื่อที่เกี่ยวกับ

เร่ืองเพศ อยากให้กระทร วงวัฒนธรรม รับไปดูแล เพราะท าเร่ื องสื่อร้าย ขยายสื่อดี โดยให้ระบุเฉพาะ เร่ือง

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพศสัมพันธ์ และมองว่า ควรเป็นประเด็นที่สามารถท าได้ มติที่ท าจะน าไป

เสนอยังคณะกรรมการวิชาการ  

 

 การจัดงานเน่ืองในเดือนแห่งการยุติความรุนแรง 

       คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า เดือนหน้าเป็นเดือนส าคัญคือเดือนยุติความรุนแรง ขอให้มีผู้ให้ความรู้ว่า

ส าคัญอย่างไร  

       คุณบุญพลอย ตุลาพันธุ์ กล่าวว่า เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา งานจะจัดที่ UN ในน้ันจะมีกิจกรรมให้สหประชาชาติ แสนกิจกรรม 

และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมคิดร่วมท า และมีการจัดประชุมย่อย ว่านิทรรศการประกอบด้วยเร่ืองอะไร 

เน้ือหาเป็นอย่างไร  

        ดร.อรสา โฆวินทะ  เล่าประวัติความเป็นมาของวันยุติความรุนแรงว่า  เร่ืองซีดอร์ ซ่ึงเป็นสนธิสัญญ า

เกี่ยวกับเร่ืองของเด็กและสตรี โดยเป็นเร่ือง Animation ที่เรียกว่าการขจัดความรุนแรงในเด็กและสตรี ซึ่ง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยึดตัวน้ีเป็นตัวหลัก ประเทศไทยไปลงนามกับต่างประเทศ

และต้องมีการด าเนินงานตามที่ได้ลงนามไว้   

       คุณดวงดล รงค์เดชประทีป กล่าว ต่อเน่ืองว่า มี เร่ืองเกิดในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง  ผู้หญิงถูกการกดข่ีข่ม

เหงมาก คืออยู่ทางแถบยุโรป เมื่อไปอยู่ในกลุ่มปัญญาชน นักศึกษาหญิงก็ยังถูกกดข่ีอยู่ และพยายามต่อสู้แต่

ไม่ประสบความส าเร็จ จนกระทั่ง นักศึกษาชายเห็นว่ามีก ารกดข่ีผู้หญิง มาก จึงช่วยรณรงค์เพื่อนักศึกษาหญิง

กลุ่มน้ีและผู้หญิงทั่วทั้งประเทศ มีการรวมกลุ่มเดินขบวน เรียกร้อง และมีสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว คือไม่เอาความ

รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอะไรทั้งสิ้น 

       คุณบุญพลอย ตุลาพันธุ์ กล่าวว่า การเรียกร้อง เร่ิมจากกลุ่มเล็กๆ และขยายมาเป็นระดับโลก  แต่เดือน

พฤศจิกายนเป็นเดือนยุติความรุนแรง เกี่ยวกับประเทศไทยเพราะ ได้เป็นประเทศสมาชิก และมีการลงนาม ซ่ึง

ต้องมีการปฏิบัติตาม MOU  

       ดร.อรสา โฆวินทะ  กล่าวว่า ถ้าเทียบประเทศไทยกับหลายประเทศในเอเชีย ประเทศไทยค่อนข้าง

ก้าวหน้ากว่าประเทศอิ นเดีย บังคลาเทศ ประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศก าลังพัฒนา อย่างแคนาดา หรือ

สแกนดิเนเวียยังมีผู้หญิงที่ถูกกระท าความรุนแรง เช่น กรณีของผู้หญิงทีมี่ฐานะเศรษฐกิจที่ดีมาก มีบ้านใหญ่โต 
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ถูกสามกีระท าความรุนแรงจนทนไม่ได้ จึงยิงสามี แต่ไม่ตาย ศาลตัดสินให้ผู้หญิงไม่ผิด ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิด

ไม่นาน ประเทศน้ีใช้สนธิสัญญา น้ี แต่ก็มีการใช้ความรุนแรง อยู่ จึงให้ชุมชนเป็นตัวช่วย แต่ก็ยังมีผู้ประสบ

ปัญหาเกิดในปี คศ. 1997 เกิดในสหรัฐอเมริกา จึงมีการรณรงค์ต่อต้านข้ึน เมื่อผู้หญิงถูกกระท าความรุนแรงใน

พื้นที่ใด และให้ชุมชนรวมตัวเฝ้าระวัง เพราะใช้ต ารวจไมไ่ด้  

        คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า หลังจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับเร่ือง

มาแล้ว ทุกปี จะเห็นริบบิ้นขาว ที่ใช้รณรงค์  อยาก หารือว่าในเดือนพฤศจิกา ยนเป็นเดือนยุติความรุนแรง 

เครือข่ายฯ จะท าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองน้ี  

       คุณวรภัทร แสงแก้ว กล่าวว่า อยากหารือในเครือข่ายฯ เพราะโรงพยาบาลปทุมธานีเป็น 5 จังหวัดน าร่อง

ที่บูรณาการเครือข่าย ฯ เข้ากับศูนย์พ่ึงได้  แต่จริงๆ ท างานในเร่ืองน้ีมาสองปีแล้ว สองปีหลังจากที่ศูนย์พ่ึงได้

แข็งแล้ว เก็บข้อมูลตรงน้ีมาตลอด เฉพาะ กรณีท้องไม่พร้อมโดยตรงมีทั้งเยาวชน วัยรุ่นและ ผู้ใหญ่ อายุ  38-

40 ปี ก็มีที่ท้องไม่พร้อม พอท าโครงการศูนย์พ่ึงได้ ที่ค่อนข้างแข็งและเป็นที่ยอมรับ แต่มีการพัฒนาไปเยอะ 

หลายจังหวัดท าได้ดี พอเราเพิ่มเรื่องท้องไม่พร้อม ก็ง่ายกับการยอมรับของหน่วยงานภายใน และคิดว่า จะ

เปิดตัวโครงก ารน้ีในเชิงรณรงค์ภายในจังหวัด นอกจากการให้ความช่วยเหลือตรงน้ี ควร ท าให้ผู้บริหารและ

หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัด  เภสัชกร ที่จะประสานกับร้านขายยา

เข้ามาฟัง และโรงพยาบาลอ าเภอในจังหวัดปทุมธานีจะขอเข้าร่วมทั้งหมด เดิมเราพุ่ง เป้าหมายไปที่พยาบาล 

ผู้ให้บริการ เน่ืองจากตอนน้ีเราเปิด OPD ใหม่ ที่ค่อนข้างกว้าง การจัดบูท เพื่อจัดกิจกรรมก็ท าได้ เพราะ

สถานที่เอื้ออ านวย หน่วยงานในจังหวัดที่ให้การตอบรับ มีทั้งส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดปทุมธานี บ้านพักเด็กและครอบครัว ซึ่งเปิดการมีส่วนร่วมกับทุกเครือข่าย รวมทั้งสถานสงเคราะห์เด็ก

อ่อน คนที่ไม่ต้องการเลี้ยงเด็กต่อค่อนข้างมาก  กับคนที่โทรเข้ามาว่าท้องแล้วไม่รู้จะท ายังไง จะเอาลูกฝาก

สถานสงเคราะห์ตั้งแต่ท้องได้ไม่กี่เดือน  

        คุณกานต์รวี ดาวเรือง กล่าวว่า ในด้านของ NGOs จะมีการรวมตัวระหว่างภาครัฐ กับ NGOs ที่จะจัดงาน

รณรงค์ในเร่ืองน้ี ซ่ึงได้มีการประสานกันกับ NGOs ต่างๆ ทั้งมูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิเพื่อนหญิง มีแนวคิด ว่าจะท า

ประเด็นน้ีเหมือนกัน ซ่ึงจะจัด ตั้งแต่วันที่ 4,15 และ 25 พฤศจิกายน 2553 ประเด็นคือให้ผู้ชายมาร่วม

รับผิดชอบกับความรุนแรงที่เกิดข้ึน ไม่ควรรณรงค์กับผู้หญิงให้ป้องกันอย่างเดียว แต่ท าอย่างไรให้ผู้ชายหันมา

ให้ความส าคัญตรงน้ีด้วยตัวของผู้ชายเอง ไม่ทราบว่าเครือข่ายฯ คิดเห็นอย่างไร  

       ดร .อรสา โฆวินทะ  กล่าวว่า มองว่าการแก้ตรงน้ันน่าจะแก้ได้ทั้งหมด แต่อันดับแรกต้องเลือก

กลุ่มเป้าหมายผู้ชาย ว่าจะเป็นกลุ่มไหน เพื่อให้แก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด 

       คุณกานต์รวี ดาวเรือง กล่าวว่า เครือข่ายฯ จะท าอย่างไรได้บ้าง เพื่อที่จะลดปัญหาผู้หญิงท้องไม่พร้อม 

       คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า ในฐานะที่เครือข่ายฯ รวมกันมาตั้งแต่ปี 2547 และขับเคลื่อนผ่านสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ หลายกรม กองในกระทรวงต่างๆ และหลายองค์กรควรจับประเด็นเฉพาะท้องไม่พร้อม เพราะ

มีประเด็นผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงอาจเป็นความรุนแรงทางความคิด วาจา หรือการที่

คนอื่นไปมีอคติต่อเร่ืองน้ีแล้วน าไปพูด ก็ถือเป็นความรุนแรง ที่ส าคัญคือสิ่งที่ก าลังเกิดกับน้องผู้หญิงอายุ 17 ปี 

ที่กินยาตอนท้องแปดเดือน เพื่อนหญิง ให้ข้อมูลมาว่า เด็กผู้หญิงตกในสภาพยากล าบาก คือทางกาย ดีข้ึน แต่

ทางใจค่อนข้างล าบาก ควร โฟกัสเร่ืองความรุนแรง ให้เป็น แนวคิดหลักของงาน ในเดือนยุติความรุนแรง 

เครือข่ายฯ ขอเสนอการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงท้องไม่พร้อม คือมีประเด็นเฉพาะ และหาเน้ือหาที่ชัดเจน 

        คุณภารดี ชาญสมร  กล่าวว่า เห็นด้วย ตั้งแต่เจอปัญหาแอนน่ี ฟิล์ม รู้สึกว่าสังคมต้องส ร้างบรรยากาศ

เร่ืองพวกน้ี  เพราะคนไม่ได้คิดเวลาพูด  และไม่ได้ค านึงถึง เร่ืองลูกว่าจะเป็นอย่างไร สังคมไม่เข้าใจว่าจะเกิด

ผลกระทบอย่างไร อยากให้ค านึงถึงเร่ืองความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน เพราะคนไทยพอพูดเร่ืองสิทธิ์ จะ

คัดค้านทันท ี 

        คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า อยากให้เสนอในเชิงสิทธิ์หรือ ให้คนคิดถึงประ เด็นน้ี เพราะคน มักไม่รู้

ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมเจออะไรมาบ้าง ฉะน้ันควรน าเสนอเร่ืองที่ผู้หญิงท้องไม่พร้อมต้องเจอกับเร่ืองต่างๆ ไม่ว่า
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จะเผชิญกับวิชาชีพเวลาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ครู พ่อแม่ สื่อ ฯลฯ ถ้าน ามาตีแผ่ให้เห็นภาพ และบอก

ว่าขอให้ยุติเร่ืองราวเหล่าน้ัน แต่ว่าเอาชีวิตของเขามาให้คนรู้มากข้ึนจะดีไหม หรือจะใช้ในแนวของสิทธิ์  

       คุณภารดี ชาญสมร  กล่าวว่า มองว่าตรงน้ีเป็ นเร่ืองปลายเหตุ ต้องท าให้ครบทุกด้าน คือ ตอนที่ท ามติ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คิดถึงเร่ืองเด็กซื้อยา ยุติการตั้งครรภ์มีจ านวนมาก แม้แต่ยาคุมก าเนิดฉุกเฉิน ยาที่ ท า

ให้ยุติการตั้งครรภ์ เป็นเร่ืองปลายเหตุ แต่จะท าอย่างไรให้เด็กใช้วิธีการป้องกันได้ 

       คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า  ผู้หญิงคน หน่ึงที่จะแสวงหาการคุมก าเนิดด้วยตัวเอง อาจ เจอความ

รุนแรง เช่น ทางเลือกไม่ค่อยมีหรือทางเลือกง่ายๆ เช่น ให้ผู้ชายใช้ถุงยางอนามัย ซ่ึงผู้หญิงก็เลือกไม่ได้  ต้อง

ตีแผ่แง่มุมน้ีออกมา ส่วนแง่มุมของท้องไม่พร้อมต้องเผชิญอะไร อาจตีแผ่ออกมาใน ส่วนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว 

จะต้องเจอปัญหาท้องไม่มีพ่อ และต้องเลี้ยงลูกคนเดียว  พวกนี้เป็นความรุนแรงที่ท าให้ผู้หญิงตัดสินใจยุติ การ

ตั้งครรภเ์หมือนกัน ต้องท าให้ครบทุกมิติของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม  

       ดร.อรสา โฆวินทะ กล่าวว่า เห็นด้วยกับเร่ืองที่จะท า แต่ควรจะน าเสนอในประเด็นเมื่อเกิดเหตุการณ์ ข้ึน

ละเมิดสิทธิของผู้หญิงอย่างไร ไม่ควรน าเร่ืองของเขามาขาย เหมือนกับนวนิยายน้ าเน่า คือเอาเร่ืองของเขามา

ขาย ซ่ึงท าให้สังคมไทยแย่ ยิ่งข้ึน และเป็นการสร้างสังคมของความรุนแรง  เร่ืองที่เป็นห่วง คือ ควรที่ ค านึงถึง

จิตใจของผู้อื่นเวลาเสนอข่าว สื่อมวลชนก็คิดเร่ืองน้ี แต่เสนอข่าวเพื่อสนองความอยากรู้ ของคนในสังคม  ขอ

ปรึกษากับทุกท่าน ว่าควรท าอย่างไรให้คนตระหนักถึงความอยากของตัวเองที่ไปกระทบกับคนอื่น 

       คุณกานต์รวี ดาวเรือง กล่าวว่า เป็นเร่ืองทัศนคติที่ต้องปรับเปลี่ยนสื่อมวลชนใหม่ เพราะคิดว่าความอยาก

รู้ใครๆ ก็อยากรู้ไปหมด แต่ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนควรเสนอสิ่งที่เปลี่ยนมุมมองคน ถ้าจะเปลี่ยนมุมมองคนอื่น

ได้ ทัศนคติของเขาต้องเปลี่ยน ก่อน ถ้าเสนอเร่ืองเดิมๆ เช่น คนด่ากัน เป็นสิ่งที่ท าให้คนซึมซับแต่ เหตุการณ์

ด้านลบตลอดเวลา  

       คุณดวงดล รงค์เดชประทีป กล่าวว่า ต้องเข้าใจว่าด้วยความที่เป็นคนดัง ย่อมมีคนอยากรูเ้ร่ืองราวของเขา 

เห็นด้วยว่า น่าจะมีการเสนอในเร่ืองที่ผู้หญิงเผชิญกับการตั้งครรภ์ ต้องเจอกับปัญหาอะไรบ้าง เสนอให้เห็นว่า

ความทุกข์ หรือความสาหัสที่คนๆ หน่ึงต้องเผชิญ ขณะตั้งครรภ์ คุณจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เขาทุกข์อีกหรือ  

       คุณกานต์รวี ดาวเรือง กล่าวว่า แล้วเร่ืองของทัศนคติของคนไทยยังมีแนวคิดเดิมๆ ในเร่ืองของการสร้าง

ความรุนแรงทางวาจา และทางความคิด แต่ค าพูดที่ท าให้คนเห็นว่า มีความรุนแรงอย่างไรต่อตรงน้ี มันยังไม่

เห็นชัดเจน 

       คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า ต้องการสื่อสารกับสาธารณะ ให้เห็นภาพว่าผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อมเป็น

อย่างไร และวิธีการท างาน มีสองแบบ หน่ึงคือ ปรับทัศนะของสื่อมวลชน ท างานกับสื่อให้สื่อเสนอข่าวรอบด้าน 

และสร้างความเข้าใจ เพื่ อไม่ให้เจอภาพด้านลบอีก  โดยจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ กับสื่อมวลชน และอีกวิธีคือ

เครือข่ายฯ ออกมาน าเสนอเป็นรายบุคคล ไม่ต้องยืมสื่อ วิทยุ พูดแทน การท างานกับสื่อจะรวมตัวหรือเรียกตัว

เข้าร่วมได้ยาก แต่ถ้าท าได้กย็ัง่ยืนกว่า ขอความเห็น ว่าควรรณรงค์ประเด็นยุติความรุนแรงประเด็นท้องไม่พร้อม

กับสาธารณะโดยตรงจาก เครือข่ายฯ ไปสู่ภาคประชาชน หรือท าผ่านสื่อมวลช น ให้สื่อมวลชนเสนอข่าวตรงน้ี

อยา่งรอบด้าน 

       คุณวิสุทธิ  บุญญะโสภิต  เสนอว่า จับประเด็นจากการพูดคุยแลกเปลี่ยน ได้ว่ามีหลักสามข้อ  โดยส่วนตัว

เห็นด้วยให้ท างานประเด็นเดียว ประเด็นที่สองคือ ควรจัดกิจกรรมที่ต่อเน่ืองทั้งปี แบ่งเจ้าภาพในการรับผิดชอบ 

ประเด็นที่สาม การท างานแบบเครือข่ายฯ แบบนี้ดีควรมีการสร้างสัญลักษณ์ เช่น โลโก้ของเครือข่ายฯ ซ่ึงวันที่ 

25 พฤศจิกายนน้ี  โรงพยาบาลปทุมธานีจะจัดงานยุติความรุนแรง  ควรมีการแสดงบทบาทว่าเครือข่าย ฯ จะท า

อะไร ควรหยิบประเด็นเดียวให้เกิดพลังทั้งปี ส่ว นเร่ืองของกิจกรรมที่ต่อเน่ือง เช่น เวทีสาธารณะ คือ จัดทุก

สองเดือน จัดเวที เร่ืองการยุติความรุนแร งต่อเร่ืองท้องไม่พร้อม หรือเร่ืองผู้ชายจะลดความรุนแรงทางเพศได้

อย่างไร โดยเชิญผู้ชายข้ึนมาโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก วัยรุ่น หรือตั้งหัวข้อว่าบทบาทสื่อต่อการลดความรุนแรงทาง

สังคม เชิญสื่อมวลชนมาแลกเปลี่ยน  อาจมองเร่ืองเพลงไทยกับการกระตุ้นความรุนแรง เพราะละครไทย ทีวี 

น ามาวิพากษ์วิจารณ์ แลกเปลี่ยนกัน หรือเร่ืองของทัศนคติ ความเชื่อของสังคมไทย ค าสั่งสอน สุภาษิตไทย  

ฯลฯ เมื่อได้ไปนครปฐม ไ ด้เรียนรู้วิธีการท างาน อีกแบบหน่ึงคือการใช้แม่น้ าท่าจีน เป็นจุดศูนย์รวมของความ
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เป็นหนึ่งเดียวของนครปฐม กิจกรรมที่น่าสนใจคือให้เด็กวัยรุ่น เด็กนักเรียน เขียนเรียงความว่าจะรักษาแม่น้ าท่า

จีนได้อย่างไร เครือข่ายฯ ควรเปลี่ยนกิจกรรมเป็น วัยรุ่นไทยมีบทบาทอย่างไรกับการลดความรุนแรงทางสังคม 

การเรียงความไม่ใช่เพื่อประกวด แข่งขัน  แต่เป็นสิ่งที่เขาถ่ายทอดมาในเรียงความ จะเป็น สัญญาของ วัยรุ่น

ตลอดชีวิต เรียงความทั้งหมดจะสรุปออกมาเป็นรูปเล่ม และน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  ส านักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ มีรายการ health station ถ่ายทอดกิจกรรมทุกกิจกรรม หรือบ างคนที่เขียนบทความลงสื่อ

บ่อยๆ ที่ท าให้ เกิดพลัง สามารถน ามาลงได้  เพราะต้องการให้ท าทั้งปี 2554 เป็นปีแห่งการรณรงค์ ยุติความ

รุนแรงในประเด็นท้องไม่พร้อม 

       คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ควรร่วมลงแรงและลงขันด้วย 

เป็นนิมิตรหมายอันดี  เพราะเดือนแห่งความรุนแรง ควรพูดประเด็นท้องไม่พร้อม โดยใช้เดือนพฤศจิกายนเป็น

จุดเร่ิมเพื่อเตรียมประเด็นให้สาธารณะรู้ว่า  จะมีการรณรงค์ตลอดทั้งปีในภาคส่วนต่างๆ ขอเสนอว่าเมื่อเล่น

ประเด็นเฉพาะควรมีกิจกรรมของตัวเอง และแทรกตามกิจกรรมต่างๆ แต่อยากให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอัน จึงขอเป็น

คณะท างานเล็กๆ  เพื่อเรียกประชุม หรือนัดหมายได้เร็วข้ึน  จะมีหน่วยงานไหนที่ สนใจมาท างาน และ ร่วมคิด  

Roadmap ข้ึน โดยมีกานต์รวี ดาวเรือง เป็นตัวหลัก มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ส านักบริหารการสาธารณสุข 

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรมอนามัย และ LWC  ซ่ึงท างานกับกลุ่มประชากรต่างด้าว  

 

 การบรรยายพิเศษ  

เร่ือง  “การใช้สมัชชาสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  

โดย พระครูใบฎีกาทรงพล ชัยนนโท 

พระครูใบฎีกาทรงพล ชัยนนโท กล่าวว่า ท่านพระครูได้เล่า นิทานเซน ว่ามีพระเซนเดินไปถึงริมน้ าพบ

ผู้หญิงก าลังจะจมน้ า พระกระโดดน้ าไปช่วย โยมบอกว่า ท าไม่ถูก เป็นพระท าอย่างน้ี ไม่ได้  พระบอกว่าดู ที่

เจตนา ถ้าไม่ช่วยผู้หญิงก็จมน้ า และที่ช่วยก็ช่วยชีวิตเขา ไม่ใช่เพราะอยากจะสัมผัสเขา  อาตมาก็คิดช่วยเด็ก 

มองเด็ก เป็นอนาคตของชาติ ปัจจุบันปัญหาเกิดข้ึนทุกหย่อมหญ้า ถ้าหากได้มีส่วน ช่วยลดปัญหาที่มีข้ึนใน

ชุมชน แม้ท าไม่ทั้งหมด และ ทุกคนมีส่วนร่วม เชื่อว่าความร้อนแรงปัญหา จะทุเลาลง อาตมาไม่ได้ตั้งใจหรือ

ปวารณาว่าจะมาท างานน้ีอย่างเดียว แต่ท่านทั้งหลาย ก็อุปมาเหมือนผู้ที่ น่ังตรงน้ีแล้วมือขวาดันก าแพง ซึ่งมัน

ถูกวางเป็นโดมิโน แล้วอีกอันอยู่ข้างๆ ถ้าอาตมาผลักปัญหา ดันก าแพงล้ม ที่สุดแล้วก็กลับมาหาเรา  แม้ปัญหา

น้ึไม่ใช่ เป็นปัญหาของพระ ก านัน ต ารวจ ครูบาอาจารย์ คนใดคนหน่ึง  แต่เป็นปัญหาของทุกคน ถ้าทุกคน

ช่วยกันเหมือนลงเรือล าเดียวกัน น้ าเข้า เรือเรือรั่ว ทุกคน ช่วยกันวักคนละนิดละหน่อย เชื่อว่านาวาน้ีจะน าพา

ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ แต่เมื่อบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ เพราะเราเป็นนักท่องเที่ยว เรือล่มเป็นเร่ืองของเจ้าของ

เรือคนเดียว แต่ถ้าเรือล่ม ทุกคนต้องบาดเจ็บจนต้องเสียชีวิต รวมถึงเราด้วย ก็เหมือนกับอาตมาไม่ได้โดดข้ึน

เวทีเพราะว่าต้องการความเด่น ความดัง หรือปรารถนาต้องการเหรียญตราอะไรสิ่งใด ท าเพราะว่าอยากให้น้องๆ 

ที่ท างานสาธารณสุข หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท างานในด้านน้ี เมื่อได้รับผลกระทบจากสื่อที่ขยายผลจากการท างาน

ตัวน้ีออกไป แล้วก็สรุปผลให้กับผู้มีอ านาจหรือผู้ที่ ท างานด้านน้ีสะท้อนกลับมาให้เขาท างานได้ง่ายข้ึน แค่นี้ก็

เป็นความพึงพอใจอย่างหน่ึงแล้ว เพราะน้องๆ หลายค นที่ท างานในพ้ืนที่ มีปัญหา บางคร้ังมีกรอบการท างาน

ตามสายบังคับบัญชา เขาอาจจะพู ดได้ไม่เต็มปาก  อาตมาอยู่นอกรอบท าได้ การท างานมองที่เป้าหมายเป็น

หลัก คือท างานเพื่อความสุข เพื่อประโยชน์ของคน ไม่มีเงื่อนไขอื่น เลยมองว่าปัญหาที่เข้ามาไม่มีปัญหาที่จะ

น าพาความตั้งใจเราไปได้ แต่ถ้าเรามีเงื่อนไขอยากเด่น อยากดัง อยากมีชื่อเสียง เราจะท าได้ระยะหนึ่งแล้วจะ

หายไป  เพราะเจตนาไม่ได้ดีตั้งแต่ต้น แต่ของเราท างานไปสักระยะหนึ่ งก็พอใจ ที่เห็นความสุขของน้องๆ 

เยาวชน ไม่ต้องได้รับเกียรติประวัติอะไร ท างานมาระยะยาวพอสมควร สะท้อนกลับมาหลายคนชม เป็นส่วน

ใหญ่ แต่อาตมาต าหนิว่าท างานมานานปัญหายังแก้ไขไม่ได้ วิเคราะห์ว่า ไม่ประสบผลส าเร็จ ต้องเดินหน้า ท า

ต่อไปและต้องหาจุดอ่อนจุดบกพร่อง ท าไมไปไมถ่ึงเป้าหมาย ช้าตรงไหน อาตมาไม่ใช่แกนน า แต่สถานะทาง

สังคมคือเป็นพระ ความเป็นพระ 50% ที่ท าให้พูดได้ง่าย อีกคร่ึงอาศัยประสบการณ์การท างานมาพอสมควร มี

ความสัมพันธ์ที่ดี เช่น ท่านรองผู้ก ากับที่ได้เจอกันแล้วจีบให้มาช่วย งาน เพราะงานน้ีท าคนเดียวไม่ได้ ก านัน

ท างานด้วยกันมานาน ครูเติมก็มาช่วย พออาตมาเอ่ยปากเหมือนเป็นศูนย์กลาง ทุกคนพร้อมมาช่วย หลายคน

อยากท าแต่ติดบทบาทหน้าที่ของตัวเอง  พื้นที่นี้จึงไม่มีแกนน าพิเศษ เป็นแกนน าเสมอภาคอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่
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มีสายบังคับบัญชา ทุกคนท าด้วยใจอยากท า แล้วก็เกิด จากความรัก ความห่วงใยเยาวชน ในพื้นที่ของตนเอง  

อยากที่จะขยายสายใยความรักไปให้ครอบคลุมทุกอ าเภอ จนไปถึงจังหวัด 

คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า  อีกมิติหน่ึงของ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานช่วยเหลือ

ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม โดยมองมิติการท างานว่าท างานไปย้ิมไป มีความรู้สึกอย่างน้ันเช่นกัน ท างานทุกมิติของ

ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม เร่ิมจากการท างานไม่ให้เกิดการท้องไม่พร้อม แต่การป้องกันท าให้ดีอย่างไรก็มีการ

พลาด เมื่อผู้หญิงท้องไม่พร้อม ก็พยายามให้มีบริการปรึกษาทางเลือก ให้ผู้หญิงได้เลือกทางเลือกที่เหมาะสม 

ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกในการตั้งท้องต่อ หรือ ทางเลือกที่ยุติการตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะเลือกทางเลือกอะไร ต้อง

เคารพการตัดสินใจ น้ัน และมีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ ที่ปลอดภัย ถ้าต้องการยุติการตั้งครรภ์ หรือถ้า

ต้องการท้องต่อ จะได้รับการดูแลเหมือนหญิงทั่วไปที่ตั้งครรภ์ ที่ได้การดูแลเป็น พิเศษ และเมื่อเขาท้องและ

คลอด ต้องการดูแลเป็นพิเศษ  มีเครือข่ายสมาชิกให้การช่วยเหลือ ตั้งแต่เร่ืองของการช่วยเลี้ยงดูเมื่อลูกอ่อน 

บ้านพักรอคลอด หรือแม้แต่แม่พ่อเลี้ยงเดี่ยว บางคนที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กต่อไปได้ มีเครือข่ายที่ให้การ

อุปการะเด็ก  เป้าหมายที่ส าคัญคือเร่ืองคุณภาพชีวิตของผู้หญิงและเด็ก  ปัญหาท้องไม่พร้อม เกิดได้กับผู้หญิง

ทุกวัย ไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่น ทุกคนในเครือข่าย ฯ เห็นไปในทางเดียวกัน  แต่ขณะเดียวกันวัยรุ่นอาจจะเป็นวัยที่

เปราะบางเป็นพิเศษ แต่ต้องไม่ลืมว่าผู้หญิงวัยอื่น เปราะบางเช่นกัน เพราะฉะน้ัน อยากเห็นว่าถ้ามีกา รเปิดงาน

ท้องไม่พร้อมในระดับวัยรุ่น อาจขยายไปยังกลุ่มผู้หญิงกลุ่มอื่นทีเ่จอปัญหาด้วยเช่นกัน และการทีม่ีเครือข่ายฯที่

ครอบคลุมทุกมิติของผู้หญิง และท างานร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.คุ้มครอง

อนามัยเจริญพันธุ์ หรือ ยุทธศาสตร์ ที่กระทรวง การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ก าลังท าประชา

พิจารณ์ในวันน้ี บังเอิญตรงกัน แต่ได้ส่งเครือข่ายฯ ส่วนหน่ึงไปท าประชาพิจารณ์ด้วย 

 หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางเครือข่ายฯ เข้าร่วมเวทีสมัชชาสัญจร ร่วมกับสมัชชาสุขภาพ ต าบล

ชอนสมบูรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร 

นัดหมายประชุดคร้ังต่อไป วันที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  และ

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุขภาวะทางเพศ 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  34  คน 

รายนามสมาชิกเครือข่ายฯ 
หน่วยงานภาครัฐ 

1. คุณภารดี  ชาญสมร  กรมอนามัย 
2. คุณสุรัตนา     เตาะไธสง  กรมอนามัย 
3. คุณปภาวี  ไชยรักษ์  กรมอนามัย 
4. คุณบุญพลอย ตุลาพันธุ์   ส านักบริหารการสาธารณสุข  
5. คุณอชิมา  เกิดกล้า  ส านักบริหารการสาธารณสุข 
6. คุณอัจฉรา  วิไลสกุลยง  ส านักบริหารการสาธารณสุข 
7. คุณธิดารัตน์  สุวรรณ์   ส านักบริหารการสาธารณสุข 
8. คุณนาฎอนงค์ เจริญสันติ   ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
9. ดร.อรสา  โฆวินทะ  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
10. คุณวรภัทร  แสงแก้ว   ศูนย์พ่ึงได้ โรงพยาบาลปทุมธานี 
11. คุณจรรวัฒน์  ทับจันทร์  โรงพยาบาลสูงเนิน 
12. คุณมณีรัตน์  อวยสวัสดิ์  โรงพยาบาลสูงเนิน 
13. คุณกาญจนา ช่วยกูล   โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
14. คุณมนทิรา  เผ่าสุวรรณ  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
15. คุณอโณทัย  ฉิมสุข   บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครสวรรค์ 
16. คุณมาริสา  เนตรใจบุญ  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
17. คุณวิสุทธิ  บุญญะโสภิต  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
18. คุณศิริธร  ขวัญยาใจ  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
19. คุณนิลวรรณ  ทุนคุ้มทอง  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
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20. คุณอานนท์(นักศึกษาฝึกงานจากเวียดนาม) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
21. คุณศิริเพ็ญ  ก่อเกิดรัศมี  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

หน่วยงานภาคเอกชน 
22. คุณทัศนัย    ขันตยาภรณ์    องค์การแพธ 
23. คุณศลิษา    วิไลนุวัฒน์    องค์การแพธ 
24. คุณกานต์รวี    ดาวเรือง    องค์การแพธ 
25. ดร.วรรณภา   นาราเวช    Concept  Foundation 
26. คุณวันดี  คะพิมพ์   มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
27. คุณดวงดล  รงค์เดชประทีป  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
28. Timoti     LWC. 
29. Ko Ti     LWC. 

หน่วยงานที่เข้าร่วมใหม่ 
30. คุณล ายวง  พลสูงเนิน  อาสาสมัครชุมชนโนนค าออมสินสามัคคี 
31. คุณสายหยุด รุกขรังษี  อาสาสมัครชุมชนแสงไทยประปาพัฒนา 
32. คุณชนากานต์ อาทรประชารัตน์  หน่วยปฏิบัติการพิเศษราชพลี 
33. คุณกวนทรา  ธรรมวิญญา 
34. คุณศุภฤตา  สุขโม 

 

 


