รายงานการประชุมสัญจร
การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
ครั้งที่ 21
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 20 ตุลาคม 2553 เวลา 07.00 – 18.00 น.
ณ วัดศรีรัตนาราม ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

จัดโดย
องค์การแพธ ร่วมกับ
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
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กาหนดการประชุมหารือ (สัญจร)1
การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 21
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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 สานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ตึกสุขภาพแห่งชาติ ถึงวัดศรีรัตนาราม

11.00 – 12.30 น.

กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ
เรื่อง “การใช้สมัชชาสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร”
โดย พระครูใบฎีกาทรงพล ชัยนนโท
ซักถามปัญหา

12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหาร

13.30 – 16.30 น.

เวทีสมัชชาสัญจร
โดย สมัชชาสุขภาพ ตาบลชอนสมบูรณ์
และ เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

16.30 – 18.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่กระทรวงสาธารณสุขโดยสวัสดิภาพ

การประชุมสัญจรครั้งนี้ มีการขอปรับเปลี่ยนกาหนดการภาคสนามโดยทางตัวแทนจากสานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ทาให้ไม่สามารถดาเนินการประชุมในภาคบ่ายได้ตามกาหนดก ารประชุมเดิม รายงานความก้าวหน้าและหารือ ใน
ครั้งนี้ จึงเป็นผลจาการที่ สมาชิกเครือข่ายใช้เวลาหารือกันในรถระหว่างเดินทางไปและกลับจากการศึกษาดูงาน
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รายงานการประชุมสัญจร
การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 21
ร่วมกับคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
รายงานความก้าวหน้าและหารือ
 ความก้าวหน้ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี 2551
คุณภารดี ชาญสมร กล่าวว่า กฎหมายอนามัยเจริญพันธุ์ จะเป็นตัวคุ้มครองสิทธิของทุกๆ คน คนในระบบ
ราชการมองว่าการจะออกกฎหมายนี้ จะทาให้ไม่ผิดกฎหมาย ถ้าทาตามระเบียบที่กาหนดไว้ ประชาชนจะได้รับ
การคุ้มครอง และใช้เป็นแนวทางในการทางาน ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางกฎหมาย เพราะหลายคน
ไม่เห็นด้วยในบางข้อ เช่น มาตรา 12 ที่บอกว่า ท้องแล้วให้เรียนต่อได้ ทาให้วัฒนธรรม ไทยเสื่อมลง เป็นการ
ส่งเสริมให้เด็ก ตั้ง ท้อง แต่ ความจริง กฎหมา ยฉบับนี้ยังพูดถึงเรื่องกฎหมาย ครอบครัว และกฏหมายด้าน อื่นๆ
ต้องศึกษา ให้ ครอบคลุม ควรศึกษา ว่ากฎหมายเกิดประโยชน์ กับทุกคนอย่างไร เพราะเมื่อผ่านการเจรจาแล้ว
ต้องเข้าคณะรัฐมนตรี ขณะนี้อยู่ที่สานัก นายกรัฐมนตรี คาดว่า 23 พฤศจิกายน 2553 น่าจะออกมา แต่ ต้องใช้
เวลาในการทางาน เพราะก่อนที่ กฎหมาย จะออกจากกระทรวง สาธารณสุข ก็มีปัญหามาก ท่านรัฐมนตรีให้ทา
ประชาพิจารณ์ใหม่ ปัจจุบันอยู่ที่สานักงานรัฐมนตรี มีขบวนการในการทางานหลายขั้นตอน ต้องมีร่างอนุสัญญา
ขึ้นอยู่กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งนั้น แล้วเวลาลงนามกับต่างประเทศ ต้องบอก
ว่าอนุสัญญา ลงนามโดยรัฐบาล ไทย น่าจะเป็นเ รื่องที่รัฐบาลรับทราบและลงนาม จึง ทาหนังสือเวียนไปสู่
กระทรวงต่างๆ และหลังจากนั้นก็ เข้าสู่กระบวนการ ซึ่งกระบวนการในการเข้าสู่สภา ต้องคุยกั นมากเพื่อให้
เข้าใจกฎหมาย เพราะคณะกรรมการกฤษฎีกาป ระกอบด้ วยผู้แทนจากหลายภาคส่วน ซึ่ง ไม่เข้าใจว่าอนามัย
เจริญพันธุ์แปลว่าอะไร การสร้างความเข้าใจ เป็นงานที่ต้องทาต่อ ภาคเอกชนต้อง เข้ามาช่วยกันผลักดัน ส่วน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาของกฎหมายผ่านการดูมาพอสมควร
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า หลายคนในที่นี้ต้องมาร่วมกันผลักดัน พรบ.คุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์ ที่
ผลักดันมามากกว่า 10 ปี ทากันในรัฐบาลทุกสมัย กระทั่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ยอมเปลี่ยนพ รรค เพื่อให้
ผลักดัน เมื่อเห็นประวัติศาสตร์ของ พรบ.ฯ นี้จะเห็นว่ายากมาก เพราะเป็นเรื่ องที่คนไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า
พรบ.คุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์ สาระสาคัญจะ มีผลต่อ การทางานข องสมาชิกเครือฯ ทุกคน เพราะหลังจากนี้
ต้องทากฎหมายลูก ขอให้ส่ง พรบ.ฉบับสุดท้ายที่ส่งให้สานักนายก รัฐมนตรี มาให้ กับเครือข่าย ฯ ดูในแต่ละข้อ
ว่ามีสาระสาคัญอะไรบ้าง ครั้งหนึ่งพยายามเอาเรื่องท้องไม่พร้อมเป็นประเด็นในสมัชชา แต่สถานการณ์เมื่อสาม
ปีก่อนค่อนข้างจะแตกต่างจากตอนนี้ จึงต้องนาเรื่องความรุนแรงทางเพศ และเรื่องท้องไม่พร้อมบวกด้วยกัน
แต่ปีนี้เข้าใจว่าจะเน้นเรื่องท้องไม่พร้อมประเด็นเดียว
คุณภารดี ชาญสมร กล่าวว่า ปีแรกที่เสนอก็เป็น ช่วงที่มีปัญหาอยู่ แต่คนทางานเรื่องนี้ในตอนแรกไม่ได้
ออกมาแสดงตัวชัดเจน ปัจจุบัน ทุกที่ออกมาแสดง ตัวว่าทาเรื่องนี้และมีจานวนมาก องค์กรใหญ่ ๆ ที่ทาเรื่องนี้
คือ สานักอนามัยเจริญพันธุ์ มีตัวชี้วัดเรื่องการตั้งครรภ์เป็นสิบปี เครือข่ายมารดาและทา รก ของโรงพยาบาล ศิริ
ราช เป็นของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ สานักกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว กรมอนามัยทาแผนแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นมาสอง
สามปีแล้ว เพราะมีนโยบายใหญ่เรื่องปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่น หลังจากนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์มีความสนใจ ให้อาจารย์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทาวิจัยเรื่องแม่วัยใส อายุน้อยกว่า 18
ปี และจะประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ทา MOU ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ขณะนี้ มีการดาเนินงานเรื่องนี้หลายที่
โดยเฉพาะ กรมพัฒนาสังคมและสวัส ดิการ และกรม ต่างๆ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ที่ทาเรื่องเด็กและวัยรุ่น อาจารย์หมอยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ซึ่งเป็นกรรมการใน สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ความสาคัญ กับเรื่องนี้ ได้ รวบรวมปัญหาเรื่องกา รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และทา
แผนร่วมกับกรมอนามัย โดยมีการขับเคลื่อนกันข้างใน สิ่งที่ทามี เรื่องก ารป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย ทา
หลายประเด็น ทั้งเรื่องทัศนคติ และอื่นๆ มีเครือข่ายภาคเอกชนจานวนมาก แต่ปีนจ
ี้ ะทางานเรื่องท้องไม่พร้อม
มีกรมอนามัย แพทยสมาคม และสภาพยาบาล ได้เสนอเรื่องที่จะทา เข้าไปในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3
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หลังจากที่เ สนอว่าเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไข และได้รับ ความ เห็นชอบจากกรรมการวิชาการของ สานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติปีนี้ กรมอนามัยจึงมีการจัดทานโยบายสาธารณะ เรื่องการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นกับ
การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม มีกระบวนการการทางาน ตั้งแต่ร่างเอกสารหลัก ร่างมติ ซึ่งคณะทางานวิชาการมองว่า
การร่างมติกว้างเกินไป จะทางานไม่ได้ และมีความเห็นอื่นๆ อีกหลายข้อ จึงมีการจัดประชุมคณะทางาน ทั้งชุด
ใหญ่ชุดย่อย ค รั้ง สุด ท้ายเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมาได้รับความกรุ ณาจากมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
มาร่วมเป็นทีมวิทยากร และตั้งกระทู้ได้ 6 กระทู้ และได้มีการประชุมเพื่อทาร่างมติใหม่ ได้มติออกมา 4 ข้อ ข้อ
แรกคือการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ข้อสอง คือ จัดตั้ง ศูนย์อนามัย สาหรับ วัยรุ่นในชุมชน ให้ มีอยู่ทั่ว ไปและ
เด็กเข้าถึงได้ การทางานชุมชนจะเกิดประโยชน์มากกว่า โดยทางานร่วมกับเครือข่ายที่มีอยูเ่ ป็นจานวนมาก ทุก
คนให้ความสาคัญกับปัญหานี้ ควรมีศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เจ้าหน้าที่ ในศูนย์ ควรมีทัศนคติที่ดีกับเรื่องนี้ จะได้ไม่ตี
ตราเด็ก ที่เข้ามารับบริการ เช่น การ ถามว่าท้องมาอีกแล้ว หรือ ข้อสามควร มีการสร้างเครือข่าย ผู้ที่ สอนเรื่อง
เพศศึกษา ปัจจุบันการทางานเรื่องเพศศึกษามีที่กระทรวงศึกษาและองค์การแพธ ปัญหาของโรงเรียนอีกอย่าง
หนึ่งคือครูมองว่าสอนไม่ได้ แต่มีกลุ่มคนที่มีความรู้และสามารถสอนได้ ควรคานึงวิธีการสอนจะสอนอย่างไรให้
ถูกต้อง จึงคิดทาเครือข่ายของผู้ที่มีความรู้ในการสอนเรื่องเพศศึกษา เพราะคนในชุมชน อาจารย์ที่เกษียณแล้ว
พัฒนาชุมชน คนในเครือข่ายเอดส์ หรือเครือข่ายครอบครัว คือคนที่สอนเรื่องเพศ ได้ ซึ่งต้องเป็นคนที่กล้าพูด
พอสมควรและต้องรู้ว่าประโยคที่พูดจะเกิดประโยชน์อย่างไร ต้องมีแนวทางชัดเจนในการทา รวมทั้งเครือข่าย
การสอนเพศศึกษาในกลุ่มผู้ปกครอง และอีกข้อที่เสนอคือเรื่ องสื่อ มวลชน เพราะมีการพูดเรื่อ งสื่อที่เกี่ยวกับ
เรื่องเพศ อยากให้กระทร วงวัฒนธรรม รับ ไปดูแล เพราะทาเรื่ องสื่อร้าย ขยายสื่อดี โดย ให้ระบุเฉพาะ เรื่อง
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพศสัมพันธ์ และมองว่า ควรเป็นประเด็นที่สามารถทาได้ มติที่ทาจะนาไป
เสนอยังคณะกรรมการวิชาการ


การจัดงานเนื่องในเดือนแห่งการยุติความรุนแรง

คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า เดือนหน้าเป็นเดือนสาคัญคือเดือนยุติความรุนแรง ขอให้มีผู้ให้ความรู้ว่า
สาคัญอย่างไร
คุณบุญพลอย ตุลาพันธุ์ กล่าวว่า เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา งานจะจัดที่ UN ในนั้นจะมีกิจกรรมให้สหประชาชาติ แสนกิจกรรม
และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมคิดร่วมทา และมีการจัดประชุมย่อย ว่านิทรรศการประกอบด้วยเรื่องอะไร
เนื้อหาเป็นอย่างไร
ดร.อรสา โฆวินทะ เล่ าประวัติความเป็นมาของวันยุติความรุนแรงว่า
เรื่องซีดอร์ ซึ่งเป็นสนธิสัญญ า
เกี่ยวกับเรื่องของเด็กและสตรี โดยเป็นเรื่อง Animation ที่เรียกว่าการขจัดความรุนแรงในเด็กและสตรี ซึ่ง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยึดตัวนี้เป็นตัวหลัก ประเทศไทยไปลงนามกับต่างประเทศ
และต้องมีการดาเนินงานตามที่ได้ลงนามไว้
คุณดวงดล รงค์เดชประทีป กล่าว ต่อเนื่องว่า มี เรื่องเกิดในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ผู้หญิงถูกการกดขี่ข่ม
เหงมาก คืออยู่ทางแถบยุโรป เมื่อ ไปอยู่ในกลุ่มปัญญาชน นักศึกษาหญิงก็ยังถูกกดขี่อยู่ และพยายามต่อสู้แต่
ไม่ประสบความสาเร็จ จนกระทั่ง นักศึกษา ชายเห็นว่ามีก ารกดขี่ผู้หญิง มาก จึงช่วยรณรงค์เพื่อนักศึกษาหญิง
กลุ่มนี้และผู้หญิงทั่วทั้งประเทศ มีการรวมกลุ่มเดินขบวน เรียกร้อง และมีสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว คือไม่เอาความ
รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งสิ้น
คุณบุญพลอย ตุลาพันธุ์ กล่าวว่า การเรียกร้อง เริ่มจากกลุ่มเล็กๆ และขยายมาเป็นระดับโลก แต่เดือ น
พฤศจิกายนเป็นเดือนยุติความรุนแรง เกี่ยวกับประเทศไทยเพราะ ได้เป็นประเทศสมาชิก และมีการลงนาม ซึ่ง
ต้องมีการปฏิบัติตาม MOU
ดร.อรสา โฆวินทะ กล่าวว่า ถ้าเทียบประเทศไทยกับหลายประเทศในเอเชีย ประเทศไทยค่อนข้าง
ก้าวหน้ากว่าประเทศอิ นเดีย บังคลาเทศ ประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศกาลังพัฒนา อย่างแคนาดา หรือ
สแกนดิเนเวียยังมีผู้หญิงที่ถูกกระทาความรุนแรง เช่น กรณีของผู้หญิงทีม
่ ีฐานะเศรษฐกิจที่ดีมาก มีบ้านใหญ่โต
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ถูกสามีกระทาความรุนแรงจนทนไม่ได้ จึงยิงสามี แต่ไม่ตาย ศาลตัดสินให้ผู้หญิงไม่ผิด ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิด
ไม่นาน ประเทศนี้ใช้สนธิสัญญา นี้ แต่ ก็ มีการใช้ความรุนแรง อยู่ จึงให้ ชุมชนเป็นตัวช่วย แต่ ก็ยังมีผู้ประสบ
ปัญหาเกิดในปี คศ. 1997 เกิดในสหรัฐอเมริกา จึงมีการรณรงค์ต่อต้านขึ้น เมื่อผู้หญิงถู กกระทาความรุนแรงใน
พื้นที่ใด และให้ชุมชนรวมตัวเฝ้าระวัง เพราะใช้ตารวจไม่ได้
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า หลังจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับเรื่อง
มาแล้ว ทุกปี จะเห็นริบบิ้นขาว ที่ใช้รณรงค์ อยาก หารือว่าในเดือนพฤศจิกา ยนเป็นเดือนยุติความรุนแรง
เครือข่ายฯ จะทาอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
คุณวรภัทร แสงแก้ว กล่าวว่า อยากหารือในเครือข่ายฯ เพราะโรงพยาบาลปทุมธานีเป็น 5 จังหวัดนาร่อง
ที่บูรณาการเครือข่าย ฯ เข้ากับศูนย์พึ่งได้ แต่จริงๆ ทางานในเรื่อ งนี้มาสองปีแล้ว สองปีหลังจากที่ศูนย์พึ่งได้
แข็งแล้ว เก็บข้อมูลตรงนี้มาตลอด เฉพาะ กรณีท้องไม่พร้อมโดยตรงมีทั้งเยาวชน วัยรุ่นและ ผู้ใหญ่ อายุ 3840 ปี ก็มีที่ท้องไม่พร้อม พอ ทาโครงการศูนย์พึ่งได้ ที่ค่อนข้างแข็ง และเป็นที่ ยอมรับ แต่มีการพัฒนาไปเยอะ
หลายจังหวัดทาได้ดี พอเราเพิ่มเรื่องท้องไม่พร้อม ก็ง่ายกับการยอมรับของหน่วยงานภายใน
และคิดว่า จะ
เปิดตัวโครงก ารนี้ในเชิงรณรงค์ภายในจังหวัด นอกจากการให้ความช่วยเหลือตรงนี้ ควร ทาให้ผู้บริหารและ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัด เภสัชกร ที่ จะประสานกับร้านขายยา
เข้ามาฟัง และโรงพยาบาลอาเภอในจังหวัดปทุม ธานี จะขอเข้าร่วมทั้งหม ด เดิมเราพุ่ง เป้าหมายไปที่พยาบาล
ผู้ให้บริการ เนื่องจากตอนนี้เราเปิด OPD ใหม่ ที่ค่อนข้างกว้าง การจัดบูท เพื่อ จัดกิจกรรมก็ทาได้ เพราะ
สถานที่เอื้ออานวย หน่วยงานในจังหวัดที่ให้การตอบรับ มีทั้งสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดปทุมธานี บ้านพักเด็กและครอบครัว ซึ่ง เปิดการมีส่วนร่วมกับทุกเครือข่าย รวมทั้งสถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อน คนที่ไม่ต้องการเลี้ยงเด็กต่อค่อนข้างมาก กับคนที่โทรเข้ามาว่าท้องแล้วไม่รู้จะทายังไง จะเอาลูกฝาก
สถานสงเคราะห์ตั้งแต่ท้องได้ไม่กี่เดือน
คุณกานต์รวี ดาวเรือง กล่าวว่า ในด้านของ NGOs จะมีการรวมตัวระหว่างภาครัฐ กับ NGOs ที่จะจัดงาน
รณรงค์ในเรื่องนี้ ซึ่งได้มีการประสานกันกับ NGOs ต่างๆ ทั้งมูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิเพื่อนหญิง มีแนวคิด ว่าจะทา
ประเด็นนี้เหมือนกัน ซึ่งจะจัด ตั้งแต่วันที่ 4,15 และ 25 พฤศจิกายน 2553 ประเด็น คือ ให้ผู้ ชายมาร่วม
รับผิดชอบกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น ไม่ควรรณรงค์กับผู้หญิงให้ป้องกันอย่างเดียว แต่ทาอย่างไรให้ผู้ชายหันมา
ให้ความสาคัญตรงนี้ด้วยตัวของผู้ชายเอง ไม่ทราบว่าเครือข่ายฯ คิดเห็นอย่างไร
ดร .อรสา โฆวินทะ กล่าวว่า มองว่าการแก้ตรงนั้นน่าจะแก้ได้ทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายผู้ชาย ว่าจะเป็นกลุ่มไหน เพื่อให้แก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด

แต่อันดับแรกต้องเลือก

คุณกานต์รวี ดาวเรือง กล่าวว่า เครือข่ายฯ จะทาอย่างไรได้บ้าง เพื่อที่จะลดปัญหาผู้หญิงท้องไม่พร้อม
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า ในฐานะที่เครือข่ายฯ รวมกันมาตั้งแต่ปี 2547 และขับเคลื่อนผ่านสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ หลายกรม กองในกระทรวงต่างๆ และหลายองค์กรควรจับประเด็นเฉพาะท้องไม่พร้อม เพราะ
มีประเด็นผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงอาจเป็นความรุนแรงทางความคิด วาจา หรือการที่
คนอื่นไปมีอคติต่อเรื่องนี้แล้วนาไปพูด ก็ถือเป็นความรุนแรง ที่สาคัญคือสิ่งที่กาลังเกิดกับน้องผู้หญิงอายุ 17 ปี
ที่กินยาตอนท้องแปดเดือน เพื่อนหญิง ให้ข้อมูลมาว่า เด็กผู้หญิง ตกในสภาพยากลาบาก คือทางกาย ดีขึ้น แต่
ทางใจค่อนข้างลาบาก ควร โฟกัสเรื่องความรุนแรง ให้เป็น แนวคิดหลักของงาน ในเดือนยุติความรุนแรง
เครือข่ายฯ ขอเสนอการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงท้องไม่พร้อม คือมีประเด็นเฉพาะ และหาเนื้อหาที่ชัดเจน
คุณภารดี ชาญสมร กล่าวว่า เห็นด้วย ตั้งแต่เจอปัญหาแอนนี่ ฟิล์ม รู้สึกว่าสังคมต้องส ร้างบรรยากาศ
เรื่องพวกนี้ เพราะคนไม่ได้คิดเวลาพูด และไม่ได้คานึงถึง เรื่องลูก ว่า จะเป็นอย่างไร สังคมไม่เข้าใจว่าจะเกิด
ผลกระทบอย่างไร อยากให้ คานึงถึงเรื่อง ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เพราะคนไทยพอพูดเรื่องสิทธิ์ จะ
คัดค้านทันที
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า อยากให้เสนอในเชิงสิทธิ์หรือ ให้คนคิดถึงประ เด็นนี้ เพราะคน มักไม่รู้
ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมเจออะไรมาบ้าง ฉะนั้นควรนาเสนอเรื่องที่ผู้หญิงท้องไม่พร้อมต้องเจอกับเรื่องต่างๆ ไม่ว่า

5

จะเผชิญกับวิชาชีพเวลาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ครู พ่อแม่ สื่อ ฯลฯ ถ้านามาตีแผ่ให้เห็นภาพ และบอก
ว่าขอให้ยุติเรื่องราวเหล่านั้น แต่ว่าเอาชีวิตของเขามาให้คนรู้มากขึ้นจะดีไหม หรือจะใช้ในแนวของสิทธิ์
คุณภารดี ชาญสมร กล่าวว่า มองว่าตรงนี้เป็ นเรื่องปลายเหตุ ต้องทาให้ครบทุกด้าน คือ ตอนที่ทามติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คิดถึงเรื่องเด็กซื้อยา ยุติการตั้งครร ภ์มีจานวนมาก แม้แต่ย าคุมกาเนิดฉุกเฉิน ยาที่ ทา
ให้ยุติการตั้งครรภ์ เป็นเรื่องปลายเหตุ แต่จะทาอย่างไรให้เด็กใช้วิธีการป้องกันได้
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า ผู้หญิงคน หนึ่ง ที่จะแ สวงหาการคุมกาเนิดด้วยตัวเอง อาจ เจอความ
รุนแรง เช่น ทางเลือกไม่ค่อยมีหรือทางเลือกง่ายๆ เช่น ให้ผู้ชายใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งผู้หญิงก็เลือกไม่ได้ ต้อง
ตีแผ่ แง่มุมนี้ออกมา ส่วนแง่มุมของท้องไม่พร้อมต้องเผชิญอะไร อาจตีแผ่ออกมาใน ส่วนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
จะต้องเจอปัญหาท้องไม่มีพ่อ และต้องเลี้ยงลูกคนเดียว พวกนี้เป็นความรุนแรงที่ทาให้ผู้หญิงตัดสินใจยุติ การ
ตั้งครรภ์เหมือนกัน ต้องทาให้ครบทุกมิติของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
ดร.อรสา โฆวินทะ กล่าวว่า เห็นด้วยกับเรื่องที่จะ ทา แต่ควรจะนาเสนอในประเด็น เมื่อ เกิดเหตุการณ์ ขึ้น
ละเมิดสิทธิของผู้หญิงอย่างไร ไม่ควรนาเรื่องของเขามาขาย เหมือนกับนวนิยายน้าเน่า คือเอาเรื่องของเขามา
ขาย ซึ่งทาให้สังคมไทยแย่ ยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างสังคมของความรุนแรง เรื่องที่เป็นห่วง คือ ควรที่ คานึงถึง
จิตใจของผู้อื่นเวลาเสนอข่าว สื่อมวลชน ก็คิด เรื่องนี้ แต่ เสนอข่าวเพื่อสนองความอยากรู้ ของคนในสังคม ขอ
ปรึกษากับทุกท่าน ว่าควรทาอย่างไรให้คนตระหนักถึงความอยากของตัวเองที่ไปกระทบกับคนอื่น
คุณกานต์รวี ดาวเรือง กล่าวว่า เป็นเรื่องทัศนคติที่ต้องปรับเปลี่ยนสื่อมวลชนใหม่ เพราะคิดว่าความอยาก
รู้ใครๆ ก็อยากรู้ไปหมด แต่ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนควรเสนอสิ่งที่เปลี่ยนมุมมองคน ถ้าจะเปลี่ยนมุมมองคน อื่น
ได้ ทัศนคติของเขาต้องเปลี่ยน ก่อน ถ้าเสนอเรื่องเดิมๆ เช่น คนด่า กัน เป็นสิ่งที่ ทาให้คนซึมซับแต่ เหตุการณ์
ด้านลบตลอดเวลา
คุณดวงดล รงค์เดชประทีป กล่าวว่า ต้องเข้าใจว่าด้วยความที่เป็นคนดัง ย่อมมีคนอยากรูเ้ รื่องราวของเขา
เห็นด้วยว่า น่าจะมีการเสนอในเรื่องที่ผู้หญิงเผชิญกับการตั้งค รรภ์ ต้องเจอกับปัญหาอะไรบ้าง เสนอให้เห็นว่า
ความทุกข์ หรือความสาหัสที่คนๆ หนึ่งต้องเผชิญ ขณะตั้งครรภ์ คุณจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เขาทุกข์อีกหรือ
คุณกานต์รวี ดาวเรือง กล่าวว่า แล้วเรื่องของทัศนคติของคนไทยยังมีแนวคิดเดิมๆ ในเรื่องของการสร้าง
ความรุนแรงทางวาจา และทางความคิด แต่คาพูดที่ ทาให้คนเห็นว่า มีความรุนแรงอย่างไรต่อตรงนี้ มันยังไม่
เห็นชัดเจน
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า ต้องการสื่อ สารกับสาธารณะ ให้เห็นภาพว่าผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อมเป็น
อย่างไร และวิธีการทางาน มีสองแบบ หนึ่งคือ ปรับทัศนะของสื่อมวลชน ทางานกับสื่อให้สื่อเสนอข่าวรอบด้าน
และสร้างความ เข้าใจ เพื่ อไม่ให้เจอภาพ ด้านลบอีก โดยจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ กับสื่อมวลชน และอีกวิธีคือ
เครือข่ายฯ ออกมานาเสนอเป็นรายบุคคล ไม่ต้องยืมสื่อ วิทยุ พูด แทน การทางานกับสื่อ จะรวมตัวหรือเรียกตัว
เข้าร่วมได้ยาก แต่ถ้าทาได้กย
็ งั่ ยืนกว่า ขอความเห็น ว่าควรรณรงค์ประเด็นยุติความรุนแรงประเด็นท้องไม่พร้อม
กับสาธารณะโดยตรงจาก เครือข่ายฯ ไปสู่ภาคประช าชน หรือทาผ่านสื่อมวลช น ให้สื่อมวลชนเสนอข่าวตรงนี้
อย่างรอบด้าน
คุณวิสุทธิ บุญญะโสภิต เสนอว่า จับประเด็น จากการพูดคุยแลกเปลี่ยน ได้ว่ามีหลักสามข้อ โดยส่วนตัว
เห็นด้วยให้ทางานประเด็นเดียว ประเด็นที่สองคือ ควรจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องทั้งปี แบ่งเจ้าภาพในการรับผิดชอบ
ประเด็นที่สาม การทางานแบบเครือข่ายฯ แบบนี้ดีควรมีการสร้างสัญลักษณ์ เช่น โลโก้ของเครือข่าย ฯ ซึ่งวันที่
25 พฤศจิกายนนี้ โรงพยาบาล ปทุมธานีจะจัด งานยุติความรุนแรง ควรมีการแสดงบทบาทว่าเครือข่าย ฯ จะทา
อะไร ควรหยิบประเด็นเดียวให้เกิดพลังทั้งปี ส่ว นเรื่องของกิจกรรมที่ต่อเนื่อง เช่น เวทีสาธารณะ คือ จัด ทุก
สองเดือน จัดเวที เรื่องการยุติความรุนแร งต่อเรื่องท้องไม่พร้อม หรือ เรื่องผู้ชายจะลดความรุนแรงทางเพศได้
อย่างไร โดยเชิญผู้ชายขึ้นมาโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก วัยรุ่น หรือตั้งหั วข้อว่าบทบา ทสื่อต่อการลดความรุนแรงทาง
สังคม เชิญ สื่อ มวลชนมาแลกเปลี่ยน อาจมองเรื่องเพลงไทยกับการกระตุ้นความรุนแรง เพราะละครไทย ทีวี
นามาวิพากษ์วิจารณ์ แลกเปลี่ยนกัน หรือ เรื่องของทัศนคติ ความเชื่อของสังคมไทย คาสั่งสอน สุภาษิตไทย
ฯลฯ เมื่อ ได้ ไปนครปฐม ไ ด้เรียนรู้วิธีการทางาน อีกแบบหนึ่ง คือการใช้แม่น้าท่าจีน เป็นจุดศูนย์รวมของความ
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เป็นหนึ่งเดียวของนครปฐม กิจกรรมที่น่าสนใจคือให้เด็กวัยรุ่น เด็กนักเรียน เขียนเรียงความว่าจะรักษาแม่น้าท่า
จีนได้อย่างไร เครือข่ายฯ ควรเปลี่ยนกิจกรรมเป็น วัยรุ่นไทยมีบทบาทอย่างไรกับการลดความรุนแรงทางสังคม
การเรียงความไม่ใช่เพื่อประกวด แข่งขัน แต่ เป็น สิ่งที่เขาถ่ายทอดมาในเรียงความ จะเป็น สัญญาของ วัยรุ่น
ตลอดชีวิต เรียงความทั้งหมดจะสรุปออกมาเป็นรูปเล่ม และนาไปใช้ประโยชน์ ต่อไป สานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ มีรายการ health station ถ่ายทอดกิจกรรมทุกกิจกรรม หรือบ างคนที่เขียนบทความลงสื่อ
บ่อยๆ ที่ทาให้ เกิดพลัง สามารถนามาลงได้ เพราะ ต้องการ ให้ทาทั้งปี 2554 เป็นปีแห่งการรณรงค์ ยุติความ
รุนแรงในประเด็นท้องไม่พร้อม
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ควรร่วมลงแรงและลงขันด้วย
เป็นนิมิตรหมายอันดี เพราะเดือนแห่งความรุนแรง ควรพูดประเด็นท้องไม่พร้อม โดยใช้เดือนพฤศจิกา ยนเป็น
จุดเริ่มเพื่อเตรียมประเด็นให้สาธารณะรู้ว่า จะมี การรณรงค์ตลอดทั้งปีในภาคส่วนต่างๆ ขอเสนอว่าเมื่อเล่น
ประเด็นเฉพาะควรมีกิจกรรมของตัวเอง และแทรกตามกิจกรรมต่างๆ แต่อยากให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอัน จึงขอเป็น
คณะทางานเล็กๆ เพื่อ เรียกประชุม หรือนัด หมายได้เร็วขึ้น จะมีหน่วยงานไหนที่ สนใจมาทางาน และ ร่วมคิด
Roadmap ขึ้น โดยมี กานต์รวี ดาวเรือง เป็นตัวหลัก มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว สานักบริหารการสาธารณสุข
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรมอนามัย และ LWC ซึ่งทางานกับกลุ่มประชากรต่างด้าว


การบรรยายพิเศษ
เรื่อง “การใช้สมัชชาสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
โดย พระครูใบฎีกาทรงพล ชัยนนโท

พระครูใบฎีกาทรงพล ชัยนนโท กล่าวว่า ท่านพระครูได้เล่า นิทานเซน ว่ามี พระเซนเดินไปถึงริมน้าพบ
ผู้หญิงกาลังจะจมน้า พระกระโดดน้าไปช่วย โยมบอกว่า ทาไม่ถูก เป็นพระทาอย่างนี้ ไม่ได้ พระบอกว่าดู ที่
เจตนา ถ้าไม่ช่วยผู้หญิงก็จมน้า และที่ช่วยก็ช่วยชีวิตเขา ไม่ใช่เพราะอยากจะสัมผัสเขา อาตมาก็ คิดช่วยเด็ก
มองเด็ก เป็นอนาคตของชาติ ปัจจุบันปัญหาเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า ถ้าหากได้มีส่วน ช่วยลด ปัญหาที่มีขึ้นใน
ชุมชน แม้ ทาไม่ทั้งหมด และ ทุกคนมีส่วนร่วม เชื่อว่าความร้อนแรงปัญหา จะทุเลาลง อาตมาไม่ได้ตั้งใจหรือ
ปวารณาว่าจะมาทางานนี้อย่างเดียว แต่ท่านทั้งหลาย ก็อุปมาเหมือนผู้ที่ นั่งตรงนี้แล้วมือขวาดันกาแพง ซึ่งมัน
ถูกวางเป็นโดมิโน แล้วอีกอันอยู่ข้างๆ ถ้าอาตมาผลักปัญหา ดันกาแพงล้ม ที่สุดแล้วก็กลับมาหาเรา แม้ปัญหา
นึ้ ไม่ใช่ เป็น ปัญหาของพระ กานัน ตารวจ ครูบาอาจารย์ คนใดคนหนึ่ง แต่ เป็นปัญหาของทุกคน ถ้าทุกคน
ช่ว ยกันเหมือนลงเรือลาเดียวกัน น้าเข้า เรือเรือรั่ว ทุกคน ช่วยกันวักคนละนิดละหน่อย เชื่อว่านาวานี้จะนาพา
ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ แต่เมื่อบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ เพราะเราเป็นนักท่องเที่ยว เรือล่มเป็นเรื่องของเจ้าของ
เรือคนเดียว แต่ถ้าเรือล่ม ทุกคนต้องบาดเจ็บจนต้องเสียชีวิต รวมถึง เราด้วย ก็เ หมือนกับอาตมาไ ม่ได้โดดขึ้น
เวทีเพราะว่าต้องการความเด่น ความดัง หรือปรารถนาต้องการเหรียญตราอะไรสิ่งใด ทาเพราะว่าอยากให้น้องๆ
ที่ทางานสาธารณสุข หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทางานในด้านนี้ เมื่อได้รับผลกระทบจากสื่อที่ขยายผลจากการทางาน
ตัวนี้ออกไป แล้วก็สรุปผลให้กับผู้มีอานาจหรือผู้ที่ ทางานด้านนี้สะท้อนกลับมาให้เขาทางานได้ง่ายขึ้น แค่นี้ก็
เป็นความพึงพอใจอย่างหนึ่งแล้ว เพราะน้องๆ หลายค นที่ทางานในพื้นที่ มีปัญหา บางครั้งมีกรอบการทางาน
ตามสายบังคับบัญชา เขาอาจจะพู ดได้ไม่เต็มปาก อาตมาอยู่นอกรอบทาได้ การทางาน มองที่เป้าหมายเป็น
หลัก คือทางานเพื่อความสุข เพื่อประโยชน์ของคน ไม่มีเงื่อนไขอื่น เลยมองว่าปัญหาที่เข้ามาไม่มีปัญหาที่จะ
นาพาความตั้งใจเราไปได้ แต่ถ้าเรามีเงื่อนไขอยากเด่น อยากดัง อยากมีชื่อเสียง เราจะทาได้ระยะหนึ่งแล้วจะ
หายไป เพราะเจตนาไม่ได้ดีตั้งแต่ต้น แต่ของเราทางานไปสักระยะหนึ่
งก็พอใจ ที่เห็น ความสุขของน้องๆ
เยาวชน ไม่ต้องได้รับเกียรติประวัติอะไร ทางานมาระยะยาวพอสมควร สะท้อนกลับมาหลายคนชม
เป็นส่วน
ใหญ่ แต่อาตมาตาหนิว่าทางานมานานปัญหายังแก้ไขไม่ได้ วิเคราะห์ว่า ไม่ประสบผลสาเร็จ ต้องเดินหน้า ทา
ต่อไปและต้องหาจุดอ่อนจุดบกพร่อง ทาไมไปไม่ถึงเป้าหมาย ช้าตรงไหน อาตมาไม่ใช่แกนนา แต่สถานะทาง
สังคมคือเป็นพระ ความเป็นพระ 50% ที่ทาให้พูดได้ง่าย อีกครึ่งอาศัย ประสบการณ์การ ทางานมาพอสมควร มี
ความสัมพันธ์ ที่ดี เช่น ท่านรองผู้กากับที่ได้เจอกันแล้วจีบให้มาช่วย งาน เพราะงานนี้ ทาคนเดียว ไม่ได้ กานัน
ทางานด้วยกันมานาน ครูเติมก็มาช่วย พออาตมาเอ่ยปาก เหมือนเป็นศูนย์กลาง ทุกคนพร้อมมาช่วย หลายคน
อยากทาแต่ติดบทบาทหน้าที่ของตัวเอง พื้นที่นี้จึงไม่มีแกนนาพิเศษ เป็นแกนนาเสมอภาคอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่
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มีสายบังคับบัญชา ทุกคนทาด้วยใจอยากทา แล้วก็เกิด จากความรัก ความห่วงใยเยาวชน ในพื้นที่ ของตนเอง
อยากที่จะขยายสายใยความรักไปให้ครอบคลุมทุกอาเภอ จนไปถึงจังหวัด
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า อีกมิติหนึ่งของ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทางานช่วยเหลือ
ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม โดยมองมิติการทางานว่าทางานไปยิ้มไป มีความรู้สึกอย่างนั้นเช่นกัน ทางานทุกมิติของ
ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม เริ่มจากการทางานไม่ให้เกิดการท้องไม่พร้อม แต่ การป้องกันทาให้ดีอย่างไรก็มีการ
พลาด เมื่อผู้หญิงท้องไม่พร้อม ก็พยายามให้มีบริการปรึกษาทางเลือก ให้ผู้หญิงได้เลือกทางเลือกที่เหมาะสม
ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกในการตั้งท้องต่อ หรือ ทางเลือกที่ยุติการตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะเลือกทางเลือกอะไร ต้อง
เคารพการตัดสินใจ นั้น และมีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ ที่ปลอดภัย ถ้าต้องการยุติการตั้งครรภ์ หรือถ้า
ต้องการท้องต่อ จะได้รับการดูแลเหมือนหญิงทั่วไปที่ตั้งครรภ์ ที่ได้การดูแลเป็น พิเศษ และเมื่อเขาท้องและ
คลอด ต้องการดูแลเป็นพิเศษ มีเครือข่ายสมาชิกให้การช่วยเหลือ ตั้งแต่เรื่องของการช่วยเลี้ยงดูเมื่อลูกอ่อน
บ้านพักรอคลอด หรือแม้แต่แม่พ่อเลี้ยงเดี่ยว บางคนที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กต่อไปได้ มีเครือข่ายที่ให้การ
อุปการะเด็ก เป้าหมายที่สาคัญคือเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้หญิงและเด็ก ปัญหาท้องไม่พร้อม เกิดได้กับผู้หญิง
ทุกวัย ไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่น ทุกคนในเครือข่าย ฯ เห็นไปในทางเดียวกัน แต่ขณะเดียวกันวัยรุ่นอาจจะเป็นวัยที่
เปราะบางเป็นพิเศษ แต่ต้องไม่ลืมว่าผู้หญิงวัยอื่น เปราะบางเช่นกัน เพราะฉะนั้น อยากเห็นว่าถ้ามีกา รเปิดงาน
ท้องไม่พร้อมในระดับวัยรุ่น อาจขยายไปยังกลุ่มผู้หญิงกลุ่มอื่นทีเ่ จอปัญหาด้วยเช่นกัน และการทีม
่ ีเครือข่ายฯที่
ครอบคลุมทุกมิติของผู้หญิง และทางานร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.คุ้มครอง
อนามัยเจริญพันธุ์ หรือ ยุทธศาสตร์ ที่กระทรวง การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กาลังทาประชา
พิจารณ์ในวันนี้ บังเอิญตรงกัน แต่ได้ส่งเครือข่ายฯ ส่วนหนึ่งไปทาประชาพิจารณ์ด้วย
หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางเครือข่ายฯ เข้าร่วมเวทีสมัชชาสัญจร ร่วมกับสมัชชาสุขภาพ ตาบล
ชอนสมบูรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร
นัดหมายประชุด ครั้งต่อไป วันที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุขภาวะทางเพศ

ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 34 คน
รายนามสมาชิกเครือข่ายฯ
หน่วยงานภาครัฐ
1. คุณภารดี
2. คุณสุรัตนา
3. คุณปภาวี
4. คุณบุญพลอย
5. คุณอชิมา
6. คุณอัจฉรา
7. คุณธิดารัตน์
8. คุณนาฎอนงค์
9. ดร.อรสา
10. คุณวรภัทร
11. คุณจรรวัฒน์
12. คุณมณีรัตน์
13. คุณกาญจนา
14. คุณมนทิรา
15. คุณอโณทัย
16. คุณมาริสา
17. คุณวิสุทธิ
18. คุณศิริธร
19. คุณนิลวรรณ

ชาญสมร
เตาะไธสง
ไชยรักษ์
ตุลาพันธุ์
เกิดกล้า
วิไลสกุลยง
สุวรรณ์
เจริญสันติ
โฆวินทะ
แสงแก้ว
ทับจันทร์
อวยสวัสดิ์
ช่วยกูล
เผ่าสุวรรณ
ฉิมสุข
เนตรใจบุญ
บุญญะโสภิต
ขวัญยาใจ
ทุนคุ้มทอง

กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
สานักบริหารการสาธารณสุข
สานักบริหารการสาธารณสุข
สานักบริหารการสาธารณสุข
สานักบริหารการสาธารณสุข
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลสูงเนิน
โรงพยาบาลสูงเนิน
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครสวรรค์
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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20. คุณอานนท์(นักศึกษาฝึกงานจากเวียดนาม)
21. คุณศิริเพ็ญ
ก่อเกิดรัศมี
หน่วยงานภาคเอกชน
22. คุณทัศนัย
ขันตยาภรณ์
23. คุณศลิษา
วิไลนุวัฒน์
24. คุณกานต์รวี
ดาวเรือง
25. ดร.วรรณภา
นาราเวช
26. คุณวันดี
คะพิมพ์
27. คุณดวงดล
รงค์เดชประทีป
28. Timoti
29. Ko Ti
หน่วยงานที่เข้าร่วมใหม่
30. คุณลายวง
พลสูงเนิน
31. คุณสายหยุด
รุกขรังษี
32. คุณชนากานต์
อาทรประชารัตน์
33. คุณกวนทรา
ธรรมวิญญา
34. คุณศุภฤตา
สุขโม

สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
องค์การแพธ
องค์การแพธ
องค์การแพธ
Concept Foundation
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
LWC.
LWC.
อาสาสมัครชุมชนโนนคาออมสินสามัคคี
อาสาสมัครชุมชนแสงไทยประปาพัฒนา
หน่วยปฏิบัติการพิเศษราชพลี
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