รายงานการประชุมสัญจร
การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 22

วันที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

จัดโดย
องค์การแพธ ร่วมกับ
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

กาหนดการประชุมหารือ
1

การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 22
วันที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
09.00 - 09.30 น.

กล่าวต้อนรับ
แนะนาพิพิธภัณฑ์สุขภาวะทางเพศ
โดย คุณกรรณิการ์ เฉิน
ผอ.สานักพัฒนาความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์

09.30 - 10.00 น.

สรุปสาระสาคัญของการประชุมหารือ ครั้งที่ 21
โดย คุณกานต์รวี ดาวเรือง

10.00 – 12.00 น.

รายงานความก้าวหน้าและหารือ
โดย คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์
แนะนาสมาชิกเครือข่ายฯ-ใหม่
ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม
การจัดงานเนื่องในเดือนแห่งการยุติความรุนแรงขององค์กร
สมาชิก
รายงานความก้าวหน้าเรื่องการยุติความรุนแรงประเด็นท้อง
ไม่พร้อม
ประเด็นท้องไม่พร้อมในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในเดือน
ธันวาคม 2553
การเคลื่อนไหวของเครือข่ายฯอันสืบเนื่องมาจากข่าววัดไผ่
เงินในวาระต่างๆ
ความก้าวหน้าเรื่อง Medical Abortion
ความก้าวหน้าของการบูรณาการปรึ
กษาทางเลือกใน
จังหวัดนาร่อง 5 แห่ง
ความก้าวหน้าการบูรณาการปรึกษาทางเลือกของชมรม
พยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย
อื่นๆ











12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.

เยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์สุขภาวะทางเพศ”
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การขับเคลื่อนสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 22
วันที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สาระการประชุม มีรายละเอียดดังนี้
1.แนะนาพิพิธภัณฑ์สุขภาวะทางเพศ
2.สรุปสาระสาคัญของการประชุมหารือ ครั้งที่ 21
3.รายงานความก้าวหน้าและหารือ
มีรายละเอียดการประชุม ดังนี้
1.แนะนาพิพิธภัณฑ์สุขภาวะทางเพศ
คุณมานพ อิสระรีย์ รองผู้อานวยการ สานักพัฒนาความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ กล่าว
แนะนาพิพิธภัณฑ์สุขภาวะทางเพศว่า องค์กรพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ (อพวช) เป้าหมายเป็น
แหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ โดยการเติมเต็มความรู้ต่างๆที่มีความเป็น
วิทยาศาสตร์ เช่น มี ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์สาหรับ ให้ เด็ก และ ผู้ใหญ่มา ได้ คุยกัน มีห้อง
science show จัดเป็นรอบๆจัดแสดงละครวิทยาศาสตร์ เป็นต้น พิพิธภัณฑ์มี งานใหญ่ประจาปี คือ
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นอกจากนี้ ทุกปีทางพิพิธภัณฑ์ได้จัด ค่ายวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ เป็นค่ายสานใจไทยสู่ใจใต้ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ นาเด็กนักเรียนระดับมัธยมจากภาคใต้
จานวน ๒๕๐ คน มาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพปริมณทลประมาณสองสัปดาห์ ไปเข้าค่ายที่
เขาใหญ่ แล ะจัดกิจกรรม เพิ่มเติมที่พิพิธภัณฑ์ฯ นอกจากนี้ ที่พิพิธภัณฑ์ยังจัด ค่ายวิทยาศาสตร์
เพราะมีหอพัก รับได้ 132 เตียง มีการจักระบวนการสร้างความตระหนักรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างความ
เข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยองค์การพิพิธภัณฑ์ ร่วมกับ โรงเรียน และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ
คุณชนิการ์ คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยนักวิชาการ กล่าวว่า นิ ทรรศการสุขภาวะทางเพศ จัด ในระหว่าง
เดือนกรกฎาคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2545 วัตถุประสงค์ เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
นักเรียน ระดับมัธยมและ อาจารย์ รวมทั้งผู้ปกครอง นิทรรศการ แบ่งเป็นหกโซน ไม่มีพื้นที่ชัดเจน
แต่จะใช้สีในการแบ่ง โซน ได้แก่ สีฟ้า สีเหลือง สีเขียว สีส้ม สีแดง แต่ละโซนจะมี คาถาม และหา
คาตอบได้จากนิทรรศการ
2.สรุปสาระสาคัญของการประชุมหารือ ครั้งที่ 21
มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม หน้าแรก บรรทัดที่ 11 เรื่องอนุสัญญาหน้าที่สาม ให้
ระบุว่า สานักใดของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ รับผิดชอบ และ ขอ
เพิ่มเติม ว่า ปัจจุบันสานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทางานเรื่องนี้อยู่ ในเชิงนโยบาย และ
การป้องกัน ส่วนการช่วยเหลือเยียวยา เป็นบทบาทของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งมีบ้า นพัก
เด็กและครอบครัว นอกจากนี้ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สานักฯมี การทางานวิจัย เพื่อ ศึกษาแนวทางการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อม นอกจากนี้ มีการศึกษาวิจัยกลไกคุ้มครอง สิทธิสตรี ส่วนงาน ใน
ชุมชนสานัก ใช้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเป็นกลไกหลักในการเฝ้าระวังปัญหาเยาวชนท้องไม่
พร้อม
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3.รายงานความก้าวหน้าและหารือ
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าว นาว่า การประชุม เครือข่าย ฯ มีหลักการการ เพื่อ แลกเปลี่ยน
เรื่องท้องไม่พร้อม ตั้งแต่การป้อง
กัน การเยียวยา หลายเรื่อง
อยู่ใน ความรับผิดชอบ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง สาธารณสุข และกระทรวง การ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และกระทรวงยุติธรรม ไม่มีหน่วยงานที่เป็น การบริการที่ครบวงจรในจุดเดียว จึงมีการรวมตัว
เป็นเครือข่าย ฯ กันมา 4- 5 ปี มีกิจกรรมร่วมกัน องค์ กรไหนทาอะไรก็แบ่งปันกัน ไม่มีงบประมาณ
แต่จะเวียนไปใช้สถานที่ประชุมของสมาชิกเครือข่ายฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานของหน่วยงานนั้นๆ
การทางานเป็นลักษณะการพูดคุยปรึกษา เครือข่าย ฯ ไม่มีโครงสร้าง ที่ชัดเจน มีผู้ประสานงาน เพียง
คนเดียว ที่เหลือทางานด้วยใจ มี รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ที่ทางานเรื่องนี้มานาน เป็นประธาน
ในที่ประชุมทุกครั้ง
คุณกานต์รวี ดาวเรือง กล่าวว่า การประชุม สัญจรที่ผ่านมา สานักงาน คณะกรรมการสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ เพื่อ ให้เครือข่ายฯ ไปดู งานในพื้นที่จังหวัด ลพบุรี มีพระครูใบฎีกาทรง
พล ชัยมณโฑ เป็นผู้นาหลักในการ ทางานเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ และได้ผลในพื้นที่ โดยเน้น เรื่อง
การป้องกันการท้องไม่พร้อม ในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามกาหนดการ เนื่องจาก ผิดพลาดเรื่อง เวลาในการ
เดินทาง จึง ต้องอาศัย การประชุมบนรถ บัสในระหว่างเดินทาง มีสาระสาคัญ เรื่อง พระราชบัญญัติ
คุ้มครองอนามัย การเจริญพันธุ์ โดยคุณภารดี ชาญสมร สรุป ว่า พรบ.คุ้มครองอนามัย การเจริญพันธุ์
เป็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิสาหรับทุกคน และ ต้องการให้ทุกคนร่วมผลักดันให้เป็นกฎหมาย ตอนนี้
กฎหมายติดอยู่ที่สานักนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังได้เสนอเรื่องการยุติความรุนแรงที่จัดกันในเดือน
พฤศจิกายน เพราะเห็น ร่วมกันว่า เรื่องยุติความรุนแรง ประเด็น ท้องไม่พร้อมเป็นปัจจัยสาคัญ ซึ่ง คน
ส่วนใหญ่ ไม่ได้พูดถึงและคิดว่าไม่ใช่เรื่องความรุนแรง
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ได้ เสนอให้ มี
คณะทางานเล็กๆ เพื่อ การขับเคลื่อนให้สังคมได้รับรู้ว่าประเ ด็นท้องไม่พร้อมเป็นควา มรุนแรง
คณะทางานจะหารือกันในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ช่วงบ่ายของการดูงาน เป็นเวทีสมัชชาสัญจร
ซึ่งอยู่นอกกาหนดการ มีคุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ เป็นตัวแทนในการเสนอแนวคิดและการทางานของ
เครือข่ายฯ พระครูใบฎีกาทรงพล ชัยมณโฑ ได้ นาเสนอการทางาน ในพื้นที่ พระเป็นศูนย์กลา งใน
พื้นที่ ในชุมชน พูด และชวนคนในพื้นที่ได้ง่าย และมาทางานเพื่อเยาวชนในพื้นที่ เพื่อ สร้างสายใย
รักของคนในชุมชน เพื่อดูแลเยาวชนในพื้นที่ เป็น รูปแบบที่จะขับเคลื่อน ให้เกิดการทางาน นี้ ขยาย
ไปสู่ ที่ อาเภอ และจังหวัด ต่อไป โดย มีการรวมตัวทุกภาคส่วน ทั้งตารวจ กานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ครู
องค์การบริหารส่วนตาบล และสถานีอนามัย เน้นเรื่องการป้องกันเป็นหลัก แต่ ไม่ กล่าวถึง เรื่องยุติ
การตั้งครรภ์


แนะนาสมาชิกเครือข่ายฯ-ใหม่
1. สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
คุณพัชรี อาระยะกุล กล่าวว่า สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทางานเรื่องการ
ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวภายใต้การส่งเสริม
ความเสมอภาคหญิงชาย และการพัฒนาคุณภาพสตรีให้ได้มีโอกาส มีส่วนร่วมต่างๆ รวมทั้ง การ
คุ้มครองสิทธิสตรี โดยเฉพาะเรื่องการ ปรับ แก้ กฏหมาย สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
มีกองกลางทาเรื่องพัสดุ การเงิน การคลัง
มี กองส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนการทางาน
เครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีงาน อีกส่วนซึ่ง
อยู่ภายใต้สานักส่งเสริมสถาบันครอบครัว คือ พรบ.ความรุนแรงในครอบครัว การส่งเสริมครอบครัว
ให้เข้มแข็ง การพัฒนาครอบครัวในชุมชน ส่วนสานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย มีงานเกี่ยวกับ
การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย บูรณาการให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดขับเคลื่อนงานใน
ประเทศไทย โดยทาตามพันธกรณีระหว่างอนุสัญญาซีดอร์ ใช้เป็นภารกิจในการขับเคลื่อน อีกส่วน
คือการคุ้มครองสิทธิ แก้ไขกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายครอบครัว การยกร่าง พรบ .ระหว่างเพศ
เป็นกฏหมายใหม่ ซึ่ง กาลังเข้า สู่สานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา จะผ่านในปีนี้ โดยดาเนินงาน
4

ร่วมกับ มูลนิธิผู้หญิง นอกจากนี้ยังมี งานวิจัย การสร้างมาตรการ นโยบายต่างๆ ที่ทาให้เกิดความ
เสมอภาคหญิงชาย และจัด ทารายงานว่าด้วยการเลือกปฏิบัติตามอนุสัญญาซีดอร์
ในนามของ
ประเทศไทย
2. กองบังคับการและปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
พ.ต.ต.วรรธาร วาเกียรณ กล่าวว่า กองบังคับการและปราบปราม การก ระทา ผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ (ปคม) เดิม ชื่อ กองบังคับการปราบปรามการ กระทาผิดเกี่ยวกับเด็กและสตรี การ
เปลี่ยนชื่อเพื่อรองรับภารกิจดูแลปราบปรามการค้ามนุษย์ และการจัดระเบียบสังคม ส่วนภารกิจเด็ก
เยาวชน และสตรีอยู่ในความรับผิดชอบเหมือนเดิม ส่วนเรื่องท้องไม่พร้อม หน่วยงานเพิ่งเริ่มรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ โดยมี โครงการ “สายตรวจสารวจรัก ” เปิดโครงการไปเมื่อก่อนวันลอยกระทงที่ผ่าน
มา โดยให้เจ้าหน้าที่ตารวจ มีพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศไปรณรงค์กับกลุ่มนักศึกษา
โดย ให้
เจ้าหน้าที่นาแผ่นพับ รณรงค์กั บกลุ่มเด็ก และตักเตือนกลุ่มเสี่ยง และติดต่อผู้ปกครอง หรือ
สถานศึกษาให้มารับตัว ต่อไป โดยไม่เน้นการ จับกุมผู้ทาผิด เพียงอย่างเดียว ภารกิจ นี้ต้องการความ
ร่วมมือกับ เครือข่ายเอกชนที่ดาเนินการภารกิจนี้ ในอนาคต มีแผนรณรงค์ เรื่องการยุติการกระทา
ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ยินดีที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อม


ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญ หาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่
พร้อม
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อม มีเครือข่าย ฯ บางส่วนเข้าไปเป็นกรรมการช่วย ปรับ ร่าง
ยุทธศาสตร์ฯ ได้ แก่ สหทัยมูลนิธิ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี (บ้านพักฉุกเฉิน ) องค์การแพธ
และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง มีการประชุม 3 ครั้ง
คุณพัชรี อาระยะกุล กล่าวว่า ตอนนี้ ยุทธศาสตร์ ฯ ผ่านการวิพากษ์แ ละเข้าคณ ะกรรมการ
คุ้มครองเด็กแห่งชาติแล้ว รอเข้า คณะรัฐมนตรี หลังจากนั้น จะนามาจัดทาแผนปฏิบัติการ และจะ
เชิญหน่วยงานรัฐและเอกชนเข้าไปร่วมจัดทา มีประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 6 ประเด็นคือ 1) ด้านการ
ป้องกัน 2) การช่วยเหลือและฟื้นฟู เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม
3) การเสริ มสร้างบทบาท
ความรู้แก่กลุ่มผู้นาความคิดของเด็กและเยาวชน 4) การขจัดสิ่งยั่ วยุและอิทธิพ ลผ่านสื่อ 5) การ
ผลักดันนโยบาย และ 6)
การสารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงานโดยการติดตามผล ขณะนี้
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้เข้าคณะรัฐมนตรีแล้ว หลังจากนั้น จะเสนอเป็นวาระแห่งชาติให้หน่วยงานทุก
ภาคส่วนขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมชัดเจน ให้ทุกส่วนทาร่วมกัน สามารถเสนอโครงการ กิจกรรม
ภายใต้แต่ละมาตรการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปทาภายใต้ร่มใหญ่ สานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวก็อยู่ภายใต้ร่มนี้
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า ได้ ส่งตัวแทนเครือข่าย ฯ ไปมีส่วนร่วมในการแก้ไข ประชุม
ครั้งสุดท้าย ครั้งแรกไม่ได้เข้า และครั้งที่ทาประชาพิจารณ์ส่ง เจ้าหน้าที่ จากบ้านพักฉุกเฉินไปช่วย
ให้ความเห็นด้วย ยุทธศาสตร์ฯ เดิมมองเรื่องตั้ งครรภ์ไม่พร้อมเป็นแม่วัยใส ที่ประชุมแลกเปลี่ยน กัน
ว่าหญิงที่ท้องไม่พร้อม โดยเฉพาะความผิดทางอาญา เช่น ข่มขืน อายุต่ากว่า 15 ปี หรือมีปัญหา
ทางกายและใจ มีการแก้ปัญหาทางอื่นได้ จึงมียุทธศาสตร์รองรับ คือเรื่องการปรึกษาทางเลือก และ
การให้ผู้หญิงเข้าสู่การช่วยเหลือที่ปลอดภัย การเปลี่ยนแปลง ที่เกิด จากการเสนอของ ดร.เมทินี
พงษ์เวช คือ ภาพรวมของยุทธศาสตร์ ฯ มีมุม มองว่า ผู้หญิงเป็นผู้ถูกกระทา เป็นเหยื่อ ควรได้รั บการ
ดูแล แต่ไม่ มีมาตรการ ใด ที่พูดถึงประเด็นผู้ชาย ที่ประชุม
เห็นด้วยกับ มาตรการนี้ ต่อมา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นาไปขยายผล ล่าสุดได้ รับข้อมูล
จากทีมเลขาของยุทธศาสตร์ฯ ว่าวันที่ 22 ธันวาคม 2553 จะมีการจัดเวทีหารือว่าผู้ชายจะมีส่วนร่วม
ในเรื่องการดูแลป้องกันเยียวยาท้องไม่พร้อม ทาง พม.ได้ให้โควต้า สมาชิก เครือข่ ายฯ 25 ท่านเข้า
ประชุม กรณีสมาชิกที่มาจาก ต่างจังหวัด มีค่าที่พักและค่าเดินทาง ให้ การประชุมนี้ ใน ช่วงเช้าเป็น
การอภิปราย ช่วงบ่ายเปิดเวที แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วม กัน ได้ กลุ่มตัวแทนโรงงาน ชุมชน และ
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ผู้หญิงที่ประสบปัญหา ในเรื่องนี้ ดร.เมทินี พงษ์เวช กังวลเรื่องผู้กระทา เป็นผู้เยาว์ ถ้า กรณีล่วง
ละเมิดทางเพศ ไม่ควรพิจารณาเหมือนผู้ใหญ่ หรือมีมุมมองต่อผู้ชายว่าเป็นผู้ร้ายทั้งหมด
คุณวันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริหารระดับสูงเห็นว่างานเรื่องท้องไม่พร้อม ควร
อยู่ภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เนื่องจากผลกระทบเกิดกับเด็กและเยาวชน มี พรบ.
คุ้มครองเด็ก ซึ่งเกี่ยวข้อง ทั้งกรณีเด็กเป็นผู้กระทา ผู้ถูกกระทา หรือเป็นพยาน ที่เกี่ยวข้องกับคดี
ของเด็กและเยาวชน มีพรบ .ของคดีอาญา พรบ .คุ้ มครองเด็ก และพรบ .ยุติความรุนแรง ผสาน
เชื่อมโยง กัน นอกจากนี้ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ยัง มี หน่วยงาน หลายภาคส่วนเข้ามา
ดูแล อีกทั้งยังมีกองทุนคุ้มครองเด็กสนับสนุนทั้งภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมในการร่วมกัน
ทางาน ในระดับจังหวัด มีสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มีคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กจังหวัดเป็นรูปธรรม ที่ชัดเจน เพราะปัจจุบันกฎหมาย เริ่มมองระบบในระดับจังหวัด ทา
เป็นระบบคุ้มครอง มีหลา ยภาคส่วน ทางาน ร่วมกัน การทางาน ของเครือข่ายฯ หากภาคส่วนไหน
ต้องการเข้าร่วมสามารถแจ้งชื่อเพิ่มเติมเข้าไปได้


การจัดงานเนื่องในเดือนแห่งการยุติความรุนแรงขององค์กรสมาชิก
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า ได้มีการพูด
คุยกันไว้คร่าวๆ ว่าจะจัดงาน
ใน เดือน
พฤศจิกา ยน ในประเด็น ความรุนแรงกับผู้หญิงผู้หญิงท้องไม่พร้อม แต่ดาเนินงานไม่ทัน เพราะ
ผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกข่มขืน ไม่สามารถรับบริการ ยุติการตั้งครรภ์ ที่ปลอดภัยได้ เพราะ
โรงพยาบาลจานวนมากไม่มีแพทย์ให้บริการในด้านนี้
คุณบุญพลอย ตุลาพันธ์ กล่าวว่า เดิมอยู่ ในสังกั ดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายหลังโยก
มาที่สานักงานปลัด กิจกรรมที่ดาเนินการในเดือนพฤศจิกายน มีการแถลงข่าวเพื่อนาเสนอข้อมูลที่มี
ผู้มารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ต่อผู้บริหาร เพื่อสร้างความตระหนักต่อสังคม มีการเตรียมการ อย่างดี แต่
กลับ เป็นการแถลงข่าวเรื่องวัดไผ่เงิน ท่านรัฐมนตรีแถลงเสร็จแต่ กลับ ถูก ถามเรื่องการทาแท้ง มี
สื่อมวลชนหลายฉบับที่สัมภาษณ์และส่งข้อ มูล ไป เป็นภารกิจที่คิดต่อ ว่า จะทาทุกปี เพื่อที่จะ
นาเสนอข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นหน่วยบริการต่างๆ ด้วย ในเรื่อง
ความรุนแรง นี้ เดิมผู้บริหาร มีทัศนคติว่าไม่ใช่ภารกิจของกระทรวงสา
ธารณ สุข จึง ไม่ได้ให้
ความสาคัญ แต่ ปัจจุบัน เริ่มมี โรงพยาบาล รายงานข้อมูลมากขึ้น ผู้บริหาร จึงเริ่ม ให้ความสนใจ การ
ประชุมสมัชชาสหวิชาชีพของศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา
มีกรณีศึกษาจากภาคอีสานที่น่าสนใจ กล่าวคือ มีเด็กเรียนอยู่ม.3ถูกข่มขืนโดยพ่อเลี้ยง แม่ของเด็ก
มีอาการทางจิต ครอบครัวยากจน พ่อเลี้ยง มีอาชีพ รับจ้าง แม่แท้ๆ มักมีความสัมพันธ์ทางเพศ กับ
ผู้ชายในหมู่บ้าน พ่อเลี้ยง รับไม่ได้ก็กินเหล้า เมา และก็ข่มขืน เด็ก และมีเพศ สัมพันธ์กัน มาอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะ เด็กมีความรู้สึกผูกพันกับพ่อเลี้ยง เนื่องจาก เลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก เมื่อ เด็ก ประจาเดือน
ขาด พ่อเลี้ยงพาไปตรวจที่โรงพยาบาล พอทราบว่าเด็กท้อง พ่อเลี้ยงก็หายไป ที่น่าเป็นห่วงคือ ทั้ง
ครู ชาวบ้าน ลงความเห็นว่าเด็กควรกลับไปอยู่กับพ่อเลี้ยง เพราะคนละสายเลือดกัน แสดงให้เห็น
ถึงทัศนคติของคน ในชุมชน ต่อ ความรุนแรงในกรณี นี้ หลังจาก เด็กคลอด มีคนมารับไปเป็น
ลูกบุญธรรม เด็ก ผู้หญิง ได้รับการ ช่วยเหลือให้ทางาน เป็นลูกจ้าง เรื่องเช่น นี้มีในสังคม จานวนมาก
แต่ไม่ได้เป็นเรื่องที่จัดการช่วยเหลือได้โดยง่าย เสนอให้มีการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยน
ทัศนคติของคนทางานในด้านความรุนแรงในเด็ก
คุณกรณรงค์ เหวียนระวี กล่าวว่า ทางสานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้จัดงาน
ในวันยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี เรื่องความรุนแรงในครอบครัว จัดขึ้น ใน วันที่ 25 พฤศจิกายน
255 3 เชิญพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภาเป็นประธาน
และ ทรง ประทาน นโยบาย
เกี่ยวกับการยุติความรุนแรงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในงานมี การเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรีและความรุนแรงในครอบครัว มีผู้ร่วมประมาณสามพันคนจากเครือข่ายต่างๆ และประชาชน
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ที่สนใจ การรณ รงค์นี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อ ให้คนเข้าใจความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเด็ก สตรี และความ
รุนแรงในครอบครัว
คุณวรภัทร แสงแก้ว กล่าวว่า สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย จัดเรื่องความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรี ที่โ รงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี มีเจ้าหน้าที่จากสภา นักการเมือง นักวิชาการ
และผู้สนใจ เข้าร่วม จานวนมาก ช่วงเช้า เป็นแลกเปลี่ยน ประเด็นวัดไผ่เงิน ที่กาลัง อยู่ในความสนใจ
ของสังคม พบว่า กลุ่มเป้าหมายต่างๆกันจะมีมุมมองต่อเรื่องนี้แตกต่างกัน สาหรับ
เยาวชน จะมี
ความ รู้สึก ในทางบวกหากเมื่อพบปัญหาแล้วมี
หน่วยงานต่างๆ รองรับ อย่าง เข้าใจ ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ งานของ ศูนย์พึ่งได้ ทั่วประเทศ บ้านพักเด็กและครอบครัว และมูลนิธิต่างๆ ในระบบ
บริการ ผู้ปฏิบัติ มี หลายมุมมอง จึง ต้องปรับทัศนคติ ให้เข้าใจ ร่วมกันก่อน สาหรับ โรงพยาบาล
ปทุมธานีกล่าวถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทาความ
รุนแรง และ ท้องไม่พร้อม ในเวที นี้ประสบผลในด้าน ทุกคนหันมามองเรื่องตั้งครรภ์ไม่พร้อมและ
เข้าใจอย่างแท้จริง ข้อเสียคือ ผู้ดาเนินรายการ กลับสรุปว่า ทุกอย่างมันคือบาป ก็เลยวนกลับมาที่จุด
เดิมสาหรับบุคลากรในโรงพยาบาลเจอปัญหาท้องไม่พร้อมมานานไม่รู้จะช่วยอย่า งไร ถ้ามีทางออก
ก็จะดีมาก สิ่งสาคัญคือภาคนโยบายหรือคนที่มีอานาจในการกาหนดนโยบาย คิดว่า
ที่ผ่านมา
เครือข่าย ฯ ทามาได้ดี การเสนอประเด็นสู่สาธารณะ เพื่อให้มีองค์ความรู้ที่ถูกต้ องและแก้ไขได้ ถูก
ทาง
คุณวันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ กล่าวว่า
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 มีงานของกระทรวง
ยุติธรรม ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ในส่วนของสานักส่งเสริมคุณภาพเด็ก เยาวชน เป็นเรื่อง
เพื่อนใจวัยรุ่น ที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา มีแกนนาเยาวชนจากทั่วประเทศมา
พัฒนาคุณภาพ โดยการ จัดอบรมให้กับเด็ก เพื่อ ให้เด็กสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนในการ
ป้องกันตัวเองจากการถูกกระทาความรุนแรง และมีการแสดงของเด็กเรื่องความรุนแรงที่ได้รับ
ผลกระทบจากการ ถูกข่มขืน การค้ามนุษย์ มีการร้องเพลง ที่เด็กแต่งขึ้น เอง มีการแสดงนิทรรศการ
เล่นเกม ส์ ในเป็นฐาน ต่างๆ ซึ่ง พระองค์ท่านฯ ร่วม เล่น ด้วย ช่วงบ่าย การนาเสนอของ กระทรวง
ยุติธรรม เรื่องการให้ความรู้กับผู้พิพากษาสมทบทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมกว่าสองพันคน โดยพระองค์
ท่านฯ เป็นองค์ปาฏก ร่วมกับ คุณสุเพ็ญ พึ่งโคกสูง คุณ อารียา จตุท อง อาจารย์จรั ล ภักดีธนากุล
อาจารย์สิ ทธิศักด์ วนะชกิจ และปลัดกระทรวงยุติธรรม ในเรื่องความเป็นมา ของการ เป็นทูตของ
UNIFEMสาเหตุของการ สนใจ เรื่องความรุนแรง แนวทางการ ขับเคลื่อน โครงการ ให้ กาลังใจกับผู้
พิพากษาหญิงแ ละให้นโยบาย ในการทางาน กับผู้พิพากษาสมทบ อาจารย์ สุทธิศักดิ์ วนะชกิจ เป็น
วิทยากรสรุปภาพรวม ได้นาประเด็นที่นาเสนอทั้งหมดมาเรียบเรียงเป็นกลอนได้ไพเราะฟังแล้วไม่น่า
เบื่อ ซึ่งพระองค์ท่านฯ อยู่ร่วมงานจนจบ
คุณอนาวิน แก้วนามชัย กล่าวว่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีที่พารา
กอน เป็นนโยบายใหม่ของท่านผู้บัญชาการ จากการวิเคราะห์การทางานของตารวจต่างประเทศไม่
ทาให้ปัญหาอาชญากรรมลดลง มองว่าการป้องกัน และให้ความรู้กับประชาชน การรณรงค์จะ ช่วย
ลดอาชญากรรมได้ โ ดยเอาทฤษฎีมาใช้สามทฤษฎี ทฤษฎีแรก คื อเห็นเหตุการณ์เล็ก น้อย ไม่รีบ
แก้ไขอาจเป็นปัญหาเรื้อรัง ทฤษฎีที่สองคือการป้องกันโดยสภาพแวดล้อม คือ การช่วยกันดูแลบ้าน
และ ชุมชน ทฤษฎีที่สามตารวจผู้รับใช้ชุมชนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ตอนนี้
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีโครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนใน เรื่องภัยการค้ามนุษย์ จึง ให้
ความรู้เรื่องภัยการค้ามนุษย์ รูปแบบการกระทาความผิด การป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ การค้า
มนุษย์ ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ อยู่ในรูปแบบการแสวงหา ผลประโยชน์ ทางเพศต่อเด็กและสตรี อีก
รูปแบบคือการรับใช้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานประมง มีการรณรงค์ ให้ความรู้ ในการตกเป็นเหยื่อ
การ ป้องกัน ประชาสัมพันธ์ให้บุตรหลาน รวมทั้งเป็นเครือข่าย
ต่างๆ ในการให้เบาะแส และเป็น
เครือข่ายจับกุม
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รายงานความก้าวหน้าเรื่องการยุติความรุนแรงประเด็นท้องไม่พร้อม
คุณธัญญา ใจดี กล่าวว่า เดือนพฤศจิกายน เครือข่ายฯ ส่วนหนึ่งได้ประชุม ร่วมกัน ซึ่งเป็น
เดือนแห่งการรณรงค์ยุติคว ามรุนแรง มองว่าเรื่องท้องไม่พ ร้อมเป็นประเด็นความรุนแรงเชิง
โครงสร้าง เป็นความรุนแรงทางตรงในบางกรณี เช่น การข่มขืนแล้วท้อง ควรมีเวทีสัมมนาเพื่อเปิด
ประเด็นเรื่องนี้ให้รอบด้าน โดยเชิญสมาชิกที่มีความเข้าใจประเด็น มีฐานคิดใกล้
เคียง กัน เข้าใจ
ประเด็นระดับหนึ่ง เพื่อมาช่วยกันมองก่อน และระดมความคิดเห็น มีการเตรียมการเบื้องต้น ว่าคนที่มี
ประสบการณ์และมุมมองที่อยู่กับปัญหาเฉพาะ มองปัญหา และหาทางออกอย่างไร โดยกาหนด
องค์ประกอบในการพูดคุยว่า ควรเป็นการฉายภาพสถานการณ์ท้องไม่พร้ อมในประเทศไทย โ ดย
ติดต่อสานักอนามัย การเจริญพันธุ์ กรมอนามัย โดยเชิญ ผู้อานวยการ อธิบายสถานการณ์ปัจจุบันว่า
เป็นอย่งไร ด้าน นักวิชาการ เชิญ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล มาร่วม นาเสนอมายาคติต่อเรื่อง ข่มขืน
และกระทาชาเรา ส่วนสถานการณ์ปัจจุบันของกระบวนการยุติธรรม มีการจัดการกับปัญหานี้อย่ างไร
มีมุมมองอย่างไร จะเชิญอาจารย์วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญสกุล เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
มานาเสนอ และเชิญคุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ พูดสถานการณ์ปัจจุบัน และระบบบริการสาหรับผู้หญิง
ตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืน มีระบบอะไร มีทางเลือกหรือไม่ ที่มีอยู่เพียงพอและมีคุณภาพหรือไม่ เวที
นี้ทาให้เห็นภาพรวมในเชิงลึก เพราะคนที่มาเป็นคนที่ค่อนข้างคุ้นเคยและเปิดรับในเรื่ องนี้อยู่แล้ว
คิดว่าผลของการจัดสัมนาจะนาไปสู่การเห็นช่องทางที่จะขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เมื่อได้
ข้อสรุป จะเป็นทิศทางกาหนดว่าเครือข่ายฯ จะขยับไปอย่างไร จะจัดประมาณอาทิตย์แรกของเดือน
มีนาคมปีหน้า ก่อนวันสตรีสากล


ประเด็นท้องไม่พร้อมในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในเดือนธันวาคม 2553
คุณธัญญา ใจดี กล่าวว่า เรื่องท้องไม่พร้อมถูกนาเสนอในการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติปีแรกภายใต้มติสุขภาวะทางเพศ ครอบคลุมสามประเด็น คือ ความรุนแรง การติดเชื้อเอช
ไอวี และท้องไม่พร้อม การประชุมสมัชชาครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3 ซึ่งหลายหน่วยงานคิดว่าเป็น
ประเด็นสาคัญและเจาะประเด็นนี้โดยเฉพาะ เพราะปีแรกพูดถึงสามประเด็นและไม่มีมาตรการเฉพาะ
ปีนี้หน่วยงานที่เสนอมติ มีสามหน่วยงาน คือ กรมอนามัย แพทยสมาคม และสมาคมการพยาบาล
แห่งประเทศไทย เสนอมติโดยใช้ชื่อว่าการแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ฐานคิด
มองว่าการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมเกิดในคนทุกวัย แต่การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นส่งปัญหามากกว่า
เพราะยังอยู่ในวัยเรียน ระบบสนับสนุนยังด้อย มติเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเป็นมติหนึ่งที่ได้รับเลือก
แสดงว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเห็นความสาคัญ มีการปรับกันหลายรอบ ตั้งแต่ร่างแรก มติ
สุดท้ายที่จะเสนอให้สมัชชาสุขภาพ จัด
วันที่ 15- 17 ธันวาคม 2553 ที่อาคารศูนย์ประชุม
สหประชาชาติ มติ จะทาให้ กระชับมากขึ้น มี 3 - 4 เรื่อง เรื่องแรกคือ การสร้าง กลไกให้เข้มแข็ง มี
คณะกรรมการพัฒนางานอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ และมองว่า การทางานจะขับเคลื่อนได้จริง ต้อง
ทางานกับคณะทางานต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายภาคประชาสังคมต้อง
ช่วยกันทาเรื่องการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์งานอนามัยเจริญพันธุ์ การจะให้เกิดกลไกระดับ
จังหวัด ต้องมีกรรมการ มีการดาเนิน งานที่เป็นโครงสร้างชัดเจน เรื่องการสอนเพศศึกษา พยายาม
กระตุ้นกระทรวงศึกษา ธิการ ให้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒน าหลักสูตรเพศศึกษา เพราะ
ปัจจุบันมีหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่มีชั่วโมงเรียนที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนไหนอยากสอนก็สอน
ขึ้นกับครูแต่ละคน ข้อเสนอนี้บอกว่าควรมีการระบุ พัฒนาให้มีการเรียนการสอนอย่างจริงจัง และ
ควรพัฒนาครูผู้สอนด้วย เพราะการ มีหลักสูตรอย่างเดียวไ ม่เพียงพอ ถ้ากระทรวงศึกษา ธิการไม่มี
การพัฒนาครูจะไม่สามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสอนเพศศึกษาต้องรอบด้าน ไม่ใช่
สอนแต่เรื่องสรีระร่างกาย หรือการงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ ต้องสอนทุกอย่าง การป้องกัน ทักษะ
ชีวิต สิ่งที่สาคัญคือพูดถึงหลักสูตรทางเลือกของเด็กหญิ งที่ตั้งครรภ์ ว่าควรมีการสอนในโรงเรียน มี
การออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะให้เด็กสามารถ
เรียนในระบบโรงเรียนได้โดยไม่ต้องถูกย้ายออกไปหรือไปเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส อีกส่วน
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หนึ่งคือเรียกร้องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีงบประมาณและกองทุนสุขภาพ จึง ควรมีแผน
ชุมชนที่ทาเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา การเรียนรู้ในวัยรุ่นเรื่องสุขภาพทางเพศ โดยใช้งบประมาณจาก
กองทุนสุขภาพท้องถิ่น อีกส่วนคือการสร้างทัศนคติเชิงบวก เรียกร้องกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องการมี
เพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบ ข้อเสนอที่จะเสนอในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่อง
สุขภาพผู้หญิง อยู่ในกลุ่มองค์กรที่เป็นตัวแทนที่ทาเรื่องประเด็นผู้หญิงหรือท้องไม่พร้อม ให้โควต้า
เข้าร่วมสามที่ เพื่อให้สมาชิกเครือข่าย ฯ เข้าร่วมเพื่อ เป็นตัวแทนในการอภิปรายสนับสนุนในสมัชชา
สุขภาพ
คุณ ทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า มีสมาชิกเครือข่าย ฯ องค์กรใด ที่ได้รับจดหมายเชิญจาก
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เนื่องสานักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ ไม่มีชื่อ เครือข่ายฯ ใน
ฐานข้อมูล การนาเสนอมติสมัชชาปีนี้ที่วัยรุ่น ข้อเสนอค่อนข้างชัดเจน ถ้าอยากให้ผ่าน ผู้มีสิทธิเข้า
ต้องร่วมผลักดัน โดยตัวแทนเครือข่าย ฯ สามคนจะสามารถ เข้า ร่วมเพื่อ ยกป้าย ขอเสนอความเห็น
สนับสนุนได้


การเคลื่อนไหวของเครือข่ายฯ อันสืบเนื่องมาจากข่าววัดไผ่เงินในวาระต่างๆ
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า สาหรับเรื่องวัดไผ่เงิน หลายท่านได้ให้ความเข้าใจกับ
สื่อมวลชนเพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้น สาหรับเครือข่ายฯ มีสามกิจกรรม กิจกรรมแรก พอเริ่มมีการ
ออกข่าวที่ไม่เข้าใจ หรืออคติ ได้ออกแถลงการณ์ในนามของเครือข่าย
ฯ จุดยืนของสถานการณ์
สมาชิก คิดอย่างไร หลังจากนั้นจัดเสวนาหนึ่งครั้ง ผลของการเสว นาได้ขึ้นในเว ปไซด์ และออกสื่อ
หลายประเภทพอสมควร หลังจากนั้นสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปยื่นให้กับนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
วันนั้นเป็นท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ได้มารับหนังสือ
และได้ร่วมกิจกรรมเพื่อปลดพันธนาการสังคมของผู้หญิงท้องไม่พร้อม
คุณวรภัทร แสงแก้ว กล่าวว่า ประเด็นวัดไผ่เงินทาให้หลายหน่วยงาน และกระทรวง
สาธารณสุขพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลปทุมธานีอยู่ในบริเวณรังสิต ได้รับ หนังสือเวียนจาก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และส่ง ถึงโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัด ให้เข้มงวดเรื่องคลินิกทา
แท้ง เถื่อน ซึ่ง ต้องแยกระหว่างทาแท้ง เถื่อน และไม่เถื่อน ให้ชัดเจน ทาแท้งไม่เถื่อนคือทาโดย
แพทย์ ทาแท้งเถื่อนคือไม่ใช่แพทย์ เห็นด้วยกับการควบคุมคลินิกทาแท้งเถื่อน เพราะอันตราย
ปัญหาคือเมื่อมีหนังสือสั่งการ แต่ไม่ได้ทาความเข้าใจกับ โรงพยาบาลว่าความแตกต่างคืออะไร จึง
ทาให้หลายโรงพยาบาล ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวด้วย ฉะนั้นประเด็นการสื่อสาร ต้องทาความเข้าใจกัน
ระหว่างคลินิกเถื่อนกับไม่เถื่อน และทาความเข้าใจกับตารวจด้วย
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า โรงพยาบาล หลายแห่ง ได้รับผลกระทบ เช่น โรงพยาบาล
สมุทรปราการ ผู้ให้บริการ ปรึกษาทางเลือก กังวลว่าจะมีสายข่าวปลอมเป็นคนไข้ เป็นต้น ทาให้
สถานการณ์ปัจจุบันคือ ผู้หญิงที่ประสบปัญหาและเข้าข่ายตามกฎหมายไม่มีที่รับบริการ
สิ่งที่น่า
กังวลใจคือ ใน สามเดือน ต่อไป นี้อาจมีคนทิ้งเด็กเพิ่มขึ้น และมีผู้หญิงตกเลือดเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลมากขึ้ น เรื่องของการทาแท้งที่ปลอดภัยมีหลัก 4 ข้อ คือ หนึ่งคือต้องทาโดยแพทย์
สองเป็นวิธีการที่ยอมรับได้ ปัจจุบันใช้วิธี ขูดมดลูกและเครื่องดูดที่องค์การอนามัยโลกรับรอง สาม
อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ และสี่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ผู้หญิงที่ถูกข่มขืน ทารุณกรรมทางเพศ
ทางกาย ทางใจ ตามข้อบังคับแพทยสภา แต่เป็นนิมิตหมายอันดี กรมสุขภาพจิตจะจัด คุย เรื่องยุติ
การตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและ ถูก ต้องตามกฎหมาย เครือข่าย ฯ ควรกระตุ้นให้ เกิดการ จัด ขึ้น แล้ว เข้า
ร่วม
คุณวรภัทร แสงแก้ว กล่าวว่า กรณีแบบนี้มีจานวนมากในโรง
พยาบาล แต่ไม่ ได้นามา
วิเคราะห์ให้เชื่อมโยงกรณีคนไข้ไม่ต้องการลูก จะเข้ารับการรักษาด้วยอาการหกล้ม ตกบั นได ลื่นใน
ห้องน้า มีเลือดออกทางช่องคลอด โรงพยาบาล จะให้การรักษาโดย ขูดมดลูก ซึ่งพบจานวนมาก
เมื่อ มีบริ การปรึกษาทางเลือก ในระบบของโรงพยาบาล จะมีการคัดกรองผู้ประสบปัญหาจาก แผนก
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ฝากครรภ์ และสูตินารีเวช ถ้า อายุไม่เกิน 15 ปี ตั้งครรภ์ มองว่าต้องมีปัญหา และ กรณีที่ ลื่นล้ม
หรือไม่ตั้งใจ เป็นข่ายที่ต้องคัดกรองเข้าสู่การปรึกษาทางเลือก


ความก้าวหน้าเรื่อง Medical Abortion
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวถึงความก้าวหน้าของการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยโดยใช้ยา
เป็นวิธีการรักษาที่องค์การอนามัยโลกรับรอง โดยสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับ
ภาควิชาการ คือ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล
รามาธิบดี และ องค์การระหว่างประเทศ คือ องค์การอนามัยโลก และ มูลนิธิ Concept foundation
กาลังคัดโรงพยาบาลนาร่อง เพื่อให้บริการ คาดว่า
จะ มี แนวทาง การรักษาที่ปลอดภัยและเป็น
ทางเลือกให้กับผู้หญิงมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมจากคดีอาญา เช่น ถูกข่มขืน หรือ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ที่ไม่สามารถที่ จะให้ยาคุมหลังร่วมได้ อย่างทันการ เพราะยาคุมหลังร่วม อาจ
ไม่มีในโรงพยาบาล เนื่องจากยานี้ไม่อยู่ในบัญชียาหลัก
คุณวรภัทร แสงแก้ว กล่าวว่า ในระบบของโรงพยาบาล ถ้ามาโรงพยาบาล
ภาย ใน 72
ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ สูตินารีแพทย์จะพิจารณาให้ยาที่เป็น high dose จากแผงยาคุมกาเนิด ที่
สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ ได้ แต่ปัญหาที่พบไม่มาภายใน 72 ชั่วโมง ถ้าเกิน ก็ควบคุมไม่ได้ ศูนย์
พึ่งได้ของโรงพยาบาล มีทั้งยาป้องกันการตั้งครรภ์และต้านไวรัสเอดส์ ให้บริการในกรณีที่เป็นคนไม่
รู้จักกัน หรือถูกรุมโทรม และเป็นคนที่ไม่คุ้นเคย
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า ยา โรงพยาบาล ไม่ส ามารถมียาโพสตินอร์ ได้ จึงต้องปรับ
เป็นใช้ยาคุมปกติ ใช้วิธีแกะเม็ดบางเม็ดในแผงที่ high dose ฮอร์โมน


ความก้าวหน้าของการบูรณาการปรึกษาทางเลือกในจังหวัดนาร่อง 5 แห่ง
บุญพลอย ตุลาพันธุ์ กล่าวว่า ได้ลงนิเทศงาน
2 แห่ง คือ โรงพยาบาล ปทุมธานีกับ
โรงพยาบาลพระนครศรี อยุธยา ที่ โรงพยาบาล ปทุมธานีได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้การตอบรับ 100% เมื่อเจอผู้ประสบปัญหาสามารถประสานงานกับศูนย์พึ่ง
ได้ที่ทาหน้าที่ให้การปรึกษาทางเลือก ส่วน โรงพยาบาลพระนครศรี อยุธยากาลังดาเนินการ แต่ต้อง
ปรับทัศนคติคนทางาน ให้มีความ เข้าใจต่อปัญหาท้องไม่พร้อมให้มีความ ชัดเจนเพิ่มขึ้น เรื่อง
ทัศนคติของคนตั้งแต่เริ่มแรกไม่ใช่งานหลักของกระทรวงสาธารณสุข แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องความทุกข์
ของคน ควร ช่วยกันปรับ ทัศนคติ การติดตามงานในโรงพยาบาลนาร่องอื่นๆ คือ
วันที่ 19-21
ธันวา คม 2553 ไปจังหวัด ขอนแก่น วันที่ 20 ธันวาคม 2553 ไปจังหวัดศรีส ะเกษ และ วันที่ 24
ธันวาคม 2553 ไปจังหวัดนครสวรรค์ จะมีประเด็นมาเล่าสู่เพื่อนสมาชิกเครือข่ายฯ ต่อไป
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า ได้เป็นตัวแทนของเครือข่าย ฯ เข้าร่วมประชุมในการเซ็นต์
MOU ระหว่างสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ สรุป ได้ ว่า มีการ แบ่งงานออกเป็นสามส่วนใหญ่ๆ คือ กลุ่มเด็ก ครอบครัว
ชุมชน และเด็กเฉพาะ มุ่งเป้าหมายไปที่ กลุ่มเด็กเฉพาะ และ กลุ่มหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในกลุ่ม
หลัง ได้มีการหารือกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งมีความเห็นว่า บ้านพัก เด็กและครอบครัวมี
เจ้าหน้าที่ น้อย ต้องการ พัฒนาระบบบ้านพัก จึงตกลง จะประสานกับเครือข่าย ฯ เพื่อทา สองเรื่อง
ด้วยกัน เรื่องแรกคือระบบการปรึกษาโดยศูนย์ประชาบดี ให้การปรึกษาทางเลือก โดยไม่มีอคติและ
ไม่ ตัดสินใจ แทน ผู้ หญิง ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เรื่องที่สอง คือ เครือข่ายการส่งต่อ จะไม่จากัดแค่
บ้านพักของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เท่านั้น ควรมีเครือข่ายอื่นๆ ด้วยที่จะให้ความช่วยเหลือใน
การส่งต่อ ในเบื้องต้น จะเน้นเป้าหมายที่ 5 จังหวัดที่สานัก บริหารการสาธารณสุข ได้ พัฒนาการ
ปรึกษาทางเลือกในโรงพยาบาลนาร่อง
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ประเด็นอื่นๆ
คุณบุญพลอย ตุลาพันธ์ กล่าวว่า ในส่วนของสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ คุณนงลักษณ์ บุญ
ไทยได้ ลาออกไป มี ดร.ชลิดา เกตุประดิษฐ์ มารับงานแทน ในเบื้องต้นการประสานงาน น่าจะ
ต่อเนื่องไปได้ดี และอีก เรื่องที่ต้องการเสนอเพิ่ม ในเรื่องการ ยุติการตั้งครรภ์ ควรมีการตามจ่ายหาก
เป็นการยุติการตั้งครรภ์ภายใต้กรอบของกฎหมาย ได้มีการหารือกับสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เป็นหน้า ที่ของโรงพยาบาลที่จะตามจ่าย เพราะเป็นเรื่องกฎหมาย และมีประเด็นอื่นๆ ที่
อยากฝากไว้ ในกรณีที่เขาถูกข่มขืน จะต้องมีหน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่เรียกร้องค่าตอบแทนตาม
พรบ.ค่าตอบแทน ก็อยากจะฝาก สานักงานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้เป็นกลไกที่
ปฏิบัติได้จริงและเป็น รูปธรรม รวมทั้งหารือแนวทางของการให้บริการ สายด่วนของ กรมสุขภาพจิต
(1323) และศูนย์ประชาบดี (1300) ว่าจะมีแนวทางทางานร่วมกันอย่างมีทิศทางได้อย่างไร
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้เกิด
แผนงานใหม่ มีโครงการสนับสนุนการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่นอยู่ภายใต้แผนกลุ่มงานป้องกันและตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ แพทย์
หญิงเบญจพร ปัญญายง ทางานเรื่องสายด่วนสุขภาพจิต ตอนนี้ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ เครือข่ายฯ ควร
เข้าร่วมกับ แผนปฏิบัติงานที่เป็นเรื่องเฉพาะ เช่น การ ช่วยหนุนเสริม เรื่องศูนย์ประชาบดี 1300
เพราะตระหนักว่ากว่าจะเป็นคนที่ช่วยเหลือหญิงท้องไม่พร้อมโดยไม่มีอคติ ช่วย ด้วยใจต้องใช้เวลา
ต้องทาความเข้าใจ สมาชิก เครือข่ายฯ ที่ได้ รับอบรมปรึกษาทางเลื อกแล้ว พบว่า มีการพัฒนาความ
เข้าใจ เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้หญิงที่ประสบปัญหาได้
คุณธัญญา ใจดี กล่าวว่า ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรื่องท้องไม่พร้อม จากการประชุม มีเข้าใจปัญหาและไม่มีความคิดสุดโต่ง แม้แต่สภาประชาสังคม
เป็นหน่วยงานคาทอลิค ก็มองเรื่องเพศศึกษาอย่างรอบด้าน ไม่ได้มองการแก้ปัญหาด้านเดียวและ
ทนายความจากสภาสิทธิสตรี สนับสนุนเรื่องการแก้กฎหมาย ไม่เอาผิด ผู้หญิงที่ ทาแท้ง เพราะเป็น
การซ้าเติมคนที่เจอปัญหาและไม่มองว่าเป็นอาชญากร เป็นการตอบรับค่อนข้างดี สภาที่ปรึกษามอง
ว่าถ้าใครมีข้อมูลหรือสถิติให้นามาเสนอ เพราะจะทาข้อเสนอเชิงนโยบายให้ค ณะรัฐมนตรี ว่าปัญหา
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม รัฐบาลควรตอบรับหรือมีนโยบายอย่างไร การประชุมกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้ชี้แจงเรื่องแท้งเสรีว่าหมายความว่าอย่างไร ทาไมถึงไม่ ควรใช้คานี้ เพราะการ
ใช้คานี้จะก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง เพราะสิ่งที่ เรียกร้องคือการยุติการตั้งครรภ์ที่ถูกกฎหมายและ
ปลอดภัยมากกว่า ทาให้ เกิดความเข้าใจในที่ประชุม หลายคนบอกว่าไม่เคยได้ยิน ได้รับฟัง ฉะนั้น
การขยายเรื่องราวด้วยมุมมองที่เครือข่ายฯ ประสบมาเป็นเรื่องจาเป็น ส่วนเรื่องสื่อต่างๆ มีความเห็น
ว่าสื่อไม่ได้ทางานลงลึกในประเด็น เวลาเขียนข่าวจะใช้คาเดิมๆ ทัศนคติเดิมๆ แต่เมื่อเข้าไปทางาน
กับ สื่อควรมีเวลาให้กัน พบว่า เมื่อ มีความเข้าใจทัศนคติ จะเปิดรับมากขึ้น และสิ่งที่ขยายมุมมองให้
สื่อได้คือการเล่าเรื่องของผู้ประสบ ปัญหา เพราะสื่อต้องทางานเร่ง ต้องรีบส่งข่าว ทาให้ไม่สามารถ
ทางานที่ลุ่มลึกได้ เครือข่าย ฯ ต้องทางานสร้างความเข้าใจ เพราะเครือข่ายฯ มีความเข้มแข็ง ผลัก
ระบบการส่งต่อได้ อย่างเป็นจริง ควรมีการถอดบทเรียน การพัฒนา ระเบียบของเครือข่ายฯ ให้เป็น
ทางการมากขึ้น ทาให้มีแนวทางที่ชัดเจนขึ้น
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า ข้อเสนอเรื่องถอดบทเรียนเครือข่ายฯ เป็นที่น่าสนใจและ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สนใจเรื่องของการจัดการความรู้ ต้องมีการหารือ
ในที่ประชุมเครื่อข่ายฯ ควรหางบประมาณที่จะจัดงาน 2-3 วัน เพื่อที่จะทาการถอดบทเรียน เบื้องต้น
งบประมาณที่หาได้ คือ อาหารและอาหารว่าง ส่วนที่พัก ให้แต่ละองค์กรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องนี้
คิดว่าประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ที่จะทาเรื่องการถอดบทเรียนได้ งบประมาณที่น้อย ควร
เชิญตัวหลักของเครือข่าย ฯ ที่ทามาตั้งแต่ต้น วางแผนร่วมกันว่าจะดาเนินการอย่างไรต่อไป ส่วน
เดือนกุมภาพันธ์เป็นการประชุมวาระปกติ
คุณจินตนา นนทะเปารยะ กล่าวว่า มีการจัดพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างเด็กผู้ชายที่เป็น
ผู้กระทาและเด็กผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม เป็นการทางานระหว่างองค์การแพธ สหทัย มูลนิธิ และบ้าน
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กาญจนา โดยบ้านกาญจนา มีวัยรุ่นชายที่เจอปัญหา บางคนเจอคดีไปทาผู้หญิงท้อง สหทัย มูลนิธิ มี
เด็กผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ทากระบวนการกลุ่มเล็กๆ หญิงสิบคน ชายสิบคน โดยเชิญคุณอุษาสินี ริ้ว
ทอง จากองค์การแพธมาทากระบวนการ ซึ่งจะจัดขึ้นในสองอาทิตย์ข้างหน้า โดยจะเชิญสื่อมวลชน
ที่มีคุณภาพมาสังเกตการณ์ และจะสรุปในวันสุดท้าย พรุ่งนี้จะคุยรายละเอียดว่าจะ
มีกระบวนการ
อย่างไร เป็นบทเรียนหนึ่งจะนาเสนอ
ออกไปในนามของผู้เป็นเจ้าของปัญหา ตั้งแต่คิดจะมี
เพศสัมพันธ์เรื่อยมาจนตั้งครรภ์เป็นอย่างไร จะถูกถอดออกมาเป็นบทเรียน
คุณสมรธรรม สุขนิรันดร์ กล่าวว่า ฝากให้ป้อนข้อมูล กับสื่อ ว่า ไม่ควรตั้งคาถามว่า ผู้หญิงที่
ทาแท้งรู้สึกอย่างไร หรือ รู้สึกอย่างไรกับการฆ่าคน ขอเปลี่ยนคาถาม เป็น ถ้าคุณประสบปัญหาหรือ
ว่ากาลังท้องอยู่ครอบครัวญาติพี่น้องคิดอย่างไร ทาไมแม่ชีสันสนีย์พูดเรื่องนี้ได้ดี ท่านก็เป็นผู้ถือศีล
ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้ ท่านบอกว่าลูกทาของเสียหาย หรือจานแตก ไม่มีพ่อแม่คนไหนมาถามว่า
บาดมือหรือเปล่า ด่าลูกเลย ไม่ได้สนใจความรู้สึกของลูก จึงอยากให้สื่อมวลชนมีความละเอียดอ่อน
ต่อการตั้งคาถามสัมภาษณ์ในประเด็นท้องไม่พร้อมมากยิ่งขึ้น
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวว่า
สมัยทางานเรื่องเอดส์ จะทาความหมายของคาที่
เกี่ยวข้อง คาที่ควรใช้และไม่ควรใช้ เพื่อแจกนักข่าว ถ้าสามารถทาได้จะเป็นการทาความเข้าใจที่ดี
ต่อนักข่าว และเครือข่ายฯ เริ่มใหญ่ขึ้น จะมีคนเข้ามาอีกมาก ควรแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ
และมี
ผู้รับผิดชอบหลัก เช่น กรณี ที่สหทัย มูลนิ ธิกับ องค์การ แพธทาร่วมกัน คือ การสร้างความเข้าใจกับ
เด็กที่เป็นคู่กรณี เพื่อจะดูว่ามี หนทางแก้ปัญหาอย่างไรต่อไป กรณีที่สองการสร้างความเข้าใจโดย
ใช้ศัพท์ และจัดทาเป็น พจนานุกรมท้องไม่พร้อม กรณีที่สอง คือ สายด่วนของ ศูนย์ประชาบดี 1300
กรณีที่สามสายด่วนของกรมสุขภาพจิต 1323 ควรมีผู้รับผิดชอบไป ทางานร่วมด้วย เพื่อ ให้เกิดการ
ทางานร่วมกับเครือข่ายฯ
คุณวรภัทร แสงแก้ว กล่าวว่า แพทย์หญิงเบญจพร ปัญญายง ได้แจ้ง ว่า ถ้ามีการ ประชุม
แพทย์หรือบุคลากรที่ทางานเกี่ยวกับท้องไม่พร้อม โรงพยาบาลปทุมธานีขอโอกาสเข้าไปแสดง
ความคิดเห็นกับบุคลากร ทางการแพทย์ เพราะทางานมา นาน โดยนา เสนอภาพของการปฏิบัติใน
พื้นที่ กรมสุขภาพจิตระบบไม่พร้อมทั้งเรื่องสายและคู่สายโทรศัพท์ แต่พยายามหาหน่วยงานเข้าไป
ช่วยเหลือ
คุณธัญญา ใจดี กล่าวว่า คาศัพท์เกี่ยวกับท้องไม่พร้อมคิดว่าไม่ยากที่จะทา แต่จะบอก
ประสบการณ์ที่ทาคู่มือ เสนอข่าวเรื่องเพศ ตอนนั้นคิดว่านักข่าวไม่เข้าใจประเด็น จึงจัดทาร่วมกับ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ปรากฎว่าเป็นหนังสือคู่มือ ผู้ที่ใช้เป็นนักศึกษาคณะ
นิเทศศาสตร์ และส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นนักข่าว ส่วนนักข่าวไม่ได้ใช้คู่มือนี้ ซึ่งพบว่ามีข้อจากัดเชิง
บุคคล สื่อเชิงธุรกิจจะไม่ให้เวลา และไม่สนใจ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งทีวีไทย
เปิดโอกาสที่จะเรียนรู้และร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยด้วย ควรให้เวลาและให้ข้อมูลกับทางทีวีไทย


ภารกิจที่ติดตามต่อ
หลังจากการแลกเปลี่ยนหารือกัน คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ กล่าวสรุปว่า เจ้าหน้าที่ของ
องค์กรสมาชิกผู้ที่รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็น คือ
1.คุณธัญญา ใจดี รับเรื่องการจัดทาคาศัพท์ที่ควรใช้ และไม่ควรใช้เกี่ยวกับท้องไม่พร้อม
เพื่อนาเสนอให้กับสื่อ และคนทั่วไปเข้าใจมากขึ้น
2.คุณ วรภัทร แสงแก้ว รับเรื่องการประสานงานเกี่ยวกับการทางานของกรมสุขภาพจิต
สายด่วน 1323
3.คุณกานต์รวี ดาวเรือง รับเรื่องการประสานงานเกี่ยวกับการทางานของศูนย์ประชาบดี
สายด่วน 1300
4.คุณบุญพลอย ตุลาพันธ์ รับเรื่องการเก็บรวบรวมผู้ประสบปัญหาและเก็บรวบรวม เพื่อ
นามาขับเคลื่อนต่อไป
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โดยแต่ละองค์กรได้ประสานงานหลักและหาทีมงามเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือต่อไป ซึ่ง
ประสานมาในเครือข่ายฯ ว่าจะดาเนินการช่วยเหลือกันอย่างไรต่อไป
นัดหมายประชุมครั้งต่อไป
มติของที่ประชุม เพื่อจัด ประชุม หารือ ครั้งต่อไป คือ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ส่วนเรื่อง
สถานที่จะประสานงานและแจ้งกลับอีกครั้ง
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ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 35 คน รายนามสมาชิกเครือข่ายฯ
หน่วยงานภาครัฐ
1. คุณบุญพลอย
2. คุณวรภัทร
3. คุณกาญจนา
4. คุณสุพาพิชณ์
5. คุณรุ่งอรุณ
6. คุณอัญชลี
7. คุณวันเพ็ญ
8. คุณพัชรี
9. คุณอภิรดี
10. คุณศิริวรรณ
11. คุณกรณรงค์
12. คุณอนาวิน
13. คุณขวัญชัย
หน่วยงานภาคเอกชน
14. คุณธัญญา
15. คุณสุมาลี
16. คุณทัศนัย
17. คุณประทิน
18. คุณศลิษา
19. คุณกานต์รวี
20. คุณปรียาภรณ์
21. คุณสายวรุณ
22. คุณจินตนา
23. คุณวันดี
24. คุณดวงดล
25. คุณอรวรรณ
26. คุณภาขวัญ
27. คุณศศิธร
28. คุณอริยสิริ
29. TU LU
30. นายแพทย์อุไร
31. คุณสมรธรรม
32. คุณสุกันยา
33. คุณลลิตา
34. คุณศรีสุมาลย์
หน่วยงานที่เข้าร่วมใหม่
35. พ.ต.ต.วรรธาร

ตุลาพันธุ์
แสงแก้ว
สมบัติศิรินันท์
วาตะบุตร
เหลืองพิพัฒน์
คติอนุรักษ์
สุวรรณวิสิฎฐ์
อาระยะกุล
สุสุทธิ
แพงสวัสดิ์
เหวียนระวี
แก้วนามชัย
ประดิษฐ

สานักบริหารการสาธารณสุข
ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลบางจาก
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ศูนย์ประสานงานตามพระราชบัญญัติฯ
สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ใจดี
โตกทอง
ขันตยาภรณ์
ธรรมรักษ์
วิไลนุวัฒน์
ดาวเรือง
บุยแก้ว
ฉัตราภรณ์
นนทะเปารยะ
คะพิมพ์
รงค์เดชประทีป
กองขุนราม
ศรีสาธร
แสงเพลิง
พิพัฒน์นรา

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
องค์การแพธ
องค์การแพธ
องค์การแพธ
องค์การแพธ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
สหทัยมูลนิธิ
สหทัยมูลนิธิ
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
ครอบครัวพอเพียง
ศูนย์ธารทิพย์
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ

หอมทวี
สุขนิรันดร์
ทองธารง
อินทเสน
ศาสตรีลาภ
วาเกียรณ

กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการ
กระทาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (ปคม.)
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