รายงานสรุ ปการประชุม
“การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม ครั ง้ ที่ 25”
วันที่ 14 กันยายน 2554 เวลา 09.30 – 15.00 น.
ณ ห้ องประชุม 60 ปี ตึกผู้ป่วยนอก ชัน้ 3 โรงพยาบาลสมุทรปราการ
**********************************************************************************************************************
สาระของการประชุม ประกอบด้ วย
1.นําเสนองานวิจยั “ปั ญหาความต้ องการการดูแลด้ านสุขภาพ และศักยภาพของหญิงตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม”
2.สรุ ปสาระสําคัญของการประชุมหารื อ ครัง้ ที่ 26
3.รายงานความก้ าวหน้ าและหารื อ
ผลของการประชุมหารื อ
1.นําเสนองานวิจยั “ปั ญหาความต้ องการการดูแลด้ านสุขภาพ และศักยภาพของหญิงตัง้ ครรภ์ ไม่ พร้ อม”
คุณนุชนารถ เทพอุดมพร รายงานว่า ในเหตุการณ์ที่พบซากชิ ้นส่วน 2002 ชิ ้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ
มีผ้ ูรับบริ การน้ อยลง แต่พบว่าเวลาที่ออกนําเสนอผลงานในพื ้นที่ จะมีผ้ รู ับบริ การเข้ ามาขอรับบริ การจํานวนมาก
ปั จจุบนั มีทีมสหวิชาชีพเพื่อให้ บริ การดูแล ช่วยเหลือ และส่งต่อ การให้ บริ การเริ่ มจากการอัลตร้ าซาวน์ เพราะบาง
คนไม่ร้ ู อายุครรภ์ มีบริ การปรับทัศนคติเชิงบวก มีทางออกหลายช่องทาง จะได้ รับการดูแลอะไรบ้ าง เมื่อออกไปสู่
สังคมสามารถดูแลตัวเองได้ งานวิจยั ชิ ้นนี ้จึงเป็ นงานที่มีความละเอียดอ่อน กลุ่มเป้าหมาย 198 คน นํามาวิจยั มี
11 คน สรุ ปผลงานวิจยั ได้ ดงั นี ้
ความเป็ นมา การท้ องไม่พร้ อมเป็ นปั ญหาอันดับต้ นๆ ประเทศไทยเป็ นอันดับสองของโลกเรื่ องท้ องไม่
พร้ อมและติดเชื ้อ รองจากแอฟริ กา
วัตถุประสงค์ เพื่อค้ นหาว่าผู้รับบริ การต้ องการดูแลสุขภาพและบริ การอะไร และนํามาพัฒนารู ปแบบการ
ให้ บริ การทังในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล
้
รวมทังการสร้
้
างแบบคัดกรองการดูแลสุขภาพ โดยมีองค์การ
แพธช่วยเรื่ องโปรแกรมและสรุ ปผล คือ ตัวชี ้วัดเรื่ องอัตราท้ องไม่พร้ อมน้ อยลง และอัตราการคุมกําเนิดดีขึ ้น
ฐานคิด เป็ นมุมมองความต้ องการของมนุษย์ มุมมองทางการแพทย์ มีผลกระทบจากหลายส่วนทังทาง
้
การแพทย์ จริ ยธรรม เช่น เรื่ องอายุครรภ์ เรื่ องการยุติการตังครรภ์
้
แต่ทีมงานมีความเข้ าใจรวมถึงเข้ าใจตัวเองว่า
ต้ องการให้ ผ้ ูรับบริ การมีความปลอดภัยในการดูแลตนเอง โรงพยาบาลสมุทรปราการทุกหน่วยของนรี เวช หญิ ง
ตังครรภ์
้
ที่มีพฤติกรรมซึมเศร้ าจะมีการดูแล และพยายามทํางานควบคู่กบั เรื่ องการป้องกัน เพื่อให้ ผ้ ูหญิงมีความรู้
และไม่ประมาทในการใช้ ชีวติ
เรื่ องวัฒนธรรมทางเพศ พบว่าผู้ชายมาร่ วมทัง้ สิ ้น 6 คน จากทัง้ หมด 150 คน โดยทั่วไปผู้หญิงต้ องรั บ
สภาพและหาทางแก้ ปัญหาด้ วยตัวเอง ช่วงหลังพบว่า มีผ้ ชู ายมาปรึ กษาแทนคู่ เพราะไม่มีความรู้ หลังจากได้ รับ
ความรู้ กําลังมีการเปลี่ยนแปลง และจะใช้ ถงุ ยางอนามัย
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เรื่ องความเป็ นแม่ พบว่าบางคนพอคลอดแล้ วไม่ยอมรับในความเป็ นแม่ ขึ ้นอยู่กบั ทัศนคติไม่ใช่อายุ บาง
คนยอมรับความเป็ นแม่ได้ เมือ่ ครอบครัวยอมรับ และพบว่า ครอบครัวเป็ นคําตอบในการที่จะทําให้ เด็กดําเนินชีวิต
ได้ หรื อรับความเป็ นแม่ได้
สรุ ปผลงานวิจยั พบว่า ในจํานวน 11 คน ตัดสินใจตังครรภ์
้
ตอ่ จํานวน 7 คน และยุติการตังครรภ์
้
จํานวน 4
คน ด้ วยเงื่อนไขและปั จจัยต่างๆ
การได้ มาซึ่งข้ อมูล จะถูกปฏิเสธการให้ ข้อมูล ไม่ให้ บนั ทึกเสียง ต้ องจําทังหมดและค่
้
อยนํามาเขียน การ
ทํางานต้ องทํานอกเวลางานประจํา ไปนั่งคุยกับผู้รับบริ การตามสถานที่ตา่ งๆ ทังข้
้ างโอ่ง ดงกล้ วย
การเก็บผลการวิจยั แบบเชิงลึกและสังเกตพฤติกรรม ระหว่างการเก็บข้ อมูล มีทงกุ
ั ้ มมือ กว้ างหิน จิกเล็บ
บันทึกมาหมด มีการสัมภาษณ์ 14 ครัง้
• ประเด็นในการแลกเปลี่ยน
1) กรณี โ รงพยาบาลมี ท รั พ ยากรเจ้ า หน้ า ที ่ไ ม่ เ พี ย งพอ อาจเชื่ อมกับ ระบบบริ ก ารภายในของ
โรงพยาบาล เช่น ห้ องคลอด ฯลฯ และระบบบริ การภายนอก เช่น บ้ านพระคุณ พมจ. ฯลฯ
2) กรณีที่ผ้ หู ญิงต้ องการยุตกิ ารตังครรภ์
้
ควรจะส่งต่อเครื อข่ายฯ เช่น สวท. หรื อ PDA.
3) เป้าหมายของการมีเครื อข่ายฯ เพื่อรองรับสถานบริ การที่ไม่พร้ อมให้ บริ การด้ านใดด้ านหนึ่ง ซึ่ง
สามารถส่งต่อเครื อข่ายฯ ที่มคี วามเข้ าใจ
4) กรณี ผ้ ูหญิ งหลังคลอดเลือกไม่ดูแลลูก มีการประสานกับบ้ านพระคุณที่ เป็ นบ้ านพักรอคลอด
ช่วยดําเนินการส่งต่อ
5) กรณีผ้ หู ญิงต้ องการท้ องต่อใน 5 โรงพยาบาลนําร่ อง จะทําสัญลักษณ์ ให้ ร้ ู ว่าต้ องการดูแ ลเป็ น
พิเศษ และมีการประสาน ANC เครื อข่ายข้ างนอกด้ วย
6) ถ้ าพบกรณีท้องไม่พร้ อม และมีปัญหาละเมิดทางเพศ มีหน่วยงานส่งต่อ และมีกระบวนการดูแล
ภายใน โรงพยาบาลสมุทรปราการยินดีเป็ นศูนย์กลาง
7) การทํางานพัฒนาระบบบริ การปรึกษาทางเลือกใน 5 โรงพยาบาลนําร่ อง นอกจากมีปัญหาเรื่ อง
ทัศนคติ ยังมีปัญหาการบริ หารจัดการเชิงระบบ การทําความเข้ าใจกับเจ้ าหน้ าที่ทุกแผนก ทําให้
คนเข้ าถึงระบบบริ การเร็ วขึ ้น การสื่อสารเป็ นเรื่ องสําคัญ ให้ เข้ าใจชัดเจน แต่ยากในระดับบริ หาร
เพราะเน้ นมิติสขุ ภาพ ไม่ได้ ให้ ความสําคัญด้ านสังคม ต้ องสร้ างระบบการปฏิบตั ิก่อน ให้ เห็นว่า
ทําได้ ไม่เป็ นภาระ เมื่อเข้ าสู่ระบบงานปกติ ควรมีการบูรณาการในหน่วยงาน เมื่อทําได้ ระดับ
หนึ่งผู้รับบริ การจะเข้ าสูบ่ ริ การมากขึ ้น มีท งกรณี
ั้
ท้องต่อและท้ องต่อไม่ได้ แต่ละโรงพยาบาลอาจ
มีต้ น ทุน ไม่เท่ ากัน แต่ถ้ าขยับ ได้ จะมี ต้ น ทุนเพิ่มขึน้ เรื่ อยๆ มองว่า ระบบต้ องหลากหลาย มี
ทางเลือกทุกขัน้ ตอน ต้ องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง หน่วยงานรั ฐ และเอกชนมีจํานวน
มาก
2.สรุ ปสาระสําคัญของการประชุมหารื อ ครั ง้ ที่ 26

รับรองการประชุม โดยไม่มีการแก้ ไข
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3.รายงานความก้ าวหน้ าและหารื อ
• รายงานความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโดยสมาชิก
คุณบุญพลอย ตุลาพันธ์ หารื อเรื่ องการนําเสนอหนังสือสรุ ปบทเรี ยน 5 โรงพยาบาลนําร่ อง
คุณ ณั ฐ ยา บุ ญ ภัก ดี เสนอว่ า ควรจั ด งานเปิ ดตัว หนั ง สื อ และเชิ ญ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก บริ ห ารการ
สาธารณสุขมาเป็ นวิทยากร และแผนงานสร้ างเสริ มสุขภาวะทางเพศจะเป็ นเจ้ าภาพ เชิญคุณทัศนัย ขันตยาภรณ์
มาเสนอภาพรวมของการทํางาน รวมทังเชิ
้ ญผู้ปฏิบตั ิงานในพื ้นที่ 5 โรงพยาบาล มาร่ วมแลกเปลี่ยน
คุณอัญชลี คติอนุรักษ์ นําเสนอ การอบรมเรื่ องเล่ากับการเรี ยนรู้ จัดให้ กบั ศูนย์พง่ึ ได้ (OSCC) มีผ้ เู ข้ าร่ วม
จํานวน 80 คน มี NGOs เข้ าร่ วมด้ วย ได้ เรื่ องเล่าประมาณ 50 เรื่ อง วิทยากรพยายามจะทําให้ ทกุ คนเขียนงานของ
ตัวเองเป็ นเรื่ องเล่า พบว่า บางคนสามารถนํากลับไปใส่ในวารสารของโรงพยาบาลได้ เรื่ องเล่าเป็ นกระบวนการ
หนึ่งที่ทําให้ งานมีตวั ตน และได้ ลงในสื่อต่างๆ อาทิ บู๊ทหนังสือทํามือ ปี หน้ าจะจัดอีกหนึ่งคอร์ ส เพื่อให้ มีเครื อข่ายฯ
เพิ่มขึ ้น
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิ จ กุล กล่าวว่า การเขี ยนทํ าให้ มี ตัวตนในเชิ งเนื อ้ งาน เป็ นกระบวนการในการ
ถ่ายทอดสิ่งที่ศนู ย์พ่งึ ได้ ทํางานและเรี ยนรู้ แต่ไม่ได้ ถ่ายทอดออกมา ควรจัดให้ กบั เครื อข่ายฯ เรื่ องท้ องไม่พร้ อมด้ วย
คุณจิตติมา ภาณุเตชะ มองว่า การส่งต่อมีความซับซ้ อนมาก ถ้ าสะท้ อนผ่านเรื่ องเล่าจะช่วยได้ มาก
ความก้ าวหน้ าในการทํางาน 4 กลุ่ม
• กลุ่มยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ ท่ ปี ลอดภัย
คุณสุรัตนา เตาะไธสง กล่าวว่า การอบรมให้ ความรู้ เรื่ องยาคุมฉุกเฉินและการใช้ ยา มีสมาชิกเข้ าประชุม
40 คน ได้ ส่งเอกสารในการประชุมให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมทุกคน หาข้ อมูลได้ ที่เวปไซต์ของสํานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์ กรม
อนามัย
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ รายงานว่า การอบรมที่ผ่านมามี 2 เรื่ อง คือ การใช้ ยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน และยา
ยุตกิ ารตังครรภ์
้
ถ้ ามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน สิ่งแรกที่คํานึงถึง คือ ยาคุมฉุกเฉิน การศึกษาล่าสุดยาคุมฉุกเฉิน
มีประสิทธิภาพเพียง 50% จากเดิมที่องค์การอนามัยโลกให้ ข้อมูลว่าป้องกันได้ 70% และมีผ้ ูเชี่ยวชาญที่ศกึ ษา
เรื่ องนี ้มายืนยัน การใส่ห่วงป้องกันได้ ถ้ าใส่หลังมีประจําเดือน 5 วัน แนะนําวิธียุติการตังครรภ์
้
คือ การทํา MVA
ใช้ ได้ ดถี งึ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ กรมอนามัยจะจัดให้ มีการอบรมเรื่ องนี ้ แต่ประเด็นสําคัญคือ แพทย์ไม่ต้องการใช้
เครื่ องมือ ส่วนเรื่ องการยุติการตังครรภ์
้
ด้วยยาทําได้ ถึงอายุครรภ์ 9 สัปดาห์ เมื่อใช้ ยา(RU486) มีผลในการหลัง่
ฮอร์ โมนและส่งผลต่อการตังครรภ์
้
มีการศึกษาทัว่ โลกพบว่า มีความปลอดภัยสูง มีเอกสารแจกเรื่ องการถามตอบ
เรื่ องการยุติการตังครรภ์
้
ที่รวบรวมมาจาก Women on web และนําเสนอข้ อมูลการส่งต่อ หลังจากเกิดเหตุการณ์
วัดไผ่เงิน ส่งผลให้ สถานบริ การปิ ดตัวและมีมิจฉาชีพมาแอบอ้ างบริ การ เช่น มีกลุ่มดักรอเพื่อนําลูกค้ าไปที่อื่น ซึง่
อาจไม่ปลอดภัยและราคาแพง ฉะนันการส่
้
งต่อ จึงต้ องระมัดระวัง
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รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล กล่าวว่า Women on web มีคนทํางานในส่วนที่เป็ นคนไทย คือ ถ้ าท้ องไม่เกิน
9 สัปดาห์ (60 วัน) มีโอกาสยุติการตังครรภ์
้
ได้ สูงมาก และซื ้อยาทางอินเตอร์ เน็ตได้ มีแนะนําหน่วยงานอยู่ใน
หนังสือเครื อข่ายฯ ด้ วย
ดร.วรรณภา นาราเวช กล่าวว่า ขณะนี ้มีการผลักดันจากหลายฝ่ ายที่จะให้ มียายุติการตังครรภ์
้
เข้ ามาใน
ประเทศไทย เพราะมี ค วามต้ องการมาก ตั ว ยามี ค วามปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ ขึ ้นทะเบียนได้ ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งประเทศไทยให้ การสนับสนุน
ขณะนีอ้ ยู่ในขัน้ ตอนของการเตรี ยมเอกสาร ถ้ าไม่มีอะไรติดขัดจะใช้ เวลา 6 เดือนเพื่อขออนุมัติ ปี หน้ าจะเริ่ ม
ดําเนิ นงานได้ สิ่งสําคัญคือ ทัศนคติและการให้ บริ การเป็ นประเด็นสําคัญ เช่น ผู้บริ การมีสิทธิ ให้ บริ การหรื อไม่
ให้ บริ การก็ได้ แต่ยาจะมีประสิทธิ ภาพมากที่สุดเมื่ออายุครรภ์ 9 สัป ดาห์ ดังนัน้ ควรหากระบวนการให้ ผ้ ูหญิ ง
ตัดสินใจได้ เร็ ว และเข้ าถึงบริ การได้ เร็ ว ราคาไม่เกิน 120 บาท ยังไม่รวมภาษี แต่ไม่ได้ หมายความว่าผู้หญิงทุกคน
จะเข้ าถึง บริ การได้ จึงมีเวปไซต์ของ Women on web เป็ นทางเลือกหนึ่ง และกรมอนามัยสนับสนุนระบบบริ การ
วางแผนร่ วมกัน ว่าจะหาวิธีการจัดระบบให้ เหมาะสมกับผู้ใช้ บริ การ ควรมีการอบรมระหว่างเรื่ องคุณภาพของยา
และระบบการกระจายยาที่รัดกุม
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล กล่าวว่า ในตลาดมืดขาย 4000 บาท งานวิจัยล่าสุดพบว่ามีประสิทธิภาพ
50% ในการป้องกัน
• กลุ่มบ้ านพักรอคลอด
ซิส เตอร์ สุท ธิ ส า อุท าลุน สรุ ปรายงานการประชุมว่า มี ก ารจัด ประชุมเมื่ อวัน ที่ 24 สิ ง หาคม 2554 มี
ผู้เข้ าร่ วม 16 คน ประเด็นที่หารื อ คือ การหาช่องทางเพื่อให้ บคุ ลากรมีพลังในการทํางานต่อไป และรู้ สกึ ดีใจได้
แบ่งปั นเรื่ องบ้ านสุขฤทัย เรื่ องคุณค่าของการทํางานร่ วมกัน วิธีการให้ กําลังใจคนทํางาน เช่น การสร้ างกําลังใจให้
เจ้ าหน้ าที่ตระหนักเห็นคุณค่าของตัวเอง เพื่ อสามารถนํ าไปปฏิ บัติกับผู้รับบริ การที่ มาอยู่ในบ้ านพักได้ อย่างมี
คุณค่า เสนอเรื่ องความรักแบบที่ต้องลดเงื่อนไข นอกจากนี ้ได้ แลกเปลี่ยนวิธีการทํางานเรื่ องการส่งต่อกรณีพิการ
ซํ ้าซ้ อน กรณีมสี ภาวะจิต การประสานงานกับโรงพยาบาล และกระบวนการนําเด็กเข้ าสู่การระบบยกเด็กเป็ นบุตร
บุญธรรม และเข้ าสูร่ ะบบบ้ านพัก
คุณสายวรุ ณ ฉัตราภรณ์ กล่าวเสริ มว่า การส่งต่อ ส่วนใหญ่โรงพยาบาลจะส่งมาสหทัยมูลนิธิกรณีผ้ หู ญิง
ตัดสินใจตังครรภ์
้
ต่อ และบ้ านพระคุณ ส่งต่อมากรณีพิการซํ ้าซ้ อน วิธีการส่งต่อ ใช้ การโทรศัพท์ปรึ กษากัน ตรงนี ้
เป็ นการทํางานแบบเครื อข่าย
คุณชนะรั ตน์ อ้ อยหวาน กล่าวว่า เดิมบ้ านพระคุณไม่ได้ มีงบประมาณในการเยี่ยมผู้หญิ งที่กลับบ้ าน
หลังจากได้ งบประมาณจาก สสส.ได้ ลงเยี่ยมบ้ านเกือบทุกคน พบว่า การส่งกลับบ้ านเหมือนเป็ นการทําให้ ผ้ ูหญิง
ขึ ้นฝั่ ง แต่ความเป็ นจริ งไม่ใช่ บางคนไม่กล้ าบอกว่า กําลังลําบาก เมื่อได้ เยี่ยมบ้ านพบว่า หลายรายเป็ นแม่เลี ้ยง
เดี่ยว ที่มคี วามลําบาก ทําให้ เห็นปั ญหาที่เกิดขึ ้นและเห็นถึงช่องทางการทํางานต่อในเรื่ องนี ้
คุณกรวิณท์ วรสุข ยอมรับว่า ขณะนี ้โดยส่วนตัวรู้ สกึ หมดหมดแรงจากการทํางาน เพราะพบผู้รับบริ การที่
มีซํา้ ซ้ อนของปั ญหามาก เช่น ถูกละเมิด รุ มโทรม สามีปฏิ เสธ เป็ นท้ องที่ 4 กํ าลังจะฆ่าตัวตาย ต้ องใช้ ความ
พยายามเพื่อประคับประคองจิตใจ วันนันเจ้
้ าหน้ าที่ทกุ คนเหนื่อยมาก กว่าจะพาไปโรงพยาบาลศรี ธัญญาได้ วิ่งวน
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ไปวนมาจนเที่ยงคืนจึง ได้ กลับบ้ าน ปั จจุบนั คลอดที่โรงพยาบาลวชิระ ได้ มีการทําหมัน และไม่ประสงค์เลี ้ยงเด็ก
หลังจากนัน้ ได้ ลงเยี่ยมบ้ าน พบว่ายากจนจริ งและไม่ได้ ติดต่ออีกเลย ปั จจุบนั มีการติดตามความเป็ นอยู่หลังจาก
กลับคืนสูค่ รอบครัว พบว่าสวยขึ ้น มีแฟนใหม่ มีความสุข มีวิถีชีวิตที่ดีขึ ้น การมีชีวิตคู่ใหม่ที่เข้ าใจกันพลิกชีวิตเขา
ได้ ปั จจุบันเจ้ าหน้ าที่ในบ้ านพักทํ างานหนัก นอกจากนีย้ ังเก็บสะสมความเครี ยดไว้ มากมาย ทํ าให้ เหนื่ อยล้ า
ดังนันเจ้
้ าหน้ าที่ต้องมีจิตวิญญาณในการทํางานเป็ นอย่างมาก
• กลุ่มปรึกษาทางเลือก
คุณกานต์รวี ดาวเรื อง สรุ ปรายงานการประชุมว่า หลังมีการประชุมครั ง้ แรกไป ได้ หารื อกันว่า จะมีการ
พัฒนาหลักสูตรอบรมการปรึกษาทางเลือกระยะสัน้ 3 วัน เพื่ออํานวยความสะดวกให้ กลุม่ ราชการได้ เข้ าร่ วม โดยมี
รวบรวมผู้ที่ผ่านการอบรมทัง้ 5 รุ่ น จํ านวน 30 คน เข้ าร่ วมหารื อแลกเปลี่ย นร่ วมกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคื อ
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติการในพืน้ ที่ รวมถึงภาคประชาสังคม จํานวนผู้เข้ าร่ วมไม่เกิน 20 คน เพื่อเปิ ดมุมมอง และลง
ละเอี ยดอ่อนได้ ชัด เจน มี แนวทางการปรึ ก ษา มีก รอบการอบรม คื อ การรู้ จักตัวเอง เข้ าใจผู้อ่ื น เข้ าใจสัง คม
รายละเอียดการอบรม โดยจะมีการทดลองใช้ หลักสูตรในพื น้ ที่ที่สนใจก่อน และขณะนี ม้ ีพืน้ ที่ ที่สนใจทดลอง
หลักสูตร เช่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ โรงพยาบาลเชียงยืน ฯลฯ
คุณณัฐยา บุญภักดี กล่าวเสริ มว่า ตัวหลักสูตร มาจากการอบรมเชิงลึก 7 วัน มีหัวข้ อการเรี ยนรู้ ที่สร้ าง
การเปลี ่ย นแปลงมากที ่สุ ด การให้ ข้ อมู ล ไม่ ตัด สิ น ไม่ ตี ต รากั บ ทางเลื อ กของผู้ รั บ บริ ก าร หั ว ข้ อหลัก คื อ
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ ความรุ นแรงเชิงโครงสร้ าง การฟื น้ ฟูอาํ นาจภายใน ทังผู
้ ้ รับบริ การ ผู้ให้ บริ การ และการฟั ง
อย่างลึกซึ ้ง กรอบเนือ้ หาจะทําให้ เข้ าใจเงื่อนไขชีวิตคน ว่ามีปัจจัยทางสังคมทําให้ สถานการณ์ ชีวิตเป็ นแบบนัน้
เมื่อมีการฟั งอย่างลึกซึ ้งจะทําให้ เกิดการไม่ตดั สิน ไม่ตตี รา ที่เป็ นห่วงคือ จะทําให้ เกิดผลได้ ตามที่วางเป้าไว้ หรื อไม่
จึงต้ องมีการทดลอง และติดตามผล ถ้ าให้ ผลใกล้ เคียงกันหรื อว่าต้ องมีการติดตาม มีการหนุนเสริ มกันต่อ อาจจะมี
กระบวนการหนุนเสริ มต่อเนื่อง ผู้สนใจรุ่ นทดลองให้ ติดต่อมาก่อน เป็ นหลักสูตร 3 วัน 3 คืน ไม่เสียค่าใช้ จ่าย ใน
ส่วนของ 5 รุ่ นที่ผ่านการอบรมแล้ ว จะมีการจัด TOT สามารถนําไปทํากระบวนการต่อได้
• ด้ านป้องกันการท้ องไม่ พร้ อม
คุณกานต์รวี ดาวเรื อง กล่าวว่า เนื่องจากกรมอนามัย คุณภารดีเป็ นหัวหน้ าที ม แต่เนื่ องจากขณะนี ม้ ี
ภารกิจจํานวนมาก จึงยังไม่ได้ มีการเดินหน้ าทํางานในเรื่ องนี ้ แต่ก็มีการติดต่อสื่อสารกันเป็ นระยะๆ เพื่อวางแผน
ว่าจะเดินหน้ ากันอย่างไรต่อไป
• ประเด็นเพิ่มเติม
คุณจิ ตติมา ภาณุเตชะ กล่าวว่า มูลนิ ธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิ งได้ มีโอกาสเข้ าร่ วมในการ
พัฒนาเนื อ้ หาหนัง“รั กจัดหนัก” เป็ นหนังที่สื่อสารเรื่ องท้ องไม่พร้ อมในวัยรุ่ น เป็ นเครื่ องมือทํ างานเรื่ องเพศใน
เยาวชน หรื อพ่อแม่ได้ หนังมี 3 ตอน คือ 1) เรื่ องไปเสม็ด เล่าจากมุมมองของเด็กที่ล้ นุ ว่าประจําเดือนจะมาหรื อไม่
ทําให้ เห็นถึงภาวะความกดดัน 2) เรื่ องเป็ นแม่เป็ นเมีย สะท้ อนชี วิตที่หักเห 3) เรื่ องทอมแฮงค์ ต้ องการยอมรั บ
ความเป็ นเพื่อนจากกลุม่ ผู้ชาย กินเหล้ าและท้ อง ประชาสัมพันธ์ ให้ ไปชม เดือนพฤศจิกายนจะมีการเดินสาย 15
แห่งทัว่ ประเทศ มีเสวนาหลังหนังฉาย มีสว่ นร่ วมได้ เต็มที่ นํามาสานต่อการทํางานในพื ้นที่ ได้
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นัดหมายประชุมครั ง้ ต่ อไป
นัดหมายการประชุมครัง้ ต่อไป ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้ องประชุมราชาวดี ชัน้ 4 โรงแรมทีเค
พาเลซ ถนนแจ้ งวัฒนะ
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รายนามสมาชิกเครื อข่ ายฯ ผู้เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 70 คน
หน่วยงานภาครัฐ
1. คุณมยุรี
2. คุณนุชนารถ
3. คุณกชกร
4. คุณบุญพลอย
5. คุณอชิมา
6. คุณสุรัตนา
7. คุณอัญชลี
8. คุณเฉลิมศรี
9. คุณอัญชลี
10. คุณวรภัทร
11. คุณพรทิพย์
12. คุณกฤษณา
13. คุณมณีทิพย์
14. คุณสุพาพิชณ์
15. คุณเอกกมล
16. คุณรดาธร
17. คุณจันทร์ ฉาย
18. คุณศิริวฒ
ั นา
19. คุณดาวใจ
20. คุณธนิตา
21. คุณวรวุฒิ
22. คุณอินฐิ รา
23. คุณเฉลิมลักขณ์
24. คุณอพชา
25. คุณอภิรดี
26. พ.ต.ต.สยาม

เหมือนเดช
เทพอุดมพร
ตันพิบลู ย์
ตุลาพันธ์
เกิดกล้ า
เตาะไธสง
คติอนรักษ์
เปิ งทะมิง
ลิ่มไชยฤกษ์
แสงแก้ ว
คนึงบุตร
ปั นมิต ร
วีระรัตนมณี
บุญสุข
สําลีรัตน์
เงินแพทย์
พันธชุม
ตังสมสุ
้ ข
เทียนสี
สมบูรณ์
รันบริ รักษ์
สายสิญจน์
วิจิตรานนท์
บุญมงคล
สุสทุ ธิ
บุญสม

27. คุณนิตยา

ปั ญญากัณฑ์

โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สํานักบริ หารการสาธารณสุข
สํานักบริ หารการสาธารณสุข
สํานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
บ้ านพักเด็กและครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
บ้ านพักเด็กและครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลพระนครศรี อยุธยา
โรงพยาบาลบางจาก
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
โรงพยาบาลบางบ่อ
กรมสุขภาพจิต
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
สํานักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักกิจการสตรี แลสถาบันครอบครัว
กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการค้ า
มนุษย์
สํานักนโยบายและแผน สํานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยงานภาคเอกชน
28. คุณณัฐยา

บุญภักดี

มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
7

29. คุณณัฐธยา
30. คุณกานต์รวี
31. คุณสุมาลี
32. คุณปั ทมาพร
33. คุณทัศนัย
34. คุณอังศิญานาถ
35. คุณกรวิณท์
36. คุณสายวรุ ณ
37. คุณปิ ยะรัตน์
38. ซิสเตอร์ สายสุดา
39. ซิสเตอร์ สทุ ธิสา
40. คุณจันทนา
41. คุณรุ่ งนิภา
42. คุณมาลี
43. คุณอมรรัตน์
44. คุณเจียมจิต
45. คุณพยุง
46. คุณเสงี่ยม
47. คุณพรทิพย์
48. คุณชนรัตน์
49. คุณมณฑกานต์

เดชดี
ดาวเรื อง
โตกทอง
พูนมีทรัพย์
ขันตยาภรณ์
ศรี จนั ทร์
วรสุข
ฉัตราภรณ์
เทียงปา
ชาวปากนํ ้า
อุทาลุน
นิรันพรพุทธา
เวียร์ รา
ขันศิริ
อังสุนทรสฤษดิ์
นิยมกฤติยะกุล
เสาธงน้ อย
ติดพุดซา
บุญสุข
อ้ อยหวาน
อักขรนันทพงศ์

มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
องค์การแพธ
องค์การแพธ
สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ฯ บ้ านพักฉุกเฉิน
สหทัยมูลนิธิ
สหทัยมูลนิธิ
บ้ านสุขฤทัย
บ้ านสุขฤทัย
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
บริ ษัท พัฒนาประชากร จํากัด
บริ ษัท พัฒนาประชากร จํากัด
ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กชุมชนไทยเกรี ยง
ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กชุมชนไทยเกรี ยง
องค์การเฟรนด์อินเตอร์ เนชันแนล
บ้ านพระคุณ
บ้ านพระคุณ

หน่วยงานภาควิชาการ
50. รศ.ดร.กฤตยา

อาชวนิจกุล

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงานที่เข้ าร่ วมใหม่
51. คุณสุนิสา
52. คุณนุจรี ย์
53. คุณเกษราภรณ์
54. คุณจําเนียร
55. คุณประสบสุข
56. คุณดรุ ณี
57. คุณกรรณิกา

พงษ์ นชุ
ทรัพย์สอน
คําแปง
อิม่ ใจ
พุทธรักษา
ไตรยางค์
กิตติเวช

สถานีอนามัยบางปูใหม่
สถานีอนามัยวัดบางปิ ง้
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสมุทรปราการ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลเมืองใหม่บางพลี
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลบางกระสอบ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลบุญศิริ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลสําโรงเหนือ
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58. คุณภัทรพร
59. คุณวัลยา
60. คุณเกษร
61. คุณชลิตตา
62. คุณสิริรัตน์
63. คุณปั จชนา
64. คุณกันยา
65. คุณอรสา
66. คุณรุ่ งนภา
67. คุณพรเพ็ญ
68. Ms.Maggie
69. Ms.Meredith
70. Dr.Angel

ตุ้มทอง
มะหะหมัด
แสนกันยา
สุทธิ
พวงมาลา
โพธิ์พยับ
กันจันวงศ์
มัง่ ทองคํา
ประสีระเว
ฝากกาย
Hobstetter
Walsh
Foster

โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลบ้ านคลองบางปิ ง้
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลท้ ายบ้ าน
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลเทพารักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลบางโปรง
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลสําโรง
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลบางนํ ้าผึ ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลร่ มไทร
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลบางเสาธง
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนโรงพยาบาลสมุทรปราการ
สถานีอนามัยพุทธรักษา
แม่ตาวคลีนิค จ.ตาก
แม่ตาวคลีนิค จ.ตาก
แม่ตาวคลีนิค จ.ตาก
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