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“การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม”

แลกเปลี่ยนความกาวหนาในการทํางานเพื่อชวยเหลือผูหญิงที่ทองไมพรอม
และการหารือเพื่อหาแนวทางในการทํางานรวมกันในกรณี
“ประกาศกวาดลางคลินิกทําแทงเถื่อนทั่วประเทศ”

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2550
หองประชุมผูบริหาร ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิระพยาบาล กรุงเทพมหานคร
โดยมูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) รวมกับองคการแพธ (PATH)
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เปดการประชุม
คุ ณ ทั ศ นั ย กล า วต อ นรั บ ผู เ ข า ร ว มประชุ ม และสรุ ป การประชุ ม หารื อ การขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ
สนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม ครั้งที่ 1 ชี้แจงการประชุมครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูสถานการณที่เกี่ยวของกับปญหาทองไมพรอมในสถานการณทาง
สังคมที่เปลี่ยนไป การทําความเขาใจงานใหความชวยเหลือผูหญิงที่ทองไมพรอม และศูนยพึ่งได
ของโรงพยาบาลวชิระพยาบาล และหารือเพื่อหาแนวทางในการทํางานรวมกันตอกรณีการประกาศ
กวาดลางคลินิกทําแทงเถื่อนทั่วประเทศ

บรรยายพิเศษเรื่อง “การดูแลผูหญิงที่ทองไมพรอมของโรงพยาบาลวชิระพยาบาล”
โดยแพทยหญิงอังคณา พงศติผาโรจน
หัวหนาภาควิชาสูตศิ าสตรและนารีเวช วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิระพยาบาล
ในอดีตโรงพยาบาลวชิระไมมีบริการยุติการตั้งครรภ เนื่องจากเปนเรื่องผิดกฏหมาย ดังนั้น
การใหการชวยเหลือผูหญิงที่ทองไมพรอมของโรงพยาบาลสวนใหญ จึงเปนการดูแลรักษาผูหญิงที่
ไดรับบาดเจ็บจากการทําแทงเถื่อนเทานั้น การรักษามีทั้งที่รักษาหาย และไดรับผลกระทบตอเนื่อง
จากการรักษา เชน ติดเชื้อรุนแรง ตองสูญเสียมดลูก ตาบอดจากการรักษา หรือบางรายเสียชีวิตจาก
การเสียเลือดมาก ซึ่งสาเหตุที่ทําใหผูหญิงตองทําแทงสวนใหญเปนปญหาเรื่องเศรษฐกิจ-ฐานะ
นอกจากปญหาการตั้งครรภไมพรอมแลว ยังมีปญหาการถูกกระทํารุนแรงทางเพศ มีผูมารับบริการ
ที่โรงพยาบาลจํานวนมากโดยเฉพาะเด็ก ในอดีตการชวยเหลือเปนการชวยสวนตัวรายบุคคล
หมายถึงไมไดมีระบบการใหการชวยเหลือดูแลเรื่องความปลอดภัยที่ชัดเจน จากปญหาที่เกิดขึ้นทํา
ใหผูบริหารมองเห็นความจําเปนในการแกไขปญหา จึงไดมีการหาเครือขายในการใหชวยเหลือ
ผูหญิงเหลานั้น
ตอมาไดมีการกําหนดมาตรฐานการบริการของโรงพยาบาล หรือ Hospital Accredit (HA) จึง
ไดมีการจัดตั้งศูนยใหความชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทํา ที่เรียกวาศูนยพึ่งไดหรือ One Stop
Crisis center (OSCC) ขึ้นในโรงพยาบาล มีผูหญิงหลายรายที่มารับบริการและตองมีการยุติการ
ตั้งครรภ ทางโรงพยาบาลจึงไดตั้งคณะกรรมการยุติการตั้งครรภ โดยมีสมาชิกที่ประกอบดวยสห
สาขาวิชาชีพ เชน ผูบริหารวิทยาลัยภาควิชาสูติศาสตร-นารีเวช สูตินารีแพทยที่มีความชํานาญดาน
เวชศาสตร ม ารดาและทารก (สามารถวิ นิ จ ฉั ย ความผิ ด ปรกติ ข องทารกในครรภ ไ ด ) นั ก สั ง คม
สงเคราะห นั ก จิต วิ ท ยา พยาบาล ฯลฯ การที่ ตอ งมีก ารแต งตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณายุ ติก าร
ตั้งครรภ สืบเนื่องมาจากการทําแทงถือเปนการทําผิดกฎหมายในมาตรา 301 และ 305 แตกฏหมาย
การทําแทงเปดชองไวใหสามารถทําไดเฉพาะในกรณีที่ตองพิสูจนแลววาถูกขมขืน หรือการตั้งครรภ
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มีอัตรายตอสุขภาพมารดาเทานั้น ดังนั้นการชวยเหลือในรายที่ถูกขมขืนนั้นตองรอใหศาลตัดสินหรือ
คดีสิ้ นสุ ด และพิ สู จ น ไ ด ว า ผูห ญิง นั้ นถู กข มขื นจริ ง ทํา ใหไ ม ส ามารถช ว ยผู หญิ ง ได ทัน เวลา หรื อ
แมกระทั่งกรณีเด็กในครรภมีความผิดปรกติตามกฏหมายในมาตรา 305 นี้ไมสามารถทําแทงได
และเมื่อในป 2549 แพทยสภาออกขอบังคับวาดวยหลักเกณฑการยุติการตั้งครรภ ที่ครอบคลุมทั้ง
ดานสุขภาพกายและจิตของผูหญิง และกรณีที่เด็กในครรภมีความผิดปกติดวย โดยตองใหแพทย
ตั้งแต 2 ทานขึ้นไปสามารถลงความเห็นวาการตั้งครรภมีผลตอสุขภาพกาย หรือจิตของหญิงนั้น จึง
จะใหมีการยุติการตั้งครรภได ซึ่งถือวาเปนขอบังคับที่ทําใหแพทยทํางานไดสะดวกใจมากขึ้น แต
ประกาศนี้ไมไดประกาศใหทุกคนรูมากนัก สําหรับโรงพยาบาลวิชระพยาบาลในทางปฏิบัติแลวไมได
ยึดตามขอบังคับของแพทยสภาเปนหลัก แตยังคงใชมติของคณะกรรมการยุติการตั้งครรภของ
โรงพยาบาลเปนผูลงความเห็นในการยุติการตั้งครรภ เนื่องจากมีความเห็นวาขอบังคับแพทยสภาไม
สามารถหักลางกฎหมายมาตรา 305 ได
ปจจุบันปญหาการตั้งครรภไมพรอมมี 2 ลักษณะคือ การตั้งครรภโดยไมไดวางแผน เชน
การรวมเพศโดยไมไดคุมกําเนิด การคุมกําเนิดลมเหลว เรื่องความเขาใจผิดของการคุมกําเนิดใน
กรณีการใชยาคุมฉุกเฉินแบบผิดๆ และการตั้งครรภที่เกิดขึ้นโดยไมสมัครใจ เชน ถูกขมขืน จาก
สถิติของผูรับบริการในโรงพยาบาลวชิระ พบวาการตั้งครรภไมพึงประสงคสวนใหญไมไดเกิดจาก
การถูกขมขืน และพบในกลุมเด็กวัยรุน วัยเรียน นักศึกษา มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทางออกของการ
ตั้งครรภไมพึงประสงคมีดวยกันสองทางคือการยุติการตั้งครรภหรือทําแทง และการดําเนินการ
ตั้งครรภตอไป ผูที่มีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจของผูหญิงตอการยุติการตั้งครรภหรือเก็บครรภไว
คือผูใหการปรึกษา ที่ตองเปนผูมีความรูและประสบการณในการใหการปรึกษาที่ไมทําใหผูหญิงเกิด
ความกดดันทางจิตใจ ไมมีอคติตอการตัดสินใจของผูหญิง มีทางออกใหเลือก และสามารถวิเคราะห
สภาพจิตใจของผูหญิงว าอยูใ นสภาวะที่เ สี่ยงหรืออาจเป นอันตรายตอตั ว ผูหญิงเองด วยหรื อไม
เพื่อใหการชวยเหลือไดทันเวลา
แนวทางในการแกไขปญหา คือการใหการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องการวางแผนครอบครัว
กิจกรรมที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลทําอยูคือ การออกหนวยใหความรูเรื่องการสงเสริมสุขภาพและ
การวางแผนครอบครัวใหกับโรงเรียนที่อยูรอบๆ ใกลโรงพยาบาล และการพัฒนาผูใหการปรึกษา
ทํางานในคลินิกที่ใหการดูแลผูหญิงที่ประสบปญหา ถือวาเปนสวนที่สําคัญในการทํางานใหความ
ชวยเหลือ มีคูมือสําหรับผูใหการปรึกษาที่กระทรวงสาธารณสุขรวมกับราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย
แหงประเทศไทยจัดทําขึ้น ใชเปนแนวทางใหการปรึกษาการวางแผนครอบครัว การเตรียมความ
พรอมกอนการตั้งครรภ โดยเฉพาะในกรณีที่เปนผูติดเชื้อเอชไอวี เพื่อปองกันไมใหเกิดเปนการ
ตั้งครรภไมพึงประสงค รวมถึงการใหการปรึกษาเพื่อยุติการตั้งครรภเปน Reproductive Optional
Clinic โดยเนนงานหลักๆ 5 เรื่องดวยกันคือ
1. การใหการปรึกษาทางเลือก สําหรับผูหญิงในการตัดสินเลือกทางที่ดีที่สุดสําหรับตัวเอง
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2. การชวยประสานงานหาความชวยเหลือผูหญิงตั้งแตการดูแลสุขภาพมารดา หาที่พักพิงให
การแยกออกจากสิ่งแวดลอมเดิมที่เปนปญหา ชวยเลี้ยงดูลูก และประสานงานหาความ
ชวยเหลือจากแหลงตางๆ
3. การดูแลกรณีที่ตั้งครรภตอในคลินิกฝากครรภ ซึ่งทุกครั้งที่มาตรวจตองมีจิตแพทย หรือนัก
สังคมสงเคราะหคอยใหการชวยเหลือดูแลสภาพจิตใจตลอดระยะการตั้งครรภและหลังคลอด
4. ประสานงานกับหนวยงานที่ใหการชวยดูแลเด็กทารกหลังจากคลอดแลว เพื่อใหผูหญิง
สามารถกลับเขาไปอยูในสังคมเดิมได และแข็งแรงพอที่จะสามารถกลับมารับลูกไปดูแลเอง
5. กรณีที่ไมสามารถตั้งครรภตอได และตองยุติการตั้งครรภ ซึ่งไมมีกฏหมายรองรับ แตเปด
ชองไวใหทําไดในกรณีที่การตั้งครรภนั้นมีผลตอสุขภาพจิตของแม ซึ่งตองไดรับการวินิจฉัย
อยางชัดเจนจากแพทย
สําหรับ Reproductive Optional Clinic เปนแนวทางการทํางานที่กระทรวงสาธารณสุขเปนผู
กําหนดใหเปนสวนหนึ่งของงานสูติกรรม ซึ่งจริงๆ แลวก็คือ OSCC แตไมไดทํางานชวยเหลือ
ผูถูกกระทํารุนแรงอยางเดียว แตรวมถึงการทองไมพรอมกรณีอื่นๆ ดวย ในคลินิกจะมีแพทยที่มี
ประสบการณในการทํางานดานสูติ-นารี พยาบาล และเจาหนาที่สังคมสงเคราะหที่ผานการอบรม
การใหการปรึกษา เปนผูใหการปรึกษากับผูหญิงที่ทองไมพรอม
ประเด็นแลกเปลี่ยน
• หลักสูตรการใหการปรึกษาราชวิทยาลัยสูต-ิ นารีแพทย (ประธาน นพ.สุวชัย) ใหความสําคัญ
และสนใจที่จะทําเปนหลักสูตรสอนแพทยที่จะออกมาเปนสูตินารีแพทย
• กรณีเด็กวัยรุนที่ทองไมพรอม และกําลังเรียนอยูในโรงเรียน โรงพยาบาลวชิระพยาบาล
ใหบริการปรึกษาโดยตรงกับเด็กโดยไมจําเปนตองมีผูปกครอง ยกเวนกรณีที่ตองมีการทํา
หัตถการ (ยุติการตั้งครรภ) แตปญหาที่พบคือเด็กสวนใหญจะไมคุยกับพอแมหรือผูปกครอง
แตจะปรึกษาเพื่อน กวาจะเขามาปรึกษาแพทยก็มีอายุครรภมากเกินกวาจะชวยเหลือดวย
การยุติการตั้งครรภได
• ในปจจุบันพบวาการทําแทงในคลินิกเถื่อนที่ผูทําไมใชแพทยมีนอยลง เนื่องจากคนรุนใหม
ใชเทคโนโลยีใหมๆ ที่มีขั้นตอนที่ไมยุงยากและอัตรายนอยกวาเพื่อยุติการตั้งครรภ ทําให
เด็กวัยรุนสามารถจัดการตัวเองได สิ่งที่สามารถยืนยันและปรากฏเห็นชัดในสังคมคือขาว
การพบศพเด็ กถูกทิ้งมากขึ้น ซึ่งการแกไขปญหาเหล านี้นาจะเปนการจั ดบริการใหการ
ปรึกษาทางเลือกสําหรับผูหญิงที่ทองไมพรอม
• การทํ า งานยุ ติ ก ารตั้ ง ครรภ ใ นหน ว ยงานของรั ฐ โดยเฉพาะกั บ กลุ ม แพทย ที่ ทํ า งานใน
โรงพยาบาลนั้น ไมใ ชเ รื่ องงาย เพราะแพทยต อ งทํา งานท ามกลางความขัดแยง ในเรื่ อ ง
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•

•
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ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อดั่งเดิมที่มีอยูในสังคมไทย ดังนั้นการเริ่มตนการทํางานจึงตอง
หาอาสาสมัครที่มีความพรอมในการทํางานที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ บนพื้นฐานของการเคารพ
เหตุผล ความคิดเห็นสวนตัวของทุกคนเพื่อไมใหเกิดแรงตานในการทํางาน
มีการประชาสัมพันธขอบังคับแพทยสภาเรื่องการยุติการตั้งครรภ ในวารสารสูติ-นารีแพทย
สัมพั นธฉบับ เดือนมิ ถุนายน 2550 นั้นเพื่อใหสูติแ พทยไดรั บ ทราบกั นทั่ว ไป และทํา ให
แพทยสามารถทํางานไดสะดวกใจมากขึ้น แตอาจเปนชองทางที่ทําใหมีการทําแทงงายขึ้น
เนื่องจากเหตุผลที่ผูหญิงอางวา “ไมพรอม” เทานั้นแพทยตองยุติการตั้งครรภให ซึ่งไมได
ชวยแกปญหาการทองไมพรอมในระยะยาวเพราะพฤติกรรมทางเพศไมเปลี่ยน ดังนั้นจึงยึด
หลักขอบังคับขอแพทยสภาเพียงอยางเดียวไมได แตตองมีระบบ และเกณฑการพิจราณา
ยุติการตั้งครรภที่เหมาะสมดวย เพื่อปองกันการทําแทงซ้ําๆ
ขอบังคับแพทยสภาที่ออกมาสามารถปกปองการทํางานของแพทยได แตในขณะเดียวกันก็
สรางความกดดันใหแพทยผูปฏิบัติงานดวย เพราะรูสึกวาเหตุผลไปสูการยุติการตั้งครรภนั้น
งายเกินไป และไมเห็นดวยกับการยุติการตั้งครรภเพียงเพราะเหตุผลงายๆ วาไมพรอม ซึ่ง
เกิดจากการไมรูจักดูแลปองกันตัวเอง
ในการอบรมเรื่อง Save Abortion ที่กรมอนามัยจัดและไดมีการพูดถึงขอบังคับแพทยสภาวา
ดวยเรื่องการยุติการตั้งครรภนั้น แพทยที่เขารวมอบรมหลายทานมีความเห็นวาเหตุผลที่
แพทยผูอบรมยกขึ้นมาสวนใหญเปนเหตุผลทางสังคมมากกวาปญหาสุขภาพจิต ซึ่งเปน
เหตุผลที่สนับสนุนใหเกิดการยุติการตั้งครรภมากขึ้น
ปญหาทางสุขภาพจิตถือเปนกระบวนการที่จะนําผูหญิงไปสูภาวะเสี่ยงตอการทํารายตัวเอง
ดังนั้นการพิจารณาสุขภาพจิตของผูหญิงที่ทองไมพรอม จึงควรมีคูมือหรือแนวทางที่ชัดเจน
สําหรับแพทยในการปฏิบัติงาน
ปจจุบัน รัฐบาลไมมีการสนับสนุนเรื่องการคุมกําเนิดวิธีใดๆ เลย โรงพยาบาลตองบริหาร
จัดการเอง เชน การทําหมันผูรับบริการตองเสียคาใชจายคอนขางสูง (2,500 บาท) สวน
ใหญเปนผูมีรายไดนอยไมสามารถจายได นอกจากนี้ ยังพบอุปสรรคเรื่องความเชื่อของ
ผูหญิงตอการทําหมันที่วาจะทําใหผูหญิงมีความตองการทางเพศสูง
การมีศูนยต างๆที่มีบทบาทหนาที่รับดูแลผูหญิงที่ตั้งทองไมพรอมและใหบริ การยุติการ
ตั้งครรภ ที่ดําเนินการโดยองคกรเอกชนหรือมูลนิธิ ก็เปนทางออกที่ดีใหโรงพยาบาลของรัฐ
ที่ยังไมมีความพรอมในการใหบริการชวยเหลือเหลานี้ แตไมควรมีการประชาสัมพันธอยาง
กวางขวาง เพราะอาจเปนการสงเสริมใหเกิดการมีเพศสัมพันธแบบไมปองกัน โดยเฉพาะใน
กลุมวัยรุน
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• WHAF และ PATH รวมมือกันทํางานที่เปนทางเลือกสําหรับผูหญิงที่ทองไมพรอม จาก
ขอมูลพบวาผูหญิงที่มีประสบการณทองไมพรอมสวนใหญตองการบริการที่เปนมิตร ทั้งใน
เรื่องบริการปรึกษา บานพักฉุกเฉิน การดูแลเด็ก หรือการชวยเหลืออื่นๆ ที่ทําใหผูหญิง
สามารถตั ด สิ น ใจแก ไ ขป ญ หาได ด ว ยตั ว เอง เป น บริ ก ารปรึ ก ษาทางเลื อ ก หรื อ option
counseling ที่ใหการปรึกษาดวยความเขาใจ ไมตัดสิน มีขอมูลรอบดาน และเพียงพอ มี
เครือขายเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม รวมทั้งการยุติการตั้งครรภที่
ปลอดภัยดวย โดยเนนใหมีการทํางานในเชิงปองกัน และแกไขปญหาในเรื่องความเชื่อ
ทั ศ นคติ ความเข า ใจผิ ด ๆ ของผู ห ญิ ง ทั่ ว ไปที่ มี ผ ลต อ การป อ งกั น สคส.สนใจที่ จ ะทํ า
หลักสูตรใหการปรึกษาทางเลือกสําหรับผูหญิงที่ทองไมพรอม ใหกับกลุมผูใหบริการปรึกษา
แกผูหญิงที่ประสบปญหาทองไมพรอม และการสรางเครือขายการทํางานเชิงปองกันรวมกัน
ของหนวยงานที่มีความพรอมและสนใจ
• สมาคมวางแผนครอบครั ว (สวท.) เห็นดว ยกับการทํางานด านให การปรึกษาทางเลือก
สําหรับผูหญิงที่ทองไมพรอม ซึ่งทาง สวท.เองก็ใหความสําคัญกับงานใหการปรึกษาโดยเริ่ม
จากกรณีที่ถูกกระทํากอน ขณะนี้มีแพทยหลายทานที่สนใจรวมงานนี้ เนื่องจากปญหาที่พบ
จากการทํางานในปจจุบันคือผูที่เขามารับบริการสวนใหญอายุนอยลง และมีประสบการณทาํ
แทงมาหลายครั้งแลวกอนที่จะมาที่ สวท.

แลกเปลี่ยนความกาวหนาในการทํางานของเครือขาย
• ศูนยพึ่งได กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
จากติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนโยบายใหจัดตั้งศูนยใหความชวยเหลือผูหญิงและ
เด็กที่ถูกกระทํารุนแรงทั่วทั้งประเทศ โดยใหสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (สรส.) รับ
นโยบายนี้มาปฏิบัติ ซึ่งครม.ใหมาแตนโยบาย ไมมีองคความรูหรือแนวทางปฏิบัติมาให จึง
ไมสามารถดําเนินโครงการไดทั่วประเทศ ในระยะแรกจึงไดเริ่มโครงการ ใน 20 จังหวัดนํา
รองกอน โดยใหมีการจัดตั้งศูนยพึ่งได หรือ OSCC ที่มีทีมทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพ ให
การดูแลในเรื่องการประเมินทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และเพศ เชนในรายที่ถูกกระทํา
รุนแรงทางเพศจะตองไดรับการปองกันการตั้งครรภภายใน 72 ชั่วโมง แตยังเปนการบริการ
แบบตั้งรับ สําหรับประสบการณการทํางานของ OSCC ในจังหวัดนํารองที่ผานมาพบวา
การปรึกษาที่ใหยังเปนแบบทั่วๆ ไป เนื่องจากบุคลากรยังขาดองคความรู หลักการ และ
แนวทางในการปฏิบั ติงานใหการปรึกษาที่เฉพาะสําหรับรายที่ถูกกระทํารุนแรง ปญหา
เกี่ยวกับบุคลากรแพทยที่ไมใหความรวมมือในเรื่องการยุติการตั้งครรภ ถึงแมผูรับบริการ
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บางรายควรไดรับการยุติการตั้งครรภ อีกทั้งมีปญหาการไมมีงบประมาณสนับสนุนจาก
สวนกลางเพื่อดําเนินการสวนนี้ ทําใหตองสงตอใหสถานบริการอื่นๆ เชน คลินิกเอกชนแต
ตองเสียคาใชจายสูง สําหรับรายที่มีเงินไมพอก็จะไปรับบริการในคลินิกทําแทงเถื่อนที่มี
ราคาถูกกวาแตไมปลอดภัย ดังนั้นการทํางานเปนเครือขายนาจะเปนทางเลือกที่ดีในการให
ความช ว ยเหลื อ สํ า หรั บ เรื่ อ งองค ค วามรู และแนวทางในการทํ า งานทาง สรส.กํ า ลั ง
ดําเนินการพัฒนาชุดความรูคูมือในการทํางานสําหรับการดูแลชวยเหลือผูหญิงและเด็ก ซึ่ง
ทํานํารองในโรงพยาบาลชุมชน 5 แหง มีการจัดอบรมบุคลากรสาธารณสุขที่ทํางานใหมี
ความรู และมีความมั่นใจที่จะนําไปใชไดจริง ซึ่งจากตรงนี้จะมีการนําผลไปขยายตอไปใน
พื้นที่อื่นๆ
• สมาคมสงเสริมสุขภาพสตรี
สมาคมฯมีโครงการบานเพื่อนใจวัยทีน จัดทําเปนหลักสูตรเรื่องเพศศึกษาชื่อเรื่อง
“โลกหมุนดวยมือฉัน” เปนการเรียนรูเรื่องเพศผานสื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร นํารองใน
โรงเรียนของกรุงเทพมหานคร 6 แหง ซึ่งมีผลตอบรับดี เด็กๆ ไดรับความรูเรื่องเพศในสวน
ที่เขาสนใจเพราะในโปรแกรมจะมีคําตอบที่เด็กๆ สามารถคนหาไดดวยตัวเอง และกําลังจะ
ขยายผลไปอีก 18 โรงเรียนในปนี้ แตก็มีปญหาในการทํางานอยูบางในเรื่องที่โรงเรียนตอง
อบรมครูเพื่อเปนแกนนํา ซึ่งตองการครูที่มีความสนใจและมีใจรักพอสมควร นอกจากนี้
สมาคมฯ ไดรับเงินสนับสนุนจาก World Child Food Foundation ทําโครงการใหการดูแล
ชวยเหลือผูหญิงที่ทองไมพรอมและตองการดําเนินการตั้งครรภตอ โดยมีวัตถุประสงคใน
การสรางความรับผิดชอบ ความตระหนัก ความรักตอลูกที่เกิดมาใหผูหญิงมากขึ้น รวมทั้ง
การใหการศึกษากับแมในระดับมัธยมตนถึงมัธยมปลาย และชวยดูแลลูกใหตั้งแตแรกเกิด
จนถึง 3 ขวบ เพื่อรอใหแมมีความพรอมทั้งดานวุฒิภาวะ และสังคมกอนที่จะรับลูกไปดูแล
เองซึ่งเทาที่ผานมาโครงการนี้ถือวาประสบผลสําเร็จที่สามารถทําใหแมที่สวนใหญมีอายุอยู
ในระหว า ง 14-18 ป ก ลั บ มาเลี้ ย งดู ลู ก ตั ว เอง และทางสมาคมฯ ยิ น ดี ที่ จ ะทํ า งานเป น
เครือขายรวมกับหนวยงานหรือองคกรอื่นๆ ในการใหความชวยเหลือผูหญิงที่ประสบปญหา
ทองไมพรอม
• มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง
การทํางานเปนเครือขายของเราจะมีการประชุมแลกเปลี่ยนแบบนี้กันเรื่อยๆ ซึ่ง
ประเด็นในการทํางานรวมกันอาจจะยังไมเกิดขึ้นในการประชุมครั้งแรกๆ เพราะยังไมมี
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ประเด็นที่เห็นรวมกัน แตตอไปเมื่อที่ประชุมเห็นวามีประเด็นที่นาจะตองทํางานรวมกันเรา
คงคอยมาคุยกันวาจะมีทิศทางในการทํางานในประเด็นเหลานั้นอยางไร
สําหรับความกาวหนาการทํางานเชิงนโยบายสาธารณะขณะนี้ที่ติดตามอยูคือเรื่อง
พระราชบัญญัติ (พรบ.) คุมครองอนามัยการเจริญพันธุ มีการขับเคลื่อนกันตั้งแตป 2545
โดยมีการทําเวทีในประเด็นที่เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัยเจริญพันธุของผูหญิงอยางตอเนื่อง
เชน มะเร็งปากมดลูก วัยทอง ยาคุมฉุกเฉิน ผูเขารวมการประชุมมีทั้งผูที่กําหนดนโยบาย
ผูป ฏิ บั ติ ง านทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน นั กวิ ช าการ สื่อ มวลชน และผูที่ ไดรั บ ผลกระทบ มา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนไดเปนขอสรุปเชิงนโยบาย พอถึงปลายป 2545 มีนักการเมืองที่
สนใจประเด็นเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ไดรวมกันเปนคณะอนุกรรมธิการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติอนามัยการเจริญพันธุ ซึ่งมีการทํางานอยางตอเนื่องจนกลายมาเปนราง
พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองอนามั ย เจริ ญ พั น ธุ ใ นป จ จุ บั น โดยได รั บ ความร ว มมื อ จากราช
วิทยาลัย แพทยสภา นักสังคมศาสตร ผูปฏิบัติงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน ชวยกัน
ยกรางเนื้อหาสาระสําคัญของรางกฏหมายอนามัยเจริญพันธุ โดยมี นพ.มงคล ณ สงขลา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรับเปนเจาภาพในการนํารางกฏหมายนี้ไปผลักดันเขาสู
การพิจารณาของครม.เพื่อใหกลายเปนกฏหมายใชบังคับตอไป แตในชวงนี้ นพ.มงคลมี
ภาระกิจเรื่องการทํา CL หรือ สิทธิบัตรยา ทําใหรางนี้ยังไมมีการเคลื่อนไหวแตอยางไร ซึ่ง
ตรงกับความคิดเห็นของคณะกรรมการรางกฎหมายอนามัยเจริญพันธุนี้วายังไมจําเปนตอง
ทําเรงดวน และควรมีการทําความเขาใจ รับฟงความคิดเห็น การสนับสนุนจากประชาชน
ทั่วไปกอนที่จะผลักดันใหกลายเปนกฏหมาย สําหรับรางกฏหมายฉบับนี้มีดวยกัน 6 หมวด
ซึ่งหมวดที่ 1 วาดวยเรื่องสิทธิการไดขอมูลขาวสารสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ
รวมถึงเรื่องการไดรับความรูเรื่องเพศศึกษาซึ่งเปนหัวใจของการทํางานเชิงปองกัน และมีอีก
หมวดที่วาดวยเรื่องครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตรสงเสริมใหเกิดบริการใหการปรึกษา หมวด
วาดวยการตั้งครรภ รวมถึงเรื่องการทําแทงดวย ซึ่งครอบคลุมชีวิตมนุษยทุกดาน หากรางนี้
ออกมาเปนกฏหมายจะชวยสนับสนุนใหขอบังคับของแพทยสภามีผลในการนําไปใชมากขึ้น
ความกาวหนาเรื่องการแกกฎหมายมาตรา 305 ที่มีความพยายามในการเสนอให
กฤษฎีกาพิจารณาหลายครั้งแตตองตกไป แตมาถึงกฏษฎีกาชุดนี้ไดเห็นความสําคัญและ
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการทําแทงผิดกฎหมาย อาจพิจารณายกรางแกกฎหมายมาตรา 305
หากสําเร็จก็จะชวยทําใหขอบังคับของแพทยสภามีผลในการนําไปใช แตทุกอยางยังเปนราง
อยูในระหวางการผลักดัน ซึ่งไมสามารถเปดเปนวงกวางใหสังคมทั่วไปรับรูไดเนื่องจากอาจ
เจอแรงตานจากสังคมที่มีความเขาใจวา การทํางานเหลานี้เปนการสนับสนุนใหเกิดการทํา
“แทงเสรี” ที่หมายถึงทําเมื่ออายุครรภเมื่อไรก็ได ใหใครทําก็ได แตกฏหมายหรือขอบังคับ
ตางเหลานี้เปนการสนับสนุนใหเกิดการทําแทงที่ปลอดภัยโดยมีเงื่อนไข ไมใชการทําแทง
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เสรีที่ไมมีความปลอดภัยเหมือนในปจจุบันที่กําลังเปนอยู ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตอง
ทํางานกับภาคประชาชนใหมีความเขาใจใหเรื่องนี้ใหมากขึ้น
สําหรับการทํางานเชิงปองกันของ สคส.ขณะนี้ทําเรื่องการสรางเสริมสุขภาพทาง
เพศ ไดรับเงินสนับสนุนจาก สสส. โดยสคส.เปนผูรางแผนที่ไดจากการใหความเห็นจาก
องคกรภาคีที่ทํางานเกี่ยวของกับเรื่องเพศ เปาหมายของแผนคือคนในประเทศไทยมีชีวิต
ทางเพศที่เปนสุขและปลอดภัย โดยปลอดจากปญหา 3 เรื่องคือ ความรุนแรงทางเพศ การ
ทองไมตั้งใจ และการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ มี 5 ยุทธศาสตรหลักในการทํางาน วา
ดวยเรื่องการสรางองคความรู ที่เปนการทํางานวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูบริหารจัดการงบประมาณในสวนนี้ เรื่องรณรงคการสื่อสารกับ
สังคม การเสนอขาวอยางไรใหสรางสรรค เปนการวางเปาหมายและยุทธศาสตรหลักๆ
รวมกันในการทํางาน เครือขายที่รวมกันทํางานการสื่อสารสวนใหญเปนคนที่ทํางานเรื่อง
เพศอยู แล ว และหนึ่ง ในยุ ท ธศาสตรห ลัก คื อเรื่ อ งการมีสว นร ว มในกระบวนการพั ฒ นา
นโยบายและระบบบริ การที่ เกี่ ย วข องกับ เรื่องสุขภาพทางเพศและสั งคมที่ จะทํ า ให คนมี
ความสุข ในส วนนี้ ยังต องการภาคีในการทํางาน หากหนวยงานหรือองค กรที่สนใจการ
ทํางาน สามารถเขารวมเป นภาคีเครือขายและของบประมาณสนับสนุนการทํางานจาก
โครงการได แตงานที่สนใจทําตองไมใชภารกิจประจําที่ทํา ควรเปนงานที่เสริมชองวางที่ยัง
ขาดอยู สําหรับรายละเอียดการเขารวมโครงการทาง สคส.จะสงใหทุกหนวยงาน และองคกร
ภาคีที่เขารวมประชุมในวันนี้ หรือสามารถติดตอโดยตรงกับคุณณัฐยาที่สํานักงานของ สคส.
• สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย (สวท.)
สวท.ทํางานในเรื่องการวางแผนครอบครัวใหกับกลุมวัยรุน แตผูรับบริการสวน
ใหญที่เขามาตองการตรวจการตั้งครรภมากกวาอยางอื่น และเปนกลุมที่มีอายุประมาณ
18 - 25 ป ทางสมาคมฯ มีแผนที่จะทํางานดานการใหการปรึกษาอยางจริงจัง ขณะนี้มี
แพทยหลายทานที่สนใจที่เขารวมทํางานดวย โดยจะเริ่มจากรายที่ทองไมพรอมกรณีถูก
ขมขืนกอน เพราะสมาคมฯ คิดวาการแกปญหาดวยการยุติการตั้งครรภเพียงอยางเดียวไม
สามารถแกไขปญหาทั้งหมดของการทองไมพรอมได เนื่องจากหลายคนที่เขามาเคยทําแทง
มาแลว 6-7 ครั้ง ซึ่งที่ผานมาทางสมาคมฯ พยายามทําใหการทําแทงเปนเรื่องลําบากมาก
และมีขอตกลงวา คือหากสมาคมฯ ทําแทงใหแลวหลังจากนั้นตองมีการคุมกําเนิด ดวยการ
ฉี ด ยาคุ ม แจกถุ ง ยาง ใส ห ว งอนามั ย ฝ ง ยาคุ ม แต ก็ ยั ง พบว า มี ป ญ หาตามมาหลั ง การ
คุมกําเนิด เชนฉีดยาแลวนําหนักขึ้น ใสหวงแลวมีตกขาวมาก ฝงยาแลวมีเลือดออก สามีไม
ชอบจะขอหยาหากไมเอาออก ซึ่งทางสมาคมฯ ก็ตองทําตามความตองการของผูรับบริการ
ทําใหการทํางานวางแผนครอบครัวไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร สําหรับรายที่อายุครรภ
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มากๆ จะสงตอใหหนวยงานที่ใหความชวยเหลือ แตก็พบปญหาเรื่องขั้นตอนและเงื่อนไข
ยุงยากมากทําใหผูหญิงตองกลับมาขอความชวยเหลือที่สมาคมฯ
• กลุมบูรณาการแรงงานสตรี
สถานการณ ข องผู ใ ช แ รงงานในขณะนี้ คื อ เศรษฐกิ จ ไม ดี คนตกงานเยอะ
โดยเฉพาะผูหญิงเมื่ออายุมากขึ้นก็มีกระบวนการบีบใหออกจากงาน หากเปนวัยรุนยังพอ
หางานได แตถึงอยางไรภาคการผลิตก็ยังขาดแคลนแรงงาน ทําใหมีแรงงานตางดาวเขามา
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมากซึ่งตองอยูอยางหลบๆ ซอนๆ มีคุณภาพชีวิตไมดี
โดยเฉพาะแรงงานตางดาวหญิงกลุมนี้ไมมีความเขาใจเรื่องการวางแผนครอบครัว การ
เขาถึงก็ลําบาก สําหรับกลุมแรงงานไทยที่ทองไมพรอมสวนใหญจะไปทําแทง ปญหาคือไม
สามารถลาหยุ ด งานได เนื่ อ งจากกฏหมายแรงงานการทํ า แท ง ไม ใ ช ก ารลาป ว ยจะขอ
ใบรับรองแพทยไมได แรงงานตองลาหนึ่งวันเพื่อไปทําแทงแลวกลับมาทํางานในสภาวะที่
สุขภาพที่ยังไมแข็งแรง ดังนั้นคิวาควรมีสถานที่ใหแรงงานหญิงที่ทองไมพรอมสามารถไป
รับบบริการไดอยางเปดเผยไมตองหลบซอน
• องคการแพธ โครงการกาวยางอยางเขาใจ
โครงการก าวยางอย างเข าใจมีการดํา เนิน งานมาแลว เปนปที่ 4 ซึ่งจะสิ้นสุ ด
โครงการในเดือนกันยายนป 2551 เปาหมายในการทํางานในปสุดทายนี้คือพยายามทําให
โรงเรียนสามารถดําเนินการเองไดหลักการสิ้นสุดโครงการโดยมียุทธศาสตรในการทํางาน
หลักๆ คือ
1. การทํ า งานเชิ ง นโยบาย เป น การทํ า ร ว มกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ า นั ก งาน
อาชีวศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมหาวิทยาลัยราชภัฎ มีความกาวหนาที่ชัดเจน คือ สํานักงานอาชีวศึกษาขั้น
พื้ น ฐานได บ รรจุ เ รื่ อ งเพศศึ ก ษาให เ ป น วิ ช าบั ง คั บ ที่ นั ก ศึ ก ษาต อ งเรี ย น และ
สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กําลังผลักดันใหเขาเปนวิชาหนึ่งในการศึกษาชวง
ชั้นที่ 3 (มัธยมที่1-3) และ 4 (มัธยมที่ 4-6)
2. การทํางานดานวิชาการ พัฒนาหลักสูตรสําหรับผูบริหาร หลักสูตรอบรมครูที่จะเปน
ผูสอนเรื่องเพศศึกษาใหเด็ก กระบวนเรียนการสอนทําใหเด็กมีสวนรวมโดยผาน
กิจกรรมในการเรียนรู คูมือการสอนสําหรับคุณครูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ
ปลาย และคูมือการสอนสําหรับคุณครูในระดับอาชีวศึกษามี 2 เลมสําหรับระดับ
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ และชั้ น สู ง (ปวช. และปวส.) รวมทั้ ง การสนับ สนุ น การ
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3.

4.
5.

6.

ทํางานของครูเพื่อชวยคุณครูเมื่อเกิดปญหาในการทํางานโดยประสานงานผาน
ผูดูแลโครงการในแตละพื้นที่ สําหรับการศึกษานอกโรงเรียน และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําลังเริ่มเปนภาคีในการทํางานรวมกัน
การสรางบรรยากาสทางสังคม เปนการทํางานกับสื่อสิ่งพิมพ ทีวี เนื่องจากเปนสื่อที่
มีอิทธิพลตอเยาวชน โดยทําอยางไรใหเยาวชนเทาทันสื่อตางๆ เหลานี้ รวมทั้งการ
ทํางานกับนักสื่อสารมวลชนดวย มีการจัดอบรมเรื่องเพศที่เรียกวา Sex Forum ให
นักสื่อสารมวลชนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องเพศ ใหเกิดความเขาใจ และมีทัศนะที่ดีใน
การนําเสนอขาวที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ
การสรางเครือขายเยาวชนทํางานเรื่องเพศ
โครงการคุยเปดใจรักปลอดภัย เปนการสงเสริมการสื่อสารในครอบครัว โดยสราง
บรรยากาศใหเอื้อตอเด็กที่จะสามารถสื่อสาร หรือหาขอมูลเรื่องเพศที่ถูกตองจาก
ผูใหญที่อยูใกลตัวเขาได
การทํา งานกั บ เยาวชนในการพัฒ นาเครื่อ งมือ สื่ อ สาร เช น ทํ าละคร สื่อ สิ่ งพิ ม พ
สื่อสาร การชุ มนุมในโรงเรียนมีเ ครื่องมือใหค รูไดใ ชใ ห เ ด็กสามารถสื่อสารผ าน
เครื่องมือเหลานี้ได

• คุณทัศนัย สรุปการประชุม
การทํางานกับผูหญิงเพื่อใหผูหญิงมีคุณภาพชีวิตในระยะยาว ที่ประชุมมีความเห็น
ตรงกั น ว า ควรเป น คณะทํ า งานหรื อ เครื อ ข า ยในการทํ า งานอยา งไม เ ป น ทางการ มี ก าร
แลกเปลี่ยนกันบอยๆ ระหวางเครือขาย โดยมีการทํางานในเรื่องการปองกัน ที่มีการสราง
ความรู และความตระหนักใหกับผูหญิง การใหการชวยเหลือ ที่มีทางเลือกใหกับผูหญิงที่
ประสบปญหา และการทํางานดานความคิดกับผูใหบริการ การเชื่อมโยงการทํางานที่รอบ
ดานนี้ เพื่อไมใหประเด็นของการทองไมพรอมตองตกเปนภาระของสูตินารีแพทยเพียงอยาง
เดียว โดยการทํางานใน 5 ประเด็นหลักคือ
1. การปองกัน เพศศึกษา การเรียนรูเนื้อตัวรางกาย การตระหนักในเนื้อตัวรางกาย
2. การคุมกําเนิด ผลักดันใหเกิดการเขาถึงบริการคุมกําเนิดอยางกวางขวาง
3. Reproductive Option การเขาถึงบริการทางเลือกที่เปนมิตรสําหรับผูหญิง และเปน
การใหการชวยเหลือแบบเรงดวนในเวลาที่เหมาะสม
4. เครือขายทางเลือก สิ่งที่ผูหญิงเลือกแลวมีทางเลือกอะไรบาง แตละทางเลือกไป
รับบริการไดที่ไหน รวมทั้งการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัย
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5. การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และการสรางความเขาใจกับทัศนคติเชิงลบของ
สาธารณชน ตอการทํางานใหความชวยเหลือผูหญิงที่ทองไมพรอม
การทํางานใน 5 ประเด็นที่เกี่ยวของกันตองหาแนวรวมมาเปนเครือขายในการ
ทํางานเพิ่มขึ้น เพื่อใหเกิดการทํางานที่สามารถทําใหผูหญิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะนี้เรา
มี ห ลายหน ว ยงานที่ ส ามารถเป น ภาคี ใ นการทํ า งานเชิ ง ป อ งกั น ร ว มกั น แต ต อ งมี ก าร
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายใหเกิดการเขาถึงดวย อาจตองใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเขามี
สวนรวมมากขึ้นเชน กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต เพื่อทําให
เกิดบริการและการเขาถึงที่มากขึ้น
สิ่งที่เครือขายเห็นรวมกันในการพัฒนาตอไป
1. สคส. และ องคการแพธ รวบรวมความกาวหนาของกิจกรรมอนามัยเจริญพันธุ
เพศศึกษา และพระราชบัญญัติอนามัยเจริญพันธุ จัดสงใหองคกรสมาชิกเครือขาย
2. สคส.จะสงแผนงานโครงการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ ใหสมาชิกที่สนใจเสนอโครงการ
เขามาเพื่อของบประมาณในการทํางานการมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายและระบบ
บริการทางสุขภาพและสังคม
3. ประสานงานฝายที่เกี่ยวของในการพิจารณาการทําคูมือการตีความเรื่อง “จิตสังคม”
เพื่อเปนแนวทางที่ชัดเจนสําหรับแพทยในการปฎิบัติงาน
4. ให อ งค ก รที่ มี ก ารผลิ ค สื่ อ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ประเด็ น ที่ ห ารื อ กั น นํ า สื่ อ ของตนเองมา
แลกเปลี่ยนกับสมาชิกในการประชุมครั้งตอไป

ผลการหารือการทํางานรวมกันตอประเด็น
“การปราบปรามคลินิกทําแทงเถื่อนทั่วประเทศ”
หลังจากที่ไดมีการรวมแลกเปลี่ยนความกาวหนาในการทํางานในประเด็นการตั้งทองไม
พรอมแลวนั้น ผูเขารวมประชุมไดรวมกันหารือในการกําหนดทาทีและแนวทางการทํางานรวมกันตอ
ประเด็นขาวในหนาหนังสือพิมพที่ลงตอเนื่องกันในเดือนพฤษภาคมที่ผานมา เปนขาวที่เกี่ยวของกับ
การทํ า แท ง เริ่ ม ตั้ ง แต ข า วการพบซากทารก 30 ศพในคลองบ า นม า ถนนกรุ ง เทพกรี ฑ า ข า ว
โรงพยาบาลเอกชนย า นคลองตัน จ า ยคา หัว คิ ว ทํ า แทง ให ค ลินิ กที่ห าลู กคา ให ขา วการตรวจค น
โรงพยาบาลคลองตันเนื่องจากตํารวจสงสัยวามีสวนพัวพันการทําแทงเถื่อน เรื่อยมาจนถึงขาวที่ทํา
ใหมีผลในมุมกวางตอการทํางานใหความชวยเหลือผูหญิงที่ทองไมพรอมคือขาว “การกวาดลาง
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คลินิกทําแทงเถื่อนทั่วประเทศ” ของตํารวจ ในฐานะที่เราเปนองคกรเครือขายทํางานเกี่ยวของใน
เรื่องนี้ จึงควรมีการกําหนดทาทีและการทํางานรวมกันตอประเด็นนี้
ผลกระทบตอการทํางาน
ที่ประชุมรวมกันเสนอผลกระทบที่จะตามมาหากมีการกวาดลางคลินิกทําแทงเถื่อนจริง ใน
กลุมแรงงานหญิงที่ทองและไมพรอมที่จะมีลูกซึ่งมีจํานวนมากจะไมมีทางออก ทําใหผูหญิงไมกลาไป
รับบริการที่คลินิกเพราะกลัวตํารวจบุกจับขณะกําลังทําแทง การที่คลินิกทําแทงตองใหบริการแบบ
ใตดิน จะทําใหเขาถึงบริการยากขึ้น สงผลใหเกิดคลินิกทําแทงเถื่อนที่ไมใชแพทยเปนผูใหบริการ
และยาไซโตเทคจะมีราคาสูงขึ้นทําใหผูหญิงที่มีรายไดนอยไมสามารถเขาถึงยาได
แนวทางในการทํางานรวมกัน
ในที่ประชุมมีขอเสนอแนวทางกําหนดทาทีรวมกันใน 3 ดาน คือ 1) การทําจดหมายเปด
ผนึก 2) ทําเวทีสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนทางสังคม และ 3) จัดประชุมเวทีวิชาการใหความรู สราง
ความเขาใจกับหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อหาทางออกรวมกัน
ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนที่ประชุมเห็นวาการทําจดหมายเปดผนึก และเวทีสาธารณะ เปนการเปด
กวางประเด็นนี้ตอสังคม ที่ยังมีแรงตานจากกลุมคนจํานวนมากที่ไมเห็นดวยกับเรื่องทําแทง จะทํา
ใหการทํางานมีความยากขึ้น ควรเปนการทําใหเงียบมากที่สุด กระจายขาวอยางไมเปนทางการใน
มุมกวาง เพื่อหาแนวรวมหรือเครือขายใหมากขึ้น แลวจึงเปดกับสาธารณชน ซึ่งจะทําใหการทํางาน
ขั บ เคลื่ อ นเชิ ง นโยบายง า ยขึ้ น ดั ง นั้ น ควรเริ่ ม จากการทํ า เวที วิ ช าการเล็ ก ๆ พู ด คุ ย กั บ ตํ า รวจ
ผูรับผิดชอบโดยตรง เพื่อนําขอมูล ปญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น สรางใหเกิดความเขาใจ และใน
ขณะเดียวกันเปนการใหความรูในประเด็นกฏหมาย และขอบังคับแพทยสภาเกี่ยวของกับการทํา
แทง หาแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน ซึ่งตองมีการเตรียมขอมูลสําหรับการนําไปสูเวทีวิชาการ
ครั้งนี้ และควรเปนขอมูลที่เปนผลกระทบตอการทํางานขององคกรตางๆ หนวยงานดานสาธารณสุข
แพทยผูใหบริการผูหญิงที่ไดรับผลกระทบโดยตรง นําเสนอเปนกรณีศึกษา ในการเตรียมขอมูล
เหลานี้ ตองมีคณะทํางานเตรียมขอมูล ออกแบบกิจกรรมและรูปแบบการนําเสนอ ในเวทีวิชาการที่
จัดขึ้น โดยที่ประชุมเสนอชื่อคณะทํางานคือ
1.
2.
3.
4.

รศ.ดร.กฤตยา อาชวานิชกุล
คุณสิริพร เขียนประเสริฐ โรงพยาบาลวชิระพยาบาล
คูณวรัญญา พิทักษเทพสมบัติ สมาคมวางแผนครอบครัว (สวท.)
คุณอชิมา เกิดกลา OSCC กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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5. คุณณัฐยา บุญภักดี มูลนิธสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง
6. คุณทัศนัย ขันตยาภรณ องคการแพธ
7. พต.ท.หญิงชุติมา พันธุ โรงพยาบาลตํารวจ
สําหรับสถานที่ประชุม ที่ประชุมเสนอใหมีการประชุมคณะทํางานทีส่ ํานักงานองคการแพธ (PATH)
และควรเปนชวงหลังเวลาราชการจะสะดวกสําหรับคณะทํางานทุกทาน
การประชุมครั้งตอไป
1. เพื่อความตอเนื่องในการทํางานรวมกัน กําหนดใหมีการประชุมรวมกันอยางนอยเดือนละ
หนึ่งครั้ง และการประชุมครั้งตอไปคือวันศุกรที่ 13 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00-16.00 น
โดยกรมอนามัย หรือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปนเจาภาพจัดการประชุม (ยังไมได
กําหนดหองประชุมตองประสานกับคุณอชิมา หรือคุณอัจฉรา) โดยมีประเด็นในการคุยครั้ง
ตอไปคือ
• รูปแบบการจัดเวทีวิชาการในการสรางความเขาใจกับตํารวจ
• พรบ.อนามัยเจริญพันธุ
2. เพิ่มองคการสมาชิก ควรเชิญตัวแทนจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) สหทัย
มูลนิธิ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต เขารวมการประชุมดวย
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ภาคผนวก 1 รายชื่อผูเขารวมประชุม
ลําดับ
ชื่อและนามสกุล
1. พญ.อังคณา พงศผาติโรจน

2. รศ.ดร.กฤตยา อาชาวนิจกุล

3. คุณวรัญญา พิทักษเทพสมบัติ

4. คุณอชิมา เกิดกลา

5. คุณอัจฉรา วิไลสกุลยง

6. คุณอรุณี ศรีโต

7. คุณกรวิณท วรสุข

หนวยงาน
หัวหนาภาควิชาสูตศิ าสตร-นารีวิทยา
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิระพยาบาล
681 ถ.สามเสน แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา พุธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท 02-441-0201 ตอ 218 โทรสาร 02-441-9333
Email: prkac@mahidol.ac.th
สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย
8 ซ.วิภาวดี 44 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02-941-2320 โทรสาร 02-941-2338
Email: clinic@ppat.or.th
สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท 02-590-1635
Email: ashimamster@gmail.com
สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท 02-590-1635
Email: achimaw@health.moph.go.th
กลุมบูรณาการแรงงานสตรี
101/16 หมู 4 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท/โทรสาร 02-817-8187 Mobile: 081-928-6583
สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี
501/1 หมู 3 บาานฉุกเฉิน ถ.เดชะตุงคะ ทุงสีกัน ดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท 02-929-2422 ถึง 23 โทรสาร 02-566-2707

15

ลําดับ
ชื่อและนามสกุล
8. คุณศิรินทิพย นิ่มแสง

9. คุณณัฐยา บุญภัคดี

10. คุณธัญญา ใจดี

11. คุณอารดี ประสมทรัพย

12. พต.ท.หญิงชุติมา พันธุ

13. คุณนิยะดา ตัง้ เพียร

14. คุณณิชามน แสงเดือน

15. คุณรัตนา รอดวรรณ

หนวยงาน
สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี
501/1 หมู 3 บาานฉุกเฉิน ถ.เดชะตุงคะ ทุงสีกัน ดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท 02-929-2422 ถึง 23 โทรสาร 02-566-2707
มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่อสุขภาพผูหญิง
12/22 ถ.เทศบาลสงเคราะห ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02-591-1224 ถึง 5 ตอ 14 โทรสาร 02-591-1099
Email: nattaya@whaf.or.th
มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่อสุขภาพผูหญิง
12/22 ถ.เทศบาลสงเคราะห ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02-591-1224 ถึง 5 ตอ 11 โทรสาร 02-591-1099
Email: thanya@whaf.or.th
มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่อสุขภาพผูหญิง
มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่อสุขภาพผูหญิง
12/22 ถ.เทศบาลสงเคราะห ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02-591-1224 ถึง 5 ตอ 13 โทรสาร 02-591-1099
Email: aradee@whaf.or.th
โรงพยาบาลตํารวจ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-253-0121 โทรสาร 02-652-5317
Email: phanthu1@hotmail.com
ศูนยพึ่งได (OSCC) โรงพยาบาลวชิระพยาบาล
681 ถ.สามเสน แขวงวชิระ เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท 02-244-3277
Email: mok_jung@hotmail.com
ศูนยพึ่งได (OSCC) โรงพยาบาลวชิระพยาบาล
681 ถ.สามเสน แขวงวชิระ เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท 02-244-3277
Email: deday1@hotmail.com
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียส วาทยานนท
172 หมู 3 ต.ปากคลองบางปลากด
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ลําดับ

ชื่อและนามสกุล

16. คุณรุงอรุณ เหลืองพิพัฒน

17. คุณจงกลนี แกวเมือง

18. คุณอนัญญา เพ็งแสง

19. คุณสุนันท หอมชื่น

20. คุณศรีสกุล แจคํา

21. พญ.ธรณัส พราหมณี

หนวยงาน
อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท 02-425-9407 Mobile: 081-759-2698
Email: ratana-212@2ccne.or.th
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียส วาทยานนท
172 หมู 3 ต.ปากคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท 02-425-9407 Mobile: 087-926-2816
Email: nurse2803@hotmail.com
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียส วาทยานนท
172 หมู 3 ต.ปากคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท 02-425-9820 ตอ 1117 Mobile: 081-722-1092
Email: tigerpink1974@yahoo.com
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียส วาทยานนท
172 หมู 3 ต.ปากคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท 02-425-9820 ตอ 1115
โรงพยาบาลบางจาก
35/3 ซ.วัดชิงเรือ ต.บางจาก อ.ปรพประแดง
จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท 02-464-3003 Mobile: 081-611-0502
Email: tonnom30@hotmail.com
โรงพยาบาลบางจาก
35/3 ซ.วัดชิงเรือ ต.บางจาก อ.ปรพประแดง
จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท 02-464-3003
Email: srisakulnui.j@thaimail.com
โรงพยาบาลบางบอ
89 หมู 1 ต.บางเพรียง อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท 02-338-1850 Mobile: 086-882-7228
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ลําดับ

ชื่อและนามสกุล

22. คุณณัชชา คําเรือง

23. คุณสุขใจ ประชากรณ

24. คุณทัศนัย ขันตยาภรณ

25. คุณศิวนาถ เยี่ยงสวาง

26. คุณกันทิมา เพชรคง

27. คุณจิตรานนท สุชาติ

หนวยงาน
Email: dr.cake@yahoo.co.th
โรงพยาบาลบางบอ
89 หมู 1 ต.บางเพรียง อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท 02-338-1133 โทรสาร 02-338-1850
Email: natda_mom@htomail.com
โรงพยาบาลบางบอ
89 หมู 1 ต.บางเพรียง อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท 02-338-1450 Mobile 081-512-3775
องคการแพธ (PATH)
37/1 ซ.เพชรบุรี 15 ถ.เพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-653-7563-5 ตอ127 โทรสาร 02-653-7568
Email: tkantaya@path.org
องคการแพธ (PATH)
37/1 ซ.เพชรบุรี 15 ถ.เพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-653-7563-5 ตอ 103 Mobile: 089-124-2415
Email: syiangs@path.org
องคการแพธ (PATH)
37/1 ซ.เพชรบุรี 15 ถ.เพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-653-7563-5 ตอ 114
องคการแพธ (PATH)
37/1 ซ.เพชรบุรี 15 ถ.เพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-653-7563-5 ตอ 126
Email: jsuchart@path.org
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ภาคผนวก 2 แผนการประชุมหารือ
เรื่อง “การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูห ญิงที่ทองไมพรอม” ครั้งที่ 2
วันที่ 13 มิถนุ ายน 2550
ณ หองประชุมผูบริหาร ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน
วิทยาลัยแพทยกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล กรุงเทพฯ
ความเปนมา
จากการประชุม “การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม” ครั้งที่ 1
ซึ่งทางมูลนิธิสรางความเขาใจผูหญิง (สคส.) รวมกับองคการแพธ (PATH) ไดจัดประชุมรวมกับ
องคกรที่ทํางานใหความชวยเหลือผูหญิงที่ทองไมพรอมไปแลวนั้น ทางผูจัดเห็นวายังมีประเด็นที่
ตองมีการหารือตอเนื่องเพื่อใหเกิดความเข็มแข็งของเครือขายในการทํางานรวมกัน อีกทั้งในชวงที่
ผานมามีประเด็นทางสังคมสําคัญเกี่ยวของที่สงผลกระทบ กลาวคือการที่มีขาวทางหนาหนังสือพิมพ
เรื่องการพบศพเด็กทารกหลายศพในคูระบายน้ํา ทําใหมีนายตํารวจชั้นผูใหญทานหนึ่งออกมาให
สัมภาษณวาทางสํานักงานตํารวจแหงชาติจะมีการกวาดลางคลินิกทําแทงเถื่อนทั่วประเทศ
เครือขายการทํางานขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม ควรจะ
ทํางานรวมกันในการปรับเปลี่ยนทาที่ทางสังคมโดยรวมตอผูหญิง และหนุนเสริมบรรยากาศทาง
สังคมใหเปดกวางตอการมีทางเลือกที่หลากหลายในการแกไขปญหาผูหญิงทองไมพรอม จึงเปน
ภารกิจขององคกรเครือขายการทํางานสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงทองไมพรอม ที่จะตองระดม
ความคิดเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนรวมกัน
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูสถานการณที่เกี่ยวของกับปญหาทองไมพึงประสงค
ในสถานการณทางสังคมที่เปลี่ยนไป
2. เพื่อเรียนรูและทําความเขาใจการทํางานของศูนยพึ่งได หรือ OSCC ของ
โรงพยาบาล วชิรพยาบาล
3. เพื่อหารือและแนวทางในการทํางานรวมกันตอ กรณีการประกาศกวาดลางคลินิกทํา
แทงเถื่อนทั่วประเทศ
ผูเขารวมการประชุม
ประมาณ 25 คน ประกอบดวย ผูปฏิบัติงานภาครัฐและเอกชน นักวิจัย นักวิชาการ
และนักกิจกรรม
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ภาคผนวก 3 กําหนดการแผนการประชุมหารือ
เรื่อง “การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูห ญิงที่ทองไมพรอม” ครั้งที่ 2
วันที่ 13 มิถนุ ายน 2550
ณ หองประชุมผูบริหาร ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน
วิทยาลัยแพทยกรุงเทพมหานครและวชิร ะพยาบาล กรุงเทพฯ
ภาคเชา
09.00 - 09.15 ชี้แจงและแนะนําตัว
09.15 - 09.30 Recap จากการประชุมครั้งที่ 1
โดย คุณทัศนัย ขันตยาภรณ องคการแพธ (PATH)
09.30 - 10.30 บรรยายพิเศษ “การดูแลผูหญิงที่ทองไมพรอม
ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล”
โดย พญ.อังคณา พงศผาติโรจน หัวหนาภาควิชาสูติศาสตร-นารีวิทยา
วิทยาลัยแพทยกรุงเทพมหานครและวชิร ะพยาบาล
10.30 - 10.45 พักรับประทานอาหารวาง
10.45 - 12.00 แลกเปลี่ยนความกวาหนาในการทํางานของเครือขาย (คนละประมาณ 10 นาที)
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบาย
13.00 - 14.30 หารือประเด็นผลกระทบ “การปราบปรามคลินิกทําแทงเถื่อนทั่วประเทศ”
ดําเนินรายการโดย อ.กฤตยา อาชวนิชกุล
14.30 - 14.45 สรุปการประชุม
14.45 - 15.30 เยี่ยมชมการทํางานศูนยพึ่งไดของโรงพยาบาลวชิร ะพยาบาล

20

