รายงานสรุปผลการประชุมหารือครั้งที่ 6
การขับเคลือ่ นเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูห ญิงทองเมื่อไมพรอม

วันที่ 4 ธันวาคม 2550 เวลา 09.00-12.30 น.
หองประชุมสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
จัดโดย องคการแพธ (PATH) รวมกับ
มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.)

กําหนดการประชุมหารือ
เรื่อง “การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูห ญิงที่ทองไมพรอม” ครั้งที่ 6
วันที่ 4 ธันวาคม 2550 เวลา 09.00-12.30 น.
ณ หองประชุมสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
09.00 - 09.15 น.

เปดการประชุม แนะนําตัว

09.15 - 09.30 น.

สรุปและรับรองวาระของการประชุมครั้งที่ 5

09.30 - 10.00 น.

บรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการคลินิกวางแผนครอบครัว”
โดย ผูแทนจากสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย

10.00 - 10.15 น.

พักรับประทานอาหารวาง

10.15 - 12.00 น.

รายงานความกาวหนาและหารือ
- สรุปกิจกรรมเนื่องในวันยุติความรุนแรงตอผูหญิง
- ความก า วหน า ของการเตรี ย มจั ด ประชุ ม เพื่ อ สร า งความเข า ใจข อ บั ง คั บ
แพทยสภากับกลุมผูปฏิบัติงาน
- อื่นๆ

12.00 -12.30 น.

การจัดทําแผนเพื่อการขับเคลื่อนงานของเครือขายในอนาคต

12.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

การประชุมหารือครั้งที่ 6
การขับเคลื่อนเพื่อหาทางเลือกของผูหญิงทีท่ องไมพรอม
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เวลา 9.00 – 12.30 น.
ณ สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
สาระสําคัญของการประชุม แบงออกเปนวาระตางๆดังนี้
1. รับรองรายงานสรุปการประชุมฯ ครั้งที่ 5
2. บรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการคลินิกวางแผนครอบครัว”
3. รายงานความกาวหนาและหารือ
4. แผนเพื่อการขับเคลื่อนงานของเครือขายฯ ในอนาคต
5. นัดหมายการประชุมครั้งตอไป
โดยมีรายละเอียดในการประชุมดังตอไปนี้
1. รับรองรายงานสรุปการประชุมฯ ครั้งที่ 5

ที่ประชุมไดตรวจทานรายงานการประชุมครั้งที่ 5 และไดเสนอใหแกไขรายงานดังตอไปนี้
• คุณชุติ มา ขอแกไ ขขอความในหนา 5 ขอ 1.4 บรรทัดที่ 1 จาก “การปดความรับผิดชอบของ
หนวยงานรัฐบางแหง” เปน “การปฎิเสธการใหบริการ” และบรรทัดที่ 2 จาก “กลับปฎิเสธความ
รับผิดชอบ” เปน “กลับปฏิเสธการใหบริการ” และขอใหใชคําวา “นโยบายหลักประกันสุขภาพถวน
หนา” แทนที่คําวา ”นโยบายสามสิบบาท” ในรายงานการประชุม
• คุณบุญพลอย ขอแกไขขอความในยอหนาที่ 4 บรรทัดที่ 5 ใหเปลี่ยน “สํานักพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (คุณบุญพลอย)” เปน “กระทรวงสาธารณสุข”
ที่ประชุมไดตกลงแกไข และจะนําฉบับที่แกไขแลวลงในเวปไซต เพื่อใหสมาชิกและผูสนใจเขาไป
ดาวนโหลดรายงานการประชุมไดที่ http://choiceforum.wordpress.com
2. บรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดการคลินิกวางแผนครอบครัว”

(โดย คุณุสุนันท ดวงจันทร และ คุณวรัญญา พิทักษเทพสมบัติ)
สมาคมวางแผนครอบครั ว แห ง ประเทศไทย (สวท.) ก อ ตั้ ง ขึ้ นในป 2513 โดยเริ่ มต น จากการ
ใหบริการที่เกี่ยวของกับการวางแผนครอบครัว มีบริการปรึกษา บริการคุมกําเนิดตางๆ ตอมาขยายบริการ
เปนเรื่องเอดส กามโรค และอนามัยเจริญพันธ ครอบคลุม การตรวจรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การ
ตรวจโรคตางๆ กอนแตงงาน การตรวจมะเร็งปากมดลูกและสภาวะตางๆ ที่เกี่ยวของกับความผิดปกติใน
ระบบสืบพันธุ รวมทั้งการยุติการตั้งครรภ ปจจุบัน สวท.มีแผนจะเปดบริการใหคําปรึกษาเรื่องวัยทอง
สําหรับผูหญิงและผูชาย

สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย เปนองคกรแหงเดียวในประเทศไทย ที่เปนสมาชิกของ
สหพันธวางแผนครอบครัวโลก (IPPF: International Planned Parenthood Federation) โดย IPPF จะให
การสนั บ สนุ น สวท.ทั้ ง ทางด า นงบประมาณดํ า เนิ น งานบางส ว น อุ ป กรณ และเทคนิ ค วิ ช าการ การ
ดําเนินการของสวท.ในประเทศไทยเปนไปในรูปแบบสมาคมฯ โดยมีคณะกรรมการควบคุมกํากับ นอกจาก
การวางแผนครอบครัว สวท.ยังทํางานในลักษณะบูรณาการทั้งในเรื่องการวางแผนครอบครัว และการ
ทํางานเชิงรุกในชุมชน ตางๆ โดยมีนโยบายหลัก 5 A ในการทํางาน 5 ดาน ไดแก Access, Adolescent,
AIDS, Abortion และ Advocacy แตละดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. Access to care เนนการเขาถึงบริการ โดยมีคลินิกใหบริการ 9 แหงใน 7 จังหวัด ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ได แก คลินิกบางเขน คลินิกดิ นแดง และคลินิ กปนเกลา ภาคเหนือเปด
ใหบริการที่ จังหวัดเชียงใหม และเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปดใหบริการที่ จังหวัด
ขอนแกน และอุบลราชธานี สวนภาคใตเปดใหบริการที่ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และ
จังหวัดภูเก็ต โดยมีบริการปรึกษาทางโทรศัพทและ และบริการปรึกษาและตรวจรักษาที่คลินิก
2. Adolescent เปนการทํางานกับชุมชนโดยเนนที่กลุมเยาวชน เพื่อสรางเสริมสรางคานิยมทาง
เพศ เผยแพรความรูเอดส อนามัยเจริญพันธุ และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
3. AIDS สมาคมวางแผนครอบครัวฯ มีการดําเนินงานโครงการเรื่องเอดสในหลายจังหวัดของ
ประเทศไทย ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน โดยทั้งการเนนประเด็นการปองกันเอดสที่มี
มุมมองในเรื่อง Gender ดวย มีทั้งการใหความรู และการผสมผสานงานเอดสเขากับงานอื่นๆ
เชน การตรวจรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การตรวจหามะเร็งปากมดลูก เปนตน
4. Abortion สมาคมวางแผนครอบครัวฯ มีคลินิกใหบริการยุติการตั้งครรภสําหรับผูหญิงที่ทองไม
พรอม และผสมผสานการใหความรูในเรื่องการคุมกําเนิดและทองไมพรอมในทุกโครงการที่
ทํางานดานเอดส เพศศึกษา การวางแผนครอบครัว และอนามัยเจริญพันธุ
5. Advocacy สมาคมวางแผนครอบครัว มีการทํางานรณรงคสรางกระแสความตระหนัก เพื่อให
เกิดการยอมรับตอสังคมในดานตางๆ เชน สิ่งแวดลอม เอดส บทบาทหญิงชาย เปนตน
สําหรับคลินิกเวชกรรมของ สวท. เปนทํางานตามนโยบายเรื่องการเขาถึงบริการ (Access to care)
และการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัย (Safe abortion) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการทําแทงที่ไมปลอดภัย
โดยมีทํางานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยเนนเรื่องคุณภาพบริการ ถูกสุขลักษณะ สรางความความพอใจให
ผูรับบริการ ภายใตสโลแกนวา “คุณภาพงานบริการตองมากอน ความสะอาดเปนเลิศ และยินดีตอนรับทุก
คน”
คลินิก สวท.แบงเปน 2 สวนคือ 1) บริการปรึกษา ในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ การวางแผนครอบครัว
ปญหาครอบครัว การตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และความรุนแรงใน
ครอบครัว และ 2) บริการทางการแพทย มีบริการตรวจความผิดปกติในระบบสืบพันธุ การตรวจภายใน
รักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การตรวจการตั้งครรภ อัลตราซาวน บริการคุมกําเนิด ทั้งแบบฉีด ยาเม็ด
คุมกําเนิด ทําหมัน ยกเวนการทําหมันชาย รวมทั้งบริการฝากครรภ สําหรับผูปวยมีอาการหนัก สวท.จะสง

ตอไปที่โรงพยาบาลตํารวจ สถาบันบําราศนราดูร และโรงพยาบาลราชวิถี ปจจุบัน ผูรับบริการสวนใหญมา
รับบริการวางแผนครอบครัว รองลงมาคือการตรวจภายใน การตรวจโรคเฉพาะของสตรี และการฝากครรภ
คลินิกของสวท.เปดใหบริการวันจันทร-ศุกร ระหวางเวลา 9.00-20.00 น. สําหรับวันเสาร-อาทิตย
เปดบริการถึงเวลา 17.00 น. ปจจุบัน สวท.ไดพัฒนาคุณภาพของคลินิกใหไดมาตรฐานของ IPPF ภายใต
QOC (Quality of Care) ในเรื่องคุณภาพการบริการ ความสะอาด การปลอดเชื้อ บริการที่เปนมิตร ความ
เปนสวนตัวของคนไข และสิทธิของผูใชบริการ (Clients’ rights) เพื่อใหบรรลุเปาหมายนี้ สวท.มีการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะของเจาหนาที่ พัฒนาอุปกรณทางการแพทยและบริการของคลินิก หลังจากสวท.ได
ผานมาตรฐาน IPPF แลว ไดจัดทํากลองรับความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการที่
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการอยางตอเนื่อง
3. รายงานความกาวหนาและหารือ

• กิจกรรมเนื่องในวันยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี 25 พฤศจิกายน 2550 แตละหนวยงานมี
กิจกรรมตางๆดังตอไปนี้
¾ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ป 2550 เปนการจัดกิจกรรมครั้งแรก โดยเนนเรื่องการทํางานของศูนยพึ่งได หรือ OSCC
(One Stop Crisis Center) ในการใหความชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง มีการให
สัมภาษณผูสื่อขาวโดยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2 ครั้ง มีการจัด press tour ในวันที่
15 พฤศจิกายน 2550 เพื่อใหนักขาวทั้งหนังสือพิมพและโทรทัศนไดเยี่ยมชมการทํางานของศูนย
พึ่งไดของโรงพยาบาลปทุมธานี และมีการจําลองสถานการณใหความชวยเหลือเหยื่อที่ถูกกระทํา
รุนแรง รวมทั้งการสัมภาษณผูที่ถูกกระทําจริง นอกจากนี้ ยังไดจัดใหมีการสัมมนาวิชาการในวันที่
20 พฤศจิกายน 2550 ที่โรงแรมมิราเคิล มีผูเขารวม 250 คน จากภาครัฐและเอกชน เพื่อนําเสนอ
ผลงานและประสบการณบริการของศูนยพึ่งไดที่ผานมา 5 ป และทิศทางตอไปในอนาคตหลังจากที่
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมีผลบังคับใชในป 2550 ผลการ
ประเมินผูเขารวมประชุมสวนใหญ พึงพอใจกับการจัดประชุมในครั้งนี้ แตมีความเห็นวาควรมี
ระยะเวลาในการประชุมมากกวานี้ เพื่อครอบคลุมเนื้อหาใหมากกวา และเพื่อความคุมกับการ
เดินทาง
ในป 2551 ทางกรมสนับสนุนฯจะมีการพัฒนาขอมูลของการกระทําความรุนแรงใหเปน
ระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งในเบื้องตนพบวามีการกระทํารุนแรงในเด็กมากกวาผูใหญ นอกจากนี้ ยังไดมี
โครงการนํารองพัฒนาจังหวัดปทุมธานีในเรื่องการใหบริการเรื่องความรุนแรงในเด็กและสตรี ซึ่ง
ขณะนี้ทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดเปดกวางใหจังหวัดวางแผนเพื่อพัฒนาหรือเพิ่ม
จํานวนศูนยพึ่งได เพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหา
ที่ประชุมไดถามถึงการติดตามกํากับมาตรฐานการใหบริการของศูนยพึ่งได คุณบุญพลอย
ได ชี้ แ จงว า ศู น ย พึ่ ง ได ใ ห บ ริ ก ารภายใต ม าตรฐานของสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร

โรงพยาบาล (พรพ. หรือ HA.: Hospital Accreditation) ซึ่งครอบคลุมการรับรองคุณภาพของการ
ใหบริการทุกดานของโรงพยาบาล
¾ มูลนิธิเพื่อนหญิง
มูลนิธิเพื่อนหญิง จัดงานรณรงคทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และในระดับภูมิภาค โดยนํา
ประเด็นเรื่องลด – ล ะ - เลิกเหลา เปนเนื้อหาหลักในการรณรงคเรื่องการยุติความรุนแรงในเด็ก
และสตรี สําหรับในในเขตกรุงเทพมหานคร ไดจัดกิจกรรมรณรงคที่สถานีรถไฟหัวลําโพง โดย
จัดเปนกิจกรรมกลางแจง มีผูเขารวมประมาณ 500 คน ในงานประกอบไปดวยนิทรรศการ การจัด
ประกวดวาดภาพของเด็กเกี่ยวกับการลดความรุนแรง การเสวนาเรื่องของการทําใหทุกองคกรใส
ใจในประเด็นนี้เพื่อนําไปสูการสรางกลไกการดูแลผูหญิงเพื่อปองกันการถูกกระทํารุนแรง และการ
จัดเวทีรวมกับกองบังคับปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี (ปดส.) และหนวยงาน
สืบสวนของทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อรณรงคใหแจงเหตุการกระทํารุนแรงตอเด็กและสตรี
ที่สายดวน 191 ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมีการอภิปรายวา ทัศนคติของตํารวจในเรื่องความรุนแรงในเด็ก
และผูหญิงอาจตองมีการพัฒนาใหเกิดความเขาใจที่มากยิ่งขึ้น อีกทั้งการทํางานของหนวยงานยัง
พบขอจํากัดที่การปฎิบัติงานขึ้นอยูกับการสั่งการของผูบังคับบัญชาเปนหลัก
¾ สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย
สมาคมฯ ไดจัดงาน รวมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย แมไมไดมี
การรณรงคในเรื่องการยุติความรุนแรงโดยตรง แตมีการจัดนิทรรศการ และเชิญนายแพทยพลเดช
ผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมฯ มารวมวิจารณเรื่องการรณรงคเชิงนโยบายเพื่อยุติความ
รุนแรงในเด็กและสตรี ไดรับความสนใจจากผูเขารวมงานมากพอสมควร
¾ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
คุณสุเพ็ญศรี นําเสนอภาพของการจัดงานของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ วาในป 2550 ไดใช
รู ป แบบการรณรงค โ ดยการใช ด ารา นั ก ร อ ง เพื่ อ สร า งจุ ด ขายในกลุ ม วั ย รุ น โดยต อ งการ
ประชาสัมพันธพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 2550 เปนหลัก
ในงานมีการแถลงขาวตอสื่อมวลชน โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เปนผูเปด
งาน มีเวทีเสวนาอภิปรายความเห็นตอกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับความรุนแรงในเด็กและสตรี มีการ
แสดงคอนเสริต มี นิทรรศการและการแจกเอกสารของหนว ยงานตางๆ ที่ทํางานเกี่ยวของกับ
ประเด็นนี้ เชน บานพักฉุกเฉิน กรรมการเด็ก มูลนิธิเด็ก มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก มูลนิธิเพื่อน
หญิงและศูนยพึ่งได เปนตน โดยใช white ribbon เปนสื่อสัญลักษณ อยางไรก็ตาม คุณสุเพ็ญศรีมี
ความเห็นวา เดิมริบบิ้นสีขาวนี้ใชในกลุมผูชายเพื่อชักชวนใหผูชายมารวมรณรงคในเรื่องความ
รุนแรงตอเด็กและสตรี แตสังคมไทยใชผิดวัตถุประสงคเพราะใชรณรงคกับผูหญิง

ในภาพรวมของงานนี้ มี ก ารหารื อ กั น ถึ ง การทํ า งานของหน ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 2550 คือสํานักงานการสตรี เด็ก
และครอบครัว ซึ่งเปนหนวยงานภายใตสังกัดของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ แตกลับขาดหนวยงานใน
ระดับปฎิบัติงานรองรับ จึงตองนําประเด็นนี้ไปฝากไวกับกรมพัฒนาชุมชนที่มีสํานักงานในระดับ
จั ง หวั ด ซึ่ ง ทํ า ให เ ป น ข อ จํ า กั ด ของการดํ า เนิ น งานให ไ ด ผ ลตามพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว เมื่ อ
เปรียบเทียบกับกระทรวงสาธารณสุขที่มีศูนยพึ่งไดบูรณาการไปกับโรงพยาบาลในเกือบทุกจังหวัด
ทําใหศูนยพึ่งไดสามารถดําเนินการสนองตอบตอพระราชบัญญัติไดมากกวา ดังนั้น ประเด็นคือการ
กระจายงบประมาณจากหน วยงานหลักที่รับ ผิดชอบอยางมีทิ ศทางใหมีการนํ าไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
¾ องคกรแรงงานในภาพรวม
คุณอรุณีนําเสนอวา กลุมองคกรดานแรงงานไมใหความสําคัญในเรื่องการยุติความรุนแรง
ในเด็กและสตรีเทาไรนัก แมวามีการกลาวถึงเรื่องนี้ในบางสหพันธแรงงานในที่ประชุม แตก็มิไดมี
การดําเนินการใดๆ มีขอสังเกตวาผูนําสภาหรือสหพันธแรงงานสวนใหญมักเปนผูชาย
สําหรับกิจกรรมในปนี้ ทางองคกรแรงงานไดจัดงานในชุมชนไทยเกรียง ในระหวางวันที่
23-24 พฤศจิกายน ซึ่งเปนงานในชวงเทศกาลลอยกระทง และไดเชิญผูกํากับการ และรองผูกํากับ
การสถานีตํารวจ อําเภอพระประแดง ใหความรูกับประชาชนที่มารวมงานในเรื่องพระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ซึ่งถือเปนกิจกรรมที่ดีที่ไดรับความ
รวมมือจากองคกรทองถิ่นและชุมชน
คุณอรุณีไดใหความเห็นตอประเด็นที่จะตองมีการพัฒนาตอไป คือการผลักดันใหองคกร
ดานแรงงานเห็นความสําคัญและมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว เพราะเปน
เรื่องที่เกี่ยวของโดยตรง
¾ มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.)
สคส. ไดทํากิจกรรมรวมกับแผนงาน ICT ของ สสส. และนิตยสารไบโอสโคป ซึ่งเปน
นิตยสารสําหรับวัยรุนที่สนใจการผลิตสื่อใหมสรางสรรค (New Media) และทุกเดือนจะมีกิจกรรมที่
เรี ยกว าฟ ว ส แคมป เป นการจั ดประกวดสื่ อใหมสรางสรรคประเภทตางๆ เชน animation, clip
VDO, และหนังสั้น โดยมีการกําหนดประเด็นหลักสําหรับผลิตสื่อเขาประกวดในแตละเดือน เชน
ประเด็นสิ่งแวดลอม เอชไอวี เปนตน รวมทั้งมีการจัดเสวนาพูดคุยในประเด็นที่เปนหัวขอการ
ประกวดดวย สําหรับกิจกรรมที่ สคส. ทําไปนั้น ประกอบดวย การรวมกําหนดหัวขอการประกวด
ในประเด็นความรุนแรงตอผูหญิง และเปนวิทยากรรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีประกวดสื่อ
รวมทั้ง ไดสงขอมูลเกี่ยวกับความรุนแรงตอผูหญิงใหกับนิตยสารไบโอสโคป เพื่อนําไปเรียบเรียง
และจัดพิมพในนิตยสารฟวสดวย นอกจากนั้น ยังมีการจัดทําเว็บไซตรณรงคยุติความรุนแรงตอ

ผูหญิง ซึ่งมีลักษณะคลายกับเว็บบล็อก (weblog) บอกเลาเรื่องจากเพื่อนสูเพื่อน สามารถเขาดูได
ที่ www.saveher.in.th
• ประเด็นที่พบและขอเสนอแนะในการทํางานเพื่อยุติความรุนแรงในเด็กและผูหญิง

การสรางและขยายความเขาใจในพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวในทุกภาคสวนนั้นเปนประเด็นหลักที่ตองดําเนินงานตอไป เนื่องจากคนจํานวนมาก
เขาใจวาเรื่องความรุนแรงนั้นเปนเรื่องภายในครอบครัวของคนอื่น การที่มูลนิธิเพื่อนหญิงไดไป
สัมผัสชุมชน พบวาสวนใหญเรื่องการทะเลาะวิวาท ตีกันในครอบครัว ผูคนในชุมชนไมไดใหความ
สนใจชวยเหลือ สวนประธานชุมชนจะรอใหมีคนมาแจงเสียกอนจึงจะใหความชวยเหลือโดยการ
แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือสงตอศูนยพึ่งได ซึ่งทางมูลนิธิฯ ไดใหขอมูลกับประธานชุมชนใน
เรื่องพระราชบัญญัติใหมนี้เพื่อใหเกิดความตระหนักตอเรื่องนี้มากขึ้น รูปแบบการทํางานในชุมชน
ก็จะคิดเรื่องการทํางานวัฒนธรรม การมีสวนรวมจากเด็ก หลังจากมีการรณรงคไปคนในชุมชนก็
เห็นความสําคัญเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ในเวทีแรงงานตางๆ สวนใหญยังเปนประเด็นเรื่องความรุนแรง และเรื่องเหลา
สวนประเด็นทองไมพรอมยังเปนเรื่องที่ไมมีการกลาวถึงกัน เพราะผูนําแรงงานสวนใหญเปนผูชาย
การจัดงานยุติความรุนแรง ก็นับวายังมีแรงงานมารวมงานคอนขางนอย เพราะคิดวาเปนเรื่องไกล
ตัว และผูหญิงสวนใหญไมกลาเปดเผยเรื่องนี้ แมวาในปจจุบันจะพบปญหาหลายดานในครอบครัว
ที่จะนํามาสูความรุนแรงในครอบครัวก็ตาม เชน สามีมีภรรยาหลายคน เปนตน
• แนะนําองคกรสมาชิกใหม
ในการประชุมครั้งนี้มีองคกรเขารวมประชุมเพิ่มเติมอีก 1 องคกร คือบานพระคุณ ซึ่งเปนที่
พักชั่วคราวสําหรับผูหญิงที่ตั้งครรภไมพรอม ตั้งครรภไมมีผูดูแล หรือสามีไมรับผิดชอบ รวมทั้ง
เปนที่พักเพื่อการดูแลในชวง 2-4 เดือนหลังคลอด แตไมรับหญิงที่ตองการที่พักชั่วคราวเนื่องจาก
ทะเลาะกับสามีหรือมีปญหาทางเศรษฐกิจ นอกจากบานพระคุณจะมีที่พักใหผูหญิงสามารถดูแลลูก
เองไดแลว ยังชวยเหลือการหาผูอุปการะเด็ก และการจัดหาที่พักใหกับแมที่ไมมีที่พักขณะดูแลลูก
โดยประสานงานกับสหทัยมูลนิธิ มูลนิธิมิตรมวลเด็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งบานอากาเป
และบานนกนางแอน จังหวัดเชียงใหม บานพระคุณดําเนินงานมา 20 ป สถานที่ตั้งคือหมูบาน
กัลยาเฮาท ซอยวั ดดาน ตรงข ามอิ มพิเ รีย ลเวิล ดสํ าโรง จั งหวัดสมุทรปราการ เบอร โทรศั พท
02-7591201 02-759-1238 086-600-5307 ติดตอไดที่คุณชนรัตน หรือคุณมณฑกา
บ า นพระคุ ณ เป น ที่ พั ก ชั่ ว คราวสํ า หรั บ แม แ ละเด็ ก เท า นั้ น ดั ง นั้ น การยกมอบเด็ ก เพื่ อ
อุปการะจึงตองยกมอบผานมูลนิธิอื่นๆ เชน การไปที่บานอากาเปเชียงใหม ตองมอบผานมูลนิธิ
มิตรมวลเด็ก ถาแมเด็กอายุไมถึง18 ป ตองพาผูปกครองไปดวย การดําเนินงานที่ผานมา บาน
พระคุณยกมอบเด็กเพื่ออุปการะเพียงรอยละ 10-15 เทานั้น อยางไรก็ตาม ผูมารับบริการจํานวน
หนึ่งเขาใจวาบานพระคุณใหบริการยุติการตั้งครรภ เนื่องจากเปนองคกรศาสนาคริสต ดังนั้นเมื่อมี

หญิงโทรมาปรึกษาทางบานพระคุณจะโนมน าวจิตใจเพื่อใหตั้งครรภตอไป โดยจะจัดที่พักกับ
ผูหญิงเพื่อรอการคลอดและการดูแลหลังคลอดคนกวาจะชวยเหลือตนเองและลูกได
บานพระคุณรับผูหญิงไดไมเกิน 15 คน การรับเขาพักจะตองตั้งครรภ 5 เดือนขึ้นไป
ระหวางพักอาศัยจะมีกิจกรรมทํางานฝมือ และสงออกจําหนายใหกับชาวตางชาติ ไมมีตลาดใน
เมืองไทย ผูที่มารับบริการสวนใหญรูจกบานพระคุณผานทาง website ในอดีต ผูใชบริการสวน
ใหญเ ปนแรงงานที่มาทํางานในกรุ งเทพมหานคร ปจจุบันผูใชบ ริการจํานวนมากเปนนักเรียน
นักศึกษา และมีอายุนอยลง อายุต่ําสุดคือ 11 ป ผูหญิงที่เขาพักมาจากทุกพื้นที่ของประเทศไทย
• การประชุมเพื่อสรางความเขาใจตอขอบังคับแพทยสภา
อาจารยกฤตยาไดแจงวา ขณะนี้ยังไมมีความกาวหนาใดๆ ในการประชุมเพื่อสรางความ
เขาใจตอขอบังคับของแพทยสภาในการยุติการตั้งครรภ ทําใหตองชะลอกิจกรรมไวกอน แตใน
สัปดาหที่สองของเดือนธันวาคมนี้ จะมีการจัดเวทีของผูบริหารระดับสูงจากหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของเปนการภายในที่จังหวัดเชียงราย ผูเขารวมประชุมประกอบดวย นพ.สมศักดิ์ โลหเลขา
นายกแพทยสภา ประธานราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย พ.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ เตมีเวช จากสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ คุณกฤติพงศ กฤติยารักษ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งอาจารยกฤตยา
อาชวนิจกุล จากมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจากโรงพยาบาลตางๆ เขารวมในการ
ประชุมฯ ครั้งนี้ดวย การพูดคุยจะมุงประเด็นที่วาทําอยางไรใหขอบังคับแพทยสภาสามารถนํามา
ปฏิบัติได และการลดอุปสรรคจากทางดานผูรักษากฎหมาย ซึ่งผลจากการประชุมอาจารยกฤตยา
จะไดนําเสนอในการประชุมเครือขายฯ ครั้งตอไป
สําหรับการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ตอไป ตองดูผลการประชุมที่เชียงรายกอน หากจะจัดการ
ประชุม อาจจะจัดรูปแบบเชนเดียวกับที่เคยจัดในรัฐสภาในเรื่องพระราชบัญญัติอนามัยเจริญพันธุ
เพื่ อ ให ดู ไ ม เ ป น ทางการมากนั ก และให ทุ ก ฝ า ยได มี โ อกาสเสนอความคิ ด เห็ น และเป น การใช
งบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด สําหรับเจาภาพรวม อาจารยกฤตยา จะไปทํางานเชิงความคิด
กับนพ.อําพล เพื่อใหเสนอเขาไปเปนวาระของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เพื่อใหสนช.เปน
เจาภาพรวมจัดงาน และใชรัฐสภาเปนสถานที่จัดงานตอไป
• ความกาวหนาเรื่องพระราชบัญญัติคุมครองอนามัยเจริญพันธุ

ขณะนี้พรบ.อนามัยเจริญพันธไดมีการปรับแกโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
เปนหนวยงานผูเสนอพรบ.แลว แตเนื่องจากปจจุบันมีกฎหมายอีกจํานวนมากที่รอการพิจารณา
โดยสนช. ซึ่งเปนกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญใหม โดยสนช.มีกําหนดการพิจารณากฎหมายถึง
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550 นี้เทานั้น และจะทําหนาที่เสมือนวุฒิสภาจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
วุฒิสมาชิกในเดือนมีนาคม ดังนั้น จึงคาดวาการพิจารณาพรบ.อนามัยเจริญพันธจึงตองชะลอไว
กอน และอาจจะหยิกยกมาพิจารณาในรัฐสภาชุดใหมตอไป

4. การจัดทําแผนเพื่อการขับเคลื่อนงานของเครือขายในอนาคต

จากผลสรุ ป ของแบบสอบถามที่ อ งค ก ารแพธได จั ด ส ง ไปยั ง สมาชิ ก เครื อ ข า ยฯ มี ผู ต อบ
แบบสอบถามกลับมา 17 คน และคุณทัศนัย ไดนําเสนอสาระสําคัญของการประชุมของเครือขาย 5 ครั้งที่
ผานมา รวมทั้งผลของการสรุปแบบสอบถาม ซึ่งพบวา สมาชิกเครือขายฯ ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมี
ความเห็นวา การเขารวมประชุมมีประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการทํางาน แบงเปนเกี่ยวของโดยตรง 11
ราย และเกี่ย วของบางส ว น 6
ราย ประโยชนที่ ไดรั บมีทั้ งสรางความเข าใจ ไดแนวคิด แนวทาง
ประสบการณตอการทํางาน และเขาใจการทํางานของหนวยงานอื่นๆ สวนการทํางานเปนเครือขายนั้นมี
บางแตยังไมชัดเจนนัก สําหรับการประชุมของเครือขายฯ ในป 2551 หากไมมีงบประมาณสนับสนุนการ
จัดการหรือการเดินทาง ผูตอบ 13 คนเขารวมประชุมแนนอน และอีก 3 รายจะเขารวมเมื่อมีประเด็นที่
เกี่ยวของ (ไมตอบ 1 ราย) โดยมีความถี่ในการจัดประชุมทุก 2 หรือ 3 เดือน หรือ แลวแตความเรงดวน
สมาชิกจํานวน 15 คนสามารถสนับสนุนการเดินทางมาเองได (ไมตอบ 2 ราย) และจํานวน 10 คนตอบวา
สามารถเปนเจาภาพในการจัดประชุมได (ไมได 4 ราย และไมตอบ 3 ราย) โดยมีประเด็นเสนอแนะที่
ตองการทํางานรวมกันเปนเครือขายดังตอไปนี้
1. การจัดทําแผนหลัก ทิศทางและยุทธศาสตรในการทํางานของเครือขายฯ
2. การจัดทํายุทธศาสตรแกไขปญหาทองเมื่อไมพรอม
3. การรณรงคสรางความเขาใจตอสังคมโดยรวม
4. การพัฒนาการรูปแบบทางเลือก และการใหคําปรึกษาทางเลือก
5. รวบรวมขอมูลผูหญิงทองไมพรอมดวยเหตุผลตางๆ เพื่อเผยแพรกับกลุมที่ไมเขาใจปญหา
6. การสงตอผูมีปญหา และการติดตอประสานงานกับตํารวจ
7. การปรับเปลี่ยนทัศนคติวยั รุน เรื่องเพศ
8. การจัดกิจกรรมดานการปองกันปญหาการตั้งครรภ
9. การแจงขาวสารวิทยาการใหมๆ งานวิจัย งานประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
10. การทําใหเกิดชุมชน หรือกรณีศึกษานํารองและดําเนินการตอเนื่องจนไดผล
11. การผลักดันการตรวจมะเร็งปากมดลูกใหเขาไปอยูในชุดสิทธิประโยชนของสํานักงาน
ประกันสุขภาพแหงชาติ
12. รวมกันจัดการประชุมระดับภูมิภาคเรื่องศูนยพึ่งได (OSCC: One Stop service Crisis
Center)
ดังนั้น ในป พ.ศ. 2551 มติของที่ประชุมสรุปวา เครือขายการขับเคลื่อนการทํางานเพื่อผูหญิงที่
ทองไมพรอม จะดําเนินงานตอไปภายใตทรัพยากรขององคกรสมาชิกรวมกัน โดยมีขอเสนอแนะเพิ่ม
ดังตอไปนี้
• ในดานสมาชิกภาพ
1. ไมเนนจํานวนคน/องคกร แตเนนสมาชิกที่มีใจในการทํางานรวมกัน

2. เชิญตัวแทนจากกลุมตางๆ เขามารวมเปนเครือขายมากขึ้น เชน ผูประสบปญหาโดยตรง ผูไดรับ
ผลกระทบ สื่อมวลชน ตํารวจ ตัวแทนของแรงงานไทย/ตางดาว นักเรียน/นักศึกษา นักกฎหมาย
ผุแทนเยาวชน ครู ใน และนอกสถานศึกษา คนโรงงานอุตสาหกรรม มารวมดวย
3. ควรทั้งในสวนผูมีหนาที่เกี่ยวของ เพื่อใหเครือขายเขาใจปญหาชัดเจนรอบดานมากขึ้น สามารถ
เชื่อมโยงการทํางานอยางเปนระบบและมีพลังในการขับเคลื่อนมากขึ้น ไดแก
¾ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เพราะบานพักฉุกเฉินของ
พม.มีความจําเปนมากตอการทํางานของเครือขาย (คุณนาตยา สคส. เปนผูทาบทาม)
¾ สํานักงานตํารวจแหงชาติ จากกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน
และสตรี (ปดส.) (คุณชุติมา โรงพยาบาลตํารวจ เปนผูทาบทาม)
¾ ตัวแทนศูนยพึ่งได จังหวัดปทุมธานี หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (คุณบุญ
พลอย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนผูทาบทาม)
4. มีการประชาสัมพันธกิจกรรมใหสมาชิกเครือขายฯ ทราบวาเครือขายฯ มีความเคลื่อนไหวอะไรบาง
โ ด ย ใ ห ส ง ข อ มู ล ที่ ต อ ง ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ไ ป ที่ ส ค ส . เ พื่ อ นํ า ข อ มู ล แ จ ง บ น เ ว บ
ไซด www.choiceforum.wordpress.com
• ในด า นประเด็ น ที่ จ ะร ว มกั น ดํ า เนิ น การต อ ไปในอนาคต นอกจากประเด็ น ที่ เ สนอใน
แบบสอบถามแลว ที่ประชุมยังไดมีการหารือเพิ่มเติมดังตอไปนี้
1. สํานักพัฒนาระบบสุขภาพกําลังจะทํายุทธศาสตรการปองกันยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี
และจะนําประเด็นทั้งหมดที่เครือขายระดมความคิดเห็น มาก็เปนแนวทางภายใตยุทธศาสตรฯ
นี้
2. การจัดประชุมระดับภูมิภาค OSCC ในป 2008 มีการจัดงานระดับภูมิภาคที่จังหวัดขอนแกน มี
ผู เ ข า ร ว มจาก 10 ประเทศ ได กํ า ลั ง จะขอสนั บ สนุ น งบประมาณจาก UNIFEM ทางกรม
สนับสนุนฯ อยากขอความรวมมือจากเครือขายในการชวยเขียน proposal ภาษาอังกฤษ
3. การพัฒนารูปแบบทางเลือก และการใหคําปรึกษาทางเลือก ทางแพธและสคส.มีงบประมาณใน
การดําเนิ นงาน ซึ่งอาจจะใชเงินสว นนี้ในการสนับสนุนการประชุมของเครือขายได ในการ
ประชุมบางครั้ง
• ในดานการบริการจัดการงบประมาณสนับสนุนการประชุม ในการประชุมเครือขายฯแตละครั้ง
องคกรสมาชิกยังคงเวียนกันเปนเจาภาพเชนเดิม สําหรับคาเดินทางของผูเขารวมประชุม อาจารย
กฤตยาเสนอวาอาจจะใชชื่อเครือขายฯ นี้ของบประมาณจาก สสส.ในแผนงานสุขภาวะทางเพศเพื่อ
จัดการประชุมตอเนื่องตอไป ในระหวางนี้ การเชิญประชุมทุกครั้ง ในจดหมายเชิญใหระบุไปวามี
การสนับสนุนคาเดินทางหรือไม ทั้งนี้องคการแพธและสคส. จะทําหนาที่ในการเปนผูประสานงาน
และเอื้ออํานวยเพื่อใหเกิดการประชุมและบันทึกผลการประชุมตอไป

5. นัดหมายการประชุมครั้งตอไป
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห จั ด การประชุ ม หารื อ ครั้ ง ที่ 7 ขึ้ น ในวั น ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ 2551 ที่ สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เวลา 9.00 - 12.00 น. ในการประชุมนี้ เจาภาพจะสนับสนุนอาหารวาง
และอาหารกลางวัน สวนคาเดินทางใหผูเขารวมประชุมจัดการตอไป
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มหาวิทยาลัยมหิดล ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท 02-411-0201 ตอ 218 โทรสาร 02-441-9333

2.

คุณสมรธรรม สุขนิรันด

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
6 ซ.สุขุมวิท 12 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02-229-4611 โทรสาร 02-229-4632
Email:pda@pda.or.th

3.

คุณพัชราภรณ ติ้นระนอง

4.

คุณปรียาภรณ บุญแกว

สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี
501/1 บานพักฉุกเฉิน ถ.เดชะตุงคะ ทุงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท 02-929-2222 ตอ 305 โทรสาร 02-566-2707

5.

คุณศศิธร มูลสิงห

6.

คุณวรัญญา พิทักษเทพสมบัติ

7.
8.

คุณสุนันท ดวงจันทร
คุณสิริพร เขียนประเสริฐ

9

คุณชนรัตน ออยหวาน

10

คุณมนทกานต อัครนันทพงษ

11

คุณบุญพลอย ตุลาพันธ

12.

คุณอชิมา เกิดกลา

13.

คุณอัฉรา วิไลสกุลยง

โรงพยาบาลสมุทรปราการ
71 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท /โทรสาร 02-389-5909
สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย (สวท.)
8 ซ.วิภาวดี 44 ลาดยาว ภ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02-941-2320, 02-941-2334 โทรสาร 02-941-2338
Email: clinic@ppat.or.th
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
681 ถ.สามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท 02-244-3278
Email: babana_dome@yahoo.com
บานพระคุณ
15/423-425 ม.10 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท 02-759-1238 โทรสาร 02-759-1201
Email:oiwan.lekthai@gmail.com
สํานักพัฒนาระบบสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท
โทรศัพท 02-590-1803-4 โทรสาร 02-590-1793

ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

14.

คุณทัศนัย ขันตยาภรณ

15.

คุณจิตรานนท สุชาติ

16.

คุณอรุณี ศรีโต

17

พ.ต.ท. หญิงชุติมา พันธุ

18

คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง

19.

คุณนิภาพร แหลพั่ว

20

คุณกัลยกร โอปน

21

คุณรัตนา รอดวรรณ

22

คุณอภิชัย ไมอักรี

23

คุณธัญญา ใจดี

24

คุณอารดี ประสมทรัพย

25

คุณกนกรัตน วงษดี

หนวยงาน
องคการแพธ(PATH)
37/1 ซ.เพชรบุรี 15 พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-653-7563 ตอ 103
Email: tkantaya@path.org
Email:jsuchart@path.org
กลุมบูรณาการแรงงานสตรี
101/16 หมู 4 ต.บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท/โทรสาร 02-817-8187
โรงพยาบาลตํารวจ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-253-0121 โทรสาร 02-652-5317
Emaill: phanthu@hotmail.com
มูลนิธิเพื่อนหญิง
386/61-62 ซ.รัชดาภิเษก 44 ถ. รัชดาภิเษก ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
10900 โทรศัพท : 02-513-1001 โทรสาร: 02-513-1929
Email: contact@friendsofwomen.net
สํานักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ
19 ซ.35 อัศวนนท 2 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท 02-389-5908 ตอ 115
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท
172 ม. 3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุ ท รเจดี ย จ.สมุ ท รปาการ
10290 โทรศัพท: 02-425-9407 โทรสาร: 02-425-9767
ศูนยประสานงานเครือขายผูหญิงติดเชื้อ
801/21 ซ.งามวงศ ว าน 27 ต.บางกระสอ อ.เมื อ ง จ.นนทบุ รี 11000
โทรศัพท: 081-633-9597
Email: chaitharae@yahoo.com
มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.)
โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 25 โทรสาร 02-591-1099
Email: thanya@whaf.or.th
โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 13
Email: aradee@whaf.or.th
โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 17
Email:koy_blue@gmail.com

