รายงานสรุปผลการประชุมหารือครั้งที่ 8
การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงทองเมื่อไมพรอม

วันศุกรที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 09.00-13.30 น.
หองประชุม 1 ชั้น 35 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส)
อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร พญาไท กรุงเทพฯ
จัดโดย มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.)และองคการแพธ(PATH)

กําหนดการการประชุมหารือ
เรื่อง “การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูห ญิงที่ทองไมพรอม” ครั้งที่ 8
วันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 35 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ภาคเชา*
09.00 - 09.15

ชี้แจงและแนะนําตัว

09.15 - 09.30

สรุปสาระสําคัญของการประชุมหารือครั้งที่ 7
โดย คุณณัฐยา บุญภักดี มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง

09.30 - 10.00

นําเสนอ “การดําเนินงานของเครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว”
โดย คุณฐาณิชชา ลิ้มพานิช เครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว

10.00 - 10.30

ซักถามและอภิปราย

10.30 - 11.15

รายงานความกาวหนาและหารือ
- โครงการฝกอบรมเรื่องกระบวนการปรึกษาเพื่อเสริมสรางศักยภาพและความมั่นใจใหแกผูหญิงที่
ทองไมพรอม (empowerment and options counselling)
- การจัดกิจกรรมของเครือขายเนื่องในวันสตรีสากล

11.15 - 12.30

แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการทํางานใหความชวยเหลือกรณีทองเมื่อไมพรอมของเครือขาย

12.30 - 13.30

สรุป/นัดหมายการประชุมในครั้งตอไป/ปดประชุม และรับประทานอาหารกลางวัน
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การประชุมหารือ
“การขับเคลือ่ นเพื่อสนับสนุนทางเลือกสําหรับผูหญิงทีท่ องไมพรอม” ครั้งที่ 8
วันศุกรที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 09.00-13.30 น
ณ หองประชุม 1 ชั้น 35 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

---------------------------------------------------สาระสําคัญของการประชุม แบงออกเปนวาระตางๆ ดังนี้
1. รับรองรายงานสรุปผลการประชุมหารือ ครั้งที่ 7
2. บรรยายพิเศษ “การดําเนินงานของเครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว”
3. แนะนํา สถานที่ฝกอบรมโครงการฝกอบรมเรื่องกระบวนการปรึกษาเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
และความมั่นใจใหแกผูหญิงที่ทองไมพรอม
4. รายงานความกาวหนาและหารือ
5. นัดหมายการประชุมครั้งตอไป
โดยมีรายละเอียดในการประชุมดังตอไปนี้
1.รับรองรายงานสรุปผลการประชุม ครั้งที่ 7
ที่ประชุมรับรองรายงานสรุปผลการประชุม ครั้งที่ 7 โดยเสนอใหแกไขรายงาน ดังตอไปนี้
• คุณบุญพลอย ตุลาพันธ จากสํานักพัฒนาระบบริการสาธารณสุข ขอแกไขขอความในหนา 5
จาก “คุณบุญพลอย” แกไขเปน “คุณอชิมา ใหขอมูลเพิ่มเติม” และขอแกไขเรื่องจํานวนศูนย OSCC “19
แหงใน 16 จังหวัด” เปน “19 แหงใน 6 จังหวัด” และบรรทัดสุดทายขอตัดคําวา “สาธารณสุขจังหวัด”
ออก เปลี่ยนเปน “เครือขายระดับจังหวัด”
2. นําเสนอ “การดําเนินงานของเครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว”
โดย คุณฐานิชชา ลิ้มพานิช เครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
คุณฐานิชชาเลาถึงความเปนมาของเครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยววาเริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อป 2546 ใช
อักษร ด. 3 ตัว เปนโลโก ยอมาจาก “เดี่ยว เดี๋ยว เดียว” อยูภายใตรมใหญของมูลนิธิเครือขายครอบครัว
ที่ตั้งขึ้นในป 2542 ไดรับเงินสนับสนุนจาก สสส. มาทํางานเครือขายครอบครัวรูปแบบตางๆ และหลังจาก
กอตั้งเครือขายมาได 3 ป ก็เกิดเปนชมรมครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีจุดยืนวา
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเปนสภาพหนึ่งในสังคม ไมใชเรื่องแปลก เพีงแตครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจะเจอปญหาที่
ครอบครัว ที่มีทั้ งพอและแมอาจไมเจอคื อความรูสึกวาตนเองมีความแปลกแยกในสังคม ไมมีโอกาส
เหมือ นกับ ครอบครัว ที่ ไ ด ทํ า กิ จกรรมร ว มกัน กับ คู ค รอง รวมทั้งรูสึ กถู กมองวา เปน ผูลมเหลวในชีวิ ต
ครอบครัว
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ปจจุบันมีครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทยถึง 3 ลานครอบครัว แตยังขาดระบบสนับสนุนใหเกิด
ความเขมแข็ง ปจจัยที่จะชวยใหพอแมเลี้ยงเดี่ยวฝาวิกฤติชีวิตไดคือ การเรียนรูที่จะเขมแข็งจากปญหาที่
เผชิญ และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวเดิม เพื่อนหรือกลุมอื่นๆ ซึ่งเครือขายครอบครัวเลี้ยง
เดี่ยว ถือเปนหนวยที่เกิดขึ้นเพื่อใหการสนับสนุนทางสังคมแกพอแมเลี้ยงเดี่ยวใหฝาวิกฤตไปได โดยจัด
กิจกรรมในรูปแบบตางๆ เชน กิจกรรมหองเรียนพอแม การทํากลุมชวยเหลือและเรียนรูจากประสบการณ
ของสมาชิกพอแมเลี้ยงเดี่ยวคนอื่นๆ และกิจกรรมคายครอบครัว
เครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีพัฒนาการตอเนื่อง โดยไดขยายขอบเขตการทํางานนอกเหนือ
การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธและแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน มีการถอดบทเรียนจากกระบวนการพัฒนา
เครือขายครอบครัว สนับสนุนใหสมาชิกเครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจัดตั้งเปนชมรมครอบครัวเลี้ยง
เดี่ยวที่มีโครงสรางการบริหารจัดการกลุมและสามารถพึ่งตนเองไดในระยะยาว มีการประสานความ
รวมมือกับองคกรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทําวิจัยเปรียบเทียบระบบสวัสดิการใน 5 ประเทศเพื่อ
ผลักดันนโยบาย และการพัฒนาองคความรูเพื่อเผยแพรตอสังคม ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว รวมทั้งครอบครัว
ทั่วไปดวย เปนตน
จากการทํางาน เครือขายครอบครัวฯ มีบทเรียนวาองคความรูที่ทางเครือขายมีนั้นยังจํากัดอยู
เพียงครอบครัวฯ ในเขตเมือง จึงไดพัฒนากระบวนการตนแบบของการสรางระบบสนับสนุนครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยวและขยายไปยังพื้นที่นํารอง 10 แหง เชน สุรินทร ชลบุรี เชียงใหม อ.ปาตอง เขตลาดกระบัง
เปนตน
ประเด็นแลกเปลี่ยน
2.1 นิยามและนัยยะของ “ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว”
2.1.1 ผูเขาประชุมใหความสนใจนิยามของ “ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” โดยเสนอวาควรขยายนิยาม
ใหกวางและไมแข็งตัว เพื่อครอบคลุมคนทุกกลุมใหเขามาเปนสมาชิกเครือขายฯ จากเดิมที่ทางเครือขาย
ฯ ใหความหมายวา “พอหรือแมที่เลี้ยงลูกเพียงลําพัง อาจจะมีหรือไมมี ปู ยา ตา ยายอยูในครอบครัว
เดียวกันก็ได และอาจมีสาเหตุจากการหยารางหรือแยกทาง” อาจตองพิจารณาปจจัยเพิ่มเติม เชน ผูหญิง
ที่แตงงานแตสามีทํางานตางจังหวัด ไมไดอยูในครอบครัวชั่วคราว ผูหญิงจึงเปนแมเลี้ยงเดี่ยวในชวงเวลา
หนึ่ง หรือสมาชิกชมรมครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ตัดสินใจแตงงานกันก็ควรจะคงสถานะสมาชิกอยูตอไปได
เปนตน
2.1.2 อ.กฤตยา (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล) เสนอวาชื่อ “ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว”
ซึ่งบางคนอาจมองวามีความหมายทางลบ แตคนสวนหนึ่งมองวามีความหมายทางบวกหรือกลางๆ นั้น
เราสามารถทําวิจัยเพื่อดูวาคนกลุมนี้เรียกตัวเองวาอะไร แลวนําศัพทมาใช ยกตัวอยางกรณี ผูหญิงที่
“ทองไมพรอม” เปนคําใหมที่เกิดจากการทําวิจัยและพูดคุยกับผูหญิงกลุมนี้ ทุกคนพูดตรงกันวา “ไม
พรอม” ไมวาจะดวยสาเหตุอะไรก็ตาม ซึ่งเปนบริบทเฉพาะแบบไทย ปจจุบันคํานี้เริ่มเปนที่รูจักและ
แพรหลายมากขึ้น
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2.2 ลักษณะของสมาชิกเครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
คุณณัฐยา (สคส.) สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิก เชน เพศ ชนชั้น อยูในเมืองหรือชนบท
และความเหมาะสมของกิจกรรมตอสมาชิกกลุมตางๆ รวมทั้ง สาเหตุของการกลายเปนครอบครัวเลี้ยง
เดี่ยว ซึ่งคุณฐานิชชา ชี้แจงวา ในปแรกของการทํางาน ทางเครือขายเจาะจงคนชั้นกลาง สวนใหญมี
การศึกษา มาทํากิจกรรมรวมกัน และยังไมมีบ ริการรับเคส แตเมื่อนิตยสารรักลูกมาทําแคมเปญให
รวมทั้ ง มี ก ารเผยแพร ข อ มู ล ทางเว็ บ ไซต วารสารมู ล นิ ธิ แ ละหนั ง สื อ การใช ชี วิ ต อย า งมี ค วามสุ ข ใน
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เครือขายก็เปนที่รูจักมากขึ้น ตอนนี้มีสมาชิกประมาณ 600-700 คนในกรุงเทพฯ
แนวโนมขณะนี้ มีครอบครัวชนชั้นลางเขามาเยอะมากขึ้น ซึ่งก็มีปญหาในเรื่องการเดินทาง การสูญเสีย
รายไดเมื่อมาเขากลุมทํากิจกรรม สวนสมาชิกคนชั้นกลางมักรับสื่อทางเดียว ไมเขากลุม ทางเครือขายฯ
เห็นวาขอมู ลเหล านี้ สํ าคั ญ และต องทํ า ใหเ ปนป จจุ บัน ขณะนี้กํ าลั งอยู ระหว างปรับแยกฐานข อมู ล ว า
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีจํานวนเทาใด แบงเปนญาติเทาไร และแตงงานใหมกี่คน
2.3 การสรางความรูของเครือขายฯ
2.3.1 อ.กฤตยา สอบถามวางานวิจัยที่ทางเครือขายทํามีอะไรบาง และสถานการณครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยวที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการตั้งทองเมื่อไมพรอมมีหรือไม ซึ่งคุณฐานิชชา ใหขอมูลเพิ่มเติมวาทาง
เครือขายฯ ไดใหมหาวิทยาลัยหัวเฉียวทําวิจัยสถานการณครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในปจจุบันโดย และยังทํา
วิจัยเปรียบเทียบสวัสดิการจากตางประเทศ 5 ประเทศกับไทย แลวนํามาสังเคราะห เพื่อทําขอเสนอเชิง
นโยบาย จากงานวิ จั ย พบว า ภาวะท อ งไม พ ร อ มนํ า ไปสู ก ารเป น ครอบครั ว เลี้ ย งเดี่ ย วจํ า นวนมาก
นอกจากนั้น จากการใหคําปรึกษาก็พบผูหญิงที่ทองไมพรอมเดือนละประมาณ 4-5 เคส
2.3.2 คุณณัฐยา สนใจเรื่องการถอดบทเรียนวามีการสังเคราะหหรือไมวามีปจจัยอะไรที่ตอง
พิจ ารณาบ า ง ก อ นตั ด สิ น ใจเป น พ อ แม เ ลี้ ย งเดี่ ย ว และเมื่ อ เป น พ อ แม เ ลี้ ย งเดี่ ย วแล ว จะต อ งเจอกั บ
สถานการณอยางไรบาง และทางเครือขายมีสื่อเผยแพรใหคนที่อยูในสถานการณนี้ไดตัดสินใจหรือไม ซึ่ง
ทางเครือขายฯ ไดใหรายละเอียดวาที่ผานมามีการถอดบทเรียนที่เรียกวา “กระบวนการเก็บดอกไม” ซึ่ง
ถอดบทเรียนจากตัวพอแมเลี้ยงเดี่ยวที่มาเขารวมกิจกรรมวาเขามาแลวเขาและลูกไดอะไร สวนสื่อที่
เผยแพรไปแลวคือ คูมือการใชชีวิตอยางมีความสุขในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เพื่อใหขอมูลวาจะตองเตรียม
ตัวอยางไรในการใชชีวิตแบบพอแมเลี้ยงเดี่ยว
2.4 การเชื่อมโยงงานระหวางเครือขายทางเลือกฯ และเครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
2.4.1 คุณทัศนัย (องคการแพธ) อภิปรายถึงการสรางความรวมมือระหวาง 2 เครือขาย เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกแกผูหญิงที่ทองไมพรอมและตัดสินใจที่จะตั้งทองตอไป โดยขณะนี้เครือขายทางเลือกฯ มีบริการ
สําหรับผูหญิงที่จะประสบปญหาหากตั้งทองตอไป สวนผูหญิงที่ตัดสินใจตั้งทองตอไป ทางเครือขายมี
บริ ก ารบ า นพั ก รอคลอด และหลัง คลอด แตยั ง ไม มี บ ริ ก ารที่ จะชว ยผู หญิ ง กลุม นี้ใ หส ามารถเลี้ย งลู ก
ตอเนื่องได จึงคิดวาเครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจะเปนสวนสําคัญที่เขามาเติมเต็มชองวางตรงนี้ได เชน
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การสกัดองคความรูของพอแมเลี้ยงเดี่ยวมาทําการสื่อสารกับสังคม โดยใหคนไดรูตั้งแตกอนเปนพอแมวา
จะตองเจอกับสถานการณอยางไรบาง จะรับมืออยางไร แมกระทั่งขอมูลการสรางสัมพันธภาพกับคนใหม
เปนตน และนาจะเขามาเปนสมาชิกชมรมครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวตั้งแตตอนตั้งทองและตัดสินใจทองตอไป
2.4.2 คุ ณ ฐานิ ช ชา ระบุ วา ทางเครื อข า ยฯ ได ป ระสานงานกั บ องค ก รบางแห ง ที่ เ ป น สมาชิ ก
เครือขายทางเลือกฯ อยูบางแลว เชน การประสานงานกับบานพักฉุกเฉิน หรือฝายกฎหมายของมูลนิธิ
เพื่อนหญิง เปนตน สวนเคสลาสุดคือ ผูหญิงที่ประสบปญหาทองไมพรอมรูจักเครือขายทางอินเตอรเน็ต
โดยโพสต กระทูเขามาในเว็บบอรดของเครือขาย เลาถึงปญหาวาถูกผูชายทิ้ง และยังถูกไลออกจาก
บริษัทเนื่องจากตั้งทอง แมจะไปสมัครงานที่อื่น ก็ถูกปฏิเสธเพราะตั้งทอง ขณะเดียวกันก็ไมมีญาติที่จะ
ชวยเหลือได และผูหญิงคนนี้ก็ตองการจะตั้งทองตอไป ถือเปนเคสที่พยายามชวยเหลือตัวเองใหมากที่สุด
ไมอยากไปอยูบานพักของเอ็นจีโอหรือรัฐ ขณะนี้ทางเครือขายกําลังหาทางที่จะชวยเหลือใหมีงานทํา
2.4.3 อ.กฤตยาใหความเห็นวา พึงระวังการสนับสนุนใหผูหญิงตั้งทองตอไป แตไมสามารถชวย
ให เ ขาดํา รงชี วิ ต อยูได จะกลายเป น การซ้ํา เติม ปญหา สว นผูห ญิงท องไม พร อ มและต องการเป น แม
โดยเฉพาะผูหญิงที่ทํางานตามโรงงาน บริษัท มักจะถูกไลออก ทางเครือขายแรงงานจะเคลื่อนไหวใน
ประเด็นสิทธิประโยชนกับกระทรวงแรงงาน และประกันสังคมอยางไร นาจะรณรงควา “การตั้งทองตองไม
เปนเหตุใหสถานประกอบการไลออกได ถือเปนการละเมิดสิทธิ สามารถนําเขาไตรภาคีได”
2.4.4 คุณอรุณี (กลุมบูรณาการแรงงานสตรี) ชี้แจงวาในกฎหมายแรงงานระบุชัดเจนวานายจาง
ไมสามารถใชการตั้งทองมาไลลูกจางออกจากงานได แตปญหาอยูที่การเลี่ยงกฎหมายของนายจาง เชน
มีกรณีเกิดขึ้นจริงที่ลูกจางหญิงที่ตั้งทอง 9 คน ถูกยายไปอยูแผนกเดียวกัน จากนั้นก็ยุบแผนกนั้นเสีย มี
การรองเรียนไปยังกรรมการสิทธิ์ แตก็ไมสามารถทําอะไรได
3. แนะนําสถานที่ฝกอบรมกระบวนการปรึกษาเพื่อเสริมสรางศักยภาพและความมั่นใจใหแก
ผูหญิงที่ทองไมพรอม โดยคุณณัฐยา บุญภักดี และคุณอารดี ประสมทรัพย จากมูลนิธิสรางความเขาใจ
เรื่องสุขภาพผูหญิง
คุณอารดี นําเสนอสไลดแนะนําสถานที่ ศูนยฝกอบรมธารทิพย ของโครงการผูหญิงเพื่อสันติภาพ
และความยุติธรรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (http://www.womenforpeaceandjustice.org) ตัว
อาคารและที่พักสรางขึ้นมาจากดิน เรียกวา บานดิน สําหรับการฝกอบรมครั้งนี้ แบงออกเปน 2 รอบ
โดยรอบแรกจัดระหวางวันที่ 24 พ.ค.– 2 มิ.ย. 2551 และรอบสอง วันที่ 7-14 มิ.ย. แนวทางการฝกอบรม
จะเนนกระบวนการเรียนรูจากประสบการณตนเอง เพื่อปรับเปลี่ยนและผอนคลายดานจิตใจ จากนั้น
ชี้แจงเวลาการเดินทาง วิธีการเดินทาง สําหรับเกณฑในการคัดเลือกผูเขารวมฝกอบรม ดูจากลักษณะ
งานเปนหลักวาตองเปนผูใหบริการผูหญิงที่ประสบปญหาทองไมพรอมหรือไม ตองสามารถเขารวมอบรม
ไดตลอด และสามารถเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณจากการนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปปฏิบัติงาน
สําหรับงบประมาณในการจัดอบรมครั้งนี้ นอกจากมูลนิธิฟอรดแลว ยังมีแผนงานสรางเสริมสุขภาวะทาง
เพศ (สสส.) รวมดวย
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4.รายงานความกาวหนาและหารือ
4.1 รายงานการจัดกิจกรรมของเครือขายเนื่องในวันสตรีสากล
4.1.1 คุณอรุณี รายงานวาวันสตรีสากลที่ผานมาเครือขายแรงงานไดจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม
ไดแก 1) การสัมนาที่โรงแรมเซนจูรี ปารค โดยคุณอุไรวรรณ เทียนทอง ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวง
แรงงานมาเปนประธาน ทางสหภาพแรงงานไดใชโอกาสนี้ยื่นขอเรียกรองเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยเด็กเล็ก
โดยสามารถรับลูกแรงงานตางดาวดวย ซึ่งรัฐมนตรีไดรับปากวาจะปรึกษากับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย และองคกรทองถิ่น และ 2) การเดินขบวน และไฮปารคที่หนาทําเนียบรัฐบาล
ในวันสตรีสากล ซึ่ง รมต.กระทรวงแรงงานไดสงตัวแทนมารับหนังสือขอเรียกรอง ในหนังสือระบุประเด็น
การจัดศูนยเด็กเล็ก การมีสวนรวมของผูหญิง และการทองเมื่อไมพรอม คุณอรุณีตั้งขอสังเกตวาใน
ประเด็นการตั้งทองเมื่อไมพรอมนั้นมีความกาวหนามากขึ้นในเครือขายแรงงานดวยกัน เชน ผูนําแรงงาน
เริ่มเขาใจมากขึ้น ประธานสหพันธแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอจากสระบุรีซึ่งเปนผูชายมีความเขาใจและ
มองวาประเด็นนี้สําคัญ ตองใสในขอเรียกรองทุกป เพื่อใหเปนกระแสสังคม ใหสังคมเขาใจวาเปนความไม
พรอมที่จะตั้งทอง สหพันธสิ่งทอทําขอมูลเนนประเด็นวา เรื่องทองไมพรอมนาจะยอมรับ เชน สิทธิการ
หยุดงานเพื่อยุติการตั้งครรภ บริการยุติการตั้งครรภควรเปนเรื่องเปดเผย ไมผิดกฎหมาย และใหหมอ
ออกใบรับรองแพทยเหมือนกับลาคลอด ลาปวยทั่วไป เพื่อใหสามารถลางานไดอยางถูกตอง
4.2 การบอกขอมูลบริการของเครือขาย
4.2.1 คุณทัศนัยชี้แจงวาสืบเนื่องจากการประเมินเว็บไซตทีนแพธ ซึ่งใหขอมูลเกี่ยวกับเพศศึกษา
และพบวามีผูเขามาถามในประเด็นทองไมพรอมสูงมาก มีทั้งผูชายและครู จึงตองการรวบรวมขอมูล
เครือขายเพื่อบอกบริการแกผูตองการขอมูลบริการประเภทตางๆ แตเนื่องจากเว็บไซตเปนการใหขอมูล
แบบเปด จึงตองการปรึกษาวาหนวยงานใดสามารถใหบอกบริการในเว็บไซตไดบาง และสามารถให
ขอมูลไดในระดับใด ซึ่งการเผยแพรทางเว็บไซตเปนสิ่งที่สามารถทําไดเลย แตในอนาคตจะเผยแพร
ขอมูลการปรึกษาทางเลือกแกผูหญิงที่ทองไมพรอมในทุกจุดที่เปน entry point ซึ่งจากการเก็บขอมูล
พบวามีหลายจุด ไดแก รานยา อินเตอรเน็ต หองพยาบาลโรงงาน รานผดุงครรภ คลินิกฝากครรภ ศูนย
พึ่งได เปนตน
4.2.2 จากการระดมความเห็นไดขอสรุปวาสามารถใหขอมูลของเครือขาย ไดแก ชื่อสถานบริการ
หรือหนวยงาน ชื่อบุคคลที่ติดตอได (กรณีที่สามารถเปดเผยได) ที่อยู โทรศัพท โทรสาร อีเมล เว็บไซต
บริการที่ให เงื่อนไขการใหบริการ ในสวนของการใหบริการนั้น จะแบงออกเปน 10 ประเภท ไดแก 1)
การใหคําปรึกษาทองไมพรอม แบบตัวตอตัว/กลุม/โทรศัพท 2) บานพักรอคลอด 3) บานพักหลังคลอด
4) บานฝากเด็กเลี้ยงชั่วคราวระหวางรอความพรอม 5) สถานเลี้ยงเด็ก 6) รับอุปการะเด็กบุญธรรม 7)
สถานที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการมีประจําเดือนไมปกติและการตั้งครรภ/ รับปรึกษาวางแผนครอบครัว 8)
ความรูเรื่องสุขภาพทางเพศ 9) สงตอเพื่อใหไดรับบริการที่เหมาะสม และ 10) อื่นๆ สวนกระบวนการ
ทํางานตอไป ทางทีมงานจะโทรไปถามเครือขายแตละแหง เพื่อที่เครือขายไมตองเสียเวลากรอกขอมูล
เอง จากนั้น จะนําขอมูลมาดูกันอีกครั้งกอนเผยแพรทางเว็บไซต สวนขอมูลที่สามารถเพิ่มเติมในเว็บไซต
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ไดเลยคือ ขอมูลสถานที่ติดตอศูนยพึ่งไดของทุกจังหวัดในเว็บไซต รวมทั้ง บานพักเด็กและครอบครัว 43
แหง สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
4.3 ประเด็นแลกเปลี่ยนอื่นๆ
4.3.1 คุณประวีณ (สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน) สะทอนวาสถานีโทรทัศน Thai PBS
ทําสกูป “มารหัวขน คนหัวโต” ทําใหเกิดกระแสตอตานการยุติการตั้งครรภ โดยไมดูบริบททางกฎหมายที่
อนุญาตใหทําได นาจะมีการทําความเขาใจกับสื่อใหเขาใจประเด็นและไมนําเสนอขาวในลักษณะหวือหวา
4.3.2 คุณขนิษฐา (รพ.ธรรมศาสตร) เลาถึงประสบการณที่ดีในการทํางานกับตํารวจในพื้นที่
จ.ปทุมธานีวาไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทางตํารวจ เชนที่ผานมา ตํารวจไดทําหนังสือประสาน
เพื่อใหทางโรงพยาบาลธรรมศาสตรชวยยุติการตั้งครรภใหกับผูหญิงที่ถูกขมขืน ซึ่งทางโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรสามารถทําใหได เพราะสอดคลองกับกฎหมายมาตรา 305 ทั้งขอ1 และ 2
4.3.3 อ.กฤตยา ชี้แจงวายังมีขอกฎหมายนอกเหนือจากมาตรา 305 ที่อนุญาตใหยุติการตั้งครรภ
ได เชน กฎหมายอาญา มาตรา 276, 277, 282, 283, 284 เพียงแตเจาหนาที่ไมรูกฎหมาย
4.3.4 คุณณัฐยา เลาประสบการณการทํางานกับสื่อวา ตองวางแผนทํางานกับสื่อทุกป และทําใน
หลายๆ รูปแบบ สคส. เองทํางานกับสื่อมาตลอด แตขาวดานลบของผูหญิงที่ทองไมพรอมกลับออกมา
จากแกนนํานักขาว สคส. เอง เพราะมีปจจัยอื่นเขามาประกอบ เชน การสรางยอดขาย จึงนาจะจัดเวทีที่
นําตํารวจที่เขาใจประเด็นมาพูดคุยกับนักขาว
4.3.5 คุ ณ บุ ญ พลอย (กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารฯ) ชี้ แ จงว า ผู อํ า นวยการกรมฯ มองว า การให
คํ าปรึ ก ษาและทางเลือกแก ผูหญิงที่ ป ระสบป ญ หาทองไม พรอ มเป น แนวทางการแก ป ญหาของศูน ย
ชวยเหลือผูหญิงและเด็กในภาวะวิกฤต (OSCC) แตยังไมไดถูกบรรจุอยูในนโยบายภาพรวมของ OSCC
ทั้งประเทศ ปลายป นี้จะจัดประชุมวิชาการใหญ ซึ่งอาจประกาศเปนนโยบายของ OSCC อยางเปน
ทางการ
4.3.6 คุณสุเพ็ญศรี (มูลนิธิเพื่อนหญิง) รายงานวา อ.รณชัย คงสกนธ จะจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง
ความรุนแรงในครอบครัวครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 มิ.ย. 2551 ซึ่งจะมี OSCC จากหลายจังหวัดและสื่อมวลชน
เขารวม เครือขายทางเลือกฯ ควรจะขอพื้นที่ 1 หองยอย เพื่อสรางความเขาใจ โดยหากสามารถติดตอขอ
พื้นที่ไดจะตั้งคณะทํางานตอไป
4.3.7 อ.กฤตยา เสนอใหเชิญสื่อมวลชนเขารวมเปนเครือขายทางเลือกฯ นี้ดวย โดยใหสมาชิก
เสนอชื่อสงมาไดที่คุณอารดี ประสมทรัพย
6.นัดหมายการประชุมครั้งตอไป
ที่ประชุมมีมติใหจัดประชุมครั้งตอไปในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551 เวลา 9.30 -15.30 น.
ที่ โรงพยาบาลธรรมศาตรเฉลิมพระเกียรติ ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
---------------------------------------
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รายชื่อผูเขารวมประชุมหารือครั้งที่ 8
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

หนวยงาน

1.

รศ. ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท 02-411-0201 ตอ 218 โทรสาร 02-441-9333

2.

คุณศิรินทิพย นิ่มแสง

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

3.

คุณอชิมา เกิดกลา

สํ า นั ก พั ฒ นาระบบสาธารณสุ ข กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท โทรสาร 02-5901634
โทรศัพท 02-5901803-4 โทรสาร 02-5901793
Email: achimamaster@gmail.com

4.

คุณบุญพลอย ตุลาพันธุ

สํ า นั ก พั ฒ นาระบบสาธารณสุ ข กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท โทรสาร 02-5901634
โทรศัพท 02-5901803-4 โทรสาร 02-5901793
Email:

5.

คุณอัจฉรา วิไลสกุลยง

สํ า นั ก พั ฒ นาระบบสาธารณสุ ข กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท โทรสาร 02-5901634
โทรศัพท 02-5901803-4 โทรสาร 02-5901793
Email:

6.

คุณสุขใจ มุตตาพันธ

7.

คุณประวีณ พยับวิภาพงศ

8.

คุณสมรธรรม สุขนิรันด

9.

คุณรัตนา รอดวรรณ

10.

คุณศศิธร พรมกระจิน

ศูนยประสานงานเครือขายผูหญิงติดเชื้อ
801/21 ซ.งามวงศ ว าน 27 ต.บางกระสอ อ.เมื อ ง จ.นนทบุ รี 11000
โทรศัพท 081-6339597
Email: chaitharae@yahoo.com
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
6 ซ.สุขุมวิท 12 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02-229-4611 โทรสาร 02-229-4632
Email:pda@pda.or.th
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท
172 ม.3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุ ท รเจดี ย จ.สมุ ท รปราการ
10290 โทรศัพท 02-425-9820ตอ115 โทรสาร 02-425-9767
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
71 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท /โทรสาร 02-389-5909
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ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

หนวยงาน
มูลนิธิเพื่อนหญิง
386/61-62 ซ. รัชดาภิเษก 44 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02-513-1001 โทรสาร 02- 513-1929
กลุมบูรณาการแรงงานสตรี
101/16 หมู 4 ต.บางจาก อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท / โทรสาร 02-817-8187

11.

คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง

12.

คุณอรุณี ศรีโต

13.

คุณวรภัทร แสงแกว

14.

คุณขนิษฐา บูรณพันศักดิ์
รมณ

14.

คุณรัตนาภรณ พานิชกุล

15.

คุณนภมณี ขุนฤทธิ์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1034 ถ. กรุงเกษม มหานาค ปอมปราบ กรุงเทพฯ 10100

16.

คุณพงศศักดิ์ จิตตะปาโล

17.

คุณชวันรัตน ออยหวาน

สํา นัก สงเสริม ความเสมอภาคหญิ ง ชาย สํา นัก งานกิจการสตรีแ ละ
สถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
255 บานราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
บานพระคุณ
15/423-425 ม.10 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท 02-759-1238 โทรสาร 02-759-1201

18.

คุณฐานิชชา ลิ้มพานิช

ชมรมเครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
208 ซ.10 ถ.เทศบาลรักรักษเหนือ แขวงประชานิเวศน 1 จตุจักร กรุงเทพฯ
10900 โทรศัพท 02-954-2346-7 โทรสาร 02-954-2348

19.

คุณจิตติมา ชัยประดิษฐพร

ชมรมเครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
208 ซ.10 ถ.เทศบาลรักรักษเหนือ แขวงประชานิเวศน 1 จตุจักร กรุงเทพฯ
10900 โทรศัพท 02-954-2346-7 โทรสาร 02-954-2348

20.

รตอ.หญิง วิภา พงศจันทรวิไล

โรงพยาบาลตํารวจ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศูนยพึ่งได (OSCC) โรงพยาบาลปทุมธานี
5 ถ.ปทุมธานี – ลาดหลุมแกว ต. บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท 02-598-8753 โทรสาร 02-581-0029
ตรี โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ์
95 ม.8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท 02-926-9933-5 โทรสาร 02-5662707
Email:
สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย (สวท.)
8 ซ.วิภาวดี 44 ลาดยาว ภ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02-941-2320-30 โทรสาร 02-941-2338
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ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

หนวยงาน

21.

คุณทัศนัย ขันตยาภรณ

22.

คุณจิตรานนท สุชาติ

องคการแพธ(PATH)
37/1 ซ.เพชรบุรี 15 ถ.เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-653-7563-5 ตอ 103 มือถือ 089-124-2415
Email:tkantaya@path.org
Email:jsuchart@path.org

23.

คุณอุนใจ เจียมบูรณกุล

Email: ajeam@path.org

24.

คุณณัฐยา บุญภักดี

25.

คุณธัญญา ใจดี

มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.)
โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 14 โทรสาร 02-591-1099
Email: nattaya@whaf.or.th
โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 11
Email: thanya@whaf.or.th

26.

คุณอารดี ประสมทรัพย

โทรศัพท 02-591-1224-5 ตอ 13
Email: aradee@whaf.or.th
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