
สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครัง้ที่ 39 

วนัพฤหสับดีท่ี 12 พฤษภาคม 2559 

ณ ห้องประชมุก าธรสวุรรณกิจ ชัน้ 1 กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ 

จดัโดย 

 เครือข่ายสนบัสนนุทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม ร่วมกบั 



ก ำหนดกำรประชุม 
  กำรขับเคล่ือนเพื่อสนับสนุนทำงเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม คร้ังที ่39 
            จัดโดย เครือข่ำยสนับสนุนทำงเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม 

สนับสนุนโดย แผนงำนสร้ำงเสริมสุขภำวะทำงเพศ มูลนิธิสร้ำงควำมเข้ำใจเร่ืองสุขภำพผู้หญิง (สคส.) 
ณ ห้องประชุมก ำธรสุวรรณกจิ ชัน้ 1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข นนทบุรี 

วันพฤหสับดี 12 พฤษภำคม 2559 เวลำ 09.00 –13.30น. 

ด ำเนินรำยกำร โดย รศ.ดร.กฤตยำ อำชวนิจกุล 

 09.00 - 09.30 น ลงทะเบียน   
 09.15 – 09.30 น. กลา่วต้อนรับและแนะน าตวั 

    โดย กฤตยา อาชวนิจกลุ ผู้ประสานงานเครือข่าย 
1. วำระแจ้งเพื่อทรำบ

09.30 – 09.45 น.
รำยงำนผลกำรประชุมเครือข่ำยฯ ครัง้ที่ 38  
     โดย กฤตยา อาชวนิจกลุ  ผู้ประสานงานเครือข่าย 

2. วำระปรึกษำหำรือ
09.45 – 10.15 น.

    10.15 – 10.30 น. 

    10.30 – 10.45 น. 
    10.45 – 11.00 น. 

    11.00 – 11.15 น. 

 ควำมก้ำวหน้ำจำกงำนขับเคล่ือนเชงินโยบำยเก่ียวกับทำงเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม 
2.1 แลกเปลีย่นการน ากฎหมายทอ้งวยัรุ่นไปใช ้

 โดย นายแพทย์กิตติพงศ์ แซเ่จ็ง 
 ผู้อ านวยการส านกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ 

 รายงานความคืบหน้ากรณีเดก็หญิงอาย ุ14 ปี (มีเอกสารประกอบการายงาน) 
        โดย สเุพ็ญศรี พึง่โคกสงู และสมุาลี โตกทอง 
ค าถามและอภิปรายให้ความเห็น 
   2.2 แนวทางการด าเนินงานของศูนย์พ่ึงไดก้บัการช่วยเหลือกรณีผูห้ญิงทอ้งไม่พร้อม 

 โดย บญุพลอย ตลุาพนัธุ์  
          ส านกับริหารการสาธารณสขุ  

ค าถามและอภิปรายให้ความเห็น 
3.วำระสืบเน่ือง

11.15 – 11.30 น.
11.30 – 11.45 น.
11.45 – 12.00 น.
12.15 – 12.30 น.
12.30 – 13.30 น.

ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนเครือข่ำย 
3.1 ด้านการป้องกนั         
3.2 ด้านบ้านพกั       
3.3 ด้านยตุิการตัง้ครรภ์  
3.4 ด้านการให้ค าปรึกษาทางเลือก  
รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

บริกำรอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่มในห้องประชุม  

ตดิต่อ ผู้ช่วยผู้ประสำนงำน เบญจมำศ รอดภัย (ก้อย) 081-9127430 หรือ 02-4410201-4 ต่อ 409 
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สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม คร้ังที่ 39 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00-13.30 น. 
ห้องประชมุก าธร สุวรรณกิจ ชัน้ 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นนทบรุี 
ด ำเนินรำยกำรโดย กฤตยำ อำชวนิจกุล ผูป้ระสำนงำนเครอืข่ำยฯ 

ควำมก้ำวหน้ำจำกงำนขับเคล่ือนเชิงนโยบำยเก่ียวกับทำงเลือกของผู้หญิง ท่ี ท้องไม่พ ร้อม
(1) รำยงำนควำมคืบหน้ำกรณีข่ำวเด็กหญิงอำยุ 14 ปี 

 โดย สุเพ็ญศรี พ่ึงโคกสูง และสุมำลี โตกทอง 

สุเพ็ญศรี: กรณีข่าวท่ีถูกน าเสนออย่างมีมายาคติ คือท่ีพบ
ซากทารกในสวนกล้วย ทัง้ในแง่ของการใช้ภาษา การ
สมัภาษณ์แบบชีน้ าว่าจะด าเนินคดีเด็กหญิงอายุ 14 ปีท่ีท้อง
ไม่พร้อม ซึง่โยนซากทิง้ไว้ ในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา ซึง่
ไม่เป็นธรรมและยังไม่ได้สอบสวนข้อเท็จจริง เมื่อโทรไป
หวัหน้าศนูย์ประชาบดีเดิมหรือ 1300 พบวา่ต ารวจเพียงไปดู

ท่ีเกิดเหตุ แต่มิได้ด าเนินการอะไร และปฏิเสธว่าไม่ได้พูดตามท่ีเป็นข่าว ส่วนเด็กยงัพักอยู่ในโรงพยาบาล ยังไม่
สามารถพูดคยุอะไรได้มากนกั แตยื่นยนัว่าจะกลบัไปแตง่งานกบัแฟนอาย ุ17 ปีท่ีท าให้ท้อง ซึง่หยุดเรียน 2 ปีแล้ว 
พ่อแม่ทัง้สองฝ่ายรับว่าจะให้แต่งงานกัน ล่าสุดประสานไปกบัทัง้ต ารวจและหัวหน้าบ้านพักฯ พบว่าทัง้สองฝ่าย
ตดัสินใจท่ีจะยตุิความสมัพนัธ์ มีการชดใช้คา่เสียหายตามธรรมเนียม 

รายละเอียดเพ่ิมเติมก็คือ ก่อนเกิดเหต ุเด็กผู้หญิงคนนีอ้อกไปว่ิงเล่นออกก าลงักาย แล้วประสบอบุตัิเหตุ
ทางมอเตอร์ไซค์ บอกกับยายว่าปวดท้องมาก หมอก็ให้ความเห็นว่าการแท้งครัง้นีเ้ด็กน่าจะเสียชีวิตก่อนคลอด 
ต ารวจก็เพียงรับแจ้งเบือ้งต้น ต้องรอผลทางแพทย์อย่างเป็นทางการก่อนท่ีจะด าเนินการ ซึง่ต ารวจเลา่วา่ ได้รับแจ้ง
วา่เดก็ตวัซีด ลกัษณะเหมือนจะหายใจไมอ่อก จงึรีบสง่โรงพยาบาล และประสานนกัสงัคมฯ 

สุมาลี: มี 2 ประเด็นท่ีส าคญั (1) การน าเสนอข่าวเป็นเร่ืองใหญ่ เพราะออกสูส่าธารณะ และจากท่ีตามเคสพบว่า
ในกระบวนการให้ความช่วยเหลือ ยงัขาดทกัษะท่ีจะได้ข้อมลูสภาพปัญหาของเดก็ ในกรณีนี ้ยงัไมรู้่เลยวา่ เดก็รู้ตวั
เองหรือไมว่า่ท้อง หรือท าอะไรมาบ้าง และ (2) เป็นเร่ืองทศันคติ คือพอคยุกบัพ่อแมส่องฝ่ายแล้ว มกัจะจบัแตง่งาน 
โดยท่ีมองว่ากระบวนการทางกฎหมาย ถ้าอาศยักระบวนการท างานร่วมกนักบัสหวิชาชีพ มนัจะช่วยลดทอนเร่ือง
เอาทศันะสว่นตวัมาใช้ในการท างานและตดัสิน และจะปิดเคสอย่างรวดเร็ว คิดวา่จ าเป็นจะต้องท างานตอ่ในแง่นี ้

บุญพลอย: สงสยัวา่ทางพม. มีกลไกในการท า case conference หรือไม่ ตรงนีเ้ป็นสิ่งส าคญั เพราะต้องท าต้อง
หาคนท่ีมีมุมตรงนีด้้วย ในโครงการคุ้มครองเด็กก็เคยมีปัญหาว่าสรุปเอาเอง สุดท้ายไม่ได้ใช้กระบวนการทาง
กฎหมาย กระบวนการทางวิชาการมาแก้ปัญหา แล้วเดก็คนนีจ้ะอยู่ในสงัคมอย่างไร ได้เข้าไปท างานกบัชุมชนนัน้
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หรือไม่ อาจจะให้ทางโรงพยาบาลหรือ รพ.สต. ประสานหรือไม่ เพราะว่าเด็กจะอยู่ในชุมชนไม่ได้ ถ้าจะท าความ
เข้าใจกบัชมุชน มนัจะต้องมีกระบวนการอย่างไรบ้าง  

สุเพ็ญศรี: ดีมากท่ีจะเพ่ิมทักษะเร่ือง case conference และแนวทางในการแก้ไขปัญหาของเด็ก แต่น่าเสียดาย
ว่า พม. จัดการประชุมลักษณะนีน้้อยมาก เข้าใจว่าจังหวดัตัง้งบประมาณไว้ไม่ถึง 2 ครัง้ หรือไม่ได้ประชุมเลย 
กรณีเช่นนี ้คนรับเคสจะตัง้หน้าตัง้ตาท าจบ ไมม่ีการประชุม พมจ. อยู่ส านกัหนึง่ บ้านพกัเดก็ฯ อยู่อีกส านกัหนึง่ ไม่
มีค่าใช้จ่ายในการประสาน หากเหตุการณ์เกิดขึน้ในระดบัอ าเภอ จากอ าเภอไปจังหวดัหรือจังหวดัไปอ าเภอ มนั
เก่ียวเน่ืองกบัค่าใช้จ่าย มนัเป็นทศันคติ กรมคุ้มครองเด็กท่ีมีกองคุ้มครองเด็ก ซึง่ ต้องท าหน้าท่ีคุ้มครองก่อนตาม
กฎหมาย รองอธิบดีฯ บอกวา่เพ่ิงปรับปรุงหน่วยงานใหม ่ยงัไมม่ีบคุลากร  

ประเดน็สืบเน่ือง 

(1) การท าความเข้าใจชีแ้จงข้อมูล ท่ีถูกต้องและระมัดระวังทัศนคติในการน าเสนอข่าวไปยังสื่อท่ี
เก่ียวข้อง (ช่อง 3) สมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย การเผยแพร่เร่ืองท าแท้งผ่านทาง youtube 

(2) การใช้กลไกอย่างกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ กลไก UPR (รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนแห่งประเทศไทย) มาช่วยยกระดบัสถานการณ์ท่ียงัล้าหลงัในประเทศ ให้เกิดผลตาม UPR 
ท่ีแต่ละประเทศเสนอ โดยเฉพาะการบริการเข้าถึงสขุภาพ สิทธิพลเมือง สิทธิประชาชน ผู้หญิง เด็ก 
และการยตุิความรุนแรง 

(2) ควำมก้ำวหน้ำเร่ืองกฎหมำยท้องวัย รุ่นไป สู่กำรปฏิ บั ติ 
     โดย นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักอนำมัยกำรเจริญพันธ์ุ 

เรามีการท างานเร่ืองนีก้นัมานาน ตัง้แตปี่ 2544 เป็นต้นมา แม้จะอยากให้เป็นเร่ือง
คุ้มครองสิทธิด้านอนามัยการเจริญพันธุ์มากกว่า แต่ระหว่างทางท่ีขับเคลื่อนมา
กวา่ 10 ปีมีกฎหมายอื่นออกมาเร่ือย ๆ จงึเหมือนจะไปซ า้ซ้อนกบักฎหมายท่ีทยอย
กนัออกมาก่อน ก็โดนตีตกไป เป็นโอกาสท่ีดีท่ี นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ เดิมท่านเป็น 
สว. มาก่อน อยู่ใน สนช. ยกเร่ืองนีข้ึน้มาขับเคลื่อนใหม่ ภายในเวลาไม่ถึงคร่ึงปี
ออกมาเป็น พ.ร.บ. จะมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 29 กรกฎาคมนี ้สาระส าคญัมีดงันี ้

(1) หน่วยงานท่ีจะต้องรับผิดชอบตามพ.ร.บ.นีมี้ 5 กระทรวงหลัก คือ สาธารณสุข พัฒนาสังคมฯ 
ศกึษาธิการ แรงงาน มหาดไทย 

(2) ค าจ ากดัความ “วยัรุ่น” ตามข้อก าหนด WHO คือ 10 ปีขึน้ไป จนถงึไมเ่กิน 20 ปีบริบรูณ์ 

(3) มาตรา 5 สิทธิของวยัรุ่น คือ สิทธิในการได้รับบริการ ทัง้ด้านสุขภาพและด้านสังคม โดยท่ีอยู่บน
พืน้ฐานการตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง ได้รับความเสมอภาค ได้รับการรักษาความเป็นความลับและ
ความเป็นส่วนตวั การเข้าถึงสิทธิท่ีส าคญัคือค าว่า “ตดัสินใจด้วยตวัเอง” มาตราอื่น ๆ ท่ีจัดบริการ
ต้องด าเนินการบนพืน้ฐานของมาตรา 5 (ซึง่ต้องไปเขียนกฎกระทรวงต่อ) 
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(4) มาตรา 6 ระบุว่า สถานศึกษาจะต้องมีการจัดการเรียน/การสอนเร่ืองเพศวิถีศึกษา ในท่ีนีค้ือ
เพศศกึษารอบด้าน เป็นเพศวิถีศกึษาท่ีเหมาะสมกบัวยั มีการจดัหาและพฒันาครูผู้สอน สถานศกึษา
เองมีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ คุ้มครองวยัรุ่น โดยเฉพาะวยัรุ่นท่ีตัง้ครรภ์ ต้องได้เรียนต่อเน่ือง 
ต้องมีการจดับริการสง่ตอ่ ในกรณีท่ีต้องได้รับบริการด้านสขุภาพ ด้านบริการสงัคม 

(5) มาตรา 7 “สถานบริการ” ต้องมีการให้บริการเร่ืองการให้ข้อมลูให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา บริการท่ีได้
มาตรฐาน รวมทัง้จะต้องมีระบบการส่งต่อไปให้ได้รับสวสัดิการสงัคมด้วย ตรงนีค้ลินิกวยัรุ่น หรือ 
youth health service ในมาตรฐานได้มีการก าหนดเร่ืองพวกนี ้ท่ีมีการเช่ือมโยงกบั 4 setting (วยัรุ่น
กบัสถานศกึษา สถานประกอบกิจการ หน่วยงานด้านบริการสงัคม) 

(6) มาตรา 8 สถานประกอบกิจการ กระทรวงแรงงานต้องไป define กฎกระทรวงว่า สถานประกอบ
กิจการอะไรบ้าง ประเภทไหนบ้าง ท่ีต้องท าอะไร สถานประกอบกิจการทุกแห่งต้องมีการให้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างท่ีเรา need ไว้ เช่น มีมุมให้ความรู้ หรือว่าทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ NGO ภาครัฐ
เอง สนบัสนุนแผ่นพบั รวมถึงให้มีระบบการส่งต่อ คือให้เขารู้ว่าถ้าลกูจ้างวยัรุ่นมีปัญหาด้านสขุภาพ 
สามารถไปท่ีไหนได้บ้าง หรือจะโทรศพัท์ปรึกษาท่ีไหนได้บ้าง หรือจะได้รับบริการสงัคมอะไร เหล่านี ้
เป็นเบือ้งต้น ถ้าเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ ท่ีมีโรงพยาบาล ต้องมีแพทย์หรือพยาบาลประจ า 
อนันัน้ก็จะมีระบบการช่วยเหลือสง่ตอ่คล้าย ๆ กบั รพ.สต. หรือโรงพยาบาลชมุชนขนาดเลก็ 

(7) มาตรา 9 การจัดสวัสดิการสังคม เร่ืองของการฝึกอาชีพ กรณีท่ีวัยรุ่นนัน้ต้องการ การจัดหางาน 
รวมทัง้การหาครอบครัวทดแทน ท่ีส าคญัต้องมีการน าแกนน าวยัรุ่น/แกนน าเยาวชน ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีเข้า
มาร่วมด าเนินการด้วย สนบัสนุนให้หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนในเร่ืองของการป้องกนั
และช่วยเหลือ 

(8) มาตรา 10 เป็นมาตราท่ีส าคญั ราชการส่วนท้องถ่ิน ง่าย ๆ คือ อปท. ระบุชัดเจนว่ามีสิทธิเร่ืองของ
การออกข้อบัญญัติและการสนับสนุนการท างาน เป็นไปเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา กฎหมาย
ฉบบันีช้ดัเจนว่าเป็นบทบาทของการปกครองส่วนท้องถ่ิน เวลาท่ีเราไปประสานขอความร่วมมือ เขา
สามารถท าได้โดยสะดวกใจ 

(9) กลไกการท างานภายใต้พ.ร.บ. อยู่ในมาตรา 11, 12 คณะกรรมการฯ ประกอบไปด้วยนายกฯ เป็น
ประธานหรือมอบหมาย มีรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง 5 กระทรวง มี 3 กระทรวงหลัก มีปลัดกระทรวงท่ี
เก่ียวข้องรองลงมา มีอธิบดีกรมอนามยัเป็นประธานและเลขา มีผู้แทนเยาวชน/เดก็ จากสภาเด็กและ
เยาวชน ชายหญิงอย่างละ 1 ผู้ ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านและกรรมการ รวมเป็นทัง้หมด 17 คน มีหน้าท่ี
เสนอนโยบายยุทธศาสตร์ กรมอนามยัร่างระเบียบการสรรหากรรมการ มีรัฐมนตรีสาธารณสขุเป็น
ประธาน แล้วจะมีอธิบดีกรมท่ีเก่ียวข้อง พม. มี 2 กรม, อธิบดีกระทรวงแรงงาน, รองปลดักระทรวง
ศกึษาฯ อธิบดีกรมอนามยัเป็นกรรมการและเลขาฯ ในการสรรหา สาขาละ 2 คน 
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(10) ตวัชีว้ดัหลักของยุทธศาสตร์ ปี 2560-2569 คือจะลดการตัง้ครรภ์ลดอตัราการคลอดในวยัรุ่นลง
คร่ึงหนึ่ง (ข้อมูลปี 2557 คือวยัรุ่นหญิง 15-19 ปี จ านวน 1,000 คน มีการคลอด 47 คน) แต่การ
ลดลงมีหลายเง่ือนไข เช่น เข้าถึงการยุติการตัง้ครรภ์มากขึน้ แต่ท้องไม่ได้ลดลง เพราะนัน้ต้องดู
ตัวชีว้ัดมาตรการ เช่น ร้อยละของวัยรุ่นท่ีมีเพศสัมพันธ์ซึ่งสูงขึน้ (กรมควบคุมโรค ส านักระบาด
วิทยาท าทกุปี พบวา่ frist sex ท่ีใช้ comdom แค ่60% ในรอบ 10 ปี เดิม 40%) 

ประเดน็ซักถามจากเวทฯี 

(1) การสร้างยทุธศาสตร์การท างานกบัครูในเชิงป้องกนัพร้อมกบัช่วยเหลือเดก็ท้องในโรงเรียน  

(2) ประเด็นเร่ืองการตดัสินใจด้วยตวัเอง แม้ว่าจะไม่มีกฎหมายระบุ และมีความเห็นจากนักกฎหมาย
แล้วว่าเด็กตัดสินใจได้ ไม่จ าเป็นต้องพาผู้ปกครองมา ถ้าเป็นประโยชน์กับตัวเด็กเอง  แต่ในทาง
ปฏิบตัิคือเดก็ต ่ากวา่ 18 ปี ต้องให้ผู้ปกครองเซน็ กรณีนีต้้องท ากฎกระทรวงออกมา 

(3) ท่ีมาของกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุมีจากภาคประชาสงัคม อยู่ท่ีตอนตัง้กรรมการสรรหา ซึง่มีสิทธิเสนอ
ช่ือ และมีข้อสงัเกตจากกรรมาธิการวิสามญัวา่ให้พิจารณาสดัสว่นจากภาคเอกชนด้วย  

(4)  กลไกท างานในระดบัจงัหวดัและแนวทางการท างานเช่ือมโยง จะมีการตัง้อนกุรรมการขึน้มา 3 คณะ 
(1) พัฒนาตัวกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงแนวทางปฏิบัติ  (2) เป็น
คณะกรรมการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์
ในวยัรุ่น ท าหน้าท่ีขับเคลื่อน ท า M&E พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเป็น data 
base กลาง/เป็น data center (3) ตัง้คณะอนุกรรมการจงัหวดั ซึง่จะระบุ
วา่ประกอบด้วยใครบ้าง 

(5) ประเด็นเก่ียวเน่ืองกับการจัดหาครอบครัวทดแทน ในมาตรา 9 ทัง้เร่ืองขอบเขตการตีความว่ารวม
ครอบครัวท่ีเป็นเครือญาติ ครอบครัวบุญธรรมด้วยหรือไม่ หรือเฉพาะครอบครัวอปุถมัภ์อย่างเดียว 
เร่ืองการตรวจสอบเพ่ือไมใ่ห้ abuse เดก็ เร่ือง adoption  

(6) การมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น ๆ ในการก าหนดกฎกระทรวง เน่ืองจากทุกกระทรวงต้องร่าง
กฎกระทรวงสง่กรมอนามยั เพ่ือเตรียมประชมุหลงัเดือนกรกฎาคม โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือตวัแทน
เป็นประธาน วาระท่ีคือพิจารณาร่างกฎกระทรวงของแต่ละกระทรวง มีเวลาท าประมาณ 2 เดือน 
ทางกรมอนามยัจะท าเวทีเชิญทุกกระทรวงมาพิจารณาร่วมกนั จะเชิญตวัแทนตรงนีไ้ปช่วยกนัด ูแต่
ร่างกฎกระทรวงท่ีออกมา ต้องเข้ากรรมการชดุใหญ่ แล้วเข้าครม. ตอ่ไปท่ีกฤษฎีกาพิจารณา เรียกทุก
กระทรวงท่ีเก่ียวข้องไปให้ความเห็น สรุปความเห็นกลบัมาท่ีครม. แล้วกลบัมาท่ีแต่ละกระทรวงไป
ประกาศลงนามโดยแตล่ะเจ้ากระทรวงนัน้ 
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(3) แนวทำงกำรด ำเนินงำนของศูนย์ พ่ึงได้ กับกำรช่วยเหลือกรณี ผู้ห ญิงท้องไม่พร้อม 
     โดย บุญพลอย ตุลำพันธ์ุ ส ำนักบริหำรกำรสำธำรณสุข 

สถิติเด็กและสตรีท่ีถูกกระท ารุนแรง ปี 2550-2558 มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ ผลกระทบทาง
สุขภาพเป็นเร่ืองต่อยอดจากความรุนแรง ในเร่ืองของท้องไม่พร้อม ผลกระทบของ
ความรุนแรงมีทัง้ไมถ่งึแก่ชีวิต และถงึแก่ชีวิต ถ้าไมต่าย ผลทางสขุภาพจะเห็นวา่มีทัง้
ติดเชือ้เอดส์ กามโรค ได้รับบาดเจ็บ ติดเชือ้ในระบบสืบพันธุ์ ตัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
ตกเลือด แท้ง ถกูบงัคบัให้ติดแอลกอฮอล์/ยาเสพติด ทางจิตใจจะซมึเศร้า หวาดกลวั 
เครียด วิตกกังวล ขาดความเช่ือมั่นในตัวเอง สูญเสียความรู้สึกทางเพศ ฯลฯ จน

สดุท้ายคือ ฆ่าตวัตาย 

ศนูย์พึ่งได้ ได้บูรณาการการท างานตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พ.ร.บ.
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ท างานกบัหลายหน่วยงาน ไม่สิน้สดุแคก่ระทรวงสาธารณสขุอย่างเดียว 
เพราะผู้ หญิงท้องไม่พร้อมอาจต้องการความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย หากเป็นผลกระทบจากการถูกข่มขืน 
ต้องการความช่วยเหลือทางด้านสงัคม ต้องการบ้านพกัฉกุเฉิน หรือต้องการเปลี่ยนสถานศกึษา หากไมส่ามารถอยู่
ในสังคมตรงนัน้ได้ ต้องท างานกับสหวิชาชีพ  มีกลไกท า case conference ในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมี
งบประมาณสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกปี ตัง้แต่ปี  2550 เป็นต้นมา ซึ่งจ าเป็นต้องมีสถาบันฝึกท า case 
conference ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนารูปแบบการให้ค าปรึกษาทางเลือกเพ่ือช่วยเหลือผู้หญิงท่ีถูกกระท าทางเพศและประสบ
ปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม ในปี 2553 คดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย 5 โรงพยาบาลคือ รพ.ปทุมธานี รพ.สวรรค์ประชา
รักษ์ รพ.ศรีสะเกษ รพ.พระนครศรีอยุธยา และรพ.ขอนแก่น โครงการฯ มีการตัง้คณะท างานพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการปรึกษาทางเลือก ส่งเจ้าหน้าท่ีไปอบรมท่ีโครงการผู้ หญิงเพ่ือสันติภาพและความยุติธรรม ท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ อบรมฐานคิดเก่ียวกับเร่ืองอ านาจและความไม่เป็นธรรมทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว การให้
ค าปรึกษาแบบเสริมศกัยภาพ ฯลฯ แล้วสนบัสนุนงบประมาณให้พืน้ท่ีพฒันารูปแบบการท างาน และติดตามสรุป
บทเรียนของแตล่ะแห่ง 

รายละเอียดของการด าเนินงาน คือ (1) จดัประชุมชีแ้จงแนวทางการช่วยเหลือผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 
อบรมการใช้โปรแกรมข้อมลูความรุนแรงในเดก็และสตรี ซึง่บูรณาการเร่ืองท้องไม่พร้อมเข้าไปด้วย (2) บูรณาการ
นโยบาย OSCC ศนูย์ช่วยเหลือสงัคม ทัง้เร่ืองความรุนแรงในเดก็และสตรี ท้องไม่พร้อม (หรือคณุแม่วยัใส) การใช้
แรงงานเดก็ และการค้ามนษุย์ โดยกระทรวงสาธารณสขุรับผิดชอบเร่ืองท้องไมพ่ร้อม (3) จดัท าคูม่ือการช่วยเหลือ
ผู้หญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อมของศนูย์พึ่งได้ ประมาณปี 2557 (4) พฒันาโปรแกรมช่วยเหลือผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม
ของศนูย์พึง่ได้ รวมถงึจดัท าคูม่ือระบบรายงานและอบรมการใช้โปรแกรม และ (5) พฒันาบุคลากรด้านการให้การ
ปรึกษาแบบฟื้นฟูอ านาจและศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง ปีนีส้นบัสนุนงบประมาณให้พืน้ท่ี รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป ท่ีเป็น
โรงพยาบาลแมข่่าย อบรมให้กบัเจ้าหน้าท่ีสงัคมสงเคราะห์ทัว่ประเทศ ปีถดัไปจะขยายไปท่ีโรงพยาบาลชมุชน 
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ปัญหาและอุปสรรค คือ (1) ความไม่พร้อมของระบบบริการ ทัง้แพทย์และนักสังคมฯ ทัง้เร่ืองยุติการ
ตัง้ครรภ์ และการคุมก าเนิด ท่ีมีแต่ยาฉีดกับยากิน (2) ทัศนคติความเช่ือของบุคลากรท่ีไม่ยอมให้บริการ 
โดยเฉพาะการยุติการตัง้ครรภ์ (3) งบประมาณในการยุติการตัง้ครรภ์ ท่ียังไม่มีความชัดเจน (4) ประเด็นทาง
กฎหมาย และ (5) เครือข่ายการสง่ตอ่ ซึง่ท่ีผ่านมายดึข้อบงัคบัของแพทย์สภาเป็นหลกั 

ประเดน็พูดคุยแลกเปล่ียน: 

(1) นอกเหนือจากการพัฒนาแนวทางการท างานแล้ว น่าจะก าหนดให้กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีเป็นสว่นหนึง่ของยทุธศาสตร์การท างานด้วย 

(2) ความรุนแรงที่ เกิดจากคู่รัก ซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการพบว่า 1 ใน 10 บางการศึกษา 1 ใน 51 เป็น
ความรุนแรงและส่งผลต่อการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม น่าจะต้องให้ความรู้เพ่ือระมดัระวงั และแนวทางใน
การขอความช่วยเหลือ เช่น แฟนผู้ชายบงัคบัให้มีเพศสมัพนัธ์ไม่ปลอดภยั ใช้ค าพูดท่ีไม่เพราะ ห้าม
ไม่ให้คบกับคนอื่น บางคนก็ถูกตีถูกต่อยถูกตบ ถูกบังคบั ห้ามท าโน่นน่ี ซึ่งเป็นการจ ากัดสิทธิและ
ความรุนแรงตอ่เด็กผู้หญิงท่ีเป็นแฟน ฯลฯ ทัง้นีใ้นโปรแกรมของกระทรวงสาธารณสขุมีให้ระบุสาเหต ุ
ซึง่เมื่อเขาไปเท่ียวกนัมีเพศสมัพันธ์กันก็มกัจะใส่ว่าเป็นเพราะสภาพแวดล้อม ความใกล้ชิด โอกาส
เอือ้อ านวย รวมถงึสื่อลามกด้วย และอาจจะเพ่ิมเติมนิยามได้ 

(3) ประเดน็เร่ืองวฒิุภาวะในการตดัสินใจ ต้องประเมินความพร้อมจากหลายอย่าง ไมใ่ช่เพียงตวัเลขอาย ุ
ประเดน็ส าคญัน่าจะเป็นเพ่ือประโยชน์สงูสดุกบัวยัรุ่น  

(4) สิทธิด้านอนามัยเจริญพันธ์ุของผู้รับบริการ ต้องให้ข้อมลูความรู้วา่มีสิทธิอะไรบ้าง เช่น การได้รับ
บริการ แม้จะมีเครือข่ายหมออาสา (RSA) แตไ่มส่ามารถอาศยัยทุธศาสตร์หรือกฎหมายไปบงัคบัให้
หมอต้องยุติการตัง้ครรภ์ แค่ให้ counseling และแนะน าส่งต่อ ก็ถือว่าท าตามหน้าท่ีแล้ว แต่ถ้า
รับเคสแล้วไม่ส่งต่อ ถ้าคนไข้รู้สิทธิก็อาจฟ้องว่าจ ากดัหรือละเมิดสิทธิในการเข้าถึงบริการ หรือสิทธิ
ในการได้รับยา เช่น ถ้าอายุครรภ์ต ่ากว่า 9 สปัดาห์ให้ใช้ยาได้2 ไม่ต้องขูด ต้องสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบัทกุภาคสว่น เพ่ือกระตุ้นให้ provider พฒันาตวัเอง 

ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนเครือข่ำยฯ : ด้ำนยุติกำรต้ังครรภ์ 
โดย เรณู ชูนิล 

การขึน้ทะเบียนยายุติการตัง้ครรภ์ที่ปลอดภัย ซึง่กรมอนามยัดแูลอยู่ สิน้ปีนีจ้ะครบ 2 ปี 
ก็จะให้ข้อมลูกบัคณะกรรมการพิจารณาว่ายงัไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรร้ายแรง เพ่ือจะปลด
ลอ็คให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ซือ้ได้ตามปกติ ช่วงนีไ้ด้รับงบประมาณสนบัสนนุจาก สปสช. มา 1 

                                                           
1 ไมน่่าใชส่ถิติประเทศไทย ในไทยมีงานวิจยัเชิงคณุภาพ ทัง้ในระดบัปริญญาโท ปริญญาเอก พบวา่วยัรุ่นออกไปเที่ยวกนัแล้วมกัมีเพศสมัพนัธ์
กนั แตไ่มมี่งานเชิงปริมาณที่สามารถระบอุตัราได้ มีงานวิจยัระดบัชาติของสถาบนัวิจยัประชากรฯ ซึง่ท าไว้ตัง้แตปี่ 2540s พบวา่ first sex ของ
เด็กผู้หญิง 2 ใน 3 ไมไ่ด้เต็มใจจะมีเพศสมัพนัธ์  
2 ส าหรับกรณีอายคุรรภ์ที่มากกวา่ 9 สปัดาห์ ยงัเป็น pilot study ศกึษาความเป็นไปได้ของการใช้ยา แม้ในสถานการณ์จริงจะใช้ได้ถึง 14 
สปัดาห์ ขณะนีห้ากมีเคสเกิน 9 สปัดาห์ ไมจ่ ากดัอาย ุสามารถสง่ไปที่จฬุาฯ ศิริราช รามา ได้ 
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หมื่นชุด (ก าลงัจดัซือ้ ได้ประมาณเดือนมิถุนายน) นอกจากนี ้กรมอนามยัได้ผลกัดนัให้ยา medabon เข้าไปอยู่ใน
บญัชียาหลกัแห่งชาติ ตอนนีก้ าลงัแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณา ถ้าขึน้บญัชียาหลกัแห่งชาติแล้วทาง สปสช. จะ
เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย 

การอบรมยุติการตัง้ครรภ์ กรมอนามยัร่วมกับ Concept Foundation, สปสช. อบรมตัง้แต่ปี 2557 มี
โรงพยาบาลท่ีผ่านการอบรมกว่า 170 แห่ง ทัง้หมอและพยาบาลกว่า 300 คน แต่ให้บริการจริงประมาณ 20 กว่า
โรงพยาบาล3 (ไม่ถึง 30) ท่ีขอเบิกยามาอย่างต่อเน่ือง คือสมคัรเป็น RSA แต่ไม่ได้ให้บริการ เพียงแต่ส่งต่อ บาง
โรงพยาบาลหมอไม่ท า พยาบาลมาเป็นพยาบาลอาสา เขาก็ส่งต่อ ซึ่งไม่สามารถจะเขียนกฎหมายว่าทุก
โรงพยาบาลต้องท า แตท่กุโรงพยาบาลต้องมี flowchart เร่ืองการดแูล ต้องมีระบบการสง่ตอ่ ถ้าไมม่ีก็ถือวา่ผิด 

การท างานตัง้ครรภ์ไม่พร้อม ตอนนีส้ านกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ท างานร่วมกบัแพธและ 1663 ซึง่จะมี
รายช่ือโรงพยาบาลและแพทย์ ท่ีท าเร่ืองของการยุติการตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภัย และมีการติดตามหลังจากท่ีให้
ค าแนะน าไปแล้วด้วย 

ประเดน็แลกเปลี่ยน 

(1) วิธีการยุติการตัง้ครรภ์ของแพทย์ การที่แพทย์เลือกใช้การดดูหรือขดูก่อนจะใช้ยา เป็นเพราะไม่มี
ความรู้เร่ืองยาใหม่ หรือเป็นทศันคติของแพทย์ว่าการให้ยาเป็นวิธีง่ายเกินไป ไม่รู้สกึว่าได้ช่วยเหลือ
จริง ๆ ซึ่งน่าจะเป็นเร่ืองการพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล แต่ผู้ รับบริการต้องมีความรู้และต้อง
เรียกร้องสิทธิ ในสงัคมไทยทัง้สองฝ่ายยังขาดการพัฒนาความรู้ และน่าจะต้องท างานกับโรงเรียน
แพทย์ให้เปลี่ยนวิธีการสอน โดยเฉพาะท่ียงัสอนให้ขูดมดลกูกนัอยู่ 

ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนเครือข่ำยฯ : ด้ำนกำรป้องกัน 
โดย ทัศนัย ขันตยำภรณ์ 

เครือข่าย RSA: ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแพทย์ท่ียุติการตัง้ครรภ์ทุกราย แต่มีเง่ือนไข
หลายอย่าง เช่น ไม่มีสถานการณ์/สภาพแวดล้อมเอือ้อ านวยท่ีจะท าได้ ผู้บริหารยัง
ไม่เห็นด้วย ยงัขาดพยาบาล/ผู้ ช่วยรองรับ ฯลฯ แต่ทุกคนท่ีสมคัรเข้ามาอย่างน้อยก็
เป็นเครือข่ายส่งตอ่ มีจ านวนเพ่ิมมากขึน้ ผู้ประสานงาน คณุหมออมร คณุหมอเรือง
กิตต์ิ ได้ include เอาภาคเอกชนเข้ามา ขณะนีแ้พทย์ของสวท. ของ PDA ของคลินิก
เอกชนท่ีอยู่ในเครือข่ายของเราได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแพทย์อาสาด้วย  

แต่เครือข่ายยุติฯของพวกเรา มาจากหลายภาคส่วน เดิมค่อนข้างเป็นเอกชนส่วนใหญ่ ท่ีส าคญัคือ 
สวท. กับ PDA ซึ่งยังเป็นหน่วยงานรับเคสท่ีค่อนข้างใหญ่อยู่ มีคลินิกและ
โรงพยาบาลเอกชน มีเครือข่ายโรงพยาบาลรัฐ แต่จะเผยแพร่เท่าท่ีจะเปิดเผย
ได้ เพราะคณุหมอหลายท่าน รพ.หลายแห่งยินดีให้บริการ แต่ไม่ยินดีเปิดเผย
ต่อสาธารณะ นอกจากนีก้็มีรพ.ท่ีอยู่ในโครงการน าร่องการให้บริการยุติการ

                                                           
3 แม้จะมีคนเข้าอบรมการใช้ยาเยอะ แตข่ึน้ทะเบียนกบักรมฯ น้อย เพราะอาจจะไปใช้สตูรอื่น ไมไ่ด้ใช้สตูร medabon  
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ตัง้ครรภ์ด้วยยา (Medical Termination of Pregnancy: MTP) คือ รพ.จฬุาฯ รพ.รามา และรพ.ศิริราช ซึง่มีเง่ือนไข
เฉพาะในการรับไม่เหมือนกัน เครือข่าย teen up care และเว็บไซต์ต่างประเทศมี women on web กับ women 
help women เป็นต้น  

ภาพรวมของเครือข่าย RSA: พบว่าในภาคอีสานเครือข่าย teen up care เป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็งใน 4 
จังหวดั นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ พอท่ีจะเป็นจุดรองรับการส่งต่อได้รับหนึ่ง ภาคเหนือตอนล่างไม่มี 
ภาคเหนือตอนบนเป็นคลินิกเอกชน PDA สวท. มีโรงพยาบาลท่ีเป็นเครือข่าย RSA ค่อนข้างมาก แล้วอายุครรภ์
มากกว่า 12 สัปดาห์ ในภาคเหนือไม่มีเลย ภาคใต้ตอนล่าง เป็น สวท. มี มอ. เป็นหัวหอกหลัก แต่ว่าภาคใต้
ตอนบนไมม่ี/มีน้อยมาก ส าหรับภาคตะวนัออกต้องเพ่ิมจ านวน ในกรุงเทพฯ เพียงพอระดบัหนึง่ แต่ในอายุครรภ์ท่ี
มากกวา่ 12 ถ้าไม่พึง่ รพ. รามาฯ ก็ไป รพ. คลองตนั คิดวา่ไมเ่พียงพอ ต้องหาเครือข่ายเพ่ิมเติมกระจายให้มากขึน้ 
ดจูดุท่ีขาดมากขึน้ ทางทีมยตุิฯ พยายามเดินหน้าท างานไปพร้อมกบัส านกัการอนามยัเจริญพนัธุ์  

จากตวัเลขของผู้ ท่ีเข้าบริการ พบวา่สว่นใหญ่ไปสถานบริการภาคเอกชน การสง่ตอ่ไปสถานบริการภาครัฐ
น้อยกว่า เน่ืองจากข้อจ ากดั เช่น เง่ือนไขข้อบ่งชีต้ามท่ีกฎหมายวางไว้ แม้ประเด็นสขุภาพทางใจจะเป็นข้อบ่งชีท่ี้
แพทย์สบายใจ counselor สบายใจท่ีจะให้บริการ แต่มกัจะเก่ียงงอนในกรณีมีเพศสมัพันธ์กันเองแล้วไม่พร้อม 
หรืออายมุากกวา่ 20 ปี บางแห่งขอรับเฉพาะในจงัหวดั เพราะหากเปิดกว้างมากแล้วจะรับสง่ตอ่ไมไ่หว  

ประเดน็แลกเปลี่ยน  

จากกรณีเด็กหญิงอายุ 14 ปี สะท้อนความไม่เข้าใจในสงัคม โดยเฉพาะกรณียุติการตัง้ครรภ์ น่าจะให้
เครือข่ายฯ มี mandate ท างานต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อสงัคม ตอ่ผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม ให้เข้าใจเร่ือง
ยุติการตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภัยว่าคืออะไร กฎหมายเป็นอย่างไร และอาจจะต้องมีทีมแก้ข่าวเร็วผ่านช่องทางต่าง ๆ 
หรือท างานกบันกัข่าวออกไปสร้างความเข้าใจในทนัที หรือน่าจะวางยทุธศาสตร์การสื่อสารอย่างเป็นระบบและใน
หลายระดบัวา่จะมีข้อมลูเชิงบวก ข้อมลูการสร้างความเข้าใจรองรับอย่างไร อย่างไรก็ตามการท าแท้งเป็น issue ท่ี
ค่อนข้าง sensitive การเปิดเผยหรือสื่อสารกับสื่อต้องระวงัเร่ือง confidentiality ด้วย ขณะเดียวกันคนท างานใน
องค์กรเดียวกนัยงัต้องการสร้างความเข้าใจ ลดทศันคติต าหนิติเตียนผู้หญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อม โดยเฉพาะท่ีไปยุติ
การตัง้ครรภ์ 

ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนเครือข่ำยฯ : ด้ำนบ้ำนพัก 
โดย ศุภอำภำ องค์สกุล 

การติดต่อของผู้มาใช้บริการขณะนีม้าจากทางด้านสื่ออีเล็กโทรนิกส์มาก ทัง้ทางอีเมล์ 
โทรศพัท์ ของมูลนิธิเอง walk in เข้ามาน้อย เพราะนัน้ต้องฝึกทักษะท่ีจะตอบค าถาม
ทางอีเมล์ อาจจะต้องอบรมในเร่ืองการให้ค าปรึกษาเบือ้งต้นทางโทรศพัท์ สถิติปีท่ีผ่าน
มา คนที่ท้องตอ่แล้วสามารถท่ีจะเลีย้งลกูได้ด้วยตวัเองลดลง ขณะท่ีต้องการให้มลูนิธิฯ 
หรือบ้านพกัฉุกเฉินช่วยเลีย้งลกูให้ก่อน เพ่ือท่ีจะไปปรับตวัเพ่ิมขึน้ ของสหทยัฯ จ านวน
เคสเข้ามา 200 กวา่ราย ขอความช่วยเหลือให้เราเลีย้งลกู 50% คือ 100 กวา่ราย  
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ประเด็นปัญหาท่ีเจอ ได้แก่ (1) ความเข้าใจผิดเร่ืองการใช้ยาคมุฉุกเฉิน (2) กลุม่ประชากรที่เจอ นอกจาก
แรงงานข้ามชาติแล้ว เร่ิมมีคนพิการเข้ามาเพ่ิมขึน้ ท างานคอ่นข้างยากเพราะหลากหลาย เช่น ไมม่ีใครรู้และไมรู้่ตวั
วา่ตัง้ท้องจนผ่านระยะยุติได้ไปแล้ว หลงัคลอดแล้วอยากเลีย้งลกูเอง บางคนไมไ่ด้ไปลงทะเบียนผู้ พิการ มีสิทธิใน
ฐานะท่ีเป็นแมโ่ดยสมบรูณ์ ปีท่ีแล้วมี 5 ราย ปัญญาออ่น 3 ราย หหูนวก 2 ราย ซึง่ไมไ่ด้เข้าโรงเรียน สื่อสารยาก 

ประเดน็แลกเปลี่ยน 

(1) คนพิการขาดความรู้เร่ืองเพศศึกษาอย่างมาก ทัง้เร่ืองคุมก าเนิด การล่วงละเมิดทางเพศ จาก
ประสบการณ์ของคุณสมรธรรมท่ีเข้าไปสอนท่ีบ้านนนทภูมิ ซึ่งรับเด็กพิการทุกประเภท พบปัญหา
หลายอย่าง เช่น เด็กท่ีไปกลบัท้องเพ่ิมขึน้ ไม่มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองเพศสมัพันธ์ท่ีปลอดภัย ถูก
ลอ่ลวง ฯลฯ จนมีประเดน็วา่จะจบัให้เดก็ผู้ชายท าหมนั ซึง่น่าจะผิด 

(2) เดก็กลุ่มนีเ้ป็นกลุม่ท่ีต้องให้ความรู้เร่ือง sex education, reproductive health เช่นเดียวกบัเดก็ปกติ 
ซึง่เรายงัไม่มีการตรงนีใ้ห้บริการท่ีดี เป็นประเด็นท่ีส าคญั ถูกต้องแล้วท่ียกประเด็นนีข้ึน้มา ควรมอง
วา่คนกลุม่นีเ้ป็นคนกลุม่เสี่ยงด้วยซ า้ เพราะวา่พอเขาตัง้ครรภ์แล้วจะมี communication ตามมามาก 

ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนเครือข่ำยฯ : ด้ำนปรึกษำทำงเลือก 
โดย สุมำลี โตกทอง 

สคส. เป็นแกนหลกัในการจดักระบวนการอบรม ท าความเข้าใจเร่ืองแนวคิด เพ่ือให้
คนท างานได้มีโอกาสท าความเข้าใจเร่ืองการให้ค าปรึกษาทางเลือก มีหลกัสูตรจัด
อบรมทกุปี ปีละ 3 รุ่น จากท่ีท าหลกัสตูรให้ค าปรึกษาทางเลือกร่วมกบัศนูย์สนัติภาพ
และความยุติธรรมท่ีเชียงใหม่ เป็นหลักสูตร 7 วัน มีการถอดบทเรียนปรับเป็น
หลักสูตรระยะสัน้ 3 วัน ซึ่งจะสอดคล้องกับคนท างานท่ีได้เจอเคสและให้การ
ช่วยเหลือ ในช่วงจงัหวะและสถานการณ์ตอนนีร้องรับทัง้เร่ืองท้องไมพ่ร้อมและวยัรุ่น

พอดี หลักสูตรระยะสัน้นีเ้ป็นกระบวนการท่ีจะเกิดมุมมอง ท าความเข้าใจปัญหา มีเคร่ืองมือในการท างาน 
กระบวนการลา่สดุคือสานพลงัเครือข่ายเข้าไปด้วย เพ่ือให้เห็นความเช่ือมโยงของการท างาน 4 ด้านไปด้วยกนั ทัง้
ในมิติของการป้องกนั การจดับริการเร่ืองยุติ การดแูลเร่ืองท้องตอ่ และการเสริมเร่ืองแนวคิด  

ท่ีผ่านมาจะมีหน่วยงาน/โรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมการอบรมเอาไปขยายผล จดัอบรมให้กบัแผนกของตวัเอง 
โดยเช่ือมกบักลไก/เครือข่ายท่ีท างานอยู่ เดิมท่ีเคยจดัอบรมแบบสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายทุกอย่าง เพ่ือเป็นกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างการตื่นตวัในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึน้ ปีนีจ้ึงจะให้มีค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง โดย
การอบรมมีลกัษณะ basic คือเปิดมุมมองให้คนท าความเข้าใจ แล้วเช่ือมโยงการท างานด้วยกัน และเพ่ิมเร่ือง
กระบวนการเยียวยาตัวเองด้วย ก าหนดจัดปีนี ้2 รุ่น รุ่นท่ี 1 วันท่ี 24-27 กรกฎาคม และรุ่นท่ี 2 วันท่ี 21-24 
สิงหาคม  
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ประเดน็แลกเปลี่ยน 

มีเสียงเรียกร้องให้จัดหลกัสูตร advance ให้กับคนท างาน ซึ่งก าลงัอยู่ระหว่างการคิด เพ่ือทบทวนการ
ท างานขบัเคลื่อนเครือข่ายและการดแูลตวัเอง ในลกัษณะ self care ท่ีจะท าให้เห็นวา่ เราท างานกบัแรงเสียดทาน
แบบนี ้มนัมีอะไร อย่างไรบ้าง ท่ีเป็นปัญหาอปุสรรค แล้วเราจะเคลื่อนหน้าไปด้วยกนัได้อย่างไร 

เน่ืองจากพยาบาลท่ีท างานกับแพทย์ RSA เกือบทัง้หมด ไม่เคยอบรมปรึกษาทางเลือกเลย เป็น
คนท างานจริงด้วยใจจริง จึงน่าจะมีระบบโควต้า แต่อาจจะก าหนดจ านวนให้แต่ละแห่ง เพ่ือให้กระจายและ
หลากหลาย หากท่ีไหนต้องการเป็นกลุ่ม เช่น 5-6 คน น่าจะจัดเวทีในลักษณะเป็นองค์กรมากกว่า ทัง้นี ้การ
คดัเลือกจะคละให้มีทัง้กลุม่เยาวชน กลุม่ NGO ท่ีท างาน ทัง้บ้านพกั ทัง้ให้ความช่วยเหลือ กลุม่แพทย์พยาบาลใน
โรงพยาบาล ฝ่ายสวัสดิการสังคม ครูในโรงเรียน คนท างานชุมชน เพ่ือให้การเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์มีความหลากหลาย 

 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

(1) รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกลุ : สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 
(2) กลุภา วจนสาระ : สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 
(3) เบญจมาศ รอดภยั : สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 
(4) นพ.กิตติพงศ์ แซเ่จ็ง : ส านกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กรมอนามยั 
(5) เรณ ูชนิูล : ส านกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กรมอนามยั 
(6) ธญัญาพรรณ เรือนทิพย์ : ส านกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กรมอนามยั 
(7) สาลินี อุม่มี : ส านกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กรมอนามยั 
(8) นภทัชา สมพงษ์ : ส านกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กรมอนามยั 
(9) พชัรีวรรณ เจนสาริกรณ์ : ส านกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กรมอนามยั 
(10) บญุพลอย ตลุาพนัธุ์ : ส านกับริหารการสาธารณสขุ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
(11) พล.ท.รศ.นพ.วิโรจน์ อารีย์กลุ : วิทยาลยัแพทย์ศาสตร์พระมงกฏุเกล้า 
(12) ดร.ขนิษฐา บรูณพนัศกัด์ิ : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียติ 
(13) มณีทิพย์ วีระรัตน์มณี : โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 
(14) มณสิชา แย้มวงษ์ : โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยธุยา 
(15) พรพรรณ ขวญัช่ืน : โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยธุยา 
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(16) สนุนัทา อรุณพงษ์ : โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยธุยา 
(17) บษุบา คล้ายมขุ : โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยธุยา 
(18) จิตติมา ภาณเุตชะ : มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 
(19) สมุาลี โตกทอง : มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 
(20) รัชดา ธราภาค : มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 
(21) ปัทมาพร พนูมีทรัพย์ : มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 
(22) รัชนีวรรณ นิรมิต : มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 
(23) จารุทรรศน์ สทิธิสมบรูณ์ : มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 
(24) ทศันยั ขนัตยาภรณ์ : มลูนิธิแพธทเูฮลท์ 
(25) องัศิญานาท ศรีจนัทร์ : มลูนิธิแพธทเูฮลท์ 
(26) นิประภา ครุฑอดุทา : มลูนิธิแพธทเูฮลท์ 
(27) สภุทัรา บวัเพ่ิม : มลูนิธิแพธทเูฮลท์ 
(28) สเุพ็ญศรี พึง่โคกสงู : ศนูย์สง่เสริมความเสมอภาค 
(29) เอมอร คงศรี : 1663 มลูนิธิเข้าถงึเอดส์ 
(30) พฒัพงษ์ แก้ววิจิตร : 1663 มลูนิธิเข้าถงึเอดส์ 
(31) ศภุาอา องค์สกลุ : สหทยัมลูนิธิ 
(32) สมรธรรม สขุนิรันดร์ : สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน 
(33) ปณิตตา อนัตะริกา : สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน 
(34) ธนพร จนัทรทีประ : สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน 
(35) ณฐิัยา ทองศรีเกต ุ: สมาคมสง่เสริมสถานภาพสตรีฯ 
(36) กรวิณท์ วรสขุ : สมาคมสง่เสริมสถานภาพสตรีฯ 
(37) ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตนัปิชาต : สมาคมเภสชักรชมุชน 
(38) มทันา เชตะม ี: women on web 
(39) นดี ขจรน า้ทรง : women on web 
(40) ปราณี รัตนาไกรศรี : เครือข่ายเยาวชนและครอบครัวสร้างสรรค์ 
(41) วรัชยา ดาราเพ็ญ : เครือข่ายผู้หญิงเพ่ือสขุภาพ ภาคกลาง ปทมุธานี 
(42) วรรณา เกศะรักษ์ : เครือข่ายผู้หญิงเพ่ือสขุภาพ ภาคกลาง ปทมุธานี 
(43) ราณี หสัสรังส ี: คณะท างานทางสงัคม สถาบนัวิจยัสงัคม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(44) ดวงหทยั บรูณเจริญกิจ : สถาบนัสิทธิมนษุยชนและสนัติศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล 


