สรุ ปการประชุมเครื อข่ ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม ครั ง้ ที่ 39

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559
ณ ห้ องประชุมกาธรสุวรรณกิจ ชัน้ 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

จัดโดย
เครื อข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อม ร่วมกับ

กำหนดกำรประชุม
กำรขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุ นทำงเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม ครั้ งที่ 39
จัดโดย เครื อข่ ำยสนับสนุนทำงเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม
สนับสนุนโดย แผนงำนสร้ ำงเสริมสุขภำวะทำงเพศ มูลนิธิสร้ ำงควำมเข้ ำใจเรื่ องสุขภำพผู้หญิง (สคส.)
ณ ห้ องประชุมกำธรสุวรรณกิจ ชัน้ 1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข นนทบุรี
วันพฤหัสบดี 12 พฤษภำคม 2559 เวลำ 09.00 –13.30น.
ดำเนินรำยกำร โดย รศ.ดร.กฤตยำ อำชวนิจกุล
09.00 - 09.30 น
09.15 – 09.30 น.

ลงทะเบียน
กล่าวต้ อนรับและแนะนาตัว
โดย กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครื อข่าย
1. วำระแจ้ งเพื่อทรำบ รำยงำนผลกำรประชุมเครื อข่ ำยฯ ครั ง้ ที่ 38
09.30 – 09.45 น.
โดย กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครื อข่าย
2. วำระปรึกษำหำรื อ ควำมก้ ำวหน้ ำจำกงำนขับเคลื่อนเชิงนโยบำยเกี่ยวกับทำงเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม
09.45 – 10.15 น.
2.1 แลกเปลี ย่ นการนากฎหมายท้องวัยรุ่นไปใช้
โดย นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง
ผู้อานวยการสานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์
รายงานความคืบหน้ ากรณีเด็กหญิงอายุ 14 ปี (มีเอกสารประกอบการายงาน)
10.15 – 10.30 น.
โดย สุเพ็ญศรี พึง่ โคกสูง และสุมาลี โตกทอง
คาถามและอภิปรายให้ ความเห็น
10.30 – 10.45 น.
2.2 แนวทางการดาเนิ นงานของศูนย์ พึ่งได้กบั การช่วยเหลือกรณี ผหู้ ญิ งท้องไม่พร้อม
10.45 – 11.00 น.
โดย บุญพลอย ตุลาพันธุ์
สานักบริ หารการสาธารณสุข
คาถามและอภิปรายให้ ความเห็น
11.00 – 11.15 น.
3.วำระสืบเนื่อง
ควำมก้ ำวหน้ ำในกำรทำงำนเครื อข่ ำย
11.15 – 11.30 น.
3.1 ด้ านการป้องกัน
11.30 – 11.45 น.
3.2 ด้ านบ้ านพัก
11.45 – 12.00 น.
3.3 ด้ านยุติการตังครรภ์
้
12.15 – 12.30 น.
3.4 ด้ านการให้ คาปรึกษาทางเลือก
12.30 – 13.30 น. รั บประทำนอำหำรกลำงวัน
บริกำรอำหำรว่ ำงและเครื่ องดื่มในห้ องประชุม
ติดต่ อ ผู้ช่วยผู้ประสำนงำน เบญจมำศ รอดภัย (ก้ อย) 081-9127430 หรื อ 02-4410201-4 ต่ อ 409

สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 39
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00-13.30 น.
ห้องประชุมกาธร สุวรรณกิจ ชัน้ 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
ดำเนินรำยกำรโดย กฤตยำ อำชวนิจกุล ผูป้ ระสำนงำนเครือข่ำยฯ

ควำมก้ ำ วหน้ ำ จำกงำนขั บ เคลื่ อ นเชิ ง นโยบำยเกี่ ย วกั บ ทำงเลื อ กของผู้ ห ญิ ง ที่ ท้ อ งไม่ พ ร้ อ ม
(1) รำยงำนควำมคื บ หน้ ำ กรณี ข่ ำ วเด็ ก หญิ ง อำยุ 14 ปี
โดย สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง และสุมำลี โตกทอง
สุ เพ็ญศรี : กรณี ข่าวที่ถูกนาเสนออย่างมีมายาคติ คือที่พบ
ซากทารกในสวนกล้ วย ทั ง้ ในแง่ ข องการใช้ ภาษา การ
สัมภาษณ์ แบบชี ้นาว่าจะดาเนินคดีเด็กหญิงอายุ 14 ปี ที่ท้อง
ไม่พร้ อม ซึง่ โยนซากทิ ้งไว้ ในข้ อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา ซึง่
ไม่ เป็ น ธรรมและยังไม่ ได้ ส อบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง เมื่ อ โทรไป
หัวหน้ าศูนย์ประชาบดีเดิมหรื อ 1300 พบว่าตารวจเพียงไปดู
ที่เกิดเหตุ แต่มิได้ ดาเนินการอะไร และปฏิเสธว่าไม่ได้ พูดตามที่เป็ นข่าว ส่วนเด็กยังพักอยู่ในโรงพยาบาล ยังไม่
สามารถพูดคุยอะไรได้ มากนัก แต่ยืนยันว่าจะกลับไปแต่งงานกับแฟนอายุ 17 ปี ที่ทาให้ ท้อง ซึง่ หยุดเรี ยน 2 ปี แล้ ว
พ่อแม่ทงสองฝ่
ั้
ายรั บ ว่าจะให้ แต่งงานกัน ล่าสุดประสานไปกับทัง้ ตารวจและหัวหน้ าบ้ านพักฯ พบว่าทัง้ สองฝ่ าย
ตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์ มีการชดใช้ คา่ เสียหายตามธรรมเนียม
รายละเอียดเพิ่มเติมก็คือ ก่อนเกิดเหตุ เด็กผู้หญิงคนนี ้ออกไปวิ่งเล่นออกกาลังกาย แล้ วประสบอุบตั ิเหตุ
ทางมอเตอร์ ไซค์ บอกกับยายว่าปวดท้ องมาก หมอก็ให้ ความเห็นว่าการแท้ งครัง้ นีเ้ ด็กน่าจะเสียชีวิตก่อนคลอด
ตารวจก็เพียงรับแจ้ งเบื ้องต้ น ต้ องรอผลทางแพทย์อย่างเป็ นทางการก่อนที่จะดาเนินการ ซึง่ ตารวจเล่าว่า ได้ รับแจ้ ง
ว่าเด็กตัวซีด ลักษณะเหมือนจะหายใจไม่ออก จึงรี บส่งโรงพยาบาล และประสานนักสังคมฯ
สุมาลี: มี 2 ประเด็นที่สาคัญ (1) การนาเสนอข่าวเป็ นเรื่ องใหญ่ เพราะออกสูส่ าธารณะ และจากที่ ตามเคสพบว่า
ในกระบวนการให้ ความช่วยเหลือ ยังขาดทักษะที่จะได้ ข้อมูลสภาพปั ญหาของเด็ก ในกรณีนี ้ ยังไม่ร้ ู เลยว่า เด็กรู้ ตวั
เองหรื อไม่วา่ ท้ อง หรื อทาอะไรมาบ้ าง และ (2) เป็ นเรื่ องทัศนคติ คือพอคุยกับพ่อแม่สองฝ่ ายแล้ ว มักจะจับแต่งงาน
โดยที่มองว่ากระบวนการทางกฎหมาย ถ้ าอาศัยกระบวนการทางานร่ วมกัน กับสหวิชาชีพ มันจะช่วยลดทอนเรื่ อง
เอาทัศนะส่วนตัวมาใช้ ในการทางานและตัดสิน และจะปิ ดเคสอย่างรวดเร็ ว คิดว่าจาเป็ นจะต้ องทางานต่อในแง่นี ้
บุญพลอย: สงสัยว่าทางพม. มีกลไกในการทา case conference หรื อไม่ ตรงนี ้เป็ นสิ่งสาคัญ เพราะต้ องทาต้ อง
หาคนที่ มีมุมตรงนี ด้ ้ วย ในโครงการคุ้มครองเด็ก ก็เคยมีปัญ หาว่าสรุ ป เอาเอง สุดท้ ายไม่ได้ ใช้ กระบวนการทาง
กฎหมาย กระบวนการทางวิชาการมาแก้ ปัญหา แล้ วเด็กคนนี ้จะอยู่ในสังคมอย่างไร ได้ เข้ าไปทางานกับชุมชนนัน้
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หรื อไม่ อาจจะให้ ทางโรงพยาบาลหรื อ รพ.สต. ประสานหรื อไม่ เพราะว่าเด็กจะอยู่ในชุมชนไม่ได้ ถ้ าจะทาความ
เข้ าใจกับชุมชน มันจะต้ องมีกระบวนการอย่างไรบ้ าง
สุเพ็ญศรี : ดีมากที่จะเพิ่มทักษะเรื่ อง case conference และแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาของเด็ก แต่น่าเสียดาย
ว่า พม. จัดการประชุมลักษณะนี น้ ้ อยมาก เข้ าใจว่าจังหวัดตังงบประมาณไว้
้
ไม่ถึง 2 ครั ง้ หรื อไม่ได้ ประชุมเลย
กรณีเช่นนี ้ คนรับเคสจะตังหน้
้ าตังตาท
้ าจบ ไม่มีการประชุม พมจ. อยู่สานักหนึง่ บ้ านพักเด็กฯ อยู่อีกสานักหนึง่ ไม่
มีค่าใช้ จ่ายในการประสาน หากเหตุการณ์ เกิดขึน้ ในระดับอาเภอ จากอาเภอไปจังหวัดหรื อจังหวัดไปอาเภอ มัน
เกี่ยวเนื่องกับค่าใช้ จ่าย มันเป็ นทัศนคติ กรมคุ้มครองเด็กที่มีกองคุ้มครองเด็ก ซึง่ ต้ องทาหน้ าที่ค้ มุ ครองก่อนตาม
กฎหมาย รองอธิบดีฯ บอกว่าเพิ่งปรับปรุ งหน่วยงานใหม่ ยังไม่มีบคุ ลากร
ประเด็นสืบเนื่อง
(1) การท าความเข้ า ใจชี แ้ จงข้ อมู ล ที่ ถู ก ต้ อ งและระมัด ระวังทั ศ นคติ ในการน าเสนอข่ า วไปยังสื่ อ ที่
เกี่ยวข้ อง (ช่อง 3) สมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย การเผยแพร่ เรื่ องทาแท้ งผ่านทาง youtube
(2) การใช้ ก ลไกอย่ า งกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนฯ กลไก UPR (รายงานสถานการณ์ ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งประเทศไทย) มาช่วยยกระดับสถานการณ์ ที่ยงั ล้ าหลังในประเทศ ให้ เกิดผลตาม UPR
ที่แต่ละประเทศเสนอ โดยเฉพาะการบริ การเข้ าถึงสุขภาพ สิทธิพลเมือง สิทธิประชาชน ผู้หญิ ง เด็ก
และการยุติความรุ นแรง

(2) ควำมก้ ำ วหน้ ำ เรื่ อ งกฎหมำยท้ อ งวั ย รุ่ น ไปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ
โดย นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยกำรสำนักอนำมัยกำรเจริญพันธุ์
เรามีการทางานเรื่ องนี ้กันมานาน ตังแต่
้ ปี 2544 เป็ นต้ นมา แม้ จะอยากให้ เป็ นเรื่ อง
คุ้มครองสิทธิ ด้านอนามัยการเจริ ญพันธุ์ มากกว่า แต่ระหว่างทางที่ขับเคลื่อนมา
กว่า 10 ปี มีกฎหมายอื่นออกมาเรื่ อย ๆ จึงเหมือนจะไปซ ้าซ้ อนกับกฎหมายที่ทยอย
กันออกมาก่อน ก็โดนตีตกไป เป็ นโอกาสที่ดีที่ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ เดิมท่านเป็ น
สว. มาก่อน อยู่ใน สนช. ยกเรื่ องนี ข้ ึน้ มาขับเคลื่อนใหม่ ภายในเวลาไม่ถึงครึ่ งปี
ออกมาเป็ น พ.ร.บ. จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 29 กรกฎาคมนี ้ สาระสาคัญมีดงั นี ้
(1) หน่ วยงานที่ จ ะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบตามพ.ร.บ.นี ม้ ี 5 กระทรวงหลัก คื อ สาธารณสุข พัฒ นาสังคมฯ
ศึกษาธิการ แรงงาน มหาดไทย
(2) คาจากัดความ “วัยรุ่ น” ตามข้ อกาหนด WHO คือ 10 ปี ขึ ้นไป จนถึงไม่เกิน 20 ปี บริ บรู ณ์
(3) มาตรา 5 สิทธิ ของวัยรุ่ น คือ สิทธิ ในการได้ รับบริ การ ทัง้ ด้ านสุขภาพและด้ านสังคม โดยที่ อยู่บ น
พื น้ ฐานการตัดสินใจได้ ด้วยตัวเอง ได้ รับ ความเสมอภาค ได้ รับการรั กษาความเป็ นความลับและ
ความเป็ นส่วนตัว การเข้ าถึงสิทธิ ที่สาคัญคือคาว่า “ตัดสินใจด้ วยตัวเอง” มาตราอื่น ๆ ที่จัดบริ การ
ต้ องดาเนินการบนพื ้นฐานของมาตรา 5 (ซึง่ ต้ องไปเขียนกฎกระทรวงต่อ)
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(4) มาตรา 6 ระบุ ว่ า สถานศึ ก ษาจะต้ อ งมี ก ารจัด การเรี ย น/การสอนเรื่ อ งเพศวิ ถี ศึ ก ษา ในที่ นี ค้ ื อ
เพศศึกษารอบด้ าน เป็ นเพศวิถีศกึ ษาที่เหมาะสมกับวัย มีการจัดหาและพัฒนาครู ผ้ สู อน สถานศึกษา
เองมีหน้ าที่ให้ คาปรึ กษา ช่วยเหลือ คุ้มครองวัยรุ่ น โดยเฉพาะวัยรุ่ นที่ตงครรภ์
ั้
ต้ องได้ เรี ยนต่อเนื่อง
ต้ องมีการจัดบริ การส่งต่อ ในกรณีที่ต้องได้ รับบริ การด้ านสุขภาพ ด้ านบริ การสังคม
(5) มาตรา 7 “สถานบริ การ” ต้ องมีการให้ บริ การเรื่ องการให้ ข้อมูลให้ ความรู้ ให้ คาปรึ กษา บริ การที่ได้
มาตรฐาน รวมทัง้ จะต้ องมีระบบการส่งต่อไปให้ ได้ รับสวัสดิการสังคมด้ วย ตรงนีค้ ลินิกวัยรุ่ น หรื อ
youth health service ในมาตรฐานได้ มีการกาหนดเรื่ องพวกนี ้ ที่มีการเชื่อมโยงกับ 4 setting (วัยรุ่ น
กับสถานศึกษา สถานประกอบกิจการ หน่วยงานด้ านบริ การสังคม)
(6) มาตรา 8 สถานประกอบกิ จการ กระทรวงแรงงานต้ องไป define กฎกระทรวงว่า สถานประกอบ
กิจการอะไรบ้ าง ประเภทไหนบ้ าง ที่ ต้องทาอะไร สถานประกอบกิจการทุกแห่งต้ องมีการให้ ข้อมูล
ข่าวสารอย่างที่เรา need ไว้ เช่น มีมุมให้ ความรู้ หรื อว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ NGO ภาครั ฐ
เอง สนับสนุนแผ่นพับ รวมถึงให้ มีระบบการส่งต่อ คือให้ เขารู้ ว่าถ้ าลูกจ้ างวัยรุ่ นมีปัญหาด้ านสุขภาพ
สามารถไปที่ไหนได้ บ้าง หรื อจะโทรศัพท์ปรึ กษาที่ไหนได้ บ้าง หรื อ จะได้ รับบริ การสังคมอะไร เหล่านี ้
เป็ นเบื ้องต้ น ถ้ าเป็ นสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่มีโรงพยาบาล ต้ องมีแพทย์หรื อพยาบาลประจา
อันนันก็
้ จะมีระบบการช่วยเหลือส่งต่อคล้ าย ๆ กับ รพ.สต. หรื อโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก
(7) มาตรา 9 การจัดสวัสดิก ารสังคม เรื่ องของการฝึ กอาชี พ กรณี ที่วัยรุ่ น นัน้ ต้ องการ การจัดหางาน
รวมทังการหาครอบครั
้
วทดแทน ที่สาคัญต้ องมีการนาแกนนาวัยรุ่ น/แกนนาเยาวชน ที่อยู่ในพื ้นที่เข้ า
มาร่ วมดาเนินการด้ วย สนับสนุนให้ หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน ได้ มี ส่วนในเรื่ องของการป้องกัน
และช่วยเหลือ
(8) มาตรา 10 เป็ นมาตราที่สาคัญ ราชการส่วนท้ องถิ่น ง่าย ๆ คือ อปท. ระบุชัดเจนว่ามีสิทธิเรื่ องของ
การออกข้ อบัญญัติและการสนับสนุนการทางาน เป็ นไปเพื่อการป้องกันและแก้ ไขปั ญหา กฎหมาย
ฉบับนี ้ชัดเจนว่าเป็ นบทบาทของการปกครองส่วนท้ องถิ่น เวลาที่เราไปประสานขอความร่ วมมือ เขา
สามารถทาได้ โดยสะดวกใจ
(9) กลไกการทางานภายใต้ พ .ร.บ. อยู่ในมาตรา 11, 12 คณะกรรมการฯ ประกอบไปด้ วยนายกฯ เป็ น
ประธานหรื อมอบหมาย มีรัฐมนตรี ที่เกี่ ยวข้ อง 5 กระทรวง มี 3 กระทรวงหลัก มีปลัดกระทรวงที่
เกี่ยวข้ องรองลงมา มีอธิบดีกรมอนามัยเป็ นประธานและเลขา มีผ้ แู ทนเยาวชน/เด็ก จากสภาเด็กและ
เยาวชน ชายหญิ งอย่างละ 1 ผู้ทรงคุณ วุฒิ 5 ท่านและกรรมการ รวมเป็ นทัง้ หมด 17 คน มีหน้ าที่
เสนอนโยบายยุทธศาสตร์ กรมอนามัยร่ างระเบียบการสรรหากรรมการ มีรัฐมนตรี สาธารณสุขเป็ น
ประธาน แล้ วจะมีอธิ บดีกรมที่เกี่ยวข้ อง พม. มี 2 กรม, อธิบดีกระทรวงแรงงาน, รองปลัดกระทรวง
ศึกษาฯ อธิบดีกรมอนามัยเป็ นกรรมการและเลขาฯ ในการสรรหา สาขาละ 2 คน
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(10) ตัวชี ว้ ดั หลักของยุทธศาสตร์ ปี 2560-2569 คือจะลดการตัง้ ครรภ์ ลดอัตราการคลอดในวัยรุ่ น ลง
ครึ่ งหนึ่ง (ข้ อมูลปี 2557 คือวัยรุ่ นหญิ ง 15-19 ปี จานวน 1,000 คน มีการคลอด 47 คน) แต่การ
ลดลงมีหลายเงื่อนไข เช่น เข้ าถึงการยุติการตัง้ ครรภ์ มากขึน้ แต่ท้องไม่ได้ ลดลง เพราะนัน้ ต้ องดู
ตัวชี ว้ ัดมาตรการ เช่น ร้ อยละของวัยรุ่ นที่ มีเพศสัมพันธ์ ซึ่งสูงขึน้ (กรมควบคุมโรค ส านักระบาด
วิทยาทาทุกปี พบว่า frist sex ที่ใช้ comdom แค่ 60% ในรอบ 10 ปี เดิม 40%)
ประเด็นซักถามจากเวทีฯ
(1) การสร้ างยุทธศาสตร์ การทางานกับครู ในเชิงป้องกันพร้ อมกับช่วยเหลือเด็กท้ องในโรงเรี ยน
(2) ประเด็นเรื่ องการตัดสินใจด้ วยตัวเอง แม้ ว่าจะไม่มี กฎหมายระบุ และมีความเห็นจากนักกฎหมาย
แล้ วว่าเด็ก ตัดสิ นใจได้ ไม่จ าเป็ น ต้ องพาผู้ป กครองมา ถ้ าเป็ น ประโยชน์ กับ ตัวเด็กเอง แต่ในทาง
ปฏิบตั ิคือเด็กต่ากว่า 18 ปี ต้ องให้ ผ้ ปู กครองเซ็น กรณีนี ้ต้ องทากฎกระทรวงออกมา
(3) ที่มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีจากภาคประชาสังคม อยู่ที่ตอนตังกรรมการสรรหา
้
ซึง่ มีสิทธิเสนอ
ชื่อ และมีข้อสังเกตจากกรรมาธิการวิสามัญว่าให้ พิจารณาสัดส่วนจากภาคเอกชนด้ วย
(4) กลไกทางานในระดับจังหวัดและแนวทางการทางานเชื่อมโยง จะมีการตังอนุ
้ กรรมการขึ ้นมา 3 คณะ
(1) พั ฒ นาตั ว กฎหมาย ระเบี ย บ รวมถึ ง แนวทางปฏิ บั ติ (2) เป็ น
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ น ทาหน้ าที่ ขับเคลื่อน ท า M&E พัฒ นาฐานข้ อมูลเพื่ อเป็ น data
base กลาง/เป็ น data center (3) ตังคณะอนุ
้
กรรมการจังหวัด ซึง่ จะระบุ
ว่าประกอบด้ วยใครบ้ าง
(5) ประเด็นเกี่ยวเนื่ องกับ การจัดหาครอบครั วทดแทน ในมาตรา 9 ทัง้ เรื่ องขอบเขตการตีความว่า รวม
ครอบครัวที่เป็ นเครื อญาติ ครอบครัวบุญธรรมด้ วยหรื อไม่ หรื อเฉพาะครอบครัวอุปถัมภ์ อย่างเดียว
เรื่ องการตรวจสอบเพื่อไม่ให้ abuse เด็ก เรื่ อง adoption
(6) การมี ส่ วนร่ วมของภาคส่ ว นอื่ น ๆ ในการก าหนดกฎกระทรวง เนื่ อ งจากทุ ก กระทรวงต้ อ งร่ า ง
กฎกระทรวงส่งกรมอนามัย เพื่อเตรี ยมประชุมหลังเดือนกรกฎาคม โดยมีนายกรัฐมนตรี หรื อตัวแทน
เป็ นประธาน วาระที่ คือพิ จารณาร่ างกฎกระทรวงของแต่ละกระทรวง มีเวลาทาประมาณ 2 เดือน
ทางกรมอนามัยจะทาเวทีเชิญทุกกระทรวงมาพิจารณาร่ วมกัน จะเชิญตัวแทนตรงนีไ้ ปช่วยกันดู แต่
ร่ างกฎกระทรวงที่ออกมา ต้ องเข้ ากรรมการชุดใหญ่ แล้ วเข้ าครม. ต่อไปที่กฤษฎีกาพิจารณา เรี ยกทุก
กระทรวงที่เกี่ยวข้ องไปให้ ความเห็น สรุ ปความเห็นกลับมาที่ครม. แล้ วกลับมาที่แต่ละกระทรวงไป
ประกาศลงนามโดยแต่ละเจ้ ากระทรวงนัน้
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(3) แนวทำงกำรดำเนิ น งำนของศู น ย์ พ่ึ ง ได้ กั บ กำรช่ ว ยเหลื อ กรณี ผู้ ห ญิ ง ท้ อ งไม่ พ ร้ อ ม
โดย บุญพลอย ตุลำพันธุ์ สำนักบริหำรกำรสำธำรณสุข
สถิติเด็กและสตรี ที่ถูกกระทารุ นแรง ปี 2550-2558 มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ผลกระทบทาง
สุขภาพเป็ นเรื่ องต่อยอดจากความรุ นแรง ในเรื่ องของท้ องไม่พร้ อม ผลกระทบของ
ความรุ นแรงมีทงไม่
ั ้ ถงึ แก่ชีวิต และถึงแก่ชีวิต ถ้ าไม่ตาย ผลทางสุขภาพจะเห็นว่ามีทงั ้
ติดเชื ้อเอดส์ กามโรค ได้ รับบาดเจ็บ ติดเชื ้อในระบบสืบพันธุ์ ตั ง้ ครรภ์ไม่พึงประสงค์
ตกเลือด แท้ ง ถูกบังคับให้ ติดแอลกอฮอล์ /ยาเสพติด ทางจิตใจจะซึมเศร้ า หวาดกลัว
เครี ยด วิตกกังวล ขาดความเชื่ อมั่น ในตัวเอง สูญ เสีย ความรู้ สึก ทางเพศ ฯลฯ จน
สุดท้ ายคือ ฆ่าตัวตาย
ศูนย์พึ่งได้ ได้ บูรณาการการทางานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พ.ร.บ.
ผู้ถูกกระทาด้ วยความรุ นแรงในครอบครัว ทางานกับหลายหน่วยงาน ไม่สิ ้นสุดแค่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียว
เพราะผู้หญิ งท้ องไม่พร้ อมอาจต้ องการความช่วยเหลือทางด้ านกฎหมาย หากเป็ นผลกระทบจากการถูกข่มขื น
ต้ องการความช่วยเหลือทางด้ านสังคม ต้ องการบ้ านพักฉุกเฉิน หรื อต้ องการเปลี่ยนสถานศึกษา หากไม่สามารถอยู่
ในสัง คมตรงนั น้ ได้ ต้ อ งท างานกับ สหวิ ช าชี พ มี ก ลไกท า case conference ในการให้ ความช่ ว ยเหลื อ ซึ่ง มี
งบประมาณสนั บ สนุ น ให้ โรงพยาบาลทุ ก ปี ตัง้ แต่ ปี 2550 เป็ นต้ น มา ซึ่ง จ าเป็ นต้ อ งมี ส ถาบั น ฝึ ก ท า case
conference ให้ มีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนารู ปแบบการให้ คาปรึ กษาทางเลือกเพื่อช่วยเหลือผู้หญิ งที่ถูกกระทาทางเพศและประสบ
ปั ญหาการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม ในปี 2553 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 5 โรงพยาบาลคือ รพ.ปทุมธานี รพ.สวรรค์ประชา
รักษ์ รพ.ศรี สะเกษ รพ.พระนครศรี อยุธยา และรพ.ขอนแก่น โครงการฯ มีการตังคณะท
้
างานพัฒนารู ปแบบการ
ให้ บริ การปรึ ก ษาทางเลื อก ส่งเจ้ าหน้ าที่ ไปอบรมที่ โครงการผู้ห ญิ งเพื่ อสัน ติภาพและความยุติธรรม ที่ จังหวัด
เชี ย งใหม่ อบรมฐานคิดเกี่ ยวกับ เรื่ องอานาจและความไม่เป็ น ธรรมทางเพศ ความรุ น แรงในครอบครั ว การให้
คาปรึ กษาแบบเสริ มศักยภาพ ฯลฯ แล้ วสนับสนุนงบประมาณให้ พื ้นที่พฒ
ั นารู ปแบบการทางาน และติดตามสรุ ป
บทเรี ยนของแต่ละแห่ง
รายละเอียดของการดาเนินงาน คือ (1) จัดประชุมชี ้แจงแนวทางการช่วยเหลือผู้หญิ งที่ตงครรภ์
ั้
ไม่พร้ อม
อบรมการใช้ โปรแกรมข้ อมูลความรุ นแรงในเด็กและสตรี ซึง่ บูรณาการเรื่ องท้ องไม่พร้ อมเข้ าไปด้ วย (2) บูรณาการ
นโยบาย OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ทังเรื
้ ่ องความรุ นแรงในเด็กและสตรี ท้ องไม่พร้ อม (หรื อคุณแม่วยั ใส) การใช้
แรงงานเด็ก และการค้ ามนุษย์ โดยกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเรื่ องท้ องไม่พร้ อม (3) จัดทาคูม่ ือการช่วยเหลือ
ผู้หญิ งตังครรภ์
้
ไม่พร้ อมของศูนย์พึ่งได้ ประมาณปี 2557 (4) พัฒนาโปรแกรมช่วยเหลือผู้หญิงที่ตงครรภ์
ั้
ไม่พร้ อม
ของศูนย์พงึ่ ได้ รวมถึงจัดทาคูม่ ือระบบรายงานและอบรมการใช้ โปรแกรม และ (5) พัฒนาบุคลากรด้ านการให้ การ
ปรึ กษาแบบฟื ้นฟูอานาจและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ปี นีส้ นับสนุนงบประมาณให้ พืน้ ที่ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป ที่เป็ น
โรงพยาบาลแม่ข่าย อบรมให้ กบั เจ้ าหน้ าที่สงั คมสงเคราะห์ทวั่ ประเทศ ปี ถดั ไปจะขยายไปที่โรงพยาบาลชุมชน
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ปั ญ หาและอุป สรรค คือ (1) ความไม่พ ร้ อมของระบบบริ การ ทัง้ แพทย์ และนักสังคมฯ ทัง้ เรื่ องยุติการ
ตัง้ ครรภ์ และการคุ ม ก าเนิ ด ที่ มี แ ต่ ย าฉี ด กับ ยากิ น (2) ทั ศ นคติ ค วามเชื่ อ ของบุ ค ลากรที่ ไ ม่ ย อมให้ บริ ก าร
โดยเฉพาะการยุติการตัง้ ครรภ์ (3) งบประมาณในการยุติการตัง้ ครรภ์ ที่ ยังไม่มีความชัดเจน (4) ประเด็น ทาง
กฎหมาย และ (5) เครื อข่ายการส่งต่อ ซึง่ ที่ผ่านมายึดข้ อบังคับของแพทย์สภาเป็ นหลัก
ประเด็นพูดคุยแลกเปลี่ยน:
(1) นอกเหนื อจากการพัฒ นาแนวทางการทางานแล้ ว น่าจะกาหนดให้ กระบวนการพัฒ นาศักยภาพ
เจ้ าหน้ าที่เป็ นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์ การทางานด้ วย
(2) ความรุ นแรงที่เกิดจากคู่ รัก ซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการพบว่า 1 ใน 10 บางการศึกษา 1 ใน 51 เป็ น
ความรุ นแรงและส่งผลต่อการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม น่าจะต้ องให้ ความรู้ เพื่อระมัดระวัง และแนวทางใน
การขอความช่วยเหลือ เช่น แฟนผู้ชายบังคับให้ มีเพศสัมพันธ์ ไม่ปลอดภัย ใช้ คาพูดที่ไม่เพราะ ห้ าม
ไม่ให้ คบกับคนอื่น บางคนก็ถูกตีถูกต่อยถูกตบ ถูกบังคับ ห้ ามทาโน่นนี่ ซึ่งเป็ นการจากัดสิทธิ และ
ความรุ นแรงต่อเด็กผู้หญิงที่เป็ นแฟน ฯลฯ ทังนี
้ ้ในโปรแกรมของกระทรวงสาธารณสุขมีให้ ระบุสาเหตุ
ซึง่ เมื่อเขาไปเที่ยวกันมีเพศสัมพันธ์ กันก็มกั จะใส่ว่าเป็ น เพราะสภาพแวดล้ อม ความใกล้ ชิด โอกาส
เอื ้ออานวย รวมถึงสื่อลามกด้ วย และอาจจะเพิ่มเติมนิยามได้
(3) ประเด็นเรื่ องวุฒิภาวะในการตัดสินใจ ต้ องประเมินความพร้ อมจากหลายอย่าง ไม่ใช่เพียงตัวเลขอายุ
ประเด็นสาคัญน่าจะเป็ นเพื่อประโยชน์สงู สุดกับวัยรุ่ น
(4) สิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้รับบริการ ต้ องให้ ข้อมูลความรู้ วา่ มีสิทธิอะไรบ้ าง เช่น การได้ รับ
บริ การ แม้ จะมีเครื อข่ายหมออาสา (RSA) แต่ไม่สามารถอาศัยยุทธศาสตร์ หรื อกฎหมายไปบังคับให้
หมอต้ องยุติก ารตัง้ ครรภ์ แค่ให้ counseling และแนะน าส่งต่อ ก็ถื อว่าท าตามหน้ าที่ แ ล้ ว แต่ถ้ า
รับเคสแล้ วไม่ส่งต่อ ถ้ าคนไข้ ร้ ู สิทธิ ก็อาจฟ้องว่าจากัดหรื อละเมิดสิทธิในการเข้ าถึงบริ การ หรื อสิทธิ
ในการได้ รับยา เช่น ถ้ าอายุครรภ์ ต่ากว่า 9 สัปดาห์ ให้ ใช้ ยาได้ 2 ไม่ต้องขูด ต้ องสร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ กบั ทุกภาคส่วน เพื่อกระตุ้นให้ provider พัฒนาตัวเอง

ควำมก้ ำ วหน้ ำ ในกำรทำงำนเครื อ ข่ ำ ยฯ : ด้ ำ นยุ ติ ก ำรตั้ ง ครรภ์
โดย เรณู ชูนิล
การขึน้ ทะเบียนยายุติการตัง้ ครรภ์ ท่ ปี ลอดภัย ซึง่ กรมอนามัยดูแลอยู่ สิ ้นปี นี ้จะครบ 2 ปี
ก็จะให้ ข้อมูลกับคณะกรรมการพิจารณาว่า ยังไม่มีภาวะแทรกซ้ อนอะไรร้ ายแรง เพื่อจะปลด
ล็อคให้ โรงพยาบาลต่าง ๆ ซื ้อได้ ตามปกติ ช่วงนี ้ได้ รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. มา 1
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ไม่น่าใช่สถิติประเทศไทย ในไทยมีงานวิจยั เชิงคุณภาพ ทังในระดั
้
บปริญญาโท ปริญญาเอก พบว่าวัยรุ่นออกไปเที่ยวกันแล้ วมักมีเพศสัมพันธ์
กัน แต่ไม่มีงานเชิงปริมาณที่สามารถระบุอตั ราได้ มีงานวิจยั ระดับชาติของสถาบันวิจยั ประชากรฯ ซึง่ ทาไว้ ตงแต่
ั ้ ปี 2540s พบว่า first sex ของ
เด็กผู้หญิง 2 ใน 3 ไม่ได้ เต็มใจจะมีเพศสัมพันธ์
2
สาหรับกรณีอายุครรภ์ที่มากกว่า 9 สัปดาห์ ยังเป็ น pilot study ศึกษาความเป็ นไปได้ ของการใช้ ยา แม้ ในสถานการณ์จริงจะใช้ ได้ ถึง 14
สัปดาห์ ขณะนี ้หากมีเคสเกิน 9 สัปดาห์ ไม่จากัดอายุ สามารถส่งไปที่จฬุ าฯ ศิริราช รามา ได้
6

หมื่นชุด (กาลังจัดซื ้อ ได้ ประมาณเดือนมิถุนายน) นอกจากนี ้ กรมอนามัยได้ ผลักดันให้ ยา medabon เข้ าไปอยู่ใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ ตอนนี ้กาลังแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณา ถ้ าขึ ้นบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ วทาง สปสช. จะ
เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
การอบรมยุติการตัง้ ครรภ์ กรมอนามัยร่ วมกับ Concept Foundation, สปสช. อบรมตังแต่
้ ปี 2557 มี
โรงพยาบาลที่ผ่านการอบรมกว่า 170 แห่ง ทังหมอและพยาบาลกว่
้
า 300 คน แต่ให้ บริ การจริ งประมาณ 20 กว่า
โรงพยาบาล3 (ไม่ถึง 30) ที่ขอเบิกยามาอย่างต่อเนื่อง คือสมัครเป็ น RSA แต่ไม่ได้ ให้ บริ การ เพียงแต่ส่งต่อ บาง
โรงพยาบาลหมอไม่ ท า พยาบาลมาเป็ น พยาบาลอาสา เขาก็ ส่ งต่ อ ซึ่งไม่ ส ามารถจะเขี ย นกฎหมายว่า ทุ ก
โรงพยาบาลต้ องทา แต่ทกุ โรงพยาบาลต้ องมี flowchart เรื่ องการดูแล ต้ องมีระบบการส่งต่อ ถ้ าไม่มีก็ถือว่าผิด
การทางานตัง้ ครรภ์ ไม่ พร้ อม ตอนนี ้สานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์ทางานร่ วมกับแพธและ 1663 ซึง่ จะมี
รายชื่ อโรงพยาบาลและแพทย์ ที่ ท าเรื่ องของการยุติก ารตัง้ ครรภ์ ที่ ป ลอดภัย และมี ก ารติดตามหลังจากที่ ให้
คาแนะนาไปแล้ วด้ วย
ประเด็นแลกเปลี่ยน
(1) วิธีการยุติการตัง้ ครรภ์ ของแพทย์ การที่แพทย์เลือกใช้ การดูดหรื อขูดก่อนจะใช้ ยา เป็ นเพราะไม่มี
ความรู้ เรื่ องยาใหม่ หรื อเป็ นทัศนคติของแพทย์ว่าการให้ ยาเป็ นวิธีง่ายเกินไป ไม่ร้ ู สกึ ว่าได้ ช่วยเหลือ
จริ ง ๆ ซึ่งน่ าจะเป็ น เรื่ องการพัฒ นาตนเองของแต่ละบุคคล แต่ผ้ ูรับ บริ ก ารต้ องมีความรู้ และต้ อง
เรี ยกร้ องสิทธิ ในสังคมไทยทัง้ สองฝ่ ายยังขาดการพัฒนาความรู้ และน่าจะต้ องทางานกับโรงเรี ยน
แพทย์ให้ เปลี่ยนวิธีการสอน โดยเฉพาะที่ยงั สอนให้ ขูดมดลูกกันอยู่

ควำมก้ ำ วหน้ ำ ในกำรทำงำนเครื อ ข่ ำ ยฯ : ด้ ำ นกำรป้ อ งกั น
โดย ทัศนัย ขันตยำภรณ์
เครื อข่ าย RSA: ไม่ใช่ ทุก คนจะเป็ น แพทย์ ที่ ยุติการตัง้ ครรภ์ ทุกราย แต่มีเงื่ อนไข
หลายอย่าง เช่น ไม่มีสถานการณ์ /สภาพแวดล้ อมเอื ้ออานวยที่จะทาได้ ผู้บริ หารยัง
ไม่เห็นด้ วย ยังขาดพยาบาล/ผู้ช่วยรองรับ ฯลฯ แต่ทุกคนที่ สมัครเข้ ามาอย่างน้ อยก็
เป็ นเครื อข่ายส่งต่อ มีจานวนเพิ่มมากขึ ้น ผู้ประสานงาน คุณหมออมร คุณหมอเรื อง
กิตติ์ ได้ include เอาภาคเอกชนเข้ ามา ขณะนี ้แพทย์ของสวท. ของ PDA ของคลินิก
เอกชนที่อยู่ในเครื อข่ายของเราได้ เข้ าร่ วมเป็ นเครื อข่ายแพทย์อาสาด้ วย
แต่ เครื อข่ ายยุติฯของพวกเรา มาจากหลายภาคส่วน เดิมค่อนข้ างเป็ นเอกชนส่วนใหญ่ ที่สาคัญ คือ
สวท. กับ PDA ซึ่งยังเป็ น หน่ วยงานรั บ เคสที่ ค่อนข้ างใหญ่ อยู่ มีคลิ นิ ก และ
โรงพยาบาลเอกชน มีเครื อข่ายโรงพยาบาลรัฐ แต่ จะเผยแพร่ เท่าที่ จะเปิ ดเผย
ได้ เพราะคุณหมอหลายท่าน รพ.หลายแห่งยินดีให้ บริ การ แต่ไม่ยินดีเปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ นอกจากนีก้ ็มีรพ.ที่อยู่ในโครงการนาร่ องการให้ บริ การยุติการ
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แม้ จะมีคนเข้ าอบรมการใช้ ยาเยอะ แต่ขึ ้นทะเบียนกับกรมฯ น้ อย เพราะอาจจะไปใช้ สตู รอื่น ไม่ได้ ใช้ สตู ร medabon
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ตังครรภ์
้
ด้วยยา (Medical Termination of Pregnancy: MTP) คือ รพ.จุฬาฯ รพ.รามา และรพ.ศิริราช ซึง่ มีเงื่อนไข
เฉพาะในการรับไม่เหมือนกัน เครื อข่าย teen up care และเว็บไซต์ ต่างประเทศมี women on web กับ women
help women เป็ นต้ น
ภาพรวมของเครื อข่ าย RSA: พบว่าในภาคอีสานเครื อข่าย teen up care เป็ นเครื อข่ายที่เข้ มแข็งใน 4
จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ พอที่ จะเป็ นจุดรองรั บการส่งต่อได้ รับหนึ่ง ภาคเหนือตอนล่างไม่มี
ภาคเหนือตอนบนเป็ นคลินิกเอกชน PDA สวท. มีโรงพยาบาลที่เป็ นเครื อข่าย RSA ค่อนข้ างมาก แล้ วอายุครรภ์
มากกว่า 12 สัป ดาห์ ในภาคเหนื อไม่มีเลย ภาคใต้ ตอนล่าง เป็ น สวท. มี มอ. เป็ น หัวหอกหลัก แต่ว่า ภาคใต้
ตอนบนไม่มี/มีน้อยมาก สาหรับภาคตะวันออกต้ องเพิ่มจานวน ในกรุ งเทพฯ เพียงพอระดับหนึง่ แต่ในอายุครรภ์ที่
มากกว่า 12 ถ้ าไม่พงึ่ รพ. รามาฯ ก็ไป รพ. คลองตัน คิดว่าไม่เพียงพอ ต้ องหาเครื อข่ายเพิ่มเติมกระจายให้ มากขึ ้น
ดูจดุ ที่ขาดมากขึ ้น ทางทีมยุติฯ พยายามเดินหน้ าทางานไปพร้ อมกับสานักการอนามัยเจริ ญพันธุ์
จากตัวเลขของผู้ที่เข้ าบริ การ พบว่าส่วนใหญ่ไปสถานบริ การภาคเอกชน การส่งต่อไปสถานบริ การภาครัฐ
น้ อยกว่า เนื่องจากข้ อจากัด เช่น เงื่อนไขข้ อบ่งชี ต้ ามที่กฎหมายวางไว้ แม้ ประเด็นสุขภาพทางใจจะเป็ นข้ อบ่งชีท้ ี่
แพทย์ สบายใจ counselor สบายใจที่ จะให้ บริ การ แต่มกั จะเกี่ยงงอนในกรณี มีเพศสัมพันธ์ กันเองแล้ วไม่พร้ อม
หรื ออายุมากกว่า 20 ปี บางแห่งขอรับเฉพาะในจังหวัด เพราะหากเปิ ดกว้ างมากแล้ วจะรับส่งต่อไม่ไหว
ประเด็นแลกเปลี่ยน
จากกรณี เด็กหญิ งอายุ 14 ปี สะท้ อนความไม่เข้ าใจในสังคม โดยเฉพาะกรณี ยุติการตังครรภ์
้
น่าจะให้
เครื อข่ายฯ มี mandate ทางานต่อเนื่องเพื่อสร้ างความเข้ าใจต่อสังคม ต่อผู้หญิงที่ตงครรภ์
ั้
ไม่พร้ อม ให้ เข้ าใจเรื่ อง
ยุติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัย ว่าคืออะไร กฎหมายเป็ นอย่างไร และอาจจะต้ องมีทีมแก้ ข่าวเร็ วผ่านช่องทางต่าง ๆ
หรื อทางานกับนักข่าวออกไปสร้ างความเข้ าใจในทันที หรื อน่าจะวางยุทธศาสตร์ การสื่อสารอย่างเป็ นระบบและใน
หลายระดับว่าจะมีข้อมูลเชิงบวก ข้ อมูลการสร้ างความเข้ าใจรองรับอย่างไร อย่างไรก็ตามการทาแท้ งเป็ น issue ที่
ค่อนข้ าง sensitive การเปิ ดเผยหรื อสื่อสารกับสื่อต้ องระวัง เรื่ อง confidentiality ด้ วย ขณะเดียวกันคนทางานใน
องค์กรเดียวกันยังต้ องการสร้ างความเข้ าใจ ลดทัศนคติ ตาหนิติเตียนผู้หญิ งตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม โดยเฉพาะที่ไปยุติ
การตังครรภ์
้

ควำมก้ ำ วหน้ ำ ในกำรทำงำนเครื อ ข่ ำ ยฯ : ด้ ำ นบ้ ำ นพั ก
โดย ศุภอำภำ องค์สกุล
การติดต่อของผู้มาใช้ บริ การขณะนี ้มาจากทางด้ านสื่ออีเล็กโทรนิกส์มาก ทังทางอี
้
เมล์
โทรศัพท์ ของมูลนิธิเอง walk in เข้ ามาน้ อย เพราะนัน้ ต้ องฝึ กทักษะที่จะตอบคาถาม
ทางอีเมล์ อาจจะต้ องอบรมในเรื่ องการให้ คาปรึกษาเบื ้องต้ นทางโทรศัพท์ สถิติปีที่ผ่าน
มา คนที่ท้องต่อแล้ วสามารถที่จะเลี ้ยงลูกได้ ด้วยตัวเองลดลง ขณะที่ต้องการให้ มลู นิธิฯ
หรื อบ้ านพักฉุกเฉินช่วยเลี ้ยงลูกให้ ก่อน เพื่อที่จะไปปรับตัวเพิ่มขึ ้น ของสหทัยฯ จานวน
เคสเข้ ามา 200 กว่าราย ขอความช่วยเหลือให้ เราเลี ้ยงลูก 50% คือ 100 กว่าราย
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ประเด็นปั ญหาที่เจอ ได้ แก่ (1) ความเข้ าใจผิดเรื่ องการใช้ ยาคุมฉุกเฉิน (2) กลุม่ ประชากรที่เจอ นอกจาก
แรงงานข้ ามชาติแล้ ว เริ่ มมีคนพิการเข้ ามาเพิ่มขึ ้น ทางานค่อนข้ างยากเพราะหลากหลาย เช่น ไม่มีใครรู้ และไม่ร้ ู ตวั
ว่าตังท้
้ องจนผ่านระยะยุติได้ ไปแล้ ว หลังคลอดแล้ วอยากเลี ้ยงลูกเอง บางคนไม่ได้ ไปลงทะเบียนผู้พิการ มีสิทธิใน
ฐานะที่เป็ นแม่โดยสมบูรณ์ ปี ที่แล้ วมี 5 ราย ปั ญญาอ่อน 3 ราย หูหนวก 2 ราย ซึง่ ไม่ได้ เข้ าโรงเรี ยน สื่อสารยาก
ประเด็นแลกเปลี่ยน
(1) คนพิ ก ารขาดความรู้ เรื่ อ งเพศศึก ษาอย่ า งมาก ทัง้ เรื่ องคุม ก าเนิ ด การล่วงละเมิ ด ทางเพศ จาก
ประสบการณ์ ของคุณ สมรธรรมที่เข้ าไปสอนที่บ้านนนทภูมิ ซึ่งรับเด็กพิ การทุก ประเภท พบปั ญหา
หลายอย่าง เช่น เด็กที่ไปกลับท้ องเพิ่มขึน้ ไม่มีความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องเพศสัมพันธ์ ที่ปลอดภัย ถูก
ล่อลวง ฯลฯ จนมีประเด็นว่าจะจับให้ เด็กผู้ชายทาหมัน ซึง่ น่าจะผิด
(2) เด็กกลุ่มนี ้เป็ นกลุม่ ที่ต้องให้ ความรู้ เรื่ อง sex education, reproductive health เช่นเดียวกับเด็กปกติ
ซึง่ เรายังไม่มีการตรงนี ้ให้ บริ การที่ดี เป็ นประเด็นที่สาคัญ ถูกต้ องแล้ วที่ยกประเด็นนี ้ขึ ้นมา ควรมอง
ว่าคนกลุม่ นี ้เป็ นคนกลุม่ เสี่ยงด้ วยซ ้า เพราะว่าพอเขาตังครรภ์
้
แล้ วจะมี communication ตามมามาก

ควำมก้ ำ วหน้ ำ ในกำรทำงำนเครื อ ข่ ำ ยฯ : ด้ ำ นปรึ ก ษำทำงเลื อ ก
โดย สุมำลี โตกทอง
สคส. เป็ นแกนหลักในการจัดกระบวนการอบรม ทาความเข้ าใจเรื่ องแนวคิด เพื่อให้
คนทางานได้ มีโอกาสทาความเข้ าใจเรื่ องการให้ คาปรึ กษาทางเลือก มีหลักสูตรจัด
อบรมทุกปี ปี ละ 3 รุ่ น จากที่ทาหลักสูตรให้ คาปรึ กษาทางเลือกร่ วมกับศูนย์สนั ติภาพ
และความยุ ติ ธ รรมที่ เชี ย งใหม่ เป็ น หลัก สูต ร 7 วัน มี ก ารถอดบทเรี ย นปรั บ เป็ น
หลัก สู ต รระยะสัน้ 3 วัน ซึ่ งจะสอดคล้ อ งกั บ คนท างานที่ ไ ด้ เจอเคสและให้ การ
ช่วยเหลือ ในช่วงจังหวะและสถานการณ์ ตอนนี ้รองรับทังเรื
้ ่ องท้ องไม่พร้ อมและวัยรุ่ น
พอดี หลัก สูต รระยะสัน้ นี เ้ ป็ น กระบวนการที่ จ ะเกิ ดมุม มอง ท าความเข้ า ใจปั ญ หา มี เครื่ อ งมื อ ในการท างาน
กระบวนการล่าสุดคือสานพลังเครื อข่ายเข้ าไปด้ วย เพื่อให้ เห็นความเชื่อมโยงของการทางาน 4 ด้ านไปด้ วยกัน ทัง้
ในมิติของการป้องกัน การจัดบริ การเรื่ องยุติ การดูแลเรื่ องท้ องต่อ และการเสริ มเรื่ องแนวคิด
ที่ผ่านมาจะมีหน่วยงาน/โรงพยาบาลที่เข้ าร่ วมการอบรมเอาไปขยายผล จัดอบรมให้ กบั แผนกของตัวเอง
โดยเชื่อมกับกลไก/เครื อข่ายที่ทางานอยู่ เดิมที่เคยจัดอบรมแบบสนับสนุนค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง เพื่อเป็ นกระบวนการ
สร้ างการมีส่วนร่ วม และสร้ างการตื่นตัวในการเรี ยนรู้ เพิ่มมากขึ ้น ปี นี จ้ ึงจะให้ มีค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง โดย
การอบรมมีลกั ษณะ basic คือเปิ ดมุมมองให้ คนทาความเข้ าใจ แล้ วเชื่อมโยงการทางานด้ วยกัน และเพิ่ มเรื่ อง
กระบวนการเยี ย วยาตัวเองด้ วย ก าหนดจัดปี นี ้ 2 รุ่ น รุ่ น ที่ 1 วัน ที่ 24-27 กรกฎาคม และรุ่ น ที่ 2 วัน ที่ 21-24
สิงหาคม
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ประเด็นแลกเปลี่ยน
มีเสียงเรี ยกร้ องให้ จัด หลักสูตร advance ให้ กับคนทางาน ซึ่งกาลังอยู่ระหว่างการคิด เพื่ อ ทบทวนการ
ทางานขับเคลื่อนเครื อข่ายและการดูแลตัวเอง ในลักษณะ self care ที่จะทาให้ เห็นว่า เราทางานกับแรงเสียดทาน
แบบนี ้ มันมีอะไร อย่างไรบ้ าง ที่เป็ นปั ญหาอุปสรรค แล้ วเราจะเคลื่อนหน้ าไปด้ วยกันได้ อย่างไร
เนื่ อ งจากพยาบาลที่ ท างานกั บ แพทย์ RSA เกื อ บทั ง้ หมด ไม่ เคยอบรมปรึ ก ษาทางเลื อ กเลย เป็ น
คนท างานจริ งด้ วยใจจริ ง จึงน่าจะมีระบบโควต้ า แต่อาจจะกาหนดจานวนให้ แต่ละแห่ง เพื่ อให้ กระจายและ
หลากหลาย หากที่ ไหนต้ องการเป็ น กลุ่ม เช่น 5-6 คน น่ าจะจัดเวที ในลักษณะเป็ นองค์ ก รมากกว่า ทัง้ นี ้ การ
คัดเลือกจะคละให้ มีทงกลุ
ั ้ ม่ เยาวชน กลุม่ NGO ที่ทางาน ทังบ้
้ านพัก ทังให้
้ ความช่วยเหลือ กลุม่ แพทย์พยาบาลใน
โรงพยาบาล ฝ่ ายสวัส ดิ ก ารสังคม ครู ใ นโรงเรี ย น คนท างานชุ ม ชน เพื่ อ ให้ การเรี ย นรู้ จากการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์มีความหลากหลาย

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล : สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
กุลภา วจนสาระ : สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เบญจมาศ รอดภัย : สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง : สานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย
เรณู ชูนิล : สานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย
ธัญญาพรรณ เรื อนทิพย์ : สานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย
สาลินี อุม่ มี : สานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย
นภัทชา สมพงษ์ : สานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย
พัชรี วรรณ เจนสาริ กรณ์ : สานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย
บุญพลอย ตุลาพันธุ์ : สานักบริ หารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พล.ท.รศ.นพ.วิโรจน์ อารี ย์กลุ : วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฏเกล้ า
ดร.ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์ : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียติ
มณีทิพย์ วีระรัตน์มณี : โรงพยาบาลพระนครศรี อยุธยา
มณสิชา แย้ มวงษ์ : โรงพยาบาลเสนา พระนครศรี อยุธยา
พรพรรณ ขวัญชื่น : โรงพยาบาลเสนา พระนครศรี อยุธยา
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(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)

สุนนั ทา อรุ ณพงษ์ : โรงพยาบาลเสนา พระนครศรี อยุธยา
บุษบา คล้ ายมุข : โรงพยาบาลเสนา พระนครศรี อยุธยา
จิตติมา ภาณุเตชะ : มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
สุมาลี โตกทอง : มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
รัชดา ธราภาค : มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
ปั ทมาพร พูนมีทรัพย์ : มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
รัชนีวรรณ นิรมิต : มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
จารุ ทรรศน์ สิทธิสมบูรณ์ : มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
ทัศนัย ขันตยาภรณ์ : มูลนิธิแพธทูเฮลท์
อังศิญานาท ศรี จนั ทร์ : มูลนิธิแพธทูเฮลท์
นิประภา ครุ ฑอุดทา : มูลนิธิแพธทูเฮลท์
สุภทั รา บัวเพิ่ม : มูลนิธิแพธทูเฮลท์
สุเพ็ญศรี พึง่ โคกสูง : ศูนย์สง่ เสริ มความเสมอภาค
เอมอร คงศรี : 1663 มูลนิธิเข้ าถึงเอดส์
พัฒพงษ์ แก้ ววิจิตร : 1663 มูลนิธิเข้ าถึงเอดส์
ศุภาอา องค์สกุล : สหทัยมูลนิธิ
สมรธรรม สุขนิรันดร์ : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ปณิตตา อันตะริ กา : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ธนพร จันทรทีประ : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ณัฐิยา ทองศรี เกตุ : สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ฯ
กรวิณท์ วรสุข : สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ฯ
ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิ ชาต : สมาคมเภสัชกรชุมชน
มัทนา เชตะมี : women on web
นดี ขจรน ้าทรง : women on web
ปราณี รัตนาไกรศรี : เครื อข่ายเยาวชนและครอบครัวสร้ างสรรค์
วรัชยา ดาราเพ็ญ : เครื อข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ ภาคกลาง ปทุมธานี
วรรณา เกศะรักษ์ : เครื อข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ ภาคกลาง ปทุมธานี
ราณี หัสสรังสี : คณะทางานทางสังคม สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดวงหทัย บูรณเจริ ญกิจ : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัยมหิดล
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