ถอดเทปประชุมการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม ครัง้ ที่ 42
ห้ อง 413 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ(สสส.)
เวลา 9.30 – 12.30 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
สมาชิ กเครื อข่ายแนะนาตัว

รายงานผลการประชุมเครื อข่ ายฯ ครั้ งที่ 42
กฤตยา อาชวนิจกุล:
สรุ ปการประชุมครั ง้ ที่แ ล้ วครั ง้ ที่ 40 ที่เราจัดที่กระทรวงสาธารณสุข ประเด็นแรกที่พูดคือ ยาทาแท้ ง ที่
ออนไลน์ ที่อาจจะไม่ได้ ผิดสูตร หรื อเป็ นยาปลอม หรื อเป็ นยาหมดอายุ แต่ขายแพงมาก ที่สาคัญถ้ าซื ้อจากออนไลน์ จะไม่
มีกระบวนการแนะนาวิธีการในใช้ เราเชิญ 1663 มาเล่าและเชิญคุณชลอ ผู้แทนจากโรงพยาบาลคลองตัน เนื่องจากว่าเวบ
ไซต์ขายยามักเป็ นเวบไซต์จะปลอม คือปลอมของ PDA รพ.คลองตัน สวท. แต่ว่าเบอร์ โทรศัพท์จะเป็ นเบอร์ ของคนขายยา
มีการจับกุมไปแล้ วหลายราย ทางรพ.คลองตันก็แจ้ งตารวจจับ ถูกจับไปแล้ วก็เปิ ดอีก
ประเด็นถัดไปเกี่ยวกับการทางานเรื่ อง UPR คือ Universal Periodic Review เป็ นรายงานสถานการณ์สทิ ธิ
มนุษยชนในประเทศต่างๆ ที่ต้องรายงานให้ กบั สหประชาชาติ รายงานของแต่ละประเภทจะมีอยู่ 3 ส่วน แรก)รายงานของ
รัฐบาลแต่ละประเทศ สอง)รายงานขององค์กร UN ต่างๆ เค้ าทารายงานเกี่ยวกับประเทศ และมีภาคประชาสังคม แล้ ว
UPR ที่วนั นันเชิ
้ ญคุณชลิดา ทาเจริ ญศักดิ์ ผู้อานวยการมูลนิธิศกั ยภาพเยาวชน มาคุยให้ เราฟั ง เนื่องจากว่ามูลนิธินี ้เป็ น
กลไกที่ช่วยเชื่อมประสานการทางาน ที่รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ขององค์กรภาคประชา
สังคม รายงาน UPR นี ้ขณะนี ้ทาในรอบที่ 2 ทาทุก 4 ปี ครึ่ ง คือทากันมาแล้ ว 1 รอบ ครัง้ นี ้เป็ นครัง้ ที่ 2 ซึ่งรอบที่ 2 นี ้ส่งไป
แล้ ว จะมีประเทศต่างๆ ให้ ความเห็น
อยากจะเรี ยนว่าทังรอบที
้
่ 1 และ 2 ประเด็นเรื่ องการทาแท้ งหรื อเรื่ องสิทธิอนามัยเจริ ญพันธุ์ อะไรพวกนี ้ มัน
ไม่ถกู เข้ าไปสูร่ ายงานอย่างตรงไปตรงมา เพราะนันสิ
้ ่งที่เราพยายามจะทาคือ UPR นี ้ รายงานของภาคประชาสังคมส่งไป
แล้ ว จะมีรัฐบาลประเทศต่างๆ ให้ ความเห็น ในรายละเอียดจะค่อยคุยให้ ฟังต่อ เป็ นแผนที่เราอยากทางานต่อไปอย่างไร
เกี่ยวกับเรื่ องสิทธิการเข้ าถึงการตังครรภ์
้
และสิทธิ อนามัยเจริ ญพันธุ์ด้านอื่นๆ คราวที่แล้ วเรามาทาความเข้ าใจกับเรื่ อง
UPR ที่เหลือก็เป็ นความคืบหน้ าของงานเครื อข่ายเองด้ านต่างๆ
รายงาน Pro-Vioce 3 หรื อว่าครัง้ ที่ 41 ที่เป็ นงานใหญ่ที่เราไปจัดที่ศนู ย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศ วันนี ้ยัง
ไม่มีรายงานมาให้ การประชุมคราวหน้ าเราจะทาวิดีโอสรุ ปมาให้ ประมาณ 7 – 8 นาที เป็ นวิดีโอที่ตงใจที
ั ้ ่จะทาไว้ เพื่อให้
เห็นงานของประเทศไทย และจะทาซับไตเติ ้ลเป็ นภาษาอังกฤษด้ วย ขณะเดียวกันวิดีโอนี ้เราจะใช้ ในการจะจัดงานวันที่ 28
กันยายน เป็ นงานรณรงค์เพื่อเรี ยกร้ องสิทธิการเข้ าถึงบริ การยุติการตังครรภ์
้
อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายในระดับสากล
ซึง่ ปี นี ้เราก็คิดว่าเราจะทาต่อ
เอกสารอีกชุดเป็ นของโครงการสายปรึ กษาท้ องไม่พร้ อมและเครื อข่ายส่งต่อบริ การ เค้ าสรุ ปผลเสวนาทา
อย่างไรเมื่อผู้หญิงเลือกยุติ แต่อายุครรภ์เกิน คุณทัศนัยจะรายงานในรายละเอียด
ความก้ าวหน้ าจากงานขับเคลื่อนเชิงนโยบายเกี่ยวกับทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม
แลกเปลี่ยนเรื่องแนวทางการจัดการสวัสดิการสาหรั บครอบครั ววัยรุ่ น
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นันทา ไวคะกุล: กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม.
วันนี ้เรามาคุยกันเรื่ องการจัดสวัสดิการสาหรับแม่และเด็ก ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนดาเนินการในเรื่ องนี ้อยู่
แต่พูด ถึ งในเชิ งนโยบาย ในเนื อ้ หาทัง้ หลายก็ เกี่ ยวกับปฏิ บัติ จะมาเล่าสู่กัน ฟั งว่าในงานของเรามี การดาเนินการจัด
สวัสดิการให้ แม่และเด็ก ที่เราได้ ดาเนินการอะไรไปบ้ าง ซึ่งจริ งแล้ วเป็ นอะไรบางอย่างที่ขบั เคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ กบั สานัก
อนามัยการเจริ ญพันธุ์ ในส่วนของพรบ.ตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นมาตรา 9 หมวดที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็ นผู้รับผิดชอบงาน
หลักกระจายอยูท่ กุ กลุม่ แต่กรมซึง่ รับงานหลักคือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ในมาตรา 9 ระบุไว้ ว่าจะต้ องจัดสวัสดิการให้ กบั แม่และเด็ก ในการจัดสวัสดิการมีงานอยู่ 2 เรื่ องคือการป้องกัน
และแก้ ไข และการช่วยเหลือ ในส่วนการป้องกันและแก้ ไข ทางเราได้ ทากฎกระทรวงขึ ้นมาตามมาตรา 9 ตอนนีอ้ ยู่ใน
ขัน้ ตอนกฤษฎี กา ยัง ไม่ผ่า น แต่เ ป็ น ร่ า งกฎกระทรวงที่ เราได้ ดาเนิ น การไปก่ อนที่ จะมีกฎกระทรวงนี ้ เพราะว่าเราใช้
ยุทธศาสตร์ ปอ้ งกันและแก้ ไข ปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น เมื่อการขับเคลือ่ นแรกๆ เป็ นปี พ.ศ. 2558 – 64 ณ วันนี ้มีการปรับ
มาเป็ นยุทธศาสตร์ ปอ้ งกันและแก้ ไขปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นปี 2560 – 69 (ระยะ 10 ปี )
ในยุทธศาสตร์ ที่ 2 กับยุทธศาสตร์ ที่ 4 จะเป็ นอะไรบางอย่างที่คล้ องเกี่ ยวกัน ในยุทศาสตร์ ที่ 2 จะพูดถึงการ
ส่งเสริ มบทบาทครอบครัวชุมชน ในการสือ่ สารเรื่ องสุขภาวะทางเพศ ในยุทธศาสตร์ ที่ 4 เป็ นการจัดระบบสวัสดิการแม่และ
เด็กที่ตงครรภ์
ั้
ในวัยรุ่ น ในนี ้จะคล้ องเกี่ยวมาที่มาตรา 9 ที่พดู ถึงเรื่ องการป้องกันแก้ ไข ระบุไว้ ว่าให้ สง่ เสริ มบทบาทสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัดอาเภอ ให้ สร้ างเครื อข่ายแกนนาเด็กและเยาวชน ในการป้องกันแก้ ไขปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ น ทาง
กรมกิจการเด็กฯ เราได้ ดาเนินการสร้ างเครื อข่ายเด็กและเยาวชนดีเจทีม ครัง้ นันเราเริ
้
่ มทาในปี 2558 ก็ได้ คณ
ุ จิตติมามา
เป็ นตัวตังตั
้ วตีมาช่วยให้ กองงานตรงนี ้ให้ เกิดขึ ้น ในขณะนี ้ทางกรมกิจการเด็กฯ เรามีเครื อข่ายเด็กและเยาวชนดีเจทีมใน 76
จังหวัด 228 เครื อข่ายที่จะไปให้ ความรู้ คือน้ องสภาเด็กและเยาวชนที่ไปกระตุ้นส่งเสริ มให้ น้องสภาเด็กตาบลเข้ ามาร่วมกัน
จัดสื่อรณรงค์สื่อสารชุมชน ให้ กลุม่ เด็ก/เยาวชนพ่อแม่ผ้ ปู กครอง ให้ เหมือนกับว่าคุยเรื่ องเพศเชิงบวกกับกลุม่ ลูกหลานได้
แล้ วสังคมชุมชนตระหนักถึงปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ น ให้ ชุมชนทราบว่าถ้ าเค้ ามีปัญหา เค้ าจะต้ องไปรับบริ การที่ไหน
อย่างไร ซึง่ บริ การหลักๆ ที่เราเข้ าไปหน่วยแรกคือบ้ านพักเด็กและครอบครัว ที่จะจัดสวัสดิการให้ แม่วยั รุ่น
น้ องสภาเด็กและเยาวชน สื่อสารกับชุมชนโดยใช้ ช่องรายการวิทยุ ที่เค้ าจัดการจะเป็ นรายการสารคดี รายการ
เพลง รายการอะไรก็แล้ วแต่เป็ นเรื่ องของเด็กที่เค้ าจะจัดการ อันนี ้จะให้ ความรู้ ในเรื่ อ งการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ นโดยเฉพาะ สื่อ
อีกอันคือสื่อบุคคล เราต้ องการให้ แทรกซึมให้ ถึงวิถีชีวิตของชุมชน เราให้ น้องกลุ่มเครื อข่ายเด็กและเยาวชนดีเจทีม เป็ น
เครื อข่ายที่เราสร้ างขึ ้นมาใหม่ ให้ ทากิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยสอดแทรกเรื่ องการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ น ถ้ าพวก
เราจะดูผลงานของน้ องๆ เราอัพไว้ ในยูทบู หน้ าเฟสบุคดีเจทีมนิวส์เพาเวอร์ ในกรมกิจการเด็กฯ จะมีเพจของดีเจทีมอยู่ จะมี
ผลงานของน้ องๆ ที่ทากิจกรรมพวกนี ้ อย่างของภาคใต้ ใช้ ลเิ กฮูลู โนราห์ เพลงพื ้นบ้ าน เราจะสอดแทรกเนื ้อหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ นลงไป อย่างอบต.โคกม่วงที่ เข้ ามาขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้วย เค้ าจะมีเนื ้องานเรื่ องการตังครรภ์
้
ใน
วัยรุ่น แล้ วเอาน้ องดีเจทีมร่วม เป็ นผลงานอันหนึง่ ที่เค้ าเอามาบูรณการการดาเนิน
การดาเนินงานตรงนี ้ทางกรมกิจการเด็กฯ เห็นว่างานตัวนี ้มันไปจับบูรณการกลไกในพื ้นที่ด้วย เนื่องจากว่าน้ องจะ
ไปจัดรายการวิทยุ จะสื่อสารให้ มนั มากที่สดุ ควรจะเป็ นวิทยุคลื่นหลัก เราจะไปบูรณการกับกรมประชาสัมพันธ์ ทางสวท.
จังหวัดจะเปิ ดช่องรายการให้ เด็ก สวท.เค้ าจะมีระเบียบของเค้ าอันหนึง่ คือ เค้ าจะต้ องมีรายการวิทยุสาหรับเด็ก ซึง่ ที่แล้ วมา
จะเป็ นผู้ใหญ่จดั ให้ เด็ก
ทีนี ้พอเราไปจูนพื ้นที่ให้ สวท.และวิทยุชมุ ชน เค้ าก็บอกว่ายังไม่ทราบว่ามีเครื อข่ายตรงนี ้ เราไปเปิ ดช่องรายการไว้
เป็ นรายการให้ เด็กโดยเฉพาะ จะเป็ นเวทีหนึ่งให้ น้องเค้ าเอาความรู้ ที่เค้ าหาจากเนตจากที่เค้ าได้ รับการอบรม และวิธีการ
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สื่อสารที่เราได้ สถาบันวิชาการในแต่ละภาคที่ดแู ล ภาคอีสานเราได้ มหาวิทยาลัยสรุ นารี เป็ นคนฝึ กเด็กให้ ภาคเหนือเราได้
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ภาคใต้ ได้ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มีสถานีวิทยุทกั ษิ ณสัมพันธ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เค้ าก็จะให้ ความร่ วมมือ ในการส่งเสริ มสนับสนุนให้ เครื อข่ายเยาวชนดีเจทีม ได้ นาความรู้ ที่ได้ รับความรู้ มาไปเผยแพร่ตอ่
เป็ นทางช่องทางหนึง่ ที่เค้ าเล่าสูก่ นั ฟั ง
เพราะการคุยเรื่ องเพศกับบุตรหลาน มันเป็ นอะไรที่ยากมาก แต่ถ้าเด็กสามารถคุยกับพ่อแม่ได้ หรื อใช้ วิธีการจะ
เข้ าถึงได้ มนั เป็ นอะไรบางอย่างที่พอ่ แม่ลกุ ขึ ้นมาดูได้ โดยปกติทางต่างจังหวัดพ่อแม่ ไม่มีโอกาสที่จะดูแลลูกเท่ากับปู่ ย่าตา
ยาย เพราะปกติสว่ นน้ อยมากที่จะได้ อยูก่ บั ลูกจะเป็ นคนแก่มากกว่า ซึง่ คนแก่เค้ าจะคุยกับเด็กยากมากในเรื่ องนี ้ เป็ นอะไร
บางอย่างที่ต้องสร้ างทัศนคติให้ กบั พ่อแม่ผ้ ปู กครองว่าเรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องปกติที่เราจะคุยกันได้ แล้ วสือ่ วิทยุถึ งจะเป็ นสือ่ เก่า แต่
เป็ นอะไรบางอย่างที่เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เค้ ามีปัญหาจริ งๆ คนที่เค้ าสื่อทางโซเชียลได้ เป็ นคนอีกระดับหนึ่ง แต่คนที่
ปั ญหาจริ งๆ คือเค้ าไม่มีความรู้ ในเรื่ องนี ้ ชาวบ้ านจะเข้ ามาถึงตรงนีก้ ็ยาก การที่เราทาแผ่นพับหรื อว่าสื่อองค์ ความรู้
ทังหลายที
้
่เราให้ ความรู้ ไปก็ยาก โดยปกติคนไทยไม่อยากอ่านหนังสือ แต่ถ้าเป็ นอะไรที่ให้ เค้ าฟั ง หรื อว่าใช้ ความรู้ของเด็ก
ที่สามารถจะสือ่ สารได้ จะง่ายมาก
และในส่วนหนึ่งคือกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เราใช้ น้องเครื อข่ายดี เจทีมเป็ นสื่อบุคคลที่จะไปแทรกซึม
ในวิถีชีวิตชุมชน โดยใช้ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น เราใช้ ปราชญ์ ชาวบ้ าน ผู้สงู อายุมาสอนเด็ก ในวิถีชีวิตชุมชน แล้ วทาในเรื่ องงาน
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการป้องกันในวัยรุ่น
การจัดสวัสดิการตามมาตรา 9 ทางกรมกิจการเด็กฯ มีกฎกระทรวงซึ่งกฎกระทรวงอันนี ้จะเป็ นการดึงสวัสดิการ
ทังหลาย
้
ไม่วา่ จะเป็ นเงินกองทุนของพม.ที่จะสนับสนุนแม่วยั รุ่ น กองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนคุ้มครองสวัสดิการสังคม เงิน
สงเคราะห์ และเงินฝึ กอาชีพที่มี อันนี ้จะเป็ นการสนับสนุนให้ กบั บ้ านพักเด็กและครอบครัว เป็ นเครื่ องหนึง่ เป็ นช่องทาง
อีกเรื่ องคือครอบครั วทดแทน แม่วัยรุ่ นที่ประสบปั ญหาสามารถมาใช้ บริ การ ที่ศูนย์ รับเด็กที่บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวได้ ซึ่งปกติแล้ วบ้ านพักเด็กและครอบครัว ตังแต่
้ จดั ตังมาเมื
้
่อปี 2533 แรกๆ เรามีแค่ 9 บ้ าน หลังจากมีพรบ.ค้ า
มนุษย์กบั พรบ.คุ้มครองเด็กมารองรับ เราก็สามารถตังบ้
้ านพักเด็กและครอบครัวได้ ครบทุกจังหวัด
บ้ านพักเด็กและครอบครัวจะให้ บริ การกลุม่ เป้าหมายหนึ่งคือ “แม่ตงครรภ์
ั้
ไม่พร้ อม” ไม่ใช่วยั รุ่ นอย่างเดียว อันนี ้
เป็ นมาตรการป้องกันการทอดทิ ้งเด็ก ซึ่งใช้ ได้ ผลมาก ถ้ าแม่ที่ประสบปั ญหามา มีที่พกั พิงชัว่ คราว มาอยู่กบั เราร้ อยทั ง้ ร้ อย
ไม่ทอดทิ ้งเด็ก เพราะว่าเค้ ามีโอกาสที่จะให้ นมลูกสร้ างสายสัมพันธ์ ถ้ าหากว่า เป็ นเด็กวัยรุ่น พ่อแม่ผ้ ปู กครองของเด็กจะไม่
ทราบ แต่นกั สังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยาในบ้ านพักเด็กจะเป็ นตัวกาวใจ มีวิธีการที่จะประสานให้ พ่อแม่ผ้ ปู กครองมาดูแล
ให้ คาปรึ กษาแล้ วเค้ าสามารถที่จะรับเด็กเข้ าไปเลี ้ยงดูได้ ส่วนตัวเด็กเองถ้ าเค้ าต้ องการจะฝึ กอาชีพ หรื อต้ องการมีงานทา
หรื อต้ องการเรี ยนต่อ เราจะมีระบบส่งต่อให้ การฝึ กอาชีพของกรมกิจการเด็กฯ พม.จะมีหน่วยพัฒนาอาชีพสตรี อยูท่ กุ ภาค
อันนี ้ก็จะรับเด็กและเยาวชนเข้ าเป็ นกลุม่ เป้าหมายหนึง่ ที่จะฝึ กอาชีพและจะหางานทา
เรื่ อ งเงิ น กองทุน ทัง้ หลายจะเป็ น เรื่ อ งทุน สวัสดิ ก าร ที่ เ ราจะจัด ให้ อย่า งที่ บ อกว่า มี อ ยู่ใ นกฎกระทรวง ที่ มี
เงินกองทุนหลายๆ ส่วนที่เราจะประสาน
งานป้ อ งกัน ในศูน ย์ รั บ เด็ ก เค้ า จะโคงานกับ ศูน ย์ ชุ ม ชนคุ้ม ครองเด็ ก ซึ่ ง ศูน ย์ ชุ ม ชนคุ้ม ครองเด็ ก เค้ า จะมี
กลุ่ม เป้ า หมายเด็ ก ที่ พึ่ ง ได้ รั บ การคุ้ม ครองที่ เ ค้ า เก็ บ ข้ อ มูล ในกลุ่ม เป้า หมายใน 6 ประเภท ตรงนี เ้ ราให้ ต าบลเก็ บ
กลุม่ เป้าหมายแม่ตงครรภ์
ั้
วยั รุ่นเป็ นประเภทที่ 7 ที่จะผ่านในการดูแล ในชุมชนถ้ าวัยรุ่ นที่ประสบปั ญหาที่ตงครรภ์
ั้
ที่ต่ากว่า
20 ปี จะมี 2 ส่วน หนึ่ง)ไม่ได้ ต้องการการตังครรภ์
้
สอง)เค้ าต้ องการเค้ ามีครอบครัวแต่เค้ าอายุยงั น้ อย ไม่พร้ อมด้ วยวุฒิ
ภาวะทังหลาย
้
ส่วนนี ้บ้ านพักเด็กและครอบครัวกับศูนย์ชมุ ชนคุ้มครองเด็ก จะเป็ นคนให้ คาแนะนาปรึ กษาให้ แนวทางการ
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อบรมเลี ้ยงดูเด็ก จะมีส่วนหนึ่งที่เรามีงบประมาณสนับสนุนให้ ทุกตาบลไปจัดกิจกรรมการอบรมเลี ้ยงดูเด็ก อันนีเ้ ป็ น
กลุม่ เป้าหมายหนึง่ ที่เราจะเอาเค้ าเข้ ามา
ส่วนแม่ที่ประสบปั ญหาการตังครรภ์
้
วยั รุ่ นก็จะเป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง จะทีเครื อข่ายในตาบลในจังหวัด จะมีโรงเรี ยน มี
รพ.สต. มีทีมสหวิชาชีพที่จะให้ คาแนะนาปรึ กษา ตอนนี ้ในช่ วงการทางานกับกระทรวงสาธารณสุข เรามีคณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นระดับชาติ ที่จะมีคณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นงานในระดับจังหวัด ตอนนี ้ยังไม่
ทราบว่าทางกระทรวงสาธารณสุขส่งไปแล้ ว การแต่งตังอนุ
้ กรรมการจังหวัดคงจะยังไม่ครบทุกจังหวัด เพราะหนึ่งในนัน้
คณะกรรมการที่จะเป็ นคณะอนุในจังหวัดจะมีบ้านพักเด็กและครอบครั วอยู่ 1 คน นอกจากนัน้ จะมีน้องสภาเด็กและ
เยาวชนเป็ นคณะกรรมการอยู่ 2 คน (ชาย 1 หญิง 1 ) มีพฒ
ั นาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด มีรพ.สต. มีสภา
วัฒนธรรมจังหวัด ซึ่งจะคล้ องเกี่ยวกับงานเครื อข่ายดีเจทีม เพราะเค้ าทางานเชิงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อันนี ้จะเป็ น
การสอดแทรกวิถีชีวิตลงในวิถีชีวิตท้ องถิ่น ซึ่งเป็ นวิถีชีวิตชุมถ้ าเราสอดแทรกเรื่ องการแก้ ไขปั ญหา การตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นลง
ไป มันจะเป็ นงานที่ยงั่ ยืน และค่อยๆ พัฒนาไปที่งานป้องกันแก้ ไขปั ญหาตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ นเราจะประสบความสาเร็ จ
การขับเคลื่อนงานเรื่ องการจัดสวัสดิการ ในกองยุทธศาสตร์ จดั ประชุมเครื อข่ายในการจัดสวัสดิการให้ กบั แม่และ
เด็ก อันนี ้ได้ แนวทางในการจัดสวัสดิการการส่งต่อ กรมกิจการเด็กฯ ได้ เอาตัวยุทธศาสตร์ ตรงนี ้ไปขับเคลือ่ นในยุทธศาสตร์
ที่ 4 ทางเราได้ จดั ทาคู่มือการช่วยเหลือแม่ตงครรภ์
ั้
ในวัยรุ่ น ให้ สาหรับบ้ านพักเด็กและครอบครัว เอาไปใช้ เป็ นเครื่ องมือใน
การดาเนินการ ให้ คาแนะนาปรึกษาการให้ ความช่วยเหลือ อันนี ้เป็ นความร่วมมือจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ร่วมกับกรมกิจการ
เด็กฯ ขณะนี ้อยูใ่ นระหว่างการจัดพิมพ์ จะส่งให้ บ้านพักเด็กและครอบครัวดาเนินการ
กฤตยา อาชวนิจกุล:
เป็ นข้ อมูลที่อพั เดทมากที่สดุ ในกิจกรรมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในงาน
รั บผิดชอบของกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ได้ วางแผนกันไปบ้ างแล้ ว หรื อว่าทายุทธศาสตร์ กันไปแล้ ว มีงานขึน้ สู่
ออนไลน์หลายงานแล้ ว
จิตติมา ภาณุเตชะ:
อัพ เดทข้ อ มูลเพิ่ ม เติ ม จากผอ.นัน ทาได้ เ ล่า ให้ ฟั ง ผอ.ฉายภาพให้ เ ห็ น ความคื บ หน้ า เชิ ง
นโยบายว่า ตังแต่
้ มีพรบ.ท้ องวัยรุ่ นที่ระบุไว้ ในมาตรา 9 ที่ชดั เจนว่าทางกระทรวงพม.ต้ องมีกฎกระทรวง ซึ่งในกฎกระทรวง
หัวใจสาคัญคือการพยายามที่จะรวบรวมกองทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับแม่และเด็กมาจัดสวัสดิการ แล้ วใช้ กลไกหลักคือ
บ้ านพักเด็กและครอบครัว คงเป็ นโจทย์ตอ่ ไปว่า เราในฐานะคนซึ่งทางานเครื อข่ายส่งต่อกันมานาน อาจจะต้ องดูวา่ เราจะ
ช่วยหนุนเสริ มบ้ านพักเด็กและครอบครัวอย่างไร ที่จะทาให้ ศกั ยภาพในการทางานรองรับกับปั ญหาที่ซบั ซ้ อนได้ จริ ง
ต่อยอดจากที่ผอ.นันทาได้ พดู ถึงนโยบายว่า เมื่อต้ นเดือนธันวาคมที่ผ่านมากรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยกอง
ยุทธศาสตร์ ฯ ได้ จัดเวทีร่วมกันเรื่ องแนวทางการจัดสวัสดิการแม่วยั รุ่ น ในวันนันตั
้ วแทนกลุ่มเครื อข่ายเรื่ องท้ องต่อพี่ศภุ
อาภาได้ ขึ ้นเวทีและช่วยให้ ความเห็นหลายอย่าง พบว่าประเด็นสาคัญอันหนึ่งคือทางพม.มองว่ากองทุนช่วยเหลือเด็กแรก
เกิดอายุ 0 – 3 ปี เป็ นฐานข้ อมูลสาคัญมากๆ ที่จะทาให้ เราเข้ าถึงกลุม่ แม่วยั รุ่นที่ประสบปั ญหา ในนโยบายของกรมกิจการ
เด็กและเยาวชนซึง่ ร่วมกันหลายกองในการทางาน พยายามที่จะคิดค้ นกระบวนการที่จะเข้ าถึงกลุม่ แม่วยั รุ่นเหล่านี ้
ในบรรดาคนที่บนั ทึกทะเบียนตัวเลข ณ มกราคม ประมาณกว่า 2 แสนคนที่มีลกู 0 – 3 ปี ที่บอกว่าตัวเองอยู่ใน
ภาวะยากลาบาก แล้ วขอรับเงิน 600 บาทต่อเดือน ซึง่ รัฐบาลบอกว่าจะให้ 0 – 3 ปี ในบรรดากว่า 2 แสนรายเค้ าระบุมาว่า
ประมาณ 50% เป็ นแม่ที่ว่างงาน อีกกว่า 40% เป็ นแม่เลี ้ยงเดี่ยว จานวนประ 4 – 5 หมื่นรายเป็ นแม่วยั รุ่ น ที่เหลือคือมี
ปั ญหาเรื่ องที่อยู่อาศัย และอื่นๆ (อาจจะมีการนับซ ้า) ทางพม.เองมองว่านี่คือกลุม่ เป้าหมายที่เค้ าสามารถจับต้ องได้ และ
เข้ าถึงได้ อยากจะใช้ ฐานข้ อมูลอันนี ้มาเป็ นกลุ่มหลักที่เค้ าจะทางานต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชิงสวัสดิการ
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ในรู ปแบบการทางานยังนึกไม่ออกว่าจะทาอะไรได้ บ้าง สิ่งแรก)ที่คิดออกคือจะต้ องทาแนวทางการทางานเพื่อ
สนับสนุนแม่ที่อยูใ่ นภาวะยากลาบากและมาขอรับทุนตรงนี ้ เมื่อวานได้ มีโอกาสคุยกับผอ.ศูนย์ดแู ลช่วยเหลือเด็กแรกเกิด มี
พี่บญ
ุ ล้ อมจากสหทัยมูลนิธิ เราก็บอกว่าการที่จะทาหลักสูตรแล้ วส่งให้ บ้านพักเด็กและครอบครัวใช้ คาดหวังว่า 1 วันเราจะ
ท ากับ กลุ่มแม่ที่ รั บ ทุน อาจจะยากอาจจะต้ องมี กระบวนการท าต่อ เนื่ อ ง คิ ด ว่า ทางเครื อ ข่ายช้ อ ยส์ น่าจะมี โอกาสไป
สนับสนุนเชิงเทคนิควิธีการ
สอง)การรับทุนศูนย์เด็กแรกเกิด เนื่องจากมีนโยบายจ่ายไปทางบัญชีพร้ อมเพย์ สหทัยพูดชัดเจนว่าโอกาสยาก
มากที่จะเจอตัวแม่วยั รุ่ น อย่างเช่น กลุ่มน้ องที่เป็ นผู้ติดเชื ้อเค้ ามารับยาก็มีการทากลุ่มกับเค้ า แต่นี่ไม่เจอเค้ าเลย เราจะ
ทางานกับเค้ าได้ อย่างไร คงเป็ นโจทย์อยู่ แต่ที่แน่เรามีต้นทุนอยูเ่ รามีฐานข้ อมูล
สิ่งที่จะช่วยกันมองคือ 1) มีเครื่ องอะไรที่ทางานกับแม่ที่อยู่ในภาวะยากลาบากกลุ่มนี ้ 2) ทางพม.เองมีเจตนา
อยากที่จะคิดค้ นหรื อศึกษาวิจยั ว่า แนวทางการจัดสวัสดิการที่ดี สาหรับแม่วยั รุ่นเป็ นอย่างไร ซึง่ มันต้ องลงไปพร้ อมกับเรื่ อง
การทดลองการปฏิบตั ิ จะมีงานอีกส่วนหนึง่ เค้ าทาวิจยั ในส่วนการทาวิจยั สคส.ร่วมกับทางพม. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ได้ ทารายงานเบื ้องต้ นเกี่ยวกับเรื่ องแนวทางการจัดสวัสดิการแม่วยั รุ่น ถ้ าข้ อมูลพร้ อมจะอัพโหลดขึ ้นหน้ าเวบไซต์ของสคส.
ข้ อเสนอของรายงานการวิจัยเป็ นไปในแนวทางเดียวกับทางนโยบาย ที่คิดว่าน่าจะเป็ นคือ 1) ควรจะใช้ กลไก
บ้ านพักเด็กและครอบครัวในการเข้ าถึงผู้ประสบปั ญหา เป็ นงานระดับชุมชน ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวต่างๆ ควรที่จะทางาน
เพื่อที่จะให้ เกิดกระบวนการในการคุ้มครองเด็ก เพื่อป้องกันการทิง้ เด็กด้ วย แล้ วดูเรื่ องสวัสดิการที่พม.มี เพื่อลดปั ญหาเรื่ อง
การประสานงานภายในพม.เอง
กฤตยา อาชวนิจกุล:
เรื่ องสถิติตวั นี ้สถิติแม่ 2 แสนกว่าคนนี ้เป็ นแม่ที่เค้ าตังท้
้ องและลงทะเบียนตังแต่
้ ปี 2558 รับไป
ได้ 3 ปี เดือนละ 600 บาท ในเชิงรายละเอียดสถิตินี ้อาจจะเป็ นสถิ ติตงต้
ั ้ นให้ เห็นว่า จานวนที่อยูใ่ นภาวะยากลาบาก ซึง่ ไม่
มากก็น้อยเข้ าใจว่าลักษณะของโครงการจะช่วยการทิ ้งเด็กได้ บ้างในระดับหนึ่ง ถามผอ.นันทาว่าสถิติเหล่านี ้ต้ องนามาดู
เรื่ องอายุของแม่ เรื่ องจานวนบุตร ว่าเค้ ามีข้อมูลอะไรบ้ าง โดยภาพจานวนจังหวัด จานวนภาค คิดว่าสคส.ทางานเรื่ องนี ้อยู่
น่าจะดึงเอามาใช้ เพราะฉะนันจะเห็
้
นว่าเราเห็นภาพที่ชดั เจนขึ ้น ในเรื่ องของแม่ที่มีลกู เล็กและมีฐานะยากจน
ปราณี รัตนาไกรศรี:
เกณฑ์สานักงานเขตของกรุ งเทพมหานคร หากขอไปทุกคนตกเกณฑ์หมด เพราะใช้ เกณฑ์วดั
ความยากจนที่ไม่เกิน 3,000 บาท ไปดูฐานข้ อมูลในการไปรับปรากฎว่า 2 แสนกว่าเป็ นต่างจังหวัด กรุงเทพฯ แทบจะไม่ได้
เขตลาดกระบังที่อยู่ได้ แค่คนเดียว เพราะเค้ าคิดมาตรฐานความยากจนไม่เหมือนกัน รายได้ ในครอบครัวไม่เหมือนกัน
วิธีการคานวณใหม่คือ ไปดูว่าในหนึ่งครอบครัวหาเงินกันกี่คน แล้ วเอามาดูว่า ในบ้ านนันมี
้ กนั กี่คน เอาจานวนคนในบ้ าน
หารจานวนรายได้ เสนอว่าอาจจะต้ องไปคุยกับทางกทม.ให้ ชดั เจนถึงเกณฑ์ตรงนี ้ เห็นด้ วยว่าถ้ าตัวนี ้ได้ จะเข้ าถึงแม่ได้ จริ ง
กฤตยา อาชวนิจกุล:
ถามผอ.นันทาว่าของกทม. สตางค์มาจากพม.หรื อจากกทม. ทาไมถึงยกอานาจไปให้ ทางเขต
จัดการ
นันทา ไวคะกุล:
ระเบียบคือเงิ นส่วนกลางใช้ ระบบพร้ อมเพย์ เป็ นงบประมาณ งบรั ฐบาล คือตัวนีพ้ อผ่าน
เกณฑ์เค้ าจะใส่ไปในพร้ อมเพย์เลย
กฤตยา อาชวนิจกุล:
ประเด็นคือเกณฑ์ไม่ควรใช้ เป็ นเกณฑ์เดียวกัน
นันทา ไวคะกุล:
ทางส่วนของอบต.เค้ าใช้ เป็ นเวทีประชาวิจารณ์ว่าจนจริ งหรื อไม่ มันก็ต้องมีวิธีการ เพราะว่า
คนรับรองเค้ าก็กลัวได้ รับโทษถ้ าเกิดว่าไม่ยากจริ ง เวลาให้ แนวทางการปฏิบตั ิก็มีรายละเอียดยิบย่อยเหมือนกัน ในวิธีการที่
จะมา ผู้ประสบปั ญหาเค้ าต้ องมาแจ้ ง สามารถแจ้ งได้ เรื่ อยๆ แต่ตอนไปแจ้ งทางตาบลเค้ าจะเป็ นคนคัดประวัติ ตรวจสอบ
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คุณสมบัติ แต่การประชาสัมพันธ์ เราเลือกใช้ เครื อข่ายเยาวชนดีเจทีม สามารถประชาสัมพันธ์ให้ พื ้นที่ อย่างที่ทา่ นอาจารย์
พูดปี แรกๆ ไม่มีคนมาลงทะเบียนเลย เพราะขาดการประชาสัมพันธ์ คนไม่ร้ ู
พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์ : เข้ าหลักเกณฑ์อย่างไร ถ้ าเป็ นเด็กแรกเกิด พอดีทาเคสมาเป็ นแม่วยั รุ่ น ทางโรงพยาบาลเห็น
เป็ นแม่วยั รุ่น ที่ไม่มีแฟนมาดู ไม่มีญาติมาดูที่โรงพยาบาล บางทีพยาบาลเองตามวอร์ ดบอกเองเลยว่า มันมีเงินให้ ไปรับ ที่
คลินิกลาดกระบังมีเคสล่าสุดใช้ วิธีการ พอคลอดปุ๊ บก็ติดตาม หลังจากนันก็
้ เยี่ยมบ้ าน ก็เข้ าถึง ทางนันเลย
้ ที่มนั จะยากคือ
คนที่มาลงทะเบียน “ไม่ใช่เพิ่งคลอด” คือสองขวบสามขวบแล้ ว ตรงนี ้ก็จะเข้ าไปในส่วนของการรับวัคซีน ปั ญหามีอยูว่ า่ (ทา
เรื่ องคุ้มครองเด็กอยู่) เด็กที่เป็ นเคสภายใต้ พรบ.การคุ้มครอง ส่วนใหญ่ไม่ได้ รับวัคซีน พ่อแม่ไม่ได้ พาไปรับวัคซีน จะมี
ช่องว่างค่อนข้ างมาก
ถามว่าจะเข้ าไปอย่างไร ถ้ าเป็ นแรกเกิดเป็ นแม่วยั รุ่ น เข้ าถึงกองทุนนี ้ได้ เพราะพยาบาลแนะนา อันนี ้หมายถึงใน
กรุ งเทพฯ แต่ถ้าในต่างจังหวัด อบต.เค้ าจะมีโฆษณาศูนย์สาธารณสุข เพราะว่าจะต้ องมีการฝากครรภ์ แต่โรงพยาบาล
ต่างจังหวัดยังไม่คอ่ ยเวริ ค์เท่าโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ เท่าที่เห็นเคส
เอมอร คงศรี:
ฟั งเมื่อกี ้พม.มีเรื่ องสวัสดิการ ทีนี ้ในเรื่ องของสวัสดิการสาหรับครอบครัวทดแทน เป็ นอย่างไร
ไม่แน่ใจว่าเหมือนกับครอบครัวอุปถัมภ์หรื อไม่ หรื อว่าการจัดการแบ่งสรรสาหรับครอบครัวทดแทนเป็ นอย่างไร
นันทา ไวคะกุล:
ครอบครัวทดแทนมีหลายรู ปแบบ หนึ่ง)ครอบครัวบุตรบุญธรรม คือรับเด็กไปเลี ้ยงดูเลย จะมี
กระบวนการ ผ่านคณะกรรมการ สอง) เงิ นสงเคราะห์ ครอบครั วให้ เป็ นรายๆ เป็ นครั ง้ ๆ ไป ครั ง้ ละ 1,000 บาท สาม)
เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก จะดูตวั เด็กว่า อยู่ในบ้ านมีเด็กกี่คน ให้ ปีละรวมกันไม่เกิน 5,000 บาท ถ้ ามีเด็กเกิน 2 คนขึ ้นไป
อาจจะได้ ในวงเงิน 2,000 บาทต่อครัง้ ได้ จะมีเงินอีกตัวหนึ่งคือเงินครอบครัวอุปถัมภ์ อันนี ้ให้ เฉพาะแม่เลี ้ยงเดี่ยวหรื อไม่
เดี่ยว แต่ว่าเด็กไม่ได้ อยู่กบั พ่อแม่ อันนี ้เป็ นแบบยากจนมากๆ อั นนี ้เป็ นเงินให้ เป็ นรายปี ถึงอายุ 18 ปี ได้ 2,000 บาทต่อ
เดือน ถ้ าเค้ าช่วยเหลือตัวเองได้ เราจะตัดทุนไป ใครเข้ ามาในระบบนี ้คือยากจนจริ งๆ ไม่สามารถที่จะเลี ้ยงดูเด็กได้ แล้ วเรา
ก็ ป้องกัน ไม่ให้ เด็กเข้ ามาสถานสงเคราะห์ ไม่ให้ เค้ าขาดจากครอบครั ว ได้ 2,000 บาทต่อเดือนจะเป็ นทุนการศึกษา
ค่าใช้ จ่ายอะไรก็ช่าง เป็ นงบที่ติดต่อกันจนถึงอายุ 18 ปี ถ้ายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จะเป็ นกระบวนกานหนึ่งที่บ้านพักเด็ก
และครอบครัวต้ องลงไปดูแล
อีกตัวจะเป็ นเงินช่วยเหลือในภาวะวิกฤต เป็ นของกรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ เป็ นเงินช่วยเหลือที่ พ่อแม่ประสบ
ปั ญหาหรื อว่าเสียชีวิตทันที หรื อบ้ านไฟไหม้ อะไรพวกนี ้ ถ้ ามีเด็กอยูใ่ นนันเค้
้ าจะเป็ นคนดูแล มีงบประมาณหลายส่วน เห็น
ว่ากฎกระทรวงตัวนี ้เค้ าจะระบุวา่ เงินกองทุนที่มีของพม.ที่มีหลายกองทุน อันนี ้ถ้ าเกิดแม่ตงครรภ์
ั้
ในวัยรุ่นประสบปั ญหา ใน
ระเบียบของกองทุนสามารถใช้ เงินสวัสดิการตรงนี ้ได้
สุมาลี โตกทอง:
พืน้ ที่ต่างจังหวัดที่ต้องไปทาเรื่ องที่อบต. หลายพืน้ ที่เข้ าใจว่ามันจะขอได้ เป็ นรอบๆ ที่ท่าน
ผอ.นันทาพูดถึงเหมือนกับว่ามันเปิ ดตลอดเวลา อีกคาถามเนื่องจากพม.มีเงินกองทุนอยูห่ ลายก้ อน แต่ในแง่ของการเข้ าถึง
ในแต่ละก้ อน มันมีจดุ ที่ตา่ งกันอย่างไร
นันทา ไวคะกุล:
จะบอกให้ ทงหมดมั
ั้
นคงจะยาก เพราะมันเป็ นระเบียบ อันนีร้ ะเบียบของพม.ทางเราก็ไม่ร้ ู
ระเบียบทังหมด
้
แต่งานที่ทาให้ ในบ้ านพักเด็กและครอบครัว แต่ละคนเข้ าระเบียบไหนก็จะได้ ในจุดนัน้ ส่วนการลงเป็ น
รอบๆ เมื่อตอนลงทะเบียนรับเด็ กครัง้ แรกช่วงเดือนตุลาคม 2559 จนกระทัง่ คนมาลงทะเบียนน้ อยมาก เนื่องจากมันเป็ น
เรื่ องใหม่ของสังคมไทย ตอนนันเค้
้ า 400 บาทครบ 1 ปี ให้ ในปี 2559 พอมาปี 2560 เราเสนอไปแล้ วมีคนมาลงทะเบียน
เท่าที่สารวจมันมากกว่า คงจะต้ องดูวา่ ถ้ าลงทุนเพื่อเด็กแค่ 1 ปี คงจะไม่ได้ เค้ าให้ มา 3 ปี แล้ วปรับเป็ น 600 บาท ส่วนการ
ลงกันรอบๆ ต้ องบอกว่าทางเราไม่มีความรู้ เพราะว่าเป็ นของหน่วยเงินอุดหนุนและเกิดปี ที่แล้ ว เป็ นรอบๆ จริ งๆ พอเปิ ดมา
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ปุ๊ บไม่มีคนมาลงทะเบียน เราก็ใช้ วิธีการรณรงค์ให้ มนั กันใหม่ รณรงค์กนั ที่โรงพยาบาลทุกหน่วยจะทราบเรื่ องนี ้ อยูท่ ี่วา่ เค้ า
จะลืมไปหรื อไม่ ถ้ าเจอผู้ประสบปั ญหา
ทัศนัย ขันตยาภรณ์ :
อยากจะให้ เครื อข่ายของเรา อาจจะเป็ นหน้ าที่ของคณะทางาน ด้ านการตังครรภ์
้
ต่ออย่างมี
คุณภาพ อาจจะต้ องรวบรวมเป็ นแพ็คเก็จออกมาให้ เห็นชัดเจน เราคิดว่าเรื่ องของสิทธิ์ของคนที่ประสบปั ญหา มันไม่ควรจะ
ไปอยู่กับนักสังคมสงเคราะห์หรื อเจ้ าหน้ าที่ มันควรอยู่ที่ผ้ ปู ระสบปั ญหา เพราะนันทุ
้ กวันนี ้ทังส่
้ วนที่เกี่ยวข้ องจะต้ องดิว
กับเคสที่เค้ าตังครรภ์
้
ต่อ ตรงนี ้เราจะไปบอกว่า ให้ เค้ าไปพบนักสังคมสงเคราะห์แล้ วค่อยมาดูวา่ เค้ าจะได้ อะไรบ้ าง มันจะ
ช่วยในเชิ งของการปรึ กษาทางเลือกด้ วย เพราะบางคนคิดว่าเค้ าจะเลี ้ยงลูกต่อไม่ได้ เค้ าจะได้ ร้ ู ว่าถ้ าเค้ าตัดสินใจจะ
ตังครรภ์
้
ตอ่ อะไรคือส่วนที่เค้ าจะได้ รับการช่วยเหลือ มันจะช่วยตังแต่
้ ขนตอนการปรึ
ั้
กษาทางเลือก คิดว่าตรงนี ้มันอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่เป็ นไร ทาแบบคณะกรรมการยุติ มีการอัพเดททุก 6 เดือน แล้ วทาเป็ นเอกสารแจ้ งมา ตรงนี ้จะ
ช่วยคนทางานได้ มาก
กฤตยา อาชวนิจกุล:
เห็นด้ วยอย่างยิ่งว่างานด้ านท้ องต่อของเรา จะต้ องประสานและรู้กองทุนนี ้ชัดเจน
กรวิณท์ วรสุข:
เห็นด้ วยมีเด็กอายุ 21 ปี อยากเลี ้ยงลูก แต่วา่ ไม่อยากบอกครอบครัวพ่อแม่ ตรงนี ้ลดเด็กเข้ าสู่
สถานสงเคราะห์ ข้ อมูลเป็ นสิง่ ที่ดีมากเป็ นสิง่ ที่อยากได้
กฤตยา อาชวนิจกุล:
อยากให้ ทางสหทัยมูลนิธิ ซึง่ เป็ นองค์กร กลไกหลักของเรา ช่วยจัดขึ ้นมาแล้ วทาว่าการท้ องต่อ
อย่างมีคณ
ุ ภาพของเราๆ จะมีข้อเสนออะไรบ้ าง รวมทังเราควรจะมี
้
ข้อมูลพื ้นฐานเก็บไว้ ของเราเองอย่างไร เราจะมีหน่วยใน
การส่งต่ออย่างไร
สมรธรรม สุขนิรันดิ์:
อยากทราบว่ามีเงื่อนไขกี่ท้อง
นันทา ไวคะกุล:
ไม่จากัดท้ อง ดูรายได้
กฤตยา อาชวนิจกุล:
จนเป็ นหลัก คือมีรายได้ ต่ากว่า 3,000 บาท
สมรธรรม สุขนิรันดิ์:
ทังครอบครั
้
วหรื อไม่
กฤตยา อาชวนิจกุล:
อันนีต้ ้ องไปดูเกณฑ์ พูดกันวันนีเ้ หมือนกับว่าเกณฑ์ แต่ละจุด อาจจะไม่เหมือนกัน เค้ าให้
ชุมชนเป็ นคนดู เค้ ายึดหลักสพฐ.
เจษฎา ปทุมวัน:
สภาพาปั ญหาของผู้ลงทะเบียน คิดเป็ นเปอร์ เซนส่วนใหญ่แม่ที่ว่างงาน 53% แม่เลี ้ยงเดี่ยว
43% คุณแม่วยั ใส 23% ประสบปั ญหาที่อยูอ่ าศัย 10% กาลังศึกษา 1.3% เรื่ องลงทะเบียนแรกเกิดอันเข้ า กดยช.รอบที่แล้ ว
คือ ให้ ลงทะเบียนได้ ไปเรื่ อยๆ แต่ว่าไม่มีการจ่ายเงินย้ อนหลัง เช่น แม่มีลกู แล้ วจนอายุ 1 ขวบ แต่ว่าเพิ่งลงทะเบียน จะ
ได้ รับหลังจากนันถั
้ ดไป แต่จ่ายไม่เกิน 3 ปี
กฤตยา อาชวนิจกุล:
ฝากเรี ยนถึงคนที่ทาสถิติ ควรให้ สถิติพวกนีเ้ ป็ นสถิติที่เปิ ดเผย อยู่ในเวบไซต์คนเข้ าเข้ าถึง
ข้ อมูลได้ ออนไลน์ได้ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการทางาน
สรุ ปการให้ ความช่ วยเหลือจากองทุนช่ วยเหลือเด็กและผู้ในภาวะวิกฤตจากการตั้งครรภ์ ไม่ พร้ อม และงาน
ประชุมสุขภาวะทางเพศแห่ งชาติ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560
กฤตยา อาชวนิจกุล:
ทังหมดในตรงนี
้
้จะมี 3 เรื่ องคือ การช่วยเหลือ งานประชุมสุขภาวะทางเพศแห่งชาติ และแผนการจัดประชุม
ระดับชาติ และที่เพิ่มเข้ ามา คุณกาญจนา แถลงกิจจะคุยถึงเวทีการรับฟั งเห็นผู้รับบริ การในระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่ง
เป็ นเวทีเครื อข่ายผู้หญิงระดับชาติ ของภาพประชาสังคม
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ตังแต่
้ เราเปิ ดกองทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤตจากการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อมของเรามา ปี 2556 –
2559 เราช่วยเหลือคนไปแล้ วเป็ นเงิน 981,978 บาท ช่วยผู้หญิงประมาณ 300 คน แต่เราส่งต่อซึง่ เค้ าจ่ายเงินเองประมาณ
5,000 – 6,000 คนที่เค้ ามีกาลังในการจ่ายเอง ตรงนี ้เรายังไม่เก็บข้ อมูลอย่างดี คนที่เป็ นเครื อข่ายส่งต่อที่สาคัญคือ 1663
ทาทาง OSCC แต่หลักๆ ตอนนี ้คือ 1663 กับทาทาง และจากเครื อข่ายของเราบ้ างปี ละคนสองคน เงินคงค้ างในบัญชีตอนนี ้
279,310.87 บาท จะมีเงินไหลเข้ ามาเรื่ อยๆ เราไม่ร้ ู ว่าจากไหน ส่วนหนึ่งมาจากพวกเรากันเองระดม จากการขายของ รับ
ค่าตอบแทนแล้ วบริ จาคให้ กองทุนฯ จากผู้หญิงที่ได้ รับการช่วยเหลือไปแล้ วสบทบเข้ ามา มีสถานบริ การบางแห่งเค้ าได้ รับ
เงินจากผู้หญิงแล้ วเค้ าจ่ายคืนให้ เราด้ วย
จิตติมา ภาณุเตชะ:
งานสุข ภาวะทางเพศแห่ ง ชาติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กองทุน ฯ ทางสคส.เปิ ด รั บ สมัค ร option
counseling การให้ คาปรึ กษาทางเลือก ในปี 2559 ที่ผ่านมาเราใช้ แนวคิดว่าให้ เค้ าสมทบทุน 1,200 บาทเงิ นนี ้ เราได้
ข้ อสรุปภายในองค์กรว่าเราจะบริ จาคเงินที่สมาชิกลงทะเบียนเข้ ากองทุนฯ มองว่ามันคือเครื่ องมือที่จะทาให้ กลุม่ พี่น้องทีม่ า
เข้ าร่ วมการอบรมการให้ คาปรึ กษาทางเลือกได้ เข้ าใจว่า การทางานเชิงเครื อข่ายมันต้ องมีกองทุน แล้ วเค้ าก็ได้ เรี ยนรู้ จาก
กองทุนนี ้ผ่านเทรนนิ่งของเรา และค่าลงทะเบียนในปี 2560 จะสนับสนุนกองทุนฯ เช่นเดียวกัน
กฤตยา อาชวนิจกุล:
งานสุขภาวะทางเพศแห่งชาติ เครื อข่ายช้ อยส์เข้ าเป็ นผู้ร่วมจัดด้ วย เราได้ โคว้ ต้า 30 ที่แจ้ งชื่อ
ไว้ ได้ ประเด็นถัดมา เมื่อวานเราประชุมกันเรื่ อง UPR 1,00.00
กาญจนา แถลงกิจ:
ในฝั่ งของเครื อข่ายผู้หญิงที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพ เพราะว่าในโครงสร้ างของระบบ
หลักประกันสุขภาพ ที่มีเครื อข่ายภาคประชาชน 9 ด้ านเข้ าไปเป็ น 1 ในกลไกในนัน้ เครื อข่ายผู้หญิ งฯ เป็ น 1 ในนันด้
้ วย
ตามกฎหมายของหลักประกันสุขภาพฯ จะมีการกาหนดให้ มีเวทีรับฟั งความคิดเห็นจากผู้รับบริ การและผู้ให้ บริ การทุกๆ ปี
ซึ่งจะเป็ นเวทีที่เป็ นช่องทางหนึ่งในการที่จะรวบรวมข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ที่มาจากฝ่ ายผู้รับบริ การและผู้ให้ บริ การ แล้ ว
เอาข้ อเสนอเหล่านี ้ไปทบทวนพิจารณา ไปกาหนดเป็ นนโยบายในการให้ บริ การ ข้ อเสนอที่เกิดขึ ้นจะผ่านในระดับของบอร์ ด
และคณะทางานในการพิจารณา
ที่ผ่านมาจะมีการจัดเวที ในลักษณะตามโครงสร้ างของการจัดเวทีรับฟั งความคิดเห็น มีการจัดเวทีในระดับ
เขตของสปสช. มีทงหมด
ั้
13 เขต แล้ วรวบรวมมาเป็ นเวทีระดับชาติ เป็ นเวทีสดุ ท้ าย เป็ นการนาเอาข้ อคิดเห็นข้ อเสนอแนะ
ต่างๆ เข้ าไปสูช่ ่องทางของกลไกของบอร์ ด และของคณะทางานที่จะพิจารณา แต่ว่าปี นี ้มีความพิเศษขึ ้นมาคือ ในฝั่ งของ
เครื อข่ายภาคประชาชนที่อยู่ในกลไก มีข้อเสนอข้ อพิเศษคือ หนึ่ง)ปี นี ้เราจะแยกการจัดเวทีรับฟั งความคิดเห็น ระหว่าง
ผู้รับบริ การและผู้ให้ บริ การออกจากกัน เนื่องจากมันจะมีความคิดเห็นต่างที่มนั ไม่สามารถที่จะไปสูข่ ้ อสรุปอะไรบางอย่าง ที่
สอดคล้ องกัน ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดการพูดคุยกันได้ เต็มที่ เสนอว่าจะแยกกันไปเลยคนละฝั่ง ซึง่ เวทีเขตจะเป็ นเหมือนเดิม
เวทีของผู้รับบริ การจะมีพิเศษเพิ่มมาอีกคือ มีการจัดเวทีเป็ นข่ายย่อยเฉพาะของตัวเองใน 9 ข่ายนัน้ แต่
ไม่ได้ หมายความว่าทุกข่ายจะต้ องจัด แล้ วแต่ว่าบางข่ายที่สนใจ คิดว่าอยากจะโฟกัสประเด็นเฉพาะของตัวเองขึ ้นมาให้
เห็นชัดๆ ในเวทีรับฟั งความคิดเห็น 1 ในนันจะมี
้
เครื อข่ายผู้หญิ งด้ วย ที่มีความสนใจที่อยากจะจัดเวทีเฉพาะของตัวเอง
เนื่องจากว่าที่ผ่านมา ข้ อเสนอของเราเวลาคุยกันในระดับเขตหรื อระดับจังหวัดอะไรต่างๆ มันไม่ค่อยเห็น มันจมหายไป
บางทีคนของเราเองก็เข้ าไม่ถึงวิธีแบบนี ้
ดังนี ้ปี นี ้ของเครื อข่ายผู้หญิงฯ จะจัดขึ ้นมาอีกต่างหาก ในตอนนี ้ในเบื ้องต้ นออกแบบไว้ คร่ าวๆ ว่าจะจัดเวที
กลาง 1 ครัง้ ที่กรุงเทพฯ จัดเป็ นเวทีโฟกัสกรุ๊ปเล็กๆ สาหรับผู้รับบริ การในพื ้นที่เสนอเป็ นทางเชียงใหม่ กับกลุม่ ที่อยูป่ ทุมธานี
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ของพี่อรกัลยา ลองไปทาโฟกัสในพื ้นที่ที่เป็ นปั ญหาเฉพาะ เช่น มีปัญหาเรื่ องการเข้ าไม่ถึงบริ การของผู้หญิ งในกลุม่ ชาติ
พันธุ์ ในกลุม่ ศาสนา อะไรแบบนี ้เป็ นต้ น
ประเด็นที่อยากจะให้ พิจารณาในส่วนของเวทีกลาง อยากจะเป็ นการจัดร่วมกันระหว่างภาคีของงานด้ านที่
เกี่ยวข้ องกับสุขภาพผู้หญิงทังหมด
้
เนื่องจากว่าในกลไกโครงสร้ างของเครื อข่ายผู้หญิงที่อยูใ่ นระบบหลักประกัน บางส่วนที่
เข้ าไปเป็ นตัวแทนของเครื อข่าย ไปนัง่ อยู่ในกลไกของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ในระดับเขต บอร์ ด
ส่วนกลางที่เป็ นกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานระดับชาติ จะมีอาจารย์กฤตยานัง่ อยูต่ รงนัน้ ที่ผ่านมันมีช่องว่าง
เรื่ องของการสื่อสารกันอยู่ว่า ในเขตก็ไม่ร้ ู กัน ตรงกลางเราก็ไม่ร้ ู ในขณะเดียวกันเครื อข่ายด้ วยกันเอง บา งทีเราก็ส่งต่อ
ข้ อมูลให้ กนั กระท่อนกระแท่น เราก็ไม่คอ่ ยรู้ประเด็นความเคลือ่ นไหวในส่วนนี ้เท่าไร
เราคิดว่าถ้ าเราทาเวทีกลางขึ ้นมา 2 วัน ออกแบบเป็ นคล้ ายๆ ว่าเป็ นการทบทวน อัพเดทสถานการณ์อะไร
ต่างๆ ว่าตรงกลางมีประเด็นอะไรที่ควรจะให้ เราได้ รับรู้ หรื อเรารับทราบ ในพื น้ ที่ต้องการการช่วยเหลือสนับสนุน อะไร
อย่างไรบ้ าง รวมทังข้
้ อมูลหรื อสถานการณ์ต่างๆ ที่ คิดว่าคนที่เป็ นกลไกหลักๆ แบบนี ้ในเครื อข่ายของผู้หญิงที่อยู่ในระบบ
หลักประกันควรจะต้ องรู้ ติดตามและสามารถให้ ข้อเสนอแนะข้ อคิดเห็น เพื่อการพัฒนาคุณภาพ และปั ญหาของการ
ให้ บริ การได้ อนั ที่หนึง่ กับอันที่สองคือทาให้ มนั เป็ นเวทีรับฟั งความคิดเห็น ของผู้รับบริ การตรงนี ้ไปด้ วยเลย ข้ อเสนอในส่วน
ประเด็นของผู้หญิง มันมีข้อเสนอในเชิงที่จะเป็ นการพัฒนาคุณภาพการให้ บริ การ มาตรฐานของบริ การสาธารณสุขอย่างไร
บ้ าง อันนี ้เราสามารถดึงข้ อเสนอเหล่านี ้ขึ ้นมาได้
อยากจะหารื อว่า ถ้ าหากเราจัดเวทีกลางร่วมกันใน 2 วันนี ้ รวมทังในวงนี
้
้ มีข้อเสนอข้ อคิดเห็นอย่างไรหรื อไม่
เราสามารถที่จะกาหนดไทมไลน์ด้วยกัน ร่ วมกันได้ หรื อไม่ ส่วนที่หนึ่ง กับส่วนที่สองจะต้ องมีทีมที่เรี ยกว่ากองเลขาหรื อไม่
อาจจะต้ องมาช่วยกันทาข้ อมูล เพราะว่าในฝั่งทางนี ้ก็จะมีข้อมูลชุดหนึง่ ฝั่งของสปสช.โดยเฉพาะข้ อมูลที่บอกว่าปี ที่แล้ วเรา
เสนออะไรไปบ้ าง มีข้อเสอนอะไรที่ได้ ถกู พัฒนาถูกยกไปเป็ นส่วนหนึ่งของระบบบริ การ ส่วนไหนที่ยงั เป็ นปั ญหา ที่ไปไม่ถึง
ไหน ข้ อเสนอปี ที่แล้ วก็ยงั ไม่สามารถที่จะแก้ ไขได้ ปี นี ้เราควรจะเพิ่มข้ อเสนออะไรเข้ าไปอีกหรื อไม่ อาจจะต้ องมีการทบทวน
ข้ อมูลเดิมและข้ อเสนอเดิมที่ผ่านมาร่ วมกับสิ่งที่เราอยากจะเสนอไปข้ างหน้ า เพราะปี ที่ผ่านมาเราเสนอประเด็นเรื่ องของ
การป้องกันมะเร็ งปากมดลูก เรื่ องของการยุติการตังครรภ์
้
กรณีปลดล็อคเรื่ องฉุกเฉินกรณีเรื่ องทาแท้ งแล้ วเข้ าไปอยูใ่ นระบบ
บริ การฉุกเฉิน หลักประกันไม่มีความชัดเจน คิดว่าถ้ าเราจะสามารถจะทาข้ อมูลอะไรบางอย่าง ฟอร์ มขึ ้นมาแล้ วใช้ ตรงนี ้
เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ น เราได้ ให้ ข้อเสนอเพิ่มเติม
แต่อย่างไรก็ตาม อยากจะให้ สดั ส่วนของคนที่มาเข้ าร่ วม มาจากคนที่มาจากที่เป็ นคนทางานองค์กร ถ้ า
สามารถเป็ นไปได้ คือ น่าจะมีผ้ หู ญิงที่เป็ นผู้รับบริ การจริ งๆ ได้ สามารถส่งเสียงสะท้ อนด้ วย น่าจะเป็ นเวทีที่นา่ จะได้ ข้อมูล
กฤตยา อาชวนิจกุล:
คร่าวๆ ไว้ เบื ้องต้ นว่าจะจัดเมื่อไร
กาญจนา แถลงกิจ:
จริ ง แล้ ว ตามกรอบเวลาของการจัด เวที รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จะสิน้ สุด ราวๆ พฤษภาคม,
มิถนุ ายน เพราะนันเวที
้ เครื อข่ายเราควรจะทาให้ เสร็ จสิ ้นภายในมีนาคม, เมษายน งบประมาณที่เสนอไปที่สปสช. อยู่ใน
วงเงินที่ราวๆ 3 แสนทังเวที
้ กลางและโฟกัสกรุ๊ป เฉพาะเวทีเครื อข่ายผู้หญิง คิดไว้ วา่ ประมาณ 60 – 70 คนไม่เกินนี ้
กฤตยา อาชวนิจกุล:
แต่ผ้ เู ข้ าร่ วมที่สาคัญคือผู้รับบริ การมาเข้ าร่ วม หรื อรื อว่าเครื อข่ายช้ อยส์ควรเข้ าร่ วมในนาม
เครื อข่าย แต่พวกสามารถจะเข้ าร่วมในนามบุคคลได้ หมดและองค์กรของตัวเองด้ วย องค์การไหนที่คิดว่าจะสามารถนาพา
ผู้รับบริ การที่เกี่ยวกับเรื่ องสุขภาพผู้หญิง แล้ วมาเข้ าอยูใ่ นการประชุม ใครซึง่ เป็ นองค์กรที่ทางานกับผู้รับบริ การต่างๆ และที่
สาคัญที่คุณกาญจนาเสนอคืองานกองเลขา มีหน้ าที่ทาข้ อมูลพืน้ ฐานคือดูข้อเสนอปี ที่แล้ ว มีเอกสาร แต่ต้องไปดูว่า
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ข้ อเสนอปี ที่แล้ วที่มีการรับไปทาแล้ วของสปสช. งานนี ้เน้ นหลักประกันสุขภาพว่าเค้ ารับอะไรไปทาบ้ างแล้ ว และที่ยงั คงค้ าง
อยูก่ บั ข้ อเสนอเพิ่ม ซึง่ ข้ อเสนอเพิ่มอาจจะมาจากวงการคุย
งานที่เกี่ยวกับหลักประกันมีความสาคัญ ขณะนี ้ตัวเองเข้ าไปเป็ นคณะกรรมการควบคุมและกากับมาตรฐาน
บริ การ แล้ วยังเป็ นอนุฯ กากับควบคุม อนุฯ มาตรฐานอีก อนุฯ อุทธรณ์ ที่เกี่ยวกับเรื่ องท้ อง/แท้ ง เราสามารถจะไปดันอนุ
กากับคุณภาพมาตรฐาน ให้ เค้ ารับเอาเรื่ องท้ องไม่พร้ อมเป็ น 1 ในงานที่เค้ าต้ องทาภายใน 3 ปี หน้ า ซึ่งเค้ าจะทา priority
ประมาณ 3 – 5 เรื่ องเท่านัน้ ในการที่เค้ าจะพูดถึงเรื่ องมาตรฐานและบริ การ เรื่ องที่จะทา แรก)เรื่ องไตวาย ปั ญหาเรื่ องไต
เป็ นปั ญหาที่สาคัญ สอง)ทาไปสาเร็ จแล้ ว เรื่ องท้ องไม่พร้ อม เดิมหมอจะพูดท้ องวัยรุ่ น ซึ่งที่จริ งสปสช.มีเนื ้องานอยูแ่ ล้ วรับ
ไปแล้ ว แต่เค้ าไม่ประชาสัมพันธ์ เพราะเค้ ากลัวปั ญหาประชาสัมพันธ์ เป็ นปั ญหาแบบเดียวกันว่า ประชาสัมพันธ์ เรื่ องการ
บริ การ หรื อมีเงินเรื่ องการทาแท้ ง เค้ ากลัวเรื่ องการต่อต้ าน อันนี ้เป็ นเรื่ องที่พดู กันมาในกรรมการ เราก็ตงค
ั ้ าถาม แล้ วงานที่
เราจะจัดกันอันนี ้เราก็ต้องเชิญสปสช.ด้ วย ขณะนี ้คนที่ทางานเรื่ องนี ้คุณจารวี
จิตติมา ภาณะเตชะ:
รับอาสาเป็ นกองเลขาให้ รวมรวมข้ อเสนอ แต่คิดว่า ในเชิงกระบวนการคงต้ องใช้ ข้อมูล โดย
งานของสคส. ไม่ได้ เข้ าถึงกลุม่ ของผู้ประสบปั ญหาโดยตรง ไม่ได้ ทางานเคส สิ่งที่เป็ นไปได้ คือในเชิงการจัดการ อาจจะมี
เวที ระดมความคิดเห็น มีทีมที่จะเป็ นคนเขียนให้ อะไรแบบนี ้ จะประสานในรายละเอียดอีกที
สมวงศ์ อุไรวัฒนา:
ถ้ าเป็ นไปได้ ให้ ไปดูมาตราที่เกี่ยวกับเรื่ องของผู้หญิงที่คลอด และบาดเจ็บ อะไรทังหลาย
้
มัน
เนื่องจากอะไร ต้ องได้ รับเงินเยี่ยวยาเท่าไร
กฤตยา อาชวนิจกุล:
อันนี ้จะทาให้ เอง จะขอให้ เจ้ าหน้ าที่รวบรวมกรณีที่เราเข้ าอนุฯ มาตรา 41 ทังระดั
้ บเขตและ
ส่วนกลาง ให้ ภาพเห็นว่ามาตรา 41 ที่เกี่ยวกับการท้ องและสุขภาพผู้หญิง ส่งให้ ทางกองเลขา
ทัศนัย ขันตยาภรณ์ :
เสนอให้ 1663 มาเป็ นทีมเลขาด้ วย เพราะเค้ ามีฐานข้ อมูลตรงนี ้มาก
สมวงศ์ อุไรวัฒนา:
ฐานข้ อมูลมีอยูแ่ ล้ ว
สุพีชา เบาทิพย์ :
เสนอตัวไม่เป็ น เพราะเป็ นงานที่เราไม่ถนัด แต่วา่ มีข้อเสนอว่าเรื่ องการผลักดันกับสปสช. ควร
เป็ นหน้ างานหนึง่ ของเครื อข่าย เพราะถึงที่สดุ แล้ วงานแท้ ง ทังงานด้
้
านการป้องกัน งานให้ บริ การ และต่อเนื่องไปหลักคลอด
มันเกี่ยวข้ องกับสปสช.มาก
กฤตยา อาชวนิจกุล:
งานที่เราจะจัดเราจะเชิญสปสช.มาเป็ นคนที่อธิบายทุกอย่าง จะไปประสานภายในหาคนมา
ให้ พวกเรา และจะเป็ นหน้ างานที่เราจะต้ องทางานด้ วยกันต่อไป
สุพีชา เบาทิพย์ :
จะทาอย่างไรคล้ ายๆ ว่าเห็นภาพว่าเรามีข้อเสนอแบบนี ้ และเรามีช่องทางเข้ าไปที่นนั่ ที่นี่ แล้ ว
ตอนนี ้ไปถึงไหนอะไรอย่างนี ้ บางท่านมีคอนเนคชัน่ ในระดับนโยบาย หลายๆ ท่านดูในเรื่ องกลไก คิดว่เรามีช่องทางมาก
กฤตยา อาชวนิจกุล:
รับขอเสนอของสุพีชาว่า งานของเครื อข่ายเราจะต้ องประสานงานกับทางสปสช.อย่างแนบ
แน่น ตอนนี ้ประสานในนามบุคคลแนบแน่นมาก พยายามไปเซาะรู้จกั คนที่เค้ าข้ อมูลบ้ าง คนที่เค้ าคุมนโยบายบ้ าง
เอมอร คงศรี: เวทีที่จะให้ ผ้ รู ับบริ การ ผู้ให้ บริ การ คือจัดแยกห้ องย่อย แยกคนละเวที มองว่าถ้ าไม่เจอถ้ าเป็ นเหมือน
ข้ อเสนอแนะของแต่ละคนทางาน หรื อว่าผู้ที่เผชิญปั ญหา แล้ วเราก็มีเวทีที่ให้ เค้ าทังสองฝ่
้
ายมาฟั งกันว่า ในส่วนของผู้
ให้ บริ การเค้ าคิดอะไรเค้ าเจออะไร เวลาที่ผ้ รู ับบริ การเดินเข้ ามา หรื อว่านัดแล้ วไม่มา อะไรแบบนี ้ หรื อว่าผู้รับบริ การเค้ าเจอ
อะไร เวลาที่เค้ าต้ องไปโรงพยาบาลแล้ วเจอพยาบาลแบบไหน เหมือนกับว่ามาเข้ าใจซึง่ กันและกันด้ วย เสนอว่าน่าจะมีเวที
แบบนี ้
กฤตยา อาชวนิจกุล:
ต้ องเสนอกลุม่ คนรับหลัก เพราะเป็ นองค์กรกลไกหลักในการทางานด้ านนี ้ จากเดิมจัดมาเจอ
กัน
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เอมอร คงศรี: อันนี ้แยกกันก่อนแล้ วมารวมกัน
กาญจนา แถลงกิจ:
รวมแต่วา่ จะเป็ นรวมระดับประเทศ แต่วา่ เวลาเราคุยกันในข่ายเราคุยกันเองก่อน
กฤตยา อาชวนิจกุล:
ทางกองเลขาจะต้ องทาประเด็นว่า มีประเด็นที่จะต้ องพูดเรื่ องอะไรบ้ าง หลักๆ เอางานของ
เครื อข่ายเข้ าไปใส่ไว้ เลย 4 ด้ าน ท้ องต่ออย่างมีคณ
ุ ภาพการเกิดอย่างมีคณ
ุ ภาพ งานเรื่ องบริ การการยุติการส่งต่ออย่างมี
คุณภาพถูกกฎหมายและปลอดภัย งานบริ การทางด้ านการป้องกัน งานบริ การทางด้ านการให้ คาปรึ กษา งานของเรา 4
งานก็ครอบคลุมประเด็นผู้หญิงเกือบหมด มีงานอื่นๆ อีกหรื อไม่ที่มนั เป็ น issue base ที่เป็ นเรื่ องโรค เรื่ องอะไรที่เป็ นของ
ผู้หญิงโดยตรง เกี่ยวกับอนามัยเจริ ญพันธุ์ เกี่ยวกับมะเร็ ง อะไรพวกนี ้
กาญจนา แถลงกิจ:
จาได้ วา่ ปี ที่แล้ วมีประเด็นเรื่ องของวัคซีนป้องกัน HIV ด้ วย เราเสนอเข้ าไปตอนนันมี
้ กระแสอยู่
2 แบบคือ ฝั่ งเราผู้หญิ งเองเราเห็นว่ามันเป็ นประโยชน์ ถ้ ามันทาได้ แล้ วเข้ าถึงคนที่มีภาวะเสี่ยงจริ งๆ แต่ข้อเสนอมันมี
ผลประโยชน์ในเรื่ องของการจัดซื ้อยา อะไรแบบนี ้ เราคิดว่าหลายๆ มันก่าๆ กึ่งๆ ยังคุยไม่สดุ แต่อย่างไรก็ตามข้ อเสนอนี ้มัน
ถูกเสนอเข้ าไปในสปสช.เยอะอยู่ คือเห็นด้ วยในเชิงหลักการ
กฤตยา อาชวนิจกุล:
เรื่ องวัคซีน HPV มีหมอโรงพยาบาลเอกชนดันมาก ที่อยู่ในกรรมการหลักและบอร์ ดควบคุม
เพราะเป็ นเรื่ องผลประโยชน์ เพราะราคาที่ซื ้ออย่างที่มนั ควรจะดีและมีคณ
ุ ภาพ เค้ าบอกว่าไม่เกิน 1,000 บาท (หลักร้ อย)
แต่ที่เค้ าเสนอมาราคาเกือบ 10,000 บาท ตัวเลขส่วนต่างเยอะมากอันที่สอง อันที่สองตัวคุณภาพวัคซีนว่าวัคซีนป้องกันเชื ้อ
ได้ 70% อีก 30% ป้องกันไม่ได้ (ใช้ ได้ เฉพาะบางสายพันธุ์) อันนี ้เราต้ องคิดให้ ดี ประเทศมาเลเซียเค้ าทาไปแล้ ว หลาย
ประเทศที่มีนโยบายอันนี ้ที่วา่ ฉีดวัคซีนให้ กบั เด็กผู้หญิงไม่ทราบว่ากี่ขวบ แล้ วต้ องฉีดกี่เข็ม อันนี ้เป็ นประเด็นที่ต้องทาให้ ตก
ผลึกมากๆ แล้ วข้ อมูลทางวิชาการเข้ ามาช่วยทาให้ เราตัดสินใจได้ ถกู ต้ อง ข้ อมูลรอบๆ ที่มนั เป็ นเรื่ องกระบวนการธุรกิจ พูด
ง่ายๆ เชิงพาณิชย์ ก็เป็ นส่วนที่เราต้ องคานึง
ความก้ าวหน้ าในการทางานเครือข่ ายด้ านการป้ องกัน
ธัญญาพรรณ เรือนทิพย์ :
ถ้ าตามพรบ.การป้องกันแก้ ไขปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ น เมื่อวานทางสานักอนามัยเจริ ญพันธุ์ร่วมกับเครื อข่าย
ต่างๆ ได้ มีการระดมความคิดเห็น เรื่ องการจัดทา action plan ที่อยูภ่ ายใต้ พรบ. ตรงนี ้ทางทีมเลขาจะมีการรวบรวมประเด็น
ดังกล่าว แจ้ งเรี ยนให้ กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องพิจารณา action plan อีกครัง้ หนึง่
กฤตยา อาชวนิจกุล:
action plan ยังเป็ นร่ างอยู่และยังไม่เผยแพร่ ถ้ าส่งมาให้ พวกเราช่วยกันให้ ความคิดเห็นจะ
เป็ นประโยชน์ถ้าทาได้ ใน action plan มีประเด็นเรื่ องยุติการตังครรภ์
้
หรื อไม่ ขอช่วยเล่าสันๆ
้
ธัญญาพรรณ เรือนทิพย์ :
มี เ รื่ อ งการท าแท้ ง ตัว ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 จะเกี่ ย วกับ การจัด บริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รและ
สามารถเข้ าถึง จะมีกลยุทธ์ ที่ ว่าทาอย่างไรให้ ตวั วัยรุ่ นเข้ าถึงบริ การ ไม่ว่าจะเป็ นบริ การให้ คาปรึ กษาการยุติการตังครรภ์
้
หรื อว่าการตังครรภ์
้
ตอ่ จะมีช่องทางที่สถานบริ การให้ ตวั วัยรุ่นมีการส่งต่อไปยังเครื อข่าย มีกาหนดเป็ นกลยุทธ์
ความก้ าวหน้ าในการทางานเครือข่ ายด้ านบ้ านพัก
ณัฐิยา ทองศรีเกตุ:
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จะคุยเรื่ องการเตรี ยมงานสุขภาวะทางเพศแห่งชาติ เรานัดคุยกันที่บ้านสุขฤทัย มีสหทัยฯ และบ้ านพัก
ฉุกเฉิน เตรี ยมข้ อมูลจัดบู๊ทในวันงาน สรุ ปว่าทางบ้ านพักเราจะรวบรวมข้ อมูลย้ อนหลัง 3 ปี (2557 – 2559) จานวนแต่ละ
บ้ านมีคนมาขอความช่วยเหลือเท่าไร เป็ นปั ญหาท้ องพร้ อมที่เข้ ามาแต่ละบ้ านมีเท่าไร จะแบ่งตามช่วงอายุ
กฤตยา อาชวนิจกุล:
พอดีทางพม.มาประชุมกับเราด้ วย ถ้ าได้ ข้อมูลบ้ านพักของพม.เข้ ามาใส่ (ถ้ ามทาทันจากกอง
คุ้มครอง) จะดี ทีเดียว เราจะได้ เทียบให้ เห็นว่าบ้ านพักของราชการกับภาคเอกชน ซึ่งสเกลการทางานภาคเอกชนมันน้ อย
กว่า
ณัฐิยา ทองศรีเกตุ:
สาเหตุของการตังครรภ์
้
ที่เข้ ามาหาเรา ช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี มีอะไรมากที่สดุ จากนันจะเป็
้
น
เรื่ องบริ การ เรื่ องจัดสวัสดิการ ที่เราให้ ในแต่ล ะบ้ าน ภาพรวมที่เป็ นปั ญหาของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อม อันสุดท้ ายเราร่วมกัน
คิดว่าการจัดสวัสดิการในฝันของผู้หญิงว่า เค้ าต้ องการอะไรบ้ าง จากการเก็บข้ อมูลจากที่เราทางาน จากการสอบถามจาก
ผู้หญิงและเด็กที่เข้ ามาพักกับเรา เรื่ องท้ องไม่พร้ อม อย่างกลุม่ ที่อายุต่ากว่า 20 ปี เค้ าต้ องการอะไร ซึง่ แตกต่างจากผู้ใหญ่
ฝากจากพี่ศุภาอา ที่ผ่านพวกเราทุกคนที่ทางาน เราจะเห็นข่าวตามหนังสือพิมพ์ทีวี เด็กถูกทิ ้งบ้ างถูกฆ่า
บ้ าง ทังเรื
้ ่ องของผู้หญิงทาร้ ายลูกบ้ าง คลอดแล้ วเอาเด็กไปทิ ้ง พี่ศุ ภอาภามองว่าทุกๆ จุดเราก็ทาไป กลุม่ ทาทางก็ทาเรื่ อง
หนึ่ง บ้ านพักก็ทาเรื่ องหนึ่ง อะไรอย่างนี ้ อยากขอความคิดเห็นจากเครื อข่ายว่า มีอะไรที่จะช่วยแก้ ปัญหาเหล่านี ้ได้ บ้าง
หรื อไม่ เช่น การจัดสวัสดิการ อย่างที่เราพูดกันอยูน่ ี่ เช่น กองทุนที่จะช่วยเหลือคนกลุม่ นี ้ อย่างบางคนต้ องการที่จะยุติ แต่
ไม่สามารถที่จะยุติได้ แต่ในขณะเดียวกันที่ท้องต่อ บางคนก็ไม่ได้ เต็มใจที่จะท้ องต่อ แต่มนั จาเป็ นที่ต้องท้ องต่อ แต่พอ
คลอดออกมานี่ ตรงนี ้บางคนก็เต็มใจจะเลี ้ยง บางคนก็ไม่เต็มใจจะเลี ้ยง มีอะไรที่จะพอช่วยหนุนเค้ าได้ บ้าง
กฤตยา อาชวนิจกุล:
อันนี ้คือที่ท้องต่อที่มีคณ
ุ ภาพจะทาอย่างไร ที่สาคัญคือมันมีประเด็นคนที่ถกู บังคับให้ ท้องต่อ
เค้ าเจตนาจะยุติ แต่วา่ ครรภ์เค้ าเกิน
เจษฎา ปทุมวัน:
ประเด็นเรื่ องทิ ้งเด็ก ตอนนี ้กรมดย.ก็ยงั ดูอยู่ ผู้หญิงบางคนที่เค้ าไม่อยากจะท้ องต่อ แต่วา่ เค้ า
ถูกบังคับด้ วยสังคม ด้ วยแม้ นกระทัง่ หมอ นักสังคมสงเคราะห์ ที่บอกให้ ท้องต่อเรื่ องศีลธรรมมา แล้ วก็เป็ นปั ญหาทีหลังเรื่ อง
ทิ ง้ มัน เป็ น ภาระหรื อไม่มัน ก็ ไม่ใช่ แต่ว่า หน้ าที่บ างอย่างกลายเป็ นมาตกอยู่ที่ พ ม.อย่างหนึ่งคื อสถานสงเคราะห์ เอง
กลายเป็ นสถานที่ที่รองรับอะไรเหล่านี ้ หรื อแม้ นกระทัง่ การเกิ ดข่าวแม่ทิ ้งเด็ก สุดท้ ายแล้ วมันเป็ นปั ญหาที่ถกู โยนมาให้ พม.
ดูแลต่อ ซึง่ บางอย่างเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในเชิงนโยบาย
สุพีชา เบาทิพย์ :
เครื อข่ายช้ อยส์เราทาอย่างไร เราถึงจะยืนอยู่ข้างผู้หญิง เพราะว่าอันที่หนึ่งผู้หญิงเหล่านี ้เค้ า
ยุติในอายุครรภ์ที่มาก มันมีโอกาสเจ็บป่ วยเสียชีวิตมาก แต่วา่ ไม่มีพื ้นที่ไหนที่จะมองเรื่ องนี ้ ข่าวที่ออกมาที่เห็นว่ามีตวั อ่อน
ไม่แน่ใจว่าออกมาแล้ วมีชีวิตหรื อไม่ ถ้ าออกมาไม่มีชีวิตถือว่ามีการแท้ ง ตามข่าวที่ออกมาพยายามพิสจู น์ให้ ได้ ว่ามีชีวิต
หรื อไม่ เพื่อจะได้ เอาผิดกับแม่วา่ ฆ่าคนตายโดยเจตนา ถ้ าอ่านข่าวจะเห็นบรรทัดสุดท้ าย ตารวจจะบันทึกตาม เพื่อจะเอา
โทษผู้หญิงหรื ออย่างไร ในหลายๆ ข่าวไม่มีใครพูดถึงความรู้สกึ ของผู้หญิง ซึง่ สนใจแต่เรื่ องเด็ก นอกจากนันยั
้ งมีขา่ วผู้หญิง
ที่นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาล คือน้ องผู้หญิงโดนติดตาม อันนี ้คือละเมิดมากๆ คิดว่าเครื อข่ายช้ อยส์ควรจะคิดสักนิดหนึง่
เราจะทาอะไรได้ เพื่อเดินเคียงข้ างผู้หญิง ช่วยเค้ าในเรื่ องคดีหรื อไม่ ติดตามคดีหรื อไม่
กฤตยา อาชวนิจกุล:
ถ้ าเรามีองค์กรที่เป็ นสมาชิกที่เค้ าทางานทางด้ านกฎหมายด้ วยก็จะดีในเรื่ องพวกนี ้ เรายังขาด
องค์กรด้ านกฎหมายเข้ ามาทางานกับเรา
ทัศนัย ขันตยาภรณ์ :
ถ้ าใครไปดูงานเกาหลีกบั ทางพม. 3 ปี ก่อนหน้ า ตอนนันนวั
้ ตกรรมเรื่ องตู้รับเด็ก เรามีการพูด
กันเยอะ เรี ยกกันตู้ทิ ้งเด็ก เป็ นที่ที่เด็กมีชีวิตอยู่ได้ ซึ่งหลายประเทศทา ตอนนี ้มันไม่ได้ ถกู พูดในเวทีของพวกเรา เวทีของ
แพทย์ R-SA ที่รับเรื่ องของการยุติการตังครรภ์
้
ทุกวันๆ ในไลน์ของกลุม่ แพทย์จะลงในเรื่ องของการทิ ้งเด็ก แล้ วทุกคนก็เรส
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ประเด็นขึ ้นมาว่า ถึงเวลาแล้ วหรื อยังที่ประเทศไทยจะมีต้ ทู ี่จะรับเด็ก เห็นว่าท่านผอ.มา เลยคิดว่าลองเรสประเด็นว่าลองดู
จะทาได้ หรื อไม่
ณัฐิยา ทองศรีเกตุ:
ถ้ าเขี ย นว่ า ตู้ทิ ง้ เด็ ก คงจะมี ปั ญ หา ประเทศไทยประเทศที่ มี วิ นัย ลองเปิ ด พม.ตายแน่ๆ
ผลกระทบอาจจะเกิดกับพม.เยอะ แต่ว่าตอนนีเ้ ราดาเนินการเรื่ องศูนย์รับเด็ก เราจัดไว้ ที่บ้านพักเด็กและครอบครั ว ผู้
ประสบปั ญหาตังครรภ์
้
สามารถติดต่อและเข้ าถึงช่องทางของเราได้ แต่การประชาสัมพันธ์มนั ไม่ได้ กว้ างขวางนัก เราใช้ น้อง
เครื อข่ายเยาวชนดีเจทีม แต่ว่าจะเปิ ดเหมือนกับเป็ นตู้ทิ ้งเด็กมันคงจะยาก ในการทาอันนี ้ มันเท่ากับว่าคนไทยไม่สร้ าง
ความรับผิดชอบใดๆ คนไทยขาดวินยั ต้ องเข้ าใจบริ บทของคนไทย ถ้ าตังตู
้ ้ ทิ ้งเด็กมันจะเกิดอะไรขึ ้น เรายังไม่ได้ ศกึ ษา แต่
ว่าศูนย์รับเด็กของเราพร้ อมที่เปิ ดรับผู้ที่ประสบปั ญหาคนที่ตงครรภ์
ั้
ในวัยรุ่ น หรื อคนที่ไม่สามารถที่จะเลี ้ยงดูเด็กได้ ถ้ าเกิด
เปิ ดตู้ทิ ้งเด็กแบบตู้หย่อนไปรษณีย์ไม่คิดจะเกิดประโยชน์ จะเกิดโทษมากกว่า
กฤตยา อาชวนิจกุล:
ขณะนี ้เรามีศูนย์รับเด็กที่บ้านพักของพม.ทุกแห่ง เสนอเป็ นข้ อมูลให้ ทางบ้ านพักใส่ลงไปใน
รวบรวมที่เราจะไปทานิทรรศการ ถ้ าเป็ นไปได้ ช่วยไปถามทางพม.ว่าเมื่อปี ที่แล้ วมี เด็กที่มาฝากไว้ อย่างนี ้สักกี่คน อย่างน้ อย
ก็เป็ นสถิติเบื ้องต้ นของปี 2559 ก่อน
เจษฎา ปทุมวัน:
การตังตู
้ ้ มนั ขัดต่อกฎหมายอะไรบางอย่าง ถ้ าสมมุติวา่ แม่เด็กเอาเด็กมาทิ ้ง เด็กจะไม่สามารถ
รู้ ประวัติของพ่อแม่ที่แท้ จริ งได้ ซึ่งมันขัดต่อหลักกฎหมายอย่างแรก ต่อมาคือต่อให้ แม่เด็กแสดงตัว มันก็เป็ นการปล่อยปะ
ละเลยลูก มันก็ไปขัดกับหลักกฎหมายอีก พม.เองบางอย่างก็เลยเหมือนเป็ นการฝากดูแล ฝากดูแลก่อนมากกว่า แล้ ว การ
ฝากดูแลมันไม่ได้ หมายถึงว่าการทิ ้งไปเลย อย่างเช่น พม.ดูแลให้ แล้ ววันหนึ่งแม่พร้ อม ก็สามารถรับลูกกลับไปดูแลต่อได้
จะยกให้ เ ป็ น สมบัติข องพม.โดยการแสดงตัวก็ ได้ บ้ า นพัก ของทางมหาสารคามเห็น เค้ าประสบความสาเร็ จ ปี ที่ แ ล้ ว
ช่วยเหลือได้ 2 คน
กฤตยา อาชวนิจกุล:
ถ้ าเราจะแก้ ปัญหานี ้ ถ้ ามีปัญหาทางกฎหมาย สิ่งที่เรามามันต้ องมาคุยให้ เห็น ว่าอย่างนี ้ เรา
จะแก้ อย่างไร ถึงเราจะทาให้ เกิดกระบวนการไม่ให้ เกิดการทิ ้งเด็ก ถ้ ามีการรับเด็กก็รับเด็กอย่างมีคณ
ุ ภาพ ทังหมดนี
้
้เพื่อเด็ก
และเพื่อผู้หญิง
ณัฐิยา ทองศรีเกตุ:
ความคิดอาจจะแตกต่างจากภาครัฐ NGO เราทางานค่อนข้ างไว ท่านผอ.บอกว่าคนไทยขาด
วินยั ตรงนี ้ไม่ได้ ติงอะไรในเรื่ องขาดวินยั แต่ในขณะเดียวกันมุมมองอีกมุมมองหนึง่ ในฐานะคนเป็ นแม่ แม้ นแต่เรื่ องการทา
adoption ไม่มีใครที่ชีวิตที่เค้ าเป็ นแม่ ที่ลกู เกิดมาในท้ อง แม้ นแต่คนที่ถกู ข่มขืนพูดตรงๆ อย่างนี ้ว่าถูกกระทามา มีน้อยราย
มากที่เค้ ารังเกียจเด็กในท้ อง และที่ออกมาคิดว่าชีวิตเค้ ามันมีความจาเป็ นถึงที่สดุ สุดยอดของเค้ าที่เค้ าจะกระทาในเรื่ อง
แบบนี ้
คิดเหมือนคุณสพีชาว่า มีตรงไหนให้ เค้ าสักที่หนึ่ง ที่เค้ าไปวางเด็กไว้ ได้ หรื ออะไรก็แล้ วแต่ ในงานของบ้ านพักที่
ท่านว่าเป็ นเรื่ องที่ดีมาก ถ้ าทาตรงนี ้ได้ แต่สิ่งหนึ่งเข้ าใจว่างานราชการมันมีข้อจากัดของมัน จะต้ องมีขนตอน
ั้
แบบนี ้ๆ
เป็ นไปได้ หรื อไม่วา่ ทาให้ มนั รวดเร็ วมากขึ ้น เพราะบ้ านพักเองเราเจอหลายราย ที่เค้ ามาเค้ าคลอดมาจากที่อื่น เค้ าโทรศัพท์
มา “พี่ หนูไม่สามารถเลี ้ยงลูกได้ ” หนูต้องการอย่างนี ้ๆ เราบอกว่ามาเลย ให้ มาทันทีเลย เพราะเรากลัวว่าเค้ าจะไปทิ ้งเด็กไว้
ตรงไหนก็ไม่ร้ ู ถ้ าเค้ ามาหาเรา เค้ ามาวางเด็กไว้ ตอ่ หน้ าเรา ยัง ดีกว่า บางคนบอกว่า “พี่หนูต้องการเสร็ จวันนี ้เลยได้ ไห๊ ม”
เคยเจอกรณีหนึ่งเป็ นอยู่ตา่ งจังหวัด สามีไปทางานต่างจังหวัดเป็ นปี กว่าจะกลับมาครัง้ หนึ่ง วันหนึ่งเค้ าถูกเพื่อน
สามีข่มขืน จนตังท้
้ อง สามีไม่ร้ ู เลยว่าภรรยาที่อยู่ที่นี่ถกู กระทาอะไรบ้ าง เค้ าเก็บเด็กจนเค้ า คลอดออกมา เค้ าโทรมหาเรา
แล้ วเค้ าเล่าให้ ฟังว่าแบบนี ้ 2 – 3 วันนี ้สามีกาลังจะเดินทางกลับมาแล้ ว ถ้ าหนูไม่จดั การเรื่ องเด็กให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยหนูตาย
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แน่ๆ ก็บอกให้ มา ก็พยายามพูดชักจูงใจเค้ าให้ เค้ านอนกับเราได้ 1 คืน เพื่อที่จะดาเนินการทา adoption ให้ เด็กเสร็ จภายใน
รุ่งของอีกวันหนึง่
สิ่งเหล่านี ้คิดว่า มันเป็ นเรื่ องสาคัญมาก ถ้ าบางคนที่เค้ าจาเป็ น เรื่ องเร่ งด่วนนี ้ ถ้ าเราทาให้ เค้ าได้ เร่ งด่วน ปั ญหา
เรื่ องเด็กที่ถกู ทิ ้ง คิดว่าน่าจะแก้ ได้ ในระดับหนึง่
นันทา ไวคะกุล:
บริ การอันนี ้มีที่บ้านพักเด็กและครอบครัวตลอด 24 ชัว่ โมง แต่การทิ ้งเด็กโดยที่เค้ ามาหยอดทิ ้ง
เลย เหมือนไม่มีความรับผิดชอบ เราปกป้องแม่ รู้หรื อไม่วา่ เด็กคนหนึง่ เกิดมาจะเกิดอะไรขึ ้นกับเค้ า ปั ญหาคือ หนึง่ )เค้ าไม่
มีที่มาที่ไป เค้ าเป็ นเด็กไร้ สญ
ั ชาติทนั ที สอง) adoption ไม่ได้ สาม)เด็กที่เกิดมาอย่างไรเค้ าก็กาพร้ าอยูแ่ ล้ ว แทนที่เค้ าจะมี
สวัสดิการที่ดี
เราก็จะเจอปั ญหาอีกหลายเรื่ อง แต่บ้านพักเด็กและครอบครัว เปิ ดรับตลอด 24 ชัว่ โมง แล้ วพร้ อมให้ คาแนะนา
ปรึ กษาพร้ อมรับ เรารู้ ที่ไปที่มาของเด็กและสามารถให้ คาแนะนาปรึ กษา เด็กอาจจะคืนกลับไปสูค่ รอบครัว แต่ว่าระหว่างที่
เค้ าเกิดวิกฤต มีคนให้ ความช่วยเหลือให้ คาแนะนาปรึ กษา หาช่องทางให้ เค้ าได้ กลับคืนสูค่ รอบครัว ถ้ าไม่ไหวจริ งๆ ถึงเข้ า
สถานสงเคราะห์ ปี ที่แล้ วเข้ าสถานสงเคราะห์ 197 คน แล้ วเด็ก 197 คนนี ้ถ้ าไม่ผ่านบ้ านพักเด็กและครอบครัวคือไม่ร้ ู ที่ไป
ที่มา
จิตติมา ภาณุเตชะ:
มองว่ามันเป็ นความท้ าทาย 1)ในสถานการณ์ที่คนไทยยังไม่มีเครื่ องมือ ที่จะจัดการเรื่ องการ
ทิ ้งเด็กให้ ชดั 2)เอาเข้ าจริ งงานนี ้มันเป็ นการเชื่อมระหว่างเรื่ องสวัสดิดการ แม่ที่อยู่ภาวะยากลาบากกับการดูแลคุ้มครอง
เด็ก ที่ถกู ทิ ้งและถูกทอดทิ ้ง ทางพม.เองมีไอเดียที่จะทาเรื่ องนี ้อยู่ มองว่ามันจะต้ องตังวงคุ
้ ยกัน มองทางออกทังในระยะยาว
้
และมาตรการระยะสัน้ อยากจะเชิญชวนว่า ใครที่สนใจอยากจะมาชวนคุยเรื่ องนี ้ ทางพม.อยากจะนัดหมาย อยากจะชวน
หลายๆ องค์กร ที่ทางานเรื่ องนี ้ ลงไปคุยกันดู
เจษฎา ปทุมวัน: ยุติการทิ ้งเด็ก ตอนนี ้เป็ นวาระเร่งด่วนของรัฐมนตรี พม.
ความก้ าวหน้ าในการทางานเครือข่ ายด้ านการให้ คาปรึกษาทางเลือก
สุมาลี โตกทอง:
กลุม่ ปรึกษาทางเลือกเป็ นเรื่ องของการขยายแนวคิด มุมมองในเรื่ องของความเข้ าใจเรื่ องท้ องไม่พร้ อม ซึง่ ใน
รอบที่ผา่ นมาเป็ นความก้ าวหน้ าในเชิงของการขยายมุมมองแนวคิดกับภาคส่วนต่างๆ เราได้ มีงานความร่วมมือกับโครงการ
จังหวัดบูรณการในส่วนของกรุ งเทพมหานครคือ แรก) มีการจัดอบรมให้ กบั กลุม่ ครู ในกรุ งเทพฯ ประมาณกว่า 30 โรงเรี ยน
เพื่อเปิ ดมุมมองและขยายผลในการพัฒนาระบบการช่ วยเหลือ สอง) เป็ นเรื่ องการทาหลักสูตรร่ วมกับสมาคมคนหูหนวกที่
จังหวัดเชียงใหม่ อันนี ้เป็ นลักษณะของการสร้ างแนวคิดมุมมองเรื่ องเพศและเรื่ องท้ องไม่พร้ อม ท้ องวัยรุ่น ซึง่ ในกระบวนการ
นี ้เรามีการปรับหลักสูตรร่ วมกับสมาคมฯ เพื่อที่จะให้ สอดคล้ องกับกลุม่ เป้าหมาย ซึ่งจะเป็ นพิการทางหู พื ้นฐานบางส่วน
พืน้ ฐานความเข้ าใจประเด็นเรื่ องเพศ และความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ ยวกับเรื่ องนีย้ ังมีน้อยมาก จะมีกระบวนการปรั บเนือ้ หา
หลักสูตรอันนี ้ แล้ วขยายการทางานกับกลุม่ คนเหล่านี ้ในอีก 8 จังหวัดในภาคเหนือ สาม) ที่ผ่านมาเราได้ ร่วมกันจัดอบรม
ให้ กบั เครื อข่ายแม่ชีไทยพัฒนา เป็ นกลุม่ คนที่ทางานเข้ าถึงกับวัยรุ่ นโดยตรง แล้ วในงานนี ้เราได้ มีการเชื่อมการทางาน โดย
เชิญเค้ าเข้ ามาร่ วมในการทางานต่อในเรื่ องของระบบฐานข้ อมูลต่างๆ อันนี ้เป็ นลักษณะการทางานเพื่อขยายกลุ่มการ
ทางานในเบื ้องต้ น
ส่วนงานประจาที่เราทาอยู่ที่สคส.จัดอบรมอยู่ในทุกๆ ปี ซึ่งปี ละ 3 รุ่ น ที่ผ่านมาเราจัดไปแล้ วประมาณ 18
รุ่น ตังแต่
้ ปี 2011 ยังไม่รวมกับที่เราไปจัดกับเครื อข่ายกลุม่ ต่างๆ จากที่สคส.ทาที่ผา่ นมาจะเป็ นลักษณะสนับสนุนค่าใช้ จา่ ย
14

ทังหมด
้
แล้ วเรามาเริ่ มสมทบทุนในการร่ วมจัดเมื่อปี ที่แล้ ว ปี นี ้เราเปิ ดกว้ างให้ กับสื่อสาธารณะมากขึ ้น ผ่านสื่อออนไลน์
ต่างๆ ทังประชาสั
้
มพันธ์ ให้ กบั เครื อข่ายช้ อยส์และเครื อข่ายคนทางานประเด็นเรื่ องเพศ ในการที่เราจะหาค่าสมทบทุนใน
การเข้ าร่วมอบรม
การทางานของเครื อข่ายช้ อยส์ โดยเฉพาะกองทุนช่วยเหลือผู้หญิงในภาวะวิกฤตจาการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม ได้
นามาใช้ ประโยชน์กบั กลุม่ ที่เค้ าเผชิญปั ญหาได้ อย่างแท้ จริ ง สรุปกันว่าเราเงินตรงนี ้ให้ กบั กองทุนฯ ซึง่ ปี ที่แล้ วเราจัดไป 2 รุ่น
มีจานวนเงิน 46,800 บาท
จิตติมา ภาณุเตชะ:
ขอเสริ ม งาน1:59.20 จากที่ ฟั ง ทางด้ า นบ้ านพัก และท้ อ งต่อ พูด ในงานสุข ภาวะทางเพศ
แห่งชาติ จะมีกิจกรรม
ความก้ าวหน้ าในการทางานเครือข่ ายด้ านยุติการตั้งครรภ์
ทัศนัย ขันตยาภรณ์ :
มี 2 – 3 ประเด็นสรุปการเสวนาต้ องขอโทษทาง PDA ที่ไม่ได้ เชิญไปด้ วย เพราะตอนแรกเรามองกลุม่ คนที่ต้องเจอ
คนที่อายุครรภ์เกิน PDA ส่วนใหญ่ก็สง่ ต่อได้ เลย ถ้ าคราวหน้ าเราจะไม่ลืม หลักๆ เรามีบ้านพักกับที่ปรึ กษาทางเลือก ใน
เอกสารจะมี 3 ส่วน แรก) ทาไมเค้ าถึงไม่มาตังแต่
้ ต้น สอง) จะปรึกษาอย่างไร ณ จุดที่เค้ าเจอ สาม) จะดูแลต่อเนื่องอย่างไร
สาหรับไฮไลท์ที่น่าสนใจสาหรับคนที่มาช้ า มันจะมีสว่ นที่เค้ าไม่ร้ ู เรื่ องบริ การ กว่าจะตัดสินใจ ตัดสินใจไปแล้ วพบตอนแรก
ผู้ชายดูแล พอตอนหลังผู้ชายไม่ดแู ล บางส่วนเค้ ารู้แหล่งบริ การ แต่สดุ ท้ ายแล้ วเค้ าไม่สามารถมารับบริ การได้ มันไม่ได้ อยู่
ในที่ๆ เค้ าออกมาได้ จนกระทัง่ ถึงที่สดุ แล้ วท้ องโตออกมาแล้ วเค้ าต้ องจัดการอะไรบางอย่าง ซึ่งอันนี ้ทาให้ อย่างที่อาจารย์
กฤตยาบอกว่า 5% จากแหล่งบริ การที่ทาให้ เค้ าไม่สามารถมาได้
ส่วนแนวทางในการปรึ กษาหลักๆ มีอยู่ว่า ทาอย่างไรให้ เค้ าอยู่กับเรา เพราะว่าอันนี ้จะเสี่ยงมากที่เค้ าจะไปทา
แท้ งเถื่อน หรื อจะไปทาร้ ายตัวเอง ซึง่ มันมีมาแล้ วที่เค้ าไปฆ่าตัวตาย
สุดท้ ายการดูแลกลุม่ ที่ไม่ยอมรับสภาพการตังครรภ์
้
มีการคุยโดยเฉพาะบ้ านพักต่างๆ ได้ ให้ ไอเดี ยกันออกมาว่า
ถ้ าหลังคลอดประเมินกันว่าถ้ าเค้ าไม่รับตังแต่
้ ต้น คือเค้ าไม่รับ เพราะนันก็
้ คือดาเนินการในเรื่ องของการ adopt ในลักษณะ
แบบนัน้
อันนี ้เป็ นแนวทางเฉยๆ ที่เรามานัง่ คุยกัน เพื่อที่จะให้ คนที่ได้ ทางานตรงนี ้ ในแง่ของปรึ กษาทางเลือก จะได้ ร้ ู ว่า
จะดิวกับเคสได้ อย่างไรบ้ าง เพราะบางครัง้ มันก็ไปไม่ถกู แต่ครัง้ นี ้ก็ได้ แนวทางไปในระดับหนึ่งบ้ าง คิดว่าจะมีกรณีศึกษา
ลักษณะมาพัฒนาจากตรงนี ้มากขึ ้น แล้ วเราจะทาอย่างไร จะช่วยเหลือได้ ต่อไปอย่างไร ในเมื่อเรามีความชัดเจนมากขึ ้น
จากประสบการณ์จริ งๆ
ในส่วนของด้ านยุติ ครัง้ นี ้เรามี การอัพเดทแหล่งยุติการตังครรภ์
้
ปรับปรุ งล่าสุดเมื่อมกราคม ถ้ าหน่วยงานไหน
ต้ องการรั บได้ วันนีเ้ อามาด้ วย อยากจะชี ใ้ ห้ เห็นว่าเราอัพเดทมาปี นีเ้ ป็ นปี ที่ 8 เราเริ่ มจาก 10 แห่ง ขณะนีว้ ันนีเ้ รามี
หน่วยงานทังหมด
้
92 แห่ง แต่อย่างที่อาจารย์กฤตยาว่า 50 แห่งหมายคว่าเราพูดถึงหน่วยงานของรัฐ แล้ วใน 92 แห่งนี ้จะมี
2 แห่งเป็ นเวบไซต์ขององค์การระหว่างประเทศ ที่เค้ ามีออนไลน์ consultation แล้ วมีบริ การหลังจากที่ได้ รับยามาแล้ ว จะ
โยงไปถึงเครื อข่ายของเราอยู่
ข่าวดีตอนนี ้ทางกระทรวงสาธารณสุขทางานร่ วมกับสปช. อันนี ้เราคาดหวังมานาน หลังจากกองทุนของเราต้ อง
ช่วยผู้หญิงจานวนมาก
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ธัญญาพรรณ เรือนทิพย์ :
ประเด็นที่ทีมอาจารย์กิตติพงษ์ เข้ าไปหารื อกับสปสช. เรื่ องการการบริ หารจัดการ
การป้องกันการตังครรภ์
้
ไม่พงึ่ ประสงค์ ตอนนี ้เป็ นที่ทราบกันดีวา่ ยา Medabon เข้ าสูบ่ ญ
ั ชียาหลักแห่งชาติ ทางกรมอนามัย
จะต้ องทาโครงการพิเศษขึ ้นมา คือตอนนี ้เราจัดทา “โครงการยุติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัยทางการแพทย์ด้วยยาในระบบ
ประกันสุขภาพ” วัตถุประสงค์ของโครงการต้ องการให้ ผู้หญิงไทยทุกกลุม่ อายุและกลุม่ เสี่ยงเข้ าถึ งบริ การยุติการตังครรภ์
้
ทังนี
้ ้สถานบริ การที่สามารถไปรับบริ การได้ ต้ องเป็ นสถานบริ การที่ขึ ้นทะเบียนไว้ กบั กรมอนามัย
ส าหรั บ ประเด็ น หารื อ ร่ ว มกับ สปสช. 3 ประเด็ น แรก) สนับ สนุน เรื่ อ งของบประมาณยา ฝั ง คุม ก าเนิ ด กับ
กลุม่ เป้าหมายที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ขึ ้น ในส่วนนี ้สปสช.รอตัวเลข กรมอนามัยจะต้ องจัดทาข้ อมูลส่งสปสช.อีกที สอง) ให้ มี
การสนับสนุนค่าชดเชยในการยุติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัยทางการแพทย์ด้วยยา Medabon ในกรณีที่มีการแอดมินข้ ามเขต
เพราะว่าในการประชุมสามัญประจาปี ของเครื อข่าย R-SA ได้ มีแพทย์ ให้ ข้อเสนอแนะอันนีไ้ ป ในวันที่ประชุมทางกรม
อนามัยและสปสช.ได้ มีการหารื อในประเด็นดังกล่าว ท่านเลขาฯ สปสช.เห็นชอบตามข้ อเสนอดังกล่าว สาม) ให้ มีการ
สนับสนุนค่าบริ การยุติการตังครรภ์
้
โดยให้ คา่ บริ การเป็ นลักษณะของการเหมาจ่าย เช่นเดียวกับ การให้ บริ การคุมกาเนิดกึ่ง
ถาวร โครงการการตังครรภ์
้
ซ ้าในวัยรุ่น ซึง่ เหล่านี ้ทางกรมอนามัยจะต้ องมีการจัดทาตัวเลขแจงรายละเอียดว่า โรงพยาบาล
แต่ ล ะแห่ ง หรื อ แต่ล ะประเภท จะมี ก ารคิ ด ค่า บริ ก ารอะไรบ้ า ง ราคาเท่ า ไร เพราะว่า เราจะน าเสนอข้ อ มูล ดัง กล่า ว
ให้ กบั สปสช. ซึ่งทังนี
้ ้ใน 3 ประเด็นจะมีการนาเข้ าที่ประชุมผู้บริ หารอีกทีหนึ่ ง วันที่ 8 พฤษภาคมนี ้ ผลเป็ นอย่างไร จะได้ นา
เรี ยนให้ เครื อข่ายฯ ทราบ
ทัศนัย ขันตยาภรณ์ :
ขอขยายความ เดิมคือฝังยาใส่หว่ งอายุต่ากว่า 20 ปี เบิกได้ และรับบริ การที่ไหนก็ได้ ที่มีบริ การ
ยุติการตังครรภ์
้
ข้ ามเขตได้ สามารถคีย์เบิกจ่ายได้ จากสปสช. ไม่จาเป็ นต้ องอายุต่ากว่า 20 ปี จะอายุมากกว่า 20 ปี ก็ได้ ณ
ขณะนี ้ครัง้ นี ้จะสู้ตอ่ ว่าอายุมากกว่า 20 ปี ก็ควรจะเบิกค่าฝังยาได้ ด้วย
กฤตยา อาชวนิจกุล:
พี่จะไปพูดให้ กบั คณะกรรมการอีกครัง้
สุพีชา เบาทิพย์ :
ค่าบริ การเหมาจ่ายยุติการตังครรภ์
้
แปลว่าต่อไปผู้หญิงเข้ ารับบริ การในโรงพยาบาลรัฐ “ฟรี ”
ถูกหรื อไม่ เพราะว่ามีเหมาจ่ายไปแล้ ว คือเดิมค่ายา Medabon ฟรี อยู่แล้ ว แต่ค่าบริ การอื่นๆ ที่ต้องจ่ายในโรงพยาบาล
สปสช.ไม่ได้ สนับสนุน พอฟั งตรงนี ้เหมือนว่าจุดมุ่งหมายสุดท้ ายจะมีการอนุมตั ิค่าบริ การเหมาจ่ายเรื่ องยุติการตังครรภ์
้
ให้ กับโรงพยาบาลที่ให้ บริ การกับผู้หญิง ดังนันปั
้ จจุบนั ที่เค้ าต้ องจ่าย 2,000 , 5,000 อะไรก็ตามนี่ “ไม่ต้องจ่ายแล้ ว” ใช่
หรื อไม่
ธัญญาพรรณ เรือนทิพย์ :
ใช่
สุพีชา เบาทิพทย์ :
ทีนี ้ข้ อที่บอกว่าค่าชดเชยแอดมิทข้ ามเขต กรณีใช้ ยา อันนี ้แปลว่าไปรับบริ การนอกเขต ได้ รับ
บริ การฟรี ความหมายคืออย่างนี ้หรื อไม่
ทัศนัย ขันตยาภรณ์ :
อันนี ้คือข้ อเสนอของเครื อข่าย R-SA การให้ บริ การมี 2 อย่าง แบบหนึง่ คือมีอายุครรภ์มากกว่า
12 สัปดาห์มีทงต้
ั ้ องแอดมิทและไม่ต้องแอดมิท ทีนี ้กรณีที่ต้องแอดมิทคือสามารถที่จะข้ ามเขตได้ เมื่อก่อนนี ้แอดมิทข้ าม
เขตไม่ได้ สรุ ปก็คือผู้หญิงไม่ต้องจ่ายสตางค์ แต่ถามว่าค่าใช้ จ่ายจะเบิกได้ เท่าไร ยังไม่ได้ ถกู คิดออกมา ในเบื ้องต้ นที่เครื
ข่า ยเราได้ ท าคื อ เราส่ง เอกสารที่ เ รามี อ ยู่ เพราะมี ค่า ใช้ จ่ ายทัง้ หมดแล้ ว ให้ เ ค้ า ไปเลย แล้ ว เราก็ แ จงเป็ น 4 ระบบว่า
โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกรัฐ คลินิก NGO คิดเท่าไร ว่าเป็ นพื ้นฐานมีบริ การอยู่ ณ ขณะนี ้ แล้ วขอให้ ทาง
กรมอนามัยไปร่ วมอีกทีหนึ่งว่า ตกลงจะคิดอย่างไร แต่ว่ามันมี benchmark ที่เค้ าใช้ อยู่คือผู้หญิงตัง้ ครรภ์แล้ วพบว่าเป็ น
ทาลัสซีเมีย เค้ าอนุญาตให้ คีย์เบิกได้ แล้ วคีย์เบิกด้ วยราคา 3,000 บาท (รวมค่าอัลตราซาว์ทงหมดด้
ั้
วย) ตอนนี ้อยูร่ ะหว่าง
การคิดว่ามันจะราคานี ้หรื อไม่ ต่อติดตามต่อไป
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สุสินี วรศรีโสทร:
กรณีโรงพยาบาล(ระดับอาเภอ) ไม่มีหมสูตินารี เวช แม้ นสถานบริ การขนาดใหญ่ แต่มีแพทย์
เชี่ยวชาญเฉพาะน้ อย อันนี ้ส่งผลกับสุขภาพผู้หญิงอย่างมาก และประเด็นแม่ที่ยากจนให้ ไปรับเงินลูกได้ 3 ปี จากกรณีท้อง
ไม่พร้ อมแล้ วจับแต่งงานกัน พออยูด่ ้ วยกันไม่ได้ แม่ของเด็กก็ไปทางานที่ อื่น พ่อเด็กเป็ นคนเลี ้ยงลูกของเค้ าเอง ถ้ าเป็ นแบบ
นี ้ถ้ าไม่ใช่แม่เป็ นคนไปขอ คนเป็ นพ่อที่ดแู ลลูกที่เกิดจากกรณีท้องไม่พร้ อม จะมีบริ การช่วยเหลือเค้ าอย่างไร
กฤตยา อาชวนิจกุล:
จะขอเชิญคุณจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน พม. มาเล่าเรื่ องนโยบายสันๆ
้
ปิ ยะวดี พงศ์ ไทย: กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม.
ขอโทษที่เข้ ามาร่ วมประชุมช้ า มีวาระแทรกเข้ ามาวันนี ้ ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีวิพากษ์ แผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนฉบับใหม่ ปี 2560 – 2564 ไปร่ วมกับทางนันก่
้ อน วันนี ้ไม่ได้ มาเป็ นทางการนัก แต่ว่าอยากจะมาขอความ
ช่วยเหลือทางเครื อข่ายฯ ทางนโยบายของท่านรัฐมนตรี ฯ พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ ว ท่านเป็ นห่วงมากถึงเรื่ องเด็กที่
ถูกทิ ้ง กระทรวงพม. ประชุมผู้บริ หารระดับสูง มีการประชุมกันทุกเช้ าประมาณ 1 ชัว่ โมง ตอนนี ้ประมาณกว่า 500 ครัง้ แล้ ว
จะมีการเสนอคลิปข่าวที่เกิดขึ ้นในแต่ละวัน รวมถึงการแก้ ไข การช่วยเหลือด้ านต่างๆ ข่าวที่มาแรงมากคือการทิ ้งเด็ก ก็มี
คาถามว่าทางกรมกิจการเด็กฯ ทาอะไรกับตรงนี ้ นาไปสูว่ า่ วันนี ้เราอยากมาปรึกษาว่า มีเครื อข่ายเหมือนกับให้ ความสนใจ
หรื อมีความเกี่ยวข้ องกับเรื่ องนี ้อยูแ่ ล้ ว คงต้ องมีทาทังกั
้ บแม่กบั เด็กด้ วย ทาก่อนที่เค้ าจะตัดสินใจทิ ้งด้ วยซ ้า แล้ วถ้ าเค้ าต้ อง
ทิ ง้ จะอย่ า งไร รวมถึ ง ถ้ า หากว่า เราเข้ า สู่ก ระบวนการที่ จ ะให้ ค รอบครั ว ไปดูแ ล ถ้ าเค้ า ไม่ส ามารถที่ จ ะดูแ ล เราก็ มี
กระบวนการตรงนัน้
วันนี ้มาเพื่อที่จะขอปรึ กษาหารื อว่า ในระยะเร่ งด่วน เราควรจะทาอย่างไร จะสื่อสารสังคมอย่างไร จะจับมือกัน
อย่างไร แล้ วส่วนการทางานที่เป็ นระยะยาว เราจะร่ วมกันอย่างไร ได้ รับการสัง่ จากท่านว่าให้ มาคุยกับเครื อข่ายฯ เพื่อที่จะ
เข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ในการทางาน
กฤตยา อาชวนิจกุล:
ก่อนคุณปิ ยวดีมา เราคุยกันเรื่ องนี ้ไปมาก ขอไม่กลับไปคุยกันอีก เพียงแต่มาแจ้ งให้ เห็นว่าอัน
นี ้ก็เป็ นเรื่ องเร่งด่วนที่ทางพม.เค้ าต้ องการทาจริ งๆ แล้ วงานนี ้ทางสคส.จะรับเป็ นหัวหอกงานนี ้ ที่คยุ กันไป
ทีนี ้จะเชิญคุณนันทา ตอบคาถามคุณสุสนิ ีที่วา่ ถ้ าเป็ นผู้ชายเลี ้ยงเดี่ยวเลี ้ยงลูกอ่อน อยูใ่ นภาวะยากลาบาก จะไป
ลงทะเบียนได้ หรื อไม่
นันทา ไวคะกุล:
อัน นี ไ้ ม่ต้ อ งไปลงทะเบี ยน ตัว เค้ าสามารถใช้ บ้ านพักเด็กและครอบครั ว ตัว นี เ้ งิ น กองทุน
สาหรับพ่อหรื อแม่เลี ้ยงเดี่ยว สามารถใช้ บริ การตรงนี ้ได้ มีเจ้ าหน้ าที่อยู่ทุกจังหวัดที่จะเข้ าถึงและบริ การ การดูแลตังแต่
้
เริ่ มต้ น พ่อแม่ผ้ ปู กครองที่มีปัญหาในเรื่ องนี ้เราก็ดแู ล เรื่ องการอบรมเลี ้ยงดูเด็ก ในบ้ านพักเด็กและครอบครัว 1 ในบริ การ
นัน้ คื อ บริ ก ารให้ ความช่ว ยเหลือแม่วัยรุ่ น มัน ก็ จ ะต่อไปถึงตัวเด็ก ครอบครั ว ที่ป ระสบปั ญหาในการอบรมเลี ้ยงดูเด็ก
ครอบครัวที่มีการใช้ ความรุนแรงกับเด็ก ก็คือปั ญหาที่เกี่ยวกับเด็กและครอบครัว
ในกรณีที่พ่อไม่สามารถดูแลเด็ กหรื อการคุ้มครองเด็ก เด็กอยู่ในภาวะยากลาบาก คือได้ รับความคุ้มครองตาม
พรบ.คุ้มครองเด็ก ตรงนี ้มันจะเป็ นจุดอ่อนอันหนึง่ คือ เค้ าไม่ทราบบริ การ จริ งๆ บริ การมี ขณะนี ้พม.เราโดยกรมกิจการเด็กฯ
เราจะเข้ าสูช่ ุมชนคุ้มครองเด็กในระดับตาบล ตรงนี ้จะเข้ าถึงเชิงลึก ที่จะลงไปในพื ้นที่ ถ้ าในพื ้นที่เค้ าทราบบริ การตรงนี ้ มี
การให้ ความช่วยเหลือส่งต่อไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัว มันก็ จะเป็ นอะไรที่ครอบคลุม เค้ ามีสิทธิ์ ที่จะได้ รับให้ การ
ช่วยเหลือ
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กฤตยา อาชวนิจกุล:
อันนี ้จะเสริ มว่าจะเป็ นข้ อมูลให้ กับทางสานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์ ที่กาลัง ทายุทธศาสตร์
ท้ องต่อดูแลเด็กอย่างไรดูแลแม่อย่างไร อย่าลืมกรณีพ่อเลี ้ยงเดี่ยว พ่อวัยรุ่ นด้ วย เรามักจะลืมภาพนี ้นี ้ไป แม้ นว่ามันเป็ น
ภาพส่วนน้ อย แต่ก็ควรต้ องคิดเรื่ องนี ้ไว้
สมวงศ์ อุไรวัฒนา:
เมื่อวานไปร่วมฟั งยุทธศาสตร์ เห็นช่องโหว่คอ่ นข้ างมาก จะต้ องจบภายในเดือนกุมภาพันธ์ ใช่
หรื อไม่
ธัญญาพรรณ เรือนทิพย์ :
ใช่คะ่ อาจจะต้ องเร่งหน่อย เพราะว่าจะต้ องมีการเสนอเข้ าครม.อีกที
สมวงศ์ อุไรวัฒนา :
เพราะนันผมจะเสนอว่
้
า ไม่ต้องรอ ให้ ไปรวบรวม ให้ เครื อข่ายที่ทาข้ อเสนอตรงนี ้ รวบรวมจาก
เมื่อวานกลุม่ ย่อยแล้ วส่งเข้ าไปเลย โดยเฉพาะยุทธฯ ที่ 4 (สวัสดิการสังคม) ซึง่ สาคัญมากและเป็ นช่องโหว่มาก
กฤตยา อาชวนิจกุล:
อยากให้ ฝากที่ทางานด้ านนี ้ ช่วยส่งอีเมล์ที่ว่าเป็ นร่ า งตัวนี ้ เข้ ามาที่ member choices แล้ ว
ทุกคนได้ รับในกลุม่ ที่ทางานด้ านนี ้ แล้ วอยากเสนอ ให้ สง่ ตอบกลับไปที่สานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์
ธัญญาพรรณ เรือนทิพย์ :
จะส่งร่ างที่เป็ น action plan รบกวนเครื อข่ายฯ ท่านไหนมีมาตรการ กิจกรรม หรื อ
โครงการอะไรที่มนั สอดรับกลยุทธ์ ภายใต้ ตวั ยุทธศาสตร์ ตา่ งๆ รบกวนกรอกมา
กฤตยา อาชวนิจกุล:
มันไม่เพียงแต่กรอก ถ้ าเรามีความเห็นว่าอันนี ้มันยังขาดตัวนี ้ อาจจะเสนอเข้ าไป น่าจะมี
ช่องทางที่สอื่ สารอย่างนี ้ด้ วย
ธัญญาพรรณ เรือนทิพย์ : ค่ะ
สุพีชา เบาทิพย์ :
จะเล่าให้ ฟังเฉยๆ เนื่องจากอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ ที่ทาเรื่ องยุติ ตอนนี ้กลุ่มทาทางขยับเปิ ด
หน้ างานอีกอันหนึ่ง เป็ นเรื่ องการตีตราและการกีดกันเลือกปฏิบตั ิ ซึ่งอันนี ้คิดว่ามันเป็ นหน้ างานที่เครื อข่ายช้ อยส์ อยากจะ
ชักชวนให้ ช่วยเปิ ดเรื่ องนี ้ขึ ้นมา เพราะดูว่ามันเป็ น gap อยู่ สิ่งที่อยากจะทาเป็ นโครงการเล็กมากๆ คือพยายามสร้ างสือ่ ที่
เป็ นโซเชียลมีเดีย ที่จะส่งออก ทางานกับทัศนคติของสังคม วิธีที่จะกลัน่ ประเด็นออกมา จะมาจากผู้หญิงที่เคยทาแท้ งเองที่
เราทางานอยูด่ ้ วย sex worker อาจจะมี
อีกอันหนึ่ง ถ้ ามีท่านใดที่สนใจเรื่ องน้ องผู้ หญิ งที่จะถูกดาเนินคดีเรื่ องฆ่าลูกตัวเอง ที่คุยกันก่อนหน้ า จริ งแล้ ว
ทาทางอยากทางานร่วมกับ ilaw จะดูวา่ จะช่วยกันอย่างไร ถ้ ามีองค์กรไหนอยากจะทาด้ วยเชิญ
จิตติมา ภาณุเตชะ:
พี่สเุ พ็ญศรี ในเคสอุดรฯ กับทางภาคใต้ เมื่อมีข่าวและเกิดเหตุการณ์ลงไปให้ ความช่วยเหลือ
คล้ ายๆ กับคุ้มครองเด็ก(คุ้มครองตัวแม่) อะไรอย่างนี ้ ถ้ าทางานลักษณะช่วยเหลือเคสทางกฎหมาย พี่สเุ พ็ญศรี น่าจะไป
ด้ วยกัน
กฤตยา อาชวนิจกุล:
คุณสุเพ็ญศรี ร้ ู จักตารวจที่บางคนสามารถโทรคุยได้ ..วันนี ้เป็ นวันที่เราอัพเดทสถานการณ์
ข้ อมูลที่รอบด้ าน น่าสนใจ น่าตื่นเต้ น มีกิจกรรมที่ต้องทาต่อเยอะ ทังในระดั
้
บเรื่ องการดูแลเด็ก การทิ ้งเด็ก การท้ องต่อ และ
น่าดีใจว่าเรื่ องยุติการตังครรภ์
้
เราขยายเครื อข่ายที่เราทากันเองในส่วนยุติการตังครรภ์
้
คลินิกเอกชนเพิ่มขึ ้น จานวนไม่ถึง
10 แต่เป็ นความดีใจ แค่ 1 คนก็สามารถจะช่วยเซฟชีวิต ให้ บริ การกับผู้หญิงที่เค้ ามีปัญหาได้ หลายคน.
.................................................................................
ผู้เข้ าร่ วมการประชุมช้ อยส์ ครัง้ ที่ 42
คุณนันทา ไวคะกุล : กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม.
คุณปิ ยะวดี พงศ์ไทย : กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม.
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รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล : สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณกุลภา วจนสาระ : สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณเบญจมาศ รอดภัย : สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณสาลินี อุม่ มี : สานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย
คุณนภัทชา สมพงษ์ : สานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย
คุณณิชามัญช์ เอีย่ มแสงจันทร์ : สานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย
คุณนันทิยา พรมวงษา : สานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย
คุณธัญญาพรรณ เรื อนทิพย์ : สานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย
ร.ต.หญิง กาญจนา สมบัติศิรินนั ท์ : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
คุณจิตติมา ภาณุเตชะ : มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
คุณสุมาลี โตกทอง : มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
คุณรัชดา ธราภาค : มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
คุณปั ทมาพร พูนมีทรัพย์ : มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
คุณจารุทรรศท์ สิทธิสมบูรณ์ : มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
คุณญาณาธร เจียรรัตนกุล : มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ : มูลนิธิแพธทูเฮลท์
คุณอังศิญานาถ ศรี จนั ทร์ : มูลนิธิแพธทูเฮลท์
คุณหลินฟ้า อุปัชฒาย์ : มูลนิธิศภุ นิมิตแห่งประเทศไทย
คุณพัชชา เจิงกลิน่ จันทร์ : สหทัยมูลนิธิ
คุณเอมอร คงศรี : 1663 มูลนิธิเข้ าถึงเอดส์
คุณสมวงศ์ อุไรวัฒนา : 1663 มูลนิธิเข้ าถึงเอดส์
คุณสุพีชา เบาทิพย์ : กลุม่ ทาทาง/women help women
คุณสมรธรรม สุขนิรันดร์ : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
คุณปณิตตา อันตะริ กา : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
คุณธนพร จันทรทีประ : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
คุณฐิ ดา ร่วมสุข : สมาคมพัฒนาประชากรและชมชน
คุณกรวิณท์ วรสุข : สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ฯ
คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ : สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ฯ
คุณปราณี รัตนาไกรศรี : เครื อข่ายเยาวชนและครอบครัวสร้ างสรรค์
คุณกชนันท์ ศรี สองเมือง : เครื อข่ายเยาวชนและครอบครัวสร้ างสรรค์
คุณสุสนิ ี วรศรี โสทร : นักวิชาการอิสระ
คุณเจษฏา ปทุมวัน : กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม.
คุณกาญจนา แถลงกิจ : เครื อข่ายผู้หญิงในหลักประกันสุขภาพ
………………………………………………………………..
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