กำหนดกำรกำรประชุมเครื อข่ ำยสนับสนุนทำงเลือกของผู้หญิงท้ องไม่ พร้ อม ครั ง้ ที่ 41 และ
งำน Pro-Voice Season 3 กำรรณรงค์ เพื่อสิทธิเข้ ำถึงกำรทำแท้ งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมำย
ณ ห้ องอเนกประสงค์ ชัน้ 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหำนคร
วันศุกร์ ท่ ี 23 กันยำยน 2559 เวลำ 10.00 - 19.30 น.
***************************************************************************

10.00 – 10.30
ลงทะเบียน (เปิ ด VDO: 3 คำถำม คุณคิดอย่ำงไรกับเรื่ องทำแท้ ง?)
ภำคเช้ ำ - กำรประชุมเครือข่ ำยสนับสนุนทำงเลือกของผู้หญิงท้ องไม่ พร้ อม ครัง้ ที่ 41 (แบบขยำยวง มีค่ำลงทะเบียน 200 บำท*)
10.30 – 12.30
Workshop แท้ งปลอดภัย 4.0 –ควำมก้ ำวหน้ ำในกำรขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือให้ ผ้ หู ญิงเข้ ำถึงกำรทำแท้ งอย่ำงปลอดภัยและถูกกฎหมำย
กระบวนกร: 1. กฤตยา อาชวนิ จกุล - เครื อข่ำยสนับสนุนทำงเลือกของผู้หญิงท้ องไม่พร้ อม
2. สุพีชา เบาทิ พย์
- Women Help Women
3. จิ ตติ มา ภาณุเตชะ - มูลนิธิสร้ ำงเสริ มควำมเข้ ำใจเรื่ องสุขภำพผู้หญิง
4. ทัศนัย ขันตยาภรณ์ - มูลนิธิแพธทูเฮลท์
5. วราภรณ์ แช่มสนิ ท
- แผนสุขภำวะผู้หญิง
12.30 – 13.30
รับประทำนอำหำรกลำงวัน (*มีอำหำรกลำงวันบริ กำรสำหรับผู้ลงทะเบียน Workshop ภำคเช้ ำ)
ภำคบ่ ำย – งำน Pro-Voice 3 (ไม่ มีค่ำลงทะเบียน ฟรี ฟรี ฟรี !!!!!)
13.30 – 13.45
VDO: กำรทำแท้ งเป็ นสิทธิของผู้หญิง/บอกเล่ ำควำมเป็ นมำ และวัตถุประสงค์ ของกำรจัดกิจกรรม
โดย กฤตยา อาชวนิ จกุล - ผู้ประสำนงำนเครื อข่ำยสนับสนุนทำงเลือกของผู้หญิงท้ องไม่พร้ อม
13.45 – 16.30
เสวนำสำธำรณะเรื่อง “คุยเรื่องแท้ ง: คิดใหม่ มุมมองใหม่ ” (ถ่ ำยทอดสด Facebook.com/thaiteenpreg)
วิทยำกร: 1. กฤตยำ อำชวนิจกุล – เครื อข่ำยสนับสนุนทำงเลือกของผู้หญิงท้ องไม่พร้ อม
2. สัญญำ ภัทรำชัย
– โรงพยำบำลรำมำธิบดี
3. อวยพร เขื่อนแก้ ว
– ศูนย์ผ้ หู ญิงเพื่อสันติภำพและควำมยุตธิ รรม
4. กุลกำนต์ จินตกำนนท์ - ผู้หญิงที่ผ่ำนประสบกำรณ์ทำแท้ ง 5. นรำกร ไหลหรั่ง
- ผู้อำนวยกำรโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมพัฒนำกำร นนทบุรี
ผู้ดำเนินรำยกำร: สุชาดา ทวีสิทธิ์ – นายกสมาคมเพศวิ ถีศึกษา
16.30 – 16.50
(ปรับเวที) คลิปอนิเมชั่น: ทำอย่ ำงไรเมื่อท้ องแล้ วจะทำแท้ ง? สร้ ำงและให้ เสียงโดย ณดี ขจรน้าทรง
16.50 – 17.50
เวทีสำนพลังสร้ ำงเครือข่ ำยนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิกำรเข้ ำถึงกำรทำแท้ งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมำย
- ผู้แทนสำนักอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ –นำยแพทย์บญ
ุ ฤทธิ์ สุขรัตน์
- ผู้แทนสมำคมพัฒนำประชำกรและชุมชน (PDA) – รอกำรเสนอชื่อผู้แทน
- ผู้แทนสมำคมวำงแผนครอบครั วแห่ งประเทศไทย – รอกำรเสนอชื่อผู้แทน
- นักสังคมสงเครำะห์ : สุธำพร ขุขนั ทิน
- พยำบำล: วิจิตรำ วลีประโคน
- เครือข่ ำย R-SA**: นำยแพทย์เรื องกิตติ์ ศิริกำญจนกูล /พญ.อรวี ฉินทกำนันท์/นำยแพทย์อมร แก้ วใส
- สำยด่ วน 1663: เอมอร คงศรี และทีม
- กลุ่มทำทำง: ศรัทธำรำ หัตถีรัตน์ / นิศำรัตน์ จงวิศำล
- Women on Web: ณดี ขจรน ้ำทรง
- Women Help Women: มัทนำ เชตมี
- เครือข่ ำย Choices: ทัศนัย ขันตยำภรณ์/ ศุภอำภำ องค์สกุล
ดำเนินรำยกำร: จิตติมำ ภำณุเตชะ
18.00 – 19.30
อ่ ำนบทกวีและเดินรณรงค์ ใต้ แสงเทียน -กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อสนับสนุนสิทธิกำรเข้ ำถึงกำรทำแท้ งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมำย
กิจกรรมในห้ อง: จุดเทียนอ่ำนบทกวี วรำภรณ์ แช่มสนิท / ทัศนัย ขันตยำภรณ์ / ศรัทธำรำ หัตถีรัตน์
กิจกรรมนอกบริเวณหน้ ำหอศิลป์ : เดินไปตำมทำงเดินใกล้ เคียงประมำณ 20 นำทีแล้ วแยกย้ ำย (มีแผนที่)
**R-SA Referral System for Safe Abortion

