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ถอดเทปประชุมการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครัง้ที่ 42 
ห้อง 413 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 
เวลา 9.30 – 12.30 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
 
สมาชิกเครือข่ายแนะน าตวั 
 
รายงานผลการประชุมเครือข่ายฯ คร้ังที ่42  
กฤตยา อาชวนิจกุล:   
 

สรุปการประชุมครัง้ที่แล้วครัง้ที่ 40 ที่เราจัดที่กระทรวงสาธารณสุข  ประเด็นแรกที่พูดคือ ยาท าแท้งที่
ออนไลน์ ที่อาจจะไมไ่ด้ผิดสตูร หรือเป็นยาปลอม หรือเป็นยาหมดอาย ุแต่ขายแพงมาก ที่ส าคญัถ้าซือ้จากออนไลน์ จะไม่
มีกระบวนการแนะน าวิธีการในใช้เราเชิญ 1663 มาเลา่และเชิญคณุชลอ ผู้แทนจากโรงพยาบาลคลองตนั เนื่องจากวา่เวบ
ไซต์ขายยามกัเป็นเวบไซต์จะปลอม คือปลอมของ PDA รพ.คลองตนั สวท. แต่ว่าเบอร์โทรศพัท์จะเป็นเบอร์ของคนขายยา 
มีการจบักมุไปแล้วหลายราย ทางรพ.คลองตนัก็แจ้งต ารวจจบั ถกูจบัไปแล้วก็เปิดอีก  

 ประเด็นถดัไปเก่ียวกบัการท างานเร่ือง UPR คือ Universal Periodic Review เป็นรายงานสถานการณ์สทิธิ
มนษุยชนในประเทศตา่งๆ ที่ต้องรายงานให้กบัสหประชาชาติ รายงานของแตล่ะประเภทจะมีอยู ่3 สว่น แรก)รายงานของ
รัฐบาลแต่ละประเทศ สอง)รายงานขององค์กร UN ต่างๆ เค้าท ารายงานเก่ียวกบัประเทศ และมีภาคประชาสงัคม แล้ว 
UPR ท่ีวนันัน้เชิญคณุชลิดา ทาเจริญศกัดิ์ ผู้อ านวยการมลูนิธิศกัยภาพเยาวชน มาคยุให้เราฟัง เนื่องจากว่ามลูนิธินีเ้ป็น
กลไกที่ช่วยเช่ือมประสานการท างาน ที่รายงานสถานการณ์เก่ียวกบัสทิธิมนษุยชนของประเทศไทย ขององค์กรภาคประชา
สงัคม รายงาน UPR นีข้ณะนีท้ าในรอบที่ 2 ท าทกุ 4 ปีคร่ึง คือท ากนัมาแล้ว 1 รอบ ครัง้นีเ้ป็นครัง้ที่  2 ซึ่งรอบที่ 2 นีส้ง่ไป
แล้ว จะมีประเทศตา่งๆ ให้ความเห็น  

อยากจะเรียนวา่ทัง้รอบที่ 1 และ 2 ประเด็นเร่ืองการท าแท้งหรือเร่ืองสทิธิอนามยัเจริญพนัธุ์ อะไรพวกนี ้มนั
ไม่ถกูเข้าไปสูร่ายงานอย่างตรงไปตรงมา เพราะนัน้สิ่งที่เราพยายามจะท าคือ UPR นี ้รายงานของภาคประชาสงัคมสง่ไป
แล้ว จะมีรัฐบาลประเทศต่างๆ ให้ความเห็น ในรายละเอียดจะค่อยคยุให้ฟังต่อ เป็นแผนที่เราอยากท างานต่อไปอย่างไร 
เก่ียวกับเร่ืองสิทธิการเข้าถึงการตัง้ครรภ์ และสิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์ด้านอื่นๆ คราวที่แล้วเรามาท าความเข้าใจกับเร่ือง 
UPR ที่เหลอืก็เป็นความคืบหน้าของงานเครือขา่ยเองด้านตา่งๆ  

รายงาน Pro-Vioce 3 หรือวา่ครัง้ที่ 41 ที่เป็นงานใหญ่ที่เราไปจดัที่ศนูย์ศิลปวฒันธรรมแหง่ประเทศ วนันีย้งั
ไม่มีรายงานมาให้ การประชุมคราวหน้าเราจะท าวิดีโอสรุปมาให้ ประมาณ 7 – 8 นาที เป็นวิดีโอที่ตัง้ใจที่จะท าไว้เพื่อให้
เห็นงานของประเทศไทย และจะท าซบัไตเติล้เป็นภาษาองักฤษด้วย ขณะเดียวกนัวิดีโอนีเ้ราจะใช้ในการจะจดังานวนัท่ี 28 
กนัยายน เป็นงานรณรงค์เพื่อเรียกร้องสทิธิการเข้าถึงบริการยตุิการตัง้ครรภ์อยา่งปลอดภยัและถกูกฎหมายในระดบัสากล 
ซึง่ปีนีเ้ราก็คิดวา่เราจะท าตอ่  

เอกสารอีกชุดเป็นของโครงการสายปรึกษาท้องไม่พร้อมและเครือข่ายส่งต่อบริการ เค้าสรุปผลเสวนาท า
อยา่งไรเมื่อผู้หญิงเลอืกยตุิ แตอ่ายคุรรภ์เกิน คณุทศันยัจะรายงานในรายละเอียด 
 
ความก้าวหน้าจากงานขับเคลื่อนเชิงนโยบายเกี่ยวกับทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม 
แลกเปลี่ยนเร่ืองแนวทางการจัดการสวัสดิการส าหรับครอบครัววัยรุ่น 
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นันทา ไวคะกุล: กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม. 

วนันีเ้รามาคยุกนัเร่ืองการจดัสวสัดิการส าหรับแม่และเด็ก ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนด าเนินการในเร่ืองนีอ้ยู่ 
แต่พูดถึงในเชิงนโยบาย ในเนือ้หาทัง้หลายก็เก่ียวกับปฏิบัติ จะมาเล่าสู่กันฟังว่าในงานของเรามีการด าเนินการจัด
สวสัดิการให้แมแ่ละเด็ก ที่เราได้ด าเนินการอะไรไปบ้าง ซึ่งจริงแล้วเป็นอะไรบางอยา่งที่ขบัเคลื่อนเชิงยทุธศาสตร์กบัส านกั
อนามยัการเจริญพนัธุ์ ในสว่นของพรบ.ตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นมาตรา 9 หมวดที่กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ เป็นผู้ รับผิดชอบงาน
หลกักระจายอยูท่กุกลุม่ แตก่รมซึง่รับงานหลกัคือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  
 ในมาตรา 9 ระบไุว้ว่าจะต้องจดัสวสัดิการให้กบัแม่และเด็ก ในการจดัสวสัดิการมีงานอยู่ 2 เร่ืองคือการป้องกนั
และแก้ไข และการช่วยเหลือ ในส่วนการป้องกันและแก้ไข ทางเราได้ท ากฎกระทรวงขึน้มาตามมาตรา 9 ตอนนีอ้ยู่ใน
ขัน้ตอนกฤษฎีกา ยังไม่ผ่าน แต่เป็นร่างกฎกระทรวงที่เราได้ด าเนินการไปก่อนที่จะมีกฎกระทรวงนี ้เพราะว่าเราใช้
ยทุธศาสตร์ปอ้งกนัและแก้ไข ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น เมื่อการขบัเคลือ่นแรกๆ เป็นปีพ.ศ. 2558 – 64 ณ วนันีม้ีการปรับ
มาเป็นยทุธศาสตร์ปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นปี 2560 – 69 (ระยะ 10 ปี)  
 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 กับยุทธศาสตร์ที่ 4 จะเป็นอะไรบางอย่างที่คล้องเก่ียวกัน ในยุทศาสตร์ที่ 2 จะพูดถึงการ
สง่เสริมบทบาทครอบครัวชมุชน ในการสือ่สารเร่ืองสขุภาวะทางเพศ ในยทุธศาสตร์ที่ 4 เป็นการจดัระบบสวสัดิการแม่และ
เด็กที่ตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น ในนีจ้ะคล้องเก่ียวมาที่มาตรา 9 ที่พดูถึงเร่ืองการป้องกนัแก้ไข ระบไุว้ว่าให้สง่เสริมบทบาทสภาเด็ก
และเยาวชนจงัหวดัอ าเภอ ให้สร้างเครือขา่ยแกนน าเด็กและเยาวชน ในการป้องกนัแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น ทาง
กรมกิจการเด็กฯ เราได้ด าเนินการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนดีเจทีม ครัง้นัน้เราเร่ิมท าในปี 2558 ก็ได้คณุจิตติมามา
เป็นตวัตัง้ตวัตีมาช่วยให้กองงานตรงนีใ้ห้เกิดขึน้ ในขณะนีท้างกรมกิจการเด็กฯ เรามีเครือขา่ยเด็กและเยาวชนดีเจทีมใน 76 
จงัหวดั 228 เครือขา่ยที่จะไปให้ความรู้ คือน้องสภาเด็กและเยาวชนที่ไปกระตุ้นสง่เสริมให้น้องสภาเด็กต าบลเข้ามาร่วมกนั 
จดัสื่อรณรงค์สื่อสารชุมชน ให้กลุม่เด็ก/เยาวชนพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้เหมือนกบัว่าคยุเร่ืองเพศเชิงบวกกบักลุม่ลกูหลานได้ 
แล้วสงัคมชุมชนตระหนกัถึงปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น ให้ชุมชนทราบว่าถ้าเค้ามีปัญหา เค้าจะต้องไปรับบริการที่ไหน
อยา่งไร ซึง่บริการหลกัๆ ที่เราเข้าไปหนว่ยแรกคือบ้านพกัเด็กและครอบครัว ท่ีจะจดัสวสัดิการให้แมว่ยัรุ่น 
 น้องสภาเด็กและเยาวชน สื่อสารกับชุมชนโดยใช้ช่องรายการวิทยุ ที่เค้าจัดการจะเป็นรายการสารคดี รายการ
เพลง รายการอะไรก็แล้วแต่เป็นเร่ืองของเด็กที่เค้าจะจดัการ อนันีจ้ะให้ความรู้ในเร่ืองการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นโดยเฉพาะ สื่อ
อีกอนัคือสื่อบุคคล เราต้องการให้แทรกซึมให้ถึงวิถีชีวิตของชุมชน เราให้น้องกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชนดีเจทีม เป็น
เครือข่ายที่เราสร้างขึน้มาใหม่ ให้ท ากิจกรรมวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน โดยสอดแทรกเร่ืองการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น ถ้าพวก
เราจะดผูลงานของน้องๆ เราอพัไว้ในยทูบู หน้าเฟสบคุดีเจทีมนิวส์เพาเวอร์ ในกรมกิจการเด็กฯ จะมีเพจของดีเจทีมอยู ่จะมี
ผลงานของน้องๆ ที่ท ากิจกรรมพวกนี ้อยา่งของภาคใต้ใช้ลเิกฮลู ูโนราห์ เพลงพืน้บ้าน เราจะสอดแทรกเนือ้หาการตัง้ครรภ์
ในวยัรุ่นลงไป อย่างอบต.โคกม่วงที่เข้ามาขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติด้วย เค้าจะมีเนือ้งานเร่ืองการตัง้ครรภ์ใน
วยัรุ่น แล้วเอาน้องดีเจทีมร่วม เป็นผลงานอนัหนึง่ที่เค้าเอามาบรูณการการด าเนิน  
 การด าเนินงานตรงนีท้างกรมกิจการเด็กฯ เห็นวา่งานตวันีม้นัไปจบับรูณการกลไกในพืน้ท่ีด้วย เนื่องจากว่าน้องจะ
ไปจดัรายการวิทย ุจะสื่อสารให้มนัมากที่สดุควรจะเป็นวิทยคุลื่นหลกั เราจะไปบรูณการกบักรมประชาสมัพนัธ์ ทางสวท.
จงัหวดัจะเปิดช่องรายการให้เด็ก สวท.เค้าจะมีระเบียบของเค้าอนัหนึง่คือ เค้าจะต้องมีรายการวิทยสุ าหรับเด็ก ซึง่ที่แล้วมา
จะเป็นผู้ใหญ่จดัให้เด็ก  

ทีนีพ้อเราไปจนูพืน้ท่ีให้สวท.และวิทยชุมุชน เค้าก็บอกวา่ยงัไมท่ราบวา่มีเครือขา่ยตรงนี ้เราไปเปิดช่องรายการไว้
เป็นรายการให้เด็กโดยเฉพาะ จะเป็นเวทีหนึ่งให้น้องเค้าเอาความรู้ที่เค้าหาจากเนตจากที่เค้าได้รับการอบรม และวิธีการ
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สื่อสารที่เราได้สถาบนัวิชาการในแตล่ะภาคที่ดแูล ภาคอีสานเราได้มหาวิทยาลยัสรุนารีเป็นคนฝึกเด็กให้ ภาคเหนือเราได้
มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม ่ภาคใต้ได้มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา มีสถานีวิทยทุกัษิณสมัพนัธ์ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้
เค้าก็จะให้ความร่วมมือ ในการสง่เสริมสนบัสนนุให้เครือข่ายเยาวชนดีเจทีม ได้น าความรู้ที่ได้รับความรู้มาไปเผยแพร่ตอ่ 
เป็นทางช่องทางหนึง่ที่เค้าเลา่สูก่นัฟัง  

เพราะการคยุเร่ืองเพศกบับตุรหลาน มนัเป็นอะไรที่ยากมาก แต่ถ้าเด็กสามารถคยุกบัพ่อแม่ได้ หรือใช้วิธีการจะ
เข้าถึงได้มนัเป็นอะไรบางอยา่งที่พอ่แมล่กุขึน้มาดไูด้ โดยปกติทางต่างจงัหวดัพ่อแม่ไม่มีโอกาสที่จะดแูลลกูเทา่กบัปู่ ยา่ตา
ยาย เพราะปกติสว่นน้อยมากที่จะได้อยูก่บัลกูจะเป็นคนแก่มากกวา่ ซึง่คนแก่เค้าจะคยุกบัเด็กยากมากในเร่ืองนี ้เป็นอะไร
บางอยา่งที่ต้องสร้างทศันคติให้กบัพอ่แมผู่้ปกครองวา่เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองปกติที่เราจะคยุกนัได้ แล้วสือ่วิทยถุึงจะเป็นสือ่เก่า แต่
เป็นอะไรบางอย่างที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เค้ามีปัญหาจริงๆ คนที่เค้าสื่อทางโซเชียลได้เป็นคนอีกระดบัหนึ่ง แต่คนที่
ปัญหาจริงๆ คือเค้าไม่มีความรู้ในเร่ืองนี ้ชาวบ้านจะเข้ามาถึงตรงนีก็้ยาก การที่เราท าแผ่นพับหรือว่าสื่อองค์ความรู้
ทัง้หลายที่เราให้ความรู้ไปก็ยาก โดยปกติคนไทยไม่อยากอ่านหนงัสือ แต่ถ้าเป็นอะไรที่ให้เค้าฟัง หรือว่าใช้ความรู้ของเด็ก 
ที่สามารถจะสือ่สารได้จะง่ายมาก 

และในสว่นหนึ่งคือกิจกรรมวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน เราใช้น้องเครือข่ายดีเจทีมเป็นสื่อบคุคลที่จะไปแทรกซมึ
ในวิถีชีวิตชมุชน โดยใช้วฒันธรรมท้องถ่ิน เราใช้ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สงูอายมุาสอนเด็ก ในวิถีชีวิตชุมชน แล้วท าในเร่ืองงาน
ปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการปอ้งกนัในวยัรุ่น 

การจดัสวสัดิการตามมาตรา 9 ทางกรมกิจการเด็กฯ มีกฎกระทรวงซึ่งกฎกระทรวงอันนีจ้ะเป็นการดึงสวสัดิการ
ทัง้หลาย ไมว่า่จะเป็นเงินกองทนุของพม.ที่จะสนบัสนนุแมว่ยัรุ่น กองทนุคุ้มครองเด็ก กองทนุคุ้มครองสวสัดิการสงัคม เงิน
สงเคราะห์ และเงินฝึกอาชีพท่ีมี อนันีจ้ะเป็นการสนบัสนนุให้กบับ้านพกัเด็กและครอบครัว เป็นเคร่ืองหนึง่เป็นช่องทาง  

อีกเร่ืองคือครอบครัวทดแทน แม่วัยรุ่นที่ประสบปัญหาสามารถมาใช้บริการ ท่ีศูนย์รับเด็กที่บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวได้ ซึ่งปกติแล้วบ้านพกัเด็กและครอบครัว ตัง้แต่จดัตัง้มาเมื่อปี 2533 แรกๆ เรามีแค่ 9 บ้าน หลงัจากมีพรบ.ค้า
มนษุย์กบัพรบ.คุ้มครองเด็กมารองรับ เราก็สามารถตัง้บ้านพกัเด็กและครอบครัวได้ครบทกุจงัหวดั  

บ้านพกัเด็กและครอบครัวจะให้บริการกลุม่เป้าหมายหนึ่งคือ “แม่ตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม” ไม่ใช่วยัรุ่นอย่างเดียว อนันี ้
เป็นมาตรการป้องกนัการทอดทิง้เด็ก ซึ่งใช้ได้ผลมาก ถ้าแม่ที่ประสบปัญหามา มีที่พกัพิงชัว่คราว มาอยู่กบัเราร้อยทั ง้ร้อย
ไมท่อดทิง้เด็ก เพราะวา่เค้ามีโอกาสที่จะให้นมลกูสร้างสายสมัพนัธ์ ถ้าหากวา่เป็นเด็กวยัรุ่น พอ่แมผู่้ปกครองของเด็กจะไม่
ทราบ แตน่กัสงัคมสงเคราะห์/นกัจิตวิทยาในบ้านพกัเด็กจะเป็นตวักาวใจ มีวิธีการท่ีจะประสานให้พ่อแม่ผู้ปกครองมาดูแล
ให้ค าปรึกษาแล้วเค้าสามารถที่จะรับเด็กเข้าไปเลีย้งดไูด้ สว่นตวัเด็กเองถ้าเค้าต้องการจะฝึกอาชีพ หรือต้องการมีงานท า 
หรือต้องการเรียนต่อ เราจะมีระบบสง่ตอ่ให้ การฝึกอาชีพของกรมกิจการเด็กฯ พม.จะมีหน่วยพฒันาอาชีพสตรีอยูท่กุภาค 
อนันีก็้จะรับเด็กและเยาวชนเข้าเป็นกลุม่เปา้หมายหนึง่ ท่ีจะฝึกอาชีพและจะหางานท า  

เร่ืองเงินกองทุนทัง้หลายจะเป็นเร่ืองทุนสวัสดิการ ที่เราจะจัดให้ อย่างที่บอกว่ามีอยู่ในกฎกระทรวง ที่มี
เงินกองทนุหลายๆ สว่นท่ีเราจะประสาน  

งานป้องกัน ในศูนย์รับเด็กเค้าจะโคงานกับศูนย์ชุมชนคุ้ มครองเด็ก ซึ่งศูนย์ชุมชนคุ้ มครองเด็กเค้าจะมี
กลุ่มเป้าหมายเด็ก ที่พึ่งได้รับการคุ้ มครองที่เค้าเก็บข้อมูล ในกลุ่มเป้าหมายใน 6 ประเภท ตรงนีเ้ราให้ต าบลเก็บ
กลุม่เป้าหมายแมต่ัง้ครรภ์วยัรุ่นเป็นประเภทที่ 7 ที่จะผ่านในการดแูล ในชุมชนถ้าวยัรุ่นท่ีประสบปัญหาที่ตัง้ครรภ์ที่ต ่ากวา่ 
20 ปี จะมี  2 ส่วน หนึ่ง)ไม่ได้ต้องการการตัง้ครรภ์ สอง)เค้าต้องการเค้ามีครอบครัวแต่เค้าอายยุงัน้อย ไม่พร้อมด้วยวฒุิ
ภาวะทัง้หลาย สว่นนีบ้้านพกัเด็กและครอบครัวกบัศนูย์ชมุชนคุ้มครองเด็ก จะเป็นคนให้ค าแนะน าปรึกษาให้แนวทางการ
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อบรมเลีย้งดูเด็ก จะมีส่วนหนึ่งที่เรามีงบประมาณสนับสนุนให้ ทุกต าบลไปจัดกิจกรรมการอบรมเลีย้งดูเด็ก อันนีเ้ป็น
กลุม่เปา้หมายหนึง่ที่เราจะเอาเค้าเข้ามา  

สว่นแม่ที่ประสบปัญหาการตัง้ครรภ์วยัรุ่นก็จะเป็นอีกเร่ืองหนึ่ง จะทีเครือข่ายในต าบลในจงัหวดั จะมีโรงเรียน มี
รพ.สต. มีทีมสหวิชาชีพที่จะให้ค าแนะน าปรึกษา ตอนนีใ้นช่วงการท างานกับกระทรวงสาธารณสขุ เรามีคณะกรรมการ
ปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นระดบัชาติ ที่จะมีคณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นงานในระดบัจงัหวดั ตอนนีย้งัไม่
ทราบว่าทางกระทรวงสาธารณสขุส่งไปแล้ว การแต่งตัง้อนกุรรมการจังหวดัคงจะยงัไม่ครบทุกจังหวดั เพราะหนึ่งในนัน้
คณะกรรมการที่จะเป็นคณะอนุในจังหวดัจะมีบ้านพักเด็กและครอบครัวอยู่ 1 คน นอกจากนัน้จะมีน้องสภาเด็กและ
เยาวชนเป็นคณะกรรมการอยู่ 2 คน (ชาย 1 หญิง 1 ) มีพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดั มีรพ.สต. มีสภา
วฒันธรรมจงัหวดั ซึ่งจะคล้องเก่ียวกบังานเครือข่ายดีเจทีม เพราะเค้าท างานเชิงวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน อนันีจ้ะเป็น
การสอดแทรกวิถีชีวิตลงในวิถีชีวิตท้องถ่ิน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตชมุถ้าเราสอดแทรกเร่ืองการแก้ไขปัญหา การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นลง
ไป มนัจะเป็นงานท่ียัง่ยืน และคอ่ยๆ พฒันาไปท่ีงานปอ้งกนัแก้ไขปัญหาตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นเราจะประสบความส าเร็จ 

การขบัเคลื่อนงานเร่ืองการจดัสวสัดิการ ในกองยทุธศาสตร์จดัประชุมเครือขา่ยในการจดัสวสัดิการให้กบัแมแ่ละ
เด็ก อนันีไ้ด้แนวทางในการจดัสวสัดิการการสง่ต่อ กรมกิจการเด็กฯ ได้เอาตวัยทุธศาสตร์ตรงนีไ้ปขบัเคลือ่นในยทุธศาสตร์
ที่ 4 ทางเราได้จดัท าคู่มือการช่วยเหลือแมต่ัง้ครรภ์ในวยัรุ่น ให้ส าหรับบ้านพกัเด็กและครอบครัว เอาไปใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การด าเนินการ ให้ค าแนะน าปรึกษาการให้ความช่วยเหลอื อนันีเ้ป็นความร่วมมือจากมลูนิธิแพธทเูฮลท์ร่วมกบักรมกิจการ
เด็กฯ ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการจดัพิมพ์ จะสง่ให้บ้านพกัเด็กและครอบครัวด าเนินการ  
 
กฤตยา อาชวนิจกุล:   เป็นข้อมูลที่อพัเดทมากที่สดุในกิจกรรมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในงาน
รับผิดชอบของกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ท่ีได้วางแผนกันไปบ้างแล้ว หรือว่าท ายุทธศาสตร์กันไปแล้ว มีงานขึน้สู่
ออนไลน์หลายงานแล้ว  
จิตติมา ภาณุเตชะ: อัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมจากผอ.นันทาได้เล่าให้ฟัง ผอ.ฉายภาพให้เห็นความคืบหน้าเชิง
นโยบายว่า ตัง้แต่มีพรบ.ท้องวยัรุ่นที่ระบไุว้ในมาตรา 9 ที่ชดัเจนวา่ทางกระทรวงพม.ต้องมีกฎกระทรวง ซึ่งในกฎกระทรวง
หวัใจส าคญัคือการพยายามที่จะรวบรวมกองทุนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับแม่และเด็กมาจัดสวสัดิการ แล้วใช้กลไกหลกัคือ
บ้านพกัเด็กและครอบครัว คงเป็นโจทย์ตอ่ไปวา่ เราในฐานะคนซึ่งท างานเครือข่ายสง่ต่อกนัมานาน อาจจะต้องดวูา่เราจะ
ช่วยหนนุเสริมบ้านพกัเด็กและครอบครัวอยา่งไร ที่จะท าให้ศกัยภาพในการท างานรองรับกบัปัญหาที่ซบัซ้อนได้จริง  
 ต่อยอดจากที่ผอ.นนัทาได้พดูถึงนโยบายวา่ เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมากรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยกอง
ยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดเวทีร่วมกันเร่ืองแนวทางการจดัสวสัดิการแม่วยัรุ่น ในวนันัน้ตวัแทนกลุ่มเครือข่ายเร่ืองท้องต่อพี่ศภุ
อาภาได้ขึน้เวทีและช่วยให้ความเห็นหลายอย่าง พบว่าประเด็นส าคญัอนัหนึ่งคือทางพม.มองว่ากองทนุช่วยเหลือเด็กแรก
เกิดอาย ุ0 – 3 ปี เป็นฐานข้อมลูส าคญัมากๆ ที่จะท าให้เราเข้าถึงกลุม่แมว่ยัรุ่นท่ีประสบปัญหา ในนโยบายของกรมกิจการ
เด็กและเยาวชนซึง่ร่วมกนัหลายกองในการท างาน พยายามที่จะคิดค้นกระบวนการท่ีจะเข้าถึงกลุม่แมว่ยัรุ่นเหลา่นี ้ 

ในบรรดาคนที่บนัทึกทะเบียนตวัเลข ณ มกราคม ประมาณกว่า 2 แสนคนที่มีลกู 0 – 3 ปี ที่บอกว่าตวัเองอยู่ใน
ภาวะยากล าบาก แล้วขอรับเงิน 600 บาทตอ่เดือน ซึง่รัฐบาลบอกวา่จะให้ 0 – 3 ปี ในบรรดากวา่ 2 แสนรายเค้าระบมุาว่า
ประมาณ 50% เป็นแม่ที่ว่างงาน อีกกว่า 40% เป็นแม่เลีย้งเดี่ยว จ านวนประ 4 – 5 หมื่นรายเป็นแม่วยัรุ่น ที่เหลือคือมี
ปัญหาเร่ืองที่อยู่อาศยั และอื่นๆ (อาจจะมีการนบัซ า้) ทางพม.เองมองว่านี่คือกลุม่เป้าหมายที่เค้าสามารถจบัต้องได้และ
เข้าถึงได้ อยากจะใช้ฐานข้อมลูอนันีม้าเป็นกลุ่มหลกัที่เค้าจะท างานตอ่เนื่อง เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตและเชิงสวสัดิการ  
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ในรูปแบบการท างานยงันึกไม่ออกว่าจะท าอะไรได้บ้าง สิ่งแรก)ที่คิดออกคือจะต้องท าแนวทางการท างานเพื่อ
สนบัสนนุแมท่ี่อยูใ่นภาวะยากล าบากและมาขอรับทนุตรงนี ้เมื่อวานได้มีโอกาสคยุกบัผอ.ศนูย์ดแูลช่วยเหลอืเด็กแรกเกิด มี
พี่บญุล้อมจากสหทยัมลูนิธิ เราก็บอกวา่การท่ีจะท าหลกัสตูรแล้วสง่ให้บ้านพกัเด็กและครอบครัวใช้ คาดหวงัวา่ 1 วนัเราจะ
ท ากับกลุ่มแม่ที่รับทุน อาจจะยากอาจจะต้องมีกระบวนการท าต่อเนื่อง คิดว่าทางเครือข่ายช้อยส์น่าจะมีโอกาสไป
สนบัสนนุเชิงเทคนิควิธีการ  

สอง)การรับทนุศนูย์เด็กแรกเกิด เนื่องจากมีนโยบายจ่ายไปทางบญัชีพร้อมเพย์ สหทยัพดูชดัเจนว่าโอกาสยาก
มากที่จะเจอตวัแม่วยัรุ่น อย่างเช่น กลุ่มน้องที่เป็นผู้ติดเชือ้เค้ามารับยาก็มีการท ากลุ่มกับเค้า แต่นี่ไม่เจอเค้าเลย เราจะ
ท างานกบัเค้าได้อยา่งไร คงเป็นโจทย์อยู่ แตท่ี่แนเ่รามีต้นทนุอยูเ่รามีฐานข้อมลู  

สิ่งที่จะช่วยกันมองคือ 1) มีเคร่ืองอะไรที่ท างานกับแม่ที่อยู่ในภาวะยากล าบากกลุ่มนี ้2) ทางพม.เองมีเจตนา
อยากที่จะคิดค้นหรือศกึษาวิจยัวา่ แนวทางการจดัสวสัดิการท่ีดี ส าหรับแมว่ยัรุ่นเป็นอยา่งไร ซึง่มนัต้องลงไปพร้อมกบัเร่ือง
การทดลองการปฏิบตัิ จะมีงานอีกสว่นหนึง่เค้าท าวิจยั ในสว่นการท าวิจยัสคส.ร่วมกบัทางพม. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ได้ท ารายงานเบือ้งต้นเก่ียวกบัเร่ืองแนวทางการจดัสวสัดิการแมว่ยัรุ่น ถ้าข้อมลูพร้อมจะอพัโหลดขึน้หน้าเวบไซต์ของสคส.  

ข้อเสนอของรายงานการวิจัยเป็นไปในแนวทางเดียวกับทางนโยบาย ท่ีคิดว่าน่าจะเป็นคือ 1) ควรจะใช้กลไก
บ้านพกัเด็กและครอบครัวในการเข้าถึงผู้ประสบปัญหา เป็นงานระดบัชุมชน ศนูย์พฒันาครอบครัวต่างๆ ควรที่จะท างาน
เพื่อท่ีจะให้เกิดกระบวนการในการคุ้มครองเด็ก เพื่อปอ้งกนัการทิง้เด็กด้วย แล้วดเูร่ืองสวสัดิการท่ีพม.มี เพื่อลดปัญหาเร่ือง
การประสานงานภายในพม.เอง 
กฤตยา อาชวนิจกุล: เร่ืองสถิติตวันีส้ถิติแม ่2 แสนกวา่คนนีเ้ป็นแมท่ี่เค้าตัง้ท้องและลงทะเบียนตัง้แตปี่ 2558 รับไป
ได้ 3 ปี เดือนละ 600 บาท ในเชิงรายละเอียดสถิตินีอ้าจจะเป็นสถิติตัง้ต้นให้เห็นวา่ จ านวนที่อยูใ่นภาวะยากล าบาก ซึง่ไม่
มากก็น้อยเข้าใจว่าลกัษณะของโครงการจะช่วยการทิง้เด็กได้บ้างในระดบัหนึ่ง ถามผอ.นนัทาว่าสถิติเหลา่นีต้้องน ามาดู
เร่ืองอายขุองแม ่เร่ืองจ านวนบตุร วา่เค้ามีข้อมลูอะไรบ้าง โดยภาพจ านวนจงัหวดั จ านวนภาค คิดวา่สคส.ท างานเร่ืองนีอ้ยู่ 
นา่จะดงึเอามาใช้ เพราะฉะนัน้จะเห็นวา่เราเห็นภาพท่ีชดัเจนขึน้ ในเร่ืองของแมท่ี่มีลกูเลก็และมีฐานะยากจน  
ปราณี รัตนาไกรศรี: เกณฑ์ส านกังานเขตของกรุงเทพมหานคร หากขอไปทกุคนตกเกณฑ์หมด เพราะใช้เกณฑ์วดั
ความยากจนท่ีไมเ่กิน 3,000 บาท ไปดฐูานข้อมลูในการไปรับปรากฎวา่ 2 แสนกวา่เป็นตา่งจงัหวดั กรุงเทพฯ แทบจะไม่ได้ 
เขตลาดกระบงัที่อยู่ได้แค่คนเดียว เพราะเค้าคิดมาตรฐานความยากจนไม่เหมือนกัน รายได้ในครอบครัวไม่เหมือนกัน 
วิธีการค านวณใหม่คือ ไปดวู่าในหนึ่งครอบครัวหาเงินกนัก่ีคน แล้วเอามาดวู่าในบ้านนัน้มีกนัก่ีคน เอาจ านวนคนในบ้าน
หารจ านวนรายได้ เสนอวา่อาจจะต้องไปคยุกบัทางกทม.ให้ชดัเจนถึงเกณฑ์ตรงนี ้เห็นด้วยวา่ถ้าตวันีไ้ด้ จะเข้าถึงแมไ่ด้จริง 
กฤตยา อาชวนิจกุล: ถามผอ.นนัทาวา่ของกทม. สตางค์มาจากพม.หรือจากกทม. ท าไมถึงยกอ านาจไปให้ทางเขต
จดัการ  
นันทา ไวคะกุล:   ระเบียบคือเงินส่วนกลางใช้ระบบพร้อมเพย์ เป็นงบประมาณ งบรัฐบาล คือตัวนีพ้อผ่าน
เกณฑ์เค้าจะใสไ่ปในพร้อมเพย์เลย  
กฤตยา อาชวนิจกุล: ประเด็นคือเกณฑ์ไมค่วรใช้เป็นเกณฑ์เดียวกนั  
นันทา ไวคะกุล:  ทางสว่นของอบต.เค้าใช้เป็นเวทีประชาวิจารณ์ว่าจนจริงหรือไม่ มนัก็ต้องมีวิธีการ เพราะว่า
คนรับรองเค้าก็กลวัได้รับโทษถ้าเกิดวา่ไมย่ากจริง เวลาให้แนวทางการปฏิบตัิก็มีรายละเอียดยิบยอ่ยเหมือนกนั ในวิธีการท่ี
จะมา ผู้ประสบปัญหาเค้าต้องมาแจ้ง สามารถแจ้งได้เร่ือยๆ แต่ตอนไปแจ้งทางต าบลเค้าจะเป็นคนคดัประวตัิ ตรวจสอบ
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คณุสมบตัิ แตก่ารประชาสมัพนัธ์ เราเลอืกใช้เครือขา่ยเยาวชนดีเจทีม สามารถประชาสมัพนัธ์ให้พืน้ที่ อยา่งที่ทา่นอาจารย์
พดูปีแรกๆ ไมม่ีคนมาลงทะเบียนเลย เพราะขาดการประชาสมัพนัธ์ คนไมรู้่  
พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์: เข้าหลกัเกณฑ์อย่างไร ถ้าเป็นเด็กแรกเกิด พอดีท าเคสมาเป็นแม่วยัรุ่น ทางโรงพยาบาลเห็น
เป็นแม่วยัรุ่น ที่ไม่มีแฟนมาด ูไม่มีญาติมาดทูี่โรงพยาบาล บางทีพยาบาลเองตามวอร์ดบอกเองเลยวา่ มนัมีเงินให้ไปรับ ที่
คลินิกลาดกระบงัมีเคสลา่สดุใช้วิธีการ พอคลอดปุ๊ บก็ติดตาม หลงัจากนัน้ก็เยี่ยมบ้าน ก็เข้าถึงทางนัน้เลย ที่มนัจะยากคือ
คนที่มาลงทะเบียน “ไมใ่ช่เพิ่งคลอด” คือสองขวบสามขวบแล้ว ตรงนีก็้จะเข้าไปในสว่นของการรับวคัซีน ปัญหามีอยูว่า่(ท า
เร่ืองคุ้มครองเด็กอยู่) เด็กที่เป็นเคสภายใต้พรบ.การคุ้มครอง ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวคัซีน พ่อแม่ไม่ได้พาไปรับวคัซีน จะมี
ช่องวา่งคอ่นข้างมาก 

ถามว่าจะเข้าไปอย่างไร ถ้าเป็นแรกเกิดเป็นแม่วยัรุ่น เข้าถึงกองทนุนีไ้ด้ เพราะพยาบาลแนะน า อนันีห้มายถึงใน
กรุงเทพฯ แต่ถ้าในต่างจงัหวดั อบต.เค้าจะมีโฆษณาศนูย์สาธารณสขุ เพราะว่าจะต้องมีการฝากครรภ์ แต่โรงพยาบาล
ตา่งจงัหวดัยงัไมค่อ่ยเวริค์เทา่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ เทา่ที่เห็นเคส 
เอมอร คงศรี:   ฟังเมื่อกีพ้ม.มีเร่ืองสวสัดิการ ทีนีใ้นเร่ืองของสวสัดิการส าหรับครอบครัวทดแทน เป็นอย่างไร 
ไมแ่นใ่จวา่เหมือนกบัครอบครัวอปุถมัภ์หรือไม ่หรือวา่การจดัการแบง่สรรส าหรับครอบครัวทดแทนเป็นอยา่งไร 
นันทา ไวคะกุล:  ครอบครัวทดแทนมีหลายรูปแบบ หนึ่ง)ครอบครัวบตุรบญุธรรม คือรับเด็กไปเลีย้งดเูลย จะมี
กระบวนการ ผ่านคณะกรรมการ สอง) เงินสงเคราะห์ครอบครัวให้เป็นรายๆ เป็นครัง้ๆ ไป ครัง้ละ 1,000 บาท สาม)
เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก จะดูตวัเด็กว่าอยู่ในบ้านมีเด็กก่ีคน ให้ปีละรวมกันไม่เกิน 5,000 บาท ถ้ามีเด็กเกิน 2 คนขึน้ไป 
อาจจะได้ในวงเงิน 2,000 บาทต่อครัง้ได้ จะมีเงินอีกตวัหนึ่งคือเงินครอบครัวอปุถมัภ์ อนันีใ้ห้เฉพาะแม่เลีย้งเดี่ยวหรือไม่
เดี่ยว แต่ว่าเด็กไม่ได้อยู่กบัพ่อแม่ อนันีเ้ป็นแบบยากจนมากๆ อันนีเ้ป็นเงินให้เป็นรายปี ถึงอายุ 18 ปี ได้ 2,000 บาทต่อ
เดือน ถ้าเค้าช่วยเหลอืตวัเองได้ เราจะตดัทนุไป ใครเข้ามาในระบบนีค้ือยากจนจริงๆ ไมส่ามารถที่จะเลีย้งดเูด็กได้ แล้วเรา
ก็ป้องกัน ไม่ให้เด็กเข้ามาสถานสงเคราะห์ ไม่ให้เค้าขาดจากครอบครัว ได้ 2,000 บาทต่อเดือนจะเป็นทุนการศึกษา 
ค่าใช้จ่ายอะไรก็ช่าง เป็นงบท่ีติดตอ่กนัจนถึงอาย ุ18 ปีถ้ายงัช่วยเหลือตวัเองไม่ได้ จะเป็นกระบวนกานหนึ่งที่บ้านพกัเด็ก
และครอบครัวต้องลงไปดแูล  

อีกตวัจะเป็นเงินช่วยเหลือในภาวะวิกฤต เป็นของกรมพฒันาสงัคมสวสัดิการ เป็นเงินช่วยเหลือที่พ่อแม่ประสบ
ปัญหาหรือวา่เสยีชีวิตทนัที หรือบ้านไฟไหม้ อะไรพวกนี ้ถ้ามีเด็กอยูใ่นนัน้เค้าจะเป็นคนดแูล มีงบประมาณหลายสว่น เห็น
วา่กฎกระทรวงตวันีเ้ค้าจะระบวุา่ เงินกองทนุท่ีมีของพม.ท่ีมีหลายกองทนุ อนันีถ้้าเกิดแมต่ัง้ครรภ์ในวยัรุ่นประสบปัญหา ใน
ระเบียบของกองทนุสามารถใช้เงินสวสัดิการตรงนีไ้ด้  
สุมาลี โตกทอง:  พืน้ที่ต่างจังหวดัที่ต้องไปท าเร่ืองที่อบต. หลายพืน้ที่เข้าใจว่ามนัจะขอได้เป็นรอบๆ ที่ท่าน
ผอ.นนัทาพดูถึงเหมือนกบัวา่มนัเปิดตลอดเวลา อีกค าถามเนื่องจากพม.มีเงินกองทนุอยูห่ลายก้อน แตใ่นแง่ของการเข้าถึง
ในแตล่ะก้อน มนัมีจดุที่ตา่งกนัอยา่งไร  
นันทา ไวคะกุล:  จะบอกให้ทัง้หมดมันคงจะยาก เพราะมนัเป็นระเบียบ อันนีร้ะเบียบของพม.ทางเราก็ไม่รู้
ระเบียบทัง้หมด แต่งานที่ท าให้ในบ้านพกัเด็กและครอบครัว แต่ละคนเข้าระเบียบไหนก็จะได้ในจุดนัน้ ส่วนการลงเป็น
รอบๆ เมื่อตอนลงทะเบียนรับเด็กครัง้แรกช่วงเดือนตุลาคม 2559 จนกระทัง่คนมาลงทะเบียนน้อยมาก เนื่องจากมนัเป็น
เร่ืองใหม่ของสงัคมไทย ตอนนัน้เค้า 400 บาทครบ 1 ปีให้ในปี 2559 พอมาปี 2560 เราเสนอไปแล้วมีคนมาลงทะเบียน 
เทา่ที่ส ารวจมนัมากกวา่ คงจะต้องดวูา่ถ้าลงทนุเพื่อเด็กแค ่1 ปี คงจะไมไ่ด้ เค้าให้มา 3 ปี แล้วปรับเป็น 600 บาท สว่นการ
ลงกนัรอบๆ ต้องบอกวา่ทางเราไมม่ีความรู้ เพราะวา่เป็นของหนว่ยเงินอดุหนนุและเกิดปีที่แล้ว เป็นรอบๆ จริงๆ พอเปิดมา
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ปุ๊ บไมม่ีคนมาลงทะเบียน เราก็ใช้วิธีการรณรงค์ให้มนักนัใหม ่รณรงค์กนัท่ีโรงพยาบาลทกุหนว่ยจะทราบเร่ืองนี ้อยูท่ี่วา่เค้า
จะลมืไปหรือไม ่ถ้าเจอผู้ประสบปัญหา  
ทัศนัย ขันตยาภรณ์:  อยากจะให้เครือข่ายของเรา อาจจะเป็นหน้าที่ของคณะท างาน ด้านการตัง้ครรภ์ต่ออย่างมี
คณุภาพ อาจจะต้องรวบรวมเป็นแพ็คเก็จออกมาให้เห็นชดัเจน เราคิดวา่เร่ืองของสทิธ์ิของคนท่ีประสบปัญหา มนัไมค่วรจะ
ไปอยู่กับนกัสงัคมสงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่ มนัควรอยู่ที่ผู้ประสบปัญหา เพราะนัน้ทุกวนันีท้ัง้ส่วนที่เก่ียวข้องจะต้องดิว
กบัเคสที่เค้าตัง้ครรภ์ต่อ ตรงนีเ้ราจะไปบอกว่า ให้เค้าไปพบนกัสงัคมสงเคราะห์แล้วคอ่ยมาดวูา่เค้าจะได้อะไรบ้าง มนัจะ
ช่วยในเชิงของการปรึกษาทางเลือกด้วย เพราะบางคนคิดว่าเค้าจะเลีย้งลูกต่อไม่ได้ เค้าจะได้รู้ว่าถ้าเค้าตัดสินใจจะ
ตัง้ครรภ์ตอ่ อะไรคือสว่นท่ีเค้าจะได้รับการช่วยเหลอื มนัจะช่วยตัง้แตข่ัน้ตอนการปรึกษาทางเลอืก คิดวา่ตรงนีม้นัอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่เป็นไร ท าแบบคณะกรรมการยตุิ มีการอพัเดททกุ 6 เดือน แล้วท าเป็นเอกสารแจ้งมา ตรงนีจ้ะ
ช่วยคนท างานได้มาก 

กฤตยา อาชวนิจกุล: เห็นด้วยอยา่งยิ่งวา่งานด้านท้องตอ่ของเรา จะต้องประสานและรู้กองทนุนีช้ดัเจน  
กรวิณท์ วรสุข:  เห็นด้วยมีเด็กอาย ุ21 ปี อยากเลีย้งลกู แตว่า่ไมอ่ยากบอกครอบครัวพอ่แม่ ตรงนีล้ดเด็กเข้าสู่
สถานสงเคราะห์  ข้อมลูเป็นสิง่ที่ดีมากเป็นสิง่ที่อยากได้ 
กฤตยา อาชวนิจกุล: อยากให้ทางสหทยัมลูนิธิ ซึง่เป็นองค์กร กลไกหลกัของเรา ช่วยจดัขึน้มาแล้วท าวา่การท้องตอ่
อยา่งมีคณุภาพของเราๆ จะมีข้อเสนออะไรบ้าง รวมทัง้เราควรจะมีข้อมลูพืน้ฐานเก็บไว้ของเราเองอยา่งไร เราจะมีหนว่ยใน
การสง่ตอ่อยา่งไร  
สมรธรรม สุขนิรันดิ์:  อยากทราบวา่มีเง่ือนไขก่ีท้อง  
นันทา ไวคะกุล:  ไมจ่ ากดัท้อง ดรูายได้ 
กฤตยา อาชวนิจกุล: จนเป็นหลกั คือมีรายได้ต ่ากวา่ 3,000 บาท  
สมรธรรม สุขนิรันดิ์:  ทัง้ครอบครัวหรือไม ่
กฤตยา อาชวนิจกุล: อันนีต้้องไปดูเกณฑ์ พูดกันวันนีเ้หมือนกับว่าเกณฑ์แต่ละจุด อาจจะไม่เหมือนกัน เค้าให้
ชมุชนเป็นคนด ูเค้ายดึหลกัสพฐ.  
เจษฎา ปทุมวัน:   สภาพาปัญหาของผู้ลงทะเบียน คิดเป็นเปอร์เซนส่วนใหญ่แม่ที่ว่างงาน 53% แม่เลีย้งเดี่ยว 
43% คณุแมว่ยัใส 23% ประสบปัญหาที่อยูอ่าศยั 10% ก าลงัศกึษา 1.3% เร่ืองลงทะเบียนแรกเกิดอนัเข้า กดยช.รอบท่ีแล้ว
คือ ให้ลงทะเบียนได้ไปเร่ือยๆ แต่ว่าไม่มีการจ่ายเงินย้อนหลงั เช่น แม่มีลกูแล้วจนอายุ 1 ขวบ แต่ว่าเพิ่งลงทะเบียน จะ
ได้รับหลงัจากนัน้ถดัไป แตจ่่ายไมเ่กิน 3 ปี 
กฤตยา อาชวนิจกุล: ฝากเรียนถึงคนที่ท าสถิติ ควรให้สถิติพวกนีเ้ป็นสถิติที่เปิดเผย อยู่ในเวบไซต์คนเข้าเข้าถึง
ข้อมลูได้ ออนไลน์ได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการท างาน  

 
สรุปการให้ความช่วยเหลือจากองทุนช่วยเหลือเด็กและผู้ในภาวะวิกฤตจากการต้ังครรภ์ไม่พร้อม และงาน
ประชุมสุขภาวะทางเพศแห่งชาติ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560 
กฤตยา อาชวนิจกุล: 
   

ทัง้หมดในตรงนีจ้ะมี 3 เร่ืองคือ การช่วยเหลอื งานประชมุสขุภาวะทางเพศแหง่ชาติ และแผนการจดัประชุม
ระดบัชาติ และที่เพิ่มเข้ามา คณุกาญจนา แถลงกิจจะคยุถึงเวทีการรับฟังเห็นผู้ รับบริการในระบบหลกัประกนัสขุภาพ ซึ่ง
เป็นเวทีเครือขา่ยผู้หญิงระดบัชาติ ของภาพประชาสงัคม 
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ตัง้แต่เราเปิดกองทนุช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤตจากการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมของเรามา ปี 2556 – 
2559 เราช่วยเหลอืคนไปแล้วเป็นเงิน 981,978 บาท ช่วยผู้หญิงประมาณ 300 คน แตเ่ราสง่ตอ่ซึง่เค้าจ่ายเงินเองประมาณ 
5,000 – 6,000 คนที่เค้ามีก าลงัในการจ่ายเอง ตรงนีเ้รายงัไม่เก็บข้อมลูอย่างดี คนที่เป็นเครือข่ายสง่ต่อที่ส าคญัคือ 1663 
ท าทาง OSCC แตห่ลกัๆ ตอนนีค้ือ 1663 กบัท าทาง และจากเครือขา่ยของเราบ้างปีละคนสองคน เงินคงค้างในบญัชีตอนนี ้
279,310.87 บาท จะมีเงินไหลเข้ามาเร่ือยๆ เราไม่รู้ว่าจากไหน สว่นหนึ่งมาจากพวกเรากนัเองระดม จากการขายของ รับ
ค่าตอบแทนแล้วบริจาคให้กองทนุฯ จากผู้หญิงที่ได้รับการช่วยเหลือไปแล้วสบทบเข้ามา มีสถานบริการบางแหง่เค้าได้รับ
เงินจากผู้หญิงแล้วเค้าจ่ายคืนให้เราด้วย  
จิตติมา ภาณุเตชะ:  งานสุขภาวะทางเพศแห่งชาติ ที่เ ก่ียวข้องกับกองทุนฯ ทางสคส.เปิดรับสมัคร option 
counseling การให้ค าปรึกษาทางเลือก ในปี 2559 ที่ผ่านมาเราใช้แนวคิดว่าให้เค้าสมทบทุน 1,200 บาทเงินนี ้เราได้
ข้อสรุปภายในองค์กรวา่เราจะบริจาคเงินท่ีสมาชิกลงทะเบียนเข้ากองทนุฯ มองวา่มนัคือเคร่ืองมือที่จะท าให้กลุม่พี่น้องทีม่า
เข้าร่วมการอบรมการให้ค าปรึกษาทางเลือกได้เข้าใจว่า การท างานเชิงเครือข่ายมนัต้องมีกองทนุ แล้วเค้าก็ได้เรียนรู้จาก
กองทนุนีผ้า่นเทรนนิ่งของเรา และคา่ลงทะเบียนในปี 2560 จะสนบัสนนุกองทนุฯ เช่นเดียวกนั  
กฤตยา อาชวนิจกุล: งานสขุภาวะทางเพศแห่งชาติ เครือข่ายช้อยส์เข้าเป็นผู้ ร่วมจดัด้วย เราได้โคว้ต้า 30 ที่แจ้งช่ือ
ไว้ได้ ประเด็นถดัมา เมื่อวานเราประชมุกนัเร่ือง UPR 1,00.00 

 
กาญจนา แถลงกิจ:  ในฝ่ังของเครือข่ายผู้หญิงที่อยู่ในระบบหลกัประกนัสขุภาพ เพราะว่าในโครงสร้างของระบบ
หลกัประกันสขุภาพ ที่มีเครือข่ายภาคประชาชน 9 ด้านเข้าไปเป็น 1 ในกลไกในนัน้ เครือข่ายผู้หญิงฯ เป็น 1 ในนัน้ด้วย 
ตามกฎหมายของหลกัประกนัสขุภาพฯ จะมีการก าหนดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ รับบริการและผู้ ให้บริการทกุๆ ปี 
ซึ่งจะเป็นเวทีที่เป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ท่ีมาจากฝ่ายผู้ รับบริการและผู้ ให้บริการ แล้ว
เอาข้อเสนอเหลา่นีไ้ปทบทวนพิจารณา ไปก าหนดเป็นนโยบายในการให้บริการ ข้อเสนอที่เกิดขึน้จะผา่นในระดบัของบอร์ด
และคณะท างานในการพิจารณา  

ที่ผ่านมาจะมีการจดัเวที ในลกัษณะตามโครงสร้างของการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็น มีการจดัเวทีในระดบั
เขตของสปสช. มีทัง้หมด 13 เขต แล้วรวบรวมมาเป็นเวทีระดบัชาติ เป็นเวทีสดุท้าย เป็นการน าเอาข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เข้าไปสูช่่องทางของกลไกของบอร์ด และของคณะท างานที่จะพิจารณา แต่ว่าปีนีม้ีความพิเศษขึน้มาคือ ในฝ่ังของ
เครือข่ายภาคประชาชนที่อยู่ในกลไก มีข้อเสนอข้อพิเศษคือ หนึ่ง)ปีนีเ้ราจะแยกการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็น ระหว่าง
ผู้ รับบริการและผู้ให้บริการออกจากกนั เนื่องจากมนัจะมีความคิดเห็นตา่งที่มนัไมส่ามารถที่จะไปสูข้่อสรุปอะไรบางอยา่ง ที่
สอดคล้องกนั ดงันัน้เพื่อให้เกิดการพดูคยุกนัได้เต็มที่ เสนอวา่จะแยกกนัไปเลยคนละฝ่ัง ซึง่เวทีเขตจะเป็นเหมือนเดิม  

เวทีของผู้ รับบริการจะมีพิเศษเพิ่มมาอีกคือ มีการจัดเวทีเป็นข่ายย่อยเฉพาะของตวัเองใน 9 ข่ายนัน้ แต่
ไม่ได้หมายความว่าทกุข่ายจะต้องจดั แล้วแต่ว่าบางข่ายที่สนใจ คิดว่าอยากจะโฟกสัประเด็นเฉพาะของตวัเองขึน้มาให้
เห็นชัดๆ ในเวทีรับฟังความคิดเห็น 1 ในนัน้จะมีเครือข่ายผู้หญิงด้วย ที่มีความสนใจที่อยากจะจดัเวทีเฉพาะของตวัเอง 
เนื่องจากว่าที่ผ่านมา ข้อเสนอของเราเวลาคยุกันในระดบัเขตหรือระดบัจงัหวดัอะไรต่างๆ มนัไม่ค่อยเห็น มนัจมหายไป 
บางทีคนของเราเองก็เข้าไมถ่ึงวิธีแบบนี ้ 

ดงันีปี้นีข้องเครือข่ายผู้หญิงฯ จะจดัขึน้มาอีกต่างหาก ในตอนนีใ้นเบือ้งต้นออกแบบไว้คร่าวๆ ว่าจะจดัเวที
กลาง 1 ครัง้ที่กรุงเทพฯ จดัเป็นเวทีโฟกสักรุ๊ปเลก็ๆ ส าหรับผู้ รับบริการในพืน้ท่ีเสนอเป็นทางเชียงใหม ่กบักลุม่ที่อยูป่ทมุธานี
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ของพี่อรกลัยา ลองไปท าโฟกสัในพืน้ที่ที่เป็นปัญหาเฉพาะ เช่น มีปัญหาเร่ืองการเข้าไม่ถึงบริการของผู้หญิงในกลุม่ชาติ
พนัธุ์ ในกลุม่ศาสนา อะไรแบบนีเ้ป็นต้น 

ประเด็นที่อยากจะให้พิจารณาในสว่นของเวทีกลาง อยากจะเป็นการจดัร่วมกนัระหวา่งภาคีของงานด้านท่ี
เก่ียวข้องกบัสขุภาพผู้หญิงทัง้หมด เนื่องจากวา่ในกลไกโครงสร้างของเครือขา่ยผู้หญิงที่อยูใ่นระบบหลกัประกนั บางสว่นท่ี
เข้าไปเป็นตวัแทนของเครือขา่ย ไปนัง่อยู่ในกลไกของคณะอนกุรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐาน ในระดบัเขต บอร์ด
สว่นกลางที่เป็นกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานระดบัชาติ จะมีอาจารย์กฤตยานัง่อยูต่รงนัน้ ที่ผ่านมนัมีช่องว่าง
เร่ืองของการสื่อสารกันอยู่ว่า ในเขตก็ไม่รู้กัน ตรงกลางเราก็ไม่รู้ ในขณะเดียวกันเครือข่ายด้วยกันเอง บา งทีเราก็ส่งต่อ
ข้อมลูให้กนักระทอ่นกระแทน่ เราก็ไมค่อ่ยรู้ประเด็นความเคลือ่นไหวในสว่นนีเ้ทา่ไร  

เราคิดว่าถ้าเราท าเวทีกลางขึน้มา 2 วนั ออกแบบเป็นคล้ายๆ ว่าเป็นการทบทวน อพัเดทสถานการณ์อะไร
ต่างๆ ว่าตรงกลางมีประเด็นอะไรที่ควรจะให้เราได้รับรู้ หรือเรารับทราบ ในพื น้ที่ต้องการการช่วยเหลือสนบัสนุนอะไร
อย่างไรบ้าง รวมทัง้ข้อมลูหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่คิดว่าคนที่เป็นกลไกหลกัๆ แบบนีใ้นเครือข่ายของผู้หญิงที่อยู่ในระบบ
หลกัประกันควรจะต้องรู้ ติดตามและสามารถให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อการพัฒนาคุณภาพ และปัญหาของการ
ให้บริการได้อนัท่ีหนึง่ กบัอนัท่ีสองคือท าให้มนัเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็น ของผู้ รับบริการตรงนีไ้ปด้วยเลย ข้อเสนอในสว่น
ประเด็นของผู้หญิง มนัมีข้อเสนอในเชิงที่จะเป็นการพฒันาคณุภาพการให้บริการ มาตรฐานของบริการสาธารณสขุอยา่งไร
บ้าง อนันีเ้ราสามารถดงึข้อเสนอเหลา่นีข้ึน้มาได้  

อยากจะหารือวา่ ถ้าหากเราจดัเวทีกลางร่วมกนัใน 2 วนันี ้รวมทัง้ในวงนี ้มีข้อเสนอข้อคิดเห็นอยา่งไรหรือไม ่
เราสามารถที่จะก าหนดไทมไลน์ด้วยกนั ร่วมกนัได้หรือไม่ สว่นที่หนึ่ง กบัสว่นที่สองจะต้องมีทีมที่เรียกว่ากองเลขาหรือไม่ 
อาจจะต้องมาช่วยกนัท าข้อมลู เพราะวา่ในฝ่ังทางนีก็้จะมีข้อมลูชดุหนึง่ ฝ่ังของสปสช.โดยเฉพาะข้อมลูที่บอกวา่ปีที่แล้วเรา
เสนออะไรไปบ้าง มีข้อเสอนอะไรที่ได้ถกูพฒันาถกูยกไปเป็นสว่นหนึ่งของระบบบริการ สว่นไหนที่ยงัเป็นปัญหา ที่ไปไม่ถึง
ไหน ข้อเสนอปีที่แล้วก็ยงัไมส่ามารถที่จะแก้ไขได้ ปีนีเ้ราควรจะเพิ่มข้อเสนออะไรเข้าไปอีกหรือไม ่อาจจะต้องมีการทบทวน
ข้อมลูเดิมและข้อเสนอเดิมที่ผ่านมาร่วมกบัสิ่งที่เราอยากจะเสนอไปข้างหน้า เพราะปีที่ผ่านมาเราเสนอประเด็นเร่ืองของ
การปอ้งกนัมะเร็งปากมดลกู เร่ืองของการยตุิการตัง้ครรภ์ กรณีปลดลอ็คเร่ืองฉกุเฉินกรณีเร่ืองท าแท้งแล้วเข้าไปอยูใ่นระบบ
บริการฉกุเฉิน หลกัประกนัไม่มีความชดัเจน คิดว่าถ้าเราจะสามารถจะท าข้อมลูอะไรบางอย่าง ฟอร์มขึน้มาแล้วใช้ตรงนี ้
เป็นข้อมลูเบือ้งต้น เราได้ให้ข้อเสนอเพิ่มเติม 

แต่อย่างไรก็ตาม อยากจะให้สดัส่วนของคนที่มาเข้าร่วม มาจากคนที่มาจากที่เป็นคนท างานองค์กร ถ้ า
สามารถเป็นไปได้คือ นา่จะมีผู้หญิงที่เป็นผู้ รับบริการจริงๆ ได้สามารถสง่เสยีงสะท้อนด้วย นา่จะเป็นเวทีท่ีนา่จะได้ข้อมลู  
กฤตยา อาชวนิจกุล:  คร่าวๆ ไว้เบือ้งต้นวา่จะจดัเมื่อไร 
กาญจนา แถลงกิจ: จริงแล้วตามกรอบเวลาของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น จะสิน้สุดราวๆ พฤษภาคม, 
มิถนุายน เพราะนัน้เวทีเครือข่ายเราควรจะท าให้เสร็จสิน้ภายในมีนาคม, เมษายน งบประมาณที่เสนอไปที่สปสช. อยู่ใน
วงเงินท่ีราวๆ 3 แสนทัง้เวทีกลางและโฟกสักรุ๊ป เฉพาะเวทีเครือขา่ยผู้หญิง คิดไว้วา่ประมาณ 60 – 70 คนไมเ่กินนี ้ 
กฤตยา อาชวนิจกุล: แต่ผู้ เข้าร่วมที่ส าคญัคือผู้ รับบริการมาเข้าร่วม หรือรือว่าเครือข่ายช้อยส์ควรเข้าร่วมในนาม
เครือขา่ย แตพ่วกสามารถจะเข้าร่วมในนามบคุคลได้หมดและองค์กรของตวัเองด้วย องค์การไหนที่คิดวา่จะสามารถน าพา
ผู้ รับบริการที่เก่ียวกบัเร่ืองสขุภาพผู้หญิง แล้วมาเข้าอยูใ่นการประชมุ ใครซึง่เป็นองค์กรที่ท างานกบัผู้ รับบริการตา่งๆ และที่
ส าคัญที่คุณกาญจนาเสนอคืองานกองเลขา มีหน้าที่ท าข้อมูลพืน้ฐานคือดูข้อเสนอปีที่แล้ว มีเอกสาร แต่ต้องไปดูว่า
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ข้อเสนอปีที่แล้วที่มีการรับไปท าแล้วของสปสช. งานนีเ้น้นหลกัประกนัสขุภาพวา่เค้ารับอะไรไปท าบ้างแล้ว และที่ยงัคงค้าง
อยูก่บัข้อเสนอเพิ่ม ซึง่ข้อเสนอเพิ่มอาจจะมาจากวงการคยุ  

งานท่ีเก่ียวกบัหลกัประกนัมีความส าคญั ขณะนีต้วัเองเข้าไปเป็นคณะกรรมการควบคมุและก ากบัมาตรฐาน
บริการ แล้วยงัเป็นอนุฯ ก ากับควบคมุอนฯุ มาตรฐานอีก อนุฯ อุทธรณ์ที่เก่ียวกับเร่ืองท้อง/แท้ง เราสามารถจะไปดนัอนุ
ก ากบัคณุภาพมาตรฐาน ให้เค้ารับเอาเร่ืองท้องไม่พร้อมเป็น 1 ในงานที่เค้าต้องท าภายใน 3 ปีหน้า ซึ่งเค้าจะท า priority 
ประมาณ 3 – 5 เร่ืองเท่านัน้ ในการที่เค้าจะพดูถึงเร่ืองมาตรฐานและบริการ เร่ืองที่จะท า แรก)เร่ืองไตวาย ปัญหาเร่ืองไต
เป็นปัญหาที่ส าคญั สอง)ท าไปส าเร็จแล้ว เร่ืองท้องไมพ่ร้อม เดิมหมอจะพดูท้องวยัรุ่น ซึ่งที่จริงสปสช.มีเนือ้งานอยูแ่ล้วรับ
ไปแล้ว แต่เค้าไม่ประชาสมัพนัธ์ เพราะเค้ากลวัปัญหาประชาสมัพนัธ์ เป็นปัญหาแบบเดียวกนัวา่ ประชาสมัพนัธ์เร่ืองการ
บริการ หรือมีเงินเร่ืองการท าแท้ง เค้ากลวัเร่ืองการตอ่ต้าน อนันีเ้ป็นเร่ืองที่พดูกนัมาในกรรมการ เราก็ตัง้ค าถาม แล้วงานที่
เราจะจดักนัอนันีเ้ราก็ต้องเชิญสปสช.ด้วย ขณะนีค้นที่ท างานเร่ืองนีค้ณุจารวี  
จิตติมา ภาณะเตชะ:  รับอาสาเป็นกองเลขาให้ รวมรวมข้อเสนอ แต่คิดว่าในเชิงกระบวนการคงต้องใช้ข้อมลู โดย
งานของสคส. ไม่ได้เข้าถึงกลุม่ของผู้ประสบปัญหาโดยตรง ไม่ได้ท างานเคส สิ่งที่เป็นไปได้คือในเชิงการจดัการ อาจจะมี
เวที ระดมความคิดเห็น มีทีมที่จะเป็นคนเขียนให้อะไรแบบนี ้จะประสานในรายละเอียดอีกที 
สมวงศ์ อุไรวัฒนา: ถ้าเป็นไปได้ให้ไปดมูาตราที่เก่ียวกบัเร่ืองของผู้หญิงที่คลอด และบาดเจ็บ อะไรทัง้หลาย มนั
เนื่องจากอะไร ต้องได้รับเงินเยี่ยวยาเทา่ไร  
กฤตยา อาชวนิจกุล: อนันีจ้ะท าให้เอง จะขอให้เจ้าหน้าที่รวบรวมกรณีที่เราเข้าอนุฯ มาตรา 41 ทัง้ระดบัเขตและ
สว่นกลาง ให้ภาพเห็นวา่มาตรา 41 ที่เก่ียวกบัการท้องและสขุภาพผู้หญิง สง่ให้ทางกองเลขา 
ทัศนัย ขันตยาภรณ์:  เสนอให้ 1663 มาเป็นทีมเลขาด้วย เพราะเค้ามีฐานข้อมลูตรงนีม้าก 

สมวงศ์ อุไรวัฒนา: ฐานข้อมลูมีอยูแ่ล้ว 
สุพีชา เบาทิพย์:  เสนอตวัไมเ่ป็น เพราะเป็นงานท่ีเราไมถ่นดั แตว่า่มีข้อเสนอวา่เร่ืองการผลกัดนักบัสปสช. ควร
เป็นหน้างานหนึง่ของเครือขา่ย เพราะถึงที่สดุแล้วงานแท้ง ทัง้งานด้านการปอ้งกนั งานให้บริการ และตอ่เนื่องไปหลกัคลอด 
มนัเก่ียวข้องกบัสปสช.มาก  
กฤตยา อาชวนิจกุล: งานที่เราจะจดัเราจะเชิญสปสช.มาเป็นคนที่อธิบายทกุอย่าง จะไปประสานภายในหาคนมา
ให้พวกเรา และจะเป็นหน้างานท่ีเราจะต้องท างานด้วยกนัตอ่ไป  
สุพีชา เบาทิพย์:  จะท าอยา่งไรคล้ายๆ วา่เห็นภาพวา่เรามีข้อเสนอแบบนี ้และเรามีช่องทางเข้าไปท่ีนัน่ท่ีนี่ แล้ว
ตอนนีไ้ปถึงไหนอะไรอยา่งนี ้บางทา่นมีคอนเนคชัน่ในระดบันโยบาย หลายๆ ทา่นดใูนเร่ืองกลไก คิดวเ่รามีช่องทางมาก 
กฤตยา อาชวนิจกุล: รับขอเสนอของสพุีชาว่า งานของเครือข่ายเราจะต้องประสานงานกบัทางสปสช.อย่างแนบ
แนน่ ตอนนีป้ระสานในนามบคุคลแนบแนน่มาก พยายามไปเซาะรู้จกัคนท่ีเค้าข้อมลูบ้าง คนท่ีเค้าคมุนโยบายบ้าง  
เอมอร คงศรี:  เวทีที่จะให้ผู้ รับบริการ ผู้ ให้บริการ คือจดัแยกห้องย่อย แยกคนละเวที มองว่าถ้าไม่เจอถ้าเป็นเหมือน
ข้อเสนอแนะของแต่ละคนท างาน หรือว่าผู้ที่เผชิญปัญหา แล้วเราก็มีเวทีที่ให้เค้าทัง้สองฝ่ายมาฟังกันว่า ในส่วนของผู้
ให้บริการเค้าคิดอะไรเค้าเจออะไร เวลาที่ผู้ รับบริการเดินเข้ามา หรือวา่นดัแล้วไมม่า อะไรแบบนี ้หรือวา่ผู้ รับบริการเค้าเจอ
อะไร เวลาที่เค้าต้องไปโรงพยาบาลแล้วเจอพยาบาลแบบไหน เหมือนกบัวา่มาเข้าใจซึง่กนัและกนัด้วย เสนอวา่นา่จะมีเวที
แบบนี ้
กฤตยา อาชวนิจกุล: ต้องเสนอกลุม่คนรับหลกั เพราะเป็นองค์กรกลไกหลกัในการท างานด้านนี ้จากเดิมจดัมาเจอ
กนั 
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เอมอร คงศรี: อนันีแ้ยกกนัก่อนแล้วมารวมกนั 
กาญจนา แถลงกิจ: รวมแตว่า่จะเป็นรวมระดบัประเทศ แตว่า่เวลาเราคยุกนัในขา่ยเราคยุกนัเองก่อน  
กฤตยา อาชวนิจกุล: ทางกองเลขาจะต้องท าประเด็นว่า มีประเด็นที่จะต้องพดูเร่ืองอะไรบ้าง หลกัๆ เอางานของ
เครือข่ายเข้าไปใสไ่ว้เลย 4 ด้าน ท้องต่ออย่างมีคณุภาพการเกิดอย่างมีคณุภาพ งานเร่ืองบริการการยตุิการสง่ต่ออย่างมี
คุณภาพถูกกฎหมายและปลอดภยั งานบริการทางด้านการป้องกนั งานบริการทางด้านการให้ค าปรึกษา งานของเรา 4 
งานก็ครอบคลมุประเด็นผู้หญิงเกือบหมด มีงานอื่นๆ อีกหรือไม่ที่มนัเป็น issue base ที่เป็นเร่ืองโรค เร่ืองอะไรที่เป็นของ
ผู้หญิงโดยตรง เก่ียวกบัอนามยัเจริญพนัธุ์ เก่ียวกบัมะเร็ง อะไรพวกนี ้ 
กาญจนา แถลงกิจ: จ าได้วา่ปีที่แล้วมีประเด็นเร่ืองของวคัซีนป้องกนั HIV ด้วย เราเสนอเข้าไปตอนนัน้มีกระแสอยู่
2 แบบคือ ฝ่ังเราผู้หญิงเองเราเห็นว่ามนัเป็นประโยชน์ ถ้ามันท าได้แล้วเข้าถึงคนที่มีภาวะเสี่ยงจริงๆ แต่ข้อเสนอมนัมี
ผลประโยชน์ในเร่ืองของการจดัซือ้ยา อะไรแบบนี ้เราคิดวา่หลายๆ มนัก ่าๆ กึ่งๆ ยงัคุยไมส่ดุ แตอ่ยา่งไรก็ตามข้อเสนอนีม้นั
ถกูเสนอเข้าไปในสปสช.เยอะอยู ่คือเห็นด้วยในเชิงหลกัการ  
กฤตยา อาชวนิจกุล: เร่ืองวคัซีน HPV มีหมอโรงพยาบาลเอกชนดนัมาก ที่อยู่ในกรรมการหลกัและบอร์ดควบคมุ 
เพราะเป็นเร่ืองผลประโยชน์ เพราะราคาที่ซือ้อย่างที่มนัควรจะดีและมีคณุภาพ เค้าบอกว่าไม่เกิน 1,000 บาท (หลกัร้อย) 
แตท่ี่เค้าเสนอมาราคาเกือบ 10,000 บาท ตวัเลขสว่นตา่งเยอะมากอนัท่ีสอง อนัท่ีสองตวัคณุภาพวคัซีนวา่วคัซนีปอ้งกนัเชือ้
ได้ 70% อีก 30% ป้องกันไม่ได้ (ใช้ได้เฉพาะบางสายพนัธุ์) อนันีเ้ราต้องคิดให้ดี ประเทศมาเลเซียเค้าท าไปแ ล้ว หลาย
ประเทศที่มีนโยบายอนันีท้ี่วา่ฉีดวคัซีนให้กบัเด็กผู้หญิงไมท่ราบวา่ก่ีขวบ แล้วต้องฉีดก่ีเข็ม อนันีเ้ป็นประเด็นท่ีต้องท าให้ตก
ผลกึมากๆ แล้วข้อมลูทางวิชาการเข้ามาช่วยท าให้เราตดัสนิใจได้ถกูต้อง ข้อมลูรอบๆ ที่มนัเป็นเร่ืองกระบวนการธุรกิจ พดู
ง่ายๆ เชิงพาณิชย์ ก็เป็นสว่นท่ีเราต้องค านงึ  
 
ความก้าวหน้าในการท างานเครือข่ายด้านการป้องกัน  
ธัญญาพรรณ เรือนทิพย์: 
 

ถ้าตามพรบ.การป้องกนัแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น เมื่อวานทางส านกัอนามยัเจริญพนัธุ์ร่วมกบัเครือขา่ย
ตา่งๆ ได้มีการระดมความคิดเห็น เร่ืองการจดัท า action plan ที่อยูภ่ายใต้พรบ. ตรงนีท้างทีมเลขาจะมกีารรวบรวมประเดน็
ดงักลา่ว แจ้งเรียนให้กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณา action plan อีกครัง้หนึง่ 
กฤตยา อาชวนิจกุล: action plan ยงัเป็นร่างอยู่และยงัไม่เผยแพร่ ถ้าส่งมาให้พวกเราช่วยกันให้ความคิดเห็นจะ
เป็นประโยชน์ถ้าท าได้ ใน action plan มีประเด็นเร่ืองยตุิการตัง้ครรภ์หรือไม ่ขอช่วยเลา่สัน้ๆ  
ธัญญาพรรณ เรือนทิพย์:  มีเร่ืองการท าแท้ง ตัวยุทธศาสตร์ที่ 3 จะเก่ียวกับการจัดบริการที่เป็นมิตรและ
สามารถเข้าถึง จะมีกลยทุธ์ที่ว่าท าอย่างไรให้ตวัวยัรุ่นเข้าถึงบริการ ไม่ว่าจะเป็นบริการให้ค าปรึกษาการยตุิการตัง้ครรภ์ 
หรือวา่การตัง้ครรภ์ตอ่ จะมีช่องทางที่สถานบริการให้ตวัวยัรุ่นมีการสง่ตอ่ไปยงัเครือขา่ย มีก าหนดเป็นกลยทุธ์ 
 
ความก้าวหน้าในการท างานเครือข่ายด้านบ้านพัก  
ณัฐิยา ทองศรีเกตุ:  
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จะคุยเร่ืองการเตรียมงานสุขภาวะทางเพศแห่งชาติ เรานัดคุยกันที่บ้านสุขฤทยั มีสหทัยฯ และบ้านพกั
ฉกุเฉิน เตรียมข้อมลูจดับู๊ทในวนังาน สรุปว่าทางบ้านพกัเราจะรวบรวมข้อมลูย้อนหลงั 3 ปี (2557 – 2559) จ านวนแต่ละ
บ้านมีคนมาขอความช่วยเหลอืเทา่ไร เป็นปัญหาท้องพร้อมที่เข้ามาแตล่ะบ้านมีเทา่ไร จะแบง่ตามช่วงอาย ุ 
กฤตยา อาชวนิจกุล:  พอดีทางพม.มาประชมุกบัเราด้วย ถ้าได้ข้อมลูบ้านพกัของพม.เข้ามาใส่ (ถ้ามท าทนัจากกอง
คุ้มครอง) จะดี ทีเดียว เราจะได้เทียบให้เห็นว่าบ้านพกัของราชการกบัภาคเอกชน ซึ่งสเกลการท างานภาคเอกชนมนัน้อย
กวา่  
ณัฐิยา ทองศรีเกตุ:  สาเหตขุองการตัง้ครรภ์ที่เข้ามาหาเรา ช่วงอายตุ ่ากว่า 20 ปี มีอะไรมากที่สดุ จากนัน้จะเป็น
เร่ืองบริการ เร่ืองจดัสวสัดิการ ที่เราให้ในแตล่ะบ้าน ภาพรวมที่เป็นปัญหาของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม อนัสดุท้ายเราร่วมกนั
คิดวา่การจดัสวสัดิการในฝันของผู้หญิงวา่ เค้าต้องการอะไรบ้าง จากการเก็บข้อมลูจากที่เราท างาน จากการสอบถามจาก
ผู้หญิงและเด็กที่เข้ามาพกักบัเรา เร่ืองท้องไมพ่ร้อม อยา่งกลุม่ที่อายตุ ่ากวา่ 20 ปีเค้าต้องการอะไร ซึง่แตกตา่งจากผู้ใหญ่ 

ฝากจากพี่ศุภาอา ที่ผ่านพวกเราทุกคนที่ท างาน เราจะเห็นข่าวตามหนงัสือพิมพ์ทีวี เด็กถูกทิง้บ้างถกูฆ่า
บ้าง ทัง้เร่ืองของผู้หญิงท าร้ายลกูบ้าง คลอดแล้วเอาเด็กไปทิง้ พี่ศุภอาภามองว่าทกุๆ จุดเราก็ท าไป กลุม่ท าทางก็ท าเร่ือง
หนึ่ง บ้านพกัก็ท าเร่ืองหนึ่ง อะไรอย่างนี ้อยากขอความคิดเห็นจากเครือข่ายว่า มีอะไรที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านีไ้ด้บ้าง
หรือไม่ เช่น การจดัสวสัดิการ อย่างที่เราพดูกนัอยูน่ี่ เช่น กองทนุที่จะช่วยเหลือคนกลุม่นี ้อย่างบางคนต้องการที่จะยตุิ แต่
ไม่สามารถที่จะยุติได้ แต่ในขณะเดียวกันที่ท้องต่อ บางคนก็ไม่ได้เต็มใจที่จะท้องต่อ แต่มนัจ าเป็นที่ต้องท้องต่อ แต่พอ
คลอดออกมานี่ ตรงนีบ้างคนก็เต็มใจจะเลีย้ง บางคนก็ไมเ่ต็มใจจะเลีย้ง มีอะไรท่ีจะพอช่วยหนนุเค้าได้บ้าง  
กฤตยา อาชวนิจกุล:  อนันีค้ือที่ท้องต่อที่มีคณุภาพจะท าอย่างไร ที่ส าคญัคือมนัมีประเด็นคนที่ถกูบงัคบัให้ท้องตอ่ 
เค้าเจตนาจะยตุิ แตว่า่ครรภ์เค้าเกิน  
เจษฎา ปทุมวัน:  ประเด็นเร่ืองทิง้เด็ก ตอนนีก้รมดย.ก็ยงัดอูยู่ ผู้หญิงบางคนท่ีเค้าไม่อยากจะท้องตอ่ แต่วา่เค้า
ถกูบงัคบัด้วยสงัคม ด้วยแม้นกระทัง่หมอ นกัสงัคมสงเคราะห์ ที่บอกให้ท้องตอ่เร่ืองศีลธรรมมา แล้วก็เป็นปัญหาทีหลงัเร่ือง
ทิง้ มันเป็นภาระหรือไม่มันก็ไม่ใช่ แต่ว่าหน้าที่บางอย่างกลายเป็นมาตกอยู่ที่พม.อย่างหนึ่งคือสถานสงเคราะห์เอง 
กลายเป็นสถานที่ท่ีรองรับอะไรเหลา่นี ้หรือแม้นกระทัง่การเกิดขา่วแมท่ิง้เด็ก สดุท้ายแล้วมนัเป็นปัญหาที่ถกูโยนมาให้พม.
ดแูลตอ่ ซึง่บางอยา่งเดี๋ยวเราคอ่ยไปวา่กนัในเชิงนโยบาย 
สุพีชา เบาทิพย์:  เครือข่ายช้อยส์เราท าอยา่งไร เราถึงจะยืนอยู่ข้างผู้หญิง เพราะว่าอนัที่หนึ่งผู้หญิงเหลา่นีเ้ค้า
ยตุิในอายคุรรภ์ที่มาก มนัมีโอกาสเจ็บป่วยเสยีชีวิตมาก แตว่า่ไมม่ีพืน้ท่ีไหนที่จะมองเร่ืองนี ้ ขา่วที่ออกมาที่เห็นวา่มีตวัอ่อน 
ไม่แน่ใจว่าออกมาแล้วมีชีวิตหรือไม่ ถ้าออกมาไม่มีชีวิตถือว่ามีการแท้ง ตามข่าวที่ออกมาพยายามพิสจูน์ให้ได้ว่ามีชีวิต
หรือไม่ เพื่อจะได้เอาผิดกบัแม่วา่ฆ่าคนตายโดยเจตนา ถ้าอ่านข่าวจะเห็นบรรทดัสดุท้าย ต ารวจจะบนัทึกตาม เพื่อจะเอา
โทษผู้หญิงหรืออยา่งไร ในหลายๆ ขา่วไมม่ีใครพดูถึงความรู้สกึของผู้หญิง ซึง่สนใจแตเ่ร่ืองเด็ก นอกจากนัน้ยงัมีขา่วผู้หญิง
ที่นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาล คือน้องผู้หญิงโดนติดตาม อนันีค้ือละเมิดมากๆ  คิดว่าเครือขา่ยช้อยส์ควรจะคิดสกันิดหนึง่ 
เราจะท าอะไรได้ เพื่อเดินเคียงข้างผู้หญิง ช่วยเค้าในเร่ืองคดีหรือไม ่ติดตามคดีหรือไม ่ 
กฤตยา อาชวนิจกุล: ถ้าเรามีองค์กรที่เป็นสมาชิกที่เค้าท างานทางด้านกฎหมายด้วยก็จะดีในเร่ืองพวกนี ้เรายงัขาด
องค์กรด้านกฎหมายเข้ามาท างานกบัเรา 
ทัศนัย ขันตยาภรณ์:  ถ้าใครไปดงูานเกาหลีกบัทางพม. 3 ปีก่อนหน้า ตอนนัน้นวตักรรมเร่ืองตู้ รับเด็ก เรามีการพดู
กันเยอะ เรียกกันตู้ทิง้เด็ก เป็นที่ที่เด็กมีชีวิตอยู่ได้ ซึ่งหลายประเทศท า ตอนนีม้นัไม่ได้ถกูพูดในเวทีของพวกเรา เวทีของ
แพทย์ R-SA ที่รับเร่ืองของการยตุิการตัง้ครรภ์ ทกุวนัๆ ในไลน์ของกลุม่แพทย์จะลงในเร่ืองของการทิง้เด็ก แล้วทกุคนก็เรส
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ประเด็นขึน้มาวา่ ถึงเวลาแล้วหรือยงัที่ประเทศไทยจะมีตู้ที่จะรับเด็ก เห็นว่าท่านผอ.มา เลยคิดวา่ลองเรสประเด็นวา่ลองดู
จะท าได้หรือไม ่ 
ณัฐิยา ทองศรีเกตุ: ถ้าเขียนว่าตู้ ทิง้เด็กคงจะมีปัญหา ประเทศไทยประเทศที่มีวินัย ลองเปิดพม.ตายแน่ๆ 
ผลกระทบอาจจะเกิดกับพม.เยอะ แต่ว่าตอนนีเ้ราด าเนินการเร่ืองศูนย์รับเด็ก เราจัดไว้ที่บ้านพกัเด็กและครอบครัว ผู้
ประสบปัญหาตัง้ครรภ์สามารถติดตอ่และเข้าถึงช่องทางของเราได้ แตก่ารประชาสมัพนัธ์มนัไมไ่ด้กว้างขวางนกั เราใช้น้อง
เครือข่ายเยาวชนดีเจทีม แต่ว่าจะเปิดเหมือนกับเป็นตู้ทิง้เด็กมนัคงจะยาก ในการท าอนันี ้มนัเท่ากับว่าคนไทยไม่สร้าง
ความรับผิดชอบใดๆ คนไทยขาดวินยั ต้องเข้าใจบริบทของคนไทย ถ้าตัง้ตู้ทิง้เด็กมนัจะเกิดอะไรขึน้ เรายงัไม่ได้ศกึษา แต่
ว่าศนูย์รับเด็กของเราพร้อมที่เปิดรับผู้ที่ประสบปัญหาคนที่ตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น หรือคนที่ไม่สามารถที่จะเลีย้งดเูด็กได้ ถ้าเกิด
เปิดตู้ทิง้เด็กแบบตู้หยอ่นไปรษณีย์ไมค่ิดจะเกิดประโยชน์ จะเกิดโทษมากกวา่ 
กฤตยา อาชวนิจกุล: ขณะนีเ้รามีศูนย์รับเด็กที่บ้านพกัของพม.ทุกแห่ง เสนอเป็นข้อมลูให้ทางบ้านพกัใส่ลงไปใน
รวบรวมที่เราจะไปท านิทรรศการ ถ้าเป็นไปได้ช่วยไปถามทางพม.วา่เมื่อปีที่แล้วมี เด็กที่มาฝากไว้อยา่งนีส้กัก่ีคน อยา่งน้อย
ก็เป็นสถิติเบือ้งต้นของปี 2559 ก่อน  
เจษฎา ปทุมวัน:   การตัง้ตู้มนัขดัตอ่กฎหมายอะไรบางอยา่ง ถ้าสมมตุิวา่แมเ่ด็กเอาเด็กมาทิง้ เด็กจะไมส่ามารถ
รู้ประวตัิของพ่อแม่ที่แท้จริงได้ ซึ่งมนัขดัต่อหลกักฎหมายอย่างแรก ต่อมาคือต่อให้แม่เด็กแสดงตวั มนัก็เป็นการปลอ่ยปะ
ละเลยลกู มนัก็ไปขดักบัหลกักฎหมายอีก พม.เองบางอยา่งก็เลยเหมือนเป็นการฝากดแูล ฝากดแูลก่อนมากกว่า แล้วการ
ฝากดแูลมนัไม่ได้หมายถึงวา่การทิง้ไปเลย อย่างเช่น พม.ดแูลให้ แล้ววนัหนึ่งแม่พร้อม ก็สามารถรับลกูกลบัไปดแูลต่อได้ 
จะยกให้เป็นสมบัติของพม.โดยการแสดงตัวก็ได้ บ้านพักของทางมหาสารคามเห็นเค้าประสบความส าเร็จ ปีที่แล้ว
ช่วยเหลอืได้ 2 คน 
กฤตยา อาชวนิจกุล: ถ้าเราจะแก้ปัญหานี ้ถ้ามีปัญหาทางกฎหมาย สิ่งที่เรามามนัต้องมาคยุให้เห็นว่าอย่างนี ้เรา
จะแก้อยา่งไร ถึงเราจะท าให้เกิดกระบวนการไมใ่ห้เกิดการทิง้เดก็ ถ้ามีการรับเด็กก็รับเด็กอยา่งมคีณุภาพ ทัง้หมดนีเ้พื่อเดก็
และเพื่อผู้หญิง  
ณัฐิยา ทองศรีเกตุ: ความคิดอาจจะแตกตา่งจากภาครัฐ NGO เราท างานคอ่นข้างไว ทา่นผอ.บอกวา่คนไทยขาด
วินยั ตรงนีไ้ม่ได้ติงอะไรในเร่ืองขาดวินยั แต่ในขณะเดียวกนัมมุมองอีกมมุมองหนึง่ในฐานะคนเป็นแม่ แม้นแต่เร่ืองการท า 
adoption ไมม่ีใครที่ชีวิตที่เค้าเป็นแม ่ที่ลกูเกิดมาในท้อง แม้นแตค่นที่ถกูขม่ขืนพดูตรงๆ อยา่งนีว้า่ถกูกระท ามา มีน้อยราย
มากที่เค้ารังเกียจเด็กในท้อง และที่ออกมาคิดวา่ชีวิตเค้ามนัมีความจ าเป็นถึงที่สดุ สดุยอดของเค้าที่เค้าจะกระท าในเร่ือง
แบบนี ้ 
 คิดเหมือนคณุสพีชาว่า มีตรงไหนให้เค้าสกัที่หนึ่ง ท่ีเค้าไปวางเด็กไว้ได้ หรืออะไรก็แล้วแต่ ในงานของบ้านพกัที่
ท่านว่าเป็นเร่ืองที่ดีมาก ถ้าท าตรงนีไ้ด้ แต่สิ่งหนึ่งเข้าใจว่างานราชการมนัมีข้อจ ากัดของมนั จะต้องมีขัน้ตอน แบบนี ้ๆ  
เป็นไปได้หรือไมว่า่ท าให้มนัรวดเร็วมากขึน้ เพราะบ้านพกัเองเราเจอหลายราย ที่เค้ามาเค้าคลอดมาจากที่อื่น เค้าโทรศพัท์
มา “พี่ หนไูมส่ามารถเลีย้งลกูได้” หนตู้องการอยา่งนี ้ๆ  เราบอกวา่มาเลย ให้มาทนัทีเลย เพราะเรากลวัวา่เค้าจะไปทิง้เด็กไว้
ตรงไหนก็ไมรู้่ ถ้าเค้ามาหาเรา เค้ามาวางเด็กไว้ตอ่หน้าเรา ยงัดีกวา่ บางคนบอกวา่ “พี่หนตู้องการเสร็จวนันีเ้ลยได้ไห๊ม”  
 เคยเจอกรณีหนึ่งเป็นอยู่ตา่งจงัหวดั สามีไปท างานต่างจงัหวดัเป็นปีกว่าจะกลบัมาครัง้หนึ่ง วนัหนึ่งเค้าถกูเพื่อน
สามีข่มขืน จนตัง้ท้อง สามีไม่รู้เลยว่าภรรยาที่อยู่ที่นี่ถกูกระท าอะไรบ้าง เค้าเก็บเด็กจนเค้าคลอดออกมา เค้าโทรมหาเรา
แล้วเค้าเลา่ให้ฟังวา่แบบนี ้2 – 3 วนันีส้ามีก าลงัจะเดินทางกลบัมาแล้ว ถ้าหนไูมจ่ดัการเร่ืองเด็กให้เสร็จเรียบร้อยหนตูาย
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แน่ๆ  ก็บอกให้มา ก็พยายามพดูชกัจงูใจเค้าให้เค้านอนกบัเราได้ 1 คืน เพื่อท่ีจะด าเนินการท า adoption ให้เด็กเสร็จภายใน
รุ่งของอีกวนัหนึง่ 
 สิ่งเหลา่นีค้ิดวา่ มนัเป็นเร่ืองส าคญัมาก ถ้าบางคนที่เค้าจ าเป็น เร่ืองเร่งดว่นนี ้ถ้าเราท าให้เค้าได้เร่งด่วน ปัญหา
เร่ืองเด็กที่ถกูทิง้ คิดวา่นา่จะแก้ได้ในระดบัหนึง่ 
นันทา ไวคะกุล:  บริการอนันีม้ีที่บ้านพกัเด็กและครอบครัวตลอด 24 ชัว่โมง แตก่ารทิง้เด็กโดยที่เค้ามาหยอดทิง้
เลย เหมือนไมม่ีความรับผิดชอบ เราปกปอ้งแม ่รู้หรือไมว่า่เด็กคนหนึง่เกิดมาจะเกิดอะไรขึน้กบัเค้า ปัญหาคือ หนึง่)เค้าไม่
มีที่มาที่ไป เค้าเป็นเด็กไร้สญัชาติทนัที สอง) adoption ไม่ได้ สาม)เด็กที่เกิดมาอย่างไรเค้าก็ก าพร้าอยูแ่ล้ว แทนที่เค้าจะมี
สวสัดิการท่ีดี  

เราก็จะเจอปัญหาอีกหลายเร่ือง แต่บ้านพกัเด็กและครอบครัว เปิดรับตลอด 24 ชัว่โมง แล้วพร้อมให้ค าแนะน า
ปรึกษาพร้อมรับ เรารู้ที่ไปที่มาของเด็กและสามารถให้ค าแนะน าปรึกษา เด็กอาจจะคืนกลบัไปสูค่รอบครัว แต่ว่าระหวา่งที่
เค้าเกิดวิกฤต มีคนให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน าปรึกษา หาช่องทางให้เค้าได้กลบัคืนสูค่รอบครัว ถ้าไม่ไหวจริงๆ ถึงเข้า
สถานสงเคราะห์ ปีที่แล้วเข้าสถานสงเคราะห์ 197 คน แล้วเด็ก 197 คนนีถ้้าไม่ผ่านบ้านพกัเด็กและครอบครัวคือไมรู้่ที่ไป
ที่มา  
จิตตมิา ภาณุเตชะ: มองว่ามนัเป็นความท้าทาย 1)ในสถานการณ์ที่คนไทยยงัไม่มีเคร่ืองมือ ที่จะจดัการเร่ืองการ
ทิง้เด็กให้ชดั 2)เอาเข้าจริงงานนีม้นัเป็นการเช่ือมระหว่างเร่ืองสวสัดิดการ แม่ที่อยู่ภาวะยากล าบากกบัการดแูลคุ้มครอง
เด็ก ท่ีถกูทิง้และถกูทอดทิง้ ทางพม.เองมีไอเดียที่จะท าเร่ืองนีอ้ยู ่มองวา่มนัจะต้องตัง้วงคยุกนั มองทางออกทัง้ในระยะยาว
และมาตรการระยะสัน้ อยากจะเชิญชวนวา่ ใครที่สนใจอยากจะมาชวนคยุเร่ืองนี ้ทางพม.อยากจะนดัหมาย อยากจะชวน
หลายๆ องค์กร ท่ีท างานเร่ืองนี ้ลงไปคยุกนัด ู
เจษฎา ปทุมวัน:  ยตุิการทิง้เด็ก ตอนนีเ้ป็นวาระเร่งดว่นของรัฐมนตรีพม.   
 
ความก้าวหน้าในการท างานเครือข่ายด้านการให้ค าปรึกษาทางเลือก  
สุมาลี โตกทอง:  

 
กลุม่ปรึกษาทางเลอืกเป็นเร่ืองของการขยายแนวคิด มมุมองในเร่ืองของความเข้าใจเร่ืองท้องไมพ่ร้อม ซึง่ใน

รอบที่ผา่นมาเป็นความก้าวหน้าในเชิงของการขยายมมุมองแนวคิดกบัภาคสว่นตา่งๆ เราได้มีงานความร่วมมอืกบัโครงการ
จงัหวดับรูณการในสว่นของกรุงเทพมหานครคือ แรก) มีการจดัอบรมให้กบักลุม่ครูในกรุงเทพฯ ประมาณกว่า 30 โรงเรียน
เพื่อเปิดมมุมองและขยายผลในการพฒันาระบบการช่วยเหลือ สอง) เป็นเร่ืองการท าหลกัสตูรร่วมกบัสมาคมคนหหูนวกที่
จงัหวดัเชียงใหม ่อนันีเ้ป็นลกัษณะของการสร้างแนวคิดมมุมองเร่ืองเพศและเร่ืองท้องไมพ่ร้อม ท้องวยัรุ่น ซึง่ในกระบวนการ
นีเ้รามีการปรับหลกัสตูรร่วมกบัสมาคมฯ เพื่อที่จะให้สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมาย ซึ่งจะเ ป็นพิการทางห ูพืน้ฐานบางสว่น
พืน้ฐานความเข้าใจประเด็นเร่ืองเพศ และความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับเร่ืองนีย้ังมีน้อยมาก จะมีกระบวนการปรับเนือ้หา
หลกัสตูรอนันี ้แล้วขยายการท างานกบักลุม่คนเหลา่นีใ้นอีก 8 จงัหวดัในภาคเหนือ สาม) ที่ผ่านมาเราได้ร่วมกนัจดัอบรม
ให้กบัเครือขา่ยแมชี่ไทยพฒันา เป็นกลุม่คนที่ท างานเข้าถึงกบัวยัรุ่นโดยตรง แล้วในงานนีเ้ราได้มีการเช่ือมการท างาน โดย
เชิญเค้าเข้ามาร่วมในการท างานต่อในเร่ืองของระบบฐานข้อมูลต่างๆ อนันีเ้ป็นลกัษณะการท างานเพื่อขยายกลุ่มการ
ท างานในเบือ้งต้น 

สว่นงานประจ าที่เราท าอยู่ที่สคส.จดัอบรมอยู่ในทกุๆ ปี ซึ่งปีละ 3 รุ่น ที่ผ่านมาเราจดัไปแล้วประมาณ 18 
รุ่น ตัง้แตปี่ 2011 ยงัไมร่วมกบัท่ีเราไปจดักบัเครือขา่ยกลุม่ตา่งๆ จากที่สคส.ท าที่ผา่นมาจะเป็นลกัษณะสนบัสนนุคา่ใช้จา่ย
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ทัง้หมด แล้วเรามาเร่ิมสมทบทุนในการร่วมจัดเมื่อปีที่แล้ว ปีนีเ้ราเปิดกว้างให้กับสื่อสาธารณะมากขึน้ ผ่านสื่อออนไลน์
ต่างๆ ทัง้ประชาสมัพนัธ์ให้กบัเครือข่ายช้อยส์และเครือข่ายคนท างานประเด็นเร่ืองเพศ ในการที่เราจะหาค่าสมทบทนุใน
การเข้าร่วมอบรม  

การท างานของเครือขา่ยช้อยส์ โดยเฉพาะกองทนุช่วยเหลอืผู้หญิงในภาวะวิกฤตจาการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม ได้
น ามาใช้ประโยชน์กบักลุม่ที่เค้าเผชิญปัญหาได้อยา่งแท้จริง สรุปกนัวา่เราเงินตรงนีใ้ห้กบักองทนุฯ ซึง่ปีที่แล้วเราจดัไป 2 รุ่น 
มีจ านวนเงิน 46,800 บาท  
จิตติมา ภาณุเตชะ:  ขอเสริมงาน1:59.20 จากที่ฟังทางด้านบ้านพักและท้องต่อพูด ในงานสุขภาวะทางเพศ
แหง่ชาติ จะมีกิจกรรม 

 
ความก้าวหน้าในการท างานเครือข่ายด้านยุติการต้ังครรภ์ 
ทัศนัย ขันตยาภรณ์:  

 
มี 2 – 3 ประเด็นสรุปการเสวนาต้องขอโทษทาง PDA ที่ไมไ่ด้เชิญไปด้วย เพราะตอนแรกเรามองกลุม่คนท่ีต้องเจอ

คนที่อายคุรรภ์เกิน PDA สว่นใหญ่ก็สง่ต่อได้เลย ถ้าคราวหน้าเราจะไม่ลืม หลกัๆ เรามีบ้านพกักบัที่ปรึกษาทางเลือก ใน
เอกสารจะมี 3 สว่น แรก) ท าไมเค้าถึงไมม่าตัง้แตต้่น สอง) จะปรึกษาอยา่งไร ณ จดุที่เค้าเจอ สาม) จะดแูลตอ่เนื่องอยา่งไร 
ส าหรับไฮไลท์ที่น่าสนใจส าหรับคนที่มาช้า มนัจะมีสว่นที่เค้าไมรู้่เร่ืองบริการ กว่าจะตดัสินใจ ตดัสินใจไปแล้วพบตอนแรก
ผู้ชายดแูล พอตอนหลงัผู้ชายไม่ดแูล บางสว่นเค้ารู้แหลง่บริการ แต่สดุท้ายแล้วเค้าไม่สามารถมารับบริการได้ มนัไม่ได้อยู่
ในที่ๆ เค้าออกมาได้ จนกระทัง่ถึงที่สดุแล้วท้องโตออกมาแล้วเค้าต้องจดัการอะไรบางอย่าง ซึ่งอนันีท้ าให้อย่างที่อาจารย์
กฤตยาบอกวา่ 5% จากแหลง่บริการท่ีท าให้เค้าไม่สามารถมาได้  

ส่วนแนวทางในการปรึกษาหลกัๆ มีอยู่ว่า ท าอย่างไรให้เค้าอยู่กับเรา เพราะว่าอนันีจ้ะเสี่ยงมากที่เค้าจะไปท า
แท้งเถ่ือน หรือจะไปท าร้ายตวัเอง ซึง่มนัมีมาแล้วที่เค้าไปฆา่ตวัตาย  

สดุท้ายการดแูลกลุม่ที่ไม่ยอมรับสภาพการตัง้ครรภ์ มีการคยุโดยเฉพาะบ้านพกัต่างๆ ได้ให้ไอเดี ยกนัออกมาวา่ 
ถ้าหลงัคลอดประเมินกนัวา่ถ้าเค้าไมรั่บตัง้แตต้่น คือเค้าไมรั่บ เพราะนัน้ก็คือด าเนินการในเร่ืองของการ adopt ในลกัษณะ
แบบนัน้ 

อนันีเ้ป็นแนวทางเฉยๆ ที่เรามานัง่คยุกนั เพื่อที่จะให้คนที่ได้ท างานตรงนี ้ในแง่ของปรึกษาทางเลือก จะได้รู้ว่า
จะดิวกบัเคสได้อย่างไรบ้าง เพราะบางครัง้มนัก็ไปไม่ถกู แต่ครัง้นีก็้ได้แนวทางไปในระดบัหนึ่งบ้าง คิดว่าจะมีกรณีศึกษา
ลกัษณะมาพฒันาจากตรงนีม้ากขึน้ แล้วเราจะท าอย่างไร จะช่วยเหลือได้ต่อไปอย่างไร ในเมื่อเรามีความชดัเจนมากขึน้ 
จากประสบการณ์จริงๆ  

ในส่วนของด้านยตุิ ครัง้นีเ้รามีการอพัเดทแหล่งยุติการตัง้ครรภ์ ปรับปรุงล่าสดุเมื่อมกราคม ถ้าหน่วยงานไหน
ต้องการรับได้ วันนีเ้อามาด้วย อยากจะชีใ้ห้เห็นว่าเราอัพเดทมาปีนีเ้ป็นปีที่ 8 เราเร่ิมจาก 10 แห่ง ขณะนีว้ันนีเ้รามี
หนว่ยงานทัง้หมด 92 แหง่ แตอ่ยา่งที่อาจารย์กฤตยาวา่ 50 แหง่หมายควา่เราพดูถึงหนว่ยงานของรัฐ แล้วใน 92 แหง่นีจ้ะมี 
2 แห่งเป็นเวบไซต์ขององค์การระหวา่งประเทศ ที่เค้ามีออนไลน์ consultation  แล้วมีบริการหลงัจากที่ได้รับยามาแล้ว จะ
โยงไปถึงเครือขา่ยของเราอยู่ 

ข่าวดีตอนนีท้างกระทรวงสาธารณสขุท างานร่วมกบัสปช. อนันีเ้ราคาดหวงัมานาน หลงัจากกองทนุของเราต้อง
ช่วยผู้หญิงจ านวนมาก  
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ธัญญาพรรณ เรือนทิพย์:  ประเด็นที่ทีมอาจารย์กิตติพงษ์เข้าไปหารือกับสปสช. เร่ืองการการบริหารจัดการ
การปอ้งกนัการตัง้ครรภ์ไมพ่ึง่ประสงค์ ตอนนีเ้ป็นท่ีทราบกนัดีวา่ยา Medabon เข้าสูบ่ญัชียาหลกัแหง่ชาติ ทางกรมอนามยั
จะต้องท าโครงการพิเศษขึน้มา คือตอนนีเ้ราจดัท า “โครงการยุติการตัง้ครรภ์ที่ปลอดภยัทางการแพทย์ด้วยยาในระบบ
ประกนัสขุภาพ” วตัถปุระสงค์ของโครงการต้องการให้ ผู้หญิงไทยทกุกลุม่อายแุละกลุม่เสี่ยงเข้าถึงบริการยตุิการตัง้ครรภ์ 
ทัง้นีส้ถานบริการท่ีสามารถไปรับบริการได้ ต้องเป็นสถานบริการท่ีขึน้ทะเบียนไว้กบักรมอนามยั  

ส าหรับประเด็นหารือร่วมกับสปสช. 3 ประเด็น แรก) สนับสนุนเร่ืองของบประมาณยา ฝังคุมก าเนิด กับ
กลุม่เปา้หมายที่มีอายมุากกวา่ 20 ปีขึน้ ในสว่นนีส้ปสช.รอตวัเลข กรมอนามยัจะต้องจดัท าข้อมลูสง่สปสช.อีกที สอง) ให้มี
การสนบัสนนุคา่ชดเชยในการยตุิการตัง้ครรภ์ที่ปลอดภยัทางการแพทย์ด้วยยา Medabon ในกรณีที่มีการแอดมินข้ามเขต 
เพราะว่าในการประชุมสามัญประจ าปีของเครือข่าย R-SA ได้มีแพทย์ให้ข้อเสนอแนะอันนีไ้ป ในวันที่ประชุมทางกรม
อนามยัและสปสช.ได้มีการหารือในประเด็นดงักล่าว ท่านเลขาฯ สปสช.เห็นชอบตามข้อเสนอดงักล่าว สาม) ให้มีการ
สนบัสนนุคา่บริการยตุิการตัง้ครรภ์ โดยให้คา่บริการเป็นลกัษณะของการเหมาจ่าย เช่นเดียวกบั การให้บริการคมุก าเนิดกึ่ง
ถาวร โครงการการตัง้ครรภ์ซ า้ในวยัรุ่น ซึง่เหลา่นีท้างกรมอนามยัจะต้องมีการจดัท าตวัเลขแจงรายละเอียดวา่ โรงพยาบาล
แต่ละแห่งหรือแต่ละประเภท จะมีการคิดค่าบริการอะไรบ้าง ราคาเท่าไร เพราะว่าเราจะน าเสนอข้อมูลดังกล่าว
ให้กบัสปสช. ซึ่งทัง้นีใ้น 3 ประเด็นจะมีการน าเข้าที่ประชมุผู้บริหารอีกทีหนึ่ง วนัที่ 8 พฤษภาคมนี ้ผลเป็นอยา่งไร จะได้น า
เรียนให้เครือขา่ยฯ ทราบ 
ทัศนัย ขันตยาภรณ์:  ขอขยายความ เดิมคือฝังยาใสห่ว่งอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เบิกได้และรับบริการท่ีไหนก็ได้ที่มีบริการ
ยตุิการตัง้ครรภ์ ข้ามเขตได้ สามารถคีย์เบิกจ่ายได้จากสปสช. ไมจ่ าเป็นต้องอายตุ ่ากว่า 20 ปี จะอายมุากกวา่ 20 ปีก็ได้ ณ 
ขณะนีค้รัง้นีจ้ะสู้ตอ่วา่อายมุากกวา่ 20 ปี ก็ควรจะเบิกคา่ฝังยาได้ด้วย  
กฤตยา อาชวนิจกุล:  พี่จะไปพดูให้กบัคณะกรรมการอีกครัง้ 
สุพีชา เบาทิพย์:   ค่าบริการเหมาจ่ายยตุิการตัง้ครรภ์ แปลว่าต่อไปผู้หญิงเข้ารับบริการในโรงพยาบาลรัฐ “ฟรี” 
ถูกหรือไม่ เพราะว่ามีเหมาจ่ายไปแล้ว คือเดิมค่ายา Medabon ฟรีอยู่แล้ว แต่ค่าบริการอื่นๆ ที่ต้องจ่ายในโรงพยาบาล 
สปสช.ไม่ได้สนบัสนุน พอฟังตรงนีเ้หมือนว่าจุดมุ่งหมายสดุท้ายจะมีการอนุมตัิค่าบริการเหมาจ่ายเร่ืองยตุิการตัง้ครรภ์ 
ให้กับโรงพยาบาลที่ให้บริการกับผู้หญิง ดงันัน้ปัจจุบนัที่เค้าต้องจ่าย 2,000 , 5,000 อะไรก็ตามนี่ “ไม่ต้องจ่ายแล้ว” ใช่
หรือไม ่
ธัญญาพรรณ เรือนทิพย์:  ใช่ 
สุพีชา เบาทิพทย์:  ทีนีข้้อที่บอกว่าค่าชดเชยแอดมิทข้ามเขต กรณีใช้ยา อนันีแ้ปลว่าไปรับบริการนอกเขต ได้รับ
บริการฟรี ความหมายคืออยา่งนีห้รือไม่ 
ทัศนัย ขันตยาภรณ์:  อนันีค้ือข้อเสนอของเครือขา่ย R-SA การให้บริการมี 2 อยา่ง แบบหนึง่คือมีอายคุรรภ์มากกวา่ 
12 สปัดาห์มีทัง้ต้องแอดมิทและไม่ต้องแอดมิท ทีนีก้รณีที่ต้องแอดมิทคือสามารถที่จะข้ามเขตได้ เมื่อก่อนนีแ้อดมิทข้าม
เขตไม่ได้ สรุปก็คือผู้หญิงไม่ต้องจ่ายสตางค์ แต่ถามว่าค่าใช้จ่ายจะเบิกได้เท่าไร ยงัไม่ได้ถกูคิดออกมา ในเบือ้งต้นที่เครื
ข่ายเราได้ท าคือเราส่งเอกสารที่เรามีอยู่ เพราะมีค่าใช้จ่ายทัง้หมดแล้วให้เค้าไปเลย แล้วเราก็แจงเป็น 4 ระบบว่า
โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกรัฐ คลินิก NGO คิดเท่าไร ว่าเป็นพืน้ฐานมีบริการอยู่ ณ ขณะนี ้แล้วขอให้ทาง
กรมอนามยัไปร่วมอีกทีหนึ่งว่า ตกลงจะคิดอย่างไร แต่ว่ามนัมี benchmark ที่เค้าใช้อยู่คือผู้หญิงตัง้ครรภ์แล้วพบว่าเป็น
ทาลสัซีเมีย เค้าอนญุาตให้คีย์เบิกได้ แล้วคีย์เบิกด้วยราคา 3,000 บาท (รวมค่าอลัตราซาว์ทัง้หมดด้วย) ตอนนีอ้ยูร่ะหวา่ง
การคิดวา่มนัจะราคานีห้รือไม ่ตอ่ติดตามตอ่ไป  
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สุสินี วรศรีโสทร:   กรณีโรงพยาบาล(ระดบัอ าเภอ) ไม่มีหมสตูินารีเวช แม้นสถานบริการขนาดใหญ่ แต่มีแพทย์
เช่ียวชาญเฉพาะน้อย อนันีส้ง่ผลกบัสขุภาพผู้หญิงอยา่งมาก และประเด็นแมท่ี่ยากจนให้ไปรับเงินลกูได้ 3 ปี จากกรณีท้อง
ไมพ่ร้อมแล้วจบัแตง่งานกนั พออยูด้่วยกนัไมไ่ด้ แมข่องเด็กก็ไปท างานท่ีอื่น พอ่เด็กเป็นคนเลีย้งลกูของเค้าเอง ถ้าเป็นแบบ
นีถ้้าไมใ่ช่แมเ่ป็นคนไปขอ คนเป็นพอ่ที่ดแูลลกูที่เกิดจากกรณีท้องไมพ่ร้อม จะมีบริการช่วยเหลอืเค้าอยา่งไร 
กฤตยา อาชวนิจกุล:   จะขอเชิญคณุจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน พม. มาเลา่เร่ืองนโยบายสัน้ๆ  
 
ปิยะวดี พงศ์ไทย: กองยทุธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม. 

ขอโทษที่เข้ามาร่วมประชมุช้า มีวาระแทรกเข้ามาวนันี ้ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีวิพากษ์แผนพฒันาเด็ก
และเยาวชนฉบบัใหม่ ปี 2560 – 2564 ไปร่วมกับทางนัน้ก่อน วนันีไ้ม่ได้มาเป็นทางการนกั แต่ว่าอยากจะมาขอความ
ช่วยเหลือทางเครือขา่ยฯ ทางนโยบายของท่านรัฐมนตรีฯ พลต ารวจเอก อดลุย์ แสงสิงแก้ว ท่านเป็นห่วงมากถึงเร่ืองเด็กที่
ถกูทิง้ กระทรวงพม. ประชมุผู้บริหารระดบัสงู มีการประชมุกนัทกุเช้าประมาณ 1 ชัว่โมง ตอนนีป้ระมาณกวา่ 500 ครัง้แล้ว 
จะมีการเสนอคลิปข่าวที่เกิดขึน้ในแต่ละวนั รวมถึงการแก้ไข การช่วยเหลือด้านต่างๆ ข่าวที่มาแรงมากคือการทิง้เด็ก ก็มี
ค าถามวา่ทางกรมกิจการเด็กฯ ท าอะไรกบัตรงนี ้น าไปสูว่า่วนันีเ้ราอยากมาปรึกษาวา่ มีเครือขา่ยเหมือนกบัให้ความสนใจ
หรือมีความเก่ียวข้องกบัเร่ืองนีอ้ยูแ่ล้ว คงต้องมีท าทัง้กบัแมก่บัเด็กด้วย ท าก่อนท่ีเค้าจะตดัสนิใจทิง้ด้วยซ า้ แล้วถ้าเค้าต้อง
ทิง้จะอย่างไร รวมถึงถ้าหากว่าเราเข้าสู่กระบวนการที่จะให้ครอบครัวไปดูแล ถ้าเค้าไม่สามารถที่จะดูแล เราก็มี
กระบวนการตรงนัน้  

วนันีม้าเพื่อที่จะขอปรึกษาหารือว่า ในระยะเร่งด่วน เราควรจะท าอย่างไร จะสื่อสารสงัคมอย่างไร จะจบัมือกนั
อย่างไร แล้วสว่นการท างานท่ีเป็นระยะยาว เราจะร่วมกนัอยา่งไร ได้รับการสัง่จากท่านวา่ให้มาคยุกบัเครือข่ายฯ เพื่อที่จะ
เข้ามาเป็นสว่นหนึง่ในการท างาน  
กฤตยา อาชวนิจกุล:  ก่อนคณุปิยวดีมา เราคยุกนัเร่ืองนีไ้ปมาก ขอไมก่ลบัไปคยุกนัอีก เพียงแตม่าแจ้งให้เห็นวา่อนั
นีก็้เป็นเร่ืองเร่งดว่นท่ีทางพม.เค้าต้องการท าจริงๆ แล้วงานนีท้างสคส.จะรับเป็นหวัหอกงานนี ้ท่ีคยุกนัไป  

ทีนีจ้ะเชิญคณุนนัทา ตอบค าถามคณุสสุนิีท่ีวา่ ถ้าเป็นผู้ชายเลีย้งเดี่ยวเลีย้งลกูออ่น อยูใ่นภาวะยากล าบาก จะไป
ลงทะเบียนได้หรือไม ่ 
นันทา ไวคะกุล:   อันนีไ้ม่ต้องไปลงทะเบียน ตัวเค้าสามารถใช้บ้านพักเด็กและครอบครัว ตัวนีเ้งินกองทุน
ส าหรับพ่อหรือแม่เลีย้งเดี่ยว สามารถใช้บริการตรงนีไ้ด้ มีเจ้าหน้าที่อยู่ทุกจังหวดัที่จะเข้าถึงและบริการ การดูแลตัง้แต่
เร่ิมต้น พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีปัญหาในเร่ืองนีเ้ราก็ดแูล เร่ืองการอบรมเลีย้งดเูด็ก ในบ้านพกัเด็กและครอบครัว 1 ในบริการ
นัน้คือบริการให้ความช่วยเหลือแม่วัยรุ่น มันก็จะต่อไปถึงตัวเด็ก ครอบครัวที่ประสบปัญหาในการอบรมเลีย้งดูเด็ก 
ครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงกบัเด็ก ก็คือปัญหาที่เก่ียวกบัเด็กและครอบครัว  

ในกรณีที่พ่อไม่สามารถดูแลเด็กหรือการคุ้มครองเด็ก เด็กอยู่ในภาวะยากล าบาก คือได้รับความคุ้มครองตาม
พรบ.คุ้มครองเด็ก ตรงนีม้นัจะเป็นจดุออ่นอนัหนึง่คือ เค้าไมท่ราบบริการ จริงๆ บริการมี ขณะนีพ้ม.เราโดยกรมกิจการเดก็ฯ 
เราจะเข้าสูชุ่มชนคุ้มครองเด็กในระดบัต าบล ตรงนีจ้ะเข้าถึงเชิงลกึ ที่จะลงไปในพืน้ที่ ถ้าในพืน้ที่เค้าทราบบริการตรงนี ้มี
การให้ความช่วยเหลือส่งต่อไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัว มันก็จะเป็นอะไรที่ครอบคลุม เค้ามีสิทธ์ิท่ีจะได้รับให้การ
ช่วยเหลอื  
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กฤตยา อาชวนิจกุล:   อนันีจ้ะเสริมว่าจะเป็นข้อมูลให้กับทางส านกัอนามยัการเจริญพนัธุ์  ที่ก าลงัท ายุทธศาสตร์ 
ท้องต่อดแูลเด็กอย่างไรดแูลแม่อย่างไร อย่าลืมกรณีพ่อเลีย้งเดี่ยว พ่อวยัรุ่นด้วย เรามกัจะลืมภาพนีน้ีไ้ป แม้นว่ามนัเป็น
ภาพสว่นน้อย แตก็่ควรต้องคิดเร่ืองนีไ้ว้   
สมวงศ์ อุไรวัฒนา:  เมื่อวานไปร่วมฟังยทุธศาสตร์ เห็นช่องโหวค่อ่นข้างมาก จะต้องจบภายในเดือนกมุภาพนัธ์ ใช่
หรือไม ่
ธัญญาพรรณ เรือนทิพย์:  ใช่คะ่ อาจจะต้องเร่งหนอ่ย เพราะวา่จะต้องมีการเสนอเข้าครม.อีกที  
สมวงศ์ อุไรวัฒนา : เพราะนัน้ผมจะเสนอวา่ ไมต้่องรอ ให้ไปรวบรวม ให้เครือขา่ยที่ท าข้อเสนอตรงนี ้รวบรวมจาก
เมื่อวานกลุม่ยอ่ยแล้วสง่เข้าไปเลย โดยเฉพาะยทุธฯ ที่ 4 (สวสัดิการสงัคม) ซึง่ส าคญัมากและเป็นช่องโหวม่าก  
กฤตยา อาชวนิจกุล: อยากให้ฝากที่ท างานด้านนี ้ช่วยส่งอีเมล์ที่ว่าเป็นร่างตวันี ้เข้ามาที่ member choices แล้ว
ทกุคนได้รับในกลุม่ที่ท างานด้านนี ้แล้วอยากเสนอ ให้สง่ตอบกลบัไปท่ีส านกัอนามยัการเจริญพนัธุ์  
ธัญญาพรรณ เรือนทิพย์:  จะสง่ร่างที่เป็น action plan รบกวนเครือข่ายฯ ท่านไหนมีมาตรการ กิจกรรม หรือ
โครงการอะไรท่ีมนัสอดรับกลยทุธ์ภายใต้ตวัยทุธศาสตร์ตา่งๆ รบกวนกรอกมา 
กฤตยา อาชวนิจกุล: มันไม่เพียงแต่กรอก ถ้าเรามีความเห็นว่าอันนีม้ันยังขาดตัวนี ้อาจจะเสนอเข้าไป น่าจะมี
ช่องทางที่สือ่สารอยา่งนีด้้วย 
ธัญญาพรรณ เรือนทิพย์: คะ่ 
สุพีชา เบาทิพย์:   จะเล่าให้ฟังเฉยๆ เนื่องจากอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ที่ท าเร่ืองยตุิ ตอนนีก้ลุ่มท าทางขยบัเปิด
หน้างานอีกอนัหนึ่ง เป็นเร่ืองการตีตราและการกีดกนัเลือกปฏิบตัิ ซึ่งอนันีค้ิดวา่มนัเป็นหน้างานท่ีเครือขา่ยช้อยส์ อยากจะ
ชกัชวนให้ช่วยเปิดเร่ืองนีข้ึน้มา เพราะดวู่ามนัเป็น gap อยู่ สิ่งที่อยากจะท าเป็นโครงการเล็กมากๆ คือพยายามสร้างสือ่ที่
เป็นโซเชียลมีเดีย ที่จะสง่ออก ท างานกบัทศันคติของสงัคม วิธีที่จะกลัน่ประเด็นออกมา จะมาจากผู้หญิงที่เคยท าแท้งเองที่
เราท างานอยูด้่วย sex worker อาจจะมี  

อีกอนัหนึ่ง ถ้ามีท่านใดที่สนใจเร่ืองน้องผู้ หญิงที่จะถูกด าเนินคดีเร่ืองฆ่าลกูตวัเอง ที่คุยกันก่อนหน้า จริงแล้ว
ท าทางอยากท างานร่วมกบั ilaw จะดวูา่จะช่วยกนัอยา่งไร ถ้ามีองค์กรไหนอยากจะท าด้วยเชิญ  
จิตติมา ภาณุเตชะ:  พี่สเุพ็ญศรีในเคสอดุรฯ กบัทางภาคใต้ เมื่อมีข่าวและเกิดเหตกุารณ์ลงไปให้ความช่วยเหลือ 
คล้ายๆ กบัคุ้มครองเด็ก(คุ้มครองตวัแม่) อะไรอย่างนี ้ถ้าท างานลกัษณะช่วยเหลือเคสทางกฎหมาย พี่สเุพ็ญศรีน่าจะไป
ด้วยกนั  
กฤตยา อาชวนิจกุล: คุณสเุพ็ญศรีรู้จักต ารวจที่บางคนสามารถโทรคุยได้ ..วนันีเ้ป็นวนัที่เราอพัเดทสถานการณ์
ข้อมลูที่รอบด้าน นา่สนใจ นา่ตื่นเต้น มีกิจกรรมที่ต้องท าตอ่เยอะ ทัง้ในระดบัเร่ืองการดแูลเด็ก การทิง้เด็ก การท้องตอ่ และ
น่าดีใจว่าเร่ืองยตุิการตัง้ครรภ์ เราขยายเครือข่ายที่เราท ากนัเองในสว่นยตุิการตัง้ครรภ์ คลินิกเอกชนเพิ่มขึน้ จ านวนไมถ่ึง 
10 แตเ่ป็นความดีใจ แค ่1 คนก็สามารถจะช่วยเซฟชีวิต ให้บริการกบัผู้หญิงที่เค้ามีปัญหาได้หลายคน. 

 
................................................................................. 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุมช้อยส์ ครัง้ที่ 42 
คณุนนัทา ไวคะกลุ : กองคุ้มครองเดก็และเยาวชน กรมกิจการเดก็และเยาวชน พม. 
คณุปิยะวดี พงศ์ไทย : กองยทุธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเดก็และเยาวชน พม. 
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รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกลุ : สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 
คณุกลุภา วจนสาระ : สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 
คณุเบญจมาศ รอดภยั : สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหดิล 
คณุสาลนิี อุม่มี : ส านกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กรมอนามยั 
คณุนภทัชา สมพงษ์ : ส านกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กรมอนามยั 
คณุณิชามญัช์ เอีย่มแสงจนัทร์ : ส านกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กรมอนามยั 
คณุนนัทิยา พรมวงษา : ส านกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กรมอนามยั 
คณุธญัญาพรรณ เรือนทิพย์ : ส านกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กรมอนามยั 
ร.ต.หญิง กาญจนา สมบตัิศิรินนัท์ : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ 
คณุจิตติมา ภาณเุตชะ : มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 
คณุสมุาล ีโตกทอง : มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 
คณุรัชดา ธราภาค : มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 
คณุปัทมาพร พนูมีทรัพย์ : มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 
คณุจารุทรรศท์ สทิธิสมบรูณ์ : มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 
คณุญาณาธร เจียรรัตนกลุ : มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 
คณุทศันยั ขนัตยาภรณ์ : มลูนิธิแพธทเูฮลท์ 
คณุองัศิญานาถ ศรีจนัทร์ : มลูนิธิแพธทเูฮลท์ 
คณุหลนิฟา้ อปัุชฒาย์ : มลูนิธิศภุนิมิตแหง่ประเทศไทย 
คณุพชัชา เจิงกลิน่จนัทร์ : สหทยัมลูนิธิ 
คณุเอมอร คงศรี : 1663 มลูนิธิเข้าถึงเอดส์ 
คณุสมวงศ์ อไุรวฒันา : 1663 มลูนิธิเข้าถงึเอดส์ 
คณุสพุีชา เบาทิพย์ : กลุม่ท าทาง/women help women 
คณุสมรธรรม สขุนิรันดร์ : สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน 
คณุปณิตตา อนัตะริกา : สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน 
คณุธนพร จนัทรทีประ : สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน 
คณุฐิดา ร่วมสขุ : สมาคมพฒันาประชากรและชมชน  
คณุกรวิณท์ วรสขุ : สมาคมสง่เสริมสถานภาพสตรีฯ  
คณุณฐิัยา ทองศรีเกต ุ: สมาคมสง่เสริมสถานภาพสตรีฯ 
คณุปราณี รัตนาไกรศรี : เครือขา่ยเยาวชนและครอบครัวสร้างสรรค์ 
คณุกชนนัท์ ศรีสองเมือง : เครือขา่ยเยาวชนและครอบครัวสร้างสรรค์ 
คณุสสุนิี วรศรีโสทร : นกัวิชาการอิสระ 
คณุเจษฏา ปทมุวนั : กองคุ้มครองเดก็และเยาวชน กรมกิจการเดก็และเยาวชน พม. 
คณุกาญจนา แถลงกิจ : เครือขา่ยผู้หญิงในหลกัประกนัสขุภาพ  
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