สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 40
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00-12.30 น.
ห้องประชุมสานใจ ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
ดำเนินรำยกำรโดย กฤตยำ อำชวนิจกุล ผูป้ ระสำนงำนเครือข่ำยฯ

ควำมก้ ำ วหน้ ำ จำกงำนขั บ เคลื่ อ นเชิ ง นโยบำยเกี่ ย วกั บ ทำงเลื อ กของผู้ ห ญิ ง ที่ ท้ อ งไม่ พ ร้ อ ม
(1) สถำนกำรณ์ข่ำวและข้อมูลเกี่ยวกับ ‘ยำทำแท้ง’ ที่ขำยออนไลน์ และผลกระทบต่องำนขับเคลื่อนเชิง
นโยบำยเกีย่ วกับทำงเลือกของผู้หญิงที่ทอ้ งไม่พร้อม
โดย สมวงศ์ อุไรวัฒนำ, ชะลอ อินทรสุระ และสุพีชำ เบำทิพย์
สมวงศ์ : 1663 เป็ นสายให้ คาปรึกษา ข้ อมูลที่บนั ทึกจากอาสาสมัครประมาณ
60 คนอาจมีคลาดเคลื่อนไปบ้ าง จากข้ อมูล ย้ อนหลัง 6 เดือน (31 กรกฎาคม มกราคม 2559) คนที่ โทรมา ตังครรภ์
้
แล้ ว 48% ยังไม่แน่ใจว่าตังครรภ์
้
52%
3,458 รายทราบแล้ วว่ า ตัว เองตัง้ ครรภ์ อยู่ ใ นช่ ว งอายุ 25-45 ปี มากสุ ด ,
รองลงมาคือ 19-24 ปี ประเด็นน่าสนใจ คือ (1) ส่วนใหญ่ไม่ได้ คมุ กาเนิด (2)
เลื อ กการคุม ก าเนิ ด ที่
ประสิทธิภาพต่า คือ หลัง่ ข้ างนอก นับวัน และใช้ ยา
คุม ฉุกเฉิ น นอกจากนี พ้ บว่า คนที่ ร้ ู เรื่ องการท้ องไม่
พร้ อมคือ “แม่” รู้เรื่ องมากที่สดุ รองลงมาเป็ นแม่และ
พ่อ อีกจานวนหนึง่ บอกใครไม่ได้ เลย แม้ แต่คตู่ วั เอง
การตัดสินใจหลังจากโทรแล้ ว ยุตกิ ารตังครรภ์
้
2,850 คน ท้ องต่อ 185 คน ยังลังเลอยู่ 449 คน กลุม่
ลังเลนี ้ตัดสินใจยุตปิ ระมาณ 90% ในส่วนของตังครรภ์
้
ตอ่ มีเปลี่ยนแปลงบ้ าง แต่ไม่มากนัก
คนที่ โ ทรมาหาเรา ณ วัน นัน้ ที่ เ ค้ า รู้
ตัง้ ครรภ์ ใ นสัป ดาห์ ที่ เ ท่า ไร ที่ พ อค านวณได้
กลุ่ ม ที่ อ ายุ ค รรภ์ 17 – 20 สัป ดาห์ กั บ กลุ่ ม
มากกว่า 20 สัปดาห์ ถ้ ารวม 2 อันนี ้ประมาณ
10% ของคนที่ โทรมา 149 คนเป็ นเรื่ องที่ เ รา
ต้ องให้ คาปรึ กษาแบบเสริ ม พลัง เพราะการ
ตัดสินใจช้ าไม่ได้ แล้ วจานวนนี ้ที่จะไปหายาออนไลน์ด้วย คนที่โทรมา ซื ้อยายุติการตังครรภ์
้
เองเรี ยบร้ อย
แล้ ว 72 ราย, ยุตกิ ารตังด้
้ วยตัวเองไปแล้ ว 42 ราย เช่น กินยาสตรี เบนโลมาแล้ ว
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ชะลอ: สาหรับการขายยาทางเว็บไซต์ ทางโรงพยาบาลคลองตันใช้ วิธีแจ้ งโรงพักมักกะสันก่อน หลังจากนัน้
ไปที่สานักงาน ICT เกี่ยวกับการดาเนินการขายโดยใช้ ชื่อโรงพยาบาลคลองตัน เมื่อ
ปี 2556 ไปจับได้ ที่นครปฐม ก็เรี ยกไปให้ ปากคา แต่ปัญหาคือกฎหมายไม่ค้ มุ ครอง
เท่าไร มี เ พี ยงโทษให้ จ าคุก 2 ปี รอลงอาญาเท่านัน้ ในที่ สุดก็ ขายยาอี ก เพราะ
ผลประโยชน์สูง ปี 2559 ก็จบั เจ้ าเดิมอีก จริ งๆ ผู้ที่ขายยาในเว็บอาจมีไม่มาก แต่
เปิ ดหน้ าเว็ บเป็ นร้ อย เท่าที่ ติดตาม ขายเม็ ด ละ 500 บาท ชุดละ 4,000-12,000
บาท ไม่ใช่เรื่ องง่ายที่จะยุตเิ รื่ องพวกนี ้
นอกจากนี ้ บางคนไม่ทราบว่าตังครรภ์
้
มาเท่าไร เพราะนันการใช้
้
ยาไม่ครบโดส อาจเป็ นยาแท้ ก็ได้
เจอเดือนหนึ่งประมาณ 2-3 เคส ต้ องมายุติตอ่ กรณียาปลอมเคยเจอใช้ ชื่อคลองตันขาย โอนเงินไปแล้ วให้
มารับยาที่คลองตัน เสร็จแล้ วปิ ดหน้ าเว็บปิ ดโทรศัพท์หนีไปเลย
สุพีชา: ปั ญหาการใช้ เว็บไซต์คือ ผู้หญิงได้ ข้อมูลไม่เพียงพอ ยาที่ให้ มีปริ มาณหรื อ
คุณภาพไม่พอ อายุครรภ์ น้ อยหรื อเยอะเกินไป แต่ความสะดวกคือไม่ต้องเดินทาง ก็
น่าจะระบุในเว็บไซต์ไปเลยว่า “ถ้ ารู้ ว่าตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม น้ องมีทางออก มีคลินิกที่
สามารถให้ บริการยายุตกิ ารตังครรภ์
้
”
ประเด็นซักถาม การใช้ สิทธิ ประกันสังคม: สาหรับคนที่ตกเลือด 1663 จะแนะนา
ให้ ใช้ ว่าสิทธิไม่ค้ มุ ครองต้ องชาระเงินเอง แต่ประกันสังคมจะบอกให้ สารองจ่ายแล้ วไปเบิกกับตรงกลางของ
ประกันสังคม เพราะถือเป็ นเรื่ องฉุกเฉินภายใน 72 ชัว่ โมง
(2) กำรเข้ำร่วมทำรำยงำน UPR (Universal Periodic Review)
โดย ชลิดำ ทำเจริญศักดิ์
UPR เป็ นกลไกสิทธิ ม นุษยชนใหม่ ตัง้ ขึน้ ในปี 2006 ภายใต้ ค ณะ
มนตรี สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สหประชาชาติ คื อ การทบทวนสถานการณ์ สิ ท ธิ
มนุษยชนทัง้ 193 ประเทศสมาชิก ทุกรอบ 4 ปี ครึ่ ง จากรายงาน 3 ฉบับคือ
(1) รายงานของรั ฐ 20 หน้ า (2) รายงานของภาคประชาสั ง คม และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (รายงานรวมของผู้มีส่วนได้ เสีย Stake
Holder Report 10 หน้ า , รายงานตามประเด็น Thematic Report 5 หน้ า )
ทุกคนสามารถส่งไปที่ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน (OHCHR) ได้ ซึ่งจะรวมรายงานทุกฉบับของภาคประชา
สัง คมเหลื อ 10 หน้ า (3) รายงานของหน่ ว ยงานของสหประชาชาติ (UN agencies, UNDP, Unicef,
Unwomen etc) รวม 10 หน้ าเช่นกัน การทบทวนจะทาขึ ้นที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ ตามวาระ
การประชุมของคณะมนตรี สิทธิมนุษยชน ทังหมด
้
193 ประเทศจะได้ รับการทบทวนอย่างเสมอภาคกัน
สาหรับบทบาทภาคประชาสังคม ก็คือ
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 จัดทารายงาน โดยการรวบรวมสถานการณ์จากเครื อข่ายตามประเด็น จัดทาเป็ นรายงานรวม
ของผู้มีส่วนได้ เสีย 10 หน้ า หรื อเป็ นรายงานตามประเด็นเดียว 5 หน้ า เพื่อสนับสนุนองค์กร
เล็กๆ ที่ยงั ไม่เข้ มแข็ง ไม่สามารถจัดทารายงานได้ โดยตัวเอง
 ทา Fact Sheet ในประเด็นของตัวเองให้ ประเด็นนันๆ
้ แหลมคมขึ ้น เพื่อให้ ประเทศต่างๆ ใช้ เป็ น
เครื่ องมือหรื อข้ อมูลในการให้ ข้อเสนอแนะได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
 ล็ อ บบี แ้ ละจั ด Side Event ณ กรุ ง เจนี ว า พบปะสถานฑู ต เป้ า หมายเพื่ อ ให้ ข้ อมู ล จั ด
Diplomate Briefing และจัดเวทีก่อนการทบทวน เพื่อเป็ นการให้ ข้อมูลสุดท้ ายแก่ฑูตานุฑูต
เพื่อให้ เกิดข้ อเสนอที่มีคณ
ุ ภาพ/ครอบคลุมที่สดุ
 เข้ าร่ วมรั บฟั ง การทบทวนรายงานในฐานะผู้สังเกตุการณ์ หลัง จากได้ รับข้ อเสนอแนะก็ นา
กลับมาหารื อเพื่อวางยุทธศาสตร์ ในการนาเสนอต่อรัฐ เพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิที่ดี/เป็ นจริ ง เพื่อ
การยกระดับสิทธิมนุษยชนในประเทศ รอบที่ 2 ไทยรับข้ อเสนอ 249 รับทันที 181 ข้ อ กลับมา
ทบทวน 68 ข้ อ มี 99 ประเทศที่ให้ ข้อเสนอครัง้ นี ้ การทบทวนครัง้ ต่อไป (รอบที่สาม) จะเริ่ มขึ ้น
ในปี 2017-2021 ประเทศไทยจะได้ รับการทบทวนในปี 2021 จะมีการจัดทารายงานครึ่งเทอม
สาหรับประเทศไทย ในปี 2019
 ส าหรั บประเทศไทยมี 23 ประเด็นรวมตัว กันเป็ น Thai UPR Coalition เพื่ อทาให้ เสี ย งของ
ประชาชนดังพอและได้ ยิน ทาให้ รัฐบาลไม่สามารถละเลยไม่รับฟั งได้ ทาให้ ขบวนการ UPR
ภาคประชาชนไทยเข้ มแข็งขึ ้น
ประเด็นซักถาม
(1) การเข้ าไปร่ วมในกลไก UPR ในประเด็นการทาแท้ งอย่างปลอดภัย: อาจารย์กฤตยาจะเป็ นผู้
ประสานงานเข้ าไปร่วม โดยเริ่ มจากการรวบรวมปั ญหา ข้ อเท็จจริ ง แล้ วเขียนรายงานรวมหรื อรายงานตาม
ประเด็น โดยที่ผา่ นมามีอยูใ่ น UPR 2 ประเด็น คือ การยกเลิกกฎหมายอาญาที่เอาผิดผู้หญิง และการเข้ าถึง
บริ การยุติการตังครรภ์
้
อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย ทังนี
้ ้ เครื อข่ายจะเข้ าไปขับเคลื่อนประเด็น ท้ องไม่
พร้ อมในฐานะที่เป็ นหนึง่ เรื่ องของอนามัยเจริญพันธุ์ ที่ยงั มีผ้ หู ญิงเจ็บและตายจากท้ องไม่พร้ อม
(2) การเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบตั ิ: การขับเคลื่อนเพื่อให้ รัฐบาลปฏิบตั ิตามนันจะต้
้
องมีการเสนอ
รอบต่อไป ของไทยเสนอไป 2 ครัง้ แล้ ว จะมีรอบที่ 3 เกิดขึ ้นอีก 4 ปี ข้างหน้ า
ควำมคื บ หน้ ำ ของพ.ร.บ.ท้ อ งวั ย รุ่ น
โดย ทั ศ นั ย ขั น ตยำภรณ์
การขับเคลื่อนพ.ร.บ.ต้ องมี 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ (1) คณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรี เป็ น
ประธาน ประกอบด้ วย 5 กระทรวงหลัก กระทรวงสาธารณสุขเป็ นทีมเลขา มีหน้ าที่ขับเคลื่อนภาพรวม
รวมทังตั
้ วแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนเยาวชน ทังหมดนี
้
้มีการประชุมไปแล้ วเมื่อ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา มีดาริ
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ว่ า จะตัง้ อนุก รรมการ 3 ชุด คื อ (1) อนุ ฯ พัฒ นากฎหมาย/ระเบี ย บ/แนวปฏิ บัติ (2) อนุ ฯ ขับ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเสนอให้ ตวั แทนจากเครื อข่ายท้ องไม่พร้ อมเข้ าไปร่ วมด้ วย (3) อนุฯ ระดับจังหวัด เพื่อให้ มี
เรื่ องการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นในทุกจังหวัด
(2) กฎกระทรวงของแต่ละกระทรวง มีเครื อข่าย 5 คน เข้ าไปมีส่วนร่ วม
ให้ ความเห็นด้ วย เร็ วๆ นี ก้ ็ มีการทาประชาพิจารณ์ คือ ชวนผู้เกี่ ยวข้ องในส่วน
ต่างๆ เข้ ามาร่วมพิจารณา เมื่อเขียนเสร็ จกฤษฎีกาต้ องพิจารณาอีกรอบ ซึ่งเสนอ
ให้ เขียนกว้ าง ๆ แต่ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการ หลังจากนันจะออกเป็
้
นระเบียบและ
แนวปฏิบตั ิ ซึ่งจะระบุประเด็นเรื่ องทางเลือก การยุติการตังครรภ์
้
การตังครรภ์
้
ต่อ
การคุมกาเนิดหลังยุติการตังครรภ์
้
ฯลฯ ไว้ ด้วย โดยคณะทางานเรื่ องยายุติฯ ดาริ
ว่าจะทา KM (การจัดการความรู้ ) ถอดบทเรี ยนฝ่ ายนโยบาย/ฝ่ ายปฏิบตั ิ กลุ่มแรกเป็ นโรงพยาบาลหรื อ
แพทย์/พยาบาลที่ให้ การยุติการตังครรภ์
้
ในส่วนของ R-SA, กลุ่ม 2 เป็ นแพทย์ที่รับรู้ เรื่ องนี ้ แต่ปฏิเสธการ
ให้ บริ การทุกรู ปแบบ เพื่อที่จะดูว่า คิดอย่างไร, กลุ่ม 3 คือผู้กาหนดนโยบาย รวมราชวิทยาลัย สูติฯ เป็ น
consultative meeting พูดถึงข้ อเสนอแนะเรื่ องยาในประเทศไทย ซึ่งจะกระทบไปถึงแนวปฏิบตั ิ จึงคิดว่า
น่าจะชวนเครื อข่ายฯ เข้ าร่ วม เพื่อข้ อสร้ างข้ อเสนอแนะด้ วย และน่าจะต้ องหาช่องทางให้ เครื อข่ายฯ ที่
เกาะติดเข้ าไปมีสว่ นร่วมขับเคลื่อน ทังในด้
้ านท้ องต่อ บ้ านพัก ยุตกิ ารตังครรภ์
้
และป้องกันหรื อเพศศึกษาใน
โรงเรี ยน
(3) ยุทธศาสตร์ ชาติ ซึ่งปรับจากยุทธศาสตร์ ที่สสส.ร่วมกับกรมอนามัยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องทา
ขึน้ โดยเพิ่ม เรื่ องสิ ทธิ ม ากขึน้ มาตรา 5 สิ ทธิ ไ ด้ รับบริ การ ได้ รับข่าวสารข้ อมูล รั กษาความลับของการ
ให้ บริการ มีการให้ บริการที่เป็ นส่วนตัว และจะ apply ไปทุกกระทรวง
ควำมก้ ำ วหน้ ำ ในกำรทำงำนเครื อ ข่ ำ ยฯ : ด้ ำ นกำรยุ ติ ก ำรตั้ ง ครรภ์
โดย ทั ศ นั ย ขั น ตยำภรณ์
(1) ผู้ป่วยแท้ ง ภาวะแทรกซ้ อน และตาย
ตัวเลขที่นาเสนอจาก สปสช. รี วิว 10 ปี ซึ่งต่ากว่า
ความจริ ง เพราะเป็ น ตัวเลขจากบัตรทอง เส้ นบนสุด คือ
ผู้ป่วยแท้ ง อาจจะแท้ งปลอดภัยหรื อไม่ ปลอดภัย ตัวเลข
จริ งมีมากกว่านี ้ เส้ นที่ 2 เป็ นตัวเลขของผู้ที่มีอาการแทรกซ้ อนและติดเชื อ้ และเส้ นล่างสุด เป็ นผู้หญิ ง ที่
เสียชีวิต ภาพรวมมีแนวโน้ มลดลง โดยเฉพาะช่วง 3-4 ปี ให้ หลัง
จากการประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ใช้ เคสจากกลุ่มทาทางเป็ นตัวกระตุ้น ทาให้ เกิดการพูดคุย
กลายเป็ นว่าเรื่ องยุติการตังครรภ์
้
ต้องเกี่ยวข้ องกับการแพทย์ฉกุ เฉิน เพราะเมื่อตกเลือดก็ให้ เข้ าโรงพยาบาล
สามารถใช้ เ รื่ อ งการแพทย์ ฉุก เฉิ น ได้ (72 ชั่ว โมง) มี ข้ อ เสนอแนะเป็ น action point ออกมา ประเด็น ที่
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เกี่ยวข้ องต่อเนื่องก็ได้ แก่ (1) การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลที่ชดั เจน โดยละเอียดอ่อนกับการ
ตัดสินคุณค่าของผู้หญิงที่ไปทาแท้ ง ไม่ปลอดภัย หรื อเรื่ องอายุน้อยที่ทาให้ ต้องบอกผู้ปกครอง (2) การจ่าย
ค่าบริการกรณีฉกุ เฉินยังไม่ชดั เจน ยังต้ องมีเวทีคยุ เพิ่มเติมระหว่างการแพทย์ฉกุ เฉินกับประกันสังคม คุยกัน
คร่ าวๆ ว่าอย่างน้ อย 1663, 1669 รวมทังท
้ าทาง จะต้ องพูดคุยกัน ประสานเชื่อมโยงระบบซึ่งกันและกัน
โดยวันนัน้ แพทย์ R-SA บอกว่าหากคนแท้ งไม่ปลอดภัยไปโรงพยาบาลไหนแล้ วกลัวไม่ได้ รับบริการ ก็สง่ เข้ า
โรงพยาบาล R-SA ได้
(2) ยายุตกิ ารตัง้ ครรภ์
มี ก ารศึ ก ษาในอายุ ค รรภ์ ที่ ต่ า กว่ า 9 สัป ดาห์ 2 ระยะด้ ว ยกั น ระยะแรกท าในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย ระยะที่สองเข้ าไปในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จบไปแล้ ว ข้ อตกลงเพื่อบริ หารจัดการ
ยาคือ เม็ดแรกทานที่คลินิก/โรงพยาบาล สาหรับ 4 เม็ดหลัง ส่วนใหญ่ให้ ไปอมที่บ้านได้ แล้ วกลับมาเพื่อ
ติดตาม มีการขึ ้นทะเบียนยาตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2557 ปั จจุบนั กาลังขยายอายุครรภ์ออกไป คือวิจยั ที่อายุ
ครรภ์ 9-14 สัปดาห์ ขณะนี ้ยังเก็บเคสได้ ไม่ครบ โรงพยาบาลที่เข้ าร่วมมี ศิริราช รามาฯ และจุฬาฯ ถ้ าชัดเจน
มากขึ ้นก็จะกลายเป็ น standard treatment ของสูตรยาออกมา ซึ่งเป็ นการวิจยั ใน 10 ประเทศทัว่ โลก คาด
ว่าสิ ้นปี นา่ จะเรี ยบร้ อย
ขณะเดียวกัน ยาได้ ขึน้ เป็ นบัญชียาหลัก ประเภท จ (1) ต้ องดาเนินงานโดยโครงการพิเศษโดย
ภาครัฐเท่านัน้ และมีการกาหนดวิธีการใช้ ที่ชดั เจน มีการติดตามประเมินผลและรายงานเป็ นระยะ ถ้ า โอเค
จะถูกขยับมาเป็ นประเภท ง-ค-ข-ก ความหวังคือสามารถจัดซื ้อได้ ทวั่ ไป ความพยายามก็คือ แม้ จะกาหนด
โดยภาครั ฐ ยายัง คงอยู่ที่กรมอนามัย แต่เอกชนที่ อยู่ใ นเครื อข่ายฯ สามารถเข้ าถึง ยาตัวนี ไ้ ด้ ถ้ า ยิ น ดี
เข้ าเกณฑ์ในการติดตามประเมินและรายงานเป็ นระยะ
สปสช. ให้ ความสาคัญกับการคุมกาเนิดกึ่งถาวร หลังยุติการตังครรภ์
้
หรื อหลังจากวัยรุ่ น ตังครรภ์
้
แล้ ว ทาค่อนข้ างละเอียด ให้ เงินลักษณะ on top ว่าเดินไปที่ไหนก็ได้ ใส่หว่ ง ฝังยา อายุต่ากว่า 20 ปี ฟรี หมด
แต่ปัจ จุบันไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลจะรั บ ได้ เพราะไม่อยากทา ไม่อยากซื อ้ ยาฝั ง, ห่วง มี ปัญหาเชิ ง ระบบ
นอกจากนี ้ ยา Medabon ขึ ้นทะเบียนแล้ ว สปสช. จะเริ่ มสนับสนุนปี งบประมาณ 2560 จะ on top ยายุติ
การตังครรภ์
้
กบั ให้ บริการยุตกิ ารตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี เช่นเดียวกับยาฝังกับใส่หว่ ง
(3) หน่ วยส่ งต่ อฉบับปกปิ ด (เดือนกรกฎาคม)
หน่วยส่งต่อภาครัฐมี 64 แห่ง แต่จดุ ที่รับได้ มากกว่าจะเป็ นภาคเอกชน ตอนตังต้
้ นเครื อข่ายนี ้เมื่อ 9
ปี ที่แล้ ว มีทงหมด
ั้
16 แห่ง เป็ นส่วนกลางบวก NGO แต่ปัจจุบนั กระจายไปมาก ตอนนี ้ที่เพิ่มมา 19 แห่งเป็ น
คลินิกเอกชน เป็ นหน่วยบริ การยุติ ฯ ที่กระจายไปตามจังหวัดต่างๆ ซึ่งรับได้ จานวนมากกว่าภาครัฐ เรา
พยายามจะเอาโรงพยาบาลที่ เ ป็ น R-SA และมีคลินิกวัยรุ่ น เข้ ามาเป็ นเครื อข่ายด้ วย โทรศัพท์ก็ยัง เป็ น
1663, กลุม่ ทาทาง เริ่มมีโซเชียลมีเดียมากขึ ้น อนาคตที่จะทาคือเป็ น self assessment
5

ประเด็นพูดคุยแลกเปลี่ยน
(1) สถานบริการยังถือว่าจากัด ยังไม่มีทกุ จังหวัดทัว่ ประเทศไทย
(2) ค่าโทรศัพท์ ทาง 1663 หารื อเลขาฯ กสทช. เจรจากับเครื อข่ายโทรศัพท์ขอให้ เป็ นครัง้ ละบาท
(3) การให้ ยายุติฯ ไปใช้ อย่างปลอดภัย เองที่บ้าน ซึ่งราชวิทยาลัยสูติน รี แพทย์ recommend ให้
การใช้ ยาในอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ต้อง admit แต่เพื่อแก้ ปัญหาโรงพยาบาลไม่มีที่ admit
เตียงเต็ม หรื อพยาบาล/เจ้ าหน้ าที่รังเกียจ จึงให้ ไปนอนรี สอร์ ท/ห้ องเช่าหน้ าโรงพยาบาล เพื่อ
แก้ ปัญหาได้ ทนั หากมีอาการแทรกซ้ อน
ควำมก้ ำ วหน้ ำ ในกำรทำงำนเครื อ ข่ ำ ยฯ: ด้ ำ นบ้ ำ นพั ก
โดย ณัฐิยำ ทองศรีเกตุ และพัชชำ เจิงกลิ่นจันทร์
จากการคุยกันของ 3 บ้ าน 3 เดือนที่ผ่านมา บ้ านพระคุณ 80% ที่เข้ ามาเป็ นผู้ใหญ่ แต่สหทัยฯ 6070% จะเป็ นวัยรุ่ นต่ากว่า 20 ปี , บ้ านพักฉุกเฉิ น ประมาณ 30% เป็ นวัยรุ่ นอายุต่ากว่า 20 ปี ในงานของ
บ้ านพักฉุกเฉินนัน้ ไม่ได้ ทากับเด็กวัยรุ่นเท่านัน้ แต่ทากับกับพ่อแม่/ผู้ปกครองด้ วย ความก้ าวหน้ าการทากับ
วัยรุ่ นคือ เมื่อเด็กคลอดออกมาแล้ ว การรับคืนสู่ครอบครัวเกื อบ 100% ทา
adoption ลดลง
ข้ อสัง เกตคือ (1) เด็กวัยรุ่ นหลายรายไม่ร้ ู ว่า ตัวเองท้ อง เพราะมี
ประจาเดือนอยู่ตลอดเวลา กว่าจะรู้ว่าท้ องก็ หลายเดือนแล้ ว จากการที่ญาติ
พี่น้องสังเกต หรื อตัวเองรู้ สึกผิดสังเกต หลังจากที่ร้ ู แล้ วก็พยายามจะทาให้
เด็ก ออก เช่น กิ น ยาสตรี เ บนโล เมื่ อ ไม่ป ระสบความส าเร็ จ ผู้ป กครองก็
พยายามหา/ไปตามจุดต่างๆ เพื่อที่จะเอาเด็กออก แต่ไม่สามารถทาได้ ถึงมาสู่บ้านเรา (2) ในเรื่ องการฝาก
ลูก ไม่วา่ จะเป็ นการฝากชัว่ คราว หรื อการทา adoption จะอยูใ่ นวัยผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ ้น นัน่ หมายถึงว่าอาจจะ
มีลกู แล้ วหลายคน ไม่สามารถที่จะเลี ้ยงดูลกู ได้ ชวั่ คราว หรื อไม่สามารถที่จะเลี ้ยงดูลกู คนนี ้ได้ เลย ในช่วงปี นี ้
เราได้ ใช้ บริ การของคุณหมอสัญญา 1 ราย เป็ นผู้ใหญ่ที่มีลูกแล้ ว ไม่สามารถเลี ้ยงดูลูกที่จะเกิดใหม่ได้ จึง
ตัดสินใจทา
พัชชา: เรามีการสัมมนา พูดถึงผู้รับบริ การ ซึ่งส่วนใหญ่ มาจาก 1663 พอมาทางฝั่ งเรา เจ้ าหน้ าที่
ไม่เข้ าใจ บางคนอยูไ่ กลก็จะบอกให้ ไปฝากครรภ์ก่อน หรื อบอกว่ารับเฉพาะแม่และเด็กที่ไม่ปัญหาสุขภาพ นี่
คือหนึง่ ในอุปสรรคก่อนที่เขาจะเข้ ารับบริการ หลังการสัมมนา ส่วนใหญ่จะนัดเข้ ามาพูดคุยกันก่อน แล้ วเด็ก
กลับคืนสู่ครอบครัวเดิมมากกว่า เด็กที่ฝากชัว่ คราว, ที่ adoption น้ อยลง ถ้ าครอบครัวรู้ ตังแต่
้ ท้องก็จะมี
ส่วนร่วมตัดสินใจมากขึ ้น นอกจากนี ้ พบว่าบ้ านเฟื่ องฟ้า (บ้ านที่รับเด็กพิการทางสมองของรัฐบาล) ให้ การ
ตอบรับเรา (ในกรณีผ้ หู ญิงไม่ได้ ดแู ลสุขภาพระหว่างตังครรภ์
้
) ดีกว่า/ไวกว่าสถานสงเคราะห์
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ประเด็นพูดคุยแลกเปลี่ยน ความเข้ าใจเรื่ องการพยายามยุติการตังครรภ์
้
เช่น การกินยา หรื อใช้
สารเสพติด จะทาให้ เกิดความพิการนัน้ ยังมีประเด็นว่ายาแต่ละตัวมีผลกับการตังครรภ์
้
ไม่เหมือนกัน ที่มี
ปัญหาคือ ยาเสพติด แอลกอฮอล์ บุหรี่ ขึ ้นอยูก่ บั โดส ปริมาณ และการใช้ ตอ่ เนื่อง ขณะเดียวกัน ก็อาจบอก
ไม่ได้ วา่ จะพิการหรื อไม่พิการ แต่มีแนวโน้ ม มีโอกาสมากขึ ้น แต่ประเด็นน่าจะอยูท่ ี่ความพร้ อมมากกว่า
ควำมก้ ำ วหน้ ำ ในกำรทำงำนเครื อ ข่ ำ ยฯ : ด้ ำ นปรึ ก ษำทำงเลื อ ก
โดย สุมำลี โตกทอง
การปรึ กษาทางเลื อกถื อว่าเป็ นการพัฒ นาหลักสูตรการอบรม ซึ่ง
สาคัญในแง่ที่จะขยายมุมมองและแนวคิดไปยัง คนทางานในภาคส่วนต่างๆ
หลักสูตรล่าสุดจัดเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีการสมทบค่าใช้ จ่ายใน
การเข้ าร่วมการอบรม 1,200 บาท รับได้ เต็มที่รุ่นหนึ่ง 26 คน มีหน่วยงานทัง้
ในส่วนของงานสวัสดิการสังคม งานบริ การด้ านสาธารณสุข สนใจสมัครเข้ า
มามาก ช่วงวันสุดท้ ายมี ประเด็น เรื่ องการสานพลัง เครื อข่า ย แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ทางานในกลุม่ งานต่างๆ 4 ด้ าน รวมทังข้
้ อมูลใหม่ๆ ทาให้ เกิดการเชื่อมโยงการทางานระหว่าง
กัน นอกจากนีก้ ็มีประเด็นเรื่ องการแจ้ งเกิด ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้ องยืนยันว่าไม่จาเป็ นต้ องใส่ชื่อผู้ชาย แต่
ในทางปฏิบตั ยิ งั มีความกังวลอยูม่ าก
กำรเตรียมจัดงำน September28 หรือ International Day for Safe and Legal Abortion ในวันที่
23 กันยำยน 2559

โดย กฤตยำ อำชวนิจกุล
งานนีจ้ ะจัดขึน้ ในวันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00– 19.00
น. ที่หอศิลป์ ฯ กทม. ชัน้ 1 ช่วงเช้ ามี workshop “แท้ งปลอดภัย 4.0” เราจะคุย
เป็ นส่วนตัวขอให้ สื่อส่งคนมาร่วมเรี ยนรู้ และเข้ าใจประเด็น รับไม่เกิน 100 คน
คิดค่าลงทะเบียน 200 บาท ต้ องการพูดคุยและให้ เข้ าใจเรื่ องสถานการณ์
เรื่ องวิธีการทาแท้ งที่ถกู ต้ อง/ถูกกฎหมาย รวมเรื่ องกระบวนการใช้ ยา สาหรับ
สมาชิกเราจะถือว่าเป็ นการประชุมเครื อข่ายครัง้ ที่ 41 ด้ วย งานนี ้เจตนาเน้ นเรื่ องการทาแท้ งที่ปลอดภัย
และถูกกฎหมาย ไม่ได้ พูดเรื่ องการป้องกัน เรื่ องบ้ านพัก เพราะเป็ นงานที่จดั ร่ วมกับวันทาแท้ งปลอดภัย
และถูกกฎหมายสากล ซึง่ ปี นี ้พิเศษที่พยายามผลักดันให้ วนั ที่ 28 กันยายน เป็ นวันสาคัญของ UN ด้ วย
ช่วงบ่ายมีเสวนาเรื่ อง แท้ งคิดใหม่มุมมองใหม่ จะทา facebook live อาจารย์อวยพร พูดเรื่ องจิต
วิญญาณ คุณหมอสัญญาพูดเรื่ องโรงพยาบาลรามาฯ กฤตยาจะพูดเรื่ องมุมมองใหม่ที่ตวั เองไปเรี ยนรู้มา
จากการประชุม Abortion and Reproductive Justices ที่ เบลฟาสต์ เมื่ อเดือนมิ ถุนายน ปี นี ้ (2559) มี
ผู้หญิงที่เคยทาแท้ ง พูดเรื่ องความคิดความเชื่อในสังคม ครูผ้ ชู ายที่สง่ นักเรี ยนไปทาแท้ ง

7

ต่อจากนันเป็
้ นเวทีสานพลังนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิการทาแท้ งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ดาเนิน
รายการโดยจิ ตติม า จะมี หมอ R-SA เป็ นเวลาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ พอตอนเย็น จะมี การจุดเที ยนและทา
กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ บริเวณหน้ าหอศิลป์ และทางเดินใกล้ เคียง

ผู้เข้ าร่ วมการประชุม
ชื่อ
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล, กุลภา วจนสาระ, เบญจมาศ รอดภัย
อนุศรา พูลคุ้ม, ริษา ดีจฑุ ามณี
ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์, นรารัตน์ ธรรมโชติ
วราภรณ์ จันทรรัตน์
สุมาลี โตกทอง, รัชดา ธราภาค, ปั ทมาพร พูนมีทรัพย์, จารุทรรศน์ สิทธิสมบูรณ์
ทัศนัย ขันตยาภรณ์, อังศิญานาถ ศรีจนั ทร์
พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์
สุเพ็ญศรี พึง่ โคกสูง
เอมอร คงศรี , สมวงศ์ อุไรวัฒนา, ชีวิน วงศ์ษาทองไทย
ชะลอ อินทรสุระ, สุนิสา นุกลู กิจ
รามินเดอร์ สัจญานศรีสกุล, ณัฐวรรธน์ ภรนรา, นปภา ธารงราภัฎ, พญ.ชุติมา
มัทนา เชตมี, สุพีชา เบาทิพย์
ณดี ขจรน ้าทรง
ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิ ชาต
สมรธรรม สุขนิรันดร์ , ปณิตตา อันตะริกา, ธนพร จันทรทีประ, รุ่งระวี ชมพูนชุ ประภา
กรวิณท์ วรสุข, ณัฐิยา ทองศรีเกตุ
ชลิดา ทาเจริญศักดิ์
ดวงทหัย บูรณเจริญกิจ
วรนาฎ เวนุอาธร
รัตนา ด้ วยดี
ฉัฐรินทร์ หงส์ลดารมภ์

หน่ วยงาน
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
มูลนิธิแพธทูเฮลท์
สหทัยมูลนิธิ
มูลนิธิสง่ เสริมความเสอภาคทางสังคม
1663 มูลนิธิเข้ าถึงเอดส์
โรงพยาบาลคลองตัน
มูลนิธิเมตตาอนันต์
กลุม่ ทาทาง
women on web
สมาคมเภสัชกรชุมชน
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
มูลนิธิพฒ
ั นาศักยภาพชุมชน
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ
สมาคมเพศวิถีศกึ ษา
บริษัท DKT ประเทศไทย

……………………………………………………..

8

