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ก ำหนดกำรกำรประชุมเครือข่ำยสนับสนุนทำงเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ครัง้ท่ี 49 

ProVoice#6 - การท าแท้งเป็นเรื่องสขุภาพ: Our Rights, Our Abortion, Our Health 
ณ ห้องออดิทอเรียม ชัน้ 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร  

วันพุธที่ 25 กันยำยน 2562 เวลำ 10.30 - 19.00 น. 
*************************************************************************** 

พิธีกร: ชุมำพร แต่งเกลีย้ง และรัตนำ ด้วยดี  

10.30 – 11.30 น. + Tang Talk: Young Feminist’s Voices on Abortion  
เนือ้หำโดยย่อ: มมุมองเร่ืองท ำแท้งจำกเสียงของนกักจิกรรม นกัเขียน และเฟมินิสต์รุ่นใหม่ ท่ีท ำงำนขบัเคล่ือนสงัคม โดยใช้
มมุมองของเฟมินิสต์เพื่อตัง้ค ำถำมกบั ควำมเป็นธรรมทำงสงัคม อ ำนำจชำยเป็นใหญ่ และสิทธิตวัตนของผู้หญิง  
ผู้ด ำเนินรำยกำร: นพนยั ฤทธิวงศ์, นกักิจกรรมผู้หญิงข้ำมเพศ จำกมลูนิธิเพื่อนพนกังงำนบริกำร  
Speakers:  

1. ปนิธิตา เกียรต์ิสพิุมล - นกัเขยีน และผู้ก่อตัง้ ส ำนกัพมิพ์ PS Publishing เป็นตวัแทนส ำนกัพิมพ์ซึง่ท ำหนงัสือที่มี
เนือ้หำให้ผู้หญิงอ่ำน ด้วยน ำ้เสียงของเพื่อน น ำ้เสียงของกำรไมต่ดัสิน และพร้อมเข้ำใจ 

2. เอกวฒัน์ พิมพ์สวรรค์ - นกักจิกรรมเฟมินิสต์ กลุ่มโรงน ำ้ชำ  
3. กรกนก ค าตา - นกักิจกรรมกำรเมืองและเฟมินิสต์ กลุ่มกำรเมืองหลงับ้ำน 
4. ศิริพร ทมุสิงห์ - ครูแนะแนวตำมแนวคิดมนษุยนิยม 

5. พญ.ขวญัชนก หอมแสงประดิษฐ์ ภำควิชำเวชศำสตร์ครอบครัว รำมำธิบดี ผู้ก่อตัง้เฟซบคุเพจ “น้องสำว”* 

Visual Thinking: อารยา ชศูรี - นกักิจกรรม นอนไบนำร่ี กลุ่มโรงน ำ้ชำ 

11.30 – 12.00 น. ชมนิทรรศกำร “เคร่ืองมือและยำท ำแท้ง” และจ ำหน่ำยเสือ้ยืดรณรงค์ 

12.00 – 13.30 น. รับประทำนอำหำรตำมอธัยำศัย (ช่วงนีเ้ปิด VDO Pro-Voice#3 เมื่อ 23 ก.ย. 2559: กำรท ำแท้ง ท ำได้ ปลอดภยั ถกูกฎหมำย) 

13.30 - 14.15 น. + Our Rights: สิทธิของผู้หญิง  
เนือ้หำโดยย่อ: ผู้หญิงที่เคยผ่ำนประสบกำรณ์ท ำแท้งกลุ่มเล็กกลุ่มหน่ึง มีโอกำสได้มำพดูคยุแบ่งปันประสบกำรณ์ ควำมรู้สกึ
นึกคิดของตวัเองเก่ียวกับกำรท ำแท้ง ผ่ำนกระบวนกำรศิลปะและกำรเขียน ออกมำเป็น E-Book เร่ือง  “เล่าเร่ืองให้ (ตัว) เรา
ฟัง”  ซึ่งจะเปิดตัวเป็นครัง้แรกในงำนนี ้ถ่ำยทอดผ่ำนกำรแสดงสดประกอบดนตรี โดยสมำชิกกลุ่มท ำทำง กลุ่มที่ท ำงำนให้
ค ำปรึกษำและรณรงค์เพื่อกำรท ำแท้งปลอดภัย  ในธีม “การท าแท้งเป็นสิทธิของผู้หญิง ตัวอ่อนมีสิทธิไหม หมอควร
สนับสนุน” 
วิทยำกร: น ำโดยสพีุชา เบาทิพย์ จำกกลุ่มท ำทำง  

14.15 - 15.00 น. + Our Abortion: ท าแท้งปลอดภยั  
เนือ้หำโดยย่อ: แนะน ำวธีิกำรยตุิกำรตัง้ครรภ์ที่ปลอดภยัทำงกำรแพทย์ ฉบบัส ำหรับประชำชน โดยใช้เคร่ืองดดูสญุญำกำศ 
(Manual Vacuum Aspiration: MVA) และ กำรใช้ยำ (Medical Abortion: MA) ตำมอำยคุรรภ์ เน้นย ำ้วำ่ปัจจบุนัวิธีกำรขดู
มดลกูนัน้ล้ำสมยั องค์กำรอนำมยัโลกให้ยกเลิก และกระทรวงสำธำรณสขุไทยก็ไม่สนบัสนนุวิธีกำรนี ้
วิทยำกร: ผศ.นพ.สญัญา ภทัราชยั อำจำรย์ประจ ำภำควชิำสตูินรีเวช คณะแพทยศำสตร์รำมำธิบดี มหำวิทยำลยัมหิดล   
ผู้ด ำเนินรำยกำร: ธนานชุ สงวนศกัด์ิ นกัสื่อสำรมวลชนอิสระ รำงวลัส่ือมวลชนเพื่อสิทธิมนษุยชนปี พ.ศ. 2558 
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15.00 – 15.45 น. + Our Health: สขุภาพของเรา  
เนือ้หำโดยย่อ: Abortion is Health Care ท ำแท้ง คือบริกำรสขุภำพด้ำนหนึ่ง เป็นเหตุกำรณ์ปกติ เหมือนเป็นหวดัทำงนรีเวช 
ถ้ำสงัคมยงัมีควำมฝันถึงควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียม สงัคมควรมองกำรท้องไม่พร้อมและกำรท ำแท้งว่ำเป็นเร่ืองปกติ 
เหมือนคนที่มำรับกำรรักษำกำรมีบุตรยำก มะเร็งปำกมดลกู หรือกระทัง่เป็นหวดั กำรเปิดโอกำสให้เขำได้เข้ำมำพูดคุย หำรือ 
ร่วมหำทำงออก มนัคือสงัคมแห่งควำมเสมอภำคที่เรำฝันถึง 

วิทยำกร: ผศ.นพ.ธนพนัธ์  ชูบญุ อำจำรย์ประจ ำภำควชิำสตูินรีเวช คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

15.45 - 17.00 น. + Our Commitments: รวมพลงัทุกก้าวเพ่ือการท าแท้งปลอดภยั  
เนือ้หำโดยย่อ: ช่วงแห่งกำรแสดงควำมมุ่งมัน่ในพนัธสญัญำต่อกำรขบัเคลื่อนเพื่อสิทธิและคณุคำ่ชีวติของผู้หญิงที่ตัง้ครรภ์ไม่
พร้อม Abortion is Health Care ด้วยกำรสนบัสนนุ เอือ้อ ำนวย และพฒันำให้เกิดระบบบริกำรท่ีเข้ำถึงและปลอดภยั 

วิทยำกร: (คนละ 8 นำที) 
- นำยแพทย์บญุฤทธ์ิ สขุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนกัอนำมยักำรเจริญพนัธ์ุ กรมอนำมยั 

เสนอนโยบำยและกำรสนบัสนนุกำรยตุกิำรตัง้ครรภ์ที่ปลอดภยัในระบบสขุภำพ 
-  ภก. คณิตศกัดิ์ จนัทรำพิพฒัน์ ผอ. ส ำนกัสนบัสนนุระบบบริกำรปฐมภมูิ สปสช. 

เสนอกำรสนบัสนนุบริกำรยตุกิำรตัง้ครรภ์ที่ปลอดภยัในระบบหลกัสขุภำพแห่งชำต ิ
- ชาติวฒิุ วงัวล  ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัสนบัสนนุกำรควบคมุปัจจยัเส่ียงด้ำนสขุภำพ สสส.  
-  นพ.นิธิวชัร์ แสงเรือง - เครือข่ำย RSA  
- ทศันยั ขนัตยาภรณ์ - เครือข่ำยท้องไม่พร้อม   
- สภุาพร คณุโลหิต - ผู้หญิงท ำแท้ง   
- วราภรณ์  แช่มสนิท - ภำคประชำสงัคม  
- เอมอร คงศรี - ตวัแทนผู้ให้ค ำปรึกษำทำงเลือก 1663   

ด ำเนินรำยกำรโดย จิตติมา ภาณเุตชะ เครือขำ่ยสนบัสนนุทำงเลือกของผู้หญิงทีท้่องไม่พร้อม 

17.00 – 18.30 น. + เสวนา "มายาคติและการเมืองเรือ่งท าแท้งในภาพยนตร"์   
เนือ้หำโดยย่อ: ในขณะที่สังคมถูกปิดกัน้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองกำรท ำแท้งปลอดภัย นักกำรเมืองไทยไม่กล้ำแสดงจุดยืน
สนบัสนุนเร่ืองสิทธิในกำรท ำแท้ง  ต่ำงจำกในต่ำงประเทศที่ประเด็นนีเ้ป็นประเด็นส ำคญัมำกประเด็นหนึ่งที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อเสียงสนบัสนนุทำงกำรเมือง ส่ือภำพยนตร์เป็นส่ือที่มีอิทธิพลทัง้ต่อกำรน ำเสนอภำพกำรท ำแท้ง ในแง่กำรตอกย ำ้อคติ ตีตรำ
ผู้หญิงที่ท ำแท้ง  รวมทัง้น ำเสนอเร่ืองรำวกำรต่อสู้ทำงกำรเมืองของผู้ที่มีควำมเห็นตรงข้ำมกนัในประเด็นนีท้ัง้สองฝ่ำย   
วิทยำกร: 

- ทราย เจริญปรุะ  นกัแสดง นกัเขยีน และผู้ก ำกบัภำพยนตร์รักจดัหนกั ตอน “ทอมแฮ้ง” 
- ศานต์ฤทยั สาเพ่ิมทรัพย์  เจ้ำของวิทยำนิพนธ์เร่ือง “กำรสร้ำงควำมหมำยของผู้หญิงท ำแท้งผ่ำนภำพตวัแทนในภำพยนตร์ไทย”  
- ก้อง ฤทธ์ิดี  นกัวจิำรณ์ และคอลมันิสต์ผู้ เชี่ยวชำญด้ำนภำพยนตร์   
- กฤตยา อาชวนิจกุล  เครือขำ่ยสนบัสนนุทำงเลือกของผู้หญิงทีท้่องไม่พร้อม 

ผู้ด ำเนินรำยกำร: วราภรณ์ แชม่สนิท ผู้จดักำรแผนสขุภำวะผู้หญิงและควำมเป็นธรรมทำงเพศ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


