กำหนดกำรกำรประชุมเครื อข่ ำยสนับสนุนทำงเลือกของผู้หญิงท้ องไม่ พร้ อม ครั ง้ ที่ 49

ProVoice#6 - การทาแท้งเป็ นเรื่องสุขภาพ: Our Rights, Our Abortion, Our Health
ณ ห้ องออดิทอเรี ยม ชัน้ 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุงเทพมหำนคร
วันพุธที่ 25 กันยำยน 2562 เวลำ 10.30 - 19.00 น.
***************************************************************************
พิธีกร: ชุมำพร แต่ งเกลีย้ ง และรัตนำ ด้ วยดี

10.30 – 11.30 น. + Tang Talk: Young Feminist’s Voices on Abortion
เนือ้ หำโดยย่ อ: มุมมองเรื่ องทำแท้ งจำกเสียงของนักกิจกรรม นักเขียน และเฟมินิสต์รุ่นใหม่ ที่ทำงำนขับเคลื่อนสังคม โดยใช้
มุมมองของเฟมินิสต์เพื่อตั ้งคำถำมกับ ควำมเป็ นธรรมทำงสังคม อำนำจชำยเป็ นใหญ่ และสิทธิตวั ตนของผู้หญิง
ผู้ดำเนินรำยกำร: นพนัย ฤทธิวงศ์, นักกิจกรรมผู้หญิงข้ ำมเพศ จำกมูลนิธิเพื่อนพนักงงำนบริกำร
Speakers:
1. ปนิ ธิตา เกียรติ์ สพุ ิมล - นักเขียน และผู้ก่อตั ้ง สำนักพิมพ์ PS Publishing เป็ นตัวแทนสำนักพิมพ์ซงึ่ ทำหนังสือที่มี
เนื ้อหำให้ ผ้ หู ญิงอ่ำน ด้ วยน ้ำเสียงของเพื่อน น ้ำเสียงของกำรไม่ตดั สิน และพร้ อมเข้ ำใจ
2. เอกวัฒน์ พิมพ์สวรรค์ - นักกิจกรรมเฟมินิสต์ กลุ่มโรงน ้ำชำ
3. กรกนก คาตา - นักกิจกรรมกำรเมืองและเฟมินิสต์ กลุ่มกำรเมืองหลังบ้ ำน
4. ศิ ริพร ทุมสิ งห์ - ครูแนะแนวตำมแนวคิดมนุษยนิยม
5. พญ.ขวัญชนก หอมแสงประดิ ษฐ์ ภำควิชำเวชศำสตร์ ครอบครัว รำมำธิบดี ผู้ก่อตั ้งเฟซบุคเพจ “น้ องสำว”*
Visual Thinking: อารยา ชูศรี - นักกิจกรรม นอนไบนำรี่ กลุ่มโรงน ้ำชำ

11.30 – 12.00 น.

ชมนิทรรศกำร “เครื่องมือและยำทำแท้ ง” และจำหน่ ำยเสือ้ ยืดรณรงค์

12.00 – 13.30 น.

รับประทำนอำหำรตำมอัธยำศัย (ช่วงนี ้เปิด VDO Pro-Voice#3 เมื่อ 23 ก.ย. 2559: กำรทำแท้ง ทำได้ ปลอดภัย ถูกกฎหมำย)

13.30 - 14.15 น. + Our Rights: สิ ทธิ ของผู้หญิ ง
เนือ้ หำโดยย่ อ: ผู้หญิงที่เคยผ่ำนประสบกำรณ์ทำแท้ งกลุ่มเล็กกลุ่มหนึ่ง มีโอกำสได้ มำพูดคุยแบ่งปั นประสบกำรณ์ ควำมรู้สกึ
นึกคิดของตัวเองเกี่ยวกับกำรทำแท้ ง ผ่ำนกระบวนกำรศิลปะและกำรเขียน ออกมำเป็ น E-Book เรื่ อง “เล่ าเรื่ องให้ (ตัว) เรา
ฟั ง” ซึ่งจะเปิ ดตัวเป็ นครัง้ แรกในงำนนี ้ ถ่ำยทอดผ่ำนกำรแสดงสดประกอบดนตรี โดยสมำชิกกลุ่มทำทำง กลุ่มที่ ทำงำนให้
คำปรึ กษำและรณรงค์เพื่อกำรทำแท้ งปลอดภัย ในธีม “การทาแท้ งเป็ นสิทธิของผู้หญิง ตัวอ่ อนมีสิทธิไหม หมอควร
สนับสนุน”
วิทยำกร: นำโดยสุพีชา เบาทิ พย์ จำกกลุ่มทำทำง

14.15 - 15.00 น. + Our Abortion: ทาแท้งปลอดภัย
เนือ้ หำโดยย่ อ: แนะนำวิธีกำรยุติกำรตั ้งครรภ์ที่ปลอดภัยทำงกำรแพทย์ ฉบับสำหรับประชำชน โดยใช้ เครื่ องดูดสุญญำกำศ
(Manual Vacuum Aspiration: MVA) และ กำรใช้ ยำ (Medical Abortion: MA) ตำมอำยุครรภ์ เน้ นย ้ำว่ำปั จจุบนั วิธีกำรขูด
มดลูกนันล้
้ ำสมัย องค์กำรอนำมัยโลกให้ ยกเลิก และกระทรวงสำธำรณสุขไทยก็ไม่สนับสนุนวิธีกำรนี ้
วิทยำกร: ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย อำจำรย์ประจำภำควิชำสูตินรี เวช คณะแพทยศำสตร์ รำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล
ผู้ดำเนินรำยกำร: ธนานุช สงวนศักดิ์ นักสื่อสำรมวลชนอิสระ รำงวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนปี พ.ศ. 2558
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15.00 – 15.45 น. + Our Health: สุขภาพของเรา
เนือ้ หำโดยย่ อ: Abortion is Health Care ทำแท้ ง คือบริ กำรสุขภำพด้ ำนหนึ่ง เป็ นเหตุกำรณ์ปกติ เหมือนเป็ นหวัดทำงนรี เวช
ถ้ ำสังคมยังมีควำมฝั นถึงควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียม สังคมควรมองกำรท้ องไม่พร้ อมและกำรทำแท้ งว่ำเป็ นเรื่ องปกติ
เหมือนคนที่มำรับกำรรักษำกำรมีบุตรยำก มะเร็ งปำกมดลูก หรื อกระทัง่ เป็ นหวัด กำรเปิ ดโอกำสให้ เขำได้ เข้ ำมำพูดคุย หำรื อ
ร่วมหำทำงออก มันคือสังคมแห่งควำมเสมอภำคที่เรำฝันถึง
วิทยำกร: ผศ.นพ.ธนพันธ์ ชูบญ
ุ อำจำรย์ประจำภำควิชำสูตินรี เวช คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

15.45 - 17.00 น. + Our Commitments: รวมพลังทุกก้าวเพื่อการทาแท้งปลอดภัย
เนือ้ หำโดยย่ อ: ช่วงแห่งกำรแสดงควำมมุ่งมัน่ ในพันธสัญญำต่อกำรขับเคลื่อนเพื่อสิทธิและคุณค่ำชีวติ ของผู้หญิงที่ตั ้งครรภ์ไม่
พร้ อม Abortion is Health Care ด้ วยกำรสนับสนุน เอื ้ออำนวย และพัฒนำให้ เกิดระบบบริกำรที่เข้ ำถึงและปลอดภัย
วิทยำกร: (คนละ 8 นำที)
- นำยแพทย์บญ
ุ ฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสำนักอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ กรมอนำมัย
เสนอนโยบำยและกำรสนับสนุนกำรยุตกิ ำรตั ้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระบบสุขภำพ
- ภก. คณิตศักดิ์ จันทรำพิพฒ
ั น์ ผอ. สำนักสนับสนุนระบบบริกำรปฐมภูมิ สปสช.
เสนอกำรสนับสนุนบริกำรยุตกิ ำรตั ้งครรภ์ที่ปลอดภัยในระบบหลักสุขภำพแห่งชำติ
- ชาติวฒ
ุ ิ วังวล ผู้อำนวยกำรสำนักสนับสนุนกำรควบคุมปั จจัยเสี่ยงด้ ำนสุขภำพ สสส.
- นพ.นิ ธิวชั ร์ แสงเรื อง - เครื อข่ำย RSA
- ทัศนัย ขันตยาภรณ์ - เครื อข่ำยท้ องไม่พร้ อม
- สุภาพร คุณโลหิ ต - ผู้หญิงทำแท้ ง
- วราภรณ์ แช่มสนิ ท - ภำคประชำสังคม
- เอมอร คงศรี - ตัวแทนผู้ให้ คำปรึกษำทำงเลือก 1663
ดำเนินรำยกำรโดย จิ ตติ มา ภาณุเตชะ เครื อข่ำยสนับสนุนทำงเลือกของผู้หญิงทีท่ ้ องไม่พร้ อม

17.00 – 18.30 น. + เสวนา "มายาคติ และการเมืองเรือ่ งทาแท้งในภาพยนตร์"
เนือ้ หำโดยย่ อ: ในขณะที่สังคมถูกปิ ดกั ้นข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับเรื่ องกำรทำแท้ งปลอดภัย นักกำรเมืองไทยไม่กล้ ำแสดงจุดยืน
สนับสนุนเรื่ องสิทธิในกำรทำแท้ ง ต่ำงจำกในต่ำงประเทศที่ประเด็นนี ้เป็ นประเด็นสำคัญมำกประเด็นหนึ่งที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ต่อเสียงสนับสนุนทำงกำรเมือง สื่อภำพยนตร์ เป็ นสื่อที่มีอิทธิพลทังต่
้ อกำรนำเสนอภำพกำรทำแท้ ง ในแง่กำรตอกย ้ำอคติ ตีตรำ
ผู้หญิงที่ทำแท้ ง รวมทังน
้ ำเสนอเรื่ องรำวกำรต่อสู้ทำงกำรเมืองของผู้ที่มีควำมเห็นตรงข้ ำมกันในประเด็นนี ้ทังสองฝ่
้
ำย
วิทยำกร:
- ทราย เจริ ญปุระ นักแสดง นักเขียน และผู้กำกับภำพยนตร์ รักจัดหนัก ตอน “ทอมแฮ้ ง”
- ศานต์ฤทัย สาเพิ่มทรัพย์ เจ้ ำของวิทยำนิพนธ์เรื่อง “กำรสร้ ำงควำมหมำยของผู้หญิงทำแท้ งผ่ำนภำพตัวแทนในภำพยนตร์ ไทย”
- ก้อง ฤทธิ์ ดี นักวิจำรณ์ และคอลัมนิสต์ผ้ เู ชี่ยวชำญด้ ำนภำพยนตร์
- กฤตยา อาชวนิ จกุล เครื อข่ำยสนับสนุนทำงเลือกของผู้หญิงทีท
่ ้ องไม่พร้ อม
ผู้ดำเนินรำยกำร: วราภรณ์ แช่มสนิ ท ผู้จดั กำรแผนสุขภำวะผู้หญิงและควำมเป็ นธรรมทำงเพศ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2

