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หากไปถามชาวสวนสักคนวา เมื่อโรยเม็ดพันธุพืชลงสูดิน

แลวเขาตองการอะไร เชื่อไดเลยวาชาวสวนคนนั้นจะตอบวาก็อยากให

เมล็ดพันธุพืชนั้นแตกหนอ เติบโตและ “ผลิดอก ออกผล” อยาง

แนนอน ซ่ึงก็คงตรงกับสุภาษิตไทยบทหนึ่งท่ีกลาวไววา “หวานพืช

ยอมหวังผล” ที่แทนความหมายของการลงทุนทำอะไรสักอยางหนึ่ง  

ก็ยอมจะตองหวังผลประโยชนตอบแทน นั่นเอง 

 เฉกเชนเดียวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะท่ีเมื่อมีการ

พัฒนาเปนขอเสนอเชิงนโยบาย แลวก็หวังวาขอเสนอเชิงนโยบายนั้น

จะมีการนำไปสูการปฏิบัติเปนรูปธรรมสมดั่งท่ีตั้งใจไวของผูที่เขามา

รวมกันปนแตงนโยบายสาธารณะนั้น 

 เหตุการณสำคัญของวงการสุขภาพไทยเมื่อวันที ่ ๑๑ - ๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ที่

ผูคนจากทุกสารทิศทั่วไทยและจากทุกภาคสวนกวาพันคนไดมารวม

กันบรรจงสรางและถักทอเปนขอเสนอเชิงนโยบาย ๑๔ เร่ือง ในเวที  

“สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๑” ก็ไมแตกตางไปจากขอความขางตน

ที่ตางมุงหวังวาขอเสนอเชิงนโยบายเหลานั้นจะตอง “ผลิดอก ออกผล” 

ที่สวยงามเชนเดียวกัน  
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 หนังสือเลมเล็ก ๆ เลมนี้เปนหนังสือที่บรรจงสรางข้ึนเพื่อ

บอกเลาถึงการ “ผลิดดอก ออกผล” ของขอเสนอเชิงนโยบายหนึ่ง 

ถึงแมจะใชเวลาในการรดน้ำพรวนดินไมถึงหน่ึงปก็ตาม สาระท่ี

ถายทอดออกมาเพื่อสื่อสารใหเห็น “พลังรวม” ของคนทำงานจากภาค

สวนตาง ๆ ที่ไมไดมีขอบเขตของพันธกิจมาปดกั้นไว ถึงแมวาสิ่งท่ี 

นำมารอยเรียงนั้นจะเปนเพียงเสี้ยวอันเล็กนอยเมื่อนำไปเปรียบเทียบ

กับเปาหมายสูงสุดที่ตั้งใจไวก็ตาม แตก็ไดแฝงไวดวยความสวยงามที่

นาสัมผัสยิ่ง 

 เราหวังวาตัวอักษรท่ีผานสายตาผูที่ไดอานหนังสือเลมนี้ จะ

ทำใหผูอานเกิดประกายและเห็นคุณคาของ “พลังรวม” ของผูคนที่มา

รวมกัน “รดน้ำพรวนดิน” กับขอเสนอเชิงนโยบายที่เปนผลผลิตจาก

เวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๑ นี้ และเขามารวมกันสรรสราง

อุดมการณเพื่อให “ผลิดอก ออกผล” หรือการมี “สุขภาวะ” ที่ดีของ

คนและสังคมไทยอยางยั่งยืนสืบไป 
 

  ภูผาสุมรอยเขา  จึงตระหงาน  

      ธารารวมรอยธาร  จึงไพศาล 

           ดวงดาวรวมรอยแสง  จึงชัชวาลย 

                   บุคคลรอยรวมทำการ  จึงประสบชัย” 
 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

       ธันวาคม ๒๕๕๒ 
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หากหยิบหนังสือพิมพฉบับวันนี้มาสักฉบับหนึ่ง ไลตาไปตาม

ขาวใหญขาวนอยมากมาย หนึ่งในขาวที่ผานตาเหลานั้น นาจะมีขาว

ในทำนองเหลานี้รวมอยูดวย  
 

 “...พอชั่ว ขมขืนลูกสาวมาราธอนนานนับป..” 

 “...สลด พบซากทารกในหองน้ำหางดัง คาดสาวใจแตก 

แอบไขทิ้ง..” 

 “...ผลวิจัยชี้เด็กมีเซ็กสตั้งแตประถม ศธ.เตนสั่งโรงเรียน

คุมเขม..” 

 “...เอดสระบาดในวัยรุน แพทยระบุไมใชถุง เปลี่ยนคู

นอนบอย สาเหตุหลัก..” 
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 เราจะพบเห็นขาวทำนองนี้ไดแทบทุกวัน อาจบอยเสียจน

เราเคยชิน เราอาจคิดวามันก็เปนแคขาว ๆ หนึ่ง เปนเพียงปญหา

หนึ่งในประดามีของปญหาสังคมไทยอันกวางใหญและยุงเหยิง 

ตราบใดท่ีเหตุการณนั้นไมไดเกิดขึ้นกับตัวเราหรือคนใกลตัว  

 แตแทที่จริงแลว ปญหาสังคมในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับความ

รุนแรงทางเพศ ไมวาจะเปนการถูกขมขืน การต้ังครรภโดยไม

พรอม หรือโรคติดตอทางเพศซ่ึงรวมท้ังโรคเอดส ลวนแตเปน

เรื่องท่ีอยูใกลตัวเรามากกวาที่คิด 

 ในชวงสิบปที่ผานมา ปญหาสังคมดานนี้ ทวีความรุนแรง

มากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งลักษณะและปริมาณของปญหา ในชวง พ.ศ. 

๒๕๔๑ - ๒๕๕๐ ขาวและบทความเร่ืองเพศในประเทศไทยท่ีถูก

ตีพิมพในหนาหนังสือพิมพมีปริมาณมากถึง ๑๗,๕๒๙ ชิ้น โดย

พบมากที่สุดคือ “ขาวขมขืน” และขาวหรือบทความเกี่ยวกับ  

“ความรุนแรงทางเพศ” มีสัดสวนมากถึงเกือบสองในสามของ

จำนวนขาวทั้งหมด นอกจากนี้จากสถิติของภาครัฐ เชน จำนวน

คดีอาชญากรรมทางเพศ หรือจำนวนผูถูกกระทำท้ังเด็กและสตรี

ที่เขารับการรักษาและชวยเหลือจากศูนยพึ่งไดในโรงพยาบาลของ

รัฐ ก็ชี้ใหเห็นวามีปริมาณที่สูงมาก  

 สิ่งเหลานี้คือภาพสะทอนวา ขณะท่ีประเทศกำลังพัฒนา

ความเจริญดานวัตถุรุดหนาไป ทวาความเจริญในจิตใจคนกลับ

สวนทางกัน เพราะเมื่อเราเขาสูความสัมพันธทางเพศดวยความ

เขาใจท่ีผิด การกระทำความรุนแรงทางเพศก็จะกลายเปนผลลัพธ
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ของสังคมที่บีบกดมนุษยใหยอมจำนนตอความมืดบอดของตน 

เอง ซ่ึงในที่สุดแลว เรื่องที่เปนเสมือนปญหาของปจเจกหรือ

ครอบครัวก็เกี่ยวโยงกับปญหาสังคมอยางไมอาจแยกออกได 

  พรอม ๆ กับการเติบโตของปญหา ความพยายามที่จะ

สกัดกั้น แกไขปญหา จากทั้งภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และ

นักวิชาการ ก็ไดดำเนินคูขนานไปดวยกัน ทวาความพยายาม

เหลานั้นก็ยังติดขัดดวยอุปสรรคนานัปการ ทั้งเร่ืองรากฐาน 

คานิยมเรื่องเพศในสังคมไทยท่ีปดกั้นและตีตรา ความเขาใจตอ

เรื่องเพศของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของยังไมละเอียดออนเพียงพอ 

กระบวนการชวยเหลือ บำบัด เยียวยา และดำเนินคดีกับผูกระทำ 

ผิด ยังขาดมิติในดานจิตใจอีกมาก นอกจากนี้ ปญหาสำคัญอีก

เรื่องคือการทองไมพรอม ยังไมไดรับการยอมรับปญหาในวง

กวาง แมวาจำนวนปญหาจะเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ทวาสังคมยัง

พรอมที่จะตีตราผูหญิงท่ีทองไมพรอม มากกวาจะชวยแกปญหา 

ขณะท่ีการแกปญหาท่ีไปไกลกวานั้น คือการยุติการต้ังครรภโดย

ปลอดภัย ยังถูกตอตานจากกลุมคนผูไมเห็นดวยอีกมากมาย 

 แตแมวาจะเต็มไปดวยปญหา ความไมเขาใจ และยังขาด

กลไกแกไขท่ีมีประสิทธิภาพ แตผูที่ทำงานในดานนี้ ก็ยังคงมี

ความหวังวา งานดานนี้จะไดรับการสนับสนุน และมีความชัดเจน

ในการกาวเดินตอไปในอนาคต 
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ในชวงเวลาประมาณ ๒ ทศวรรษท่ีผานมา แมวางานดาน

สุขภาวะทางเพศจะยังกระจัดกระจายและไมไดมีการรับรู เขาใจ

ในวงกวาง แตการดำเนินงานดานสุขภาวะทางเพศโดยองคกร

พัฒนาเอกชนและนักวิชาการ ก็ไดมีความเคลื่อนไหวอยางตอ

เนื่องมาโดยตลอด มีภาพรวมของปญหา ฐานขอมูล และการ

ติดตามผลอยางชัดเจน ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไดกลายเปนแรงสนับสนุน

สำคัญตอการพัฒนางานดานนี้สำหรับศูนยพึ่งไดหลาย ๆ แหงใน

เวลาตอมา 

 ทัศนัย ขันตยาภรณ เจาหนาที่ขององคการพัฒนาเทค- 

โนโลยีเพื่อการสาธารณสุข หรือองคการแพธ (PATH) เลาใหฟง

วา งานขององคการแพธในประเทศไทยนั้นเริ่มตนมาตั้งแตป 

๒๕๒๒ โดยทำในเรื่องสุขภาวะทางเพศที่ครอบคลุมทั้งเร่ืองการ
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วางแผนครอบครัว งาน สุขภาพผูหญิง งานเอดส สุขภาพวัยรุน 

รวมไปถึงเร่ืองของการยุติการตั้งครรภโดยปลอดภัย ซ่ึงแมจะ

เปนเรื่องที่ดำเนินงานมานานแตก็ยังเปนเรื่องที่ทำไดยากในสังคม

ไทย เนื่องจากมุมมองความเขาใจในเร่ืองนี้มีความแตกตางกัน

เยอะมาก ดังนั้น ในเวลาตอมาองคกรแพธ จึงไดปรับเปลี่ยนมา

ทำเรื่องการทองไมพรอมแทน 
 

“...เรามองวา ถาไมทำเรื่องยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัย 

เขยิบ มาทำเรื่องผูหญิงทองไมพรอมดีมั้ย เพราะมีทางเลือก

หลายอยาง ซ่ึงเขาอาจจะเลือกตั้งครรภตอก็ได ถามี

หนวยงานที่รองรับและใหความชวยเหลือ เชน หนวยงานท่ี

หาที่พักพิงให หรือวาหนวยงานที่สามารถชวยใหผูหญิง

สามารถคลอดลูกไดอยางปลอดภัย แลวถาเขาไมพรอมที่จะ

เลี้ยง ชวยเลี้ยงกอนไดมั้ย จนกวาเขาจะพรอม แลวก็มี

“(ผูหญงิทองไมพรอม)อาจจะเลือก 

ตั้งครรภตอก็ได ถามีหนวยงานที่

รองรับและใหความชวยเหลือ...” 
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บริการที่จะใหลูกไดรับการอุปการะหรือวามีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ้น คือ มีหนวยงานพัฒนาเอกชนที่ทำเรื่องน้ี ซ่ึงจะไมคอย

เห็นดวยกับการยุติการตั้งครรภ ในตางประเทศจะมีอยู ๒ 

อยางเขาเรียก prolife กับ prochoice อันแรกคือ ทองยังไง

ก็ตามตองใหเกิดมามีชีวิตรอดใหได  สวนอันหลังคือ ตอง

ใหสิทธิการเลือกเปนของผูหญิง เวลาทำงานเราก็ทำทั้งสอง

มิติ ...” 
 

 ทัศนัยเลาตอวา องคกรพัฒนาเอกชนและเครือขายที่

ทำงานดานสุขภาวะทางเพศน้ันมีจำนวนมาก และมีความสนใจใน

ประเด็นที่ตางกันออกไป แตเมื่อประมาณป ๒๕๔๙ ไดมีการรวม

เครือขายเขามาดวยกันเปนเครือขายทางเลือกสนับสนุนผูหญิง

ทองไมพรอม โดยรวมทั้งกลุมที่เห็นดวยและไมเห็นดวยกับการ

ยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัย มีกลุมที่ใหการชวยเหลือ และกลุมที่

ใหบริการยุติการต้ังครรภ ทั้งภาครัฐซ่ึงไดแก ศูนยพึ่งไดบางแหง 

กองอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย และนักวิชาการซึ่งไดแก 

รศ. ดร.กฤติยา อาชวนิจกุล ผูเคลื่อนไหวในประเด็นสุขภาวะทาง

เพศมาโดยตลอด รวมไปถึงเครือขายพอแมเลี้ยงเดี่ยวที่มีความ

เขาใจตอผูหญิงท่ีตองเลี้ยงลูกเพียงลำพัง 
 

“...ในประเทศไทยกฎหมายยุติการตั้งครรภมันไมไดปด

กั้น มี ๓ - ๔ กรณีตามกฎหมาย เชน ถูกขมขืน ผูหญิงท่ีมี

ปญหาสุขภาพคือถาตั้งครรภตออาจจะเสียชีวิตได แลวก็ 
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ผูหญิงท่ีมีปญหาทางจิต ซ่ึงอาจจะมาจากการเครียดอยาง

รุนแรงแลวเขาอาจจะฆาตัวตาย ซ่ึงผูหญิงท่ีมีปญหาความ 

เครียดถาเขาคลอดลูกออกมาเขาจะเลี้ยงลูกไมได แลวจะมี

ปญหาเร่ืองเด็กตามมา...เราก็คุยกันวา ถาเราจะเรียกรอง

อะไรก็นาจะทำไปดวยกัน เอาแคคนที่สามารถเขาสูบริการ 

ไดอยางถูกตองตามกฎหมายก็ยังทำไดยากในสังคมไทย... 

ทั้งหมดคือการพูดคุยกอนจะมีมติเร่ืองสุขภาวะทางเพศของ

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ เราคุยกันวา ควรจะมีการทำใหครบ

วงจร เพราะวา หลายคนมักจะยอนกลับไปจุดตั้งตนที่วา 

แลวทำไมไมปองกันละ ? ...เพราะฉะนั้นเราก็มองวาขอบเขต

งานของเครือขายที่ควรจะขับเคลื่อนควรจะครอบคลุมทุก

มิติชีวิตของผูหญิง นั่นคือความรูทางเพศศึกษา แลวก็เร่ือง

ของการคุมกำเนิดที่มีบริการทั่วถึงดวย...” 

 

“ขอบเขตงานของเครือขายที่ควรจะ

ขับเคลื่อนควรจะครอบคลุมทุกมิติ

ชีวิตของผูหญิง นั่นคือความรูทาง

เพศศึกษา แลวก็เร่ืองของการคุม

กำเนิดท่ีมีบริการทั่วถึงดวย” 
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 ทัศนัยเลาใหทีมงานฟงอยางละเอียดวา หลังการรวมตัว

เปนเครือขายแลว ก็มีการแลกเปล่ียนประสบการณการทำงาน

และไดชุดขอมูลมาชุดหนึ่งท่ีครอบคลุมและชัดเจนตอสภาพ

ปญหา ซ่ึงในเวลาตอมาขอมูลชุดนี้ก็ไดกลายเปนรากฐานของขอ

เสนอเชิงนโยบายที่เสนอเขาสูการพิจารณาของสมาชิกสมัชชา

สุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๑ 
 

“...พอมีเร่ืองท่ี สช. (สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ) เปดโอกาสใหเสนอประเด็นเชิงนโยบาย เราก็คุย

กันวา ถาเชนนั้น เครือขายนาจะลองชวยกันดู ชวยกันสราง

ขอเสนอของเราเขาไป เพราะเราก็มีขอมูลที่ชัดเจนที่ไดรวม

ทำกันมาตั้ง ๒ ป...เราก็นัดคุยกันแลวก็ชวยกันรางเปนขอ

เสนอออกมาเปนรางแรก...ทาง สช. นำไปดูแลวก็ตกลง แต

บอกวาควรจะเปนมติที่รวมกันได ทั้งเร่ืองความรุนแรงทาง

เพศ ทองไมพรอม แลวก็โรคเอดสกับโรคติดตอทางเพศ ซ่ึง

ความจริงความรุนแรงทางเพศกับทองไมพรอม เปนเรื่องที่

เราทำกันมานานแลว แตก็เพิ่มประเด็นโรคเอดสเขามาดวย 

เพราะมีความเกี่ยวของกัน บางทีเปนผูหญิงท่ีติดเชื้อแลวเขา

ทอง แตเขาก็อยากใหลูกเขารอดและมีสิทธ์ิเติบใหญ ซ่ึงก็

เปนสิทธ์ิของเขา ฉะนั้นจึงรวม เอาสามประเด็นเขามาไวดวย

กัน...” 
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 เมื่อขอเสนอเชิงนโยบายนี้ไดรับการอนุมัติใหเปนระเบียบ 

วาระหน่ึงในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑)  

ทัศนัยเลาวา ทำใหการทำงานมีระบบข้ึนพอสมควร เนื่องจากเรื่อง

เหลานี้ไมเคยถูกพูดถึงหรือไดรับการยอมรับในเวทีระดับชาติมา

กอน นอกจากนี้ ในกระบวนการจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายเร่ือง

สุขภาวะทางเพศ ทางเครือขายไดจัดเวทีขึ้นมา ๓ ครั้ง ใน

ลักษณะก่ึง ๆ ประชาพิจารณ โดยทำเปนแบบสอบถามรวบรวม

ความเห็นจากผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้จำนวน ๒๐๐ - 

๓๐๐ ราย นำมาปรับแกกอนจะสงตอให สช.  ดังนั้น จึงถือไดวา 

เปนขอเสนอเชิงนโยบายที่กลุมตาง ๆ สวนหนึ่งในสังคมไดเขามามี

สวนรวมในการแสดงความเห็นอยางกวางขวาง 

 ทัศนัยกลาวเพิ่มเติมอีกวา เมื่อขอเสนอเชิงนโยบายนี้นำ

เขาสูการพิจารณาในท่ีประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ก็นับวาเปน

กาวแรกท่ีนายินดี เพราะถือวาการทำงานของทุกฝายในเร่ืองนี้ได

รับการยอมรับ และในกาวตอไปก็ควรจะเปนการขยายงาน หรือ

ขายความคิดดานนี้ใหกระจายออกไปสูตางจังหวัด สูการรับรูของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อจะหาแนวทางพัฒนางานในวง

กวางมากขึ้น 
 

“...จริง ๆ เรื่องเหลานี้เปนงานที่ทุกฝายทำงานอยูแลว แต

พอไดผานสมัชชาสุขภาพแหงชาติทุกคนก็รูสึกดี เพราะส่ิงท่ี

เครือขายเราทำ สิ่งท่ีเครือขายเราคิด เปนสิ่งท่ีทุกคนในสังคม 
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ยอมรับ อันนั้นคือเบื้องตน แลวก็สิ่งท่ีเครือขายเราทำจะ

กระจุกเล็ก ๆ อยูในกรุงเทพฯ กับปริมณฑล จึงอยากทำให

กวางข้ึน...คือถาเปนหนวยงานราชการท่ีไมรูเร่ืองอะไรเลย 

มติสุขภาวะทางเพศที่ออกมาก็จะเปนเสมือนใบเบิกทางใน

การทำงานตรงนี้ได หนวยงานจะไดรูวา รัฐใหความสำคัญ

กับเร่ืองนี้ ก็จะกระตุนคนขึ้นมาได...คิดวาโดยภาพรวมแลว

นาจะเปนประโยชนมากกวา...ก็คิดวาเครือขายคงจะพยายาม

ใชประโยชนจากมติที่ออกมาใหมากขึ้น อยางเชนเมื่อจะไป

ทำเร่ืองอะไรก็เอาถายสำเนามตินี้ รวมกับมติ ครม. ตาง ๆ 

แนบไปดวย เพื่อแสดงใหเห็นวา รัฐบาลใหความสนใจกับ

เรื่องนี้...” 
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การผลักดันใหเรื่องสุขภาวะทางเพศไดกลายเปนวาระ

สำคัญในสังคม นับเปนเรื่องนายินดี ที่ประเด็นปญหาท่ีมีความ

ซับซอนและลึกซ้ึงอยางย่ิงน้ี จะไดพัฒนาเปนนโยบายที่เปดออกสู

การยอมรับในวงกวาง แตในอีกดานหนึ่ง ผูปฏิบัติงานโดยตรงท่ี

ตองอยูกับปญหาซ่ึงเต็มไปดวยอุปสรรค ยังคงมีความหวังวา 

นโยบายตาง ๆ หรือมติตาง ๆ จากเบื้องบนจะสามารถสนับสนุน

การทำงานของพวกเขาได  

 ศูนยพึ่งได เกิดขึ้นเมื่อป ๒๕๔๒ ตามมติของคณะ

รัฐมนตรี โดยเปนการดำเนินงานภายใตการสนับสนุนจากกรม
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สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการรวมกับ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) มี

วัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำดวยความ

รุนแรงทุกเรื่อง ทั้งถูกทำรายรางกายและจิตใจ การทองไมพรอม 

การถูกคุมคามทางเพศ การถูกทอดทิ้ง เปนตน  ในปจจุบัน แม

วาศูนยพึ่งไดไดเปดใหบริการในโรงพยาบาลระดับจังหวัด และ

โรงพยาบาลชุมชน มากกวา ๑๕๐ แหงท่ัวประเทศ ซ่ึงสามารถ

รองรับตอปญหาไดจำนวนหนึ่ง แตจากปริมาณปญหาท่ัวประเทศ

ปละนับหมื่นราย ทั้งยังไมใชเพียงการรักษาแครางกาย แตเปน

ปญหาทางจิตใจ และในเชิงสังคม ที่ซับซอนตอการแกไขเยียวยา 

ศูนยพึ่งไดหลายแหง จึงทำหนาที่ไดเพียงรับเร่ืองราวและชวย 

แกปญหาไปเทาที่ขอจำกัดตางๆ จะเอ้ืออำนวย 

 จังหวัดปทุมธานี ปริมณฑลที่อยูติดกับกรุงเทพฯ เปน

จังหวัดที่ผสมผสานทั้งความเปนเมืองและความเปนชนบทเขา

ดวยกัน มีทั้งธุรกิจการคาสงขนาดใหญ โรงงานอุตสาหกรรม 

และภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ ทั้งยังเต็มไปดวยคนจากที่อื่น 

ที่ยายเขามาอยู และคนตางดาว ปทุมธานีจึงเปนเมืองท่ีมีความ 

ซับซอนและมีปญหาเชิงสังคมมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ือง

ความรุนแรงทางเพศ และทองไมพรอม ซ่ึงปรากฏเปนขาวอยู

เสมอ ทวาศูนยพึ่งไดของโรงพยาบาลปทุมธานีก็ยังสามารถรับมือ

กับปริมาณงานมาไดโดยตลอด ทำใหศูนยพึ่งไดแหงนี้เปนที่รูจัก

และไดรับการพูดถึงในหมูผูปฏิบัติงานอยูเสมอ 

16 ผลิดอก ออกผล: สุขภาวะทางเพศ ดวยหัวใจแหงรัก สูความเขาใจของสังคมไทย 

Healthy Sex.indd   16Healthy Sex.indd   16 12/13/2009   9:25:34 AM12/13/2009   9:25:34 AM



 วรภัทร แสงแกว หัวหนาฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม 

โรงพยาบาลปทุมธานี ผูปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูถูกกระทำ

มานานป เลาวา จริง ๆ กอนที่จะมีนโยบายเร่ืองศูนยพึ่งไดนั้น 

ทางโรงพยาบาลก็ไดมีการดำเนินงานดานนี้อยูแลว แตยังไมมี

ความชัดเจนในการปฏิบัติงานเทาที่ควร จนกระท่ังมีมติคณะ

รัฐมนตรีใหมีการจัดตั้งศูนยพึ่งไดอยางเปนทางการ 
 

“...เราชินกับการที่จะดูแลรักษาในเรื่องของโรค ซ่ึงมี

ภาวะที่แตกตางจากเรื่องนี้ อันนี้มันเปนโรคที่เกิดจากคนทำ 

หรือโรคท่ีเกิดจากภาวะปญหาสังคม เปนอีกลักษณะหนึ่ง

เลย ไมเหมือนกับโรคท่ัวไปท่ีเขามาแลวพรอมจะบอกได

หมดวามีอะไร เกิดอะไรข้ึน คือถาคนอื่นทำรายก็จะบอกได

งายกวา เพราะตองดำเนินคดี แตถาเปนเรื่องความรุนแรงใน

ครอบครัวจะเปนอะไรที่เขาปดเงียบมาก เราก็ทำกันมาใน

“เราพยายามลองแกปญหา ก็พบวา

เราทำงานเพียงลำพังไมได...เราได

เรียนรูจากการทำงานตรงนี้วาเราตอง

เช่ือมโยงกับหนวยอื่นดวย...” 

17ผลิดอก ออกผล: สุขภาวะทางเพศ ดวยหัวใจแหงรัก สูความเขาใจของสังคมไทย 

Healthy Sex.indd   17Healthy Sex.indd   17 12/13/2009   9:25:35 AM12/13/2009   9:25:35 AM



ลักษณะท่ีวา ชวยไดเทาที่ชวย ทีนี้พอตอนหลังมีมติ ครม. 

จึงมาประชุมและเห็นตรงกันวานาจะมีการจัดระบบน้ีในโรง

พยาบาลเพราะปญหาเพิ่มมากขึ้น มีขาวตามหนาหนังสือพิมพ

มากขึ้น ทางกระทรวงสาธารณสุขไดเลือก ๒๐ โรงพยาบาล

จังหวัดเพื่อนำรอง ซ่ึงโรงพยาบาลเราก็เปนหนึ่งในนั้น  

...ทีนี้พอทำงานไปสักระยะหนึ่งก็ตองบอกวาเปนการ

เรียนรูทั้งส้ินเลย พอเปดเปนศูนยแลว พอมีเร่ืองก็แจงมา 

องคความรูก็ยังไมคอยเต็มที่ องคความรูจริง ๆ เร่ิมตนจาก

องคกรภาคเอกชนมากกวา เวลาเขามีจัดประชุมเราก็ไปกัน 

ที่นี้พอเริ่มเจอผูถูกกระทำก็เริ่มเจอปญหา ซ่ึงในสายงานโรง

พยาบาลจะไมคุนเคยกับการแกปญหาในลักษณะนี้ เราก็เริ่ม

จากองคความรูตรงน้ันแลวพัฒนางานขึ้นมา ทั้งการสัมภาษณ 

การคัดกรองตาง ๆ...” 
 

 การดำเนินงานของศูนยพึ่งได โรงพยาบาลปทุมธานีเทาที่

ผานมา นับวามีการพัฒนางานไปไดมากจนกระท่ังไดรับเลือกให

เปน ๑ ใน ๖ โรงพยาบาลท่ีสามารถเปนตัวอยางงาน “ศูนยพึ่งได” 

ได  

“...โดยเสนทาง คนที่มีปญหาเขาจะมาท่ีโรงพยาบาล

มากกวา เราก็เกิดปญหาในการทำงานพอสมควร เพราะพอ

ประสานกับนักสังคมสงเคราะห พอมีผูถูกกระทำเยอะขึ้น 

ทางจังหวัดก็บอกวาโรงพยาบาลก็ทำไป  เราพยายามลองแก
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ปญหา ก็พบวาเราทำงานเพียงลำพังไมได บางเร่ืองพัฒนา

สังคมก็ไมสามารถแกปญหา หรือรับปญหาจากเราไปได ใน

รายที่มีความรุนแรงมาก ๆ บางรายก็ยุงวุนวาย ญาติพี่นองไม

ยอม จะทำยังไง โรงพยาบาลก็ไมมีอำนาจที่จะชวยได เรา

ก็ไดเรียนรูจากการทำงานตรงนี้วาเราตองเชื่อมโยงกับหนวย

อื่นดวย กับตำรวจ กับอัยการ กับองคกรพัฒนาเอกชน 

...ตัวเองก็เรียนรูจากประสบการณการทำงานจริง ๆ วา เมื่อ

เราพยายามหาเพื่อนเยอะ ๆ ทำใหเราชวยผูเกิดปญหาได...” 
 

 วรภัทร เลาตอวา การทำงานตรงน้ี เปนการทำงานแบบ 

“สหวิชาชีพ” อยางแทจริง เพราะตองอาศัยความรวมมือรวมใจ

จากหลาย ๆ ฝาย เมื่อผูถูกกระทำเขามาขอความชวยเหลือ ทาง

โรงพยาบาลตองดำเนินการเรื่องการตรวจสอบสภาพรางกายและ

จิตใจ กอนที่จะประสานใหกับเจาหนาที่ตำรวจดำเนินคดี ประสาน 

กับอัยการในทางกฎหมาย และประสานกับพัฒนาสังคมของ

จังหวัดเพื่อสงตอในกรณีที่ผูมารับบริการตองการท่ีพักชั่วคราว 

หรือประสานกับองคกรพัฒนาเอกชนในความชวยเหลือดานวิชา

การ หรือการสงตออื่น ๆ แตกระนั้น อุปสรรคในการทำงานก็ยังมี

มากมาย เนื่องจากโครงสรางของภารกิจ งบประมาณไปอยูที่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแต “หนา

งาน” หรือผูปฏิบัติงานท่ีตองรับผิดชอบโดยตรงคือ โรงพยาบาล 

กับตำรวจ ซ่ึงสวนของงานที่เพิ่มเขามานี้ คือปริมาณงานและ
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คาใชจายในการดำเนินการที่ยังไมมีความชัดเจนในการสนับสนุน 

แตก็ยังมีความหวังวา ในระดับนโยบายจะมองเห็นปญหาและเขา

มาแกไข 
 

“...ศูนยพึ่งไดจะพัฒนาไปได ระดับนโยบายตองเขาใจ

ปญหาจริง ๆ...ตองใชหลายหนวยงานที่ตองมาจับมือตองมา

รวมมือกันวาอะไรเปนอะไร...ถาในภาคนโยบาย คิดวาแตละ

กระทรวงตองบูรณาการกันใหชัดนะ ปญหาสังคมทุก

ประเภทมันเชื่อมโยงกัน ตองมีความรวมมือกัน...การมีศูนย

พึ่งไดนับเปนชองทางตรงท่ีสุดในโรงพยาบาลแลวละ เพราะ

โรงพยาบาลเปนหนวยที่ประชาชนไวใจท่ีจะคุยเรื่องเพศดวย

มากที่สุดดวย...” 

20 ผลิดอก ออกผล: สุขภาวะทางเพศ ดวยหัวใจแหงรัก สูความเขาใจของสังคมไทย 

Healthy Sex.indd   20Healthy Sex.indd   20 12/13/2009   9:25:38 AM12/13/2009   9:25:38 AM



 

 ๔ 
 
 

ÇÒ§ÂØ·¸ÈÒÊμÃ �áË‹§  
Í¹ÒÁÑÂ¡ÒÃà¨ÃÔÞ¾Ñ¹ Ø̧� 

 

 

 

กระทรวงสาธารณสุขเปนกระทรวงที่กลาวไดวา มี
หนวยงานที่เขาถึงการใหบริการแกประชาชนไดมากที่สุด มีหนวย

ปฏิบัติที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จากสวนกลางถึงระดับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และระดับชุมชน นอกจากนี้ งานดาน

นโยบายจากสวนกลางก็มีความพยายามที่จะกระจายงานในดาน

สุขภาพเพ่ือใหครอบคลุม และมีความชัดเจนในทุก ๆ มิติที่เกี่ยว 

ของกับชีวิตมนุษย 

 นพ.กิตติพงษ แซเจ็ง ผูอำนวยการกองอนามัยการ

เจริญพันธุ กรมอนามัย กลาวถึงงานท่ีรับผิดชอบใหฟงวา กอง

อนามัยการเจริญพันธุเปนหนวยงานสวนกลางท่ีเนนในเรื่องของ

การพัฒนาดานวิชาการ และเปนศูนยรวมขอมูลดานวิชาการของ
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งานดานอนามัยการเจริญพันธุ มุงเนนการพัฒนานวัตกรรม 

ใหม ๆ เพื่อถายทอดสูประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

“...ขอบเขตงาน เรื่องอนามัยการเจริญพันธุคอนขางกวาง 

มีอยูทั้งหมด ๑๐ ประเด็น แตงานของกองอนามัยการเจริญ

พันธุทั้ง ๑๐ ประเด็นนี้ก็มีกรมหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งใน

และนอกกรมอนามัยเปนเจาภาพอยูแลว เชน งานอนามัย

แมและเด็ก หรืองานผูสูงอายุ จะมีสำนักสงเสริมสุขภาพ 

กรมอนามัยเปนเจาภาพหลัก ในสวนของกองอนามัยการ

เจริญพันธุเองท่ีรับผิดชอบหลักๆ จะเปนในเรื่องของการวาง

แผนครอบครัว การลดการยุติการตั้งครรภที่ไมปลอดภัย 

อนามัยวัยรุน แลวก็ในเร่ืองของการบูรณาการเร่ืองเพศ

ศึกษา ซ่ึงอันนี้ก็จะทำหลาย ๆ หนวยงาน ทั้งองคกรภาค

เอกชนเอง แลวก็ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับเรื่องของ

การลดปญหาการติดเชื้อ HIV และโรคติดตอทางเพศ

สัมพันธ จะทำงานรวมกับทางกรมควบคุมโรค..โดยทางกอง

จะมีสวนรวมในการกำหนดยุทธศาสตร และกิจกรรมการ

ดำเนินงานดวย...” 
 

 นพ.กติติพงษ เลาตอวา งานของกองอนามยัการเจรญิพนัธุ 

มีขอบเขตที่กวางขวางมาก เนื่องจากมีขอบขายตั้งแตการเตรียม

พรอมกอนการเกิด หลังคลอด ไปจนถึงวัยรุน กลุมทำงาน และ

กลุมผูสูงอายุ แตอยางไรก็ตามในชวง ๕ ปนี้ ตั้งแต พ.ศ. 
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๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๖ ไดมีการวางยุทธศาสตรการพัฒนางาน

อนามัยการเจริญพันธุขึ้น มีการต้ังคณะกรรมการพัฒนาอนามัย

การเจริญพันธุแหงชาติ และคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานอีก ๗ 

คณะ ซ่ึงครอบคลุมงานที่เกี่ยวของท้ังหมด 
 

“...รัฐบาลไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาอนามัย

การเจริญพันธุแหงชาติขึ้นมา ซ่ึงจุดนี้ถือวาเปนการสราง

เครือขายใหเขามารวมกันคิดรวมกันทำ กลไกนี้ประกอบ

ดวยภาครัฐ กระทรวง หนวยงานที่เกี่ยวของ มีทั้งองคกร

ภาคเอกชน อาจารยจากมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิตาง ๆ 

มารวมกันคิด...ตอนนี้ไดมีการประชุมไปครั้งหน่ึงเมื่อเดือน

เมษายนที่ผานมา ไดมีการเสนอใหมีการแตงต้ังคณะอนุ 

กรรมการเพื่อท่ีจะมารองรับการทำงานในแตละยุทธศาสตร 

ตอนนี้อยูระหวางการแกไขรายชื่อรายละเอียดตาง ๆ เพื่อรอ

“ธรรมนูญสุขภาพแหงชาติ ที่มีการ

บัญญัติเร่ืองน้ีไวจะชวยกระตุนใหผู

ที่เก่ียวของเห็นความสำคัญ เขามา

รวมมือกัน มีการทุมทรัพยากรลงไป

ดำเนินการแกไข...” 
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การลงนาม และเรียกประชุมตอไป...” 
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ 

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) คือนโยบายที่มุงหวังถึงการ

พัฒนาประชากรโดยเนนคุณภาพการเจริญพันธุที่ครอบคลุม

สุขภาพทางเพศทั้งชายและหญิง นับตั้งแตปฏิสนธิไปจนถึงผูสูง

อายุ เปนความพยายามครั้งสำคัญของภาครัฐท่ีตองการขับเคลื่อน

การพัฒนางานดานสุขภาวะทางเพศใหเปนรูปธรรม และสราง

โครงสรางและกลไกในการรองรับสถานการณดานภาวะเจริญพันธุ

ของประเทศไทยในอนาคต เนื่องมาจากปญหาดานประชากรเกิด

นอย มีคุณภาพต่ำ และความเขาใจในเร่ืองสุขภาวะทางเพศยัง

เปนเร่ืองท่ีอยูหางไกลจากประชาชนอยูมาก ดังนั้น อาจกลาวได

วา ยุทธศาสตรการพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๑ นี้ และ “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ” และ 

มติสมัชชาสุขภาพเรื่องสุขภาวะทางเพศ คือการประสานนโยบาย

เขาดวยกันเพื่อรวมขับเคลื่อนงานดานนี้ในทุกภาคสวน 
 

“...คิดวาเปนเรื่องสำคัญ อยางตัวธรรมนูญสุขภาพแหง

ชาติ ที่มีการบัญญัติเรื่องนี้ไวก็จะชวยกระตุนใหทั้งผูที่เกี่ยว 

ของ เชน บางเรื่องตองจัดบริการ หรือจัดกิจกรรม จะเห็น

ความสำคัญเขามารวมมือกัน มีการทุมทรัพยากรลงไป

ดำเนินการแกไข ขณะเดียวกันก็ไดกระตุนใหภาคประชาชน

กลุมเปาหมายที่จะไดรับผลกระทบตรงน้ีไดเห็นความสำคัญ 
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แลวก็ไดชวยกันขับเคลื่อนที่จะใหหนวยงานที่เกี่ยวของได

จัดการใหบริการตรงน้ี หรือวามีการพัฒนาระบบบริการ ...ก็

คิดวาจะเกิดการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ยกตัวอยางโครงการ

นำรองของกอง ฯ ที่เนนสุขภาวะทางเพศแกวัยรุน ซ่ึงได

ดำเนินการไปเปนบางจังหวัด ที่เราลงไปจุดประกายในพื้นที่

เอง แตวาเราจะทำอยางนี้ตอไปมันคงจะเปนไปไมไดที่จะ

ประสบความสำเร็จ เพราะวาทรัพยากรเองก็มีอยูอยางจำกัด 

เมื่อนำรองแลว คิดวาจะประสบความสำเร็จ ก็ควรผลักดัน

ออกมาใหเกิดเปนนโยบาย ซ่ึงการที่คณะกรรมการพัฒนา

อนามัยการเจริญพันธุแหงชาติไดกำหนดนโยบายระดับชาติ

ขึ้นมา รวมท้ังท่ีมีธรรมนูญสุขภาพแหงชาติที่บรรจุเร่ือง 

ตาง ๆ เหลานี้เขาไป ก็เชื่อวาจะเปนกลไกอันหนึ่ง ในการที่จะ

ผลักดันใหเกิดการดำเนินงานแลวก็เกิดผลกระทบในวงกวาง

ไดเร็วขึ้น...” 
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  ๕ 
 
 

ÁμÔÊÁÑªªÒÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒμÔ :  
ÊÙ‹Ë¹·Ò§áË‹§¡ÒÃÃ‹ÇÁÊÃŒÒ§ 

 

 

 

ภายหลังสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๑ เมื่อเดือน

ธันวาคม ๒๕๕๑ ผานไป ไดเกิด “มติ ๑.๑๐ สุขภาวะทางเพศ : 

ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และเร่ืองเพศกับ

โรคเอดส/โรคติดตอ” ที่ไดรับฉันทามติจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพ

แหงชาตินับพัน และคณะรัฐมนตรีไดลงมติรับทราบมติสมัชชา

สุขภาพแหงชาตินี้ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และได

มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาดำเนินการใน

สวนที่เกี่ยว ของตอไป 

 นั่นยอมเปนนิมิตรหมายอันดีวา แมจะเปนเพียงกาวแรก 

แตก็เปนกาวที่ประกาศวา การทำงานขับเคลื่อนของหลายฝาย

กอนหนานี้ ไดรับการยอมรับในระดับผูบริหารของประเทศแลว 
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กาวยางตอ ๆ ไปจึงย่ิงทวีความสำคัญขึ้นทุกขณะ 

 รศ. ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล รองผูอำนวยการสถาบัน

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผูมีผลงานวิชาการใน

ดานสุขภาวะทางเพศมายาวนาน เปนนักวิชาการคนสำคัญผูเปน

หนึ่งในแกนหลักที่ขับเคลื่อนงานดานนี้ โดยรวมเปนหนึ่งในคณะ

ทำงานหลายชุดมาโดยตลอด 

 รศ. ดร.กฤตยา ใหขอมูลวา ปญหาเรื่องสุขภาวะทางเพศ

ที่สำคัญท่ีสุดในขณะน้ีคือ เร่ืองความรุนแรงทางเพศ ซ่ึงไดรวม

เอาเร่ืองทองไมพรอมและเร่ืองโรคติดตอทางเพศกับเอดสเขาไว

ในกรอบเดียวกัน เนื่องจากสถิติที่ไดมีการเก็บรวมรวมเพ่ือการ

วิจัยจากขาวหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันขาวนั้นบงช้ีวา ปญหาน้ีมีความ

รุนแรงมาก แต ณ ปจจุบันยังไมมีงานวิจัยใดที่จะระบุชัดลงไปได

วา ปญหามีมากเทาไร และอยางไร เพียงแตภาพสะทอนจาก

ตัวเลขของศูนยพึ่งไดและตัวเลขจากงานวิจัย ก็ไดสะทอนภาพวา

สังคมไทยกระทำความรุนแรงทางเพศตอเด็กและผูหญิงสูงมาก 

แตปญหานี้กลับไมมีคนใสใจมากเทาที่ควร แตเมื่อเรื่องสุขภาวะ

ทางเพศไดถูกนำไปเปนมติหนึ่งในท่ีประชุมสมัชชาสุขภาพแหง

ชาติก็นับเปนความกาวหนาที่สำคัญตอการขับเคลื่อนงาน 
 

“...เปนครั้งแรกท่ีไดมีการพูดคุยเรื่องนี้ในวงกวาง หมาย 

ถึงวา ออกไปนอกวงของคนทำงาน เพราะคนท่ีทำงานเร่ือง

เพศเรื่องความรุนแรงน้ีมีอยูในกลุมหนึ่ง แตพอเรื่องสุขภาวะ
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ทางเพศไดเขาไปสูสาธารณะ จะมีขอดีตรงท่ีวา คนที่ทำงาน

ดานอื่น เชน เรื่องสิ่งแวดลอม เรื่องปาชายเลน เรื่องแรงงาน 

ไดมองเห็นวาจริง ๆ แลว เรื่องสุขภาวะทางเพศไดถูกฝงไป

อยูในทุกมติเหมือนกัน ไมวาคุณจะเปนชนกลุมนอย เปน

แรงงานขามชาติ หรือจะเร่ืองภาคใตก็มีเรื่องความรุนแรงทาง

เพศเขาไปอยู...เพราะฉะน้ันการที่มีมติแลวเขาไปสูการ

รับรองของ ครม. แลว ครม. สงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ก็จะมีผลสะเทือนในเชิงนโยบาย...เราเองไมคิดวาจะมีผล

สะเทือนมากในระดับปฏิบัติการ แตวาในระดับของหลักการ

แลว ถือเปนการการยอมรับในระดับท่ีเชื่อมั่นไดวาจะสามารถ 

นำไปขับเคลื่อนเชิงนโบายระดับชาติ รวมท้ังในเร่ืองทองถิ่น

ซ่ึงองคกรท่ีทำเร่ืองพวกนี้มีมากทั่วประเทศ ก็จะอางถึงมตินี้

ไปใชในพื้นที่ นี้เปนคุณูปการสำคัญท่ีมติสุขภาวะทางเพศเขา

ไปสูสมัชชาสุขภาพแหงชาติได แลวเปนครั้งแรกท่ีเร่ืองเพศ

ถูกพูดในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ...กอนหนานี้เปนคนทำการ

ประเมินผลงานสมัชชาสุขภาพในเชิงประเด็นในเชิงพ้ืนที่ พูด

ไดเลยวาประเด็นเรื่องเพศไมเคยเขาไปอยูในการทำงานของ

ประชาคมสมัชชาสุขภาพใด ๆ เลย นี่จึงเปนครั้งแรกท่ีได

เขาไปอยูในวงกวาง อันนี้ก็เปนขอดี...” 
 

 รศ. ดร.กฤตยา เลาตอวา การทำงานเครือขายที่ผานมา 

บางเครือขายรวมตัวกันหลวม ๆ แตบางเครือขายก็รวมตัวกัน
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แนนหนา จึงเปนเรื่องสำคัญท่ีเครือขายที่มาทำงานรวมกันจะตอง

มีฐานขอมูลและองคความรูที่แข็งแรงและสามารถส่ือสารกับคน

ทั่วไปได แตที่มีความเขมแข็งและขับเคลื่อนงานอยางตอเนื่องก็

คือเครือขายทางเลือกผูหญิงทองไมพรอมซึ่งมีการประชุมตอเนื่อง

ถึง ๑๕ ครั้ง และมีการผลักดันในเชิงนโยบายเขาสูระบบ  

 อยางไรก็ตาม รศ. ดร.กฤตยา กลาววา ไมไดคาดหวังสูง

วา มติสุขภาวะทางเพศจะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน 

แตคิดวาการมีมติเปนทางการแลว ตัวมตินั้นจะนำไปขับเคลื่อน

งานในอนาคตและเปนประโยชนสำหรับผูปฏิบัติงานท่ีสามารถนำ

ไปใชอางอิงในการทำงานได 
 

“...ความคืบหนาที่เกิดขึ้นนั้นไมไดขึ้นอยูกับมติ เครือขาย

ทางเลือกผูหญิงทองไมพรอมเขาก็ทำงานของเขาอยูแลว เชน 

เขาไปพบกับ สปสช. เพื่อจะใหเกิดระบบของการใหบริการ

ยุติการตั้งครรภของผูหญิงทองไมพรอมถาเขาตองการเลือก 

อยางปลอดภัยและถูกกฎหมาย ฉะนั้น เครือขายนี้เขาก็

ทำงานไป ตัวเรื่องสุขภาวะทางเพศเขาก็ทำงานไป แตวาสิ่งท่ี

เกิดขึ้นนาจะไปอยูที่หนวยงานอื่น ๆ ที่เขารูสึกวาเร่ืองนี้มี

ความสำคัญก็อาจจะเอาเขามาพิจารณา...แลวมติก็จะมี

ประโยชน เพราะทุกครั้งท่ีเราเอาไปใชเราก็จะบอกวา อันนี้ 

ครม.รับทราบแลวก็ใหทุกหนวยงานปฏิบัติ เพราะฉะนั้นงาน

บางอยางซ่ึงหนวยงานของรัฐทำอยูแลวมันก็จะดำเนินไปได
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อยางรวดเร็ว พุงไปเลย สมมติอยางของ พม. เรื่องบานพัก 

พม. ก็จะใสใจมาก เราก็ตองมาชวยกันดู ก็จะเกิดความ

รวมมือกันมากขึ้น เวลามีคนถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ

มาที่ศูนยพึ่งได แลวจะสงตอยังไง การประสานงานระหวาง

ภาครัฐมันก็ เห็นภาพชัดเจนขึ้นแลวก็ เปนที่ยอมรับกัน 

ชัดขึ้น... 

ปญหาคือวาขณะน้ีบางเร่ือง อยางกระทรวงสาธารณสุข

เขาทำงานแตเขาไมมีเม็ดเงิน เนื่องจากเขาทำงานวิชาการ 

ฉะนั้นก็ตองทำงานกับ พม. เพราะงบประมาณอยูที่นั่น คือ

ถา พม. มีขอมูลกับมีงบใหก็จะทำงานรวมกันได ก็จะดี

ขึ้น...หรือเรากำลังจะจัดประชุมกับกรมคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ที่เกี่ยวกับเร่ืองความรุนแรงทาง

เพศ การทองไมพรอม หากมีเงินมาชวยเหลือก็จะเกิดการ

ทำงานรวมกัน หลักการนี้ที่เราจะตองทำความเขาใจกัน... 

เพราะฉะนั้นจะเห็นเวทีที่คอย ๆ เกิดขึ้น ซ่ึงถือเปนเครื่องมือ

ที่ดีของภาคประชาสังคม แลวถาเลนเปนก็จะขยายประโยชน

ได ถึงแมจะคอยๆ เปนก็ตาม... ” 
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เร่ืองทางเพศ แทจริงแลวเปนเร่ืองใหญที่สุดเรื่องหน่ึงใน

ชีวิตมนุษย และสุขภาวะทางเพศก็เปนเรื่องท่ีอยูกับมนุษยเรา

ตลอดชีวิตนับแตเกิดจนตาย เราอยูกับความแตกตางหลากหลาย

ของผูคน อยูกับปญหาทั้งใกลและไกลตัว ในความเห็นของคน

ทั่วไป ความทุกขรอนของเรายอมเปนเรื่องใหญกวาเรื่องใดในโลก 

และความทุกขรอนของผูอื่นก็ยอมเปนเรื่องเล็ก หากคนผูนั้น 

ไมใชคนที่เรารัก แตในความเปนสังคมเดียวกัน ความทุกขรอน

ใด ๆ ก็ยอมเชื่อมโยงถึงกันไดเสมอ หากมีขโมยขึ้นบานตรงขาม

เรา บานเราก็อาจเปนรายตอไป หากมีไฟไหมบานขางเคียงเรา 

บานของเราก็อาจเปนรายตอไป  

 ความทุกขของผูถูกกระทำรุนแรงทางเพศ ความทุกขของ

หญิงท่ีทองไมพรอม ความทุกขของผูที่ติดเชื้อจากโรคติดตอ ไม
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ใชเรื่องท่ีไกลตัวเราแมแตนอย เพียงแคหยิบหนังสือพิมพสักฉบับ

มาอาน เราก็จะพบเห็นขาวมากมายที่สะทอนวา สังคมไทยกำลัง

ปฏิบัติอยางไรตอเด็กและสตรี 

 มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๑ เรื่องสุขภาวะทาง

เพศ คือความพยายามหนึ่ง ที่จะกาวขามปญหาและอุปสรรคที่

ใหญโตและซับซอนนี้ไปใหได ความเปนไปไดของความสำเร็จนั้น

ไมไดขึ้นอยูกับขนาดของปญหา แตขึ้นอยูกับวา ทุกคนที่เห็นวา

เร่ืองนี้เปน “ปญหา” จะมีทาทีอยางไรตอไป เมินเฉย หรือลุกขึ้น

มาทำอะไรสักอยางเพื่อรวมเปลี่ยนแปลง 

 เพราะในความเปนจริงนั้น ทุกปญหาสังคม เราผูเปน

สวนหนึ่งของบานหลังใหญที่ชื่อสังคมไทย ลวนมีสวนรวมทุกข

รวมสุขเสมอกัน 
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