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หลากเฉดสี
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โดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 “โลกนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน” ค�าพูดเล่นๆ เช่นนี้ถูกน�ามาใช้

เสมอเมื่อเราได้พบเจอสิ่งที่ไม่คาดฝัน ไม่เคยประสบมาก่อน ไม่

เข้าใจ และไม่นิยมชมชอบสักเท่าไร

 ความหลากหลายทางเพศ เป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูด

ถึงด้วยวลีนี้ 

 เราส่วนใหญ่ถูกปลูกฝังกันมาว่า โลกใบนี้มี 2 เพศ คือ 

ผู้หญงิกบัผู้ชาย ต่อมา รบัรูว่้ามกีะเทย มทีอมและดี ้แม้แต่ค�าว่า “ไบ” 

(Bisexuality) ก็เพิ่งเป็นที่รู้จักภายหลัง กระทั่งมาถึง LGBT 

(Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender) และล่าสดุ LGBTQQIAAP 

ที่มาจาก Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender-Queer-

Questioning-Intersex- Asexual-Allies และ Pansexual 

 เป็นไปได้หรือไม่ ว่าค�าเหล่าน้ีอาจเพ่ิมข้ึนจนเราหมดความ

อดทนที่จะหาค�ามาท�าความเข้าใจ

 เรือ่งแบบนีเ้กิดข้ึนได้อย่างไร? อาจเป็นค�าถามของหลายคน 

ไม่แต่เฉพาะผู้ที่พยายามจะเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น แต่อาจ

รวมถึงผู้ที่อยู่ในล�าดับอักษรย่อยืดยาวเหล่านั้นด้วยเช่นกัน 

 จดหมายข่าว สคส.ฉบบั “ผูห้ญิงหลากเฉดส”ี ลองสะท้อน

ประสบการณ์และมมุมองของพวกเขา พบสิง่น่าสนใจคอื การทีพ่วกเขา 

จะเข้าใจตัวเองได้นั้น ความคิดแบ่งแยกหญิงชายอาจไม่เป็น

ประโยชน์ แถมซ�า้จะยิง่เป็นอปุสรรค ในทางกลบักนั การยอมรับ

ตัวเอง ไปพร้อมกับการมองเห็นกรอบความคิดความเชื่อของ

สงัคมต่างหาก ทีจ่ะสร้างให้เกดิพลงัเพือ่ก้าวเดนิสูจ่ดุหมายในชวีติ

 ส�าหรับคนทีต่้องการจะเข้าใจเรือ่งยุ่งยากเหล่านี้ วธิีง่าย

ทีส่ดุอาจหมายถงึการก้าวข้ามความแตกต่าง รวมถงึความพยายาม

ที่จะจัดแบ่งหมวดหมู่อันแสนจะสับสนซับซ้อน ไปสู่การมองเห็น

ความเป็นมนุษย์ของทุกคน

 ความตระหนักว่า ทุกคน ซึ่งแน่นอน รวมถึงตัวเราเอง 

ล้วนต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี ได้การยอมรับและดูแลใส่ใจจาก

ผูค้น ตลอดจนสงัคมรอบข้าง เป็นความจรงิที่ไม่มวัีนเปลีย่นแปลง 

และจะเป็นส่ิงเดียวที่ท�าให้เราอยู่ร่วมกันได้ทั้งในวันนี้และ 

วันข้างหน้า

เพศ: เรื่องยากที่ง่ายที่สุด

แจ๋ม-รจรินทร์ พละราช, พยาบาล

 เรียนโรงเรียนหญิงตลอด สะดวกใจทีจ่ะคบผู้หญงิ ทัง้ลคุทอม

และลคุหญงิ ไมไ่ด้รูส้กึว่าอยากเป็นแฟนกบัผูช้าย ถ้ามาจบีจะบอกเขา

ตรงๆ ว่า “แจ๋มชอบผูห้ญงิค่ะ” กบั “พีป่ราง” คบกนัมา 2 ปี บอกทุกคน 

ว่านี่แฟนเรา สัญญากับตัวเองว่า จะท�าตัวดี อยากให้ดูในระยะยาว 

จะไม่มีอะไรเสียหาย เราพากันเรียน ดูแลกัน ดูแลครอบครัว ที่บ้าน 

ก็เข้าใจ 

 มีคนพูดว่า เสียดายความเป็นผู้หญิง ท�าไมไม่ชอบผู้ชาย เมื่อ

ก่อนแคร์คนอื่น แต่ต่อมาเรียนรู้ว่าเวลามีปัญหาในชีวิต คนอ่ืนไม่ได้

ช่วยอะไร ขณะที่ปรางอยู่กับเราตลอดเวลา เข้าใจและคอยให้ก�าลังใจ 

เลยคิดว่าท�าชีวิตของเราให้ดีและมีความสุข น่าจะดีที่สุด

ผู้หญิง

หลากเฉดสี

 เป็นไปได้หรือไม่ว่า การ

เกดิมาเป็น “ผูห้ญงิ” หรอื “ผูช้าย” 

เราไม่ได้เลือกเอง 

 เพราะการเป็นหญงิหรอืชาย 

ที่ต้องแสดงออก, กระท�า, มีภาระ 

รับผิดชอบ ตลอดจนมีความรัก 

ความสมัพนัธ์กบัคนเพศใด อย่างไร 

ถูกก�าหนดจากสังคม ผ่านการ 

กล่อมเกลา ส่ังสอน บงัคบัจากคน

รอบข้าง โรงเรียน ส่ือมวลชน ฯลฯ 

 แต่ถ้าบางคน ต้องการ

ก�าหนดเอง ท้ังเรือ่งเพศและการใช้

ชวีติ สิง่นีจ้ะเกดิขึน้ได้หรอืไม่? และ

ชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไร?

http://www.whaf.or.th/
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 ตอนเดก็เข้าใจว่าตวัเองเป็นทอม แต่พอโตขึน้พบว่า เราแค่

ชอบแต่งตัวเท่ๆ ใครจะมองว่าอย่างไรก็ไม่เป็นไร เราเป็นของเรา

แบบนี้ แต่ถ้าตัดผมสั้นมาก พ่อจะทักว่าแมนไปแล้วนะ เราเข้าใจ

สังคมของพ่อแม่ท่ีต้องตอบค�าถามคนรอบข้าง ก็เจอกันคร่ึงทาง 

ไว้ผมยาวขึ้นหน่อย 

 เรือ่งความรกัก็ไม่จ�ากดั ขอแค่เข้าใจกนัและรบัได้ในความ

เป็นเราแบบนี ้กพ็ร้อมจะพฒันาความสมัพนัธ์กนัต่อได้ เคยคบผูช้าย 

แต่พอเราเป็นคนลุยๆ ผู้ชายมองว่าห้าวเกินไป สุดท้ายก็แยกย้าย 

ยอมรับว่ารู้สึกหัวใจเต้นแรงกับผู้หญิงมากกว่า เข้าใจกันมากกว่า 

รู้สึกอ่อนโยนกว่า

 นิยามความเป็นเพศของตัวเองว่าคือผู้ชายข้ามเพศ 

หรือทรานส์แมน ต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนพอเห็นว่าเด็กผู้หญิง

ต้องใส่กระโปรงกร็ูแ้ล้วว่าไม่ใช่ตวัเรา ไม่มีแรงบนัดาลใจเป็น

พิเศษที่ก�าหนดเพศของตัวเองแบบนี้ แค่รู้ว่าตัวเองต้องการ

อะไร และหาทางไปให้ถงึจดุนัน้ เลอืกทีจ่ะเปลีย่นตวัเองตาม

ความรู้สึกที่แท้จริง 

 คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าทรานส์แมน ต้องรกัผูห้ญิงเท่านัน้ 

จรงิๆ ทรานส์เเมนแต่ละคนมรีสนยิมแตกต่างกนั บางคนชอบ 

ผูห้ญงิ กะเทย ชอบผูช้าย หรือทรานส์เเมนด้วยกนักม็ ีความรกั 

ความชอบอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ในแต่ละช่วงเวลาด้วย

 รู้สึกว่าตัวเองเป็นผูช้าย

มาตลอด แต่มเีงือ่นไขทีอ่าจ

จะแปลกกว่าผู้ชายท่ัวไป คือ

เราเกดิมาในร่างกายทีเ่ป็น

หญิง เมื่อถึงวัยเหมาะสม 

เราสามารถเปลี่ยนแปลง

เนือ้ตวัร่างกายของตวัเองได้  

เราก็เปลี่ยนเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่เรารู้สึกข้างใน 

 คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า ทรานส์แมนคอืทอมทีฉ่ดีฮอร์โมนและผ่าตดัแล้ว 

ทีจ่รงิ เป็นเรือ่งความรูส้กึมากกว่ารปูลกัษณ์ภายนอก แต่ละคนมเีงือ่นไขในชวีติ

ต่างกัน อาชีพ สุขภาพ และการผ่าตัดมีค่าใช้จ่ายสูง ท�าให้หลายคนแม้จิตใจ

เป็นผู้ชาย แต่ไม่สามารถเปลี่ยนร่างกายตัวเองได้ ผมไม่ชอบถูกเรียกว่าทอม 

คิดว่าเป็นค�าที่ไม่เคลียร์ ทอมหลายคนชอบแต่งตัวเป็นผู้ชาย แต่ยังพึงพอใจ

ในร่างกายของตัวเอง

 ผมคิดว่า เรือ่งเพศไม่ใช่เรื่องที่จะต้องแบง่แยก แตเ่ปน็เรือ่งที่ตอ้งให้

เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่า

 ผมนิยามตัวเองว่าเป็นผู้ชายมาตั้งแต่เด็ก แต่เมื่อ

อยู่ในสังคมที่ตัดสินกันด้วยอวัยวะเพศ การบอกว่าเราเป็น

ผู้ชายจะถูกมองว่าบ้า เลยเรียนรู้ที่จะเงียบ คนมองเราเป็น

เดก็ผูห้ญงิห่ามๆ ผู้ ใหญ่บอกว่า โตขึน้กห็ายเอง เราตัง้ค�าถาม

ตลอด “หาย” คืออะไร ในเมื่อเราเป็นตัวของเราแบบนี้ เคย

พยายามท�าตวัตามบรรทดัฐานสงัคม แม่อยากได้ลกูสาว แต่

ท�าแล้วเครียดมาก และรู้สึกว่าถ้าท�าแบบนี้ต่อไป เราอาจจะ

ไปถึงจุดที่ทนไม่ได้ อาจจะฆ่าตัวตาย เลยตัดสินใจเป็นอย่าง

ที่เราเป็น และเมื่ออายุ 25 ก็ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงร่างกาย 

 ความเข้าใจผดิทีพ่บบ่อยคอื หลายคนคิดว่า ทีผ่มข้าม

จากผู้หญิงมาเป็นผู้ชาย เป็นเพราะอยากได้ความเหนือกว่า 

แบบผู้ชายใช่ไหม ผมเป็นเฟมินิสต์ ผมพูดเรื่องสิทธิผู้หญิง

ตลอดเวลา ผมเหมือนอยู่ตรงกลางท่ีเห็นโลกจากสองด้าน 

แต่กลบัถกูมองแบบกดีกนัจากผูห้ญงิ ส่วนผูช้ายมองเหมอืน

ผมจะมาแย่งชงิอ�านาจ มคีนพูดว่า “ท�าผูห้ญงิท้องให้ได้ก่อน

ค่อยมาบอกว่าเป็นผู้ชาย” ผมคิดว่าเรื่องนี้ในสังคมไทยคง

ทะเลาะกันไปอีกนาน (หัวเราะ)

 สิ่งที่ท�าให้ผมยืนอยู่ได้ทุกวันนี้ คือความรู้สึกที่ว่าเรา

เคยไม่มพีืน้ทีย่ิง่กว่านี ้เคยหนัไปแล้วไม่เจอใครเลย ไม่มีใคร

เข้าใจ ไม่มีใครยอมรับ ผมไม่อยากให้มีใครต้องเจอแบบเดยีว

กับที่ผมเจออีก จนถึงวันนี้ ผมคิดว่าบางเรื่องไม่ต้องเข้าใจ

ก็ได้ เพราะบางคนก็ไม่สามารถเข้าใจบางเรื่องได้ อธิบาย

อย่างไรก็ไม่เข้าใจ สิ่งส�าคัญคือการยอมรับในความเป็นคน

ของทุกคนมากกว่า

จิมมี่-กฤติธีพัฒน์ ไชยสุขธนานนท์, 
ธุรกิจส่วนตัว อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซู่-วริศรา จุ้ยสุย, ธุรกิจส่วนตัว

มุก-คาณัสนันท์ ดอกพุฒ,
พนักงานบริษัท 

วนิ-ณฐัศรณัย์ ศรเีมอืง, พนกังานบรษิทั

ผมคิดว่า

บางเรื่อง

ไม่ต้องเข้าใจ

ก็ ได้ 

เพราะบางคนก็

ไม่สามารถ

เข้าใจบางเรือ่งได้ 

สิ่งส�าคัญคือ

การยอมรับ

ในความเป็นคน 

ของทุกคน

มากกว่า
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พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

ช่องทางใหม่ ร้องเรียกถูกเลือกปฏิบัติ

ผู้ร้องเรียนที่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

ไม่ได้ต้องการการเยียวยาที่เป็นค่าตอบแทน 

แต่สิ่งส�าคัญคือต้องการให้ทุกคนยอมรับในตัวตน 

ไม่เลือกปฏิบัติและ เห็นทุกคนเท่ากัน

กสทช.เตรียมออกคู่มือสื่อ LGBT

 วันที่ 9 กันยายน 2558 เป็นวันที่พระราช-

บัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 มี 

ผลบงัคบัใช้ เพือ่เป็นการคุม้ครองและปกป้องสทิธใิห้

กบัผูถ้กูเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ไม่ว่า

บคุคลนัน้จะเป็นชาย หญงิ หรือผูม้คีวามหลากหลาย 

ทางเพศ 

 สาระส�าคัญส่วนหนึ่งของกฎหมายฉบับนี้ 

ได้แก่ การสร้างกลไกการร้องเรียนเมื่อถูกปฏิบัติ

ไมเ่ป็นธรรม โดยมคีณะกรรมการวนิิจฉัยการเลอืก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) เป็น 

ผู้วินิจฉัยค�าร้อง และด�าเนินการประสานงานฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้งแก้ไข

ปัญหา โดยมีก�าหนดระยะเวลาว่าจะต้องแล้วเสรจ็

ภายใน 150 วนั กฎหมายฉบบัดงักล่าวมบีทลงโทษ

ท้ังจ�าและปรบัหากมกีารฝ่าฝืนไม่ด�าเนินการ หรอืไม่

ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา

 ทั้งนี้ วลพ.ประกอบด้วยกรรมการจากภาค

รฐั ผูท้รงคณุวุฒท้ัิงนกัวิชาการ และตวัแทนองค์กร

พัฒนาเอกชนที่ท�างานคุ้มครองสิทธิระหว่างเพศ 

 พชัร ีอารยะกลุ ผูอ้�านวยการกองส่งเสรมิ

ความเสมอภาคทางเพศ กรมกิจการสตรี และ

สถาบันครอบครัว (สค.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ยื่น

ค�าร้องแล้วหลายกรณี อาทิ การถูกละเมิดสิทธิ

กรณีห้ามการแต่งกายไม่ตรงกับเพศสภาพในการ 

รบัปรญิญา การเลอืกปฏบิตัทิางเพศในการประกาศ

รบัสมคัร และการเลือ่นต�าแหน่งผูช้ายมากกว่าผูห้ญงิ

และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ทั้งที่มีศักยภาพ

และความสามารถทัดเทียมกัน เป็นต้น

 นอกจากนี ้พระราชบญัญตัฉิบับดงักล่าว ยงั

มบีทบญัญตัว่ิาด้วยการเยยีวยากรณีผูถ้กูเลอืกปฏบิตัิ

ได้รบัความเสียหาย หรอืศนูย์เสียโอกาส โดยก�าหนด 

ให้มีกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 “จากกรณีร้องเรียนที่เข้ามา ท�าให้เห็นว่า  

ผูร้้องเรยีนส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการการเยยีวยาทีเ่ป็น

ค่าตอบแทนเป็นตวัเงนิ แต่สิง่ทีม่คีวามส�าคญัยิง่กว่า

คอืความต้องการการยอมรบั และมองทกุคนอย่าง

เท่าเทยีมกนั” ผูอ้�านวยการกองส่งเสรมิความเสมอ

ภาคทางเพศ กล่าวทิ้งท้าย

 สามารถใช้วิธีการเขียนจดหมาย อีเมล 

โดยส่งมาที ่กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 

ส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

จังหวัด (พมจ.) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว

 ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเตมิได้ทีก่รมกจิการสตรแีละ

สถาบนัครอบครวั กรมกจิการเดก็และครอบครวั 

เวบ็ไซต์ www.dwf.go.th หรอืโทรศพัท์: 02 642 
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การยื่นเรื่องร้องเรียน

 กสทช.จับมือเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย 

ระดมความเห็นจัดท�าคู่มือสื่อ น�าเสนอเนื้อหา

ประเด็น LGBT

 เมือ่เรว็ๆ น้ี คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) ร่วมกบัเครอืข่ายเพือ่นกะเทยไทย จดัการ

ประชมุเชงิปฏบัิติการสร้างความเข้มแขง็เครอืข่าย 

ผู้บริโภคกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 

โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มและองค์กรที่ท�างานสิทธิ 

ด้านความหลากหลายทางเพศจ�านวนประมาณ  

30 คน

 ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อ�านวยการส่วนส�านัก

คุ้มครองผู้บริโภค กสทช. กล่าวว่า กสทช.มุ่งเน้น

การท�างานแบบมส่ีวนร่วมกบัเจ้าของประเด็น เนือ้หา

ที่ได้จะจดัท�าเป็นแนวทางในการก�ากบัดแูลการผลติ

เนื้อหาส�าหรับสื่อมวลชนต่อไป 

 ในเวทมีกีารเสวนาโดยวทิยากร นกัวชิาการ 

สือ่สารมวลชน และตวัแทนกลุม่หลากหลายทางเพศ 

จากนัน้แบ่งกลุม่ย่อยตามประเภทของสือ่ อาท ิวทิยุ 

โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อระดมความคิด

เห็นจากผู้เข้าร่วมถึงประสบการณ์การรับสื่อ ที่มี

การน�าเสนอในประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลาย

ทางเพศ

 โดยภาพรวม ผูเ้ข้าร่วมเหน็ว่า ส่ือทกุประเภท 

ให้ความส�าคญัเพิม่ข้ึนกบักลุ่มผูมี้ความหลากหลาย 

ทางเพศ แต่การน�าเสนอยงัเป็นการตอกย�า้ทศันคติ 

เชงิลบ ซ่ึงนอกจากไม่สร้างความเข้าใจให้กบัสงัคม

แล้ว กลบัยิง่ท�าให้ผูร้บัสือ่ได้ข้อมลูและมทีศันคติ

ต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศคลาดเคล่ือน 

จากความเป็นจริง 

 ตวัอย่างการน�าเสนอของสือ่ที่ไม่เหมาะสม 

ที่ส�าคัญ เช่น การน�าเสนอกะเทยในภาพลักษณ์ 

ตัวตลก หมกมุ่นเรื่องเพศ การใช้ค�าพูดและการ 

กระท�าไม่เหมาะสม เช่น ถามเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับ

เรือ่งเพศหรอืการเปลีย่นแปลงร่างกาย การลวนลาม 

ท�าท่าเตะ ตบ หรือพูดจาดูถูก รังเกียจ เป็นต้น 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า หลังจากมีการจัดท�า

เนื้อหาแนวทางการน�าเสนอเนื้อหาประเด็นความ

หลากหลายทางเพศแล้ว ควรมีการสร้างกลไกการ 

รับเร่ืองร้องเรียน และการก�ากบัดแูลทีช่ดัเจน รวมท้ัง 

การสร้างให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังที่เข้มแข็งโดย

ความร่วมมือจากหลากหลายภาคีอีกด้วย

http://www.dwf.go.th
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ประเทศต่าง

ปลูกถ่ายอวัยวะเพศชายให้ทรานส์แมน
เปิดโลก “เลสเบี้ยน” ในอินเดีย

สคส.ความเคลื่อนไหว 

ส�านักข่าวอนิเดยีหลายส�านักพากนัรายงานข่าว

เว็บซีรีย์ หรือซีรีย์ที่ฉายทางช่องออนไลน์เรื่อง 

The Other Love Story ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ความรกัระหว่างผูห้ญงิอนิเดยี 2 คนในทศวรรษ 

90 ขณะทีผู่ก้�ากบัเผยว่าละครเรือ่งนีจ้ะช่วยตีแผ่

แง่มมุและเปิดประเด็นความรกัของหญงิรกัหญงิ 

ซึ่งสังคมอินเดียยังไม่ค่อยคุ้นชิน

คณะแพทยศาสตร์จากมหาวทิยาลยัจอห์นฮอปกนิส์

เปิดเผยว่า การใช้อวัยวะเพศชายบริจาคเพื่อปลูก

ถ่ายให้กับผู้หญิงที่ต้องการแปลงเพศเป็นชายใกล้

จะประสบผลส�าเร็จ โดยมีการทดลองในทหารที่ได้

รับบาดเจ็บและต้องสูญเสียองคชาติ อย่างไรก็ดี 

ยังสามารถปลูกถ่ายได้แต่องคชาติ แต่ตัวอัณฑะ

ยังไม่สามารถท�าได้

ส�านักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษ

เปิดเผยผลส�ารวจที่พบว่า มีคนระบุ

ว่าชอบทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพิ่มขึ้น

ถึงร้อยละ 45 ซึ่งมากกว่าคนที่ระบุ

ว่าชอบเพศเดยีวกนั โดยเฉพาะในหมู่

คนรุ่นใหม่วัย 18-24 ปี มักไม่จ�าเพาะ

เจาะจงว่าชอบเพศตรงข้ามเพยีงอย่าง

เดียว ทัง้นี ้เป็นเพราะคนรุน่ใหม่เชือ่ว่า 

เพศมีความลื่นไหลไม่ตายตัว

“ไบเซ็กชวล” กระแสแรง

Pro-voice 3: สคส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนทางเลือก 

ของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสิทธิการ

เข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ที่ 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

จังหวัดบูรณาการ: สคส.ในฐานะแผน

งานสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศ ร่วมน�า

คณะผูส้ือ่ข่าวร่วมกจิกรรม “นครราชสมีา: 

ต้นแบบการจัดการและการแก้ปัญหา

การตัง้ครรภ์ในวัยรุน่” จดัโดยส�านกังาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข และจังหวัดนครราชสีมา

ประชาสงัคม: สคส.น�าเสนอ

ประเดน็ปัญหาท้องวยัรุน่ ใน

งาน “ประชาสังคมเข้มแข็ง 

สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์” 

จัดโดยกรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความ

มัน่คงของมนษุย์ (พม.) และ

ส�านักงานกองทนุสนับสนุนการ

สร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ที่

ท�าเนียบรัฐบาล

เสริมศักยภาพ อปท.: สคส.ร่วมกับส�านักอนามัยการ

เจรญิพนัธุ ์กรมอนามยั ประชมุจัดท�าแผนการอบรมพัฒนา

ศักยภาพบคุลากรในการด�าเนนิงานป้องกนัและแก้ไขปัญหา

การตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ระดบัท้องถิน่ ซ่ึงจะจดัในเดอืนธนัวาคม 

2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ

สวัสดิการแม่วัยรุ ่น: 

สคส.ร่วมกบักรมกจิการ

เดก็และเยาวชน พม.จดั

ประชุมเรื่องการพัฒนา

สวัสดิการแม่วัยรุ ่นใน

สงัคมไทย เพ่ือน�าเสนอ

งานวจิยัและเปิดเวทีให้

ตวัแทนจากหน่วยงานทัง้

ภาครัฐและเอกชน ร่วม

จดัท�าข้อเสนอเชงินโยบาย 

ทีโ่รงแรมรอยลัปริน๊เซส 

หลานหลวง



สคส.6 จดหมายข่าว

 ลินน์ (นามสมมติ) ผู้หญิงข้ามเพศชาวอังกฤษให้สัมภาษณ์ส�านักข่าว

เดอะการ์เดี้ยนว่าเธอแปลงเพศเม่ือ 10 ปีก่อน แต่เพ่ิงมาขอแก้ไขเพศใน

เอกสารทางการเมื่อเร็วๆ นี้ ก่อนอื่น เธอขอแก้เอกสารกับธนาคารที่ฝากเงิน

อยู่ ว่าขอเปลี่ยนค�าหน้าชื่อจาก นาย (Mr.) เป็น นางสาว (Ms.) แต่ธนาคาร

ไม่ยอม เพราะเธอไม่มีใบรับรองเพศ (Gender Recognition Certificate 

หรือ GRC)

 ประเทศอังกฤษอนุญาตให้เปล่ียนเพศทางกฎหมายได้ โดยการออก 

ใบแจ้งเกิดใหม่ที่ระบุเพศใหม่ ซึ่งต้องอาศัยใบ GRC มายืนยัน น่าสนใจ 

ตรงขัน้ตอนการขอใบ GRC ทีต้่องให้แพทย์เซ็นยืนยันว่าผูย่ื้นขอมอีาการโรค 

ไม่พอใจในเพศตนเอง (Gender Dysphoria) โดยไม่จ�าเป็นต้องผ่าตัด

แปลงเพศก็ได้ แต่ “ต้อง” ใช้ชีวิตในบทบาททางเพศท่ีตนเองอยากจะ

เป็นไม่ต�่ากว่า 2 ปี

 นั่นแปลว่า นอกจากการเซ็นรับรองจากแพทย์แล้ว ผู้ยื่นขอใบ GRC 

ยงัต้องหาเอกสารอืน่มายนืยนัเจตจ�านงดงักล่าวของตวัเอง โดยกฎหมายเปิด

ให้ ใช้เอกสารได้หลายประเภท เช่น พาสปอร์ต ใบขับขี่ เอกสารทางการเงิน 

ที่ต้องระบุชื่อและค�าน�าหน้าชื่อในเพศใหม่ที่ตนต้องการ เป็นต้น

 เร่ืองตลกส�าหรับลินน์คือเมื่อธนาคารบอกว่าต้องมีใบ GRC ก่อน 

ขวากหนามของการ ‘ข้ามเพศ’

แต่รัฐบอกว่า ถ้าธนาคารไม่แก้ค�าน�าหน้าชื่อก็จะไม่ออก GRC ให้ โอกาสที่ 

เปิดกว้างดูเหมือนจะกลายเป็นทางตัน 

 ทีอ่เมรกิากม็ปัีญหาเช่นกนั แม้ปัจจบุนัสหรฐัฯ จะอนญุาตให้คนทกุเพศ

แต่งงานกันได้ แต่ก็มีบางรัฐที่ไม่ให้คนข้ามเพศแก้ไขใบเกิด หรือรัฐที่เปิดให้

แก้ไขได้ แต่ในทางปฏบิตักิ็ใช่จะท�ากนัได้ง่ายๆ เพราะแต่ละมลรฐัมกีฎระเบยีบ

ต่างกัน แถมศาลก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนข้ามเพศอีกด้วย

 ในสหรฐัฯ การขอเปลีย่นค�าระบเุพศ ต้องอาศยัหลกัฐานทางการแพทย์ 

และต้องผ่านการผ่าตดัแปลงเพศมาแล้วเท่านัน้ แต่หลายคนไม่สามารถผ่าตดั

แปลงเพศได้ เพราะมีค่าใช้จ่ายสูง เข้าไม่ถึงสถานบริการ หรือมีปัญหาทาง

สุขภาพ เป็นต้น

 ข้อมูลเมื่อปี 2011 โดย National transgender Discrimination 

Survey ระบุว่าในจ�านวนคนข้ามเพศทั้งหมด 6,500 ราย มีเพียง 1,300 ราย

เท่านั้นที่มีการแก้ไขเอกสารระบุชื่อและเพศส�าเร็จ ส่วนที่เหลือท�าไม่ได้  

ซ�้าถูกดูถูกเหยียดหยามจากเจ้าหน้าที่รัฐด้วย

 การเคลือ่นไหวของกลุม่ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ ท�าให้ได้รบัสทิธิ

ที่เพิ่มขึ้นตามล�าดับเวลา แต่ยังมีความเหลื่อมล�้าที่ยังต้องต่อสู้เรียกร้องกัน 

ไม่น้อยด้วยเช่นกัน

รอบโลกส่องเซ็กซ์ 

อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร 

กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น ผู้ก่อตั้งคลินิกเพศหลากหลายในวัยรุ่น

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สงัคมไม่ยอมรบัเพศหลากหลาย 

และพวกเขาจะไม่มคีวามสขุใน

ชีวติ – หลายคนเป็นห่วงว่า สังคม

จะไม่ยอมรับลูกหลาน และจะ

ท�าให้พวกเขาไม่ประสบความส�าเรจ็ในชวีติ 

 ความจรงิ คนทกุเพศมคีวามสามารถ 

และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข หาก

สังคมให้สิทธิอย่างเท่าเทียม งานวิจัยพบ

ว่า คนเป็นเพศหลากหลายท่ียอมรบัตนเอง 

และมีคนใกล้ชิดให้การยอมรับ จะมีความ

สุขและมีก�าลังใจในการใช้ชีวิต ฉะนั้น ถ้า

กลวัคนอืน่จะไม่ยอมรบัลกูหลาน ผูป้กครอง

ต้องยอมรับลูกให้ได้เสียก่อน

คนทีเ่พศหลากหลายมกัมอีารมณ์รนุแรง – ในข่าวฆาตกรรม 

ถ้าผู้ท่ีเก่ียวข้องมีความหลากหลายทางเพศ มักถูกสื่อน�ามา 

ชูเป็นประเด็น 

 ความจรงิ ทีจ่รงิแล้ว ข่าวฆาตกรรม

มีแค่น้อยคร้ังท่ีเป็นคนเพศหลากหลาย

เมื่อเทียบกับชายหญิง และทุกเพศมี

อารมณ์รุนแรงได้ อีกทั้งไม่มีงานวิจัย

ท่ียืนยันว่าคนเป็นเพศหลากหลายจะมี

อารมณ์รุนแรงกว่าคนทั่วไป

เพศหลากหลายเกิดจากการเลี้ยงด ูหรือการเลียนแบบ - หลายคนเชื่อว่าเกิดจาก

การเลี้ยงดู เช่น พ่อดุด่าท�าให้ลูกเป็นเกย์ หรือคิดว่าลูกเลียนแบบเพื่อนที่โรงเรียน

เพศหลากหลายเป็นทางเลอืก - พ่อ

แม่มกัเข้าใจว่าลกูเลอืกทีจ่ะเป็นเพศ

หลากหลาย เช่น เป็น ตุ๊ด เกย์ ทอม 

 ความจริง เพศหลากหลาย

ไม่ใช่ทางเลอืก ไม่ใช่สิง่ทีเ่ราเลอืก หรอืก�าหนด

ได้เอง แต่เป็นการทีแ่ต่ละคนเรยีนรูธ้รรมชาติ

ของตนเอง แล้วตัดสินใจที่จะยอมรับและ

แสดงออกในแบบของตนเอง

เพศหลากหลายคือความผิดปกติ – หลายคนเชื่อว่า บุตรหลาน

ผิดปกติ หรือมีจิตวิปริตผิดเพศ พามาให้หมอรักษา เพราะอยาก

ให้หายเป็นปกติ 

 ความจรงิ ปัจจบุนั ความหลากหลายทางเพศ เช่น คนรกัเพศเดยีวกนั 

(homosexual) หรือทั้งสองเพศ (bisexual) 

ถกูตดัออกจากเกณฑ์การวนิจิฉัยโรคทางจติเวช

ตั้งแต่ปี 1973 และในปี 2013 มีการเลิกใช้

ค�าว่า “เพศสภาพที่ผิดปกติ” เปลี่ยนเป็นการ

วินิจฉัยว่า การไม่มีความสุขกับเพศสภาพที่

เป็น (gender dysphoria) ซึ่งเกิดจากการที่

นกัวทิยาศาสตร์พบว่า การมีความหลากหลาย

ทางเพศ ไม่ได้เป็นความผดิปกต ิแต่เป็นความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต

‘เพศหลากหลาย’ 

5 เรื่อง
ที่พ่อแม่ส่วนใหญ่

เข้าใจผิด

4.1.

2.

3.

5.

 ความจริง ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง แต่มีความสัมพันธ์กับ

ยีนส์ กรรมพันธ์ ฮอร์โมน การพัฒนาของสมอง ขณะเดียวกัน

ก็ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน ว่าการเลี้ยงดูที่ผิดปกติ หรือการ

เลียนแบบ เป็นสาเหตุของเพศหลากหลาย
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เซ็กซ์สุขกับ
น�า
แนะ

คิดพูดให้

 มะเรง็ปากมดลกูเป็นสาเหตกุารตายของหญงิ

ไทยเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งเต้านม ในแต่ละปี 

มีผูห้ญงิไทยได้รบัการวนิจิฉยัว่าเป็นมะเรง็ปากมดลกู 

รายใหม่ราว 9,000 คน ในจ�านวนนี้ ครึ่งหนึ่ง  

เสียชีวิต 

 ข่าวดีคอื โรคนีรั้กษาได้ไม่ยาก หากได้รบัการ

ตรวจคัดกรอง ซึ่งจะช่วยให้พบเชื้อพบโรคแต่เนิ่นๆ 

 ผู้หญงิทีมี่เพศสมัพนัธ์กบัผูช้ายส่วนใหญ่ ได้

รับการสื่อสารข้อมูลให้ตระหนักถงึอนัตรายและรบัรู้

ถงึวธิกีารทีจ่ะระวงัป้องกนัตวัเองจากโรคนี ้แตห่ญงิ

รกัหญงิกลบัเป็นกลุม่ทีถ่กูมองข้าม ท�าให้คดิว่าตวัเอง 

ไม่ใช่กลุ่มเส่ียง ด้วยเหตุนี้เอง หญิงรักหญิงจึง 

กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงไปในที่สุด 

 ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น?

 มะเรง็ปากมดลูกมีจดุเริม่บรเิวณปากมดลกู ซ่ึง

เป็นจดุเชือ่มต่อระหว่างมดลกูกบัช่องคลอด และช่อง

คลอดเป็นส่วนทีส่มัผสัโดยตรงกับอวยัวะเพศชายเมือ่

มกีารสอดใส่ 90 เปอร์เซน็ต์ของคนเป็นมะเรง็ชนดินี้ 

พบว่ามีการติดเชื้อไวรัสเอ็ชพีวี (HPV-Human  

Papilloma Virus) จากการมีเพศสัมพันธ์ 

 เดิมเราเชื่อกันว่า ผู้ชายเป็น “พาหะ” ของ 

เอ็ชพีวี แต่ข้อมูลทางการแพทย์ยุคใหม่ยืนยันว่า  

เอ็ชพีวีมีหลายชนิด แต่ละชนิดอาจท�าให้เกิดโรค

มะเร็งปากมดลูก มะเร็งองคชาติ มะเร็งทวารหนัก 

มะเรง็ช่องปากและคอ หรอืแม้กระท่ังโรคหดูหงอนไก่ 

แปลว่า ผู้ชายก็ไม่เป็นข้อยกเว้นที่จะเป็นอันตราย

จากไวรัสตัวนี้

 เมือ่เอช็พวี ีถกูชีว่้าตดิต่อจากเพศสมัพนัธ์กบั

ผู้ชาย หญิงรักหญิงจึงคิดว่าตัวเองไม่มีความเสี่ยง 

 มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

ส�ารวจผู้หญิงอายุ 17-30 ปี เกือบ 400 คน พบว่า  

ผูห้ญงิทีร่ะบวุ่าตัวเองเป็นเลสเบีย้น มกีารดแูลสขุภาพ

ทางเพศ และตรวจแป็ปสเมียร์ เพื่อคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก น้อยกว่าผู้หญิงกลุ่มอื่น ทั้งที่เลสเบ้ียน 

กลุม่ส�ารวจ 60 เปอร์เซน็ต์ระบวุ่าเคยมเีพศสมัพันธ์กบั

ผูช้ายมาก่อน ดงันัน้ เพศสมัพนัธ์ของหญิงรักหญิงกม็ี

โอกาสส่งผ่านเช้ือเช่นกนั นอกจากน้ี มะเร็งปากมดลูก 

ยังมีสาเหตุอื่นๆ เช่น การกินยาคุมต่อเนื่องนานๆ 

การต้ังครรภ์ตอนอายุน้อย การมีลูกหลายคน การ

สูบบุหรี่ ฯลฯ

 เช่นนี้แล้ว ดูเหมือนไม่มีใครพ้นความเสี่ยง 

ดีที่สุดคือ ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อต่อสู้

โรคภัย เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคทุก 2-3 ปี  

ที่ส�าคัญ มีเพศสัมพันธ์ปลอดภัยทุกครั้งด้วยการใช้

ถุงยางอนามัย 

 TMAT-Transmen Alliance of Thailand หรือเครือข่ายผู้ชายข้ามเพศแห่ง

ประเทศไทย เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี 2555 มุ่งเน้นการท�างานส่งเสริมข้อมูลความรู้ 

และสนับสนุนทางด้านสุขภาพ กฎหมาย ทรัพยากรท่ีจ�าเป็นให้แก่ชุมชนผู้ชาย 

ข้ามเพศ และสร้างความตระหนักรู้แก่สังคมเพื่อให้บุคคลข้ามเพศได้รับการปฏิบัติ

อย่างเท่าเทียมและยุติธรรมภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างมีคุณภาพ

 โดยเหตุที่ TMAT เป็นการ

ท�างานของคนกลุ่มเล็ก ซึ่งยังไม่ได้รับ

การสนับสนุนทุนด�าเนินงานที่ชัดเจน 

ปัจจุบัน จึงอาศัยแฟนเพจของเฟซบุ๊ก

เป็นเครื่องมือสื่อสารหลัก เน่ืองจาก

เป็นสือ่ที่ไม่มีต้นทนุการด�าเนนิงานท่ีเป็น 

ตัวเงิน ที่ผ่านมา มีผู้ประสบปัญหาใน

เรือ่งต่างๆ อนิบอ็กซ์เข้ามาขอค�าแนะน�า

ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

 “ปัญหาหลักคือเรื่องการดูแลสุขภาพ มีการสอบถามเรื่องการใช้ฮอร์โมน 

และการดูแลเนื้อตัวร่างกาย ซึ่งในบ้านเราข้อมูลค่อนข้างน้อย และยังขาดแพทย์ที่

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นอกจากนี้ ก็เป็นปัญหาเรื่องการยอมรับของสังคม เช่น เรื่อง

การแต่งกายเข้าห้องสอบ หรอืรบัปรญิญา หรอืการถกูปฏเิสธจากการสมคัรเข้าท�างาน 

เราก็จะให้ค�าแนะน�าว่าน่าจะมีทางออกอย่างไรได้บ้าง” กฤตธีพัฒน์ ไชยสุขธนานนท์ 

ผู้ดูแลแฟนเพจ TMAT เล่าถึงภารกิจที่ท�าอยู่

 ผู ้ดูแลแฟนเพจ TMAT ขยายความถึงอุปสรรคในด้านข้อมูลของกลุ่ม 

ทรานส์แมนว่า เนื่องจากข้อจ�ากัดของความรู้ ในสังคมไทย ท�าให้ข้อมูลส่วนใหญ่ต้อง

อาศยัการค้นหาจากต่างประเทศ ขณะทีบ่รกิารทางการแพทย์ส่วนใหญ่เป็นของเอกชน 

ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง เครือข่ายผู้ชายข้ามเพศฯ จึงพยายามเติมเต็มในส่วนนี้ โดยการ

สือ่สารข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ รวมทัง้การชีแ้หล่งบรกิารสขุภาพทีป่ลอดภยัและค่าใช้จ่าย 

ไม่สูงจนเกินไป 

เรามักเข้าใจว่าโลกนี้มีแค่สองเพศ 

ตราบใดที่เรายังมองแบบนี้ เราก็จะคิดว่า 

คนที่ ไม่ ใช่ชายหรือหญิง ผิดปกติ 

ไม่สบายไหม เป็นโรคหรือเปล่า 

แต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ เราจะเข้าใจว่า 

เขาก็เป็นของเขาแบบนั้น 

ในธรรมชาติมีความหลากหลายในตัวของมันเอง

กฤติมา สมิทธิ์พล 

Tangerine Clinic Supervisor ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ให้สัมภาษณ์ในรายการ “พิกัดเพศ” ทางสถานีวิทยุออนไลน์ไทยพีบีเอส, 

10 กันยายน 2559

เครือข่าย

ญ รัก ญ 

ปลอดมะเร็งปากมดลูก

จริงหรือ?! 

แห่งประเทศไทย

ผู้ชายข้ามเพศ



สคส.8 จดหมายข่าว

ช็อปเวิร์ก

จึงถูกจัดให้มีขึ้น

 หลินฟ้า อุปัชฌาย์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิต 

เคยผ่านการอบรมปรึกษาทางเลือกของ สคส.และ

เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจประเด็น

การตั้งครรภ์ไม่พร้อม รวมทั้งท�าให้ได้รู้จักเครือข่าย 

คนท�างานในประเด็นดังกล่าว จึงประสานมายัง สคส.

เพื่อให้ออกแบบการจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ

 “เราคุยกันถึงเป้าหมายและลักษณะงานของ

มูลนิธิศุภนิมิต แล้วช่วยกันออกแบบคอร์สอบรม โดย

ในระหว่างด�าเนินการอบรม มีการพูดคุยกันเป็นระยะ

เพื่อปรับกิจกรรมให้ตอบโจทย์คนท�างานได้ดีที่สุด”

 เจ้าหน้าท่ีมลูนธิศิภุนมิติ บอกว่า มมุมองใหม่ที่

ได้จากการอบรม ท�าให้เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจและมัน่ใจ

ที่จะน�าไปใช้เสริมการท�างานในชุมชนได้เป็นอย่างดี

งานสนบัสนนุความรู-้ความเข้าใจ

‘เรื่องเพศในวัยรุ่น’

 “การท�างานเรื่องเพศ คือการ

สร้างมุมมองใหม่ในเรื่องเพศแก่สังคม 

ว่าเป็นเรื่องความรู้ที่ต้องสื่อสารให้เกิด

ความเข้าใจ เพือ่ทีท่กุคนจะดแูลตวัเองได้ 

โดยเฉพาะมุมมองต่อผู้ประสบปัญหา 

ที่ต้องมองลึกถึงสาเหตุ เพื่อทุกฝ่ายจะ

ร่วมกันป้องกันและช่วยเหลือได้อย่าง

เหมาะสม 

 “การท�างานแบบนี ้เราต้องการ

เพื่อนร่วมทางที่คิดคล้ายๆ กัน มาสร้าง 

เป้าหมายของสงัคมร่วมกนั สคส.เชือ่มัน่ว่า 

ทกุคนอยากให้งานทีต่วัเองท�าอยูไ่ด้ผลดี

ทีส่ดุ การมีมุมมองและวิธีการทีเ่หมาะสม

จึงเป็นสิ่งส�าคัญ งาน TA ของ สคส.ไป

ไกลกว่าความคดิว่า เราเป็นผูเ้ชีย่วชาญ 

“เราต้องการ

สร้างวธิกีารท�างาน

ใหม่ๆ ร่วมกัน”

จติตมิา ภาณเุตชะ ผูอ้�านวยการ สคส.

ไปเสรมิความรู้ ให้

คนอืน่ แต่เป็นการ

เรียนรู ้ ร ่ วมกับ

ภาคส่วนต่างๆ ที่

มีประสบการณ์แตก

ต่างกัน แล้วเรามา

ช่วยกันคิดค้นวิธ ี

ท�างานใหม่ๆ เพื่อ 

สร ้างส่ิงที่ดี ให ้ 

เกิดขึ้นในสังคม” 

 มูลนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสุขภาพผู้หญิง (สคส.) เชิญชวน

สนับสนุนการท�างานสร้างเสริมสุขภาวะทาง

เพศ พร้อมรับข้อมูลข่าวสาร

ความเข้าใจเรื่องสิทธิทาง

เพศและอนามัยเจริญพันธุ์

ผ่านจดหมายข่าว สคส. ราย 

3 เดือน โดยการสมัครสมาชิก

รายปี (รับจดหมายข่าว 4 เล่ม) 

ค่าสมัครสมาชิก 200 บาท/ ปี 

โดยโอนค่าใช้จ่ายมาที่

 บัญชี มูลนิธิสร้างความเข้าใจ

เรื่องสุขภาพผู้หญิง 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาประชานิเวศน์ 1 

 บัญชีเลขที่ 280-1-24116-4 

ส�าเนาเอกสารการโอน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ ส�าหรับการจัดส่งจดหมายข่าว 

สคส.มายังอีเมล rachada.whaf@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ทางโทรศัพท์ 094 249 2455

สมัครเป็นสมาชิกครอบครัว สคส.

 จากประสบการณ์ท�างานเรื่องสิทธิทางเพศ

และอนามัยเจริญพันธุ์มากกว่า 10 ปี หนึ่งในภารกิจ

ส�าคญัของ สคส.ในวนันี ้ได้แก่ งานสนบัสนนุวชิาการ  

(TA-Technical assistant) โดยการเผยแพร่ความเข้าใจ 

และแนวทางการท�างานสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศให้

กับเจ้าหน้าที่ขององค์กรภาครัฐและเอกชน

 ตัวอย่างการท�างาน “TA” ที่ส�าคัญ ได้แก่ 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหารการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่นระดับจังหวัด รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 

พะเยา เชียงใหม่ ล�าพูน และกระบี่ สคส.มีบทบาท

เสริมความเข้าใจและแนวทางการท�างานแก่บุคลากร

ในหน่วยงาน ได้แก่ การเป็นกระบวนกร การสนบัสนนุ

สือ่การเรยีนรู ้ตลอดจนการเป็นทีป่รกึษาเพือ่ให้เกิดการ 

บูรณาการการท�างานของหน่วยงานในจังหวัด

 “จุดเด่นของ สคส.คือการน�าองค์ความรูท้ีส่ัง่สมจาก

การท�างานมายาวนาน เพือ่สนบัสนนุการท�างานขบัเคล่ือน 

สงัคม ด้วยวิธที�างานแบบไม่เป็นทางการ ใช้ความเป็น

กลัยาณมิตร เพือ่เชือ่มประสานคนท�างาน ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นเจ้าหน้าทีภ่าครัฐ ให้สามารถปฏบิตังิานในประเดน็ทีม่ี

ความละเอยีดอ่อนได้เป็นอย่างดี” ศ.ดร.ศริพิร จริวฒัน์กลุ 

นักวิชาการอิสระ หัวหน้าทีมประเมินผลโครงการฯ

เข้าถึงประชาชนในชุมชนท้องถิ่น การเป็นองค์กรเอกชนยังมีข้อได้เปรียบที ่

ไม่ต้องตดิในกรอบราชการ เมือ่ได้ร่วมงานกนั นอกจากจะได้เรยีนรูว้ธิกีารท�างาน 

ซึ่งกันและกันแล้ว ยังช่วยให้การท�างานสะดวกคล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วย” 

เทรนนิ่งภาคประชาสังคม
 ในภาคประชาสังคม แต่ละองค์กรมีการท�างานในประเด็นเฉพาะท่ี

แตกต่างกัน บางครั้งต้องเผชิญปัญหาใหม่ๆ ซึ่งบุคลากรขาดความช�านาญ 

ตัวอย่างของมลูนธิศิภุนมิติท่ีท�างานช่วยเหลอืด้านการศกึษาแก่เดก็ทีด้่อยโอกาส 

ในชุมชน เม่ือ “ท้องวยัรุน่” กลายเป็นปัญหาร่วม การอบรมพฒันาศกัยภาพใน

การด�าเนนิงานสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศ โดยความร่วมมอืของสองหน่วยงาน 

ร่วมงานกับส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์

เสริมจุดแข็ง ก้าวข้ามข้อจ�ากัด
 ปภาว ีไชยรตัน์ จากส�านกัอนามยัการเจรญิพนัธุ์ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมงานกับ สคส. 

ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วน

ท้องถ่ินในการจดัการปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ ตัง้แต่

ปี พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน

 “ส�านกัอนามยัการเจรญิพนัธุม์คีวามเชีย่วชาญ

ด้านวิชาการ แต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ สคส.ถนัดงาน

กระบวนการ และมีประสบการณ์ท�างานท่ีเข้าใจและ

การประชุมโครงการจังหวัดบูรณาการ ขอนแก่น

อบรมเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิต

mailto:rachada.whaf@gmail.com

