รายงานสรุปการประชุมหารือ
“การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” ครั้งที่ 14

วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม C องค์การแพธ

จัดโดยองค์การแพธ ร่วมกับมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

กาหนดการการประชุมหารือ
เรื่อง “การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” ครั้งที่ 14
วันที่ 10 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุม C องค์การแพธ (PATH) ถ.เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพฯ
09.00 - 09.15 น. ชี้แจงและแนะนาตัว
09.15 - 09.45 น. สรุปสาระสาคัญของการประชุมหารือครั้งที่ 13
โดย คุณณัฐยา บุญภักดี มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
09.45 – 12.00 น. รายงานความก้าวหน้าและหารือ
- ข้อค้นพบจากการดูงานยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยที่ประเทศเวียดนาม
- การศึกษาดูงานของคณะจากประเทศเวียดนาม และการนาเสนอรูปแบบการ ยุติการ
ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย โดยใช้ Comprehensive Abortion Care (CAC)
ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลสมุทรปราการ
- ผลการประชุมร่วมกับสานักงานกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัวในการรณรงค์
โครงการ “แม่วัยใส”
- แผนงานโครงการของเครือข่าย ฯ ที่เสนอต่อแผนงานสุขภาวะทางเพศ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานของเครือข่าย ฯ
- อื่นๆ
12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

รายงานสรุปผลการประชุมหารือ ครั้งที่ 14
“การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม”
วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม C องค์การแพธ (PATH)
จัดโดย องค์การแพธ(PATH) และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
สาระสาคัญของการประชุม แบ่งออกเป็นวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. รับรองรายงานสรุปผลการประชุมหารือ ครั้งที่ 13
2. รายงานความก้าวหน้าและหารือ
a. ข้อค้นพบจากการดูงานยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยที่ประเทศเวียดนาม
b. การศึกษาดูงานของคณะจากประเทศเวียดนาม และการนาเสนอรูปแบบการ
ช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม โดยใช้ CAC model
c. ผลการประชุมร่วมกับสานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในเรื่องการรณรงค์
โครงการ “แม่วัยใส”
d. แผนงานโครงการของเครือข่ายฯ ที่เสนอต่อแผนงานสุขภาวะทางเพศ
โดยมีรายละเอียดในการประชุมดังนี้
1. รับรองรายงานสรุปผลการประชุม ครั้งที่ 13
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
2. รายงานความก้าวหน้าและหารือ
การเข้าพบเจ้าหน้าที่จากสานักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.) – คุณทัศนัยชี้แจงว่า ใน
สปสช .ไม่มีคนที่รับผิดชอบทา งานในเรื่องท้องไม่พร้อมโดยตรง หากเครือข่าย ฯ ต้องการ ทางาน
ร่วมกับทาง สปสช. เสนอให้เชิญผู้อานวยการของ สปสช.เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้ามาร่วมประชุม
เพื่อรับทราบปัญหา เพราะผู้หญิงรู้ว่าการ ที่จะเข้ารับบริการโดย ใช้สิทธิ ประกันสังคมและหลักประกัน
สุขภาพ ผู้หญิงต้องเสี่ยงต่อ การยุติกา รตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยเสียก่อน จึงสามารถเข้ารับการรักษาได้
ส่วนกรณีผู้หญิงทีพ่ บความรุนแรงทางเพศและต้องการยุติการตั้งครรภ์ ทางโรงพยาบาลที่ไม่มีแพทย์ที่
ให้บริการ ก็ต้องส่งไปรั บบริการที่คลินิกเอกชน ซึ่งในเรื่องนี้ยังไม่มีงบประมาณรองรับในการส่งต่อ ไป
รักษา ทาให้ผู้หญิงที่ถูกกระทา ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเอง
นอกจากนี้ ควรมี การเตรียมประเด็น ค่าใช้จ่ายที่ โรงพยาบาล ต้องแบกรับจากเรื่อง ความ
รุนแรงทางเพศและท้องไม่พร้อม ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจา กกองทุนทั้งสองได้ ทั้งภาพรวมของประเทศ
และในระดับพื้นที่ให้ทาง สปสช .ทราบ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ ข้อมูล ผู้ที่เข้ามารับบริการว่ามีความรุนแรง

ทางเพศ ท้องไม่พร้อม ว่ามีจานวนเท่าไหร่ เพื่อให้เห็นขนาดของปัญหาภาพรวม รวมไปถึงปัญหาเรื่อง
การต้องให้ผู้ถูกกระทาย้ายที่อยู่เพื่ อให้เบิกจ่ายได้ ปัญหาเรื่องการเบิกจ่าย การไม่สามารถตีความเป็น
กรณีฉุกเฉิน และขอความร่วมมือให้แต่ละโรงพยาบาลหรืออ งค์กรพัฒนาเอกชนบอกเล่า ปัญหาที่
เกิดขึน้ ต่างๆในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงและท้องไม่พร้อม
สาหรับการแก้ปัญหาที่ ระดับ ปฎิบัติการ ดาเนินกา รอยู่ มีดังนี้ หากเด็กหรือผู้หญิง ที่ถูก
กระทาด้วยความรุนแรงทาง เพศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ใช้การตีความว่า เป็นความบาดเจ็บทาง
ร่างกาย ทาให้สามารถใช้สิทธิ หลักประกันสุขภาพ ได้ โดยการแนบหนังสือส่งตัวและใบแจ้งความเพื่อ
เบิกเงินกับทาง สปสช . ซึ่งค่าใช้จ่ายขั้นต่าสามารถเบิ กได้ประมาณ 4,000 บาทต่อราย ในกรณีที่ต้อง
ส่งต่อ โรงพยาบาลมีกองทุนบริหารความเสี่ยง และส่งต่อไปรับบริการที่คลินิกเอกชน หากเป็น รายที่
ท้องไม่พร้อมด้วยสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่จากการถูกกระทาความรุนแรงทางเพศ และ
ต้องการยุติการ
ตั้งครรภ์ ทางโรงพยาบาล ธรรมศาสตร์ จะทาหนังสือ ส่งต่อไปที่คลินิกเอกชน โดยผู้หญิง ต้องออก
ค่าใช้จ่ายเอง โดยจะได้รับส่วนลดบางส่วน สาหรับโรงพยาบาลสมุทรปราการ ไม่มีแพทย์ ให้บริการยุติ
การตั้งครรภ์ และโรงพยาบาล ยังไม่มีคณะกรรมการ เรื่องการยุติการตั้งครรภ์ ที่ชัดเจน ทาให้เมื่อ พบ
ผู้หญิง ท้องไม่พร้อม และต้องการการช่ว ยเหลือเรื่องค่าใช้จ่าย ต้องส่งไปรับความอนุเคราะห์ จากฝ่าย
สังคมสงเคราะห์ ซึ่งไม่สามารถเบิก ค่าใช้จ่ายคืนได้ บางกรณีต้องประสานงาน รับความช่วยเหลือจาก
สานักงานพัฒนาสังคมจังหวัด ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนสูงสุด 500 บาท และ สามารถขอสมทบจาก
จั งหวัด ได้ อีก 2,000 บาท สาหรั บผู้ป่วย ที่ใช้สิทธิประกันสังคม ที่เข้ามารักษาด้วยอาการยุติการ
ตั้งครรภ์ไม่สาเร็จ แท้งไม่ครบ เมื่อซักประวัติแล้ว พบว่า สาเหตุเกิดจากการที่ผู้ป่วย ทาร้ายร่างกาย
ตัวเอง จะใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคมไม่ได้ ต้องชาระค่าใช้จ่ายเอง แต่ถ้าเป็น ผู้ป่วย
ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพ จะมีแนวโน้มในการเบิกค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาล ได้มากกว่า จากกรณี
ต่างๆเหล่านี้ ทาให้ที่ประชุมฯมีข้อเสนอดังนี้
1. ควรหาช่องทางในการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม เบื่องต้นอาจจะให้
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง ซึ่งจดทะเบียนในรูปแบบมูลนิธิ ดาเนินกิจกรรม
ระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนนี้ไปก่อน
2. ควรมีการทางานร่วมกับสานักงานประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น เพราะค่อนข้างจากัดสิทธิของ
ผู้ประกันตน ในหลายๆ กรณี
2.2 มติสุขภาวะทางเพศ - คุณณัฐ ยาและคุณทัศนัยมีโอกาสไป เข้าประชุ มกับทางคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (คสช.) 1 ครั้ง ซึ่งต่อมาทาง สช .ได้นามติสุขภาวะทางเพศไปจัดประชุมเชิงปฎิบัติ
การ และพบว่า การจัดกระบวนการไม่ได้เริ่มจากมติที่มีอยู่แล้ว แต่ กลับ เป็นการระดมสมองกันใหม่
ตัวอย่างข้อเสนอเช่น มีแนวคิดว่าจะนามติสุขภาวะทางเพศไปขับเคลื่อนในระดับจังหวัดที่ สุรินทร์ เป็น
โครงการนาร่องไปก่อน อย่างไรก็ตามผลการหารือคือทางที่ประชุมเสนอให้มีการจัดเวทีระดับชาติ

ภายในปี 2552 ให้กับตัวแทนจังหวัดต่างๆ เพื่อขยายความคิด และสร้างความเข้าใจต่อมติสุขภาวะ
ทางเพศต่อไป
2.3 การดูงานยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยที่ประเทศเวียดนาม โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ
คณะทางานจากโรงพยาบาลสมุทรปราการและองค์การแพธได้เล่าถึงประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน
ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวัน ที่ 26-30 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา ว่า มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชม
กระทรวงสาธารณสุขของเวียดนาม ซึ่งได้กล่าวถึงนโยบายการยุติการตั้งครรภ์ ของประเทศว่า เป็นสิทธิ
ของผู้หญิงทีเ่ กิดขึ้นเนื่องจากนโยบายการควบคุมจานวนประชากร ที่กาหนดให้แต่ละครอบครัวมีบุตร
ได้ไม่เกิน 2 คน ซึ่งประเทศเวียดนามใช้ วิธี การทาแท้ง ด้วยวิธีดูดโดยใช้เครื่องมือ MVA (Manual
Vaccuum Aspirator) ตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา โดยการสนับสนุนขององค์กรเอกชนชื่อ Ipas และ
ภายหลังการ ใช้ MVA ยังไม่ พบกรณีผู้หญิง เสียชีวิตจากการยุติการตั้งครรภ์ นอกจากกระทรวง
สาธารณสุขแล้ว ยังได้มีโอกาสไปเยี่ยม ชมบริการที่ โรงพยาบาลศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลไฮฟอง
และศูนย์อนามัยเจริญพันธุ์ไฮฟอง ที่ทางานใกล้ชิ ดกับ Ipas ในการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่
ปลอดภัยแก่ผู้หญิงอย่างครบวงจร โดยเน้นสุขภาพ อนามัย ของผู้หญิงเป็นหลัก นอกจากนี้ยังได้ไป
เยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกกระทาด้วยความรุนแรงของเอกชน ทีท่ างานคล้ายกับ ศูนย์พึ่งได้ ของ
ประเทศไทย เพราะได้มีโอกาสมาดูงานทีป่ ระเทศไทยก่อนเริ่มดาเนินการ ซึ่งมีการรวมกลุ่มผู้หญิง และ
มีการพบกลุ่มทุกเดือน โดยใช้ศิลปะบาบัด มีบริการสายด่วนสาหรับให้การปรึกษา และประสานส่งต่อ
ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ
ข้อสังเกตจากการดูงาน ที่ประเทศเวียดนาม พบว่าการดาเนินการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
ของประเทศเวียดนาม เป็นงานที่ กรมอนามัยแม่และเด็ก เป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ยัง มีรายงาน
ชัดเจนว่าการที่เปิดกว้างเรื่องการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ ทาให้พ บผู้หญิงที่มารับบริการ ที่อายุครรภ์
น้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งทาให้การยุติการตั้งครรภ์มีความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ เมื่ อกฎหมายและ
สังคมเปิดกว้างให้ผู้หญิงเข้ารับบริการ ทาให้ มีการส่งเสริม การใช้ อุปกรณ์การยุติการตั้งครรภ์ที่
ปลอดภัยตามไปด้วย
2.4 การศึกษาดูงานในประเทศไทยของคณะจากเวียดนาม ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน
2552 ในครั้งนี้ทีมจากประเทศเวียดนามจะนารูปแบบการดาเนินการยุติการตั้ งครรภ์ที่ปลอดภัย อย่าง
ครบวงจร ภายใต้โมเดล Comprehensive Abortion Care (CAC) มาร่วมแลกเปลี่ยนให้กับเครือข่าย
ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาล
สมุทรปราการ ร่วมรับฟัง
คุณวรัญญาจาก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่า
เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Ipas ให้เดินทางไปร่วมอบรม CAC ที่ฮานอย และได้รับการ

อบรมการยุติการตั้งครรภ์โดยใช้ MVA และ Medical Abortion ซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัย โดยในส่วน
ของ medical abortion มีเงื่อนไขว่า ผู้รับบริการที่เลือกใช้ Medical Abortion ที่พักจะต้องอยู่ ห่างจาก
จากคลินิกไม่เกิน 10 กิโลเมตร และสามารถเดินทางมาถึงโรงพยาบาลได้ภายใน 10 นาที ถ้าเป็น การ
ยุติการตั้งครรภ์โดยใช้เครื่องมือ MVA สามารถให้บริการกับผู้รับบริการได้ เลย ซึ่งขั้นตอนก่อนการยุติ
การตั้งครรภ์โดยใช้ MVA จะมีการให้ก ารปรึกษาก่อน (pre-abortion counseling) หากผู้รับบริการ
เลือกยุติการตั้งครรภ์ จะมีกระบวนการของ การตรวจร่างกาย ตรวจปัสสาวะ อัลตร าซาวน์ และเข้าสู่
กระบวนการยุ ติการตั้งครรภ์ หลังจากนั้น ให้การปรึกษาหลังการยุติการตั้งครรภ์ (post abortion
counseling) และติดตาม protocol ของ IPPF โดยครั้ง จากที่เคยไปดูงาน ในครั้งนั้น คิดว่าคุณภาพ
การบริการของประเทศเวียดนามยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีความปลอดภัย และสะอาดเพียงพอ
2.5 ผลการประชุมร่วมกับสานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)ในเรื่องการ
รณรงค์โครงการ “แม่วัยใส” โครงการ “แม่วัยใส” เป็นการดาเนินงานเรื่องเกี่ยวกับสิทธิอนามัยเจริญ
พันธุ์ซึ่ง รัฐมนตรีช่วย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) คือคุณนวลพรรณ ล่า
ซา ดาริจะดาเนินการขึ้นมา โดยเน้นการทางานกับแม่วัยรุ่น นาร่องในเขตกรุงเทพมหานคร เขต
1
จากผลการประชุมเมื่อวันที่ 3 มิถุน ายนที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้เ ลื่อนงานรณรงค์ออกไปก่อน เพื่อ
การประชุมหารือ กับเครือข่าย เพิ่มเติมในการหา ทิศทางในการดาเนินการรณรงค์ สาหรับเรื่องสิทธิ
อนามัยเจริญพันธุ์ ทางพม.จะดาเนินการในการพัฒนาบ้านพักเด็กและครอบครัว 64 แห่งทั่วประเทศ
และดาเนิน โครงการ ในเรื่ องการช่วยเหลือเคส ที่ถูกกระทาด้วยความรุนแรง ร่วมกับ มูลนิธิ เพื่อนหญิง
โดยการประสานงานกับ ศูนย์พึ่งได้ นาร่องในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี ภูเก็ต อุดร ธานี และ
พะเยา
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กรมอนามัย กาลัง พัฒนางานอนามัยเจริญพันธุ์ แห่งชาติ มีการทางาน
กับวัยรุ่ นและผลั กดัน ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์อนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ในกรอบ 5 ปี และจะ มี
การนาเสนอร่างกับที่ประชุมคณะทางานเพื่อ ปรับปรุงให้ ครอบคลุมมากขึ้น โดยทาง สคส .จะส่งรายชื่อ
ของเครือข่ายฯ ให้กับทางกรมอนามัยเพื่อร่วมในการปรับปรุงร่างดังกล่าว
นอกจากนี้ ทางมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มีแผนทางานกับแม่วัยรุ่น เช่นเดียวกัน ซึ่งขณะนี้อยู่
ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะทางานกับโรงเรียนหรือโรงพยาบาล ซึ่งโดยกระบวนการไม่ได้ทางานกับ ผู้
ที่ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศ โดยตรง แต่ เน้นการ ทางาน เป็น กระบวนการกับแม่วัยรุ่น ใน
จังหวัดเป้าหมาย เพื่อหากลไกการดูแล หากผู้หญิง ต้องการท้องต่อ หรือต้องการยุติการตั้งครรภ์ โดย
ประสานงาน กับ มหาวิทยาลัย ม หิดล มหาวิทยาลัย หัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ และ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในการสั งเคราะห์ นโยบายที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
นอกจากนี้กิจกรรมอีกเรื่องคื อการทางานเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา สาหรับ จังหวัดที่ไม่ได้
เป็นพื้นทีเ่ ป้าหมาย สามารถร้องขอให้มูลนิธิเข้าไปช่วยจัดกิจกรรมให้ได้เช่นกัน

2.6 แผนงานโครงการที่เสนอกับแผนงานสุขภาวะทางเพศ มีแนวทางในการบริหารจัดการ
สองรูปแบบคือเสนอโครงการผ่านเครือข่ายฯ ภายใต้องค์การแพธ และเสนอเข้าไปที่แผนงานโดยตรง
ไม่ผ่านองค์การแพธ ซึ่งโครงการที่เสนอผ่านเครือข่ายภายใต้องค์การแพธ โดยจะเน้นยุทธศาสตร์ 3
ด้าน ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งเรื่องการป้องกันท้องไม่พร้อม การรณรงค์สร้างความเข้าใจต่อสังคม
การจัดบริการ ที่เป็นมิตร นอกจากนี้ ยัง มีอีกประเด็นที่ไม่ได้อยู่ในยุทธศาสตร์แต่ทาง สคส .ต้องการ
เพิ่มเติมเข้ามาก็คือ การสร้างเครือข่าย โดยโครงการที่เสนอภายใต้แผนเดียวกัน จะได้รับการติดตาม
และเสริมการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ แต่ถ้าองค์กรที่เสนอโครงการแยก ต้องดาเนินการด้วยตัวเอง
ซึ่งคุณณัฐยาได้ชี้แจงว่า ในโครงการใหญ่จะต้องแนบแผนโครงการย่อยที่มีรายละเอียดของงบประมาณ
ที่ชัดเจน รวบรวมเป็นแผนเดียวกัน สาหรับนาเสนอกับคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ทางเครือข่าย
ได้ตั้งให้มีทีม 4 คนทาหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดโครงการในกรณีที่กรรมการซักถาม ซึ่งทีมทั้ง 4 คนนี้จ
จะศึกษาละเอียดและเข้าใจโครงการย่อยทุกโครงการ
2.7 แนะนาองค์กร สมาชิกใหม่ มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา (มยช.) ทางานในกลุ่ม
เยาวชน โดยมี มูลนิธิเพื่อนหญิงเป็นพี่เลี้ยง องค์กรมุ่ง เน้นเรื่องการพัฒนาเยาวชนให้เกิดการ
สร้างสรรค์สังคม ในพื้นที่นาร่อง จังหวัด นครศรีธรร มราช เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ สมุทรสงคราม และ
กรุงเทพ โดยเน้นการทางานสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิต โดย 3 ปีหลังเน้นให้เกิดรูปแบบการทางาน
ที่เชื่อมโยงกับเยาวชน ภายใต้ความ เชื่อว่าต้องสร้างจาก ทักษะชีวิต ภายใน และ ต้องปรับเปลี่ยน
สิ่งแวดล้อมภายนอกอันประกอบด้วยสังคมและนโยบาย จึงเน้นการทางานกับโรงเรียน และขั บเคลื่อน
กับนโยบาย โดยตอนนี้เน้นปัญหาเรื่องเพศ ความเสี่ยงด้านความรุนแรง แกนนาส่วนหนึ่ง พบปัญหา
ท้องไม่พร้อมจึงอยากเข้าร่วมเครือข่ายฯ
นัดประชุมครั้งต่อไป 28 สิงหาคม 2552 ณ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
พื้นที่เขต 13 กรุงเทพมหานคร

