สรุ ปการประชุมเครื อข่ ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม ครั ง้ ที่ 36

วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ห้ องประชุม 201 ชัน้ 2 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
จัดโดย
เครื อข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อม ร่วมกับ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กําหนดการประชุม
การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุ นทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม ครั้ งที่ 36
จัดโดย เครื อข่ ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม
สนับสนุนโดย แผนงานสร้ างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

ณ ห้ องประชุม 201 ชัน้ 2 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ (สปสช.)

อาคารรวมหน่ วยงานราชการ B ศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้ งวัฒนะ หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 021414000
วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 –13.30 น.
ดําเนินรายการ โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
09.00 - 09.30 น
ลงทะเบียน
09.30 – 09.40 น.
กล่าวต้ อนรับและแนะนําตัว
โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครื อข่าย
1. วาระแจ้ งเพื่อทราบ รายงานผลการประชุมเครื อข่ ายฯ ครั ง้ ที่ 35
09.40 – 10.55 น.
โดย สุมาลี โตกทอง มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
2. วาระปรึกษาหารื อ ความก้ าวหน้ าจากงานขับเคลื่อนเชิงนโยบายเกี่ยวกับทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม
09.55 – 10.45 น.
2.1 นโยบายและมาตรการของสปสช.ต่อการสนับสนุนการคุมกําเนิ ดในผูห้ ญิ งอายุตํ่ากว่า 20 ปี และ
แนวทางการขยายบริ การให้ครอบคลุมผูห้ ญิ งอายุมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป
โดย นพ.กฤช ลี่ทองอิน
ผู้อํานวยการแผนงานสนับสนุนระบบบริ การส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันโรค สปสช.
2.2 นโยบายและมาตรการการนํายายุติการตัง้ ครรภ์ ทีผ่ ่านการขึ้นทะเบี ยนไปใช้
10.45 – 11.15 น.
โดย นายแพทย์บญ
ุ ญฤทธิ์ สุขรัตน์
สํานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
3.วาระสืบเนื่อง
ความก้ าวหน้ าในการทํางานเครื อข่ าย
11.15 – 11.30 น.
3.1 ด้านการให้คําปรึ กษาทางเลื อก – การผลิ ตคู่มือ
โดย จิตติมา ภาณุเตชะ และสุมาลี โตกทอง
มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
11.30 – 11.45 น.
3.2 ด้านบ้านพัก -การท้องต่อ
โดย ศุภอาภา องค์สกุล สหทัยมูลนิธิ
11.45 – 12.00 น.
3.3 ด้านยุติการตัง้ ครรภ์ - การส่งต่อเพือ่ ยุติการตัง้ ครรภ์ อย่างปลอดภัย
โดย ทัศนัย ขันตยาภรณ์ มูลนิธิแพธ2เฮลท์
12.15 – 12.30 น.
3.4 ข้ อเสนอทิศทางการทํางานของเครื อข่ายฯ ปี 2558
โดย กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครื อข่าย
12.30 – 13.30 น.
รั บประทานอาหารกลางวัน
บริการอาหารว่ างและเครื่ องดื่มในห้ องประชุมประมาณเวลา 10.00 น.
14.00 -16.00 น.

ประชุมกรรมการกองทุนฯของเครื อข่ ายฯ

สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงทีท่ ้องไม่พร้อม ครั้งที่ 36
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ร่วมกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สรุปโดย กุลภา วจนสาระ และเบญจมาศ รอดภัย
ความก้าวหน้า ของการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเกี่ยวกับทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม: นโยบายและ
มาตรการของสปสช.ต่อการสนับสนุนการคุมก่าเนิดในผู้หญิงอายุต่ากว่า 20 ปี และแนวทางการขยายบริการ
ให้ครอบคลุมผู้หญิงอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป
โดยนายแพทย์กฤช ลี่ทองอิน (ผู้อ่านวยการแผนงานสนับสนุนระบบ
บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สปสช.)
นพ.กฤช ให้ ข้อมูลถึงการก่อตังของส
้
านักงานสปสช. ภายใต้
พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่พยายามเปลี่ยนหลักการของ
การรักษาพยาบาล จากที่เป็ นการสงเคราะห์ อนุเคราะห์ ไปเป็ นเรื่ อง
สิทธิ พื น้ ฐานของคนไทยที่ต้องเข้ าถึงบริ การสุขภาพ โดย สปสช. มี
หน้ าที่ บ ริ ห ารเงิ น ซื อ้ หรื อ หาบริ ก ารให้ กับ ประชาชนผู้มี สิ ท ธิ ผ่า น
หน่วยบริ การต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นของรัฐ โดยในการบริ หารเงินนัน้ ส่วนใหญ่ 90% ลงไปที่หน่วยบริ การ
อีกประมาณ 10% ส่วนหนึ่งไปสมทบกับองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น จัดตังกองทุ
้
นสุขภาพระดับตาบล
ระดับเขตพืน้ ที่ 45 บาทต่อหัว อีกส่วนหนึ่งบริ หารที่ระดับประเทศ อยู่ที่ 23-27 บาท เพื่อการจัดซื ้อจัดหา
วัคซี น ส่ง ไปยังหน่วยบริ ก าร หรื อ ท าเป็ น vertical program ที่ บ ริ ห ารระดับ ประเทศ และลงไปถึ งหน่ว ย
บริการ
ในแผนงานสนับสนุนระบบบริ การส่งเสริ ม สุขภาพและป้องกันโรค สปสช. มี คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันโรคดูแลและให้ ความสนใจประเด็น การตังครรภ์
้
วัยรุ่ น หรื อการตังครรภ์
้
ไม่พึง
ประสงค์ ซึ่ง เป็ น โปรแกรมหนึ่ง ที่ บ ริ ห ารระดับ ประเทศ โดยใช้ บ ทบาทของ สปสช. ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การ
จัดบริการการตังครรภ์
้
วยั รุ่น การแก้ ไขปั ญหาวัยรุ่นมาดูว่า สปสช. จะทาอะไรได้ บ้างจากเม็ดเงินที่มี และได้
เสนอเป็ นกรอบการป้องกันและควบคุมการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นและการตังครรภ์
้
ไม่พึงประสงค์ มี ระยะเวลา 3
ปี (2558-2560) โดยเริ่ มต้ นในกลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี ก่อน เนื่องจากเงินระดับประเทศมีอยู่ประมาณ 200
ล้ าน และทาหลายเรื่ อง แต่คาดว่า เมื่ อมีข้อมูลเข้ ามาและประเมิน สถานการณ์ แล้ ว กลางปี 2558 น่าจะ
ขยายไปสูส่ ตรี ที่อายุ 20 ปี ขึ ้นไป กรอบการทางานมี 4 ด้ านดังนี ้
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(1) สนั บ สนุ น การจั ด ให้ มี บ ริ ก าร โดยให้ หน่วยบริ การให้ บ ริ การฝั งยาคุม กาเนิ ด หรื อว่าห่วง
อนามัย สาหรับหญิ งตัง้ ครรภ์ วัยรุ่ นอายุต่ากว่า 20 ปี ทุกสิท ธิ ที่ คลอดแล้ ว หรื อแท้ ง หรื อสมัครใจ 1 และ
สนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การ/ยาและเวชภัณฑ์ในการป้ องกันและควบคุมการตังครรภ์
้
ไม่พึงประสงค์
ซึ่ง ก าลัง ผลัก ดัน medical abortion เข้ าสู่ระบบบัญ ชี ย าหลัก แห่ง ชาติ และสนับ สนุน ให้ สปสช. เขตมี
เครื อข่ายบริการป้องกันการยุตกิ ารตังครรภ์
้
ที่ไม่ปลอดภัยในระดับเขต
ทังนี
้ ้ ยังไม่ได้ จา่ ยให้ ในส่วนของการทา abortion เว้ นแต่เป็ นกรณีทารกในครรภ์ผิดปกติ เป็ นทาลัสซี
เมียชนิดรุนแรง จะจ่าย on top ให้ กบั หน่วยบริการ 3,000 บาทสาหรับการยุตกิ ารตังครรภ์
้
(2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ มีความรู้ ความสามารถในการใส่ห่วง/ฝั งยาคุม กาเนิดและ
ให้ คาปรึกษา เป็ นเงินพัฒนาระบบอยูท่ ี่ระดับประเทศ ประมาณ 60 ล้ าน จ่ายให้ กรมอนามัย
(3) สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชน/หน่ วยงานที่ไม่ แสวงหากาไร เป็ นข้ อเสนอของ
อนุฯ ของภาคี ว่าการที่จ ะจัดการเรื่ องการตังครรภ์
้
วัยรุ่ น ให้ หวังผลได้ ควรจะต้ องสนับสนุน สถานบริ การ
ภาคเอกชนร่วมด้ วย ซึง่ ตอนนี ้สนับสนุนสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
(4) การติดตามประเมินผล
สรุ ปภาพรวมการทางานตามกรอบข้ างต้ นในช่วง 4-5 เดือนของปี งบประมาณ 2557 ทัง้ หมดทั่ว
ประเทศ 1,973 ราย เป็ นยาฝัง 1,664 กว่าราย ใส่หว่ ง 309 ราย
นโยบายและมาตรการการน่ายายุติการตั้งครรภ์ทผ่ี ่านการขึ้นทะเบียนไปใช้
โดยนายแพทย์บญุ ญฤทธิ์ สุขรัตน์ (รองผู้อ่านวยการส่านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย)
ยายุติก ารตัง้ ครรภ์ ซึ่ง ขึน้ ทะเบี ย นผ่าน อย. ไปเมื่ อ 30
ธัน วาคม 2557 แต่ไม่ได้ เป็ นการขึน้ ทะเบีย นปกติ เหมื อนยาอื่ น
ทัว่ ไป มีเงื่อนไขสาคัญ ๆ 4 ข้ อคือ
(1) ห้ ามซื ้อ ขายตรงระหว่ างบริ ษั ท ยากั บ หน่ วย
บริ การ ไม่ว่าจะเป็ นโรงพยาบาลหรื อคลินิก ยาต้ องซื ้อผ่านกรม
อนามัยเท่านัน้ แล้ วส่งไปที่หน่วยบริการ
(2) อย. กาหนดให้ ทางกรมอนามัยต้ องเป็ นคนบริ หารจัดการและควบคุมกากับ การใช้ ยา
โดยหน่วยบริ การยื่นความจานงขอรับยามาที่กรมอนามัยโดยตรง ทาบันทึกการใช้ ยาทุกชุดทุกเคสเพื่อการ
ตรวจสอบ แล้ วสรุปส่งกรมอนามัย
1

ให้ บริการตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2557 บริการห่วงอนามัย จ่ายในอัตรา 800 บาทต่อราย บริการยาฝังคุมกาเนิด 2,500 บาทต่อราย
2

(3) ห้ ามโฆษณา
(4) อี ก 2 ปี คณะกรรมการจะพิ จ ารณาอี ก รอบ ซึ่ง อาจโดนถอดได้ หากบริ หารจัดการไม่ดี โดย
เงื่อนไขการใช้ ยาที่ อย. กาหนดคือใช้ กับกรณี อายุครรภ์ไม่เกิน 63 วัน (9 สัปดาห์) (ไม่ได้ จากัดอายุแม่ว่า
ต้ องต่ากว่า 20 ปี ) และหากเกิดกรณี complication ต้ องให้ บริการให้ การรักษาได้
ความก้าวหน้าในการท่างานของเครือข่ายฯ ด้านการให้ค่าปรึกษาทางเลือก: การผลิตคู่มือ
โดย จิตติมา ภาณุเตชะ (มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง)
ย้ อนทวนความเป็ นมาว่า การให้ คาปรึ กษาทางเลือกเป็ นจุดเริ่ มต้ น
ของเครื อข่ายทางความคิดเพื่อทางเลือกของผู้หญิงท้ องไม่พร้ อม โดยร่วมมือ
กับศูนย์ฝึกอบรมสันติภาพและความยุตธิ รรม โดยอาจารย์อวยพร เขื่อนแก้ ว
ผู้ เชี่ ย วชาญเรื่ อ ง empowerment counseling มาเจอกั บ คนท างานเรื่ อ ง
สุขภาพผู้หญิ ง พัฒ นาเป็ นหลักสูตร option counseling ในปี 2551 จนถึง
ปัจจุบนั 7 ปี มีการอบรมแล้ วรวม 30 รุ่น มีคนผ่านกระบวนการประมาณ 900
คน กลายเป็ นเครื อข่ายทางเลือกของผู้หญิงท้ องไม่พร้ อม
การพัฒนาหลักสูตรและเครื่ องมือการให้ คาปรึกษาทางเลือกมีการปรับจากเดิมที่อบรม 7-10 วัน มี
หลักสูตร TOT ที่พี่บญ
ุ พลอยทาร่วมกับแผนงานสร้ างเสริ มสุขภาวะผู้หญิง เน้ นเรื่ อง empower counseling
อย่างแท้ จริ ง สาหรับ สคส. ก็ปรับหลักสูตรลดลงมาเป็ น 5 วัน 3 วัน เน้ นปรับมุมมองต่อเรื่ องท้ องไม่พร้ อม
เข้ าใจผู้ประสบปัญหา แนะนาทางเลือก ซึง่ เหมาะกับผู้ปฏิบตั งิ าน และกาลังจะผลิตออกมาเป็ นคูม่ ือ
ความก้าวหน้าในการท่างานของเครือข่ายฯ ด้านบ้านพักส่าหรับผู้หญิงที่ต้องการท้องต่อ
โดย ศุภอาภา องค์สกุล (สหทัยมูลนิธิ)
หน่ ว ยงานที่ อ ยู่ ใ นข่ า ยมี 4 หน่ ว ยงานในกรุ ง เทพฯ คื อ
สหทัยมูลนิธิ บ้ านพักฉุกเฉิน บ้ านพระคุณ (สถิติที่เข้ าบ้ านพระคุณ
ทังหมด
้
47 ราย รับกลับไปเลีย้ งดูด้วยตัวเอง 40 ราย ยกมอบบุตร
ให้ ผ้ อู ื่น 7 ราย) และบ้ านสุขฤทัย สาหรับสหทัยมูลนิธิ มีเคสทังหมด
้
โทรศัพท์จากที่ต่าง ๆ ประมาณ 300 ราย โทรตรงเข้ ามา 250 ราย
โดยราว 70% เข้ าถึงบริ การบ้ านพักได้ จากข้ อมูลจากเครื อข่าย choices ส่วนที่โทรมาปรึ กษาเรื่ องยุติการ
ตังครรภ์
้
ก็จ ะส่งต่อไป 1663 เพื่ อปรึ กษาทางเลือก มี การฝากเลี ย้ งไว้ กับมูลนิธิฯ 79 ราย ขอยกมอบเด็ก
ให้ กับมูลนิธิฯ 66 ราย สาหรับผู้ที่โทรมาแล้ วได้ รับการปรึ กษาทางเลือก 145 ราย มูลนิธิฯ รับเข้ ามา 109
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ราย มี 88 รายที่ ตัง้ ครรภ์ ไม่ พ ร้ อม โดยรั บ เด็ ก เข้ า อยู่ป ระมาณ 40 ราย ส่ วนอี ก 44 รายให้ ชุม ชนหรื อ
ครอบครัวดูแล และมี 21 รายยกมอบเด็กให้ มูลนิธิฯ หาครอบครัวบุญธรรมให้ มูลนิธิฯ ดูแลชั่วคราวก่อน
ส่งกลับครอบครัว 19 ราย
สถานการณ์ ที่เป็ นปั ญ หามากขึ ้นคือ แรงงานข้ ามชาติที่ไม่มีเอกสารและต้ องการความช่วยเหลือ
และกรณีที่ผ้ หู ญิงไม่ต้องการใส่ชื่อพ่อเด็กในสูตบิ ตั ร
ความก้าวหน้าในการท่างานของเครือข่ายฯ ด้านยุติการตั้งครรภ์ : การส่งต่อเพื่อยุติการตั้งครรภ์อย่าง
ปลอดภัย
โดย ทัศนัย ขันตยาภรณ์ (มูลนิธิแพธ2เฮลท์)
ข้ อ มูลในช่วง 4 เดือนของปี 2555 ซึ่งเครื อข่ายยังไม่มี ถึง 50
แห่ง มีจานวนผู้หญิงที่ขอยุติการตังครรภ์
้
669 คน สัดส่วน 60% มาจาก
เว็บไซต์และคอลเซ็นเตอร์ คือ ทาทางกับเลิฟแคร์ สเตชัน่ ซึง่ เป็ นช่องทาง
ที่ค้นหาได้ และไม่ต้องปรากฏตัว 28.5% มาจากศูนย์พึ่งได้ 6 แห่งที่อยู่
ในเครื อข่าย เมื่อเข้ าปรึ กษาทางเลือกก็จะพบว่า 80-90% ตัดสินใจไม่
ท้ องต่อ ถ้ าเป็ นหน่วยงานที่ให้ การปรึ กษาตัวต่อตัว โอกาสที่จะท้ องต่อ
จะมากขึ ้น แต่เมื่อปรึกษาทางเลือกทางโทรศัพท์ ซึง่ ไม่ต้องเปิ ดเผยตัว โอกาสไม่ท้องต่อก็มากขึ ้น
ตัวเลขจาก 1663 ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 31 มกราคม 2558 พบว่าส่งต่อยุติการตัง้ ครรภ์
3,603 คน เฉลี่ยเดือนละ 212 ราย ส่วนหนึ่งน่าจะส่งมาจาก 1300 ด้ วย ถือเป็ นช่องทางใหญ่ที่สุดของการ
รับเคสจากทัว่ ประเทศ และแหล่งส่งต่อส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังนัน้ กลุม่ ยุติการตังครรภ์
้
ต้ องประสานงานและทางานร่วมกับแหล่งบริ การที่ปลอดภัยให้ หลากหลายมากยิ่งขึ ้น ได้ แก่ เครื อข่ายท้ อง
ไม่พ ร้ อม โครงการนาร่ องการให้ บริ การยุติการตัง้ ครรภ์ ด้วยยา (Medical Termination of Pregnancy) ที่
ระยะแรกท าในโรงพยาบาลมหาวิท ยาลัย ต่อ มาขยายไปโรงพยาบาลในสัง กัด กระทรวงสาธารณสุข
เครื อข่ายนครชัยบุรินทร์ เครื อข่ายแพทย์อาสา RSA (โดยกรมอนามัย แต่ควรจะต้ องมีหน่วยแรกรับ option
counseling การปรึ กษาทางเลื อก หรื อ หน่วยบริ การเป็ นมิ ตรกับวัยรุ่ น ด้ วย) และคลินิกเอกชน ซึ่งกาลัง
พิจารณาเกณฑ์ในการรับเป็ นเครื อข่าย
สรุ ป ภาพรวมของเครื อข่ายยุติฯ เมื่ อ แรกเริ่ ม ปี 2555 มี เครื อ ข่าย 25 แห่ง (เป็ น เอกชน 17 แห่ง
ภาครัฐ 8 แห่ง) ปี 2557 ขยายเพิ่มเป็ น 43 แห่ง (เป็ นเอกชน 19 แห่ง ภาครัฐ 24 แห่ง) เนื่องจากโครงการ
ของกรมอนามัยด้ วย ปั จจุบนั เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 มีเครื อข่าย 56 แห่ง (เป็ นเอกชน 17 แห่ง ภาครัฐ 37
แห่ง) ซึ่งแสดงว่าเข้ าสู่ระบบให้ บริ การของรัฐและกระจายตัวทัว่ ประเทศ แต่ประเด็นที่ยงั เป็ นช่องว่างก็คือ
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สถานบริ การที่ให้ บริ การยุติการตังครรภ์
้
อย่างปลอดภัยสาหรับอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ขึ ้นไปยังมีน้อย ซึ่ง
จะต้ องสร้ างเครื อข่ายให้ ได้ มากขึ ้น
และจะมี การจัด workshop 3 วัน เสริ มพลังสาหรับ ผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับ การให้ บริ การยุติการตังครรภ์
้
แพทย์ พยาบาล ผู้ให้ คาปรึกษาทางเลือก ช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคมนี ้
สรุปประเด็นค่าถามและแลกเปลี่ยนความเห็น มีดังนี้
(1) ปั ญ หาเรื่ อ งปลอมเว็ บ เครื อ ข่า ยฯ ขายยาราคาแพง ที ม เครื อ ข่า ยฯ เคยเข้ า ไปพบกับ รอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ชาญวิทย์) เพื่อหารื อเรื่ องการฟ้องร้ อง ทางกระทรวงสาธารณสุขส่ง
ตัวแทนไปคุยกับไอซีที ก็หายไปจากระบบระยะหนึ่ง แต่ปัญหาก็ยงั คงมีอยู่และได้ ข้อมูลมาก
ขึน้ จากผู้หญิ งท้ องไม่พ ร้ อมที่ มักจะผ่านกระบวนการซือ้ ยาเถื่ อนมาก่อน ดังนัน้ เครื อข่ายฯ
อาจจะต้ องสื่อสารกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อยืนยันว่าไม่สนับสนุนการขายยาเช่นนี ้อย่าง
เด็ดขาด และติดต่อประสานงานกับทางแผนกที่ทาเรื่ องสังคมของกูเกิล้ ให้ ผลการค้ นหามาสู่
แหล่งข้ อมูลของเครื อข่ายเป็ นลาดับต้ น ๆ
(2) บ้ านพักสาหรับท้ องต่อยังไม่พอรองรับผู้หญิงทัว่ ประเทศ
(3) ควรเสริ มส่วนที่เป็ นงานวิชาการทาเป็ นเอกสารหรื อหนังสือของเครื อข่ายฯ อธิบายการทางาน
แต่ละด้ านของเครื อข่าย อธิบายตัวสถานการณ์
(4) กองทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤติ จากความรุนแรงทางเพศและตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม
ขณะนีเ้ หลือเงินอยู่ 69,565.98 บาท ในปี 2557 กองทุนได้ ใช้ เงินไป 391,737.00 บาทในการ
ช่วยเหลือผู้หญิงที่อยูใ่ นภาวะวิกฤติฯ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นกรณีที่ต้องการยุตกิ ารตังครรภ์
้
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