สรุ ปการประชุมเครื อข่ ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม ครั ง้ ที่ 38

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559
ณ ห้ องประชุมชัน้ 5 ร้ านอาหารเพื่อนรัก ซอยพญานาค (ข้ างโรงแรมเอเซีย) BTS สถานีราชเทวี

จัดโดย
เครื อข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อม ร่วมกับ

กำหนดกำรประชุมเครื อข่ ำยสนับสนุนทำงเลือกของผู้หญิงท้ องไม่ พร้ อม ครั ง้ ที่ 38 และ งำน Pro-Voice 2
ณ ห้ องประชุมชัน้ 5 ร้ ำนอำหำรเพื่อนรั ก ซอยพญำนำค (ข้ ำงโรงแรมเอเซีย) BTS สถำนีรำชเทวี
วันพฤหัสบดีท่ ี 28 มกรำคม 2559 เวลำ 09.00-20.00 น.
ภำคเช้ ำ - กำรประชุมเครือข่ ำยสนับสนุนทำงเลือกของผู้หญิงท้ องไม่ พร้ อม ครัง้ ที่ 38
ดำเนินกำรประชุมภำคเช้ ำโดย รศ.ดร.กฤตยำ อำชวนิจกุล ผู้ประสำนงำนเครือข่ ำยท้ องไม่ พร้ อม
09.00 - 09.15
ลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
09.15 - 09.30
ชี ้แจงวัตถุประสงค์ กาหนดการและแนะนาผู้เข้ าร่ วมประชุม (อาหารว่างระหว่างการประชุมเวลา 10.00 น.)
09.30 - 10.30
กำรบรรยำยพิเศษ “แนะนำเครือข่ ำยแพทย์ อำสำ R-SA”
โดย นพ.เรื องกิตติ์ ศิริกาญจนกุล และ นพ.อมร แก้ วใส ผู้ประสานงานเครื อข่าย R-SA
10.30 - 12.30
กำรประชุมเครือข่ ำยฯ
 รายงานสถานะกองทุนช่วยเหลือผู้หญิงในภาวะวิกฤตฯ
 รายงานความก้ าวหน้ าคณะทางาน 4 ด้ าน
1. คณะทางานด้ านป้องกัน
2. คณะทางานด้ านปรึกษาทางเลือก
3. คณะทางานด้ านยุตกิ ารตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัย
4. คณะทางานด้ านการตังครรภ์
้
ตอ่ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
 วาระอื่นๆ (ถ้ ามี)
12.30 - 13.30
พักรับประทานอาหารกลางวันที่ชนั ้ 2
ภำคบ่ ำย – งำน Pro Voice 2
13.30 – 15.30 น. อภิปรำยและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ นำนำชำติเรื่อง
กำรรณรงค์ เพื่อให้ ผ้ ูหญิงเข้ ำถึงบริกำรยุตกิ ำรตัง้ ครรภ์ ท่ ปี ลอดภัยและถูกกฏหมำย
1. นพ. บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2. Dr. Shilpa Desai Shroff
ASAP (Asia Safe Abortion Network)
3. Dr. Sim-Poey Choong

Malaysia

4. Ms. Kinga Jelinska

Women Help Women Foundation

5. Inna Hudaya

Samsara, Indonesia

ดาเนินรายการโดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครื อข่ายท้ องไม่พร้ อมฯ
15.30 16.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
16.00 – 17.30 ร่ วมชมภำพยนตร์ Vessel1
17.30 - 18.30
ถาม-ตอบ: ไขข้ อข้ องใจกับ Dr. Rebecca Gomperts มูลนิธิ Women on Waves
คุณหมอรี เบ็คคาคือคนต้ นคิดการบริ การทาแท้ งบนเรื อในภาพยนตร์ Vessel
ดาเนินรายการโดย อัญชนา สุวรรณานนท์ ผู้อานวยการมูลนิธิอญ
ั จารี
18.30 - 20.00 น. เปิ ดตลำดนัดของบริจำค: มหกรรมระดมทุนเข้ ำกองทุนช่ วยเหลือผู้หญิงในภำวะวิกฤต
พร้ อมรับประทำนอำหำรเย็นร่ วมกันในสไตล์ ค็อคเทลแบบไทยๆ
Vessel เป็ นหนังสารคดีที่ฉายภาพการทางานของ Dr. Rebecca Gomperts แห่งมูลนิธิ Women on Waves ที่ลอ่ งเรื อไปทัว่ โลกเพื่อให้ บริ การทาแท้ งต่อผู้หญิงท้ องไม่
พร้ อมที่เข้ าไม่ถึงบริการเพราะกฎหมายไม่อนุญาต ในที่สดุ เธอใช้ เทคโนโลยี่การทาแท้ งโดยยาที่เป็ นสูตรจากการวิจยั ของ WHO และสร้ างเครื อข่ายให้ บริการยาใต้ ดนิ ต่อ
นักกิจกรรมที่ไว้ ใจผู้หญิงว่าจะสามารถใช้ ยาได้ ด้วยตนเอง (https://en.wikipedia.org/wiki/Vessel_%28film%29)
1

สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 38
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00-13.30 น.
ห้องประชุมชั้น 5 ร้านอาหารเพื่อนรัก ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ดำเนินรำยกำรโดย กฤตยำ อำชวนิจกุล ผูป้ ระสำนงำนเครือข่ำยฯ

แนะนำเครือข่ำยแพทย์อำสำ (R-SA) รับส่งต่อยุติกำรตั้งครรภ์
โดย นพ.อมร แก้วใส ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยแพทย์อำสำ (R-SA)
เครื อข่ายแพทย์อาสา R-SA (หรื อ Referral System for Safe Abortion)
ก่อตัง้ มาตัง้ แต่ปี 2557 ปั จจุบันมีสมาชิ ก ทัง้ หมด 49 ราย เครื อข่ายฯ เป็ น กลุ่ม
แพทย์ ที่รวมตัวกันอาสารั บส่งต่อ และให้ บริ การยุติการตังครรภ์
้
ทางการแพทย์ ที่
ปลอดภัย ตรงตามกฎหมาย ตามข้ อบังคับ ของแพทยสภา ให้ กับ สตรี ทุก วัย ที่
ตัง้ ครรภ์ ไม่พ ร้ อม โดยรั บ ส่งต่อจากพื น้ ที่ ใกล้ เคีย ง และจากสายปรึ ก ษาท้ องไม่
พร้ อม 1663 หลังได้ รับ บริ การปรึ ก ษาทางเลื อกที่ มีคุณ ภาพ และคาดหวังว่าจะ
สามารถจัดระบบส่งต่อให้ ครอบคลุมได้ ทงประเทศ
ั้
ทัง้ นี ้เพื่อลดอัตราวัยรุ่ นและผู้หญิ งที่ต้องบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากการทาแท้ งไม่ปลอดภัยและมีราคาแพง ทัง้ ๆ ที่หลายรายเข้ าข่ายการทาแท้ งตามกฎหมาย และมีความจาเป็ น
แต่หาแพทย์ทาไม่ได้
“เครื อข่ ายฯ นี ้เกิ ดจากความสมัครใจ ไม่ ได้บ ังคับ ให้เข้าร่ วม แต่เป็ นการอาสาโดยแพทย์ ที่มีใจอยาก
ช่วยเหลื อผู้หญิ ง และยังเปิ ดรับสมัครอย่างต่อเนื ่อง สามารถดาวน์ โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ ของสานัก
อนามัยการเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย”
เครื อข่ายแพทย์ R-SA ตังใจว่
้ าจะขยายความร่ วมมือเป็ นเครื อข่ายสนับสนุนระบบบริ การและระบบส่งต่อ
ระดับประเทศ และทางานเชื่อมโยงกับทุกฝ่ าย ทัง้ ภาครั ฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และเครื อข่าย Choices เพื่อลด
ปั ญหาตังครรภ์
้
ไม่พร้ อมและการทาแท้ งไม่ปลอดภัยต่อไป
กฤตยำ อำชวนิจกุล ผู้ดำเนินรำยกำร: ขอเริ่ มต้ นการประชุมเครื อข่ายฯ ด้ วยการรายงาน
ความก้ าวหน้ าของคณะทางานด้ านการป้องกัน ซึง่ มีสานักงานการอนามัยการเจริ ญพันธุ์เป็ น
ตัวขับเคลื่อนหลักด้ านบริ การป้ องกันไม่ให้ ท้ อง แต่ตอนนี ศ้ ุภ นิ มิต ก็กาลังทางานด้ านการ
ป้องกันกับกลุ่มเยาวชนใน 44 จังหวัด ซึง่ พบว่าท้ องไม่พร้ อมเป็ นประเด็นหนึ่งในจังหวะชีวิต
ของวัยรุ่ นด้ วย โดยวันนี ้ทีมสคส.ที่ร่วมทางานกับศุภนิมิตด้ วยจะมาเล่าแทน

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำคณะทำงำนด้ำนป้องกัน
โดย จิตติมำ ภำณุเตชะ
งานด้ านป้องกันที่ สคส. กาลังทาร่ วมกับศุภนิมิตมีที่มาจาก 2 ประเด็น คือ (1) เป็ นนโยบายระดับโลก ที่
จะทางานเรื่ องสุขภาพทางเพศของวัยรุ่ น ท้ องวัยรุ่ นเป็ นหนึง่ ประเด็นพิเศษทางด้ านสุขภาพที่ทางศุภนิมิตจะทางาน
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ด้ วย (2) มีตวั เลขสถิติที่ทางศุภนิมิตสงเคราะห์ เรื่ องทุนการศึกษาเด็ก ซึ่งพบว่ามีการ
drop out ด้ วยเหตุผลว่าแต่งงานในมัธยมต้ นถึง 700 ร้ อยรายต่อปี (ไม่ระบุเหตุผลว่า
ท้ อง) ถ้ าเปรี ยบเทียบจากเด็กที่ดูแล อายุระหว่าง 0–20 ปี จานวน 100,000 คนถือว่า
เด็กที่หลุดออกไปจากการดูแลสูงมาก ตอนนีก้ าลังหาตัวเลขเด็กกลุ่มนี ้ที่อายุระหว่าง
13–19 ปี มาดู จึงมีโครงการพิเศษขึน้ มา ทาต่อเนื่อง 3 ปี ใน 6 พื น้ ที่ 4 จังหวัด ได้ แก่
กระบี่ (อ่าวลึก) สุราษฎร์ ธานี (กาญจนดิษฐ์ ) แม่ฮ่องสอน (ปางมะผ้ าและเมือง) และ
กาญจนบุรี (สังขละบุรีและทองผาภูมิ) โดยจะทดลองรู ปแบบการทางานลักษณะพื ้นที่ปฏิบตั ิการด้ านสุขภาพทาง
เพศ และระบบบริ การสุขภาพอนามัยเจริ ญพันธุ์สาหรับวัยรุ่ น ในเบือ้ งต้ นคาดหวังว่าจะเห็นลัก ษณะกระบวนการ
ทางานเชิงชุมชน และดูช่องว่างในการแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้ องลงไปสู่การปฏิบัติ ทัง้ ระบบบริ การในรพ.สต. ใน
โรงพยาบาล เครื อข่ายการส่งต่อ ฯลฯ
ในระยะเวลา 3 ปี ที่ สคส. จะทางานร่ วมกับศุภนิมิต ก็คงจะมีข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์ จาก 6 พื ้นที่มา
นาเสนอในวงเครื อข่ายช้ อยส์เป็ นประจาว่าค้ นพบข้ อปั ญหาอุปสรรคอะไร มีช่องว่างอะไรในการนานโยบายที่มนั ดี
แล้ วหลายอย่างลงไปสู่การปฏิบตั ิ เพื่อให้ การทางานมันครบวงจร ตังแต่
้ ระดับปฏิบตั ิการ ระดับกลไกที่เป็ นเซอร์ วิส
และระดับนโยบาย ก็เลยอยากให้ วงของเครื อข่ายสนั บสนุนทางเลือกของผู้หญิ งที่ ท้องไม่พร้ อม ซึ่งมีทัง้ ภาครั ฐ
เอกชน และหน่วยบริ การ เชื่อมต่อประสบการณ์การทางานพื ้นที่ด้วย
ทัศนัย ขันตยาภรณ์ : พอดีรับอุปการะเด็กของศุภนิมิตไว้ 4 คน แล้ ว 1 ใน 4 เป็ นอย่างที่จิตเล่าให้ ฟัง เดิมเราต้ อง
ส่งทุกเดือน แต่ถ้าเด็กคนนี ้ไม่ได้ เรี ยนหนังสือต่อ ก็แปลว่าเขาหลุดจากระบบ เงินที่เราส่งให้ เด็กคนนี ้จะไม่มีแล้ ว ซึง่
เงินที่เขาส่งไปให้ เด็ก มันไม่ได้ ส่งไปสาหรับใช้ จ่ายรายคน แต่หมายถึงช่วยเหลือโครงการทังโครงการที
้
่อยู่ในพื ้นที่
เพราะนันหมายความว่
้
า เด็กคนหนึง่ หายไป เงินช่วยเหลือที่ไปถึงของโครงการจะน้ อยลง อันที่สองคือ เด็กคนนี ้ต้ อง
หลุดออกจากระบบเลย ไม่ได้ รับความช่วยเหลืออะไรจากโครงการอีก
เรณู ชู นิ ล ส านั ก อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ : เราได้ ท างานเรื่ องการป้ องกัน ร่ วมกับ ภาคีเครื อข่ ายภาคเอกชน
อย่างเช่น น้ องที่มาจากบริ ษัท DKT จาหน่ายผลิตภัณฑ์วางแผนครอบครัว ตอนนี ้เราอบรมเภสัชกรประจาร้ านขาย
ยา ให้ ร้ ู เกี่ยวกับเรื่ องการคุมกาเนิด ซึง่ ทามา 3-4 รุ่ นแล้ ว ก็ได้ รับการตอบรับอย่างดีกบั สมาคมเภสัชกรรมชุมชน คือ
ให้ ค วามรู้ เรื่ องของอนามัยเจริ ญ พัน ธุ์ แล้ วเน้ นเรื่ องวางแผนครอบครั ว ตอนนี ก้ ็ป ระมาณ 700 กว่าร้ านแล้ วทั่ว
ประเทศ
ฉัฐริ นทร์ หงส์ ลดารมภ์ : เป็ นตัวแทนจากบริ ษัท DKT ประเทศไทย DKT เป็ นชื่อคนอินเดียที่ก่อตัง้ ดูแลเกี่ยวกับ
สินค้ าด้ านคุมกาเนิดโดยเฉพาะ ที่เมืองไทยตอนนี ้มีจาหน่ายยาคุม แบบ 21 และ 28 เม็ด ห่วงอนามัย และถุงยาง
อนามัย รวมถึง MVA ด้ วย แต่ว่าที่เมืองไทยจดจัดตังเป็
้ นบริ ษัทซึง่ ไม่ค้ากาไร เป็ น NGO มาจากอเมริ กา ตอนนีม้ ี
งานอยู่ใน 20 ประเทศ เพื่อความสะดวกในการทาอะไรหลาย ๆ อย่าง แต่บริ ษัทแม่เป็ น NGO DKT เปิ ดปี 2009
เริ่ ม จากขายยาคุม ก่ อ น แล้ ว ก็ ข ายถุ งยาง พอ 3-4 ปี ห ลังที่ ผ่ า นมา เริ่ ม เข้ าท างานกับ พี่ เรณู เข้ าไปอบรมใน
โรงพยาบาลให้ กับหมอ พยาบาล เกี่ ยวกับเรื่ องการใส่ห่วง มีเจ้ าหน้ าที่ อยู่ 5 คน พื น้ ที่ ทางานอยู่ทั่วประเทศ ใช้
ระบบผู้แทนจาหน่ายสินค้ าให้ แต่ว่า DKT จะไม่ดเู รื่ องกาไรขาดทุนเป็ นหลัก เรามีสิ่งที่เรี ยกว่า CYP: couple year
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protection หรื ออัตราการคุมกาเนิดต่อคู่ต่อปี สมมติวา่ ใน 1 ปี ผมขายถุงยางได้ 1 ล้ านชิ ้น 100 ชิ ้นเท่ากับ 1 CYP
เพราะฉะนัน้ ก็เท่ากับ ว่าคุมการคุมก าเนิ ดให้ 10,000 CYP บริ ษัทจะดูตรงนี ้ จริ ง ๆ target วัยรุ่ นเป็ น หลัก แต่ ก็
อยากจะจับ mass คือ consumer ทังหมด
้
เพราะว่าจุดประสงค์ของบริ ษัทต้ องการที่ว่าให้ freedom และคุณภาพ
ชีวิต โดยที่มี choices กับทางเลือกในการคุมกาเนิด

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำคณะทำงำนด้ำนปรึกษำทำงเลือก
โดย จิตติมำ ภำณุเตชะ
สคส. มีหลักสูตรการให้ คาปรึ กษาทางเลือกเพื่ อสร้ างเครื อข่ายทางสังคม
เปิ ดทุกปี ๆ ละ 3 รุ่ น ปี นีไ้ ด้ รับผลกระทบจากการทางานที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์
สสส. ท าให้ ยังไม่ ส ามารถวางแผนเวลาเปิ ดอบรมได้ ชัด เจน ขณะเดี ย วกัน การ
ปรึ ก ษาทางเลื อ กอยู่ ใ นหลายสถานการณ์ เช่ น (1) จ าเป็ นต้ อ งมี ใ นเซอร์ วิ ส ที่
เกี่ยวข้ องกับท้ องไม่พร้ อม ท้ องวัยรุ่ นต่ าง ๆ (2) มีหลายเทรนนิ่งเสริ มทักษะนี ้ เช่น
ทางพี่บุญพลอยกับพี่อชิมา มีการทา TOT เปิ ดเรื่ องการให้ คาปรึ กษา การเสริ มพลัง
ซึง่ มันคือฐานเดียวกัน คือการให้ เห็นความสาคัญของการฟั งเสียงผู้หญิง ทาให้ เห็นทางเลือกในชีวิต หลักสูตรการ
ให้ คาปรึ กษาทางเลือกเพื่อสร้ างเครื อข่ายทางสังคมที่ สคส. ปรับมาเป็ น 3 วันก็จะช่วยเปิ ดประเด็นให้ มุมมองกับ
คนท างาน เห็ น ความส าคัญ ของการท างานเชิ งเครื อข่าย แต่อาจจะไม่ได้ มีเนื อ้ หาในมุมของ counselor ที่ จ ะ
สามารถไปให้ คาปรึกษาแบบ counseling ได้ จริ ง
เพราะนัน้ ในอีก 3 รุ่ นข้ างหน้ า ก็อาจจะเปิ ดและขอให้ ผ้ สู มัครช่วยค่าลงทะเบียนบางส่วน ขณะเดียวกันก็
จะเน้ นสื่อสารและขยายความเข้ าใจแบบพันธมิตรมากขึน้ ถ้ าเพื่อน ๆ เครื อข่ายอยากจะปรั บมุมมอง เปิ ดความ
เข้ าใจเรื่ องท้ องวัยรุ่ น ท้ องไม่พร้ อม หรื ออยากทาในลักษณะการพัฒ นาองค์ กร พัฒ นาสมาชิกในเครื อข่ายของ
ตนเอง ก็ติดต่อหารื อกันได้

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำคณะทำงำนด้ำนยุติกำรตัง้ ครรภ์ทป่ี ลอดภัย
โดย ทัศนัย ขันตยำภรณ์
งานคืบหน้ าไปมาก แต่ถูก freeze เหมือนหลาย ๆ โครงการ คือเซ็นสัญญา
โครงการไปแล้ วตังแต่
้ ตุลาคม จนบัดนีท้ างานไปแล้ วหลายส่วน แต่ยังไม่ได้ สตางค์
คนที่เดือดร้ อนมากกว่าจะเป็ น 1663 ที่ทกุ วันนี ้ยังให้ บริ การอยู่ กลุ่มคณะทางานเรื่ อง
ยุติฯ ได้ ข้อมูลจากโรงพยาบาลลาดกระบังว่าตอนนี ้ผู้ที่เข้ ามารับบริ การไม่ใช่คนไทย
เยอะพอสมควร ทาง PDA ก็บอกว่าครึ่ งหนึ่งเป็ นชาวต่างชาติ ดังนัน้ เราอาจต้ องพูด
ถึงผู้หญิงชาติอื่น ๆ ด้ วย เขาบอกว่ามีผ้ หู ญิงเวียดนามเดินเข้ ามาในโรงพยาบาล บอก
ว่ามีลกู แล้ ว 2 คนอยู่ที่บ้าน ตอนนีม้ าทางานเมืองไทยกับสามี แล้ วท้ อง จะขอยุติการตังครรภ์
้
เจ้ าหน้ าที่ไปไม่ถูก
เลย ไม่ร้ ู เลยว่าประเทศเวียดนาม ถ้ าต้ องการยุติการตังครรภ์
้
เขาเดินเข้ าไปรับบริ การได้ เลย เพราะกฎหมายเขา
รัฐบาล recommend ว่าถ้ ามีลกู เกิน 2 คนแล้ ว คนที่สามควรยุติการตังครรภ์
้
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ในประเทศกัมพู ชา (ให้ ข้ อมูล โดยผู้เข้ าร่ วมหญิ งจากกัมพู ชา) ผู้ห ญิ งสามารถยุติก ารตัง้ ครรภ์ ได้ เมื่ อ
ต้ องการ ตั ง้ แต่ ปี ค.ศ. 1997 ผู้ หญิ งจ านวนหนึ่ ง ที่ ลู ก มากแล้ วยากจน หรื อ ท างานที่ เกี่ ย วข้ องกั บ sex
entertainment มีความไม่พร้ อมด้ วยเหตุใดก็ตาม สามารถซื ้อยา medabon จากร้ านได้ แต่จานวนมากไม่ร้ ู วา่ จะใช้
อย่ างไร มีก ารใช้ ผิ ด ๆ อยู่มากพอสมควร ระบบสุขภาพของกัมพูช าเป็ น การจ่ายเอง ไม่ได้ มีห ลัก ประกัน ฯ ไป
โรงพยาบาลรั ฐ ก็ จ่ายถูกหน่ อย โรงพยาบาลเอกชนก็ จ่ายแพงหน่ อย เพราะนัน้ มีจานวนพอสมควรที่ unsafe
abortion คือไม่ปลอดภัย ในกัมพูชามีคลินิกอยู่ 2 ประเภทคือ ยินดียุติฯ ให้ ราคา 40-50 USD (ประมาณ 1,750
บาท) กับอีกประเภทหนึง่ ที่ไม่ยอมทาแม้ วา่ จะถูกกฎหมาย เหตุผลก็คือกลัวบาป แต่จะให้ บริ การถ้ ายุติการตังครรภ์
้
มาแล้ วตกเลือด และ infrastructure ทางด้ านสุขภาพของเขาแย่กว่าเรามาก เป็ นอะไรก็เข้ าหาบริ การยาก ประเทศ
เรามีระบบ health infrastructure ค่อนข้ างดีมาก แต่เรื่ องนี ้เราแย่มาก ยังปล่อยให้ ผ้ หู ญิงตาย เป็ นเรื่ องที่รับไม่ได้
งานที่ผ่านมาเป็ นการหาแหล่งยุติการตังครรภ์
้
เพิ่มมากขึ ้น ขณะนี ้พยายามทางานบริ การส่งต่อกับ R-SA
ให้ มากขึน้ R-SA เขาเดินหน้ าหาสมาชิ กเริ่ มต้ น จาก 30 แต่ตอนนี เ้ พิ่ มเป็ น 50 แล้ ว แต่จานวนหมอไม่ได้ การั นตี
จานวนโรงพยาบาล ขณะเดียวกัน ก็มีหมอบางคนที่ รับให้ บริ การ แต่ไม่รับส่งต่อ ก็จะมีข้อมูลระบุไว้ ในเอกสาร
ตอนนี ้เรามีแหล่งให้ บริ การอยู่ทงหมด
ั้
67 แห่งใน 27 จังหวัด แบ่งเป็ น (1) หน่วยงานที่ให้ บริ การต่ากว่า 9 สัปดาห์
หรื อหน่วยงานที่รับยาไป 22 แห่ง (2) หน่วยงานที่ให้ บริ การน้ อยกว่า 12 สัปดาห์ 29 แห่ง (3) มากกว่า 12 สัปดาห์
มีอยู่ 16 แห่ง ส่วนใหญ่เป็ นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชน ซึง่ มีเกณฑ์เฉพาะที่ตงึ ตัว แข็งมาก
และอาจจะทาให้ เข้ าไม่ถงึ บริ การ
ขณะนี ้ ปั ญหาที่พบก็คือ เราพยายามที่จะมีแหล่งให้ คาปรึ กษาเพื่อให้ วยั รุ่ นหรื อผู้หญิงที่ตงครรภ์
ั้
ไม่พร้ อม
เข้ าถึงบริ การเร็ ว จะพบว่ารู้ เร็ วและมาเร็ วมักจะเป็ นโทรศัพท์ กบั เว็บไซต์ ในเว็บ love care station ก็พยายามเปิ ด
ให้ เป็ นคลินิกวัยรุ่ น พบว่าประมาณ 40-50% ถามเรื่ องคุมกาเนิด ประมาณ 40% กังวลว่าจะตังครรภ์
้
มีเปอร์ เซนต์
นิดเดียวที่ตงครรภ์
ั้
ส่วนของ 1663 ครึ่งหนึ่งกังวลว่าจะตังครรภ์
้
อีกครึ่งหนึง่ ตังครรภ์
้
แล้ ว น้ องเขาบอกว่าเดี๋ยวนี ้คน
ที่ อ ายุ ค รรภ์ น้ อย ๆ มากขึ น้ เรื่ อ ย ๆ อัน นี ถ้ ื อ ว่า เป็ น สิ่ งที่ ดี เพราะว่ ารู้ เร็ ว มาเร็ ว แต่ ก็ จ ะมี ค นที่ อ ายุ ค รรภ์ ม าก
พอสมควรอยู่ด้วย ซึง่ ทาให้ เราต้ องหาแหล่งบริ การที่อายุครรภ์มากกว่า12 สัปดาห์ให้ มากขึ ้น ตอนนี ้กรุ งเทพฯ ก็จะ
มีมากหน่อย ภาคใต้ ที่ มอ. ภาคอีสานที่ มข. แต่ต้องเป็ นเกณฑ์เรื่ องสุขภาพอย่างเดียว ที่เชียงใหม่ไม่มี ก็หวังว่าเรา
จะหาสถานบริ การที่ช่วยเหลือผู้หญิงได้ มากขึ ้น
ที่ผ่านมาเราไปประชุมร่ วมกับ สวท. ด้ วย ข้ อดีคือมีคลินิกทัว่ ประเทศ 10 แห่ง กระจายตัวในจังหวัดสาคัญ
แต่ค่าใช้ จ่ายค่อนข้ างสูงกว่า PDA เราคุยกับทาง สวท. หลายเรื่ อง เพื่ อป้องกัน delay abortion คือ (1) ให้ ช่วย
กาหนดเกณฑ์ ลดหย่อนให้ ชัด เจน (2) ให้ เขาเข้ าสู่ระบบกองทุนฯ เรา (3) ให้ เขามีกลไกการส่งต่อที่ มาเชื่ อมกับ
เครื อข่ายฯ ทาง ผอ. ของ สวท. ก็รับปากว่าจะไปพิจารณา
นอกจากนี ้ ก็ มุ่ งหวัง ว่า จะท างานเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งที่ จ ะท าให้ แหล่ งบริ ก ารที่ ยุ ติ ก ารตัง้ ครรภ์ ส ามารถ
ให้ บริ การคุมกาเนิดหลังยุติ โดยการฝั งยาให้ มากขึน้ ด้ วย เพราะเราเจอปั ญหาว่า เขายุติเสร็ จแล้ ว โอกาสที่ เขาจะ
เดินกลับมาเพื่อป้องกันมีน้อยมาก
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รำยงำนควำมก้ำวหน้ำคณะทำงำนด้ำนกำรตัง้ ครรภ์ตอ่ อย่ำงมีคุณภำพ
โดย ศุภอำภำ องค์สกุล
คณะทางานด้ านนี ม้ ีสมาชิก คือ บ้ านพระคุณ บ้ านพักฉุกเฉิน ก่อนหน้ านีก้ ็
จะมีบ้านสุขฤทัย เขาไม่คอ่ ยสบายใจ แต่ก็ยงั เป็ นพันธมิตรกัน บ้ านภคินีก็ขยายบ้ าน
ไปเปิ ดที่เชียงใหม่ชื่อบ้ านดอกไม้ ที่ภูเก็ตใช้ ชื่อว่าบ้ านพักผู้หญิ ง ที่หนองคายจะเป็ น
เรื่ องที่จาเป็ นจริ ง ๆ ถึงจะรับ เราพบว่าจานวนผู้ที่เข้ าพักน้ อยลง ทังบ้
้ านพระคุณและ
บ้ านพักฉุก เฉิ น แต่ที่ สหทัยฯ รั บปี ที่ผ่ านมาประมาณ 100 ราย แนวโน้ มของการ
ยอมรั บการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อมสาหรั บวัยรุ่ นดูเหมือนจะดีขึน้ เพราะเราพบว่าพ่อแม่
แก้ ปัญหาลูกท้ องไม่พร้ อมด้ วยการเอาลูกไปอยู่ที่บ้านหรื อบ้ านญาติเพิ่มขึ ้น
สาหรั บ การคุมกาเนิ ด เราพูดได้ ว่า 95% สหทัย ฯ สามารถคุมก าเนิ ดให้ กับ ผู้ห ญิ งที่ ตัง้ ครรภ์ ไม่พ ร้ อม
หลังจากคลอดแล้ ว บ้ านพักฉุกเฉินก็ ให้ บริ การนี ้ เพราะเรามีเงื่อนไขว่าผู้หญิงที่มารับบริ การจะต้ องคุมกาเนิด 5 ปี
โดยประสานงานกับโรงพยาบาลว่าหลังคลอดช่วยฝั งยาคุมให้ ด้วย ถ้ าเป็ นไปได้ ขอ 5 ปี จะมีน้อยมากที่ ไม่ยอม
คุมกาเนิด และเราก็คิดว่าอาจจะขอกองทุนฯ บ้ าง เพื่อให้ เห็นว่าจริ ง ๆ แล้ วเราไม่ได้ มีแต่บริ การยุติฯ แต่เรามีบริ การ
ด้ านนี ้ด้ วย
เรื่ องที่ยงั หนักใจอยู่ คือ กรณีที่เป็ นแรงงานข้ ามชาติท้องไม่พร้ อม มันจะไม่มีทางออกเลย สหทัยฯ เองก็ไม่
สามารถรับเด็กเหล่านี ้ได้ สถานสงเคราะห์ ก็ไม่สามารถทาอะไรกับเด็กเหล่านันได้
้ เหมือนกัน นอกจากนี ้ก็พบว่ามี
ปั ญหาเรื่ องสวัสดิการของผู้หญิ งที่ตงครรภ์
ั้
ต่อเยอะมาก ออกไปแล้ วจะอย่างไร ถ้ าหน่วยสนับสนุนไม่ดี เลี ้ยงลูก
ไม่ได้ ก็เจอทางตัน เป็ นความยากลาบากที่จะบอกว่าให้ ใครเลี ้ยงดีกว่ากัน จะทาอย่างไรกับเด็กเหล่านี ้ คุณภาพ
ของเด็กอยู่ตรงไหน มันไม่มีสวัสดิการรองรับเลย
วรภัทร แสงแก้ ว: การไม่ระบุสัญ ชาติ ต้องบอกว่าเป็ นเรื่ องยากมาก เพราะว่ามันลิงค์ กันหลายส่วน ถ้ าเกิ ดใน
โรงพยาบาลหน่วยราชการเป็ นคนรั บรองการเกิด มันลิงค์กับเรื่ องสิทธิ การรั กษาพยาบาลด้ วย ถ้ าไม่มีสิทธิ การ
รักษาพยาบาลใด ๆ ก็ต้องแยกสัญชาติเพื่อการรายงานการขออนุเคราะห์ บันทึกอยู่ในระบบประวัติเวชระเบียน
โรงพยาบาลทุกแห่งต้ องออกหนังสือรั บรองการเกิด ไม่เกิน 3 วันต้ องไปที่ทะเบียนราษฎร์ ในพืน้ ที่ เรามีหน้ าที่จด
ตามแจ้ ง ถ้ าไม่จด เวลาไปเอาสูติบตั รที่เทศบาล ก็ต้องรู้ สญ
ั ชาติอยู่ดี
จิตติมา ภาณุ เตชะ: มัน เป็ น ช่องว่างของระบบสวัส ดิ การแม่วัยรุ่ น หรื อสวัสดิก ารผู้หญิ งที่ ท้ องต่อ พม. เพิ่ งมี
นโยบายเรื่ องการอุดหนุ น ครอบครั ว เป็ น นโยบายสัน้ ๆ ไม่ใช่ ระยะยาว ตัวเลขมัน ขึน้ รายวัน ที่ ส่วนกลาง เขา
วิเคราะห์กนั ภายในว่า ตัวเลขที่ขึ ้นเป็ นกลุม่ ครอบครัวที่อายุต่ากว่า 19 ปี มากถึง 30-40% ที่มารับเงิน 400
วรภัทร แสงแก้ ว: เงื่อนไขคือรายได้ ไม่เกิน 3,000 ต่อเดือน ไปขึ ้นทะเบียนที่อบต. ซึง่ เขาจะรู้ อยู่แล้ วว่าครอบครัว
นันมี
้ รายไดเท่าไร ให้ แค่ 1 ปี
ศุภอาภา องค์ สกุล : เพิ่งคุยกับกลุ่มที่ทางานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนตรงนี ้ ซึง่ มียูนิเซฟอยู่ด้วย ภาครัฐรู้ สกึ ว่า NGO
ส่งเคส apply พวกนี ้มาก ทาให้ ไม่ร้ ู วา่ จนจริ งไม่จนจริ งตามมาตรฐานของเขา เพราะฉะนันรายชื
้
่อทังหลายถู
้
กแขวน
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หมด เขาเลยตัดสินใจว่า จะให้ เงินนี ้เมื่อสิ ้นปี งบประมาณ ตอนนีเ้ งินยังไม่ออก เคสของเรา 2-3 รายก็ไม่ได้ พม. ไม่
แจ้ งอะไรเราเลย
จิ ต ติ ม า ชั ย ประดิ ษ ฐ์ พร: น่ า จะมี ก ฎหมายที่ ค รอบคลุ ม หรื อ ช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม ครอบครั ว เลี ย้ งเดี่ ย ว เช่ น มี
กระบวนการให้ ผ้ ชู ายที่เขาทาผู้หญิงท้ องแล้ วทิ ้งไปช่วยดูแลเลี ้ยงลูก
วรภัทร แสงแก้ ว: มีกฎหมายรองรับอยู่ สามารถยื่นขอศาลเยาวชนฯ ได้ วา่ พ่อคนนี ้ละทิ ้งการดูแลเด็กคนนี ้ ขอให้
ศาลออกคาสัง่ ในเรื่ องของค่าเสียหาย หรื อค่าเลี ้ยงดูเด็ก แต่กระบวนการยาวนิดหนึง่ ต้ องพิสจู น์ความเป็ นพ่อก่อน

ประเด็นพูดคุยเรื่องคุมกำเนิดหลังตั้งครรภ์
เรณู ชูนิล: การช่วยเหลือระยะสันเรื
้ ่ องของการคุมกาเนิด ด้ วยยาฝั งหลังจากที่ยุติการตังครรภ์
้
หลังคลอด อาจจะ
ไม่ได้ เป็ นระบบ เนื่องจากกรมอนามัยมีการอบรมเรื่ องการใส่ห่วงกับฝั งยา ปี นี ้มีรุ่นเดียวที่กรุ งเทพฯ และที่ขอนแก่น
คือถ้ าไปรั บบริ การช่วงเดือนมิถุนายนก็จะได้ ยาฝั งฟรี ประหยัดค่ายาไปได้ ประมาณ 3,000 บาท ในกรุ งเทพฯ มี
โรงพยาบาลศิริราช จุฬาฯ ราชวิถี และวชิระ แต่ถ้าเขาคลอดก่อน ก็ต้องใช้ วิธีอื่น เช่น ฉีดยา
ศุภอาภา องค์ สกุล: ปั ญหาคือวินยั ของผู้ใช้ บริ การ พอหลังจาก 3 เดือนไปแล้ วผู้ใช้ บริ การไม่ continue ต่อ
พรนุช สถาผลสวัสดิ์: ทางานเรื่ องการป้องกันและแก้ ไขการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ น แพธทูเฮลท์ ซึง่ ตอนนี ้ในกรุ งเทพฯ ก็
พยายามดูเรื่ องยาฝั ง และเคยทางาน 1663 มาก่อน ก็เห็นสถานการณ์ ว่ามีหลายคนยังมีความเสี่ยงเรื่ องของการ
ตัง้ ครรภ์ ต่อ โครงการเราก็พ ยายามจะหาโรงพยาบาลในกรุ งเทพฯ เราพยายามผลักดัน เรื่ องของการฝั งยา ให้
เกิดขึ ้นได้ จริ งในโรงพยาบาลที่อยู่ในสานักการแพทย์ของ กทม. 8 แห่ง เห็นว่าทางกรมอนามัยการอบรมเจ้ าหน้ าที่
ทัง้ ทางสานักการแพทย์ และสานักอนามัย ที่จะให้ เกิ ดบริ การฝั งยาที่ ศูนย์ บริ การสาธารณสุข 68 ศูนย์ แต่สานัก
การแพทย์อาจจะเริ่ มต้ นได้ ก่อน เราพบว่าโรงพยาบาลตากสินให้ บริ การทุกอายุ ค่ายาฟรี แต่ค่าบริ การไม่เกิน 500
บาท ให้ บริ ก ารวัน พุ ธ 12.30-14.30 น. ส่ ว นการเอายาฝั ง ออก ที่ โรงพยาบาลตากสิ น ถ้ าไม่ ไ ด้ ใช้ สิ ท ธิ ข อง
โรงพยาบาล ต้ องเสียค่าบริ การ 1,800 บาท
นพ.บุญฤทธิ์ สุขรั ตน์ : การเอายาฝั งออกหรื อไม่ขึ ้นอยู่กบั ว่าต้ องการคุมกาเนิดต่อไปหรื อไม่ ถ้ าเลิกคุมอยากท้ อง
ต่อ มันก็เหมือน foreign body เล็ก ๆ ไม่มีผลอะไรกับร่ างกาย แต่ ถ้าต้ องการคุมกาเนิดต่อ แนะนาให้ เอาออกจะ
ดีกว่า เพราะอาจจะมีฮอร์ โมนค้ างอยู่บ้าง
วรภัทร แสงแก้ ว: กรณีฝังยาที่อื่นมาเอาออกที่เรา ที่โรงพยาบาลปทุมฯ มีข้อตกลงว่า ถ้ าฝั งครบเงื่อนไข 3 ปี เอา
ออกให้ ฟรี ถ้ าเอาออกก่อนไม่ฟรี ไม่เช่นนันจะเป็
้
นการทิ ้งยา

รำยงำนสถำนะกองทุนช่วยเหลือผูห้ ญิงในภำวะวิกฤติ
โดย กฤตยำ อำชวนิจกุล
เราคุยกันในคณะกรรมการกองทุนฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่นาเสนอวันนี ้คิดว่าเป็ นตัวเลขที่ชดั เจนระดับ
หนึ่งว่า 3 ปี ที่ เราช่ วยไปทัง้ หมด ที่ 163 คน แต่มีจ านวนหนึ่งที่ ไม่ได้ อยู่ในระบบ เช่น เปลี่ย นใจ เงิ น ที่ เรามีอยู่
ประมาณจากเอกสาร 7.5 แสนบาท เป็ นเงินจากบัญชีที่ไม่เคยถอนออกเพื่อการอื่นใด ยกเว้ น ไปจ่ายสถานบริ การ
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ยุติ ปี แรกช่วยเหลือ 26 คน ปี ที่สองช่วย 84 ปี ที่สามช่วย 53 คน หน่วยงานที่ส่งมาขอทุนเป็ นแชมป์ คือ 1663 ส่ง
68%, OSCC ส่ง 18%, ทาทางส่ง 12% ส่วนหน่วยงานที่ยุติ เป็ นรพ.คลองตัน 47%, PDA 26%, รพ.รามาฯ 14%
และอื่นๆ 10% ไม่มีข้อมูล 3% สาหรับอายุ ที่ไม่ถงึ 20 ปี มี 44 คน อายุ 20-24 มี 44 คน
เท่ากัน อายุ 25-29 ปี มี 25 คน อายุ 30-39 ปี มี 31 คน อายุ 40 ปี ขึ ้นไปมี 8 คน และไม่
มีข้อมูลตัวเลขอายุอีก 11 คน
อายุครรภ์ ที่เราช่วยเหลือไป ต่ากว่า 8 สัปดาห์ มี 26 ราย, 9-22 สัปดาห์ มี 24
ราย, 13-20 สัปดาห์มี 56 ราย, 21-24 สัปดาห์ มี 24 ราย และมากกว่า 24 สัปดาห์ 10
ราย แล้ วก็ ไม่ มีข้ อมูล อายุครรภ์ 23 ราย เหตุผ ลเป็ น เรื่ องความรุ น แรง 9 ราย, เรี ย น
หนังสืออยู่/ท้ องในวัยรุ่ น 37 ราย, ผู้ชายไม่รับผิดชอบ 9 ราย, ไม่มีรายได้ /ตกงาน 32 ราย, มีรายได้ น้อย 24 ราย มี
ภาระเลี ้ยงดูบตุ ร 29 ราย และไม่มีข้อมูล 13 ราย
จานวนเงินที่ช่วยเหลือ 1663 ใช้ เงินกองทุนฯ 4.7 แสนบาท, OSCC 1 แสนกว่า, ทาทาง 1 แสน และอื่น ๆ
1.6 หมื่น เราช่วยไปต่าสุด 700 บาท สูงสุดคือ 18,000 บาท แต่เรามีเพดานไว้ ว่า ในแต่ละรายไม่เกิน 4,000 บาท
กับ 6,000 บาท ถ้ าเกินกว่าที่กาหนด ต้ องใช้ กรรมการให้ ความเห็นมากกว่า 2 คนขึ ้นไป เรานับอายุครรภ์เป็ นหลัก
ถ้ าอายุครรภ์ ต่ากว่า 12 สัปดาห์ เพดานเงินอยู่ที่ 4,000 บาท ถ้ ามากกว่า 12 สัปดาห์ เพดานเงินอยู่ที่ 6,000 บาท
แต่ถ้ามีความเดือดร้ อนจริ ง ๆ อย่างกรณี ที่ช่วยไป 18,000 เป็ นกรณี ที่ไม่มีอะไรเลย เป็ นราคาที่ลดแล้ วด้ วย อายุ
ครรภ์มากกว่า 24 สัปดาห์ กรรมการเห็นว่าน่าจะให้ ความช่วยเหลือ แต่วา่ กรณีตรงนี ้มีในช่วงแรก หลัง ๆ ไม่มี
ข้ อมูลที่แหล่งช่วยเหลือส่งมาขอทุนที่ ไม่ครบถ้ วน คือ คานาหน้ าชื่อ อายุครรภ์ อายุผ้ หู ญิ ง เหตุผลที่ยุติ ฯ
วันเดือนปี ที่ได้ รับการยุติ ฯ เราได้ ปรั บแบบฟอร์ มในการที่จะขอทุนไปอีกรอบหนึ่ง เพื่อให้ เกิดความชัดเจน
มากขึน้ รายละเอียดของเคสกรณี ต่าง ๆ ที่ไม่มีข้อมูล เรากาลังประสานกับต้ นทางคือ 1663 ทาทาง OSCC บาง
แห่ง ขอข้ อมูลมาเติมเพื่อให้ รายละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
กองทุนฯ เราเริ่ มกรกฎาคม 2556 เงินทัง้ หมดก็ของพวกเรากันเองทัง้ สิ ้น แล้ วก็มีเงินเข้ าบัญ ชี ทุกเดือน
500, 1,000 บ้ าง เข้ าใจว่าเป็ นผู้หญิงที่ได้ รับความช่วยเหลือไป เงินนี ้ไม่ได้ ช่วยเฉพาะยุติการตังครรภ์
้
เราช่วยเรื่ อง
คุมกาเนิด ช่วยเรื่ องกรณี ความรุ นแรง ค่าเดินทางบางเคส ค่านม ผ้ าอนามัย เป็ นต้ น ขณะนีก้ องทุนฯ มีเงินอยู่ 1
แสนกว่าบาท
ทัศนัย ขันตยาภรณ์ : เนื่องจากกองทุนฯ ไม่ได้ ใหญ่มาก เราก็คยุ กันว่าเราจะสนับสนุนเฉพาะในเครื อข่ายฯ ที่ส่ง
ต่อกันมา แต่ตอนนี ้ R-SA เข้ ามาเป็ นเครื อข่ายของเราแล้ ว เพราะฉะนันแพทย์
้
พยาบาล ที่ทางานโรงพยาบาลที่อยู่
ในเครื อข่าย R-SA สามารถทาเรื่ องขอทุนเข้ ามาได้
ณัฐยา บุญภักดี: กรมอนามัยเคยทาการศึกษาเรื่ องการทาแท้ งที่ไม่ปลอดภัย แล้ วก็พบว่า ค่าใช้ จ่ายในการรักษา
ดูแลผู้ที่ไปยุติการตังครรภ์
้
ไม่ปลอดภัยที่มาเข้ าโรงพยาบาล เฉลี่ยประมาณ 20,000-25,000 บาทต่อ 1 ราย ขณะที่
สถิติ 2 ปี ที่ทากองทุนฯ ประมาณว่าผู้หญิง 1 คนที่ได้ รับการช่วยเหลือให้ ทาแท้ งอย่างปลอดภัยขอเงินไม่เกิน 4,000
บาท กองทุนฯ 3 ปี 7.5 แสนบาท ช่วยไปประมาณเกือบ 200 ราย เซฟเงินรัฐไป 4 ล้ านบาท
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ประเด็นพูดคุยเรื่องกำรเปิดตัวเครือข่ำยฯ และกองทุนฯ ต่อสำธำรณะ
จิตติม า ภาณุ เตชะ: ข้ อมูลจะมีป ระโยชน์ ในการเคลื่อนเชิงนโยบายว่า ช่องว่างจริ ง ๆ ของความต้ องการของ
ผู้หญิ งคืออะไร เราอาจจะต้ องสื่ อสารกระบวนการทางานของกองทุนฯ และขยายมุมมองและการรั บ รู้ ของคน
เพราะตอนแรก กองทุนฯ นีท้ าหน้ าที่เติมข้ อจากัดมากที่สุดก็คือเรื่ อง safe abortion แต่ตอนนีม้ นั มีหลายอย่างที่
เป็ นความเดือดร้ อนของผู้หญิง ถ้ าเราสามารถทาข้ อมูลการใช้ เงินของกองทุน ให้ เห็นว่าเราใช้ ไปกับอะไร จะทาให้
เรามีข้อมูล back up ที่จะบอกว่า ระบบสวัสดิการที่มนั ควรจะเปลี่ยน หรื อว่าเงินทุนที่ช่วยผู้หญิ งคืออะไรได้ บ้าง
มันควรจะอยู่ในเซอร์ วิสของหน่วยให้ การช่วยเหลือหรื อไม่
กฤตยา อาชวนิ จกุ ล : เราพิ มพ์ แผ่น พับ พร้ อมจะแจกจ่าย เครื อข่ายนี ไ้ ม่ได้ เป็ น เครื อข่ายใต้ ดิน แต่ ก็ไม่ได้ เป็ น
เครื อข่ายที่จะออกไปป่ าวประกาศกับคนทัง้ โลก จังหวะนี พ้ วกเราคิดว่าเครื อข่ายฯ ควรจะประกาศให้ คนรั บรู้ วง
กว้ างได้ หรื อยัง ไม่ทราบที่ประชุมคิดอย่างไร ยังยกมือสนับสนุนอย่างกล้ า ๆ กลัว ๆ ทุกคนก็ยังกึ่ง ๆ กัน อย่างที่
บอกเราไม่ได้ เป็ นความลับ เพียงแต่เราไม่ได้ ไปพูดกับสื่อเท่านันเอง
้
ทั ศ นั ย ขั น ตยาภรณ์ : ถ้ าจะเปิ ดตัว ก็ เปิ ดได้ แต่ ต้ อ งมี วิ ธี ก ารบอกจุ ด ยื น ในเชิ ง จุ ด ขายของเรา หรื อ ว่ า จุ ด
ประชาสัมพันธ์ ว่าคืออะไร เรายังต้ องเน้ นอยู่ ว่าเราสนับสนุนทางเลือก ที่ อาจารย์ ทา pro-voice มันใช่แล้ ว prochioce ในระดับนานาชาติเขาสนับสนุนเรื่ องยุติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัย แต่ของเรา pro-voice คือเสียงของผู้หญิง
เวลาพูด พยายามทาให้ เรื่ องยุติการตังครรภ์
้
มนั ไม่เด่นชัด เพราะว่าถ้ าเราก้ าวออกไปแล้ วเราพูดประเด็นนีข้ ึน้ มา
ศัตรู จะตามมาเยอะมากเลย แล้ วตอนนันเราจะอยู
้
่ในฐานะที่ลาบาก concern ข้ อเดียว
จิตติมา ชัยประดิษฐ์ พร: สื่อมีหลายประเภท ตอนนีย้ ังไม่น่าจะเป็ น สื่อโทรทัศน์ เพราะคนที่ทางานด้ านนีจ้ ะรั บ
ไหวหรื อไม่ อาจทดลองด้ วยสื่อสิ่งพิมพ์ก่อน เพื่อเป็ นตัวชี ้วัดว่าคนเข้ าถึงได้ มากน้ อยแค่ไหน เราค่อย ๆ ขยับดีกว่า
ศุ ภอาภา องค์ สกุ ล : เราเป็ นเครื อข่ายสนับสนุน ทางเลือกของผู้หญิ งที่ ท้องไม่พร้ อม แล้ วเงินกองทุนฯ ก็ใช้ เพื่ อ
กิจการนี ้ เพราะฉะนันถ้
้ าเราให้ ภาพของกองทุนนี ้ว่า เราช่วยผู้ หญิ งให้ มีทางเลือกอื่น ๆ ด้ วย ไม่ได้ พูดว่าสนับสนุน
เรื่ องยุติอย่างเดียว ก็จะช่วยลดศัตรู ลง
เอมอร คงศรี : สายด่วน 1663 สามารถที่จะรับมือไหว ด้ วยบคุลากร ด้ วยอะไรทัง้ หลายทัง้ ปวง หรื ออาจจะต้ อง
ซาวด์เสียงว่า ประชาชนในประเทศนี ้เขาคิดแบบไหนอย่างไร เห็นด้ วยกับพี่ทศั นัยว่า เราไม่ได้ ปิดเรื่ องที่เราทา ไม่ได้
อยากอยู่ใต้ พรมตลอดเวลา แต่วา่ เราจะออกตัวแบบไหนที่ไม่ไปทาร้ ายความรู้ สกึ ของคนอีกฝั่ งหนึง่ ที่ เขาไม่ได้ เห็น
ด้ วยกับเรา แต่พยายามจะทาให้ เขาหันมายอมรับและเข้ าใจในสิ่งที่เราทา
1663 เป็ นนัมเบอร์ วนั ในการใช้ กองทุนฯ ก็ไม่ใช่เรื่ องแปลก เพราะสายที่โทรมาที่ 1663 ต่อปี ด้วยเรื่ องท้ อง
มี เกื อ บ 4,000 รายที่ ท้ องแล้ ว 1 ปี ที่ เราใช้ กองทุ น ฯ ก็ ป ระมาณ 0.9% ไม่ ถึ ง 1% เพราะ 1663 เป็ น option
counseling ดังนั น้ เวลาจะขอทุ น บางรายเขี ย นขอทุ น มาแล้ ว แต่ พ อ counseling ต่ อ ไปพบว่าครอบครั ว เขา
สามารถที่ จะช่วยเหลือได้ ก็ไม่ได้ ขอกองทุนฯ หรื อบางราย counseling ไปมา ปรากฏว่าเปลี่ยนใจ มีญ าติพี่น้อง
สนับสนุนในเรื่ องของการดูแล ก็ท้องต่อไป บางรายก็ใช้ กองทุนส่วนหนึง่ ถ้ าผู้รับบริ การจ่ายสมทบก็ไม่ได้ ขอทังหมด
้
บางรายขอกองทุนฯ แต่ขอส่งคืนเป็ นเดือนละ 500 บาทก็มี
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กฤตยา อาชวนิ จกุ ล : เห็น ด้ วยกับ คุณ ศุภอาภาว่า เราควรจะเปิ ดให้ ฝ่ ายที่ ต้องการท้ องต่อสามารถขอความ
ช่วยเหลือได้ ด้วย จริ ง ๆ ในนีก้ ็เปิ ดอยู่แล้ ว หลังจากทานข้ าวกลางวัน เรามีงาน Pro-Voice 2 ต่อ จะดูหนังและอยู่
จนคุยกับคุณหมอรี เบคก้ า และรายการประมูลของระหว่างอาหารเย็น
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