
สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครัง้ที่ 38 

วนัพฤหสับดีท่ี 28 มกราคม 2559  

ณ ห้องประชมุชัน้ 5 ร้านอาหารเพ่ือนรัก ซอยพญานาค (ข้างโรงแรมเอเซีย) BTS สถานีราชเทวี 

จดัโดย 

 เครือข่ายสนบัสนนุทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม ร่วมกบั 



 ก ำหนดกำรประชุมเครือข่ำยสนับสนุนทำงเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ครัง้ที่ 38 และ งำน Pro-Voice 2 
ณ ห้องประชุมชัน้ 5 ร้ำนอำหำรเพื่อนรัก ซอยพญำนำค (ข้ำงโรงแรมเอเซีย) BTS สถำนีรำชเทวี  

วันพฤหสับดทีี่ 28 มกรำคม 2559 เวลำ 09.00-20.00 น. 

ภำคเช้ำ - กำรประชุมเครือข่ำยสนับสนุนทำงเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ครัง้ที่ 38 
ด ำเนินกำรประชุมภำคเช้ำโดย รศ.ดร.กฤตยำ อำชวนิจกุล ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยท้องไม่พร้อม 
09.00 - 09.15 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
09.15 - 09.30 ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ ก าหนดการและแนะน าผู้ เข้าร่วมประชมุ (อาหารวา่งระหวา่งการประชมุเวลา 10.00 น.) 
09.30 - 10.30 กำรบรรยำยพเิศษ “แนะน ำเครือข่ำยแพทย์อำสำ R-SA” 

 โดย นพ.เรืองกิตติ ์ศริิกาญจนกลุ และ นพ.อมร แก้วใส ผู้ประสานงานเครือข่าย R-SA 
10.30 - 12.30 กำรประชุมเครือข่ำยฯ  

 รายงานสถานะกองทนุช่วยเหลือผู้หญิงในภาวะวกิฤตฯ

 รายงานความก้าวหน้าคณะท างาน 4 ด้าน
1. คณะท างานด้านปอ้งกนั
2. คณะท างานด้านปรึกษาทางเลือก
3. คณะท างานด้านยตุกิารตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยั
4. คณะท างานด้านการตัง้ครรภ์ตอ่อย่างมีคณุภาพ

 วาระอ่ืนๆ (ถ้ามี)
12.30 - 13.30    พกัรับประทานอาหารกลางวนัท่ีชัน้ 2 
ภำคบ่ำย – งำน Pro Voice 2 
13.30 – 15.30 น.  อภปิรำยและแลกเปล่ียนประสบกำรณ์นำนำชำตเิร่ือง 

 กำรรณรงค์เพ่ือให้ผู้หญิงเข้ำถงึบริกำรยุตกิำรตัง้ครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฏหมำย 
1. นพ. บญุฤทธ์ิ สขุรัตน์ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ
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 

ด าเนินรายการโดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกลุ ผู้ประสานงานเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ 
15.30 16.00 น.  พกัรับประทานอาหารว่าง 
16.00 – 17.30    ร่วมชมภำพยนตร์ Vessel1 
17.30 - 18.30    ถาม-ตอบ:  ไขข้อข้องใจกับ Dr. Rebecca Gomperts มูลนิธิ Women on Waves  

คณุหมอรีเบค็คาคือคนต้นคิดการบริการท าแท้งบนเรือในภาพยนตร์ Vessel 
 ด าเนินรายการโดย อญัชนา สวุรรณานนท์ ผู้อ านวยการมลูนิธิอญัจารี 

18.30 - 20.00 น.   เปิดตลำดนัดของบริจำค: มหกรรมระดมทุนเข้ำกองทุนช่วยเหลือผู้หญิงในภำวะวกิฤต 
พร้อมรับประทำนอำหำรเยน็ร่วมกันในสไตล์ค็อคเทลแบบไทยๆ 

1 Vessel เป็นหนงัสารคดีท่ีฉายภาพการท างานของ Dr. Rebecca Gomperts แหง่มลูนิธิ Women on Waves ท่ีลอ่งเรือไปทัว่โลกเพ่ือให้บริการท าแท้งตอ่ผู้หญิงท้องไม่
พร้อมท่ีเข้าไมถ่ึงบริการเพราะกฎหมายไมอ่นญุาต ในท่ีสดุเธอใช้เทคโนโลย่ีการท าแท้งโดยยาท่ีเป็นสตูรจากการวิจยัของ WHO และสร้างเครือข่ายให้บริการยาใต้ดนิตอ่
นกักิจกรรมท่ีไว้ใจผู้หญิงว่าจะสามารถใช้ยาได้ด้วยตนเอง (https://en.wikipedia.org/wiki/Vessel_%28film%29) 
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สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม คร้ังที่ 38 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00-13.30 น. 
ห้องประชุมชั้น 5 ร้านอาหารเพื่อนรัก ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

ด ำเนินรำยกำรโดย กฤตยำ อำชวนิจกุล ผูป้ระสำนงำนเครอืข่ำยฯ 

แนะน ำเครือข่ำยแพทย์อำสำ (R-SA) รับส่งต่อยุติกำรต้ังครรภ์  
โดย นพ.อมร แก้วใส ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยแพทย์อำสำ (R-SA) 

เครือข่ายแพทย์อาสา R-SA (หรือ Referral System for Safe Abortion) 
ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี 2557 ปัจจุบันมีสมาชิกทัง้หมด 49 ราย เครือข่ายฯ เป็นกลุ่ม
แพทย์ท่ีรวมตวักันอาสารับส่งต่อ และให้บริการยุติการตัง้ครรภ์ทางการแพทย์ท่ี
ปลอดภัย ตรงตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของแพทยสภา ให้กับสตรีทุกวัยท่ี
ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม โดยรับส่งต่อจากพืน้ท่ีใกล้เคียง และจากสายปรึกษาท้องไม่
พร้อม 1663 หลังได้รับบริการปรึกษาทางเลือกท่ีมีคุณภาพ และคาดหวงัว่าจะ

สามารถจดัระบบส่งต่อให้ครอบคลมุได้ทัง้ประเทศ ทัง้นีเ้พ่ือลดอตัราวยัรุ่นและผู้หญิงท่ีต้องบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากการท าแท้งไม่ปลอดภยัและมีราคาแพง ทัง้ ๆ ท่ีหลายรายเข้าข่ายการท าแท้งตามกฎหมาย และมีความจ าเป็น 
แตห่าแพทย์ท าไมไ่ด้ 

“เครือข่ายฯ นี้เกิดจากความสมัครใจ ไม่ได้บังคบัให้เข้าร่วม แต่เป็นการอาสาโดยแพทย์ที่มีใจอยาก
ช่วยเหลือผู้หญิง และยงัเปิดรับสมคัรอย่างต่อเนื่อง สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรไดที้่เว็บไซต์ของส านกั
อนามยัการเจริญพนัธุ์ กรมอนามยั”  

เครือข่ายแพทย์ R-SA ตัง้ใจว่าจะขยายความร่วมมือเป็นเครือข่ายสนบัสนนุระบบบริการและระบบส่งต่อ
ระดบัประเทศ และท างานเช่ือมโยงกับทุกฝ่าย ทัง้ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่าย Choices เพ่ือลด
ปัญหาตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมและการท าแท้งไมป่ลอดภยัตอ่ไป 

กฤตยำ อำชวนิจกุล ผู้ด ำเนินรำยกำร: ขอเร่ิมต้นการประชุมเครือข่ายฯ ด้วยการรายงาน
ความก้าวหน้าของคณะท างานด้านการป้องกนั ซึง่มีส านกังานการอนามยัการเจริญพนัธุ์เป็น
ตัวขับเคลื่อนหลักด้านบริการป้องกันไม่ให้ท้อง แต่ตอนนีศุ้ภนิมิตก็ก าลังท างานด้านการ
ป้องกนักบักลุ่มเยาวชนใน 44 จงัหวดั ซึง่พบว่าท้องไม่พร้อมเป็นประเด็นหนึ่งในจงัหวะชีวิต
ของวยัรุ่นด้วย โดยวนันีที้มสคส.ท่ีร่วมท างานกบัศภุนิมิตด้วยจะมาเลา่แทน 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำคณะท ำงำนด้ำนป้องกัน 
โดย จิตติมำ ภำณุเตชะ  

งานด้านป้องกนัท่ี สคส. ก าลงัท าร่วมกบัศภุนิมิตมีท่ีมาจาก 2 ประเด็น คือ (1) เป็นนโยบายระดบัโลก ท่ี
จะท างานเร่ืองสขุภาพทางเพศของวยัรุ่น ท้องวยัรุ่นเป็นหนึง่ประเดน็พิเศษทางด้านสขุภาพท่ีทางศภุนิมิตจะท างาน
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ด้วย (2) มีตวัเลขสถิติท่ีทางศุภนิมิตสงเคราะห์เร่ืองทุนการศึกษาเด็ก ซึ่งพบว่ามีการ 
drop out ด้วยเหตุผลว่าแต่งงานในมธัยมต้นถึง 700 ร้อยรายต่อปี (ไม่ระบุเหตุผลว่า
ท้อง) ถ้าเปรียบเทียบจากเด็กท่ีดูแล อายุระหว่าง 0–20 ปี จ านวน 100,000 คนถือว่า
เด็กท่ีหลุดออกไปจากการดูแลสูงมาก ตอนนีก้ าลงัหาตวัเลขเด็กกลุ่มนีท่ี้อายุระหว่าง 
13–19 ปีมาดู จึงมีโครงการพิเศษขึน้มา ท าต่อเน่ือง 3 ปี ใน 6 พืน้ท่ี 4 จังหวดั ได้แก่ 
กระบ่ี (อ่าวลกึ) สรุาษฎร์ธานี (กาญจนดิษฐ์) แม่ฮ่องสอน (ปางมะผ้าและเมือง) และ

กาญจนบุรี (สงัขละบุรีและทองผาภูมิ) โดยจะทดลองรูปแบบการท างานลกัษณะพืน้ท่ีปฏิบตัิการด้านสขุภาพทาง
เพศ และระบบบริการสุขภาพอนามยัเจริญพันธุ์ส าหรับวยัรุ่น ในเบือ้งต้นคาดหวงัว่าจะเห็นลกัษณะกระบวนการ
ท างานเชิงชุมชน และดูช่องว่างในการแปลงนโยบายท่ีเก่ียวข้องลงไปสู่การปฏิบัติ ทัง้ระบบบริการในรพ.สต. ใน
โรงพยาบาล เครือข่ายการสง่ตอ่ ฯลฯ  

ในระยะเวลา 3 ปีท่ี สคส. จะท างานร่วมกบัศภุนิมิต ก็คงจะมีข้อมูลท่ีผ่านการสงัเคราะห์จาก 6 พืน้ท่ีมา
น าเสนอในวงเครือข่ายช้อยส์เป็นประจ าว่าค้นพบข้อปัญหาอปุสรรคอะไร มีช่องว่างอะไรในการน านโยบายท่ีมนัดี
แล้วหลายอย่างลงไปสู่การปฏิบตัิ เพ่ือให้การท างานมนัครบวงจร ตัง้แตร่ะดบัปฏิบตัิการ ระดบักลไกท่ีเป็นเซอร์วิส 
และระดับนโยบาย ก็เลยอยากให้วงของเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้ หญิงท่ีท้องไม่พร้อม ซึ่งมีทัง้ภาครัฐ 
เอกชน และหน่วยบริการ เช่ือมตอ่ประสบการณ์การท างานพืน้ท่ีด้วย  

ทศันัย ขันตยาภรณ์: พอดีรับอปุการะเดก็ของศภุนิมิตไว้ 4 คน แล้ว 1 ใน 4 เป็นอย่างท่ีจิตเล่าให้ฟัง เดิมเราต้อง
สง่ทกุเดือน แตถ้่าเดก็คนนีไ้มไ่ด้เรียนหนงัสือต่อ ก็แปลวา่เขาหลดุจากระบบ เงินท่ีเราส่งให้เดก็คนนีจ้ะไม่มีแล้ว ซึง่
เงินท่ีเขาส่งไปให้เด็ก มนัไม่ได้ส่งไปส าหรับใช้จ่ายรายคน แต่หมายถึงช่วยเหลือโครงการทัง้โครงการท่ีอยู่ในพืน้ท่ี 
เพราะนัน้หมายความวา่ เดก็คนหนึง่หายไป เงินช่วยเหลือท่ีไปถงึของโครงการจะน้อยลง อนัท่ีสองคือ เดก็คนนีต้้อง
หลดุออกจากระบบเลย ไมไ่ด้รับความช่วยเหลืออะไรจากโครงการอีก  

เรณู ชูนิล ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ: เราได้ท างานเร่ืองการป้องกัน ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน 
อย่างเช่น น้องท่ีมาจากบริษัท DKT จ าหน่ายผลิตภณัฑ์วางแผนครอบครัว ตอนนีเ้ราอบรมเภสชักรประจ าร้านขาย
ยา ให้รู้เก่ียวกบัเร่ืองการคมุก าเนิด ซึง่ท ามา 3-4 รุ่นแล้ว ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีกบัสมาคมเภสชักรรมชมุชน คือ
ให้ความรู้เร่ืองของอนามัยเจริญพันธุ์  แล้วเน้นเร่ืองวางแผนครอบครัว ตอนนีก้็ประมาณ 700 กว่าร้านแล้วทั่ว
ประเทศ 

ฉัฐรินทร์ หงส์ลดารมภ์: เป็นตวัแทนจากบริษัท DKT ประเทศไทย DKT เป็นช่ือคนอินเดียท่ีก่อตัง้ ดูแลเก่ียวกับ
สินค้าด้านคุมก าเนิดโดยเฉพาะ ท่ีเมืองไทยตอนนีม้ีจ าหน่ายยาคมุแบบ 21 และ 28 เม็ด ห่วงอนามยั และถุงยาง
อนามยั รวมถึง MVA ด้วย แต่ว่าท่ีเมืองไทยจดจดัตัง้เป็นบริษัทซึง่ไม่ค้าก าไร เป็น NGO มาจากอเมริกา ตอนนีม้ี
งานอยู่ใน 20 ประเทศ เพ่ือความสะดวกในการท าอะไรหลาย ๆ อย่าง แต่บริษัทแม่เป็น NGO  DKT เปิดปี 2009 
เร่ิมจากขายยาคุมก่อน แล้วก็ขายถุงยาง พอ 3-4 ปีหลังท่ีผ่านมา เร่ิมเข้าท างานกับพ่ีเรณู เข้าไปอบรมใน
โรงพยาบาลให้กับหมอ พยาบาล เก่ียวกับเร่ืองการใส่ห่วง มีเจ้าหน้าท่ีอยู่ 5 คน พืน้ท่ีท างานอยู่ทั่วประเทศ ใช้
ระบบผู้แทนจ าหน่ายสินค้าให้ แต่ว่า DKT จะไม่ดเูร่ืองก าไรขาดทุนเป็นหลกั เรามีสิ่งท่ีเรียกว่า CYP: couple year 
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protection หรืออตัราการคมุก าเนิดต่อคู่ต่อปี สมมติวา่ใน 1 ปี ผมขายถุงยางได้ 1 ล้านชิน้ 100 ชิน้เท่ากบั 1 CYP 
เพราะฉะนัน้ก็เท่ากับว่าคุมการคุมก าเนิดให้ 10,000 CYP บริษัทจะดูตรงนี ้จริง ๆ target วัยรุ่นเป็นหลัก แต่ก็
อยากจะจบั mass คือ consumer ทัง้หมด เพราะว่าจดุประสงค์ของบริษัทต้องการที่ว่าให้ freedom และคณุภาพ
ชีวิต โดยท่ีมี choices กบัทางเลือกในการคมุก าเนิด  

 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำคณะท ำงำนด้ำนปรึกษำทำงเลือก  
โดย จิตติมำ ภำณุเตชะ 

 สคส. มีหลกัสูตรการให้ค าปรึกษาทางเลือกเพ่ือสร้างเครือข่ายทางสังคม 
เปิดทุกปี ๆ ละ 3 รุ่น ปีนีไ้ด้รับผลกระทบจากการท างานท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์ 
สสส. ท าให้ยังไม่สามารถวางแผนเวลาเปิดอบรมได้ชัดเจน ขณะเดียวกัน การ
ปรึกษาทางเลือกอยู่ในหลายสถานการณ์  เช่น (1) จ าเป็นต้องมีในเซอร์วิส ท่ี
เก่ียวข้องกับท้องไม่พร้อม ท้องวยัรุ่นต่าง ๆ (2) มีหลายเทรนน่ิงเสริมทักษะนี ้เช่น 
ทางพ่ีบุญพลอยกบัพ่ีอชิมา มีการท า TOT เปิดเร่ืองการให้ค าปรึกษา การเสริมพลงั 

ซึง่มนัคือฐานเดียวกนั คือการให้เห็นความส าคญัของการฟังเสียงผู้หญิง ท าให้เห็นทางเลือกในชีวิต หลกัสตูรการ
ให้ค าปรึกษาทางเลือกเพ่ือสร้างเครือข่ายทางสงัคมท่ี สคส. ปรับมาเป็น 3 วนัก็จะช่วยเปิดประเด็นให้มุมมองกับ
คนท างาน เห็นความส าคัญของการท างานเชิงเครือข่าย แต่อาจจะไม่ได้มีเนือ้หาในมุมของ counselor ท่ีจะ
สามารถไปให้ค าปรึกษาแบบ counseling ได้จริง  

เพราะนัน้ในอีก 3 รุ่นข้างหน้า ก็อาจจะเปิดและขอให้ผู้สมคัรช่วยค่าลงทะเบียนบางส่วน ขณะเดียวกนัก็
จะเน้นสื่อสารและขยายความเข้าใจแบบพันธมิตรมากขึน้  ถ้าเพ่ือน ๆ เครือข่ายอยากจะปรับมุมมอง เปิดความ
เข้าใจเร่ืองท้องวยัรุ่น ท้องไม่พร้อม หรืออยากท าในลักษณะการพัฒนาองค์กร พัฒนาสมาชิกในเครือข่ายของ
ตนเอง ก็ติดตอ่หารือกนัได้ 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำคณะท ำงำนด้ำนยุติกำรต้ังครรภ์ท่ีปลอดภัย  
โดย ทัศนัย ขันตยำภรณ์ 

 งานคืบหน้าไปมาก แต่ถูก freeze เหมือนหลาย ๆ โครงการ คือเซ็นสญัญา
โครงการไปแล้วตัง้แต่ตุลาคม จนบัดนีท้ างานไปแล้วหลายส่วน แต่ยังไม่ได้สตางค์ 
คนที่เดือดร้อนมากกว่าจะเป็น 1663 ท่ีทกุวนันีย้งัให้บริการอยู่ กลุ่มคณะท างานเร่ือง
ยุติฯ ได้ข้อมลูจากโรงพยาบาลลาดกระบงัว่าตอนนีผู้้ ท่ีเข้ามารับบริการไม่ใช่คนไทย
เยอะพอสมควร ทาง PDA ก็บอกว่าคร่ึงหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ ดงันัน้ เราอาจต้องพูด
ถงึผู้หญิงชาติอื่น ๆ ด้วย เขาบอกวา่มีผู้หญิงเวียดนามเดินเข้ามาในโรงพยาบาล บอก

ว่ามีลกูแล้ว 2 คนอยู่ท่ีบ้าน ตอนนีม้าท างานเมืองไทยกับสามี แล้วท้อง จะขอยุติการตัง้ครรภ์ เจ้าหน้าท่ีไปไม่ถูก
เลย ไม่รู้เลยว่าประเทศเวียดนาม ถ้าต้องการยุติการตัง้ครรภ์ เขาเดินเข้าไปรับบริการได้เลย เพราะกฎหมายเขา 
รัฐบาล recommend วา่ถ้ามีลกูเกิน 2 คนแล้ว คนท่ีสามควรยตุิการตัง้ครรภ์  
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 ในประเทศกัมพูชา (ให้ข้อมูลโดยผู้ เข้าร่วมหญิงจากกัมพูชา) ผู้ หญิงสามารถยุติการตัง้ครรภ์ได้เมื่อ
ต้องการ ตัง้แต่ ปี  ค.ศ. 1997 ผู้ หญิ งจ านวนหนึ่ ง ท่ีลูกมากแล้วยากจน ห รือท างานท่ี เก่ียวข้องกับ  sex 
entertainment มีความไมพ่ร้อมด้วยเหตใุดก็ตาม สามารถซือ้ยา medabon จากร้านได้ แตจ่ านวนมากไมรู้่วา่จะใช้
อย่างไร มีการใช้ผิด ๆ อยู่มากพอสมควร ระบบสุขภาพของกัมพูชาเป็นการจ่ายเอง ไม่ได้มีหลักประกันฯ ไป
โรงพยาบาลรัฐก็จ่ายถูกหน่อย โรงพยาบาลเอกชนก็จ่ายแพงหน่อย  เพราะนัน้ มีจ านวนพอสมควรท่ี unsafe 
abortion คือไม่ปลอดภัย ในกัมพูชามีคลินิกอยู่ 2 ประเภทคือ ยินดียุติฯ ให้ ราคา 40-50 USD (ประมาณ 1,750 
บาท) กบัอีกประเภทหนึง่ท่ีไมย่อมท าแม้วา่จะถกูกฎหมาย เหตผุลก็คือกลวับาป แตจ่ะให้บริการถ้ายตุิการตัง้ครรภ์
มาแล้วตกเลือด และ infrastructure ทางด้านสขุภาพของเขาแย่กวา่เรามาก เป็นอะไรก็เข้าหาบริการยาก ประเทศ
เรามีระบบ health infrastructure คอ่นข้างดีมาก แตเ่ร่ืองนีเ้ราแย่มาก ยงัปลอ่ยให้ผู้หญิงตาย เป็นเร่ืองท่ีรับไมไ่ด้  

งานท่ีผ่านมาเป็นการหาแหล่งยุติการตัง้ครรภ์เพ่ิมมากขึน้ ขณะนีพ้ยายามท างานบริการส่งต่อกบั R-SA 
ให้มากขึน้ R-SA เขาเดินหน้าหาสมาชิกเร่ิมต้นจาก 30 แต่ตอนนีเ้พ่ิมเป็น 50 แล้ว แต่จ านวนหมอไม่ได้การันตี
จ านวนโรงพยาบาล ขณะเดียวกัน ก็มีหมอบางคนท่ีรับให้บริการ แต่ไม่รับส่งต่อ ก็จะมีข้อมูลระบุไว้ในเอกสาร 
ตอนนีเ้รามีแหล่งให้บริการอยู่ทัง้หมด 67 แห่งใน 27 จงัหวดั แบ่งเป็น (1) หน่วยงานท่ีให้บริการต ่ากว่า 9 สปัดาห์ 
หรือหน่วยงานท่ีรับยาไป 22 แห่ง (2) หน่วยงานท่ีให้บริการน้อยกว่า 12 สปัดาห์ 29 แห่ง (3) มากกว่า 12 สปัดาห์ 
มีอยู่ 16 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั และโรงพยาบาลเอกชน ซึง่มีเกณฑ์เฉพาะท่ีตงึตวั แข็งมาก 
และอาจจะท าให้เข้าไมถ่งึบริการ 

ขณะนี ้ปัญหาท่ีพบก็คือ เราพยายามท่ีจะมีแหลง่ให้ค าปรึกษาเพ่ือให้วยัรุ่นหรือผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม
เข้าถึงบริการเร็ว จะพบว่ารู้เร็วและมาเร็วมกัจะเป็นโทรศพัท์กบัเว็บไซต์ ในเว็บ love care station ก็พยายามเปิด
ให้เป็นคลินิกวยัรุ่น พบว่าประมาณ 40-50% ถามเร่ืองคมุก าเนิด ประมาณ 40% กงัวลวา่จะตัง้ครรภ์ มีเปอร์เซนต์
นิดเดียวท่ีตัง้ครรภ์ สว่นของ 1663 คร่ึงหนึ่งกงัวลวา่จะตัง้ครรภ์ อีกคร่ึงหนึง่ตัง้ครรภ์แล้ว น้องเขาบอกวา่เด๋ียวนีค้น
ท่ีอายุครรภ์น้อย ๆ มากขึน้เร่ือย ๆ อันนีถื้อว่าเป็นสิ่งท่ีดี  เพราะว่ารู้เร็วมาเร็ว แต่ก็จะมีคนท่ีอายุครรภ์มาก
พอสมควรอยู่ด้วย ซึง่ท าให้เราต้องหาแหล่งบริการท่ีอายุครรภ์มากกว่า12 สปัดาห์ให้มากขึน้ ตอนนีก้รุงเทพฯ ก็จะ
มีมากหน่อย ภาคใต้ท่ี มอ. ภาคอีสานท่ี มข. แตต้่องเป็นเกณฑ์เร่ืองสขุภาพอย่างเดียว ท่ีเชียงใหม่ไมม่ี  ก็หวงัว่าเรา
จะหาสถานบริการท่ีช่วยเหลือผู้หญิงได้มากขึน้  

ท่ีผ่านมาเราไปประชมุร่วมกบั สวท. ด้วย ข้อดีคือมีคลินิกทัว่ประเทศ 10 แห่ง กระจายตวัในจงัหวดัส าคญั 
แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงกว่า PDA เราคุยกับทาง สวท. หลายเร่ือง เพ่ือป้องกัน delay abortion คือ (1) ให้ช่วย
ก าหนดเกณฑ์ลดหย่อนให้ชัดเจน (2) ให้เขาเข้าสู่ระบบกองทุนฯ เรา (3) ให้เขามีกลไกการส่งต่อท่ีมาเช่ือมกับ
เครือข่ายฯ ทาง ผอ. ของ สวท. ก็รับปากวา่จะไปพิจารณา 

นอกจากนี ้ก็มุ่งหวังว่าจะท างานเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีจะท าให้แหล่งบริการท่ียุติการตัง้ครรภ์สามารถ
ให้บริการคมุก าเนิดหลงัยุติ โดยการฝังยาให้มากขึน้ด้วย เพราะเราเจอปัญหาว่าเขายุติเสร็จแล้ว โอกาสท่ีเขาจะ
เดินกลบัมาเพ่ือป้องกนัมีน้อยมาก  
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รำยงำนควำมก้ำวหน้ำคณะท ำงำนด้ำนกำรต้ังครรภ์ต่ออย่ำงมีคุณภำพ  
โดย ศุภอำภำ องค์สกุล  

 คณะท างานด้านนีม้ีสมาชิก คือ บ้านพระคณุ บ้านพกัฉุกเฉิน ก่อนหน้านีก้็
จะมีบ้านสขุฤทยั เขาไม่คอ่ยสบายใจ แต่ก็ยงัเป็นพนัธมิตรกนั บ้านภคินีก็ขยายบ้าน
ไปเปิดท่ีเชียงใหม่ช่ือบ้านดอกไม้ ท่ีภูเก็ตใช้ช่ือว่าบ้านพกัผู้หญิง ท่ีหนองคายจะเป็น
เร่ืองท่ีจ าเป็นจริง ๆ ถงึจะรับ เราพบว่าจ านวนผู้ ท่ีเข้าพกัน้อยลง ทัง้บ้านพระคณุและ
บ้านพักฉุกเฉิน แต่ท่ี สหทัยฯ รับปีท่ีผ่านมาประมาณ 100 ราย แนวโน้มของการ
ยอมรับการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมส าหรับวยัรุ่นดูเหมือนจะดีขึน้  เพราะเราพบว่าพ่อแม่

แก้ปัญหาลกูท้องไมพ่ร้อมด้วยการเอาลกูไปอยู่ท่ีบ้านหรือบ้านญาติเพ่ิมขึน้ 

ส าหรับการคุมก าเนิด เราพูดได้ว่า 95% สหทัยฯ สามารถคุมก าเนิดให้กับผู้ หญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม
หลงัจากคลอดแล้ว บ้านพกัฉุกเฉินก็ให้บริการนี ้เพราะเรามีเง่ือนไขว่าผู้หญิงท่ีมารับบริการจะต้องคมุก าเนิด 5 ปี 
โดยประสานงานกับโรงพยาบาลว่าหลงัคลอดช่วยฝังยาคุมให้ด้วย ถ้าเป็นไปได้ขอ 5 ปี จะมีน้อยมากท่ีไม่ยอม
คมุก าเนิด และเราก็คิดวา่อาจจะขอกองทนุฯ บ้าง เพ่ือให้เห็นวา่จริง ๆ แล้วเราไมไ่ด้มีแตบ่ริการยตุิฯ แตเ่รามีบริการ
ด้านนีด้้วย 

เร่ืองท่ียงัหนกัใจอยู่ คือ กรณีท่ีเป็นแรงงานข้ามชาติท้องไม่พร้อม มนัจะไม่มีทางออกเลย สหทยัฯ เองก็ไม่
สามารถรับเด็กเหล่านีไ้ด้ สถานสงเคราะห์ก็ไม่สามารถท าอะไรกบัเด็กเหล่านัน้ได้เหมือนกนั นอกจากนีก้็พบว่ามี
ปัญหาเร่ืองสวสัดิการของผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์ต่อเยอะมาก ออกไปแล้วจะอย่างไร ถ้าหน่วยสนับสนุนไม่ดี เลีย้งลูก
ไม่ได้ ก็เจอทางตนั เป็นความยากล าบากท่ีจะบอกว่าให้ใครเลีย้งดีกว่ากัน จะท าอย่างไรกบัเด็กเหล่านี ้คณุภาพ
ของเดก็อยู่ตรงไหน มนัไมม่ีสวสัดิการรองรับเลย 

วรภัทร แสงแก้ว: การไม่ระบุสัญชาติต้องบอกว่าเป็นเร่ืองยากมาก เพราะว่ามันลิงค์กันหลายส่วน ถ้าเกิดใน
โรงพยาบาลหน่วยราชการเป็นคนรับรองการเกิด มันลิงค์กับเร่ืองสิทธิการรักษาพยาบาลด้วย ถ้าไม่มีสิทธิการ
รักษาพยาบาลใด ๆ ก็ต้องแยกสญัชาติเพ่ือการรายงานการขออนุเคราะห์ บันทึกอยู่ในระบบประวตัิเวชระเบียน 
โรงพยาบาลทุกแห่งต้องออกหนังสือรับรองการเกิด ไม่เกิน 3 วนัต้องไปท่ีทะเบียนราษฎร์ในพืน้ท่ี เรามีหน้าท่ีจด
ตามแจ้ง ถ้าไมจ่ด เวลาไปเอาสตูิบตัรท่ีเทศบาล ก็ต้องรู้สญัชาติอยู่ดี 

จิตติมา ภาณุเตชะ: มันเป็นช่องว่างของระบบสวัสดิการแม่วัยรุ่น หรือสวัสดิการผู้ หญิงท่ีท้องต่อ พม. เพ่ิงมี
นโยบายเร่ืองการอุดหนุนครอบครัว เป็นนโยบายสัน้ ๆ ไม่ใช่ระยะยาว ตัวเลขมันขึน้รายวันท่ีส่วนกลาง เขา
วิเคราะห์กนัภายในวา่ ตวัเลขท่ีขึน้เป็นกลุม่ครอบครัวท่ีอายตุ ่ากวา่ 19 ปี มากถงึ 30-40% ท่ีมารับเงิน 400  

วรภัทร แสงแก้ว: เง่ือนไขคือรายได้ไม่เกิน 3,000 ต่อเดือน ไปขึน้ทะเบียนท่ีอบต. ซึง่เขาจะรู้อยู่แล้วว่าครอบครัว
นัน้มีรายไดเท่าไร ให้แค ่1 ปี  

ศุภอาภา องค์สกุล: เพ่ิงคยุกบักลุ่มท่ีท างานเก่ียวกบัเงินอดุหนุนตรงนี ้ซึง่มียูนิเซฟอยู่ด้วย ภาครัฐรู้สกึว่า NGO 
สง่เคส apply พวกนีม้าก ท าให้ไมรู้่วา่จนจริงไมจ่นจริงตามมาตรฐานของเขา เพราะฉะนัน้รายช่ือทัง้หลายถกูแขวน
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หมด เขาเลยตดัสินใจว่า จะให้เงินนีเ้ม่ือสิน้ปีงบประมาณ ตอนนีเ้งินยงัไมอ่อก เคสของเรา 2-3 รายก็ไม่ได้ พม. ไม่
แจ้งอะไรเราเลย  

จิตติมา ชัยประดิษฐ์พร : น่าจะมีกฎหมายท่ีครอบคลุมหรือช่วยเหลือกลุ่มครอบครัวเลีย้งเดี่ยว เช่น มี
กระบวนการให้ผู้ชายท่ีเขาท าผู้หญิงท้องแล้วทิง้ไปช่วยดแูลเลีย้งลกู  

วรภัทร แสงแก้ว: มีกฎหมายรองรับอยู่ สามารถย่ืนขอศาลเยาวชนฯ ได้วา่ พ่อคนนีล้ะทิง้การดแูลเดก็คนนี ้ขอให้
ศาลออกค าสัง่ในเร่ืองของคา่เสียหาย หรือคา่เลีย้งดเูดก็ แตก่ระบวนการยาวนิดหนึง่ ต้องพิสจูน์ความเป็นพ่อก่อน  

ประเด็นพูดคุยเร่ืองคุมก ำเนิดหลังต้ังครรภ์ 

เรณู ชูนิล: การช่วยเหลือระยะสัน้เร่ืองของการคมุก าเนิดด้วยยาฝังหลงัจากท่ียุติการตัง้ครรภ์หลงัคลอด อาจจะ
ไมไ่ด้เป็นระบบ เน่ืองจากกรมอนามยัมีการอบรมเร่ืองการใส่ห่วงกบัฝังยา ปีนีม้ีรุ่นเดียวท่ีกรุงเทพฯ และท่ีขอนแก่น 
คือถ้าไปรับบริการช่วงเดือนมิถุนายนก็จะได้ยาฝังฟรี ประหยัดค่ายาไปได้ ประมาณ 3,000 บาท ในกรุงเทพฯ มี
โรงพยาบาลศิริราช จฬุาฯ ราชวิถี และวชิระ แตถ้่าเขาคลอดก่อน ก็ต้องใช้วิธีอื่น เช่น ฉีดยา  

ศุภอาภา องค์สกุล: ปัญหาคือวินยัของผู้ใช้บริการ พอหลงัจาก 3 เดือนไปแล้วผู้ใช้บริการไม ่continue ตอ่  

พรนุช สถาผลสวัสดิ์: ท างานเร่ืองการป้องกนัและแก้ไขการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น แพธทูเฮลท์ ซึง่ตอนนีใ้นกรุงเทพฯ ก็
พยายามดูเร่ืองยาฝัง และเคยท างาน 1663 มาก่อน ก็เห็นสถานการณ์ว่ามีหลายคนยังมีความเสี่ยงเร่ืองของการ
ตัง้ครรภ์ต่อ โครงการเราก็พยายามจะหาโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ เราพยายามผลักดันเร่ืองของการฝังยา ให้
เกิดขึน้ได้จริงในโรงพยาบาลท่ีอยู่ในส านกัการแพทย์ของ กทม. 8 แห่ง เห็นวา่ทางกรมอนามยัการอบรมเจ้าหน้าท่ี 
ทัง้ทางส านักการแพทย์และส านักอนามยั ท่ีจะให้เกิดบริการฝังยาท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์ แต่ส านัก
การแพทย์อาจจะเร่ิมต้นได้ก่อน เราพบวา่โรงพยาบาลตากสินให้บริการทุกอายุ ค่ายาฟรี แต่ค่าบริการไม่เกิน 500 
บาท ให้บริการวันพุธ 12.30-14.30 น. ส่วนการเอายาฝังออก ท่ีโรงพยาบาลตากสินถ้าไม่ได้ใช้สิทธิของ
โรงพยาบาล ต้องเสียคา่บริการ 1,800 บาท  

นพ.บุญฤทธ์ิ สุขรัตน์: การเอายาฝังออกหรือไม่ขึน้อยู่กบัวา่ต้องการคมุก าเนิดต่อไปหรือไม่ ถ้าเลิกคมุอยากท้อง
ต่อ มนัก็เหมือน foreign body เล็ก ๆ ไม่มีผลอะไรกบัร่างกาย แต่ถ้าต้องการคุมก าเนิดต่อ แนะน าให้เอาออกจะ
ดีกวา่ เพราะอาจจะมีฮอร์โมนค้างอยู่บ้าง  

วรภัทร แสงแก้ว: กรณีฝังยาท่ีอื่นมาเอาออกท่ีเรา ท่ีโรงพยาบาลปทุมฯ มีข้อตกลงวา่ ถ้าฝังครบเง่ือนไข 3 ปี เอา
ออกให้ฟรี ถ้าเอาออกก่อนไมฟ่รี ไมเ่ช่นนัน้จะเป็นการทิง้ยา  

รำยงำนสถำนะกองทุนช่วยเหลือผู้หญิงในภำวะวิกฤติ  
โดย กฤตยำ อำชวนิจกุล 

 เราคยุกนัในคณะกรรมการกองทุนฯ เมื่อวนัท่ี 13 มกราคม ท่ีน าเสนอวนันีค้ิดว่าเป็นตวัเลขท่ีชดัเจนระดบั
หนึ่งว่า 3 ปีท่ีเราช่วยไปทัง้หมด ท่ี 163 คน แต่มีจ านวนหนึ่งท่ีไม่ได้อยู่ในระบบ เช่น เปลี่ยนใจ เงินท่ีเรามีอยู่
ประมาณจากเอกสาร 7.5 แสนบาท เป็นเงินจากบญัชีท่ีไม่เคยถอนออกเพ่ือการอื่นใด ยกเว้นไปจ่ายสถานบริการ
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ยุติ ปีแรกช่วยเหลือ 26 คน ปีท่ีสองช่วย 84 ปีท่ีสามช่วย 53 คน หน่วยงานท่ีส่งมาขอทุนเป็นแชมป์ คือ 1663 ส่ง 
68%, OSCC ส่ง 18%, ท าทางส่ง 12% ส่วนหน่วยงานท่ียุติ เป็นรพ.คลองตนั 47%, PDA 26%, รพ.รามาฯ 14% 

และอื่นๆ 10% ไมม่ีข้อมลู 3% ส าหรับอาย ุท่ีไม่ถงึ 20 ปีมี 44 คน อาย ุ20-24 มี 44 คน
เท่ากนั อาย ุ25-29 ปีมี 25 คน อายุ 30-39 ปีมี 31 คน อายุ 40 ปีขึน้ไปมี 8 คน และไม่
มีข้อมลูตวัเลขอายอุีก 11 คน  

อายุครรภ์ท่ีเราช่วยเหลือไป ต ่ากว่า 8 สปัดาห์ มี 26 ราย, 9-22 สปัดาห์มี 24 
ราย, 13-20 สปัดาห์มี 56 ราย, 21-24 สปัดาห์มี 24 ราย และมากกว่า 24 สปัดาห์ 10 
ราย แล้วก็ไม่มีข้อมูลอายุครรภ์ 23 ราย เหตุผลเป็นเร่ืองความรุนแรง 9 ราย, เรียน

หนงัสืออยู่/ท้องในวยัรุ่น 37 ราย, ผู้ชายไม่รับผิดชอบ 9 ราย, ไม่มีรายได้/ตกงาน 32 ราย, มีรายได้น้อย 24 ราย มี
ภาระเลีย้งดบูตุร 29 ราย และไมม่ีข้อมลู 13 ราย  

จ านวนเงินท่ีช่วยเหลือ 1663 ใช้เงินกองทุนฯ 4.7 แสนบาท, OSCC 1 แสนกวา่, ท าทาง 1 แสน และอื่น ๆ 
1.6 หมื่น เราช่วยไปต ่าสดุ 700 บาท สงูสดุคือ 18,000 บาท แต่เรามีเพดานไว้ว่า ในแต่ละรายไม่เกิน 4,000 บาท
กบั 6,000 บาท ถ้าเกินกว่าท่ีก าหนด ต้องใช้กรรมการให้ความเห็นมากกว่า 2 คนขึน้ไป เรานบัอายุครรภ์เป็นหลกั 
ถ้าอายุครรภ์ต ่ากว่า 12 สปัดาห์เพดานเงินอยู่ท่ี 4,000 บาท ถ้ามากกว่า 12 สปัดาห์เพดานเงินอยู่ท่ี 6,000 บาท 
แต่ถ้ามีความเดือดร้อนจริง ๆ อย่างกรณีท่ีช่วยไป 18,000 เป็นกรณีท่ีไม่มีอะไรเลย เป็นราคาท่ีลดแล้วด้วย อายุ
ครรภ์มากกวา่ 24 สปัดาห์ กรรมการเห็นวา่น่าจะให้ความช่วยเหลือ แตว่า่กรณีตรงนีม้ีในช่วงแรก หลงั ๆ ไมม่ี  

ข้อมูลท่ีแหล่งช่วยเหลือส่งมาขอทุนท่ีไม่ครบถ้วน คือ ค าน าหน้าช่ือ อายุครรภ์ อายุผู้หญิง เหตผุลท่ียุติฯ 
วนัเดือนปีท่ีได้รับการยุติฯ เราได้ปรับแบบฟอร์มในการที่จะขอทุนไปอีกรอบหน่ึงเพื่อให้เกิดความชัดเจน
มากขึน้ รายละเอียดของเคสกรณีต่าง ๆ ท่ีไม่มีข้อมูล เราก าลงัประสานกับต้นทางคือ 1663 ท าทาง OSCC บาง
แห่ง ขอข้อมลูมาเติมเพ่ือให้รายละเอียดชดัเจนมากย่ิงขึน้  

กองทุนฯ เราเร่ิมกรกฎาคม 2556 เงินทัง้หมดก็ของพวกเรากันเองทัง้สิน้ แล้วก็มีเงินเข้าบัญชีทุกเดือน 
500, 1,000 บ้าง เข้าใจว่าเป็นผู้หญิงท่ีได้รับความช่วยเหลือไป เงินนีไ้ม่ได้ช่วยเฉพาะยุติการตัง้ครรภ์ เราช่วยเร่ือง
คมุก าเนิด ช่วยเร่ืองกรณีความรุนแรง ค่าเดินทางบางเคส ค่านม ผ้าอนามยั เป็นต้น ขณะนีก้องทุนฯ มีเงินอยู่ 1 
แสนกวา่บาท  

ทัศนัย ขันตยาภรณ์: เน่ืองจากกองทุนฯ ไม่ได้ใหญ่มาก เราก็คยุกนัว่าเราจะสนบัสนุนเฉพาะในเครือข่ายฯ ท่ีส่ง
ตอ่กนัมา แตต่อนนี ้R-SA เข้ามาเป็นเครือข่ายของเราแล้ว เพราะฉะนัน้แพทย์ พยาบาล ท่ีท างานโรงพยาบาลที่อยู่
ในเครือข่าย R-SA สามารถท าเร่ืองขอทนุเข้ามาได้  

ณัฐยา บุญภักดี: กรมอนามยัเคยท าการศึกษาเร่ืองการท าแท้งท่ีไม่ปลอดภยั แล้วก็พบว่าค่าใช้จ่ายในการรักษา
ดแูลผู้ ท่ีไปยตุิการตัง้ครรภ์ไมป่ลอดภยัท่ีมาเข้าโรงพยาบาล เฉลี่ยประมาณ 20,000-25,000 บาทตอ่ 1 ราย ขณะท่ี
สถิติ 2 ปีท่ีท ากองทนุฯ ประมาณวา่ผู้หญิง 1 คนที่ได้รับการช่วยเหลือให้ท าแท้งอย่างปลอดภยัขอเงินไมเ่กิน 4,000 
บาท กองทนุฯ 3 ปี 7.5 แสนบาท ช่วยไปประมาณเกือบ 200 ราย เซฟเงินรัฐไป 4 ล้านบาท 
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ประเด็นพูดคุยเร่ืองกำรเปิดตัวเครือข่ำยฯ และกองทุนฯ ต่อสำธำรณะ 

จิตติมา ภาณุเตชะ: ข้อมูลจะมีประโยชน์ในการเคลื่อนเชิงนโยบายว่า ช่องว่างจริง ๆ ของความต้องการของ
ผู้ หญิงคืออะไร เราอาจจะต้องสื่อสารกระบวนการท างานของกองทุนฯ และขยายมุมมองและการรับรู้ของคน 
เพราะตอนแรก กองทุนฯ นีท้ าหน้าท่ีเติมข้อจ ากัดมากท่ีสุดก็คือเร่ือง safe abortion แต่ตอนนีม้นัมีหลายอย่างท่ี
เป็นความเดือดร้อนของผู้หญิง ถ้าเราสามารถท าข้อมลูการใช้เงินของกองทุน ให้เห็นว่าเราใช้ไปกบัอะไร จะท าให้
เรามีข้อมูล back up ท่ีจะบอกว่า ระบบสวสัดิการท่ีมนัควรจะเปลี่ยน หรือว่าเงินทุนท่ีช่วยผู้หญิงคืออะไรได้บ้าง 
มนัควรจะอยู่ในเซอร์วิสของหน่วยให้การช่วยเหลือหรือไม่ 

กฤตยา อาชวนิจกุล: เราพิมพ์แผ่นพับพร้อมจะแจกจ่าย เครือข่ายนีไ้ม่ได้เป็นเครือข่ายใต้ดิน แต่ก็ไม่ได้เป็น
เครือข่ายท่ีจะออกไปป่าวประกาศกับคนทัง้โลก จังหวะนีพ้วกเราคิดว่าเครือข่ายฯ ควรจะประกาศให้คนรับรู้วง
กว้างได้หรือยัง ไม่ทราบท่ีประชุมคิดอย่างไร ยังยกมือสนับสนุนอย่างกล้า ๆ กลวั ๆ ทุกคนก็ยังกึ่ง ๆ กัน อย่างท่ี
บอกเราไมไ่ด้เป็นความลบั เพียงแตเ่ราไมไ่ด้ไปพดูกบัสื่อเท่านัน้เอง 

ทัศนัย ขันตยาภรณ์ : ถ้าจะเปิดตัวก็เปิดได้ แต่ต้องมีวิธีการบอกจุดยืนในเชิงจุดขายของเรา หรือว่าจุด
ประชาสัมพันธ์ว่าคืออะไร เรายังต้องเน้นอยู่ว่าเราสนับสนุนทางเลือก ท่ีอาจารย์ท า pro-voice มันใช่แล้ว pro-
chioce ในระดบันานาชาติเขาสนบัสนนุเร่ืองยตุิการตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยั แตข่องเรา pro-voice คือเสียงของผู้หญิง 
เวลาพูด พยายามท าให้เร่ืองยุติการตัง้ครรภ์มนัไม่เด่นชัด เพราะว่าถ้าเราก้าวออกไปแล้วเราพูดประเด็นนีข้ึน้มา 
ศตัรูจะตามมาเยอะมากเลย แล้วตอนนัน้เราจะอยู่ในฐานะท่ีล าบาก concern ข้อเดียว 

จิตติมา ชัยประดิษฐ์พร: สื่อมีหลายประเภท ตอนนีย้ังไม่น่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ เพราะคนท่ีท างานด้านนีจ้ะรับ
ไหวหรือไม ่อาจทดลองด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ก่อน เพ่ือเป็นตวัชีว้ดัวา่คนเข้าถงึได้มากน้อยแคไ่หน เราคอ่ย ๆ ขยบัดีกวา่  

ศุภอาภา องค์สกุล: เราเป็นเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม แล้วเงินกองทุนฯ ก็ใช้เพ่ือ
กิจการนี ้เพราะฉะนัน้ถ้าเราให้ภาพของกองทุนนีว้่า เราช่วยผู้ หญิงให้มีทางเลือกอื่น ๆ ด้วย ไม่ได้พูดว่าสนบัสนุน
เร่ืองยตุิอย่างเดียว ก็จะช่วยลดศตัรูลง  

เอมอร คงศรี: สายด่วน 1663 สามารถท่ีจะรับมือไหว ด้วยบคุลากร ด้วยอะไรทัง้หลายทัง้ปวง หรืออาจจะต้อง
ซาวด์เสียงวา่ ประชาชนในประเทศนีเ้ขาคิดแบบไหนอย่างไร เห็นด้วยกบัพ่ีทศันยัวา่ เราไมไ่ด้ปิดเร่ืองท่ีเราท า ไมไ่ด้
อยากอยู่ใต้พรมตลอดเวลา แต่วา่เราจะออกตวัแบบไหนท่ีไม่ไปท าร้ายความรู้สกึของคนอีกฝ่ังหนึง่ ท่ีเขาไม่ได้เห็น
ด้วยกบัเรา แตพ่ยายามจะท าให้เขาหนัมายอมรับและเข้าใจในสิ่งท่ีเราท า  

1663 เป็นนมัเบอร์วนัในการใช้กองทนุฯ ก็ไม่ใช่เร่ืองแปลก เพราะสายท่ีโทรมาท่ี 1663 ตอ่ปีด้วยเร่ืองท้อง 
มีเกือบ 4,000 รายท่ีท้องแล้ว 1 ปี ท่ี เราใช้กองทุนฯ ก็ประมาณ 0.9% ไม่ถึง 1% เพราะ 1663 เป็น option 
counseling ดังนัน้เวลาจะขอทุน บางรายเขียนขอทุนมาแล้ว แต่พอ counseling ต่อไปพบว่าครอบครัวเขา
สามารถท่ีจะช่วยเหลือได้ก็ไม่ได้ขอกองทุนฯ หรือบางราย counseling ไปมา ปรากฏว่าเปลี่ยนใจ มีญาติพ่ีน้อง
สนบัสนนุในเร่ืองของการดแูล ก็ท้องตอ่ไป บางรายก็ใช้กองทนุสว่นหนึง่ ถ้าผู้ รับบริการจ่ายสมทบก็ไมไ่ด้ขอทัง้หมด 
บางรายขอกองทนุฯ แตข่อสง่คืนเป็นเดือนละ 500 บาทก็มี 
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กฤตยา อาชวนิจกุล: เห็นด้วยกับคุณศุภอาภาว่า เราควรจะเปิดให้ฝ่ายท่ีต้องการท้องต่อสามารถขอความ
ช่วยเหลือได้ด้วย จริง ๆ ในนีก้็เปิดอยู่แล้ว หลงัจากทานข้าวกลางวนั เรามีงาน Pro-Voice 2 ต่อ จะดูหนงัและอยู่
จนคยุกบัคณุหมอรีเบคก้า และรายการประมลูของระหวา่งอาหารเย็น 

 

 

 


