
สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครัง้ที่ 36 

วนัจนัทร์ท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 

ห้องประชมุ 201 ชัน้ 2 ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ 

จดัโดย 

 เครือข่ายสนบัสนนุทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม ร่วมกบั 

ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 



กาํหนดการประชุม 

การขับเคล่ือนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม คร้ังที ่36 

จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม 

สนับสนุนโดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสุขภาพผู้หญิง (สคส.) 

ณณ  ห้องประชุมห้องประชุม  220011  ชัน้ชัน้  22  สาํนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาํนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ((สปสชสปสช.).)      

อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตฯิ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักส่ี กรุงเทพมหานคร 021414000 

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 –13.30 น. 

ดาํเนินรายการ โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

 09.00 - 09.30 น ลงทะเบียน   

 09.30 – 09.40 น. กลา่วต้อนรับและแนะนําตวั 

    โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกลุ ผู้ประสานงานเครือข่าย 

1. วาระแจ้งเพ่ือทราบ

09.40 – 10.55 น.

รายงานผลการประชุมเครือข่ายฯ ครัง้ที่ 35  

 โดย สมุาลี โตกทอง มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 

2. วาระปรึกษาหารือ

09.55 – 10.45 น.

 10.45 – 11.15 น. 

 ความก้าวหน้าจากงานขับเคล่ือนเชงินโยบายเก่ียวกับทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม 

2.1 นโยบายและมาตรการของสปสช.ต่อการสนบัสนนุการคมุกําเนิดในผูห้ญิงอายต่ํุากว่า 20 ปี และ 

แนวทางการขยายบริการใหค้รอบคลมุผูห้ญิงอายมุากกว่า 20 ปีข้ึนไป 

 โดย นพ.กฤช ลี่ทองอิน 

              ผู้ อํานวยการแผนงานสนบัสนนุระบบบริการสง่เสริมสขุภาพและป้องกนัโรค สปสช. 

2.2 นโยบายและมาตรการการนํายายติุการตัง้ครรภ์ทีผ่่านการข้ึนทะเบียนไปใช ้

 โดย นายแพทย์บญุญฤทธ์ิ สขุรัตน์ 

              สํานกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ

3.วาระสืบเน่ือง

11.15 – 11.30 น.

 11.30 – 11.45 น. 

 11.45 – 12.00 น. 

 12.15 – 12.30 น. 

 12.30 – 13.30 น. 

ความก้าวหน้าในการทาํงานเครือข่าย 

3.1  ดา้นการใหคํ้าปรึกษาทางเลือก – การผลิตคู่มือ 

 โดย จิตติมา ภาณเุตชะ และสมุาลี โตกทอง 

          มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 

3.2  ดา้นบา้นพกั -การทอ้งต่อ  

       โดย ศภุอาภา องค์สกลุ สหทยัมลูนิธิ  

3.3  ดา้นยติุการตัง้ครรภ์ - การส่งต่อเพือ่ยติุการตัง้ครรภ์อย่างปลอดภยั

      โดย ทศันยั ขนัตยาภรณ์ มลูนิธิแพธ2เฮลท์ 

3.4 ข้อเสนอทิศทางการทํางานของเครือข่ายฯ ปี 2558 

 โดย กฤตยา อาชวนิจกลุ ผู้ประสานงานเครือข่าย 

รับประทานอาหารกลางวัน 

บริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในห้องประชุมประมาณเวลา 10.00 น. 

 14.00 -16.00 น.    ประชุมกรรมการกองทุนฯของเครือข่ายฯ 
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สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนนุทางเลือกของผู้หญิงทีท่้องไม่พร้อม ครั้งที ่36 

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 

ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

สรุปโดย กุลภา วจนสาระ และเบญจมาศ รอดภัย 

ความก้าวหน้าของการขับเคล่ือนเชิงนโยบายเก่ียวกับทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม: นโยบายและ
มาตรการของสปสช.ต่อการสนับสนุนการคุมก่าเนิดในผู้หญิงอายุต่่ากว่า 20 ปี และแนวทางการขยายบริการ
ให้ครอบคลุมผู้หญิงอายุมากกว่า 20 ปีข้ึนไป 

โดยนายแพทย์กฤช ล่ีทองอิน (ผู้อ่านวยการแผนงานสนับสนุนระบบ
บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สปสช.) 

นพ.กฤช ให้ข้อมลูถึงการก่อตัง้ของส านกังานสปสช. ภายใต้
พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท่ีพยายามเปล่ียนหลักการของ
การรักษาพยาบาล จากท่ีเป็นการสงเคราะห์ อนเุคราะห์ ไปเป็นเร่ือง
สิทธิพืน้ฐานของคนไทยท่ีต้องเข้าถึงบริการสุขภาพ โดย สปสช. มี
หน้าท่ีบริหารเงิน ซือ้หรือหาบริการให้กับประชาชนผู้ มีสิทธิ ผ่าน

หน่วยบริการต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของรัฐ โดยในการบริหารเงินนัน้ ส่วนใหญ่ 90% ลงไปท่ีหน่วยบริการ 
อีกประมาณ 10% ส่วนหนึ่งไปสมทบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดตัง้กองทุนสุขภาพระดบัต าบล 
ระดบัเขตพืน้ท่ี 45 บาทต่อหัว อีกส่วนหนึ่งบริหารท่ีระดบัประเทศ อยู่ท่ี 23-27 บาท เพ่ือการจดัซือ้จดัหา
วัคซีนส่งไปยังหน่วยบริการ หรือท าเป็น vertical program ท่ีบริหารระดับประเทศ และลงไปถึงหน่วย
บริการ 

ในแผนงานสนับสนุนระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สปสช. มีคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดแูลและให้ความสนใจประเด็นการตัง้ครรภ์วัยรุ่นหรือการตัง้ครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ ซึ่งเป็นโปรแกรมหนึ่งท่ีบริหารระดับประเทศ โดยใช้บทบาทของ สปสช. ท่ีเก่ียวข้องกับการ
จดับริการการตัง้ครรภ์วยัรุ่น การแก้ไขปัญหาวยัรุ่นมาดวู่า สปสช. จะท าอะไรได้บ้างจากเม็ดเงินท่ีมี และได้
เสนอเป็นกรอบการป้องกนัและควบคมุการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นและการตัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค์ มีระยะเวลา 3 
ปี (2558-2560) โดยเร่ิมต้นในกลุ่มอายุต ่ากว่า 20 ปีก่อน เน่ืองจากเงินระดบัประเทศมีอยู่ประมาณ 200 
ล้าน และท าหลายเร่ือง แต่คาดว่าเม่ือมีข้อมูลเข้ามาและประเมินสถานการณ์แล้ว กลางปี 2558 น่าจะ
ขยายไปสูส่ตรีท่ีอาย ุ20 ปีขึน้ไป กรอบการท างานมี 4 ด้านดงันี ้
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(1) สนับสนุนการจัดให้มีบริการ โดยให้หน่วยบริการให้บริการฝังยาคุมก าเนิด หรือว่าห่วง
อนามัย ส าหรับหญิงตัง้ครรภ์วัยรุ่นอายุต ่ากว่า 20 ปีทุกสิทธิท่ีคลอดแล้ว หรือแท้ง หรือสมัครใจ1 และ
สนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการให้บริการ/ยาและเวชภณัฑ์ในการป้องกนัและควบคมุการตัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
ซึ่งก าลังผลักดัน medical abortion เข้าสู่ระบบบัญชียาหลักแห่งชาติ  และสนับสนุนให้ สปสช. เขตมี
เครือขา่ยบริการปอ้งกนัการยตุกิารตัง้ครรภ์ท่ีไมป่ลอดภยัในระดบัเขต 

ทัง้นี ้ยงัไมไ่ด้จา่ยให้ในสว่นของการท า abortion เว้นแตเ่ป็นกรณีทารกในครรภ์ผิดปกติ เป็นทาลสัซี
เมียชนิดรุนแรง จะจา่ย on top ให้กบัหนว่ยบริการ 3,000 บาทส าหรับการยตุกิารตัง้ครรภ์  

(2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการใส่ห่วง/ฝังยาคมุก าเนิดและ
ให้ค าปรึกษา เป็นเงินพฒันาระบบอยูท่ี่ระดบัประเทศ ประมาณ 60 ล้าน จา่ยให้กรมอนามยั 

(3) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน/หน่วยงานที่ไม่แสวงหาก าไร เป็นข้อเสนอของ
อนุฯ ของภาคีว่าการท่ีจะจัดการเร่ืองการตัง้ครรภ์วัยรุ่นให้หวังผลได้ ควรจะต้องสนับสนุนสถานบริการ
ภาคเอกชนร่วมด้วย ซึง่ตอนนีส้นบัสนนุสมาคมวางแผนครอบครัวแหง่ประเทศไทย  

(4) การตดิตามประเมินผล  

สรุปภาพรวมการท างานตามกรอบข้างต้นในช่วง 4-5 เดือนของปีงบประมาณ 2557 ทัง้หมดทั่ว
ประเทศ 1,973 ราย เป็นยาฝัง 1,664 กวา่ราย ใสห่ว่ง 309 ราย  

 

นโยบายและมาตรการการน่ายายุติการต้ังครรภ์ท่ีผ่านการข้ึนทะเบียนไปใช้ 

โดยนายแพทย์บุญญฤทธ์ิ สุขรัตน์ (รองผู้อ่านวยการส่านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ กรมอนามัย) 

ยายุติการตัง้ครรภ์ ซึ่งขึน้ทะเบียนผ่าน อย. ไปเม่ือ 30 
ธันวาคม 2557 แต่ไม่ได้เป็นการขึน้ทะเบียนปกติเหมือนยาอ่ืน
ทัว่ไป มีเง่ือนไขส าคญั ๆ 4 ข้อคือ 

(1) ห้ามซื ้อขายตรงระหว่างบริษัทยากับหน่วย
บริการ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิก ยาต้องซือ้ผ่านกรม
อนามยัเทา่นัน้ แล้วสง่ไปท่ีหนว่ยบริการ  

(2) อย. ก าหนดให้ทางกรมอนามัยต้องเป็นคนบริหารจัดการและควบคุมก ากับการใช้ยา 
โดยหน่วยบริการย่ืนความจ านงขอรับยามาท่ีกรมอนามยัโดยตรง ท าบนัทึกการใช้ยาทุกชดุทุกเคสเพ่ือการ
ตรวจสอบ แล้วสรุปสง่กรมอนามยั 

                                                           
1 ให้บริการตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม 2557 บริการหว่งอนามยั จา่ยในอตัรา 800 บาทตอ่ราย บริการยาฝังคมุก าเนิด 2,500 บาทตอ่ราย  
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(3) ห้ามโฆษณา  

(4) อีก 2 ปี คณะกรรมการจะพิจารณาอีกรอบ ซึ่งอาจโดนถอดได้หากบริหารจัดการไม่ดี โดย
เง่ือนไขการใช้ยาท่ี อย. ก าหนดคือใช้กับกรณีอายุครรภ์ไม่เกิน 63 วนั (9 สัปดาห์) (ไม่ได้จ ากัดอายุแม่ว่า
ต้องต ่ากวา่ 20 ปี) และหากเกิดกรณี complication ต้องให้บริการให้การรักษาได้ 

 

ความก้าวหน้าในการท่างานของเครือข่ายฯ ด้านการให้ค่าปรึกษาทางเลือก: การผลิตคู่มือ 

โดย จิตติมา ภาณุเตชะ (มูลนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสุขภาพผู้หญิง) 

 ย้อนทวนความเป็นมาว่าการให้ค าปรึกษาทางเลือกเป็นจุดเร่ิมต้น
ของเครือข่ายทางความคิดเพ่ือทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม โดยร่วมมือ
กบัศนูย์ฝึกอบรมสนัตภิาพและความยตุธิรรม โดยอาจารย์อวยพร เข่ือนแก้ว 
ผู้ เช่ียวชาญเร่ือง empowerment counseling มาเจอกับคนท างานเร่ือง
สุขภาพผู้หญิง พัฒนาเป็นหลักสูตร option counseling ในปี 2551 จนถึง
ปัจจบุนั 7 ปีมีการอบรมแล้วรวม 30 รุ่น มีคนผา่นกระบวนการประมาณ 900 

คน กลายเป็นเครือขา่ยทางเลือกของผู้หญิงท้องไมพ่ร้อม 

การพฒันาหลกัสตูรและเคร่ืองมือการให้ค าปรึกษาทางเลือกมีการปรับจากเดิมท่ีอบรม 7-10 วนั มี
หลกัสตูร TOT ท่ีพ่ีบญุพลอยท าร่วมกบัแผนงานสร้างเสริมสขุภาวะผู้หญิง เน้นเร่ือง empower counseling 
อย่างแท้จริง ส าหรับ สคส. ก็ปรับหลกัสูตรลดลงมาเป็น 5 วนั 3 วนั เน้นปรับมุมมองต่อเร่ืองท้องไม่พร้อม 
เข้าใจผู้ประสบปัญหา แนะน าทางเลือก ซึง่เหมาะกบัผู้ปฏิบตังิาน และก าลงัจะผลิตออกมาเป็นคูมื่อ 

 

ความก้าวหน้าในการท่างานของเครือข่ายฯ ด้านบ้านพักส่าหรับผู้หญิงท่ีต้องการท้องต่อ 

โดย ศุภอาภา องค์สกุล (สหทัยมูลนิธิ) 

 หน่วยงานท่ีอยู่ในข่ายมี 4 หน่วยงานในกรุงเทพฯ คือ 
สหทยัมูลนิธิ บ้านพกัฉุกเฉิน บ้านพระคณุ (สถิติท่ีเข้าบ้านพระคุณ
ทัง้หมด 47 ราย รับกลับไปเลีย้งดูด้วยตวัเอง 40 ราย ยกมอบบุตร
ให้ผู้ อ่ืน 7 ราย) และบ้านสขุฤทยั ส าหรับสหทยัมลูนิธิ มีเคสทัง้หมด
โทรศพัท์จากท่ีต่าง ๆ ประมาณ 300 ราย โทรตรงเข้ามา 250 ราย 

โดยราว 70% เข้าถึงบริการบ้านพักได้จากข้อมูลจากเครือข่าย choices ส่วนท่ีโทรมาปรึกษาเร่ืองยุติการ
ตัง้ครรภ์ก็จะส่งต่อไป 1663 เพ่ือปรึกษาทางเลือก มีการฝากเลีย้งไว้กับมูลนิธิฯ 79 ราย ขอยกมอบเด็ก
ให้กับมูลนิธิฯ 66 ราย ส าหรับผู้ ท่ีโทรมาแล้วได้รับการปรึกษาทางเลือก 145 ราย มูลนิธิฯ รับเข้ามา 109 
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ราย มี 88 รายท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม โดยรับเด็กเข้าอยู่ประมาณ 40 ราย ส่วนอีก 44 รายให้ชุมชนหรือ
ครอบครัวดแูล และมี 21 รายยกมอบเด็กให้มูลนิธิฯ หาครอบครัวบุญธรรมให้ มูลนิธิฯ ดูแลชั่วคราวก่อน
สง่กลบัครอบครัว 19 ราย  

สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหามากขึน้คือ แรงงานข้ามชาติท่ีไม่มีเอกสารและต้องการความช่วยเหลือ 
และกรณีท่ีผู้หญิงไมต้่องการใสช่ื่อพอ่เดก็ในสตูบิตัร 

 

ความก้าวหน้าในการท่างานของเครือข่ายฯ ด้านยุติการต้ังครรภ์: การส่งต่อเพ่ือยุติการต้ังครรภ์อย่าง
ปลอดภัย 

โดย ทัศนัย ขันตยาภรณ์ (มูลนิธิแพธ2เฮลท์) 

ข้อมูลในช่วง 4 เดือนของปี 2555 ซึ่งเครือข่ายยังไม่มีถึง 50 
แห่ง มีจ านวนผู้หญิงท่ีขอยตุิการตัง้ครรภ์ 669 คน สดัสว่น 60% มาจาก
เว็บไซต์และคอลเซ็นเตอร์ คือ ท าทางกบัเลิฟแคร์สเตชัน่ ซึง่เป็นชอ่งทาง
ท่ีค้นหาได้และไม่ต้องปรากฏตวั 28.5% มาจากศนูย์พึ่งได้ 6 แห่งท่ีอยู่
ในเครือข่าย เม่ือเข้าปรึกษาทางเลือกก็จะพบว่า 80-90% ตดัสินใจไม่
ท้องต่อ ถ้าเป็นหน่วยงานท่ีให้การปรึกษาตวัต่อตวั โอกาสท่ีจะท้องต่อ

จะมากขึน้ แตเ่ม่ือปรึกษาทางเลือกทางโทรศพัท์ ซึง่ไมต้่องเปิดเผยตวั โอกาสไมท้่องตอ่ก็มากขึน้  

ตวัเลขจาก 1663 ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 31 มกราคม 2558 พบว่าส่งต่อยุติการตัง้ครรภ์ 
3,603 คน เฉล่ียเดือนละ 212 ราย ส่วนหนึ่งน่าจะส่งมาจาก 1300 ด้วย ถือเป็นช่องทางใหญ่ท่ีสุดของการ
รับเคสจากทัว่ประเทศ และแหล่งสง่ตอ่ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดงันัน้ กลุม่ยตุิการตัง้ครรภ์
ต้องประสานงานและท างานร่วมกับแหล่งบริการท่ีปลอดภยัให้หลากหลายมากยิ่งขึน้ ได้แก่ เครือข่ายท้อง
ไม่พร้อม โครงการน าร่องการให้บริการยุติการตัง้ครรภ์ด้วยยา (Medical Termination of Pregnancy) ท่ี
ระยะแรกท าในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ต่อมาขยายไปโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
เครือข่ายนครชยับริุนทร์ เครือข่ายแพทย์อาสา RSA (โดยกรมอนามยั แตค่วรจะต้องมีหน่วยแรกรับ option 
counseling การปรึกษาทางเลือก หรือหน่วยบริการเป็นมิตรกับวัยรุ่นด้วย) และคลินิกเอกชน ซึ่งก าลัง
พิจารณาเกณฑ์ในการรับเป็นเครือขา่ย 

สรุปภาพรวมของเครือข่ายยุติฯ เม่ือแรกเร่ิมปี 2555 มีเครือข่าย 25 แห่ง (เป็นเอกชน 17 แห่ง 
ภาครัฐ 8 แห่ง) ปี 2557 ขยายเพิ่มเป็น 43 แห่ง (เป็นเอกชน 19 แห่ง ภาครัฐ 24 แห่ง) เน่ืองจากโครงการ
ของกรมอนามยัด้วย ปัจจบุนัเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2558 มีเครือข่าย 56 แห่ง (เป็นเอกชน 17 แห่ง ภาครัฐ 37 
แห่ง) ซึ่งแสดงว่าเข้าสู่ระบบให้บริการของรัฐและกระจายตวัทัว่ประเทศ แต่ประเด็นท่ียงัเป็นช่องว่างก็คือ



5 

สถานบริการท่ีให้บริการยตุิการตัง้ครรภ์อย่างปลอดภัยส าหรับอายคุรรภ์เกิน 12 สปัดาห์ขึน้ไปยงัมีน้อย ซึ่ง
จะต้องสร้างเครือขา่ยให้ได้มากขึน้ 

และจะมีการจัด workshop 3 วนั เสริมพลังส าหรับผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการยุติการตัง้ครรภ์ 
แพทย์ พยาบาล ผู้ให้ค าปรึกษาทางเลือก ชว่งเดือนเมษายน – พฤษภาคมนี ้

 

สรุปประเด็นค่าถามและแลกเปล่ียนความเห็น มีดังน้ี 

(1) ปัญหาเร่ืองปลอมเว็บเครือข่ายฯ ขายยาราคาแพง ทีมเครือข่ายฯ เคยเข้าไปพบกับรอง
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ (ชาญวิทย์) เพ่ือหารือเร่ืองการฟ้องร้อง ทางกระทรวงสาธารณสขุส่ง
ตวัแทนไปคยุกับไอซีที ก็หายไปจากระบบระยะหนึ่ง แต่ปัญหาก็ยงัคงมีอยู่และได้ข้อมูลมาก
ขึน้จากผู้ หญิงท้องไม่พร้อมท่ีมักจะผ่านกระบวนการซือ้ยาเถ่ือนมาก่อน ดังนัน้ เครือข่ายฯ 
อาจจะต้องส่ือสารกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือยืนยนัว่าไม่สนบัสนุนการขายยาเช่นนีอ้ย่าง
เด็ดขาด และติดต่อประสานงานกับทางแผนกท่ีท าเร่ืองสงัคมของกูเกิล้ให้ผลการค้นหามาสู่
แหลง่ข้อมลูของเครือขา่ยเป็นล าดบัต้น ๆ  

(2) บ้านพกัส าหรับท้องตอ่ยงัไมพ่อรองรับผู้หญิงทัว่ประเทศ 

(3) ควรเสริมส่วนท่ีเป็นงานวิชาการท าเป็นเอกสารหรือหนงัสือของเครือข่ายฯ อธิบายการท างาน
แตล่ะด้านของเครือขา่ย อธิบายตวัสถานการณ์  

(4) กองทนุช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤติจากความรุนแรงทางเพศและตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 
ขณะนีเ้หลือเงินอยู่ 69,565.98 บาท ในปี 2557 กองทุนได้ใช้เงินไป 391,737.00 บาทในการ
ชว่ยเหลือผู้หญิงท่ีอยูใ่นภาวะวิกฤติฯ ซึง่สว่นใหญ่เป็นกรณีท่ีต้องการยตุกิารตัง้ครรภ์ 

 

 

 


