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รายงานผลการจดัประชุม เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม # 47  

ครั้งที่ 1/2562 หัวข้อ “สังคม(ไม่)ท าอะไรกับวัยรุ่นท่ีท้องต่อ” 

วันท่ี 29 มกราคม 2562 เวลา 10.45 – 12.15 น.  

ห้องประชุม 401 โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี 

 

 

 

 

การประชุมระดับชาติสุขภาวะทางเพศครั้งที่ 3 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ยั่งยนื 

วันที่ 28-30 มกราคม 2562  
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ความเป็นมา 

โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลอืกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร ส าหรับวัยรุ่นและผู้หญงิที่ท้อง

ไม่พร้อม เป็นความร่วมมอืในการด าเนินงานของ 2 เครือข่ายได้แก่ เครือข่ายอาสาเพื่อสนับสนุนการยุติการ

ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยหรือเครือข่ายอาสา(RSA)  โดยเครือข่ายอาสา(RASA) มุ่งขับเคลื่อนงานเพื่อขยาย

เครือข่ายบริการยุตกิารตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยโดยการใช้ยา และเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญงิที่ท้อง

ไม่พร้อมร่วม (Choices network มุ่งลดช่องโหว่ด้านเครือข่ายช่วยเหลือทางสังคม สวัสดิการและวิธีคิดใน

การท างานเพื่อดูแลกลุม่ทีไ่ม่พร้อมที่ท้องต่อ ซึ่งบางส่วนอยู่ในภาวะจ าเป็นต้องท้องต่อ  

 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม: 

กล่าวเปิดและเล่าคความเป็นมาของการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อน

ทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมครั้งที่ 47 (1/2562) ในหัวข้อ “สังคม

(ไม)่ท าอะไรกับวัยรุ่นที่ท้องต่อ” ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกิดการร่วมกัน

วิเคราะห์ช่องว่างของความช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ต่อ และ ระดม

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมและสุขภาพเพื่อให้เกิด 

บริการและการส่งต่อวัยรุ่นและผู้หญงิที่ตัง้ครรภ์ต่ออย่างมีคุณภาพ  

 

มีวิทยากร 4 ท่าน ผลการประชุมมีดังนี้   

คุณอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม :จังหวัดนครพนมมี

การด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขเรื่องท้องในวัยรุ่นก่อนหน้าที่จะมี

การขับเคลื่อนงานภายใต ้พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่น ผ่านคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ภายใต้ พรบ.คุ้มครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 และมกีารตั้งอนุกรรมการในการด าเนินงาน ภายหลังได้รับการ

สนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ให ้

ด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อเนื่อง 3 ปี ผลการด าเนินงานโดยโรงเรียน

นครพนมพิทยาคม การท างานเรื่องท้องวัยรุ่นได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนคุ้มครองเด็กและเชื่อมการท างาน

ในระดับจังหวัดสู่อ าเภอและระดับต าบล ผลจากการอบรมครูท าให้เกิดมีความเข้าใจและทัศนคติเชิงบวก

กับวัยรุ่นกว่า 60% และพัฒนาแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน การท างานระดับต าบลเกิด

การเชื่อมงานกับสภาเด็กและเยาวชน เชื่อมงานกับศูนย์พัฒนาครอบครัว ท้ายที่สุดจังหวัดมนีโยบายให้เรื่อง

ตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นเป็น  1 ใน 4 ประเด็นทางสังคมที่จังหวัดต้องให้การสนับสนุน  
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คุณสุภรณ์ วัฒนจัง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม  ผล

การด าเนินงานในภาคปฏิบัติ พบว่า ด้านการศึกษา ในพื้นที่ที่มีการ

ด าเนินงานมีนโยบายชัดเจนว่า เด็กท้องทุกคนต้องได้เรียน การท างานของ

สภาเด็กฯ ในระดับต าบล ท าผ่านงาน DJ TEEN และสามารถเชื่อมโยงเด็ก

ได้ทั้งในระบบและนอกระบบในการท างานป้องกันและแก้ปัญหารวมทั้ง

เชื่อมโยงกับปัญหายาเสพติดเนื่องจากนครพนมเป็นจังหวัดชายแดนซึ่งมี

สถานการณด์ังกลา่วร่วมดว้ย อย่างไรก็ตาม การท างานชว่ยเหลอืวัยรุ่นที่ 

ท้องแม้ว่าปัจจุบันจะมกีฎหมายและนโยบายที่เอื้อต่อการท างาน แต่ก็ยังมีข้อท้าทายคือ ยังมีเด็กทีเ่ข้าไม่ถึง

บริการและขาดคนรับฟังสิ่งที่เขาพูดอย่างเข้าใจ ดังนั้นการขับเคลื่อนงานโดยชุมชนต้องสถานการณ์ที่เกิด

กับวัยรุ่นว่า “เป็นความพลาด ไม่ใช่ความผิด” เพื่อให้ชุมชนเป็น “บ้านอบอุ่น” เป็นที่รองรับเด็กได้ทั้งก่อน

เผชิญปัญหา ระหว่างและหลังจากเข้าสู่บริการรัฐแล้วตอ้งกลับคืนสูชุ่มชน   

 

คุณสมวงศ์ อุไรวัฒนา หัวหน้างานปรึกษาสายด่วน 1663 ท้องไม่พร้อมและเอดส์ มูลนิธเิข้าถึงเอดส์ 

สถานการณ์ให้บริการปรึกษาสายด่วน 1663 ท้องไม่พร้อมและเอดส์ปัจจุบัน 

พบว่า ปีที่ผ่านมามีผู้ที่ติดต่อเข้ามาปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อมมีมากกว่า 50% 

ของบริการสายด่วนหรือมากกว่าผู้ขอปรึกษาเรื่องเอดส์ และมากกว่า 90% 

นัน้ตัดสินใจต้องการท าแท้ง ในกลุม่น้ีมผีู้หญิง 350 คน โทรมาปรึกษาเมื่ออายุ

ครรภ์มากกว่า 24 สัปดาห์ ซึ่งประเทศไทยไม่มีหน่วยบริการยุติในอายุครรภ์

ดังกลา่ว ท าให้มีผู้หญิงที่ต้องอยูใ่นภาวะจ าใจท้องต่อ หรือผู้หญิงทีเ่สี่ยงตอ่ 

การค้นหาบริการท าแท้งไม่ปลอดภัย เป็นมีภาวะที่ทุกข์มากทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะต้องจ าใจท้องต่อ

และคลอด ไม่มีทางเลือก บริการที่ส าคัญคือการปรึกษาทั้งในประเด็นเฉพาะและการปรึกษาระยะยาว 

หลายคนต้องการบ้านพักระหว่างท้องและหลังคลอด กรณีไม่พร้อมเลี้ยงจริง ๆ ต้องการท าเรื่องยกบุตร

บุญธรรมกับเครือญาติและ/หรือให้ผู้อ่ืนอุปการะ รวมทั้งการฝากเลี้ยงชั่วคราวและมีปัญหาคา่ใช้จ่าย 

วัยรุ่นที่ท้องต่อ ยังไม่มีหลักประกันคุ้มครองสทิธิ์ แม้ว่ามี พรบ.ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แตย่ัง

ต้องเผชิญกับสถานการณ์ออกจากโรงเรียน ดังนั้น ควรมีกลไกคุ้มครองสิทธิ  เสนอให้เปิดศูนย์รับเรื่อง

ร้องเรียนในทุกจังหวัดและพัฒนาแนวทางรับเรื่องร้องเรียน การแก้ไขปัญหา เน้นการรักษาความลับ การ

ส่งต่อประสานเครือข่ายช่วยเหลือและเยียวยา กลไกของศูนย์ฯ ต้องประกอบด้วย ภาคประชาชน ภาค

ประชาสังคม ตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครองร่วมนอกเหนือจากหน่วยงานของรัฐ เมื่อมีการร้องเรียนต้อง

ปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ภายใน 7 วัน เพื่อทันกับสถานการณ์ที่เด็กและผู้ปกครองถูกละเมิด และต้องมีการ

รายงานผลการด าเนนิงานตลอดจนเผยแพร่ผลการท างานสูส่าธารณะทุก 6 เดอืน    
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ส าหรับเด็กที่เกิดใหม่ควรถือเป็นทรัพยากรที่รัฐต้องให้หลักประกันขั้นพืน้ฐานเดือนละ 3,000 บาทเพื่อการ

เลี้ยงดูเด็กให้เด็กได้เรียนและท ากิจกรรม โดยไม่ต้องให้ผู้ดูแลเดินเข้ามาขอรับความช่วยเหลือหรือเงิน

สงเคราะห ์เป็นการคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยใ์ห้เขา  

 

คุณศุภอาภา องค์สกุล คณะอนุกรรมการอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่น  

การท างานกับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ต้องก าหนดเป้าหมายของการ

ให้บริการก่อนว่าต้องการอะไร เช่น แม่วัยรุ่นมีความแข็งแรงทางวุฒิ

ภาวะเพื่อเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นแมเ่ลี้ยงเดี่ยวที่ช่วยเหลอืตัวเองได ้แม่วัยรุ่น

ไม่ท้องไม่พร้อมซ้ า เด็กเกิดที่ใหม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีมาตรฐานตาม 

พรบ.คุ้มครองเด็กและเติบโตโดยไม่เป็นภาระของสังคม กล่าวถึง 

จากนัน้จึงท าความเข้าใจสภาวการณข์องผู้หญงิใน 3 ช่วงเวลาที่ท้องไม ่

พร้อม  (1) ช่วงท้องและระหว่างรอคลอด ภาวะดา้นจิตใจ เช่น ความรู้สกึกังวล ไม่แนใ่จ กลัว ความรู้สกึผิด 

บริการส าคัญคอืท าอย่างไรให้เป็นการท้องตอ่ที่มคีุณภาพ บทบาทส าคัญคอื การลดความเครียดของแม่ลง

ให้เหลอืน้อยที่สุด ระหว่างการคลอด ผู้หญิงจะมีภาวะโดดเด่ียว และตอ้งการความเป็นเพื่อนด้านจิตใจ การ

ปรึกษาและบริการที่เป็นมิตร การประสานงานกับครอบครัวและชุมชนเพื่อสร้างการยอมรับ หากมีคดี

ความทางกฎหมายผู้หญิงต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ (2) ช่วงพักหลังคลอด หลายคนไม่มีครอบครัว

ประคับประคอง ต้องเผชิญกับภาระหลังคลอด เธอยังต้องการเพื่อนผู้ให้ค าปรึกษาและการแนะน าในการ

ดูแลเด็ก กรณีวัยรุ่น: ต้องได้รับการปรึกษาทางเลือกและการตัดสินใจเรื่องการดูแลเด็กเพราะถือเป็น

จุดส าคัญของอนาคตแม่วัยรุ่นและอนาคตเด็กที่เกิดใหม่ (3) ระยะที่ต้องเลี้ยงดู บริการต้องเป็นระบบ

สวัสดิการ ไม่ใช่ท างานแบบ case by case ถ้าจัดระบบสวัสดิการได้ จะน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น 

ถ้าต้องการให้แม่วัยรุ่นมีวุฒิภาวะและช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ท้องไมพ่ร้อมซ้ า ตอ้งท างานกับ self esteem มี

กระบวนการปรึกษาหรือกระบวนการฟื้นฟูพลังด้านในเป็นส าคัญ ต้องเสริมความเข้าใจเรื่องเพศภาวะให้

เขาตระหนักในศักดิ์ศรีของตนที่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย  การท้องไม่พร้อมและการไม่รับผิดชอบ

ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีพอแต่มาจากวิธีคิดในสังคมที่หล่อหลอมจนเกิดการเอาเปรียบในทางเพศ ต้อง

ให้เข้าใจ รับรู้สิทธิและพยายามสนับสนุนให้เขาเข้าถึงสิทธิของตัวเอง ฉะนั้นผู้รับบริการหรือ case จึงเป็น

หลักที่เคลื่อนในการจัดบริการ บริการจึงไมต่ายตัว เนน้ใหส้อดคล้องกับความสนใจ เงื่อนไข วิถชีีวิตของแต่

ละคน และให้เขาได้เลือกไม่ใช่การยัดเยียด เงินจากการช่วยเหลือต้องควบคู่กับระบบสวัสดิการและการ

ปรึกษา  

การแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาจากผู้เข้าร่วมประชุม 

• ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม 1300 พบว่า กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้งหลังคลอดพบว่า เมื่อน าไปตรวจ

ร่างกาย ามีสารเสพติดอยู่ในกระแสเลอืดมจี านวนมากขึน้  
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• สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เสนอถึงความล าบากใจในฐานของผู้ให้บริการ ในกรณี

วัยรุ่นอายุ 14 ปีที่ท้องและผู้ปกครองต้องการให้ลูกมารับบริการยุติการตั้งครรภ์ แต่ เด็กไม่ได้

ยินยอม มกีรณีที่เด็กหนอีอกจากบ้านและไมส่ามารถติดตามได้  

• มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม กล่าวถึงสถานการณ์ที่ผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ถูก

กระท าความรุนแรงในครอบครัวต้องการที่พักในระหว่างที่ท้อง หนว่ยบริการต้องพิจารณาให้เข้า

บ้านพักฯ โดยไมต่อ้งรอใหถ้ึงช่วงใกลค้ลอดกอ่น เพื่อลดความเสี่ยงตอ่การถูกกระท าความรุนแรง

ซ้ า ๆ และพบว่า มีสถานการณ์ของบุคคลถูกปฏิเสธไม่รับเข้าท างานในหน่วยราชการ เนื่องจาก

ตรวจเอกสาร พบวา่ การแจ้งเกิดไม่ปรากฏชื่อบิดา  

 

 
ภาพบรรยากาศและผู้เข้าร่วมการประชุมราว 120 คน   

 

สรุปข้อเสนอแนะต่อการเคลื่อนงาน   

1. ควรมีการขยายนิยามค าว่า “ครอบครัว”ให้กว้างกว่า พ่อ แม่และลูก เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่

หลากหลายต่าง ๆ ซึ่งมคีวามพร้อมและต้องการรับอุปการะบุตรได้มสี่วนร่วมในการช่วยเหลือและ

แก้ไขปัญหาเด็กในสถานสงเคราะห ์ 

2. กระบวนการท างานเรื่องการให้การปรึกษานอกจากให้ความส าคัญกับผู้หญิงแล้ว ต้องมี

กระบวนการดังกล่าวท างานกับครอบครัวหรือชุมชนผู้เกี่ยวข้องด้วย เพื่อสร้างการยอมรับและคนื

กลับสู่ครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้ครอบครัวและชุมชนที่มีความพร้อมเป็นผลดีที่สุดกับผู้หญิงและ

เด็ก   

3. ต้องสนับสนุนให้กลไกสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับมีความเข้าใจเรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย 

การไม่เอาเปรียบทางเพศ เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรับรู้และเข้าใจเรื่องสทิธิ์ รวมทั้งมทีักษะ

ในการประเมินความเสี่ยงในความสัมพันธ ์

4. หน่วยบริการและให้ความช่วยเหลือต้องท าความเข้าใจเรื่องภาวะกดดัน (Depress) หลังคลอดของ

ผู้หญิง โดยเฉพาะในผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ผู้หญิงที่ท้องและถูกกระท าความรุนแรง จะเกิดภาวะที่
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เรียกกว่า PTSD (Posttraumatic Stress Disorder) ที่อาจท าให้เกิดการกระท ารุนแรงในรูปแบบต่าง 

ๆ ได้ไม่รู้ตัว เช่น โยนเด็กทิง้ เป็นตน้ 

5. นโยบายรัฐของสังคมไทย มหีนา้ที่สนับสนุนการดูแลและอุดหนุนเด็กเล็กอันเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ 

รวมทั้งมรีะบบการตดิตามประเมนิผลและการเพิ่มโอกาสเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ าในเด็กกลุ่ม

เสี่ยง กลุม่เปราะบาง  

6. ควรมีแนวทางการท างานแบบช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน เพื่อให้สถานการณ์สามารถคลี่คลายได้ 

เพราะการท างานชว่ยเหลอืในสถานการณ์ท้องต่อมีความซับซ้อนและตอ้งเปลี่ยนแปลงเชิงระบบจึง

ตอ้งอาศัยพลังทางสังคมมากมายหลายดา้น  

 

ปิดท้ายการประชุม 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุน

ทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม: กล่าวปิดท้ายการประชุมถึงสิ่งที่

เครือข่ายฯ จะขับเคลื่อนงานใน 2 ปีนี้คือ การผลักดันให้เกิดการท างาน

เพื่อท าให้การท้องต่อทุกท้องเป็นท้องที่มีคุณภาพ แม่ที่ท้องไม่พร้อมต้อง

มีทางเลือก และเด็กที่ เกิดมาต้องได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐาน 

เครือข่ายจะ(1) สร้างแนวทางการพัฒนาเครือข่ายด้านนี้ขึ้น  (2) พัฒนา 

เรื่องการประสานส่งต่อ (3) การพัฒนาเรื่องการช่วยเหลือท้องต่อใน setting ต่าง ๆ โดยจะท างานร่วมกับ

แต่ละภาคสว่นที่เกี่ยวข้องรวมทัง้การท างานในเชิงวิชาการด้วย      

 

------------------------------------------- 

 


