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 ด ำเนินรำยกำรโดย รศ.ดร. กฤตยำ อำชวนิจกุล 

 
“โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรส าหรับวัยรุ่น
และผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม”  เป็นความร่วมมือของสองเครือข่ายคือ เครือข่าย 
Choices (Choices Network Thailand ) หรือเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของ
ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมกับเครือข่ายกับ เครือ RSA หรือข่ายอาสาเพื่อการยุติ 

การตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ขณะนี้มีแพทย์ประมาณ 130 คน เป็นงานที่ได้รับการรับรองจากส านักอนามัยการ
เจริญพันธุ์ กรมอนามัย ส่วน Choices Network Thailand ท างานมาแล้ว 12 ปี มีการประชุมต่อเนื่อง มี
ภารกิจหลักอยู่ 4 ด้านคือ การส่งต่อเพ่ือการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย การท าให้การท้องต่อมีคุณภาพ เน้น
เรื่องบริการบ้านพักหรือการรับบุตรบุญธรรม การให้บริการค าปรึกษาที่เสริมพลังและทางเลือกที่เรียกกันว่า 
Empower หรือ Option Couceling สุดท้ายคือการส่งเสริมการป้องกันการคุมก าเนิด โดยเฉพาะการ
คุมก าเนิดท่ีผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยและค่าใช้จ่ายไม่แพง  

การท างานที่ผ่านมาพบว่า งานที่ยากที่สุดคือการผลักดันเรื่องงานท้องต่อ แม้ในสังคมมีแนวโน้มจะ
สนับสนุนให้ผู้หญิงท้องไม่พร้อมต้องท้องต่อมากกว่าท าแท้ง แต่สังคมไม่ได้ท าอะไร ไม่มีโครงข่ายทางสังคมใน
การดูแล ไม่มีระบบวิธีคิดหรือ Mindset ที่จะท าให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดูแลและมีนโยบายเรื่องนี้ 
เครือข่ายฯ ต้องการท างานเรื่องท้องต่ออย่างเข้มข้นอย่างน้อยใน 2 ปีนี้ โดยต้องการสร้างแนวทางพัฒนาระบบ
การส่งต่ออย่างเป็นมิตรและครบวงจร ซึ่งยังไม่ชัดเจนและมีช่องว่างอยู่มาก  

ผู้หญิงที่ต้องท้องต่อรวมไปถึงครอบครัวและคนใกล้ชิดจะมีความเครียดสูงมาก เนื่องจากไม่พร้อมและ
ไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ ระหว่างการท้องตั้งแต่เริ่มไปจนคลอดจึงเป็นระยะทางที่วิกฤต จ าเป็นต้องหา
แนวทางในการท างานเรื่องนี้ร่วมกัน เรามีสโลแกนในการท างานนี้ว่า  “ท้องต่อทุกท้องมีความส าคัญ ต้องเป็น
ท้องต่ออย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ทารกต้องแข็งแรงปลอดภัย แมต่้องได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ”  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สรุปกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
เร่ือง “กำรพัฒนำแนวทำงกำรช่วยเหลือจัดบริกำร 

และคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ท้องต่อ” 
วันพฤหัสบดีที ่7 มีนำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 9.15 – 12.30 น. 

ณ ห้องประชุม 501 ส ำนักงำนกองทุนสนบัสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) 
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“วัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ตั้งครรภ์ต่อ: ท้องต่อคืออะไร เธอคือใคร? และเผชิญกับปัญหำอะไรบ้ำง” 
 โดย สุมำลี โตกทอง นักวิชำกำรปฏิบัติกำรของเครือข่ำยท้องไม่พร้อมฯ 

ทางเลือกของท้องไม่พร้อมนั้น มี 2 ทางคือ ท าแท้งหรือท้องต่อ ความจ าเป็น
ที่ต้องมีแนวทางการท างานในเรื่องการท้องต่อถูกพูดถึงเมื่อราวปี 2555-56 ใน
เครือข่ายฯ และพบว่า ยังมีภาวะที่ “ไม่ได้เลือกที่จะท้องต่อ” แต่จ าเป็นต้อง
ท้องต่อ เป็น “ท้องต่อในภาวะจ ายอม” ซึ่งส่งผลให้ผู้หญิงต้องเผชิญกับความ
ขัดแย้งในตัวเอง ไม่ว่าจะเลือกท้องต่อ หรือท าแท้ง กระทั่งเลือกจะเป็นแม่
หรือไม่ ซึ่งภาวะต่าง ๆ จะคงอยู่ในตัวผู้หญิงตลอดเวลาขณะที่ยังท้องต่อและ 

แก้ปัญหาไม่ได้ เป็นช่วงวิกฤตในการท้องของผู้หญิง ขอสะท้อนให้เห็นภาพปัญหาที่ผู้หญิงกลุ่มนี้ทีต่้องเผชิญ  

กรณี “ท้องต่อในโรงเรียน” วัยรุ่นท้องในสถานศึกษา แม้ปัจจุบันมี พรบ.ป้องกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และนโยบายให้เด็กท้องได้เรียนต่อ แต่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังเป็นลักษณะ
มอบหมายหน้าที่ให้กับครูบางคน ท าให้ครูต้องท างานอย่างโดดเดี่ยวจนกลายเป็นวิกฤตของครูที่เจอแรงเสียด
ทานจากครอบครัว ชุมชน คู่กรณีและ/หรือครูคนอ่ืนในโรงเรียน แม้ว่าผู้บริหารจะไฟเขียวให้ท างาน   

ทัศนคติของครูมีเด็กมีอิทธิพลมากต่อตัดสินใจท้องต่อหรือท าแท้ง ครูหลายคนยังรู้สึกล าบากใจกับการ

ให้ข้อมูลทางเลือก การให้ค าปรึกษายังมีแนวโน้มให้เด็กท้องต่อ ขณะที่ระบบสนับสนุนในโรงเรียนไม่มี เด็กส่วน

หนึ่งต้องออกจากโรงเรียน มีครูบางคนช่วยประสานให้เด็กได้เรียนต่อในระบบ กศน. แทน แต่ถ้าไม่มีระบบ

สนับสนุนจากครอบครัว โอกาสที่จะเรียนจนจบนั้นจึงยาก    

 กรณ“ีท้องต่อในชุมชน” ภาวะการท้องต่อที่มีความทับซ้อนของปัญหาและต้องเป็นที่อยู่ในชุมชน กรณี 
วัยรุ่นหญิงอายุ 15 ปีตั้งท้องและกว่าจะรู้ว่าติดเชื้อ HIV ก็เมื่อท้องอายุครรภ์มาก เพราะเด็กไม่ได้ฝากท้องแต่
แรก แม้ไม่อยากท้องก็ต้องท้องต่อ และผู้ชายหายไป จึงต้องท างานกับเด็กและครอบครัวและต้องมองปัญหาทั้ง
ระยะสั้น ระยะยาว เรื่องวิถีชีวิตและการรักษาความลับของแม่วัยรุ่นที่อยู่กับเอชไอวี  

ในชุมชนมักมีเหตุการณ์จับเด็กแต่งงานกันเมื่อรู้ว่าเด็กมีเพศสัมพันธ์ หรือเม่ือท้อง ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว
จะถูกให้ความหมายว่า เป็นการมีครอบครัวใหม่ เมื่อเด็กเผชิญกับปัญหาความรุนแรงมักไมก่ล้าปรึกษาใคร ไม่มี
คนช่วยเลี้ยงลูกและไม่มีรายได้  แม่วัยรุ่นบางคนท างานรับจ้างล้างจานในร้านอาการกลางคืน เสริ์ฟอาหาร เด็ก
นั่งดริ้ง/เชียร์เบียร์ เพราะต้องสลับกันท างานกับคนในบ้านและได้ท างานที่ค่าแรงต่ า เสี่ยงการกระบวนการผิด
กฎหมาย ทั้งค้ามนุษย์ ยาเสพติด แม่วัยรุ่นที่กลับอยู่กับครอบครัวเดิมในภาวะพ่ึงพิง แม่ของเธอต้องรบัภาระใน
การเลี้ยงลูกสาวและหลานสาว ลูกท่ีเกิดกับสามีใหม่และท าให้เกิดปัญหาขัดแย้งในครอบครัว   

การท้องไม่พร้อมจากการถูกเอาเปรียบทางเพศและความไม่รับผิดชอบของผู้ชาย กลุ่มท าทางให้
ค าปรึกษากับแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนึงที่ตั้งท้องกับคนรัก ตอนแรกคิดว่าเป็นท้องที่พร้อม แต่ต่อมาถูกผู้ชายปฏิเสธ
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และบอกว่า มีครอบครัวแล้ว ท าให้เธอต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวเดิมโดยที่บอกใครไม่ได้ว่าท้อง และพยายาม
หาหนทางท าแท้ง ซึ่งถูกได้ชักชวนให้ซ้ือยามาท าแท้งทั้งท่ีอายุครรภ์มากแล้ว  

ผู้หญิงที่ท้องระหว่างอยู่ในเรือนจ า พบว่า เรือนจ ามีระบบดูแลผู้ต้องขังหญิงที่ท้องระหว่างอยู่ใน
เรือนจ าให้ท้องต่อและคลอดได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่มีบริการหรือการดูแลหากต้องการท าแท้งได้ ขณะที่หลาย
คนที่ท้องและเป็นผู้ต้องขังจ านวนมากไม่ต้องการท้องต่อ จึงเจอว่า ผู้ต้องขังหญิงบางคนทุบท้องตัวเองอยู่
ตลอดเวลา รวมถึงสถานพินิจต่าง ๆ เช่น บ้านปราณีและบ้านอื่น ๆด้วย ซึ่งมีเด็กวัยรุ่นหญิงท้องเข้าไปอยู่ในนั้น 

ตัวอย่างสถานการณ์วัยรุ่นท้องไม่พร้อม แต่สะท้อนว่า เธอไม่สามารถเป็นผู้เลือกว่าจะท้องต่อหรือท า
แท้ง กรณีหนึ่งในพ้ืนที่ภาคใต้ ที่วัยรุ่นท้องระหว่างเรียน และฝ่ายชายและครอบครัวไม่ยอมรับ เป็นเหตุให้เกิด
ความขัดแย้งของสองครอบครัวและเป็นคดีความทางกฎหมาย เด็กผู้หญิงถูกจัดการท าแท้ง จนสุดท้ายเด็ก
ตัดสินใจผูกคอตาย โดยเขียนจดหมายขอโทษพ่อแม่และบอกว่าตนไม่ต้องการท าแท้ง ดังนั้น ในช่วงวิกฤตของ
ท้องไม่พร้อม ยังเห็นได้ว่า เด็กยังไม่สามารถพูดความรู้สึกหรือความต้องการของตนได้ และยังขาดหน่วยงานที่
จะเข้ามาช่วยคลี่คลายภาวะกดดันของเด็กและของครอบครัวได้ทันท่วงที   

“ประสบกำรณ์ช่วยเหลือและกำรจัดบริกำรที่จ ำเป็นส ำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม 
ที่ตั้งครรภ์ต่อในแต่ละช่วง” 

 โดย คุณศุภอาภา องค์สกุล คณะอนุกรรมการอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

  

การท างานกับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม คนท างานจะต้องเผชิญกับกับ
ดักหลายด่าน อย่างแรกคือ ทัศนคติต่อการท าแท้ง ถ้ามีทัศนคติต่อการท า
แท้งว่าเป็นความผิดบาป ก็จะไม่ให้ข้อมูลแก่ผู้หญิงหรือบางครั้งก็แนะว่าไม่
ควรท า ซึ่งเป็นการใช้อ านาจเหนือโดยไม่เคารพสิทธิของผู้หญิง ยิ่งเป็นเด็กก็
ยิ่งไม่อนุญาตให้เขาเข้าใจในสิทธิของตัวเอง การมีอยู่ของสิทธิ และความ
ต้องการของผู้หญิงไม่ได้รับการยอมรับ  

กับดักต่อมาคือเรื่องภาวะอารมณ์ ในภาวะวิกฤต ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ใช่เรื่องส าคัญ ระหว่างที่ผู้หญิงยัง
รู้สึกสับสน เครียด วิตกกังวลกับภาวะที่เป็นอยู่ คนท างานหรือคนที่อยู่รอบข้างจะต้องมีทักษะในการท างานกับ
ภาวะอารมณ์ก่อน ในกระบวนการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้เขาเข้าใจตัวเองให้ชัดเจนและตัดสินใจบนพ้ืนฐานความ
เข้าใจ และเมื่อเขาไดต้ัดสินใจแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกไหน ต้องเคารพการตัดสินใจของเขา การให้ค าปรึกษา
ที่เน้นในเรื่องการท างานกับภาวะอารมณ์จึงสิ่งส าคัญในทุกช่วงของการช่วยเหลือ  

จะต้องผลักดันให้เขาเข้าถึงสิทธิที่ควรจะได้ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการท าแท้งหากเขาตัดสินใจท า แต่หาก
เขาตั้งครรภ์ต่อ ต้องท าให้เขาต้ังครรภ์ต่ออย่างมีคุณภาพ ต้องท างานทั้งกับตัวผู้หญิงท้องและท างานกับชุมชนที่
ผู้หญิงนั้นจะต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่ มีค้นหาระบบช่วยเหลือ สวัสดิการว่ามีอะไรบ้างที่จะหนุนเสริมในระหว่าง
ตั้งครรภ์ไปจนถึงหลังคลอด เพ่ือท าให้เด็กท่ีเกิดมาเติบโตอย่างมีคุณภาพ  
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ตัวอย่างเคสแม่เลี้ยงเดี่ยว ลูกสมาธิสั้นอายุ 6ขวบ ไม่มีคนช่วยเลี้ยง ต้องพาลูกไปท างานด้วย มีรายได้
วันละ 300 บาทต้องไปกู้เงินนอกระบบมา และต้องผ่อนจ่ายทุกวันจนเครียดจนอยากฆ่าตัวตาย เขาเคยติดต่อ 
พมจ.(พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) แต่ต้องใช้เอกสารเยอะเลยไม่รู้จะเตรียมอย่างไร เราจะท า
อย่างไรเพ่ือฟ้ืนฟูและให้เข้าถึงสิทธิ์ ฉะนั้นการใช้เงินอุดหนุน 600 บาท 2,000 บาท ต้องเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การท างานเพราะคนเหล่านี้ขาดวินัยทางการเงิน ท าอย่างไรให้เขาเรียนรู้การใช้เงินให้เกิดประโยชน์ ยังเป็นจุด
โหว่ทีร่ะบบไม่มี   

ภาวะที่เป็นวิกฤตหลังคลอดคือ บางคนไม่รู้จะเลี้ยงลูกอย่างไร แม้เราประเมินแล้วว่าเขาไม่น่าจะเลี้ยง
ได้ แต่ถ้าเป็นความต้องการของเขา ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขา เพราะคือสิทธิของความเป็นแม่ เรามี
หน้าที่อยู่เคียงข้างและต้องช่วยกันคิดหาทางออก สหทัยมีที่ฝากเลี้ยงชั่วคราวเป็น Foster Home สถาน
สงเคราะหต์ามจังหวัดต่างๆ หน้าที่คนท างานคือ จะต้องพยายามผลักดันให้เขาเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นให้ได ้  

ความเข้าใจผิดเรื่องแม่เลี้ยงเดี่ยว ส่วนใหญ่เราจะเข้าใจกันว่าแม่วัยรุ่นหรือผู้หญิงที่เลิกรากับสามี เมื่อ
แต่งงานใหม่จะไม่ใช่แม่เลี้ยงเดี่ยวแล้ว ต้องท าความเข้าใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับสามีใหม่เป็นเรื่องของ
ครอบครัวใหม่ อย่างไรเขาก็ต้องอยู่ในบทบาทของแม่ที่ต้องดูแลเด็กคนนี้ไปตลอด ประเด็นสุดท้ายคือ การ
ท างานเรื่องท้องต่อและป้องกันการท้องซ้ า ที่ต้องเริ่มท างานกับทัศนคติมุมมองของผู้ชาย เพราะอีกส่วนของ
สังคมยังไม่ได้ถูกเปลี่ยน  

รศ.ดร.กฤตยำ อำชวนิจกุล) สรุปประเด็น: ในภาวะที่ท้องต่อไปจนถึงคลอดและต้องเลี้ยงลูก บริการ
หนึ่งที่จ าเป็นคือการให้ค าปรึกษา เพราะผู้หญิงอยู่ในภาวะทางอารมณ์ท่ีไม่ม่ันคง ถ้าเราสามารถท าให้ผู้หญิงที่มี
ปัญหามีทักษะในการจัดการอารมณ์ของตัวเองได้โดยผ่านกระบวนการให้ค าปรึกษาที่ดีจะช่วยได้มาก 
ค าปรึกษานี้อาจจะมาจากผู้ให้ค าปรึกษาวิชาชีพ หรืออาจจะมาจากคนรอบข้างท่ีมีความเข้าใจก็ได้  

 

“ช่องว่ำงของกำรท ำงำนกลไกต่ำง ๆ กำรประสำนควำมช่วยเหลือ จัดบริกำร และกำรคุ้มครองสิทธิของ 
วัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ตั้งครรภ์ต่อ” 

 โดย คุณจิตติมา ภานุเตชะ ผู้ประสานกิจกรรมระดับนโยบาย เครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ  

ประสบการณ์ท างานกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในบริบทของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) และกระทรวงศึกษาธิการ ทีมี่
โอกาสขับเคลื่อนท าความเข้าใจกับคุณครูอาชีวศึกษา ท าให้เห็นช่องว่างใน
เชิงกฎหมายและนโยบายในระบบ  

การให้ความช่วยเหลือกรณีท้องต่อนั้น มีนโยบายกฎหมายที่เก่ียวข้อง
อยู่ 2 ส่วนหลัก คือ กฎหมายด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตเด็กในมิติเรื่องสิทธิทางเพศ ได้แก่ พรบ.ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีมาตรา 5 เน้นเรื่อง
สิทธิวัยรุ่น คือ การให้ข้อมูลรอบด้าน ต้องเข้าถึงบริการป้องกันและช่วยเหลือ ต้องมีโอกาสเลือกว่าจะตัดสินใจ
อย่างไร และมีกฎหมายที่ปกป้องและคุ้มครอง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ได้ปูพ้ืนฐานเรื่องกลไกการ
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คุ้มครองปกป้องไว้อย่างชัดเจน แต่เมื่อ 2 พรบ. นี้มาเจอกันบนปัญหาเรื่องท้องวัยรุ่น ท าให้เกิดทิศทางการ
ท างานคือ  1) ต้องให้ข้อมูลคนที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านในเรื่องนี้ 2) ต้องสร้างทางเลือกท่ีหลากหลายในการหา
ทางออกกับปัญหา 3) ต้องสนับสนุนการตัดสินใจของเจ้าของปัญหาอย่างถึงที่สุด แต่พบว่า ยังมีการแก้ไข
ปัญหาไปในอีกทิศทาง เช่น จดัให้เด็กแต่งงาน หรือให้ออกจาก setting ทีค่ิดว่าเด็กไม่ควรท้อง  

พรบ.คุ้มครองเด็ก แบ่งประเภทเด็กเป็นกลุ่มต่าง ๆเพ่ือให้เห็นว่า เด็กก าลังอยู่ในภาวะยากล าบากและ
ให้ขอบเขตอ านาจรัฐในการเข้าไปแทรกแซง ท าให้เกิดกลไกท างานให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและ
รากฐานมั่นคง แต่อายุในการคุ้มครองเด็กของแต่ละ พรบ.ไม่เท่ากัน พรบ.คุ้มครองเด็กมีช่วงอายุตั้งแต่ 0-18 ปี 
ส่วน พรบ.ท้องวัยรุ่นจะอยู่ในช่วง 10-19 ปี ท าให้กฎระเบียบเงื่อนไขต่าง ๆซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
จ าเป็นต้องมารื้อดูกันใหม ่ 

ยุทธศาสตร์ของ พรบ.ท้องวัยรุ่นซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ แต่ในการขับเคลื่อนจริงต้องการความ
ร่วมแรงร่วมใจหลายระดับ ท้องวัยรุ่นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีความซับซ้อนจึงแก้ปัญหาโดยการสั่งการและตั้ง
ตัวชี้วัดไม่ได้ ในยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นเรื่องการพัฒนาระบบให้ความช่วยเหลือที่มีเป้าประสงค์ให้วัยรุ่นได้รับการ
ส่งต่อและสร้างสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือเป็นแกนน าในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ดูเหมือนว่า พม.ต้องเป็น
เจ้าภาพหลัก แต่ทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ที่จะรับผิดชอบเพียงกระทรวงเดียว จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของสังคมไทยว่า 
จะบูรณาการเรื่องนีอ้ย่างไร  

 เรื่องกลไกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการและดูแลท้องต่อ พิจารณาจากเอกสาร ณ ทีนี้
แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ  

(1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) กระทรวงศึกษำธิกำร มีคู่มือแนวทาง
ออกมาเป็นเล่มตั้งแต่ปี 2557 มีการตั้งหน่วยงานเฉพาะคือ ศูนย์ช่วยเหลือเฉพาะกิจให้เขตการศึกษาแต่ละที่
เป็นผู้รับผิดชอบ บุคลากรที่ดูแลถูกระบุไว้ในคู่มือว่าเป็น “คุณครูที่พบเหตุการณ์” จึงมีลักษณะการมอบหมาย
ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล ยังไม่เห็นถึงความชัดเจนภายในแต่ละโรงเรียนและการประสานส่งต่อกอย่างเป็น
ระบบ  

(2) ส ำนักบริหำรกำรสำธำรณสุข กระทรวงสำธำรณสุข มีคู่มือการท างานของศูนย์ OSCC ระบุ
หน่วยงานที่จะท างานดูแลเรื่องนี้คือ ศูนย์พ่ึงได้และศูนย์บริการที่เป็นมิตรในโรงพยาบาล ดังนั้นบุคลากรที่ถูก
มอบหมายให้ท าหน้าที่จะเป็นไปตามแผนผัง มีระบบภายในหน่วยงานระบชุัดเจน ระบบประสานส่งต่อท่ีเห็นคือ 
ทีมสหวิชาชีพ  

(3) กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์  มีหน่วยงานหลายระดับตั้งแต่บ้านพัก 
ฮอตไลน์ สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ พบว่า คู่มือและแนวทางการท างานให้ความช่วยเหลือท้องวัยรุ่น ถูกเขียนไว้ใน
รายงานผลต่อคณะกรรมการระดับชาติของ พ.ร.บ.ตั้งครรภ์วัยรุ่น ส่วนหน่วยงานเฉพาะด้านยังไม่ได้มีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ท าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ในระดับภายใน
หน่วยงานเองยังไม่เห็นแนวทางในการส่งต่อกรณีตั้งครรภ์ต่อที่ชัดเจน แต่มีกลไกสหวิชาชีพที่เป็นทางการ
รองรับอยู ่ 
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(4) กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย ยังไม่พบแนวทางการท างานเรื่องนี้ที่
ชัดเจน การท างานจึงขึ้นอยู่กับ อปท.แต่ละแห่ง การที่ อปท.เป็นหน่วยที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ประสบปัญหามากที่สุด 
และเป็นหน่วยให้บริการด้านสวัสดิการสังคมจากกระทรวงต่าง ๆ เช่น ศูนย์พัฒนาครอบครัว การขึ้นเงิน
สงเคราะห์เด็กแรกเกิด เงินสงเคราะห์คนยากจน ดังนั้นถ้า อปท.วางระบบตัวเองเพ่ือรองรับทรัพยากรจาก
ภายนอกก็จะช่วยอุดช่องว่างได้  

 ส าหรับ กำรท ำงำนในภำคประชำสังคม สายด่วน 1663 มีคู่มือในการท างาน มีแผนกการท างาน
ชัดเจน เช่น รับโทรศัพท์ สังคมสงเคราะห์ มีระบบภายในในการท า KM และมีระบบประสานส่งต่อที่มีข้อมูล
แหล่งส่งต่อและเกณฑ์พิจารณาการส่งต่อท่ีชัดเจน สหทัยมูลนิธิมีบุคลากรระบบภายในและการประสานส่งต่อที่
ชัดเจน มีข้อสังเกต การท างานในภาคเอกชน จะมีองค์ความรู้จะอยู่ในตัวคนท างาน มีการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ทีท่ าให้เกิดแนวทางการพัฒนาบริการได ้ 

ช่องว่ำงของระบบและบริกำร ที่พบคือ  

(1) เมื่อเป็นนโยบายระดับชาติ หน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบจะพยายามสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการ
ท างาน แต่เมื่อลงสู่ระดับปฏิบัติการ ยังขาดรูปธรรมในการด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นปัญหาเรื่องการน านโยบาย
ลงไปสู่การปฏิบัติ  

(2) หน่วยบริการที่เน้น services โดยเฉพาะภาครัฐ เน้นการตั้งรับและท างานตามกรอบบริการที่
ก าหนดไว้เป็นหลัก  มีกรณีผู้หญิงที่อยู่บ้านไม่ได้และต้องการคนช่วยดูแลลูกระหว่างไปท างาน ซี่งหน่วยบริการ
รับเลี้ยงเด็กได้ แต่ไม่มีที่พักให้ ซึ่งในความจริงปัญหาชีวิตของเขาแยกส่วนแบบนั้นไม่ได้ แต่บริการไม่รองรับ
ความซับซ้อนของปัญหา ทักษะและความเข้าใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงต้องไม่ใช่ความรับผิดชอบในเชิง
ปัจเจก แตต่้องมองทั้งระบบว่าจะท าให้เกิดความเข้มแข็งอย่างไร  

(3) รูปแบบการวางงานของแต่ละหน่วยงานยังเป็นโครงการปีต่อปี เน้นงานกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง
ตามกรอบวัตถุประสงค์ท่ีมาจากกระทรวง ขาดการพัฒนาเชิงระบบจริงต่อปัญหาในพื้นที่ชุมชน  

ข้อท้ำทำย  

(1) สถานการณ์วัยรุ่นท้องไม่พร้อมและท้องต่อซับซ้อน บริการที่มีอยู่ยังครอบคลุมไม่ทุกกลุ่ม ที่ส าคัญ
คือยังกระจัดกระจาย และไม่ประสานงานกัน ท าให้บริการรองรับปัญหาที่ซับซ้อนไมไ่ด้  

(2) ความยากของระบบเป็นตัวบั่นทอนคนท างาน ท าให้ความเชื่อมั่นของบุคลากรล่มสลาย บั่นทอน
ความเชื่อมั่นต่อศักยภาพตัวเอง ต่อวิชาชีพ และต่อตัวผู้หญิงด้วย  

(3) การพัฒนาการให้ความช่วยเหลือให้เป็นแบบต่อเนื่อง เช่น กระบวนการติดตามการช่วยเหลือจาก
หน่วยหนี่งไปยังอีกหน่วยงานหนี่ง และการคืนข้อมูลถึงกันเพ่ือร่วมกันวางแนวทางการช่วยเหลือที่เป็นระบบ
ร่วมกัน   
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 “ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำรส ำหรับแนวทำงกำรช่วยเหลือ จัดบริกำร และกำรคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่น 
และผู้หญิงท่ีตั้งครรภ์ต่อ” 

โดย รศ.อภิญญา เวชยชัย สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

  

การท างานประเด็นแม่วัยรุ่นตั้งครรภ์ที่จ าต้องท้องต่อ คนท างานต้องมี
มิติการมองที่ลุ่มลึกและแตกต่างจากบริการเดิมที่มีอยู่  ประเด็นแรกคือ
เรื่องสวัสดิการแม่วัยรุ่นที่ท้องต่อ แม้จะมีอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆแล้ว แต่ยัง
เป็นแบบแยกส่วนตามกระทรวง ยังไม่เกิดการบูรณาการที่แท้จริง จึงยังไม่
เชื่อมโยงพอที่จะท าให้เกิดคุณภาพของระบบบริการที่ชัดเจน ฉะนั้น 
บริการสวัสดิการแม่วัยรุ่นที่จ าต้องท้องต่อ ซึ่งต้องการความละเอียดอ่อน 

จะต้องเป็นบริการที่แยกเฉพาะออกจากบริการทั่วไป เพ่ือให้สามารถมองเห็นความเฉพาะเจาะจงในปัญหา
ของกลุ่มนี้ รวมถึงมองเห็นมิติความเป็นมนุษย์ของแม่วัยรุ่นซึ่งมีธรรมชาติที่แตกต่าง เพ่ือให้สามารถจัดบริการ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ค าปรึกษา การบ าบัดฟ้ืนฟูทางอารมณ์จิตใจ การ Empower ให้เขาจัดการกับความคิด
ของตัวเองและยอมรับตัวเองและการท าเรื่องครอบครัวบ าบัดไปในลักษณะเฉพาะเจาะจง   

เรื่องระบบบริการต้องเชื่อมโยงกันเป็นเส้นชีวิตตามแต่ละช่วงเวลา แต่ละช่วงของชีวิตเขาต้องการ
บริการที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ช่วงที่รับรู้ว่าตัวเองท้อง งานวิจัยบางส่วนระบุว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์
เมื่ออายุครรภ์สูง ซึ่งยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น ถ้าเราวางระบบบริการเริ่มต้นตั้งแต่ OSCC ซึ่งเป็นหน่วยที่เผชิญเคส 
โดยหลัก ๆเป็นเรื่องของบริการทางกาย ยังขาดคือบริการทางอารมณ์จิตใจ สิ่งที่ต้องท าต่อคู่ขนานกันไปคือ 
ชวนเขาคิดต่อว่า เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้วมองเรื่องนี้อย่างไร ซ่ึงจะโยงไปสู่ทางเลือกที่เขาควรจะมองเห็นทางนั้น ๆ
อย่างชัดเจนก่อนตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกท าแท้ง หรือท้องต่อ และได้ตัดสินใจจากข้อมูลที่มากพอ และ
จะต้องเป็นข้อมูลที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตของตัวเขาเอง  

ควรจะจัดให้มีกระบวนการสร้างการรู้คิดทางปัญญา ต้องเพ่ิมโจทย์เชิงสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือให้เกิด
การตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือก ต้องดูว่าเขาเห็นฐานทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ในครอบครัว ในพ้ืนที่ของเขาหรือ
เปล่า มีการศึกษาเรื่องแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และท้องต่อที่สามารถน ามาคลี่ดูเพ่ือหาช่องว่างของกลไก ระบบ
บริการ และช่องว่างเหล่านี้ไปสัมพันธ์กับกลไกในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด หรือส่วนกลางอย่างไร  

การ Empowerment ต้องท าทั้งการให้ก าลังใจและท าให้เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
เพ่ือเป็นการเติมความรู้ให้เขาตัดสินใจทางเลือกได้อย่างเหมาะสม กรณีที่เขาเลือกท้องต่อ มีงานวิจัยหลายชิ้น
บ่งชี้ว่า แม่วัยรุ่นมีภาวะเสี่ยงทางสุขภาพค่อนข้างสูงซึ่งจะส่งผลให้คลอดก่อนก าหนด รวมไปถึงกรณีที่เด็กวัยรุ่น
มักจะไปซื้อยามาท าแท้งด้วยตนเอง เป็นภาวะเสี่ยงอย่างมากที่ไม่เพียงแต่ตัวแม่ ยังเป็นความเสี่ยงต่อเด็กที่
อาจจะพิการได้ ทีมสหวิชาชีพมีส่วนส าคัญในขั้นตอนของเส้นชีวิตนี้ ท าอย่างไรให้เขาเชื่อมั่นในบริการต้อง
ท าให้เขาเห็นเพ่ือการตัดสินใจในกระบวนการต่าง ๆ ฉะนั้น Unit ในการให้บริการจึงไม่ใช่แค่แม่วัยรุ่นแต่ยัง
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โยงไปถึงตัวทารกที่จะเกิดมาด้วย ต้องท าให้เป็นเส้นเดียวกัน ต้องท างานกับครอบครัว ปู่ย่าตายายซึ่งพร้อม
จะใช้อ านาจและความเชื่อของตนเองมากดทับการตัดสินใจของเด็ก  

เรื่องการท างานกับผู้ชายที่ท าให้ท้อง แม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์ที่เกิดการจากผู้ชาย
ที่เขารักและเชื่อว่าจะอยู่ร่วมกัน แต่ผู้ชายจะมีพ่อแม่ของตัวเองที่ก าหนดกรอบวิธีคิดอนาคตของเขาอีกแบบ
หนึ่ง ฉะนั้น ต้องท างานกับผู้ชายและครอบครัวของผู้ชาย ด้วย  

กระบวนการลักษณะนี้มีบริการเกือบครบแต่ยังขาดเจ้าภาพที่จะท างานในฐานะท่ีเป็น Case Manager 
(CM) หรือในชุมชนก็จะไม่มีบริการที่จะท าให้เกิด CM ซ่ึงก าลังหมายถึง CCM - Community Case Manager 
หรือผู้จัดการรายกรณีในระดับชุมชน อาจจะเป็น อสม. คนท างานในรพสต.อ่ืน ๆ แม้แต่คนท างานในชุมชนที่
จะช่วยดูแล ในเวลาเดียวกันยังมีเรื่องของเศรษฐกิจ การท าให้ตัวเองสามารถเลี้ยงดูลูกได้ ทั้งหมดนี้ต้องไม่ท า
แยกเป็นก้อนๆ แต่ต้องมารวมกัน  

การสร้าง node บริการในกลุ่มจังหวัดซึ่งจะท าให้เข้าถึงฐานข้อมูล สถานการณ์ จะเป็นการเซ็ตระบบ
การดูแลโดยใช้ Area Based พบว่า ในแต่ละกลุ่มจังหวัดมีความแตกต่างหลากหลายของเคส เช่น ผู้หญิงชาติ
พันธ์ ผู้หญิงชายแดน สาวโรงงาน เด็กนักเรียน ที่คนท างานจะต้องมีความพร้อมจะจัดหาผู้ประสานงานที่เป็น
จิตอาสาแบบไหนเข้าไปอยู่ใน node นั้น  

การท างานแบบ Target Based ทีเ่ป็น Target ของครอบครัวแม่ และครอบครัวของพ่อ และเด็กน้อย
ที่เกิดขึ้น ต้องทุ่มพลังและอาศัยศิลปะหลายอย่างในการโน้มน้าวให้เขาเข้าใจและสนับสนุนการตัดสินใจของลูก
เขา สถานการณ์ที่พบคือ  แม่วัยรุ่นจ านวนมากเป็นเด็กจิตเวช เด็กพิการ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีคนดูแล
และกลายเด็กเป็นเร่ร่อนไปตามชุมชน ค าถามคือจะท างานเชิงป้องกันคุมก าเนิดในกลุ่มนี้อย่างไร ต้องอาศัยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนด้วย  

การท างานใน Agency Based  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องยึด Target  เป็นตัวตั้งเพ่ือช่วยกันท างาน
แบบบูรณาการ Multi Agency ที่ผ่านมาการท าแบบสหวิชาการเป็นรายเคสยังไม่พอ จ าเป็นต้องสร้าง Multi 
Agency ใหม่ที่ยืดหยุ่นไปตามพลังแรงของคนที่อยู่ในหน่วยงานและแต่ละสถานการณ์ การท างานแบบนี้ไม่ใช่
การท างานตามหน้าที่ เป็นการท างานตามที่หัวใจบอกว่า ความหมายของชีวิตเราอยู่กันทุกวันนี้คืออะไร การอยู่
อย่างมีความหมายให้มากข้ึนท าไดอ้ย่างไร   
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  เปิดเวทีแสดงควำมคิดเห็น 

 

ดร. วิเลขำ ลีสุวรรณ์ รองเลขำธิกำร กศน. 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน. ) 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนมีกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย 
ทุกช่วงวัย ทุกพ้ืนที่แม้ในที่ห่างไกลก็จะมี ศูนย์การเรียนในชุมชนหรือ 
กศน.ต าบล เป็นการสอนแบบผู้ใหญ่ บางครั้งจะไม่รู้ว่าเด็กท้อง จึงไม่ 
ทราบถึงปัญหาที่เขาต้องออกมาจากในระบบ คิดว่าครูของเราเป็น

กลไกส าคัญที่อยู่ในทุกต าบลทีจ่ะรับเด็กท่ีมีปัญหาตรงนี้ ถ้ามีการท างานเป็น Node จะเป็นประโยชน์ส าหรับครู
เพ่ือได้เรียนรู้การท างานร่วมกับเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น พม.หรือ รพสต.ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงศึกษาธิการเพ่ิง
ประกาศมาตรการเกี่ยวกับการท างานเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยให้หัวหน้าสถานศึกษาต้องร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาจัดท ามาตรการให้ครอบคลุมการป้องกันและการดูแลส่งต่อ  

 
คุณบุญล้อม กำนต์ศักดิ์สรำญ เหรัญญิก สภำวิชำชีพสังคมสงเครำะห์  

ต้องการพูดสามเรื่องคือ เรื่องแรกทัศนคติของคนให้บริการเป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรม อาจน าไปสู่การปิดกั้นหรือเข้าไม่ถึงในตัวเคส เรื่อง
ต่อมาคือ พ.ร.บ.การตั้งครรภ์วัยรุ่น พ.ศ.2559 ที่บอกว่าให้สิทธิตัดสินใจ
กับเด็ก แต่ที่เจอคือเมื่อเด็กตัดสินใจเลือกว่าจะยกบุตรไปสู่ครอบครัว
ทดแทนถาวร แต่กฎหมายยังมีบทที่พูดว่า ถ้าเด็กอายุน้อย ผู้ปกครองมี
อ านาจตัดสินใจ แต่พอเข้าสู่ขั้นตอนในการจัดการ ยังมนีักกฎหมายที ่

ตีความว่า ต้องรอให้เด็กมีสิทธิตัดสินใจว่าจะยกหรือไม่ยกเมื่อเขาอายุ 20 ปี จึงเป็นปัญหามากเพราะกฎหมายที่
น ามาใช้ยังมีข้อแย้งกัน สหทัยมูลนิธิเป็นต้นต ารับการท างานกับท้องไม่พร้อมมาอย่างยาวนานตั้งแต่ 2519 จึงมี
ชุดบทเรียนมากมาย มีกระบวนการท างานครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องจิตใจ การก าหนดทางเลือก 
หรือแม้กระทั่งการท างานกับครอบครัว ในอีกด้านก็คุ้มครองเด็กในท้องด้วย  

เห็นด้วยกับเรื่องการใช้ Area Based , Target Based , Agency Based ที่จะสร้างเครือข่ายท างาน 
อาจจะต้องสร้าง Case Manager ในชุมชนซึ่งส าคัญที่สุดเพ่ือเข้าถึงตัวเคส  มีตัวอย่างที่ร่วมกับทาง สสส.สร้าง 
Case Manager ในชุมชนคลองเตยจนเกิดเป็นมาตรฐานการท างาน อยากเสนอให้ผลักดันเรื่องเงินอุดหนุนเด็ก
เล็กฯ อย่าปล่อยให้เป็นแค่ให้มารับเงิน แต่อยากให้เงินช่วยในการสร้างกลุ่มเพ่ือสอดแทรกท างานเรื่องการเป็น
แม่ การบริบาลทารกในหมวด Parenting อย่างมีคุณภาพ การเป็นวัยรุ่นอย่างมีคุณคา่ เพราะเขาเป็นวัยรุ่นและ
ต้องเป็นพ่อแม ่ 
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คุณนันทำ ไวคกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกำรคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 
กระทรวง พม.ด าเนินงานเรื่องการจัดสวัสดิการ การป้องกันเฝ้าระวัง 

และการให้ความช่วยเหลือเมื่อตั้งครรภ์แล้ว ดูเหมือนว่า เป็นเจ้าภาพคน
เดียว แต่จริง ๆแล้วต้องการบูรณาการทั้ง 5 กระทรวงหลัก เห็นด้วยกับ
การพูดเรื่อง Area Based, Target Based, Agency Based ซ่ึง พม.ได้
ด าเนินงานในส่วนของ Target Base โดยบ้านพักเด็กและครอบครัว 
ตั้งแตมี่ พ.ร.บ การป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยุร่นมา กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน (ดย.) ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือในการให้บริการช่วยเหลือแม่ 

วัยรุ่นและอบรมเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวที่ท างานเรื่องนี้  เราจัดสวัสดิการสังคมส าหรับแม่วัยรุ่นใน
ครอบครัวชุมชน ท าทั้ง Area Based, Target Based, Agency Based วางรูปแบบแนวทางการด าเนินงานกัน
มาตั้งแต่ปี 58 และถอดบทเรียนในพ้ืนที่ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก การจัดสวัสดิการสังคมส าหรับแม่วัยรุ่นใน
ครอบครัวชุมชน จากฐานแม่วัยรุ่นที่มารับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท จังหวัดละ 3 ต าบล ระยะ 3 ปี 
จากนั้นเป็นการส่งต่อไปยังศูนย์เด็กเล็กได้ ในส่วนของ Agency Based คือ เรื่องจัดสวัสดิการเด็กต้องได้รับ
อย่างรอบด้าน ในมิติสุขภาพกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจ การศึกษาและสังคม ฉะนั้น 5 กระทรวงหลักได้ท างาน
รว่มกันในการช่วยเหลือแต่ละราย โดยมีบ้านพักเด็กและครอบครัว กับ อปท.ที่ร่วมงานกัน  

 รศ.ดร.กฤตยำ อำชวนิจกุล: ได้เห็นความพยายามของ พม. ในการที่จะเชื่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
Area Based ทีพ่ยายามเชื่อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความส าคัญมากในชุมชน   

 

คุณเยำวเรศ ค ำมะนำด นำยกสมำคมนักสังคมสงเครำะห์ทำงกำรแพทย์ไทย  

 ระบบของรัฐมีการกระจายการตั้งส านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ครอบคลุมทั่วประเทศ ภาคอีสานค่อนข้างมองในเรื่องการจัดสวัสดิการต้น
น้ าในการคุ้มครองสิทธิ ความเสียหายในคดีอาญา เพราะท างานกับปลายน้ า
อย่างไรก็แก้ไม่หมด ส าหรับในเชิงฟ้ืนฟูไม่ได้มุ่ง ในเรื่องการจ่ายเงิน
ค่าเสียหายอย่างเดียว แต่รวมถึงการคัดกรองกลุ่มเปราะบางที่ต้องดูแลเป็น
พิเศษ เตรียมคนท างานรุ่นใหม่ และมีเครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์ทั่วประเทศ ตอนนี้ประมาณ 900 กว่าคนในทุกกระทรวงที 

เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ เราพยายามใส่ข้อมูลให้ความส าคัญของปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น ฝึกให้มีแนวคิด
การเฝ้าระวัง เรื่องการจัดสวัสดิการก็พยายามจัดสรรให้ครอบคลุมมิติต่าง ๆในสังคม เครือข่ายภาคประชาชน
นั้นส าคัญมากและเป็นกลุ่มใหญ่ จะท าให้อย่างไรให้กลุ่มนี้มีทศันคติสร้างสรรค์ท่ีไม่มองวัยรุ่นตั้งครรภ์ในทางลบ  
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ดร.ขนิษฐำ บูรณพันศักดิ์ โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
  

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เจอสถานการณ์เด็กวัยรุ่นตั้งครรภ์ใช้สารเสพ
ติดเยอะมาก เดือนหนึ่งประมาณ 8 คน กลุ่มนี้มักจะไม่มาฝากครรภ์ และ
มีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงกับลูก  

 

 

คุณวรภัทร แสงแก้ว ศูนย์พ่ึงได้ (OSCC) โรงพยำบำลปทุมธำนี 

 โรงพยาบาลได้น าร่องที่น าระบบเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเข้าสู่
บริการของโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2553  ปัจจุบันปัญหาผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่
พร้อมเรื่องหนึ่งคือ การประเมินศักยภาพของตนเองผิดเป็นเรื่องจ าเป็นที่
บุคลากรต่าง ๆ ต้องช่วยประเมินและวางแนวทางในการช่วยเหลือ ตั้งแต่ปี 
2560 โรงพยาบาล เก็บข้อมูลการตั้งครรภ์ไม่พร้อม พบว่า โรงพยาบาล
ปทุมธานีท าคลอดประมาณปีละประมาณ 300 กว่าราย ทุกเดือนจะเจอ 

เคสมาคลอดแล้วใช้สารเสพติดร่วมด้วยราว 10 ราย หรือปีละประมาณ 100 ราย ตอนนี้เจ้าหน้าที่เป็นห่วง
อนาคตของคนรุ่นใหม่ที่เกิดมา เพราะทั้งพ่อทั้งแม่ใช้สารเสพติด หลายคนปฏิเสธการรักษา ส่วนใหญ่เมื่อ
คลอดแล้วจะมีแนวโน้มท าร้ายเด็ก ทางกุมารแพทย์จึงได้เซ็ตระบบว่าจะไม่ท างานในเชิงตั้งรับ แต่จะ screen 
แม่ทุกคนทีม่ีความเสี่ยงจะใช้สารเสพติดโดยตรวจยูรีนของเด็กแรกคลอด เมื่อพบว่ามีการใช้สารเสพติดจะต้อง
เตรียมวางแผนในการดูแลเด็ก และวางระบบอื่น ๆ เพ่ือช่วยเหลือ 

จังหวัดปทุมธานีมีเรือนจ า 2-3 แห่ง เคสผู้หญิงตั้งครรภ์ติดคุกคดียาเสพติดร่วมกับสามี เขาเครียดมาก
ไม่ต้องการท้องต่อ ผู้คุมหญิงก็เข้าใจและเห็นใจ พยายามที่จะช่วยเหลือ แต่ปัญหาคือผู้บังคับการเรือนจ าไม่เห็น

ด้วย จะท าอย่างไรให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในเรือนจ าได้รับการคุ้มครองสิทธิ  

คุณอชิมำ เกิดกล้ำ ส ำนักบริหำรกำรสำธำรณสุข ส ำนักปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

 

กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับผู้ให้บริการ จึงเริ่มต้นด้วยการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วย Option Couceling จนพัฒนาไปเป็น 
Empowering Couceling สร้างบุคลากรในศูนย์พ่ึงได้ ช่วง 4 ปีนี้ มี
ประมาณ 500-600 คน ที่ผ่านกระบวนการอบรมถือว่ามีความพร้อม 

พอสมควรในการให้บริการ ส่วนระบบในการให้บริการตั้งแต่การดูแลเรื่องการฝากครรภ์ ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดประเมิน
ความเสี่ยงที่จะน าไปสู่เรื่องความรุนแรง พบว่า เด็กส่วนใหญ่ไม่มาฝากครรภ์ แม้ว่า โรงพยาบาลจะมีระบบฝาก
ครรภ์พิเศษฝากครรภ์ที่เป็นมิตรแต่จะต้องเชื่อมโยงกับหลายหน่วยในโรงพยาบาล บุคลากรต้องมีความเข้าใจ
เด็กกลุ่มนี้ว่ามีภาวะเปราะบาง และโรงพยาบาลต้องเตรียมเด็กก่อนส่งกลับพ้ืนที่ เราให้ความส าคัญกับเรื่อง 
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Parenting Education มีองค์ความรู้จากต่างประเทศในหลายส่วน การมีเครือข่ายครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่
สร้างจุดเปลี่ยนของสังคม Parenting Education เป็นการท างานในเชิงทักษะที่จะต้องให้ครอบครัวกลับไปฝึก
และกลับมาเข้ากระบวนการ ซ่ึงอาจจะท าให้งานเชิงป้องกันกับทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายได้ขึ้น  

ประเด็นการท างานกับผู้ชาย มองเรื่องการสร้างกระแสกับสังคมเพ่ือให้สังคมและผู้ชายตระหนัก เห็น
ด้วยกับการท างานเรื่อง Area Based, Target Based, Agency Based ที่ผ่านมาการท างานเชิงบูรณาการของ
ภาครัฐล้มเหลว จึงอาจเริ่มจากตัวผู้ปฏิบัติแล้วผลักไปสู่นโยบายภาครัฐ เรื่องนักสังคมสงเคราะห์อาสา ตอนนี้
อยู่ระหว่างรวบรวมว่าเรามีนักสังคมสงเคราะห์ที่พร้อมจะอาสาอยู่ที่ไหนบ้าง เพ่ือท าท าเนียบและส่งให้ 1663 
ท างานเชื่อมต่อกัน  

 รศ.ดร.กฤตยำ อำชวนิจกุล: คิดว่าในช่วง Transitions ต่าง ๆข้อเสนอที่ส าคัญอันหนึ่งคือการสร้าง
กลไกชั่วคราวเหมือนกับที่เกิดเครือข่ายแพทย์พยาบาลอาสาขึ้นมา 

 

คุณมัทนำ เชตมี: กลุ่มท ำทำง 

เห็นด้วยกับการพูดถึงการมีส่วนร่วมของผู้ชาย แต่อย่างไรก็ตามหัวใจ
ของการท างานต้องเคารพการตัดสินใจของผู้หญิงและต้องมีข้อมูลรอบด้าน
ให้ผู้หญิงได้มีอ านาจตัดสินใจของตัวเองอย่างมีคุณภาพ ซึ่งในแต่ละเคสก็มี
ความละเอียดอ่อนและซับซ้อนต่างกันไป มีทั้งผู้ใช้สารเสพติด และผู้ที่อยู่
ร่วมกับ HIV ต้องบูรณาการในหลาย Agency น่าจะต้องมีบทเรียนเอามา
แบ่งปันกันเพ่ือจะได้ขับเคลื่อนให้ปิดช่องโหว่  

 

คุณวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ ปลัดอ ำเภอวิเชียรบุรี 

ได้มีโอกาสท างานร่วมกับ ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(สค.) ก่อนหน้านี้ผมท างานนี้อยู่ที่นครสวรรค์ ซึ่งบางท่านอาจจะเคยได้เห็น
แม่วงก์โมเดล ตอนที่อยู่ อบต.แม่วงก์ผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องนี้ งาน
จึงขับเคลื่อนไปได้จนได้ เป็น อบต.ดี เด่นในเรื่องท้องไม่พร้อม จาก
ประสบการณ์มีข้อเสนอว่า เราควรไปกระตุ้นให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าเป็นคู่มือเฉพาะเกี่ยว กับมาตรฐานการป้องกันแก้ปัญหา 

การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ถ้ามีระเบียบออกมาจะเป็นกลไกภายในให้การขับเคลื่อนของท้องถิ่น ท าได้เป็น
รูปธรรมและมีกฎหมายรองรับ เทศบาลมีบุคลากรและมีงบประมาณอยู่แล้วงานน่าจะไปได้ ท้องถิ่นน่าจะใช้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นเครื่องมือในการท างาน ไม่จ าเป็นต้องรองบจากหน่วยงานต่างๆ เพราะ
กองทุนนี้มงีบอยู่แล้วในทุก อปท.  
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 คุณณัฐวุฒ ิบัวประทุม มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก  

ประเด็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นเรื่องที่ยังติดกับดักโครงสร้างระบบราชการ เพราะ
อนุกรรมการฯ ไม่ มีอิสระแท้จริงยังอยู่ ในบอร์ดการตั้ งครรภ์วัยรุ่น
ระดับชาติ  สิ่งหนึ่งที่คณะอนุกรรมการชุดนี้จะต้องท าคือการถอดบทเรียน
ประสบการณ์การท างานด้านการคุ้มครองเด็กที่ดีในทุกระดับ รวมถึงการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ดีในทุกระดับ ทั้งระดับพื้นท่ี ระดับปัญหา รวมถึงการ 

ท างานของสภาเด็กและเยาวชน ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ อาจารย์จรัญ ภักดีธนากุล ท่านเคยเสนอ
ไว้ว่า การคุ้มครองเด็กต้องออกมาเป็นประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนทั้งหมด ไม่เช่นนั้นจะไม่
สามารถบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ จากประสบการณ์ในฐานะนักกฎหมาย 20 กว่าปีพบว่า ไม่เคยมี
กฎหมายลูกออกช้าหรือไม่ออกนานเท่ากับ พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2559 ตอนนี้ก็
ยังไม่สามารถออกกฎหมายลูกมามีผลบังคับใช้ได้  ร่างของกฎกระทรวงที่เหลือควรขออัพเดทขึ้นเว็บไซต์ เพราะ
ยังมีประเด็นที่ขัดแย้งกัน ร่างกฎกระทรวงของ พม.ถูกท้วงติงว่า เน้นเรื่องครอบครัวบุตรบุญธรรม ครอบครัว
อุปถัมภ์ foster care แต่ไม่เชื่อมโยงระบบบริการด้านสวัสดิการสังคมทั้งหมด กระทรวงสาธารณสุขในตกลงว่า
จะใส่อายุของเด็กที่สามารถตัดสินใจในชีวิตตัวเองได้ลงไปในกฎกระทรวงหรือไม ่ 

ประเด็นต่อมาคือ ต้องการค ามั่นสัญญาจากกระทรวงศึกษาธิการใน 3 ประเด็นย่อยด้วยกันคือ  (1) 
กฎกระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข้องกับการให้เด็กได้เรียนต่อที่จะมีผลบังคับใช้ในต้นเมษายนปีนี้ ข้อที่ 7 บอกว่า
ต้องให้เด็กได้เรียนต่อ แต่มีค าว่า “เว้นแต่” เป็นการย้ายสถานศึกษา ท าให้ไม่มั่นใจในการเอาข้อยกเว้นนี้ขึ้นมา
ใช้ ถัดมาข้อ 7 (1) พูดถึงเรื่องการพักการศึกษา จะมั่นใจได้อย่างไรว่าค าว่า  “พักการศึกษา” ที่อยู่ใน
กฎกระทรวง ไม่ใช่การดรอปแต่เป็นการพักการเรียนชั่วคราว  

ขณะนี้มีหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ล่าสุดมี
โรงเรียนในระดับเทศบาลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง พยายามให้เด็กท้องออกจากสถานศึกษา บอกว่า 
กฎกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ครอบคลุมถึงโรงเรียนในสังกัดเขา ซี่งในทางกฎหมายนั้นคุ้มครองถึง ส าหรับผู้
ปฏิบัติกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงมหาดไทยจะให้หลักประกันได้อย่างไรว่ากฎกระทรวงนี้จะถูกบังคับใช้
ในทุกสถานศึกษา เรื่องที่สามจากที่น าเสนอถึงระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ยังขาดของกระทรวงแรงงาน เพราะ
ไปสัมพันธ์กันตั้งแต่แรงงานทั้งในและนอกระบบ เรื่องที่ยังไม่ได้พูดคือเรื่องของ Day care จะมีหลักประกัน
อย่างไรว่า ผู้หญิงที่ท้องต่อและเป็นแรงงานอยู่ในระบบจะได้รับสวัสดิการที่ท าให้เขาสามารถดูแลลูกได้ การที่
ไม่มี Day care ในระบบท างานมีผลต่อคุณภาพชีวิตของครอบครัว แม้กระท่ังการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่  

เรื่องระบบสวัสดิการสังคมที่มีอยู่ยังไม่เห็นเรื่องของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอยู่ในนั้น 
การที่เด็กผู้หญิงรวมถึงครอบครัวท าแท้งและถูกตั้งข้อหาทางกฎหมาย ถูกกล่าวหาว่าทิ้งบุตร ระบบบริการ
สังคมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในทางกฎหมายได้อย่างไร ทั้งที่จริงแล้วใน พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมบอกว่า เรื่องกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสวัสดิการสังคม ทุกครั้งที่มีข่าวว่าเจอทารกถูกทิ้ง ทารก
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เสียชีวิต ต้องมีการพิสูจน์ในเชิงระบาดวิทยาว่า มีการเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบรวมถึงการต่อสู้
คดีและให้ค าปรึกษาทางกฎหมายด้วย ผมเคยประกาศในเวทีหนึ่งว่า ไม่มีผู้หญิงสักคนที่ถูกจับด าเนินคดีแล้วให้
ข้อเท็จจริงว่าเขาเคยยกหูหาหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแล้ว แต่หน่วยงานนั้นปฏิเสธว่าไม่ควรท าแท้ง นั่นคือ 
ข้อต่อสู้ที่ส าคัญยิ่ง ซึ่งศาลไม่ควรจะลงโทษเขา 

ในคดีที่คุณชมพู่ (กลุ่มท าทาง) ช่วยเหลืออยู่ การพิจารณาเป็นข้อยกเว้น ท าให้เห็นว่าจริง ๆ แล้ว
สามารถท าให้ศาลก็เข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ แต่ต้องให้ข้อเท็จจริงที่มากพอ กรณีนี้ศาลให้เด็กวางแผนชีวิตว่าจะไป
อย่างไรต่อ แต่ในชั้นต ารวจตั้งข้อหาแรงมากเป็นข้อหา “ฆ่าคนตาย” คือ ท าแท้งแต่คลอดแล้วจึงเสียชีวิต ซึ่ง
กรณีนี้ศาลเข้าใจและให้ท าแผนบ าบัดฟ้ืนฟู “ศาลใช้กฎหมายเงื่อนไขพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความ
ยุติธรรม” ซึ่งศาลอ่ืน ๆ จะใช้เงื่อนไขแบบนี้หรือเปล่า ยังตอบไม่ได้ เด็กที่ต้องคดีลักษณะนี้ เรายังไม่รู้เลยว่า 
ปีนึงมีสักกี่คน  ยังไม่รวมกรณีอ่ืน ๆ เช่น ผู้หญิงควรจะใส่ชื่อผู้ที่ท าให้เขาท้องเป็นพ่อในสูจิบัตรไหม สิทธิ
เรียกร้องเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดู หรือผลผูกพันในเชิงสวัสดิการในระยะสั้น หรือระยะยาวจะมีผลอย่างไร 
ทางเลือกในการให้ค าปรึกษากฎหมายไม่มีเลย แม้กระทั้งส านักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิ อัยการในทีมสห
วิชาชีพยังบอกเลยว่า ข้อบังคับแพทยสภาปี 2548 “ไม่เคยเห็น” ต้องรอคดีจนถึงที่สุดจึงจะยุติการตั้งครรภ์ได้ 
เพราะไม่มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่า ผู้หญิงถูกละเมิดทางเพศจริง เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนึ่งในภาคอิสาน   

 ประเด็นสุดท้ายผมได้ท างานกับยูนิเซฟ เชื่อมกับท้องถิ่น เราพบจริง ๆ ว่า ค าตอบคือ ต้องสร้างกลไก
ในระดับท้องถิ่นที่ไม่ได้ผูกพันโดยอ านาจหรือโครงสร้าง แต่เป็นคนในท้องถิ่นที่อยากลุกขึ้นมาท างานเพ่ือ
ช่วยเหลือคนเยอะแยะไปหมด อย่างทีอ่าจารย์อภิญญาบอก เรื่องแบบนี้บางทเีราต้องใช้หัวใจในการน า  
 

                     พันต ำรวจเอกชุติมำ พันธุ์ โรงพยำบำลต ำรวจ 

ปัญหาผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ต่อเป็นการท างานที่ยาก โดยเฉพาะกรณีที่เป็น
วัยรุ่น งานจะประสบความส าเร็จ ได้คุณภาพและได้พลังต้องมีความเข้มแข็ง
ของครอบครัว อยากเสนอให้มีการท างานเชิงสวัสดิการสังคมที่จะช่วยกัน
ฟ้ืนฟูครอบครัวเพ่ือจะมาช่วยผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ต่อรวมถึงเด็ก และป้องกันที่
จะไม่ท าให้เกิดปัญหาตั้งครรภ์ซ้ า  

รพ.ต ารวจมีสถานการณ์เหมือนกับทาง รพ.ปทุมธานี และ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ผู้หญิงท้องต่อที่เป็นวัยรุ่น
อายุน้อยลงและมีการใช้สารเสพติด ไม่สามารถประเมินตัวเองได้และหนีออกจากกระบวนการให้การปรึกษา 
เด็กบอกว่าจะท้องต่อ แต่ไม่รู้เป้าหมายการท้องต่อและเราไม่สามารถให้เด็กท าตามกฎหมายเพ่ือยุติการ
ตั้งครรภ์ได้ ฉะนั้น จะมีกระบวนการปรึกษาทางเลือกที่สามารถท าให้เด็กใช้สารเสพติดตัดสินใจได้  มีสติมั่นคง
พอ หรือถ้าเขาจะตั้งครรภ์ต่อจะมีสวัสดิการแบบไหน เพ่ือให้พ่อแม่ ปู่ย่าตายายสามารถประคับประคองเด็กได้   
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                  คุณณัฐิยำ ทองศรีเกตุ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสังคมสงเครำะห์ สมำคมส่งเสริมสถำนภำพสตรี  

 ผู้หญิงที่เข้ามาบ้านพักฉุกเฉิน 90% ไม่ฝากครรภ์มาก่อน ไม่ว่าจะเป็น
วัยรุ่นหรือวัยใด มีทั้งคนที่ผ่านการใช้สารเสพติดมา ติดยา มีปัญหา
สุขภาพจิต เมื่อท้องโตจิตแพทย์จะยังไม่รับจนกว่าจะคลอดเพราะยาจะมี
แอฟเฟ็คกับเด็กในครรภ์ มีทั้งคนที่เป็นท้องแรกและไม่ใช่ท้องแรก มีปัญหา
ดูแลตัวเองไม่เป็น การดูแลเรื่องท้องต่อนั้นจึงยากกว่ายุติการท้องมาก 

“การยุติการตั้งครรภ์เปรียบเป็นช่างเสริมสวยที่ตัดผมที่จะตัดสวย ถูกใจหรือไม่ ตัดแล้วตัดเลย แต่การท้อง
ต่อเปรียบเป็นการตัดเย็บเสื้อผ้า ตัดแล้วไม่ชอบต้องมารื้อใหม่” 

บ้านพักฉุกเฉินท างานกับเด็กที่ท้องไม่พร้อม และท างานกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง แต่ไม่ได้ท างานกับผู้ชาย
เพราะหาผู้ชายตัวยาก เราท างานฟ้ืนฟู ดูแลตั้งแต่ก่อนคลอด การท้องเป็นเหมือนอุบัติเหตุในชีวิตที่ท าให้
สะดุดล้ม หลายคนไม่รู้ว่านี่คือการท้อง  “หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการท้องเป็นอย่างไร หนูรู้อย่างเดียวว่า ไม่รู้มี
ตัวอะไรอยู่ในท้องหนู มันดิ้นดุ๊กดิ๊ก ๆ อยู่ในท้อง”  

เราดูแลในเรื่องสุขภาพจิต มีหลักสูตรให้เตรียมความพร้อมก่อนคลอด หลังคลอดมีหลักสูตรเรื่องการ
ดูแลแม่และเด็กทั้งเนื้อตัวร่างกายของแม่ที่ต้องดูแล ทารกก็ต้องดูแลสอนตั้งแต่การอาบน้ า ใส่เสื้อผ้า การ
ท าอาหารให้ตัวเล็ก ฯลฯ  

ในส่วนของผู้ปกครอง มีหลักสูตรเส้นทางของการเป็นพ่อแม่ มีครอบครัว 90% ที่เป็นครอบครัว
แตกแยก เด็กบางคนอยู่กับปู่ย่าตายาย พ่ี กับป้า กับน้า จึงไม่ง่ายที่จะเชิญผู้ปกครอง เช่น ต้องเป็นวันอาทิตย์ 
ต้องเป็นวันสิ้นเดือน เพราะเขาไม่มีค่าเดินทาง เราแก้ปัญหาด้วยการจ่ายค่าเดินทางให้อย่างน้อย 300 บาท 
เพ่ือเป็นค่าเดินทาง/ค่าเสียเวลา แต่ก็ท าได้ปีละ 1 ครั้งเพราะไม่มีงบประมาณมากนัก เพ่ือให้เขาได้ใช้ชีวิต
ร่วมกัน ท าอาหารร่วมกัน บางครอบครัวไม่เคยสัมผัสกับลูก ไม่เคยนอนด้วยกัน กินข้าวด้วยกันก็แทบจะไม่มี
เวลา ผลการท าค่ายครอบครัวท าให้ในปี 2560 การ Adoption ใน 60 ราย เป็นวัยรุ่นเพียง 2 รายเท่านั้น  

เรื่องการจัดสวัสดิการในภาครัฐ อยากให้เป็นสวัสดิการถ้วนหน้าที่เด็กทุกคนมีสิทธิจะได้รับ กรณีวัยรุ่น
เขาไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองตามล าพัง ต้องมีคน support แต่ครอบครัวแต่ละครอบครัวที่เราเจอนั้น
เป็นครอบครัวรากหญ้าที่อยู่ข้างล่าง ท าถ้าครอบครัวพร้อมจะรับเด็กไปดูแลคือสนับสนุนแพมเพิรส  นม เพราะ
เป็นค่าใช้จ่ายที่สูง โดยจะ support ให้ 2 ปี แตจ่ะเลือกยี่ห้อไม่ได้ เพราะเป็นส่วนที่บ้านพักได้รับบริจาคมา  
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                  รศ.ดร.กฤตยำ อำชวนิจกุล  กล่ำวสรุปช่วงท้ำยกำรปิดกำรประชุม               

                     

 การจัดเวทีลักษณะนี้เข้าใจว่าเป็นเวทีครั้งแรกในประเทศไทยที่เราคุยกัน
อย่างลึกซึ้งเรื่องผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแล้วจ ายอมต้องท้องต่อ มีข้อสรุปที่คิดว่า
ต้องท างานต่อ ดังนี้ 

 

(1) parenting education เพ่ือจะสร้างความเป็นพ่อเป็นแม่อย่างมีคุณภาพ (Quality parenting) 
เพ่ือให้ทั้งพ่อ แม่ และทารกที่เกิดมาสามารถจะอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นสิ่งที่ต้องท าเป็นเชิง
นโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรเปราะบางในทุกกลุ่ม 

(2) สถานการณ์ที่น่าสนใจมากคือเรื่อง ตั้งครรภ์แล้วใช้สำรเสพติดซึ่งสูงมำก ที่ตามมาคือ กำรไม่
ฝำกครรภ์ของแม่วัยรุ่น ตัวเลขจากบ้านพักที่กล่าวในเวทีนี้ก็มีถึงร้อยละ 90 ที่ไม่ได้ฝากครรภ์ 
ซึ่ง สปสช.นั้นคิดว่าท างานได้ทั่วถึงกว่า 90% แล้วในการที่มีคนฝากครรภ์แต่ข้อมูลที่นี่ชี้ว่ายังมี
กลุ่มตกหล่นอยู่พอประมาณทีเดียว  

(3) เรื่องกฎหมำยสวัสดิกำรสังคมและกำรคุ้มครองสิทธิ์ ยังมีการท างานได้อ่อนแอ โดยเฉพาะใน
เรื่องระบบวิธีคิดความเชื่อในแบบสังคมไทยและตัวกฎหมายไม่ได้ถูกบังคับใช้ ระบบสวัสดิการ
สังคมยังมองข้ามเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ยังขาดสวัสดิการด้านกระบวนการ
ยุติธรรม ในการจัดเวทีนี้มีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ที่ว่าเพ่ือหาทางออก คงต้องหาโอกาส
พูดคุยเรื่องนี้อีกต่อไป  
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