ข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับที่หนึ่ง
จากการประชุมเรื่อง “สังคม (ไม่)ทำอะไรกับท้องของวัยรุ่น” จัดโดยเครือข่ายสนับสนุน
ทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 46 (1/2562) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา
13.30 – 17.00 น. ในงานประชุมวิชาการสุขภาวะทางเพศระดับชาติครั้งที่ 3 ณ โรงแรม
เซ็นทรา ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์

เพื่อใช้ขับเคลื่อนการพัฒนา
“แนวทางการบริการและคุ้มครองสิทธิ์ของวัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ตั้งครรภ์ต่อ ”
เสนอโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
1 กุมภาพันธ์ 2562
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สาระสาคัญของประชุม
ผู้หญิงท้ องต่อส่วนใหญ่อยูใ่ นภาวะจายอม เพราะไม่สามารถทาแท้ งได้ เนื่องจากมีอายุครรภ์ที่สงู มีความเสี่ยง
สูงต่อการทาแท้ งเองและไม่ปลอดภัยมีจานวนเพิ่มมากขึ ้น ส่วนใหญ่จะรู้สึกโดดเดี่ยว และต้ องปรับตัวเพื่อให้
เกิดการยอมรับที่ตนเองจะต้ องท้ องต่อจนคลอดต่อไป ผู้หญิงท้ องไม่พร้ อมและท้ องต่อในลักษณะนี จ้ านวน
มากจึงไม่ได้ ฝากครรภ์ หรื อมาฝากเมื่ออายุครรภ์มากแล้ วใกล้ คลอด และอาจตกอยู่ในสภาวการณ์เปราะบาง
ต่อการตัดสินใจทิ ้งลูกเมื่อคลอดแล้ ว พบตัวอย่าง กรณีวัยรุ่ นท้ องในชุมชน จากประสบการณ์ ของโครงการ
ป้องกันและแก้ ไขปัญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นจังหวัดนครพนม ชี ้ว่า วัยรุ่ นยังไม่ ร้ ู สึกปลอดภัยหรื อไว้ วางใจ
เมื่อต้ องเข้ าสู่กระบวนการช่ วยเหลือที่ซับซ้ อน การเข้ าถึงวัยรุ่นที่กาลังเผชิญปั ญหายังเป็ นไปได้ ยาก

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
(1) ต้ องนิยามความหมายอย่ างเฉพาะเจาะจงกรณี ผ้ ู หญิงตัง้ ท้ องเมื่อไม่ พร้ อม และ “ท้ องต่ อ”
เพื่อทาความเข้ าใจสถานการณ์ชีวิตของผู้หญิงที่เผชิญปั ญหาจากท้ องไม่พร้ อมสูก่ ารท้ องต่อในภาวะ
จายอมในช่วงระยะเวลาที่ผ้ หู ญิงตังครรภ์
้
ตอ่ จนถึงกาหนดคลอด ถือว่าเป็ นช่วงเวลาวิกฤติที่ต้องการ
บริ การเพื่ อ ดูแลสุขภาพ และการดูแลด้ านสุขภาพจิ ต การนิย ามความหมายที่ ชัด เจนและแบ่ง
ช่วงเวลา จะนาไปสูก่ ารให้ บริการทางสุขภาพและสังคมได้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
(2) การจัดบริ การให้ คาปรึ กษาผู้ หญิงท้ องไม่ พร้ อมและต้ องท้ องต่ อต้ องมีเป็ นกระบวนการที่มี
คุณภาพและมีอย่ างทั่วถึง เนื่องจากผู้หญิงท้ องต่อส่วนใหญ่อยูใ่ นภาวะจายอม เพราะไม่สามารถ
ทาแท้ งได้ เนื่องจากมีอายุครรภ์ที่สงู มีความเสี่ยงสูงต่อการทาแท้ งเองและไม่ปลอดภัยมีจานวนเพิ่ม
มากขึ ้น ข้ อท้ าทายที่สาคัญคือกระบวนการให้ คาปรึกษาในภาวะที่กดดัน ต้ องช่วยให้ ผ้ หู ญิงไม่
รู้สึกโดดเดี่ยว สามารถปรับสภาวะให้ เกิดการยอมรับกรณีต้องเป็ นท้ องต่อ เพื่อให้ เป็ นท้ องต่ออย่างมี
คุณภาพและรอคลอดเพื่อหาทางออกที่สอดคล้ องต่อไปได้
(3) มีการทางานสร้ างความเข้ าใจระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อลดภาวะความกดดันต่ อ
กรณีวัยรุ่นท้ อง ถือเป็ นมาตรการสาคัญที่จะช่วยให้ ผ้ ปู ระสบปัญหามีชอ่ งทางการเข้ าถึงการปรึกษา
ความช่ ว ยเหลื อ และบริ ก ารที่ ป ลอดภั ย โดยเฉพาะกระบวนการท างานของชุ ม ชน จึ ง มี
1

ความส าคัญ ทัง้ ในบทบาทการการเฝ้าระวัง ดูแลและช่วยเหลื อเด็กได้ การประคับประคองเด็ก
ระหว่ า งเผชิ ญ ปั ญ หา และหากจ าเป็ น ต้ อ งต้ อ งส่ ง เข้ า สู่ห น่ ว ยบริ ก ารนอกชุม ชน จ าเป็ น ต้ อ งมี
กระบวนการเตรี ยมความพร้ อมสาหรั บวัยรุ่ นและชุมชน เพื่อพร้ อมรับวัยรุ่ นคืนสู่ชุมชนหลัง ความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงาน นอกจากนี ้ในระดับท้ องถิ่นต้ องมีการสนับสนุนงานให้ สภาเด็กและเยาวชนมี
องค์ความรู้เรื่ องสิทธิของของวัยรุ่ น สิทธิทางเพศเพื่อจะสร้ างพื ้นที่ปลอดภัยและเป็ นไว้ วางใจสาหรับ
วัยรุ่นกันเองและเป็ นช่องทางเข้ าถึงการส่งต่อ/ช่วยเหลือ
(4) รั ฐต้ องสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของแม่ วัยรุ่ นและการดูแลคุณภาพชีวิตของเด็ก เพื่อให้
แม่วัย รุ่ น และเด็ก ที่ เ กิ ด จากแม่วัย รุ่ น ได้ เ ติบ โตเป็ น ประชากรคุณ ภาพเป็ น ทรั พ ยากรส าคัญ ของ
สังคมไทยขณะที่กาลังจะเข้ าสูส่ งั คมผู้สูงอายุ
(5) หน่ วยบริการที่เกี่ยวข้ องต้ องมีการกาหนดเป้ าหมายในการทางานร่ วมกัน เช่น วางเป้าหมาย
ให้ แม่วยั รุ่นมีความแข็งแรงด้ านวุฒิภาวะที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ท้องซ ้าโดยไม่พร้ อม และ
เด็กที่เกิดจากแม่วยั รุ่นต้ องได้ รับการช่วยเหลือดูแลอย่างมีมาตรฐาน เป็ นต้ น เพื่อนาไปสูก่ ารวางแนว
ทางการและประสานส่งต่อบริการในทิศทางเดียวกัน
(6) การพัฒนาบุคคลากรในหน่ วยบริ การทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ ให้ คาปรึ กษาต้ องมีความเข้ าใจ
ต่อสภาพปั ญหาของผู้หญิงที่ต้องท้ องต่อเผชิญ ผู้ให้ คาปรึ กษาต้ องได้ รับการพัฒนาแนวคิดและมี
ทักษะการปรึกษาทางเลือก เน้ นการฟื น้ ฟูพลังอานาจภายในให้ แม่วยั รุ่นเห็นคุณค่าตนเอง รับรู้สิทธิ
เข้ าใจเรื่ องความไม่เท่าเทียมทางเพศ
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