ข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับทีส่ อง
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือจัดบริการและคุ้มครอง
สิทธิของวัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ท้องต่อ” วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา
09.00 – 13.30 น. ณ ห้อง 501 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุภาพ (สสส.)

เพื่อใช้ขับเคลื่อนการพัฒนา
“แนวทางการบริการและคุ้มครองสิทธิ์ของวัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ตั้งครรภ์ต่อ ”
เสนอโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
14 มีนาคม 2562
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สาระสาคัญของประชุม
ผู้หญิ งท้ องไม่พร้ อมและต้ องท้ องต่อนัน้ ส่วนมากต้ องเผชิญ ปั ญหาที่ ซับซ้ อนและยากลาบากตาม
บริ บทชีวิตของผู้หญิง ว่าเป็ น “ท้ องต่อในโรงเรี ยน” “ท้ องต่อในชุมชน” และ “ท้ องระหว่างอยู่ในเรื อนจา/สถาน
พินิจ” อย่างไรก็ตาม ทุกคนต้ องเผชิญต่อแรงกดดันและแรงเสียดทานที่ ถาโถมเข้ ามาหา ดังนันเมื
้ ่อผู้หญิ ง
ตัดสินใจท้ องต่อไม่ว่าจะอยูใ่ นบริบทชีวิตแบบไหน ช่วงเวลาตังครรภ์
้
ตอ่ จนถึงคลอด จึงเป็ นช่วงวิกฤตของชีวิต
ที่สงั คมละเลยและมองไม่เห็น จากประสบการณ์ในการทางานให้ ความช่วยเหลือและจัดบริ การสาหรับ ผู้หญิง
ท้ องไม่พร้ อมและท้ องต่อ สรุปได้ ว่า (1) ผู้ให้ บริ การจะต้ องรับมือกับภาวะอารมณ์ที่ไม่นิ่งของผู้ประสบปั ญหา
ในตลอดช่วงของการทางานให้ ความช่วยเหลือ ดังนัน้ ผู้ให้ บริ การจะต้ องเข้ าใจเงื่อนไขและสถานการณ์เช่นนี ้
(2) ทัก ษะส าคัญ ของผู้ใ ห้ บ ริ ก ารคื อ ความรอบรู้ และสามารถเชื่ อ มต่อ บริ ก ารที่ มี อ ยู่ก ระจัด กระจายใน
หน่ว ยงานต่า งๆ เนื่ อ งจากการช่ ว ยคลี่ ค ลายสถานการณ์ ชี วิ ต ของผู้ห ญิ ง นัน้ จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ บริ ก ารที่
หลากหลายขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขชีวิต
ระบบบริ การสุขภาพและสวัสดิการสังคมที่เกี่ ยวข้ องกับเรื่ องนี ้ พบว่าหน่วยงานต่างๆ มีการกาหนด
เกณฑ์มาตรฐานในการให้ บริ การกับผู้หญิ งที่ท้องไม่พร้ อม แต่ยังขาดรู ปธรรมในระดับปฏิบตั ิการที่ชัดเจน
หน่วยให้ บริ การเน้ นการทางานตามกรอบบริ การของหน่วยงานของตน ขาดการบูรณการทาให้ บริ การไม่
สามารถรองรับปั ญหาของผู้หญิ งที่มีความซับซ้ อน ยังคงเป็ นการทางานตังรั
้ บในกรอบการให้ บริ การของ
หน่วยงานตนเองเป็ นหลัก ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดการบริ การและคุ้มครองสิทธิ ผ้ หู ญิงที่ท้องไม่พร้ อมที่ตงครรภ์
ั้
ตอ่
ต้ อ งมี ก ารท างานเชิ ง นโยบายเพื่ อ ท าให้ ก ารตั ง้ ครรภ์ ต่ อ เป็ นการท้ อ งที่ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน แม่ ได้ รับการดูแล เมื่อคลอดทารกต้ องมีความแข็งแรงปลอดภัย การพัฒนาแนวทางการ
ช่ วยเหลือและคุ้มครองสิทธิต้องเชื่อมโยงกันไปกับเส้ นชีวิตตามแต่ ละช่ วงเวลาในชีวิตของผู้หญิง ที่
มี ความต้ องการบริ ก ารที่แตกต่ า งกั นโดยเฉพาะการจั ดบริ ก ารเพื่ อช่ ว ยเหลื อและสนั บ สนุ นทาง
อารมณ์ และจิตใจ ต้ องมีกระบวนการสร้ างการรู้คิดทางปั ญญาเพื่อเข้ าใจชีวิตและอนาคตตนเอง การทางาน
จึงต้ องมีเป็ นทีมสหวิชาชีพให้ สอดคล้ องกับแต่ละช่วงชีวิตของผู้หญิงที่ประสบปั ญหา และเชื่อมโยงไปถึงการ
ดูแลทารกที่จะเกิดมาด้ วย
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย
(1) เร่ งรั ดให้ มีการออกกฎกระทรวงและแนวปฎิบัติท่ ีชัดเจนเพื่อการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงที่ท้อง
ไม่ พร้ อม ตามพรบ. ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ น พศ.2559 ได้ แก่ มาตรา 5 พรบ.
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ น ให้ สิทธิกับวัยรุ่ นในการตัดสินใจเกี่ ย วข้ องกับเรื่ องอนามัย
เจริ ญพันธุ์ พบว่ายังมีความย้ อนแย้ งกับกฎหมายคุ้มครองเด็กในเรื่ องการให้ อานาจกับผู้ปกครองตัดสินใจ
แทนลูกที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ, กระทรวงศึกษาธิการได้ ออกกฎกระทรวงกาหนดประเภทของสถานศึกษา
และการดาเนินการของสถานศึกษาตามพรบ.การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ น แต่ข้อ 7
วรรคหนึ่ง อนุญาตให้ เด็กหยุดพักการศึกษาระหว่างตังครรภ์
้
การคลอด และหลังคลอดเพื่อดูแลบุตร ตาม
ความเหมาะสม และจัดการเรี ยนการสอนให้ เกิดความยืดหยุ่นตามศักยภาพต่อเนื่อง ว่ามีความเสี่ยงที่ทาง
สถานศึกษาจะนาข้ อยกเว้ นนีม้ าใช้ เป็ น การให้ พกั การเรี ยนชั่วคราว, และกรมส่งเสริ มการปกครองส่วน
ท้ องถิ่นควรเร่งรัดจัดทาคูม่ ือเกี่ยวกับมาตรฐานการป้องกันแก้ ปัญหาการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อมสาหรับท้ องถิ่น
จะช่วยให้ กลไกภายในขับเคลื่อนงานได้ เป็ นรูปธรรม และมีกฎหมายรองรับ
(2) วางยุทธศาตร์ การทางานด้ านจัดสวัสดิการสังคมสาหรั บผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อมและต้ องท้ องต่ อ
และพัฒนาระบบการช่ วยเหลือการคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์อย่ างเป็ นระบบ โดยมีแนว
ทางการขับเคลื่อนใน 3 ระดับ คือ หนึ่ง การทางานในระดับพื ้นที ่ โดยพัฒนาระบบการดูแลโดยใช้ พื ้นที่
เป็ นฐานการทางาน เช่น กลุม่ จังหวัด เพื่อพัฒนาระบบการฐานข้ อมูล เท่าทันสถานการณ์ปัญหา สอง การ
เชื ่อมต่อกลไกบริ การจากภาคส่ วนต่างๆ เพื่อจัดสวัสดิการสังคมและสุขภาพอย่างมีคุณภาพ โดยใช้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเป็ นตัวตัง้ เพื่อทางานแบบบูรณาการให้ มีความยืดหยุ่นไปตามพลังแรงของคนที่อยู่
ในหน่วยงานและแต่ละสถานการณ์ เน้ นทางานด้ วยหัวใจมากกว่าการทาตามหน้ าที่ และ สาม การ
จัดบริ การที ่คานึ งความต้องการของผู้หญิ งเป็ นเป้าหมายหลัก ต้ องมีการทางานที่เฉพาะเจาะจงกับแม่
วัยรุ่นหรื อผู้หญิงที่ต้องท้ องต่อและเด็กที่เกิดขึ ้น และมองเห็นความซับซ้ อนของกลุ่มต่าง ๆ เช่น แม่ที่ป่วย
เป็ นจิตเวช พิการ ใช้ สารเสพติด ซึง่ มักไม่มีคนดูแลในชุมชน ซึง่ ต้ องอาศัยการมีสว่ นร่วมของชุมชนด้ วย
(3) ต้ องทบทวนสถานการณ์ ท่ ีผ้ ูหญิงและวัยรุ่ นที่ท้องไม่ พร้ อมและท้ องต่ อไม่ ไปฝากครรภ์ ในระบบ
สาธารณสุขกับสานักงานหลักประกับสุขภาพแห่งชาติ เนื่องจากพบว่ากว่า 90% ผู้หญิงท้ องไม่พร้ อมไม่มา
ฝากท้ องหรื อมาฝากท้ องเมื่อใกล้ คลอด และอายุของวัยรุ่ นที่ท้องต่อที่เข้ ามามีอายุลดลง มีปัญหาการใช้
สารเสพติดในขณะที่ท้องในจานวนที่สงู ขึ ้น ส่งผลต่อการประเมินศักยภาพและความพร้ อมในการท้ องต่อ
(4) ผลักดันให้ เกิดระบบสวัสดิการคุ้มครองด้ านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเมื่อผู้ หญิงท้ อง
ไม่ พ ร้ อมต้ อ งเป็ นผู้ ต้ อ งคดี ว่าเป็ นส่วนหนึ่ง ของสวัส ดิการ เพื่ อทาให้ ผ้ ูหญิ ง เข้ า ถึง กระบวนการให้
คาปรึกษาและการช่วยเหลือทางกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมในการต่อสู้คดี
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