ข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับทีส่ าม
จากการประชุมขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 47 วันอังคารที่ 9
เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานใจ ชั้น 6 สานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อใช้ขับเคลื่อนการพัฒนา “แนวทางการบริการและคุม้ ครองสิทธิ์ของวัยรุ่นและผูห้ ญิงท้องไม่พร้อมที่ตั้งครรภ์ต่อ”

เสนอโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
16 เมษายน 2562
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สาระสาคัญของประชุม
ภายใต้ ก รอบกฎหมายว่ า ด้ ว ยศาลคดี เ ยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและ
ครอบครัว ที่ มีการใช้ มาตรการคุ้ม ครองเด็กโดยอาศัยอานาจคาสั่ง ศาลในการจัดทาแผนแก้ ไ ขและฟื ้นฟู
เยียวยาเด็กและวัยรุ่น ผนวกกับพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ที่เปิ ดให้ องค์กรเอกชนมีสิทธิ
ในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้ ทาให้ ศาลคดีเยาวชนและครอบครั ว โดยผู้พิพากษาสมทบสามารถใช้
อานาจศาลในการพิจารณาเพิ่มโอกาสและทางเลือกด้ านการศึกษาให้ กบั เด็กได้ สมาคมการศึกษาตลอดชีวิต
และส่งเสริมอาชีพ จึงอาศัยกรอบข้ างต้ นในการทางานช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่น ที่กระทาผิดและ
เข้ าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม ให้ มีโอกาสทางการศึกษา โดยการเปิ ดศูนย์การเรี ยนและจัดกระบวนการเรี ยนการ
สอนด้ วย ตลอดจนออกผลการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (ปพ.) ในกรณีของวัยรุ่นที่ท้อง
และไม่สามารถเรี ยนในโรงเรี ยนเดิมสามารถมาเรี ยนต่อจนจบ ถื อเป็ นการคุ้มครองสิทธิ ทางการศึกษาใน
รู ปแบบหนึ่ง โดยมีผ้ ูพิพากษาสมทบเป็ นบทบาทสาคัญในการที่จะพัฒนาแผนและออกแบบกระบวนการ
ทางานเพื่อฟื น้ ฟู เยียวยากับตัวเด็ก ร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องในครอบครัวและชุมชน ร่วมถึงดึงภาคส่วนต่างๆ
เข้ ามาสนับสนุนช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กในมิติตา่ ง ๆ ระหว่างที่ยงั อยู่ในกระบวนการยุติธรรมในระยะเวลา
1 ปี โดยมีรูปแบบการทางานอย่างหลากหลายเพื่อให้ สอดคล้ องกับปั ญหาที่เผชิญ (เช่น กลุ่มที่ท้องที่ติดเชื ้อ
HIV, ท้ องติดยา) กระบวนการทางานจึงทังลงลึ
้ กรายบุคคล งานในลักษณะครอบครัวบาบัด และเยียวยา
แบบกลุม่ Group Support
สาหรับแนวทางการช่วยเหลือและคุ้มครองวัยรุ่ นที่ท้องไม่พร้ อมและต้ องท้ องต่อในมิติสุขภาพและ
สวัสดิการสังคม จากประสบการณ์ของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล (รพ.สต.) เกาะขวาง ซึ่งเป็ นหน่วย
บริ การแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีที่ถ่ายโอนมาอยู่กับท้ องถิ่นในตาบล มีกลุ่มแม่อาสาสมัครทางานเรื่ องการ
ติดตามดูแลแม่หลังคลอดและสนับสนุนให้ ผ้ หู ญิงเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ ทาง รพ.สต.จะได้ รับข้ อมูลแม่วยั รุ่นจาก
ทางโรงพยาบาลประปกเกล้ า (รพ.ศูนย์ ) จากนัน้ กลุ่มแม่อาสาฯลงเยี่ ยมบ้ าน เพื่อให้ ข้อมูลการดูแลเรื่ อง
สุขภาพทังแม่
้ และเด็ก (เป็ นงบประมาณจากเทศบาลตาบลต่อเนื่อง 6 เดือน) ถ้ ามีกรณีที่มีปัญหาจะลงเยี่ยม
จนคิดว่าเกิดความเข้ มแข็งทางจิตใจ แต่ก็มีบางกรณีที่ไม่สามารถกลับเข้ าสู่สงั คมได้ อย่างปกติ เช่น กรณีที่
เกี่ยวกับยาเสพติดและเกิดการท้ องซ ้า
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ส่วนในเทศบาลค่ายเนินวง ตาบลค่ายเนินวง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็ นพื ้นที่ของโครงการ
นาร่องศูนย์ชมุ ชนคุ้มครองเด็กและการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมให้ กบั พ่อแม่วยั รุ่นและครอบครัว
ของพม. จุดเริ่ มต้ นสาคัญของการให้ ความช่วยเหลือ วัยรุ่นที่มีปัญหาคือ การสารวจข้ อมูลและทากรณีศกึ ษา
เด็กวัยรุ่นทาให้ เห็นภาพรวมและความซับซ้ อนของปั ญหา โดยกระบวนการให้ ความช่วยเหลือนัน้ ต้ องทางาน
ทังกั
้ บตัวเด็กและครอบครัว การทางานจึงไม่ได้ จดั การดูแลเฉพาะตัวเด็กที่ ท้องเท่านัน้ แต่เข้ าไปช่วยเหลือ
ครอบครัวด้ วย รวมถึงการใช้ กระบวนชุมชนเข้ าร่ วมด้ วย ทัง้ เครื อข่ายผู้นาชุมชน นายกเทศมนตรี กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน โดยองค์กรท้ องถิ่นสามารถใช้ แหล่งทรัพยากรของตนเองและประสานเครื อข่ายการทางานจาก
ภาคส่วนอื่น ๆ เช่น กรณีครอบครัวที่ไม่มีที่อยูอ่ าศัยก็ใช้ งบพัฒนาสังคม สร้ างบ้ านให้ เด็กได้ มีที่อยูท่ ี่ปลอดภัย

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
(1) กระบวนการยุติธรรมในคดีเ ยาวชนและครอบครั ว ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบในศาลคดี
เยาวชนและครอบครัวต้ องมีกระบวนการพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการด้ านสิทธิเด็กและ
ปั ญหาสังคมในมิ ติเ รื่ องเพศภาวะ (Gender) เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวได้ อย่างมีความละเอียดอ่อน เข้ าใจความซับซ้ อนของปั ญหาในมิติทางสังคม รวมทังน
้ าความ
เข้ าใจดังกล่าวมาใช้ ในการพัฒนาแผนแก้ ไขและฟื ้นฟูเด็กและเยาวชน เพื่อให้ เกิดการช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กอย่างคุณภาพและเป็ นระบบ
(2) โรงเรี ยนและระบบการศึกษา ต้ องมีกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่นที่
ตังครรภ์
้
โดยต้ องไม่มีกระบวนการใด ๆ ที่ทาให้ เกิดการกระทบต่อสิทธิ หรื อทาให้ เกิดความรู้ สึกต่อเด็ก
หรื อวัยรุ่นที่ท้องซึง่ อาจทาให้ เด็กไม่สามารถเรี ยนต่อได้ การคุ้มครองดังกล่าวต้ องครอบคลุมทังเด็
้ กผู้หญิง
และเด็กผู้ชาย รวมถึงต้ องมีกระบวนการทางานกับเด็กผู้ชายคูก่ รณีและครอบครัวด้ วย
(3) กระบวนการทางานเรื่ องวัยรุ่ นท้ องต่ อในชุมชน องค์กรปกครองท้ องถิ่นต้ องสนับสนุนให้ ชมุ ชนตื่นตัว
และมีความพร้ อมในการสร้ างทีมในลักษณะของสหวิชาชีพให้ เกิดขึ ้นในชุมชน เพื่อดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองสิทธิ ของวัยรุ่ นที่ต้องท้ องต่อที่อยู่ในชุมชนทุกคน (ไม่เฉพาะคนที่อยู่แบบทางการเท่านัน)
้ ทีม
ดังกล่าว อาจเริ่ มต้ นจากผู้ที่เห็นความสาคัญและขยายไปยังกลุ่มกลไกที่เกี่ยวข้ องในการช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็ก อาทิ เริ่ มครู โรงพยาบาล นักจิตวิทยา นักกฎหมาย ตารวจ หรื อส่วนอื่น ๆ โดยชุมชนควร
พัฒนาระบบคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยงของเด็กและวัยรุ่นที่จะเข้ าสูก่ ารกระทาความผิด การท้ องไม่
พร้ อม รวมทังมี
้ การทางานสร้ างความเข้ าใจกับกลุ่มผู้ชายในเรื่ องความสัมพันธ์ที่ไม่เป็ นการเอาเปรี ยบ
หรื อละเมิดทางเพศ
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