สรุ ปการประชุมเครื อข่ ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม ครั ง้ ที่ 37

วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558
ห้ องประชุม 501 ชัน้ 5 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จัดโดย
เครื อข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อม ร่วมกับ

กําหนดการประชุม
การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุ นทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม ครั้ งที่ 37
จัดโดย เครื อข่ ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม
สนับสนุนโดย แผนงานสร้ างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง(สคส.)
ณ ห้ อง 501 ชัน้ 5 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ(สสส.) ซ.งามดูพลี ถ.สาทร 02-343-1500
วันจันทร์ ท่ ี 27 เมษายน 2558 เวลา 09.00 –13.30น.
ดําเนินรายการ โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
09.00 - 09.30 น
09.30 – 09.40 น.

ลงทะเบียน
กล่าวต้ อนรับและแนะนําตัว
โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครื อข่าย
1. วาระแจ้ งเพื่อทราบ รายงานผลการประชุมเครื อข่ ายฯ ครั ง้ ที่ 36
09.40 – 10.00 น.
โดย กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครื อข่าย
2. วาระปรึกษาหารื อ ความก้ าวหน้ าจากงานขับเคลื่อนเชิงนโยบายเกี่ยวกับทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม
10.00 – 10.45 น.
2.1 นโยบายและมาตรการการแจ้งเกิ ดของทารกที ไ่ ม่ทราบชื อ่ บิ ดาและบุตรของหญิ งต่างชาติ
โดย นายวีนสั สีสขุ
ผู้อํานวยการส่วนการทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
2.2 โครงการจังหวัดบูรณาการเพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาท้องวัยรุ่น ด้วยยุทธศาสตร์ ภารกิ จ 9 ด้าน
10.45 – 11.15 น.
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กลุ นักวิชาการอิสระ
ความก้ าวหน้ าในการทํางานเครื อข่ าย
3.วาระสืบเนื่อง
11.15 – 11.30 น.
3.1 ด้านการป้ องกัน – ข้อเสนอใหม่จากมูลนิ ธิศภุ นิ มิตร
โดย พิเชฐ พงษ์ หงษ์
3.2 ด้านบ้านพัก -กรณี ศึกษาหญิ งต่างชาติ ทอ้ งต่อ
11.30 – 11.45 น.
โดย ศุภอาภา องค์สกุล สหทัยมูลนิธิ
3.3 ด้านยุติการตัง้ ครรภ์ - การปรับเนือ้ หาหนังสือครื อข่ายสนับสนุนทางเลือกของผูห้ ญิ งทีท่ อ้ งไม่พร้อม
11.45 – 12.00 น.
โดย ทัศนัย ขันตยาภรณ์ มูลนิธิแพธ2เฮลท์
3.4 ด้านการให้คําปรึ กษาทางเลื อก – ความคืบหน้าการผลิ ตคู่มือ
12.15 – 12.30 น.
โดย จิตติมา ภาณุเตชะ มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 13.30 น.
บริการอาหารว่ างและเครื่ องดื่มหน้ าห้ องประชุม เป็ นแบบบริการตนเอง
ติดต่ อ ผู้ช่วยผู้ประสานงาน เบญจมาศ รอดภัย (ก้ อย) 081-9127430 หรื อ 02-4410201-4 ต่ อ 409

สรุปการประชุมเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม ครั้งที่ 37
วันจันทรที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 9.00-12.30 น.
หองประชุม 501 ชั้น 5 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ
จัดโดย เครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม
กล่าวต้อนรับ และรายงานสรุปการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 36
โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่าย

วันนี ้เป็ นการประชุมเครื อข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่
ท้ องไม่พร้ อมครัง้ ที่ 37 ครบรอบ 8 ปี เต็มในเดือนเมษายน มีสมาชิกใหม่
ที่ยังไม่เคยเข้ ามาประชุมสองคนคือ (1) คุณณภัสสร สงวนหงษ์ จาก
กรมพินิ จ และคุ้ม ครองเด็ก และเยาวชน กระทรวงยุติ ธ รรม กํ า ลัง ทํ า
โครงการ Individual Routing Counselor: IRC เป็ นการดูแลเด็กและ
เยาวชนแบบไร้ รอยต่อ เป็ นงานวิจยั งบประมาณจากสสส. ระยะเวลา 2 ปี เด็กและเยาวชนในความดูแลเป็ น
เด็กจังหวัดจันทบุรีที่เข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ ว ทํางานเพื่อไม่ให้ กระทําผิดซํ ้า และ (2) คุณสุกญ
ั ญา
ปลัง่ สุชน ผู้ช่วยของ ดร.นันทวัน วิจิตรวาทการ จากวิทยาลัยโลกคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ รับ
้
ของวัยรุ่ นในประเทศไทย ตอนนี ้เก็บข้ อมูล
ทุนจาก UNICEF กําลังศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การตังครรภ์
ในพื ้นที่แล้ ว 5 จังหวัดคือ กรุงเทพฯ ระยอง เชียงราย สตูล มีทงข้
ั ้ อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การประชุม ครั ง้ ที่ 36 จัด ที่ ส ปสช. เนื่ อ งจากสปสช.มี โ ครงการที่ จ ะทํ า ระบบการส่ง เสริ ม การ
คุมกํ าเนิดของเยาวชนอายุ 19 ปี ลงมา มี การพูดถึงว่ามีการช่วยเหลือไปแล้ วเท่าไร แล้ วกํ าลังขยายให้
ครอบคลุมถึงอายุเกิน 20 ปี ด้ วย ประเด็นการพูดคุยในการประชุมครัง้ ที่แล้ ว ได้ แก่
เรื่ องมาตรการและการใช้ยายุติการตัง้ ครรภ์ ซึง่ ต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขเข้ มงวด กรมอนามัยเป็ นคน
บริ หารจัดการ ควบคุมกํากับการใช้ ยา สถานพยาบาลต้ องขึ ้นทะเบียนและรายงาน ห้ ามโฆษณา เงื่อนไขที่
อย. กําหนดคือใช้ กบั อายุครรภ์ไม่เกิน 63 วันหรื อ 9 สัปดาห์ โดยไม่จํากัดอายุแม่ หากเกิดอาการแทรกซ้ อน
ต้ องเข้ ารั บการรักษาทันที สิ่งที่กรมอนามัยกํ าลังจะทําคือ เพิ่มสถานบริ การที่ลงทะเบียน เพื่อทําให้ ยา
กระจายการใช้ ได้ ทวั่ ถึง ถ้ าสํานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์สรุปภาพรวมว่ามีโรงพยาบาลที่อบรมเจ้ าหน้ าที่ เข้ า
ร่วมโครงการที่ไหนอย่างไรบ้ าง ก็จะทําให้ เครื อข่ายฯ เข้ าถึงบริการได้ มากขึ ้น
คุณจิตติมาพูดถึงเรื่ องการพัฒนาหลักสูตร “คู่มือการใช้ คําปรึ กษาทางเลือก” คุณศุภอาภาเล่าถึง
บ้านพักสําหรับผูห้ ญิ งทีต่ อ้ งการท้องต่อ ซึง่ เป็ นปั ญหามาก ถ้ าเป็ นหญิงต่างชาติยิ่งมีปัญหา เพราะ พม. ไม่
ยอมให้ เข้ าพัก เรี ยกว่างานด้ านท้ องต่ออ่อนแออย่างยิ่ง จําเป็ นที่เครื อข่ายต้ องเข้ ามาทํางานเรื่ องนี ้ให้ มากขึ ้น
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คุณทัศนัยเล่าเรื่ องการส่งเสริ มเพือ่ ยุติการตัง้ ครรภ์ อย่างปลอดภัยว่าเรามีเครื อข่ายขยายไปเท่าไร
แรกเริ่ มโครงการเรามีการส่งต่อ 25 แห่ง เป็ นเอกชน 17 ภาครัฐ 8 แห่ง ปี 2557 เรามี 43 แห่ง ปั จจุบนั นี ้เรา
มีเครื อข่ายเป็ น 56 แห่ง เอกชน 17 ภาครัฐ 37 แห่ง แสดงว่าระบบบริ การกระจายไปเกื อบทั่วประเทศ
ประเด็นช่องว่างคือ บริการสําหรับอายุครรภ์ที่เกิน 12 สัปดาห์ยงั มีน้อย
นอกจากนี ้ก็มีเรื่ องเว็บไซต์ปลอม มีข้อเสนอว่าควรจะไปคุยกับกูเกิ ้ลประเทศไทย แต่ปรากฏว่ากูเกิ ้ล
เปลี่ย นผู้จัด การฝ่ ายการตลาด ถ้ า สามารถติด ต่อ กูเ กิ ล้ ได้ เ มื่ อ ไรเราจะไปคุย ประเด็น สุดท้ า ยคื อ เรื่ อ ง
เงิ นกองทุนฯ สรุปตลอดปี 2557 ใช้ เงินไปทังสิ
้ ้น 391,737 บาท
นโยบายและมาตรการการแจ้งเกิดของทารกที่ไม่ทราบชื่อบิดาและบุตรของหญิงต่างชาติ
โดย วีนัส สีสุข (รักษาการ) ผู้อํานวยการส่วนการทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(1) การแจ้งเกิดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การแจ้ งเกิดเป็ นจุดเริ่มต้ นของการบันทึกความเป็ นบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร มีกฎหมาย
ที่ เกี่ ยวข้ องคือ พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร ที่ มีมาตัง้ แต่รัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2452 แล้ วมาใช้ ชัดเจนกันทั่ว
ประเทศเมื่อปี 2499 กฎหมายทะเบียนราษฎรที่ใช้ ปัจจุบนั มี 2 ฉบับคือ (1)
พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 กับ (2) พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ฉบับแรกมีข้อจํากัดมากในเรื่ องการบันทึก การรับ
จดแจ้ งคนในระบบการทะเบี ย นราษฎร เพราะมาตรา 5 ให้ อํ า นาจ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง กําหนดให้ คนที่ไม่มี
สัญชาติไทยประเภทใดกลุ่มใด เข้ าไปอยู่ในระบบการทะเบียนราษฎรได้ หรื อไม่ได้ อย่างไร ซึง่ ปรากฏว่าคน
ต่างด้ าวที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้ รับการบันทึก หรื อไม่ได้ รับการจดแจ้ งครบทุกประเภท ปั จจุบนั ยังใช้ เรื่ อง
สิทธิอาศัยมาเป็ นตัวกําหนดประเภทของคนต่างด้ าวอีก
กฤตยา: ปั ญหาที่ทางเครื อข่ายฯ เจอคือ ผู้หญิงท้ องคลอดแล้ วไปแจ้ งเกิดแล้ วไม่ต้องการใส่ชื่อพ่อ เป็ นคน
ไทย รู้ ว่าตามกฎหมายแจ้ งได้ แต่จะทําอย่างไรให้ นายทะเบียนยอมรับแจ้ งว่า เขาเป็ นแม่ แจ้ งเกิดเด็กคนนี ้
แต่วา่ ไม่มีชื่อบิดา
วีนัส : พ.ร.บ.ที่ ใช้ อยู่ในปั จจุบันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ ปฏิเสธการแจ้ งเกิ ดได้ เพราะมาตรา 5 กํ าหนดให้ รมต.
มหาดไทยออกกฎกระทรวงกํ าหนดหรื อยกเว้ นการปฏิบัติเกี่ ยวกับการแจ้ งเกิ ด แจ้ งตาย ย้ ายที่ อยู่ ทํ า
ทะเบียนประวัติของคนไม่มีสญ
ั ชาติได้ ลูกของแรงงานแรงงานต่างด้ าวที่เกิดในประเทศไทยก่อนปี 2547
แจ้ งเกิดไม่ได้ นายทะเบียนปฏิเสธได้ แต่มาตรา 23 ระบุว่า “เมื่อมีคนเกิดหรื อคนตาย ผู้ทําคลอดหรื อผู้
รักษาพยาบาลต้ องออกหนังสือรับรองการเกิดหรื อการตายให้ ” ซึง่ ไม่ใช่สตู ิบตั ร ไม่ใช่ทะเบียนคนเกิด เรี ยก
เอกสารนี ้ว่า “ทร.1/1” แต่สําหรับคนหลบหนีเข้ าเมืองไม่สามารถเอาทร.1/1 ไปแจ้ งเกิดได้ ต่อมามีการแก้ ไข
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พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร ฉบับที่ 2 เพื่อแก้ ปัญหาเรื่ องการแจ้ งเกิดให้ กบั คนทุกคนที่เกิดในประเทศไทย ไม่ว่า
พ่อแม่จะเป็ นใคร นายทะเบียนต้ องรับแจ้ งเกิดและออกสูติบตั รให้ ทกุ คน ตังแต่
้ 23 สิงหาคม 2551 เป็ นต้ น
มา โดยให้ มีผลย้ อนหลังด้ วย เกิดท้ องที่ไหนก็ต้องไปแจ้ ง ณ สํานักทะเบียนท้ องที่ที่เกิด แม้ จะไม่ มีเอกสาร
ทะเบียนราษฎรเลยก็ให้ มาติดต่ อแจ้ งเกิดได้
(2) การลงรายการพ่อเด็ก
การแก้ ไขรายการพ่อเด็กที่ได้ รับแจ้ งจากกระทรวงสาธารณสุข คือ เจ้ าหน้ าที่สถานพยาบาลที่ไป
คลอดต้ องทําทะเบียนประวัตขิ องผู้หญิงที่ไปคลอดว่าใครเป็ นสามี/ใครเป็ นพ่อเด็ก เพื่อรับรองการเกิดให้ กบั
เด็ก บางกรณีอาจไม่สามารถระบุได้ จึงกลายเป็ นถูกบังคับโดยกฎเกณฑ์ที่กําหนดเองให้ หาชื่อคนอื่นมาใส่
เป็ นพ่อเด็ก เพื่อให้ สถานพยาบาลออกเอกสารรับรองให้ ซึ่งกลายเป็ นปั ญหาทางทะเบียนตามมา เพราะ
้ นการแจ้ งเท็จ คือให้ ข้อความอันเป็ นเท็จต่อนายทะเบียน ต้ องแจ้ งการ
เท่ากับว่าหนังสือรับรองการเกิดนันเป็
เกิดใหม่ แต่ที่สําคัญคือเป็ นความผิดอาญา มีโทษจําคุกด้ วย (จําคุก 5 ปี )
เพราะฉะนัน้ เราจึงทําเรื่ องถึงกระทรวงสาธารณสุข ว่ าในกรณีไม่ พร้ อมที่จะแจ้ งว่ าใครเป็ น
บิดาของเด็กก็ให้ เว้ นไป ไม่ ต้องใส่ เพราะแม่ชดั เจนอยูแ่ ล้ วว่าไปคลอด แต่รายการไม่ชดั เจนก็มี เช่น ไม่มี
บัตรแสดง แม่เอ่ยชื่อว่าอะไรก็จดไปตามนัน้ ก็มีพลาดเหมือนกัน
ผู้เข้ าร่ วมการประชุม: ถ้ าตอนแรกไม่ทราบว่าใครเป็ นพ่อ ก็ไม่ได้ แจ้ ง ต่อมารู้ ด้วยการตรวจดีเอ็นเอ
สามารถไปแจ้ งชื่อเพิ่มได้ หรื อไม่
วีนัส: ที่เราบอกให้ เว้ นไว้ มันเกิดประโยชน์ตรงที่วา่ ถ้ าคุณพร้ อมคุณรู้เมื่อไรว่าใครเป็ นพ่อเด็ก หรื อคนที่เป็ น
พ่อยอมรับ ปรากฏตัวตนขึ ้นมา นายทะเบียนก็เพิ่มชื่อเพิ่มรายการได้ ในเอกสารการทะเบียน
คําสั่งมีมาตัง้ แต่ ปี 2535 แล้ วว่ ารายการใดไม่ ทราบให้ เว้ นไว้ พร้ อมใส่เมื่อไรก็มา เพียงแต่
กระบวนการต้ องชัดเจน เช่น ถ้ ามีผลตรวจดีเอ็นเอก็ชดั เจน ถ้ าไปลงชื่อโดยไม่มีการยอมรับก็จะกลายเป็ น
การละเมิด ผู้ชายที่ยอมรับว่าเป็ นพ่อก็ต้องมาให้ ปากคํากับนายทะเบียน บันทึกยอมรับข้ อเท็จจริ ง และเพิ่ม
ชื่ อ ในระบบการทะเบี ย นราษฎร ในสูติบัต ร ในทะเบี ย นบ้ า น ก็ จ ะทํ า ให้ เ ด็ ก สมบูร ณ์ ไ ด้ อัน นี เ้ ป็ นการ
แก้ ปัญหาร่วมกันระหว่างมหาดไทยกับสาธารณสุข
อีกกรณีหนึ่งโยงไปเรื่ องสัญชาติ คือ กรณีที่หญิงต่างด้ าวไปคลอด แล้ วใช้ สําเนาบัตรของผู้ชายไทย
ว่าเป็ นสามี เพื่อให้ เด็กได้ สญ
ั ชาติไทย เราเจอในพื ้นที่สระแก้ ว วัฒนานคร อรัญประเทศ เบื ้องต้ นก็แจ้ งเวียน
สถานพยาบาลในสังกัดว่าถ้ าหญิงต่างด้ าวเข้ ามาฝากครรภ์หรื อมาคลอด อ้ างว่าพ่อเด็กเป็ นคนไทย ก็ให้
สถานพยาบาลออกหนัง สือรั บ รองการเกิ ด ให้ แล้ ว ให้ เ ขาไปแจ้ ง เกิ ด ที่ สํา นัก ทะเบีย นด้ ว ยตนเอง นาย
ทะเบียนจะได้ เรี ยกตัวพ่อที่มีสําเนาบัตรมาสอบข้ อเท็จจริ ง
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กฤตยา: ในการประชุมครัง้ ที่แล้ วมีคําถามจากบ้ านพักฉุกเฉิ น กรณี แม่ไทยไม่แจ้ งชื่อบิดาของเด็ก แล้ ว
เจ้ าหน้ าที่ไม่รับแจ้ งเกิด จะให้ ทําอย่างไร
วีนัส: ให้ บอกมาว่าที่ไหน เพราะในทางปฏิบตั ิ เวียนหนังสือไปทัว่ ประเทศแล้ ว
สายวรุ ณ ฉัตราภรณ์ : เคยเจอกรณีหญิงไทยไม่ต้องการใส่ชื่อบิดาตอนคลอดลูกคนที่สอง เพราะไม่
รับผิดชอบแล้ ว พอไปถึงโรงพยาบาลฝากครรภ์ก็เจ็บท้ องใกล้ คลอดเต็มที ถูกโน้ มน้ าวกึ่งบังคับให้ ใส่ชื่อพ่อ
“ใส่ไปเถอะ ไม่เป็ นไรหรอก พอไปถึงเขตถ้ าไม่ต้องการใส่เดี๋ยวไปบอกเจ้ าหน้ าที่เขตอีกทีหนึ่ง” แถมถูกขู่ว่า
ถ้ าไม่ใส่จะไม่ทําคลอดให้ แต่เขตบอกว่า “โรงพยาบาลใส่มาให้ แล้ ว ไม่สามารถลบออกได้ ก็เป็ นคนบอกเขา
เองไม่ใช่เหรอ” ก็อ้างกันไปกันมา
้
7 เดือน ตกงาน
อีกกรณีหนึง่ เป็ นต่างด้ าวสัญชาติลาวอายุ 20 กว่าปี โทรศัพท์มาปรึกษาว่าตังครรภ์
ต้ องการที่พกั และไม่สามารถเลี ้ยงลูกได้ ไม่มีเอกสารอะไร ก็ติดต่อบ้ านพักเด็กและครอบครัวฯ แต่บ้านพัก
บอกให้ กลับไปทําเอกสารที่สปป.ลาว เขาก็ไม่ไป โทรมาอีกทีบอกว่าฝากท้ องแล้ ว อยู่บ้านเพื่อน แล้ วก็ย้าย
ไปอยู่กบั เพื่อนอีกคนที่กรุ งเทพฯ แล้ วก็ต้องหนีเพราะมีคนไปแจ้ งตํารวจว่าเข้ าเมืองผิดกฎหมาย สรุ ปว่าเรา
ต้ องช่วยให้ เข้ าบ้ านพัก เริ่ มต้ นฝากครรภ์ใหม่ แต่โรงพยาบาลของรัฐไม่รับเพราะไม่ใช่คนไทย ไม่มีเลข 13
หลัก เราก็พาไปคลินิก ช่วยจ่ายเงินฝากครรภ์ คําถามคือแล้ วจะแจ้ งเกิดได้ อย่างไร
วีนัส: เรื่ องแจ้ งเกิดไม่มีปัญหา แต่สงสัยว่าทําไมโรงพยาบาลของรัฐไม่รับฝากครรภ์ เพราะถ้ าเทียบกับตาม
ตะเข็บชายแดน เช่น ตาก โรงพยาบาลท่าสองยาง แม่สอด แม่ระมาด เขารับหมด ข้ ามไปข้ ามมา แล้ วก็ไม่มี
หลักฐาน กระทรวงสาธารณสุขต้ องดูแล เพราะเดี๋ยวจะกลายเป็ นต่างมาตรฐาน
ศุภอาภา: เวลาที่เราส่งเคสต่างด้ าวไป ถ้ าเขามีเลข 13 หลัก แล้ วมีเอกสารจากกระทรวงแรงงาน แสดงว่า
เขามี ทํ าประกัน เรื่ องสุขภาพ จะไม่ค่อยมี ปัญหา แต่ถ้าเป็ นแรงงานข้ ามชาติซึ่งอยู่ผิดกฎหมาย เขาจะ
ค่อนข้ างอึดอัดใจที่จะให้ บริ การ เพราะเขาห่วงเรื่ องงบประมาณที่จะต้ องมาใช้ สําหรับคนซึ่งไม่ใช่คนไทย
โรงพยาบาลของรัฐก็คงจะมีข้อจํากัดในการให้ บริ การ สําหรับคนไทยที่ไม่มีสิทธิหรื อไม่มีอะไรคงเป็ นปั ญหา
ทําให้ เขาอึดอัดใจที่จะช่วย
ทางออกที่เราเคยทํา คือ เราขอฝากครรภ์ คล้ าย ๆ เสียเงินเต็มไป สหทัยฯ ต้ องแบกรับ แต่การแจ้ ง
เกิดเป็ นปั ญหา เพราะผู้หญิงเหล่านี ้ตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม เราต้ องหาครอบครัวบุญธรรมให้ ถ้ าเราปฏิเสธที่จะไม่
รับเคสเหล่านี ้ ก็จะไปคัง่ อยูท่ ี่สถานสงเคราะห์ โตขึ ้นมาเป็ นประชาชนคนไทยที่ไม่มีคณ
ุ ภาพ อยากเรี ยนถาม
เรื่ องใบเกิด ว่าจะแจ้ งเกิดอย่างไร
วีนัส: อย่างที่เรี ยนว่า “ใครก็ตามเกิดในราชอาณาจักรไทย นายทะเบียนปฏิเสธการรับแจ้ งไม่ ได้ ” ไม่
ว่าจะเป็ นลาว พม่า กัมพูชา อะไรก็แล้ วแต่ เพียงแต่วา่ สูติบตั รที่จะออกให้ เด็กแต่ละคน มันขึ ้นอยูก่ บั สถานะ
ของบิดา/มารดาขณะที่คลอดบุตร
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ถ้ าแม่เป็ นแรงงานต่างด้ าวขึ ้นทะเบียนถูกต้ อง จะทําลายเอกสารอะไรก็แล้ วแต่ การขึ ้นทะเบียนนัน้
ยังมีระยะเวลาที่ได้ รับอนุญาตให้ อยู่ในประเทศไทย เด็กคนนี ้จะได้ รับการแจ้ งเกิดเป็ นลูกของแรงงาน เลข
13 หลักก็จะขึ ้นต้ นเหมือนกับพ่อ/แม่ 00 เหมือนกัน มีสตู ิบตั รให้ แต่ถ้าผู้หญิงลาวคนนี ้เข้ าเมืองโดยมิชอบ
ด้ วยกฎหมาย ทําลายเอกสารของลาวทิ ้งหมดแล้ ว ก็กลายเป็ นคนไม่มีเอกสารในประเทศไทย การรั บแจ้ ง
เกิดก็จะรั บแจ้ งเด็กที่เกิดจาก “บิดา/มารดาที่เป็ นคนหลบหนีเข้ าเมือง” สูตบิ ัตรจะเป็ นอีกประเภท
หนึ่ ง “ทร.031” เด็กจะเป็ นคนประเภทขึน้ ต้ นหลักแรกด้ วยเลข 0 เรี ยกว่ า “คนไม่ มีสถานะทาง
ทะเบียน” อันนี ้คือกรณีไม่ปรากฏว่าบิดาเป็ นใคร ถ้ านําสืบได้ จริ ง ๆ ว่าพ่อเป็ นไทย หรื อถ้ าตอนคลอด เขา
ยอมรับว่าเป็ นพ่อ เด็กคนนี ้ก็จะกลายเป็ นคนสัญชาติไทย
ถ้ าหากพ่อมีสํานึกภายหลัง สถานะของเด็กเลข 0 จะเปลี่ยนไป เรี ยกว่ากระบวนการในการเปลี่ยน
สถานะในทะเบียนราษฎร เด็กเลข 0 จะถูกแก้ ไข โดยนายทะเบียนให้ เป็ นประเภทเลข 5 หมายถึงคน
สัญชาติโดยการเกิด และทะเบียนเลข 0 จะเปลี่ยนเป็ นทะเบียนคนไทย มันจะมีสเต็บของงานทะเบียนที่จะ
พลิกไปพลิกมาได้ ขึ ้นอยูส่ ถานะของเด็กที่คลอด แล้ วก็สถานะหลังจากที่ได้ ข้อเท็จจริ งเพิ่มเติม
การแจ้ งเกิดที่ไม่ ประสงค์ ท่ ีจะบอกว่ าพ่ อเด็กเป็ นใคร นายทะเบียนต้ องรั บ และรายการ
บิดาก็เว้ นเอาไว้ อันนี ม้ ี ระเบียบกํ าหนดชัดเจน การแจ้ งเกิ ดไม่มีปัญหา ตอนนีท้ ่านอาจจะเจอปั ญหา
เพราะเป็ นเรื่ องการปฏิบตั ขิ องนายทะเบียน การบังคับใช้ กฎหมาย บางคนเข้ าใจแต่ไม่อยากทํา
กฤตยา: เราจะไปแจ้ งกับใคร สมมติว่าอําเภอนี ้หรื อเทศบาลนี ้ไม่รับแจ้ ง เพราะนายทะเบียนเขามีทศั นคติ
อะไรแบบนี ้ จะให้ ประชาชนทําอย่างไร
วีนัส: ถ้ าเรื่ องเกิดที่กรุ งเทพฯ ให้ โทร.ประสาน “คุณสุขสาตร์ วงษ์ สจั จานันท์” ที่สํานักปกครองและทะเบียน
กรุ งเทพฯ ถ้ าต่างจังหวัดเข้ าพบนายอําเภอ หรื อผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ หรื อว่าถ้ าเดือดร้ อนจริ ง ๆ ไม่ร้อง
จังหวัด ก็ร้องมาที่สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
กฤตยา: เป็ นขันตอน
้
นายอําเภอ ผู้ว่าฯ แล้ วก็มาที่คณ
ุ วีนสั สํานักทะเบียนกลาง สรุ ปว่าถ้ าประสงค์จะละ
เว้ นชื่อบิดา สามารถทําได้ ทังนี
้ ้ก็ต้องให้ เจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาลเข้ าใจด้ วย ไม่ไปเคี่ยวเข็ญให้ ใส่ชื่อพ่อ
ผู้เข้ าร่ วมประชุมจากรพ.ธรรมศาสตร์ ฯ: เคยเจอเคสที่พยายามจะเอาพ่อเอาญาติตวั เองมาใส่แต่เรารู้ว่า
ไม่ใช่ ถือเป็ นการแจ้ งความเท็จ เหมือนกับจะใช้ สทิ ธิเบิกต้ นสังกัดด้ วย เรื่ องเมียหลวงเมียน้ อยก็มีปัญหาการ
้
ใช้ ชื่อพ่อเด็ก เมียหลวงไม่ยอมให้ ใส่ชื่อรับรองบุตร แรงงานต่างด้ าวมีปัญหาการแจ้ งเกิดเหมือนกัน ตังแต่
เวชระเบียน ถ้ าไม่มีเอกสารถูกต้ องจะไม่ทําบัตรคนไข้ ให้ บางทีนายจ้ างสวมสิทธิลกั ไก่วา่ เป็ นคนไทยก็บอ่ ย
(3) การแจ้งเกิดเด็กในสถานพินิจ
มณีรัตน์ : ถ้ าเด็กไม่มีสถานะทางทะเบียน อายุ 10 ปี ตอนนี ้อยู่ในสถานพินิจ พ่อคนไทยไม่ได้ ไปแจ้ งเกิดให้
จะไปแจ้ งกับเจ้ าหน้ าที่/พนักงานได้ เลยหรื อไม่
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วีนัส: เด็กยังไม่ได้ แจ้ งเกิดและอยู่ในการดูแลของสถานพินิจ ประเด็นนีเ้ ป็ นผลของการแก้ ไขกฎหมายปี
2551 เรามองถึงเด็กที่ด้อยโอกาส เช่น เด็กที่ถกู ทอดทิ ้ง เด็กเร่ ร่อน ถ้ าอยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์
ของรัฐหรื อของเอกชนก็ตาม ถ้ าหัวหน้ าสถานสงเคราะห์ไม่ได้ ไปแจ้ งเองก็มอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่สถาน
สงเคราะห์ ไปแจ้ งเกิดแทนได้ แล้ วเจ้ าหน้ าที่ทะเบียนจะเอาชื่อนามสกุลไปค้ นดูเอง ถ้ าไม่พบรายการใน
ฐานข้ อมูล เขาก็จะรับแจ้ ง แต่จะต้ องพิสจู น์ 2 เรื่ องก่อนจะรับแจ้ งเกิด คือ
(1) พิสจู น์สถานะการเกิด ว่าเกิดในประเทศไทยหรื อไม่ ถ้ าไม่ได้ เกิดในไทยก็รับแจ้ งไม่ได้ ถ้ าเด็ก
เกิ ด ต่า งประเทศ นายทะเบี ย นที่ อ ยู่ต่ า งประเทศจะเป็ นท่ า นทูต /ท่ า นกงสุล ของไทย เป็ น
ผู้รับผิดชอบ เป็ นนายทะเบียนต่างประเทศ
(2) ต้ องสืบให้ ปรากฏว่าเด็กที่มาแจ้ งเกิดสัญชาติอะไร เพื่อการออกสูติบตั รที่ถกู ต้ อง สูติบตั รของ
เด็กไทยเป็ นประเภทหนึ่ง ต่างจากประเภทต่างด้ าว เป็ นต่างด้ าวประเภทไหน เป็ นคนไม่มี
สถานะ หรื อเป็ นลูกแรงงาน หรื อเป็ นลูกชนกลุม่ น้ อย
ปั ญหาเด็กที่ อยู่ในสถานสงเคราะห์ ปัจจุบัน คือการพยายามพิสูจน์ จุดเกาะเกี่ ยวว่าเด็กเกิ ดใน
ประเทศไทย มันเชื่อมกันไม่ติด โดยเฉพาะถ้ าเด็กอายุมาก ๆ เด็กที่ออกจากบ้ าน ไม่สามารถรู้ เลยว่าที่อยู่
ตัวเองอยู่ไหน ไม่ว่าจะด้ วยเหตุใดก็ตาม เด็กที่โดนขบวนการเอาขึ ้นรถมาอยู่แถวหัวลําโพงก็แจ้ งเกิดไม่ได้
เพราะมันสืบไม่ได้ มันตัน ถ้ าเป็ นสมัยก่อนนายทะเบียนจะไม่ดําเนินการอะไรให้ เลย แต่กฎหมายฉบับปี
2551 ไม่ได้ ถ้ านายทะเบียนสืบแล้ วไม่ติดจะต้ องทําทะเบียนประวัติให้ เป็ นรายบุคคล ถ้ าไม่มีรัฐต้ นทางเป็ น
เจ้ าของตัวตน สามารถทําทะเบียนประวัติในประเทศไทยได้ เด็กในสถานสงเคราะห์ก็จะทะเบียนให้ เป็ นคน
ไม่มีสถานะทางทะเบียน แต่ไม่ได้ ใบเกิด
ในทางปฏิบตั ิ ไม่ว่าจะเด็ก 10 ปี 20 ปี กี่ปีก็แล้ วแต่ แจ้ งได้ หมด เมื่อก่อนถ้ าเกิน 15 ปี เขาจะไม่ให้
แจ้ ง มีเหตุจําเป็ นจริ ง ๆ ก็ขยายได้ แต่ต้องไม่เกิน 20 ปี เพราะบรรลุนิติภาวะแล้ ว สามารถที่จะเพิ่มด้ วย
ตนเองได้ พอปี 2551 อายุเท่าไรก็สามารถแจ้ งเกิดได้ ถ้ าเรายังไม่ได้ แจ้ งเกิดและไม่มีหลักฐานทางทะเบียน
ผู้ปฏิบัติงาน 1663: เคสขายสิทธิ คือเป็ นคนไทยแล้ วขายสิทธิให้ กบั ต่างชาติ ขายตังแต่
้ เลขบัตร สิทธิการ
รักษา พอวันหนึง่ เขาเสพยาบ้ า ต้ องเข้ าสูก่ ระบวนการรักษา เขาไม่สามารถจะใช้ ตรงนันได้
้
วีนัส: เป็ นกรณีสวมตัวคนไทยขายให้ ตา่ งชาติ อันนี ้ต้ องไปแสดงตัวตนกับนายทะเบียนและพยานไปพิสจู น์
ให้ ได้ ว่า เขาคือเจ้ าของรายการที่คนต่างด้ าวเอาไปใช้ เขาคงไม่บอกว่าเขาขาย หากสืบแล้ วว่าสมรู้ร่วมคิดก็
รับโทษทางอาญาไป นายทะเบียนก็แจ้ งความดําเนินคดีไป แต่การดําเนินคดีกบั การคืนรายการเป็ นคนละ
ส่วนกัน ถ้ าพิสจู น์ชดั เจนว่าคุณเป็ นเจ้ าของรายการ นายทะเบียนจะคืนกลับให้ โดยยกเลิกของต่างด้ าวออก
ั ชาติไทย ตอนนี ้กระบวนการทางสาธารณสุข หรื อสิทธิทางด้ านสาธารณสุข
เรื่ องของคนที่ไม่มีสญ
เปิ ดค่อนข้ างมาก ต้ องติดตาม เรามีมติครม.อยู่ 2 มติ คือ
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(1) เมื่อ 23 มีนาคม 2553 ครม.อนุมตั ิ การคืนสิ ทธิ หรื อการให้สิทธิ ดา้ นสาธารณสุขกับคนทีม่ ี ปัญหา
เรื ่องสถานะและสัญชาติ ที่ทางรัฐบาลโดยมหาดไทยขึ ้นทะเบียนเอาไว้ และจัดสรรเงินรายหัวให้ ถ้ าจําไม่ผิด
2,895 บาท ให้ ทุก คน มติ เ มื่ อ ปี 2553 มี ค นตกหล่ น อยู่ก ลุ่ม หนึ่ ง คื อ กลุ่ม เลข 0, 8, 9 ที่ สํ า รวจตาม
ยุทธศาสตร์
(2) มติเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 คณะรัฐมนตรี เศรษฐกิจเห็นชอบ และเอาเข้ าครม.รับทราบเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2558 ให้ สิทธิ กับคนที่มีปัญหา คือคนต่างด้ าวที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ ไขปั ญหาสถานะ
ั้
ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มเด็กนักเรี ยนไร้ รากเหง้ า คนไทยที่เขาเข้ าสู่ระบบไม่ได้ ที่
พวกเลข 0, 8, 9 ได้ ทงหมดเลย
นายทะเบียนทําเลข 0 ให้ รัฐบาลให้ สิทธิและจัดสรรเงินรายหัวให้ ผมประสานกับสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติวา่ คนตามมติใหม่ 20 เมษายน 2558 ต้ องลงทะเบียนหรื อไม่ เขาตอบว่าไม่ต้อง เพราะเขา
ฐานข้ อมูลจากสํานักทะเบียนกลาง อย่างนันเมื
้ ่อพวกนี ้ไปรักษาพยาบาล ก็แสดงตน เขาค้ นดู ใช่ ก็โอเค
โครงการจังหวัดบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น ด้วยยุทธศาสตร์ภารกิจ 9 ด้าน
ศ. ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล นักวิชาการอิสระ

โครงการที่ เกี่ ยวข้ องกับการป้องกัน และแก้ ไขในวัยรุ่ น ทัง้ หมดมีห ลาย
โครงการ กลุ่ม หนึ่ง เป็ นโครงการที่ เ กี่ ย วข้ องกับ การสร้ างเครื่ อ งมื อ เช่น สร้ าง
หลักสูตร สร้ างชุดกิจกรรม พัฒนาบริการ แต่โครงการที่ 5 เป็ นโครงการที่น่าสนใจ
คือ ป้องกันการแท้ งที่ไม่ปลอดภัย ซึง่ น่าจะเป็ นประโยชน์กบั เครื อข่ายฯ มี ศ.นพ.
กําแหง เป็ นหัวหน้ าโครงการ ทํามาหลายปี แล้ ว มีตงแต่
ั ้ ผลักดันทางด้ านนโยบาย
ให้ เกิดเรื่ องของ medical abortion เรื่ องของยา อย. อะไรต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็อบรมแพทย์ พยาบาล 700้
ให้ อย่างปลอดภัย ก็ยงั เป็ นปั ญหาในเชิงทัศนคติอยู่บ้าง ให้ บริ การจริ ง
800 ราย ให้ สามารถยุติการตังครรภ์
อาจจะสักประมาณ 10-15% สสส. เสนอว่า โครงการนี ้ควรจะต้ องมีการเชื่อมร้ อยต่อกัน อย่างน้ อยก็ต้อง
เชื่อมร้ อยมาที่เครื อข่ายนี ้ และเชื่อมร้ อยไปที่โครงการจังหวัด 22 จังหวัดด้ วย เพราะทุกจังหวัดมีปัญหา
ทัศนคติของยุติการตังครรภ์
้
คล้ ายกันหมด ประเด็นทางเทคนิคไม่มีปัญหา แต่มีปัญหาเรื่ องการใช้ การ
จัดการ การดําเนินงาน
โครงการบูรณาการฯ เป็ นเรื่ องของการลงมือปฏิบตั ิ มีที่อดุ รฯ อุตรดิตถ์ โครงการระดับตําบลของอ.
กนกวรรณ โครงการจังหวัดตอนนี ้มี 22 จังหวัด ส่วนใหญ่จะเน้ นกิจกรรมการป้องกัน ทีมประเมินภายนอก
ทํางานร่วมกับ core team ทีมพี่เลี ้ยง ภาคเหนือมี 5 จังหวัด เชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน พะเยา ตาก, ภาค
กลาง 9 จั ง หวั ด นครสวรรค์ สุ พ รรณบุ รี นครนายก เพชรบุ รี สมุ ท รสาคร ฉะเชิ ง เทรา, ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ 5 จังหวัด เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา นครพนม ขอนแก่น มหาสารคาม, ภาคใต้ 3
ั้
จังหวัด กระบี่ ตรัง และภูเก็ต กรุ งเทพฯ มีแพธทูเฮลท์ทํา 22 จังหวัดเริ่ มงานไม่พร้ อมกัน แต่ทงหมดคงจะ
สิ ้นสุดสัญญากับสสส. ประมาณปี 2560
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โจทย์ของโครงการ 22 จังหวัดเรี ยกว่าภารกิจ 9 ด้ าน อันแรกต้ องสร้ างกลไก เพราะเรื่ องของการ
ตังครรภ์
้
วยั รุ่ น ทํามานานเป็ นสิบปี แต่ว่าต่างคนต่างทํา ไม่ได้ เชื่อมโยงกัน เพราะนันต้
้ องมีการเชื่อมโยงกัน
คือเป็ นโครงการพัฒนากลไกประสานการทํางาน ขึ ้นอยู่กบั บริ บท ทํางานอะไรบ้ าง อีก 8 อย่างคือเรื่ องของ
พ่อแม่ มีทกั ษะคุยกับลูกเรื่ องเพศ สอนทักษะชีวิต เพศวิถีศกึ ษารอบด้ าน ต้ องวิเคราะห์การทํางาน ต้ องรู้ว่า
กลุ่มวัยรุ่ นเป็ นอย่างไร รณรงค์สื่อสารเรื่ องเพศ การคุมกํ าเนิด บริ การที่เป็ นมิตร ระบบบริ การที่สมั พันธ์
เชื่อมโยงกัน เพื่อสร้ างสรรค์ระบบข้ อมูล พัฒนาบุคลากร
ในโจทย์ นี ้ ภารกิจที่ 6 ดูจะเป็ นเชื่อมโยงกับเครื อข่ายฯ มากที่สุด คือภารกิจที่ว่าด้ วยการจัดให้ มี
บริ การที่เป็ นมิตรกับวัยรุ่ น ครอบคลุมบริ การที่จําเป็ นทุกด้ าน และเข้ าถึงวัยรุ่ นทุกกลุ่ม ก็คาดหวังว่าปั จจัย
นําเข้ าเป็ นเรื่ องของแบบบริการที่เกิดขึ ้นจากพื ้นที่ ผู้ให้ บริการสําคัญมาก คือทัศนคติเชิงบวกต่อวัยรุ่น ซึง่ อัน
นี ้ สคส. แผนเพศฯ ก็ทํามานานมาก แล้ วก็พิสจู น์แล้ วว่าทําให้ เกิดขึ ้นได้ จริ ง แต่ต้องมีการฟูมฟั กเลี ้ยงดูกนั
พอสมควร และคงต้ องทําต่อ
เครื อข่า ยสถานบริ ก ารทุก ระดับ ทัง้ ในระบบและนอกระบบต้ อ งกระจายกัน ให้ ทั่ว ถึ ง ที่ สํา คัญ
คนทํางานต้ องมีความสุขที่ได้ ช่วยคนทุกข์ อันนี ้เป็ นเรื่ องทัศนะและเป็ นเรื่ องใหญ่ ในการประชุมเกี่ยวกับ
safe abortion เชิงนโยบายที่ปากช่องไม่นานมานี ้ เขาเอารัฐมนตรี ผู้ยิ่งใหญ่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ทังหลายไปทํ
้
า MOU กัน เอาแพทย์มาเล่าประสบการณ์ แล้ วมีข้อสรุ ปที่ฟังแล้ วมันเจ็บจี๊ดว่าตัวสกัดกัน้
สําคัญที่ไม่ให้ ผ้ หู ญิงที่มีความทุกข์จากการตังท้
้ องไม่สามารถดูแลหรื อยุติตวั เองได้ คือ ผู้หญิง “ผู้หญิงที่เมีย
้ หน้ าเคาน์เตอร์ ไปเลย หรื อกระบวนการ counseling อย่างนี ้เป็ น
คนทําเองกับผู้หญิงที่เป็ นพยาบาล” ตังแต่
ต้ น มันสะท้ อนอะไรบ้ างอย่าง เราคงต้ องทํางานหนักในเรื่ องนี ้
ในที่สดุ แล้ วภารกิจที่ 6 การจัดบริ การที่เป็ นมิตร ครอบคลุมกลุ่มวัยรุ่นทุกกลุม่ น่าสนใจว่าเราจะไป
สนับสนุน ทํางานร่ วมกับโครงการจังหวัดนี ้ได้ อย่างไรบ้ าง ตอนนี ้โครงการ 1663 ก็ลงไปสนับสนุนจังหวัด
โดยเอาองค์ความรู้ ทักษะในเรื่ องของการให้ คําปรึกษา แล้ วเอาเครื อข่ายบริ การไปช่วยสนับสนุนของแต่ละ
จังหวัด แผนเพศฯ เองก็มีกรณีที่จะเชื่อมโยงกับ 22 จังหวัด
ั้
เพราะเด็กเขาเลือกได้
ประเด็นท้ าทายคําถามสําหรับการสนับสนุนทางเลือกของวัยรุ่ นที่ตงครรภ์
ในที่สดุ แล้ ว ความคิดเรื่ องของท้ องกับแท้ ง เรื่ องใหญ่สดุ ไม่ว่าจะยุติการตังครรภ์
้
จะท้ องต่อ จะแต่งงานเป็ น
แม่ จะเรี ยนต่อ ชุดความคิดเรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องใหญ่ที่สดุ ในการที่จะทําให้ เด็กได้ ก้าวข้ าม หรื อจะทําให้ เขาได้ พบ
โอกาสหรื อไม่
ศุภอาภา: ในฐานะที่เราทําเรื่ องของผู้หญิงที่ไม่สามารถจะยุติได้ แล้ ว ถ้ าผู้หญิงเลือกยุติ คนที่ทํางานด้ านนี ้
้ วไม่มีอะไร แต่คนที่ทํางานกับผู้หญิงซึง่ ตังครรภ์
้
ตอ่ ยุติไม่ได้
จะมีความยากอยู่ในบริ บทหนึ่ง หลังจากนันแล้
แล้ ว จากประสบการณ์ ทํ า งาน กรณี มุ ส ลิ ม ถ้ ารู้ ว่ า ลูก สาวท้ อง เขาจะจับ แต่ ง งานเยอะมาก การ
ประคับประคองหลังจากนันเป็
้ นสิ่งสําคัญมากจริ ง ๆ เรามีกลุ่มที่ทํางานกับพ่อแม่วยั รุ่ นทางภาคใต้ ตอนนี ้
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เหลือครอบครัวที่เป็ นพ่อเดี่ยวอยูป่ ระมาณ 3 ครอบครัว 3 คนเท่านัน้ นอกนันก็
้ เป็ นแม่หมด เพราะพ่อต้ องไป
เรี ยนต่อเพื่ออนาคต พอห่างต่างคนก็ตา่ งไป ในที่สดุ ก็กลายเป็ นแม่เดี่ยว ก็ฝากว่าจะทําอย่างไร แม่เดี่ยวควร
จะมีสวัสดิการหรื อยัง
ดร.ฤดี: ในฐานะผู้ทํางานในโรงพยาบาล เราเป็ นฝ่ ายรับมากกว่า เห็นด้ วยกับพี่ศภุ อาภาว่าพี่ภาระหนักกว่า
ผู้หญิงมาก เพราะเราจะจบแค่ว่าผู้หญิงจะตังครรภ์
้
ต่อหรื อว่ามีทางเลือกไหน น้ อยมากที่จะเดินมายุติที่ศิริ
ราช ดีใจและขอบคุณที่มีเครื อข่ายอันนี ้ เพราะได้ แนะนําไปหลายเคส
จิตติมา: ในฐานะเครื อข่ายฯ เราเน้ นข้ ามข้ อจํากัดที่มากที่สดุ คือ การหาทางออกในการทําแท้ งที่ปลอดภัย
แต่ขณะเดียวกัน ทางเครื อข่ายฯ อาจจะได้ เรี ยนรู้จากการทํางานของจังหวัดบูรณาการทัง้ 9 ด้ าน ที่น่าสนใจ
มาก ๆ คือ เรามักจะมองชุมชนจากงานป้องกันเป็ นหลัก มักมุง่ เน้ นว่าจะทําอย่างไรให้ พอ่ แม่สื่อสารเรื่ องเพศ
กับลูกได้ แต่เอาเข้ าจริ งแล้ ว ด่านแรกของการให้ ความช่วยเหลือคือระบบชุมชนที่เกือ้ กูลและสนับสนุนผู้
้ ่งที่
ประสบปั ญหา ชุมชนเป็ นทางออกสุดท้ ายที่เขาจะมีทางเลือกในการใช้ ชีวิตได้ โดยไม่ถกู ตีตรา ดังนันสิ
อยากจะเสนอ คือ มองการขับเคลื่อนการให้ ความช่วยเหลือทังในระดั
้
บชุมชนและในระดับให้ การช่วยเหลือ
ผสานกันอย่างเป็ นระบบ
การทํางานทัง้ 3 ปี ของโครงการจังหวัดบูรณาการ มันน่าจะมีการสร้ างโมเดลหรื อเกิดกระบวนการ
เรี ยนรู้ เรื่ องการทํางานอย่างรอบด้ าน ทังเรื
้ ่ องการป้องกันและการให้ ความช่วยเหลือ ถ้ าเราทํางานร่ วมกัน
เป็ นระบบ มีการศึกษา อาจจะเห็นเชิงกลไกว่าระดับนโยบายที่จะทําให้ ชมุ ชนมีระบบการให้ ความช่วยเหลือ
เด็กและผู้หญิงในเรื่ องเพศเป็ นอย่างไร ทักษะหรื อว่าการเพิ่มพูนองค์ความรู้ ที่เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องต้ องทํา
อย่างไรบ้ าง บริ การที่ สอดคล้ องกับทุกระดับจะมีทางออกอย่างไร เป็ นประเด็นที่ อยากจะชวนเพื่อน ๆ
เครื อข่ายฯ ที่สว่ นใหญ่อยูใ่ นกลไกสาธารณสุขช่วยกันขับเคลื่อนเรื่ องนี ้ต่อ
ทัศนัย: เมื่อ 8 ปี ที่แล้ วเรามากันด้ วยต่างมุมมอง คนที่ทํางานเรื่ องบ้ านพักอาจจะไม่เห็นด้ วยกับการยุติฯ
คนที่ทํางานยุตฯิ ก็ร้ ูสกึ ว่าจะไปเกลี ้ยกล่อมให้ ท้องต่อไม่ได้ สุดท้ ายเราพบว่าการเปลี่ยนแปลงของคนมาจาก
การได้ เจอเคส แล้ วเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับปั จเจก ในที่สดุ เขายอมรับทางเลือกที่หลากหลายและยอมรับ
ทุกเรื่ องเลย
มีความรู้ สึกว่าเราทํางานเรื่ องทัศนะในภาพรวมไม่พอ เพราะตัวเองก็มีข้อเสนอให้ สสส. ว่า ที่สดุ
แล้ วคงจะต้ องมีอะไรบางอย่าง ต้ องมี body อันใดอันหนึ่งขึ ้นมาทําเรื่ องปรับทัศนะของสังคม ไม่ว่าจะเรื่ อง
้
แต่ทีนีม้ ันก็ มี
เพศ หรื อการยอมรับทางเลือกของผู้หญิ ง หรื อยอมรั บผู้หญิ งท้ องต่อหรื อยุติการตังครรภ์
ข้ อจํากัด เพราะคนที่มีทรัพยากร เช่น สสส. เองไม่ได้ เป็ นคนที่ยอมรับ ไม่ได้ เข้ าใจในทุก ๆ เรื่ องด้ วยใจจริ ง ๆ
ทุกคนมีมมุ หรื อมีกระบวนการคิดที่ตา่ งกัน คิดว่าสสส. เป็ นแม่งานในกระบวนการเชิงสังคมได้ ถึงเวลาที่จะ
ทําแล้ ว เครื อข่ายฯ แต่ละคนก็มีภารกิจและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน แต่คดิ ว่าไม่ใช่เราไปขับเคลื่อนสังคม
ต้ องเป็ นกลุม่ คนที่มีงบประมาณอยูใ่ นมือ มีทรัพยากรต่าง ๆ ในมือเป็ นเจ้ าภาพ
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ศิริพร: เรื่ องบริการเป็ นจุดแหว่งอันยิ่งใหญ่ จากงานวิจยั ที่ทําชัดเจนว่าเด็กวัยรุ่นร้ อยละ 90 ไม่ได้ อยูด่ ้ วยกัน
การจับแต่งงานมันเป็ นวิธีการ save พ่อแม่ในชุมชน พ่อแม่วยั รุ่น เราจะทําอย่างไร ระบบที่เป็ นอยู่จะช่วย
อย่างไร เราจะทําอย่างไรให้ เกิดแรงผลักดันนัน้ ขึ ้นมาจากชุมชนรากฐาน ถ้ ารอแต่ระบบข้ างบนคิดว่าคง
ลําบาก เราจะสร้ าง individual ให้ เข้ มแข็งขึ ้นได้ อย่างไร การทําในเชิงสังคมก็ต้องมีทิศทางว่าจะทําอย่างไร
เพราะเราต้ องเจอกับขุนเขาอันยิ่งใหญ่ของความดี จริยธรรม ซึง่ มันยากมาก
้ อสังเกตงานโครงการ 20 จังหวัด เป็ นสิง่ ซึง่ แปลก เพราะทําเรื่ องท้ องวัยรุ่น แต่ยตุ ิการ
กฤตยา: อยากจะตังข้
ตังครรภ์
้
คณ
ุ ไม่เอา ท้ องต่อคุณก็ไม่เอา จริ ง ๆ คือคุณอยากให้ เขาท้ องต่อและคุณจบแค่นนั ้ แต่คณ
ุ ไม่ร้ ู ว่า
ชีวิตคนที่ต้องท้ องต่อ เขาต้ องไปเผชิญกับการบังคับแต่งงาน หรื อว่าไม่มีพอ่ หรื อไม่มีที่พกั หรื อต้ องออกจาก
งาน ต้ องออกจากโรงเรี ยน ต้ องมารับผิดชอบอย่างไร นี่คือสิ่งที่ตวั โครงการไม่ทํา มองไม่เห็น แล้ วมีจงั หวัด
ไหนบ้ างใน 20 จังหวัดที่ทําเรื่ องท้ องต่ออย่างครบวงจร อันนี ้เราท้ าทายไว้ และอยากเสนออาจารย์ศิริพรว่า
เป็ นแง่มมุ ที่ผ้ ปู ระเมินภายนอกสามารถ pick up ขึ ้นมาให้ เห็นได้ กระบวนการเรื่ องการยุตกิ ารตังครรภ์
้
“ทํา”
ทําในเชิงนโยบาย แต่ทําอย่างเงียบ ๆ
ความก้าวหน้าในการทํางานเครือข่ายด้านการป้องกัน: ข้อเสนอใหม่
โดย หลินฟ้า อุปชฌาย์ มูลนิธิศุภนิมิต

มูลนิธิฯ มีโครงการอยู่ประมาณ 70 โครงการ เราเห็นปั ญหาจาก
การประเมินต่าง ๆ จึงกําหนดยุทธศาสตร์ ทํางานช่วง 3 ปี (2015-2017)
เป็ นแนวนโยบาย เกี่ยวข้ องกับงานอนามัยการเจริ ญพันธุ์ในเยาวชน แผนก
ของเราเป็ นแผนกสุขภาพ สนับสนุนเรื่ องของวิชาการ การทํางานในพื ้นที่
แบ่งเป็ น 3 ด้ าน คือ (1) เด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี หรื ออายุ 6-11 ปี มีสขุ ภาพที่ดี ได้ รับการป้องกันจากการติดเชื ้อ
โรคและเป็ นไข้ (2) อนามัยเจริญพันธุ์และปั ญหาการตังครรภ์
้
ในเยาวชน (3) กลุม่ ประชากรเคลื่อนย้ าย หรื อ
migrant หรื อกลุม่ เปราะบางตามชายขอบ
มูลนิธิจะทํางานทัง้ 3 ระดับ ตัวเยาวชน ภาพรวม และชุมชน เรี ยกว่าเป็ น community base ก็ได้
จากการทํางานในเรื่ อง HIV กับวัณโรคในชายขอบพม่า เราสนับสนุนให้ มีการรวมตัวของแรงงานในระดับ
ชุมชน เพื่อผลักดันหลาย ๆ เรื่ อง ระดมเงินทุนช่วยเหลือกันเอง เราจะเอาเรื่ องอนามัยการเจริญพันธุ์หรื อการ
ตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นเข้ าไปรวมอยูใ่ นนัน้ แต่จะดําเนินการในชุมชนคนไทยก่อน รูปแบบก็คือพัฒนาทักษะชีวิต 5
ด้ าน ทังในเรื
้ ่ องของทักษะชีวิต พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย การเข้ าถึงบริ การ สภาพแวดล้ อมหรื อชุมชน
ถ้ าชุมชนเปลี่ยนทัศนคติรับได้ ทกุ เรื่ อง การป้องกัน แม่เลี ้ยงเดี่ยว ท้ องต่อ มีนโยบายช่วยเหลือหรื อไม่อย่างไร
เป็ นการชวนชุมชนหรื อตัวเราก้ าวข้ ามทัศนคติต่อแม่เลี ้ยงเดี่ยว หรื อเด็กที่ยตุ ิการตังครรภ์
้
ให้ เขาเรี ยนต่อได้
อยู่ในสังคมนันได้
้
เราเพิ่งรู้ ว่าสสส.ทํางาน 22 จังหวัด ทัง้ ๆ ที่มลู นิธิเองก็ทําใน 44 จังหวัด ทําไมเราถึงไม่
เจอกัน เราจะมีแผนการทํางานร่วมกันได้ อย่างไรให้ เข้ มข้ นมากขึ ้น
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ปณิตดา อันตะริกานนท์ : การป้องกันปั ญหาอะไรก็ตามน่าจะเกิดจากกระทรวงศึกษา ความรู้ของเด็กใน
โรงเรี ยน จริ ง ๆ โรงเรี ยนก็ไม่น่าจะแค่สอน อาจจะประชุมผู้ปกครอง คุยให้ เข้ าใจเรื่ องเพศศึกษา ถือว่าเป็ น
้ เริ่ มต้ น เดี๋ยวนี ้อินเตอร์ เน็ตเข้ าถึง เด็ก
การป้องกันที่ต้นทาง เวลาทําเครื อข่าย น่าจะเข้ าไปในโรงเรี ยนตังแต่
ประถมรู้แล้ วว่าทําอะไรกันอย่างไร มีอะไรกันอย่างไร
ณภัสสร สงวนหงษ์ : เรื่ องปรับแนวคิดทัศนคติเด็กเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่เข้ ามา เพราะเจอเคสเด็กผู้ชายอายุ 13
ปี อยู่ม .1 เด็ก ผู้ห ญิ ง อายุ 17 ปี อยู่ม .5 เป็ นแฟนกัน แล้ ว เด็ก ผู้ห ญิ ง ท้ อง กฎหมายใหม่ เด็ก ผู้ห ญิ ง เป็ น
ผู้ต้องหา เด็กผู้ชายเป็ นผู้เสียหาย ตอนแรกเด็กผู้หญิงอยากจะเอาออก อยากจะเรี ยนหนังสือต่อ แต่เด็กอายุ
้
ปั ญหาคือ “หมาแมวฉันยังเลี ้ยงได้ เลย ทําไมฉันจะเลี ้ยง
ไม่ถึง 18 ต้ องให้ ผ้ ปู กครองยินยอมยุติการตังครรภ์
หลานฉันไม่ได้ ” ตอนนี ้ยังไม่สามารถยุตไิ ด้ ยังตกลงกันไม่ได้
จิตติมา: การทํางานเชิงป้องกันไม่ใช่การให้ ความรู้อย่างเดียว มันต้ องทํางานทังเรื
้ ่ องระบบของชุมชน ด่าน
สําคัญที่สดุ ของการทํางานคือ ทัศนคติของคนในชุมชนที่จะเปิ ดกว้ างแล้ วมองเห็นว่าเรื่ องนี ้เป็ นทุกข์เขาทุกข์
เรา อันนี ท้ ํ างานยากมาก นอกจากนัน้ สิ่งซึ่งคนทํ างานทางฝั่ งสวัสดิการสังคมต้ องช่วยกันมากคืองาน
แก้ ปัญหา การทํางานของเครื อข่ายจะเชื่อมต่องานระบบบริ การ งาน community work งานแก้ ปัญหา ได้
อย่างไร เป็ นโจทย์ของพวกเราที่จะทําให้ เกิดบทเรี ยนและขับเคลื่อนไปด้ วยกัน
ความคืบหน้าทางด้านบ้านพัก: กรณีศึกษาหญิงต่างชาติท้องต่อ
โดย ศุภอาภา องค์สกุล สหทัยมูลนิธิ

ตอนนีม้ ูลนิธิฯ รับหญิงต่างชาติ มีลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม
ฟิ ลิปปิ นส์ เรามองว่าเด็กจะต้ องมีครอบครัวบุญธรรมคือครอบครัวที่ถาวร
ปั ญหาคือ เราไม่สามารถแจ้ งเกิดได้ เราได้ ใบสูติบตั รซึ่งระบุว่าไม่ใช่
สัญ ชาติ ไ ทย ก็ จ ะถูก ล็อ คด้ ว ยกฎหมายบุต รบุญธรรมที่ ไม่ส ามารถหา
ครอบครัวบุญธรรมให้ กบั เด็กที่มีสญ
ั ชาติอื่นได้ นอกจากนี ้ แม่ไม่สามารถ
ทําอะไรได้ ไปฝากท้ องก็ยาก ถ้ ามีเลขทร.13 คือเลข 0 (ตัวแรก) ไม่ยากเพราะเขามีประกันสุขภาพอยู่แล้ ว
แต่เคสที่เราเจอก็คือแรงงานเข้ าเมืองผิดกฎหมาย อย่างเคสลาว เราพยายามผลักดันให้ เข้ าไปอยู่ในกรอบ
ของรัฐบาล ซึง่ รัฐบาลก็บอกว่าไม่ได้ ในที่สดุ แล้ ว เราจะเลือกเอาอะไรระหว่างมนุษย์กบั เด็ก กับชีวิตคน กับ
กฎระเบียบ ทางออกเดียวที่จะทําได้ คือ เด็กคนนี ้ถูกทอดทิ ้ง เป็ นใครก็ไม่ร้ ู เอาเด็กไปแจ้ งความตํารวจ story
ก็จะเป็ นแม่มาทิ ้งเด็กไว้ ที่สหทัยฯ แล้ วก็หายไป ไม่ร้ ู จะทําอย่างไร เราไม่ทําอะไรทังสิ
้ ้น แล้ วก็เพิ่มชื่อเข้ าไป
ในสถานสงเคราะห์ ตอนนี ้เรามีอยู่ 5 ราย จาก 45 ราย อันนี ้คือคําถามใหญ่ที่อยากจะให้ คนทํางานด้ านนี ้
รับทราบว่า ณ บัดนี ้เราเจอแล้ ว นี่คือความอึดอัดใจของคนที่ทํางานช่วยผู้หญิงที่ตงครรภ์
ั้
ตอ่
ตอนนี เ้ ราต้ องทํ า ประวัติเด็ก 2 ชุด เพราะเด็ก ก็ ต้องมีสิทธิ ร้ ู ความเป็ นมาของตัวเอง เพื่อความ
ยุตธิ รรม เราก็ต้องทําประวัตขิ องจริงของเขาชุดหนึง่ กับประวัตอิ ีกชุดหนึง่ ที่ต้องแสดงกับทางราชการ เพื่อให้
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เด็กมีอนาคต อันนี ้คือภาระหนักของเรา เวลาทําเรื่ องเหล่านี ้เราต้ องระวังมาก ขณะเดียวกันมัน concern
หลายสิ่งมาก อนาคตเด็กที่จะโตขึ ้นจะยังไง อันนี ้คือความยากลําบาก เวลาทํางานกับผู้หญิงที่ตงครรภ์
ั้
ต่อ
ยิ่งมีปัญหาซับซ้ อนมากก็ยิ่งยาก
กฤตยา: แผนงานหนึ่งของสํานัก 9 ทําเรื่ องสถานะบุคคล เรื่ องจดทะเบียนเกิด เขาทําชายแดน จะอนุญาต
หรื อไม่ถ้าเอาเรื่ องไปปรึกษาว่าจะทําอย่างไร เพราะมันต้ องเชื่อมงานกัน ทางโน้ นเขาก็ทํา แต่เขาไม่เห็นภาพ
ปั ญหาพวกนี ้ในเมืองเท่าไร เขาทําที่โรงพยาบาลที่จงั หวัดตาก ฟั งสหทัยฯ ทีไรแล้ วรู้สกึ ซับซ้ อน มันหนัก มัน
ตัน ก็ต้องขอบคุณสหทัยฯ ที่อยู่กับเรา ทําให้ เราเห็นภาพความยากลําบากของผู้หญิงที่ท้องต่อ แล้ วขาด
แคลนระบบช่วยเหลือ
ความคืบหน้าด้านยุติการตั้งครรภ์: การปรับเนื้อหาหนังสือเครือข่ายฯ
โดย ทัศนัย ขันตยาภรณ์ มูลนิธิแพธ 2 เฮลท์

หนังสือเครื อข่ายฯ ที่โชว์นี ้เป็ นช่วงแรกที่ทํางานกัน เล่ม 1-2 มีเฉพาะ
แหล่งส่งต่ออย่างเดียว แล้ วเราก็ใส่เรื่ องของท้ องต่อ เรื่ องปรึกษาทางเลือกเข้ าไป
ด้ วย เล่มที่ 3 เริ่ มใส่เนื อ้ หาที่ เรี ยกว่า ท้ องไม่พร้ อม 101, ท้ องไม่พร้ อม 102
เพราะน่าจะเขียนองค์ความรู้ ที่พวกเรามีอยู่ลงไป ด้ วยไอเดียตรงนันก็
้ ออกมา
เป็ นเล่ม 4 ซึง่ จะมีเนื ้อหาค่อนข้ างละเอียดมากขึ ้น จะเรี ยนปรึกษาคือเวอร์ ชนั่ 5 ที่กําลังจะทําขึ ้นมา เพราะ
เราก็ได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมในจังหวัดต่าง ๆ ไม่มากก็น้อย คุยกับสคส. ว่าจะเร่งทําตรงนี ้ขึ ้นมา โดย PATH จะ
เป็ นคนเขียนเนื ้อหา เขียนเสร็จแล้ ว อยูใ่ นขันของการทํ
้
า art work ยังสามารถปรับแก้ /เพิ่มเติมได้
สภาพปั ญหาของท้ องไม่พร้ อมในประเทศไทย เนือ้ หาใหม่คือปรับข้ อมูลล่าสุด ของเดิมทําเมื่อปี
2556 ของใหม่เป็ นปี 2558 สมาชิกเครื อข่ายตอนนี ้มี 68 เท่าเดิม รายงานสมาชิกเครื อข่ายฯ ที่ให้ บริการช่วย
ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อม ของเดิมจะรวมกันไว้ ไม่ได้ แบ่งประเภทการให้ บริ การ เริ่ มต้ นที่ยตุ ิการตังครรภ์
้
แล้ วก็
มาเรื่ องของท้ องต่อ มาปรึกษาทางเลือก แต่ของใหม่เราจะจัดหมวดหมูเ่ พิ่มเติมแหล่งส่งต่อ
อันแรกจะเริ่ มให้ ข้อมูลเลยว่า ที่ไหนให้ ข้อมูลสุขภาพทางเพศ ปรึกษาทางเลือก ความรุ นแรง แล้ ว
หน่วยงานมีอะไรบ้ าง หน่วยงานดูแลตังครรภ์
้
หลังจากนันข้
้ อมูลประจําเดือนไม่ปกติ เรื่ องยุติการตังครรภ์
้
บ้ านพัก รอคลอด เราเพิ่มเรื่ องสงเคราะห์เด็กอ่อนและอุปการะเด็กเข้ ามา เพราะเราน่าจะให้ ความสําคัญกับ
ประเด็นนี ้มาก แล้ วก็ทําเครื อข่ายของเขาระดับหนึ่ง จากโครงการ child rights เดิมของ Global Fund เรา
คิดว่ามาต่อยอดตรงนี ้ สถานเด็กอ่อนและอุปการะเด็ก จะเป็ นหน่วยงานภาครัฐหมด
ข้ อสอง ประจําเดือนมาไม่ปกติ จะมีสองชุด ชุดนี ้เป็ นชุดที่เปิ ดเผยได้ จะมีชุดหนึ่งที่เปิ ดเผยไม่ได้
เราก็อพั เดทเช่นกัน จากการทํา mapping ให้ ดคู ราวที่แล้ วว่าติดต่อใครชื่ออะไร อย่างไร วันนี ้เราก็นํามาแจก
้
ขที่เข้ าร่ วมโครงการเรื่ องยาด้ วย เข้ าร่ วมเรื่ องแพทย์ RSA เข้ า
รวมทังโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุ
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ร่ วมเรื่ องส่งต่อ ก็จะใส่มาด้ วย ทังหมดนี
้
้ขอได้ ที่คณ
ุ ถิรนันท์ เฟิ ร์ น เราให้ เป็ นไฟล์ไม่ได้ เพื่อข้ อมูลไม่รั่วไหล
เป็ นข้ อมูลที่เป็ นชื่อหมอ มันจะไม่แพร่กระจายในวงกว้ าง
ท้ องไม่พร้ อมในประเทศไทย เราได้ ปรับข้ อมูลให้ ทนั สมัย สาเหตุของท้ องไม่พร้ อม การปรึกษาทาง
เลือกใช้ ของเดิม การยุติการตังครรภ์
้
เพิ่มเรื่ องการขึ ้นทะเบียนยายุติฯ ส่วนท้ องต่อ เดิมเขียนเฉพาะเรื่ อง
บ้ านพัก และใช้ การมานานมาก ของใหม่ปรับเป็ นแนวทางการดูแลท้ องต่อในภาพรวม และการให้ การ
ช่วยเหลือเรื่ องการศึกษาต่อ ข้ อสี่ดดั แปลงมาจากที่พี่ศภุ อาภาเขียนเป็ นแนวทางให้ กบั กระทรวงสาธารณสุข
ของศูนย์พึ่งได้ แต่มาปรับให้ สนและกระชั
ั้
บลง เพื่อให้ คนอ่านเข้ าใจภาพรวมว่า ถ้ าต้ องการดูแลท้ องต่อ มี
วัตถุประสงค์อะไร ขันตอนและเป
้
้ าหมายคืออะไร มีแนวทางในการทําอย่างไร อันนี ้จะชัดเจนมากขึ ้น
เรื่ องแนวนโยบาย เราคุยกันและตัดสินใจว่าตัดทิ ้งหมดเลย เราพยายามอธิบาย definition ท้ องไม่
พร้ อมให้ ชดั เจนมากขึ ้น แล้ วพูดถึงเรื่ องท้ องไม่พร้ อมในวัยรุ่นนานาประเทศ และประเทศไทย แนวทางยุติฯ
ตอนนี ้เขียนกว้ างขึ ้น
ของเดิมท้ องไม่พร้ อมของต่างประเทศจะเขียนเรื่ องยุตกิ ารตังครรภ์
้
ภาคผนวก เพิ่มไป 4 อัน ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์ได้ ออกเรื่ องแนวทางการยุติอย่างเป็ นทางการ
ภาคผนวกที่ 6 เป็ นเรื่ องของมาตรการการช่วยเหลือเด็กที่ท้องไม่พร้ อมของสวท. คนทํางานควรจะรู้ เพื่อเรา
ไป defend กับทางโรงเรี ยนหรื อทางกระทรวงได้ ภาคผนวกที่ 7 ใส่กองทุนของเครื อข่ายท้ องไม่พร้ อมเข้ าไป
ส่วนสุดท้ าย เนื่องจาก 1300 ค่อนข้ างให้ ความสําคัญกับการรับเคสเรื่ องท้ องไม่พร้ อม จะบอกว่าจะ
ให้ ไปติดต่อที่บ้านพักนันนี
้ ้ ให้ ที่อยูก่ บั โทรศัพท์ของบ้ านพักเด็กฯ ทุกจังหวัด เดิมเรามีการทํางาน OSCC เรา
ตัดออกไป ข้ อมูลทํามาในระดับหนึง่ แล้ ว อยากจะถามความเห็นว่า คิดว่าตกหล่นอะไรไปบ้ างหรื อไม่
ผู้เข้ าร่ วมการประชุม: อยากจะให้ แทรกเนื ้อหาแม่เลี ้ยงเดี่ยวอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่ง เพราะว่าเวลาให้ บริ การ
สามีไม่ได้ รับผิดชอบ เป็ นตัวผู้หญิงคนเดียวมาฝากท้ อง ไม่ร้ ูจะไปขอความช่วยเหลือจากใคร
ทัศนัย: เรามีสมาชิกเครื อข่ายอยูก่ ลุม่ หนึง่ เรี ยกว่าเครื อข่ายแม่พอ่ เลี ้ยงเดี่ยว อยู่ในแหล่งส่งต่อ เข้ าใจว่าเขา
มีเว็บไซต์ ถ้ าอย่างนัน้ เราจะกลับไปดูวา่ กรณีที่เป็ นแม่เลี ้ยงเดี่ยว สามารถให้ ไปติดต่อได้ ที่นี่
อุษาสินี: เป็ นข้ อเสนอว่า พอเล่มที่ 6 อาจจะต้ องปรับในเชิงเนื ้อหาและรู ปแบบว่าแต่ละงานเริ่ มเติบโตใน
ส่วนของประเด็น สถานการณ์ อาจจะต้ องทําประเมินผล ต้ องทบทวนกันว่า คู่มืออันนี ้ใครใช้ มันก็จะมีผล
ต่อการตัดสินใจว่า เนื ้อหาอันไหนที่เป็ นประโยชน์ ต้ องเห็นเรื่ องของความก้ าวหน้ า บทเรี ยนความสําเร็ จ
หรื อให้ เห็น mile stone คือจังหวะก้ าวของการเคลื่อนเครื อข่าย มันมีความคืบหน้ าก้ าวหน้ าหรื อผลสําเร็ จ
ถ่ายทอดเป็ นลักษณะกรณีศึกษา คือฐานมาจากตัวกลุ่มเป้าหมาย ให้ เห็นสิ่งซึ่งเป็ นดอกผล กับสิ่งที่เป็ น
ความท้ าทาย อีกอันหนึ่งไม่แน่ใจว่ามันน่าจะมีเนื ้อหาเหมือน check list ท้ าทาย สมมติคณ
ุ เพิ่งรู้ จกั
เครื อข่ายฯ คุณเห็นของคุณเป็ นอย่างไร คือทํางานกับคนที่เป็ น user ใหม่สําหรับคูม่ ือ อะไรอย่างนี ้
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กฤตยา: เราคงต้ องเอางานหนังสือนี ้ใช้ คกู่ นั กับเว็บไซต์ด้วย เพราะหลายคนถนัดเข้ าเว็บไซต์มากกว่า การ
ประเมินคิดว่าเป็ นประโยชน์ และการนําไปใช้ การทําหนังสือคราวนี ้ก็น่าจะมีส่วนนี ้เข้ ามาด้ วย อยากจะ
เสนอว่าให้ เขียนให้ ชดั เจน เหมาะกับใครบ้ าง
เอมอร คงศรี : เวลาพูดถึงเรื่ องท้ องไม่พร้ อม เราจะเน้ นเรื่ องยุติกบั ท้ องต่อ แต่ประสบการณ์ที่ทํางานคือ
ผู้หญิงที่ต้องการจะยุติ แต่อายุครรภ์ยุติไม่ได้ เรี ยกว่า “ทางเลือกที่ตัวเองไม่ ได้ เลือก” พอท้ องต่อ การ
ทํางานมีสองแบบคือ ต้ องทํางานกับผู้หญิงที่ไม่ได้ เต็มใจจะท้ อง แล้ วก็ต้องทํางานกับคนที่จะต้ องเลี ้ยงดูลกู
คือผู้ปกครอง ญาติ บางส่วนจะเลี ้ยงเองไม่ฝากเด็กไว้ กบั บ้ านพัก แต่มนั เผชิญกับลูกที่ตงท้
ั ้ องอยู่ในภาวะ
ซึมเศร้ า แล้ วก็ต้องไปเตรี ยมความพร้ อมที่จะดูหลานที่ผ้ ชู ายก็หายไปแล้ วด้ วย คิดว่าจะสื่อสารตรงไหน
กฤตยา: คิดว่าคุณเอมอรได้ นําประเด็นที่มีความสําคัญมาก แม้ ว่าในจํานวนคนที่เผชิญปั ญหาอาจจะไม่
มาก มันจะต้ องมีกลุ่มที่ต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ ได้ เลือก
ศุภอาภา: ประเด็นนี ้เคยคุยกันกับคุณทัศนัยแล้ วว่า มีผ้ หู ญิงกลุ่มหนึ่งที่ตงครรภ์
ั้
ไม่พร้ อม บางครัง้ เขาก็ไม่
เข้ าบ้ านพัก จะไปอยูบ่ ้ านของเขาเอง ตรงนันคื
้ อสิง่ ที่เราจะต้ องดูแลเขา ส่วนหนึง่ ของสหทัยฯ เขาไม่ได้ อยาก
ตังท้
้ อง มาด้ วยปั ญหาที่เขาไม่ได้ ต้องการเด็ก เราต้ องทํางานกับความรู้สกึ ของเขาตรงนี ้ หลังจากคลอดแล้ ว
เราก็จะต้ องทํางานกับความรู้ สึกกับเขา ในเรื่ องของการแยกจาก มันมีรายละเอียด เราคงจะต้ องนึกถึง
ผู้หญิงซึ่งกลับไปอยู่บ้านของเขาเอง หรื อผู้หญิงที่อยู่ในชุมชน าต้ องช่วยกันดูให้ ชมุ ชนประคับประคองเขา
ไม่ใช่จะแต่งงานอย่างเดียว อันนี ้เป็ นเรื่ องหนึง่ ที่เราต้ อง concern มาก ๆ
ทัศนัย: หนังสือเล่มนี ้เหมือนหนังสือที่สงั่ สมองค์ความรู้ จากที่เราทํางานกันไป เรี ยนรู้กนั ไป สิ่งที่เสนอกัน
มาจะเอาไปปรับให้ ได้ มากที่สดุ ชื่อเดิม “ถึงเวลาต้ องเข้ าใจแก้ ไขและดูแล” มาจากงานวิจยั เดิมของอาจารย์
กฤตยา และมองว่าเครื อข่ายเราจะต้ องทํางานต่อเนื่องการดูแล
ความคืบหน้าด้านการให้คําปรึกษาทางเลือก: การผลิตคู่มือ
โดย จิตติมา ภาณุเตชะ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

จากที่เรามีกระบวนการอบรมให้ คําปรึกษาทางเลือกเมื่อ 8 ปี ที่แล้ ว มี
การทํ า งานเข้ ม ข้ น จากทุก ฝ่ าย 7 ปี ผ่ า นมา 30 รุ่ น 900 คน เกิ ด เครื อ ข่ า ย
คนทํางานที่เรี ยกว่า choices ของเรา แล้ วกลไกในระดับชุมชน จะเห็นว่าการ
ทํางานเริ่มเชื่อมร้ อย ทังงานป
้
้ องกัน งานให้ ความช่วยเหลือ ไม่วา่ จะยุติ ท้ องต่อ
นอกจากการให้ คําปรึกษาทําให้ เกิดเครื อข่ายทํางานแล้ ว ในกระบวนการที่เรา
อบรม ได้ เครื่ องมือและหลักสูตรหลายหลักสูตร
ความก้ าวหน้ ามี 3 เรื่ อง (1) คู่มือการให้ คําปรึ กษาทางเลือก สําหรับผู้ปฏิบตั ิงาน (2) ในปี 2558
สคส. จะเปิ ดอบรมจํานวน 3 รุ่น ท้ ายที่สดุ กระบวนการอบรมทําให้ เกิดเครื อข่าย หากใครคิดว่าการปรับปรุง
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ทางความคิดเป็ นจุดเริ่ มต้ นสําคัญ สคส. มีทีมกระบวนกรอบรมเรื่ องการปรึ กษาทางเลือกให้ (3) ความ
คืบหน้ าของการจัดทําหนังสือ ออกมาเป็ นเล่มแล้ ว แต่ที่อยากเน้ นคือในกระบวนการทําหนังสือนี ้เป็ นความ
ร่ วมมือของระหว่าง พม. กับ สคส. ผ่านกลไกที่เรี ยกว่า 1300 หนังสือเล่มนี ้ถอดความมาจากการอบรม
เจ้ าหน้ าที่ 1300 ทัว่ ประเทศจํานวนกว่า 90 คน 3 รุ่ น กระบวนการจัดทําต้ นฉบับเป็ นการถอดองค์ความรู้
จากคนทํางาน มีทีมนักเขียนไปนัง่ สังเกตการณ์ แล้ วดึงข้ อมูลต่าง ๆ ที่ได้ จากกระบวนการอบรม มีการพาไป
ดูงานที่ 1663 โดยปริ ยายก็ทําให้ เกิดการเชื่อมร้ อยเครื อข่าย เนื ้อหาเป็ นการมองเรื่ องท้ องไม่พร้ อมแบบมือ
อาชีพ โฟกัสที่ (1) มุมมองของคนที่ให้ บริ การเรื่ องนี ้ สําคัญมากกับการทํางาน (2) จุดประกายว่าสังคมมอง
เรื่ องนี ้อย่างไร (3) การให้ คําปรึกษาทางเลือกคืออะไร (4) ทางเลือกของการแก้ ไขปั ญหา มีรายชื่อเครื อข่าย
ต่าง ๆ กลุม่ เป้าหมายคือจะให้ คนปฏิบตั งิ านและคนทัว่ ไปที่สนใจเรื่ องท้ องไม่พร้ อม ใครอยากเข้ าใจเบื ้องต้ น
ก็อ่านได้ วันนี ้ขายราคาพิเศษ 20 บาท เงินจะเข้ ากองทุนช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อม เครื อข่ายท่านใด
อยากจะเอาหนังสือไปใช้ ในการทํางาน ติดต่อประสานงานมาได้ พร้ อมกับสมทบทุนค่าจัดพิมพ์นิดหน่อย
อีกหลักสูตรคือ การให้ คําปรึกษาทางเลือก เปลี่ยนชื่อเป็ น “การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารและการปรึกษา
ทางเลือก เพื่อพัฒนาเครื อข่ายทางสังคม” เราเน้ นว่าจะเชื่อมร้ อยเครื อข่ายทางสังคมได้ อย่างไร และทํางาน
ข้ ามข้ อจํากัดอย่างไรในการช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อม จะเปิ ดรับสมัคร 3 รุ่ น รุ่ นละไม่เกิน 30
คน อยากจะให้ คน 3 กลุ่มหลักก่อน (1) สมาชิกเครื อข่ายที่ต้องการทําเครื อข่ายของตัวเองในบริ บทต่าง ๆ
(2) เจ้ าหน้ าที่ในกลไกที่อยูใ่ นต่างจังหวัด งานชุมชน (3) จังหวัดบูรณาการท้ องวัยรุ่นของสสส. สมัครภายใน
เดือนพฤษภาคม ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าร่วมฟรี ทกุ อย่างตามงบประมาณ
กฤตยา: ถ้ าไม่มีอะไรแล้ ว เราเจอกันใหม่ ยังไม่อาจบอกได้ ว่าประมาณเดือนไหน วันนี ้ต้ องขอบคุณนก
นักวิชาการของสสส. สํานัก 2 ที่กรุณาช่วยประสานเรื่ องห้ องประชุมสวยหรูหรานี ้ให้

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