
สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครัง้ที่ 37 

วนัจนัทร์ท่ี 27 เมษายน 2558 

ห้องประชมุ 501 ชัน้ 5 ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 

จดัโดย 

 เครือข่ายสนบัสนนุทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม ร่วมกบั 



กาํหนดการประชุม 

การขับเคล่ือนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม คร้ังที ่37 

จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม 

สนับสนุนโดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสุขภาพผู้หญิง(สคส.) 

ณ ห้อง 501 ชัน้ 5 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ซ.งามดูพลี ถ.สาทร 02-343-1500 

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 09.00 –13.30น. 

ดาํเนินรายการ โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

 09.00 - 09.30 น ลงทะเบียน   

 09.30 – 09.40 น. กลา่วต้อนรับและแนะนําตวั 

    โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกลุ ผู้ประสานงานเครือข่าย 

1. วาระแจ้งเพ่ือทราบ

09.40 – 10.00 น.

รายงานผลการประชุมเครือข่ายฯ ครัง้ที่ 36 

 โดย กฤตยา อาชวนิจกลุ  ผู้ประสานงานเครือข่าย 

2. วาระปรึกษาหารือ

10.00 – 10.45 น.

 10.45 – 11.15 น. 

 ความก้าวหน้าจากงานขับเคล่ือนเชงินโยบายเก่ียวกับทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม 

2.1 นโยบายและมาตรการการแจ้งเกิดของทารกทีไ่ม่ทราบชือ่บิดาและบตุรของหญิงต่างชาติ 

 โดย นายวีนสั สสีขุ
          ผู้ อํานวยการสว่นการทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

2.2 โครงการจงัหวดับูรณาการเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทอ้งวยัรุ่น ดว้ยยทุธศาสตร์ภารกิจ 9 ดา้น 

       โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จิรวฒัน์กลุ นกัวิชาการอิสระ 

3.วาระสืบเน่ือง

11.15 – 11.30 น.

 11.30 – 11.45 น. 

 11.45 – 12.00 น. 

 12.15 – 12.30 น. 

 12.30 – 13.30 น. 

ความก้าวหน้าในการทาํงานเครือข่าย 

3.1 ดา้นการป้องกนั – ขอ้เสนอใหม่จากมูลนิธิศภุนิมิตร  

      โดย พิเชฐ พงษ์หงษ์  

3.2 ดา้นบา้นพกั -กรณีศึกษาหญิงต่างชาติทอ้งต่อ 

      โดย ศภุอาภา องค์สกลุ สหทยัมลูนิธิ  

3.3 ดา้นยติุการตัง้ครรภ์ - การปรับเนือ้หาหนงัสือครือข่ายสนบัสนนุทางเลือกของผูห้ญิงทีท่อ้งไมพ่ร้อม  

      โดย ทศันยั ขนัตยาภรณ์ มลูนิธิแพธ2เฮลท์  

3.4 ดา้นการใหคํ้าปรึกษาทางเลือก – ความคืบหนา้การผลิตคู่มือ 

      โดย จิตติมา ภาณเุตชะ มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 

รับประทานอาหารกลางวนั 

บริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมหน้าห้องประชุม เป็นแบบบริการตนเอง  

ตดิต่อ ผู้ช่วยผู้ประสานงาน เบญจมาศ รอดภัย (ก้อย) 081-9127430 หรือ 02-4410201-4 ต่อ 409 
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สรุปการประชุมเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงท่ีทองไมพรอม ครั้งท่ี 37 

วันจันทรที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 9.00-12.30 น. 
หองประชุม 501 ชั้น 5 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ 
จัดโดย เครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม 

กล่าวต้อนรับ และรายงานสรุปการประชุมเครือข่ายฯ คร้ังท่ี 36 
โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่าย 

วนันีเ้ป็นการประชุมเครือข่ายสนบัสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ี
ท้องไมพ่ร้อมครัง้ท่ี 37 ครบรอบ 8 ปีเต็มในเดือนเมษายน มีสมาชิกใหม่
ท่ียังไม่เคยเข้ามาประชุมสองคนคือ (1) คุณณภสัสร สงวนหงษ์ จาก
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม กําลังทํา
โครงการ Individual Routing Counselor: IRC เป็นการดแูลเด็กและ
เยาวชนแบบไร้รอยตอ่ เป็นงานวิจยังบประมาณจากสสส. ระยะเวลา 2 ปี เดก็และเยาวชนในความดแูลเป็น
เด็กจงัหวดัจนัทบุรีท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว ทํางานเพ่ือไม่ให้กระทําผิดซํา้ และ (2) คุณสกุญัญา 

ปลัง่สชุน ผู้ช่วยของ ดร.นนัทวนั วิจิตรวาทการ จากวิทยาลยัโลกคดีศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้รับ
ทนุจาก UNICEF กําลงัศกึษาเก่ียวกบัสถานการณ์การตัง้ครรภ์ของวยัรุ่นในประเทศไทย ตอนนีเ้ก็บข้อมลู
ในพืน้ท่ีแล้ว 5 จงัหวดัคือ กรุงเทพฯ ระยอง เชียงราย สตลู มีทัง้ข้อมลูเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 

การประชุมครัง้ท่ี 36 จัดท่ีสปสช. เน่ืองจากสปสช.มีโครงการท่ีจะทําระบบการส่งเสริมการ
คุมกําเนิดของเยาวชนอายุ 19 ปีลงมา มีการพูดถึงว่ามีการช่วยเหลือไปแล้วเท่าไร แล้วกําลังขยายให้
ครอบคลมุถึงอายเุกิน 20 ปีด้วย ประเดน็การพดูคยุในการประชมุครัง้ท่ีแล้ว ได้แก่ 

เร่ืองมาตรการและการใช้ยายติุการตัง้ครรภ์ ซึง่ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขเข้มงวด กรมอนามยัเป็นคน
บริหารจดัการ ควบคมุกํากบัการใช้ยา สถานพยาบาลต้องขึน้ทะเบียนและรายงาน ห้ามโฆษณา เง่ือนไขท่ี 
อย. กําหนดคือใช้กบัอายคุรรภ์ไม่เกิน 63 วนัหรือ 9 สปัดาห์ โดยไม่จํากดัอายแุม่ หากเกิดอาการแทรกซ้อน
ต้องเข้ารับการรักษาทันที สิ่งท่ีกรมอนามัยกําลังจะทําคือ เพิ่มสถานบริการท่ีลงทะเบียน เพ่ือทําให้ยา
กระจายการใช้ได้ทัว่ถึง ถ้าสํานกัอนามยัการเจริญพนัธุ์สรุปภาพรวมว่ามีโรงพยาบาลท่ีอบรมเจ้าหน้าท่ี เข้า
ร่วมโครงการท่ีไหนอยา่งไรบ้าง ก็จะทําให้เครือขา่ยฯ เข้าถึงบริการได้มากขึน้ 

คณุจิตติมาพดูถึงเร่ืองการพฒันาหลกัสูตร “คู่มือการใช้คําปรึกษาทางเลือก” คณุศภุอาภาเล่าถึง
บา้นพกัสําหรับผูห้ญิงทีต่อ้งการทอ้งต่อ ซึง่เป็นปัญหามาก ถ้าเป็นหญิงตา่งชาติยิ่งมีปัญหา เพราะ พม. ไม่
ยอมให้เข้าพกั เรียกวา่งานด้านท้องตอ่ออ่นแออยา่งยิ่ง จําเป็นท่ีเครือขา่ยต้องเข้ามาทํางานเร่ืองนีใ้ห้มากขึน้ 
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คณุทศันยัเล่าเร่ืองการส่งเสริมเพือ่ยติุการตัง้ครรภ์อย่างปลอดภยัว่าเรามีเครือข่ายขยายไปเท่าไร 
แรกเร่ิมโครงการเรามีการสง่ต่อ 25 แห่ง เป็นเอกชน 17 ภาครัฐ 8 แห่ง ปี 2557 เรามี 43 แห่ง ปัจจบุนันีเ้รา
มีเครือข่ายเป็น 56 แห่ง เอกชน 17 ภาครัฐ 37 แห่ง แสดงว่าระบบบริการกระจายไปเกือบทั่วประเทศ 
ประเดน็ช่องวา่งคือ บริการสําหรับอายคุรรภ์ท่ีเกิน 12 สปัดาห์ยงัมีน้อย  

นอกจากนีก็้มีเร่ืองเว็บไซต์ปลอม มีข้อเสนอวา่ควรจะไปคยุกบักเูกิล้ประเทศไทย แตป่รากฏวา่กเูกิล้
เปล่ียนผู้ จัดการฝ่ายการตลาด ถ้าสามารถติดต่อกูเกิล้ได้เม่ือไรเราจะไปคุย ประเด็นสุดท้ายคือเร่ือง
เงินกองทนุฯ สรุปตลอดปี 2557 ใช้เงินไปทัง้สิน้ 391,737 บาท  

นโยบายและมาตรการการแจ้งเกิดของทารกท่ีไม่ทราบช่ือบิดาและบุตรของหญิงต่างชาติ 
โดย วีนัส สีสุข (รักษาการ) ผู้อํานวยการส่วนการทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

(1) การแจ้งเกิดกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

การแจ้งเกิดเป็นจดุเร่ิมต้นของการบนัทกึความเป็นบคุคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร มีกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องคือ พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร ท่ีมีมาตัง้แต่รัชกาลท่ี 5 พ.ศ. 2452 แล้วมาใช้ชัดเจนกันทั่ว

ประเทศเม่ือปี 2499 กฎหมายทะเบียนราษฎรท่ีใช้ปัจจบุนัมี 2 ฉบบัคือ (1) 
พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 กบั (2) พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 ฉบบัแรกมีข้อจํากดัมากในเร่ืองการบนัทึก การรับ
จดแจ้งคนในระบบการทะเบียนราษฎร เพราะมาตรา 5 ให้อํานาจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง กําหนดให้คนท่ีไม่มี

สญัชาติไทยประเภทใดกลุ่มใด เข้าไปอยู่ในระบบการทะเบียนราษฎรได้หรือไม่ได้อย่างไร ซึง่ปรากฏว่าคน
ตา่งด้าวท่ีอยู่ในประเทศไทยไม่ได้รับการบนัทึก หรือไม่ได้รับการจดแจ้งครบทกุประเภท ปัจจบุนัยงัใช้เร่ือง
สทิธิอาศยัมาเป็นตวักําหนดประเภทของคนตา่งด้าวอีก 

กฤตยา: ปัญหาท่ีทางเครือข่ายฯ เจอคือ ผู้หญิงท้องคลอดแล้วไปแจ้งเกิดแล้วไม่ต้องการใส่ช่ือพ่อ เป็นคน
ไทย รู้ว่าตามกฎหมายแจ้งได้ แต่จะทําอย่างไรให้นายทะเบียนยอมรับแจ้งว่า เขาเป็นแม่ แจ้งเกิดเด็กคนนี ้
แตว่า่ไมมี่ช่ือบดิา  

วีนัส: พ.ร.บ.ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่ช่วงหนึ่งท่ีปฏิเสธการแจ้งเกิดได้ เพราะมาตรา 5 กําหนดให้รมต.
มหาดไทยออกกฎกระทรวงกําหนดหรือยกเว้นการปฏิบัติเก่ียวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายท่ีอยู่ ทํา
ทะเบียนประวตัิของคนไม่มีสญัชาติได้ ลกูของแรงงานแรงงานต่างด้าวท่ีเกิดในประเทศไทยก่อนปี 2547 
แจ้งเกิดไม่ได้ นายทะเบียนปฏิเสธได้ แต่มาตรา 23 ระบุว่า “เม่ือมีคนเกิดหรือคนตาย ผู้ ทําคลอดหรือผู้
รักษาพยาบาลต้องออกหนงัสือรับรองการเกิดหรือการตายให้” ซึง่ไม่ใช่สตูิบตัร ไม่ใช่ทะเบียนคนเกิด เรียก
เอกสารนีว้่า “ทร.1/1” แตสํ่าหรับคนหลบหนีเข้าเมืองไม่สามารถเอาทร.1/1 ไปแจ้งเกิดได้ ตอ่มามีการแก้ไข
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พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร ฉบบัท่ี 2 เพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองการแจ้งเกิดให้กบัคนทกุคนท่ีเกิดในประเทศไทย ไม่ว่า
พ่อแม่จะเป็นใคร นายทะเบียนต้องรับแจ้งเกิดและออกสตูิบตัรให้ทกุคน ตัง้แต่ 23 สิงหาคม 2551 เป็นต้น
มา โดยให้มีผลย้อนหลงัด้วย เกิดท้องท่ีไหนก็ต้องไปแจ้ง ณ สํานกัทะเบียนท้องท่ีท่ีเกิด แม้จะไม่มีเอกสาร
ทะเบียนราษฎรเลยก็ให้มาตดิต่อแจ้งเกิดได้ 

(2) การลงรายการพ่อเด็ก 

การแก้ไขรายการพ่อเด็กท่ีได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสขุ คือ เจ้าหน้าท่ีสถานพยาบาลท่ีไป
คลอดต้องทําทะเบียนประวตัขิองผู้หญิงท่ีไปคลอดว่าใครเป็นสามี/ใครเป็นพ่อเด็ก เพ่ือรับรองการเกิดให้กบั
เด็ก บางกรณีอาจไม่สามารถระบไุด้ จึงกลายเป็นถกูบงัคบัโดยกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดเองให้หาช่ือคนอ่ืนมาใส่
เป็นพ่อเด็ก เพ่ือให้สถานพยาบาลออกเอกสารรับรองให้ ซึ่งกลายเป็นปัญหาทางทะเบียนตามมา เพราะ
เท่ากบัวา่หนงัสือรับรองการเกิดนัน้เป็นการแจ้งเท็จ คือให้ข้อความอนัเป็นเท็จตอ่นายทะเบียน ต้องแจ้งการ
เกิดใหม ่แตท่ี่สําคญัคือเป็นความผิดอาญา มีโทษจําคกุด้วย (จําคกุ 5 ปี)  

เพราะฉะนัน้ เราจึงทาํเร่ืองถึงกระทรวงสาธารณสุข ว่าในกรณีไม่พร้อมที่จะแจ้งว่าใครเป็น

บดิาของเดก็ก็ให้เว้นไป ไม่ต้องใส่ เพราะแมช่ดัเจนอยูแ่ล้ววา่ไปคลอด แตร่ายการไมช่ดัเจนก็มี เช่น ไมมี่
บตัรแสดง แมเ่อย่ช่ือวา่อะไรก็จดไปตามนัน้ ก็มีพลาดเหมือนกนั  

ผู้เข้าร่วมการประชุม: ถ้าตอนแรกไม่ทราบว่าใครเป็นพ่อ ก็ไม่ได้แจ้ง ต่อมารู้ด้วยการตรวจดีเอ็นเอ 
สามารถไปแจ้งช่ือเพิ่มได้หรือไม ่

วีนัส: ท่ีเราบอกให้เว้นไว้ มนัเกิดประโยชน์ตรงท่ีวา่ ถ้าคณุพร้อมคณุรู้เม่ือไรว่าใครเป็นพ่อเด็ก หรือคนท่ีเป็น
พอ่ยอมรับ ปรากฏตวัตนขึน้มา นายทะเบียนก็เพิ่มช่ือเพิ่มรายการได้ในเอกสารการทะเบียน 

 คําส่ังมีมาตัง้แต่ปี 2535 แล้วว่ารายการใดไม่ทราบให้เว้นไว้ พร้อมใส่เม่ือไรก็มา เพียงแต่
กระบวนการต้องชดัเจน เช่น ถ้ามีผลตรวจดีเอ็นเอก็ชดัเจน ถ้าไปลงช่ือโดยไม่มีการยอมรับก็จะกลายเป็น
การละเมิด ผู้ชายท่ียอมรับว่าเป็นพ่อก็ต้องมาให้ปากคํากบันายทะเบียน บนัทึกยอมรับข้อเท็จจริง และเพิ่ม
ช่ือในระบบการทะเบียนราษฎร ในสูติบัตร ในทะเบียนบ้าน ก็จะทําให้เด็กสมบูรณ์ได้ อันนีเ้ป็นการ
แก้ปัญหาร่วมกนัระหวา่งมหาดไทยกบัสาธารณสขุ  

 อีกกรณีหนึ่งโยงไปเร่ืองสญัชาติ คือ กรณีท่ีหญิงตา่งด้าวไปคลอด แล้วใช้สําเนาบตัรของผู้ชายไทย
วา่เป็นสามี เพ่ือให้เดก็ได้สญัชาตไิทย เราเจอในพืน้ท่ีสระแก้ว วฒันานคร อรัญประเทศ เบือ้งต้นก็แจ้งเวียน
สถานพยาบาลในสงักัดว่าถ้าหญิงต่างด้าวเข้ามาฝากครรภ์หรือมาคลอด อ้างว่าพ่อเด็กเป็นคนไทย ก็ให้
สถานพยาบาลออกหนังสือรับรองการเกิดให้ แล้วให้เขาไปแจ้งเกิดท่ีสํานักทะเบียนด้วยตนเอง นาย
ทะเบียนจะได้เรียกตวัพอ่ท่ีมีสําเนาบตัรมาสอบข้อเท็จจริง 
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กฤตยา: ในการประชุมครัง้ท่ีแล้วมีคําถามจากบ้านพกัฉุกเฉิน กรณีแม่ไทยไม่แจ้งช่ือบิดาของเด็ก แล้ว
เจ้าหน้าท่ีไมรั่บแจ้งเกิด จะให้ทําอยา่งไร  

วีนัส: ให้บอกมาวา่ท่ีไหน เพราะในทางปฏิบตั ิเวียนหนงัสือไปทัว่ประเทศแล้ว  

สายวรุณ ฉัตราภรณ์: เคยเจอกรณีหญิงไทยไม่ต้องการใส่ช่ือบิดาตอนคลอดลกูคนท่ีสอง เพราะไม่
รับผิดชอบแล้ว พอไปถึงโรงพยาบาลฝากครรภ์ก็เจ็บท้องใกล้คลอดเต็มที ถกูโน้มน้าวกึ่งบงัคบัให้ใส่ช่ือพ่อ 
“ใส่ไปเถอะ ไม่เป็นไรหรอก พอไปถึงเขตถ้าไม่ต้องการใส่เด๋ียวไปบอกเจ้าหน้าท่ีเขตอีกทีหนึ่ง” แถมถกูขู่ว่า
ถ้าไมใ่สจ่ะไมทํ่าคลอดให้ แตเ่ขตบอกวา่ “โรงพยาบาลใสม่าให้แล้ว ไมส่ามารถลบออกได้ ก็เป็นคนบอกเขา
เองไมใ่ช่เหรอ” ก็อ้างกนัไปกนัมา 

อีกกรณีหนึง่เป็นตา่งด้าวสญัชาตลิาวอาย ุ20 กวา่ปี โทรศพัท์มาปรึกษาวา่ตัง้ครรภ์ 7 เดือน ตกงาน 
ต้องการท่ีพกั และไม่สามารถเลีย้งลกูได้ ไม่มีเอกสารอะไร ก็ติดต่อบ้านพกัเด็กและครอบครัวฯ แต่บ้านพกั
บอกให้กลบัไปทําเอกสารท่ีสปป.ลาว เขาก็ไม่ไป โทรมาอีกทีบอกว่าฝากท้องแล้ว อยู่บ้านเพ่ือน แล้วก็ย้าย
ไปอยู่กบัเพ่ือนอีกคนท่ีกรุงเทพฯ แล้วก็ต้องหนีเพราะมีคนไปแจ้งตํารวจว่าเข้าเมืองผิดกฎหมาย สรุปว่าเรา
ต้องช่วยให้เข้าบ้านพกั เร่ิมต้นฝากครรภ์ใหม่ แต่โรงพยาบาลของรัฐไม่รับเพราะไม่ใช่คนไทย ไม่มีเลข 13 
หลกั เราก็พาไปคลนิิก ช่วยจ่ายเงินฝากครรภ์ คําถามคือแล้วจะแจ้งเกิดได้อยา่งไร 

วีนัส: เร่ืองแจ้งเกิดไม่มีปัญหา แตส่งสยัว่าทําไมโรงพยาบาลของรัฐไม่รับฝากครรภ์ เพราะถ้าเทียบกบัตาม
ตะเข็บชายแดน เช่น ตาก โรงพยาบาลท่าสองยาง แมส่อด แมร่ะมาด เขารับหมด ข้ามไปข้ามมา แล้วก็ไม่มี
หลกัฐาน กระทรวงสาธารณสขุต้องดแูล เพราะเด๋ียวจะกลายเป็นตา่งมาตรฐาน 

ศุภอาภา: เวลาท่ีเราสง่เคสตา่งด้าวไป ถ้าเขามีเลข 13 หลกั แล้วมีเอกสารจากกระทรวงแรงงาน แสดงว่า
เขามีทําประกันเร่ืองสุขภาพ จะไม่ค่อยมีปัญหา แต่ถ้าเป็นแรงงานข้ามชาติซึ่งอยู่ผิดกฎหมาย เขาจะ
ค่อนข้างอึดอดัใจท่ีจะให้บริการ เพราะเขาห่วงเร่ืองงบประมาณท่ีจะต้องมาใช้สําหรับคนซึ่งไม่ใช่คนไทย 
โรงพยาบาลของรัฐก็คงจะมีข้อจํากดัในการให้บริการ สําหรับคนไทยท่ีไม่มีสิทธิหรือไม่มีอะไรคงเป็นปัญหา
ทําให้เขาอดึอดัใจท่ีจะช่วย 

ทางออกท่ีเราเคยทํา คือ เราขอฝากครรภ์ คล้าย ๆ เสียเงินเต็มไป สหทยัฯ ต้องแบกรับ แต่การแจ้ง
เกิดเป็นปัญหา เพราะผู้หญิงเหลา่นีต้ัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม เราต้องหาครอบครัวบญุธรรมให้ ถ้าเราปฏิเสธท่ีจะไม่
รับเคสเหลา่นี ้ก็จะไปคัง่อยูท่ี่สถานสงเคราะห์ โตขึน้มาเป็นประชาชนคนไทยท่ีไม่มีคณุภาพ อยากเรียนถาม
เร่ืองใบเกิด วา่จะแจ้งเกิดอยา่งไร 

วีนัส: อยา่งท่ีเรียนวา่ “ใครก็ตามเกิดในราชอาณาจักรไทย นายทะเบียนปฏิเสธการรับแจ้งไม่ได้” ไม่
วา่จะเป็นลาว พมา่ กมัพชูา อะไรก็แล้วแต ่เพียงแตว่า่สตูิบตัรท่ีจะออกให้เด็กแตล่ะคน มนัขึน้อยูก่บัสถานะ
ของบดิา/มารดาขณะท่ีคลอดบตุร 
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ถ้าแม่เป็นแรงงานตา่งด้าวขึน้ทะเบียนถกูต้อง จะทําลายเอกสารอะไรก็แล้วแต ่การขึน้ทะเบียนนัน้
ยงัมีระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย เด็กคนนีจ้ะได้รับการแจ้งเกิดเป็นลกูของแรงงาน เลข 
13 หลกัก็จะขึน้ต้นเหมือนกบัพ่อ/แม่ 00 เหมือนกนั มีสตูิบตัรให้ แต่ถ้าผู้หญิงลาวคนนีเ้ข้าเมืองโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ทําลายเอกสารของลาวทิง้หมดแล้ว ก็กลายเป็นคนไม่มีเอกสารในประเทศไทย การรับแจ้ง
เกิดก็จะรับแจ้งเดก็ที่เกิดจาก “บิดา/มารดาที่เป็นคนหลบหนีเข้าเมือง” สูตบัิตรจะเป็นอีกประเภท
หน่ึง “ทร.031” เด็กจะเป็นคนประเภทขึน้ต้นหลักแรกด้วยเลข 0 เรียกว่า “คนไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน” อนันีคื้อกรณีไม่ปรากฏว่าบิดาเป็นใคร ถ้านําสืบได้จริง ๆ ว่าพ่อเป็นไทย หรือถ้าตอนคลอด เขา
ยอมรับวา่เป็นพอ่ เดก็คนนีก็้จะกลายเป็นคนสญัชาตไิทย  

ถ้าหากพ่อมีสํานึกภายหลงั สถานะของเด็กเลข 0 จะเปล่ียนไป เรียกว่ากระบวนการในการเปล่ียน
สถานะในทะเบียนราษฎร เด็กเลข 0 จะถูกแก้ไข โดยนายทะเบียนให้เป็นประเภทเลข 5 หมายถึงคน
สญัชาติโดยการเกิด และทะเบียนเลข 0 จะเปล่ียนเป็นทะเบียนคนไทย มนัจะมีสเต็บของงานทะเบียนท่ีจะ
พลกิไปพลกิมาได้ขึน้อยูส่ถานะของเดก็ท่ีคลอด แล้วก็สถานะหลงัจากท่ีได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเตมิ 

การแจ้งเกิดที่ไม่ประสงค์ที่จะบอกว่าพ่อเด็กเป็นใคร นายทะเบียนต้องรับ และรายการ
บิดาก็เว้นเอาไว้ อันนีมี้ระเบียบกําหนดชัดเจน การแจ้งเกิดไม่มีปัญหา ตอนนีท้่านอาจจะเจอปัญหา 
เพราะเป็นเร่ืองการปฏิบตัขิองนายทะเบียน การบงัคบัใช้กฎหมาย บางคนเข้าใจแตไ่มอ่ยากทํา  

กฤตยา: เราจะไปแจ้งกบัใคร สมมติว่าอําเภอนีห้รือเทศบาลนีไ้ม่รับแจ้ง เพราะนายทะเบียนเขามีทศันคติ
อะไรแบบนี ้จะให้ประชาชนทําอยา่งไร  

วีนัส: ถ้าเร่ืองเกิดท่ีกรุงเทพฯ ให้โทร.ประสาน “คณุสขุสาตร์ วงษ์สจัจานนัท์” ท่ีสํานกัปกครองและทะเบียน 
กรุงเทพฯ ถ้าต่างจงัหวดัเข้าพบนายอําเภอ หรือผู้ว่าราชการจงัหวดัก็ได้ หรือว่าถ้าเดือดร้อนจริง ๆ ไม่ร้อง
จงัหวดั ก็ร้องมาท่ีสํานกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง  

กฤตยา: เป็นขัน้ตอน นายอําเภอ ผู้ว่าฯ แล้วก็มาท่ีคณุวีนสั สํานกัทะเบียนกลาง สรุปว่าถ้าประสงค์จะละ
เว้นช่ือบดิา สามารถทําได้ ทัง้นีก็้ต้องให้เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลเข้าใจด้วย ไมไ่ปเค่ียวเข็ญให้ใสช่ื่อพอ่  

ผู้เข้าร่วมประชุมจากรพ.ธรรมศาสตร์ฯ: เคยเจอเคสท่ีพยายามจะเอาพ่อเอาญาติตวัเองมาใสแ่ตเ่รารู้ว่า
ไมใ่ช่ ถือเป็นการแจ้งความเท็จ เหมือนกบัจะใช้สทิธิเบกิต้นสงักดัด้วย เร่ืองเมียหลวงเมียน้อยก็มีปัญหาการ
ใช้ช่ือพ่อเด็ก เมียหลวงไม่ยอมให้ใส่ช่ือรับรองบุตร แรงงานต่างด้าวมีปัญหาการแจ้งเกิดเหมือนกนั ตัง้แต่
เวชระเบียน ถ้าไมมี่เอกสารถกูต้องจะไมทํ่าบตัรคนไข้ให้ บางทีนายจ้างสวมสทิธิลกัไก่วา่เป็นคนไทยก็บอ่ย  

(3) การแจ้งเกิดเด็กในสถานพินิจ 

มณีรัตน์: ถ้าเดก็ไม่มีสถานะทางทะเบียน อาย ุ10 ปี ตอนนีอ้ยู่ในสถานพินิจ พ่อคนไทยไม่ได้ไปแจ้งเกิดให้ 
จะไปแจ้งกบัเจ้าหน้าท่ี/พนกังานได้เลยหรือไม ่



 6 

วีนัส: เด็กยงัไม่ได้แจ้งเกิดและอยู่ในการดูแลของสถานพินิจ ประเด็นนีเ้ป็นผลของการแก้ไขกฎหมายปี 
2551 เรามองถึงเด็กท่ีด้อยโอกาส เช่น เด็กท่ีถกูทอดทิง้ เด็กเร่ร่อน ถ้าอยู่ในการดแูลของสถานสงเคราะห์
ของรัฐหรือของเอกชนก็ตาม ถ้าหัวหน้าสถานสงเคราะห์ไม่ได้ไปแจ้งเองก็มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีสถาน
สงเคราะห์ไปแจ้งเกิดแทนได้ แล้วเจ้าหน้าท่ีทะเบียนจะเอาช่ือนามสกุลไปค้นดูเอง ถ้าไม่พบรายการใน
ฐานข้อมลู เขาก็จะรับแจ้ง แตจ่ะต้องพิสจูน์ 2 เร่ืองก่อนจะรับแจ้งเกิด คือ 

(1) พิสจูน์สถานะการเกิด ว่าเกิดในประเทศไทยหรือไม่ ถ้าไม่ได้เกิดในไทยก็รับแจ้งไม่ได้ ถ้าเด็ก
เกิดต่างประเทศ นายทะเบียนท่ีอยู่ต่างประเทศจะเป็นท่านทูต/ท่านกงสุลของไทย เป็น
ผู้ รับผิดชอบ เป็นนายทะเบียนตา่งประเทศ 

(2) ต้องสืบให้ปรากฏว่าเด็กท่ีมาแจ้งเกิดสญัชาติอะไร เพ่ือการออกสตูิบตัรท่ีถกูต้อง สตูิบตัรของ
เด็กไทยเป็นประเภทหนึ่ง ต่างจากประเภทต่างด้าว เป็นต่างด้าวประเภทไหน เป็นคนไม่มี
สถานะ หรือเป็นลกูแรงงาน หรือเป็นลกูชนกลุม่น้อย 

ปัญหาเด็กท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ปัจจุบัน คือการพยายามพิสูจน์จุดเกาะเก่ียวว่าเด็กเกิดใน
ประเทศไทย มนัเช่ือมกนัไม่ติด โดยเฉพาะถ้าเด็กอายมุาก ๆ เด็กท่ีออกจากบ้าน ไม่สามารถรู้เลยว่าท่ีอยู่
ตวัเองอยู่ไหน ไม่ว่าจะด้วยเหตใุดก็ตาม เด็กท่ีโดนขบวนการเอาขึน้รถมาอยู่แถวหวัลําโพงก็แจ้งเกิดไม่ได้ 
เพราะมนัสืบไม่ได้ มนัตนั ถ้าเป็นสมยัก่อนนายทะเบียนจะไม่ดําเนินการอะไรให้เลย แต่กฎหมายฉบบัปี 
2551 ไมไ่ด้ ถ้านายทะเบียนสืบแล้วไม่ติดจะต้องทําทะเบียนประวตัิให้เป็นรายบคุคล ถ้าไม่มีรัฐต้นทางเป็น
เจ้าของตวัตน สามารถทําทะเบียนประวตัิในประเทศไทยได้ เด็กในสถานสงเคราะห์ก็จะทะเบียนให้เป็นคน
ไมมี่สถานะทางทะเบียน แตไ่มไ่ด้ใบเกิด  

ในทางปฏิบตัิ ไม่ว่าจะเด็ก 10 ปี 20 ปี ก่ีปีก็แล้วแต่ แจ้งได้หมด เม่ือก่อนถ้าเกิน 15 ปีเขาจะไม่ให้
แจ้ง มีเหตุจําเป็นจริง ๆ ก็ขยายได้ แต่ต้องไม่เกิน 20 ปี เพราะบรรลุนิติภาวะแล้ว สามารถท่ีจะเพิ่มด้วย
ตนเองได้ พอปี 2551 อายเุท่าไรก็สามารถแจ้งเกิดได้ ถ้าเรายงัไมไ่ด้แจ้งเกิดและไมมี่หลกัฐานทางทะเบียน  

ผู้ปฏิบัติงาน 1663: เคสขายสิทธิ คือเป็นคนไทยแล้วขายสิทธิให้กบัต่างชาติ ขายตัง้แต่เลขบตัร สิทธิการ
รักษา พอวนัหนึง่เขาเสพยาบ้า ต้องเข้าสูก่ระบวนการรักษา เขาไมส่ามารถจะใช้ตรงนัน้ได้  

วีนัส: เป็นกรณีสวมตวัคนไทยขายให้ตา่งชาติ อนันีต้้องไปแสดงตวัตนกบันายทะเบียนและพยานไปพิสจูน์
ให้ได้ว่า เขาคือเจ้าของรายการท่ีคนตา่งด้าวเอาไปใช้ เขาคงไม่บอกว่าเขาขาย หากสืบแล้วว่าสมรู้ร่วมคิดก็
รับโทษทางอาญาไป นายทะเบียนก็แจ้งความดําเนินคดีไป แต่การดําเนินคดีกบัการคืนรายการเป็นคนละ
สว่นกนั ถ้าพิสจูน์ชดัเจนวา่คณุเป็นเจ้าของรายการ นายทะเบียนจะคืนกลบัให้ โดยยกเลกิของตา่งด้าวออก 

 เร่ืองของคนท่ีไม่มีสญัชาติไทย ตอนนีก้ระบวนการทางสาธารณสขุ หรือสิทธิทางด้านสาธารณสขุ
เปิดคอ่นข้างมาก ต้องตดิตาม เรามีมตคิรม.อยู ่2 มต ิคือ  
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(1) เม่ือ 23 มีนาคม 2553 ครม.อนมุติัการคืนสิทธิหรือการใหสิ้ทธิดา้นสาธารณสขุกบัคนทีมี่ปัญหา
เร่ืองสถานะและสญัชาติ ท่ีทางรัฐบาลโดยมหาดไทยขึน้ทะเบียนเอาไว้ และจดัสรรเงินรายหวัให้ ถ้าจําไมผิ่ด 
2,895 บาท ให้ทุกคน มติเม่ือปี 2553 มีคนตกหล่นอยู่กลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มเลข 0, 8, 9 ท่ีสํารวจตาม
ยทุธศาสตร์ 

(2) มติเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2558 คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเห็นชอบ และเอาเข้าครม.รับทราบเม่ือ
วนัท่ี 20 เมษายน 2558 ให้สิทธิกับคนท่ีมีปัญหา คือคนต่างด้าวท่ีรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาสถานะ 
พวกเลข 0, 8, 9 ได้ทัง้หมดเลย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กนกัเรียนไร้รากเหง้า คนไทยท่ีเขาเข้าสู่ระบบไม่ได้ ท่ี
นายทะเบียนทําเลข 0 ให้ รัฐบาลให้สิทธิและจดัสรรเงินรายหวัให้ ผมประสานกับสํานกังานหลกัประกัน
สขุภาพแห่งชาตวิา่ คนตามมตใิหม ่20 เมษายน 2558 ต้องลงทะเบียนหรือไม ่เขาตอบว่าไม่ต้อง เพราะเขา
ฐานข้อมลูจากสํานกัทะเบียนกลาง อยา่งนัน้เม่ือพวกนีไ้ปรักษาพยาบาล ก็แสดงตน เขาค้นด ูใช่ ก็โอเค 

โครงการจังหวัดบูรณาการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น ด้วยยุทธศาสตร์ภารกิจ 9 ด้าน 
ศ. ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล นักวิชาการอิสระ 

โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขในวัยรุ่นทัง้หมดมีหลาย
โครงการ กลุ่มหนึ่งเป็นโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเคร่ืองมือ เช่น สร้าง
หลกัสตูร สร้างชดุกิจกรรม พฒันาบริการ แตโ่ครงการท่ี 5 เป็นโครงการท่ีน่าสนใจ
คือ ป้องกนัการแท้งท่ีไม่ปลอดภยั ซึง่น่าจะเป็นประโยชน์กบัเครือข่ายฯ มี ศ.นพ.
กําแหง เป็นหวัหน้าโครงการ ทํามาหลายปีแล้ว มีตัง้แต่ผลกัดนัทางด้านนโยบาย 
ให้เกิดเร่ืองของ medical abortion เร่ืองของยา อย. อะไรตา่ง ๆ ขณะเดียวกนัก็อบรมแพทย์ พยาบาล 700-
800 ราย ให้สามารถยตุิการตัง้ครรภ์ให้อย่างปลอดภยั ก็ยงัเป็นปัญหาในเชิงทศันคติอยู่บ้าง ให้บริการจริง
อาจจะสกัประมาณ 10-15% สสส. เสนอว่า โครงการนีค้วรจะต้องมีการเช่ือมร้อยต่อกนั อย่างน้อยก็ต้อง
เช่ือมร้อยมาท่ีเครือข่ายนี ้และเช่ือมร้อยไปท่ีโครงการจังหวดั 22 จังหวดัด้วย เพราะทุกจังหวัดมีปัญหา
ทัศนคติของยุติการตัง้ครรภ์ คล้ายกันหมด ประเด็นทางเทคนิคไม่มีปัญหา แต่มีปัญหาเร่ืองการใช้ การ
จดัการ การดําเนินงาน  

โครงการบรูณาการฯ เป็นเร่ืองของการลงมือปฏิบตัิ มีท่ีอดุรฯ อตุรดิตถ์ โครงการระดบัตําบลของอ.
กนกวรรณ โครงการจงัหวดัตอนนีมี้ 22 จงัหวดั ส่วนใหญ่จะเน้นกิจกรรมการป้องกนั ทีมประเมินภายนอก 
ทํางานร่วมกบั core team ทีมพ่ีเลีย้ง ภาคเหนือมี 5 จงัหวดั เชียงใหม่ ลําปาง ลําพนู พะเยา ตาก, ภาค
กลาง  9  จังหวัด  นครสวรรค์  สุพรรณบุ รี  นครนายก  เพชรบุ รี  สมุทรสาคร  ฉะเชิง เทรา ,  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา นครพนม ขอนแก่น มหาสารคาม, ภาคใต้ 3 
จงัหวดั กระบ่ี ตรัง และภเูก็ต กรุงเทพฯ มีแพธทูเฮลท์ทํา 22 จงัหวดัเร่ิมงานไม่พร้อมกนั แต่ทัง้หมดคงจะ
สิน้สดุสญัญากบัสสส. ประมาณปี 2560  
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โจทย์ของโครงการ 22 จงัหวดัเรียกว่าภารกิจ 9 ด้าน อนัแรกต้องสร้างกลไก เพราะเร่ืองของการ
ตัง้ครรภ์วยัรุ่น ทํามานานเป็นสิบปี แต่ว่าตา่งคนตา่งทํา ไม่ได้เช่ือมโยงกนั เพราะนัน้ต้องมีการเช่ือมโยงกนั 
คือเป็นโครงการพฒันากลไกประสานการทํางาน ขึน้อยู่กบับริบท ทํางานอะไรบ้าง อีก 8 อย่างคือเร่ืองของ
พ่อแม่ มีทกัษะคยุกบัลกูเร่ืองเพศ สอนทกัษะชีวิต เพศวิถีศกึษารอบด้าน ต้องวิเคราะห์การทํางาน ต้องรู้ว่า
กลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างไร รณรงค์ส่ือสารเร่ืองเพศ การคุมกําเนิด บริการท่ีเป็นมิตร ระบบบริการท่ีสมัพันธ์
เช่ือมโยงกนั เพ่ือสร้างสรรค์ระบบข้อมลู พฒันาบคุลากร 

ในโจทย์นี ้ภารกิจท่ี 6 ดจูะเป็นเช่ือมโยงกับเครือข่ายฯ มากท่ีสุด คือภารกิจท่ีว่าด้วยการจดัให้มี
บริการท่ีเป็นมิตรกบัวยัรุ่น ครอบคลมุบริการท่ีจําเป็นทุกด้าน และเข้าถึงวยัรุ่นทกุกลุ่ม ก็คาดหวงัว่าปัจจยั
นําเข้าเป็นเร่ืองของแบบบริการท่ีเกิดขึน้จากพืน้ท่ี ผู้ให้บริการสําคญัมาก คือทศันคติเชิงบวกตอ่วยัรุ่น ซึง่อนั
นี ้สคส. แผนเพศฯ ก็ทํามานานมาก แล้วก็พิสจูน์แล้วว่าทําให้เกิดขึน้ได้จริง แต่ต้องมีการฟูมฟักเลีย้งดกูนั
พอสมควร และคงต้องทําตอ่  

เครือข่ายสถานบริการทุกระดับ ทัง้ในระบบและนอกระบบต้องกระจายกันให้ทั่วถึง ท่ีสําคัญ
คนทํางานต้องมีความสขุท่ีได้ช่วยคนทุกข์ อนันีเ้ป็นเร่ืองทศันะและเป็นเร่ืองใหญ่ ในการประชุมเก่ียวกับ 
safe abortion เชิงนโยบายท่ีปากช่องไม่นานมานี ้เขาเอารัฐมนตรี ผู้ยิ่งใหญ่ในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ทัง้หลายไปทํา MOU กนั เอาแพทย์มาเล่าประสบการณ์ แล้วมีข้อสรุปท่ีฟังแล้วมนัเจ็บจ๊ีดว่าตวัสกดักัน้
สําคญัท่ีไมใ่ห้ผู้หญิงท่ีมีความทกุข์จากการตัง้ท้องไมส่ามารถดแูลหรือยตุิตวัเองได้ คือ ผู้หญิง “ผู้หญิงท่ีเมีย 
คนทําเองกบัผู้หญิงท่ีเป็นพยาบาล” ตัง้แตห่น้าเคาน์เตอร์ไปเลย หรือกระบวนการ counseling อย่างนีเ้ป็น
ต้น มนัสะท้อนอะไรบ้างอยา่ง เราคงต้องทํางานหนกัในเร่ืองนี ้ 

ในท่ีสดุแล้วภารกิจท่ี 6 การจดับริการท่ีเป็นมิตร ครอบคลมุกลุ่มวยัรุ่นทกุกลุม่น่าสนใจว่าเราจะไป
สนบัสนุน ทํางานร่วมกับโครงการจงัหวดันีไ้ด้อย่างไรบ้าง ตอนนีโ้ครงการ 1663 ก็ลงไปสนบัสนุนจงัหวดั 
โดยเอาองค์ความรู้ ทกัษะในเร่ืองของการให้คําปรึกษา แล้วเอาเครือข่ายบริการไปช่วยสนบัสนนุของแตล่ะ
จงัหวดั แผนเพศฯ เองก็มีกรณีท่ีจะเช่ือมโยงกบั 22 จงัหวดั  

ประเด็นท้าทายคําถามสําหรับการสนบัสนุนทางเลือกของวยัรุ่นท่ีตัง้ครรภ์ เพราะเด็กเขาเลือกได้ 
ในท่ีสดุแล้ว ความคดิเร่ืองของท้องกบัแท้ง เร่ืองใหญ่สดุ ไม่ว่าจะยตุิการตัง้ครรภ์ จะท้องตอ่ จะแตง่งานเป็น
แม ่จะเรียนตอ่ ชดุความคดิเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองใหญ่ท่ีสดุในการท่ีจะทําให้เดก็ได้ก้าวข้าม หรือจะทําให้เขาได้พบ
โอกาสหรือไม ่ 

ศุภอาภา: ในฐานะท่ีเราทําเร่ืองของผู้หญิงท่ีไม่สามารถจะยตุิได้แล้ว ถ้าผู้หญิงเลือกยตุิ คนท่ีทํางานด้านนี ้
จะมีความยากอยู่ในบริบทหนึ่ง หลงัจากนัน้แล้วไม่มีอะไร แตค่นท่ีทํางานกบัผู้หญิงซึง่ตัง้ครรภ์ตอ่ ยตุิไม่ได้
แล้ว จากประสบการณ์ทํางาน กรณีมุสลิม ถ้ารู้ว่าลูกสาวท้อง เขาจะจับแต่งงานเยอะมาก การ
ประคบัประคองหลงัจากนัน้เป็นสิ่งสําคญัมากจริง ๆ เรามีกลุ่มท่ีทํางานกบัพ่อแม่วยัรุ่นทางภาคใต้ ตอนนี ้
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เหลือครอบครัวท่ีเป็นพอ่เด่ียวอยูป่ระมาณ 3 ครอบครัว 3 คนเท่านัน้ นอกนัน้ก็เป็นแมห่มด เพราะพอ่ต้องไป
เรียนตอ่เพ่ืออนาคต พอห่างตา่งคนก็ตา่งไป ในท่ีสดุก็กลายเป็นแมเ่ด่ียว ก็ฝากวา่จะทําอยา่งไร แมเ่ด่ียวควร
จะมีสวสัดกิารหรือยงั 

ดร.ฤด:ี ในฐานะผู้ ทํางานในโรงพยาบาล เราเป็นฝ่ายรับมากกวา่ เห็นด้วยกบัพ่ีศภุอาภาวา่พ่ีภาระหนกักว่า
ผู้หญิงมาก เพราะเราจะจบแค่ว่าผู้หญิงจะตัง้ครรภ์ต่อหรือว่ามีทางเลือกไหน น้อยมากท่ีจะเดินมายตุิท่ีศิริ
ราช ดีใจและขอบคณุท่ีมีเครือขา่ยอนันี ้เพราะได้แนะนําไปหลายเคส  

จิตตมิา: ในฐานะเครือข่ายฯ เราเน้นข้ามข้อจํากดัท่ีมากท่ีสดุคือ การหาทางออกในการทําแท้งท่ีปลอดภยั 
แตข่ณะเดียวกนั ทางเครือขา่ยฯ อาจจะได้เรียนรู้จากการทํางานของจงัหวดับรูณาการทัง้ 9 ด้าน ท่ีน่าสนใจ
มาก ๆ คือ เรามกัจะมองชมุชนจากงานป้องกนัเป็นหลกั มกัมุง่เน้นวา่จะทําอยา่งไรให้พอ่แมส่ื่อสารเร่ืองเพศ
กับลูกได้ แต่เอาเข้าจริงแล้ว ด่านแรกของการให้ความช่วยเหลือคือระบบชุมชนท่ีเกือ้กูลและสนบัสนุนผู้
ประสบปัญหา ชุมชนเป็นทางออกสดุท้ายท่ีเขาจะมีทางเลือกในการใช้ชีวิตได้โดยไม่ถกูตีตรา ดงันัน้สิ่งท่ี
อยากจะเสนอ คือ มองการขบัเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือทัง้ในระดบัชมุชนและในระดบัให้การช่วยเหลือ
ผสานกนัอยา่งเป็นระบบ 

การทํางานทัง้ 3 ปีของโครงการจงัหวดับรูณาการ มนัน่าจะมีการสร้างโมเดลหรือเกิดกระบวนการ
เรียนรู้เร่ืองการทํางานอย่างรอบด้าน ทัง้เร่ืองการป้องกนัและการให้ความช่วยเหลือ ถ้าเราทํางานร่วมกัน
เป็นระบบ มีการศกึษา อาจจะเห็นเชิงกลไกวา่ระดบันโยบายท่ีจะทําให้ชมุชนมีระบบการให้ความช่วยเหลือ
เด็กและผู้หญิงในเร่ืองเพศเป็นอย่างไร ทกัษะหรือว่าการเพ่ิมพนูองค์ความรู้ท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องต้องทํา
อย่างไรบ้าง บริการท่ีสอดคล้องกับทุกระดับจะมีทางออกอย่างไร เป็นประเด็นท่ีอยากจะชวนเพ่ือน ๆ 
เครือขา่ยฯ ท่ีสว่นใหญ่อยูใ่นกลไกสาธารณสขุช่วยกนัขบัเคลื่อนเร่ืองนีต้อ่  

ทัศนัย: เม่ือ 8 ปีท่ีแล้วเรามากันด้วยต่างมมุมอง คนท่ีทํางานเร่ืองบ้านพกัอาจจะไม่เห็นด้วยกับการยตุิฯ 
คนท่ีทํางานยตุฯิ ก็รู้สกึวา่จะไปเกลีย้กลอ่มให้ท้องตอ่ไมไ่ด้ สดุท้ายเราพบวา่การเปล่ียนแปลงของคนมาจาก
การได้เจอเคส แล้วเกิดการเปล่ียนแปลงระดบัปัจเจก ในท่ีสดุเขายอมรับทางเลือกท่ีหลากหลายและยอมรับ
ทกุเร่ืองเลย  

มีความรู้สึกว่าเราทํางานเร่ืองทศันะในภาพรวมไม่พอ เพราะตวัเองก็มีข้อเสนอให้สสส. ว่า ท่ีสดุ
แล้วคงจะต้องมีอะไรบางอย่าง ต้องมี body อนัใดอนัหนึ่งขึน้มาทําเร่ืองปรับทศันะของสงัคม ไม่ว่าจะเร่ือง
เพศ หรือการยอมรับทางเลือกของผู้ หญิง หรือยอมรับผู้หญิงท้องต่อหรือยุติการตัง้ครรภ์ แต่ทีนีม้ันก็มี
ข้อจํากดั เพราะคนท่ีมีทรัพยากร เช่น สสส. เองไมไ่ด้เป็นคนท่ียอมรับ ไมไ่ด้เข้าใจในทกุ ๆ เร่ืองด้วยใจจริง ๆ 
ทกุคนมีมมุหรือมีกระบวนการคิดท่ีตา่งกนั คิดว่าสสส. เป็นแม่งานในกระบวนการเชิงสงัคมได้ ถึงเวลาท่ีจะ
ทําแล้ว เครือขา่ยฯ แตล่ะคนก็มีภารกิจและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน แตค่ดิวา่ไมใ่ช่เราไปขบัเคลื่อนสงัคม 
ต้องเป็นกลุม่คนท่ีมีงบประมาณอยูใ่นมือ มีทรัพยากรตา่ง ๆ ในมือเป็นเจ้าภาพ 
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ศิริพร: เร่ืองบริการเป็นจดุแหวง่อนัยิ่งใหญ่ จากงานวิจยัท่ีทําชดัเจนวา่เดก็วยัรุ่นร้อยละ 90 ไมไ่ด้อยูด้่วยกนั 
การจบัแตง่งานมนัเป็นวิธีการ save พ่อแม่ในชมุชน พ่อแม่วยัรุ่น เราจะทําอย่างไร ระบบท่ีเป็นอยู่จะช่วย
อย่างไร เราจะทําอย่างไรให้เกิดแรงผลกัดนันัน้ขึน้มาจากชุมชนรากฐาน ถ้ารอแต่ระบบข้างบนคิดว่าคง
ลําบาก เราจะสร้าง individual ให้เข้มแข็งขึน้ได้อย่างไร การทําในเชิงสงัคมก็ต้องมีทิศทางว่าจะทําอย่างไร 
เพราะเราต้องเจอกบัขนุเขาอนัยิ่งใหญ่ของความดี จริยธรรม ซึง่มนัยากมาก 

กฤตยา: อยากจะตัง้ข้อสงัเกตงานโครงการ 20 จงัหวดั เป็นสิง่ซึง่แปลก เพราะทําเร่ืองท้องวยัรุ่น แตย่ตุิการ
ตัง้ครรภ์คณุไม่เอา ท้องต่อคณุก็ไม่เอา จริง ๆ คือคณุอยากให้เขาท้องต่อและคณุจบแค่นัน้ แต่คณุไม่รู้ว่า
ชีวิตคนท่ีต้องท้องตอ่ เขาต้องไปเผชิญกบัการบงัคบัแตง่งาน หรือวา่ไมมี่พอ่ หรือไมมี่ท่ีพกั หรือต้องออกจาก
งาน ต้องออกจากโรงเรียน ต้องมารับผิดชอบอย่างไร น่ีคือสิ่งท่ีตวัโครงการไม่ทํา มองไม่เห็น แล้วมีจงัหวดั
ไหนบ้างใน 20 จงัหวดัท่ีทําเร่ืองท้องต่ออย่างครบวงจร อนันีเ้ราท้าทายไว้ และอยากเสนออาจารย์ศิริพรว่า
เป็นแง่มมุท่ีผู้ประเมินภายนอกสามารถ pick up ขึน้มาให้เห็นได้ กระบวนการเร่ืองการยตุกิารตัง้ครรภ์ “ทํา” 
ทําในเชิงนโยบาย แตทํ่าอยา่งเงียบ ๆ  

ความก้าวหน้าในการทํางานเครือข่ายด้านการป้องกัน: ข้อเสนอใหม่ 
โดย หลินฟ้า อุปชฌาย์ มูลนิธิศุภนิมิต 

มูลนิธิฯ มีโครงการอยู่ประมาณ 70 โครงการ เราเห็นปัญหาจาก
การประเมินต่าง ๆ จึงกําหนดยุทธศาสตร์ทํางานช่วง 3 ปี (2015-2017) 
เป็นแนวนโยบาย เก่ียวข้องกบังานอนามยัการเจริญพนัธุ์ในเยาวชน แผนก
ของเราเป็นแผนกสุขภาพ สนับสนุนเร่ืองของวิชาการ การทํางานในพืน้ท่ี
แบง่เป็น 3 ด้าน คือ (1) เดก็อายต่ํุากวา่ 5 ปี หรืออาย ุ6-11 ปี มีสขุภาพท่ีดี ได้รับการป้องกนัจากการตดิเชือ้
โรคและเป็นไข้ (2) อนามยัเจริญพนัธุ์และปัญหาการตัง้ครรภ์ในเยาวชน (3) กลุม่ประชากรเคล่ือนย้าย หรือ 
migrant หรือกลุม่เปราะบางตามชายขอบ 

มลูนิธิจะทํางานทัง้ 3 ระดบั ตวัเยาวชน ภาพรวม และชมุชน เรียกว่าเป็น community base ก็ได้ 
จากการทํางานในเร่ือง HIV กบัวณัโรคในชายขอบพม่า เราสนบัสนนุให้มีการรวมตวัของแรงงานในระดบั
ชมุชน เพ่ือผลกัดนัหลาย ๆ เร่ือง ระดมเงินทนุช่วยเหลือกนัเอง เราจะเอาเร่ืองอนามยัการเจริญพนัธุ์หรือการ
ตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นเข้าไปรวมอยูใ่นนัน้ แตจ่ะดําเนินการในชมุชนคนไทยก่อน รูปแบบก็คือพฒันาทกัษะชีวิต 5 
ด้าน ทัง้ในเร่ืองของทกัษะชีวิต พฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภยั การเข้าถึงบริการ สภาพแวดล้อมหรือชมุชน 
ถ้าชมุชนเปลี่ยนทศันคตรัิบได้ทกุเร่ือง การป้องกนั แมเ่ลีย้งเด่ียว ท้องตอ่ มีนโยบายช่วยเหลือหรือไม่อย่างไร 
เป็นการชวนชุมชนหรือตวัเราก้าวข้ามทศันคติต่อแม่เลีย้งเด่ียว หรือเด็กท่ียตุิการตัง้ครรภ์ให้เขาเรียนต่อได้ 
อยู่ในสงัคมนัน้ได้ เราเพิ่งรู้ว่าสสส.ทํางาน 22 จงัหวดั ทัง้ ๆ ท่ีมลูนิธิเองก็ทําใน 44 จงัหวดั ทําไมเราถึงไม่
เจอกนั เราจะมีแผนการทํางานร่วมกนัได้อยา่งไรให้เข้มข้นมากขึน้  
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ปณิตดา อันตะริกานนท์: การป้องกนัปัญหาอะไรก็ตามน่าจะเกิดจากกระทรวงศกึษา ความรู้ของเด็กใน
โรงเรียน จริง ๆ โรงเรียนก็ไม่น่าจะแค่สอน อาจจะประชมุผู้ปกครอง คยุให้เข้าใจเร่ืองเพศศกึษา ถือว่าเป็น
การป้องกนัท่ีต้นทาง เวลาทําเครือข่าย น่าจะเข้าไปในโรงเรียนตัง้แต่เร่ิมต้น เด๋ียวนีอิ้นเตอร์เน็ตเข้าถึง เด็ก
ประถมรู้แล้ววา่ทําอะไรกนัอยา่งไร มีอะไรกนัอยา่งไร  

ณภัสสร สงวนหงษ์: เร่ืองปรับแนวคิดทศันคติเด็กเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีเข้ามา เพราะเจอเคสเด็กผู้ชายอาย ุ13 
ปีอยู่ม.1 เด็กผู้ หญิงอายุ 17 ปีอยู่ม.5 เป็นแฟนกัน แล้วเด็กผู้ หญิงท้อง กฎหมายใหม่ เด็กผู้ หญิงเป็น
ผู้ ต้องหา เดก็ผู้ชายเป็นผู้ เสียหาย ตอนแรกเดก็ผู้หญิงอยากจะเอาออก อยากจะเรียนหนงัสือตอ่ แตเ่ด็กอายุ
ไม่ถึง 18 ต้องให้ผู้ปกครองยินยอมยตุิการตัง้ครรภ์ ปัญหาคือ “หมาแมวฉนัยงัเลีย้งได้เลย ทําไมฉนัจะเลีย้ง
หลานฉนัไมไ่ด้” ตอนนีย้งัไมส่ามารถยตุไิด้ ยงัตกลงกนัไมไ่ด้ 

จิตติมา: การทํางานเชิงป้องกนัไม่ใช่การให้ความรู้อย่างเดียว มนัต้องทํางานทัง้เร่ืองระบบของชมุชน ดา่น
สําคญัท่ีสดุของการทํางานคือ ทศันคตขิองคนในชมุชนท่ีจะเปิดกว้างแล้วมองเห็นวา่เร่ืองนีเ้ป็นทกุข์เขาทกุข์
เรา อันนีทํ้างานยากมาก นอกจากนัน้ สิ่งซึ่งคนทํางานทางฝ่ังสวัสดิการสังคมต้องช่วยกันมากคืองาน
แก้ปัญหา การทํางานของเครือข่ายจะเช่ือมตอ่งานระบบบริการ งาน community work งานแก้ปัญหา ได้
อยา่งไร เป็นโจทย์ของพวกเราท่ีจะทําให้เกิดบทเรียนและขบัเคลื่อนไปด้วยกนั 

ความคืบหน้าทางด้านบ้านพัก: กรณีศึกษาหญิงต่างชาติท้องต่อ 
โดย ศุภอาภา องค์สกุล สหทัยมูลนิธิ 

ตอนนีมู้ลนิธิฯ รับหญิงต่างชาติ มีลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม 
ฟิลิปปินส์ เรามองว่าเด็กจะต้องมีครอบครัวบญุธรรมคือครอบครัวท่ีถาวร 
ปัญหาคือ เราไม่สามารถแจ้งเกิดได้ เราได้ใบสูติบตัรซึ่งระบุว่าไม่ใช่
สัญชาติไทย ก็จะถูกล็อคด้วยกฎหมายบุตรบุญธรรมท่ีไม่สามารถหา
ครอบครัวบญุธรรมให้กบัเด็กท่ีมีสญัชาติอ่ืนได้ นอกจากนี ้แม่ไม่สามารถ

ทําอะไรได้ ไปฝากท้องก็ยาก ถ้ามีเลขทร.13 คือเลข 0 (ตวัแรก) ไม่ยากเพราะเขามีประกนัสขุภาพอยู่แล้ว 
แต่เคสท่ีเราเจอก็คือแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย อย่างเคสลาว เราพยายามผลกัดนัให้เข้าไปอยู่ในกรอบ
ของรัฐบาล ซึง่รัฐบาลก็บอกว่าไม่ได้ ในท่ีสดุแล้ว เราจะเลือกเอาอะไรระหว่างมนษุย์กบัเด็ก กบัชีวิตคน กบั
กฎระเบียบ ทางออกเดียวท่ีจะทําได้คือ เดก็คนนีถ้กูทอดทิง้ เป็นใครก็ไม่รู้ เอาเด็กไปแจ้งความตํารวจ story 
ก็จะเป็นแม่มาทิง้เด็กไว้ท่ีสหทยัฯ แล้วก็หายไป ไม่รู้จะทําอย่างไร เราไม่ทําอะไรทัง้สิน้ แล้วก็เพิ่มช่ือเข้าไป
ในสถานสงเคราะห์ ตอนนีเ้รามีอยู่ 5 ราย จาก 45 ราย อนันีคื้อคําถามใหญ่ท่ีอยากจะให้คนทํางานด้านนี ้
รับทราบวา่ ณ บดันีเ้ราเจอแล้ว น่ีคือความอดึอดัใจของคนท่ีทํางานช่วยผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์ตอ่  

ตอนนีเ้ราต้องทําประวัติเด็ก 2 ชุด เพราะเด็กก็ต้องมีสิทธิรู้ความเป็นมาของตัวเอง เพ่ือความ
ยตุธิรรม เราก็ต้องทําประวตัขิองจริงของเขาชดุหนึง่ กบัประวตัอีิกชดุหนึง่ท่ีต้องแสดงกบัทางราชการ เพ่ือให้
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เด็กมีอนาคต อนันีคื้อภาระหนกัของเรา เวลาทําเร่ืองเหล่านีเ้ราต้องระวงัมาก ขณะเดียวกนัมนั concern 
หลายสิ่งมาก อนาคตเด็กท่ีจะโตขึน้จะยงัไง อนันีคื้อความยากลําบาก เวลาทํางานกบัผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์ต่อ 
ยิ่งมีปัญหาซบัซ้อนมากก็ยิ่งยาก 

กฤตยา: แผนงานหนึ่งของสํานกั 9 ทําเร่ืองสถานะบคุคล เร่ืองจดทะเบียนเกิด เขาทําชายแดน จะอนญุาต
หรือไมถ้่าเอาเร่ืองไปปรึกษาวา่จะทําอยา่งไร เพราะมนัต้องเช่ือมงานกนั ทางโน้นเขาก็ทํา แตเ่ขาไมเ่ห็นภาพ
ปัญหาพวกนีใ้นเมืองเท่าไร เขาทําท่ีโรงพยาบาลท่ีจงัหวดัตาก ฟังสหทยัฯ ทีไรแล้วรู้สกึซบัซ้อน มนัหนกั มนั
ตนั ก็ต้องขอบคณุสหทยัฯ ท่ีอยู่กับเรา ทําให้เราเห็นภาพความยากลําบากของผู้หญิงท่ีท้องต่อ แล้วขาด
แคลนระบบช่วยเหลือ  

ความคืบหน้าด้านยุติการต้ังครรภ์: การปรับเน้ือหาหนังสือเครือข่ายฯ 
โดย ทัศนัย ขันตยาภรณ์ มูลนิธิแพธ 2 เฮลท์ 

หนงัสือเครือข่ายฯ ท่ีโชว์นีเ้ป็นช่วงแรกท่ีทํางานกัน เล่ม 1-2 มีเฉพาะ
แหลง่สง่ตอ่อยา่งเดียว แล้วเราก็ใสเ่ร่ืองของท้องตอ่ เร่ืองปรึกษาทางเลือกเข้าไป
ด้วย เล่มท่ี 3 เร่ิมใส่เนือ้หาท่ีเรียกว่า ท้องไม่พร้อม 101, ท้องไม่พร้อม 102 
เพราะน่าจะเขียนองค์ความรู้ท่ีพวกเรามีอยู่ลงไป ด้วยไอเดียตรงนัน้ก็ออกมา
เป็นเลม่ 4 ซึง่จะมีเนือ้หาค่อนข้างละเอียดมากขึน้ จะเรียนปรึกษาคือเวอร์ชัน่ 5 ท่ีกําลงัจะทําขึน้มา เพราะ
เราก็ได้เข้าไปมีสว่นร่วมในจงัหวดัตา่ง ๆ ไม่มากก็น้อย คยุกบัสคส. ว่าจะเร่งทําตรงนีข้ึน้มา โดย PATH จะ
เป็นคนเขียนเนือ้หา เขียนเสร็จแล้ว อยูใ่นขัน้ของการทํา art work ยงัสามารถปรับแก้/เพิ่มเตมิได้  

สภาพปัญหาของท้องไม่พร้อมในประเทศไทย เนือ้หาใหม่คือปรับข้อมูลล่าสุด ของเดิมทําเม่ือปี 
2556 ของใหมเ่ป็นปี 2558 สมาชิกเครือขา่ยตอนนีมี้ 68 เท่าเดมิ รายงานสมาชิกเครือขา่ยฯ ท่ีให้บริการช่วย
ผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม ของเดิมจะรวมกนัไว้ ไม่ได้แบง่ประเภทการให้บริการ เร่ิมต้นท่ียตุิการตัง้ครรภ์ แล้วก็
มาเร่ืองของท้องตอ่ มาปรึกษาทางเลือก แตข่องใหมเ่ราจะจดัหมวดหมูเ่พิ่มเตมิแหลง่สง่ตอ่  

อนัแรกจะเร่ิมให้ข้อมลูเลยว่า ท่ีไหนให้ข้อมลูสขุภาพทางเพศ ปรึกษาทางเลือก ความรุนแรง แล้ว
หลงัจากนัน้ข้อมลูประจําเดือนไม่ปกติ เร่ืองยตุิการตัง้ครรภ์ หน่วยงานมีอะไรบ้าง หน่วยงานดแูลตัง้ครรภ์ 
บ้านพกั รอคลอด เราเพิ่มเร่ืองสงเคราะห์เดก็ออ่นและอปุการะเดก็เข้ามา เพราะเราน่าจะให้ความสําคญักบั
ประเด็นนีม้าก แล้วก็ทําเครือข่ายของเขาระดบัหนึ่ง จากโครงการ child rights เดิมของ Global Fund เรา
คดิวา่มาตอ่ยอดตรงนี ้สถานเดก็ออ่นและอปุการะเดก็ จะเป็นหน่วยงานภาครัฐหมด  

ข้อสอง ประจําเดือนมาไม่ปกติ จะมีสองชุด ชุดนีเ้ป็นชุดท่ีเปิดเผยได้ จะมีชุดหนึ่งท่ีเปิดเผยไม่ได้ 
เราก็อพัเดทเช่นกนั จากการทํา mapping ให้ดคูราวท่ีแล้ววา่ตดิตอ่ใครช่ืออะไร อยา่งไร วนันีเ้ราก็นํามาแจก 
รวมทัง้โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสขุท่ีเข้าร่วมโครงการเร่ืองยาด้วย เข้าร่วมเร่ืองแพทย์ RSA เข้า
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ร่วมเร่ืองส่งต่อ ก็จะใส่มาด้วย ทัง้หมดนีข้อได้ท่ีคณุถิรนนัท์ เฟิร์น เราให้เป็นไฟล์ไม่ได้ เพ่ือข้อมลูไม่ร่ัวไหล 
เป็นข้อมลูท่ีเป็นช่ือหมอ มนัจะไมแ่พร่กระจายในวงกว้าง  

ท้องไม่พร้อมในประเทศไทย เราได้ปรับข้อมลูให้ทนัสมยั สาเหตขุองท้องไม่พร้อม การปรึกษาทาง
เลือกใช้ของเดิม การยุติการตัง้ครรภ์เพิ่มเร่ืองการขึน้ทะเบียนยายุติฯ ส่วนท้องต่อ เดิมเขียนเฉพาะเร่ือง
บ้านพัก และใช้การมานานมาก ของใหม่ปรับเป็นแนวทางการดูแลท้องต่อในภาพรวม และการให้การ
ช่วยเหลือเร่ืองการศกึษาตอ่ ข้อส่ีดดัแปลงมาจากท่ีพ่ีศภุอาภาเขียนเป็นแนวทางให้กบักระทรวงสาธารณสขุ
ของศนูย์พึ่งได้ แต่มาปรับให้สัน้และกระชบัลง เพ่ือให้คนอ่านเข้าใจภาพรวมว่า ถ้าต้องการดแูลท้องต่อ มี
วตัถปุระสงค์อะไร ขัน้ตอนและเป้าหมายคืออะไร มีแนวทางในการทําอยา่งไร อนันีจ้ะชดัเจนมากขึน้  

เร่ืองแนวนโยบาย เราคยุกนัและตดัสินใจว่าตดัทิง้หมดเลย เราพยายามอธิบาย definition ท้องไม่
พร้อมให้ชดัเจนมากขึน้ แล้วพดูถึงเร่ืองท้องไม่พร้อมในวยัรุ่นนานาประเทศ และประเทศไทย แนวทางยตุิฯ 
ของเดมิท้องไมพ่ร้อมของตา่งประเทศจะเขียนเร่ืองยตุกิารตัง้ครรภ์ ตอนนีเ้ขียนกว้างขึน้  

ภาคผนวก เพิ่มไป 4 อนั ราชวิทยาลยัสตูินรีแพทย์ได้ออกเร่ืองแนวทางการยุติอย่างเป็นทางการ 
ภาคผนวกท่ี 6 เป็นเร่ืองของมาตรการการช่วยเหลือเด็กท่ีท้องไม่พร้อมของสวท. คนทํางานควรจะรู้เพ่ือเรา
ไป defend กบัทางโรงเรียนหรือทางกระทรวงได้ ภาคผนวกท่ี 7 ใสก่องทนุของเครือขา่ยท้องไมพ่ร้อมเข้าไป  

สว่นสดุท้าย เน่ืองจาก 1300 คอ่นข้างให้ความสําคญักบัการรับเคสเร่ืองท้องไม่พร้อม จะบอกว่าจะ
ให้ไปตดิตอ่ท่ีบ้านพกันัน้นี ้ให้ท่ีอยูก่บัโทรศพัท์ของบ้านพกัเดก็ฯ ทกุจงัหวดั เดิมเรามีการทํางาน OSCC เรา
ตดัออกไป ข้อมลูทํามาในระดบัหนึง่แล้ว อยากจะถามความเห็นวา่ คดิวา่ตกหลน่อะไรไปบ้างหรือไม ่ 

ผู้เข้าร่วมการประชุม: อยากจะให้แทรกเนือ้หาแม่เลีย้งเด่ียวอยู่ตรงไหนสกัท่ีหนึ่ง เพราะว่าเวลาให้บริการ 
สามีไมไ่ด้รับผิดชอบ เป็นตวัผู้หญิงคนเดียวมาฝากท้อง ไมรู้่จะไปขอความช่วยเหลือจากใคร  

ทศันัย: เรามีสมาชิกเครือขา่ยอยูก่ลุม่หนึง่เรียกวา่เครือขา่ยแมพ่อ่เลีย้งเด่ียว อยู่ในแหลง่สง่ตอ่ เข้าใจว่าเขา
มีเว็บไซต์ ถ้าอยา่งนัน้ เราจะกลบัไปดวูา่ กรณีท่ีเป็นแมเ่ลีย้งเด่ียว สามารถให้ไปตดิตอ่ได้ท่ีน่ี  

อุษาสินี: เป็นข้อเสนอว่า พอเล่มท่ี 6 อาจจะต้องปรับในเชิงเนือ้หาและรูปแบบว่าแต่ละงานเร่ิมเติบโตใน
ส่วนของประเด็น สถานการณ์ อาจจะต้องทําประเมินผล ต้องทบทวนกนัว่า คู่มืออนันีใ้ครใช้ มนัก็จะมีผล
ต่อการตดัสินใจว่า เนือ้หาอนัไหนท่ีเป็นประโยชน์ ต้องเห็นเร่ืองของความก้าวหน้า บทเรียนความสําเร็จ 
หรือให้เห็น mile stone คือจงัหวะก้าวของการเคล่ือนเครือข่าย มนัมีความคืบหน้าก้าวหน้าหรือผลสําเร็จ 
ถ่ายทอดเป็นลกัษณะกรณีศึกษา คือฐานมาจากตวักลุ่มเป้าหมาย ให้เห็นสิ่งซึ่งเป็นดอกผล กับสิ่งท่ีเป็น
ความท้าทาย อีกอนัหนึ่งไม่แน่ใจว่ามนัน่าจะมีเนือ้หาเหมือน check list ท้าทาย สมมติคณุเพิ่งรู้จกั
เครือขา่ยฯ คณุเห็นของคณุเป็นอยา่งไร คือทํางานกบัคนท่ีเป็น user ใหมสํ่าหรับคูมื่อ อะไรอยา่งนี ้ 
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กฤตยา: เราคงต้องเอางานหนงัสือนีใ้ช้คูก่นักบัเว็บไซต์ด้วย เพราะหลายคนถนดัเข้าเว็บไซต์มากกว่า การ
ประเมินคิดว่าเป็นประโยชน์ และการนําไปใช้ การทําหนงัสือคราวนีก็้น่าจะมีส่วนนีเ้ข้ามาด้วย อยากจะ
เสนอวา่ให้เขียนให้ชดัเจน เหมาะกบัใครบ้าง  

เอมอร คงศรี: เวลาพดูถึงเร่ืองท้องไม่พร้อม เราจะเน้นเร่ืองยตุิกบัท้องต่อ แต่ประสบการณ์ท่ีทํางานคือ
ผู้หญิงท่ีต้องการจะยุติ แต่อายุครรภ์ยุติไม่ได้ เรียกว่า “ทางเลือกที่ตัวเองไม่ได้เลือก” พอท้องต่อ การ
ทํางานมีสองแบบคือ ต้องทํางานกบัผู้หญิงท่ีไม่ได้เต็มใจจะท้อง แล้วก็ต้องทํางานกบัคนท่ีจะต้องเลีย้งดลูกู 
คือผู้ปกครอง ญาติ บางส่วนจะเลีย้งเองไม่ฝากเด็กไว้กบับ้านพกั แต่มนัเผชิญกบัลกูท่ีตัง้ท้องอยู่ในภาวะ
ซมึเศร้า แล้วก็ต้องไปเตรียมความพร้อมท่ีจะดหูลานท่ีผู้ชายก็หายไปแล้วด้วย คดิวา่จะส่ือสารตรงไหน 

กฤตยา: คิดว่าคณุเอมอรได้นําประเด็นท่ีมีความสําคญัมาก แม้ว่าในจํานวนคนท่ีเผชิญปัญหาอาจจะไม่
มาก มนัจะต้องมีกลุ่มที่ต้องอยู่ กับส่ิงที่ไม่ได้เลือก  

ศุภอาภา: ประเด็นนีเ้คยคยุกนักบัคณุทศันยัแล้วว่า มีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม บางครัง้เขาก็ไม่
เข้าบ้านพกั จะไปอยูบ้่านของเขาเอง ตรงนัน้คือสิง่ท่ีเราจะต้องดแูลเขา สว่นหนึง่ของสหทยัฯ เขาไม่ได้อยาก
ตัง้ท้อง มาด้วยปัญหาท่ีเขาไมไ่ด้ต้องการเด็ก เราต้องทํางานกบัความรู้สกึของเขาตรงนี ้หลงัจากคลอดแล้ว
เราก็จะต้องทํางานกับความรู้สึกกับเขา ในเร่ืองของการแยกจาก มนัมีรายละเอียด เราคงจะต้องนึกถึง
ผู้หญิงซึ่งกลบัไปอยู่บ้านของเขาเอง หรือผู้หญิงท่ีอยู่ในชมุชน าต้องช่วยกนัดใูห้ชมุชนประคบัประคองเขา 
ไมใ่ช่จะแตง่งานอยา่งเดียว อนันีเ้ป็นเร่ืองหนึง่ท่ีเราต้อง concern มาก ๆ  

ทัศนัย: หนงัสือเล่มนีเ้หมือนหนงัสือท่ีสัง่สมองค์ความรู้ จากท่ีเราทํางานกนัไป เรียนรู้กนัไป สิ่งท่ีเสนอกนั
มาจะเอาไปปรับให้ได้มากท่ีสดุ ช่ือเดมิ “ถึงเวลาต้องเข้าใจแก้ไขและดแูล” มาจากงานวิจยัเดิมของอาจารย์
กฤตยา และมองวา่เครือขา่ยเราจะต้องทํางานตอ่เน่ืองการดแูล  

ความคืบหน้าด้านการให้คําปรึกษาทางเลือก: การผลิตคู่มือ 
โดย จิตติมา ภาณุเตชะ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสุขภาพผู้หญิง 

จากท่ีเรามีกระบวนการอบรมให้คําปรึกษาทางเลือกเม่ือ 8 ปีท่ีแล้ว มี
การทํางานเข้มข้นจากทุกฝ่าย 7 ปีผ่านมา 30 รุ่น 900 คน เกิดเครือข่าย
คนทํางานท่ีเรียกว่า choices ของเรา แล้วกลไกในระดบัชมุชน จะเห็นว่าการ
ทํางานเร่ิมเช่ือมร้อย ทัง้งานป้องกนั งานให้ความช่วยเหลือ ไมว่า่จะยตุ ิท้องตอ่ 
นอกจากการให้คําปรึกษาทําให้เกิดเครือข่ายทํางานแล้ว ในกระบวนการท่ีเรา

อบรม ได้เคร่ืองมือและหลกัสตูรหลายหลกัสตูร  

ความก้าวหน้ามี 3 เร่ือง (1) คู่มือการให้คําปรึกษาทางเลือก สําหรับผู้ปฏิบตัิงาน (2) ในปี 2558 
สคส. จะเปิดอบรมจํานวน 3 รุ่น ท้ายท่ีสดุกระบวนการอบรมทําให้เกิดเครือข่าย หากใครคิดว่าการปรับปรุง



 15 

ทางความคิดเป็นจุดเร่ิมต้นสําคญั สคส. มีทีมกระบวนกรอบรมเร่ืองการปรึกษาทางเลือกให้ (3) ความ
คืบหน้าของการจดัทําหนงัสือ ออกมาเป็นเลม่แล้ว แตท่ี่อยากเน้นคือในกระบวนการทําหนงัสือนีเ้ป็นความ
ร่วมมือของระหว่าง พม. กับ สคส. ผ่านกลไกท่ีเรียกว่า 1300 หนังสือเล่มนีถ้อดความมาจากการอบรม
เจ้าหน้าท่ี 1300 ทัว่ประเทศจํานวนกว่า 90 คน 3 รุ่น กระบวนการจดัทําต้นฉบบัเป็นการถอดองค์ความรู้
จากคนทํางาน มีทีมนกัเขียนไปนัง่สงัเกตการณ์ แล้วดงึข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีได้จากกระบวนการอบรม มีการพาไป
ดงูานท่ี 1663 โดยปริยายก็ทําให้เกิดการเช่ือมร้อยเครือข่าย เนือ้หาเป็นการมองเร่ืองท้องไม่พร้อมแบบมือ
อาชีพ โฟกสัท่ี (1) มมุมองของคนท่ีให้บริการเร่ืองนี ้สําคญัมากกบัการทํางาน (2) จดุประกายว่าสงัคมมอง
เร่ืองนีอ้ย่างไร (3) การให้คําปรึกษาทางเลือกคืออะไร (4) ทางเลือกของการแก้ไขปัญหา มีรายช่ือเครือข่าย
ตา่ง ๆ กลุม่เป้าหมายคือจะให้คนปฏิบตังิานและคนทัว่ไปท่ีสนใจเร่ืองท้องไมพ่ร้อม ใครอยากเข้าใจเบือ้งต้น
ก็อ่านได้ วนันีข้ายราคาพิเศษ 20 บาท เงินจะเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม เครือข่ายท่านใด
อยากจะเอาหนงัสือไปใช้ในการทํางาน ตดิตอ่ประสานงานมาได้ พร้อมกบัสมทบทนุคา่จดัพิมพ์นิดหน่อย  

อีกหลกัสตูรคือ การให้คําปรึกษาทางเลือก เปล่ียนช่ือเป็น “การอบรมเชิงปฏิบตักิารและการปรึกษา
ทางเลือก เพ่ือพฒันาเครือขา่ยทางสงัคม” เราเน้นว่าจะเช่ือมร้อยเครือข่ายทางสงัคมได้อย่างไร และทํางาน
ข้ามข้อจํากดัอย่างไรในการช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม จะเปิดรับสมคัร 3 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 
คน อยากจะให้คน 3 กลุ่มหลกัก่อน (1) สมาชิกเครือข่ายท่ีต้องการทําเครือข่ายของตวัเองในบริบทต่าง ๆ 
(2) เจ้าหน้าท่ีในกลไกท่ีอยูใ่นตา่งจงัหวดั งานชมุชน (3) จงัหวดับรูณาการท้องวยัรุ่นของสสส. สมคัรภายใน
เดือนพฤษภาคม คา่ใช้จ่ายในการเข้าร่วมฟรีทกุอยา่งตามงบประมาณ  

กฤตยา: ถ้าไม่มีอะไรแล้ว เราเจอกนัใหม่ ยงัไม่อาจบอกได้ว่าประมาณเดือนไหน วนันีต้้องขอบคณุนก 
นกัวิชาการของสสส. สํานกั 2 ท่ีกรุณาช่วยประสานเร่ืองห้องประชมุสวยหรูหรานีใ้ห้  
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