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ข้อเสนอเชิงนโยบายฉบบัท่ีส่ี 
จากการประชมุขบัเคลื่อนเพื่อสนบัสนุนทางเลอืกของผูห้ญงิทีท่อ้งไม่พรอ้ม ครัง้ที ่48 
เรื่อง “นโยบายและปฏบิตักิารเรือ่งบา้นพกัส าหรบัผูห้ญงิทีท่อ้งไม่พรอ้มในประเทศไทย”  
ณ หอ้งประชมุชัน้ 2 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา สถานสงเคราะหเ์ดก็หญงิบา้น
ราชวถิ ีกรงุเทพมหานคร  วนัที ่9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 13.30 น.  
เพื่อใช้ขบัเคลื่อนการพฒันา  

“แนวทางการบริการและคุ้มครองสิทธิข์องวยัรุ่นและผูห้ญิงท้องไม่พร้อมทีต่ัง้ครรภต่์อ”  

เสนอโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผูห้ญิงท่ีท้องไม่พร้อม 
22 กรกฎาคม 2562 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

สาระส าคญัของประชุม 

“บ้านพกัส าหรับผู้หญิงและวยัรุ่นที่ท้องไม่พร้อม” เป็นบริการพืน้ฐานท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอย่าง
ยิ่งส าหรับผู้ประสบปัญหาท้องไมพ่ร้อมและจ ายอมท้องตอ่  บ้านพกัฯ ท่ีมีระบบบริการรอบด้าน ท างานบนฐาน
ความเข้าใจความต้องการของผู้ประสบปัญหานัน้ ต้องมีบทบาทในการประสานความช่วยเหลือด้านสวสัดิการ
และคุ้มครองสิทธิ ร่วมถึงการเสริมศกัยภาพและโอกาสด้านการศกึษาและการประกอบอาชีพ  การท างานกับ
บุคคลรอบข้างครอบครัวและชุมชนเพ่ือให้เป็นระบบสนบัสนุนท่ีจะช่วยผู้หญิงให้สามารถด ารงชีวิตและเลีย้ง
ดูแลเด็กต่อไป ตลอดจนหาทางออกทางเลือกในกรณีท่ียังไม่สามารถดูแลลูกได้ ประเทศไทยเร่ิมจัดบริการ
บ้านพกัเด็กและครอบครัว ในสงักัดของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตัง้แต่ 
พ.ศ. 2538 และขยายครอบคลุม 77 จงัหวดั ในพ.ศ. 2545 ด าเนินงานอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย 3 ฉบบัคือ 
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, พรบ.การป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551 และพรบ.คุ้มครอง
ผู้ถกูกระท าจากความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยมีเปา้หมายให้บ้านพกัเด็กและครอบครัวเป็นสถานท่ี
รองรับพกัพิงชัว่คราวส าหรับเด็กและครอบครัวท่ีประสบปัญหาในมิติทางสงัคมท่ีต้องได้รับการคุ้มครอง  ผู้หญิง
และวยัรุ่นท่ีท้องไมพ่ร้อมเป็นสว่นหนึง่ของผู้ประสบปัญหาในมิตสิงัคมท่ีมาใช้บริการ   

ส าหรับพม. ความท้าทายของการให้จัดบริการส าหรับผู้ หญิงท่ีท้องไม่พร้อมของบ้านพัก เด็กและ
ครอบครัวคือ1  (1) มีกรอบภารกิจหลกัเป็นสถานท่ีพกัพิงชัว่คราวเพ่ือรองรับวิกฤติเบือ้งต้นของผู้ประสบปัญหา
ทางสงัคม ซึง่มีความหลากหลายทัง้ลกัษณะปัญหา กลุม่ประชากร และความต้องการ  ท าให้มีข้อจ ากดัในด้าน
การจดัการสถานท่ี  ไม่ได้ออกแบบการดแูลช่วยเหลือเฉพาะด้านอย่างเฉพาะเจาะจง   (2)  มีข้อจ ากัดด้าน
อัตราก าลังของข้าราชการ จ านวนบุคลากรท่ีจ านวนน้อย เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่เป็นการจ้างเหมาจึงมีการ
เปล่ียนแปลงบ่อย ท าให้โอกาสในการพฒันาองค์ความรู้และความเช่ียวชาญท าได้ไม่ต่อเน่ือง (3) การดูแล

                                                           
1 สรุปจากปาฐกถาน าเปิดการประชมุ เร่ือง “ข้อท้าทายตอ่นโยบายเร่ืองสวสัดกิารบ้านพกัส าหรับผู้หญิงท้องไมพ่ร้อม ของกระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนษุย์”  ของนายอนกุลู ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  
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ชว่ยเหลือผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อมและต้องท้องตอ่ ต้องด าเนินงานบนฐานองค์ความรู้และความเช่ียวชาญจากสห
วิทยาการ ไม่สามารถจดัการได้เบ็ดเสร็จในบริการของบ้านพกัฯ ต้องอาศยัความร่วมมือประสานการท างานใน
ภาครัฐข้ามกระทรวงในเชิงเครือข่ายและสหวิชาชีพทัง้ในระดบัพืน้ท่ีและส่วนกลาง  ดงันัน้การจัดบริการท่ีมี
คณุภาพ ต้องมีการจดัระบบบริการภายในของบ้านพกัฯ ควบคูไ่ปกบัการประสานความร่วมมือกบัเครือข่ายใน
ทกุระดบั  

 ขณะท่ีประสบการณ์ของบ้านพกัขององค์กรภาคเอกชน คือสมาคมสง่เสริมสถานภาพสตรี ซึง่ให้บริการ  
“บ้านพกัฉุกเฉิน”2  เพ่ือดแูลผู้หญิงและเด็กท่ีประสบปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ บ้านพกัฉุกเฉินได้พฒันา 
“โปรแกรมดูแลผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม” เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ความช่วยเหลือ ผลการด าเนินงาน
จากการด าเนินงานตามกระบวนการดแูลนี ้พบว่าร้อยละ 90 ของวยัรุ่นท่ีมาขอรับบริการ สามารถวางแผนชีวิต
โดยมีครอบครัวและชุมชนร่วมสนับสนุนดูแล  โดยส่วนใหญ่ได้กลับไปเรียนหนังสือ มีการวางแผนชีวิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์มีการคุมก าเนิด โปรแกรมดงักล่าวนี ้มีแนว
ปฏิบตัิ 12 ด้านคือ (1) ช่วยเหลือเฉพาะหน้าเร่ืองท่ีพกัและปัจจยัส่ี (2) ดแูลสขุภาพทัง้ทางกายและสขุภาพจิต
เร่งดว่น (3) ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ด้านบริการสุขภาพและด าเนินการโอนย้ายสิทธิสขุภาพ เพ่ือใช้บริการใน
สถานบริการสุขภาพ (4) มีกระบวนการสืบค้นข้อมูลเพ่ือประเมินแนวทางการดแูลและกระบวนการวางแผน
ฟื้นฟูร่วมกันกับผู้หญิง โดยอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของเจ้าหน้าท่ี (5) ดูแลการเยียวยาและเสริม
ศกัยภาพ มีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักศิลปะบ าบดั ท าการบ าบดัเฉพาะราย  (6) มีกิจกรรมกลุ่ม
ครอบครัวบ าบดั เชิญพ่อแม่ผู้ปกครองมาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ ใช้การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากครอบครัวท่ี
ผ่านพ้นประสบการณ์มาก่อน  (7) อบรมเสริมสร้างศกัยภาพเร่ืองทกัษะชีวิตส าหรับแม่วยัรุ่น 3-4 หลกัสตูร (8) 
ใช้กระบวนการศาสนะบ าบดั มีนักจิตวิทยาน าในเร่ืองการท าสมาธิ สัปดาห์ละ 1 วัน และท าค่ายยุติความ
รุนแรงด้วย (9) จดักิจกรรมบนัเทิงใจตา่ง ๆ เช่น ดนตรี ลีลาศ โยคะ  (10) ท างานกบัครอบครัว เป็นการท างาน
ของสงัคมสงเคราะห์ การเย่ียมบ้าน เพ่ือประเมินสภาวะต่าง ๆ อย่างรอบด้าน (11) การศึกษาและฝึกอาชีพ 
ขึน้อยู่ในความเหมาะสมของแต่ละราย การฝึกวิชาชีพเป็นหลักสูตรท่ีมีประกาศนียบตัร วุฒิบตัรให้เพ่ือให้
สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้ในเร่ืองการสมคัรงาน (12) จดัโครงการเร่ิมต้นทนุชีวิตใหม่ให้แม่วยัรุ่น โดยมี
เง่ือนไขวา่แมว่ยัรุ่นท่ีมาคลอด ต้องเลีย้งลกูอยู ่เรียนหนงัสือไปด้วย จะมีเงินสะสมให้เดือนละ 1500 บาท  

 บทเรียนส าคญัจากการพัฒนาโปรแกรมการดูแลและจดัสวัสดิการส าหรับผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อมใน
บ้านพกัฉกุเฉิน ซึง่พฒันาจากฐานการท างานท่ีได้ทบทวนเรียนรู้ไปกบัการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบปัญหานัน้  
พบว่า ปัจจยัแห่งความส าเร็จประกอบด้วย  (1) ฐานคิดของการให้บริการในทกุมิติเป็นบริการท่ีตัง้อยู่บนความ
เข้าใจว่าปัญหาท้องไม่พร้อมเป็นปัญหาความรุนแรงเชิงโครงสร้าง เข้าใจผู้ประสบปัญหา ให้บริการโดยเอา
ผู้หญิงเป็นศนูย์กลาง เน้นการเสริมพลงัเพ่ือให้ผู้หญิงสามารถเลือกเส้นทางชีวิตของตนเองได้ (2) มีบคุลากรท่ีมี
                                                           
2 สรุปจากการน าเสนอเร่ือง โปรแกรมการดูแลและจดัสวสัดิการส าหรบัผู้หญิงทีท่้องไม่พร้อมในบ้านพกัฉุกเฉิน โดย ณฐิัยา ทองศรีเกต ุ ผู้อ านวยการ

ฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ สมาคมสง่เสริมสถานภาพสตรี 



3 
 

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (สงัคมสงเคราะห์ จิตวิทยา กระบวนการบ าบดั)  เพ่ือน าไปสูก่ารเยียวยา ฟืน้ฟ ู ทัง้
ในระดบับุคุคลและครอบครัว  (3) วางระบบบริการภายในบ้านพกัท่ีเป็นระบบ มีแนวทางปฏิบตัภิายในท่ีชดัเจน
ร่วมกนั  (4) ใช้หลกัการและกระบวนการ “การจดัการรายกรณี (Case Management)”   มาให้ความชว่ยเหลือ 
ท าให้สามารถแสวงหาทางเลือกของบริการจากสหวิชาชีพ และมีการติดตามต่อเน่ืองระยะยาว  (5) ประสาน
ความร่วมมือกบัเครือขา่ยจากทกุภาคสว่นอยา่งเข้มข้นเพ่ือมาร่วมจดับริการในรูปแบบตา่งๆ ในบ้านพกั 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
(1)  รัฐควรจัดให้มีบริการบ้านพักเฉพาะส าหรับผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อมอย่างน้อยภูมิภาคละหน่ึงแห่ง 

เพ่ือให้เกิดการดแูลได้อย่างเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ เช่น ท่ีตัง้ของ
บ้านพกัควรอยูใ่กล้กบัสถานพยาบาล เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดนิทางไปตรวจครรภ์และการคลอด
ท่ีต้องปกปิด 

(2)  พัฒนาแนวทางมาตรฐานการดูแลและจัดสวัสดิการผู้หญิงและวัยรุ่นท่ีท้องไม่พร้อมของบ้านพัก
เด็กและครอบครัว  เพ่ือให้บคุลากรใช้เป็นแนวทางในการจดับริการ เช่น มาตรฐานการดแูลคนท้องไม่
พร้อมในบ้านพัก การดูแลเด็กอ่อน  เช่น  ควรมีการก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนเป็นท่ีเข้าใจร่วมกันของ
บ้านพกัในภาครัฐทกุแห่ง เร่ืองอายคุรรภ์และกรอบระยะเวลาท่ีผู้หญิงและวยัรุ่นท้องไม่พร้อมจะสามารถ
เข้ามาอาศยัพกัพิงได้ให้เป็นมาตรฐาน   

(3)  พัฒนากระบวนการท างานเชิงป้องกันส าหรับผู้หญิงในบ้านพักได้เกิดความตระหนักและมีความ
ฉลาดรู้เร่ืองเพศ อาทิ การรู้จกัเนือ้ตวัร่างกายตนเอง การสงัเกตเนือ้ตวัร่างกาย สงัเกตการเปล่ียนแปลง
ของตวัเอง เร่ืองประจ าเดือน และการท้อง เพ่ือน ามาสูก่ารปอ้งกนัและแก้ปัญหาได้ทนัทว่งที 

(4)  ใช้หลักการและกระบวนการ “การจัดการรายกรณี (Case Management)”   โดยให้เจ้าหน้าท่ีบ้านพกั
เด็กและครอบครัวท าหน้าท่ี “ผู้ จัดการรายกรณี (Case Manager)” เป็นผู้ ประสานทรัพยากรในการ
ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ เช่ือมโยงให้ผู้หญิงเข้าถึงสวสัดิการด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การส่งเสริม
อาชีพและการมีรายได้ การประเมินและท าความเข้าใจกับครอบครัว/ชุมชนในการกลับสู่ชุมชน การ
คุ้มครองด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  ท าให้สามารถแสวงหาทางเลือกของบริการจากสห
วิชาชีพ รวมถึงมีการตดิตามตอ่เน่ืองระยะยาว 

(5)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้ประสบปัญหา เพ่ือดแูนวโน้วของสถานการณ์ สภาพปัญหาและความ
ต้องการ รวมถึงใช้ตดิตามผลการจดับริการสวสัดิการและการคุ้มครองสิทธิ เพ่ือสะท้อนชอ่งวา่งของบริการ
ส าหรับผู้หญิงและวยัรุ่นท่ีท้องไม่พร้อมและท้องตอ่  เพ่ือน ามาพฒันาระบบบริการและการจดัสวสัดิการท่ี
เก่ียวข้องตอ่ไป  

(6) เพิ่มการศึกษาวิจัยเพ่ือค้นคว้าหารูปแบบการท างานเพ่ือดูแลและจัดสวัสดกิารให้กบัเด็กท่ีเกิดจาก
ความไมพ่ร้อมได้เตบิโตขึน้มาอยา่งมีคณุภาพ  
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(7) สนับสนุนให้มีการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เร่ืองการท าครอบครัวอุปถัมภ์ (foster home) เพ่ือ
หาแนวทางในการขยายผลการมี foster home ได้กว้างมากในระดบัพืน้ท่ี เพ่ือการช่วยเด็กและผู้หญิง
ได้มากขึน้  

(8)  สนับสนุนการสร้างอาสาสมัครในชุมชนหรือหมู่บ้านในการท างานดูแลวัยรุ่นหรือผู้หญิงท่ีท้องไม่

พร้อมและต้องท้องต่อในพืน้ที่ ชุมชน  เพ่ือท าหน้าท่ีเฝ้าระวังและติดตามต่อในชุมชน  โดยมี
งบประมาณสนบัสนนุการท างานและการพฒันาทกัษะให้กับอาสาสมคัรเพ่ือรับมือ โดยมีบ้านพกัเดก็ฯ ท า
หน้าท่ีพ่ีเลีย้งสนบัสนนุ   

(9)  ต้องมีแนวทางหรือนโยบายสนับสนุนสวัสดกิารด้านเศรษฐกิจส าหรับผู้หญิงและวัยรุ่นท่ีท้องไม่

พร้อมและต้องท้องต่อ คือสร้างหลกัประกนัด้านการท างาน การประกอบอาชีพ และการสง่เสริมให้มี
รายได้เพียงพอตอ่การดแูลลกู  

(10) การจัดบริการช่วยเหลือต้องมีความละเอียดอ่อน ต้องค านึงถึงความต้องการของผู้หญิงเป็น

ศูนย์กลาง และต้องให้ความส าคัญกับการรักษาความลับ บุคลากรต้องท างานร่วมกับผู้หญิงและ
วยัรุ่นท่ีท้องไม่พร้อมในบ้านพกัอย่างต่อเน่ือง ในการฟืน้ฟูศกัยภาพให้ผู้หญิงสามารถคิด วิเคราะห์และ
ตดัสินใจเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาและทางเลือกในชีวิตตนเองได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง  โดย
บคุลากรในบ้านพกั 
o ต้องมีทกัษะในการประเมินและรับมือกบัความไม่แน่นอนในการตดัสินใจเร่ืองท้องต่อ การหาข้อยุติ

เร่ืองการดแูลเดก็ และหากตดัสินใจเลีย้งลกูตอ่ก็ยงัต้องติดตามดแูลและสนบัสนนุด้วย  
o ต้องมีทักษะและเคร่ืองมือในการท างานเพ่ือฟื้นฟูศักยภาพ สภาพจิตใจ และการประเมินภาวะ

คล่ีคลายภาวะผลกระทบจากความรุนแรงท่ีผู้หญิงประสบ  
o เน่ืองจากการท้องไม่พร้อมมีความละเอียดอ่อน การลงเย่ียมบ้านและการเปิดเผยเร่ืองการท้องไม่

พร้อมกบัผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวควรกระท าได้ก็ตอ่เม่ือผู้หญิงหรือวยัรุ่นมีความพร้อมและต้อง
ให้สิทธิในการตดัสินใจมาจากตวัผู้หญิงนัน้เป็นหลกั    

o ผู้หญิงและวยัรุ่นท่ีท้องไมพ่ร้อม ควรมีสิทธิท่ีจะเลือกไปขอใช้บริการบ้านพกัจากนอกพืน้ท่ีได้ เป็นต้น 
(11) ทบทวนระเบียบและขัน้ตอนในการประสานส่งต่อที่ไม่จ าเป็น เพ่ือลดขัน้ตอนในการประสานส่งตอ่

ระหว่างหน่วยบริการภาคเอกชนและภาครัฐขัน้ตอนท่ีมีควรเอือ้และอ านวยความสะดวกตอ่การช่วยเหลือ
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของการชว่ยเหลือ 

(12) การประสานส่งต่อระหว่างบ้านพักส าหรับผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อมในภาครัฐด้วยกันในพืน้ที่
ใกล้เคียงควรกระท าได้ กรณีท่ีหนว่ยบริการบ้านพกันัน้ ๆ มีพืน้ท่ีไมเ่พียงพอในการรองรับเพิ่ม    

(13) มีงบประมาณสนับสนุนให้หน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน ท่ีมีความเช่ียวชาญมีความเข้าใจใน
ประเดน็เฉพาะ มีความละเอียดออ่น และมีความพร้อม สามารถเข้ามาท างานจดับริการเร่ืองนีไ้ด้ 
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