ข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับที่สี่
จากการประชุมขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อม ครัง้ ที่ 48
เรื่อง “นโยบายและปฏิบตั กิ ารเรือ่ งบ้านพักสาหรับผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อมในประเทศไทย”
ณ ห้องประชุมชัน้ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้าน
ราชวิถี กรุงเทพมหานคร วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 13.30 น.
เพื่อใช้ขบั เคลื่อนการพัฒนา

“แนวทางการบริ การและคุ้มครองสิ ทธิ ข์ องวัยรุ่นและผูห้ ญิ งท้องไม่พร้อมทีต่ งั ้ ครรภ์ต่อ”
เสนอโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผูห้ ญิ งที่ท้องไม่พร้อม
22 กรกฎาคม 2562
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สาระสาคัญของประชุม
“บ้านพักสาหรับผู้หญิ งและวัยรุ่นที ่ท้องไม่พร้ อม” เป็ นบริ การพื ้นฐานที่มีความสาคัญและจาเป็ นอย่าง
ยิ่งสาหรับผู้ประสบปั ญหาท้ องไม่พร้ อมและจายอมท้ องต่อ บ้ านพักฯ ที่มีระบบบริ การรอบด้ าน ทางานบนฐาน
ความเข้ าใจความต้ องการของผู้ประสบปั ญหานัน้ ต้ องมีบทบาทในการประสานความช่วยเหลือด้ านสวัสดิการ
และคุ้มครองสิทธิ ร่วมถึงการเสริ มศักยภาพและโอกาสด้ านการศึกษาและการประกอบอาชีพ การทางานกับ
บุคคลรอบข้ างครอบครัวและชุมชนเพื่อให้ เป็ นระบบสนับสนุนที่จะช่วยผู้หญิง ให้ สามารถดารงชีวิตและเลี ้ยง
ดูแลเด็กต่อไป ตลอดจนหาทางออกทางเลือกในกรณี ที่ยังไม่ส ามารถดูแลลูกได้ ประเทศไทยเริ่ มจัดบริ การ
บ้ านพักเด็กและครอบครัว ในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตังแต่
้
พ.ศ. 2538 และขยายครอบคลุม 77 จังหวัด ในพ.ศ. 2545 ดาเนินงานอยู่ภายใต้ กรอบกฎหมาย 3 ฉบับคือ
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, พรบ.การป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และพรบ.คุ้มครอง
ผู้ถกู กระทาจากความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยมีเป้าหมายให้ บ้านพักเด็กและครอบครัวเป็ นสถานที่
รองรับพักพิงชัว่ คราวสาหรับเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาในมิติทางสังคมที่ต้องได้ รับการคุ้มครอง ผู้หญิง
และวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้ อมเป็ นส่วนหนึง่ ของผู้ประสบปัญหาในมิตสิ งั คมที่มาใช้ บริการ
สาหรั บพม. ความท้ าทายของการให้ จัดบริ การส าหรั บผู้หญิ ง ที่ ท้องไม่พ ร้ อมของบ้ านพัก เด็ก และ
ครอบครัวคือ1 (1) มีกรอบภารกิจหลักเป็ นสถานที่พกั พิงชัว่ คราวเพื่อรองรับวิกฤติเบื ้องต้ นของผู้ประสบปั ญหา
ทางสังคม ซึง่ มีความหลากหลายทังลั
้ กษณะปั ญหา กลุม่ ประชากร และความต้ องการ ทาให้ มีข้อจากัดในด้ าน
การจัดการสถานที่ ไม่ได้ ออกแบบการดูแลช่วยเหลือเฉพาะด้ านอย่างเฉพาะเจาะจง (2) มีข้อจากัดด้ าน
อัตรากาลัง ของข้ าราชการ จ านวนบุคลากรที่ จ านวนน้ อ ย เจ้ าหน้ าที่ ส่ว นใหญ่ เ ป็ น การจ้ างเหมาจึง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้ โอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญทาได้ ไม่ต่อเนื่อง (3) การดูแล
1

สรุปจากปาฐกถานาเปิ ดการประชุม เรื่อง “ข้ อท้ าทายต่อนโยบายเรื่องสวัสดิการบ้ านพักสาหรับผู้หญิงท้ องไม่พร้ อม ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์” ของนายอนุกลู ปี ดแก้ ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
1

ช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อมและต้ องท้ องต่อ ต้ องดาเนินงานบนฐานองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากสห
วิทยาการ ไม่สามารถจัดการได้ เบ็ดเสร็จในบริ การของบ้ านพัก ฯ ต้ องอาศัยความร่วมมือประสานการทางานใน
ภาครัฐข้ ามกระทรวงในเชิงเครื อข่ายและสหวิชาชีพทังในระดั
้
บพืน้ ที่และส่วนกลาง ดังนันการจั
้
ดบริ การที่ มี
คุณภาพ ต้ องมีการจัดระบบบริ การภายในของบ้ านพักฯ ควบคูไ่ ปกับการประสานความร่วมมื อกับเครื อข่ายใน
ทุกระดับ
ขณะที่ประสบการณ์ของบ้ านพักขององค์กรภาคเอกชน คือสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ซึง่ ให้ บริการ
“บ้ านพักฉุกเฉิน”2 เพื่อดูแลผู้หญิงและเด็กที่ประสบปั ญหาความรุ นแรงทุกรู ปแบบ บ้ านพักฉุกเฉินได้ พฒ
ั นา
“โปรแกรมดูแลผู้หญิ งที ่ประสบปัญหาท้องไม่พร้ อม” เพื่อใช้ เป็ นแนวทางให้ ความช่วยเหลือ ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงานตามกระบวนการดูแลนี ้ พบว่าร้ อยละ 90 ของวัยรุ่นที่มาขอรับบริ การ สามารถวางแผนชีวิต
โดยมี ค รอบครั ว และชุม ชนร่ ว มสนับ สนุน ดูแ ล โดยส่ว นใหญ่ ไ ด้ ก ลับ ไปเรี ย นหนัง สื อ มี ก ารวางแผนชี วิ ต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริ ญพันธุ์มีการคุมกาเนิด โปรแกรมดังกล่าวนี ้ มีแนว
ปฏิบตั ิ 12 ด้ านคือ (1) ช่วยเหลือเฉพาะหน้ าเรื่ องที่พกั และปั จจัยสี่ (2) ดูแลสุขภาพทังทางกายและสุ
้
ขภาพจิต
เร่งด่วน (3) ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ด้านบริ การสุขภาพและดาเนินการโอนย้ ายสิทธิสขุ ภาพ เพื่อใช้ บริ การใน
สถานบริ การสุขภาพ (4) มีกระบวนการสืบค้ นข้ อมูลเพื่อประเมินแนวทางการดูแลและกระบวนการวางแผน
ฟื ้นฟูร่วมกันกับผู้หญิ ง โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านของเจ้ าหน้ าที่ (5) ดูแลการเยียวยาและเสริ ม
ศักยภาพ มีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักศิลปะบาบัด ทาการบาบัดเฉพาะราย (6) มี กิจกรรมกลุ่ม
ครอบครัวบาบัด เชิญพ่อแม่ผ้ ปู กครองมาอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ ใช้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จากครอบครัวที่
ผ่านพ้ นประสบการณ์มาก่อน (7) อบรมเสริ มสร้ างศักยภาพเรื่ องทักษะชีวิตสาหรับแม่วยั รุ่น 3-4 หลักสูตร (8)
ใช้ กระบวนการศาสนะบาบัด มีนักจิตวิทยานาในเรื่ องการทาสมาธิ สัปดาห์ละ 1 วัน และทาค่ายยุติความ
รุนแรงด้ วย (9) จัดกิจกรรมบันเทิงใจต่าง ๆ เช่น ดนตรี ลีลาศ โยคะ (10) ทางานกับครอบครัว เป็ นการทางาน
ของสังคมสงเคราะห์ การเยี่ยมบ้ าน เพื่อประเมินสภาวะต่าง ๆ อย่างรอบด้ าน (11) การศึกษาและฝึ กอาชี พ
ขึน้ อยู่ในความเหมาะสมของแต่ละราย การฝึ กวิชาชีพเป็ นหลักสูตรที่มีประกาศนียบัตร วุฒิบตั รให้ เพื่ อให้
สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้ ในเรื่ องการสมัครงาน (12) จัดโครงการเริ่ มต้ นทุนชีวิตใหม่ให้ แม่วยั รุ่ น โดยมี
เงื่อนไขว่าแม่วยั รุ่นที่มาคลอด ต้ องเลี ้ยงลูกอยู่ เรี ยนหนังสือไปด้ วย จะมีเงินสะสมให้ เดือนละ 1500 บาท
บทเรี ยนสาคัญจากการพัฒนาโปรแกรมการดูแลและจัดสวัสดิการสาหรับผู้หญิ งที่ท้องไม่พร้ อมใน
บ้ านพักฉุกเฉิน ซึง่ พัฒนาจากฐานการทางานที่ได้ ทบทวนเรี ยนรู้ไปกับการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหานัน้
พบว่า ปั จจัยแห่งความสาเร็จประกอบด้ วย (1) ฐานคิดของการให้ บริ การในทุกมิติเป็ นบริ การที่ตงอยู
ั ้ ่บนความ
เข้ าใจว่าปั ญหาท้ องไม่พร้ อมเป็ นปั ญหาความรุ นแรงเชิงโครงสร้ าง เข้ าใจผู้ประสบปั ญหา ให้ บริ การโดยเอา
ผู้หญิงเป็ นศูนย์กลาง เน้ นการเสริมพลังเพื่อให้ ผ้ หู ญิงสามารถเลือกเส้ นทางชีวิตของตนเองได้ (2) มีบคุ ลากรที่มี
2

สรุปจากการนาเสนอเรื่อง โปรแกรมการดูแลและจัดสวัสดิ การสาหรับผู้หญิ งทีท่ ้องไม่พร้ อมในบ้านพักฉุกเฉิ น โดย ณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อานวยการ

ฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
2

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน (สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา กระบวนการบาบัด) เพื่อนาไปสูก่ ารเยียวยา ฟื น้ ฟู ทัง้
ในระดับบุคุ คลและครอบครัว (3) วางระบบบริการภายในบ้ านพักที่เป็ นระบบ มีแนวทางปฏิบตั ภิ ายในที่ชดั เจน
ร่วมกัน (4) ใช้ หลักการและกระบวนการ “การจัดการรายกรณี (Case Management)” มาให้ ความช่วยเหลือ
ทาให้ สามารถแสวงหาทางเลือกของบริ การจากสหวิชาชีพ และมีการติดตามต่อเนื่องระยะยาว (5) ประสาน
ความร่วมมือกับเครื อข่ายจากทุกภาคส่วนอย่างเข้ มข้ นเพื่อมาร่วมจัดบริ การในรูปแบบต่างๆ ในบ้ านพัก

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
(1) รั ฐควรจัดให้ มีบริการบ้ านพักเฉพาะสาหรั บผู้ หญิงที่ท้องไม่ พร้ อมอย่ างน้ อยภูมิภาคละหนึ่งแห่ ง
เพื่อให้ เกิดการดูแลได้ อย่างเฉพาะเจาะจง สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาและความต้ องการ เช่น ที่ตงของ
ั้
บ้ านพักควรอยูใ่ กล้ กบั สถานพยาบาล เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางไปตรวจครรภ์และการคลอด
ที่ต้องปกปิ ด
(2) พัฒนาแนวทางมาตรฐานการดูแลและจัดสวัสดิการผู้หญิงและวัยรุ่ นที่ท้องไม่ พร้ อมของบ้ านพัก
เด็กและครอบครั ว เพื่อให้ บคุ ลากรใช้ เป็ นแนวทางในการจัดบริ การ เช่น มาตรฐานการดูแลคนท้ องไม่
พร้ อมในบ้ านพัก การดูแลเด็กอ่อน เช่น ควรมี การกาหนดแนวทางที่ ชัดเจนเป็ นที่เข้ าใจร่ วมกันของ
บ้ านพักในภาครัฐทุกแห่ง เรื่ องอายุครรภ์และกรอบระยะเวลาที่ผ้ หู ญิงและวัยรุ่ นท้ องไม่พร้ อมจะสามารถ
เข้ ามาอาศัยพักพิงได้ ให้ เป็ นมาตรฐาน
(3) พัฒนากระบวนการทางานเชิงป้ องกันสาหรั บผู้หญิงในบ้ านพักได้ เกิดความตระหนักและมีความ
ฉลาดรู้ เรื่ องเพศ อาทิ การรู้จกั เนื ้อตัวร่างกายตนเอง การสังเกตเนื ้อตัวร่างกาย สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของตัวเอง เรื่ องประจาเดือน และการท้ อง เพื่อนามาสูก่ ารป้องกันและแก้ ปัญหาได้ ทนั ท่วงที
(4) ใช้ หลักการและกระบวนการ “การจัดการรายกรณี (Case Management)” โดยให้ เจ้ าหน้ าที่บ้านพัก
เด็กและครอบครั วท าหน้ า ที่ “ผู้จัดการรายกรณี (Case Manager)” เป็ นผู้ประสานทรั พ ยากรในการ
ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ เชื่อมโยงให้ ผ้ หู ญิงเข้ าถึงสวัสดิการด้ านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การส่งเสริ ม
อาชี พ และการมี รายได้ การประเมิ นและทาความเข้ าใจกับครอบครั ว /ชุม ชนในการกลับสู่ชุมชน การ
คุ้มครองด้ านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทาให้ สามารถแสวงหาทางเลือกของบริ การจากสห
วิชาชีพ รวมถึงมีการติดตามต่อเนื่องระยะยาว
(5) พัฒนาระบบฐานข้ อมูลของผู้ ประสบปั ญหา เพื่อดูแนวโน้ วของสถานการณ์ สภาพปั ญหาและความ
ต้ องการ รวมถึงใช้ ตดิ ตามผลการจัดบริการสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิ เพื่อสะท้ อนช่องว่างของบริการ
สาหรับผู้หญิงและวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้ อมและท้ องต่อ เพื่อนามาพัฒนาระบบบริ การและการจัดสวัสดิการที่
เกี่ยวข้ องต่อไป
(6) เพิ่มการศึกษาวิจัยเพื่อค้ นคว้ าหารู ปแบบการทางานเพื่อดูแลและจัดสวัสดิการให้ กบั เด็กที่เกิดจาก
ความไม่พร้ อมได้ เติบโตขึ ้นมาอย่างมีคณ
ุ ภาพ
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(7) สนับสนุนให้ มีการศึกษาและพัฒนาองค์ ความรู้ เรื่ องการทาครอบครั วอุปถัมภ์ (foster home) เพื่อ
หาแนวทางในการขยายผลการมี foster home ได้ กว้ างมากในระดับพืน้ ที่ เพื่อการช่วยเด็กและผู้หญิง
ได้ มากขึ ้น
(8) สนับสนุนการสร้ างอาสาสมัครในชุมชนหรื อหมู่บ้านในการทางานดูแลวัยรุ่ นหรื อผู้หญิงที่ท้องไม่
พร้ อมและต้ องท้ องต่ อในพื น้ ที่ ชุ ม ชน เพื่ อ ท าหน้ า ที่ เ ฝ้า ระวัง และติ ด ตามต่อ ในชุม ชน โดยมี
งบประมาณสนับสนุนการทางานและการพัฒนาทักษะให้ กับอาสาสมัครเพื่อรับมือ โดยมีบ้านพักเด็กฯ ทา
หน้ าที่พี่เลี ้ยงสนับสนุน
(9) ต้ องมีแนวทางหรือนโยบายสนับสนุนสวัสดิการด้ านเศรษฐกิจสาหรั บผู้หญิงและวัยรุ่ นที่ท้องไม่
พร้ อมและต้ องท้ องต่ อ คือสร้ างหลักประกันด้ านการทางาน การประกอบอาชีพ และการส่งเสริมให้ มี
รายได้ เพียงพอต่อการดูแลลูก
(10) การจัดบริ การช่ วยเหลื อต้ องมี ความละเอี ยดอ่ อน ต้ องคานึ งถึงความต้ องการของผู้ หญิ ง เป็ น
ศู นย์ กลาง และต้ องให้ ความสาคัญกับการรั กษาความลับ บุคลากรต้ องทางานร่ วมกับผู้หญิงและ
วัยรุ่ นที่ท้องไม่พร้ อมในบ้ านพักอย่างต่อเนื่อง ในการฟื น้ ฟูศกั ยภาพให้ ผ้ หู ญิงสามารถคิด วิเคราะห์และ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการแก้ ไขปั ญหาและทางเลือกในชีวิตตนเองได้ อย่างสอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง โดย
บุคลากรในบ้ านพัก
o ต้ องมีทกั ษะในการประเมินและรับมือกับความไม่แน่นอนในการตัดสินใจเรื่ องท้ องต่อ การหาข้ อยุติ
เรื่ องการดูแลเด็ก และหากตัดสินใจเลี ้ยงลูกต่อก็ยงั ต้ องติดตามดูแลและสนับสนุนด้ วย
o ต้ องมี ทักษะและเครื่ องมื อในการทางานเพื่ อฟื ้นฟูศักยภาพ สภาพจิ ตใจ และการประเมิ นภาวะ
คลี่คลายภาวะผลกระทบจากความรุนแรงที่ผ้ หู ญิงประสบ
o เนื่องจากการท้ องไม่พร้ อมมีความละเอียดอ่อน การลงเยี่ยมบ้ านและการเปิ ดเผยเรื่ องการท้ องไม่
พร้ อมกับผู้ปกครองหรื อคนในครอบครัวควรกระทาได้ ก็ตอ่ เมื่อผู้หญิงหรื อวัยรุ่นมีความพร้ อมและต้ อง
ให้ สิทธิในการตัดสินใจมาจากตัวผู้หญิงนันเป็
้ นหลัก
o ผู้หญิงและวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้ อม ควรมีสิทธิที่จะเลือกไปขอใช้ บริการบ้ านพักจากนอกพื ้นที่ได้ เป็ นต้ น
(11) ทบทวนระเบียบและขัน้ ตอนในการประสานส่ งต่ อที่ไม่ จาเป็ น เพื่อลดขันตอนในการประสานส่
้
งต่อ
ระหว่างหน่วยบริ การภาคเอกชนและภาครัฐขันตอนที
้
่มีควรเอื ้อและอานวยความสะดวกต่อการช่วยเหลือ
เพื่อประโยชน์สงู สุดของการช่วยเหลือ
(12) การประสานส่ ง ต่ อ ระหว่ า งบ้ า นพั ก ส าหรั บ ผู้ ห ญิ ง ที่ ท้ อ งไม่ พ ร้ อมในภาครั ฐ ด้ ว ยกั น ในพื น้ ที่
ใกล้ เคียงควรกระทาได้ กรณีที่หน่วยบริการบ้ านพักนัน้ ๆ มีพื ้นที่ไม่เพียงพอในการรองรับเพิ่ม
(13) มี งบประมาณสนั บ สนุ นให้ หน่ ว ยงานองค์ ก รพัฒนาเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญมีความเข้ าใจใน
ประเด็นเฉพาะ มีความละเอียดอ่อน และมีความพร้ อม สามารถเข้ ามาทางานจัดบริการเรื่ องนี ้ได้
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