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รายงานการประชุมขับเคล่ือนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครัง้ที่ 47 

วันอังคารท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.30 น. 

ณ ห้องประชุมสานใจ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับผู้หญิงและวัยรุ่นที่ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม   

 

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่าย  

กล่าวต้อนรับและชีแ้จงเป้าหมายและเปิดประชุมโดยกล่าวถึงงานช่วง 2 ปีนีว้่า 
เครือข่ายฯ ต้องการผลกัดนัเร่ืองท้องต่อเพ่ือให้เกิดแนวทางการพัฒนาระบบการส่งต่อ
และบริการที่เป็นมิตร โดยใน case แตล่ะ setting ต้องท าอย่างไร เครือข่ายฯ พยายามจะ
สร้าง connect หน่วยงานตา่ง ๆ เข้าด้วยกนั รวมถงึงานบ้านพกัทัง้เอกชนและรัฐบาล  

 
 
คุณจติตมิา ภาณุเตชะ ผู้ประสานงานขับเคล่ือนนโยบายของเครือข่ายฯ สรุปผลการประชุมครัง้ที่ผ่านมา  

การจดัประชมุเครือข่ายสนบัสนนุทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไมพ่ร้อมท่ีผ่านมา
ได้จัดไปแล้ว 2 ครัง้ คือ  (1) การประชุมเครือข่ายฯ ครัง้ท่ี 46 (วันท่ี 29 มกราคม 
2562) จดัร่วมกบัการประชุมสขุภาวะทางเพศระดบัชาติในหวัข้อคือสังคม (ไม่) ท ำ
อะไรกับวัยรุ่นที่ท้องต่อ ผู้ เข้าประชุมกว่าร้อยคน ท าให้ได้ข้อสรุปร่วม 6 ประเด็น
หลกัคือ  

1) ต้องนิยามอย่างเฉพาะเจาะจงถงึกรณีท้องไมพ่ร้อมและท้องต่อ เพราะสถานการณ์มีความซบัซ้อนทัง้สภาพจิตใจ และ

ความต้องการ เพ่ือออกแบบบริการได้ตรงความต้องการ 2) สภาวะกดดนัท่ีต้องจ านนต่อการท้องต่อ จ าเป็นต้องมีบริการ

ปรึกษาท่ีคลี่คลายความกดดนัต่าง ๆ และท าให้เข้าถึงบริการและสวสัดิการได้ 3) ต้องท างานในระดบัครอบครัวและ

ชุมชน เมื่อผู้หญิงท้องต่อรู้สกึปลอดภยัและไว้วางใจพอจะเปิดตวัเข้าสู่บริการต่าง ๆได้ สิ่งท่ีพบคือ เด็กท่ีท้องต่อและตดั
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ขาดตวัเองออกจากครอบครัว ชุมชน ไม่เข้าสู่บริการ 4) แนวทางการให้ความช่วยเหลือเร่ืองแรกต้องค านงึถึงสิทธิของแม่

วยัรุ่นในฐานะท่ียังเป็นวยัรุ่นผู้หญิงคนหนึ่ง สองต้องดูแลคุณภาพชีวิตทัง้แม่และเด็กท่ีก าลงัจะเกิด เตรียมความพร้อม

ตัง้แต่ก าลงัท้อง 5) หน่วยบริการท่ีเก่ียวข้องต้องก าหนดเป้าหมายข้างต้นร่วมกันเพ่ือเช่ือมต่อบริการท่ีครบถ้วน และ 6) 

ต้องมีการพฒันาคณุภาพของบุคลากรในหน่วยบริการทุกระดบั โดยเฉพาะทกัษะการปรึกษาท่ีเข้าใจสภาวะกดดนั และ

เง่ือนไขท่ีซบัซ้อนแตกตา่งกนัแตล่ะกรณี  

 (2) การประชุมเชิงปฏิบตัิการเร่ืองการพฒันาแนวทางการช่วยเหลือจัดบริการและคุ้มครองสิทธิของวยัรุ่นและ

ผู้หญิงท้องไม่พร้อมท่ีท้องต่อ (วนัท่ี 7 มีนาคม 2562) เร่ิมต้นจากคณุสมุาลี โตกทอง น าเสนอข้อมลูควำมซับซ้อนของ

สถำนกำรณ์ท้องต่อในภำวะจ ำยอม ในแตล่ะ setting ท่ีมีความแตกตา่งกนั ไมว่า่จะในโรงเรียน ชมุชน หรือในเรือนจ า 

และเม่ือตดัสินใจท้องตอ่ ดเูหมือนกบัวา่ปัญหาจะจบลง เป็นช่วงเวลาท่ีไมไ่ด้ถกูเข้าไปแทรกแซงให้ความช่วยเหลือ บริการ

มักเกิดเมื่อคลอดแล้ว คุณศุภอาภา องค์สกุล ได้ฉายภาพประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนให้ควำมช่วยเหลือและ

จดับริการใน 2 เร่ืองหลกัคือ (1) การให้ความช่วยเหลือนัน้คนท างานจะต้องรับมือกบัภาวะอารมณ์ซึง่ไมน่ิ่งตลอดช่วงของ

การให้ความช่วยเหลือ ต้องมีทักษะเพียงพอด้านการปรึกษา (2) ต้องมีทักษะในการเช่ือม ประสานบริการท่ีมีอยู่อย่าง

กระจดักระจายให้บริการเข้าถึงผู้หญิง ท่ีผ่านมาแต่ละองค์กรมีนโยบายช่วยเหลือชดัเจนเป็น flow chart แต่ขาดการบูร

ณาการกนัอย่างแท้จริง ท าให้เป็นการตัง้รับใน setting ของตวัเองเป็นหลกั รศ.อภิญญา เวชยชยั ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อ

แนวทำงกำรท ำงำนให้ควำมช่วยเหลือ คือเร่ืองของ Empower ท่ีเป็นหัวใจของการท างาน ต้องไม่ใช่การ Empower 

ทางด้านจิตใจเท่านัน้ แต่ต้องท าให้แม่วัยรุ่นเห็นสถานการณ์ชีวิตของตนอย่างชัดเจน มีวิธีคิด วิธีตัดสินใจ และเลือก

ทางเดินชีวิตได้ถูกต้อง คนท างานต้องเติมทกัษะเหล่านีใ้ห้ผู้หญิง รวมทัง้ต้องท างานกบัครอบครัว กลไกส าคญัคือการมี 

case management ระดบัชมุชนท่ีไมใ่ช่เฉพาะแตวิ่ชาชีพเท่านัน้  
ท่ีประชุมได้มีการอภิปรายถึงสถานการณ์ปัญหาเร่ืองส าคญัๆ ในหลายพืน้ท่ีคือ การใช้สารเสพติดของผู้หญิง

ท่ีตัง้ท้อง ขาดการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงในกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม เป็นต้น  
 
รศ.ดร.กฤตยำ อำชวนิจกุล:  

ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ท้องไม่พร้อมท่ีจ าต้องท้องต่อ พบว่า ร้อยละ 90 จาก

โรงพยาบาลและบ้านพกั ไม่ได้มีการฝากครรภ์ ยงัเป็นช่องว่างท่ีกรมอนามยัจะต้องคิด

ตอ่เร่ืองนโยบายท้องตอ่อย่างมีคณุภาพท่ีก าลงัท าอยู่  
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 “ประสบการณ์ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อมและจ ายอมต้องท้องต่อ” 
การช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่นท้องต่อที่หลุดจากระบบการศึกษาให้ได้เรียน 

คุณอนันต์ ศิลปี อุปนายกและกรรมการสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ  เสนอประสบการณ์จาก

การได้ด ารงต าแหน่งผู้ พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งท าให้ได้พบกรณีวยัรุ่นท้องไม่พร้อมท่ีหลากหลาย 

ภาพรวมของการท างานโดยสรุป ดงันี ้ 

กรณีตัวอย่าง เด็กผู้ ชายอายุประมาณ 14 ปี ถูกจับในข้อหาเสพยาบ้า ซึ่งมี

ภรรยาอายุประมาณ 15 ปีก าลงัท้อง 3-4 เดือน กรณีลกัษณะดงักล่าวมกัด าเนินคดี

ฟ้องเฉพาะกบัเด็กผู้ชาย หากเป็นการกระท าครัง้แรกศาลจะให้รอลงอาญาไม่ส่งเด็ก

ไปยังสถานพินิจ  เมื่อเด็กกลับไปสู่สิ่งแวดล้อมเดิม มักกลับมาสู่การกระท าผิดอีก 

เน่ืองจากขาดมาตรการคุ้มครองเดก็ สมาคมฯ ได้มีการเสนอแผนแก้ไขและฟืน้ฟู 

ตามมาตรการที่เรียกว่า “เปลี่ยนเด็กออกจากกระบวนการยตุิธรรม” เป็นแผนคุ้มครอง 3 ปีต่อศาล โดยคุ้มครองทัง้พ่อแม่ 

ตวัผู้กระท า และภรรยา กฎหมายศาลคดีเยาวชนและครอบครัวให้อ านาจผู้ พิพากษาสมทบมีหน้าท่ีในการสัง่บุคคลท่ี

เก่ียวข้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูได้ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ สามีภรรยา ครูอาจารย์ พัฒนาสงัคมฯ โรงพยาบาล พระภิกษุสงฆ์ใน

ละแวก เพราะเป็นผู้มีผลกระทบตอ่การดแูล แก้ไข ฟืน้ฟ ูและเยียวยาเดก็ 
แผนแก้ไขและฟืน้ฟตูามมาตรการ “เปลี่ยนเดก็ออกจากกระบวนการยุติธรรม” จะถกูเสนอตอ่ผู้ พิพากษาหัวหน้า

ศาล แบบ case by case ก่อนจะท าแผนฟืน้ฟจูะต้องมีข้อมลูของแตล่ะกรณี สมัภาษณ์เดก็อย่างน้อย 3-5 ครัง้เป็นข้อมลู
ท่ีเรียกว่า “รายงาน 12” ย้อนหลัง timeline ประมาณ 3 ชั่วคนของเด็กตัง้แต่ประวัติปู่ ย่าตายยายมี ประกอบกับใช้
กระบวนการแบบ Satir และ AI  (Appreciative Inquiry) ในการสร้างแผนฟืน้ฟเูดก็และเยาวชน ข้อท้าทายคือ การดงึเอา
ครูเข้ามามีส่วนร่วมไม่ต่อเน่ืองกับกรณีเด็กในระบบโรงเรียน เมื่อเปลี่ยนผู้บริหาร ข้อตกลงเร่ืองของการดูแลจิตใจและ
สงัคมของเดก็ถกูเปลี่ยน และเดก็ถกูบีบให้หลดุจากระบบการศกึษา  

คณุอนนัต์ร่วมกนักบัอาจารย์จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เปิดสมาคมการศกึษา
ตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ท างานตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีก าหนดให้องค์กรเอกชนสามารถจัด
การศกึษาโดยไมห่วงัผลตอบแทนได้ สามารถท่ีจะออกใบ ปพ.(เอกสารประเมินผลตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน) ให้
เดก็ได้ ในนามของกระทรวงศกึษาธิการและเดก็สามารถประคบัประคองลกูในท้องได้  

สมาคมฯ ก่อตัง้มา 2 ปีแล้ว จดทะเบียนถกูต้องรับรองโดยกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นองค์กรเอกชนรายแรกท่ีท า

เฉพาะเดก็กลุม่พิเศษ เดก็ท่ีมีปัญหา และเปิดศนูย์การเรียนในช่ือ “เซนต์ยอห์น บอสโก” ตัง้อยู่เขตบางขนุเทียน โดยได้รับ

บริจาคพืน้ท่ีจากบาทหลวงท่านหนึ่ง มีการจดัการเรียนการสอน 2 รูปแบบ ส่วนแรกคือการจดัการศกึษานอกระบบตาม

อธัยาศยั เช่น เด็กท่ีอยู่ในไซด์งานก่อสร้าง สามารถเอาวิชาชีพโบกปูนผสมทรายมาใช้เทียบโอนวิชาชีพได้ ส่วนท่ีสองคือ 
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วิชาแกนหลกัใช้การเรียนแบบปกติ เด็กสามารถเลือกได้ว่าจะเข้ามาเรียนท่ีศนูย์หรือรับเอกสารไปเรียนท่ีบ้านหรือเรียน

ออนไลน์ สมาคมฯ จะดูแลเด็กสองช่วงวยัคือ ระดบั ม.ต้น และ ม.ปลาย เมื่อเรียนจบและคลอดลูกสามารถน าวุฒิไป

สมัครท างานมีรายได้เลีย้งตัวเองและลูก ในตอนท าแผนจะมีให้ระบุถึงสิ่งท่ีจะต้องเรียน การท างาน รายได้ และการ

จดัการรายได้ ซึง่แผนจะสามารถ control เด็ก ในการป้องกนัการกระท าผิดซ า้ ขณะเดียวกนัใส่องค์ความรู้เร่ืองของการ

ตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมไปด้วย  

 ลกัษณะของเด็กท่ีอยู่ในบริการคือ เด็กยากจน ติดยาเสพติดทุกประเภท ถูกท าร้ายทารุณ ติดเชือ้ HIV/วณัโรค 

เด็กชาติพนัธุ์ /ชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ เด็กเร่ร่อน แรงงานเด็ก โสเภณีเด็ก เด็กในสถานพินิจ เด็กพิการออทิสติก และเด็กขาด

โอกาสศกึษาในโรงเรียน สมาคมฯ ได้งบประมาณจากการรับบริจาค หลกัสตูรท่ีใช้เป็นหลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้เฉพาะ โดย

ได้รับการอนุมตัิแล้วจากกระทรวงฯ เป็นหลกัสตูรเน้นวิชาชีพ คือ น าเอาวิชาชีพท่ีเด็กท าอยู่มาบูรณาการกบัการเรียนรู้ 

และมีวิชาการเป็นแกนกลางตามมาตรฐาน  

ตวัอย่างเช่น เดก็ท้องท่ีอยู่ในกระบวนการศาลคดีเยาวชนและครอบครัว จะถกูบงัคบัโดยกระบวนการศาลให้มา

เรียนวิชาชีพเดือนละ 1 ครัง้พร้อมกบัสามี เราใช้พืน้ท่ีบริเวณศาลเป็นท่ีฝึกอบรม มีสาธารณสขุและพัฒนาสงัคมฯ มาร่วม

สงัเกตการณ์พร้อมกัน (เกิดขึน้ได้ในกรณีท่ีศาลเห็นด้วย) อีกกรณีคือ มีกิจกรรมรวมกลุ่มวยัรุ่นท้องอ่อนๆ มาท า Case 

Conference นัง่พูดคยุปัญหาและเป็นการเยียวยาแบบกลุม่ โดยมี พัฒนาสงัคมฯ ผู้ พิพากษาสบทบท่ีเข้าใจเร่ืองซาเทียร์

มาช่วยกนัท าแผน ท าให้เดก็ท่ีผ่านกระบวนการจะมีความแข็งแรงเพียงพอตอ่การด ารงชีวิตในสงัคมได้  
 

เปิดเวทแีลกเปลี่ยนความคดิเหน็ 
  
คุณสุเพญ็ศรี พึ่งโคกสูง มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม:  

ประสบการณ์ท่ีเป็นผู้พิพากษาสบทบได้มีโอกาสพดูคยุกบัท่านอธิบดีและท่าน

รองอธิบดีศาล สิ่งส าคญัคือศาลจะต้องมีความเข้าใจแนวคิด gender สิทธิเดก็ และ

ภาวะท้องไมพ่ร้อม เดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีท่ีตกเป็นผู้ ต้องหา สว่นใหญ่เกิดจากความไม่

พร้อมของพ่อแมแ่ละสงัคม  

กระบวนการศาลในระหวา่งท่ีรายงานตวัหรือนดัสืบพยาน ตามระเบียบผู้ พิพากษาสมทบทกุศาล สามารถ

ด าเนินการเก่ียวกบัการน าเดก็เข้ารับการบ าบดัได้ระหวา่งการคมุประพฤติ เพ่ือรอประเมินโทษ ซึง่สามารถขอความ

ร่วมมือจากพฒันาสงัคมฯ หรือมลูนิธิตา่ง ๆ ได้ จะเป็นการดี                                          
 
 
 

 



 

5 
 

คุณนันทา ไวคกุล ผู้อ านวยการกลุ่มการคุ้มครองและพทิกัษ์สิทธิ:  
 

พัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์(พม.) ทุกจังหวดัมีทีมสหวิชาชีพท่ีเห็น
ความส าคัญในการร่วมมือและบูรณาการเพ่ือท างานให้ความช่วยเหลือเด็กให้ได้
ประโยชน์สงูสดุ ทางศาลสามารถประสานงานมาในแตล่ะจงัหวดักนัเองได้  

 

คุณนุชนารถ เทพอุดมพร โรงพยาบาลสมุทรปราการ:  

โรงพยาบาลสมทุรปราการ มีกรณีตัง้ครรภ์วยัรุ่นจ านวนมากท่ีมีปัญหายา

เสพติดและความรุนแรง เดก็หลายคนถกูบีบให้ออกจากโรงเรียน ระบบการเรียน

แบบนีช้่วยเดก็และครอบครัวได้มาก อยากให้เดก็มีโอกาสเข้าถงึเร่ืองนี ้  

 
 

คุณธิตพิร ดนตรีพงษ์ มูลนิธิเข้าถงึเอดส์:  

มีค าถามเก่ียวกับการ Follow up เด็กท่ีไม่ได้อยู่ในคดีท าอย่างไรและเด็ก
อยู่ในความดแูลแบบไหน ถ้ามกีรณีท่ีมีปัญหาในพืน้ท่ี ถ้ามน้ีองท่ีสนใจสามารถ
เข้าสูร่ะบบนีไ้ด้อย่างไร 

 

 

คุณอนันต์ ศิลปี: สมาคมฯ มีการจดักลุม่ตามสภาพปัญหา เช่น แบ่งเป็นกลุม่ท่ีท้องไมม่ี HIV, ท้องติด HIV, ท้องติดยา  

กลุ่มท่ีไม่ได้อยู่ในกระบวนการศาลจะมีอาสาสมคัรของสมาคมไป Follow up ให้ แต่ถ้า
อยู่ในกระบวนการศาลจะใช้ค าสัง่ศาลให้อาสาสมคัรในชุมชนดูแล เร่ืองการรับ case 
เข้าสู่ระบบ ตอนนี ้support ได้เร่ืองการเรียนอย่างเดียว แต่ถ้า Follow up อื่น ยังไม่มี
เครือข่าย เรามีประสบการณ์ร่วมกับกระบวนการยุติธรรมมากว่าจ านวน 100 ราย ซึ่ง
เดก็ท่ีจบกระบวนการไปแล้วมี 80-90 ราย เมื่อครบ 3 ปีแล้วจะไมไ่ด้ตามตอ่  

กลุม่ท่ีอยู่นอกกระบวนการมีประมาณ 20 รายท่ีไมไ่ด้มาตามศาลสัง่  

กรณีท่ีประทบัอยู่ในใจ คือ กรณีน้องส้ม(นามสมมตุิ) เข้ามาด้วยภาวะ Depression รุนแรง ตัง้ท้องได้ 6 เดือน มี 
HIV ติดยา ติดเหล้า มีความพยายามคยุอยู่ประมาณ 2-3 เดือนจงึได้รู้ปัญหาคือ ถกูข่มขืนโดยปู่ และคนข้างบ้านตัง้แตเ่ดก็ 
คนในชุมชนรับรู้ ท าให้ส้มออกจากชุมชนไปใช้ชีวิตเร่ร่อน กระทั่งถูกจับในคดียาเสพติด การดูแลแบบนีต้้องท าหลาย
ขัน้ตอน  สิ่งท่ีท าคือ การฟืน้ฟูเยียวยาตัง้แต่คนท่ีท าให้เกิดความเจ็บปวด โดยให้ผู้กระท าเข้าใจว่าสิ่งท่ีเขากระท านัน้ผิด 
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แล้วต้องพร้อมท่ีจะแก้ไขปรับปรุงตัวเอง สองคือ เยียวยาคนท่ีได้รับผลกระทบระยะยาว คือส้ม รวมถึงการท างานกับ
ชมุชนเพ่ือสง่ส้มกลบัคืนสูส่งัคม  

ภายหลงัส้มกลบัเข้าไปอยู่ในชุมชนประมาณ 3-4 ปีส้มก็จากไปด้วย HIV เป็นกรณีท่ีเสียใจท่ีสดุท่ีได้เจอน้องช้า
ควรจะมีการแก้ไขท่ียัง่ยืนกวา่นี ้ถ้าคนในสงัคมช่วยกนัมองวา่เร่ืองนีไ้มใ่ช่เร่ืองปกติของสงัคม  
 กรณีท่ีดีใจท่ีสุดคือ กรณีน้องคนหนึ่งก าลังตัง้ครรภ์อ่อนๆ ถูกสามีทารุณกรรมใช้หางกระเบนฟาด  เข้าสู่
กระบวนการและมีความพยายามให้น้องได้เรียนต่อจนกระทัง่จบการศึกษา เขาชอบร้องเพลงก็ไปประกวดจนได้รางวลั 
ท าให้เขารู้สกึมีความภาคภมูิใจ กล้าท่ีจะตอ่สู้  มัน่ใจในตวัเองด้วยการศกึษาและโอกาสที่ได้รับ  
 
 คุณณัฐวุฒ ิบัวประทุม: 

จากวนัท่ี 12 ตลุาคม 2561 กฎกระทรวงศกึษาธิการจะมีผลบงัคบัใช้ภายใน 180 

วันเร่ืองท้องต้องได้เรียน กระทรวงศึกษาจะต้องแถลงข่าวและเน้นย า้เก่ียวกับการ

บงัคบัใช้กฎหมายนี ้และต้องไมม่ีโรงเรียนท่ีไลเ่ดก็ออก ประการท่ีสอง ผมเคยถกูค าสัง่

ศาลให้ดูแลเด็กท่ีละเมิดทางเพศเด็กผู้ หญิง ในฐานะเจ้าของ  case ต้องดูทุก

กระบวนการตัง้แตก่าย จิต สงัคม  กฎหมาย เพ่ือไมใ่ห้เกิดการกระท าผิดซ า้  

แต่ยงัไม่มีความชดัเจนว่า เด็กท่ีหลดุจากกระบวนการใครจะเป็นเจ้าภาพในการ manage ในระยะยาว รวมถึงกรณีอื่นท่ี

เก่ียวข้องกบัการท้องตอ่ท่ีไมไ่ด้เข้าสูร่ะบบศาลด้วย ประเดน็ท่ีสาม ถ้ามีระบบการคดักรองเดก็ท่ีอยู่ในภาวะเสี่ยงท่ีจะเข้าสู่

กระบวนการยตุิธรรมหรือการกระท าความผิดตัง้แตต้่นจะดีมาก ยนิูเซฟไปท าโครงการคล้ายๆ ท่ีเทศบาลคา่ยเนินวงท าใน

การคดักรองมาตรฐานการเลีย้งดเูด็กขัน้ต ่า พบว่า การคดักรองท าให้เด็กท่ีอยู่ในภาวะเสี่ยงในหลายรูปแบบถูกตดัวงจร

ปัญหาได้ หากท้องถ่ินลุกขึน้มาท าจะช่วยหยุดปัญหาได้พอสมควร แต่ขณะนีม้ีเทศบาลท่ีท ายังเป็นกลุ่มเดิม ยังไม่ได้

กระจายไปในพืน้ท่ีอื่น ประเด็นสดุท้าน ยงัมีเด็กผู้หญิง อาจจะรวมถึงแฟนท่ีถกูด าเนินคดีเก่ียวกบัการทิง้เด็ก การฆ่าเดก็ 

การท าแท้ง ท่ีผ่านมา มีข้อยกเว้นในบางกรณีในศาลบางแห่งเท่านัน้ท่ีมีความเข้าใจและออกค าสัง่ได้อย่างเหมาะสม  
 
 
คุณอนันต์ ศิลปี:  

ในการพิจารณาคดี ดุลพินิจจะถูกถ่วงดุลโดยผู้ พิพากษาสมทบท่ีอยู่บนบัลลงัก์ 
หากท่านใดมีความรู้ ประสบการณ์เคยเจอกรณีแบบนีจ้ะมีเสียงท่ีเป็นมาตรฐานคือ แย้ง
ได้  ถ้าไม่มีประสบการณ์อาจใช้ดุลพินิจตามตวับทกฎหมาย คือการลงโทษ ฉะนัน้อาจ
ต้องไปพิจารณาแก้กฎหมายว่า ต้องให้รับฟังสหวิชาชีพเป็นสว่นหนึง่ในการพิจารณาด้วย
นอกเหนือจากผู้ พิพากษาสมทบ   

 กฎหมายเก่ียวกบัเดก็ท้องต้องได้เรียน ปัญหาคือโรงเรียนไมเ่คยไลแ่ตเ่ดก็ออกเอง กระบวนการทางกฎหมายต้อง
ระบุว่า ตอ้งไม่มีกระบวนการใด ๆที่ไปกระทบสิทธิหรือความรู้สึกของเด็กให้ไม่สามารถเรียนต่อได ้ส่วนเร่ืองเจ้าภาพใน
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การดแูลต่อเน่ืองนัน้ ศาลมี mindset ว่าการท างานกบัเด็กและเยาวชนไม่ใช่หน้าท่ี ศาลมีหน้าท่ีเพียงตดัสินคนดี-คนเลว 
ศาลคดีเยาวชนและครอบครัว พยายามท าหน้าท่ีเยียวยาแก้ไขและฟืน้ฟใูนมาตรการและกรอบเวลาของศาล อาจจะเป็น 
1 ปีหรือน้อยกว่า แต่สมาคมฯ ท างาน 3 - 5 ปี เพราะต้องการให้ครอบคลุมช่วงอายุของเด็กตัง้แต่วยัรุ่นตอนต้นถึงตอน
ปลายเลย เป็นมาตรการท่ีประกนัระดบัหนึง่ในการเป็นเดก็และเยาวชนวา่ จะไมก่ระท าผิดซ า้หรือรุนแรงกวา่เดิม  
 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:  

กระบวนการเก่ียวกับศาลต้องพิจารณาตัง้แต่การเลือกผู้ พิพากษาสมทบ รวมถึง
ประเด็นต่าง ๆ ซึง่ทัง้ผู้ พิพากษาและสมทบจะต้องเรียนรู้ในเร่ืองของสงัคม เช่น gender และ
ความยตุิธรรมด้านอื่น ๆ 

 

คุณสุเพญ็ศรี พึ่งโคกสูง: 

ประเด็นเก่ียวกบัแนวทางปฏิบตัิของศาลต่อคดีท าแท้งหรือฆ่าเด็ก ท่านอธิบดีและท่าน
รองอธิบดีผู้ พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ท่านตระหนกัและใสใ่จตอ่ประเดน็นี ้แต่
มีผู้ พิพากษาสมทบบางส่วน ไม่มีความเข้าใจ อยากเสนอให้ศาลมีประชุมระหว่างผู้ พิพากษา
เพ่ือน าไปสูค่วามเข้าใจหรือมีคอร์สท าความเข้าใจกบัปัญหาสงัคม  

 

แนวทางการช่วยเหลือและคุ้มครองวัยรุ่นที่ท้องต่อ ในมิตสุิขภาพและสวัสดกิารสังคม: 

ปฏิบัตกิารตัวอย่างจาก 2 เทศบาลในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

คุณสุภัค สิทธิโชต ิฝ่ายบริการสาธารณสุข เทศบาลต าบลเกาะขวาง  

 โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล (รพ.สต.)เกาะขวาง เป็นหน่วยบริการเดียวของ
จังหวดัจันทบุรีท่ีถ่ายโอนมาอยู่กับท้องถ่ิน ซึ่งเป็นผลดีในแง่ของการได้รับการสนบัสนุน
ต่าง ๆ เก่ียวกบัการให้บริการ ทัง้งบประมาณ บุคลากร และอปุกรณ์ ได้แนวคิดในการจดั
อบรมเก่ียวกบัแม่วยัรุ่นในพืน้ท่ีจากการไปประชมุกบับ้านพกัเด็กและครอบครัว ในชุมชน
ต าบลเกาะขวางมีทีมเรียกวา่ “แมอ่าสา” ติดตามเย่ียมแมห่ลงัคลอดทัง้ case  

ปกติและแม่วยัรุ่นทุกเดือนอยู่แล้ว แม่อาสาต าบลเกาะขวาง มีผลงานโดดเด่นในเร่ืองนมแม่และความเข้มแข็งในการลง
เย่ียม จนเป็นท่ีศกึษาดูงานของพืน้ท่ีต่าง ๆหลายจังหวดัรวมถึงต่างประเทศ การลงเย่ียมถ้าเป็นแม่วยัรุ่น หลงัจากท่ีได้
ข้อมลูกจ็ะโทรไปสอบถามความสมคัรใจก่อน ถ้าเขาสมคัรใจ รพ.สต.จะไปพร้อมกบัแมอ่าสา เร่ิมต้นจากไปให้ข้้อมลูดแูล
เร่ืองสขุภาพทัง้แมแ่ละเดก็ ในแตล่ะ case ต้องใช้เวลาในการสร้างสมัพนัธภาพนานมากกวา่เกิดความไว้วางใจยอมคยุได้
อย่างเปิดอก ครัง้แรกจะคยุเร่ืองสขุภาพทัว่ไปทัง้แม่และลกู เน้นย า้เร่ืองการตรวจหลงัคลอดเพ่ือให้ได้รับการคมุก าเนิดท่ี
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ถูกต้อง ป้องกันการท้องซ า้ โดยได้รับงบประมาณจากเทศบาลต าบลเกาะขวาง จัดโครงการเย่ียมแม่หลังคลอด ท า
ต่อเน่ืองเย่ียมตัง้แต่คลอดจนถึง 6 เดือน เดือนละครัง้ แต่ถ้าเป็นกรณีท่ีมีปัญหาก็จะลงมากกว่านัน้ เดือนสิงหาคมจะมี
กิจกรรมนมแม ่มอบใบประกาศนียบตัรจากเทศบาลให้กบัแมท่ี่เลีย้งลกูด้วยนม ในเวทีก็จะมีแมว่ยัรุ่นขึน้ไปรับใบประกาศ
ด้วย เราจะเย่ียมจนเขามีความเข้มแข็งทางจิตใจพอท่ีจะออกมาสูส่งัคมภายนอกได้ บางคน กลบัเข้าสูร่ะบบการเรียนและ
ประสบความส าเร็จในการเรียนจนจบได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีครอบครัว ครู เพ่ือน และคนรอบข้างช่วยสนบัสนนุ แต่ก็มี
บางรายท่ีมีปัญหาไมส่ามารถกลบัเข้าสูส่งัคมได้อย่างปกติ กรณีท่ีพบคือการเก่ียวข้องกบัยาเสพติดและเกิดการท้องซ า้ 
 
คุณเรวดี นาคเจือ ฝ่ายสวัสดกิารสังคม เทศบาลค่ายเนินวง 

 พืน้ท่ีต าบลคา่ยเนินวง เป็นพืน้ท่ีกึง่ชนบท การดแูลเดก็วยัรุ่นคอ่นข้างยากมาก ต าบล
เร่ิมต้นท างานตัง้แต่ปี 2550 โดยการส ารวจข้อมลูและท ากรณีศกึษาทัง้กลุ่มเด็กวยัรุ่น ผู้
พิการ ผู้สงูอายุ แล้วเช่ือมโยงสามกลุ่มเข้ามาท าร่วมกนั เพราะในบางครอบครัวมีปัญหา
ซ า้ซ้อนกนัทัง้สามเร่ือง ภายหลงังบประมาณจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนในการสร้าง
พืน้ท่ีและจดักิจกรรมให้กบัวยัรุ่นในช่วงปิดเทอม ท าฐานข้อมลูเก่ียวกบัเดก็  

เพ่ือดวู่าเด็กกลุ่มเปราะบางท่ีมาร่วมโครงการอยู่ในกลุ่มเสี่ยงตัง้แต่ช่วงอายุใดบ้าง โดยเน้นไปท่ีอายุ 14-18 ปี ต่อมาท า
โครงการ DJ TEEN ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นน าร่องของจังหวัดจันทบุรี ท าให้เด็กกลุ่มนีท้ัง้หมด 20 กว่าคนเข้ามาอยู่ใน
โครงการและเป็นไอดอลในพืน้ท่ี ปัญหาเร่ืองท้องของวยัรุ่นพืน้ท่ีค่ายเนินวงจึงไม่มี ส่วนใหญ่จะมาจากวยัรุ่นต่างท่ีถ่ินท่ี
เข้ามา หลงัจากท่ีกลุม่ของคณุณฐัวฒิุ มลูนิธิศนูย์พิทกัษ์สิทธิเด็กได้เข้าไปท างานร่วมกนั ท าให้ได้เรียนรู้และมีเคร่ืองมือใน
การส ารวจพืน้ท่ีและคดัแยกเดก็กลุม่ตา่ง ๆ ตัง้แตปี่ 2559 จนถงึปัจจบุนั  

 ส าหรับ case ท่ีปัญหาหนกัท่ีสดุท่ีพบ คือ เด็กอายุ 13 ปีท้อง ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวผสมกนัทัง้แม่กบัสามีใหม่
ของแม ่และพ่อกบัภรรยาใหมข่องพ่ออยู่ในบ้านเดียวกนั พ่อเดก็ป่วยเป็นโรคไตไมม่ีบตัรประชาชน กระบวนการท างานจึง
ต้องเข้าไปจดัการเร่ืองครอบครัวด้วย เราท าเร่ืองพิสจูน์สญัชาติ ขอท าบตัรประชาชนให้กบัพ่อเพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการ
รักษาในโรงพยาบาล เราเคยพยายามโน้มน้าวให้ท าหมนัซึง่เด็กไม่ยอมและเกิดการท้องซ า้กบัผู้ชายคนใหม่ ภายหลงัใช้
กระบวนชมุชนเข้ามาช่วย มีการพดูคยุเครือข่ายผู้น าชมุชนท่ีมีทัง้ท่านนายกฯ ก านนั ผู้ ใหญ่บ้านเพ่ือขอแยกเดก็ออกมาอยู่
กับยายและใช้งบฯ ของพัฒนาสงัคมไปสร้างบ้านให้ และโน้มน้าวเด็กจนยอมไปท าหมนั น าเด็กเข้าสู่กระบวนการของ
โครงการสวสัดิการแม่วยัรุ่น ดนัให้น้องได้มาเป็นหวัหน้าทีม ผ่านการฝึกอาชีพให้ หลงัจากคลอดแล้วก็ให้เขามาดแูลท่ี
ศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชน ในปี 2563 พืน้ท่ีก าลังจะสร้างศูนย์อาชีพเพ่ือจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กในชุมชน เพ่ือเป็น
ทางเลือก  ท่ีผ่านมาเราไม่สามารถท าอะไรได้ตามล าพัง ต้องอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  ในพืน้ท่ีแต่การ
ประสานงานไมค่อ่ยได้รับความร่วมมือก็เป็นความยากของการท างานในพืน้ท่ี 

 มี case เป็นเด็กผู้หญิงกมัพชูา 7 ขวบถูกข่มขืนโดยคนกมัพชูาจนอวยัวะเพศมีบาดแผล ทางแพทย์แจ้งว่า ต้อง
รอวินิจฉัยวนัรุ่งขึน้ และไม่ได้ท าการรักษาให้เดก็ เพราะไม่มีใครกล้าเซ็นว่าเด็กถกูข่มขืน เขาแปลส านวนว่าเดก็ใช้นิว้ของ
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ตวัเอง เราพยายามท่ีจะเข้าไปช่วยเหลือและติดตามไปยงัครอบครัว แต่เขาย้ายไปอยู่ท่ีใหม่ในอ าเภออื่น แม่ไม่ยอมแจ้ง
ความเอาเร่ือง เราจึงไม่สามารถด าเนินการใดต่อได้ อยากให้มีกระบวนการบงัคบัให้ทุกหน่วยงานต้องให้ความส าคญั  
ท้องถ่ินเป็นองค์กรเลก็ ๆ ปีหนึ่งสามารถช่วยเด็กได้แค่สองคน ก็มีคณุค่าแล้ว แต่ช่วยไม่ได้ก็ท าให้เกิดการท้อ การท างาน
ตรงนีไ้ม่ง่าย บางทีเจอปัญหายังไม่รู้จะไปต่อยังไง การขยายพืน้ท่ีท างานจึงไม่ง่าย หากองค์กรต้องเผชิญกับความไม่
พร้อมหลายด้าน ตัง้แต่ผู้ บริหารไม่เห็นด้วย ชุมชนไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีทรัพยากร บุคคลในพืน้ท่ีไม่รู้จะไปต่อยังไง 
ต าบลคา่ยเนินวงนบัวา่มีหน่วยงานตา่ง ๆ เข้ามาช่วย  

 
 เปิดเวทแีลกเปลี่ยนความคดิเหน็ 
 
คุณสุเพญ็ศรี พึ่งโคกสูง:  

อยากเสนอให้มีกระบวนการ Empowerment ให้กับเจ้าของปัญหาท่ีไ ด้ รับ
ผลกระทบ ประเด็นท่ีสอง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ไม่ว่าจะเด็กไทยหรือต่างชาติต้องได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก หมวดการสงเคราะห์กบัการคุ้มครองเด็กท่ีอยู่
ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการกระท าความผิดหรือกระท าความผิดแล้ว เป็นภาระท่ีรัฐไทย
หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายต้องเข้าไปดแูล และองค์กรท้องถ่ินก็เป็นเจ้าหน้าท่ี 

ตามกฎหมาย การท างานล าพงัองค์กรเดียวจะไมส่ามารถน าไปสูก่ารป้องกนัและแก้ไขปัญหาได้  

ประเด็นต่อมา การห้ามไม่ให้รัฐจัดสวสัดิการหรือห้ามเด็กไม่ให้มีเพศสัมพันธ์คงท าไม่ได้ ต้องส่งเสริมให้เกิด
ทกัษะในการป้องกนัและต้องท างานกบัน้องผู้ชาย เมื่อเกิดเหตุแล้วท าอย่างไรให้เกิดการ Conference อย่างเร่งด่วน จะ
สง่ตอ่อย่างไร การด าเนินคดแีม้อาจไมไ่ด้ท าแตก่ารคุ้มครองต้องท าก่อน  

อยากจะเสนอวิธีการ คือ ใช้ Survivor ไปนัง่พดูคยุ Conference อย่าคยุเฉพาะผู้น าชุมชน ให้มาดงูานท่ีบ้านพกั
ฉุกเฉินจะช่วยให้เห็นการท างานจริง และมีความเข้าใจต่อพัฒนาการวัยรุ่น ต้องส่งเสริมให้ผู้ประสบปัญหาลุกขึน้มา
จดัการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง เป็นงานท่ียากแต่ถ้าท าแล้วจะยัง่ยืน   
 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:  

สิ่งท่ีจะต้องท างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคือ การสร้างทีมสหวิชาชีพให้
เกิดขึน้ให้ได้ อาจจะต้องมีครู โรงพยาบาล นกัจิตวิทยา นกักฎหมาย ต ารวจ หรือส่วนอื่น 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องมาร่วมกนั เพ่ือให้คนท างานไม่รู้สกึโดดเดี่ยว การมีทีมสหวิชาชีพเป็นหวัใจ
ส าคัญของการท างานเก่ียวข้องกับการยุติความรุนแรง ความรุนแรงทางเพศเกิดขึน้
บ่อยครัง้ ผู้ชายไทยไมไ่ด้ถกู Socialized ให้เห็นวา่ 

“ความต้องการทางเพศไมใ่ช่เร่ืองผิด แตต้่องไมใ่ช้ความต้องการตนเองไปท าร้ายคนอื่น” 
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คุณธิตพิร ดนตรีพงษ์ :   
มีเด็กอยู่ในความดูแลท่ีเมื่อเกิดกรณีท้องและเด็กผู้ ชายไม่สามารถกลบัไปเรียนท่ี

โรงเรียนเดิมได้ โรงเรียนจบัแยกให้เด็กผู้ชายออกไปเรียนท่ีอื่น ส่วนผู้หญิงอาจจะเรียนโดย
ระบบส่งงานให้ท าท่ีบ้าน ทัง้ท่ีเด็กควรได้เรียนในระบบเพราะมีทัง้กฎหมาย พ.ร.บ. 
กฎกระทรวง แต่เด็กยงัต้องออกจากระบบ เร่ืองการให้ค าปรึกษา การรับฟังปัญหาต้องไม่
ท าเฉพาะกบัตวั case แตต้่องท างานกบัครอบครัวและคนรอบข้างเดก็ด้วย เพราะสดุท้า 

พบว่า เด็กไม่ได้มีอ านาจตดัสินใจ พ่อแม่เป็นผู้ ช่วยตดัสินใจ หลายกรณีท่ีแม่เป็นคนท่ีคอยช่วยเหลือท าให้ลูกฟื้นกลบั
ขึน้มาอยู่ในสงัคมได้อีกครัง้  

ในกรณีเด็กนกัเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนในสงักดั อปท. อบจ. จะมีกระบวนการช่วยเหลืออย่างไรและหน่วยงาน

ไหนท่ีจะช่วยให้เด็กได้เรียนโรงเรียนเดิมได้ กรณีเด็กผู้ชายท่ีท าให้เด็กผู้หญิงท้องต้องถูกออกจากโรงเรียนจะมีกฎหมาย

หรือกระบวนอย่างไรการในช่วยเดก็ผู้ชายให้ได้เรียนในระบบเหมือนเดิมได้    
 
คุณอภันตรี เจริญศักดิ์: คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ฝ่ายเดก็และสตรี 

พนกังานภาคอตุสาหกรรมภาคบริการ ร้านอาหารฟาสต์ฟู๊ ดมีเร่ืองถกูละเมิดสิทธิและ

ล่วงละเมิดทางเพศค่อนข้างเยอะ กฎหมายยังไม่ถูกบังคบัใช้อย่างเป็นรูปธรรม ท าให้

เกิดการถกูเลิกจ้าง หรือถกูตดัเกรดไมไ่ด้รับสวสัดิการปกติในกรณีท่ีตัง้ครรภ์  การถูกตัด

เกรดนัน้ปกติโรงงานอตุสาหกรรมจะมีการวดั Performance ประจ าปี ถ้าน้องตัง้ครรภ์ 

จะไม่สามารถท างานในไลน์การผลิตได้ ส่งผลต่อได้ KPI ในการผลิตท่ีจะลดเกรดในการได้ปรับเงินคา่แรงและโบนสั เป็น

กฎเกณฑ์ของอตุสาหกรรมท่ีตัง้ไว้ ท าให้พนกังานส่วนมากไม่อยากท้อง (เป็น discourage คือเป็นการท้อง ซึง่ย้อนแย้ง

กบันโยบายท้องเพ่ือชาติ) ส่วนกรณีท่ีถูกเลิกจ้างจะเป็นกลุม่ท่ีรับจ้างแบบเหมาช่วง outsource เมื่อลกูจ้างตัง้ท้อง บริษัท

จะใช้ช่องโหวนี่ส้ง่กลบั outsource แล้วจ่ายเงินเพ่ือเลิกจ้าง ซึง่จ่ายต ่ากวา่ท่ีกฎหมายแรงงานก าหนด ผู้หญิงก็ต้องจ ายอม

เพราะดีกว่าออกโดยไม่ได้เงิน การจะไปร้องเรียนกระทรวงแรงงาน กระทรวง พม. การคดักรองวินิจฉัยบางทีไม่ทนัต่อ

เหตกุารณ์ วนันีค้ณะกรรมการสมานฉนัท์กบักลุม่บูรณาการแรงงานสตรี เรียกร้องในสว่นของ ILO ข้อท่ี 183 ว่าด้วยสิทธิ

การคุ้มครองความเป็นมารดา สิทธิของเดก็ สิทธิของผู้ชายท่ีจะต้องดแูลเด็ก เพ่ือจะท าให้เร่ืองเด็กหรือแม่เป็นภาพใหญ่ท่ี

เราจะรณรงค์ให้ได้การรับรองอนสุญัญา 183 เพ่ือให้รัฐบาลได้เห็นความส าคญั ปัญหาท้องไมพ่ร้อมรวมถงึในช่วงวยัอื่น ๆ 

หรือคนท างานท่ีต้องออกจากงาน ไมม่ีรายได้ ไมส่ามารถเลีย้งลกูได้ ต้องกลบัไปเป็นภาระให้กบัครอบครัว  
ในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ มีความสนใจเร่ืองของกฎหมายการท าแท้งแบบปลอดภัยว่า  มีข้อก าหนด

อะไรบ้าง หลายคนอยากให้เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเร่ืองการท าแท้ง อยากเช่ือมร้อยกบัเครือข่ายและอาจารย์
อนนัต์ในกรณีท่ีน้องเกิดปัญหา รวมถงึกลุม่ชายขอบท่ีเจอปัญหาเช่นเดียวกนั  
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คุณจติตมิา ภาณุเตชะ:  

การดูแลคุณภาพชีวิตของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อมและต้องการท้องต่ออย่างมีคณุภาพ 

พบว่า ปัญหามีความซบัซ้อน กินอาณาบริเวณกว้างขวาง ทัง้ความรุนแรงทางเพศ ความ

รุนแรงในเด็ก กลุ่มแรงงาน ทางเครือข่ายฯ จะต้องศึกษาต่อเพ่ือเห็นความชดัเจนในเชิง

สถานการณ์ ความเปราะบาง และช่องวา่งท่ียงัมีอยู่  

ตนเองได้มีโอกาสไปเจอผู้คนหลากหลาย setting พบว่า ทุกคนท่ีได้เจอกับเด็กท้องแล้วต้องการท้องต่อต่างมี

วิธีการให้ความช่วยเหลือหลากหลายแตกต่างไปตามต้นทนุของตวัเอง มองย้อนกลบัมาใน 2 พืน้ท่ี การท างานมีกระบวน

ทางนโยบายของภาครัฐลงไปใน 2 พืน้ท่ี ส่วนใหญ่จะเป็น พม. และเร่ืองชุมชนคุ้มครองเด็กท่ีขับเคลื่อนโดยมูลนิธิศนูย์

พิทักษ์สิทธิเด็ก และพืน้ท่ี 1 ใน 10 ท่ี UNICEF สนับสนุน ปัจจุบันมีโครงการสวสัดิการแม่วยัรุ่นของกองคุ้มครองและ

พิทักษ์สิทธิท่ีลงไปในพืน้ท่ีด้วย  โครงการได้น าไปสู่การ support เชิงทรัพยากรและการจัดอบรมให้กบัเจ้าหน้าท่ี ซึ่งมกั

เลือกพืน้ท่ีท่ีมีความเข้มแข็งและเจ้าหน้าท่ีมีใจอยู่แล้ว แตท่ัง้หมดเป็นโครงการระยะสัน้แบบปีตอ่ปี  

เราจะขยายความครอบคลมุของความเข้าใจเร่ืองนีใ้ห้เกิดในเชิงนโยบายได้อย่างไร และจะรวบรวมคนซึง่ท างาน

และมีใจอยู่แล้ว ให้เขาเห็นเชิงระบบวา่ มีช่องทางท่ีหลากหลายได้อย่างไร ประเดน็ส าคญัคือการตอ่จ๊ิกซอว์เร่ืองราวตา่ง ๆ

ให้คนท่ีเร่ิมต้นได้เห็นและมัน่ใจว่าจะท าต่อได้ รวมถึงการให้นโยบายหรือช่องทางการสนบัสนุนในเชิงระบบ ท้ายท่ีสดุคือ

กระบวนการท างานทางสงัคมท่ีประกอบด้วย 1) ทกัษะทางวิชาชีพท่ีเข้าใจความซบัซ้อน 2) ต้องใช้ใจและกลบัมามองวา่

เป้าหมายการท างานเร่ืองนีใ้นชีวิตเราคืออะไร  
 
คุณทศันัย ขันตยาภรณ์ :  

ข้อมูลเชิงประจักษ์จาก 1663 พบว่า ผู้ หญิงท้องไม่พร้อม 90% เลือกท่ีจะยุติการ

ตัง้ครรภ์ ซึ่งสอดคล้องกับทางเครือข่ายแรงงาน เพราะการท้องต่อเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้าง

ยากล าบาก และในบรรดา 10% จะรวมเปอร์เซ็นต์ของคนท่ีไม่ได้สมัครใจท้องต่อ แต่ไม่

สามารถยตุิการตัง้ครรภ์ได้จ าใจต้องท้องตอ่ด้วย อยากถามทางเทศบาลทัง้ 2 แห่ง 

ว่า ทางชุมชนเปิดรับทางเลือกยุติการตัง้ครรภ์มากน้อยแค่ไหน อย่างท่ีโรงพยาบาลพระปกเกล้า  เรามีเครือข่ายส่งต่อ 
แม้ว่าทางโรงพยาบาลจะพูดชดัเจนว่ารับได้จ ากดั แต่ก็ยงัรับโดยเฉพาะในกรณีเด็กในระบบโรงเรียน เขาอยากให้เด็กได้
ยตุิการตัง้ครรภ์เพ่ือให้มีโอกาสเรียนหนงัสือตอ่  
 
 
 
 

 

 



 

12 
 

 
คุณสุภัค สิทธิโชต:ิ  

เทศบาลเกาะขวาง มีแมว่ยัรุ่นท่ีคลอด 11 ราย ในนัน้มี 3 รายท่ีก าลงัเรียนอยู่ในระบบท่ี

เหลือคือไมไ่ด้เรียน ด้วยลกัษณะพืน้ท่ีมีความเป็นชนบทอยู่ คนสว่นใหญ่มีอาชีพท าสวน จงึ

ไม่ได้ให้ความส าคญักบัการท่ีลกูหลานต้องเรียนสงู เพราะอาชีพท าสวนมีรายมากพอท่ีจะ

สามารถเลีย้งดตูวัเองได้ หน่วยบริการในต าบลยงัไมเ่คยเจอ case ต้องการ 

ยุติฯ case ท่ีดแูลจะถกูสง่มาจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จึงไม่แน่ใจว่าบางรายไม่ได้เข้ามาตามระบบ อาจจะตดัสินใจ

ยตุิการตัง้ครรภ์และไปใช้บริการคลินิกหรือไม ่

คุณเรวดี นาคเจือ:  

การท างานรับมือกบัปัญหาของต าบลคา่ยเนินวงคือท าอย่างไรให้เขาปลอดภยัท่ีสดุใน

สถานการณ์ความรุนแรง รวมถงึการมีกฎหมายคุ้มครองท่ีบงัคบัใช้จริง ๆ ท้องถ่ินพยายาม

ท าเท่าท่ีท าได้ แต่ไม่มีหน่วยงานหรือข้อบงัคบัต่อหน่วยงานรัฐว่า ถ้าเกิดกรณีความรุนแรง

ตา่ง ๆ ต้องเข้ามารับเร่ืองและน าไปดแูลตอ่ ท้องถ่ินจงึเป็นจดุกลางท่ีต้อง support ทกุเร่ือง  

 
คุณณัฐวุฒ ิบัวประทุม:  

ตอบค าถามจาก 1663 ในประเด็นแรกเร่ืองกฎกระทรวงศกึษาธิการครอบคลมุไปถึง
โรงเรียนในสงักดัแค่ไหน ผมคิดว่ามีความชดัเจนมากว่าครอบคลมุทกุสถานศกึษาท่ีอยู่ใน
ประเทศไทย เพราะต้องอิงค าว่า “สถานศึกษาตาม” พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แต่
กระทรวงศกึษาไมแ่ถลงข่าว ขอให้เครือข่าย Choices ท าจดหมายถงึบอร์ดคณะกรรมการ
ป้องกนัแก้ปัญหาการตัง้ครรภ์วยัรุ่นเพ่ือทวงถามความชดัเจน  

ประเดน็เร่ืองกระบวนการดแูลเดก็ผู้ชาย กฎหมายเร่ืองเดก็ในประเทศไทยมีมากเกินไป อาจารย์จรัลเคยเสนอว่า 
ให้ท าเป็นประมวลกฎหมายเร่ืองเด็กและเยาวชน จะตอบค าถามได้ เพราะเด็กผู้ ชายท่ีไปท าให้เขาท้อง ไม่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมตาม พ.ร.บ. ความเป็นจริงเขาก็คือเด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
เดก็อยู่แล้ว แตย่งัขาดคนท่ีจะมองเห็นเร่ืองนีอ้ย่างเข้าใจ  

ประเด็นของคณะกรรมการบูรณาการแรงงานสตรี พรรคการเมืองเกือบทัง้หมดมีนโยบายหาเสียงตรงกันเร่ือง

การขยายวนัลาคลอดและการเพ่ิมรายจ่ายในกรณีลาคลอด ถงึเวลาท่ีต้องทวงค าตอบว่า ตกลงแล้วเร่ืองของการตัง้ครรภ์

และคณุภาพชีวิตของแรงงานจะเป็นอย่างไร 
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คุณสุดธิดา พรเจริญ สหทยัมูลนิธิ:  

การยุติการตัง้ครรภ์ ประเด็นน่าจะอยู่ท่ีทัศนคติของคนท่ีเก่ียวข้อง เพราะระบบใน

การยุติการตัง้ครรภ์มีอยู่แล้ว แต่ทศันคติของคนท างานและคนรอบข้างผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่

พร้อมยังเป็นปัญหา เรายังได้ยินประโยค “หมามนัยังรักลูก” อยู่บ่อย ๆ ซึ่งส่งผลต่อการท่ี

ผู้หญิงตดัสินใจท้องตอ่ เพราะรู้สกึผิดบาปจากการท าแท้ง จงึตัง้ใจท้องตอ่เพ่ือยกมอบลกู 

ให้คนอื่น แต่ก็เจอคนรอบข้างพูดประโยคนีอ้ีกเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งส าหรับคนเป็นแม่ เมื่อไม่ยกมอบเด็กก็ต้องเลีย้งดู

เองโดยไมพ่ร้อม เช่ือวา่ กฎหมายคุ้มครองเดก็ ถ้าเราใช้ดี ๆท าให้เกิดระบบการคุ้มครองเดก็ท่ีเป็นกลุม่เสี่ยงอย่างต่อเน่ือง

จะช่วยขจดัปัญหาได้ในระดบัหนึง่ 
  

คุณปัทมาพร พูนมีทรัพย์ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสุขภาพผู้หญิง:  

ทัง้สองพืน้ท่ีจากท้องถ่ินมีต้นทนุท่ีดีและมีการท างานส ารวจข้อมลู โดยบทบาทของ

ท้องถ่ินสามารถเช่ือมประสานกลไกท่ีมีในพืน้ท่ีได้ ชวนคนเหล่านีเ้ข้ามาแล้วท างานกับ

ทศันคติของเขา ถ้าอยากให้ สคส.ลงไปท างานช่วยในพืน้ท่ีก็ยินดี เราท างานเร่ืองทัศนคติ 

สร้างทีมในชมุชน ใช้วิธีการปรับฐานคิด มีกระบวนการที่ท าให้คนเข้าใจฐาน 

คิดเร่ืองเพศ การยตุิการตัง้ครรภ์หรือการท้องตอ่ และท าความเข้าใจรากของปัญหาเร่ือง gender และโครงสร้างสงัคม อีก

เร่ืองท่ีส าคญัคือ เมื่อมีการส ารวจจะคืนข้อมลูที่ได้ให้กบัชมุชนอย่างไรเพ่ือเป็นการสร้างแนวร่วมท่ีจะท างานไปด้วยกนั 

คุณสุพัตรา ภาณุทตั : นักวิชาการสังคมสงเคราะห์ 

 มองว่าการท างานเร่ืองนีแ้บ่งเป็น 3 เสา เสาแรกคือ การท างาน case work ท่ี

สเปกตรัมงานละเอียด มีขอบเขตของการท างานแต่ละวิชาชีพ บางกรณีท าไม่ได้จริง ๆ

เพราะซับซ้อนมากเป็นระดับปัจเจก เสาท่ีสองคือระดับหน่วยงาน มีการฟอร์มตวักัน

ขึน้มาจากหลายหน่วยงานเพ่ือท างานแบบบรูณาการ เสาสดุท้ายท่ีคิดวา่เป็นเสาหลกัคือ  

เสาระบบ ยงัไม่มีการเช่ือมโยงกนัท่ีชดัเจน ท าให้งานท่ีท าไม่ลื่นไหล หวัใจส าคญัของการท างานคือ การฝึกให้ case และ

ครอบครัวร่วมกนัแก้ปัญหา ไมใ่ช่การพึง่พิงเจ้าหน้าท่ีตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนท่ีแท้จริง 
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คุณสุเพญ็ศรี พึ่งโคกสูง  

กรณีนกัเรียนท่ีท้องโรงเรียนแล้วมีการเสนอให้ย้ายไปเรียนท่ีอื่น หรือให้ไปเรียน กศน. 
ต้องบอกว่า กฎหมายความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ มีคณะกรรมการการวินิจฉัยการ
เลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ(วลพ.) ผู้ ท่ีถูกเลือกปฏิบตัิหรือถกูกีดกนัด้วยเหตุ
แห่งเพศสามารถย่ืนค าร้องได้ ในกฎหมายเขียนวา่ ผู้ เสียหายหรือจะได้รับ 

ความเสียหายสามารถไปย่ืนค าร้องได้ท่ี วลพ. และมีมาตรการพิเศษหลงัจากรับค าร้อง สามารถจะขอให้มีมาตรการพิเศษ
คุ้มครองชัว่คราวก่อนมีค าวินิจฉัย คล้ายกบัศาลท่ีพอย่ืนค าร้องและไต่สวนฉุกเฉินแล้วมีเหตกุ็มีค าสัง่ได้เลยง่ายมากแต่
สว่นใหญ่คนไมค่อ่ยรู้จกั  

 

ความก้าวหน้าในการท างานแต่ละด้านในเครือข่าย 

 

ด้านการป้องกันและความคืบหน้าของพรบ.ท้องวัยรุ่น  

โดย นพ.บุญฤทธ์ิ สุขรัตน์ ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ 

 พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ปัญหาการตัง้ครรภ์วัยรุ่นมีผลบังคับใช้ย่างเข้าปีท่ี 3 ความ
คืบหน้าล่าสดุ คือ กระทรวงสาธารณสขุ ประกาศกฎกระทรวง มีผลบังคบัใช้ปลายเดือน
มีนาคมท่ีผ่านมา เร่ือง การแบ่งประเภทของสถานบริการ เนือ้หาส าคัญและผลในทาง
ปฏิบตัิ โดยสรุปดงันี ้ 

ประเภทสถำนบริกำร แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (หนึ่ง) ไม่มีบริการด้านอนามยัเจริญพนัธุ์คือโรงพยาบาลเฉพาะทาง 
เช่น โรงพยาบาลตาหูคอจมกู (สอง) คือ ประเภทท่ีมีบริการ เหตุที่ต้องแบ่งประเภทเน่ืองจากในทางปฏิบตัิไม่สามารถ
บงัคบัให้โรงพยาบาลเฉพาะทางจดับริการด้านอนามยัเจริญพนัธุ์ได้ แตอ่ย่างน้อยสามารถให้ค าแนะน าและสง่ตอ่ได้  

สถำนบริกำรที่มีบริกำรอนำมัยเจริญพันธ์ุ กฎกระทรวงจะก าหนดลักษณะของบริการไว้ คือ จะต้องเป็น
บริการท่ีเป็นมิตรกบัวยัรุ่นไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการรักษาความลบัและการเป็นส่วนตวั การก าหนดประเภทของบริการ
ตัง้แต่การให้ค าปรึกษาไปจนถึงการยุติการตัง้ครรภ์ ความส าคญัของบริการคือ (1) ถ้าวยัรุ่นมารับบริการ โรงพยาบาล
จะต้องบอกต่อสถานบริการท่ีเป็นมิตรกบัวยัรุ่นหากหน่วยบริการนัน้ไม่สามารถให้บริการได้อย่างน้อยจะต้องส่งต่อไปยงั
หน่วยบริการท่ีมีศกัยภาพให้บริการ (2) เร่ือง consent หรือการยินยอมท าการรักษา ท่ีผ่านมาเมื่อวยัรุ่นมาขอรับบริการ
ด้านอนามยัเจริญพันธุ์ หลายโรงพยาบาลไม่กล้าให้บริการโดยไม่มี Consent จากผู้ปกครอง กฎกระทรวงฉบับนีร้ะบุ
ชดัเจนวา่ “วยัรุ่นอาย ุ10 - 19 ปีสามารถ Consent การรับบริการดา้นอนามยัเจริญพนัธุ์ไดด้ว้ยตวัเองในทุกกรณี” ยกเว้น
กรณีเดียว คือการยตุิการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นท่ีอายตุ ่ากวา่ 15 ปี เน่ืองจากสว่นใหญ่การยตุิการตัง้ครรภ์ในเดก็อายตุ ่ากวา่ 15 
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ปีมกัมีปัญหาอื่นร่วมด้วย เช่น การถกู Abuse หรืออ่ืน ๆแอบแฝง ผู้ปกครองจงึควรเข้ามารับรู้ว่า เดก็ในความดแูลก าลงัมี
ปัญหาเพ่ือจะช่วยกนัดแูล และกฎหมายไทยถือวา่ การมีเพศสมัพนัธ์กบัเดก็ต ่ากวา่ 15 ปีนัน้ผิดกฎหมาย  

การท่ีมีกฎกระทรวงไม่ได้หมายความว่า ทุกโรงพยาบาลจะปฏิบตัิตาม 100% เพราะการบงัคบัใช้ให้ปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ต้องใช้เวลาท าความเข้าใจพอสมควร โดยเฉพาะเร่ืองนีม้ี conflict มาก อย่างน้อยมีกฎกระทรวงให้ถือเป็น
เคร่ืองมือได้ ส่วนการขบัเคลื่อนให้เกิดการปฏิบตัิตามกฎหมายนัน้หลายฝ่ายต้องช่วยกนั สามารถท่ีจะ Reflex ข้อมลูเข้า
มายังคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์วัยรุ่นได้ ถ้ าช่วยกันก ากับควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย 
สถานการณ์จะคอ่ยๆดีขึน้  

 

ด้านพัฒนาเครือข่ายบริการยุตกิารตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภัยและถูกกฎหมาย 

โดย คุณทศันัย ขันตยาภรณ์ โครงการบริการทางเลือกฯ 

การยุติการตัง้ครรภ์มองว่า เป็นมิติหนึง่ในการสนบัสนนุการเกิดท่ีมีคณุภาพ สิ่งท่ี

ตัง้ใจจะท าตัง้แต่ต้นคือ การหาหน่วยบริการยุติการตัง้ครรภ์เพ่ือสามารถแจ้งให้กบัคนท่ี

ต้องการใช้บริการ ปัจจุบนัมีสายด่วน 1663 ท่ีสามารถประสานส่งต่อได้ ส่วนท่ีสองเรา

เน้นเร่ืองการจบัมือกบัหน่วยงานตา่ง ๆ เมื่อประมาณ 3 - 4 ปีท่ีผ่านมาและเข้า 

ไปสู่กระบวนการท างานของกรมอนามยัในการวิจัยเร่ืองยา จนกระทัง่ยาสามารถขึน้ทะเบียนในบญัชียาหลกัและมีการ

กระจายอย่างเป็นระบบจนถึงปัจจุบัน ส่วนท่ีสามผลพวงจากการท่ีมีหน่วยบริการในเครือข่ายภาคเอกชนถูกตัง้ข้อ

กลา่วหาและถกูตรวจสอบ จงึต้องท าแบบเป็นเครือข่ายฯและปรับแก้กฎหมายเพ่ือปกป้องผู้ให้บริการ  

 ตัง้แต่ปี 2558 เครือข่ายท้องไม่พร้อมได้ร่วมมือกบัเครือข่าย RSA เป็นเครือข่ายท่ีอยู่ภายใต้การก ากับโดยตรง
ของส านักอนามัยการเจริญพันธุ์  กรมอนามัย RSA ย่อมาจาก Referral System for Safe Abortion เป็นเครือข่ายท่ี
รวบรวมคนซึง่ส่วนใหญ่สมาชิกจะเป็นแพทย์ นกัสงัคมสงเคราะห์ พยาบาล นกัจิตวิทยา และสหวิชาชีพท่ีเข้ามาท างาน
ร่วมกนัเพ่ือให้เกิดการส่งต่ออย่างเป็นระบบ งานเร่ืองการหาหน่วยบริการท่ีเป็นภาครัฐมีเพ่ิมมากขึน้ จากเดิมส่วนใหญ่
เป็นหน่วยบริการภาคเอกชน  ตัง้แต่ปี 2552 - ปัจจุบนั มีหน่วยบริการจริงทัง้หมด 89 แห่ง เพ่ิมขึน้จากในช่วงเร่ิมต้นท่ีมี
เพียง 16 แห่ง แตย่งัมีปัญหาในเร่ืองหน่วยบริการของรัฐเกือบทัง้หมดไมส่ามารถบอกได้วา่อยู่ท่ีไหน เพราะจะท าให้คนใน
โรงพยาบาลถกูกลา่วหาวา่เป็นโรงพยาบาลท าแท้ง แตก่็สามารถช่วยผู้หญิงท่ีอยู่ภายใต้ภเูขาน า้แข็งขึน้สูร่ะบบได้มากขึน้  

 ประสบการณ์ท างาน 10 ปีท าให้เห็นว่าหน่วยบริการของรัฐอาจจะ Absorb ผู้หญิงได้สว่นหนึง่เท่านัน้ เน่ืองจาก
มีเง่ือนไขท่ีให้บริการท าไมไ่ด้ทกุกรณีแม้กฎหมายจะอนญุาตไว้ แตภ่าคเอกชนรับทัง้หมดตามกรอบกฎหมาย ท าให้บริการ
จริงถกูสง่ตอ่ไปท่ีภาคเอกชนมากกวา่  

 ข้อมลูท่ีได้จาก 1663 พบว่าเหตผุลท่ีผู้หญิงตดัสินใจช้า/เข้ารับบริการลา่ช้า อนัดบัแรกคือไม่ทราบแหล่งบริการ 
ต่อมาคือการพยายามยุติด้วยตนเองก่อน ไม่แน่ใจว่าจะยุติหรือไม่ ไม่มีเงินค่าบริการ ปัญหาเร่ืองการจดัการดูแลลูกใน
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ระหว่างท่ีจะเดินทางไปยุติ ปัญหาการลางานเพราะเมื่อลางานก็จะขาดรายได้ท าให้ไม่มีเงินพอท่ีจะยุติ  เด็กจะติดปัญหา
เร่ืองการคยุกบัผู้ปกครอง มีกรณีอื่น ๆเช่น การฉีดยาคมุท าให้ประจ าเดือนไม่มาเม่ือท้องก็จะไม่รู้ตวั เข้ารับบริการลา่ช้าก็
จะน าไปสูก่ารที่ต้องตัง้ครรภ์ตอ่  

 ข้อมูลแหล่งบริการยุติการตัง้ครรภ์จะมี 2 แหล่ง หนึ่งคือ หน่วยบริการท่ีเปิดเผยได้  มีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ 

rsathai.org เป็นหน่วยบริการภาคเอกชนประมาณ 10 กว่าแห่ง  ไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด กับอีกแหล่งข้อมูลคือ 

โรงพยาบาลของรัฐท่ีเปิดเผยไม่ได้ ท่านท่ีท างานเป็นเครือข่ายร่วมกนัและอยากจะได้ข้อมลูตรงนีต้้องสมคัรเป็นสมาชิก 

RSA ก่อนจงึจะสามารถสมคัรเข้าไปในระบบนีไ้ด้  

 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:  
Self manage abortion คือการยุติการตัง้ครรภ์ด้วยตวัเอง เป็นประเด็นใหม่ท่ีมีการ

พูดคุยกันในระดับนานาชาติ ปัจจุบันจะมีกลุ่ม Women on web, Women on wave, 
Women help women และกลุ่มท าทางท่ีให้บริการยายุติการตัง้ครรภ์และผู้หญิงสามารถ
ไปใช้เองได้ท่ีบ้านโดยมีหมอให้ค าแนะน าในการใช้ยา หากตรงนีพ้ฒันาต่อไปเร่ือย ๆการ
เข้าสูส่ถานบริการก็จะมีความจ าเป็นน้อยลง 

 
ด้านพัฒนาบริการการปรึกษาทางเลือก 

โดย คุณอชมิา เกดิกล้า กองบริหารการสาธารณสุข 

 ได้มีโอกาสไปอบรมด้วยท่ีบ้านดิน ในหลักสูตรการปรึกษาทางเลือก(Option 

Counselling) จากแผนงานสร้างเสริมสขุภาวะทางเพศ เห็นว่ามีประโยชน์มาก  หนึ่งคือ

สามารถเปลี่ยนทศันคติของคนท างานได้ สองคือการอบรมนีส้ามารถ Empower ได้ทัง้ตวั 

case และคนท างาน จงึน าหลกัสตูรไปท าน าร่องในเร่ืองกระบวนการจดั Option  

Counseling ในโรงพยาบาล 7 จงัหวดั ได้แก่ สมทุรปราการ ปทมุธานี ขอนแก่น ศรีสะเกษ นครสวรรค์ อยธุยา และสงขลา 

ทัง้นีป้ฏิเสธไม่ได้ว่า case ท่ีเข้ามาด้วยความรุนแรง ส่วนหนึ่งมีเร่ืองท้องไม่พร้อมพ่วงเข้ามาด้วย ท าให้ต้องท างานในเชิง

บรูณาการ  

การท างานจะมีคู่มือท่ีมีรายละเอียดในเร่ืองการคดักรองการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมส าหรับเจ้าหน้าท่ีในหน่วยบริการ
ทุกหน่วยว่า หากมี case เข้ามาแล้วมีอาการต่าง ๆ เหล่านี ้ให้สงสยัว่าจะเป็นเร่ืองความรุนแรงหรือท้องไม่พร้อมต้อง
สง่ไปท่ี OSCC ท่ีส าคญัมีข้อหนึง่ท่ีระบชุดัเจน เก่ียวกบักรณีตัง้ครรภ์ในเดก็อายตุ ่ากวา่ 15 ปี จะสมยอมหรือไมก่็ตาม ต้อง
ถือวา่เป็นความรุนแรงทัง้หมด OSCC ต้องให้การดแูล ปัจจบุนัเจ้าหน้าท่ีได้รับการพฒันามีมากพอสมควร แตย่งัมีปัญหา
การเปลี่ยนบคุลากรและไมค่อ่ยมีการสง่ตอ่ 
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 รูปแบบการท างาน ทุก case ท่ีเข้ามาจะต้องผ่านกระบวนการให้ค าปรึกษาทางเลือก จดัให้เป็น Empowering 
Counseling โดยจะมีอยู่ 2 ทางเลือก แต่การตดัสินใจทางเลือกต้องอยู่ท่ีผู้ รับบริการ บุคลากรมีหน้าท่ีเพียงให้ข้อมลูและ 
Support Empowering ให้เขาสามารถตดัสินใจได้ด้วยตวัเอง หากเขาตดัสินใจตัง้ครรภ์ตอ่จะต้องมีการฝากครรภ์ ถ้าเป็น
วยัรุ่นจะมีการฝากครรภ์พิเศษ หรือหากต้องการความช่วยเหลือจะมีการส่งต่อบ้านพกัรอคลอด ท าเร่ืองยกบุตรให้ผู้อื่น
อปุการะ หรือฝากบุตรไว้ชัว่คราว หรือการช่วยเหลือด้านสงัคมสงเคราะห์อื่น  ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอปุโภคบริโภค หลงั
คลอดมีการติดตามเย่ียมบ้านและคุมก าเนิด แต่หากเขาตดัสินใจยุติการตัง้ครรภ์  ก็จะมี 2 กรณี คือโรงพยาบาลยุติให้ 
หรือสง่ตอ่เครือข่าย และมีการติดตามเร่ืองการสงเคราะห์ ให้ค าแนะน าการคมุก าเนิด และการเย่ียม  

 สถิติเก่ียวกับการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมท่ีเข้ามาในระบบของ OSCC ข้อมูลตัง้แต่ปี 2559-2561 พบว่าเด็กท่ีมารับ
บริการสว่นใหญ่อาย ุ15-18 ปี รองลงมาคือ 18-20 ปี และ 20-45 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
อาชีพนักเรียนนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ แม่บ้านว่างงาน และกลุ่มรับจ้าง ปัญหาท่ีมามีทัง้คุมก าเนิดและไม่
คมุก าเนิด ข้อมลูสรุปคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้คา่ยาและคา่วสัดรุวมประมาณ 10 ล้านบาท  

 ความก้าวหน้าในเร่ืองของการให้ค าปรึกษาทางเลือก ตอนนีพ้ัฒนาจาก Option Counseling มาเป็น 
Empowering Counseling สามารถใช้ได้ทัง้กลุ่มท่ีท้องไม่พร้อมและกลุ่มท่ีประสบปัญหาความรุนแรง มีกรอบในการ
เรียนรู้เก่ียวกับแนวคิดเร่ืองการใช้อ านาจ เพศภาวะ เพศวิถี และความรุนแรง ซึ่งแต่ละหัวข้อจะเช่ือมโยงกัน ให้
ความส าคญักบักระบวนการเรียนรู้และความมัน่คงภายในของคนท่ีเป็นผู้ ให้ค าปรึกษา เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ระหว่างผู้ เรียนและกระบวนกร เราได้จดัสรรงบประมาณในเร่ืองของการอบรม ปีแรก 2559 ให้กบั รพศ. และ รพท. ทุก
แห่งไปอบรม มีคนท่ีผ่านการอบรมทัง้หมด 114 คน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าท่ีกลุม่งานสงัคมสงเคราะห์ ในปี 2560 เร่ิมให้ 
สสจ. คดัเลือก รพช. ไปเข้าร่วมอบรม ส าหรับ รพศ. และ รพช. ท่ีเดิมจะเป็นนกัสงัคมสงเคราะห์ส่วนใหญ่ ปีนีข้ยบักว้าง
มากขึน้มีทัง้นกัจิตวิทยา พยาบาล ER พยาบาลในวอร์ด พยาบาลในส่วนให้ค าปรึกษา เพ่ือให้เกิดการท างานเป็นทีมสห
วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปี 2561 มีคนมาร่วมจ านวน 146 คน และปี 2562 คาดวา่จะมี 142 คน หากหน่วยงานอื่น
สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ถ้ายงัพอมีพืน้ท่ีเหลือมีคา่อบรมคนละ 13,000 บาท  

 

เปิดเวทแีลกเปล่ียนความคิดเหน็ 
คุณณัฐวุฒ ิบัวประทุม:  

กฎกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองการบริการอนามยัเจริญพนัธุ์พูดถึงเง่ือนไขในการยุติ
การตัง้ครรภ์หลัก 2 เง่ือนไข หนึ่งคือ อายุต ่ากว่า 15 ปีต้อง Consent ซึ่งไม่ได้เขียน
รายละเอียดว่าความยินยอมแคไ่หน แต่ความเข้าใจโดยทัว่ไปคือพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นคน
ยินยอมในเร่ืองการยตุิการตัง้ครรภ์ใน (6) ข้อ 11 กฎกระทรวงใช้ค าวา่ “การยตุิการ 

ตัง้ครรภ์ทางการแพทย์ท่ีเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง ” พูดโดยง่ายคือ “เป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายอาญา”นัน้ หมายถงึ เดก็อายตุ ่ากว่า 15 ปีทกุคนท่ีจะไปยตุิการตัง้ครรภ์ หรือเกิน 15-20 ปีจะต้องมีการ
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แจ้งความใช่หรือไม่ ถ้าเช่นนัน้จะต ่ากว่ามาตรฐานเดิมท่ีพยายามจะก้าวให้พ้น เพราะการพิสจูน์หลกัฐานและการแจ้ง
ความหรือการตดัสินในกฎหมายอาญามีระยะเวลา คู่มือปฏิบตัิท่ีออกมายงัไม่มีรายละเอียดตรงนี ้และมีความลกัลัน่ ไม่
คอ่ยสอดคล้องกบัข้อบงัคบัแพทยสภา  

 

คุณพมิพ์ธรรม เอือ้เฟ้ือ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :  

ในมหาวิทยาลยัต้องยอมรับว่านิสิตนกัศกึษาปัจจุบนัจ านวนมากอยู่กนัเป็นคู่ก็จะ
มีปัญหาความรุนแรงทางเพศต่าง ๆตามมา สิ่งท่ีท าได้ คือการป้องกัน ในรายวิชาท่ีสอน
เป็นวิชาศึกษาทั่วไป ได้สอนให้นิสิตเข้าใจในเร่ืองสิทธิของผู้ หญิง การรู้เท่าทันเร่ือง
ความสมัพนัธ์ทางเพศท่ีปลอดภยั รวมถงึการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม วนันีเ้ห็นวา่ มีความ 

งดงามเกิดขึน้ในเร่ืองของกระบวนการเคลื่อนไหว ถ้าท างานบนพืน้ฐานของความเข้าใจเร่ืองสิทธิ จะเห็นถึงความ
หลากหลายของการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการยุติหรือการตัง้ครรภ์ต่อท่ีมีรายละเอียดค่อนข้างมากในการจัดการ 
ในทางปฏิบตัินัน้ไมง่่ายในการที่จะท าให้คนที่ตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมสามารถเรียนตอ่ได้หรือพึง่พาตนเองได้ในอนาคต 

 
คุณกรวิณท์ วรสุข บ้านพักฉุกเฉิน:  

 บ้านพกัฉกุเฉินเดินทางตามแนวของแม่ชีคณุหญิงกนิษฐาซึง่เป็นนกักฎหมาย ท่าน
มองเห็นเร่ืองความสมดุลหรือความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย ท่านพูด เสมอว่า 
ท าไมผู้ชายถงึไมต้่องรับผิดชอบใน process นีเ้ลย ทัง้ ๆท่ีท าให้ผู้หญิงท้อง  

ข้อมลูของบ้านพกัฉกุเฉินเทียบระหวา่งปี 2560 และปี 2561 พบวา่ หลงัจากท่ี  
พรบ.ตัง้ครรภ์วยัรุ่นเกิดขึน้ มีวยัรุ่นอายุต ่ากว่า 19 ปีท่ีท้องและเข้ามาในบ้านพกัลดลง 

ในปี 2561 มีจ านวน 10 ราย จากปี 2560 ท่ีมีจ านวน 19 ราย บ้านพักพยายามท าให้เด็กเข้าถึงการคุมก าเนิดอย่างมี
คุณภาพ เพ่ือป้องกันการท้องซ า้ แต่กลบัมีจ านวนคนท้องในกลุ่มอายุระหว่าง 27-29 ปีเพ่ิมมากขึน้ คือ ในปี 2560 มี
จ านวน 29 ราย ส่วนปี 2561 มีจ านวน 50 ราย รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 30-40 ปี แต่ช่วงอายุ 29-40 ปีซี่งไม่ใช่ท้องแรก 
ยอมรับว่าท างานยากในกระบวนการเยียวยากบักลุ่มอายุ 20-40 ปี เพราะเก่ียวข้องกบัทัง้เร่ืองของสิทธิเนือ้ตวัร่างกาย 
และมีวาทกรรมแฝงมาตลอดเร่ืองหมามนัยังรักลูก พอผู้หญิงอยู่ร่วมกันจะมีการตีตรากันอยู่ภายในลึกๆ ต้องกลบัมา 
counseling ในเชิงลกึ  
 เห็นด้วยกบัอาจารย์อนนัต์ท่ีว่าการศกึษาเป็นสิ่งส าคญัส าหรับเด็กและผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม 
บ้านพักฉุกเฉินพยายามสนับสนุนในเร่ืองการเรียนเพราะมนัจะเติบโตภายในไม่ว่าจะเป็น IQ EQ หรือในเร่ืองของจิต
วิญญาณ ความคิด ศีลธรรมจรรยา แตท่ าอะไรไมไ่ด้มากเพราะเส้นทางการเดินของชีวิตขาดว่ินมาตัง้แต่ต้น  

อยากจะให้ ก าลงัใจผู้ท างานในระดบัท้องถ่ิน (คณุเรวดี) ท่ีไมใ่ช่เร่ืองง่าย การท างานคณุต้องเดินด้วยเส้นทางท่ีคู่
ไปกบัเขา เป็นกลัยาณมิตรกบัเขาจริง ๆ ซึง่มนัจะค่อยๆเติมเตม็ความมัน่คงภายใน แต่อาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยา
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ฟืน้ฟู การเยียวยาคนท่ีอายุ 28 ปีขึน้ไปยากมาก เพราะตวัตนเขาเยอะ ฉะนัน้ ท าอย่างไรก็ได้ให้วยัเด็กงดงามมากท่ีสุด 
เพ่ือท่ีเขาจะคอ่ยๆสร้างโลกใบนีข้ึน้มาใหม่ 
 

นพ.บุญฤทธ์ิ สุขรัตน์:  

ตอบค าถาม กฎกระทรวงไม่ได้มีผลในการเปลี่ยนแปลงตวับทกฎหมายอาญาและ
กฎหมายเก่ียวกบัการยุติการตัง้ครรภ์ท่ีเก่ียวข้องแต่อย่างใด เท่าท่ีระบุไว้มีเฉพาะเร่ืองการ
ขอค ายินยอมท่ีเขียนไว้ในกฎกระทรวง การที่ระบวุา่ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ก็เผ่ือในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงจะได้ไม่ต้องมาแก้
กฎกระทรวงกนัใหม ่‘ 

 

ปิดการประชมุเวลา 12.30 น.  

 

 

 


