รายงานการประชุมขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม ครั ง้ ที่ 47
วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.30 น.
ณ ห้ องประชุมสานใจ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
โครงการพัฒนาเครื อข่ ายบริ การทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็ นมิตรกับผู้หญิงและวัยรุ่ นที่ตงั ้ ครรภ์ ไม่ พร้ อม

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครื อข่ าย
กล่าวต้ อนรั บและชี แ้ จงเป้าหมายและเปิ ดประชุมโดยกล่าวถึงงานช่วง 2 ปี นี ว้ ่า
เครื อข่ายฯ ต้ องการผลักดันเรื่ องท้ องต่อเพื่อให้ เกิดแนวทางการพัฒนาระบบการส่งต่อ
และบริ การที่เป็ นมิตร โดยใน case แต่ละ setting ต้ องทาอย่างไร เครื อข่ายฯ พยายามจะ
สร้ าง connect หน่วยงานต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน รวมถึงงานบ้ านพักทังเอกชนและรั
้
ฐบาล

คุณจิตติมา ภาณุเตชะ ผู้ประสานงานขับเคลื่อนนโยบายของเครื อข่ ายฯ สรุ ปผลการประชุมครั ง้ ที่ผ่านมา
การจัดประชุมเครื อข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อมที่ผ่านมา
ได้ จัดไปแล้ ว 2 ครั ง้ คือ (1) การประชุมเครื อข่ายฯ ครั ง้ ที่ 46 (วันที่ 29 มกราคม
2562) จัดร่ วมกับการประชุมสุขภาวะทางเพศระดับชาติ ในหัวข้ อคือสังคม (ไม่ ) ทำ
อะไรกับวั ยรุ่ นที่ท้องต่ อ ผู้เข้ าประชุมกว่าร้ อยคน ทาให้ ได้ ข้อสรุ ปร่ วม 6 ประเด็น
หลักคือ
1) ต้ องนิยามอย่างเฉพาะเจาะจงถึงกรณีท้องไม่พร้ อมและท้ องต่อ เพราะสถานการณ์มีความซับซ้ อนทังสภาพจิ
้
ตใจ และ
ความต้ องการ เพื่อออกแบบบริ การได้ ตรงความต้ องการ 2) สภาวะกดดัน ที่ต้องจานนต่อการท้ องต่อ จาเป็ นต้ องมีบริ การ
ปรึ กษาที่คลี่คลายความกดดันต่าง ๆ และทาให้ เข้ าถึงบริ การและสวัสดิการได้ 3) ต้ องทางานในระดับครอบครั วและ
ชุมชน เมื่อผู้หญิงท้ องต่อรู้ สกึ ปลอดภัยและไว้ วางใจพอจะเปิ ดตัวเข้ าสู่บริ การต่าง ๆได้ สิ่งที่พบคือ เด็กที่ท้องต่อและตัด
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ขาดตัวเองออกจากครอบครัว ชุมชน ไม่เข้ าสู่บริ การ 4) แนวทางการให้ ความช่วยเหลือเรื่ องแรกต้ องคานึงถึงสิทธิ ของแม่
วัยรุ่ นในฐานะที่ยังเป็ นวัยรุ่ นผู้หญิ งคนหนึ่ง สองต้ องดูแลคุณภาพชีวิตทัง้ แม่และเด็กที่กาลังจะเกิด เตรี ยมความพร้ อม
ตังแต่
้ กาลังท้ อง 5) หน่วยบริ การที่เกี่ยวข้ องต้ องกาหนดเป้าหมายข้ างต้ นร่ วมกัน เพื่อเชื่อมต่อบริ การที่ครบถ้ วน และ 6)
ต้ องมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในหน่วยบริ การทุกระดับ โดยเฉพาะทักษะการปรึ กษาที่เข้ าใจสภาวะกดดัน และ
เงื่อนไขที่ซบั ซ้ อนแตกต่างกันแต่ละกรณี
(2) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือจัดบริ การและคุ้มครองสิทธิ ของวัยรุ่ นและ
ผู้หญิงท้ องไม่พร้ อมที่ท้องต่อ (วันที่ 7 มีนาคม 2562) เริ่ มต้ นจากคุณสุมาลี โตกทอง นาเสนอข้ อมูล ควำมซับซ้ อนของ
สถำนกำรณ์ ท้องต่ อในภำวะจำยอม ในแต่ละ setting ที่มีความแตกต่างกัน ไม่วา่ จะในโรงเรี ยน ชุมชน หรื อในเรื อนจา
และเมื่อตัดสินใจท้ องต่อ ดูเหมือนกับว่าปั ญหาจะจบลง เป็ นช่วงเวลาที่ไม่ได้ ถกู เข้ าไปแทรกแซงให้ ความช่วยเหลือ บริ การ
มัก เกิ ด เมื่อคลอดแล้ ว คุณ ศุภ อาภา องค์ ส กุล ได้ ฉ ายภาพประสบกำรณ์ ใ นกำรทำงำนให้ ควำมช่ ว ยเหลื อ และ
จัดบริ การใน 2 เรื่ องหลักคือ (1) การให้ ความช่วยเหลือนันคนท
้
างานจะต้ องรับมือกับภาวะอารมณ์ซงึ่ ไม่นิ่งตลอดช่วงของ
การให้ ความช่วยเหลือ ต้ องมีทักษะเพียงพอด้ านการปรึ กษา (2) ต้ องมีทักษะในการเชื่อม ประสานบริ การที่มีอยู่อย่าง
กระจัดกระจายให้ บริ การเข้ าถึงผู้หญิ ง ที่ผ่านมาแต่ละองค์กรมีนโยบายช่วยเหลือชัดเจนเป็ น flow chart แต่ขาดการบูร
ณาการกันอย่างแท้ จริ ง ทาให้ เป็ นการตังรั้ บใน setting ของตัวเองเป็ นหลัก รศ.อภิญญา เวชยชัย ได้ ให้ ข้อเสนอแนะต่ อ
แนวทำงกำรทำงำนให้ ควำมช่ วยเหลือ คือเรื่ องของ Empower ที่เป็ นหัวใจของการทางาน ต้ อ งไม่ใช่การ Empower
ทางด้ านจิ ตใจเท่านัน้ แต่ต้องทาให้ แม่วัยรุ่ นเห็นสถานการณ์ ชีวิตของตนอย่างชัดเจน มีวิธีคิด วิธีตัดสินใจ และเลือก
ทางเดินชีวิตได้ ถูกต้ อง คนทางานต้ องเติมทักษะเหล่านีใ้ ห้ ผ้ หู ญิง รวมทังต้
้ องทางานกับครอบครัว กลไกสาคัญคือการมี
case management ระดับชุมชนที่ไม่ใช่เฉพาะแต่วิชาชีพเท่านัน้
ที่ประชุมได้ มีการอภิปรายถึงสถานการณ์ ปัญหาเรื่ องสาคัญ ๆ ในหลายพืน้ ที่คือ การใช้ สารเสพติดของผู้หญิง
ที่ตงท้
ั ้ อง ขาดการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็ นต้ น
รศ.ดร.กฤตยำ อำชวนิจกุล:
ได้ ก ล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ท้ องไม่ พ ร้ อมที่ จ าต้ อ งท้ องต่ อ พบว่ า ร้ อยละ 90 จาก
โรงพยาบาลและบ้ านพัก ไม่ได้ มีการฝากครรภ์ ยังเป็ นช่องว่างที่กรมอนามัยจะต้ องคิด
ต่อเรื่ องนโยบายท้ องต่ออย่างมีคณ
ุ ภาพที่กาลังทาอยู่
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“ประสบการณ์ ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อมและจายอมต้ องท้ องต่ อ”
การช่ วยเหลือและคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่ นท้ องต่ อที่หลุดจากระบบการศึกษาให้ ได้ เรียน
คุณอนันต์ ศิลปี อุปนายกและกรรมการสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่ งเสริ มอาชีพ เสนอประสบการณ์จาก
การได้ ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งทาให้ ได้ พบกรณี วยั รุ่ นท้ องไม่พร้ อมที่ หลากหลาย
ภาพรวมของการทางานโดยสรุ ป ดังนี ้
กรณี ตัวอย่ าง เด็ก ผู้ช ายอายุ ป ระมาณ 14 ปี ถูก จับ ในข้ อหาเสพยาบ้ า ซึ่ง มี
ภรรยาอายุประมาณ 15 ปี กาลังท้ อง 3-4 เดือน กรณี ลกั ษณะดังกล่าวมัก ดาเนินคดี
ฟ้องเฉพาะกับเด็กผู้ชาย หากเป็ นการกระทาครัง้ แรกศาลจะให้ รอลงอาญาไม่ส่ง เด็ก
ไปยังสถานพิ นิจ เมื่อเด็กกลับไปสู่สิ่งแวดล้ อมเดิม มัก กลับมาสู่การกระทาผิ ด อีก
เนื่องจากขาดมาตรการคุ้มครองเด็ก สมาคมฯ ได้ มีการเสนอแผนแก้ ไขและฟื น้ ฟู
ตามมาตรการที่เรี ยกว่า “เปลี่ยนเด็กออกจากกระบวนการยุติธรรม” เป็ นแผนคุ้มครอง 3 ปี ต่อศาล โดยคุ้มครองทังพ่
้ อแม่
ตัวผู้กระทา และภรรยา กฎหมายศาลคดีเยาวชนและครอบครั วให้ อานาจผู้พิพากษาสมทบมีหน้ าที่ในการสัง่ บุ คคลที่
เกี่ยวข้ องเข้ าสู่แผนฟื ้นฟูได้ ไม่ว่าจะเป็ นพ่อแม่ สามีภรรยา ครู อาจารย์ พั ฒนาสังคมฯ โรงพยาบาล พระภิกษุ สงฆ์ ใน
ละแวก เพราะเป็ นผู้มีผลกระทบต่อการดูแล แก้ ไข ฟื น้ ฟู และเยียวยาเด็ก
แผนแก้ ไขและฟื น้ ฟูตามมาตรการ “เปลี่ยนเด็กออกจากกระบวนการยุติธรรม” จะถูกเสนอต่อผู้พิพากษาหัวหน้ า
ศาล แบบ case by case ก่อนจะทาแผนฟื น้ ฟูจะต้ องมีข้อมูลของแต่ละกรณี สัมภาษณ์เด็กอย่างน้ อย 3-5 ครัง้ เป็ นข้ อมูล
ที่ เรี ย กว่า “รายงาน 12” ย้ อนหลัง timeline ประมาณ 3 ชั่วคนของเด็ก ตัง้ แต่ป ระวัติ ปู่ ย่าตายยายมี ประกอบกับ ใช้
กระบวนการแบบ Satir และ AI (Appreciative Inquiry) ในการสร้ างแผนฟื น้ ฟูเด็กและเยาวชน ข้ อท้ าทายคือ การดึงเอา
ครู เข้ ามามีส่วนร่ วมไม่ต่อเนื่องกับกรณี เด็กในระบบโรงเรี ยน เมื่อเปลี่ยนผู้บริ หาร ข้ อตกลงเรื่ องของการดูแลจิตใจและ
สังคมของเด็กถูกเปลี่ยน และเด็กถูกบีบให้ หลุดจากระบบการศึกษา
คุณอนันต์ร่วมกันกับอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิ ดสมาคมการศึกษา
ตลอดชี วิตและส่งเสริ มอาชีพ ทางานตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ กาหนดให้ องค์ กรเอกชนสามารถจัด
การศึกษาโดยไม่หวังผลตอบแทนได้ สามารถที่จะออกใบ ปพ.(เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน) ให้
เด็กได้ ในนามของกระทรวงศึกษาธิการและเด็กสามารถประคับประคองลูกในท้ องได้
สมาคมฯ ก่อตังมา
้ 2 ปี แล้ ว จดทะเบียนถูกต้ องรับรองโดยกระทรวงมหาดไทย ถือเป็ นองค์กรเอกชนรายแรกที่ทา
เฉพาะเด็กกลุม่ พิเศษ เด็กที่มีปัญหา และเปิ ดศูนย์การเรี ยนในชื่อ “เซนต์ยอห์น บอสโก” ตังอยู
้ ่เขตบางขุนเทียน โดยได้ รับ
บริ จาคพื ้นที่จากบาทหลวงท่านหนึ่ง มีการจัดการเรี ยนการสอน 2 รู ปแบบ ส่วนแรกคือการจัดการศึกษานอกระบบตาม
อัธยาศัย เช่น เด็กที่อยู่ในไซด์งานก่อสร้ าง สามารถเอาวิชาชีพโบกปูนผสมทรายมาใช้ เทียบโอนวิชาชีพได้ ส่วนที่สองคือ
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วิชาแกนหลักใช้ การเรี ยนแบบปกติ เด็กสามารถเลือกได้ ว่าจะเข้ ามาเรี ยนที่ศนู ย์หรื อรับเอกสารไปเรี ยนที่บ้านหรื อเรี ยน
ออนไลน์ สมาคมฯ จะดูแลเด็กสองช่วงวัยคือ ระดับ ม.ต้ น และ ม.ปลาย เมื่ อเรี ยนจบและคลอดลูกสามารถนาวุฒิไป
สมัครทางานมีรายได้ เลี ้ยงตัวเองและลูก ในตอนทาแผนจะมีให้ ระบุถึงสิ่งที่จะต้ องเรี ยน การทางาน รายได้ และการ
จัดการรายได้ ซึง่ แผนจะสามารถ control เด็ก ในการป้องกันการกระทาผิดซ ้า ขณะเดียวกันใส่องค์ความรู้ เรื่ องของการ
ตังครรภ์
้
ไม่พร้ อมไปด้ วย
ลักษณะของเด็กที่อยู่ในบริ การคือ เด็กยากจน ติดยาเสพติดทุกประเภท ถูกทาร้ ายทารุ ณ ติดเชื ้อ HIV/วัณโรค
เด็กชาติพนั ธุ์/ชนกลุ่มน้ อยต่าง ๆ เด็กเร่ ร่อน แรงงานเด็ก โสเภณีเด็ก เด็กในสถานพินิจ เด็กพิการออทิสติก และเด็กขาด
โอกาสศึกษาในโรงเรี ยน สมาคมฯ ได้ งบประมาณจากการรับบริ จาค หลักสูตรที่ใช้ เป็ นหลักสูตรที่พฒ
ั นาขึ ้นเฉพาะ โดย
ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วจากกระทรวงฯ เป็ นหลักสูตรเน้ นวิชาชีพ คือ นาเอาวิชาชีพที่ เด็กทาอยู่มาบูรณาการกับการเรี ยนรู้
และมีวิชาการเป็ นแกนกลางตามมาตรฐาน
ตัวอย่างเช่น เด็กท้ องที่อยู่ในกระบวนการศาลคดีเยาวชนและครอบครัว จะถูกบังคับโดยกระบวนการศาลให้ มา
เรี ยนวิชาชีพเดือนละ 1 ครัง้ พร้ อมกับสามี เราใช้ พื ้นที่บริ เวณศาลเป็ นที่ฝึกอบรม มีสาธารณสุขและพัฒนาสังคมฯ มาร่ วม
สังเกตการณ์ พร้ อมกัน (เกิดขึน้ ได้ ในกรณี ที่ศาลเห็นด้ วย) อีกกรณี คือ มีกิจกรรมรวมกลุ่มวัยรุ่ นท้ องอ่อนๆ มาทา Case
Conference นัง่ พูดคุยปั ญหาและเป็ นการเยียวยาแบบกลุม่ โดยมี พัฒนาสังคมฯ ผู้พิพากษาสบทบที่เข้ าใจเรื่ องซาเทียร์
มาช่วยกันทาแผน ทาให้ เด็กที่ผ่านกระบวนการจะมีความแข็งแรงเพียงพอต่อการดารงชีวิตในสังคมได้
เปิ ดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม:
ประสบการณ์ที่เป็ นผู้พิพากษาสบทบได้ มีโอกาสพูดคุยกับท่านอธิบดีและท่าน
รองอธิบดีศาล สิ่งสาคัญคือศาลจะต้ องมีความเข้ าใจแนวคิด gender สิทธิเด็ก และ
ภาวะท้ องไม่พร้ อม เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ที่ตกเป็ นผู้ต้องหา ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่
พร้ อมของพ่อแม่และสังคม
กระบวนการศาลในระหว่างที่รายงานตัวหรื อนัดสืบพยาน ตามระเบียบผู้พิพากษาสมทบทุกศาล สามารถ
ดาเนินการเกี่ยวกับการนาเด็กเข้ ารับการบาบัดได้ ระหว่างการคุมประพฤติ เพื่อรอประเมินโทษ ซึง่ สามารถขอความ
ร่ วมมือจากพัฒนาสังคมฯ หรื อมูลนิธิตา่ ง ๆ ได้ จะเป็ นการดี
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คุณนันทา ไวคกุล ผู้อานวยการกลุ่มการคุ้มครองและพิทกั ษ์ สิทธิ:
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) ทุกจังหวัด มีทีมสหวิชาชีพที่เห็น
ความส าคัญ ในการร่ ว มมื อ และบู ร ณาการเพื่ อ ท างานให้ ความช่ ว ยเหลื อ เด็ก ให้ ไ ด้
ประโยชน์สงู สุด ทางศาลสามารถประสานงานมาในแต่ละจังหวัดกันเองได้
คุณนุชนารถ เทพอุดมพร โรงพยาบาลสมุทรปราการ:
โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีกรณีตงครรภ์
ั้
วยั รุ่ นจานวนมากที่มีปัญหายา
เสพติดและความรุ นแรง เด็กหลายคนถูกบีบให้ ออกจากโรงเรี ยน ระบบการเรี ยน
แบบนี ้ช่วยเด็กและครอบครัวได้ มาก อยากให้ เด็กมีโอกาสเข้ าถึงเรื่ องนี ้

คุณธิตพ
ิ ร ดนตรี พงษ์ มูลนิธิเข้ าถึงเอดส์ :
มีคาถามเกี่ยวกับการ Follow up เด็กที่ไม่ได้ อยู่ในคดีทาอย่างไรและเด็ก
อยู่ในความดูแลแบบไหน ถ้ ามีกรณีที่มีปัญหาในพื ้นที่ ถ้ ามีน้องที่สนใจสามารถ
เข้ าสูร่ ะบบนี ้ได้ อย่างไร

คุณอนันต์ ศิลปี : สมาคมฯ มีการจัดกลุม่ ตามสภาพปั ญหา เช่น แบ่งเป็ นกลุม่ ที่ท้องไม่มี HIV, ท้ องติด HIV, ท้ องติดยา
กลุ่มที่ไม่ได้ อยู่ในกระบวนการศาลจะมีอาสาสมัครของสมาคมไป Follow up ให้ แต่ถ้า
อยู่ในกระบวนการศาลจะใช้ คาสัง่ ศาลให้ อาสาสมัครในชุมชนดูแล เรื่ องการรั บ case
เข้ าสู่ระบบ ตอนนี ้ support ได้ เรื่ องการเรี ยนอย่างเดียว แต่ถ้า Follow up อื่น ยังไม่มี
เครื อข่าย เรามีประสบการณ์ ร่วมกับกระบวนการยุติธรรมมากว่าจานวน 100 ราย ซึ่ง
เด็กที่จบกระบวนการไปแล้ วมี 80-90 ราย เมื่อครบ 3 ปี แล้ วจะไม่ได้ ตามต่อ
กลุม่ ที่อยู่นอกกระบวนการมีประมาณ 20 รายที่ไม่ได้ มาตามศาลสัง่
กรณีที่ประทับอยู่ในใจ คือ กรณีน้องส้ ม(นามสมมุติ) เข้ ามาด้ วยภาวะ Depression รุ นแรง ตังท้
้ องได้ 6 เดือน มี
HIV ติดยา ติดเหล้ า มีความพยายามคุยอยู่ประมาณ 2-3 เดือนจึงได้ ร้ ู ปัญหาคือ ถูกข่มขืนโดยปู่ และคนข้ างบ้ านตังแต่
้ เด็ก
คนในชุมชนรั บรู้ ทาให้ ส้มออกจากชุมชนไปใช้ ชีวิตเร่ ร่อน กระทั่งถูกจับในคดียาเสพติด การดูแลแบบนีต้ ้ องทาหลาย
ขันตอน
้
สิ่งที่ทาคือ การฟื น้ ฟูเยียวยาตังแต่
้ คนที่ทาให้ เกิดความเจ็ บปวด โดยให้ ผ้ กู ระทาเข้ าใจว่าสิ่งที่เขากระทานัน้ ผิด
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แล้ วต้ องพร้ อมที่จะแก้ ไขปรั บปรุ งตัวเอง สองคือ เยียวยาคนที่ได้ รับผลกระทบระยะยาว คือส้ ม รวมถึงการทางานกับ
ชุมชนเพื่อส่งส้ มกลับคืนสูส่ งั คม
ภายหลังส้ มกลับเข้ าไปอยู่ในชุมชนประมาณ 3-4 ปี ส้มก็จากไปด้ วย HIV เป็ นกรณีที่เสียใจที่สดุ ที่ได้ เจอน้ องช้ า
ควรจะมีการแก้ ไขที่ยงั่ ยืนกว่านี ้ ถ้ าคนในสังคมช่วยกันมองว่าเรื่ องนี ้ไม่ใช่เรื่ องปกติของสังคม
กรณี ที่ ดี ใ จที่ สุด คื อ กรณี น้ อ งคนหนึ่ ง ก าลัง ตัง้ ครรภ์ อ่ อ นๆ ถู ก สามี ท ารุ ณ กรรมใช้ ห างกระเบนฟาด เข้ า สู่
กระบวนการและมีความพยายามให้ น้องได้ เรี ยนต่อจนกระทัง่ จบการศึกษา เขาชอบร้ องเพลงก็ไปประกวดจนได้ รางวัล
ทาให้ เขารู้ สกึ มีความภาคภูมิใจ กล้ าที่จะต่อสู้ มัน่ ใจในตัวเองด้ วยการศึกษาและโอกาสที่ได้ รับ
คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม:
จากวันที่ 12 ตุลาคม 2561 กฎกระทรวงศึกษาธิการจะมีผลบังคับใช้ ภายใน 180
วันเรื่ องท้ องต้ องได้ เรี ยน กระทรวงศึกษาจะต้ องแถลงข่าวและเน้ นยา้ เกี่ ยวกับการ
บังคับใช้ กฎหมายนี ้ และต้ องไม่มีโรงเรี ยนที่ไล่เด็กออก ประการที่สอง ผมเคยถูกคาสัง่
ศาลให้ ดู แ ลเด็ ก ที่ ล ะเมิ ด ทางเพศเด็ ก ผู้ หญิ ง ในฐานะเจ้ าของ case ต้ องดู ทุ ก
กระบวนการตังแต่
้ กาย จิต สังคม กฎหมาย เพื่อไม่ให้ เกิดการกระทาผิดซ ้า
แต่ยงั ไม่มีความชัดเจนว่า เด็กที่หลุดจากกระบวนการใครจะเป็ นเจ้ าภาพในการ manage ในระยะยาว รวมถึงกรณีอื่นที่
เกี่ยวข้ องกับการท้ องต่อที่ไม่ได้ เข้ าสูร่ ะบบศาลด้ วย ประเด็นที่สาม ถ้ ามีระบบการคัดกรองเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเข้ าสู่
กระบวนการยุติธรรมหรื อการกระทาความผิดตังแต่
้ ต้นจะดีมาก ยูนิเซฟไปทาโครงการคล้ ายๆ ที่เทศบาลค่ายเนินวงทาใน
การคัดกรองมาตรฐานการเลี ้ยงดูเด็กขันต
้ ่า พบว่า การคัดกรองทาให้ เด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงในหลายรู ปแบบถูกตัดวงจร
ปั ญหาได้ หากท้ องถิ่นลุกขึน้ มาทาจะช่วยหยุดปั ญหาได้ พอสมควร แต่ขณะนีม้ ีเทศบาลที่ทายังเป็ นกลุ่ม เดิม ยังไม่ได้
กระจายไปในพื ้นที่อื่น ประเด็นสุดท้ าน ยังมีเด็กผู้หญิง อาจจะรวมถึงแฟนที่ถกู ดาเนินคดีเกี่ยวกับการทิ ้งเด็ก การฆ่าเด็ก
การทาแท้ ง ที่ผ่านมา มีข้อยกเว้ นในบางกรณีในศาลบางแห่งเท่านันที
้ ่มีความเข้ าใจและออกคาสัง่ ได้ อย่างเหมาะสม
คุณอนันต์ ศิลปี :
ในการพิ จารณาคดี ดุลพิ นิจจะถูกถ่วงดุลโดยผู้พิพากษาสมทบที่อยู่บนบัลลังก์
หากท่านใดมีความรู้ ประสบการณ์ เคยเจอกรณีแบบนี ้จะมีเสียงที่เป็ นมาตรฐานคือ แย้ ง
ได้ ถ้ าไม่มีประสบการณ์ อาจใช้ ดุลพินิจตามตัวบทกฎหมาย คือการลงโทษ ฉะนัน้ อาจ
ต้ องไปพิจารณาแก้ กฎหมายว่า ต้ องให้ รับฟั งสหวิชาชีพเป็ นส่วนหนึง่ ในการพิจารณาด้ วย
นอกเหนือจากผู้พิพากษาสมทบ
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กท้ องต้ องได้ เรี ยน ปั ญหาคือโรงเรี ยนไม่เคยไล่แต่เด็กออกเอง กระบวนการทางกฎหมายต้ อง
ระบุว่า ต้องไม่มีกระบวนการใด ๆที ่ไปกระทบสิ ทธิ หรื อความรู้ สึกของเด็กให้ไม่สามารถเรี ยนต่อได้ ส่วนเรื่ องเจ้ าภาพใน
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การดูแลต่อเนื่องนัน้ ศาลมี mindset ว่าการทางานกับเด็กและเยาวชนไม่ใช่หน้ าที่ ศาลมีหน้ าที่เพียงตัดสินคนดี-คนเลว
ศาลคดีเยาวชนและครอบครัว พยายามทาหน้ าที่เยียวยาแก้ ไขและฟื น้ ฟูในมาตรการและกรอบเวลาของศาล อาจจะเป็ น
1 ปี หรื อน้ อยกว่า แต่สมาคมฯ ทางาน 3 - 5 ปี เพราะต้ องการให้ ครอบคลุมช่วงอายุของเด็กตังแต่
้ วยั รุ่ นตอนต้ นถึงตอน
ปลายเลย เป็ นมาตรการที่ประกันระดับหนึง่ ในการเป็ นเด็กและเยาวชนว่า จะไม่กระทาผิดซ ้าหรื อรุ นแรงกว่าเดิม
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:
กระบวนการเกี่ ย วกับ ศาลต้ องพิ จ ารณาตัง้ แต่ ก ารเลื อ กผู้พิ พ ากษาสมทบ รวมถึ ง
ประเด็นต่าง ๆ ซึง่ ทังผู
้ ้ พิพากษาและสมทบจะต้ องเรี ยนรู้ ในเรื่ องของสังคม เช่น gender และ
ความยุติธรรมด้ านอื่น ๆ
คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง:
ประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิของศาลต่อคดีทาแท้ งหรื อฆ่าเด็ก ท่านอธิบดีและท่าน
รองอธิบดีผ้ พู ิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ท่านตระหนักและใส่ใจต่อประเด็นนี ้ แต่
มีผ้ พู ิพากษาสมทบบางส่วน ไม่มีความเข้ าใจ อยากเสนอให้ ศาลมีประชุมระหว่างผู้พิพากษา
เพื่อนาไปสูค่ วามเข้ าใจหรื อมีคอร์ สทาความเข้ าใจกับปั ญหาสังคม

แนวทางการช่ วยเหลือและคุ้มครองวัยรุ่นที่ท้องต่ อ ในมิตสิ ุขภาพและสวัสดิการสังคม:
ปฏิบัตกิ ารตัวอย่ างจาก 2 เทศบาลในอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
คุณสุภัค สิทธิโชติ ฝ่ ายบริการสาธารณสุข เทศบาลตาบลเกาะขวาง
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล (รพ.สต.)เกาะขวาง เป็ นหน่วยบริ การเดียวของ
จังหวัดจันทบุรีที่ถ่ายโอนมาอยู่กับท้ องถิ่น ซึ่งเป็ นผลดีในแง่ของการได้ รับการสนับสนุน
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้ บริ การ ทังงบประมาณ
้
บุคลากร และอุปกรณ์ ได้ แนวคิดในการจัด
อบรมเกี่ยวกับแม่วยั รุ่ นในพื ้นที่จากการไปประชุมกับบ้ านพักเด็กและครอบครัว ในชุมชน
ตาบลเกาะขวางมีทีมเรี ยกว่า “แม่อาสา” ติดตามเยี่ยมแม่หลังคลอดทัง้ case
ปกติและแม่วยั รุ่ นทุกเดือนอยู่แล้ ว แม่อาสาตาบลเกาะขวาง มีผลงานโดดเด่นในเรื่ องนมแม่และความเข้ มแข็งในการลง
เยี่ยม จนเป็ นที่ศกึ ษาดูงานของพื ้นที่ต่าง ๆหลายจังหวัดรวมถึงต่างประเทศ การลงเยี่ยมถ้ าเป็ นแม่วยั รุ่ น หลังจากที่ได้
ข้ อมูลก็จะโทรไปสอบถามความสมัครใจก่อน ถ้ าเขาสมัครใจ รพ.สต.จะไปพร้ อมกับแม่อาสา เริ่ มต้ นจากไปให้ ้ข้ อมูลดูแล
เรื่ องสุขภาพทังแม่
้ และเด็ก ในแต่ละ case ต้ องใช้ เวลาในการสร้ างสัมพันธภาพนานมากกว่าเกิดความไว้ วางใจยอมคุยได้
อย่างเปิ ดอก ครัง้ แรกจะคุยเรื่ องสุขภาพทัว่ ไปทังแม่
้ และลูก เน้ นย ้าเรื่ องการตรวจหลังคลอดเพื่อให้ ได้ รับการคุมกาเนิดที่
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ถูกต้ อง ป้องกันการท้ องซา้ โดยได้ รับงบประมาณจากเทศบาลตาบลเกาะขวาง จัดโครงการเยี่ ยมแม่หลังคลอด ทา
ต่อเนื่องเยี่ยมตังแต่
้ คลอดจนถึง 6 เดือน เดือนละครัง้ แต่ถ้าเป็ น กรณีที่มีปัญหาก็จะลงมากกว่านัน้ เดือนสิงหาคมจะมี
กิจกรรมนมแม่ มอบใบประกาศนียบัตรจากเทศบาลให้ กบั แม่ที่เลี ้ยงลูกด้ วยนม ในเวทีก็จะมีแม่วยั รุ่ นขึ ้นไปรับใบประกาศ
ด้ วย เราจะเยี่ยมจนเขามีความเข้ มแข็งทางจิตใจพอที่จะออกมาสูส่ งั คมภายนอกได้ บางคน กลับเข้ าสูร่ ะบบการเรี ยนและ
ประสบความสาเร็ จในการเรี ยนจนจบได้ ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะมีครอบครัว ครู เพื่อน และคนรอบข้ างช่วยสนับสนุน แต่ก็มี
บางรายที่มีปัญหาไม่สามารถกลับเข้ าสูส่ งั คมได้ อย่างปกติ กรณีที่พบคือการเกี่ยวข้ องกับยาเสพติดและเกิดการท้ องซ ้า
คุณเรวดี นาคเจือ ฝ่ ายสวัสดิการสังคม เทศบาลค่ ายเนินวง
พื ้นที่ตาบลค่ายเนินวง เป็ นพื ้นที่กงึ่ ชนบท การดูแลเด็กวัยรุ่ นค่อนข้ างยากมาก ตาบล
เริ่ มต้ นทางานตังแต่
้ ปี 2550 โดยการสารวจข้ อมูลและทากรณีศกึ ษาทังกลุ
้ ่มเด็กวัยรุ่ น ผู้
พิการ ผู้สงู อายุ แล้ วเชื่อมโยงสามกลุ่มเข้ ามาทาร่ วมกัน เพราะในบางครอบครัวมีปัญหา
ซ ้าซ้ อนกันทังสามเรื
้
่ อง ภายหลังงบประมาณจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนในการสร้ าง
พื ้นที่และจัดกิจกรรมให้ กบั วัยรุ่ นในช่วงปิ ดเทอม ทาฐานข้ อมูลเกี่ยวกับเด็ก
เพื่อดูว่าเด็กกลุ่มเปราะบางที่มาร่ วมโครงการอยู่ในกลุ่มเสี่ยงตังแต่
้ ช่วงอายุใดบ้ าง โดยเน้ นไปที่อายุ 14-18 ปี ต่อมาทา
โครงการ DJ TEEN ท้ องไม่พร้ อมในวัยรุ่ นนาร่ อ งของจังหวัดจันทบุรี ทาให้ เด็กกลุ่มนีท้ งั ้ หมด 20 กว่าคนเข้ ามาอยู่ใน
โครงการและเป็ นไอดอลในพื ้นที่ ปั ญหาเรื่ องท้ องของวัยรุ่ นพื ้นที่ค่ายเนินวงจึงไม่มี ส่วนใหญ่ จะมาจากวัยรุ่ นต่างที่ถิ่นที่
เข้ ามา หลังจากที่กลุม่ ของคุณณัฐวุฒิ มูลนิธิศนู ย์พิทกั ษ์ สิทธิเด็กได้ เข้ าไปทางานร่ วมกัน ทาให้ ได้ เรี ยนรู้ และมีเครื่ องมือใน
การสารวจพื ้นที่และคัดแยกเด็กกลุม่ ต่าง ๆ ตังแต่
้ ปี 2559 จนถึงปั จจุบนั
สาหรับ case ที่ปัญหาหนักที่สดุ ที่พบ คือ เด็กอายุ 13 ปี ท้อง ใช้ ชีวิตอยู่ในครอบครัวผสมกันทังแม่
้ กบั สามีใหม่
ของแม่ และพ่อกับภรรยาใหม่ของพ่ออยู่ในบ้ านเดียวกัน พ่อเด็กป่ วยเป็ นโรคไตไม่มีบตั รประชาชน กระบวนการทางานจึง
ต้ องเข้ าไปจัดการเรื่ องครอบครั วด้ วย เราทาเรื่ องพิสจู น์สญ
ั ชาติ ขอทาบัตรประชาชนให้ กบั พ่อเพื่อนาเข้ าสู่กระบวนการ
รักษาในโรงพยาบาล เราเคยพยายามโน้ มน้ าวให้ ทาหมันซึง่ เด็กไม่ยอมและเกิดการท้ องซ ้ากับผู้ชายคนใหม่ ภายหลังใช้
กระบวนชุมชนเข้ ามาช่วย มีการพูดคุยเครื อข่ายผู้นาชุมชนที่มีทงท่
ั ้ านนายกฯ กานัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอแยกเด็กออกมาอยู่
กับยายและใช้ งบฯ ของพัฒนาสังคมไปสร้ างบ้ านให้ และโน้ มน้ าวเด็กจนยอมไปทาหมัน นาเด็กเข้ าสู่กระบวนการของ
โครงการสวัสดิการแม่วยั รุ่ น ดันให้ น้องได้ มาเป็ นหัวหน้ าทีม ผ่านการฝึ กอาชีพให้ หลังจากคลอดแล้ วก็ให้ เขามาดูแลที่
ศูนย์ ฝึกอาชี พในชุมชน ในปี 2563 พื น้ ที่ กาลังจะสร้ างศูนย์ อาชี พเพื่อจะเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ให้ กับเด็กในชุมชน เพื่ อเป็ น
ทางเลือก ที่ผ่านมาเราไม่สามารถทาอะไรได้ ตามลาพัง ต้ องอาศัยความร่ วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพืน้ ที่แต่การ
ประสานงานไม่คอ่ ยได้ รับความร่ วมมือก็เป็ นความยากของการทางานในพื ้นที่
มี case เป็ นเด็กผู้หญิงกัมพูชา 7 ขวบถูกข่มขืนโดยคนกัมพูชาจนอวัยวะเพศมีบาดแผล ทางแพทย์แจ้ งว่า ต้ อง
รอวินิจฉัยวันรุ่ งขึ ้น และไม่ได้ ทาการรักษาให้ เด็ก เพราะไม่มีใครกล้ าเซ็ นว่าเด็กถูกข่มขืน เขาแปลสานวนว่าเด็กใช้ นิ ้วของ
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ตัวเอง เราพยายามที่จะเข้ าไปช่วยเหลือและติดตามไปยังครอบครัว แต่เขาย้ ายไปอยู่ที่ใหม่ในอาเภออื่น แม่ไม่ยอมแจ้ ง
ความเอาเรื่ อง เราจึงไม่สามารถดาเนินการใดต่อได้ อยากให้ มีกระบวนการบังคับให้ ทุกหน่วยงานต้ องให้ ความสาคัญ
ท้ องถิ่นเป็ นองค์กรเล็ก ๆ ปี หนึ่งสามารถช่วยเด็กได้ แค่สองคน ก็มีคณ
ุ ค่าแล้ ว แต่ช่วยไม่ได้ ก็ทาให้ เกิดการท้ อ การทางาน
ตรงนีไ้ ม่ง่าย บางทีเจอปั ญหายังไม่ร้ ู จะไปต่อยังไง การขยายพืน้ ที่ทางานจึงไม่ง่าย หากองค์กรต้ องเผชิญกับความไม่
พร้ อมหลายด้ าน ตัง้ แต่ผ้ ู บริ หารไม่เห็นด้ วย ชุมชนไม่มีความเข้ มแข็ง ไม่มีทรั พยากร บุคคลในพืน้ ที่ไม่ร้ ู จะไปต่อยังไง
ตาบลค่ายเนินวงนับว่ามีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ ามาช่วย
เปิ ดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง:
อยากเสนอให้ มี ก ระบวนการ Empowerment ให้ กั บ เจ้ าของปั ญหาที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ ประเด็นที่ สอง เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึน้ ไม่ว่าจะเด็กไทยหรื อ ต่างชาติ ต้องได้ รั บ
ความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก หมวดการสงเคราะห์กบั การคุ้มครองเด็กที่อยู่
ในสถานการณ์ เสี่ยงต่อการกระทาความผิดหรื อกระทาความผิดแล้ ว เป็ นภาระที่รัฐไทย
หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามกฎหมายต้ องเข้ าไปดูแล และองค์กรท้ องถิ่นก็เป็ นเจ้ าหน้ าที่
ตามกฎหมาย การทางานลาพังองค์กรเดียวจะไม่สามารถนาไปสูก่ ารป้องกันและแก้ ไขปั ญหาได้
ประเด็นต่อมา การห้ ามไม่ให้ รัฐจัดสวัสดิการหรื อห้ ามเด็กไม่ให้ มีเพศสัมพันธ์ คงทาไม่ได้ ต้ องส่งเสริ มให้ เกิ ด
ทักษะในการป้องกันและต้ องทางานกับน้ องผู้ชาย เมื่อเกิดเหตุแล้ วทาอย่างไรให้ เกิดการ Conference อย่างเร่ งด่วน จะ
ส่งต่ออย่างไร การดาเนินคดีแม้ อาจไม่ได้ ทาแต่การคุ้มครองต้ องทาก่อน
อยากจะเสนอวิธีการ คือ ใช้ Survivor ไปนัง่ พูดคุย Conference อย่าคุยเฉพาะผู้นาชุมชน ให้ มาดูงานที่บ้านพัก
ฉุกเฉิ นจะช่วยให้ เห็นการทางานจริ ง และมีความเข้ าใจต่อพัฒนาการวัยรุ่ น ต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ ูประสบปั ญหาลุกขึน้ มา
จัดการแก้ ไขปั ญหาได้ ด้วยตนเอง เป็ นงานที่ยากแต่ถ้าทาแล้ วจะยัง่ ยืน
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:
สิ่งที่ จะต้ องทางานกับองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นคือ การสร้ างที มสหวิชาชีพ ให้
เกิดขึ ้นให้ ได้ อาจจะต้ องมีครู โรงพยาบาล นักจิตวิทยา นักกฎหมาย ตารวจ หรื อส่วนอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้ องมาร่ วมกัน เพื่อให้ คนทางานไม่ร้ ู สกึ โดดเดี่ยว การมีทีมสหวิชาชีพเป็ นหัวใจ
ส าคัญ ของการท างานเกี่ ย วข้ องกับ การยุติความรุ น แรง ความรุ น แรงทางเพศเกิ ดขึน้
บ่อยครัง้ ผู้ชายไทยไม่ได้ ถกู Socialized ให้ เห็นว่า
“ความต้ องการทางเพศไม่ใช่เรื่ องผิด แต่ต้องไม่ใช้ ความต้ องการตนเองไปทาร้ ายคนอื่น”
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คุณธิตพ
ิ ร ดนตรี พงษ์ :
มีเด็กอยู่ในความดูแลที่ เมื่อเกิ ดกรณี ท้องและเด็กผู้ชายไม่สามารถกลับไปเรี ยนที่
โรงเรี ยนเดิมได้ โรงเรี ยนจับแยกให้ เด็กผู้ชายออกไปเรี ยนที่อื่น ส่วนผู้หญิง อาจจะเรี ยนโดย
ระบบส่ ง งานให้ ท าที่ บ้ า น ทัง้ ที่ เ ด็ ก ควรได้ เ รี ย นในระบบเพราะมี ทัง้ กฎหมาย พ.ร.บ.
กฎกระทรวง แต่เด็กยังต้ องออกจากระบบ เรื่ องการให้ คาปรึ กษา การรับฟั งปั ญหาต้ องไม่
ทาเฉพาะกับตัว case แต่ต้องทางานกับครอบครัวและคนรอบข้ างเด็กด้ วย เพราะสุดท้ า
พบว่า เด็กไม่ได้ มีอานาจตัดสินใจ พ่อแม่เป็ นผู้ช่วยตัดสินใจ หลายกรณี ที่แม่เป็ นคนที่คอยช่วยเหลือทาให้ ลูกฟื ้นกลับ
ขึ ้นมาอยู่ในสังคมได้ อีกครัง้
ในกรณี เด็กนักเรี ยนที่เรี ยนในโรงเรี ยนในสังกัด อปท. อบจ. จะมีกระบวนการช่วยเหลืออย่างไรและหน่วยงาน
ไหนที่จะช่วยให้ เด็กได้ เรี ยนโรงเรี ยนเดิมได้ กรณีเด็กผู้ชายที่ทาให้ เด็กผู้หญิงท้ องต้ องถูกออกจากโรงเรี ยนจะมีกฎหมาย
หรื อกระบวนอย่างไรการในช่วยเด็กผู้ชายให้ ได้ เรี ยนในระบบเหมือนเดิมได้
คุณอภันตรี เจริญศักดิ์: คณะกรรมการสมานฉันท์ แรงงานไทย ฝ่ ายเด็กและสตรี
พนักงานภาคอุตสาหกรรมภาคบริ การ ร้ านอาหารฟาสต์ฟู๊ดมีเรื่ องถูกละเมิดสิทธิและ
ล่วงละเมิดทางเพศค่อนข้ างเยอะ กฎหมายยังไม่ถูกบังคับใช้ อย่างเป็ นรู ปธรรม ทาให้
เกิดการถูกเลิกจ้ าง หรื อถูกตัดเกรดไม่ได้ รับสวัสดิการปกติในกรณีที่ตงครรภ์
ั้
การถู ก ตัด
เกรดนันปกติ
้
โรงงานอุตสาหกรรมจะมีการวัด Performance ประจาปี ถ้ าน้ องตังครรภ์
้
จะไม่สามารถทางานในไลน์การผลิตได้ ส่งผลต่อได้ KPI ในการผลิตที่จะลดเกรดในการได้ ปรับเงินค่าแรงและโบนัส เป็ น
กฎเกณฑ์ของอุตสาหกรรมที่ตงไว้
ั ้ ทาให้ พนักงานส่วนมากไม่อยากท้ อง (เป็ น discourage คือเป็ นการท้ อง ซึง่ ย้ อนแย้ ง
กับนโยบายท้ องเพื่อชาติ) ส่วนกรณีที่ถูกเลิกจ้ างจะเป็ นกลุม่ ที่รับจ้ างแบบเหมาช่วง outsource เมื่อลูกจ้ างตังท้
้ อง บริ ษัท
จะใช้ ช่องโหว่นี ้ส่งกลับ outsource แล้ วจ่ายเงินเพื่อเลิกจ้ าง ซึง่ จ่ายต่ากว่าที่กฎหมายแรงงานกาหนด ผู้หญิ งก็ต้องจายอม
เพราะดีกว่าออกโดยไม่ได้ เงิน การจะไปร้ องเรี ยนกระทรวงแรงงาน กระทรวง พม. การคัดกรองวินิจฉัยบางทีไม่ทนั ต่อ
เหตุการณ์ วันนี ้คณะกรรมการสมานฉันท์กบั กลุม่ บูรณาการแรงงานสตรี เรี ยกร้ องในส่วนของ ILO ข้ อที่ 183 ว่าด้ วยสิทธิ
การคุ้มครองความเป็ นมารดา สิทธิของเด็ก สิทธิของผู้ชายที่จะต้ องดูแลเด็ก เพื่อจะทาให้ เรื่ องเด็กหรื อแม่เป็ นภาพใหญ่ที่
เราจะรณรงค์ให้ ได้ การรับรองอนุสญ
ั ญา 183 เพื่อให้ รัฐบาลได้ เห็นความสาคัญ ปั ญหาท้ องไม่พร้ อมรวมถึงในช่วงวัยอื่น ๆ
หรื อคนทางานที่ต้องออกจากงาน ไม่มีรายได้ ไม่สามารถเลี ้ยงลูกได้ ต้ องกลับไปเป็ นภาระให้ กบั ครอบครัว
ในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริ การ มีความสนใจเรื่ องของกฎหมายการทาแท้ งแบบปลอดภัย ว่า มีข้ อก าหนด
อะไรบ้ าง หลายคนอยากให้ เป็ นหนึ่งในข้ อเรี ยกร้ องต่อรัฐบาลเรื่ องการทาแท้ ง อยากเชื่อมร้ อยกับเครื อข่ายและอาจารย์
อนันต์ในกรณีที่น้องเกิดปั ญหา รวมถึงกลุม่ ชายขอบที่เจอปั ญหาเช่นเดียวกัน
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คุณจิตติมา ภาณุเตชะ:
การดูแลคุณภาพชีวิตของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อมและต้ องการท้ องต่ออย่างมีคณ
ุ ภาพ
พบว่า ปั ญหามีความซับซ้ อน กินอาณาบริ เวณกว้ างขวาง ทังความรุ
้
นแรงทางเพศ ความ
รุ นแรงในเด็ก กลุ่มแรงงาน ทางเครื อข่ายฯ จะต้ องศึกษาต่อเพื่อเห็นความชัดเจนในเชิง
สถานการณ์ ความเปราะบาง และช่องว่างที่ยงั มีอยู่
ตนเองได้ มีโอกาสไปเจอผู้คนหลากหลาย setting พบว่า ทุกคนที่ได้ เจอกับเด็กท้ องแล้ วต้ องการท้ องต่อต่างมี
วิธีการให้ ความช่วยเหลือหลากหลายแตกต่างไปตามต้ นทุนของตัวเอง มองย้ อนกลับมาใน 2 พื ้นที่ การทางานมีกระบวน
ทางนโยบายของภาครั ฐลงไปใน 2 พืน้ ที่ ส่วนใหญ่จะเป็ น พม. และเรื่ องชุมชนคุ้มครองเด็กที่ขับเคลื่อนโดยมูลนิธิศนู ย์
พิทักษ์ สิทธิ เด็ก และพืน้ ที่ 1 ใน 10 ที่ UNICEF สนับสนุน ปั จจุบันมีโครงการสวัสดิการแม่วยั รุ่ นของกองคุ้มครองและ
พิทักษ์ สิทธิ ที่ลงไปในพื ้นที่ด้วย โครงการได้ นาไปสู่การ support เชิงทรั พยากรและการจัดอบรมให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ ซึ่งมัก
เลือกพื ้นที่ที่มีความเข้ มแข็งและเจ้ าหน้ าที่มีใจอยู่แล้ ว แต่ทงหมดเป็
ั้
นโครงการระยะสันแบบปี
้
ตอ่ ปี
เราจะขยายความครอบคลุมของความเข้ าใจเรื่ องนี ้ให้ เกิดในเชิงนโยบายได้ อย่างไร และจะรวบรวมคนซึง่ ทางาน
และมีใจอยู่แล้ ว ให้ เขาเห็นเชิงระบบว่า มีช่องทางที่หลากหลายได้ อย่างไร ประเด็นสาคัญคือการต่อจิ๊กซอว์เรื่ องราวต่าง ๆ
ให้ คนที่เริ่ มต้ นได้ เห็นและมัน่ ใจว่าจะทาต่อได้ รวมถึงการให้ นโยบายหรื อช่องทางการสนับสนุนในเชิงระบบ ท้ ายที่สดุ คือ
กระบวนการทางานทางสังคมที่ประกอบด้ วย 1) ทักษะทางวิชาชีพที่เข้ าใจความซับซ้ อน 2) ต้ องใช้ ใจและกลับมามองว่า
เป้าหมายการทางานเรื่ องนี ้ในชีวิตเราคืออะไร
คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ :
ข้ อมูล เชิ งประจัก ษ์ จ าก 1663 พบว่า ผู้ห ญิ งท้ องไม่พร้ อม 90% เลื อกที่ จ ะยุติการ
ตัง้ ครรภ์ ซึ่ง สอดคล้ องกับ ทางเครื อข่ ายแรงงาน เพราะการท้ องต่อเป็ น เรื่ องที่ ค่อนข้ าง
ยากลาบาก และในบรรดา 10% จะรวมเปอร์ เซ็นต์ของคนที่ไม่ได้ สมัครใจท้ องต่อ แต่ไม่
สามารถยุติการตังครรภ์
้
ได้ จาใจต้ องท้ องต่อด้ วย อยากถามทางเทศบาลทัง้ 2 แห่ง
ว่า ทางชุมชนเปิ ดรั บทางเลือกยุติการตังครรภ์
้
มากน้ อยแค่ไหน อย่างที่โรงพยาบาลพระปกเกล้ า เรามีเครื อข่ายส่งต่อ
แม้ ว่าทางโรงพยาบาลจะพูดชัดเจนว่ารับได้ จากัด แต่ก็ยงั รับ โดยเฉพาะในกรณีเด็กในระบบโรงเรี ยน เขาอยากให้ เด็กได้
ยุติการตังครรภ์
้
เพื่อให้ มีโอกาสเรี ยนหนังสือต่อ
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คุณสุภัค สิทธิโชติ:
เทศบาลเกาะขวาง มีแม่วยั รุ่ นที่คลอด 11 ราย ในนันมี
้ 3 รายที่กาลังเรี ยนอยู่ในระบบที่
เหลือคือไม่ได้ เรี ยน ด้ วยลักษณะพื ้นที่มีความเป็ นชนบทอยู่ คนส่วนใหญ่มีอาชีพทาสวน จึง
ไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับการที่ลกู หลานต้ องเรี ยนสูง เพราะอาชีพทาสวนมีรายมากพอที่จะ
สามารถเลี ้ยงดูตวั เองได้ หน่วยบริ การในตาบลยังไม่เคยเจอ case ต้ องการ
ยุติฯ case ที่ดแู ลจะถูกส่งมาจากโรงพยาบาลพระปกเกล้ า จึงไม่แน่ใจว่าบางรายไม่ได้ เข้ ามาตามระบบ อาจจะตัดสินใจ
ยุติการตังครรภ์
้
และไปใช้ บริ การคลินิกหรื อไม่
คุณเรวดี นาคเจือ:
การทางานรับมือกับปั ญหาของตาบลค่ายเนินวงคือทาอย่างไรให้ เขาปลอดภัยที่สดุ ใน
สถานการณ์ความรุ นแรง รวมถึงการมีกฎหมายคุ้มครองที่บงั คับใช้ จริ ง ๆ ท้ องถิ่นพยายาม
ทาเท่าที่ทาได้ แต่ไม่มีหน่วยงานหรื อข้ อบังคับต่อหน่วยงานรัฐว่า ถ้ าเกิดกรณีความรุ นแรง
ต่าง ๆ ต้ องเข้ ามารับเรื่ องและนาไปดูแลต่อ ท้ องถิ่นจึงเป็ นจุดกลางที่ต้อง support ทุกเรื่ อง
คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม:
ตอบคาถามจาก 1663 ในประเด็นแรกเรื่ องกฎกระทรวงศึกษาธิการครอบคลุมไปถึง
โรงเรี ยนในสังกัดแค่ไหน ผมคิดว่า มีความชัดเจนมากว่าครอบคลุมทุกสถานศึกษาที่อยู่ใน
ประเทศไทย เพราะต้ อ งอิ ง ค าว่ า “สถานศึก ษาตาม” พ.ร.บ.การศึก ษาแห่ ง ชาติ แต่
กระทรวงศึกษาไม่แถลงข่าว ขอให้ เครื อข่าย Choices ทาจดหมายถึงบอร์ ดคณะกรรมการ
ป้องกันแก้ ปัญหาการตังครรภ์
้
วยั รุ่ นเพื่อทวงถามความชัดเจน
ประเด็นเรื่ องกระบวนการดูแลเด็กผู้ชาย กฎหมายเรื่ องเด็กในประเทศไทยมีมากเกินไป อาจารย์จรัลเคยเสนอว่า
ให้ ท าเป็ นประมวลกฎหมายเรื ่ อ งเด็ ก และเยาวชน จะตอบค าถามได้ เพราะเด็ก ผู้ช ายที่ ไ ปท าให้ เขาท้ อง ไม่เข้ าสู่
กระบวนการยุติธรรมตาม พ.ร.บ. ความเป็ นจริ งเขาก็คือเด็กที่พึงได้ รับการสงเคราะห์และคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
เด็กอยู่แล้ ว แต่ยงั ขาดคนที่จะมองเห็นเรื่ องนี ้อย่างเข้ าใจ
ประเด็นของคณะกรรมการบูรณาการแรงงานสตรี พรรคการเมืองเกือบทังหมดมี
้
นโยบายหาเสียงตรงกันเรื่ อง
การขยายวันลาคลอดและการเพิ่มรายจ่ายในกรณีลาคลอด ถึงเวลาที่ต้องทวงคาตอบว่า ตกลงแล้ วเรื่ องของการตังครรภ์
้
และคุณภาพชีวิตของแรงงานจะเป็ นอย่างไร
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คุณสุดธิดา พรเจริญ สหทัยมูลนิธิ:
การยุติการตังครรภ์
้
ประเด็นน่าจะอยู่ที่ทัศนคติของคนที่เกี่ยวข้ อง เพราะระบบใน
การยุติการตังครรภ์
้
มีอยู่แล้ ว แต่ทศั นคติของคนทางานและคนรอบข้ างผู้หญิงที่ตงครรภ์
ั้
ไม่
พร้ อมยังเป็ นปั ญหา เรายังได้ ยินประโยค “หมามันยังรั กลูก” อยู่บ่อย ๆ ซึ่งส่งผลต่อการที่
ผู้หญิงตัดสินใจท้ องต่อ เพราะรู้ สกึ ผิดบาปจากการทาแท้ ง จึงตังใจท้
้ องต่อเพื่อยกมอบลูก
ให้ คนอื่น แต่ก็เจอคนรอบข้ างพูดประโยคนี อ้ ีกเป็ นอุปสรรคอย่างหนึ่งสาหรับคนเป็ นแม่ เมื่อไม่ยกมอบเด็กก็ต้องเลี ้ยงดู
เองโดยไม่พร้ อม เชื่อว่า กฎหมายคุ้มครองเด็ก ถ้ าเราใช้ ดี ๆทาให้ เกิดระบบการคุ้มครองเด็กที่เป็ นกลุม่ เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
จะช่วยขจัดปั ญหาได้ ในระดับหนึง่
คุณปั ทมาพร พูนมีทรั พย์ มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง:
ทังสองพื
้
้นที่จากท้ องถิ่นมีต้นทุนที่ดีและมีการทางานสารวจข้ อมูล โดยบทบาทของ
ท้ องถิ่นสามารถเชื่ อมประสานกลไกที่มีในพื ้นที่ได้ ชวนคนเหล่านีเ้ ข้ ามาแล้ วทางานกับ
ทัศนคติของเขา ถ้ าอยากให้ สคส.ลงไปทางานช่วยในพื ้นที่ก็ยินดี เราทางานเรื่ องทัศนคติ
สร้ างทีมในชุมชน ใช้ วิธีการปรับฐานคิด มีกระบวนการที่ทาให้ คนเข้ าใจฐาน
คิดเรื่ องเพศ การยุติการตังครรภ์
้
หรื อการท้ องต่อ และทาความเข้ าใจรากของปั ญหาเรื่ อง gender และโครงสร้ างสังคม อีก
เรื่ องที่สาคัญคือ เมื่อมีการสารวจจะคืนข้ อมูลที่ได้ ให้ กบั ชุมชนอย่างไรเพื่อเป็ นการสร้ างแนวร่ วมที่จะทางานไปด้ วยกัน
คุณสุพัตรา ภาณุทตั : นักวิชาการสังคมสงเคราะห์
มองว่าการทางานเรื่ องนี แ้ บ่งเป็ น 3 เสา เสาแรกคือ การทางาน case work ที่
สเปกตรัมงานละเอียด มีขอบเขตของการทางานแต่ละวิชาชีพ บางกรณีทาไม่ได้ จริ ง ๆ
เพราะซับซ้ อนมากเป็ นระดับ ปั จเจก เสาที่ สองคือระดับหน่วยงาน มีการฟอร์ มตัวกัน
ขึ ้นมาจากหลายหน่วยงานเพื่อทางานแบบบูรณาการ เสาสุดท้ ายที่คิดว่าเป็ นเสาหลักคือ
เสาระบบ ยังไม่มีการเชื่อมโยงกันที่ชดั เจน ทาให้ งานที่ทาไม่ลื่นไหล หัวใจสาคัญของการทางานคือ การฝึ กให้ case และ
ครอบครัวร่ วมกันแก้ ปัญหา ไม่ใช่การพึง่ พิงเจ้ าหน้ าที่ตลอดเวลา เพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนที่แท้ จริ ง
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คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง
กรณีนกั เรี ยนที่ท้องโรงเรี ยนแล้ วมีการเสนอให้ ย้ายไปเรี ยนที่อื่น หรื อให้ ไปเรี ยน กศน.
ต้ องบอกว่า กฎหมายความไม่เท่าเที ยมระหว่างเพศ มีคณะกรรมการการวินิจฉัยการ
เลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมระหว่างเพศ(วลพ.) ผู้ที่ถูกเลือกปฏิบตั ิหรื อถูกกีดกันด้ วยเหตุ
แห่งเพศสามารถยื่นคาร้ องได้ ในกฎหมายเขียนว่า ผู้เสียหายหรื อจะได้ รับ
ความเสียหายสามารถไปยื่นคาร้ องได้ ที่ วลพ. และมีมาตรการพิเศษหลังจากรับคาร้ อง สามารถจะขอให้ มีมาตรการพิเศษ
คุ้มครองชัว่ คราวก่อนมีคาวินิจฉัย คล้ ายกับศาลที่พอยื่นคาร้ องและไต่สวนฉุกเฉินแล้ วมีเหตุก็มีคาสัง่ ได้ เลยง่ายมากแต่
ส่วนใหญ่คนไม่คอ่ ยรู้ จกั

ความก้ าวหน้ าในการทางานแต่ ละด้ านในเครือข่ าย
ด้ านการป้ องกันและความคืบหน้ าของพรบ.ท้ องวัยรุ่น
โดย นพ.บุญฤทธิ์ สุขรั ตน์ สานักอนามัยการเจริญพันธุ์
พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ ปัญหาการตัง้ ครรภ์ วัยรุ่ นมีผลบังคับใช้ ย่างเข้ าปี ที่ 3 ความ
คืบหน้ าล่าสุด คือ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศกฎกระทรวง มีผลบังคับใช้ ปลายเดือน
มีนาคมที่ ผ่านมา เรื่ อง การแบ่งประเภทของสถานบริ การ เนื อ้ หาสาคัญและผลในทาง
ปฏิบตั ิ โดยสรุ ปดังนี ้
ประเภทสถำนบริ กำร แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ (หนึ่ง) ไม่มีบริ การด้ านอนามัยเจริ ญพันธุ์คือโรงพยาบาลเฉพาะทาง
เช่น โรงพยาบาลตาหูคอจมูก (สอง) คือ ประเภทที่มีบริ การ เหตุท่ตี ้ องแบ่ งประเภทเนื่องจากในทางปฏิบตั ิไม่สามารถ
บังคับให้ โรงพยาบาลเฉพาะทางจัดบริ การด้ านอนามัยเจริ ญพันธุ์ได้ แต่อย่างน้ อยสามารถให้ คาแนะนาและส่งต่อได้
สถำนบริ กำรที่มีบริ กำรอนำมั ยเจริ ญพันธุ์ กฎกระทรวงจะกาหนดลักษณะของบริ การไว้ คือ จะต้ องเป็ น
บริ การที่เป็ นมิตรกับวัยรุ่ นไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของการรั กษาความลับและการเป็ นส่วนตัว การกาหนดประเภทของบริ การ
ตังแต่
้ การให้ คาปรึ กษาไปจนถึงการยุติการตังครรภ์
้
ความสาคัญของบริ การคือ (1) ถ้ าวัยรุ่ นมารั บบริ การ โรงพยาบาล
จะต้ องบอกต่อสถานบริ การที่เป็ นมิตรกับวัยรุ่ นหากหน่วยบริ การนันไม่
้ สามารถให้ บริ การได้ อย่างน้ อยจะต้ องส่งต่อไปยัง
หน่วยบริ การที่มีศกั ยภาพให้ บริ การ (2) เรื่ อง consent หรื อการยินยอมทาการรักษา ที่ผ่านมาเมื่อวัยรุ่ นมาขอรับบริ การ
ด้ านอนามัยเจริ ญพันธุ์ หลายโรงพยาบาลไม่กล้ าให้ บริ การโดยไม่มี Consent จากผู้ปกครอง กฎกระทรวงฉบับนีร้ ะบุ
ชัดเจนว่า “วัยรุ่นอายุ 10 - 19 ปี สามารถ Consent การรับบริ การด้านอนามัยเจริ ญพันธุ์ได้ดว้ ยตัวเองในทุกกรณี ” ยกเว้ น
กรณีเดียว คือการยุติการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ นที่อายุต่ากว่า 15 ปี เนื่องจากส่วนใหญ่การยุติการตังครรภ์
้
ในเด็กอายุต่ากว่า 15
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ปี มกั มีปัญหาอื่นร่ วมด้ วย เช่น การถูก Abuse หรื ออื่น ๆแอบแฝง ผู้ปกครองจึงควรเข้ ามารับรู้ ว่า เด็กในความดูแลกาลังมี
ปั ญหาเพื่อจะช่วยกันดูแล และกฎหมายไทยถือว่า การมีเพศสัมพันธ์กบั เด็กต่ากว่า 15 ปี นนผิ
ั ้ ดกฎหมาย
การที่มีกฎกระทรวงไม่ได้ หมายความว่า ทุกโรงพยาบาลจะปฏิบตั ิตาม 100% เพราะการบังคับใช้ ให้ ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ต้ องใช้ เวลาทาความเข้ าใจพอสมควร โดยเฉพาะเรื่ องนี ม้ ี conflict มาก อย่างน้ อยมีกฎกระทรวงให้ ถือเป็ น
เครื่ องมือได้ ส่วนการขับเคลื่อนให้ เกิดการปฏิบตั ิตามกฎหมายนันหลายฝ่
้
ายต้ องช่วยกัน สามารถที่จะ Reflex ข้ อมูลเข้ า
มายัง คณะกรรมการป้ อ งกัน แก้ ไ ขปั ญ หาการตัง้ ครรภ์ วัย รุ่ น ได้ ถ้ าช่ ว ยกัน ก ากับ ควบคุม การปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย
สถานการณ์จะค่อยๆดีขึ ้น

ด้ านพัฒนาเครือข่ ายบริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ ท่ ปี ลอดภัยและถูกกฎหมาย
โดย คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์ โครงการบริการทางเลือกฯ
การยุติการตังครรภ์
้
มองว่า เป็ นมิติหนึง่ ในการสนับสนุนการเกิดที่มีคณ
ุ ภาพ สิ่งที่
ตังใจจะท
้
าตังแต่
้ ต้นคือ การหาหน่วยบริ การยุติการตังครรภ์
้
เพื่อสามารถแจ้ งให้ กบั คนที่
ต้ องการใช้ บริ การ ปั จจุบนั มีสายด่วน 1663 ที่สามารถประสานส่งต่อได้ ส่วนที่ สองเรา
เน้ นเรื่ องการจับมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อประมาณ 3 - 4 ปี ที่ผ่านมาและเข้ า
ไปสู่กระบวนการทางานของกรมอนามัยในการวิจัยเรื่ องยา จนกระทัง่ ยาสามารถขึ ้นทะเบียนในบัญชียาหลักและมีการ
กระจายอย่างเป็ นระบบจนถึงปั จจุบัน ส่วนที่ สามผลพวงจากการที่ มีหน่ วยบริ ก ารในเครื อข่ ายภาคเอกชนถูก ตัง้ ข้ อ
กล่าวหาและถูกตรวจสอบ จึงต้ องทาแบบเป็ นเครื อข่ายฯและปรับแก้ กฎหมายเพื่อปกป้องผู้ให้ บริ การ
ตังแต่
้ ปี 2558 เครื อข่ายท้ องไม่พร้ อมได้ ร่วมมือกับเครื อข่าย RSA เป็ นเครื อข่ายที่อยู่ภายใต้ การกากับโดยตรง
ของส านัก อนามัย การเจริ ญ พัน ธุ์ กรมอนามัย RSA ย่ อมาจาก Referral System for Safe Abortion เป็ น เครื อข่ ายที่
รวบรวมคนซึง่ ส่วนใหญ่สมาชิกจะเป็ นแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล นักจิตวิทยา และสหวิชาชีพที่เข้ ามาทางาน
ร่ วมกันเพื่อให้ เกิดการส่งต่ออย่างเป็ นระบบ งานเรื่ องการหาหน่วยบริ การที่เป็ นภาครัฐมีเพิ่มมากขึ ้น จากเดิมส่วนใหญ่
เป็ นหน่วยบริ การภาคเอกชน ตังแต่
้ ปี 2552 - ปั จจุบนั มีหน่วยบริ การจริ งทังหมด
้
89 แห่ง เพิ่มขึ ้นจากในช่วงเริ่ มต้ นที่มี
เพียง 16 แห่ง แต่ยงั มีปัญหาในเรื่ องหน่วยบริ การของรัฐเกือบทังหมดไม่
้
สามารถบอกได้ วา่ อยู่ที่ไหน เพราะจะทาให้ คนใน
โรงพยาบาลถูกกล่าวหาว่าเป็ นโรงพยาบาลทาแท้ ง แต่ก็สามารถช่วยผู้หญิงที่อยู่ภายใต้ ภเู ขาน ้าแข็งขึ ้นสูร่ ะบบได้ มากขึ ้น
ประสบการณ์ ทางาน 10 ปี ทาให้ เห็นว่าหน่วยบริ การของรัฐอาจจะ Absorb ผู้หญิงได้ สว่ นหนึง่ เท่านัน้ เนื่องจาก
มีเงื่อนไขที่ให้ บริ การทาไม่ได้ ทกุ กรณีแม้ กฎหมายจะอนุญาตไว้ แต่ภาคเอกชนรับทังหมดตามกรอบกฎหมาย
้
ทาให้ บริ การ
จริ งถูกส่งต่อไปที่ภาคเอกชนมากกว่า
ข้ อมูลที่ได้ จาก 1663 พบว่าเหตุผลที่ผ้ หู ญิงตัดสินใจช้ า/เข้ ารับบริ การล่าช้ า อันดับแรกคือไม่ทราบแหล่งบริ การ
ต่อมาคือการพยายามยุติด้วยตนเองก่อน ไม่แน่ ใจว่าจะยุติหรื อไม่ ไม่มีเงินค่าบริ การ ปั ญหาเรื่ องการจัดการดูแลลูกใน
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ระหว่างที่จะเดินทางไปยุติ ปั ญหาการลางานเพราะเมื่อลางานก็จะขาดรายได้ ทาให้ ไม่มีเงินพอที่จะยุติ เด็กจะติดปั ญหา
เรื่ องการคุยกับผู้ปกครอง มีกรณีอื่น ๆเช่น การฉีดยาคุมทาให้ ประจาเดือนไม่มาเมื่อท้ องก็จะไม่ร้ ู ตวั เข้ ารับบริ การล่าช้ าก็
จะนาไปสูก่ ารที่ต้องตังครรภ์
้
ตอ่
ข้ อมูล แหล่งบริ ก ารยุติก ารตัง้ ครรภ์ จ ะมี 2 แหล่ง หนึ่งคือ หน่ วยบริ ก ารที่ เปิ ดเผยได้ มีข้ อมูล อยู่ใ นเว็บไซต์
rsathai.org เป็ น หน่ ว ยบริ ก ารภาคเอกชนประมาณ 10 กว่ า แห่ ง ไม่ ค รอบคลุม ทุ ก จัง หวัด กั บ อี ก แหล่ ง ข้ อมูล คื อ
โรงพยาบาลของรัฐที่เปิ ดเผยไม่ได้ ท่านที่ทางานเป็ นเครื อข่ายร่ วมกันและอยากจะได้ ข้อมูลตรงนีต้ ้ องสมัครเป็ นสมาชิก
RSA ก่อนจึงจะสามารถสมัครเข้ าไปในระบบนี ้ได้
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:
Self manage abortion คือการยุติการตังครรภ์
้
ด้วยตัวเอง เป็ นประเด็นใหม่ที่มีการ
พู ด คุ ย กั น ในระดับ นานาชาติ ปั จ จุ บั น จะมี ก ลุ่ม Women on web, Women on wave,
Women help women และกลุ่มทาทางที่ให้ บริ การยายุติการตังครรภ์
้
และผู้หญิงสามารถ
ไปใช้ เองได้ ที่บ้านโดยมีหมอให้ คาแนะนาในการใช้ ยา หากตรงนี ้พัฒนาต่อไปเรื่ อย ๆการ
เข้ าสูส่ ถานบริ การก็จะมีความจาเป็ นน้ อยลง

ด้ านพัฒนาบริการการปรึกษาทางเลือก
โดย คุณอชิมา เกิดกล้ า กองบริหารการสาธารณสุข
ได้ มี โ อกาสไปอบรมด้ ว ยที่ บ้ านดิ น ในหลัก สู ต รการปรึ ก ษาทางเลื อ ก(Option
Counselling) จากแผนงานสร้ างเสริ มสุขภาวะทางเพศ เห็นว่ามีประโยชน์มาก หนึ่งคือ
สามารถเปลี่ยนทัศนคติของคนทางานได้ สองคือการอบรมนี ้สามารถ Empower ได้ ทงตั
ั้ ว
case และคนทางาน จึงนาหลักสูตรไปทานาร่ องในเรื่ องกระบวนการจัด Option
Counseling ในโรงพยาบาล 7 จังหวัด ได้ แก่ สมุทรปราการ ปทุมธานี ขอนแก่น ศรี สะเกษ นครสวรรค์ อยุธยา และสงขลา
ทังนี
้ ป้ ฏิเสธไม่ได้ ว่า case ที่เข้ ามาด้ วยความรุ นแรง ส่วนหนึ่งมีเรื่ องท้ องไม่พร้ อมพ่วงเข้ ามาด้ วย ทาให้ ต้องทางานในเชิง
บูรณาการ
การทางานจะมีค่มู ือที่มีรายละเอียดในเรื่ องการคัดกรองการตังครรภ์
้
ไม่ พร้ อมสาหรับเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยบริ การ
ทุกหน่วยว่า หากมี case เข้ ามาแล้ วมีอาการต่าง ๆ เหล่านี ้ ให้ สงสัยว่าจะเป็ นเรื่ องความรุ นแรงหรื อท้ องไม่พร้ อมต้ อง
ส่งไปที่ OSCC ที่สาคัญมีข้อหนึง่ ที่ระบุชดั เจน เกี่ยวกับกรณีตงครรภ์
ั้
ในเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี จะสมยอมหรื อไม่ก็ตาม ต้ อง
ถือว่าเป็ นความรุ นแรงทังหมด
้
OSCC ต้ องให้ การดูแล ปั จจุบนั เจ้ าหน้ าที่ได้ รับการพัฒนามีมากพอสมควร แต่ยงั มีปัญหา
การเปลี่ยนบุคลากรและไม่คอ่ ยมีการส่งต่อ
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รู ปแบบการทางาน ทุก case ที่เข้ ามาจะต้ องผ่านกระบวนการให้ คาปรึ กษาทางเลือก จัดให้ เป็ น Empowering
Counseling โดยจะมีอยู่ 2 ทางเลือก แต่การตัดสินใจทางเลือกต้ องอยู่ที่ผ้ รู ับบริ การ บุคลากรมีหน้ าที่เพียงให้ ข้อมูลและ
Support Empowering ให้ เขาสามารถตัดสินใจได้ ด้วยตัวเอง หากเขาตัดสินใจตังครรภ์
้
ตอ่ จะต้ องมีการฝากครรภ์ ถ้ าเป็ น
วัยรุ่ นจะมีการฝากครรภ์ พิเศษ หรื อหากต้ องการความช่วยเหลือจะมีการส่งต่อบ้ านพักรอคลอด ทาเรื่ องยกบุตรให้ ผ้ ูอื่น
อุปการะ หรื อฝากบุตรไว้ ชวั่ คราว หรื อการช่วยเหลือด้ านสังคมสงเคราะห์ อื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอุปโภคบริ โภค หลัง
คลอดมีการติดตามเยี่ยมบ้ านและคุมกาเนิด แต่หากเขาตัดสินใจยุติการตังครรภ์
้
ก็จะมี 2 กรณี คือโรงพยาบาลยุติให้
หรื อส่งต่อเครื อข่าย และมีการติดตามเรื่ องการสงเคราะห์ ให้ คาแนะนาการคุมกาเนิด และการเยี่ยม
สถิติเกี่ยวกับการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อมที่เข้ ามาในระบบของ OSCC ข้ อมูลตังแต่
้ ปี 2559-2561 พบว่าเด็กที่มารั บ
บริ การส่วนใหญ่อายุ 15-18 ปี รองลงมาคือ 18-20 ปี และ 20-45 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
อาชีพนักเรี ยนนักศึกษาเป็ นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ แม่บ้านว่างงาน และกลุ่มรับจ้ าง ปั ญหาที่มามีทงคุ
ั ้ มกาเนิดและไม่
คุมกาเนิด ข้ อมูลสรุ ปค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นทังค่
้ ายาและค่าวัสดุรวมประมาณ 10 ล้ านบาท
ความก้ าวหน้ าในเรื่ อ งของการให้ ค าปรึ ก ษาทางเลื อ ก ตอนนี พ้ ั ฒ นาจาก Option Counseling มาเป็ น
Empowering Counseling สามารถใช้ ได้ ทัง้ กลุ่มที่ท้องไม่พร้ อมและกลุ่มที่ประสบปั ญหาความรุ นแรง มีกรอบในการ
เรี ย นรู้ เกี่ ย วกับ แนวคิ ด เรื่ อ งการใช้ อ านาจ เพศภาวะ เพศวิ ถี และความรุ น แรง ซึ่ง แต่ ล ะหัว ข้ อ จะเชื่ อ มโยงกัน ให้
ความสาคัญกับกระบวนการเรี ยนรู้ และความมัน่ คงภายในของคนที่เป็ นผู้ให้ คาปรึกษา เป็ นการเรี ยนรู้ ผ่านประสบการณ์
ระหว่างผู้เรี ยนและกระบวนกร เราได้ จดั สรรงบประมาณในเรื่ องของการอบรม ปี แรก 2559 ให้ กับ รพศ. และ รพท. ทุก
แห่งไปอบรม มีคนที่ผ่านการอบรมทังหมด
้
114 คน ส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหน้ าที่กลุม่ งานสังคมสงเคราะห์ ในปี 2560 เริ่ มให้
สสจ. คัดเลือก รพช. ไปเข้ าร่ วมอบรม สาหรับ รพศ. และ รพช. ที่เดิมจะเป็ นนักสังคมสงเคราะห์ส่วนใหญ่ ปี นี ้ขยับกว้ าง
มากขึ ้นมีทงนั
ั ้ กจิตวิทยา พยาบาล ER พยาบาลในวอร์ ด พยาบาลในส่วนให้ คาปรึกษา เพื่อให้ เกิดการทางานเป็ นทีมสห
วิชาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ปี 2561 มีคนมาร่ วมจานวน 146 คน และปี 2562 คาดว่าจะมี 142 คน หากหน่วยงานอื่น
สนใจสามารถเข้ าร่ วมการอบรมได้ ถ้ายังพอมีพื ้นที่เหลือมีคา่ อบรมคนละ 13,000 บาท

เปิ ดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม:
กฎกระทรวงสาธารณสุขเรื่ องการบริ การอนามัยเจริ ญพันธุ์พูดถึงเงื่อนไขในการยุติ
การตัง้ ครรภ์ ห ลัก 2 เงื่ อนไข หนึ่งคือ อายุต่ากว่า 15 ปี ต้อง Consent ซึ่งไม่ไ ด้ เ ขี ย น
รายละเอียดว่าความยินยอมแค่ไหน แต่ความเข้ าใจโดยทัว่ ไปคือพ่อแม่ผ้ ปู กครองเป็ นคน
ยินยอมในเรื่ องการยุติการตังครรภ์
้
ใน (6) ข้ อ 11 กฎกระทรวงใช้ คาว่า “การยุติการ
ตังครรภ์
้
ทางการแพทย์ ที่เป็ นไปตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง” พูดโดยง่ายคือ “เป็ นไปตาม
ประมวลกฎหมายอาญา”นัน้ หมายถึง เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ทกุ คนที่จะไปยุติการตังครรภ์
้
หรื อเกิน 15-20 ปี จะต้ องมีการ
17

แจ้ งความใช่หรื อไม่ ถ้ าเช่นนัน้ จะต่ากว่ามาตรฐานเดิมที่ พยายามจะก้ าวให้ พ้น เพราะการพิสจู น์หลักฐานและการแจ้ ง
ความหรื อการตัดสินในกฎหมายอาญามีระยะเวลา คู่มือปฏิบตั ิที่ออกมายังไม่มีรายละเอียดตรงนี ้ และมีความลักลัน่ ไม่
ค่อยสอดคล้ องกับข้ อบังคับแพทยสภา
คุณพิมพ์ ธรรม เอือ้ เฟื ้ อ คณะศิลปะศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :
ในมหาวิทยาลัยต้ องยอมรับว่านิสิตนักศึกษาปั จจุบนั จานวนมากอยู่กนั เป็ นคู่ ก็จะ
มีปัญหาความรุ นแรงทางเพศต่าง ๆตามมา สิ่งที่ทาได้ คือการป้องกัน ในรายวิชาที่สอน
เป็ น วิ ช าศึก ษาทั่ว ไป ได้ ส อนให้ นิ สิ ต เข้ า ใจในเรื่ อ งสิ ท ธิ ข องผู้ ห ญิ ง การรู้ เท่ า ทัน เรื่ อง
ความสัมพันธ์ทางเพศที่ปลอดภัย รวมถึงการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม วันนี ้เห็นว่า มีความ
งดงามเกิ ด ขึน้ ในเรื่ องของกระบวนการเคลื่อนไหว ถ้ า ท างานบนพื น้ ฐานของความเข้ าใจเรื่ องสิทธิ จะเห็ น ถึง ความ
หลากหลายของการแก้ ไขปั ญหา ไม่ว่าจะเป็ นการยุติหรื อการตังครรภ์
้
ต่อที่มีรายละเอียดค่อนข้ างมากในการจัดการ
ในทางปฏิบตั ินนไม่
ั ้ ง่ายในการที่จะทาให้ คนที่ตงครรภ์
ั้
ไม่พร้ อมสามารถเรี ยนต่อได้ หรื อพึง่ พาตนเองได้ ในอนาคต
คุณกรวิณท์ วรสุข บ้ านพักฉุกเฉิน:
บ้ านพักฉุกเฉินเดินทางตามแนวของแม่ชีคณ
ุ หญิงกนิษฐาซึง่ เป็ นนักกฎหมาย ท่าน
มองเห็นเรื่ องความสมดุลหรื อความเท่ าเที ยมกันระหว่างหญิ งชาย ท่านพูด เสมอว่ า
ทาไมผู้ชายถึงไม่ต้องรับผิดชอบใน process นี ้เลย ทัง้ ๆที่ทาให้ ผ้ หู ญิงท้ อง
ข้ อมูลของบ้ านพักฉุกเฉินเทียบระหว่างปี 2560 และปี 2561 พบว่า หลังจากที่
พรบ.ตังครรภ์
้
วยั รุ่ นเกิดขึ ้น มีวยั รุ่ นอายุต่ากว่า 19 ปี ที่ท้องและเข้ ามาในบ้ านพักลดลง
ในปี 2561 มีจานวน 10 ราย จากปี 2560 ที่มีจานวน 19 ราย บ้ านพักพยายามทาให้ เด็กเข้ าถึงการคุมกาเนิดอย่ า งมี
คุณภาพ เพื่อป้องกันการท้ องซ ้า แต่กลับมีจานวนคนท้ องในกลุ่มอายุระหว่าง 27-29 ปี เพิ่มมากขึน้ คือ ในปี 2560 มี
จานวน 29 ราย ส่วนปี 2561 มีจานวน 50 ราย รองลงมาเป็ นกลุ่มอายุ 30-40 ปี แต่ช่วงอายุ 29-40 ปี ซี่งไม่ใช่ท้องแรก
ยอมรับว่าทางานยากในกระบวนการเยียวยากับกลุ่มอายุ 20-40 ปี เพราะเกี่ยวข้ องกับทังเรื
้ ่ องของสิทธิ เนือ้ ตัวร่ างกาย
และมีวาทกรรมแฝงมาตลอดเรื่ องหมามันยังรั กลูก พอผู้หญิ งอยู่ร่วมกันจะมีการตีตรากันอยู่ภายในลึกๆ ต้ องกลับมา
counseling ในเชิงลึก
เห็นด้ วยกับอาจารย์อนันต์ที่ว่าการศึกษาเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับเด็ กและผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อม
บ้ านพักฉุกเฉิ นพยายามสนับสนุนในเรื่ องการเรี ยนเพราะมันจะเติบโตภายในไม่ว่าจะเป็ น IQ EQ หรื อในเรื่ องของจิ ต
วิญญาณ ความคิด ศีลธรรมจรรยา แต่ทาอะไรไม่ได้ มากเพราะเส้ นทางการเดินของชีวิตขาดวิ่นมาตังแต่
้ ต้น
อยากจะให้ กาลังใจผู้ทางานในระดับท้ องถิ่น (คุณเรวดี) ที่ไม่ใช่เรื่ องง่าย การทางานคุณต้ องเดินด้ วยเส้ นทางที่คู่
ไปกับเขา เป็ นกัลยาณมิตรกับเขาจริ ง ๆ ซึง่ มันจะค่อยๆเติมเต็มความมัน่ คงภายใน แต่อาจจะต้ องใช้ เวลาในการเยียวยา
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ฟื น้ ฟู การเยียวยาคนที่อายุ 28 ปี ขึ ้นไปยากมาก เพราะตัวตนเขาเยอะ ฉะนัน้ ทาอย่างไรก็ได้ ให้ วยั เด็กงดงามมากที่สุด
เพื่อที่เขาจะค่อยๆสร้ างโลกใบนี ้ขึ ้นมาใหม่
นพ.บุญฤทธิ์ สุขรั ตน์ :
ตอบคาถาม กฎกระทรวงไม่ได้ มีผลในการเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายอาญาและ
กฎหมายเกี่ยวกับการยุติการตังครรภ์
้
ที่เกี่ยวข้ องแต่อย่างใด เท่าที่ระบุไว้ มีเฉพาะเรื่ องการ
ขอคายินยอมที่เขียนไว้ ในกฎกระทรวง การที่ระบุวา่ ให้ เป็ นไปตามประมวลกฎหมายอาญา
และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ก็ เ ผื่ อ ในอนาคตอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจะได้ ไ ม่ ต้ อ งมาแก้
กฎกระทรวงกันใหม่ ‘
ปิ ดการประชุมเวลา 12.30 น.
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