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รายงานการประชุมเชิงนโยบาย
การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม ครั้ งที่ 48
เรื่อง ‘นโยบายและปฏิบัติการเรื่ องบ้ านพักสาหรั บผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อมในประเทศไทย’
จัดโดย เครื อข่ ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม
ร่ วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 –13.30น.ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 อ.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา สถานสงเคราะห์ เด็กหญิงบ้ านราชวิถี ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเวที กรุ งเทพฯ

กล่ าวรายงานการทางาน:เครื อข่ ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม
จิตติมา ภาณุเตชะ: ผู้ประสานงานนโยบาย คณะทางานเครื อข่ ายฯ
เรี ยนท่านรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวช ท่านอนุกูล ปี ดแก้ ว
ท่านผู้อานวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ท่านผู้อานวยการกลุ่มงาน
คุ้ม ครองและพิ ทัก ษ์ สิ ท ธิ และหัว หน้ า บ้ า นพัก เด็ ก และครอบครั ว ทุก ท่ าน
ผู้อานวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 วันนี ้ ถือว่าเป็ นการมาแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ระหว่ างเครื อ ข่ า ยในการทางานบริ ก ารสัง คมเรื่ องบ้ านพัก ระหว่ า ง
ภาครัฐกับภาคเอกชน
เครื อข่ายสนับสนุนทางเลือกของหญิงท้ องไม่พร้ อมเริ่ มก่อตังขึ
้ ้นตังแต่
้ ปี 2550 ถ้ านับถึงปี นี ้ก็เป็ นปี ที่
12 ปี พอดี ในช่วงเริ่ มต้ นมีองค์กรประมาณ10 องค์กร หมายความว่า มีคนทางานในองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ อง
สวัสดิการสังคมสาหรับผู้หญิงท้ องไม่พร้ อม รวมทังองค์
้ กรที่ทาเรื่ องยุติการตังครรภ์
้
ได้ มาพูดคุยปรึกษาหารื อกัน
แล้ วช่วยกันพัฒนาระบบการให้ ความช่วยเหลือผู้หญิง ให้ เกิดการส่งต่อแบบครบวงจร เพราะว่าปั ญหาท้ องไม่
พร้ อมไม่สามารถทางานโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้
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เราจัดให้ มีเวทีพบปะกันอย่างสม่าเสมอ เรามีองค์กรร่วมขับเคลื่อนเรื่ องนีอ้ ยู่ 80 องค์กร ในช่วงเวลา
การทางานระหว่าง 12 ปี ทาให้ เครือข่ายฯ มีการจัดระบบการทางานจนกระทัง่ สรุปกันได้ ว่า มีเนื ้องานสาคัญใน
4 เรื่องหลักที่เครือข่ายฯ ให้ ความสาคัญในการขับเคลื่อน เรื่องแรกคือการรณรงค์ให้ เกิดการป้องกันปัญหา เรื่อง
การท้ องไม่พร้ อม เรื่ องที่สอง การพัฒนาแนวทางการทางานเพื่อเสริ มพลังผู้หญิงที่ประสบปั ญหา สามก็คือการ
พัฒนาระบบเครือข่ายในการช่วยเหลือส่งต่อในมิติต่าง ๆ ท้ ายที่สดุ คือการสร้ างความเข้ าใจให้ กบั สังคม
เครือข่ายฯ มีรูปแบบการทางานทังหมด
้
4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการส่งต่อเพื่อให้ เกิดการยุติการตังครรภ์
้
ที่
ปลอดภัย มีเจ้ าภาพหลักที่เข้ มแข็งคือ กรมอนามัย กับ เครื อข่ายแพทย์อาสาหรื อเรี ยกง่ายๆ กันว่า เครื อข่าย
RSA ด้ านที่สองคือเรื่องการทางานส่งเสริมการป้องกันและให้ ความรู้ สามคือ เครือข่ายของระบบการส่งต่อเพื่อ
คุ้มครองดูแลผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อมและท้ องต่อ ซึ่งเป็ นเนื ้องานหลักในการหารื อกันวันนี ้ สุดท้ ายคือการปรึ กษา
ทางเลือกแบบเสริ มพลัง ตอนนี ้กองบริ หารการสาธารณะสุขรับผิดชอบดูแลงาน OSCC ของโรงพยาบาล ได้ จดั
หลักสูตรอบรมและพยายามทาให้ เกิดการอบรมบุคลากรให้ มีความครอบคลุมทัว่ ทุกโรงพยาบาล ในช่วง 2-3 ปี
ถัดจากนี ้ เครื อข่ายสนับสนุนทางเลื อกของผู้หญิ ง ท้ องไม่ พร้ อมได้ รับการสนับสนุนจาก สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ หรื อว่า สสส. ให้ ดาเนินโคงการโครงการพัฒนาเครื อข่ายบริ การทางเลือกที่
ปลอดภัยและเป็ นมิตรสาหรับวัยรุ่ นที่ตัง้ ครรภ์ไม่พร้ อม การดาเนินโครงการนีเ้ ป็ นความร่ วมมืออย่างเข้ มข้ น
ระหว่าง 3 เครื อข่ายเป็ นหลัก ได้ แก่ เครื อข่ายสนับสนุนทางเลือกท้ องไม่พร้ อม แพทย์อาสาหรื อ RSA และ กรม
อนามัย เป้าหมายคือต้ องการสร้ างความเข้ มแข็งของหน่วยงานที่ให้ บริ การสาหรับผู้หญิงที่เลือกตังครรภ์
้
ต่อทัง้
ทางภาครัฐและเอกชน
การประชุมครัง้ นีจ้ ึงต้ องการให้ เป็ นการประชุมปรึกษาหารื อเชิงนโยบายที่ จะยกระดับปฏิบตั ิการจาก
ทางบ้ านพักทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน ถือว่าเป็ นเวทีแรก ๆที่ทาในระดับนโยบาย ทางกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)และหัวหน้ าบ้ านพักเด็กและครอบครัว ได้ มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนกัน
รวมทัง้ นาบทเรี ยนต่าง ๆในการทางานมาแลกเปลี่ยนว่าจะเป็ นอย่างไร ฝั่ งของบ้ านพักเอกชน ทางบ้ านพัก
ฉุกเฉิน สมาคมส่งเสิรมสถานภาพสตรี และสหทัยมูลนิธิ มีการทางานมาในระยะเวลา 20 ปี หรื อ 30 ปี พบว่า
เรื่องที่เป็ นจุดสาคัญของการให้ ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อมและท้ องต่อ คือการดูแลในบ้ านพัก แทบจะ
เรียกว่า เป็ นจุดเริ่มต้ นของการหาทางออกของปัญหา
ในวันนี ้รู้สึกเป็ นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ รับความร่ วมมือ ในการเอือ้ เฟื ้อสถานที่ การร่วมกันออกแบบงาน
ประชุม ต้ องบอกว่า มีการประชุมหารือร่วมกันล่วงหน้ า เพื่อออกแบบเวทีการประชุมร่วมกัน ผลของการประชุม
นี ้จะนาไปสูก่ ารยกระดับ ประสบการณ์แล้ วขับเคลื่อนเชิงนโยบายต่อไป ขอบคุณค่ะ
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รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: ผู้ประสานงานเครื อข่ ายฯ
ถือว่าเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทยที่ได้ จดั ประชุมเชิงปฏิบตั ิการและ
ขับเคลื่อนนโยบายเรื่ องบ้ านพักสาหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อม บ้ านพักส่วน
ใหญ่ ในประเทศไทยเน้ น ให้ ท่ี พัก กับผู้หญิ ง และเด็ก ในขณะที่บ้านพักของ
เอกชนจะมี ลัก ณะเป็ น บ้ า นพั ก ฉุ ก เฉิ น หรื อ เป็ น บ้ า นพั ก เฉย ๆ งานของ
เครื อข่ายฯ อยากจะทาให้ เห็นชัดเจนว่า การทางานบ้ านพัก สาหรั บกลุ่ม
วัยรุ่น ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อมมีความต้ องการและมีความแตกต่าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กลุ่มผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อมแล้ วจาเป็ น หรื อตกอยู่ในสถานการณ์ที่จาต้ องท้ องต่อ มีสถิติ พบว่า คนที่
จาเป็ นจะต้ องท้ องต่อนัน้ มีความต้ องการยุติการตังครรภ์
้
แต่เนื่องจากว่าอายุครรภ์สงู แล้ ว จึงไม่สามารถยุติการ
ตังครรภ์
้
ได้ พบว่า มากกว่า 90% ไม่ได้ ฝากครรภ์ เรื่ องนี ้ดิฉันได้ นาเรี ยนในที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขให้ ท่านทราบแล้ ว
เนื่องจากว่า สปสช. กระทรวงสสาธารณะสุข มีนโยบายต้ องการให้ ผ้ หู ญิงตังครรภ์
้
ในประเทศไทยมากกว่า 60%
ต้ องฝากครรภ์ภายใน 12 สัปดาห์ แต่ยงั ทาได้ ไม่ถึงเป้านะคะ เมื่อมีคนที่ท้องไม่พร้ อมแล้ วจาเป็ นต้ องท้ องต่อยิ่ง
ยากเข้ าไปอีก เราจะทาอย่างไรทัง้ กลไกด้ านสุขภาพ กลไกด้ านเครื อข่าย และเครื อข่ายทางสังคมเพื่อเกิดให้
ความช่วยเหลือผู้หญิงโดยเฉพาะในบ้ านพัก
ดิฉันขอกราบเรี ยนเชิญ ท่านรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ ท่านอนุกลู ปี ดแก้ ว ให้ เกียรติกบั กล่าวปาฐกถานาและเปิ ดการประชุม เรียนเชิญค่ะ
ปาฐกถานาเปิ ดประชุมเรื่ อง
‘ข้ อท้ าทายต่ อนโยบายเรื่ องสวัสดิการบ้ านพักสาหรั บผู้หญิงท้ องไม่ พร้ อม
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ’
นายอนุ กู ล ปี ดแก้ ว รองอธิ บ ดี ก รมกิ จ การเด็ ก และเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กราบขอบคุณ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ท่านผู้แทนพรรค
การเมือง ท่านผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้ าหน่วยงาน เครื อข่ายภาคเอกชน
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุก ท่ า น การประชุ ม ขนาดนี ้ คิ ด ว่ า ก าลัง เหมาะ
สาหรับการคุยและแบ่งปันประเด็นร่วมกัน บ้ านพักสาหรับผู้หญิงท้ อง
ไม่พร้ อมในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์นนั ้ focus ไปที่
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บ้ านพักเด็กและครอบครัว วันนี ้มีหวั หน้ าบ้ านพักเด็กและครอบครัวมาร่วมงานด้ วยมากทีเดียว
ก่ อ นอื่ น ต้ อ งมาพูด ถึ ง สถานการณ์ ซึ่ง อาจารย์ น าเรี ย นที่ ป ระชุม แล้ ว ว่ า สถานการณ์ ก ารเกิ ด ต่ า
ตลอดเวลา เท่ากับว่า โลกจับจ้ องมาที่เด็กและเยาวชน คนท้ องทุกคนจะมีนโยบายรัฐบาลมาเชื่อมโยง เช่น
โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดฯ พบว่า ประมาณ 20% ของแม่ที่เข้ าร่วมโครงการเป็ นวัยรุ่น ซึ่งสะท้ อนความ
พร้ อมเรื่องการเลี ้ยงดู เรื่องทิศทางคุณภาพของคนในอนาคต ฉะนันทุ
้ กชีวิตที่เกิดในยุคนี ้มีความหมายยิ่งกว่าใน
ยุคที่ผ่านมา เพราะการเกิดมีจานวนที่ลดลง
คิดว่าทุกท่านพอรู้จกั บ้ านพักเด็กและครอบครัวในภาครัฐ ซึง่ กระทรวง พม.มีครบทัง้ 77 จังหวัด บ้ าน
พักฯ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเชื่อมโยงกันอยู่หลายฉบับ ทางานกับกลุ่มผู้หญิงตัง้ ครรภ์ทงั ้ ที่เป็ นนักเรี ยน ทัง้ ที่
walk in เข้ ามาและเครื อข่ายส่งมา เช่น ตารวจ โรงพยาบาล ดังนัน้ ผู้หญิงตังครรภ์
้
ไม่พร้ อมสามารถจะเชื่อมกับ
การดูแลของบ้ านพัก ฯ ในแทบทุกโอกาส การดูแลของบ้ านพักฯ ในกลุ่มของผู้หญิ งท้องไม่ พ ร้ อมนั้นไม่ ไ ด้มี
เงื่อนไขพิ เศษ แต่การทางานมีตงแต่
ั ้ การเชื่อมงานว่าจะทาอย่างไรให้ กระบวนการช่วยเหลือผู้หญิงตังครรภ์
้
ใน
บ้ านสามารถเชื่อมไปถึงการดูแลในมิติอื่น ๆ ด้ วย เท่ากับว่า บทบาทของบ้านพักเด็กและครอบครัวหรื อบุคลากร
คือ บทบาทของผู้จดั การช่วยเหลือรายกรณี Case manager (CM) ที่จะเป็ นองค์กรเชื่อมประสานเพือ่ สนับสนุน
ให้ผู้หญิ งท้องไม่พร้ อมได้รับการช่วยเหลื อ ที่สอดคล้อง บทบาทของบ้ านพักเด็กและครอบครัวจึงมีกลไกทัง้
ภายในและภายนอกและมีความท้ าทาย
กฎหมายที่พูดถึงเหล่านีไ้ ว้ คือ พระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็ก พุทธศักราช 2546 ที่กล่าวถึงการเป็ น
สถานแรกรับ ส่วนพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่กล่าวถึงไว้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้ถูกกระทาความรุ นแรงในครอบครัว หรื อ แม้ แต่พระราชบัญญัติป้องกันและแก้ ไข
ปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นนัน้ การทางานของบ้ านพักฯก็มีความท้ าทาย นอกจากนีย้ งั ต้ องทางานในเชิงรุกใน
พื ้นที่ คือ การขับเคลื่อนการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน มองว่าเป็ นทังข้
้ อท้ าทายและโอกาสของการทางานของ
บ้ านพักฯเอง
บ้ านพักฯ มีบุคลากรรวมกันทัว่ ทังประเทศอยู
้
่ 1,200 คน แต่มีเพียง 9% คือจานวน 109 คนเท่านันที
้ ่
เป็ นข้ าราชการ คือหัวหน้ าบ้ านเป็ นหลัก เราเริ่ มเห็นข้ อท้ าทายในการทางานของบุคลากรในบ้ านพักฯและที่
กล่าวถึงนี ้เพื่อต้ องการให้ ภาคีเครือข่าย หรือ ส.ส. ได้ ร่วมผลักดันให้ บ้านพักฯได้ มีโอกาสพัฒนาให้ มากขึ ้น
บ้ านพักเด็กและครอบครัว แบ่งสัดส่วนในการดูแลเป็ น หัวหน้ าบ้ าน นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา
ซึ่งมีทงที
ั ้ ่เป็ นพนักงานข้ าราชการทังอั
้ ตราจ้ าง พนักงานข้ าราชการที่เป็ นปี ต่อปี บุคลากรจะหลุดไปตามโอกาส
เช่น ไปทางานเอกชนบ้ าง ได้ ไปรับราชการ ถ้ าต้ องการให้ มีการทางานเชิงลึกและเตรียมน้ อง ๆ เหล่านี ้ไว้ แต่เมื่อ
ถึงเวลาที่เขาออกไป องค์ความรู้ transit knowledge จะไปกับเขาด้ วย ยกเว้ น จะมีการวางระบบไว้ ดี อย่างไรก็
ตาม การเตรียมระบบองค์กรสมัยใหม่ ก็มีข้อท้ าทายแต่กต็ ้ องเดินหน้ าต่อไปให้ ได้

5

ผมคิดว่าการจัดรูปแบบองค์กร บ้ านพักฯมีเพื่อนร่วมงาน มีทีมอาจารย์ที่ได้ ทางานร่วมกันมายาวนาน
และร่ วมทัง้ การทางานภาคเอกชน ภาคีเครื อข่ายที่มีประสิทธิภาพ องค์ความรู้ ของบ้ านพักเด็กและครอบครัว
ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการทางานของภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นภาคองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เรื่องการดูแล
และช่วยเหลือผู้หญิงท้ องไม่พร้ อม ผมยืนยันได้ เลยว่า ความสาเร็ จในเชิงลึกลาดับแรก ๆ คือการทางานของ
NGOs เพราะมี ความกล้ า หาญชาญชัย ในการแก้ ปัญ หาผู้หญิ ง ที่ ท้ องไม่ พ ร้ อมในมิ ติ กฎหมาย ซึ่ง มี ความ
ระมัดระวังมากในยุคแรก ๆ ปั จจุบนั มีทางออกที่ชัดเจนขึน้ มีท้องถิ่น มีภาคีเครื อข่าย กระทรวงทบวง กรมที่
เกี่ยวข้ องเข้ ามามีส่วนร่ วม มิติการดาเนินคดี ถ้ าไปเกี่ยวกับคดี ก็มีตารวจที่ทางานกับเราตลอดเวลา เรื่ อง
การศึกษาในภาคกระทรวงศึกษาเรื่ อง กศน. และเชื่อมประสานกับมิติสขุ ภาพ มิติด้านอาชีพ ในภาคกระทรวง
แรงงาน หรือ NGOs หรือเรื่องครอบครัวทดแทน
ผมเห็นว่าท้ องไม่พ ร้ อมไม่ไ ด้ ม องเฉพาะเรื่ องทาแท้ ง ไม่ได้ มองเฉพาะเรื่ องการใช้ สิทธิ และความ
ต้ องการของผู้หญิงตังครรภ์
้
อย่างเดียว แต่ยงั มองเรื่ องการเสริ มพลังที่จะให้ ผ้ หู ญิงตัดสินใจบนความพร้ อมด้ าน
ความคิด เพราะฉะนันแล้
้ ว ผมคิดว่าทางเลือกสาคัญของผู้หญิงท้ องต่อจึงเป็ นความท้ าทายของบ้ านพักเด็กและ
ครอบครัว
ประเด็นท้ าทายต่อไปคือ การทาให้ บ้านพักเด็กและครอบครัวมีความหลากหลายมิติทงในเชิ
ั้
งป้องกัน
ด้ านการทางานเชิ งรุ กกับพืน้ ที่ การทางานกับผู้หญิ งที่ท้องไม่ พร้ อมมี ความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งเพราะว่า
เกี่ยวข้ องกับสุขภาพทังมิ
้ ติทางกาย จิตใจ และอารมณ์ ถ้ าเข้ าไปในบ้ านพักฯ ท่านจะเจอเด็กซน ๆ อายุ 10 กว่า
ขวบ เด็กเกเรซน ๆ ผู้หญิงเหงาๆ อายุ 60 ปี ก็อยู่ในนัน้ เพราะเราเป็ นบ้ านพักสาหรับผู้หญิงและครอบครัว ท่าน
จะเจอเด็กแรกเกิดที่ถกู ทิ ้ง ถามว่า ผู้หญิงท้ องไม่พร้ อมจะอยู่ตรงไหนในบ้ าน ยังมีเรื่องของความเป็ นวิชาชีพของ
“บ้ านพักเด็กและครอบครั ว” เป็ นบ้ านที่ สามารถให้ ทุกคนอยู่ ร่วมกันได้ ความท้ าทายจึงอยู่ที่นักวิชาชีพ ที่จะ
สามารถจัดรู ป แบบองค์กร ให้ คนสามารถกลับคือสู่ครอบครัวได้ ไหม หมายความว่า นักวิชาชีพต้ องทางาน
ร่ วมกันอย่างชัดเจน บ้ านพักเด็กและครอบครัวจึง ต้ องใช้ การตัดสินใจแบบสหวิชาการ หรื อ ทางานร่ วมกับสห
วิชาชีพเป็ นหลัก เป็ นอีกความท้ าทายที่สาคัญว่าการตัดสิ นใจของ CM อาจจะมีความถนัดในการดูแลเด็กวัยรุ่น
แต่จะไม่เข้าใจเรื ่องคนที่ตงั้ ครรภ์ หรื อไม่เข้าใจในเรื ่องการดูแลเด็กแรกเกิ ด บ้ านพักเด็กและครอบครัวจะอุ้มเด็ก
ที่ถกู ทิ ้งให้ อยู่ในมือ ลักษณะนี ้ถือว่ามีความเสี่ยง
อยากจะให้ ภ าคีเ ครื อข่ายมองเห็นภาพจริ ง ของบ้ านพักเด็กและครอบครั ว แล้ ว ท่านจะมี แนวคิด
อย่างไร จะเสริ มทิศทางอะไรให้ กบั รัฐบาลและกลไกต่าง ๆ หรื อสามารถจะทาให้ บ้านพักเด็กและครอบครัวเป็ น
ความหวังได้ เข้ าใจว่าเวที นีจ้ ะช่วยได้ โดยเฉพาะฝ่ ายการเมืองที่จะมองให้ เห็นถึงการทางานของบ้ านพักเด็ก
และครอบครัวว่ายังมีความท้ าทายเรื่ องการพัฒนาการดูแล กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัง่ ของมนุษย์เพียง
ลาพังไม่เพียงพอกับการเสนอเชิงนโยบายแต่ต้องเป็ นการร่วมกันของสังคมครับ
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กลไกรั ฐ ต้ องมองเห็นร่ วมกันว่า บ้ านพักเด็กและครอบครั ว ที่มี อยู่ทั่วประเทศสามารถขับเคลื่อน
ภารกิจในลักษณะที่เป็ นองค์กรพิทกั ษ์ สิทธิ์ตามวิกฤตต่าง ๆที่เกิดขึ ้น โดยเฉพาะวิกฤติของผู้หญิงที่ตงครรภ์
ั้
ที่ไม่
พร้ อมและจะต้ องท้ องต่อ กระบวนการสืบเนื่องในการดูแลนัน้ มีความละเอียดอ่อน อย่างไรก็ตาม บ้ านพักฯ ก็
ไม่ได้ ถึงกับขาดประสบการณ์ แต่ยงั เป็ นการทางานที่มีความท้ าทาย
บ้ านพักเด็กและครอบครัว ยังเป็ นหน่วยงานที่จาเป็ นต้ องได้ รับการเติมเต็มจากกระบวนการ องค์
ความรู้วิธีการทางาน หรื อมีมิติอื่น ๆที่จะทาให้ กลุ่มที่เข้ ามาพักในบ้ านพัก ฯ ทุกกลุ่มซึ่งมีความหลากหลายมาก
จาเป็ นต้ องได้ รับการดูแลที่สอดคล้ องกับมาตรฐาน หมายความว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวอาจจะต้องมี
มาตรฐานการดูแลเด็กอ่อน มาตรฐานการดูแลคนตัง้ ท้อง มาตรฐานการดูแลคนทีม่ ี ภาวะสุขภาพจิ ต มาตรฐาน
การดูแลเด็กทีซ่ ุกซนหรื อเด็กทีม่ ีปัญหาพฤติ กรรม นัน่ คือการเป็ นนักวิชาการอาชีพ
ผมคิ ด ว่ า การเรี ย นรู้ และการถ่ า ยเทองค์ ค วามรู้ ระหว่า งบุค ลากรของบ้ า นพัก กับ ภาคี เครื อ ข่าย
โดยเฉพาะเรื่ องผู้หญิงท้ องไม่พร้ อมที่ที่จะท้ องต่อ น่าจะเป็ นส่วนสาคัญที่จะทาให้ ทีมบ้ านพักเด็กแลครอบครัว
ทัว่ ประเทศสามารถดูแลผู้หญิงที่จะต้ องท้ องต่อในบ้ านพักได้
หัวใจที่จะเชื่อมต่อความท้ าทายที่นาเรียนตอนต้ น คือเรื่องการส่งต่อ วันนี ้เครือข่ายที่ทางานกับผู้หญิง
ที่ท้องต่อมีอยู่มากมาย คนทางานทราบดีว่าต้ องไปในทิศทางไหน เครื อข่ายจึงสาคัญต่อการที่ผ้ หู ญิงที่ท้องต่อ
จะสามารถเชื่อมโยงให้ เข้ าถึงการทางานของบ้ านพักเด็กและครอบครัว เชื่อมต่อกันในมิติต่าง ๆ เช่น มิติอาชีพ
ที่พกั หรื อบางทีต้องยอมรับว่า จะต้ องทาเป็ นบ้ านพัก(save house) ที่จะช่วยผู้หญิงตังท้
้ องไม่พร้ อม เรื่ องการ
คุ้มครองทางกฎหมาย ความปลอดภัย บางทีผ้ หู ญิงตังท้
้ องไม่พร้ อมไม่มีความปลอดภัยจากญาติ ไม่ปลอดภัย
จากคู่รักเดิม เรื่ องเหล่านี ้ค่อนข้ างละเอียดอ่อน บ้ านพักเด็กและครอบครัวยังต้ องการความร่วมมือ และความ
ช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายเพื่อไปเติมเต็มการดูแลของผู้หญิงตังท้
้ องไม่พร้ อม
โอกาสนี ้ ผมหวังอย่างยิ่งว่าบ้ านพักเด็กและครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จะเป็ นบ้ านพักฯ ที่เป็ นไปตามหลักการของประเทศไทยได้ จริง เป็ นบ้ านพักฯ ที่พร้ อมจะรองรับผู้หญิง
ที่ต้องท้ องต่อครับ
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:ผู้ประสานงานเครื อข่ ายฯ
ดิฉันคิดว่าท่านรองอธิบดีให้ ความสาคัญและเสนอข้ อท้ าทาย
ได้ น่าสนใจมาก ดิฉันเขียนบทความเรื่ องความรุนแรงไว้ เมื่อนานมาแล้ ว
ประมาณ 20 ปี แล้ ว สิ่งที่เป็ นข้ อเรี ยกร้ องของตอนนันคื
้ อ ขอให้ มีบ้านพัก
ฯ ครบทุกจังหวัด ซึ่งข้ อเรี ยกร้ องนี ้ ณ ปั จจุบนั ได้ บรรลุวัตถุประสงค์ แต่
พบว่ า มี บ้ า นพัก ฯหลายแห่ ง ยัง เป็ น บ้ า นพัก ฯว่ า ง ไม่ มี ค นเข้ า พัก มี
บ้ านพักฯหลายแห่งคนแน่นมาก

7

สิ่งที่ท่านรองอธิบดีชีใ้ ห้ เห็นคือ การเป็ นนักวิชาชีพ ที่ต้องมีองค์ความรู้ การดูแลต้ องสอดคล้ องกับ
มาตรฐาน ไม่ว่าคนที่เข้ าพักจะเป็ นเด็กอ่อน คนท้ อง คนมีสภาวะทางจิต ผู้สูงอายุจะต้ องปลอดภัย บ้ านพักฯ
ต้ องพิทกั ษ์ สิทธิ์ของผู้เข้ าพัก ต้ องมีมิตดิ ้ านอาชีพ เป็ นเรื่องที่ต้องทางานต่อเนื่องเพื่อให้ บ้านพักฯ เข้ มแข็งอยู่แล้ ว
ได้ ทางานต่อ บ้ านพักฯซึ่งยังต้ องได้ รับการพัฒนาอย่างไรให้ เข้ มแข็งมากขึ ้น ขอเปิ ดเวทีเพื่อรับฟั งความเห็นและ
คาถาม
บุญล้ อม กานต์ ศักดิสราญ สหทัยมูลนิธิ
เดิมทีเจตนาของบ้ านพัก ฯ เปิ ดไว้ รองรับ พรบ.คุ้มครองเด็ก แต่ว่า
เมื่ อ ท างานไปก็ มี ก ลุ่ม ต่ า ง ๆ เข้ า มามากมาย แต่ ม องว่ า เจตนาเดิ ม ของ
บ้ านพักฯยังคงอยู่ เรื่องการจัดบริ การสาหรับคนท้ องเป็ นเรื่ องข้ อท้ าทายอย่าง
ยิ่ง เพราะว่าการดูแลผู้หญิงที่ตัง้ ครรภ์ไม่พร้ อมเป็ นมิติการดูแลสุขภาพอีก
แบบหนึ่ง เป็ นงานยากของบ้ านพักฯเพราะต้ องดูแลตังแต่
้ เรื่ องตังครรภ์
้
สุขภาพจิต และเรื่องอื่น ๆ ที่จะทาให้ การตังครรภ์
้
เป็ นการตังครรภ์
้
ที่มีคณ
ุ ภาพ
ศีลดา รังสิกรรพุม มูลนิธิเด็กอ่ อนในสลัม
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมทางานกับผู้หญิงที่พร้ อมและก็ไม่พร้ อมด้ วย
คิดว่าเป็ นโอกาสที่ดีที่ได้ รับฟั งข้ อท้ าทายต่าง ๆ ในการทางานบ้ านพักเด็ก
และครอบครัว มองว่าบริ บทสังคมมีความซับซ้ อนมากขึ ้น อยากให้ กาลังใจ
กับทางบ้ านพักฯว่าได้ ทางานที่มีคณ
ุ ค่า การทางานกับคนที่ด้อยโอกาสในมี
บริบทที่เปลี่ยนไป เช่น กลุม่ ท้ องวัยรุ่นเพิ่มมากขึ ้น จะช่วยกันอย่างไร ที่จะมา
เติมเต็มกัน ไม่ว่าเรื่องการดูแลเด็ก หรือผู้สงู อายุ ต่างมีความเฉพาะ คิดว่า
บุคลากรในบ้ านพักฯ ต้ องมีเรื่ องการดูแลจิตใจของทีมด้ วย ต้ องเพิ่มพลังแห่งความรัก เพิ่มคุณค่า และต้ องเพิ่ม
ทักษะบางอย่างเข้ าไป โดยอาจจะเริ่มตังแต่
้ จงั หวัดที่พร้ อม
อนุกูล ปี ดแก้ ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เห็นด้ วยว่า ณ วันนี ้บริ บทเปลี่ยนไป ถ้ าบ้ านพักฯ ทาแต่เฉพาะเรื่ อง
ใดเรื่องหนึ่งนันไม่
้ พอ ฉะนันความท้
้
าทายจึงยังอยู่ที่ว่า เวทีนี ้จะเสนออย่างไร
เรื่องการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการทางานแต่ละมิติที่เกี่ยวข้ อง

8

ถือเป็ นความท้ าทายของนักวิชาชีพซึ่งยังคงต้ องเดินหน้ าที่จะดูแลคนทุกกลุ่ม เราจะทาให้ เกิดพรมแดงของการ
ดูแลผู้หญิงตังท้
้ องไม่พร้ อมที่ชดั เจนอย่างไร อีกประเด็นที่สาคัญเรื่ องการเติมพลังทางด้ านจิตใจให้ แก่บุคลากร
บ้ านพักฯ ที่ท่านกล่าวถึง ผมคิดว่าการทางานเรื่ องท้ องไม่พร้ อมจาเป็ นจะต้ องไม่มองแต่เฉพาะในเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ ง ที่ เ ป็ นสิ ทธิ์ แต่ สิ่ ง ที่ทานัน้ เกิด การความรู้ สึก ว่า มี คุณ ค่า จะทาให้ เราได้ เห็นความหมายแท้ จ ริ ง ในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นด้ วยการเคารพศักดิ์ศรี การเป็ นมนุษย์ ถือเป็ นความท้ าทาย
เสวนาเรื่อง
“ปฏิบัติการของงานบ้ านพักและข้ อท้ าทายต่ อนโยบายเรื่ องสวัสดิการสาหรั บผู้หญิงท้ องไม่ พร้ อม”

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: ผู้ประสานงานเครื อข่ ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม
ผู้ดาเนินรายการ
การเสวนาเรื่ องปฏิบตั ิการของงานบ้ านพักและข้ อท้ าทายต่อนโยบายเรื่ องสวัสดิการสาหรับผู้หญิงที่
ท้ องไม่พร้ อมนี ้ ก่อนการประชุมวันนี ้ คณะทางานฯ ได้ การจัดประชุมร่วมในส่วนขององค์กรพัฒนาเอกชนที่เป็ น
บ้ านพักและการจัดบริ การช่วยเหลือผู้หญิงท้ องไม่พร้ อมก่อนแล้ ว 1 ครัง้ การประชุมดังกล่าวทาให้ ได้ สรุ ปเป็ น
ข้ อเสนอแนะในการจัดบริ การบ้ านพักของรัฐสาหรับผู้หญิงท้ องไม่พร้ อม ตัง้ แต่ได้ เริ่ มทาโครงการทางเลือกฯ
คณะท างานได้ จัด ท าข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายจากการประชุม แล้ ว จ านวน 3 ฉบับ และเผยแพร่ ใ น website
choiceofcolum.org งานเครื อข่ายฯ 2 ปี นี ้จะนาไปสู่การพัฒนาแนวทางระบบการส่งต่อและช่วยเหลือคุ้มครอง
ของผู้หญิงที่ตงท้
ั ้ องไม่พร้ อมและตังท้
้ องต่อ “การท้ องต่อนันจะท้
้ องต่ออย่างมีคณ
ุ ภาพได้ อย่างไร”
ขณะนี ้ประชากรในประเทศไทยอัตราการเกิดลดน้ อยลง 1.5 คือ อัตราการเกิดต่ากว่าระดับทดแทน
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ทา protection population คือ การฉายภาพประชากร
ในอนาคต พบว่า ประชากรในประเทศไทยจนถึงปี 2583 จะไม่เพิ่มขึ ้นและค่อย ๆน้ อยลง เพราะฉะนัน้ การเกิด
ทุกครัง้ เป็ นการเกิดที่มีความหมายมากสาหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณะสุข มีนโยบายที่เรี ยกกันว่า การ
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เกิดเพื่อชาติ การท้ องจึงมีความหมายสาหรับสังคมไทย มีการประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ หู ญิงท้ องต้ องไปฝากครรภ์ให้
ครบอย่างต่า 5 ครัง้ ต้ องได้ อลั ตร้ าซาวด์ ultrasound อย่างต่า 1 ครัง้ ในช่วงประมาณ 18 สัปดาห์
ประสบการณ์จากการทางาน เมื่อมีการท้ องไม่พร้ อมคนจะรู้ สึกไม่สบายใจต่อทางเลือกและความ
ต้ องการยุติการตังครรภ์
้
แต่พอต้ องท้ องต่อก็ไม่มีอะไรช่วยเหลือ ยังขาดระบบคุ้มครองสิทธิ์ทงตั
ั ้ วผู้หญิงที่ท้อง
และผู้ซึ่งกาลังจะเกิดขึน้ เป็ นทารกให้ เกิดอย่างมีคุณภาพ ถ้ าตัดสินใจหรื อจาเป็ นต้ องท้ องต่อ องค์กรเอกชน
หลายองค์กรที่ทางานด้ านนี ้ เช่น สมาคมส่งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตที่ทางานกับเด็กผู้หญิงที่กระทาความผิด
กลุ่มที่อยู่ในบ้ านเมตตากรุณา ฯ ซึ่งจานวนหนึ่งตังท้
้ อง เครื อข่ายฯ พยายามจะประสานต่อภาพให้ เห็นว่า คนที่
ท้ องต่ออยู่ใน setting ต่าง ๆ ไม่ว่าในโรงเรียน ในชุมชน ในเรือนจา ศาลอาญา ศาลอาญาเยาวชนและครอบครัว
รวมทังแรงงานต่
้
างชาติด้วยทาอย่างไรให้ ผ้ หู ญิงที่ท้องมีการฝากครรภ์ ให้ เขาสามารถดูแลตัวเองและดูแลทารก
ในครรภ์ให้ เติบโตและคลอดอย่างปลอดภัย
ระบบสวัสดิการบ้ านพักฯ และบริการอื่น ๆ ของพม.สาหรั บผู้หญิงท้ องไม่ พร้ อม
นันทา ไวคกุล หน.กลุ่มงานคุ้มครองและพิทักษ์ สิทธิ์ กองคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กราบเรี ย นท่ า นรองอธิ บ ดี ท่ า น ผอ.กองคุ้ม ครอง และหัว หน้ า
บ้ านพักฯ เครื อข่ายฯ วันนีด้ ิฉันจะเสนอเรื่ องการให้ บริ การและสวัสดิ การ
สังคมสาหรับหญิงตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม เรื่ องการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับแม่
วัยรุ่น บริการของ พม. และงานที่บ้านพักเด็กและครอบครัวที่ทากับชุมชน
การจัดสวัสดิการสัง คมสาหรั บแม่วัยรุ่ นและครอบครั วในชุมชน ทาอยู่ใน 76 จังหวัด จะนาเสนอ
เฉพาะใน 8 พื ้นที่ เรื่องกระบวนการในการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานและรูปแบบการดาเนินงาน
การจัดสวัสดิการสังคมสาหรับแม่ วัยรุ่นในบ้ านพักเด็กและครอบครัว
บ้ านพักเด็กและครอบครัว จัดตังขึ
้ ้นตังแต่
้ ปี 2538 สมัยก่อนนัน้ ท้ องไม่พร้ อม เรียกว่า การดูแลผู้ที่ตงั ้
ครรภ์ไม่พึงประสงค์ หญิงตัง้ ครรภ์นอกสมรส ดูแลตัง้ แต่แม่วัยรุ่ น บ้ านพักเด็กและครอบครัว ดูแลผู้ที่ประสบ
ปัญหาทางสังคมจนถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ วที่ คนทีต่ งครรภ์
ั้
ไม่พร้ อมนันไม่
้ พร้ อมด้ วยสภาวะร่างกาย ความเป็ น
วัยรุ่น และสภาวะทางสังคม เมื่อเขาเดินเข้ ามาขอรับบริ การจากบ้ านพักฯ หรื อมีการส่งต่อเข้ ามา บ้ านพักเด็ก
และครอบครัวให้ บริการเรื่ องการสังคมสงเคราะห์ การประเมินทางด้ านกาย จิต สังคม สอบข้ อเท็จจริง และดูแล
ปั ญหาและความช่วยเหลือตามแผนพัฒนาบุคคลในแต่ละคน บางคนที่มีปัญหาเชิงลึกก็จะมีทีมสหวิชาชีพ ใน
การให้ การดูแล
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บ้ า นพัก เด็ ก และครอบครั ว ตัง้ แต่ ปี 2538 ถึ ง 2545 มี อ ยู่ 9 บ้ า น บ้ า นแรกเป็ น บ้ า นพัก เด็ ก และ
ครอบครัวกรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต นครสวรรค์ อุดรธานี และปราจีนบุรีต่อมามีการเปลี่ยนจาก
ปราจีนบุรีมาเป็ นจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากการทางานมีกลุม่ เป้าหมายน้ อยมาก ทางภาคใต้ มีจงั หวัดภูเก็ต
นราธิวาส และจังหวัดสงขลาเป็ นจังหวัดสุดท้ ายในช่วงนัน้
การบริการสังคมสาหรับแม่ ท่ตี งั ้ ครรภ์ ไม่ พร้ อม
บ้ านพักฯ ให้ การดูแลจนกว่าจะประสานการดูแลให้ กับครอบครัว ชุมชนได้ ประสงค์ แรกของการ
บริ การคือ ประสงค์ให้ แม่วยั รุ่นกลับคืนสู่ครอบครัวได้ วิธีการทางานงาน อันดับแรกคือการประเมินผลการดูแล
คนที่ไม่สามารถกลับสู่ครอบครัวได้ จะให้ เขาอยู่จนคลอดแล้ ว 3 เดือน เพื่อให้ มีโอกาสเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ การ
ทางานในช่วงนัน้ ผู้ประสบปั ญหาทางสังคมที่มากที่สุดคือแม่ ที่ท้องไม่พร้ อม ปั ญหาอื่น ๆ คือ เด็กถูกละเมิด(
abuse) เด็กเร่ร่อน จะส่งต่อสถานสงเคราะห์ ส่วนแม่ท้องไม่พร้ อมจะให้ อยู่ในระยะยาวได้
การสร้ างสัมพันธภาพระหว่างการดูแลเด็ก ของแม่วัยรุ่ นที่ให้ นมลูก บ้ านพักฯ เก็บข้ อมูลแม่วัยรุ่นที่
ตังครรภ์
้
ไม่พงึ ประสงค์ที่เข้ ามาพบว่า แม่ 100 คนจะทิ ้งลูกแค่ 2 คน เนื่องจากเป็ นแม่มีเอชไอวีและลูกมีเชือ้ และ
ไม่สามารถเลีย้ งได้ แม่ที่ไม่พร้ อมเลีย้ งดูจะมีการฝากเลีย้ ง การฝึ กอาชีพ จัดหางานและฝากลูกระหว่างไป
ทางานและมารับลูกกลับ พบว่า น้ อยรายมากที่จะทิง้ ลูก ตอนนัน้ เป็ นนโยบายของกรมประชาสงเคราะห์เรื่ อง
ป้องกันการทอดทิ ้งเด็ก
บ้ านพักเด็กและครอบครัวถูกตังขึ
้ ้นครบ 77 จังหวัดในปี 2552 มีกลุม่ เป้าหมายเพิ่มมากขึ ้นแต่ก็ยงั ให้
การดูแลแม่วยั รุ่น ตามพระราชบัญญัติปอ้ งกันและแก้ ไขเรื่องการตังครรภ์
้
วยั รุ่น พ.ศ.2559 ให้ การดูแลวัยรุ่นอายุ
ต่ากว่า 20 ปี ลงมาสามารถมารับบริ การบ้ านพักได้ ส่วนการให้ บริ การจากพระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็ก พ.ศ.
2546 จะมีบริ การให้ ไว้ ภายใน 3 เดือน แต่ถ้ายังไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ จะมีการขออนุมตั ิเพิ่มเติม จนกว่าผู้
ประสบปัญหาช่วยเหลือตัวเองได้
ปี 2561 มีวัยรุ่ นที่ตงั ้ ครรภ์ไม่พร้ อมเดินเข้ ามาหรื อถูกส่งต่อเข้ ามาบ้ านพักเด็กและครอบครัวใน 77
จังหวัดมี 277 คน แต่ยงั ไม่มกี ารรายงานข้ อมูลในรายละเอียดว่า มีการทิ ้งเด็กหรือไม่ ซึง่ ข้ อมูลมีอยู่ที่บ้านพักทุก
แห่งสามารถเก็บและรายงานได้
ปี 2562 วัยรุ่ นหญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้ อมเข้ ามารับบริ การที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จานวน 206 คน
กระบวนการของบ้ านพักฯ ยังเน้ นเรื่ องสังคมสงเคราะห์ เป็ นหลัก เน้ นการดูแลให้ ครบรอบด้ าน เพื่อให้ แม่วยั รุ่ น
สามารถกลับคืนสู่ครอบครัว สามารถเลี ้ยงดูเด็กได้ เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย มีการติดตามประเมินผลเป็ นระยะ
หลังจากออกจากบ้ านพักฯ กรณีที่แม่และครอบครัวไม่สามารถเลี ้ยงดูเด็กได้ จะถูกส่งเข้ าสถานสงเคราะห์ สถาน
สงเคราะห์จะบริการจัดหาครอบครัวทดแทนให้
บริการต่ าง ๆของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
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บริ การตาม พรบ.ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการตัง้ ครรภ์วัยรุ่ น หน่วยงานหลัก ที่ให้ บริ การคือ กรม
กิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.) และหน่วยงานที่มีการบูรณาการ
ดาเนินงานตามบริบทแม่วยั รุ่น มีทงั ้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และอื่น ๆ เข้ ามาร่วมด้ วย
บริการของกรมกิจการเด็กและเยาวชนกับแม่ วัยรุ่นที่ตงั ้ ครรภ์ ไม่ พร้ อมและแม่ ตงั ้ ครรภ์ ไม่ พร้ อม
การทางานร่ วมกันระหว่างบ้ านพักเด็กและครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก
สภาเด็กและเยาวชนเคลื่อนงานเพื่อป้องกันปัญหา บ้ านพักเด็กฯเป็ นผู้บรู ณการดาเนินงานร่วมกับสภาเด็กและ
เยาวชน มีเครือข่ายเด็กและเยาวชนทัว่ ประเทศเพื่อสื่อสาร อบรมและบอกบริการ สวัสดิการอื่น ๆ ที่มีอยู่ เพื่อให้
เด็กที่ประสบปัญหาสามารถเข้ าถึงช่องทางความช่วยเหลือและการจัดสวัสดิการของเรา
บ้ านพักฯ มีศูนย์รักษ์ เด็ก เป็ นบริ การสวัสดิการสังคมสาหรับแม่วัยรุ่ น เน้ นบริ การสังคมสงเคราะห์
เครื่องมือที่มีคือ เงินสงเคราะห์ เงินครอบครัวอุปถัมภ์ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี ้ยงดูเด็กแรกเกิด และสถานรองรับมี
30 แห่ง และบริ การครอบครัวทดแทน เป็ นเครื่ องมือการดาเนินงานที่บ้านพักเด็ก ฯสามารถเชื่อมประสานเพื่อ
เอาบริการต่าง ๆมาให้ แม่วยั รุ่นเพื่อที่จะดารงชีวิตได้ ในสังคมได้ อย่างปกติสขุ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
มีศนู ย์พฒ
ั นาอาชีพสตรี และครอบครัว เป็ นการฝึ กอาชีพ แม่วยั รุ่นแม่ที่ท้องไม่พร้ อมเป็ นส่วนหนึ่งใน
การมาฝึ กอาชีพ มีการบูรณาการกับทางบ้ านพักฯ ส่วนการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาก็ มีศนู ย์พฒ
ั นาครอบครัวที่
ดาเนินงานตามแผนเฝ้าระวังและแก้ ไขปัญหาในระดับตาบล
การจัดสวัสดิการสังคม สาหรับแม่ วัยรุ่น และการตัง้ ครรภ์ ไม่ พร้ อมในบ้ านพักเด็กและครอบครัว
เราดาเนินการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับแม่วยั รุ่นในครอบครัว ชุมชนโดยได้ รับงบประมาณจากกรม
กิจการเด็กและเยาวชนให้ ดาเนินงานใน 76 จังหวัด เว้ นกรุ งเทพมหานครซึ่งมีดาเนินการเป็ นคณะกรรมการ
พิเศษโดยกรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีการดาเนินงานที่รอบด้ านในการดูแล เป็ นหน่วยงานที่สามารถมาดูงานเชิง
ระบบได้ ด้วย
ขันตอนการด
้
าเนิน เริ่ มจากการหาแม่วยั รุ่น ขันตอนการรั
้
บสมัครแม่วยั รุ่น บ้ านพักฯ จัดประชุมชี ้แจง
ให้ ความรู้กบั แม่วยั รุ่นที่ท่ลี งทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี ้ยงดูเด็กแรกเกิดในพื ้นที่อย่างน้ อย 3 ตาบลจังหวัด
ละ 30 คน โดยทางานร่วมกับทางศูนย์ชมุ ชนคุ้มครองเด็ก แม่วยั รุ่นที่ร่วมโครงการจะบันทึกข้ อมูลแม่วยั รุ่ นเป็ น
แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อวางแผนการให้ ความช่วยเหลือ โดยใช้ ฐานครอบครัว ชุมชนในการให้ ความช่วยเหลือ
งบประมาณสนับสนุนจะเป็ นไปในการให้ ความรู้กับแม่วยั รุ่ น งบประมาณดาเนินงานรายกลุ่ม เป็ น
การอบรมให้ ความรู้ในเรื่ องการเลี ้ยงดูเด็ก เรื่องทักษะอาชีพ ส่วนกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ที่ดแู ลเฉพาะ
รายจะเป็ นของทางบ้ านพักฯ ที่จะดาเนินการ เราดาเนินงานบูรณาการการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับแม่วัยรุ่ น
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ใน 5 กระทรวงหลักระดับพื ้นที่ เพื่อให้ แม่วยั รุ่นเข้ าถึงสวัสดิการใน 4 มิติ เรื่ องสุขภาพกายและสุขภาพจิต เรื่ อง
สังคม เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการศึกษา
ข้ อมูลแม่ วัยรุ่ นจากพืน้ ที่ต้นแบบ ใน 8 จังหวัด
แม่วยั รุ่นที่เข้ ามาร่วมโครงการ 34 ตาบลของ 28 อาเภอ พบว่า แม่ที่เข้ าร่วมโครงการ จานวน 233
คน ส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 15- 19 ปี หรือ 70% รองลงมา คือ อายุตงแต่
ั ้ 20 ปี ขึ ้นไป จานวน 67 คน หรือ 29%
ซึ่งเป็ นกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุเกินกว่าที่ พรบ.การป้องกันและแก้ ไขการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ นกาหนด แม่วยั รุ่นที่เข้ า
ร่วมโครงการอายุน้อยที่สดุ ช่วงอายุ 10-14 ปี จานวน 2 คน แม่วยั รุ่นที่เข้ าร่วมโครงการเป็ นแม่วยั รุ่นที่มีคู่ 73%
รองลงมาเป็ นแม่วยั รุ่นที่เป็ นแม่เลี ้ยงเดี่ยว เป็ นแม่วยั รุ่นที่ไม่มีค่แู ต่อยู่กบั ครอบครัว หรือมีญาติที่ช่วยเลี ้ยงดูบุตร
ให้ ส่วนมากได้ รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ผลการดาเนินงานจัดสวัสดิการสาหรับแม่ วัยรุ่นใน 4 มิติ
แม่วัยรุ่ นได้ รับการจัดสวัสดิการสังคม พบว่า แม่วัยรุ่ นมีสุขภาพจิตดีขึน้ และสามารถจัดการเด็กได้
ครอบครัวชุมชนให้ การยอมรับ 397 คน คือรวมคนในครอบครัวที่เข้ ามา เด็กได้ รับการดูแลมีพัฒนาการสมวัย
มิ ติทางด้ านสังคม แม่วัยรุ่ นใช้ ชีวิตอย่างมั่นใจ มีการปฏิสัมพันธ์ กับคนในครอบครัวและชุมชนได้ มิติด้าน
เศรษฐกิจมีการสร้ างเสริ มทักษะอาชีพ มี 74 คนได้ เสริ มทักษะอาชีพจากโครงการและงบประมาณโครงการที่
ลงไปต่อยอดอาชีพจนยืนด้ วยขาตนเองได้ มีแม่วยั รุ่นได้ รับการศึกษาต่ อเพิ่มขึ ้นใน กศน. 174 คน แต่พอเข้ า
มาในโครงการมี การศึกษาเพิ่มขึน้ 17 คน เป็ นผลการดาเนินงานจากบ้ านพักฯแต่ส่วนอื่น ๆ น้ องจะไปเริ่ ม
การศึกษาต่อ ที่ กศน.ซึง่ ขึ ้นกับบริบทแม่วยั รุ่นที่จะดูแลและเรี ยนไปด้ วยกัน
ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน เน้ นการใช้ ฐานครอบครัวชุมชนให้ มีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือ แก้ ไขปั ญหา
โดยใช้ กลไกศูนย์ชมุ ชนคุ้มครองเด็ก และครอบครัวแม่วยั รุ่นมาเสริมให้ การดูแล บ้ านพักฯเชื่อมเอาสวัสดิการที่มี
ใน พม.และด้ านสาธารณะสุข เรื่ องการให้ การดูแลเรื่ องสุขภาพ แรงงานเป็ นเรื่ องอาชีพและการมีงานทา ทาง
มหาดไทยเป็ นเรื่ องศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก และกลไกในการดูแลของ อบต. เรื่ องการศึกษาได้ รับความร่ วมมือ
จาก กศน.เป็ นการดาเนินงานที่ชัดเจน การดาเนินงานสามารถดูแลบุตรและครอบครัวอบอุ่น ทาให้ เด็กได้ มี
พัฒนาการสมวัย เข้ าถึงสวัสดิการอื่น ๆได้ ซึง่ อยากให้ บ้านพักเด็กฯ ยกตัวอย่างการทางานต่อไป ขอบคุณค่ะ
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล :
การนาเสนอของคุณนันทานัน้ เป็ นผลจากการทางานใน 8 จังหวัดที่เป็ นพื ้นที่นาร่อง ไม่ใช่ตวั เลขทัว่
ประเทศ รายละเอียดหรือตัวอย่างต่าง ๆ ในช่วงที่เปิ ดอภิปรายอาจจะได้ ขยายความได้
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โปรแกรมการดูแลและจัดสวัสดิการสาหรั บผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อมในบ้ านพักฉุกเฉิน
ณัฐิยา ทองศรี เกตุ ผู้อานวยการฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ สมาคมส่ งเสริม
สถานภาพสตรี
โปรแกรมการดูแลและจัดสวัสดิการสาหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อม
ในบ้ านพักฉุกเฉินนันท
้ ามา 10 กว่าปี แล้ ว สมาคมส่งเสริมคุณภาพสตรี หรือ
ว่าบ้ านพักฉุกเฉิ น เป็ น องค์ ก รภาคเอกชนที่ ดูแลผู้หญิ ง และเด็ กที่ ป ระสบ
ปั ญ หาความรุ นแรงทุกรู ปแบบ ไม่ เฉพาะท้ องไม่ พ ร้ อม แต่วันนีจ้ ะขอคุย
เฉพาะเรื่องท้ องไม่พร้ อม
• การช่ ว ยเหลื อ เรื่ องที่ พั ก และปั จ จั ย 4 ผู้ป ระสบปั ญ หาหลายคนเข้ า มามี แ ค่ ผ้ า ชุด เดี ย ว บัต ร
ประชาชน 1 ใบ case เข้ ามาพักพร้ อมความเครี ยด สิ่งที่ต้องทาคือทดสอบความเครี ยด ช่วงระยะเริ่ มต้ นจาเป็ น
มากเกือบ 100% ที่เข้ ามาในเรื่ องท้ องไม่พร้ อมไม่ว่าจะเป็ นวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ อายุเท่าไหร่ก็ตาม บางคนมามีอายุ
ครรภ์ 8 เดือนหรือ 9 เดือน ไม่เคยฝากครรภ์เลย บางคนมาถึงเพียง 3 วันก็ต้องส่งคลอดก็มี
• การเช็คสิทธิ์ในการรั กษาพยาบาล พบว่า เกือบ 100% เป็ นคนต่างจังหวัดที่ประสบปัญหาที่กรุงเทพ
หรือไม่ก็ประสบปัญหาที่ต่างจังหวัดแต่ต้องการออกนอกพื ้นที่ ต้ องการออกจากหมู่บ้านมาไกล ๆ
• ทาเรื่ องย้ ายสิทธิ์การรั กษาพยาบาล บ้ านพักฉุกเฉินอยู่ดอนเมือง มีหน่วยบริ การปฐมภูมิจะอยู่ที่
ศูนย์บริ การสาธารณสุข 60 และส่งต่อที่ รพ.วชิระ ในเรื่ องการรักษาพยาบาล สิ่งที่ต้องรี บทาคือ ส่งฝากครรภ์
และส่งพบหมอตามกาหนดนัดเป็ นระยะ ๆ
• กิจกรรมกลุ่มครอบครั วบาบัดในบ้ านพักฉุกเฉิน ก่อนที่จะมีการคิดโปรแกรม(program)ขึ ้นมา เรา
เคยทางานกับเด็กที่ท้องอย่างเดียว ซึง่ พบว่า ไม่ค่อยได้ ผล เพราะว่า ความคิดอยู่แค่เด็กต้ องการอะไร แต่พบว่า
สิ่งสาคัญสุดคือครอบครัวต้ องร่วมต่อการตัดสินใจ เราจะเชิญพ่อแม่ผ้ ปู กครองมาอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ มา
ทา group support ใช้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จากครอบครัวที่ผ่านพ้ นประสบการณ์ มาก่อน บางครอบครั ว มี
เรื่ องสาหัสสากันเกี่ยวกับโรค ทาให้ ท้องไม่พร้ อม ท้ องไม่พร้ อมโดนข่มขืนมา มีเรื่ องคดี เขาผ่านพ้ นอย่างไรก็ให้
ได้ มาเล่าประสบการณ์ให้ ครอบครัวที่เพิ่ง มีประสบปั ญหาใหม่ๆ ซึ่งแบกความทุกข์ไว้ มากจนมืดไปหมดได้ ฟัง
เมื่อมีการแลกเปลี่ยน หนทางสว่างก็เกิดขึน้ กับครอบครัว ในส่วนเด็กและวัยรุ่ นจะทากลุ่มเป็ นระยะ ๆ ด้ วย
บ้ านพักไม่ได้ จดั ในกลุม่ วัยรุ่นหรื อท้ องไม่พร้ อมอย่างเดียว เราจัดกับทุกกลุม่ ปัญหา บ้ านพักมีคน 35% ที่ท้องไม่
พร้ อมเข้ ามา และในท้ องไม่พร้ อมมีท้องวัยรุ่น 35% นอกจากนันเป็
้ นวัยผู้ใหญ่ ผู้หญิงที่อายุมากที่สดุ คืออายุ 50
ปี
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• เรื่ องการเยียวยาและเสริ มศักยภาพ มีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักศิลปะบาบัด ทาการ
บาบัดเฉพาะราย อบรมเสริ มสร้ างศักยภาพ อบรมดูแลแม่และเด็ก โดยจัดขึน้ ตัง้ แต่เรื่ องการดูแลเด็กในครรภ์
ก่อน เมื่อหลายปี มเี ด็กอายุแค่ 12 ปี ถกู ความรุนแรงทางเพศแล้ วท้ อง เด็กตัวเล็ก พอวันจะต้ องไปคลอด เขากลัว
มาก เกิดช็อคในห้ องคลอด ทาให้ คิดกันว่าจะต้ องให้ เด็กเรี ยนรู้ว่า เมื่อท้ องแล้ วจะมีอะไรตามมา พัฒนาการเด็ก
ในท้ องเป็ นอย่างไร ให้ เขาเรียนรู้และลดความตึงเครี ยดก่อนเข้ าห้ องคลอดจะได้ ให้ ความร่วมมือกับการทาคลอด
ต่อ เราใช้ เวลา 5 วันอบรมหลักสูตรดูแลแม่และเด็ก เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสภากาชาดไทย สอนทุกอย่างตัง้ แต่
การอาบน ้าเด็ก การดูแลเด็กทารก การทาอาหารให้ เด็กทารก การสร้ างสัมพันธ์ระหว่างแม่ลกู
• กระบวนการศาสนะบาบัด บ้ านพักฉุกเฉินมีนกั จิตวิทยา จะทาในเรื่องการสวดมนต์ไหว้ พระ ทาสมาธิ
สัปดาห์ละ 1 วัน และทาค่ ายยุติความรุ นแรงกับมหาประชาบดีเถรี วิทยาลัย ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งที่แม่ชีคุณหญิง
กนิษฐา วิเชียรเจริ ญ ทาหลักสูตรเรื่ องการเรี ยนรู้ ชีวิต การเป็ นแม่เลี ้ยงเดี่ยว เมื่อเราตัดสินใจท้ องต่อและต้ อง
เป็ นแม่เลี ้ยงเดี่ยว ไม่ว่าระยะสันหรื
้ อว่าถาวร ต้ องเรียนรู้ว่า การเป็ นแม่เลี ้ยงเดี่ยวมีความยากลาบากอย่างไร
• เรื่ องสุขภาวะทางเพศ โรคเอดส์ โรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์ บ้ านพักจะเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญ
ข้ างนอกมาช่วยทา เรื่องการเลี ้ยงดูบตุ รและให้ ความรู้เรื่ องสิทธิต่าง ๆ เรื่องกฎหมาย การให้ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
เด็ก กฎหมายที่ต้องเกี่ยวข้ องที่ต้องเรียนรู้
• ด้ านนันทนาการ จะมีคณะจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากบุคคลภายนอกที่มาจัดให้ เช่น ดนตรี ลีลาศ โยคะ
จะมีเข้ ามาจัดใหเรื่อย ๆ
• การวางแผนครอบครั ว สาคัญมากคือการเห็นคุณค่าในตัวเอง case ที่มาหาเราส่วนใหญ่แล้ วจิตตก
จะไม่ค่อยรู้คณ
ุ ค่าของตัวเอง เห็นเป็ นความผิดของตัวเอง หรื อบางครอบครัว ก็โทษลูก หรื อโทษตัวเองเลีย้ งลูก
ไม่ดี
ทุกคนที่ท้องไม่พร้ อมมา ไม่ว่าจะเป็ นวัยเด็กหรื อวัยผู้ใหญ่เราจะพยายามประสานไปที่ รพ.วชิระเรื่ อง
การวางแผนครอบครั ว ส าหรั บวัยรุ่ น 100% ทาง รพ.จะช่ วยทาในเรื่ องฝั ง แคปซู ลเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี ให้
ระยะเวลา 5 ปี ฟรี จริ ง ๆค่าใช้ จ่ายค่อนข้ างสูงแต่เราขอความช่วยเหลือ แต่วยั ผู้ใหญ่สาหรับบางคนท้ องที่ 5,6
หรือท้ องที่ 3, 4 ท้ องจะพยายามขอให้ ทาหมัน ซึง่ บางคนรับปากแต่ก็ทาไม่ได้ 100%
• การทางานกับครอบครัว เป็ นการทางานของสังคมสงเคราะห์ การเยี่ยมบ้ าน เพื่อประเมินสภาวะต่าง
ๆ อย่างรอบด้ าน บ้ านพักฉุกเฉินไม่ได้ ลงเยี่ยมบ้ านเองทังหมด
้
กรณีต่างจังหวัดจะขอความร่วมมือจากบ้ านพัก
เด็กและครอบครัวในจังหวัดนัน้ ๆ หรือ อบต. อบจ. ซี่งได้ รับความร่วมมืออย่างดีตลอดมา
• เรื่ องการศึกษาและฝึ กอาชี พ ขึน้ อยู่ในความเหมาะสมของแต่ละรายว่าเหมาะสมที่จะไปเรี ยนต่อ
หรือเข้ าไปในโรงเรี ยนหรือไม่ ถ้ าเด็กเหมาะสมที่จะเข้ าโรงเรียนในระบบจะมีโรงเรียนอยู่ข้าง ๆเป็ นโรงเรียนสังกัด
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กทม. ที่เปิ ดสอนตังแต่
้ อนุบาลจนถึง ม.3 ถ้ าจบ ม.ต้ น หากเด็กต้ องไปเรียนข้ างนอกไม่ว่าสายอาชีพหรื อว่าสาย
สามัญก็จะสนับสนุนให้ เรี ยนอยู่ในบริเวณของเขตดอนเมือง เรามีการศึกษานอกโรงเรี ยนที่เปิ ดสอนในสมาคมฯ
ของเขตดอนเมือง เด็กที่เหมาะสมจะเรี ยน กศน.ก็เข้ าเรี ยนของบ้ านพักทีน่ ่ี มีการฝึ กวิชาชีพ เราสอนเป็ นวิชาชีพ
ในหลักสูตรใหญ่ ๆ และใช้ ชม.ประมาณ 100 ชั่วโมงมี ประกาศนียบัตร วุฒิ บัตรให้ เพื่อให้ สามารถเอาไป
ประกอบอาชีพได้ ในเรื่ องของการสมัครงาน มีการฝึ กอาชีพตัดเย็บเสื ้อผ้ า เสริมสวย แพทย์แผนไทย ส่วนการปั ก
ผ้ าด้ วยมือ การทาขนมไทย การเรียนขนมอบสัน้ ๆ จะไม่มีวฒ
ุ ิบตั ร แต่ก็นาไปประกอบอาชีพข้ างนอกได้
• โครงการเริ่มต้ นทุนชีวิตใหม่ ให้ แม่ วัยรุ่ น เป็ นโครงการที่มีเงื่อนไขว่าแม่วัยรุ่นที่มาคลอด ต้ องเลี ้ยง
ลูกอยู่กบั เรา เรี ยนหนังสือไปด้ วย จะมีเงินสะสมให้ เดือนละ 1500 บาท จะเก็บไว้ ให้ มีข้อแม้ ว่าต้ องมีความประ
พฤตดี ขยันเรียน ตังใจเรี
้ ยน กลับบ้ านตรงเวลา ถ้ ากลับผิดเวลาต้ องแจ้ งทุกครัง้ ไม่มีการหนีเที่ยว
ผลการดาเนินงาน วัยรุ่น 90% สามารถกลับคืนสูค่ รอบครัวได้ อีก 10% ครอบครัว พ่อแม่ ยากลาบาก
จริ ง ๆ ไม่สามารถดูแลได้ เด็กส่วนใหญ่ได้ กลับไปเรี ยนหนังสือตามปกติ 90% จะได้ การคุมกาเนิดไป อีก 10%
ตัวเด็กและครอบครัวบอกว่าจะขอคุมกาเนิดเอง ซึง่ ก็จะมีโอกาสที่จะท้ องซ ้าได้ ถ้าไม่ได้ ไปดาเนินการเองจริง
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล :
สิ่งที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี หรือบ้ านพักฉุกเฉินทานัน้ น่าจะเอามารวมเป็ นเอกสารว่าเป็ น 12
ขัน้ ตอนสาคัญในการทา program ดูแลและสวัสดิการหญิง ที่ท้องไม่พร้ อม ซึ่งสามารถเอาไปใช้ กับคนซึ่ง มี
ปัญหาอื่นได้ ด้วย
ประสบการณ์ และรู ปธรรมการจัดบริการช่ วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อมรายกรณี
กรวิณท์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์ และนักศิลปะบาบัด
ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อม กรณีวัยรุ่ น เด็กผู้หญิง พบว่าหลายๆ กรณี
เป็ นการท้ องและไม่รับผิดชอบจากผู้ชาย การสร้ างความสัมพันธ์ ในเชิงลึก
แบบค่อย ๆจีบกันไป ค่อยๆ connect กันไป แอบมีความสัมพันธ์กนั ในที่สดุ
ผู้หญิงก็เข้ ามายังบ้ านพัก
กรณีผ้ หู ญิงที่ถกู ละเมิดทางเพศ พบว่า เกิดขึ ้นครัง้ เดียวก็มีสิทธิที่ตงท้
ั ้ องได้ ผู้หญิงจมกับปัญหาได้ ไป
จนตลอดชีวิต ทางกายนัน้ ยังมีจุด full stop เพราะว่าได้ ส่งมอบเด็ก ได้ ฝังยาคุม แล้ ว แต่จิตใจมันจะบาดเจ็บ
(trauma) ไปตลอด ถ้ าเขาถูกกระทาและยังอยู่ในวัยเด็ก มันจะกลับมา thinking ขึ ้นใหม่
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กรณี case ติดเชื ้อ HIV จริง ๆในอดีตบอกว่า ผู้หญิงที่ติดเชื ้ออาจจะไม่ได้ ท้องและดารงชีวิตอยู่ได้ แต่
ตอนนี ผ้ ้ ูห ญิ ง ที่ วิ่ ง เข้ า มารู้ ว่ า ตัว เองท้ อ ง พร้ อมกับ ตรวจพบว่ า มี HIV positive เข้ า มาหาที่ บ้ า นพัก ฉุ ก เฉิ น
ครอบครัวไม่รับผิดชอบ หรื อผู้หญิงที่ถูกทา Domestics violence มีลกู มาแล้ ว 2 คน มีเพศสัมพันธ์ ก่อนเข้ ามา
หาบ้ านพัก ปรากฏว่าตรวจร่างกาย ท้ อง 2 เดือนเป็ นท้ องคนที่ 3 ต้ องมาดูที่ CM ว่าควรจะทาอย่างไร หรืออยู่ใน
การตัดสินใจของตัวผู้หญิงเอง
วันนี ้จะแบ่งปั นในเรื่ องท้ องไม่พร้ อมในวัยรุ่น เป็ น case ที่ประสบความสาเร็จ ท้ องตอนอายุแค่ 16 ปี
ตอนนัน้ มาด้ วยท้ องได้ 7 เดือน จากแฟนที่อายุเพียง 16 ปี เป็ นรุ่ นพี่ น้ องเป็ นเด็กเรี ยนหนังสือ กาลังเรี ยน ม.4
เทอม1 ยังไม่จบ ตัวเองก็ร้ ู ว่าประจาเดือนไม่มา มี sex เพียงครัง้ เดียว เด็กรู้ สึกว่าต้ องทาอะไรสักอย่าง โดย
ปกปิ ดไปแต่ปกปิ ดไม่อยู่ รู้สกึ อึดอัด ไม่สบายใจ ในที่สดุ ก็เลยส่งเสียงหาพี่สาวว่าทาอย่างไรดี ประจาเดือนไม่มา
พี่สาวเลยให้ ซื ้อแผ่นมาตรวจ เด็กไม่กล้ าไปซื ้อที่ตรวจครรภ์เพราะว่าเป็ นเด็กผู้หญิงแบบเงียบๆหงอยๆ ไม่กล้ า
ทาอะไร พี่สาวเลยซื ้อที่ตรวจครรภ์ในกรุงเทพส่งไปให้ ตรวจ ผลตรวจขึ ้น 2 ขีดเลยพยายามคุยกับพี่สาว พี่สาวก็
บอกว่าให้ เก็บไว้ แล้ วเข้ ามากรุ งเทพ พอเข้ ามากรุ งเทพก็พยายามที่จะไปยุติการตัง้ ครรภ์ ไปที่คลินิกสมาคม
วางแผนครอบครัวฯ (สวท.) สมาคมพัฒนาประชากรฯ ของคุณ มีชยั พยายาบาลบอกว่า ทาไม่ได้ อายุครรภ์ 6
เดือนแล้ ว ก่อนหน้ านีค้ ือ กินยาขับมาก่อน สมาคมพัฒนาประชากร ฯ ก็ส่งต่อไปที่คลองตัน ทางโรงพยาบาล
บอกทาอะไรไม่ได้ แล้ ว อันตราย เด็กกาลังกลับหัวแล้ วก็หนักใจกันทังพี
้ ่ทงน้
ั ้ อง ต้ องกลับมาพูดคุยกับพ่ออย่าง
ชัดเจน พ่อบอกกลับมาอยู่บ้านอยู่ในชุมชนไม่ได้ ไม่อยากให้ กลับเพราะเป็ นต่างจังหวัด ท้ ายที่สดุ ต้ องมาอยู่ ท่ี
กรุงเทพกับที่บ้านพี่สาว จนหาข้ อมูลทาง internet แล้ วเจอบ้ านพักฉุกเฉินถึงได้ พามาที่บ้านพักฉุกเฉิน เส้ นทาง
ที่ต้องท้ องต่อนัน้ ยาวไกล Case manager เมื่อแรกรับ ยังต้ องคุยอีกเยอะ
กรณีที่สอง อายุ 20 ผู้หญิงท้ องไม่พร้ อม วัย 20-25 ปี มีเข้ ามาเยอะมาก กรณีนี ้ ส่งต่อเข้ ามาโดย
โรงพยาบาลภูมิพล หอบลูก ที่เพิ่งคลอดได้ 3 วันมาด้ วย มาพร้ อมกับแม่ของเธอ แม่บอกว่า โอยย... เอากลับ
บ้ านไม่ได้ แน่นอน อยู่หอพักก็ไม่ได้ คือ พ่อเป็ นตารวจอยู่ต่างจังหวัด เป็ นคนภาคใต้ ฐานเรื่ องของความคิด
strong เรื่ องการตีตราหลาย ๆ อย่าง เด็กคิดว่ากลับบ้ านไม่ได้ แม่ก็บอกว่ากลับบ้ านไม่ได้ เลยต้ องมาอยู่ใน
บ้ านพักก็ร้องไห้ ทงแม่
ั ้ ทงลู
ั้ ก
พอมาอยู่บ้านพักก็อยู่ไม่ได้ อีก เพราะปรับตัวไม่ได้ พ่อโทรมา 2 รอบ/วัน รอบเช้ ากับรอบเย็นเช็คลูก
สาวไปเรียนหนังสือไหม เพราะพ่อจะเป็ นคนที่ connect ลูกตลอด ฉะนัน้ ถึงไม่ได้ อยู่ที่นี่ ต้ องกลับไปอยู่หอพักก็
ตัดสินใจกลับมาหาเราได้ แต่กฎเหล็กบอกว่า ต้ องอย่าทิ ้งลูก อย่าเอาไปไว้ ที่ไหน เขาเรียนมหาวิทยาลัยปี 3 เป็ น
จังหวะที่ไม่ได้ เรียนเพราะมหาวิทยาลัย หยุด เด็ก 20 ปี กบั เด็กทารกแค่ 3 วัน ให้ นมแม่ด้วย เขาอยากเลี ้ยงลูกแต่
ขอฝากบ้ านพักไว้ 3 ปี ก่อน เลยให้ ไปคิดก่อน แต่มาเอาไปเลี ้ยงได้ 4 วัน ก็โทรกลับมาว่า หนูขอยกลูก เลยเชิญ
มาคุยใหม่ทงแม่
ั ้ ทงตั
ั ้ วเด็ก ทาสารวจความจริ ง (fact finding) ตามกระบวนการ ในที่สดุ เขาก็เอากลับไปทัง้ แม่

17

ทัง้ ยายเอาไปเลี ้ยง เพราะฉะนัน้ หลายกรณีที่ไม่จาเป็ นต้ องพักพิงอยู่ในบ้ านพัก อาจจะให้ อยู่ข้างนอกได้ แต่
ต้ องมี connecting ที่ดี ๆกับเขา จะช่วยเขาไปถึงฝั่งจริง
ผู้ที่ทาบทบาท Case manager (CM) จะต้ องเข้ าใจในหลักการปรึ กษา(counselling) อย่างลึกซึง้
การฟั งและการสร้ างความสัมพันธ์จะทาอย่างไรให้ เกิดความ trust กัน เชื่อมโยงกันในแต่ละวัน ถ้ า case อยู่ใน
บ้ านพักต้ องยิ่ง trust เพราะต้ องแกะรอย ตัว CM ต้ องแกะรอยชีวิตและ fact finding ย้ อนรอยไปในอดีตด้ วย
เหมื อนกัน อย่างเช่ นสาวน้ อยวัน 16 ก็ ต้องแตะไปถึง ในอดีต ทาให้ เห็นว่า เขาเคยมี trauma ในวัยเด็ก มา
อย่างไร หนึ่งแม่ตาย พ่อมีใหม่ เขามี trauma เขาเป็ นลูกคนที่ 2 เป็ นคนกลางจะเป็ นเด็กลักษณะเฉื่อยชา เงียบ
จะเชื่ อมโยงกับ การเยี ย วยาเด็ ก ฉะนัน้ CM ต้ องประเมิ น สภาวะทางกาย จิ ต สัง คมให้ ไ ด้ ต้ องใช้ เ ทคนิ ค
เครื่ องมือต่าง ๆ เช่น family tree หรื อ timeline เรื่ องของความต้ องการที่จาเป็ น(need) ซึ่งอาจสุดโต่ง เป็ นไป
ไม่ได้ ก็ต้องเสนอทางเลือกให้ มนั ตรงกลางอย่างไร
ถ้ าเชื่ อมความสัม พันธ์ กับเด็กได้ จ ริ ง (connect) เด็กจะสามารถรั บฟั ง เราได้ ว่า เป็ นทางเลือกที่ดี
เหมือนกัน ทังนี
้ ้ต้ องกลับมาดูเป้าหมายชีวิตของเขาว่า ชีวิตของเขาเลือกอะไร มีหวังไหม ประเด็นเด็กอายุ 16 ปี
เขามีความหวัง เขารักอนาคต เป็ นหัวใจที่ strong มาก คือ ต้ องเรี ยนให้ จบ แล้ วต่อมหาวิทยาลัย ก็สามารถทา
ได้ ภายใน 3 ปี เรี ยนจบ ม.6 แล้ วได้ เรี ยนต่อมหาวิทยาลัย มศว. และเลี ้ยงลูกตัง้ แต่เล็กจนถึงปั จจุบนั 3 ขวบ
กลับคืนสูค่ รอบครัว ไปอยู่กบั ยาย อยู่กบั ตาได้ อยู่กบั ป้า ๆพี่ ๆ และตัวแม่ก็ยงั connect อยู่
กรณี case ช่วงแรก ๆ trauma จะคุยอย่างน้ อย 3-4 ครัง้ /week ถ้ าประเมินแล้ วมีลกั ษณะของการ
suicide มันจะไปเรื่ อย ๆในเรื่ องของสุขภาพจิต มันมีวิธีการดู timeline ได้ สามารถประเมินด้ านความเครี ยด
เช่น แบบประเมินภาวะซึมเศร้ าของกรมสุขภาพจิต มี 15 ข้ อ ประเมินให้ ได้ แล้ วเป็ นเพื่อนกับเขา หัวใจของการ
ทางานเป็ น CM คือ การไม่เห็นอกเห็นใจ(sympathy) จนเกินความจาเป็ น และก็ไม่เอาใจใส่(empathy) จนเกิน
ความจาเป็ น ต้ องหาจุดสมดุลให้ เขากลับมาอยู่ในเส้ นทางของความจริงของแต่ละคน
ขณะเดียวกันก็ทางานกับครอบครัว ต้ องมาปรับทัศนคติที่เป็ นแนวเดียวกัน ทาให้ ล้อกันกับเป้าหมาย
ของเด็ก ถ้ าพ่อแม่เห็นด้ วยกับการ support หรื อประคับประครอง empowerment นัน้ ไม่ใช่แค่กาลังใจ แต่เรา
เสริ ม พลัง ขี ด ความสามารถ(empowerment) ด้ ว ยการใช้ องค์ ค วามรู้ (cognitive) ด้ ว ย ทัง้ ตัว เด็ ก และตัว
ครอบครัวเพื่อจะให้ เป็ นแนวทางเดียวกันจึงจะไปเป้า เมื่อทาได้ คือ ความสง่างาม ชีวิตตรงนีย้ งั ไม่ได้ จบ ไม่ว่า
จะเป็ นเส้ นทางของบุตร บางคนไม่ได้ คิดจะเลี ้ยงต่อ
ดิฉันทางานตรงนีม้ าเกือบ 20-30 ปี สังคมไทยยังจมอยู่กับที่ ในฐานะที่เป็ น CM ต้ องไม่ใช่แค่มอง
ด้ านร่างกายว่าเขาเติบโตไป แต่ต้องกลับมามองว่า เขาจะบาดเจ็บทางใจไหม แล้ วจะรับมืออย่างไร สังคมไทย
ต้ องสร้ างทางเลือกให้ กับเด็กวัยรุ่ น ถ้ าเราอยากจะให้ เด็กวัยนีเ้ ติบโตเลีย้ งลูกได้ ต้ องหารัฐสวัสดิการที่เ ป็ น
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ทางเลือกให้ เยอะ บ้ านพักฉุกเฉินอยากให้ ผ้ ูหญิงที่เข้ ามาบ้ านพักมีสขุ ภาพดี หรื อ shelter ไหน ๆ ก็อยากให้ เขา
เข้ ามาและมีสขุ ภาวะที่ดี
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:
ดิฉันถามทางบ้ านพักฉุกเฉินว่ามี CM กี่คน เธอบอกว่ามี 3 คนแต่พยายามจะทางานกับผู้ที่เข้ ามาใน
บ้ านพักทุกคน ที่เปิ ดใจ ซึง่ จะมีบางคนที่อาจจะปิ ดทาให้ ไม่สามารถเข้ าถึงเขาได้
รู ปแบบงานครอบครั วอุปถัมภ์ และการยกมอบเด็กเพื่อจัดหาครอบครั วบุญธรรมของสหทัยมูลนิธิ
สุทธิดา พรเจริญ หัวหน้ ากลุ่มงานสวัสดิการครอบครัว นักสังคม
สงเคราะห์ อาวุโส สหทัยมูลนิธิ
สหทัยมูลนิธิเปิ ดทางานมาเป็ นปี ที่ 43 แล้ ว เริ่ มจากความคิดที่ว่า
เด็ก ๆ ควรที่จะมีครอบครัวเป็ นของเขาเองเป็ นปรัชญาและแนวคิดในการ
ทางาน คนจะทางานได้ ต้องมีแนวคิดและปรัชญาในการทางานก่อนจะทา
ให้ เป้าหมายใน
การใช้ ชีวิตชัดเจน สหทัยมีสโลแกน “มนุษยชาติต้องมีสิ่งที่ดีที่สดุ สาหรับเด็ก ”ซึ่งสอดรับกับอนุสญ
ั ญาของสิทธิ
เด็ก ที่พดู ในเรื่องของ best interest of the child คือประโยชน์สงู สุดของเด็กและเรื่องของครอบครัว
เมื่อกลับมาดูในสังคม เรามีเด็กได้ เติบโตมาในครอบครัวอย่างไร ต้ องยอมรับว่าครอบครัวไม่ได้ ดีไป
หมดทุกครอบครัว เมื่อครอบครัวที่ให้ กาเนิดไม่สามารถที่จะให้ การดูเลี ้ยงเด็กได้ จะต้ องหาครอบครัวทดแทน
ให้ กบั เด็ก เมื่อเด็กไม่สามารถอยู่ในครอบครัวได้ เช่น เด็กที่ถกู ทาร้ ายทารุณกรรม ถูกล่วงละเมิดทางเพศ บ้ านไม่
ปลอดภัยแล้ ว หรื อพ่อแม่ ไ ม่ พ ร้ อม ก็ควรให้ เขาอยู่ในบรรยากาศของครอบครั ว ได้ สหทัย คิดถึง บริ ก ารจัด
ครอบครัวทดแทนซึง่ ภาษาอังกฤษเรียกว่า foster care หรือ foster home จะต่างจากครอบครัวบุญธรรม foster
home เป็ นการเลี ้ยงดูเด็กชัว่ คราว เป็ นครอบครัวทดแทนชัว่ คราว ครอบครัวบุญธรรมหรื อ adoptive family จะ
เป็ นขันตอนต่
้
อไป ถ้ าครอบครัวเดิมไม่พร้ อมจะเลี ้ยงดูเด็ก
นอกจากนี ้ พระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็ก พศ.2546 ซึ่งกาหนดให้ มีการเข้ าไปแทรกแซงการทาหน้ าที่
ของครอบครัวได้ ลูกของคุณก็จริง แต่ถ้าคุณตีมากเกินไป คุณข่มขืนเขา คุณไม่ได้ ให้ เขาเรียนหนังสือ คุณทาสิ่ง
ที่ไม่ดีตอ่ เด็กจะต้ องมีบุคคลที่ 3 เข้ าไปแทรกแซง เพื่อให้ เด็กได้ รับการดูแลที่เหมาะสมและเติบโตเป็ นประชาชน
ที่มีคณ
ุ ภาพ มันไม่ใช่แค่ประชาชนที่เป็ นของประเทศเราเท่านันแต่
้ เป็ นประชากรของโลกด้ วย
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สหทัยใช้ พรบ.บุตรบุญ ธรรมอี กฉบับหนึ่ง เป็ นหลัก ในการทางาน ฉะนัน้ สหทัยทางานแบบมี
กฎหมายรองรับ สภาพปั ญหาของผู้ที่เข้ ามาสหทัยส่วนใหญ่มาจากการแนะนาของ 1663 เมื่อก่อนมี case อยู่
ในกรุงเทพที่เดินเข้ ามา สภาพปัญหาท้ องไม่พร้ อมมีทงวั
ั ้ ยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ สหทัยเจอแม่ที่อายุน้อยสุดคือ 11 ปี
แต่เขาไม่ได้ ตงั ้ ใจจะท้ องแต่ถูกละเมิดจากบุคคลในครอบครัว และปกปิ ดจนกระทั่งอายุครรภ์ 6 เดือน เลยไม่
สามารถยุติการตัง้ ครรภ์ได้ พ่อแม่พาเด็กย้ ายมาจากต่างจังหวัดจะมายุติการตัง้ ครรภ์ แต่ทางเครื อข่าย รพ.
รามาฯ นักสังคมฯ อธิบายเรื่ องของความปลอดภัย และประสานงานกับบ้ านพัก จะเห็นว่า ตอนนีก้ ารทางาน
ไม่ได้ แบ่งแยกเอกชน รัฐบาล ทุกคนต้ องจับมือกัน เพื่อจะได้ ช่วยให้ คนที่ยากลาบากไปได้ รอด ในยุค 4.0 จะไม่
ทิ ้งใคร
มีกลุ่ม case ท้ องไม่พร้ อม ที่มารดาที่ป่วยจิตเวช กลุ่มเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ เด็กที่ถูกเลี ้ยงดูไม่
เหมาะสม ถูกทาร้ ายทารุ ณกรรม เด็กจะถูกส่งมายัง foster home ก่อน เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ไ ปค้ นหาปั ญหาที่
แท้ จริ ง ว่าทาไมครอบครัวถึงเลี ้ยงดูไม่เหมาะสม หรื อปล่อยให้ เด็กถูกทาร้ ายทารุ ณกรรม กลุ่มที่เป็ นบุตรนอก
สมรสเกิดขึ ้นได้ สามีไปอยู่ต่างจังหวัด หรื อไปทางานไกล ๆ เป็ นเรื่ อง sensitive มาก คนที่เลือกชีวิต one night
stand กลุม่ ที่ท้องจากการคุมกาเนิดผิดพลาด กลุม่ ผู้ต้องขังหญิงเข้ ามาใช้ บริการครอบครัวอุปถัมภ์ของสหทัย
นักสังคมฯ ที่ทางานที่สหทัยต้ องจบสังคมสงเคราะห์ หรื อจบจิตวิทยา เพื่อจะได้ มีความรู้ความเข้ าใจ
ในเพื่อนมนุษย์แล้ วให้ คาปรึกษาได้ ถกู ต้ อง จะทางานเป็ นราย case และมีผ้ จู ดั การรายกรณีดแู ลตังแต่
้ ต้นจนจบ
ถามว่า “จนจบคืออะไร ” จนจบคือทาให้ เป็ นประชาชนที่มีคณ
ุ ภาพสามารถรับผิดชอบชีวิตของเขาองได้
บริการแรกที่จะให้ ต้องให้ คือ การปรึกษาเพื่อที่จะได้ ค้นหาสภาพปัญหา ภาวะต่าง ๆ ถ้ าต้ องการที่
พักจะส่งต่อเครื อข่ายมีมากมายที่พร้ อมจะยื่นมือเข้ ามาช่วยเหลือ บริ การที่สาคัญคือ ฝากเลี ้ยงดูเด็กชั่วคราว
เพื่อจัดหาครอบครัวบุญธรรม บริการนมผงสาหรับเลี ้ยงดูทารก
สหทัยยอมให้ หมอทั่วประเทศด่าว่าไม่รณรงค์เรื่ องนมแม่ เพราะว่าเจอคนที่ให้ นมอยู่ 5 วัน 7 วัน 2
อาทิตย์ แล้ วก็ยังไม่มีนา้ นมถ้ า จะไปเค้ นนา้ นม มองว่า ทารุ ณกรรมเกินไป สหทัยยอมให้ นมผงในการเลี ้ยงดู
ทารกแก่ครอบครัวดีกว่าที่จะไปเอานมอะไรมาให้ เด็กกิน มีการให้ ของใช้ ตามที่จาเป็ น เป็ นชุด(package)ตาม
กรณีปัญหา เช่น บ้ านมีลกู คนเดียว บ้ านนันมี
้ ลกู ต้ องเรียนหนังสือ ถ้ าครอบครัวนันไม่
้ มีศกั ยภาพ สหทัยมีบริการ
เรื่องทุนการศึกษาเพิ่มเข้ าไป เป็ นการดูปัญหาแบบองค์รวม
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เมื่อมีผ้ ูที่เข้ ามา ต้ องสืบดูข้อเท็จจริ ง นักสังคมฯ ยุค
ใหม่จะต้ องมีทักษะในการสืบค้ นข้ อเท็จจริ ง เพื่อจะนามา
ฝากเด็กในครอบครัว
ต้ องการที่พกั ก่อนและหลังคลอด
คืนครอบครัว
อุปถัมภ์
ประเมินสภาพปั ญหาให้ ได้ เร็ วที่สุด เรื่ องข้ อท้ าทาย ดิฉัน
ประสานเครือข่าย
นาเด็กตรวจร่างกาย
ยกมอบเพื่อ
กาลังมองว่า เด็กที่อายุต่ากว่า 15 ปี ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
จัดหา
ส่งเข้ าบ้ านพัก ติดตาม
รับเด็กเข้ า
ครอบครัว
คลอด
วางแผนการทางานต่อ
บุญธรรม
ร่วมกับบ้ านพัก
หรื อภาษาชาวบ้ านเรี ยกว่าถูกข่มขืนแล้ วเด็กตัง้ ครรภ์ เด็ก
ส่งเสริมให้ เด็กมีพฒั นาการที่ดที กุ ด้ านรวมถึงการรักษาอย่าง
จัดการให้ แม่เยี่ยมเด็ก
ต่อเนื่องหากเด็กเจ็บป่ วยหรือมีปัญหาด้ านพัฒนาการ
ไม่กล้ าบอกใครจนต้ องประคับประคองครรภ์ไปจนกระทัง่
คลอด ดิฉันมองว่าเด็กคนนึงคลอดเด็กอีกคนออกมา จะต้ องใช้ พรบ.คุ้มครองเด็กมาคุ้มครองเด็กถึง 2 คน ควร
จะใช้ บริ การส่งเสริ มน ้านมแม่ให้ แก่เด็ก เกิดใหม่แทนการไปฝึ กให้ เด็กเลี ้ยงลูกด้ วยนม พยาบาลไม่ควรไปด่าว่า
ทาไมไม่ให้นมลูก ทาไมเลี ้ยงลูกไม่เป็ น ทาไมอาบน้าลูกไม่เป็ น เป็ นกรณีที่อยากฝากให้ คิด ประเด็นที่สอง เด็ก
น้ อยคนนี ้ จาเป็ นต้ องรับเด็กที่อายุน้อยกว่ากลับไปเลี ้ยงดูที่บ้านหรื อไม่? ประโยคที่ว่า หมามันยังรักลูกมันใช้ได้
ในกรณีนีห้ รื อเปล่า
มีกรณีเด็กอายุ 14 ปี ถูกเพื่อนบ้ านข่มขืน เด็กรักลูกที่อยู่ในท้ อง ญาติพี่น้องของเด็กก็รัก ลูกของเด็ก
คนนี ้ ถามว่า ครอบครัวที่เลี ้ยงลูกสาวถูกข่มขืนโดยยังไม่แจ้ งความคนที่กระทากับ ลูกสาวเลย คนทางานต้ องมี
แนวคิดแบบไหน? เป็ นเรื่องละเอียดอ่อนสาหรับคนทางาน
การพิจารณารับฝากเด็กไว้ ในสหทัย ต้ องดูศกั ยภาพของครอบครัวก่อนไม่ใช่ว่าอยากทายอด ต้ อง
ดูว่าครอบครัวมีความจาเป็ นอะไร จึง เอาเด็กมาฝาก ฝากเด็กที่สหทัยได้ เยี่ยมเดือนละครัง้ ในวันที่เจ้ าหน้ าที่
กาหนดและเป็ นวันทาการ คือวัน จันทร์ -ศุกร์ ได้ เยี่ยมลูกครัง้ ละ 2 ชัว่ โมงเท่านัน้ คือเงื่อนไขที่บอกกัน ถ้ าอยาก
เจอลูกบ่อย ๆ อยากเจอลูกเมื่อต้ องการ ต้ องไปสถานสงเคราะห์ เพราะเปิ ดทุกวัน แต่ต้องไปเยี่ยมลูกในเวลาทา
การ ข้ อได้ เปรี ยบของสหทัยคือ เราเลี ้ยงเด็กไว้ ในครอบครัว ไม่ได้ เอาเด็กมานอนเรี ยงบนเตียง เด็ก 1 คนจะได้ มี
ครอบครัวทดแทน เรี ยกว่าแม่อปุ ถัมภ์ เขาต้ องมีเวลาให้ ลกู ได้ 24 ชัว่ โมง สมาชิกในครอบครัวต้ องรักเด็กเสมือน
ลูกในไส้ ถึงแม้ ว่าเขาจะมาอยู่ชวั่ คราว
นักสังคมฯ ไปเยี่ยมบ้ านต่าง ๆ คนเป็ นแม่ต้องมีส่วนร่ วม แม่ในรายที่เป็ นแม่ปกติ แต่ในรายที่เป็ นแม่
ประเมินได้ ตงั ้ แต่ต้นแล้ วว่าน่าจะมีปัญหาเรื่ องการเลี ้ยงดู เราจะเปลี่ยนการให้ การปรึ กษา พูดโน้ มน้ าวให้ เขา
ฝากเด็ก เพื่อคุ้มครองเด็ก ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก ให้ ได้ รับการดูแลที่มีคณ
ุ ภาพ นักสังคมฯ จะมีเวลาฟื น้ ฟูการ
ดูแลของแม่ ประเมินว่า มีช่องทางไหนที่จะทาให้ แม่เข้ มแข็งแล้ วดูแลลูกต่อเองได้ หรือไม่
กรณีท่ ีจะจัดหาครอบครั วบุ ญธรรม คือ ถ้ าฝากเลีย้ ง ดูจะมีเงื่อนไขแม่ต้องไปทางาน มีอ าชีพ ที่มั่นคง มี
รายได้ ที่มั่นคง มีการวางแผนการเงิน เด็กรายไหนที่แม่ยืนยันเรื่ องการปิ ดบังตัวเด็กกับครอบครัว แม่ต้องมี
หลักประกันว่าจะหาเงินได้ เพียงพอเพื่อจ้ างพี่เลี ้ยงดูเด็กให้ มีคณ
ุ ภาพ ถ้ าแม่บอกว่าขอฝากเลี ้ยงลูกจนลูก 7 ขวบ
ค่อยมารับ สหทัยไม่รับดูแล เพราะว่าพันธะที่แม่ต้องทา(bonding) และถ้ าทาความผูกพันธ์(attachment) จะไม่
ขัน้ ตอนการช่วยเหลือ
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มี ถ้ าแม่รายไหนทาไม่ได้ จะให้ การปรึกษาขอให้ ยกมอบเด็กหรื อถ้ ายกมอบไม่ได้ ส่งไปให้ สถานสงเคราะห์ เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของเด็กเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม การยกมอบเด็กให้ เป็ นบุตรบุญธรรม ถ้ าแม่ไม่ยินยอมเด็กก็เป็ น
สิทธิของแม่ ถึงแม้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะประเมินว่าแม่ไม่มีศกั ยภาพ แต่ ก็ไม่สามารถตัดสินใจเรื่ องการยกบุตร
บุญ ธรรมได้ ถ้า แม่ ไ ม่ ยินยอม พนักงานเจ้ าหน้ าที่หรื อกฎหมายคุ้ม ครองเด็กทาได้ เพียงแค่ คุ้ม ครองให้ เด็ก
ปลอดภัยเท่านัน้
อยากให้ เห็นภาพการทางาน กรณี case ที่รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลศิริราช แม่พาลูกอายุ 12
ปี มาคลอด เป็ นการท้ องจากถูกพี่ชาย rape คุณแม่ต่อว่า ทีมสหวิชาชีพว่า เราอยู่กนั ดี ๆ หมดความสุขเมื่อพวก
คุณก้ าวเข้ ามาในครอบครัว เด็กที่ถูกส่งต่อมาจะต้ องเข้ า foster home คือเข้ าไปอยู่ในครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อให้
ได้ รับการฟื น้ ฟูเยียวยาด้ านสุขภาพก่อน ในขณะที่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ก็ไปค้ นหาว่าทาไมแม่ จึงทาให้ ลูกกระทา
ยับเยิน จนพบว่า คุณแม่มีปัญหาสติปัญญาต่า ท้ องไม่พร้ อม มีลกู ติด สามีไม่รับผิดชอบ ผู้หญิงต้ องอุ้มลูกไปหา
ที่พกั และไปเจอผู้ชายติดยาเสพติด แต่ว่ามีบ้านก็เลยเข้ าไปอยู่กับเขา ผู้ชายคนนันเป็
้ นคนทาร้ ายลูกเขา เด็กก็
ต้ องไปรับการบาบัด
ในที่สุดเรื่ องก็ happy ending เด็กที่ม าตาม พรบ.คุ้ม ครองเด็ก ไม่ มี การเสนอ option ให้ ยกมอบ
จัดหาครอบครัวบุญธรรม ต้ องให้ เวลาเขาในการทาความเข้ าใจปั ญหา ครอบครัวนีด้ ูแลกันมา 5-7 ปี เพื่อให้
ครอบครัวมีความเข้ าใจ แล้ วเด็กมีโอกาสได้ รับการเยียวยาจนแข็งแรง เด็กมีภาวะอ่อนแรงซีกขวา พัฒนาการ
ล่าช้ า โชคดีที่แม่ ย กมอบเพื่ อ ให้ เ ด็ กมี ค รอบครั ว บุญ ธรรม ครอบครั ว บุญ ธรรมได้ รั บ อนุญ าตให้ ม าเจอกับ
ครอบครัวอุปถัมภ์ แต่ยงั ไม่มีการ open adoption คือยังไม่มีการให้ ครอบครัวบุญธรรมกับพ่อแม่ที่แท้ จริงเจอกัน
กรณีเด็กอายุ 7 เดือนมีภาวะขาดสารอาหารรุนแรง เพียงเพราะครอบครัวยากจนไม่มีนมให้ เด็กกิน
เป็ นลูกคนที่ 9 พลเมืองดีไปพบเด็กและนาส่งโรงพยาบาลแห่งแรกรักษาไม่ได้ ต้ องส่งโรงพยาบาลศิริราช สหทัย
ต้ องไปหาว่าลูกคนที่ 1-8 อยู่ดีมีสขุ อย่างไร พบว่าคนที่ 4 5 6 7 8 ไม่ได้ ไปโรงเรี ยน สภาพบ้ าน สภาพน ้ากินน ้า
ใช้ ในบ้ าน แม้ กินนมดีแต่ขวดนมล้ างน ้าสภาพแบบนี ้ ก็ไม่มีประโยชน์ เด็กก็ท้องเสียเหมือนเดิม เพราะฉะนัน้ นัก
สังคมฯ ต้ องเข้ าใจทังวิ
้ ถีชีวิต ต้ องไปเยี่ยมบ้ านเพื่อให้ เห็นข้ อเท็จจริงเพื่อออกแบบการช่วยเหลือ
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
ดิ ฉั น ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า ในการท างานไม่ ว่ า จะเป็ น ของภาครั ฐ หรื อ
ภาคเอกชนทางานคนเดียวไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็ นของทางราชการบ้ านพักเด็ก
และครอบครัว และบ้ านพักฉุกเฉินซึ่งได้ รับความร่ วมมืออย่างดีจากวชิระ
พยาบาล การทา course อบรมต่าง ๆ ถ้ าต้ องใช้ วิทยากร ต้ องเชิญวิทยากร
ภายนอก มาทา ทังหมดมี
้
resource ต้ องใช้ เงิน ต้ องมีทนุ เข้ ามา
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ตอนนี บ้ ้ า นพัก ฉุก เฉิ น ใชเงิ น ทุน ตัว เองในการจ่ า ยค่ า วิ ท ยากร หรื อ สหทัย เองก็ ท างานร่ ว มกับ
โรงพยาบาลหลายแห่งในการรับ-ส่งต่อ case สหทัยเองได้ ชื่อว่าเป็ นมูลนิธิที่ได้ รับเด็กอ่อน ที่ อยู่ในภาวะทัง้
ทางกายและทางใจ และยอดเยี่ยมในเรื่องการทา foster home
การทา foster home บอกได้ เลยว่ายังไม่ได้ มีเรื่ องการของความรู้ foster home มีทาแห่งเดียวใน
ประเทศไทย ต้ องขอความรู้ ว่าหา foster home ได้ อย่างไร ถ้ าเราหา foster home ได้ กว้ างมาก ก็สามารถจะ
ช่วยเด็กและผู้หญิงได้ มาก ดิฉันเคยทาสถิติเกี่ยวกับการละเมิดเด็กทางกาย ทางเพศ พบว่า ประเทศไทยมีการ
ละเมิดเด็กเยอะมาก เรื่ องข่มขืนที่เคยจัดเก็บข้ อมูลไว้ 10 กว่าปี คือตังแต่
้ ย้อนหลังไป 20-30 ปี มีประมาณ 7-8
หมื่นราย ความรุนแรงทางเพศ ข่มขืนมากที่สดุ และเป็ นเด็กมาก เป็ นเรื่องที่ต้องหาทางออกกันต่อไป
การแลกเปลี่ยนจากผู้เข้ าร่ วมการประชุม
ดรุณี วนัสวานิช: ผู้อานวยการศูนย์ ช่วยเหลือสังคม 1300 :
ณ วันนี ้สังคมต้ องการเด็ก หากเรารณรงค์ว่า ใครพร้ อมที่จะเกิดให้
เกิดมา แต่ไม่ดใู นเรื่องแม่ให้ มีคณ
ุ ภาพก็ต้องระมัดระวัง 1300 มีประสบการณ์
คล้ ายๆ สหทัยคือ พบแม่ที่ไม่พร้ อม ไม่มีเงินจะซื ้อนมให้ ลกู กิน เลี ้ยงลูกด้ วย
นมข้ นหวาน แล้ วเด็กจะเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ที่มีคณ
ุ ภาพอย่างไร
วันนีเ้ รามี บ้านพัก เด็กและครอบครั ว สาหรั บ ท้ องไม่ พ ร้ อม มี การประชาสัม พันธ์ ให้ รับ ทราบ ทัง้
โรงเรี ยน ครอบครัวก็ต้องพร้ อมที่จะดูแล เด็ก ที่กาลังเรี ยนหนังสืออยู่ กระทรวงศึกษาเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ เรี ยน
หนังสือจนคลอดได้ แต่เด็กอาจมีแนวโน้ มไม่กล้ าไปเรี ยน เพราะไม่ร้ ู ว่าในห้ องเรี ยน โรงเรี ยน หรื อคุณครู จะ
ยอมรับ มีทศั นะคติกบั เด็กที่อยู่ในวัยเรียนแล้ วตังครรภ์
้
อย่างไร
ฉะนัน้ เป็ นโอกาสดีที่ท่านรองอธิบดีมานั่งอยู่ตรงนี ้ เราได้ เห็นจังหวัดต้ นแบบ เห็นการทางานของส
หทัยมูลนิธิ บ้ านพักฉุกเฉิน วันนี ้หน่วยงานเด็กของภาครัฐจะต้ องเอารูปแบบเหล่านันมาปรั
้
บใช้ จากที่เคยไปดู
งานที่ญี่ ปุ่น คือ ถ้ า องค์ กรใดที่ รัฐ เห็นว่า ทาได้ ดี อาจจะเป็ น NGO ที่ เ ขาทางานเข้ มแข็ง รั ฐ ก็ต้องสนับสนุน
งบประมาณให้ ทา
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล :
เห็นด้ วยค่ะ เราจะขอทาเป็ นข้ อเสนอเพิ่มเติมนะคะ การให้ เงินอุดหนุนองค์กรพัฒนาเอกชนที่ ทางาน
ด้ านบ้ านพักดูแลวัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อมค่ะ
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พั ส วี ภั ท รพุ ท ธกร: คณะท างานส่ งเสริ ม ความเท่ า เที ย มทางเพศ
ผู้สมัคร พรรคอนาคตใหม่ เขต 2
แม้ ว่าจะไม่ ได้ รับเลือกให้ เป็ นสมาชิกผู้แทนในสภาฯ แต่พรรคก็
ทางานนอกสภาฯ อยากจะเรี ยนปรึ กษา ท่านประธานและหัวหน้ าบ้ านพัก
เด็กและครอบครัว ดิฉันเป็ นแม่เลี ้ยงเดี่ยว สามีเสียไปตัง้ แต่คุณลูก 2 ขวบ
หลังจากนันรู
้ ้ สกึ ว่าพร้ อมจะเข้ ามาพัฒนาประเทศไทย
ขอเสนอสิ่งที่พบจากเขตที่ 6 ของกรุ งเทพมหานคร ประธานชุมชนแจ้ งมาว่า มี 1 ครอบครัว คุณแม่
ติดคุกเพราะค้ ายาเสพติด มาแล้ ว 1 ปี สามีเป็ นเจ้ าหน้ าที่ กทม. เก็บขยะ เงินเดือนประมาณ 13,000 บาท
ครอบครัวมีบุตร 6 คน คนโตอายุ 17 ปี คนสุดท้ าย 4 ขวบ คุณพ่อไม่สามารถดูแลลูกได้ เพราะติดเหล้ า ติดหนี ้
เงินเหลือใช้ ไม่เกินวันละ 300 บาท ขณะที่ลกู 6 คน เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา เด็กอายุ 5 ขวบหรื อ 4 ขวบตกคลอง
และได้ ช่วยกันขึ ้นมา ดิฉันอยากจะขอเรี ยนรู้งาน อยากทราบว่าจะต้ องปรึกษา หรื อทาอย่างไรให้ ดีที่สดุ สาหรับ
ครอบครัวนี ้
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: ผู้ดาเนินรายการ
ประเด็นนี ้ น่าจะต้ องประสานเรื่องการดูแลช่วยเหลือจากทางเขตกรุงเทพมหานคร จะมีสานักพัฒนา
สังคม กรุงเทพมหานคร อยู่
อภันตรี เจริญศักดิ์ คณะกรรมการสมานฉันท์ แรงงาน
อันดับแรกอยากแบ่งปั น ให้ ทุกคนฟั งว่า ปั ญหาของผู้หญิง นัน้ เป็ น
ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อน โดยเฉพาะกฎหมายยั ง ไม่ ส ามารถบั ง คั บ ใช้ ให้ ได้ ผ ล
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเล็งเห็นในเรื่ องความสาคัญในการดูแล
มารดา และเรียกร้ องให้ รัฐบาลรับรองอนุสญ
ั ญา ILO ข้ อ 183 มาโดยตลอด
แต่รัฐบาลไม่ได้ เห็นความสาคัญ จึงไม่มกี ารรับรองอนุสญ
ั ญาดังกล่าว
การที่จะสร้ างความอบอุ่นของครอบครัว เรารณรงค์ให้ ปรับวันลาคลอดของแม่จาก 90 วัน เป็ น 180
วัน ซึ่งหลาย ๆรัฐบาลที่ผ่านมาเล็งเห็นความสาคัญ มีการหาเสียงเรื่ องเพิ่มวันหยุดลาคลอดเป็ น 180 วัน ของ
หลาย ๆพรรคในการรณรงค์หาเสียง
ในส่วนของคณะกรรมการสมานฉันท์สามารถที่จะผลักดันให้ นายจ้ างอนุญาตให้ ลาคลอดได้ 120 วัน
แล้ ว มองว่า เครื อข่ายต่าง ๆควรจะเข้ ามารณรงค์เรื่ องดื่มนมแม่ให้ มีประสิทธิภาพ ให้ เด็กที่เกิดมามี IQ EQ
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กระทรวงสาธารณสุขประกาศออกมาแล้ วว่า การดื่มนมแม่ 6 เดือน หรื อ 180 วันจะมีคณ
ุ ค่าสาหรับเด็กที่ เป็ น
อนาคตของชาติ จึงอยากเชิญชวนทุกกระทรวง ทบวง กรม รณรงค์เรื่องวันหยุดหลังคลอด 180 วันอย่างต่อเนื่อง
ร่วมกับกลุม่ แรงงาน
อีกเรื่ องที่รณรงค์ เ รื่ องเงินอุดหนุน เด็กเล็กแบบถ้ วนหน้ า 600 บาท ถามว่าทาไมจึ ง ต้ องถ้ วนหน้ า
เพราะทุกวันนี ้ยังมีการตรี ตราว่า เด็กยากจน ครอบครัวที่มีรายได้ ต่ากว่า 100,000 บาท/ปี ถึงจะได้ เงินอุดหนุน
ถ้ วนหน้ า 600 บาท แต่ช่ องว่างช่ องโหว่ที่ ทาให้ เ ด็ กเข้ า ถึง นัน้ ยากมาก อยากบอกทางกระทรวง พม. หรื อ
กระทรวงที่เกี่ยวข้ องว่าถ้ าจะสนับสนุนการเติบโตของเด็กที่มีอตั ราเกิดลดลง เงิน 600 บาทสาหรับเด็กไม่ได้ เยอะ
มากที่จะสร้ างคุณภาพชีวิตส่วนหนึ่งของเขาไม่ว่าจะไปซื ้อนม แพมเพิร์ส สิ่งของจาเป็ น การไปสืบสวนว่ารายได้
เท่าไหร่ ถือว่าเป็ นปลายเหตุ
ฐานวั ฒ น์ พรนิ ธิ ด ลวั ฒ น์ : หั ว หน้ าบ้ านพั ก เด็ ก และครอบครั ว
กรุงเทพมหานคร
ผมอยากจะพูดเรื่ องภาพใหญ่ในเรื่ องของเด็ก ถ้ าทุกท่านมองว่าเด็ก
เป็ นทรัพยากร การที่จะเจริ ญเติบโตที่ดี หากมองเป็ น line การผลิตสินค้ า ถ้ า
ใช้ ทรัพยากรดีเป็ นวัตถุดิบ เป็ นสารตังต้
้ นจะทาให้ product หรือผลผลิตเป็ นที่
น่าสนใจ ฉะนัน้ เด็กที่ด้อยโอกาส เด็กที่ถูกทิ ้ง ถ้ ามองว่าจะทาอย่างไรให้ เด็กกลุ่มนีโ้ ตขึ ้นมาในสภาพสังคมที่ดี
เติบโตมาเป็ นคนดี มีประสิทธิภาพ ผมอยากชวนทุกท่านว่า กระบวนการระหว่างที่จะเติบโตขึน้ มาควรทา
อย่างไรกับเขาบ้ าง ไม่ว่าจะเรื่องที่รัฐสนับสนุน ควร support หรือสิ่งที่ NGO จะต้ องส่งเสริมคืออะไร
มองอนาคตเรื่ องวัยแรงงานที่จะลดน้ อยลง เราควรหันมาสนใจกับเด็กกลุ่มนีอ้ ย่างยิ่ง ความคุ้มทุน
ของรัฐนันไม่
้ ได้ ต้องการว่า เด็กจะเป็ นประโยชน์ต่อรัฐ แต่ความคุ้มทุนคือ เด็กจะเป็ นประโยชน์กบั สังคมอย่างไร
มากกว่า ผมมองว่าเรายังลงทุนกับเด็กน้ อยไปมากกว่าสิ่งที่ควรจะเป็ น
รศ.ดร.กฤตยา อาจชวนิจกุล:
เห็นด้ วยค่ะ ความเห็น ส่วนใหญ่ จะเป็ นเรื่ องเด็กซึ่ง ดิฉันเห็นด้ วยในทุกเรื่ อง แต่อยากมดึงประเด็น
กลับมาในประเด็นท้ องไม่พร้ อมที่ต้องท้ องต่อ ไม่ทราบหัวหน้ าบ้ านพักฯ จะแบ่งปั นอะไรเพิ่มเติมเรื่ องท้ องไม่
พร้ อมอย่างไร เพราะท้ องไม่พร้ อมแล้ วต้ องท้ องต่อยังเป็ นด้ านซึง่ มีความอ่อนแอของสังคมไทย สิ่งที่เรายังไม่ร้ ู ยัง
มองไม่ค่อยเห็น คนที่ต้องท้ องต่อต้ องเผชิญอะไร
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เยาวพรรณ แช่ ม พุดชา: หัว หน้ า บ้ า นพัก เด็ก และครอบครั ว จั งหวั ด
อุดรธานี:
อยากพูดเรื่ องปฏิบตั ิงานเครื อข่าย ประสบการณ์ในการทางาน หรื อ
แนวในการทางานร่วมกับเครื อข่าย อุดรธานีจะขึ ้นชื่อเรื่ อง “อุดรโมเดล” ซึ่งทา
มาตังแต่
้ ปี 59 คือทามายุทธศาสตร์ ชาติ ออกตาม พรบ. การตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น
ปี 59 จังหวัดมีการประชุมทีมสหวิชาชีพ มีทงั ้ สสจ. ได้ รับการสนับสนุนโครงการจาก สสส. ส่วนหนึ่ง
ในส่วนของกรมฯ มียุทธศาสตร์ การป้องกันปั ญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งบ้ านพักเด็กฯ ทุกจังหวัด
ดานเนินการอยู่แล้ ว ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ จังหวัดและยุทธศาสตร์ ชาติ มีการประชุมจัดทาร่ างคาสั่งผ่าน
คณะทางาน 4-5 คน เริ่มต้ นจากกลุม่ คนเล็ก ๆ จนใหญ่ขึ ้นจนมาเป็ นอุดรโมเดล มีเรื่องการเสริมศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน มีทงั ้ สสส. สสจ. มูลนิธิองค์กรเอกชนที่เข้ าไปเสริมศักยภาพคนทางาน มีทงจิ
ั ้ ตอาสา นักสังคมฯ และ
อพม.ในพื ้นที่ เรื่ องการจัดการแก้ ไขปั ญหา มีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางาน case เป็ นประจาทุก
เดือน การพัฒนาระบบการทางาน มีเรื่องการพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง โดยทางสภาเด็กและเยาวชนของตาบล
เสนอขอรับงบประมาณของตาบลไปจัดอบรมโดยเด็กและเยาวชนทากันเอง 22 ตาบลในอุดรธานี
ในส่วนการทางานระดับจังหวัด บ้ านพักฯ ได้ ทาหลักสูตรอบรม ผู้ใหญ่ใจดี สอนเรื่องเพศวิถีให้ กบั เด็ก
มีคณะทางาน และ สสส.ไปให้ ความรู้ ใน 22 ตาบล ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ ที่ 4 ในระดับจังหวัด ปี หน้ าที่จะ
เคลื่อนงานต่อโดยมีสภาเด็กและเยาวชน สสส. มาร่ วมขับเคลื่อนงานสหวิชาชีพในจังหวัด ซึ่งเรามีเป้าหมาย
ทางานเรื่ องตาบลคุ้มครองเด็กนาร่ อง โดยให้ เด็กและเยาวชนขยายผลแกนนาในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
ตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น โดยทางท่านผู้ว่าฯ ได้ อนุมตั ิการทางานและงบประมาณให้ แล้ วเพื่อทางานในปี 63
เรามีการพัฒนาการทางานของเครื อข่าย ทาให้ เกิดการทางานเรื่ องชุมชนเข้ มแข็ง ชุมชนสามารถ
ทางานป้องกันและแก้ ไขปัญหาตรงส่วนนี ้ได้ เป็ นชุมชนที่เฝ้าระวังปัญหามีการใช้ แบบคัดกรองในแบบเดียวกับที่
ทางสาธารณสุขใช้ อีกส่วนคือ เกิดผู้สนใจและสมัครเข้ ามาทางานป้องกันปั ญหาเรื่ องความรุนแรงในครอบครัว
การพัฒนาการทางานของสหวิชาชีพในเรื่องความรุนแรงในครอบครัวในปี 63
ประเด็นเรื่ องการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่ น มีการขับเคลื่อนร่ วมกันเป็ นเครื อข่าย ประกอบด้ วย ทางแรงงาน
ศึกษาธิการ และการศึกษานอกระบบที่มีการต่อยอดการดูแลแม่วยั รุ่นให้ บริ การที่เป็ นมิตรสาหรับแม่ที่ตงครรภ์
ั้
ซึ่งมีทงั ้ 2 ทางโดยมีทีมสหวิชาชีพและแม่วยั รุ่นมีสว่ นร่วมตัดสินใจว่า ทาแท้ งจะมีทีมในการดูแลช่วยเหลื อ หรื อ
ตังครรภ์
้
ต่อ ก็จะวางแผนการดาเนินชีวิตหรือต้ องดูแลเด็กได้
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ปริญาติ แขกเพ็ง: หัวหน้ าบ้ านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดพัทลุง
บ้ านพักฯ พัทลุงมีโปรแกรมการจัดระบบสวัสดิการแม่วัยรุ่ น ที่จะ
พยายามหาทรัพยากรมาใช้ ให้ เหมาะสมที่สดุ ของแต่ละครอบครัว อยากบอก
ว่า มีจานวนของแม่วยั รุ่นเพิ่มขึ ้นเรื่อย ๆ พบว่า จะมีสว่ นหนึ่งเท่านันที
้ ่แม่วัยรุ่ น
ไม่พร้ อมจริง ๆ จะต้ องส่งเด็กเข้ าสถานสงเคราะห์ แต่น้อยมาก
ในเชิงนโยบายนัน้ ควรสนับสนุนให้ เด็กได้ อยู่กับครอบครัวให้ ได้ มากที่สุด เพราะฉะนันจ
้ าเป็ นต้ องมี
ระบบสนับสนุนทางกายภาพด้ านสังคม เพราะแม่ที่คลอดลูกต้ องเลี ้ยงลูกให้ ประสบผลได้ เรื่ องอาชีพเป็ นเรื่ อง
สาคัญมาก เพราะว่าเงินสวัสดิการ การสงเคราะห์ นนั ้ ได้ เป็ นครัง้ คราว ไม่ว่าจะเป็ นเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็ก
เงินสงเคราะห์ครอบครัว สิ่งที่เป็ นตัวเงินจะใช้ ได้ ระยะสัน้ สิ่งที่คิดว่าต้ อง support เขาคือ อาชีพที่เหมาะสมที่
จะต้ องทาได้ และต้ องดูแลลูกไปด้ วย แม่วยั รุ่นไม่สามารถจะไปหางานที่มีเงินมาจ้ างเลี ้ยงเด็ก อาชีพที่ที่ทาได้ จริ ง
ต้ องอยู่กบั บ้ าน
บ้ านพักประสบความสาเร็ จอยู่ 2-3 ครอบครัว ใน 30 ครอบครัว คือ สนับสนุนการประกอบอาชีพ
เลีย้ งปลาดุกอยู่กับบ้ าน การทาเกษตร ซึ่งทาให้ มีเวลาดูลูก ทานา้ เต้ าหู้ขาย สามารถสร้ างรายได้ ประมาณ
7000-8000 บาท ซึ่งสิ่งค้ นพบคือ การสนับสนุนแม่วัยรุ่ นไม่สามารถจะทางานคนเดียวได้ เครื อข่ายในพืน้ ที่
องค์กรเอกชนสาคัญมาก และเราสนใจทาคือระบบ foster home ทาให้ เห็นด้ วยกับที่บอกว่า ต้ องแลกเปลี่ยน
สนับสนุนทรัพยากรกัน การที่จะหา foster ไม่ใช่เรื่องง่าย
ก่อนจะย้ ายมาอยู่ที่พทั ลุง พบว่าบ้ านพักฯ ที่ตกมาตรฐานของตัวชี ้วัด แม่วยั รุ่นที่เข้ ามาในหน่วยงาน
ไม่สามารถจัดการเรื่ อง support ได้ และเน้ นส่งเด็กเข้ าสถานสงเคราะห์ เด็กเข้ ามาแล้ วส่ง ๆ ผลประเมินมี
คาถามว่าทาไมส่งเด็กสถานสงเคราะห์เยอะ นักสังคมฯ บอกว่า ครอบครัวเขาไม่เอา หนูทาไม่ได้ ตามเยี่ยมบ้ าน
แล้ วไม่ประสบความสาเร็ จ แต่แนวนโยบายคือ ต้ องการที่จะให้ ส่งสถานสงเคราะห์ ให้ น้อยลง ให้ เด็กอยู่กับ
ครอบครัวให้ ได้ มากที่สดุ
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:
ขณะนีม้ ีเด็กอยู่ในสถานสงเคราะห์ในประเทศไทยกี่คน ไม่นับของ
เอกชนนะคะ
อนุกูล ปี ดแก้ ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวขน
เด็กในสถานสงเคราะห์ของรัฐ มีประมาณ 7000 คน จาก 30 แห่ง
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ปริญาติ แขกเพ็ง หัวหน้ าบ้ านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดพัทลุง:
เรื่ องของเงิ นอุด หนุนเพื่อ การเลี ย้ งดูเด็กแรกเกิด คนทางานก็อยากจะให้ คือ ไม่ ต้องการต้ องมา
พิจารณาหรือให้ ความเห็นว่า จนหรือไม่จนนะคะ ซึง่ ก็เสนอมา 2 ปี แล้ วแต่ยงั ไม่ผ่าน
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:
เรื่ องเงินอุดหนุนเพื่อการเลี ้ยงดูเด็กแรกเกิดแบบถ้ วนหน้ านัน้ ทาง
ภาคเอกชนก็เสนออยากให้ ถ้วนหน้ าเหมือนกัน ฝากพรรคอนาคตใหม่ไปนะ
คะ เราผนึกกาลังกันเพราะเสียงต้ องเหมือนกัน และบ้ านพักฯ ก็ต้องทางาน
ผนึกกาลังกันอย่างนี ้
เรามีตัวเลขเด็กอยู่ในสถานสงเคราะห์ประมาณ 7,000 คน และยังมีตัวเลขเด็กที่ถูกทิง้ เป็ นตัวเลข
เก่าแก่มาก ซึง่ ดิฉนั ทามาประมาณ 10 ปี ขึ ้นไปแล้ วประมาณ 700 คนต่อปี เฉลี่ยจะมีเด็กถูกทิ ้งประมาณวันละ 2
คน ขณะที่เด็กในสถานสงเคราะห์มีจานวนมากแต่การรับบุตรบุญธรรมก็ยากมาก
เราพูด เรื่ อ งเครื อ ข่ า ย support และระบบ foster home แต่ ไ ม่ มี ค วามรู้ ในเรื่ อ งเหล่า นี ้ ถ้ า จะท า
เครื อข่าย ควรให้ เห็นว่าแต่ละจังหวัดมีการสารวจครอบครัวอุปถัมภ์ (mapping foster home) ถ้ าเกิดขึ ้นได้ จะ
วิเศษมาก ดิฉันคิดว่า การทางานร่วมกันนี ้จะเป็ นสิ่งต้ องผลักดันให้ เกิด อย่าไปหวังรัฐบาล เราจะทาให้แนวคิ ด
เรื ่องนี้อยู่กบั พวกเราคนทางาน และทาให้เรื ่อง foster home สามารถทาได้จริ ง เพราะถ้ าเรา speeding สร้ าง
ความเร็ วในเรื่ องการรับบุตรบุญธรรมให้ รับได้ เร็ วขึน้ ภาระรัฐจะน้ อยลง ทาเครื อข่าย foster home ให้ เกิดขึน้
เยอะ ต้ อ งท าให้ ร ะบบรั บ บุ ต รบุ ญ ธรรมนัน้ เร็ ว ขึ น้ และระบบ foster home มี ใ ห้ ม ากขึ น้ ในสัง คม เชื่ อ ว่ า
งบประมาณที่จะใช้ จะลดลงแต่เด็กมีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น
อรพิน ศักดิ์เอี่ยม: กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ต้ องนาเรี ยนว่า ด้ านบุคลากรที่ทางานในบ้ านพักเด็กฯ นันถื
้ อว่า “ใจ
นันมาก่
้ อน” แต่ประเด็นอื่น ๆ นันยั
้ งต้ องเสริมแรงให้ โดยเฉพาะ “ศักยภาพ
บุคลากร” เรายังมีการเปลี่ยน/ลาออกเจ้ าหน้ าที่ในบ้ านค่อนข้ างสูง
ประเด็นเรื่อง foster home ครอบครัวอุปถัมภ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีการทางานเรื่องนี ้อยู่แล้ ว
ตามจังหวัดต่าง ๆ เดิมสถานสงเคราะห์เป็ นกลไกหลักที่จะไปขยายตัว foster ในชุมชน ปี หน้ ากาลังจะขยับให้
บ้ านพัก ฯ ขยายงานนีค้ ู่กันกับสถานสงเคราะห์ นาเรี ยนว่า กรมฯ ให้ ความสาคัญกับการทางาน “care for
children” ให้ ไปขยายในครอบครัวหรือขยายในชุมชน
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อีกส่วนที่กาลังเคลื่อนอยู่ด้วยคือเรื่ อง Alternative care หรือทางเลือกในการเลี ้ยงดูในครอบครัว เรื่อง
องค์ความรู้ต่าง ๆ ก็ยงั ต้ องการเสริมสร้ างองค์ความรู้ให้ กบั คนทางานด้ วยเหมือนกัน
เรื่ องครอบครัวบุญธรรม กาลังเป็ นแผนการทางานที่ขบั เคลื่อนอยู่ มีการทางานร่วมกับทังทางสหทั
้
ย
มูลนิธิ และเอ็นจีโอ ภาควิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ เนื่องจาก พบในการทางานว่า เรื่ องการดูแลเด็ก ประเด็น
เอชไอวี และประเด็นเรื่องเด็กต่างด้ าวที่มีเข้ ามากับพ่อแม่เข้ าเมืองผิดกฎหมายมีมากขึ ้น
จิราพร สุวนไตร หัวหน้ าบ้ านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสกลนคร:
อยากจะแลกเปลี่ยนว่า บ้ านพักฯกับประเด็นท้ องไม่พร้ อมในวัยรุ่น
มองว่า ยังมีเครื อข่ายที่รองรับอยู่ แต่กลุ่มที่ค่อนข้ างมืดมนคือ กลุ่มผู้หญิงที่
ท้ อ งสามหรื อ ท้ อ งสี่ แ ต่ ก็ ยัง เป็ น ท้ อ งไม่ พ ร้ อม เราพบว่ า การปรั บ ทัศ นคติ
ค่อนข้ างยากกับในการ
ทางานกับกลุ่ม นี ้ บ้ านพักฯ ไม่ ไ ด้ รับเฉพาะท้ องวัยรุ่ น เรารั บทุกท้ องที่เข้ ามา อาจจะมาโดยผ่านระบบทาง
OSCC จากโรงพยาบาลส่งต่อมาว่าไม่มีที่ไป เป็ นท้ องที่คิดว่า สามีคนนี ้จะเลี ้ยงแต่ก็ไม่เลี ้ยง ต้ องท้ องต่อมาจน
7-8 เดือน เป็ นลูกคนที่สามแต่ยังไม่ร้ ู ว่าเขาจะไม่เลีย้ งต่อไหม กลุ่มนีเ้ ป็ นกลุ่มที่มีการศึกษาค่อนข้ างต่า กลุ่ม
ปัญหาสติปัญญาของแม่
คณะกรรมการประธานจังหวัดมีโครงการร่วมกับสาธารณสุข จังหวัดที่เป็ นเลขาฯ ส่งเสริ มการทางาน
ในพื ้นที่ ทาให้ มีจานวนแม่วยั รุ่นน้ อยที่จะเข้ ามาที่บ้านพักฯ ในจังหวัดมีการตังครรภ์
้
ที่ 20,000 คน/ปี มีวยั รุ่นอายุ
ต่ากว่า 20 ปี อยู่ 3,000 คน อายุต่ากว่า 14 ปี อีก 30 กว่าคน มีสถิติแบบนี ้ติดต่อกันหลายปี ขึ ้นลง ๆ ดิฉนั มาอยู่ที่
จังหวัดสกลนคร 5 ปี กลุ่มที่มาอยู่ในบ้ านพักฯ มีไม่ถึง 11 คน เฉลี่ย 2-3 คนต่อปี พอเข้ ามาเราก็ดแู ล “ประสาน
ทุกทรัพยากร” ที่พอจะหาได้ รวมทังครอบครั
้
วทดแทน ตอนนี ้เรามีประมาณ 50 ครอบครัว
กรณีที่ตงครรภ์
ั้
ในวัยรุ่นที่ต้องการศึกษา เด็กไปเรี ยนในโรงเรี ยนระบบปกติไม่ได้ แน่นอน เรามีการคุย
กับศึกษาธิการจังหวัด และมีประมาณ 5 โรงเรียนที่ยอมรับกติการ่วมกันที่จะให้ เด็กทาการบ้ านไปส่ง ช่วยให้ เด็ก
จบในระดับชันของเขา
้
บ้านพักฯ ทาหน้าที่ประสานทรัพยากร จัดให้ มีเวทีคยุ กัน อยากให้ เห็นภาพรวมว่า การ
ทางานช่วยเหลือแม่วยั รุ่น ไม่ใช่เฉพาะกลุม่ เด็กที่อยู่ในบ้ านพักฯ เท่านัน้ การดูแลวัยรุ่นท้ องไม่พร้ อมภายนอกนัน้
มีการทางานเยอะกว่ามาก มีการทางานร่ วมกับทางสาธารณสุข การทาเรื่ องสนับสนุนอาชีพ ถือว่าเป็ นเรื่ อง
สาคัญ เพราะแม่วยั รุ่นมีปัญหาจ้ างคนเลี ้ยงลูกแน่นอน ทาให้ เขาต้ องเลี ้ยงลูกอยู่ที่บ้าน
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รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:
ดิฉันอยากจะขอบคุณทุกท่าน ผลการประชุมจะมีการจัดทาเป็ นข้ อเสนอเชิงนโยบายจากเวที ดิฉันก็
เห็นว่า สมควรแก่เวลาแล้ ว ขอกราบเรี ยนเชิญท่านรองอธิบดีซึ่งกรุ ณาใช้ เวลาครึ่ งเช้ านีอ้ ยู่กับเราตลอดอย่าง
ตังใจ
้ คิดว่าท่านจะได้ นาไปขับเคลื่อนในกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุณากล่าวปิ ดการประชุม เรียนเชิญค่ะ
อนุกูล ปี ดแก้ ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :
ขอขอบคุณ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล และเครื อข่ายฯ ทังภาครั
้
ฐ
ภาคเอกชนทุกท่าน จากเรื่ องผู้หญิงท้ องไม่พร้ อมและขยับไปถึงเรื่ อง foster
home ผมคิดว่า เราจะต้ องกลับไปทบทวนเรื่องแนวคิดเรื่ องการดูแลผู้หญิงที่
ท้ องไม่พร้ อม
ให้ ชัดเจน ภาครัฐยังไม่เคยคิดวิเคราะห์ทงั ้ เรื่ องการดูแล ระบบครอบครัวอุปถัมภ์ สิ่งที่สาคัญ คือ การสื่อสาร
สร้ างความตระหนัก เรื่ องความรับผิดชอบ การให้ โอกาสร่ วมในการดูแลเด็กของสังคมที่ยังมีน้อยอยู่ การเป็ น
องค์กรแบบมืออาชีพ การมีสายอาชีพที่หลากหลายเข้ ามามีส่วนร่วม บ้ านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
ใช้ คาว่า “ประสานทรัพยากร” ซึ่งสาคัญและจาเป็ นต้ องร่วมมือกัน การทางานเรื่ องนีจ้ ะทางานเพียงลาพังไม่ได้
และสุดท้ ายเรื่องครอบครัวและชุมชนต้ องร่วมเข้ ามาสนับสนุน
วันนี ้ภาครัฐน่าจะได้ บทเรี ยนจากการเรี ยนรู้ร่วมกันไปคิดต่อ เราเห็นการทางานของภาคองค์กรรัฐและ
เอกชนที่เข้ มแข็ง บ้ านพักเด็กและครอบครัว และเครื อข่ายที่มาร่วมกันครึ่งวัน นี ้ นับว่าเป็ นวันที่มีประสิทธิภาพ
มาก ต้ องขอบคุณเครื อข่ายอีกครัง้ และต้ องขอบคุณเจ้ าของสถานที่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้ านพักราชวิถี
ขอบคุณครับ
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