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รายงานการประชุมเชิงนโยบาย 
การขับเคล่ือนเพ่ือสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม คร้ังท่ี 48 

เร่ือง ‘นโยบายและปฏิบัติการเร่ืองบ้านพักส าหรับผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อมในประเทศไทย’ 
จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม 

ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
วันอังคารท่ี 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 –13.30น.ณ ห้องประชุมชัน้ 2 อ.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเวที กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กล่าวรายงานการท างาน:เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม 
จติติมา ภาณุเตชะ: ผู้ประสานงานนโยบาย คณะท างานเครือข่ายฯ 

เรียนท่านรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวช ท่านอนุกูล ปีดแก้ว 
ท่านผู้อ านวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ท่านผู้อ านวยการกลุ่มงาน
คุ้ มครองและพิทักษ์สิทธิ และหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวทุกท่าน 
ผู้อ านวยการศูนย์ช่วยเหลือสงัคม 1300 วันนี ้ถือว่าเป็นการมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเครือข่ายในการท างานบริการสังคมเร่ืองบ้านพักระหว่าง
ภาครัฐกบัภาคเอกชน  

เครือข่ายสนบัสนุนทางเลือกของหญิงท้องไม่พร้อมเร่ิมก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 2550 ถ้านบัถึงปีนีก้็เป็นปีที่ 
12 ปีพอดี ในช่วงเร่ิมต้นมีองค์กรประมาณ10 องค์กร หมายความว่า มีคนท างานในองค์กรที่เก่ียวข้องกบัเร่ือง
สวสัดิการสงัคมส าหรับผู้หญิงท้องไม่พร้อม รวมทัง้องค์กรที่ท าเร่ืองยุติการตัง้ครรภ์ได้มาพดูคยุปรึกษาหารือกนั
แล้วช่วยกนัพฒันาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้หญิง ให้เกิดการส่งต่อแบบครบวงจร เพราะว่าปัญหาท้องไม่
พร้อมไม่สามารถท างานโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้  
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เราจดัให้มีเวทีพบปะกนัอย่างสม ่าเสมอ เรามีองค์กรร่วมขบัเคลื่อนเร่ืองนีอ้ยู่ 80 องค์กร ในช่วงเวลา
การท างานระหว่าง 12 ปี ท าให้เครือข่ายฯ มีการจดัระบบการท างานจนกระทัง่สรุปกนัได้ว่า มีเนือ้งานส าคญัใน 
4 เร่ืองหลกัที่เครือข่ายฯ ให้ความส าคญัในการขบัเคลื่อน เร่ืองแรกคือการรณรงค์ให้เกิดการป้องกนัปัญหา เร่ือง
การท้องไม่พร้อม เร่ืองที่สอง การพฒันาแนวทางการท างานเพื่อเสริมพลงัผู้หญิงที่ประสบปัญหา สามก็คือการ
พฒันาระบบเครือข่ายในการช่วยเหลือสง่ต่อในมิติต่าง ๆ ท้ายท่ีสดุ คือการสร้างความเข้าใจให้กบัสงัคม  

เครือข่ายฯ มีรูปแบบการท างานทัง้หมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งต่อเพื่อให้เกิดการยุติการตัง้ครรภ์ที่
ปลอดภัย มีเจ้าภาพหลกัที่เข้มแข็งคือ กรมอนามัย กับ เครือข่ายแพทย์อาสาหรือเรียกง่ายๆ กันว่า เครือข่าย 
RSA  ด้านที่สองคือเร่ืองการท างานสง่เสริมการป้องกนัและให้ความรู้ สามคือ เครือข่ายของระบบการสง่ต่อเพื่อ
คุ้มครองดแูลผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมและท้องต่อ ซึ่งเป็นเนือ้งานหลกัในการหารือกนัวนันี  ้สดุท้ายคือการปรึกษา
ทางเลือกแบบเสริมพลงั ตอนนีก้องบริหารการสาธารณะสขุรับผิดชอบดแูลงาน OSCC ของโรงพยาบาล ได้จดั
หลกัสตูรอบรมและพยายามท าให้เกิดการอบรมบุคลากรให้มีความครอบคลมุทัว่ทุกโรงพยาบาล ในช่วง 2-3 ปี
ถัดจากนี ้เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้ หญิงท้องไม่พร้อมได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือว่า สสส. ให้ด าเนินโคงการโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่
ปลอดภัยและเป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นที่ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม การด าเนินโครงการนีเ้ป็นความร่วมมืออย่างเข้มข้น
ระหว่าง 3 เครือข่ายเป็นหลกั ได้แก่ เครือข่ายสนบัสนุนทางเลือกท้องไม่พร้อม แพทย์อาสาหรือ RSA และ กรม
อนามยั เป้าหมายคือต้องการสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานที่ให้บริการส าหรับผู้หญิงที่เลือกตัง้ครรภ์ต่อทัง้
ทางภาครัฐและเอกชน  

การประชุมครัง้นีจ้ึงต้องการให้เป็นการประชุมปรึกษาหารือเชิงนโยบายที่จะยกระดบัปฏิบติัการจาก
ทางบ้านพักทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน ถือว่าเป็นเวทีแรก ๆที่ท าในระดับนโยบาย ทางกระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)และหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนกัน 
รวมทัง้น าบทเรียนต่าง ๆในการท างานมาแลกเปลี่ยนว่าจะเป็นอย่างไร ฝ่ังของบ้านพักเอกชน ทางบ้านพัก
ฉุกเฉิน สมาคมส่งเสิรมสถานภาพสตรี และสหทยัมลูนิธิ มีการท างานมาในระยะเวลา  20  ปี หรือ 30 ปี พบว่า 
เร่ืองที่เป็นจดุส าคญัของการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมและท้องต่อ คือการดแูลในบ้านพกั แทบจะ
เรียกว่า เป็นจดุเร่ิมต้นของการหาทางออกของปัญหา  

ในวนันีรู้้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือในการเอือ้เฟื้อสถานที่ การร่วมกนัออกแบบงาน
ประชมุ ต้องบอกว่า มีการประชมุหารือร่วมกนัล่วงหน้า เพื่อออกแบบเวทีการประชมุร่วมกนั ผลของการประชุม
นีจ้ะน าไปสูก่ารยกระดบั ประสบการณ์แล้วขบัเคลื่อนเชิงนโยบายต่อไป ขอบคณุค่ะ 
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รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ 
ถือว่าเป็นครัง้แรกในประเทศไทยที่ได้จดัประชมุเชิงปฏิบติัการและ

ขับเคลื่อนนโยบายเร่ืองบ้านพักส าหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม บ้านพักส่วน
ใหญ่ในประเทศไทยเน้นให้ท่ีพักกับผู้ หญิงและเด็ก ในขณะที่บ้านพักของ
เอกชนจะมีลักณะเป็นบ้านพักฉุกเฉินหรือเป็นบ้านพักเฉย ๆ งานของ
เครือข่ายฯ อยากจะท าให้เห็นชัดเจนว่า การท างานบ้านพัก ส าหรับกลุ่ม
วยัรุ่น ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมมีความต้องการและมีความแตกต่าง โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง กลุ่มผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแล้วจ าเป็นหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่จ าต้องท้องต่อ มีสถิติ พบว่า คนท่ี
จ าเป็นจะต้องท้องต่อนัน้ มีความต้องการยุติการตัง้ครรภ์ แต่เนื่องจากว่าอายุครรภ์สงูแล้ว จึงไม่สามารถยุติการ
ตัง้ครรภ์ได้ พบว่า มากกว่า 90% ไม่ได้ฝากครรภ์ เร่ืองนีดิ้ฉันได้น าเรียนในที่ประชุมคณะกรรมการหลกัประกัน
สขุภาพแห่งชาติ(สปสช.) ในคณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสขุให้ท่านทราบแล้ว 
เนื่องจากว่า สปสช. กระทรวงสสาธารณะสขุ มีนโยบายต้องการให้ผู้หญิงตัง้ครรภ์ในประเทศไทยมากกว่า 60% 
ต้องฝากครรภ์ภายใน 12 สปัดาห์ แต่ยงัท าได้ไม่ถึงเป้านะคะ เมื่อมีคนที่ท้องไม่พร้อมแล้วจ าเป็นต้องท้องต่อยิ่ง
ยากเข้าไปอีก  เราจะท าอย่างไรทัง้กลไกด้านสุขภาพ กลไกด้านเครือข่าย และเครือข่ายทางสงัคมเพื่อเกิดให้
ความช่วยเหลือผู้หญิงโดยเฉพาะในบ้านพกั  

ดิฉันขอกราบเรียนเชิญ ท่านรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์ ท่านอนกุลู ปีดแก้ว ให้เกียรติกบักลา่วปาฐกถาน าและเปิดการประชมุ เรียนเชิญค่ะ 
 

ปาฐกถาน าเปิดประชุมเร่ือง 
‘ข้อท้าทายต่อนโยบายเร่ืองสวัสดิการบ้านพักส าหรับผู้หญิงท้องไม่พร้อม 

ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์’ 
 
นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

กราบขอบคุณ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ท่านผู้ แทนพรรค
การเมือง ท่านผู้ เชี่ยวชาญ หัวหน้าหน่วยงาน เครือข่ายภาคเอกชน 
ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การประชุมขนาดนี  ้คิดว่าก าลังเหมาะ
ส าหรับการคยุและแบ่งปันประเด็นร่วมกนั บ้านพกัส าหรับผู้หญิงท้อง 

ไม่พร้อมในสว่นของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์นัน้  focus ไปที ่
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บ้านพกัเด็กและครอบครัว วนันีม้ีหวัหน้าบ้านพกัเด็กและครอบครัวมาร่วมงานด้วยมากทีเดียว  
ก่อนอ่ืนต้องมาพูดถึงสถานการณ์ซึ่งอาจารย์น าเรียนที่ประชุมแล้วว่า สถานการณ์การเกิดต ่า

ตลอดเวลา เท่ากับว่า โลกจับจ้องมาที่เด็กและเยาวชน คนท้องทุกคนจะมีนโยบายรัฐบาลมาเชื่อมโยง เช่น 
โครงการเงินอดุหนุนเด็กแรกเกิดฯ พบว่า ประมาณ 20% ของแม่ที่เข้าร่วมโครงการเป็นวยัรุ่น ซึ่งสะท้อนความ
พร้อมเร่ืองการเลีย้งด ูเร่ืองทิศทางคณุภาพของคนในอนาคต ฉะนัน้ทกุชีวิตที่เกิดในยุคนีม้ีความหมายยิ่งกว่าใน
ยคุที่ผ่านมา เพราะการเกิดมีจ านวนที่ลดลง  

คิดว่าทกุท่านพอรู้จกับ้านพกัเด็กและครอบครัวในภาครัฐ ซึง่กระทรวง พม.มีครบทัง้ 77 จงัหวดั บ้าน
พักฯ มีกฎหมายที่เก่ียวข้องเชื่อมโยงกันอยู่หลายฉบับ ท างานกับกลุ่มผู้หญิงตัง้ครรภ์ทัง้ที่เป็นนักเรียน ทัง้ที่ 
walk in เข้ามาและเครือข่ายสง่มา เช่น ต ารวจ โรงพยาบาล ดงันัน้ ผู้หญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อมสามารถจะเชื่อมกบั
การดูแลของบ้านพักฯ ในแทบทุกโอกาส การดูแลของบ้านพกัฯ ในกลุ่มของผู้หญิงท้องไม่พร้อมนั้นไม่ได้มี
เงื่อนไขพิเศษ แต่การท างานมีตัง้แต่การเชื่อมงานว่าจะท าอย่างไรให้กระบวนการช่วยเหลือผู้หญิงตัง้ครรภ์ใน
บ้านสามารถเชื่อมไปถึงการดแูลในมิติอ่ืน ๆ ด้วย เท่ากบัว่า บทบาทของบ้านพกัเด็กและครอบครัวหรือบุคลากร 
คือ บทบาทของผู้จดัการช่วยเหลือรายกรณี Case manager (CM) ท่ีจะเป็นองค์กรเชื่อมประสานเพือ่สนบัสนนุ
ให้ผู้หญิงท้องไม่พร้อมได้รับการช่วยเหลือที่สอดคล้อง  บทบาทของบ้านพักเด็กและครอบครัวจึงมีกลไกทัง้
ภายในและภายนอกและมีความท้าทาย  

กฎหมายท่ีพูดถึงเหล่านีไ้ว้คือ พระราชบญัญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 ที่กล่าวถึงการเป็น
สถานแรกรับ ส่วนพระราชบญัญัติอ่ืน ๆ ที่กล่าวถึงไว้ พระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว หรือแม้แต่พระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นนัน้ การท างานของบ้านพกัฯก็มีความท้าทาย นอกจากนีย้งัต้องท างานในเชิงรุกใน
พืน้ที่ คือ การขบัเคลื่อนการพฒันาสภาเด็กและเยาวชน มองว่าเป็นทัง้ข้อท้าทายและโอกาสของการท างานของ
บ้านพกัฯเอง 

บ้านพกัฯ มีบุคลากรรวมกนัทัว่ทัง้ประเทศอยู่ 1,200 คน แต่มีเพียง 9% คือจ านวน 109 คนเท่านัน้ที่
เป็นข้าราชการ คือหัวหน้าบ้านเป็นหลัก เราเร่ิมเห็นข้อท้าทายในการท างานของบุคลากรในบ้านพักฯและท่ี
กลา่วถึงนีเ้พื่อต้องการให้ภาคีเครือข่าย หรือ ส.ส. ได้ร่วมผลกัดนัให้บ้านพกัฯได้มีโอกาสพฒันาให้มากขึน้   

บ้านพกัเด็กและครอบครัว แบ่งสดัสว่นในการดแูลเป็น หวัหน้าบ้าน นกัสงัคมสงเคราะห์ นกัจิตวิทยา 
ซึ่งมีทัง้ที่เป็นพนกังานข้าราชการทัง้อัตราจ้าง พนกังานข้าราชการที่เป็นปีต่อปี บุคลากรจะหลดุไปตามโอกาส 
เช่น ไปท างานเอกชนบ้าง ได้ไปรับราชการ ถ้าต้องการให้มีการท างานเชิงลึกและเตรียมน้อง ๆ เหล่านีไ้ว้แต่เมื่อ
ถึงเวลาท่ีเขาออกไป องค์ความรู้ transit knowledge จะไปกบัเขาด้วย ยกเว้น จะมีการวางระบบไว้ดี อย่างไรก็
ตาม การเตรียมระบบองค์กรสมยัใหม่ ก็มีข้อท้าทายแต่กต้็องเดินหน้าต่อไปให้ได้ 
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ผมคิดว่าการจดัรูปแบบองค์กร บ้านพกัฯมีเพื่อนร่วมงาน มทีีมอาจารย์ที่ได้ท างานร่วมกนัมายาวนาน 
และร่วมทัง้การท างานภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ องค์ความรู้ของบ้านพักเด็กและครอบครัว 
สว่นหนึ่งก็เกิดจากการท างานของภาคสว่นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคองค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) เร่ืองการดแูล
และช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อม ผมยืนยันได้เลยว่า ความส าเร็จในเชิงลึกล าดับแรก ๆ คือการท างานของ 
NGOs เพราะมีความกล้าหาญชาญชัยในการแก้ปัญหาผู้ หญิงที่ท้องไม่พร้อมในมิติกฎหมาย ซึ่งมีความ
ระมัดระวังมากในยุคแรก ๆ ปัจจุบนัมีทางออกท่ีชัดเจนขึน้ มีท้องถิ่น มีภาคีเครือข่าย กระทรวงทบวง กรมที่
เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วม มิติการด าเนินคดี ถ้าไปเก่ียวกับคดี ก็มีต ารวจท่ีท างานกับเราตลอดเวลา เร่ือง
การศึกษาในภาคกระทรวงศึกษาเร่ือง กศน. และเชื่อมประสานกบัมิติสขุภาพ มิติด้านอาชีพ ในภาคกระทรวง
แรงงาน หรือ NGOs หรือเร่ืองครอบครัวทดแทน  

ผมเห็นว่าท้องไม่พร้อมไม่ได้มองเฉพาะเร่ืองท าแท้ง ไม่ได้มองเฉพาะเร่ืองการใช้สิทธิและความ
ต้องการของผู้หญิงตัง้ครรภ์อย่างเดียว แต่ยงัมองเร่ืองการเสริมพลงัที่จะให้ผู้หญิงตดัสินใจบนความพร้อมด้าน
ความคิด เพราะฉะนัน้แล้ว ผมคิดว่าทางเลือกส าคญัของผู้หญิงท้องต่อจึงเป็นความท้าทายของบ้านพกัเด็กและ
ครอบครัว  

ประเด็นท้าทายต่อไปคือ การท าให้บ้านพกัเด็กและครอบครัวมีความหลากหลายมิติทัง้ในเชิงป้องกนั
ด้านการท างานเชิงรุกกับพืน้ที่ การท างานกับผู้ หญิงที่ท้องไม่พร้อมมีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งเพราะว่า
เก่ียวข้องกบัสขุภาพทัง้มิติทางกาย จิตใจ และอารมณ์ ถ้าเข้าไปในบ้านพกัฯ ท่านจะเจอเด็กซน ๆ อายุ 10 กว่า
ขวบ เด็กเกเรซน ๆ ผู้หญิงเหงาๆ อายุ 60 ปีก็อยู่ในนัน้ เพราะเราเป็นบ้านพกัส าหรับผู้หญิงและครอบครัว ท่าน
จะเจอเด็กแรกเกิดที่ถกูทิง้ ถามว่า ผู้หญิงท้องไม่พร้อมจะอยู่ตรงไหนในบ้าน ยงัมีเร่ืองของความเป็นวิชาชีพของ 
“บ้านพักเด็กและครอบครัว” เป็นบ้านที่สามารถให้ทุกคนอยู่ ร่วมกันได้ ความท้าทายจึงอยู่ที่นักวิชาชีพที่จะ
สามารถจัดรูปแบบองค์กร ให้คนสามารถกลับคือสู่ครอบครัวได้ไหม หมายความว่า นักวิชาชีพต้องท างาน
ร่วมกันอย่างชัดเจน บ้านพักเด็กและครอบครัวจึงต้องใช้การตัดสินใจแบบสหวิชาการ หรือท างานร่วมกับสห
วิชาชีพเป็นหลกั เป็นอีกความท้าทายท่ีส าคญัว่าการตดัสินใจของ CM อาจจะมีความถนดัในการดูแลเด็กวยัรุ่น 
แต่จะไม่เข้าใจเร่ืองคนที่ตัง้ครรภ์ หรือไม่เข้าใจในเร่ืองการดูแลเด็กแรกเกิด บ้านพกัเด็กและครอบครัวจะอุ้มเด็ก
ที่ถกูทิง้ให้อยู่ในมือ ลกัษณะนีถื้อว่ามีความเสี่ยง  

อยากจะให้ภาคีเครือข่ายมองเห็นภาพจริงของบ้านพักเด็กและครอบครัว แล้วท่านจะมีแนวคิด
อย่างไร จะเสริมทิศทางอะไรให้กบัรัฐบาลและกลไกต่าง ๆ หรือสามารถจะท าให้บ้านพกัเด็กและครอบครัวเป็น
ความหวังได้ เข้าใจว่าเวทีนีจ้ะช่วยได้ โดยเฉพาะฝ่ายการเมืองท่ีจะมองให้เห็นถึงการท างานของบ้านพักเด็ก
และครอบครัวว่ายงัมีความท้าทายเร่ืองการพฒันาการดแูล กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัง่ของมนษุย์เพียง
ล าพงัไม่เพียงพอกบัการเสนอเชิงนโยบายแต่ต้องเป็นการร่วมกนัของสงัคมครับ  
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กลไกรัฐต้องมองเห็นร่วมกันว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวที่มีอยู่ทั่วประเทศสามารถขับเคลื่อน
ภารกิจในลกัษณะท่ีเป็นองค์กรพิทกัษ์สิทธ์ิตามวิกฤตต่าง ๆที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะวิกฤติของผู้หญิงที่ตัง้ครรภ์ที่ไม่
พร้อมและจะต้องท้องต่อ กระบวนการสืบเนื่องในการดูแลนัน้มีความละเอียดอ่อน อย่างไรก็ตาม บ้านพกัฯ ก็
ไม่ได้ถึงกบัขาดประสบการณ์ แต่ยงัเป็นการท างานที่มีความท้าทาย  

บ้านพักเด็กและครอบครัว ยังเป็นหน่วยงานที่จ าเป็นต้องได้รับการเติมเต็มจากกระบวนการ องค์
ความรู้วิธีการท างาน หรือมีมิติอ่ืน ๆที่จะท าให้กลุ่มที่เข้ามาพกัในบ้านพกัฯ ทุกกลุ่มซึ่งมีความหลากหลายมาก 
จ าเป็นต้องได้รับการดูแลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน หมายความว่า บ้านพกัเด็กและครอบครัวอาจจะต้องมี
มาตรฐานการดูแลเด็กอ่อน มาตรฐานการดูแลคนตัง้ท้อง มาตรฐานการดูแลคนทีมี่ภาวะสขุภาพจิต มาตรฐาน
การดูแลเด็กทีซุ่กซนหรือเด็กทีมี่ปัญหาพฤติกรรม นัน่คือการเป็นนกัวิชาการอาชีพ  

ผมคิดว่า การเรียนรู้และการถ่ายเทองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรของบ้านพักกับภาคีเครือข่าย
โดยเฉพาะเร่ืองผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ที่จะท้องต่อ น่าจะเป็นส่วนส าคญัที่จะท าให้ทีมบ้านพักเด็กแลครอบครัว
ทัว่ประเทศสามารถดแูลผู้หญิงที่จะต้องท้องต่อในบ้านพกัได้  

หวัใจที่จะเชื่อมต่อความท้าทายท่ีน าเรียนตอนต้น คือเร่ืองการสง่ต่อ วนันีเ้ครือข่ายท่ีท างานกบัผู้หญิง
ที่ท้องต่อมีอยู่มากมาย คนท างานทราบดีว่าต้องไปในทิศทางไหน เครือข่ายจึงส าคญัต่อการที่ผู้หญิงที่ท้องต่อ
จะสามารถเชื่อมโยงให้เข้าถึงการท างานของบ้านพกัเด็กและครอบครัว เชื่อมต่อกนัในมิติต่าง ๆ เช่น มิติอาชีพ 
ที่พกั หรือบางทีต้องยอมรับว่า จะต้องท าเป็นบ้านพัก(save house) ที่จะช่วยผู้หญิงตัง้ท้องไม่พร้อม เร่ืองการ
คุ้มครองทางกฎหมาย ความปลอดภยั บางทีผู้หญิงตัง้ท้องไม่พร้อมไม่มีความปลอดภยัจากญาติ ไม่ปลอดภยั
จากคู่รักเดิม เร่ืองเหล่านีค่้อนข้างละเอียดอ่อน บ้านพกัเด็กและครอบครัวยงัต้องการความร่วมมือ และความ
ช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายเพื่อไปเติมเต็มการดแูลของผู้หญิงตัง้ท้องไม่พร้อม  

โอกาสนี ้ผมหวังอย่างยิ่งว่าบ้านพักเด็กและครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคง
ของมนษุย์จะเป็นบ้านพกัฯ ท่ีเป็นไปตามหลกัการของประเทศไทยได้จริง เป็นบ้านพกัฯ ที่พร้อมจะรองรับผู้หญิง
ที่ต้องท้องต่อครับ 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ 
ดิฉันคิดว่าท่านรองอธิบดีให้ความส าคัญและเสนอข้อท้าทาย

ได้น่าสนใจมาก ดิฉันเขียนบทความเร่ืองความรุนแรงไว้เมื่อนานมาแล้ว 
ประมาณ 20 ปีแล้ว สิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องของตอนนัน้คือ ขอให้มีบ้านพกั
ฯ ครบทุกจังหวัด ซึ่งข้อเรียกร้องนี ้ณ ปัจจุบนัได้บรรลุวัตถุประสงค์ แต่
พบว่า มีบ้านพักฯหลายแห่งยังเป็นบ้านพักฯว่าง ไม่มีคนเข้าพัก มี
บ้านพกัฯหลายแห่งคนแน่นมาก  

 



7 
 

สิ่งที่ท่านรองอธิบดีชีใ้ห้เห็นคือ การเป็นนักวิชาชีพ ที่ต้องมีองค์ความรู้ การดูแลต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ไม่ว่าคนที่เข้าพักจะเป็นเด็กอ่อน คนท้อง คนมีสภาวะทางจิต ผู้สูงอายุจะต้องปลอดภัย บ้านพักฯ 
ต้องพิทกัษ์สิทธ์ิของผู้ เข้าพกั ต้องมีมิตด้ิานอาชีพ เป็นเร่ืองที่ต้องท างานต่อเนื่องเพื่อให้บ้านพกัฯ เข้มแข็งอยู่แล้ว
ได้ท างานต่อ บ้านพกัฯซึ่งยงัต้องได้รับการพฒันาอย่างไรให้เข้มแข็งมากขึน้ ขอเปิดเวทีเพื่อรับฟังความเห็นและ
ค าถาม   
 

บุญล้อม กานต์ศักดิสราญ สหทัยมูลนิธิ 
เดิมทีเจตนาของบ้านพกัฯ เปิดไว้รองรับ พรบ.คุ้มครองเด็ก แต่ว่า

เมื่อท างานไปก็มีกลุ่มต่าง ๆ เข้ามามากมาย แต่มองว่าเจตนาเดิมของ
บ้านพกัฯยงัคงอยู่ เร่ืองการจดับริการส าหรับคนท้องเป็นเร่ืองข้อท้าทายอย่าง
ยิ่ง เพราะว่าการดูแลผู้หญิงที่ตัง้ครรภ์ไม่พร้อมเป็นมิติการดูแลสุขภาพอีก
แบบหน่ึง เป็นงานยากของบ้านพกัฯเพราะต้องดแูลตัง้แต่เร่ืองตัง้ครรภ์ 

สขุภาพจิต และเร่ืองอื่น ๆ ที่จะท าให้การตัง้ครรภ์เป็นการตัง้ครรภ์ที่มีคณุภาพ 
 

ศีลดา รังสิกรรพุม มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม 
มลูนิธิเด็กอ่อนในสลมัท างานกับผู้หญิงที่พร้อมและก็ไม่พร้อมด้วย 

คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับฟังข้อท้าทายต่าง ๆ ในการท างานบ้านพักเด็ก
และครอบครัว มองว่าบริบทสงัคมมีความซบัซ้อนมากขึน้ อยากให้ก าลงัใจ
กบัทางบ้านพกัฯว่าได้ท างานที่มีคณุค่า การท างานกบัคนที่ด้อยโอกาสในมี
บริบทท่ีเปลี่ยนไป เช่น กลุม่ท้องวยัรุ่นเพิ่มมากขึน้ จะช่วยกนัอย่างไร ท่ีจะมา
เติมเต็มกนั  ไม่ว่าเร่ืองการดแูลเด็ก หรือผู้สงูอาย ุต่างมีความเฉพาะ คิดว่า 

บุคลากรในบ้านพกัฯ ต้องมีเร่ืองการดแูลจิตใจของทีมด้วย ต้องเพิ่มพลงัแห่งความรัก เพิ่มคณุค่า และต้องเพิ่ม
ทกัษะบางอย่างเข้าไป โดยอาจจะเร่ิมตัง้แต่จงัหวดัที่พร้อม  
 

อนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

เห็นด้วยว่า ณ วนันีบ้ริบทเปลี่ยนไป ถ้าบ้านพกัฯ ท าแต่เฉพาะเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่งนัน้ไม่พอ ฉะนัน้ความท้าทายจึงยงัอยู่ที่ว่า เวทีนีจ้ะเสนออย่างไร 
เร่ืองการเตรียมบคุลากรเพื่อรองรับการท างานแต่ละมิติที่เก่ียวข้อง  
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ถือเป็นความท้าทายของนกัวิชาชีพซึ่งยงัคงต้องเดินหน้าที่จะดแูลคนทุกกลุ่ม เราจะท าให้เกิดพรมแดงของการ
ดแูลผู้หญิงตัง้ท้องไม่พร้อมท่ีชดัเจนอย่างไร อีกประเด็นท่ีส าคญัเร่ืองการเติมพลงัทางด้านจิตใจให้แก่บุคลากร
บ้านพกัฯ ที่ท่านกล่าวถึง ผมคิดว่าการท างานเร่ืองท้องไม่พร้อมจ าเป็นจะต้องไม่มองแต่เฉพาะในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงท่ีเป็นสิทธ์ิ แต่สิ่งที่ท านัน้เกิดการความรู้สึกว่ามีคุณค่า จะท าให้เราได้เห็นความหมายแท้จริงในการ
ช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วยการเคารพศกัด์ิศรีการเป็นมนษุย์ ถือเป็นความท้าทาย  
 

เสวนาเร่ือง 
“ปฏิบัติการของงานบ้านพักและข้อท้าทายต่อนโยบายเร่ืองสวัสดิการส าหรับผู้หญิงท้องไม่พร้อม” 

 
 
 
 
 
 
 
 
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม  
ผู้ด าเนินรายการ 

การเสวนาเร่ืองปฏิบติัการของงานบ้านพกัและข้อท้าทายต่อนโยบายเร่ืองสวสัดิการส าหรับผู้หญิงที่
ท้องไม่พร้อมนี ้ก่อนการประชุมวนันี ้คณะท างานฯ ได้การจดัประชุมร่วมในสว่นขององค์กรพฒันาเอกชนที่เป็น
บ้านพกัและการจัดบริการช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อมก่อนแล้ว 1 ครัง้ การประชุมดงักล่าวท าให้ได้สรุปเป็น
ข้อเสนอแนะในการจัดบริการบ้านพักของรัฐส าหรับผู้หญิงท้องไม่พร้อม ตัง้แต่ได้เร่ิมท าโครงการทางเลือกฯ 
คณะท างานได้จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายจากการประชุมแล้วจ านวน 3 ฉบับ และเผยแพร่ใน website 
choiceofcolum.org งานเครือข่ายฯ 2 ปีนีจ้ะน าไปสู่การพฒันาแนวทางระบบการสง่ต่อและช่วยเหลือคุ้มครอง
ของผู้หญิงที่ตัง้ท้องไม่พร้อมและตัง้ท้องต่อ “การท้องต่อนัน้จะท้องต่ออย่างมีคณุภาพได้อย่างไร”  

ขณะนีป้ระชากรในประเทศไทยอตัราการเกิดลดน้อยลง 1.5 คือ อตัราการเกิดต ่ากว่าระดบัทดแทน 
สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล ได้ท า protection population คือ การฉายภาพประชากร
ในอนาคต พบว่า ประชากรในประเทศไทยจนถึงปี 2583 จะไม่เพิ่มขึน้และค่อย ๆน้อยลง เพราะฉะนัน้ การเกิด
ทุกครัง้เป็นการเกิดที่มีความหมายมากส าหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณะสขุ มีนโยบายที่เรียกกนัว่า การ
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เกิดเพื่อชาติ การท้องจึงมีความหมายส าหรับสงัคมไทย  มีการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้หญิงท้องต้องไปฝากครรภ์ให้
ครบอย่างต ่า 5 ครัง้ ต้องได้อลัตร้าซาวด์ ultrasound อย่างต ่า 1  ครัง้ในช่วงประมาณ 18 สปัดาห์   

ประสบการณ์จากการท างาน เมื่อมีการท้องไม่พร้อมคนจะรู้สึกไม่สบายใจต่อทางเลือกและความ
ต้องการยุติการตัง้ครรภ์ แต่พอต้องท้องต่อก็ไม่มีอะไรช่วยเหลือ ยงัขาดระบบคุ้มครองสิทธ์ิทัง้ตัวผู้หญิงท่ีท้อง
และผู้ ซึ่งก าลังจะเกิดขึน้เป็นทารกให้เกิดอย่างมีคุณภาพ ถ้าตัดสินใจหรือจ าเป็นต้องท้องต่อ องค์กรเอกชน
หลายองค์กรที่ท างานด้านนี ้เช่น สมาคมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตท่ีท างานกบัเด็กผู้หญิงที่กระท าความผิด 
กลุ่มที่อยู่ในบ้านเมตตากรุณา ฯ ซึ่งจ านวนหนึ่งตัง้ท้อง เครือข่ายฯ พยายามจะประสานต่อภาพให้เห็นว่า คนที่
ท้องต่ออยู่ใน setting ต่าง ๆ ไม่ว่าในโรงเรียน ในชมุชน ในเรือนจ า ศาลอาญา ศาลอาญาเยาวชนและครอบครัว  
รวมทัง้แรงงานต่างชาติด้วยท าอย่างไรให้ผู้หญิงที่ท้องมีการฝากครรภ์ ให้เขาสามารถดแูลตวัเองและดแูลทารก
ในครรภ์ให้เติบโตและคลอดอย่างปลอดภยั  

 
ระบบสวัสดิการบ้านพักฯ และบริการอื่น ๆ ของพม.ส าหรับผู้หญิงท้องไม่พร้อม 

 
นันทา ไวคกุล  หน.กลุ่มงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ กองคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กราบเรียนท่านรองอธิบดี ท่าน ผอ.กองคุ้ มครอง และหัวหน้า
บ้านพักฯ เครือข่ายฯ วันนีดิ้ฉันจะเสนอเร่ืองการให้บริการและสวัสดิการ
สงัคมส าหรับหญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อม เร่ืองการจดัสวสัดิการสงัคมส าหรับแม่
วยัรุ่น บริการของ พม. และงานที่บ้านพกัเด็กและครอบครัวที่ท ากบัชมุชน  

การจัดสวัสดิการสังคมส าหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน ท าอยู่ใน 76 จังหวัด จะน าเสนอ
เฉพาะใน 8 พืน้ที่ เร่ืองกระบวนการในการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานและรูปแบบการด าเนินงาน  
การจัดสวัสดิการสังคมส าหรับแม่วัยรุ่นในบ้านพักเด็กและครอบครัว  

บ้านพกัเด็กและครอบครัว จดัตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 2538 สมยัก่อนนัน้ ท้องไม่พร้อม เรียกว่า การดแูลผู้ที่ตัง้
ครรภ์ไม่พึงประสงค์ หญิงตัง้ครรภ์นอกสมรส ดแูลตัง้แต่แม่วัยรุ่น บ้านพักเด็กและครอบครัวดูแลผู้ ที่ประสบ
ปัญหาทางสงัคมจนถึงผู้ที่บรรลนุิติภาวะแล้วที่ คนทีต่ัง้ครรภ์ไม่พร้อมนัน้ไม่พร้อมด้วยสภาวะร่างกาย ความเป็น
วยัรุ่น และสภาวะทางสงัคม เมื่อเขาเดินเข้ามาขอรับบริการจากบ้านพักฯ หรือมีการส่งต่อเข้ามา บ้านพักเด็ก
และครอบครัวให้บริการเร่ืองการสงัคมสงเคราะห์ การประเมินทางด้านกาย จิต สงัคม สอบข้อเท็จจริง และดแูล
ปัญหาและความช่วยเหลือตามแผนพัฒนาบุคคลในแต่ละคน บางคนที่มีปัญหาเชิงลึกก็จะมีทีมสหวิชาชีพใน
การให้การดแูล  
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บ้านพักเด็กและครอบครัว ตัง้แต่ปี 2538 ถึง 2545 มีอยู่ 9 บ้าน บ้านแรกเป็นบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวกรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต นครสวรรค์ อดุรธานี และปราจีนบุรีต่อมามีการเปลี่ยนจาก
ปราจีนบรีุมาเป็นจงัหวดัอบุลราชธานี เนื่องจากการท างานมีกลุม่เป้าหมายน้อยมาก ทางภาคใต้มีจงัหวดัภูเก็ต 
นราธิวาส และจงัหวดัสงขลาเป็นจงัหวดัสดุท้ายในช่วงนัน้   
การบริการสังคมส าหรับแม่ที่ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม  

บ้านพักฯ ให้การดูแลจนกว่าจะประสานการดูแลให้กับครอบครัว ชุมชนได้ ประสงค์แรกของการ
บริการคือ ประสงค์ให้แม่วยัรุ่นกลบัคืนสู่ครอบครัวได้ วิธีการท างานงาน อนัดบัแรกคือการประเมินผลการดูแล
คนที่ไม่สามารถกลบัสู่ครอบครัวได้จะให้เขาอยู่จนคลอดแล้ว 3 เดือน  เพื่อให้มีโอกาสเลีย้งลกูด้วยนมแม่ การ
ท างานในช่วงนัน้ผู้ประสบปัญหาทางสงัคมที่มากที่สุดคือแม่ที่ท้องไม่พร้อม ปัญหาอ่ืน ๆ คือ เด็กถูกละเมิด( 
abuse) เด็กเร่ร่อน จะสง่ต่อสถานสงเคราะห์ สว่นแม่ท้องไม่พร้อมจะให้อยู่ในระยะยาวได้  

การสร้างสมัพนัธภาพระหว่างการดูแลเด็กของแม่วัยรุ่นที่ให้นมลกู  บ้านพักฯ เก็บข้อมูลแม่วัยรุ่นที่
ตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค์ที่เข้ามาพบว่า แม่ 100 คนจะทิง้ลกูแค่ 2 คน เนื่องจากเป็นแม่มีเอชไอวีและลกูมีเชือ้และ
ไม่สามารถเลีย้งได้  แม่ที่ไม่พร้อมเลีย้งดูจะมีการฝากเลีย้ง การฝึกอาชีพ จัดหางานและฝากลูกระหว่างไป
ท างานและมารับลกูกลบั พบว่า น้อยรายมากที่จะทิง้ลูก ตอนนัน้เป็นนโยบายของกรมประชาสงเคราะห์เร่ือง
ปอ้งกนัการทอดทิง้เด็ก 

บ้านพกัเด็กและครอบครัวถกูตัง้ขึน้ครบ 77 จงัหวดัในปี 2552  มีกลุม่เปา้หมายเพิ่มมากขึน้แต่ก็ยงัให้
การดแูลแม่วยัรุ่น ตามพระราชบญัญัติปอ้งกนัและแก้ไขเร่ืองการตัง้ครรภ์วยัรุ่น พ.ศ.2559 ให้การดแูลวยัรุ่นอายุ
ต ่ากว่า 20 ปีลงมาสามารถมารับบริการบ้านพกัได้  ส่วนการให้บริการจากพระราชบญัญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546 จะมีบริการให้ไว้ภายใน 3 เดือน แต่ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จะมีการขออนุมติัเพิ่มเติมจนกว่าผู้
ประสบปัญหาช่วยเหลือตวัเองได้ 

ปี 2561 มีวัยรุ่นที่ตัง้ครรภ์ไม่พร้อมเดินเข้ามาหรือถูกส่งต่อเข้ามาบ้านพักเด็กและครอบครัวใน 77 
จงัหวดัมี 277 คน แต่ยงัไม่มกีารรายงานข้อมลูในรายละเอียดว่า มีการทิง้เด็กหรือไม่ ซึง่ข้อมลูมีอยู่ที่บ้านพกัทุก
แห่งสามารถเก็บและรายงานได้   

ปี 2562 วัยรุ่นหญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อมเข้ามารับบริการที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจ านวน 206 คน 
กระบวนการของบ้านพกัฯ ยงัเน้นเร่ืองสงัคมสงเคราะห์เป็นหลกั เน้นการดแูลให้ครบรอบด้าน เพื่อให้แม่วยัรุ่น
สามารถกลบัคืนสู่ครอบครัว สามารถเลีย้งดเูด็กได้  เด็กมีพฒันาการสมวยั มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ
หลงัจากออกจากบ้านพกัฯ กรณีที่แม่และครอบครัวไม่สามารถเลีย้งดเูด็กได้จะถกูสง่เข้าสถานสงเคราะห์ สถาน
สงเคราะห์จะบริการจดัหาครอบครัวทดแทนให้ 
บริการต่าง ๆของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)  
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บริการตาม พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์วัยรุ่น หน่วยงานหลักที่ให้บริการคือ กรม
กิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว(สค.)  และหน่วยงานที่มีการบรูณาการ
ด าเนินงานตามบริบทแม่วยัรุ่น มีทัง้ กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ (พส.) และอื่น ๆ เข้ามาร่วมด้วย  
บริการของกรมกิจการเด็กและเยาวชนกับแม่วัยรุ่นท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมและแม่ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม  

การท างานร่วมกันระหว่างบ้านพักเด็กและครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก  
สภาเด็กและเยาวชนเคลื่อนงานเพื่อป้องกนัปัญหา บ้านพกัเด็กฯเป็นผู้บรูณการด าเนินงานร่วมกบัสภาเด็กและ
เยาวชน มีเครือข่ายเด็กและเยาวชนทัว่ประเทศเพื่อสื่อสาร อบรมและบอกบริการ สวสัดิการอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่ เพื่อให้
เด็กที่ประสบปัญหาสามารถเข้าถึงช่องทางความช่วยเหลือและการจดัสวสัดิการของเรา  

บ้านพักฯ มีศูนย์รักษ์เด็ก เป็นบริการสวัสดิการสังคมส าหรับแม่วัยรุ่น เน้นบริการสังคมสงเคราะห์ 
เคร่ืองมือที่มีคือ เงินสงเคราะห์ เงินครอบครัวอปุถมัภ์ เงินอดุหนุนเพื่อการเลีย้งดเูด็กแรกเกิด และสถานรองรับมี 
30 แห่ง และบริการครอบครัวทดแทน เป็นเคร่ืองมือการด าเนินงานที่บ้านพักเด็กฯสามารถเชื่อมประสานเพื่อ
เอาบริการต่าง ๆมาให้แม่วยัรุ่นเพื่อที่จะด ารงชีวิตได้ในสงัคมได้อย่างปกติสขุ 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

มีศนูย์พฒันาอาชีพสตรีและครอบครัว เป็นการฝึกอาชีพ แม่วยัรุ่นแม่ที่ท้องไม่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งใน
การมาฝึกอาชีพ มีการบูรณาการกบัทางบ้านพกัฯ ส่วนการป้องกนัและแก้ไขปัญหาก็มีศนูย์พฒันาครอบครัวที่
ด าเนินงานตามแผนเฝา้ระวงัและแก้ไขปัญหาในระดบัต าบล 
การจัดสวัสดิการสังคม ส าหรับแม่วัยรุ่น และการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในบ้านพักเด็กและครอบครัว  

เราด าเนินการจดัสวสัดิการสงัคมส าหรับแม่วยัรุ่นในครอบครัว ชุมชนโดยได้รับงบประมาณจากกรม
กิจการเด็กและเยาวชนให้ด าเนินงานใน  76 จังหวัด เว้นกรุงเทพมหานครซึ่งมีด าเนินการเป็นคณะกรรมการ
พิเศษโดยกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการด าเนินงานที่รอบด้านในการดูแล เป็นหน่วยงานที่สามารถมาดูงานเชิง
ระบบได้ด้วย  

ขัน้ตอนการด าเนิน เร่ิมจากการหาแม่วยัรุ่น ขัน้ตอนการรับสมคัรแม่วยัรุ่น บ้านพกัฯ จดัประชุมชีแ้จง
ให้ความรู้กบัแม่วยัรุ่นท่ีท่ีลงทะเบียนรับเงินอดุหนนุเพื่อการเลีย้งดเูด็กแรกเกิดในพืน้ที่อย่างน้อย 3 ต าบลจงัหวดั
ละ 30 คน   โดยท างานร่วมกบัทางศนูย์ชมุชนคุ้มครองเด็ก แม่วยัรุ่นที่ร่วมโครงการจะบนัทกึข้อมลูแม่วยัรุ่นเป็น
แผนพฒันารายบคุคลเพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือ โดยใช้ฐานครอบครัว ชมุชนในการให้ความช่วยเหลือ   

งบประมาณสนบัสนุนจะเป็นไปในการให้ความรู้กับแม่วยัรุ่น งบประมาณด าเนินงานรายกลุ่ม  เป็น
การอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการเลีย้งดเูด็ก เร่ืองทกัษะอาชีพ สว่นกระบวนการทางสงัคมสงเคราะห์ที่ดแูลเฉพาะ
รายจะเป็นของทางบ้านพกัฯ ที่จะด าเนินการ เราด าเนินงานบูรณาการการจดัสวสัดิการสงัคมส าหรับแม่วัยรุ่น
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ใน 5 กระทรวงหลกัระดบัพืน้ที่ เพื่อให้แม่วยัรุ่นเข้าถึงสวสัดิการใน 4 มิติ เร่ืองสขุภาพกายและสขุภาพจิต เร่ือง
สงัคม เร่ืองเศรษฐกิจ เร่ืองการศกึษา  
ข้อมูลแม่วัยรุ่นจากพืน้ท่ีต้นแบบ ใน 8 จังหวัด  

แม่วยัรุ่นท่ีเข้ามาร่วมโครงการ 34 ต าบลของ 28 อ าเภอ พบว่า   แม่ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 233 
คน  สว่นมากอยู่ในช่วงอาย ุ15- 19 ปี หรือ 70% รองลงมา คือ อายตุัง้แต่ 20 ปี ขึน้ไป จ านวน 67 คน หรือ 29% 
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุเกินกว่าที่ พรบ.การป้องกนัและแก้ไขการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นก าหนด แม่วยัรุ่นที่เข้า
ร่วมโครงการอายุน้อยที่สดุ ช่วงอาย ุ10-14 ปีจ านวน 2 คน   แม่วยัรุ่นที่เข้าร่วมโครงการเป็นแม่วยัรุ่นที่มีคู่ 73% 
รองลงมาเป็นแม่วยัรุ่นที่เป็นแม่เลีย้งเดี่ยว  เป็นแม่วยัรุ่นที่ไม่มีคู่แต่อยู่กบัครอบครัว หรือมีญาติที่ช่วยเลีย้งดบูุตร
ให้ สว่นมากได้รับการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น   
ผลการด าเนินงานจัดสวัสดิการส าหรับแม่วัยรุ่นใน 4 มิติ  

แม่วัยรุ่นได้รับการจัดสวัสดิการสงัคม พบว่า แม่วัยรุ่นมีสุขภาพจิตดีขึน้และสามารถจัดการเด็กได้ 
ครอบครัวชุมชนให้การยอมรับ 397 คน คือรวมคนในครอบครัวที่เข้ามา เด็กได้รับการดแูลมีพัฒนาการสมวัย 
มิติทางด้านสังคม แม่วัยรุ่นใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ มีการปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและชุมชนได้ มิติด้าน

เศรษฐกิจมีการสร้างเสริมทกัษะอาชีพ มี 74 คนได้เสริมทกัษะอาชีพจากโครงการและงบประมาณโครงการที่
ลงไปต่อยอดอาชีพจนยืนด้วยขาตนเองได้  มีแม่วยัรุ่นได้รับการศึกษาต่อเพิ่มขึน้ใน กศน. 174 คน แต่พอเข้า
มาในโครงการมีการศึกษาเพิ่มขึน้ 17 คน เป็นผลการด าเนินงานจากบ้านพักฯแต่ส่วนอ่ืน ๆ น้องจะไปเร่ิม
การศกึษาต่อ ท่ี กศน.ซึง่ขึน้กบับริบทแม่วยัรุ่นที่จะดแูลและเรียนไปด้วยกนั  

ขัน้ตอนการด าเนินงาน เน้นการใช้ฐานครอบครัวชุมชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
โดยใช้กลไกศนูย์ชมุชนคุ้มครองเด็ก และครอบครัวแม่วยัรุ่นมาเสริมให้การดแูล บ้านพกัฯเชื่อมเอาสวสัดิการที่มี
ใน พม.และด้านสาธารณะสุข เร่ืองการให้การดแูลเร่ืองสขุภาพ แรงงานเป็นเร่ืองอาชีพและการมีงานท า  ทาง
มหาดไทยเป็นเร่ืองศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กและกลไกในการดูแลของ อบต. เร่ืองการศึกษาได้รับความร่วมมือ
จาก กศน.เป็นการด าเนินงานที่ชัดเจน  การด าเนินงานสามารถดูแลบุตรและครอบครัวอบอุ่นท าให้เด็กได้มี
พฒันาการสมวยั เข้าถึงสวสัดิการอ่ืน ๆได้ ซึง่อยากให้บ้านพกัเด็กฯ ยกตวัอย่างการท างานต่อไป ขอบคณุค่ะ 
  
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล :  

การน าเสนอของคณุนนัทานัน้ เป็นผลจากการท างานใน 8 จงัหวดัที่เป็นพืน้ที่น าร่อง ไม่ใช่ตวัเลขทัว่
ประเทศ รายละเอียดหรือตวัอย่างต่าง ๆ ในช่วงที่เปิดอภิปรายอาจจะได้ขยายความได้  

 
 



13 
 

โปรแกรมการดูแลและจัดสวัสดิการส าหรับผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อมในบ้านพักฉุกเฉิน 
 
ณัฐิยา ทองศรีเกตุ  ผู้อ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรี 

โปรแกรมการดูแลและจัดสวัสดิการส าหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
ในบ้านพกัฉุกเฉินนัน้ท ามา 10 กว่าปีแล้ว สมาคมสง่เสริมคณุภาพสตรี หรือ
ว่าบ้านพักฉุกเฉินเป็นองค์กรภาคเอกชนท่ีดูแลผู้ หญิงและเด็กที่ประสบ
ปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ ไม่เฉพาะท้องไม่พร้อม แต่วันนีจ้ะขอคุย
เฉพาะเร่ืองท้องไม่พร้อม   

• การช่วยเหลือเร่ืองที่พักและปัจจัย 4  ผู้ ประสบปัญหาหลายคนเข้ามามีแค่ผ้าชุดเดียว บัตร
ประชาชน 1 ใบ case เข้ามาพกัพร้อมความเครียด สิ่งที่ต้องท าคือทดสอบความเครียด ช่วงระยะเร่ิมต้นจ าเป็น
มากเกือบ 100% ท่ีเข้ามาในเร่ืองท้องไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นวยัรุ่น วยัผู้ ใหญ่ อายุเท่าไหร่ก็ตาม บางคนมามีอายุ
ครรภ์ 8 เดือนหรือ 9 เดือน ไม่เคยฝากครรภ์เลย บางคนมาถึงเพียง 3 วนัก็ต้องสง่คลอดก็มี  

• การเช็คสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล พบว่า เกือบ 100% เป็นคนต่างจงัหวดัท่ีประสบปัญหาที่กรุงเทพ
หรือไม่ก็ประสบปัญหาที่ต่างจงัหวดัแต่ต้องการออกนอกพืน้ที่ ต้องการออกจากหมู่บ้านมาไกล ๆ  

• ท าเร่ืองย้ายสิทธิ์การรักษาพยาบาล บ้านพักฉุกเฉินอยู่ดอนเมือง มีหน่วยบริการปฐมภูมิจะอยู่ที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 และส่งต่อที่ รพ.วชิระ ในเร่ืองการรักษาพยาบาล สิ่งที่ต้องรีบท าคือ ส่งฝากครรภ์ 
และสง่พบหมอตามก าหนดนดัเป็นระยะ ๆ   

• กิจกรรมกลุ่มครอบครัวบ าบัดในบ้านพักฉุกเฉิน ก่อนที่จะมีการคิดโปรแกรม(program)ขึน้มา เรา
เคยท างานกบัเด็กที่ท้องอย่างเดียว ซึง่พบว่า ไม่ค่อยได้ผล เพราะว่า ความคิดอยู่แค่เด็กต้องการอะไร แต่พบว่า 
สิ่งส าคญัสดุคือครอบครัวต้องร่วมต่อการตดัสินใจ เราจะเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองมาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้มา
ท า group support  ใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวที่ผ่านพ้นประสบการณ์มาก่อน บางครอบครัวมี
เร่ืองสาหสัสากนัเก่ียวกบัโรค ท าให้ท้องไม่พร้อม ท้องไม่พร้อมโดนข่มขืนมา มีเร่ืองคดี เขาผ่านพ้นอย่างไรก็ให้
ได้มาเล่าประสบการณ์ให้ครอบครัวที่เพิ่งมีประสบปัญหาใหม่ๆ ซึ่งแบกความทุกข์ไว้มากจนมืดไปหมดได้ฟัง 
เมื่อมีการแลกเปลี่ยน หนทางสว่างก็เกิดขึน้กับครอบครัว ในส่วนเด็กและวัยรุ่นจะท ากลุ่มเป็นระยะ ๆ ด้วย 
บ้านพกัไม่ได้จดัในกลุม่วยัรุ่นหรือท้องไม่พร้อมอย่างเดียว เราจดักบัทกุกลุม่ปัญหา บ้านพกัมีคน 35% ท่ีท้องไม่
พร้อมเข้ามา และในท้องไม่พร้อมมีท้องวยัรุ่น 35% นอกจากนัน้เป็นวยัผู้ ใหญ่ ผู้หญิงท่ีอายมุากที่สดุคืออาย ุ50 
ปี  
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• เร่ืองการเยียวยาและเสริมศักยภาพ มีนักสงัคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักศิลปะบ าบัด ท าการ
บ าบดัเฉพาะราย อบรมเสริมสร้างศักยภาพ อบรมดูแลแม่และเด็ก โดยจัดขึน้ตัง้แต่เร่ืองการดูแลเด็กในครรภ์
ก่อน เมื่อหลายปีมเีด็กอายแุค่ 12 ปีถกูความรุนแรงทางเพศแล้วท้อง เด็กตวัเล็ก พอวนัจะต้องไปคลอด เขากลวั
มาก เกิดช็อคในห้องคลอด ท าให้คิดกนัว่าจะต้องให้เด็กเรียนรู้ว่า เมื่อท้องแล้วจะมีอะไรตามมา พฒันาการเด็ก
ในท้องเป็นอย่างไร ให้เขาเรียนรู้และลดความตงึเครียดก่อนเข้าห้องคลอดจะได้ให้ความร่วมมือกบัการท าคลอด
ต่อ  เราใช้เวลา 5 วนัอบรมหลกัสตูรดแูลแม่และเด็ก เชิญผู้ เชี่ยวชาญจากสภากาชาดไทย สอนทุกอย่างตัง้แต่
การอาบน า้เด็ก การดแูลเด็กทารก การท าอาหารให้เด็กทารก การสร้างสมัพนัธ์ระหว่างแม่ลกู   

• กระบวนการศาสนะบ าบัด บ้านพกัฉกุเฉินมีนกัจิตวิทยา จะท าในเร่ืองการสวดมนต์ไหว้พระ ท าสมาธิ 
สปัดาห์ละ 1 วนั และท าค่ายยุติความรุนแรงกบัมหาประชาบดีเถรีวิทยาลยั ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่แม่ชีคุณหญิง
กนิษฐา วิเชียรเจริญ  ท าหลกัสูตรเร่ืองการเรียนรู้ชีวิต การเป็นแม่เลีย้งเด่ียว เมื่อเราตัดสินใจท้องต่อและต้อง
เป็นแม่เลีย้งเดี่ยว ไม่ว่าระยะสัน้หรือว่าถาวร ต้องเรียนรู้ว่า การเป็นแม่เลีย้งเดี่ยวมีความยากล าบากอย่างไร  

• เร่ืองสุขภาวะทางเพศ โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บ้านพกัจะเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญ
ข้างนอกมาช่วยท า เร่ืองการเลีย้งดบูตุรและให้ความรู้เร่ืองสิทธิต่าง ๆ เร่ืองกฎหมาย การให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิ
เด็ก กฎหมายท่ีต้องเก่ียวข้องที่ต้องเรียนรู้  

• ด้านนันทนาการ จะมีคณะจดักิจกรรมต่าง ๆ จากบคุคลภายนอกที่มาจดัให้  เช่น ดนตรี ลีลาศ โยคะ 
จะมเีข้ามาจดัใหเร่ือย ๆ 

• การวางแผนครอบครัว ส าคญัมากคือการเห็นคณุค่าในตวัเอง case ที่มาหาเราส่วนใหญ่แล้วจิตตก 
จะไม่ค่อยรู้คณุค่าของตัวเอง เห็นเป็นความผิดของตวัเอง หรือบางครอบครัวก็โทษลูก หรือโทษตวัเองเลีย้งลูก
ไม่ด ี

ทกุคนที่ท้องไม่พร้อมมา ไม่ว่าจะเป็นวยัเด็กหรือวยัผู้ ใหญ่เราจะพยายามประสานไปที่ รพ.วชิระเร่ือง
การวางแผนครอบครัว ส าหรับวัยรุ่น 100% ทาง รพ.จะช่วยท าในเร่ืองฝังแคปซูลเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีให้
ระยะเวลา 5 ปี ฟรี  จริง ๆค่าใช้จ่ายค่อนข้างสงูแต่เราขอความช่วยเหลือ แต่วยัผู้ ใหญ่ส าหรับบางคนท้องที่ 5,6 
หรือท้องที่ 3, 4 ท้องจะพยายามขอให้ท าหมนั ซึง่บางคนรับปากแต่ก็ท าไม่ได้ 100%  

• การท างานกับครอบครัว เป็นการท างานของสงัคมสงเคราะห์ การเย่ียมบ้าน เพื่อประเมินสภาวะต่าง 
ๆ อย่างรอบด้าน บ้านพกัฉุกเฉินไม่ได้ลงเยี่ยมบ้านเองทัง้หมด กรณีต่างจงัหวดัจะขอความร่วมมือจากบ้านพกั
เด็กและครอบครัวในจงัหวดันัน้ ๆ  หรือ อบต. อบจ. ซี่งได้รับความร่วมมืออย่างดีตลอดมา  

• เร่ืองการศึกษาและฝึกอาชีพ ขึน้อยู่ในความเหมาะสมของแต่ละรายว่าเหมาะสมที่จะไปเรียนต่อ 
หรือเข้าไปในโรงเรียนหรือไม่ ถ้าเด็กเหมาะสมที่จะเข้าโรงเรียนในระบบจะมีโรงเรียนอยู่ข้าง ๆเป็นโรงเรียนสงักดั 
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กทม. ท่ีเปิดสอนตัง้แต่ อนบุาลจนถึง ม.3  ถ้าจบ ม.ต้น หากเด็กต้องไปเรียนข้างนอกไม่ว่าสายอาชีพหรือว่าสาย
สามญัก็จะสนบัสนุนให้เรียนอยู่ในบริเวณของเขตดอนเมือง เรามีการศกึษานอกโรงเรียนท่ีเปิดสอนในสมาคมฯ 
ของเขตดอนเมือง เด็กที่เหมาะสมจะเรียน กศน.ก็เข้าเรียนของบ้านพกัท่ีน่ี มีการฝึกวิชาชีพ เราสอนเป็นวิชาชีพ
ในหลักสูตรใหญ่ ๆ และใช้ ชม.ประมาณ 100 ชั่วโมงมีประกาศนียบัตร วุฒิบัตรให้เพื่อให้สามารถเอาไป
ประกอบอาชีพได้ในเร่ืองของการสมคัรงาน มีการฝึกอาชีพตดัเย็บเสือ้ผ้า เสริมสวย แพทย์แผนไทย สว่นการปัก
ผ้าด้วยมือ การท าขนมไทย การเรียนขนมอบสัน้ ๆ จะไม่มีวฒุิบตัร แต่ก็น าไปประกอบอาชีพข้างนอกได้ 

• โครงการเร่ิมต้นทุนชีวิตใหม่ให้แม่วัยรุ่น เป็นโครงการที่มีเงื่อนไขว่าแม่วัยรุ่นท่ีมาคลอด ต้องเลีย้ง
ลกูอยู่กบัเรา เรียนหนงัสือไปด้วย จะมีเงินสะสมให้เดือนละ 1500 บาท จะเก็บไว้ให้ มีข้อแม้ว่าต้องมีความประ
พฤตดี ขยนัเรียน ตัง้ใจเรียน กลบับ้านตรงเวลา ถ้ากลบัผิดเวลาต้องแจ้งทกุครัง้ ไม่มีการหนีเที่ยว  

ผลการด าเนินงาน วยัรุ่น 90% สามารถกลบัคืนสูค่รอบครัวได้ อีก 10% ครอบครัว พ่อแม่ ยากล าบาก
จริง ๆ ไม่สามารถดแูลได้ เด็กส่วนใหญ่ได้กลบัไปเรียนหนงัสือตามปกติ 90% จะได้การคมุก าเนิดไป อีก 10% 
ตวัเด็กและครอบครัวบอกว่าจะขอคมุก าเนิดเอง ซึง่ก็จะมีโอกาสที่จะท้องซ า้ได้ถ้าไม่ได้ไปด าเนินการเองจริง  
  
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล : 

สิ่งที่สมาคมสง่เสริมสถานภาพสตรี หรือบ้านพกัฉกุเฉินท านัน้ น่าจะเอามารวมเป็นเอกสารว่าเป็น 12 
ขัน้ตอนส าคัญในการท า program ดูแลและสวัสดิการหญิงที่ท้องไม่พร้อม ซึ่งสามารถเอาไปใช้กับคนซึ่งมี
ปัญหาอ่ืนได้ด้วย  
 

ประสบการณ์และรูปธรรมการจัดบริการช่วยเหลือผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อมรายกรณี 

กรวิณท์ วรสุข ผู้ เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์และนักศิลปะบ าบัด 

ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม กรณีวัยรุ่น เด็กผู้หญิง พบว่าหลายๆ กรณี
เป็นการท้องและไม่รับผิดชอบจากผู้ชาย การสร้างความสมัพันธ์ในเชิงลึก
แบบค่อย ๆจีบกนัไป ค่อยๆ connect กนัไป แอบมีความสมัพนัธ์กนั ในที่สดุ
ผู้หญิงก็เข้ามายงับ้านพกั  

กรณีผู้หญิงที่ถกูละเมิดทางเพศ พบว่า เกิดขึน้ครัง้เดียวก็มีสิทธิที่ตัง้ท้องได้ ผู้หญิงจมกบัปัญหาได้ไป
จนตลอดชีวิต  ทางกายนัน้ยังมีจุด full stop เพราะว่าได้ส่งมอบเด็ก ได้ฝังยาคุมแล้ว แต่จิตใจมันจะบาดเจ็บ
(trauma) ไปตลอด ถ้าเขาถกูกระท าและยงัอยู่ในวยัเด็ก มนัจะกลบัมา thinking ขึน้ใหม่  
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กรณี case ติดเชือ้ HIV จริง ๆในอดีตบอกวา่ ผู้หญิงที่ติดเชือ้อาจจะไม่ได้ท้องและด ารงชีวิตอยู่ได้ แต่
ตอนนีผู้้ หญิงที่วิ่งเข้ามารู้ว่าตัวเองท้อง พร้อมกับตรวจพบว่ามี HIV positive เข้ามาหาท่ีบ้านพักฉุกเฉิน 
ครอบครัวไม่รับผิดชอบ หรือผู้หญิงที่ถูกท า Domestics violence  มีลกูมาแล้ว 2 คน มีเพศสมัพนัธ์ก่อนเข้ามา
หาบ้านพกั ปรากฏว่าตรวจร่างกาย ท้อง 2 เดือนเป็นท้องคนท่ี 3 ต้องมาดทูี่ CM ว่าควรจะท าอย่างไร หรืออยู่ใน
การตดัสินใจของตวัผู้หญิงเอง  

วนันีจ้ะแบ่งปันในเร่ืองท้องไม่พร้อมในวยัรุ่น เป็น case ที่ประสบความส าเร็จ ท้องตอนอายุแค่ 16 ปี 
ตอนนัน้มาด้วยท้องได้ 7 เดือน จากแฟนที่อายุเพียง 16 ปี เป็นรุ่นพี่ น้องเป็นเด็กเรียนหนังสือ ก าลงัเรียน ม.4  
เทอม1 ยังไม่จบ  ตัวเองก็รู้ว่าประจ าเดือนไม่มา มี sex เพียงครัง้เดียว เด็กรู้สึกว่าต้องท าอะไรสกัอย่าง โดย
ปกปิดไปแต่ปกปิดไม่อยู่ รู้สกึอดึอดั ไม่สบายใจ ในที่สดุก็เลยสง่เสียงหาพี่สาวว่าท าอย่างไรดี ประจ าเดือนไม่มา 
พี่สาวเลยให้ซือ้แผ่นมาตรวจ เด็กไม่กล้าไปซือ้ที่ตรวจครรภ์เพราะว่าเป็นเด็กผู้หญิงแบบเงียบๆหงอยๆ ไม่กล้า
ท าอะไร พี่สาวเลยซือ้ที่ตรวจครรภ์ในกรุงเทพส่งไปให้ตรวจ ผลตรวจขึน้ 2 ขีดเลยพยายามคยุกบัพี่สาว พี่สาวก็
บอกว่าให้เก็บไว้แล้วเข้ามากรุงเทพ พอเข้ามากรุงเทพก็พยายามที่จะไปยุติการตัง้ครรภ์ ไปที่คลินิกสมาคม
วางแผนครอบครัวฯ (สวท.) สมาคมพฒันาประชากรฯ ของคณุมีชยั พยายาบาลบอกว่า ท าไม่ได้ อายุครรภ์ 6 
เดือนแล้ว ก่อนหน้านีคื้อ กินยาขับมาก่อน สมาคมพัฒนาประชากร ฯ ก็ส่งต่อไปที่คลองตัน ทางโรงพยาบาล
บอกท าอะไรไม่ได้แล้ว อนัตราย เด็กก าลงักลบัหัวแล้วก็หนักใจกนัทัง้พี่ทัง้น้อง ต้องกลบัมาพดูคยุกับพ่ออย่าง
ชดัเจน พ่อบอกกลบัมาอยู่บ้านอยู่ในชุมชนไม่ได้ ไม่อยากให้กลบัเพราะเป็นต่างจงัหวัด ท้ายที่สดุต้องมาอยู่ ท่ี
กรุงเทพกบัที่บ้านพี่สาว จนหาข้อมลูทาง internet แล้วเจอบ้านพกัฉุกเฉินถึงได้พามาที่บ้านพกัฉกุเฉิน เส้นทาง
ที่ต้องท้องต่อนัน้ ยาวไกล Case manager เมื่อแรกรับ ยงัต้องคยุอีกเยอะ  

กรณีที่สอง อายุ 20  ผู้หญิงท้องไม่พร้อม วัย 20-25 ปี มีเข้ามาเยอะมาก กรณีนี ้ส่งต่อเข้ามาโดย 
โรงพยาบาลภูมิพล หอบลูกที่เพิ่งคลอดได้ 3 วันมาด้วย มาพร้อมกับแม่ของเธอ แม่บอกว่า โอยย... เอากลบั
บ้านไม่ได้แน่นอน อยู่หอพักก็ไม่ได้ คือ พ่อเป็นต ารวจอยู่ต่างจังหวัด เป็นคนภาคใต้  ฐานเร่ืองของความคิด 
strong เร่ืองการตีตราหลาย ๆ อย่าง เด็กคิดว่ากลับบ้านไม่ได้ แม่ก็บอกว่ากลับบ้านไม่ได้ เลยต้องมาอยู่ใน
บ้านพกัก็ร้องไห้ทัง้แม่ทัง้ลกู 

พอมาอยู่บ้านพักก็อยู่ไม่ได้อีก เพราะปรับตวัไม่ได้ พ่อโทรมา 2 รอบ/วนั รอบเช้ากบัรอบเย็นเช็คลูก
สาวไปเรียนหนงัสือไหม เพราะพ่อจะเป็นคนที่ connect ลกูตลอด ฉะนัน้ ถึงไม่ได้อยู่ที่นี่ ต้องกลบัไปอยู่หอพักก็
ตดัสินใจกลบัมาหาเราได้ แต่กฎเหล็กบอกว่า ต้องอย่าทิง้ลกู อย่าเอาไปไว้ที่ไหน เขาเรียนมหาวิทยาลยัปี 3 เป็น
จงัหวะที่ไม่ได้เรียนเพราะมหาวิทยาลยั หยดุ เด็ก 20 ปีกบัเด็กทารกแค่ 3 วนั ให้นมแม่ด้วย เขาอยากเลีย้งลกูแต่
ขอฝากบ้านพกัไว้ 3 ปีก่อน เลยให้ไปคิดก่อน แต่มาเอาไปเลีย้งได้ 4 วนั ก็โทรกลบัมาว่า หนูขอยกลกู เลยเชิญ
มาคยุใหม่ทัง้แม่ทัง้ตวัเด็ก ท าส ารวจความจริง (fact finding) ตามกระบวนการ ในที่สดุเขาก็เอากลบัไปทัง้แม่
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ทัง้ยายเอาไปเลีย้ง เพราะฉะนัน้ หลายกรณีที่ไม่จ าเป็นต้องพักพิงอยู่ในบ้านพัก อาจจะให้อยู่ข้างนอกได้ แต่
ต้องมี connecting ที่ดี ๆกบัเขา จะช่วยเขาไปถึงฝ่ังจริง 

ผู้ที่ท าบทบาท Case manager (CM) จะต้องเข้าใจในหลักการปรึกษา(counselling) อย่างลึกซึง้ 
การฟังและการสร้างความสมัพนัธ์จะท าอย่างไรให้เกิดความ trust กนั เชื่อมโยงกนัในแต่ละวนั ถ้า case อยู่ใน
บ้านพักต้องยิ่ง trust เพราะต้องแกะรอย ตัว CM ต้องแกะรอยชีวิตและ fact finding  ย้อนรอยไปในอดีตด้วย
เหมือนกัน อย่างเช่นสาวน้อยวัน 16 ก็ต้องแตะไปถึงในอดีต ท าให้เห็นว่า เขาเคยมี trauma  ในวัยเด็กมา
อย่างไร หนึ่งแม่ตาย พ่อมีใหม่ เขามี trauma เขาเป็นลกูคนที่ 2 เป็นคนกลางจะเป็นเด็กลกัษณะเฉ่ือยชา เงียบ
จะเชื่อมโยงกับการเยียวยาเด็ก ฉะนัน้ CM ต้องประเมิน สภาวะทางกาย จิต สังคมให้ได้ ต้องใช้เทคนิค 
เคร่ืองมือต่าง ๆ  เช่น family tree หรือ timeline เร่ืองของความต้องการที่จ าเป็น(need) ซึ่งอาจสุดโต่ง เป็นไป
ไม่ได้ ก็ต้องเสนอทางเลือกให้มนัตรงกลางอย่างไร  

ถ้าเชื่อมความสัมพันธ์กับเด็กได้จริง(connect) เด็กจะสามารถรับฟังเราได้ว่า เป็นทางเลือกที่ดี
เหมือนกนั ทัง้นีต้้องกลบัมาดเูป้าหมายชีวิตของเขาว่า ชีวิตของเขาเลือกอะไร มีหวงัไหม ประเด็นเด็กอาย ุ16 ปี 
เขามีความหวงั  เขารักอนาคต เป็นหวัใจที่ strong มาก คือ ต้องเรียนให้จบ แล้วต่อมหาวิทยาลยั ก็สามารถท า
ได้ภายใน 3 ปี เรียนจบ ม.6 แล้วได้เรียนต่อมหาวิทยาลัย มศว. และเลีย้งลูกตัง้แต่เล็กจนถึงปัจจุบนั 3 ขวบ 
กลบัคืนสูค่รอบครัว ไปอยู่กบัยาย อยู่กบัตาได้ อยู่กบัปา้ ๆพี่ ๆ และตวัแม่ก็ยงั connect อยู่  

กรณี  case ช่วงแรก ๆ trauma จะคยุอย่างน้อย 3-4 ครัง้/week  ถ้าประเมินแล้วมีลกัษณะของการ 
suicide มนัจะไปเร่ือย ๆในเร่ืองของสขุภาพจิต มนัมีวิธีการด ูtimeline ได้   สามารถประเมินด้านความเครียด 
เช่น แบบประเมินภาวะซึมเศร้าของกรมสขุภาพจิตมี 15 ข้อ ประเมินให้ได้แล้วเป็นเพื่อนกับเขา หวัใจของการ
ท างานเป็น CM คือ การไม่เห็นอกเห็นใจ(sympathy) จนเกินความจ าเป็น และก็ไม่เอาใจใส่(empathy) จนเกิน
ความจ าเป็น ต้องหาจดุสมดลุให้เขากลบัมาอยู่ในเส้นทางของความจริงของแต่ละคน  

ขณะเดียวกนัก็ท างานกบัครอบครัว ต้องมาปรับทศันคติที่เป็นแนวเดียวกนั ท าให้ล้อกนักบัเปา้หมาย
ของเด็ก ถ้าพ่อแม่เห็นด้วยกับการ support หรือประคับประครอง empowerment นัน้ไม่ใช่แค่ก าลงัใจ แต่เรา 
เสริมพลังขีดความสามารถ(empowerment) ด้วยการใช้องค์ความรู้(cognitive) ด้วย ทัง้ตัวเด็ก และตัว
ครอบครัวเพื่อจะให้เป็นแนวทางเดียวกันจึงจะไปเป้า เมื่อท าได้ คือ ความสง่างาม ชีวิตตรงนีย้งัไม่ได้จบ ไม่ว่า
จะเป็นเส้นทางของบตุร บางคนไม่ได้คิดจะเลีย้งต่อ  

ดิฉันท างานตรงนีม้าเกือบ 20-30 ปี สงัคมไทยยังจมอยู่กับที่ ในฐานะที่เป็น CM ต้องไม่ใช่แค่มอง 
ด้านร่างกายว่าเขาเติบโตไป แต่ต้องกลบัมามองว่า เขาจะบาดเจ็บทางใจไหม แล้วจะรับมืออย่างไร สงัคมไทย
ต้องสร้างทางเลือกให้กับเด็กวัยรุ่น ถ้าเราอยากจะให้เด็กวัยนีเ้ติบโตเลีย้งลูกได้ ต้องหารัฐสวัสดิการที่เป็น
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ทางเลือกให้เยอะ บ้านพกัฉุกเฉินอยากให้ผู้หญิงที่เข้ามาบ้านพกัมีสขุภาพดี หรือ shelter ไหน ๆ ก็อยากให้เขา
เข้ามาและมีสขุภาวะที่ดี  
 
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:  

ดิฉันถามทางบ้านพกัฉุกเฉินว่ามี CM ก่ีคน เธอบอกว่ามี 3 คนแต่พยายามจะท างานกบัผู้ที่เข้ามาใน
บ้านพกัทกุคน ที่เปิดใจ ซึง่จะมีบางคนที่อาจจะปิดท าให้ไม่สามารถเข้าถึงเขาได้  
 
รูปแบบงานครอบครัวอุปถัมภ์และการยกมอบเด็กเพ่ือจัดหาครอบครัวบุญธรรมของสหทัยมูลนิธิ 

สุทธิดา พรเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการครอบครัว นักสังคม
สงเคราะห์อาวุโส สหทัยมูลนิธิ 

สหทัยมูลนิธิเปิดท างานมาเป็นปีที่ 43 แล้ว เร่ิมจากความคิดที่ว่า
เด็ก ๆ ควรที่จะมีครอบครัวเป็นของเขาเองเป็นปรัชญาและแนวคิดในการ
ท างาน คนจะท างานได้ต้องมีแนวคิดและปรัชญาในการท างานก่อนจะท า
ให้เปา้หมายใน 

การใช้ชีวิตชดัเจน สหทัยมีสโลแกน “มนุษยชาติต้องมีสิ่งที่ดีที่สดุส าหรับเด็ก”ซึ่งสอดรับกับอนุสญัญาของสิทธิ
เด็ก ที่พดูในเร่ืองของ best interest of the child คือประโยชน์สงูสดุของเด็กและเร่ืองของครอบครัว  

เมื่อกลบัมาดใูนสงัคม เรามีเด็กได้เติบโตมาในครอบครัวอย่างไร ต้องยอมรับว่าครอบครัวไม่ได้ดีไป
หมดทุกครอบครัว เมื่อครอบครัวที่ให้ก าเนิดไม่สามารถที่จะให้การดูเลีย้งเด็กได้ จะต้องหาครอบครัวทดแทน
ให้กบัเด็ก เมื่อเด็กไม่สามารถอยู่ในครอบครัวได้ เช่น เด็กที่ถกูท าร้ายทารุณกรรม ถกูลว่งละเมิดทางเพศ บ้านไม่
ปลอดภัยแล้ว หรือพ่อแม่ไม่พร้อม ก็ควรให้เขาอยู่ในบรรยากาศของครอบครัวได้ สหทัยคิดถึงบริการจัด
ครอบครัวทดแทนซึง่ภาษาองักฤษเรียกว่า foster care หรือ foster home จะต่างจากครอบครัวบญุธรรม foster 

home เป็นการเลีย้งดเูด็กชัว่คราว เป็นครอบครัวทดแทนชัว่คราว ครอบครัวบุญธรรมหรือ adoptive family จะ
เป็นขัน้ตอนต่อไป ถ้าครอบครัวเดิมไม่พร้อมจะเลีย้งดเูด็ก  

นอกจากนี ้พระราชบญัญัติคุ้มครองเด็ก พศ.2546 ซึ่งก าหนดให้มีการเข้าไปแทรกแซงการท าหน้าที่
ของครอบครัวได้ ลกูของคณุก็จริง แต่ถ้าคณุตีมากเกินไป คณุข่มขืนเขา คณุไม่ได้ให้เขาเรียนหนงัสือ  คณุท าสิ่ง
ที่ไม่ดีต่อเด็กจะต้องมีบุคคลที่ 3 เข้าไปแทรกแซง เพื่อให้เด็กได้รับการดแูลที่เหมาะสมและเติบโตเป็นประชาชน
ที่มีคณุภาพ มนัไม่ใช่แค่ประชาชนที่เป็นของประเทศเราเท่านัน้แต่เป็นประชากรของโลกด้วย  
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สหทัยใช้ พรบ.บุตรบุญธรรมอีกฉบับหนึ่งเป็นหลักในการท างาน  ฉะนัน้ สหทัยท างานแบบมี
กฎหมายรองรับ สภาพปัญหาของผู้ที่เข้ามาสหทัยส่วนใหญ่มาจากการแนะน าของ 1663  เมื่อก่อนมี case อยู่
ในกรุงเทพที่เดินเข้ามา สภาพปัญหาท้องไม่พร้อมมีทัง้วยัรุ่น และวยัผู้ใหญ่ สหทยัเจอแม่ที่อายนุ้อยสดุคือ 11 ปี 
แต่เขาไม่ได้ตัง้ใจจะท้องแต่ถูกละเมิดจากบุคคลในครอบครัว และปกปิดจนกระทั่งอายุครรภ์ 6 เดือน เลยไม่
สามารถยุติการตัง้ครรภ์ได้ พ่อแม่พาเด็กย้ายมาจากต่างจังหวัดจะมายุติการตัง้ครรภ์ แต่ทางเครือข่าย รพ.
รามาฯ นักสงัคมฯ อธิบายเร่ืองของความปลอดภัย และประสานงานกับบ้านพัก จะเห็นว่า ตอนนีก้ารท างาน
ไม่ได้แบ่งแยกเอกชน รัฐบาล ทุกคนต้องจบัมือกนั เพื่อจะได้ช่วยให้คนที่ยากล าบากไปได้รอด ในยุค 4.0 จะไม่
ทิง้ใคร  

มีกลุ่ม case ท้องไม่พร้อม ท่ีมารดาที่ป่วยจิตเวช กลุ่มเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ  เด็กที่ถูกเลีย้งดูไม่
เหมาะสม ถูกท าร้ายทารุณกรรม เด็กจะถูกส่งมายัง foster home ก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปค้นหาปัญหาที่
แท้จริง ว่าท าไมครอบครัวถึงเลีย้งดูไม่เหมาะสม หรือปล่อยให้เด็กถูกท าร้ายทารุณกรรม กลุ่มที่เป็นบุตรนอก
สมรสเกิดขึน้ได้ สามีไปอยู่ต่างจงัหวดั หรือไปท างานไกล ๆ เป็นเร่ือง sensitive มาก คนที่เลือกชีวิต one night 
stand  กลุม่ที่ท้องจากการคมุก าเนิดผิดพลาด  กลุม่ผู้ ต้องขงัหญิงเข้ามาใช้บริการครอบครัวอปุถมัภ์ของสหทยั   

นกัสงัคมฯ ที่ท างานที่สหทยัต้องจบสงัคมสงเคราะห์ หรือจบจิตวิทยา เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจ
ในเพื่อนมนษุย์แล้วให้ค าปรึกษาได้ถกูต้อง จะท างานเป็นราย case และมีผู้จดัการรายกรณีดแูลตัง้แต่ต้นจนจบ 
ถามว่า “จนจบคืออะไร ” จนจบคือท าให้เป็นประชาชนที่มีคณุภาพสามารถรับผิดชอบชีวิตของเขาองได้   

บริการแรกที่จะให้ต้องให้คือ การปรึกษาเพื่อที่จะได้ค้นหาสภาพปัญหา ภาวะต่าง ๆ ถ้าต้องการที่
พักจะส่งต่อเครือข่ายมีมากมายที่พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ บริการที่ส าคัญคือ ฝากเลีย้งดูเด็กชั่วคราว 
เพื่อจดัหาครอบครัวบญุธรรม บริการนมผงส าหรับเลีย้งดทูารก  

สหทัยยอมให้หมอทั่วประเทศด่าว่าไม่รณรงค์เร่ืองนมแม่ เพราะว่าเจอคนที่ให้นมอยู่ 5 วัน 7 วัน 2 
อาทิตย์ แล้วก็ยังไม่มีน า้นมถ้า จะไปเค้นน า้นม มองว่า ทารุณกรรมเกินไป สหทัยยอมให้นมผงในการเลีย้งดู
ทารกแก่ครอบครัวดีกว่าที่จะไปเอานมอะไรมาให้เด็กกิน มีการให้ของใช้ตามที่จ าเป็น เป็นชุด(package)ตาม
กรณีปัญหา เช่น บ้านมลีกูคนเดียว บ้านนัน้มีลกูต้องเรียนหนงัสือ ถ้าครอบครัวนัน้ไม่มีศกัยภาพ สหทยัมีบริการ
เร่ืองทนุการศกึษาเพิ่มเข้าไป เป็นการดปัูญหาแบบองค์รวม   
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เมื่อมีผู้ที่เข้ามา ต้องสืบดูข้อเท็จจริง นักสงัคมฯ ยุค
ใหม่จะต้องมีทักษะในการสืบค้นข้อเท็จจริง เพื่อจะน ามา
ประเมินสภาพปัญหาให้ได้เร็วที่สุด เร่ืองข้อท้าทาย ดิฉัน
ก าลงัมองว่า เด็กที่อายตุ ่ากว่า 15 ปี ถกูลว่งละเมิดทางเพศ 
หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าถูกข่มขืนแล้วเด็กตัง้ครรภ์ เด็ก
ไม่กล้าบอกใครจนต้องประคบัประคองครรภ์ไปจนกระทัง่ 

คลอด ดิฉันมองว่าเด็กคนนึงคลอดเด็กอีกคนออกมา จะต้องใช้ พรบ.คุ้มครองเด็กมาคุ้มครองเด็กถึง 2 คน ควร
จะใช้บริการส่งเสริมน า้นมแม่ให้แก่เด็กเกิดใหม่แทนการไปฝึกให้เด็กเลีย้งลูกด้วยนม พยาบาลไม่ควรไปด่าว่า 
ท าไมไม่ให้นมลูก ท าไมเลี้ยงลูกไม่เป็น ท าไมอาบน ้าลูกไม่เป็น เป็นกรณีที่อยากฝากให้คิด ประเด็นที่สอง เด็ก
น้อยคนนี ้จ าเป็นต้องรับเด็กที่อายุน้อยกว่ากลบัไปเลีย้งดทูี่บ้านหรือไม่? ประโยคที่ว่า หมามนัยงัรักลูกมนัใช้ได้
ในกรณีนีห้รือเปล่า  

มีกรณีเด็กอายุ 14 ปี ถูกเพื่อนบ้านข่มขืน เด็กรักลกูที่อยู่ในท้อง ญาติพี่น้องของเด็กก็รักลูกของเด็ก
คนนี ้ถามว่า ครอบครัวที่เลีย้งลกูสาวถูกข่มขืนโดยยงัไม่แจ้งความคนที่กระท ากบั ลกูสาวเลย คนท างานต้องมี
แนวคิดแบบไหน? เป็นเร่ืองละเอียดอ่อนส าหรับคนท างาน  

การพิจารณารับฝากเด็กไว้ในสหทัย ต้องดศูกัยภาพของครอบครัวก่อนไม่ใช่ว่าอยากท ายอด ต้อง
ดูว่าครอบครัวมีความจ าเป็นอะไร จึงเอาเด็กมาฝาก ฝากเด็กที่สหทัยได้เยี่ยมเดือนละครัง้ในวันที่เจ้าหน้าที่
ก าหนดและเป็นวนัท าการ คือวนั จนัทร์-ศกุร์ ได้เยี่ยมลกูครัง้ละ 2 ชัว่โมงเท่านัน้ คือเงื่อนไขที่บอกกนั ถ้าอยาก
เจอลกูบ่อย ๆ อยากเจอลกูเมื่อต้องการ ต้องไปสถานสงเคราะห์ เพราะเปิดทกุวนั แต่ต้องไปเยี่ยมลกูในเวลาท า
การ ข้อได้เปรียบของสหทัยคือ เราเลีย้งเด็กไว้ในครอบครัว ไม่ได้เอาเด็กมานอนเรียงบนเตียง เด็ก 1 คนจะได้มี
ครอบครัวทดแทน เรียกว่าแม่อปุถมัภ์ เขาต้องมีเวลาให้ลกูได้ 24 ชัว่โมง สมาชิกในครอบครัวต้องรักเด็กเสมือน
ลกูในไส้ ถึงแม้ว่าเขาจะมาอยู่ชัว่คราว  

นักสงัคมฯ ไปเยี่ยมบ้านต่าง ๆ คนเป็นแม่ต้องมีส่วนร่วม แม่ในรายที่เป็นแม่ปกติ แต่ในรายที่เป็นแม่
ประเมินได้ตัง้แต่ต้นแล้วว่าน่าจะมีปัญหาเร่ืองการเลีย้งดู เราจะเปลี่ยนการให้การปรึกษา พูดโน้มน้าวให้เขา
ฝากเด็ก เพื่อคุ้มครองเด็ก ตาม พรบ.คุ้มครองเด็กให้ได้รับการดูแลที่มีคณุภาพ นกัสงัคมฯ จะมีเวลาฟืน้ฟูการ
ดแูลของแม่ ประเมินว่า มชี่องทางไหนที่จะท าให้แม่เข้มแข็งแล้วดแูลลกูต่อเองได้หรือไม่  
กรณีที่จะจัดหาครอบครัวบุญธรรม คือ ถ้าฝากเลีย้ง ดูจะมีเงื่อนไขแม่ต้องไปท างาน มีอาชีพ ที่มั่นคง มี
รายได้ที่มั่นคง มีการวางแผนการเงิน เด็กรายไหนที่แม่ยืนยันเร่ืองการปิดบังตัวเด็กกับครอบครัว แม่ต้องมี
หลกัประกนัว่าจะหาเงินได้เพียงพอเพื่อจ้างพี่เลีย้งดเูด็กให้มีคณุภาพ ถ้าแม่บอกว่าขอฝากเลีย้งลกูจนลกู 7 ขวบ
ค่อยมารับ สหทยัไม่รับดแูล เพราะว่าพนัธะท่ีแม่ต้องท า(bonding) และถ้าท าความผกูพนัธ์(attachment) จะไม่

ขัน้ตอนการช่วยเหลอื

สบืค้นข้อเท็จจริง สภาพปัญหาและประเมินสภาพปัญหา

ต้องการท่ีพกัก่อนและหลงัคลอด

ประสานเครือขา่ย

สง่เข้าบ้านพกั  ติดตาม
วางแผนการท างานตอ่

ร่วมกบับ้านพกั 

น าเด็กตรวจร่างกาย

ฝากเด็กในครอบครัว
อปุถมัภ์

รับเด็กเข้าคลอด

คืนครอบครัว

ยกมอบเพื่อ
จดัหา

ครอบครัว
บญุธรรม

สง่เสริมให้เด็กมีพฒันาการท่ีดทีกุด้านรวมถึงการรักษาอยา่ง
ตอ่เนื่องหากเดก็เจ็บป่วยหรือมปัีญหาด้านพฒันาการ

จดัการให้แมเ่ยี่ยมเด็ก
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มี ถ้าแม่รายไหนท าไม่ได้ จะให้การปรึกษาขอให้ยกมอบเด็กหรือถ้ายกมอบไม่ได้ส่งไปให้สถานสงเคราะห์  เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของเด็กเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม การยกมอบเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรม ถ้าแม่ไม่ยินยอมเด็กก็เป็น
สิทธิของแม่ ถึงแม้พนักงานเจ้าหน้าที่จะประเมินว่าแม่ไม่มีศกัยภาพ แต่ก็ไม่สามารถตดัสินใจเร่ืองการยกบุตร
บุญธรรมได้ถ้าแม่ไม่ยินยอม พนักงานเจ้าหน้าที่หรือกฎหมายคุ้มครองเด็กท าได้เพียงแค่ คุ้มครองให้เด็ก
ปลอดภยัเท่านัน้   

อยากให้เห็นภาพการท างาน กรณี case ที่รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลศิริราช แม่พาลกูอายุ 12 
ปีมาคลอด เป็นการท้องจากถูกพี่ชาย rape คณุแม่ต่อว่า ทีมสหวิชาชีพว่า เราอยู่กนัดี ๆ หมดความสขุเมื่อพวก
คณุก้าวเข้ามาในครอบครัว เด็กที่ถูกส่งต่อมาจะต้องเข้า foster home คือเข้าไปอยู่ในครอบครัวอปุถมัภ์เพื่อให้
ได้รับการฟืน้ฟูเยียวยาด้านสขุภาพก่อน ในขณะที่พนกังานเจ้าหน้าที่ก็ไปค้นหาว่าท าไมแม่จึงท าให้ลูกกระท า
ยบัเยิน จนพบว่า คณุแม่มีปัญหาสติปัญญาต ่า ท้องไม่พร้อม มีลกูติด สามีไม่รับผิดชอบ ผู้หญิงต้องอุ้มลกูไปหา
ที่พกัและไปเจอผู้ชายติดยาเสพติด แต่ว่ามีบ้านก็เลยเข้าไปอยู่กับเขา ผู้ชายคนนัน้เป็นคนท าร้ายลูกเขา เด็กก็
ต้องไปรับการบ าบดั  

ในที่สุดเร่ืองก็ happy ending เด็กที่มาตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก ไม่มีการเสนอ option ให้ยกมอบ
จัดหาครอบครัวบุญธรรม ต้องให้เวลาเขาในการท าความเข้าใจปัญหา ครอบครัวนีดู้แลกันมา 5-7 ปี เพื่อให้
ครอบครัวมีความเข้าใจ แล้วเด็กมีโอกาสได้รับการเยียวยาจนแข็งแรง  เด็กมีภาวะอ่อนแรงซีกขวา พฒันาการ
ล่าช้า โชคดีที่แม่ยกมอบเพื่อให้เด็กมีครอบครัวบุญธรรม ครอบครัวบุญธรรมได้รับอนุญาตให้มาเจอกับ
ครอบครัวอปุถมัภ์ แต่ยงัไม่มีการ open adoption คือยงัไม่มีการให้ครอบครัวบญุธรรมกบัพ่อแม่ที่แท้จริงเจอกนั  

กรณีเด็กอายุ 7 เดือนมีภาวะขาดสารอาหารรุนแรง เพียงเพราะครอบครัวยากจนไม่มีนมให้เด็กกิน 
เป็นลกูคนที่ 9 พลเมืองดีไปพบเด็กและน าสง่โรงพยาบาลแห่งแรกรักษาไม่ได้ ต้องสง่โรงพยาบาลศิริราช  สหทยั
ต้องไปหาว่าลกูคนที่ 1-8  อยู่ดีมีสขุอย่างไร พบว่าคนที่ 4 5 6 7 8 ไม่ได้ไปโรงเรียน สภาพบ้าน สภาพน า้กินน า้
ใช้ในบ้าน แม้กินนมดีแต่ขวดนมล้างน า้สภาพแบบนี ้ก็ไม่มีประโยชน์ เด็กก็ท้องเสียเหมือนเดิม เพราะฉะนัน้ นกั
สงัคมฯ ต้องเข้าใจทัง้วิถีชีวิต ต้องไปเยี่ยมบ้านเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงเพื่อออกแบบการช่วยเหลือ  

 
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล  

ดิฉันได้ข้อสรุปว่า ในการท างานไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท างานคนเดียวไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นของทางราชการบ้านพักเด็ก
และครอบครัว และบ้านพักฉุกเฉินซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากวชิระ
พยาบาล การท า course อบรมต่าง ๆ ถ้าต้องใช้วิทยากร ต้องเชิญวิทยากร
ภายนอก มาท า ทัง้หมดมี resource ต้องใช้เงิน ต้องมีทนุเข้ามา  
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ตอนนีบ้้านพักฉุกเฉินใชเงินทุนตัวเองในการจ่ายค่าวิทยากร    หรือสหทัยเองก็ท างานร่วมกับ
โรงพยาบาลหลายแห่งในการรับ-ส่งต่อ  case สหทัยเองได้ชื่อว่าเป็นมูลนิธิที่ได้รับเด็กอ่อน ที่ อยู่ในภาวะทัง้
ทางกายและทางใจ และยอดเยี่ยมในเร่ืองการท า foster home  

การท า foster home บอกได้เลยว่ายังไม่ได้มีเร่ืองการของความรู้  foster home มีท าแห่งเดียวใน
ประเทศไทย ต้องขอความรู้ว่าหา foster home ได้อย่างไร ถ้าเราหา foster home ได้กว้างมาก ก็สามารถจะ
ช่วยเด็กและผู้หญิงได้มาก ดิฉันเคยท าสถิติเก่ียวกบัการละเมิดเด็กทางกาย ทางเพศ พบว่า ประเทศไทยมีการ
ละเมิดเด็กเยอะมาก เร่ืองข่มขืนที่เคยจดัเก็บข้อมลูไว้ 10 กว่าปี คือตัง้แต่ย้อนหลงัไป 20-30 ปี มีประมาณ 7-8 
หมื่นราย ความรุนแรงทางเพศ ข่มขืนมากท่ีสดุ และเป็นเด็กมาก เป็นเร่ืองที่ต้องหาทางออกกนัต่อไป  

 
การแลกเปล่ียนจากผู้เข้าร่วมการประชุม 

 
ดรุณี วนัสวานิช: ผู้อ านวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 : 

ณ วนันีส้งัคมต้องการเด็ก หากเรารณรงค์ว่า ใครพร้อมที่จะเกิดให้
เกิดมา แต่ไม่ดใูนเร่ืองแมใ่ห้มีคณุภาพก็ต้องระมดัระวงั 1300 มีประสบการณ์
คล้ายๆ สหทัยคือ พบแม่ที่ไม่พร้อม ไม่มีเงินจะซือ้นมให้ลกูกิน เลีย้งลูกด้วย
นมข้นหวาน แล้วเด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคณุภาพอย่างไร  

วันนีเ้รามีบ้านพักเด็กและครอบครัว ส าหรับท้องไม่พร้อม มีการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ ทัง้
โรงเรียน ครอบครัวก็ต้องพร้อมที่จะดูแล เด็กท่ีก าลงัเรียนหนงัสืออยู่ กระทรวงศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียน
หนังสือจนคลอดได้ แต่เด็กอาจมีแนวโน้มไม่กล้าไปเรียน เพราะไม่รู้ว่าในห้องเรียน โรงเรียน หรือคุณครู จะ
ยอมรับ มีทศันะคติกบัเด็กที่อยู่ในวยัเรียนแล้วตัง้ครรภ์อย่างไร  

ฉะนัน้ เป็นโอกาสดีที่ท่านรองอธิบดีมานั่งอยู่ตรงนี  ้เราได้เห็นจังหวัดต้นแบบ เห็นการท างานของส
หทยัมลูนิธิ บ้านพกัฉุกเฉิน  วนันีห้น่วยงานเด็กของภาครัฐจะต้องเอารูปแบบเหล่านัน้มาปรับใช้ จากที่เคยไปดู
งานที่ญ่ีปุ่ น คือ ถ้าองค์กรใดท่ีรัฐเห็นว่าท าได้ดี อาจจะเป็น NGO ท่ีเขาท างานเข้มแข็ง รัฐก็ต้องสนับสนุน
งบประมาณให้ท า  
 
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล  :  

เห็นด้วยค่ะ เราจะขอท าเป็นข้อเสนอเพิ่มเติมนะคะ การให้เงินอดุหนุนองค์กรพฒันาเอกชนที่ท างาน
ด้านบ้านพกัดแูลวยัรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมค่ะ  
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พัสวี ภัทรพุทธกร : คณะท างานส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ 
ผู้สมัคร พรรคอนาคตใหม่ เขต 2  

แม้ว่าจะไม่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกผู้ แทนในสภาฯ  แต่พรรคก็
ท างานนอกสภาฯ  อยากจะเรียนปรึกษา ท่านประธานและหัวหน้าบ้านพัก
เด็กและครอบครัว ดิฉันเป็นแม่เลีย้งเด่ียว สามีเสียไปตัง้แต่คุณลูก 2 ขวบ 
หลงัจากนัน้รู้สกึว่าพร้อมจะเข้ามาพฒันาประเทศไทย  

ขอเสนอสิ่งที่พบจากเขตที่ 6 ของกรุงเทพมหานคร ประธานชุมชนแจ้งมาว่า มี 1 ครอบครัว คุณแม่
ติดคุกเพราะค้ายาเสพติดมาแล้ว 1 ปี สามีเป็นเจ้าหน้าที่ กทม. เก็บขยะ เงินเดือนประมาณ 13,000 บาท 
ครอบครัวมีบุตร 6 คน คนโตอายุ 17 ปี คนสดุท้าย 4 ขวบ คณุพ่อไม่สามารถดูแลลูกได้เพราะติดเหล้า ติดหนี ้
เงินเหลือใช้ไม่เกินวนัละ 300 บาท ขณะที่ลกู 6  คน เมื่อ 2-3 วนัที่ผ่านมา เด็กอายุ 5 ขวบหรือ 4 ขวบตกคลอง
และได้ช่วยกนัขึน้มา ดิฉันอยากจะขอเรียนรู้งาน อยากทราบว่าจะต้องปรึกษา หรือท าอย่างไรให้ดีที่สดุส าหรับ
ครอบครัวนี ้  
 
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: ผู้ด าเนินรายการ  

ประเด็นนี ้น่าจะต้องประสานเร่ืองการดแูลช่วยเหลือจากทางเขตกรุงเทพมหานคร จะมีส านกัพฒันา
สงัคม กรุงเทพมหานคร อยู่ 
 

อภันตรี เจริญศักดิ์ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน  
อันดับแรกอยากแบ่งปัน ให้ทุกคนฟังว่า ปัญหาของผู้หญิงนัน้เป็น

ปัญหาที่ซับซ้อน โดยเฉพาะกฎหมายยังไม่สามารถบังคับใช้ให้ได้ผล 
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเล็งเห็นในเร่ืองความส าคญัในการดูแล
มารดา และเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองอนสุญัญา ILO ข้อ 183 มาโดยตลอด  

แต่รัฐบาลไม่ได้เห็นความส าคญั  จึงไม่มกีารรับรองอนสุญัญาดงักลา่ว  

การที่จะสร้างความอบอุ่นของครอบครัว เรารณรงค์ให้ปรับวนัลาคลอดของแม่จาก 90 วนั เป็น 180 
วัน ซึ่งหลาย ๆรัฐบาลที่ผ่านมาเล็งเห็นความส าคัญ มีการหาเสียงเร่ืองเพิ่มวันหยุดลาคลอดเป็น 180 วัน ของ
หลาย ๆพรรคในการรณรงค์หาเสียง  

ในสว่นของคณะกรรมการสมานฉนัท์สามารถที่จะผลกัดนัให้นายจ้างอนุญาตให้ลาคลอดได้ 120 วนั
แล้ว  มองว่า เครือข่ายต่าง ๆควรจะเข้ามารณรงค์เร่ืองด่ืมนมแม่ให้มีประสิทธิภาพ ให้เด็กที่เกิดมามี IQ EQ  
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กระทรวงสาธารณสขุประกาศออกมาแล้วว่า การด่ืมนมแม่ 6 เดือน หรือ 180 วนัจะมีคณุค่าส าหรับเด็กที่เป็น
อนาคตของชาติ จึงอยากเชิญชวนทกุกระทรวง ทบวง กรม รณรงค์เร่ืองวนัหยดุหลงัคลอด 180 วนัอย่างต่อเนื่อง
ร่วมกบักลุม่แรงงาน  

อีกเร่ืองที่รณรงค์เร่ืองเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า 600 บาท ถามว่าท าไมจึงต้องถ้วนหน้า 
เพราะทุกวนันีย้งัมีการตรีตราว่า เด็กยากจน ครอบครัวที่มีรายได้ต ่ากว่า 100,000 บาท/ปี ถึงจะได้เงินอดุหนุน
ถ้วนหน้า 600 บาท แต่ช่องว่างช่องโหว่ที่ท าให้เด็กเข้าถึงนัน้ยากมาก อยากบอกทางกระทรวง พม. หรือ
กระทรวงที่เก่ียวข้องว่าถ้าจะสนบัสนนุการเติบโตของเด็กที่มีอตัราเกิดลดลง เงิน 600 บาทส าหรับเด็กไม่ได้เยอะ
มากท่ีจะสร้างคณุภาพชีวิตสว่นหนึ่งของเขาไม่ว่าจะไปซือ้นม แพมเพิร์ส สิ่งของจ าเป็น การไปสืบสวนว่ารายได้
เท่าไหร่ ถือว่าเป็นปลายเหต ุ 

ฐานวัฒน์  พรนิธิดลวัฒน์ : หัวหน้าบ้านพัก เด็กและครอบครัว 
กรุงเทพมหานคร  

ผมอยากจะพดูเร่ืองภาพใหญ่ในเร่ืองของเด็ก ถ้าทุกท่านมองว่าเด็ก
เป็นทรัพยากร การที่จะเจริญเติบโตที่ดี หากมองเป็น line การผลิตสินค้า ถ้า
ใช้ทรัพยากรดีเป็นวตัถดิุบ เป็นสารตัง้ต้นจะท าให้ product หรือผลผลิตเป็นที่ 

น่าสนใจ ฉะนัน้ เด็กที่ด้อยโอกาส เด็กที่ถูกทิง้ ถ้ามองว่าจะท าอย่างไรให้เด็กกลุ่มนีโ้ตขึน้มาในสภาพสงัคมที่ดี 
เติบโตมาเป็นคนดี มีประสิทธิภาพ ผมอยากชวนทุกท่านว่า กระบวนการระหว่างที่จะเติบโตขึน้มาควรท า
อย่างไรกบัเขาบ้าง ไม่ว่าจะเร่ืองท่ีรัฐสนบัสนนุ ควร support หรือสิ่งที่ NGO จะต้องสง่เสริมคืออะไร  

มองอนาคตเร่ืองวัยแรงงานที่จะลดน้อยลง เราควรหนัมาสนใจกับเด็กกลุ่มนีอ้ย่างยิ่ง  ความคุ้มทุน
ของรัฐนัน้ไม่ได้ต้องการว่า เด็กจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐ แต่ความคุ้มทนุคือ เด็กจะเป็นประโยชน์กบัสงัคมอย่างไร
มากกว่า ผมมองว่าเรายงัลงทนุกบัเด็กน้อยไปมากกว่าสิ่งที่ควรจะเป็น  
 
รศ.ดร.กฤตยา อาจชวนิจกุล:  

เห็นด้วยค่ะ ความเห็นส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองเด็กซึ่งดิฉันเห็นด้วยในทุกเร่ือง แต่อยากมดึงประเด็น
กลบัมาในประเด็นท้องไม่พร้อมที่ต้องท้องต่อ ไม่ทราบหัวหน้าบ้านพักฯ จะแบ่งปันอะไรเพิ่มเติมเร่ืองท้องไม่
พร้อมอย่างไร เพราะท้องไม่พร้อมแล้วต้องท้องต่อยงัเป็นด้านซึง่มีความอ่อนแอของสงัคมไทย สิ่งที่เรายงัไม่รู้ ยงั
มองไม่ค่อยเห็น คนที่ต้องท้องต่อต้องเผชิญอะไร  
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เยาวพรรณ แช่มพุดชา: หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด
อุดรธานี: 

อยากพดูเร่ืองปฏิบติังานเครือข่าย ประสบการณ์ในการท างาน หรือ
แนวในการท างานร่วมกบัเครือข่าย อดุรธานีจะขึน้ชื่อเร่ือง “อดุรโมเดล” ซึ่งท า
มาตัง้แต่ปี 59 คือท ามายทุธศาสตร์ชาติ ออกตาม พรบ. การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น  

ปี 59 จงัหวดัมีการประชมุทีมสหวิชาชีพ มีทัง้ สสจ. ได้รับการสนบัสนนุโครงการจาก สสส. สว่นหนึ่ง  
ในส่วนของกรมฯ มียุทธศาสตร์การป้องกนัปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งบ้านพกัเด็กฯ ทุกจงัหวัด

ด านเนินการอยู่แล้ว ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ มีการประชุมจัดท าร่างค าสั่งผ่าน
คณะท างาน 4-5 คน เร่ิมต้นจากกลุม่คนเล็ก ๆ จนใหญ่ขึน้จนมาเป็นอดุรโมเดล มีเร่ืองการเสริมศกัยภาพในการ
ปฏิบติังาน มีทัง้ สสส. สสจ. มลูนิธิองค์กรเอกชนที่เข้าไปเสริมศกัยภาพคนท างาน มีทัง้จิตอาสา นกัสงัคมฯ และ 
อพม.ในพืน้ที่ เร่ืองการจดัการแก้ไขปัญหา มีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างาน case เป็นประจ าทุก
เดือน การพฒันาระบบการท างาน มีเร่ืองการพฒันากลไกการเฝ้าระวงั โดยทางสภาเด็กและเยาวชนของต าบล
เสนอขอรับงบประมาณของต าบลไปจดัอบรมโดยเด็กและเยาวชนท ากนัเอง 22 ต าบลในอดุรธานี 

ในสว่นการท างานระดบัจงัหวดั บ้านพกัฯ ได้ท าหลกัสตูรอบรม ผู้ใหญ่ใจดี สอนเร่ืองเพศวิถีให้กบัเด็ก 
มีคณะท างาน และ สสส.ไปให้ความรู้ใน 22 ต าบล ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ในระดับจังหวัด ปีหน้าที่จะ
เคลื่อนงานต่อโดยมีสภาเด็กและเยาวชน สสส. มาร่วมขับเคลื่อนงานสหวิชาชีพในจังหวัด ซึ่งเรามีเป้าหมาย
ท างานเร่ืองต าบลคุ้มครองเด็กน าร่อง โดยให้เด็กและเยาวชนขยายผลแกนน าในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น โดยทางท่านผู้ว่าฯ ได้อนมุติัการท างานและงบประมาณให้แล้วเพื่อท างานในปี 63 

เรามีการพัฒนาการท างานของเครือข่าย ท าให้เกิดการท างานเร่ืองชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนสามารถ
ท างานปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาตรงสว่นนีไ้ด้ เป็นชมุชนที่เฝา้ระวงัปัญหามีการใช้แบบคดักรองในแบบเดียวกับที่
ทางสาธารณสขุใช้ อีกส่วนคือ เกิดผู้สนใจและสมคัรเข้ามาท างานป้องกนัปัญหาเร่ืองความรุนแรงในครอบครัว  
การพฒันาการท างานของสหวิชาชีพในเร่ืองความรุนแรงในครอบครัวในปี 63  

ประเด็นเร่ืองการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น มีการขับเคลื่อนร่วมกันเป็นเครือข่าย ประกอบด้วย ทางแรงงาน 
ศึกษาธิการ และการศึกษานอกระบบที่มีการต่อยอดการดแูลแม่วยัรุ่นให้บริการที่เป็นมิตรส าหรับแม่ที่ตัง้ครรภ์
ซึ่งมีทัง้ 2 ทางโดยมีทีมสหวิชาชีพและแม่วยัรุ่นมีสว่นร่วมตดัสินใจว่า ท าแท้งจะมีทีมในการดแูลช่วยเหลือ หรือ
ตัง้ครรภ์ต่อ ก็จะวางแผนการด าเนินชีวิตหรือต้องดแูลเด็กได้     
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ปริญาติ  แขกเพ็ง: หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดพัทลุง   
บ้านพักฯ พัทลุงมีโปรแกรมการจัดระบบสวัสดิการแม่วัยรุ่นที่จะ

พยายามหาทรัพยากรมาใช้ให้เหมาะสมที่สดุของแต่ละครอบครัว อยากบอก
ว่า มจี านวนของแม่วยัรุ่นเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ พบว่า จะมีสว่นหนึ่งเท่านัน้ท่ีแม่วัยรุ่น
ไมพ่ร้อมจริง ๆ จะต้องสง่เด็กเข้าสถานสงเคราะห์ แต่น้อยมาก  

ในเชิงนโยบายนัน้ ควรสนบัสนุนให้เด็กได้อยู่กับครอบครัวให้ได้มากที่สุด เพราะฉะนัน้จ าเป็นต้องมี
ระบบสนบัสนุนทางกายภาพด้านสงัคม เพราะแม่ที่คลอดลูกต้องเลีย้งลูกให้ประสบผลได้ เร่ืองอาชีพเป็นเร่ือง
ส าคัญมาก เพราะว่าเงินสวัสดิการ การสงเคราะห์นัน้ได้เป็นครัง้คราว ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็ก 
เงินสงเคราะห์ครอบครัว สิ่งที่เป็นตัวเงินจะใช้ได้ระยะสัน้ สิ่งที่คิดว่าต้อง support เขาคือ อาชีพที่เหมาะสมที่
จะต้องท าได้และต้องดแูลลกูไปด้วย แม่วยัรุ่นไม่สามารถจะไปหางานที่มีเงินมาจ้างเลีย้งเด็ก อาชีพที่ที่ท าได้จริง 
ต้องอยู่กบับ้าน  

บ้านพักประสบความส าเร็จอยู่ 2-3 ครอบครัว ใน 30 ครอบครัว คือ สนับสนุนการประกอบอาชีพ
เลีย้งปลาดุกอยู่กับบ้าน การท าเกษตร ซึ่งท าให้มีเวลาดูลูก ท าน า้เต้าหู้ ขาย สามารถสร้างรายได้ประมาณ 
7000-8000 บาท ซึ่งสิ่งค้นพบคือ การสนับสนุนแม่วัยรุ่นไม่สามารถจะท างานคนเดียวได้  เครือข่ายในพืน้ที่ 
องค์กรเอกชนส าคัญมาก และเราสนใจท าคือระบบ foster home ท าให้เห็นด้วยกับท่ีบอกว่า ต้องแลกเปลี่ยน
สนบัสนนุทรัพยากรกนั การที่จะหา foster ไม่ใช่เร่ืองง่าย  

ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่พทัลงุ พบว่าบ้านพกัฯ ที่ตกมาตรฐานของตวัชีว้ดั แม่วยัรุ่นท่ีเข้ามาในหน่วยงาน
ไม่สามารถจัดการเร่ือง support ได้ และเน้นส่งเด็กเข้าสถานสงเคราะห์ เด็กเข้ามาแล้วส่ง ๆ ผลประเมินมี
ค าถามว่าท าไมสง่เด็กสถานสงเคราะห์เยอะ นกัสงัคมฯ บอกว่า ครอบครัวเขาไม่เอา หนทู าไม่ได้ ตามเยี่ยมบ้าน
แล้วไม่ประสบความส าเร็จ แต่แนวนโยบายคือต้องการที่จะให้ส่งสถานสงเคราะห์ให้น้อยลง ให้เด็กอยู่กับ
ครอบครัวให้ได้มากที่สดุ  
 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:  
ขณะนีม้ีเด็กอยู่ในสถานสงเคราะห์ในประเทศไทยก่ีคน ไม่นับของ

เอกชนนะคะ 
 
อนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวขน  

เด็กในสถานสงเคราะห์ของรัฐ มปีระมาณ 7000 คน จาก 30 แห่ง   
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ปริญาติ  แขกเพ็ง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดพัทลุง:  
เร่ืองของเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด คนท างานก็อยากจะให้ คือ ไม่ต้องการต้องมา

พิจารณาหรือให้ความเห็นว่า จนหรือไม่จนนะคะ ซึง่ก็เสนอมา 2 ปีแล้วแต่ยงัไม่ผ่าน 
 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:  
เร่ืองเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้านัน้ทาง

ภาคเอกชนก็เสนออยากให้ถ้วนหน้าเหมือนกนั ฝากพรรคอนาคตใหม่ไปนะ
คะ เราผนึกก าลงักนัเพราะเสียงต้องเหมือนกนั และบ้านพกัฯ ก็ต้องท างาน
ผนึกก าลงักนัอย่างนี ้ 

เรามีตัวเลขเด็กอยู่ในสถานสงเคราะห์ประมาณ 7,000 คน และยังมีตัวเลขเด็กที่ถูกทิง้เป็นตัวเลข
เก่าแก่มาก ซึง่ดิฉนัท ามาประมาณ 10 ปีขึน้ไปแล้วประมาณ 700 คนต่อปี เฉลี่ยจะมีเด็กถกูทิง้ประมาณวนัละ 2 
คน ขณะที่เด็กในสถานสงเคราะห์มีจ านวนมากแต่การรับบตุรบญุธรรมก็ยากมาก  

เราพูดเร่ืองเครือข่าย support และระบบ foster home แต่ไม่มีความรู้ในเร่ืองเหล่านี ้ ถ้าจะท า
เครือข่าย ควรให้เห็นว่าแต่ละจงัหวัดมีการส ารวจครอบครัวอปุถมัภ์ (mapping foster home) ถ้าเกิดขึน้ได้จะ
วิเศษมาก ดิฉันคิดว่า การท างานร่วมกนันีจ้ะเป็นสิ่งต้องผลกัดนัให้เกิด อย่าไปหวงัรัฐบาล เราจะท าให้แนวคิด
เร่ืองนี้อยู่กบัพวกเราคนท างาน และท าให้เร่ือง foster home สามารถท าได้จริง เพราะถ้าเรา speeding สร้าง
ความเร็วในเร่ืองการรับบุตรบุญธรรมให้รับได้เร็วขึน้ ภาระรัฐจะน้อยลง ท าเครือข่าย foster home ให้เกิดขึน้
เยอะ ต้องท าให้ระบบรับบุตรบุญธรรมนัน้เร็วขึน้ และระบบ foster home มีให้มากขึน้ในสังคม เชื่อว่า 
งบประมาณท่ีจะใช้จะลดลงแตเ่ด็กมีคณุภาพมากขึน้  
 

อรพิน ศักดิ์เอี่ยม: กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ต้องน าเรียนว่า ด้านบุคลากรที่ท างานในบ้านพกัเด็กฯ นัน้ถือว่า “ใจ
นัน้มาก่อน” แต่ประเด็นอ่ืน ๆ นัน้ยงัต้องเสริมแรงให้ โดยเฉพาะ “ศกัยภาพ
บคุลากร” เรายงัมีการเปลี่ยน/ลาออกเจ้าหน้าที่ในบ้านค่อนข้างสงู  

ประเด็นเร่ือง foster home ครอบครัวอปุถมัภ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีการท างานเร่ืองนีอ้ยู่แล้ว
ตามจงัหวดัต่าง ๆ เดิมสถานสงเคราะห์เป็นกลไกหลกัที่จะไปขยายตัว foster ในชุมชน ปีหน้าก าลงัจะขยับให้
บ้านพักฯ ขยายงานนีคู้่กันกับสถานสงเคราะห์ น าเรียนว่า กรมฯ ให้ความส าคัญกับการท างาน “care for 
children” ให้ไปขยายในครอบครัวหรือขยายในชมุชน  

 

 



28 
 

อีกสว่นที่ก าลงัเคลื่อนอยู่ด้วยคือเร่ือง Alternative care หรือทางเลือกในการเลีย้งดใูนครอบครัว เร่ือง
องค์ความรู้ต่าง ๆ ก็ยงัต้องการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กบัคนท างานด้วยเหมือนกนั  

เร่ืองครอบครัวบุญธรรม ก าลงัเป็นแผนการท างานที่ขบัเคลื่อนอยู่ มีการท างานร่วมกบัทัง้ทางสหทยั
มลูนิธิ และเอ็นจีโอ ภาควิชาการ ผู้ทรงคณุวฒุิต่าง ๆ เนื่องจาก พบในการท างานว่า เร่ืองการดแูลเด็ก ประเด็น
เอชไอวี และประเด็นเร่ืองเด็กต่างด้าวที่มีเข้ามากบัพ่อแม่เข้าเมืองผิดกฎหมายมีมากขึน้  
 

จิราพร  สุวนไตร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสกลนคร:  
 อยากจะแลกเปลี่ยนว่า บ้านพกัฯกบัประเด็นท้องไม่พร้อมในวยัรุ่น

มองว่า ยังมีเครือข่ายที่รองรับอยู่ แต่กลุ่มที่ค่อนข้างมืดมนคือ กลุ่มผู้หญิงที่
ท้องสามหรือท้องสี่แต่ก็ยังเป็นท้องไม่พร้อม เราพบว่า การปรับทัศนคติ
ค่อนข้างยากกบัในการ 

ท างานกับกลุ่มนี ้บ้านพักฯ ไม่ได้รับเฉพาะท้องวัยรุ่น เรารับทุกท้องที่เข้ามา อาจจะมาโดยผ่านระบบทาง 
OSCC จากโรงพยาบาลส่งต่อมาว่าไม่มีที่ไป เป็นท้องที่คิดว่า สามีคนนีจ้ะเลีย้งแต่ก็ไม่เลีย้ง ต้องท้องต่อมาจน 
7-8 เดือน เป็นลูกคนที่สามแต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะไม่เลีย้งต่อไหม กลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มที่มีการศึกษาค่อนข้างต ่า กลุ่ม
ปัญหาสติปัญญาของแม่  

คณะกรรมการประธานจงัหวดัมีโครงการร่วมกบัสาธารณสขุจงัหวดัที่เป็นเลขาฯ ส่งเสริมการท างาน
ในพืน้ที่ ท าให้มีจ านวนแม่วยัรุ่นน้อยที่จะเข้ามาที่บ้านพกัฯ ในจงัหวดัมีการตัง้ครรภ์ที่ 20,000 คน/ปี มีวยัรุ่นอายุ
ต ่ากว่า 20 ปีอยู่ 3,000 คน อายตุ ่ากว่า 14 ปีอีก 30 กว่าคน มสีถิติแบบนีติ้ดต่อกนัหลายปีขึน้ลง ๆ ดิฉนัมาอยู่ที่
จงัหวดัสกลนคร 5 ปี กลุ่มที่มาอยู่ในบ้านพกัฯ มีไม่ถึง 11 คน เฉลี่ย 2-3 คนต่อปี พอเข้ามาเราก็ดแูล “ประสาน
ทกุทรัพยากร” ที่พอจะหาได้ รวมทัง้ครอบครัวทดแทน ตอนนีเ้รามีประมาณ 50 ครอบครัว  

กรณีที่ตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นที่ต้องการศึกษา เด็กไปเรียนในโรงเรียนระบบปกติไม่ได้แน่นอน เรามีการคยุ
กบัศกึษาธิการจงัหวดั และมีประมาณ 5 โรงเรียนที่ยอมรับกติการ่วมกนัท่ีจะให้เด็กท าการบ้านไปสง่ ช่วยให้เด็ก
จบในระดบัชัน้ของเขา บ้านพกัฯ ท าหน้าที่ประสานทรัพยากร จดัให้มีเวทีคยุกนั อยากให้เห็นภาพรวมว่า การ
ท างานช่วยเหลือแม่วยัรุ่น ไม่ใช่เฉพาะกลุม่เด็กที่อยู่ในบ้านพกัฯ เท่านัน้ การดแูลวยัรุ่นท้องไม่พร้อมภายนอกนัน้
มีการท างานเยอะกว่ามาก  มีการท างานร่วมกับทางสาธารณสุข การท าเร่ืองสนับสนุนอาชีพถือว่าเป็นเร่ือง
ส าคญั เพราะแม่วยัรุ่นมีปัญหาจ้างคนเลีย้งลกูแน่นอน ท าให้เขาต้องเลีย้งลกูอยู่ที่บ้าน     
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รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:  
ดิฉันอยากจะขอบคณุทุกท่าน ผลการประชุมจะมีการจดัท าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายจากเวที ดิฉันก็

เห็นว่า สมควรแก่เวลาแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านรองอธิบดีซึ่งกรุณาใช้เวลาคร่ึงเช้านีอ้ยู่กับเราตลอดอย่าง
ตัง้ใจ คิดว่าท่านจะได้น าไปขบัเคลื่อนในกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุณากลา่วปิดการประชมุ เรียนเชิญค่ะ  

 
อนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์:   

ขอขอบคณุ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล และเครือข่ายฯ ทัง้ภาครัฐ 
ภาคเอกชนทุกท่าน จากเร่ืองผู้หญิงท้องไม่พร้อมและขยบัไปถึงเร่ือง  foster 
home ผมคิดว่า เราจะต้องกลบัไปทบทวนเร่ืองแนวคิดเร่ืองการดแูลผู้หญิงที่
ท้องไม่พร้อม 

ให้ชัดเจน ภาครัฐยังไม่เคยคิดวิเคราะห์ทัง้เร่ืองการดูแล ระบบครอบครัวอุปถัมภ์ สิ่งที่ส าคัญ คือ การสื่อสาร
สร้างความตระหนัก เร่ืองความรับผิดชอบ การให้โอกาสร่วมในการดูแลเด็กของสงัคมท่ียังมีน้อยอยู่ การเป็น
องค์กรแบบมอือาชีพ การมสีายอาชีพที่หลากหลายเข้ามามีส่วนร่วม บ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัสกลนคร
ใช้ค าว่า “ประสานทรัพยากร” ซึ่งส าคญัและจ าเป็นต้องร่วมมือกนั การท างานเร่ืองนีจ้ะท างานเพียงล าพงัไม่ได้ 
และสดุท้ายเร่ืองครอบครัวและชมุชนต้องร่วมเข้ามาสนบัสนนุ  

วนันีภ้าครัฐน่าจะได้บทเรียนจากการเรียนรู้ร่วมกนัไปคิดต่อ เราเห็นการท างานของภาคองค์กรรัฐและ
เอกชนที่เข้มแข็ง บ้านพกัเด็กและครอบครัว และเครือข่ายที่มาร่วมกันคร่ึงวนันี ้นบัว่าเป็นวนัที่มีประสิทธิภาพ
มาก ต้องขอบคุณเครือข่ายอีกครัง้และต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านพกัราชวิถี 
ขอบคณุครับ  
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