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ขอเสนอเชิงนโยบายฉบับที่เจ็ด 
จากการประชุมเชงิปฏบิตักิารเรื่อง “การใหบ้รกิารและคุม้ครองสทิธิข์องวยัรุน่และผูห้ญงิทอ้ง 
ไมพ่รอ้มทีต่ ัง้ครรภต่์อ ครัง้ที ่2” วนัศุกรท์ี ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 13.30 น.  
ณ หอ้ง 302 ชัน้ 3 สาํนกักองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.)    
เพือ่ใชข้บัเคลื่อนการพฒันา  
“แนวทางการบรกิารและคุม้ครองสทิธิข์องวยัรุน่และผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มทีต่ ัง้ครรภต่์อ”  
เสนอโดย เครือขายสนับสนุนทางเลอืกของผูหญิงท่ีทองไมพรอม 
26 ธันวาคม 2562 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

สาระสําคัญของประชุม 

 การบริการและคุ้มครองสิทธิวัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมและท้องต่อ:  
ประสบการณ์จากหน่วยบริการนําร่อง 5 แห่ง 

(1) ศูนย์พึ่ งได้ (OSCC) โรงพยาบาลปทุมธานี มีการพัฒนาระบบเก็บข้อมูลรายบุคคลและข้อมูล
ครอบครัวท่ีละเอียด และสามารถบรูณาการการทํางานภายในโรงพยาบาลได้คอ่นข้างสมบรูณ์ โดยกรณีท้องตอ่ท่ีไม่
ซบัซ้อนจะมีนกัสงัคมสงเคราะห์ในการดแูลและจดัทําแผนการช่วยเหลือรายกรณี ในกรณีทอ้งต่อทีซ่บัซ้อน ท่ีพบมาก
คือ ผู้หญิงท้องต่อใช้สารเสพติดตัง้แต่ก่อนตัง้ครรภ์ ระหว่างมีเพศสมัพนัธ์ และระหว่างท้องจนถึงคลอด ส่งผลให้
ทารกมีสารเสพในกระแสเลือดด้วย โรงพยาบาลจะทํางานร่วมกับทีมสหวิชาชีพระดบัจงัหวดัคือ (1) ให้คําปรึกษา
เพ่ือจัดการแก้ไขปัญหาและคุ้ มครองสิทธิเด็ก (2) ประเมินทักษะและประเมินความเส่ียงในการดูแลเด็กของ
ครอบครัว (3) ติดตามโดยโรงพยาบาลจะส่งข้อมลูไปยงัโรงพยาบาลส่งเสริมสภุาพตําบลในพืน้ท่ีผ่านระบบ Thai 
Continuum Of Care (4) ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การทําพฤติกรรมบําบดั หากพบว่ามีปัญหาด้านสวสัดิการ
สงัคม สหวิชาชีพจะประเมินแผนการช่วยเหลืออยา่งตอ่เน่ือง   

(2) เทศบาลตําบลค่ายเนินวงศ์ จังหวัดจันทบุรี ดูแลทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีการบริหารงานของ
ท้องถ่ิน บริบทของชมุชนเป็นชมุชนเกษตร อาชีพทําสวนและชาวบ้านมีท่ีดินในการประกอบอาชีพ พบว่าเม่ือวยัรุ่น
ตัง้ท้องมกัถกูจบัแตง่งาน หลงัคลอด ผู้สงูอายจุะเป็นผู้ดแูลเด็ก และการพาเด็กอ่อนไปตรวจหรือรับวคัซีนมกัทําได้ไม่
เต็มท่ี เม่ือได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่ามีแม่วยัรุ่นกลบัคืนสูช่มุชน เทศบาลจะประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในพืน้ท่ีเพ่ือเย่ียมบ้าน และประสานความช่วยเหลือด้านสวสัดิการสงัคม เช่น ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ โครงการเงิน
อุดหนนุเพ่ือการเลีย้งดเูด็กแรกเกิด เม่ือเด็กถึงช่วงปฐมวยัจะสนบัสนนุให้เข้าศนูย์เด็กเล็กในสงักัดองค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน ด้านสง่เสริมและสนบัสนนุฝึกอาชีพกบัแม่วยัรุ่นจะประสานงานกบัศนูย์ฝึกอาชีพสว่นราชการ กรณีพืน้ท่ีมีแม่
วยัรุ่นอยูน้่อยจะประสานจดัอบรมฝึกอาชีพร่วมกบักลุม่อ่ืน เช่น ผู้พิการ ผู้สงูอาย ุเป็นต้น และมีงบสนบัสนนุด้านทนุ
ประกอบอาชีพกบัแม่วยัรุ่น เน้นอาชีพท่ีแม่อยูบ้่านเลีย้งลกูได้ จากการทํางานทําให้เกิดแนวร่วมเพิ่มขึน้ เช่น กศน.เข้า
มาร่วมสง่เสริมด้านการศกึษา คนในชมุชนต่ืนตวัในการเฝ้าระวงัและสง่ขา่วมายงัเทศบาล เป็นต้น  

(3) องค์กรชุมชน กลุ่มฅนวัยใส ตาํบลดอนแก้ว อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลดอนแก้วเป็น
ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทท่ีกลุ่มฅนวัยใจตัง้องค์กรอยู่และทํางานกับแม่วัยรุ่นในชุมชน โดยใช้สํานักงานเป็นท่ีจัด
กระบวนการกลุ่มสนทนาระหว่างแม่วัยรุ่นด้วยกัน เพ่ือสร้างพืน้ท่ีปลอดภัยในการพูดคุยทุกข์สุข แลกเปล่ียน
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ประสบการณ์ชีวิต การดแูลลกู ช่องทางสร้างรายได้ และโอกาสในการศกึษา และยงัให้ปรึกษารายบคุคล เพ่ือรับฟัง 
ประคบัประคอง ร่วมกนัวางแผนชีวิตและเป็นท่ีปรึกษา ใน กรณีทีซ่บัซ้อน จะลงพืน้ท่ีเย่ียมบ้านและเพ่ือประสานให้
แม่วยัรุ่นเข้าถึงบริการ ตดิตามสถานการณ์ ความช่วยเหลือ และสวสัดิการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ปัจจบุนัสํานกังาน
ได้เพิ่ม ห้องสมดุสําหรับเดก็อาย ุ0-6 ปี มีลกัษณะเป็น Day Care ท่ีมีอปุกรณ์เสริมพฒันาการเด็กเพ่ือให้แม่วยัรุ่นพา
ลกูมาดแูลท่ีศนูย์ฯ และมีพืน้ท่ีพบปะกนัเพิ่มขึน้   

(4) บ้านพักเดก็และครอบครัว จังหวัดปทุมธานี การดแูลแม่วยัรุ่นของบ้านพกัฯเป็นกิจกรรมในฝ่ายการ
คุ้มครองสวสัดภิาพ การช่วยเหลือแม่วยัรุ่นทีอ่ายต่ํุากว่า 18 ปี ต้องทํางานกบัหลายภาคสว่นตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก 
พ.ศ.2546 กรณีท้องในวยัรุ่นและทางเลือกเร่ืองยตุิการท้องกบัท้องต่อ ใช้ พรบ.ป้องกนัและแก้ไขปัญหาตัง้ครรภ์ใน
วยัรุ่น พ.ศ. 2559 ท่ีให้เด็กมีสิทธิตดัสินใจโดยมีกระบวนการปรึกษา การให้ข้อมลูเพ่ือพิจารณาตดัสินใจ จะเน้นเร่ือง
ประโยชน์สูงสดุกับเด็ก ถ้าเป็นการยุติการตัง้ครรภ์จะประสานกับทางโรงพยาบาลปทุมธานี และหลงัจากยุติการ
ตัง้ครรภ์แล้ว บ้านพกัฯ จะให้คําปรึกษาและตดิตามประเมินผล  

สําหรับ วยัรุ่นที่ทอ้งต่ออยู่ในชุมชน ท่ีมีปัญหาซบัซ้อนจะนําเข้าสู่กระบวนการสหวิชาชีพ ทางเลือกในการ
ดแูลเด็ก เร่ิมจากการพิจารณาความพร้อมของครอบครัวและชมุชนในการดแูลเด็กท่ีเกิดจากแม่วยัรุ่น ถ้าครอบครัว
ไม่พร้อม บ้านพักฯ จะประสานงานจัดหาครอบครัวทดแทนและมีเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก “ครอบครัว
ทดแทน” เน้นเร่ิมจากในเครือญาติก่อนว่าสามารถรับดแูลได้ไหม จากนัน้จึงพิจารณาเร่ืองการเข้าสูส่ถานสงเคราะห์ 
หรือครอบครัวอปุถมัภ์เป็นลําดบัตอ่ไป   

กรณีวยัรุ่นทอ้งต่อทีเ่ข้ารับการคุ้มครองในบ้านพกัเด็กฯ บริการในบ้านพกัฯ จะเร่ิมจากการดแูลสวสัดิภาพ
ทัว่ไป เร่ืองสขุภาพร่างกาย พาไปฝากครรภ์และไปคลอด  สง่เสริมโอกาสทางการศกึษาสําหรับเด็กโดยบ้านพกัเด็กฯ 
มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ช่วยเหลือเด็กท่ีมีความประสงค์อยากเรียนต่อ ถ้าเรียนดีจะมีสถาบันเพาะกล้า
คณุธรรมมอบทนุการศกึษาให้จนถึงระดบัปริญญาตรีหรือปริญญาโท  

(5) บ้านพักบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี แนวทางในการช่วยเหลือของบ้านพกัฯ  
เร่ิมจากการประเมินสภาพปัญหาและความต้องการในภาวะวิกฤตของผู้ ขอใช้บริการก่อนว่าต้องการอะไร หาก
ต้องการขอคําปรึกษา ขาดปัจจัยเพ่ือดูแลเด็ก เป็นคดีความ ถูกล่วงละเมิด ไม่ต้องการท่ีพักจะช่วยเหลือและ
ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการช่วยเหลือระยะยาว  

กรณีเข้าพกั (1) ประเมินความความเครียด ตัง้แต่การให้คําปรึกษาแรกรับ ก่อนส่งให้ Case Manager 
เพราะหลายคนมีปัญหาซํา้ซ้อน เช่น ท้องไม่พร้อมและความรุนแรง กรณีอายต่ํุากว่า 20 ปีจะทดสอบ  IQ ประเมิน
บุคลิกภาพด้านภาวะความเครียด  ถ้าอยู่ในภาวะต้องรักษาจะส่งจิตแพทย์จะส่งโรงพยาบาลวชิระ ถ้าต้องนอน
โรงพยาบาลจะส่งโรงพยาบาลศรีธัญญา (2) แจ้งกฎระเบียบของบ้านพกัและข้อห้าม เช่น ห้ามใช้โทรศพัท์ส่วนตวั 
ถ้ารับไม่ได้ต้องหาท่ีพกัใหม่ (3) ตรวจเช็คทรัพย์สินท่ีนําติดตวัมา โดยเฉพาะของมีคม ยารักษาโรค เพ่ือป้องกนัการ
ทําร้ายตัวเอง (4) กรณีมีเอชไอวีจะถามความสมัครใจด้านการเปิดเผยผลเลือด ถ้าไม่เปิดเผยจะต้องเก็บเป็น
ความลบัเร่ืองยา ส่วนอ่ืน ๆ สามารถใช้ชีวิตร่วมกบัเพ่ือนได้ (5) ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล เพราะส่วนใหญ่
ไม่ได้ฝากครรภ์ กรณีประกันสังคม บ้านพักจะสํารองให้เป็นเงินยืมและขอให้เบิกคืนเพ่ือช่วยเหลือคนต่อไป (6) 
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ระหว่างการเดินทางไปพบแพทย์จะมีค่าพาหนะ ค่าอาหาร อย่างน้อยวนัละ 2 มือ้ ๆละ 40 บาท (7) การแจ้งเกิด
จะแจ้งสทิธิของแม่จะแจ้งช่ือพอ่หรือไม่ก็ได้ รวมทัง้สามารถใสช่ื่อเด็กในทะเบียนบ้านพกัฉกุเฉินได้กรณีท่ีแม่ไม่พร้อม 
(8) ดูแลด้านกระบวนการยุติธรรมตัง้แต่ต้นจนจบ (9) เด็กท่ีอายุต่ํากว่า 20 ปี จะดูแลด้านสังคม การศึกษา 
ทนุการศกึษา สนบัสนนุเด็กเล็กในการเรียนอนบุาล  (10) กิจกรรมเยียวยาท่ีครบวงจร (11) มี nursery สําหรับเด็ก
เล็ก กรณีแม่เรียนหนังสือตอนกลางวัน โดยประสานกับโรงเรียนในเขตพืน้ท่ีทัง้โรงเรียนในระบบและนอกระบบ 
(กศน.)  (12) ด้านการฝึกอาชีพ จะเลือกอาชีพท่ีผู้หญิงออกไปทํางานได้ เช่น นวดแผนไทย เย็บจักรอุตสาหกรรม 
โดยประสานกับหน่วยงานภายนอก   (13) การทํางานกับผู้ปกครองด้วย เช่น ประเมินครอบครัว การจัดค่าย
ครอบครัวและการเย่ียมบ้านเพ่ือสร้างความเข้าใจก่อนคืนเด็กสู่ครอบครัวโดยแม่จะต้องพาลกูกลบัมาดพูฒันาการ
เดือนละครัง้ (14) ส่งเสริมการวางแผนครอบครัว โดยเฉพาะเด็กท่ีอายุต่ํากว่า 20 ปี จะสนับสนุนให้คมุกําเนิดกึ่ง
ถาวรทุกรายไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีผู้หญิงมีลกู 2 -3 คนแล้วจะสนบัสนุนให้คมุกําเนิดถาวร ค่าใช้จ่ายประมาณ 500 
บาท เป็นการบํารุงโรงพยาบาล ระยะเวลาการพกัขึน้กบัปัญหาของแตล่ะคน 

การบริหารชีวิตของเด็กวัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม การท่ีเด็กและวยัรุ่นต้องเชิญกบัภาวะท้อง
โดยลําพงัเป็นการบัน่ทอนด้านจิตใจ บางคนยงัเผชิญภาวะท่ีซบัซ้อนร่วมด้วย เช่น มีเชือ้ HIV โดยไม่ทราบมาก่อน 
ถกูกระทําความรุนแรงทางเพศ/ครอบครัวจากคูห่รือในครอบครัว เครือญาต ิ  

ผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) เป็นผู้สร้างความไว้วางใจและต้องรับฟังเร่ืองราวท่ีผู้ ใช้บริการ
(member) แบ่งปันให้มากท่ีสดุโดยไม่ต้องเร่งค้นหาคําตอบ เม่ือมีภาวะผ่อนคลาย เขาจะสามารถเร่ิมต้นคยุได้จาก
เร่ืองงา่ย ๆ ระหว่างตัง้ทอ้งและอยู่ในบา้นพกั เป็นช่วงการแกะรอยชีวิต เคร่ืองมือสําคญั เช่น Family Tree และ Time 
line หรือ  Arts Therapy  บางคนเคยฆ่าตวัตายหรือมีอาการ trauma หรือ Post-Traumatic Stress (PTSD) การ
ยอมรับการฟืน้ฟูและเยียวยาต้องใช้เวลา ผู้จัดการรายกรณีต้องติดตามใกล้ชิดจนกว่าจะคลอด กรณีไม่สามารถ
เยียวยาเชิงลึกได้ต้องพึ่งนักจิตบําบัดหรือจิตแพทย์ หากอยู่ระหว่างการท้องแพทย์จะไม่ให้ยาแต่จะเน้นวิธี
ประคบัประคองและบําบดัด้านจิตเป็นสําคญั   

วิเคราะหสถานการณทองไมพรอมแลวตองทองตอ: เปนประเด็นความรุนแรงเชิงโครงสรางท่ีถูกมองขามในสังคมไทย  

เป็นปัญหาโครงสร้างในด้านเพศภาวะ ทําให้ผู้หญิงสว่นใหญ่ยงัไม่สามารถตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองราว
ในชีวิตด้วยตวัเอง ครอบครัวและคนในสงัคมยงัคงมองว่า เป็นความผิดท่ีตวัผู้หญิง จําเป็นท่ีผู้หญิงต้องรับกรรมและ
ภาระนัน้ เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจากการขาดมาตรการและนโยบายอย่างเป็นระบบของหน่วยงานและ

ขาดระบบทรัพยากรรองรับ ท่ีมีอยู่เป็นการอาศยักลไกเดิมท่ีอิงกบักฎหมายอ่ืนมาใช้ หน่วยงานไม่มีทรัพยากรใน
การจดัการปัญหา ระบบของหน่วยบริการจึงเป็นโครงสร้างท่ีกระทําความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วย สะท้อนความพร่อง
เชิงนโยบายและมาตรการท่ีเข้าไม่ถึงความทุกข์ของผู้หญิง ทําให้ผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อมและท้องต่อหลายคนต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ของความรุนแรงท่ีกระทําซํา้ซ้อน  ในเชิงแนวคิด การขับเคล่ือนงานท้องต่อจึงต้องต่อสู้
กับโครงสร้างอํานาจของระบบคิดชายเป็นใหญ่ กระบวนการทํางานจึงต้องมองทัง้ระบบตัง้แต่ระบบนโยบาย 
มาตรการของหน่วยงาน และการจัดบริการ มีการทํางานกับผู้ ชายในสังคมและผู้ ชายท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา เช่น 
รณรงค์ส่ือสารให้ผู้ชายมีความเข้าใจและตระหนกัด้านความรับผิดชอบ เพิ่มกระบวนการทํางานและการเข้าถึงกลุ่ม
ผู้ชายโดยเน้นกระบวนการเชิงบวก การสง่เสริมให้เกิดพืน้ท่ีให้ผู้ชายมีสว่นร่วมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
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ในเชิงปฏิบัติการ ชัดเจนว่าผู้หญิงท้องต่อมีความแตกต่างกันในบริบทชีวิต เส้นชีวิตแต่ละคนมี
ความเปราะบางและช่วงวิกฤต แตกต่างกัน ตัง้แตเ่ม่ือรู้ว่าท้องจนกระทัง่พบว่า การยตุิการตัง้ครรภ์มีความเสี่ยง
ตอ่ชีวิตและจําเป็นต้องท้องต่อ นกัวิชาชีพจําเป็นต้องประเมินและคดักรองเพ่ือเข้าถึงสถานการณ์วิกฤตของชีวิตแต่
ละคนท่ีไม่เหมือนกัน การเข้าไปช่วยเหลือในช่วงวิกฤตของแต่ละคน ต้องมีความต่ืนตวัท่ีจะรู้ว่ามีสถานการณ์ใด
เกิดขึน้เพ่ือเข้าไปแทรกแซง  ดงันัน้ งานบริการเร่ืองกรณีท้องต่อไม่สามารถมองบริการเป็นท่อน ๆ แล้วหวัง

ว่าจะส่งต่อให้ไหลล่ืนได้ การทํางานจึงต้องร่วมมือแบบสหวิชาชีพอย่างเป็นระบบ กลไกของหน่วยงานหลาย
หน่วยงานต้องเห็นประเด็นท้องต่อว่า เป็นประเด็นร่วมเชิงนโยบายและมาตรการ ต้องเข้าใจพลวตัของสถานการณ์
ปัญหา ต้องมีหน่วยเจ้าภาพขบัเคล่ือนในเชิงรณรงค์ทางสงัคม และหน่วยท่ีทําเร่ืองเก่ียวกบัสร้างความตระหนกัรู้ทาง
สงัคม เพ่ือเปล่ียนเจตคต ิเปล่ียนการมอง ความเช่ือเชิงการให้คณุคา่และความหมายกบัชีวิตของผู้หญิง  

ในเชิงพัฒนาคนทํางานเร่ืองการบําบัดในมิติของสหวิชาชีพ สังคมไทยมีผู้ ทําการบําบัดเฉพาะ
จิตแพทย์กับนกัจิตคลินิก ในขณะท่ีบุคลากรเหล่านีจํ้ากัด จําเป็นต้องสร้างให้คนทํางานมีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถคดักรองระดบัความเครียดของผู้หญิงได้ว่าอยู่ในระดบัใด ถ้าผู้หญิงมีทศันคติต่อตวัเองต่ํามาก คนทํางาน
จะต้องทํางานอย่างใกล้ชิด ใช้พลงัท่ีอ่อนโยนทํางานในมิติเยียวยาและสามารถคดักรองได้ว่าคนไหนจะต้องส่งต่อ
โดยเร่งดว่น  การเปล่ียน mindset ในกระบวนการทํางานเร่ือง case management นกัสงัคมสงเคราะห์ต้องทบทวน
เร่ืองความสมัพนัธ์เชิงอํานาจระหว่างตวัเองกบัผู้หญิงท่ีท้องต่อ และต้องทําให้ระดบัความสมัพนัธ์เป็นแบบ partner 
หรือ Co-Worker  

ขอเสนอเชิงนโยบาย 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
(1) ต้องสนบัสนนุให้บ้านพกัเดก็และครอบครัวและสถานรองรับผู้ประสบปัญหา มีศกัยภาพในการประสาน

และรับช่วงการสง่ตอ่ความช่วยเหลือข้ามหน่วยงานหรือข้ามสงักดักระทรวงเพ่ือรองรับกบัสถานการณ์และ
การคุ้มครองสทิธ์ิได้ทนัทว่งที  รวมทัง้มีความร่วมมือในการตดิตามการช่วยเหลือตอ่เน่ืองและทํางานใน
ทิศทางเดียวกนั  

(2) ควรพฒันาผู้ เช่ียวชาญในลกัษณะเฉพาะกบักลุม่ท้องตอ่ในภาวะเปราะบางพิเศษ เพ่ือให้เกิดการทํางานท่ี
มีประสทิธิภาพเพราะเป็นกลุม่ท่ีต้องใช้พลงัในการจดัการปัญหามาก  

(3) ควรมีนโยบายสนบัสนนุงบประมาณสําหรับการสร้างครอบครัวของพอ่แม่วยัรุ่น อาทิ งบประมาณเพ่ือ
ซอ่มแซมหรือปรับสภาพแวดล้อม สภาพบ้านของพอ่แม่วยัรุ่นท่ีอยูใ่นภาวะยากลําบากเพ่ือสง่เสริมการดแูล
พฒันาการของเดก็ท่ีกําลงัเตบิโต   

 กระทรวงศึกษาธิการ  
(1) ต้องมีการตรวจสอบและมีมาตรการต่อกรณี สถาบนัการศึกษา โรงเรียน ละเมิดสิทธิ ด้านการศึกษาของ

วยัรุ่น อาทิ กรณีไม่ให้วฒิุการศกึษากบัเดก็ท่ีเรียนจบแตค่รอบครัวยงัค้างการชําระคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ของ
โรงเรียน   

(2) ควรมีนโยบายสนบัสนนุสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ ให้ความร่วมมือกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือทีมสห
วิชาชีพในการทํางานช่วยเหลือวยัรุ่นท่ีท้องในโรงเรียน เพ่ือแก้ปัญหาอยา่งเปิดเผย ไม่ปกปิดข้อมลู    
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 กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันสร้างความตระหนกัเร่ืองการป้องกัน การทํางานด้าน
ข้อมูลความรู้เก่ียวกับวิธีคุมกําเนิดต้องมีหลากหลายเพ่ือให้วยัรุ่นมีทางเลือกท่ีสอดคล้องสามารถใช้วิธีการ
คมุกําเนิดได้จริง   

 องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพตามความสนใจและสง่เสริม
ให้แม่วยัรุ่นสามารถทํางานมีรายได้ มีความช่วยเหลือด้านนมผง ผ้าอ้อม เสือ้ผ้าฯ ตามความจําเป็น โดยเฉพาะ
แม่เลีย้งเด่ียวท่ีลกูเล็ก ตลอดจนส่งเสริมให้การจัดบริการศนูย์เด็กเล็กต้องรองรับกับสภาพปัญหาของพ่อแม่
วยัรุ่นในชมุชนเพ่ือประคบัประคองครอบครัวจนกวา่เดก็เลก็จะได้เข้าโรงเรียนอนบุาล  

 ผู้ปฏบิัตงิานช่วยเหลือผู้หญิงและเดก็ต้องทาํงานอย่างมีอาชีพ (professional judgement) มีศกัยภาพใน
ดลุพินิจในการทําแผนการทํางานระดบับคุคล (individual development plan (IDP)) ต้องขยบัจาก Case 
Worker ไปเป็น Case Manager คือเป็นผู้จดัการระบบบริการชีวิตให้กบัเด็กวยัรุ่นและผู้หญิงท่ีท้องต่อ เป็น
หน่วยเพ่ือประสานความช่วยเหลือทําให้เกิดทีมทํางานเป็นสหวิชาชีพท่ีมาจากหลากหลายองค์กร และสามารถ
ประเมินเร่ืองการทํางานกบัฝ่ายชายได้วา่จะช่วยเพิ่มทางเลือกการร่วมรับผิดชอบได้หรือไม่ อยา่งไร  
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