ขอเสนอเชิงนโยบายฉบับที่เจ็ด
จากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่อง “การให้บริการและคุม้ ครองสิทธิ ์ของวัยรุน่ และผูห้ ญิงท้อง
ไม่พร้อมทีต่ งั ้ ครรภ์ต่อ ครัง้ ที่ 2” วันศุกร์ท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 13.30 น.
ณ ห้อง 302 ชัน้ 3 สํานักกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เพือ่ ใช้ขบั เคลื่อนการพัฒนา
“แนวทางการบริการและคุม้ ครองสิทธิข์ องวัยรุน่ และผูห้ ญิงท้องไม่พร้อมทีต่ งั ้ ครรภ์ต่อ”

เสนอโดย เครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม
26 ธันวาคม 2562
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สาระสําคัญของประชุม
 การบริการและคุ้มครองสิทธิวัยรุ่ นและผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อมและท้ องต่ อ:
ประสบการณ์ จากหน่ วยบริการนําร่ อง 5 แห่ ง
(1) ศู น ย์ พ่ ึงได้ (OSCC) โรงพยาบาลปทุ มธานี มี ก ารพัฒ นาระบบเก็ บ ข้ อ มูลรายบุคคลและข้ อมูล
ครอบครัวที่ละเอียด และสามารถบูรณาการการทํางานภายในโรงพยาบาลได้ คอ่ นข้ างสมบูรณ์ โดยกรณีท้องต่อที่ไม่
ซับซ้ อนจะมีนกั สังคมสงเคราะห์ในการดูแลและจัดทําแผนการช่วยเหลือรายกรณี ในกรณี ทอ้ งต่อทีซ่ บั ซ้อน ที่พบมาก
คือ ผู้หญิ งท้ องต่อใช้ สารเสพติดตังแต่
้ ก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างมีเพศสัมพันธ์ และระหว่างท้ องจนถึงคลอด ส่งผลให้
ทารกมีสารเสพในกระแสเลือดด้ วย โรงพยาบาลจะทํางานร่ วมกับทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัดคือ (1) ให้ คําปรึ กษา
เพื่ อ จัด การแก้ ไ ขปั ญ หาและคุ้ม ครองสิท ธิ เ ด็ก (2) ประเมิ น ทัก ษะและประเมิ น ความเสี่ ย งในการดูแ ลเด็ก ของ
ครอบครัว (3) ติดตามโดยโรงพยาบาลจะส่งข้ อมูลไปยังโรงพยาบาลส่งเสริ มสุภาพตําบลในพื ้นที่ผ่านระบบ Thai
Continuum Of Care (4) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง การทําพฤติกรรมบําบัด หากพบว่ามีปัญหาด้ านสวัสดิการ
สังคม สหวิชาชีพจะประเมินแผนการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
(2) เทศบาลตําบลค่ ายเนิ นวงศ์ จังหวัดจันทบุ รี ดูแลทุกคนที่ อาศัยอยู่ในพื น้ ที่ การบริ หารงานของ
ท้ องถิ่น บริ บทของชุมชนเป็ นชุมชนเกษตร อาชีพทําสวนและชาวบ้ านมีที่ดินในการประกอบอาชีพ พบว่าเมื่อวัยรุ่ น
ตั้งท้ องมักถูกจับแต่งงาน หลังคลอด ผู้สงู อายุจะเป็ นผู้ดแู ลเด็ก และการพาเด็กอ่อนไปตรวจหรื อรับวัคซีนมักทําได้ ไม่
เต็มที่ เมื่อได้ รับแจ้ งจากโรงพยาบาลว่ามีแม่วยั รุ่นกลับคืนสูช่ มุ ชน เทศบาลจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ในพื ้นที่เพื่อเยี่ยมบ้ าน และประสานความช่วยเหลือด้ านสวัสดิการสังคม เช่น ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ โครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี ้ยงดูเด็กแรกเกิด เมื่อเด็กถึงช่วงปฐมวัยจะสนับสนุนให้ เข้ าศูนย์เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครอง
ท้ องถิ่น ด้ านส่งเสริ มและสนับสนุนฝึ กอาชีพกับแม่วยั รุ่นจะประสานงานกับศูนย์ฝึกอาชีพส่วนราชการ กรณีพื ้นที่มีแม่
วัยรุ่นอยูน่ ้ อยจะประสานจัดอบรมฝึกอาชีพร่ วมกับกลุม่ อื่น เช่น ผู้พิการ ผู้สงู อายุ เป็ นต้ น และมีงบสนับสนุนด้ านทุน
ประกอบอาชีพกับแม่วยั รุ่น เน้ นอาชีพที่แม่อยูบ่ ้ านเลี ้ยงลูกได้ จากการทํางานทําให้ เกิดแนวร่วมเพิ่มขึ ้น เช่น กศน.เข้ า
มาร่วมส่งเสริ มด้ านการศึกษา คนในชุมชนตื่นตัวในการเฝ้าระวังและส่งข่าวมายังเทศบาล เป็ นต้ น
(3) องค์ กรชุมชน กลุ่มฅนวัยใส ตําบลดอนแก้ ว อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลดอนแก้ วเป็ น
ชุมชนกึ่งเมื องกึ่งชนบทที่กลุ่มฅนวัยใจตั้งองค์กรอยู่และทํางานกับแม่วัยรุ่ นในชุมชน โดยใช้ สํานักงานเป็ นที่จัด
กระบวนการกลุ่ม สนทนาระหว่ า งแม่ วัย รุ่ น ด้ ว ยกัน เพื่ อ สร้ างพื น้ ที่ ป ลอดภัย ในการพูด คุย ทุก ข์ สุข แลกเปลี่ ย น
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ประสบการณ์ชีวิต การดูแลลูก ช่องทางสร้ างรายได้ และโอกาสในการศึกษา และยังให้ ปรึกษารายบุคคล เพื่อรับฟั ง
ประคับประคอง ร่ วมกันวางแผนชีวิตและเป็ นที่ปรึ กษา ใน กรณี ทีซ่ บั ซ้อน จะลงพื ้นที่เยี่ยมบ้ านและเพื่อประสานให้
แม่วยั รุ่นเข้ าถึงบริ การ ติดตามสถานการณ์ ความช่วยเหลือ และสวัสดิการร่ วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ปั จจุบนั สํานักงาน
ได้ เพิ่ม ห้ องสมุดสําหรับเด็กอายุ 0-6 ปี มีลกั ษณะเป็ น Day Care ที่มีอปุ กรณ์เสริ มพัฒนาการเด็กเพื่อให้ แม่วยั รุ่นพา
ลูกมาดูแลที่ศนู ย์ฯ และมีพื ้นที่พบปะกันเพิ่มขึ ้น
(4) บ้ านพักเด็กและครอบครั ว จังหวัดปทุมธานี การดูแลแม่วยั รุ่นของบ้ านพักฯเป็ นกิจกรรมในฝ่ ายการ
คุ้มครองสวัสดิภาพ การช่วยเหลื อแม่วยั รุ่นทีอ่ ายุตํ่ากว่า 18 ปี ต้ องทํางานกับหลายภาคส่วนตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก
พ.ศ.2546 กรณีท้องในวัยรุ่ นและทางเลือกเรื่ องยุติการท้ องกับท้ องต่อ ใช้ พรบ.ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาตั ้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. 2559 ที่ให้ เด็กมีสิทธิตดั สินใจโดยมีกระบวนการปรึกษา การให้ ข้อมูลเพื่อพิจารณาตัดสินใจ จะเน้ นเรื่ อง
ประโยชน์สูงสุดกับเด็ก ถ้ าเป็ นการยุติการตั้งครรภ์จะประสานกับทางโรงพยาบาลปทุมธานี และหลังจากยุติการ
ตั้งครรภ์แล้ ว บ้ านพักฯ จะให้ คําปรึกษาและติดตามประเมินผล
สําหรับ วัยรุ่นที ่ทอ้ งต่ออยู่ในชุมชน ที่มีปัญหาซับซ้ อนจะนําเข้ าสู่กระบวนการสหวิชาชีพ ทางเลือกในการ
ดูแลเด็ก เริ่ มจากการพิจารณาความพร้ อมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลเด็กที่เกิดจากแม่วยั รุ่ น ถ้ าครอบครัว
ไม่พร้ อม บ้ านพักฯ จะประสานงานจัดหาครอบครั วทดแทนและมี เงินเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดูแลเด็ก “ครอบครั ว
ทดแทน” เน้ นเริ่ มจากในเครื อญาติก่อนว่าสามารถรับดูแลได้ ไหม จากนั้นจึงพิจารณาเรื่ องการเข้ าสูส่ ถานสงเคราะห์
หรื อครอบครัวอุปถัมภ์เป็ นลําดับต่อไป
กรณี วยั รุ่นท้องต่อที เ่ ข้ารับการคุ้มครองในบ้านพักเด็กฯ บริ การในบ้ านพักฯ จะเริ่ มจากการดูแลสวัสดิภาพ
ทัว่ ไป เรื่ องสุขภาพร่ างกาย พาไปฝากครรภ์และไปคลอด ส่งเสริ มโอกาสทางการศึกษาสําหรับเด็กโดยบ้ านพักเด็กฯ
มี โรงเรี ย นราชประชานุเคราะห์ ช่ว ยเหลือ เด็กที่ มีความประสงค์ อยากเรี ยนต่อ ถ้ าเรี ยนดีจ ะมี สถาบันเพาะกล้ า
คุณธรรมมอบทุนการศึกษาให้ จนถึงระดับปริ ญญาตรี หรื อปริ ญญาโท
(5) บ้ านพักบ้ านพักฉุกเฉิน สมาคมส่ งเสริ มสถานภาพสตรี แนวทางในการช่วยเหลือของบ้ านพักฯ
เริ่ มจากการประเมินสภาพปั ญหาและความต้ องการในภาวะวิกฤตของผู้ขอใช้ บริ การก่อนว่าต้ องการอะไร หาก
ต้ อ งการขอคํา ปรึ ก ษา ขาดปั จ จัยเพื่ อ ดูแ ลเด็ก เป็ นคดี ค วาม ถูกล่ว งละเมิ ด ไม่ ต้ อ งการที่ พัก จะช่ว ยเหลื อ และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อการช่วยเหลือระยะยาว
กรณี เข้าพัก (1) ประเมินความความเครี ยด ตั้งแต่การให้ คําปรึ กษาแรกรับ ก่อนส่งให้ Case Manager
เพราะหลายคนมีปัญหาซํ ้าซ้ อน เช่น ท้ องไม่พร้ อมและความรุ นแรง กรณีอายุตํ่ากว่า 20 ปี จะทดสอบ IQ ประเมิน
บุคลิกภาพด้ านภาวะความเครี ยด ถ้ าอยู่ในภาวะต้ องรั กษาจะส่งจิตแพทย์จะส่งโรงพยาบาลวชิระ ถ้ าต้ องนอน
โรงพยาบาลจะส่งโรงพยาบาลศรี ธัญญา (2) แจ้ งกฎระเบียบของบ้ านพักและข้ อห้ าม เช่น ห้ ามใช้ โทรศัพท์ส่วนตัว
ถ้ ารับไม่ได้ ต้องหาที่พกั ใหม่ (3) ตรวจเช็คทรัพย์สินที่นําติดตัวมา โดยเฉพาะของมีคม ยารักษาโรค เพื่อป้องกันการ
ทํ าร้ ายตัวเอง (4) กรณี มี เอชไอวี จะถามความสมัครใจด้ านการเปิ ดเผยผลเลือด ถ้ า ไม่เปิ ดเผยจะต้ อ งเก็ บเป็ น
ความลับเรื่ องยา ส่วนอื่น ๆ สามารถใช้ ชีวิตร่ วมกับเพื่อนได้ (5) ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล เพราะส่วนใหญ่
ไม่ได้ ฝากครรภ์ กรณี ประกันสังคม บ้ านพักจะสํารองให้ เป็ นเงินยืมและขอให้ เบิกคืนเพื่อช่วยเหลือคนต่อไป (6)
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ระหว่างการเดินทางไปพบแพทย์จะมีค่าพาหนะ ค่าอาหาร อย่างน้ อยวันละ 2 มื ้อ ๆละ 40 บาท (7) การแจ้ งเกิด
จะแจ้ งสิทธิของแม่จะแจ้ งชื่อพ่อหรื อไม่ก็ได้ รวมทั้งสามารถใส่ชื่อเด็กในทะเบียนบ้ านพักฉุกเฉินได้ กรณีที่แม่ไม่พร้ อม
(8) ดูแ ลด้ า นกระบวนการยุติ ธ รรมตัง้ แต่ต้ น จนจบ (9) เด็ ก ที่ อ ายุตํ่ า กว่ า 20 ปี จะดูแ ลด้ า นสัง คม การศึก ษา
ทุนการศึกษา สนับสนุนเด็กเล็กในการเรี ยนอนุบาล (10) กิจกรรมเยียวยาที่ครบวงจร (11) มี nursery สําหรับเด็ก
เล็ก กรณี แม่เรี ยนหนังสือตอนกลางวัน โดยประสานกับโรงเรี ยนในเขตพืน้ ที่ทั้งโรงเรี ยนในระบบและนอกระบบ
(กศน.) (12) ด้ านการฝึ กอาชีพ จะเลือกอาชีพที่ผ้ หู ญิ งออกไปทํางานได้ เช่น นวดแผนไทย เย็บจักรอุตสาหกรรม
โดยประสานกับ หน่ ว ยงานภายนอก (13) การทํ า งานกับ ผู้ป กครองด้ ว ย เช่ น ประเมิ นครอบครั ว การจัด ค่า ย
ครอบครัวและการเยี่ยมบ้ านเพื่อสร้ างความเข้ าใจก่อนคืนเด็กสู่ครอบครัวโดยแม่จะต้ องพาลูกกลับมาดูพฒ
ั นาการ
เดือนละครั้ง (14) ส่งเสริ มการวางแผนครอบครัว โดยเฉพาะเด็กที่อายุตํ่ากว่า 20 ปี จะสนับสนุนให้ คมุ กําเนิดกึ่ง
ถาวรทุกรายไม่มีค่าใช้ จ่าย กรณีผ้ หู ญิงมีลกู 2 -3 คนแล้ วจะสนับสนุนให้ คมุ กําเนิดถาวร ค่าใช้ จ่ายประมาณ 500
บาท เป็ นการบํารุงโรงพยาบาล ระยะเวลาการพักขึ ้นกับปั ญหาของแต่ละคน
การบริ หารชีวิตของเด็กวัยรุ่ นและผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม การที่เด็กและวัยรุ่ นต้ องเชิญกับภาวะท้ อง
โดยลําพังเป็ นการบัน่ ทอนด้ านจิตใจ บางคนยังเผชิญภาวะที่ซบั ซ้ อนร่ วมด้ วย เช่น มีเชื ้อ HIV โดยไม่ทราบมาก่อน
ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ/ครอบครัวจากคูห่ รื อในครอบครัว เครื อญาติ
ผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) เป็ นผู้สร้ างความไว้ วางใจและต้ องรับฟั งเรื่ องราวที่ผ้ ูใช้ บริ การ
(member) แบ่งปั นให้ มากที่สดุ โดยไม่ต้องเร่ งค้ นหาคําตอบ เมื่อมีภาวะผ่อนคลาย เขาจะสามารถเริ่ มต้ นคุยได้ จาก
เรื่ องง่าย ๆ ระหว่างตัง้ ท้องและอยู่ในบ้านพัก เป็ นช่วงการแกะรอยชีวิต เครื่ องมือสําคัญ เช่น Family Tree และ Time
line หรื อ Arts Therapy บางคนเคยฆ่าตัวตายหรื อมีอาการ trauma หรื อ Post-Traumatic Stress (PTSD) การ
ยอมรับการฟื น้ ฟูและเยียวยาต้ องใช้ เวลา ผู้จัดการรายกรณีต้องติดตามใกล้ ชิดจนกว่าจะคลอด กรณีไม่สามารถ
เยี ย วยาเชิ ง ลึก ได้ ต้ อ งพึ่ ง นัก จิ ต บํ า บัด หรื อ จิ ต แพทย์ หากอยู่ร ะหว่ า งการท้ อ งแพทย์ จ ะไม่ ใ ห้ ย าแต่ จ ะเน้ น วิ ธี
ประคับประคองและบําบัดด้ านจิตเป็ นสําคัญ

วิเคราะหสถานการณทองไมพรอมแลวตองทองตอ: เปนประเด็นความรุนแรงเชิงโครงสรางที่ถูกมองขามในสังคมไทย
เป็ นปั ญหาโครงสร้ างในด้ านเพศภาวะ ทําให้ ผ้ หู ญิงส่วนใหญ่ยงั ไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่ องราว
ในชีวิตด้ วยตัวเอง ครอบครัวและคนในสังคมยังคงมองว่า เป็ นความผิดที่ตวั ผู้หญิง จําเป็ นที่ผ้ หู ญิงต้ องรับกรรมและ
ภาระนั้น เป็ นปั ญหาเชิงโครงสร้ างจากการขาดมาตรการและนโยบายอย่ างเป็ นระบบของหน่ วยงานและ
ขาดระบบทรั พยากรรองรั บ ที่มีอยู่เป็ นการอาศัยกลไกเดิมที่อิงกับกฎหมายอื่นมาใช้ หน่วยงานไม่มีทรัพยากรใน
การจัดการปั ญหา ระบบของหน่วยบริ การจึงเป็ นโครงสร้ างที่กระทําความรุ นแรงต่อผู้หญิงด้ วย สะท้ อนความพร่ อง
เชิงนโยบายและมาตรการที่เข้ าไม่ถึงความทุกข์ของผู้หญิ ง ทําให้ ผ้ ูหญิ งที่ท้องไม่พร้อมและท้ องต่อหลายคนต้ อง
เผชิญกับสถานการณ์ของความรุ นแรงที่กระทําซํ ้าซ้ อน ในเชิงแนวคิด การขับเคลื่อนงานท้ องต่ อจึงต้ องต่ อสู้
กับโครงสร้ างอํานาจของระบบคิดชายเป็ นใหญ่ กระบวนการทํางานจึงต้ องมองทั้งระบบตั้งแต่ระบบนโยบาย
มาตรการของหน่วยงาน และการจัดบริ การ มี การทํางานกับผู้ชายในสังคมและผู้ชายที่เกี่ ยวข้ องกับปั ญหา เช่น
รณรงค์สื่อสารให้ ผ้ ชู ายมีความเข้ าใจและตระหนักด้ านความรับผิดชอบ เพิ่มกระบวนการทํางานและการเข้ าถึงกลุ่ม
ผู้ชายโดยเน้ นกระบวนการเชิงบวก การส่งเสริ มให้ เกิดพื ้นที่ให้ ผ้ ชู ายมีสว่ นร่วมในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
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ในเชิงปฏิบัติการ ชัดเจนว่ าผู้หญิงท้ องต่ อมีความแตกต่ างกันในบริ บทชีวิต เส้ นชีวิตแต่ ละคนมี
ความเปราะบางและช่ วงวิกฤต แตกต่ างกัน ตั้งแต่เมื่อรู้ ว่าท้ องจนกระทัง่ พบว่า การยุติการตั้งครรภ์มีความเสี่ยง
ต่อชีวิตและจําเป็ นต้ องท้ องต่อ นักวิชาชีพจําเป็ นต้ องประเมินและคัดกรองเพื่อเข้ าถึงสถานการณ์วิกฤตของชีวิตแต่
ละคนที่ไม่เหมือนกัน การเข้ าไปช่วยเหลือในช่วงวิกฤตของแต่ละคน ต้ องมีความตื่นตัวที่จะรู้ ว่ามีสถานการณ์ ใด
เกิดขึ ้นเพื่อเข้ าไปแทรกแซง ดังนั้น งานบริ การเรื่ องกรณีท้องต่ อไม่ สามารถมองบริ การเป็ นท่ อน ๆ แล้ วหวัง
ว่ าจะส่ งต่ อให้ ไหลลื่นได้ การทํางานจึงต้ องร่ วมมือแบบสหวิชาชี พอย่างเป็ นระบบ กลไกของหน่วยงานหลาย
หน่วยงานต้ องเห็นประเด็นท้ องต่อว่า เป็ นประเด็นร่ วมเชิงนโยบายและมาตรการ ต้ องเข้ าใจพลวัตของสถานการณ์
ปั ญหา ต้ องมีหน่วยเจ้ าภาพขับเคลื่อนในเชิงรณรงค์ทางสังคม และหน่วยที่ทําเรื่ องเกี่ยวกับสร้ างความตระหนักรู้ทาง
สังคม เพื่อเปลี่ยนเจตคติ เปลี่ยนการมอง ความเชื่อเชิงการให้ คณ
ุ ค่าและความหมายกับชีวิตของผู้หญิง
ในเชิ งพัฒนาคนทํางานเรื่ องการบําบัดในมิติของสหวิชาชี พ สังคมไทยมี ผ้ ูทําการบําบัดเฉพาะ
จิตแพทย์กับนักจิตคลินิก ในขณะที่บุคลากรเหล่านี ้จํากัด จําเป็ นต้ องสร้ างให้ คนทํางานมีความรู้ ความเข้ าใจและ
สามารถคัดกรองระดับความเครี ยดของผู้หญิงได้ ว่าอยู่ในระดับใด ถ้ าผู้หญิงมีทศั นคติต่อตัวเองตํ่ามาก คนทํางาน
จะต้ องทํางานอย่างใกล้ ชิด ใช้ พลังที่อ่อนโยนทํางานในมิติเยียวยาและสามารถคัดกรองได้ ว่าคนไหนจะต้ องส่งต่อ
โดยเร่งด่วน การเปลี่ยน mindset ในกระบวนการทํางานเรื่ อง case management นักสังคมสงเคราะห์ต้องทบทวน
เรื่ องความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างตัวเองกับผู้หญิงที่ท้องต่อ และต้ องทําให้ ระดับความสัมพันธ์เป็ นแบบ partner
หรื อ Co-Worker

ขอเสนอเชิงนโยบาย
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(1) ต้ องสนับสนุนให้ บ้านพักเด็กและครอบครัวและสถานรองรับผู้ประสบปั ญหา มีศกั ยภาพในการประสาน
และรับช่วงการส่งต่อความช่วยเหลือข้ ามหน่วยงานหรื อข้ ามสังกัดกระทรวงเพื่อรองรับกับสถานการณ์และ
การคุ้มครองสิทธิ์ได้ ทนั ท่วงที รวมทั้งมีความร่วมมือในการติดตามการช่วยเหลือต่อเนื่องและทํางานใน
ทิศทางเดียวกัน
(2) ควรพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในลักษณะเฉพาะกับกลุม่ ท้ องต่อในภาวะเปราะบางพิเศษ เพื่อให้ เกิดการทํางานที่
มีประสิทธิภาพเพราะเป็ นกลุม่ ที่ต้องใช้ พลังในการจัดการปั ญหามาก
(3) ควรมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณสําหรับการสร้ างครอบครัวของพ่อแม่วยั รุ่น อาทิ งบประมาณเพื่อ
ซ่อมแซมหรื อปรับสภาพแวดล้ อม สภาพบ้ านของพ่อแม่วยั รุ่นที่อยูใ่ นภาวะยากลําบากเพื่อส่งเสริ มการดูแล
พัฒนาการของเด็กที่กําลังเติบโต
 กระทรวงศึกษาธิการ
(1) ต้ องมีการตรวจสอบและมีมาตรการต่อกรณี สถาบันการศึกษา โรงเรี ยน ละเมิดสิทธิ ด้ านการศึกษาของ
วัยรุ่น อาทิ กรณีไม่ให้ วฒ
ุ ิการศึกษากับเด็กที่เรี ยนจบแต่ครอบครัวยังค้ างการชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
โรงเรี ยน
(2) ควรมีนโยบายสนับสนุนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้ ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หรื อทีมสห
วิชาชีพในการทํางานช่วยเหลือวัยรุ่นที่ท้องในโรงเรี ยน เพื่อแก้ ปัญหาอย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ดข้ อมูล
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 กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ร่ วมกันสร้ างความตระหนักเรื่ องการป้องกัน การทํางานด้ าน
ข้ อมูลความรู้ เกี่ยวกับวิธีคุมกํ าเนิดต้ องมีหลากหลายเพื่อให้ วยั รุ่ นมีทางเลือกที่สอดคล้ องสามารถใช้ วิธีการ
คุมกําเนิดได้ จริ ง
 องค์ กรชุมชน องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ต้ องสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจและส่งเสริ ม
ให้ แม่วยั รุ่นสามารถทํางานมีรายได้ มีความช่วยเหลือด้ านนมผง ผ้ าอ้ อม เสื ้อผ้ าฯ ตามความจําเป็ น โดยเฉพาะ
แม่เลี ้ยงเดี่ยวที่ลกู เล็ก ตลอดจนส่งเสริ มให้ การจัดบริ การศูนย์เด็กเล็กต้ องรองรับกับสภาพปั ญหาของพ่อแม่
วัยรุ่นในชุมชนเพื่อประคับประคองครอบครัวจนกว่าเด็กเล็กจะได้ เข้ าโรงเรี ยนอนุบาล
 ผู้ปฏิบัตงิ านช่ วยเหลือผู้หญิงและเด็กต้ องทํางานอย่ างมีอาชีพ (professional judgement) มีศกั ยภาพใน
ดุลพินิจในการทําแผนการทํางานระดับบุคคล (individual development plan (IDP)) ต้ องขยับจาก Case
Worker ไปเป็ น Case Manager คือเป็ นผู้จดั การระบบบริ การชีวิตให้ กบั เด็กวัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องต่อ เป็ น
หน่วยเพื่อประสานความช่วยเหลือทําให้ เกิดทีมทํางานเป็ นสหวิชาชีพที่มาจากหลากหลายองค์กร และสามารถ
ประเมินเรื่ องการทํางานกับฝ่ ายชายได้ วา่ จะช่วยเพิ่มทางเลือกการร่วมรับผิดชอบได้ หรื อไม่ อย่างไร
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