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อัตราการคลอด/1,000 คน

รูป 1: อัตราการคลอดของวัยรุ่นหญิงอายุ 15 – 19 ปี
ต่อวัยรุ่นหญิง 15 – 19 ปี 1,000 คน (พ.ศ. 2548 – 2555)
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อัตราป่วย/100,000 คน

สถานการณ์ ‘ผู ้ หญิ ง ท้ องไม่ พ ร้ อม’ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นถูกมองเป็นปัญหาระดับประเทศ จากรู ป 1
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อัตราป่วย/100,000 คน

รูป 2: อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชน 15-24 ปี (พ.ศ. 2548 – 2555)
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ที่มา: ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2554

ใน พ.ศ. 2553 ความพยายามผลักดันให้สถานการณ์ทอ้ งไม่พร้อมของวัยรุน่ เข้าสูร่ ะดับนโยบายชาติชดั เจนยิง่ ขึน้
เมื่อคณะรัฐมนตรีประกาศใช้ยุทธศาสตร์ระดับชาติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2 ฉบับ คือ ยุทธศาสตร์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
เป็ น หน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบหลั ก และนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ ์ แ ห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1
(พ.ศ. 2553 – 2557) โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ต่อมารัฐบาลได้บูรณาการยุทธศาสตร์ทั้งสอง
ให้อยู่ภายใต้เป้าหมายและยุทธศาสตร์เดียวกัน คือ ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. 2558 – 2567 และในปีถดั มาเมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 รัฐบาลก็ประกาศให้ยทุ ธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม เป็นวาระแห่งชาติ (สุภชั ชา และอรพินท์, 2559) ส่งผลให้มคี วามพยายามจาก
หลายภาคส่วนเข้าร่วมด�ำเนินงานเพื่อชะลอหรือยุติสถานการณ์ดังกล่าวนี้
หนึง่ ในความพยายามนีค้ ือ สสส. ได้ให้ทนุ โครงการเพื่อแก้ปัญหาวัยรุ่นท้องไม่พร้อมระดับจังหวัด ชื่อ “โครงการ
จังหวัดบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น ด้วยยุทธศาสตร์ภารกิจ 9 ด้าน” ใน พ.ศ. 2556 – 2557
มีพนื้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารรวม 22 จังหวัด1 จากการเสนอผลการประเมินโครงการในทีป่ ระชุมเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ ครัง้ ที่ 37
ศิริพร จิรวัฒน์กุล หัวหน้าโครงการประเมินผลระบุว่า ส่วนใหญ่การจัดกิจกรรมเน้นหนักไปเรื่องการป้องกัน คือป้องกัน
ไม่ให้มเี พศสัมพันธ์ และหากมีเซ็กส์กใ็ ห้คมุ ก�ำเนิดเพือ่ ป้องกันไม่ให้ทอ้ ง ซึง่ ผูเ้ ขียน (กฤตยา) ได้ตงั้ ข้อสังเกตในทีป่ ระชุม
ว่า เป็นแนวทางทีแ่ ปลกเพราะทาํ งานเรือ่ งวัยรุน่ ท้องไม่พร้อม แต่กลับไม่สนใจท�ำงานส่งต่อยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ และไม่สนใจ
งานท้องต่อ แม้อยากให้วัยรุ่นท้องต่อก็ตาม แล้วก็จบเพียงเท่านั้น ไม่ติดตามดูว่าชีวิตที่ต้องท้องต่อต้องเผชิญอะไรบ้าง
เช่น ถูกบังคับแต่งงาน? ไม่มีที่พัก? ต้องออกจากงาน? ออกจากโรงเรียน? มีจังหวัดไหนบ้างที่ทําเรื่องท้องต่ออย่าง
ครบวงจร? (เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม, 27 เมษายน 2558) ค�ำตอบคือไม่มี

1 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปาง ตาก นครสวรรค์ นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย มหาสารคาม ขอนแก่น นครพนม สมุทรสาคร

ฉะเชิงเทรา นครนายก สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ตรัง และภูเก็ต (ศิริพร และคณะ, 2560)
3
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จากประสบการณ์ขององค์กรสมาชิกในเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ สรุปได้ว่างานสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและ
คุ้มครองสิทธิผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ท้องต่อนั้นอ่อนแอมาก ดังที่ ณัฐิยา ทองศรีเกตุ เสนอความเห็นงานด้าน
ท้องต่ออย่างมีคุณภาพว่า
อยากขอความคิดเห็นจากเครือข่ายฯ ว่ามีอะไรที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้บ้างหรือไม่ เช่น การจัด
สวัสดิการ อย่างที่เราพูดกันอยู่นี่ เช่น กองทุนที่จะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ อย่างบางคนต้องการที่จะยุติ
แต่ไม่สามารถที่จะยุติได้ แต่ในขณะเดียวกันที่ท้องต่อ บางคนก็ไม่ได้เต็มใจที่จะท้องต่อ แต่มันจ�ำเป็น
ที่ต้องท้องต่อ แต่พอคลอดออกมานี่ ตรงนี้บางคนเต็มใจจะเลี้ยง บางคนก็ไม่เต็มใจจะเลี้ยง มีอะไรที่จะ
พอช่วยหนุนเขาได้บ้าง
(เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม, 3 กุมภาพันธ์ 2560: 12)

ปัจจุบนั งานบริการทีค่ มุ้ ครองดูแลและช่วยเหลือวัยรุน่ และผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อมและตัดสินใจตัง้ ครรภ์ตอ่ เป็นงาน
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการใน 4 กระทรวงคือ กระทรวงสาธารณสุข (การฝากครรภ์ บริการปรึกษาก่อน/หลังคลอด
การคุมก�ำเนิด และการรักษาพยาบาลทีเ่ กีย่ วข้องต่อเนือ่ ง) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.)
ได้แก่ การจัดสวัสดิการบ้านพัก การให้เงินช่วยเหลือหากยากจน และอื่นๆ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การได้
เรียนหนังสือต่อเนื่อง ในกรณีที่ยังเรียนหนังสืออยู่ และกระทรวงมหาดไทย ผ่านการท�ำงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ซึ่งทุกส่วนราชการยังคงให้ความส�ำคัญน้อย หรือมองไม่เห็น ที่ส�ำคัญคือการท�ำงานในระดับปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหา
เหล่านี้ยังคงมีข้อจ�ำกัด ไม่สามารถช่วยเหลือและคุ้มครองผู้หญิงท้องไม่พร้อมและเลือกที่จะท้องต่อด้วยสาเหตุ
หลายประการ หนึ่งในอุปสรรคที่ส�ำคัญคือทัศนคติที่มองผู้หญิงท้องไม่พร้อม โดยเฉพาะวัยรุ่นด้วยสายตาอันคับแคบ
(เช่น มองว่าเป็นเด็กวัยรุน่ ใจแตก มีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร) เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์
และแพทย์บางส่วนจึงปฏิเสธความช่วยเหลือเนื่องจากใช้ความเชื่อส่วนตัวอยู่เหนือหน้าที่รับผิดชอบ
ดังกล่าวมาแล้วว่า เครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ มีคณะท�ำงานที่ครอบคลุมทุกมิติของการตั้งครรภ์ ตั้งแต่การป้องกัน
การปรึกษาทางเลือก การยุติการตั้งครรภ์ และการตั้งครรภ์ต่อ โดยคณะท�ำงานด้านการตั้งครรภ์ต่ออย่างมีคุณภาพ
ทีม่ สี มาชิกทีเ่ ป็นองค์กรภาครัฐและเอกชนทีท่ ำ� งานร่วมกันมายาวนานมากกว่า 10 ปี แต่ยงั คงมีชอ่ งว่างในการพัฒนา
ระบบส่งต่อผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม โดยเฉพาะกลุ่มที่ตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อ เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็น
ไปอย่างรอบด้าน ชัดเจน และเป็นมิตร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ของยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ระดับชาติ พ.ศ. 2560 – 2569 ทีก่ ล่าวถึงการพัฒนาระบบการช่วยเหลือ การคุม้ ครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น แต่หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้ว สวัสดิการสังคมของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับแม่วัยรุ่นส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ
มักแฝงไว้กับสวัสดิการเด็กและครอบครัว ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของแม่วัยรุ่นที่มีลักษณะ
เฉพาะ และการให้บริการยังมีลักษณะแยกส่วน ขาดบูรณาการทั้งภายในและระหว่างกระทรวง แม้จะมีความพยายาม
รวบรวมสวัสดิการต่างๆ ให้เกิดการเชื่อมร้อยบริการขึ้นก็ตาม (พัชชา, 2561)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โครงการ “พัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร ส�ำหรับวัยรุ่น
และผูห้ ญิงทีต่ งั้ ครรภ์ไม่พร้อม” จึงเลือกปฏิบตั กิ ารท�ำงานเพือ่ ขับเคลือ่ นพัฒนาแนวทางการให้ความช่วยเหลือและคุม้ ครอง
สิทธิของผู้หญิงท้องไม่พร้อม กรณีท้องต่อ เป็นเป้าหมายหนึ่งของโครงการฯ โดยมีเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ รับผิดชอบ
ด�ำเนินงาน
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1.2 วัตถุประสงค์

รายงานนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เสนอผลการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในการพัฒนาแนวทางระบบบริการช่วยเหลือและ
คุม้ ครองสิทธิของผูห้ ญิงท้องไม่พร้อมทีต่ ดั สินใจท้องต่อ ทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามเข้มแข็งของเครือข่ายหน่วยบริการในการ
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อ ทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพต่อเนื่องครบวงจร เป็นมิตร และมีคุณภาพ
1.3 กระบวนการวิจย
ั เชิงปฏิบัติการ

กระบวนการวิจัยนับตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ
และองค์กรที่เกี่ยวข้องเชิงนโยบายและปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนองค์กรปกครองท้องถิ่น
โดยมีขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลและปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) กระบวนการจัดประชุมแบบปรึกษาหารือในองค์กรสมาชิกเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ รวม 6 ครั้ง
ตลอดโครงการ (24 เดือน) การประชุมแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมเฉลี่ยประมาณ 50 คน โดยจ�ำนวน
4 ครั้งจาก 6 ครั้งนี้ มุ่งแลกเปลี่ยนท�ำความเข้าใจต่อสถานการณ์ของผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ท้องต่อ
ในหลากหลายบริบทชีวิต และความยากล�ำบากของสถานบริการที่เผชิญจากการจัดบริการให้ผู้หญิงที่
ท้องต่อ การประชุมทุกครั้งมีรายงานถอดเทปและเอกสารสรุปเชิงนโยบาย (policy brief)2 มีรายละเอียด
การจัดประชุมดังนี้
ครั้งที่ 1 (ประชุมเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ ครั้งที่ 46) เรื่อง “สังคมไทย(ไม่)สนใจวัยรุ่นท้องต่อ” ในงาน
ประชุมวิชาการสุขภาวะทางเพศระดับชาติครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ โรงแรม
เซ็นทรา ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ โดยมีผู้สนใจกว่าประมาณ 120 คนเข้าร่วมประชุม

2 ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์เครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ https://choicesforum.org/wp – content
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ครั้งที่ 2 (ประชุมเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ ครัง้ ที่ 47) เสวนา “ประสบการณ์การช่วยเหลือและคุม้ ครองสิทธิ
ของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมและจ�ำยอมต้องท้องต่อ” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม
สานใจ ชั้น 6 ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ 3 (ประชุมเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ ครั้งที่ 48) เรื่อง ‘นโยบายและปฏิบัติการเรื่องบ้านพักส�ำหรับ
ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมในประเทศไทย’ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม. เมื่อ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สถานสงเคราะห์เด็กหญิง
บ้านราชวิถี การประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 80 คน

อนึ่งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะท�ำงานท้องต่อได้จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบ้านพัก
ขององค์กรพัฒนาเอกชน 3 แห่งคือ บ้านพักฉุกเฉิน สหทัยมูลนิธิ บ้านธารทิพย์ บ้านพัก
ของราชการ 1 แห่งคือ บ้านพักกรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่สายด่วน 1663 สรุปประสบการณ์
การให้บริการผู้หญิงท้องไม่พร้อม และการประสานงานส่งต่อ ได้ผลเป็น ‘ข้อเสนอแนะในการจัด
บริการบ้านพักของรัฐส�ำหรับผู้หญิงท้องไม่พร้อม’ เป็นเอกสารประกอบการประชุมข้างต้น
ครั้งที่ 4 (ประชุมเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ ครั้งที่ 49) การรณรงค์เพื่อสิทธิการเข้าถึงการท�ำแท้งที่ปลอดภัย
และถูกกฎหมาย เรือ่ ง “การท�ำแท้งเป็นเรือ่ งสุขภาพ: Our Rights, Our Abortion, Our Health”
วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.30 – 19.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร มีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 100 คน
ครั้งที่ 5 (ประชุมเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ ครั้งที่ 50) เรื่อง “(ร่าง) แนวทางการจัดบริการช่วยเหลือ
และคุ้มครองสิทธิผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม กรณีท้องต่อ” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 413
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ครั้งที่ 6 (ประชุมเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ ครั้งที่ 51) เรื่อง “ถึงเวลาถอดบทเรียนเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ
(Choices) และเครือข่ายอาสา (RSA)” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 2
โรงแรมเอสดี อเวนิว
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(2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ 2 ครั้ง เพื่อมุ่งค้นหาต้นแบบแนวทางในการให้บริการและหรือ
คุม้ ครอง/ช่วยเหลือวัยรุน่ และผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อมและตัดสินใจเลือกทีจ่ ะท้องต่อ และเน้นการสร้างโครงข่าย
การช่วยเหลือทางสังคมและสุขภาพเพื่อผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ตัดสินใจเลือกท้องต่อ และเช่นเดียวกับ
การประชุมสมาชิกเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ คือ การประชุมทุกครั้งมีรายงานถอดเทป และเอกสารสรุป
เชิงนโยบาย
ครั้งที่ 1 เรื่ อ ง “การพั ฒ นาแนวทางการช่ ว ยเหลื อ จั ด บริ ก ารและคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องวั ย รุ ่ น และผู ้ ห ญิ ง
ท้องไม่พร้อมที่ท้องต่อ” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 501 ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ครั้งที่ 2 เรื่อง “รูปธรรมการให้บริการและคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ตั้งครรภ์ต่อ”
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 302 ชั้น 3 ส�ำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)
(3) เลือกหน่วยงานน�ำร่อง 5 แห่ง เพื่อน�ำร่างแนวทางการพัฒนาระบบบริการช่วยเหลือและคุ้มครอง
สิทธิผู้หญิงท้องไม่พร้อม กรณีท้องต่อ ไปใช้จริงในปีที่สองของการด�ำเนินงานโครงการ โดยตัวร่าง
แนวทางฯมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อ (1) และ (2) หน่วยงานน�ำร่อง 5 แห่งที่เลือกมีดังนี้ คือ
หน่วยงานรัฐ 2 แห่ง: (ก) บ้านพักเด็กและครอบครัว1 แห่ง จังหวัดปทุมธานี และ (ข) ศูนย์พึ่งได้
โรงพยาบาลปทุมธานี; หน่วยงานเอกชน 2 แห่ง: (ก) บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และ
(ข) กลุ่มฅนวัยใส องค์กรภาคประชาสังคมระดับชุมชน จังหวัดเชียงใหม่; องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 แห่ง: เทศบาลต�ำบลค่ายเนินวง อ.เมือง จ.จันทบุรี
(4) เก็บข้อมูลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.1 บริการสายด่วน 1663 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ คือภาคีหลักที่ร่วมท�ำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ โดย
คณะท�ำงานท้องต่อและทีมบริการสายด่วน 1663 ได้จัดประชุมสรุปงานร่วมกันเป็นระยะๆ ตลอด
โครงการพัฒนาบริการทางเลือกฯ นอกจากนี้คณะท�ำงานท้องต่อได้ลงเก็บข้อมูล ณ ส�ำนักงาน
ของสายด่วน 1663 รวม 2 ครั้ง เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของผู้หญิงที่
ท้องไม่พร้อมที่ต้องท้องต่อ ที่เข้าสู่บริการสายด่วน 1663 ดังนี้
ก. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ 1663 และศึกษาข้อมูลการช่วยเหลือของ 1663 กรณีทอ้ งต่อรายกรณี 2 ครัง้
คือเมื่อวันที่ 4 และ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ จ�ำนวนผู้หญิง
ที่มาขอรับบริการในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง ประกอบด้วย สาเหตุของที่เป็นท้องไม่พร้อม
อายุครรภ์ เงื่อนไข/ปัจจัยที่ท�ำให้เป็นท้องต่อ เชิงคุณภาพคือ กระบวนการให้ความช่วยเหลือและ
ประสานส่งต่อ และปัญหา/อุปสรรคพบว่า การช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ท้องต่อให้เข้าถึง
บริการแบบสายด่วนมีความท้าทายสูง เพราะติดตามยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่สามารถก�ำหนด
เวลาที่ชัดเจนที่ผู้หญิงจะสะดวกในการรับสาย หรือการโทรกลับ
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ข. จัดสนทนากลุ่มกับเจ้าหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาและประสานส่งต่อ/ติดตามรายกรณีของ 1663 (วันที่
27 มกราคม 2563) จ�ำนวน 8 คน และดูงานการรับโทรศัพท์และการบันทึกข้อมูล ณ ส�ำนักงาน
มู ล นิ ธิ เ ข้ า ถึ ง เอดส์ การจั ด สนทนากลุ ่ ม ครั้ ง นี้ เพื่ อ ต่ อ ยอดจากการศึ ก ษาระบบฐานข้ อ มู ล
การให้บริการส่วนของกรณีส่งต่อของ 1663 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ให้บริการ กรณี
ท้องต่อเพิ่มเติม
4.2 บ้านพระคุณ3 มูลนิธิคริสตจักรลูเธอร์แรน จ.สมุทรปราการ (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562)
คณะท�ำงานท้องต่อศึกษาดูงาน “บ้านพระคุณ” ร่วมกับบุคลากร 1663 และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ของบ้านพักเกีย่ วกับประสบการณ์บริการทีบ่ า้ นพักจัดให้ผหู้ ญิงท้องไม่พร้อมทีท่ อ้ งต่อ และท้องไม่พร้อม
ที่ด�ำเนินการยกบุตรบุญธรรม
(5) เก็บข้อมูลในหน่วยงาน “น�ำร่อง” 5 แห่ง
ค�ำว่า “น�ำร่อง” ในงานนี้หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่มีบริบทการท�ำงานช่วยเหลือที่มี
ลักษณะงานแตกต่างกัน ผ่านการประชุมปฏิบัติการ 2 ครั้ง และการลงเก็บข้อมูลของทีมวิจัยเพื่อสังเกตการณ์รูปแบบ
ของการท�ำงานช่วยเหลือคุ้มครองในหน่วยงานนั้นๆ รวมถึงการประสานงานส่งต่อที่เกิดขึ้นของหน่วยงานนั้นๆ ด้วย
และในช่วงการระบาดของโควิด – 19 ที่ท�ำให้ไม่สามารถเดินทางไปเยี่ยมประสานงานกันได้ตามแผน ทีมวิจัยได้ปรับ
เป็นการตั้งกลุ่มหารือผ่านไลน์ ส่งข้อมูล และจัดประชุมออนไลน์แทน รายละเอียดการลงเก็บข้อมูลมีดังนี้

3 บ้านพระคุณเป็นบ้านพักส�ำหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมที่ขาดที่พักพิงระหว่างตั้งครรภ์ โดยจะรับได้ประมาณ 15 คน เน้นอายุครรภ์ 7 เดือนจนถึง

หลังคลอดหรือหากมีความจ�ำเป็นกว่านั้นจะพิจารณาเป็นรายกรณี มีเจ้าหน้าที่ดูแล 2 คน (ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่คนเดียว) กิจกรรมในบ้านเน้นสร้าง
ความสัมพันธ์และดูแลกันและกันแบบพี่น้อง เมื่อเข้าพัก เจ้าหน้าที่จะด�ำเนินการตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาลและประสานช่วยเหลือเพื่อย้ายสิทธิ
การฝากครรภ์ เนื่องจากผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ท้องต่อมักไม่ได้ฝากครรภ์มาก่อน รวมทั้งการพาไปคลอดที่โรงพยาบาลในเครือข่าย
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5.1 บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ คณะท�ำงานท้องต่อลงเก็บข้อมูลรวม 2 ครัง้ คือ
ครัง้ แรก (29 พฤศจิกายน 2562) เพือ่ รวบรวมแนวคิดและประสบการณ์การช่วยเหลือของบ้านพักและ
การจัดรายกรณี (case management) สัมภาษณ์ผอู้ ำ� นวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และผูเ้ ชีย่ วชาญ
งานสังคมสงเคราะห์ เพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์ปัญหาของแม่วัยรุ่นที่เข้ามารับบริการในบ้านพัก
การให้ความช่วยเหลือและรูปแบบบริการทีบ่ า้ นพักด�ำเนินการช่วยเหลือผูป้ ระสบปัญหา และครัง้ ทีส่ อง
(29 กรกฎาคม 2563) ร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมศิลปะบ�ำบัด ที่เน้นกระบวนการฟื้นฟูร่างกาย
และจิตใจ โดยน�ำ “ศิลปะ” เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยเยียวยา ประคับประคองจิตใจของผู้ที่ประสบ
ปัญหาที่อยู่ในบ้านพักให้ฟื้นกลับขึ้นมาจนมีความพร้อมในการรับมือและเผชิญปัญหาอีกครั้ง
5.2 กลุม่ ฅนวัยใส ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2562) เพือ่ แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนการท�ำงานกับแม่วัยรุ่นในชุมชน โดยเก็บข้อมูลดังนี้ วันที่ 18
พฤศจิกายน 2562 จัดสนทนากลุ่ม (focus group) ผู้หญิงและแม่วัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมและท้องต่อ
ในพืน้ ที่ ณ ห้องประชุมกลุม่ ฅนวัยใส มีแม่วยั รุน่ เข้าร่วม 8 คน อายุระหว่าง 15 – 20 ปี เป็นแม่วยั รุน่
ที่ท้องและเมื่อคลอดตัดสินใจดูแลลูกเอง บางคนยังอยู่กับคู่ และบางคนเลิกกับคู่แล้ว และวันที่ 19
พฤศจิกายน 2562 สัมภาษณ์ระดับลึกแม่วัยรุ่นในชุมชน จ�ำนวน 2 คน และส�ำรวจพื้นที่

5.3 บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี (วันที่ 2 มีนาคม 2563) คณะนักวิจยั ร่วมกับบุคลากร
สายด่วน 1663 จัดประชุมศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ในการท�ำงานช่วยเหลือและ
คุม้ ครองสิทธิ กรณีทอ้ งไม่พร้อมทีท่ อ้ งต่อ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว และหัวหน้า
ฝ่ายสวัสดิการสังคมมีผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนรวม 8 คน
5.4 ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลปทุมธานี (วันที่ 2 มีนาคม 2563) คณะท�ำงานท้องต่อ ร่วมกับบุคลากร
ที่ให้บริการสายด่วน 1663 จัดการประชุมเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
ท�ำงานช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้หญิงท้องไม่พร้อม กรณีท้องต่อ ร่วมกับศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาล
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 20 คน
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5 ปีก่อนการส�ำรวจรวม 630 ราย สอบถามความพร้อมของการตั้งครรภ์ พบว่าร้อยละ 33 เป็นท้องที่ไม่พร้อม
(unintended pregnancy) จ�ำแนกได้เป็นท้องที่ไม่ต้องการ (unwanted pregnancy) ร้อยละ 13 และเป็น
ท้องที่ไม่ถูกช่วงเวลาที่อยากท้อง (mistimed pregnancy) ร้อยละ 20 (กฤตยา ชื่นฤทัย วาสนา และอุษา, 2546)4
ดังนั้น เมื่อใช้ร้อยละ 33 จากฐานตัวเลขผู้หญิงท้องรวมหนึ่งล้านคน ก็สามารถคาดประมาณทางอ้อมได้ว่า
จ�ำนวนผู้หญิงท้องไม่พร้อมต่อปีในประเทศไทยมีประมาณ 3.3 แสนคน (กฤตยา, ก�ำลังจัดพิมพ์)
2.2 จ�ำนวนผู้หญิงท้องไม่พร้อมในหน่วยบริการต่างๆ

ประเทศไทยยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบส�ำหรับกรณีผู้หญิงท้องไม่พร้อม และเลือกหรือจ�ำยอม
ต้องเลือกท้องต่อ แต่สามารถคาดการณ์ได้วา่ อาจจะพบกับผูห้ ญิงกลุม่ นีใ้ นสถานบริการหลัก 2 หน่วยคือ หน่วยบริการ
สาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล เนื่องจากวัยรุ่นหรือผู้หญิงที่ท้องต่อจะเข้ามาสู่บริการฝากท้อง ซึ่งมักจะมาในอายุครรภ์
ที่สูงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด หรือบางคนก็ไม่ได้ฝากท้องเลยจนกระทั่งมาคลอด การเข้าถึงบริการผ่าน
ศู น ย์ พึ่ ง ได้ ก รณี ที่ ผู ้ ห ญิ ง ประสบกั บ ความรุ น แรงทางเพศ ความรุ น แรงในครอบครั ว และพ่ ว งกั บ การตั้ ง ท้ อ งด้ ว ย
และหน่วยบริการบ้านพักรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งมักมาพร้อมกับปัญหาอื่นๆ ร่วมด้วย
หลายรายต้องการปกปิดการท้อง หลายรายเผชิญปัญหาซับซ้อนอื่นๆ จนไม่สามารถอยู่ในบ้านของตัวเองได้ เช่น
เป็นคดีความ ต้องอยู่ในการคุ้มครองทางกฎหมาย หรืออยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความปลอดภัย ตกงาน เป็นต้น
การคาดประมาณจ�ำนวนผู้หญิงท้องไม่พร้อมข้างต้นนั้น ไม่สามารถบอกได้ว่าผู้หญิงกลุ่มนี้เลือกตัดสินใจอย่างไร
กับการท้องไม่พร้อมของตนเอง แต่จ�ำนวนตัวเลขผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่มาใช้บริการในหน่วยบริการต่างๆ นั้น สามารถ
ให้ภาพในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นได้อีกระดับหนึ่ง และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ความต้องการยกบุตรบุญธรรม
เป็นต้น หน่วยบริการที่สมควรกล่าวถึง มีดังนี้
(1) สถิตผ
ิ ห
ู้ ญิงท้องไม่พร้อมจากศูนย์พ่ ึ งได้ กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เริม่ จัดเก็บข้อมูลผูม้ าใช้บริการศูนย์พงึ่ ได้ ซึง่ เป็นศูนย์ครบวงจร
ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระท�ำความรุนแรงทั้งทางกาย ทางเพศ และทางจิตใจใน พ.ศ. 2547 ต่อมา
ได้มีการบูรณาการเรื่องท้องไม่พร้อมที่ถูกมองว่าคือ ปัญหาความรุนแรงเชิงโครงสร้างทางสังคมเข้าสู่ระบบบริการของ
ศูนย์พึ่งได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 และเริ่มน�ำร่องบริการเมื่อ พ.ศ. 2553 ในโรงพยาบาล 5 แห่งคือ โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีสะเกษ และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
(ส�ำนักบริหารการสาธารณสุข, 2557) ปัจจุบันกองบริหารการสาธารณสุข ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้ด�ำเนินการขยายผลไปทั่วประเทศ และมีการป้อนข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลางตั้งแต่ พ.ศ. 2559
ตัวเลขในตาราง 2 แสดงให้เห็นว่าจ�ำนวนผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่มาใช้บริการที่ศูนย์พึ่งได้เพิ่มมากขึ้นในช่วง
พ.ศ. 2559 – 2562 จาก 4,282 คน เพิม่ เป็น 5,148 คน 5,831 คน และ 6,460 คน ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม จ�ำนวน
ที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ว่ามีผู้หญิงท้องไม่พร้อมเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย แต่อาจเป็นได้ทั้งเพราะมีศูนย์พึ่งได้ที่เปิด
รับบริการมากขึ้น สาธารณชนรับทราบถึงบริการเหล่านี้จึงเข้าถึงมากขึ้น และผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบันทึกข้อมูล

4 เป็นงานวิจัยส�ำรวจเกี่ยวกับความรุนแรงในชีวิตคู่ ซึ่งเป็นการศึกษาเปรียบเทียบโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเดียวกันใน 8 ประเทศ โดยการสุ่มตัวอย่าง

ครัวเรือนให้มีจ�ำนวนมากพอที่จะเป็นตัวแทนของประชากรผู้หญิงอายุ 15 – 49 ปีในพื้นที่ที่ท�ำการศึกษาได้ (population – based survey)
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ส่งส่วนกลางครบถ้วนมากขึ้น สิ่งที่ควรพิจารณาคือร้อยละของผู้ใช้บริการที่พบว่าส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหญิงที่อายุต�่ำกว่า
20 ปี โดยในปีล่าสุดคือ พ.ศ. 2562 นั้นพบว่ามีร้อยละ 59 และน่าสนใจว่าประมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้หญิง
ท้องไม่พร้อมเล็กน้อยที่มาใช้บริการนั้นตัดสินใจท้องต่อ ในผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่มาใช้บริการทั้งหมดนั้น จ�ำนวนหนึ่ง
เป็นท้องไม่พร้อมจากการถูกกระท�ำความรุนแรง โดยใน พ.ศ. 2560 มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 16 โดยกลุ่มที่ถูกกระท�ำ
ความรุนแรงนี้ ร้อยละ 75 เป็นความรุนแรงทางเพศ
ตาราง 2: จ�ำนวนผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ใช้บริการจากศูนย์พึ่งได้จ�ำแนกตามกลุ่มอายุ
และร้อยละของการตัดสินใจท้องต่อ พ.ศ. 2559 – 2562 (ปีงบประมาณ)
อายุ (ปี)

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

น้อยกว่า 10 ปี

8

0.2

5

0.1

27

0.5

39

0.6

11 – 19 ปี

3,016

70.4

3,328

64.6

3,505

60.1

3,787

58.6

20 ปีขึ้นไป

1,258

29.4

1,815

35.3

2,299

39.4

2,634

40.8

รวมผู้หญิงท้องไม่พร้อม*

4,282

100.0

5,148

100.0

5,831

100.0

6,460

100.0

ยุติการตั้งครรภ์

1,880

2,788

2,787

2,970

ตั้งครรภ์ต่อ

2,402

2,360

3,044

3,490

%ท้องต่อ

56.1%

45.8%

52.2%

54.0%

%ท้องไม่พร้อม
ที่เกิดจากความรุนแรง**

7.8%

16.2%

4.6%

4.4%

ที่มา: กฤตยา, ก�ำลังจัดพิมพ์ (ค�ำนวณจากข้อมูลศูนย์พึ่งได้ กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 – 2562).
*ในรายงานของศูนย์พึ่งได้ใช้ศัพท์ว่า ท้องไม่พึงประสงค์.
**ได้แก่ ความรุนแรงทางเพศ ทางกาย ทางจิตใจ และละเลยทอดทิ้ง โดยเฉลี่ยเป็นความรุนแรงทางเพศร้อยละ 75

เมือ่ พิจารณาตัวเลขข้อมูลการให้บริการของศูนย์พงึ่ ได้ โรงพยาบาลปทุมธานี ทีเ่ ป็นหน่วยงานน�ำร่องของงานวิจยั นี้
พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2562 เฉพาะเรื่องการตั้งครรภ์อย่างเดียว มีผู้หญิงไทยที่อายุมากกว่า 20 ปี
เข้ามาใช้บริการจ�ำนวน 400 คน กลุ่มแม่วัยรุ่นคืออายุต�่ำกว่า 20 ปี จ�ำนวน 357 คน กลุ่มที่เป็นผู้หญิงต่างด้าว 100
คน และมีกลุ่มแม่ที่ใช้สารเสพติดทั้งวัยรุ่นและผู้ที่อายุมากกว่า 20 ปี อยู่ 101 คน เป็นการให้บริการเรื่องการตั้งครรภ์
จ�ำนวน 958 ราย นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้หญิงท้องที่ใช้สารเสพติดมาคลอดที่โรงพยาบาลมีจ�ำนวนสูงขึ้นทุกปี ใน พ.ศ.
2562 มีจ�ำนวน 101 ราย การช่วยมารดาหรือครอบครัวที่ใช้ยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพได้นั้นต้องบูรณาการกับ
หลายหน่วยงาน และต้องเตรียมรับมือกับภาวะเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย การปรึกษาและท�ำงานกับครอบครัว การท�ำ
พฤติกรรมบ�ำบัด และถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็ต้องใช้กฎหมายบังคับรักษา และการดูแลเด็กหลังคลอดที่มีภาวะติดยา
(วรภัทร, 20 ธันวาคม 2562)
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รายงานการให้บริการผู้ที่ถูกกระท�ำรุนแรงและผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์โรงพยาบาลปทุมธานี มีผู้รับบริการ
ที่ท้องไม่พร้อม ในพ.ศ. 2560 – 2562 มีจ�ำนวน 125 ราย ร้อยละ 79 ยุติการตั้งครรภ์ (รับบริการยุติการตั้งครรภ์
ในโรงพยาบาล 1 ราย ส่งต่อไปยังเครือข่ายยุติการตั้งครรภ์ 97 ราย และไม่ต้องมีการช่วยเหลือ/สนับสนุน 1 ราย)
ต้องท้องต่อ 26 ราย ความต้องการความช่วยเหลือกรณีท้องต่อ ได้แก่ บ้านพักระหว่างรอคลอด คลอดและหลังคลอด
การช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ การฝากลูกชั่วคราวและยกบุตรบุญธรรม (ศูนย์พ่ึงได้ โรงพยาบาลปทุมธานี,
20 ธันวาคม 2562)
(2) สถิติจากบริการสายด่วน 1663 มูลนิธเิ ข้าถึงเอดส์

ข้อมูลอีกชุดหนึง่ ทีส่ มควรน�ำมาพิจารณาคือ ตัวเลขจากบริการสายด่วน 1663 ของมูลนิธเิ ข้าถึงเอดส์ทเี่ ริม่ บริการ
สายด่วนเฉพาะเรื่องเอดส์/เอชไอวีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2534 และเริ่มให้บริการเป็นสายท้องไม่พร้อมด้วยใน พ.ศ. 2556
จากสถิติของผู้โทรเข้ามาใช้บริการเรื่องท้องไม่พร้อมในรอบ 3 ปีล่าสุดคือ พ.ศ. 2560 – 2562 มีผู้โทรเข้ามาใช้บริการ
เรือ่ งท้องไม่พร้อมมากกว่า 20,000 รายต่อปี ในจ�ำนวนนีม้ ากกว่า 10,000 รายคือผูใ้ ช้บริการทีท่ ราบผลว่าตัง้ ครรภ์และ
ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะท�ำอย่างไรกับการตั้งครรภ์ของตน (ดูตาราง 3) พบว่าในพ.ศ. 2560 ร้อยละ 68 ต้องการยุติ
การตั้งครรภ์ แต่ในสองปีถัดมาคือ พ.ศ. 2561 และ 2562 สัดส่วนของกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 86
ส�ำหรับสัดส่วนของผู้ที่ตัดสินใจท้องต่อมีอยู่โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ซึ่งเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันมากกับ
ผลการตัดสินใจของผู้มาใช้บริการศูนย์พึ่งได้ (ดูตาราง 2) และเมื่อพิจารณาต่อไปที่ตาราง 4 เพื่อดูว่าผู้ที่ท้องต่อนั้น
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ พบว่าส่วนน้อยต้องการความช่วยเหลือ ในสองปีหลังคือ พ.ศ. 2561 – 2562 มีผตู้ อ้ งการ
ความช่วยเหลือสูงขึ้นเป็นร้อยละ 15 โดยความต้องการช่วยเหลือที่เป็นล�ำดับแรกๆ คือบ้านพักรอคลอดและหลังคลอด
ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของสายด่วน 1663 ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะในสองปีหลังนี้มีการทบทวนติดตาม
ในกลุ่มท้องต่อมากขึ้นกว่าปีก่อนๆ ที่มุ่งไปที่กรณีการยุติการตั้งครรภ์มากกว่า
ตาราง 3: ผู้ใช้บริการสายด่วน 1663 ที่ตั้งครรภ์จ�ำแนกการตัดสินใจว่าจะยุติการตั้งครรภ์หรือท้องต่อ
พ.ศ. 2560 – 2562 (ปีปฏิทิน)
จ�ำนวนผู้ใช้บริการสายด่วนที่ตัง
้ ครรภ์
และตัดสินใจแล้ว

2560

2561

2562

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

ยุติการตั้งครรภ์

7,617

67.5

13,260

86.4

11,414

87.1

ตั้งครรภ์ต่อ

597

5.2

975

6.4

715

5.5

ยังไม่ตัดสินใจ

1,023

9.1

881

5.7

634

4.8

ผู้ให้บริการไม่ทราบการตัดสินใจ

2,057

18.2

226

1.5

339

2.6

11,294

100.0

15,342

100.0

13,102

100.0

รวม

ที่มา: กฤตยา, ก�ำลังจัดพิมพ์ (ค�ำนวณจากข้อมูลบริการสายด่วน 1663 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ พ.ศ. 2559 – 2562)
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ตาราง 4: จ�ำนวนผู้ใช้บริการสายด่วน 1663 ที่ท้องต่อจ�ำแนกความต้องการความช่วยเหลือ
พ.ศ. 2560 – 2562 (ปีปฏิทิน)
จ�ำนวนผู้รบ
ั บริการที่ตัดสินใจท้องต่อ

2560

2561

2562

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

ตั้งครรภ์ต่อและไม่ต้องการความช่วยเหลือ

569

95.3

824

84.5

605

84.6

ตั้งครรภ์ต่อและต้องการความช่วยเหลือ

28

4.7

151

15.5

110

15.4

รวม

597

100.0

975

100.0

715

100.0

ส่งต่อกรณีตั้งครรภ์ต่อและต้องการความช่วยเหลือ
(เลือกได้มากกว่า 1 ค�ำตอบ)

28

151

110

บ้านพักรอและหลังคลอด

10

35.7%

66

43.7%

48

43.6%

ยกบุตรให้ผู้อื่นอุปการะ

8

28.6%

39

25.8%

32

29.1%

ฝากบุตรเลี้ยงชั่วคราว

5

17.6%

46

30.5%

35

31.8%

ช่วยเหลือด้านกฎหมายหรือสิทธิ

6

21.4%

9

6.0%

7

6.3%

ค่าใช้จ่ายไม่พอ/ไม่มีจ่าย

5

17.6%

31

20.5%

35

31.8%

ที่มา: กฤตยา, ก�ำลังจัดพิมพ์ (ค�ำนวณจากข้อมูลบริการสายด่วน 1663 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ พ.ศ. 2559 – 2562)

(3) สถิติผู้หญิงท้องไม่พร้อมจากบ้านพั กฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ
หรือบ้านพักฉุกเฉิน เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ให้บริการและคุ้มครองสิทธิส�ำหรับผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว ถูกละเมิดทางเพศ ผู้หญิงที่อยู่กับเอชไอวี รวมถึงท้องไม่พร้อมด้วย มีประสบการณ์ท�ำงานมาเกือบ 40 ปี
เป็นหน่วยบริการที่มีที่พักและจัดบริการแบบครบวงจรทั้งทางกายและใจให้แก่ผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อน โดยสวัสดิการ
ที่ส�ำคัญคือการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย อาหาร การดูแลสุขภาพอนามัย การให้ค�ำปรึกษา การให้ทักษะชีวิต
ข้อมูลความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและการเสริมพลัง มีกระบวนการจัดกลุ่มฟื้นฟูเยียวยาจิตใจเพื่อน�ำไปสู่
ความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถด�ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข การที่วัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อมต้องอยู่ร่วมกับ
ผู้หญิงและเด็กที่เผชิญปัญหาอื่นๆ ด้วย ท�ำให้ต้องมีความเข้มงวดเรื่องกติกาการอยู่ร่วมกันในบ้านพัก ใน พ.ศ. 2562
พบว่าเฉพาะวัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องต่อที่เข้าสู่บริการบ้านพักจ�ำนวน 81 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่า 20 ปี
เป็นแม่วัยรุ่นที่ต้องการบ้านพักฯ 9 ราย ผู้หญิงท้องไม่พร้อมในบ้านพักฯ จ�ำนวน 40 ราย ครึ่งหนึ่งมีการฝากท้อง
ช้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ และจ�ำนวน 5 รายที่ท้องแก่จนใกล้คลอดโดยไม่ได้ฝากท้อง (ณัฐิยา, 20 ธันวาคม
2562)
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(4) การช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อมจากหน่วยงานของกระทรวงการพั ฒนาสั งคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

ก. บ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน
บริการบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นการด�ำเนินงานภายใต้กฎหมาย 3 ฉบับเป็นหลัก คือ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก
พ.ศ. 2546 พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2550 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่มี พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
มีการบันทึกจ�ำนวนท้องในวัยรุน่ /แม่วยั รุน่ ทีเ่ ข้าสูบ่ ริการบ้านพักฯ ซึง่ ในบางจังหวัดไม่มวี ยั รุน่ ท้องมาใช้บริการบ้านพักฯ เลย
จากสถิตจิ ำ� นวนของผูม้ าใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน พบว่าในพ.ศ. 2562 มีจำ� นวน
แม่วัยรุ่น (อายุต�่ำกว่า 20 ปี) ใช้บริการบ้านพักฯ ตั้งแต่มกราคม – กันยายน จ�ำนวนเพียง 124 ราย จาก 77 จังหวัด
(นันทา, 20 มีนาคม 2563, สัมภาษณ์)
ข. เด็กในสถานสงเคราะห์กับการจัดหาครอบครัวทดแทน/การจดทะเบียนยกบุตรบุญธรรม
รัฐมีการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ หรือครอบครัวทดแทนชั่วคราวเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็ก เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการที่เด็กถูกทอดทิ้ง หรือกรณีเป็นก�ำพร้า เด็กที่ครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูได้ โดยจัดบริการให้ตั้งแต่
เด็กมีอายุตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีบริบูรณ์ การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ แบ่งเป็น 2 แบบคือ (1) ครอบครัวอุปถัมภ์ระยะ
ยาว (long term foster care) เน้นให้ครอบครัวเครือญาติของเด็กเองเป็นผู้ดูแล กรณีเครือญาติฐานะยากจน รัฐจะ
มีเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์เดือนละไม่เกิน 2,000 บาท (2) ครอบครัวอุปถัมภ์ระยะสั้น (short term
foster care) เป็นครอบครัวซึง่ รับเด็กจากสถานสงเคราะห์ไปเลีย้ งดูชวั่ คราวระหว่างครอบครัวยังไม่พร้อมหรืออยูร่ ะหว่าง
รอการจัดการครอบครัวบุญธรรม
ใน พ.ศ. 2561 มีการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ดูแลเด็กได้จ�ำนวน 5,616 ราย และด�ำเนินงานมอบเด็กเป็น
บุตรบุญธรรมได้ 2,166 ราย (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2561) แต่การจัดบริการดังกล่าวเป็นไปเพือ่ การคุม้ ครองเด็ก
จึงไม่มีการจัดเก็บตัวเลขแยกสภาพปัญหาให้เห็นได้ว่า เด็กที่เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวมาจากแม่วัยรุ่นและผู้หญิง
ท้องไม่พร้อมที่ต้องท้องต่อหรือไม่ หรือมีจ�ำนวนเท่าไร และไม่สามารถสรุปว่าสถานสงเคราะห์เด็กเป็นบริการที่รองรับ
เด็กจากแม่วัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ต้องท้องต่อ แม้เด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อมแล้วท้องต่อ
จะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการนี้ก็ตาม
ค. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2562)
เป็นโครงการที่รัฐบาลหวังว่าจะช่วยสร้างระบบคุ้มครองทางสังคม โดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็ก
แรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เป็นมาตรการให้บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองนําเด็ก
เข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลผ่านเงินอุดหนุนตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี เดือนละ 600 บาท เพื่อเพิ่ม
โอกาสของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้าน
การอยู่รอดและมีพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2560 – 2564)
โครงการนี้มีท้ังแม่วัยรุ่นและแม่ที่อายุมากกว่า 20 ปีลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนฯ โดยสถิติในปี 2562 (ตั้งแต่
ต.ค. 2560 – ก.พ. 2562) พบว่าจากจ�ำนวนผู้ลงทะเบียน 780,660 รายนั้น เป็นแม่วัยรุ่นจ�ำนวน 155,110 ราย หรือ
คิดเป็นร้อยละ 19.5 (อนุกูล, 19 กุมภาพันธ์ 2562) ภายใต้เงื่อนไขด้านรายได้เพื่อรับเงินอุดหนุนนั้นพบว่าแม่วัยรุ่น
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คนหนึง่ ๆ จะมีภาวะยากล�ำบาก เผชิญปัญหาทับซ้อนมากกว่าหนึง่ เรือ่ งด้วยกัน เช่น เป็นแม่วยั รุน่ และ/หรือแม่เลีย้ งเดีย่ ว
มีภาวะว่างงาน มีปัญหาที่อยู่อาศัย ฯลฯ โครงการฯ ได้รับเสียงสะท้อนจากนักวิชาการและภาคประชาสังคมว่า
มีความยุ่งยากในขั้นตอนการเข้าถึง รวมทั้งปัญหาเรื่องตกหล่นมากถึงร้อยละ 30 ของผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน
อย่างไรก็ตาม แม้ปัญหาเศรษฐกิจจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตแม่และเด็กที่รัฐควรสร้างมาตรการในการดูแลช่วยเหลือ
เพิ่มเติม แต่ไม่สามารถใช้อธิบายได้ทั้งหมดว่า จ�ำนวนแม่วัยรุ่นหรือผู้หญิงที่มีปัญหาเศรษฐกิจ มีลูกอยู่ระหว่างอายุ
0 – 6 ปี และขอรับเงินอุดหนุนจะมาจากการท้องไม่พร้อมทีต่ อ้ งท้องต่อ และมีแม่วยั รุน่ อีกหลายคนตกหล่นจากโครงการนี้
ทั้งที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขหรือไม่สะดวกใจที่จะไปท�ำเรื่องขอลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุน (สุดาพร, 19 ธันวาคม 2562,
สัมภาษณ์)
ข้อมูลของการด�ำเนินงานข้างต้นนี้ได้หักล้างค�ำกล่าวที่มักสรุปว่า เด็กในสถานสงเคราะห์เป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
จากวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อม และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดคนที่เข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินมักจะเป็น
กลุ่มแม่วัยรุ่นนั้น เท่ากับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
2.3 ผู้หญิงท้องไม่พร้อมและความหมายของการท้องต่อ

ดังกล่าวในบทแรกแล้วว่า เครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ เริ่มขับเคลื่อนเพื่อผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมและตัดสินใจตั้งท้อง
ต่ออย่างเป็นระบบ โดยก�ำหนดให้เป็นหนึ่งในภารกิจ 4 ด้านของเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ (เครือข่ายสนับสนุนทางเลือก
ของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม, 20 เมษายน 2554) คือเป็นงานในกลุ่มบ้านพักรอคลอดและหลังคลอดเพื่อผู้หญิงท้องต่อ
ซึ่งต่อมาปรับชื่อเป็นด้านการตั้งครรภ์ต่ออย่างมีคุณภาพ แต่ส�ำหรับการเผยแพร่ในวงกว้างนั้น ค�ำว่า ‘ท้องต่อ’ เริ่มถูก
ใช้ครั้งแรกในหนังสือ ‘คู่มือคนท�ำงาน’ ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2556 โดยเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ ซึ่งเป็น
การสรุปปรากฏการณ์ที่พบในการท�ำงานให้ความช่วยเหลือกับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม โดยกล่าวถึงการดูแลเมื่อตัดสินใจ
ท้องต่อ เมื่อเกิดวิกฤติท้องไม่พร้อมจากการตีตราและการลงโทษของสังคม และทั้งหมดของการดูแลเมื่อตัดสินใจ
ท้องต่อก็เพื่อให้เป็นการตั้งครรภ์จนครบก�ำหนดคลอด (carrying pregnancy to full term) อย่างมีคุณภาพ
(เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม, 2556)
ผลการศึกษาในหลายประเทศชีช้ ดั ว่า หากเปรียบเทียบผลของการคลอดระหว่างท้องทีพ่ ร้อมกับท้องไม่พร้อมแล้ว
พบว่าโดยเฉลี่ยท้องไม่พร้อมส่งผลทางลบต่อสุขภาพของแม่และทารกแรกเกิดสูงกว่าท้องที่พร้อมในหลายด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นสุขภาพของหญิงที่ท้องเอง ซึ่งจ�ำนวนมากมักมีพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาเสพติด
ทารกเกิดมาน�้ำหนักน้อย จ�ำนวนหนึ่งเสียชีวิตตั้งแต่ยังไม่ครบอายุหนึ่งปี หรือตายคลอด ส่วนที่รอดส่วนใหญ่ก็มี
พัฒนาการช้า ปรับตัวได้ไม่ดี ส่งผลให้บางส่วนมีปัญหาทางจิตเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยเรียน (Institute of Medicine, 1995:
64 – 74)
ค�ำว่า ‘ท้องต่อ’ ในภาษาอังกฤษทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงมากทีส่ ดุ คือ ‘carrying to term’ หมายถึงการตัง้ ท้อง
ไปจนครบก�ำหนดคลอด ซึง่ ในอดีตคืออายุครรภ์ระหว่าง 37 ถึง 42 สัปดาห์ แต่ปจั จุบนั ครบก�ำหนดคลอด (full term)
คืออายุครรภ์ 39 สัปดาห์ (March of Dimes, 2020) แต่ในรายงานนีค้ วามหมายของค�ำว่า ‘ท้องต่อ’ นับเป็นส่วนหนึง่
ของการตั้งท้องไม่พร้อม ที่เป็นไปตามสถานการณ์พลิกผันบนเงื่อนไขของแต่ละจังหวะชีวิตที่อยู่ในช่วงท้องไม่พร้อม
ของผู้หญิงคนหนึ่งๆ จึงส่งผลให้ผู้หญิงท้องไม่พร้อมคนนั้นเผชิญกับความขัดแย้งในตัวเองต่อการเลือกจะท้องต่อหรือ
จะท�ำแท้ง ในรายงานนี้จึงให้ความหมายของค�ำว่า ‘ท้องต่อ’ ดังนี้
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ความหมายของ ‘ท้องต่อ’

คือส่วนหนึ่งของการท้องที่ไม่พร้อม เป็นการตั้งท้องที่มีการเผชิญกับความขัดแย้งภายใน
ภาวะความเครียด กดดันและสับสน มีภาวะทีต่ อ้ งเลือกระหว่างการท้องต่อ ต้องเป็นแม่ และท�ำแท้ง
บางคนเคยคิดหรือเคยผ่านการท�ำแท้งมาแล้วแต่ไม่ส�ำเร็จ ท�ำให้ต้องตกอยู่ในภาวะที่ต้องท้องต่อ
ดังนั้น การท้องต่อจึงเป็นได้ทั้งการเลือกท้องต่อ หรือเป็นภาวะที่ไม่ต้องการท้องต่อ แต่เป็น
ท้องต่อในภาวะจ�ำยอม
2.4 สรุปทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม

ท้องไม่พร้อมเป็นปัญหาความรุนแรงเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรม ซึง่ ส่งผลและท้าทายต่อการสนับสนุนทางเลือก
ในการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงและการเข้าถึงบริการสุขภาพและบริการทางสังคม ทางเลือกกรณีท�ำแท้ง ระบบบริการ
ยังเป็นบริการเฉพาะด้านที่มีข้อจ�ำกัด เช่น มีหน่วยบริการที่ให้บริการไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ แม้ส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ตาม แต่แพทย์และทีมงานที่พร้อม
จะให้บริการยังมีน้อย จากรายงานงวดสุดท้ายของโครงการพัฒนาบริการทางเลือกฯ ที่มีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งเพื่อ
ขยายจ�ำนวนแพทย์ผู้ให้บริการและเพิ่มจ�ำนวนสถานบริการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย ชี้ว่า
เมื่อสิ้นสุดโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีหน่วยบริการขึ้นทะเบียนใช้ยา Medabon5 รวม 134 แห่ง แต่มี
การเบิกยาและจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา ครอบคลุมเพียง 33 จังหวัดทั่วประเทศเท่านั้น
ที่ส�ำคัญคือ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 – 305 เรื่องการท�ำแท้ง ยังระบุว่าการท�ำแท้งคืออาชญากรรม
แม้ระบุว่าแพทย์ท�ำได้ในเงื่อนไขอะไรบ้างจึงจะไม่ผิดนั้น แพทย์ก็ยังคงต้องเสี่ยงต่อการตีความเงื่อนไขการให้บริการว่า
เป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย ความไม่ชัดเจนในเชิงโครงสร้างการจัดระบบบริการ ท�ำให้ไม่ปรากฏตัวเลขการเจ็บป่วย
และตายของผู้หญิงที่มาจากการท�ำแท้งในสังคมไทย
ทางเลือกท้องต่อหรือเมื่ออยู่ในภาวะ ‘ท้องต่อในภาวะจ�ำยอม’ ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมและต้องเก็บท้องไว้
ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม แม้จะช่วยท�ำให้เกิดความรู้สึกสบายใจและโล่งใจกับผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยว่าเป็น
การตั้งท้องที่มีความรับผิดชอบต่อการเป็นแม่ ขณะเดียวกันท้องไม่พร้อมที่ต้องท้องต่อก็ยังคงต้องการการยอมรับและ
โอกาสจากสังคมสูง โดยเฉพาะผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่อยู่ในภาวะความยากล�ำบากของชีวิตในรูปแบบต่างๆ ขณะที่
ไม่มคี วามชัดเจนเรือ่ งระบบสนับสนุนทางสังคมทีจ่ ะท�ำให้ทอ้ งไม่พร้อมทีต่ อ้ งท้องต่อนัน้ จะน�ำไปสูก่ ารท้องต่อทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
หากพิจารณาจากสภาพข้อเท็จจริงทั้งในด้านผู้หญิงที่ท้องต่อเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

5 ยายุติการตั้งครรภ์ที่รวมยาไมเฟพริสโตน (mifepristone) และไมโซพรอสทอล (misoprostol) ไว้ด้วยกันเรียกว่า เมดดาบอน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นบัญชี

ยาหลักขององค์การอนามัย (World Health Organization – WHO) สามารถใช้ในอายุครรภ์น้อยกว่า 9 สัปดาห์ได้อย่างปลอดภัย ส�ำหรับประเทศไทย
สูตรยานี้ได้ขึ้นทะเบียนเมื่อเดือนธันวาคม 2557 ต่อมาเดือนมิถุนายน 2559 ได้ขึ้นบัญชียาหลัก จ (1) คือ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงยาไมเฟพริสโตน
(mifepristone) ไมโซพรอสทอล (misoprostol) และเมดดาบอนได้ แต่ต้องอยู่ในโครงการพิเศษของหน่วยงานรัฐที่มีการติดตามประเมินการใช้ยา
ตามโครงการ ยาดังกล่าวจึงไม่มีการจ�ำหน่ายตามร้านขายยา หรือโรงพยาบาลและคลินิกที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ดูรายละเอียดในเลิฟแคร์สเตชั่น
(https://www.lovecarestation.com/)
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ผู้หญิงท้องไม่พร้อมและต้องท้องต่อต้องรับมือต่อการจับจ้องของครอบครัว ชุมชน และสังคม ความกดดัน
กับการยอมรับ/ปฏิเสธความเป็นแม่ การพิสูจน์เรื่องการใช้ชีวิตและเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตมีคุณภาพ ขณะที่ผู้ปฏิบัติงาน
หลายภาคส่วนยังคงมองไม่เห็นว่างานทีต่ นรับผิดชอบเกีย่ วข้องกับเรือ่ งท้องต่ออย่างไร เพราะยังขาดความเข้าใจพืน้ ฐาน
ของปัญหา และแน่นอนว่าย่อมขาดทักษะการท�ำงานเพื่อจะสามารถสนับสนุน ช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิของผู้ที่
ท้องไม่พร้อม และมีสว่ นร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน จึงกล่าวได้วา่ การท�ำงานเรือ่ งท้องไม่พร้อมทีต่ อ้ งท้องต่อ
นั้นต้องมองปัญหาในระดับโครงสร้าง ต้องทบทวนในเชิงนโยบาย มาตรการและแนวทางจัดบริการและคุ้มครองสิทธิ
เพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั งิ านของกลไกภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีทำ� งานอย่างต่อเนือ่ งและมีเป้าหมายเดียวกัน
คือ สนับสนุนให้การท้องต่อนั้นเป็นการท้องอย่างมีคุณภาพ และต้องสร้างทางเลือกที่จะให้ผู้หญิงสามารถด�ำรงชีวิต
อย่างมีศักดิ์ศรีต่อการตัดสินใจเหนือเนื้อตัวร่างกายตนเอง
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กฎหมาย นโยบาย

สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
มีการนิยามเด็กในภาวะยากลำบาก
เกิดกลไกคุ้มครองและพิทักษ์
สร้างระบบการทำงานสหวิชาชีพ
เพื่อคุ้มครองเด็ก
เกิดนโยบายด้านเด็กที่เอื้อต่อ
การดูแลเด็ก

ปี 2535

ปี 2540

พ.ร.บ.
คุ้มครองเด็ก
2546

ปี 2545

กลไก และหน่วยงานบริการ

บ้านพักเด็กและครอบครัว
กรมประชาสงเคราะห์
ปี 2537
สถานสงเคราะห์และดูแลเด็ก
กรมประชาสงเคราะห์

ปี 2550

ปี 2555
ศธ: สพฐ. ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน
ปี 2555

ศธ: มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปี 2542
สธ:
มีศูนย์พึ่งได้ใน รพ.
ปี 2542

ปี 2556 นโยบาย
“OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม”
บูรณาการ 5 กระทรวง

พ.ร.บ.
ท้องวัยรุ่น
2559

ศูนย์พึ่งได้ใน
รพศ./รพท.
ทุกแห่ง ปี 2547

5 รพ นำร่อง
งานปรึกษาทางเลือกฯ
ในศูนย์พึ่งได้ ปี 2553

สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
เน้นการบูรณาการ 5 กระทรวง
มีกระทรวงฯ เป็นเจ้าภาพหลัก
ออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนด
เงื่อนไขการดำเนินงาน
วางเป้าหมายร่วม
มียุทธศาสตร์ชาติ
ตั้งครรภ์วัยรุ่น ระยะ 10 ปี

ปี 2560

ปี 2565

มีคู่มือดำเนินงานเรื่อง
ท้องวัยรุ่นมีนักจิตวิทยา
ประจำเขตพื้นที่การศึกษา
มีแนวทางการให้บริการ+สิทธิสุขภาพ
เน้นบริการสุขภาพทางเพศ

พม.เปิดสายด่วน 1300
ปี 2556

สป.พม.: ค.เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ดย: ค.สวัสดิการแม่วัยรุ่น 4 มิติ

ปี 2545 เกิดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

จัดตั้ง อปท.

มีบ้านพักเด็กและครอบครัว
ครบ 77 จังหวัด
ปี 2554

5 บ้านพักฯ นำร่องดูแล
ผู้หญิงท้องไม่พร้อม
ปี 2555-56

สค: ศูนย์ฝึกอาชีพสตรี
ดย: แทวทางจัดบริการในบ้านพักฯ
ดย: การจัดหาครอบครัวทดแทน
อปท: ดูแลคุณภาพชีวิต
สมาชิกในชุมชน

3.1 กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการและคุ้มครองสิทธิ
ในกรณีต้ังครรภ์ต่อ
3.1.1 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน
่ พ.ศ. 2559

กฎหมายฉบับนีม้ เี จตนารมณ์เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ในการด�ำเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม และเป็นเอกภาพ โดยมีสาระหลักของกฎหมายที่ส�ำคัญ
2 ประการ คือ
(1) วางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยยึดหลัก “สิทธิวัยรุ่น” ตามที่ระบุ
ไว้ใน มาตรา 5 ว่าวัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง มีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการบริการ
อนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับการรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่าง
เสมอภาค ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และได้รับสิทธิอื่นใดไปเพื่อประโยชน์ตาม พ.ร.บ. นี้อย่างถูกต้องครบถ้วน
และเพียงพอ รวมถึงค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
(2) สร้างกลไกทางนโยบาย กลไกการด�ำเนินงานและก�ำกับติดตาม เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ
มาตรา 6 – 10 ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของ 5 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย
ให้ หน่ วยบริ การในการก� ำ กั บดู แ ลของกระทรวงต่างๆ มีหน้าที่ ดังนี้ (1) ให้ความรู้เ รื่องอนามัยการเจริญพั นธุ ์
(2) จัดบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) สร้างระบบประสานส่งต่อไปยังหน่วยงาน
ที่มีบทบาทหน้าที่ด�ำเนินงานโดยตรง (4) ก�ำหนดให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องออกกฎกระทรวงตามบทบาทหน้าที่ที่ระบุไว้
ในรายมาตรา เพื่อวางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เป็นแนวทางการด�ำเนินงานต่อไป
ในมาตรา 11 ระบุให้มคี ณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ท�ำหน้าทีข่ บั เคลือ่ นเชิงนโยบาย
และก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานตาม พ.ร.บ. โดยมีอธิบดีกรมอนามัย เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนจาก
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผู้แทนส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกรม
กิจการเด็กและเยาวชน ผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นเลขานุการร่วม
คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ว่านี้มีหน้าที่เสนอ ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ระดับชาติ ซึง่ ระบุในมาตรา 18 ว่า ยุทธศาสตร์ชาติตอ้ งระบุมาตรการและกลยุทธในการ
ด�ำเนินงานเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ทีส่ ำ� คัญดังนี้ (1) มาตรการเกีย่ วกับการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
และความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (2) มาตรการเกี่ยวกับการให้วัยรุ่นได้รับสิทธิตาม
มาตรา 5 (3) มาตรการเกี่ยวกับการป้องกัน ช่วยเหลือ แก้ไข และเยียวยาปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (4) มาตรการ
เพือ่ ให้หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ และการจัดท�ำนโยบาย
และยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้ค�ำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาสังคม และวัยรุ่นด้วย
ส�ำหรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 – 2569 มีระยะเวลา 10 ปี
วางเป้าหมายไว้ที่ลดอัตราเกิดในเด็กหญิงอายุระหว่าง 10 – 14 ปี ไม่เกิน 0.5 ต่อประชากรกลุ่มดังกล่าว 1,000 คน
และการลดอัตราเกิดในแม่วัยรุ่นอายุระหว่าง 15 – 19 ปี ให้ไม่เกิน 25 คน ต่อ 1,000 ประชากรหญิงวัยรุ่นภายใน
พ.ศ. 2569 โดยภาพรวมกล่าวได้ว่า พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เป็น
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดบริการคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ต้ังครรภ์ต่อ
สาระหลักคือมาตรา 9 ที่ระบุเรื่องการจัดสวัสดิการส�ำหรับวัยรุ่นที่ต้องการตั้งครรภ์ต่อ ก�ำหนดให้กระทรวง พม.
มีแนวทางการจัดสวัสดิการส�ำหรับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้สภาเด็กฯ ระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ สร้างแกนน�ำและเครือข่ายป้องกัน เฝ้าระวัง ปัญหา
ท้องวัยรุ่น เสี่ยงต่อความรุนแรงทางกาย
(2) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐและเอกชน ท�ำหน้าที่ประสานงาน เฝ้าระวัง และให้ความช่วยเหลือแก่
วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว
(3) จัดบริการฝึกอาชีพตามความสนใจ/ถนัด ก่อนและหลังคลอด ประสานเรื่องการจัดหางาน
(4) การจัดหาครอบครัวทดแทนกรณีที่แม่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงได้
(5) สวัสดิการแม่วัยรุ่นด้านอื่นๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
โดยกระทรวง พม. ได้ออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2563
เป็นแนวทางในการวางหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข เพือ่ การด�ำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สงั กัดของกระทรวง พม. มีสาระ
หลักดังนี้ หมวด 1 การส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและอ�ำเภอ โดยมีแนวทางการส่งเสริม
และสนับสนุนให้สภาเด็กด�ำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา หมวด 2 การส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยระบุวา่ ให้กระทรวง พม. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของเอกชน
ที่เกี่ยวข้องในการประสานงานเฝ้าระวัง และให้ความช่วยเหลือแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว โดยให้ด�ำเนินการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือการจัดสวัสดิการสังคมแก่
วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว ประสานความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นในการจัดหางานแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ หรือ
แม่วัยรุ่นให้ได้ประกอบอาชีพตามความเหมาะสม จัดให้มีการส่งต่อวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นให้ได้รับการศึกษา
ด้วยรูปแบบทีเ่ หมาะสมและต่อเนือ่ ง ได้รบั บริการอนามัยเจริญพันธุ์ หรือได้รบั การฝึกอาชีพหรือจัดหางาน ให้ได้ประกอบ
อาชีพตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี หมวด 3 การฝึกอาชีพ ให้กรมกิจกรรมสตรีและสถาบันครอบครัวจัดให้มี
การฝึกอาชีพหรือจัดหาที่ฝึกอาชีพให้แก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพตามความสนใจ
และความถนัด หมวด 4 การจัดหาครอบครัวทดแทน ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดหาผูท้ ปี่ ระสงค์จะรับเลีย้ งดูบตุ ร
ของแม่วัยรุ่นเป็นการชั่วคราว เพื่อท�ำหน้าที่ครอบครัวทดแทนในกรณีที่แม่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง
โดยต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ของเด็กและได้รับความยินยอมจากแม่วัยรุ่น เว้นแต่ในกรณีที่แม่วัยรุ่นทอดทิ้งบุตรหรือไม่
สามารถติดตามตัวแม่วัยรุ่นได้ กรณีที่จัดหาครอบครัวทดแทนไม่ได้ ให้กรมกิจกรมเด็กและเยาวชนดูแลบุตรของ
แม่วยั รุน่ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองเด็กไปพลางก่อน หมวด 5 การจัดสวัดกิ ารสังคมในด้านอืน่ ๆ ให้กระทรวง พม.
จัดให้มบี ริการให้คำ� ปรึกษา หรือค�ำแนะน�ำแก่วยั รุน่ และครอบครัว ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดหาทีพ่ กั ทีเ่ หมาะสม
และปลอดภัยตามความจ�ำเป็นของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นทุกราย ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ในกรณีที่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นเข้าพักอาศัยอยู่ในบ้านพักเด็กและครอบครัวหรือที่พักอื่นใดที่กรมกิจการ
เด็กและเยาวชนจัดให้ ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนด�ำเนินการหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในกระทรวง
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
(2) จัดให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นได้รับบริการดูแลสุขภาพ
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(3) จัดให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นได้รับการฝึกอาชีพหรือท�ำงานอื่นใดตามความสนใจ หรือความถนัด
โดยค�ำนึงถึงสุขภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ หรือแม่วัยรุ่น และครอบครัว
ในกรณีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นมีความจ�ำเป็นต้องได้รับบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ให้กรมกิจการเด็กและ
เยาวชนส่งต่อไปยังสถานบริการเพื่อให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ หรือแม่วัยรุ่นนั้นได้รับบริการอนามัยเจริญพันธุ์
หากมองมิติของการจัดสวัสดิการสังคมส�ำหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมและต้องท้องต่อนั้น แนวทางและเงื่อนไข
การให้บริการต่างๆ ตามกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 2563 นั้น สะท้อนว่า กระทรวง พม. มีบทบาทเป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องนี้ทั้งในแง่มุมการประสานความร่วมมือ
และการจัดบริการรูปแบบต่างๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ
พ.ศ. 2560 – 2569 ที่เกี่ยวข้องกับ “การดูแลแม่วัยรุ่น” ที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
การคุ้มครองสิทธิ อนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น เชื่อมโยงเครือข่ายบริการด้านสุขภาพ
การศึกษา และด้านสังคมให้ท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ที่ก�ำหนดเป้าประสงค์ไว้ 2 เรื่องคือ วัยรุ่นได้รับการดูแลช่วย
เหลือส่งต่ออย่างเป็นระบบ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของวัยรุน่ แต่ละราย และสภาเด็กและเยาวชนสร้างเครือข่ายเด็ก
และเยาวชนในพืน้ ทีเ่ ป็นแกนน�ำป้องกันแก้ไขปัญหา ทัง้ นีใ้ นการขับเคลือ่ นเป้าประสงค์ทงั้ 2 ของยุทธศาสตร์ที่ 4 ก�ำหนด
มาตรการสําคัญ ดังนี้ (ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์, 2562ก)
(1) ก�ำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ตอบสนอง
ความต้องการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(2) บูรณาการและระดมความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่
(3) เพิ่มและพัฒนาช่องทางการรับบริการ การช่วยเหลือ และการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุม
ทั่วถึงและได้มาตรฐาน
(4) พัฒนาระบบการจัดหาครอบครัวทดแทนให้ได้ตามมาตรฐานสากล
(5) พัฒนาศักยภาพแม่วัยรุ่นให้สามารถเลี้ยงดูบุตรและท�ำหน้าที่ตามบทบาทได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
(6) ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายแกนน�ำเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(7) พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ให้เป็นต้นแบบและสามารถขยาย
กิจกรรมที่ครอบคลุมทุกพื้นที่
เห็นได้ว่า ตัวบทกฎหมายตาม พ.ร.บ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงกฎกระทรวง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องนั้น พยายามก�ำหนดทิศทางให้ครอบคลุมกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
เพือ่ ให้เป็นเอกภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และท�ำให้เกิดการบูรณาการการท�ำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ หาก
แต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีปัญหาในการบูรณาการอยู่ค่อนข้างมาก ดังที่รายงานประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 (ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์, 2562ข) เสนอ
ต่อคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ระบุวา่ ปัญหาอุปสรรคส�ำคัญคือ ส่วนใหญ่ไม่มกี ารจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ระดับจังหวัด ทีเ่ ป็นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล ปัญหา ความต้องการ
ของวัยรุ่น และองค์กรต่างๆ ภายในจังหวัด และความไม่เข้าใจต่อยุทธศาสตร์ ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในระดับจังหวัด ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานกระทรวงหลัก
ทีม่ หี น้าทีข่ บั เคลือ่ นยุทธศาสตร์ฯ ขาดความเข้าใจทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ จึงท�ำให้การด�ำเนิน
งานส่วนใหญ่เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ตามปกติ
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3.1.2 พระราชบัญญัติค้ม
ุ ครองเด็ก พ.ศ. 2546

เจตนารมณ์ของกฎหมายนี้ ก�ำหนดหลักการปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็น
ส�ำคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรม
สัง่ สอนและพัฒนาเด็กทีอ่ ยูใ่ นความปกครองดูแลตามสมควร และต้องคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็กทีอ่ ยูใ่ นความปกครองดูแล
ของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ รวมถึงการก�ำหนดเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์
และเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
กฎหมายฉบับนี้นิยามแยกเด็กที่ต้องได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพไว้ในมาตรา 32 ว่า “เด็กที่
พึงได้รับการสงเคราะห์” ได้แก่ เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระท�ำหรือแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตกอยู่ในภาวะอื่นใดอันอาจเป็นเหตุให้เด็กมีความประพฤติเสื่อมเสียในทางศีลธรรม
อันดี หรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ รวมทั้งเด็กเร่ร่อน เด็กก�ำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้ง และเด็กที่อยู่ใน
สภาพยากล�ำบาก และนิยาม “เด็กที่อยู่ในสภาพยากลําบาก” ว่าหมายถึงเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดา
หย่าร้าง ทิง้ ร้าง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยู่ และได้รบั ความลําบาก หรือเด็กทีต่ อ้ งรับภาระหน้าทีใ่ นครอบครัวเกินวัยหรือ
กําลังความสามารถและสติปัญญา หรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ส่วนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนั้น ตามมาตรา 40 ระบุว่า เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้แก่ เด็กที่
ถูกทารุณกรรม เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท�ำผิด และเด็กที่อยู่ในสภาพที่จะต้องได้การคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวงก�ำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระท�ำความผิด พ.ศ. 2549 ระบุว่า “เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควร” ได้แก่
เด็กที่มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) ประพฤติตนเกเรหรือข่มเหงรังแกผู้อื่น (2) มั่วสุมในลักษณะที่
ก่อความเดือดร้อนร�ำคาญแก่ผู้อื่น (3) เล่นการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน (4) เสพสุรา สูบบุหรี่ เสพยาเสพติด
ให้โทษหรือของมึนเมาอย่างอื่น เข้าไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการจ�ำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (5) เข้าไป
ในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ (6) ซื้อหรือขายบริการทางเพศ เข้าไปในสถานการค้าประเวณีหรือ
เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี (7) ประพฤติตนไปในทาง
ชู้สาว หรือส่อไปในทางลามกอนาจารในที่สาธารณะ (8) ต่อต้านหรือท้าทายค�ำสั่งสอนของผู้ปกครอง จนผู้ปกครอง
ไม่อาจอบรมสั่งสอนได้ (9) ไม่เข้าเรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
น่าสังเกตว่า การแบ่งประเภทเด็กตามกฎหมาย เด็กที่ท้องและตั้งครรภ์ต่อ ไม่ได้ถูกระบุในกลุ่มเด็ก
ในภาวะยากล�ำบากที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ แต่กลับจัดไว้ในกลุ่มเด็กที่ประพฤติตนไม่สมควร ตาม
(7) ประพฤติตนไปในทางชู้สาว ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวง
อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของ พ.ร.บ.คุม้ ครองเด็กทีถ่ กู ใช้มายาวนานเกือบ 20 ปี คือ ส่งผลให้เกิดแนวนโยบายกลไก
และระบบการคุ้มครองเด็กในรูปแบบสหวิชาชีพ เกิดกลไกคุ้มครองพิทักษ์สิทธิตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับจังหวัด และ
ต�ำบล เช่น คณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับจังหวัด กลไกการคุ้มครองเด็กระดับต�ำบล รวมถึงการท�ำงานในรูปแบบ
สหวิชาชีพเพือ่ ช่วยเหลือและคุม้ ครองเด็ก เกิดนโยบายด้านเด็กซึง่ เอือ้ ต่อการดูแลเด็ก เช่น การจัดสวัสดิการเงินอุดหนุน
เด็กแรกเกิดซึ่งส่งผลต่อการจัดสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิให้กับลูกของผู้หญิงท้องไม่พร้อมกรณีท้องต่อได้
3.1.3 นโยบาย “OSCC ศูนย์ชว
่ ยเหลือสังคม”

ใน พ.ศ. 2556 รัฐบาลยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ได้มนี โยบายบูรณาการการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทีเ่ กีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรีและผูส้ งู อายุ และความพิการทีป่ ระสบปัญหา 4 ปัญหาหลัก (1) การกระท�ำ
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี รวมผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส (2) ปัญหาท้องไม่พร้อม/คุณแม่วัยใส (3) การใช้แรงงานเด็ก
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และ (4) การค้ามนุษย์ อย่างเป็นองค์รวม ภายใต้ชื่อ “OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” โดยมอบหมายให้กระทรวง พม.
เป็นเจ้าภาพหลักประสานหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหา ภายใต้แนวคิด “การบูรณาการการช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาเพื่อสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม” เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนให้อยู่
บนระบบเดียวกัน เกิดการเชือ่ มต่อบริการทีช่ ดั เจน และไม่เกิดช่องว่างในระบบบริการ ยึดผูป้ ระสบปัญหาเป็นศูนย์กลาง
และมีกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติ ตั้งแต่การรับแจ้งเหตุ/เบาะแส การคัดกรองเพื่อระบุปัญหา การประสานส่งต่อ
ให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการให้บริการในแต่ละขัน้ จนถึงในล�ำดับสุดท้าย การติดตามและรายงานผล โดยให้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการด�ำเนินงานให้เกิดการส่งต่อข้อมูล
ทีเ่ ชือ่ มโยงกันทัง้ ระบบ ตัง้ แต่จดุ รับแจ้งเหตุ/เบาะแส จนถึงจุดหมายปลายทางหรือจุดรองรับบริการต่างๆ เพือ่ ประโยชน์
ต่อการส่งต่อไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถติดตามประเมินผลการให้ความช่วยเหลือผ่านระบบได้ โดยจัดท�ำผัง
การด�ำเนินงานและส่งต่อประสานงานตามล�ำดับขึ้นตอนไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการก�ำหนดระยะเวลาการด�ำเนินงาน
ของแต่ละขั้นตอนไว้ หากเกินกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด ระบบฐานข้อมูลจะรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง
(กองยุทธศาสตร์และแผน ส�ำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2556)
ภายใต้ระบบดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบต่อปัญหาท้องไม่พร้อม มีช่องทาง
การรับแจ้งเหตุ 4 ช่องทางได้แก่ การเดินเข้ามาขอรับบริการโดยตรง การโทรศัพท์ผ่าน call center หมายเลข 1300
การขอรับบริการผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม (www.osccthailand.go.th) และการขอรับบริการผ่าน
ระบบในโทรศัพท์มอื ถือ (mobile application) ซึง่ จะรับเรือ่ งและลงบันทึกข้อมูลพืน้ ฐานลงใน OSCC Application
หลังจากคัดกรองปัญหาและพบว่าเป็นการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก็จะประสานส่งต่อไปยังศูนย์พึ่งได้ของโรงพยาบาลเพื่อ
ซักประวัติ ส่งประเมินอายุครรภ์ และให้การปรึกษาทางเลือก โดยการตัดสินใจของผู้มารับบริการเป็นไปได้ 2 กรณี
คือ 1) ตั้งครรภ์ต่อ หรือ 2) ยุติการตั้งครรภ์ โดยศูนย์พึ่งได้จะมีบทบาทท�ำงานในลักษณะสหวิชาชีพ เพื่อประสานกับ
หน่วยงานต่างๆ ด�ำเนินการช่วยเหลือตามทางเลือกที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาต่อไป
นโยบายดังกล่าวนี้ ถือเป็นจุดส�ำคัญของความพยายามทีจ่ ะบูรณาการระบบการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบปัญหา
ทางสังคม โดยเน้นการประสานส่งต่อระหว่างหน่วยงาน โดยเชื่อมประสานและติดตามผลการด�ำเนินงานผ่านระบบ
ฐานข้อมูล น่าเสียดายว่าเมื่อเกิดรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 มีการเปลี่ยนรัฐบาล จึงไม่มีการด�ำเนินการ
ต่อเนื่อง ท�ำให้ระบบบริการบูรณาการส่งต่อที่ผ่านฐานข้อมูลร่วมกันไม่เกิดขึ้นอย่างที่คาดไว้
3.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ กรณีท้องต่อ

เมื่อพิจารณาตามรูป 3 ที่น�ำเสนอภาพรวมของกฎหมาย นโยบาย กลไก และหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดบริการและคุ้มครองสิทธิกรณีท้องต่อตามเส้นเวลานั้น เห็นได้ว่ามีหน่วยงานและกลไกการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองสิทธิส�ำหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมและต้องตั้งครรภ์ต่อนั้น มีการด�ำเนินงาน
ตามกรอบภารกิจของหน่วยงานมานานก่อนเกิดกฎหมายและนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง แต่หลังจากมี พ.ร.บ. ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้น มีนโยบายที่เกี่ยวข้องท�ำให้เกิดการด�ำเนินงานเพิ่มเติมที่ชัดเจนมากขึ้น
3.2.1 กระทรวงศึกษาธิการ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยกรมสามัญ
ศึกษา (เดิม) และกรมสุขภาพจิตร่วมกันจัดท�ำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการด�ำเนินงานที่มีขั้นตอน วิธีการ
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และเครือ่ งมือการท�ำงานทีช่ ดั เจน มีครูทปี่ รึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด�ำเนินงานดังกล่าว มีการคัดกรอง การเยีย่ มบ้าน
รายบุคคล โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อาทิ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครูทุกคน ฯลฯ โดยก�ำหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดด�ำเนินการ
ต่อมาเมือ่ มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใน พ.ศ. 2546 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
จึงก�ำหนดนโยบายส�ำคัญในการให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด�ำเนินการ
อย่างจริงจัง ต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน ซึง่ นักเรียนทุกคนจะต้องได้รบั การดูแล ช่วยเหลือ พิทกั ษ์ ปกป้องคุม้ ครอง
อย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสม และทันการณ์ โดยก่อนหน้านี้ ใน พ.ศ. 2555 สพฐ.ได้ตั้ง
ศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือนักเรียน (ฉกชน.) เพื่อรับมือกับปัญหาเด็ก การล่วงละเมิดเด็ก การท�ำร้ายเด็กในโรงเรียน
เป็นหน่วยม้าเร็วเข้าไปช่วย และมีคู่มือการท�ำงาน มีฐานข้อมูลแต่ระบบการท�ำงานอยู่ที่ส่วนกลางอย่างเดียว
แนวทางการช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ขณะเรียนที่ระบุใน คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของ
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ธีร์ และคณะ, 2557) ให้ความหมาย “ตั้งครรภ์ในวัยเรียน” ว่า
หมายถึง เด็กนักเรียนที่ตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ นักเรียนที่ต้ังครรภ์โดยไม่ได้วางแผน ไม่ว่าจะเป็นเพราะขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคุมกําเนิด การถูกข่มขืนจนตั้งครรภ์ ตลอดจนความไม่พร้อม
ในด้านภาวะต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม บิดาเด็กในครรภ์ไม่รับผิดชอบ เป็นต้น และก�ำหนดขั้นตอนแนวทางด�ำเนิน
การด้านการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในสถานศึกษา คู่มือข้างต้นเน้นการด�ำเนินงาน
2 แนวทางคือ
(1) แนวทางเฝ้าระวังและป้องกัน คือ ใช้กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูทปี่ รึกษา/ ครูผสู้ อน เอาใจ
ใส่เด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิดและทํางานเป็นทีม สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทุกคนถึงแนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไข และให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์และ
การตั้งครรภ์ในวัยเรียน จัดทําฐานข้อมูลเด็กนักเรียนทุกคนตามกระบวนการ คัดกรองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รวมทัง้ มีรายชือ่ เด็กนักเรียนทีม่ แี นวโน้มว่าจะออกกลางคันหรืออยูใ่ นภาวะเสีย่ งด้านต่างๆ และเฝ้าระวังช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีปัญหาโดยจัดการศึกษาด้วยรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม หากไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ให้ส่งต่อจะเป็นภายใน
หรือภายนอกแล้วแต่กรณี กาํ หนดมาตรการในการเฝ้าระวังเด็กนักเรียนกลุม่ เสีย่ งทัง้ หญิงและชายทีอ่ าจจะมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร โดยเน้นการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาเชิงลึก
(2) แนวทางการช่วยเหลือ ด้วยการตรวจสอบและแนะน�ำ หากมีปญ
ั หาก็ให้ความช่วยเหลือแล้วรายงานผูบ้ งั คับ
บัญชา ตรวจสอบข้อมูลเด็กนักเรียนโดยใช้กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้การแนะนําและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนในเบื้องต้นทั้งสองฝ่าย และบันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน ฉก.01 เมื่อพบปัญหาก็พาเด็กนักเรียนตรวจร่างกาย
และเชิญผู้ปกครองของคู่กรณี หรือผู้ที่เด็กนักเรียนไว้วางใจ หรือผู้ที่เด็กร้องขอมาพูดคุยรับทราบเหตุการณ์และให้
ค�ำปรึกษา และจัดให้มีผู้ที่ได้รับมอบหมายดําเนินการเกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ตลอดจน
ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ วางแผนการช่วยเหลือ และทีมสหวิชาชีพ เช่น สพท. สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว โรงพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี้ก็ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ หรือจัดการ
ศึกษาทางเลือกสําหรับเด็กก้าวพลาด ทั้งนี้สถานศึกษาต้องไม่ผลักดันให้เด็กนักเรียนออกจากสถานศึกษา โดยต้องหา
ทางช่วยเหลือเด็กนักเรียนตามความเหมาะสม รวดเร็ว และปลอดภัย ทั้งประสานทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือ/ส่งต่อ
เมื่อ พ.ร.บ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ประกาศใช้ กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นกระทรวงแรกที่ออกกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว เพื่อก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน ชื่อว่า “กฎกระทรวง
ก�ำหนดประเภทของสถานศึกษาและการด�ำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่
พ.ศ. 2562” ก�ำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้เหมาะสมกับ
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ช่วงวัยของนักเรียน รวมถึงจัดหาและพัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี และมีทักษะการสอนที่
เหมาะสมในเรื่องดังกล่าว
นอกจากนี้ยังได้ระบุทิศทางในการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนที่ตั้งครรภ์ไว้ในกฎกระทรวงข้อ 7 ว่า สถานศึกษา
ทีม่ นี กั เรียนหรือนักศึกษาซึง่ ตัง้ ครรภ์อยูใ่ นสถานศึกษานัน้ ต้องไม่ให้นกั เรียนหรือนักศึกษานัน้ ออกจากสถานศึกษาดังกล่าว
เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษา และระบุว่าให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือ
นักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง ดังนี้ (1) อนุญาตให้นักเรียนหรือนักศึกษา
ดังกล่าวหยุดพักการศึกษาในระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด และหลังคลอดเพื่อดูแลบุตรตามความเหมาะสม
และจัดการเรียนการสอนให้เกิดความยืดหยุ่นตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง (2) จัดให้มีผู้ให้ค�ำปรึกษาโดยร่วมกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ซึ่งปกครองดูแลนักเรียนหรือนักศึกษาตั้งครรภ์ในการให้ความช่วยเหลือ และสร้างความเข้าใจ
ส�ำหรับการอยู่ร่วมกับสังคม ให้สถานศึกษาจัดให้มีช่องทางหรือวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครอง
นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์นั้น
ส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงในเชิงกลไกและการด�ำเนินงานนัน้ กระทรวงศึกษาธิการได้จดั ให้มนี กั จิตวิทยา เพือ่ ปฏิบตั ิ
งานประจ�ำที่ศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือนักเรียน (ฉกชน.) ในทุกพื้นที่เขตการศึกษา เพื่อท�ำงานให้ค�ำปรึกษา
ความช่วยเหลือ และประสานส่งต่อนักเรียนที่ประสบปัญหา
3.2.2 กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลที่ขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานเดียวของกลไกการให้ความช่วยเหลือ
ท้องไม่พร้อมที่ชัดเจนที่สุด โดยถูกตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2542 เพื่อรองรับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก มีการทดลอง
ด�ำเนินการน�ำร่อง 20 โรงพยาบาล ใน พ.ศ. 2545 และใน พ.ศ. 2553 ได้ผนวกเรื่องท้องไม่พร้อมเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดบริการด้วย
เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อมและส�ำนักบริหารการสาธารณสุข ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดท�ำ ‘คู่มือการช่วยเหลือผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมของศูนย์พึ่งได้
พ.ศ. 2557’6 นับเป็นเอกสารฉบับแรกที่ว่าด้วยแนวทางให้บริการผู้หญิงท้องไม่พร้อมโดยตรง โดยระบุแนวทาง
การช่วยเหลือวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อมของศูนย์พึ่งได้ ตั้งแต่การคัดกรองภายในโรงพยาบาล และน�ำเข้าผู้ประสบปัญหา
มีการประเมินตามแบบคัดกรองผู้หญิงที่เข้าข่ายท้องไม่พร้อม และภายนอกโรงพยาบาล ซึ่งวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์อาจได้รับ
การส่งต่อจากสายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นเครือข่ายการท�ำงาน ได้แก่ สถานศึกษา
ต่างๆ บ้านพักเด็กและครอบครัว ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือจากชุมชน แกนน�ำ
อาสาสมัครในพื้นที่ เป็นต้น
ในคูม่ อื นีไ้ ด้ระบุแนวทางทีส่ ำ� คัญคือ แนวทางการปรึกษาทางเลือก ทีจ่ ะช่วยเสริมพลังให้กบั วัยรุน่ ทีป่ ระสบปัญหา
ให้สามารถเผชิญกับปัญหาและตัดสินใจเลือกทีส่ อดคล้องกับเงือ่ นไขของชีวติ และศักยภาพของตนเอง ผูใ้ ห้บริการประกอบ
ด้วยนักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล พยาบาลจิตเวช หรือบุคลากรอื่นๆ ที่ได้รับการอบรมพัฒนาการให้การปรึกษาทาง
เลือกเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งการให้ค�ำปรึกษาทางเลือกนี้อาจได้รับจากคลินิกวัยรุ่น (งานบริการที่เป็นมิตร) หรือศูนย์พึ่งได้
ของโรงพยาบาลก็ได้ แต่ละโรงพยาบาลจะมีการประสานส่งต่อกัน

6 ปัจจุบันคือ กองบริหารการสาธารณสุข
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คูม่ อื ฉบับนีร้ ะบุทางเลือกในกรณีการตัง้ ครรภ์ตอ่ ว่า ผูใ้ ห้บริการต้องตระหนักเป็นพิเศษ เพราะผูป้ ระสบปัญหาต้อง
ได้รับบริการที่ละเอียดอ่อน เนื่องจากอาจต้องการความช่วยเหลือมากกว่าผู้ตั้งครรภ์ที่มีความพร้อมทั่วไป เช่น หาก
มีการส่งต่อเพื่อฝากครรภ์ควรมีวิธีแจ้งในเอกสารประวัติผู้ใช้บริการไปยังแผนกฝากครรภ์ เพื่อไม่ให้มีการซักประวัติซ�้ำ
หรือส่งต่อไปทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล หรือสถานบริการอืน่ ๆ ตามความประสงค์ของผูใ้ ช้บริการ ทัง้ นีบ้ ริการ
สุขภาพที่จ�ำเป็นในกลุ่มผู้หญิงท้องไม่พร้อมแล้วท้องต่อคือ ต้องแน่ใจว่ามีการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ และคลอด
อย่างมีคุณภาพ การดูแลเยี่ยมหลังคลอดโดยทีมสหวิชาชีพ คุมก�ำเนิดกึ่งถาวรเพื่อป้องกันการท้องซ�้ำ การให้วัคซีนเด็ก
และต้องมีการประเมินสุขภาพจิตหลังคลอดด้วย
ผู้ที่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้นต้องการแรงจูงใจในการดูแลระหว่างตั้งครรภ์เป็นพิเศษ เพราะมีแนวโน้มที่จะต้องเลี้ยงดู
ทารกตามล�ำพัง หากประสงค์สถานที่พักพิงเพื่อรอคลอด หรือที่พักหลังคลอด ควรมีการประสานบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัด เพือ่ ให้การตัง้ ครรภ์ปดิ เป็นความลับ และเป็นทีพ่ กั หลังคลอดขณะทีย่ งั พึง่ พาตนเองไม่ได้ หรือครอบครัว
ยังไม่พร้อมดูแล รวมทัง้ อาจต้องการสนับสนุนสงเคราะห์ดา้ นค่าใช้จา่ ย (ด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านอ�ำนวยความสะดวก)
ซึ่งโรงพยาบาลต้องมีแนวทางการให้การช่วยเหลือที่ชัดเจน หรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนการดูแลหลังคลอด ต้องดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ รวมถึงพัฒนาการของทารก ให้ประเมินศักยภาพ
และความต้องการเลี้ยงดูบุตรในระยะยาวว่าต้องการให้เด็กเติบโตอย่างไร เลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง หรือต้องการ
ความช่วยเหลือ หรือตัดสินใจยกบุตร เป็นต้น
นอกจากคู่มือข้างต้นแล้ว กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงก�ำหนดประเภทของสถานบริการและ
การด�ำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2562 โดยแบ่งประเภท
สถานบริการที่มีการให้บริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์และไม่ได้มีการให้บริการ รวมถึงขอบเขตการให้บริการ เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรา 5 ของ พ.ร.บ. ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ว่าวัยรุ่นมีสิทธิได้รับข้อมูลและบริการด้าน
นี้ โดยเน้นการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร การได้รบั ค�ำปรึกษา และได้รบั บริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงก�ำหนดสิทธิการ
รับบริการของวัยรุน่ ไว้ในกฎกระทรวงข้อ 12 ว่า การบริการอนามัยเจริญพันธุใ์ ห้เป็นไปตามสิทธิตดั สินใจด้วยตนเองของ
ผู้รับบริการซึ่งเป็นวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเองในการรับบริการอนามัยเจริญพันธุ์
เมือ่ พิจารณามิตกิ ารจัดบริการสุขภาพและสังคมส�ำหรับผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อมและท้องต่อแล้ว พบว่ากฎกระทรวง
ข้างต้นเน้นแนวทางให้บริการสุขภาพและสิทธิสขุ ภาพของสถานบริการในมิตงิ านด้านการป้องกันเป็นหลัก รวมทัง้ บริการ
คุมก�ำเนิดกึง่ ถาวรกับวัยรุน่ ทีต่ งั้ ครรภ์ แต่สงิ่ ทีย่ งั ไม่เห็นชัดเจนคือแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแนวทางการท�ำงาน
ประสานส่งต่อภายในของสถานบริการสุขภาพ โดยเฉพาะใน 4 หน่วยบริการหลักในโรงพยาบาลที่ต้องเชื่อมประสาน
กันเพื่อจัดบริการสุขภาพและสังคมส�ำหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และท้องต่ออย่างมีคุณภาพ ได้แก่ แผนกรับฝากครรภ์
(ANC) คลินิกแม่และเด็ก คลินิกวัยรุ่น และศูนย์พึ่งได้ OSCC
3.2.3 กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มาตรา 9 ระบุให้มีการจัด
สวัสดิการสังคมทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชน
สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอ�ำเภอสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นแกนน�ำ
ในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งจัดสวัสดิการสังคมให้แก่แม่วัยรุ่นเพื่อส่งเสริม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
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ดังนัน้ พม. จึงมีภารกิจในการจัดสวัดิการส�ำหรับวัยรุ่นทีท่ ้องหลายด้าน เริม่ จากจัดท�ำคู่มอื แนวทางการคุ้มครอง
ช่วยเหลือวัยรุน่ ทีต่ งั้ ครรภ์ ให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านบ้านพักเด็กและครอบครัว สนับสนุนเงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
3 ปี (เดือนละ 600 บาท ให้กับแม่ยากจน) ตั้งศูนย์รักเด็กในบ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัด เพื่อให้แม่วัยรุ่น
มีอาชีพและรายได้ และหาครอบครัวทดแทนกรณีที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ จัดสวัสดิการสังคมส�ำหรับแม่วัยรุ่น
และครอบครัวในชุมชน ด�ำเนินการใน 76 จังหวัดอย่างต่อเนื่องในระยะ เวลา 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) เพื่อจัด
สวัสดิการให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ (สุขภาพ/เศรษฐกิจ/สังคม/การศึกษา) โดยร่วมกับชุมชน และกลไกที่เกี่ยวข้อง
ตาม พ.ร.บ. ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
กลุ่มเป้าหมายส�ำคัญคือแม่วัยรุ่นในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีองค์ประกอบ
การด�ำเนินงานของศูนย์ชมุ ชนคุม้ ครองเด็ก ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัว เป็นต้น โดยให้บา้ นพักเด็กและครอบครัวแต่ละจังหวัด
เป็นหน่วยงานบูรณาการและประสานการด�ำเนินงานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ และระดับ
พื้นที่ ซึ่งต้องด�ำเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี มีการจัดท�ำทะเบียนประวัติ มีแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล มีกระบวนการ
ให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์เป็นรายบุคคล มีรูปแบบการจัดกระบวนการเพื่อช่วยเหลือแม่วัยรุ่น
และครอบครัวให้เข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างรอบด้าน กลไกส�ำคัญๆ ของ พม. ที่ให้บริการเพื่อผู้หญิงท้องไม่พร้อมและ
ท้องต่อ มีดังนี้
(1) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด สังกัดกองคุม้ ครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
คือกลไกส�ำคัญในการท�ำงานด้านสวัสดิการต่างๆ ของ พม. เพราะมีอยูใ่ นทุกจังหวัด และให้บริการทีพ่ กั ชัว่ คราวแก่เด็ก
และครอบครัวที่ประสบปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง โดยเป็นสถานแรกรับตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และเป็น
สถานที่รับตัวชั่วคราวตามกฎหมาย 3 ฉบับดังกล่าวมาแล้ว คือเป็นที่พักพิงชั่วคราวพร้อมบริการปัจจัยสี่ และคุ้มครอง
สวัสดิภาพ ส�ำหรับเด็ก เยาวชน สตรี และกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ที่ประสบปัญหาทางสังคม นอกจากนี้บ้านพักยังมี
ภาระงานที่ต้องส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาอาสาสมัคร เครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคม โดยบูรณาการและปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด้านสวัสดิการสังคม บูรณาการและปฏิบตั งิ านร่วมกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ตลอดจนเป็นศูนย์รับแจ้งเรื่องราว ข่าวสาร ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำตลอด 24 ชั่วโมง
(2) สายด่วนช่วยเหลือ 1300 รับแจ้งเหตุและให้คำ� ปรึกษาทางโทรศัพท์ ประสานงานให้ความช่วยเหลือ คุม้ ครอง
สวัสดิภาพ และจัดสวัสดิการสังคมส�ำหรับเด็ก เยาวชน สตรี และกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ที่ประสบปัญหาทางสังคม
(3) การสงเคราะห์คมุ้ ครองสวัสดิภาพเด็กในสถานแรกรับ/สถานสงเคราะห์/สถานคุม้ ครองสวัสดิภาพ/
สถานพัฒนาและฟื้นฟู ทั้งหมดเป็นสถานดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี มีรายละเอียด ดังนี้ การดูแลเด็กใน
สถานแรกรับ (รับเด็กอายุ 6 – 18 ปี) มีสถานแรกรับเด็กชาย – หญิง จ�ำนวน 2 แห่ง ใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดนนทบุรี
และปทุมธานี การดูแลเด็กอ่อนในสถานสงเคราะห์ (รับเด็กแรกเกิด – 5 ปี) มี 8 แห่ง ใน 7 จังหวัด คือ จังหวัดนนทบุรี
ปทุมธานี ขอนแก่น สงขลา เชียงใหม่ อุดมธานี และนครศรีธรรมราช การดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์เด็ก (รับเด็กอายุ
6 – 18 ปี) มี 15 แห่ง ใน 14 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สระบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา
หนองคาย อุดรธานี นราธิวาส ปัตตานี ยะลา นครศรีธรรมราช และสงขลา การดูแลเด็กในศูนย์สงเคราะห์และ
ฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน (รับเด็กอายุ 6 – 18 ปี) มี 1 แห่ง ทีจ่ งั หวัดศรีสะเกษ การดูแลเด็กในสถานคุม้ ครองสวัสดิภาพ
เด็ก (รับเด็กอายุ 6 – 18 ปี) มี 4 แห่ง ที่จังหวัดขอนแก่น ระยอง นนทบุรี และปทุมธานี, และการดูแลเด็กใน
สถานพัฒนาและฟื้นฟู (รับเด็กอายุ 6 – 18 ปี) มี 4 แห่ง ที่จังหวัดชลบุรี ล�ำปาง หนองคาย และสุราษฎร์ธานี
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3.2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีบทบาทและหน้าที่ส�ำคัญในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ ถือเป็นภาคส่วนที่มีศักยภาพในการด�ำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เพื่อให้การด�ำเนินงานมีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาของชุมชนได้ดีที่สุด โดยมีโครงสร้าง
การบริหารงานภายในแบ่งส่วนเป็นกองต่างๆ กองงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลเรือ่ งสวัสดิการและคุณภาพชีวติ ของผูห้ ญิง
ท้องไม่พร้อมและตั้งครรภ์ต่อ ได้แก่ กองสวัสดิการสังคม มีฝ่ายพัฒนาชุมชน และฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองการศึกษา
มีฝ่ายกิจการเด็กและเยาวชน รวมถึงดูแลศูนย์พัฒนาเด็กระดับต�ำบล (ศพด.) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดูแล
งานบริการสาธารณสุข รวมถึงงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
อปท. จึงเป็นกลไกหลักในระดับพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับ
ต�ำบล (ศพค.) รวมถึงเป็นทางช่องส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ผปู้ ระสบปัญหาเข้าถึงกองทุนและเงินสวัสดิการจากหน่วยงานต่างๆ
เช่น การขึ้นทะเบียนส�ำหรับผู้หญิงที่มีรายได้น้อยเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เป็นต้น ตามที่ระบุในมาตรา 10
ของ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ที่ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจหน้าที่
ด�ำเนินการให้วัยรุ่นในเขตราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับสิทธิตามมาตรา 5 เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ทัง้ นี้ คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก�ำหนดสิทธิในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... ซึ่งก�ำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้
มีสถานบริการอนามัยเจริญพันธุ์ และจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเพื่อให้บริการข้อมูลและให้ค�ำปรึกษาได้
ตลอดจนจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่วยั รุน่ ดังนี้ (1) ส่งเสริมการฝึกอาชีพและการจัดหางาน (2) การสังคมสงเคราะห์
และพัฒนาคุณภาพชีวิต (3) ส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ (4) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
หรือกระบวนการยุติธรรม โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีระบบการประสานการส่งต่อและบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดท�ำแผนโครงการและให้มีงบประมาณที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ใขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ หรือสนับสนุนงบประมาณให้แก่สว่ นราชการท้องถิน่ อืน่ หรือหน่วยงานรัฐและเอกชนได้
ในปั จ จุ บั น ร่ า งกฎกระทรวงดั ง กล่ า วนี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งกระบวนการเสนอเป็ น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาต่ อ ไป
(ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 3 กรกฎาคม 2563)
3.3 ช่องว่างการจัดบริการและการคุ้มครองสิทธิและสิทธิสุขภาพ
ของผู้หญิงท้องไม่พร้อม กรณีท้องต่อ

การด�ำเนินงานเพือ่ จัดสวัสดิการและคุม้ ครองสิทธิให้กบั ผูห้ ญิงท้องไม่พร้อม กรณีทอ้ งต่อนัน้ พบว่าการจัดบริการ
ให้ตอบสนองความต้องการของผู้หญิงยังมีช่องว่างตามสถานการณ์ชีวิตของผู้หญิงในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์
คลอด จนถึงการเลี้ยงดูบุตรในระยะแรก ดังแสดงในตาราง 5 และ 6 ต่อไปนี้
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ตาราง 5: ปัญหาและความต้องการบริการสุขภาพและสังคม
ส�ำหรับผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ท้องต่อตามช่วงระยะเวลาต่างๆ
ช่วงเวลา

สถานการณ์ปัญหา
และความต้องการ

รูปแบบบริการ
ที่จำ� เป็น

บริการที่มอ
ี ยู่

ช่องว่างส�ำคัญ

• ระบบให้ค�ำปรึกษา
เริ่มสงสัย • ผู้หญิงจะมี
ในรูปแบบต่างๆ เช่น
ว่าตั้งครรภ์ ความเครียด
สายด่วนทางโทรศัพท์
วิตกกังวล กลัว
การปรึกษาแบบ
สับสน และขาด
ตัวต่อตัว การปรึกษา
ความเชื่อมั่น
ออนไลน์
• ต้องการที่ปรึกษา
เพื่ออยู่เคียงข้าง • การปรึกษาที่จะช่วย
ผู้หญิงประเมินความ
และช่วยคลี่คลาย
พร้อมอย่างรอบด้าน
ปัญหา
ก่อนตัดสินใจ ไม่ว่า
จะยุติการตั้งครรภ์
หรือการท้องต่อ
• แหล่งข้อมูลรอบด้าน
เพื่อช่วยการตัดสินใจ
ของผู้หญิง

• ระบบบริการปรึกษา
ภาครัฐ
ที่ผู้หญิงสามารถเข้าถึงได้
• ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
สะดวก รวดเร็ว
1300 กระทรวง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาสังคมและ
การคุยแบบตัวต่อตัว
ความมั่นคงของมนุษย์
•
• สายด่วนสุขภาพจิต 1323 การปรึกษาที่สามารถ
คลีค่ ลายความกังวลใจ
• คลินิกวัยรุ่น/คลินิกฝาก
ครรภ์ ประจ�ำโรงพยาบาล และมีข้อมูลเพื่อให้ทาง
เลือกในการตัดสินใจ
• ศูนย์พึ่งได้ ประจ�ำ
รวมถึงการแนะน�ำ
โรงพยาบาล
• บ้านพักเด็กและครอบครัว แหล่งบริการต่างๆ
• การให้ค�ำปรึกษาส�ำหรับ
ประจ�ำจังหวัด สังกัด
ผู้หญิงที่อายุครรภ์มาก
กรมกิจการเด็กและ
แต่ต้องการท�ำแท้ง
เยาวชน กระทรวง พม.
ช่วยให้ผู้หญิงสามารถ
ภาคเอกชน
ตั้งครรภ์ต่อได้จนคลอด
• สายด่วน 1663
เพื่อลดอันตรายจาก
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
การท�
ำแท้งไม่ปลอดภัย
• บ้านพักฉุกเฉิน
• สหทัยมูลนิธิ

• การปรึกษาแบบ
เสริมพลังและ
สร้างทางเลือก
• การคุ้มครองสิทธิ
ด้านการศึกษาแรงงาน
และสุขภาพ
• ระบบบริการสุขภาพ
ที่ละเอียดอ่อนต่อ
การท้องไม่พร้อม
• บริการบ้านพักฉุกเฉิน
เพื่อรอคลอด
• บริการหรือกิจกรรม
เพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนทางอารมณ์
และจิตใจ

• การให้บริการแบบ
ภาครัฐ
ครบวงจรในทุกมิติ
• ศูนย์พึ่งได้
ความต้องการของผู้หญิง
ประจ�ำโรงพยาบาล
• การเชื่อมประสาน
• คลินิกฝากครรภ์
ส่งต่อเพื่อให้ผ้หู ญิง
ประจ�ำโรงพยาบาล
• บ้านพักเด็กและครอบครัว ได้รับบริการที่จำ� เป็น
• ขาดกลไกหรือรูปแบบ
ประจ�ำจังหวัด สังกัด
บริการที่ท�ำงานเชิงลึก
กรมกิจการเด็กและ
เพื่อประคับประคอง
เยาวชน กระทรวง พม.
ภาคเอกชน (ในกรุงเทพฯ) เสริมพลังให้ผู้หญิงเข้าใจ
สถานการณ์ชีวิตและ
• บ้านพักฉุกเฉิน
วางแผนชีวิตของตนเอง
• บ้านพระคุณ
ได้อย่างมั่นใจ

ช่วงตั้งท้อง • กรณีที่ปกปิดการ
ระหว่างรอ
ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่
คลอด
จะไม่ไปฝาก
ครรภ์
• ในกรณีที่อายุ
ครรภ์มากๆ
มีความพยายาม
ท�ำแท้งโดยไม่มี
ข้อมูลการแท้ง
ที่ปลอดภัย เสี่ยง
ต่ออันตรายได้
• หากยังเรียน
หนังสือมักถูก
กดดันให้ออก
จากโรงเรียน
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ช่วงเวลา

สถานการณ์ปัญหา
และความต้องการ

รูปแบบบริการ
ที่จำ� เป็น

บริการที่มอ
ี ยู่

ช่องว่างส�ำคัญ

ภาครัฐ
• ศูนย์พึ่งได้
ประจ�ำโรงพยาบาล
• คลินิคแม่และเด็ก
ประจ�ำโรงพยาบาล
• บ้านพักเด็กและครอบครัว
ประจ�ำจังหวัด สังกัด
กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวง พม.
• ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัว
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
กระทรวง พม.
• สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
สังกัดกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
กระทรวง พม.
ภาคเอกชน
• สหทัยมูลนิธิ
• มูลนิธิโสสะ
• บ้านพักฉุกเฉิน

• ระบบบริการปรึกษา
กับผู้หญิงในช่วงหลังคลอด
ที่ละเอียดอ่อนกับสภาวะ
ที่ผู้หญิงต้องเผชิญ
เข้าใจเรื่อง ภาวะซึมเศร้า
หลังคลอดในผู้หญิง
ที่ท้องไม่พร้อม
• กลไกการประสานระหว่าง
หน่วยงานที่รวดเร็ว
โดยเฉพาะในกรณีที่
ต้องการยกบุตรบุญธรรม
• กระบวนการท�ำงานกับ
ครอบครัวของผู้หญิง
เพื่อให้สามารถช่วย
สนับสนุนการดูแลเด็กได้
• ระบบการประสานส่งต่อ
ระหว่างหน่วย เพื่อดูแล
ก่อนออกจากโรงพยาบาล
เพื่อให้เกิดการดูแลต่อ
เนื่องเมื่อกลับสู่ครอบครัว
และชุมชน
• การท�ำงานเสริมพลังเชิง
ลึกต่อเนื่องในระดับบุคคล

• การท�ำงานเชิงลึก
• ในหลายกรณี
รายบุคคลในแนวทาง
ถูกกดดันให้ออก
เสริมพลังเพื่อช่วย
จากงาน
ผู้หญิงวางแผนทาง
• ต้องการที่พัก
เลือกเมื่อคลอดแล้ว
ระหว่างรอคลอด
• ต้องการที่ปรึกษา
เพื่อช่วยคลี่คลาย
ความเครียดและ
ให้ข้อมูลทาง
เลือกในการ
ตัดสินใจ
ช่วงคลอด/ • ช่วงหลังคลอด
หลังคลอด
ถือเป็นช่วงวิกฤติ
ทางอารมณ์ของ
ผูห้ ญิงท้องไม่พร้อม
ที่ท้องต่อ มีการ
ต่อสูร้ ะหว่าง
ความรู้สึกที่จะเป็น
แม่ กับความรู้สึก
ผิดที่ไม่พร้อม
เป็นแม่ หลายคน
มีภาวะซึมเศร้า
หลังคลอด
• กรณีที่ผู้หญิง
ต้องการยกบุตรให้
สถานสงเคราะห์ฯ
ยังไม่สามารถยก
บุตรได้ทันที
เป็นช่วงเวลาที่
ผู้หญิงต้องการ
กระบวนการ
ท�ำงานเพื่อช่วย
คลี่คลายข้อจ�ำกัด
และเงื่อนไขอื่นๆ

• บริการให้การปรึกษา
แบบเสริมพลัง
• ระบบบริการสุขภาพ
ที่ละเอียดอ่อนต่อ
ความเปราะบาง
ของผู้หญิงท้อง
ไม่พร้อมที่ท้องต่อ
• ข้อมูลและแนวทาง
การจัดการเรื่อง
สิทธิของเด็ก
• ข้อมูลทางเลือกในการ
ดูแลเด็ก เช่น การหา
ครอบครัวอุปถัมถ์
การยกบุตรบุญธรรม
• บริการหรือกิจกรรม
เพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนทางอารมณ์
และจิตใจ
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ตาราง 6: สิทธิสุขภาพและสวัสดิการสังคมของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม กรณีท้องต่อ
ช่วงเวลา
สถานการณ์ของปั ญหา

สิทธิสุขภาพและสวัสดิการสังคม

เริ่มสงสัยว่าตั้งครรภ์

ตรวจการตั้งครรภ์
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า: สามารถตรวจการตั้งครรภ์ได้ฟรี โดยต้องแจ้งว่าเป็นอาการ
เจ็บป่วยที่อาจเกี่ยวข้องหรือสงสัยว่าตั้งครรภ์

ช่วงตั้งท้องระหว่าง
รอคลอด

สุขภาพ
• การฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพ
– สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ฝากครรภ์ฟรี 5 ครั้ง/ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมฟรี
กรณีผู้หญิงอายุเกิน 35 ปี
– สิทธิประกันสังคม: จ่ายค่าฝากครรภ์ 1,000 บาท แบ่งจ่าย 3 ครั้งตามอายุครรภ์
เกิน 12 สัปดาห์ 500 บาท; 20 สัปดาห์ 300 บาท และ 200 บาท ต่อครั้ง
สวัสดิการสังคม (กรณีประสบปัญหา)
• บ้านพักรอคลอด: บ้านพักเด็กและครอบครัวประจ�ำจังหวัดทั่วประเทศ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• สวัสดิการเงินช่วยเหลือเฉพาะหน้า ของกระทรวง พม.
– เงินสงเคราะห์ครอบครัว (พมจ.ดูแล) หัวหน้าครอบครัวอยู่ในภาวะยากล�ำบาก/
เปราะบาง (ไม่มีอาชีพ มีหนี้สิน) จ่าย 2,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
– เงื่อนไขการเบิกจ่ายของการเงินสงเคราะห์: เจ้าหน้าที่ต้องลงเยี่ยมบ้านผู้ยื่นค�ำร้องทุกกรณี
โดยมีคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนประจ�ำจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ เงินสงเคราะห์จะโอน
เข้าบัญชีธนาคารของผู้ประสบปัญหาโดยตรงเท่านั้น

ช่วงคลอดและหลังคลอด

สุขภาพ
• การคลอด
– สิทธิประกันสังคม : จ่ายค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่ายเป็นเงิน 13,000 บาทต่อการคลอด
หนึ่งครั้ง และเบิกค่าคลอดบุตรได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง
– ประกันสุขภาพถ้วนหน้า : คลอดบุตรฟรี
• การคุมก�ำเนิด ปรึกษาการวางแผนครอบครัวและคุมก�ำเนิดฟรี
• การดูแลทารก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี
• เงินสงเคราะห์บุตร รายละ 600 บาท ตั้งแต่แรกเกิดจนเด็กอายุ 6 ปี ส�ำหรับผู้ประกันตน
สิทธิประกันสังคม
สวัสดิการสังคม (กรณีประสบปัญหา)
• บ้านพักหลังคลอด บ้านพักเด็กและครอบครัวประจ�ำจังหวัดทั่วประเทศ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรก (เกิดกรณีแม่ยากจน) เดือนละ 600 บาท ตั้งแต่ขึ้นทะเบียน
จนอายุครบ 6 ปี
• สวัสดิการเงินช่วยเหลือเฉพาะหน้า ของกระทรวง พม.
– เงินสงเคราะห์เด็ก (บพด.ดูแล) เงือ่ นไขเด็กอยูใ่ นครอบครัวทีย่ ากล�ำบาก จ่าย 1,000 บาท/คน
– เงินสงเคราะห์ครอบครัว (พมจ.ดูแล) หัวหน้าครอบครัวอยู่ในภาวะยากล�ำบาก/เปราะบาง
(ไม่มีอาชีพ มีหนี้สิน) จ่าย 2,000 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
– เงื่อนไขการเบิกจ่ายของการเงินสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ต้องลงเยี่ยมบ้านผู้ยื่นค�ำร้องทุกกรณี
โดยมีคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนประจ�ำจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ เงินสงเคราะห์จะโอน
เข้าบัญชีธนาคารของผู้ประสบปัญหาโดยตรงเท่านั้น
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ข้อสังเกตจากตาราง 5 และ 6 นี้คือ สิทธิสุขภาพถูกระบุในรูปแบบสิทธิในการเข้าถึงบริการ มีหน่วยให้บริการ
ทีส่ ามารถไปขอรับบริการได้ แต่สทิ ธิทางสวัสดิการสังคมนัน้ เป็นรูปแบบบริการทีม่ เี งือ่ นไขการให้บริการซึง่ ไม่ใช่ลกั ษณะ
สิทธิ ไม่ได้รับประกันการเข้าถึง และไม่มีระบบที่ชัดเจนว่าผู้หญิงจะเข้าถึงบริการหรือสิทธิดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สามารถ
สรุปเป็นช่องว่างส�ำคัญในการจัดสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิ 2 มิติ ดังนี้
3.3.1 ช่องว่างในมิติกฎหมาย นโยบาย และกลไกหน่วยบริการ

ทิศทางและมาตรการต่างๆ ของยุทธศาสตร์ชาติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้น
ให้น้�ำหนักกับการด�ำเนินงานในมิติการป้องกันการตั้งครรภ์ มากกว่ามิติของการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ขณะทีท่ ศิ ทางหลักของกฎกระทรวงหรือการออกนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องเป็นไปเพือ่ ขยายเงือ่ นไขการให้บริการตามกรอบ
งานเดิมของแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก ส่งผลให้การขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ตาม พ.ร.บ.ฯ ขาดมาตรการการท�ำงาน
แบบบูรณาการ ดังกล่าวมาแล้วว่าผลการประเมินยุทธศาสตร์ทอ้ งวัยรุน่ พบว่าขาดแนวทางการด�ำเนินงานบูรณาการระดับ
จังหวัด การวัดผลส�ำเร็จส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่วัดจากข้อมูลของหน่วยงานให้บริการเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่
เป็นการวัดจ�ำนวนผู้มารับบริการเป็นหลัก และไม่มีการวัดผลการด�ำเนินงานเชิงบูรณาการ
3.3.2 ช่องว่างในมิติการพั ฒนาระบบบริการ

(1) ระบบบริการให้ความช่วยเหลือตามแผนผังการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ นัน้ เป็นไปตามมาตรฐาน
แนวทางการให้บริการทีห่ น่วยงานต้นสังกัดก�ำหนด แต่ยงั ไม่มรี ปู ธรรมของการด�ำเนินงานและประสานส่งต่อ
ที่ชัดเจนในระดับปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานข้ามหน่วยงาน
(2) หน่วยให้บริการต่างๆ ยังมีลกั ษณะตัง้ รับและเน้นการท�ำงานตามกรอบเงือ่ นไขการให้บริการของตนเองเท่านัน้
ท�ำให้เกิดสภาวะผู้ประสบปัญหาการเข้าไม่ถึงระบบบริการ เกิดภาวะโดดเดี่ยวในการเผชิญปัญหาของเด็ก
และครอบครัว
(3) ระบบบริการที่มียังขาดรูปธรรมของการปฏิบัติงานการประสานส่งต่อ โดยเฉพาะเมื่อต้องประสานส่งต่อ
ข้ามสังกัดองค์กร
(4) ขาดแนวปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลและคุ้มครองสิทธิผู้ประสบปัญหาแบบต่อเนื่อง รวมถึง
กระบวนการยุติธรรมที่มีความละเอียดอ่อน เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิทั้งกับตัวผู้หญิงและเด็ก
(5) บุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดทักษะและความเข้าใจ ยังไม่สามารถท�ำให้การให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประสบปัญหา
(6) ขาดมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องแบบนักวิชาชีพ เช่น ทักษะในการประเมินและคัดกรอง
เพื่อให้เข้าถึงภาวะวิกฤตแต่ละช่วงของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
(7) การด�ำเนินงานเพื่อท�ำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่างๆ มีรูปแบบเป็นโครงการเฉพาะกิจ
ที่วางแผนปีต่อปี เน้นการลงไปท�ำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแม่วัยรุ่นโดยตรงตามกรอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการเป็นหลัก แต่ยังขาดการพัฒนาเชิงระบบบริการช่วยเหลือส่งต่อ
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ในตอนนีจ้ ะน�ำเสนอกรณีตวั อย่างผูห้ ญิงท้องต่อในบริบทชีวติ ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่ ได้แก่ เมือ่ ยังเรียนหนังสือ
อยู่ เมื่ออยู่ในชุมชน เมื่อเป็นลูกจ้างในโรงงาน และเมื่ออยู่ในเรือนจ�ำ เป็นต้น
4.1 แม่วย
ั รุน
่ และผู้หญิงที่ท้องต่อ: เธออยู่ที่ไหน? และเผชิญอะไรบ้าง ?
4.1.1 ท้องวัยรุน
่ ที่ไม่พร้อมในชุมชน ท่ามกลางปั ญหาซับซ้อนและความรุนแรงหลากมิติ

แม่วยั รุน่ ทีอ่ ยูใ่ นชุมชน หมายถึงวัยรุน่ เรียนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและเลือกแต่งงานมีครอบครัว หรืออาจจะเป็น
แม่วัยรุ่นที่หลุดจากระบบการศึกษาเพราะท้อง บางคนอยู่กับคู่ (ทั้งคนเดิมและคนใหม่) หรืออาจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
บางคนแยกไปอยูก่ นั เองเป็นครอบครัวใหม่ บางคนยังอยูก่ บั ครอบครัวเดิมของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ การท้องหรือเป็นแม่วยั รุน่
ในสถาบันครอบครัวมักถูกคาดหวังว่าต้องเป็นผู้ใหญ่ จึงต้องท�ำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการตั้งท้องและเลี้ยงดูเด็ก
ด้วยตัวเองให้มีคุณภาพ ครอบครัวของแม่วัยรุ่นอาจเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนและความรุนแรงลักษณะต่างๆ ได้แก่
การเผชิญปัญหาด้านเศรษฐกิจ ภาวะต้องพึ่งพิงสามีและครอบครัวของสามี หรือครอบครัวเดิมของตนเอง
แม่วัยรุ่นเลี้ยงเดี่ยวต้องเลี้ยงลูกหรือสลับเวลากับครอบครัวในการเลี้ยงเด็กและออกไปท�ำงานหารายได้ ประสบการณ์
ในการท�ำงานกับแม่วัยรุ่นของกลุ่มฅนวัยใสพบว่า แม่วัยรุ่นบางคนเลี้ยงลูกเองตอนกลางวันออกไปท�ำงานตอนกลางคืน
ทางเลือกการประกอบอาชีพมีน้อย เช่น รับจ้างทั่วไป พนักงานเสิร์ฟ ล้างจาน พนักงานบริการลูกค้าในร้านอาหาร
ที่เรียกว่านั่งดริ๊งหรือเชียร์เบียร์ เสี่ยงต่อการเข้าสู่วงจรยาเสพติดและการค้ามนุษย์
การเผชิญกับความรุนแรงและมีภาวะพึ่งพิง ปัญหาเรื่องการใช้ความรุนแรง สามีใช้สารเสพติด สามีติดคุก
ขณะที่ก�ำลังตั้งท้อง การติดเชื้อเอชไอวี ฯลฯ ซึ่งส่วนหนึ่งรู้เมื่อฝากท้อง หรือแม่ที่ท้องมีการใช้สารเสพติดตั้งแต่ก่อน
ตั้งท้อง ระหว่าง จนกระทั่งเข้ามาคลอดในโรงพยาบาล ซึ่งส่งผลกระทบทางสุขภาพของตัวเองและตัวอ่อน ส่งผลต่อ
พัฒนาการของทารก การเลี้ยงดูหลังคลอดที่เลี้ยงยาก (วรภัทร, 20 ธันวาคม 2562) แม่วัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อม
ต่างเผชิญภาวะความโดดเดี่ยว ไม่สามารถปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือกับครอบครัวเดิมได้เพราะเกรงถูกซ�้ำเติม
รวมทั้งแม่เลี้ยงเดี่ยวที่กำ� ลังเผชิญกับการท้องไม่พร้อม กระทบกับความสัมพันธ์ภายในบ้าน เช่น การต้องพึ่งพิงแม่ของ
ตนเองที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงสามีใหม่ (สุดาพร, 19 ธันวาคม 2562, สัมภาษณ์) หรือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องพึ่งพาครอบครัว
เดิมในการดูแลลูกคนแรก ขณะที่ตนเองก�ำลังเผชิญกับภาวะท้องไม่พร้อมที่อายุครรภ์สูงจนไม่สามารถท�ำแท้งได้
ข้อท้าทายที่ส�ำคัญคือ ท�ำอย่างไรให้บริการและความช่วยเหลือเข้าถึงวัยรุ่นที่ท้องหรือผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่อยู่
ในบ้านได้อย่างทันท่วงทีกับภาวะวิกฤติต่างๆ เพื่อคลี่คลายภาวะกดดัน มีทางเลือก ลดความเสี่ยงต่อการท�ำแท้งเอง
ไม่ปลอดภัย ถูกแสวงหาประโยชน์ และการป้องกันเรื่องการท้องไม่พร้อมซ�้ำ
4.1.2 วัยรุน
่ ที่ท้องระหว่างเรียน: ไหนที่รฐ
ั ว่า ‘เด็กท้องต้องได้เรียน’

ข้อก�ำหนดในพระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและแก้ไขการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. 2559 พยายามให้เกิดการจัดบริการ
ส�ำหรับวัยรุน่ ทีท่ อ้ งในระหว่างเรียนให้ไม่ตอ้ งหลุดออกจากระบบการศึกษา และเข้าถึงบริการสุขภาพ มาตรา 6 (3) ระบุ
ว่า สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบ
ทีเ่ หมาะสมและต่อเนือ่ ง รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบการส่งต่อให้ได้รบั บริการอนามัยเจริญพันธุแ์ ละการจัดสวัสดิการสังคมอย่าง
เหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการยืนยันและสนับสนุนให้ ‘วัยรุ่นท้องต้องได้เรียน’ ผ่านการออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับ
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การด�ำเนินการของสถานศึกษาในการด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 7 ระบุ
ถึงสถานศึกษาที่มีนักเรียนนักศึกษาที่ท้องว่า ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่
เป็นการย้ายสถานศึกษา แต่ดว้ ยกฎกระทรวงดังกล่าวท�ำให้มนี กั เรียนทีท่ อ้ งและผูป้ กครองต้องเผชิญกับภาวะกดดันจาก
ครูและผู้บริหารโรงเรียนหลายรูปแบบ ได้แก่ โรงเรียนกลายเป็นผู้ก�ำหนดทางออกให้กับเด็ก เช่น ให้หยุดพักการเรียน
ระหว่างทีท่ อ้ งเมือ่ คลอดแล้วจึงกลับมาเรียนใหม่ ให้ทำ� เรือ่ งย้ายไปเรียนทีโ่ รงเรียนอืน่ หรือออกจากระบบการเรียนปัจจุบนั
ให้ไปเข้าระบบ กศน.แทน เป็นต้น ทั้งยังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมพิจารณาทางออกและตัดสินใจเรื่องการเรียนของ
วัยรุ่นและครอบครัว ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้
กรณีวัยใส (นามสมมติ) อายุ 16 ปี ลูกอายุ 6 เดือน ก่อนหน้านั้นเรียนอยู่ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ท้อง
กับแฟนในโรงเรียนเดียวกัน ทางผู้บริหารได้เชิญผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายเข้าพบ เพื่อแจ้งกับผู้ปกครอง
ว่าลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย้ายออกจากโรงเรียนไปเรียนที่โรงเรียนอื่นแทน
น้องวัยใสซึ่งก�ำลังตั้งท้องจึงตัดสินใจออกจากโรงเรียน ด้วยความรู้สึกอับอายและเสียใจที่ท�ำให้พ่อ
ผิดหวัง หลังจากตัดสินใจออกจากโรงเรียน วัยใสย้ายไปอยู่บ้านแฟนและรอคลอด โดยไม่ได้ทำ� เรื่อง
ไปเรียนทีใ่ หม่ (เรียนไม่จบ ม.2) และต้องเลีย้ งลูกเอง เมือ่ แฟนเรียนจบ ม.3 ก็ไม่ได้เรียนต่อ ออกมา
ท�ำงานรับจ้างหาเงิน วัยใสอึดอัดใจกับแม่สามีทไี่ ม่ชอบตัวเองและเข้ามาจัดการเรือ่ งดูแลลูกของวัยใส
ผนวกกับญาติของสามีกินเหล้า เวลาเมาก็จะบ่นด่า ท�ำให้ทั้งคู่พาลูกย้ายออกจากบ้านของพ่อแม่
ไปอาศัยบ้านร้างท้ายวัดเพื่อสร้างครอบครัวใหม่ของตัวเอง
(วัยใส, 19 พฤศจิกายน 2562, สัมภาษณ์)

กรณีส้มอ้อย (นามสมมติ) อายุ 13 ปี อาศัยอยู่กับแม่ เป็นครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว เรียนในระดับชั้น
มัธยมปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต�ำบลแห่งหนึง่ ในจังหวัดนนทบุรี ส้มอ้อยท้องจากการถูกละเมิด
ทางเพศ โดยแม่ได้พาไปแจ้งความ แต่ทางต�ำรวจไม่ด�ำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย
ทั้งที่เป็นคดีข่มขืนเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี ส้มอ้อยถูกสอบสวนกับต�ำรวจโดยไม่มีการใช้กระบวนการ
สหวิชาชีพ เมื่อการตั้งท้องของส้มอ้อยเป็นที่รับรู้ของโรงเรียน ผู้บริหารก็ได้เรียกแม่เข้ามาพบและแจ้ง
ว่า “เด็กทีท่ ้องจะไม่ให้เรียนต่อ” ตอนนัน้ แม่และส้มอ้อยต่างอยากเรียนให้จบ ทัง้ คู่จงึ ตัดสินใจว่าต้อง
ยุตกิ ารตัง้ ครรภ์และไปติดต่อทีโ่ รงพยาบาลชุมชน แต่เจ้าหน้าทีแ่ จ้งว่าโรงพยาบาลไม่มบี ริการและไม่มี
นโยบายท�ำหนังสือส่งตัวให้ไปท�ำแท้ง แม่จึงได้โทร.เข้ามาที่บริการสายด่วนท้องไม่พร้อม 1663 เพื่อ
ปรึกษาเรื่องการยุติการตั้งครรภ์และความกังวลเรื่องลูกท้องจะไม่ได้เรียน จึงได้ทราบว่าวัยรุ่นที่ท้อง
มีสิทธิได้เรียนหนังสือตามกฎหมาย
แต่ผลการตรวจพบว่าอายุครรภ์ของส้มอ้อยเริ่มสูงมากขึ้นท�ำให้รู้สึกไม่สบายใจและไม่อยากท�ำแท้ง
แม่ของส้มอ้อยจึงตัดสินใจเข้าไปเจรจากับผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับสิทธิของวัยรุ่นอีกครั้ง แต่
ผู้อ�ำนวยการยืนยันค�ำเดิม ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ใน
วัยรุน่ ฯ จึงขอเข้าพบผูบ้ ริหารโรงเรียนร่วมกับแม่ของส้มอ้อยเพือ่ แจ้งว่า ทางโรงเรียนไม่สามารถให้เด็ก
หยุดเรียนได้ แม้ว่าจะเป็นโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นก็ตาม หากฝ่าฝืนทางศูนย์ฯ จะท�ำ
เรื่องส่งฟ้องร้องศาล ถือเป็นการละเมิดสิทธิของวัยรุ่นและมีความผิดตามกฎหมาย ผู้อ�ำนวยการจึง
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ต้องยอมให้สม้ อ้อยเรียนต่อ โดยวิธกี ารทีโ่ รงเรียนก�ำหนดให้สม้ อ้อยเรียนก็คอื ให้สม้ อ้อยมารับงานจาก
ครูไปท�ำทีบ่ ้านก่อน 07.30 น. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียนกับเพื่อน ส้มอ้อยเล่าว่า ทุกวันทีไ่ ปโรงเรียน
จะถูกครูและครูผู้บริหารพูดเสมอว่า “ไม่อายเหรอ ท้องแล้วมาเรียน เธอไม่อาย แต่ฉันอาย” ส้มอ้อย
อดทนฟังการประณามระหว่างไปรับงานที่โรงเรียนได้เพียง 2 สัปดาห์ก็ตัดสินใจไม่ไปอีก
(กรณีศึกษาจากบริการสายด่วน 1663, 19 มิถุนายน 2563,
การประชุมหารือพัฒนาแนวทางการจัดบริการและคุ้มครองสิทธิ กรณีท้องต่อ
ห้องประชุมนรพัฒน์ ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

แม้จะมีการก�ำหนดให้สถานศึกษามีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนที่ท้อง แต่ในทางปฏิบัติ
ผู้บริหารโรงเรียนยังมีทัศนคติว่าการท้องในระหว่างเรียนนั้นเป็นเรื่องน่าอับอาย ทั้งที่ในกฎกระทรวงข้อ 7 (1) กล่าวถึง
การจัดการเรียนการสอนให้เกิดการยืดหยุ่นตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และในข้อ 7 (2) กล่าวถึงการมีผู้ให้ค�ำปรึกษา
ร่วมกับผูป้ กครองในการช่วยเหลือ และให้สถานศึกษาอ�ำนวยความสะดวก ให้มชี อ่ งทางทีห่ ลากหลาย แนวทางทีก่ ำ� หนด
ไว้ขา้ งต้นจึงไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง เนือ่ งจากทางโรงเรียนเป็นผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจและก�ำหนดรูปแบบโดยขาดการฟังเสียง
ความต้องการและการมีส่วนร่วมตัดสินใจของวัยรุ่นและผู้ปกครอง ไม่มีกระบวนการประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการและคุ้มครองสิทธิ ทั้งในกระบวนการยุติธรรม และบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อช่วยเหลือ
แต่อย่างใด
สถานศึกษาบางแห่งมีกระบวนการช่วยเหลือโดยการมอบหมายให้มีบุคลากรรับผิดชอบเรื่องการดูแลนักเรียน
ที่ท้อง (ถ้ามี) เป็นการเฉพาะ เช่น อาจารย์สอนเพศศึกษา หรืออาจารย์แนะแนว แต่ขาดการพัฒนาให้เป็นนโยบาย
ของสถาบันที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้นักเรียนที่ท้องได้เรียนต่ออย่างมีศักดิ์ศรี บุคลากรและนักเรียน
ในสถาบันมีความเข้าใจเพื่อสนับสนุนให้เพื่อนที่ท้องสามารถเรียนจนจบการศึกษาได้โดยไม่ต้องพักการเรียนหรือ
ย้ายสถานศึกษา ดังกรณีตัวอย่างในวิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึง่ ในภาคใต้ ทีอ่ าจารย์ฝ่ายบัญชีคนหนึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผูบ้ ริหารให้มบี ทบาทช่วยเหลือนักศึกษากรณีทอ้ ง ตามแนวทางทีเ่ ด็กจะไม่ถกู ให้ออกจากระบบการศึกษา อย่างไรก็ตาม
ครูคนนี้ต้องท�ำงานโดยล�ำพัง ขาดข้อมูลแหล่งบริการและเครือข่ายความช่วยเหลือ รวมทั้งทัศนคติของครูเองที่ไม่เห็น
ด้วยกับการยุติการตั้งครรภ์ จึงมีการปกปิดข้อมูลและโน้มน้าวให้ท้องต่อ ท้องของวัยรุ่นในสถาบันการศึกษาจึงเสี่ยง
ต่อการถูกละเมิดสิทธิ (อาจารย์แผนกบัญชี, 19 กุมภาพันธ์ 2562, สัมภาษณ์)
แม่วัยรุ่นใน กศน. ยังไร้แรงสนับสนุน นักเรียนที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับ ที่พื้นฐานคือเรียนจบ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนัน้ ยังมีสถาบันรองรับก็คอื การเข้าสูก่ ารศึกษาแบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) ซึ่งจัดการเรียนการสอนให้กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทุกช่วงวัย ทุกพื้นที่ แม้ในพื้นที่ห่างไกลก็จะมีศูนย์
การเรียนในชุมชน กศน. นับเป็นพื้นที่แห่งโอกาสส�ำหรับแม่วัยรุ่นที่ออกจากระบบการศึกษาปกติ และเป็นกลไกส�ำคัญ
ที่อยู่ในทุกต�ำบลส�ำหรับรองรับเด็กที่มีปัญหาต่างๆ รวมทั้งท้องไม่พร้อม กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศมาตรการ
ด้านนีเ้ มือ่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ให้หวั หน้าสถานศึกษาต้องร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาจัดท�ำมาตรการครอบคลุม
เรื่องการป้องกันและการดูแลส่งต่อกับเครือข่าย ทั้ง พมจ. และ รพ.สต. (วิเลขา, 7 มีนาคม 2562)
อย่างไรก็ดี วัยรุ่นที่ท้องและออกจากการศึกษาในระบบได้เข้าสู่ระบบของ กศน. มีเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งยัง
พบว่านักเรียนจะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุน เช่น การประสานงานส่งต่อนักเรียน ครอบครัวสนับสนุนช่วย
แบ่งเบาเรื่องภาระค่าใช้จ่ายและช่วยดูแลเด็กเล็ก จึงท�ำให้แม่วัยรุ่นสามารถเรียน กศน. ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
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ความเข้าใจของชุมชนที่ไม่ซ�้ำเติมให้อับอาย ถึงกระนั้นก็ยังมีแม่วัยรุ่นจ�ำนวนมากที่ต้องเลี้ยงลูกเองและไม่สามารถ
มาเรียนต่อ กศน. ได้ การได้เรียนต่อของหลายคนจึงเป็นความฝันที่ต้องมุ่งมั่นและมีก�ำลังใจที่เข้มแข็ง บางคนต้องรอ
ให้ลูกอายุเข้าถึงเกณฑ์ที่จะได้น�ำไปฝากเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสียก่อน
4.1.3 ท้องวัยรุน
่ ในสถานประกอบการ

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก�ำหนดวัยท�ำงานไว้ว่าเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยกลุ่ม
ทีม่ อี ายุ 15 – 18 ปีนนั้ จัดเป็นแรงงานเด็กทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองให้ทำ� งานได้เฉพาะในลักษณะงานทีก่ ฎหมายก�ำหนดเท่านัน้
จากการสาํ รวจแรงงานใน พ.ศ. 2561 พบว่า ผูห้ ญิงทีอ่ ายุ 15 ปีขนึ้ ไปจ�ำนวน 29.13 ล้านคน เป็นผูอ้ ยูใ่ นกาํ ลังแรงงาน
ประมาณ 17.63 ล้านคน หรือร้อยละ 60.5 ของผู้หญิงวัยแรงงานทั้งหมด (กองสถิติพยากรณ์ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ,
2562) ขณะที่การคุ้มครองกรณีท้องวัยรุ่นตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
ข้อ 3 คุม้ ครองแรงงานทีอ่ ายุตำ�่ กว่า 20 ปีในสถานประกอบการทีม่ ลี กู จ้างตัง้ แต่ 200 คนขึน้ ไป มีบคุ ลากรประจ�ำสถาน
ประกอบการท�ำหน้าที่ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา และข้อ 3 สถานประกอบการต้องจัดบริการ
หรือสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ และจัดระบบส่งต่อเพื่อให้ลูกจ้างวัยรุ่นเข้าถึงบริการ
สุขภาพและสวัสดิการทางสังคม เพราะปัญหาของวัยรุ่นหรือผู้หญิงที่ท้องในสถานประกอบการ คือการไม่ไปฝากครรภ์
เพราะไม่อยากหยุดงาน กลัวการย้ายแผนกหรือยกเลิกการท�ำงานล่วงเวลา ท�ำให้ปกปิดการท้อง (ไทยรัฐออนไลน์,
6 พฤษภาคม 2562) ขณะที่ต้องการมีเงินส�ำรองจ่ายค่าคลอดเพราะต้องจ่ายเองก่อนจะเบิกเงินคืนจากประกันสังคม
ภายหลัง หากหยุดงานจะมีผลต่อการได้โบนัสและการขึ้นค่าแรง รวมถึงการท้องยังเสี่ยงที่จะถูกให้ออกจากงาน
กรณีฟอง (นามสมมติ) ฟองเข้ามาท�ำงานเป็นลูกจ้างแพ็คสินค้าอาหารสดให้กบั ร้านค้าในเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งมีลูกจ้างไม่ถึง 200 คนตามที่กฎหมายให้การคุ้มครองไว้ ต่อมาฟองตั้งท้องขณะอายุ
ได้ 19 ปี (ปัจจุบันเธออายุ 20 ปี) เมื่ออายุครรภ์มากขึ้น เจ้าของร้านบอกให้ฟองออกจากงาน
เพราะว่า ‘ท้องใหญ่ท�ำงานได้ไม่เต็มที่ ให้ออกจากงานไป’ เจ้าของร้านพูดซ�้ำๆ หลายครั้งมาก จน
ฟองรูส้ กึ กดดันและอึดอัด จ�ำยอมตัดสินใจทีจ่ ะต้องออกจากงาน จึงขอเงินค่าชดเชยตามกฎหมายถ้า
ต้องออกจากงานตามที่นายจ้างต้องการ และขอให้ทางนายจ้างท�ำหนังสือยืนยันการเลิกจ้าง เพราะ
ต้องการน�ำหลักฐานไปยืน่ เรือ่ งกับประกันสังคมเพือ่ ขอรับเงินประกันการว่างงาน ฟองต้องการเพียงให้
มีเงินเก็บเป็นค่าใช้จ่ายในการคลอด แต่นายจ้างไม่ยอมท�ำให้ ฟองได้รับความช่วยเหลือจากบริการ
สายด่วน 1663 และศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียนตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ฯ
ศูนย์ฯ ได้ประสานกับเครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี มีการลงเยี่ยมและรวบรวมข้อมูลประสานงานกับ
ทางส�ำนักงานคุม้ ครองแรงงานของจังหวัด เกิดการนัดเจรจา และสามารถต่อรองกับนายจ้างได้สำ� เร็จ
โดยนายจ้างยินยอมจ่ายค่าชดเชยและท�ำหนังสือรับรองการเลิกจ้างให้
(กรณีศึกษาจากบริการสายด่วน 1663, 19 มิถุนายน 2563,
การประชุมหารือพัฒนาแนวทางการจัดบริการและคุ้มครองสิทธิ กรณีท้องต่อ
ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
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เห็นได้ว่า ฟองเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการขนาดเล็ก เมื่อตั้งท้องขึ้นแม้ช่วงอายุจะเป็นลูกจ้างที่อยู่ภายใต้
การคุ้มครองของ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมการคุ้มครองวัยรุ่นที่
ท้องและเป็นลูกจ้างสถานประกอบการขนาดเล็ก ท�ำให้ถูกเลิกจ้างเนื่องจากการท้อง โดยนายจ้างพยายามเลี่ยงไม่จ่าย
ค่าชดเชย กรณีนี้นอกจากเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมายแล้ว ยังท�ำให้ฟองถูกตัดโอกาสการได้รับเงินประกันสังคม
ไปโดยปริยายเนื่องจากนายจ้างจะไม่ยอมท�ำหนังสือการเลิกจ้างให้
4.1.4 ท้องไม่พร้อมที่เข้าพั กพิ งบริการบ้านพั กฯ สู่ทางเลือกยกบุตรบุญธรรม

ดังกล่าวมาแล้วว่าบ้านพักเด็กและครอบครัว ท�ำงานอยูภ่ ายใต้กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยบริการทีอ่ ยู่
ในทุกจังหวัด มีบทบาทดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรณีวัยรุ่นที่ท้องและเข้าสู่บริการบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวมักเป็นกลุ่มที่เผชิญปัญหาซับซ้อนหรือต้องคุ้มครอง แยกออกจากครอบครัว เช่น ถูกละเมิดทางเพศ เป็นต้น
ข้อท้าทายที่ส�ำคัญคือ มีวัยรุ่นที่ท้องต้องเข้าสู่บ้านพักจ�ำนวนไม่มากนัก โอกาสส�ำคัญคือการท�ำงานเชิงรุกที่บุคลากร
บ้านพักฯ จะสามารถเข้าถึงวัยรุ่นที่ท้องที่เผชิญปัญหาอยู่ในชุมชนได้ทันท่วงที ส่วนกรณีการจัดบริการส�ำหรับผู้หญิง
ท้องไม่พร้อมที่ถูกจัดให้เป็นปัญหาความรุนแรงทางเพศหรือในครอบครัว ก็ควรต้องมีการบันทึกจ�ำนวนของผู้หญิงที่มี
ภาวะการท้องร่วมด้วยที่เข้าสู่บริการบ้านพัก เพื่อท�ำให้เห็นขนาดของปัญหาที่เข้าสู่ระบบ
กรณีท้องไม่พร้อมที่เข้าสู่บริการของบ้านพั กภาคเอกชน: ทางเลือกเมื่อท้องต่อ

น�้ ำ (นามสมมติ ) อายุ 34 ปี ติ ด ต่ อขอค�ำปรึกษากับบริการสายด่วน 1663 ว่าท้องไม่พ ร้อม
อยูค่ นเดียว และตอนนีท้ ำ� งานไม่ไหว น�ำ้ เคยมีลกู มาแล้ว 2 คน ลูกคนแรกอายุ 15 ปี โดยแม่ของเธอ
อายุ 60 กว่าปีดแู ลให้ คนทีส่ องสามีอกี คนเอาลูกไปให้พสี่ าวเลีย้ ง เธอตัง้ ท้องกับสามีปจั จุบนั ซึง่ มีลกู
อยู่ 3 คนจากภรรยาคนก่อนๆ โดยมีแม่อายุ 64 ปีดูแลให้ เมื่อรู้ว่าท้องน�้ำรู้สึกดีใจ แต่สามีบอกว่า
ไม่พร้อมที่จะรับภาระเพิ่ม ต้องไปท�ำแท้ง ถ้าไม่ท�ำต้องเอาลูกไปให้แม่เธอเลี้ยงเอง น�้ำรู้สึกเสียใจ
และน้อยใจ ไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากแม่ จึงรับปากจะไปท�ำแท้ง แต่เมื่อต้องท�ำจริงๆ ก็ไม่
สามารถท�ำได้เพราะกลัวบาป จึงโกหกสามีว่าท�ำแล้ว ต่อมาท้องเป็นที่สังเกต สามีของเธอโกรธมาก
จึงไม่สนใจและไม่พูดกับเธอ น�้ำเสียใจและรู้สึกกดดัน ตัดสินใจไปหาห้องเช่าอยู่ล�ำพัง โดยสามี
ไม่สนใจติดตามกลับ และได้ทราบภายหลังว่าก�ำลังมีคนใหม่ น�้ำท้องโตมากขึ้นและยังไม่ได้ฝากท้อง
ระหว่างการท้องก็เกิดความรูส้ กึ ไม่พร้อมทีจ่ ะท้องต่อและต้องการท�ำแท้งอีก น�ำ้ ได้เข้าพักทีบ่ า้ นพระคุณ
ผ่านการประสานงานของ 1663 ทางบ้านพักฯ ได้ประสานงานให้เธอได้ฝากท้อง ช่วยเรื่องการคลอด
และให้บริการท�ำหมันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดจนมีนักสังคมสงเคราะห์เข้ามาพูดคุยให้บริการโดย
ไม่ต�ำหนิ ช่วยประสานงานให้เธอได้รู้จักกับสหทัยมูลนิธิที่เข้ามาพูดคุยเรื่องลูก ทั้งหมดท�ำให้รู้สึก
คลีค่ ลายความโดดเดีย่ ว เมือ่ กลับมาทีบ่ า้ นพัก เจ้าหน้าทีบ่ า้ นพระคุณและสหทัยยังมีการพูดคุยกับน�ำ้
ต่อเนื่อง เรื่องการวางแผนชีวิต การท�ำงาน และมีเงินทุนให้กู้ยืมสร้างอาชีพ ตอนนี้น�้ำตัดสินใจยกลูก
ให้เป็นบุตรบุญธรรมแล้ว
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“ตอนแรกคิดว่าอยากฝากลูก แต่เงื่อนไขการฝากท�ำได้แค่ปีครึ่ง ก็เลยคิดหนัก ก็ตัดสินใจ เวลาคุย
ก็ร้องไห้ แต่ว่าเราตัดสินใจว่าเรายก ก็ปล่อยเขาไป เขาอาจจะมีชีวิตที่ดีกว่า ถ้าอยู่กับเรา เอาลูกไป
ท�ำมาหากินมันไม่สะดวก ต้องท�ำงานตัง้ แต่ตี 4 ไปตลาดซือ้ ของมาก็ตอ้ งมานัง่ ท�ำของไปขายของก่อน
กว่าจะเข้ามาก็ 8 โมง 9 โมง ก็ต้องไปตลาดอีก 10 โมงกว่า ถ้าฝนตกแดดร้อนก็ต้องเอาลูกไปด้วย
ทุกที่ เขาจะอยู่ยังไง ถ้าเขาเจ็บป่วยมาเขาก็พูดไม่ได้ ก็เลยคิดว่ายกให้เขาไปดีกว่า”
(น�้ำ, 14 พฤศจิกายน 2562, สัมภาษณ์)

ข้อสังเกตส�ำหรับทางเลือกของผูห้ ญิงทีจ่ ะไม่เลีย้ งลูกเองและต้องยกลูกเป็นบุตรบุญธรรมนัน้ ผูห้ ญิงสามารถอธิบาย
บริบทเงือ่ นไขทีท่ ำ� ให้ตอ้ งตัดสินใจ ซึง่ สะท้อนความต้องการรับผิดชอบต่อชีวติ ทีเ่ กิดใหม่ให้ดที สี่ ดุ และการยกลูกท่ามกลาง
ทัศนะและความกดดันทางสังคมเรือ่ งความเป็นแม่ จึงจ�ำเป็นต้องมีกระบวนการปรึกษาเพือ่ การแยกจากในกระบวนการ
ท�ำงานกับผู้หญิงเพื่อคลี่คลายบาดแผลในใจและเดินหน้ากับชีวิต
4.1.5 ท้องไม่พร้อมในเรือนจ�ำ: ทางเลือกคือต้องท้องต่อเท่านั้น

กรมราชทัณฑ์ได้วิเคราะห์จุดแข็งในการบริหารงานเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานของตนว่า มีระบบงานในการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังตามหลักสากล เช่น สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานขั้นต�่ำของ UN ขณะที่ก็มีส่วนผลักดันมาตรฐานการดูแล
ผู้ต้องขังระดับสากลที่เรียกว่า ‘ข้อก�ำหนดแมนเดลา’ (Mandela Rules)7 และ ‘ข้อก�ำหนดกรุงเทพ’ (Bangkok
Rules)8 ที่เน้นแนวปฏิบัติที่ละเอียดอ่อนต่อความเป็นเพศหญิงทั้งของผู้ต้องขังหญิงและเจ้าหน้าที่ในเรือนจ�ำ โดยเฉพาะ
การดูแลผู้ตอ้ งขังหญิงทีต่ งั้ ครรภ์และแม่ลกู อ่อน การจัดการให้ฝากครรภ์และเข้าถึงบริการตรวจดูแลครรภ์อย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดจนต้องเข้าสู่การคลอดที่โรงพยาบาลและแจ้งเกิด (กฤตยา และกุลภา, 2561) แต่เรือนจ�ำไทยไม่มีระบบหรือ
การให้เข้าถึงบริการเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เมื่อเป็นท้องที่ไม่พร้อม เมื่อกลายเป็นผู้ต้องขัง ผู้หญิงท้อง
หลายคนไม่ตอ้ งการท้องต่อ แต่ผหู้ ญิงท้องไม่พร้อมในเรือนจ�ำขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและการบริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
ที่ปลอดภัย ไม่มีทางเลือกและท�ำให้หลายคนต้องอยู่ในภาวะจ�ำยอมท้องต่อ ดังเรื่องต่อไปนี้

7 Mandela Rules คือข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังฉบับใหม่ ที่ปรับจากฉบับเก่าที่ใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 และผ่านการรับรอง

ของที่ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม 2558

8 Bangkok Rules คือข้อก�ำหนดขั้นต�่ำขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส�ำหรับผู้กระท�ำ

ความผิดหญิง เป็นข้อก�ำหนดเพิม่ เติมทีเ่ น้นความส�ำคัญของความแตกต่างและความต้องการทีเ่ พศหญิงมีและแตกต่างจากเพศชาย ผ่านมติทป่ี ระชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยที่ 65 ณ ส�ำนักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553
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มดแดง (นามสมมติ) มดแดงเป็นภาพสะท้อนของผู้หญิงคนหนึ่งในเรือนจ�ำที่เคยตั้งใจท้อง
เพราะต้องการมีลกู แต่เมือ่ เธอและสามีถกู จับในคดียาเสพติด และถูกตัดสินลงโทษให้จำ� คุกเป็นเวลา
หลายปีทั้งสองคน ท�ำให้เธอต้องการท�ำแท้งเพราะหากท้องต่อจนคลอด เด็กจะไม่มีใครดูแลเมื่อต้อง
ถูกออกสู่ภายนอก แต่ในเรือนจ�ำไม่มีบริการท�ำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ทัง้ ไม่มกี ารประสาน
ส่งต่อไปหน่วยบริการให้ มดแดงจึงอยูใ่ นภาวะจ�ำยอมทีต่ อ้ ง ‘ท้องต่อ’ ในเรือนจ�ำ ด้วยความเครียดและ
กังวลใจสารพัด ทั้งการท้องต่อจนครบก�ำหนดคลอดในเรือนจ�ำ การเลี้ยงดูลูกหลังคลอดให้เติบโต
ในบรรยากาศของเรือนจ�ำ และอนาคตทีจ่ ะอาศัยใครช่วยเหลือเลีย้ งดูให้เมือ่ ลูกต้องออกไปก่อนเธอจะ
พ้นโทษ มดแดงไม่สามารถพูดหรือระบายออกมาได้ว่าเป็น ‘ท้องไม่พร้อม’ ที่เธอไม่ต้องการ ท�ำได้
เพียงแสดงออกผ่านพฤติกรรมต่างๆ เช่น แยกตัวอยูล่ ำ� พัง นัง่ ทุบท้องตลอดเวลา ฯลฯ การแสดงออก
ของมดแดงเพียงพอที่จะท�ำให้เจ้าหน้าที่ประเมินได้ว่า มดแดงไม่ต้องการท้องต่อ
(กุลภา วจนสาระ, 3 ธันวาคม 2562, สัมภาษณ์)

4.1.6 ท้องในวัยรุน
่ กับความขัดแย้งระหว่างครอบครัว จนการตายกลายเป็นทางเลือก

การปล่อยให้วยั รุน่ ทีท่ อ้ งและครอบครัวต้องเผชิญกับความรูส้ กึ อับอายโดยล�ำพัง ท�ำให้เพิม่ โอกาสและความกดดัน
ที่วิกฤติท้องวัยรุ่นมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนน�ำมาสู่ความสูญเสีย และเกิดเป็นบาดแผลในใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
นิด (นามสมมติ) นักศึกษาอาชีวะอายุ 17 ปี เกิดตั้งท้องระหว่างเรียน ครูสังเกตเห็นพฤติกรรม
ผิดไปจากเดิม คือเก็บตัว ไม่พดู จากับใคร จึงได้ชวนคุยและไถ่ถาม นิดอยูใ่ นครอบครัวทีแ่ ม่กำ� ลังป่วย
ต้องฟอกไตเป็นประจ�ำทีโ่ รงพยาบาล ต้องอาศัยป้าให้มาช่วยดูแล พ่อต้องท�ำงานหาเงินเพียงคนเดียว
นิดเป็นลูกสาวคนเดียวจึงถูกคาดหวังให้เรียนจบเพื่อท�ำงานแต่ก็เกิดปัญหาท้องขึ้น นิดได้คุยปรึกษา
กับเพื่อนชายคู่ของเธอแต่เขาก็ไม่พร้อมจะรับผิดชอบ ครูที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทีท่ อ้ งในโรงเรียนพยายามช่วยเป็นคนกลางระหว่างครอบครัวเด็กผูช้ ายและครอบครัวของนิด
ซึ่งต่างเรียนอยู่ในสถาบันเดียวกัน แต่ครอบครัวฝ่ายชายไม่ยอมรับผิดชอบและบอกว่าไม่เชื่อมั่นว่า
ท้องนั้นเป็นลูกใคร ท�ำให้พ่อของนิดโกรธมาก กลายเป็นความขัดแย้งที่รุนแรง พ่อตัดสินใจแจ้งความ
ด�ำเนินคดีและบังคับให้นิดท�ำแท้ง หลังจากที่เธอกลับมาซึ่งเป็นช่วงเดียวกับครูที่เคยเป็นที่ปรึกษาลา
คลอดไปประมาณเกือบ 2 เดือน เมื่อกลับมาท�ำงาน แม่ของนิดน�ำจดหมายของนิดมาให้ โดยเล่าว่า
ช่วง 2 เดือนที่ครูไม่อยู่ นิดผูกคอตายในห้องน�้ำที่บ้าน และเขียนจดหมายถึงแม่และครู บอกว่าเธอ
อยากมีลูกแม้ทางฝ่ายชายไม่ยอมรับก็ตาม
(อาจารย์แผนกบัญชี วิทยาลัยอาชีวะศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 19 กุมภาพันธ์ 2562, สัมภาษณ์)
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สถานการณ์และเรื่องราวท้องไม่พร้อมลักษณะต่างๆ ข้างต้นนี้ยังคงปรากฏอยู่ในชุมชนทั่วไป ทั้งการถูกบังคับ
แต่งงาน หรือความขัดแย้งระหว่างครอบครัวทีถ่ กู มองว่าเป็นปัญหาส่วนตัวของแต่ละบ้าน ควรมีหน่วยงานทีม่ คี วามเข้าใจ
และมีบุคลากรที่มีทักษะการให้ค�ำปรึกษาทางเลือก มีทัศนคติที่เปิดกว้างเข้าไปพยายามคลี่คลายหาทางออกจาก
สถานการณ์ปัญหา ด้วยการยืนเคียงข้างและรับฟังเสียงและความต้องการของผู้หญิง รวมทั้งรับฟังเสียงความทุกข์
ของพ่อแม่ทั้งสองฝ่าย ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกันและกัน และสร้างโอกาสในการค้นหาทางเลือก
ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของครอบครัว เพื่อหลีกเลี่ยงความทุกข์และโศกนาฏกรรมต่างๆ
4.2 ท้องต่อกับสภาพปั ญหาในแต่ละช่วงวิกฤตของชีวต
ิ ตั้งแต่ต้ังท้องจนคลอด

ท้องไม่พร้อมทีม่ เี งือ่ นไขจ�ำเป็นต้องท้องต่อหรือทีเ่ รียกว่าท้องต่อในภาวะจ�ำยอมนัน้ ด�ำเนินไปพร้อมกับอายุครรภ์
ที่สูงขึ้น และแต่ละช่วงของเวลาของการท้อง ผู้หญิงจะเผชิญกับวิกฤตชีวิตที่เข้มข้นขึ้นเช่นกัน (ดูรูป 4)
เมื่อรู้ว่าท้อง บางคนไม่รู้และไม่ได้สังเกตว่าร่างกายก�ำลังมีการเปลี่ยนแปลงหรือก�ำลังตั้งท้อง บางคนรู้ตัวเมื่อ
รู้สึกว่าตัวอ่อนดิ้นหรือปวดท้องจนไปคลอดที่โรงพยาบาล เมื่อรู้ว่าท้องไม่พร้อม ผู้หญิงต้องเผชิญกับภาวะที่รับรู้ว่าก�ำลัง
ท้องล�ำพัง มีความเครียด วิตกกังวล ความกลัว เสียใจ รู้สึกผิด สับสน กดดัน หรือโกรธ ไม่ไว้วางใจ และอีกหลาย
หลายความรู้สึก อาจรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะบอกหรือปรึกษาคนในครอบครัว ถ้าก�ำลังเรียนอยู่จะรู้สึกเสี่ยงที่อาจจะไม่มี
โอกาสเรียนหนังสือต่อ หรือรอให้ฝ่ายชายแสดงความรับผิดชอบ การประวิงเวลาหรือไตร่ตรองทางเลือกต่างๆ มีผล
ต่อการตัดสินใจ ไม่วา่ จะเป็นการเข้าถึงบริการท�ำแท้งทีป่ ลอดภัยซึง่ อาจล่าช้าและจ�ำยอมต้องท้องต่อ รวมทัง้ การท้องต่อ
ภายใต้ความไม่พร้อมอีกหลายประการ
รูป 4: แนวทางบริการสุขภาพและสังคมตามสถานการณ์ชีวิตผู้หญิงท้องไม่พร้อม กรณีท้องต่อ
ความต้องการ

การบริการสายด่วน

•อบรมบุคลากรใหเขาใจปญหา
•มีระบบสงตอภายในหนวยงาน
•มีแนวทางประสานสงตอ
หนวยบริการอื่น
•มีระบบติดตามความคืบหนา

•บริการใหการปรึกษาแบบเสริมพลัง
•การคุมครองสิทธิดานการศึกษา/
แรงงาน/สุขภาพ
•ระบบบริการสุขภาพที่ละเอียดออน
•บานพักรอคลอด
•บริการเพื่อชวยเหลือและสนับสนุน
ทางอารมณและจิตใจ

งาน OSCC และ เครือข่าย

•มีเครือขายสหวิชาชีพในระดับ
จังหวัดที่เขมแข็ง
•เชื่อมตอบริการกลไกรัฐ:
สวัสดิการ/สุขภาพ
•ใชความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
•มีระบบรับมือกับเคสซับซอน
•มีระบบประสานงานภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ

ช่วง
แรกคลอด/
หลังคลอด

ระหว่าง
ท้อง

เมื่อรู้
ว่าท้อง

บริการบ้านพักฯ

ความต้องการ
ระบบให้คำปรึกษา
ในรูปแบบต่างๆ

•โปรแกรมพัฒนาผูหญิงเพื่อชวย
วางเปาหมายชีวิต
•มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
•เชื่อมตอหนวยบริการในทุกมิติ
ใกลชิดเชิงพื้นที่
•มีผูดูแลเคสรายกรณีและ
แผนพัฒนารายบุคคล

ความต้องการ

•สถานเลี้ยงเด็กที่สอดคลองกับเงื่อนไขชีวิต
•ระบบสนับสนุน ผูหญิง และครอบครัว
•กระบวนการดูแลและติดตามเยี่ยม
ตอเนื่อง เพื่อประเมินความเสี่ยง
และความตองการ
•รูปแบบบริการที่สนับสนุนเสริม ศักยภาพ
ผูหญิง

ช่วง
การเลี้ยงดู

งานดูแลคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ชุมชน

ความต้องการ

•บริการใหการปรึกษาแบบเสริมพลัง
•ระบบบริการสุขภาพที่ละเอียดออน
•การจัดการเรื่องสิทธิของเด็ก
•ขอมูลทางเลือกในการดูแลเด็ก
•บริการชวยเหลือและสนับสนุน
ทางอารมณและจิตใจ
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•มีระบบขอมูลใหรูจักและเขาถึงผูหญิง
•เกิดการเชื่อมตอบริการที่หลากหลาย
•มีชองทางประสานทีมสหวิชาชีพระดับ
ตำบล/จังหวัด
•มีระบบติดตามตอเนื่อง
•บูรณาการทั้งงานปองกันและชวยเหลือ
•สรางกิจกรรมทางเลือกทีหลากหลาย
เพื่อเสริมศักยภาพและโอกาสใหกับผูหญิง

ระหว่างการท้อง เป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงต้องเผชิญกับอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายและมักสะสมเพิ่มขื้น
ทั้งความรู้สึกท้าทายกับการจัดการปัญหาของตัวเอง และมักหาทางออกด้วยตัวเองก่อน เช่น คิดหรือพยายามท�ำแท้ง
ด้วยตัวเอง พยายามค้นหาหน่วยบริการเพือ่ ช่วยเหลือในช่องทางต่างๆ ขณะทีร่ ะบบการปรึกษารูปแบบต่างๆ ทัง้ สายด่วน
ให้ค�ำปรึกษา การปรึกษาออนไลน์ที่ยังไม่แพร่หลายวงกว้างนัก เมื่อเป็นท้องที่ไม่พร้อม ส่วนหนึ่งจึงไม่ได้ดูแลสุขภาพ
หรือไม่ได้ฝากท้อง คนทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้ผหู้ ญิงเข้าถึงบริการ ทัง้ สุขภาพกาย จิต และการคุม้ ครอง
สิทธิด้านต่างๆ
ทัง้ นี้ ผูห้ ญิงต้องการความเข้าใจ ไม่ตดั สิน การสนับสนุนทางด้านจิตใจจึงเป็นความส�ำคัญล�ำดับแรกและต่อเนือ่ ง
ในระหว่างการท้อง ดังนัน้ การให้คำ� ปรึกษาแบบเสริมพลังเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการช่วยให้ผหู้ ญิงจัดการกับภาวะวิกฤติ
ระหว่างการท้อง ผ่านการสร้างความไว้วางใจอันจะน�ำไปสู่การคลี่คลายความทุกข์ภายในใจ การรับมือกับความรู้สึก
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ รูว้ า่ ท้อง และร่วมท�ำความเข้าใจปัญหาและเงือ่ นไขของชีวติ ซึง่ จะท�ำให้การจัดบริการและสวัสดิการ
สอดคล้องกับความต้องการได้ ข้อควรระวังคือทัศนคติและความคาดหวังของผูจ้ ดั บริการทีอ่ ยากช่วยผูห้ ญิงให้เตรียมพร้อม
เป็นแม่โดยไม่เข้าใจบริบทและสถานการณ์ชีวิตผู้หญิงที่ต้องท้องต่อ
ช่วงแรกคลอดหรือภาวะหลังคลอด เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่ผู้หญิงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน
ในร่างกาย การปรับตัวสู่สถานะใหม่ และหากไม่ต้องการเป็นแม่ ผู้หญิงก็มักจะต้องเผชิญกับความขัดแย้งในจิตใจ
ระหว่างความคาดหวังของสังคมที่ให้ผู้หญิงมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูลูกที่คลอดออกมาในฐานะแม่ กับเหตุผลนานาประการ
ของความไม่พร้อมที่จะเป็นแม่ของตัวเอง ผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ท้องต่อจนคลอดจึงยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยว อ่อนไหวไม่มั่นใจ
เครียดกังวลใจ มีภาวะเสีย่ งทีจ่ ะเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด รวมทัง้ มีโอกาสทีจ่ ะทอดทิง้ เด็กเพิม่ ขึน้ หากหาทางออกไม่ได้
การให้ขอ้ มูลและการปรึกษาทางเลือกกับผูห้ ญิงในภาวะแรกคลอด ได้แก่ ข้อมูลเรือ่ งสิทธิของเด็กและการแจ้งชือ่
บิดา ข้อมูลทางเลือกในการดูแลเด็ก เช่น เลีย้ งเอง หาครอบครัวทดแทนหรือการยกบุตรบุญธรรม ข้อมูลและกระบวนการ
ปรึกษาที่มีทางเลือกหลากหลายมีความส�ำคัญต่อการช่วยคลี่คลายความรู้สึกกดดันกับปัญหาหรือความไม่พร้อม และ
เป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิให้กับผู้หญิงและเด็กที่เกิดใหม่
กรณีที่เลือกดูแลเด็ก แม่วัยรุ่นและผู้หญิงต้องได้รับการปรึกษาทางเลือกก่อนการตัดสินใจ เพื่อให้ตระหนักถึง
ความต้องการของตนเอง ประเมินความกดดันและสถานการณ์ชีวิตของการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ทั้งจากสังคมและตัวเอง
ทีต่ อ้ งพิสจู น์ความเป็นแม่ของผูห้ ญิงคนหนึง่ ว่าสามารถเลีย้ งลูกได้ การจัดการอารมณ์และความเครียดจากความไม่พร้อม
ยังไม่มีทักษะในการเลี้ยงดูเด็กหลังคลอด ฯลฯ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาวะกดดันต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้น
ช่วงการเลี้ยงดู ควรมีรูปแบบบริการที่สนับสนุนและฟื้นฟูด้านจิตใจ การฟื้นฟูศักยภาพผู้หญิง และการติดตาม
สนับสนุนต่อเนื่อง เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงและความพร้อมในการดูแลเด็ก มีการทบทวนและพัฒนาแผนชีวิตและ
สร้างโอกาสในการประคับประคอง แก้ไขปัญหาร่วมกัน ช่วงการเลีย้ งดูนตี้ อ้ งการระบบสวัสดิการสังคมทีจ่ ะช่วยสนับสนุน
และส่งเสริมโอกาสของการมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีในมิตติ ่างๆ เช่น การสร้างรายได้หรือฐานะทางเศรษฐกิจ การยอมรับและ
เกื้อกูลจากครอบครัว ชุมชน และสังคม การฝึกทักษะชีวิตและการฟื้นฟูคุณค่าตนเอง การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และการพึ่งพาตนเอง การมีศูนย์เลี้ยงเด็กหรือการช่วยเหลือดูแลเด็กในชุมชน ฯลฯ
ฉะนั้น การจัดบริการให้กับผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ต้องท้องต่อจึงต้องเป็นการช่วยเหลือและสวัสดิการที่ช่วยให้
ผู้หญิงมองเห็นเป้าหมายและตัดสินใจก�ำหนดแผนการด�ำเนินชีวิตของตนเอง เป็นบริการสนับสนุนที่มีการท�ำงานเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง และมีการประสานงานหลายภาคส่วน
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4.3 สรุป

เรือ่ งราวของวัยรุน่ และผูห้ ญิงทีจ่ ำ� เป็นต้องท้องต่อข้างต้นนีส้ ะท้อนให้เห็นอคติทสี่ งั คมยังคงมีตอ่ ผูห้ ญิงท้องไม่พร้อม
เมือ่ ผูจ้ ดั บริการรับเอาอคติและการประณามผูห้ ญิงท้องไม่พร้อมเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของการจัดบริการ ไม่วา่ จะเป็นบริการ
ทางสังคม การศึกษา หรือบริการสุขภาพก็ตาม อคติและการประณามเหล่านั้นได้กลายเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการจัด
บริการและสวัสดิการที่ผู้หญิงท้องต่อโดยไม่พร้อมคนหนึ่งควรจะได้รับตามสิทธิพื้นฐาน
เมื่อต้องท้องต่อ (แม้ไม่พร้อม) จึงต้องมีกระบวนการท�ำงานเพื่อให้การท้องต่อนั้นเป็นการท้องอย่างมีคุณภาพ
มีทางเลือกที่เหมาะสมกับองค์ประกอบของชีวิตหลังคลอด และต้องตระหนักว่าในแต่ละทางเลือกนั้นอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามเงือ่ นไข โอกาส และข้อจ�ำกัดในชีวติ ขณะใดขณะหนึง่ จึงจ�ำเป็นต้องมีกระบวนการท�ำงานทีเ่ คียงข้างและสนับสนุน
แผนในชีวิตที่ผู้หญิงเป็นผู้ตัดสินใจเลือก บริการจากหน่วยงานต่างๆ จึงต้องเป็นบริการที่เปิดให้มีทางเลือกหลากหลาย
ให้วยั รุน่ และผูห้ ญิงได้รบั ข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้าน ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจด้วยตัวเอง พัฒนาเติบโตและใช้ชวี ติ ต่อไปอย่าง
มีคุณภาพ
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5.1 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หรือบ้านพั กฉุกเฉิน (ณัฐิยา และกรวิณท์, 20 ธันวาคม 2562)

บ้านพักฉุกเฉินก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2523 เป็นที่พักพิงชั่วคราวทั้งทางกายและใจของผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหา
ท้องวัยรุ่นและท้องไม่พร้อม ความรุนแรงในครอบครัวและทางเพศ ติดเชื้อ HIV/AIDS มีงบประมาณส�ำหรับการท�ำงาน
มาจากการรับบริจาคและการของบประมาณด�ำเนินโครงการ เป็นหน่วยจัดบริการส�ำหรับผู้หญิงและเด็กทุกช่วงวัยโดย
ให้บริการครบวงจร ทั้งปัจจัยสี่ การดูแลสุขภาพอนามัย ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ การให้ทักษะชีวิตและก�ำลังใจ ใช้หลัก
การสังคมสงเคราะห์และกระบวนการจัดกลุ่มศิลปะบ�ำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจ มีศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน ศูนย์เลี้ยงเด็กปฐมวัย
ศูนย์ฝึกอาชีพ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานฝึกอาชีพภายนอก ประสานความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัย
สนับสนุนการศึกษาส�ำหรับแม่วยั รุน่ และการช่วยเหลือด้านกฎหมายเพือ่ น�ำไปสูก่ ารให้ผหู้ ญิงและเด็กกลับไปสูค่ วามเชือ่ มัน่
ในตนเองสามารถด�ำเนินชีวิตในสังคมได้ปกติสุข
ผูห้ ญิงทีป่ ระสบปัญหาท้องในวัยรุน่ หรือท้องไม่พร้อมทีเ่ ข้าสูบ่ ริการบ้านพักฉุกเฉินมักเผชิญปัญหาซับซ้อนร่วมด้วย
โดยภาพรวมผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมและต้องท้องต่อคิดเป็นร้อยละ 50 ของผู้มารับบริการภายในบ้านพักฯ
ความต้องการหลักๆ คือ ที่พักระหว่างรอคลอด แต่มีหลายกรณีที่มีปัญหาซับซ้อนเกี่ยวเนื่องกัน เช่น มีปัญหา
ความรุ น แรงในชี วิ ต คู ่ / ครอบครั ว มี ก ารใช้ ส ารเสพติ ด ร่ ว มด้ ว ย ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ความยากง่ า ยของกระบวนการให้
ความช่วยเหลือแตกต่างกัน โดยก่อนเข้าสู่บริการช่วยเหลือในบ้านพักฉุกเฉิน ผู้รับบริการจะต้องท�ำความเข้าใจและ
รับทราบเงื่อนไขในการเข้าพักฯ ร่วมกันเสียก่อน เนื่องจากบ้านพักฯ รับผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาในหลายอย่าง
อยู่ร่วมกันในบ้านพัก ระยะเวลาของการพักแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัญหาและสถานการณ์แต่ละคน
แนวทางการด�ำเนินงานของบ้านพักฉุกเฉิน รูปแบบบริการเป็นการตั้งรับ เน้นให้บริการบ้านพักในภาวะวิกฤติ
มีกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์เพือ่ ดูแลช่วยเหลือรายกรณี ส่วนใหญ่ผปู้ ระสบปัญหามาขอรับบริการโดยการโทรติดต่อ
เข้ามาเอง และได้รับการประสานส่งต่อจากเครือข่ายและหน่วยงานให้บริการที่เกี่ยวข้อง กระบวนการด�ำเนินการ
ให้ความช่วยเหลือเริม่ จากการประเมินสภาพปัญหาเพือ่ ดูความเร่งด่วนเฉพาะหน้า ส�ำหรับกรณีทอ้ งไม่พร้อมและตัง้ ครรภ์
ต่อนั้น ประสบการณ์ในการท�ำงานพบว่า ระหว่างการท้องจนเข้าสู่บริการที่บ้านพักฉุกเฉิน วัยรุ่นและผู้หญิง
ท้องไม่พร้อมส่วนใหญ่ไม่ได้ฝากท้อง จึงต้องสนับสนุนให้ไปฝากท้องในสถานบริการ โดยช่วยเหลือดูแลตรวจสอบ
สิทธิสุขภาพ เพื่อเข้าถึงบริการฝากท้อง และการคลอดบุตร รวมทั้งจัดการย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลตามหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า หรือสิทธิประกันสังคม เพื่อความสะดวกในการฝากครรภ์และการคลอด กรณีที่ผู้รับบริการมีสิทธิ
ประกันสังคมจะมีการส�ำรองค่าใช้จ่ายให้ก่อน เรียกว่า “ให้เป็นเงินยืม” และน�ำเงินคืนไปช่วยเหลือคนอื่นๆ ต่อไป
การประเมินความเครียด การให้คำ� ปรึกษาช่วงแรกรับนัน้ มีนกั สังคมสงเคราะห์เป็นผูร้ บั ผิดชอบดูแลและติดตาม
รายกรณี (case manager) เบื้องต้นมีการประเมินภาวะความเครียด หากพบว่าวัยรุ่นหรือผู้หญิงอยู่ในภาวะ
ความเครียดที่ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษา จะมีการประสานส่งต่อไปยังจิตแพทย์ของโรงพยาบาลวชิระซึ่งเป็นเครือข่าย
การท�ำงาน และถ้าภาวะเครียดในระดับที่ต้องอยู่โรงพยาบาล จะประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศรีธัญญา
ระหว่างการท้อง บ้านพักฉุกเฉินจะดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล โดยมีค่าพาหนะและ
ค่าอาหารกลางวันให้วันละ 2 มื้อๆ ละ 40 บาท เพื่อให้วัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อมได้พบแพทย์ตามก�ำหนดระหว่าง
ฝากครรภ์
ช่วงใกล้คลอดหรือแรกคลอด ให้ขอ้ มูลหรือแจ้งสิทธิให้ผหู้ ญิงทราบถึงการแจ้งเกิดว่าแม่มสี ทิ ธิทจี่ ะแจ้งชือ่ พ่อหรือ
ไม่ระบุชอื่ พ่อในสูตบิ ตั รก็ได้ และหากยังไม่สามารถใส่ชอื่ เด็กลงในทะเบียนบ้านตนเองได้ บ้านพักจะอ�ำนวยความสะดวก
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โดยให้ใส่ชื่อเด็กไว้ในทะเบียนบ้านของบ้านพักฉุกเฉินก่อน หากมีปัญหาซับซ้อนอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น เป็นคดีความ
บ้านพักฉุกเฉินจะดูแลด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ กรณีถูกละเมิดทางเพศ ถูก
ข่มขืน และต้องไปขึ้นศาล จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลที่ไม่ละเอียดอ่อน
กับการถูกกระท�ำรุนแรงและยังมีการตอกย�้ำท�ำให้เกิด trauma เป็นต้น
กรณีแม่วัยรุ่น บ้านพักฉุกเฉินให้ความส�ำคัญกับการดูแลด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษา
ด้านการศึกษา มีทนุ สนับสนุนการศึกษาให้แม่วยั รุน่ ทีอ่ ยูใ่ นบ้านพักและเลีย้ งลูกเอง โดยประสานงานกับเครือข่าย
โรงเรียนในเขตพื้นที่ ทั้งการเรียนในระบบและการศึกษานอกโรงเรียน เป็นโครงการเพิ่มต้นทุนชีวิตใหม่ สนับสนุนเงิน
สะสมให้แม่วัยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีที่เรียนและเลี้ยงดูบุตรด้วยตัวเองที่ยังอยู่ในบ้านพัก เดือนละ 1,500 บาท โดยจะ
จ่ายเงินให้เมื่อแม่วัยรุ่นจบการศึกษา
บริการฝากเลี้ยงชั่วคราว มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อน (nursery) เพื่อให้แม่เรียนไปหนังสือได้เต็มที่ตอนกลางวัน
ด้านครอบครัว กรณีเด็กและวัยรุ่นที่ต้องท�ำงานกับผู้ปกครอง บ้านพักมีกิจกรรมจัดค่ายครอบครัวและการเยี่ยม
บ้าน เพื่อประเมินความพร้อมของครอบครัวและสร้างความเข้าใจก่อนคืนลูกสาวกลับบ้าน และยังคงติดตามต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนการดูแลเด็กให้มีคุณภาพ โดยแม่จะต้องพาเด็กกลับมาเพื่อดูพัฒนาการอย่างน้อยเดือนละครั้งจนกระทั่ง
เด็กอายุครบ 2 ขวบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่กรณีอยู่ต่างจังหวัด
การฝึกอาชีพ บ้านพักท�ำงานร่วมกับเครือข่ายด้านบริการฝึกอาชีพ โดยเน้นการฝึกฝนอบรมให้สามารถน�ำ
ความรู้ไปประกอบอาชีพได้ เช่น นวดแผนไทย หรือเย็บจักรอุตสาหกรรม
การดูแลและส่งเสริมเรื่องวางแผนครอบครัว สนับสนุนการคุมก�ำเนิดกึ่งถาวรวิธีฝังแคปซูลในทุกราย โดยร่วมมือ
กับโรงพยาบาลวชิระให้บริการในวัยรุ่นต�่ำกว่า 20 ปีฟรีทุกราย กรณีผู้ใหญ่ ที่มีลูก 2 – 3 คนแล้วจะสนับสนุนเรื่อง
การคุมก�ำเนิดถาวรและมีค่าใช้จ่ายบางส่วน โดยเน้นท�ำความเข้าใจร่วมกันว่าหากเคยผ่านการมีครอบครัวและต้องการ
มีสามีใหม่นั้น ผู้หญิงไม่จ�ำเป็นจะต้องมีลูกกับคนที่เป็นสามีทุกคน
การจัดการบริหารชีวิตวัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อม การที่วัยรุ่นหรือผู้หญิงต้องเผชิญกับภาวะท้องไม่พร้อม
โดยล�ำพังนั้นเป็นการบั่นทอนด้านจิตใจ และบางคนยังเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนร่วมด้วย กระบวนการฟื้นฟูเยียวยา
จึงเป็นงานส�ำคัญที่จะส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองของผู้หญิงกลับคืนมา ระหว่างตั้งท้องและพักอยู่ในบ้านพักฉุกเฉิน
เป็นช่วงเวลาที่มีผู้จัดการรายกรณี (case manager) ใช้เวลาแกะรอยชีวิตโดยเริ่มต้นจากการรับฟังเรื่องราวของ
ผู้ใช้บริการก่อน เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่มาด้วยความทุกข์ สับสน กังวล เกิดความผ่อนคลาย เมื่อมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นจึง
ค่อยเริ่มพูดคุยจากเรื่องง่ายๆ
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การฟืน้ ฟูและกระบวนการเยียวยาของวัยรุน่ และผูห้ ญิงท้องไม่พร้อมอาจใช้เวลามาก โดยเฉพาะกรณีทมี่ บี าดแผล
ทางใจ (Post – Traumatic Stress Disorder – PTSD) หรือผ่านประสบการณ์ฆ่าตัวตายมาก่อน ผู้จัดการรายกรณีต้อง
ติดตามอย่างใกล้ชดิ ตัง้ แต่ทอ้ งและมาอยูใ่ นบ้านพักฉุกเฉินจนกระทัง่ คลอด หากไม่สามารถเยียวยาเชิงลึกได้กจ็ ะส่งต่อ
บริการไปยังนักจิตบ�ำบัดหรือจิตแพทย์ แต่มักพบว่าระหว่างท้องนั้น แพทย์จะเน้นวิธีประคับประคองและบ�ำบัดด้านจิต
มากกว่าการใช้ยา ในช่วงแรกคลอดและหลังคลอด ภาวะบาดเจ็บทางใจจะมีต่อเนื่อง ผู้จัดบริการจะสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ใช้บริการเชื่อใจว่า เจ้าหน้าที่ในบ้านพักทุกคนเป็นครอบครัว เป็นเพื่อนเคียงข้าง นักสังคมสงเคราะห์จะคอย
รับฟังความทุกข์ รวมทั้งสังเกตการณ์เพราะมีสถานการณ์ เช่น ไม่พร้อมเลี้ยงลูก ไม่ดูแลเด็ก กระบวนการศิลปะบ�ำบัด
ที่ใช้จะเป็นแนวปรัชญาเพื่อช่วยในการเยียวยาและสร้างความสมดุลภายใน เป็นการเสริมพลัง (empowerment)
ทั้งในรายบุคคลและแบบกลุ่ม รวมทั้งท�ำร่วมกับคนในครอบครัว ช่วงปีแรกจะให้ความส�ำคัญกับการกอบกู้ชีวิตผู้หญิง
และสร้างความมั่นคงในใจกับทารก ผู้จัดการรายกรณีจะวางแผนชีวิตร่วมกับผู้หญิง โดยเน้นที่การเคารพความต้องการ
ของวัยรุ่นและผู้หญิงเป็นส�ำคัญ หากไม่พร้อมดูแลเด็กก็จะประสานกับมูลนิธิมิตรมวลเด็ก ท�ำเรื่องการยกเด็กเป็น
บุตรบุญธรรม (adoption)
จุดแข็งของบริการในบ้านพักฉุกเฉินคือ บริการให้ค�ำปรึกษาและการเสริมพลังอ�ำนาจ เสริมทักษะชีวิตส�ำหรับ
วัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อม ใช้กิจกรรมศิลปะบ�ำบัดหรือนันทนาการเป็นเครื่องมือในการเสริมพลัง และส่งเสริม
การมีปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นๆ ในบ้านพัก ท�ำให้เกิดการฝึกทักษะทางสังคมระหว่างทีอ่ ยูใ่ นบ้านพักและเป็นการคลายเครียด
(พัดชา, 2561) อย่างไรก็ตาม ช่องว่างในกระบวนการช่วยเหลือ คือ หน่วยงานทีจ่ ะรับช่วงส่งต่อในการติดตามดูแลและ
เสริมพลังผู้ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องในระดับชุมชนนั้นยังไม่มีกลไกชัดเจน
การด�ำเนินงานที่โดดเด่นของบ้านพักฉุกเฉิน
(1) มีการพัฒนาโปรแกรมเพือ่ พัฒนาผูห้ ญิง ตัง้ แต่ผใู้ ช้บริการเข้าสูบ่ า้ นพักซึง่ ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองเพือ่
ประเมินสภาพจิตใจและสร้างความคุ้นเคย การออกแบบโปรแกรมที่เน้นกระบวนการ และให้ความส�ำคัญ
กับกระบวนการวางแผนและก�ำหนดเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงร่วมกัน
(2) มีบคุ ลากรทีด่ ำ� เนินงานด้านศิลปะบ�ำบัด นักจิตวิทยา และมีเครือข่ายส่งต่อบริการทีท่ ำ� งานร่วมกันมายาวนาน
ท�ำให้เข้าใจและละเอียดอ่อนต่อสถานการณ์ท้องวัยรุ่นและท้องไม่พร้อม ทั้งด้านบริการสาธารณสุขและ
การศึกษา ท�ำให้สามารถประสานงานและส่งต่อกับเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และ
(3) มีการสั่งสมบทเรียนและประสบการณ์การท�ำงานมายาวนาน การเปลี่ยนผ่านของบุคลากร/เจ้าหน้าที่มีน้อย
บุคลากรมีตน้ ทุนเชิงทักษะและวิธคี ดิ ในการช่วยเหลือและคุม้ ครองสิทธิรว่ มไปกับการปรับปรุงพัฒนาบริการ
อย่างเป็นระบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5.2 บ้านพั กเด็กและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 – 2569 ตาม พ.ร.บ.
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 นั้น ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบุว่าการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น เน้นการเชื่อมโยงเครือข่าย
บริการสุขภาพ การศึกษา และด้านสังคม โดยให้หน่วยงานต่างๆ ท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้พ่อแม่วัยรุ่น
อยู่ในสังคมและพัฒนาศักยภาพตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยให้บุตรมีพัฒนาการอย่างเหมาะสม มีกระทรวง
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การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานส�ำคัญในภาคปฏิบัติ ได้แก่
บ้านพักเด็กและครอบครัว จากที่เป็นสถานแรกรับชั่วคราว ต้องท�ำหน้าที่ (1) สนับสนุนให้วัยรุ่นตั้งครรภ์ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งต่ออย่างเป็นระบบและได้รับการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของวัยรุ่น
แต่ละราย ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดบริการรายกรณี (2) สนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่เป็นแกนน�ำ ป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ด้านการดูแลวัยรุ่นที่ท้องและแม่วัยรุ่น ในบ้านพักเด็กและครอบครัวของจังหวัดปทุมธานี อยู่ในความรับผิดชอบ
ของฝ่ายสวัสดิการสังคม เด็กและผู้หญิงที่อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป บ้านพักฯ จะให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ
ตามกระบวนการเชิงสหวิชาชีพ ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ พ.ร.บ. การคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำ
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2559 เป็นส�ำคัญในฐานะผู้ถูกกระท�ำความรุนแรง อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ถูกน�ำมาใช้คุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนที่อายุต�่ำกว่า 20 ปี โดยเฉพาะ
การใช้มาตรา 5 ที่ให้วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเองและมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้รับการบริการอนามัย
การเจริญพันธุ์ มีการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคม อย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือก
ปฏิบัติ และได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และ
มาตรา 9 ให้มีการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอําเภอสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพืน้ ที่
เพื่อเป็นแกนนําป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(2) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทําหน้าที่ประสานงานเฝ้าระวัง
และให้ความช่วยเหลือแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว
(3) จัดให้มีการฝึกอาชีพตามความสนใจและความถนัดแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนและหลังคลอดที่ประสงค์จะ
เข้ารับฝึกอาชีพ และประสานงานเพื่อจัดหางานให้ได้ประกอบอาชีพตามความเหมาะสม
(4) จัดหาครอบครัวทดแทนในกรณีที่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้
(5) การจัดสวัสดิการสังคมในด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
บริการของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีสามารถเข้าถึงได้จากหลายช่องทาง คือ การติดต่อทาง
โทรศัพท์หรือขอความช่วยเหลือด้วยตัวเอง การประสานงานส่งต่อมาจากเครือข่าย อาทิ ต�ำรวจ โรงพยาบาลชุมชน
หรือบุคลากรในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) และการประสานจาก
หน่วยบริการ 1300 ซึ่งเป็น call center หลักของกระทรวง พม. เป็นต้น
กรณีวัยรุ่นท้องต่อที่ต้องเข้ารับการคุ้มครองในบ้านพักเด็กฯ จะได้รับบริการดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพทั่วไป
ด้านสุขภาพร่างกาย การฝากครรภ์และคลอด การช่วยเหลือด้านการศึกษาหากต้องการ บ้านพักเด็กฯ มีโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์เป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือเด็กที่ต้องการเรียนต่อ หากเรียนดีจะมีมูลนิธิเพาะกล้าคุณธรรม
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม มอบทุนการศึกษาให้ถึงระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท และรวมถึงเครือข่ายโรงเรียน
ในพื้นที่ๆ ให้อัตราพิเศษแก่เด็กที่มาจากสถานสงเคราะห์เข้าเรียนได้
ส�ำหรับวัยรุน่ ทีท่ อ้ งหรือแม่วยั รุน่ ทีอ่ ยูใ่ นชุมชน กระบวนการช่วยเหลือภายหลังรับแจ้งเหตุ บ้านพักฯ จะประสานงาน
และท�ำงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กฯ
ในการช่วยเหลือ หากวัยรุน่ ทีท่ อ้ งและต้องการทางเลือกจะใช้ พ.ร.บ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. 2559
เพื่อคุ้มครองสิทธิตัดสินใจทางเลือกตามต้องการ ไม่ว่าจะท้องต่อหรือยุติการท้อง โดยเน้นให้มีกระบวนการปรึกษา
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ทางเลือก มีการประสานกับผูเ้ ชีย่ วชาญให้ขอ้ มูลเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อเด็กและวัยรุน่ ถ้าต้องการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
จะประสานส่งต่อเครือข่ายในจังหวัด ที่ส�ำคัญคือ โรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการท�ำแท้งที่ปลอดภัย
และถูกกฎหมาย หลังจากด�ำเนินการแล้ว ทางบ้านพักฯ มีการให้คำ� ปรึกษาเพือ่ ติดตามประเมินผล กรณีทวี่ ยั รุน่ ท้องต่อ
และมีปัญหาซับซ้อน เมื่อคลอดแล้วและยังไม่พร้อมที่จะดูแลบุตร บ้านพักฯ จะให้การปรึกษาเรื่องการจัดหาครอบครัว
อุปถัมภ์ในการดูแลเด็กชัว่ คราวก่อน โดยเน้นเครือญาติทสี่ ามารถดูแลเด็กได้เป็นล�ำดับแรก โดยมีเงินสวัสดิการบางส่วน
สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนในการดูแลเด็กอ่อนเพื่อช่วยเหลือ หรือกรณีที่แม่วัยรุ่นและครอบครัวไม่สามารถดูแล
เด็กได้จริงๆ ก็จะให้ค�ำปรึกษาเรื่องขอยกบุตรบุญธรรมและเข้าสู่สถานสงเคราะห์
ใน พ.ศ. 2558 มีการปรับเปลี่ยนภารกิจให้บ้านพักเด็กและครอบครัวด�ำเนินงานด้านส่งเสริมพัฒนาและงาน
สวัสดิการสังคม โดยต้องท�ำงานลงชุมชน เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกับชุมชนท้องถิน่ และงานสนับสนุน
การท�ำงานของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับในจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และการสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนพัฒนาแกนน�ำ และมีบทบาทในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบและรับรองสิทธิของ
ผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในชุมชน
การท�ำงานของบ้านพักเด็กฯ เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่นที่ท้องและต้องเข้าสู่การรับบริการในบ้าน
พักเด็กและครอบครัวในปัจจุบนั จึงถือว่ามีความท้าทายในแง่ของคุณภาพของการจัดบริการ เนือ่ งจาก (1) บ้านพักเด็ก
และครอบครัวเป็นหน่วยบริการแรกรับทีม่ ผี ใู้ ช้บริการจากหลากหลายสภาพปัญหาทางสังคมเข้ามาอยูร่ ว่ มกัน (2) ข้อจ�ำกัด
ของบุคลากร ทั้งในด้านจ�ำนวนผู้จัดบริการ ข้อจ�ำกัดด้านความรู้ทักษะในการดูแล กระบวนการให้การปรึกษาแบบ
เสริมพลัง (3) ปัญหาการเชื่อมประสานงานเพื่อช่วยเหลือและส่งต่อไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเองที่ไม่สามารถ
รองรับได้เพียงพอ เช่น สถานสงเคราะห์ เป็นต้น (พิทักษ์, 20 ธันวาคม 2562)
อย่างไรก็ดี ส�ำหรับผู้หญิงที่อายุมากกว่า 20 ปีที่ท้องและเข้าสู่บริการของบ้านพักฯ นั้นได้ถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มปัญหาสังคมอื่นๆ โดยไม่ได้ระบุให้ท้องไม่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งปัญหานั้นๆ ด้วย กลายเป็นข้ออ่อนที่ท�ำให้
กรณีท้องไม่พร้อมข้างต้นนี้ไม่ถูกมองเห็น ทั้งจ�ำนวนและความละเอียดอ่อนต่อการจัดบริการ
5.3 ศูนย์พ่ ึ งได้ โรงพยาบาลปทุมธานี

ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลปทุมธานี เป็นหน่วยบริการหนึ่งในห้าโรงพยาบาลน�ำร่องเพื่อพัฒนาระบบบริการส�ำหรับ
ผู้หญิงท้องไม่พร้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดบริการของศูนย์พึ่งได้ โดยถือว่าท้องไม่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
ความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวตัง้ แต่ พ.ศ. 2553 ปัจจุบนั โรงพยาบาลสามารถบูรณาการการท�ำงาน
ภายในทุกแผนกเพือ่ การดูแลและช่วยเหลือกรณีทอ้ งไม่พร้อมได้คอ่ นข้างสมบูรณ์ รวมทัง้ มีฐานข้อมูลรายบุคคลและข้อมูล
ครอบครัวของผู้ใช้บริการที่ค่อนข้างละเอียด ซึ่งเอื้อต่อการติดตามภายหลังการให้บริการ
ส�ำหรับการให้บริการช่วยเหลือวัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อมกรณีท้องต่อที่เข้าสู่หน่วยบริการนั้น มีการแบ่งเป็น
กลุ่มที่เผชิญปัญหาไม่ซับซ้อนมาก เช่น ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือทางกฎหมาย มีนักสังคมสงเคราะห์ดูแล
ใช้กระบวนการให้การปรึกษา และจัดท�ำแผนการช่วยเหลือรายกรณี และกลุ่มที่มีปัญหาซับซ้อน ในกรณีท้องต่อนั้น
มีปัญหาการใช้สารเสพติดร่วมด้วยมากขึ้น ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างมีเพศสัมพันธ์ และขณะท้องจนคลอด ซึ่งส่งผล
ต่อสุขภาพของผู้หญิงและตัวอ่อนที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ ระหว่างที่ท้องมักไม่ได้ฝากครรภ์ เมื่อเข้ามาคลอด
บางคนอยู่ในภาวะต้องการเสพยาหรือไม่สามารถควบคุมสติได้ และมักตรวจพบสารเสพติดในกระแสเลือดของทารก
แรกเกิดด้วย ซึ่งส่งผลต่อการเลี้ยงดูและพัฒนาการของเด็ก
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กรณีท่ีมีปัญหาซับซ้อนนั้นต้องมีการคุ้มครองเด็กและวัยรุ่น โดยโรงพยาบาลจะประสานและท�ำงานร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัด และใช้มาตรการต่างๆ ในการช่วยเหลือ ตามระดับความรุนแรงของปัญหา ได้แก่
(1) ใช้กระบวนการค�ำปรึกษาเพื่อการคุ้มครองเด็กตามกฎหมาย (law enforcement) เข้าไปแก้ไขเรื่องการใช้
สารเสพติดและการคุม้ ครองสิทธิเด็ก เริม่ จากการให้ขอ้ มูลโดยบุคลากรทางการแพทย์ หากไม่สามารถเปลีย่ นพฤติกรรมได้
จะเพิ่มมาตรการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ต�ำรวจ อัยการ และกระบวนการศาลตามล�ำดับ (2) มีการประเมินทักษะ
และประเมินความเสี่ยงในการดูแลเด็กของครอบครัว (3) การติดตามโดยโรงพยาบาลส่งข้อมูลไปยังโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต�ำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ ผ่านระบบ Thai COC9 (Thai Continuum Of Care) เพื่อติดตาม
การเยี่ยมบ้านและดูแลปัญหาสุขภาพกายและจิต (4) การติดตามหลังคลอดจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องการท�ำพฤติกรรมบ�ำบัด หรือกรณีที่พบปัญหาด้านสวัสดิการสังคม ทั้งนี้ การท�ำงานของสหวิชาชีพจะร่วมกัน
ประเมินแผนการช่วยเหลืออย่างต่อเนือ่ ง และอาศัยการบูรณาการจากหลายภาคส่วนเพือ่ ให้เกิดเปลีย่ นแปลงให้เหมาะสม
กับแต่ละราย
วิเคราะห์จด
ุ แข็งของความเป็นสหวิชาชีพระดับจังหวัด

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และศูนย์พงึ่ ได้ โรงพยาบาลปทุมธานี เป็นหน่วยบริการในระดับจังหวัด
จุดแข็งส�ำคัญคือการมีเครือข่ายสหวิชาชีพในระดับจังหวัดทีเ่ ข้มแข็ง มีการประสานงานกันมายาวนาน สามารถเชือ่ มต่อ
บริการในกลไกของรัฐและสวัสดิการสุขภาพได้อย่างใกล้ชดิ จากการทีศ่ นู ย์พงึ่ ได้ โรงพยาบาลปทุมธานี เป็นสถานบริการ
สาธารณสุขในการน�ำร่องพัฒนาระบบการปรึกษาทางเลือกเมือ่ ผูห้ ญิงท้องไม่พร้อมเข้าสูบ่ ริการศูนย์พงึ่ ได้ ตัง้ แต่ปี 2553
ส่วนบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวัยรุ่นที่
ท้องไม่พร้อม เป็นหน่วยบริการน�ำร่องในพ.ศ. 2555 อย่างไรก็ตาม ในเชิงโครงสร้างการบริหารงานของสองกระทรวง
มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะในเรื่องความต่อเนื่องของบุคลากรที่จะสะสมต้นทุนความรู้และทักษะบริการ พบว่า
บ้านพักเด็กและครอบครัวจะมีการเคลื่อนย้ายของบุคลากรค่อนข้างบ่อย
จุดแข็งในการจัดบริการภายในศูนย์พงึ่ ได้ โรงพยาบาลปทุมธานี คือ สามารถเชือ่ มการท�ำงานประเด็นท้องไม่พร้อม
ท้องวัยรุน่ ความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงในครอบครัว ให้เข้าไปอยูใ่ นระบบบริการของทุกแผนกในโรงพยาบาล
บุคลากรมีวิธีคิดและเข้าใจสถานการณ์ปัญหา เช่น มีความละเอียดอ่อนในการคัดกรองและส่งต่อระหว่างแผนก ANC
(บริการฝากครรภ์) กับคลินิกวัยรุ่น หรือศูนย์พึ่งได้ เจ้าหน้าที่สามารถประเมินปัญหาของผู้รับบริการได้และติดต่อ
ประสานงานภายในได้ทันที มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการสร้างพื้นที่เล่าเรื่องราวและ
สภาพปัญหาของผู้หญิงและรายงานความคืบหน้าการดูแลช่วยเหลือ ดังนั้น การจัดการความรู้ภายในหน่วยบริการ
แต่ละแผนกที่ท�ำร่วมกันช่วยให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมต่อการท�ำงานระหว่างแผนกได้เป็นอย่างดี
5.4 เทศบาลต�ำบลค่ายเนินวง อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ชุมชนต�ำบลค่ายเนินวงเป็นชุมชนเกษตรกรรม ส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำสวนผลไม้ ครอบครัวขยายและมีที่ดินท�ำกิน
จึงอาจไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาของวัยรุ่นมากนัก เมื่อวัยรุ่นท้องมักให้ออกจากระบบการศึกษามาแต่งงานกัน

9 หมายถึงการดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวมและบูรณาการทีต่ อบสนองความต้องการ หรือปัญหาของผูป้ ว่ ยทีค่ รอบคลุมตัง้ แต่โรงพยาบาลถึงบ้าน โดยใช้โปรแกรม

ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ทั่วประเทศ

55
สวัสดิการและสิทธิเพื่ อผู้หญิงท้องไม่พร้อมกรณีท้องต่อ

ตามประเพณีเพื่อไม่เป็นที่อับอายในชุมชน โดยมีผู้สูงอายุในครอบครัวช่วยดูแลหลานให้หลังจากคลอดลูก จึงอาจไม่ได้
พาเด็กไปตรวจหรือรับวัคซีนตามนัดหมาย เนื่องจากไม่รู้หรือหลงลืม
เทศบาลต�ำบลค่ายเนินวงมีนกั พัฒนาชุมชนปฏิบตั กิ ารเป็นผูร้ บั ผิดชอบงานวัยรุน่ หรือผูห้ ญิงท้องไม่พร้อมในชุมชน
เป็นหน่วยสนับสนุนติดตามดูแลให้แม่วยั รุน่ ในชุมชนได้รบั การดูแลให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ทัง้ ในมิตคิ รอบครัว สังคม และ
เศรษฐกิจ เมื่อหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ประสานส่งต่อว่ามีแม่วัยรุ่นคลอดแล้วกลับคืนสู่ครอบครัว ก็จะร่วมมือ
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลวางแผนติดตามและเยีย่ มบ้าน ประเมินสภาพปัญหาและความต้องการ และประสาน
ความช่วยเหลือให้แม่วัยรุ่นได้เข้าถึงสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
การท�ำงานตรงนี้ไม่ง่าย บางทีเจอปัญหาไม่รู้จะไปต่ออย่างไร...หากองค์กรต้องเผชิญกับความไม่พร้อม
หลายด้าน ตั้งแต่ผู้บริหารไม่เห็นด้วย ชุมชนไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีทรัพยากร บุคคลในพื้นที่ก็ไม่รู้
จะไปต่ออย่างไร ต�ำบลค่ายเนินวงนับว่าโชคดีที่มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วย
(เรวดี นาคเจือ, 9 เมษายน 2562)

ประสบการณ์และความร่วมมือในการพัฒนาการท�ำงานร่วมกับกลไกต่างๆ ในชุมชน อาทิ โครงการพัฒนากลไก
ชุมชนคุม้ ครองเด็กระดับต�ำบล ท�ำให้เกิดความร่วมมือของกลไกต่างๆ ในชุมชนและเรียนรูเ้ รือ่ งการคุม้ ครองเด็กภายใต้
พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และการเข้าร่วมโครงการ DJ TEEN และโครงการพัฒนาสวัสดิการแม่วัยรุ่น ตาม
พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ของกระทรวง พม. ผ่านความร่วมมือขับเคลื่อนงาน
กับบ้านพักเด็กและครอบครัว ท�ำให้ชมุ ชนเกิดความตืน่ ตัว ท�ำงานประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีแ่ ละนอก
พื้นที่ (กรณีจ�ำเป็น) ตัวอย่างเช่น เทศบาลจะรับทราบเรื่องแม่วัยรุ่นหลังคลอดจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ซึ่งได้รับการส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลที่คลอดอีกที และวางแผนการเยี่ยมบ้านร่วมกับเทศบาล โดยเทศบาลประสาน
แจ้งครอบครัวนั้นๆ ให้ทราบก่อน การลงเยี่ยมครั้งแรกๆ จะให้ข้อมูลและท�ำความเข้าใจกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับ
สถานการณ์และผลกระทบของท้องวัยรุ่นและการเป็นแม่วัยรุ่น
จากการท�ำงานในช่วงแรกพบว่าแม่วัยรุ่นมักไม่ค่อยดูแลลูก แต่จะอาศัยผู้สูงอายุหรือพ่อแม่เป็นผู้ดูแลเด็ก
ซึ่งบางครั้งหลงลืมนัดหมายไม่ได้พาเด็กไปตรวจหรือฉีดวัคซีนตามก�ำหนด เทศบาลฯ จึงประสานงานกับชมรมผู้สูงอายุ
ในต�ำบลให้ช่วยลงเยี่ยมและให้ข้อมูลด้านการดูแลเด็กกับผู้สูงอายุและคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ติดตามผลของ
การดูแลเด็กจนกว่าเด็กจะเข้าสู่ปฐมวัยและเทศบาลฯ รับช่วงดูแลเด็กช่วงปฐมวัยต่อ โดยให้ครอบครัวน�ำเด็กเข้าสู่
การดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น กรณีครอบครัวยากจนก็จะช่วยเหลือให้เข้าถึง
สวัสดิการและการสงเคราะห์ โดยประสานกับหน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม เช่น พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เพื่อช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เฉพาะหน้า และให้ลงทะเบียนขอรับในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวง พม. เป็นต้น
นอกจากนี้ เทศบาลฯ จะส�ำรวจจ�ำนวนแม่วยั รุน่ ทีส่ นใจการฝึกอาชีพและประสานงานกับศูนย์ฝกึ อาชีพต่างๆ เพือ่
ขอให้เปิดบริการอบรมฝึกอาชีพให้แม่วัยรุ่น หากมีแม่วัยรุ่นจ�ำนวนน้อยกว่าที่ศูนย์ฝึกอาชีพก�ำหนดเปิดสอน เทศบาลฯ
ก็จะประชาสัมพันธ์ขยายคนที่สนใจและต้องการฝึกอาชีพรวมกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ แม่บ้าน และ
แม่วัยรุ่น เพื่อให้ได้จ�ำนวนตามก�ำหนดที่สามารถเปิดสอนได้ ทั้งนี้ เทศบาลฯ มีงบสนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้กับ
แม่วัยรุ่น เพื่อให้สามารถท�ำงานอยู่กับบ้านและเลี้ยงลูกได้ เช่น เปิดร้านซักรีด ปลูกผัก ดูแลตู้หยอดเหรียญ รับจ้าง
ตากและพับผ้า และท�ำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น
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ประสบการณ์ท�ำงาน 3 – 4 ปีของเทศบาลฯ ไม่มีการแบ่งแยกเป็นคนในหรือนอกพื้นที่ หากเป็นคนนอกพื้นที่จะ
ประสานงานกับเขตพื้นที่นั้นๆ เพื่อร่วมกันช่วยเหลือ ปัจจุบันเทศบาลได้รับการยอมรับและมีแนวร่วมเพิ่มขึ้นจากชุมชน
และหน่วยบริการต่างๆ ชุมชนตื่นตัวในการเฝ้าระวังปัญหา การเข้าร่วมโครงการสวัสดิการส�ำหรับแม่วัยรุ่นใน 4 มิติ
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ช่วยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าถึงแม่วัยรุ่นในชุมชนได้มากขึ้น ท้องถิ่นเองก็มีนโยบายส�ำรวจแม่วัยรุ่นในชุมชนต่อเนื่องทุกปีเพื่อท�ำโครงการ
สนับสนุน และประสานสวัสดิการช่วยเหลือแม่วัยรุ่นได้เพิ่มเติม อาทิ ประสานงานกับ กศน. เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาให้กับแม่วัยรุ่น ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือบ้านพักเด็กและครอบครัวเพื่อลงติดตาม
เยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
กรณีตัวอย่าง: ภาวะยากล�ำบาก ผลกระทบจากระบบการศึกษา
ท�ำให้ต้องออกจากโรงเรียนและเป็นแม่วย
ั รุน
่

จันท์ (นามสมมติ) อายุ 19 ปี อยู่ในครอบครัวที่พ่อติดเหล้าและมีปัญหาเศรษฐกิจ บ่อยครั้งที่ไม่มี
กระทั่งเงินค่ารถไปโรงเรียน เมื่อจันท์ขาดเรียนก็ถูกโรงเรียนเรียกตัวไปตักเตือนบ่อยๆ แต่ไม่เคย
ได้รับการช่วยเหลือแต่อย่างใด จันท์ถูกกรรมการบริหารโรงเรียนเชิญไปพบเพื่อแจ้งว่าจะตัดชื่อออก
จากโรงเรียน เนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ส่งผลต่อการสอบ o – net และจะกระทบกับชื่อเสียงของ
โรงเรียนในที่สุด แม้จะมีผู้บริหารหนึ่งคนที่พยายามปกป้องและคัดค้านแต่ไม่เป็นผล จันท์จึงไม่ได้
เรียนต่อ ต้องออกมารับจ้างรายวันท�ำความสะอาดในโรงฆ่าสัตว์ จนได้คบหากับแฟนที่ท�ำงานฆ่าหมู
อยู่ในโรงฆ่าสัตว์เดียวกัน
จันท์เคยตั้งใจไปสมัครเรียน กศน. แต่ท้องเสียจึงยังไม่ได้สมัครเรียนต่อ จันท์อยากเรียนการโรงแรม
เพราะคิดว่าหางานไม่ยาก เมือ่ คลอดลูกแล้ว จันท์ตดั สินใจฝากลูกให้ยายช่วยเลีย้ ง เพือ่ กลับไปท�ำงาน
หาเงิน จนเทศบาลติดต่อให้ไปลงทะเบียนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และ
เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแม่วยั รุน่ หลังผ่านกระบวนการอบรมในโครงการ จันท์จงึ ตัดสินใจไปรับลูก
มาดูแลเอง เพราะพบว่ายายเลี้ยงลูกของจันท์ไม่สอดคล้องกับที่ไปอบรมมา ยายมักด่าทอ พูดจา
หยาบคาย ให้กินอาหารไม่มีคุณภาพ ปัจจุบัน เทศบาลประสานงานให้จันท์ไปสมัครเรียน กศน.
อีกครัง้ จันท์ตงั้ ใจว่าเมือ่ ลูกโตเข้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ ได้แล้ว จันท์จะจัดเวลากลับไปเรียนใหม่
(จันท์, 23 มิถุนายน 2563, สัมภาษณ์)

วิเคราะห์ปัจจัยความส�ำเร็จของเทศบาลต�ำบลค่ายเนินวง

เทศบาลต�ำบลค่ายเนินวงมีแนวทางการท�ำงานทีเ่ ปิดรับทุกภาคส่วนเข้ามาสร้างกระบวนการท�ำงานร่วมกับชุมชน
ผูบ้ ริหารสนับสนุนการท�ำงานและเปิดโอกาสให้บคุ ลากรมีพน้ื ทีเ่ รียนรู้ เกิดเป็นเครือ่ งมือและแนวทางในการท�ำงานคุม้ ครอง
เด็กและเยาวชน รวมทั้งแม่วัยรุ่น มีกระบวนการท�ำงานช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กร่วมกันระหว่างกลไกต่างๆ ในชุมชน
ทั้งในระดับท้องถิ่นและจังหวัด ปัจจุบันเทศบาลสนับสนุนงบประมาณ 3 ด้านคือ (1) การส�ำรวจจ�ำนวนแม่วัยรุ่น
ในชุมชนทุกปี ทั้งที่เป็นวัยรุ่นใน/นอกเขตพื้นที่ (2) การฝึกอาชีพกับแม่วัยรุ่นตามความสนใจ (3) การประสานบริการ
ช่วยเหลือและสวัสดิการแม่วัยรุ่นกับส่วนราชการ เช่น เงินสงเคราะห์ การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
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เด็กแรกเกิด และการช่วยเหลือกรณีมปี ญ
ั หาซับซ้อนหรือต้องเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม โดยสรุป ปัจจัยของความส�ำเร็จ
ของเทศบาลฯ มี 3 ข้อคือ
(1) บุคลากรส่วนงานสวัสดิการสังคมตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานเพื่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นท้อง
และแม่วัยรุ่น และได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น
(2) บูรณาการองค์ประกอบที่มีในชุมชนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนและจัดสวัสดิการช่วยเหลือแม่วัยรุ่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น ประสานชมรมส่งเสริมนมแม่และชมรมผู้สูงอายุให้เข้ามาร่วมสนับสนุนดูแลเด็กของ
แม่วัยรุ่นในพื้นที่ เป็นต้น
(3) ประสานการท�ำงานกับหน่วยบริการระดับจังหวัดอย่างแนบแน่น โดยเฉพาะบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
จันทบุรี ท�ำงานกับทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัด สามารถติดตามแต่ละกรณีได้ต่อเนื่อง
5.5 กลุ่มฅนวัยใส ต�ำบลดอนแก้ว อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มฅนวัยใสเป็นองค์กรพัฒนาระดับชุมชนที่มีประสบการณ์ท�ำงานเรื่องสุขภาวะทางเพศของเยาวชนในพื้นที่
มานาน จากการรวมตัวของนักกิจกรรมสังคม 2 คนทีท่ ำ� งานด้านเด็กและเยาวชน ในประเด็นเรือ่ งเพศ อนามัยเจริญพันธุ์
และเอชไอวีมาก่อน ต่อมาปี 2550 ได้ขยายประเด็นการท�ำงานไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน โดยเฉพาะในชุมชนดอนแก้ว อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งส�ำนักงานเล็กๆ ที่บ้านในชุมชนดังกล่าว
และขยายกลุ่มเป้าหมายจากเด็กเยาวชนไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และจังหวัด
กลุ่มฅนวัยใสมุ่งมั่นตั้งใจจะท�ำงานเพื่อเด็กและเยาวชนที่เผชิญสถานการณ์ตั้งครรภ์ โดยเน้นให้เด็กและเยาวชน
ได้ท�ำกิจกรรม รับบริการ และเข้าถึงสวัสดิการอย่างครอบคลุม ทั้งด้านสุขภาพกาย จิต สังคม และเศรษฐกิจ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวได้ นั่นคือ ประสานเชือ่ มโยงระบบบริการกับชุมชนและหน่วยบริการภาครัฐ ร่วมมือกับ
เครือข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างเสริมพลังภายในของเยาวชนและครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันส�ำหรับ
เผชิญสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้สามารถอยูใ่ นชุมชนได้อย่างมีความสุข ไม่เผชิญกับภาวะท้องซ�ำ้ โดยไม่ตงั้ ใจ กระบวนการ
ท�ำงานที่ส�ำคัญได้แก่
การจัดกิจกรรมสนทนากลุม่ เล็กๆ ของกลุม่ แม่วยั รุน่ เรียกว่าสุนทรียสนทนา เน้นการสร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัยส�ำหรับ
กลุ่มวัยที่ใกล้เคียงกันและเผชิญปัญหาคล้ายคลึงกัน เป็นพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต แบ่งปันความสุข
ระบายความทุกข์ เช่น ปัญหาความสัมพันธ์ การดูแลลูก โดยเน้นการรักษาความลับ กลุ่มฅนวัยใสจะตั้งประเด็น
ชวนคุย ตั้งค�ำถาม ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ประสานวิทยากรเข้ามาเสริมตามความต้องการของแม่วัยรุ่น ใช้เวลาประมาณ
ครึง่ วัน พืน้ ทีส่ นทนาทีม่ กี ารพบปะต่อเนือ่ งท�ำให้เห็นพัฒนาการและสถานการณ์ของแต่ละคน รวมถึงให้ความช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงที
บริการให้การปรึกษาระดับบุคคล เพื่อการรับฟัง ประคับประคอง ร่วมกันวางแผนชีวิตของแต่ละคน และ
ช่วยประสานความช่วยเหลือให้แม่วัยรุ่นเข้าถึงบริการและสวัสดิการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การสนับสนุนให้เข้าถึงบริการเชิงป้องกัน อาทิ ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อขอรับบริการคุมก�ำเนิดกึ่งถาวร
แบบสมัครใจ ฝังยาคุมก�ำเนิด บริการถุงยางอนามัย รวมไปถึงบริการฝากครรภ์ บริการยุติการตั้งครรภ์ เป็นต้น

58
สวัสดิการและสิทธิเพื่ อผู้หญิงท้องไม่พร้อมกรณีท้องต่อ

กรณีแม่วยั รุน่ ทีเ่ ผชิญปัญหาซับซ้อน มีการเยีย่ มบ้านร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สาธารณสุข พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรณีเป็นคดีความจะเคียงข้างและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ประสานงานให้รบั การช่วยเหลือสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว เงินช่วยเหลือสงเคราะห์
กองทุนคุม้ ครองเด็กกรณียากจน ประสานกับท้องถิน่ ให้ลงทะเบียนเพือ่ ขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด การส่งเสริมทักษะ
อาชีพและเงินทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพ เป็นต้น
ปัจจุบันกลุ่มฅนวัยใสขยายพื้นที่ส�ำนักงาน เพิ่มห้องสมุดส�ำหรับเด็กอายุ 0 – 6 ปี เป็นลักษณะ day care
ที่มีอุปกรณ์เสริมพัฒนาการเด็ก สร้างวัฒนธรรมการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง โดยส่งเสริมให้แม่วัยรุ่นพาลูกมาใช้บริการ
ขณะเดียวกันแม่วัยรุ่นก็ได้มีโอกาสในการเข้ามารับบริการปรึกษารายบุคคล นอกจากนี้ยังพัฒนาแม่วัยรุ่นเป็นแกนน�ำ
และท�ำงานเป็นผู้ดูแลส�ำนักงานดังกล่าวด้วย
วิเคราะห์ปัจจัยความส�ำเร็จของกลุ่มฅนวัยใส

กล่าวได้วา่ กลุม่ ฅนวัยใสมีพนื้ ฐานวิธคี ดิ ส�ำคัญจากประสบการณ์การท�ำงานสือ่ สารเรือ่ งเพศเชิงบวกและสิทธิอนามัย
เจริญพันธุ์ มีการวิเคราะห์ภาพรวมในการท�ำงาน ตั้งแต่การป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการจัดสวัสดิการ จุดแข็ง
ที่ส�ำคัญคือท�ำงานแบบฝังตัวอยู่ในชุมชน เป็นที่ยอมรับของชุมชน และเป็นที่พึ่งพิงของผู้ประสบปัญหาที่เข้าถึงได้ง่าย
และมีกระบวนการท�ำงานที่เน้นเสริมพลัง สร้างกิจกรรมเรียนรู้เป็นทางเลือกให้กับชุมชน ดังนี้
(1) สามารถเชื่อมร้อยบริการให้กับวัยรุ่นเข้าถึงข้อมูลและบริการป้องกันการท้องไม่พร้อม
(2) ใช้กระบวนการปรึกษาทางเลือก และเปิดพืน้ ทีป่ ลอดภัยให้กบั ครอบครัวและแม่วยั รุน่ ได้แบ่งปันประสบการณ์
และเสริมพลัง
(3) มีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานในพืน้ ทีแ่ ละระดับจังหวัด อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
โรงพยาบาลอ�ำเภอ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เป็นต้น
(4) มีความตื่นตัวในการระดมทุนและการขอสนับสนุนจากหลายภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของแม่วัยรุ่น เช่น สร้างวัฒนธรรมการอ่านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทุนและการสนับสนุนให้แม่วัยรุ่น
มีทกั ษะและประกอบอาชีพได้จริง ส่งเสริมการศึกษา การวางแผนชีวติ ของแม่วยั รุ่น และการพัฒนาแกนน�ำ
แม่วัยรุ่น เป็นต้น
5.6 บริการสายด่วนปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663

บริการสายด่วนท้องไม่พร้อม 1663 ด�ำเนินงานโดยมูลนิธเิ ข้าถึงเอดส์ ซึง่ เดิมเปิดบริการสายด่วนเพือ่ ให้คำ� ปรึกษา
ด้านเอชไอวี ต่อมาได้รับทุนสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้พัฒนาบุคลากร
และเพิ่มบริการสายด่วนในประเด็นท้องไม่พร้อมด้วย ปัจจุบันสายด่วน 1663 ให้บริการปรึกษาผ่าน 2 ช่องทาง
คือ ทางโทรศัพท์ และส่งข้อความค�ำถามผ่าน Facebook fan page โดยตอบวันละ 4 รอบ บริการสายด่วน 1663
ใช้ระบบอาสาสมัครเป็นก�ำลังหลักในการให้คำ� ปรึกษาและตอบค�ำถาม มีอาสาสมัครทัง้ สิน้ 48 คน ซึง่ ต้องผ่านหลักสูตร
อบรมในประเด็น HIV ท้องไม่พร้อม การให้บริการปรึกษาทางเลือกที่ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือและ
ส่งต่อ มีการตรวจสอบคุณภาพและเสริมทักษะบริการปรึกษาอย่างสม�ำ่ เสมอ และมีเจ้าหน้าทีพ่ เี่ ลีย้ งสนับสนุนดูแลคุณภาพ
การท�ำงานของอาสาสมัคร หากผู้ใช้บริการมีปัญหาซับซ้อนหรือต้องส่งต่อบริการ อาสาสมัครจะส่งต่อเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง
เพื่อปรึกษาและประสานงานส่งต่อบริการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของบริการสายด่วน 1663 (ธิติพร, 21 กุมภาพันธ์ 2563) กล่าวถึงสถิติการรับโทรศัพท์ใน
ช่วงมกราคม – ธันวาคม 2562 ว่า มีการปรึกษาปัญหาเรื่องท้องไม่พร้อม จ�ำนวน 31,862 ราย ซึ่งเพิ่มจากปีที่แล้ว
ถึงร้อยละ 60 (สูงกว่าจ�ำนวนผู้ขอรับบริการปรึกษาเรื่องเอชไอวี จ�ำนวน 20,606 ราย) ในภาพรวมเป็นการปรึกษา
เรือ่ งท้องไม่พร้อมทีต่ งั้ ครรภ์แล้วมากทีส่ ดุ ถัดมาเป็นการสอบถามสถานบริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทปี่ ลอดภัย แม้ผใู้ ช้บริการ
ส่วนใหญ่จะระบุอายุครรภ์ที่ 4 – 9 สัปดาห์ แต่พบว่ายุติการตั้งครรภ์ล่าช้า บางครั้งล่าช้าถึง 12 สัปดาห์หรือมากกว่า
เนื่องจากใช้เวลาตัดสินใจ หรือต้องส่งต่อบริการ
ในแต่ละปีมีผู้รับบริการประมาณร้อยละ 25 มีสภาพปัญหาซับซ้อน การบริการปรึกษาอย่างเดียวไม่เพียงพอ
เนื่องจากต้องการความช่วยเหลืออย่างอื่น เช่น ค่าใช้จ่าย หรือการประสานติดต่อหน่วยบริการ ผู้ใช้บริการที่ตัดสินใจ
ท้องต่อมีจ�ำนวน 1,028 ราย หรือเพียงร้อยละ 5 ของคนตัดสินใจทางเลือกของตัวเองแล้วจ�ำนวน 19,841 ราย และ
มีการประสานส่งต่อบริการตามความต้องการประมาณ 156 ราย ได้แก่ มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายไม่พอ มีภาวะซึมเศร้า
ต้องการบ้านพัก ต้องการฝากเลีย้ งชัว่ คราว การช่วยเหลือด้านการคุม้ ครองสิทธิ/ปัญหาด้านกฎหมาย และอยากยกบุตร
ให้ทันทีเมื่อคลอด ทั้งนี้ พบว่าผู้ที่ท้องต่อและต้องการบริการส่งต่อมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ จาก 130 รายในปี 2560
เพิ่มเป็น 975 รายในปี 2561 และ 1,000 กว่ารายในปี 2562
ข้อท้าทายในการให้บริการและส่งต่อของบริการสายด่วน 1663 ต่อกรณีทอ้ งต่อ ได้แก่ ผูห้ ญิงจ�ำนวนมากทีป่ รึกษา
ไม่ได้มีความตั้งใจท้องต่อ แต่เพราะอายุครรภ์เกินเงื่อนไขบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย กระบวนการปรึกษาเพื่อให้
เกิดการท้องต่ออย่างมีคณ
ุ ภาพจึงเป็นเรือ่ งท้าทายเพราะผูห้ ญิงมาสูบ่ ริการด้วยความตัง้ ใจยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ ผูห้ ญิงทีต่ งั้ ใจ
ท้องต่อมักมาจากสถานการณ์การขัดแย้งเรื่องความสัมพันธ์กับคู่และครอบครัว ท�ำให้มภี าวะท้องต่อจนคลอดก็ต้องการ
ความช่วยเหลือ พบว่า บริการช่วยเหลือ สวัสดิการทางสังคมส�ำหรับผู้หญิงท้องต่อไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้หญิง
และใช้ระยะเวลากับการประสานงานและการติดตามผลยาวนานต่างจากเรือ่ งยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ ส่งผลให้บริการของ 1663
มีกรณีท้องต่อสะสมมาก
กรณีตัวอย่าง: ภาวะจ�ำยอมตั้งท้องต่อที่ท้าทายกระบวนการปรึกษา
และมีบริการที่ไม่สอดคล้อง

“วงษา” (นามสมมติ) อายุ 40 ปี โทรเข้าบริการสายด่วน 1663 จากพื้นที่ภาคเหนือ ปัจจุบันมีลูก
แล้ว 3 คน และก�ำลังตกงาน จึงส่งลูก 3 คนไปอยูก่ บั พ่อแม่ทที่ ำ� งานรับจ้างทัว่ ไปในชนบทเลีย้ งแทน
วงษาคบกับแฟนคนใหม่ประมาณได้ปเี ศษ วงษาโทรมาปรึกษาเพราะรูส้ กึ ว่ามีตวั อ่อนดิน้ อยูใ่ นท้องและ
ต้องการท�ำแท้ง เคยตรวจก่อนหน้านี้แต่ไม่เจอว่าท้องอยู่ สายด่วนจึงขอให้วงษาไปตรวจท้องอีกครั้ง
พบว่าท้อง อายุครรภ์ 20 สัปดาห์ สถานการณ์ความสัมพันธ์ก็เริ่มเปลี่ยนไป วงษาได้รู้ว่าแฟน
มีครอบครัวแล้วและก�ำลังตีตัวออกห่าง ไม่ช่วยเหลือ วงษาอยากจะสั่งยาท�ำแท้งมาจัดการเอง
แต่ก็ไม่มีเงิน ขณะเดียวกัน การยุติการตั้งครรภ์ในอายุครรภ์ที่สูงก็หายากและต้องเดินทางไปยัง
ภาคอื่นๆ สายด่วน 1663 พยายามให้ค�ำปรึกษาทางเลือกและเงื่อนไขจ�ำกัดด้านต่างๆ ของการยุติฯ
เมื่ออายุครรภ์สูงขึ้นเรื่อยๆ และจ�ำเป็นต้องรับบริการในโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ วงษารับฟังข้อมูล
ต่างๆ ด้วยน�้ำเสียงที่ไม่ดี และเครียดมาก ก่อนจะตัดสายไป...
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เจ้าหน้าทีส่ ายด่วนพยายามติดต่อวงษาอย่างต่อเนือ่ งแต่ไม่เป็นผล จนกระทัง่ วงษาติดต่อเข้ามาอีกครัง้
ขณะอายุครรภ์เพิม่ เป็น 24 สัปดาห์ ซึง่ ไม่สามารถหาหน่วยบริการท�ำแท้งให้ได้ตามต้องการ แต่วงษา
ยังคงยืนยันว่าไม่ต้องการท้องต่อ และคิดว่าจะใช้ยายุติการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง โดยปิดเป็นความลับ
เจ้าหน้าที่สายด่วนพยายามให้ค�ำปรึกษาทางเลือกอื่นๆ หลังคลอด เช่น การฝากเลี้ยงชั่วคราว
หรือยกลูกเป็นบุตรบุญธรรม ฯลฯ โดยขอให้ไปฝากครรภ์ในโรงพยาบาลก่อน และมีเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ที่พร้อมจะรับฟังปัญหา แต่เมื่อวงษายอมไปฝากครรภ์ในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่
กลับซักถามชื่อนามสกุลฝ่ายชาย และโน้มน้าวว่าเด็กในท้องนี้มีพ่อและแม่อยู่ ควรเลี้ยงเองดีกว่า
จะยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของใคร เนื่องจากแม้จะท�ำเรื่องยกฯ แล้วก็ต้องหาคนเลี้ยงชั่วคราวหรือ
เลี้ยงเองก่อน 3 – 6 เดือน
ทางเลือกที่วงษาได้ยินได้ฟังมากลายเป็นเงื่อนไขที่เธอไม่สามารถเลือกได้จริง เป็นทางเลือกที่เธอต้อง
ฝ่าฟัน บั่นทอนให้ท้อถอย และพยายามหาทางทะลุข้อจ�ำกัดไปให้ได้ด้วยตัวเอง แม้จะได้ยินเช่นนั้น
วงษาก็ยังไม่เลิกล้มความตั้งใจที่จะยกบุตรบุญธรรมจึงติดต่อขอค�ำปรึกษาจากบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว แต่ได้รบั ข้อมูลว่าการช่วยเหลือเรือ่ งนัน้ ต้องผ่านการลงเยีย่ มบ้านเพือ่ พิจารณาความจ�ำเป็น
ก่อน และต้องบอกครอบครัว ทางเลือกที่ดูเหมือนจะเป็นไปได้ส�ำหรับวงษาค่อยๆ ตีบแคบลงเรื่อยๆ
(ชีวิน, 21 กุมภาพันธ์ 2563)

จากประสบการณ์ของสายด่วน 1663 ส�ำหรับกรณีทอ้ งต่อพบว่า กระบวนการช่วยเหลือและประสานส่งต่อบริการ
ไปยังหน่วยงานต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริการของภาครัฐนั้น สายด่วน 1663 ยังขาดข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันในเรื่องเงื่อนไขและขั้นตอนการให้บริการตามทางเลือกกรณีท้องต่อของหน่วยงานแต่ละแห่ง จนไม่อาจให้
ความมั่นใจผู้ใช้บริการได้ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีท่าทีและคุณภาพของบริการแตกต่างกันมาก หลายหน่วยงาน
มีทัศนคติเชิงลบกับผู้หญิงท้องไม่พร้อมและมีแนวโน้มจะปฏิเสธบริการ นอกจากนี้ หน่วยงานที่จัดบริการส�ำหรับ
ท้องต่อนั้นมีลักษณะการท�ำงานแบบสงเคราะห์เฉพาะหน้าและเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ โดยไม่บูรณาการวางแผน
การช่วยเหลือร่วมกัน รวมทั้งไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าใดๆ ได้
้ โควิด – 19
5.7 การจัดบริการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ

นับตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 และมีการประกาศพระราชก�ำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบัน (กันยายน 2563) และการออกมาตรการ “อยู่บ้าน
หยุดเชือ้ เพือ่ ชาติ” ของรัฐในช่วงเดือนมีนาคม – มิถนุ ายน ส่งผลกระทบต่อการเข้าไม่ถงึ บริการคุมก�ำเนิดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
อย่างมากมาย จ�ำนวนผู้หญิงท้องไม่พร้อมเพิ่มมากขึ้นและประสบปัญหาเข้าไม่ถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย
ภาคการผลิตเผชิญกับภาวะหยุดชะงักทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�ำเนินชีวิต อาทิ ตนเองหรือคน
ในครอบครัวถูกเลิกจ้าง ถูกพักหรือลดวันท�ำงาน ไม่มรี ายได้ สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชือ้ โควิด – 19 ท�ำให้แต่ละ
พื้นที่และหน่วยบริการได้รับผลกระทบและต้องปรับการท�ำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้
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กลุม่ ฅนวัยใส ในช่วงสถานการณ์วกิ ฤตโควิด – 19 ไม่สามารถท�ำกิจกรรมรวมกลุม่ พ่อแม่วยั รุน่ ได้ ขณะเดียวกัน
ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่นในชุมชนต่างเผชิญกับภาวะวิกฤติด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ อาทิ ถูกลดเงินเดือน
ถูกพักงาน และถูกเลิกจ้าง รวมทั้งบางคนไม่ได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทจากรัฐ กลุ่มฅนวัยใสจึงปรับแผน
การท�ำงานโดยเน้นงานส�ำรวจสภาพปัญหาและเน้นการช่วยเหลือเฉพาะหน้า โดยเฉพาะกลุ่มแม่วัยรุ่นที่ตกหล่นหรือ
เข้าไม่ถึงกระบวนการช่วยเหลือของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
(1) งดกิจกรรมรวมกลุ่ม และเน้นร่วมมือกับ พมจ. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านแม่วัยรุ่น เพื่อส�ำรวจสภาพปัญหาและ
ความต้องการ
(2) ร่วมรับบริจาคและจัดท�ำถุงยังชีพแจกจ่ายกระจายให้ถงึ กลุม่ ครอบครัววัยรุน่ โดยระมัดระวังเรือ่ งความแออัด
และระยะเวลาในการรอรับตามนัดหมาย เพื่อให้ทั่วถึงและครบถ้วน
บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เบื้องต้นปิดบริการให้ที่พักกับผู้ประสบปัญหารายใหม่ เพื่อ
สร้างความมัน่ ใจในการคุม้ ครองความปลอดภัยของเด็กและผูห้ ญิงทีอ่ ยูใ่ นการดูแลภายในบ้านพักก่อนเป็นส�ำคัญ หากมี
ผู้เดือดร้อนรายใหม่ต้องการบ้านพักก็จะประสานส่งต่อไปยังหน่วยบริการภาครัฐที่เปิดรับ เช่น บริการสายด่วน 1300
และบ้านพักเด็กและครอบครัวที่มีทั่วประเทศ โดยบริการของบ้านพักฯ ในช่วงสถานการณ์โควิดนั้นมีการให้ค�ำปรึกษา
ทางโทรศัพท์ และการลงเยี่ยมกรณีที่มีภาวะยากล�ำบากที่ติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือ มีการสงเคราะห์ค่านม
และอุปกรณ์ในการดูแลเด็กอ่อน เป็นต้น
ในช่วงนั้นบ้านพักฉุกเฉินประสบภาวะขาดแคลนเงินทุนสนับสนุน เพราะไม่มีเงินบริจาคเข้ามาช่วยเหลือ
ขณะเดียวกัน ผู้หญิงท้องไม่พร้อมจ�ำนวนหนึ่งที่เพิ่งออกจากบ้านพักฉุกเฉินได้ไม่นานต่างเผชิญสถานการณ์วิกฤติและ
มาตรการปิดเมือง หลายคนว่างงาน ถูกพักงาน ลดวันท�ำงาน และเลิกจ้าง ทัง้ เข้าไม่ถงึ เงินเยียวยาของภาครัฐ หลายคน
เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว หลายคนต้องพึ่งพิงครอบครัวเดิมซึ่งอยู่ในวิกฤติ ไม่มีรายได้เช่นเดียวกัน
กรณีตัวอย่าง: แม่จากท้องไม่พร้อมที่ได้รบ
ั ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด

เฉิน (นามสมมติ) อายุ 15 ปี ปัจจุบันมีลูกอายุ 4 เดือน พ่อแม่ของเฉินเป็นชาติพันธุ์อาข่า แต่ย้าย
มาขายสินค้าของชนเผ่าบนถนนข้าวสารที่กรุงเทพฯ ปล่อยให้เฉินอยู่กับยาย พอเข้าวัยรุ่น เฉินก็ย้าย
ไปอยู่กับแฟนที่เป็นวัยรุ่นด้วยกัน ท�ำให้เรียนไม่จบ ม.3 ต่อมาเฉินก็ท้อง ทางฝ่ายชายยังเรียนอยู่และ
ไม่พร้อมมีลูก ขณะเดียวกันก็เสพยาแล้วท�ำร้ายร่างกายเฉินจนกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ครอบครัวจึง
รับเฉินกลับมาดูแลและสั่งห้ามติดต่อกับแฟนอีก โดยไปส่งเฉินเข้าพักที่บ้านพักฉุกเฉินเพื่อรอคลอด
เมื่อเฉินคลอดแล้วก็รับกลับไปท�ำพิธีกรรมของชนเผ่า ระหว่างที่เฉินอยู่ในบ้านพักนั้น เจ้าหน้าที่ได้
ประสานงานเพือ่ ฝังยาคุมก�ำเนิดให้ และประสานเพือ่ ขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หลังกลับไปอยูก่ บั
พ่อแม่ เป็นช่วงสถานการณ์โควิดพอดี ครอบครัวไม่มีรายได้และต้องไปรับอาหารแจกทุกวัน
(เฉิน, 12 พฤษภาคม 2563, สัมภาษณ์)

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลปทุมธานี เป็นหน่วยงานทีต่ อบสนองนโยบาย
เร่งด่วนเรือ่ งการส�ำรวจผูเ้ ดือดร้อนในพืน้ ทีแ่ ละการคัดกรองสถานการณ์โควิด จัดท�ำถุงยังชีพเพือ่ การสงเคราะห์เป็นหลัก
บริการด้านการดูแลผูใ้ ช้บริการในบ้านพักเด็กฯ มีคณ
ุ ภาพน้อยลง เนือ่ งจากต้องระดมสรรพก�ำลังส�ำรวจความเดือนร้อน
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ในชุมชน จากการลงส�ำรวจพบกรณีแม่ลูกอ่อนเพิ่งคลอด อายุ 0 – 1 ปี บางคนไม่มีน�้ำนม และขาดแคลนนมผง
ในเด็กอ่อนช่วงอายุดังกล่าว10 เนื่องจากประเทศไทยไม่มีนโยบายให้เด็กเล็กดื่มนมผงแทนนมแม่ จึงไม่มีการส�ำรองนม
ส�ำหรับเด็กช่วงอายุดงั กล่าว แม้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จะจัดสรรเงินจากกองทุนคุม้ ครอง
เด็ก 7.7 ล้านบาทแต่ก็สามารถครอบคลุมการซื้อนมผงกล่องแจกเด็กได้เพียง 1 – 2 กล่องเท่านัน้ (กองทุนคุ้มครองเด็ก
เคาะเงิน 7.7 ล้านบาท ซื้อนมผงแจกเด็กเล็ก กระทบโควิด, 27 เมษายน 2563: 20) ท�ำให้เจ้าหน้าที่ต้องหา
หน่วยงานช่วยเหลือในระดับพื้นที่และประสานงานขอนมส�ำหรับเด็กเล็กเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
โรงพยาบาลปทุมธานี เป็นหน่วยบริการที่ต้องระดมสรรพก�ำลังบุคลากรในแผนกต่างๆ เพื่อเตรียมการและ
รับมือรองรับ คัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและตรวจหาผู้ติดเชื้อ ซึ่งต้องลดจ�ำนวนผู้ใช้บริการสุขภาพด้านอื่นๆ ให้น้อยลง
เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้บริการที่โรงพยาบาล
บริการสายด่วน 1663 ตัง้ แต่มีการประกาศพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วงเดือน
มีนาคมจนถึงปัจจุบนั มีผหู้ ญิงทีต่ อ้ งการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์จำ� นวนเพิม่ ขึน้ ขณะทีต่ อ้ งเผชิญกับอุปสรรคในการเข้ารับบริการ
ยุติการตั้งครรภ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสถานบริการสุขภาพจ�ำนวนหนึ่งหยุดให้บริการยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากมีภารกิจ
การค้นหาดูแลผูป้ ว่ ยโควิด – 19 โรงพยาบาลทีใ่ ห้บริการปรับลดจ�ำนวนผูร้ บั บริการและเข้มงวดในการรับส่งต่อจากพืน้ ที่
เสี่ยงโควิด – 19 การส่งต่อและการเดินทางไปรับบริการยังสถานบริการในเขตอื่นท�ำได้ยากเนื่องจากมาตรการปิดเมือง
ผู้รับบริการไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อรับบริการได้ ซึ่งหมายถึงจ�ำนวนผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ต้องท้องต่อมีเพิ่ม
มากขึ้น
สถานการณ์ดงั กล่าวท�ำให้เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อม บริการสายด่วน 1663 และกลุม่
ท�ำทาง ร่วมยืน่ จดหมายต่ออธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องให้ศนู ย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส – 19 และกระทรวงสาธารณสุข ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยผู้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์
ให้สามารถเข้าถึงบริการได้ภายในช่วงอายุครรภ์ที่ปลอดภัย เป็นการลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการท�ำแท้ง
ที่ไม่ปลอดภัย และลดโอกาสที่ผู้หญิงต้องอยู่ในภาวะจ�ำยอมท้องต่อ
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัคร หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงาน (3) ความช่วยเหลือฉุกเฉินตามความจ�ำเป็นเฉพาะราย
ที่ไม่เข้าข่ายเบิกจ่ายได้ในระบบปกติ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝากท้องและคลอดบุตร สิ่งของอุปโภคบริโภคในการดูแล
ทารก ค่ายังชีพของแม่ในระหว่างเลีย้ งดูทารกหลังคลอด ค่านมบุตร เป็นต้น (4) อืน่ ๆ เมือ่ พิจารณาแล้วว่า ไม่สามารถ
รับความช่วยเหลือจากกองทุนอื่นๆ โดยให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ
คณะกรรมการกองทุนฯ เคยจัดประชุมหารือกับ ตัวแทนของ “เทใจดอทคอม” องค์กรภาคเอกชนที่พัฒนา
สือ่ ออนไลน์เพือ่ จัดโครงการระดมทุนให้กบั องค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ เนือ่ งจากมีจำ� นวนผูห้ ญิงทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้นและมีอายุครรภ์ค่อนข้างสูงท�ำให้มีค่าใช้จ่ายสูงตามไปด้วย ในบางขณะเงินกองทุนฯ จึงไม่เพียงพอ แต่ผล
การประชุมได้ข้อสรุปว่า เนื่องจากทางเลือกหนึ่งของท้องไม่พร้อมคือการยุติการตั้งครรภ์หรือท�ำแท้ง ซึ่งยังเป็นประเด็น
ละเอียดอ่อนในสังคมไทย ท�ำให้ตอ้ งผ่านการพิจารณาหลายขัน้ ตอน และแม้การประชาสัมพันธ์ระดมทุนช่วยเหลือเฉพาะ
ผู้หญิงท้องต่อจะมีโอกาสมากกว่า แต่ก็เรียกว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ต้องการช่วยเหลือทุกทาง
เลือก ทั้งที่ต้องการยุติฯ และท้องต่อ จึงไม่สามารถพัฒนาแผนระดมทุนผ่านสื่อสาธารณะได้
ที่ผ่านมากองทุนฯ ให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ต้องท้องต่อไม่มากนัก มีเพียง 46 ราย
ผ่านสององค์กรหลักที่ร่วมโครงการได้แก่ กลุ่มฅนวัยใส และบริการสายด่วน 1663 (ตาราง 7) ซึ่งเป็นวัยรุ่น 29 ราย
คิดเป็นร้อยละ 63
ตาราง 7 : จ�ำนวนการช่วยเหลือวัยรุ่น/แม่วัยรุ่น ผู้หญิงท้องไม่พร้อม/คลอดแล้ว
โดยคณะท�ำงานท้องต่อร่วมกับกลุ่มฅนวัยใส และการช่วยเหลือจากศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ภายใต้พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (บริการ 1663)
ช่วงอายุ/ปี

ท้องวัยรุน
่

แม่วย
ั รุน
่

ท้องไม่พร้อม

คลอดแล้ว

รวม

13 – 15 ปี

1

4

–

–

5

16 – 19 ปี

6

18

–

–

24

มากกว่า 20 ปี

–

–

–

15

15

ไม่ทราบอายุ

–

–

2

–

2

รวม

7

22

2

15

46

6.2 การช่วยเหลือกรณีท้องต่อจากบริการสายด่วน 1663

เบือ้ งต้นมีจำ� นวนแม่วยั รุน่ ทีข่ อใช้เงินกองทุนฯ ผ่านบริการสายด่วน 1663 จ�ำนวน 2 ราย รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
แบ่งเป็นช่วยเหลือฉุกเฉิน 2,000 บาท 1 ราย และการช่วยเหลือและติดตามวางแผนรายกรณีต่อเนื่องโดยสหวิชาชีพ
จ�ำนวน 8,000 บาท หลังจากการด�ำเนินโครงการฯ พบว่ามีจ�ำนวนผู้หญิงท้องต่อจาก 1663 ขอความช่วยเหลือจาก
กองทุนฯ เพิ่มขึ้น
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ตัวอย่างการช่วยเหลือของกองทุนฯ: กรณีติดตามช่วยเหลือต่อเนื่อง

สุจิต (นามสมมติ) อายุ 17 ปี มีลูกกับสามีเก่า 2 คน อายุ 4 ขวบ และ 1 ขวบ 9 เดือน บ้านเดิม
อยู่นครสวรรค์ ปัจจุบันพ่อแม่อายุประมาณ 70 ปี ไม่ได้ท�ำงาน มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุรายเดือน
และเงินจากลูกชายที่ไปท�ำงานส่งกลับมาช่วยเหลือ สุจิตย้ายไปท�ำงานที่สมุทรปราการ โดยมีลูกอยู่ที่
ต่างจังหวัด ปัจจุบันเลิกกับสามีใหม่เพราะไม่มีความรับผิดชอบ ตอนนี้สุจิตท้องและต้องการท�ำแท้ง
เพราะไม่มีงานท�ำ และต้องเลี้ยงลูก 2 คน รวมทั้งพ่อแม่ที่มีโรคประจ�ำตัว แต่เนื่องจากอายุครรภ์สูง
กว่า 27 สัปดาห์ ท�ำให้ไม่สามารถท�ำแท้งได้จึงตัดสินใจกลับบ้าน โดยพยายามปกปิดการท้องไม่ให้
เพื่อนบ้านและคนในชุมชนรับรู้
เจ้าหน้าที่สายด่วน 1663 ให้ข้อมูลเรื่องเงื่อนไขอายุครรภ์และเสนอทางเลือกให้เข้าบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว แต่สุจิตขอเข้าพักช่วงใกล้คลอด และต้องการเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายส่งให้ลูกที่ต่างจังหวัด
1663 จึงส่งเรือ่ งให้คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาสนับสนุนเงินช่วยเหลือระหว่างรอคลอดเนือ่ งจาก
ไม่สามารถท�ำงานได้ โดยคณะท�ำงานได้ประสานงานกับโรงพยาบาลอ�ำเภอเพื่อฝากครรภ์และ
หาแนวทางช่วยเหลือ วางแผนเยีย่ มบ้าน และวางแนวทางช่วยเหลือระหว่างโรงพยาบาลอ�ำเภอ ผูห้ ญิง
ที่ท้อง และบ้านพักเด็กและครอบครัว ในเบื้องต้น บ้านพักเด็กฯ ประสานงานเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ
สงเคราะห์ 2,000 บาท (อยู่ระหว่างด�ำเนินการ) ช่วงใกล้คลอดให้ย้ายเข้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
และประสานงานยกบุตรบุญธรรมตามความต้องการของสุจิต
ส�ำหรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ นั้น นักสังคมสงเคราะห์ประจ�ำศูนย์พึ่งได้ของโรงพยาบาลดูแล
จ่ายให้ระหว่างรอคลอด เดือนละ 2,000 บาท ควบคู่ไปกับการติดตามผลและพูดคุยให้การปรึกษา
ต่อเนือ่ ง ขณะนีส้ จุ ติ คลอดลูกแล้ว และตัดสินใจเลีย้ งลูกเอง โดยมีเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ ส่วนหนึง่
ไปตั้งต้นประกอบอาชีพ
(กรณีศึกษาจากบริการสายด่วน 1663, 19 มิถุนายน 2563, การประชุมหารือ
พัฒนาแนวทางการจัดบริการและคุ้มครองสิทธิ กรณีท้องต่อ ณ ห้องประชุมนรพัฒน์
ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

กล่าวได้วา่ กระบวนการช่วยเหลือเชิงสหวิชาชีพมีสว่ นส�ำคัญมากในการวางแผนการดูแลผูห้ ญิง รวมทัง้
การติ ด ตามความช่ ว ยเหลื อ ต่ อ เนื่ อ ง ดั ง เช่ น กรณี เ งิ น ช่ ว ยเหลื อ รายเดื อ นจากกองทุ น ฯ ข้ า งต้ น นอกจากนี้ แ ล้ ว
คณะท�ำงานฯ ได้ร่วมสรุปบทเรียนการช่วยเหลือกรณีท้องต่อที่เข้าสู่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรณีที่มีการละเมิดสิทธิตาม
พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. 2559 ทีบ่ ริการ 1663 ด�ำเนินงานด้วย ดังรายละเอียด
ข้างล่างนี้
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ตาราง 8: จ�ำนวนการช่วยเหลือของ 1663 และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
ช่วงอายุ/ปี

ท้องวัยรุน
่

ท้องไม่พร้อม

คลอดแล้ว

รวม

13 – 15 ปี

1

–

–

1

16 – 19 ปี

2

–

–

2

มากกว่า 20 ปี

–

–

1

1

ไม่ทราบอายุ

1

1

–

2

4

1

1

6

รวม

่ ง
กรณีตัวอย่างปั ญหาท้องวัยรุน
่ ที่เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือของศูนย์รบ
ั เรือ
ร้องเรียน ภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุน
่ พ.ศ. 2559

กรณีส้มอ้อย (เรื่องต่อเนื่องจากบทที่ 4 หน้า 39) ส้มอ้อยคลอดลูกขณะอายุ 14 ปี อาศัยอยู่
กับแม่ที่ท�ำงานและดูแลส้มอ้อย หลังจากต้องเผชิญภาวะกดดันจนต้องออกจากโรงเรียนเพราะท้อง
ส้มอ้อยคลอดลูกด้วยภาวะร่างกายไม่แข็งแรง และมดลูกอักเสบ น�ำ้ นมไม่ไหล แม่ตอ้ งซือ้ นมผงมาให้
หลานกินแทน ช่วงสถานการณ์โควิด แม่ถูกเลิกจ้าง ครอบครัวขาดรายได้ แม่จึงตัดสินใจพาลูกสาว
และหลานเดินทางกลับไปอยูก่ บั ครอบครัวเดิมทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์เพือ่ ประหยัดค่าใช้จา่ ย แต่การย้ายทีอ่ ยู่
ขณะส้มอ้อยก�ำลังป่วยท�ำให้ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนอกพื้นที่ ท�ำให้ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล
เพิ่ม เพราะไม่ได้ท�ำเรื่องย้ายสิทธิ ระหว่างที่กลับไปอยู่ต่างจังหวัดนี้เองที่แม่ไม่มีเงินซื้อนมให้หลาน
และติดต่อสายด่วน 1663 เพือ่ ขอความช่วยเหลืออีกครัง้ โดยเฉพาะนมผงให้หลานทีเ่ ป็นเด็กอ่อน และ
ต้องเดินเรื่องกับโรงเรียนในท้องถิ่น เพื่อให้ส้มอ้อยมีโอกาสเข้าเรียนต่อ ซึ่งพบว่าทางโรงเรียนยินดี
ให้ส้มอ้อยเรียนต่อได้
กรณีของส้มอ้อยแสดงให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิหลายประเด็นด้วยกัน ได้แก่ (1) ถูกละเมิดทางเพศ และตั้งท้อง
เรียกว่าเป็นท้องจากการถูกละเมิด (2) ถูกละเมิดสิทธิที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ไม่รับแจ้งความ เพียงรับเรื่องร้องทุกข์ และไม่คุ้มครองสิทธิตามกฎหมายให้ส้มอ้อยที่ขณะนั้นอายุไม่ถึง 14 ปี เข้าสู่
กระบวนการคุม้ ครองของสหวิชาชีพ (3) ถูกเลือกปฏบัตจิ ากการเป็นวัยรุน่ ท้อง ถูกกดดัน ประณามหยามเหยียดจนต้อง
ออกจากโรงเรียน (4) ถูกละเมิดสิทธิในการตัดสินใจที่จะท�ำแท้ง ซึ่งที่จริงแม้เป็นวัยรุ่นก็สามารถตัดสินใจและขอรับ
บริการได้ดว้ ยตัวเองตามกฎหมาย ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ มีทงั้ ถูกปิดกัน้ โอกาสด้านการศึกษาและโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวติ
ในอนาคต ถูกท�ำให้อบั อาย และเสือ่ มเสียชือ่ เสียง ต้องท้องต่ออยูใ่ นครอบครัวทีย่ ากล�ำบาก และเป็นเด็กหญิงแม่ เป็นต้น
สรุปแนวทางการช่วยเหลือที่ส�ำคัญ
(1) ให้การปรึกษาทางเลือก และติดตามช่วยเหลือเคียงข้างอย่างต่อเนื่องระหว่างกระบวนการที่ต้องต่อสู้เพื่อ
ให้ได้รับสิทธิด้านการศึกษา
(2) ให้การปรึกษาและข้อมูลด้านบริการยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมาย
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(3) เยีย่ มบ้านและรับฟังสภาพปัญหาและความช่วยเหลือทีต่ อ้ งการ สร้างความเชือ่ มัน่ ในการเรียกร้องกับผูบ้ ริหาร
โรงเรียนเพื่อให้ได้รับสิทธิด้านการศึกษา
(4) ลงพื้นที่ร่วมพูดคุย เจรจากับผู้บริหารโรงเรียนในด้านกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิด้านการศึกษาของ
วัยรุ่นที่ท้อง
(5) ประสานกับองค์กรภาคประชาสังคมในพืน้ ทีเ่ พือ่ เยีย่ มบ้าน ช่วยเหลือดูแล เมือ่ ตัดสินใจย้ายถิน่ กลับภูมลิ ำ� เนา
สถานการณ์วัยรุ่นท้องและถูกให้ออกจากโรงเรียนเป็นเรื่องราวที่มีมาก่อนหน้านี้ยาวนาน โดยที่ผ่านมาเรื่องราว
ดังกล่าวมักถูกปกปิดให้เป็นความลับ และขาดกระบวนการในการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กที่ตั้งท้อง การเกิดขึ้นของ
ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียนฯ เป็นการท�ำให้ปญ
ั หาการละเมิดสิทธิเด็กในด้านการศึกษาถูกเปิดเผยและก�ำลังได้รบั การคุม้ ครอง
อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายในการดูแลแม่วัยรุ่นอายุ 14 ปีที่ต้องมีหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ เข้ามาประคับประคอง
6.3 ความช่วยเหลือของกองทุนฯ ผ่านกลุ่มฅนวัยใส จ�ำนวน 40 คน

ในช่วงเดือนมกราคม กลุ่มฅนวัยใสได้ยื่นเรื่องขอรับเงินกองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นท้อง แม่วัยรุ่น และ
ครอบครัววัยรุ่นในชุมชน จ�ำนวน 34 ราย โดยมีการสรุปสภาพปัญหาและเสนอแผนการติดตามดูแลต่อเนื่อง อย่างไร
ก็ตาม กองทุนฯ ได้ให้เงินช่วยเหลือวัยรุน่ ท้อง แม่วยั รุน่ และครอบครัวแม่วยั รุน่ ทีอ่ ยูใ่ นภาวะยากล�ำบาก ทัง้ สิน้ 40 ราย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น (ดูตาราง 9)
ตาราง 9: จ�ำนวนการช่วยเหลือของกองทุนเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ
ผ่านการติดตามรายกรณีโดยกลุ่มฅนวัยใส จ�ำนวน 40 ราย
ช่วงอายุ/ปี

ท้องวัยรุน
่

แม่วย
ั รุน
่

ผู้หญิง

รวม

13 – 15 ปี

–

4

–

4

16 – 19 ปี

4

18

–

22

มากกว่า 20 ปี

–

–

14

14

4

22

14

40

รวม

แหล่งความช่วยเหลือของกลุ่มฅนวัยใส

-

กลุ่มแรก จ�ำนวน 18 ราย ได้รับการอบรมเรื่องประกอบอาชีพและทุนสนับสนุนในการประกอบอาชีพ
ภายใต้งบประมาณที่กลุ่มฅนวัยใสได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
เป็นทุนตัง้ ต้นส�ำหรับการซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ตงั้ แต่ 2,500 บาทขึน้ ไป ครอบครัวแม่วยั รุน่ จะต้องท�ำแผนประกอบ
อาชีพหลังการอบรมและฝึกทักษะแล้ว กลุ่มฅนวัยใสจะเป็นพี่เลี้ยงและพิจารณางบประมาณสนับสนุน

-

กลุม่ ทีส่ อง จ�ำนวน 13 ราย ได้รบั เงินช่วยเหลือจากภาวะยากจนและมีบริบททีย่ ากล�ำบาก เช่น ในครอบครัว
มีเด็กหลายคน กลุ่มฅนวัยใสจะประสานส่งต่อข้อมูลครอบครัวของวัยรุ่นที่เข้าข่ายให้พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดพิจารณา
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แนวทางการช่วยเหลือต่อเนื่องจ�ำนวน 40 ราย

1. ด้านสุขภาพและการป้องกัน ประสานงาน สนับสนุน ส่งต่อให้พ่อแม่วัยรุ่นเข้าถึงบริการสุขภาพตามสิทธิ
เข้าถึงบริการคุมก�ำเนิดแบบต่างๆ
2. ด้านเงินสงเคราะห์และสวัสดิการ ประสานงานช่วยเหลือ ส่งต่อ ให้แม่วัยรุ่นได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิด เงินช่วยเหลือเด็กยากจน เงินช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก จากกระทรวง พม.
3. ด้านครอบครัว ให้ค�ำปรึกษาดูแล ช่วยเหลือ จัดการความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่นท�ำงานกับ
ครอบครัวของพ่อแม่วัยรุ่นในการสนับสนุนให้โอกาสพ่อแม่วัยรุ่นได้พัฒนาตนเอง
4. ด้านอาชีพ สนับสนุนทุนประกอบอาชีพเบื้องต้น ประสานงานกับภาคธุรกิจให้พ่อแม่วัยรุ่นได้ท�ำงานประจ�ำ
(ถ้าพร้อม)
5. ด้านการดูแลเด็ก สนับสนุน ส่งเสริมให้พอ่ แม่วยั รุน่ ดูแลลูกให้มพี ฒ
ั นาการทีส่ มวัย โดยจัดกระบวนการเรียนรู้
ด้านพัฒนาการเด็กและส่งเสริมให้ใช้หนังสือนิทานเพื่อพัฒนาการเด็ก สนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้เรื่อง
การดูแลสุขภาพของเด็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย
6. ด้านสุขภาพจิต ให้ค�ำปรึกษาส่งต่อให้พ่อแม่วัยรุ่นได้เข้ารับการรักษาด้านสุขภาพจิต (ถ้ามี)
7. ด้านการศึกษา สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กท้องได้เรียนต่อในโรงเรียน ถ้าไม่สามารถเรียนต่อในโรงเรียนได้จะ
สนับสนุนให้เรียนต่อ กศน.
ถอดบทเรียนการให้เงินกองทุนฯ ช่วยเหลือกรณีท้องต่อผ่านการท�ำงานของกลุ่มฅนวัยใส

การท�ำงานกับวัยรุ่นท้องหรือแม่วัยรุ่นต้องดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด โดยท�ำงานร่วมกับครอบครัว
ของพ่อแม่วยั รุน่ เพือ่ ช่วยกันดูแล ประคับประคอง และพัฒนาแม่วยั รุน่ ให้สามารถมีชวี ติ อยูไ่ ด้ดว้ ยตนเองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
มีมิติที่ต้องเน้น 6 ด้านคือ
(1) การให้ความรู้ด้านการป้องกัน/คุมก�ำเนิด ต้องติดตามให้มีการคุมก�ำเนิดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกัน
การท้องซ�ำ้ แต่มแี ม่วยั รุน่ หลายคนทีไ่ ด้รบั ผลข้างเคียงจากการฝังยาคุมก�ำเนิดจึงไปเอายาฝังออกและท้องซ�ำ้
ขณะที่บางคนไม่อยากคุมก�ำเนิดซึ่งก็ท้องซ�้ำอีกเช่นกัน
(2) การสนับสนุนให้เข้าถึงสวัสดิการรัฐ ต้องส่งเสริมและประสานงานให้แม่วัยรุ่นเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
โดยเฉพาะเงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด ซึง่ เป็นสวัสดิการเดียวทีช่ ว่ ยเสริมความมัน่ ใจทางเศรษฐกิจ
ให้แก่แม่วัยรุ่น แต่ด้วยเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าถึงที่ซับซ้อนยุ่งยากท�ำให้ต้องมีคนคอยช่วยเหลือ
ให้ค�ำปรึกษา และช่วยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์ม
(3) การท�ำงานกับครอบครัวของแม่วยั รุน่ เป็นตัวแปรส�ำคัญในการช่วยประคับประคองชีวติ แม่วยั รุน่ เนือ่ งจาก
แม่วัยรุ่นตั้งหลักชีวิตตัวเองได้ยากหากอยู่ในครอบครัวที่ไม่พร้อม บางกรณีครอบครัวของแม่วัยรุ่นก็เป็น
ผู้ประสบปัญหาด้วย ไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาหรือช่วยเหลือแม่วัยรุ่นได้ตามที่ควรจะเป็น ขณะเดียวกัน
แม่วัยรุ่นอีกหลายคนแยกออกมาสร้างครอบครัวเอง ซึ่งไม่สามารถพึ่งใครได้เลย อาจรู้สึกโดดเดี่ยว ไร้ที่พึ่ง
จิตใจอาจเปราะบางจนมีภาวะซึมเศร้าได้
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(4) ด้านการส่งเสริมอาชีพ แม่วยั รุน่ แทบทุกคนมีปญ
ั หาการเงิน ไม่มรี ายได้เป็นของตัวเอง การต้องพึง่ พิงคนใน
ครอบครัวหรือแฟนท�ำให้ไม่มีอิสระในการจัดการชีวิตของตนเองได้ การสนับสนุนด้านอาชีพให้แก่แม่วัยรุ่น
จึงเป็นข้อท้าทายส�ำหรับการท�ำงานด้านนี้ เนือ่ งจากแม่วยั รุน่ อายุนอ้ ยไม่สามารถท�ำงานประจ�ำ ไม่มคี นดูแล
ลูก การศึกษาน้อย เป็นได้เพียงแรงงานไร้ฝีมือที่รับจ้างรายวันหรือได้ค่าจ้างไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
การสนับสนุนให้พอ่ แม่วยั รุน่ ท�ำอาชีพอิสระ เช่น ขายอาหารหรือท�ำขนมยังเป็นเรือ่ งยาก โดยเฉพาะแม่วยั รุน่
ที่ไม่อดทนต่อความยากล�ำบากในการค้าขายได้
(5) สุขภาพของแม่วยั รุน่ แม่วยั รุน่ ร้อยละ 80 ไม่สามารถเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ได้ เนือ่ งจากอยูใ่ นภาวะนมคัดเต้า
หัวนมแตก น�้ำนมไม่ไหล จึงต้องให้ลูกต้องกินนมผงตั้งแต่เล็ก ซึ่งมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายตามมา
(6) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแม่วยั รุน่ ต้องมีการพัฒนาศักยภาพแม่วยั รุน่ ให้สามารถตัง้ ตัว มีรายได้
โดยส่งเสริมบทบาทของผูช้ าย (ทีเ่ ป็นพ่อวัยรุน่ ) ร่วมด้วย เพือ่ ให้เกิดการปรับพฤติกรรมรับผิดชอบครอบครัว
ร่วมกัน
6.4 สรุปบทเรียนจากการท�ำงานช่วยเหลือ ผู้หญิงท้องไม่พร้อม กรณีท้องต่อ

ในการท�ำงานเรือ่ งท้องวัยรุน่ และท้องไม่พร้อม กรณีทอ้ งต่อนัน้ มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อน สัมพันธ์กบั อคติ
ทางสังคม โครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจกลายเป็นปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการละเมิดสิทธิ ละเลยเพิกเฉยกับความ
ไม่เป็นธรรมที่ผู้หญิงเผชิญ จึงควรตระหนักเสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นในทุกระดับ
การท�ำงานจึงต้องก้าวข้ามข้อจ�ำกัดเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้หญิง เป็นการท�ำงานเชิงลึก มองเห็น
บริบทรอบด้าน เชื่อมโยงทั้งการป้องกันและแก้ไข บูรณาการทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน เพื่อการดูแลผู้หญิง
ท้องไม่พร้อมที่ท้องต่ออย่างต่อเนื่อง
คณะนักวิจัยได้สรุปบทเรียนการช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อม กรณีท้องต่อ ผ่านบริการสายด่วน 1663 พบว่า
ผู้หญิงจ�ำนวนมากต้องการค�ำปรึกษาและข้อมูลเพื่อยุติการตั้งครรภ์ แต่มีข้อจ�ำกัดที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการและ
ยุติการตั้งครรภ์ได้ เป็นท้องต่อในภาวะจ�ำยอม สรุปประสบการณ์การท�ำงานและเรียนรู้ได้ดังนี้
(1) ผู้หญิงท้องไม่พร้อมเผชิญปัญหาที่ซับซ้อน ได้รับผลกระทบหลายๆ อย่างที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและท�ำให้
เข้าถึงทางเลือกได้ยากล�ำบาก
(2) การช่วยเหลือกรณีทอ้ งต่อต้องอาศัยกระบวนการท�ำงานร่วมกันจากหลายภาคส่วน ทัง้ การช่วยเหลือในภาวะ
เร่งด่วนและแนวทางช่วยเหลือระยะยาว แต่หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มกี ระบวนการช่วยเหลือแบบสงเคราะห์
เป็นครั้งคราว ระยะสั้น หากไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมมักไม่มีสหวิชาชีพร่วมวางแผน ขาด
กระบวนการจัดการรายกรณี (case management)
(3) การช่วยเหลือให้เข้าถึงบริการและสวัสดิการ ต้องมีหน่วยงานหรือกลไกทีเ่ ชือ่ มประสาน รายงานความคืบหน้า
และกระตุ้นให้เกิดการหารือแผนการช่วยเหลือที่ต่อเนื่อง
(4) กรณีมเี งินช่วยเหลือหรือกองทุนฯ มาเกีย่ วข้อง ต้องท�ำให้เงินช่วยเหลือเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการติดตาม
เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและศักยภาพกับผู้หญิงได้ต่อเนื่อง
(5) ต้องก�ำหนดแนวทางการจัดบริการและสวัสดิการอย่างเป็นระบบ โดยยึดเอาชีวิตของวัยรุ่นและผู้หญิง
เป็นศูนย์กลางแบบองค์รวม มีการท�ำงานข้ามศาสตร์ สาขาวิชาชีพ และภาคส่วนต่างๆ ร่วมดูแลช่วยเหลือ
และต่อเนื่องระยะหนึ่ง
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(4) แนวทางการท�ำงานแบบเสริมพลังและฟื้นฟูอ�ำนาจให้กับผู้ประสบปัญหา (empowerment) ในทุก
บริการและกระบวนการ เพือ่ ส่งเสริมให้ผหู้ ญิงมีบทบาทร่วมแก้ไขปัญหา ค้นหาความต้องการและศักยภาพ
ของตนเอง เป็นพื้นฐานส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การคืนอ�ำนาจให้ผู้หญิงได้ก�ำหนดและวางแผนเรื่องการท้องต่อ
ของตนในแต่ละช่วง และเพื่อการหลุดพ้นจากปัญหาได้อย่างยั่งยืน
7.2 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดบริการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ

แนวทางทัว่ ไปของการจัดบริการช่วยเหลือคือ ผูใ้ ห้บริการต้องมีความละเอียดอ่อน และต้องค�ำนึงถึงความต้องการ
ของผู้หญิงเป็นศูนย์กลาง และให้ความส�ำคัญกับการรักษาความลับ เพื่อฟื้นฟูศักยภาพให้ผู้หญิงสามารถคิดวิเคราะห์
และตัดสินใจแก้ไขปัญหาและทางเลือกในชีวิตตนเองได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับความเป็นจริง เจ้าหน้าที่ต้องท�ำงาน
ร่วมกับผู้หญิงและวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่บนหลักการส�ำคัญๆ ดังนี้
(1) หลักการและกระบวนการ “การจัดการรายกรณี (case management)” เพื่อแสวงหาทางเลือกของ
บริการจากสหวิชาชีพ มีการติดตามต่อเนื่องระยะยาวโดยหน่วยบริการแรกรับที่เจอผู้ประสบปัญหาต้อง
ก�ำหนดผู้รับผิดชอบในฐานะ “ผู้จัดการระบบบริการชีวิต (case manager)” ท�ำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สิทธิ
ให้กับผู้หญิงทุกวัยที่ต้องท้องต่อ ท�ำงานบูรณาการจากปัญหาเฉพาะหน้าสู่การท�ำงานเชิงลึกที่มีอยู่ในหลาย
ระดับ
(2) หลักการท�ำงานแบบทีมสหวิชาชีพ (multidisciplinary team) ที่มาจากหลากหลายองค์กร/หน่วยงาน
(multi agency) เพื่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจของผู้เชี่ยวชาญที่สามารถออกแบบแผนพัฒนารายบุคคล
(individual development plan – IDP) ของผู้ประสบปัญหา มีข้อมูลและเครือข่ายบริการ เพื่อประสาน
ความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้น ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับชุมชน ร่วมจัดบริการ
รูปแบบต่างๆ ให้กับผู้ประสบปัญหา โดยเฉพาะกรณีที่มีปัญหาซับซ้อน รวมถึงมีการประชุมติดตามเพื่อ
รายงานความก้าวหน้าและประสานความร่วมมือดูแลระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
(3) หลักการและกระบวนการค�ำปรึกษาแบบบังคับใช้กฎหมาย (law enforcement) เพื่อคุ้มครองสิทธิ
เด็กตามความเข้มข้นที่ต้องเข้าไปจัดการ โดยเฉพาะในกรณีท้องต่อที่ปัญหาซับซ้อน เช่น แม่หรือครอบครัว
ใช้สารเสพติด โดยการใช้อำ� นาจคุม้ ครองสิทธิผา่ นบุคลากรทางการแพทย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ การใช้กฎหมาย
ต�ำรวจ อัยการ และศาล ตามล�ำดับความรุนแรงของปัญหา กรณีที่ผู้หญิงถูกละเมิดสิทธิ เช่น ความรุนแรง
ทางเพศ หรือต้องออกจากโรงเรียน ต้องใช้มาตรการคุม้ ครองทางกฎหมาย ประเมินแผนการช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละรายและระดับความรุนแรง
• หน่วยบริการควรจัดหาบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน (สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา กระบวนการ
บ�ำบัด) ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อค้นหาปัญหา เยียวยา ฟื้นฟู ทั้งในระดับบุุคคล และ
ครอบครัว
• การให้คำ� ปรึกษารายบุคคลและครอบครัว รวมทัง้ การท�ำพฤติกรรมบ�ำบัด การให้คำ� ปรึกษา (counselling)
ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น เศร้า สับสน กลัว อับจนไร้ทางออก ไร้ที่พ่ึง หรือสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิด
บาดแผลทางจิตใจ
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• ทักษะในการประเมินและรับมือกับความลังเลไม่แน่ใจของการตัดสินใจเรื่องท้องต่อ การหาข้อยุติ
การเรื่องการดูแลเด็ก
• ทักษะและความเข้าใจเบื้องต้นในการคัดกรองการจัดการความเครียดในใจของผู้หญิง เช่น รับรู้ได้ว่า
ผู้หญิงมีทัศนคติต่อตัวเองต�่ำมากต้องท�ำงานด้วยอย่างใกล้ชิด หรือคัดกรองได้ว่าคนไหนต้องส่งต่อ
โดยเร่งด่วน เป็นต้น
• การประเมินทักษะการเลี้ยงดูเด็ก และประเมินความเสี่ยงในการดูแลเด็กของครอบครัว
(4) หลักการประสานส่งต่อตามระดับขั้นที่ชัดเจนของหน่วยงานในสังกัด เพื่อวางระบบบริการภายใน
หน่วยงาน ดังเช่น กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาระบบ Thai COC (Thai Continuum Of Care) ส�ำหรับ
รายงานข้อมูลไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเพื่อใช้ติดตามเยี่ยมบ้าน ดูแลปัญหาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตต่อจากโรงพยาบาล หากพบว่ามีปญ
ั หาด้านสวัสดิการสังคมจะประสานไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(5) หลักการดูแลช่วยเหลือและคุม้ ครองสิทธิในระดับชุมชน องค์กรปกครองท้องถิน่ (อปท.) ควรสนับสนุน
ส่งเสริมช่วยเหลือและติดตาม หลังจากหน่วยบริการส่งต่อแม่วัยรุ่นสู่ชุมชน ท้องถิ่นจะประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และแจ้งครอบครัวเพื่อเยี่ยมบ้าน โดยให้ข้อมูลและท�ำความเข้าใจสถานการณ์
และผลกระทบจากการท้องในวัยรุ่นและแม่วัยรุ่นร่วมกับครอบครัว อปท. ต้องประสานจัดหาบริการและ
สวัสดิการส่งเสริมการดูแลเด็ก เมือ่ เด็กเข้าสูช่ ว่ งปฐมวัยต้องสนับสนุนให้เด็กได้เข้าศูนย์เด็กเล็กในสังกัดของ
อปท. และประสานความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม เช่น เงินสงเคราะห์ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดของ
กระทรวง พม. นอกจากนี้ต้องส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องประกอบอาชีพและหารายได้อย่างสอดคล้องกับ
เงื่อนไขในชีวิตของผู้หญิงที่ใช้เวลาอยู่กับบ้านเลี้ยงลูก เช่น การซักรีด ปลูกผัก ดูแลตู้หยอดเหรียญ รับจ้าง
ตากและพับผ้า และสนับสนุนให้ท�ำงานดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กนอกเวลา เป็นต้น
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ภาคผนวก
ตาราง ภ1 : ความช่วยเหลือผ่านหน่วยบริการสายด่วน 1663 จ�ำนวน 6 ราย
เข้าสู่กระบวนการหาแนวทางการดูแล และมีการช่วยเหลือโดยกองทุนของเครือข่ายฯ จ�ำนวน 2 ราย
ล�ำดับ

นาม
สมมติ

อายุ

1

ส้มอ้อย

14

อายุ
ลูก

การช่วยเหลือ

ตั้งครรภ์ 1) ให้ค�ำปรึกษากับ
2 เดือน แม่ต่อเนื่อง
2) ประสานกับ
ทางหน่วยบริการ
ท�ำแท้งที่
ปลอดภัยและ
ถูกกฎหมาย
3) เจรจากับ ผอ.
โรงเรียน โดย
อ้างอิง พ.ร.บ.
ท้องวัยรุ่นฯ
ปี 2559
4) แนะน�ำไป
ฝากท้อง
5) ประสานกับ
พื้นที่เพื่อติดตาม
ต่อเนื่อง

สภาพปั ญหา

แนวทางการบริการ/
คุ้มครองสิทธิ์

1) ประสานเข้าพบ
- แม่เป็นผู้ติดต่อเพื่อขอ
ปรึกษาเรื่องบริการท�ำแท้ง อบจ. ต้นสังกัดของ
โรงเรียนเพื่อชี้แจง
ที่ปลอดภัยและถูก
กฎหมาย ซึ่งโรงพยาบาล ข้อกฎหมาย
ที่ไปตรวจไม่มีบริการให้ 2) เจรจากับ
ผอ.โรงเรียนเพื่อ
แต่ให้เบอร์ติดต่อมาที่
แจ้งสิทธิของเด็ก
1663
- ทางโรงพยาบาลที่ไปตรวจ 3) ติดตามและให้ค�ำ
แจ้งว่าไม่มีนโยบายส่งตัว ปรึกษาเรื่องคดี
(ของฝ่ายชาย) กับ
เพื่อไปท�ำแท้ง
ต�ำรวจ
- อัลตร้าซาวด์พบว่า
ตัวอ่อนมีอวัยวะครบแล้ว
ท�ำให้ไม่สบายใจที่จะ
ท�ำแท้ง จึงตัดสินใจ
ท้องต่อ
- แม่ติดต่อขอเจรจา
กับ ผอ. โรงเรียน
เพื่อขอให้ลูกได้เรียนต่อ
- แม่พาลูกไปแจ้งความ
ทางต�ำรวจขอสอบปากค�ำ
โดยไม่ให้ผู้ปกครอง
อยู่ด้วย (ถามเรื่อง
พฤติกรรมและความ
ยินยอม) และลงบันทึก
ประจ�ำวันไว้เท่านั้น
ไม่เป็นการแจ้งความ

หมายเหตุ

เด็กเข้าเรียน
หนังสือเพียง
2 สัปดาห์ก็
ตัดสินใจ
ไม่ไปโรงเรียน
เนื่องจาก
ผอ. โรงเรียน
ต�ำหนิ
จึงต้องการ
ลาออกจาก
โรงเรียนและ
ไปเรียน
กศน. แทน
ในทางคดี:
ตร. ที่รับคดีนี้
ย้ายไปแล้ว
จนท. คนใหม่
แจ้งว่ารอให้
คลอดเพื่อ
ตรวจดีเอ็นเอ
แล้วค่อย
ด�ำเนินการใหม่
กันยายน 63
ทางคดี: มีการ
ไกล่เกลี่ยและ
จ่ายค่าเสียหาย

ช่วงสถานการณ์โควิด
แม่ของส้มอ้อย เผชิญกับภาวะตกงาน (มีนาคม – พฤษภาคม) ขณะที่ลูกสาวคลอดลูกแล้วมีภาวะมดลูกอักเสบ
ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล และน�้ำนมไม่ไหล ด้วยปัญหาด้านเศรษฐกิจ ท�ำให้แม่ตัดสินใจพาลูกย้ายกลับไปภูมิล�ำเนา
เดิมทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์ 1663 และคณะท�ำงานท้องต่อ ร่วมหารือและประสานงานกับเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนในพืน้ ที่
เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านและประสานงานกับ อสม. ให้ดูแลต่อเนื่อง คณะท�ำงานฯ ได้ประสานงานช่วยเหลือเฉพาะหน้า
โดยขอรับบริจาคนมส�ำหรับเด็กอ่อนตามยีห่ อ้ ทีเ่ ด็กดืม่ โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ แม่ของส้มอ้อยประสานงานกับโรงเรียน
ในพื้นที่ซึ่งยินดีรับให้เข้าเรียนต่อได้
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ล�ำดับ

นาม
สมมติ

อายุ

2

ฟอง

20

3

น�้ำ

34

อายุ
ลูก

การช่วยเหลือ

สภาพปั ญหา

ใกล้ 1) ให้ค�ำปรึกษา – อยู่ จ.กาญจนบุรี ท�ำงาน
ที่ร้านขายอาหารสดราย
คลอด 2) ประสานงาน
ใหญ่ระดับภูมิภาค ขอค�ำ
กับศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนฯ ที่เป็น ปรึกษาว่า ตั้งครรภ์ก่อน
อายุ 20 ปี แต่เมื่อ
เครือข่ายใน
จังหวัดเยี่ยมบ้าน ท้องใกล้คลอด (เงินเดือน
3) ประสานงานกับ 9,000 บาท ท�ำงานยังไม่
ถึงปี) ซึ่งอายุเกิน 20 ปี
ส�ำนักคุ้มครอง
สวัสดิการแรงงาน นายจ้างกดดันว่าท้องใหญ่
ท�ำงานได้ไม่เต็มที่ ถ้าท�ำ
จังหวัด
ไม่ได้ก็ให้ออกไป จนฟอง
4) เข้าพบเพื่อ
เจรจากับนายจ้าง ตัดสินใจว่าออกก็ได้
แต่ต้องการค่าชดเชย
และมีหนังสือรับรองว่า
ถูกให้ออกเพราะท้อง
เพื่อที่จะไปรับเงินประกัน
สังคม เพราะต้องเก็บเงิน
เตรียมคลอด แต่เจ้าของ
บอกว่าไม่มีให้
– ต้องการเงินชดเชยตาม
กฎหมาย และหนังสือจาก
นายจ้างถึงสาเหตุทใี่ ห้ออก
จากงานเพราะตั้งครรภ์
ท�ำงานไม่ได้เต็มที่
– มีลูกมาแล้ว 2 คนจาก
คลอด 1) จาก 1663
การมีคู่ 2 ครั้ง ลูกคน
ให้ค�ำปรึกษา
แล้ว
แรกปัจจุบันอายุ 15 ปี
มากกว่า และประสานส่ง
แม่เป็นคนช่วยเหลือ
1 เดือน ต่อบ้านพระคุณ
เลี้ยงดูให้ (แม่อยู่กับสามี
เพื่อขอที่พัก
ระหว่างรอคลอด ใหม่) ส่วนลูกคนที่สอง
2) บ้านพระคุณให้ อยู ่ กับ สามี ที่แยกทางไป
ที่พัก และมี
แต่พี่สาวของสามี
กระบวนการให้
เป็นคนดูแลหลัก
ค�ำปรึกษา
– มีคู่ใหม่ซึ่งมีลูกอยู่แล้ว
ระหว่างรอคลอด 2 คน และต้องดูแลแม่
3) สนับสนุนให้ฝึก ซึ่งอายุมาก แต่อยากมีลูก
อาชีพและหา
กับแฟนคนปัจจุบัน แต่
รายได้ระหว่าง
เมื่อท้องสามีไม่ยินดีและ
รอคลอด
กดดันทุกวันให้ไปท�ำแท้ง
4) สหทัยมูลนิธิ
จนต้องโกหกคนในบ้านว่า
ให้ค�ำปรึกษา
ไปท�ำมาแล้ว เมื่ออายุ
เรื่องการยกบุตร ครรภ์มากขึ้น จึงตัดสินใจ
บุญธรรม
ย้ายมาเช่าห้องอยู่ตาม
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แนวทางการบริการ/
คุ้มครองสิทธิ์

หมายเหตุ

นายจ้าง
ยินยอมจ่าย
ชดเชยให้ตาม
กฎหมาย
และท�ำหนังสือ
รับรองระบุ
เหตุผลของ
ข้อเท็จจริง
– ศูนย์ได้ประสานงาน การให้ออก
เพื่อไปรับเงิน
สนง. คุ้มครอง
แรงงานเพื่อร่วม ชดเชย
ลงไปเจรจาชดเชย
ตามสิทธิที่ สนง.
ประกันสังคม

– ประสานศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน
กาญจนบุรี(เครือ
ข่าย) รับเรื่องและ
ลงพื้นที่ศึกษา

1) การคุ้มครอง
ให้เข้าพักที่บ้านพระคุณเพราะอยู่
คนเดียว ท�ำงานไม่
ไหว ไม่มีรายได้พอ
จะจ่ายค่าเช่าห้อง
และได้ฝากท้อง
2) ระหว่างตั้งครรภ์
และหลังคลอดได้
ท�ำงานช่วยเหลือ
จนท.ใน
บ้านพระคุณ
มีรายได้เสริม
3) ท�ำเรื่องยกบุตร
บุญธรรมโดยผ่าน
การประเมินความ
พร้อมร่วมกับ จนท.
ท�ำให้คลี่คลาย
ความรูส้ กึ เรือ่ งยกลูก

ล�ำดับ

นาม
สมมติ

อายุ

อายุ
ลูก

การช่วยเหลือ

5) ประสานและ
ด�ำเนินการเรื่อง
ยกบุตรบุญธรรม

สภาพปั ญหา

แนวทางการบริการ/
คุ้มครองสิทธิ์

หมายเหตุ

ล�ำพัง และเริ่มท�ำงาน
ไม่ไหว (ขายขนม/อาหาร
เช้า) รายได้ไม่แน่นอน
เริ่มรู้สึกสับสนกับการ
ท้องต่อ/ท�ำแท้ง จนได้เห็น
1663 ทางอินเทอร์เน็ต
จึงได้โทรเข้ามาปรึกษา

หลังคลอด ทางเจ้าหน้าที่บ้านพระคุณได้ขอให้น�้ำอยู่ช่วยงานในบ้านพระคุณต่อ และฝึกท�ำงานร้านขายกาแฟใน
บ้านพระคุณ ทางสหทัยมูลนิธมิ เี งินทุนสนับสนุนส�ำหรับการลงทุนประกอบอาชีพ โดยมีแผนการผ่อนช�ำระหลังการท�ำงาน
แล้ว (ไม่มีดอกเบี้ย)
ล�ำดับ

นาม
สมมติ

อายุ

4

สุจิต

17

อายุ
ลูก

4 ขวบ
และ 1
ขวบ 9
เดือน

การช่วยเหลือ

สภาพปั ญหา

ลูกคนที่สองได้รับ – เดิมท�ำงานในจังหวัด
ปริมณฑล เพิ่งกลับมา
เงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรก อยูก่ ับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัด
ไม่นานนัก พ่อแม่อายุ
เกิด 600 บาท
ประมาณ 70 ปี
ไม่ได้ท�ำงาน มีรายได้
จากเบี้ยผู้สูงอายุรายเดือน
และเงินจากลูกชายที่ไป
ท�ำงานส่งกลับมาช่วยเหลือ
– ปัจจุบันเลิกกับสามีแล้ว
เนื่องจากสามีไม่มี
ความรับผิดชอบ
ตอนนี้ไม่มีงานท�ำ
– ต้องการท�ำแท้ง เพราะ
ประเมินแล้วว่าต้องเลี้ยง
ลูก 2 คนและดูแลพ่อแม่
ที่มีโรคประจ�ำตัว ฉะนั้น
เลี้ยงลูกอีกคนไม่ไหว
แต่เนื่องจากอายุครรภ์
สูงมากแล้ว (มากกว่า
27 สัปดาห์) ไม่สามารถ
ท�ำแท้งได้ จึงพยายาม
ปกปิดการท้องไม่ให้เพื่อน
บ้าน คนในชุมชนรับรู้
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แนวทางการบริการ/
คุ้มครองสิทธิ์

หมายเหตุ

– การประสาน
1) 1663 ให้ค�ำ
ปรึกษา ข้อมูลเรื่อง งานต้อง
มีความ
เงื่อนไขอายุครรภ์
ละเอียดอ่อน
และเสนอบริการ
ระมัดระวัง
บ้านพัก
เรือ่ งความลับ
2) ขอค�ำปรึกษากับ
เนื่องจาก
คณะกรรมการ
ผู้หญิง
กองทุนฯ เพื่อให้
ต้องการ
เงินช่วยเหลือกรณี
ปกปิด
ท้องต่อระหว่างรอ
คลอด เนื่องจากไม่ การท้อง
สามารถท�ำงานได้ –กระบวนการ
ท�ำงาน
3) คณะท�ำงานท้อง
ต่อประสานงานกับ ระหว่าง
โรงพยาบาลอ�ำเภอ หน่วยงาน
ต้องเข้าใจ
เรื่องข้อมูลในการ
เงื่อนไข
ฝากครรภ์เพื่อ
การเดินเรื่อง
หารือแนวทาง
ช่วยเหลือ
การช่วยเหลือ
สงเคราะห์
4) ประสานงาน
2,000 บาท
เพื่อวางแผนการ
ว่าล่าช้า
เยี่ยมบ้านและวาง
และเป็น
แนวทางการช่วย
เพียงการ
เหลือระหว่างโรง
ช่วยเหลือ
พยาบาลอ�ำเภอ
และบ้านพักเด็ก
และครอบครัว

ล�ำดับ

นาม
สมมติ

อายุ

อายุ
ลูก

การช่วยเหลือ

สภาพปั ญหา

แนวทางการบริการ/
คุ้มครองสิทธิ์

5) บ้านพักเด็กฯ ท�ำ
เรื่องเงินช่วยเหลือ
สงเคราะห์ 2,000
บาท (อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการ) ข้อ
ตกลงเรื่องการย้าย
มาอยู่ในบ้านพัก
เด็กและครอบครัว
ช่วงใกล้คลอด
และความต้องการ
ยกบุตรบุญธรรม
6) ขอรับเงินช่วย
เหลือจากกองทุนฯ
โดยมีหน่วยบริการ
ท�ำหน้าที่จ่ายให้เป็น
รายเดือน เพื่อให้
สามารถติดตามผล
ได้ต่อเนื่อง

หมายเหตุ

เฉพาะหน้า
ควรให้
ความส�ำคัญ
กับความ
ร่วมมือ
ในการดูแล
และติดตาม
ต่อเนื่อง

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 8,000 บาท เนื่องจากสุจิตไม่มีรายได้และต้องดูแลลูกระหว่างตั้งครรภ์ คณะ
ท�ำงานฯ และกรรมการกองทุนฯ เสนอให้ทยอยจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท ระหว่างตั้งครรภ์และรอคลอด
โดยตัวแทนของทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลเป็นผู้ติดตามดูแลให้ กรณีของสุจิตได้ท�ำให้เกิดกระบวนการท�ำงานของ
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น โรงพยาบาลอ�ำเภอ/จังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�ำบล บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว และคณะท�ำงานท้องต่อ ซึ่งได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง และเงินกองทุนฯ เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ท�ำให้เจ้าหน้าที่ได้พูดคุยให้ค�ำปรึกษากับสุจิตอย่างต่อเนื่อง ช่วงใกล้
คลอด สุจิตได้เข้าพักที่บ้านพักเด็กและครอบครัว ซึ่งอ�ำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางไปโรงพยาบาล ปัจจุบันสุจิต
คลอดลูกแล้ว และตัดสินใจเลี้ยงลูกเอง โดยมีเงินกองทุนฯ ที่เหลือเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพ รวมทั้งประสาน
กับทาง พมจ. เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ 2,000 บาท (ปัจจุบันยังไม่ได้)
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ล�ำดับ

นาม
สมมติ

อายุ

อายุ
ลูก

5

นายน้อย

–

–

การช่วยเหลือ

สภาพปั ญหา

(1) 1663 ให้
ค�ำปรึกษาพบว่า
ภรรยามีอายุ
ครรภ์มากกว่า
24 สัปดาห์
ท�ำให้ไม่มีหน่วย
บริการยุติการ
ตั้งครรภ์ เสนอ
ทางเลือกท้องต่อ
คือการยกบุตร
(2) 1663 ประสาน
งานปรึกษา
ขอข้อมูลกรณี
แรงงานข้ามชาติ
กับการยกบุตร
บุญธรรม
(3) คณะท�ำงาน
ท้องต่อประสาน
งานกับบ้านพัก
เด็กและ
ครอบครัวจังหวัด
ปทุมธานีเรื่อง
ที่พัก กรณีเป็น
แรงงานหญิงลาว
และการยกบุตร
บุญธรรม
(พ่อเป็นคนไทย/
แม่ลาว)

นายน้อย (สามี) มีภรรยา
เป็นหญิงลาวเข้าเมืองถูก
กฎหมาย และอยู่กินเป็น
สามีภรรยากัน ต่างฝ่ายเคย
มีครอบครัวมาก่อน และมี
ลูกติดมาฝ่ายละ 2 คน
รวมเป็น 4 คน ภรรยา
เกิดตั้งครรภ์ขึ้น ประกอบ
กับช่วงสถานการณ์โควิดที่
ท�ำให้มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ
รายได้ไม่เพียงพอกับการ
ดูแลคนในครอบครัวทั้งหมด
จึงไม่พร้อมที่จะมีลูกคนที่ 5
และต้องการท�ำแท้ง

แนวทางการบริการ/
คุ้มครองสิทธิ์

หมายเหตุ

กรณีที่ไม่สามารถ
ยุติการตั้งครรภ์ได้
และไม่พร้อมจะดูแล
เด็ก เสนอทางเลือก
หลังคลอด โดย
ระหว่างการรอคลอด
ให้มีการดูแลฝาก
ครรภ์

ผูใ้ ห้บริการได้ให้ขอ้ มูลเรือ่ งท้องต่อและทางเลือกหลังคลอด ทีห่ ากไม่พร้อมก็เข้ากระบวนการขอยกบุตรบุญธรรมได้
โดยประสานงานกับบ้านพักเด็กและครอบครัว กรณีนพี้ อ่ เป็นคนไทยท�ำให้สามารถด�ำเนินการได้ ผ่านกระบวนการปรึกษา
ทางสังคมสงเคราะห์เพื่อประเมินสภาพปัญหาและประสานต่อ แต่ไม่มีการติดต่อไปยังหน่วยงานที่ประสานไว้
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ล�ำดับ

6

นาม
สมมติ

เก่งกาญจน์

อายุ

–

อายุ
ลูก

การช่วยเหลือ

สภาพปั ญหา

แนวทางการบริการ/
คุ้มครองสิทธิ์

หมายเหตุ

– เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ท�ำงาน 1) การรับฟังภาวะ
17,11,4 1) 1663 รับฟัง
กดดันจาก
รับจ้างซักผ้ารีดผ้า
ท้องอายุ สภาพปัญหา
ความไม่พร้อม
ครรภ์ 5 และประสานงาน เคยกู้เงินมาลงทุนขาย
แต่ต้องท้องต่อ
เครปและก๋วยเตี๋ยว
เพื่อหาแนวทาง
เดือน
ช่วยเหลือจาก – เป็นหนี้นอกระบบ จ่าย 2) ประสานงาน
เพื่อให้เข้าถึง
ดอกเบีย้ รายวัน ร้อยละ
กองทุนฯ
20 บาท (เงินต้น 7,000 บริการด้านการ
2) คณะกรรมการ
ดอกเบี้ยวันละ 140 บาท ปรึกษาและดูแล
กองทุนฯ
– ท้องกับแฟนที่คบกัน 1 ปี การตั้งครรภ์
ประสานกับ
จนท. ศูนย์พึ่งได้ ผู้ชายให้เงิน 10,000 ไป อย่างมีคุณภาพ
3) ประสานความ
ท�ำแท้ง จึงสั่งยามาใช้
ใน รพ. ที่ฝาก
ครรภ์เพื่อให้เข้าสู่ แต่ไม่ส�ำเร็จ จนเงินหมด ร่วมมือช่วยเหลือ
ฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ จึง และวางแผนการ
กระบวนการ
ตัดสินใจไปฝากท้องตอน ดูแลระหว่างท้อง
ช่วยเหลือ
และหลังคลอดจาก
5 เดือนกว่า รู้สึกเครียด
3) กองทุนฯ ช่วย
เหลือเป็นฉุกเฉิน และกังวลใจ ไม่รู้ช่องทาง หน่วยงานต่างๆ
ขอความช่วยเหลือ
2,000 บาท

ตาราง ภ 2: สรุปข้อมูลสภาพปัญหาของแม่วัยรุ่นและสถานการณ์ชีวิตจ�ำนวน 40 ราย
(มีนาคม – กันยายน 2563) ภายใต้การด�ำเนินงานของกลุ่มฅนวัยใส
ล�ำดับ

่ สกุล
ชือ

อายุ

อายุ
ลูก

1

ด.ญ. จี
13 2 เดือน
(นามสมมติ)

2

น.ส. นิ
19 1 เดือน
(นามสมมติ)

สมาชิก/
คน

6

สภาพปั ญหาเดิม
ที่ขอรับเงินกองทุน

สถานการณ์ปัจจุบน
ั

– ตั้งครรภ์ อายุ 13 ช่วงกลางวัน
ต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านคนเดียว

– ตั้งใจจะเรียนต่อในโรงเรียน แต่
ไม่สามารถเข้าเรียนได้ เนื่องจาก
ครอบครัวไม่มีเงินเพื่อฝากเลี้ยงลูก
เดือนละ 3,000 บาท ในช่วงที่
ไปโรงเรียนได้ จึงต้องอยู่บ้าน
เลี้ยงลูกเอง
– เลิกกับแฟนแล้ว

– ในครอบครัวไม่มีใครได้เงิน
ช่วยเหลือ 5,000 บาท
– แฟนท�ำงานปั๊มน�้ำมัน ถูกลด
เงินเดือน

– ได้รับทุนประกอบอาชีพ น�ำไป
ขายกล้วยทอด มีรายได้วันละ
150– 200 บาท
– แฟนไปท�ำงานปั๊มน�้ำมัน
– ขอเงินช่วยเหลือจาก พมจ.
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ล�ำดับ

่ สกุล
ชือ

อายุ

อายุ
ลูก

สมาชิก/
คน

สภาพปั ญหาเดิม
ที่ขอรับเงินกองทุน

สถานการณ์ปัจจุบน
ั

3

น.ส. ชล 17 9 เดือน
(นามสมมติ)

3

– ไม่มีรายได้ พึ่งพิงครอบครัวไม่ได้
– แยกออกมาอยู่กับแฟนและลูก
– แฟนถูกพักงานเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด– 19
– ในครอบครัวไม่มีใครได้เงิน
ช่วยเหลือ 5,000 บาท

– ระดมทุนสร้างบ้านแต่เงินหมดก่อน
จะสร้างเสร็จ
– ท�ำงานเป็นพนักงานแพ็คของ
ในร้านขายส่งใกล้บ้าน เพื่อหาเงิน
มาสร้างบ้านต่อให้เสร็จ
และฝากลูกไว้ให้ย่าเลี้ยง
– แฟนท�ำงานที่เดียวกัน คนละแผนก
(ฝ่ายขาย) ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับ
ยอดขาย เฉลี่ยวันละ 300– 350
บาท
– ยื่นขอเงินช่วยเหลือจาก พมจ.
– ได้รับเงินสนับสนุนอาชีพ

4

น.ส. นิสา 21
(นามสมมติ)

10

– รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ต้องพึ่งรายได้จากแฟนเพียงผู้เดียว
– เป็นคนสู้ชีวิต พยายามดิ้นรนหา
รายได้เสริม แต่ท�ำอะไรมากไม่ได้
เพราะลูกยังเล็กและมีปัญหา
สุขภาพ
– แฟนออกจากงานเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด– 19
– ตลาดปิด ขายของไม่ได้
เนื่องจากโควิด– 19
– ในครอบครัวไม่มีใครได้เงิน
ช่วยเหลือ 5,000 บาท
– สมาชิกในครอบครัวท�ำงาน
ร้านนวด ร้านอาหาร ขายของ
ในห้าง ตกงานกันหมด

– แฟนกลับไปท�ำงานประจ�ำเป็นยาม
– ได้รับทุนประกอบอาชีพขาย
ครองแครงกรอบแต่ไม่ประสบ
ความส�ำเร็จ ตอนนี้รับจ้างปักผ้า
อยู่บ้าน เลี้ยงลูกไปด้วย
– ลูกที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
ตอนนี้เดินได้แล้ว
– ยื่นขอเงินช่วยเหลือจาก พมจ.
– ได้รับเงินสนับสนุนอาชีพ

5

น.ส. มา 16 6 เดือน
(นามสมมติ)

3

– เช่าห้องอยู่
– แฟนตกงาน พากันอพยพ
กลับไปอยู่บนดอยบ้านเกิด
– ในครอบครัวไม่มีใครได้เงิน
ช่วยเหลือ 5,000 บาท

– มีแผนย้ายกลับไปอยู่บ้านบนดอย
ที่ อ.อมก๋อย เนื่องจากแฟนย้าย
ที่ท�ำงานใหม่และต้องพักที่ทาง
โรงงานจัดให้ ซึ่งไม่สามารถ
พาเมียและลูกไปอยู่ด้วยได้

6

น.ส. ณัฐ 16
(นามสมมติ)

5

– สมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ
ตกงาน เคยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว
แต่ต้องปิดร้านเพราะโควิด
– แฟนท�ำงานฝ่ายจัดของที่ห้างโลตัส
ถูกลดชั่วโมงท�ำงาน ได้เงินเดือน
5,000 บาท
– ในครอบครัวไม่มีใครได้เงิน
ช่วยเหลือ 5,000 บาท

– เลิกกับแฟน และมีแฟนใหม่แล้ว
– คลอดลูกแล้วกลับไปอยู่กับพ่อ
พ่อช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
– ยังไม่ได้ท�ำงานเพราะต้อง
เลี้ยงลูกเอง
– ยื่นขอเงินช่วยเหลือจาก พมจ.

1 ปี

ท้อง 9
เดือน
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ล�ำดับ

่ สกุล
ชือ

อายุ

อายุ
ลูก

สมาชิก/
คน

สภาพปั ญหาเดิม
ที่ขอรับเงินกองทุน

สถานการณ์ปัจจุบน
ั

7

น.ส. เกต 17 2 ขวบ
(นามสมมติ)
4 เดือน

6

– เลิกกับสามี
– ท�ำงานเป็นสาวนั่งดริ๊งกลางคืน
– แม่รับภาระหนักเลี้ยงหลาน 2 คน
– รายได้ไม่พอใช้
– ไม่มีรายได้แล้ว ร้านปิดโควิด 19
– แม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

8

น.ส. ขัน 17 3 เดือน
(นามสมมติ)

5

– แม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท – กลับไปท�ำงานที่ร้านข้าวแกง
– ท�ำงานร้านข้าวแกง ถูกพักงาน
เหมือนเดิม
– แม่ดูแลลูกให้ ซึ่งแม่ก็สุขภาพ
ไม่แข็งแรง
– ยื่นขอเงินช่วยเหลือจาก พมจ.
– ได้รับเงินสนับสนุนอาชีพ

9

น.ส. ทิต 29
(นามสมมติ)

8 ขวบ
1 ขวบ

5

– แม่และตัวเองได้รับเงินช่วยเหลือ – ทุกคนในบ้านและตัวเองป่วยเป็น
ซึมเศร้าก�ำลังรักษา พ่อติดเหล้า
5,000 บาท
– ป่วยเป็นโรคจิตเวช ลูกชายมีปัญหา ใช้ความรุนแรงด่าลูกทุกวัน
แม่ปว่ ยเป็นโรคหัวใจโตเหมือนเดิม
ทางด้านพฤติกรรมก�ำลังรักษาตัว
ลูกชายคนโตมีปัญหาด้าน
– พ่อติดเหล้าใช้ความรุนแรง
พฤติกรรม ก�ำลังรักษา ลูกคนเล็ก
ในครอบครัว
มีพัฒนาการช้า สมาธิสั้น
– แม่ป่วยเป็นโรคหัวใจโต
ก�ำลังรักษา
ท�ำงานหนักไม่ได้
– ไม่มีรายได้เหมือนเดิม
เพราะไม่พร้อมท�ำงาน

10

น.ส. ริษา 21
(นามสมมติ)

1 ปี 4
เดือน

9

– ได้ท�ำงานประจ�ำแล้ว
– สมาชิกในครอบครัวท�ำงานใน
โรงงานใกล้บ้าน โรงงานปิดท�ำให้ – สมาชิกในครอบครัวกลับไปท�ำงาน
ตกงานทั้งหมด รอเงินจากประกัน ในโรงงานเหมือนเดิม
สังคม ส่วนพี่สาวรับจ้างเย็บ
หน้ากากผ้าช่วงนี้งานจ้างน้อยลง
มาก
– สมาชิกในครอบครัวไม่มีใครได้รับ
เงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

11

น.ส. สุ
18
(นามสมมติ)

1 ปี 3
เดือน

3

– เช่าบ้านอยู่กันตามล�ำพังพ่อแม่ลูก – เลิกกับแฟน แล้วกลับขึ้นไปอยู่บน
ดอย อ.แม่แจ่ม พร้อมกับลูก ให้
– ไม่ได้ท�ำงานทั้งคู่ ต้องพึ่งพิง
ยายแก่ๆ ช่วยเลี้ยงลูกให้ และไป
คนในครอบครัวทุกอย่าง
– ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ท�ำงานที่รา้ นวัสดุก่อสร้างใกล้บ้าน

12

น.ส. สุชา 17
(นามสมมติ)

1 ปี 5
เดือน

– เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
– ไม่มีรายได้ พึ่งพารายได้
จากสมาชิกในครอบครัว
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– ตั้งใจจะเรียนต่อผู้ช่วยพยาบาล
ไปสมัครแล้วแต่ไม่จบชั้น ม.3
ยังไม่สามารถหางานท�ำได้
จะเรียน กศน. ให้จบ ม.3 ก่อน
ถึงจะไปสมัครเรียนผู้ช่วยพยาบาล

ล�ำดับ

่ สกุล
ชือ

อายุ

อายุ
ลูก

สมาชิก/
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สภาพปั ญหาเดิม
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สถานการณ์ปัจจุบน
ั

13

17
น.ส.
สุพิชญ์
(นามสมมติ)

3 ปี

7

– ไม่มีรายได้
– ได้รับทุนสนับสนุนอาชีพ ขายน�้ำ
– ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท มะนาวโซดาตามถนนคนเดิน
ก�ำลังตั้งตัว รายได้ยังน้อยอยู่
– ยื่นขอเงินช่วยเหลือจาก พมจ.
– ได้รับเงินสนับสนุนอาชีพ

14

น.ส. เบญ 17
(นามสมมติ)

1 ปี 5
เดือน

4

– ได้รับทุนประกอบอาชีพ ขายน�้ำ
– แฟนตกงาน
หน้าบ้าน แต่ตอนนี้ท้องซ�้ำ
– ไม่มีรายได้
– ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท แพ้ทอ้ ง ไม่สามารถขายน�้ำได้
– แฟนออกจากงานมาเปิดร้าน
ซ่อมมอเตอร์ไซค์หน้าบ้าน
ทุนหมุนเวียนน้อยท�ำให้ต้อง
ไปซื้ออะไหล่รถบ่อยๆ
– ยื่นขอเงินช่วยเหลือจาก พมจ.
– ได้รับเงินสนับสนุนอาชีพ

15

น.ส. กร 23
(นามสมมติ)

4 ปี

4

– ป้าได้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

16

น.ส. ณัฐ 18
(นามสมมติ)

2 ปี

6

– ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท – ท�ำงานร้านอาหารช่วงกลางวัน
ขายแมลงทอดเป็นอาชีพเสริม
– ถูกให้ออกจากงาน ก�ำลังรอเงิน
– ส่งลูกไปให้ป้าเลี้ยงที่ต่างจังหวัด
ช่วยเหลือจากประกันสังคม
– มีแฟนใหม่

17

น.ส. วร 20
(นามสมมติ)

3 ปี

5

– ท�ำงานที่ร้านซัพเวย์อาเขตเชียงใหม่
– แม่ท�ำงานโรงแรมถูกเลิกจ้าง
– กลับไปคืนดีกับแฟน แต่แฟนไม่ได้
– ยายได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000
ท�ำงานประจ�ำ มีปัญหาซ�้ำซาก
บาท
– ท�ำงานร้านอาหาร ถูกลดเวลางาน
ลดเงิน

18

น.ส. ยา 15 4 เดือน
(นามสมมติ)

9

– ปู่ ย่า พ่อ มีอาชีพขับรถโดยสาร
ช่วงนี้ตกงาน
– ปู่แฟนเป็นคนเดียวในครอบครัวที่
ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

19

น.ส. พร 19
(นามสมมติ)

4

– ท้องซ�้ำ ออกจากงานอยู่บ้านเฉยๆ
– ท�ำงานเป็นสาวนั่งดริ๊ง
– ไม่มีรายได้ ร้านที่ท�ำงานปิดเพราะ แฟนท�ำงาน 7– 11 เป็นผู้หา
รายได้หลัก
โควิด– 19
– ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท – ถ้าคลอดเสร็จจะย้ายไปอยู่บ้าน
แฟนที่ อ.ฝาง และให้แม่ดูแล
ลูกคนโตอยู่ที่บ้านต่อไป
– ได้รับเงินสนับสนุนอาชีพ

2 ปี
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– เคยท�ำงานที่กลุ่มฅนวัยใส ตอนนี้
ถูกให้ออกจากงาน ไม่มีรายได้
อยู่บ้านเฉยๆ แย่กว่าเดิม

– ไปท�ำงานรับจ้างแพ็คของ
ได้ค่าจ้างวันละ 200 บาท
ฝากลูกให้ยายของสามีเลี้ยง
– สามีไม่ท�ำงานประจ�ำ
ติดตามนายไปบ่อนไก่
– ยื่นขอเงินช่วยเหลือจาก พมจ.
– ได้รับเงินสนับสนุนอาชีพ

ล�ำดับ

่ สกุล
ชือ

อายุ

อายุ
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20

น.ส. ศศิ 18
(นามสมมติ)

1 ปี

7

– แม่เป็นคนเดียวที่ได้รับเงิน
ช่วยเหลือ 5,000 บาท
– มียายพิการในบ้าน

– เป็นคนหารายได้หลักในครอบครัว
ท�ำงานในโรงงานใกล้บ้าน
– ยื่นขอเงินช่วยเหลือจาก พมจ.
– ได้รับเงินสนับสนุนอาชีพ

21

น.ส. ริ
18
(นามสมมติ)

2 ปี,
1 ปี

5

– ถนนคนเดินปิดเพราะโควิด– 19
ขายของไม่ได้
– แฟนได้รับเงินช่วยเหลือ
5,000 บาท

– ได้รับเงินสนับสนุนอาชีพขาย
ก๋วยเตี๋ยว ซึ่งเหนื่อยมาก
– ได้รับเงินสนับสนุนอาชีพ

22

น.ส. รัต 21
(นามสมมติ)

3 ปี

3

– แฟนได้รับเงินช่วยเหลือ
5,000 บาท

– รับจ้างดูแลเด็ก ได้ค่าจ้าง
เดือนละ 3,000 บาท
– ได้รับเงินสนับสนุนอาชีพ

23

น.ส. วน 20
(นามสมมติ)

4 ปี

6

– โรงงานปิดโควิด 19 ไม่มีรายได้
– ในครอบครัวมีแม่คนเดียวได้รับ
เงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

– กลับไปท�ำงานที่โรงงานแพ็คของ
เหมือนเดิม
– ได้รับเงินสนับสนุนอาชีพ

24

น.ส. ทิพย์ 21
(นามสมมติ)

5 ปี
10
เดือน

4

– รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

– ขายขนมปังปิ้งตอนเช้า
– แฟนได้ท�ำงานประจ�ำแล้ว
– ได้รับเงินสนับสนุนอาชีพ

25

ด.ญ. นันท์ 13
(นามสมมติ)

1 ปี

26

น.ส. ตรา 19
(นามสมมติ)

1 ปี

8

– ท�ำงานประจ�ำที่ร้านอาหารเดิม
– ไม่มีใครได้รับเงินช่วยเหลือ
ให้แม่ดูแลลูกให้
5,000 บาท
– ท�ำงานร้านอาหาร ถูกลดเวลางาน – แฟนท�ำงานประจ�ำเช่นกัน
และลดเงินเดือน

27

น.ส. บัว 18
(นามสมมติ)

คลอด
แล้ว

4

– ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท – เลิกกับสามี ย้ายกลับไปอยู่บ้านพ่อ
พ่อและย่าดูแลลูกให้
– ท�ำงานร้านเหล้า และไม่ค่อย
ได้มาร่วมกิจกรรม

28

น.ส. มารี 22 2 เดือน
(นามสมมติ)

3

– แฟนท�ำงานคนเดียวที่ร้านอาหาร – อยู่ห้องเช่าเลี้ยงลูก ยังไม่ได้ท�ำงาน
ร้านอาหารถูกปิด ท�ำให้ไม่มีรายได้
– ไม่ได้รับการช่วยเหลือ 5,000 บาท

ยาย – ยากจนมาก
ลูกชาย – ถูกพ่อเลี้ยงละเมิดทางเพศ
– เป็นโรคซึมเศร้า
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– เข้ารับการรักษาทางจิตที่
โรงพยาบาลสวนปรุง ปัจจุบัน
ออกมาแล้ว มีหลายหน่วยงาน
ดูแล ช่วงหลังกลุ่มฅนวัยใส
จึงไม่ได้ติดตามต่อ
– เคสส่งต่อจาก พมจ. และได้รับเงิน
ช่วยเหลือจาก พมจ. 8,000 บาท

ล�ำดับ

่ สกุล
ชือ
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29

น.ส. โส 19 2 เดือน
(นามสมมติ)

4

– แม่ท�ำงานเป็นแม่บ้านที่ร้านอาหาร – ท�ำงานร้านเหล้าในช่วงกลางวัน
ร้านอาหารปิดตกงาน
– ในครอบครัวไม่มีใครได้รับเงิน
ช่วยเหลือ 5,000 บาท

30

น.ส. กนก 23
(นามสมมติ)

1 ปี

7

– ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท – ได้รับทุนประกอบอาชีพ หุ้นกับ
น้องสามีขายน�้ำมะนาวโซดา
– แฟนท�ำงานยกกระเป๋าที่สนามบิน
รายได้ไม่เพียงพอ ก�ำลัง
เชียงใหม่ สนามบินปิด ตกงาน
หางานใหม่ สามีไม่ท�ำงาน
– ได้รับเงินสนับสนุนอาชีพ

31

น.ส. ณีร 16
(นามสมมติ)

ท้อง 8
เดือน

7

– แฟนขับรถตุ๊กตุ๊ก ตกงาน
– ขายของไม่ได้

– ขาดการติดต่อ
– ยื่นขอเงินช่วยเหลือจาก พมจ.
– ได้รับเงินสนับสนุนอาชีพ

32

น.ส. จิ
16
(นามสมมติ)

ท้อง 9
เดือน

5

– ไม่ได้ท�ำงานท้องแก่ใกล้คลอด
– ไม่ได้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

– ย้ายที่อยู่ไปไกล ท�ำให้ไม่สามารถ
มาร่วมกิจกรรมได้อีก

33

น.ส. ปรียา 24
(นามสมมติ)

3 ปี 6
เดือน

5

– ไม่ได้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาท
– แฟนตกงาน
– ขายของไม่ได้ ตลาดปิด

– ไม่ได้ท�ำงานประจ�ำ ไปเฝ้าสามี
ขับรถแกร๊ปฟู๊ด
– ได้รับเงินสนับสนุนอาชีพ

34

น.ส. พิมพ์ 21
(นามสมมติ)

3 ปี

3

– ตกงาน
– ไม่ได้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

– รับจ้างเย็บผ้านิดๆ หน่อยๆ
อยู่บ้าน

33 น.ส. พรรณ 22
(นามสมมติ)

4 ปี

6

– แฟนตกงาน
– ถูกลดเวลางาน ลดเงินเดือน
– ไม่ได้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

– ท�ำงานประจ�ำอยู่ที่โรงพยาบาล
เซ็นทรัล และไม่ค่อยได้มาร่วม
กิจกรรม
– ได้รับเงินสนับสนุนอาชีพ

36

น.ส. ภรณ์ 16
(นามสมมติ)

ท้อง 7
เดือน

5

– คลอดลูกแล้ว ไม่ได้ท�ำงาน
– ว่างงาน
– แฟนช่วยงานโรงงานขนมของญาติ เพราะต้องดูแลลูกเอง
– แฟนท�ำงานในโรงงานขนมของญาติ
ขายไม่ดีเพราะโควิด– 19
– ไม่ได้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาท – ได้รับทุนประกอบอาชีพขายลูกชิ้น
ตอนนี้เลิกขาย เนื่องจากประสบ
อุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้ม ของ
เสียหายทั้งหมด ไม่มีทุนซื้อลูกชิ้น
มาขาย และเป็นช่วงคลอดลูกพอดี
จึงหยุดขายไปก่อน
– ยื่นขอเงินช่วยเหลือจาก พมจ.
– ได้รับเงินสนับสนุนอาชีพ

37

น.ส. พิม 15 2 เดือน
(นามสมมติ)

3

– ไม่ได้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาท
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– มีแฟนใหม่
– ยังไม่ได้ท�ำงานเพราะลูกยังเล็ก
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38

น.ส. สม 23 1 เดือน
(นามสมมติ)

5

– ไม่ได้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

– ท�ำงานแล้วรับจ้างขายของ
ในตลาดเมืองใหม่

39

น.ส. มิ้น 23
(นามสมมติ)

4 ปี
1 ปี

6

– ไม่ได้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

– ท�ำงานประจ�ำที่ 7– 11 ท�ำให้
ไม่ค่อยได้มาร่วมกิจกรรมแล้ว

40

น.ส. อรุณ 19
(นามสมมติ)

1 ปี

3

– ตกงาน ไม่มีรายได้
– ไม่ได้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

– ไม่มาร่วมกิจกรรม
– ไม่ได้ท�ำงาน
– แฟนท�ำงานประจ�ำที่นิคม
อุตสาหกรรมล�ำพูน

92
สวัสดิการและสิทธิเพื่ อผู้หญิงท้องไม่พร้อมกรณีท้องต่อ

