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กระบวนการท�างานครอบคลุม-ต่อเนื่อง

สวัสดิการส�าหรับแม่วัยรุ่นต้องเร่ิมในทันทีที่ตั้งครรภ์ โดยจัดให้มี

บริการปรึกษาทางเลอืก (Option counseling) เมือ่ผูป้ระสบปัญหา

ตดัสินใจ “ท้องต่อ” จะต้องจดับริการความช่วยเหลอือย่างต่อเนือ่ง

สคส.คุยกับ
ปกเรื่องจาก

บรรณาธิการบริหาร  จิตติมา ภาณุเตชะ

บรรณาธิการ รัชดา ธราภาค

กองบรรณาธิการ จารุทรรศน์ สิทธิสมบูรณ์, พงศธร สโรจธนาวุฒิ

ที่ปรึกษา-สนับสนุน สุมาลี โตกทอง, เรืองพันธ์ สฤษฎ์ศรี, 

  จันทิมา ตรีเลิศ, ปัทมาพร พูนมีทรัพย์,

  นันทิยา คาทาสี, รัตติกร ใยทอง

ศิลปกรรม อรสุมน ศานติวงศ์สกุล

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) 

เลขที่ 86/58 โครงการวิชั่น สมาร์ท ซิตี 

ถนนนครอินทร์ ต�าบลตลาดขวัญ

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

http://www.whaf.or.th

โดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 สังคมไทยก�าลงัเผชิญกับสองสถานการณ์ปัญหาทีด่เูหมอืน

จะขัดแย้งในตัวเอง

 ขณะที่อัตราการเกิดในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง จากหลักล้านเหลือแค่หลักแสน ในจ�านวนดังกล่าว

การคลอดของคนวัยเรียนกลับเพิ่มสูงขึ้น กลายเป็นสถานการณ์ 

“เกิดน้อย ด้อยคุณภาพ”

 สวัสดิการแม่วัยรุ่น เป็นหนึ่งในค�าตอบเชิงนโยบายเพื่อ

รับมือ 

 ค�าถามทีเ่กิดข้ึนเสมอคอื นโยบายนีจ้ะกลายเป็นแรงจงูใจ 

ท�าให้ปัญหายิ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่?

 ค�าตอบคอื “ไม่ใช่” เพราะสวัสดกิารแม่วัยรุ่นไม่ได้เกิดข้ึน

โดยล�าพัง แต่เชื่อมโยงกับนโยบายอื่น ภายใต้พระราชบัญญัติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 

เริ่มตั้งแต่การปรับปรุงหลักสูตรเพศวิถีศึกษา และพัฒนาระบบ

บริการเพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงอุปกรณ์คุมก�าเนิดได้อย่างเหมาะสม 

 และแม้จะมีการป้องกันอย่างรอบด้าน ความผิดพลาด

เกิดขึ้นได้ ทางเลือกหลักเมื่อเกิดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม ได้แก่ 

การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย หรือถ้าผู้ประสบปัญหาตัดสินใจ

เลือกที่จะเป็น “แม่วัยรุ่น” การสนับสนุนอย่างรอบด้านเป็นส่ิง

จ�าเป็น ทั้งบริการสุขภาพ และบริการทางสังคม 

 สวัสดิการแม่วัยรุ่น จึงเป็นอีกแนวทางเพื่อตอบโจทย์ 

“การเกิดน้อย ด้อยคณุภาพ” ซ่ึงถ้ามองอกีด้าน แม่วัยใสเป็นโอกาส

ทีรั่ฐจะด�าเนนินโยบายเสริมสร้างคณุภาพประชากร 2 เจเนอเรช่ัน

ในคราวเดียว 

 ปัญหาท้องวัยเรียนไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่เป็น “ส่วนผสมใหม่”

ระหว่างวัยรุ่นกับเด็กเล็ก ที่เรียกร้องมุมมองใหม่ในการจัดการ

ปัญหา ไม่ใช่ด้วยความรู้สึกตกใจ สงสาร หรือส้ินหวัง แต่เป็นการ

มองส่ิงที่เกิดข้ึนอย่างเป็นจริง และร่วมกันพัฒนาระบบบริการ 

บคุลากร ตลอดจนการส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจในประเดน็ทีว่่า

สังคมไทยไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากการก้าวไปข้างหน้า โดยที่

แม่วัยรุ่นและเด็กซ่ึงเกิดมาใหม่ต้องไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แต่

พวกเขาจ�าเป็นต้องได้รับการดแูลให้เตบิโตเป็นพลเมอืงมคีณุภาพ 

เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

แม่วัยใส สร้างชาติ

 พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น

พ.ศ.2559 มาตรา 9 ก�าหนดให้มกีารจดั “สวัสดกิารสังคม” ทีเ่ก่ียวข้อง

กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยในส่วนของ

วัยรุ่นท่ีตั้งครรภ์และครอบครัว กฎหมายก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐ

และหน่วยงานเอกชนที่เก่ียวข้อง ต้องประสานงาน และให้ความ

ช่วยเหลืออย่างรอบด้าน

 ขณะที่ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560-2569 ที่ออกตาม “พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น” 

ในยทุธศาสตร์ที ่4 ก�าหนดให้มกีาร “จดัสวัสดกิารสงัคม” ในกลุม่วัยรุ่น

เช่นกัน โดยขยายความ “สวัสดกิารสังคมส�าหรับวัยรุ่น” ว่าหมายถึง..

 การจัดบริการด้านสุขภาพ การศึกษา และสังคม โดยการ

เช่ือมโยงเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือพ่อแม่วัยรุ่นที่มีปัญหาให้

สามารถอยู่ในสังคม พัฒนาศักยภาพตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง และ

ช่วยให้เด็กที่เกิดมามีพัฒนาการที่เหมาะสม 

 ในระยะ 1 ปี หลังการบังคับใช้ พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น หน่วยงาน

และกลุ่มผู้มีประสบการณ์ท�างานที่เก่ียวข้อง มีการระดมสมองเพ่ือ

ร่วมกันออกแบบการท�างาน ให้สอดคล้องกับบทบญัญตัดิงักล่าว สคส.

ร่วมอยู่ในกระบวนการท�างาน และได้พบแนวทางการจัดสวัสดิการ

แม่วัยรุ่นที่ส�าคัญ ประกอบด้วย

สวัสดิการมีความหลากหลาย

พ่อแม่วัยรุ่นแต่ละรายมีบริบทชีวิตและความต้องการการสนับสนุน

แตกต่างกัน รูปแบบความช่วยเหลือจึงต้องมีความหลากหลาย

เพียงพอ เพ่ือเป็นทางออกทีเ่หมาะสมแก่ผูป้ระสบปัญหาเป็นรายกรณี

งานบูรณาการ

หน่วยงานจัดสวัสดิการส�าหรับพ่อแม่วัยรุ่น ต้องมีการประสานการ

ท�างาน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความช่วยเหลืออย่างรอบด้าน

และมีประสิทธิภาพ

Life coach

กระบวนการท�างานกับพ่อแม่วัยรุ่น ต้องเน้นการเสริมก�าลังใจ 

สร้างทกัษะความเข้าใจชีวิต เพ่ือให้พวกเขาเกิดความเช่ือมัน่ในการ

ด�าเนนิชีวิต สามารถดแูลตนเองและครอบครัวให้มคีณุภาพชีวิตทีด่ี
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แม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์นอกจากทางด้านร่างกายที่ต้องได้รับการดูแล

ให้เข้าถึงบริการสขุภาพแล้ว สิง่ส�าคญัอกีอย่าง คอืสขุภาพใจทีม่ผีล

ต่อคณุภาพชวีติ เพราะแม่วยัรุ่นเองก็ต้องการลกูทีม่คีณุภาพเช่นกัน

ฉะนัน้การช่วยเหลอืต้องมกีารกลัน่กรองตัง้แต่ต้น เพ่ือไม่ให้ส่งผล

ต่อลูก หากคนไหนดูแล้วเสี่ยงมีภาวะเครียด ก็จะพาไปพบคุณหมอ

เพื่อเข้าสู่กระบวนการ การดูแลทางการแพทย์ และสิ่งส�าคัญในการ

ดูแลแม่วัยรุ่นและเด็กที่จะเกิดมาใหม่ให้เขามีสมรรถภาพ คือ ชุมชน

ต้องมีความเข้าใจ

นัทธมน กิจด�ำรงกุล 

หวัหน้าบ้าน บ้านพักเด็กและครอบครัว

จังหวัดจันทบุรี

สวัสดิการ

‘แม่วัยรุ่น’

ตัวอย่างระบบบริการสุขภาพและสังคม ที่แม่วัยรุ่นสามารถ

ใช้บริการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ (พม.)

• บ้านพักเด็กและครอบครวั ทีพั่กพงิระหว่างรอคลอด ซ่ึงจะ

ประสานงานในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือ เช่น การพดูคยุ

กับครอบครัวเดก็ ประสานหน่วยงานฝึกอาชีพ เป็นต้น 

• เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง

อายุ 3 ปี ส�าหรับผู้ที่ครอบครัวยากจน หรือเส่ียงต่อความ

ยากจน โดยลงทะเบียนรับสิทธิที่องค์กรปกครองท้องถิ่น 

• ศูนย์รกัเด็ก จะจดัตัง้ข้ึนในบ้านพักเดก็และครอบครัว เพ่ือจดั

สวัสดิการสังคมส�าหรับพ่อแม่วัยรุ่นอย่างรอบด้าน โดยมุ่งให้

พ่อแม่วัยรุ่นมีความมั่นคง เล้ียงดูเด็กได้อย่างมีคุุณภาพและ

พัฒนาการสมวัย กลุ่มเป้าหมายได้แก่ พ่อแม่วัยรุ่นที่ประสบ

ปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

จังหวัดละ 50 คน

• ศูนย์อ�านวยการรับเด็กเป็นบตุรบญุธรรม ด�าเนนิงานภายใต้

พ.ร.บ.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 มีหน้าที่ในการ

จัดหาครอบครัวทดแทนที่เหมาะสมให้แก่เด็กที่บิดามารดา

ยินยอมยกให้ เนื่องจากไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ เพ่ือให้เด็ก

ได้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

รวมทั้งด้านการศึกษา สามารถเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพของ

สังคมต่อไป

กระทรวงสาธารณสุข

• คุมก�าเนิดก่ึงถาวร กรมอนามยัร่วมกับส�านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บริการฝังยาคุมและห่วงคุมก�าเนิด 

ให้กับวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 10-20 ปี สามารถรับบริการโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย ณ สถานบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการของ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ

• สอนเพศวิถีศึกษา/ท้องต้องได้เรียน คณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ 3 ตุลาคม มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง เนื้อหา

ก�าหนดให้สถานศึกษาระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา อาชีวศึกษา

และอุดมศึกษาต้องจัดการสอนเร่ืองเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสม

และสอดคล้องกับช่วงวัย รวมทัง้มกีารดแูล ช่วยเหลอื คุม้ครอง

นักเรียนและนักศึกษา โดยค�านึงถึงสิทธิ การรักษาความลับ 

และความเป็นส่วนตัวของผู้เรียน

การดูแลแม่วัยรุ่น ส่วนหนึ่งเป็นเร่ืองสาธารณสุขที่ต้องดูแลแม่

และเด็ก อีกส่วนหนึ่งเป็นเร่ืองที่ชุมชนต้องเข้าใจและร่วมกันสร้าง

ให้ชมุชนมคีวามเข้มแข็ง รวมทัง้ในโรงเรียนก็ต้องท�าความเข้าใจกับ

ผู้บริหารและคุณครูด้วย สิ่งส�าคัญอีกอย่างคือ เร่ืองเพศอย่า

คิดว่าจะไปพูดเมื่อเด็กโตแล้ว แต่ต้องคุยและให้ความรู้ตั้งแต่เด็ก 

ผู้ปกครองเองต้องเข้าใจลูกหลาน เมื่อผู้ปกครองเปิดใจพูดคุย

สื่อสารกับลูก ไม่ต�าหนิที่เขาจะมีแฟน แล้วบอกความห่วงเร่ือง

ท้องวัยรุ่น บวกกับทางโรงเรียนมีการสอนเรื่องการป้องกัน จาก

ประสบการณ์ท�างานเห็นเลยว่าเด็กกลุ่มนี้ ไม่ค่อยมีความเสี่ยง และ

ยังอยู่ ในระบบการศึกษา

อุดร สมณะ 

ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลบ้านห้วยหีบ จงัหวัดสกลนคร

วยั 0-3 ขวบ หากได้รับการเลีย้งดูอย่างดีจะเตบิโตได้อย่างมคีณุภาพ

แต่เด็กกว่า 80,000 คน เกิดจากแม่วัยรุ่นที่ ไม่พร้อม มาจาก

ครอบครวัชนบททีย่ากจน และได้รับการศกึษาน้อย ท�าให้การเลีย้งดู

ไม่มคีณุภาพ จึงเสนอให้ใช้กลไกของศนูย์พฒันาครอบครวั (ศพค.)

ซึ่ง พม.สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นแล้ว 

5,911 ศนูย์ใน 75 จังหวดั เป็นจุดรองรับการดูแลเด็กเลก็ในชมุชน

ให้ด�าเนนิการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงมนีกัพฒันาชมุชน

และนักสังคมสงเคราะห์อยู่แล้ว นอกจากนี้ เสนอให้ พม.เน้นการ

ท�างานเชงิบวกในชมุชนมากข้ึน เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนนุการสร้าง

ความอบอุ่นในครอบครัว

ผศ.ดร.กนกวรรณ ธรำวรรณ 

อาจารย์ประจ�าสถาบนัวิจยัประชากร

และสังคม มหาวิทยาลยัมหดิล

ที่มา: ประชุมปรึกษาหารือเชิงนโยบายเรื่องการพัฒนา
สวัสดิการแม่วัยรุ่นในสังคมไทย, 26 สิงหาคม 2559

ที่มา: การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ารูปแบบการ
จัดสวัสดิการสังคมส�าหรับแม่วัยรุ่นในศูนย์รักเด็ก,
30 สิงหาคม-1 กันยายน 2560



ถอดบทเรียน อปท.ท�างานท้องวัยรุ่น

สคส.4 จดหมายข่าว

 สคส.โดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะ

ทางเพศ สสส. ร่วมกับกองคุม้ครองเดก็และเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุม

เชิงปฏบิตักิารจดัท�ารูปแบบการจดัสวัสดกิารสังคม

ส�าหรับแม่วัยรุ่นในศูนย์รักเด็ก ที่โรงแรมดิเอม

เมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่หน่วยงานตาม พ.ร.บ.การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 จาก

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น

สวัสดิการแม่วัยรุ่น

ในศูนย์รักเด็ก

 อรพินท์ ศักด์ิเอ่ียม ผู้อ�านวยการกอง

คุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวถึงยุทธศาสตร์

ระดบัชาตกิารป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์

ในวัยรุ่น ปี 2560-2569 ซึ่งจัดท�าขึ้นตาม พ.ร.บ.

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

ว่ามีเป้าหมายการลดอัตราคลอดของแม่วัยรุ่นลง

คร่ึงหนึง่ จาก 55.6 ต่อ 1,000 ประชากร เหลอื 25

ต่อ 1,000 ประชากร โดยกองคุม้ครองเดก็ฯ มุง่เน้น

การจดัสวัสดกิารสังคมให้แม่วัยรุ่น โดยจะผลกัดนั

การบรูณาการความช่วยเหลอืให้เกิดประสิทธภิาพ

 นันทา ไวคกุล ผู ้อ�านวยการกลุ่มการ

คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กล่าวว่าในปี 2561 จะมี

การจัดตั้งศูนย์รักเด็กข้ึนในบ้านพักเด็กและ

ครอบครัว เพื่อให้ค�าแนะน�าปรึกษาและช่วยเหลือ

แม่วัยรุ่น ใน 76 จังหวัดๆ ละ 3 ต�าบล เน้นการ

ท�างานเป็นเครือข่ายในชุมชนระดบัต�าบล โดยหวัง

ให้เกิดต้นแบบการท�างานร่วมกัน เพ่ือรองรับกฎ

กระทรวงมหาดไทยที่ก�าลังจะมีการประกาศใช้

 ในเวทีมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ท�างาน และการประชุมกลุม่ย่อย เพ่ือเตรียมจดัท�า

นโยบายด้านสวัสดกิารแม่วัยรุ่น จติติมา ภาณุเตชะ

ผู้อ�านวยการ สคส.กล่าวสรุปประเด็นจากเวทีว่า 

สวัสดิการแม่วัยรุ่นต้องไม่ใช่การ “สงเคราะห์” 

แต่ต้องเป็นการรับอย่างมีศักดิ์ศรี คนท�างานต้อง

ปรับมุมมองให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่ที่

ตัวบุคคล รวมทั้งการท�างานเชิงบูรณาการ โดยมี

เป้าหมายเพ่ือให้แม่วัยรุ่นและเด็กที่เกิดมามีชีวิต

ที่ดี สามารถเติบโตเป็นพลเมืองมีคุณภาพต่อไป

ในอนาคต

ตวัแทนสภาเดก็และเยาวชนร่วมแลกเปลีย่น

ประสบการณ์การท�างาน

E-book ได้ที่เว็บไซต์ whaf.or.th) ซึ่งได้จากการ

ลงพ้ืนที่เพ่ือระดมความคิดเห็นและประสบการณ์

การท�างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกับ

ภาคีในชุมชน

 ในปีนี้ มีการคัดเลือกพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้

ดูงานใน 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย อบต.เขาล้าน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, อบต.ตากตก จังหวัดตาก,

เทศบาลนครขอนแก่น และ อบต.ป่าแก่บ่อหิน 

จังหวัดสตูล โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กร

 สคส.ร่วมกับส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุม

เชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและจัดท�าแนวทาง

การด�าเนนิงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์

ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ที่จังหวัดชลบุรี 

 การประชุมดังกล่าวถือเป็นการท�างาน

ร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับจากการจัดท�า

หนังสือท้องถ่ินเข้มแข็งเข้าใจวัยรุ่น แนวทางการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ดาวน์โหลด 

ปกครองส่วนท้องถ่ินจากต่างพ้ืนทีเ่ดนิทางร่วมดงูาน

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 ภายหลงัการศึกษาดงูานใน 4 ภมูภิาค จงึมี

การจดัเวทสีรุปบทเรียนทีจ่งัหวัดชลบรีุ โดยตวัแทน

ผูร่้วมศกึษาดงูานมาพูดคยุเพ่ือแลกเปลีย่นมมุมอง

และหาแนวทางการพัฒนางานการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในพ้ืนท่ีของตนเองในล�าดบั

ต่อไป



สคส.ความเคลื่อนไหว 

งาน สปสช.: สคส.ร่วมกับเครือข่ายผู้หญิงในระบบหลักประกันสุขภาพ

มาตรฐานเดียว จัดการประชุมเพ่ือเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้หญิง ประจ�าปี 

2560 รับฟังข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบบริการคุณภาพและมาตรฐาน

บริการสาธารณสุข โดยการสนบัสนนุจากส�านกังานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ

(สปสช.)

5สคส.จดหมายข่าว

100 ชมุชน: การอบรมพัฒนา

แนวคิดสุขภาวะทางเพศและ

แนวทางการด�าเนนิโครงการแบบ

มุ่งประสิทธิผล ให้กับ 25 พื้นที่

ซ่ึงเสนอโครงการเพ่ือท�างาน

สร ้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

ในระดบัชุมชน ภายใต้โครงการ

สายด่วน 1300: สคส. ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือเสริมพลังและสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานช่วยเหลือทาง

สังคมของบุคลากร 1300 ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะสู่การเป็น

มอือาชีพ แก่เจ้าหน้าทีศ่นูย์ช่วยเหลอืสงัคม สายด่วน 1300 ทีโ่รงแรม

ปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ  

เวิร์กชอป: การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปรึกษาทางเลือกเพ่ือสานพลัง

เครือข่ายทางสังคมในการให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก และผู้หญิงที่ท้อง

ไม่พร้อม” รุ่น 2 ประจ�าปี 2560 โดยมผู้ีเข้าร่วมจากหน่วยงานทัง้ภาครัฐ

และเอกชน ที่เรือนพฤกษา บูติค รีสอร์ท ปากเกร็ด

ผลิตชุดสื่อ: สคส.จัดการประชุมคณะท�างาน โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้

“สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ” ซ่ึงประกอบไปด้วยชุดส่ือส่งเสริมการเรียนรู้

ส�าหรับเด็กวัยแรกรุ่น และหลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-learning 

course) คุยเร่ืองเพศส�าหรับผู้ปกครอง โดยการสนับสนุนจากศูนย์เรียนรู้

สุขภาวะ สสส.

แกนน�านักศึกษา: สคส.ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. องค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฎ

สกลนคร จัดการอบรมแกนน�านักศึกษาสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ให้กับ

นกัศกึษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมุง่เน้นการเสริมสร้างมมุมอง

และทศันคตเิร่ืองเพศทีเ่หมาะสม สามารถวิเคราะห์ปัญหาสุขภาวะทางเพศ

และสามารถออกแบบการท�างานกับเพื่อนในมหาวิทยาลัยและชุมชน

ร้อยชุมชนสุขภาวะทางเพศสานพลงัชุมชนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เดอะ ลอฟต์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ 

SDH: สคส.จัดการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เร่ืองปัจจัยสังคมที่

ก�าหนดสุขภาพ (SDH–Social 

Determinants of Health) กับ

การท�างานสร้างเสริมสุขภาวะ

ทางเพศ เพ่ือเสริมศักยภาพ

เจ้าหน้าที่ และภาคีแผนงาน

สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ซ่ึงท�างานสร้างการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่

ปฏิบัติงานระดับต�าบล ที่เรือนพฤกษา บูติค รีสอร์ท ปากเกร็ด



สคส.6 จดหมายข่าว

ถุงยำงอนำมัย กับควำมอำยท่ีต้องฟันฝ่ำรอบโลกส่องเซ็กซ์ 

 การซ้ือถุงยางอนามยัเป็นเร่ืองยากส�าหรับ

หลายคน ยิ่งเป็นวัยรุ่นก็ยิ่งต้องเผชิญกับสายตา

ของคนขายและคนรอบข้าง บรรยากาศแบบนีท้�าให้

ผู้ซื้อรู้สึกอาย เลยไม่อยากจะไปซื้อเสียอย่างนั้น

 ส�านกัข่าว Times of India รายงานผลการ

ส�ารวจออนไลน์ ทีพ่บว่า ผูช้าย 1 ใน 10 ไม่ใช้ถุงยาง

เพราะอายตอนไปซื้อ 1 ใน 3 ระบุว่า ต้องซื้อของ

อื่นด้วยเพื่อช่วยกลบเกลื่อน ยุ่งยากอย่างนี้ ไม่น่า

แปลกใจที่มีคนอินเดียใช้ถุงยางแค่ร้อยละ 6 

 องค์กร National AIDS Control Organization

(NACO) ภายใต้กระทรวงสาธารณสขุและสวัสดกิาร

ครอบครัวของอนิเดยี ตดิตัง้ตูข้ายถุงยาง 19,000 แห่ง

ทัว่ประเทศ ตัง้แต่ปี 2005 ถึงปี 2013 พบว่าตูห้าย

ไปมากกว่า 10,000 แห่ง ที่เหลือพัง ใช้การไม่ได้ 

นอกจากนี้ คนจนไม่มีเงินพอจะซื้อถุงยางอนามัย

 ทีเ่มอืงพานาจ ีรัฐกัว ทางฝ่ังตะวันตกเฉียงใต้

ของอินเดีย มีร้านค้าถุงยาง ชื่อว่า Mood Planet

Condom Store จัดบริการพิเศษเพ่ือให้ลูกค้าเข้า

มาซ้ือและสามารถพูดคุย สอบถาม ขอข้อมูลได้ 

โดยคนขายจะสร้างบรรยากาศเป็นมิตรและเป็น

ส่วนตัว ให้ลูกค้าไม่รู้สึกขัดเขิน

 แม้แต่ในประเทศพัฒนาแล้ว อย่างองักฤษ

มกีารท�าแบบส�ารวจและพบว่า คนองักฤษมากกว่า

ร้อยละ 56 ก็ยงัคงรู้สึกอายเวลาต้องเข้าไปซ้ือถุงยาง

อนามัยในร้านค้า

 ส่วนไทยก็มีเสียงสะท้อนคล้ายๆ กัน ร้าน

สะดวกซ้ือจึงมักจะน�าถุงยางมาวางหน้าแคชเชียร์ 

ด้วยหวังให้ผู้ซ้ือหยิบส่งให้พนักงานเพ่ือคิดเงินได้

เร็วที่สุด อาจช่วยให้รู้สึกปลอดภัยดี มีคนเห็นน้อย

ที่สุด แต่ความรีบร้อนเช่นนี้ ก็ท�าให้หลายคนไม่ได้

ใช้เวลาในการเลอืกประเภท ขนาด ชนดิ ให้เหมาะ

กับการใช้งาน

 ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ทางออกดีที่สุด

คือ ก้าวข้ามความอายไปให้ได้ เพราะการได้มา

ซ่ึงถุงยางอนามยั คอืวิธกีารเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะน�าไปสู่

การมเีพศสัมพนัธ์ทีป่ลอดภยั และในความเป็นจริง

ไม่ว่าคนรอบข้างจะมอง หรือคดิอย่างไร เขาเหล่านัน้

หาได้มีส่วนรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิต

ของเราแต่อย่างใด

 คนวัยเรียนทีพ่ลาดพลัง้ตัง้ครรภ์และกลาย

เป็น “พ่อแม่วัยรุ่น” โดยไม่เตรียมเนื้อเตรียมตัว

ล่วงหน้า เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนไม่เฉพาะในบ้านเรา 

แต่หลายสังคมเผชิญเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนหน้า 

และมีการพัฒนารูปแบบความช่วยเหลือ เพื่อประ

คบัประคองพลเมอืงรุ่นเยาว์ให้ก้าวผ่านสถานการณ์

วิกฤต 

 จดหมายข่าว สคส.จงึรวบรวมรูปแบบความ

ช่วยเหลือที่น่าสนใจของหลายประเทศมาฝากกัน

สวัสดิการ
พ่อแม่วัยรุ่น

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน “พี่เลี้ยง”

ประเทศสหรัฐฯ มีสวัสดิการสังคมค่อนข้าง

หลากหลาย จึงต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง

ส�าหรับสวัสดิการพ่อแม่วัยรุ ่นโดยเฉพาะ 

เรียกว่า Minor Parent Worker ท�าหน้าที่

ช ่วยกรอกแบบฟอร์มและประเมินสภาพ

ครอบครัวว่าเหมาะกับสวัสดิการแบบไหน

1 การศึกษา: สวัสดิการ

ภาคบังคับ

รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา มสีวัสดกิาร

พ่อแม่วัยรุ่นช่ือว่า Learning, Earning,

and Parenting (LEAP) เป็นเงิน

สนับสนุนให้พ่อแม่วัยรุ่นต้องเรียน

หนงัสือต่อในโรงเรียน โดยได้รับการ

ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีข่องโรงเรียน

ที่มีหน้าที่ดูแลนักเรียน หากพ่อแม่

วัยรุ่นไม่ยอมเรียนหนงัสอื แต่ต้องการ

ได้รับเงิน  LEAP จะบังคับให้เรียน

ภาคพิเศษ ให้มีความรู้เพียงพอต่อ

การสอบจบการศึกษาภาคบังคับ

2

ผดุงครรภ์-พยุงชีวิต

ระบบสาธารณสุของักฤษก�าหนดให้ใน

ทกุโรงเรียนต้องมเีจ้าหน้าทีส่าธารณสุข

เรียกว่า School Nurse อยู่ประจ�า

ทุกโรงเรียน คอยท�าหน้าที่ให้บริการ

ทางสุขภาพ ให้ค�าปรึกษา ช่วยเหลือ

วัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมให้เข้าถึงระบบ

บริการสุขภาพและระบบสวัสดิการ

ของประเทศ

3 “ศูนย์เด็กเลก็” ในโรงเรยีน

รัฐบาลท้องถ่ินของเมอืง Prince George

County รัฐแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา 

มีโครงการให้ โรงเรียนของรัฐจัดตั้ง

ศูนย์เดย์แคร์ ให้บริการดูแลลูกของ

นักเรียน วัตถุประสงค์คือต้องการลด

จ�านวนนกัเรียนทีต้่องออกจากการศกึษา

เพราะมีภาระเลี้ยงลูก ศูนย์บริการนี้

อนญุาตให้พ่อแม่วัยรุ่นน�าลกูมาฝากไว้

แล้วไปเรียนหนังสือตอนกลางวัน 

พอเลิกเรียนค่อยมารับลูกกลับบ้าน

4

เงินอุดหนุน-

ค่าเช่าบ้าน

รัฐบาลอังกฤษมีนโยบาย

ป้องกันไม่ให้พ่อแม่วัยรุ่นที่

ถูกไล่ออกจากบ้านต้องกลาย

เป็นคนไร้บ้าน จงึมนีโยบาย

ช่วยเหลอืทางการเงนิเป็น

ค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าทีพั่ก

อาศัยบางส่วนแก่พ่อแม่

วัยรุ่นที่ไม่สามารถอยู่กับ

ครอบครัวเดิมได้ มีความ

ยากล�าบากทางเศรษฐกิจ 

และมีลูกต้องเลี้ยงดู  

5

ต่างแ
ดน
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คิดพูดให้

ศุภอาภา องค์สกุล  รองผู้อ�านวยการ

สหทยัมลูนธิิ กล่าวในการประชุมเชิงปฏบิตักิาร

เพื่อหาแนวทางการจัดสวัสดิการของแม่วัยรุ่น, 

30 พฤศจิกายน 2559

“แม่วัยรุ่น

โดยวัยของเขา เขาไม่เลี้ยง

ลูกหรอก แต่เราจะท�าอย่างไร

ให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเอง และ

ชวนให้เขาได้เรียนรู้จากความ

ผิดพลาด เพือ่จะป้องกัน

ไม่ให้เกิดซ�้าขึ้นอีก

 ยาฝังคมุก�าเนดิ ลกัษณะเป็นแท่งเลก็ๆ คล้าย

ก้านไม้ขีด ภายในประกอบด้วยฮอร์โมนเช่นเดยีวกับ

ยาเมด็คมุก�าเนดิ แต่มฮีอร์โมนโปรเจสตนิ (Progestin)

เพยีงชนดิเดยีว ยาทีฝั่งไว้ใต้ท้องแขน จะปล่อยฮอร์โมน

สู่กระแสเลอืดอย่างช้าๆ ท�าให้ฟองไข่หยดุการพัฒนา

และไม่เกิดการตกไข่ จงึไม่มกีารปฏสินธิกับเช้ืออสจุิ

เกิดขึ้น การตั้งครรภ์จึงไม่เกิดขึ้น

 ข้อดี

     • ประสิทธิภาพสูง มั่นใจได้

     • ใช้ได้นาน 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับชนิดของยา

     • ไม่ต้องกลัวลืมกินยา

     • ใช้ ในระยะให้นมบุตรได้ ไม่มีผลรบกวน

     • มีบุตรได้ทันที หลังหยุดใช้ยา

 ข้อจ�ากัด

     • ไม่ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

     • ต้องรับบริการจากแพทย์หรือบุคลากร

       สาธารณสุขที่เชี่ยวชาญเท่านั้น

     • อาจท�าให้ประจ�าเดือนมาผิดปกติ  

 ผูห้ญงิทีไ่ม่ควรใช้ยาฝังคมุก�าเนดิ ได้แก่ คนที่

เป็นโรคตับ อาจท�าให้ตับอักเสบเพิ่มขึ้น คนที่เคยมี

ประวัติเป็นมะเร็งเต้านม รวมทั้งคนที่มีภาวะเลือด

ออกง่ายหยุดยาก เนื่องจากยาฝังคุมก�าเนิดอาจไป

รบกวน การท�างานของเกล็ดเลือดได้

         ค่าใช้จ่ายของการฝังยาคมุ ราคาในโรงพยาบาล

รัฐอยู่ที่ 2,500-3,000 บาท ดูเหมือนจะราคาสูง

แต่จ่ายครั้งเดียวใช้ได้นาน 3-5 ปี ก็ถือว่าคุ้ม 

  ข่าวดีส�าหรับวัยรุ่นก็คือ ปัจจุบันรัฐได้จัด

สวัสดกิารเพ่ือให้คนทีม่อีาย ุ 10-20 ปี สามารถเข้า

ถึงการคุมก�าเนิดอย่างมีคุณภาพ โดยก�าหนดให้

โรงพยาบาล หรือสถานบริการต้องช่วยเหลือให้

ค�าปรึกษาปัญหาการตั้งครรภ์ ทั้งการคุมก�าเนิด 

และการวางแผน ครอบครัว 

 วัยรุ่นสามารถขอรับบริการยาฝังคุมก�าเนิด

ได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่สถานบริการสุขภาพหรือ

โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ โดยใช้สิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาต ิ(30 บาทรักษาทกุโรค) สิทธิประกัน

สังคม หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

 โครงการเยาวชน กศน.พูดเร่ืองเพศ

อย่างปลอดภยั เป็นหนึง่ในพ้ืนทีป่ฏบิตักิารสร้าง

เสริมสุขภาวะทางเพศ ด�าเนินการโดย มูลนิธิ

พัฒนาศักยภาพ ชุมชน จ.เชียงใหม่ ภายใต้การ

สนบัสนนุจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

ส�านกังานกองทนุ สนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ

(สสส.) มพ้ืีนทีท่�างานในอ�าเภอแม่ออน จงัหวัด

เชียงใหม่

 เร่ิมต้นด�าเนนิโครงการเมือ่ พฤษภาคม

พ.ศ.2560 ทีผ่่านมา โดยมุง่เน้นให้เกิดการพัฒนา

การเรียนการสอนเร่ืองเพศทีส่อดคล้องกับความ

ต้องการของเด็กเยาวชน และแม่วัยรุ่นที่เรียน

ในระบบ กศน. เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

และมคีวามรู้ ทกัษะเก่ียวกับเร่ืองเพศทีป่ลอดภยั

และสามารถเข้าถึงระบบบริการที่เป็นมิตรใน

หน่วยการศกึษา อกีทัง้สร้างให้เกิดการเช่ือมโยง

ระบบช่วยเหลอืจาก กศน.สูส่ถานบริการ ระดบัต�าบล

อ�าเภอ และจังหวัด โดยเด็ก เยาวชน และแม่

วัยรุ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการใน

ทุกระดับขั้นตอน

 ภารกิจมุง่ตอบโจทย์สถานการณ์ปัญหา

ทีม่แีม่วัยรุ่นจ�านวนมาก ต้องออกจากการศึกษา

ในระบบกลางคนั เข้ามาเรียนในระบบศูนย์การ

ศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

(กศน.) ส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้ขาดโอกาสในการ

เข้าถึงข้อมูลและบริการทางสุขภาพ 

 โดยมีการจัดตั้งคณะท�างานที่ประกอบ

ด้วยตวัแทนหน่วยงานในระดบัอ�าเภอและต�าบล

ร่วมด�าเนินงานใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

 1. ด้านเดก็และเยาวชน มุง่เน้นการสร้าง

แกนน�า เสริมทกัษะและให้ข้อมลูเร่ืองเพศ เพ่ือให้

เดก็สามารถส่ือสารกับเพือ่นได้ รวมทัง้ร่วมกัน

ออกแบบจุดบริการที่เป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่น 

 2. จัดพ้ืนที่ให้แม่วัยรุ่นได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เสริมพลงัใจซ่ึงกันและกัน พร้อมเพ่ิมเตมิ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแก้ไขปัญหาให้กับ

แม่วัยรุ่น  

 3. พัฒนาครูให้มีแผนจัดการเรียนการ

สอนเร่ืองเพศเชิงบวก เพ่ือให้เดก็มคีวามรู้เร่ือง

เพศอย่างรอบด้านและน�าไปใช้ได้จริงในชีวิต

ประจ�าวัน

 ส่ิงส�าคัญคือ การให้เด็กและเยาวชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

เร่ืองเพศที่พวกเขาเผชิญ เพราะเมื่อได้คิด

วิเคราะห์ เห็นความสอดคล้องของบริบทที่

เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมของตัวเองแล้ว

พวกเขาจะสามารถสร้างเกราะคุม้กันในเร่ืองเพศ

ที่ปลอดภัยให้กับตัวเองได้

“ยาฝัง” 
คุมก�าเนิดได้อย่างไร

เซ็กซ์สุขกับ

ปฏิบัติการ
พื้นที่

โครงการ กศน.
พูดเรื่องเพศอย่างปลอดภัย
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ต้นแบบระบบดูแล

“แม่วัยรุ่น” ในชุมชน

 “กลุ่มฅนวัยใส” หนึ่งในภาคีแผนงาน

สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ซึ่ง สคส.ด�าเนินงาน

ภายใต้การสนบัสนนุจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หลายปีทีผ่่านมาเน้น

การท�างานเสริมสร้างมุมมองความรู้เร่ืองสุขภาวะ

ทางเพศแก่เด็ก เยาวชน และคนที่แวดล้อมรอบ

ตัวเด็ก ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง อสม. เจ้าหน้าที่ 

รพ.สต. ฯลฯ ในพ้ืนทีอ่�าเภอสารภ ีจงัหวัดเชียงใหม่

 ล่าสุด ภารกิจของกลุ่มฅนวัยใสขยับไป

อีกก้าว ด้วยการท�างานกับแม่วัยรุ่น เพื่อท�าความ

เข้าใจสภาพปัญหา และหาแนวทางพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตให้แม่วัยรุ่น เด็กที่เกิดมา รวมถึงครอบครัว

พ่อแม่วัยรุ่น

 การเข้าถึงผู้ประสบปัญหาไม่ใช่เร่ืองง่าย

เมื่อถูกสังคมตัดสินตีตรา คนส่วนใหญ่รู้สึกอับอาย

หลบลี้หนีหน้า และจมกับปัญหาอย่างไร้ทางออก  

ด้วยต้นทุนการท�างานกับเครือข่าย อสม. กลุ่มฅน

วัยใสสามารถชักชวนแม่วัยรุ่น 23 คน ให้มาล้อม

วงพูดคยุ เน้นกระบวนการสร้างความไว้วางใจ และ

รักษาความลับ พร้อมกับการเปิดพ้ืนที่ให้สะท้อน

ปัญหาและความต้องการจ�าเป็น ตลอดจนการ

ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้แม่วัยรุ่น

ได้เข้าถึงบริการสุขภาพและอย่างเหมาะสม

 

กู้วิกฤต “แม่วัยใส”

  จากการท�ากิจกรรมกลุ ่มเป็นประจ�า

อย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือน กลุ่มฅนวัยใส

ได้พบว่า แม่วัยรุ่นและครอบครัว มีสถานการณ์

ปัญหา ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน 

 “ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนต่อ บางคนมาท�า

กิจกรรมหลายคร้ัง เร่ิมเช่ือมั่น อยากกลับไป

เรียนหนังสือ หรือท�างานหารายได้ แต่ไม่มีใคร

ช่วยเลีย้งลกู ท�าให้เสยีโอกาสไป” สุดาพร นาคฟัก

และ ศรินยา สิงห์ทองวรรณ จากกลุ่มฅนวันใส 

เล่าถึงสถานการณ์ปัญหาที่แม่วัยรุ่นต้องเผชิญ

 ส่ิงทีก่ลุม่ฅนวัยใสสนบัสนนุแก่ผูป้ระสบปัญหา

อาทิ การให้ข้อมูลความรู้เร่ืองสุขภาพทางเพศ 

การคุมก�าเนิด การประสานงานหน่วยบริการ และ

เตรียมความพร้อมให้กับแม่วัยรุ่นก่อนเข้ารับบริการ

จากการท�างานพบว่า แม้จะมบีริการและสิทธิประโยชน์

ของรัฐ แต่แม่วัยรุ่นกลับเข้าถึงได้ไม่ง่ายนัก อาทิ 

เงินเลีย้งดเูดก็ 600 บาทต่อเดอืน มข้ัีนตอนซับซ้อน

แม่วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเอกสารราชการ และ

ต้องขอความร่วมมือจากคนจ�านวนมาก หลายคน

มีอคติกับวัยรุ่นที่เป็นแม่ เป็นต้น

สมัครเป็นสมาชกิครอบครัว สคส.

 มลูนธิสิร้างความเข้าใจเร่ืองสุขภาพผูห้ญงิ (สคส.) เชิญชวน

สนับสนุนการท�างานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ พร้อมรับข้อมูล

ข่าวสารความเข้าใจเร่ืองสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ผ่าน

จดหมายข่าว สคส. ราย 3 เดอืน โดยการสมคัรสมาชิกรายปี (รับจดหมายข่าว 4 เล่ม) ค่าสมคัร

สมาชิก 200 บาท/ ปี โดยโอนค่าใช้จ่ายมาที่

 บัญชี มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาประชานิเวศน์ 1 

 บัญชีเลขที่ 280-1-24116-4 

 ส�าเนาเอกสารการโอน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ ส�าหรับการจัดส่งจดหมายข่าว สคส.มายังอีเมล

rachada.whaf@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์ 094 249 2455

ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนต่อ บำงคน

พออยำกกลับไปเรียนหนังสือ 

หรอืท�ำงำนหำรำยได้ แต่ไม่มีใคร

ช่วยเลีย้งลกู ท�ำให้เสยีโอกำสไป

 เมื่อหนทางตีบตัน เรียนก็ยาก ท�างาน

ก็ไม่ได้ขณะที่ภาระรายจ่ายรุมเร้า หลายคนหา

ทางออกด้วยการท�างานกลางคืน และถล�าสู่วงจร

ค้ายาเสพติด 

 แม่วัยรุ ่นบางคนเผชิญปัญหาซับซ้อน 

แฟนกินเหล้าติดยา ถูกท�าร้ายร่างกาย เมื่อมาขอ

ความช่วยเหลือ ผู้ชายถูกด�าเนินคดี บางคนมี

แฟนใหม่ เกิดปัญหา “ลูกเธอ ไม่ใช่ลูกฉัน” เด็ก

เสี่ยงจะถูกทอดทิ้ง 

 งานของกลุ่มฅนวัยใส ช่วยให้เห็นสภาพ

ปัญหาที่แม่วัยรุ่นเผชิญ สะท้อนความต้องการ

เชิงนโยบายรอบด้าน และแนวทางการสนับสนุน

ที่เหมาะสม ส�าคัญที่สุด คือการท�างานบนพื้นฐาน

ความเข้าใจ ซ่ึงจะเอื้อให้พวกเขาข้ามพ้นวิกฤต 

สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้ง

ชวนเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 

มาเล่าถึงสวัสดิการความช่วยเหลือที่แม่วัยรุ่นสามารถเข้าถึงได้

สุดาพร นาคฟัก จากกลุ่มฅนวันใส 


