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สารบัญ 

 
บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร        หน้า 2  
 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวัยรุ่นตัง้ครรภ์ไม่พร้อม  หน้า 6 
 

 

ภาคผนวก          

1. บนัทกึประสบการณ์การทํางานพฒันาผู้ รับบริการ ของ บ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัขอนแก่น 

ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวยัรุ่นตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม   

2. รายงานฉบบัสมบรูณ์ ผลการถอดกระบวนการพฒันา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ

ช่วยเหลือวยัรุ่นท่ีท้องไมพ่ร้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 2 of 73  

รายงานโครงการ และรายงานผลการถอดกระบวนการพฒันา  

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวยัรุ่นตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 2555-2557 

 

 

บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร 
 

 โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวยัรุ่นท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม เกิดจากความร่วมมือ

ระหว่างกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ และสํานกังาน

กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ผ่านการทําบนัทึกข้อตกลง “ความร่วมมือในการดําเนินการ

ขบัเคล่ือนและพฒันาสงัคมอย่างเป็นรูปธรรม”  หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการฯ ได้แก่ 

สํานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (สปป.) และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสุขภาพผู้หญิง 

(สคส.) ดําเนินการนําร่องในบ้านพักเด็กและครอบครัว 5 แห่ง ประกอบด้วย บ้านพักเด็กและครอบครัว

กรุงเทพมหานคร บ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัปทมุธานี นครสวรรค์ ขอนแก่น และศรีสะเกษ รวมทัง้ศนูย์

ประชาบดี ระยะเวลาดําเนินโครงการตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม พ.ศ.2555-2557 
 

 เปา้หมายเพ่ือมุง่พฒันาต้นแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการช่วยเหลือผู้ ท่ีประสบ

ปัญหาท้องไมพ่ร้อมในบ้านพกัเดก็และครอบครัว ศนูย์ประชาบดี และเครือขา่ยสง่ตอ่บริการระดบัจงัหวดั โดย

อาศยักระบวนการ “การพฒันาศกัยภาพคน” เพ่ือนําไปสู ่“การพฒันางาน” บนพืน้ฐานของแนวคดิท่ีผู้ประสบ

ปัญหาเป็นศนูย์กลาง (Client centered) มุง่เน้นการเสริมสร้างความเช่ือมัน่ รวมทัง้ทศันคตท่ีิเหมาะสมให้กบั

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิาน เพ่ือสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอยา่งรอบด้านและมี

ประสทิธิภาพ 
 

 ทัง้นี ้บทบาทหลกัของมลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง (สคส.) ได้แก่ การตดิตาม สนบัสนนุ 

และเอือ้อํานวยให้เกิดการดําเนินโครงการพิเศษ ออกแบบและจดัการอบรม รวมทัง้การจดัตัง้และจดัประชมุ

คณะทํางานพฒันากลไกการทํางานในระดบัจงัหวดั 
 

 จดุเดน่ของโครงการฯ อยูท่ี่วธีิการดําเนินงาน ท่ีสําคญั ได้แก่  
 

 การพัฒนาศักยภาพทีใ่ช้กระบวนการมีส่วนร่วม กิจกรรมในโครงการฯ เน้นสร้างการเรียนรู้ของ

ผา่นประสบการณ์ในชีวิตและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผู้ เข้าร่วมคนอ่ืนๆ ประกอบกบัการบรรยายความรู้และชีแ้จง

นโยบายท่ีชดัเจน กระชบั ทวา่ครอบคลมุในทกุประเดน็และมิต ิทําให้บคุลากรได้เรียนรู้ไปพร้อมกบัทบทวน

ตนเอง และใช้สตขิณะปฏิบตัหิน้าท่ี บคุลากรสามารถนําแนวคดิและทกัษะท่ีได้จากการร่วมกิจกรรมไปปรับใช้

ในการดแูลช่วยเหลือผู้ ท่ีประสบปัญหาทกุกรณี ไมเ่ฉพาะการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม 
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การจัดให้มี “โครงการพิเศษ” เพ่ือพัฒนาบ้านพักเดก็และครอบครัว รวมทั้งเครือข่าย เป็น

วิธีการสําคญัในการนําศกัยภาพของบคุลากรซึง่ได้รับการพฒันา เพ่ือนําไปสูก่ารสร้างสรรค์รูปแบบการทํางาน

อยา่งอิสระ เพ่ือให้ได้ “โครงการพิเศษ” ท่ีสอดคล้องกบัสภาพปัญหาในระดบัปฏิบตักิารอยา่งแท้จริง สง่ผลให้

บคุลากรเกิดความกระตือรือร้นและร่วมแรงร่วมใจกนัดําเนินงานจนแล้วเสร็จ 
 

การนิเทศงานและตดิตามงานแบบหนุนเสริมและช่วยเป็น “พ่ีเล้ียง” (Empowerment 

Monitoring & Coaching) ทัง้การนิเทศงานและตดิตามงานจากมลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 

(สคส.) และทีมตดิตามภายนอก มุง่เน้นการหนนุเสริมและเสริมพลงัอยา่งตอ่เน่ือง ชว่ยให้บคุลากรและผู้บริหาร

ของบ้านพกัเดก็และครอบครัว ได้พฒันาทกัษะและกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั รวมทัง้ช่วยให้เกิด

การคดิตอ่ยอดกิจกรรมในการทํางานของบ้านพกัเดก็และครอบครัวได้ 
 

 

 ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ การดําเนินงานในแตล่ะยทุธศาสตร์ ปรากฏผลดงันี ้
 

 ยุทธศาสตร์ทีห่น่ึง: การหนนุเสริมศกัยภาพบคุลากรและพฒันาแนวทางการดําเนินงานภายใน

บ้านพกัเดก็และครอบครัว รวมทัง้ศนูย์ประชาบดี  

ผลการดําเนินงานนําร่องในบ้านพกัเดก็และครอบครัวแตล่ะแห่ง บรรลผุลในระดบัท่ีแตกตา่งกนั 

เน่ืองจากแตล่ะแห่งมีบริบท เง่ือนไข และข้อจํากดัในการทํางานท่ีแตกตา่งกนั ทัง้นี ้บ้านพกัเดก็และครอบครัว

จงัหวดัขอนแก่น ถือเป็นบ้านพกัเดก็และครอบครัวท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจนท่ีสดุ โดยการพฒันา

ระบบดแูลวยัรุ่นและผู้หญิงท่ีท้องไมพ่ร้อม ด้วยการพฒันาศกัยภาพบคุลากร “ทกุคน” สง่ผลให้บคุลากรทกุคน

สามารถปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ทัง้ยงัมีการปรับเปล่ียนและสร้างสรรค์รูปแบบการทํางานได้อยา่ง

เหมาะสม สร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้ รับบริการ นอกจากนี ้บ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัขอนแก่น ยงั

ตัง้เปา้หมายในการเป็น “ศนูย์การเรียนรู้สถานีครอบครัว” เพ่ือเป็นต้นแบบระบบการช่วยเหลือวยัรุ่นตัง้ครรภ์ไม่

พร้อมแก่บ้านพกัเดก็และครอบครัวแห่งอ่ืนๆ อีกด้วย 
 

 ยุทธศาสตร์ทีส่อง: การสร้างเสริมความเข้มแขง็ของเครือข่ายส่งต่อบริการในระดับจังหวัด  

 ผลการแตง่ตัง้คณะทํางานพฒันากลไกการดําเนินงานเพ่ือรองรับกลุม่เปา้หมายวนัรุ่นตัง้ครรรภ์ไม่

พร้อมในระดบัจงัหวดั พบวา่ ไมส่ามารถสง่ผลโดยตรงตอ่การบรรลเุปา้หมายตามยทุธศาสตร์นี ้อยา่งไรก็ตาม 

การพฒันาความเข้มแข็งของกลไกชว่ยเหลือสง่ตอ่บริการท่ีเกิดมีขึน้ พบวา่เกิดจากการทํางานร่วมกนัของ

เครือขา่ยการทํางานช่วยเหลือเดก็และสตรีในระดบัจงัหวดั และการบรูณาการของกระทรวงตา่งๆ จาก

สว่นกลาง อาทิ นโยบาย OSCC ศนูย์ชว่ยเหลือสงัคม ท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาดงักลา่ว เป็นต้น 
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 ยุทธศาสตร์ทีส่าม: การจัดการความรู้เพ่ือเป็นรากฐานของการขับเคล่ือนงานอย่างย่ังยืน  

พบวา่ไมส่ามารถดําเนินงานให้ลลุว่งตามท่ีตัง้เปา้หมายไว้ อยา่งไรก็ตาม มีหลายประเดน็ท่ีมีคณุคา่ตอ่

การนําไปใช้เพ่ือขบัเคล่ือนงานได้ตอ่ไปในอนาคต 

 

จากการดําเนินโครงการฯ ยงัค้นพบความต้องการจําเป็นเพ่ือยกระดบัคณุภาพการให้บริการของ

บ้านพกัเดก็และครอบครัว สําหรับผู้ประสบปัญหาตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม ดงันี ้
 

 

• กลุม่ผู้ประสบปัญหาตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม มีความต้องการเฉพาะท่ีแตกตา่งจากกลุม่อ่ืนอยา่งชดัเจน

ในเร่ืองระยะเวลาการพกั ซึง่ยาวนานกวา่กลุม่อ่ืนท่ีมีกรอบระยะเวลาเพียง 3 เดือน เพ่ือรอการสง่

ตอ่ไปยงัสถานท่ีอ่ืน (Discharge plan) บริการของบ้านพกัเดก็และครอบครัว จงึควรเป็นใน

ลกัษณะของการดแูลตอ่เน่ือง เพ่ือให้ผู้ประสบปัญหาตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมกลบัคืนสูส่งัคมได้อยา่งมี

คณุภาพ (Treatment plan) 
 

• กําลงัคนและความพร้อมในการปฏิบตัหิน้าท่ีของบคุลากรบ้านพกัเดก็และครอบครัว ควรพิจารณา

อยา่งเพียงพอตลอด 24 ชัว่โมง รวมทัง้ต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะท่ีสอดคล้องกบัการ

ทํางาน 
• อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของบ้านพกัเดก็และครอบครัว ต้องได้รับการออกแบบอยา่ง

เหมาะสมตอ่การให้บริการ การเข้าพกัของผู้ประสบปัญหา 

• โครงสร้างการทํางานและนโยบายท่ีมีความชดัเจนจากสว่นกลาง มีสว่นสําคญัท่ีจะเอือ้อํานวยและ

สง่เสริมการปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้บริการช่วยเหลือท่ีมีคณุภาพสําหรับผู้ประสบ

ปัญหา 
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวัยรุ่นตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 

 

1.ความเป็นมา 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.)  โดยกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ

และ สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)  ได้ร่วมกนัผลกัดนัให้เกิดแผนงาน Leadership 

for Social Change Program เพ่ือให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การทํางานระหว่างบคุลากรของกระทรวง กบั

องค์กรพฒันาทางสงัคมท่ีดําเนินงานด้านการพฒันาระบบช่วยเหลือวยัรุ่นตัง้ครรภ์ไม่พร้อม โดยไดจ้ดัทําบนัทึก

ขอ้ตกลง (MOU) “ความร่วมมือในการดําเนินงานขบัเคลือ่นและพฒันาสงัคมอย่างเป็นรูปธรรม” ระหว่าง สสส. 

และกระทรวงการพฒันาสงัคมฯ เพือ่คน้หาแนวทางพฒันาระบบช่วยเหลือผูที้ต่ ัง้ครรภ์ไม่พร้อมอย่างครบวงจร

ในระดบัจงัหวดั โดยมุ่งไปที่การพฒันาระบบบริการของบ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัปทมุธานี ขอนแก่น 

ศรีสะเกษ นครสวรรค์ และกรุงเทพมหานคร รวมทัง้ศูนย์ประชาบดี ในการช่วยเหลือวยัรุ่นท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 

และสร้างโอกาสให้ผู้ประสบปัญหาทางสงัคมสามารถเข้าถึงสวสัดกิารได้อยา่งมีสขุภาวะ  

 

1.1 โครงสร้างการขับเคล่ือนงาน 3 ระดบั  

ในการดําเนินงานเพ่ือพฒันาต้นแบบของระบบช่วยเหลือวยัรุ่นท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในบ้านพกัเด็ก

และครอบครัวนัน้ สสส. และกระทรวงการพฒันาสงัคมฯ ได้พฒันารูปแบบการดําเนินงาน โดยมีโครงสร้างการ

ขบัเคล่ือน 3 ระดบั ได้แก่ 

1) ระดบักระทรวง เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ และ สสส. ผ่านการทํา 

บนัทึกข้อตกลงร่วมกัน และมีการจดัประชุมผู้บริหาร (executive meeting) ทุก 6 เดือน เพ่ือรับฟัง

ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน 

2) ระดบักรม กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร (โครงสร้างเดมิ) มอบหมายสํานกัปอ้งกนัและแก้ไข

ปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (สปป.) ซึง่มีภารกิจดแูลบ้านพกัเด็กและครอบครัวทัว่ประเทศ ร่วมกบั มลูนิธิสร้าง

ความเข้าใจเร่ืองสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ในฐานะหน่วยบริหารจัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 

ภายใต้สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)  

3) ระดบัจงัหวดั เป็นการดําเนินโครงการนําร่องใน 5 จงัหวดั ได้แก่ บ้านพกัเด็กและครอบครัว 

รวมทัง้เครือข่ายในจงัหวดัปทุมธานี นครสวรรค์ ขอนแก่นและศรีสะเกษ และกรุงเทพมหานคร รวมทัง้ ศูนย์

ประชาบดี กรุงเทพมหานคร  
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1.2 กระบวนการพัฒนาโครงการ 

หลงัจากมีการทําบนัทึกข้อตกลงระหว่าง สสส. และกระทรวงการพฒันาสงัคม รวมทัง้มีการออกแบบ

โครงสร้างการขบัเคล่ือนงาน 3 ระดบัแล้ว จึงได้จดัให้มีกระบวนการพฒันาโครงการ ซึง่เน้นการแลกเปล่ียน

เรียนรู้กบัหน่วยงานให้บริการภาคประชาชน และทบทวนสภาพปัญหาในพืน้ท่ีนําร่อง 5 จงัหวดั ดงันี ้ 
 

1) เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง “ประสบการณ์และบทเรียนการทํางานช่วยเหลือผูห้ญิงทีต่ัง้ครรภ์

ไม่พร้อมในบา้นพกัเด็กและครอบครัว” มีผู้ เข้าร่วมการประชมุ 40 คน ประกอบด้วย หวัหน้าและบคุลากร (นกั

สงัคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยา) ในบ้านพกัเด็กและครอบครัวจากพืน้ท่ีนําร่อง 5 แห่ง และตวัแทนองค์กร

พฒันาเอกชนท่ีให้บริการบ้านพกั ได้แก่  บ้านพกัฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี บ้านพระคุณ สทัย

มลูนิธิ โดยจดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 19-20 พฤษภาคม 2554 ณ คําแสด รีสอร์ท จงัหวดักาญจนบรีุ  และไ ด้ ข้อส รุป

ร่วมกนัจากเวทีวา่ ควรมีการพฒันาใน 5 ด้าน โดยยดึ 2 หลกัการ ดงันี ้

• พฒันาคน ซึง่ได้แก่บคุลากรทัง้หน่วยงานรัฐและภาคประชาสงัคม 

• พฒันาเครือขา่ยระดบัจงัหวดั 

• พัฒนาแนวทางให้ความช่วยเหลือทัง้ในส่วนของบ้านพักเด็กและครอบครัวและศูนย์

ประชาบดี 

• พฒันาระบบให้การปรึกษาแบบเสริมพลงัและเน้นทางเลือก 

 • Leadership for Social 

Change Program 

• Executive Meeting 
 Co-management 

พส. + สคส. 

 โครงการสร้างเสริมความ

เข้มแขง็ของระบบช่วยเหลือ

วัยรุ่นท้องไม่พร้อม 
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โดยในการดําเนินโครงการนําร่องนัน้ ต้องยึดหลกั 1) การมีส่วนร่วมทุกระดบัของการทํางาน และ 2) การ

ตดิตามประเมินผลภายในท่ีมีการสะท้อนกลบัมายงัผู้ปฏิบตัิ 
  

2) ประชมุภาคีเครือข่ายระดบัจงัหวดัใน 5 จงัหวดันําร่อง  โดยจดัขึน้จงัหวดัละ 1 ครัง้ ระหว่าง

เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2554 ผู้ เข้าร่วมในแต่ละจังหวดัประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐด้านพฒันาสงัคม           

สาธารณสขุ และการศกึษา องค์กรพฒันาเอกชน ภาคประชาสงัคมตา่งๆ ในจงัหวดั ครัง้ละประมาณ 40-50 คน 

ทัง้นี้ การประชุมดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพือ่สํารวจสถานการณ์และความเป็นไปได้ในการทํางานร่วมกนัเพือ่

ช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในรูปแบบเครือข่ายส่งต่อ (referral system) สรุปผลการประชุม

โดยรวมดงันี ้

• ในทกุจงัหวดัมีหน่วยงาน ทัง้ภาครัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาตัง้ครรภ์

ไมพ่ร้อมในด้านใดด้านหนึง่อยู ่

• ภาคีในพืน้ท่ีตระหนกัถึงความสําคญัของหน่วยงานภาครัฐในพืน้ท่ีว่ามีบทบาทสําคญัใน

การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา เช่น งานให้บริการบ้านพกั การฝึกอาชีพ และการดแูลเดก็เลก็ 

• บริการท่ียงัขาดในทุกจงัหวดั คือบริการดแูลเด็กอ่อนหลงัคลอดในกรณีท่ีแม่ยงัไม่พร้อม

เลีย้งดเูอง และบริการยกบตุรบญุธรรมท่ียงัมีช่องโหวอ่ยู ่

• ภาคีในพืน้ท่ีมีความพร้อมและความกระตือรือร้นท่ีจะทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

เพียงแตข่าดผู้ ทําหน้าท่ีประสานเช่ือมโยง  

• หากผู้ประสบปัญหาเป็นคนต่างชาติ การให้ความช่วยเหลือจะยุ่งยากมากขึน้ เพราะมี

ข้อจํากดัในเร่ืองระเบียบ/กฎเกณฑ์  

 

2.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวัยรุ่นตัง้ครรภ์ไม่พร้อม  

ผลจากการถอดประสบการณ์จาก 2 เวที นําไปสู่การพฒันา “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ

ช่วยเหลือวยัรุ่นทีต่ัง้ครรภ์ไม่พร้อม” โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม พ.ศ.2555-2557 

 

2.1 เป้าหมายโครงการ 

เกิดต้นแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการช่วยเหลือผู้ ท่ีท้องไม่พร้อมในบ้านพกัเด็กและ

ครอบครัว ศนูย์ประชาบดี และเครือขา่ยสง่ตอ่บริการระดบัจงัหวดั 
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2.2 ยุทธศาสตร์และตวัชีวั้ดผลลัพธ์  
 

ยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ดผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. หนุนเสริมศกัยภาพ
บุคลากรและพัฒนาแนวทางดําเนินงาน
ภายในบ้านพกัเด็กและครอบครัวและศนูย์
ประชาบดี 

 บุคคลการของบ้านพักฯ และศูนย์ประชาบดีสามารถให้บริการ
ปรึกษาทางเลือก  

 เกิดแนวปฏิบัติ ท่ีชัดเจนร่วมกัน/ปรับบริการให้มีคุณภาพท่ี
สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. สร้างเสริมความเข้มแข็ง
ของเครือขา่ยสง่ตอ่บริการในระดบัจงัหวดั 

 คณะทํางานและภาคีในการทํางานระดับจังหวัดมีแนวทาง
ร่วมกนัและปรับบริการให้มีคณุภาพสอดคล้องกนั 

ยุทธศาสตร์ที่  3. จัดการความรู้เพ่ือเป็น
รากฐานของการขบัเคล่ือนงานอยา่งยัง่ยืน 

 การสะสมความรู้/ บทเรียนจากการปฏิบตัิงานในโครงการท่ีภาคี
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

 การถอดบทเรียนการดําเนินงานของหน่วยงานและโครงการ 
 

2.3 กลไกขับเคล่ือนโครงการ และบทบาทหน้าที่ 

 

  
 

กลไกขับเคล่ือน บทบาท/หน้าที่ 

1.ทีมกลาง  ดําเนินโครงการตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว้ เพ่ือพฒันาระบบบ้านพกัฯ และ
ผลกัดนัให้เกิดเครือข่ายช่วยเหลือรระดบัจงัหวดั  ติดตามความก้าวหน้า 
สรุปงานผา่นการจดัประชมุคณะทํางานทกุ 2 เดือน  

 ประสานงานกับทีมหนุนเสริมวิชาการในการจัดกระบวนการเรียนรู้การ

บ้านพกัเดก็และ

ครอบครัว/ศนูย์

ประชาบดี/ เครือข่าย

จงัหวดั 



Page 10 of 73  

รายงานโครงการ และรายงานผลการถอดกระบวนการพฒันา  

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวยัรุ่นตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 2555-2557 

 

กลไกขับเคล่ือน บทบาท/หน้าที่ 

พฒันาระบบช่วยเหลือ, ประสานกับทีมจดัการความรู้เพ่ือนําไปสู่การ
ถอดบทเรียนการทํางานในทกุๆ ช่วงของกิจกรรม 

 รายงานความก้าวหน้า/ อปุสรรคตอ่ Executive team  
 

2.ทีมหนนุเสริมทางวิชาการ  ตดิตามและสนบัสนนุด้านองค์ความรู้ แนวคิด และการเสริมศกัยภาพและ
พัฒนาทักษะท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เช่ือมร้อย
เครือขา่ยและพฒันาระบบสง่ตอ่บริการ 

 สนับสนุนและหนุนเสริมองค์ความรู้ ทักษะท่ีเก่ียวข้องในการออกแบบ
กระบวนการ พฒันาคณุภาพบริการในบ้านพกัฯ  

 สรุปและรายงานความก้าวหน้า ปัญหา/อปุสรรคตอ่ทีมกลาง 
 

3.ทีมจดัการความรู้  ตดิตามความก้าวหน้าและถอดกระบวนการพฒันาระบบช่วยเหลือ 
 รายงานผลการติดตามเพ่ือการถอดกระบวนการ ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

ตอ่ทีมกลาง 

4. Executive team  ติดตามความก้าวหน้าและสนับสนุนเชิงนโยบายให้เกิดการพัฒนา
คณุภาพบริการ  

5.บ้านพักเด็กและครอบครัว/
ศนูย์ประชาบดี 

 ออกแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้บริการและพัฒนา
คณุภาพบริการในรูปแบบตา่งๆ ตลอดจนเช่ือมร้อยเครือขา่ยสง่ตอ่บริการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (สปป.) กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ กระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง (สคส.) โดยดําเนินงานภายใต้แผนงานสร้างเสริมสขุภาวะทางเพศ 

สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 

บ้านพกัเด็กและครอบครัว กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ ศนูย์ประชาบดี 1300 กรุงเทพฯ บ้านพกัเด็กและ

ครอบครัว 4 จงัหวดันําร่อง ได้แก่ ปทมุธานี นครสวรรค์ ขอนแก่น ศรีสะเกษ 
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3. ผลการดาํเนินงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. หนุนเสริมศักยภาพบุคลากรและพัฒนาแนวทางดาํเนินงานภายในบ้านพักเด็กและ

ครอบครัวและศูนย์ประชาบด ี

 

ยทุธศาสตร์ การหนุนเสริมศกัยภาพบุคลากรฯ ให้นํา้หนกักบัการอบรมแนวคิด ทกัษะต่างๆ เก่ียวกับ

การตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม รวมทัง้ การศกึษาดงูานยงัหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนท่ีสามารถให้บริการผู้ ท่ีประสบ

ปัญหาตัง้ครรภ์ไม่พร้อมและความรุนแรงอย่างครบวงจรและมีความละเอียดอ่อนในการให้บริการ นอกจากนัน้ 

พืน้ท่ีนําร่องทัง้ 5 จงัหวดั ยงัมีโอกาสได้ลงมือปฏิบตัิจริง โดยนําสิ่งท่ีเรียนรู้จากการอบรมและศึกษาดงูานมา

พฒันาโครงการ  

กิจกรรมภายใต้ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ประกอบด้วย 

1) การอบรมเชิงปฏิบตักิารเพ่ือเข้าใจแนวคดิเร่ืองท้องไม่พร้อมและแนวทางการปรึกษาทางเลือก 2 รุ่น 

2) การศกึษาดงูานเพ่ือพฒันาระบบบริการช่วยเหลือผู้ ท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม จํานวน 1 ครัง้ 

3) การอบรมเชิงปฏิบตักิารเร่ืองความรู้ด้านการดแูลสขุภาพวยัรุ่นท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม 2 รุ่น 

4) การอบรมเชิงปฏิบตักิารเร่ืองการออกแบบกระบวนการในแนวทางเสริมพลงั จํานวน 2 รุ่น 

5) การประชมุเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการปฏิบตังิานพฒันาระบบช่วยเหลือวยัรุ่นตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม  
 

โดยแตล่ะกิจกรรมมีรายละเอียด ดงันี ้
 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าใจแนวคิดเร่ืองท้องไม่พร้อมและแนวทางการปรึกษาทางเลือก 

จาํนวน 2 รุ่น รวม 80 คน 
 

ผู้เข้าร่วม จดัขึน้ 2   รุ่น มีผู้ เข้าร่วมรวม 80 คน ได้แก่ บุคลากรจากส่วนกลาง และบ้านพกัเด็กและ

ครอบครัวในจังหวัดนําร่อง รวมทัง้ ตัวแทนภาครัฐจากหน่วยงานสาธารณสุข และ

การศกึษาในจงัหวดันําร่อง องค์กรพฒันาเอกชน ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ซึง่ภาคสว่นตา่งๆ นีมี้บทบาทสําคญัในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา หากสามารถ
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ประสานกันเป็นเครือข่ายอย่างใกล้ชิด จะช่วยป้องกัน แก้ไข และเยียวยาปัญหาได้อย่าง

รวดเร็ว และเป็นองค์รวม รายละเอียดของผู้ ร่วม ได้แก่  

1) นกัสงัคมสงเคราะห์ นกัพฒันาสงัคมจากสํานกัปอ้งกนัและแก้ไขการค้าหญิงและเด็ก 

สํานกัคุ้มครองสวสัดภิาพหญิงและเดก็  หน่วยงานละ1-3 คน/รุ่น  

2) บคุลากรหลกัของบ้านพกัฯนําร่อง 5 จงัหวดัและศนูย์ประชาบดี (1300) ได้แก่ นกั

สังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พนักงานคุ้ มครองสวัสดิภาพ นักพัฒนาสังคม 

หน่วยงานละ 2-4 คน/ รุ่น เป็นต้น  

3) บคุลากรของบ้านพกัฯ หน่วยละ 1-2 คนท่ีสนใจรวม 15 จงัหวดัได้แก่ เพชรบรีุ ราชบรีุ 

นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงครามสมุทรปราการ กาญจนบุรี นนทบุรี ร้อยเอ็ด 

มหาสารคาม กาฬสนิธุ์ อ่างทอง สงิห์บรีุ ชยันาท สพุรรณบรีุ   

4) เครือข่ายด้านสาธารณสขุ การศึกษา และสวสัดิการสงัคม ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลชุมชนและจงัหวดั ครูระดบัมธัยมศกึษา  สถานสงเคราะห์และ/ หรือฝึก

อาชีพสงักดักระทรวงการพฒันาสงัคมฯ เป็นต้น  

5) เครือขา่ยองค์กรปกครองท้องถ่ิน และองค์กรพฒันาเอกชน ในพืน้ท่ี 5 จงัหวดั  
 

เ นื ้ อ ห า / สิ่ ง ที่

เรียนรู้ 

1) ความซับซ้อนของการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นผ่านมิติสังคม /วัฒนธรรม โครงสร้าง

ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจ  

2) การทบทวนทัศนคติตนเองและความคิดความเช่ือท่ีเช่ือมโยงกับทางเลือกของผู้

ประสบปัญหา กบับทบาทในการช่วยเหลือผู้ ท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 

3) ทกัษะการปรึกษาทางเลือกเพ่ือให้บริการกรณีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 

4) การแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัองค์กรภาคเอกชน และสาธารณสขุ เช่น สทยัมลูนิธิ 

และศนูย์พึง่ได้ โรงพยาบาลปทมุธานี  

5) การสร้างความเป็นทีม และการเยียวยาตนเอง 
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ผลการดาํเนินกิจกรรม/การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้หลังจบกิจกรรม 

 

 
 

2. การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบบริการช่วยเหลือผู้ที่ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม   

ผู้เข้าร่วม 35 คน ประกอบด้วย 

1) บคุลากรหลกัท่ีรับผิดชอบการดําเนินโครงการพฒันาระบบบริการของบ้านพกัฯ นําร่อง  

2) เครือขา่ยของบ้านพกัฯ ท่ีจะมีสว่นร่วมขบัเคล่ือนงานในมิตท้ิองไม่พร้อมอยา่งใกล้ชิด  

เ นื ้ อ ห า / สิ่ ง ที่

เรียนรู้ 

1) การพฒันาระบบบริการเพ่ือช่วยเหลือวยัรุ่นตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 2 ระบบ ได้แก่ 

• ระบบบริการด้านสังคมขององค์กรพัฒนาเอกชน 2 แห่ง  ได้แก่ บ้านพักฉุกเฉิน 

สมาคมสง่เสริมเสริมสถานภาพสตรี และสหทยัมลูนิธิ  

• ระบบบริการด้านสาธารณสุข และการส่งต่อบริการ ของศูนย์พึ่งได้ (OSCC) 

โรงพยาบาลปทมุธานี 
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2) รูปแบบการแก้ไขปัญหาตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นของประเทศองักฤษ  

3) สรุปข้อเรียนรู้จากการศกึษาดงูาน และหารือแนวทางการพฒันาระบบช่วยเหลือ 

ผลการดํ า เ นิน

กจิกรรม 

 

ผู้ เข้าร่วมศึกษาดูงานได้สรุปข้อเรียนรู้ การเปล่ียนแปลงทางความคิด และแนวทางการ

ปรับปรุงบริการ ดงันี ้

1) เกิดแรงบนัดาลใจในการพฒันาบริการให้มีคณุภาพ โดยตระหนกัใน 2 ประเดน็ คือ 

• ทัศนคติของผู้ ให้บริการสําคญัต่อคุณภาพของบริการ หากผู้ ให้บริการไม่มองว่า 

“เดก็ท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมเป็นตวัปัญหา”  ก็จะเข้าใจปัญหาของเด็กท่ีท้องไม่พร้อมได้

อย่างรอบด้าน สามารถแก้ปัญหาได้ตรง ผู้ รับบริการได้ประโยชน์สงูสดุ กลบัคืนสู่

สงัคมได้อยา่งเข้มแข็ง  

• กรณีผู้หญิงต้องการตัง้ครรภ์ต่อ ควรมีบริการท่ีครบวงจร ตัง้แต่ท่ีพกั อาหาร การ

ฟืน้ฟจิูตใจ/การให้คําปรึกษา ประสาน/ติดตามการดําเนินคดี (กรณีถกูข่มขืน) การ

ดแูลด้านสขุภาพก่อนและหลงัคลอด ฯลฯ  

2) ตระหนักในความสําคัญและประโยชน์ของการทํางานเป็นทีมในองค์กรและการมี

เครือขา่ยระดบัจงัหวดัท่ีเข้มแข็ง  

3) ตระหนกัว่าหากผู้บริหารเห็นความสําคญัและเข้าใจ  รวมทัง้สนบัสนนุการทํางาน จะ

สามารถพฒันาบริการได้ดีขึน้ 

 

3. การอบรมเชิงปฏบิัตกิารเร่ืองความรู้ด้านการดูแลสุขภาพวัยรุ่นที่ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม   

ผู้เข้าร่วม  จดัขึน้ 2   รุ่น มีผู้ เข้าร่วมรวม 80 คน ได้แก่  

1) บคุลากรหลกัของบ้านพกัฯ นําร่อง ได้แก่ นกัสงัคมสงเคราะห์ นกัจิตวิทยา พนกังาน

คุ้มครองสวสัดภิาพ ฝ่ายโภชนการ นกัพฒันาสงัคม เจ้าหน้าท่ีธุรการ/ การเงิน  

2) เครือข่ายด้านสาธารณสุข การศึกษา และสวัสดิการสังคม ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ
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โรงพยาบาลชุมชนและจังหวดั ครูระดบัมัธยมศึกษา สถานสงเคราะห์และ/ หรือฝึก

อาชีพ สงักดักระทรวงการพฒันาสงัคมฯ เป็นต้น 

3) เครือขา่ยภาคประชาสงัคมและองค์กรพฒันาเอกชน ในพืน้ท่ีจงัหวดันําร่อง  

เ นื ้ อ ห า / สิ่ ง ที่

เรียนรู้ 

ความเข้าใจด้านอนามัยแม่และเด็ก สําหรับการดูแลผู้ ท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในระหว่างรอ

คลอด ไปจนถึงหลงัคลอด ประกอบด้วย  

1) การเปล่ียนแปลงของร่างกาย อารมณ์ และสภาพจิตใจของผู้ ท่ีอยู่ระหว่างการ

ตัง้ครรภ์ โดยเฉพาะในสถานการณ์การตัง้ครรภ์ท่ีไม่พร้อม รวมทัง้หลกัในการสงัเกต

อาการท่ีผิดปกตหิรือการประเมินการคลอด  

2) การดูแลสุขภาพแม่และเด็กในระหว่างรอคลอด หลงัคลอด และการสงัเกตอาการ

เจ็บป่วยของทารกแรกเกิด  

3) การคมุกําเนิดแบบต่างๆ หลงัคลอด และเทคนิกในการทําความเข้าใจกบัผู้ รับบริการ

เพ่ือปอ้งกนัการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมซํา้  

ผลการดํ า เ นิน

กจิกรรม 

 1) ผู้ เข้าร่วมได้รับข้อมลู มมุมองท่ีหลากหลายเก่ียวกบัสถานการณ์ด้านสขุภาพและการ

ดแูลผู้ ท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในบ้านพกัฯ  

2)  ได้ความรู้เก่ียวกบัปัญหาสขุภาพอนามยัแม่และเดก็ ข้อมลูเร่ืองการคมุกําเนิดตา่งๆ  

 

4. การอบรมเชิงปฏบิัตกิารเร่ืองการออกแบบกระบวนการในแนวทางเสริมพลัง  

ผู้เข้าร่วม จดัขึน้ 2   รุ่น มีผู้ เข้าร่วมรวม 80 คน ได้แก่  

1) บุคลากรหลกัของบ้านพักฯนําร่อง ได้แก่ นักสงัคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พนักงาน

คุ้มครองสวสัดภิาพ ฝ่ายโภชนการ นกัพฒันาสงัคม เจ้าหน้าท่ีธุรการ/การเงิน  

2) เครือข่ายด้านสาธารณสุข การศึกษา และสวัสดิการสังคม ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลชุมชนและจังหวัด ครูระดับมัธยมศึกษา สถานสงเคราะห์และ/หรือฝึก

อาชีพ สงักดักระทรวงการพฒันาสงัคมฯ เป็นต้น 
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รายงานโครงการ และรายงานผลการถอดกระบวนการพฒันา  
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3) เครือขา่ยภาคประชาสงัคมและองค์กรพฒันาเอกชน ในพืน้ท่ีจงัหวดันําร่อง  

 

เ นื ้ อ ห า / สิ่ ง ที่

เรียนรู้ 

ความเข้าใจและทักษะในการออกแบบกิจกรรมเพ่ือการเยียวยาจิตใจและเสริมคุณค่า

ภายในแก่ผู้ ท่ีท้องไม่พร้อม ในบ้านพกัฯ ระหว่างเข้าพกัรอคลอด และหลงัคลอด เพ่ือให้มี

ความมัน่ใจในการกลบัคืนสูส่งัคม   

ผลการดํ า เ นิน

กจิกรรม 

1) ผู้ เข้าร่วมมีความเข้าใจความหมายและเปา้หมายของการเสริมพลงัใจ  

2) เกิดการทํางานอยา่งเป็นเครือข่าย เน่ืองจากมีความเข้าใจในข้อจํากดัของแตล่ะองค์กร

มากขึน้  

3) ผู้ เข้าร่วมได้ออกแบบกิจกรรมเสริมพลงัใจสําหรับบคุลากรและผู้ รับบริการในบ้านพกัฯ 

เช่น กิจกรรม “เช็คอิน” ก่อนเร่ิมงาน, กิจกรรมเตรียมและรับประทานอาหารร่วมกัน

ระหวา่งทีมทํางาน, ออกแบบกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าท่ี

กับผู้ รับบริการ เช่น กําหนดวันทําอาหารและทานอาหารร่วมกัน ชวนทํากิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น  
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5. การประชุมเพื่อพจิารณาข้อเสนอโครงการปฏบิัตงิานพัฒนาระบบช่วยเหลือวัยรุ่นตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 

ผู้เข้าร่วม 1) หวัหน้าบ้านพกัฯ และบคุลากรรับผิดชอบงานนําร่อง 6 โครงการ 

2) นกัวิชาการ ผู้ทรงคณุวฒิุ  

เนือ้หา และ

ก ร ะ บ ว น ก า ร

ประชุม 

1) การนําเสนอข้อเสนอโครงการเพ่ือพฒันาระบบช่วยเหลือวยัรุ่นท้องไม่พร้อมของบ้านพกั

เดก็และครอบครัวนําร่องและศนูย์ประชาบดี จํานวน 6 โครงการ 

2) การรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขเนือ้หาโครงการให้มีความสมบรูณ์  

3) การกําหนดระยะเวลาในการพฒันาและปรับปรุงเนือ้หาโครงการ 

ผลการประชุม    

เกิดโครงการพฒันาระบบบริการบ้านพกัเดก็และครอบครัว ในหน่วยงานนําร่อง 5 หน่วยงาน ดงันี ้ 
 

ลาํดับ หน่วยงาน โครงการ เป้าหมาย ระยะเวลา 

1 ศรีสะเกษ โครงการ “การพัฒนา

ระบบช่วยเหลือวัยรุ่น

ท่ีตั ง้ ครร ภ์ ไม่พ ร้อม

ของบ้านพักเด็กและ

ครอบครัวจังหวัดศรี

ส ะ เ ก ษ  แ ล ะ ศู น ย์

ประชาบดี 1300” 

เครือขา่ยในจงัหวดัมีความเข้มแข็ง และ

มีคู่มือการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อผู้

ประสบปัญหาตัง้ครรภ์ไม่พร้อมจงัหวดั

ศรีสะเกษ  

 

1ก.ค.56– 30

มิ.ย.57 

12 เดือน 

 

2 ขอนแก่น โครงการ “การพฒันา บุคลา ก รข อ ง บ้ า นพัก ฯ  มีศัก ย ภ า พ 1 ส.ค.56 – 31 
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ลาํดับ หน่วยงาน โครงการ เป้าหมาย ระยะเวลา 

ศักยภาพและพัฒนา

ระบบการให้บริการ

วยัรุ่นท้องไม่พร้อม” 

สามารถให้บริการในแนวทางเสริมพลงัฯ  ก.ค.57   

3 

 

 

 

ปทุมธานี 

 

 

 

โครงการ “เสริมสร้างรัก 

เ ส ริ ม ส ร้ า ง พ ลั ง ใ จ 

ช่ ว ย เ ห ลื อ วั ย รุ่ น

ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม” 

 

บุคลากรบ้านพกัฯ มีศกัยภาพสามารถ

จดับริการท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา 

รว ม ทั ง้  สา มา รถ ป ระ สา นงา นกับ

เครือขา่ยในพืน้ท่ีด้วยความเข้าใจ  

 

1 ส.ค.– 56 – 

31 ก.ค.57  

 

 

4 นครสวรรค์  โครงการพัฒนาการ

จดับริการช่วยเหลือราย

กรณี  

เครือข่ายในชมุชนมีความเข้มแข็ง และ

มีความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือ

รายกรณี  

15 มี . ค . -31 

ส.ค.57  

5 ศูนย์

ประชาบดี 

1300 

จัดอบรมเชิงฏิบัติการ 

เร่ืองทักษะการปรึกษา

ท า ง เ ลื อ ก เ พ่ื อ ก า ร

ใ ห้ บ ริ การผู้ ป ระสบ

ปัญหาตัง้ครรภ์ไม่พร้อม  

บุคลากรศนูย์ประชาบดี 1300 มีความ

เข้าใจประเด็นการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 

และมีทกัษะให้บริการปรึกษาทางเลือก

เบือ้งต้น  

สามารถทํางานประสานกับเครือข่าย

ภาคส่วนต่างๆ และแนวทางการให้

คําปรึกษาเร่ืองท้องไม่พร้อมแก่บคุลากร

ของหน่วยงาน  

เม.ย.-พ.ค. 57 

หมายเหต:ุ บ้านพกัเด็กและครอบครัว กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ เนน้พฒันาการทํางานกบัชมุชน จึงไม่พฒันาโครงการ

เพือ่ขอรบังบประมาณดําเนินงาน  
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รูปแบบการดาํเนินงานของบ้านพักเดก็และครอบครัวแต่ละพืน้ที่ สามารถสรุปในรูปแบบแผนภมูิ ดงันี ้  

 

1) โครงการ “การพัฒนาระบบช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม” 

บ้านพักเดก็และครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ  
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวยัรุ่นตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 2555-2557 

 

2) โครงการ “การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาระบบการให้บริการวัยรุ่นท้องไม่พร้อม”  

บ้านพักเดก็และครอบครัว จังหวัดขอนแก่น  
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวยัรุ่นตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 2555-2557 

 

3) โครงการ “เสริมสร้างรัก เสริมสร้างพลังใจ ช่วยเหลือวัยรุ่นตัง้ครรภ์ไม่พร้อม”  

บ้านพักเดก็และครอบครัว จังหวัดปทุมธานี  
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4) โครงการพัฒนาการจัดบริการช่วยเหลือรายกรณี  

บ้านพักเดก็และครอบครัว จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 23 of 73  

รายงานโครงการ และรายงานผลการถอดกระบวนการพฒันา  
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5) โครงการจัดอบรมเชิงฏิบัติการ เร่ืองทักษะการปรึกษาทางเลือกเพื่อการให้บริการผู้ประสบ

ปัญหาตัง้ครรภ์ไม่พร้อม โดยศูนย์ประชาบด ี1300  
 

สืบเน่ืองจากในเดือนเมษายน 2556 รัฐบาลได้กําหนดให้มีนโยบาย OSCC ศนูย์ช่วยเหลือสงัคม ซึง่

นโยบายนีส้่งผลให้มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการทํางานของศนูย์ประชาบดี จึงมีการชะลอการนําเสนอ

โครงการ หลงัจากโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจมีความชดัเจนยิ่งขึน้ จึงได้ออกแบบโครงการพิเศษให้มุ่งไปท่ี

การพฒันาบคุลากรเพ่ือการปรึกษาทางเลือกและการสง่ตอ่บริการ 

 

 
 



Page 24 of 73  

รายงานโครงการ และรายงานผลการถอดกระบวนการพฒันา  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายส่งต่อบริการระดบัจังหวัด 

 

การดําเนินงานภายใต้ยทุธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสง่ตอ่บริการระดบัจงัหวดั มีผล

ปรากฏเป็นรูปธรรมในแง่ของการเกิดกลไกการทํางานระดบัจังหวัดท่ีชัดเจน และกระตุ้นให้เกิดการประชุม 

ปรึกษาหารือกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีดําเนินงานเก่ียวข้องกบัการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา

ตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม อาจกลา่วได้วา่ การตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมในวยัรุ่นซึง่กลายเป็นวาระแห่งชาติได้ถกูยกระดบัให้เป็น

วาระของจงัหวดัเช่นกนั โดยเป็นการบรูณาการเปา้หมายร่วมกนัของหน่วยงานสว่นกลางหลายสว่น เช่น OSCC 

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเส ริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น สําหรับกิจกรรมภายใต้ยทุธศาสตร์นี ้มีการดําเนินงานหลกัๆ ดงันี ้ 
 

1. การจัดตัง้คณะทํางานพัฒนากลไกการดาํเนินงานเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นท้องไม่

พร้อม โดยกระทรวงการพฒันาสงัคมฯ ได้มีหนงัสือขอความร่วมมือไปยงัจังหวดันําร่อง 

(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ให้มีการจัดตัง้คณะทํางานพัฒนากลไกฯ โดยมีผู้ ว่าราชการ

จงัหวดัเป็นประธาน และมีบ้านพกัเด็กและครอบครัวประจําจงัหวดัเป็นฝ่ายเลขานกุาร ซึง่

ประธานและฝ่ายเลขาฯ มีอํานาจในการกําหนดองค์ประกอบของคณะทํางานในจงัหวดั

ตามท่ีเห็นสมควร รวมทัง้ การกําหนดวาระการประชุม และการติดตามงาน สําหรับ

บทบาท/หน้าท่ีของคณะทํางานฯ ประกอบด้วย 
 

• ศึกษาปัญหาและความต้องการของหน่วยงานเครือข่าย เพ่ือสนบัสนุนการดําเนินงานเพ่ือ

รองรับกลุม่เปา้หมายท้องไมพ่ร้อม  

• สร้างและจัดการองค์ความรู้เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินงาน สร้าง

นวตักรรมหรือแนวทางใหม่ ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในการพฒันาระบบและกลไกการ

ดําเนินงานเพ่ือรองรับกลุม่เปา้หมายท้องไมพ่ร้อม  

• พฒันาระบบฐานข้อมลู และแบบฟอร์มในการรับเร่ืองเพ่ือให้การช่วยเหลือผู้หญิงท้องไมพ่ร้อม  

• กําหนดแนวทางการรณรค์ สร้างความตระหนกัรู้ในการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาท้องไมพ่ร้อม  

• ศกึษาและประเมินผลการดําเนินงาน  

• ดําเนินงานอ่ืน ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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โครงสร้างคณะทาํงานพัฒนากลไกการดาํเนินงานเพ่ือรองรับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นท้องไม่พร้อม จังหวัดปทุมธานี 
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โครงสร้างคณะทาํงานพัฒนากลไกการดาํเนินงานเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นท้องไม่พร้อม จังหวัดนครสวรรค์ 
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โครงสร้างคณะทาํงานพัฒนากลไกการดาํเนินงานเพ่ือรองรับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นท้องไม่พร้อม จังหวัดขอนแก่น  
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โครงสร้างคณะทาํงานพัฒนากลไกการดาํเนินงานเพ่ือรองรับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นท้องไม่พร้อม จังหวัดศรีสะเกษ 
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2. การประชุมคณะทาํงานพัฒนากลไกการดาํเนินงานเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นท้องไม่

พร้อมและเครือข่ายช่วยเหลือ/ส่งต่อบริการ 
 

1) คณะทํางานพฒันากลไกฯ จงัหวดัปทมุธานี มีการประชมุ 2 ครัง้ โดยการประชมุครัง้แรกเป็นการ

แลกเปล่ียนบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน การประชมุครัง้ท่ี 2 เป็นการหารือนโยบาย OSCC ศนูย์

ช่วยเหลือสงัคม และมีข้อตกลงให้โอนบทบาทหลกัของการประสานเครือข่ายจากบ้านพกัฯ ไปให้หน่วยงานใน

สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ตามแนวนโยบายนี ้
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2) คณะทํางานพฒันากลไกฯ จงัหวดัขอนแก่น มีการประชมุ 3 ครัง้ ในการประชมุครัง้แรก มีการ

แลกเปล่ียนบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ขนาดของปัญหาในจงัหวดั พฒันาแนวทางการส่งต่อและ

ตดิตามการช่วยเหลือ จดัทําทําเนียบหน่วยงาน การประชมุครัง้ท่ี 2 เป็นการสมันาวิชาการเพ่ือสร้างความเข้าใจ

ตอ่สถานการณ์ปัญหา การประชมุครัง้ที 3 เป็นการประชมุการบรูณาการงานการช่วยเหลือท้องไม่พร้อม กบั 

นโยบาย OSCC ศนูย์ช่วยเหลือสงัคม และสาระสาคญัของโครงการพิเศษ   
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FLOW CHART หน่วยงานให้ความช่วยเหลือกรณีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม จังหวัดขอนแก่น 
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3) คณะทํางานพฒันากลไกฯ จงัหวดัศรีสะเกษ มีการประชมุ 2 ครัง้ การประชมุครัง้ท่ี 1 มีการชีแ้จง

ความจําเป็นและทําความเข้าใจตอ่บทบาทหน้าท่ีของคณะทํางานฯ การประชมุครัง้ท่ี 2 มีการขอฟังความเห็น

ถึงแนวทางการทํางานของคณะทํางานฯ และ แลกเปล่ียนประสบการณ์การช่วยเหลือของแต่ละหน่วยงาน

เครือข่ายจงัหวดั และ ได้ทําผงัเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือและบริการแก่กลุม่เปา้หมายวยัรุ่นท้องไม่พร้อม 

และ การบรูณาการงานการช่วยเหลือท้องไมพ่ร้อม กบั นโยบาย OSCC ศนูย์ช่วยเหลือสงัคม 
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4) คณะทํางานพฒันากลไกฯ จงัหวดันครสวรรค์ ยงัไม่เคยมีการประชมุตัง้แต่มีการจดัตัง้ แตท่าง

บ้านพกัฯ ได้จดัให้มีการประชมุเครือข่ายระดบัจงัหวดั 1 ครัง้ ซึง่เป็นเครือข่ายเดิมท่ีเคยทํางานร่วมกนัมาก่อน 

(เป็นหน่วยงานในคณะทํางานพฒันากลไกฯ ส่วนหนึ่ง) เพ่ือหารือวางแผนพฒันาแนวทางดําเนินงานระดบั

จงัหวดั โดยในการประชมุ บ้านพกัเด็กและครอบครัว ได้นําเสนอจดุแข็งของหน่วยงานงานว่า มีเครือข่ายการ

ช่วยเหลือส่งต่อบริการท่ีเข้มแข็งในด้านบริการสาธารณสขุกบัโรงพยาบาลชมุชนและจงัหวดั และท่ีประชมุเห็น

พ้องกนัว่าควรมีการดําเนินการเพิ่มเติมในประเด็นการพฒันาเครือข่ายเช่ือมต่อกบัพืน้ท่ีระดบัตําบล เพ่ือเพิ่ม

ช่องทางการสง่ตอ่ผู้ประสบปัญหามาสูบ้่านพกัเดก็และครอบครัว 

 

3. การประชุมหารือเพื่อพัฒนาแนวทางการทํางานระดับจังหวัด โดยเป็นการประชุมร่วมกัน

ระหวา่งทีมกลาง ซึง่ประกอบด้วยศนูย์ปฏิบตักิารเพ่ือปอ้งกนัการกระทําความรุนแรงในครอบครัว สํานกัปอ้งกนั

และแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก และมลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง กบับคุลากรบ้านพกัเด็ก

และครอบครัวนําร่อง และศนูย์ประชาบดี การประชุมจดัขึน้ 6 ครัง้ โดยในการประชุมมีการให้ข้อมลูเก่ียวกับ

ภารกิจของบ้านพกัเดก็และครอบครัว รวมทัง้ สถานการณ์การให้ความช่วยเหลือของแตล่ะบ้านพกั   
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4. การประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือ/ส่งต่อบริการระดบัจังหวัด  

เป็นการประชุมระหว่างทีมส่วนกลางกับบุคลากรบ้านพกัเด็กฯ จังหวดัในช่วงเช้า และการประชุมเครือข่าย

ระดบัจังหวัดในช่วงบ่าย รวมจัดขึน้ใน 5 จังหวดั รวมทัง้ มีการจัดประชุมกับหน่วยงานส่วนกลางอีก 2 ครัง้ 

ได้แก่ การประชมุระหว่างทีมส่วนกลางกบับ้านพกัเด็กและครอบครัว กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ และการ

ประศนูย์ประชาบดี โดยมีรายละเอียดปรากฏในตาราง ดงันี ้

ลาํดบั การประชุม/สถานที่จัดประชุม  ช่วงเวลา 

1 บ้านพกัเดก็และครอบครัว จงัหวดัปทมุธานี 

วนัท่ี 26 ตลุาคม 2555  

ณ ห้องประชุมสํานักสนับสนุนวิชาการจังหวัด

ปทมุธานี 

 

 

 

 

09.30 – 12.00 น.  

จัดประชุมหารือเพ่ือพัฒนาแนวทางการ

ทํางานกับบุคคลากรในบ้านพักเด็กและ

ครอบครัว 

13.00 – 16.00 น.  

จดัประชุมหารือกบัเครือข่ายเพ่ือหาแนวการ

ทํางานระดบัจงัหวดั 

2 บ้านพกัเดก็และครอบครัว จงัหวดัขอนแก่น 

วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 

ณ ห้องประชมุชัน้ 2 บ้านพกัเดก็และครอบครัว   

3 

 

บ้านพกัเดก็และครอบครัว จงัหวดัศรีสะเกษ 

วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2555  ณ ห้องประชมุ บ้านพกัฯ 

4 บ้านพกัเดก็และครอบครัว จงัหวดันครสวรรค์ 

วนัท่ี 7 มกราคม 2556  

ณ ห้องประชมุ บ้านพกัฯ   
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5 บ้านพักเด็กและครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและ

สวสัดกิาร กรุงเทพมหานคร  

วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2556  

ณ ห้องประชุม บ้านพักฯ กรมพัฒนาสังคมและ

สวสัดกิาร กรุงเทพฯ 

09.30 – 12.00 น.  

จัดประชุมหารือเพ่ือพัฒนาแนวทางการ

ทํางานกับบุคคลากรในบ้านพักเด็กและ

ครอบครัว 

6 ศนูย์ประชาบดี กรุงเทพมหานคร  

วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2556  

ณ ห้องประชุม บ้านพักฯ กรมพัฒนาสังคมและ

สวสัดกิาร กรุงเทพฯ 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 

จัดประชุมหารือเพ่ือพัฒนาแนวทางการ

ทํางานกับบุคคลากรในบ้านพักเด็กและ

ครอบครัว 

 

ผลการประชมุกบับคุลากรบ้านพกัเด็กและครอบครัว ทําให้ได้รับทราบสถานการณ์ปัญหาของบ้านพกั

เด็กและครอบครัว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาตัง้ครรภ์ไม่พร้อม และนําไปสู่

การระดมความคดิเห็นเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกนั ดงันี ้

 

ผลการประชุมกับบุคลากรบ้านพกัเดก็และครอบครัว 

สถานการณ์ของบ้านพักเดก็และครอบครัว ข้อเสนอแนะต่อทมีกลาง 

- บ้านพกัเด็กฯ ให้บริการ/ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา

ทกุกรณีปัญหา ซึง่แตล่ะปัญหาต้องการบคุลากรท่ี

มีความรู้ ทกัษะเฉพาะด้าน 

- บุคลากรวิชาชีพมีจํานวนจํากัด ในขณะท่ีต้อง

- บุคลากรทุกคนควรได้ รับการเสริมศักยภาพ

ร่วมกนั 

- ควรมีการจดัอบรมอยา่งตอ่เน่ืองในประเดน็ 

- การตัง้ครรภ์ในระยะตา่งๆ  
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ทํางานหลายส่วน ทัง้ให้บริการผู้ ประสบปัญหา 

และดําเนินโครงการ รวมทัง้ ถกูคาดหวงัให้เข้ารับ

การอบรมตา่งๆ    

- บคุลากรของบ้านพกัเด็กฯ ซึง่ไม่ใช่นกัวิชาชีพ ขาด

การเสริมศกัยภาพ 

- บทบาทและแนวทางร่วมมือของแตล่ะหน่วยงานไม่

มีความชดัเจน   

- บุคลากรต้องเผชิญกับความเส่ียงเม่ือต้องเข้า

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา โดยเฉพาะกรณีความ

รุนแรงทางเพศ/ในครอบครัว 

- ข้อมลูเก่ียวกบัการยตุกิารตัง้ครรภ์ 

- การดแูลเดก็ออ่น ผู้สงูอาย ุ 

- ทกัษะการเขียนเร่ืองเลา่ 

- ควรมีการหารือสร้างความเข้าใจและหาความ

ชดัเจนร่วมกนั ในบทบาทของหน่วยงานตา่งๆ เช่น 

พมจ. และบ้านพกัเดก็ฯ  

- ยกระดับ อพม. ในการทํางานช่วยเหลือในพืน้ท่ี/

การสง่ตอ่  

 

 ผลการประชุมเครือข่าย 

สถานการณ์ด้านการช่วยเหลือวัยรุ่น ข้อเสนอแนะของเครือข่ายต่อบ้านพักฯ  

- การแก้ปัญหาในระดับท้องถ่ินมักนําไปสู่ปัญหา

ตอ่เน่ืองอ่ืนๆ   

- ผู้ประสบปัญหาและครอบครัวไม่รู้และเข้าไม่ถึง

หน่วย/แหลง่ให้บริการ 

- ขาดกลไกช่วยเหลือระยะยาวให้กับแม่วัยรุ่นท่ีมี

ปัญหาซบัซ้อน 

- การช่วยเหลือระยะสัน้ มีงบประมาณจํากดั  

 

- ควรเพิ่มการประชาสมัพนัธ์ บอกบริการ  

- ควรมีการทํางานกับเด็ก  ครอบครัว  ชุมชน 

โรงเรียน เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือ ส่งต่อ และ

เตรียมความพร้อมในการคืนเดก็สูช่มุชน  

- ควรมีการทํางานกับชุมชน เ พ่ือให้สามารถ

ช่วยเหลือเบือ้งต้นและสง่ตอ่บริการได้ 

ข้อเสนอต่อการทาํงานระดบัจังหวัด 
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 ผลการประชุมเครือข่าย 
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- ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบท่ีชัดเจน และคณะทํางานควรผ่านการอบรมปรับมุมมองต่อการตัง้ครรภ์ไม่

พร้อม 

- ควรมีการทํางานเช่ือมโยงกบัเครือขา่ยในพืน้ท่ีท่ีมีความเข้มแข็งในการทํางานประเดน็เร่ืองเพศ 

- พฒันาระบบฐานข้อมลูในระดบัจงัหวดัและท้องถ่ิน 

- พฒันาบคุลากรท่ีทําหน้าท่ีจดัอบรม โดยมีบทบาทชดัเจนและมีตวัชีว้ดัระบใุนงานประจํา 

- เพิ่มช่องทางการส่ือสาร และสร้างความเข้าใจในสถานการณ์การตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมในกลุม่ผู้ใหญ่ 

- มีแนวทางช่วยเหลือเดก็ท่ีท้องระหวา่งกําลงัเรียนหนงัสือ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการความรู้เพื่อเป็นรากฐานการขับเคล่ือนงานอย่างยั่งยืน 

 

 ยทุธศาสตร์การจดัการความรู้เพ่ือเป็นรากฐานการขบัเคล่ือนงานอย่างยัง่ยืน แผนงานฯ สนบัสนุนให้

สํานกัท่ีปรึกษาพนัธมิตรสาธารณสขุ (Health Counterpart Consultant: HCC) มาดําเนินงานภายใต้โครงการ

ติดตามความก้าวหน้าและถอดกระบวนการพัฒนา/บทเรียน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ

ช่วยเหลือวยัรุ่นท่ีท้องไมพ่ร้อม มีระยะเวลาดําเนินงานระหวา่งพฤศจิกายน 2555- ธนัวาคม 2556  

 

3.1 แนวทางการตดิตามการดาํเนินโครงการและการถอดบทเรียนโครงการ  

 

วธีิการศึกษา ประเดน็ที่ศึกษา เป้าหมาย 

ป ร ะ ชุ ม

ปรึกษาหารืออย่าง

ไม่เป็นทางการ 

1. รายละเอียดการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ 

ตามแผนงานโครงการ 

2. ความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ ระดับ

จังหวัด  และ ในภาพรวม  รวมทั ง้ กา ร

ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

• ผู้ ประสานงานโครงการ/ผู้ รับผิดชอบ

กิจกรรมของ สคส. 

ศึ ก ษ า เ อ ก ส า ร 

รายงานการประชุม 

และ ราย งานกา ร

ปฎิบตังิาน 

ความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ ระดบัจังหวัด 

และในภาพรวม รวมทัง้การดําเนินงานตาม

แผนงานโครงการ 

• เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

• กิจกรรมและการดําเนินงานโครงการ

จาก 5 จงัหวดั 

• กิจกรรมท่ีจดัขึน้ท่ีสว่นกลาง 

• กิจกรรมการเสริมศกัยภาพ 

สัมภาษณ์เจาะลึก/

สนทนากลุม่  

1. การพัฒนาทัศนคติของผู้ ปฎิบัติงานต่อ

ประเดน็ท้องไม่พร้อม  

2. กระบวนการพัฒนาระบบบริการและ

เครือขา่ยให้ความช่วยเหลือ 

3. แนวปฎิบัติ ในการให้ความช่วยเหลือผู้

ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม 

• เ พ่ือติดตามความก้าวหน้าของการ

ดําเนินงานโครงการฯ ในด้านต่างๆ ตาม

แผนงาน เพ่ือนํามาเป็นส่วนหนึ่งข้อมูล

นําเข้าในการประชมุทีมสว่นกลาง 

• เ พ่ือติดตามความก้าวหน้าของการ

ดําเนินงานโครงการฯ ในมุมมองของ
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วธีิการศึกษา ประเดน็ที่ศึกษา เป้าหมาย 

4. ปัญหาอปุสรรคท่ีพบและการแก้ไข 

5. ความพึงพอใจ/การให้คณุค่าต่อการพฒันา

บริการและระบบของผู้ปฎิบตังิาน 

6. ความสําเร็จของการพัฒนาในมุมมองของ

ผู้ปฎิบตังิาน   

7. กรณีศกึษาการดแูลท้องไม่พร้อมท่ีน่าสนใจ 

ผู้ปฎิบตัิงาน และผู้ เก่ียวข้องในเครือข่าย

ระดบัจงัหวดั 

• เ พ่ื อ ไ ด้ ข้ อ มู ล นํ า เ ข้ า ใ น ก า ร บัน ทึ ก

กระบวนการพัฒนา และถอดบทเรียน 

(ถ้ามี) ของการพัฒนาบ้านพักเด็กและ

ครอบครัวและเครือข่ายฯ เพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวยัรุ่นท่ี

ตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในระดบัจงัหวดั 

การสัง เกตการณ์

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ใน

ระดับจังหวัดและ

สว่นกลาง 

1. ความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการแต่จังหวดั

และในภาพรวม 

2. กระบวนการพัฒนาระบบบริการ แนว

ปฎิบัติการให้ความช่วยเหลือ และการ

พฒันาเครือขา่ย 

3. ปัญหาอปุสรรค และการแก้ไข 

4. กรณีศกึษาการดแูลท้องไม่พร้อมท่ีน่าสนใจ 

• การอบรมเสริมศกัยภาพ 

• การประชมุเครือขา่ยจงัหวดั 

• การประชมุทีมสว่นกลาง 

 

3.2 ผลการตดิตามและถอดบทเรียนโครงการ  
 

จากการติดตามและถอดบทเรียนโครงการ โดยสํานักท่ีปรึกษาพันธมิตรสาธารณสุข สรุปผลการ

ดําเนินงานและข้อเรียนรู้ ได้ดงันี ้
 

1) ผลการดําเนินงานในภาพรวมไดเ้กิดผลลพัธ์ทางบวกทีช่ดัเจนในดา้นการพฒันาบคุลากร  

 โดยกระบวนการของโครงการฯ นี ้ ทําให้เกิด “การพฒันาศกัยภาพคน” เพ่ือนําไปสู ่ “การพฒันา

งาน” กลา่วคือ โครงการฯ ได้ช่วยให้บคุลากรบ้านพกัฯ ทกุคนได้เรียนรู้ ทบทวนและเกิดความตระหนกั และ การ

พฒันาแนวคิดโดยยึดหลกัผู้ประสบปัญหาเป็นศนูย์กลาง (Client centered) เป็นวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบ

ปัญหาท้องไม่พร้อมได้รอบด้านยิ่งขึน้ รวมทัง้เพิ่มความมัน่ใจแก่บคุลากรมากขึน้ในการจดัการช่วยเหลือดแูลผู้



Page 39 of 73  

รายงานโครงการ และรายงานผลการถอดกระบวนการพฒันา  

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวยัรุ่นตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 2555-2557 

 

ประสบปัญหา โครงการฯ ส่งผลให้บคุลากรบ้านพกั เปล่ียนแปลงมมุมองต่อปัญหาตัง้ครรภ์ไม่พร้อม เกิด

กระบวนการทํางานเป็นทีม  

จดุเด่นคือ วิธีการพฒันาศกัยภาพ ซึง่มีลกัษณะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ใช้กระบวนการมีส่วน

ร่วมเพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมต้องฟังและคิดตามตลอดเวลา สาระและวิธีการดงักลา่วคอ่นข้างมีพลงั ประกอบกบัการ

บรรยายความรู้ และการชีแ้จงนโยบายท่ีกระชบั ชดัเจน และ ครอบคลมุ ทําให้บคุลากรได้ทบทวนตวัเอง เพ่ือให้

เกิดสติในการทํางาน และสามารถนําแนวคิดและทกัษะท่ีได้ไปปรับใช้ในการดแูลผู้ เข้าพกัได้ทกุกรณี ไม่ใช่แต่

เฉพาะกรณีท้องไมพ่ร้อมเท่านัน้  

การมีโครงการพฒันาพิเศษเพ่ือพฒันาบ้านพกัหรือเครือข่ายฯ เป็นจดุสําคญัท่ีทําให้เกิดการนํา

ศกัยภาพของผู้ ท่ีได้รับการพฒันา ไปขยายสู่การดําเนินงานท่ีสอดคล้องกบัสภาพปัญหาในระดบัปฎิบตัิการ

อยา่งแท้จริง โดยโครงการพิเศษเป็นไปตามความประสงค์ของเจ้าหน้าท่ี ได้ร่วมมือและคิดวางแผนงานกิจกรรม 

อย่างเป็นอิสระ ทําให้สามารถออกแบบกิจกรรมท่ีสอดคล้องกบับริบทการทํางานของแต่ละแห่ง และสร้างให้

เกิดความร่วมแรงร่วมใจกนัของบคุลากรเป็นทีมท่ีมีความกระตือรือร้น  

ภายใต้โครงการนี ้ยงัมีจดุเด่นท่ีการนิเทศงานและการติดตามการดําเนินงานเป็นระยะ ด้วยท่าที

แบบหนนุเสริมและเสริมพลงัใจ (Empowerment Monitoring & Coaching) ในลกัษณะการทํางานเป็นทีม

เดียวกัน ระหว่างผู้ ทําหน้าท่ีนิเทศและติดตามการดําเนินงานกบัผู้ปฏิบตัิงาน โดยใช้กระบวนการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ร่วมกนั ส่งผลให้เกิดการยกระดบัการทํางาน รวมทัง้เป็นการหนุนเสริมและเพิ่มกําลงัใจให้กบับุคลากร

ระดบัปฏิบตักิารไปพร้อมกนั 
 

2) ผลการดําเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์   

• ยุทธศาสตร์ที่ 1: การหนนุเสริมศกัยภาพบคุลากรและพฒันาแนวทางการดําเนินงานภายใน

บ้านพกัเดก็และครอบครัว และศนูย์ประชาบดี 

การดําเนินงานภายใต้ยทุธศาสตร์นีบ้รรลเุป้าหมายได้อย่างชดัเจนท่ีสดุ โดยมีบ้านพกัเด็กและ

ครอบครัวจงัหวดัขอนแก่น บรรลตุามเปา้หมายได้อยา่งเป็นรูปธรรม สว่นบ้านพกัเดก็และครอบครัวปทมุธานี ได้

มีการเตรียมความพร้อมทัง้ในด้านศกัยภาพของบคุลากร สภาพแวดล้อมและกิจกรรมรองรับไว้แล้ว แตย่งัไม่

ก้าวไปในระดบัท่ีเห็นผลเน่ืองจากไม่มีผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อมเข้าพกัท่ีบ้าน ทําให้ทีมงานรู้สึกว่ายงัไม่ได้ใช้

ศกัยภาพท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ท่ี  
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• ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือขา่ยสง่ตอ่บริการในระดบัจงัหวดั 

ยุทธศาสตร์นี ้ค่อนข้างชัดเจนว่า การมีคณะทํางานพฒันากลไกการดําเนินงานเพ่ือรองรับ

กลุม่เปา้หมายวยัรุ่นท้องไม่พร้อมในระดบัจงัหวดั ไม่สง่ผลโดยตรงตอ่การบรรลเุปา้หมายของยทุธศาสตร์นี ้แต่

การพฒันาความเข้มแข็งกลไกช่วยเหลือสง่ตอ่บริการท่ีเกิดขึน้ ได้มาจากเครือข่ายการทํางานช่วยเหลือเด็กและ

สตรีในระดบัจงัหวดั เช่น เครือขา่ยยตุคิวามรุนแรงเดก็และสตรี เครือขา่ยอนามยัเจริญพนัธุ์  และจากการบรูณา

การของกระทรวงตา่งๆ จากสว่นกลาง ภายใต้นโยบาย OSCC ศนูย์ช่วยเหลือสงัคม   

• ยุทธศาสตร์ที่ 3: การจดัการความรู้เพ่ือเป็นรากฐานของการขบัเคล่ือนงานอย่างยัง่ยืน ผล

จากการติดตามพบว่า การพฒันาบ้านพกัเพ่ือรองรับผู้ประสบปัญหาท้อไม่พร้อมท่ีตดัสินใจท้องต่อ สามารถ

ดําเนินงานได้อยา่งเป็นรูปธรรมในบ้านพกัเดก็และครอบครัวขอนแก่น และสามารถนําไปใช้เพ่ือการขยายผลได้

ตอ่ไป   
 

3) ผลการดําเนินงานในแต่ละหน่วยงาน/ บา้นพกัฯ  
 

• บ้านพักเดก็และครอบครัว จังหวัดขอนแก่น 
 

เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรมในหลายด้าน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรบ้านพักฯ 

บรรยากาศการทํางานเปล่ียนไปมาก โดยมีความเข้าใจและเห็นใจกัน จึงเกิดการทํางานเป็นทีม มีการปรับ

รูปแบบการประชมุในบ้านพกัฯ ให้มีการส่ือสารสองทาง บคุลากรทกุระดบัมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น  

นอกจากนัน้ บคุลากรบ้านพกัฯ ยงัมีความเข้าใจผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม มีความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจปัญหา

และความต้องการเฉพาะ จึงมีการปฏิรูปสภาพแวดล้อมในบ้านพกัฯหลายประการ เช่น จดัหาพืน้ท่ีเป็นห้อง

จดัการเรียนรู้ โดยมีชดุความรู้การดแูลการตัง้ครรภ์ อปุกรณ์สง่เสริมกระตุ้นพฒันาการเดก็ มีห้องนนัทนาการ (มี

ส่ือความรู้สิ่งพิมพ์ภาพยนตร์ ดนตรี) ห้องให้คําปรึกษาท่ีเหมาะสมและเน้นการให้คําปรึกษาแบบเสริมพลงั มี

ลานกิจกรรมคณุแม ่(กิจกรรมการดแูลทารก ฝึกงานอาชีพ) การตดิตัง้เคร่ืองทํานํา้อุน่สําหรับผู้หญิงหลงัคลอดท่ี

ต้องอยูไ่ฟ และการพฒันาเคร่ืองมือสนบัสนนุการให้บริการ เช่น “แบบบนัทกึพฤตกิรรมผู้ รับบริการ” “แบบฟอร์ม

แรกรับ” นอกจากนัน้ ยงัมีกิจกรรมใหม่ๆ เช่น กิจกรรมท่ีทําให้ผู้ เข้าพกัได้เรียนรู้ทกัษะการใช้ชีวิตในสงัคม  มี

กิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลากรบ้านพกัฯ กับผู้ เข้าพกั ทําให้เกิดความผูกพนัเสมือนเป็น

ครอบครัวเดียวกนั และผู้ เข้าพกัตระหนกัในคณุคา่ของตนเอง  
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• บ้านพักเดก็และครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ  

ผลลพัธ์ของบ้านพกัฯ จงัหวดัศรีสะเกษ ยงัไม่ชัดเจนนกัในด้านการปรับสภาพแวดล้อมของ

บ้านพกั แตเ่ห็นผลชดัเจนในด้านการปรับทศันคตขิองบคุลากรของบ้านพกัฯ โดยบคุลากรมีมมุมองเชิงบวกตอ่ผู้

ประสบปัญหาตัง้ครรภ์ไม่พร้อม บุคลากรบ้านพักฯ ตระหนักว่า สถานท่ีของบ้านพักฯ จังหวัดศรีสะเกษ มี

ลักษณะเป็นตึกแถว ต่างจากบ้านพักฯ จังหวัดอ่ืนๆ ท่ีมีพืน้ท่ีในการทํากิจกรรม และนันทนาการต่างๆ จึง

พยายามเน้นการพฒันาระบบส่งตอ่ พยายามเช่ือมเครือข่ายกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทัง้ในจงัหวดัและ

นอกจงัหวดั เพ่ือการสง่ตอ่ท่ีเป็นระบบ รวดเร็ว และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ รับบริการ  

 

• บ้านพักเดก็และครอบครัว จังหวัดปทุมธานี 

เกิดผลลพัธ์เป็นรูปธรรมระดบัหนึ่ง โดยเฉพาะทศันคติของบคุลากรบ้านพกัฯ ท่ีมีต่อ

ผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม นอกจากนัน้ บุคลากรบ้านพกัฯ ยงัมีความสมัพนัธ์ท่ี

เข้าอกเข้าใจกนัมากขึน้ จงึมีกระบวนการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบคุลากรบ้านพกั

ฯ มีการทํางานเป็นทีม แบ่งงานกนัทํา ไม่เก่ียงงาน และยงัมีการจดับริการใหม่ๆ ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ

ของผู้ประสบปัญหา เช่น การจดั “คลินิกชีวิต…เพ่ือชีวิต” เพ่ือเป็นพืน้ท่ีให้บริการเฉพาะกลุม่เปา้หมายท่ีประสบ

ปัญหาทางเพศ เพราะคํานึงถึงความเป็นสว่นตวั และความละเอียดอ่อนของสถานการณ์ปัญหา กิจกรรมท่ีจดั

ในคลินิกชีวิตเน้นการเสริมพลงัใจ และใช้กระบวนการเชิงบวกสร้างความตระหนกัในคณุคา่ของตนเอง รวมทัง้

ให้ความรู้แก่วยัรุ่นท้องไม่พร้อมในการดแูลตนเอง และมีการปรับแบบบนัทึกก่อน-หลงัเข้าพกัรองรับผู้หญิงท่ี

ท้องไมพ่ร้อม เป็นต้น  
 

อย่างไรก็ดี หลงัจากมีปรับสภาพแวดล้อมและคิดค้นกิจกรรมใหม่ๆ รองรับกลุ่มเป้าหมายท่ี

ท้องไม่พร้อมแล้ว ยงัไม่มีผู้ประสบปัญหาเข้าพกัเลย บุคลากรบ้านพกัฯ จึงเกิดความรู้สึกว่างานของตนยงัไม่

บรรลผุล เพราะยงัไม่ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการ แต่บุคลากรบ้านพกัฯ ก็ได้สะท้อนว่าการปรับ

สภาพแวดล้อม กระบวนการทํางาน ทัศนคติท่ีมีต่อผู้ ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมสามารถนํามาใช้กับ

กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ ได้เช่นเดียวกัน เพราะกระบวนการท่ีได้เรียนรู้มานัน้ ทําให้บุคลากรบ้านพกัฯ มีใจท่ีเปิด

กว้าง เข้าใจสถานการณ์ชีวิตของบุคคลได้อย่างลึกซึง้ ไม่ตดัสิน หรือตําหนิการกระทําของบุคคลอย่างผิวเผิน 

ดงันัน้ บริการจงึมีความละเอียดออ่นและเป็นมิตรแก่ผู้ รับบริการทกุกลุม่  
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• บ้านพักเดก็และครอบครัว จังหวัดนครสวรรค์ 

เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นชดั คือ ทศันคตขิองบคุลากรบ้านพกัเด็กฯ ตอ่ผู้ประสบปัญหาโดยมี

ความเข้าใจ ไม่มีอคติ ไม่ตดัสินเพียงผิวเผิน บุคลากรบ้านพกัฯ แม้ไม่ได้จบทางสายวิชาชีพด้านจิตวิทยาหรือ

สงัคมสงเคราะห์ ก็มีความละเอียดอ่อนและพฒันาทกัษะในการให้คําแนะนํา/ช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี บ้านพกั

เดก็ฯ จงัหวดันครสวรรค์ มุง่เน้นการพฒันาเครือขา่ยการสง่ตอ่ให้เข้มแข็ง เป็นระบบ ดงันัน้ จึงมีกิจกรรมร่วมกบั

หน่วยงานภายนอกค่อนข้างถ่ี และมีความคิดท่ีจะจดักิจกรรมอบรมบคุคลท่ีเก่ียวข้อง เช่น การอบรมเครือข่าย

อาสาสมคัรประชาบดี โดยขยายพืน้ท่ีให้ครอบคลมุ 15 อําเภอ การจดักิจกรรมเสริมพลงัใจบคุลากร/ เครือข่าย

ทุก 4-6 เดือน และมีแนวคิดท่ีจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดได้รับทราบเก่ียวกับหน่วยงานท่ีให้

คําแนะนํา/การช่วยเหลือผู้หญิงท่ีท้องไมพ่ร้อม   

 

• ศูนย์ประชาบด ี1300 

เน่ืองจากศูนย์ประชาบดี 1300 มีภารกิจในการเป็นศูนย์รับเร่ือง (ทางโทรศัพท์) และให้ 

คําแนะนําและข้อมลู เก่ียวกบับริการท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ประสบปัญหา ดงันัน้ ศนูย์ประชาบดีจงึ

ได้จดัทําคู่มือการให้บริการของศนูย์ประชาบดี 1300 ขึน้ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับแนวทางการรับโทรศพัท์ 

ข้อมลูเก่ียวกบัการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม และการยตุิการตัง้ครรภ์กรณีฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ ซึง่คูมื่อนีมี้การตอบรับ

จากศูนย์ประชาบดีในต่างจังหวัดว่า เป็นประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางให้บริการ เพราะมีข้อมูลเก่ียวกับ

บริการสําหรับผู้ประสบปัญหาตัง้ครรภ์ไม่พร้อมท่ีครบถ้วน สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ ท่ีโทรศพัท์เข้ามาได้อย่าง

ถกูต้อง สอดคล้องกบัความต้องการ  
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4) บทเรียนและขอ้เสนอแนะในการพฒันาบริการและระบบช่วยเหลือ/ส่งต่อผูป้ระสบปัญหาทอ้งไม่พร้อม 
 

• ควรนํากระบวนการเรียนรู้เพ่ือปรับทศันคติท่ีมีต่อผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมไปใช้สร้างการ

เรียนรู้แก่บคุลากร ทัง้การอบรมในหน่วยงาน และข้ามหน่วยงาน เน่ืองจากกระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวจะช่วย

ให้บุคลากรบ้านพกัฯ ก้าวข้ามอคติ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงบริการของตนมากขึน้ รวมทัง้ มี

จิตใจท่ีเปิดกว้าง พร้อมจะทํางานในลกัษณะเครือข่ายเช่ือมประสานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ กระบวนการเรียนรู้แนว

นีทํ้าให้แผนงานตระหนกัใน “การพฒันาคน” เพ่ือ “พฒันางาน”  
 

• หน่วยงานสว่นกลางควรกําหนดท่าที และมีคําสัง่ท่ีชดัเจน ซึง่จะมีความสําคญัตอ่ระดบัปฏิบตัิ

ในพืน้ท่ี โดยเฉพาะเม่ือหน่วยงานส่วนกลางเห็นความสําคญั และมีคําสัง่โดยตรงไปยงัหน่วยปฏิบตัิ รวมทัง้ 

เอือ้อํานวยให้เกิดความร่วมมือระหวา่งกระทรวงจะสง่ผลให้มีการประสานงานอยา่งใกล้ชิด 

• การติดตามงานยังสําคัญ แต่ควรปรับเปล่ียนรูปแบบ จากการส่งรายงานจากพืน้ท่ีไปยัง

สว่นกลาง เป็นการให้สว่นกลางได้ลงพืน้ท่ี นิเทศงานและติดตามงานในแนวทางเสริมพลังอยา่งสม่ําเสมอ  
 

• ควรพิจารณาจดัสรรอตัรากําลงั งบประมาณ และกําหนดโครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าท่ีท่ี

ชดัเจน เหมาะสม สอดคล้องกบับริบทและขนาดของงานท่ีบ้านพกัเดก็และครอบครัวต้องรับผิดชอบ 
 

3.3 โครงการพเิศษ: การศึกษาดงูานแนวปฏิบัตทิี่ด ี(best practice) 
 

 การศกึษาดงูานนี ้ได้รับการริเร่ิมขึน้ในช่วงปลายโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือ

วยัรุ่นท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม เน่ืองจากผู้ มีส่วนร่วมในโครงการเห็นว่า ผู้ปฏิบตัิงานและผู้ กําหนดนโยบายควรได้

ศกึษาและเรียนรู้จากสงัคมท่ีมีการจดัระบบบริการและเยียวยาฟืน้ฟผูู้หญิงท้องไม่พร้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึง่จะทําให้ผู้ปฏิบตัิงานเกิดแนวคิดและแนวทางในการนําสิ่งท่ีเรียนรู้มาพฒันาระบบบริการใน “บ้านพกั” ท่ีตน

รับผิดชอบ โดยมีการปรึกษาหารือ หาข้อมลู และคดัเลือกแหลง่ดงูานท่ีเหมาะสม ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้  
 

 ในการศกึษาดงูานครัง้นี ้มีผู้ เข้าร่วมโครงการจํานวน 35 คน ประกอบด้วย 

1) บคุลากรระดบันโยบาย ท่ีรับผิดชอบงานบ้านพกัเดก็และครอบครัว ศนูย์ประชาบดี และสํานกังาน

กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ  

2) บคุลากรระดบัปฏิบตัิการในพืน้ท่ีนําร่อง 5 แห่งได้แก่ บ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัปทมุธานี 

ศรีสะเกษ ขอนแก่น นครสวรรค์ และศนูย์ประชาบดี 

3) บุคลากรจากภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีทํางานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ ท่ีประสบ

ปัญหาท้องไมพ่ร้อม “เครือขา่ยสนบัสนนุทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไมพ่ร้อม” 
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3.3.1 แหล่งศึกษาดงูาน 

 มีการกําหนดสถานท่ีศกึษาดงูานระหวา่งวนัท่ี 30 มิถนุายน ถึง 4 กรกฎาคม 2557 รวม 7 องค์กร ดงันี ้

1) Korea Women’s Institute (KWI), EwhaWomans University เป็นสถาบนัวิชาการด้านสตรีศกึษา 

ภายใต้มหาวิทยาลยัสตรี Ewha เป็นสถาบนัท่ีศกึษาประเด็นสตรีของเกาหลีใต้ มีหลกัสตูรการเรียนการสอนทัง้

ภาษาเกาหลีและองักฤษ การดงูานในจดุนีมี้จดุประสงค์เพ่ือทราบสถานการณ์ภาพรวมในประเด็น การตัง้ครรภ์

ไม่พร้อม ความรุนแรงทางเพศ และการค้ามนุษย์ในเกาหลีใต้ รวมทัง้ ทําความเข้าใจกลไกระดบัชาติในการ

แก้ไขปัญหาและสง่เสริมคุ้มครองสทิธิผู้หญิงในเกาหลีใต้ 

2) Aha Sexuality Education & Counseling Center for Youth เป็นองค์กรพฒันาเอกชนท่ี

ดําเนินงานด้านการฝึกอบรมและให้คําปรึกษาเก่ียวกบัเพศศกึษาแก่เยาวชนเกาหลีใต้ 

3) Single Parent Support Center เป็นศนูย์ช่วยเหลือสนบันนุพอ่/แมเ่ลีย้งเด่ียว ท่ีดําเนินการโดยกรุงโซล 

4) Korean Unwed Mothers Support Network (KUMSN) เป็นองค์กรพฒันาเอกชนในเกาหลีใต้ 

ก่อตัง้ Mr.Richard Boas ในปี 2550 เพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสริมพลงัแก่แม่และเด็ก รวมทัง้ การกําจดัเครือข่าย

อคตขิองคนในสงัคมท่ีมีตอ่แมเ่ลีย้งเด่ียว เครือขา่ยดําเนินกิจกรรมหลากหลาย เช่น การสร้างเครือขา่ย การเสริม

พลงัแก่แม่เลีย้งเด่ียว การเผยแพร่ความรู้ การรณรงค์ จดัเวทีสมัมนาวิชาการเพ่ือกําหนดนโยบายคุ้มครองสิทธิ

ทัง้นีเ้น่ืองจาก สงัคมเกาหลีใต้ผู้หญิงท่ีตัง้ท้องโดยไม่ได้แต่งงานจะถกูสงัคมตีตรา ทําให้เสียโอกาสทางสงัคม 

และมกัจบลงด้วยการมีฐานะยากจน เช่น วยัรุ่นตัง้ครรภ์ก็จะถกูไล่ออกจากโรงเรียน ผู้หญิงท้องก่อนแตง่จะถกู

ไลอ่อกจากงาน และหางานทําไมไ่ด้ เป็นต้น  

5) Angel’s Story และ RED MAMA ซึง่เป็นร้านขายเสือ้ผ้ามือสองและร้านกาแฟท่ีบริหารจดัการโดยแมโ่สด 

6) Doorihome เป็นสถานรับเลีย้งเดก็ออ่นและบ้านพกัสําหรับแมโ่สด 

7) Korean Women’s Association Union (KWAU) เป็นสมาคมสหภาพผู้หญิงเกาหลี ท่ีเป็นการ

รวมตวักนัขององค์กรทํางานช่วยเหลือผู้หญิงหลายองค์กร ได้แก่ องค์กรช่วยเหลือหญิงบริการ (Saewoomfuh) 

องค์กรด้านความรุนแรงทางเพศ (KSVRC) Women Link และสายดว่น Korea Women’s Hotline KWAU เป็น

องค์กรท่ีมีเครือข่ายการทํางานด้านการคุ้ มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้ หญิงในเกาหลีใต้ การ

ดําเนินงานขององค์กรเน้น การประชุมทีมผู้ เช่ียวชาญ นกักฎหมาย ทํางานวิจยั และตรวจสอบกฎหมายให้มี

การคุ้มครองสิทธิในประเด็นการค้ามนษุย์ รวมทัง้ ยงัมีการจดัประชุมนานาชาติด้วย การดงูานท่ี KWAU จึงมี

เปา้หมายเพ่ือศกึษาการทํางานระดบัเครือขา่ยท่ีมีความชํานาญในการคุ้มครองผู้ถกูกระทํารุนแรงทางเพศ และค้ามนษุย์ 
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3.3.2 ผลที่ได้รับจากการศึกษาดงูาน 

 หลังจากการศึกษาดูงาน ทางผู้ เ ข้าร่วมโครงการได้จัดประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศกึษาดงูาน ดงันี ้

1) ส่ิงทีไ่ดเ้รียนรู้ 

• หน่วยงานท่ีดําเนินงานในประเด็นการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมทัง้ภาครัฐและเอกชน มีการดําเนินงาน

ประสานกนั มีการจดับริการอยา่งครบวงจร และไมล่ะทิง้การขบัเคล่ือน รณรงค์เชิงกฎหมายนโยบาย ดงัปรากฏ

ในแผนภมูิด้านลา่ง 

 

 
 

• ประเด็นการสร้างเครือข่ายและการสนบัสนนุแม่เลีย้งเด่ียว พบว่า 1) บ้านพกัฯ ควรให้บริการ

ดแูลทัง้ด้านสงัคมและเศรษฐกิจควบคู่กนัในบ้านพกัฯ  2) บริการสําหรับวยัรุ่น ผู้หญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อมควร

ครอบคลุม ครบวงจร ตัง้แต่บริการท่ีพัก การดูแล เงินสงเคราะห์รายเดือน การสนับสนุนด้านอาชีพ การ

สนบัสนนุด้านการศกึษาแก่เด็กท่ีเกิดจากแม่วยัรุ่น เลีย้งเด่ียว 3) การสนบัสนนุงบประมาณจากรัฐเป็นปัจจยั

สําคัญในการพัฒนาบริการ และ 4) การวางระบบข้อมูลมีความสําคัญและจําเป็น โดยต้องเน้นความ

ละเอียดออ่น และการตรวจสอบข้อมลูได้ 
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• ลกัษณะสงัคมเกาหลีใต้ท่ีเอือ้ตอ่การดําเนินงานปอ้งกนัและช่วยเหลือวยัรุ่น ผู้หญิงตัง้ครรภ์ไม่

พร้อม เน่ืองจาก สงัคมเกาหลีใต้เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เร่ืองเพศท่ีเหมาะสมกบัวยั และระบบสวสัดิการ

ของเกาหลีใต้มีความเป็นมิตร ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 
 

2) การนําส่ิงทีเ่รียนรู้มาปรบัใชใ้นการบริหารจดัการบา้นพกั  

แม้ว่าสงัคมเกาหลีใต้จะมีความแตกต่างจากสงัคมไทยในแง่ของความเจริญทางเศรษฐกิจ การท่ี

ประชากรมีคณุภาพ และรัฐบาลให้ความสําคญักบัการวางระบบสวสัดิการ แตย่งัมีอีกหลายจดุท่ีสามารถนํามา

ปรับใช้ในการดําเนินงานของบ้านพกัเดก็และครอบครัวของไทยได้ เช่น   

• เน้นการทํางานเชิงบรูณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือรับผิดชอบปัญหาสงัคมร่วมกนั 

เช่น อาสาสมคัรดแูลเดก็ หรือพ่ีเลีย้งดแูลการปฏิบตัติวัของมารดาหลงัคลอด  

• เพิ่มเติมบริการให้ความรู้ในบ้านพกัเด็กและครอบครัว เช่น  การจดัศนูย์เรียนรู้ มมุเด็ก มมุ

สตรี และมมุวิชาการแก่ผู้ ใช้บริการ นําเทคนิควิธีการสร้างการเรียนรู้เร่ืองเพศมาใช้ ท่ีเกาหลี

ใต้ ซึง่มีความน่าสนใจ ดงึดดูใจผู้ เรียนรู้ได้เป็นอยา่งดี 

• พฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีเป็นระยะๆ เช่น การทบทวนกระบวนการและเสริมทกัษะในการ

ดแูลเป็นระยะ  

• ให้ความสําคัญกับการติดตาม และกําหนดแผนช่วยเหลือ ระยะสัน้ ระยะยาว เช่น ด้าน

การศึกษาต่อ การวางแผนการทํางาน ประเมินผลด้านครอบครัว การประสานทรัพยากร

ตา่งๆ ในพืน้ท่ี 

• รวบรวมประสบการณ์ ความสําเร็จของแม่เลีย้งเด่ียว และเผยแพร่สู่บุคคลทั่วไป เพ่ือเป็น

กําลงัใจ และแรงบนัดาลใจแก่ผู้หญิงท่ีเผชิญปัญหา 
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บันทกึประสบการณ์การทาํงานพฒันาผู้รับบริการ  

ของ บ้านพกัเดก็และครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 
 

ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวัยรุ่นตัง้ครรภ์ไม่พร้อม   
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1. ปฐมบท 
 

 บ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัขอนแก่น (บ้านพกัฯ) ก่อตัง้เม่ือ 5 มกราคม พ.ศ. 2547 เพ่ือเป็น

สถานท่ีพกัพิงชัว่คราวแก่ผู้ประสบปัญหาสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัครอบครัว และ/ หรือ ถกูทารุณด้านร่างกายและ

จิตใจท่ีถูกส่งต่อจากหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ท่ีทํางานในด้านนีจ้ากทุกจังหวัดในภาคอีสาน โดยตัง้อยู่ใน

บริเวณสํานกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการ 6 ขอนแก่น (สสว 6) ตําบลโคกสงู อําเภออบุลรัตน์ จงัหวดั

ขอนแก่น ในขณะนัน้ บ้านพกัเดก็ฯ ได้ใช้ชัน้ลา่งของแฟลตท่ีพกัของเจ้าหน้าท่ี สสว 6 เป็นท่ีตัง้ของสํานกังาน ซึง่

มีพืน้ท่ีทัง้หมดเพียง 4 ห้อง แบง่เป็นห้องทํางานของเจ้าหน้าท่ี (ห้องฝ่ายบริหาร และ ห้องทํางาน) สองห้อง เป็น

ห้องพกัสําหรับผู้ รับบริการหรือผู้ประสบปัญหาหนึ่งห้อง (โดยภายในห้องเดียวกนั ได้แบง่เป็นสองสว่นสําหรับผู้

เข้าพกัหญิง และชาย) สว่นอีกห้องท่ีเหลือจดัทําเป็นห้องพสัด ุและ ห้องเอนกประสงค์ สําหรับจดักิจกรรมตา่งๆ 

เป็นนัง่พกัผ่อน รวมทัง้เป็นพืน้ท่ีของครัวทําอาหาร และรับประทานอาหารของผู้ เข้าพกั และอ่ืนๆ  บ้านพกัเด็ก

และครอบครัวขอนแก่นในวนันัน้ มีบุคลากรทัง้หมด 8 คน เป็นบุคลากรวิชาชีพ 5 คน (รวมหวัหน้าบ้านพกัฯ 

ด้วย) ท่ีเหลือก็เป็นพนกังานฝ่ายธุรการ  การเงิน แม่บ้าน โดยบคุคลากรคนเดียว จะทําบทบาทในหลายหน้าท่ี

เสมอ 

 

 หลงัจากบ้านพกัเด็กและครอบครัวขอนแก่น ได้เปิดทําการประมาณหนึ่งเดือน ก็ได้รับผู้ประสบปัญหา

รายแรกเข้าพกั เป็นผู้หญิงถกูกระทํารุนแรงในครอบครัว โดยได้รับการส่งต่อจาก สํานกังานพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย์จังหวดัขอนแก่น (พมจ.ขอนแก่น)  และในเดือนถัดมาก็ได้รับผู้ประสบปัญหาท้องไม่

พร้อมท่ีถกูสง่ตอ่จากโรงพยาบาลนํา้พอง หลงัจากนัน้ ก็มีจํานวนผู้ รับบริการ/ ผู้ประสบปัญหาทัง้ผู้หญิงและเด็ก 

รวมทัง้ผู้ชาย ถกูสง่เข้ามารับบริการท่ีบ้านพกัฯ เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง และ มีหลากหลายสภาพปัญหาด้วยกนั 

 

 เน่ืองด้วยข้อจํากดัด้านสถานท่ีของบ้านพกัฯ บอ่ยครัง้ท่ีบคุลากรต้องให้ผู้ รับบริการหรือผู้ประสบปัญหา

ทัง้ผู้หญิง ผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ ใหญ่ ต้องอยู่รวมกันทัง้ และต้องใช้ทุกมมุทุกพืน้ท่ีของส่วนสํานกังาน 

และห้องอเนกประสงค์เพ่ือจดัเป็นท่ีพกัชัว่คราว หรือใช้พืน้ท่ีนอกอาคารจดักิจกรรมบําบดั เพ่ือท่ีจะให้การดแูล

ช่วยเหลือให้ครบตามระเบียบปฏิบตัิ การให้บริการในช่วงแรกๆ นัน้ พบว่า ผู้ รับบริการหรือผู้ประสบปัญหาสว่น

ใหญ่มักพักอาศัยอยู่ไม่นานนัก เน่ืองจากสภาพแออัด และไม่มีความสุขกับสภาพแวดล้อม จึงขอพ้นการ

อปุการะจากบ้านพกัฯ ก่อนกําหนดเสมอ 
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  ในปี 2552 บ้านพกัเดก็และครอบครัวขอนแก่น ได้ย้ายไปยงัท่ีทําการแห่งใหม ่โดยใช้ห้องโถงชัน้ลา่ง

ของอาคารห้องประชมุใหญ่ชอง สสว.6 ทําให้บ้านพกัฯ มีพืน้ท่ีการทํางาน และพืน้ท่ีสําหรับการจดับริการด้านท่ี

พกัอาศยั รวมทัง้จดับริการดแูลเป็นสดัสว่นมากขึน้ แตท่ี่ทําการใหมนี่ก็้อยูไ่ด้ไมน่านเพราะได้เกิดอคัคีภยัอาคาร

ประชมุดงักลา่ว ทําให้บ้านพกัฯ จําต้องย้ายกลบัไปอยูท่ี่พืน้ท่ีใต้แฟลตท่ีพกัของเจ้าหน้าท่ีดงัเดมิ ทําให้การ

ให้บริการผู้ เข้าพกัและการทํางานหลงัจากนัน้ เปรียบเสมือนการฉายหนงัม้วนเก่า ท่ีบคุลากรต้องกลบัมาเผชิญ

กบัสภาพความแออดัในการจดับริการเช่นเดมิอีกครัง้ ประกอบกบัการมีผู้ประสบปัญหาทัง้ท้องไมพ่ร้อม และ

ความรุนแรงในครอบครัวเข้าพกัเพิ่มขึน้ ความแออดัท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นไปถึงขัน้ท่ีวา่ เจ้าหน้าท่ีท่ีอยูเ่วรตอน

กลางคืน ถึงกบัต้องใช้เส่ือปใูต้โต๊ะทํางานเพ่ือเป็นท่ีนอน  
 

 ภายใต้ข้อจํากดัของบ้านพกัฯ ณ ขณะนัน้ ก็มิได้ทําให้บคุลากรยอ่ท้อตอ่ความตัง้ใจท่ีจะทํางานให้ดีท่ี

สดุแตอ่ยา่งใด แตท่ี่สัน่คลอนความรู้สกึมากท่ีสดุ ก็คือเสียงสะท้อนจากหลายหน่วยงานเครือขา่ยของเราท่ีมี

ประสบการณ์สง่ตอ่ผู้ เข้าพกั โดยกลา่วกนัวา่ในวงในวา่ รู้สกึลงัเลท่ีจะสง่ผู้ประสบปัญหาเข้ามารับบริการใน

สภาพและบรรยากาศท่ีแออดั ผู้ รับบริการทัง้หญิงชายท่ีต้องอยูร่วมกนั ทําให้เกิดความกงัวลและรู้สกึถึงความ

ไมป่ลอดภยั รวมทัง้ไมมี่ความมัน่ใจวา่ ผู้ เข้ารับบริการจะได้รับการปกปอ้งคุ้มครองท่ีบ้านพกัเดก็และครอบครัว

ได้หรือไม ่

 

 นอกจากข้อจํากดัด้านสภาพแวดล้อมของบ้านพกัเด็กและครอบครัวขอนแก่นแล้ว ภารกิจการดแูลและ

ให้บริการผู้ประสบปัญหามกัจะเป็นบทบาทหลกัของบคุลากรวิชาชีพ ซึง่บคุลากรเหล่านีม้กัมีภาระงานมากใน

การช่วยเหลือและให้บริการทัง้ใน และ นอกบ้านพกัฯ ทําให้เกิดภาระงานล้นเกินจํานวนบุคลากร ถึงแม้ว่าจะ

การเพิ่มบคุลากรเข้ามาทํางานท่ีบ้านพกัฯ อย่างตอ่เน่ือง แตก็่มีการเปล่ียนแปลงเจ้าหน้าท่ีในระดบัชํานาญการ 

โดยเฉพาะนกัจิตวิทยา ในลกัษณะขอย้าย หรือ ลาออก คอ่นข้างบ่อย เน่ืองจากบคุลากรขาดขวญัและกําลงัใจ

ต่อการปฏิบตัิภาระงานท่ีมีมากเกินกําลงั สิ่งท่ีกงัวลยิ่งกว่านัน้คือ เม่ือต้องมารองรับประเด็นท้องไม่พร้อมท่ีได้

ปรับให้เป็นนโยบายหลกัของประเทศไทยในปี 2553 บคุลากรเกือบทัง้หมดขาดทัง้ความรู้ความเข้าใจ และ ขาด

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาการท้องไม่พร้อม อีกทัง้ขาดเคร่ืองมือในการดแูล ขาดแนวทางการปฏิบตัิ 

หรือ การสนบัสนนุด้านวิชาการในมิตติา่งๆ ทัง้จากสว่นกลาง และ ภาคีเครือขา่ยในจงัหวดั 

 

 ด้วยเหตดุงักล่าว ส่งผลให้การจดัการเร่ืองผู้ดแูลท่ีประสบปัญหาท้องไม่พร้อม ณ ขณะนัน้ บคุลากรจะ

คดิได้เพียงแตว่า่ ก็น่าจะให้บริการและดแูล เช่นเดียวกนักบัท่ีการจดับริการแก่ผู้ประสบปัญหาทัว่ไป โดยใช้สตูร
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สําเร็จ เช่นเดียวกบัการ “ตดัเย็บเสือ้เหมาโหล”  หรือท่ีเรียกกนัอยา่งติดปากว่า “แบบบะหม่ีสําเร็จรูป”  กลา่วคือ 

“รับเข้ามา-กิน-นอน-ทํากิจกรรมบําบดั-และออกไป” สิ่งท่ีแตกต่างกันคือ วยัรุ่นท่ีตัง้ครรภ์หรือผู้ รับบริการท่ี

ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม ได้เข้าพักอยู่เป็นเวลานานกว่าผู้ประสบปัญหาอ่ืนๆ อีกทัง้การดูแลช่วยเหลือท่ี

แตกต่างหรือเพิ่มเติมในด้านการฝากครรภ์ และ นําส่งไปคลอดท่ีหน่วยบริการสขุภาพท่ีได้ฝากครรภ์ แล้วพา

กลบัทัง้แมแ่ละลกูมาพกัฟืน้ท่ีบ้านพกัฯ  

 จนวันหนึ่งเม่ือ เจ้าหน้าท่ีจากสถานีอนามัยตําบลโคกสูง ได้เข้ามาติดตามการดูแลหลังคลอดแก่

ผู้ รับบริการท่ีประสบปัญหาท้องไมพ่ร้อม และเดก็แรกเกิด จงึได้หารือกบับคุลากรบ้านพกัฯ เก่ียวกบัการดแูลแม่

และทารกหลงัคลอด การได้รับวคัซีน รวมทัง้ การช่วยเหลือดแูลเม่ือมีอาการผิดปกติต่างๆ เหตกุารณ์นัน้ได้ทํา

ให้บคุลากรรู้สกึได้ว่า บ้านพกัฯ อาจดแูล/ ใสใ่จผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมได้ไม่ดีเท่าท่ีควร ทําให้บคุลากรได้

ประเมินตวัเอง และพบวา่ขาดความรู้และความเข้าใจท่ีถกูต้องและเพียงพอ ในการดแูลผู้ตัง้ครรภ์ท่ีไมพ่ร้อมเลย 

ซึง่ทําให้เร่ิมฉกุคดิวา่ บคุลากรมีความจําเป็นต้องได้รับการเติมเต็มหรือพฒันาความรู้ท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการดแูล

หญิงตัง้ครรภ์และทารกมากกว่าท่ีคิด เพ่ือท่ีจะสามารถจดัการดแูลได้รอบด้านมากกว่าท่ีเคยทําผ่านมา และ 

เพ่ือท่ีจะมัน่ใจได้วา่พวกเขาจะสามารถกลบัคืนสูค่รอบครัว ชมุชน และสงัคมได้อยา่งปกตสิขุ  
 

 ตอ่มา เม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ.2555 บ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัขอนแก่น ได้ย้ายเข้ามาอยู่ใน

ท่ีทําการปัจจุบัน เป็นอาคารคอนกรีตสองชัน้สามหลัง อาณาบริเวณกว้างขวาง มีพืน้ท่ีเพียงพอ และ เป็น

สดัส่วนชัดเจน สะดวกสบายต่อการทํางานของเจ้าหน้าท่ี รวมทัง้สามารถจัดสรรส่วนท่ีเข้าพกัและประกอบ

กิจกรรมบริการได้เป็นสดัส่วน ท่ีทําการใหม่นีทํ้าให้ได้คล่ีคลายข้อจํากดัในด้านการจดัสภาพแวดล้อมและพืน้ท่ี

จดักิจกรรมบําบดัต่างๆในระดบัหนึ่ง และ มีขีดความสามารถรองรับผู้ รับบริการหรือผู้ประสบปัญหาท้องไม่

พร้อม และ ปัญหาอ่ืนๆได้มากขึน้ โดยเฉล่ียประมาณ 20 รายตอ่เดือน  
 

 ในปี 2557 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ได้เพิ่มอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีและพนักงาน

ราชการเป็น 15 คน แต่บทบาทหน้าท่ีการดแูล ผู้ รับบริการท่ีประสบปัญหาต่างๆ ก็ยงัตกเป็นของบุคลากร

วิชาชีพเช่นเคย ซึ่งยงัคงมีภารกิจในการทํางานทัง้ในและนอกบ้านพกัฯ ค่อนข้างมาก ทัง้ในด้านการแรกรับผู้

ประสบปัญหา การสอบหาข้อเท็จจริง วางแผนการช่วยเหลือและดําเนินงานตามแผน รวมทัง้ภารกิจในการจดั

สภาพแวดล้อมในการพกัอาศยั ออกแบบและดําเนินการทํากิจกรรมบําบดั ให้คําปรึกษาแนะนํา ซึ่งภารกิจ

เหล่านีม้ิได้จํากดัเฉพาะในบ้านพกั แต่ยงัต้องออกพืน้ท่ีเพ่ือสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หรือ นําส่งผู้ประสบปัญหา

ไปรับบริการช่วยเหลือจากหน่วยบริการต่างๆ เช่น ศาล สถานบริการสขุภาพต่างๆ องค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน 
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เป็นต้น ในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีส่วนอ่ืนๆ เช่น ธุรการ การเงิน  บริหาร หรือ แม่บ้าน นอกเหนือจากทําหน้าท่ีตาม

หน้างานของตน และ การเข้าเวรกลางคืนตามระเบียบปฏิบตั ิกลบัมีสว่นร่วมคอ่นข้างน้อยในการจดับริการดแูล 

ทัง้ๆ ท่ีโดยบทบาทหน้าท่ีมีโอกาสได้ปฏิบตัิงานท่ีบ้านพกัฯ มากกว่าบุคลากรวิชาชีพ มีบ่อยครัง้ท่ีต้องแก้ไข

สถานการณ์ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น  ผู้ รับบริการไม่ยอมกินข้าว หรือ มีปัญหาส่วนตวัไม่ให้ความร่วมมือใน

กิจกรรม หรือ ต่อต้านระเบียบการอยู่ร่วมกัน ซึ่งทําให้เจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่เวรไม่สามารถจัดการได้เอง แต่จะต้อง

โทรศพัท์ตามนกัสงัคมสงเคราะห์ หรือ นกัจิตวิทยา เพ่ือให้เข้ามาแก้ไขสถานการณ์ปัญหาท่ีกําลงัตดิภารกิจอ่ืนๆ 

ในพืน้ท่ี เช่น การนําสง่ผู้ประสบปัญหา ไปปฏิบตัิราชการอ่ืนๆ ซึง่มกัเกิดขึน้ ทัง้ในวนัราชการและในวนัหยดุสดุ

สปัดาห์  

  สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทําให้ความกังวลในการท่ีจะให้บริการดูแลได้อย่างรอบด้านและมี

ประสทิธิภาพ ทําให้เกิดแนวคดิในการพฒันาความรู้ ทกัษะ ขีดความสามารถ และการมีสว่นร่วมของเจ้าหน้าท่ี

จากฝ่ายต่างๆ ในการดแูลผู้ เข้าพกั รวมทัง้การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจการดแูลในด้านต่างๆ เพ่ือสร้างสรรค์

ทีมงานในการพฒันางานและการดแูลของบ้านพกัฯ ได้อยา่งเป็นองค์ความ  

 

 จนกระทั่งเม่ือโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลวัยรุ่นท้องไม่พร้อม ท่ีสนับสนุนโดย

สํานกังานกองทนุสนบัสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ภายใต้การดําเนินงานของแผนงานเสริมสร้างสขุ

ภาวะทางเพศ มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง (สคส.) บ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัขอนแก่น ก็

ได้รับคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 5 บ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดันําร่อง เม่ือเดือนกรกฎาคม 2555 ซึง่คือโอกาส

ทองท่ีบคุลากรคาดหวงัว่าจะได้เข้ามาพฒันา เติมเต็ม ในสิ่งท่ีขาด ทัง้ด้านความรู้ และ ทกัษะเก่ียวกบัการดแูล

วยัรุ่นท่ีตัง้ครรภ์ได้อย่างถกูต้องและเป็นวิชาการ รวมทัง้เสริมสร้างทศันคติของบคุลากรท่ีอาจมีอคติ และตดัสิน

คณุคา่ของผู้ รับบริการท่ีประสบปัญหาในทางลบ 

 

2. เร่ิมจากพฒันาบุคลากร 
 

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบดแูลวยัรุ่นท้องไม่พร้อม เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสํานักงานกองทุน

สนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ผ่านการทําบนัทึกข้อตกลง “ความร่วมมือในการดําเนินงานขบัเคล่ือน

และพฒันาสงัคมอย่างเป็นรูปธรรม” กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการได้มอบหมายให้สํานกัป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (สปป.) เป็นผู้ ดําเนินโครงการ ร่วมกบั มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง 
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(สคส.) ซึง่เป็นผู้ รับผิดชอบโครงการในส่วนของ สสส. โดยเปา้หมายของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ระบบดแูลวยัรุ่นท้องไม่พร้อม คือ 1) การเสริมศกัยภาพบคุลากรของบ้านพกัเด็กและครอบครัว 2) การพฒันา

แนวทางการดําเนินงานบ้านพกัเดก็และครอบครัว และ 3) สร้างความเข้มแข็งของเครือขา่ยสง่ตอ่บริการในระดบั

จงัหวดั  
 

 การพฒันาศกัยภาพบคุลากรบ้านพกัเด็กและครอบครัว ท่ีจดัโดยโครงการฯ ใช้กระบวนการอบรมแบบ

มีส่วนร่วม ได้แก่ การอบรมการปรึกษาทางเลือกสําหรับผู้หญิงท้องไม่พร้อม และ การอบรมแนวทางการจัด

กิจกรรมเสริมพลงั ตลอดจนการจดัการประชมุเครือข่ายการทํางาน ในโอกาสต่างๆ ได้ส่งผลทําให้บคุลากรทัง้

ในระดบับริหาร และปฏิบตัิการของบ้านพักฯ เกิดการปรับทัศนคติ เกิดการเปล่ียนแปลงในแนวคิดต่อการ

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา มีความเข้าใจและตระหนกัถึงความทุกข์/ความรู้สึกของวยัรุ่น ผู้หญิงท้องไม่พร้อม

ต้องถกูทอดทิง้จากคู ่ความกดดนัท่ีได้รับจากครอบครัวและสงัคม รวมถึงได้รับรู้และเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลง

ทางร่างกายท่ีส่งผลต่อจิตใจ และ ความต้องการให้การดแูลใส่ใจดแูลเฉพาะด้าน ท่ีสอดคล้องกับสภาพการ

เปล่ียนแปลงทัง้ทางกายและจิตใจ  
 

 นอกจากความรู้ความเข้าใจ และ การสร้างทศันคติในทางบวกต่อประเด็นปัญหาวยัรุ่นท่ีตัง้ครรภ์แล้ว 

บคุลากรยงัได้เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิเทคนิควิธีเสริมพลงัตนเอง รู้จกัการพกัผ่อนตระหนกัรู้  เช่น การพกัระหว่าง

การทํางาน หรือ หลงัอาหารกลางวนัสกั 10 นาที ซึง่จะช่วยให้สมองปลอดโปร่งและมีสมาธิในการทํางานมาก

ขึน้ การจดัการกบัอารมณ์ การฝึกเจริญสติทําสมาธิเพ่ือสํารวจจิตใจและควบคมุตนเองการฟังอย่างสติ (Deep 

Listening) การพดูส่ือสารด้วยวาจาแห่งรัก (Love speech) ตลอดจนได้นําแนวทางท่ีใช้ในการอบรมมาใช้ เช่น 

กิจกรรม Check-in โดยนํามาประยกุต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมในการทํางานในแตล่ะช่วงของวนั  
 

 สิง่สําคญัท่ีสดุจากการเข้าร่วมในกิจกรรมพฒันาศกัยภาพบคุลากรของโครงการ คือ บคุลากรทกุระดบั 

ไม่แต่เฉพาะบุคลากรวิชาชีพ ได้ถกูจุดประกายปรับวิธีการ และกลยทุธ์ในการทํางานโดยยึดหลกั ผู้ รับบริการ

เป็นศนูย์กลาง (Client center) และ ใช้เป็นจดุเร่ิมต้น (Entry Point) ในการสํารวจ ค้นหา ออกแบบ และ จดัการ

กิจกรรมการดแูลบริการ แทนท่ีวิธีการทํางานแบบเดมิๆ ท่ีทําอยู ่กลา่วคือ ท่ีผา่นมาบคุลากรมกัจะออกแบบหรือ

ทํากิจกรรมตามระเบียบแบบแผนท่ีได้ถกูกําหนดไว้แล้ว จากสว่นกลางหรือ จากการอ้างอิงงบประมาณท่ีได้รับ

การสนบัสนนุ โดยมกัมีแนวโน้มท่ีจะคิดแทนหรือเดาใจว่าผู้ รับบริการหรือผู้ประสบปัญหามีความต้องการอะไร 

หลงัจากนัน้ก็วางแผนคดิกนัเองระหวา่งบคุลากรวา่จะต้องจดัการดแูลอยา่งไร หรือ จะต้องทํากิจกรรมอะไรบ้าง 
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เป็นต้น ณ ตอนนัน้บคุลากรก็ยอมรับว่ามกัจะให้เหตผุลไปในทางท่ีคอ่นเข้าข้างตวัเองว่า เน่ืองจากภารกิจงาน

มาก ทําให้ไม่มีเวลาคิดสร้างสรรค์อะไรท่ีใหม่ๆ ทัง้ๆท่ีบุคลากรเองก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับรูปแบบกิจกรรมบําบดั

แบบเดมิๆ ท่ีเคยทําอยู ่เช่น วาดรูป ระบายสี ทํางานฝีมือ เป็นต้น 

 

 แม้ว่าหลงัจากการอบรมแต่ละครัง้ จะทําให้บคุลากรท่ีได้เข้าร่วมได้เพิ่มพนูด้วยความรู้  ได้รับการเติม

พลงัใจ และ พกพาความตัง้ใจท่ีจะพฒันาการดําเนินงานการช่วยเหลือให้ดีขึน้ แตเ่ม่ือกลบัมาสูส่ภาพแวดล้อม

เดิมๆ ท่ีบ้านพักเด็กและครอบครัว กระบวนการทํางานก็ยังจะเข้าสู่โหมดเดิม คือ ใครได้ไปอบรมมา ก็ให้

รับผิดชอบทํางานนัน้ไป 

  

 ความจริงข้อหนึ่งท่ีไม่สามารถปฏิเสธได้ คือ ในระบบราชการทัว่ไป จะมีเพียงบคุลากรบางสว่นซึง่ก็มกั

เป็นบุคลากรวิชาชีพเท่านัน้ท่ีจะได้รับโอกาสเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ในขณะท่ียังมีบุคลากรในระดับ

เจ้าหน้าท่ีทําหน้าท่ีอ่ืนๆ อีกหลายคนของบ้านพกัฯ อาทิ ธุรการ การเงิน แม่บ้าน คนครัว คนขบัรถ ต่างไม่เคย

ได้รับโอกาสพฒันาศกัยภาพดงักล่าวเลย แม้ว่าเจ้าหน้าท่ีเหลา่นีจ้ะมีการพบปะและใกล้ชิดกบัผู้ประสบปัญหา

ในบ้านพกัฯ มากกวา่บคุลากรวิชาชีพเสียอีก ทําให้ความคาดหวงัท่ีอยากให้เจ้าหน้าท่ีเหลา่นีมี้ได้รับการพฒันา

ดงัเช่นท่ีบคุลากรวิชาชีพได้รับ เพ่ือท่ีจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการดแูลบริการมากขึน้ ซึง่ทําให้ตระหนกั

ได้ว่า การท่ีบ้านพกัเด็กและครอบครัว จะให้บริการดแูลบริการได้อย่างรอบด้าน ทัว่ถึง และ เข้าถึงผู้ รับบริการ

หรือผู้ประสบปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความจําเป็นต้องเสริมสร้างบรรยากาศของการทํางานให้เป็นทีม 

และมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีเจ้าหน้าท่ีบ้านพกัฯ ทกุคนต้องได้รับการพฒันาศกัยภาพท่ีเก่ียวข้องอย่างเพียงพอ 

และ เหมาะสม 

  

 การสนบัสนนุทัง้ทางด้านงบประมาณ และ การติดตามหนนุเสริมการทํางาน (Coaching) จากมลูนิธิสร้าง

ความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง (สคส.) และทีมวิชาการจากสว่นกลาง ทําให้บคุลากรบ้านพกัเด็กและครอบครัว

ขอนแก่น ได้พฒันาโครงการพิเศษเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจดับริการช่วยเหลือในบริบทบ้านพกัฯ 

โดยโครงการมีกิจกรรมหลกัครอบคลมุ 3 ด้าน ได้แก่  
 

1) การพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีของบ้านพกัเดก็ฯ  

2) การพฒันาและเสริมพลงัผู้ รับบริการ  

3) การพฒันารูปแบบบริการ  
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 การพฒันาทัง้สามด้านนี ้หวัหน้าบ้านพกัเด็กและครอบครัว ได้เข้ามามีส่วนร่วมทัง้การออกแบบ และ

การบริหารจดัการ โดยได้มอบหมายและกําหนดทีมผู้ รับผิดชอบ มีเจ้าภาพหลกัของแต่ละกิจกรรม นอกจากนี ้

หัวหน้าบ้านพกัฯ ยงัเอือ้อํานวยในการบูรณาการการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ของบ้านพกัเด็กและครอบครัวเพ่ือ

สมทบให้เกิดการดําเนินงานท่ีมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้  
 

 ในแต่ละกิจกรรม ทีมงานบ้านพกัฯ ยึดหลกั “สร้างการมีส่วนร่วม” ของบุคลากรบ้านพกัทุกคน เป็น

หัวใจในการขบัเคล่ือนการทํางานในแต่ละขัน้ตอน เร่ิมตัง้แต่ประชุมแสวงหาความต้องการท่ีแท้จริงในการ

พัฒนา จัดลําดบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ออกแบบกิจกรรมและวางแผนขัน้ตอนการทํางาน การ

ประสาน/ระดมทรัพยากรทัง้จากโครงการ จากบ้านพัก และอ่ืนๆ รวมทัง้กําหนดผู้ รับผิดชอบในการดําเนิน

กิจกรรม และ การตดิตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

  

 รูปธรรมของการพฒันาท่ีเห็นได้ชดัเจนท่ีสดุคือ การประชุมเจ้าหน้าที่บ้านพกัเด็กและครอบครัว ที่ได้

เปลี่ยนโฉมกระบวนการประชุมจากการสื่อสารทางเดียว มาเป็นการประชุมแบบเป็นกันเองมากข้ึน ใน

บรรยากาศสบายๆ โดยเจ้าภาพหลกัของแต่กิจกรรมเป็นผู้ ดําเนินกระบวนการ ในขณะท่ีหวัหน้าบ้านพกัฯ จะมี

บทบาทเป็นท่ีปรึกษา และสนบัสนุนข้อมลูท่ีจําเป็น โครงการพฒันาบ้านพกัเด็กและครอบครัวนี ้จึงเร่ิมต้นได้

อย่างสวยงามด้วยลดช่องว่างระหว่างหวัหน้าและลูกน้อง บุคลากรทุกคนและทุกระดบั สามารถแลกเปล่ียน

ความคดิกนัได้อยา่งอิสระยิ่งขึน้ เกิดบรรยากาศการทํางานท่ีมีการส่ือสารกนัดีและมากขึน้ ซึง่เป็นจดุเร่ิมท่ีทําให้

เกิดบรรยากาศของการทํางานเป็นทีมทีละเลก็ทีละน้อย 

 หลงัจากท่ีโครงการกิจกรรมยอ่ยพิเศษท่ีเสนอและได้รับการอนมุตั ิและได้รับงบประมาณสนบัสนนุใน

เดือนกรกฎาคม 2556 ทีมท่ีรับผิดชอบในแตล่ะกิจกรรมก็เร่ิมลงมือดําเนินการ...  
 

 เร่ิมท่ีทีมกิจกรรมพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีบ้านพกัเด็กและครอบครัวก่อน ภายใต้แนวคิด “รู้เขา รู้เรา 

เรียนรู้ร่วมกนั”  กลา่วคือ บคุลากรทกุคน รวมทัง้พนกังานบริการ คนครวั คนขบัรถ ของบา้นพกัฯ ไดร่้วมรับการ

พฒันาศกัยภาพทัง้ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกบัการดูแลวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์ เร่ิมจาการ “รู้เขา” คือเสริมสร้างความ

เข้าใจ และปรับทัศนคติต่อประเด็นปัญหา และผู้ ประสบปัญหาในการดําเนินขัน้ตอน “รู้เรา” เป็นพัฒนา

ศกัยภาพโดยยดึหลกักระบวนการมีสว่นร่วม  ดงันี ้
 

• ประชมุเจ้าหน้าท่ีบ้านพกัฯทกุคน เพ่ือระดมสมอง ระบสุถานการณ์ของบ้านพกัฯ ในปัจจบุนั และภาพ

ในฝันท่ีอยากเห็นหรืออยากจะเป็นไป รวมทัง้ระบสุถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ ความเข้าใจ 
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ทศันคต ิและสะท้อนความรู้สกึ ความคาดหวงัต้องการ ทัง้ของบคุลากรบ้านพกัฯ เอง และ ผู้ประสบ

ปัญหาท่ีเข้ามารับบริการ แล้วร่วมกนัวเิคราะห์หาสาเหต ุอปุสรรค และ กําหนดแนวทางหาทางออก

เพ่ือคล่ีคลาย 

• ระบหุาความต้องการการอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ (Training need Assessments) ของบคุลากรแต่

ละคน เพ่ือจดัการบริการดแูลผู้ รับบริการท่ีประสบปัญหา ซึง่ในขัน้ตอนนี ้เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีทําให้บคุลากร

บ้านพกัฯ ทุกคน ได้รับรู้ถึงข้อจํากดัและความต้องการด้านความรู้ และทกัษะ ในการดแูลผู้ รับบริการ 

วยัรุ่น หรือผู้ประสบปัญหาท้องไมพ่ร้อมของแตล่ะคนไปพร้อมๆกนั 

 

 

ความต้องการการอบรมที่ได้จากการประชุมทีมพัฒนาศักยภาพ 

• ความรู้เก่ียวกบัการตัง้ครรภ์ การดแูลสขุภาพเบือ้งต้น ทางด้านกาย อารมณ์ และจิตใจผู้ประสบปัญหาท่ีอยู่

ระหวา่งการตัง้ครรภ์ และหลงัคลอด 

• พฒันาการและการดแูลเด็กทารกแรกเกิด 

• การปรับทศันคติ และ ความเข้าใจท่ีถกูต้องตอ่เร่ืองท้องไมพ่ร้อม 

• เทคนิค และ ทกัษะการให้คําปรึกษา  

• การส่ือสารสองทาง และ การส่ือสารเชิงบวก รวมทัง้การสง่ตอ่ข้อมลู 

• เทคนิค และ รูปแบบการเสริมพลงัผู้ รับบริการหรือผู้ประสบปัญหา 

 

 ผลจากการประชมุระดมสมองในครัง้นัน้ บคุลากรบ้านพกัฯ ได้มีข้อสรุปร่วมกนัวา่   

• เพ่ือเกิดการ “เรียนรู้ร่วมกนั”  เจ้าหน้าท่ีบ้านของพกัเดก็ฯ ทกุคนมีความจําเป็นท่ีจะต้องได้รับการ

อบรมพร้อมๆ กนั 

• จากประสบการณ์ท่ีบุคลากรส่วนหนึ่งได้เคยได้เข้าร่วมในการอบรมเสริมพลงั หรือ การประชุม

ต่างๆ ท่ีโครงการฯ จัดให้ ทําให้มีมติเอกฉันท์ว่า กระบวนการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

จําเป็นต้องใช้ ทีมวิทยากรท่ีมีประสบการณ์และมีความสามารถจดักระบวนการอบรมแบบมีส่วน

ร่วม (Participatory Training Approach) นอกเหนือจากความเช่ียวชาญในด้านวิชาการ หรือ องค์

ความรู้ 
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เม่ือเกิดการตกผลึกความต้องการ และ ร่วมกันจดัลําดบัความสําคญัของศกัยภาพท่ีต้องการพฒันา

เพ่ือเติมเต็ม ทีมผู้ รับผิดชอบกิจกรรมพฒันาศกัยภาพนีไ้ด้วางแผนการดําเนินการอบรม ประสานทีมวิทยากร 

โดยมีทางมูลนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ช่วยอํานวยการและประสานติดต่อ ซึ่งชุดการ

อบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพบคุลากรท่ีได้ดําเนินการแล้ว ประกอบไปด้วย 

• การอบรมเพิ่มเติมความรู้ในเร่ืองการดแูลสขุภาพเบือ้งต้นทางด้านกายและอารมณ์ จิตใจผู้ ท่ีอยู่

ระหว่างตัง้ครรภ์ หลงัคลอด และ การดแูลทารก รวมทัง้การคมุกําเนิดหลงัคลอด  โดยทีมวิทยากร

จาก คณะพยาบาล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ในเดือนกนัยายน 2556 

• การอบรมเชิงปฏิบตักิารกลุม่สนบัสนนุ (Group support) รวมทัง้การฝึกฝนทกัษะการส่ือสาร 

เทคนิคการเข้าหา/เข้าถึงกลุม่เปา้หมาย โดยทีมวิทยากรจาก มลูนิธิหญิงชายก้าวไกล ในวนัท่ี 11-

12 พฤศจิกายน 2556 
  

 ด้วยกระบวนการอบรมแบบมีส่วนร่วมท่ีทางทีมวิทยากรได้ออกแบบ ทําให้บุคลากรบ้านพกัเด็กและ

ครอบครัวทัง้ 15 ชีวิต ได้มีโอกาสได้อยู่ด้วยกนัตลอด 24 ชัว่โมง ทําให้เกิดกระบวนการท่ีสอดคล้องกบัแนวคิด

หลักของการพัฒนาศักยภาพ คือ “เรียนรู้ร่วมกัน”  โดยได้ร่วมคิด ได้ร่วมฝึก ได้ทําความเข้าใจ และ ได้

ตระหนกัถึงความสําคญัของกนัและกนัในการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึน้ เพ่ือการจดัการบริการดแูล รวมทัง้ ร่วม

เรียนรู้ถึงการให้เกียรต ิให้การเคารพตอ่ตวัผู้ รับบริการท่ีประสบปัญหาท่ีเข้าพกัในบ้านพกัฯ ทัง้ในเร่ืองความเป็น

ส่วนตวั ความคิด และความต้องการ สิ่งสําคญัในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนี ้คือ บุคลากรทุกคนได้ฝึกฝน

เทคนิควิธี และ ทกัษะการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การใช้คําพดูส่ือสารเชิงบวก การจดัการหรือสร้างบรรยากาศ

เพ่ือผอ่นคลายในการสนทนา เป็นต้น  
 

 โดยรวมแล้วทัง้สองชดุการอบรมนี ้ได้ทําให้บคุลากรบ้านพกัเดก็และครอบครัว มีความชดัเจนถงึความ

จําเป็นต้องร่วมด้วยกนัหรือตอ่การทํางานเป็นทีมมากยิง่ขึน้  
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3. สู่การพัฒนากจิกรรมเสริมพลังผู้รับบริการ 
 

“ผู้ รับบริการ มองบ้านพกัเดก็และครอบครัวเหมือนตดิคกุ มอง

เจ้าหน้าท่ีไมเ่ป็นมิตร มีพฤตกิรรมตอ่ต้านระเบียบและการอยู่

ร่วมกนั มีความเครียด กงัวล ซมึเศร้า บ้างคดิฆา่ตวัตาย คดิวา่

ตวัเองไร้คา่ และเกลียดการตัง้ครรภ์ของตนเอง..” 

 

 ความรู้สกึเหลา่นีข้องผู้ รับบริการท่ีประสบปัญหาท้องไมพ่ร้อม คือสิง่ท่ีบคุลากรได้เห็นได้สมัผสัเม่ือแรก

รับ และจากประสบการณ์การจดับริการดแูลท่ีผา่นมา 

  

 ดงันัน้ในระหวา่ง-หลงัการอบรมพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ี และ ระหวา่งการดําเนินกิจกรรมในแตล่ะวนั

ในบ้านพกัเด็กและครอบครัว บคุลากรจึงคิดอยู่เสมอว่า อยากเห็นผู้ รับบริการท่ีประสบปัญหาตา่งๆ ทัง้หลายท่ี

พกัอยูท่ี่บ้านพกัฯ กบัเราอยา่งมีความสขุ มีรอยยิม้ รู้สกึว่าท่ีบ้านพกัฯ เป็นท่ีๆ พร้อมให้ความรัก ความเอือ้อาทร

ห่วงใย ความอบอุ่น เช่ือมัน่ในบริการ เป็นเสมือนบ้านหลงัท่ีสอง ของผู้ประสบปัญหาท่ีพึ่งพาได้อย่างสขุใจ 

พร้อมทัง้เป็นท่ีๆ เตรียมความพร้อม ความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจ พฒันาให้ผู้ เข้าพกัเห็นคณุคา่ในตวัเอง 

พร้อมมีทักษะในการใช้ชีวิต สามารถป้องกันและดูแลตวัเองไม่กลบัไปตัง้ครรภ์ท่ีไม่พร้อม รวมทัง้สามารถ

กลบัคืนสูค่รอบครัว และเผชิญกบัสภาพแวดล้อมตา่งๆ ในสงัคมได้อยา่งมัน่ใจ  

 

 องค์ความรู้เก่ียวกับการตัง้ครรภ์ รวมทัง้การเปล่ียนแปลงทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ทําให้

บคุลากรรู้จกัสงัเกต และรู้จงัหวะท่ีจะเข้าหาเพ่ือพดูคยุกบัผู้ รับบริการมากขึน้ ประกอบกบัการท่ีบคุลากรบ้านพกั

ฯ มีความตัง้ใจท่ีจะปรับกลยุทธ์การทํางานมาเป็น “ผู้ รับบริการเป็นศูนย์กลาง” การได้ฝึกเทคนิคทักษะการ

ส่ือสารการพดูคยุทางบวกท่ีได้จากการอบรมเชิงปฏิบตัิการ Group Support  บคุลากรบ้านพกัฯ จึงได้ร่วมกนั

กําหนดประเด็นหลกั (Theme) ของการพฒันารูปแบบกิจกรรม เพ่ือเป็นบนัไดของการทํางานพฒันารูปแบบ

กิจกรรมเสริมพลงัผู้ รับบริการ ผู้ประสบปัญหาในบ้านพกัฯ คือ   
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“ใส่ใจ เปิดใจ เข้าใจ (เรา/เขา) และ สุขใจร่วมกัน” 
  

 กิจกรรม “ใส่ใจ” สําหรับผู้ รับบริการท่ีประสบปัญหา ในบ้านพกัฯ เดิมมีอยู่แล้วตัง้แต่แรกรับ โดยเป็น

กิจกรรมประจําท่ีบุคลากรบ้านพักฯ ต้องปฏิบัติทุกวันตามท่ีกําหนดในระเบียบปฏิบตัิของบ้านพักเด็กและ

ครอบครัว  ทว่า บุคลากรพบว่า ท่ีผ่านมากิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการปฏิบตัิเพ่ือให้ภาระหน้าท่ีครบและถกูต้อง

ตามระเบียบ บางครัง้ก็ขึน้กบัว่าบคุลากรมีเวลาแค่ไหน ก็ทําตามท่ีเวลาเอือ้อํานวย รูปแบบการ “ใส่ใจ” ท่ีผ่าน

มามกัเป็นแบบทางการหรือกึ่งทางการ ไมค่อ่ยคํานงึถึงความจําเป็น ความรู้สกึ ความต้องการของผู้ รับบริการใน

ขณะนัน้หรือไม่ ซึ่งพบว่า บ่อยครัง้ผู้ รับบริการไม่ให้ความร่วมมือ ส่งผลให้บุคลากรท่ีทํากิจกรรม “ใส่ใจ” ต้อง

เสียอารมณ์ เครียด รู้สกึวา่เสียเวลา และบางครัง้ถึงกบัมีอคต ิหรือ มองผู้ รับบริการในทางลบ 

 

 จากการพฒันาศกัยภาพท่ีผา่นมา ทําให้บคุลากรบ้านพกัเดก็และครอบครัวต้องกลบัมาคดิกนัใหม ่โดย

ตัง้คําถามกนัเองวา่ วิธีการหรือกิจกรรมท่ีพวกเรากําลงั “ใส่ใจ” ทํานัน้มนัใช่แล้วหรือ? เราเคย หรือ อยากรับรู้ถึง

ความรู้สึก ความพึงพอใจ หรือ ความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ รับบริการหรือยัง? ถ้ายังแล้วเราต้องทําอะไร? 

อยา่งไร? ถึงจะสามารถเข้าถึงความรู้สกึหรือความต้องการท่ีแท้จริงเหลา่นัน้ 

  

 ทีมงานบ้านพกัเด็กและครอบครัว ทดลองนําเทคนิค “การพดูคยุอย่างไม่เป็นทางการ”  ท่ีเป็นรูปแบบ-

กระบวนการจากการอบรม Group Support มาเป็นเคร่ืองมือ เพ่ือสํารวจหาความรู้สกึ ความต้องการท่ีแท้จริง 

เพราะเช่ือว่า จะช่วยลดช่องว่างระหว่างบุคลากรบ้านพกัฯ และผู้ รับบริการได้ ซึ่งทําให้เกิดการแลกเปล่ียน

ความคดิ ความกงัวล ความต้องการได้อยา่งอิสระในบรรยากาศท่ีสบายๆ ไมเ่ป็นทางการ 

 

หลงัปลายฝนต้นหนาวของวนัหนึง่ท่ีบ้านพกัเดก็และครอบครัวขอนแก่น หลงัจากอาหารมือ้เยน็ ทีมงานได้เร่ิมต้นโดยการ

เข้าทกัทาย และนัง่คยุ อยา่งเป็นกนัเองกบัผู้ รับบริการท่ีบ้านพกั แล้วถามไถ่เก่ียวกบัเร่ืองกบัข้าวมือ้นี ้เป็นยงัไง?  กินอิ่มมัย้? 

กบัข้าวถกูปากมัย้? อากาศเยน็ๆอยา่งนีพ้วกเราคิดถงึอะไรท่ีเคยทําท่ีบ้าน หรือ อยากทําอะไรกบัเพ่ือนๆ บ้าง?  

บางเสียงจากวงสนทนาหลังมือ้เยน็... 

“...เย็นๆจัง่ซ่ี ไดกี้เ่ข่ากี ่คือสิดีเนาะแม่เนาะ...”  (อากาศเย็นๆแอย่างนีไ้ดจ่ี้ข้าว คงจะดีนะแม่นะ) 

“..คึดฮอดบา้น...ถ่ายู่บา้นปานนีกี่เ่ข่ากินแลว้..”  (คิดถึงบา้น...ถา้อยู่ทีบ่า้นไดจ่ี้ข้าวกินแลว้) 

“...ไดกิ้นเข่ากีก่บัผ่อกบัแม่ กบันอ้งกบัหนงุแลว้...” (ไดกิ้นข้าจ่ีกบัพ่อและแม่ กบันอ้งนุ่งแลว้) 
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 การสนทนา ท่ีเร่ิมกบัสิง่ใกล้ตวั หรือ สถานการณ์ปัจจบุนั ช่วยสร้างบรรยากาศการพดูคยุได้อยา่ง

ตอ่เน่ือง ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนอยา่งสนกุสนานและเป็นกนัเอง ทําให้ทีมงานได้รับรู้ถึงสิง่ท่ีผู้ รับบริการหรือผู้

ประสบปัญหาคดิ ต้องการ คาดหวงั หรือแม้แตค่วามกงัวล.... และน่ีคือ ก้าวแรกท่ีสําคญัของทีมงาน  

 

 จากการพูดคยุครัง้นัน้ ทําให้ทีมงานบ้านพกัเด็กและครอบครัว ได้เลือกท่ีทํา กิจกรรม “ข้าวจ่ี” เสริม

หลงัจากอาหารมือ้เย็น โดยใช้งบอาหารปกติของบ้านพักฯ เพราะหลงัอาหารมือ้เย็นเวลาโพล้เพล้ มักไม่มี

กิจกรรม ผู้ รับบริการมักจะว่าง ทําให้รู้สึกเหงา มักจะคิดถึงบ้านหรือครอบครัว ซึ่งกิจกรรมนีทํ้าได้ไม่ยาก 

เตรียมการได้ง่าย สร้างทัง้ความสนกุสนานและคลายความคิดถึงครอบครัวของผู้ รับบริการหรือผู้ประสบปัญหา 

และบคุลากรของบ้านพกัเดก็ฯ สามารถเข้าร่วมได้ทกุคน 

  

 ในระหว่างทํากิจกรรม “ข้าวจ่ี” พวกเราได้สงัเกตเห็นอย่างชัดเจน ถึงความสุข ความพึงพอใจ และ

รอยยิม้เต็มใบหน้าของผู้ รับบริการหรือผู้ประสบปัญหา ได้ยินเสียงหวัเราะท่ีเป็นธรรมชาติจากพดูจาหยอกล้อ

กัน หรือ การลองทําผิดทําถูกในการจ่ี-ปิง้ย่างของแต่ละคน และ ได้เห็นความสามารถในการหยิบย่ืนความ

ช่วยเหลือให้กนัและกนัระหว่างผู้ รับบริการ กบัทีมงาน ตัง้แตก่ารก่อไฟด้วยถ่าน การคิดสร้างสรรค์การปรุงและ

ปัน้ข้าวเหนียวเป็นรูปร่างต่างๆ กนั การสาธิตวิธีการชุบไข่และโรยเกลือ เพ่ือมิให้ข้าวเหนียวเละเกินไป เทคนิค

การจ่ี-ปิง้ย่าง การดวู่าสกุหรือไหม้ การคยุและแลกเปล่ียนถึงรสชาติของข้าวจ่ี เป็นต้น ทําให้บรรยากาศมีความ

เป็นกันเอง และเต็มไปด้วยสีสนัแห่งมิตรภาพ กิจกรรมนีเ้ป็น “การทลายกําแพงสถานะ” ของการอยู่ร่วมกัน

ระหวา่งผู้ รับบริการ และ บคุลากรบ้านพกัเดก็และครอบครัวได้เป็นอยา่งดี 

 

 จากกิจกรรมข้าวจ่ี ทีมงานได้ข้อสรุปร่วมกนัวา่ ยงัมีอะไรอีกหลายอยา่งท่ีนกึไมถ่ึง และ ไมรู้่จริงเก่ียวกบั

ผู้ รับบริการท่ีประสบปัญหา และ พบว่า ผู้ รับบริการทุกคนต่างมีต้นทุนด้านจิตใจในการท่ีจะหยิบย่ืนสิ่งท่ีเขามี

ให้แก่คนอ่ืน เช่น แลกเปล่ียนวิธีปัน้ข้าว การเพิ่มรสชาติของข้าวจ่ีด้วยการสอดไส้ปลาร้าสบั เป็นต้น แต่ท่ีเหนือ

สิ่งอ่ืนใดก็คือ ทีมงานได้ถูกตอกยํา้อีกครัง้ว่า วิธีการพูดคุยท่ีไม่เป็นทางการในบรรยากาศท่ีเป็นมิตร และ มี

ความเสมอภาค น่าจะเป็นหนทางหรือวิธีการท่ีดี หากต้องการทราบถึงความคิด ความรู้สกึ หรือ ข้อวิตกกงัวลท่ี

อยูใ่นตวัผู้ประสบปัญหา  
 

 กิจกรรม “ข้าวจ่ี” ได้เปิดประตใูห้ทีมงานบ้านพกัเดก็และครอบครัว สามารถ “เข้าถึง” ผู้ รับบริการหรือผู้

ประสบปัญหาโดยปราศจากความกังขา และ กังวล ซึ่งในตอนนัน้ทีมงานยังไม่ได้หวังผลเชิงลึกมากนักใน
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ประเดน็การสํารวจความต้องการ หรือ ความคาดหวงัของผู้ประสบปัญหา ดงันัน้ ทีมงานจึงเสนอให้จดักิจกรรม

ลกัษณะแบบนีอี้กอย่างสม่ําเสมอตามโอกาสท่ีเหมาะสม โดยควรเป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกบับริบทสงัคม หรือ 

วิถีชีวิตของผู้ เข้าพกัท่ีบ้านพกัฯ เป็นหลกั สิ่งท่ีจําเป็นต้องมีเพิ่มเข้ามาอีกในแต่ละครัง้ของการทํากิจกรรมใน

ลกัษณะนี ้คือ การเตรียมการกระบวนการเพ่ือดดูคยุเปิดใจ และ รวบรวมข้อมลูความความต้องของผู้ เข้าพกัฯ ท่ี

ได้จากการพดูคยุ นําไปสู่การวางแผนออกแบบกิจกรรมบําบดัท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ และเป็นไปได้ใน

กรอบระเบียบปฏิบตัขิองบ้านพกัเดก็และครอบครัว 

 

 สองสปัดาห์ถดัมาหลงัจากกิจกรรมข้าวจ่ี ทีมงานได้จดัให้มีการทํา “เนือ้ยา่งเกาหลี” เป็นอาหารมือ้ค่ํา 

เป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะของความ “ใส่ใจ” ท่ีออกแบบมาเพ่ือให้ “เข้าถงึ” ผู้ประสบปัญหาอีกครัง้ โดยคาดหวงั

เป็นบนัไดขัน้ตอ่ไปท่ีนํามาสู ่“การเปิดใจ และทาํความเข้าใจ” ผู้ รับบริการหรือผู้ประสบปัญหาให้มากขึน้ 

ขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรมเร่ิมตัง้แต ่

• นําเสนอวตัถปุระสงค์และแผนกิจกรรม “เนือ้ยา่งเกาหลี”  เพ่ือขอความเห็น และ การอนมุตัจิาก

หวัหน้าบ้านพกัเดก็และครอบครัว  

• ตัง้วงพดูคยุกบัผู้ รับบริการ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการกําหนดรายการ/ ชนิดอาหาร วนั/เวลา 

และข้อตกลงร่วมกนัในการจดัการ เช่น เตรียมอปุกรณ์ เตรียมพืน้ท่ี การทําความสะอาด เป็นต้น  

• ในระหวา่งการดําเนินการ บคุลากรบ้านพกัฯ ทกุคนจะได้เข้าร่วมทําทกุขัน้ตอน โดยมีทีมงานท่ี

เป็นตวัหลกัในการทําหน้าท่ีเป็น “ ผู้ เอือ้อํานวยการสนทนา” (Facilitator) ในวงพดูคยุ โดยใช้

เทคนิคทกัษะการส่ือสารสองทาง และการส่ือสารเชิงบวก  
 

 ด้วยการพดูคยุแบบเป็นกนัเอง ประกอบกบัอาหารท่ีถกูปาก ท่ีผู้ รับบริการได้เลือกเอง ทําให้กิจกรรมดําเนินไปด้วย

บรรยากาศท่ีอบอุน่ และ ได้สร้างรอยยิม้เสียงหวัเราะ ความกลวัและความกงัวลได้ถกูละลาย ประตท่ีูปิดด้วยความคลางแคลง

ได้ถกูเปิดออก สง่ผลให้เกิดการ มีการพดูคยุ แลกเปล่ียน และ รับฟังอยา่งใสใ่จซึง่กนัและกนัถงึปัญหา ความกงัวล ความ

ต้องการในอดีต ปัจจบุนั และความหวงัในอนาคต ระหวา่งผู้ รับบริการหรือผู้ประสบปัญหา 
 

ความในใจและความต้องการ จากวง “เนือ้ย่างเกาหลี” 

“...บอกตงๆ...ท่ีให้เฮ็ด...หนเูฮ็ดบเ่ป็น...ยาก (ทําพวงกญุแจ)...” (บอกตรงๆท่ีให้ทํา...หนทํูาไมเ่ป็น..มนัยาก) 

“...อีหลีเดแ่ม.่..หนเูบ่ือเฮ็ดแตอ่นัเก่า (เยบ็ผ้า)...” (จริงๆนะแมห่นเูบ่ือกิจกรรมมีแตแ่บบเดิมๆ) 

“...หนอูยากไปเท่ียวข้างนอกแน้..อยากเบิ่งหนงัพ่ีมาก....” (หนอูยากไปเท่ียวข้างนอกบ้าง.อยากดหูนงัพ่ีมากพระโขนง) 

“...แมห่นอูยากได้กระโปรงใหม.่..” (หนอูยากได้กระโปรงใหม)่ 

“...ไดไ้ปเหล่นบางแสน 2 ลมท่อหน่า คืสิมีความสขุคกั...” (ได้ไปนัง่เลน่/เลน่นํา้ท่ีบางแสน 2 ลมปะทะหน้าคงมีความสขุ) 
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ผลจากการศกึษาความต้องการของผู้ เข้าพกัผา่นกิจกรรมวงสนทนาเนือ้ยา่งเกาหลี ได้ถกูรวบรวม เรียบ

เรียง บวกกบัข้อมลูท่ีได้พดูคยุกบัผู้ รับบริการในแต่ละวนั ข้อมลูท่ีรวบรวมมาได้ถกูนํามา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ในการท่ีจะออกแบบกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวงั ของ

ผู้ เข้ารับบริการ โดยมีความสอดคล้องกบัระเบียบการปฏิบตัขิองบ้านพกัเดก็และครอบครัว 

 

 ทีมงานทีร่บัผิดชอบการพฒันาและเสริมพลงัผู้ รับบริการ ได้นําความต้องการมาวิเคราะห์ วางแผน และ

หารือร่วมกันออกแบบกิจกรรมท่ีจะสอดรับกับความต้องการ เพ่ือให้บรรลุแนวทางการทํางานท่ีจะ “ได้ใจ” 

ผู้ รับบริการ และเพ่ือบรรลุเป้าหมายของประเด็นหลกั (theme) ท่ีต้องการให้ผู้ เข้าพักท่ีบ้านพักเด็กและ

ครอบครัว และบคุลากรบ้านพกัฯ ได้ “สุขใจร่วมกัน” ด้วยการจดักิจกรรมท่ีจะทําให้เกิดการพฒันาทกัษะชีวิต 

อารมณ์ จิตใจ ของผู้ รับบริการ 

  

 กิจกรรม “ได้ใจ” และ “สุขใจร่วมกัน” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการเสริมพลงัผู้ประสบปัญหา เกิดการเรียนรู้

และเกิดทกัษะชีวิตเพ่ือท่ีอยู่ร่วมกนัในสงัคม รวมไปถึงการให้เห็นคณุค่าของตนจากการให้ และ การช่วยเหลือ

ผู้ อ่ืน โดยจัดเป็นกิจกรรมนอกสถานท่ีเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ รับบริการท่ีบ้านพัก ภายใต้ช่ือ 

“กิจกรรมชวนน้อง” โดยแบง่การเรียนรู้เป็น 5 กิจกรรม คือ 1) ชวนน้องดหูนงั 2) ชวนน้อง shopping 3) ชวน

น้องท่องเท่ียว และ 4) ชวนน้องอาสา และ 5) ชวนน้องไปวดั  
 

 ขัน้ตอนหลักๆ ในการดาํเนินกิจกรรมชวนน้อง มีดงัต่อไปนี ้

 

1. ประชมุทีมงานบ้านพกัเดก็และครอบครัวทกุคน เพ่ือทําความเข้าใจถงึหลกัการและวตัถปุระสงค์ของ

การจดักิจกรรมนี ้รวมทัง้แตง่ตัง้คณะทํางานและบทบาทของแตล่ะกิจกรรมยอ่ย โดยให้ทีมงานแตล่ะ

คนสามารถเลือกบทบาท และตดัสนิใจเข้าร่วมด้วยความสมคัรใจ  

2. คณะทํางานฯ ประชมุ เพ่ือร่วมกนัวางแผนกิจกรรม เลือกสถานท่ี ภาพยนตร์ท่ีจะด ูหรือชนิดกิจกรรม

อาสาท่ีจะพาน้องไป โดยขัน้ตอนนี ้ให้ผู้ รับบริการมีสว่นร่วมโดยการเสนอความคดิเห็น และร่วม

ตดัสนิใจด้วย  

3. ทําเร่ืองเสนอขออนมุตังิบสนบัสนนุ และ ความเห็นชอบตอ่หวัหน้าบ้านพกัฯ 

4. ก่อนเดนิทาง 1 วนั คณะทํางาน จะประชมุผู้ รับบริการ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกนัถึงวตัถปุระสงค์ 

แผนการดําเนินการ รวมทัง้สร้างกตกิาข้อตกลงการปฏิบตัตินร่วมกนัในระหวา่งออกนอกบ้านพกัฯ เพ่ือ
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ไปทํากิจกรรม โดยมีระยะเวลาในการทํากิจกรรม คือ 1 วนั ในลกัษระไปเช้าและกลบัมาในตอนเยน็

โดยไมพ่กัค้างคืนท่ีอ่ืน 

5. ในวนัท่ีจดัแตล่ะกิจกรรม ให้ใช้กิจกรรม Buddy ประกอบตลอดกิจกรรมนัน้  
 

 

แนวทางการจัดกจิกรรม Buddy 

1. ให้น้องๆ ผู้ รับบริการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเขียนช่ือตวัเอง  

2. จบัสลากช่ือ (หากได้ช่ือตวัเองให้จบัใหม)่  

3. ได้ช่ือคนท่ีเป็นบัด๊ดีแ้ล้ว ให้เก็บเป็นความลบั  

4. ทีมงานอธิบายหน้าท่ี-วิธีปฏิบติัดแูลคนท่ีน้องๆ จบัช่ือได้  

5. หลงัจากจบกิจกรรมชวน ทีมงานชวนน้องๆ พดูคยุเก่ียวกบัความรู้สกึของการได้ดแูล และได้รับการดแูล  แล้วให้

เฉลยวา่ใครเป็รคู ่Buddy ของใคร  

6. จากนัน้ ทีมงานสรุปกิจกรรม โดยใช้คําพดูเชิงบวกเพ่ือให้เกิดความรู้สกึในฐานะผู้ดแูลและได้รับการดแูล  

 

6. แจกแบบบนัทกึหรือใบงาน เพ่ือแสดงความรู้สกึ และความคาดหวงัในการร่วมแตล่ะกิจกรรมชวนแก่

ผู้ รับบริการ  

7. หลงัสิน้สดุการดําเนินกิจกรรม คณะทํางานชวนผู้ รับบริการ สรุปกิจกรรม ร่วมแลกเปล่ียน ความคดิเห็น 

ประโยชน์ท่ีได้  หรือ ข้อคดิท่ีได้จากกิจกรรมแตล่ะชวน และ กิจกรรม Buddy  

8. คณะทํางานประเมินและรายงานผลการจดักิจกรรม 

 

ข้อแนะนํา  

เจ้าหน้าท่ีท่ีดําเนินกระบวนการในขัน้ตอนสิน้สดุการดําเนินกิจกรรม นอกจากการสะท้อนความรู้สกึตอ่กิจกรรม

แล้ว ควรตัง้คําถามกระตุ้นให้น้องๆ ได้สะท้อนวา่ได้บทเรียน หรือ ทกัษะ หรือ ข้อคิดอะไรท่ีได้จากการเข้าร่วม

กิจกรรมครัง้นีด้้วย  

 บ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัขอนแก่น ได้เร่ิมดําเนินการกิจกรรมชวนน้องเดือนตลุาคม 2556 โดย

ได้จดัไปแล้วทัง้สิน้ 5 ครัง้ ตลอดเกือบ 10 เดือนของการจดังาน แตล่ะครัง้ของการจดัทีมงานได้นําบทเรียนท่ีได้

จากการจดักิจกรรม เพ่ือนํามาใช้ในการวางแผนสําหรับกิจกรรมครัง้ต่อๆ ไป เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้การ

ทํางานท่ีตอ่ยอดจากการจดักิจกรรม  
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ผลสําเร็จการเรียนรู้ และ ทกัษะท่ีเกิดขึน้แก่ผู้ประสบปัญหา รวมทัง้บทเรียน ข้อพงึระวงั ได้สรุปเป็นแนวทางการ

ดําเนินงานดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้

กจิกรรมชวนน้อง การเรียนรู้ และบทเรียน 

กิจกรรม ประเดน็การเรียนรู้ บทเรียนการจัดกจิกรรม 

และข้อพงึระวัง 

ชวนน้องดู

หนงั 

 

ประเดน็การเรียนรู้ และรูปธรรมของการเรียนรู้จากกิจกรรม 

โดยน้องๆ ผู้ รับบริการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นดงัต่อไปนี ้  

• เกดิการฟ้ืนฟูสภาพจติใจ และ อารมณ์: นอ้งๆ มี

รอยยิม้ และสายตาเป็นประกายอยา่งมีความสขุ 

กระตือรือร้น อยากรู้อยากเหน็ ช่างพดู ช่างคยุ ใน

กิจกรรมท่ีทํา ทกุคนต่ืนเต้น บางคนถงึกบันอนไมห่ลบักบั

การจะได้ชมภาพยนตร์ในโรง (แบบ 3 มิติ)เป็นครัง้แรก   

• เรียนรู้การเคารพกฎกตกิา และ รู้จักการให้ การรับ 

และการช่วยเหลือซึง่กันและกัน: เคารพกฎกติกาท่ีตก

ลงร่วมกนั ตรงต่อเวลาทัง้การต่ืนนอน และเตรียมพร้อม

ก่อนเดินทาง การช่วยเหลือดแูลซึง่กนัในการแตง่ตวั 

แตง่หน้า ถกัเปียให้และกนั  

 

• เรียนรู้ และ เคารพการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม: 

การเข้าคิวซือ้ตัว๋ การไมปี่นป่ายเก้าอี ้การไม่สง่เสียงขณะ

ชมภาพยนตร์  

กจิกรรม Buddy ส่งผลให้ 

• น้องๆ ผู้ รับบริการการได้ดแูลซึง่กนัและกนั สร้างความ

ภมิูใจ และเหน็คณุคา่ของตน 

• ควรพิจารณาอายกุารตัง้ครรภ์ในการ

เดินทางทํากิจกรรม 

• ควรเลือกเนือ้หาของภาพยนตร์ท่ี

เหมาะสมกบัผู้ รับบริการ ควรมีเนือ้หา

เชิงบวกและเสริมพลงัในการดําเนิน

ชีวิต 

• ควรเลือกช่วงวนัธรรมดา เพราะคนไม่

แน่น และ รอบเวลาช่วงเช้า ก่อนเท่ียง 

หลีกเล่ียงหนงัรอบเยน็  

• ควรระมดัระวงัเก่ียวกบัอบุติัเหต ุและ 

เตรียมยาสามญัประจําบ้านไปด้วย 

 

ข้อแนะนํา 

หากสามารถประสานงานอยา่งเป็นทางการ 

กบัผู้จดัการโรงภาพยนตร์ แตเ่น่ินๆ อาจ

ได้รับอภินนัทนาการไมเ่สียคา่ใช้จ่ายในการ

เข้าชม รวมทัง้ได้รับเคร่ืองด่ืมและอาหารวา่ง 
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กิจกรรม ประเดน็การเรียนรู้ บทเรียนการจัดกจิกรรม 

และข้อพงึระวัง 

• ทีมงานบ้านพกัฯ ลดความรู้สกึกงัวลกบัการทํากิจกรรม

นอกสถานท่ี เน่ืองจากกิจกรรมนีไ้ด้ช่วยในเร่ืองการดแูล

ความปลอดภยั และช่วยการเฝา้ระวงัการหลบหนี  
 

ชวนน้อง 

shopping   

 

ประเดน็การเรียนรู้ และรูปธรรมของการเรียนรู้จากกิจกรรม 

โดยน้องๆ ผู้ รับบริการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นดงัต่อไปนี ้ 

• การฟ้ืนฟูอารมณ์ จติใจ:  

o ต่ืนเต้นในการชมสนิค้า ตลาดนดั พบปะผู้คนโดยไม่

เกิดภาวะหวาดระแวง  

o สนกุสนานกบัการใช้จ่าย มีประสบการณ์ตรงในการ

เลือกซือ้ของในห้างสรรพสนิค้า   

• การวางแผนการใช้จ่ายเงนิ:  

o พ่ีสอนน้องในการเลือกซือ้สนิค้าท่ีจําเป็น  ให้เรียน

รู้จกัการใช้จ่ายอยา่งเหมาะสม  

o มีการคิดไตร่ตรองในการซือ้สนิค้า เช่น อยากได้

สนิค้าท่ีราคาแพง  แตซื่อ้ไมไ่ด้เพราะมีเงินไมพ่อ 

ตอ่รองราคาสนิค้าหรือ ซือ้ยกโหลถกูกวา่ และ 

สามารถไปแลกกบัเพ่ือนได้  

o เรียนรู้วิธีการการใช้จ่ายเงิน บางคนไมซื่อ้สนิค้าแต่

เลือกท่ีจะเก็บเงินไว้ 

• การแบ่งปัน หรือ ให้ผู้อ่ืน: เดก็บางคนซือ้สิง่ของฝากพ่ี

ท่ีบ้านพกัฯ ไมไ่ด้มา shopping ด้วย 

• เรียนรู้ และ เคารพการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม: 

การตดัสนิใจเลือกของในเวลาท่ีกําหนดโดยไมใ่ห้ผู้ อ่ืนรอ

คอย วิธีการเข้าคิวเพ่ือรอชําระเงิน  

• ควรมีการตัง้โจทย์การจดัการใช้จ่าย

แบบง่ายๆ และ เปิดกว้าง 

• ทีมงานบ้านพกัฯ ต้องมีการทําความ

เข้าใจกบัผู้ รับบริการ กรณีหากมีการ

ขโมยสิง่ของ 

• ทีมงานตรวจสอบสถานท่ีราคาและ

ประเภทสนิค้าท่ีเหมาะสมกบั

งบประมาณ และ วตัถปุระสงค์ของการ

วางแผนการใช้จ่าย 

• กรณีห้างสรรพสินค้าใหญ่ ต้องเพิ่ม

ความระมดัระวงัเร่ืองหลงทาง  ควรมี

สญัลกัษณ์เลก็ๆ แจกติดตวัผู้ รับบริการ 

และหมายเลขโทรศพัท์ติดตอ่กบัทีมงาน

ท่ีไปด้วย) 
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กิจกรรม ประเดน็การเรียนรู้ บทเรียนการจัดกจิกรรม 

และข้อพงึระวัง 

 

ชวนน้อง

เท่ียวสวน

สตัว์  

 

ประเดน็การเรียนรู้ และรูปธรรมของการเรียนรู้จากกิจกรรม 

โดยน้องๆ ผู้ รับบริการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นดงัต่อไปนี ้ 

• การฟ้ืนฟูอารมณ์ จติใจ: น้องๆ สนกุสนานร่าเริง  มี

รอยยิม้ และเสียงหวัเราะ 

• ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้: เก่ียวกบัชีวิตสตัว์โดยมีคําถาม

ตลอดเวลา เช่น สตัว์มาอยูท่ี่สวนสตัว์ได้อยา่งไร  สตัว์กิน

อะไรเป็นอาหาร  เป็นต้น 

• เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวให้เข้ากับ

สิง่แวดล้อมรอบข้าง และเคารพผู้อ่ืน: เชการเข้าแถว

ตามกฎระเบียบเพ่ือขึน้รถรางชมสวนสตัว์  

• การแบ่งปัน และดูแลซึง่กันและกัน: จากกิจกรรม 

Buddy ตลอดช่วงเวลาท่ีเท่ียวสวนสตัว์ 

• ความปลอดภยั (Safety) ในการ

เดินทาง การขึน้ลงยานพาหนะ (รถราง

บริการในสวนสตัว์) และหากมีกิจกรรม

ทางนํา้ควรใสช่ชีูพ 

• ระมดัระวงัเร่ืองหลงทาง  ควรมี

สญัลกัษณ์เลก็ๆ แจกติดตวัผู้ รับบริการ 

และหมายเลขโทรศพัท์ติดตอ่ (ทีม

คณะทํางาน-พ่ีเลีย้งท่ีไปด้วย) 

• เตรียมยาสามญัประจําบ้านไปด้วย 

ชวนน้องไป

วดั และ 

อาสา  

 

ประเดน็การเรียนรู้ และรูปธรรมของการเรียนรู้จากกิจกรรม 

โดยน้องๆ ผู้ รับบริการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นดงัต่อไปนี ้ 

• การฟ้ืนฟูอารมณ์ จติใจ:  

o เกิดความอิ่มอกอิ่มใจ ใบหน้ามีปิติความสขุ  

o ต่ืนเต้นกบักิจกรรมทางศาสนา การแหเ่ทวดา  ซึง่มี

ริว้ขบวนท่ีงดงาม 

• เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวให้เข้ากับ

สิง่แวดล้อมรอบข้าง และเคารพผู้อ่ืน:  

o การสํารวมและสมัมาคารวะ น่ารักเรียบร้อย 

o การช่วยเหลือกนัในการทํางานและทํากิจกรรมอาสา 

o มีความอดทน กระตือรือร้นในการทํากิกรรม 

• ควรประสานและให้ข้อมลูเบือ้งต้นท่ี

จําเป็นเก่ียวกบัน้องๆ ผู้ รับบริการท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม กบัพระอาจารย์วิทยากร 

เพ่ือกําหนดหวัข้อในการบรรยายท่ี

เหมาะสม  

• ต้องพิจารณาเร่ืองอายคุรรภ์ด้วยในการ

กําหนดประเภทกิจกรรม และ 

ระยะเวลาในการทํากิจกรรมอาสาไม่

นานเกินไป  

• ต้องมีอปุกรณ์ความปลอดภยัในการใช้

ทําความสะอาด เช่น ในการใช้นํา้ยา
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กิจกรรม ประเดน็การเรียนรู้ บทเรียนการจัดกจิกรรม 

และข้อพงึระวัง 

• มีสมาธิ ขัดเกลาจติใจ: ได้ฟังเทศน์จากพระอาจารย์

วิทยากร และได้รับความรู้เร่ืองบาป –บญุ รวมทัง้ได้สวด

มนต์ 

 

ล้างห้องนํา้  ต้องสวมถงุมือ รองเท้ายาง

และใสห่น้ากาก (Mask)เพ่ือปอ้งกนั

ตวัเอง  

• ควรมีการเฝา้ระวงัอบุติัเหต ุท่ีอาจ

เกิดขึน้รวมทัง้ระวงัสตัว์มีพิษตา่งๆขณะ

ทํากิจกรรม และ ควรมีอปุกรณ์สําหรับ

ปฐมพยาบาล 

 

เสียงสะท้อนจากผู้ที่ได้เข้าร่วมใน “กจิกรรมชวนน้อง” 

 

“หนูอยากใหแ้ม่ทํากิจกรรมแบบนีต้ลอด ...กิจกรรมของนอ้งมนัก็นอ้ยอยู่แลว้ อยากใหทํ้ากิจกรรมใหน้อ้งๆ ไดร้ะบายออกมา 

ทํากิจกรรมอะไรทีใ่หน้อ้งมีความสขุดีกว่าจะไปเล่นกนัเอง” 

 

“ประทบัในกิจกรรมไปดูหนงั คือ ทกุคนไดไ้ปเหมือนกนั และเราไดดู้แลซ่ึงกนัและกนั มนัเป็นเหมือนแบบว่าเขาสอนใหเ้ราดูแล 

และแคร์ความรู้สึกคนอืน่แบบนัน้” 

 

มีทกัษะในการคิด เช่น การสอนใหเ้ด็กๆ เปรียบเทียบราคา ถา้ซ้ือขนม 1 ช้ิน ราคาประมาณ 20 บาท นอ้งๆ จะไดกิ้นขนมแค่

วนัเดียว ในขณะทีมี่ขนมอืน่ทีร่าคาถูกกว่าจ่าย 45 บาท ไดข้นมเก็บไวกิ้นเกือบเดือน และใหน้อ้งคิด ตดัสินใจ แต่บางคนคิด

ไม่ไดก็้ยกตวัอย่างว่า “ถา้นอ้งคนนีซ้ื้อกล่อง 20 บาท ไปกินแลว้หมด หา้มไปขอเพือ่นอีกคนทีซ้ื่อแพ็ค 45 บาท นะ นอ้งเขาก็จะ

ไปเปลีย่นเอา 

 

..เร่ืองการเข้ากบัสงัคม เนือ่งจากเด็กๆ ไม่เคยไดม้าดูหนงั จึงตืน่เตน้มากทีไ่ดเ้ข้าไปดูหนงัในโรงภาพยนตร์ เด็กๆ จึงเดินเข้าเดิน

ออกหลายครัง้ พี.่..ก็จะคอยสอนเร่ืองมรรยาทในการดูหนงั ไม่ควรปีนป่าย หรือเดินเข้าเดินออกบ่อยๆ เพราะจะสร้างความ

รําคาญใหผู้อื้น่ รวมทัง้มรรยาทในการรบัประทานอาหาร (ระหว่างชมภาพยนตร์)... 
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 จากความสําเร็จเบือ้งต้นในการจดัการเรียนรู้และทกัษะชีวิตให้กบัผู้ เข้ารับบริการท่ีบ้านพกัฯ ในอนาคต

อนัใกล้นี ้บ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัขอนแก่น มีแผนท่ีจะพฒันากิจกรรมพฒันาผู้ รับบริการท่ีได้รับการ

อนุมตัิในการดําเนินงานไปอีกได้แก่ เช่น กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมล้างจานท่ีวดั กิจกรรมเก็บขยะ

สวนสาธารณะ กิจกรรมผอ่นคลาย-วาดภาพท่ีสวนสาธารณะ รวมทัง้ กิจกรรม Cooking Day ชวนน้องทําอาหาร ซึง่

กิจกรรมหลงัสดุนี ้จะช่วยแก้ปัญหาเบือ้งต้นของการกินอาหารท่ีครบ 5 หมู่ได้ โดยเฉพาะอาหารท่ีปรุงจากผกั 

และให้มีรสชาตถิกูปากมากยิ่งขึน้ รวมทัง้เรียนรู้การทํางานอาหารท่ีประโยชน์ตอ่สขุภาพของวยัรุ่นตัง้ครรภ์   
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4. บทส่งท้าย 
 

 เกือบหนึ่งปีท่ีทีมงานบ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของระบบดูแลวัยรุ่นท้องไม่พร้อม และได้ริเร่ิมพัฒนาการดําเนินงานการดูแลผู้ รับบริการท่ีประสบ

ปัญหาท้องไมพ่ร้อม แม้จะเป็นช่วงเวลาท่ีสัน้ แตก็่ได้ให้บทเรียนท่ีมีคา่แก่ทีมงานบ้านพกัฯ ได้สร้างเรียนรู้ร่วมกนั 

เพ่ือท่ีจะก้าวตอ่ไปอยา่งมัน่ใจในการดแูลผู้ประสบปัญหาท้องไมพ่ร้อมในอนาคต 

  

 การพฒันาศกัยภาพบุคลากรทุกคนในบ้านพกัฯ ท่ีมีบทบาทในการดูแลผู้ รับบริการทัง้ทางตรงทางอ้อม ทัง้ในด้าน

วิชาการ ความรู้ การสร้างทศันคติท่ีสอดคล้องต่อประเด็นปัญหา รวมทัง้การพฒันาด้านทกัษะท่ีจําเป็นต่องานนัน้ๆ  โดยเฉพาะ

ทกัษะการส่ือสารแบบเสริมพลงั ทัง้ในด้านการฟังและพดูอย่างมีสติ จึงถือว่าเป็นหวัใจของการดําเนินงาน และมีความจําเป็น

ท่ีสดุในอนัดบัต้นๆ ของการพฒันางานดแูลผู้ รับบริการท่ีประสบปัญหาตา่งๆ ของบ้านพกัเดก็และครอบครัว 

  

 ภายใต้โครงการฯ นี ้ทีมงานได้เรียนรู้และตระหนกัวา่ การพฒันาศกัยภาพบคุลากรท่ีดีทีสดุ ต้องใช้กระบวนการแบบมี

สว่นร่วม เร่ิมตัง้แตก่ารวิเคราะห์ภารกิจงาน การค้นหาความต้องการและสว่นขาดในการพฒันางาน เพ่ือเสริมการดําเนินงานให้

เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

  

 สิ่งท่ีสําคัญอีกด้านหนึ่ง คือ ผู้ บริหารบ้านพักเด็กและครอบครัว ควรสร้างการมีส่วนร่วมในทุกขัน้ตอนของการ

ดําเนินงาน เพ่ือทําให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของการดําเนินงาน และเกิดการบูรณาการทรัพยากร งบประมาณ และการ

เอือ้อํานวยเชิงนโยบายและการปฏิบติัท่ีเพียงพอและทนักาล เพ่ือสง่เสริมให้การดําเนินงานเกิดความตอ่เน่ือง 

 

 ท้ายสดุคือ การใช้แนวทาง ผู้ประสบปัญหาเป็นศูนย์กลาง ในอนัท่ีจะ “เปิดใจ” ให้บคุลากรได้สํารวจค้นหา เพ่ือทํา

ความ “เข้าใจ” ถึงความต้องการ และความรู้สกึท่ีแท้จริงของผู้ รับบริการ ซึ่งจะช่วยทําให้ทีมงานบ้านพกัเด็กและครอบครัว นํา

ความเข้าใจเหล่านัน้ไปสร้างสรรค์วิธีการทํางาน หรือ ออกแบบกิจกรรมการดแูลท่ีสอดคล้องกบั วิถีชีวิต สภาพจิตใจ อารมณ์

ความรู้สึก และการเรียนรู้ในบริบทความต้องการได้ การดําเนินงานเหล่านีจ้ะส่งผลให้บุคลากรบ้านพกัฯ  “ได้ใจ” ผู้ประสบ

ปัญหาในด้านการให้ความร่วมมือในกระบวนการเรียนรู้ และในท่ีสดุก็จะนํามาซึง่ความ “สุขใจร่วมกัน” ทัง้ของทัง้สองฝ่าย คือ 

บคุลากรบ้านพกัฯ และ ผู้ รับบริการท่ีประสบปัญหา 
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เปิดใจคนทาํงาน 

 
 

...ภูมิใจทีส่องมือนอ้ยๆ และ หน่ึงหวัใจ ไดมี้โอกาสและเป็นส่วนหน่ึงในการดูแลและ

ช่วยเหลือเด็กและผูห้ญิงทีกํ่าลงัเป็นทกุข์ไดพ้น้ภาวะวิกฤต... 

 

...รู้สึกดีมากๆกบัทกุกิจกรรมทีห่น่วยงานจดัข้ึน ไดเ้สริมพลงั ไดป้ระสบการณ์การทํางาน

ใหม่ๆ ไดค้วามรู้ ทีนํ่าไปปรบัใชใ้นชีวิตประจําวนัได.้..พร้อมทัง้ไดก่้อร่างความรกัความ

สามคัคีในหน่วยงานอย่างไม่เคยมีมาก่อน... 

 

...มีความสขุทีไ่ดเ้ห็นเด็กๆไดทํ้ากิจกรรมร่วมกนั ทําใหเ้ห็นพวกเขามีความสขุ มีรอยย้ิม...

เห็นพวกเขากระตือรือร้นทีจ่ะช่วยเหลือกนัและกนั... 

 

...กิจกรรมชวนนอ้ง...เหมือนมาปลดล็อคความทกุข์ ความเครียด ความไม่สบายใจในชีวิต...ไดเ้ปิดประสบการณ์การทํางาน

ใหม่ และ ไดทํ้าใหผู้ร้บับริการไดเ้รียนรู้ทกัษะชีวิตไดดี้ และ ตรงมากข้ึน.... 

 

...แม้จะมีอปุสรรคบา้งแต่ งานก็ดําเนินไปไดด้ว้ยดี เพราะพวกเราทกุคนช่วยกนัคิด ช่วยกนัทํา...ดีใจทีไ่ดเ้ป็นส่วนหน่ึงใน

กิจกรรมชวนนอ้ง...ประทบัใจทีไ่ดเ้ห็นรอยย้ิม เห็นความสขุ บนใบหนา้ของนอ้งๆ... 

 

...ทําใหรู้้ว่า....เราไม่ไดเ้รียนรู้จากแค่คนทํางานดว้ยกนั แต่เราเรียนรู้จากผูป้ระสบปัญหาดว้ย... 

 

 

####################################### 
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รายงานโครงการ และรายงานผลการถอดกระบวนการพฒันา  

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวยัรุ่นตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 2555-2557 

 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์ 
 

ผลการถอดกระบวนการพฒันา 
 

โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของระบบช่วยเหลอื 

วยัรุน่ทีท่อ้งไมพ่รอ้ม 
 

 

 

 

 

เสนอต่อ 

มูลนิธิสรา้งความเข้าใจเรือ่งสขุภาพผู้หญิง (สคส.) 

แผนงานสรา้งเสริมสขุภาวะทางเพศ 

 

โดย 

 

ส านักท่ีปรึกษาพนัธมิตรสาธารณสขุ  
(Health Counterpart Consultant: HCC) 

 
      ศริพิร ยงพานชิกลุ  

      ทศันยั ขนัตยาภรณ์ 

      ยทุธพงษ ์ศรวีลยั 

31 เมษายน 2557 



 

2 รายงานการติดตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวัยรุ่นท้องไม่พร้อม 

 

บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 

 โครงการสรา้งเสรมิความเขม้แขง็ของระบบช่วยเหลอืวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม เกดิจากความ
รว่มมอื ระหว่างกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์โดยกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 
และส านกังานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ผ่านการท าบนัทกึขอ้ตกลง “ความรว่มมอื
ในการด าเนินการขบัเคลื่อนและพฒันาสงัคมอย่างเป็นรปูธรรม” ภายใตโ้ครงการนี้ ส านกัป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหาการคา้หญงิและเดก็ (สปป.) ไดร้บัมอบหมายเป็นผูด้ าเนินงานโครงการน ารอ่ง รว่มกบั มลูนิธิ
สรา้งความเขา้ใจเรือ่งสุขภาพผูห้ญงิ (สคส.) เพื่อด าเนินโครงการทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวั จงัหวดั
ปทุมธานี นครสวรค ์ขอนแก่น ศรสีะเกษ และกรงุเทพมหานคร รวมทัง้ศูนยป์ระชาบด ีโครงการฯ มี
เป้าหมายเพื่อพฒันาตน้แบบการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของระบบบรกิารช่วยเหลอืผูท้ีท่อ้งไมพ่รอ้มใน
บา้นพกัเดก็และครอบครวั ศนูยป์ระชาบด ีและเครอืขา่ยส่งต่อบรกิารระดบัจงัหวดั โดยแบ่งยุทธศาตรใ์น
การด าเนินงานออกเป็น 3 ยทุธศาสตรห์ลกั ไดแ้ก่ 

ยทุธศาสตรท์ีห่นึ่ง หนุนเสรมิศกัยภาพบุคลากรและพฒันาแนวทางด าเนินงานภายในบา้นพกัเดก็
และครอบครวัและศูนยป์ระชาบด ี 

ยทุธศาสตรท์ีส่อง สรา้งเสรมิความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยส่งต่อบรกิารในระดบัจงัหวดั 

 ยทุธศาสตรท์ีส่าม จดัการความรูเ้พื่อเป็นรากฐานของการขบัเคลื่อนงานอยา่งยัง่ยนื 
 
 ส านกัทีป่รกึษาพนัธมติรสาธารณสุข ไดร้บัมอบหมายจากโครงการฯ เพื่อตดิตามความกา้วหน้า
และกระบวนการท างานดว้ยวธิกีารเชงิคุณภาพ เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชใ้นการพฒันาโครงการ และการ
จดัการองคค์วามรู ้ การตดิตามด าเนินงานในระหว่างเดอืนมกราคม 2556 – เมษายน 2557 นอกจากการ
ตดิตามอยา่งต่อเนื่อง กม็กีารศกึษาภาคสนามในจงัหวดัเป้าหมายสองครัง้ ในช่วงเริม่โครงการในเดอืน
กุมภาพนัธ-์มนีาคม 2556 และ หลงัจากโครงการด าเนินงานไปได ้1 ปี ในเดอืนกุมภาพนัธ์-มนีาคม 2557 
โดยมกีารสมัภาษณ์เจาะลกึ/ สนทนากลุ่ม ผูป้ฎบิตังิาน และ เครอืขา่ยการท างานหลกัในระดบัจงัหวดั 
และ/หรอื ผูก้ ากบัดแูลในส่วนกลาง รวมทัง้ผูเ้ขา้พกัทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวั จ านวน 48 คน ในการ
ตดิตามครัง้ทีห่นึ่ง และ จ านวน 42 คน ในการตดิตามครัง้ทีส่อง 
 

 ปจัจยัน าเขา้เพื่อพฒันาบา้นพกัเดก็และครอบครวัในโครงการฯ แบ่งไดเ้ป็น 3 ดา้นหลกั คอื  
 

1. การพฒันาศกัยภาพบุคลากร: ดว้ยการจดัอบรมเชงิปฎบิตักิาร 2 ครัง้ คอื 1) เพื่อสรา้งความ
เขา้ใจแนวคดิเรือ่งทอ้งไมพ่รอ้มและแนวทางการปรกึษาทางเลอืก และ 2) เพือ่เสรมิสรา้ง
ความรูแ้ละการดแูลสขุภาพผูท้ีท่อ้งไมพ่รอ้มและการออกแบบกจิกรรมเสรมิพลงั นอกจากนี้
ยงัมกีารศกึษาดงูานทัง้ในและต่างประเทศ  



 

3 รายงานการติดตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวัยรุ่นท้องไม่พร้อม 

 

2. การพฒันาโครงการพเิศษ ขอรบังบประมาณสนับสนุนจาก สสส. เพือ่พฒันาระบบชว่ยเหลอื
ดแูลผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม โดยในกรอบของการตดิตาม โครงการพเิศษทีไ่ดร้บัการตดิตามคอื 
บา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัขอนแกน่ ศรสีะเกษ และปทุมธานี 

3. การพฒันากลไกเครอืขา่ยการสง่ต่อ ดว้ยการจดัตัง้คณะท างานพฒันากลไกการด าเนินงาน 
เพื่อรองรบักลุ่มเป้าหมายวยัรุน่ทอ้งไมพ่รอ้มระดบัจงัหวดั 

 
 การด าเนินการในสามประเดน็นี้ มลูนธิสิรา้งความเขา้ใจเรื่องสขุภาพผูห้ญงิ (สคส.) มบีทบาทใน
การสนับสนุนเอือ้อ านวยใหเ้กดิการพฒันาทัง้สามดา้นตลอดโครงการ โดยการเป็นผูอ้อกแบบจดัการ
อบรม เอือ้อ านวยในการพฒันาโครงการชว่ยเหลอืดแูล และ จดัตัง้/ ประชมุคณะท างานพฒันากลไกฯ ใน
ระดบัจงัหวดั รวทัง้การตดิตามหนุนเสรมิการท างานในพืน้ที ่และชอ่งทางการสือ่สารอืน่ๆ เชน่ โทรศพัท ์
และ อเีมล 
 
 ผลการด าเนนิงานในภาพรวม โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของระบบดแูลวยัรุ่นทอ้งไมพ่รอ้ม 
ไดเ้กดิผลลพัทใ์นทางบวกทีช่ดัเจนและพงึพอใจในดา้นการพฒันาบุคลากรบา้นพกัเดก็และครอบครวัใน
ทางบวก โดยกระบวนการของโครงการฯ นี้ ท าใหเ้กดิ “การพฒันาศกัยภาพคน” เพื่อน าไปสู่ “การพฒันา
งาน” กล่าวคอื โครงการฯ ไดช้่วยใหบุ้คลากรบา้นพกัฯ ทุกคนไดเ้รยีนรู ้ไดท้บทวนและเกดิความตระหนกั 
และ การพฒันาแนวคดิโดยยดึหลกัผูป้ระสบปญัหาเป็นศูนยก์ลาง (Client centered) เป็นวธิกีารท างาน
ช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทอ้งไมพ่รอ้มไดร้อบดา้นยิง่ขึน้ รวมทัง้เพิม่ความมัน่ใจมากขึน้ในการจดัการ
ช่วยเหลอืดแูลผูป้ระสบปญัหา  

 

 โครงการฯ ไดท้ าใหบุ้คลากรบา้นพกั เกดิการเปลีย่นแปลงมมุมองต่อปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม 
เกดิกระบวนการท างานเป็นทมีรว่มกนั วธิกีารพฒันาศกัยภาพ ทีใ่ชก้ระบวนการมสีว่นรว่มเพือ่ใหผู้เ้ขา้
อบรมตอ้งฟงัและคดิตามตลอดเวลา ทีไ่มใ่ชก่ารบรรยายความรูแ้ละชีแ้จงนโยบายเพยีงอยา่งเดยีว สาระ
และวธิกีารของการอบรมนี้ ประกอบการบรรยายความรู ้และ การชีแ้จงนโยบายทีก่ระชบั ชดัเจน และ 
ครอบคลุม ท าใหบุ้คลากรไดก้ลบัมามองตวัเอง เพือ่ใหเ้กดิสตใินการท างาน และสามารถน าแนวคดิและ
ทกัษะทีไ่ดส้ามารถปรบัใชไ้ดก้บัการดแูลผูเ้ขา้พกัไดทุ้กกรณี ไมใ่ชแ่ต่เฉพาะทอ้งไม่พรอ้มเทา่นัน้  
 

 การมโีครงการพฒันาพเิศษเพือ่พฒันาบา้นพกัหรอืเครอืขา่ยฯ เป็นจุดส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการน า
ศกัยภาพของคนทีไ่ดร้บัการพฒันา น าไปสูก่ารพฒันางานทีส่อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาในระดบัปฎบิตักิาร 
โดยโครงการพเิศษเป็นไปตามความประสงคข์องเจา้หน้าทีไ่ดร้ว่มมอืและคดิวางแผนงานกจิกรรมต่างๆ 
อยา่งเป็นอสิระ ไมใ่ชก่จิกรรมส าเรจ็รปูทีก่ าหนดมาจากสว่นกลาง ท าใหเ้กดิความร่วมแรงรว่มใจกนั
ท างานของบุคลากรเป็นทมีทีม่คีวามกระตอืรอืรน้  



 

4 รายงานการติดตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวัยรุ่นท้องไม่พร้อม 

 

 ภายใตโ้ครงการฯ นี้ ระหว่างการด าเนินงานโครงการฯ ยงัมนีิเทศงานและการตดิตามการ
ด าเนินงานเป็นระยะๆ ตลอดการด าเนินงาน ซึง่แตกต่างจากงานทีส่่วนกลางไดม้อบหมายสัง่การลงมา ที่
มแีต่การส่งรายงานแต่ขาดการตดิตามผลอยา่งต่อเนื่อง นอกจากนี้ การตดิตามยงัเป็นลกัษณะตดิตาม
แบบหนุนเสรมิและเสรมิพลงั (Empowerment Monitoring & Coaching) จากทัง้มลูนิธสิรา้งความเขา้ใจ
สุขภาพผูห้ญงิ และ ทมีตดิตามภายนอก ไดช้ว่ยใหบุ้คลากรและผูบ้รหิารของบา้นพกัเดก็ฯ ไดพ้ฒันา
ทกัษะกระบวนการแลกเปลีย่นและเรยีนรูร้ว่มกนั รวมทัง้ช่วยใหเ้กดิการคดิต่อยอดกจิกรรมในการท างาน
ของบา้นพกัฯ ได ้

 ดงันัน้ จงึอาจกล่าวไดว้่า ในภาพรวมของโครงการฯ ไดบ้รรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตรด์งัต่อไปนี้ 

ยทุธศาสตรท์ีห่นึ่ง: หนุนเสรมิศกัยภาพบุคลากรและพฒันาแนวทางด าเนินงานภายในบา้นพกัเดก็
และครอบครวัและศูนยป์ระชาบด ีบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างชดัเจนทีสุ่ด โดยมบีา้นพกัเดก็และ
ครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น บรรลุตามเป้าหมายไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม ส่วนบา้นพกัเดก็และครอบครวั
ปทุมธานี ไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มทัง้ในดา้นศกัยภาพของบุคลากร สภาพแวดลอ้มและกจิกรรม
รองรบัไวแ้ลว้ แต่ยงัไมก่า้วไปในระดบัทีเ่หน็ผลเนื่องจากไมม่ผีูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้มเขา้พกัทีบ่า้น 
ท าใหท้มีงานรูส้กึว่ายงัใชศ้กัยภาพทีม่อียูไ่มเ่ตม็ที่  

ยทุธศาสตรท์ีส่อง: การสรา้งเสรมิความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยส่งต่อบรกิารในระดบัจงัหวดั มคีวาม
ชดัเจนว่า การมคีณะท างานพฒันากลไกการด าเนินงานเพือ่รองรบักลุ่มเป้าหมายวยัรุน่ทอ้งไม่
พรอ้มในระดบัจงัหวดั ไมส่ง่ผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตรน์ี้ แต่การพฒันา
ความเขม้แขง็กลไกชว่ยเหลอืสง่ต่อบรกิารทีเ่กดิขึน้ ได้มาจากการบรูณาการของกระทรวงตา่งๆ 
จากสว่นกลาง ภายใตน้โยบาย OSCC ศนูยช์ว่ยเหลอืสงัคม และเครอืขา่ยการท างานชว่ยเหลอืเดก็
และสตรใีนระดบัจงัหวดั เชน่ ศนูยพ์ึง่ได ้เครอืขา่ยยุตคิวามรนุแรงเดก็และสตร ีเครอืขา่ยอนามยั
เจรญิพนัธุ ์เป็นตน้ 

ส าหรบับา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัศรสีะเกษ สภาพบา้นพกัทีเ่ป็นตกึแถวจงึไมเ่อือ้อ านวยต่อ
การพฒันาแนวทางการด าเนินงานในบา้นพกั จงึไดห้นัไปพฒันาเครอืข่ายใหค้วามช่วยเหลอืผูใ้ห้
ความช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทอ้งไมพ่รอ้มระดบัจงัหวดั ภายใตโ้ครงการพเิศษ ซึง่ส่งผลใหเ้กดิ
การรว่มมอืกนัในการพฒันาคู่มอืเครอืขา่ย และ แนวทางการส่งต่อในการช่วยเหลอื ทีช่ดัเจนเป็น
รปูธรรมมากขึน้ 

ยทุธศาสตรท์ีส่าม: การจดัการความรูเ้พื่อเป็นรากฐานของการขบัเคลื่อนงานอย่างยัง่ยนื ยงั
ด าเนินการไมลุ่ล่วง แต่ผลจากการตดิตามพว่าการพฒันาบา้นพกัเพื่อรองรบัผูป้ระสบปญัหาทอ้ไม่
พรอ้มทีต่ดัสนิใจทอ้งต่อ สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมในบา้นพกัเดก็และครอบครวั
ขอนแก่น และสามารถน าไปใชเ้พื่อการขยายผลไดต่้อไป 
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 ในอนาคตหากจะมกีารต่อยอดขยายผลการด าเนินงาน สิง่ทีค่วรค านึงถงึมดีงัต่อไปนี้ 

1. ใหม้กีารน าประสบการณ์จากการพฒันาโครงการฯ นี้ ไปพฒันาต่อยอดในสองดา้นคอื 
1.1. แนวทาง เครือ่งมอื และมาตรฐานการดแูลวยัรุ่นและผูห้ญงิทีต่ัง้ครรภไ์มพ่รอ้มทีต่ดัสนิใจ

ตัง้ครรภ์ตอ่ทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวั โดยเน้นทีก่ระบวนและและวธิกีารด าเนินงา 
1.2. ชดุการเรยีนรู ้ฝึกอบรม พฒันาทศันคต ิทกัษะ และการเสรมิพลงับุคลากร ในดา้นที่

เกีย่วขอ้งกบัทอ้งไมพ่รอ้ม เพือ่น าไปต่อยอดในการพฒันาศกัยภาพส าหรบับุคลากรบา้นพกั
เดก็และครอบครวั 

 

2. ควรใหโ้ครงการมลีกัษณะเป็นนโยบายจากสว่นกลางจากส านกัปลดักระทรวงฯ เพือ่ใหส้ านกังาน
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั เป็นหน่วยงานทีร่บันโยบายจากสว่นกลางใหเ้กดิ
เอกภาพในการด าเนินงานในระดบัจงัหวดั  
 

3. การคดัเลอืกจงัหวดัเป้าหมาย ควรพจิารณา จ านวนวยัรุน่และผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มในจงัหวดันัน้ๆ 
และ สภาพแวดลอ้มทีพ่รอ้มในการเขา้พกัฯ ของบา้นพกัเดก็และครอบครวัประกอบดว้ย  
 

4. การบรหิารจดัการของโครงการพเิศษ และการเปลีย่นแผนกจิกรรมโครงการ ควรจดัใหส้อดรบักบั
แผนปีงบประมาณ และ ระเบยีบบรหิารราชการ  
 

5. ควรมกีารจดัทมีจากสว่นกลางเพือ่ตดิตามหนุนเสรมิการพฒันางานของบา้นพกัเดก็และครอบครวั
ในระดบัจงัหวดั ในลกัษณะทีเ่ป็นการนเิทศกง์านแบบหนุนเสรมิและเสรมิพลงั  
 

6. การจดัตัง้คณะท างานพฒันากลไกการด าเนินงานเพือ่รองรบักลุ่มเป้าหมายวยัรุน่ทอ้งไมพ่รอ้มใน
ระดบัจงัหวดั ควรพจิารณาโดยค านึงถงึคณะท างานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อียูแ่ลว้ในจงัหวดั  
 

7. หน่วยงานในระดบัสว่นกลาง ควรชว่ยเอือ้อ านวยความรว่มมอืระหว่างกระทรวง เพือ่ใหผู้ป้ระสบ
ปญัหาทอ้งไมพ่รอ้ม และปญัหาทางสงัคมอืน่ๆ สามารถใชส้ทิธแิละเขา้ถงึบรกิารสขุภาพไดท้ี่
สถานบรกิารใกลท้ีพ่กั  

 
 การพฒันาระบบดแูลวยัรุน่ทีท่อ้งไมพ่รอ้มภายใตโ้ครงการน้ี ไดส้รา้งความชดัเจนต่อบทบาทของ
บา้นพกัเดก็และครอบครวั ในดา้นการดแูลกลุ่มวยัรุน่และสตรทีีท่อ้งไมพ่รอ้มทีป่ระสงคจ์ะตัง้ครรภต่์อไป  
บุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ตรงจากโครงการฯ ทุกฝา่ย-ทัง้จากบา้นพกัฯและเครอืขา่ยสะทอ้นตรงกนัว่า 
ภารกจิหลกัทีค่วรจะเป็นไปของบา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดั ควรเป็นไปในลกัษณะการดแูลต่อเนื่อง
เพือ่ใหว้ยัรุ่นและผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้มกลบัคนืสูส่งัคมได้อยา่งมคีณุภาพ (Treatment plan) ซึง่เป็นการ
พกัอยูใ่นระยะยาวกว่ากรณีอืน่ๆ ทีม่กีรอบของการอยู่อาศยัเพยีง 3 เดอืนเพือ่รอการสง่ต่อไปยงัสถานที่
อืน่ๆ (Discharge plan)  
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 การทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวัจะท าบทบาทเป็นทีพ่กัพงิไดอ้ยา่งมคีุณภาพ จ าเป็นตอ้งพจิารณา
ความพรอ้มของก าลงัคนใหเ้พยีงพอ มคีวามเชีย่วชาญทีส่อดคลอ้ง และบทบาททีช่ดัเจน ทุกฝา่ยจงึเสนอ
ว่า ควรพจิารณาเพิม่อตัราก าลงับุคลากรทีท่ าหน้าทีด่แูลผูเ้ขา้พกัในบา้นพกัอยา่งเพยีงพอตลอด 24 
ชัว่โมง รวมทัง้พจิารณาในดา้นสถานทีพ่กัพงิใหม้คีวามพรอ้ม มสีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมต่อการเขา้พกั 
รวมทัง้นโยบายทีช่ดัเจนจากส่วนกลางทีเ่อือ้อ านวยและส่งเสรมิต่อบทบาทนี้ โดยการมอบหมายงานจาก
กรมกองต่างๆ จากส่วนกลาง ใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิหลกัของบา้นพกัเดก็และครอบครวั  
 

 
--------------------------------------------------------------- 
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รำยงำนฉบบัสมบรูณ์ผลกำรถอดกระบวนกำรพฒันำ 
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มกรำคม 2556 – เมษำยน 2557 
 

1. บทน ำ 
  

 โครงการสรา้งเสรมิความเขม้แขง็ของระบบช่วยเหลอืวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม เป็นโครงการที่
เกดิจากความรว่มมอื ระหว่างกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ โดยกรมพฒันาสงัคม
และสวสัดกิาร และส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ผ่านการท าบนัทกึขอ้ตกลง 
“ความรว่มมอืในการด าเนินการขบัเคลื่อนและพฒันาสงัคมอยา่งเป็นรปูธรรม” โดยมเีป้าหมายเพื่อรว่มกนั
พฒันาระบบบรกิาร และสรา้งโอกาสกบัผูท้ีป่ระสบปญัหาทางสงัคมใหส้ามารถเขา้ถงึสวสัดกิารสงัคมได้
อยา่งมสีุขภาวะ  
  
 กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ไดม้อบหมายใหส้ านกัป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
การคา้หญงิและเดก็ (สปป.) เป็นผูด้ าเนินงานโครงการน ารอ่งเพื่อสรา้งเสรมิความเขม้แขง็ของระบบ
ช่วยเหลอืวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภไ์มพ่รอ้มในจงัหวดัน ารอ่ง ไดแ้ก่ จงัหวดัปทุมธานี นครสวรค ์ขอนแก่น ศรสีะ
เกษ โดย 4 จงัหวดัน ารอ่งนี้ ไดร้บัการคดัเลอืกเนื่องจาก สสส. ไดม้กีารพฒันาระบบปรกึษาทางเลอืก
ส าหรบัผูป้ระสบปญัหาทอ้งไมพ่รอ้มทีโ่รงพยาบาลจงัหวดั โดยมรีะบบส่งต่อช่วยเหลอืในระดบัหนึ่งแลว้ 
จงึไดค้ดัเลอืกด าเนินงานน ารอ่งเพื่อต่อยอดการด าเนินงานพฒันาระบบดแูลวยัรุน่ทอ้งไมพ่รอ้มทีบ่า้นพกั
เดก็และครอบครวั นอกจากนี้ จงัหวดัเป้าหมายยงัครอบคลุมบา้นพกัเดก็และครอบครวัของกรมพฒันา
สงัคมและสวสัดกิาร และศูนยป์ระชาบด ีกรงุเทพมหานคร ซึง่เสนอโดยส านกัป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
การคา้หญงิและเดก็ ซึง่ทาง สสส. ไดม้อบหมายให ้มลูนิธสิรา้งความเขา้ใจเรือ่งสุขภาพผูห้ญงิ (สคส.) 
เป็นภาคใีนการรว่มพฒันาการด าเนินงาน 
 
 โครงการฯ มเีป้าหมายเพื่อพฒันาตน้แบบการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของระบบบรกิารช่วยเหลอื
ผูท้ีท่อ้งไมพ่รอ้มในบา้นพกัเดก็และครอบครวั ศูนยป์ระชาบด ีและเครอืขา่ยส่งต่อบรกิารระดบัจงัหวดั 
โดยแบ่งยทุธศาตรใ์นการด าเนินงานออกเป็น 3 ยทุธศาสตรห์ลกั ไดแ้ก่ 

ยทุธศาสตรท์ีห่นึ่ง หนุนเสรมิศกัยภาพบุคลากรและพฒันาแนวทางด าเนินงานภายในบา้นพกัเดก็
และครอบครวัและศูนยป์ระชาบด ี 

ยทุธศาสตรท์ีส่อง สรา้งเสรมิความเขม้แขง็ของเครอืข่ายส่งต่อบรกิารในระดบัจงัหวดั 

 ยทุธศาสตรท์ีส่าม จดัการความรูเ้พื่อเป็นรากฐานของการขบัเคลื่อนงานอยา่งยัง่ยนื 
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 มลูนิธสิรา้งความเขา้ใจเรือ่งสุขภาพผูห้ญงิ (สคส.) ซึง่มบีทบาทในการหนุนเสรมิและเอือ้อ านวย
ใหเ้กดิกจิกรรมกรรมการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของระบบดแูลช่วยเหลอืวยัรุน่ทีท่อ้งไมพ่รอ้ม เพื่อบรรลุ
เป้าหมายของโครงการ โดยจดัใหม้กีจิกรรมใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพของบุคลาการบา้นพกัเดก็และ
ครอบครวั รวมทัง้ศูนยป์ระชาบด ีการสนบัสนุนและเอือ้อ านวยใหเ้กดิการด าเนินงาน เพื่อการพฒันาการ
ดแูลผูเ้เขา้พกัทีบ่า้นพกั และความเขม้แขง็ของเครอืข่ายส่งต่อบรกิารในระดบัจงัหวดั ส่วนในดา้นการ
ตดิตามความก้าวหน้าและกระบวนการท างาน สคส. ไดม้อบหมายใหส้ านกัทีป่รกึษาพนัธมติรสาธารณสุข 
(Health Counterpart Consultant: HCC) ท าหน้าทีต่ดิตามความกา้วหน้า และถอดบทเรยีนกระบวน
พฒันา และบทเรยีนการท างานของโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของระบบช่วยเหลอืวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภ์
ไมพ่รอ้ม เพื่อเป็นขอ้มลูน าเขา้ให ้สคส. น าไปใชใ้นการพฒันาโครงการ และการจดัการองคค์วามรู ้โดย
กระบวนการตดิตามดงักล่าว ด าเนินงานระหว่างเดอืนมกราคม 2556 – เมษายน 2557 
 
 การตดิตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการฯ ครอบคลุมแผนงาน ความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานโครงการฯ และการสมัภาษณ์ผูด้ าเนินงาน และเครอืขา่ยผูเ้กี่ยวขอ้งในระดบัจงัหวดัเพื่อให้
มขีอ้มลูทีส่ะทอ้นความกา้วหน้าในมุมมองของกลุ่มเป้าหมาย การตดิตามฯนี้ ใชว้ธิกีารเชงิคุณภาพเป็น
หลกั ไดแ้ก่ การประชุมปรกึษาหารอือย่างเป็นทางการ และไมเ่ป็นทางการกบัผูร้บัผดิชอบหลกัและ
ทมีงานจาก สคส. การศกึษาเอกสารโครงการ รายงานการประชุม รายงานการปฎบิตังิาน และอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานโครงการ รวมทัง้การสงัเกตการณ์กจิกรรมการอบรมเสรมิศกัยภาพ และการ
ด าเนินงานโครงการฯทีเ่กดิขึน้ในระดบัจงัหวดั  นอกจากนี้ ยงัไดม้กีารศกึษาภาคสนามในจงัหวดั
เป้าหมาย 2 ครัง้ ในช่วงเริม่โครงการในเดอืนกุมภาพนัธ์-มนีาคม 2556 และ หลงัจากโครงการด าเนินงาน
ไปได ้1 ปี ในเดอืนกุมภาพนัธ-์มนีาคม 2557 รายละเอยีดการสมัภาษณ์เจาะลกึ/ สนทนากลุ่ม ผู้
ปฎบิตังิาน และ เครอืขา่ยการท างานหลกัในระดบัจงัหวดั และ/หรอื ผูก้ ากบัดแูลในส่วนกลาง รวมทัง้ผูเ้ขา้
พกัทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวั ดงัแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนผูใ้ห้สมัภำษณ์/ให้ควำมเหน็ จำกกำรติดตำมครัง้ท่ี 1 และ ครัง้ท่ี 2  

กลุ่มเป้ำหมำย 
รอบกำรติดตำม 

หวัหน้ำบำ้นพกั/
ศนูยป์ระชำดี 

ผูร้บัผิดชอบ
โครงกำร 

ผูป้ฎิบติังำน เครือข่ำย
กำรท ำงำน 

ผูบ้ริหำร
ส่วนกลำง 

ผูเ้ข้ำพกัท่ี
บำ้นพกั 

รวม 

ครัง้ท่ี 1 
(กุมภาพนัธ-์มนีาคม 2556) 

4  17  27 - - 48 

ครัง้ท่ี 2 
(กุมภาพนัธ-์มนีาคม 2557) 

4  4  12 14* 2 6 42 

* ครัง้ที ่2 ไมม่กีารสมัภาษณ์เครอืขา่ยการท างานของบา้นพกัเดก็และครอบครวันครสวรรค ์กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กรุงเทพมหานคร 
และศนูยป์ระชาบด ีเนื่องจากไมม่/ียงัไมเ่ริม่ด าเนินการโครงการพฒันา 
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 ขอ้มลูทีไ่ดจ้าการตดิตาม ไดจ้ดัท าเป็นรายงาน และเป็นขอ้มลูน าเสนอในการประชุมทมี
คณะท างานส่วนกลาง ซึง่ตามแผนก าหนดใหม้ทีุก 3 เดอืนเพื่อสะทอ้นความกา้วหน้าและปญัหาอุปสรรค
ทีส่ าคญัในการด าเนินงานโครงการ คณะท างานส่วนกลางประกอบไปดว้ยตวัแทนจาก ส านกัป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหาการคา้หญงิและเดก็ (สปป.) และ มลูนิธสิรา้งความเขา้ใจเรือ่งสุขภาพผูห้ญงิ  

 ในรอบ 16 เดอืนทีผ่่านมาของการด าเนินงานโครงการ (มกราคม 2556 – เมษายน 2557) ทีไ่ดม้ี
การตดิตาม มกีารประชุมคณะท างานส่วนกลางนี้เพยีง 2 ครัง้เท่านัน้ เนื่องจากผูบ้รหิารในส่วนกลางตดิ
ภารกจิในดา้นต่างๆ รวมทัง้สถานการณ์ทางการเมอืงในช่วงปลายปี 2556 – ตน้ปี 2557 ส่งผลใหข้อ้มลู
จากการตดิตามนี้ อาจน าไปใชส้ะทอ้นความกา้วหน้าผ่านคณะกรรมการท างานส่วนกลางไดอ้ยา่งจ ากดั 
โดยการประชุมครัง้ที ่1 จดัใหม้ใีนเดอืนมกราคม 2556 ซึง่เป็นการน าเสนอแนวทางการท างานของการ
ตดิตามความก้าวหนา และครัง้ที ่2 ในเดอืนเมษายน 2557 เป็นการน าเสนอผลการตดิตามครัง้สุดทา้ย 
โดยการเสนอผลเบือ้งตน้ของจงัหวดัน ารอ่งทีม่คีวามกา้วหน้าในการด าเนินงาน 

 การตดิตามฯ ยงัไดข้อ้มลูความก้าวหน้าของการพฒันาโครงการ เพื่อน าไปเป็นขอ้มลูน าเขา้ใน
การก าหนดประเดน็หารอืในเวทถีอดบทเรยีนการพฒันาความเขม้แขง็ของระบบช่วยเหลอืวยัรุน่ที่
ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม ซึง่คาดว่าจะด าเนินงานไดร้าวกลางปี 2557 เป็นตน้ไป นอกจากนี้ การตดิตามยงัได ้
เจาะลกึในจงัหวดัทีม่คีวามก้าวหน้าในการพฒันาระบบการดแูลทีช่ดัเจน คอื บา้นพกัเดก็และครอบครวั 
จงัหวดัขอนแก่น ซึง่ถอืว่าเป็นบา้นพกัฯ ทีม่ผีลเชงิประจกัษ์ทีช่ดัเจนในการพฒันาระบบช่วยเหลอืวยัรุ่นที่
ทอ้งไมพ่รอ้มอยา่งชดัเจน โดยไดน้ าขอ้มลูเรยีบเรยีงเนื้อหากระบวนการพฒันา/บทเรยีนการสรา้งเสรมิ
ความเขม้แขง็ของระบบช่วยเหลอืวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม เพื่อใหท้างมลูนิธสิรา้งความเขา้ใจเรือ่ง
สุขภาพผูห้ญงิ น าขอ้มลูไปจดัท าเป็นรปูเล่มเพื่อการเผยแพรบ่ทเรยีนจากโครงการฯ ต่อไป 

 

2. ปัจจยัน ำเข้ำของโครงกำรฯ 
 

 โครงการสรา้งเสรมิความเขม้แขง็ของระบบช่วยเหลอืวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม มปีจัจยัน าเขา้เพื่อ
พฒันาบา้นพกัเดก็และครอบครวัในจงัหวดัน ารอ่ง สามารถแบ่งไดเ้ป็น 1) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
2) การพฒันาโครงการพเิศษ และ 3) การพฒันากลไกเครอืขา่ยการส่งต่อ ทัง้นี้ การด าเนินการในสาม
ประเดน็นี้ มลูนิธสิรา้งความเขา้ใจเรือ่งสุขภาพผูห้ญงิ (สคส.) ไดม้บีทบาทในการสนับสนุนเอือ้อ านวยให้
เกดิการพฒันา ในช่วงตน้ของโครงการฯ สคส. มบีทบาทหลกัในการแสวงหาความตอ้งการในการพฒันา
ศกัยภาพบุคคลากร และน าความตอ้งการนัน้มาพฒันาเป็นการประชุมเชงิปฎบิตักิาร 2 ครัง้ในปี 2555 
และ 2556 นอกจากนี้ ยงัสนับสนุนใหบ้า้นพกัเดก็และครอบครวัในจงัหวดัน ารอ่งทัง้ 5 แห่ง รวมทัง้ศูนย์
ประชาบด ีไดพ้ฒันาโครงการเพื่อน าไปสู่การพฒันาระบบดแูลช่วยเหลอืวยัรุน่ทอ้งไมพ่รอ้ม ตามความ
สนใจและความตอ้งการของหน่วยงาน และเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปโดยสรา้งการมสี่วนรว่มของทุก
ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง โครงการฯ ไดม้กีารจดัตัง้คณะท างานอยา่งไมเ่ป็นทางการในส่วนกลาง คอืผูร้บัผดิชอบ
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งานทีเ่กี่ยวขอ้งในส่วนของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์โดยมหีน่วยงานภายใตก้รม
พฒันาสงัคมและสวสัดกิาร คอืส านกัป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้หญงิและเดก็ ซึง่ก ากบัดแูลบา้นพกั
เดก็และครอบครวัในทุกจงัหวดัของประเทศไทย จดัตัง้เป็น “คณะท างานส่วนกลาง” ในปี 2555 เพื่อ
รว่มกบัก าหนดแนวทางในการท างานพฒันาระบบดแูลวยัรุน่ทอ้งไมพ่รอ้มที่บา้นพกัเดก็และครอบครวัใน
จงัหวดัเป้าหมาย คณะท างานส่วนกลางนี้ ในเบือ้งตน้ไดม้กีารก าหนดใหป้ระชุมรว่มกนัทุก 3 เดอืน โดย
คณะท างานส่วนกลางจะประชุมไดต้ามแผนทีก่ าหนดในระยะแรกๆ ซึง่เป็นช่วงการวางแผนงานของ
โครงการฯ ต่อมาในปี 2556-57 เมือ่โครงการฯ เริม่ด าเนินงานเตม็รปูแบบในจงัหวดัเป้าหมาย การประชุม
คณะท างานส่วนกลางกจ็ดัไดเ้พยีงปีละ 1-2 ครัง้ 
 
 ในช่วงทีม่กีารพฒันาการด าเนินงาน สคส. ไดม้อบหมายใหม้เีจา้หน้าทีจ่ านวน 1 คน เพื่อ
รบัผดิชอบโครงการน้ีโดยเฉพาะ โดยมทีมีเจา้หน้าทีจ่ านวน 2-3 คน รว่มท าหน้าทีใ่นการหนุนเสรมิการ
ด าเนินงานในกจิกรรมต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ไดแ้ก่ การประชุมคณะท างานพฒันา
กลไกระดบัจงัหวดั การจดัประชุมแลกเปลีย่นความคดิเหน็หลงัการอบรมเสรมิศกัยภาพ/การศกึษาดูงาน 
การประชุมแลกเปลีย่นความเหน็ในการพฒันาโครงการเพื่อเสนอขอทุนสนบัสนุน และจดัประชุมทมีงาน
หลกัทีด่ าเนินงานโครงการ (core team) ตลอดจนช่วยเหลอืกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในระดบัพืน้ทีท่ ัง้ที่
เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ รวมทัง้แนะน าวทิยากรในการจดักระบวนการเสรมิศกัยภาพใหบุ้คลากร
ทัง้บา้นพกัฯ  และใหค้ าปรกึษาเรือ่งการจดัท ารายงานการเงนิและรายงานกจิกรรม  ภาพรวมของการ
ตดิตามหนุนเสรมิของ สคส. ตัง้แต่เริม่โครงการ (เดอืน มกราคม 2556 – เดอืนเมษายน 2557) เป็น
ดงัต่อไปนี้ 
ตำรำงท่ี 2 ภำพรวมของกำรติดตำมหนุนเสริมกำรด ำเนินงำนโครงกำร โดย สคส.*  
กำรหนุนเสริม 

 
จงัหวดั 

จดัประชมุ
แลกเปลีย่น
หลงัอบรมฯ 

ช่วยการประชมุ
คณะท างานพฒันา

กลไกจงัหวดั 

ถอดบทเรยีน
การศกึษาดงูาน
ตามแผนฯ 

การประชุม ทมี
หลกัของ
โครงการฯ  

หนุนเสรมิการ
ด าเนินงานทาง
โทรศพัท/์อเีมล 

ขอนแก่น 1 ครัง้ 2 ครัง้ 1 ครัง้ 3 ครัง้ เดอืนละ 1 ครัง้ 

ศรีสะเกษ 1 ครัง้ 1 ครัง้ 1 ครัง้ 2 ครัง้ เดอืนละ 1 ครัง้ 

ปทุมธำนี 1 ครัง้ 2 ครัง้ 2 ครัง้ 3 ครัง้ เดอืนละ 1 ครัง้ 

นครสวรรค ์ 1 ครัง้ ด าเนินการเอง 1 ครัง้ เริม่ด าเนินงาน
เมษายน 2557 ก่อนการอนุมตัิ

โครงการ มกีาร
ตดิตามเฉลีย่ 2-3 
เดอืนต่อครัง้ 

กรมฯ กทม. 1 ครัง้ ไม่มคีณะท างาน 1 ครัง้ ใมม่โีครงการ 

ศนูยป์ระชำบดี 1 ครัง้ ไม่มคีณะท างาน 1 ครัง้ เริม่ด าเนินงาน
เเมษายน 2557 

*ขอ้มลูระหว่างเดอืนกนัยายน 2555 - มนีาคม 2557 
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 จากตารางดงักล่าว จะเหน็ว่า หลงัจากการอบรมเสรมิศกัยภาพในเรือ่งการปรกึษาทางเลอืก ไดม้ี
การประชุมบา้นพกัเดก็และครอบครวั รวมทัง้ศูนยป์ระชาบด ีเพื่อตดิตามความกา้วหน้าของการเรยีนรู ้
และการน าสิง่ทีไ่ดจ้ากการอบรมไปใช้ โดยจดัเป็นรายบา้นพกัฯ และศูนยป์ระชาบด ีรวม 6 แห่ง ส าหรบั
การอบรมครัง้ที ่2 การตดิตามใชว้ธิกีารบูรณการไปกบัการพฒันาและตดิตามหนุนเสรมิการด าเนินงาน
แผนงานโครงการ   
 
 หลงัจากเกดิคณะท างานพฒันากลไกเครอืขา่ยการดแูลวยัรุน่ทอ้งไมพ่รอ้มในระดบัจงัหวดั 
(ยกเวน้บา้นพกัของกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กรงุเทพมหานคร ทีไ่ม่มคีณะท างานนี้) สคส. กไ็ดเ้ขา้
รว่มช่วยเอือ้อ านวย-ด าเนินการประชุมฯ คณะท างานนี้ดว้ย แมว้่าคณะท างานพฒันากลไกฯ ระดบัจงัหวดั 
ไดถู้กแทนทีก่ารท างานดว้ยนโยบาย OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม ทาง สคส. กม็สี่วนในการชีแ้จงและน า
นโยบายนี้ไปบูรณาการท างานในระดบัจงัหวดัดว้ย  
 
 ในส่วนของการศกึษาดงูาน สคส.ไดจ้ดัการศกึษาดงูานในประเทศในเดอืนกุมภาพนัธ ์2556 เพื่อ
เอือ้อ านวยใหเ้กดิการสรุปขอ้เรยีนรูจ้ากการศกึษาดงูานเพื่อเป็นตน้ทุนในการพฒันาขอ้เสนอโครงการที่
บา้นพกัเดก็และครอบครวั รวมทัง้ศูนยป์ระชาบด ีนอกจากการศกึษาดงูานในประเทศแลว้ โครงการฯ จะ
จดัใหม้กีารศกึษาดงูานต่างประเทศ ในตน้เดอืนกรกฎาคม 2557 โดยก าหนดการไดเ้ลื่อนออกจาก
แผนงานเดมิ เนื่องจากขอ้จ ากดัในดา้นสถานการณ์ทางการเมอืง การศกึษาดงูานนี้ อยูน่อกเหนือจาก
กรอบเวลาของตดิตามงานตาม รายงานนี้จงึไมไ่ดค้รอบคลุมผลจากการดงูานต่างประเทศ    
 
 ทัง้นี้ หลงัจากบา้นพกัเดก็และครอบครวัปทุมธานีไดเ้หน็ความส าคญัของการศกึษาดงูานและ
บรรจไุวเ้ป็นกจิกรรมหลกัหนึ่งของโครงการทีเ่สนอขอไป ทางสคส. กไ็ดเ้อือ้อ านวยเรือ่งแหล่งศกึษาดงูาน 
และการสรปุขอ้รยีนรูจ้ากการศกึษาดงูานดว้ย  
 
 หลงัจากทีแ่ต่ละแห่งเสนอโครงการทีจ่ะพฒันาระบบดแูลช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทอ้งไมพ่รอ้ม
ของตนเอง สคส.ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมเพื่อพฒันาขอ้เสนอโครงการในเดอืนเมษายน 2556 และเชญิ
ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในส่วนกลางและภายนอกมาใหค้วามเหน็ต่อการปรบัโครงการใหส้อดคลอ้งดว้ย และมกีาร
ตดิตามหนุนเสรมิในการเขยีนขอ้เสนอโครงการและการพฒันาขอ้เสนอโครงการภายหลงัการใหค้วามเหน็
ของผูท้รงคุณวุฒ ิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละพืน้ที่ ซึง่พบว่า เป็นกระบวนการทีค่่อนขา้ง
ยาวนานและใชเ้วลาพอสมควร จนในทีสุ่ด บา้นพกัเดก็และครอบครวั 3 แห่ง คอื บา้นพกัฯ ศรสีะเกษ 
ขอนแก่น และปทุมธานทีีส่ามารถปรบัแผนโครงการและอนุมตัเิพื่อด าเนินการไดใ้นปี 2556  
 
 หลงัจากทีโ่ครงการพฒันาฯ ไดร้บัการอนุมตั ิทางสคส.ไดห้นุนเสรมิเพื่อใหเ้กดิการด าเนินงาน 
โดยการจดัประชุมทมีงานโครงการ (Core team) ของบา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดั ศรสีะเกษ 
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ขอนแก่น และปทุมธานี เพื่อเตรยีมกจิกรรมปรบัเปลีย่นแผนการท างานใหเ้หมาะสม และทบทวน
เป้าหมายของการจดักจิกรมต่างๆ ในโครงการ รวมทัง้การตดิตามผล ความพงึพอใจต่อผลการจดั
กจิกรรม ขอ้สงัเกตทีม่ต่ีอผูร้บับรกิาร และการประเมนิหารอืกจิกรรมการด าเนินงานต่อๆ ไป ขอ้อ่อนที่
ทาง สคส. ไดร้ะบุไว ้คอืความต่อเนื่องของการหนุนเสรมิการท างานเมือ่บา้นพกัเดก็และครอบครวัเริม่
ด าเนินกจิกรรมตามแผนงานโครงการ ทาง สคส. มกีารตดิตามทางโทรศพัทแ์ละอเีมลเป็นหลกั เนื่องจาก
ตอ้งการใหแ้ต่ละแห่งมอีสิระในการลองด าเนินงานตามแนวทางของตวัเอง  
 
 การตดิตามหนุนเสรมิอยา่งต่อเนื่องของ สคส. ถอืไดว้่าเป็นปจัจยัเขา้ทีส่ าคญั นอกเหนือจากใน
ดา้นอื่นๆ ในการเอือ้อ านวยใหโ้ครงการบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ทัง้นี้ การหนุนเสรมิโครงการในลกัษณะน้ี 
แตกต่างจากโครงการพเิศษอื่นๆ ทีท่างส่วนกลางส่งใหท้างบา้นพกัเดก็และครอบครวัด าเนินงานในพืน้ที ่
ทีไ่ม่มกีลไกการตดิตามการด าเนินงานเป็นระยะๆ อยา่งต่อเนื่องเพื่อเกื่อหนุนใหก้ารด าเนินงานบรรลุ
วตัถุประสงค ์อกีทัง้เมือ่สิน้สุดการด าเนินงาน บา้นพกัเดก็และครอบครวักเ็พยีงส่งรายงานไปยงัหน่วย
ต่างๆ ในส่วนกลาง โดยไมไ่ดม้ผีลตอบรบัถงึผลของการด าเนินงานแต่อยา่งใด  
 

2.1. กำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกร 
 
 ภายใตย้ทุธศาสตรโ์ครงการฯ เรือ่งการพฒันาศกัยภาพระดบับุคคล ทางมลูนิธสิรา้งความเขา้ใจ
เรือ่งสุขภาพผูห้ญงิไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพบุคลากรในสองดา้น คอื 1) การปรกึษา
ทางเลอืกส าหรบัผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม (จดัในเดอืนกนัยายน 2555) และ 2) การดแูลวยัรุ่นทอ้งไมพ่รอ้ม
และการออกแบบกจิกรรมเพื่อเสรมิพลงั (จดัในเดอืนพฤษภาคม 2556)  
 
การเสรมิศกัยภาพครัง้ที ่1 เป็นการอบรมเชงิปฎบิตักิาร เพื่อสรา้งความเขา้ใจแนวคดิเรือ่งทอ้งไมพ่รอ้ม
และแนวทางการปรกึษาทางเลอืกมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้อบรม  

1) มคีวามเขา้ใจต่อปญัหาทอ้งไมพ่รอ้มในวยัรุ่นมากขึน้ โดยครอบคลุมในทุกมติริอบดา้นทัง้ปญัหา
สุขภาพ ผลกระทบทางจติใจ และความกดดนัทางสงัคม  

2) เขา้ใจแนวคดิ และทกัษะเรือ่งการใหค้ าปรกึษาทางเลอืกส าหรบัผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้ม  
3) สามารถน าความรู ้ความเขา้ใจในการอบรมมาประยกุตใ์ชใ้นการท างานและจดับรกิารในบา้นพกั

เดก็และครอบครวั รวมทัง้ศูนยป์ระชาบด ี 
 
 หลงัการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรครัง้ที ่1 ไดม้กีารประชุมตดิตามหลงัการอบรมเพื่อให้
ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดส้ะทอ้นสิง่ทีต่นเองไดห้ลกัๆ หลงัการอบรม ประเดน็ทีม่ผีูส้ะทอ้นว่าไดร้บัมากทีสุ่ด
จากการอบรมในครัง้นี้ คอืมุมมอง/ทศันะ ต่อปญัหาทอ้งไมพ่รอ้ม และการเปิดใจกวา้งยอมรบั รองลงมา
คอื การฟงัอยา่งใส่ใจ/มสีต ิและกระบวนการเครอืขา่ยช่วยเหลอื อกีประเดน็ทีม่กีารพดูถงึคอื ความเขา้ใจ
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สิง่ทีผู่ห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มตอ้งเผชญิ นอกจากนี้ หลงัการอบรม ผูเ้ขา้รบัการอบรมส่วนใหญ่ไดม้โีอกาส
ใหบ้รกิารปรกึษาทางเลอืกใหก้บัผูห้ญงิ/วยัรุน่ทีท่อ้งไม่พรอ้ม ปญัหาหลกัๆ ทีพ่บในการใหก้ารปรกึษา
ทางเลอืกไดแ้ก่ ผูป้ระสบปญัหาไมพ่รอ้มในการพดูคุย เวลาในการพดูคุยมจี ากดั ครอบครวัปฏเิสธวยัรุน่ที่
ทอ้งไมพ่รอ้ม ยอมรบัไมไ่ดท้ าใหไ้มส่ามารถตัง้ครรภต่์อได ้กรณตีัง้ครรภต่์อกพ็บปญัหาไม่มคีวามรูเ้รือ่ง
การดแูลเดก็และวางแผนอนาคต รวมทัง้พบปญัหาโรงเรยีนมอีคตกิบันกัเรยีนทีท่อ้งไมพ่รอ้มและตอ้งการ
ใหเ้ดก็ออกจากการเรยีน 
 
การเสรมิศกัยภาพครัง้ที ่2: เป็นการอบรมเชงิปฎบิตักิาร ในเรือ่งความรูแ้ละการดแูลสุขภาพผูท้ีท่อ้งไม่
พรอ้ม และการออกแบบกจิกรรมเสรมิพลงั เป็นกจิกรรมทีจ่ดัท าขึน้เพื่อสนองความตอ้งการของบุคลากรที่
ใหค้วามช่วยเหลอืแก่วยัรุ่นทอ้งไมพ่รอ้มในบา้นพกัและครอบครวั โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัๆไดแ้ก่   

1) เพื่อเสรมิความรูค้วามเขา้ใจดา้นอนามยัแมแ่ละเดก็ การเปลีย่นแปลงของรา่งกาย จติใจ และ 
อารมณ์ การดแูลสุขภาพ ในระหว่างรอคลอดไปจนถงึหลงัคลอด และ การสงัเกตอาการการ
เจบ็ปว่ย เพื่อใหส้ามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการ 

2) เพื่อทบทวนเสรมิ ความรู ้รวมไปถงึทกัษะในการออกแบบ และเกดิการปรบัปรุงกจิกรรมเพื่อการ
เยยีวยาจติใจและเสรมิคุณค่าภายในแก่วยัรุ่นทีท่อ้งไมพ่รอ้มในบา้นพกัฯ เพื่อใหม้คีวามเชื่อมัน่ใน
การกลบัคนืสู่สงัคม 

 
 การอบรมเสรมิศกัยภาพครัง้ที ่2 นี้ ไมไ่ดม้กีารประเมนิการเรยีนเรยีนหลงัการอบรมอยา่งเป็น
ทางการ อกีทัง้ไมไ่ดม้กีารตดิตามการน าผลไปใชห้ลงัการอบรมดงัเช่นในการอบรมครัง้ที ่1 ดงันัน้ ผลของ
การอบรม จงึรายงานในหวัขอ้ท ี3 ผลการด าเนินงาน 
 
 นอกจากการเสรมิศกัยภาพโดยการอบรมเชงิปฎบิตักิาร สคส. ไดจ้ดัการศกึษาดูงานหน่วยงาน
ภาครฐัและเอกชนทีด่ าเนินงานครบวงจรในเรือ่งทอ้งไม่พรอ้ม (จดัในเดอืน กุมภาพนัธ ์2556) ไดแ้ก่ ศูนย์
พึง่ได ้โรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อศกึษาแนวคดิ การพฒันาการปรกึษาทางเลอืกผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม และ
ช่วยเหลอืส่งต่อ  บา้นพกัฉุกเฉิน เพื่อดกูารจดับรกิารช่วยเหลอืผูท้ีป่ระสบความรนุแรงและทอ้งไมพ่รอ้ม 
และ สหทยัมลูนิธเิพื่อศกึษาระบบดแูลเดก็และการท างานดา้นครอบครวัอุปถมัภ ์ทัง้นี้ การศกึษาดงูานนี้ 
ไดม้สีรุปขอ้เรยีนรูจ้ากการศกึษาดงูานในดา้นการมทีศันคตใินทางบวกต่อผูร้บับรกิาร ความรว่มมอืของ
เครอืขา่ยการท างาน ทีต่อ้งท าความเขา้ใจบทบาทของแต่ละส่วนและสรา้งแนวทางการท างานให้
สอดคลอ้งกนั ความส าคญัของการใหค้วามช่วยเหลอืครบวงจร แนวคดิเรือ่งการสนับสนุนทกัษะอาชพี 
และการดแูลเดก็ของพ่อแม่หลงัคลอด และแนวทางการด าเนินงานครอบครวัอุปถมัภ ์ในภาพรวมของการ
ดงูานครัง้นื้ ท าใหบุ้คลากรบา้นพกัฯ และเครอืข่ายในจงัหวดั ไดแ้รงบนัดาลใจและแนวคดิใหม่ๆ  จากผูท้ี่
ท างานในประเดน็เดยีวกนั และหาแนวทางไปปรบัใชแ้ละพฒันาโครงการภายใตบ้รบิทการท างานของ
ตนเอง   
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 จ านวนบุคลากรบา้นพกัเดก็และครอบครวัทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมเสรมิศกัยภาพทีจ่ดัภายใตโ้ครงการฯ 
แสดงดงัตารางที ่3 เป็นทีน่่าสงัเกตว่า จ านวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทีม่าก มผีลในการผลกัดนัการพฒันาใน
ดา้นต่างๆ ในบา้นพกัเดก็และครอบครวั 
 
ตำรำงท่ี 3 จ ำนวนบคุลำกรบ้ำนพกัเดก็และครอบครวั ท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมศกัยภำพ 
 

กิจกรรม 
จงัหวดั 

กำรอบรมปรกึษำท้อง
ไม่พรอ้ม 

กำรอบรม 
กิจกรรมกำรเสริมพลงั 

กำรศึกษำดงูำน*  

ขอนแก่น 4 คน 6 คน 4 คน 

ศรสีะเกษ 3 คน 5 คน 4 คน 

ปทุมธานี 7 คน 6 คน 5 คน 

นครสวรรค ์ 2 คน 2 คน 4 คน 

กรมฯ-กทม. 4 คน 2 คน 3 คน 

ศนูยป์ระชาบด ี 2 คน 
ลาออกไป 2 คนหลงัอบรม 

6 คน 
ลาออกไป 1 คนหลงัอบรม 

5 คน 
ลาออกไป 1 คนหลงัดงูาน 

* บางจงัหวดัรวมจ านวนภาคเีครอืขา่ยดว้ย 

 

2.2. กำรพฒันำโครงกำรพิเศษ 
 

 ในเดอืนมนีาคม-เมษายน 2556 หลงัจากการอบรมพฒันาศกัยภาพในดา้นการปรกึษาทางเลอืก
ส าหรบัผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มในเดอืนกนัยายน 2555 ทางมลูนิธสิรา้งความเขา้ใจเรือ่งสุขภาพผูห้ญงิ (สคส.) 
ไดใ้หบ้า้นพกัเดก็และครอบครวัในจงัหวดัน ารอ่ง 5 จงัหวดั และศูนยป์ระชาบด ีพฒันาโครงการพฒันา
งานเพื่อขอสนบัสนุนงบประมาณด าเนินงานจากแผนงานสุขภาวะทางเพศ ส านกังานกองทุนสรา้งเสรมิ
สสุขภาพ (สสส.) ในเดอืนมนีาคม-เมษายน 2556 โดยในวนัที ่2 เมษายน 2556 ทางสคส.ไดจ้ดัใหม้กีาร
จดัประชุมเพื่อแลกเปลีย่นโครงการพฒันา หลงัจากนัน้ แต่ละหน่วยงานกน็ าขอ้คดิเหน็ทีไ่ดจ้ากการ
ประชุมน าไปพฒันาโครงการของตนเอง และน าเสนอต่อ สคส. เพื่อด าเนินงานไดจ้รงิ ในช่วงพฒันา
โครงการตัง้แต่การพฒันาแนวคดิโครงการ จนถงึการอนุมตัโิครงการ ใชร้ะยะเวลาประมาณ 5-6 เดอืนใน
การปรบัแกโ้ครงการจนกระทัง่ถงึการอนุมต้โิครงการ  
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 สาเหตุประการหนึ่งทีส่ าคญัของความล่าชา้ในการอนุมตัโิครงการ เนื่องจากในช่วงของการพฒันา
และอนุมตัโิครงการ ทางกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ไดม้นีโยบาย OSCC ศูนย์
ช่วยเหลอืสงัคม ซึง่นโยบายดงักล่าว มศีูนยป์ระชาบดใีนส่วนกลางเป็นหน่วยงานหลกัในการน านโยบาย
ไปสู่ปฎบิตั ิรวมทัง้สาย 1300 ศูนยป์ระชาด ีของบา้นพกัเดก็และครอบครวัในจงัหวดัเป้าหมาย ท าใหม้ี
ภาระงานทีม่ากในช่วงเวลาเดยีวกนั และส่งผลใหก้ารพฒันาโครงการ และ การเริม่ด าเนินงานล่าชา้
ออกไปกว่าทีก่ าหนดไวใ้นแผนงาน โดย ณ เดอืนมนีาคม 2557 มโีครงการทีส่ามารถด าเนินงานได ้คอื 
โครงการของบา้นพกัเดก็และครอบครวั ขอนแก่น ศรสีะเกษ ปทุมธานี และนครสวรรค ์ส่วนบา้นพกัเดก็
และครอบครวัของกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กรงุเทพมหานคร หลงัจากปรบัโครงการแลว้ ไมไ่ดม้ี
การเสนอของบประมาณด าเนินงาน และขอยตุโิครงการพเิศษ แต่ยงัส่งบุคลากรบา้นพกัฯ เขา้รว่มใน
กจิกรรมพฒันาศกัยภาพบุคลากร สาระส าคญัของแผนโครงการของแต่ละบา้นพกัเดก็และครอบครวั และ
ศูนยป์ระชาบด ีแสดงดงัตารางต่อไปนี้ 
  
ตำรำงท่ี 4 รำยละเอียดของโครงกำรพิเศษท่ีบ้ำนพกัเดก็และครอบครวัเสนอขอ/ด ำเนินงำน 

  

กิจกรรม 
 
จงัหวดั 

ช่ือโครงกำรท่ีขอสนับสนุน และ  
สำระส ำคญัของโครงกำร 

กำร
ด ำเนินงำน 

งบ 
ประมำณ 

ระยะเวลำ 

เร่ิม 
โครงกำร 

ส้ินสุด 
โครงกำร 

ขอนแก่น 
 โครงการพฒันาศกัยภาพและพฒันาระบบการ
ใหบ้รกิารวยัรุ่นทอ้งไม่พรอ้ม: พฒันาศกัยภาพ

บุคลากร ผูร้บับรกิาร การบรกิารดแูล 

 260,600 สงิหาคม 
2556 

กรกฎาคม 
2557 

ศรสีะเกษ 
โครงการพฒันาระบบช่วยเหลอืวยัรุ่นทีท่อ้งไม่
พรอ้ม: พฒันาคู่มอื เครอืขา่ยใหค้วามช่วยเหลอื

ทอ้งไมพ่รอ้ม 

 275,900 สงิหาคม 
2556 

กรกฏาคม 
2557 

ปทุมธาน ี

โครงการเสรมิสรา้งรกั เสรมิสรา้งพลงัใจ 
ช่วยเหลอืวยัรุ่นตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม: พฒันา

ศกัยภาพบุคลากร และกจิกรรมการดแูลวยัรุ่น
ทอ้งไมพ่รอ้มทีบ่า้นพกัฯ 

 288,500 สงิหาคม 
2556 

กรกฏาคม 
2557 

นครสวรรค ์

 โครงการพฒันารปูแบบการใหบ้รกิารช่วยเหลอื
สาหรบัวยัรุ่นรายกรณี: พฒันาบคุลากร และแน
ทางการดแูลผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มรายกรณีใหม้ี

คุณภาพ  

 212,750 สงิหาคม* 
2556 

กรกฏาคม* 
2557 

กรม-กทม. 
โครงการ ชุมชนร่วมใจป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

การตัง้ครรภไ์ม่พรอ้มในวยัรุ่น: พฒันารปูแบบการ
ไม่ได ้

ด าเนินงาน 
2,420,000 - - 
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กิจกรรม 
 
จงัหวดั 

ช่ือโครงกำรท่ีขอสนับสนุน และ  
สำระส ำคญัของโครงกำร 

กำร
ด ำเนินงำน 

งบ 
ประมำณ 

ระยะเวลำ 

เร่ิม 
โครงกำร 

ส้ินสุด 
โครงกำร 

ด าเนินงานกบัผูน้ าทางความคดิใหส้ามารถเป็น
แกนน าชมุชนในการป้องกนัแกไ้ขปญัหาทอ้งไม่

พรอ้ม 

ศนูย์
ประชาบด ี

กรอบการปฎบิตังิานเพื่อพฒันางานของศนูย์
ประชาบด:ี พฒันาบุคลากรปรกึษาทางเลอืกทอ้ง

ไม่พรอ้มและสง่ต่อบรกิาร  

 454,000 มนีาคม**  
2557 

สงิหาคม 
2557 

* เริม่ด าเนินงานไดจ้รงิในเดอืน เมษายน 2557 ระยะเวลาด าเนินงาน 12 เดอืน ดงันัน้ วนัสิน้สุดโครงการจงึไมช่ดัเจน 
** เริม่ด าเนินงานไดจ้รงิในเดอืนเมษายน 2557 
 
 จากตารางขา้งต้น จะเหน็ว่า โครงการบา้นพกัเดก็และครอบครวัทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิส่วนใหญ่ระบุ
ว่าเริม่ด าเนินการในเดอืนสงิหาคม 2556 โดยบา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น ศรสีะเกษ และ
ปทุมธานี สามารถเริม่ด าเนินงานไดต้ามเป้าหมาย ยกเวน้โครงการของจงัหวดันครสวรรค ์หลงัจากมกีาร
ปรบัโครงการจนเป็นทีน่่าพอใจของทุกฝา่ย กอ็ยูใ่นช่วงเปลีย่นแปลงหวัหน้าบา้นพกัฯ ระหว่างรอหวัหน้า
คนใหม ่จงึขอชะลอโครงการไปก่อน และเริม่ด าเนินงานไดใ้นเดอืนเมษายน 2557  

 ส าหรบัศูนยป์ระชาบด ีเนื่องจากในเดอืนเมษายน 2556 รฐับาลไดก้ าหนดใหม้นีโยบาย OSCC 
ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม ซึง่จากนโยบายนี้เองไดส้่งผลกบัการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการท างานของศูนย์
ประชาบด ี ส่งผลใหม้กีารชะลอการน าเสนอโครงการ หลงัจากโครงสรา้งหน่วยงานและภารกจิมคีวาม
ชดัเจนยิง่ขึน้ จงึไดก้ าหนดใหส้าระส าคญัของโครงการพเิศษ เป็นการพฒันาบุคลากรเพื่อการปรกึษา
ทางเลอืกและการส่งต่อบรกิาร 

 ดงันัน้ การตดิตามการท างานอนัเป็นผลมาจากการพฒันาโครงการพเิศษ จงึเป็นการสะทอ้นผล
ของบา้นพกัเดก็และครอบครวั 3 แห่ง คอื ขอนแก่น ศรสีะเกษ และปทุมธานี ทีม่คีวามก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานในช่วงของการตดิตาม  

 
2.3. กำรพฒันำกลไกเครือข่ำยกำรส่งต่อ 

 
 ยทุธศาสตรห์นึ่งทีส่ าคญัของการพฒันาระบบดแูลวยัรุน่ทีท่อ้งไมพ่รอ้มคอื การพฒันาเพื่อสรา้ง
เสรมิความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยส่งต่อบรกิารในระดบัจงัหวดั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตรน้ี์ 
คณะท างานส่วนกลาง ซึง่ประกอบไปดว้ยหวัหน้าส่วนราชการและนกัวชิาการของกรมพฒันาสงัคมและ
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สวสัดกิาร รว่มกบั สคส. ไดเ้สนอใหม้กีารจดัตัง้ “คณะท างานพฒันากลไกการด าเนินงาน เพื่อรองรบั
กลุ่มเป้าหมายวยัรุน่ทอ้งไม่พรอ้ม” ในทุกจงัหวดัเป้าหมายของโครงการ ไดแ้ก่ ขอนแก่น ศรสีะเกษ 
ปทุมธานี นครสวรรค ์ยกเวน้กรงุเทพมหานคร เนื่องจากโครงสรา้งการบรหิารจดัการ และหน่วยงาน
เครอืขา่ยนัน้แตกต่างออกไป ทัง้นี้ คณะท างานระดบัจงัหวดัดงักล่าว คาดหมายว่าจะเอือ้อ านวยใหก้ารบรู
ณาการเพื่อพฒันากลไกการด าเนินงานดา้นท้องไมพ่รอ้มในวยัรุน่ สามารถขบัเคลื่อนและเป็นไปไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยคณะท างานพฒันากลไกฯ มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้  

1. ศกึษาปญัหาและความตอ้งการของหน่วยงานเครอืข่าย เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานเพื่อรองรบั
กลุ่มเป้าหมายทอ้งไมพ่รอ้ม 

2. สรา้งและจดัการองคค์วามรูเ้พื่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงแนวทางการด าเนินงาน สรา้งนวตักรรม
หรอืแนวทางใหม่ๆ  ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในการพฒันาระบบและกลไกการด าเนินงานเพื่อ
รองรบักลุ่มเป้าหมายทอ้งไม่พรอ้ม 

3. พฒันาระบบฐานขอ้มลู และแบบฟอรม์ในการรบัเรือ่งเพื่อใหก้ารช่วยเหลอืผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม 
4. ก าหนดแนวทางการรณรค ์สรา้งความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทอ้งไมพ่รอ้ม 
5. ศกึษาและประเมนิผลการด าเนินงาน 
6. ด าเนินงานอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
 คณะท างานพฒันากลไกการด าเนินงาน เพื่อรองรบักลุ่มเป้าหมายวยัรุน่ทอ้งไมพ่รอ้ม ไดท้ยอย
จดัตัง้ในแต่ละจงัหวดัตัง้แต่กลางปี 2555 เป็นตน้ไป หลงัจากมกีารแต่งตัง้ มกีารประชุมและ
ความกา้วหน้าของการท างานคณะท างานโดยสงัเขปดงัตารางต่อไปนี้ 
 
ตำรำงท่ี 5 ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนของคณะท างานพฒันากลไกการด าเนินงาน 
  เพ่ือรองรบักลุ่มเป้าหมายวยัรุ่นท้องไม่พร้อม 
  

จงัหวดั กำรจดัตัง้
คณะท ำงำนฯ 

จ ำนวน
คณะท ำงำน 

(คน) 

จ ำนวน 
กำรประชุม 

(ครัง้) 

ควำมก้ำวหน้ำโดยสรปุ 

ขอนแก่น  
17 ธนัวาคม 55 43 3 

ประชุมครัง้แรก มกีารแลกเปลีย่นบทบาทภารกจิของแต่
ละหน่วยงาน ขนาดของปญัหาในจงัหสดั พฒันาแนวทาง
การสง่ต่อและตดิตามการชว่ยเหลอื จดัท าท าเนียบ
หน่วยงาน การประชมุครัง้ที ่2 เป็นสมันาวชิาการเพื่อ
การสรา้งความเขา้ใจต่อสถานการณ์ปญัหา สว่นการ
ประชุมครัง้ท ี3 เป็นการประชุมการบรูณาการงานการ
ช่วยเหลอืทอ้งไม่พรอ้ม กบั นโยบาย OSCC ศนูย์
ช่วยเหลอืสงัคม และสาระส าคญัของโครงการพเิศษ  
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จงัหวดั กำรจดัตัง้
คณะท ำงำนฯ 

จ ำนวน
คณะท ำงำน 

(คน) 

จ ำนวน 
กำรประชุม 

(ครัง้) 

ควำมก้ำวหน้ำโดยสรปุ 

ศรสีะเกษ 
 

30 พฤศจกิายน 
55 

29 2 

การประชุมครัง้ที ่1 มกีารชีแ้จงความจ าเป็นและท าความ
เขา้ใจต่อบทบาทหน้าทีข่องคณะท างานฯ การประชุมครัง้
ที ่2 มกีารขอฟงัความเหน็ถงึแนวทางการท างานของ
คณะท างานฯ และ แลกเปลีย่นประสบการณ์การ
ช่วยเหลอืของแต่ละหน่วยงานเครอืขา่ยจงัหวดั และ ได้
ท าผงัเครอืขา่ยการใหค้วามชว่ยเหลอืและบรกิารแก่
กลุ่มเป้าหมายวยัรุ่นทอ้งไม่พรอ้ม และ การบรูณาการ
งานการช่วยเหลอืทอ้งไม่พรอ้ม กบั นโยบาย OSCC 
ศนูยช์่วยเหลอืสงัคม 

ปทุมธานี  
ตุลาคม 55 35 2 

มกีารแลกเปลีย่นบทบาทภารกจิของแต่ละหน่วยงานใน
การประชุมครัง้ที ่1 ต่อมาการประชุมครัง้ที ่2 ไดม้กีาร
หารอืนโยบาย OSCC ศนูยช์ว่ยเหลอืสงัคม และมี
ขอ้ตกลงใหโ้อนบทบาทหลกัของการประสานเครอืขา่ย
จากบา้นพกัฯ ไปใหห้น่วยงานในสงักดักระทรวง
สาธารณสขุ ตามแนวนโยบายนี้ 

นครสวรรค ์
 

27 กรกฎาคม  
55 

39 - 

คณะท างานพฒันากลไกฯ นี้ ยงัไม่เคยมกีารประชมุ
ตัง้แต่มกีารจดัตัง้ แต่ทางบา้นพกัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุ
เครอืขา่ยระดบัจงัหวดั 1 ครัง้ ซึง่เป็นเครอืขา่ยเดมิทีเ่คย
ท างานร่วมกนัมาก่อน (เป็นหน่วยงานในคณะท างาน
พฒันากลไกฯ สว่นหนึ่ง)  เพื่อหารอืวางแผนพฒันา
แนวทางด าเนินงานระดบัจงัหวดั 

 
 ปจัจยัหน่ึงทีส่ าคญัทีม่ผีลต่อความกา้วหน้าของการด าเนินงานของคณะท างานพฒันากลไกการ
ด าเนินงาน เพื่อรองรบักลุ่มเป้าหมายวยัรุ่นทอ้งไมพ่รอ้ม คอื แมว้่าในระดบัจงัหวดั จะไม่มคีณะท างานใน
ประเดน็ทอ้งไม่พรอ้มโดยตรง แต่กม็คีณะท างาน/ คณะกรรมการ ทีท่ างานเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ทอ้งไม่
พรอ้มในวยัรุน่อยู่จ านวนมาก เช่น คณะท างานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเอดส ์คณะท างานคุม้ครองเดก็ 
คณะท างานพฒันาอนามยัการเจรญิพนัธุ ์คณะกรรมการยตุคิวามรุนแรงแก่เด็กและสตร ีคณะท างาน
เครอืขา่ยเดก็และสตร ีเป็นต้น อกีทัง้แต่ละจงัหวดัยงัมเีครอืขา่ยการท างานในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ปญัหาทอ้งไมพ่รอ้มในวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัไป โดยมสีภาพปญัหาและความกา้วหน้าในการ
ด าเนินงานในประเดน็ยอ่ยต่างๆ ทีม่คีวามเฉพาะในแต่ละจงัหวดัที่ไมเ่หมอืนกนั การพฒันางานใหส้ าเรจ็
ลุล่วงตามอ านาจหน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้นบทบาทของคณะท างานพฒันากลไกฯ จงึค่อนขา้งเป็นความทา้ทาย
พอสมควรส าหรบัหน่วยงานเลก็ๆ ในจงัหวดัดงัเช่นบา้นพกัเดก็และครอบครวั 
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 ขอ้สงัเกตุทีส่ าคญัคอื คณะท างานชุดนี้มจี านวนสมาชกิจ านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นหน้าส่วน
ราชการเป็นหลกั ท าใหก้ารจดัประชุมโดยใหม้สีมาชกิส่วนใหญ่เขา้รว่มประชุมนัน้ท าไดไ้มง่่ายนกั การจดั
ประชุมแต่ละครัง้ ผูเ้ขา้รว่มประชุมจงึเป็นในระดบัผูป้ฎบิตั ิซึง่แมว้่าจะไมม่คีณะท างานพฒันากลไกฯ ที่
จดัตัง้ขึน้มาภายใตโ้ครงการนี้ หน่วยงานต่างๆ กม็กีารท างานรว่มกนัเป็นเครอืข่ายอยูแ่ลว้ในระดบัหนึ่ง   
 
3. ผลของกำรด ำเนินงำน 

 

3.1. ด้ำนกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกร 
 

3.1.1 การอบรมเพื่อสรา้งความเขา้ใจแนวคดิเรือ่งทอ้งไม่พรอ้มและแนวทางการปรกึษาทางเลอืก 

 ผลการตดิตามประเมนิเชงิปรมิาณหลงัการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื่อสรา้งความ
เขา้ใจแนวคดิเรือ่งทอ้งไมพ่รอ้มและแนวทางการปรกึษาทางเลอืก ไดด้ าเนินการในเดอืนกุมภาพนัธ ์2556 
(หลงัการอบรม 5 เดอืน) ในลกัษณะการประเมนิการเปลีย่นแปลงของตนเองจากการอบรมตาม
วตัถุประสงค ์ขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคข์องการอบรมฯ เป็นดงัต่อไปนี้  

วตัถปุระสงคข้์อ 1: พบว่าหลงัการอบรมผูเ้ขา้อบรมมคีวามเขา้ใจเป็นอยา่งดวี่าทศันคตขิองตนเอง
มผีลต่อการใหก้ารปรกึษาทางเลอืก และค่อนขา้งยอมรบัว่าผูห้ญงิทีป่ระสบปญัหาทอ้งไมพ่รอ้มควรมี
ทางเลอืกในการตดัสนิใจ อกีทัง้มคีวามเขา้ใจการยตุกิารตัง้ครรภต์ามกฎหมาย อย่างไรกต็าม 
จ านวนมากยงัเหน็ว่าการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มในวยัรุน่มาจากพฤตกิรรมทางเพศทีไ่มเ่หมาะสม และมี
แนวโน้มในการใหก้ารปรกึษาเพื่อใหว้ยัรุน่ทอ้งไมพ่รอ้มนัน้ตัง้ครรภต่์อไป 

วตัถปุระสงคข้์อ 2: พบว่าในดา้นความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะการปรกึษาทางเลอืก พบว่าผูเ้ขา้รบั
การอบรม มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลงัการอบรมในทางทีด่ขี ึน้อยา่งเหน็ไดช้ดัเจน โดยก่อนการอบรม
พบว่า ความเขา้ใจในเรือ่งนี้นัน้ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัทีต่ ่าและเพิม่ไปอยูใ่นระดบัสงูหลงัการอบรม 
โดยในภาพรวมของพฒันาทกัษะทีส่ าคญัของการปรกึษาทางเลอืก ผูเ้ขา้รบัการประเมนิว่าตนเองมี
การพฒันาอยา่งชดัเจนในทุกทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรกึษาทางเลอืก 

วตัถปุระสงคข้์อ 3: ขอ้คน้พบจากการประเมนิความพรอ้มของตนเองดงักล่าว ชีใ้หเ้หน็ว่า หลงัจาก
การอบรมไปได ้5 เดอืน ผูเ้ขา้รบัการอบรมคดิว่าตวัเองมคีวามพรอ้ม โดยเฉพาะในดา้นการเปิดใจ
รบัทางเลอืกทีไ่มต่ัง้ครรภต่์อไป แมว้่าจ านวนมากจะรู้สกึว่า การตัง้ครรภต่์อไปของวยัรุน่เมือ่ทอ้งไม่
พรอ้มกน่็าจะเป็นทางออกทีด่กีว่า แต่กส็่วนใหญ่กย็อมรบัการใหข้อ้มลูและเคารพการตดัสนิของผู้
ประสบปญัหา รวมทัง้หากทางเลอืกคอืการตัง้ครรภต่์อไป กพ็รอ้มทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอือยา่งเตม็ที ่
โดยในดา้นของการประเมนิเครอืขา่ยทีใ่หค้วามช่วยเหลอืพบว่าจ านวนมากคดิว่ายงัไมไ่ม่เพยีงพอ 
ยงัมชี่องว่างทีต่อ้งพฒันาต่อไป  

(ดรูายละเอยีดผลการตดิตามการเสรมิศกัยภาพครัง้ที ่1 ไดใ้นเอกสารแนบที ่1) 
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3.1.2 การอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่งความรูเ้รือ่งการดแูลสุขภาพ และการออกแบบกจิกรรมเพื่อ
เสรมิพลงัวยัรุ่นทีท่อ้งไมพ่รอ้ม 

 ในเดอืนกุมภาพนัธ์-มนีาคม 2557 หลงัจากการอบรมนี้ผ่านไปแลว้ 7 เดอืน ทางทมีผูต้ดิตาม
ความกา้วหน้า ไดจ้ดัท าแบบสอบถามเพื่อตดิตามความกา้วหน้าในการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค ์โดยให้
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ดร้บัการอบรมไดส้ะทอ้นแนวคดิ และการน าสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปใชใ้นการสรา้งกจิกรรม
เสรมิพลงัใหก้บัผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม และผูเ้ขา้พกัดว้ยเหตุอื่นๆ ทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวั ผลการ
ตดิตามตามวตัถุประสงค ์เป็นดงัต่อไปนี้ 

วตัถปุระสงคข้์อท่ี 1:  การตดิตามพบว่า ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นอนามยัแมแ่ละเดก็
ในแงมุ่มต่างๆ ของวยัรุ่นและผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้มมากขึน้หลงัการอบรมในทุกๆ ดา้นดงัต่อไปนี้คอื 
1) การเปลีย่นแปลงทางรา่งกายและจติใจ 2) การดแูลระหว่างการตัง้ครรภแ์ละหลงัคลอด 3) การ
ดแูลทารกหลงัคลอด 4) การคุมก าเนิดเพื่อป้องกนัทอ้งไมพ่รอ้ม ความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งดงักล่าว 
ท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเกดิความตระหนกัว่า วยัรุ่น/ผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มตอ้งการกจิกรรมการเสรมิ
พลงั โดยผูเ้ขา้รบัการอบรมส่วนใหญ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจทีม่ากขึน้ในดา้นความเขา้ใจกระบวนการ
เสรมิพลงั และการจดักจิกรรมเสรมิคุณค่า  ซึง่องคค์วามรูท้ีท่ าใหเ้กดิความเขา้ใจผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม
ทีม่ากขึน้นัน้ก่อใหเ้กดิความมัน่ใจในการด ูและการจดักจิกรรมทีส่อดคลอ้งต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข้์อ 2:  ผลการตดิตามพบว่า ความรูแ้ละทกัษะในการออกแบบกจิกรรมเพื่อการ
เยยีวยาจติใจและเสรมิคุณค่ายงัมจี ากดั โดยส่วนทีไ่ดช้ดัเจนเป็นการน าไปใชไ้ดก้บัตนเอง เพื่อน
รว่มงาน และกลุ่มเป้าหมายตามล าดบั แต่การน ากจิกรรมไปใชเ้พื่อจดักจิกรรมเยยีวยาจติใจและ
เสรมิคุณค่าของกลุ่มเป้าหมายตามวตัถุประสงคข์องการอบรม ยงัท าไดค้่อนขา้งจ ากดั กจิกรรมที่
น าไปใชส้่วนใหญ่เป็นการน ากจิกรรมทีใ่ชใ้นระหว่างการอบรมไปใชเ้ลย โดยมบีา้นพกัเดก็และ
ครอบครวัเพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้ทีน่ าไปพฒันาต่อยอดจากแนวคดิแนวทางทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการอบรม 
ดงันัน้ อาจกล่าวไดว้่าเนื้อหาและวธิกีารอบรม ยงัขาดการน าเสนอเพื่อการเชื่อมโยงระหว่างสาระ
ขอ้คดิทีไ่ดจ้ากกจิกรรมต่างๆ ทีเ่อือ้อ านวยใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมสามารถน าไปประยุกต์ และ
ออกแบบเพื่อใชไ้ดจ้รงิ ดงันัน้ เป้าหมายในดา้นการเสรมิทกัษะในการออกแบบกจิกรรมเพื่อการ
เยยีวยาจติใจและเสรมิคุณค่าภายในแก่วยัรุ่นทีท่อ้งไมข่องบา้นพกัเดก็และครอบครวั จงึยงัไมบ่รรลุ
วตัถุประสงคเ์ท่าไรนกั เพราะผลทีไ่ดจ้ากการอบรมเป็นไปในทางน าไปใชก้บัตวัเองและเพื่อน
รว่มงานมากกว่า  
 

(ดรูายละเอยีดผลการตดิตามการเสรมิศกัยภาพครัง้ที ่2 ไดใ้นเอกสารแนบที ่2) 
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 ผลในการรวมของการพฒันาศกัยภาพบุคลากรบา้นพกัเดก็และครอบครวั จากการตดิตาม
ภาคสนามและสมัภาษณ์บุคลากร พบการพฒันาทัง้ในดา้นทศันคต ิความเขา้ใจแนวทางการดแูล เกดิการ
เปลีย่นแปลงในระดบับุคคลในดา้นการสื่อสารเชงิบวกและการใส่ใจรบัฟงั รวมทัง้มกีารพฒันาการท างาน
เป็นทมีไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ ซึง่ส่งผลต่อการต่อยอดพฒันาศกัยภาพบุคลากรอื่นๆในบา้นพกั รวมทัง้การ
พฒันาผูเ้ขา้รบับรกิาร และ การจดับรกิาร/กจิกรรมทีส่อดคลอ้ง ดงัแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

ตำรำงท่ี 6   ผลกำรพฒันำศกัยภำพในภำพรวมและกำรพฒันำกำรท ำงำน แยกตำมจงัหวดั 
 

ผลกำรพฒันำศกัยภำพ ขอนแก่น ศรสีะเกษ ปทุมธาน ี นครสวรรค ์

ทศันคตทิีเ่ขา้ใจต่อการทอ้งไมพ่รอ้มและทางเลอืก      

เขา้ใจความตอ้งการ และแนวทางดแูลวยัรุ่น/ผูห้ญงิทอ้งไม่พรอ้ม      

รบัฟงั ใจเยน็ สือ่สารเชงิบวก เขา้หากลุ่มเป้าหมาย      

พฒันาการท างานเป็นทมี   -  - 

พฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีทุ่กคนในบา้นพกัฯ     - 

พฒันาผูเ้ขา้รบับรกิารทีบ่า้นพกัฯ   - ไม่มเีคส - 

พฒันาการจดับรกิารทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการและเป็นมติร   -  - 

 คอืบุคลากรทีใ่หส้มัภาษณ์เจาะลกึระบุว่ามกีารเปลีย่นแปลง/พฒันา ในดา้นนี้ 

 
ตวัอยา่งความคดิเหน็ต่อการพฒันาศกัยภาพ ไดแ้ก่ 
 

“ ...แต่ก่อนมกัจะพพิากษาเคส...เมือ่ทราบพฤตกิรรมทีท่ าใหท้อ้งไม่พรอ้ม.. ไปเทีย่วกบัแฟนมาไม่ป้องกนั 
ไม่ทราบว่าทอ้งไดไ้ง หรอื หนีเรยีน ไม่เขา้เรยีน กม็กัจะตดัสนิว่า  กม็น่ิาล่ะถงึเป็นอย่างนี้หรอืไมก่ท็ าตวัเอง” 

 
“เรารบัฟงัน้องมากขึ้น เพราะเคา้เองกไ็ม่อยากใหส้ิง่นี้ (ทอ้งไม่พรอ้ม) เกดิขึ้น แต่มนักพ็ลาดได ้เราเริม่แยก

เรือ่งทอ้งไม่พรอ้มออกจากปญัหาพฤตกิรรมสว่นบุคคล..”  
 

 “ ...จะใจเยน็มากขึ้น....ไม่ป๊ีด ไม่หงุดหงดิเหมอืนแต่ก่อน เมือ่เจออะไร หรอื เหตุการณ์ (ในบา้นพกัฯ) ทีไ่ม่
สบอารมณ์ ทัง้กบัผูร้่วมงานหรอืพฤตกิรรมของผูร้บับรกิาร...” 

 
“ถา้เคสคนทอ้งเขา้มาสบาย..เบสคิง่ายๆ ..นอน..ไม่หนีหรอก...ท าตามขัน้ตอนกจ็บ..เป็นมาม่าส าเรจ็รปู-คอื 
รบัเคสเขา้มา-กนินอน-หาหมอ-คลอด-จากไป... แต่ตอนนี้ ตอ้งคดิต่อว่า เคสจะคนืสูค่รอบครวัไดอ้ย่างมสีขุ

ไดอ้ย่างไร” 
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3.2 ด้านการพฒันาระบบช่วยเหลือดแูล 

3.2.1 ภาพรวมก่อนการพฒันาโครงการพเิศษ 

 มลูนิธสิรา้งความเขา้ใจเรือ่งสุขภาพผูห้ญงิ (สคส.) ไดใ้หม้ทีมีตดิตามกระบวนการพฒันางานใน
ภาพรวมของโครงการ โดยในระหว่างเดอืนมกราคม – กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2556 ไดม้กีารศกึษาภาคสนาม
โดยการสมัภาษณ์บุคลากรบา้นพกัเดก็และครอบครวั หน่วยงานเครอืข่ายรบั-ส่งต่อบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
และหน่วยงานต่างๆ ในระดบัจงัหวดัทีเ่กี่ยวขอ้ง ของจงัหวดัปทุมธานี นครสวรรค ์ศรสีะเกษ ขอนแก่น 
และกรงุเทพมหานคร ผลการวเิคราะหภ์าพรวมสถติผิูร้บับรกิารทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวั พบว่า มี
ผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มรบับรกิารบา้นพกัจ านวนค่อนขา้งน้อยเมือ่เทีย่บกบัการขอรบับรกิารดว้ยปญัหาหรอื
สาเหตุอื่นๆ ดงัแสดงในตารางต่อไปนี้ 
  
ตารางท่ี 7 จ านวนและสดัส่วนเดก็และสตรีท้องไม่พร้อม เข้าพกัท่ีบ้านพกัเดก็และครอบครวั  

จ านวนผูเ้ข้าพกั 
ท่ีบ้านพกั* 

บ้านพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดั 
ปทุมธานี นครสวรรค ์ ศรีสะเกษ ขอนแก่น กรงุเทพฯ 

จ านวนเฉลีย่ (ราย/ปี) 10.0 3.0 3.0 19.5 27.3 
รอ้ยละต่อผูเ้ขา้พกัทัง้หมด 4.81% 3.66% 3.72% 7.93% 3.89% 

*ทีม่าของขอ้มลูในแต่ละจงัหวดั เป็นดงัต่อไปนี้ 
 ปทุมธานี เป็นค่าเฉลีย่ผูเ้ขา้รบับรกิารในปีงบประมาณ 2550-55 
 นครสวรรค ์เป็นขอ้มลูผูเ้ขา้รบับรกิารในปีงบประมาณ 2555 
 ศรสีะเกษ เป็นค่าเฉลีย่ของผูเ้ขา้รบับรกิารในปีงบประมาณ 2552-55 
 ขอนแก่น ทอ้งไมพ่รอ้ม เป็นค่าเฉลีย่นผูเ้ขา้รบับรกิารในปีงบประมาณ 2552-55 แต่จ านวนผูเ้ขา้พกัทีน่ ามาคดิสดัส่วนเป็นขอ้มลู

ของปีงบประมาณ 2555  
 กรุงเทพฯ เป็นค่าเฉลีย่ของผูเ้ขา้รบับรกิารในปีงบประมาณ 2553-55 

 
 ส่วนใหญ่ของผูห้ญงิทอ้งไม่พรอ้มทีม่าเขา้พกัทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวั มกัเป็นผูป้ระสบปญัหา
ทอ้งไมพ่รอ้มทีต่ดัสนิใจทอ้งต่อ หรอืไดผ้่านการปรกึษาทางเลอืก-ตดัสนิใจทอ้งต่อและตอ้งการบา้นพกัรอ
คลอด หรอื เป็นผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มทีม่อีายคุรรภม์ากจนไมส่ามารถยตุกิารตัง้ครรภไ์ดแ้ลว้ ผูป้ระสบ
ปญัหาส่วนใหญ่ไดร้บัการส่งต่อมาจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น ศูนยพ์ึง่ไดข้องโรงพยาบาล เป็นตน้ หรอื
ตดิต่อขอเขา้รบับรกิารเอง การส่งต่อมาจากสาย 1300 ศนูยป์ระชาบดมีไีมม่ากนกั สบืเนื่องมาจากการที่
สดัส่วนของผูโ้ทรเขา้มาเน่ืองจากปญัหาทอ้งไมพรอ้มกม็จี านวนน้อยเช่นเดยีวกนั ขอ้มลูทีว่เิคราะหจ์าก
การตดิตามศูนยป์ระชาบดใีนกรงุเทพมหานคร มคี่าเฉลีย่ในปีงบประมาณ 2554-2555 รอ้ยละ 0.98 ของ
สาย 1300 ทีเ่ขา้มาทัง้หมด หรอืหากตดัส่ายทีเ่ป็น “อื่นๆ” ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัศูนยป์ระชาบดอีอกไป กค็ดิ
เป็นเพยีงรอ้ยละ 1.79  
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 ขอ้คน้พบดงักล่าว ท าใหบ้า้นพกัเดก็และครอบครวั มโีอกาสในการใหบ้รกิารปรกึษาทางเลอืก
ค่อนขา้งน้อย เนื่องจากผูห้ญงิทีป่ระสบปญัหาทอ้งไมพ่รอ้มทีไ่ดร้บัการส่งต่อ/เขา้มาพกัทีบ่า้นพกันัน้เป็น
กลุ่มทีไ่ดต้ดัสนิใจต่อทอ้งทีไ่มพ่รอ้มแลว้ในการตัง้ครรภต่์อไป ในขณะเดยีวกนั แมว้่าศูนยป์ระชาบด ีจะ
เป็นด่านหน้าทีผู่ป้ระสบปญัหาสามารถโทรศพัทเ์ขา้มาไดโ้ดยตรง แต่โดยภารกจิหลกัของศูนยป์ระชาบด ี
ทีเ่น้นการใหข้อ้มลูขา่วสาร การรบัเรือ่งราวรอ้งทุกขแ์ละความช่วยเหลอืเพื่อช่วยเหลอืส่งต่อบรกิาร โดยใช้
ระยะเวลาคุยไม่นานนกั ในขณะการปรกึษาทางเลอืกนัน้ตอ้งใชเ้วลาและทกัษะประสบการณ์ในการพดูคุย 
ท าใหก้ารใหก้ารปรกึษาทางเลอืกทางโทรศพัทข์องศูนยป์ระชาบดอีาจเป็นไปไดย้าก ดงันัน้ จงึอาจกล่าว
ไดว้่า การปรกึษาทางเลอืกส าหรบัผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้ม อาจไมใ่ช่บทบาทโดยตรงของทัง้บา้นพกัเดก็และ
ครอบครวั และศูนยป์ระชาบด ี

 บุคลากรทีด่แูลบา้นพกัเดก็และครอบครวั และศูนยป์ระชาบดมีคีวามเหน็พอ้งตอ้งกนัว่า การ
อบรมปรกึษาทางเลอืก สิง่ทีไ่ดน้ าไปใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ คอืการใชแ้นวคดิและทกัษะต่างๆ ใหเ้กดิ
การพดูคุยแบบเสรมิพลงั ซึง่สามารถน าไปปรบัใชไ้ดอ้ย่างดกีบัการดแูลหญงิทอ้งไม่พรอ้มทีเ่ขา้พกัที่
บา้นพกัฯ และการรบัสายศูนยป์ระชาบด ี

 จากขอ้เทจ็จรงิของผูป้ระสบปญัหาทอ้งไมพ่รอ้มทีม่าใชบ้รกิารของบา้นพกัเดก็และครอบครวั ท า
ใหก้ลุ่มเป้าหมายทีแ่ทจ้รงิและชดัเจนของบา้นพกัฯ คอื ผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้มทีต่ดัสนิใจตัง้ครรภต่์อ จงึ
เป็นโอกาสในการพฒันาอย่างมทีศิทางของบา้นพกัและครอบครวั ในการดูแลผูห้ญงิทีต่ดัสนิใจตัง้ครรภต่์อ
ทัง้ๆ ทีไ่มพ่รอ้ม ใหม้คีรรภท์ีม่คีุณภาพ เพราะนอกเหนือจากการเปลีย่นแปลงทางร่างกายและอารมณ์
ตามธรรมชาตขิองการตัง้ครรภ ์นอกจากนี้ ผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้มทีต่ดัสนิใจทอ้งต่อ กจ็ะมภีาวะทางจติ
สงัคมทีแ่ตกต่างจากหญงิทีต่ ัง้ครรภโ์ดยทัว่ไปทีต่อ้งการการดแูลเฉพาะ ซึง่แนวทางนี้สอดคลอ้งกบัความ
เชีย่วชาญหลกัทัง้ทางดา้นสงัคมและดา้นจติวทิยาของบุคลากรบา้นพกัเดก็และครอบครวั ซึง่หากไดร้บั
การพฒันาองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งและสรา้งกระบวนการดแูลไดด้ ีกจ็ะท าใหผู้ห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม มคีวาม
พรอ้มทัง้ทางกายและใจทีจ่ะตัง้ครรภต่์อไปดว้ยสุขภาวะทางจติและกายทีด่ ีซึง่จะเป็นรากฐานทีส่ าคญัใน
การผลติสมาชกิใหม่ทีไ่มเ่ป็นภาระ และมคีุณภาพของสงัคมต่อไป  

 จากการศกึษาภาคสนาม บา้นพกัเดก็และครอบครวัส่วนใหญ่ไดใ้ชแ้นวทางเดยีวกนักบัการดแูลผู้
ประสบปญัหาประเภทอื่นๆ ทีเ่ขา้มารบับรกิารทีบ่า้นพกั โดยครอบคลุมทัง้ในดา้นทีพ่กัพงิ อาหาร การ
ดแูลเยยีวยา และการประสานกบัหน่วยงานต่างๆ ประเมนิสภาพและเตรยีมการคนืกลบัสู่สงัคม  บา้นพกั
เดก็และครอบครวับางแห่งไดม้กีารพฒันาแผนผงัการดแูลเดก็และสตรทีีต่ ัง้ครรภไ์ม่พรอ้มไวเ้ฉพาะดว้ย 
สิง่ทีพ่บจากการสมัภาษณ์บุคลากรบา้นพกั และความคาดหวงัจากหน่วยงานเครอืข่ายทีน่ าส่งต่อผูห้ญงิ
ทอ้งไมพ่รอ้ม ประสงคจ์ะใหบ้า้นพกัเดก็และครอบครวัมกีารพฒันา แนวทาง/คู่มอืการจดับรกิารส าหรบั
หญงิตัง้ครรภอ์นัเน่ืองมาจากทอ้งไมพ่รอ้ม ครอบคลุมรายละเอยีดการดแูลระหว่างตัง้ครรภ ์ก่อนและหลงั
การคลอด ซึง่แนวทางนี้ นอกจากองคค์วามรูใ้นดา้นการจดับรกิารดแูลเฉพาะแลว้ ยงัรวมถงึแนวทางการ
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ประสานกบัหน่วยงานต่างๆ ทีม่บีทบาทเกี่ยวขอ้งในการดแูลหญงิตัง้ครรภใ์นจงัหวดัทีส่อดคลอ้งกบั
ภารกจิของหน่วยงานนัน้ๆ ดว้ย   

3.2.2 ผลการพฒันาระบบช่วยเหลอืดแูล 

 บา้นพกัเดก็และครอบครวัทีม่โีครงการพเิศษเพื่อพฒันาระบบดแูลหญงิตัง้ครรภท์ีบ่า้นพกัและมี
การด าเนินงานในช่วงทีม่กีารตดิตาม ไดแ้ก่ จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัขอนแก่น ส าหรบับา้นพกัฯ 
จงัหวดัศรสีะเกษ เนื่องจากสภาพแวดลอ้มของบา้นพกัฯ ไมเ่อือ้อ านวยต่อการเขา้พกัเพราะเป็นตกึแถว 
จงึเสนอแผนโครงการในดา้นการพฒันาแนวทางเครอืข่ายใหค้วามช่วยเหลอืทอ้งไม่พรอ้มเพื่อจดัท าเป็น
คู่มอื ส าหรบับา้นพกัเดก็นครสวรรค ์เริม่ด าเนินการในเดอืนเมษายน 2557 จงึไม่มกีารตดิตาม  

ผลการพฒันาเป็นดงัต่อไปนี้ 

บ้ำนพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น: ไดเ้ริม่พฒันาระบบดแูลวยัรุน่และผูห้ญงิทีท่อ้งไม่
พรอ้มดว้ยการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในบา้นพกัทุกคน ในดา้นการดแูลผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม ผล
การพฒันาศกัยภาพท าใหบุ้คลากรทุกคนสามารถเขา้ถงึ สื่อสาร และแนะน าการดแูลตวัเองใหก้บั
กลุ่มผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มทีเ่ขา้พกัไดม้ัน่ใจยิง่ขึน้ หลงัจากนัน้ไดม้กีารอบรมเพิม่เตมิทกัษะการ
สื่อสารและจดักจิกรรมเสรมิพลงั ซึง่ชุดความรูน้ี้ท าใหบุ้คลากรเกดิความคดิสรา้งสรรคใ์นการปรบั
รปูแบบและวธิกีารเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบกจิกรรมเพื่อละลายก าแพงระหว่างบุคลากร
และผูร้บับรกิาร สรา้งบรรยากาศการสื่อสารทีเ่ป็นมติร เพื่อแลกเปลีย่นความตอ้งการ ความคดิ 
ความรูส้กึและความคาดหวงั และน ามาสู่การจดักจิกรรมต่างๆ ในบา้นพกั 

บา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น ไดต้ัง้เป้าหมายใหบ้า้นพกัฯ เป็น “ศูนยก์ารเรยีนรู ้
สถานีครอบครวั” เพื่อเป็นโมเดลตน้แบบระบบการช่วยเหลอืวยัรุน่ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม โดยสรา้งความ
เชื่อมัน่แก่ผูร้บับรกิารว่า จะไดร้บัการดแูลช่วยเหลอืในบรรยากาศทีเ่ป็นมติร โดยการบรูณา
การงบประมาณสนับสนุนจากทัง้ของ สสส. และ บา้นพกัฯ เอง รวมทัง้ การหนุนเสรมิดา้นวชิาการ
จากทัง้ส่วนกลาง และ ภาคเีครอืขา่ยในจงัหวดั 
 
ผลการพฒันาการด าเนิน พบว่า บา้นพกัเดก็และครอบครวั ไดป้ฏริปูสภาพแวดลอ้มในบา้นพกัฯ
หลายอยา่งดว้ยกนั อาทเิช่น มหีอ้งจดัการเรยีนรู ้พรอ้มมชีุดความรูก้ารดแูลการตัง้ครรภ ์อุปกรณ์
ส่งเสรมิกระตุน้พฒันาการเดก็ หอ้งนนัทนาการ มสีื่อความรูส้ ิง่พมิพภ์าพยนตร ์และดนตร ีหอ้งให้
ค าปรกึษาทีเ่หมาะสมและเน้นการใหค้ าปรกึษาแบบเสรมิพลงั ลานกจิกรรมคุณแม ่การดแูลทารก 
และฝึกงานอาชพี การตดิตัง้เครือ่งท าน ้าอุ่น การปรบัภมูทิศัน์ สวน/ สนามเดก็เล่น นอกจากนี้ ยงัมี
การพฒันาเครือ่งมอืสนับสนุนการใหบ้รกิาร  เช่น “แบบบนัทกึพฤตกิรรมผูร้บับรกิาร”  “แบบฟอรม์
แรกรบั” ซึง่ทัง้หมดทีก่ล่าวมานี้ ด าเนินการในช่วงทีม่กีารตดิตาม ส าหรบับรกิารทีว่างแผนจะท าใน
ระยะต่อไป ไดแ้ก่ บรกิารรบัขวญัสมาชกิทีเ่ขา้พกัทีบ่า้นใหม ่ 



 

26 รายงานการติดตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวัยรุ่นท้องไม่พร้อม 

 

  ส าหรบักจิกรรมการดแูลผูเ้ขา้พกัทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวั จะไดม้สี่วนรว่มในกจิกรรม
ต่างๆ ในระหว่างทีพ่ านกัอยู่ทีบ่า้นพกั ไดแ้ก่  
 กจิกรรมชวนน้องดหูนงั-ชอบป้ิง (ประเดน็เรยีนรู:้ การคดิวางแผนการใชเ้งนิ)  
 กจิกรรมชวนน้องเขา้วดั และ บ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะ (ประเดน็เรยีนรู:้ สรา้งคุณค่าชวีติ) 
 กจิกรรมเงนิปนัผลจากการขายงานฝีมอืการ (ประเดน็เรยีนรู ้การท างานเพื่อเสรมิสรา้ง

รายไดแ้ละการเกบ็ออมเงนิ)  
 และกจิกรรมพฒันาผูร้บับรกิารอื่นๆ ไดแ้ก่ กจิกรรม Cooking day ในบา้นพกั (ประเดน็

เรยีนรู:้ การมสี่วนรว่มช่วยเหลอืกนัและกนั)  กจิกรรมปิกนิกนอกสถานที ่(ประเดน็เรยีนรู:้
การผ่อนพกั-ตระหนกัรู)้ 
 

บ้านพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัปทุมธานี: พฒันาโครงการ “เสรมิรกั เสรมิสรา้งพลงัใจ 
ช่วยเหลอืวยัรุน่ตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม” โดยมเีน้นใหบุ้คลากรบา้นพกัมแีนวคดิ ไดร้บัการเสรมิพลงั 
เพื่อใชก้ระบวนการเชงิบวกในการช่วยเหลอืวยัรุ่นตัง้ครรภท์อ้งไมพ่รอ้ม และจดั”คลนิิกชวีติ...เพื่อ
ชวีติ” โดยจดัหอ้งและท ากจิกรรมต่างๆ เพื่อใหว้ยัรุน่ทอ้งไมพ่รอ้มมคีวามรูเ้รือ่งการดแูลตนเอง 
ตระหนกัในคุณค่าของตนเอง โดยมตีารางกจิกรรมเพื่อพฒันาและเตรยีมความพรอ้มไวร้องรบั มี
การวางแผนจดักจิกรรมและทกัษะในดา้นต่างๆ ในแต่ละวนั เช่น การดแูลตนเองขณะตัง้ครรภ ์
ทกัษะพืน้ฐานในการด าเนินชวีติ การฝึกทกัษะอาชพี การอบรมเรือ่งความรกั ความสมัพนัธ ์และ
เพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั ซึง่กจิกรรมเหล่านี้เป็นลกัษณะกจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติและสามารถ
ปรบัใชก้บัผูเ้ขา้พกัในบา้นพกัฯ ในกรณอีื่นๆได ้รวมทัง้ปรบัแบบบนัทกึก่อน-หลงัเขา้พกัรองรบั
ผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มโดยเฉพาะ โดยมขีอ้มลูรายละเอยีดของบุตรดว้ย  

 หลงัจากการพฒันาสภาพแวดลอ้มและกจิกรรมรองรบัผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มในโครงการ ก็
ยงัไม่มกีลุ่มเป้าหมายผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มเขา้พกัเลย ซึง่ส่งผลใหก้ารเตรยีมการ/ เตรยีมกจิกรรม
ในโครงการคลนิิกเพื่อชวีติ ยงัไมบ่งัเกดิผลเป็นทีน่่าพงึพอใจในมุมมองของบุคลากร แมว้่า
กจิกรรมในลกัษณะน้ีจะสามารถปรบัใชก้บักลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ไดอ้กีดว้ย แต่ในปี 2557 หลงัจาก
ทีบุ่คลากรและกจิกรรมมคีวามพรอ้ม กพ็บว่า จ านวนผูท้ีเ่ขา้พกัในกรณอีื่นๆ กล็ดน้อยลงดว้ย 
และส่วนใหญ่เป็นการเขา้พกัในระยะสัน้ๆ 

บ้านพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัศรีสะเกษ: เน้นการขบัเคลื่อนและพฒันาเครอืขา่ยการส่งต่อ
ในระดบัจงัหวดั โดยมเีป้าหมายคอื พฒันาคู่มอืระบบการช่วยเหลอืและการส่งต่อบรกิาร และ 
พฒันาสื่อรณรงคป์ระชาสมัพนัธช์่องทางการใหบ้รกิารช่วยเหลอืวยัรุน่ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม ใน
จงัหวดัศรสีะเกษ โดยมกีลุ่มเป้าหมายในการใชคู้่มอื และ สื่อประชาสมัพนัธน้ี์ ไดแ้ก่ บุคลากรของ
หน่วยงานเครอืข่ายการช่วยเหลอื และ กลุ่มประชากรในชุมชน การไดม้าซึง่แนวทางนี้ ไดจ้ดัตัง้
คณะท างานหลกัระดบัจงัหวดัใหเ้ป็นกลไกขบัเคลื่อน โดยมบีา้นพกัเดก็และครอบครวัเป็นแกนน า 
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ในการรวบรวมขอ้มลูการใหบ้รกิารของหน่วยงานเครอืข่าย เพื่อพฒันาเป็นคู่มอื รวมทัง้ การ
ออกแบบ และ ผลติสือ่ประชาสมัพนัธช์่องทางการใหบ้รกิารช่วยเหลอื ณ เดอืนมนีาคม 2557 
คณะท างานหลกัไดม้กีารประชุมแลว้ 2 ครัง้ มกีารรวบรวมประมวลขอ้มลูจดัท าร่างคู่มอื รวมทัง้ 
ผงัระบบเชื่อมโยงเครอืขา่ยและกจิกรรมการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทอ้งไมพ่รอ้ม  

 
 หลงัจากมกีารพฒันาระบบช่วยเหลอืดแูลของบา้นพกัเดก็และครอบครวัในปี 2556 ซึง่เป็นช่วง
เดยีวกนักบัการทีม่นีโยบาย OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม พบว่า จ านวนวยัรุน่และผูห้ญงิทีเ่ขา้พกัใน
บา้นพกันัน้กม็จี านวนไม่มากนกั เช่นเดยีวกบัช่วงเริม่โครงการในปี 2555 โดยในจงัหวดัศรสีะเกษและ
ปทุมธานี ไม่มวียัรุน่และผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มเขา้พกัทีบ่า้นพกัเลย ดงัแสดงในตารางต่อไปนี้  

ตำรำงท่ี 8 จ ำนวนผูร้บับริกำรบ้ำนพกัเดก็และครอบครวั และเดก็และสตรีท่ีท้องไม่พร้อม  

บ้ำนพกัเดก็
และครอบครวั 

2555  2556  2557*  
ผูร้บับริกำร 
ทัง้หมด 

กรณี 
ท้องไม่พร้อม 

ผูร้บับริกำร 
ทัง้หมด 

กรณี 
ท้องไม่พร้อม 

ผูร้บับริกำร 
ทัง้หมด 

กรณี 
ท้องไม่พร้อม 

ปทุมธานี 86 7 292 7 123 0 

นครสวรรค ์ 89 3 423 10 206 4 

ขอนแก่น 217 29 162 15 38 5 

ศรสีะเกษ 115 4 151 14 44 0 

ทีม่าของขอ้มลู รายงานสถติกิารใหบ้รกิารบา้นพกัเดก็และครอบครวั ทัง้ทีพ่กัทีบ่า้น และการช่วยเหลอืนอกบา้นพกั 

  * ปี 2557 ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2556-เดอืนกุมภาพนัธ ์2557 

 

 เมือ่เปรยีบเทยีบรอ้ยละของผูใ้ชบ้รกิารบา้นพกัทีม่าเขา้พกัดว้ยกรณทีอ้งไมพ่รอ้ม จากรวมทุก
กรณ ี พบว่า บา้นพกัเดก็และครอบครวัขอนแก่น มกีารเขา้พกัดว้ยกรณทีอ้งไมพ่รอ้มในสดัส่วน
พอสมควรในทุกปี ส่วนบา้นพกัเดก็และครอบครวัศรสีะเกษ มกีารเพิม่-ลด แต่ไมม่เีลยในปี 2557 
เช่นเดยีวกบับา้นพกัเดก็และครอบครวัปทุมธานี ทีม่ผีูเ้ขา้พกักรณีทอ้งไมพ่รอ้มลดลงจนเป็นศูนยใ์นปี 
2557 ในขณะน้ีบา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดันครสวรรค ์มจี านวนคนเขา้พกัน้อยอยูแ่ลว้ในแต่ละปี 
และมแีนวโน้มลดน้อยลงตามล าดบั 
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ผงัภำพท่ี 1 ร้อยละของจ ำนวนผู้ใช้บริกำรบ้ำนพกัท่ีเป็นเดก็และสตรีท้องไม่พร้อม 

 

 ส าหรบัศูนยป์ระชาบด ีจากการศกึษาเบือ้งตน้ก่อนเริม่โครงการพเิศษในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2556 มี
ขอ้คน้พบว่าการรบัสายผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม ควรเป็นไปในแนวทางทีส่อดคลอ้งกบัภารกจิ กล่าวคอื รบัฟงั
เรือ่งราว และใหข้อ้มลูเพื่อส่งต่อบรกิารปรกึษาทางเลอืกทีเ่หมาะสม โดยผูร้บัสายโทรศพัท ์Call Center 
ในสาย 1300 กรงุเทพมหานคร ควรไดร้บัการพฒันาในเรือ่งการปรกึษาเพื่อเสรมิพลงั องคค์วามรูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัทางเลอืกเมือ่ทอ้งไมพ่รอ้ม ทศันคตกิารไม่ตดัสนิคุณค่าและไมอ่คตต่ิอผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้ม 
รวมทัง้การส่งต่อไปยงัหน่วยบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัทอ้งไมพ่รอ้มทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพ
ปญัหา ซึง่ประเดน็เหล่าน้ี ศูนยป์ระชาบดใีนกรงุเทพมหานคร ในบทบาทของผูส้นบัสนุนวชิาการ อาจ
พจิารณาเป็นหวัขอ้หลกัในการจดัการอบรมใหก้บัศูนยป์ระชาบดใีนต่างจงัหวดั  

 หลงัจากทีภ่าครฐัมนีโยบาย OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม ส่งผลให ้ศูนยป์ระชาบดมีกีาร
ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งทีม่บีทบาทต่อปญัหาสงัคม 4 ดา้นทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ ปญัหาดงักล่าวไดแ้ก่ การคา้
มนุษย ์ความรุนแรง การใชแ้รงงานเดก็ และทอ้งไมพ่รอ้มในวยัรุน่ ซึง่นโยบายดงักล่าว ไดเ้ริม่ด าเนินการ
อยา่งเป็นรปูธรรมในเดอืนพฤษภาคม 2556 และส่งผลต่อภารกจิและโครงสรา้งของศูนยป์ระชาบดทีัง้ใน
ส่วนกลาง และระดบัจงัหวดั ดงัต่อไปนี้ 

ส่วนกลำง: ไดป้รบัเปลีย่นโครงสรา้งของศูนยป์ระชาบดใีหเ้ป็นหน่วยราชการในระดบั “ส านกั” เพื่อ
รองรบันโยบาย OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคมโดยเฉพาะ เดมิศูนยป์ระชาบดมีโีครงสรา้งภายใตก้รม
พฒันาสงัคมและสวสัดกิาร การปรบัโครงสรา้งใหม่นี้ ปรบัเป็นส านกัศูนยช์่วยเหลอืสงัคมทีข่ ึน้ตรงกบั
ปลดักระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์โดยไมไ่ดอ้ยู่ภายใตส้ านกัปลดักระทรวงฯ มี
ภารกจิหลกัในการขบัเคลื่อนนโยบาย OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม และการประสานงานกบั
กระทรวงหลกัอื่นๆ ทีม่บีทบาทเกีย่วขอ้งกบันโยบายน้ี คอื กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน 
และส านกังานต ารวจแห่งชาต ิภายใตโ้ครงสรา้งใหมแ่ละภารกจิทีเ่พิม่เตมินี้ ส านกัศูนย์ช่วยเหลอื
สงัคม มบีุคลากรเพิม่เตมิ 16 คน จ านวน 10 คนมคีวามเชีย่วชาญในดา้นวเิคราะหแ์ละพฒันาเพื่อ
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เอือ้อ านวยในการผลกัดนันโยบายและประสานงาน รวมทัง้การก ากบังานตามนโยบายในระดบั
ปฎบิตักิารในส่วนของส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั ส่วนอกี 6 คน จะมี
บทบาทเป็นหวัหน้าศูนยส์ายด่วนสงัคม 1300 และเป็นเจา้หน้าทีเ่ตม็เวลาเพื่อเขา้ไปพฒันา call 
center ใหม้คีุณภาพยิง่ขึน้ ดงันัน้ เมือ่พจิารณาจากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งนี้ พบว่า สาย 1300 
ของศูนยป์ระชาบดเีดมิ จะเป็นส่วนหนึ่งของส านกัศูนยช์่วยเหลอืสงัคม โดยมบีทบาทการใหบ้รกิาร
สงัคม 4 ดา้น และมปีญัหาทอ้งไมพ่รอ้มเป็นงานดา้นหน่ึงทีส่ าคญั 

ระดบัจงัหวดั: นโยบาย OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม ไดส้รา้งการเปลีย่นแปลงของศูนยป์ระชาบดทีี่
ตัง้อยูใ่นบา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดั 2 ประการ คอื  
1) เพิม่สายบรกิาร 1300 จากเดมิม ี1 สาย เพิม่เป็น 2 สาย โดยใหม้กีารลงขอ้มลูทีเ่ป็นระบบและ

ส่งต่อขอ้มลูไปยงั ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั (พมจ.)  
2) มตี าแหน่งเจา้หน้าทีเ่พิม่ขึน้ 3 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ นกัสงัคมสงเคราะห ์นกัจติวทิยา และนกัพฒันา

สงัคม เพื่อรองรบัการท างานน้ี  
 

 หลงัจากมกีารปรบัโครงสรา้งทัง้ในส่วนกลางและระดบัปฎบิตักิาร พบว่า จ านวนสายปญัหาทอ้ง
ไมพ่รอ้มของสายด่วน 1300 ในส่วนของกรงุเทพมหานครมจี านวนมากขึน้ตามล าดบั จากรอ้ยละ 0.30 ใน
ปี 2555 เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 0.64 ในปี 2556 และ รอ้ยละ 3.06 ในปี 2557 ในขณะทีส่ายด่วนสงัคม ของ
ศูนยป์ระชาบดใีนจงัหวดัเป้าหมายอื่นๆ ของโครงการ มจี านวนขึน้และลงไมเ่ป็นรปูแบบชดัเจนนกั ดงั
แสดงในตาราง 
ตำรำงท่ี 9 จ ำนวนสำยของกำรให้บริกำรทำงโทรศพัท ์1300 OSCC สำยด่วนสงัคม  

จงัหวดั 

2555  2556  2557*  

ทุกกรณี ท้องไม่พร้อม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ทุกกรณี 
ท้องไม่
พร้อม 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ทุกกรณี 
ท้องไม่
พร้อม 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

กรงุเทพฯ** 33,845 102 0.30 23,510 151 0.64 3,858 118 3.06 

ปทุมธานี 174 n/a n/a 1,497 11 0.73 692 1 0.14 

นครสวรรค ์ 189 3 1.59 293 10 3.41 168 4 2.38 

ขอนแก่น 504 12 2.38 862 12 1.39 320 10 3.13 

ศรสีะเกษ 143 6 4.20 62 11 17.74 57 5 8.77 

ทีม่าของขอ้มลู ตารางสถติกิารใหแ้นะน าทางโทรศพัท์ ผ่านสายด่วน OSCC 1300 และสายด่วน 1300 ศนูยป์ระชาบด ีของจงัหวดัเป้าหมาย
ระหว่างปี 2555-2557 
* ปี 2557 ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2556-เดอืนกุมภาพนัธ ์2557 
** OSCC สายด่วนสงัคม 
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3.3 กำรพฒันำกลไกเครือข่ำยกำรส่งต่อ 

 เมือ่ตน้ปี 2556 หลงัจากทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น ศรสีะเกษ ปทุมธานี และ
นครสวรรค ์ไดม้กีารประสานงานกบัหลายฝายทีเ่กีย่วขอ้งในจงัหวดั เพื่อจดัตัง้คณะท างานเพื่อพฒันา
กลไกการด าเนินงานเพื่อรองรบักลุ่มเป้าหมายวยัรุ่นทีท่อ้งไมพ่รอ้ม ขอ้คน้พบจากการศกึษาในช่วงเวลา
นัน้พบว่า คณะท างานชุดนี้ยงัไมไ่ดเ้ริม่มกีารจดัประชุมหรอืขบัเคลื่อนกจิกรรมใดๆ หน่วยงานต่างๆ ทีม่ ี
ชื่อในคณะท างานฯ จากการสมัภาษณ์เครอืขา่ยต่างๆ ส่วนใหญ่กย็งัไมไ่ดร้บัทราบการมอียูข่อง
คณะกรรมการฯ ชุดนี้ ยกเวน้ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั (พมจ.) ทีร่บัทราบ
เนื่องจากมสี่วนรว่มในการจดัท าค าสัง่แต่งตัง้เพื่อใหล้งนามโดยผูว้่าราชการจงัหวดั   

 ทัง้นี้ การศกึษาภาคสนามในช่วงตน้ปี 2556 พบว่า ทัง้ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษยจ์งัหวดั และ บา้นพกัเดก็และครอบครวั กม็คีวามกงัวลใจในการขบัเคลื่อนคณะท างานตาม
ค าสัง่แต่งตัง้นี้ เนื่องจากคณะท างานเกอืบทัง้หมดเป็นหวัหน้าส่วนราชการในจงัหวดั อกีทัง้ไมแ่น่ใจว่า
แนวทางการขบัเคลื่อนควรจะเป็นอย่างไรต่อไป และมคีวามตอ้งการใหส้่วนกลางเขา้มามสี่วนช่วยในการ
ประชุม และ/หรอื ผลกัดนัการท างานของเครอืข่ายในระยะแรกๆ ดงันัน้ ในทางในช่วงแรก การจดัประชุม
คณะท างานพฒันากลไกการด าเนินงานเพื่อรองรบักลุ่มเป้าหมายวยัรุ่นทอ้งไมพ่รอ้ม ไดม้ทีมีงาน
ส่วนกลาง จากส านกัป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้หญงิและเดก็ กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร และ
มลูนิธสิรา้งความเขา้ใจเรือ่งสุขภาพผูห้ญงิ เขา้รว่มเพื่อช่วยด าเนินการประชุมดว้ย ทีจ่งัหวดัขอนแก่น 2 
ครัง้ จงัหวดัปทุมธานี 2 ครัง้ และ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 ครัง้ ส่วนจงัหวดันครสวรรค ์ไดจ้ดัการประชุม 1 
ครัง้ โดยบา้นพกัเดก็และครอบครวัด าเนินการเอง  

 หลงัจากราวกลางปี 2556 เป็นตน้ไป คณะท างานพฒันากลไกฯ นี้ กไ็มไ่ดม้กีารจดัประชุมอกีเลย 
เมือ่พจิารณาความก้าวหน้าของคณะท างานพฒันากลไกฯ รายจงัหวดั พบว่า เป็นเพยีงการประชุมเพื่อ
แลกเปลีย่นภารกจิของหน่วยงาน และการท างานเป็นเครอืขา่ย แต่จงัหวดัเป้าหมายเหล่าน้ี คอื ขอนแก่น 
ศรสีะเกษ และนครสวรรค ์กม็กีารท างานเป็นเครอืขา่ยในระดบัหนึ่งอยูแ่ลว้ ส่วนปทุมธานี เครอืข่ายการ
ใหบ้รกิารในจงัหวดัยงัไมเ่ขม้แขง็นกั การประชุมจงึมขีอ้เสนอใหใ้ชแ้นวทางของนโยบาย OSCC ศูนย์
ช่วยเหลอืสงัคม เป็นกลไกหลกัในการประสานการด าเนินงาน โดยใหห้น่วยงานดา้นสาธารณสุขเป็น
เจา้ภาพหลกั 

 นโยบาย 1300 ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม ไดเ้ปิดตวัอยา่งเป็นทางการในวนัที ่9 เมษายน 2556 
สาระส าคญัของนโยบายน้ีมุ่งใหม้กีารจดัระบบบรกิารแบบบรูณาการ เพื่อช่วยเหลอืกลุ่มเป้าหมายผู้
ประสบปญัหาทางสงัคม รวมทัง้กรณทีอ้งไมพ่รอ้ม การด าเนินงานตามนโยบายนี้ มกีระทรวงพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษยเ์ป็นหน่วยงานหลกัในการบูรณาการ และมกีระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยรว่ม
ด าเนินการในประเดน็ทอ้งไมพ่รอ้ม และใหก้ระทรวงเทคโนโลยแีละการสื่อสาร ด าเนินการพฒันาระบบ
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สาระสนเทศเพื่อการช่วยเหลอื ตัง้แต่การรบัแจง้เหตุ การช่วยเหลอื การส่งต่อ และการตดิตามประเมนิผล 
ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่า แนวทางการด าเนินงานตามแนวนโยบายนี้ ไดเ้อือ้อ านวยใหเ้กดิการท างานเป็น
เครอืขา่ย เพื่อใหเ้กดิระบบส่งต่อดแูลช่วยเหลอือยา่งเป็นรปูธรรม แนวนโยบายนี้ไดส้่งผลต่อการ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของระบบดแูลทอ้งไมพ่รอ้มดงัต่อไปนี้ 

จงัหวดัปทุมธานี: นโยบาย OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม ท าให้มกีารบรูณาการระหว่างกระทรวง
ต่างๆ จากส่วนกลาง ส่งผลหน่วยงานต่างๆ ในระดบัจงัหวดัมสี่วนรว่มเขา้มารบัผดิชอบปญัหาสงัคม
ต่างๆ รว่มกนั รวมถงึปญัหาทอ้งไมพ่รอ้ม ซึง่ท าใหก้ารดูแลส่งต่อนัน้เป็นไปไดอ้ยา่งราบรื่นมากขึน้ 
โดยมกีารแบ่งโซนการท างานทีช่ดัเจนระหว่างบา้นพกัเดก็และครอบครวั และส านกังานพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั และมหีน่วยงานทีช่ดัเจนรบัผดิชอบ จงึอาจกล่าวไดว้่า นโยบาย 
OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม ไดส้่งผลโดยตรงต่อการสรา้งเครอืขา่ยในการท างานระดบัจงัหวดัใน
ประเดน็ทอ้งไม่พรอ้ม  

จงัหวดัขอนแก่น: นโยบาย OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม เป็นเพยีงกลไกการตรวจสอบเครอืขา่ยถงึ
ในช่องทางและขัน้ตอนการช่วยเหลอืแก่ผูป้ระสบปญัหา เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าผูป้ระสบปญัหาจะ
ไดร้บัการช่วยเหลอืทีท่นัต่อเหตุการณ์จากเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งในแต่ละช่วง ดงันัน้นอกเหนือจาก
การมคีู่สาย 1300 เพิม่เตมิแลว้ นโยบาย OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม นี้แทบไมไ่ดส้่งผลกระทบมาก
นกัต่อการพฒันากจิกรรมการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหา  
จงัหวดัศรีสะเกษ: นโยบาย 1300 OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม เป็นเพยีงกลไกการตรวจสอบการ
ช่วยเหลอื ทัง้ช่องทางและขัน้ตอนการช่วยเหลอื แก่ผูป้ระสบปญัหาของหน่วยงานเครอืขา่ย เพื่อ
สรา้งความมัน่ใจว่าผูป้ระสบปญัหาต่างๆจะไดร้บัการช่วยเหลอืทีท่นักาลจากหน่วยงาน-เจา้หน้าทีท่ี่
เกีย่วขอ้งในแต่ละช่วง แต่นโยบาย OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคมนี้แทบไมไ่ดส้่งผลกระทบต่อการ
พฒันากจิกรรม-บรกิารการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทอ้งพรอ้มในวยัรุน่  

 ในภาพรวม หากพจิารณาผลทีไ่ดจ้ากความพยายามจดัตัง้คณะท างานพฒันากลไกการ
ด าเนินงาน เพื่อรองรบักลุ่มเป้าหมายวยัรุ่นทอ้งไมพ่รอ้มในระดบัจงัหวดันัน้ พบว่า ไมส่่งผลโดยตรงต่อ
การบรรลุเป้าหมายของยทุธศาสตรท์ีส่องของโครงการ ทีม่เีป้าหมายเพื่อสรา้งเสรมิความเขม้แขง็ของ
เครอืขา่ยส่งต่อบรกิารในระดบัจงัหวดั แต่ความพยายามในการสรา้งกลไกความช่วยเหลอืทีบ่รูณาการ 
การท างานของกระทรวงต่างๆ จากส่วนกลาง ภายใตน้โยบาย OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม ท าใหก้ารส่ง
ต่อใหค้วามช่วยเหลอืกรณทีอ้งไมพ่รอ้มมคีวามชดัเจนยิง่ขึน้ อกีทัง้มกีลไกการตรวจสอบการใหค้วาม
ช่วยเหลอืในแต่ละช่วง ทีท่ าใหห้น่วยงานต่างๆ เขา้ใจภารกิจและบทบาทหน้าทีแ่ละส่งต่อใหค้วาม
ช่วยเหลอืได ้ทัง้น้ี เมือ่ภารกจิของปญัหาทอ้งไมพ่รอ้ม ไดร้ะบุอย่างชดัเจนว่าเป็นของกระทรวง
สาธารณสุข ท าใหบ้ทบาทของคณะท างานพฒันากลไกการด าเนินงานเพื่อรองรบักลุ่มเป้าหมายวยัรุน่ทอ้ง
ไมพ่รอ้มทีจ่ดัตัง้มาภายใตโ้ครงการนี้ ลดบทบาทลงไปอยา่งชดัเจนจนกระทัง่ไมม่กีารประชุมใดๆ เลยในปี 
2557  
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4. บทบำทของบำ้นพกัเดก็และครอบครวัต่อกำรดแูลช่วยเหลือวยัรุ่นท่ีท้องไม่พร้อม 
 
 การพฒันาระบบดแูลวยัรุน่ทีท่อ้งไมพ่รอ้มภายใตโ้ครงการน้ี ไดส้รา้งความชดัเจนต่อบทบาทของ
บา้นพกัเดก็และครอบครวัต่อประเดน็ปญัหาทอ้งไมพ่รอ้มในดา้นการดแูลวยัรุน่และสตรทีีท่อ้งไมพ่รอ้ม ที่
ประสงคจ์ะตัง้ครรภต่์อไป แมว้่าระเบยีบของการเขา้พกัทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวั จะเน้นการดแูล
เฉพาะหน้า เพื่อประสานใหเ้กดิความช่วยเหลอืในกระบวนการทางกฎหมาย หรอืดแูลในระยะสัน้ๆ เพื่อ
ประสานส่งต่อใหค้วามช่วยเหลอืไปยงัหน่วยงานอื่นๆ หรอืกลบัคนืสู่ชุมชนและสงัคม บทบาทดงักล่าว ท า
ใหร้ะเบยีบของการเขา้พกัในบา้นพกัเดก็และครอบครวั คอืในกรอบเวลา 3 เดอืนเท่านัน้ 
 
 แต่ในดา้นแนวปฎบิต้ต่ิอการเขา้พกัส าหรบัวยัรุน่ผูห้ญงิทีต่ ัง้ครรภท์ีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวั 
บุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ตรงจากโครงการน้ี ทัง้จากบา้นพกัฯและเครอืข่ายทีท่ างานดา้นผูป้ระสบปญัหา
ทอ้งไมพ่รอ้มในจงัหวดั ทุกฝา่ยสะทอ้นตรงกนัว่าจากสถานการณ์ความเป็นจรงิ นอกจากบา้นพกัเดก็และ
ครอบครวัจงัหวดัแลว้ ยงัไม่มหีน่วยงานใดทัง้ของภาครฐั และ ภาคเอกชนทีจ่ะมารองรบัหรอืใหค้วาม
ช่วยเหลอือยา่งรอบดา้นแก่กลุ่มผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มในจงัหวดั และทีส่ าคญัยิง่กว่าคอื ผู้
ประสบปญัหาในกรณตีัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามอ่อนไหว ตอ้งไดร้บัการช่วยเหลอืดแูลอยา่งรอบ
ดา้นทัง้กาย ใจ และสงัคม เพราะมอีกีชวีติหนึ่งในครรภท์ีต่อ้งไดร้บัการดแูลใหม้คีุณภาพ การพกัอาศยัอยู่
จงึตอ้งอยูจ่นกระทัง่คลอดบุตร หรอืเมือ่สามารถตดัสนิใจหาทางออกต่อตวัเองและบตุร ทัง้การส่งต่อสถาน
สงเคราะห ์หรอืเลีย้งดเูอง อกีทัง้ตอ้งไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะกลบัเขา้สู่สงัคมและชุมชน เพื่อ
สามารถใชช้วีตินอกบา้นพกัฯ ในสงัคมไดด้ว้ยตวัเองอยา่งมัน่คง  
 
 เมือ่มคีวามคดิเหน็เช่นน้ี ท าใหบุ้คลากรบา้นพกัเดก็และครอบครวั มคีวามรบัรูต่้อแนวปฎบิตัทิี่
สอดคลอ้งกนัว่า ผูเ้ขา้พกักรณตีัง้ครรภส์ามารถอาศยัอยู่ไดจ้นกระทัง่คลอดบุตร และต่อเนื่องจนกระทัง่
ตดัสนิใจเพื่อหาทางออกต่อตวัเองและบุตรได ้ซึง่เป็นการพกัอยู่ในระยะยาวกว่ากรณอีื่นๆ ทีม่กีรอบของ
การอยูอ่าศยัเพยีง 3 เดอืนเพื่อรอการส่งต่อไปยงัสถานทีอ่ื่นๆ (discharge plan) ดงันัน้ ภารกจิหลกัและ
บทบาททีค่วรจะเป็นไปของบา้นพกัเดก็และครอบครวั เพื่อดแูลผูห้ญงิตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม ควรเป็นไปใน
ลกัษณะ Treatment plan กล่าวคอื นอกจากการใหก้ารช่วยเหลอืดา้นปจัจยัสี ่และ เงนิสงเคราะห ์แลว้ 
บา้นพกัเดก็และครอบครวัจ าเป็น ตอ้งใหบ้รกิารดา้นการเยยีวยา-ฟ้ืนฟู ทัง้ดา้นจติใจ อารมณ์ และ ทกัษะ
ชวีติ/สงัคม เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูเ้ขา้พกั/รบับรกิารตามสภาพปญัหาเป็นหลกั ซึง่บทบาทน้ี ทาง
ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั โรงพยาบาลจงัหวดัและโรงพยาบาลชุมชน 
รวมทัง้เครอืข่ายต่างๆ ทีท่ างานดแูลช่วยเหลอืทอ้งไมพ่รอ้มในระดบัจงัหวดั กเ็หน็ดว้ยต่อบทบาทของ
บา้นพกัเดก็และครอบครวัทีส่อดคลอ้งกนั ในลกัษณะมุง่เป้าหมายทีผ่ลของการพฒันา ไมใ่ช่กรอบของ
ระยะเวลา คอืการดแูลต่อเนื่องเพื่อใหว้ยัรุน่และผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้มกลบัคนืสู่สงัคมได้  
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 การทีบ่า้นพกัจะท าบทบาท treatment plan หรอืการดแูลอยา่งต่อเนื่องนี้ใหไ้ดด้อียา่งสมบรูณ์นัน้ 
จ าเป็นตอ้งพจิารณาความพรอ้มของก าลงัคนของบา้นพกัใหเ้พยีงพอ มคีวามเชีย่วชาญทีส่อดคลอ้ง และมี
บทบาททีช่ดัเจน ในสถานการณ์ทีก่ าลงัคนมน้ีอย และต้องออกงานภาคสนามเพื่อตดิตามดแูล
กลุ่มเป้าหมายนอกบา้นพกัจ านวนมากกว่า ดงันัน้ ทัง้ทางบา้นพกัเดก็และครอบครวั และเครอืขา่ยภาคทีี่
ท างานดว้ย จงึเสนอว่าการทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวัจะมบีทบาทเป็นทีพ่กัพงิอย่างมคีุณภาพไดน้ัน้ จงึ
ควรพจิารณาเพิม่อตัราก าลงับุคลากรทีท่ าหน้าทีด่แูลผูเ้ขา้พกัในบา้นพกัอย่างเพยีงพอตลอด 24 ชัว่โมง 
รวมทัง้พจิารณาในดา้นสถานทีพ่กัพงิใหม้คีวามพรอ้ม มสีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมต่อการเขา้พกั เพื่อ
รองรบัการอยูอ่าศยัและกจิกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติของวยัรุ่นและผูห้ญงิตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มไดอ้ย่างมี
คุณภาพ 
 ปจัจยัหน่ึงทีส่ าคญัของการพฒันาบา้นพกัเดก็และครอบครวัใหส้ามารถพฒันาทกัษะชวีติของผู้
เขา้พกัได ้คอื นโยบายทีช่ดัเจนจากส่วนกลางทีเ่อือ้อ านวยและส่งเสรมิบทบาทนี้ รวมทัง้การมอบหมาย
งานจากกรมกองต่างๆ จากส่วนกลาง ทีห่ลากหลาย ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัภารกจิหลกัของบา้นพกัเดก็
และครอบครวั โดยไมเ่พิม่ภาระงานทีไ่มใ่ช่ภารกจิหลกัของบา้นพกัฯ โดยไม่จ าเป็น 

 
5. บทสรปุ และ ข้อท้ำทำยต่อกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

5.1 ผลลพัธใ์นภาพรวมของโครงการฯ 

 ในภาพรวมของโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของระบบดแูลวยัรุ่นทอ้งไมพ่รอ้ม ไดเ้กดิ
ผลลพัธท์ีช่ดัเจนและพงึพอใจในดา้นการพฒันาบุคลากรบา้นพกัเดก็และครอบครวัในทางบวก โดย
กระบวนการของโครงการฯ นี้ ท าใหเ้กดิ “การพฒันาศกัยภาพคน” เพื่อน าไปสู่ “การพฒันางาน” กล่าวคอื 
บุคลากรมคีวามเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนัว่าโครงการฯ ไดช้่วยใหบุ้คลากรบา้นพกัฯ ทุกคนไดเ้รยีนรู ้ได้
ทบทวนและเกดิแนวคดิ วธิกีารท างานช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทอ้งไมพ่รอ้มไดร้อบดา้นยิง่ขึน้ เพิม่ความ
มัน่ใจมากขึน้ในการช่วยเหลอืดแูลผูป้ระสบปญัหา โดยไมม่เีกี่ยงกนัว่าเป็นงานของนักสงัคมสงเคราะห ์
หรอื นกัจติวทิยาเท่านัน้ที่ต้องดแูลผูป้ระสบปญัหาในบา้นพกัฯ 

 โครงการฯ ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงมมุมองต่อปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม เกดิกระบวนการท างาน
เป็นทมีรว่มกนั วธิกีารพฒันาศกัยภาพ ทีใ่ชก้ระบวนการมสี่วนรว่มเพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมตอ้งฟงัและคดิตาม
ตลอดเวลา ทีไ่มใ่ช่การบรรยายความรูแ้ละชีแ้จงนโยบายเพยีงอยา่งเดยีว สาระและวธิกีารของการอบรมนี้ 
ท าใหบุ้คลากรไดก้ลบัมามองตวัเอง เพือ่ใหเ้กดิสตใินการท างาน และสามารถน าแนวคดิและทกัษะทีไ่ด้
สามารถปรบัใชไ้ดก้บัการดแูลผูเ้ขา้พกัไดทุ้กกรณ ีไมใ่ช่แต่เฉพาะทอ้งไมพ่รอ้มเท่านัน้  

 การมโีครงการพฒันาพเิศษเพื่อพฒันาบา้นพกัหรอืเครอืขา่ยฯ เป็นจุดส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการน า
ศกัยภาพของคนทีไ่ดร้บัการพฒันา น าไปสู่การพฒันางานทีส่อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาในระดบัปฎบิตักิาร 
โดยโครงการพเิศษเป็นไปตามความประสงคข์องเจา้หน้าทีไ่ดร้ว่มมอืและคดิวางแผนงานกจิกรรมต่างๆ 
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อยา่งเป็นอสิระ ไมใ่ช่กจิกรรมส าเรจ็รปูทีก่ าหนดมาจากส่วนกลาง ท าใหเ้กดิความร่วมแรงรว่มใจกนั
ท างานของบุคลากรเป็นทมีทีม่คีวามกระตอืรอืรน้  

 ภายใตโ้ครงการฯ นี้ ระหว่างการด าเนินงานโครงการฯ ยงัมกีารตดิตามการด าเนินงานเป็นระยะๆ 
ตลอดการด าเนินงาน ซึง่แตกต่างจากงานทีส่่วนกลางไดม้อบหมายสัง่การลงมา ทีม่แีต่การส่งรายงานแต่
ขาดการตดิตามผลอยา่งต่อเนื่อง นอกจากนี้ การตดิตามยงัเป็นลกัษณะตดิตามแบบหนุนเสรมิและเสรมิ
พลงั (Empowerment Monitoring & Coaching) จากทัง้มลูนิธสิรา้งความเขา้ใจสุขภาพผูห้ญงิ และ ทมี
ตดิตามภายนอก ไดช้่วยใหบุ้คลากรและผูบ้รหิารของบา้นพกัเดก็ฯ ไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการ
แลกเปลีย่นและเรยีนรูร้ว่มกนั รวมทัง้ช่วยใหเ้กดิการคดิต่อยอดกจิกรรมในการท างานของบา้นพกัฯ ได ้

 ดงันัน้ จงึอาจกล่าวไดว้่า ในภาพรวมของโครงการฯ ไดบ้รรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตรท์ีห่นึ่ง คอื 
หนุนเสรมิศกัยภาพบุคลากรและพฒันาแนวทางด าเนินงานภายในบา้นพกัเดก็และครอบครวัและศูนย์
ประชาบด ีอยา่งชดัเจนทีสุ่ด โดยมบีา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น บรรลุตามเป้าหมายไดม้าก
ทีสุ่ด เพราะมกีารพฒันากจิกรรมผูเ้ขา้พกัทัง้ในบา้นพกั และกจิกรรมนอกสถานทีอ่ย่างเป็นรปูธรรม ส่วน
บา้นพกัเดก็และครอบครวัปทุมธานี ไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มทัง้ในดา้นศกัยภาพของบุคลากร 
สภาพแวดลอ้มและกจิกรรมรองรบัไวแ้ลว้ แต่ยงัไมก่า้วไปในระดบัทีเ่หน็ผลเนื่องจากไมม่ผีูห้ญงิทีท่อ้งไม่
พรอ้มเขา้พกัทีบ่า้น ท าใหท้มีงานรูส้กึว่ายงัใชศ้กัยภาพทีม่อียูไ่มเ่ตม็ที่  

 ส าหรบัยทุธศาสตรท์ีส่อง การสรา้งเสรมิความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยส่งต่อบรกิารในระดบัจงัหวดั 
แมว้่า ความพยายามจดัตัง้คณะท างานพฒันากลไกการด าเนินงานเพื่อรองรบักลุ่มเป้าหมายวยัรุ่น
ทอ้งไมพ่รอ้มในระดบัจงัหวดันัน้ ไมส่่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายนี้ แต่การสรา้งกลไก
ช่วยเหลอืส่งต่อบรกิารนัน้ กลบัมาจากการบรูณาการของกระทรวงต่างๆ จากส่วนกลาง ภายใต้
นโยบาย OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม และเครอืขา่ยการท างานช่วยเหลอืเดก็และสตรใีนระดบั
จงัหวดั เช่น ศูนยพ์ึง่ได ้เครอืขา่ยยตุคิวามรุนแรงเดก็และสตร ีเครอืขา่ยอนามยัเจรญิพนัธุ ์เป็นตน้
ซึง่ท าใหก้ารส่งต่อใหค้วามช่วยเหลอืกรณทีอ้งไมพ่รอ้มมคีวามชดัเจนยิง่ขึน้  

 ในส่วนของบา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัศรสีะเกษ เนื่องจากสภาพบา้นพกัทีเ่ป็นตกึแถวสอง
หอ้ง ไมเ่อือ้อ านวยต่อการพฒันาแนวทางการด าเนินงานในบา้นพกั จงึไดห้นัไปพฒันาเครอืข่ายใหค้วาม
ช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทอ้งไมพ่รอ้มระดบัจงัหวดั ทัง้น้ี โครงการกไ็ดช่้วยใหบ้า้นพกัฯไดม้เีวทสี าหรบั
พบปะหารอืและประชุมอย่างเป็นทางการกบัหน่วยงานเครอืขา่ยต่างๆทีช่่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภ์
ไมพ่รอ้มในระดบัจงัหวดั และ ระดบัอ าเภอ ส่งผลใหเ้กดิการรว่มมอืกนัในการพฒันาแนวทางการส่งต่อที่
ชดัเจนเป็นรปูธรรมมากขึน้ ในรปูแบบของคู่มอืเครอืข่ายการส่งต่อในระดบัจงัหวดั 

 ส าหรบัยทุธศาสตรท์ีส่าม การจดัการความรูเ้พื่อเป็นรากฐานของการขบัเคลื่อนงานอยา่งยัง่ยนื 
ยงัด าเนินการไมลุ่ล่วงในช่วงกรอบของการตดิตามนี้ อย่างไรกต็าม ผลจากการตดิตาม กส็ามารถมองเหน็
ประเดน็ทีม่คีุณค่าต่อการน าไปใชข้บัเคลื่อนงานไดต่้อไป จงึไดจ้ดัใหม้กีารบนัทกึประสบการณ์การพฒันา
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งานดแูลวยัรุน่และผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม ทีด่ าเนินงานไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมในบา้นพกัเดก็และครอบครวั
ขอนแก่น ซึง่สามารถน าประสบการณ์นี้ไปใชใ้นการขยายผลการพฒันาระบบการดแูลไดต่้อไป 

 
5.2 ข้อท้ำทำยต่องำนในอนำคต 

 โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของระบบดแูลวยัรุ่นทอ้งไมพ่รอ้ม หากจะมกีารต่อยอดขยายผล
การด าเนินงานในอนาคต สิง่ทีค่วรค านึงถงึเพื่อการพฒันางานมดีงัต่อไปนี้ 

1. ใหม้กีารน าประสบการณ์จากการพฒันาโครงการสรา้งความเขม้แขง็ของระบบดแูลวยัรุน่ทอ้งไมพ่รอ้ม 
ไปพฒันาต่อยอดเพื่อใหเ้กดิการด าเนินงานอย่างมทีศิทาง ในสองดา้นหลกัๆ คอื 

1.1. แนวทาง เครือ่งมอื และมาตรฐานการดแูลวยัรุ่นและผูห้ญงิทีต่ ัง้ครรภไ์มพ่รอ้มทีต่ดัสนิใจ
ตัง้ครรภต่์อทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวั โดยเน้นทีก่ระบวนและและวธิกีารด าเนินงาน 

1.2. ชุดการเรยีนรู ้ฝึกอบรม พฒันาทศันคต ิทกัษะ และการเสรมิพลงับุคลากร ในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทอ้งไมพ่รอ้ม เพื่อน าไปต่อยอดในการพฒันาศกัยภาพส าหรบับุคลากรบา้นพกัเดก็และ
ครอบครวั 
 

2. โครงการพเิศษเพื่อการพฒันาบา้นพกัเดก็และครอบครวั ควรท าใหม้ลีกัษณะเป็นนโยบายจาก
ส่วนกลางคอื กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์การประสานงานเพื่อใหเ้กดิเอกภาพ
ในการด าเนินงานในระดบัจงัหวดั ควรมกีารประสานไปทีส่ านกัปลดัของกระทรวง เพื่อใหส้ านกังาน
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั เป็นหน่วยงานทีร่บันโยบายจากส่วนกลาง เพื่อ
ประสานมาทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดั  
 

3. การคดัเลอืกจงัหวดัเป้าหมาย ควรพจิารณาขนาดของปญัหา คอื จ านวนวยัรุน่และผูห้ญงิทอ้งไม่
พรอ้มในจงัหวดันัน้ๆ ประกอบดว้ย เพื่อการพฒันาระบบดแูลของบา้นพกัเดก็และครอบครวั จะได้
สอดคลอ้งกบัสภาพปญัหา โดยมกีลุ่มเป้าหมายเขา้รบับรกิารจรงิ นอกจากนี้ ควรพจิารณาบา้นพกั
เดก็และครอบครวัทีม่สีภาพแวดลอ้มทีพ่รอ้มในการเขา้พกัอาศยัของกลุ่มเป้าหมายดว้ย 
 

4. การบรหิารจดัการของโครงการพเิศษ และการเปลีย่นแผนกจิกรรมโครงการ ควรจดัใหส้อดรบักบั
แผนปีงบประมาณ และ ระเบยีบบรหิารราชการ อาท ิการเบกิจา่ยทีไ่มส่อดคลอ้งส่งผลใหเ้กดิความ
ล่าชา้ของการด าเนินงานกจิกรรมของโครงการฯ แมว้่าอาจจะไมรุ่นแรงแต่กส็่งผลต่อการบัน่ทอน
ความตัง้ใจในการท างานของบุคลากรบา้นพกัเดก็และครอบครวั รวมทัง้หน่วยงานเครอืขา่ยฯ 
 

5. ควรมกีารจดัทมีจากส่วนกลางเพื่อตดิตามหนุนเสรมิการพฒันางานของบา้นพกัเดก็และครอบครวัใน
ระดบัจงัหวดั ในลกัษณะทีเ่ป็นการนิเทศกง์านแบบหนุนเสรมิและเสรมิพลงั เพื่อใหเ้กดิการ
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แลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั ทัง้นี้ การตดิตามงานดงักล่าว ยงัไดป้ระโยชน์กบัทางส่วนกลางในแงก่ารท า
ความเขา้ใจกบัสภาพการท างาน ตลอดจนอุปสรรคในการปฎบิตังิานตามภารกจิในสภาพการณ์ทีเ่ป็น
จรงิ  
 

6. การจดัตัง้คณะท างานพฒันากลไกการด าเนินงานเพื่อรองรบักลุ่มเป้าหมายวยัรุ่นทอ้งไมพ่รอ้มใน
ระดบัจงัหวดั ควรพจิารณาโดยค านึงถงึคณะท างานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อียูแ่ลว้ในจงัหวดั โดยไม่
ควรใหบ้า้นพกัเดก็และครอบครวัทีเ่ป็นเพยีงหน่วยงานหนึ่งในจงัหวดั มบีทบาทเป็นเจา้ภาพหลกัใน
การประสานงาน 
 

7. หน่วยงานในระดบัส่วนกลาง ควรรบัทราบขอ้จ ากดัของการท างานดแูลวยัรุน่และผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม
ทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวั โดยเฉพาะอุปสรรคทีต่อ้งปรบัแก้/ พฒันาจากความรว่มมอืระหว่าง
กระทรวงทีไ่มส่ามารถแกไ้ดใ้นระดบัจงัหวดั อาท ิการพฒันาขอ้ตกลงกบักระทรวงสาธารณสุข หรอื 
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิเพื่อใหผู้ป้ระสบปญัหาทอ้งไมพ่รอ้ม และปญัหาทางสงัคม
อื่นๆ สามารถใชส้ทิธแิละเขา้ถงึบรกิารสุขภาพไดท้ีส่ถานบรกิารใกลท้ีพ่กั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
ดแูล/ เยยีวยา ทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวัในระยะเวลาทีค่่อนขา้งยาว 

 

------------------------------------------------------- 
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เอกสำรแนบท่ี 1 
กำรติดตำมหลงักำรอบรม 

กำรอบรมเชิงปฎิบติักำรเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจแนวคิดเร่ืองท้องไม่พร้อม 
และแนวทำงกำรปรึกษำทำงเลือก 

โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของระบบช่วยเหลอืวยัรุน่ทีท่อ้งไมพ่รอ้ม 
รุน่ที ่1: 20-25 สงิหาคม 2555 และ รุน่ที ่2: 27 สงิหาคม-1 กนัยายน 2555 

  
 การตดิตามหลงัการอบรมหลงัการอบรมเชงิปฎบิตักิารเพื่อสรา้งความเขา้ใจในแนวคดิเรือ่งทอ้ง
ไมพ่รอ้มและแนวทางการปรกึษาทางเลอืก เป็นกจิกรรมการตามยุทธศาสตรท์ี ่1 ทีม่เีป้าหมายในการ
หนุนเสรมิศกัยภาพของบุคลากรของบา้นพกัเดก็และครอบครวัและศูนยป์ระชาบด ีในจงัหวดัน ารอ่ง 
ไดแ้ก่ ปทุมธานี นครสวรรค ์ขอนแก่น ศรสีะเกษ และกรุงเทพมหานคร ภายใตข้องโครงการเสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็ของระบบช่วยเหลอืวยัรุน่ทีท่อ้งไมพ่รอ้ม การอบรมฯ มวีตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้  

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามเขา้ใจต่อปญัหาทอ้งไมพ่รอ้มในวยัรุ่นมากขึน้ โดยครอบคลุมในทุกมติิ
รอบดา้นทัง้ปญัหาสุขภาพ ผลกระทบทางจติใจ และความกดดนัทางสงัคม  

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจแนวคดิ และทกัษะเรือ่งการใหค้ าปรกึษาทางเลอืกส าหรบัผูห้ญงิทีท่อ้งไม่
พรอ้ม  

3. เพอืใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้ ความเขา้ใจในการอบรมมาประยกุตใ์ชใ้นการท างานและ
จดับรกิารในบา้นพกัเดก็และครอบครวั ศูนยป์ระชาบด ี 

 หลงัการอบรมฯ ในระหว่างเดอืนกนัยายน 2555 ถงึ เดอืนมกราคม 2556 แผนงานสุขภาวะทาง
เพศ ไดม้กีารประชุมตดิตามหลงัการอบรมเพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดส้ะทอ้นสิง่ทีต่นเองไดห้ลกัๆ หลงั
การอบรม ประเดน็ทีม่ผีูส้ะทอ้นว่าไดร้บัมากทีสุ่ดจากการอบรมในครัง้นี้ คอืมมุมอง/ทศันะ ต่อปญัหาทอ้ง
ไมพ่รอ้ม และการเปิดใจกวา้งยอมรบั รองลงมาคอื การฟงัอยา่งใส่ใจ/มสีต ิและกระบวนการเครอืขา่ย
ช่วยเหลอื อกีประเดน็ทีม่กีารพดูถงึคอืความเขา้ใจสิง่ทีผู่ห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มตอ้งเผชญิ 

 ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2556 หลงัจากการอบรมความเขา้ใจทอ้งไมพ่รอ้มและปรกึษาทางเลอืกไป
แลว้ 5 เดอืน ทางทมีผูต้ดิตามความกา้วหน้า ไดจ้ดัท าแบบสอบถามเพื่อตดิตามความกา้วหน้าในการ
เรยีนรูต้ามวตัถุประสงค ์โดยใหก้ลุ่มเป้าหมายทีไ่ดร้บัการอบรมไดส้ะทอ้นแนวคดิ ทศันคต ิและการน า
ประสบการณ์ท างานไปใช ้โดยผูเ้ขา้รบัการอบรมทีม่าจากจงัหวดัเป้าหมาย มจี านวนทัง้สิน้ 23 คน มี
ผูต้อบแบบสอบถามทัง้สิน้ 18 คน เขา้รบัการอบรมรุ่นละ 9 คน ในจ านวนน้ีมผีูเ้คยเขา้รบัการอบรมการ
ปรกึษาแบบเสรมิพลงัทอี าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่2 คน  
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ตำรำงท่ี 1  จ ำนวนผูเ้ข้ำรบักำรอบรมและจ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำม 

จงัหวดั 
จ านวน 

ปทุมธานี นครสวรรค ์ ศรสีะเกษ ขอนแก่น กรงุเทพฯ ศูนย์
ประชาบด ี

รวม 

เขา้รบัการอบรม 7 2 3 4 4 2 23 
ตอบ

แบบสอบถาม 
6 2 4 3 3 1 18* 

*ผูเ้ขา้อบรมส่วนหนึ่งมกีารโยกยา้ยหลงัการอบรม  

 ผูเ้ขา้อบรมทตีดิตามหลงัการอบรม ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิ 14 ราย เป็นผูช้าย 13 ราย มอีายเุฉลีย่ 
32.2 ปี มปีระสบการณ์ท างานทีห่น่วยงานในระดบัต่างๆกนั กล่าวคอื น้อยกว่าหนึ่งปี 5 ราย, มากกว่า 1-
5 ปี 5 ราย มากกว่า 5-10 ปี 6 ราย และม ี1 รายมอีายงุานมากว่า 10 ปี 1 ราย (ไม่ตอบ 1 ราย) ซึง่เหน็
ว่าหน่วยงานไดส้่งเจา้หน้าทีท่ีม่อีายงุานหลากหลายเขา้รบัการอบรมนี้ ผูท้ีเ่ขา้รบัการอบรมมบีทบาทที่
เกีย่วขอ้งกบัการท างานดา้นทอ้งไมพ่รอ้ม กล่าวคอืส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 72.2)   มบีทบาทในงานดา้นบรกิาร
ทางสงัคม รองลงมาคอื ดา้นคุม้ครองเดก็ (รอ้ยละ 61.1)  ใหข้อ้มลูทางโทรศพัท ์(รอ้ยละ 50.0)  และ
บรกิารปรกึษา (รอ้ยละ 50.0) ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถาม หรอื 14 ราย มปีระสบการณ์ในการ
ท างานเกีย่วขอ้งกบังานทอ้งไมพ่รอ้มน้อยกว่า 5 ปี และม ี1 รายทีไ่มม่ปีระสบการณ์เลย 

ผลกำรอบรมตำมวตัถปุระสงค ์
วตัถปุระสงคข์้อ 1:  มีควำมเข้ำใจต่อปัญหำท้องไม่พร้อมในวยัรุ่น  

 การตอบวตัถุประสงคข์อ้นี้ ไดม้ากจากการใหค้วามเหน็ต่อขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ทอ้งไม่
พรอ้มซึง่มทีัง้ความรูแ้ละความเขา้ใจต่อประเดน็ปญัหา ดงัแสดงในตารางที ่2 

ตำรำงท่ี 2 ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อประเดน็ท้องไม่พร้อมและกำรปรึกษำทำงเลือก 

ข้อควำม เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่เหน็
ดว้ยอย่าง

ยิง่ 
1) ปญัหาการตัง้ครรภไ์ม่พรอ้มของวยัรุ่นมาจากพฤตกิรรมทางเพศ

ทีไ่ม่เหมาะสม 
29.4 47.1 23.5 0.0 

2) การยุตกิารตัง้ครรภ ์หรอืท าแทง้ ในประเทศไทย ถอืว่ามี
ความผดิทุกกรณี 

0.0 11.1 72.2 16.7 

3) เมื่อทอ้งไม่พรอ้ม  ผูห้ญงิควรมทีางเลอืกมากกว่าหนึ่งทางในการ
ตดัสนิใจ 

77.8 16.7 5.6 0.0 

4) จะเป็นการดกีว่าไหม หากการใหค้ าปรกึษาจะพดูคุยใหว้ยัรุ่น 27.8 38.9 22.2 11.1 
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ข้อควำม เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่เหน็
ดว้ยอย่าง

ยิง่ 
ทีต่ัง้ทอ้งไมพ่รอ้มเกบ็เดก็ไว ้

5) ทศันคตขิองผูใ้หก้ารปรกึษามคีวามส าคญักบัการตดัสนิใจของ
วยัรุ่นทีท่อ้งไม่พรอ้ม 

55.6 44.4 0.0 0.0 

 

 จากตารางขา้งต้น จะเหน็ว่า หลงัการอบรมผูเ้ขา้อบรมมคีวามเขา้ใจเป็นอยา่งดวี่าทศันคตขิอง
ตนเองมผีลต่อการใหก้ารปรกึษาทางเลอืก และค่อนขา้งยอมรบัว่าผูห้ญงิทีป่ระสบปญัหาทอ้งไมพ่รอ้มควร
มทีางเลอืกในการตดัสนิใจ อกีทัง้มคีวามเขา้ใจการยตุกิารตัง้ครรภต์ามกฎหมาย อยา่งไรกต็าม จ านวน
มากยงัเหน็ว่าการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มในวยัรุ่นมาจากพฤตกิรรมทางเพศทีไ่มเ่หมาะสม และมแีนวโน้มใน
การใหก้ารปรกึษาเพื่อใหว้ยัรุน่ทอ้งไมพ่รอ้มนัน้ตัง้ครรภต่์อไป 

 ในภาพรวม จากระดบัการเรยีนรู ้1-8 (1 คอื ต ่าทีสุ่ด และ 8 คอื สงูทีสุ่ด) เมือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการ
อบรมเปรยีบเทยีบความเขา้ใจต่อวยัรุ่น/ผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มก่อนและหลงัการอบรมฯ พบว่า มจี านวนผู้
เขา้รบัการอบรมทีต่อบการเรยีนรูใ้นระดบัทีส่งูขึน้หลงัการอบรมมากขึน้ ดงัแสดงในผงัภาพที ่1 

 
ผงัภาพที ่1 ระดบัความเขา้ใจวยัรุ่น/ผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มก่อนและหลงัการอบรม 

วตัถปุระสงคข์้อ 2:  เข้ำใจแนวคิด และทกัษะเร่ืองกำรให้ค ำปรึกษำทำงเลือก 

 วตัถุประสงคน้ี์มผีลสมัฤทธิท์างทกัษะเป็นหลกั โดยแนวทางการประเมนิ คอืใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม
เปรยีบเทยีบความเขา้ใจและทกัษะต่างๆ ทีต่นเองมก่ีอนและหลงัการอบรมเป็นหลกัในประเดน็หลกั
ต่อไปนี้ คอื 

1) ความรูค้วามเขา้ใจต่อการใหก้ารปรกึษาทางเลอืก 
2) ทกัษะการปรกึษาทางเลอืกภาพรวม  
3) ทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรกึษาทางเลอืก ไดแ้ก่ การฟงัอยา่งใส่ใจ การสะทอ้นกลบั และการ

ถามค าถามเชงิบวก 
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 ในดา้นความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะการปรกึษาทางเลอืก จากผงัภาพที ่2 และ 3 พบว่าผูเ้ขา้รบั
การอบรม มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลงัการอบรมในทางทีด่ขี ึน้อยา่งเหน็ไดช้ดัเจน โดยก่อนการอบรมพบว่า 
ความเขา้ใจในเรือ่งนี้นัน้ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัต ่า และเพิม่ไปอยูใ่นระดบัสงูหลงัการอบรม 
 

       
 ผงัภาพที ่2 ความเขา้ใจปรกึษาทางเลอืก   ผงัภาพที ่3 ทกัษะการปรกึษาทางเลอืก 

 
 ในภาพรวมของพฒันาทกัษะทีส่ าคญัของการปรกึษาทางเลอืก พบว่าผูเ้ขา้รบัการมกีารพฒันา
อยา่งชดัเจนทุกทกัษะเช่นกนั ดงัแสดงในผงัภาพต่อไปนี้ 

 

 ผงัภาพที ่4 ทกัษะการฟงัอย่างใส่ใจ    ผงัภาพที ่5 ทกัษะการสะทอ้นกลบั 
 

 
ผงัภาพที ่6 ทกัษะการถามเชงิบวก 
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วตัถปุระสงคข์้อ 3: น ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรอบรมมำประยกุตใ์ช้ในกำรท ำงำน 

 การประยกุตเ์พื่อน าไปใชใ้นการท างานและจดับรกิารในบา้นพกัเดก็และครอบครวั ศนูยป์ระชาบดี
นัน้  เป็นการประเมนิตนเองในดา้นทศันะต่อประเดน็ทอ้งไมพ่รอ้ม ความพรอ้มของตนเองในการปรกึษา
ทางเลอืก และการมเีครอืขา่ยทีเ่พยีงพอ ซึง่ผลจากตารางขา้งล่าง จะเหน็ว่า ทางเลอืกในการยตุกิาร
ตัง้ครรภน์ัน้ เป็นทีพ่อยอมรบัได ้และกว่ารอ้ยละ 70 ตอบว่าสะดวกใจทีจ่ะใหข้อ้มลูการยตุกิารตัง้ครรภ ์
โดยยอมรบัการตดัสนิใจของผูห้ญงิถงึรอ้ยละ 94.5 ในการตดัสนิใจยตุกิารตัง้ครรภภ์ายใตก้ารไดร้บัขอ้มลู
ทางเลอืกทีร่อบดา้น ส าหรบัผูห้ญงิท้องไมพ่รอ้มทีต่ดัสนิใจตัง้ครรภต่์อ รอ้ยละ 94.4 ประเมนิว่าตนเองมี
ความพรอ้มในการใหค้วามช่วยเหลอือยา่งเตม็ที ่แต่ในกรณเีครอืขา่ยใหค้วามช่วยเหลอืทอ้งไมพ่รอ้ม มี
รอ้ยละ 66.7 คดิว่าตนเองอยา่งเพยีงพอ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่3 
 
ตำรำงท่ี 3 ควำมพร้อมในกำรท ำงำนท้องไม่พร้อมและกำรปรึกษำทำงเลือก 

ข้อควำม เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่เหน็
ดว้ยอย่าง

ยิง่ 
1. ฉนัไม่สามารถยอมรบัการท าแทง้ไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ 

 
0.0 5.6 72.2 22.2 

2. ฉนัรูส้กึสะดวกใจทีจ่ะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการยตุกิารตัง้ครรภเ์พื่อ
เป็นทางเลอืกใหก้บัผูห้ญงิทีต่ัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม 

17.6 52.9 23.5 5.9 

3. ฉนัยอมรบัไดท้ีผู่ห้ญงิตดัสนิใจทีจ่ะยุตกิารตัง้ครรภ ์หากการ
ตดัสนิใจนัน้อยู่ภายใตก้ารไดร้บัขอ้มลูรอบดา้นและสมคัรใจของ
ผูห้ญงิ 

16.7 77.8 5.6 0.0 

4. ฉนัมคีวามพรอ้มทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอืกบัผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มที่
ตดัสนิใจตัง้ครรภต่์ออย่างเตม็ที ่

50.0 44.4 5.6 0.0 

5. ฉนัคดิว่ามเีครอืขา่ยบรกิารและใหค้วามชว่ยเหลอืกบัวยัรุ่น/ 
ผูห้ญงิทีต่ัง้ครรภท์ีไ่ม่พรอ้มทีเ่พยีงพอต่อการท างาน 

11.1 55.6 22.2 11.1 

 ขอ้คน้พบจากการประเมนิความพรอ้มของตนเองดงักล่าว ชีใ้หเ้หน็ว่า หลงัจากการอบรมไปได ้5-
6 เดอืน ผูเ้ขา้รบัการอบรมคดิว่าตวัเองมคีวามพรอ้มในทางบวก โดยเฉพาะในดา้นการเปิดใจรบัทางเลอืก
ทีไ่มต่ัง้ครรภต่์อไป แมว้่าจ านวนมากจะรูส้กึว่า การตัง้ครรภต่์อไปของวยัรุ่นเมือ่ทอ้งไมพ่รอ้มกน่็าจะเป็น
ทางออกทีด่กีว่า แต่กส็่วนใหญ่กย็อมรบัการใหข้อ้มลูและเคารพการตดัสนิของผูป้ระสบปญัหา รวมทัง้
หากทางเลอืกคอืการตัง้ครรภต่์อไป กพ็รอ้มทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอือยา่งเตม็ที ่โดยในดา้นของการมี
เครอืขา่ยทีใ่หค้วามช่วยเหลอือยา่งเพยีงพอ ยงัมชี่องว่างทีต่อ้งพฒันาต่อไป 
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 หลงัการอบรม ผูเ้ขา้รบัการอบรม 14 ราย ไดม้โีอกาสใหบ้รกิารปรกึษาทางเลอืกใหก้บัผู้หญงิ/
วยัรุน่ทีท่อ้งไมพ่รอ้ม 3 รายไมไ่ดใ้หก้ารปรกึษา (ไมต่อบ 1 ราย) ปญัหาหลกัๆ ทีพ่บในการใหก้ารปรกึษา
ทางเลอืกไดแ้ก่ ผูป้ระสบปญัหาไมพ่รอ้มในการพดูคุย เวลาในการพดูคุยมจี ากดั ครอบครวัปฏเิสธวยัรุน่ที่
ทอ้งไมพ่รอ้ม ยอมรบัไมไ่ดท้ าใหไ้มส่ามารถตัง้ครรภต่์อได ้กรณีตัง้ครรภต่์อกพ็บปญัหาไม่มคีวามรูเ้รือ่ง
การดแูลเดก็และวางแผนอนาคต รวมทัง้พบปญัหาโรงเรยีนมอีคตกิบันกัเรยีนทีท่อ้งไมพ่รอ้มและตอ้งการ
ใหอ้อกจากการเรยีน 

_________________________________ 
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เอกสารแนบท่ี 2 
การติดตามหลงัการอบรม 

การอบรมเชิงปฎิบติัการความรู้เร่ืองการดแูลสขุภาพ  
และการออกแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมพลงั 

โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของระบบช่วยเหลอืวยัรุน่ทีท่อ้งไมพ่รอ้ม 
รุน่ที ่1: 15-18 พฤษภาคม 2556 และ รุน่ที ่2: 28 พฤษภาคม – 1 มถุินายน 2550 

 
 การอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่งความรูเ้รือ่งการดแูลสุขภาพ และการออกแบบกจิกรรมเพื่อเสรมิ
พลงัวยัรุน่ทีท่อ้งไมพ่รอ้มเป็นกจิกรรมทีจ่ดัท าขึน้เพื่อสนองความตอ้งการของบุคลากรทีใ่หค้วามช่วยเหลอื
แก่วยัรุน่ทอ้งไมพ่รอ้มในบา้นพกัและครอบครวั การอบรมจดัเป็น 2 รุน่ทีพ่นาศรมรสีอรท์ คอื โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัๆไดแ้ก่   

1) เพื่อเสรมิความรูค้วามเขา้ใจดา้นอนามยัแมแ่ละเดก็ การเปลีย่นแปลงของรา่งกาย จติใจ และ อารมณ์ 
การดแูลสุขภาพ ในระหว่างรอคลอดไปจนถงึหลงัคลอด และ การสงัเกตอาการการเจบ็ปว่ย เพื่อให้
สามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการแก่  

2) เพื่อทบทวนเสรมิ ความรู ้รวมไปถงึทกัษะในการออกแบบ และเกดิการปรบัปรุงกจิกรรมเพื่อการ
เยยีวยาจติใจและเสรมิคุณค่าภายในแก่วยัรุ่นทีท่อ้งไมพ่รอ้มระหว่างพกัอยูใ่นบา้นพกัฯเพื่อใหม้คีวาม
เชื่อมัน่ในการกลบัคนืสู่สงัคม 

 
การอบรมเชงิปฏบิตักิารน้ีมกีลุ่มเป้าหมายหลกัในการเขา้รบัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร น้ีคอื 

บุคลากรบา้นพกัเดก็และครอบครวั 5 แห่ง ไดแ้ก่ จงัหวดัปทุมธานี นครสวรรค ์ศรสีะเกษ ขอนแก่น และ
บา้นพกักรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กรงุเทพมหานคร ทีเ่ป็นจงัหวดัพืน้ทีน่ ารอ่งของโครงการฯ 
รวมทัง้บุคลากรจากศูนยป์ระชาบด ีและ เครอืขา่ยการท างานช่วยเหลอืวยัรุ่นทอ้งไม่พรอ้มของบา้นพกั
เดก็และครอบครวัจงัหวดัน ารอ่ง สาระส าคญัของการอบรมในแต่ละวนัเป็นดงัต่อไปนี้  

วนัทีห่นึ่ง เนื้อหาเป็นการเสรมิองคค์วามรูใ้นเรือ่งการดแูลวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม ในดา้นความ
เขา้ใจภาวะจติสงัคมของวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม การดูแลระหว่างตัง้ครรภ ์หลงัคลอด และการ
ดแูลทารก โดยคณาจารยจ์ากคณะพยาบาลศาสตร ์(ศริริาช) มหาวทิยาลยัมหดิล  

วนัทีส่องและสาม เป็นกระบวนการเสรมิพลงั เยีย่วยาจติใจ โดยใชก้ระบวนกรจดุประเดน็การ
เรยีนรู ้และอ านวยการขยายมมุมองของการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ผ่านประสบการณ์ของผูเ้ขา้
รบัการอบรมโดยใชร้ปูแบบกจิกรรมทีห่ลากหลายอาท ิการเชญิระฆงัเรยีกสต ิการสานเสวนา 
การบรรยาย การฉายภาพยนตรแ์ละหารอืประเดน็เรยีนรู ้กจิกรรมระบายส ีเป็นตน้ 



 

44 รายงานการติดตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวัยรุ่นท้องไม่พร้อม 

 

วนัทีส่ ี ่เป็นการสรุปการเรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรมทัง้ 3 วนั ก าหนดเป้าหมายในการน าความรูไ้ป
ใช ้และสรา้งบรรยากาศใหเ้กดิพนัธสญัญาต่อการท างานอยา่งมแีรงใจต่อไป  

 
 ในเดอืนกุมภาพนัธ์-มนีาคม 2557 หลงัจากการอบรมนี้ผ่านไปแลว้ 7 เดอืน ทางทมีผูต้ดิตาม
ความกา้วหน้า ไดจ้ดัท าแบบสอบถามเพื่อตดิตามความกา้วหน้าในการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค ์โดยให้
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ดร้บัการอบรมไดส้ะทอ้นแนวคดิ และการน าสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปใชใ้นการสรา้งกจิกรรม
เสรมิพลงัใหก้บัผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม และผูเ้ขา้พกัดว้ยเหตุอื่นๆ ทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวั การอบรม
สองรุน่น้ี มผีูเ้ขา้รบัการอบรมทีม่าจากจงัหวดัเป้าหมาย และส่วนกลางจ านวนทัง้สิน้ 50 คน ในจ านวนน้ี
เป็นบุคลากรของบา้นพกัเดก็และครอบครวั และศูนยป์ระชาบดจี านวน 29 คน  

 การตดิตามนี้ ด าเนินการในบุคลากรบา้นพกัเดก็และครอบครวัทุกแห่ง ยกเวน้บา้นพกัเดก็และ
ครอบครวัของกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กรุงเทพมหานคร เนื่องจากทางบา้นพกัฯ มไิดม้โีครงการ
พเิศษต่อเนื่องหลงัการอบรม โดยมผีูต้อบแบบสอบถามกลบัทัง้สิน้ 23 คน ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1  จ านวนผูเ้ข้ารบัการอบรมและจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 

จงัหวดั 
จ านวน 

ปทุมธานี นครสวรรค ์ ศรสีะเกษ ขอนแก่น กรงุเทพฯ ศูนย์
ประชาบด ี

รวม 

เขา้รบัการอบรม 6 4 5 6 2 6 29 
ตอบแบบสอบถาม 6 2* 5 5** - 5*** 23 

* เขา้รบัการอบรมไมค่รบตามจ านวนวนัทีก่ าหนดจ านวน 2 คน 
** ส่งแบบสอบถามกลบัมาเพยีง 5 คน 
*** ลาออกหลงัจากอบรมไป 1 คน 

 ผูเ้ขา้อบรมทีต่อบแบบสอบถามตดิตามหลงัการอบรมจ านวนทัง้หมด 23 ราย ส่วนใหญ่เป็น
ผูห้ญงิ 15 ราย เป็นผูช้าย 8 ราย มอีายเุฉลีย่ 33.5 ปี อายมุากทีสุ่ดคอื 49 ปี และน้อยทีสุ่ดคอื 23 ปี มี
ประสบการณ์ท างานทีห่น่วยงานในระดบัต่างๆ กนั กล่าวคอื  ท างาน1-5 ปี จ านวน 11 ราย มากกว่า 5-
10 ปี 9 ราย (ในจ านวนน้ีม ี10 ปีพอดอียู ่6 ราย) และม ี1 รายมอีายงุานถงึ 16 ปี (ไมต่อบ 2 ราย) ซึง่
เหน็ว่าหน่วยงานไดส้่งเจา้หน้าทีท่ีม่อีายงุานหลากหลายเขา้รบัการอบรมนี้ ผูท้ีเ่ขา้รบัการอบรมมบีทบาท
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานดา้นทอ้งไมพ่รอ้ม โดยแต่ละคนมบีทบาทมากกว่าหนึ่ง กล่าวคอื เป็นผูใ้หบ้รกิาร
ปรกึษา (รอ้ยละ 69.5) และ ใหข้อ้มลูทางโทรศพัท ์(รอ้ยละ 69.5) ในสดัส่วนทีเ่ท่าๆ กนั  รองลงมาคอืมี
บทบาทในงานดา้นคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ (รอ้ยละ 47.8)  และผูจ้ดับรกิารดา้นสงัคม (รอ้ยละ 30.4) 
พบว่า ผูเ้ขา้อบรมในครัง้นี้ มบีุคลากรในระดบัอื่นๆ เช่น นกัการภารโรง ผูด้แูลบา้นพกั เขา้รบัการอบรม
ดว้ย (รอ้ยละ 30.4) ซึง่มาจากการใหค้วามส าคญัของบุคลากรทุกภาคส่วนในบา้นพกั ไมแ่ต่เฉพาะ
บุคลากรวชิาชพีเท่านัน้ ทัง้นี้ ผูเ้ขา้รบัการอบรมทีต่อบแบบสอบถาม มปีระสบการณ์ในการท างาน
เกีย่วขอ้งกบังานทอ้งไมพ่รอ้มในระยะเวลาทีห่ลากหลาย กล่าวคอื มทีัง้กลุ่มทีท่ างานทอ้งไมพ่รอ้ม 1-2 ปี 
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( 7 ราย)  3-5 ปี (7 คน) และ 5 ปีขึน้ไป (7 คน) มจี านวนน้อยทีน้่อยกว่า 1 ปีเพยีง 3 ราย ม ี1 รายทีเ่ป็น
น้องใหมไ่ม่มปีระสบการณ์ท างานกบัผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มเลย  

 ผูท้ีเ่ขา้อบรมครัง้นี้ เกอืบครึง่หนึ่ง หรอื จ านวน 10 คน ไดเ้ขา้อบรมเสรมิศกัยภาพครัง้ที ่1 ของ
โครงการ ในเรือ่งการสรา้งความเขา้ใจแนวคดิเรือ่งทอ้งไมพ่รอ้มและการปรกึษาทางเลอืก   

ผลการอบรมตามวตัถปุระสงค ์
วตัถปุระสงคข์้อท่ี 1 การเสริมความรู้ความเข้าใจด้านอนามยัแม่และเดก็ 

 การตดิตามพบว่า ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นอนามยัแมแ่ละเดก็ในแงมุ่มต่างๆ ของ
วยัรุน่และผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้มมากขึน้หลงัการอบรมในทุกๆ ดา้นดงัต่อไปนี้คอื 1) การเปลีย่นแปลงทาง
รา่งกายและจติใจ 2) การดแูลระหว่างการตัง้ครรภแ์ละหลงัคลอด 3) การดแูลทารกหลงัคลอด 4) การ
คุมก าเนิดเพื่อป้องกนัทอ้งไมพ่รอ้ม  

 จากระดบัการเรยีนรู ้1-8 (1 คอื ต ่าทีสุ่ด และ 8 คอื สงูทีสุ่ด) เมือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมประเมนิ
ตนเองต่อความรูค้วามเขา้ใจต่อวยัรุน่/ผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มในดา้นอนามยัแมแ่ละเดก็ ในช่วงก่อนและหลงั
การอบรมฯ พบว่า มจี านวนผูเ้ขา้รบัการอบรมทีต่อบการเรยีนรูด้งัแสดงในผงัภาพที ่1-4 

 

 

ผงัภาพที ่1 ความรูค้วามเขา้ใจต่อการเปลีย่นแปลงร่างกายและจติใจ 
ของวยัรุน่และผูห้ญงิทอ้งไม่พรอ้มก่อนและหลงัการอบรม 
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ผงัภาพที ่2 ความรูค้วามเขา้ใจในการดแูล  ผงัภาพที ่3 ความรูค้วามเขา้ใจในการดแูลทารกหลงั
คลอด ก่อนและหลงัการอบรม   ระหว่างตัง้ครรภแ์ละหลงัคลอดก่อนและหลงัการอบรม
       

 

ผงัภาพที ่4 ความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการคุมก าเนิดเพื่อป้องกนัทอ้งไมพ่รอ้ม 

 

 ความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งอนามยัแมแ่ละเดก็ โดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุน่/ผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มทีม่ ี
ความแตกต่างจากกลุ่มทีพ่รอ้มทีจ่ะตัง้ครรภ ์ท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามเขา้ใจว่า วยัรุน่/ผูห้ญงิทอ้งไม่
พรอ้มตอ้งการกจิกรรมการเสรมิพลงั ผูเ้ขา้อบรมไดต้อบการเปลีย่นแปลงหลงัการอบรมไปในดา้นมี
ความรูค้วามเขา้ใจทีม่ากขึน้หลงัการอบรมในดา้นความเขา้ใจกระบวนการเสรมิพลงั และการจดักจิกรรม
เสรมิคุณค่า  อยา่งไรกต็าม เมือ่เปรยีบเทยีบกบัความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งอนามยัแม่และเดก็ทีม่ากขึน้ไป
ถงึในระดบั 6-7 ปรากฎว่า การเปลีย่นแปลงในดา้นกระบวนการเสรมิพลงัและการออกแบบกจิกรรม ส่วน
ใหญ่เพิม่ไปสงูสุดเพยีงระดบั 5-6 ดงัผงัภาพทีต่่อไปนี้  
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ผงัภาพที ่5 ความเขา้ใจในกระบวนการเสรมิพลงั  ผงัภาพที ่6 ความเขา้ใจเรือ่งการออกแบบ
       กจิกรรมเสรมิคุณค่า   

 
 และเมือ่พจิารณาความรูส้กึมัน่ใจในการดแูลผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม และการจดักจิกรรมใหก้บัผูห้ญงิ
ทอ้งไมพ่รอ้มในบา้นพกัเดก็และครอบครวัในภาพรวม พบว่า หลงัการอบรมเพื่อเสรมิความรูค้วามเขา้ใจ
ในอนามยัแมแ่ละเดก็ในกลุ่มวยัรุน่/ผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้ม พบว่า ความมัน่ใจนัน้เพิม่ขึน้ และอยูใ่นระดบัที่
สงูมากถงึ 6-7 ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า องคค์วามรูท้ีท่ าใหเ้กดิความเขา้ใจผูห้ญงิทอ้งไม่พรอ้มทีม่ากขึน้นัน้
ก่อใหเ้กดิความมัน่ใจในการด ูและการจดักจิกรรมไดม้ากขึน้ 

  

ผงัภาพที ่7 ความมัน่ใจในการดแูลผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม ผงัภาพที ่8 ความมัน่ใจจดักจิกรรมดแูล 
       ผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม 
 
วตัถปุระสงคข์้อ 2   
ความรู้และทกัษะในการออกแบบกิจกรรมเพ่ือการเยียวยาจิตใจและเสริมคณุค่า 

 กระบวนการทีใ่ชใ้นการพฒันาความรูแ้ละทกัษะในการออกแบบกจิกรรมฯ ใชว้ธิกีารจดุประเดน็
การเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบกจิกรรมต่างๆ ทีห่ลากหลาย ดงันัน้ การอบรมจงึมุง่เน้นทีก่ารเยยีวยาจดิใจและ
เสรมิคุณค่าของผูเ้ขา้รบัการอบรมในแงมุ่มต่างๆ และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ผ่านประสบการณ์ เพื่อใหผู้้
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เขา้รบัการอบรมสามารถน ากจิกรรมทีใ่ชใ้นการอบรมไปปรบัใชก้บักลุ่มเป้าหมายวยัรุน่/ผูห้ญงิทอ้งไม่
พรอ้มไดต่้อไป  

 การตดิตามหลงัการอบรมตามวตัถุประสงคน์ี้ จงึเริม่จากการวดัความรูส้กึทีผู่จ้ดัการอบรม
ตอ้งการใหเ้กดิในตวัผูเ้ขา้รบัการอบรมเพื่อเป็นฐานทีส่ าคญัในการน าไปจดักจิกรรมเยยีวยาและเสรมิ
คุณค่า ไดแ้ก่ การรบัรูส้กึต่อเหตุการณ์ต่างๆ การหยดุพกัดว้ยสต ิการพดูและฟงัอย่างปราศจากอคต ิการ
เรยีนรูจ้ากปญัหา การสรา้งสรรคจากอุปสรรค การสรา้งสมัพนัธภาพทีเ่ท่าเทยีมกนักบัผูร้บับรกิาร รวมทัง้
การมองเหน็ทางออกจากปญัหา ผลทีเ่กดิขึน้เป็นดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 2 ความคิดเหน็หลงัจากการอบรมการเสริมพลงั 

ข้อควำม 
ร้อยละของควำมเหน็ 

เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไมเ่หน็
ดว้ย 

ไมเ่หน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 
คนเราสามารถ “เลอืกได”้ วา่จะรูส้กึอยา่งไรกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้  35 65 0 0 
การหยดุพกัดว้ยสต ิท าใหเ้กดิการสงัเกตเหน็สิง่ทีเ่คยมองขา้ม  57 43 0 0 
การพดูและฟงัดว้ยใจบนพืน้ฐานความรกัและปราศจากอคต ิท าใหเ้หน็ดา้นบวกของสิง่นัน้  65 35 0 0 
ฉนัคดิวา่ ฉันสามารถเรยีนรูจ้ากความส าเรจ็ไดด้กีวา่การเรยีนรูจ้ากปญัหา 22 39 39 0 
ฉนัเหน็วา่ปญัหาเป็นจุดบกพรอ่งหรอือุปสรรค มากกวา่เหน็เป็นโอกาสทีจ่ะสรา้งสรรค ์ 13 17 61 9 
การช่วยเหลอืทีจ่ะประสบความส าเรจ็ไดต้อ้งตัง้อยูบ่นสมัพนัธภาพทีเ่ท่าเทยีมกนัระหวา่ง
ผูป้ระสบปญัหาและผูใ้หก้ารช่วยเหลอื  

43 57 0 0 

ฉนัมมีมุมองวา่ทุกปญัหามทีางออก 57 43 0 0 
 
 จากตารางที ่2 ขา้งตน้ พบว่า ผูเ้ขา้อบรมมแีนวโน้มเหน็ดว้ย และเหน็ดว้ยทีสุ่ด กบัความคดิที่
ตอ้งการใหเ้กดิหลงัการอบรมในทุกขอ้โดยเฉพาะการรบัฟงัดว้ยใจบนพืน้ฐานของความรกัและไมอ่คต ิ
อยา่งไรกต็าม การมองปญัหาเป็นโอกาสสรา้งสรรค ์พบว่า ยงัมจี านวนผูเ้ขา้อบรมทีท่ีก่า้วผ่านการเป็น
อุปสรรคไดไ้มม่ากนกั เนื่องจากรอ้ยละ 70 ยงัคงมองว่า ปญัหาทีเ่ขา้มายงัคงเป็นจดุบกพรอ่งหรอื
อุปสรรคมากกว่าการสรา้งสรรค ์นอกจากน้ี การมองว่าปญัหาทีเ่ขา้มาเป็นการเรยีนรูน้ัน้ยงัมเีพยีงรอ้ยละ 
39 ในขณะทีเ่หลอืมองว่าความส าเรจ็เป็นการเรยีนรูท้ีด่กีว่า  
 
 ทัง้น้ี การปรบัทศันะของบุคลากรใหเ้หน็ปญัหาเป็นโอกาสหรอืการเรยีนรูน้ัน้ มคีวามส าคญัมาก
ต่อการท างานในบา้นพกัฯ เน่ืองจากบุคลากรตอ้งพบกบัผูท้ีป่ระสบปญัหาทอ้งไมพ่รอ้ม หรอืปญัหาความ
รนุแรงหรอืสงัคมอื่นๆ หลงัการอบรมพบว่ามกีารปรบัความคดิไปในทางดา้นน้ีบา้ง แต่กย็งัคงเป็นช่องว่าง
ทีต่อ้งพฒันาต่อไป 
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 ในภาพรวม ผูเ้ขา้อบรมทีต่อบแบบสอบถาม ไดแ้นวคดิ/แนวทางในการเสรมิพลงัและดแูลตวัเอง
มากทีสุ่ด (รอ้ยละ 78.2) รองลงมาคอื ความมุง่มัน่ต่อคุณค่างานทีต่นเองท าอยู ่(รอ้ยละ 60.8) และการได้
แนวทางไปเสรมิพลงัเพื่อใชใ้นการดูแลกลุ่มเป้าหมาย (รอ้ยละ 52.1) ผลพลอยไดข้องการเขา้รบัการอบรม
ครัง้นี้ สามารถน าไปปรบัใชไ้ดก้บัการดแูลคนในครอบครวั (รอ้ยละ 30.4) และการดูแลเพื่อนรว่มงาน 
(รอ้ยละ 17.3) 
 
กำรน ำควำมรู้ไปใช้หลงักำรอบรม  

 การน าความรูไ้ปใชห้ลงัการอบรมจากบรบิทของการท างานทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวัและศูนย์
ประชาบด ีสิง่ทีน่่าสนใจคอื เป็นการปรบัใชก้บัตวัเองและเพื่อนรว่มงานมากทีสุ่ด รองลงมาคอื
กลุ่มเป้าหมายของการท างาน ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

รอ้ยละ 91.3 มกีารน าไปใชก้บัตนเอง ในดา้นการเสรมิพลงัตนเอง การเหน็คุณค่าของตนเองและคน
รอบขา้ง การสรา้งพลงัและก าลงัใจ การเปิดใจ รบัฟงั และพรอ้มแก้ปญัหา ใจเยน็ลง และมคีวามสุข
กบัการท างานมากขึน้ 

รอ้ยละ 78.2 น าไปใชก้บัเพื่อนรว่มงาน เช่น การรวมกลุ่มพดูคุย สรา้งพลงัในการท างาน การเปิดใจ
รบัฟงัความคดิเหน็ การวางแผนปรกึษาหารอืก่อนท ากจิกรรม การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ช่วยเหลอื
กนั และระมดัระวงัการใชค้ าพดูระหว่างเพื่อนรว่มงาน ซึง่การน าไปใชส้่วนใหญ่นี้เป็นการน าไปใช้
จากการใชช้วีติประจ าวนัรว่มกนัเป็นส่วนใหญ่ ทัง้นี้ รอ้ยละ 47 ของผูต้อบแบบสอบถาม มคีวาม
พยายามในการน ากจิกรรมจากการอบรมไปใชบ้า้ง แต่กพ็บว่าเจา้หน้าทีม่ภีารกจิทีม่ากท าใหโ้อกาส
ในการรวมกลุ่มจดักจิกรรมเป็นไปไดย้าก  

รอ้ยละ 65.2 น าไปใชก้บัผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม โดยเริม่มองผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มดว้ยความเขา้ใจใน
สภาวะอารมณ์ยิง่ขึน้ ใส่ใจมากขึน้ในการดแูลหลงัคลอด การใหค้ าแนะน าในการคุมก าเนิด  

รอ้ยละ 52.1 น าไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในการใหบ้รกิารทางโทรศพัท ์และตวัต่อตวั มคีวามใจ
เยน็ในการใหค้ าแนะน าวยัรุ่น ไมน่ าอารมณ์เขา้มารว่มในการสนทนา เขา้หากลุ่มเป้าหมายและรบัฟงั
มากยิง่ขึน้ 

 ทัง้น้ี จากปจัจยัทีม่บีางบา้นพกัเดก็และครอบครวั ไมม่ผีูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มเขา้พกัทีบ่า้น ท าให้
หลงัการอบรม มผีูเ้ขา้รบัการอบรมรอ้ยละ 76 ทีต่อบว่ามโีอกาสไดน้ าความรูไ้ปใชใ้นการดแูลสุขภาพ
วยัรุน่/หญงิทอ้งไมพ่รอ้มทัง้การดแูลและการใหข้อ้มลูทางโทรศพัท ์ส่วนทีเ่หลอืรอ้ยละ 24 ไมม่ี
กลุ่มเป้าหมายทอ้งไมพ่รอ้มหลงัจากการอบรม โดยทัว่ไปการดแูลเป็นไปในลกัษณะการใหค้ าแนะน าใน
การดแูลสุขภาพกายและใจ การใหก้ารปรกึษา การใส่ใจสภาพความเป็นอยู ่พาไปตรวจครรภต์ามนดั
หมาย ซึง่รวมทัง้การใหก้ารปรกึษา/ใหข้อ้มลูเมือ่มผีูโ้ทรเขา้มาปรกึษาทอ้งไมพ่รอ้มทางโทรศพัท ์อยา่งไร
กต็าม พบขอ้จ ากดัในเรือ่งภาระงานเรง่ด่วนเฉพาะหน้า ท าใหก้ารดแูลเป็นไปไมต่่อเนื่อง อกีทัง้ในเรือ่ง
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สุขภาพทีล่กึซึง่กไ็มม่คีวามรูม้ากเพยีงพอในการใหค้ าแนะน า นอกจากนี้ เจา้หน้าทีท่ีเ่ป็นเพศชายกล่าวว่า
มขีอ้จ ากดัในการสื่อสารกบัผูห้ญงิทีต่ ัง้ครรภ์ 

 ในดา้นการจดักจิกรรมใหก้บัผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม พบว่า มเีพยีงรอ้ยละ 50 ทีไ่ดน้ ากจิกรรมทีไ่ด้
จากการอบรมไปเพื่อจดักจิกรรมใหก้บัผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มทีเ่ขา้พกัในบา้นพกั ส่วนอกีรอ้ยละ 50 ไมไ่ดม้ี
การจดักจิกรรมเนื่องจากไม่มผีูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มเขา้พกั กจิกรรมทีน่ าไปใชไ้ดแ้ก่ เชค็อนิ (การแสดง
ความรูส้กึ-ความคดิเหน็ก่อนเริม่กจิกรรมในวนัใหม่) การผ่อนพกัตระหนกัรู ้(การพกัผ่อน-หยดุพดัดว้ยสต ิ
เพื่อใหส้งัเกตเหน็สิง่ต่างๆ และสิง่ทีม่องขา้ม) การเรยีนรูต้นเองจากการวาดภาพ การจบัคู่นวด เป็นตน้ 
อยา่งไรกต็าม ผูท้ีจ่ดักจิกรรมใหก้บัผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม พบว่า ภารงานทีเ่รง่ด่วนของบา้นพกัเดก็และ
ครอบครวั ท าใหก้ารจดักจิกรรมหลายครัง้ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้ 

 
ข้อเสนอแนะจากการอบรมการจดักิจกรรมเสริมพลงั 

 การจดัการอบรมในลกัษณะนี้ เป็นการพฒันาศกัยภาพทีผู่เ้ขา้รว่มการอบรมเกอืบทัง้หมด
ค่อนขา้งมคีวามพงึพอใจ และสมควรใหส้นับสนุนด าเนินการต่อเนื่อง โดยควรจดัใหก้บับุคลากรทุกคน
ของบา้นพกัเดก็และครอบครวั และมกีารจดัอบรมเพื่อเสรมิพลงัในลกัษณะนี้ใหบ้่อยขึน้ เช่น ปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อเป็นการเสรมิพลงัใหก้บับุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 ผลทีไ่ดช้ดัเจนจากการอบรมนี้ ส่วนใหญ่เป็นการน าไปใชไ้ดก้บัตนเอง เพื่อนรว่มงาน และ
กลุ่มเป้าหมายตามล าดบั แต่การน ากจิกรรมไปใชเ้พื่อจดักจิกรรมเยยีวยาจติใจและเสรมิคุณค่าของ
กลุ่มเป้าหมาย ตามวตัถุประสงคข์องการอบรม ยงัท าไดค้่อนขา้งจ ากดั กจิกรรมทีน่ าไปใชส้่วนใหญ่เป็น
การน ากจิกรรมทีใ่ชใ้นระหว่างการอบรมไปใชเ้ลย โดยมบีา้นพกัเดก็และครอบครวัเพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้
ทีน่ าไปพฒันาจากแนวคดิแนวทางทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการอบรม ดงันัน้ อาจกล่าวไดว้่าเนื้อหาและวธิกีาร
อบรม ยงัขาดการน าเสนอเพื่อการเชื่อมโยงระหว่างสาระขอ้คดิทีไ่ดจ้ากกจิกรรมต่างๆ ทีเ่อือ้อ านวยใหผู้้
เขา้รบัการอบรมสามารถน าไปประยกุต์ และออกแบบเพื่อใชไ้ดจ้รงิ ดงันัน้ เป้าหมายในดา้นการเสรมิ
ทกัษะในการออกแบบกจิกรรมเพื่อการเยยีวยาจติใจและเสรมิคุณค่าภายในแก่วยัรุน่ทีท่อ้งไมข่องบา้นพกั
เดก็และครอบครวั จงึยงัไม่บรรลุวตัถุประสงคด์นีกั โดยผลทีไ่ดจ้ากการอบรมส่วนใหญ่ เป็นไปในทาง
น าไปใชก้บัตวัเองและเพื่อนรว่มงานมากกว่า  
 
 ทัง้นี้ ผูเ้ขา้รบัการอบรมเสนอใหม้กีารจดัหลกัสตูรเฉพาะ แยกต าแหน่งตามหน้าทีข่องบุคลากร 
เช่น ผูท้ีม่บีทบาทในการดแูลผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม กใ็หเ้น้นแนวทางการดแูล หรอื ผูท้ีม่บีทบาทโดยตรงใน
การจดักจิกรรมใหก้บัผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม กเ็น้นการจดักจิกรรมใหล้งึลงไป โดยเฉพาะวธิกีารคดิ และ
สรา้งสรรคก์จิกรรมการดแูลทีส่ามารถเสรมิสรา้งศกัยภาพผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้มไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

______________________________________ 
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เอกสำรแนบท่ี 3 

รำยงำนผลกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำรำยจงัหวดั 

1. บ้ำนพกัเดก็และครอบครวั จงัหวดัขอนแก่น 

2. บ้ำนพกัเดก็และครอบครวั จงัหวดัศรีสะเกษ 

3. บ้ำนพกัเดก็และครอบครวั จงัหวดัปทุมธำนี 
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1   
บำ้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น 

 
 โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ระบบดแูลวยัรุ่นตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม เป็นความรว่มมอืระหว่างกรม
พฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) กบัส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) โดยผ่านการท าบนัทกึขอ้ตกลง “ความรว่มมอืในการด าเนินงาน
ขบัเคลื่อนและพฒันาสงัคมอยา่งเป็นรปูธรรม”  กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิารไดม้อบหมายใหส้ านกั
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้หญงิและเดก็ (สปป.) เป็นผูด้ าเนินโครงการ รว่มกบั มลูนิธสิรา้งความ
เขา้ใจเรือ่งสุขภาพผูห้ญงิ (สคส.) ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบโครงการในส่วนของ สสส.  ในบา้นพกัเดก็และ
ครอบครวัใน 5 จงัหวดัน ารอ่ง ไดแ้ก่ จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัศรสีะ
เกษ และกรงุเทพมหานคร โดยไดก้ าหนดเป้าหมายของโครงการฯ สามประเดน็หลกั คอื 1) การเสรมิ
ศกัยภาพบุคลากร 2) การพฒันาแนวทางการด าเนินงานบา้นพกัเดก็และครอบครวั และ 3) สรา้งความ
เขม้แขง็ของเครอืขา่ยส่งต่อบรกิารในระดบัจงัหวดั 
  
 บา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น ไดเ้ขา้รว่มรบัการอบรมการปรกึษาทางเลอืกเพื่อสรา้ง
ความเขา้ใจเรือ่งวยัรุน่ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม ในเดอืนกนัยายน 2555 หลงัจากนัน้ด าเนินการใหม้แีต่งตัง้
คณะท างานพฒันากลไกการด าเนินงานเพื่อรองรบักลุ่มเป้าหมายวยัรุ่นตัง้ครรภไ์ม่พรอ้มจงัหวดั ซึง่ไดม้ี
การออกค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานพฒันากลไกฯดงักล่าวในเดอืน ธนัวาคม 2555 และคณะท างานพฒันา
กลไกฯนี้ไดม้กีารประชุมสองครัง้คอื เมือ่มกราคม และ มนีาคม 2556 โดยมเีจา้หน้าทีม่ลูนิธสิรา้งความ
เขา้ใจเรือ่งสุขภาพผูห้ญงิ (สคส.) รว่มกบั ส านกัป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้หญงิและเดก็ (สปป.) จาก
ส่วนกลาง มาเอือ้อ านวยการประชุมทัง้สองครัง้ และ หลงัจากนัน้กไ็มไ่ดม้กีารประชุมอกีเลย ทัง้นี้
เนื่องจากในจงัหวดัขอนแก่นมภีาคเีครอืขา่ยการท างานในประเดน็ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มทีเ่ขม้แขง็ คอื 
คณะกรรมการยตุคิวามรุนแรงในเดก็และสตรจีงัหวดั โดยการน าของศูนยพ์ึง่ได ้ในโรงพยาบาลศูนย์
ขอนแก่น ซึง่จะมกีารประชุมอยา่งสม ่าเสมอประจ าอยูแ่ลว้ ดงันัน้จงึใชเ้ป็นเวทนีี้แทนการประชุมของ
คณะท างานพฒันากลไกฯ 
  

 นอกจากนี้บุคลากรบา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น ไดเ้ขา้รบัการพฒันาศกัยภาพ
ต่างๆทีท่างโครงการฯจดัขึน้ อาทเิช่น การอบรมการออกแบบกจิกรรมเพื่อเสรมิพลงัวยัรุน่ตัง้ครรภไ์ม่
พรอ้มในเดอืนพฤษภาคม 2556 กจิกรรมหอ้งเรยีนสญัจร เรือ่ง “สรา้งความเขา้ใจในเรือ่งการตัง้ครรภข์อง
วยัรุน่ : ความรว่มมอืในการป้องกนั ช่วยเหลอืและส่งต่อบรกิาร”  เดอืนมถุินายน 2556 การประชุมศูนย์
ช่วยเหลอืสงัคม 1300 (สงิหาคม) การศกึษาดงูาน (ทีป่ทุมธานี และ บา้นพกัฉุกเฉินกรงุเทพ พฤศจกิายน 
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2556) และ เขา้รว่มการประชุมเครอืข่ายจงัหวดัในโอกาสต่างๆ ทีท่างมลูนิธสิรา้งความเขา้ใจเรือ่งสุขภาพ
ผูห้ญงิ (สคส.) และ ส่วนกลาง มาเขา้รว่มด าเนินการ  

 บา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น ไดเ้สนอโครงการพฒันากจิกรรม เพื่อขอสนบัสนุน
งบประมาณด าเนินงานจากแผนงานสุขภาวะทางเพศ สสส. โดย มทีัง้หมด 3 แผนกจิกรรม คอื 1) แผน
กจิกรรมพฒันาศกัยภาพบุคลากร   2) แผนกจิกรรมพฒันาผูร้บับรกิาร และ 3) แผนกจิกรรมพฒันา
บรกิาร โดยมรีะยะเวลาการด าเนินงานตัง้แต่ 1 สงิหาคม 2556 – 31 กรกฎาคม 2557 

 รายงานน้ีเป็นรายงานสรปุผลทีเ่กดิขึน้จากการพฒันาศกัยภาพบุคลากรบา้นพกัเดก็และ
ครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น รวมทัง้ แสดงผลการด าเนินการใหบ้รกิาร และ ความกา้วหน้าของการ
ด าเนินงานตามแผนกจิกรรมโครงการ ทีไ่ดด้ าเนินงานตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม 2556 จนถงึ เดอืน
กุมภาพนัธ ์2557 

 

1. ผลท่ีเกิดขึ้นจำกกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกร   

 โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของระบบดแูลวยัรุ่นตัง้ครรภ์ไมพ่รอ้ม ไดใ้หค้วามส าคญักบัการ
พฒันาศกัยภาพบุคลากรบา้นพกัฯ เพื่อรองรบัการดแูลวยัรุน่/ผูห้ญงิตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม ในเดอืนกนัยายน 
2555 โครงการไดเ้ริม่จดักจิกรรมพฒันาศกัยภาพบุคลากรบา้นพกัฯทัง้หา้จงัหวดัน ารอ่งในดา้นการ
ปรกึษาทางเลอืกส าหรบัผูห้ญงิตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม หลงัจากนัน้ไดจ้ดักจิกรรมการพฒันาศกัยภาพบุคลากร
บา้นพกัฯอกีหลายครัง้ต่อมาทัง้ในส่วนกลางและพืน้ที ่ 

 บุคลากรบา้นพกัฯขอนแก่น ไดเ้ขา้รว่มในกจิกรรมพฒันาศกัยภาพทัง้ทีโ่ครงการฯด าเนินการจดั
ให ้และ จากแผนกจิกรรมพฒันาศกัยภาพบุคลากรไดร้บังบสนบัสนุนจาก สสส. โดยบา้นพกัฯเองกจิกรรม
พฒันาศกัยภาพบุคลากรทีไ่ดร้บั สรปุไดด้งันี้ 

 กจิกรรมพฒันาศกัยภาพบุคลากรทีจ่ดัโดยโครงการฯมดีงันี้  

กิจกรรมพฒันำศกัยภำพ บุคลำกรท่ีได้เขำ้รว่ม 

 การประชุมคณะท างานพฒันากลไกการประชุมเครอืข่ายการ
ช่วยเหลอืวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภไ์มพ่รอ้มระดบัจงัหวดั (มกราคม 
และ มนีาคม 2556) 

 การสมัมนาเชงิวชิาการ “หอ้งเรยีนสญัจร” เรือ่ง “สรา้งความ
เขา้ใจในเรือ่งการตัง้ครรภข์องวยัรุน่:ความรว่มมอืในการ
ป้องกนั ช่วยเหลอืและส่งต่อบรกิาร”  (6 มถุินายน พ.ศ. 2556) 

 การลงตดิตามและการหนุนเสรมิวชิาการจากเจา้หน้าที่
ส่วนกลาง (สคส.)และ ทมีตดิตามจากภายนอกของโครงการ 

 

หวัหน้าบา้นพกัฯ 

พนกังานคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ 
นกัจติวทิยา  
นกัสงัคมสงเคราะห ์
นกัพฒันาสงัคม 

เจา้หน้าทีศ่นูยป์ระชาบด ี1300 
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กิจกรรมพฒันำศกัยภำพ บุคลำกรท่ีได้เขำ้รว่ม 

 การอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นความรูแ้ละการดแูลสุขภาพผูท้ี่
ทอ้งไมพ่รอ้ม และการออกแบบกจิกรรมเสรมิพลงั 
(พฤษภาคม-มถุินายน 2556) 
 

พนกังานคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ 
นกัจติวทิยา  
นกัสงัคมสงเคราะห ์
นกัพฒันาสงัคม 

เจา้หน้าทีศ่นูยป์ระชาบด ี1300 

ผูป้ฏบิตัหิน้าทีป่ระกอบอาหารแล
โภชนาการ 

ผูป้ฏบิตังิานดา้นการบญัช-ีการเงนิ 

 การศกึษาดงูานการดแูลผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม  
ศูนยช์่วยเหลอืทางสงัคม รพ.ปทุมธาน.ี และ บา้นพกัฉุกเฉิน
กรงุเทพ  เมือ่ พฤศจกิายน 2556 

 

พนกังานคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ 
นกัจติวทิยา  
นกัสงัคมสงเคราะห ์
นกัพฒันาสงัคม 

  

 กจิกรรมพฒันาศกัยภาพบุคลากรทีจ่ดัโดยบา้นพกัเดก็และครอบครวัเอง ไดแ้ก่ 

กิจกรรมพฒันำศกัยภำพ บุคลำกรท่ีได้เขำ้รว่ม 

 การอบรมการดแูลสุขภาพเบือ้งตน้ทางดา้นกายและอารมณ์ 
จติใจผูท้ีอ่ยู่ระหว่างตัง้ครรภ ์หลงัคลอด และการดแูลทารก และ
การคุมก าเนิดหลงัคลอด (เป็นการอบรมฟ้ืนฟูเพิม่เตมิจากทีไ่ดร้บั
เบือ้งตน้ในการอบรมเสรมิพลงัที)่ เมือ่เดอืนกนัยายน 2556 

 การอบรมเชงิปฏบิตักิาร Group support  โดยทมีวทิยากรจากมลูนิธิ
หญงิชายก้าวไกล ระหว่างวนัที ่11-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2556 

 
 

บุคลากรบา้นพกัเดก็และครอบครวั
ขอนแก่นทุกคน 

 
 จากสมัภาษณ์ หวัหน้า และ บุคลากร ของบา้นพกัเดก็และครอบครวั ต่างเหน็พอ้งกนัว่า การเขา้
รว่มในกจิกรรมพฒันาศกัยภาพดงักล่าวขา้งบน ท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทัง้ดา้นความรู ้และ ทศันคติ
อยา่งเหน็ไดช้ดัในตวับุคลากร ซึง่ส่งผลต่อการปรบัเปลีย่น กระบวน/วธิกีารท างาน และการจดับรกิารใน
บา้นพกัฯโดยรวมดงันี้  

 การทีบุ่คลากรไดม้โีอกาสพฒันาทัง้ในดา้นความคดิและวธิกีารท างาน ท าใหม้กีารเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้ในบคุลากรดงัต่อไปนี้  

 มคีวามเขา้ใจและไดเ้ปิดโลกทศัน์ ตระหนกัรูถ้งึความหลากหลายทัง้เชงิประเดน็ปญัหา และ มติกิาร
ท างานช่วยเหลอืแก่ผปูระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม (ก่อนทีย่งัไมไ่ดเ้ขา้รว่มโครงการ มองว่าปญัหา
การตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มเป็นงานของดา้นสาธารณสุข)  
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 ไดเ้หน็ภาพการท างานการช่วยเหลอืในการท างานเชงิเครอืขา่ยของทัง้จงัหวดัชดัเจนมากขึน้ และ 
ไดร้บัทราบถงึบทบาท และ ตระหนกัถงึขอ้จ ากดัในการท างาน รวมทัง้การช่วยเหลอืของแต่ละ
หน่วยงานเครอืข่าย ซึง่ท าใหเ้กดิแนวปฏบิตักิารประสานงานส่งต่อใหก้ารช่วยเหลอืแก่ผูป้ระสบ
ปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม ไดส้ะดวกและทนักาลมากขึน้   

 เกดิการปรบัเปลีย่นแนวคดิทีม่ต่ีอประเดน็ปญัหา และ ตวัผูป้ระสบปญัหาการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มใน
ทางบวกมากขึน้  บุคลากรบา้นพกัฯไดส้ะทอ้นว่า พวกตนจะมองผูป้ระสบปญัหาดวัยใจทีเ่ปิดกวา้ง 
ไมต่ดัสนิ และพรอ้มทีเ่ขา้ช่วยเหลอืในทุกเมือ่  

 
“ ...แต่ก่อนมกัจะ  “พิพากษา”  เคส...เมือ่ทราบถงึสาเหตุ หรอื พฤตกิรรมทีท่ าใหท้อ้งไมพ่รอ้ม 
อาท ิไปเทีย่วกบัแฟนมาไม่ป้องกนั ไม่ทราบว่าทอ้งไดไ้ง หรอื หนีเรยีน ไมเ่ขา้เรยีน กม็กัจะตดัสนิ

(ในใจ)ว่า  “ กม็น่ิาล่ะถงึเป็นอยา่งนี้ ”  หรอื  “กท็ าตวัเอง”...” 
 

 กจิกรรมการประชุมเครอืขา่ยในแต่ละครัง้ทีไ่ดเ้ขา้รว่ม ไดก้ระตุน้ใหค้ดิไดล้กึซึง้-คดิต่อเกีย่วกบัการ
ช่วยเหลอืมากขึน้ สามารถ คดิต่อใหร้อบดา้น รอบตวั ซึง่ท าใหเ้กดิมมุมองในการวางแผนช่วยเหลอื
ทัง้ในแงก่ารพฒันาคุณภาพของบรกิาร และ คุณภาพของผูร้บับรกิาร ก่อนพน้การดูแลของบา้นพกัฯ 
และสามารถคนืสู่สงัคมอย่างมคีวามสุข 

 “แต่ก่อนเราคดิแทน และ ต้องการท าใหค้รบขัน้ตอนตามแนวทางปฏบิตัิ...คดิว่าตอ้งเอาใจเขา้
ท างานมากขึ้น  ไมใ่ช่ว่าท าใหค้รบขัน้ตอนและงานเอกสารไมบ่กพรอ่งเท่านัน้” 

“ถา้เคสคนทอ้งเขา้มาสบาย..เบสคิงา่ยๆ ..นอน..ไมห่นีหรอก...ท าตามขัน้ตอนก็จบ..เป็นมามา่
ส าเรจ็รปู-คอื รบัเคสเขา้มา-กนินอน-หาหมอ-คลอด-จากไป... แต่ตอนน้ี ตอ้งคดิต่อวา่ เคสจะคนืสู่

ครอบครวัไดอ้ยา่งมสีุขไดอ้ย่างไร” 

 
 การอบรมฟ้ืนฟูการดแูลสุขภาพเบือ้งตน้ทางดา้นกายและอารมณ์ จติใจผูท้ีอ่ยูร่ะหว่างตัง้ครรภ ์

หลงัคลอด และการดแูลทารก ท าใหบุ้คลากรบา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น เกดิ
ความเขา้ใจบรบิทของคนทอ้งมากขึน้ มคีวามมัน่ใจทีจ่ะสงัเกตอารมณ์ผูร้บับรกิาร เพื่อหาช่อง
ทางเขา้สื่อสาร หรอื ใหค้ าแนะน า เกีย่วกบัพฤตกิรรมต่างๆ  หรอื เขา้ถงึปญัหา ความกงัวล และ 
ความตอ้งการ ของผูร้บับรกิารไดต้รงจดุมากขึน้ 

 
“แต่ก่อนไมค่่อยคุยกบัเคส...ไมรู่จ้ะคุยหรอืเริม่ยงัไงเพราะไมเ่ขา้ใจคนทอ้ง ไม่มคีวามรู ้หรอืคดิไม่
ออกว่าจะชวนคุยเรือ่งอะไร รวมทัง้จะแนะน าการดแูลทีถู่กตอ้งเป็นยงัไง... ประกอบกบับา้นพกัฯ 

มเีคสเยอะและหลากปญัหา...เลยไม่มเีวลาให”้ 
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“แต่ก่อนถา้เดก็รอ้งๆ กจ็ะพึง่แต่ มหาหงิๆ...ทาก่อนเลย ทาแลว้จบแต่ตอนน้ีกจ็ะคดิมากขึ้นว่า 

รอ้งเพราะอะไร เช่น ปวดทอ้งอดืมัย้   ฉีอ่หึรอืเปล่า กนิแลว้เรอหรอืยงั” 
 

 การพฒันาศกัยภาพบุคลากรของโครงการฯ ในดา้นการเสรมิพลงั ช่วยใหบุ้คลากรบา้นพกัเดก็
และครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น รูจ้กัฟงัและเคารพผูอ้ื่น (ผูร้บับรกิาร และ ผูร้ว่มงาน) มากขึน้  มี
ทกัษะและเทคนิคในการจดัการกบัอารมณ์ของตนเองซึง่จะท าใหส้งบนิ่งมากขึน้  
 

“ ...จะใจเยน็มากขึ้น....ไมป๊ี่ด ไมห่งดุหงดิเหมอืนแต่ก่อน เมือ่เจออะไร หรอื เหตุการณ์ (ใน
บา้นพกัฯ) ทีไ่มส่บอารมณ์ ทัง้กบัผูร้ว่มงานหรอืพฤตกิรรมของผูร้บับรกิาร...” 

  
 การอบรมเชงิปฏบิตักิาร Group support  ไดเ้ป็นเวทฝึีกประสบการณ์การเป็น Facilitator และ

เทคนิคทกัษะการสื่อสารเชงิบวกในการท างาน  รวมทัง้สามารถประยกุตข์ ัน้ตอนการด าเนินการ
ของ Group support  ใชใ้นการออกแบบกจิกรรมพฒันาผูร้บับรกิาร-พฒันารปูแบบบรกิาร
ช่วยเหลอื เช่น กจิกรรมเนื้อยา่ง ซึง่เป็นกจิกรรม Check in เพื่อละลายพฤตกิรรมทีท่ าใหเ้กดิ
บรรยากาศทีผ่่อนคลายและเป็นมติรระหว่างผูร้บับรกิารดว้ยกนั และ กบับุคลากรบา้นพกัฯ ส่งผล
ท าให ้ไดรู้จ้กัฟงัอยา่งลกึซึง้ เกดิการพดูคุยแลกเปลีย่นความรูส้กึ ความหวงั ความต้องการ หรอื
แมแ้ต่การวางแผนชวีติของผูร้บับรกิาร และ การทีจ่ะเลอืกเสน้ทางการด าเนินชวีติหลงัออกจาก
บา้นพกั ซึง่เป็นขอ้มลูท าใหส้ามารถออกแบบกจิกรรมและจดัการช่วยเหลอืไดส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและหลากหลายมากขึน้ 

 บุคลากรมคีวามมัน่ใจ ความสุข มคีวามกระตอืรอืรน้ และพงึพอใจ (เกดิฉนัทะ) ในการทีย่ดึแนว
ทางการช่วยเหลอืโดยใช ้“ผูร้บับรกิารเป็นศูนยก์ลาง” มากขึน้ ชวนผูร้บับรกิารเขา้มามสี่วนรว่ม
ในการออกแบบกจิกรรม-พฒันากจิกรรม (แต่ก่อนเราคดิแทนเพราะตอ้งการท าการช่วยเหลอืให้
ครบขัน้ตอนตามแนวทางปฏบิตัใินการช่วยเหลอื) 

 ในความเหน็ของเครอืขา่ยหน่วยงานอื่นๆ ทีท่ างานกบับุคลากรบา้นพกัฯ สงัเกตเหน็ว่า บุคลากร
บา้นพกัฯท างานดว้ยใจและเอาใจใส่ดแูลผูป้ระสบปญัหาดว้ยความเป็นมติร   
 

“....เจา้หน้าทีไ่มด่ดูาย....จะรบัเคสทนัทไีมม่วี่าตอ้งรอ(เมือ่ตดิต่อจะส่งเคส)...ทุกคนมที่าททีี ่
เตม็ใจ...การดแูลช่วยเหลอืเตม็ที.่..ไมท่ าแบบเสื้อโหล...” 
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ผลท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

 หลงัจากการอบรมเสรมิศกัยภาพบุคลากร และ การไดร้บังบสนบัสนุนทัง้จากส่วนกลาง และ 
สสส.  บา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น ไดม้ดี าเนินกจิกรรมการพฒันาทัง้ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
การพฒันารปูแบบบรกิาร และ กจิกรรมพฒันาผูร้บับรกิาร(ในรปูแบบกจิกรรมต่างๆ)  
 ในส่วนความก้าวหน้าการด าเนินงานของแผนกจิกรรมโครงการ ทีไ่ดง้บสนับสนุนจาก สสส. ณ. 
เดอืนกุมภาพนัธ ์2556 มดีงันี้ 
 

 แผนกิจกรรมพฒันำศกัยภำพบคุลำกร  ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความเขา้ใจและปรบัทศันคตต่ิอ
ประเดน็ปญัหาทอ้งไมพ่รอ้ม และ เตรยีมความพรอ้ม(ความรู ้ทกัษะทีจ่ าเป็นและการจดัการดแูล) แก่
บุคลากรทุกคน ในบา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น และ เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่ใจในการ
เขา้มามสี่วนรว่มในดแูลและใหก้ารช่วยเหลอืแก่ผูร้บัรกิารในระหว่างทีพ่กัในบา้นพกัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ที ่ 
ขัน้ตอนการด าเนินงานของแผนกจิกรรมน้ี ไดแ้ก่ ประชุมทมีบุคลากรบา้นพกัฯเพื่อระบุความตอ้งการ
ทีจ่ะพฒันาศกัยภาพ  วางแผนการจดัชุดหลกัสตูรการอบรมทีจ่ะมาเตมิเตม็เป็นระยะๆ โดยได้
จดัล าดบัการพฒันาศกัยภาพ 3 ชุดไดด้งันี้ 1 ชุดความรูเ้กีย่วกบัการตัง้ครรภแ์ละการดแูลระหว่าง
ตัง้ครรภ-์หลงัคลอด และ ทารกแรกเกดิเดก็ 2 ชุดการอบรมเพื่อการปรบัความเขา้ใจ-ทศันคตต่ิอ
ปญัหาทอ้งไมพ่รอ้ม การใหค้ าปรกึษาเบือ้งตน้ และ 3 ชุดการอบรมพฒันาเทคนิคทกัษะทกัษะการ
สื่อสารและการจดักจิกรรมเสรมิพลงั 

 

ผลการด าเนินงำน พบว่า ไดด้ าเนินการการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรแลว้ 2 ชุด คอื  
 

1. การอบรมการดแูลสุขภาพเบื้องตน้ทางดา้นกายและอารมณ์ จติใจผูท้ีอ่ยูร่ะหว่างตัง้ครรภ ์หลงั
คลอด และการดแูลทารก และการคุมก าเนิดหลงัคลอด จดัขึน้ในเดอืนกนัยายน 2556 พืน้ที่
จงัหวดัขอนแก่น โดย มทีมีวทิยากรจาก คณะพยาบาล ม.ธรรมศาสตร ์(รงัสติ)  การอบรมจดัขึน้
ทัง้หมด 2 วนั เป็นการอบรมฟ้ืนฟูและเพิม่เตมิในเรือ่งการดแูลคนตัง้ครรภ ์และไดท้ าให้บุคลากร
บา้นพกัเดก็และครอบครวัทุกคน เพิม่ความรูแ้ละความเขา้ใจต่อการเปลีย่นแปลงสภาวะต่างๆทัง้
ทางร่างกาย จติใจ อารมณ์ พฤตกิรรมของคนทอ้งวธิกีารดแูลช่วยเหลอืทางดา้นสุขภาพกาย การ
ดแูลหลงัคลอด การดแูลเดก็เลก็ ฯ  และ ไดส้่งผลกระทบคอื บุคลากรบา้นพกัเดก็และครอบครวั 
ทุกคนสามารถ เขา้ถงึ และ สื่อสารแนะน าการดแูลตวัเองแก่ผูร้บับรกิารไดอ้ยา่งมัน่ใจมากขืน้ 
 

2. การอบรมพฒันาเทคนิคทกัษะทกัษะการสื่อสารและการจดักจิกรรมเสรมิพลงั “การอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร  Group Support”   จดัขึน้ในเดอืนพฤศจกิายน 2556 พืน้ทีจ่งัหวดัขอนแก่น โดยทมี
วทิยากรจากมลูนิธหิญงิชายกา้วไกล การอบรมนี้ ท าให้บุคลากรบา้นพกัเดก็และครอบครวัทุกคน 
ไดเ้กดิการปรบัวธิคีดิในการสื่อสาร “เสรมิพลงั” เกดิความเขา้ใจถงึความรูส้กึของการทีจ่ะตอ้ง “ผ่า
ก าแพงความกลา้หาญ” ของผูป้ระสบปญัหาเพื่อทีจ่ะบอกเล่าประสบการณ์ ปญัหา/ความอดึอดั  
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และไดฝึ้กปฏบิตัวิธิกีารและเทคนิคการสื่อสารเชงิบวก รวมทัง้การใชค้ าพูด/การพดูกระตุน้หรอื
โน้มน้าวหรอืชวนให ้ประสบปญัหา กลา้หาญและสามารถสื่อสาร หรอื ปลดปล่อยความรูส้กึ 
ความกงัวลใจ ความตอ้งการของตนเองได ้หรอื เพื่อการเปิดประเดน็การชวนคดิชวนคุย และ 
นอกจากนี้บุคลากรบา้นพกัเดก็และครอบครวัทุกคน ไดฝึ้กทกัษะการฟงัแบบเสรมิพลงั รวมทัง้
การแสดงกริยิาท่าทาง (gesture และ manner) ทีจ่ะสื่อเพื่อสรา้ง/ใหคุ้ณค่า และเคารพในบรบิท
พืน้ทีส่่วนตวัของผูร้บับรกิาร  ความรูแ้ละประสบการจากการอบรมชุดนี้ท าให ้บุคลากรบา้นพกั
เดก็และครอบครวัเกดิความคดิสรา้งสรรคถ์งึการปรบัรปูแบบและวธิกีารเขา้ถงึผูร้บัรกิาร และ 
การออกแบบกจิกรรมเพื่อละลายก าแพงระหว่างบุคลากร และ ผูร้บับรกิาร เช่น “กจิกรรมเนื้อย่าง
เกาหล”ี เพื่อสรา้งบรรยากาศใหเ้กดิการสื่อสารทีเ่ป็นมติรแลว้ไดเ้กดิแลกเปลีย่นในประเดน็ความ
ตอ้งการ ความคดิเหน็ ความรูส้กึ ความคาดหวงัของผูร้บัรกิาร ซึง่ไดน้ าไปปรบัระเบยีบของ
บา้นพกัในบางเรือ่งเช่น การใชโ้ทรศพัท ์ การปฏบิตัติวัหรอืท่าททีีเ่ป็นมติรของบุคลากรต่อผุร้บั
บรกิาร รวมไปถงึสามารถน าความตอ้งการของผุร้บับรกิารไปต่อยอดเพื่อการจดักจิกรรมพฒันา
ผูร้บับรกิารต่อไป 
 

 แผนกิจกรรมพฒันำผูร้บับริกำร  เป็นกจิกรรมทีย่ดึหลกั Client centered ในการออกแบบโดยเน้น
กจิกรรมทีจ่ะสรา้งคุณค่า และ เสรมิสรา้งทกัษะชวีติ ซึง่เป็นการต่อยอดจากกจิกรรมพืน้ฐานที่บา้นพกั
เดก็และครอบครวัตอ้งท าอยู่แลว้ แต่จะท าใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้และทีส่ าคญั จะเน้นหลกัการ
มสี่วนรว่มของผูร้บับรกิารในการออกแบบกจิกรรม  โดยทมีทีร่บัผดิชอบจะใชก้ระบวนชวนคดิชวนคุย 
(ใชเ้ทคนิคและทกัษะทไีดจ้ากการอบรมเชงิปฏบิตักิาร Group support และ การอบรมเสรมิพลงั)  
เพื่อหาความหวงั ความตอ้งการ ของผูร้บับรกิาร ซึง่ขอ้มลู ขอ้คดิเหน็ ทีไ่ดจ้ะถูกน ามาออกแบบ
กจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการทัง้ในขณะทีพ่กัในบา้นพกัฯ และเมือ่ตอ้งพน้จากบา้นพกัฯ ซึง่
พบว่าในการด าเนินการแต่ละกจิกรรมจะมกีารก าหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะว่า ตอ้งการใหผู้ร้บับรกิาร
ไดเ้กดิการเรยีนรูอ้ะไร อาทเิช่น การด าเนินชวีติทีเ่หมาะสม (การครองตวัครองตน) การจดัการ
อารมณ์ ทกัษะในการวางแผนชวีติ โดยในระหว่างการด าเนินกจิกรรมจะใชก้ระบวนการ Buddy ชวน
คดิชวนคุยทัง้จากบุคลากรบา้นพกัฯ ทีพ่าท ากจิกรรม และ ระหว่างผูร้บับรกิารกนัเองในแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน-พีช่่วยน้อง  
 

 ผลกำรด ำเนินงำน ณ.เดอืนมนีาคม 2557 พบว่า กจิกรรมพฒันาผูร้บับรกิารทีไ่ดจ้ดัแลว้ม ี
กจิกรรมฝึกทกัษะการวางแผน โดยใชร้ปูแบบชวนน้องดหูนงั-ชอบป้ิง (ประเดน็เรยีนรู:้ การคดิวาง
แผนการใชเ้งนิ) กจิกรรมสรา้งคุณค่าชวีติ โดยชวนน้องเขา้วดั และ บ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะ 
กจิกรรมการเสรมิสรา้งรายได ้(จากเงนิปนัผลการขายงานฝีมอื) โดยกจิกรรมพฒันาผูร้บับรกิารทีจ่ะ
ท าในระยะต่อไป ไดแ้ก่ กจิกรรม Cooking day ในบา้นพกัฯ กจิกรรมผ่อนพกั-ตระหนกัรู ้(ปิกนิกนอก
สถานที)่  
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 แผนกิจกรรมกำรพฒันำบริกำร โดยมเีป้าหมาย คอื อยากใหบ้า้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดั

ขอนแก่น เป็น “ศูนยก์ารเรยีนรู ้สถานีครอบครวั” โมเดลตน้แบบระบบการช่วยเหลอืวยัรุน่ตัง้ครรภไ์ม่
พรอ้ม และ เพื่อการสรา้งความเชื่อมัน่แก่ผูร้บับรกิารว่า จะไดร้บัการดแูลช่วยเหลอืในบรรยากาศที่
เป็นมติร โดย การบรูณาการงบประมาณสนบัสนุนจากทัง้ของ สสส. และ บา้นพกัฯ เอง รวมทัง้ การ
หนุนเสรมิดา้นวชิาการจากทัง้ส่วนกลาง และ ภาคเีครอืขา่ยในจงัหวดั 
 
 ผลกำรด ำเนินงำน ณ.วนัทีท่ าการเกบ็ขอ้มลู พบว่า บา้นพกัฯไดป้ฏริปูสภาพแวดลอ้มใน
บา้นพกัฯหลายอย่างดว้ยกนั เช่น มหีอ้งจดัการเรยีนรู้ (พรอ้มมชีุดความรูก้ารดแูลการตัง้ครรภ ์
อุปกรณ์ส่งเสรมิกระตุน้พฒันาการเดก็) หอ้งนันทนาการ (มสีื่อความรูส้ ิง่พมิพภ์าพยนตร ์ดนตร)ี หอ้ง
ใหค้ าปรกึษาทีเ่หมาะสมและเน้นการใหค้ าปรกึษาแบบเสรมิพลงั ท าลานกจิกรรมคุณแม่ (กจิกรรม
การดแูลทารก ฝึกงานอาชพี) การตดิตัง้เครือ่งท าน ้าอุ่น การปรบัภมูทิศัน์ (สวน สนามเดก็เล่น) และ 
การพฒันาเครือ่งมอืสนับสนุนการใหบ้รกิาร  เช่น “แบบบนัทกึพฤตกิรรมผูร้บับรกิาร”  “แบบฟอรม์
แรกรบั” บรกิารทีว่างแผนจะท าในระยะต่อไป ไดแ้ก่ บรกิารรบัขวญัสมาชกิ (เขา้พกับา้นพกัฯ)ใหม ่ 
 

 จากการสมัภาษณ์ท าใหไ้ดท้ราบถงึผลกระทบที่เกดิขึน้ในบา้นพกัฯ หลงัจากอบรมเสรมิพลงั และ 
การด าเนินกจิกรรม ดงันี้ 
 

 มกีารท างานในบรรยากาศของทมีมากขึน้  เช่น ก าหนดชุดคณะท างาน( ชุดพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร ชุดพฒันาผูร้บับรกิาร และ ชุดพฒันาบรกิาร) ไดส้รา้งความเป็นทมี (ทีม่กีารเขา้ใจ
ปญัหาทอ้งไมพ่รอ้ม และความรว่มมอืในการท างานพฒันาระบบบรกิาร) โดยบุคลากรทุกคนไดม้ี
บทบาทหน้าทีแ่ละไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาผูร้บับรกิารมากขึน้ 
(นอกเหนือจากภารกจิเขา้เวร) ซึง่แต่ก่อนจะมแีต่นกัจติวทิยา และ นกัสงัคมสงเคราะห์ เท่านัน้ 

 มกีารปรบัรปูแบบการประชุมภายในบา้นพกัฯ ใช้การสื่อสารแบบมสี่วนรว่มมากขึน้ (แต่ก่อนจะ
แบบ one-way หวัหน้าชีแ้จงตลอด) เจา้หน้าทีจ่ะมสี่วนรว่มมากขึน้ในการน าเสนอขอ้คดิเหน็ใน
การพฒันาจดัการบรกิาร หรอื การวางแผนการดแูลช่วยเหลอืผูร้บับรกิาร 

 บทเรยีน จาก การอบรมการดแูลสุขภาพผูท้ีอ่ยูร่ะหว่างตัง้ครรภ ์หลงัคลอด และการดแูลทารก 
ท าใหบ้า้นพกัฯ มกีารตดิเครื่องท าน ้าอุ่นเพื่อช่วยในกรณีแมล่กูอ่อนตอ้งอยูไ่ฟ และท าใหค้ดิต่อ
ยอดไปไดว้่าบา้นพกัฯตอ้งจดับรรยากาศอยา่งไร รวมถงึวางแผนการจดัสรร-การใชง้บทีไ่ดร้บัมา
จากส่วนกลาง เพื่อพฒันาดา้นโครงสรา้ง-อาคาร และปจัจยัแวดลอ้มทีเ่หมาะสม  

 เกดิการสรา้งเครือ่งมอื “แบบบนัทกึพฤตกิรรมผูร้บับรกิาร”  ส าหรบับุคลากรทีเ่ขา้เวรทีต่อ้งมสี่วน
รว่มดแูลผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มในบา้นพกัฯ ซึง่ขอ้มลูในแบบบนัทกึฯสามารถน ามาใช้
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ในการท า case management และวางแผนการดแูลไดถู้กตอ้งและทนัความตอ้งการ (เพราะที่
ผา่นมาเจา้หน้าทีจ่ะบนัทกึแต่สถานการณ์โดยรวม และ สิง่ทีค่นเขา้เวรปฏบิตัเิท่านัน้)  

 นกัสงัคมสงเคราะหไ์ด ้พฒันาแบบแรกรบัเบือ้งตน้ เพื่อเป็นการบนัทกึขอ้มลูทีจ่ าเป็น และ ให้
บุคลากรทุกคนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้(แต่ก่อนจะมแีต่นกัสงัคมสงเคราะห ์และ นกัจติวทิยา 
เท่านัน้) เพื่อเขา้ใจผูบ้รกิาร และ ถงึขอ้จ ากดั (หากม)ี ซึง่จะท าใหบุ้คลากรทุกคนจะสามารถ
วางตวัและจดัการการดแูลไดอ้ยา่งเหมาะสม  หรอื ตระหนกัว่าควรหรอืไมค่วรสื่อสารประเดน็
อะไรบา้งทีอ่าจเปราะบาง และ ละเอยีดอ่อนกบัผูร้บับรกิาร 

 มกีารปรบัปรงุระเบยีบขอ้ปฏบิตับิางอย่างเพื่อสรา้งบรรยากาศการท างานระหว่างบุคลากร และ 
การจดับรกิารดแูลช่วยเหลอืทีเ่ป็นมติรแก่ผูร้บับรกิาร เช่น  
 
 การใชโ้ทรศพัท ์การใชอ้นิเทอรเ์น็ต เพราะเขา้ใจถงึความอดึอดัของทีค่นทอ้งทีต่อ้งอยูใ่น

บา้นพกัฯ และ ความตอ้งการระบายหรอืสื่อสารกบัโลกภายนอก  
 การใหผู้ร้บับรกิารสามารถมรีายไดเ้สรมิ(จากการขายงานฝีมอืทีท่ าเอง และขายได้)ซึง่ 

เป็นการสรา้งเสรมิใหค้นทอ้งเหน็คุณค่าของตน ไดม้เีงนิทุน (เพิม่จากเงนิสงเคราะห์
ปกต)ิ เมือ่พน้จากบา้นพกั  

 ปรบัท่าทแีละวธิกีารดแูล เมื่อตอ้งพาผูร้บับรกิารออกนอกบา้นพกัฯ (ไปฝากครรภ)์ทจาก
การคุม มาเป็น บรรยากาศแบบพีไ่ปกบัน้องหรอืแมไ่ปกบัลกู  

 การปรบัเวลากจิกรรม และ การพกัผ่อนใหส้อดคลอ้งกบับรบิทความตอ้งการของคนทอ้ง 

 ผลการด าเนินการใหบ้รกิารของบา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น เป็นการรวบรวมเพื่อ
เปรยีบเทยีบและดแูนวโน้มการช่วยเหลอืเกีย่วกบัผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม ตัง้แต่ปีงบประมาณ 
2552 จนถงึ เดอืน กุมภาพนัธ ์ของปีงบประมาณ 2557 ดงัแสดงในตารางดงัต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 1  จ ำนวนผูร้บับริกำรช่วยเหลือจำกบ้ำนพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น 

ปี 
งบประมำณ 

จ ำนวน 
รวม 

ในบ้ำนพกัฯ นอกบ้ำนพกั 

ท้อง อ่ืนๆ รวม 
เฉล่ีย/
เดือน ท้อง อืนๆ รวม 

2552 n/a 17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
2553 n/a 19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
2554 n/a 13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
2555 n/a 29 217 246 20.50 n/a n/a n/a 
2556 378 15 162 177 14.75 31 170 201 
2557* 73 5 38 43 8.60 0 30 30 
* การด าเนินงานประจ าปี 2557 ตัง้แต่ ต.ค. 56 – ก.พ. 57 
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 ในตารางที ่1 ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า มจี านวนผูร้บัการช่วยเหลอืในบา้นพกัเดก็และครอบครวั ได้
ลดลงในสามปีหลงั (2555 – 2557) คอื เฉลีย่ 20.5, 14.75 และ 8.60 รายต่อเดอืนตามล าดบั และ จ านวน
ผูร้บัการช่วยเหลอืทีป่ระสบปญัหาอื่นๆมจี านวนมากกว่าจ านวนผูร้บัการช่วยเหลอืทีป่ระสบปญัหา
ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม 

 ในแต่ละปี จ านวนผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มเขา้รบัการช่วยเหลอืในบา้นพกัของแต่ละปี
เฉลีย่เดอืนละ 1 รายเป็นอย่างน้อย คอืเฉลีย่ 2.42, 1.25 และ 1 รายในปี 2555 -2557 ตามล าดบั  

 ตารางที ่2 แสดงจ านวนและค่าเฉลีย่ผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม (แยกตามอายุ) ทีไ่ดร้บัการ
ดแูลและช่วยเหลอืในบา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น  

ตำรำงท่ี 2      จ ำนวนผูป้ระสบปัญหำตัง้ครรภไ์ม่พร้อมแยกตำมอำยท่ีุได้รบักำรดแูลช่วยเหลือ
  ใน และ นอก บ้ำนพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น  
 

ปีงบประมาณ 2552 2553 2554 2555 2556 2557* 
ช่วงอายุ(ปี) <18 >18 <18 >18 <18 >18 <18 >18 <18 >18 <18 >18 

ในบา้นพกั ( รวม) 17 19 13 29 15 5 
เฉลีย่ต่อเดอืน 1.42 1.58 1.08 2.42 1.25 1.00 
แยกตามอายุ 9 8 10 9 4 9 13 16 4 11 2 3 

รอ้ยละ 52.94 47.06 52.63 47.37 30.76 69.24 68.42 31.58 26.67 73.33 40.00 60.00 
นอกบา้นพกั (รวม)      n/a n/a n/a n/a 47 0 

เฉลีย่ต่อเดอืน n/a n/a n/a n/a 3.92 0 
แยกตามอายุ n/a n/a n/a n/a 21 26 0 0 

รอ้ยละ n/a n/a n/a n/a 44.68 55.32 0 0 
* การด าเนินงานประจ าปี 2557 ตัง้แต่ ต.ค. 56 – ก.พ. 57 

 

 โดยรวม บา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัขอนแก่นจะมผีูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม เขา้พกั
และรบัการดแูลช่วยเหลอื ในบา้นพกัฯ เฉลีย่ในแต่ละเดอืน 1.08-1.58 รายในแต่ละปี ยกเวน้ในปี 2556 ที่
มจี านวนเฉลีย่ถงึ 2.42 รายต่อเดอืน  

 ในปี 2552-53 2555 และ 2557 จ านวนผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มทีม่อีายุน้อยกว่า 18 ปี 
มสีดัส่วนใกล้เคียงกนั (ประมาณรอ้ยละ 50) กบัผูป้ระสบปญัหาทีม่อีายมุากกว่า 18 ปี ยกเวน้ในปี 
2554-2556 ทีพ่บว่า ผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มทีม่อีายุมากกว่า 18 ปี มจี านวนมากกว่าครึง่ของ
จ านวนผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มทีเ่ขา้พกัและรบัการดแูลช่วยเหลอื ในบา้นพกัฯ 

 แต่อยา่งไรกด็ ียงัไมส่ามารถระบุไดอ้ย่างแน่ชดัถงึเหตุปจัจยัใดบา้งทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลง
จ านวนผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มการเขา้พกัและรบัการดแูลช่วยเหลอื ใน และ นอกบา้นพกัฯ แต่
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อาจประมาณเป็นไปไดว้่า จากกระบวนการใหก้ารปรกึษาทางเลอืกเมือ่ทอ้งไมพ่รอ้ม และ การมทีางเลอืก
หลากหลาย และ การเขา้ถงึสถานทีใ่หบ้รกิารยตุกิารตัง้ครรภท์ีป่ลอดภยั เป็นตวัแปรหน่ึงต่อการตดัสนิใจ
เขา้รบัการช่วยเหลอืในบา้นพกัฯ  
 
เสียงสะท้อนจำกผู้ประสบปัญหำตัง้ครรภไ์ม่พร้อมท่ีเข้ำพกัในบ้ำนพกัฯ 
 
 ในการตดิตามครัง้นี้ไดม้โีอกาสสมัภาษณ์ ผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม (ทัง้วยัรุ่น และ สตร)ี 
เพื่อสะทอ้นใหท้ราบถงึความรูส้กึและความคดิเหน็ต่อการบรกิารและการช่วยเหลอืดแูลของบา้นพกัเดก็
และครอบครวัขอนแก่น 
 

 “หนูรกันะ รกัทุกคนเลย หนูกไ็มรู่ม้าใหม่ๆ  หนูกไ็มก่ลา้พดู ไมก่ลา้ตสีนิทพวกแม่ๆ  พออยูไ่ปอยูไ่ป
กส็นิท ก่อนจะจากกนัหนูกร็อ้ง หนูคดิถงึ อยูด่ว้ยกนันานๆ มนัผกูพนั” 

 
สิง่ทีร่บันอกเหนือจากการรว่มกจิกรรม คอื มติรภาพระหว่างเพือ่น ระหว่างท ากจิกรรมต่างๆ ใน
บา้นพกั หนูและเพือ่นๆ คุยแลกเปลีย่น เรยีนรูช้วีติในวยัเดก็ วยัเรยีนกบัเพือ่นๆ เรือ่งทีพ่ดูคุยส่วน

ใหญ่เป็นเรือ่งตลกๆ ไมเ่ครยีด 
 
รายไดจ้ากการขายของแม่ๆ  น ากลบัมาท ากจิกรรมช่วยสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างเดก็ในบา้นพกั  
เช่น การพาไปเทีย่ว ไปกนิหมกูะทะ หนูและเพือ่นๆ รูส้กึสนุกและมคีวามสุขทุกครัง้ทีไ่ดร้ว่ม

กจิกรรมดงักล่าว...หนูอยากใหแ้มท่ ากจิกรรมแบบนี้ตลอด แต่กเ็ป็นไปไมไ่ดห้รอก เพราะแม่ๆ  ตอ้ง
ท างาน บางครัง้มกีารเรง่รดัเอางานส่ง กจิกรรมของน้องมนักน้็อยอยูแ่ลว้ อยากใหท้ ากจิกรรมให้

น้องๆ ไดร้ะบายออกมา ท ากจิกรรมอะไรทีใ่หน้้องมคีวามสุขดกีว่าจะไปเล่นกนัเอง” 
 
“ถา้ไมม่แีม่ๆ  หนูกอ็าจจะไม่มวีนัน้ี หนูคงไมไ่ดเ้รยีนและตอ้งจมปรกักบัชวีติปา่นน้ีคงเป็นบา้แลว้
ละมัง้... แมบ่อกว่าสู้ๆ  ชวีติเราไมไ่ดอ้ยูแ่ค่นี้ แมบ่อกว่าเราทอ้ไดแ้ต่อยา่ถอย เมือ่ไหรเ่ราเหนือ่ยลา้
เรากพ็กั ลุกขึ้นมายนื แลว้กา้วไปใหม ่ก้าวจนกว่าเราจะถงึ หนูกเ็ลยจ ามาตลอด...ถา้ไม่มแีม่ๆ  หนูก็

เรยีนไม่จบหรอก หนูกค็งไม่มอีนาคตอย่างนี้หรอก หนูว่า...” 
 

 “รูส้กึประทบัใจแมก่. (นามสมมตุ)ิ ทีสุ่ด เพราะเป็นคนทีร่บัฟงัปญัหาของเดก็ๆ และใหค้ าปรกึษากบั
เดก็ทุกคน ไมต่ามใจเดก็แต่จะคอยบอกว่าอะไรทีท่ าได ้หรอืสิง่ใดทีท่ าไมไ่ด้” 
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“กจิกรรมคู่บดัดี้ ท าใหห้นูความเขา้ใจความรูส้กึของเดก็ๆ ทีข่าดโอกาส  โดยเฉพาะพ่อแมท่ี ่
ยงัขาดความพรอ้มทีจ่ะดแูลลกู จะท าใหเ้ดก็ทีเ่กดิมาท่ามกลางความไมพ่รอ้มตอ้งขาดโอกาสในดา้น
ต่างๆ  ....ถา้ท าไดห้นูจะเลี้ยงลกูของตนเองทีพ่ึง่คลอดออกมาใหด้ทีีสุ่ดแมต้นเองจะทุกขเ์พยีงใดก็

จะไมใ่หล้กูไดเ้กดิความรูส้กึแบบนี้” 
 

 “ประทบัในกจิกรรมไปดหูนัง คอื ทุกคนไดไ้ปเหมอืนกนั และเราไดด้แูลซึง่กนัและกนั มนัเป็น
เหมอืนแบบว่าเขาสอนใหเ้ราดแูล และแครค์วามรูส้กึคนอืน่แบบนัน้” 

 
“ทีน่ีเ่ป็นทีท่ีป่ลอดภยัส าหรบัเดก็ทีถู่กกระท า อยากใหป้ระชาสมัพนัธบ์า้นพกัเดก็ใหชุ้มชนไดร้บัรู้
รบัทราบในวงกวา้ง มสีถานที ่ๆ  เป็นพื้นทีร่องรบัส าหรบัผูถู้กกระท า หรอืถูกละเมดิทางเพศ” 

 
2. ควำมพึงพอใจโครงกำร 
 

 จากการสมัภาษณ์บุคลากร และ หวัหน้าบา้นพกัฯ เหน็พอ้งกนัว่า โดยรวมมคีวามพงึพอใจมาก
ต่อโครงการ กล่าวคอื เหน็ว่าโครงการฯช่วยท าใหบุ้คลากรบา้นพกัฯทุกคนไดเ้รยีนรู ้และ มคีวามเขา้ใจต่อ
แนวคดิ-วธิกีารท างานช่วยเหลอืกบัผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอัมไดร้อบดา้นมากขึน้ โครงการฯท าให้
เกดิการเปลีย่นแปลงมุมมองต่อปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม เกดิกระบวนการท างานเป็นทมีรว่มกนั (ไม่มี
เกีย่งกนัว่าเป็นงานของนกัสงัคมสงเคราะห ์หรอื นกัจติวทิยาเท่านัน้ ทีต่อ้งดแูลผูป้ระสบปญัหาในบา้นพกั
ฯ) และ ท าใหเ้กดิบรรยากาศการท างานทีเ่ป็นมติรระหว่างบุคลากรและภาคเีครอืขา่ยการช่วยเหลอืใน
จงัหวดั  
 

 บุคลากรบา้นพกัฯ ไดส้ะทอ้นว่า โครงการฯท าใหผู้บ้รหิาร (หวัหน้าบา้นพกัฯ) ไดม้โีอกาสเขา้มี
ส่วนรว่มในกจิกรรมโครงการต่างๆ ท าใหม้คีวามเขา้ใจร่วมกนั และไดเ้ปิดใจ เปิดโอกาส สนบัสนุน
เอือ้อ านวยใหบุ้คลากรบา้นพกัฯ ไดท้ างานในบรรยากาศไวว้างใจในการท างานแบบมสี่วนรว่ม ทัง้ในการ
วางแผนการพฒันาบรกิาร หรอื กจิกรรมพฒันาผูร้บับรกิาร กบับุคลากร  ตลอดจน ไดเ้อือ้อ านวยและ
หนุนเสรมิในการเขา้ถงึทรพัยากรขององคก์รเอง และ จากภายนอก เช่น กองทุนคุม้ครองเดก็ หรอื 
งบประมาณของส่วนกลาง 
 

 การสนับสนุนดา้นงบประมาณ และ การตดิตามหนุนเสรมิแบบเสรมิพลงั (Empowerment 
Monitoring & Coaching) ของโครงการฯ (จากทัง้ สคส. และ ทมีตดิตามภายนอก) ไดช้่วยใหบุ้คลากร
และผูบ้รหิารของบา้นพกัฯไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการแลกเปลีย่นและเรยีนรูร้ว่มกนั รวมทัง้ช่วยใหเ้กดิ
การคดิต่อยอดกจิกรรมในการท างานของบา้นพกัฯได ้เช่น การน าใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากพดูคุยกบัผูร้บับรกิาร
ในแบบแลกรบั หรอื แบบบนัทกึพฤตกิรรมผูร้บับรกิาร สามารถน าไปต่อยอดการวางแผนในการท างาน
เชงิรกุในชุมชนได ้  
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“โครงการท าใหเ้จา้หน้าทีแ่ต่ละคนเปลีย่นในตวัเอง คอื เปลีย่นทัง้ความคดิ เปลีย่นทัง้การปฏบิตั ิ 

คอืทัง้กบัเจา้หน้าทีด่ว้ยกนัเอง เปลีย่นทัง้การปฏบิตักิบัผูร้บับรกิาร... 
แลว้ทุกคนเปลีย่น คอืเราไดเ้ตม็ทีก่บัตวัเอง...เตม็ทีก่บัผูร้บับรกิาร กบัเพือ่นท างาน... 

เรามทีศันคตบิวก...” 
 

“ถา้ไมม่โีครงการนี้ ความรู-้เกีย่วกบัคนทอ้ง การท างานเชงิเครอืขา่ย-ของเรากไ็มเ่ยอะขนาดน้ี” 
 

“...โครงการนี้มาใหโ้อกาสบา้นพกัฯไดเ้ตมิเตม็ความรู ้ความคดิ เปิดใจ 
เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตัใิหไ้ดเ้กดิความคดิสรา้งสรรคท์ีจ่ะจดับรกิาร...” 

 
3. กำรพิจำรณำบทบำทบ้ำนพกัเดก็และครอบครวั 

 ผูท้ีใ่หข้อ้มลูทุกคนสะทอ้นกนัว่า ตามสถานการณ์ความเป็นจรงิ นอกจากบา้นพกัเดก็และ
ครอบครวัขอนแก่นแลว้ ยงัไมม่หีน่วยงานใดทัง้ของภาครฐั และ ภาคเอกชนทีจ่ะมารองรบัหรอืใหค้วาม
ช่วยเหลอือยา่งรอบดา้นแก่กลุ่มผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มในจงัหวดั และทีส่ าคญัยิง่กว่าคอื ผู้
ประสบปญัหาในกรณตีัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามอ่อนไหว และ มกีารเปลีย่นแปลงการตดัสนิใจ
เสมอ ตอ้งไดร้บัการช่วยเหลอืดแูลอยา่งรอบดา้น (กาย-ใจ-จติ-สงัคม) จนกระทัง่คลอดบุตร หรอื จน
สามารถตดัสนิใจหาทางออกต่อตวัเองและบุตร (ส่งต่อสถานสงเคราะห ์หรอืเลีย้งดเูอง) และตอ้งไดร้บัการ
เตรยีมความพรอ้มทีจ่ะกลบัเขา้สู่สงัคมและชุมชน และ สามารถใชช้วีตินอกบา้นพกัฯไดด้ว้ยตวัเอง  

 ดงันัน้จงึเหน็พอ้งกนัว่าภารกจิหลกัและบทบาททีค่วรจะเป็นไปของบา้นพกัฯเพื่อดแูลผูห้ญงิ
ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม ควรเป็นไปในลกัษณะ Treatment plan กล่าวคอื นอกจากการใหก้ารช่วยเหลอืดา้น
ปจัจยัสี ่และ เงนิสงเคราะห ์แลว้ บา้นพกัฯ จ าเป็น ตอ้งใหบ้รกิารดา้นการเยยีวยา-ฟ้ืนฟู ทัง้ดา้นจติใจ 
อารมณ์ และ ทกัษะชวีติ/สงัคม จนกระทัง่คลอดบุตร หรอื จนกระทัง่สามารถตดัสนิใจหาทางออกต่อ
ตวัเอง โดยพจิารณาประโยชน์สงูสุดของผูเ้ขา้พกั/รบับรกิารตามสภาพปญัหาเป็นหลกั ซึง่จะสอดรบักบั
ยทุธศาสตรท์ี ่2 (การบ าบดั เยยีวยา ฟ้ืนฟู) ของ กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงมนุษย ์(กระทรวง 
พ.ม.) ปี 2552 

 เพื่อใหส้นองต่อบทบาทน้ีได ้ทัง้เครอืขา่ยฯและบุคลากรบา้นพกัฯไดม้คีวามคดิเหน็คลา้ยกนัว่า 
หน่วยงานส่วนกลางทีก่ ากบัดแูลบา้นพกัฯ ตอ้งพจิารณาการเตรยีมความพรอ้มดา้นบุคลากรทัง้ปรมิาณ 
(อตัราก าลงั) และ คุณภาพ (การพฒันาศกัยภาพ) และ การก าหนดทศิทางการด าเนินการช่วยเหลอืที่
ชดัเจน รวมทัง้ นโยบายทีเ่อือ้อ านวยและส่งเสรมิบทบาทน้ี  
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 บา้นพกัฯเสนอว่า หน่วยงานส่วนกลาง ควรแสวงหาความรว่มมอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อ 
ก าหนดแนวทางการสนบัสนุน และ พฒันาชุดคู่มอืปฏบิตักิารในการดแูลผูห้ญงิตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มใน
บา้นพกัฯทีค่รอบคลุมทัง้ดา้น กาย(รวมทัง้สุขภาพ) จติ สงัคม ส าหรบัเจา้หน้าทีบ่า้นพกัฯ โดยมี
รายละเอยีดดา้นเทคนิควธิ ี(How to) ในแต่ละดา้น และ ตอ้งมแีนวทางการหนุนเสรมิดา้นวชิาการ หรอื มี
แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาศกัยภาพบุคลากรบา้นพกัฯ รวมทัง้ผูบ้รหิาร (หวัหน้าบา้นพกัฯ) นอกจากนี้ 
ส่วนกลางควรเรง่รดัการสนับสนุนการพฒันาดา้นโครงสรา้งกายภาพ  และ จดัสรรงบประมาณทีเ่พยีงพอ
ในการจดัหรอือ านวยการจดักจิกรรมชุดบรกิารใหร้อบดา้นไดเ้ตม็ที่ 
 
4. ผลกระทบจำกนโยบำย 1300 ศนูยช่์วยเหลือสงัคม 
 
 นโยบาย 1300 OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม ไดเ้ริม่ด าเนินการอยา่งเป็นรปูธรรมในเดอืน
พฤษภาคม 2556 แนวทางการด าเนินงานตามนโยบายนี้ ไดส้รา้งการเปลี่ยนแปลงในบา้นพกัเดก็และ
ครอบครวั คอื  

3) เพิม่สายบรกิาร 1300 จากเดมิม ี1 สาย เพิม่เป็น 2 สาย โดยใหม้กีารลงขอ้มลูทีเ่ป็นระบบ
และส่งต่อขอ้มลูไปยงั ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั (พมจ.)  

4) มตี าแหน่งเจา้หน้าทีเ่พิม่ขึน้ 3 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ นกัสงัคมสงเคราะห ์นกัจติวทิยา และ
นกัพฒันาสงัคม เพื่อรองรบัการท างานนี้ โดยทางบา้นพกัเดก็และครอบครวั ไดโ้อนเจา้หน้าที่
ทีเ่ป็นต าแหน่งจดัจา้งรายเดอืน มาเป็นเจา้หน้าที ่และหาเจา้หน้าทีจ่ดัจา้งรายเดอืนมา
ทดแทน โดยส่วนหนึ่งท างานเสรมิกบั 1300 เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลูโดยเฉพาะ 

  
 หลงัจากมกีารประชาสมัพนัธ ์OSCC 1300 สายด่วนสงัคม ในเดอืนพฤษภาคม 2556 และเพิม่
คู่สาย 1300 อกี 1 สายทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวั ในราวเดอืนกรกฎาคม ของปีเดยีวกนั พบว่า จ านวน
ผูท้ีโ่ทรเขา้มาปรกึษา เปรยีบเทยีบปีงบประมาณ 2555-2556 และในระยะเวลา 5 เดอืนของปีงบประมาณ 
2557 เป็นดงัต่อไปนี้ 
ตำรำงท่ี 3      จ ำนวนผูใ้ช้สำยโทรติดต่อขอค ำปรึกษำสำย 1300 
 

 
บริกำร 

ตัง้ครรภไ์ม่พร้อม อ่ืนๆ 
2555 2556 2557 2555 2556 2557 

ขอขอ้มลู/ปรกึษา 
สาย 1300 

 
12 

 
12 

 
10 

 
n/a 

 
862 

 
320 

จ านวนผูร้บับรกิารต่อ
เดอืน 

 
1.00 

 
1.00 

 
2.00 

 
n/a 

 
71.83 

 
26.67 
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 จากตารางที ่3 แสดงใหท้ราบว่า การใหบ้รกิารปรกึษาทางสาย 1300 เกีย่วกบัปญัหาการ
ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มมแีนวโน้มเพิม่ขึน้โดยมคี่าเฉลีย่เพื่มขึน้จากเดอืนละ 1 รายในปีงบประมาณ 2556 เป็น 
2 รายต่อเดอืนในปีงบประมาณ 2557   
 
 เครอืขา่ยฯ และบุคลากรบา้นพกัเดก็และครอบครวัทีใ่หส้มัภาษณ์ใหค้วามเหน็ว่า นโยบาย  
OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคมเป็นเพยีงกลไกการตรวจสอบเครอืขา่ยถงึในช่องทางและขัน้ตอนการ
ช่วยเหลอืแก่ผูป้ระสบปญัหา เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าผูป้ระสบปญัหาจะไดร้บัการช่วยเหลอืทีท่นักาลจาก
เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละช่วง Frontline 1 2 3  ดงันัน้นอกเหนือจากการมคีู่สายแลว้(เพื่อเพิม่ช่อง
ทางการเขา้ถงึบรกิารทีต่อ้งการ) แลว้นโยบาย OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม นี้แทบไมไ่ดส้่งผลกระทบมาก
นกัต่อการพฒันากจิกรรมการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหา และ ยงัสะทอ้นว่า หน่วยงานทีด่แูลหลกั เช่น 
ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงมนุษยจ์งัหวดั (พมจ) ทีก่ ากบัดแูลดา้นนโยบาย 1300 OSCC ศูนย์
ช่วยเหลอืสงัคม และ หน่วยงานดา้นสาธารณสุขซึง่เป็นหน่วยงานหลกัในประเดน็ทอ้งไมพ่รอ้มในวยัรุ่น  
ไมม่กีารก าหนดแนวทาง หรอื จดัการหนุนเสรมิการท างานของบา้นพกัฯในเรือ่งช่วยเหลอืแก่ผูป้ระสบ
ปญัหาการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม  
 
  อยา่งไรกด็ผีูใ้หข้อ้มลูของบา้นพกัฯใหค้วามเหน็ว่า ไมว่่าจะกระทรวงไหนจะเป็นเจา้ภาพหลกั 
งานการช่วยเหลอืปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มตอ้งท างานแบบพึง่พาซึง่กนัและกนั และหากเป็นไปไดอ้ยาก 
หน่วยงานดา้นสาธารณสุขควรไดเ้ขา้มบีทบาท หรอื มโีอกาสเขา้หนุนเสรมิดา้นวชิาการ หรอื เขา้มาให้
การแนะน าเกีย่วกบัการดแูลคนทอ้ง-หลงัคลอด-เดก็ทารก และการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมและ
ปลอดภยั 
 
5. บทสรปุ  

 โดยรวมพบว่า การด าเนินงานของโครงการในจงัหวดัขอนแก่น ไดเ้กดิผลลพัธท์ีน่่าพงึพอใจใน
ระดบัหนึ่ง กล่าวคอื บุคลากรบา้นพกัฯ (เจา้หน้าที ่และ ผูบ้รหิาร-หวัหน้าบา้นพกัฯ) เกดิการปรบัเปลีย่น
ทศันคตแินวคดิต่อปญัหาวยัรุน่และผูห้ญงิทีต่ ัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม และ ไดถู้กพฒันาเทคนิควธิ ีรวมทัง้ทกัษะ
การสื่อสารเชงิบวก จนท าใหบุ้คลากรบา้นพกัฯมคีวามมัน่ใจในสมรรถนะ และสามารถเขา้ถงึตวัผูป้ระสบ
ปญัหา มกีารพฒันาและปรบักระบวนการท างานเป็น Client centered มากขีน้ ท าใหบ้า้นพกัฯ สามารถ
ทราบถงึความตอ้งการการช่วยเหลอื และ วางแผน หรอื ออกแบบการท างานหรอืจดัการชุดบรกิารที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มทีเ่ขา้พกัในบา้นพกัฯ ไดอ้ยา่ง
หลากหลายและมคีุณภาพมากขึน้  ซึง่กระบวนการจดักจิกรรมพฒันาผูร้บับรกิาร ทัง้หวัหน้าบา้นพกัฯ 
และบุคลากรมัน่ใจว่าแนวทางน้ีสามารถปรบัใชไ้ดก้บัทุกกลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้พกั และ ผลกระทบทีส่ าคญัที่
เกดิขึน้ในระดบัองคก์ร คอื ท าใหบุ้คลากรบา้นพกัฯเกดิการท างานเป็นทมีมากขึน้ ปจัจยัเอือ้ส าคญัทีท่ าให้
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บา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น สามารถพฒันาการไดอ้ย่างรวดเรว็ ไดแ้ก่ การมสี่วนรว่มของ
ผูบ้รหิาร (หวัหน้าบา้นพกัฯ) ในโครงการฯ  การมคีวามพรอ้มดา้นทางกายภาพ เช่น อาคาร สถานที ่ท า
ใหม้พีืน้ทีจ่ดักจิกรรม และ ปรบัสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม ใหม้คีวามสะดวกสบายในการพฒันาบรกิารได้
อยา่งเตม็ที ่และ ประการส าคญั การสนบัสนุนการตดิตามหนุนเสรมิแบบเสรมิพลงั (Empowerment 
Monitoring & Coaching) ของโครงการฯ 

 กระบวนการท างานเพื่อพฒันาบุคลากร และ การพฒันาการบรกิารดแูลผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภ์
ไมพ่รอ้มของบา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัขอนแก่นภายใตโ้ครงการฯน้ี น่าจะสามารถเป็นต้นแบบ
ใหแ้ก่บา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัอื่นๆไดม้ารว่มกนัแลกเปลีย่น ถอดบทเรยีนและประสบการณ์ใน
กระบวนการพฒันาบรกิาร และการท างานไดใ้นอนาคต  
 
รำยนำมผู้ให้ข้อมลู 

บ้ำนพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัขอนแก่น 
1. คุณดวงพร ทศิาดลดลิก หวัหน้าบา้นพกัเดก็และครอบครวั  
2. คุณฤด ีมงคุณดา  พนกังานคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็  ผูป้ระสานงานโครงการ 
3. คุณอกัษร ฤทธิม์หา นกัสงัคมสงเคราะห ์  ฝา่ยสวสัดกิารสงัคม 
4. คุณอฉัฉรา สหีาวตัร นกัจติวทิยา    ฝา่ยสวสัดกิารสงัคม 
5. คุณสมภาร แทบส ี ผูป้ฏบิตัหิน้าทีป่ระกอบอาหาร  ฝา่ยสวสัดกิารสงัคม 
6. คุณรดัเกลา้ มศีลิ  นกัสงัคมสงเคราะห ์  ศูนยป์ระชาบด ี1300 

 

ภำคีเครือข่ำยกำรช่วยเหลือปัญหำท้องไม่พร้อมจงัหวดัขอนแก่น 

7. คุณมะลวิรรณ เถาเบา  ศูนยพ์ึง่ไดโ้รงพยาบาลศูนยข์อนแก่น 
8. คุณวรางคณา ศริจิ าปา  สถานสงเคราะหเ์ดก็บา้นแคนทอง 
9. คุณนุชนาฏ หนิวเิศษ  ศูนยพ์ึง่ไดโ้รงพยาบาลอ าเภอพระยนื 
10. คุณวารณุ ีตัง้ศริ ิ  สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทยฯ  
11. คุณสนัธาดา การณุยวาณชิ ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คของมนุษยจ์งัหวดั 
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2 
บำ้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัศรีสะเกษ 

 
 โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ระบบดแูลวยัรุ่นตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม เป็นความรว่มมอืระหว่างกรม
พฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) กบัส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) โดยผ่านการท าบนัทกึขอ้ตกลง “ความรว่มมอืในการด าเนินงาน
ขบัเคลื่อนและพฒันาสงัคมอยา่งเป็นรปูธรรม”  กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิารไดม้อบหมายใหส้ านกั
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้หญงิและเดก็ (สปป.) เป็นผูด้ าเนินโครงการ รว่มกบั มลูนิธสิรา้งความ
เขา้ใจเรือ่งสุขภาพผูห้ญงิ (สคส.) ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบโครงการในส่วนของ สสส.  ในบา้นพกัเดก็และ
ครอบครวัใน 5 จงัหวดัน ารอ่ง ไดแ้ก่ จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัศรสีะ
เกษ และกรงุเทพมหานคร โดยไดก้ าหนดเป้าหมายของโครงการฯ สามประเดน็หลกั คอื 1) การเสรมิ
ศกัยภาพบุคลากร 2) การพฒันาแนวทางการด าเนินงานบา้นพกัเดก็และครอบครวั และ 3) สรา้งความ
เขม้แขง็ของเครอืขา่ยส่งต่อบรกิารในระดบัจงัหวดั 

บา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัศรสีะเกษ ไดเ้ขา้รว่มไดเ้ขา้รว่มรบัการอบรมการปรกึษา
ทางเลอืกเพื่อสรา้งความเขา้ใจเรือ่งวยัรุ่นตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม ในเดอืนกนัยายน 2555 หลงัจากนัน้ กไ็ดส้่ง
บุคลากรเขา้รบัการพฒันาศกัยภาพต่างๆทีท่างโครงการฯจดัขึน้เป็นระยะๆ อาทเิช่น การอบรมการ
ออกแบบกจิกรรมเพื่อเสรมิพลงัวยัรุน่ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม (พฤษภาคม 2556) กจิกรรม “การเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพของบุคลากรเครอืขา่ยจงัหวดัในการช่วยเหลอืฯวยัรุน่ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม” (ตุลาคม 2556) 
การศกึษาดงูานการดแูลผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มของศูนยช่์วยเหลอืทางสงัคม รพ.ปทุมธาน ีและ 
บา้นพกัฉุกเฉินกรงุเทพ (พฤศจกิายน 2556) รวมทัง้ไดร้บัการตดิตามจาก สคส เป็นระยะๆ 

 ในเดอืน พฤศจกิายน 2555 บา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัศรสีะเกษไดด้ าเนินการใหม้แีต่งตัง้
คณะท างานพฒันากลไกการด าเนินงานเพื่อรองรบักลุ่มเป้าหมายวยัรุ่นตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม และไดม้กีาร
ประชุมอย่างเป็นทางการสองครัง้ในเดอืน เมษายน และ มถุินายน 2556 โดยมเีจา้หน้าที่มลูนิธสิรา้งความ
เขา้ใจเรือ่งสุขภาพผูห้ญงิ (สคส.) รว่มกบั ส านกัป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้หญงิและเดก็ (สปป.) จาก
ส่วนกลางมาเอือ้อ านวยการประชุมทัง้สองครัง้ และ หลงัจากนัน้กม็ไิดม้กีารประชุมอยา่งเป็นทางการอกี
เลย  

 บา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัศรสีะเกษ ไดเ้สนอโครงการกจิกรรมการขบัเคลื่อนและพฒันา
เครอืขา่ยการส่งต่อ เพื่อขอสนบัสนุนงบประมาณด าเนินงานจากแผนงานสุขภาวะทางเพศ สสส. โดยม ี
ระยะเวลาการด าเนินงานเริม่ตัง้แต่ 1 สงิหาคม 2556 – 31 กรกฎาคม 2557 
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 รายงานน้ีจงึเป็นรายงานสรุปผลทีเ่กดิขึน้จากการพฒันาศกัยภาพบุคลากร รวมทัง้ ผลการ
ด าเนินการใหบ้รกิาร และ ความกา้วหน้าของผลการด าเนินงานตามแผนกจิกรรมโครงการทีบ่า้นพกัเดก็
และครอบครวัจงัหวดัศรสีะเกษ ทีไ่ดง้บประมาณสนบัสนุนด าเนินงานตัง้แต่เดอืน กรกฎาคม 2556 จนถงึ 
เดอืนกุมภาพนัธ ์2557 

 
6. ผลท่ีเกิดขึ้นจำกกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกร   

 ก่อนเขา้รว่มโครงการฯ บา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัศรสีะเกษ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการ
พฒันาศกัยภาพบุคลากรเป็นล าดบัตน้ๆ และไดเ้คยจดักจิกรรมการอบรมบุคลากรเกีย่วกบัการดแูลกลุ่มผู้
ประสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มอยูเ่สมอๆเพื่อใหบุ้คลากรสามารถจดับรกิารช่วยเหลอืใหม้ปีระสทิธภิาพ 
โดยไดร้บัความรว่มมอืจากโรงพยาบาลศรสีะเกษ เช่น การอบรมเรือ่งการดแูลเดก็แรกเกดิ-เดก็เลก็ การ
ดแูลหญงิตัง้ครรภ-์หลงัคลอด การดแูลดา้นโภชนาการ เป็นตน้ เมือ่เขา้รว่มโครงการ บา้นพกัเดก็และ
ครอบครวัจงัหวดัศรสีะเกษ ยงัไดส้่งเจา้หน้าทีเ่ขา้รบัการพฒันาศกัยภาพตามที่โครงการไดจ้ดัใหท้ัง้ใน
พืน้ที ่และ ในส่วนกลาง อย่างต่อเนื่อง เช่น การพฒันาศกัยภาพบุคลากรของโครงการฯ ในดา้นการเสรมิ
พลงั (5 คน) การศกึษาดงูานการดแูลผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม ร.พ.ปทุมธานี และ บา้นพกั
ฉุกเฉินกรงุเทพ (4 คน) เมือ่ พฤศจกิายน 2556 รวมทัง้การประชุมเครอืขา่ยจงัหวดัในวาระต่างๆ จาก
กจิกรรมดงักล่าว ส่งผลใหบุ้คลากรทีเ่ขา้รบัการอบรมมคีวามเขา้ใจถงึสาเหตุวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภไ์มพ่รอ้มมาก
ยิง่ขึน้ มมีุมมอง-ทศันคตเิชงิบวกทีม่ต่ีอคนตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม  เกดิทกัษะการสงัเกตอารมณ์เพื่อการเขา้ถงึ
และสื่อสารกบัผูป้ระสบปญัหาและตระหนกัถงึความหลากหลายในความตอ้งการของผูป้ระสบปญัหา 
ยอมรบัไดห้ากทางเลอืกของการแกป้ญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มคอืการยตุกิารตัง้ครรภ ์มคีวามรูแ้ละเขา้ใจ
เกณฑท์างกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ส่งผลใหบุ้คลากรมคีวามมัน่ใจ และ เปิดใจกวา้ง ใหโ้อกาสให้
ผูร้บับรกิารเป็นศูนยก์ลางการตดัสนิใจเลอืกมากขึน้  
 

 บุคลากรบา้นพกัฯทีส่มัภาษณ์ใหค้วามเหน็พอ้งกนัว่า กจิกรรมการอบรมดา้นการเสรมิพลงั ท าให้
พวกตนรูจ้กัฟงัและเคารพผูอ้ื่นมากขึน้  รูจ้งัหวะการทีจ่ะท างานหรอืสื่อสารกบัผูร้บับรกิาร ใหค้วามส าคญั
ต่อการมสี่วนรว่มของผูร้บับรกิารมากขึน้ มทีกัษะการใช้เทคนิคการถามเชงิบวก รวมทัง้ไดน้ าทกัษะและ
เทคนิคในการจดัการกบัอารมณ์ของตนเองมาใชใ้นบา้นพกัฯ เมือ่ประสบกบัสถานการณ์ทีไ่ม่พงึพอใจการ
ท างานกบัผูร้บับรกิาร หรอื กบัผูร้ว่มงาน นอกจากนี้บุคลากรบา้นพกัฯทีเ่ขา้รบัการอบรมยงัไดน้ ากจิกรรม
ทีไ่ดท้ าในการอบรมไดถู้กน ามาประยกุตใ์ชบ้า้ง เช่น การผ่อนพกัตระหนกัรู ้การนัง่สมาธ ิเป็นตน้ 
เจา้หน้าที ่1300 (ชาย) ทีใ่หส้มัภาษณ์เปิดเผยว่า หลงัการอบรมเสรมิพลงัตนมคีวามนิ่งและมัน่ใจตวัเอง
มากขึน้ในการใหข้อ้มลู/ใหค้ าปรกึษาไดร้อบดา้นแก่สายทีโ่ทรเขา้มาปรกึษาเรือ่งการตัง้ครรภ์  
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7. ผลท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 

 บา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัศรสีะเกษ ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานแผน
กจิกรรมโครงการยอ่ย คอื การขบัเคลื่อนและพฒันาเครอืขา่ยการส่งต่อในระดบัจงัหวดั โดยมเีป้าหมาย
คอื พฒันาคู่มอืระบบการช่วยเหลอืและการส่งต่อบรกิาร (แบบพกพา ทีก่ระชบั และ น่าใช)้ และ พฒันา
สื่อรณรงคป์ระชาสมัพนัธช์่องทางการใหบ้รกิารช่วยเหลอืวยัรุน่ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม ในจงัหวดัศรสีะเกษ โดย
มกีลุ่มเป้าหมายในการใชคู้่มอื และ สื่อประชาสมัพนัธน์ี้ ไดแ้ก่ บุคลากรของหน่วยงานเครอืขา่ยการ
ช่วยเหลอื และ กลุ่มประชากรในชุมชน  
 
 ในการด าเนินกจิกรรมโครงการยอ่ย นี้ เริม่ดว้ยการประชุมเครอืข่ายในจงัหวดั เพื่อจดัตัง้
คณะท างานหลกั หรอื ทมีปฏบิตักิาร Core Team (ประกอบดว้ยตวัแทนจากเครอืข่ายต่างๆทีส่มคัรใจ
โดยมบีุคลากรบา้นพกัฯเป็นผูน้ าทมี) เป็นกลไกขบัเคลื่อน ท าหน้าทีใ่นการประชุมสมาชกิทมี และ 
ด าเนินการรวบรวมขอ้มลูการใหบ้รกิารของหน่วยงานเครอืขา่ย (ผ่านเวทปีระชุมเครอืขา่ยในระดบัจงัหวดั
และระดบัอ าเภอ) และ พฒันาคู่มอื รวมทัง้ การออกแบบ และ ผลติสื่อประชาสมัพนัธช์่องทางการ
ใหบ้รกิารช่วยเหลอื ความก้าวหน้าของการด าเนินกจิกรรมโครงการ ณ เดอืนมนีาคม 2557 พบว่า ทมี
ปฏบิตักิาร Core team ไดม้กีารประชุมแลว้ 2 ครัง้ ไดม้กีารรวบรวมประมวลขอ้มลู และ ท าร่างคู่มอื 
รวมทัง้ ผงัระบบเชื่อมโยงเครอืขา่ยและกจิกรรมการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม และได้
วางแผนขัน้ต่อไปในระยะ 2 เดอืน (เมษายน และ พฤษภาคม 2557) คอื การน าร่างคู่มอืฯ เขา้ประชุมกบั
กลุ่มเป้าหมายในการใชคู้่มอื เพื่อท าการวภิาค ปรบัปรงุ และด าเนินการพฒันาเป็นคู่มอืต่อไป  
 
 ผลการด าเนินงานการใหบ้รกิารของบา้นพกัเดก็และครอบครวั จ.ศรสีะเกษ ทีแ่สดงในตารางที ่1 
และ 2 เป็นการสรุปจ านวนผูร้บับรกิารช่วยเหลอืทัง้ในและนอกบา้นพกัฯ โดยรวบรวมตัง้แต่ปี
ปีงบประมาณ 2552 และ 2557    
 
 ในตารางที ่1 ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า มจี านวนผูร้บัการช่วยเหลอืในบา้นพกัเดก็และครอบครวั จ.ศรสีะ
เกษเพิม่ขึน้ทุกปี และ จ านวนผูร้บัการช่วยเหลอืทีป่ระสบปญัหาอื่นๆมมีากกว่าจ านวนผูร้บัการช่วยเหลอื
ทีป่ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม  

ตำรำงท่ี 1  จ ำนวนผูร้บับริกำรช่วยเหลือจำกบ้ำนพกัเดก็และครอบครวั 
 

ปี 

งบประมำณ 

จ ำนวน 

รวม 

ในบ้ำนพกัฯ นอกบ้ำนพกั 
ท้อง อ่ืนๆ รวม เฉล่ีย/ด ท้อง อ่ืนๆ รวม 

2552 n/a 2 46 48 4.00 n/a n/a n/a 
2553 n/a 5 74 79 6.58 n/a n/a n/a 
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ปี 

งบประมำณ 

จ ำนวน 

รวม 

ในบ้ำนพกัฯ นอกบ้ำนพกั 
ท้อง อ่ืนๆ รวม เฉล่ีย/ด ท้อง อ่ืนๆ รวม 

2554 n/a 1 80 81 6.75 n/a n/a n/a 
2555 n/a 4 111 115 9.58 n/a n/a n/a 
2556 >403 14 137 151 12.58 2 >250 >252 
2557 >205 0 44 44 8.80 1 >160 >161 

* การด าเนินงานประจ าปี 2557 ตัง้แต่ ต.ค. 56 – ก.พ. 57 
  

 ในตารางที ่2 พบว่า ในแต่ละปีจะมผีูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มอยา่งน้อยเฉลีย่เดอืนละราย
เขา้รบัการดแูลช่วยเหลอืในบา้นพกัฯ และส่วนใหญ่เป็นผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์ม่พรอ้มทีม่อีายุมากกว่า 
18 ปี ในปี 2557 มผีูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มเพยีง 1 รายและเป็นวยัรุน่ไดเ้ขา้รบัการช่วยเหลอื
นอกบา้นพกั 

ตำรำงท่ี 2      จ ำนวนผูป้ระสบปัญหำตัง้ครรภไ์ม่พร้อม ท่ีได้รบักำรดแูลและช่วยเหลือ 

ปี 
งบประมำณ 

จ ำนวน 
รวม 

ในบ้ำนพกัฯ นอกบ้ำนพกั 
<18 ปี >18 ปี รวม เฉล่ีย/ด <18 ปี >18 ปี รวม 

2552 n/a 1 1 2 0.17 n/a n/a n/a 
2553 n/a 1 4 5 0.42 n/a n/a n/a 
2554 n/a 0 1 1 0.08 n/a n/a n/a 
2555 n/a 3 1 4 0.33 n/a n/a n/a 
2556 16 4 10 14 1.17 1 1 2 
2557 1 0 0 0 0.00 1 0 1 

 
 หวัหน้าบา้นพกัฯ ใหค้วามเหน็ว่า สาเหตุทีไ่ม่มผีูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มเขา้พกัใน
บา้นพกัฯ ในปี 2557 น่าจะมสี่วนจาก การประชาสมัพนัธ ์ของ OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม คอื เมือ่มกีาร
ส่งต่อผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มทีโ่ทรมาปรกึษาไปยงั Frontline ที ่2 และ สามารถปิดเคสตามการ
ตดัสนิใจเลอืกได ้ไมว่่าจะยตุกิารตัง้ครรภ์ หรอื กลบัสู่ครอบครวั หรอื ไปอยูท่ีบ่า้นพกัฯ ในจงัหวดัอื่น
เนื่องจากตอ้งการปิดเป็นความลบั  
 
8. ควำมพึงพอใจโครงกำร 
 
 ผูใ้หข้อ้มลูใหค้วามเหน็ตรงกนัว่า ทีผ่่านมาบา้นพกัฯ เองกม็กีารจดักจิกรรมพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรอยูแ่ลว้ และเหน็ว่า บุคลากรบา้นพกัฯกม็พีฒันาการเพิม่ขึน้ตามระยะเวลาและประสบการณ์การ



 

72 รายงานการติดตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวัยรุ่นท้องไม่พร้อม 

 

ท างาน แต่การมโีครงการฯ นี้ ไดม้สี่วนท าใหบุ้คลากรทุกคน ไดท้บทวนและเกดิการเรยีนรูแ้นวคดิ-วธิคีดิ
การท างานกบัผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอัมไดร้อบดา้นมากขึน้ และ เพิม่ความมัน่ใจมากขึน้ในการ
ช่วยเหลอืดแูลผูป้ระสบปญัหา และ ส าหรบังบประมาณทีไ่ดร้บัมาสนบัสนุนการด าเนินแผนกจิกรรม
โครงการยอ่ย ช่วยใหบ้า้นพกัฯไดม้เีวทสี าหรบัพบปะหารอืและประชุมอยา่งเป็นทางการกบัหน่วยงาน
เครอืขา่ยต่างๆทีช่่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มในระดบัจงัหวดั และ ระดบัอ าเภอ ส่งผลท าให้
ทราบว่าเครอืข่ายทีใ่หก้ารช่วยเหลอืในเรือ่งนี้คดิอยา่งไร มบีทบาทอย่างไร รวมทัง้รูจ้กัช่องทางและ
ประสานงานการช่วยเหลอืไดเ้รว็ขึน้ซึง่จะสามารถปกป้องผูร้บับรกิารจะไดไ้ม่ช ้าจนเกนิไปก่อนไดร้บัการ
ช่วยเหลอืทีต่อ้งการ ผลท าใหไ้ดเ้กดิการรว่มมอืกนัในการพฒันาแนวทางการส่งต่อทีช่ดัเจนเป็นรปูธรรม
มากขึน้  นอกจากนี้การตดิตามหนุนเสรมิชีแ้นะแนวทางการท างาน จาก สคส และ หน่วยงานตดิตาม
ภายนอกของโครงการฯ ท าใหก้ระบวนการท างานของทมีปฏบิตักิาร Core Team ในเวทปีระชุมเครอืขา่ย
ไมห่ลุดประเดน็เป้าหมาย  
 
 อยา่งไรกด็มีเีสยีงสะทอ้นจากบา้นพกัฯว่า การบรหิารจดัการของโครงการฯ (การเปลีย่นแผน
กจิกรรมโครงการ-ไมส่อดรบักบัแผนปีงบประมาณ และ ระเบยีบบรหิารราชการ อาท ิการเบกิจ่าย) เป็น
อุปสรรคส่งผลใหเ้กดิความล่าชา้ท าใหผ้ลการด าเนินงานกจิกรรมของโครงการยอ่ย แมว้่าอาจจะไม่รนุแรง
แต่กส็่งผลต่อการบัน่ทอนความตัง้ใจในการท างานของบุคลากรบา้นพกัฯเอง และ หน่วยงานเครอืข่าย 
  
9. กำรพิจำรณำบทบำทบ้ำนพกัเดก็และครอบครวั 

 ผูท้ีใ่หข้อ้มลูทุกคนสะทอ้นกนัว่า ตามสถานการณ์ความเป็นจรงิ นอกจากบา้นพกัเดก็และ
ครอบครวัศรสีะเกษแลว้ ยงัไมม่หีน่วยงานใดทัง้ของภาครฐั และ ภาคเอกชนทีจ่ะมารองรบัหรอืใหค้วาม
ช่วยเหลอือยา่งรอบดา้นแก่กลุ่มผูป้ระสบปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มในจงัหวดั และทีส่ าคญัยิง่กว่าคอื ผู้
ประสบปญัหาในกรณตีัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามอ่อนไหว และ มกีารเปลีย่นแปลงการตดัสนิใจ
เสมอ ตอ้งไดร้บัการช่วยเหลอืดูแลอยา่งรอบดา้นทัง้กาย ใจ และสงัคม จนกระทัง่คลอดบุตร หรอื จน
สามารถตดัสนิใจหาทางออกต่อตวัเองและบุตร ไมว่่าจะเป็นการส่งต่อสถานสงเคราะห ์หรอืเลีย้งดเูอง 
และตอ้งไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะกลบัเขา้สู่สงัคมและชุมชน และ สามารถใชช้วีตินอกบา้นพกัฯได้
ดว้ยตวัเอง  

 ดงันัน้ ทุกฝ่ายจงึเหน็พอ้งกนัว่าภารกจิหลกัและบทบาททีค่วรจะเป็นไปของบา้นพกัฯ เพื่อดแูล
ผูห้ญงิตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม ควรเป็นไปในลกัษณะ Treatment plan กล่าวคอื นอกจากการใหก้ารช่วยเหลอื
ดา้นปจัจยัสี ่และ เงนิสงเคราะห ์แลว้ บา้นพกัฯ จ าเป็น ตอ้งใหบ้รกิารดา้นการเยยีวยา-ฟ้ืนฟู ทัง้ดา้นจติใจ 
อารมณ์ และ ทกัษะชวีติ/สงัคม จนกระทัง่คลอดบุตร หรอื จนกระทัง่สามารถตดัสนิใจหาทางออกต่อ
ตวัเอง โดยพจิารณาประโยชน์สงูสุดของผูเ้ขา้พกั/รบับรกิารตามสภาพปญัหาเป็นหลกั ซึง่จะสอดรบักบั
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ยทุธศาสตรท์ี ่2 (การบ าบดั เยยีวยา ฟ้ืนฟู) ของ กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงมนุษย ์(กระทรวง 
พ.ม.) ปี 2552 

 เพื่อใหส้นองต่อบทบาทน้ีได ้ทัง้เครอืขา่ยฯและบุคลากรบา้นพกัฯไดม้คีวามคดิเหน็คลา้ยกนัว่า 
หน่วยงานส่วนกลางทีก่ ากบัดแูลบา้นพกัฯ ตอ้งพจิารณาการเตรยีมความพรอ้มดา้นบุคลากรทัง้ปรมิาณ 
(อตัราก าลงั) และ คุณภาพ (การพฒันาศกัยภาพ) และ การก าหนดทศิทางการด าเนินการช่วยเหลอืที่
ชดัเจน รวมทัง้ นโยบายทีเ่อือ้อ านวยและส่งเสรมิบทบาทน้ี  

 บา้นพกัฯเสนอว่า หน่วยงานส่วนกลาง ควรแสวงหาความรว่มมอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อ 
ก าหนดแนวทางการสนบัสนุน และ พฒันาชุดคู่มอืปฏบิตักิารในการดแูลผูห้ญงิตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มใน
บา้นพกัฯทีค่รอบคลุมทัง้ดา้น กาย(รวมทัง้สุขภาพ) จติ สงัคม ส าหรบัเจา้หน้าทีบ่า้นพกัฯ โดยมี
รายละเอยีดดา้นเทคนิควธิ ี(How to) ในแต่ละดา้น  และ ตอ้งมแีนวทางการหนุนเสรมิดา้นวชิาการ หรอื มี
แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาศกัยภาพบุคลากรบา้นพกัฯ รวมทัง้ผูบ้รหิาร (หวัหน้าบา้นพกัฯ)  นอกจากนี้ 
ส่วนกลางควรเรง่รดัการสนับสนุนการพฒันาดา้นโครงสรา้งกายภาพ  และ จดัสรรงบประมาณทีเ่พยีงพอ
ในการจดัหรอือ านวยการจดักจิกรรมชุดบรกิารใหร้อบดา้นไดเ้ตม็ที ่
 
10. ผลกระทบจำกนโยบำย 1300 ศนูยช่์วยเหลือสงัคม 
 
 นโยบาย 1300 OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม ไดเ้ริม่ด าเนินการอยา่งเป็นรปูธรรมในเดอืน
พฤษภาคม 2556 แนวทางการด าเนินงานตามนโยบายนี้ ไดส้รา้งการเปลีย่นแปลงในบา้นพกัเดก็และ
ครอบครวั คอื  

5) เพิม่สายบรกิาร 1300 จากเดมิม ี1 สาย เพิม่เป็น 2 สาย โดยใหม้กีารลงขอ้มลูทีเ่ป็นระบบ
และส่งต่อขอ้มลูไปยงั ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั (พมจ.)  

6) มตี าแหน่งเจา้หน้าทีเ่พิม่ขึน้ 3 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ นกัสงัคมสงเคราะห ์นักจติวทิยา และ
นกัพฒันาสงัคม เพื่อรองรบัการท างานนี้ โดยทางบา้นพกัเดก็และครอบครวั ไดโ้อนเจา้หน้าที่
ทีเ่ป็นต าแหน่งจดัจา้งรายเดอืน มาเป็นเจา้หน้าที ่และหาเจา้หน้าทีจ่ดัจา้งรายเดอืนมา
ทดแทน โดยส่วนหนึ่งท างานเสรมิกบั 1300 เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลูโดยเฉพาะ 

  
 หลงัจากมกีารประชาสมัพนัธ ์OSCC 1300 สายด่วนสงัคม ในเดอืนพฤษภาคม 2556 และเพิม่
คู่สาย 1300 อกี 1 สายทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวั ในราวเดอืนกรกฎาคม ของปีเดยีวกนั จ านวนผูท้ีโ่ทร
เขา้มาปรกึษาเปรยีบเทยีบปีงบประมาณ 2555-2556 และในระยะเวลา 5 เดอืนของปีงบประมาณ 2557 
เป็นดงัต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 3      จ ำนวนผูใ้ช้โทรศพัทติ์ดต่อ ขอข้อมูล/ค ำปรึกษำสำย 1300 
 

 
บริกำร 

ตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม อ่ืนๆ 

2555 2556 2557 2555 2556 2557 
ขอขอ้มลู/ปรกึษา สาย 
1300 

6 11 5 143 62 57 

จ านวนผูร้บับรกิารต่อเดอืน 

 
0.50 0.92 1.00 11.92 5.167 11.40 

 
 จากตารางที ่3 แสดงใหท้ราบว่า จ านวนผูโ้ทรศพัทข์อขอ้มลูและปรกึษาผ่านทางสาย 1300 
เกีย่วกบัปญัหาอื่นๆมมีากกว่า จ านวนขอขอ้มลูและปรกึษาปญัหาการตัง้ครรภ ์และพบว่า จ านวนผูโ้ทร
เขา้สาย 1300 เพื่อขอปรกึษาเกีย่วกบัปญัหาการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มมเีพิม่ขึน้เลก็น้อย คอืเฉลีย่ 0.50, 0.92 
และ 1.00 ต่อเดอืนในปี 2555-2557  
 
 เครอืขา่ยฯและบุคลากรบา้นพกัเดก็และครอบครวัทีใ่หส้มัภาษณ์ใหค้วามเหน็ต่อ นโยบาย  
OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคมว่า เป็นเพยีงกลไกการตรวจสอบการช่วยเหลอื (ช่องทางและขัน้ตอนการ
ช่วยเหลอื) แก่ผูป้ระสบปญัหาของหน่วยงานเครอืขา่ย เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าผูป้ระสบปญัหาต่างๆจะ
ไดร้บัการช่วยเหลอืทีท่นักาลจากหน่วยงาน-เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละช่วง Frontline 1 2 3  ดงันัน้
นอกเหนือจากการมคีู่สายเพิม่ใน การรบัแจง้-ใหข้อ้มลู-ค าปรกึษาแลว้ โดยเป็นการเพิม่ช่องทางการ
เขา้ถงึบรกิารทีต่อ้งการแก่บา้นพกัเดก็แลว้ นโยบาย OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม นี้แทบไมไ่ดส้่งผล
กระทบต่อการพฒันากจิกรรม-บรกิารการช่วยเหลอืผูป้ระสบปญัหา หน่วยงานหลกัทีด่แูล เช่น ส านกังาน
พฒันาสงัคมและความมัน่คงมนุษยจ์งัหวดั (พมจ) ทีก่ ากบัดแูลดา้นนโยบาย OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม 
และ หน่วยงานดา้นสาธารณสุขซึง่เป็นหน่วยงานหลกัในการช่วยเหลอืประเดน็ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มในวยัรุ่น  
ยงัไม่มกีารก าหนดแนวทาง หรอื จดัการหนุนเสรมิการท างานของบา้นพกัฯทีช่ดัเจนในเรือ่งช่วยเหลอืแก่
ผูป้ระสบปญัหาการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มในระดบัจงัหวดั 
 
  อยา่งไรกด็ผีูใ้หข้อ้มลูของบา้นพกัฯ ให้ความเหน็ว่า ไม่ว่าจะกระทรวงไหนจะเป็นเจา้ภาพหลกั 
งานการช่วยเหลอืปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มตอ้งท างานแบบพึง่พาซึง่กนัและกนั และหากเป็นไปไดอ้ยาก 
หน่วยงานดา้นสาธารณสุขควรไดเ้ขา้มบีทบาท หรอื มโีอกาสเขา้หนุนเสรมิดา้นวชิาการ หรอื เขา้มาให้
การแนะน าเกีย่วกบัการดแูลคนทอ้ง-หลงัคลอด-เดก็ทารก และการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมและ
ปลอดภยั 
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11. บทสรปุ  
 
 ในภาพรวม บา้นพกัเดก็และครอบครวั จงัหวดัศรสีะเกษมคีวามเหน็ว่า การพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรของโครงการ ไดท้ าใหบุ้คลากรบา้นพกัฯ ไดร้บัการฟ้ืนฟูความรู ้เน้นย า้แนวคดิการท างานทีย่ดึ
ผูร้บับรกิารเป็นศูนยก์ลาง ไดเ้พิม่พนูเทคนิคและทกัษะในการจดัการดแูลช่วยเหลอืแก่ผูป้ระสบปญัหา
ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม และ รูส้กึพงึพอใจต่อการสนบัสนุนดา้นงบประมาณทีท่ าใหเ้กดิเวทที างานกบัหน่วยงาน
เครอืขา่ยเพื่อพฒันาระบบการส่งต่อผูป้ระสบปญัหาใหเ้ขา้ถงึบรกิารช่วยเหลอืทีต่อ้งการในจงัหวดั ซึง่ท า
ใหบ้า้นพกัฯ รูส้กึว่าโครงการน้ีมาช่วยใหเ้กดิการพฒันาระบบการส่งต่อเพื่อเป็นการปกป้องมใิหผู้ป้ระสบ
ปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มช ้าจนเกนิไปก่อนไดร้บัการช่วยเหลอืทีต่อ้งการ  
 

 ต่อการคาดหวงับทบาท Treatment Plan คอืการดแูลหญงิตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มอยา่งต่อเนื่อง
จนกระทัง่สามารถกลบัคนืสู่สงัคมได ้จงึมคีวามจ าเป็นทีท่างบา้นพกัฯตอ้งไดร้บัการเตมิเตม็ การเตรยีม
ความพรอ้มและสนบัสนุนอยา่งเตม็ที ่ทัง้ทางดา้นกายภาพ ดา้นบุคลากรทัง้ปรมิาณ (อตัราก าลงั) และ 
คุณภาพ (การพฒันาศกัยภาพ) รวมทัง้ การก าหนดทศิทางการด าเนินการช่วยเหลอืทีช่ดัเจนจาก
ส่วนกลาง เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัภิารกจิของบทบาทนัน้ไดอ้ยา่งมรีอบดา้นและมคีวามสุข 
 
รำยนำมผู้ให้ข้อมลู 

บ้ำนพกัเดก็และครอบครวัศรีสะเกษ 

1. คุณ อญัชล ีจติรเสนาะ    หวัหน้าบา้นพกัเดก็และครอบครวั 
2. คุณ นิกร วนันุบล   ฝา่ยสวสัดกิารสงัคม ผูป้ระสานงานโครงการ  
3. คุณ สมานชยั จนัคะนา  ฝา่ยสวสัดกิารสงัคม  ศูนยป์ระชาบด ี1300 
4. คุณ นุชนา สาระเพชร  ฝา่ยสวสัดกิารสงัคม  พนกังานบรกิาร 
5. คุณ อเนก ประสาน  ฝา่ยบรหิาร งานพสัดุ และ ประกอบอาหาร 

 
ภาคีเครือข่ายการช่วยเหลือปัญหาท้องไม่พร้อมจงัหวดัศรีสะเกษ 
 

6. คุณ พทัธนนัท ์ รสสุพล   กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ โรงพยาบาลภสูงิห ์  
7. คุณ ดวงใจ  เทีย่งดฤีทธิ ์  เจา้หน้าทีป่ระสานงานมลูนิธเิพื่อการพฒันาเดก็ 
8. คุณ สุทธาพร  ขขุนัธนิ    ศูนยพ์ึง่ได ้โรงพยาบาลศรสีะเกษ 
9. คุณ จนัท ี สมนา   กลุ่มสวสัดกิารสงัคม ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คง

    ของมนุษยจ์งัหวดัศรสีะเกษ 
10. คุณ บุญช่วย ชมบุตรศร ี  กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั        

    ศรสีะเกษ 
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3 
บำ้นพกัเดก็และครอบครวัปทมุธำนี 

 
 บา้นพกัเดก็และครอบครวัปทุมธานี ไดเ้ขา้รว่มโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของระบบดแูล
วยัรุน่ทอ้งไมพ่รอ้ม ทีเ่ป็นความรว่มมอืระหว่างกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์โดยกรม
พฒันาสงัคมและสวสัดกิาร ล านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ผ่านการท าบนัทกึ
ขอ้ตกลง “ความรว่มมอืในการด าเนินงานขบัเคลื่อนและพฒันาสงัคมอย่างเป็นรปูธรรม” โดยกรมพฒันา
สงัคมและสวสัดกิารไดม้อบหมายใหส้ านกัป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้หญงิและเดก็ เป็นผูด้ าเนิน
โครงการในบา้นพกัเดก็และครอบครวัใน 5 จงัหวดัน ารอ่ง (ปทุมธานี นครสวรรค ์ขอนแก่น ศรสีะเกษ 
และกรงุเทพมหานคร) รว่มกบั มลูนิธสิรา้งความเขา้ใจเรือ่งสุขภาพผูห้ญงิ (สคส.) ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบ
โครงการในส่วนของ สสส.  
 
 การด าเนินงานโครงการ จงึเริม่จากการประชุมปรกึษาหารอื และประชุมเชงิปฎบิตักิาร เพื่อ
แสวงหาช่องว่างความตอ้งการของการพฒันาการด าเนินงานในกลางปี 2555 และไดก้ าหนดใหม้ี
เป้าหมายของโครงการฯ ในสามประเดน็หลกั คอื 1) การเสรมิศกัยภาพบุคลากร 2) การพฒันาแนว
ทางการด าเนินงานบา้นพกัเดก็และครอบครวั และ 3) สรา้งความเขม้แขง็ของเครอืข่ายส่งต่อบรกิารใน
ระดบัจงัหวดั 
 
 โครงการไดเ้ริม่กจิกรรมพฒันาศกัยภาพบุคลากรในดา้นการปรกึษาทางเลอืกส าหรบัผูห้ญงิทอ้ง
ไมพ่รอ้มในเดอืนกนัยายน 2555 หลงัจากนัน้ในเดอืนตุลาคม 2555 ไดม้กีารออกค าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน
พฒันากลไกการด าเนินงานเพื่อรองรบักลุ่มเป้าหมายวยัรุน่ทอ้งไมพ่รอ้ม จงัหวดัปทุมธานี โดย
คณะท างานฯ ชุดน้ีไดม้กีารประชุม 2 ครัง้ในเดอืนเมษายน และ กรกฏาคม 2556 โดยไม่มกีารประชุม
ต่อเนื่องอกี ในเดอืนมนีาคม-เมษายน 2556 บา้นพกัเดก็และครอบครวัปทุมธานี ไดเ้สนอโครงการพฒันา
งานเพื่อขอสนบัสนุนงบประมาณด าเนินงานจากแผนงานสุขภาวะทางเพศ สสส. โครงการมกีารปรบัแก้
และอนุมตั ิโดยเริม่ด าเนินการในเดอืนกนัยายน 2556 ซึง่เริม่หลงัจากทีไ่ดเ้ขา้รว่มการอบรมการออกแบบ
กจิกรรมเพื่อเสรมิพลงัวยัรุ่นทีท่อ้งไมพ่รอ้มในเดอืนพฤษภาคม 2556 กจิกรรมโครงการไดด้ าเนินงานตาม
แผนกจิกรรมทีก่ าหนดไว ้คอื การอบรมพฒันาบุคลากรบา้นพกัในเดอืนตุลาคม การศกึษาดงูานในเดอืน
พฤศจกิายน รวมทัง้การพฒันาหอ้งคลนิิกเพื่อชวีติในเดอืนธนัวาคม 2556 โดยในหว้งเวลาทีเ่กบ็ขอ้มลู
เพื่อศกึษาความกา้วหน้าในการด าเนินงาน บา้นพกัเดก็และครอบครวั ปทุมธานีมคีวามพรอ้มในการจดั
กจิกรรมรองรบัวยัรุน่ทีท่อ้งไมพ่รอ้ม แต่ยงัไม่มผีูป้ระสบปญัหาทอ้งไมพ่รอ้มเขา้พกั 
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1. ผลท่ีเกิดขึ้นจำกกำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกร  
 

 โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของระบบดแูลวยัรุ่นทอ้งไมพ่รอ้ม ไดใ้หค้วามส าคญักบัการ
พฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื่อรองรบัการดแูลวยัรุ่น/ผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้ม ก่อนเริม่โครงการในปี 2553 
ทางบา้นพกัไดส้่งนกัจติวทิยา 1 คนไดเ้ขา้รว่มการอบรมการปรกึษาแบบเสรมิพลงัและทางเลอืกใหผู้ห้ญงิ
ทอ้งไมพ่รอ้ม (หลกัสตูร 7 วนั) ทีจ่ดัโดยเครอืข่ายสนับสนุนทางเลอืกส าหรบัผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม หลงัจาก
นัน้ เมือ่บา้นพกัเดก็และครอบครวัปทุมธานีเขา้รว่มโครงการนี้ กไ็ดส้่งเจา้หน้าทีเ่ขา้อบรมการปรกึษาทอ้ง
ไมพ่รอ้ม (หลกัสตูร 3 วนั) จ านวน 7 คน การไดเ้ขา้รว่มการอบรม ส่งผลใหบุ้คลากรทีเ่ขา้รบัการอบรม
เขา้ใจสาเหตุวยัรุน่ทีท่อ้งไม่พรอ้มมากยิง่ขึน้ โดยแยกแยะปญัหาทอ้งไมพ่รอ้ม จากปญัหาดา้นพฤตกิรรม
ส่วนบุคคล รวมทัง้พอยอมรบัไดห้ากทางเลอืกของการแกป้ญัหาทอ้งไมพ่รอ้มคอืการยตุกิารตัง้ครรภ ์
เขา้ใจเกณฑท์างกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และ การใหผู้ร้บับรกิารเป็นศูนยก์ลางการตดัสนิใจ 
 
 ส าหรบักลุ่มทีเ่ขา้รบัการอบรมเรือ่งการดแูลสุขภาพและออกแบบกจิกรรมเพื่อเสรมิพลงัวยัรุน่ที่
ทอ้งไมพ่รอ้ม ซึง่ทางบา้นพกัส่งเขา้รบัการอบรมจ านวน 6 คน กพ็บว่าตนเองกเ็กดิความเขา้ใจความทุกข/์
ความรูส้กึทีผู่ห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มถูกทอดทิง้จากคู่ และความกดดนัทีไ่ดร้บัจากครอบครวัและสงัคมยิง่ขึน้ 
รบัรูก้ารเปลีย่นแปลงทางร่างกายทีส่่งผลต่อจติใจท าใหเ้กดิความตระหนกัว่าจะตอ้งเขา้หาและพดูคุยดว้ย
ความเขา้ใจ และตอ้งใหก้ารดแูลใส่ใจเฉพาะดา้น มคีวามเขา้ใจบรบิทความทุกขย์ากและพรอ้มทีจ่ะเขา้ใจ
และดแูลหญงิตัง้ครรภท์ีส่อดคลอ้งกบัสภาพการเปลีย่นแปลงของรา่งกาย หลงัจากการอบรมนี้ กไ็ดม้กีาร
จดัอบรมเสรมิพลงัในลกัษณะเดยีวกนัใหก้บับุคลากรอื่นๆ ในบา้นพกั พบว่าการเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ได้
ชดัเจนหลงัการอบรมคอื การท างานทัง้กบัเพื่อนรว่มงาน และกบักลุ่มเป้าหมายมคีวามอ่อนโยนลง โดยมี
ความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะรบัฟงัและพยายามท าความเขา้ใจกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึน้ โดยใชฐ้านทีไ่ดจ้ากการ
อบรมในดา้นการใส่ใจดแูลตวัเองและการสรา้งพลงัใจในการท างาน บุคลากรบา้นพกัทีใ่หส้มัภาษณ์ให้
ความเหน็ไปในทางเดยีวกนัว่า หลงัการอบรมเสรมิพลงั เจา้หน้าทีม่กีารเขา้หากลุ่มเป้าหมายมากขึน้ 
สรา้งความเป็นกนัเอง พยายามพดูคุย สงัเกตท่าท ีและสรา้งสมัพนัธภาพอย่างต่อเนื่อง ซึง่ทกัษะน้ีเอง ก็
พบว่าสามารถปรบัใชไ้ดก้บัทัง้กลุ่มผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มและกลุ่มผูเ้ขา้พกัดว้ยปญัหาอื่นๆ ดว้ย 
 
 อยา่งไรกต็าม การเปลีย่นแปลงในระดบับุคคลนี้ เมือ่กลบัเขา้สู่กรท างานในสภาพแวดลอ้มเดมิ ก็
พบว่าความเขม้ขน้ค่อยๆ จางไป ประกอบกบัการทีไ่ม่มผีูห้ญงิเขา้พกัทีบ่า้นพกัหลกัจากออกแบบ
กจิกรรมเสรมิพลงัแลว้ รวมถงึการมผีูป้ระสบปญัหาอื่นๆ เขา้พกัน้อยกว่าก่อน แต่กลบัมผีูท้ีต่อ้งตดิตาม
ช่วยเหลอืในชุมชนจ านวนมากขึน้ ท าใหป้รมิาณงานของเจา้หน้าทีแ่ต่ละคนกม็ากขึน้ และโอกาสในการจดั
กจิกรรมมมีากนกั ปจัจยัเหล่าน้ีส่งผลใหค้วามกระตอืรอืรน้ในการจดักจิกรรมเสรมิพลงัใหก้บัผูเ้ขา้พกัที่
บา้นพกัน้อยลง 
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 อยา่งไรกต็าม จากการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่ขา้พกัในบา้นพกัเดก็และครอบครวั กร็บัรูไ้ดถ้งึการใส่ใจของ
บุคลากรบา้นพกัฯ ในกรณผีูท้ีถู่กกระท าดว้ยความรุนแรง นอกจากรูส้กึว่าบา้นพกัปลอดภยัจากการท า
รา้ย ยงัรูส้กึว่าเจา้หน้าทีใ่หก้ารดแูลเอาใจใส่เป็นอย่างด ีโดยเฉพาะเวลาทีไ่มส่บายทีค่อยดแูลใหท้านยา
เป็นเวลา และมกีารใหค้วามรูเ้รือ่งการดแูลสุขภาพ การใชถุ้งยางอนามยั สอนท างานฝีมอื รวมทัง้ทกัษะ
ชวีติ การควบคุมอารมณ์ และการรูคุ้ณค่าของการใชจ้า่ย ดงัค ากล่าวทีว่่า 
 

“หนูออกไปหนูจะท างานเกบ็เงนิใหไ้ดเ้ยอะ และจะไมท่ะเลาะกบัใครอกีเพราะมนัไม่ดเีลยเวลา
ทะเลาะกนั” 
 “หากพ่อดขีึน้และไมท่ ารา้ยอกีกอ็ยากกลบัไปอยูก่บัพ่อ แต่ถา้พ่อไมเ่ปลีย่น กอ็ยากอยูท่ีน่ี ่เพราะ
รูส้กึปลอดภยั มเีจา้หน้าทีค่อยดแูลเป็นอยา่งด ีและไดเ้รยีนหนงัสอื...” 
 

 นอกจากนี้ ผูเ้ขา้พกัทีส่มัภาษณ์กไ็ดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึภาระงานของเจา้หน้าทีท่ีเ่ป็นผูด้แูลหลกั 
(Case manager) ทีต่ดิภารกจินอกบา้นพกัมากท าใหไ้ม่มโีอกาสไดพ้บหน้ากนัมากนัก ส่วนใหญ่จงึใช้
เวลาอยูก่บัแมค่รวั ซึง่กใ็จดแีละพดูคุยสนุกเป็นกนัเอง 
 

 การไดเ้ขา้ใจ/เขา้หากลุ่มเป้าหมายมากขึน้นัน้เป็นการเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ ีแต่ปญัหาทีพ่บ
คอื เจา้หน้าทีเ่มือ่รบัรูเ้ขา้ใจในอารมณ์ความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมาย กร็ูส้กึว่าตนเองยงัขาดทกัษะในการ
สื่อสารและการจดัการกบัสิง่ทีพ่บเหน็รบัฟงั ท าใหรู้ส้กึว่าสามารถท าไดเ้พยีงในระดบัเขา้ใจ แต่กย็งั
ตอ้งการพฒันาศกัยภาพในระดบัทีล่งไปวธิกีารสื่อสาร พูดคุย และจดัการแกไ้ขปญัหาเพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายไดค้ลีค่ลายปญัหาดา้นอารมณ์ความรูส้กึใหไ้ปในทางทีด่ขี ึน้ 
 
 ในความเหน็ของบุคลากรหน่วยงานอื่นๆ ทีท่ างานกบัเจา้หน้าทีบ่า้นพกั ในส่วนของโรงพยาบาล
ชุมชน ซึง่มกีารประสานงานดว้นกบับุคลากรบา้นพกักรณกีารท างานเชงิสงัคมกบัครอบครวัในชุมชนและ
โรงเรยีน กล่าวว่า งานดา้นสงัคมเป็นงานทีบุ่คลากรดา้นสุขภาพไม่มคีวามเชีย่วชาญ การไดท้ างาน
รว่มกนัท าใหพ้บว่าเจา้หน้าทีบ่า้นพกัทีป่ระสานดว้ยมคีวามยดืหยุน่ รบัฟงั และช่วยเหลอืในการแกป้ญัหา
ไดด้แีละมคีวามเป็นมอือาชพี  
 
 การพฒันาศกัยภาพบุคลากรของโครงการในดา้นการเสรมิพลงันัน้ ไดม้สี่วนเสรมิบรรยากาศใน
การท างานเช่นกนั แมว้่าจะเกดิขึน้เพยีงในระยะแรกๆ หลงัการอบรมกต็าม กล่าวคอื มกีารจดักจิกรรม
รว่มกนัในลกัษณะการเสรมิสรา้งการท างานเป็นทมี เช่น น ากจิกรรม Check-in ไปใชใ้นการเริม่ตน้การ
ท างานในวนัใหม ่เพื่อใหเ้พื่อนรว่มงานมโีอกาสไดพ้ดูคุยสถานะและความรูส้กึ มกีารกนิขา้วรว่มกนัเพื่อ
เสรมิสรา้งความสมัพนัธ ์มกีารจดัใหใ้ส่ชุดทีไ่มใ่ช่แบบฟอรม์ในทุกวนัศุกร ์เพื่อให้เกดิบรรยากาศสบายๆ 
ไมเ่ป็นทางการ เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม กจิกรรมเหล่านี้ด าเนินงานไดใ้นระยะหน่ึง ประกอบกบัการกลบัมา
ท างานในสภาพแวดลอ้มเดมิๆ การตดิภารกจิการออกตดิตามงานและกลุ่มเป้าหมายนอกบา้นพกัมากขึน้ 
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ส่งผลใหข้าดความต่อเนื่องในการน ากจิกรรมเหล่านี้มาใช ้และค่อยๆ ลดลงไปตามล าดบั อยา่งไรกต็าม 
การเปลีย่นแปลงทีย่งัคงอยูใ่นทมีงานคอื การเปิดใจในการท างานทีม่ากขึน้ ทัง้ในการสื่อสารในการท างาน 
และการประชุมทมีงาน  

 
2. ผลท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำรพฒันำบ้ำนพกัเดก็และครอบครวั 
 
 หลงัจากการอบรมเสรมิศกัยภาพบุคลากรในเรือ่งปรกึษาทางเลอืกทอ้งไมพ่รอ้ม บา้นพกัเดก็และ
ครอบครวั จงัหวดัปทุมธานี ไดพ้ฒันาโครงการ “เสรมิรกั เสรมิสรา้งพลงัใจ ช่วยเหลอืวยัรุน่ตัง้ครรภไ์ม่
พรอ้ม” โดยมเีน้นใหบุ้คลากรบา้นพกัมแีนวคดิ ไดร้บัการเสรมิพลงั เพื่อใชก้ระบวนการเชงิบวกในการ
ช่วยเหลอืวยัรุน่ตัง้ครรภท์อ้งไมพ่รอ้ม และจดั”คลนิิกชวีติ...เพื่อชวีติ” โดยจดัหอ้งและท ากจิกรรมต่างๆ 
เพื่อใหว้ยัรุน่ทอ้งไมพ่รอ้มมคีวามรูเ้รือ่งการดแูลตนเอง ตระหนกัในคุณค่าของตนเอง นอกจากนี้ยงั
กจิกรรมเพื่อสรา้งเสรมิความรูค้วามอบอุ่นในครอบครวัใหก้บัครอบครวั และการจดัท าสื่อประชาสมัพนัธ์
การป้องกนัช่วยเหลอืวยัรุ่นทอ้งไมพ่รอ้ม 
 
 บา้นพกัเดก็และครอบครวั ไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัวยัรุ่นและผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มที่
ตดัสนิใจตัง้ครรภ ์เดมิผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้มทีเ่ขา้พกั จะใหบ้รกิารปรกึษาโดยใชห้อ้งท างานรวมของ
ส านกังานบา้นพกัฯ ในช่วงแรกรบั หากประเดน็ปรกึษามคีวามซบัซอ้น มกีารแยกหอ้งพดูคุยทีห่อ้งที่
ปรกึษาในอาคารส านกังาน โดยด าเนินงานเช่นเดยีวกบักรณผีูห้ญงิทีไ่ดร้บัความรุนแรง ภายใตโ้ครงการฯ 
นี้ ไดม้กีารปรบัสถานทีเ่พื่อรองรบัผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้ม ไดพ้ฒันาใหห้อ้งจดัเกบ็วสัดุเดมิ ทีใ่ชเ้ป็นหอ้งพกั
ของเจา้หน้าทีเ่วรบา้นพกั ใหเ้ป็น “คลนิิก..เพื่อชวีติ” เนื่องจากผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มต้องพ านกัทีบ่า้นพกัใน
ระยะยาวกว่ากรณอีื่นๆ จนคลอดบุตร ไดจ้ดัตารางกจิกรรมเพื่อพฒันาและเตรยีมความพรอ้มไวร้องรบั มี
การวางแผนจดักจิกรรมและทกัษะในดา้นต่างๆ ในแต่ละวนั เช่น การดแูลตนเองขณะตัง้ครรภ ์ทกัษะ
พืน้ฐานในการด าเนินชวีติ การฝึกทกัษะอาชพี การอบรมเรือ่งความรกั ความสมัพนัธ ์และเพศสมัพนัธท์ี่
ปลอดภยั (ซึง่กจิกรรมเหล่านี้เป็นลกัษณะกจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติและสามารถปรบัใชก้บัผุเ้ขา้พกัใน
บา้นพกัฯ ในกรณอีื่นๆได)้ รวมทัง้ปรบัแบบบนัทกึก่อน-หลงัเขา้พกัรองรบัผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มโดยเฉพาะ 
มขีอ้มลูรายละเอยีดของบุตรดว้ย  
 
 หลงัจากการพฒันาสภาพแวดลอ้มและกจิกรรมรองรบัผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มในโครงการ กย็งัไมม่ี
กลุ่มเป้าหมายผูห้ญงิทอ้งไม่พรอ้มเขา้พกัเลย ซึง่ส่งผลใหก้ารเตรยีมการ/ เตรยีมกจิกรรมในโครงการ
คลนิิกเพื่อชวีติ ยงัไมบ่งัเกดิผลเป็นทีน่่าพงึพอใจในมุมมองของบุคลากร แมว้่ากจิกรรมในลกัษณะนี้จะ
สามารถปรบัใชก้บักลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ไดอ้กีดว้ย แต่ในปี 2557 หลงัจากทีบุ่คลากรและกจิกรรมมคีวาม
พรอ้ม กพ็บว่า จ านวนผูท้ีเ่ขา้พกัในกรณอีื่นๆ กล็ดน้อยลงดว้ย และส่วนใหญ่เป็นการเขา้พกัในระยะสัน้ๆ 
เพื่อการส่งต่อไปยงัสถานทีอ่ื่นๆ ดงัแสดงในตารางดงัต่อไปนี้ 



 

80 รายงานการติดตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวัยรุ่นท้องไม่พร้อม 

 

ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนผูร้บับริกำรท่ีบ้ำนพกัเดก็และครอบครวั ปีงบประมำณ  2550-2557 

ปีงบ 
ประมาณ 

จ านวน
รวม 

จ านวน 
เขา้พกัที่
บา้น 

จ านวน 
ช่วยเหลอื 
นอก

บา้นพกั 

จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย 
เดก็ 

(<18 ปี) 
สตร ี(>18 ปี) อื่นๆ 

(บุรุษและผูส้งูอาย)ุ 
พกัทีบ่า้น ช่วยเหลอื พกัทีบ่า้น ช่วยเหลอื พกัทีบ่า้น ช่วยเหลอื 

เฉลีย่ปี 
2550-55 

208 
17.3 ราย
ต่อเดอืน 

149 
12.5 ราย 
ต่อเดอืน 

51 
12.1 ราย
ต่อเดอืน 

92 33 54 20 3 6 

รอ้ยละ 100 71.7 28.3 
125 74 9 

72.9 27.1 73.0 27.0 32.7 67.3 

2556 
292 

24.3 ราย
ต่อเดอืน 

147 
12.5 ราย 
ต่อเดอืน 

145 
12.1 ราย
ต่อเดอืน 

99 64 54 58 1 16 

รอ้ยละ  100 51.3  48.7 
55.8 38.4 5.8 

60.7 39.3 48.2 51.8 5.9 94.1 

2557 
123 

24.6 ราย
ต่อเดอืน 

30 
6 รายต่อ
เดอืน 

93 
18.6 ราย
ต่อเดอืน 

16 49 12 27 2 17 

รอ้ยละ 100 24.4 75.6 
52.8 31.7 15.4 

24.6 73.7 30.8 69.2 10.5 89.5 
 
 จะเหน็ว่า แนวโน้มของผูข้อรบับรกิารบา้นพกัเดก็และครอบครวั (ทัง้ทีพ่กัคา้งและการช่วยเหลอื
นอกบา้นพกั) เฉลีย่ต่อเดอืนในปี 2556-57 มแีนวโน้มเพิม่มากขึน้อยา่งชดัเจน เมือ่เทยีบกบัจ านวนการให้
ความช่วยเหลอืในระหว่างปี 2550-55 ซึง่จากรายงานพบว่า ส่วนหน่ึงของผูข้อความช่วยเหลอืทีม่ากขึน้น้ี
เป็นการส่งต่อมาจากมลูนิธปิวณีา หงษ์สกุล ทีม่กีารท างานรว่มกนักบับา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดั
ปทุมธานีอย่างใกลช้ดิ มาตัง้แต่กลางปี 2556 เป็นตน้ไป  
 
 นอกจากนี้ จากตารางการใหบ้รกิารยงัพบว่า สดัส่วนของผูต้อ้งการความช่วยเหลอืทีเ่ขา้พกัที่
บา้นพกัเป็นสดัส่วนลดน้อยลง คอื ในช่วงปี 2550-55 มเีฉลีย่ราวรอ้ยละ 70 ลงลงเหลอืรอ้ยละ 50 ในปี 
2556 และลดลงเหลอืเพยีง 24.4 ในปี 2557 ซึง่โดยนยันี้ เจา้หน้าทีใ่หค้วามเหน็ว่า การช่วยเหลอืนอก
บา้นพกัทีชุ่มชนนัน้ยาก ท าใหม้ภีาระงานมากกว่าการดแูลช่วยเหลอืภายในบา้นพกั เพราะการดแูล
ช่วยเหลอืในบา้นพกัฯ มขีอ้ดทีีส่ามารถดแูลไดใ้กลช้ดิ มกีจิกรรมพฒันาทกัษะไดต่้อเนื่อง ท าใหเ้หน็
พฒันาการของผูป้ระสบปญัหาไดด้กีว่า 
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 แนวโน้มผูร้บับรกิารของบา้นพกัเดก็และครอบครวัในระหว่างปี 2550-57 สามารถแสดงไดด้งัผงั
ภาพต่อไปนี้ 

 
 
 ในกลุ่มผูเ้ขา้รบับรกิารทัง้หมด พบว่า มจี านวนผูห้ญงิทีป่ระสบปญัหาทอ้งไมพ่รอ้มไม่มากนกัที่
เขา้พกั แต่กเ็ป็นทีน่่าสงัเกตุว่า ตัง้แต่ปี 2550 เป็นตน้มา จ านวนผูป้ระสบปญัหาทอ้งไมพ่รอ้มทีม่าขอรบั
ความช่วยเหลอืมแีนวโน้มลดลง จนไมพ่บในปี 2557 ดงัแสดงในตารางที ่2  

ตำรำงท่ี 2 จ ำนวนผูร้บับริกำรท่ีเป็นเดก็และสตรีท่ีท้องไม่พร้อม ปีงบประมำณ 2550-2557 

งบ 
ประมาณ 

จ านวนรวม
ผูป้ระสบ
ปญัหาทอ้ง
ไม่พรอ้ม 

เขา้พกัทีบ่า้น จ านวนผูร้บับรกิารทอ้งไม่พรอ้ม 
เดก็ (<18 ปี) สตร ี(>18 ปี) 

รวม พกัที่
บา้นพกั 

ช่วยเหลอื
นอก

บา้นพกั 

รวม พกัที่
บา้นพกั 

ช่วยเหลอื
นอก

บา้นพกั 
2550 14 13 3 3 - 11 10 1 

2551 14 14 4 4 - 10 10 - 

2552 13 11 3 2 1 10 9 1 

2553 16 13 4 4 - 12 9 3 

2554 9 9 4 4 - 5 5 - 
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จ านวนผูใ้ช้บริการบ้านพกัเดก็และครอบครวั ปทุมธานี 
ระหว่างปี 2550-2557 

เฉลีย่ต่อเดอืน 

เขา้พกั 

ช่วยเหลอืทีช่มุชน 
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งบ 
ประมาณ 

จ านวนรวม
ผูป้ระสบ
ปญัหาทอ้ง
ไม่พรอ้ม 

เขา้พกัทีบ่า้น จ านวนผูร้บับรกิารทอ้งไม่พรอ้ม 
เดก็ (<18 ปี) สตร ี(>18 ปี) 

รวม พกัที่
บา้นพกั 

ช่วยเหลอื
นอก

บา้นพกั 

รวม พกัที่
บา้นพกั 

ช่วยเหลอื
นอก

บา้นพกั 

2555 7 6 2 2 - 5 4 1 

2556 7 4 1 - 3 4 4 - 

2557 - - - - - - - - 

 
 แมว้่าในปีงบประมาณ 2557  จะไมม่ผีูห้ญงิทีม่าดว้ยปญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม แต่มคีวาม
ช่วยเหลอืหลงัคลอด ในกรณทีีผู่ค้ลอดบุตรมปีญัหาทางเศรษฐกจิ และขอสนบัสนุนนมผงส าหรบัเลีย้งดู
บุตร โดยถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์2557 พบแมว่ยัเยาวท์ีอ่ายตุ ่ากว่า 18 ปี จ านวน 3 ราย ซึง่เป็นการตดิตาม
ช่วยเหลอืนอกบา้นพกัฯ 

 
3. ควำมพึงพอใจต่อโครงกำรฯ ในภำพรวม  
 
 ความพงึพอใจหลกัของโครงการเสรมิศกัยภาพระบบดแูลวยัรุน่ทอ้งไมพ่รอ้มนี้ คอืแนวทางในการ
พฒันาศกัยภาพของบุคลากรของโครงการนี้ ทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาคนเพื่อน าไปพฒันางาน วธิกีารพฒันา
คนทีใ่ชก้ระบวนการมสี่วนร่วมเพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมตอ้งฟงัและคดิตามตลอดเวลา ทีไ่ม่ใช่การบรรยายความรู้
และชีแ้จงนโยบายเพยีงอย่างเดยีวตามประสบการณ์ทีม่มีา สาระและวธิกีารของการอบรมนี้ ท าให้
บุคลากรไดก้ลบัมามองตวัเอง เพื่อใหเ้กดิสตใินการท างาน และสามารถน าแนวคดิและทกัษะทีไ่ดส้ามารถ
ปรบัใชไ้ดก้บัการดแูลผูเ้ขา้พกัไดทุ้กกรณ ีไมใ่ช่แต่เฉพาะทอ้งไมพ่รอ้มเท่านัน้ นอกจากนี้ โครงการฯ ยงัมี
การตดิตามการด าเนินงานเป็นระยะๆ ตลอดการด าเนินงาน ซึง่แตกต่างจากงานทีส่่วนกลางไดม้อบหมาย
สัง่การลงมา ทีม่แีต่การส่งรายงานแต่ขาดการตดิตามผลอยา่งต่อเนื่อง  
 
 การมโีครงการพฒันาบา้นพกั เจา้หน้าทีไ่ดร้ว่มมอืและคดิวางแผนงานกจิกรรมต่างๆ อยา่งเป็น
อสิระ ท าใหเ้กดิภาพการรว่มแรงรว่มใจกนัท างานของบุคลากรเป็นทมีทีม่คีวามกระตอืรอืรน้ แต่การทีผู่้
เขา้พกัจ านวนน้อยมากในช่วงของการพฒันาการด าเนินงาน ท าใหข้าดโอกาสใหท้มีงานมกีารท างาน
รว่มกนัอย่างต่อเนื่อง อกีทัง้ภารกจิส่วนใหญ่เป็นงานออกภาคสนามทีต่่างคนต่างรบัผดิชอบงานของ
ตวัเอง  
 
 ณ เดอืนมนีาคม 2557 บา้นพกัเดก็และครอบครวั จงัหวดัปทุมธานี ไดม้กีารเตรยีมความพรอ้ม
ทัง้ในดา้นศกัยภาพของบุคลากร สภาพแวดลอ้มและกจิกรรมรองรบัไวแ้ลว้ แต่ยงัไมก่า้วไปในระดบัทีเ่หน็
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ผลเนื่องจากไมม่ผีูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้มเขา้พกัทีบ่า้น ซึ่งจ านวนคนทีเ่ขา้พกั กล็ดน้อยลงในกรณีปญัหา
อื่นๆ ดว้ย ท าใหท้มีงานรูส้กึว่ายงัใชศ้กัยภาพทีม่อียูไ่มเ่ตม็ที ่อกีทัง้หน่วยงานในเครอืขา่ยอื่นๆ ในจงัหวดั
ปทุมธานี กไ็มไ่ดส้่งผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้มเขา้พกัดว้ย  

 
4. กำรพิจำรณำบทบำทของบ้ำนพกั  
 
 ในดา้นแนวปฎบิต้ต่ิอการเขา้พกัส าหรบัวยัรุน่ผูห้ญงิทีต่ ัง้ครรภท์ีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวั 
ปทุมธานี มคีวามรบัรูต่้อแนวปฎบิตัทิีส่อดคลอ้งกนัว่า ผูเ้ขา้พกักรณตีัง้ครรภ ์สามารถอาศยัอยูไ่ด้
จนกระทัง่คลอดบุตร และต่อเนื่องจนกระทัง่ตดัสนิใจเพื่อหาทางออกต่อตวัเองและบุตรได ้ซึง่เป็นการพกั
อยูใ่นระยะยาวกว่ากรณอีื่นๆ ทีม่กีรอบของการอยูอ่าศยัเพยีง 3 เดอืนเพื่อรอการส่งต่อไปยงัสถานทีอ่ื่นๆ 
ซึง่เป็นการพจิารณาประโยชน์สงูสุดของผูเ้ขา้พกัตามสภาพปญัหาเป็นหลกั 
 
 เมือ่ความรบัรูเ้ขา้ใจต่อแนวปฎบิตัติามนโยบายเช่นน้ี บุคลากรบา้นพกัเดก็และครอบครวัทีใ่ห้
สมัภาษณ์ จงึเหน็ว่าบทบาททีค่วรจะเป็นไปของบา้นพกัเพื่อดแูลผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มควรเป็นไปใน
ลกัษณะ Treatment plan กล่าวคอื เป็นการดแูลต่อเนื่องเพื่อใหค้วามช่วยเหลอืจนคลอด ไดร้บัการโอบ
กอดและเลีย้งดว้ยนมแมเ่พราะพฒันาการในช่วงนี้ส าคญัมากส าหรบัเดก็ ในระหว่างรอเพื่อส่งต่อสถาน
สงเคราะห ์หรอืเลีย้งดเูองพรอ้มกลบัเขา้สู่สงัคมและชุมชน อกีทัง้ผูห้ญงิทีต่ ัง้ครรภ ์ในระหว่างทีพ่กัอยูท่ี่
บา้นพกัฯ กค็วรไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ทัง้แมแ่ละลกู เพราะยงัมอีกี 1 ชวีติในครรภท์ีต่อ้งดแูลจนกระทัง่
แม่-ลกูสามารถใชช้วีตินอกบา้นพกัฯไดด้ว้ยตวัเอง ซึง่บทบาทนี้ ทางส านกังานพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั โรงพยาบาลจงัหวดัและโรงพยาบาลชุมชน กเ็หน็ดว้ยต่อบทบาทของบา้นพกัต่อ
การดแูลผูห้ญงิทอ้งไมพ่รอ้มทีส่อดคลอ้งกนั  
 
 ขอ้ดขีองแนวทางนี้คอื การใชช้วีติในบา้นพกันี้ สามารถสรา้งโอกาสการเรยีนรูใ้นดา้นต่างๆได ้
ความยากล าบากของการพกัอยูร่ะยะยาวคอื ผูห้ญงิทอ้งอาจเกดิความรูส้กึเบื่อหน่ายทีต่อ้งพกัอาศยัอยูแ่ต่
ในบา้นพกัเท่านัน้เป็นระยะเวลายาวนาน โอกาสไดอ้อกไปนอกบา้นมแีต่การไปตรวจสุขภาพตามนดั
หมายเท่านัน้ แมว้่าการออกนอกบา้นพกัในรศัมใีกล้ๆ  เป็นครัง้คราวสามารถท าได ้แต่กต็อ้งพจิารณาวุฒิ
ภาวะและสภาพรา่งกายประกอบดว้ย อกีทัง้การออกไปทศันศกึษาเป็นครัง้คราวนัน้ท าไดย้ากมาก เมือ่
เปรยีบเทยีบกบับา้นพกัผูห้ญงิตัง้ครรภข์องภาคเอกชน ทีส่ามารถพฒันาศกัยภาพผูห้ญงินอกสถานทีไ่ด ้
เนื่องจากผูเ้ขา้พกัทีบ่า้นเดก็และครอบครวันัน้มคีวามหลากหลายมาก ทัง้กรณทีีเ่ป็นคด ีหรอืตอ้งการหลกี
หนีจากการถูกผูก้ระท าตดิตาม การจดัการออกนอกสถานทีเ่พื่อผ่อนคลายจงึท าไดย้ากภายใตศ้กัยภาพ
และขอ้จ ากดัของเจา้หน้าที ่ดงันัน้ การสรา้งกจิกรรมทีม่คีุณภาพไดอ้ย่างต่อเนื่องอย่างเขา้ใจผูห้ญงิทอ้งไม่
พรอ้มจงึเป็นทางออกทีส่ าคญั และแมไ้ดเ้ตรยีมความพรอ้ม แต่ยงัไมม่ผีูห้ญงิทอ้งไม่พรอ้มเขา้พกัดงัเช่น
ในปีก่อนๆ ทีผ่่านมา จงึไมม่โีอกาสไดพ้ฒันาทกัษะในดา้นน้ี 
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 การทีบ่า้นพกัจะท าบทบาท treatment plan หรอืการดแูลอยา่งต่อเนื่องนี้ใหไ้ดด้อียา่งสมบรูณ์นัน้ 
จ าเป็นตอ้งพจิารณาความพรอ้มของก าลงัคนของบา้นพกัใหเ้พยีงพอ มคีวามเชีย่วชาญทีส่อดคลอ้ง และมี
บทบาททีช่ดัเจน ในสถานการณ์ทีก่ าลงัคนมน้ีอย และต้องออกงานภาคสนามเพื่อตดิตามดแูล
กลุ่มเป้าหมายนอกบา้นพกัจ านวนมากกว่า  จงึใชเ้วลาและก าลงัคนไปมาก เพราะต้องมกีารนดัหมายขอ
เขา้พบ การเดนิทาง การท าความเขา้ใจกบัครอบครวัและชุมชน นอกจากนี้ยงัมกีรณีเรง่ด่วนจากการแจง้
ขอความช่วยเหลอืจากสาย 1300 ดว้ย สอดคลอ้งกบัความเหน็ของทางส านกังานพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัปทุมธานี ทีเ่หน็ว่าแมใ้นขณะน้ี บา้นพกัฯ อาจมศีกัยภาพไม่เพยีงพอ แต่กค็วร
ไดร้บัการส่งเสรมิพฒันาใหส้ามารถเป็นทีพ่กัพงิส าหรบัผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้มได้ 
 
 ดงันัน้ ทัง้ทางบา้นพกัเดก็และครอบครวั และเครอืขา่ยภาคทีีท่ างานดว้ย จงึเสนอว่าการที่
บา้นพกัจะมบีทบาทเป็นทีพ่กัพงิอยา่งมคีุณภาพ จงึควรพจิารณาเพิม่ก าลงับุคลากรทีท่ าหน้าทีด่แูลผูเ้ขา้
พกัในบา้นพกัอยา่งเพยีงพอตลอด 24 ชัว่โมงโดยเฉพาะ โดยทางบา้นพกัเดก็และครอบครวั ไดเ้สนอใหม้ ี
“นกักจิกรรม” ทีม่คีวามเชีย่วชาญในการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะต่างๆ ซึง่เป็นทกัษะทีน่กัสงัคม นกัจดิ
วทิยา และนกัพฒันาสงัคมไมม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นนี้ ซึง่โดยทัว่ไปบา้นพกัมกัมตี าแหน่ง ”พีเ่ลีย้ง” 
และ/หรอื “แมค่รวั” เพื่อประจ าอยูใ่นการดแูลผูเ้ขา้พกัในบา้นพกั แต่อาจมศีกัยภาพไมเ่พยีงพอในการดแูล
ใหผู้เ้ขา้พกัเกดิการพฒันาทกัษะอยา่งต่อเนื่อง ซึง่หน่วยงานทีส่่งต่อมายงับา้นพกั กป็ระสงคอ์ยากให้
บา้นพกัเป็นแหล่งพกัพงิทีพ่ฒันาทกัษะชวีติในดา้นต่างๆ ของผูเ้ขา้พกัดว้ย ไมใ่ชเ้ป็นทีเ่ฉพาะทีพ่กัพงิและ
ใหอ้าหาร 3 มือ้เท่านัน้ 
 
 การมบีุคลากรทีเ่พยีงพอ กจ็ะเอือ้อ านวยใหเ้จา้หน้าทีไ่ดท้ าหน้าทีท่ีท่ ีส่อดคลอ้งกบัภาระงาน โดย
มกีารแบ่งบทบาทงานไดช้ดัเจน ซึง่จะส่งผลต่อประสทิธภิาพของงานต่างๆ ทัง้ในและนอกบา้นพกัอกีดว้ย  
ซึง่หากบา้นพกัเดก็และครอบครวัมคีวามพรอ้มมากยิง่ขึน้ ควรไดม้กีารประชาสมัพนัธใ์หเ้ครอืขา่ยต่างๆ 
ในพืน้ทีจ่งัหวดัไดเ้ขา้ใจบทบาทภารกจิ และบรกิารทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวัมอียู่ เนื่องจากยงัพบว่า 
ทัง้ชุมชน และเครอืข่ายจ านวนหน่ึง ยงัไมร่บัรูก้ารมอียูข่องบา้นพกัฯ และส่วนทีร่บัรูก้ย็งัไมค่วามเข้าใจ
ภารกจิของบา้นพกัเดก็และครอบครวัทีช่ดัเจน 
  
 ปจัจยัหน่ึงทีส่ าคญัของการพฒันาบา้นพกัเดก็และครอบครวัใหส้ามารถพฒันาทกัษะชวีติของผู้
เขา้พกัได ้คอื นโยบายทีช่ดัเจนจากส่วนกลางทีเ่อือ้อ านวยและส่งเสรมิบทบาทนี้ รวมทัง้การมอบหมาย
งานจากกรมกองต่างๆ ทีห่ลากหลายทีม่าจากส่วนกลาง ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัภารกจิหลกัของบา้นพกั
เดก็และครอบครวั 
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5. ผลกระทบจำกนโยบำย 1300 ศนูยช่์วยเหลือสงัคม 
 

 จากการทีค่ณะกรรมการพฒันากลไกการด าเนินงานเพื่อรองรบักลุ่มเป้าหมายวยัรุน่ทอ้งไมพ่รอ้ม
ของจงัหวดัปทุมธานี ไดม้กีารประชุมกนั 2 ครัง้ในวนัที ่25 เมษายน และ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 โดยไม่
มคีวามคบืหน้าในการด าเนินงานตามภารกจิของคณะกรรมการฯ จงึไดม้กีารเสนอใหใ้ชแ้นวทางของ
นโยบาย OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม เป็นกลไกหลกัในการประสานการด าเนินงาน และใหห้น่วยงาน
ดา้นสาธารณสุขซึง่เป็นหน่วยงานหลกัในประเดน็ทอ้งไม่พรอ้มในวยัรุน่ (แมว่ยัใส) เป็นผูผ้ลกัดนังานที่
เกีย่วเนื่องกบัภารกจินี้ ดงันัน้ จงึอาจกล่าวไดว้่า กลไกการด าเนินงานภายใตค้ณะท างานระดบัจงัหวดัที่
จดัตัง้ขึน้ในจงัหวดัปทุมธานี ไมไ่ดส้่งผลโดยตรงต่อการสรา้งเครอืข่ายในการท างานระดบัจงัหวดัใน
ประเดน็ทอ้งไม่พรอ้ม แต่เครอืขา่ยการดแูลส่งต่อนัน้เป็นไปไดอ้ย่างราบรืน่มากขึน้ โดยมกีารแบ่งโซนการ
ท างานทีช่ดัเจนระหว่างบา้นพกัเดก็และครอบครวั และส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
จงัหวดั และหน่วยงานทีช่ดัเจนรบัผดิชอบ เป็นผลอนัเน่ืองมาจากนโยบายทีม่กีารบูรณาการระหว่าง
กระทรวงต่างๆ จากส่วนกลาง ท าใหห้น่วยงานต่างๆ ในระดบัจงัหวดัมสี่วนรว่มเขา้มารบัผดิชอบปญัหา
สงัคมต่างๆ รว่มกนั 

 นโยบาย 1300 OSCC ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม ไดเ้ริม่ด าเนินการอยา่งเป็นรปูธรรมในเดอืน
พฤษภาคม 2556 แนวทางการด าเนินงานตามนโยบายนี้ ไดส้รา้งการเปลีย่นแปลงในบา้นพกัเดก็และ
ครอบครวัหลกัๆ 2 ประการ คอื  

7) เพิม่สายบรกิาร 1300 จากเดมิม ี1 สาย เพิม่เป็น 2 สาย โดยใหม้กีารลงขอ้มลูทีเ่ป็นระบบ
และส่งต่อขอ้มลูไปยงั ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั (พมจ.)  

8) มตี าแหน่งเจา้หน้าทีเ่พิม่ขึน้ 3 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ นกัสงัคมสงเคราะห ์นกัจติวทิยา และ
นกัพฒันาสงัคม เพื่อรองรบัการท างานนี้ โดยทางบา้นพกัเดก็และครอบครวั ไดโ้อนเจา้หน้าที่
ทีเ่ป็นต าแหน่งจดัจา้งรายเดอืน มาเป็นเจา้หน้าที ่และหาเจา้หน้าทีจ่ดัจา้งรายเดอืนมา
ทดแทน โดยส่วนหนึ่งท างานเสรมิกบั 1300 เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลูโดยเฉพาะ 
 

 หลงัจากมกีารประชาสมัพนัธ ์OSCC 1300 สายด่วนสงัคม ในเดอืนพฤษภาคม 2556 และเพิม่
คู่สาย 1300 อกี 1 สายทีบ่า้นพกัเดก็และครอบครวั ในราวเดอืนกรกฎาคม ของปีเดยีวกนั พบว่า จ านวน
ผูท้ีโ่ทรเขา้มาปรกึษา เปรยีบเทยีบปีงบประมาณ 2554-2556 และในระยะเวลา 5 เดอืนของปีงบประมาณ 
2557 เป็นดงัต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 3 กำรให้บริกำรทำงโทรศพัท ์1300 OSCC สำยด่วนสงัคม 

บริกำร 

บริกำรท้องไม่พร้อม บริกำรอ่ืนๆ 

2556 2557 2556 2557 

ขอขอ้มลู/ปรกึษาทางสาย1300 11 1 1,497 692 

จ านวนผูร้บับรกิารต่อเดอืน 0.9  0.25 124.4 173 

 จากตาราง จะพบว่าการเพิม่คู่สาย 1300 ไดเ้ปิดช่องทางใหม้ผีูข้อเขา้รบัการช่วยเหลอื ท าให้
จ านวนผูร้บับรกิารต่อเดอืนในทุกประเดน็มากขึน้ในปี 2557 ยกเวน้ประเดน็ทอ้งไมพ่รอ้มทีม่น้ีอยลง โดย
ประเดน็ทีโ่ทรเขา้มานัน้มเีรื่องทอ้งไมพ่รอ้มค่อนขา้งน้อยมาก กล่าวคอื ในปี 2556 คดิเป็น 0.9 รายต่อ
เดอืน และ ปี 2557 คดิเป็น 0.25 รายต่อเดอืน  

 ประเดน็ทีโ่ทรเขา้มาที ่1300 ในสดัส่วนทีม่ากทีสุ่ด คอื ประเดน็อื่นๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัภารกจิของ
กระทรวงฯ รองลงมาคอืประเดน็เกีย่วกบัเดก็และเยาวชน และประเดน็เกีย่วกบัผูส้งูอาย ุซึง่มขีอ้สงัเกตุคอื 
แมว้่าจะมกีารประชาสมัพนัธส์าย 1300 ใหเ้ป็นสายด่วนปญัหาสงัคม แต่สดัส่วนของผูท้ีโ่ทรมาในประเดน็
ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัภารกจิของกระทรวงกย็งัคงมจี านวนมากทีสุ่ดเช่นเดยีวกบัทีผ่่านมา 
 

 ตามนโยบายของ OSCC 1300 ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลกัที่
ดแูลในเรือ่งทอ้งไมพ่รอ้ม จากรายงานการใหบ้รกิารปรกึษาทางไมพ่รอ้มของโรงพยาบาลปทุมธานี (ไม่
รวมโรงพยาบาลชุมชนในจงัหวดั) พบว่า มผีูห้ญงิทอ้งไม่พรอ้มทีไ่ปรบับรกิาร ในปีงบประมาณ 2556 
เฉลีย่ 3.3 รายต่อเดอืน และเพิม่มากขึน้ในปี 2557 เฉลีย่ 4.8 รายต่อเดอืน (ในจ านวนน้ีรวมทีไ่มล่งขอ้มลู
ในระบบจ านวน 5 ราย เนื่องจากความละเอยีดอ่อนในประเดน็การรกัษาความลบั) ทัง้นี้ วธิกีารลงขอ้มลู
ของโรงพยาบาลคอื เมือ่พบผูป้ระสบปญัหา โรงพยาบาลปทุมธานีจะแกป้ญัหาก่อนใหค้ลีค่ลาย หลงัจาก
นัน้จงึลงขอ้มลูยอ้นหลงั ซึง่ลกัษณะน้ีเป็นไปเช่นเดยีวกบัของบา้นพกัเดก็และครอบครวั คอื ในกรณทีี่
ฉุกเฉิน ทางบา้นพกัเดก็และครอบครวัจะส่งหน่วยเคลื่อนทีไ่ปใหค้วามช่วยเหลอืก่อน แลว้จงึลงขอ้มลูใน
ระบบภายหลงั   
 ในเบือ้งตน้ ไดม้กีารตัง้ขอ้สงัเกตุว่า การทีผู่ป้ระสบปญัหาทางสงัคมต่างๆ ไดเ้ขา้ถงึช่องทางการ
รบัความช่วยเหลอืผ่านสายด่วนสงัคม 1300 ไดส้ะดวกและมากขึน้ ไดท้ าใหป้ญัหาไดร้บัการคลีค่ลาย
ตัง้แต่เนิ่นๆ และ/หรอื การส่งต่อใหค้วามช่วยเหลอืหลงัจากเขา้พกัทีบ่า้นพกัฯ แลว้ท าไดเ้รว็ขึน้ 
โดยเฉพาะในประเดน็ทอ้งไมพ่รอ้มทีบ่า้นพกัเป็นเพยีงปลายทางของการแก้ปญัหา ดงันัน้ จงึส่งผลให้
จ านวนผูเ้ขา้พกัในบา้นพกันัน้ลดน้อยลง และ หากเขา้พกักพ็กัในระยะทีส่ ัน้ขึน้ ในขณะทีจ่ านวนทีข่อ
ความช่วยเหลอืมากขึน้ แต่ขอ้สงัเกตุน้ีไมไ่ดร้วมถงึกรณทีอ้งไมพ่รอ้ม เพราะผูป้ระสบปญัหาทอ้งไมพ่รอ้ม
มเีพยีงจ านวนน้อยทีโ่ทรศพัทป์รกึษามาที ่1300 ทัง้ก่อนและหลงัเริม่ด าเนินงานตามนนโยบาย OSCC 
ศูนยช์่วยเหลอืสงัคม  
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6. บทสรปุ  
 

 ในภาพรวม การพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหม้คีวามพรอ้ม คอื จดุเด่นทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาระบบ
การดแูลในบา้นพกั “การสรา้งคน - ใหค้นไปสรา้งงาน” จงึถอืว่าเป็นผลทีเ่กดิขึน้ทีจ่ากโครงการทีค่่อนขา้ง
โดดเด่น ซึง่ท าใหบุ้คลากรรูส้กึว่าโครงการน้ีมปีระโยชน์ต่อการพฒันาบา้นพกัฯ และหากมเีจา้หน้าทีใ่หม่
ในบา้นพกัเดก็และครอบครวั กป็ระสงคจ์ะใชแ้นวทางนี้ในการพฒันาบุคลากรต่อไป ส าหรบัในดา้นคลนิิก
เพื่อชวีติ ซึง่เป็นกจิกรรมทีแ่มย้งัด าเนินการไดไ้มเ่ตม็ทีเ่นื่องจากมผีูเ้ขา้พกัจ านวนน้อย แต่ทัง้หวัหน้า
บา้นพกัฯ และบุคลากรกม็ัน่ใจว่าสามารถด าเนินการต่อไปได ้โดยแนวทางนี้สามารถปรบัใชไ้ดก้บัทุก
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้พกั ปจัจยัเอือ้อ านวยใหด้ าเนินการไดด้ไีดแ้ก่ การใหค้วามส าคญัของหวัหน้าบา้นพกั 
มกีารตดิตามผลและหนุนเสรมิจากส่วนกลางเป็นระยะๆ โดยสามารถใชง้บประมาณปกตใินการ
ด าเนินงานได ้ 
 

  ประเดน็ทีค่วรใหค้วามสนใจคอื การพจิารณาปรมิาณงานจรงิ กบั จ านวนบุคลากรของบา้นพกั
เดก็และครอบครวั เนื่องจากกรอบอตัราก าลงับุคลากรของบา้นพกัเดก็และครอบครวัในจงัหวดัขนาดใหญ่ 
และจงัหวดัขนาดเลก็กม็เีท่ากนั ในขณะทีป่รมิาณงานในแต่ละจงัหวดันัน้อาจไมเ่ท่ากนั ปจัจบุนั บา้นพกั
เดก็และครอบครวั จงัหวดัปทุมธานี ซึง่เป็นจงัหวดัทีค่่อนขา้งใหญ่และมปีญัหาหลากหลาย จงึตอ้งใชง้บ
ปกตขิองบา้นพกัเพื่อเพิม่จ านวนบุคลากร 
 
รำยนำมผู้ให้ข้อมลู 
 

1. คุณภทัรภร  อุปรริตัน์  บา้นพกัเดก็และครอบครวั 
2. คุณปญุญสิา  เหยอืกเงนิ  บา้นพกัเดก็และครอบครวั 
3. คุณกนกวรรณ พาณชิยว์ฒันานุกูล บา้นพกัเดก็และครอบครวั 
4. คุณวชัร ี เครอืบุญ   บา้นพกัเดก็และครอบครวั 
5. คุณกติตา นุชนารถ   บา้นพกัเดก็และครอบครวั 
6. คุณอรณุ ีพงษ์ก าเนิด ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั 
7. คุณอารรีตัน์ นฤดมพงศ์ ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั 
8. คุณอภริด ีวรอุไร  ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั 
9. คุณวรภทัร  แสงแกว้   ศูนยพ์ึง่ได ้โรงพยาบาลปทุมธานี 
10. คุณสุรสัวด ี ค ายิง่    ศูนยพ์ึง่ได ้โรงพยาบาลหนองเสอื   
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 Health Counterparts Consulting (HCC) Group  เป็นหน่วยงานเอกชนทีไ่มไ่ดแ้สวงผลก าไร 
จดัตัง้เป็นทางการมาตัง้แต่ พ.ศ. 2545  เพื่อเป็นหน่วยงานใหบ้รกิารวชิาการแก่องคก์รทัง้ภาครฐัและ
เอกชนต่าง ๆ  โดย  HCC มทีมีนกัวชิาการอสิระและนักวชิาการจากมหาวทิยาลยั ทีม่ปีระสบการณ์การ
ท างานและความเชีย่วชาญหลากหลายสาขา โดยเฉพาะงานดา้นสาธารณสุข สงัคม ชุมชนและ
สงัคมศาสตร ์ ในเรือ่งเอชไอว/ีเอดส ์ อนามยัเจรญิพนัธุ ์การสื่อสารและประชาสมัพนัธ ์การจดัท าสื่อและ
พฒันาสื่อ ตลอดจนการวจิยัประเมนิผลโครงการ โดยเฉพาะดา้นเอชไอว/ีเอดสแ์ละ สุขภาพทางเพศและ
อนามยัเจรญิพนัธุ ์ นอกจากนี้ HCC ยงัไดร้ว่มมอืเป็นภาคกีบัเครอืขา่ยนกัวชิาการและสถาบนัการศกึษา
ในการใหบ้รกิารต่าง ๆ ในปจัจุบนั HCC ไดใ้หบ้รกิารงานวชิาการแก่หน่วยงานทัง้ภาครฐัและองคก์ร
พฒันาเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ ในการท าวจิยัและตดิตามประเมนิผล การพฒันาสื่อและหลกัสตูร
อบรมเพื่อพฒันาบุคลากรในเรือ่งเอชไอว/ีเอดส ์และอนามยัเจรญิพนัธุ ์
 
รายนามนักวิจยัในโครงการน้ี 

1. ศริพิร ยงพานิชกุล วทบ., วทม., M.PH 
2. ทศันยั ขนัตยาภรณ์ วทบ., ศศบ., M.Sc, M.PHC 
3. ยทุธพงศ ์ศวิาลยั วทบ., M.R.D.M  
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มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.)
            86/58 โครงการวิชั่น สมารท ซิตี ถนนนครอินทร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
            โทรศัพท: 02 525 4922-23  อีเมล: www.whaf.or.th 
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