




 

 

 

 

 
 เอกสารแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีตั้งครรภ์ฉบับนี้จัดท าขึ้น
โดยความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อให้
โรงเรียนและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
ป้องกัน และให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนให้ได้รับ
การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องจนจบการศึกษา รวมทั้งช่วยส่งต่อ
นักเรียนที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และสวัสดิการสังคม 
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 



แนวทางการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่ตั้งครรภ์



ความเป็นมา

บทที่1

นโยบายและเป้าหมาย

ในการด�าเนินงาน

บทที2่

แนวคิดในกำรด�ำเนินงำน	 	 	 	 	 12

สถำนกำรณ์ปัญหำกำรต้ังครรภ์ ในวัยเรียน	 	 	 13	

สำเหตุและปัจจัยที่ท�ำให้เกิดกำรต้ังครรภ์ของนักเรียน		 14

สถิติและข้อมูลกำรต้ังครรภ์ของนักเรียน	 	 	 15

เหตุผลและควำมจ�ำเป็น		 	 	 	 	 21
ในกำรก�ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำย	

นโยบำยในกำรด�ำเนินงำน	 	 	 	 	 25

เป้ำหมำยในกำรด�ำเนินงำน	 	 	 	 	 27

แนวทำงกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	 	 28

แนวทำงกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับโรงเรียน	 	  30

สำรบัญ



การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนท่ีต้ังครรภ์

บทที4่

ระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนท่ีต้ังครรภ์

บทที3่

เจตคติของครูผู้ ให้กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์/	 65	
ผู้ ให้กำรปรึกษำ

ควำมรู้และควำมเข้ำใจในทักษะกำรสื่อสำร	 	 	 68 
เพื่อกำรให้กำรปรึกษำ

ครูผู้ ให้กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์/	 	 96	
ผู้ ให้กำรปรึกษำ	กับกำรประสำนงำน

หลักกำรและแนวคิดในกำรดูแลช่วย	 	 	 	 38
เหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์	 	

บทบำทของผู้เก่ียวข้องในระบบกำรดูแลช่วยเหลือ	 	 42	
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์

กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรด�ำเนินงำน	 	 	 47
	 -	กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล	 	 	 47

	 -	กำรคัดกรองและกำรจัดกลุ่มนักเรียน	 	 49

	 -	กำรส่งเสริม	พัฒนำ	กำรป้องกันแก้ไข	 	 51	

	 		และกำรให้	ควำมช่วยเหลือ

	 -	กำรส่งต่อ	 	 	 	 	 	 56



แนวทางการจัดการ

เรียนรู้ส�าหรับ

นักเรียนต้ังครรภ์

บทที5่
บทบำทหน้ำท่ีของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ	 	 	 107	
ให้แก่นักเรียนท่ีต้ังครรภ์

แนวทำงกำรจัดท�ำแผนกำรเรียนรู้ส�ำหรับนักเรียนท่ีต้ังครรภ์		 109
(Guidelines	for	creating	lesson	plan	for	pregnant	students)

รูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนท่ีต้ังครรภ์	 	 111

ภำคผนวก

บรรณำนุกรม

คณะท�ำงำน

117

138

140



แผนผังท่ี	1	

ตำรำงท่ี	1	

แผนผังท่ี	2

แผนผังท่ี	3

แผนผังท่ี	4

แนวปฏิบัติในกำรช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์ได้เรียน

ต่อจนจบกำรศึกษำและมีคุณภำพชีวิตท่ีดี

ข้อมูลกำรเฝ้ำระวังกำรต้ังครรภ์ของแม่วัยรุ่น		

พ.ศ.	2563กรมอนำมัย

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้ำนกำรป้องกัน	ดูแล	ช่วยเหลือ	

คุ้มครอง	กรณีกำรต้ังครรภ์ ในโรงเรียน

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ส�ำหรับนักเรียนท่ีต้ังครรภ์

กำรจัดกำรเรียนรู้ส�ำหรับนักเรียนท่ีต้ังครรภ์

สำรบัญแผนผัง

สำรบัญตำรำง

33

16

58

115

116



ถ้ำทุกมือเอื้อมไปให้ถึงศิษย์

ชุบชีวิตผิดพลำดอำจพลิกผัน

ได้ลุกขึ้นเรียนรู้อยู่เท่ำทัน

น�้ำใจครูส�ำคัญเสมอมำ

รักเมตตำห่วงใยให้โอกำส

แต้มเติมวำดดีงำมควำมมีค่ำ

ในดวงจิตศิษย์ทุกคนคงพัฒนำ

จนเข้มแข็งแกร่งกล้ำสง่ำงำม

...สันติสุข	สันติศาสนสุข...

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์



ความเป็นมา
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จะต้องอาศัยการปกป้องคุ้มครองและการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทกุคนอยา่งรอบด้าน	ท้ังในด้านสขุภาพ	สวัสดิภาพ	 
ชวิีตความเป็นอยู	่รวมท้ังการสนบัสนนุสง่เสรมิจากทกุภาคสว่น 
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
อย่างเท่าเทียม	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานจึงให้ความส�าคัญกับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย	 
กลุ่มนักเรียนท่ีประสบปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม	 
เปน็กลุ่มเปา้หมายส�าคัญอีกกลุ่มเปา้หมายหนึ่งท่ีส�านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน	มุง่ใหโ้อกาสทางการศกึษา
และจัดบริการทางการศึกษาอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกับ
นักเรียนในกลุม่เปา้หมายอ่ืน	ๆ 	ไมมี่นักเรียนคนใดมคีวามสขุ 
จากการ ต้ังครร ภ์ ในขณะท่ีตนเอง ยัง เป็น นัก เ รียน	 
การต้ังครรภ์ไม่พร้อมหรือการเป็นพ่อแม่วัยใสคือชีวิต
ท่ีก้าวพลาด	อันเป็นผลของช่วงวัยท่ีฮอร์โมนเพศก�าลัง 
เจรญิเติบโตอยา่งรวดเรว็ท่ีรูจั้กกันโดยท่ัวไปว่าภาวะความเปน็
หนุ่มสาว	การเปล่ียนแปลงทางร่างกายส่งผลต่อจิตใจ	
อารมณ์	และสติปัญญา	นักเรียนช่วงวัยรุ่นต้ังแต่ระดับ
ประถมศกึษาไปจนถึงระดับมัธยมศกึษาตอนปลายเปน็ชว่งวัย 
ท่ีก�าลังอยากรู้อยากลองต้องการการยอมรับจากเพื่อน
จึงมักถูกชัก จูงไ ด้ ง่าย 	 ประกอบกับการขาดทักษะ 
ในการยับยั้งชั่งใจ	ขาดความตระหนกัรู้ในคณุค่าของตนเอง	 
ขาดทักษะชวิีตและขาดความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ 
และความเครียด	ก็ยิ่งส่งผลให้มีพฤติกรรมเส่ียงโดยเฉพาะ
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	

การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
มีสมรรถนะและทักษะ 
ความสามารถตาม
เจตนารมณ์ของหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  
ได้ตามเป้าประสงค์นั้น
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 ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐานและหนว่ยงาน 
ในสังกดัไดด้�าเนนิการพัฒนาโรงเรยีนทกุแหง่ใหม้รีะบบการดแูล
ช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้สร้างกลไก 
ในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนทุกคน โดยให้โรงเรียนได้ใช้
เป็นเครื่องมือและแนวทางในการด�าเนินงานควบคู่ไปกับการจัด 
การเรยีนรูท้ีมุ่ง่พัฒนาส่งเสรมิศกัยภาพ ทกัษะความสามารถตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรภายใต้บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นปลอดภัย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโรงเรียน
จะมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีกระบวนการปกป้อง
คุ้มครองนักเรียนที่มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอ 
ที่จะปกป้องคุ้มครองและให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่ประสบปัญหาได้ในทุกสภาพและลักษณะธรรมชาติของแต่ละ
กรณีปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นที่ประสบ 
ปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อม และเป็นสาเหตุส� าคัญอีก 
ประการหนึ่งที่ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนไม่สามารถอยู่ในระบบ
การศึกษาได้ตลอดหลักสูตร จนน�าไปสู่ความสูญเปล่าทาง 
การศึกษาเนื่องจากการออกกลางคันในทุกปีการศึกษา

	 จากสถานการณ์ปัญหาดังได้กล่าวไว้ข้างต้น	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานและหนว่ยงานภาครฐัและภาคเอกชน
ท่ีเก่ียวข้องจึงได้ประสานทรัพยากร	องค์ความรู้	และพลังความร่วมมือ 
ในการก�าหนดนโยบายและแนวทางในการป้องกัน	แก้ไข	และให ้
ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีประสบปัญหาการต้ังครรภ์ให้ได้รับการศึกษา
ขัน้พื้นฐานจนจบหลักสตูรควบคูไ่ปกับการพฒันาทักษะชวิีต	การใหบ้ริการ 
ด้านสุขภาพอนามัยการเจริญพันธ์ุ	 และการจัดสวัสดิการสังคม 
อย่างเหมาะสม
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	 วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดช่วงหนึ่งของ
ชี วิตเพราะเป็นช่วงเวลาท่ียั งไม่มีปัญหาและ 
ภาระหน้าท่ีความรับผดิชอบเหมือนผูใ้หญ	่สมรรถนะ
ของร่างกายมีความพร้อมสามารถใช้อวัยวะทุกส่วน
อย่างเต็มท่ี	มีจิตใจแจ่มใสร่าเริงเบิกบานพร้อมท่ีจะ
สนุกสนานกับเรื่องราวต่าง	ๆ	ได้โดยง่าย	สามารถ
เรียนรู้เร่ืองรอบตัวได้อย่างรวดเร็ว	สมองสามารถ
ท่ีจะแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 วัยรุ่น 
ทุกคนมักมีพรสวรร ค์ 	 และพลัง จินตนาการ 
มาแต่ก�าเนดิ	มศีกัยภาพท่ีจะสรรค์สรา้งประโยชนส์ขุ 
ใหแ้ก่ตนเอง	ครอบครวั	ชุมชน	สงัคม	และประเทศชาติ  
แต่เนื่องจากวัยรุน่แต่ละคนมต้ีนทุนชีวิตท่ีแตกต่างกัน 

บางคนใช้ชี วิตอยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อม 
ท่ีไม่สร้างสรรค์จึงชักน�าให้การด�าเนินชีวิตเป็นไป
อย่างยากล�าบาก	วัยรุ่นหลายคนก้าวพลาดจึงต้อง
ใช้ความพยายามอย่างหนักกว่าจะประสบความ
ส�าเร็จในชีวิต	ปัจจุบันปัญหาการต้ังครรภ์ของวัยรุ่น 
ขณะท่ียังเป็นนักเรียนเป็นประเด็นท่ีสังคมก�าลังให้ 
ความสนใจเนื่องจากสง่ผลกระทบต่อตัวนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์ 
และมีปัญหาต่าง	ๆ	ในหลายมิติ	ได้แก่	การใช้ชีวิต
ในโรงเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรด้าน 
อนามัยการเจริญพันธ์ุ	 ด้านสุขภาพแม่และเด็ก	 
การมงีานท�าและรายได้	ด้านทัศนคติและค่านยิมของ
คนในสังคม	ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี	รวมท้ัง 
ข้อก�าหนดในตัวบทกฎหมายต่าง	ๆ 	และปัญหาอ่ืน	ๆ 	 

ท่ีล้วนแต่เป็นอุปสรรคให้นักเรียนท่ีต้ังครรภ์ต้อง 
ปรับตัวและมีโอกาสค่อนข้างน้อยท่ีจะส�าเร็จ 
การศึกษาได้เหมือนนักเรียนปกติท่ัวไป

	 การ ต้ังครรภ์ของวัย รุ่นอายุ 	 10-14	 ปี	 
ในระยะ	10	ปีท่ีผ่านมา	กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า 
มีการต้ังครรภ์มากกว่า	23,000	ราย	 โดยมีการ
ส�ารวจกลุ่มวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์และคลอดบุตร	ช่วงปี	
2552	–	2562	พบว่า	ในปี	2555	มีวัยรุ่นคลอดบุตร
มากท่ีสุดถึง	3,710	ราย	เฉล่ีย	10	รายต่อวัน	และ
น้อยท่ีสุดในปี	2562	จ�านวน	2,180	คน	เฉล่ีย	5	
รายต่อวัน	นอกจากน้ี	ส�านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ
ยังระบุว่า	มีจ�านวนแม่วัยใสช่วงอายุ	10	-	17	ปี	
คลอดทารกเฉล่ียจ�านวน	173	รายต่อวัน	ในปี	2555	
และ	81	รายต่อวัน	ในปี	2562	และจากการศึกษา
วิเคราะห์ยังพบว่า	ก่อนต้ังครรภ์แม่วัยรุ่นส่วนใหญ่
ยังเป็นนักเรียนท่ีก�าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนถึงร้อย
ละ	48.5	โดยหยุดเรียนหรือลาออกจากโรงเรียนหลัง 
การต้ังครรภ์ถึงร้อยละ	43.7	และหลังจากคลอดทารก 
สว่นใหญต้่องเล้ียงดูลกูอยูกั่บบา้น	ซ่ึงมเีพยีงร้อยละ	23 
ท่ีกล้าเข้าเรียนในโรงเรียน	แม่วัยรุ่นท่ีเป็นนักเรียน	
ร้อยละ	100	 ต้ังครรภ์โดยไม่พึงประสงค์	สาเหต ุ
สว่นใหญเ่กิดจากการมเีพศสัมพันธโ์ดยไมไ่ด้ต้ังใจและ 
ไม่ รู้ จักวิธีคุมก�าเนิด	 ส่วนใหญ่เ รียนรู้ เรื่ องเพศ 
ด้วยตนเองและกลุม่เพื่อน	เรยีนรูจ้ากสื่อต่าง	ๆ 	ท่ีเข้าถึง 
ได้ง่าย	ท้ังน้ี	มีงานวิจัยจ�านวนมากรายงานตรงกันว่า	
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 สถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมแม้จะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
แต่ก็เป็นสถานการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
จ�าเป็นทีท่กุภาคส่วนตอ้งรว่มมอืกนัเพ่ือการป้องกนัแกไ้ขมใิหเ้ป็นปัญหาทีซ่กุซอ่น 
อยูใ่นครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน และสังคม เหตุและปัจจัยทีท่�าใหว้ยัรุน่ 
วยัเรียนตัง้ครรภ์ในเวลาทีย่งัไมเ่หมาะควร ส่วนมากเกิดจาก

1.	 การขาดความรู้ 	 ความเข้าใจ	และได้รับข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับเร่ืองเพศ	 
การมีเพศสัมพันธ์	อนามัยการเจริญพันธุ์และวิธีการป้องกันการต้ังครรภ์

2.	 การมีเพศสัมพันธ์โดยไมใ่ช้อุปกรณ์คุมก�าเนิด

3.		วัฒนธรรมความเชื่อและทัศนคติบางอย่างเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้เพศศึกษา	 
การคุมก�าเนิดและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุ

4.		ทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบของผู้ปกครอง	ครู	และผู้ให้บริการเป็นอุปสรรค 
ต่อการเขา้ถึงด้านสขุภาพอนามยั	ด้านสงัคมสงเคราะห	์ด้านการสื่อสารกับวัยรุน่และ
การขอความชว่ยเหลือต่าง	ๆ

วัยรุ่นชายหญิงอยู่ด้วยกันเป็นคู่ในหอพักระหว่างท่ีออกจากบ้านไปเรียนหนังสือ	มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนโดย
ผู้ปกครองไม่ทราบ	ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการต้ังครรภ์และทักษะพ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นต่อการเล้ียงทารก	
แม่วัยรุ่นหลายรายยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอต่อการเป็นแม่จึงน�าไปสู่การท�าร้ายทารก	ท�าร้ายตัวเองหรือไม่ก็ 
ท�าแท้งแบบผิดกฎหมายในหลายกรณี	การต้ังครรภ์ในวัยเรียนเป็นการต้ังครรภ์แบบไม่พึงประสงค์	จึงมัก 
น�าไปสู่สถานการณ์ปัญหาสังคมตามมาในหลายรูปแบบ	อาทิ	การท�าแท้งด้วยวิธีการต่าง	ๆ 	ด้วยตนเอง	หรือใช้ 
บริการแบบผิดกฎหมาย	การน�าทารกไปท้ิง	การก่ออาชญากรรมต่อทารกและอ่ืน	ๆ	ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่อง
ท่ีน่าเศร้าสลดใจท่ียังพบเห็นในสังคมไทยอยู่เสมอ
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	 แมว่้าพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุน่	พ.ศ.	2559	ออกประกาศ
ใช้และกระทรวงศึกษาธิการยังได้ออกประกาศ
กระทรวงโดยได้ก�าหนดประเภทของสถานศึกษา
และการด�าเนินการของสถานศึกษาในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.	2561	 
ท่ีย�าในขอ้	7	ว่า	สถานศกึษาท่ีมนีกัเรยีนหรอืนกัศึกษา 
ซึ่งต้ังครรภ์อยูใ่นสถานศกึษาต้องไมใ่หน้กัเรยีนหรอื
นักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว	เว้นแต่
เป็นการย้ายสถานศึกษา	รวมถึงการท�าข้อตกลง
รว่มกัน	(MOU)	ของกระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวง
สาธารณสุข	และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์	 เพื่ อช่วยเหลือนักเรียน 
ท่ีต้ังครรภ์ให้ได้เรียนต่อ	แต่สถานการณ์นักเรียน
ท่ีต้ังครรภ์และต้องออกจากระบบการศึกษายังคง

ปรากฏให้เห็นอย่างต่อเน่ือง	โดยข้อมูลจากรายงาน
การเฝ้าระวังการต้ังครรภ์ของแม่วัยรุ่น	พ.ศ.	2563 
ท่ีกรมอนามยัท�าการส�ารวจจากแมวั่ยรุน่ท่ีมารบับริการ 
ต ร ว จห ลั ง ค ล อ ด ท้ั ง ห ม ด โ ด ย ยิ น ย อ มตอบ 
แบบสอบถามด้วยความสมัครใจ	(ระหว่างวันท่ี	1	
เมษายน	ถึง	31	พฤษภาคม	2563	ในหน่วยบริการ	
105	แห่ง	 	34	จังหวัด	)	จ�านวน	1,078	ราย	อายุ 
เฉล่ีย	17	ปี	เร่ืองสถานะการศึกษาและอาชีพ	พบว่า	
ก่อนต้ังครรภ์มีสถานะเป็นนักเรียน	นักศึกษา	ร้อยละ	
33.3	โดยแม่วัยรุ่นท่ีเรียนในระบบการศึกษาขณะ 
ต้ังครรภ์ต้องหยุดเรียนหรือลาออก	ร้อยละ	45.8	และ
หลังจากคลอดบุตร	ส่วนใหญ่อยู่บ้านเพื่อเล้ียงดูบุตร	
ร้อยละ	48.6	และกลับมาเรียนในโรงเรียนเดิมเพียง	
ร้อยละ	29.3	ดังข้อมูลการเฝ้าระวังการต้ังครรภ์ของ
แมวั่ยรุน่	พ.ศ.	2563	ของกรมอนามัย
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สถำนะกำรศกึษำ
เรยีนในระบบ เรยีนนอกระบบ

จ�ำนวน รอ้ยละ จ�ำนวน รอ้ยละ

ขณะต้ังครรภ์ n	=	297 n	=	57

ยังเรียนในโรงเรียนเดิม 102 34.3

ย้ายโรงเรียน 3 1.0

เรียนนอกระบบการศึกษา 8 2.7 45 78.9

พักการศึกษาชั่วคราว 23 7.8 3 5.3

หยุดเรียน/ลาออก 136 45.8 7 12.3

จบการศึกษา	(ไม่ศึกษาต่อ) 25 8.4 2 3.5

หลังคลอด n	=	290 n	=	57

ยังเรียนในโรงเรียน 85 29.3

ย้ายโรงเรียน 9 3.1

เรียนนอกระบบการศึกษา 35 12.1 26 45.6

อยู่บ้านเพื่อเล้ียงลูก 141 48.6 25 43.9

ท�างาน 20 6.9 6 10.5

ตำรำงท่ี	1	ข้อมูลกำรเฝ้ำระวังกำรต้ังครรภ์ของแม่วัยรุ่น	พ.ศ.	2563	กรมอนำมัย

	 ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า	นักเรียนท่ีต้ังครรภ์ต้องเผชิญสถานการณ์ท้าทายกับการเรียนให้จบ
หลักสูตร	ท้ังระหว่างท่ีต้ังครรภ์และเมื่อคลอดแล้ว	โดยระหว่างต้ังครรภ์อาจต้องพบกับความไม่เข้าใจของ 
คนรอบขา้งท้ังจากครอบครัว	โรงเรยีน	และเพื่อน	ความเปล่ียนแปลงของสรรีะ	ภาวะด้านจิตใจ	ความวิตกกังวลต่าง	ๆ 	 
ในขณะท่ีหลังคลอดแล้ว	นักเรียนจ�านวนหนึ่งอาจต้องลาออกหรือหยุดเรียนเพ่ือเล้ียงลูกเน่ืองจากครอบครัว
ไม่มีใครดูแลเด็กท่ีเกิดมา	ในขณะท่ีอีกจ�านวนหน่ึงต้องลาออกมาท�างานหารายได้	เน่ืองจากครอบครัวมีฐานะ
ยากจน	ซึ่งสถานการณ์ข้างต้นไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และท่ีแก้ไขเพ่ิม
เติมและพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.	2559	ท่ีว่า	“การจัดการศึกษา 
ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน	ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า	12	ปี	 ท่ีรัฐต้องจัดให ้
อยา่งท่ัวถึง	มคีณุภาพ	และไมเ่ก็บค่าใชจ่้าย”		อาจกล่าวได้ว่าการท่ีแมวั่ยรุน่คนหน่ึงจะสามารถเล้ียงดูบุตรใหม้คุีณภาพ 
ชีวิตท่ีดีจะต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ	เช่น	สวัสดิการทางสังคมหลังคลอด	เงินอุดหนุนการเล้ียงบุตร	สถานท่ี 
รับเล้ียงเด็กแรกเกิด	การได้รับการคุมก�าเนิดเพื่อการป้องกันการท้องซ�า	การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา	
ฯลฯ	เพื่อช่วยให้แม่วัยรุ่นสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติ	อย่างไรก็ตาม	“โรงเรียน”		ถือเป็นส่วนส�าคัญ 
ในการส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่นดีขึ้นได้	ด้วยการมีนโยบายด้านการเรียนการสอนท่ีสอดคล้อง 
ต่อวิถีของวัยรุ่นหลังคลอด	เช่น	การจัดรูปแบบการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้รายบุคคล	การช่วยเหลือ 
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ด้านการปรบัตัว	การใช้ชวิีตในโรงเรียน	การจัดสิง่แวดล้อม
ท่ีเอ้ือต่อการเรยีนรู	้และการประสานกับหนว่ยงานอ่ืน	ๆ  
เ พื่ อ ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ 
ความเปน็อยูต่ามความจ�าเปน็รายบุคคล		อยา่งไรก็ตาม 
จากการส�ารวจข้อมูลและสัมภาษณ์เชิงลึกนักเรียน 
ท่ีต้ังครรภ์และครอบครวั	รวมถึงผู้บรหิารสถานศกึษา	 
และคณะครูท่ีเก่ียวข้อง	10	กรณี	โดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
พบว่า	โรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบรายละเอียด 
พระราชบญัญติัการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการต้ังครรภ์ 
ใน วัย รุ่นและกฎหมาย ท่ี เ ก่ียวข้อง 	 บางกรณี 
เมื่อทราบว่านกัเรยีนท่ีต้ังครรภ์ก็จะใหอ้อกจากการเรียน	 
แต่เมื่ อพบว่ามีกฎหมายคุ้มครอง	 จึงให้เรียนต่อ 
แต่ไม่ได้จัดระบบท่ีเอ้ืออ�านวยให้นักเรียนได้เรียนต่อ 
อย่างมีคุณภาพชีวิตท่ีดี	โดยพบสถานการณ์ท้าท้าย 
ในการชว่ยเหลือนกัเรยีนท่ีต้ังครรภ์ท่ีเกิดข้ึนท้ังในเชงิ 
กฎหมาย	นโยบาย	และทัศนคติของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กับเร่ืองดังกล่าว	ดังนี้

1.	 โรงเรยีนยงัมีระเบยีบและแนวปฏิบติัท่ีไมต่รงกัน
เก่ียวกับสถานะในการรับนักเรียน	โดยระบุ
สถานะว่าจะต้อง	“โสด”	ซึ่งเปน็ระเบียบท่ีใช้
ส�าหรับการรับนักเรียนเข้าศึกษาใหม่	แต่ถูก 
ตีความครอบคลุมใช้กับนักเรียนท่ีต้ังครรภ์ 
ซึง่เรียนอยูใ่นโรงเรยีน	ท�าให้รู้สึกว่าการอนุญาต
ให้เด็กท้องได้เรียนต่อในโรงเรียนเดิม	 คือ 
การท�าผดิระเบียบ	ท้ังนี	้บางโรงเรยีนได้ออกระเบียบ
เรื่อง	“โสด”	ใชค้รอบคลมุกับนักเรียนคนอ่ืน	ๆ  
	ไมไ่ด้ใชแ้ต่เพียงการรับนกัเรยีนใหมเ่ท่าน้ัน	

2.	 ความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลเวลาของการวัด
ประเมินผล	โดยเฉพาะเรื่อง	“เวลาเรยีนท่ีต้อง
ไม่ต�ากว่าร้อยละ	80”	(หลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาข้ันพื้นฐาน	พทุธศกัราช	2551	ระบุ
การตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชาระดับ
มัธยมศึกษาว่า	นักเรียนต้องมีเวลาเรียน 
ตลอดภาคเรยีนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ	80	ของเวลาเรยีน 
ท้ังหมดในรายวิชาน้ัน	ๆ 	โดยไมร่ะบุรายละเอียด

วิธีนับ	เช่น	นับจาก	on	site	online	 	หรือ 
การแปลงผลงานเป็นชั่วโมงเรียน)	ท�าให้ 
ครูฝ่ายวิชาการกังวลเร่ืองนับเวลาเรียนเพราะ
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์ส่วนใหญ่จะให้ท�างาน 
ท่ีบา้นและน�ามาสง่	หรอืใชวิ้ธสีอนทางออนไลน	์
เปน็ต้น		

3.	 ลั ก ษณะท า ง สั ง ค ม ท่ี เ ป ล่ี ย น ไ ป แ ล ะ 
ความคล่ีคลายของกฎหมาย	ครูอาจต้องปรบั
วิธีคิดเร่ืองการมีนักเรียนท่ีต้ังครรภ์เรียนอยู่
ในโรงเรียนจะเป็นตัวอย่างท่ีไม่เหมาะสม 
ให้กับนักเรียนคนอ่ืน	เป็นการช่วยสนับสนุน 
ให้นักเรียนท่ีต้ังครรภ์มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และเรียนจนจบการศึกษาตามความต้ังใจ	 
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ท่ีใช้ประกอบอาชีพ 
ในอนาคต	ซึ่งเท่ากับได้ช่วยให้เด็กท่ีเกิดมา
เปน็ประชากรท่ีมคีณุภาพด้วย	

4.	 มุมมองเร่ืองการลงทุนกับนักเรียนท่ีต้ังครรภ์
ซึ่งมีจ�านวนน้อยเทียบกับทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจ�ากัด	 โดยครูอาจต้องปรับมุมมอง 
ต่อเรื่องนีว่้า	นกัเรียนทกุคนเปน็ทรัพยากรมนษุย์ 
ท่ีมีคุณค่าในการพัฒนาประเทศ	และการ
ลงทุนกับมนุษย์เป็นสิ่งท่ีคุ้มค่าเสมอ	 ท้ังนี้	 
หากพิจารณาแนวโน้มโครงสร้างประชากร 
ท่ีจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นและเด็กแรกเกิดลดลง	 
การใหค้วามชว่ยเหลือวัยรุน่ท่ีต้ังครรภ์จึงส�าคัญ
ต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชากร 
ท่ีเกิดใหมแ่ละวางรากฐานใหกั้บวัยรุน่ท่ีจะเขา้สู ่
ตลาดแรงงานในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ	
(ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ในวัยรุน่ระดับชาติ	พ.ศ.	2560	-	
2569)			ประกอบกับเคร่ืองมอืและเทคโนโลยี
ปัจจุบันท่ีเอ้ือให้การเรียนการสอนสะดวก
มากขึ้น	 เช่น	 โปรแกรมการสอนออนไลน์	
โปรแกรม/แอพลิเคชั่นสนทนาและส่ง 
ไฟล์งาน	ก็ชว่ยลดภาระเร่ืองจ�านวนบุคลากร
และเวลาในการสอนใหกั้บนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์
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5.	 มุมมองเรื่ องความผิดพลาดเร่ืองเพศกับ
โอกาสท่ีไม่ควรได้รับทัดเทียมกับคนอ่ืน	เช่น	
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์ไม่ควรได้รับโอกาสเรียน 
ในระบบเหมอืนเพื่อน	แต่ควรไปเรยีนการศกึษา 
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย	หรือ
ย้ายไปเรียนท่ีอ่ืน	ซึ่งมุมมองข้อนี้ส่งผลต่อ
การตีความกฎหมายท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียน
ท่ีต้ังครรภ์ได้เรียนต่อ	โดยเจตนารมณ์ของ
กฎหมายในการให้ย้ายโรงเรียน	คือ	ให้ยึด 
การตัดสินใจของนักเรียนเป็นหลัก	

		 ท้ังน้ี	ครูอาจจจะต้องปรับเปล่ียนมุมมองว่า	
เร่ืองเพศสัมพันธ์สามารถเกิดขึ้นได้ในวัยรุ่น	และ 
ไม่ มี นักเรียนคนใดต้ังใจต้ังครรภ์โดยไม่พร้อม	 
แต่ด้วยบริบททางสังคมท่ีไม่เปิดโอกาสนักเรียน 
ได้เรียนรูแ้ละฝกึทักษะในการเขา้ถึงบริการความชว่ยเหลือ 
เมื่อเกิดปัญหา	ในฐานะผู้ใหญ่จึงควรให้โอกาสใน
ความผิดพลาดนั้นโดยยึดการตัดสินใจของนักเรียน 
ท่ีต้ังครรภ์	และใช้โอกาสนี้ในการสร้างการเรียนรู้ 
เ ร่ืองความรับผิดชอบต่อการ ตัดสินใจให้ กับ
นักเรียนด้วย

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์
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วัยรุ่นเป็นควำมหวัง

คือพลังของสังคม

ฟันฝ่ำไฟอำรมณ์

อย่ำให้ล้มลงกลำงทำง

วัยรุ่นผู้ผิดพลำด

เพรำะประมำทต่อโลกกว้ำง

โอกำสอำจวำยวำง

ควรซ่อมสร้ำงอย่ำงเข้ำใจ

...สันติสุข	สันติศาสนสุข...
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นโยบายและเป้าหมาย 

ในการด�าเนินงาน

บทที่2



จากข้อมูลเชิงสถิติและ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา 
ดังกล่าวไว้ในบทที่ผ่านมา 

เหตุผลและความจ�าเป็น
ในการก�าหนดนโยบายและเป้าหมาย

จึงเป็นเหตุผลและความจ�าเป็นท่ีส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องเร่งให้
ความชว่ยเหลือนักเรียนท่ีก้าวพลาดจนต้ังครรภ์ในวัยเรียน
ใหไ้ด้รับการศกึษาด้วยวิธกีารหรือกระบวนการจัดการเรียน
ท่ีเหมาะสม	สอดคล้องกับสภาพความต้องการจ�าเป็นของ
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์	 ท้ังนี้	อาจใช้วิธีการยืดหยุ่นหลักสูตร
และแผนการเรียน	วิธีการจัดการเรียนรู้	การนับเวลาเรียน	
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	การวัดและประเมินผล	 
รวมถึงเกณฑ์การจบหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับวิธีการ 
จัดการศกึษาในสถานการณท่ี์ไมเ่ป็นปกติ	เชน่	ภัยพิบติั	โรคระบาด	 
และอ่ืน	ๆ 	ท่ีนิยมใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการจัดบรกิาร 
ทางการศึกษา	เพื่อให้นักเรียนท่ีก�าลังประสบปัญหาได้
รับการดูแลช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีโอกาส
ได้ศึกษาต่อได้อย่างเพียงพอต่อการสร้างรากฐานให้กับ
อนาคตของตนเอง

	 การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีประสบปัญหา 
การต้ังครรภ์ในวัยเรียน	อาจเป็นเร่ืองใหม่ส�าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูบางคน	จึงเป็นเร่ืองจ�าเป็นท่ีทุกฝ่าย 
จะต้องเรียนรู้รว่มกันท้ังในเชิงป้องกัน	แก้ไข	การให้ความชว่ยเหลือ	 
และการสร้างเครือข่ายเ พ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2
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ตลอดจนการแสวงหาแนวทางและนวัตกรรม	 
ในการพฒันารูปแบบการจัดการศกึษาใหกั้บเด็กและ
เยาวชนทุกคนซึ่งมีสภาพปัญหาและความต้องการ
จ�าเป็นท่ีแตกต่างกัน	 ท้ังน้ี	 เพ่ือเป็นการยกระดับ
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์และลดปัญหาสังคม 
ท่ีล้วนแต่จะส่งผลถึงสวัสดิภาพและความมั่นคงของ
มนษุยท์กุคน	เพราะการปล่อยปละละเลยหรอืทอดท้ิง 
ให้ เ ด็ก เผชิญความยุ่ งยากในชี วิตตามล� าพั ง 
ยอ่มไมเ่ปน็ผลดีต่อระบบสงัคม	เศรษฐกิจ	และความสงบ 
เรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง	ดังน้ัน	การปอ้งกัน	แก้ไข	และ
การให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์นอกจาก 
จะสง่ผลดีต่อนกัเรยีนแต่ละคนแล้วยังเป็นการด�าเนินงาน 
ท่ีเป็นไปตามหลักของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 
ท่ีมีอยูใ่นทุกระดับ	ดังนี้	

1. พระรำชบัญญัติกำรศกึษำแห่งชำติ  
พ.ศ. 2542 

มาตรา 6	การจัดการศกึษาต้องเปน็ไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย	
จิตใจ	สติปญัญา	ความรู้	และคณุธรรม	มจีรยิธรรม	
และวัฒนธรรมในการด�ารงชวิีต	สามารถอยูร่ว่มกับ
ผูอ่ื้นได้อยา่งมีความสขุ	

มาตรา 10	การจัดการศึกษา	ต้องจัดให ้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน	 ในการรับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐ 
ต้องจัดให้อยา่งท่ัวถึงมคุีณภาพและไมเ่ก็บค่าใชจ่้าย

การจัดการศึกษาส�าหรับบุคคลซึ่งมี 
ความบกพรอ่งทางรา่งกายจิตใจสติปญัญาอารมณส์งัคม 
การสื่อสารและการเรยีนรู้หรือมีรา่งกายพกิารหรอื
ทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึงตนเองได้
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคล 
ดังกล่าวมสีทิธแิละโอกาสได้รบัการศกึษาข้ันพื้นฐาน
เป็นพเิศษ	การศึกษาส�าหรบัคนพกิาร	ในวรรคสอง	
ใหจั้ดต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเ่สยี 
ค่าใช้จ่าย	 และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับ 

สิง่อ�านวยความสะดวก	สื่อ	บรกิาร	และความชว่ยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีก�าหนดในกระทรวง	

การจัดการศึกษาส�าหรับบุคคลซึ่งมี 
ความสามารถพเิศษ	ต้องจัดด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม
โดยค�านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น

2. พระรำชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเด็ก  
พ.ศ. 2546 

มาตรา 22	การปฏิบติัต่อเด็กไมว่่ากรณใีด	
ใหค้�านงึถึงประโยชนส์งูสดุของเด็กเปน็ส�าคัญและ
ไมใ่หมี้การเลือกปฏิบติัโดยไมเ่ปน็ธรรม

การกระท�าใดเปน็ไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของเด็ก	หรือเปน็การเลือกปฏิบัติโดยไมเ่ป็นธรรม
ต่อเด็กหรอืไม	่ใหพ้จิารณาตามแนวทางท่ีก�าหนด
ในกฎกระทรวง

3. พระรำชบัญญัติกำรป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำกำรต้ังครรภ์ในวัยรุน่ 
พ.ศ. 2559 

มาตรา 5  วัยรุน่มีสทิธตัิดสินใจด้วยตนเอง	
และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้	ได้รับ 
การบรกิารอนามยัการเจรญิพนัธ์ุ	ได้รบัการรกัษาความลับ 
และความเปน็สว่นตัว	ได้รับการจัดสวัสดิการสังคม
อยา่งเสมอภาคและไมถ่กูเลือกปฏิบติั	และได้รับสทิธิ
อ่ืนใดท่ีเปน็ไปเพ่ือประโยชน์ตามพระราชบญัญติั 
น้ีอยา่งถกูต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอ

มาตรา 6	ให้สถานศกึษาด�าเนนิการปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหาการต้ังครรภ์ในวัยรุน่	ดังต่อไปนี้

(1)		 จัดใหม้กีารเรียนการสอนเร่ืองเพศวิถีศกึษา
ใหเ้หมาะสมกับชว่งวัยของนักเรียน	หรอื
นักศกึษา		 	 		
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(2)		 จัดหาและพฒันาครูผูส้อนใหส้ามารถสอน
เพศวิถีศึกษาและให้ค�าปรึกษาในเร่ือง 
การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการต้ังครรภ์
ในวัยรุน่แก่นกัเรยีนหรือนกัศกึษา	

(3)		 จัดให้มีระบบการดูแล	ช่วยเหลือ	และ
คุม้ครองนักเรียนหรอืนกัศกึษาซึง่ต้ังครรภ์
ให้ได้รบัการศกึษาด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
และต่อเน่ือง	รวมท้ังจัดให้มีระบบการ 
สง่ต่อใหไ้ด้รบับรกิารอนามยัการเจรญิพนัธ์ุ
และการจัดสวัสดิการสังคมอยา่งเหมาะสม

	 ตามก�าหนดประเภทของสถานศึกษาและ 
การด�าเนินการของสถานศกึษาแต่ละประเภทใหเ้ปน็ไป 
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีก�าหนดใน 
กฎกระทรวง

4. ประกำศกฎกระทรวงก�ำหนดประเภท
ของสถำนศกึษำและกำรด�ำเนินกำร
ของสถำนศกึษำในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรต้ังครรภ์ในวัยรุน่  
พ.ศ. 2561 

	 ขอ้	2	ใหส้ถานศกึษาแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
ด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาต้ังครรภ์ในวัยรุน่

	 (1 ) 	 สถานศึกษา ท่ีมีการ จัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในระดับดังต่อไปนี้

(ก)		 ระดับปฐมศกึษา
(ข)		ระดับมธัยมศกึษา

	 (2)	สถานศึกษาท่ีจัดการอาชีวศึกษาตาม
หลักสูตรดังต่อไปนี้

(ก)		ประกาศนยีบตัรวิชาชพี

(ข)		ประกาศมีบตัรวิชาชพีชัน้สงู
(ค)	 ป ริญญาต รี ส า ย เ ท ค โ น โ ล ยี ห รื อ 

สายปฏิบัติการ

	 (3)	 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา

	 ข้อ	5	ให้สถานศึกษาตามข้อสองจัดหาและ
พัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถ	มีทัศนคติ
ท่ีดีและมีทักษะการสอนท่ีเหมาะสม	รวมท้ังเข้าใจ
จิตวิทยาการเรียนรู้ของนักเรียนหรือนักศึกษาแต่ละ 
ระดับ 	 ท่ีสอดคล้อง กับการ จัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาน้ัน	ท้ังน้ี	เพื่อให้สามารถสอนเพศวิถีศกึษา 
ทักษะชีวิตและให้ค�าปรึกษาในเร่ืองการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือ
นักศึกษา

	 ในกรณีท่ีสถานศึกษาตามข้อ	2	มีผู้สอน 
เพศวิถีศกึษา	ทักษะชวิีต	และให้ค�าปรึกษาไมเ่พยีงพอ	
ให้สถานศึกษาน้ันประสานงานกับหน่วยงานของ
รัฐหรือหน่วยงานของเอกชนท่ีเก่ียวข้อง	หรือผู้ซึ่ง 
มคีวามรู้ความสามารถในการสอนเพศวิถีศกึษา	ทักษะชวิีต 
และให้ค� าป รึกษาตามวรรคห น่ึ ง 	 เ พ่ือขอรับ 
การสนับสนุนหรือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอนเพศวิถีศึกษา	
ทักษะชีวิต	และให้ค�าปรึกษาดังกล่าวให้เหมาะสม
และเพียงพอ

	 ข้อ	7	สถานศึกษาตามข้อ	2	ท่ีมีนักเรียนหรือ
นักศึกษาซึ่งต้ังครรภ์อยู่ในสถานศึกษาต้องไม่ให ้
นักเรียนหรือนักศึกษาน้ันออกจากสถานศึกษา 
ดังกล่าว	เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษา

	 ให้สถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง	จัดให้มีระบบ
การดูแล	ช่วยเหลือ	และคุ้มครองนักเรียนหรือ
นักศึกษาซึ่งต้ังครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบ
ท่ีเหมาะสมและต่อเนื่อง	ดังต่อไปนี้
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(1)		อนุญาตให้นักเรียนหรือนักศึกษาดังกล่าวหยุดพักการศึกษาในระหว่างการต้ังครรภ์	การคลอด
และหลังคลอดเพ่ือดูแลบุตรตามความเหมาะสมและจัดการเรียนการสอนให้เกิดความยืดหยุ่น
ตามศักยภาพอย่างต่อเน่ือง

(2)		จัดให้มีผู้ให้ค�าปรึกษาตามข้อห้าโดยร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ซึ่งปกครองดูแล 
นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งต้ังครรภ์ในการให้ความชว่ยเหลือและสร้างความเข้าใจส�าหรับการอยูร่ว่ม 
กับสังคม	ท้ังนี้ให้สถานศึกษาอ�านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องให้เหมาะสมกับ
นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งต้ังครรภ์

	 เพื่อประโยชน์ในการจัดระบบตามวรรคสองให้สถานศึกษาจัดให้มีช่องทางหรือวิธีการท่ีหลากหลาย
ในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งต้ังครรภ์รวมท้ังประสานงานและร่วมมือกับแพทย์	 
นักจิตวิทยา	นักสังคมสงเคราะห์	ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรม	หรือผู้ซึ่งเก่ียวข้องเพื่อให้การดูแล	 
ช่วยเหลือ	และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งต้ังครรภ์นั้น

	 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องแม้ว่าจะมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองเด็ก	แต่ในการปฏิบัติมักถูกตีความและน�ามาใช้
โดยไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์	เช่น	กรณีการย้ายสถานศึกษาในประกาศกฎกระทรวงถูกน�ามาใช้กับนักเรียน
ท่ีต้ังครรภ์โดยไม่ยึดการตัดสินใจของนักเรียนว่า	ประสงค์จะขอย้ายโรงเรียนด้วยความเต็มใจหรือไม่
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นโยบาย
ในการด�าเนินงาน

1. ด้ำนกำรป้องกัน

1.1	ก�าหนดนโยบาย	มาตรการ	กฎระเบยีบของโรงเรียนใหส้อดคล้องกับ
พระราชบญัญติัการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการต้ังครรภ์ในวัยรุน่	
พ.ศ.	2559	และกฎกระทรวงก�าหนดประเภทของสถานศกึษาและ 
การด�าเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การต้ังครรภ์ในวัยรุน่	พ.ศ.	2561

1.2	จัดใหมี้การเรียนการสอนเพศวิถีศกึษาและทักษะชวิีตใหเ้หมาะสม 
กับช่วงวัยของนักเรียนโดยจัดการเรียนรู้ในวิชาสุขศึกษาและ 
วิชาเพ่ิมเติมบูรณาการกับกลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืน

1.3	จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการเพศวิถีศึกษาและ 
ทักษะชวิีตแก่นักเรียนอยา่งสม�าเสมอ

1.4	จัดหาและพัฒนาครูให้มีความรู้	มีทัศนคติท่ีดี	มีทักษะการสอน 
เพศวิถีศกึษาท่ีเหมาะสมและมคีวามสามารถในการใหค้�าปรกึษา
แก่นักเรียน

1.5	จัดใหม้กีารพฒันาความรู	้สร้างความเขา้ใจ	และเสรมิสรา้งทัศนคติ 
ท่ีดีแก่ครู	บดิามารดา	ผูป้กครอง	หรือผูซ้ึง่ปกครองดแูลนักเรยีนเพื่อ
ใชใ้นการสื่อสารเร่ืองเพศในวัยรุน่

 เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตัง้ครรภใ์นวัยรุน่ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงก�าหนดประเภทของสถานศกึษาและการด�าเนนิการ 
ของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 ส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก�าหนดแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นักเรียน ทั้งนี้  
ให้ค�านึงถึงผลประโยชน์ของนักเรียน เป็นส�าคัญ ดังนี้

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์

บทท่ี	2	นโยบำยและเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินงำน						25	



1.6		จัดใหม้ชีอ่งทางสื่อสารใหค้วามรูเ้ร่ืองสขุภาวะ
ทางเพศแก่นกัเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย

1.7		สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและ
ภายนอกโรงเรียน	รวมท้ังสหวิชาชีพเพื่ อ 
การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการต้ังครรภ์ในวัยรุน่

1.8		จัดให้มีการก�ากับ	ติดตาม	และประเมินผล 
การด�าเนนิงานอยา่งต่อเนื่อง

2. ด้ำนกำรแก้ไขและกำรใหค้วำมชว่ยเหลือ

2.1		โรงเรยีนท่ีมนีกัเรียนท่ีต้ังครรภ์อยูใ่นโรงเรียน
ต้องไม่ให้นักเรียนออกจากโรงเรียน	เว้นแต่
เปน็การยา้ยโรงเรยีนด้วยความสมัครใจ

2.2		จัดใหมี้ระบบการดแูล	ชว่ยเหลือ	และคุม้ครอง
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยวิธี
การจัดการเรียนการสอนท่ียืดหยุ่นเหมาะสม
และต่อเนื่องเปน็รายบุคคล

2.3		อนุญาตให้นัก เรียนหยุดพักการศึกษา 
ในระหว่างการต้ังครรภ์	การคลอด	และหลังคลอด 
เพื่อดแูลบุตรตามความเหมาะสมกรณีนกัเรยีน
มคีวามประสงค์

2.4		จัดใหม้คีรูผูใ้หค้�าปรกึษาแก่นกัเรยีนท่ีต้ังครรภ์
โดยรว่มมือกับบดิามารดา	ผูป้กครอง	หรอืผูซ่ึ้ง
ปกครองดแูลนักเรยีนในการใหค้วามชว่ยเหลือ
และสร้างความเข้าใจส�าหรับการอยู่ร่วมกับ
สงัคม

2.5		จัดให้มชีอ่งทางหรือวิธกีารท่ีหลากหลายในการ
ดแูลชว่ยเหลือและคุม้ครองนักเรียนท่ีต้ังครรภ์ 
โดยร่วมมือกับบิดามารดา	ผู้ปกครอง	และ 
สหวิชาชพี

2.6		จัดให้มีระบบการส่งต่อโดยประสานกับ 
สถานบรกิารหรอืหนว่ยงานของรฐัหรอืหนว่ยงาน
เอกชนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้นักเรียนท่ีต้ังครรภ์
ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุแ์ละการจัด
สวัสดิการสงัคมอยา่งเหมาะสม

2.7		ให้โรงเรียนด�าเนินการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองสิทธินักเรียนซึ่งต้ังครรภ์ด้วยความ
ระมดัระวังรักษาความลับและความเปน็สว่นตัว 
ของนักเรียน
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 นโยบายในการจดัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานใหกั้บกลุม่นักเรียนท่ีประสบปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัเรยีน 
โดยส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ก�าหนดใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงก�าหนดประเภทของสถานศกึษาและ
การด�าเนนิการของสถานศกึษาในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภใ์นวัยรุ่น พ.ศ. 2561 โดย 
มุง่หมายใหโ้รงเรียนและส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาทกุเขตไดใ้ชเ้ป็นกรอบแนวทางในการด�าเนนิงาน
ไปในทศิทางเดียวกนัโดยเน้นใหค้วามส�าคญักบัเป้าหมายในการด�าเนนิงาน ดงัตอ่ไปนี้

เป้าหมาย
ในการด�าเนินงาน

1. นักเรยีนทุกคนได้เรยีนเพศวิถีศกึษำ 

	 เจตนารมณ์ของเป้าหมายนี้ 	 คือ	 การส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน 
มีองค์ความรู้และทักษะในการใช้ชีวิตเรื่องเพศ	สามารถเลือก	ตัดสินใจ	และ 
รบัผิดชอบต่อวิถีทางเพศท่ีตัวเองเลือก	รวมท้ังมทัีกษะในการขอความชว่ยเหลือ 
เมื่อเกิดปัญหา	เข้าใจและไม่ตีตราเพ่ือนท่ีประสบปัญหาเร่ืองเพศ	อันจะท�าให ้
โ ร ง เ รี ย น มี ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม ท่ี ดี แ ล ะ เ อ้ื อ ต่ อ นั ก เ รี ย น ท่ี ต้ั ง ค ร ร ภ์ 
ในการเรยีนต่อจบจบการศกึษา	โดยได้ก�าหนดแนวปฏิบติัไว้ท้ังในระดับโรงเรยีน 
และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา

2. นักเรยีนที่ต้ังครรภ์ได้รบักำรดูแลช่วยเหลือ 
อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

	 เจตนารมณข์องเปา้หมายข้อนี	้คือ	การด�าเนินงานระบบการดแูลชว่ยเหลือ 
นักเรียนของโรงเรียนให้สามารถป้องกันนักเรียนท่ีมีความเส่ียงเรื่ องเพศ 
และการต้ังครรภ์และช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์แล้วให้พ้นวิกฤติของชีวิตได้

3. นักเรยีนที่ต้ังครรภ์ต้องได้เรยีนทุกคน  

	 เจตนารมณ์ของเปา้หมายขอ้นี	้คือ	การท�าใหน้กัเรยีนท่ีต้ังครรภ์ได้เรยีน
จนจบการศกึษาโดยโรงเรยีนจะต้องเป็นผูจั้ดสภาพแวดล้อมและเอ้ืออ�านวยให้
นกัเรยีนท่ีต้ังครรภ์สามารถเรยีนจนจบการศกึษาได้	พรอ้มท้ังใหค้วามชว่ยเหลือ 
ด้านอ่ืน	ๆ	ตามสภาพปัญหาเพ่ือลดอุปสรรคในการเรียนของนักเรียน 
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ได้ก�าหนดเป้าหมาย ต่อไปนี้ 

เป้ำหมำยที่ 1  
นักเรยีนทุกคนต้องได้เรยีนเพศวิถีศกึษำ 

1.1		ก�ากับ	ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาให้นักเรียนทุกคน 
ได้เรียนอย่างต่อเนื่อง

1.2		สนับสนุนให้มีการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
ได้	โดยใชก้ระบวนการท่ีหลากหลาย	เชน่	การสรา้งชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ	(Professional	Learning	Community)	กระบวนการ
จัดการความรู้	(Knowledge	Management)	ฯลฯ

1.3		 สนับสนุนด้านวิทยากร	ฐานข้อมูลแหล่งวิทยากร	และสื่อการเรียนรู้
เรื่องเพศวิถีศึกษา	ท่ีอ�านวยความสะดวกให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้

1.4		นเิทศ	ก�ากับ	ติดตาม	ประเมินผลการจัดการเรยีนรูเ้พศวิถีศกึษาของ
โรงเรียน	และสามารถเสนอผลของความครอบคลุมของโรงเรียน 
ท่ีมีการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา

1.5		 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการน�าเสนอผลงานและความส�าเร็จ	
(Best	Practice)	ในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาของโรงเรียน
แต่ละรูปแบบ	เพื่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอด

แนวทางการด�าเนินงาน
ส�าหรับส�านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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เป้ำหมำยที่ 2 
นักเรยีนต้ังครรภ์ได้รบักำรดูแลช่วยเหลือ
อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

2.1	 ส ร้ า ง ค ว ามต ร ะหนั ก แ ล ะค ว าม เ ข้ า ใ จ 
ในการคุ้มครองสิทธิวัยรุ่นตามพระราชบัญญัติ 
การป้องกันและแก้ไขปญัหาการต้ังครรภ์ในวัยรุน่	
พ.ศ.	2559	มาตรา	5	และมาตรา	6			

2.2	 ส่งเสริมองค์ความรู้	ความเข้าใจ	และพัฒนา
ทักษะครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนักเรียนต้ังครรภ์ 
/ผู้ ใ ห้ ก ารปรึ กษา 	 ให้ ส ามารถดู แลและ 
ให้การปรึกษาได้อย่างรอบด้านและสนอง 
ความต้องการของนักเรียนต้ังครรภ์	

2.3	 ประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยบริการสาธารณสุขและทีมสหวิชาชีพ
เพื่อชว่ยเหลือนกัเรียนต้ังครรภ์ตามการรายงาน
จากโรงเรียน

2.4	ติดตามการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีประสบ
ปัญหาและประสานให้การสนับสนุนกรณีท่ี
โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ

2.5	 มอบหมายนัก จิต วิทยาโรง เรี ยนประจ� า
ส�านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประสานและ
ให้การช่วยเหลือโรงเรียนท่ีมีนักเรียนต้ังครรภ์
อย่างใกล้ชิด

2.6	 จัดให้มีการถอดบทเรียนและประสบการณ์
เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลช่วยเหลือให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

2.7	ก�ากับ	 ติดตาม	และรายงานข้อมูล	จ�านวน	 
วิธีการ	และผลการช่วยเหลือนักเรียนต้ังครรภ์
ให้กับ	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานทราบ	

เป้ำหมำยที่ 3 
นักเรยีนต้ังครรภ์ต้องได้เรยีนทุกคน  

3.1		ส�ารวจข้อมูล	สอบถาม	ติดตามสถานการณ์
และความต้องการของนกัเรยีนต้ังครรภ์เก่ียวกับ
การเรียนในระหว่างการต้ังครรภ์	

3.2		 ใหแ้นวทางในการจัดการเรยีนรูส้�าหรบันกัเรยีน
ต้ังครรภ์ระหว่างเรียน	

3 .3 	 ประสานความร่วมมือกับหน่วยบริการ
สาธารณสุขและทีมสหวิชาชีพเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนต้ังครรภ์ตามการรายงานจากโรงเรยีน

3.4	ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจ�าส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา	
ลงพื้นท่ีเพ่ือส�ารวจข้อมูลนักเรียนต้ังครรภ์ 
ตามการรายงานของโรงเรียน	เพ่ือหาแนวทาง 
การช่วยเหลือตามรายกรณี

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์
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แนวทางการด�าเนินงาน
ส�าหรับโรงเรียน 

ได้ก�าหนดเป้าหมาย ต่อไปนี้

เป้ำหมำยที่ 1  
นักเรยีนทุกคนต้องได้เรยีนเพศวิถีศกึษำ 

1.1		ก�าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาไว้ในหลักสูตรโรงเรียน

1.2		พัฒนาครูและบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศวิถีศึกษา	

1.3		 จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย	เหมาะสมกับช่วงวัย
ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง		

1.4		ก�ากับ	ติดตาม	การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาของครูผู้สอน 
อย่างต่อเนื่อง

เป้ำหมำยที่  2 
นักเรยีนต้ังครรภ์ได้รบักำรดูแลช่วยเหลืออย่ำงมปีระสิทธิภำพ

2.1		มีระบบฐานข้อมูลเด็กรายบุคคลอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

2.2		มีระบบคัดกรองนักเรียนท่ีมีโอกาสเสี่ยงต่อการต้ังครรภ์	

2.3		มรีะบบการชว่ยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์	โดยน�าแนวปฏิบติัของส�านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละด้านมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน	

•	 ด้านการเรียน	เช่น	มีแนวทางจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ 
วิถีชีวิตของนักเรียนท่ีต้ังครรภ์

•	 ด้านสุขภาพ	เช่น	มีการเชื่อมประสานกับโรงพยาบาล/หน่วยบริการ
สาธารณสุขแลกเปล่ียนข้อมูลเร่ืองสุขภาพของนักเรียน	การมีระบบ
ส่งต่อเพื่อให้นักเรียนต้ังครรภ์ได้รับบริการสุขภาพ
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•	 ด้านสวัสดิการ	เชน่	ทนุการศกึษา	เงินอุดหนนุ
เด็กแรกเกิด	 เครื่ องมือคุมก�าเนิด	การให้ 
การปรึกษา	ฯลฯ

•	 การสร้ า งสิ่ งแวด ล้อมด้านสั งคม 	 เช่น	 
การไมถ่กูรงัแก	(bully)	การไมตี่ตรา	การจัดใหม้ี 
ตู้เย็นเก็บน�านมส�าหรับเล้ียงลูก	ฯลฯ

•	 การจัดสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพในโรงเรียน
ให้เอ้ือต่อการเรียน	การใช้ชีวิตของนักเรียน
ท่ีต้ังครรภ์	เช่น	ห้องน�าแบบชักโครก	ทางเดิน	
ห้องเรียนท่ีปลอดภัย	

2.4		 จัดใหม้บุีคลากรท�าหนา้ท่ีครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือ
นักเรียนต้ังครรภ์ในโรงเรียน

2.5		มีช่องทางให้นักเรียนติดต่อเพื่อขอค�าปรึกษา
หรอืขอความชว่ยเหลือกรณีเกิดปญัหาเรื่องเพศ
และการต้ังครรภ์ท่ีสะดวกและเป็นความลับ

2.6		ก� า กับ 	 ติดตาม 	 ประ เมินผลการท� า งาน 
เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เป้ำหมำยที่ 3 
นักเรยีนทีต้ั่งครรภ์ต้องได้เรยีนจบหลักสตูร 
ทุกคน  

3.1			ชีแ้จงท�าความเขา้ใจกับนักเรียน	ผูป้กครอง	ภาคี
เครือข่าย	เร่ืองนโยบายการให้นักเรียนต้ังครรภ์
เรียนต่อพร้อมชี้แจงสิทธิและการช่วยเหลือ
ตามกรอบกฎหมายและนโยบายของโรงเรียน	

3.2		ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลหรือ
หน่วยบริการสาธารณสุข	เพ่ือท�างานร่วมกันใน
การช่วยเหลือนักเรียนต้ังครรภ์

3.3	 รายงานส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรณีพบ 
นัก เ รียน ต้ังครรภ์ 	 เพื่ อหาทางช่วยเหลือ 
ตามความต้องการของนักเรียน

3.4	 มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนส�าหรับ
นักเรียนต้ังครรภ์ได้เลือกตามความเหมาะสม

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์
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1.	ก�ากับ	ติดตามการจัด 
การเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

2.		 สนบัสนุนใหม้กีารพฒันาครู	
3.	สนับสนุนด้านวิทยากร

และสื่อการเรียนรู้ 
เรื่องเพศวิถีศึกษา	

4.		นิเทศ	ก�ากับ	ติดตาม	
และเสนอผล	

5.		จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในการน�าเสนอผลงาน
และความส�าเร็จ	

1.	 สร้างความตระหนัก 
และความเข้าใจ 
ในการคุม้ครองสทิธิวัยรุน่	

2.	 สง่เสริมองค์ความรู้ 
ความเข้าใจและพัฒนา
ทักษะครูผู้ให้การดูแล
ชว่ยเหลือนกัเรยีนต้ังครรภ์

3.	 ประสานและสร้าง
เครือขา่ยเพื่อชว่ยเหลือ
นักเรียนต้ังครรภ์

4.		ติดตามการดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียนท่ีประสบปัญหา

5.	 มอบหมายนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจ�า	สพท.	
ประสานและให้การ 
ชว่ยเหลือโรงเรียน

6.	 จัดให้มีการถอดบทเรียน
7.		ก�ากับ	ติดตาม	และ

รายงานการชว่ยเหลือ
นักเรียนต้ังครรภ์ 
ให้	สพฐ.ทราบ

1.	 ส�ารวจข้อมูล	สอบถาม	
ติดตามสถานการณ์
และความต้องการของ
นักเรียนต้ังครรภ์	

2.	ใหแ้นวทางในการจัด 
การเรยีนรู้ส�าหรบันักเรยีน 
ต้ังครรภ์	

3.	ประสานความร่วมมือ 
กับหน่วยบริการ
สาธารณสุขและทีม 
สหวิชาชีพเพื่อชว่ยเหลือ

4.	สพท.	และนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจ�า	สพท.	
ลงพื้นท่ีเพื่อส�ารวจ
ข้อมูลนักเรียนท่ีต้ังครรภ์	
และหาแนวทาง 
การช่วยเหลือตาม 
รายกรณี

เป้าหมายท่ี 1 เป้าหมายที่ 2

สพท.

เป้าหมายที่ 3

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)
การบริหารจัดการและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์

เป้าหมายและแนวทางการด�าเนินงาน

แผนผังที่ 1
แนวปฏิบัติในการช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ 

ได้เรียนต่อจนจบการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)
การบริหารจัดการและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์

เป้าหมายและแนวทางการด�าเนินงาน

1.	 ก�าหนดใหม้กีารจัดการเรยีน 
การสอนเพศวิถีศึกษา 
ไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา

2.	 พัฒนาครูและบุคลากร
ทุกคนให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจเร่ืองเพศวิถีศกึษา	

3.		จัดการเรยีนรูเ้พศวิถีศกึษา 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย	
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง		

4.		ก�ากับติดตาม	 
การจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง

1.		มีระบบฐานข้อมูลเด็ก
รายบุคคลท่ีเชื่อมกับ	
DMC	

2.		มีระบบคัดกรองนักเรียน 
มีโอกาสเสี่ยงต่อ 
การต้ังครรภ์	

3.	 มีระบบการชว่ยเหลือ
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์	

4.	 จัดให้มีบุคลากรท�าหน้าท่ี
เป็นผู้ให้การดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์

5.	 มีชอ่งทางให้นักเรียน
ติดต่อเพื่อขอค�าปรึกษา
หรือขอความชว่ยเหลือ

6.	 ก�ากับ	ติดตามประเมิน
ผลการท�างาน

1.		ชี้แจงท�าความเข้าใจ	
เรื่องนโยบายการให้
นกัเรยีนท่ีต้ังครรภ์เรยีนต่อ	

2.		ประสานความรว่มมือกับ 
โรงพยาบาล	เพื่อท�างาน
ร่วมกันในการช่วยเหลือ
นักเรียนต้ังครรภ์

3.		รายงาน	สพท.	 
เพื่อหาทางช่วยเหลือ

4.		มีแนวทางการจัด 
การเรียนการสอนส�าหรับ
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์	

เป้าหมายท่ี 1

โรงเรียน

เป้าหมายที่ 2 เป้าหมายที่ 3

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์
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ควำมรักและควำมรู้

เป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงข้ำง

คุณธรรมมีน�ำทำง

ย่อมหนุนสร้ำงเสริมชีวี

อย่ำรักอย่ำงไม่รู้

อำจอดสูสิ้นศักด์ิศรี

เวลำยังมำกมี

ควำมโชคดีคอยรอเรำ

...สันติสุข	สันติศาสนสุข...
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บทที่3
ระบบการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน : 

นักเรียนต้ังครรภ์



โดยมีขอบข่ายการท�างานท้ังด้านส่งเสริมพัฒนา	ป้องกัน 
แ ก้ ไขปัญหา 	 และให้ ความช่ วย เห ลือ เมื่ อนั ก เ รี ยน 
ประสบปญัหา	การด�าเนนิงานตามระบบการดแูลชว่ยเหลือ 
ในแต่ละโรงเรยีนจึงเปน็กลไกส�าคัญท่ีจะชว่ยเหลือใหน้กัเรยีน 
มคีวามเขม้แขง็	มทัีกษะชวิีต	ชว่ยลดหรอืปอ้งกันพฤติกรรม
เสี่ยงต่าง	 ๆ	 และสามารถก้าวข้ามสถานการณ์ ท่ีจะ 
สง่ผลกระทบต่อวิถีชวิีตของนกัเรยีน	เร่ืองสาเหตแุละปัจจัยของ 
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากสภาพแวดล้อมรอบตัว	 เพื่ อน	
ครอบครัว	 ชุมชน	รวมท้ังตัวนักเรียนเอง	 ท้ังนี้ 	 ระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีโอกาส 
เจรญิเติบโต	มคุีณภาพชวิีตท่ีดี	และได้รับสิทธพิื้นฐานในฐานะ 
เด็กและเยาวชนท่ีต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองตามหลัก
สทิธเิด็ก	และสทิธิท่ีระบุในพระราชบญัญติัการปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.	2559	

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการ 
เพ่ือการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลทั้งทางด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
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	 เนื่ องจากการพัฒนาทางเพศในช่วงวัย
รุ่นเป็นเรื่ องธรรมชาติ	และเป็นเรื่ องปกติท่ีอาจ 
เกิดผลกระทบจากการไมเ่ท่าทันในเรื่องเพศของวัยรุน่ 
ส่งผลให้เกิดการต้ังครรภ์ไม่พร้อม	 ติดเชื้ อจาก 
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ	์หรอืเผชญิปญัหาทางเพศ 
เช่น	การถูกล่วงละเมิด	ล่อลวง	ถูกใช้ความรุนแรง
หรือแสวงหาประโยชน์ทางเพศ	 	ซึ่งปัญหาทาง
เพศและผลกระทบจากเรื่องเพศในรูปแบบต่าง	ๆ	 
เหล่านี	้เปน็ปจัจัยส�าคัญท่ีสง่ผลต่อสุขภาพและการมี 
สขุภาวะท่ีดีของนกัเรียนท้ังในปจัจุบันและอนาคต	โดยเฉพาะ 
การต้ังครรภ์ต้ังแต่อายุต�ากว่า	18	ป	ีท่ีการเจริญเติบโต

ข อ ง ร่ า ง ก า ย ยั ง ไ ม่ เ ต็ ม ท่ี 	 ข า ด วุ ฒิ ภ า ว ะ	 
สุขภาพจิตไม่ปกติท่ีมีแรงกดดันจากครอบครัว	 
คนรอบข้าง	อาจท�าให้เกิดความวิตกกังวล	เครียด 
ท่ีต้องมีภาระการเล้ียงดูทารกท่ีคลอดออกมา	รวมถึง 
การสูญเสียโอกาสและอนาคต	หากไม่ได้เรียนต่อ
หรือจบการศึกษาท่ีจะเป็นช่องทางการประกอบ
อาชีพ	หรือการดูแลตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้
ในอนาคต	

	 ดังนั้น	การด�าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปญัหานักเรยีนต้ังครรภ์ท่ีมเีปา้หมายหลัก	3	ขอ้	ได้แก่	

1)	นักเรียนทุกคนได้เรียนเพศวิถีศึกษา	2)	นักเรียน
ท่ีต้ังครรภ์ได้รับการดูแล	ช่วยเหลือ	คุ้มครองอย่างมี
ประสทิธิภาพ	3)	นกัเรียนท่ีต้ังครรภ์ได้เรยีนต่อทุกคน	
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนจึงเป็น
กลไกหน่ึงท่ีส่งผลให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
ดังกล่าว	 โดยด�าเนินการอย่างเป็นกระบวนการ 
ตามขั้นตอน	ต้ังแต่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล	
การคัดกรองนักเรียน	การสง่เสริมพัฒนานักเรียนใหม้ี 
สมรรถนะและทักษะชวิีต	โดยจัดการเรยีนรูเ้พศวิถีศกึษา 
ให้ กับนักเรียนทุกคนท้ังในและนอกห้องเ รียน	 
สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับนักเรียนเพ่ือให้สะดวกใจ 
ในการสื่อสาร	การปอ้งกันปญัหาทางเพศและการต้ังครรภ์
ให้กับนักเรียนทุกคน	โดยมีบริการให้ความช่วยเหลือ 
การให้การปรึกษา	ให้ข้อมูลด้านสุขภาพทางเพศ	
อนามัยการเจริญพันธุ์และส่งต่อเมื่ อต้องการ 
รับบริการ	 การช่วยเหลือดูแลกรณีท่ีมีนักเรียน 
เผชญิปญัหาทางเพศหรอืต้ังครรภ์ให้มีโอกาสได้เรยีนต่อ 
จนจบหลักสตูรของโรงเรยีน	ได้เรยีนรูเ้พื่อรบัผดิชอบ
และดูแลตัวเองโดยการมีส่วนร่วมจากท้ังตัวนักเรียน
ท่ีเผชิญปัญหา	ครอบครัว	และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
จากท้ังภายในและนอกโรงเรียน	โดยอยู่บนพ้ืนฐาน 
การคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน	

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์
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1. กำรสรำ้งพลังสุขภำพจิต 
(RQ, Resilience Quotient)

	 นักเรียนท่ีอยู่ในช่วงพัฒนาการย่างเข้าสู่วัยรุ่น	 จึงมีปัจจัยท้ัง
ภายในและภายนอกเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความอยากลองท�าในเรื่อง
ท้าทาย	หรือมีพฤติกรรมเส่ียง	ครูท่ีเป็นผู้ใหญ่ใกล้ตัวนักเรียนเป็นผู้มี
บทบาทส�าคัญในการช่วยพัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้จากความสนใจ	แรงกระตุ้นให้อยากลองท�า	หรือลงมือท�า
แล้วเกิดความผิดพลาด	เพื่อให้พวกเขาเกิดทักษะและแรงฮึดท่ีจะดูแล
ตัวเองต่อไปได้	พลังสุขภาพจิต	(RQ	:	Resilience	Quotient)	หมายถึง	
กระบวนการปรับตัวหรือฟื้ นตัวเมื่อต้องเผชิญกับภาวะยากล�าบากหรือ 
ภาวะวิกฤตในชีวิต	เป็นอีกมิติหนึ่งของความอยู่ดีมีสุขหรือสุขภาวะ 
ท่ีดีของคนเรา	นอกจากพลังสติปัญญา	(IQ	:	Intellectual	Quotient)	
ความฉลาดด้านอารมณ์	 (EQ	:	Emotional	Quotient)	ความฉลาด 
ด้านจริยธรรม	(MQ	:	Moral	Quotient)	การมีพลังสุขภาพจิตหรือ 
มีความเข้มแข็งทางจิตใจ	เกิดจากการท่ีนักเรียนรู้สึกได้รับการยอมรับ	 
มีคุณค่า	มีความรู้สึกปลอดภัยในสภาพแวดล้อมรอบตัว	ได้รับการฝึกฝน
ให้แสดงออก	มีส่วนร่วมในการวางแผน	ใช้ทักษะในการจัดการตัวเอง	 
รับรู้เป้าหมายและแรงบันดาลใจของตัวเองท่ีมีอยู่	การพัฒนานักเรียน
ผ่านกระบวนการในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงต้องใช้หลักคิด 
ท่ีจะสร้างพลังสุขภาพจิต	เพ่ือให้นักเรียนท่ีเผชิญปัญหาเติบโตและ 
เรยีนรู้ผา่นขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดขึน้	และสง่ผลต่อชวิีตในอนาคต	มากกว่าการใช้
มาตรการลงโทษ	หรือผู้ใหญ่ก�าหนดระเบียบและข้อบังคับให้ท�าตาม

หลักการและแนวคิด
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่ตั้งครรภ์

การด�า เนินการของระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เ พ่ือให้บรรลุ เ ป้าหมายทั้ง  
3 ข้อ ผู้ปฏิบัติงานหรือคร ู
ทุกคนทีม่หีนา้ที ่ควรค�านงึถงึ
หลักคิดส�าคัญในการปฏิบัติ
งานส่งเสรมิพัฒนา ป้องกนัแกไ้ข 
และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ดังนี้
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2. แนวทำงกำรช่วยเหลือแบบรอบด้ำน
หรอืเป็นองค์รวม (holistic approach) 

	 การช่วยเหลือนักเ รียนต้ังครรภ์ ซ่ึงเป็น
เจ้าของปัญหาต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
ท้ังวิเคราะห์ทางเลือก	ตัดสินใจ	ในขณะเดียวกัน 
การดูแลชว่ยเหลือต้องค�านงึถึงปัจจัยรอบด้านท่ีมผีล 
ต่อวิถีการด�ารงชีวิตของตัวนักเรียน	ท้ังด้านสังคม
หรือความสัมพันธ์กับคนรอบตัว	ภาวะเศรษฐกิจ	
รายได้ของครอบครัว	 เพราะหลายกรณีนักเรียน 
อยูใ่นครอบครวัมรีายได้ท่ีจ�ากัด	และการดแูลสขุภาพ
เนื่ องจากการต้ังครรภ์ในช่วงอายุยังน้อยต้องได้ 
เข้ารบับรกิารท้ังด้านกาย	จิตใจ	อารมณ	์หรือการเขา้รับ 
บริการอนามัยเจริญพัน ธ์ุและการดูแลครรภ์ 
จากสถานบริการสาธารณสุขท่ี เหมาะสม	 การ 
ชว่ยเหลือด้านกฎหมายในบางรายท่ีถูกล่วงละเมิดหรือ 
ใช้ประโยชน์ทางเพศ	หรือมีความจ�าเป็นต้องการ 
การสงเคราะห์สวัสดิการ	คุ้มครองสวัสดิภาพ	ท่ีส�าคัญ 
ท่ีสดุ	คือ	การสนบัสนนุและชว่ยเหลือให้ได้รบัการศกึษา 
ในรูปแบบท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ�าเป็น 
ของตัวนักเรียน	การศึกษาเป็นสิทธิพื้นฐานส�าคัญ
ต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่น	ดังนั้น	ระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละโรงเรียนจึงต้องเชื่อมโยง
กับหนว่ยงานภายนอก	เพ่ือการสง่ต่อ	ดูแล	ฟื้ นฟ	ูหรอื
ส่งต่อทีมสหวิชาชีพในการดูแลช่วยเหลือส�าหรับ 
บางกรณีท่ีมีความต้องการจ�าเป็นท่ีซับซ้อน

3. กำรคุ้มครองสิทธินักเรยีนต้ังครรภ์ 

	 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้ระบุแนวทาง
การด� า เนินงานและกระบวนการ ท่ีอยู่บนพื้ น
ฐานการคุ้มครองสิทธิเด็ก	(เด็กคือบุคคลท่ีมีอายุ 
ไม่เกิน	18	ปีบริบูรณ์)	คือ	การมุ่งยึดประโยชน์สูงสุด
ส�าหรับนักเรียนเป็นส�าคัญ	มีความเคารพในศักด์ิศรี 

ความเปน็มนษุย	์และคุม้ครองใหไ้ด้รับการดูแลชว่ยเหลือ
ตามสิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน	ซึ่งระบุให้รัฐและผู้เก่ียวข้อง
ต้องช่วยเหลือให้เด็กหรือนักเรียนได้รับบริการ	
สวัสดิการ	และการพัฒนาให้สามารถด�ารงชีวิตหรือ 
อยูร่อดและเจรญิเติบโตได้ตามมาตรฐานความเปน็อยู ่
ท่ีดี	มีสิทธิท่ีจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภัย
ต่าง	ๆ	สิทธิท่ีจะได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ 
โดยเฉพาะด้านการศึกษาท่ีรัฐต้องมีมาตรการ 
ให้เด็กมาเรียนอย่างสม�าเสมอ	มีสิทธิในการศึกษา
ภาคบงัคับหรือมากกว่าอยา่งเท่าเทียมกันกับเด็กท่ัวไป	
และสิทธิในการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ได้แสดง
ความคิดเห็น	การแสดงออก	และการเขา้ถึงหรอืได้รบั 
ข้อมูลข่าวสาร	หลักการดังกล่าวน้ีสอดคล้องกับ	
พระราชบัญญั ติการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การต้ังครรภ์ในวัยรุน่	พ.ศ.	2559	ท่ีมุง่คุม้ครองสิทธิเด็ก 
และเยาวชนให้ได้รับสิทธิ	คือ

3.1		การตัดสินใจด้วยตัวเอง	เป็นสิทธิพ้ืนฐานของ
นักเรียนทุกคน	และนักเรียนท่ีต้ังครรภ์จะเป็น
ผู้ ตัดสินใจเก่ียวกับการต้ังครรภ์ต่อหรือยุติ	 
การเลือกรูปแบบการเรียน	การเล้ียงดทูารกท่ีจะเกิดมา 
หรือไม่	การเลือกวิธีการคุมก�าเนิด	โดยได้รับ
ข้อมูลท่ีรอบด้านเพื่อตัดสินใจเลือกด้วยตัวเอง	
และครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนต้ังครรภ์	
ผู้ปกครอง	หรือผู้ เ ก่ียวข้องในกระบวนการ
ดูแลช่วยเหลือจะท�าหน้า ท่ีช่วยให้ข้อมูล	 
การปรึกษา	ค�าแนะน�า	ข้อเท็จจริง	ข้อกฎหมาย	
ระเบียบปฏิบัติ	 เพื่อให้นักเรียนต้ังครรภ์หรือ 
เผชญิปญัหาได้ใครค่รวญอยา่งรอบคอบ	และเลือก
วิธกีารแก้ไขปญัหาของตนเอง	และเปน็ผูส้นบัสนนุ 
ช่วยเหลือนักเรียนในการด�าเนินตามทางเลือก 
ท่ีได้ตัดสินใจ	อย่างไรก็ตาม	ในกรณีท่ีนักเรียน
ต้ังครรภ์ท่ีมีอายุต�ากว่า	15	ปี	การเลือกตัดสินใจ
ของนักเรียนจะต้องมีการอนุญาตหรือยินยอม
จากผู้ปกครอง	
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3.2		การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้	เป็นสิทธิ
ของนักเรียนทุกคนท่ีจะได้รับบริการข้อมูล
ความรู้ท่ีทันสมัยเป็นปัจจุบัน	การศึกษาหรือ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอ	
มีความต่อเน่ือง	เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง 
ให้ เ ต็มศักยภาพ	 มี ทักษะการดูแลตัวเอง 
ใหป้ลอดภัย	โดยโรงเรยีนต้องจัดการเรยีนรู้ใหมี้ 
รูปแบบหลากหลายท้ังในและนอกห้องเรียน	
แนะน�าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหรือออนไลน ์
ท่ีปลอดภัย	 หรือมี ผู้ เชี่ยวชาญหรือหน่วย
งานเฉพาะด้านมาจัดกิจกรรม	บริการข้อมูล 
เปน็ครัง้คราว	เพื่อใหส้อดคล้องกับความต้องการ 
ของนักเรียน

3.3		การรับบริการอนามัยเจริญพันธุ์ 	 นักเรียน 
ทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับบริการเก่ียวกับสุขภาพ	
เพศสมัพนัธ	์อนามยัการเจรญิพนัธุ	์การคมุก�าเนิด 
การ ยุ ติ ก า ร ต้ั ง ค ร ร ภ์ 	 ก า ร เ ล้ี ย งดู ท า รก	 
โดยโรงเรียนท�าหน้าท่ีหรือประสานหนว่ยงานท่ี 
เก่ียวขอ้งหรอืจัดบรกิาร	เพื่อใหม้บีรกิารท่ีเปน็มติร
มีการรักษาความลับ	มีการคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัว	 ถือเป็นงานป้องกันและบริการของ
โรงเรียน

3.4		การรับสวัสดิการสังคม	นักเรียนท่ีต้ังครรภ์
และนักเรียนท่ีเผชิญปัญหาทางเพศ	 มีสิทธิ 
ท่ีจะได้รับการดูแลช่วยเหลือเพื่อให้มีชีวิตรอด
ตามมาตรฐานท่ีดีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 เช่น	 
การศกึษาขั้นพื้นฐานเปน็สวัสดิการรูปแบบหน่ึง
ของรัฐ	การคุมก�าเนิดฟรี	การตรวจสุขภาพ
และการเล้ียงดูทารกแรกเกิด	การช่วยเหลือ
สงเคราะห์รูปแบบต่าง	ๆ	 เงินทุนสนับสนุน	
เป็นต้น	ซึ่งโรงเรียนสามารถเชื่ อมประสาน
การส่งต่อและช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่าง	ๆ	 
ในพ้ืนท่ีใหส้นบัสนนุ	แก้ไขปญัหา	และชว่ยเหลือ

อย่างเหมาะสมส�าหรับนักเรียนท่ีต้ังครรภ์หรือ
เผชิญปัญหาทางเพศท่ีมีความจ�าเป็น	รวมถึง
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือ
ต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันของนักเรียนท่ีต้ังครรภ์
ท่ีมาเรียนร่วม

3.5		การปฏิบัติอย่างเสมอภาค	การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์หรือเผชิญปัญหาทางเพศ	
ซึ่ งมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ เท่าเทียมกับ 
คนอ่ืน	ๆ	ในโรงเรียน	จึงไม่ใช่สาเหตุท่ีจะท�าให้
ถูกไล่ออกจากโรงเรียน	ถูกประจาน	ลงโทษ	
ถูกท�าให้อับอาย	ท�าให้รู้สึกไร้คุณค่า	หรือจ�ากัด
สิทธิด้านต่าง	ๆ	เช่น	การศึกษาต่อ	การบริการ 
สาธารณสขุ	สวัสดิการสงัคม	ของนกัเรยีนท่ีต้ังครรภ์ 
หรือ เผชิญปัญหาทาง เพศ 	 แ ต่ โรง เรี ยน 
มีหน้าท่ีสร้างความเข้าใจกับเพื่อนนักเรียน	ครู	
ชุมชน	ให้ตระหนักถึงการคุ้มครองสิทธิเด็ก	 
การมคีวามเหน็อกเหน็ใจ	และเขา้ใจกระบวนการ
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีเผชิญปัญหาให้ฟ้ืนตัวและ
พัฒนาตัวเองต่อไปได้อยา่งเต็มศักยภาพ	

3.6		การรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว	ครู
ประจ�าชั้นหรือครูท่ีปรึกษา	ครูผู้ให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์	ครูแนะแนว	หรือ
ครูเก่ียวข้องท่ีมีหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว 
ของนักเรยีนทุกคน	จะต้องได้รับการยนิยอมจาก 
ผูป้กครองและนกัเรียนในการเก็บขอ้มูลสขุภาพ	
การมีเพศสัมพันธ์	การต้ังครรภ์	การคุมก�าเนิด	
การยุติการต้ังครรภ์	ความต้องการช่วยเหลือ
หรือค�าปรึกษา	หรือพฤติกรรมต่าง	ๆ	และ 
ไม่เปิดเผยข้อมูล	ส่งต่อ	เผยแพร่โดยท่ีนักเรียน
หรือผู้ปกครองไม่ยินยอม	รวมถึงการด�าเนิน
กระบวนการดูแลช่วยเหลือ	5	ขั้นตอนจะต้อง
ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองและนักเรียน
ด้วยเช่นกัน
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	 	 ดังน้ัน	ผู้ปฏิบัติงาน	คือ	ผู้บริหาร	ครู	 
ผู้ปกครอง	 และผู้เ ก่ียวข้องท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรยีนจะต้องค�านึงถึงหลักปฏิบัติงาน
ท่ีครอบคลุมแนวคิดส�าคัญ	ดังนี้

1.	 ดูแล	ช่วยเหลือ	คุ้มครองสิทธิและพัฒนา
นัก เรียน ท่ี ต้ั งครรภ์หรือ เผชิญปัญหา 
ทางเพศให้ได้รบัประโยชน์สูงสุด	ได้เรยีนต่อ 
จนจบห ลักสู ต รสถานศึ กษาอย่ า ง มี 
ประสิทธิภาพ	และค�านึงถึงความต้องการ
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล

2.	 จัดระบบการด�าเนินงานและกระบวนการ
ดูแลช่วยเหลือท่ีมีมาตรฐาน	สร้างความ
ไว้วางใจ	ความรู้สึกปลอดภัย	การรักษา 
ความลับหรือคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
ของนักเรียนท่ีต้ังครรภ์หรือเผชิญปัญหา 
ทางเพศ	และใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในการคิด
วางแผน	และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา 
ท่ีเกิดขึ้นของตัวเอง

3.	 ครูและผู้เก่ียวข้องในโรงเรียนมีทัศนคติ 
เชิงบวกต่อเรื่องเพศ	การสื่อสารเรื่องเพศ

กับนักเรียน	 เปิดใจต่อนักเรียนท่ีเผชิญ
ปัญหาทางเพศ	หรือต้ังครรภ์

4.	 ครูและผูเ้ก่ียวข้องในโรงเรียนมีทักษะรบัฟงั
ความต้องการ	และสื่อสารโดยไม่ตัดสิน
ถูกผิด	ตีตรา	หรือโน้มน้าวชักจูงให้ท�าตาม	
และตัดสินใจตามความคิดเหน็ของครูเพียง
ฝ่ายเดียว

5.	 มีระบบเชื่อมโยงและส่งต่อกับผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านหรอืหนว่ยบรกิารอ่ืน	ๆ 	นอกจาก
โรงเรียน	เพ่ือให้ได้รับการช่วยเหลือหรือ
คุ้มครองอย่างเร่งด่วน	 ทันต่อเวลาและ
ความต้องการ

6.	 จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาตนเอง	เสริมพลังให้นักเรียน
มีสมรรถนะและทักษะท้ังในการป้องกัน
ปัญหาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง	 
มชีอ่งทางท่ีสะดวกต่อการเขา้ถึงบรกิารและ
ความช่วยเหลือเม่ือต้องการด้านอนามัย 
การเจริญพันธ์ุ	เพศ	และสุขภาพอ่ืน	ๆ
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บทบาทและขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในการด�าเนินงาน

1. ผู้บรหิำรสถำนศกึษำ มขีอบข่ำยหน้ำที ่
ควำมรบัผิดชอบ ดังนี้

1.		 ก�าหนดใหมี้นโยบาย	ประกาศ	หรือค�าสัง่ในระดับโรงเรียนในการท�างาน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์และเผชิญปัญหา 
ทางเพศ	การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา	 และป้องกัน 
การต้ังครรภ์ในวัยเรียนให้มีความชัดเจน

2.		 สรา้งการรบัรูเ้รื่องนีอ้ยา่งท่ัวถึง	ใหค้รูทกุคนรูบ้ทบาทหนา้ท่ีและถือเปน็ 
คณะท�างาน/ทีมท�างานร่วมกับกับครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ท่ีต้ังครรภ์	

บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันและช่วยเหลือ
นักเรียนที่ตั้งครรภ์ 

 การด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 3 ข้อ เป็นภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคน 
ในโรงเรยีน โดยอาศัยการท�างานผา่นโครงสรา้งและกลไกของระบบการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนทีม่อียู ่
ในโรงเรยีน ซึง่มอีงคป์ระกอบการท�างาน และก�าหนดผูร้บัผดิชอบทีส่อดคลอ้งกบัการส่งเสรมิพัฒนา 
ป้องกนัแกไ้ขปัญหา และดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนทกุคนในโรงเรยีน ใหม้กีระบวนการและขัน้ตอนด�าเนนิ
งานเป็นไปตามแนวปฏบิตัทิีร่ะบไุวใ้นบทที ่1 และอาศยัแนวทางการปฏบิตังิานของระบบการดแูลชว่ย
เหลือนักเรียนและแต่ละโรงเรียนสามารถปรับรูปแบบของการท�างานได้ตามเงื่อนไขและบริบทของ
โรงเรยีน เชน่ ขนาดของโรงเรยีน จ�านวนครแูละบคุลากรภายในโรงเรยีน จ�านวนนกัเรยีน ภาระงาน
หรือต้นทุนการท�างานที่มีอยู่ ทั้งน้ี โรงเรียนสามารถตรวจสอบกระบวนการท�างานเรื่องการสอน 
เพศวถิ ีการจดักจิกรรมพัฒนานกัเรยีน การดแูลช่วยเหลือ และน�าผลท่ีไดม้าปรับปรุงกระบวนการท�างาน 
ภายในโรงเรยีน 
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3.		 เป็นตัวแทนโรงเรียนในการสื่อสาร	ประสาน
และเ ช่ือมต่อความร่ วมมือ 	 สนับสนุน 
การท�างาน	หรือชี้แจงแนวทางการท�างาน
ป้องกันการต้ังครรภ์ในโรงเรียนท้ังภายใน
และภายนอกโรง เรี ยน 	 กับหน่วยงาน
ภาคีในระดับพื้ นท่ี	 เช่น	 คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	เครือข่ายผู้ปกครอง	
โรงพยาบาล	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ�าต�าบล	องค์การบริการส่วนต�าบล	
เทศบาล	ส�านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา	เปน็ต้น

4.		 ก�ากับ	ติดตามผลการท�างานภายในโรงเรียน	
และหา วิธีการพัฒนา 	 ปรับป รุงระบบ 
การด�าเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุเป้า
หมายท้ัง	3	ข้อ

       วิธีกำรและหลักฐำนอ้ำงอิงกำรปฏิบัติงำน

	 	 การประชุมช้ีแจงกฎหมายคุ้มครองสทิธเิด็ก 

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.	2559	/	 
ค�าส่ัง	ประกาศตามนโยบาย	/บันทึกรายงาน

2. คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร ได้แก่  
ผูบ้รหิำร รองผูบ้รหิำรฝำ่ยต่ำง ๆ ตัวแทน 
ผูป้กครอง ตัวแทนชุมชน  และหน่วยงำน 
ภำคีในพื้นที่ มขีอบข่ำยหน้ำที่ควำม 
รบัผิดชอบ ดังนี ้

1.		 วางแผนการท�างานและบูรณาการงาน 
เพื่อจัดช่ัวโมงการสอนเพศวิถีศกึษาท่ีต่อเน่ือง
ส�าหรับนักเรียนทุกคน	

2.		 วางแผนการท�างานป้องกันการต้ังครรภ์ 
ภายในโรงเรยีน	ใหมี้ความชดัเจนกับผูรั้บผดิชอบ 

ทุ ก ฝ่ า ย ใ น โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ ภ า ย น อ ก 
โรงเรียน	 ได้แก่ 	 หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง	 
เพ่ือให้สง่ผลต่อเปา้หมายเชงินโยบายท้ัง	3	ขอ้

3.		 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง	มีความเข้มแข็ง

4.		 ให้การแนะน�า	ปรึกษา	แก้ไขปัญหา	หรือ 
ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน	และทีมงานมีก�าลังใจ
ในการท�างาน

 วิธีกำรและหลักฐำนอ้ำงอิงกำรปฏิบัติงำน

	 	 แผนการท�างาน/การอบรม/การประชุม

3. คณะกรรมกำรประสำนกำรท�ำงำน  
(รองผูบ้รหิำรทีร่บัผดิชอบหรอืถกูมอบหมำย
หรอืฝ่ำยต่ำง ๆ ท้ังด้ำนวิชำกำร กิจกรรม
พฒันำนักเรยีน และระบบกำรดแูล 
ช่วยเหลือนักเรยีน ฝ่ำยกิจกรรมนักเรยีน 
ครูอนำมัย ครูพยำบำล หัวหน้ำระดับชั้น
หรอืสำยช้ัน และครูผู้ให้กำรดูแล 
ชว่ยเหลือนักเรยีนทีต้ั่งครรภ์) มขีอบข่ำย 
หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ ดังนี ้

1.		 ป ร ะ ส านก า รท� า ง า น ร ะห ว่ า ง ที มน� า	 
ทีมประสาน	ทีมท�า	หรืออ่ืน	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้องกับ
งานการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา	การดูแล
ช่วยเหลือกรณีต้ังครรภ์ในโรงเรียน	กิจกรรม 
ก า ร ส ร้ า ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ ชี วิ ต 	 ก า ร จั ด 
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อนกัเรยีน 
ท่ีต้ังครรภ์ท่ีเรียนต่อในโรงเรียนเดิม

2.		 ประสานกับหน่ วยงาน ท้ังภายในและ
ภายนอก	 เ พ่ือให้ มีการส่ือ	 ชุดการสอน	
อุปกรณ์	 ท่ีจ�าเป็นในการท�างานของครู 
ในโรงเรยีน	เชน่	ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา	 
โรงพยาบาล	องค์กร	NGO	 ท่ีมีแนวทาง 
การท�างานเฉพาะด้านมาหนุนเสริม

3.		 จัดประชุมหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
กับทุกฝ่ายท่ีเ ก่ียวข้องท้ังด้านการสอน	 
การดแูลชว่ยเหลือ	และกิจกรรมพัฒนานักเรยีน	
ตามแนวทางท่ีวางไว้
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4.		 ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน	 
เพื่อการดแูล	ชว่ยเหลือ	สง่ต่อ	และคุ้มครอง	กรณี
ท่ีนักเรียนมีความต้องการจ�าเป็นเฉพาะด้าน	
หรือต้องการเข้ารับบริการตามกระบวนการ
ของทีมสหวิชาชีพ	หรือประสานจัด	case	 
conference 	 ร่ วมกับครู ผู้ ใ ห้การดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์	

5.		 ประเมินผลงานตามแผนท่ีวางไว้	สรุปผล 
รวบรวมข้อมูลรายงานจากฝ่ายต่าง	 ๆ	 
เพื่อจัดท�ารายงานสรุปภาพรวมการด�าเนินงาน	
เพื่ อเสนอต่อคณะอ�านวยการภายในหรือ 
ต้นสังกัดเป็นระยะ

 วิธีกำรและหลักฐำนอ้ำงอิงกำรปฏิบัติงำน

	 	 การประชุม/รายงานผลการด�าเนิน
งานแต่ละด้านในแต่ละ	ภาคเรียน/ท�าเนียบ 
รายช่ือหน่วยงานในพื้ น ท่ี/แผนผังการ
ท�างานของทีม

4. คณะด�ำเนินกำร มขีอบข่ำยหน้ำที ่
ควำมรบัผิดชอบ ดังนี้

4.1  หวัหน้ำระดับชั้น /ผูร้บัผดิชอบงำนวิชำกำร 

1.		 ก� า กับ	 ติดตาม	 การดูแลช่วยเหลือ	 
การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาส�าหรับ 
นกัเรยีนแต่ละกลุม่ท่ีคัดกรองและประเมิน 
ความเสี่ยงทางเพศ	หรือสอดคล้องกับ 
รูปแบบการเรียนของนักเรียนท่ีต้ังครรภ์ 
และนักเรียนแต่ละกลุ่ ม ท่ี คัดกรอง 
ได้เรยีนต่อในโรงเรียนเดิมจนจบหลักสูตร

2.		 ประชุมครูแต่ละระดับช้ันเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการท�างานดูแลช่วยเหลือ	
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพศวิถีศึกษาเป็นระยะ	 เพื่ อให้ เ กิด
ผลลัพธ์ท่ีดีด้านพฤติกรรมทางเพศของ
นักเรียนแต่ละกลุ่ม

3.		 จัดท�ารายงานผลและปัญหาการด�าเนินงาน 
ให้ผู้ เ ก่ียวข้องรับทราบ	 เพื่ อหาทาง
แก้ไข	หรือเกิดแนวทาง	วิธีการท�างาน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ

 วิธีกำรและหลักฐำนอ้ำงอิงกำรปฏิบัติงำน

	 	 รายงานข้อมูลภาพรวมของนักเรียน 
ทุกคน/การประชุม/ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในและนอกห้องเรียนของเพศวิถีศึกษา
ส�าหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม/ข้อมูลผลลัพธ์
ด้านสุขภาวะทางเพศของนักเรียน

4.2  ครูประจ�ำชั้น หรอืครูที่ปรกึษำ

1.		 บั น ทึกและ จัด เ ก็บรวบรวมข้ อมู ล
นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการบันทึก
ฐานข้อมูล	DMC

2.		 ด�าเนนิการตาม	5	ขั้นตอนระบบการดแูล 
ช่ วย เห ลือนั ก เ รี ยน 	 รู้ จั กนั ก เ รี ยน 
เปน็รายบุคคล	คัดกรอง	ด�าเนินการสง่เสรมิ 
หรอืพฒันา	การปอ้งกันและแก้ไขปัญหา	
การส่งต่อและเข้าร่วมประชุม	Case	
conference	กรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา
เรื่องเพศหรือต้ังครรภ์ไม่พร้อม
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3.		 ติดตามเยีย่มบา้นนกัเรยีน	และสื่อสารกับ
ผูป้กครองตามแนวทางการดแูลชว่ยเหลือ 
นักเรียนท่ีคัดกรองเป็นกลุ่ม	ๆ	

4.		 ประสาน	ส่งต่อข้อมูลในมิติต่าง	ๆ	ของ
นักเรียน	และร่วมมือกับครูผู้ให้การดูแล
ชว่ยเหลือนักเรยีนท่ีต้ังครรภ์	ในการดแูล
นักเรียนท่ีเผชิญปัญหาทางเพศหรือ 
ต้ังครรภ์ไมพ่รอ้มจนกว่าจะจบการศึกษา

5.		 ส รุป	 รวบรวม	 และน�าเสนอข้อมูล 
การวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็นของ 
นักเรียนให้กับผู้เก่ียวข้องภายในโรงเรียน	 
เ พื่ อ อ อ ก แ บ บ ก า ร พั ฒ น า ดู แ ล	 
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ
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	 	 ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลแต่ละชั้น/
ขอ้มลูการเยีย่มบ้านรายบุคคล/บันทึกขอ้มูล
ของนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวังและนักเรียน 
กลุ่มท่ีต้ังครรภ์

4.3  ครูแนะแนว และครูพยำบำล

1.		 นิ เทศ	 แนะน�าครูทุกคนในโรงเรียน 
ด้านการท�างานป้องกัน	ดูแล	ช่วยเหลือ	
และพัฒนาเด็กและเยาวชนในเชิงบวก	 
การคุ้มครองสิทธิ เ ด็กและเยาวชน	 
การรกัษาความลับสว่นตัวของนักเรยีน	ฯลฯ

2.		 นเิทศ	ใหก้ารปรกึษา	สนบัสนนุ	หรอืรว่มมือ 
กับครูประจ�าชั้น/ครูท่ีปรึกษากรณีท่ีต้อง
ดูแลนักเรียนแต่ละกลุ่มท่ีคัดกรองไว้	
(กลุ่มท่ัวไป	–	กลุม่เฝา้ระวัง	-	กลุม่ต้ังครรภ์ 
หรือได้รับผลกระทบจากเรื่องเพศ)

3.		 ใ ห้ ก า รป รึ กษ า เ บ้ื อ ง ต้ น 	 ( B a s i c	 
counselling)	กับนกัเรยีนท่ีเผชญิปญัหา 
เรื่ องเพศหรือต้ังครรภ์ไม่พร้อม	หรือ
ยุติการคลอดแล้วเรียนต่อในโรงเรียนเดิม	 

ร่วมกับครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ท่ีต้ังครรภ์	 	 ท่ีต้องการความช่วยเหลือ
หรือขอความร่วมมือ

4.		 จัดกิจกรรมแนะแนว	สง่เสรมิ	และพฒันา
นกัเรยีนตามแนวทางของการสรา้งเสรมิ
ทักษะชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงต่าง	ๆ
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	 	 รายงานการด�าเนินงานหรือกิจกรรม
พัฒนาครูผู้สอน	และนักเรียน/การประชุม	
การโค้ช	การบริการปรึกษา/บันทึกข้อมูล
รายบุคคล	สถิติการรับบริการด้านต่าง	ๆ	 
ของนักเรียน

4.4  ครูผู้ให้กำรดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
ที่ต้ังครรภ์ 

1.		 รับผิดชอบดูแล	 ช่วยเหลือ	 เยียวยา	
นักเรียนท่ีเผชิญปัญหาเร่ืองเพศหรือ 
ต้ังครรภ์ไม่พร้อม	ต้ังแต่ต้ังครรภ์	-	ยุติ 
การต้ังครรภ์/คลอด	-	หลังคลอด/หลัง 
ยุติการต้ังครรภ์

2.		 ประสานและท�างานกับผู้เก่ียวข้องกับ
ตัวนักเรียนท่ีเผชิญปัญหาเรื่ องเพศ
หรือต้ังครรภ์ไม่พร้อม	เช่น	ผู้ปกครอง	
เพื่ อน นัก เรี ยน 	 ค รูประจ� าชั้ นห รือ 
ครูท่ีปรึกษา	ครูแนะแนว	นักจิตวิทยา
จากส�า นักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา	 
หรอืการสง่ต่อหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี	
ตามความต้องการจ�าเป็นของนกัเรียน

3.		 บนัทึก	จัดเก็บ	รวบรวมขอ้มูลของการให้
ความดูแล	ช่วยเหลือ	คุ้มครองนักเรียน
ท่ีเผชิญปัญหาเรื่ องเพศหรือต้ังครรภ์ 
ไม่พร้อม	เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งต่อ	 
หรือ 	 จัดประชุมสหวิชาชีพ	 (Case	 
conference)	รวมท้ังการรายงานผล 
การด�าเนินงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบ

4.		 จัดประชุมสหวิชาชีพ	(Case	conference)
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	 แบบบันทึกและข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน
เฉพาะรายท่ีรับบริการ/ท�าเนียบรายชื่ อ 
ทีมวิชาชีพ	หน่วยงาน	หรือผู้ เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านสุขภาวะเด็กและเยาวชน

4.5  ครูผู้สอนรำยวิชำต่ำง ๆ หรอืครูอ่ืนใน
โรงเรยีน

1.		 สนบัสนนุและใหค้วามรว่มมอืในการดูแล 
ช่ วย เห ลือ นัก เรี ยน ท่ี เผชิญปัญหา	 
และการมีสภาพแวดล้อมทางสังคม 
ในโรงเรียนท่ีเ อ้ือต่อการให้ก�าลังใจ	 
ช่วยเหลือ 	 และการเ รียน รู้ร่ วมกัน 
ในเรื่องเพศวิถี	การอยูร่ว่มกันของนักเรียน
ท่ีต้ังครรภ์และเรียนต่อในโรงเรียน

2.		 การบูรณาการการสอนท่ีเป็นการมุง่เน้น
ให้เกิดทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาวะ	
โดยเฉพาะเรื่องเพศวิถี
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  กิจกรรมหรอืแผนการเรียนรูแ้บบบูรณาการ 
ส�าหรับนักเรียน

4.6  แกนน�ำนักเรยีน

1.		 เ ป็ น แ ก น ห ลั ก ห รื อ ตั ว แ ท น ข อ ง 
เพื่อนนักเรียนในการรวบรวมและเสนอ 
ความคิดเห็น	ความต้องการของนกัเรยีน 
ในภาพรวมต่อผูบ้รหิารหรอืคณะกรรมการ 
โรงเรียน	 เพื่ อให้มีการเรียนการสอน
หรือสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการสร้าง 
สขุภาวะทางเพศ	ความปลอดภัยทางเพศ 
ส�าหรบันกัเรียนทุกคน

2.		 เปน็แกนหลักหรือตัวแทนเพ่ือนนกัเรยีน
ในการมีส่วนร่วมในระบบการดูแล	 
ช่วยเหลือนักเรียน	และกิจกรรมพัฒนา
โรงเรียน

3.		 ก า ร สื่ อ ส า ร ห รื อ เ ชื่ อ ม ต่ อ 
เพ่ือนนกัเรียนท่ีต้องการความชว่ยเหลือกับ 
ครูผู้ ใ ห้การดูแลช่วยเหลือนักเ รียน 
ท่ีต้ังครรภ์	ครูแนะแนว	ครูประจ�าชัน้หรือ
ครูท่ีปรึกษา	ครูพยาบาล	เพ่ือให้ได้รับ
บริการหรือการชว่ยเหลือท่ีทันเหตกุารณ์
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	 	 ก า ร ส� า ร ว จ ปั ญ ห า / ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
แต่ละระดับชั้น

5. คณะกรรมกำรสถำนศกึษำข้ันพื้นฐำน 
และเครอืขำ่ย มขีอบข่ำยหน้ำที ่
ควำมรบัผดิชอบ ดังนี ้      

1.		 มตัีวแทนเขา้รว่มเป็นคณะกรรมการอ�านวยการ 
(ทีมน�า)	 ให้ข้อเสนอแนะ	 ความคิดเห็น	 
และสื่ อสารความต้องการของผู้ปกครอง 
ในการพัฒนาทักษะชีวิตและการป้องกัน 
การต้ังครรภ์ในวัยรุน่

2.		 ส่ือสารความเขา้ใจเก่ียวกับการดแูล	ชว่ยเหลือ 
ป้ อ ง กั น 	 คุ้ ม ค ร อ งนั ก เ รี ย น ด้ า น เพศ	 
ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.	 2559	 
กับกลุม่ผูป้กครอง	ชุมชน

3.		 สนับสนุนและส่งเสริมการดูแล	ช่วยเหลือ	
ป้องกัน	 คุ้มครองนักเรียนของโรงเรียน	 
เพ่ือให้นักเรียนท่ีเผชิญปัญหาทางเพศหรือ
ต้ังครรภ์ได้รับโอกาสการพัฒนาตามสิทธิ 
ท่ีพึงมี	ได้เรียนต่อจนจบ	และมีคณุภาพชวิีตท่ีดี							
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  นักเรียนทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนมีโอกาสท่ีจะเกิดปัญหาเรื่องเพศหรือการต้ังครรภ ์
ไม่พรอ้ม เนือ่งจากการเขา้สู่วยัเจรญิพันธุ ์และความไมเ่ท่าทนั ขาดทกัษะ ไมม่คีวามรู ้และปัจจยัแวดลอ้ม
จากครอบครวั ชมุชนของนักเรยีนแต่ละคนอาจเป็นปัจจยักระตุน้ ดงันัน้ ระบบการดแูลชว่ยเหลอืของ
โรงเรยีนทีก่�าหนดบทบาทหนา้ทีใ่หค้รปูระจ�าช้ันหรอืครทูีป่รกึษา เป็นหลกั และมกีลไกการด�าเนนิงาน 
ในกรณีที่มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือก็จะมี “ทีมน�า” “ทีมประสาน” “ทีมท�า” ที่ครูทุกคนและ 
ผูเ้กีย่วข้องมบีทบาทหนา้ทีร่ว่มกัน รวมท้ังครผูู้ใหก้ารดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนทีต่ัง้ครรภ ์จะมบีทบาท 
การท�างานเฉพาะในการดแูลชว่ยเหลอืตดิตามเชงิลกึกบันกัเรยีนทีต่ัง้ครรภห์รอืเผชญิปัญหาทางเพศ 
ภาพรวมการด�าเนินงานแต่ละขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 5 ขั้นตอน  
จงึต้องมแีนวทางเพ่ือใหเ้หน็กระบวนการทีช่ดัเจนในการเรือ่งการส่งเสรมิและพัฒนา ป้องกันและแกไ้ข  
ดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนทุกคนในเรือ่งเพศและตัง้ครรภ ์ดงันี้

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 ขั้นตอนเริม่ต้นของระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีนนีม้คีวำมส�ำคัญมำก เพรำะครูประจ�ำชั้นหรอื
ครูที่ปรึกษำจะต้องมีข้อมูลรำยบุคคลของนักเรยีน
ที่รับผิดชอบทุกคนในแต่ละชั้น กำรรู้จักนักเรียน 
เป็นรำยบุคคลต้องมีรำยละเอียดหรือสำรสนเทศ  
ควรประกอบด้วยข้อมูลท้ังสองด้ำน คือ

1.1	 ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน	ท้ังด้านประวัติส่วนตัว	 
ผลการเรยีน	ความชอบ	ความสนใจ	ความสามารถพเิศษ 
การมีส่วนร่วมในโรงเรียนในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 
สุขภาพสว่นตัว	พัฒนาการด้านสังคม	สภาพอารมณ ์
สัมพันธภาพกับคนรอบข้าง	เพื่อน	พฤติกรรม
เสี่ยงท้ังด้านการใช้สารเสพติด	เหล้า	บุหรี่	 เพศ 
ความรุนแรง	เกม	ฯลฯ

กระบวนการ
และขั้นตอนการด�าเนินงาน

1.2	 ข้อมูลเก่ียวกับครอบครัวหรือผู้ปกครอง
ท้ังด้านเศรษฐกิจ	รายได้	สัมพันธภาพของ
คนในครอบครัว	มิติด้านสังคมวัฒนธรรม	
ความ เป็นอ ยู่ 	 อ าชีพของผู้ ปกครอง 
ก็ถือว่าจ�าเป็น	ข้อมูลสารสนเทศเหล่านี ้
มีประโยชน์ในการน�ามาวิเคราะห์เชื่อมโยง
กับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน	หรือ
ในกรณีท่ีต้องการช่วยเหลือหากต้ังครรภ์	
ท้ังน้ีครูประจ�าชั้นหรือครูท่ีปรึกษาจะมี
แนวทางการเก็บและจัดท�าบันทึกข้อมูล
ของโรงเรียนอยู่แล้วในฐานข้อมูลระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน	ข้อมูลท่ีได้ 
มคีวามครอบคลมุท้ังมติิด้านรา่งกาย	อารมณ์ 
สังคม	จิตใจ	สติปัญญา	หรือการเรียนรู้ของ
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นักเรียนแต่ละคน	และควรมีการเก็บข้อมูลท่ีรอบด้านจากท้ังตัวเด็กและผู้ปกครอง	โดยการสัมภาษณ	์
สอบถาม	สังเกตสภาพแวดล้อม	และน�ามาใช้ประโยชน์ในการคัดกรองความเสี่ยงทางเพศของนักเรียน
การเก็บขอ้มลูเป็นรายบุคคลเพื่อน�ามาใชเ้ปน็แนวการประเมินความเสี่ยง	ซึ่งประยุกต์มาจากแบบประเมนิ
ความเส่ียง	HEEADSSS	(S)	Assesment	(องค์ความรู้การด�าเนินงานดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ	
ส�าหรับทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น	Teen	Manager	กระทรวงสาธารณสุข	และ	UNICEF	2559	)	เป็นการ
เก็บข้อมูลนักเรียนเชิงคุณภาพ	ใช้วิธีการพูดคุยหรือซักถามในแต่ละหัวข้อ	ดังนี้

หัวข้อ แนวทำงค�ำถำม
พฤติกรรมทางเพศ มีแฟน	คนรักหรือไม่	การมีเพศสัมพันธ์	การใช้ถุงยางอนามัย	

การวางแผนป้องกันการต้ังครรภ์	การตรวจโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์และการรักษา	

ครอบครัว	บ้าน	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม บา้นอยูท่ี่ไหน	อยูกั่บใคร	อาชีพผู้ปกครองคืออะไร	สนิทกับใคร 
ในบ้าน	มีปัญหาปรึกษาใครในบ้าน	ความรู้สึกพึงพอใจ 
ในการอยู่บ้าน	ความกังวลใจกับสภาพแวดล้อมอะไรบ้าง

การศึกษาและ	การวางแผนในอนาคต ผลการเรียนเป็นอย่างไร	พอใจกับผลการเรียนหรือไม	่ 
วิชาท่ีชอบ	อาชีพท่ีอยากท�าในอนาคต	เพ่ือนสนิทในโรงเรียน
มีหรือไม่	ปัญหาการอยู่ในโรงเรียนมีอะไรบ้าง

กิจกรรมยามว่างหรืองานอดิเรก ถ้ามีเวลาว่างชอบท�าอะไรบ้าง	ท�ากับใคร	การใช้สื่อเทคโนโลยี
ถ่ีบ่อยแค่ไหน	เว็บไซต์ท่ีเข้าไปบ่อย	ๆ	คืออะไร	ดูหนังโป๊หรือ
แอพพลิเคชั่นสื่ อสารท่ีเป็นช่องทางการติดต่อหรือพูดคุย 
เก่ียวกับเรื่องเพศ	การหาคู่	เป็นต้น

การใช้สารเสพติด มีเพ่ือนท่ีใช้สารเสพติด	(เหล้า	บุหร่ี)	หรือไม่	มีคนในครอบครัว
ท่ีใช้สารเสพติด(เหล้า	บุหรี่)	หรือไม่	อะไรบ้าง	เคยลองใช้บ้าง
หรือไม่	ผลเป็นอย่างไร	คิดอย่างไรกับสารเสพติดต่าง	ๆ	

ปัญหาทางอารมณ์ โดยท่ัวไปเป็นอย่างไร	 รู้สึกเบื่อหน่าย	เศร้า	 รู้สึกแย่หรือไม่	 
มีความคิดอยากมีชีวิตหรือวางแผนหรือลงมือฆ่าตัวตาย 
หรือไม่	อย่างไร	คะแนนความสุขในชีวิต	อะไรท่ีท�าให้ชีวิต 
มีหรือไม่มีความสุข

ความปลอดภัย การซ้อนท้ายมอเตอร์ไซต์	การสวมหมวกนิรภัย	การคาดเขม็ขดั 
การทะเลาะวิวาท	ความรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่โรงเรียน	บ้าน	 
หรือชุมชน

หมายเหตุ	:	ข้อพึงระวังในการการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพกับนักเรียน

ครูท่ีปรึกษาหรือครูประจ�าชั้นควรจัดสภาพแวดล้อมท่ีเป็นส่วนตัว	ครูชวนพูดคุยด้วยท่าทีท่ีเป็นมิตร	ชี้แจง
ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้นักเรียนทราบ	และไม่คาดค้ันให้ตอบค�าถามถ้านักเรียน
ไม่สมัครใจ	อึดอัด	รวมท้ังไม่ตัดสิน	สั่งสอน	ดุด่า	ในพฤติกรรมต่าง	ๆ	ท่ีนักเรียนสะท้อนหรือตอบค�าถาม	การพูด
คุยเป็นการช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนมากขึ้น	และท�าให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดี	เป็นช่องทางให้เข้าถึงตัวนักเรียนมากขึ้น

48								บทท่ี	3	ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน	:	นักเรียนต้ังครรภ	์

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์



2. การคัดกรองและจัดกลุ่มนักเรียน 
 จำกขอ้มลูสำรสนเทศของนักเรยีนทีจั่ดเก็บมำ ครูทีป่รกึษำหรอืครูประจ�ำชัน้จะต้องวิเครำะหโ์อกำสเสีย่ง 
ทำงเพศของนักเรยีนแต่ละคน ไม่เฉพำะเพศหญิง เพ่ือระบุขอบเขตของปัญหำหรือควำมเสี่ยงทำงเพศ  
และวำงแนวทำงกำรดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองอย่ำงเป็นระบบและสอดคล้องกับสภำพควำมต้องกำร
หรอืปัญหำของนักเรยีน โดยมแีนวทำงกำรพิจำรณำควำมเสีย่งทำงเพศ ดังนี้

“มคีวำมเสีย่ง” นักเรยีนมพีฤติกรรมข้อใดข้อหน่ึงหรอืมำกกว่ำหน่ึงข้อต่อไปนี้

มีแฟน	มีคนรัก

อยู่เป็นคู่	โดยผู้ปกครองอาจรับรู้	หรือแต่งงาน

พฤติกรรมชู้สาว	แยกตัวอยู่กับแฟน	ตบตีแย่งแฟนกัน

มีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน

เผยแพร่ข้อมูลเรื่องเพศทางโซเซียลเน็ตเวิร์ค	ส่งต่อภาพโป๊เปลือย	คลิปการมีเพศสัมพันธ์

คนในครอบครัวเก่ียวข้องกับการค้าบริการทางเพศ

คบเพื่อนท่ีอยู่ในกลุ่มขายบริการทางเพศ

พฤติกรรมอ่ืน ๆ 		(ท่ีอาจเชื่อมโยงกัน)	เช่น	มีความวิตกกังวล	เบื่อหน่าย	ขาดเรียนบ่อย	เก็บตัว	ความสัมพันธ์ 
กับคนรอบตัว	 เพื่ อน	ผู้ปกครองไม่ค่อยดี	ท�างานพิเศษนอกเวลาเรียนท่ีเสี่ยงต่อความปลอดภัยหรือ 
ถูกลวนลาม	สภาพแวดล้อมท่ีอยูอ่าศยัไมป่ลอดภัยหรอืไมม่คีนดแูลใกล้ชดิ	การเรยีนลดลง	ขาดเรยีน	เก่ียวขอ้งกับ 
การรวมกลุ่ม	แข่งรถ	ใช้สารเสพติดหรือด่ืมแอลกอฮอล์	ทะเลาะวิวาท	เป็นต้น

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์
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การบริหารจัดการและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์มปัีญหำ” นักเรยีนมปัีญหำในข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้

ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ต้ังครรภ์

ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	หรือถูกใช้ความรุนแรง

ล่วงละเมิดทางเพศผู้อ่ืน	หรือละเมิดสิทธิทางเพศผู้อ่ืน

ถูกรังแก	หรือเป็นเหยื่อทางเพศออนไลน์	(Sexual	cyber	bullying)

ขายบริการทางเพศ

ชักชวนเพื่อนขายบริการทางเพศ

สร้างหรือเผยแพร่คลิป	ข้อความ	ภาพ	ข้อมูลทางเพศ	เช่น	คลิปมีเพศสัมพันธ์	ภาพโป๊เปลือย	

กลุ่มทั่วไป	หมายถึง	กลุ่มนักเรียนท่ียังไม่พบปัญหา	
หรืออาจยังเข้าไม่ถึงสภาพปัญหาทางเพศของ
นักเรียนกลุ่มนี้

กลุม่เฝ้าระวงั หมายถึง	กลุม่นกัเรยีนท่ีมี	“ความเสีย่ง”	 
มีพฤติกรรมเสี่ยง	มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือให้เกิด

ความเส่ียงทางเพศ	เช่น	มีคู่รัก	มีแฟน	อยู่เป็นคู่/ 
แต่งงาน 	 มี เพศสัมพันธ์ 	 รู้ สึ ก ว่ า ไม่ปลอดภัย 
ในบ้านหรือชุมชน	มีสมาชิกในครอบครัวท่ีเก่ียวข้อง
กับการค้าบริการทางเพศหรือการใช้สารเสพติด	

สัมพันธภาพกับครอบครัว	 หรือกับเพื่ อนไม่ ดี	 
ผลการเรียนตกต�าลง	ขาดเรียนบ่อย	กลับบ้านดึก
หรือไม่กลับ	มีปัญหาทางด้านอารมณ์	สังคม	เป็นต้น	

กลุ่มตั้งครรภ์หรือมีผลกระทบจากเรื่องเพศ 
หมายถึง	นักเรียนท่ี	“มีปัญหา”	หรือเกิดผลกระทบ 
จากเ ร่ืองเพศในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง	 ได้แก่	 
ต้ังครรภ์ไม่พร้อม	ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ	์ 
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ		ถูกรังแก	เผยแพร่ภาพลามก	
โป๊เปลือย	ละเมิดสิทธิทางเพศผู้อ่ืน	เก่ียวข้องกับ 
การขายบริการทางเพศ	เป็นต้น

ครูประจ�าชั้นหรือครูที่ปรึกษาที่ได้พิจารณาข้อมูล 
นักเรียนเป็นรายบุคคลและความเส่ียงทางเพศ 

แล้วก็น�ามาแยกจัดกลุ่มนักเรียน ดังนี้
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3. การส่งเสริม พัฒนา และป้องกันแก้ไขปัญหา 
 สอดคล้องกับกลุ่มนักเรยีน 3 กลุ่ม โดยมแีนวทำงและรูปแบบของกิจกรรม ดังนี้

3.1.1		 สร้ างสัมพันธภาพเชิงบวกระหว่างครู
และนั ก เ รี ยน ในการสื่ อสาร เ ร่ื อ ง เพศ	 
ให้เป็นเรื่ องปกติ	สร้างทัศนคติเชิงบวก
ในเร่ืองเพศ	ผ่านช่ัวโมงโฮมรูม	แนะแนว	
ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง

3.1.2		 เนน้สอนเพศวิถีศกึษาในช่ัวโมงเรียนท่ีครบท้ัง	
6	มิติ	ได้แก่	

(1)		 พัฒนาการของมนุษย	์	 
(Human	Development)

(2)		สัมพันธภาพ		(Relationships)
(3)		 ทักษะส่วนบุคคล		(Personal	Skills)
(4)		 พฤติกรรมทางเพศ		 

(Sexual	Behavior)
(5)		สุขภาพทางเพศ		(Sexual	Health)
(6)		สังคมและวัฒนธรรม		 

(Society	and	Culture)

	 	 ต่อเน่ืองในทุกระดับชั้น	โดยครูท่ีผ่าน 
การอบรม	และครูผู้สอนได้รับการพัฒนา 
ใหส้อนอยา่งมีคณุภาพส�าหรบันกัเรยีนทกุคน

3.1.3		 พัฒนาทักษะชีวิต	โดยการเสริมสร้างทักษะ 
ในการจัดการเรื่ องเพศของตนเอง	 ได้แก่	 
การรู้จักคุณค่า	การตัดสินใจ	การส่ือสาร	 
การยนืยนัความต้องการของตนเอง	การต่อรอง	
และขอความชว่ยเหลือ

3.1.4		 เชิญหน่วยงานท่ีมีความช�านาญเฉพาะด้าน
อนามัยการเจริญพันธุ์มาให้ความรู้ท่ีทันสมัย 
เป็นระยะ	 เช่น	 การคุมก� า เ นิด	 การยุติ 
การต้ังครรภ์	และสนับสนุนหรือมีบริการ
อุปกรณ์คุมก�าเนิด	ถุงยางอนามัย	เครื่องมือ
ตรวจการต้ังครรภ์

3.1.5		 ป ร ะ ชุ ม ห รื อ จั ด อ บ ร ม ผู้ ป ก ค ร อ ง 
ด้านการดแูลบุตรหลานท่ีเปน็วัยรุน่	เพิม่ทักษะ 
การส่ือสารเร่ืองเพศกับบุตรหลานอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ	1	ครั้ง

3.1.6		 สนับสนุนให้เครือข่ายผู้ปกครองมีความรู้
และเข้าใจเก่ียวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน	สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย 
ผู้ ปกครอง ในการ ให้ ความร่ วมมื อ กับ
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทาง
เพศกับนักเรียน

3.1.7		 ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลกับผู้ปกครอง
และนักเรียนทุกคนถึงช่องทางการช่วยเหลือ 
และรับบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 
ใ น โ ร ง เ รี ย น 	 ห รื อ ใ น ช่ั ว โ ม ง โ ฮ ม รู ม	 
แนะแนว	กิจกรรมหน้าเสาธง	การประชุม 
ผูป้กครองทกุระดับชั้น	การประชุมผูป้กครอง
ในชั้นเรียน

 3.1 กลุ่มท่ัวไป จะรวมถึงนักเรยีนท้ังหมดทุกคนในโรงเรยีน ที่โรงเรยีนต้องกำรบรหิำรจัดกำรให้มี
กำรป้องกันปัญหำทำงเพศและกำรต้ังครรภ์ให้เป็นปกติในทุกปีกำรศึกษำ โดยมีแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสรมิและพัฒนำนักเรยีน ดังนี้
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3.2.1		 สร้างสัมพันธภาพท่ีใกล้ชิด	ไว้วางใจ	และ 
ใหค้วามเอาใจใสใ่กล้ชดิในระดับท่ีเขม้ข้นขึ้น 
ในระ ดับบุคคลหรือ ตัว นัก เรี ยน ท่ี ต้อง 
เฝ้าระวัง

3.2.2		 ติดตามเยี่ยมบ้านอย่างน้อย	2	 -	3	ครั้ง/ 
ภาคเรยีน	สื่อสารพดูคยุกับผูป้กครองเพื่อชว่ยกัน 
ดูแลใกล้ชิด

3.2.3		 ให้การช่วยเหลือเพื่อคล่ีคลายหรือบรรเทา
ปัญหาท่ีอาจสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยง
หรือความเส่ียงทางเพศ	เช่น	สร้างกิจกรรม 
กลุม่สัมพนัธ์กับเพื่อนในโรงเรียน	เปน็ผูน้�ากลุ่ม	 
การใช้เวลาว่างท่ีเป็นประโยชน์	พัฒนาหรือ
ส่งเสริมทักษะหรือความสนใจพิเศษ	เช่น	
ดนตรี	กีฬา	จิตอาสาในชุมชน	วาดภาพ	ฯลฯ	
สนับสนุนการมีรายได้เสริมระหว่างเรียน 
ท่ีปลอดภัยมากข้ึน	ทุนการศึกษา	เป็นต้น

3.2.4		 แนะน�าขอ้มลูแหล่งบรกิารด้านสุขภาวะทางเพศ 
อนา มัยการ เจริญพัน ธ์ุ 	 ความ รุนแรง 
ทางเพศ	หรืออ่ืน	ๆ	 ท่ีสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาหรือความต้องการเป็นรายบุคคล	
และให้ข้อมูลหรือการเรียนรู้ ท่ี เน้นเ ร่ือง
วิธีการคุมก�าเนิด	การต้ังครรภ์และการยุติ 
การต้ังครรภ์	ผลกระทบจากการมเีพศสัมพันธ	์ 
โรคติดต่อ	การพร้อมของการเป็นพ่อแม	่ 
การเล้ียงดูเด็กทารก		ฯลฯ	รวมถึงครูประจ�าชั้น 

หรือครูท่ีปรึกษาต้องพูดคุยสื่ อสารกับคู่/
แฟน	เรื่องการปอ้งกันการต้ังครรภ์ความเส่ียง
ต่อการต้ังครรภ์	(กรณีเรียนท่ีเดียวกัน)

3.2.5		 ให้การปรึกษาหรือพูดคุยเพื่ อประเมิน 
ความเสีย่งทางเพศ	เชน่	ทัศนคติหรือความเชื่อ 
ต่อการมีเพศสัมพันธ์	การใช้ถุงยางอนามัย	
ความรุนแรงทางเพศ

3.2.6		 กรณท่ีีนกัเรียนสงสยัว่าจะต้ังครรภ์หรอืพบว่า 
ต้ังครรภ์แล้ว	 ให้แนะน�าให้เข้ารับบริการ 
ตรวจครรภ์จากโรงพยาบาล	หรือประสาน
ครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์
โดยทันทีเพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือ	

3.2.7		 หากพบปัญหาเกิดขึ้นกับนักเรียนในรูปแบบ
อ่ืน	ๆ 		เช่น	ถูกละเมิดทางเพศ	คุกคามทางเพศ 
ขายบริการ	เก่ียวข้องกับการใช้ความรุนแรง 
รูปแบบต่าง	ๆ	ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
ท� า ผิ ด ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กั บ เ รื่ อ ง เ พ ศ 
ออนไลน์ 	 เช่น	 คลิปโป๊ 	 ภาพลามก	 ฯลฯ	 
ครูท่ีปรึกษาหรือครูประจ�าชั้นต้องประสาน
กับครูผู้ ให้การดูแลช่วยเหลือนัก เรียน 
ท่ี ต้ังครรภ์	ครูแนะแนว	หรือนักจิตวิทยา
โรงเรยีนประจ�าส�านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษา	
เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
ผ่านกลไกของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนต่อไป

 3.2 กลุ่มเฝ้ำระวัง เมื่ อมีกำรคัดกรองนักเรียนและค้นพบนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและ 
ควำมเสีย่งทำงเพศแล้ว ครูประจ�ำชั้นหรอืครูทีป่รกึษำและผูร้บัผดิชอบ รว่มมอืกับครูผูใ้หก้ำรดูแลชว่ยเหลือ
นักเรยีนที่ต้ังครรภ์ จะต้องด�ำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสรมิ พัฒนำ และป้องกันแก้ไขปัญหำกำรต้ังครรภ์
หรอืควำมเสีย่งทำงเพศเป็นรำยบุคคลหรอืเป็นกลุ่มเฉพำะเพื่อไม่ให้มปัีญหำเกิดขึน้ เพิ่มเติมจำกกิจกรรม
ที่โรงเรยีนจัดเป็นปกติในทุกปีกำรศกึษำอยู่แล้ว โดยมแีนวทำง ดังต่อไปนี้
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3.3.1		 กรณีถูกละเมิดทางเพศ	โดยนักเรียนเป็น
ผู้ถูกกระท�า	 เช่น	ถูกข่มขืน	ถูกบังคับให้มี
เพศสัมพันธ์	ถูกบังคับใช้ประโยชน์ทางเพศ	
เช่น	ถ่ายรูปหรือคลิปโป๊	ลามก	และเผยแพร่
ออนไลน์	ถูกข่มขู่คุกคามหรือท�าร้ายร่างกาย
เพราะหึงหวง	ขายบรกิารทางเพศ	หรอือ่ืน	ๆ	 
ท่ี เป็นภัยและความไม่ปลอดภัยส�าหรับ
นักเรียน	 ให้ใช้แนวทางการด�าเนินงาน 
ตามคู่มือแนวทางการให้ความคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิด 
(กระทรวงศึกษาธิการ,	2564)

3.3.2		 กรณีนักเรียนเป็นผู้กระท�าผิดเก่ียวกับกรณี 
ทางเพศหรอืเข้าขา่ยการกระท�าผดิตามกฎหมาย 
เชน่	คุกคาม	ขม่ขู	่บังคับ	ตบตี	ท�าร้ายเพราะ 
หึ งหวง 	 กรรโชกทรัพย์ 	 ประจานหรือ 
เจตนาท�าให้ผู้อ่ืนเสียหาย	อับอายด้วยเรื่อง
ทางเพศ	และผู้ถูกกระท�าอาจเป็นนักเรียน
คนอ่ืนในโรงเรียนหรือคนอ่ืน	มีเพศสัมพันธ ์
ในโรงเรียน	บันทึกหรือส่งต่อหรือเผยแพร ่
คลิปโปล๊ามก	ชกัชวนเพื่อนใหข้ายบริการทางเพศ	
ครูท่ีปรกึษาหรอืครูประจ�าชัน้ต้องประสานกับ 
ค รู ผู้ ใ ห้ ก า ร ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ นั ก เ รี ย น 
ท่ีต้ังครรภ์	ผู้บริหารหรือนักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจ� าส� า นักงานเขต พ้ืน ท่ีการศึ กษา	 
เพ่ือด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
โดยรว่มกับทีมสหวิชาชีพอยา่งเป็นขั้นตอน	

3.3.3		 กรณีนักเรียนท่ี ต้ังครรภ์	 เมื่ อพบปัญหา 
การต้ังครรภ์ของนักเรียน	โรงเรียนมีแนวทาง
การช่วยเหลือแก้ไขปัญหา	ฟ้ืนฟู	นักเรียน 
ท่ีต้ังครรภ์	ดังนี้

(1)		ผูพ้บปญัหานกัเรยีนท่ีต้ังครรภ์ให้แจ้งต่อ 
ครูผู้ ใ ห้การดูแลช่วยเหลือนักเ รียน 
ท่ีต้ังครรภ์	เพ่ือด�าเนินการต่อและแจ้งให้
ผู้บริหารให้รับทราบ

 3.3 นักเรียนที่ต้ังครรภ์หรือมีผลกระทบจำกเรื่องเพศ กำรรับทรำบว่ำ มีนักเรียนมีปัญหำหรือ 
ก�ำลังได้รบัผลกระทบจำกเรื่องเพศอยู่ในโรงเรยีน อำจมไีด้จำกหลำยช่องทำงท้ังจำกภำยในโรงเรยีน คือ 
ข้อมูลจำกระบบกำรคัดกรองของครูประจ�ำชั้นหรอืครูที่ปรกึษำ กำรพบเห็นเหตุกำรณ์เกิดข้ึนกับนักเรยีน  
ตัวนักเรยีนหรอืผูป้กครองทีป่ระสบปัญหำหรอืนักเรยีนในโรงเรยีนเป็นผูแ้จ้งใหกั้บครูคนใดคนหน่ึงรบัทรำบ 
และจำกภำยนอกโรงเรยีน กำรส่งต่อข้อมูลจำกหน่วยงำนและเครือข่ำยที่ให้บริกำรสำธำรณสุขในพื้นที ่
คนในชุมชน ขำ่วสำรผำ่นระบบออนไลน์ เป็นต้น  ถือว่ำมคีวำมต้องกำรทีเ่รง่ด่วนและโรงเรยีนจะต้องด�ำเนินกำร 
ดูแลช่วยเหลือหรอืแก้ไขปัญหำทันที โรงเรยีนมแีนวทำงกำรช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำ ดังนี้
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	 (2)	 ครูผู้ ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ท่ี ต้ังครรภ์มีหน้าท่ีเป็นตัวหลักในการ
ด�าเนนิกระบวนการดูแลช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหานักเรียนท่ีต้ังครรภ์	โดยประสาน 
ความร่วมมือกับฝ่ายต่าง	ๆ	ท่ีมีหน้าท่ี 
ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการท�างาน 
ตามท่ีครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ท่ีต้ังครรภ์เสนอ	ซึง่ครูผูใ้ห้การดแูลชว่ยเหลือ
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์จะรวบรวมข้อมูล
ความต้องการช่วยเหลือจากนักเรียน 
ท่ีต้ังครรภ์หรอืผู้ปกครองท่ีใหก้ารยนิยอมแล้ว 
มาเพื่ อวางแผนร่วมกับฝ่ายต่าง	 ๆ	 
ในเรื่องรูปแบบการเรยีนต่อ	การต้ังครรภ์	
การคลอด	การเล้ียงดูทารกหลังคลอด	
และความช่วยเหลือต่าง	ๆ	 เพื่ อให้มี
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อ 
การเรียนร่วมของนักเรียนท่ีต้ังครรภ์	

(3)		 การจัดท�าแผนเรียนรู้รายบุคคล	เมื่อครู 
ผูใ้หก้ารดูแลชว่ยเหลือนกัเรยีนท่ีต้ังครรภ์ 
ได้พูดคุยและนักเรียนท่ีต้ังครรภ์ตัดสินใจ
เลือกรูปแบบการเรียน	(มาเรียนร่วม
ปกติ	-	แบบ	on	site	on	line	หรือหยุด

พักช่วงต้ังครรภ์	หรือเรียนเองท่ีบ้าน)	
จะประสานแจ้งกับฝ่ายวิชาการหรือ 
ทีมประสานเพื่อจัดเตรียมรูปแบบและ 
วิธีการสอนให้สอดคล้องกัน

(4)	การให้การปรึกษา	โดยครูผู้ให้การดูแล 
ช่วยเหลือนักเ รียนท่ี ต้ังครรภ์จะใช้
ก ระบวนการป รึกษา กับนั ก เ รี ยน 
ท่ีต้ังครรภ์ต้ังแต่รูว่้าต้ังครรภ์	–	ต้ังครรภ์ต่อ 
หรือยุติการต้ังครรภ์	 –	 หรือคลอด	 -	 
ระหว่างเล้ียงดูทารกหรือหลังยกให้ 
บุ คคล อ่ื น 	 ช่ ว ง ฟ้ื น ฟู สภาพ จิต ใ จ 
หลังเผชิญเหตุการณ์ท้ังหมด	เป็นระยะ
เพื่ อหาความต้องการช่วยเหลือหรือ
ค้นหาปัญหาจากนักเรียน

(5)		 การสง่ต่อ	โดยครูผู้ให้การดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์และทีมประสาน 
จะด�าเนินการเพื่อให้นักเรียนท่ีต้ังครรภ์
ได้รบับริการชว่ยเหลือท่ีครอบคลมุทุกด้าน 
ตามความต้องการ	 ท้ังด้านการเรียน	
สขุภาพ	การอยูร่ว่มกับผูอ่ื้น	การชว่ยเหลือ 
ด้านเศรษฐกิจ	สวัสดิการ	การช่วยเหลือ
ต่าง	ๆ
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(6) 	 ครูผู้ ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ท่ี ต้ังครรภ์จะด�าเนินการหรือติดตาม
กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ท่ีต้ังครรภ์ให้ได้รับการปรึกษา	ติดตาม	 
ดแูล	ต้ังแต่รู้ว่าต้ังครรภ์	ระหว่างต้ังครรภ์		 
หลังคลอด/ยุติการต้ังครรภ์	 รวมท้ัง 
การฟื้ นฟูเพื่ อให้นักเรียนท่ี ต้ังครรภ์
สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับ 
ผู้อ่ืนในโรงเรียนได้อย่างปกติ

3.3.4		 การจัดบริการและการอ�านวยความสะดวก
ให้แก่นักเรียนท่ีต้ังครรภ์	ในกรณีท่ีนักเรียน
ท่ี ต้ังครรภ์มีความประสงค์จะเข้าเ รียน 
ในชั้นเรียนปกติ	ซึ่งมชีว่งเวลาท่ีต้ังครรภ์	และ
ชว่งเวลาหลังคลอดบุตร	โรงเรียนควรจัดบริการ
สถานท่ีท่ีเหมาะสมกับนักเรียนท่ีต้ังครรภ์	
ท้ังน้ี	ควรค�านึงถึงสภาพแวดล้อมท่ีจะเป็น
เง่ือนไขต่อการใช้ชีวิตท้ังด้านกายภาพและ 
สังคมรอบตัว 	 อันจะส่งผลต่อนักเ รียน 
ท่ีต้ังครรภ์	ถือเป็นบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร	
ทีมน�า	ทีมประสาน	และทีมท�า	ท่ีจะปฏิบติังาน
ในขอบขา่ยหนา้ท่ีรบัความผดิชอบ	(ตารางท่ี	1 
ขอบข่ายการปฏิบัติงานของผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
ในการปอ้งกันและชว่ยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์)	
โดยมีแนวทางการจัดการ	ดังนี้

	(1)		การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	
โรงเรียนควรพจิารณาการจัดสภาพแวดล้อม
ดังต่อไปนี้

•	 การจัดสภาพห้องเรยีน	ปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อใหเ้อ้ือต่อการท�ากิจกรรมของนักเรียน
ท่ีต้ังครรภ์	เชน่	เก้าอ้ี	โต้ะ	อาคารเรยีน 
ท่ีหา่งไกล	ห้องเรยีนอยูใ่นช้ันท่ีต้องเดิน
ขึ้นสูงหรือไม่	 ห้องน�าท่ีเป็นชักโครก	 
ทางเดินระหว่างอาคาร	โรงอาหาร

•	 การเตรียมอุปกรณ์	ท่ีจ�าเป็นส�าหรับ
แม่หลังคลอด	 เช่น	ตู้ เย็นเพื่ อเก็บ
น�านม	ห้องให้นมลูก

	(2)		การจัดการบรรยากาศการอยู่ร่วมกัน 
ในโรงเรียน	การมีเพ่ือนต้ังครรภ์มาเรียนรว่ม 
จ ะ ต้ อ ง จั ด เ ต รี ย ม ห รื อ ว า ง แ ผ น 
การด�าเนินการในเรื่องต่อไปนี้

•	 การแต่งกาย	ส�าหรับนักเรียนท่ีต้ังครรภ์ 
การใช้ ชุด นัก เ รียนจะไม่สะดวก 
จึงต้องอนุโลมหรืออนุญาตให้แต่งตัว 
แบบสขุภาพและสะดวกต่อการต้ังครรภ์ 
และเคล่ือนไหว

•	 การสื่อสารและสร้างทัศนคติเชิงบวก	 
การมาเรียนรว่มของนักเรียนท่ีต้ังครรภ์ 
อาจเกิดบรรยากาศของการสงสัย 
ซุบซิบ	หรอืมคีวามเห็นแยง้	ครูประจ�าชัน้/	
ครูท่ีปรึกษาควรสื่อสารกับนักเรียน
คนอ่ืนด้วยท่าทีท่ีเป็นเชิงบวก	และ
สร้างความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ	และ
ช่วยเหลือกัน

•	 การเชื่อมต่อกับฝา่ยต่าง	ๆ 	ในโรงเรยีน	
ได้แก่	ฝ่ายวิชาการ	ครูผู้สอนวิชาอ่ืน	
ฝา่ยอาคารสถานท่ี	เพ่ือสร้างความเขา้ใจ
และสนบัสนนุใหเ้กิดการดแูลนกัเรียน
ท่ีต้ังครรภ์อย่างเป็นระบบ

(3)		 การส่ือสารกับคณะกรรมการสถานศกึษา 
ขั้นพ้ืนฐานและเครือข่ายผู้ปกครอง	
เช่น	พระราชบัญญัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ ต้ังครรภ์ ใน วัย รุ่น	 
พ.ศ.	2559	หรือความต้องการเรียนต่อ
ของนักเรียนท่ีต้ังครรภ์
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4.2.1		 เกณฑ์การสง่ต่อหนว่ยงานภายนอก	พจิารณาจาก

(1)		กรณีท่ีนักเรียนต้องการยุติการต้ังครรภ์	
ต้องส่งต่อโรงพยาบาลเพื่ อให้เข้ารับ 
การประเมินการต้ังครรภ์ไมพ่ร้อม	และเข้าสู ่
กระบวนการให้การปรึกษาอย่างเป็น
ระบบและการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางโดยทันที

(2)		 เมื่อให้การปรึกษาเบื้องต้นแล้วพบว่า	 
มีปจัจัยอ่ืนรว่มด้วย	เชน่	ถูกใชค้วามรุนแรง 
ถูกล่วงละเมิด	ข่มขืน	ล่อลวง	เก่ียวข้อง
กับการใช้สารเสพติด	การค้าบริการทางเพศ

(3)		 ผลการประเมินนักเ รียนท่ี ต้ังครรภ์ 
ด้านสุขภาพกาย	 จิต	อารมณ์	พบว่า	 
ต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง 	 เช่น 	 นัก จิต วิทยาเ ด็ก	 
แพทย์บ�าบัดเฉพาะทาง	

(4)		 การประเมินสภาพความต้องการจ�าเป็น
ของนักเรียนท่ีต้ังครรภ์และครอบครัว	
เช่น	ต้องการไปพักอาศัยท่ีอ่ืนชั่วคราว	

หรื อยก บุตร บุญธรรม 	 (ประสาน	
พมจ.)	 มีความจ�าเป็นด้านเศรษฐกิจ	 
(ทีมสหวิชาชีพท้องถ่ิน)	ต้องการด�าเนนิการ 
เก่ียวกับคดีความ	(ทีมสหวิชาชีพจังหวัด	
ต�ารวจ)

4.2.2		 หน่วยงานหรือแหล่งบริการช่วยเหลือกรณี 
ต้ังครรภ์ไมพ่ร้อม

(1)	ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา	 (สพป.	
หรือ 	 สพม.) 	 : 	 หน่วยงานต้นสังกัด 
ในระดับพ้ืนท่ี	มีบทบาทในการส่งเสริม	
สนับสนุน	และพัฒนาครูและโรงเรียน
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนเพศวิถี
ศกึษา	และใหก้ารปรึกษา	ดแูลชว่ยเหลือ	
รวมถึงส่งต่อนักเรียนท่ีเผชิญปัญหา
เรื่ องเพศ	การต้ังครรภ์ของนักเรียน	 
โดยมีศกึษานิเทศก์	นักจิตวิทยาโรงเรยีน
ประจ�าส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา	 
นัก วิชาการ 	 ท่ีท� าห น้า ท่ีสนับสนุน 
การท�างานของโรงเรียนในสังกัด

4. การส่งต่อ
	 		4.1	การสง่ต่อภายใน		การดูแล	ชว่ยเหลือ	และคุม้ครองนักเรียนท่ีต้ังครรภ์หรือได้รับผลกระทบจากเรื่องเพศ 
ภายในโรงเรียนมีผู้ประสานงานหลักหรือครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์ด�าเนินการร่วมกับ 
ครูแนะแนว	ครูพยาบาล	และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ�าส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้นสังกัดในพื้นท่ี	 
ในกรณีท่ีไม่ซับซ้อนหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องประเมินว่าสามารถจัดการได้ในระดับเบื้องต้น	ในกรณีท่ีซับซ้อนจะต้อง
ส่งต่อหน่วยงานเฉพาะทาง

	 4.2	การส่งต่อหน่วยงานภายนอก	โดยท่ัวไปหากสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนท่ีต้ังครรภ์
ไม่ซับซ้อน	โรงเรียนโดยผู้ประสานงานหลักหรือครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์สามารถประสาน
กับหนว่ยงานเฉพาะทางโดยตรง	แต่หากพบปัญหาท่ีซบัซอ้นก็สามารถประสานทีมสหวิชาชพี	(ส�านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	(พมจ.)	-	นักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยา	โรงพยาบาลชุมชน	 
พยาบาลจิตเวช	ต�ารวจ	อัยการ)	ซึ่งเป็นกลไกการท�างานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546	 
เพื่อจัดประชุมและหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเป็นขั้นตอน
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(2)	ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด	(พมจ.)	:	มีบทบาท
ในการฝึกอบรมอาชีพหรือจัดหางานให้
กับวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์	และหาครอบครัว
ทดแทนให้กับวัยรุ่นท่ีไม่สามารถเล้ียงดู
บุตรได้เอง	ในด้านการป้องกันมีภารกิจ
สร้างแกนน�าระดับจังหวัดและอ�าเภอ
ในการเฝ้าระวังปัญหาการต้ังครรภ์ 
ในวัยรุ่น	รวมถึงสนับสนุนหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือ 
แก่วัยรุน่ท่ีต้ังครรภ์และครอบครัว	นอกจากนี้	 
พมจ.	ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือและ
สนบัสนนุความเป็นอยู	่จัดสรรสวัสดิการ	
ให้กับเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในภาวะ 
ยากล�าบาก

(3)	 โรงพยาบาลชุมชนหรือสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นท่ี	:	มีบทบาทในการ
ให้ข้อมูลและความรู้ ในการป้องกัน 
ท่ีถูกต้องและครบถ้วน	ให้การปรึกษา
และบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ท่ีได้
มาตรฐาน	มีระบบส่งต่อไปยังสวัสดิการ
สังคม	และโรงพยาบาลในบางจังหวัด
จะมีจิตแพทยเ์ด็กและวัยรุน่ประจ�าการอยู ่
สามารถตรวจสอบได้จากเ ว็บไซต์
สถา บันสุ ขภาพ จิต เ ด็กและ วัย รุ่ น 
ราชนครินทร์	(https://camri.go.th/
DatabasePsychiatrist/)

(4)		 ท้องถ่ิน	เช่น	องค์การบริหารส่วนต�าบล	
เทศบาล	:	มีบทบาทในการดแูล	ชว่ยเหลือ 
ด้านสวัสดิการสังคม	การด�ารงชีวิต	และ
ความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครวั
ท่ีเผชิญปญัหา	รวมถึงการออกเทศบญัญติั 
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเรื่อง
เพศ

(5)	ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ
เด็กนักเรียน	ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	(ฉก.ชน.สพฐ.)	
มีบทบาทในการสนับสนุน	 ส่งเสริม	
และพัฒนาครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์	นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจ�าส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา	
นักวิชาการ	ครูและโรงเรียนให้สามารถ
ขับเคล่ือนการด�าเนินงานคุ้มครอง	 
ดูแลช่ วย เห ลือนัก เ รียน ท่ี ต้ั งครร ภ์	
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ	02	288	5795

(6)	ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาท่ีถูกละเมิด	สังกัดกระทรวง
ศึ ก ษ า ธิ ก า ร 	 ( ศ คพ . ) 	 มี บทบ าท 
ในการป้องกัน	ปราบปราม	 คุ้มครอง
และชว่ยเหลือนักเรียนนักศกึษาในสงักัด 
ตามกระบวนการขั้นตอนและมาตรการ 
ท่ีก�าหนด	หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ	 
สายด่วน	1579	หรือ	02	007	0001
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หมำยเหต ุ 

1. ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรบัปรุง/พัฒนำ  

2.ประสำนกำรท�ำงำน

3 ตัวอย่ำงกิจกรรม

กลุ่มท่ัวไป

กลุ่มเฝ้ำระวัง

กลุ่มต้ังครรภ์
เรยีนระหว่ำง 

ต้ังครรภ์
เลือกรูปแบบ 

กำรเรยีน

ยุติกำรเรยีน

มีข้อมูล นร.รอบด้าน

3 สร้างทัศนคติเชิงบวก
เรื่องเพศ

4 เพ่ิมความเข้มข้นใน 
การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ในการให้ความช่วยเหลือ

5 ส่งต่อ 
 CM ดูแล

Home Room อบรมเชิงปฏิบัติการ/
ค่าย/ สอนเพศวิถีทักษะชีวิต  

ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
/ประชุม ผู้ปกครอง

เย่ียมบ้าน ให้ค�าปรึกษา ส่ือสาร 
ทางบวก ให้บริการดูด้านสุขภาวะ  
ให้ความรู้ทางกฎหมาย สิทธิเด็ก  

จัดให้มี YC

แผนผังที่ 2
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการป้องกัน  

ดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครอง กรณีการตั้งครรภ์ในโรงเรียน

1. รู้จักนักเรียน

2. เข้าสู่ระบบคัดกรอง
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เครอืข่ำยเพื่อน  
ผู้ปกครอง

เข้ำสู่ระบบกำร
ประเมินระบบดูแล

ปกติ

รำยงำนและติดตำม
ต่อเน่ือง

เรียนต่อ 
หลังคลอด

Case Conference 
ส่งต่อภำยใน

ประสำนหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง

ติดตำมดูแลรอคลอด

แนะน�ำแนวทำง/ 
รูปแบบกำรเรยีน

ส่งต่อภำยนอก

ช่วยเหลือ 
ในมิติต่ำงๆ

ประเมิน

รำยงำน และติดตำม 
ต่อเน่ือง

กำรป้องกันหลังคลอด

ดูแลต่อเน่ือง



 ควำมหมำยของค�ำที่เกี่ยวข้อง อ้ำงอิงตำมแผนยุทธศำสตรก์ำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรต้ังครรภ์ในวัยรุน่ระดับชำติ พ.ศ. 2560 - 2569

เพศวิถีศึกษา 

	 หมายถึง	กระบวนการเรยีนรู้ในเร่ืองเพศท่ีครอบคลุมถึงพฒันาการในแต่ละ
ชว่งวัย	การมสัีมพนัธภาพกับผู้อ่ืน		การพัฒนาทักษะสว่นบุคคล		พฤติกรรมทางเพศ		
สุขภาวะทางเพศ		และมิติทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ		
รวมท้ังสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เก่ียวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ 
ท่ีให้ความส�าคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ

สุขภาวะทางเพศ 
	 หมายถึง	การมีชีวิตด้านเพศท่ีดี	 ท้ังด้านกายใจสังคมและจิตวิญญาณ	 
มีขีดความสามารถ	 ท่ีจะจัดการกับภาวะเปราะบางความเสี่ยงและปัญหา 
ท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องเพศ	

ทักษะชีวิต 
	 หมายถึง	ความสามารถอันประกอบ	ด้วย	ความรู้	 เจตคติ	และทักษะ 
ในอันท่ีจะจัดการปัญหา	รอบตัวในสภาพสงัคมปจัจุบนั	และเตรยีมความพร้อมส�าหรับ 
การปรบัตัวในอนาคต	ไมว่่าจะเปน็เร่ืองสารเสพติด	บทบาทหญงิชาย	ชวิีตครอบครวั	
สุขภาพ	อิทธิพลสื่อ	สิ่งแวดล้อม	จริยธรรมและปัญหาสังคม

ทัศนคติเชิงบวกเรื่องเพศ 
	 หมายถึง	การมีความ	เข้าใจว่าเรื่องเพศเป็นเร่ืองปกติเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของชีวิตการมีความรู้ท่ีเท่าทันและมีทักษะท่ีถูกต้องท่ีจะท�าให้ด�าเนินชีวิต 
ทางเพศได้อย่างมีความปลอดภัย	

การปรึกษาทางเลือก 
	 หมายถึง	 การปรึกษาท่ีเสริมพลังหญิงวัยรุ่นท่ี ต้ังครรภ์ให้สามารถ 
ตัดสินทางเลือกท่ีสอดคล้องกับปัญหาและเง่ือนไขชีวิตของตนเอง	

ครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ 
	 หมายถึง	ครูท่ีนักเรียนท่ีต้ังครรภ์มีความไว้วางใจ	และอยากให้ท�าหน้าท่ี
ดแูลชว่ยเหลือ	และประสานความรว่มมอืกับทกุฝา่ยเพื่อให้นักเรยีนผา่นพน้ปญัหา
ไปได้

การนิยามศัพท์เฉพาะ
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ให้โอกำสผู้พลำดแพ้ได้แก้ไข

ได้ก้ำวย่ำงต่อไปมิไร้ค่ำ

แม้มีครรภ์ก็เป็นคนควรพัฒนำ

ให้ได้รับกำรศึกษำเหมือนทุกคน

...สันติสุข	สันติศาสนสุข...

บทที่
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การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนท่ีต้ังครรภ

4์



4
เมื่อพบว่ามีนักเรียนตั้งครรภ์
ในโรงเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู 
ตลอดจนเพ่ือนนักเรียน  
อาจเกิดความตระหนกและ
รู้สึกเป็นทุกข์ไม่สบายใจ 
กับส่ิงที่เกิดขึ้น

โดยเฉพาะตัวนักเรียนท่ีต้ังครรภ์ย่อมจะเกิดความทุกข์
ใจมากกว่าผู้ใด	รูส้กึโดดเด่ียว	จมอยูใ่นความทกุขท่ี์เกิดจาก
ความกลัวท่ีถาโถมในใจ		กลัวคนอ่ืนจะรู้	กลัวไมไ่ด้เรียนต่อ	
กลัวเสียอนาคต	กลัวพ่อแม่ผู้ปกครองจะเสียใจ	กลัวการ
ถูกประณาม	กลัวเพื่อน	ๆ	ไม่ยอมรับ	กลัวการถูกท้ิง	ฯลฯ		
ความกลัวเหล่านี้มักน�าไปสู่ความไม่ไว้วางใจว่าจะมีใคร
พร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลืออย่างเข้าใจ	นักเรียนบางคน
จึงเลือกท่ีจะไม่บอกใคร	และหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง	
โดยการแสวงหาบุคคล	หรือแหล่งช่วยเหลือต่าง	ๆ	จาก 
ปา้ยประกาศท่ีพบเหน็ในท่ีต่าง	ๆ 	จากค�าบอกต่อท่ีได้ยนิมา	 
จากอินเทอร์เน็ต		หรือพูดคุยกับคนท่ีต้ังครรภ์ท่ีตนไม่รู้จัก 
ทางสื่อ	social	ต่าง	ๆ 	ซึง่อาจได้ขอ้มูลท่ีน�าไปสูก่ารตัดสินใจยุติ
การต้ังครรภ์ท่ีไมป่ลอดภัย	และด้วยความไมเ่ชื่อใจ	กลัวคน 
ท่ีรู้เรื่องน�าไปพูดต่อ	ๆ	กันท�าให้เรื่องบานปลายเสียหาย 
ยิง่ข้ึน	นักเรียนบางคนจึงอาจเลือกบอกกับคนท่ีตนไว้ใจเท่าน้ัน	
เช่น	เพ่ือน		ครูท่ีสนิทในโรงเรียน	หรือคนในครอบครัว	 
คนรู้จักท่ีพูดคุยได้		และต่างก็ช่วยกันปิดเรื่อง	ให้การดแูล 
ช่วยเหลืออย่างดีท่ีสุดตามสภาพท่ีตนสามารถ		ซึ่งอาจท�าให้
นักเรียนเสียโอกาสท่ีจะได้รับการดูแลช่วยเหลือจากบุคคล	
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	หรือแหล่งบริการอ่ืน	ๆ	ท่ีเป็นมิตร
และปลอดภัย	สญูเสยีเวลาไปกับการหาทางออกด้วยตนเอง
ท่ีอาจจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ	และลดทอนพลังท่ีจะ 
ด�าเนินชีวิตต่อไปอยา่งมีคุณภาพ																																																																																										
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	 การต้ังครรภ์ในวัยเรยีนนัน้นบัเป็นภาวะวิกฤติ
ของชวิีตเพราะนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์จะได้รบัแรงกดดัน
ท้ังจากภายในและภายนอกเนื่องจากเป็นสิ่งท่ีขัดต่อ 
ค่านิยมเรื่ องเพศของสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตจน
ปัจจุบัน	ผู้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว	
เพื่อนบ้าน	ครู	และเพื่อน	ๆ	ย่อมรับรู้ด้วยความรู้สึก 
ต�าหนติิเตียนว่าเปน็การกระท�าท่ีไมเ่หมาะสม	แมอ้าจจะ 
ปนด้วยความห่วงใยของแต่ละคนก็ตาม	ส่วนตัวของ
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์เองก็ย่ิงเป็นทุกข์ด้วยความรู้สึก
ผิดต่อครอบครัว	รู้สึกว่าตนเองท�าผิดพลาดเกินกว่า 
จะแก้ไขได้	เป็นลูกท่ีไม่ดี	ท�าให้พ่อแม่ผิดหวังเสียใจ	
กลัวความลับถกูเปดิเผย	กลัวการดูถกู	กลัวเสียอนาคต	
รูส้กึว่าตนเองไมมี่คุณค่า	สญูเสยีความมั่นใจในตนเอง	
หาทางออกให้กับตนเองไม่ได้	น�าไปสู่การขาดสติ	 
ขาดการไตรต่รอง	และอาจเลือกวิธกีารแก้ไขท่ีผดิพลาดได้	
แม้บทบาทของครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ี
ต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษา	(Case	Manager)	จะเป็น
ผูท่ี้ท�าหนา้ท่ีหลักในการดูแลชว่ยเหลือโดยการส�ารวจ
ปัญหาและความต้องการของนักเรียน	ร่วมวางแผน
กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง	และประเมินผลแนวทาง
การแก้ไขปัญหา	รวมท้ังการประสานกับหน่วยงาน
หรือบุคคลในหลากหลายสาขาเพื่ อมาช่วยเหลือ
และการจัดการกรณีท่ีมีนักเรียนต้ังครรภ์ในโรงเรียน 
ให้สามารถเติบโต	เรียนรู้ท่ีจะด�าเนินชีวิตต่อไปได้
อยา่งมีคุณภาพก็ตาม	แต่ปัญหาท่ีเกิดกับนักเรียนนั้น
เปน็ปญัหาท่ีระดับจิตใจท่ีมคีวามละเอียดอ่อน	มีภาวะ 
สับสน	กดดัน	เป็นวิกฤติระดับสูงของชีวิต	ดังนั้น	
การท�าหน้าท่ีครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ท่ีต้ังครรภ์/ผูใ้หก้ารปรึกษาถือว่าเปน็ผูท่ี้ชว่ยใหน้กัเรียน
ได้มองเห็นแสงสว่างในท่ามกลางความมืดของชีวิต 
ใหเ้ห็นเสน้ทางท่ีสามารถด�าเนนิชีวิตได้อยา่งมีคุณภาพ	
ครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให ้
การปรึกษาจึงควรได้เพิ่มพูนทักษะบางประการ 
ท่ีเอ้ือต่อการท�าหน้าท่ีนี้	

	 ในท่ีน้ีทักษะการสื่ อสารเพ่ือการปรึกษา	
(Counseling	Communication	Skill)	เป็นทักษะ 
การสื่ อสารท่ีมีพลังของการสร้างสัมพันธภาพ 
ให้การชว่ยเหลือด�าเนินได้เปน็อยา่งดีและราบรื่น	ท�าให้ 
นกัเรยีนเกิดความไว้วางใจและมีความพรอ้มในการเล่า 
หรือระบายรายละเอียดความเปน็มาของปญัหา	การคิด	 
การตัดสินใจท�าให้ครูผู้ให้การดูแลชว่ยเหลือนักเรียน
ท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษารับรู้และเข้าใจนักเรียน
ได้อย่างแท้จริง	 ท�าให้จัดกระบวนการเพ่ือดูแล 
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้นักเรียนท่ี ต้ังครรภ์ 
ได้ผา่นพ้นปญัหาไปได้ด้วยวิธท่ีีเหมาะสมและปลอดภัย	 
และในส่วนบทบาทของครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษา	กับการปรึกษา
ในเอกสารนี้ขอน�าเสนอใน	3	หัวข้อ	คือ	

1.		 เจตคติของครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษา	

2.		 ความ รู้และความ เข้ า ใจ ใน ทักษะ 
การสื่อสารเพื่อให้การปรึกษา

3.		 การประสานงานเพ่ือการดูแลช่วยเหลือ
มรีายละเอียดของแต่ละหวัขอ้ดังต่อไปนี้
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เจตคติของครู 
ผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่ตั้งครรภ์/ ผู้ให้การปรึกษา

	 เจตคติต่อการต้ังครรภ์ของนกัเรยีนเปน็ปจัจัย
ท่ีส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการท�าหน้าท่ีของครูผู้ให ้
การดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีนท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษา 
เพราะเจตคติเป็นความนึกคิด	สภาพความรู้สึก 
ทางด้านจิตใจและท่าทีการแสดงออกของครูผูใ้หก้ารดแูล 
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์ท่ีมีต่อนักเรียน	เจตคติ
ท่ีดีจะเป็นแรงเสริมหรือเป็นตัวกระตุ้นให้ครูผู้ให้ 
การดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีนท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษา 
มีความต้ังใจ	มีความพร้อม	มีความอดทนและมีใจ 
ท่ีเมตตากรุณาท่ีจะชว่ยเหลือนกัเรยีนใหผ้า่นพน้วิกฤติ
ของชีวิตนี้ได้	ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคใด	ๆ 	ก็ตาม	ถ้าครู 
ผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให ้
การปรึกษามีทัศนะและมุมมองในทางลบ	ไม่เปิดใจ 
รบักับนกัเรียน	อาจส่ือสารออกมาเปน็ค�าพดูหรอืท่าที 
ท่ีท�าให้นักเรียนท่ีต้ังครรภ์เกิดความไม่สบายใจ	 
ขาดความไว้วางใจท่ีจะเข้ามาพดูคยุ		ครูผูใ้หก้ารดแูล 
ช่วยเหลือนักเรียนท่ี ต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษา 
จึงควรเตรยีมใจของตนเองใหพ้รอ้มก่อนท่ีจัดการสิง่ใด	 
โดยการยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึน	รับรู้ตามความเป็นจริง	 
ไ ม่ ตั ด สิ น นั ก เ รี ย น ต า ม ค่ า นิ ย ม ท่ี ต น ยึ ด ถื อ	 
เพราะความจริงตรงหน้า	คือ	นักเรียนคนหนึ่งก�าลัง
เผชิญกับปัญหาซึ่งเป็นวิกฤติครั้งใหญข่องชีวิต	

	 นักเรียนท่ีต้ังครรภ์ย่อมได้รับผลกระทบต่อ
จิตใจ	อารมณแ์ละสงัคมเป็นอยา่งมาก		เกิดความวิตก
กังวล	ลังเล	อับอาย	และรู้สึกว่าตนเองด้อยค่า	ไมเ่ป็น 
ท่ียอมรบัของครอบครวัและสังคม	ภาวะจิตใจท่ีถกูกดดัน	
มีความบอบช�าอย่างมากน้ี	 อาจท�าให้นักเรียน	 
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยวิธีท่ีผิดพลาดได้	แต่ถ้า
ครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให ้
การปรกึษามทัีศนะและมมุมองท่ีพร้อมจะเข้าใจและ
ยินดีท่ีจะดูแลช่วยเหลือ	ก็จะเอ้ือให้นักเรียนผ่านพ้น 
วิกฤติของชีวิตน้ีไปได้	 ดังนั้นก่อนให้การปรึกษา 
และช่วยเหลือ	ครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ท่ีต้ังครรภ์/ผูใ้หก้ารปรกึษาต้องจัดใจโดยการปรบัทัศนะ
ของตนเองก่อน	ในท่ีน้ีขอน�าเสนอใน	3	ประเด็นดังนี้

1.1 ทุกเรื่องราวเกิดขึ้นได้เสมอ 

	 	 	 ถ้าครูผู้ ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษาตระหนักและรับรู้ภาวะ
จิตใจของนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์ว่ามคีวามทกุขท่ี์ท่วมท้น
จากเหตุการณ์นี้อยา่งไรบ้างจะชว่ยให้เข้าใจนักเรียน 
ยิ่ งขึ้น 	 โดยเริ่มแรกเมื่ อนักเ รียนรับ รู้ ว่าตนเอง 
ต้ังครรภ์	นักเรียนสว่นมากจะรู้สึกตกใจ	มีภาวะวุ่นวายใจ	
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สบัสน	หดหู	่เศรา้หมองไมรู่จ้ะหาทางออกให้กับตนเอง 
อย่างไร	มีความกลัวความกังวลกับชีวิตของตนเอง 
ในอนาคตท่ีต้องเปล่ียนไปในทางร้าย	ในทางไม่ดี	 
เช่น	พ่อแม่ต้องเสียใจร้องไห้	 ต้องถูกพ่อแม่ญาติ 
พี่น้องด่าว่า	 ต้องออกจากโรงเรียน	ต้องถูกเพื่อน
มองในแง่ลบ	ชีวิตต้องเปล่ียนไปในทางร้าย		ดังนั้น	 
สิง่ท่ีนกัเรียนต้องระวังตัวมากท่ีสุด	ก็คือ	ไมแ่พรง่พราย
ให้ใครรู้	 ต้องปิดเป็นความลับ	ผู้ใหญ่จะล่วงรู้ไม่ได้ 
เด็ดขาดถ้าผู้ใหญ่รับรู้	ไม่ว่าจะเป็นพ่อ	แม่	ครูก็ตาม
ต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่นอน	เพราะการต้ังครรภ์
หมายถึง	การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนอันเป็นส่ิงท่ี
ไม่มีใครยอมรับ	ครรภ์ท่ีโตข้ึนจะกลายเป็นหลักฐาน 
ท่ีนา่อับอาย	สิง่ท่ีตามมา	คือ	การถกูด่า	ถกูว่า	ถกูตัดสนิ	
อาจรวมไปถึงการถูกลงโทษ	

	 ผู้ใหญ่ท่ีเป็นพ่อ	แม่	และครูจ�านวนไม่น้อย
รู้สึกตกใจ	คาดไม่ถึง	ผิดหวัง	เสียใจ	อยากลงโทษ 
ลกูหลานหรอืลูกศษิยท่ี์ท�าใหอั้บอายขายหนา้	ท่ีท�าลาย 
ชื่อเสียงของครอบครัว	วงศ์ตระกูล	โรงเรียน	สถาบัน	
ด้วยการต้ังครรภ์ในวัยเรยีน	ภาวะจิตใจท่ีขุน่มวัเชน่นี้
จะมาปิดบังการรับรู้ความทุกข์ความไม่สบายใจของ 
นักเรียน	 การไม่รับรู้จะท�าให้มีปฏิกิริยาตอบโต้ 
มองว่านกัเรียนเปน็ตัวปญัหา	แสดงความไมพ่อใจ	เสยีใจ	
รังเกียจ	เพิกเฉย	ฯลฯ	หรือไม่ก็อาจจะให้ค�าแนะน�า	 
หาแนวทางออกจากฐานคิดและประสบการณข์องตน
มากกว่าจะค�านึงตัวนักเรียนเป็นท่ีต้ัง

	 เพื่อจัดการกับใจท่ีขุ่นมัว	อคติ	ท่ีจะมาปิดบัง
การรับรู้ความทุกข์ของนักเรียน	และเป็นก�าแพงก้ัน 
ในการดแูลชว่ยเหลือ	ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีน
ท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษาควรกลับมาพิจารณา 
ให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่า	“ทุกเรื่ องราว
เกิดขึ้นได้เสมอ”	และสิ่งท่ีก�าลังเกิดขึ้นกับนักเรียน 
ท่ีต้ังครรภ์ในวัยเรียนก็เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้ด้วยเช่นกัน	 
จะด้วยสาเหตใุดหรอืเพราะอะไรไมใ่ชป่ระเด็นส�าคัญ
ไปกว่าเมื่อเกิดข้ึนแล้ว	นักเรียนควรได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและเยียวยาจิตใจให้กลับมาใช้ชีวิตได้
อย่างปกติพร้อมท่ีจะก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็ง

และมัน่คง	เพราะการต้ังครรภ์เปน็เพียงปญัหาอยา่งหนึง่ 
ในชีวิตเท่าน้ันหากผ่านปัญหาน้ีไปได้ชีวิตก็ยังมี
ศักยภาพ	มีอนาคตและมีโอกาสอีกมากมายตามมา	 
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็เป็นไปได้ตามเหตุและ
ปจัจัยแวดล้อมต่าง	ๆ	โดยให้นักเรียนมีส่วนตัดสินใจ	 
ไม่ใช้การชี้น�าของครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษา	หรือแม้แต่การเลือกยุติ
การต้ังครรภ์ก็เป็นไปตามเหตุและภาวะแวดล้อมท่ี 
เหมาะกับเง่ือนไขชวิีตของนักเรยีนในสถานการณน้ั์น	ๆ 	

	 ความเขา้ใจความจริงและปจัจัยต่าง	ๆ 	ท่ีมสีว่น 
ในการเกิดปญัหาดังกล่าวมา	เปน็จุดเริม่ต้นท่ีจะชว่ยใหค้รู
ผู้ ให้ การดู แลช่ วย เห ลือนั ก เ รี ยน ท่ี ต้ั งครร ภ์ / 
ผูใ้หก้ารปรกึษาเขา้ใจตนเองใหพ้ร้อมท่ีจะรบัรูเ้รื่องราว
ตามความเปน็จริงและพร้อมใหก้ารชว่ยเหลือต่อไป

1.2 คุณค่าของใจเมตตากรุณา

	 นักเ รียนท่ี ต้ังครรภ์ทุกคนไม่ ใช่คนไม่ ดี	 
แต่อาจเกิดจากความอ่อนด้อยในชี วิต	 การขาด 
ความรู้ท่ีถูกต้องเรื่องเพศ	สงัคมท่ีหล่อหลอมและสง่เสริม
เรื่องเพศท่ีไมเ่หมาะสม	ตลอดจนการขาดการดแูลท่ีดีจาก
ครอบครัวทกุสาเหตยุอ่มสง่ผลต่อพฤติกรรมทางเพศ
ของนักเรียน	การต�าหนิของผูใ้หญร่อบตัวจึงไมส่ง่ผลดี 
ต่อนักเรียนและไม่ช่วยแก้ปัญหาแต่อย่างใด	เพราะ
สิ่งท่ีนักเรียนท่ีต้ังครรภ์ทุกคนเผชิญอยู่ในขณะนั้น	
คือ	ตกอยูใ่นภาวะ	“ใจท่ีเป็นทุกข์”	ด้วยความรู้สึกผิด 
ความรู้สึกกลัว	 รู้สึกไม่ม่ันคง	ความวิตกกังวลสูง	
คิดมาก	หาทางออกของปัญหาไม่ได้	สิ่งท่ีนักเรียน 
ท่ีต้ังครรภ์ต้องการ	คือ	ใครสักคนท่ีเขา้ใจ	เปน็ท่ีพ่ึงพาได้ 
และพร้อมช่วยเหลือ	ถ้าผู้ใหญ่	พ่อ	แม่	ครู	เข้าใจ
ความจริงท่ีเกิดขึ้นอย่างมีสติและพร้อมให้ความ 
ชว่ยเหลือ	ไมต่�าหนิหรือประณาม	แต่พร้อมท่ีจะโอบอุ้ม
ความทุกข์ใจของนักเรียนอย่างเต็มก�าลัง	ตลอดจน
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต้ังใจอยากช่วยเหลือให้
หลุดพ้นจากปัญหา	ช่วยหาทางออกและพาก้าวเดิน
ต่อไปได้สูอ่นาคตอยา่งมีเป้าหมาย
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	 เมื่อนักเรียนท่ีต้ังครรภ์รับรู้ถึงความรัก	ความเมตตากรุณา	ความเอาใจใส่ 
อยา่งจริงจังของผู้ใหญร่อบตัว	ได้แก่	พอ่	แม	่และครูจิตใจท่ีทุกข์หมน่หมอง
ของเขาจะถูกรับรู้และถูกโอบอุ้มด้วยความรักความเข้าใจ	ท่ีเมตตาอยาก 
ช่วยเหลือเก้ือกูล	โดยไม่มีการต�าหนิ	ด่าว่า	หรือลงโทษ	และความจริงใจ 
ท่ีจะช่วยเหลือของผู้ใหญ่	จะท�าให้นักเรียนออกจากความทุกข์	มองเห็น 
การยอมรับของผู้คน	ท�าให้รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า	ยังมีส่วนท่ีดี	ท�าให้
สามารถใชพ้ลังความสามารถของตนมาคล่ีคลายปญัหาท่ีเกิดได้มากข้ึน		และ 
มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นว่าแม้จะอยู่ในสถานการณ์ท่ีเลวร้ายย�าแย่อย่างไร	 
ก็ยงัจะสามารถเลือกทางเดินท่ีคิดว่าดีท่ีสุดในสถานการณข์ณะน้ันได้	ก่อใหเ้กิด 
ความพยายาม	ความอดทน	ความมุง่มั่นท่ีจะผา่นพ้นปัญหานั้นไปได้		ดังนั้น	
สายสัมพันธ์ท่ีเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลท่ีเกิดจาก	“ใจเมตตากรุณา”	ของผู้ใหญ่	พ่อ	
แม่	ครู	จะเป็นก�าลังใจให้นักเรียนท่ีต้ังครรภ์สามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค
ท่ีเกิดขึ้นกับชีวิตได้

1.3  การส่ือภาษาที่อ่อนโยน/การส่ือสารเชิงบวก

	 การสื่ อสาร ด้วยภาษา เป็นช่ องทาง ท่ีท� า ให้ ผู้ คน รับ รู้ และ 
เกิดการเปล่ียนแปลงความคิด	ความเขา้ใจและสง่ผลต่อการแสดงพฤติกรรม	
เมื่อคนเราเกิดทุกข์	การพูดคุยด้วยเจตนาท่ีดี	และการใช้ถ้อยค�าท่ีไพเราะ 
อ่อนหวาน	พูดด้วยความจรงิใจ	ไมพ่ดูหยาบคายก้าวรา้ว	สอ่เสยีดประชดประชัน	
พดูในส่ิงท่ีเปน็ประโยชน์เหมาะกับกาลเทศะ	เป็นการพูดคยุเพ่ือใหผู้ท่ี้ตกอยู่
ในความทุกข์ได้มีโอกาสทบทวนเรียบเรียงเร่ืองราวเพ่ือเรียนรู้สิ่งท่ีตนเอง
ประสบอยูต่ามความเปน็จรงิ	น�าไปสูก่ารค้นหาวิธกีาร	แนวทาง	และทางออก
ท่ีเหมาะสมกับตนเอง	ตลอดจนค้นพบเป้าหมายของการด�าเนินชีวิตต่อไป		
ดังน้ัน	การพดูคยุสนทนาในบรรยากาศท่ีมไีมตรี	บรรยากาศของการท่ีผูใ้หญ	่
พอ่	แม	่ผู้ปกครอง	ไมไ่ด้เปน็คนสั่งการแต่พร้อมจะรับฟัง	เปน็การพูดคยุท่ีให้
อิสระอยา่งเต็มท่ีในการแสดงความคิดเหน็	บอกเล่า	ความรูส้กึ	และสิง่ท่ีเกิดขึน้ 
ท้ังเ ร่ืองราวและสิ่งท่ีอยู่ในใจ	 ไม่ด่วนสรุป	 ไม่ด่วนตัดสิน	 ต้ังค�าถาม 
ด้วยความสุภาพและสร้างสรรค์เพ่ือใหนั้กเรียนได้ใครค่รวญ	จนเกิดการเรยีนรู ้
รว่มกัน	ไมโ่จมตีกัน	จับผิด	ซึ่งจะน�าไปสูก่ารค้นพบแนวทางหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหาท่ีถูกต้อง	เหมาะสมและเป็นไปได้	ดังน้ัน	ในการช่วยเหลือนักเรียน 
ท่ีต้ังครรภ์จึงจ�าเป็นต้องใช้	“การสื่อสารด้วยภาษาท่ีอ่อนโยน”	ท้ังภาษาพูด 
และภาษากายท่ีแสดงออกอยา่งจริงใจ	เพ่ือชว่ยเยียวยาจิตใจในเบื้องต้น	และ 
น�าไปสูก่ารชว่ยใหนั้กเรียนใหเ้ขา้ใจความต้องการของตนจนสามารถตัดสินใจ 
เลือกแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม	และมีความมั่นคง 
ในการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง	ๆ	ของชีวิตได้
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2.1 ความหมายและความส�าคัญของ
การให้การปรึกษา

	 		การใหก้ารปรกึษา	หมายถึง	กระบวนการท่ีมี
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างครูผู้ใหก้ารดแูลชว่ยเหลือนักเรยีน
ท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษา	
โดยครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ 
ผูใ้หก้ารปรกึษาให้ความชว่ยเหลือปญัหาทางด้านจิตใจ 
ของผูรั้บการปรกึษา	โดยประยุกต์ใชห้ลักการ/แนวคิด 
ทฤษฎีทางจิตวิทยามาเอ้ืออ�านวยให้ผู้รับการปรึกษา
ได้ตระหนักในประสบการณ์ของตนผ่านการสนทนา
ระหว่างครูผู้ใหก้ารดูแลชว่ยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษา	โดยให้ผู้รับ 
การปรึกษาได้ส�ารวจตนเองอย่างรอบด้านเพื่อให้
รู้จัก	เข้าใจ	และการยอมรับตนเองในสิ่งท่ีเป็นปัญหา 
ตามความเปน็จรงิได้มากข้ึน	และสามารถแสวงหาแนวทาง
และตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
และผา่นพ้นอุปสรรคชว่งวิกฤติของชีวิตไปได้

	 การให้การปรึกษาในท่ีนี้ เป็นการปรึกษา
เพ่ือหาทางเลือก	(Options	counseling)	หมายถึง	 
การปรึกษาท่ีชว่ยใหนั้กเรยีนท่ีต้ังครรภ์สามารถตัดสินใจ
ในทางเลือกท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับเง่ือนไขในชีวิต
ของนักเรียน	โดยมีการให้การปรึกษาอย่างถูกต้อง
เหมาะสม	ส�าหรับกรณีการต้ังครรภ์ของนักเรียน 
อาจมีทางเลือกของการจัดการปัญหาท่ีอาจเปน็ไปได้	 
5	ทาง	คือ	

(1)		 ต้ังครรภ์ต่อ	เล้ียงลูกเอง	และลาออกจาก
โรงเรียน	

(2)		 ต้ังครรภ์ต่อ	 เม่ือคลอดลูกแล้วให้คน 
ในครอบครัวเล้ียง	และกลับมาเรียนต่อ	

(3)		 ต้ังครรภ์ต่อ	เม่ือคลอดลกูแล้วยกใหค้นอ่ืน 
และกลับมาเรียนต่อ	

(4)		 ยุติการต้ังครรภ์แล้วเรียนต่อ
(5)		 ยุติการต้ังครรภ์และลาออก	

	 ทางเลือกในทุกทางท่ีกล่าวมามีความละเอียดอ่อน 
เ พ ร า ะ มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ต่ อ ส ภ าพ จิ ต ใ จ 	 แ ล ะ 
สภาพรา่งกายของนักเรียน	อีกท้ังต้องท�าความเข้าใจ
กับครอบครัว	ดังน้ัน	การใหก้ารปรึกษาจึงไมใ่ชก่ารใช้ 
ความคิดหรอืประสบการณข์องครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือ 
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ผู้ ให้การปรึกษาเป็นตัวต้ัง	
ซึ่งจะไม่ช่วยให้นักเรียนแก้ไขข้อขัดแย้งในจิตใจ 
ลงได้	และบางคร้ังอาจจะเกิดปญัหาในความสมัพนัธ์
ของครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ 
ผูใ้หก้ารปรึกษาและนักเรียนด้วย	ดังท่ีจะได้ยินประโยค
ค�าพูดของนักเรียนท่ีมาปรึกษาว่า	

ความรู้และความเข้าใจ 
ในทักษะการสื่อสาร 
เพ่ือการให้การปรึกษา

2.
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ความรู้และความเข้าใจ 
ในทักษะการสื่อสาร 
เพ่ือการให้การปรึกษา

จะเห็นว่าประโยคท่ีกล่าวมาข้างต้นล้วนแสดงถึง
สัมพันธภาพท่ีแยกออกจากกัน		ท้ัง	ๆ	ท่ีในเบ้ืองต้น
ท้ังสองฝ่ายมคีวามสมัพนัธ์ท่ีดี	มคีวามพร้อมและยินดี 
ท่ีจะช่วยเหลือ	 แต่ปลายทางของการสนทนา 
กลับไมเ่ป็นประโยชน์สมความต้ังใจ

2.2  จุดมุ่งหมายการให้การปรึกษา
เพ่ือหาทางเลือกของนักเรียน 
ที่ตั้งครรภ์
( 1 ) 	 เ พื่ อ ช่ ว ย ใ ห้ นั ก เ รี ย น ท่ี ต้ั ง ค ร ร ภ์ 

ลดความรู้สกึด้านลบท่ีเกิดจากการต้ังครรภ์ 
มีความไว้วางใจและพร้อมท่ีจะพูดคุย
บอกเล่าปัญหา	เพื่อหาวิธีการจัดการ
และให้สามารถหาทางเลือกท่ีเหมาะสม
กับตนเองได้	

(2) 	 เพื่ อ ให้นัก เรียน ท่ี ต้ั งครรภ์มีข้อมูล	 
ข้อเท็จจริง	จุดแข็ง	และการช่วยเหลือ
จากบุคคลและหนว่ยงานต่างๆ	ตลอดจน 
รบัทราบผลกระทบท่ีจะตามมาของแต่ละ 
ทางเลือกเพื่อประกอบการตัดสินใจ

(3)		 เพื่อใหน้กัเรยีนท่ีต้ังครรภ์สามารถตัดสนิใจ 
เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมกับตนเอง	
และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตน

(4)	เพื่อให้นักเรียนท่ีต้ังครรภ์และครอบครัว	
ตลอดจนบุคคลแวดล้อมเกิดความ
เข้าใจในปัญหาท่ีเกิดข้ึน	ตระหนักถึง 
ความส�าคัญของการดูแลช่วยเหลือ 
เพื่อช่วยให้นักเรียนผ่านพ้นปัญหาไปได้

2.3  บทบาทของครูผู้ให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์/ 
ผู้ให้การปรึกษาเพ่ือหาทางเลือก
ของนักเรียนที่ตั้งครรภ์
(1)		 ให้การปรึกษาด้วยความเอาใจใส	่ 

ความเ ห็นอกเห็น ใจและใ ห้ข้ อมู ล 
เพื่อให้เกิดทางเลือกท่ีหลากหลาย

(2)		 เอ้ือใหน้กัเรยีนต้ังครรภ์เขา้ใจถึงทางเลือก 
ท่ีเป็นไปได้ของตน	สามารถให้ข้อมูล 
เก่ียวกับตัวเลือกแต่ละตัวได้อย่างถูก
ต้อง	ชัดเจน

(3)		 มีความเป็นกลางไม่ชี้น� า 	 ไม่ ตัดสิน
ตามความคิดเห็นของครูผู้ให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ี ต้ังครรภ์/ผู้ ใ ห้ 
การปรึกษา	

(4)		ช่วยให้ นักเรียนท่ี ต้ังครรภ์สามารถ 
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง

“ไปคุยกับครูแล้วกลับมารู้สึกไม่สบายใจ” 
“วิธีที่ครูแนะน�าเราไม่เห็นด้วยเราท�าไม่ได้” หรือ 
“ครูบอกให้เราต้องบอกพ่อแม่เราไม่อยากบอก” 

หรือประโยคค�าพูดของครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์/ 
ผู้ให้การปรึกษาที่ว่า 

“ฉันบอกเด็กไปแล้ว ก็ไม่ท�าตาม ฉันก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้” 
“ค�าแนะน�าต่าง ๆ ก็บอกไปหมดแล้วไม่ท�าก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร”
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2.4  กระบวนการและทกัษะการส่ือสาร 
เพ่ือการให้การปรึกษาเพ่ือหา
ทางเลือก

	 การให้การปรึกษาจะเก่ียวข้องกับสิ่งส�าคัญ	
3	ประการคือ		ครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษา	ผู้รับการปรึกษา	และ
กระบวนการให้การปรึกษา	โดยกระบวนการให้การ
ปรึกษากรณีนักเรียนต้ังครรภ์ท่ีจะน�าเสนอในท่ีน้ี	
เป็นการให้การปรึกษาแบบหาทางเลือก	มีลักษณะ	5	
ประการคือ

(1)		 เป็นการสื่อสารสองทาง
(2)		 มุ่งเน้นสัมพันธภาพท่ีดีและเจตคติท่ีดี
(3)		 เน้นเรื่องราวท่ีปรากฏขึ้นในปัจจุบัน
(4)	 มีหลักการและทักษะท่ีชัดเจนเปน็รูปธรรม
(5)	 ไม่ มีค� าตอบท่ีตายตัวหรือค�าตอบท่ี

ส�าเร็จรูปกระบวนการให้การปรึกษา	

	 ประกอบด้วย	5	ข้ันตอน	คือ	(1)	ข้ันเริม่ต้นการ
ให้การปรึกษา	(2)	ขั้นการส�ารวจและประเมินปัญหา	 
(3)	ขัน้หาทางเลือกและแก้ไขปัญหา	(4)	ข้ันสรา้งเป้าหมาย
และค�าม่ันสัญญา	 (5)	 ข้ันยุติการปรึกษา	 โดยมี 
รายละเอียดและทักษะในแต่ละขั้นตอน	ดังต่อไปนี้

(1) ขั้นเริ่มต้นการให้การปรึกษา
	 		เปน็ขัน้ตอนท่ีส�าคัญเนื่องจากเปน็การเริม่ต้น 
พบปะสนทนา	 จึงเริ่มด้วยการสร้างสัมพันธภาพ 
ท่ี ดีระหว่างครูผู้ ใ ห้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรกึษาและผูร้บัการปรกึษา	เพื่อลด 
ความตึงเครยีด	สรา้งความรูส้กึผอ่นคลาย	ความไว้วางใจ	 
รู้สึกอบอุ่นใจมากขึ้น	ซึ่งช่วยให้ผู้รับการปรึกษา 
แสดงความรูส้กึของตัวเองได้	ต้ังใจท่ีจะใหค้วามรว่มมือ	 
รวมท้ังเข้าใจกระบวนการให้การปรึกษา	เนื่องจาก 
การให้การปรึกษาเป็นการช่วยเหลือท่ีต้องการ 
การมีสว่นรว่ม	(participation)	ของผู้รับการปรึกษา	
สัมพันธภาพท่ีดีจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในขั้นตอนนี้	

	 ครูผูใ้หก้ารดูแลชว่ยเหลือนกัเรยีนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษาพึงปฏิบัติเพื่อเอ้ือต่อการช่วยเหลือ	 
ดังต่อไปนี้

•	 การแสดงความพร้อม	 และความยินดี 
ในการได้ช่วยเหลือ

•	 การต้อนรับอย่างจริงใจ	และอบอุ่น	
•	 การแสดงท่าทีเป็นมิตร	
•	 สื่อความต้ังใจและใสใ่จท่ีจะให้ความชว่ยเหลือ	
•	 แสดงความสนใจอย่างจริงใจ	
•	 แสดงความไวต่อการรับรู้ความรู้สึก	
•	 สังเกตสิ่ง ท่ีผู้ รับการปรึกษา	 แสดงออก 

ท้ังค�าพูดและกิริยาท่าทาง
•	 สังเกตสิ่ง ท่ี เป็นอุปสรรคท�าให้ผู้รับการ

ปรึกษาไมพ่ร้อมท่ีจะเล่าเร่ืองราวของตนเอง 
ทั กษะ ท่ี ใ ช้ ใ น ข้ั นตอน เ ริ่ ม ต้ นก า ร ใ ห้ 
การปรึกษา	ประกอบด้วย

(1.1)		 การเริ่มต้นการให้การปรึกษา	(Opening	
the	counseling	 )	หมายถึง	การเริ่มต้น
การสนทนา	 เพื่ อน�าผู้ รับการปรึกษาไปสู่
กระบวนการให้การปรึกษาในขั้นตอนต่อไป 
ในระยะเริ่มต้นการให้การปรึกษา	ครูผู้ให้ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ี ต้ังครรภ์/ 
ผูใ้หก้ารปรกึษา	ต้องเอ้ืออ�านวยใหก้ารสนทนา
ด�าเนินไปในบรรยากาศท่ีอบอุ่น		ปลอดภัย	
เป็นมิตร	มีสถานท่ีน่ังและเช้ือเชิญให้ผู้รับ
การปรกึษาน่ังอยา่งผอ่นคลาย	อาจจะเริม่ต้น 
สนทนาด้วยการสวัสดีทักทาย	 ต้อนรับ
ด้วยท่าทีท่ีอบอุ่น	เป็นมิตร	ยิ้มแย้มแจ่มใส		
แนะน�าชื่ อตนเองและให้ผู้รับการปรึกษา 
แนะน�าตนเอง	 เรียกชื่ อผู้ รับการปรึกษา 
ใหถ้กูต้อง	เร่ิมทักทายชวนสนทนาด้วยเร่ืองกลาง	ๆ 	 
หรือเหตุการณ์ท่ัวไปใช้เวลาไม่มากนัก
เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความสบายใจ	 
ลดความต่ืนเต้นและความอึดอัด	รูส้กึผอ่นคลาย	
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แสดงการต้อนรับด้วยบรรยากาศท่ีอบอุ่น 
ท�าใหผู้้รบัการปรึกษาสามารถเริม่เล่าเรื่องราว 
ความไม่สบายใจได้โดยไม่รู้สึกล�าบากใจ	

(1.2)		 ทักษะการใส่ใจ	 (Attending)	 หมายถึง	
พฤติกรรมหรือการแสดงออกด้วยภาษาพูด
หรอืภาษาท่าทางของครูผู้ใหก้ารดแูลชว่ยเหลือ 
นั ก เ รี ยน ท่ี ต้ั งครร ภ์ /ผู้ ใ ห้ ก า รป รึกษา 
ท่ี ส ะ ท้ อน ใ ห้ ผู้ รั บ ก า รปรึ กษา รั บ รู้ ว่ า 
ครูผูใ้ห้การดแูลชว่ยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ 
ผูใ้ห้การปรกึษาพรอ้ม	เต็มใจ	และกระตือรอืรน้ท่ีจะ
ให้การช่วยเหลือผู้รับการปรึกษา	พฤติกรรม
การใส่ใจ	ได้แก่	การแสดงความสนใจ	สบตา	
เรียกชื่อถูกต้อง	ไม่ท�าอย่างอ่ืนในระหว่าง
การให้การปรึกษา	เช่น	รับโทรศัพท์	หรือ 
กวาดสายตาไปรอบ	ๆ	ขีดเขียนข้อความ
ในกระดาษ	 เพื่ อเป็นการแสดงให้ผู้ รับ 
การปรกึษารบัรูถึ้งความส�าคัญและให้เกียรติ	 
และการเป็นท่ียอมรับ	 อีกท้ังการใส่ ใจ 
มีผลให้ครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษาเข้าใจสิ่งท่ีผู้รับ
การปรกึษาพดูถึง	รวมท้ังเข้าใจว่าเพราะอะไร 
ผู้รับการปรึกษาจึงพูดเช่นน้ัน	การแสดง 

การใสใ่จแสดงออกได้ท้ังภาษาพูดและภาษา
ท่าทาง	ดังนี้
•	 การแสดงออกด้วยภาษาพูด	 (Verbal	 
expression)	:	มีความต่อเน่ืองในเรื่องเดียวกัน
ของการสนทนา 	 แสดง ถึงการรับ รู้ 
และความเข้ า ใจในทัศนคติ 	 คุณค่า		 
ความหมายและแนวคิดของผูร้บัการปรกึษา	
รวมท้ังการใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย	เป็นตัว
สะท้อนถึงการใส่ใจท่ีครูผู้ให้การดูแล 
ชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/ผู้ใหก้ารปรกึษา
มีต่อผูรั้บการปรึกษา	การตอบรับภายหลัง
ผู้รับการปรึกษาพูดจบ	เช่น	“ค่ะ”	หรือ	
“ครับ”

•	 การแสดงออกด้วยภาษาท่าทาง	(Non-
verbal	expression)	:	พฤติกรรมต่าง	ๆ	
ท่ีไม่ใช่ค�าพูดของครูผู้ให้การดูแลช่วย
เหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษา 
ท่ีสื่ อให้ผู้รับการปรึกษารับรู้ถึงความคิด	 
ความรูส้กึ	และทัศนคติท่ีมีต่อผูร้บัการปรกึษา	
เช่น	การสบตา	พยักหน้า	จับมือ	อาจม ี
ความหมายต่อความรู้สึกนึกคิดมากกว่า
ภาษาพูด
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ตัวอย่างค�าพูดที่ใช้ในการเริ่มต้นการปรึกษาด้วยการใส่ใจ

การส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

	1.	ภาษาพูด 1.สวัสดีค่ะ		เข้ามานั่งข้างในก่อนค่ะ
2.สวัสดีค่ะครูชื่อ...................	เรียกครูว่า 
ครูอ้อได้นะคะ	หนูชื่ออะไรคะ

3.ให้ครูเรียกชื่อเล่นหนูสั้น	ๆ	ว่ายังไงดีคะ
4.	ครูยินดีท่ีหนูมาพบครูในวันนี้
5.ครูเป็นครูท่ีดูแลเรื่องราวท่ีเก่ียวข้องกับ 
สิ่งท่ีหนูก�าลังเผชิญอยู่

6.ครูได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนให้มา
ดูแลหนูโดยตรงนะคะ	และครูก็ยินดีท่ีจะ
ได้พูดคุยกับหนู

นักเรียนเร่ิมรู้สึกอบอุ่น	ปลอดภัย	
สบายใจขึ้น	รับรู้ว่ามีบุคคลท่ีพร้อม
เข้าใจให้การช่วยเหลือ	มีความพร้อม
ท่ีจะพูดคุยเรื่องราวต่าง	ๆ	ได้มากขึ้น

2.	ภาษาท่าทาง แสดงท่าทางท่ีแฝงด้วยความรู้สึกเมตตา	 
ยิ้มต้อนรับ	สบตา	รับไหว้อย่างอบอุ่น	
ขยับเก้าอ้ีให้นั่ง	ฯลฯ

นักเรียนรู้สกึผอ่นคลาย	ลดความตึงเครียด

ตัวอย่างการสนทนา ในช่วงเริ่มต้นการปรึกษา 
ด้วยการใส่ใจโดยใช้ภาษาพูดและภาษาท่าทาง

การส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา	

	(ใช้ภาษาท่าทาง	หน้าตาย้ิมแย้ม	สบตา	ขยับเก้าอ้ี	เชิญให้นั่ง)

นักเรียน สวัสดีค่ะครู

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

สวัสดีค่ะ	ครูช่ือ..................................	เรียกสั้น	ๆ	ว่าครูอ้อ
ก็ได้นะคะ	หนูชื่ออะไรคะ

นักเรียน หนูชื่อสิริอนงค์ค่ะ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

จ้ะสิริอนงค์นะคะ	ให้ครูเรียกชื่อเล่นหรือเรียกชื่อสั้น	ๆ	 
ว่าไงคะ
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ตัวอย่างการสนทนา ในช่วงเริ่มต้นการปรึกษา 
ด้วยการใส่ใจโดยใช้ภาษาพูดและภาษาท่าทาง

การส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

นักเรียน เรียกว่า	“	เล็ก”	ก็ได้ค่ะ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

ครูยินดีท่ีได้เจอเล็กนะ	วันนี้เรามาคุยกัน

นักเรียน ครูท่ีปรึกษาของหนูเค้าให้หนูมาคุยกับครูค่ะ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

ครูยินดีจะช่วยเหลืออย่างเต็มท่ีค่ะ

นักเรียน ..........................

(2) ขั้นการส�ารวจและการประเมิน
	 	 เป็นขั้นตอนท่ีท�าความเข้าใจปัญหาโดย
ครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให ้
การปรกึษาจะใชทั้กษะต่าง	ๆ 	เพื่อเอ้ือใหผู้ร้บัการปรึกษา 
ได้ส�ารวจและค้นหาปัญหาท่ีแท้จริง	สาเหตุของ
ปัญหา	และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น	อีกท้ังให้ผู้รับการ
ปรกึษาได้รูค้วามต้องการในการแก้ไขปัญหาท่ีแท้จริง 
ของตน	และสรา้งความหวังและความมัน่ใจในการแก้ไข 
ปัญหา	ในขัน้ตอนน้ีอาจต้องใชเ้วลามากและใช้ทักษะ 
การให้การปรึกษาท่ีหลากหลาย	 	 เพราะผู้ รับ 
การปรกึษาสว่นใหญจ่ะมคีวามสบัสนทางอารมณ	์หรือ 
มกีารรบัรูท่ี้บดิเบอืนไปจากความเป็นจริง	เชน่	มอีคติ 
เข้าข้างตนเอง	 หรือใช้กลไกป้องกันตนเองสูง	 
หลังจากการสนทนาก็จะมีการประเมินสภาพปัญหา
อยา่งรอบด้าน	ตลอดจนความต้องการรว่มกันทักษะ
ท่ีใช้ในขั้นการส�ารวจและการประเมิน	 ข้ันตอนนี้ 
มีทักษะการให้การปรึกษาท่ีจ�าเป็นเบื้องต้น	ดังนี้

(2.1)		 ทักษะการถาม	 (Quest ioning	 Ski l l )	
เปน็การถามเพื่อใหผู้้รบัการปรกึษาได้เล่าถึง 
ความรู้สึกและเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง	
สิ่ ง ท่ีรบกวนจิตใจ	 สิ่ง ท่ี ต้องการปรึกษา	 
โดยทักษะการถามนี้มี จุดมุ่ งหมายเพ่ือ
ให้ได้ข้อมูล	 และในการเข้าใจถึงปัญหา	

สถานการณ์ชีวิตของผู้รับการปรึกษามากขึ้น	 
เ พ่ือให้โอกาสผู้ รับการปรึกษาได้บอกถึง 
ความรู้สกึและเรื่องราวต่าง	ๆ 	ท่ีท�าใหยุ้ง่ยากใจ	 
หรือรบกวนใจ	รวมท้ังใหโ้อกาสผูรั้บการปรกึษา 
ได้ใชเ้วลาในการคิดทบทวนและท�าความเขา้ใจ 
ปัญหาและสา เหตุ ขอ งตน เอ ง 	 ทั กษะ 
การถามเพ่ือการให้การปรึกษามี	2	แบบ	คือ	
ค�าถามแบบเปิด	(Open-ended	Questions)	 
: 	 เ ป็ นก า รถาม ท่ี ให้ อิ ส ร ะ ในกา รตอบ	 
เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้เรียบเรียงความคิด		
ความรูส้กึ		รวมท้ังสามารถระบายความขุน่ขอ้ง 
หมองใจต่าง	ๆ 	สามารถพูดได้อย่างเต็มท่ีและ
สะดวกใจท่ีจะพูด	ค�าตอบท่ีได้จะเป็นเร่ือง
ท่ีมีความส�าคัญต่อผู้รับการปรึกษา	ข้อมูล 
ท่ีได้จากค�าถามเปิดจะมากกว่าการใช้ค�าถาม
ปิด	ค�าถามเปิดมักจะถามด้วยค�าว่า	“อะไร”	
“อย่างไร”	“เพราะอะไร”	เป็นต้น	ค�าถาม
ลักษณะน้ีท�าให้ครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ผูใ้หก้ารปรึกษาได้ทบทวน	 
ครุน่คิดถึงความคิด	ความรู้สกึและทัศนคติต่าง	ๆ 	 
ของผู้รับการปรึกษาท่ีท�าให้เกิดปัญหาต่าง	ๆ	
ได้ชัดเจนขึ้น	ตัวอยา่งค�าถามเปิด	เชน่
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ลักษณะ ตัวอย่างค�าถาม ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

ค�าถามเปิด 1.	 วันนี้หนู เป็นอย่างไรบ้าง	 หนูมีอะไร 
ไม่สบายใจอยากเล่าให้ครูฟังไหม	เล่าได้
เลยนะ

2.	เรื่องท่ีมาพบครูวันนี้	มีเรื่องอะไร
3.	หนคิูดอยา่งไรท่ีครูท่ีปรกึษาใหม้าคยุกับครู
4.	 หนูคิดอย่างไรบ้างเ ก่ียวกับผลตรวจ 
การต้ังครรภ์

5.	ตอนนี้หนูตรวจแล้วพบว่าท้อง	แล้วหนู
ต้ังใจจะท�าอย่างไรกับชีวิตตอนนี้

6.หนูคิดอย่างไร	 ท่ีหนูบอกว่าไม่อยากให้ 
พ่อแม่รู้

7 .ห ลั งจาก คุย กับแฟนเรื่ อ ง ท่ีหนู ท้อง	 
แฟนเขาว่ายังไงบ้าง

เป็นค�าถามท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้เรียบเรียงความคิด	ความเข้าใจ	
ทั ศนค ติ 	 ต่ อ เ รื่ อ ง ร า ว ท่ี เ กิ ดขึ้ น	 
เป็นโอกาสได้ทบทวน	ได้ชัดเจนกับ 
สิง่ท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง	ครูผูใ้หก้ารดูแล 
ช่ ว ย เห ลื อ นั ก เ รี ยน ท่ี ต้ั ง ค ร ร ภ์ / 
ผู้ให้การปรึกษาได้รับรู้เรื่องราวของ 
ผู้มาปรึกษามากขึ้น

ตัวอย่างการสนทนา การใช้ค�าถามแบบเปิด

การส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

หนูคิดอย่างไรท่ีครูท่ีปรึกษาให้มาคุยกับครู

นักเรียน	 ครูเค้าบอกว่าปัญหาของหนูมีครูคนเดียวท่ีจะช่วยหนูได้ 
หนูเลยมาหาครู

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

จ้ะ	ๆ	ๆ	ครูก็ยินดีท่ีจะคุยกับเล็กนะ	 ท่ีหนูบอกว่าปัญหา 
ของหนู	ปัญหานั้นคืออะไรคะ

นักเรียน		 คือ...	หนูไปหาหมอแล้วหมอว่าหนูท้องจริง	ๆ	ค่ะ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

หนูคิดอย่างไรเมื่อหมอบอกว่าหนูท้องจริง	ๆ

นักเรียน			 หนูกลัวค่ะ	หนูไม่รู้จะท�ายังไงดี	มันมืดแปดด้านไปหมด	 
ครูคะหนูไม่รู้ว่าตอนนี้	ต้องท�ายังไงบ้าง	เพื่อนเค้าบอกว่า 
ไปเอาออกเลยเค้ามีท่ีท่ีแนะน�า
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ลักษณะ ตัวอย่างค�าถาม ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

ค�าถามเปิด 1.	หนูตรวจครรภ์เองหรือเปล่า
2.	หนูได้ไปหาหมอไหม
3.	แฟนหนูรู้แล้วหรือยังว่าหนูท้อง
4.	หนูจะบอกพ่อแม่ไหม
5.	ตอนนี้หนูท้องก่ีเดือนแล้ว	

ผู้รับการปรึกษาไม่ยุ่งยากนักใน
การตอบเพียงตอบสั้น	ๆ	ในเรื่องท่ี
ถูกถาม

ตัวอย่างการสนทนา การใช้ค�าถามแบบเปิด

การส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

หนูมองยังไงบ้างท่ีเพื่อนแนะน�าอย่างนั้น

นักเรียน	 หนูกลัวค่ะ	มันจะเป็นอันตรายไหมคะ	รู้สึกแย่มาก	ๆ	ๆ	เลย
ท�าไมต้องเกิดขึ้นกับหนู	ถ้าพ่อแม่รู้เค้าเอาหนูตายเลย	 
เค้าคงเสียใจมากค่ะ	ครูคะครูคิดว่าหนูควรท�าอย่างไรดี... 
แต่ใจหนึ่งก็คิดว่า	อาจเป็นทางออกท่ีท�าให้ปัญหายุติได้

	 ค�าถามแบบปิด	(Closed-ended	Questions)	:	เป็นค�าถามท่ีต้องการค�าตอบเฉพาะเจาะจง	เช่น	ใช่/
ไม่ใช่			มีลักษณะคล้ายกับการสอบสวน	หรือซักถาม	ซึ่งค�าตอบท่ีได้ส่วนมากจะเป็นค�าตอบสั้น	ๆ	มีประโยชน์
ช่วยให้ทราบข้อเท็จจริงในแต่ละประเด็นได้เร็วขึ้น	แต่เป็นเพียงข้อมูลท่ีเฉพาะเจาะจงเท่านั้น	ไม่สามารถ 
เข้าใจถึงความคิด	ความรู้สึก	หรือทัศนคติของผู้รับการปรึกษาได้	ตัวอย่างการใช้ค�าถามปิด	เช่น

	 โดยท่ัวไปแล้ว	ในการให้การปรึกษาควรใช้ค�าถามแบบเปิดมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้	เพ่ือให้โอกาสผู้รับ 
การปรึกษาได้ส�ารวจถึงความรู้สึก	ความคิด	ทัศนคติของตนได้อย่างกว้างขวาง	นอกจากนี้	ค�าถามเปิด 
ยังท�าให้ผู้รับการปรึกษาได้มีโอกาสส�ารวจความคิดของตน	การสนทนาให้ความสนใจท่ีเรื่องราวของตน	 
ไมรู้่สกึร�าคาญ	สว่นค�าถามแบบปิดควรใช้ตามความจ�าเป็น	เมื่อต้องการทราบค�าตอบเฉพาะ	เนื่องจากค�าถาม 
แบบปิดไมค่่อยเอ้ือให้เกิดการเปิดเผยตนเอง	ได้ข้อมูลน้อย	และมักได้ค�าตอบเพียง	“ใช”่	หรือ	“ไมใ่ช”่	เท่านั้น
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หลักการถามในการให้การปรึกษา
•	เพื่อส�ารวจปัญหา	ไม่เน้นการวินิจฉัยปัญหา
•	ใช้ค�าถามแบบเปิดมากกว่าค�าถามแบบปิด
•	ไม่ถามมากจนเกินไป
•	เป็นการถามท่ียดึผูร้บัการปรกึษาเปน็ศนูยก์ลาง
 

ข้อควรระวัง 

	 (1)	ในการถามค�าถาม	ไม่ควรถามเพราะ 
ความอยากรูใ้นเรื่องราวของผู้รบัการปรกึษาจนเกินไป

	 (2)	ค�าถามท่ีขึน้ต้นว่า	“ท�าไม”	หรอื	“มปีญัหา
อะไร	”	เป็นค�าถามท่ีควรหลีกเล่ียงเนื่องจากจะท�าให้
ผูร้บัการปรกึษาเกิดความรูสึ้กว่า		ตัวผู้รบัการปรึกษา
น้ันมีความผิด	หรือก�าลังถูกต�าหนิ	และสง่ผลกระทบ
กับสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้และผู้รับการปรึกษา	 
ท้ายท่ีสุดค�าตอบท่ีได้มักเป็นค�าตอบท่ีต้องน�าเหตุผล
ต่าง	ๆ 	มาอธบิาย	ซึ่งอาจจะท�าใหไ้ด้ขอ้มูลบิดเบอืนได้

(2.2)		 ทักษะการฟังอยา่งใสใ่จ	(Active	Listening)		 
เป็นทักษะท่ีส�าคัญมากในอันดับแรก	 ๆ	 
การฟงัอยา่งต้ังใจเริม่ต้นด้วยการสังเกตภาษา 
ท่าทาง	น�าเสียงของผู้รับการปรึกษาและ
ใสใ่จกับเรื่องราวท่ีผูร้บัการปรกึษาก�าลังบอก 
พยายามฟั ง ร ายละ เ อี ยด ท่ี เ ล่ าอย่ า ง 
ต่อเน่ืองจนรบัรู้ได้ว่าผูร้บัการปรกึษาต้องการ 
บอกอะไร	 ซึ่ งจะท�าให้ครูผู้ ให้การดูแล 
ชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/ผูใ้หก้ารปรกึษา
สามารถตอบสนองหรือสื่ อสารได้ชัดเจน
ขึ้นและสอดคล้องกับสิ่งท่ีผู้รับการปรึกษา
ต้องการจะบอก	การฟังท่ีมีประสิทธิภาพ 
จะช่วยให้การให้การปรึกษาด�าเนินไปด้วย
ความเขา้ใจปญัหาท่ีแท้จรงิและประสบการณ์
ของผู้รับการปรึกษาได้อยา่งถูกต้อง

			 	 การฟังอย่าง ต้ังใจ	 (Listening)	
เป็นการฟังอันอ่อนโยน	ติดตามเรื่องราวได้
โดยการใส่ใจ	มีสติมิใช่แค่ได้ยินผ่านเฉย	ๆ 
	(Hearing)	ครูผู้ใหก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน
ท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษาจะต้องเป็นผู้
ฟังท่ีชัดเจน	ฟังจากค�าพูด	 จากน�าเสียง	 
จากท่าทาง	จากกิริยาของผู้รับการปรึกษาอยา่ง 
ละเอียดถ่ีถ้วน	ฟังด้วยใจใสสะอาด	เปิดใจ
กว้าง	ปราศจากอคติ	ฟังโดยไม่ตัดสินหรือ
ตอบโต้	ครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษาต้องช�าระใจ 
ให้สะอาด	กระจ่าง	เพื่อต้อนรับโลกของผู้รับ 
การปรึกษาเข้าสู่การรับรู้ของตน	การฟัง
อยา่งต้ังใจ	ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีน 
ท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรกึษาต้องละท้ิงอคติ	ค่านยิม	 
ความเชื่อของตนเพื่อใหก้ารรบัรู้รายละเอียด
ของสิ่ง ท่ีผู้รับการปรึกษาก�าลังบอกเล่า 
อยา่งลึกซึง้และชดัเจน	การฟงัอยา่งใหช้วิีตจิตใจ
ท้ังหมดแก่ผู้รับการปรึกษาจะสามารถได้ยิน
ค�าพูด	ความในใจท่ีไม่ได้กล่าวออกมาได้
ชดัเจนลึกซ้ึงขึน้ท้ังเน้ือหาและความรูส้กึท่ีสื่อ
ออกมา	เป็นการฟังท่ีชว่ยให้ผู้รับการปรึกษา
ได้บรรเทาความเจ็บปวดและความทุกข์
ทรมานใจจากปัญหาของเขาได้
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ตัวอย่างการฟงัอย่างใส่ใจ  

บุคคล ประโยคสนทนา การรับฟงัที่ชัดเจน

นักเรียน	 หนูจะท�าอย่างไรดีคะครู	 ถ้าพ่อแม่รู้	 
หนูตายแน่ค่ะ	 พ่อหนูดุมาก	 แม่คง
เสียใจมาก	หนูเป็นลูกสาวคนโตท่ีพ่อ
รักมาก	น้อง	ๆ	คงอายท่ีมีพี่อย่างหนู

ฟังเน้ือหำ	 :	นักเรียนกลัวพ่อแม่จะรู้
ว่าตนเองต้ังครรภ์	และกลัวพ่อแม่และ
น้อง	ๆ	จะรู้สึกไม่ดีกับตนเอง

ฟังควำมรูส้กึ :	นักเรียนรู้สึกไมส่บายใจ	
และเป็นกังวลกับความรู้สึกของพ่อแม่

ครูผู้ให้การดูแลชว่ยเหลือ 
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ 
ผู้ให้การปรึกษา

เท่าท่ีฟังมาหนูก�าลังไม่สบายใจเพราะ
กลัวว่าจะท�าใหพ้อ่แมแ่ละนอ้ง	ๆ 	เสยีใจ
จากการกระท�าของหนู	หนูห่วงทุกคน
ในบ้านเลยนะคะ

ก ำ ร ต อ บ ส น อ ง 	 : 	 โดยการพูด ถึง 
ความรู้สึกของนักเรียน	ท�าให้นักเรียน
รับรู้ว่าครูเข้าใจในสิ่งนักเรียนต้องการ
จะบอกและเกิดความไว้วางใจครู 
ผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีนท่ีต้ังครรภ์ 
/ผู้ให้การปรึกษามากขึ้น

นักเรียน	 หนูไม่ได้เล่าให้ใครฟังหรอกค่ะ	หนูกลัว	
มีคนรู้เรื่ องของหนูแค่	2	-	3	คน	ก็มี
เพื่ อนสนิทและแฟนหนู 	 นอกนั้ น	 
ยังไม่มีใครรู้หรอกค่ะ	และตอนนี้ก็มีครู
อีกคน

ฟังเน้ือหำ	 :	 มีคนรู้เร่ืองการต้ังครรภ์
อยู่	3	คนฟัง

ควำมรูส้ึก	:	นักเรียนมีความกังวล	และ
อยากให้เก็บเป็นความลับ

ครูผู้ให้การดูแลช่วเหลือ 
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ 
ผู้ให้การปรึกษา

ค รูขอบ คุณนะคะ ท่ี เ ล่ า ให้ ค รู ฟั ง	 
เร่ืองของหนคูรูก็คิดว่ามคีวามส�าคัญมาก
กับชีวิตหนู	ครูก็จะเก็บเป็นความลับค่ะ

กำรตอบสนอง	:	ให้คุณค่ากับนักเรียน	
ท�าให้นักเรียนมีความม่ันใจมากขึ้น
ว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลือและรู้สึก
ปลอดภัย

นักเรียน ถ้าเอาเค้าออกก็เท่ากับฆ่าลูกตัวเอง	
เค้าคงโกรธและเกลียดหนูมาก	เค้ายัง
ไม่รู้อะไรเลยหนูก็จะท�าร้ายเค้าแล้ว	
(เสียงสั่นเครือ)

ฟังเน้ือหำ	:	ถ้าท�าแท้งมีความเข้าใจว่า
ลูกจะรู้สึกโกรธเกลียด

ฟังควำมรูส้ึก	:	รู้สึกผิดและไม่มั่นใจ
ท่ีจะท�าแท้ง

ครูผู้ให้การดูแลช่วเหลือ 
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ 
ผู้ให้การปรึกษา

ฟังดูหนูรักลูกนะคะ	และรู้สึกผิดต่อเขา กำรตอบสนอง	 :	ให้นักเรียนมองเห็น
ความรู้สึกของตนเองให้ชัดขึ้น
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ตัวอย่างการสนทนาที่แสดงถึงการรับฟงัอย่างใส่ใจ 

การส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

นักเรียน		 หนูไม่ได้เล่าให้ใครฟังหรอกค่ะ	หนูกลัว	มีคนรู้เร่ืองของหนู 
แค่	2	-	3	คน	ก็มเีพื่อนสนิทและแฟนหนู	และตอนนีก็้มคีรูอีกคน	
นอกนั้นยังไม่มีใครรู้หรอกค่ะ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

ครูขอบคุณนะคะท่ีเล่าให้ครูฟัง	 เร่ืองของหนูครูก็คิดว่า 
มีความส�าคัญมากกับชีวิตหนู	ครูก็เก็บเป็นความลับค่ะ

นักเรียน	 ค่ะครู	แต่หนูก็รู้สึกแย่มาก	ๆ 	ๆ 	เลยค่ะ	หนูรู้สึกว่าท�าผิดจริง	ๆ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

หนูรู้สึกตัวเองท�าผิด

นักเรียน	 ผิดมาก	ๆ	ๆ	เลย	ท�าผิดกับพ่อกับแม่	แม่รู้คงรู้สึกแย	่ 
แม่เค้ารักหนูมากค่ะครู	หนูสงสารแม่

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

หนูรู้สึกผิดกับแม่มาก	ๆ	ฟังท่ีหนูบอกแม่เค้ารักหนูมาก	 
แล้วหนูคิดว่าจะท�าอย่างไรดีเพื่อให้ไม่รู้สึกผิดกับแม ่
มากไปกว่านี้

นักเรียน	 ………..

(2.3)	 ทักษะการสรุปความ	(Summering)	หมายถึง	การรวบรวมข้อมูลหรือสิ่งต่าง	ๆ	ท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 
การให้การปรกึษา	เพื่อการสรุปประเด็นส�าคัญจากส่ิงท่ีพดูคุย	แล้วน�ามาเรยีบเรยีงใหเ้ขา้ใจตรงกันท้ังผูใ้ห้
และผู้รับการปรึกษา	โดยเป็นค�าพูดสั้น	ๆ	ท่ีครอบคลุมใจความส�าคัญท้ังหมด	การสรุปความแบ่งเป็น	 
3	วิธ	ีการสรุปเนื้อหา	การสรุปความรู้สึก	และการสรุปกระบวนการใหก้ารปรกึษา	การสรุปความจะชว่ยให้ 
ผู้ให้และผู้รับการปรึกษาเข้าใจตรงกันในประเด็นปัญหา	สาเหตุ	และความต้องการ	รวมท้ังยังท�าให้ผู้รับ
การปรกึษาได้เห็นภาพรวมเก่ียวกับตนเองได้ชดัเจนขึน้และท้ายท่ีสุดการสรุปความยังเปน็การย�าประเด็น
ส�าคัญ	ๆ	ซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการคิดของผู้รับการปรึกษาการสรุปความ	จะช่วยให้ข้อความท่ียาว	ๆ	
นั้นสั้นลง	โดยการน�ามาแต่เน้ือหาและความรูส้กึส�าคัญ	ๆ ท่ีผูรั้บการปรึกษาแสดงออกมา	ซึ่งจะท�าให้เห็น
ทิศทางและประเด็นของปัญหาหรือกระบวนการปรึกษาชัดเจนขึ้น	

	 	 การสรุปความสามารถท�าในระยะต่าง	ๆ	ของกระบวนการให้การปรึกษา		โดยต้ังแต่เริ่มการให ้
การปรกึษา	เมื่อเปน็การใหก้ารปรึกษาในครั้งท่ีสองเปน็ต้นไป	เพื่อเปน็การทบทวนเร่ืองราวท่ีผา่นมาก่อน
น�าเข้าสูก่ารให้การปรึกษาต่อไป	และในระหว่างการให้การปรึกษา	การสรุปความเป็นระยะ	ๆ 	ก็สามารถ
ชว่ยก�าหนดทิศทางเพื่อไมใ่หห้ลงทาง	และท้ายท่ีสดุเมื่อจะจบการให้การปรึกษาในแต่ละครัง้	การสรุปความ
จะชว่ยทบทวนสิ่งท่ีเกิดขึ้นและก�าหนดทิศทางการให้การปรึกษาท่ีจะด�าเนินการในครั้งต่อไป
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ตัวอย่างการฟงัอย่างใส่ใจ  

บุคคล ประโยคค�าพูด เนื้อหาและการสรุปความ

นักเรียน หนูจะท�าอย่างไรดีคะครู	เพื่อนในห้อง
กับครูคนอ่ืนคงเกลียดหนู	 โรงเรียน 
คงไมใ่หเ้รยีนต่อ	หนูอยากเรียนต่อใหจ้บ	 
ม.ต้น	ถ้าท้องหนูโตขึ้น	หนูคงไม่กล้ามา
โรงเรียน	หนูอายจริง	ๆ	ค่ะ	พ่อแม่หนู
อยากให้หนูลาออกแล้วกลับไปอยู่บ้าน
นอก	เพราะเขาอายเพ่ือนบ้าน	แต่หนู
ไม่อยากไปค่ะ	หนูกลัวถ้าต้องลาออก	 
หนไูมเ่คยไปอยูบ่า้นญาติท่ีบา้นนอกเลย	 
หนูกลัวค่ะ

เ น้ือหำ 	 : 	 นักเ รียนพูดหลากหลาย
ประเ ด็น 	 มีความ รู้ สึ กก ลัว 	 กั งวล	 
ไม่มั่นใจในสิ่งท่ีจะต้องเผชิญในโอกาส
ข้างหน้า

ครูผู้ให้การดูแลช่วเหลือ 
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ 
ผู้ให้การปรึกษา

ตอนนี้มีหลายอย่างในใจหนูนะคะ	
ท้ังหมดคือความกลัว	ไหนจะกลัวเพื่อน	
และครูรังเกียจ	ท่ีส�าคัญคือกลัวไม่ได้
เรียนต่อ	จากท่ีหนูเล่ามา	แสดงว่าพ่อ
แมห่นูรูแ้ล้วนะคะ	และท่านอยากให้หนู
เลิกเรียนย้ายไปคลอดลูกท่ีต่างจังหวัด	
ส่วนตัวหนูไม่ต้องการแบบนั้นนะคะ

กำรสรุปควำม	 :	 เป็นการเรียบเรียง
ความคิดความรู้สกึของนักเรียน	เพื่อให้
เขาได้เข้าใจและชัดเจนในสิ่งท่ีเกิดขึ้น 
กับตัวเอง

นักเรียน หนูคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะครู	หนูสับสน
ไปหมด	หนูรู้สึกว่าท�าไมต้องเป็นเรา	
หนูไม่เคยคิดว่าเร่ืองน้ีมันจะเกิดขึ้นกับ
หนู	หนูไม่เคยคิดจริง	ๆ 	หนูต้องท�ายังไง
ต่อคะ	ไหนจะพ่อแม่	ไหนจะเรื่องเรียน	
หนูอยากหายจากโลกนี้ไปเลย

เน้ือหำ 	 : 	 นักเรียนมีความรู้สึกกลัว	
สับสน	ไม่เห็นทางออกท่ีจะคล่ีคลาย
ปัญหาได้

ครูผู้ให้การดูแลช่วเหลือ 
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ 
ผู้ให้การปรึกษา

หนู ก ลั วและสั บสน กับสิ่ ง ท่ี ก� า ลั ง 
เ กิดข้ึนกับชี วิต	 และตอนน้ี รู้สึกว่า 
ไม่เห็นทางออกของปัญหา

กำรสรุปควำม	 :	 เป็นการเรียบเรียง
ความคิด	 ความ รู้สึกของนักเ รียน	 
เพื่ อ ให้ เขาไ ด้ เ ข้ า ใจ 	 และชัด เจน 
ในสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับตัวเอง
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ตัวอย่างการสนทนาที่แสดงการสรุปความ

การส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

นักเรียน		 หนูคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะครู	หนูสับสนไปหมด	หนูรู้สึกว่า
ท�าไมต้องเป็นเรา	หนูไม่เคยคิดว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นกับหนู	 
หนูไม่เคยคิดจริง	ๆ	หนูต้องท�ายังไงต่อคะ	ไหนจะพ่อแม่	 
ไหนจะเรื่องเรียน	หนูอยากหายจากโลกนี้ไปเลย

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

หนูกลัวและสับสนกับสิ่งท่ีก�าลังเกิดขึ้นกับชีวิต	และตอนนี้
รู้สึกว่าไม่เห็นทางออกของปัญหา

นักเรียน	 ค่ะครู	ชีวิตตอนนี้มันแย่มากเลย

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

หนูรู้สึกแย่นะคะ	ในความคิดของหนู	ๆ	คิดว่าประเด็นใด 
ท่ีน่าจะเอามาคิดก่อนเป็นล�าดับต้น	ๆ

นักเรียน	 หนูคิดว่าหนูอยากเอาออกค่ะ	เก็บไว้แล้วจะเป็นยังไงต่อคะ	
ไหนหนูต้องเรียนอีก	หนูอยู่ไม่ได้หรอกค่ะ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

ค่ะ	ประเด็นแรก	ๆ	หนูอยากเอาเด็กออก

นักเรียน	 ค่ะ	แต่...............................

	 	 เพื่ อให้ผู้รับการปรึกษารู้ความต้องการ
ของตนเองและตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีจะจัดการ 
กับปัญหาของตน		ครูผู้ให้การดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
ท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษาจะต้องให้ก�าลังใจ	เพ่ือท่ี
จะให้ผู้รับการปรึกษาสามารถท่ีจะยอมรับผลท่ีอาจ 
ท�าใหผู้ร้บัการปรกึษาเสยีใจหรอืเจ็บปวด	ในการเลือก 
ทางเลือกน้ีเพราะแต่ละทางเลือกอาจมีท้ังข้อดี
และข้อด้อย	ครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ท่ีต้ังครรภ์/ผูใ้หก้ารปรึกษาต้องเชื่อมัน่ในศกัยภาพของ 
ผู้มาปรึกษาเพราะเป็นผู้ท่ีมีความชัดเจนในเรื่องราว 
ท่ีเกิดขึ้นมากท่ีสดุ	เขาต้องเป็นผู้ตัดสินใจหาทางออก
ท่ีเหมาะสมและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของ
ตนเอง	ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนักเรยีนท่ีต้ังครรภ์/ 

ผู้ให้การปรึกษาต้องไม่ชี้น�าหรือหว่านล้อมให้ผู้รับการ
ปรึกษาเลือกในทางเลือกท่ีครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษาคิดว่าดี

ทักษะที่ใช้ในขั้นหาทางเลือก 
และแก้ไขปัญหา
(3.1)		 ทักษะการหาทางเลือก	ประเด็นการหาทาง

เลือกควรท่ีจะเป็นปัจจุบัน	เนื่องจากส่ิงต่าง	ๆ	 
หรือปัญหาท่ี เ กิดขึ้ นในปัจจุบัน น้ันผู้ รับ
การปรึกษาสามารถท่ีจะแก้ไขได้	 ในขณะ 
ท่ี เ ห ตุ ก า รณ์ ใ นอ ดี ตและอนาคตผู้ รั บ 
การปรึกษาไม่สามารถกลับไปเปล่ียนแปลง

(3) ขั้นหาทางเลือกและแก้ไขปัญหา
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หรือจะก�าหนดได้	และเพ่ือพิจารณาจาก
ความเป็นไปได้ของแผนหรือทางเลือกท่ีมี		 
ค รู ผู้ ให้ การ ดูแลช่ วย เห ลือนั ก เ รียน 
ท่ีต้ังครรภ์/ผูใ้หก้ารปรกึษาอาจจะเปดิประเด็น 
เพื่อใหผู้ร้บัการปรกึษาคิดถึงขอ้ดีและขอ้เสยี
ของแต่ละทางเลือก	 วิธีการท่ีจะบรรลุ
ตาม เ ป้าหมาย ท่ีก� าหนดไ ด้ 	 รวม ท้ั ง 
อาจจะช่วยหาข้อมูลท่ีจ�าเป็นและข้อเสนอ
แนะส�าหรับผูร้บัการปรกึษาก่อนการตัดสนิใจ

เลือกวิธีการใด	 ๆ	 ก็ตาม	 ครูผู้ ให้การดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษา 
ควรค�านึงถึง	
•	 ทางเลือกท่ีหลากหลาย
•	 ข้อดี	-	ข้อด้อยของแต่ละทางเลือก
•	 การตัดสนิใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมและ
เป็นไปได้	สามารถท�าได้จริง

ตัวอย่างการสนทนาเพ่ือการหาทางเลือก 1

การส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา		

เท่าท่ีคุยกันมาดูเหมือนว่าหนูอยากเก็บลูกเอาไว้		และอยาก
จะเรียนต่อด้วย	

นักเรียน ค่ะครู	หนูต้องท�ายังไงบ้างคะ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

ถ้าท้องหนูโตขึ้นแล้วหนูต้องมาโรงเรียน	หนูมองยังไงคะ

นักเรียน หนูไมอ่ยากมาเดินในโรงเรียน	แต่ถ้าเรียนท่ีบ้าน	ท�ารายงาน
สง่หนูก็พอไหวค่ะ	โรงเรียนเค้าจะใหห้นูเรียนท่ีบา้นไหมคะครู

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา	

ดูเหมือนหนูพร้อมท่ีจะเรียนท่ีบ้านนะคะ	แล้วคุณพ่อคุณแม่
คิดยังไง

นักเรียน แม่เค้าก็ยอมรับได้ค่ะ	เค้าก็พูดกับหนูเหมือนท่ีได้คุยกับครู
นะคะ	ว่าเค้ายินดีจะเล้ียงตัวเล็ก	แต่เค้าอยากให้หนูได้เรียน
ให้จบ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

จ้ะก็เป็นทางเลือกท่ีดีนะคะ	ครูขอเอาเรื่องการเรียนของหนู
ไปหารือกับท่าน	ผอ.นะคะ	แต่ใหส้บายใจได้	เพราะท่านก็เปน็ 
ครูของหนูคนหนึ่งท่านพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ

นักเรียน	 ขอบพระคุณค่ะครู
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ตัวอย่างการสนทนาเพ่ือการหาทางเลือก 2

การส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

นักเรียน		 หนูจะท�าอย่างไรดีคะครู	หนูอยากเรียนต่อให้จบ	ม.ต้น	พ่อแม่
หนอูยากใหห้นลูาออกแล้วกลับไปอยูบ่า้นนอก	เพราะเขาอาย
เพื่อนบ้าน	แต่หนูไม่อยากไปค่ะ	หนูกลัว
ถ้าต้องลาออก	หนูไม่เคยไปอยู่บ้านญาติท่ีบ้านนอกเลย	 
หนูกลัวค่ะ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

แสดงว่าพอ่แมห่นรูู้เร่ืองนะคะ	ครูฟงัดตูอนนีห้นมู	ี2	ทางเลือก	
คือ	ลาออกจากโรงเรียนแล้วกลับไปอยู่บ้านนอก	และอยู่ท่ีนี่
แล้วเรียนต่อ

นักเรียน	 ค่ะครู

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

ในท้ังสองทางนี้ครูดูเหมือนว่าจะเก่ียวข้องกับทางบ้าน	คือ	
พ่อ	แม่	และทางโรงเรียนคือ	ผู้บริหารสถานศึกษา	ถ้าครู 
จะขอพบพอ่	แมข่องหนู	พร้อมกับผูบ้ริหารสถานศกึษาเพื่อพดู
คุยและหาทางออกในการแก้ปัญหานี้ด้วยกัน	พอจะเป็นไป
ได้ไหมคะ

นักเรียน	 มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไหมคะครู

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

ครูเชื่อว่า	ถ้าทกุฝา่ยได้พบ	ได้คยุกัน	ทุกคนรักหนู	จะได้ชว่ยกัน 
หาทางออกท่ีเหมาะส�าหรับหนูและช่วยให้หนูก้าวผ่าน 
เรื่องราวเหล่านี้ไปได้

นักเรียน ได้ค่ะครู	หนูจะไปบอกพ่อกับแม่มาคุยท่ีโรงเรียน	 
หนูจะบอกว่าครูเชิญได้ไหมคะ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

ดีค่ะ	ๆ	ๆ	มานัดวันกันนะคะ
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ตัวอย่างการให้ก�าลังใจ  

การส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

นักเรียน		 หนู ไม่แน่ ใจ ว่าหนูจะท� า ไ ด้อย่ าง ท่ี ต้ั ง ใจไ ว้ เลยค่ะค รู	 
หนูไม่แน่ใจจริง	ๆ	

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา	

ครูรู้ว่าหนูกลัว	แต่ครูก็เชื่อในตัวหนูนะคะ	จากท่ีเราคุยกันมา	
ครูเชื่อว่าหนูจะเข้มแข็งและผ่านไปได้ด้วยดี	เท่าท่ีผ่านมา
พ่อแม่และโรงเรียนพร้อมท่ีจะให้โอกาสหนูนะคะ	ขอเพียง 
หนู เ ข้มแข็ง 	 มีอะไรครู ก็พร้อมท่ีจะรับฟัง 	 ช่วยเหลือ	 
ไม่ทอดท้ิงหนูนะคะ

(3.2)		 ทักษะการให้ก�าลังใจ		(Reassurance)	

	 ทักษะการให้ก�าลังใจ	เป็นการสนับสนุนให้ผู้รับการปรึกษาม่ันใจในความคิดและความรู้สึกของตัวผู้รับ 
การปรกึษาเอง	การให้ก�าลังใจจะชว่ยลดความวิตกกังวลซึง่จะชว่ยท�าใหผู้ร้บัการปรึกษารูส้กึถึงการยอมรับ 
และการเข้าใจของครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษาท่ีมีต่อตนเอง	ซ่ึงจะมี 
ผลเอ้ืออ�านวยการเปิดเผยความรู้สึกและความคิดของตนเอง	การให้ก�าลังใจน้ันถูกมองว่าเป็นการให้ 
การประคับประคอง	(Palliative)	เพื่อให้ผูร้บัการปรึกษาสามารถได้ค้นหาศกัยภาพในตนเองหรอืแก้ไขปญัหา	
การให้ก�าลังใจอาจท�าให้ผู้รับการปรึกษารู้สึกว่า	ปัญหาไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เกิดขึ้นกับทุก	ๆ	ชีวิตมิใช ่
ความผดิปกติใด	ๆ 	แต่อยา่งไรก็ตาม	การให้ก�าลังใจน้ันควรหลีกเล่ียงการใหก้�าลังใจกับสิง่ท่ีเราไมส่ามารถ
จะท�านายผลได้หรือให้ความหวังท่ีไมแ่นน่อน	ตัวอยา่งเชน่		

 “ฉันรู้ว่าเธอจะต้องสอบได้ทุนแน่นอน”  
 “ทุกส่ิงทุกอย่างจะเรียบร้อย”  

	 การให้ก�าลังใจท่ีไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอาจสร้างความไม่แน่ใจในตัวครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษาได้	การให้ก�าลังใจอาจจะแสดงในรูปของการรับรู้ถึงส่ิงท่ีผู้รับ 
การปรกึษาพดูออกมา	เชน่	การพยกัหนา้	การยิม้รบั	การพูดตอบรบัสัน้	ๆ 	เชน่	ครับ	ค่ะ	อืม	ฯลฯ	ทักษะต่าง	ๆ 	 
เหล่านีจ้ะเอ้ืออ�านวยใหผู้้รบัการปรึกษามเีปา้หมายในการแก้ปญัหา	ส�ารวจวิธีการแก้ปญัหา	วางแผนการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง	และเกิดก�าลังใจในการแก้ปัญหา

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์
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(3.3)  ทักษะกำรใหข้้อมูลและค�ำแนะน�ำ 
 (Information giving and advice giving)

	 การให้ข้อมูลเป็นการติดต่อสื่อสารทางวาจา
เพื่อให้ขอ้มลูท่ีจ�าเป็นแก่ผูร้บัการปรกึษาในการ
เข้าใจปัญหา	และใช้ประกอบการตัดสินใจ 
การให้ข้อมูลเป็นเพียงการบอกข้อมูลโดย 
ไม่มีการโน้มน้าว	หรือใส่ข้อคิดเห็นส่วน
ตัวของครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ท่ีต้ังครรภ์/ผูใ้หก้ารปรกึษา	ในกรณขีองนกัเรยีน
ท่ีต้ังครรภ์ผู้ ให้ ข้อมูลควรให้รายละเอียด 
ท่ีชดัเจน	ตามจรงิครอบคลมุตามทางเลือกต่าง	ๆ  
ท่ีนักเรียนก�าลังพิจารณาเพื่ อการตัดสินใจ	 

โดยไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวหรือความเชื่อ
ทางด้านศาสนาของตนเองในข้อมูลนั้น

	 	 การให้ค�าแนะน�าเป็นการให้ข้อมูล
เพ่ือประกอบการพิจารณาในการน�าไปปฏิบัติ
หรือตัดสินใจตามความเหมาะสมของผู้รับ
การปรึกษาแต่ละคน	ท่ีมีความคิดเหน็จ�าเปน็
สิง่ท่ีควรปฏิบติัซึง่มคีวามจ�าเปน็และเหมาะสม	
การให้ข้อมูลและค�าแนะน�าจะเป็นเพียงให้
ข้อมูลท่ีจ�าเป็นหรือแนวทางท่ีคิดว่าควรจะ
ปฏิบัติ	แต่อย่างไรก็ตามการตัดสินใจเลือก
ทางเดินหรือวิธีการด�าเนินชีวิตเป็นเร่ือง 
ของผู้รับการปรึกษาเท่านั้น

ตัวอย่างทักษะการให้ข้อมูลและค�าแนะน�า  

การส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

นักเรียน		 ถ้าหนตู้องหยุดมาโรงเรยีน	แต่เรยีนออนไลนท่ี์บา้นแทนในระหว่างท่ีท้องแก่ 
หนูจะต้องท�าอย่างไรบ้างคะครู	ท่ีบ้านหนูไม่มีเงินให้หนูเติมเน็ตมาก	ๆ	
แน่เลย

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีน
ท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษา	

ถ้าถึงเวลาน้ัน	ครูจะช่วยประสานครูผู้สอนทุกรายวิชาให้ส่งใบความรู้	 
ใบงาน	ท่ีเปน็แบบเอกสารใหห้นทูางไปรษณยีน์ะคะ	หรือถ้าหนมูคีนท่ีบา้น 
สะดวกมารบัท่ีโรงเรยีนก็จะชว่ยประสานเรื่องวันเวลาใหน้ะ	อยา่เพิง่กังวล	
โรงเรียนตกลงพร้อมให้ความช่วยเหลือหนู	เพราะหนูตัดสินใจเลือก 
ท่ีจะเรียนต่อนะคะ
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(3.4)  ทักษะกำรคำดคะเนผลทีจ่ะเกิดขึน้

	 เป็นการชวนให้ผู้ รับการปรึกษาคิดหรือ
มองเห็นผลของทางเลือกและการปฏิบัติ
ตามแผนท่ีเขาเป็นผู้เลือกท้ังในทางท่ีดีและ
ไม่ดี	ซึ่งผลท่ีตามมาเป็นได้ท้ังสถานการณ์	
ประสบการณ	์และความรูส้กึท่ีเกิดขึ้นภายใน
จิตใจของผู้รับการปรึกษา	รวมท้ังเหตุการณ ์
ท่ีอาจเกิดขึ้นภายนอกจิตใจ

	 ผลท่ีตามมาอาจจะเป็นไปได้ท้ังทางบวก
และทางลบ	รวมท้ังอาจจะเกิดขึ้นในรูปของ
อารมณ	์ความรูสึ้ก	เชน่	รูสึ้กดี/ไมดี่	ปลอดโปรง่/ 

ตัวอย่างทักษะการคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้น

การส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

นักเรียน		 หนูเลือกท่ีจะเก็บลูกไว้และเรียนต่อให้จบ	ม.3	ค่ะครู	หนูอยากเป็น 
นักบัญชีค่ะ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีน
ท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษา

ค่ะ	ถ้าหนูเลือกแบบน้ี	ข้อดีก็คือ	หนูจะมีโอกาสได้เรียนจนจบ	และได้ท�า
อาชีพอย่างท่ีต้ังใจ	แต่อาจมีข้อเสียคือ	หนูต้องอดทนกับภาวะร่างกาย
ท่ีเปล่ียนแปลงเมื่อท้องเริ่มโตขึ้นเร่ือย	ๆ	และอารมณ์ท่ีอาจแปรปรวน
ไปตามภาวะต่าง	ๆ	ของคนท้อง	หนูอาจต้องเหนื่อยกว่าปกตินะคะ	และ
เรื่องรูปแบบการเรยีนท่ีอาจจะต้องเรยีนออนไลน์ท่ีบา้น	แทนการมาเรยีน 
ท่ีโรงเรียน

สับสน	เป็นต้น	หรือผลต่อร่างกาย	เวลา	เงิน	
ทรัพย์สิน	ฯลฯ

	 ในการคาดคะเนผลท่ีจะเกิดขึ้น	ครูผู้ให้การ 
ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ นั ก เ รี ย น ท่ี ต้ั ง ค ร ร ภ์ / 
ผูใ้หก้ารปรึกษาต้องเปดิโอกาสใหผู้้รบัการปรึกษา
คิดถึงข้อดีและข้อด้อยของทางเลือกและ
การปฏิบัติตามแผนการในทางเลือกนั้น	ๆ	
นอกจากนี	้ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีน
ท่ี ต้ังครรภ์/ผู้ ให้การปรึกษาอาจจะต้อง 
ตรวจสอบว่า	ผูรั้บการปรึกษาเขา้ใจสถานการณ ์
ได้อย่างถูกต้องด้วยการทวนซ�าหรือสะท้อน
ความรู้สึก

4) ขั้นการสร้างเป้าหมายและค�ามั่นสัญญา

	 ในกระบวนการข้างต้นจะเห็นได้ว่า	ครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษา 
ได้ช่วยให้นักเรียนท่ีต้ังครรภ์ได้รู้จักเข้าใจและยอมรับตนเองในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น	ได้ใคร่ครวญพิจารณาและ 
วางแผนในการปรับปรุงแก้ไขตามทางเลือกท่ีได้ตัดสินใจแล้ว	แต่ด้วยในช่วงรุ่นวัยนี้มีการเปล่ียนแปลงมากมาย
หลายด้าน	มักเกิดความวุ่นวายสับสนได้ง่าย	ครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษา	 
ต้องตระหนักถึงความส�าคัญในช่วงนี้	โดยอาจใช้วิธีก�าหนดให้นักเรียนได้เลือกเป้าหมายท่ีชัดเจนของตนเอง 
ให้ค�าม่ันสัญญาในสิ่งท่ีต้ังใจ	และสร้างความเข้มแข็งทางใจ	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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(4.1)  กำรเลือกเป้ำหมำยทีช่ัดเจน

	 เป้าหมายชีวิตเป็นสิ่งท่ีบุคคลให้ความส�าคัญ	
และปรารถนาจะใหเ้กิดขึ้นในอนาคตโดยเปน็ 
แรงจูงใจใหต้นเองมพีลังท่ีท�าใหช้วิีตด�าเนนิไป 
การมีเป้าหมายชี วิตท่ีชัดเจนจะช่วยให้ 
บุคคลเข้าใจและมองเห็นตัวเองได้ชัดว่า 
สิ่งใดเป็นข้อท่ีดี	 สิ่งใดเป็นข้อท่ีบกพร่อง	 
ต้องปรับปรุงเพื่ อให้ เป้าหมายบรรลุผล
ส�าเร็จ	มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	และ
สามารถพิจารณาทางเลือกและการตัดสินใจ 
ของตนตามสภาพความเปน็จรงิ	มคีวามชัดเจน 

แน่นอน	ปฏิบัติได้	และรู้จักการวางแผน 
การปฏิบติัตามล�าดับก่อนหลัง	มกีารประเมนิผล 
การปฏิบัติอยา่งต่อเนื่อง	มีการพูดคุยรว่มกัน
ระหว่างครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษา	ว่ามีเป้าหมายใด 
ท่ีถูกต้อง	เหมาะสมและมีความเป็นไปได้		 
ไม่ใช่ความเพ้อฝัน	พร้อมท่ีจะลงมือท�า
และปรับเปล่ียนตนเองในทางท่ี ดีและ 
เป็นประโยชน์กับชีวิต	ก่อให้เกิดการยอมรับ
และเห็นคุณค่าในตน	ต่อไป

ตัวอย่างการสนทนา

การส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

เท่าท่ีคุยกันมาท้ังหนูและพ่อแม่	เหมือนกับว่าหนูตัดสินใจ 
ท่ีจะเก็บลูกเอาไว้

นักเรียน	 ค่ะ	ก็คิดอย่างง้ันค่ะครู

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

หนูคิดว่าการเลือกของหนูคร้ังนี้มันมีผลกับชีวิตของหนูยังไง

นักเรียน	 ก็...มันก็กลัว	กังวลค่ะครู	แต่มันก็คงเป็นทางท่ีดีท่ีสุดท่ีคิดได้
ตอนนี้

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

จ้ะ	ครูเข้าใจนะ	แต่ชีวิตเราก็คงต้องเดินต่อไป	และการเดินต่อ 
คร้ังน้ีครูว่ามันต้องมีเป้าหมายท่ีชัด	ๆ	แล้วนะ	 เพื่ อเรา 
จะได้รู้ว่าเราต้องท�าอะไร	อย่างไร	นะคะ	เป้าหมายชัด	ๆ	 
ของหนูตอนนี้คืออะไร

นักเรียน หนูตัดสินใจเก็บลูกไว้

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

การเก็บลูกไว้	หนูคิดว่าหนูต้องท�าอะไรบ้างคะ
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ตัวอย่างการสนทนา

การส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

นักเรียน		 ก็ . . . 	 ดู แ ล ตั ว เ อ ง ดี 	 ๆ 	 อ ยู่ บ้ า นช่ ว ยแม่ ท� า ง านบ้ าน	 
จะได้ไม่คิดมาก

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

มีอะไรนอกจากนี้อีกไหมคะ

นักเรียน	 เร่ืองเรียนก็คงคลอดแล้วก็ค่อยไปเรยีน	ท�าเรื่องพักการเรยีนไว้ 
อยา่งท่ีคยุกัน	แต่เวลาอยูท่ี่บา้นนาน	ๆ 	มนัต้องท�าอะไรบา้งคะครู 
หนูก็คงเบื่อมาก	ๆ	เลย

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

เท่าท่ีฟังมาหนูว่าจะดูแลตัวเองดี	ๆ	และช่วยงานท่ีบ้าน	
ดูแลตัวเองดี	ๆ	จะต้องท�ายังไงนะ

นักเรียน	 หนูว่า	กินอาหารท่ีดี	ๆ	มีประโยชน์	พักให้พอ	แม่บอกว่า 
แม่จะช่วยหนูเรื่องอาหารการกิน	คงต้องพึ่งแม่มากเลย

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

เท่าท่ีครูเจอแมข่องหนูเค้าเปน็แมท่ี่รักและเขา้ใจลกูมากเลยนะ 
หนูว่าจะช่วยงานบ้านเค้าด้วย	หนูจะท�าได้แค่ไหน

นักเรียน หนูต้องท�าให้ได้ค่ะครู	แม่รักหนู	หนูเข้าใจแล้วว่าอะไร 
ท่ีท�าให้เค้าเหนื่อยน้อยลงหนูก็จะท�า	หนูท�าให้เค้าเสียใจ 
มามากแล้ว

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

จ้ะ	หนูมีเป้าหมายชัด	ๆ	ท่ีท�าได้ด้วยตัวเองเลย	2	อย่างนะ	
ดูแลตัวเองเรื่องการกินอยู่และช่วยงานท่ีบ้าน	

นักเรียน ค่ะครู	หนจูะต้ังใจค่ะ	ขอบคณุครูมากเลยนะคะท่ีดแูลหนูมาตลอด

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

ค่ะ	ครูเชื่อว่าหนูจะท�าได้ตามท่ีหนูต้ังใจ	ครูให้ก�าลังใจนะ

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์
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(4.2)  กำรใหค้�ำมั่นสญัญำ

	 การให้ค�าม่ันสัญญาเป็นการแสดงการยืนยันถึงความมุ่งม่ันต้ังใจท่ีจะลงมือปฏิบัติ	การท�าสัญญา 
เป็นข้อตกลงระหว่างครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษาและนักเรียน 
ผู้มาปรึกษา	เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีได้ตัดสินใจเลือกและวางเป้าหมายเอาไว้	 
และในการให้ค�ามั่นสัญญาจะระบุถึงการเสริมแรงเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ตัวอย่างการสนทนา

การส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

ถ้าหนูท�าได้ตามท่ีหนูต้ังใจ	หนูจะรู้ว่าตัวเองเข้มแข็งอดทน
และถ้าหนูต้ังใจท�าอะไรจริง	ๆ	ละก็	หนูก็ท�าได้นะ

นักเรียน	 ค่ะหนูก็อยากให้เป็นอย่างนั้น	หนูคงรู้สึกดีกับตัวเองมาก

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

หนูว่าถ้าได้ท�าอย่างท่ีต้ังใจ	มันจะท�าให้หนูรู้สึกดีและรู้สึกว่า
มีคุณค่ากับชีวิตหนูมากเลยนะ

นักเรียน	 ค่ะครู	เรื่องท่ีเกิดท�าให้หนูรู้สึกว่าตัวเองท�าไม่ดี	หนูคงหา
คุณค่าของตัวเองไม่เจอ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

ปัญหาท่ีหนูก�าลังเผชิญเป็นเพียงเรื่องราวหนึ่งในชีวิตท่ี 
เข้ามานะคะ	ชีวิตหนูยังมีอีกหลายส่วนท่ีหนูท�าได้ดีและ 
ถ้าหนูผ่านเรื่องนี้ไปได้มันก็จะมีอนาคตดี	ๆ	รอหนูอยู่
และมันจะเป็นเครื่องแสดงว่าหนูเข้มแข็งและไม่ย่อท้อ 
ต่อเรื่องร้าย	ๆ	ท่ีเข้ามา	นี่ไงคะคุณค่าของหนู	ดังนั้น	หนูต้อง
เห็นคุณค่าในตัวเองก่อน	อย่ารอให้คนอ่ืน	มาบอก	เราท�าได้
คุณค่าในตัวเองมันก็เกิดขึ้นนะคะ

นักเรียน แต่ถ้าหนูท�าไม่ได้ล่ะคะครู

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

หนูคิดว่าอะไรบ้างท่ีจะเป็นเง่ือนไขท่ีท�าให้หนูท�าไม่ได้	และ
หนูคิดว่าจะขจัดเง่ือนไขนั้นได้อย่างไรคะเพื่อท่ีว่าหนูจะได้
ไปให้ถึงเป้าหมาย

นักเรียน ขอบคุณค่ะครู
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(4.3) กำรสรำ้งควำมเข้มแข็งทำงใจ

	 การสร้างความเข้มแข็งทางใจหรอืพลังสขุภาพจิต	เปน็ความสามารถทางอารมณแ์ละจิตใจในการปรับตัว
และฟื้ นตัวกลับสูภ่าวะปกติภายหลังท่ีพบกับเหตกุารณวิ์กฤติท่ีก่อใหเ้กิดความยากล�าบากในชวิีตอันเปน็ 
คุณสมบัติหน่ึงท่ีช่วยให้บุคคลผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและด�าเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข	ยิ่งกว่านั้นผู้ท่ี 
มพีลังสขุภาพจิตจ�านวนมากยงัสามารถใชวิ้กฤติเปน็โอกาส	ยกระดับความคิด	จิตใจ	และการด�าเนนิชวิีต
ไปในทางท่ีดีขึน้หลังจากเหตกุารณ์วิกฤตินัน้ผา่นพ้นไปซึง่ในท่ีน้ีขอเสนอแนวทางในการสรา้งความเขม้แขง็
ทางใจของนักเรียนท่ีต้ังครรภ์ด้วย	“พลังอึด	ฮึด	สู้”	ตามแนวทางของกรมสุขภาพจิต	ดังนี้

ความหมาย เพ่ิมพลังโดย

พลังอึด การทนต่อแรงกดดัน ปรับอารมณ์

ปรับความคิด

พลังฮึด การมีความหวังและก�าลังใจ เพิ่มความหวัง

เปิดมุมมองจิตใจให้กว้าง

พลังสู้ การสู้เอาชนะอุปสรรค ปรับพฤติกรรม

ด�าเนินการอย่างมีเป้าหมายชีวิต

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์
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ตัวอย่างการสร้างความเข้มแข็งทางใจ “พลังอึด” 
(ปรับอารมณ์ ปรับความคิด)

การส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

ตอนนี้หนูเป็นยังไงบ้างคะ

นักเรียน	 หลังจากวันนี้ไป	ชีวิตหนูไม่รู้จะต้องเจออะไรอีก	หนูยอมรับ
ค่ะว่า	แม้จะตัดสินใจท่ีจะเก็บลูกไว้แล้วก็ต้ังใจไว้แล้วว่า 
ต้องท�าอะไรบ้าง	แต่มันก็ยังเศร้า	ๆ	เหงา	ๆ	อย่างบอกไม่ถูก	
หนูไม่แน่ใจตัวเองว่าจะอยู่อย่างเป็นสุขได้อย่างไรค่ะครู

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

ครูเข้าใจนะ	หนูก�าลังพยายามเข้มแข็งท่ีจะเดินหน้าต่อไป	
แต่ลึก	ๆ	หนูก็แอบท้อ	เหมือนไม่มีแรงจะก้าว	 
ครูเข้าใจจริง	ๆ	......

นักเรียน	 ค่ะ	มันเป็นอย่างนั้นจริง	ๆ	ค่ะ	หนูจะท�ายังไงดีคะ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

ท่ีหนูรู้สึกเศร้า	ท้อแท้	หมดแรง	มันมีประโยชน์กับหนูไหมคะ

นักเรียน ไม่เลยค่ะ	มันกลับท�าให้หนูหมดแรงมากข้ึน	ๆ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

แล้วหนจูะใหค้วามรูส้กึอยา่งนัน้อยูกั่บหนตู่อไปอีกนานไหมคะ

นักเรียน หนูก�าลังพยายามค่ะ	หนูก็รู้นะคะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไร
ท่ีจะหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่กับเรื่องท่ีเกิดขึ้น	แล้วก็กลับไปแก้ไข
อะไรไม่ได้

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

นั่นสิคะ	เมื่อมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้	สิ่งท่ีหนูน่าจะท�า 
คืออะไรคะ

นักเรียน หนูต้องยอมรับ	และเผชิญกับความจริงท่ีเกิดขึ้น	เพราะยังไง 
มันก็เกิดขึ้นแล้ว	หนูคงย้อนกลับไปไม่ได้

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

เมื่อหนูคิดได้อย่างนี้	ตอนนี้หนูรู้สึกอย่างไรคะ

นักเรียน มันเบาขึ้นค่ะ	แต่หนูชอบกลับไปคิดวนเวียนอีกค่ะครู
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ตัวอย่างการสร้างความเข้มแข็งทางใจ “พลังอึด” 
(ปรับอารมณ์ ปรับความคิด)

การส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

หนูจะคิดวนเวียนเรื่องท่ีท�าให้ไม่สบายใจเวลาไหนคะ

นักเรียน	 เวลาหนูอยู่คนเดียวค่ะ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

แล้วตอนท่ีหนูไม่คิดวนเวียนเรื่องนี้	ลืมเรื่องน้ีไปได้คือ
ตอนไหนคะ

นักเรียน	 ตอนท่ีหนูมีงานต้องท�า	หรือตอนท่ีหนูอยู่กับคนอ่ืน	ๆ	ค่ะ	
หนูก็จะคิดเรื่องอ่ืน	ไม่คิดเร่ืองท่ีท�าให้ทุกข์ค่ะ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

หนูพบใชไ่หมคะว่า	ถ้าหนูมีสิ่งท่ีต้องท�า	หรือมีคนอยูด้่วยหนู
ก็จะไมจ่มอยูกั่บเรื่องท่ีท�าให้ทุกข์	ไมห่มกมุน่อยูกั่บมัน	แต่จะ
ท�าสิ่งอ่ืน	ๆ	แทน	ถึงตอนนี้หนูพอจะได้ค�าตอบไหมคะ

นักเรียน ค่ะครู	หนูเข้าใจแล้วว่าหนูต้องไมว่่าง	ไมอ่ยูเ่ฉย	ๆ	ไมอ่ยูค่นเดียว	
หนูต้องอยู่ให้ได้	เรื่องมันเกิดขึ้นแล้ว	ยอมรับมัน	แก้ไขไป	 
ไม่หมกมุ่นอยู่กับมันจนไม่มีแรงเดินหน้าต่อ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

ค่ะ	แรก	ๆ	หนูอาจต้องหากิจกรรมท�า	หรือหาคนมาพูดคุย
ด้วยเพ่ือใหห้นูไมคิ่ดหมกมุน่	แต่นานไปครูเชื่อว่าหนูจะค่อย	ๆ	 
เข้มแข็งขึ้น

นักเรียน ค่ะครู	หนูต้องอยู่ให้ได้	หนูต้องยอมรับมัน	แก้ไขไป	 
ไม่หมกมุ่นอยู่กับมันจนไม่มีแรงเดินหน้าต่อ	และถ้าหนูเหงา
หนูโทรปรึกษาครูได้ไหมคะ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

ยินดีค่ะ
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บทท่ี	4	กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์						91	



ตัวอย่างการสร้างความเข้มแข็งทางใจ “พลังอึด” 
(เพ่ิมความหวัง  เปิดมุมมองจิตใจให้กว้าง)

การส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

ดีแล้วหละ....ท่ีส�าคัญหนูต้องไม่ลืมนะคะว่า	หนูยังมีพ่อ	แม	่
ครู	และเพ่ือน	ๆ 	ท่ีเข้าใจและคอยเป็นก�าลังใจให้หนูอยู่ตลอด	
หนูไม่ได้เผชิญปัญหาอยู่โดยล�าพังนะคะ

นักเรียน	 จริงด้วย....ถ้าไม่เกิดเรื่องนี้	หนูจะไม่รู้เลยว่าชีวิตหนูก็ยังมี
คนท่ีเข้าใจและคอยห่วงใย	คนใกล้ตัวหนูท้ังนั้นเลยค่ะ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

คนเหล่าน้ัน	ไม่ใช่แค่เข้าใจและห่วงใยหนูเท่าน้ันนะคะ	
แต่ทุกคนยังรอคอยให้หนูเข้มแข็ง	กลับมาใช้พลังให้เต็มท่ี	
กลับมาเรียน	และท�าในสิ่งท่ีหนูต้ังใจไว้ต่อไป

นักเรียน	 เพียงหนูเท่านั้นใช่ไหมคะ	ท่ีจะท�าให้พ่อ	แม่	ครู	และเพื่อน	
ไม่ผิดหวังเหมือนท่ีผ่านมา

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

ทุกคนหวังว่าหนูจะผา่นชว่งเวลานี้ไปได้	และเต็มท่ีกับ 
การเดินหน้าต่ออยา่งมีพลังความสขุส�าเร็จของหนู	เปน็ความสุข 
ของพอ่	แม	่ครูและเพื่อน	ๆ	ด้วยค่ะ

นักเรียน ค่ะครู	หนูจะใช้ชีวิตเดินหน้าต่อไป	เพื่อ	พ่อ	แม่	ครู	และ
เพื่อน	ๆ	ไม่ใช่แค่ตัวหนูคนเดียว

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

ดีจังค่ะ	หากทุกคนได้ยิน	คงดีใจไม่ต่างจากครู

นักเรียน หนูเองก็จะคอยบอกตัวเองไว้เสมอค่ะ

92								บทท่ี	4	กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์



ตัวอย่างการสร้างความเข้มแข็งทางใจ “พลังอึด” 
(ปรับพฤติกรรม ด�าเนินการอย่างมีเป้าหมายชีวิต)

การส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

แล้ว....หนูคิดว่า	หนูควรต้องลงมือท�าอะไรต่อจากนี้บ้าง	 
ท่ีเป็นรูปธรรม

นักเรียน	 นั่นสิคะ	ท่ีผ่านมาหนูชอบแต่คิด	หยุดอยู่แค่ต้ังใจ	ไม่เคย
ลงมือท�าอะไรจริงจังอย่างมีเป้าหมายเลยค่ะ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

ถ้าง้ัน.....เราลองมาดกัูนไหมว่าอะไรคือเปา้หมายในชวิีตของหนู

นักเรียน	 ดีค่ะ	ขอบคุณมากเลยค่ะครู	ถ้าหนูมีเป้าหมายชีวิตชัด	ๆ	 
หนูคงไม่ท�าอะไรผิดพลาดเช่นนี้

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

อยา่เสียเวลาโทษตัวเองเลยค่ะ	หนูมองไปข้างหน้านะ	 
ว่าอะไรคือเป้าหมายในชีวิตของหนู

นักเรียน หนูอยากเรียนให้จบปริญญาตรี	มีงานท�า	มีเงินเล้ียงดพูอ่แมค่่ะ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

เป้าหมายนี้	หนูจะไปถึงได้ยังไงคะ

นักเรียน หนูต้องจบ	ม.6	แล้วเรียนต่อมหาวิทยาลัยในคณะท่ีหนู
อยากเรียน

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

ตอนนี้หนูเหลือเวลาอีกเท่าไรคะถึงจะจบ	ม.6

นักเรียน อีกปีเดียวค่ะ	ตอนนี้หนูอยู่ชั้น	ม.5	แล้วค่ะ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

หนูท�าได้ไหมคะ	เรียนอีกปีเดียว	ก็จะเข้ามหาวิทยาลัย 
ได้แล้ว

นักเรียน ต้องท�าให้ได้ค่ะ....	ไม่ง้ันฝันของหนูไม่มีวันจะเป็นจริงได้เลย

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

ครูเอาใจช่วยนะคะ	ท่ีหนูจะดูแลตัวเองขณะท้องไปด้วย	
และก็วางแผนเรื่องการเรียนต่อให้จบ	ม.6	ไปด้วย	เพื่อจะได้
เข้ามหาวิทยาลัยตามท่ีหนูต้ังใจ	และเมื่อนึกท้อระหว่างทาง
เมื่อใด	ให้นึกถึงเป้าหมายชีวิตของหนูไว้นะคะ

นักเรียน ค่ะครู..........	ขอบคุณมากนะคะ
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(5) ขั้นยุติการให้การปรึกษา

	 การให้การปรกึษานั้นเปน็การส่ือสารระหว่าง
บุคคล	2	คน	ท่ีมเีปา้หมายเพื่อการชว่ยเหลือแบง่เบา
ภาระหรอืแรงกดดันภายในจิตใจ	รวมท้ังชว่ยเพิม่เติม
หรอืสรา้งเสรมิศกัยภาพของบุคคล	ดังนั้น	เมื่อบุคคล 
ท้ัง	2	คน	บรรลเุปา้หมาย	การใหก้ารปรกึษาก็จะส้ินสดุลง	 
ซึ่งบางครั้งการสิน้สดุของกระบวนการให้การปรึกษา	
ก็อาจเกิดจากสาเหตุอ่ืน	ๆ	ได้	เช่น	ผู้รับการปรึกษา
ต้องการยุติหรอือาจต้องการการชว่ยเหลืออ่ืน	เปน็ต้น

	 การให้การปรึกษาอาจด�าเนินและยุติได้ 
ภายในครั้ ง เ ดียว	 หรืออาจจะด�าเ นินไปจนถึง 
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง	จนมีสัญญาณท่ีแสดงว่าการให ้
การปรกึษามาถึงจุดท่ีสามารถยุติการใหก้ารปรกึษาได้ 
เช่น	ผู้รับการปรึกษาค้นหาวิธีการแก้ปัญหาและ 

พัฒนาจนเกิดความม่ันใจท่ีจะเลือกและตัดสินใจ
ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน	ความวุ่นวายภายในใจลดลง
หรือหมดไป	การเห็นคุณค่าในตนเองมากข้ึน	เป็นต้น

	 ในการยุติการให้การปรึกษานอกจากจะ
ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหาได้แล้ว	ผู้รับการ
ปรึกษาต้องพร้อมรับผิดชอบผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจของตนและเข้าใจว่าหากไม่เป็นไปดัง 
ท่ีคิดไว้ย่อมสามารถเปล่ียนแปลงได้เสมอเพราะ 
ในอนาคตอาจมปีจัจัยหรอือุปสรรคใด	ๆ 	เกิดขึน้มาอีกได้ 
แต่ถ้าผู้รับการปรกึษามีเปา้หมายท่ีม่ันคงในการแก้ปญัหา
และมี ค� ามั่ นสัญญา กับตน เอง ในการป ฏิบั ติ 
ตนตามแนวทางท่ีเลือก	ก็จะท�าให้ผู้รับการปรึกษา
พร้อมท่ีจะรับกับเหตุการณ์ในอนาคต	

ตัวอย่างการยุติระหว่างการให้การปรึกษา

การส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

นักเรียน		 ครูขา....หนูยังไมอ่ยากใหใ้ครรู้เร่ืองของหนูค่ะ	ตอนน้ีมีแต่แปม๋ 
เ พ่ื อนสนิทคน เ ดี ยว ใน ห้อง ท่ี รู้ 	 และแป๋ มสัญญา ว่ า 
จะไมเ่ล่าใหใ้ครฟงั	หนขูอคิดก่อนได้ไหมคะ	และหนก็ูอยากคุย 
กับแฟนก่อนว่า	เขาจะท�าอย่างไร	

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

วันนี้เราคุยกันมาพอสมควรแล้วนะคะ	สรุปว่า	หนูยังไม่ยินดี
ให้ครูแจ้งพ่อแม่และโรงเรียนนะคะ	หนูขอเวลาไปคิดก่อน	
และระหว่างนี้หนูจะขอคุยกับแฟนก่อนว่าจะท�าอย่างไร	 
ถ้า ง้ัน 	 ค รูขอนัดหมายคุย กับหนูครั้ ง ต่อไป	 ในวันพุธ 
ตอนเลิกเรียนดีไหมคะ	หนูจะได้มีเวลา	คิดทบทวน	3	วัน	 
และเหตุการณ์นี้ก็จะได้ไม่ยืดเยื้อเกินไป
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ตัวอย่างการยุติเมื่อสิ้นสุดการให้การปรึกษา

การส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

นักเรียน		 ครูคะหนูตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะเอาลูกไว้เพราะพ่อแม่หนูยินดี
เล้ียงให้	และพ่อแม่แฟนก็เห็นดีด้วย	ส่วนตัวหนูกับแฟนเรา 
จะเรียนต่อกันค่ะ	แฟนหนูเขาจะเรียนสายอาชีพ	สาขา 
ชา่งซอ่มเคร่ืองยนต์	เขาอยากออกมาท�างานเร็ว	สว่นหนตูอนนี้ 
ขอแค่เรียนให้จบ	ม.3	 ก่อน	แล้วค่อยคิด	 เพราะหนูคง 
ต้ อ งช่ วยแม่ ดู แลลู ก 	 แ ต่ตอน ท่ีห นูคลอดจะตรง กับ 
ช่วงสอบปลายภาค	หนูจะท�ายังไงคะ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

เอาละ	จากท่ีเราคุยกันมาหลายครั้งแล้ว	จนหนูพบทางเลือก
นะคะ	หนูตัดสินใจท่ีจะเรียนต่อจนจบ	ม.3	แล้วค่อยคิดต่อ 
ว่าจะเรยีนอะไร	หรือหยุดเรยีน		สว่นตอนนีห้นจูะเรยีนออนไลน์ 
ไปจนถึงช่วงสอบปลายภาคนะคะ	ซึ่งครูได้ประสานกับ 
ทางโรงเรียนและคุณครูในรายวิชาต่าง	ๆ	ให้แล้ว	
ส่วนตอนสอบหนูคงต้องรอให้คลอดเรียบร้อยแล้วค่อยมาขอ
สอบในภายหลัง	ซึ่งก็ยังมีเวลาในชว่งปิดเทอม	ส�าหรับเทอม	2 
เราค่อยมาดคูวามพร้อมของหนูกันอีกทีดีไหมคะว่าจะมาเรยีน 
ด้วยวิธีไหน	ดังน้ัน	ตอนน้ีหนูพยายามดูแลสุขภาพนะคะ	 
เพ่ือตัวหนูเองและลูก	ส่วนเร่ืองเรียนเด๋ียวครูขอเวลาประชุม
ครูผู้สอนเพื่อให้ได้รายละเอียดท่ีชัดเจนอีกครั้ง	น่าจะเป็น 
วันพรุ่งน้ี	แล้วครูจะนัดหมายหนูเพ่ือพาหนูไปพบคุณครู 
ในทุกรายวิชานะคะ

นักเรียน	 ครูคะหนยูงักังวลว่า	ถ้าคณุครูคนอ่ืนเขา้ไมย่อมชว่ยจะท�าไงคะ

ครูผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้ังครรภ์/
ผู้ให้การปรึกษา

หนูกลัวนะคะครูเข้าใจค่ะ	แต่เรื่องนี้มันยังไม่เกิดนะคะ	 
อยา่เพิง่กลัวค่ะ	เท่าท่ีเราได้พดูคยุกันมาหนก็ูจะเห็นว่าทกุ	ๆ	คน
พร้อมให้โอกาสหนูนะคะ	แต่ถ้ามันเป็นอยา่งท่ีหนูกลัวจริง	ๆ	
เราก็ต้องยอมรับมันนะแล้วมาหาทางแก้กันต่อไป	ครูยัง 
ไม่ท้ิงหนูนะคะ	เราจะเดินไปด้วยกันนะ	เพราะถ้าหนูเลือก
ทางนี้แล้ว	การเรียนต่อด้วย	ท้องด้วย	เล้ียงลูกด้วย 
ย่อมต้องเจออุปสรรคอีกมาก	หนูพร้อมจะเจอใช่ไหมคะ

นักเรียน	 ค่ะครู	อย่าท้ิงหนูนะคะ	หนูจะพยายามอดทนและผ่านมัน
ไปให้ได้	เพราะหนูยังเป็นความหวังของพ่อกับแม	่ 
หนูจะอดทนเพื่ออนาคตของหนูค่ะ

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์

บทท่ี	4	กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์						95	



ครูผู้ให้การดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์/ 
ผู้ให้การปรึกษา กับการประสานงาน

3.
	 การปรึกษาในกรณนีกัเรยีนต้ังครรภ์เปน็การชว่ยใหผู้ร้บัการปรึกษา 
ได้เข้าใจตนเองและเข้าใจปัญหาท่ีเกิดขึ้นจนสามารถตัดสินใจ 
หาทางออกได้บนข้อมูลท่ีถูกต้องและความพร้อมของตนเอง	อีกท้ัง
สามารถปรับเปล่ียนความคิด	ทัศนคติท่ีมีต่อตนเองให้เป็นไปในทิศทาง
ท่ีดี	 ไม่ต�าหนิ	 รู้สึกผิดและโทษตัวเอง	จนสามารถประพฤติปฏิบัติ 
ในแนวทางท่ีเป็นประโยชน์กับตนเองได้	แต่การจัดการกับปัญหา 
การต้ังครรภ์ของนักเรียน	เปน็สถานการณ์ท่ีซับซอ้น	ไมไ่ด้ต้ังอยูบ่นพ้ืนฐาน 
เฉพาะตัวนักเรียนท่ีมารับการปรึกษาเพียงคนเดียว	แต่ยังรวมไปถึง
บุคคลในครอบครัว	เพื่อน	เพื่อนบ้าน	คนรู้จัก	ครู	ผู้บริหารในโรงเรียน	
และทีมสหวิชาชีพด้วย	การตัดสินใจของนักเรียนจึงมีการเก่ียวโยง 
กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย	ดังนั้น	งานส�าคัญประการหนึ่งของครูผู้ให้ 
การดูแลชว่ยเหลือนกัเรยีนท่ีต้ังครรภ์/ผูใ้ห้การปรึกษา	คือการประสานกับ 
บุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยต้องผ่านการรับรู้และเห็นชอบจากนักเรียน 
ผู้รับการปรึกษาก่อน	บทบาทการเป็นผู้ประสานของครูผู้ให้การดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษาต้องวางตัวเป็นกลาง	 
ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	เอ้ือให้แต่ละฝ่ายรับรู้เรื่องราวให้กระจ่างชัด	 
ตามความเปน็จรงิ	เขา้ใจความต้องการของแต่ละฝ่าย	และให้โอกาสทกุฝา่ย 
แสดงออกท้ังความคิดและความรู้สึกได้อย่างอิสระ	แต่ทุกอย่างควรยุติ
ท่ีข้อเท็จจริงท่ีเป็นไปได้	ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา
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ครูผู้ให้การดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์/ 
ผู้ให้การปรึกษา กับการประสานงาน

รูปแบบการประสานความช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ มีดังนี้
3.1 กำรประสำนกับครอบครวั

1. วัตถุประสงค์ 1.	เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวรับรู้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและจัดการ
กับความรู้สึกและอารมณ์ด้านลบท่ีเกิดขึ้น

2.	เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้พูดคุยกันบนข้อเท็จจริงและ
เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์	ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน

3.	เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ช่วยเหลือกัน	เป็นส่วนหนึ่ง
ในการร่วมกันหาทางออกในการจัดการกับปัญหา

4.	เพื่อให้ได้ข้อสรุปและแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันของคน 
ในครอบครัวท่ีเป็นไปได้

2. บทบำทของครูผู้ให้กำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีนที่ต้ังครรภ์/ผู้ให้กำรปรกึษำ 

1.	เป็นสื่อกลางในการประสานระหว่างนักเรียนกับครอบครัว
2. 	 จัดบรรยากาศให้คนในครอบครัวได้มีการสนทนา 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นปัญหา

3.	เอ้ืออ�านวยให้คนในครอบครัวสื่อสารความคิดความรู้สึก
ของตน	และรับฟังซ่ึงกันและกัน	ยอมรับปัญหาท่ีเกิดข้ึน	
ก้าวผ่านอารมณ์และความรู้สึกทางลบได้	จนสามารถ 
ใช้เหตุผลและข้อเท็จจริงมาจัดการปัญหาและหาทางออก
ร่วมกัน	โดยใช้ทักษะและกระบวนการการปรึกษา

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์
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ตัวอย่างค�าพูดที่ใช้

ช่วงการส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

ช่วงเริม่ต้น
กำรประสำน

>	“ครูขอคุยกับคุณแม่เรื่ องของน้อง.....................	คุณแม่พอจะทราบ 
เรื่องราวของน้องหรือเปล่าคะ”

>	“ช่วงนี้น้อง...........................	อยู่ท่ีโรงเรียนดูเงียบ	ๆ 	คุณพ่อได้สังเกตน้อง
ตอนอยู่ท่ีบ้านเป็นอย่างไรบ้าง”

>	“ครูได้คุยกับน้อง.........................ท่ีโรงเรียน	น้องเค้าเห็นว่าคุณพ่อ 
คณุแมม่คีวามส�าคัญกับชวิีตของเค้ามาก	ครูเลยขอพบคณุพอ่คณุแมน่ะคะ”

ช่วงรว่มกันหำทำงออก 
และควำมช่วยเหลือ

>	“ในเรื่องท่ีเกิดขึ้นครูได้คุยกับน้อง....................	ครูพบว่าลูกของคุณแม่ 
มีเหตุผลท่ีมีความชัดเจน	อยากให้คุณแม่ได้ฟังน้อง............	หน่อยค่ะ”

>“ยังไง	ๆ 	นอ้ง.....................	ก็เปน็ลกูสาวของคณุพอ่	ครูคิดว่าการหาทางออก 
เก่ียวกับเรื่องนี้น่าจะได้มีการมาพูดคุยร่วมกัน”

>	“คุณแม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นกับลูกของคุณแม่”

>	“ครูรับรู้ว่าคุณพ่อก�าลังโกรธมาก	ครูเข้าใจและเห็นใจมาก	ๆ	ค่ะ”

>	“ในสถานการณ์ขณะนี้เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นแล้ว	เรามารว่มกันหารือ	หาทางออก
ท่ีเหมาะท่ีควร	คุณพ่อคิดยังไงคะ”

>	“แนวทางท่ีคุณแม่น�าเสนอน้ี	คุณแม่ลองมาฟังความเห็นของน้อง............
................	ว่าเขาคิดอย่างไร”

>	“จากการท่ีได้รับฟังความคิดเห็นของแม่	หนูรู้สึกอย่างไรบ้าง”

>	“คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังน้อง...............	พูด	อยากจะบอกอะไรบ้างคะ”

>	“เมื่อแม่รู้เรื่อง	และโกรธโมโหหนูมาก	หนูจะท�ายังไงได้บ้าง”

>	“ความคิดเห็นของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน	อยากให้หนูรับฟังคุณพ่อ
ชัด	ๆ	นะคะ	ครูรับรู้ว่าท่านพูดด้วยความรักและเป็นห่วงมาก”

ช่วงท้ำยของ
กำรประสำน

>	“วันน้ีได้ข้อสรุปว่าน้อง................จะขอลาพักการศึกษาจนกว่าจะคลอด	
แล้วคุณพ่อคุณแม่จะดูแล	ส่วนทางครูก็จะช่วยด�าเนินการท่ีเก่ียวข้อง 
กับทางโรงเรียน”

>	“ครูรู้สึกขอบคุณท่ีได้มาคุยกันวันน้ีท�าให้ทุกคนได้มองเห็นแนวทางแก้ไข
ปัญหา	และได้หาทางออกร่วมกัน”

>	“ครูยินดีนะคะถ้าในระหว่างน้ีจะให้ครูมาคุยหรือประสานกับใครบ้าง 
เพื่อจะให้แนวทางท่ีตัดสินใจได้บรรลุวัตถุประสงค์”
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ตัวอย่างค�าพูดที่ใช้

ช่วงการส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

ช่วงเริม่ต้น
กำรประสำน

>	“ตอนนี้ในโรงเรียนของเรามีเด็กท่ีต้ังครรภ์	ท่านผู้อ�านวยการมีมุมมอง
อย่างไรบ้างคะ”

>	“เราจะท�าความเข้าใจกับครูในเรื่องการต้ังครรภ์ของเด็กอย่างไร”

>	“โรงเรียนของเราจะมีแนวทางหรือวิธีการอย่างไรบ้างในการรับมือ 
กับปัญหานี้”

3.2 กำรประสำนกับผูบ้รหิำร ครู และบุคลำกรในโรงเรยีนทีเ่กีย่วข้อง

1. วัตถุประสงค์ 1.	เพื่อท�าความเข้าใจกับผูบ้ริหาร	ครู	และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
ในการหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์

2. 	 เ พ่ือให้ เ กิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่าย 
ในโรงเรียนและมีแนวปฏิบัติในการให้การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์ให้เหมาะตามแต่ละกรณี

3.	 เพ่ือให้ทุกฝ่ายในโรงเรียนมีส่วนในการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรยีนท้ังด้านการเรยีน	สขุภาพกาย	สขุภาพจิต	เศรษฐกิจ	
การจัดการด้านกายภาพท่ีเอ้ือต่อการต้ังครรภ์	ฯลฯ

2. บทบำทของครูผู้ให้กำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีนที่ต้ังครรภ์/ผู้ให้กำรปรกึษำ 

1. 	 เป็นสื่ อกลางประสานความเข้าใจเพื่ อร่ วมกันให้ 
ความช่วยเหลือแก่นักเรียนท่ีต้ังครรภ์กับผู้บริหาร	ครู	 
และบุคลากรในโรงเรียนท่ีเก่ียวข้อง

2.	น�าเสนอข้อมูล	สถานการณ์การต้ังครรภ์ของโรงเรียนและ
ร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันปัญหา

3.	จัดบรรยากาศให้มีการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เก่ียวกับประเด็นปัญหา	และร่วมมือกันช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหา

4.	แจ้งให้ผู้บริหาร	ครู	และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องรับรู้ถึง 
ความส�าเร็จในการร่วมมือกันช่วยเหลือนักเรียนเมื่อสิ้นสุด
การดูแลช่วยเหลือ

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์
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ตัวอย่างค�าพูดที่ใช้

ช่วงการส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

ช่วงรว่มกันหำทำงออก 
และควำมช่วยเหลือ

>	“ครูมีความคิดเห็นอย่างไรท่ีลูกศิษย์เราต้ังครรภ์”

>“เมื่อลูกศิษย์ในห้องต้ังครรภ์ครูคิดว่าเราท่ีเป็นครูจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง”

>“เด็กขอเรียนท่ีบ้านและท�ารายงานส่งจนกว่าเขาจะคลอดในรายวิชา 
ของครูจะด�าเนินอย่างไรได้บ้าง”	

ช่วงท้ำยของ
กำรประสำน

>	“นักเรียนท่ีห้องของคุณครู	ได้คุยกับเด็กและพ่อแม่	ตกลงเขาจะลาออก
นะคะ	และย้ายไปอยู่ท่ีต่างจังหวัดค่ะ”

>	“ลูกศิษย์ท่ีเราได้ช่วยกัน	 เขาขอเรียนต่อค่ะ	แต่เรียนท่ีบ้าน	ตอนน้ี 
ได้ประสานผู้สอนเรียบร้อย	พ่อแม่เขาก็เห็นดีด้วยค่ะ”	

>	“ลูกศิษย์ท่ีเราได้ช่วยกันดูแล	ตอนน้ีแจ่มใสขึ้น	เขาจะกลับมาเรียน	เขาได้
ลูกชายค่ะ	ตอนน้ีให้คุณยายเล้ียง”

3.3 กำรประสำนกับบุคคล/ผูเ้ชีย่วชำญ จำกหน่วยงำน/หน่วยบรกิำรภำยนอกเพื่อกำรสง่ต่อ

1. วัตถุประสงค์ 1.	เพ่ือให้นักเรียนต้ังครรภ์ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและได้รับ 
การดูแลช่วยเหลือท่ีเหมาะสมและปลอดภัยจากผู้ท่ี 
มีความรู้	มีทักษะ	เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

2.	เพ่ือให้นักเรียนท่ีต้ังครรภ์รับรู้และเชื่อม่ันว่ามีบุคคลและ 
ผู้ เชี่ยวชาญ	จากหน่วยงานและหน่วยบริการต่าง	ๆ	 
ท่ีพร้อมจะให้การดูแลช่วยเหลือ

2. บทบำทของครูผู้ให้กำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีนที่ต้ังครรภ์/ผู้ให้กำรปรกึษำ 

1.	 เป็นสื่อกลางประสานงานระหว่างนักเรียน	ผู้ปกครอง 
กับบุคคล/ผูเ้ชีย่วชาญจากหนว่ยงาน/หนว่ยบริการภายนอก
ท่ีเก่ียวขอ้ง	ในการใหก้ารดแูลชว่ยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์

2.	ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม	ขอความช่วยเหลือและส่งต่อ
กรณีท่ีมีความจ�าเป็น

3.	อ�านวยความสะดวกให้นักเรียนไปพบบุคคล/ผู้เชี่ยวชาญ
จากหน่วยงาน/หน่วยบริการภายนอกท่ีเ ก่ียวข้อง 
ด้วยความสบายใจ

4.	แจ้งผลในการร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ 
แสดงความขอบคุณต่อบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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ตัวอย่างค�าพูดที่ใช้ (....ตัวอย่างเฉพาะประสานด้านสุขภาพ)

ช่วงการส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

ช่วงเริม่ต้น
กำรประสำน

>	“ครูมีคุณหมอท่ีเขาเชี่ยวชาญในเร่ืองน้ี	เขาสามารถให้ข้อมูลได้ครอบคลุม	
หนูสนใจไปพบเขาไหมคะ”

>	 “คุณแม่อยากคุยกับคุณหมอท่ีเชี่ยวชาญด้านนี้ โดยเฉพาะไหมคะ	 
ครูสามารถติดต่อให้ได้ค่ะ”

>	“คุณพยาบาลท่ีหนูจะไปพูดคุย	เขาบอกว่าสามารถคุยตอนเย็น	ๆ	ท่ีหนู
พร้อมได้จ้ะ”

ช่ ว ง ร่ว ม กั น ห ำ ท ำ ง อ อ ก 
และควำมช่วยเหลือ

>“ทางโรงเรียนต้องการทราบข้อมูลว่าทางโรงพยาบาลมีระบบในการดูแล
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์อย่างไรบ้าง”

>	“ทางคุณพยาบาลต้องการให้ทางโรงเรียนร่วมมืออย่างไรท่ีจะเป็น
ประโยชน์กับนักเรียน	ทางเราก็ยินดีนะคะ”

>	“อยากขอความช่วยเหลือให้คุณพยาบาลแนะน�าการดูแลตนเองระหว่าง
ต้ังครรภ์ให้กับนักเรียนค่ะ”

>	“ทางโรงเรียนมีนักเรียนท่ีต้ังครรภ์	 เราได้คุยกันแล้วท้ังนักเรียนและ 
ผู้ปกครองต้องการเอาเด็กออกค่ะ	ครูเลยจะขออนุญาตส่งนักเรียนและ 
ผู้ปกครองให้มาคุยรายละเอียดกับทางโรงพยาบาลนะคะ”

ช่วงท้ำยของ
กำรประสำน

>	“นักเรียนท่ีห้องของคุณครู	ได้คุยกับเด็กและพ่อแม่	ตกลงเขาจะลาออก
นะคะ	และย้ายไปอยู่ท่ีต่างจังหวัดค่ะ”

>	“ลูกศิษย์ท่ีเราได้ช่วยกัน	 เขาขอเรียนต่อค่ะ	แต่เรียนท่ีบ้าน	ตอนน้ี 
ได้ประสานผู้สอนเรียบร้อย	พ่อแม่เขาก็เห็นดีด้วยค่ะ”	

>	“ลูกศิษย์ท่ีเราได้ช่วยกันดูแล	ตอนน้ีแจ่มใสขึ้น	เขาจะกลับมาเรียน	เขาได้
ลูกชายค่ะ	ตอนน้ีให้คุณยายเล้ียง”
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3.4 กำรประสำนกับเพื่อนนักเรยีน

1. วัตถุประสงค์ 1.	 เพื่ อสร้างความเข้าใจกับเพื่ อน	ๆ	ร่วมชั้นเรียน	และ
นักเรียนในโรงเรียนให้เข้าใจยอมรับและให้โอกาส 
กับเพื่อนนักเรียนท่ีต้ังครรภ์

2.	เพื่อใหเ้พื่อนได้ชว่ยเหลือเพ่ือน	และมแีนวทางการปฏิบติัตน
ท่ีเหมาะสมระหว่างเพื่อน	ๆ	กับนักเรียนท่ีต้ังครรภ์

2. บทบำทของครูผู้ให้กำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรยีนที่ต้ังครรภ์/ผู้ให้กำรปรกึษำ 

1.	 เป็นสื่ อกลางในการช่วยให้เพ่ือนนักเรียนในห้อง	และ
นักเรียนท้ังโรงเรียนเข้าใจและยอมรับ

2.	จัดบรรยากาศเอ้ือใหม้กีารสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
เก่ียวกับบทบาทของเพ่ือนท่ีจะมีส่วนในการช่วยเหลือ 
เมื่อเพื่อนเกิดปัญหา

3.	 ส่งเสริมให้มีการดูแลช่วยเหลือกัน	อยู่ร่วมกันอย่าง
กัลยาณมิตร
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ตัวอย่างค�าพูดที่ใช้  

ช่วงการส่ือสาร ตัวอย่างค�าพูด

ช่วงเริม่ต้น
กำรประสำน

>	“ตอนนีใ้นห้องของเรามเีพื่อนท่ีก�าลังประสบปญัหาพบว่า	ก�าลังต้ังท้องนะคะ 
ครูอยากปรึกษาว่าเราจะช่วยเพ่ือนของเราได้อย่างไรบ้าง	เพ่ือให้เพื่อน
ของเราผ่านไปให้ได้”

>	“เราจะท�าความเข้าใจกับเพื่อนนักเรียนคนอ่ืน	ๆ	อย่างไรดีคะ”

ช่วงรว่มกันหำทำงออก 
และควำมช่วยเหลือ

>	“นักเรียนมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ”

>“ในฐานะเพ่ือนร่วมห้องเรียน	นักเรียนจะช่วยเพ่ือนให้เรียนต่อไปจนจบ
ช้ันนี้ได้อย่างไรคะ”

>“เราจะช่วยกันได้อย่างไรบ้างท่ีจะท�าให้นักเรียนคนอ่ืนเห็นใจ	ให้โอกาส
เพื่อนของเรา	โดยไม่ต้ังข้อรังเกียจหรือล้อเลียน	ครูขอความคิดเห็นค่ะ”

ช่วงท้ำยของ
กำรประสำน

>	“เพ่ือนของเราตอนนี้ตัดสินใจเรียนต่อ	แต่ขอเรียนแบบออนไลน์นะคะ	
เพราะไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียน	หากนักเรียนคนใดพร้อมจะให้
ความช่วยเหลือในวิชาใด	ๆ	บอกครูมานะคะ	ครูจะประสานต่อให้ค่ะ”

>	“เพื่อนของเราตอนนี้ใกล้คลอดแล้วนะคะ	สุขภาพดีท้ังแม่และลูก	เพ่ือน	ๆ 	 
ว่างแวะไปเยี่ยมนะคะ	เพื่อนเราจะได้มีก�าลังใจ”

>	“เพื่อนเราคลอดแล้วนะคะ	หลานของพวกเราเป็นผู้ชายนะ	ครูได้ข่าว 
ว่ามีคนไปเย่ียมมาแล้ว	ดีจัง	เพื่อนจะได้มีก�าลังใจ	เด่ียวเปิดเทอมสอง	
เพ่ือนจะกลับมาเรียนนะคะ	ครูหวังว่าพวกเราทุกคนจะยินดีต้อนรับและ
ให้โอกาสเพ่ือนนะคะ	ถ้าพวกเราโอเคกับเพ่ือน	ปฏิบัติกับเขาเหมือนเดิม
ครูเช่ือว่า	เพื่อนของเราจะมีก�าลังใจ	และเรียนต่อได้จนจบนะคะ”

ช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์/ผู้ให้การปรึกษา 
จึงควรได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการให้ 
การปรกึษา	และทักษะในการประสานอยา่งต่อเนื่อง	
ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการท�าหน้าท่ีของครู 
ผู้ ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ี ต้ังครรภ์/ 
ผูใ้หก้ารปรกึษา	เพื่อน�าพาลกูศษิยอ์อกจากปญัหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 ท้ังกระบวนการปรึกษาเพื่อหาทางเลือกและ
การประสานความชว่ยเหลือกับฝา่ยต่าง	ๆ 	ท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียนท่ีได้กล่าวมาข้างต้น	นับว่า
เป็นข้ันตอนท่ีส�าคัญท่ีจะช่วยให้นักเรียนท่ีต้ังครรภ์
ผ่านวิกฤติปัญหานี้ไปให้ได้ไม่ว่านักเรียนจะตัดสินใจ 
เลือกทางเลือกใดก็ตาม	เพราะการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรยีนท่ีต้ังครรภ์	ยอ่มมาจากความรว่มมอืของทกุคน 
ท่ีเ ก่ียวข้องกับนักเรียน	 ดังนั้น	 ครูผู้ให้การดูแล 
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และปญัหาเรื่องเพศของเด็กและเยาวชนในสงัคมไทย 
มีความซับซ้อน	อันมาจากฐานคิดด้านสังคมและ
วัฒนธรรมท่ียังคงไม่เปิดโอกาสการเรียนรู้ให้เกิด
ขึ้นตามพัฒนาการของช่วงวัย	 ขาดการเตรียม
เด็กให้เข้าสู่ วัยรุ่นและรู้เท่าทันอารมณ์เพศของ 
ตัวเอง	ไมส่ามารถจัดการตัวเองให้มีความรับผิดชอบ 
และปลอดภัย	เพราะปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ใหญ่
ท�าให้การเรียนรู้เรื่องเพศของวัยรุ่นยังคงเป็นการ
ลองผดิลองถกูด้วยตัวเอง	และหากเกิดความผดิพลาด 
ก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง	 ดังน้ัน	 
คนใกล้ชิดต้องมีความเข้าใจต่อพัฒนาการทางเพศ
และตระหนักว่า	เร่ืองเพศเปน็เร่ืองปกติของคนทกุคน	
ครูและโรงเรียน

	 เปน็สว่นหน่ึงของการดแูลชว่ยเหลือ	ใหโ้อกาส 
เปิดกว้างและเปิดใจต่อการเ รียนรู้ของวัยรุ่น 
ซึง่ต้องได้รับการดแูลชว่ยเหลือให้ได้รบัการศกึษาจนจบ
ตามหลักสูตร	อีกท้ังมีความเข้มแข็ง	มีความพร้อม
ต่อการด�ารงชีวิต	สามารถใช้ชีวิตประจ�าวันได้อย่าง
ปกติสุข	

	 การจัดการศึกษาส�าหรับนักเรียนท่ีต้ังครรภ์	
รวมถึงการป้องกันการต้ังครรภ์ส�าหรับเยาวชน 
ในโรงเรียน	อยู่บนพ้ืนฐานของการคุ้มครองสิทธิเด็ก
และเยาวชนท้ังด้านการศึกษา	สุขภาพ	สังคมและ
สวัสดิการ	การเจริญเติบโตด้านต่าง	ๆ		

ครูและโรงเรียน 
ต้องตระหนักว่าเด็กและ
เยาวชนมีโอกาสที่จะ 
ก้าวพลาดได้ หรือ 
เผชิญกับปัญหาทางเพศ 
ในรูปแบบต่าง ๆ 
เนื่องจากสภาพแวดล้อม
การด�ารงชีวิตในปัจจุบัน 
มีความเปลี่ยนแปลง
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	 พระราชบญัญัติการป้องกันและแก้ไขปญัหา
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.	2559	มาตรา	5	ได้ระบุ 
ไว้ว่า	“วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง	และมีสิทธ ิ
ไ ด้ รั บข้ อ มู ลข่ า วสารและความ รู้ ” 	 ท่ี ส� า คัญ	 
ในมาตรา	6	(3)	 ท่ีระบุว่า	“ให้สถานศึกษาจัดให้มี 
ระบบการดแูลชว่ยเหลือและคุม้ครองนักเรยีนหรือนกัศกึษา 
ท่ีต้ังครรภ์	ใหไ้ด้รบัการศกึษาด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม
และต่อเนื่อง”	รวมท้ัง	กฎกระทรวงศึกษาธิการท่ีได้
ก�าหนดประเภทของสถานศึกษาและการด�าเนินการ 
ของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น	 พ.ศ.	 2561	 โดยเฉพาะ 
ในข้อ	7	 ท่ีระบุว่า	“ให้สถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง	 
จัดใหม้รีะบบการดูแลชว่ยเหลือและคุ้มครองนักเรียนหรอื 
นักศึกษาซึ่งต้ังครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบ 
ท่ีเหมาะสมและต่อเนื่ อง	 โดยใน	 (1)	อนุญาตให้
นักเรียนหรือนักศึกษาดังกล่าวหยุดพักการศึกษา
ในระหว่างการต้ังครรภ์	การคลอด	และหลังคลอด
เพื่อดูแลบุตรตามความเหมาะสม	และจัดการเรียน
การสอนใหเ้กิดความยดืหยุน่ตามศักยภาพอยา่งต่อเนื่อง”	 
ซึ่งนายแพทย์วิวัฒน์	โรจนพิทยากร	 ผู้อ�านวยการ 
ศนูย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ	คณะแพทยศ์าสตร ์
โ ร งพยาบาลร ามา ธิบ ดี 	 ไ ด้ เ ค ยก ล่ า ว ไ ว้ ว่ า	 
“เรื่องเด็กท้องต้องได้เรียนเป็นเรื่องส�าคัญ		การเรียน 
เ ป็นการสร้างอนาคตของคนทุกคน	 ซึ่ ง ล่าสุด 
เมื่อเดือนตลุาคม	2561	ท่ีผา่นมา	กระทรวงศกึษาธกิาร
ได้ออกกฎหมาย	ตามพระราชบัญญัติการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.	2559	
โดยหนึ่งในข้อก�าหนดส�าคัญ	 คือ	 การประกาศ 
ให้ทุกสถาบันการศึกษาใด	ๆ	ก็แล้วแต่	เม่ือพบว่า 
เด็กต้ังครรภ์จะต้องไมใ่ห้เด็กออกจากโรงเรยีน	ยกเว้น 
จะมีการยา้ยตามความประสงค์ของนักเรยีน	การใหเ้ด็ก 
กลับสู่ระบบการเรียนยังมีประโยชน์	เพราะเคยมี 
ผลการศึกษาจากต่างประเทศพบว่า	เด็กท่ีอุ้มท้อง 
มาเรยีนจะชว่ยสรา้งความตระหนกัใหกั้บเพื่อนใหเ้ข้าใจ 
และระมัดระวังป้องกันไม่ให้ท้องก่อนวัยอันควรได้”

การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
ท่ีจะได้รับการศกึษาเสมอภาคเท่าเทียมกันอยา่งท่ัวถึง 
และมีคุณภาพ	 โดยยึดหลักนักเรียนส�าคัญท่ีสุด 
ดังน้ัน	โรงเรียนจึงต้องจัดใหมี้ระบบการดแูลชว่ยเหลือ 
และคุ้มครองนักเรียนท่ีต้ังครรภ์	ให้ได้รับการศึกษา
ด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมและต่อเนื่อง	จนจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับ	หรือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	
โดยโรงเรียนจะต้องยืดหยุ่นในวิธีการจัดการเรียนรู ้
ส�าหรับนักเรียนท่ีต้ังครรภ์	โดยอาจจะต้องท�าแผน 
การจัดการเรียนรู้รายบุคคลในลักษณะท่ีมีความ
หลากหลาย	และจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพ
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์	หรือวิธีการอ่ืน	ๆ 	ท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนและสภาพนักเรียนท่ีต้ังครรภ์
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1. ผู้บริหารสถานศึกษา
1.1	 ประชุมชี้แจงผู้เก่ียวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึง

ปัญหาร่วมกัน

1.2	 จัดต้ังทีมงาน	เช่น	ครูประจ�าชั้นหรือครูท่ีปรึกษา	ครูแนะแนว	
ครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์	ครูพยาบาล	 
ครูประจ�าวิชา	ครูท่ีรับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	
หัวหน้าระดับ	ผู้ปกครองของนักเรียน	คณะกรรมการวิชาการ	
กรรมการอ�านวยการทุกฝ่าย	เพ่ือรับทราบกระบวนการท�างาน
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์	ตามสภาพปัญหาและ 
บริบทของโรงเรียน

ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ให้แก่นักเรียนที่ตั้งครรภ์

บทบาทหน้าที่

 โรงเรียนในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียนโดยตรง มีหน้าที่ 
จดัการเรยีนการสอน และบริการทางการศกึษาใหก้บันกัเรยีนทกุคน ทกุระดบัชัน้อยา่งทัว่ถงึดว้ย 
ความเสมอภาค กรณีที่มีนักเรียนที่ตั้งครรภ์ระหว่างเรียน ผู้มีบทบาทเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร  
ครู บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน ผู้ปกครอง ตัวนักเรียนและพ่อของเด็กในครรภ์  
บคุคลเหลา่นีต้อ้งรบัทราบและรว่มมือกนัแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ เพ่ือใหน้กัเรยีนทีต่ัง้ครรภไ์ดร้บั
การชว่ยเหลอืคุม้ครองตามสิทธขิองพระราชบัญญตักิารป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ 
พ.ศ. 2559 ภายใต้ระบบการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนทีไ่ดก้�าหนดบทบาทของครแูละบคุลากรในโรงเรยีน 
ใหด้�าเนนิการทัง้ดา้นการจดัการเรยีนการสอน การป้องกนัการตัง้ครรภข์องนกัเรยีนกลุม่เฝ้าระวงั
และการดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีนท่ีตัง้ครรภ์หรอืเผชิญปัญหาทางเพศ รวมถงึการจดัการเรยีนการสอน 
ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรยีนท่ีตัง้ครรภ ์ซึง่กรณีน้ี ้บคุลากรในโรงเรยีนมบีทบาทส�าคญั
ในการเอือ้อ�านวยและจดัการเรยีนการสอนใหน้กัเรยีน ดงันี้



108								บทท่ี	5	แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ส�ำหรับนักเรียนต้ังครรภ์

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์

2. ฝ่ายวิชาการ
	 จัดท�าโครงการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน

เป็นรายกรณี	โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ	
ครูประจ�าชั้นหรือครูท่ีปรึกษา	ครูประจ�าวิชา	
ครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์	 
ครูท่ีรบัผดิชอบงานระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน	
หัวหน้าระดับ	ผู้ปกครอง	และนักเรียน	ร่วมกัน 
วางแผนและพจิารณาการจัดรูปแบบวิธีการเรียน 
การสอน	การใช้ส่ือ	การวัดและประเมินผล	
ให้เป็นไปตามสภาพสรีระของนักเรียนอย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง

3. ครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่ตั้งครรภ์ : 
รว่มกบัครูประจ�าชัน้หรอืครทูีป่รกึษา ครพูยาบาล 
หัวหน้าระดับ ครูท่ีรับผิดชอบงานระบบดูแล 
ชว่ยเหลอืนกัเรยีน หรอืผูที้ไ่ดร้บัมอบหมาย

3.1	 สัง เกตและสื่ อสารกับผู้ปกครองเ ก่ียวกับ
พฤติกรรมสุขภาพและปัญหาอุปสรรคของ
นักเรียนท่ีต้ังครรภ์	ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ระหว่างต้ังครรภ์

3.2	 ออกเยี่ยมบ้านหรือประสานงานระหว่าง 
ครูประจ�าวิชากับนักเรียนในกรณีท่ีนักเรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ท่ีบ้านอย่างต่อเนื่องจนจบ
ภาคการศึกษา

3.3	 บัน ทึกผล	 ส รุปผล	 และรายงานผลตาม 
แบบรายงานผลของโรงเรียนส่งถึงหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง	เชน่	ระเบียนสะสม	แบบบันทึกขอ้มูล 
สุขภาพ	รายงานผลการเรียน	 (คะแนนเก็บ
ระหว่างภาค	คะแนนปลายภาค	 ระดับผล 
การเรียน)	ฯลฯ

4. ผู้ปกครองของนักเรียน 
ที่ตั้งครรภ์

4.1	 ใหค้วามรว่มมอืในการแก้ไขปญัหารว่มกันระหว่าง 
บ้านกับโรงเรียนในการดูแลให้ความช่วยเหลือ	
อ�านวยความสะดวกให้นักเรียนท่ีต้ังครรภ์ 
มีสุขภาพกาย	สุขภาพจิตท่ีพร้อมในการดูแล
ทารกในระหว่าง ต้ังครรภ์และหลังคลอด 
อย่างปลอดภัย	และเอ้ืออ�านวยให้นักเรียน 
ได้รับการดูแลด้านการศึกษาย่างต่อเนื่ อง 
จนจบหลักสูตร

5. พ่อของเด็กทารกในครรภ์
5.1	 ในกรณท่ีีพอ่ของเด็กทารกในครรภ์อยูใ่นโรงเรยีน

เดียวกัน	 ควรต้องให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
ในระหว่างท่ีนักเรียนต้ังครรภ์	โดยร่วมกันดูแล
ถึงสภาพจิตใจ	การเสริมแรง	การให้ก�าลังใจ	 
รับผิดชอบช่วยเหลือ 	 ประสานงานด้าน 
การเรียนรู้กับครูประจ�าวิชาในการรับ	-	สง่ชิน้งาน 
/ภาระงาน	เป็นพี่เล้ียงคอยอธิบายการเรียน	
ระหว่าง ท่ีนัก เรียน ท่ี ต้ั งครรภ์ ต้องเรียนรู้ 
ด้วยตนเองท่ีบ้าน	ตลอดจนรับผิดชอบเล้ียงดู
ทารกร่วมกันภายหลังคลอด	(ครูผู้ให้การดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์ให้ค�าปรึกษา 
เพ่ือใหส้ามารถรับผดิชอบทารกรว่มกันในฐานะ
ความเป็นพ่อแม่)	 ท้ังน้ี	ผู้มีบทบาทเก่ียวข้อง 
กับนักเรียนท่ีต้ังครรภ์ต้องท�าความเข้าใจถึง
สภาพปญัหาอยา่งลึกซ้ึง	เพื่อเตรียมความพรอ้ม 
ในการวางแผน	การแก้ไขปัญหา	การจัดการเรยีนรู้ 
ให้มีความหลากหลายอย่างเป็นระบบ	นักเรียน
ท่ีต้ังครรภ์สามารถตัดสนิใจเลือกวิธีการ	รูปแบบ 
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตนเองตามความสมคัรใจ 
ซึ่งจะช่วยให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย	
ภายใต้การบริหารจัดการการด�าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามบริบทของโรงเรียนท่ีก�าหนดไว้
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	 ดังน้ัน	ในกรณี	“นักเรียนต้ังครรภ์”	การจัดท�า 
แผนการ เ รียน รู้ ร าย บุคคล 	 ก็จะ ใช้ แนวทาง 
ในการด�าเนินงานในลักษณะเดียวกันตามท่ีได้กล่าวมา 
ข้างต้น	และเพื่อให้โรงเรียนท่ีมีนักเรียนท่ีต้ังครรภ์
สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพนักเรียน	
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงได้
จัดท�าแนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ส�าหรับโรงเรียน
ท่ีมีนักเรียนท่ีต้ังครรภ์	โดยมีแนวทางด�าเนินการ	ดังนี้

แนวทางการจัดท�า
แผนการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนท่ีตั้งครรภ์ 
(Guidelines for creating lesson plan 
for pregnant students)

 ตามที่พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และ
กฎกระทรวงก�าหนดประเภทของของสถานศกึษาและการด�าเนนิการของสถานศกึษาในการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ พ.ศ.2561 ทีร่ะบใุหส้ถานศกึษาตอ้งจดัใหน้กัเรยีนทีต่ัง้ครรภ์ 
ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อเน่ืองและจัดการเรียนการสอนให้เกิดความยืดหยุ่น 
ตามศกัยภาพอยา่งตอ่เนือ่งนัน้ หากพิจารณาการด�าเนนิงานทีผ่า่นมาของหนว่ยงานภายใตสั้งกดั
กระทรวงศกึษาธกิารจะเหน็วา่ ไดม้กีารด�าเนนิงานเพ่ือดแูลช่วยเหลอืในการจัดท�าแผนการเรียนรูส้�าหรบั
นกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพิเศษมาโดยตลอด เช่น  ในปี พ.ศ. 2541 กระทรวงศกึษาธกิารไดป้ระกาศนโยบาย
ใหผู้พิ้การทกุคนทีต่อ้งการเรยีนตอ้งไดเ้รยีน และไดก้�าหนดสาระส�าคญัใหส้ถานศกึษาจดัการประเมนิ 
นักเรยีนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของนกัเรยีน ความประพฤติ การสังเกตพฤตกิรรมการเรยีน 
การรว่มกจิกรรมและการทดสอบควบคู่ไปกบักระบวนการเรยีนการสอน 
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1. วิเคราะห์นักเรียนที่ตั้งครรภ์ 
	 ครูประจ�าชัน้หรอืครูท่ีปรกึษา	หรอืครูแนะแนว	
หรือครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์	 
วิเคราะห์นักเรียนท่ีต้ังครรภ์เพื่ อน�าไปเป็นแบบ 
และจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
ท่ีต้ังครรภ์ในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้

1.1	 ข้อมูลส่วนตัว
1.2	 ความต้องการของนักเรียน
1.3	 สภาพแวดล้อม
1.4	 พิจารณาอายุครรภ์
1.5	 สุขภาพของนักเรียนท่ีต้ังครรภ์

2. ก�าหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้เพ่ือจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อ
นักเรียนรายบุคคล 

	 ครูประจ�า วิชา	 คณะกรรมการวิชาการ	 
กลุ่มบริหารวิชาการ	ร่วมกันก�าหนดเฉพาะมาตรฐาน	
ตัวชีวั้ด	และสาระการเรยีนรูท่ี้นกัเรยีนก�าลังเรียนอยูใ่น
ชั้นนั้น	ๆ 	โดยพจิารณาสว่นท่ีจะต้องเรยีนรู้ในระหว่าง
ต้ังครรภ์เพื่อน�าไปเป็นข้อมูลในการปรับกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้เหมาะสมและปลอดภัยอยา่งมีคุณภาพ

3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้
รายบุคคล

	 ครูประจ�าวิชา	ครูประจ�าชั้นหรือครูท่ีปรึกษา	 
และนัก เรี ยนควร 	 ก� าหนดเป้ าหมายร่ วม กัน	 
จัดล�าดับการเรียนรู้วางแผนการวัดผล	ประเมินผล 
การเรียนรู้และการปฏิบติัใหชั้ดเจน	พจิารณาวิธกีารเรียน
การสอน	กิจกรรมของนักเรียนในลักษณะต่าง	ๆ	
ตลอดจนคัดเลือกส่ือการเรียนการสอนให้เหมาะ 
กับสภาพนกัเรยีนท่ีต้ังครรภ์	ซึง่สามารถปฏิบติัได้	ดังนี้

3.1	 จัดท�าหน่วยการเรียนรู้ตามมาตรฐาน	ตัวชี้วัด	
และสาระการเรียนรู้ในรายวิชาแต่ละระดับชั้น	
ในส่วนท่ีนักเรียนต้องเรียนด้วยตนเอง

3.2	 ก�าหนดการสอน	 /โครงการสอน	 โดยปรับ
ก� าหนดการสอน/โครงการสอนจากเ ดิม 
ให้เหมาะสมกับนักเรียนในช่วงเวลาต้ังครรภ์ 
ท่ีนักเรียนจ�าเปน็ต้องเรียนด้วยตนเองให้มคีวาม 
ต่อเน่ืองกับโครงการสอนปกติ	 โดยเฉพาะ
กิจกรรมการเรียนรู้	สื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้	
การวัดผล	ประเมินผล	จ�านวนช่ัวโมง	รวมถึงการ 
นบัเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา	ซึ่งครูประจ�าวิชา
ต้องจัดท�าและแจ้งนักเรียนอย่างชัดเจนเพื่อให้
เข้าใจตรงกัน

3.3	 การเขยีนแผนการจัดการเรยีนรู	้ปรบัแผนการเรียนรู้ 
จากปกติให้เ อ้ือต่อนักเรียนได้เรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยในช่วงระยะเวลาท่ีไม่สามารถเรียน
ในห้องเรียนปกติได้	(สาระส�าคัญ	จุดประสงค์
การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้	 	สาระการเรียนรู้	 
ยังสามารถใช้ รูปแบบเดิมไ ด้ 	 ส่ วน ท่ี เป็น 
กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้	 ส่ือ/
นวัตกรรม	การวัดผลและประเมินผล	ควรปรับ
ให้เอ้ือต่อสภาพสรีระของนักเรียนท่ีจะสามารถ
เรียนรู้ได้ในทุกท่ี	ทุกเวลาอย่างปลอดภัย)
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1. การเรียนในชั้นเรียนตามปกติตลอด 
ภาคการศึกษาหรือตลอดปีการศึกษา

1.1	 จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรปกติของโรงเรียน	ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551

1.2		 ปรบักิจกรรมการเรยีนรู	้และวิธกีารวัดผลและประเมนิผลใหเ้หมาะสม 
กับสภาพต้ังครรภ์ของนักเรียน	เช่น	วิชาท่ีต้องมีภาคปฏิบัติ	และ
กิจกรรมพัฒนานักเรียนท่ีเป็นภาคสนาม	เป็นต้น

1.3		 สร้างพ้ืนท่ีปลอดภัยในการเรียนรูอ้ยา่งรอบด้าน	(สถานท่ี	สิง่แวดล้อม	
กิจกรรมท่ีเหมาะสม	การให	้การเสริมแรงในการเรียนรู	้ฯลฯ)		

รูปแบบและวิธี
การจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
ที่ตั้งครรภ์

 การจดัการเรยีนรูส้�าหรบันักเรยีนทีต่ัง้ครรภ์สามารถจัดการเรยีนรู้ได ้3 รปูแบบ ไดแ้ก ่การเรยีน
ในชัน้เรยีนตามปกตติลอดภาคการศึกษาหรอืตลอดปกีารศกึษา การเรยีนรูด้ว้ยตนเองหรอืเรยีนทีบ่า้น 
และพักการเรยีน นกัเรยีนสามารถเลอืกรปูแบบวธิกีารเรยีนตามความสมคัรใจ และในแตล่ะรปูแบบ 
ก็มีวธิกีารปฏบิตัติามล�าดบั ดงัน้ี
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แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์

ข้อดี
1)	 เรียนและท�ากิจกรรมไปพร้อมกับเพื่อน

ตามปกติ
2)	 มีเพื่อน	ๆ	ให้ความช่วยเหลือ	ไม่ว้าเหว่
3)	 สิ้นสุดการเรียนทุกรายวิชาไปพร้อมกับ

เพื่อน	ๆ

ข้อจ�ากัด
1)	 ด้วยสรีระทางกายท่ีเปล่ียนแปลงท�าให้

อึดอัดและไม่คล่องตัว
2)	 กิจกรรมการเรียนภาคปฏิบัติต้องระวัง

ทุกอิริยาบถ
3)	 อาจจะต้องพึง่พาเพื่อนเมื่อท�ากิจกรรมกลุม่

2. การเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ
เรียนที่บ้าน กรณีที่นักเรียน 
ไมส่ามารถเขา้ช้ันเรียนตามปกติ 
ได้ตลอดภาคการศึกษา 
ก็จ�าเป็นที่จะต้องเรียน 
ดว้ยตนเองทีบ่า้นมแีนวปฏิบตัิ 
ดังนี้

2.1	ชี้แจงผู้เก่ียวข้องให้ทราบข้อมูล	ข้อตกลง	และ
แนวปฏิบัติร่วมกัน

2.1.1)		แจ้งข้อมูลการเรียน รู้แต่ละรายวิชาให้
นักเรียนทราบเก่ียวกับก�าหนดการเรียนรู้	
(เรียนตอน	ไหน	เมื่อไร	อย่างไร)	ขั้นตอน 
การเรียนรู้	 (เตรียมตัวอย่างไร	ท�าอย่างไร)	 
ขอ้ตกลงภาระงาน/ชิน้งาน	การนบัเวลาเรียน 
ใหค้รบตามรายวิชา	การวัดผลและประเมนิผล	 
ตลอดจนการตัดสินผลการเรียน

2.1.2)		 ผู้ เ ก่ียวข้อง	 ได้แก่	ผู้บริหาร	ครูวิชาการ	 
ครูประจ�าช้ันหรือครูท่ีปรึกษา	ครูประจ�าวิชา	 
ครูแนะแนว	ครูผู้ใหก้ารดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีน 
ท่ีต้ังครรภ์	ผู้ปกครอง	และตัวนักเรียน

2.2	ออกแบบส่ือ/นวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีนักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	โดยครูแต่ละ
รายวิชาออกแบบสื่อ/นวัตกรรมท่ีหลากหลาย
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้ อหาวิชานั้น	ๆ	
อาจพิจารณาหรือให้นักเรียนท่ี ต้ังครรภ์มี 
สว่นรว่มในการเลือกใช้สื่อท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ตนเอง	เชน่	หอ้งเรยีนจ�าลอง	โครงงาน	ชุดการเรยีนรู	้ 
แผนผัง 	 แผนภูมิ 	 สื่ อสิ่ งพิมพ์ทุกประเภท	 
คลิปวิดีโอ	บทเรียนออนไลน์	ออนแอร์	(On	air)	
การเรียนรู้ท่ีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท	
ได้แก่	Zoom,	Google	Meet	เป็นต้น

2.3	ก�าหนดมาตรฐาน	ตัวช้ีวัด	และสาระการเรียนรู	้	
ครูประจ�าวิชาทุกรายวิชาต้องส�ารวจมาตรฐาน	 
ตัวชีวั้ด	และสาระการเรยีนรูท่ี้นกัเรยีนท่ีต้ังครรภ์ 
ต้องเรียนด้วยตนเองในระหว่างท่ีไม่สามารถ
เรียนในห้องเรียนปกติ	เพ่ือน�าไปเป็นข้อมูล
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย

2.4		 จัดท�าแผนและวิธีการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย		 
ครูประจ�าวิชาท�าแผนการจัดการเรียนรูใ้นรายวิชา 
ของตนเอง	โดยน�าแผนการเรียนรู้ท่ีใช้สอน 
ในห้องเรียนปกติมาปรับในหัวข้อกิจกรรรม 
การเรยีนรู	้สื่อ/นวัตกรรม	การวัดผลและประเมนิผล 
ให้สอดคล้องกับนักเรียนตามท่ีออกแบบไว้อยา่ง 
เ ห ม า ะ ส ม ส� า ห รั บ นั ก เ รี ย น ต้ั ง ค ร ร ภ์	 
กรณีท่ีต้องมีการรับ	-	ส่ง	ภาระงาน/ชิ้นงาน	
สื่อ/นวัตกรรมหรือเอกสารการเรียนรู้	นักเรียน
สามารถเลือกปฏิบัติได้	ดังนี้
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2.4.1)		นักเรียนรับงานด้วยตนเอง
2.4.2)		มอบหมายเพื่อนมารับงานแทน
2.4.3)		ผู้ปกครองมารับงานแทน
2.4.4)		ครูวิชาการ	ครูประจ�าชั้น	ครูผู้ให้การดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์	หรือผู้ประสาน
งานท่ีโรงเรียนแต่งต้ังมอบหมายรวบรวม
ภาระงาน/ชิน้งาน	สื่อ/นวัตกรรม	ฯลฯ	มอบให้ 
นักเรียนท่ีบ้าน

2.5	นักเรียนเลือกวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม	โดย 
ครูประจ�าช้ัน	หรอื	ครูประจ�าวิชา	หรอื	ครูแนะแนว	
หรอื	ครูผูใ้ห้การดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีนท่ีต้ังครรภ์	
ชี้แจงและสร้างความเข้าใจ	ให้ความรู้เก่ียวกับ 
การเลือกวิธีการเรียนรู้และการปฏิบัติตน 
ท่ีจะเรียนรู้อย่างปลอดภัยตลอดระยะเวลา 
ของการต้ังครรภ์

2.6	การวัดผลและประเมินผล	ครูประจ�ารายวิชา 
ทุกรายวิชาจะเป็นผู้ เ ก็บรวบรวมคะแนน
ระหว่างภาคจากชิ้นงาน/ภาระงาน	แบบฝึกหัด	
แบบทดสอบฯลฯ	และอ่ืน	ๆ	ท่ีได้ออกแบบตาม
ขั้นตอนของการวัดผล	ประเมินผลระหว่างภาค
และปลายภาคตามข้อตกลงในรายวิชาน้ัน	ๆ	
แล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐานตลอดภาคเรียน 
เพื่อน�าไปตัดสินผลการเรียนปลายภาคเรียน

2.7	การตัดสินผลการเรียนให้เป็นไปตามดุลพินิจ
ของครูประจ�าวิชา	เช่น	กรณีสอบปลายภาค	
สามารถท�าได้	2	วิธี

2.7.1)	ตัดสนิจากแบบทดสอบหรอืขอ้สอบปลายภาค
เหมือนนักเรียนท่ัวไป

2.7.2)	ตัดสนิจากภาระงาน/ชิน้งาน	โครงงานท่ีได้รับ 
มอบหมาย	 ท้ังนี้ 	 ต้องก�าหนดภาระงาน/ 
ชิ้นงาน	โครงงาน	ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับ
เครื่องมือการสอบปลายภาคของนักเรียน
ปกติ

ข้อดี
(1)		 มีความเป็นอิสระ	เป็นส่วนตัวมากขึ้น	

ไม่ต้องเร่งรีบกับการท�างานในชั้นเรียน
(2)		 มี เวลาดูแลสุขภาพของตัวเองและ 

พักผ่อนได้มากขึ้น
(3)		 ฝกึความรับผดิชอบและมีวินัยในตัวเอง

ข้อจ�ากัด
(1)		 ข าดกา รป ฏิสั ม พันธ์ กั บ เพื่ อ น 	 ๆ	

เนื่องจากอยู่คนละสถานท่ี
(2)		 ขาดคู่คิดหรือเพ่ือนส�าหรับแลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหว่างท�ากิจกรรม
(3)		 ขาดแรงจูงใจในการท�ากิจกรรมท่ี 

ยากล�าบากเพราะต้องท�าเพียงล�าพัง

3. พักการเรียน

	 กรณีท่ีนักเรียนต้ังครรภ์มีความประสงค์ 
ขอพักการ เรี ยนตลอดระยะ เวลา ท่ี ต้ั งครร ภ์
สามารถท�าได้โดยแจ้งให้โรงเรียนทราบและปฏิบัติ 
ตามระเบียบการขอพักการเรียน	ครูผู้ให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้ังครรภ์	ครูประจ�าชั้นหรือ 
ครูท่ีปรึกษา	หรือผู้ประสานท่ีโรงเรียนมอบหมาย
ต้องให้ค�าแนะน�า	ชี้แจงข้อมูลอยา่งรอบด้านเก่ียวกับ 
การกลับเขา้เรยีนว่าจะไมไ่ด้เรยีนกับเพื่อนรุน่เดียวกัน
เหมอืนเดิม	ต้องเรยีนกับรุน่นอ้งและจบพรอ้มรุน่น้อง	
นักเรียนต้องเตรียมปรับตัว	ปรับใจ	ให้ยอมรับสภาพ
การเรียนท่ีแท้จริงให้ได้เสียก่อน	เพ่ือจะไม่เกิดความ
ท้อแท้	ความทุกข์	กังวล	เมื่อกลับเข้าเรียน	
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	 เมื่อได้รับอนุญาตให้พักการเรียน	นักเรียน
ควรต้องติดต่อกับโรงเรียนเป็นระยะ	ๆ	ผ่านทาง
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
เพื่ อให้โรงเรียนรับทราบข้อมูลรอบด้านเก่ียวกับ 
ตัวนักเรียนและพร้อมท่ีจะให้การดูแลช่วยเหลือ 
จนนักเรียนสามารถกลับเข้าเรียนจนจบการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ	ระหว่างพักการเรียนนักเรียน
ต้องปฏิบัติดังนี้

3.1	 เข้ าสู่ ร ะบบการดู แลช่ วย เห ลือนั ก เ รี ยน 
ของโรงเรียน	โดยมีครูผู้ให้การดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน ท่ี ต้ังครรภ์ 	 หรือ 	 ผู้ประสานงาน 
ท่ีโรงเรียนแต่งต้ังมอบหมายท�าหน้าท่ี	ดังนี้

3.1.1		 รับผิดชอบติดตามดูแลนักเรียนท่ีต้ังครรภ์
เป็นระยะ	 ๆ	 ตลอดภาคเรียน/ตลอดปี 
การศึกษา

3.1.2	ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงาน 
องค์กร	บุคคลากร	(นักจิตวิทยา	นักสังคม 
สงเคราะห์ในพื้ น ท่ี ) 	 ท่ี เ ก่ียวข้องในการ 
สร้างความเข้าใจ	ให้ความรู้ดูแลช่วยเหลือ
สุขภาวะองค์รวม	และให้ได้เรียนรู้เก่ียวกับ
สุขอนามัยแม่และเด็ก	รวมถึงการบริบาล
ทารกหลังคลอดอย่างถูกต้อง	ปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพ	ฯลฯ

3.2	ประเมินความพร้อมและความต้องการของ
นักเรียนในระหว่างต้ังครรภ์	ครูผู้ให้การดูแล
ชว่ยเหลือนกัเรยีนท่ีต้ังครรภ์	หรอืผู้ประสานงาน 
ท่ีได้รับมอบหมายจะติดตามความคืบหน้า 
และประเมินความพร้อมด้านสุขภาวะองค์รวม	
(กาย	จิต	อารมณ์	สังคม	ปัญญา)	ของนักเรียน
และทารกว่าเข้าสู่ภาวะปกติ	โดยมีผู้ปกครอง	
ผู้ รับผิดชอบดูแลทารกอย่างปลอดภัย	และ
นักเรียนประสงค์กลับเข้าเรียน	โรงเรียนก็จะ
ด�าเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติ
ต่อไป

3.3	 นกัเรยีนมคีวามพรอ้มและต้องการกลับเขา้เรยีน 
เมื่ อนักเรียนผ่านช่วงระยะเวลาต้ังครรภ์	 
และคลอดเป็นท่ีเรียบร้อย	สภาพร่างกาย	จิตใจ	
และปัญญาพร้อมท่ีจะกลับเข้าสู่ห้องเรียน
ปกตินักเรียนสามารถท�าเร่ืองขอกลับเข้าเรียน 
ในช้ันเรียนปกติตามภาคเรียนท่ีพักการเรียน 
ไปก่อนหนา้นัน้	และสามารถศกึษาได้จนจบหลักสตูร

การจบหลักสูตร

 โรงเรียนในฐำนะผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วย 
กำรวัดผลและประเมินผลกำรเรยีนของโรงเรยีนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
ที่เป็นข้อก�ำหนดของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ร่วมกับ 
พระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรต้ังครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. 2559
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ส�าหรับนักเรียนที่ตั้งครรภ์

ตลอดภำคเรยีน ไม่ตลอดภำคเรยีน เข้ำสู่ระบบช่วยเหลือ

ประเมินควำมพรอ้มและ
ควำมต้องกำรของนักเรยีน

นักเรยีนพรอ้ม  
และต้องกำรเข้ำเรยีน

วัดและประเมินผล

วัดและประเมินผล

2.เรียนรู้ด้วยตนเอง

ตัดสินผลกำรเรยีน ตัดสินผลกำรเรยีน

จบหลักสูตร

1. เรียนในชั้นเรียนตามปกติ 3. พักการเรียน

แผนผังที่ 3
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนที่ตั้งครรภ์



วางแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ศึกษา/วิเคราะห์นักเรียนที่ตั้งครรภ์

ด�าเนินการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่ตั้งครรภ์

ประเมิน/สรุปผล/รายงานผลการเรียนการสอน

ปรับปรุงแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้อง 
และเหมาะสมกับนักเรียนที่ตั้งครรภ์

116								บทท่ี	5	แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ส�ำหรับนักเรียนต้ังครรภ์

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์

แผนผังที่ 4
การจัดการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนที่ตั้งครรภ์



ภาคผนวก



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.
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1.1 พระราชบัญญัติ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
พ.ศ. 2559

1.2 กฎกระทรวงก�าหนด 
ประเภทของสถานบริการ 
และการด�าเนินการของ 
สถานบริการในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561



เอกสารการส�ารวจข้อมูลและ
สัมภาษณ์เชิงลึกนักเรียนที่ตั้งครรภ์

แนวทางการนิเทศการด�าเนินงาน
เพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพนักเรียน

2.

3.
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เอกสารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คู่มือแนวทางการให้ความคุ้มครอง 
และช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา 

ซึ่งถูกล่วงละเมิด

4.

5.

120								ภำคผนวก
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สวัสดิการด้านสังคมส�าหรับวัยรุ่น
ที่ตั้งครรภ์

6.
6.1 ดา้นทีพั่ก กรณไีม่สามารถพักอาศัยกบัครอบครวัได ้: บา้นพักเดก็และครอบครัวทกุจงัหวดั
6.2 ดา้นเงนิสนบัสนุนการเลีย้งดบูตุร

o	 เงินสงเคราะหเ์ด็กภายในครอบครวั	กรณีครอบครัวมฐีานะยากจนมสีทิธไิด้รับการชว่ยเหลือค่าเล้ียงดู	 
ค่าพาหนะ	ค่าการศกึษา	หรอืค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ	ส�าหรับเด็ก	รวมถึงทนุการประกอบอาชพีส�าหรับครอบครวั 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน	โดยแจ้งความประสงค์ได้ท่ี	พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัด	หรือโทร.	1300	
•	 การช่วยเหลือเงินค่าเล้ียงดูเด็กเดือนละไม่เกิน	2,000	บาท	ต่อเด็ก	1	คน	
•	 การช่วยเหลือเป็นสิ่งของ	เช่น	เครื่องอุปโภคบริโภคส�าหรับเด็กตามความจ�าเป็น	เดือนละไม่เกิน	
500	บาท	ต่อเด็ก	1	คน	

•	 กรณีเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือครอบครัวใดท่ีให้ความอุปการะเด็กมากกว่า	1	คน		ให้พิจารณา
ช่วยเหลือเงินค่าเล้ียงดูเด็กได้	ภายในวงเงินเดือนละไม่เกิน	4,000	บาท	และ/หรือช่วยเหลือ 
เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค	ภายในวงเงินเดือนละไม่เกิน	1,000	บาท

o	 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด	(โครงการ)	กรณีครอบครัวท่ีมีรายได้น้อย	ให้ต้ังแต่แรกเกิด	จนถึงเด็กอายุ	 
6	ปี	เดือนละ	600	บาท	โดยติดต่อขอรับเงินอุดหนุนได้ท่ีเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นท่ี	

o	 เงินสงเคราะห์บุตร	กรณีแม่วัยรุ่นมีสิทธิประกันสังคมยื่นค�าขอรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ	 
800	บาท	ได้ท่ีส�านักงานประกันสังคมในพื้นท่ี	หรือโทร.	1506	

6.3 ดา้นการรบัเลีย้งบตุร/ยกบตุรบุญธรรม กรณไีมส่ามารถเลีย้งดูบตุรได ้ประสานกรมกจิการเดก็
และเยาวชน โทร. 1300 

6.4  ดา้นอาชพี : ขอรบัการฝึกอาชพีได้ที ่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (กทม.) หรือ ทีศ่นูย์เรยีนรู้ 
การพัฒนาสตรีและครอบครัว ส�านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  
(กรณตีา่งจงัหวัด)
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ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ  
ส�าหรับการจัดการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียน

ที่ตั้งครรภ์

7.
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7.1 แบบบนัทกึข้อมลูรายบคุคลส�าหรบันักเรยีนท่ีตัง้ครรภ์
ชื่อโรงเรียน........................................................ระดับชั้น........................สังกัด...........................................

เริ่มใช้แผนวันท่ี..................................................	สิ้นสุดแผนวันท่ี.................................................................

1. ข้อมลูทัว่ไป   

ชื่อ	-	นามสกุล	นักเรียนท่ีต้ังครรภ์ไม่พร้อม		ด.ญ.	/	น.ส.	.................................................................................

ก�าลังเรียนระดับช้ัน…….......….…ภาคเรียนท่ี	.........................ปีการศึกษา.....................................................

วัน	เดือน	ปีเกิด	วันท่ี..........เดือน......................พ.ศ...............นับถึงวันรับเรื่อง	อายุ..............ปี.............เดือน

อายุครรภ์			(		)……………สัปดาห์	/		................เดือน				(		)	ยังไม่ทราบ/ไม่แน่ชัด

ปัจจุบัน	นักเรียนพักอาศัยอยู่กับ	(		)	บิดาและมารดา	(		)	บิดา	(		)	มารดา	(		)	ผู้อ่ืน	(ระบุ)................................

ชื่อ	-	ช่ือสกุลบิดา..........................................................................................................................................

ชื่อ	-	ชื่อสกุลมารดา........................................................................................................................................

ชื่อ	-	ช่ือสกุลผู้ปกครอง.........................................................................เก่ียวข้องเป็น...................................

ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้	บ้านเลขท่ี...............ตรอก/ซอย.......................หมู่ท่ี............ชื่อหมู่บ้าน...............................…

ต�าบล/แขวง..............................อ�าเภอ/เขต.........................................จังหวัด...................................	 

รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์...................................	โทรศัพท์เคล่ือนท่ี.................................. 

โทรสาร.........................................e-mail...................................................................................................

2. ความตอ้งการของนักเรยีนภายหลงัผา่นกระบวนการใหก้ารปรกึษาแลว้

  ต้ังครรภ์ต่อและเรียนต่อ			

  ยุติการต้ังครรภ์และเรียนต่อ

  อ่ืน	ๆ........................................................	 	

3. ขอ้มลูดา้นการแพทย ์หรอื ดา้นสุขภาพ 

  กรุ๊ปเลือด	(ระบุ)	....................................................................................................................................

  โรคประจ�าตัว	(ระบุ)	.............................................................................................................................

  ประวัติการแพ้ยา	(ระบุ)	........................................................................................................................

  โรคภูมิแพ้		(ระบุ)	..................................................................................................................................

  ข้อจ�ากัดอ่ืน	ๆ 	(ระบุ)	.............................................................................................................................

  ผลการตรวจทางการแพทย์	(ระบุ)	..........................................................................................................

4.	ข้อมูลอ่ืน	ๆ	ท่ีจ�าเป็นต่อการดูแลช่วยเหลือ				 ..........................................................................................

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์
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5. ตารางก�าหนดแนวทางการวางแผนการจดัการเรยีนรูส้�าหรบันกัเรยีนทีต่ัง้ครรภ์

เรื่อง........../รหัสวิชา....../รายวิชา ระยะเวลา.........ชั่วโมง ระยะเวลา.........ชั่วโมง วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ / อุปกรณ์การเรียนรู้ เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
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เรื่อง........../รหัสวิชา....../รายวิชา ระยะเวลา.........ช่ัวโมง ระยะเวลา.........ชั่วโมง วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ / อุปกรณ์การเรียนรู้ เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
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6.  ความต้องการด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก  เทคโนโลยีส่ิงอ�านวยความสะดวก ส่ือ บริการ 
และความช่วยเหลอือืน่ใดทางการเรยีนรู้

ที่ รายการ รหัสวิชา

สิ่งที่มีอยู่แล้ว/แหล่งที่มา สิ่งที่ต้องการ/แหล่งที่มา
จ�านวนเงิน 
ที่ขออุดหนุน

เหตุผลและ 
ความจ�าเป็น

ประเมินผู้จัดหา วิธีการ ผู้จัดหา วิธีการ

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

รวมรายการท่ีขอรับการอุดหนุน ..................................................................................	รายการ

รวมจ�านวนเงินท่ีขอรับการอุดหนุน ..................................................................................	บาท
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ที่ รายการ รหัสวิชา

สิ่งที่มีอยู่แล้ว/แหล่งที่มา สิ่งที่ต้องการ/แหล่งท่ีมา
จ�านวนเงิน 
ที่ขออุดหนุน

เหตุผลและ 
ความจ�าเป็น

ประเมินผู้จัดหา วิธีการ ผู้จัดหา วิธีการ

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

รวมรายการท่ีขอรับการอุดหนุน ..................................................................................	รายการ

รวมจ�านวนเงินท่ีขอรับการอุดหนุน ..................................................................................	บาท

หมำยเหตุ      ผู้จัดหำ 	 (1)	ผู้ปกครอง	 		 	 (2)	โรงเรียน	 	 	(3)	สถานพยาบาล/อ่ืน	ๆ
  วิธีกำร 	 (1)	ขอรับการอุดหนุน	 	 (2)	ขอยืม	 	 	(3)	จัดท�าขึ้น/ผลิตเอง
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7.  คณะกรรมการจดัท�าแผน

                   ชื่อ                      ต�ำแหน่ง            ลำยมือชื่อ

7.1	 ....................................	 	 ....................................	 	 .....................................

7.2	 ....................................	 	 ....................................	 	 ....................................

7.3			 ....................................	 	 ....................................	 	 ....................................

7.4	 ....................................	 	 ....................................	 	 ....................................

7.5	 ....................................	 	 ....................................	 	 .....................................

8.  ความเหน็ของบดิา/มารดา/ผูป้กครอง หรอืนกัเรยีน
							การจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลฉบับนี้		

								ข้าพเจ้า			  เห็นด้วย	 	   ไม่เห็นด้วย

																																																																																					ลงชื่อ......................................................................
																		 	 																																																												(...................................................................)																																															
																																																																																																					บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง	หรือนักเรียน		

																																					วันท่ี............เดือน...........................พ.ศ.	.................
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7.2 ตวัอยา่งก�าหนดการสอนของนักเรยีนกลุม่ทางเลอืก 
  โรงเรยีน...............................ประจ�าปกีารศกึษา 2/2563 
  (30 พฤศจกิายน 2563 – 26 มีนาคม 2564)

รายชื่อวิชา (พ้ืนฐาน) รายชื่อวิชา (พ้ืนฐาน) มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ภาระงาน/ชิ้นงาน

วิทยาศาสตร์ 6

-	คล่ืน ว	2.3	ม.3/10
ว	2.3	ม.3/11
ว	2.3	ม.3/12

-	ใบงาน
-	ชุดกิจกรรม
-	แบบทดสอบ

-	แสงและการมองเห็น ว	2.3	ม.3/13-21 -	ใบงาน
-	ชุดกิจกรรม

-	ปฏิสัมพันธ์ในระบบ
สุริยะและเทคโนโลยี
อวกาศ

ว	2.3	ม.3/1-4 -	Mind	mapping
-	ใบงาน

คณิตศาสตร์ 6

-	ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร

ค	1.3	ม.3/3 -	แบบฝึกหัด
-	ใบงาน

-	การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสูงกว่าสอง

ค	1.2	ม.3/1 -	แบบฝึกหัด
-	ใบงาน

-	ความคล้าย ค	2.2	ม.3/1 -	แบบฝึกหัด
-	ใบงาน

-	อัตราส่วนตรีโกณมิติ ค	2.2	ม.3/2 -	แบบฝึกหัด
-	ใบงาน

-	วงกลม ค	2.2	ม.3/3 -	แบบฝึกหัด
-	ใบงาน

พลานามัย 6

-	 ทักษะการเคล่ือนไหว	
กิจกรรมพลศึกษา	และ
หลักการออกก�าลังกาย

พ	3.1	ม.3/2 -	แบบฝึกหัด
-	ใบงาน

-	แชร์บอล พ	3.1	ม.3/1
พ	3.1	ม.3/2
พ	3.1	ม.3/3
พ	3.2	ม.3/1-5

-	รายงานเรื่องแชร์บอล
-	แบบทดสอบ

-	น�าใจนักกีฬา พ	3.2	ม.3/1 -	ใบงาน
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ก�าหนดการสอนของนกัเรียนกลุม่ทางเลอืกโรงเรยีน...............
ประจ�าปกีารศกึษา 2/2563 
(30 พฤศจกิายน 2563 – 26 มีนาคม 2564)

รายชื่อวิชา (พ้ืนฐาน) รายชื่อวิชา (พ้ืนฐาน) มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ภาระงาน/ชิ้นงาน

ศิลปะ 6 (ดนตรี)

-	 	องค์ประกอบของงาน
ศิลปะและดนตรี

ศ	2.1	ม.3/1 -	ใบงาน

-		ร้องเล่นเพลงดนตรี ศ	2.1	ม.3/2 -	ใบงาน

-		แต่งเพลงครื้นเครงใจ ศ	2.1	ม.3/3 -	บทเพลง

-	สร้างสรรค์บทเพลง ศ	2.1	ม.3/4 -	ใบงาน

-	ความแตกต่างของ
บทเพลง

ศ	2.1	ม.3/5 -	ใบงาน

-	ดนตรีสัมพันธ์ ศ	2.1	ม.3/6-7 -	แบบทดสอบ

-	ประวัติศาสตร์ดนตรี
และปัจจัยท่ีท�าให้งาน
ดนตรีได้รับการยอมรับ

ศ	2.2	ม.3/1-2 -	ใบงาน

สังคมศึกษา 6

เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาประเทศ

ส	3.1	ม.3/2
ส	3.1	ม.3/3

-	ใบงาน

บทบาทของรัฐบาล
ในการพัฒนาประเทศ

ส	3.2	ม.3/1
ส	3.2	ม.3/2
ส	3.2	ม.3/4
ส	3.2	ม.3/5

-	ใบงาน
-	รายงาน	เรื่อง	บทบาท
ของรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศ

การ ค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ

ส	3.2	ม.3/6 -	ใบงาน

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ	
ระหว่างประเทศ

ส	3.2	ม.3/3 -	ใบงาน

ทวีปอเมริกาเหนือ ส	5.1	ม.3/1
ส	5.1	ม.3/2
ส	5.2	ม.3/1
ส	5.2	ม.3/2
ส	5.2	ม.3/3
ส	5.2	ม.3/4

-	ใบงาน
-	รายงาน
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ก�าหนดการสอนของนกัเรียนกลุม่ทางเลอืกโรงเรยีน...............
ประจ�าปกีารศกึษา 2/2563 
(30 พฤศจกิายน 2563 – 26 มีนาคม 2564)

รายชื่อวิชา (พ้ืนฐาน) รายชื่อวิชา (พ้ืนฐาน) มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ภาระงาน/ชิ้นงาน

สังคมศึกษา 6 (ต่อ)

ทวีปอเมริกาใต้ ส	5.1	ม.3/1
ส	5.1	ม.3/2
ส	5.2	ม.3/1
ส	5.2	ม.3/2
ส	5.2	ม.3/3
ส	5.2	ม.3/4

-	ใบงาน

การ จัดการท รัพยากร	
ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม 
ของโลก

ส	5.2	ม.3/5 -	ใบงาน

สุขศึกษา 6

-	ปัญหาสุขภาพในชุมชน พ	4.1	ม.3/3 -	ใบงาน

-	พฤติกรรมเสียงท่ีมีผล
ต่อสุขภาพ

พ	5.1	ม.3/1 -	รายงาน

-	การแก้ไขปัญหาการใช้
ความรุนแรงของเยาวชน

พ	5.1	ม.3/2 
พ	5.1	ม.3/3

-	ใบงาน

-	การด่ืมแอลกอฮอล์กับ
การเกิดอุบัติเหตุ

พ	5.1	ม.3/4 -	ใบงาน

-	หลักการช่วยฟื้ นคืนชีพ พ	5.1	ม.3/5 -	ใบงาน

-	การวางแผนการ	 
สร้างเสริมสุขภาพ

พ	4.1	ม.3/4 -	ใบงาน

-	การพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย

พ	4.1	ม.3/5 -	ใบงาน
-	ทดสอบรา่งกายด้วยตัวเอง

ภาษาอังกฤษ 6

-	An	Emergency ต	1.1		ม	3/3-4	  
ต	1.2		ม	3/4-5	  
ต	1.3		ม	3/2-3

-	ใบงาน

-	Healthy	Living ต	2.1		ม	3/2-3	  
ต	2.2			ม	3/2

-	ใบงาน

-	Green	Living ต	3.1		ม	3/1	 -	ใบงาน

-	Telly	Addicts ต	4.1		ม	3/1	 -	ใบงาน
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รายชื่อวิชา (พ้ืนฐาน) รายชื่อวิชา (พ้ืนฐาน) มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ภาระงาน/ชิ้นงาน

ภาษาอังกฤษ 6 (ต่อ)
-	Do	you	believe	it? ต	4.2			ม	3/1 -	ใบงาน

-	Choices ต	4.2			ม	3/1 -	ใบงาน

ภาษาไทย 6 
(วรรณคดีและ
วรรณกรรม) 

-	บทละครพูดเรื่อง 
เห็นแก่ลูก

ท	1.1	 ม.3/4	 	ม.3/7
ท	3.1	 ม.3/5			
ท	5.1	 ม.3/1			ม.3/2				
ม.3/3

-	ใบงาน
-	แบบฝึกหัด

-	พระอภัยมณี	ตอน 
พระอภัยมณีหนีนาง
ผีเสื้อ

ท	1.1		 ม.	3/1
ท	5.1			ม.	3/1
										 ม.	3/2
										 ม.	3/3				
										 ม.	3/4								

-	หนังสือเล่มเล็ก
-	รายงาน

-	พระบรมราโชวาท ท	1.1			ม.	3/3
ท	2.1																ม.	3/3
ท	4.1			ม.	3/1
ท	5.1				 	ม.	3/1
												ม.	3/2		ม.	3/3				

-	ใบงาน
-	แบบฝึกหัด

อิศรญาภาษิต ท	1.1			ม.	3/1
	 ม.	3/4
ท	2.1			ม.	3/2
ท	5.1			ม.	3/1-4										

-	ใบงาน
-	แบบฝึกหัด

-บทพากย์เอราวัณ ท	1.1			ม.	3/1
												ม.	3/4
ท	5.1			ม.	3/1
												ม.	3/2	
												ม.	3/3			ม.	3/4

-	ใบงาน
-	แบบฝึกหัด
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รายชื่อวิชา (พ้ืนฐาน) รายชื่อวิชา (พ้ืนฐาน) มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ภาระงาน/ชิ้นงาน

วิทยาการค�านวณ 3

-	เทคโนโลยีเปล่ียนโลก ว.	4.2	ม.3/1 -	ใบงาน

-	เทคโนโลยีแก้ปัญหา ว.	4.2	ม.3/2-4 -	ใบงาน

-	เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า ว.	4.2	ม.3/2-3 -	ใบงาน

ประวัติศาสตร์ 6

-	การสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์

ส	4.3	ม.3/3 -	ใบงาน
-	แบบฝึกหัด

-	ภูมิภาคของโลก
กับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์

ส	4.2	ม.3/1 -	ใบงาน
-	แบบฝึกหัด

-	ความขัดแย้งและ 
ความร่วมมือของโลกใน
คริสต์ศตวรรษท่ี	20	 
ถึงปัจจุบัน

ส	4.2	ม.3/2 -	ใบงาน
-	แบบฝึกหัด
-	รายงาน	
ความขัดแย้งและ 
ความร่วมมือของโลกใน
คริสต์ศตวรรษท่ี	20	 
ถึงปัจจุบัน

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 6

-	บรรจุภัณฑ์ ง	1.1	ม.3/1-3 -ถุงจากกระดาษ
-ภาชนะจากใบตอง

-	องค์กรธุรกิจ ง	1.1	ม.3/1-3 -ใบงาน
-แบบฝึกหัด

-	การหางานจากส่ือและ
แนวทางการเข้าสู่อาชีพ

ง	1.1	ม.3/1-3 -ใบงาน
-รายงาน	 การค้นคว้า
อาชีพท่ีสนใจ

-	การขยายพันธ์พืช ง	1.1	ม.3/1-3 -ก่ิงตอน
-ใบงาน

*หมายเหตุ	รายวิชาท่ีก�าหนดเป็นรายวิชาพื้นฐานของโรงเรียน	ส่วนรายวิชาเพิ่มเติมของโรงเรียนได้ก�าหนด
	ใช้การบูรณาการกับรายวิชาพื้นฐาน	ซึ่งอยู่ในตารางถัดไป
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รายวิชาเพ่ิมเติมของโรงเรียน................. ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

รำยวิชำ บูรณำกำร

หน้ำที่พลเมือง 6 สังคมศกึษำ 6

อำเซยีนศกึษำ 2 สังคมศกึษำ 6

พลศกึษำ 6 พลำนำมัย 6

โครงงำนช่ำง กำรงำนอำชพีและเทคโนโลย ี6

กำรปลูกพืชผักสวนครวัท่ัวไป 1 กำรงำนอำชพีและเทคโนโลย ี6

สมรรถนะอำชพี 2 กำรงำนอำชพีและเทคโนโลย ี6
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7.2 ตวัอยา่งการจดัผงัโครงสรา้งหน่วยการเรยีนรู้
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กิจกรรมกำรเรยีนรู้
1.	 ครูแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้
2.		 ใหน้กัเรยีนรอ้งเพลงมาตราตัวสะกด	พร้อมสนทนาเน้ือหาจากเพลง	และใหนั้กเรียนสงัเกตค�า	และ

ขีดเส้นใต้ค�าท่ีไม่มีตัวสะกดหรือตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราในเนื้อหาเพลง
3.		 ให้นักเรียนดูบัตรค�าและอ่านสะกดค�าตามมาตรา
4.		 ครูยกตัวอย่างค�า	4	-	5	ค�าใ	ให้นักเรียนจ�าแนกเสียงมาตราตัวสะกดเพื่อสังเกตว่าค�าเหล่านั้นไม่มี

ตัวสะกดหรือมีตัวสะกดในมาตราใด
5.		 ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าค�าในมาตราท่ีสอนจากหนังสือแบบเรียน	หรือหนังสืออ่ืน	ๆ	แล้วเขียน 

ลงในสมุดของตนเอง	ให้ได้มากท่ีสุด
6.		 จากกิจกรรมท่ีนักเรียนค้นหาค�าเป็นของตนเองแล้วให้นักเรียนจับคู่กัน	และน�าผลงานของตนเอง

และเพื่อนมาตรวจสอบร่วมกันว่าควรเพิ่มเติมให้ถูกต้องสมบูรณ์
7.		 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น	5	กลุ่มโดยคละนักเรียน	ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันหาค�าเพ่ิมเติมจาก 

ท่ีมีอยู่แล้วในผลงาน	จับคู่โดยครูก�าหนด	ดังนี้	กลุ่มท่ี	1	เขียนชื่อสัตว์	กลุ่มท่ี	2	เขียนชื่อของใช	้
กลุ่มท่ี	3	เขียนชื่อผัก	ผลไม้กลุ่มท่ี	4	เขียนชื่อดอกไม้	กลุ่มท่ี	5	เขียนชื่อเครือญาติ

8.		 ให้ตัวแทนกลุ่ม	อ่านค�าของกลุ่มท่ีบันทึกไว้	ครูและเพื่อน	ๆ	ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
9.		 ให้นักเรียนน�าค�ามาตราตัวสะกด	ท่ีครูก�าหนดให้ไปเติมในประโยคง่าย	ๆ
10.	นักเรียนและครูร่วมกันสรุป
11.	น�าผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มจัดแสดงไว้ท่ีฝาผนัง	หรือหน้าชั้นเรียน

กำรวัดและประเมินผล
ประเด็น	
-		 การอ่านและเขียนค�าท่ีอยู่ในมาตราตัวสะกด

ตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา	
-		 การจ�าแนกค�าตามมาตราตัวสะกดได้
-			 ความสามารถในการคิด	
-			 ความสามารถในการสื่อสาร	
-		 ใฝ่เรียนรู	้
-		 มีความมุ่งม่ันในการท�างาน

แผนที่ 1
ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

รายวิชา เสริมทักษะภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิธีวัดและประเมินผล
-		 แบบทดสอบความรู้
-	 สังเกตการท�างานกลุ่ม	
-		 สังเกตพฤติกรรมการอ่าน	การเขียนเครื่องมือ	
-		 แบบทดสอบ	
-		 แบบสังกตพฤติกรรมการอ่าน	การเขียน
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เป้ำหมำยกำรกำรจัดกำรเรยีนรู้

นกัเรยีนสามารถอ่านและเขยีนค�าท่ีอยูใ่นมาตรา
ตัวสะกดท่ีตรงมาตราและไม่ตรงมาตราได้

สำระส�ำคัญ

อ่านและเขียนค�าท่ีอยู่ในมาตราตัวสะกดท่ีตรง
มาตรา		และมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรได้	มีความ
สามารถในการคิด		การสื่อสาร	ใฝ่เรียนรู้	มุ่งมั่น 
ในการท�างาน

สำระกำรเรยีนรู้

มาตราตัวสะกดตรงมาตรา	ได้แก่	มาตรา	แม่กง	แม่กม	
แม่กย	และแม่เกอวส่วนมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา	
ได้แก่	มาตรา	แม่กน	แม่กก	แม่กด	แม่กบ

สมรรถนะส�ำคัญ

-	ความสามารถในการคิด
-	ความสามารถในการสื่อสาร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

-	ใฝ่เรียนรู้
-	มุ่งมั่นในการท�างาน

ภำระงำน /ชิ้นงำน

ภาระงาน	อ่านค�าท่ีอยู่ในมาตราตัวสะกดตรง
มาตราและไมต่รงมาตราชิน้งาน	-	เขียนค�าท่ีอยูใ่น 
มาตราตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา

หน่วยการเรียนรู้
ที่ 10 มาตราน่ารู้
เวลา 16 ชั่วโมง
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