สรุปการประชุมขับเคลื่อนเชิงนโยบายเรื่อง
“แชร์ ต่อไป--เพื่อไม่ ให้ ผ้ หู ญิงไทยตายจากการทาแท้ ง”
การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่ พร้ อม ครัง้ ที่ 43
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้ องสานใจ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ภาคเช้ า:
ดาเนินรายการโดย ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท
(1) กลไกการรายงานสิ ทธิ มนุษยชนนานาชาติ กบั การเข้าถึงบริ การการทาแท้งที่ปลอดภัย
โดย นางสาวเอมิ ลี่ ประดิ จิต ผูอ้ านวยการมูลนิ ธิมานุษยะ
กฎหมายการทาแท้ งในไทยตามมาตรา 301-305 ได้ ผลักให้ ผ้ หู ญิ งที่
ท้ อ งไม่ พ ร้ อมเข้ าสู่ก ารท าแท้ ง ที่ ไม่ป ลอดภัย ซึ่ง ขัด ต่อ กติ กาสากลระหว่าง
ประเทศที่ไทยได้ เข้ าร่วมลงนามเป็ นภาคีในสนธิสญ
ั ญาต่างๆที่วา่ ด้ วยประเด็น
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนถึ ง 7 ฉบับ อั น มี ผ ลผู ก พัน ให้ รั ฐ ไทยต้ อ งปฏิ บัติ ต าม โดย
สนธิสญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นการทาแท้ งประกอบด้ วย อนุสญ
ั ญาว่าด้ วย
การขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ทุกรูปแบบ (CEDAW), กติกาว่าด้ วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR), อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิ เด็ก (CRC) และกติกาว่าด้ วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิ ทางการเมือง (ICCRP) ที่กล่าวถึงสิทธิ ในการมีชีวิตรอดปลอดภัย สิทธิ ในชีวิตที่เป็ นส่วนตัว ตลอดจน
การห้ ามซ้ อมทรมานอย่างไร้ มนุษยธรรม เนื่องจากการถูกบีบบังคับให้ ทาแท้ งที่ไม่ปลอดภัยถูกให้ ความหมายว่า
เป็ นส่วนหนึง่ ของการซ้ อมทรมาน ซึง่ สนธิสญ
ั ญาเหล่านี ้เราสามารถนามาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างแรงกดดัน
ภายในให้ แก่รัฐบาลได้ โดยมีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาใช้ ผลักดันเชิงนโยบาย ได้ แก่
• ข้ อ สังเกตเชิ งสรุ ปของคณะกรรมการ CEDAW ในปี 2006 ระบุว่า ผู้หญิ งไทยยังมี ปัญหาในการ
เข้ าถึงบริ การคุมกาเนิดที่ไม่เพียงพอ นาไปสูก่ ารตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม และก่อให้ เกิดการทาแท้ งที่ไม่ปลอดภัย
• คาวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ ด้ วยเรื่ องสิทธิ ด้านสุขภาพ ในปี 2011 ระบุวา่
การที่รัฐบาลไทยยังคงบังคับใช้ กฎหมายอาญา เพื่อลงโทษและจากัดการเข้ าถึงสิทธิการทาแท้ งของผู้หญิ งท้ อง
ไม่พร้ อม เป็ นการละเมิดสิทธิสตรี ด้านสุขภาพที่ไม่อาจยอมรับได้ ซึง่ กฎหมายดังกล่าวจะต้ องถูกยกเลิกทังหมด
้
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• คาวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญพิเศษในด้ านการยุติการซ้ อมทรมาน หรื อการละเมิดศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์ ในปี 2016 ระบุวา่ กฎหมายอาญาที่ห้ามการเข้ าถึงการทาแท้ งที่ปลอดภัยเป็ นกฎหมายที่ขดั ต่อกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และถือเป็ นการซ้ อมทรมานอย่างหนึง่ ซึง่ เป็ นสิง่ ผิดกฎหมายและไม่สามารถยอมรับได้
• ข้ อเสนอแนะจากกลไกการทบทวนสิทธิมนุษยชน (UPR) ในปี 2016 ข้ อหนึง่ ที่สาคัญซึง่ กลุม่ ทาทาง
นามาใช้ ในการขับเคลือ่ นคือ การลดอัตราการตายมารดา* (อาจารย์กฤตยาเสนอให้ ใช้ คาว่า “อัตราการตายของ
ผู้หญิ งที่ตงครรภ์
ั้
”) สืบเนื่องจากมีตวั เลขที่สะท้ อนว่าการตายจากการตังครรภ์
้
เป็ น ปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญอันดับ
สามต่อชีวิตและสุขภาพของผู้หญิง ซึง่ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการทาแท้ งที่ไม่ปลอดภัย
นอกจากนี ้ยังมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ใช้ อ้างอิงได้ อย่างงานของ นพ.กาแหง* (อาจารย์กฤตยาแก้ ไขว่า
เป็ นงานของนพ.วิโรจน์ ตังเจริ
้ ญเสถียร) ที่พดู ถึงปั จจัยเสีย่ งต่อการเสียชีวิตของมารดาที่มีสงู ถึงสามเท่าหากไม่
สามารถเข้ าถึงการทาแท้ งที่ปลอดภัยได้ รวมถึงข้ อเสนอแนะสาคัญจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษแห่งสหประชาชาติ
อาทิ การแก้ ไขกฎหมายการทาแท้ ง การทาให้ เกิดสภาวะทางสังคม กฎหมาย และวัฒนธรรมที่เอื ้อให้ ผ้ ูหญิ ง
สามารถเข้ าถึงการทาแท้ งที่ปลอดภัย ทังการให้
้
ความรู้ เกี่ยวกับการคุมกาเนิดและการทาแท้ งที่ปลอดภัย การ
สร้ างความพร้ อมของหน่วยงานสาธารณสุขสาหรั บการทาแท้ งที่ปลอดภัย ทังนี
้ ้ สิ่งหนึ่งที่รัฐ ไทยจะต้ อ งทา
ภายใต้ ข้อเสนอแนะดังกล่าวคือ จัดให้ มีนโยบาย บังคับเป็ นกฎกระทรวงเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรผู้ให้ บริ การ
ให้ เข้ าใจถึงแนวทางต่างๆในการดาเนินงาน เพื่อให้ ผ้ หู ญิงท้ องไม่พร้ อมสามารถเข้ าถึงการทาแท้ งที่ปลอดภัย
(2) รัฐไทยกับบริ การทาแท้งอย่างรอบด้านและปลอดภัย (CAC – Comprehensive Abortion Care)
ความก้าวหน้ าทางนโยบาย โดย นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์
สานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย
ปั ญ หาหลัก ของเรื่ อ งท้ อ งไม่ พ ร้ อมที่ ก รมอนามั ย ให้ ค วามส าคัญ
นอกเหนือจากการให้ บริ การยุติการตังครรภ์
้
คือ “การเข้ าไม่ถึงบริ การยุติการ
ตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัย” เนื่องจากมีข้อมูลตัวเลขบ่งชี ้ว่าในแต่ละปี มีผ้ หู ญิงยุติการ
ตังครรภ์
้
จานวนมาก ในจานวนนี ้มีสว่ นหนึง่ เสียชีวิตจากการยุติการตังครรภ์
้
ที่
ไม่ปลอดภัย แต่ตัวเลขที่แม่นยาของจ านวนผู้หญิ งทังหมดที
้
่ ทาแท้ งในไทย
ยังคงไม่สามารถระบุได้ ที่เรามี อยู่เป็ น
เพียงตัวเลขของผู้หญิงที่ทาแท้ งแล้ วเกิด
ภาวะแทรกซ้ อนและเข้ ามารับการรักษา
ในโรงพยาบาล
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การยุติการตังครรภ์
้
ต้องมีการดูแลอย่างรอบด้ าน ตังแต่
้ ระยะก่อนการทาแท้ ง ที่จะต้ องมีการให้ ข้อมูล
คาปรึ กษาที่รอบด้ าน ทังทางเลื
้
อกและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ทังนี
้ ้การตัดสิ นใจที่เกิ ดขึ ้นจะต้ อ งมา
จากผู้ประสบปั ญหาเอง ในส่วนของการทาแท้ ง ก็ จ ะต้ อ งเป็ นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ เพื่อ ให้ เ กิ ด
ภาวะแทรกซ้ อนน้ อยที่สุด และสุดท้ ายคือระยะหลังการทาแท้ ง ต้ องมีระบบติดตามให้ การรั กษาในกรณี เ กิ ด
ภาวะแทรกซ้ อน ตลอดจนบริ การคุมกาเนิดหรื อวางแผนครอบครัว
นโยบายของกรมอนามัยมุ่งสนับสนุนให้ ผ้ หู ญิงเข้ าถึงการทาแท้ งที่ปลอดภัย แต่ยงั คงประสบปั ญหาใน
การดาเนินงานเนื่องจากยังมีบุคลากรไม่เพียงพอ ผู้หญิงที่ประสบปั ญหาเองก็ยงั ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะเข้ าถึง
หน่วยบริ การได้ ทางกรมอนามัยจึงทางานร่ วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ , Access, สายด่วน 1663 เพื่อ เพิ่มการ
เข้ า ถึ ง บริ การ พร้ อมกับ พัฒ นาเครื อข่ายแพทย์ อ าสา RSA (Thai Referral System for Safe Abortion) เพื่ อ
สนับสนุนการดาเนินงานของกลุม่ แพทย์และพยาบาลผู้ให้ บริ การ ปั จจุบนั มีบุคลากรในเครื อข่ายประมาณ 90
คน แบ่งเป็ น เบิกยา Medabon®และให้ บริ การ 52 คน, ไม่มีการเบิกยา Medabon®และให้ บริ การ 25 คน, ให้
การปรึกษาเท่านัน้ 10 คน และไม่ให้ บริ การ/หยุดให้ บริ การชัว่ คราว 3 คน
วิธีการยุติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัยโดยหลักแล้ วมี 2 วิธีคือ วิธีทางศัลยกรรม ที่ปัจจุบนั เปลี่ยนจากการ
ขูดมดลูกมาเป็ นการใช้ เครื่ องดูดสุญญากาศ MVA (manual vacuum aspiration) แต่ก็ยงั คงมีแพทย์บางส่วน
ใช้ การขูดมดลูกแบบเก่า และอีกวิธีหนึง่ คือการใช้ ยามิฟิพริ สโตนร่วมกับไมโซโพรสตอล สาหรับในไทยยาชนิดนี ้
พึ่งได้ รับการขึ ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2557 โดยมีเงื่อนไขพิเศษให้ โรงพยาบาลต้ องเบิกยาจากกรมอนามัย
เท่านัน้ และกรมอนามัยต้ องทาหน้ าที่บริ หารจัดการยา รายงานต่อ อย. และห้ ามโฆษณา ต่อมาวันที่ 13 มิ.ย.
2559 คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติจึงได้ พิจารณาให้ ยานี ้บรรจุเข้ าในบัญชียาหลัก และขยาย
ข้ อบ่งชี ้ในการใช้ จาก 9 สัปดาห์ เพิ่มเป็ น 24 สัปดาห์
การสารวจข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการทาแท้ งในปี 2014 เปรี ยบเทียบระหว่างผู้รับบริ การกลุม่ ที่มีข้อบ่งชี ท้ าง
การแพทย์กบั กลุม่ อื่นๆ ที่ท้องไม่พร้ อมด้ วย
เหตุผลทางสังคมเศรษฐกิจพบว่า กลุม่ แรก
ที่ มี ข้ อ บ่ง ชี ้ แพทย์ ก็ จ ะยิ น ดี ท าแท้ ง ให้ แ ต่
นิยมใช้ วิธีขูดมดลูก ขณะที่กลุ่มสองส่ว น
ใหญ่ จ ะได้ รับวิธีการ MVA หรื อ การใช้ ย า
แต่ ห ากเข้ า ไม่ ถึ ง แพทย์ ก็ จ ะถู ก ท าด้ ว ย
วิธีการอื่นๆที่ ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานทาง
การแพทย์และเสีย่ งอันตรายต่อชีวิต
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กรมอนามัยได้ จัดโครงการป้องกันการตังครรภ์
้
ซ ้าในวัยรุ่ น (กลุม่ อายุต่ากว่า 20 ปี ) เริ่ มตังแต่
้ 1 พ.ค.
2557 โดยเป็ นการสนับสนุนค่าตอบแทนบริ การคุมกาเนิดแบบกึ่งถาวร (ห่วงอนามัยและยาฝั งคุมกาเนิด) เพื่อ
ลดการตัง้ ครรภ์ ไ ม่ พ ร้ อมและตัง้ ครรภ์ ซ า้ ในวัย รุ่ น ผลการด าเนิ น งานที่ ผ่า นมาถื อ ว่า ประสบความส าเร็ จ
พอสมควร ซึ่งในแต่ละปี มีผ้ เู ข้ ารับบริ การเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการลดจานวนผู้ประสบปั ญหาลงคิด
เป็ นประมาณเกือบหนึ่งหมื่นรายในช่วงการดาเนินโครงการ 3-4 ปี ที่ผ่านมา ขณะนี ้กรมอนามัยกาลังประสาน
กับทางสปสช.เพื่อขยายขอบเขตการดาเนินงานไปสูก่ ลุม่ ผู้ใหญ่ด้วย

ข้อท้าทาย โดยทัศนัย ขันตยาภรณ์ มูลนิ ธิแพธทูเฮลท์
Comprehensive abortion care (CAC) เป็ นการดู แ ลการท าแท้ ง
อย่างรอบด้ านในทุกมิติทงกาย
ั้
ใจ และสังคม ขณะนี ้กรมอนามัยกาลังพัฒนา
กรอบแนวทางการดาเนินงานที่เป็ นการบูรณาการของประเทศต่างๆเข้ ามา
ปรับใช้ ให้ เหมาะกับสภาพสังคมไทย ตามที่องค์การอนามัยโลกเสนอให้ แต่ละ
ประเทศต้ องมี
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ปั จจุบนั หน่วยงานที่ให้ บริ การ
CAC แบบครบวงจรในไทยแทบจะไม่
มี ซึ่ ง สวนทางกั บ ความต้ อ งการใช้
บริ การที่มีจานวนมาก ประกอบกับยัง
มี ปั ญหาที่ เ ป็ นข้ อท้ า ทา ยใ น กา ร
ดาเนินงานหลายประการ ได้ แก่
• การปรึ ก ษาทางเลื อ ก
ยัง คงเป็ น การให้ ค าปรึ ก ษาเพื่ อ โน้ ม
น้ าวให้ ตงครรภ์
ั้
ตอ่ เพราะผู้ให้ บริ การมีทศั นคติตอ่ การทาแท้ งว่าเป็ นบาป แต่ปัจจุบนั มีแนวโน้ ม เปลีย่ นแปลงไป
ในทางบวกมากขึ ้น
• ข้ อบ่งชี ้สุขภาพทางใจ แนะนาให้ ใช้ แบบประเมินโรคซึมเศร้ าในกระบวนการให้ คาปรึกษาทางเลือก
เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ วา่ ผู้หญิงมีปัญหาสุขภาพทางใจที่สามารถยุติการตังครรภ์
้
ได้
• ยังไม่มีระบบ Pre and Post abortion counseling ที่จะให้ ข้อมูลการทาแท้ งอย่างรอบด้ าน เพื่อให้
ผู้หญิงสามารถเลือกทางออกหรื อวิธีการที่เหมาะสมกับตนเองได้ ขณะนี ้กาลังมีการพัฒนาเพื่อเป็ นแนวทางอยู่
• การอัลตร้ าซาวน์เพื่อทราบอายุครรภ์ รพ.รัฐมักจะไม่ให้ บริ การ ผู้หญิงจึงต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเอง ซึง่
เป็ นเหตุผลสาคัญที่ทาให้ เกิด delay abortion
• การทาแท้ งด้ วยยาหรื อ MVA ยังมีจากัด เนื่องจากรพ.รัฐที่มียายุติการตังครรภ์
้
มีเพียง 50-60 แห่ง
ส่วนการใช้ MVA ยิ่งมีน้อยกว่า และแพทย์ไม่ประสงค์จะให้ บริ การหรื อยังมีความรู้ในการให้ บริ การที่จากัด
• ติดตามผลการรักษายาก เนื่องจากการทาแท้ งยังเป็ นเรื่ องที่ สงั คมไม่ยอมรับ ผู้หญิ งที่ทาแท้ งจึง
มักจะไม่กลับมาติดตามผล รวมถึงการไม่กลับเข้ ามารับบริ การคุมกาเนิด
• การดูแลในกรณีแท้ งไม่สมบูรณ์หรื อตกเลือด ซึง่ อาจเกิดขึ ้นได้ หลังการทาแท้ ง แต่เมื่อผู้หญิงเข้ ารับ
บริ การในรพ.รัฐ มักจะถูกตีตราหรื อตาหนิ ทาให้ เกิดความหวาดกลัวในการเข้ ารับบริ การ, การเคลมเป็ นเคส
ฉุกเฉินสามารถทาได้ แต่ยงั คงมีปัญหาเรื่ องความยุ่งยากในขันตอนการด
้
าเนินการ, ปั ญหาด้ านความรู้ ความ
เข้ าใจของบุคลากรต่อการดูแลที่ถกู ต้ องในกรณีที่แท้ งไม่สมบูรณ์ หรื อการใช้ ยายุติการตังครรภ์
้
• การคุมกาเนิดหลังแท้ งไม่สามารถทาได้ ทุกราย ทาให้ เกิดปั ญหาการท้ องซ ้า เพราะไม่มีบริ การใน
สถานบริ การทาแท้ ง ขณะนี ้กาลังมีการพูดคุยเพื่อผลักดันให้ รพ.ที่ทาแท้ งสามารถเบิกได้ เหมือนกับการสัง่ ยา
และขอให้ การใส่หว่ ง/ฝังยาคุมกาเนิดเป็ นหนึง่ ในแพคเก็จของการทาแท้ งด้ วย
“ปัญหาใหญ่คือเรื ่องทัศนคติ ต่อการทาแท้ง ทีภ่ าครัฐและภาคประชาสังคมจะต้องร่วมมื อกันอย่างเข้มแข็ง”
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(3) อัตราตายของผูห้ ญิ งจากการตัง้ ครรภ์: อะไรที่เรารู้ และอะไรที่เราไม่รู้
โดย ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ สถาบันวิ จยั ประชากรและสังคม ม.มหิ ดล
สิ่งที่เราควรรู้
“อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 15 คนต่อการเกิดมีชีพหนึง่ แสน
คน” เป็ นหนึง่ ใน 96 ตัวชี ้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข โดย
ตัวชี ้วัดนี ้บ่งบอกถึงความเสีย่ งทางสูติกรรมทังโดยตรงและโดยอ้
้
อม
องค์การอนามัยโลกได้ ให้ คานิยามของ “การตายมารดา” (Maternal
death) ไว้ ว่า เป็ นการตายของผู้หญิ งขณะตังครรภ์
้
หรื อภายใน 42 วันหลัง
สิ ้นสุดการตังครรภ์
้
(แท้ ง คลอดลูกตาย คลอดมีชีวิต) ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็ นเท่าใดหรื อการตังครรภ์
้
ที่ตาแหน่ง
ใด อันเกิดจากสาเหตุที่เกี่ยวข้ องหรื อก่อให้ เกิดความรุ นแรงขึ ้นจากการตังครรภ์
้
หรื อการดูแลรั กษา แต่ไม่ใช่เกิด
จากอุบตั ิเหตุหรื อสาเหตุทไี่ ม่เกี่ยวข้ อง
ในการวัดการตายมารดาจะต้ องใช้ จานวนการตายมารดาเทียบกับ จานวนอื่นเพื่อบอกความมากน้ อย
อาทิ เทียบกับจานวนการเกิดมีชีพ เรี ยกว่า อัตราส่วนการตายมารดา (Maternal mortality ratio: MMR) หรื อ
เทียบกับจานวนสตรี วยั เจริ ญพันธุ์ (15 – 49 ปี ) เรี ยกว่า อัตราตายมารดา (Maternal mortality rate: MMRate)
แต่ในรายงานของกระทรวงสาธารณสุขจะพบว่ามีการใช้ ทงสองค
ั้
านีใ้ นความหมายเดียวกัน คือเทียบจานวน
การตายมารดากับจานวนการเกิดมีชีพ
อะไรที่เรารู้
สถิติการตายมารดาของไทยมีข้อมูลจากหลายแหล่ง โดยมีแหล่งข้ อมูลหลักมาจากสถิติชีพคือการจด
ทะเบียนการเกิด-การตาย ซึง่ ระบุวา่ อัตราส่วนการตายมารดาของไทยเคยสูงมากกว่า 500 ต่อการเกิดมีชีพหนึ่ง
แสนราย ปั จ จุบันต่ากว่า 50 ต่อการเกิ ดมี ชี พหนึ่ง แสนราย นอกจากนี ้ยังมี แหล่งข้ อ มูลจาก RAMOS หรื อ
การศึกษาการเสียชีวิตของผู้หญิงวัยเจริ ญพันธุ์ ของกรมอนามัย ด้ วยวิธีการสารวจและสอบสวนหาสาเหตุการ
ตายเพื่อประมาณการตาย, โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ของกระทรวงสาธารณสุข และแหล่งข้ อมูลที่ได้ รับ
การยอมรับและเป็ นปั จจุบนั มากที่สดุ คือ การเชื่อมโยงข้ อมูลจากหลายแหล่ง เพื่อหาจานวนการตายมารดาที่
แท้ จริ งของ TDRI จากข้ อมูลแสดงให้ เห็นว่าอัตราส่วนการตายมารดาของไทยในช่วง พ.ศ. 2480 - 2558 ลด
ต่าลงอย่างต่อเนื่อง โดยข้ อมูลล่าสุดปี 2550 - 2557 เฉลีย่ อยูท่ ี่ 35.5 ต่อการเกิดมีชีพหนึง่ แสนราย
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**การคานวณอัตราส่วนการตายมารดาโดยใช้ เป้าของกระทรวงสาธารณสุขเป็ นเกณฑ์ ตวั ชี ้วัดอาจมี
ปั ญหา ถ้ าการเกิดมีชีพมีจานวนน้ อย และจานวนการตายมารดามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้ อยในพื ้นที่เล็กๆ
จะกระทบต่อการคานวณอัตราส่วนการตายมารดาอย่างมากจึงต้ องระมัดระวัง เสนอให้ ใช้ จานวนเป็ นเครื่ องมือ
ในการติดตามหรื อเฝ้าระวังการตายมารดาให้ อยู่ในระดับที่ไม่สงู จะดีกว่าการนามาใช้ เป็ นตัวชี ้วัด
อะไรที่เราไม่ ร้ ู
มี การตายมารดาที่ไม่ถูกบันทึกไว้ ในระบบมากน้ อ ยเท่าไร จานวนสตรี ตงครรภ์
ั้
มี ทงหมดเท่
ั้
าไร ใน
จานวนนี ้แท้ ง? เกิดมีชีพ? เกิดไร้ ชีพ? เท่าไร ถ้ าเรารู้ข้อมูลทังหมด
้
เราจะสามารถรู้สถานการณ์การตายมารดาที่
ถูกต้ องตามจริ งได้
(4) “ทาแท้งแล้วบาดเจ็บและตาย” ความเจ็บป่ วยและการตายที่ไร้การบันทึ ก โดย รศ.ดร.กฤตยา
อาชวนิ จกุล ผูป้ ระสานงานเครือข่ายฯ
สถิติผ้ หู ญิ งบาดเจ็บและตายจากการท้ องและการทาแท้ งมีข้อมูลจาก
องค์การอนามัยโลกที่รวบรวมจากหลายแหล่งข้ อมูล ส่วนหนึ่งมาจากสถาบัน
Guttmacher ซึง่ เป็ นองค์กรสาธารณกุศลที่ทางานด้ านนี ้ สถิตริ ะบุวา่ ทัว่ โลกมี
ผู้หญิ งตายโดยเฉลี่ย 830 คนต่อวัน จากสาเหตุที่สามารถป้องกันได้ อันเกิ ด
จากการท้ องและการคลอด โดย 75% ของการตายมาจากสาเหตุต่อไปนี ้คือ
ตกเลือด, ติดเชื ้อ, ความดันโลหิตสูงช่วงคลอด, ภาวะแทรกซ้ อนช่วงคลอด และ
การทาแท้ งที่ไม่ปลอดภัย ซึง่ ในแต่ละปี มีการทาแท้ งที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ ้นประมาณ 21.6 ล้ านครัง้ ทัว่ โลก โดยที่
18.5 ล้ านครั ง้ เกิ ดในประเทศกาลังพัฒ นา เป็ นเหตุให้ มีผ้ ูหญิ งตายจากการทาแท้ ง ที่ไม่ปลอดภัยประมาณ
45,000 คนต่อ ปี (ตัวเลขคาดประมาณในปี 2557) และเกื อ บทังหมดเกิ
้
ด ขึ ้นในประเทศกาลังพัฒนา คิดเป็ น
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13% ของสาเหตุการตายทังหมดของผู
้
้ หญิงจากการท้ องและการคลอด ประกอบกับข้ อมูลในปี 2555 ประเทศ
กาลังพัฒนามีผ้ หู ญิงประมาณ 6.9 ล้ านคนเกิดอาการแทรกซ้ อนจากการทาแท้ งที่ไม่ปลอดภัย และในจานวนนี ้
มี 40% ทีไ่ ม่ได้ รับการดูแลรักษา โดยมีการประมาณค่าใช้ จ่ายเฉพาะกลุม่ ที่ได้ รับการดูแลรักษาคิดเป็ นเงิน 232
ล้ านเหรี ยญ หรื อประมาณ 8,120 ล้ านบาท ซึ่งหากผู้หญิ งทังหมดที
้
่เกิดอาการแทรกซ้ อนได้ รับการรักษา จะมี
ค่าใช้ จ่ายรวมสูงถึง 562 ล้ านเหรี ยญ หรื อ 19,670 ล้ านบาทต่อปี
Source: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/unsafe_abortion/magnitude/en/
https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide

สาหรับประเทศไทยที่ผา่ นมาได้ เคยมีการศึกษาขนาดใหญ่เพียงครัง้ เดียวของกรมอนามัย เมื่อปี 2542
โดยได้ รับทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ใช้ วิธีการสารวจจานวนผู้ป่วยแท้ งทัว่ ประเทศในรพ.รัฐ 757 แห่ง
พบว่ามีจานวนผู้หญิงแท้ งทัว่ ประเทศ 45,990 คน คาดประมาณว่าเป็ นการแท้ งเอง 71.5% และทาแท้ ง 28.5%
จากนัน้ ได้ เลือ กสุ่มตัวอย่างประมาณ 10% เพื่อ สัมภาษณ์ ระดับลึกเพิ่มเติม พบว่า การทาแท้ ง มี สูงถึง 40%
แบ่งเป็ น ทาแท้ งด้ วยตนเอง 12% ทาโดยแพทย์ในรพ.รัฐ 22% และคนอื่นทาให้ 66%

นอกจากนี ้ยังมีผลการศึกษาของชลิดา เกษประดิษฐ์ ที่ทาการสารวจการทาแท้ งในจังหวัดหนึ่งในช่วง
เดียวกันพบว่า มีผ้ หู ญิงแท้ งทังหมด
้
311 คน แบ่งเป็ น 3 กลุม่ (ตามกรอบขององค์การอนามัยโลก) ได้ ดงั นี ้ แท้ ง
เอง 42% ทาแท้ ง 46% และอาจเป็ นการทาแท้ ง 12% โดยเป็ นการทาแท้ งด้ วยตนเอง 81% ทาโดยแพทย์ในรพ.
รัฐ 7% และคนอื่นทาให้ 12% ซึ่งคาดว่าตัวเลขในปั จจุบนั ก็เป็ นเช่นนี ้ เพราะมีการขายยาทางอินเตอร์ เน็ตกัน
อย่างแพร่หลาย
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ผลการศึกษาของกรมอนามัยยังระบุวา่ ค่าใช้ จ่ายในการทาแท้ งเฉลีย่ 2,654 บาท/ครัง้ แต่คา่ ใช้ จ่ายใน
การรั กษาภาวะแทรกซ้ อ นจากการทาแท้ ง สูง กว่าถึ ง 21,024 บาท/ราย ฉะนัน้ หากผู้หญิ งสามารถยุติ ก าร
ตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัยได้ นอกจากจะส่งผลดีตอ่ ตัวผู้หญิงเองแล้ วยังเป็ นผลดีตอ่ รัฐในการลดภาระค่าใช้ จ่ายในการ
รักษาพยาบาลอีกด้ วย
ข้ อมูลจาก นพ.วิโรจน์ ตังเจริ
้ ญเสถียร ที่ตีพิมพ์อยู่ใน Reproductive Health Matters Journal ระบุวา่
อัตราตายของการทาแท้ งที่ไม่ปลอดภัยเท่ากับ 300 คนต่อหนึง่ แสนคน เป็ นตัวเลขอ้ างอิงกับอัตราตายจากการ
คลอด 30 ต่อหนึ่งแสนคน และนี่เป็ นข้ อมูลเดียวกับที่คุณเอมิลี่เสนอไปเมื่อเช้ า ซึ่งจะขอแก้ ไขด้ วยว่าไม่ใช่งาน
ของนพ.กาแหง แต่เป็ นงานของนพ.วิโรจน์
ผลการสารวจสุขภาพด้ วยการตรวจร่ างกายของนพ.วิชยั ในช่วงปี 2551 - 2552 พบว่า ผู้หญิ งวัย 15 59 ปี มี 4.4% ที่เคยแท้ งลูก ส่วนใหญ่เป็ นการแท้ งช่วงอายุ 15 -19 ปี (15%) และในจานวนผู้หญิ งที่เคยแท้ ง
ทังหมด
้
แบ่งเป็ น แท้ งตามธรรมชาติ 74% ทาแท้ งด้ วยเหตุผลทางการแพทย์ 17% และ 8% ทาแท้ งเพราะท้ อง
ไม่พร้ อม โดยสถิตริ ะบุวา่ ภาคใต้ ทาแท้ งมากที่สดุ

รายงานการเฝ้าระวังการทาแท้ งของสานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์ ในปี 2554 เป็ นการสารวจระดับเล็ก
ในรพ.รัฐ จากผู้ป่วยแท้ งที่เต็มใจตอบแบบสอบถามประมาณ 300 - 400 คน พบว่า หนึ่งในสามของผู้ป่วยแท้ ง
(33%) ยอมรับว่าไปทาแท้ งมาแล้ วเกิดภาวะแทรกซ้ อน ในจานวนนี ้ครึ่ งหนึ่งมีสาเหตุมาจากการทาแท้ งโดยผู้ที่
ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ อาการแทรกซ้ อนรุ นแรงที่พบมากที่สุดคือ ตกเลือดมากจนต้ องให้ เลือด (21%)
อย่างไรก็ตาม เกือบทุกรายรักษาหาย (99%)
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ข้ อมูลตัวเลขจากสปสช. ปี 2548 - 2558 พบว่า ในจานวนผู้ป่วยที่ใช้ สิทธิ บตั รทองมีจานวนผู้ป่วยแท้ ง
313,375 คน เฉลี่ยปี ละประมาณ 28,000 คน เป็ นตัวเลขที่ลดลง สะท้ อนว่า ผู้หญิ งที่ทาแท้ งแล้ วปลอดภัยมาก
ขึ ้น กรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้ อนมี 93,182 คน และเสียชีวิต 203 คน เฉลีย่ ปี ละ 18.5 แต่ไม่สามารถระบุได้ วา่ เป็ น
การตายจากการทาแท้ งที่ไม่ปลอดภัย หรื อไม่ จานวนดังกล่าวคิดเป็ นอัตราตาย 218 คนต่อหนึ่งแสนคน โดย
คานวณจากจานวนผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้ อน (*ไม่เห็นด้ วยกับการใช้ คาว่า “อัตราตายมารดา” เสนอให้ ใช้ คาว่า
“อัตราตายของผู้หญิงที่ตงท้
ั ้ อง หรื อตังครรภ์
้
แล้ วคลอด”)
สถิตติ ามมาตรา41 ในพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีการร้ องเรี ยนสูงเป็ นอันดับหนึง่ คือ สูติกรรม
หรื อการเจ็บป่ วยจากการแท้ ง/การคลอด แสดงว่ายังมีเหตุสดุ วิสยั ที่เกิดขึ ้นจากการให้ บริ การของโรงพยาบาลอยู่
มาก ฉะนัน้ เป้า ในการลดอัตราตายมารดาที่เป็ นตัวชี ว้ ดั ยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกระทรวงสาธารณสุขต้ อ งให้
ความสาคัญกับเรื่ องนี ้ด้ วย
สรุป ประเทศไทยยังไม่มีการจัดเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบเรื่ องการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้หญิ งที่ตงั ้
ท้ องแล้ วไปทาแท้ ง ส่วนหนึ่งเพราะกฎหมายยังห้ ามการทาแท้ ง อยู่ ตัวเลขที่ได้ แม้ ในระดับประเทศจากสปสช.ก็
ยังเป็ นตัวเลขที่ต่ากว่าความเป็ นจริ ง เราควรมีข้อเสนออย่างไร ในการที่จะพลิกสถานการณ์ใต้ ภเู ขาน ้าแข็งนี ้ให้
ขึ ้นมาอยูบ่ นดิน
อภิ ปรายแลกเปลี่ยนช่วงเช้า
สุไลพร: กรณีถกู ล่วงละเมิดทางเพศ ตามกฎหมายสามารถทาแท้ งได้ แต่ปัญหา
คือต้ องกลับไปใช้ บริ การในพื ้นที่ที่ตนเองมีสทิ ธิ์อยู่ ซึง่ การดาเนินเรื่ องก็มีขั ้นตอน
ยุง่ ยาก อายุครรภ์ก็จะเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ทาไมกฎหมายไม่สามารถอนุญาตว่าถ้ าพิสจู น์
ได้ วา่ ถูกข่มขืนก็จะสามารถใช้ บริ การที่ไหนก็ได้
นพ.บุญฤทธิ์: เป็ นปั ญหาเชิงระบบ ขณะนี ้กาลังผลักดันทังเรื
้ ่ องการวางแผน
ครอบครัว(ใส่หว่ ง/ฝังยา)ให้ ขยายไปสูผ่ ้ ใู หญ่ รวมถึงกรณีภาวะแทรกซ้ อนฉุกเฉิน
ให้ การเบิกจ่ายเป็ นไปตามการเข้ าใช้ บริ การจริ ง กาลังรอให้ สปสช.พิจารณา
แต่ต้องเข้ าใจเรื่ องงบประมาณที่มีจากัด
อ.ชลิดาภรณ์ : การแก้ ปัญหาเชิงระบบ เราต้ องมีตวั เลขสถิติที่เป็ นจริ งของประเทศ
ไทยเพื่อเป็ นข้ อมูลยืนยัน เชิญชวนให้ ช่วยกันเก็บข้ อมูลโดยการทางานของทุกท่าน
อาจต้ องมีการตกลงกันว่าอยากได้ ตวั เลขอะไรบ้ าง แล้ วจัดกลุม่ ร่วมกัน จะช่วยให้
ข้ อเสนอหลายประการโดยเฉพาะการแก้ ไขมาตรการพื ้นฐานในการรักษาพยาบาล
และสิทธิตา่ งๆในการเข้ าถึงบริ การของรัฐอาจทาได้ งา่ ยขึ ้น
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จิตติมา: เสนอให้ ต้องทาตัวเลขในระดับประเทศให้ เห็นชัดเจน และต้ องมีกรอบใน
การอธิบายที่ให้ ความสาคัญกับคุณภาพชีวิต บริบท ปั จจัย เงื่อนไขทางสังคมที่มี
ผลต่อสุขภาพของผู้หญิง โดยต้ องเป็ นการทางานเชิงลึก ใช้ ข้อมูลทังสองอย่
้
าง
ประกอบกันในการออกนโยบายหรื อระเบียบต่างๆ
สุเพ็ญศรี: ภาครัฐควรมีการใช้ มาตรการพิเศษในการจัดการปั ญหาเรื่ องสิทธิ์
ควรดูแลให้ ครอบคลุมถึงผู้หญิงหลายกลุม่ ทังกลุ
้ ม่ ชาติพนั ธุ์ แรงงานข้ ามชาติ
ควรทาให้ ระบบบริ การเป็ นการ empowerment และเป็ น options counseling
ที่แท้ จริ ง
นพ.วรชาติ: ขณะนี ้เขตสุขภาพที่ 9 ได้ ทาโปรแกรม TUR 9 เพือ่ เก็บรวบรวมข้ อมูล
ตรงนี ้และนาเสนอเป็ นภาพรวมของเขตได้ นอกจากนี ้ที่รพ.พิมายมีเจ้ าหน้ าที่
พยาบาลของกรมอนามัยที่เก็บข้ อมูลเรื่ องการทาแท้ งอยู่ แต่ยงั มีข้อจากัดว่า
เก็บได้ เฉพาะกับคนไข้ ที่มาเข้ าในระบบเท่านัน้
ส้ ม 1663 มูลนิธิเข้ าถึงเอดส์ : เปิ ดสายบริ การเรื่ องท้ องไม่พร้ อมมาตังแต่
้ ปี 2556
จานวนคนที่โทรเข้ ามามีเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆจนถึงปั จจุบนั เกือบสองพันราย ซึง่ ประมาณ
80% เป็ นคนที่ตดั สินใจว่าจะยุติการตังครรภ์
้
ช่วงแรกที่ทางานยังมีสถานบริ การส่ง
ต่อไม่มาก แต่ปัจจุบนั มีพฒ
ั นาการขึ ้น เรามีหน่วยบริ การครอบคลุมทุกภาคใน
ประเทศ แต่ในการเก็บข้ อมูลก็ยงั มีปัญหา ที่ไม่สามารถระบุได้ วา่ คนที่โทรเข้ ามา
ตัดสินใจยุติการตังครรภ์
้
นนไปยุ
ั ้ ติจริ งเท่าไหร่ ยังตามยาก
ทฤษฎี: จะทาอย่างไรให้ การเก็บสถิติหรื อการตังตั
้ วชี ้วัดระดับประเทศ เป็ นตัวชี ้
วัดเชิงส่งเสริ มให้ เกิดการทางานเรื่ องนี ้มากขึ ้น หรื อให้ กาลังใจกับผู้ปฏิบตั ิงาน
นอกจากนี ้หากหน่วยงานอย่างคลินิกสอวพ. คลินิกรักษาโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ และอื่นๆที่ให้ บริ การกับผู้หญิงอยูแ่ ล้ วเพิ่มการทางานด้ านนี ้ จะช่วยเพิ่ม
ช่องทางการเข้ าสูก่ ารยุติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัยของคนในชุมชนได้
ขนิษฐา รพ.ธรรมศาสตร์ : ต้ องการกรอบในการเก็บข้ อมูลตัวเลขเพื่อให้ เป็ น
แนวทางเดียวกัน ขณะนี ้กาลังรวมกลุม่ รพ.มหาลัยทัว่ ประเทศ ร่วมกับกระทรวง
กลาโหมที่เป็ น connection กันอยู่ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการเติมเต็มข้ อมูลที่
ปั จจุบนั เรามีเฉพาะแค่ของกระทรวงสาธารณสุข
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ภาคบ่ าย:
ดาเนินรายการโดย จิตติมา ภาณุเตชะ
(5) รัฐไทยกับการลดอคติ ต่อการทาแท้ง โดย รศ.ดร.ชลิ ดาภรณ์
ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
“อคติ” คือ ความลาเอียง การตัดสินว่าชอบหรื อไม่ชอบอะไรบางอย่าง
โดยไม่ได้ คิดใคร่ ครวญและใช้ เหตุผลบนฐานของข้ อ เท็จ จริ ง เป็ นการตัดสิน
เพราะรัก โกรธ กลัว และความเขลา
รั ฐ ทุกรั ฐ รวมถึงรั ฐไทยล้ ว นมี อ คติเป็ นฐานในการก าหนดนโยบาย
กฎหมาย และมาตรการต่างๆที่กระทบกับชี วิตของพลเมื อ ง ซึ่งสะท้ อ นผ่าน
วิธีการมองปั ญหา รวมถึงการจัดการกับปั ญหานันๆ
้ ฉะนัน้ การใคร่ครวญตรวจสอบอคติจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ
รัฐไทยมีแนวโน้ มการมองเรื่ องเพศในทางลบ จึงตีกรอบพื ้นที่เรื่ องเพศที่รัฐมองว่าถูกต้ องให้ จากัดอยู่แค่
ในสถาบันการแต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียว เพื่ อการเจริ ญพันธุ์ โดยที่พ่อแม่ต้องทาหน้ าที่ในการเลี ้ยงดูเด็ก
ด้ วยตนเอง ขณะเดียวกันรัฐก็ให้ ความสาคัญกับครอบครัวมาก เชื่อว่าความเข้ มแข็งของครอบครัวคือ ความ
เข้ มแข็งของสังคมและรัฐ สะท้ อนว่ารัฐผูกรวมเรื่ องเพศ การเจริ ญพันธุ์ และความมัน่ คงของรัฐเข้ ารวมเป็ นหนึ่ง
เดียวกัน และได้ กลายเป็ นฐานหลักของการกาหนดนโยบายสาธารณะหรื อกฎหมายต่างๆ
ในขณะที่เรื่ องเพศเป็ นสิง่ ที่ไม่ยอมถูกจากัด เพราะเป็ นส่วนหนึง่ ของความเป็ นมนุษย์ แต่แทนที่รัฐจะทา
ให้ ผ้ คู นตระหนักรู้ มีความรู้ความเข้ าใจเรื่ องเพศที่ถกู ต้ อง กลับใช้ การขู่ ประณาม และการห้ ามเป็ นแนวทางหลัก
เพื่อจัดการกับเรื่ องเพศของผู้คน ทาให้ เราไม่สามารถมองเห็นได้ ว่าเรื่ องเพศมันมีที่ทางอยู่ในชีวิตทางสังคมที่
เป็ นธรรมดาของมนุษย์ เราจึงไม่สามารถจัดการกับเรื่ องเพศของตนเองได้ ซึง่ วิธีคิดเช่นนี ้ได้ ผลิตซ ้าสิ่งที่เรี ยกว่า
ท้ อ งไม่พร้ อมในหลายรู ปแบบ รวมถึงการที่ รัฐยกหน้ าที่ในการเลี ้ยงดูเด็กให้ กับพ่อแม่หรื อคนที่ให้ กาเนิด ได้
กลายเป็ นภาระให้ ผ้ หู ญิ งหลายคนที่ไม่สามารถเลี ้ยงดูเด็กได้ ด้วยข้ อจากัดต่างๆ ซึ่งการเลี ้ยงดูเด็กนี ้สิ่งที่ลงทุน
สูงสุดไม่ใช่เรื่ องทางเศรษฐกิจ แต่เป็ นเรื่ องของอารมณ์ และจิตวิญญาณที่แพงกว่ามาก แต่รัฐ ไม่ได้ ตระหนักถึง
เรื่ องนี ้ ทาให้ การตังครรภ์
้
ในหลายกรณีกลายเป็ นท้ องไม่พร้ อมในทันที
เมื่ อ ท้ อ งไม่พร้ อม รั ฐ ก็ จ ากัด ทางเลือ กของพลเมื อ ง โดยการยุติ ก ารตัง้ ครรภ์ เ ป็ น สิ่งที่ ถูก ห้ าม เป็ น
อาชญากรรม และเป็ น บาป หากเป็ น เช่ น นัน้ เราจะไม่ ย อมให้ ค นมี ค วามสามารถในการเลือ กจัด การกั บ
สถานการณ์ ของตนเองหรื อเลือกบาปของตนเองได้ เลยหรื อ? ขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงทางเลือกต่างๆ อย่า ง
การเก็บตัวอ่อนไว้ รอคลอดแล้ วจึงยกให้ คนอื่นเลี ้ยงเป็ นบุตรบุญธรรม แต่ในความเป็ นจริ งกฎหมายของรัฐกลับ
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ไม่เอื ้อให้ ทางเลือกเช่นนี ้เกิดขึ ้นจริ ง ในส่วนของการป้องกันปั ญหาท้ อ งไม่พร้ อม รัฐได้ ฝากไว้ กบั เรื่ องการศึกษาที่
ตังอยู
้ บ่ นฐานความกลัวเรื่ องเพศ กลายเป็ นว่าการเรี ยนรู้เรื่ องเพศคือการเรี ยนรู้เพื่อที่จะไม่ร้ ู
จึงอยากเชิญชวนให้ ร่วมกันตรวจสอบอคติของรัฐผ่านนโยบาย กฎหมายต่างๆ และกล่าวหาว่ารัฐไทย
เป็ นผู้สนับสนุน และผลิตซ ้าสถานการณ์ ท้องไม่พร้ อมที่ทาให้ ผ้ คู นบาดเจ็บล้ มตาย รัฐไม่หล่อเลี ้ยงพลเมือ งให้ มี
พลังอานาจในการเลือกและไม่เปิ ดทางเลือกให้ กบั พลเมืองในการตัดสินใจกับสถานการณ์ของตนเองตามความ
เหมาะสมในเงื่อนไขชีวิตที่แตกต่างกัน ฉะนันรั
้ ฐจึงไม่ใช่ที่พงึ่ แต่รัฐคือปั ญหา
ประเด็นแลกเปลี่ยน
ศุภอาภา (สหทัยมูล นิ ธิ): เราต้ อ งทางานเชิ งแนวคิดเพื่อ สร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ กับผู้ประสบปั ญหา เช่น มองว่าการยกมอบเด็กเป็ นเรื่ องของการให้ โอกาสกับ
ตนเองและเด็ ก การเป็ น แม่ ที่ ดี ไ ม่ จ าเป็ น ว่า ต้ อ งเลี ้ยงดูลูก เสมอไป แต่ถ้ า เรา
ประเมิ นแล้ วว่าไม่สามารถเลี ้ยงดูเด็กได้ การให้ โอกาสตนเองไปตังต้
้ นชี วิตใหม่
และให้ โอกาสแก่เด็กวางเด็กให้ ถึงฝั่ งก็ คือการเป็ นแม่ที่ดีเช่นกัน จะเห็นว่านิยาม
ของแม่ที่ดีสง่ ผลกระทบต่อปั ญหาการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม
ทัศนัย: แนวคิดของสังคมไม่ได้ เกิดขึ ้นโดยธรรมชาติ แต่เกิดขึ ้นจากกลุม่ คนบาง
กลุม่ การจะเปลีย่ นวิธีคิดต้ องทาอย่างไร ปฏิเสธมันอย่างเดียวคงไม่ได้ ต้ องสร้ าง
แนวคิ ด ใหม่ ต้ อ งสร้ างคนไปอยู่ ใ นส่ว นที่ ส ามารถก าหนดแนวทางนโยบาย
กฎหมาย เพื่อให้ เกิดรูปแบบใหม่ของการดูแลคนในประเทศ
(6) ข้อเสนอการรณรงค์เพื่อลดอคติ ต่อการทาแท้ง โดย สุไลพร ชลวิ ไล
• เรี ยกร้ องให้ ภาครั ฐ โดยหน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งจาเป็ นอย่างยิ่ ง ต้ อ ง
ประชาสัมพันธ์ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับการทาแท้ งที่รัฐทาอยู่ให้ ชัดเจน เพื่อให้
คนเข้ าถึงบริ การมากขึ ้นและมัน่ ใจได้ มากขึ ้น
• ภาครัฐต้ องให้ ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ให้ ชัดเจนว่าการทาแท้ งไม่
ผิดกฎหมาย เพื่อให้ ผ้ ูหญิ งเข้ าถึงการทาแท้ งที่ปลอดภัยมากขึ ้น ฝากคาถาม
ว่าถ้ าหมอไม่ ให้ บริ การทาแท้ งผิดกฎหมายหรื อไม่? เพราะถ้ าไม่ให้ บริ การ
แล้ วทาให้ ผ้ หู ญิ งต้ องเผชิญปั ญหา รู้ สกึ กดดัน จนนาพาไปสูก่ ารรับบริ การที่
ไม่ปลอดภัย เช่นนี ้ผิดหรื อไม่?
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• ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์ ถึงข้ อเท็จเกี่ยวกับยาที่ใช้ ทาแท้ งอย่างปลอดภัยให้ กว้ างขวาง อาทิ ข้ อมูลที่
บ่งบอกว่าผู้หญิงสามารถใช้ ยายุติการตังครรภ์
้
อย่างปลอดภัยได้ ด้วยตนเอง ในอายุครรภ์ต่ากว่า 9 สัปดาห์ แต่
ในบ้ านเรายังต้ องอยู่ภายใต้ การดูแลของแพทย์ ซึ่งแพทย์เองก็ไม่สนับสนุนให้ คนรับรู้ ข้อมูลตรงนี ้ รวมถึงการ
สอนเพศศึกษาควรจะมีการสอนเรื่ องวิธีการนับอายุครรภ์ การให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องจะช่วยให้ ผ้ หู ญิงปลอดภัยได้
• อคติต่อเรื่ องการทาแท้ งเป็ นเรื่ องเดียวกันกับอคติที่สงั คมมีต่อเรื่ องเพศของผู้หญิ ง เปรี ยบเทียบการ
ท างานเรื่ อ งท้ อ งไม่ พ ร้ อมกับ การท างานเรื่ อ ง HIV ซึ่ง จะมี แ นวนโยบายในการท างานที่ เ รี ย กว่า RRTTR
ประกอบด้ วย Reach การเข้ าถึงผู้ที่มีความเสีย่ ง, Recruit ชวนให้ มาเข้ าสูบ่ ริ การ, Test ตรวจวินิจฉัย, Treat เมื่อ
พบว่าติดเชือ้ ก็จะทาการดูแลรั กษา, Retain การทาให้ ยงั คงอยู่ในระบบ ดังนัน้ เมื่อเป็ นเรื่ องท้ องไม่พร้ อมเรา
เข้ าถึงผู้หญิ งที่ต้องการทาแท้ งได้ มากน้ อยแค่ไหน ชักชวนให้ เข้ ามาสูบ่ ริ การยุติการตังครรภ์
้
อย่างปลอดภัยได้
มากน้ อยแค่ไหน เราสามารถช่วยเหลือ ดูแลรักษา รักษาความลับ เคารพสิทธิของผู้ประสบปั ญหาได้ หรื อไม่ เรา
เปิ ดกว้ างให้ ผ้ หู ญิ งสามารถเข้ าถึง มารับบริ การ และตัดสินใจได้ ด้วยตนเองหรื อยัง
(7) กฎหมายไทยทาให้การทาแท้งไม่ปลอดภัย อภิ ปรายโดย สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง มูลนิ ธิ ส่งเสริ มความ
เสมอภาคทางสังคม ร่วมกับนพ.วรชาติ มีวาสนา โรงพยาบาลพิ มาย
สุเพ็ญศรี: กฎหมายการทาแท้ งของไทย ทาให้ ผ้ หู ญิงต้ อง “ตายทังเป็
้ น” จาก
การทาแท้ ง กรณีของน้ องวัย 17 คนหนึ่งที่ตกเป็ นข่าว ซึ่งถูกตังข้
้ อกล่าวหา
หลายความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการทาแท้ ง หวังว่าจะเป็ นกรณีที่นาไปสูค่ วาม
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประสัง คม รวมถึ ง
สือ่ สารมวลชนต่างๆ โดยเฉพาะการลดอคติในการนาเสนอข่าวเกี่ยวกับความ
รุนแรง การทอดทิ ้งเด็ก การทาแท้ ง และควรมีการสร้ างนักจิตวิทยา จิตแพทย์
ที่ จ ะเข้ า สู่ก ารเป็ น พยานศาลที่ ส าคัญ เพื่ อ ช่ ว ยเหลือ ผู้ห ญิ ง ในกรณี ที่ ถู ก
ดาเนินคดี นอกจากนี ้การทางานของเครื อข่าย Choices ที่เป็ นการทางานสร้ างทางเลือก ควรให้ ความสาคัญ
เพิ่มเติมกับกระบวนการช่วยเหลือผู้หญิ งที่ตกอยู่ในสถานะอาชญากรเพีย ง
เพราะเลือกทางเดินบางอย่างให้ กบั ชีวิตตนเอง
นพ.วรชาติ : กฎหมายมีไว้ เพื่อให้ เรารู้เท่าทัน ถ้ าเราเรี ยนรู้และเข้ าใจมันอย่าง
แท้ จริ ง จะสามารถใช้ มนั ให้ เป็ นประโยชน์กบั เราได้ การเปลีย่ นทัศนคติจึงเป็ น
เรื่ อ งส าคัญ มาก ถ้ า เรามี ใ จตัง้ มั่น รู้ ตัว เสมอว่า ท าเพื่ อ อะไร กฎหมายไม่
สามารถทาอะไรเราได้ นอกจากนี ้แรงสนับสนุนจากคนรอบข้ างและทีมงานที่
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ดี ก็ มี ส่ว นส าคัญ มาก ตัว กฎหมายนี ม้ ัน มี ช่อ งทางในรายละเอี ย ดหลายอย่ างที่ ส ามารถท าแท้ ง ได้ ข้ อ แรก
กฎหมายไทยอนุญาตให้ ทาแท้ งได้ ในกรณีต่างๆ ตามมาตรา 301-305 ข้ อสอง แพทยสภามีกฎระเบียบชัดเจน
ของขันตอนวิ
้
ธีการทาแท้ งที่ปลอดภัย และสุดท้ าย ผู้หญิ งอายุต่ากว่า 15 ปี ไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ ด้วยกรณีใด
สามารถทาแท้ งได้ (เพิ่มเติมประเด็นกฎหมายโดยจิตติมา)
อภิ ปรายแลกเปลี่ยน
อ.กฤตยา: ยังมีเรื่ องสุขภาวะผู้หญิงอีกหลายประเด็นที่ผ้ หู ญิงยังไม่มีความรู้
ในการทางานตรงนี ้เราจะจัดการอย่างไรในการสร้ างให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจ
พื ้นฐานเรื่ องสุขภาพผู้หญิงและการดูแล
ศุภอาภา: Pre - Post Counseling เป็ นสิง่ สาคัญที่เราจะต้ องเดินหน้ ากันต่อ
การได้ รับข้ อมูลที่ถกู ต้ องและรอบด้ านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจ
เลือกของผู้หญิงโดยการตระหนักรู้ด้วยตนเอง
ส้ ม 1663 มูลนิธิเข้ าถึงเอดส์ : การเตรี ยมความพร้ อมสาหรับผู้ที่ตดั สินใจยุติการ
ตังครรภ์
้
เป็ นเรื่ องสาคัญ ผู้หญิงต้ องได้ ข้อมูลที่รอบด้ านเพื่อประกอบการตัดสินใจ

สุเพ็ญศรี: เราจะต้ องทาให้ ผ้ หู ญิงมีความรู้ และทาให้ คนที่ทางานในกระบวนการ
ยุติธรรมมีความเข้ าใจ เพราะกฎหมายเป็ นเพียงเครื่ องมือเท่านัน้ แต่ถ้าคนใช้
กฎหมายไม่มีความเข้ าใจ มีอคติในการบังคับใช้ ผู้หญิงก็ยงั คงไม่สามารถเข้ า
ถึงกฎหมายได้ อย่างมีสทิ ธิอานาจ (ตอบประเด็นซักถามของทัศนัยที่วา่
จะดีกว่านี ้มัยถ้
้ าไม่มีกฎหมาย)
นพ.วรชาติ: กฎหมายยังคงต้ องมี เพราะคนเรามีความหลากหลาย เมื่อใดที่เรามี
สัมมาทิฏฐิ ดาริ ชอบด้ วยตนเองกันได้ ทกุ คน กฎหมายก็ไม่จาเป็ น (ตอบประเด็น
ซักถามของทัศนัยที่วา่ จะดีกว่านี ้มัยถ้
้ าไม่มีกฎหมาย)
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สรุปปิ ดการประชุม โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ ายฯ
เครื อ ข่า ยฯ เราตัง้ ขึน้ มาเพื่ อ สร้ างทางเลือ กให้ แก่ ผ้ ูห ญิ ง ท้ อ งไม่ พร้ อม ซึ่ง การท างานนี เ้ ป็ น เรื่ อ งที่
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับระบบการเมืองสังคม เป็ นการเคลือ่ นไหวทางสังคมแนวใหม่ที่ม่งุ ขยายพื ้นที่ทางสังคมให้ แก่
คนเล็กคนน้ อย ผู้หญิ งท้ องไม่พร้ อมก็ เป็ นคนชายขอบกลุม่ หนึ่ง โดยที่การขับเคลื่อนของเราไม่ได้ ม่งุ ล้ มล้ างรัฐ
แต่เราทางานร่วมกับรัฐ และมีหน่วยงานรัฐเป็ นภาคีจานวนมาก การจะผลักให้ เดินไปข้ างหน้ าได้ เราต้ องทาไป
ด้ วยกัน การประชุมในวันนี ้ทาให้ มองเห็นว่า เราต้ องทางานเชิงระบบมากขึ ้น ถ้ าเราจะขับเคลื่อนกับสาธารณะ
ควรมีสถิติตวั เลขเพื่อให้ ภาพปรากฏการณ์ชดั เจนขึ ้น ซึ่งเป็ นเรื่ องที่เราต้ องมาคิดต่อว่าเราควรจะออกแบบสถิติ
เหล่านี ้อย่างไร
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