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ขอเสนอเชิงนโยบายฉบับที่หก 
จากการประชุมเครอืขา่ยสนบัสนุนทางเลอืกของผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้ม ครัง้ที ่49 
การรณรงคเ์พือ่สทิธกิารเขา้ถงึการทาํแทง้ทีป่ลอดภยัและถกูกฎหมาย Pro-Voice#6  
การทาํแทง้เป็นเรือ่งสขุภาพ: Our Rights, Our Abortion, Our Health  
วนัพทุธที ่25 กนัยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 - 19.00 น.  
ณ  หอ้งออดทิอเรยีม ชัน้ 5 หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร  
เสนอโดย เครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม 
30 กันยายน 2562 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

วันท่ี 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์เพ่ือสิทธิการเข้าถึงการทําแท้งท่ีปลอดภัยและถูกกฎหมาย 
(International Safe Abortion Day) มีการจดักิจกรรมรณรงค์พร้อมกนัในหลายประเทศทัว่โลก  เพ่ือเป็นสว่นหนึ่ง
ของความพยายามสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนและผู้ กําหนดนโยบายเก่ียวกับสภาพปัญหาและทางออกเร่ือง
การเข้าถึงการยตุกิารตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยัและถกูกฎหมาย เพ่ือคุ้มครองชีวิตของผู้หญิงทัว่โลกท่ียงัต้องเสี่ยงอนัตราย
หรือเสียชีวิตจากการยตุกิารตัง้ครรภ์ท่ีไม่ปลอดภยั 

ในประเทศไทย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่ายท่ี
ทํางานขบัเคล่ือนในประเด็นสขุภาพผู้หญิง การลดปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมและการส่งเสริมสิทธิและโอกาสใน
การเข้าถึงการทําแท้งท่ีปลอดภยัและถกูกฎหมาย จดักิจกรรมรณรงค์สร้างความเข้าใจเก่ียวกบัการยตุิการตัง้ครรภ์ท่ี
ปลอดภยัและถกูกฎหมาย ส่ือสารให้สงัคมรู้และเข้าใจว่าการยตุิการตัง้ครรภ์นัน้ถือเป็นบริการสขุภาพ เป็นครัง้ท่ี 6 
ในหวัข้อ ‘Our Rights, Our Abortion, Our Health’ 

สาระสําคัญของประชุม 
 มุมมองเร่ืองการทําแทงจากเสียงของนักกิจกรรม และนักเขียนรุนใหมที่ทํางานขบัเคล่ือนสังคมโดยใชมุมมองของ young 

feminist เพ่ือตั้งคําถามกับความเปนธรรมทางสังคม อํานาจชายเปนใหญ และสิทธิตัวตนของผูหญิง 

สิทธิในเนือ้ตวัร่างกายและสิทธิการทําแทง้มองผ่านวรรณกรรม วิพากษ์วรรณกรรมโดยเปรียบเทียบระหว่าง
สงัคมตะวนัตกกบัสงัคมไทยในยคุก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 – 2528 ขณะท่ีวรรณกรรมตะวนัตกเร่ิมมี
การตัง้คําถามกบัสิทธิและความต้องการของผู้หญิง อาทิ การท่ีผู้หญิงถกูมองเป็นเคร่ืองมือผลิตลกู วรรณกรรมจึงมี
บทบาทต่อการรณรงค์สิทธิในการทําแท้งมาก ขณะท่ีวรรณกรรมในสงัคมไทย ยังเน้นศีลธรรมและตีกรอบความ
คาดหวงัตอ่ผู้หญิง อาทิ การเป็นเมียและแม่ท่ีดี และฉายภาพการทําแท้งว่า น่ากลวั สร้างบาดแผลในใจ และคือการ
ลงโทษ  

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 คือความไม่เป็นธรรมต่อผูห้ญิงทีท่อ้งไม่พร้อมและต้องการทําแทง้  
การท่ีกฎหมายอาญามาตรา 301 ระบวุา่ ผู้หญิงท่ีทําแท้งหรืออนญุาตให้ผู้ อ่ืนทําแท้งให้นัน้เป็นความผิด และต้องรับ
โทษจําคกุและถกูปรับนัน้ทําให้ผู้หญิงถกูสถาบนัทางกฎหมายตีตราวา่เป็นอาชญากร  

ผีเด็ก พลงังานตวัอ่อน และจิตวิญญาณของผู้หญิงที่มีประสบการณ์ทําแท้ง ความเช่ือเร่ืองการตาย ผี
พลงังานวิญญาณ หรือสมัผสัส่ือสารของผีเดก็จากการทําแท้ง ถกูสงัคมในระบบชายเป็นใหญ่ครอบงํากบัผู้หญิงและ
ผู้ เก่ียวข้องกับเร่ืองทําแท้ง โดยถูกให้ความหมายว่า คือผีเด็กท่ีคอยติดตาม อาฆาต และยังไม่มีคําอธิบายใน
ขบวนการเคล่ือนไหวเร่ืองสทิธิการทําแท้งในสงัคมไทยท่ีให้พืน้ท่ีกบัการอธิบายเร่ืองนี ้ขณะท่ีผู้หญิงท่ีเคยทําแท้งบาง
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คนรู้สกึถึงความจริงท่ีเธอเช่ือมโยงกบัผีเดก็นัน้ ในประเทศอินโดนีเซีย  นกัเคล่ือนไหวสร้างชดุการอธิบายเร่ือง การทํา
แท้ง ว่าคือ การท่ีเด็กหลดุออกไปจากแม่ด้วยความยินยอมเพราะรู้เง่ือนไขของแม่ดีว่า ถ้าต้องตัง้ครรภ์ต่อไปจะมี
คณุภาพชีวิตท่ีไม่ดี  

กระบวนการเรียนรู้เร่ืองเพศสําหรบัวยัรุ่น ครูต้องมีความเข้าใจเร่ืองความเป็นเพศ ท่ีมาของอคตทิางเพศและ
ความไม่เป็นธรรม ต้องมีกระบวนการและรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยครูทําหน้าท่ีสร้างโจทย์ชวนคยุเพ่ือให้เห็นแง่มมุท่ี
หลากหลาย และมีพืน้ท่ีในการแสดงออกโดยไม่ถกูตดัสิน เนือ้หาการเรียนรู้เร่ืองเพศต้องสร้างความเข้าใจในเนือ้ตวั
ร่างกายและสทิธิ เม่ือท้องไม่พร้อมต้องมีทางเลือก เดก็ต้องได้รับการยอมรับและเข้าถึงบริการทําแท้งท่ีปลอดภยั  

พื้นที่สื่อสารและเรียนรู้เร่ืองเพศของผู้หญิง การท่ีสังคมไทยไม่พูดเร่ืองเพศกันเปิดเผย ทําให้ผู้หญิงไม่มี
ความเข้าใจเก่ียวกับร่างกาย สิทธิและการดูแลตัวเอง บริการทางการแพทย์ยังเน้นลักษณะตัง้รับ ทําให้หากมี
เพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ได้ป้องกนัหรือหากท้องไม่พร้อมจึงปรึกษาใครไม่ได้ วยัรุ่นจึงเลือกปรึกษากบัคนในอินเตอร์เน็ต และ
เส่ียงกบัการได้รับความรู้ท่ีผิด ถกูหลอกหรือไปทําแท้งไม่ปลอดภยั เพจนอ้งสาว คือพืน้ท่ีพดูคยุเร่ืองเพศและความสขุ
ทางเพศของผู้หญิงเพ่ือให้ผู้หญิงรู้สิทธิของตวัเอง ทางเลือกเม่ือท้องไม่พร้อมและสิทธิท่ีจะทําแท้งอย่างปลอดภยัซึ่ง
มกัไม่ได้รับการพดูถึง  

 “การทําแทงเปนสิทธิของผูหญิง ตัวออนมีสิทธิไหม หมอควรสนับสนนุ” เสียงจากผูหญิงที่ผานประสบการณทําแทง 
สื่อสารความรูสึกเก่ียวกับการทําแทงผานศิลปะ    

ภาพวาด เม่ือเร่ิมต้นวาด มนับอกไม่ได้ว่าจะวาดอะไร ได้แค่ระบายอารมณ์ ความเก็บกดผ่านสีสนั สีแดง
เปรียบเสมือนสิ่งท่ีมาจากเรือนร่างมนัเข้มข้นมาก แตไ่ด้ลงมือความเข้มของสีจะคอ่ยจางลงจนเหลือเป็นแคภ่าพลาง
เลือน การป้ัน คือการสะท้อนสิ่งท่ีอยากบอก ทกุคนมีหน้าตาเป็นตนเอง ไม่จําเป็นต้องปัน้หน้าเพ่ือให้คนอ่ืนรู้สึกดี 
การปัน้คือความจริง เป็นความรู้สกึท่ีอยากพดูดงั ๆ ผู้หญิงท่ีทําแท้ง ไม่ใช่คนบาป ไม่ใช่ผู้หญิงสิน้คิด เรามีสติปัญญา
แก้ไขปัญหาตวัเอง อย่าพยายามใช้ความเช่ือของสงัคมมาลงโทษว่าเราเป็นคนง่าย ไม่รับผิดชอบ เพราะการทําแท้ง
คือความรับผิดชอบตนเอง  

 ความรูและความเขาใจเร่ืองวิธีการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภยัทางการแพทย โดยเครื่องดูดสุญญากาศ (Manual 
Vacuum Aspiration: MVA) และ การใชยา (Medical Abortion: MA) ตามอายุครรภในปจจบุนั  

วิธีการยุติการตัง้ครรภ์มีมานับพันปี แต่เทคโนโลยีการใช้เคร่ืองดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum 
Aspiration: MVA) เพิ่งเข้ามาเมืองไทยประมาณ 60 ปี และยงัถกูวงการแพทย์ไทยปฏิเสธ ปัจจบุนัมีแพทย์สตูิฯใช้
อุปกรณ์นีไ้ม่ถึง 30% เน่ืองจากไม่อยากยุ่งเก่ียวกับการทําแท้ง ปัจจุบันการใช้ยายุติการตัง้ครรภ์ (Medical 
Abortion: MA) มีอยู่ในบริการของโรงพยาบาลท่ีร่วมโครงการกบัสํานกัอนามยัเจริญพนัธุ์ กรมอนามยั และมีความ
พยายามสร้างแพทย์เป็นเครือขา่ยอาสา (R-SA) ให้บริการ รวมทัง้พยายามขยายกลุม่คนท่ีเก่ียวข้องให้ครอบคลมุทัว่

ประเทศ งานวิจัยท่ีประเทศไทยร่วมกับองค์การอนามยัโลกพบว่า ผู้หญิงท่ียุติการตัง้ครรภ์โดยใช้ยาแท้งสําเร็จ  
98% ในกลุ่มท่ีไม่สําเร็จเม่ือใช้ยาซํา้ผู้หญิงก็แท้งสําเร็จและปลอดภัย การใช้ยายุติการตัง้ครรภ์ตามวิธีการและ
เง่ือนไขท่ีถกูต้องนัน้มีความปลอดภยัมาก 
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 “ทําแทงคือบริการสุขภาพ” ถาสังคมมคีวามฝนถงึความเสมอภาคและความเทาเทียม สมควรตองมองการทองไมพรอม
และการทําแทงวาเปนเร่ืองปกติ เหมือนการรักษาภาวะมีบุตรยาก มะเร็งปากมดลูก  

ประสบการณ์ของแพทย์ในการช่วยเหลือผู้หญิงท่ีทําแท้ง ท่ีตัง้คําถามกบัวิธีคิดในการบริการทําแท้งทาง
การแพทย์ท่ีมองว่า การทําแท้งจะทําได้ต่อเม่ือการตัง้ท้องต่อนัน้เป็นอันตรายต่อชีวิตผู้หญิง ภายใต้เง่ือนไขการ
ให้บริการเพราะต้องช่วยให้ผู้หญิงรอดตายนัน้ มันมีความหมายในเชิงคุณค่าต่อผู้ ให้บริการ หลักจริยธรรมทาง
การแพทย์ท่ีใช้บริการคนไข้ไม่รวมเร่ืองบริการทําแท้ง ทําให้ผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อมไม่สามารถร้องขอบริการนีไ้ด้ เพราะ
ทางการแพทย์ยงัมองวา่เป็นเร่ืองไม่ดี ผิดจริยธรรม มีคําอธิบายไว้เพียง เป็นหน้าท่ีของแพทย์สตูิฯ ท่ีต้องทําการรักษา
และดแูลให้ดีท่ีสดุ เม่ือมีคนไข้ท่ีทําแท้งจากท่ีอ่ืนและตดิเชือ้จนต้องมารักษาท่ีโรงพยาบาล  ภายใต้หลกัการให้บริการ
ทางการแพทย์นัน้ต้องเพ่ือประโยชน์ต่อคนไข้ แต่บริการทําแท้งท่ีปลอดภยัไม่ถกูมองว่าเป็นเป็นการยงัประโยชน์แก่
คนไข้ และเลือกการทําหรือไม่ทําอะไรท่ีอาจก่อให้เกิดโทษกบัคนไข้ เพราะผู้หญิงต้องไปเสี่ยงกบับริการทําแท้งท่ีไม่
ปลอดภยั แม้ต้นทนุการให้บริการทําแท้งท่ีปลอดภยัในโรงพยาบาลจะต่ํามาก แต่ก็ไม่มีคณุค่าเพียงพอกบัการดแูล
และรักษาชีวิตของผู้หญิงท่ีต้องการทําแท้งอย่างปลอดภยั และแม้การตายของผู้หญิงท่ีทําแท้งจะเป็นความสญูเสีย
และมีผลกระทบกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องมากมาย   

 ความมุงมั่นในพนัธสัญญา (Our Commitments) ในกลุมภาคีทีร่วมขับเคล่ือนเพื่อสิทธิและคุณคาชีวิตของผูหญิงที่
ตั้งครรภไมพรอม Abortion is Health Care ดวยการสนับสนนุ เอ้ืออํานวย และพัฒนาใหเกิดระบบบริการที่เขาถึงได
และปลอดภัย 

+ การปิดกัน้โอกาสและสิทธิในการเข้าถึงการทําแทง้ทีป่ลอดภยัของผูห้ญิงเป็นความรุนแรง ผู้หญิงท่ีต้องการทํา
แท้งต้องเผชิญกบัความรุนแรงทัง้ทางตรงและทางอ้อม การตัง้ท้องไม่ได้ช่วยหยดุยัง้ความรุนแรง และเม่ือท้องไม่
พร้อมกลบัมีแนวโน้มถกูใช้ความรุนแรงตอ่เน่ือง  

+ เป้าหมายสูงสดุของการใหบ้ริการสายด่วนทอ้งไม่พร้อม คือ ต้องการให้ผู้หญิงมีความปลอดภยัทัง้ร่างกายและ
จิตใจ ใช้ความต้องการของผู้หญิงเป็นศนูย์กลางในการให้การปรึกษาเน้นเพ่ือเสริมพลงัและมีทางเลือก สง่เสริม
ผู้หญิงให้เข้าถึงบริการท่ีปลอดภยัและสทิธิประโยชน์ในการรักษาอยา่งเป็นธรรม  

+ การขบัเคลือ่นเพือ่สนบัสนนุทางเลือกของผูห้ญิงทีท่อ้งไม่พร้อม เช่ือมัน่ในการตดัสนิใจและทางเลือกของ
ผู้หญิง และมัน่คงกบัการร่วมกบัทกุเครือขา่ยสร้างสะพานก้าวข้ามข้อจํากดั ทัง้เร่ืองทศันคต ิบริการสขุภาพและ
สงัคม รวมทัง้ข้อจํากดัเร่ืองกฎหมาย เพ่ือให้ทกุทางเลือกเป็นจริงและผู้หญิงเข้าถึงบริการท่ีมีคณุภาพอยา่งมีศกัดิศ์รี 

+ เครือข่ายอาสา RSA (Referral System for Safe abortion) ทํางานร่วมกบัเครือขา่ยวิชาการ ได้รับการ
สนบัสนนุจากสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพ บริการสายดว่น 1663  กลุม่ทําทาง ฯ ให้บริการยตุกิารตัง้ครรภ์ตาม
มาตรฐานท่ีปลอดภยักบัผู้หญิงมามากกวา่ 20,000 คน และอยากเห็นผู้หญิงเข้าถึงบริการยตุกิารตัง้ครรภ์ท่ี
ปลอดภยัในระบบบริการทัว่ประเทศอยา่งมีศกัดิศ์รี  

+ สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพ(สปสช.) คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิประกาศให้เป็นการคุ้มครองสทิธิ
ประโยชน์ด้านการป้องกนัการท้องไม่พร้อมเร่ืองยาคมุกําเนิดกึ่งถาวร และคุ้มครองสทิธิด้านการรักษาพยาบาลเม่ือ
ผู้หญิงต้องการยตุกิารตัง้ครรภ์ภายใต้โรงพยาบาลท่ีอยูใ่นโครงการ เพราะเห็นวา่เป็นสทิธิของประชาชนท่ีจะต้อง
เข้าถึงบริการท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 
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+ ผลกระทบทีไ่ดร้บัจากกฎหมายเร่ืองการทําแทง้ต่อผูใ้หบ้ริการ สํานกัอนามยัเจริญพนัธุ์ กรมอนามยัจะเร่งการ
ดําเนินการเร่ืองการแก้ไขกฎระเบียบตา่ง ๆ เพ่ือคุ้มครองผู้ให้บริการให้ทํางานได้โดยไม่ต้องกงัวลเร่ืองข้อกฎหมาย 
และจะพยายามทําความเข้าใจกบัทางสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิเก่ียวกบัการขัน้ตอน ระเบียบปฏิบตัริะหวา่งแพทย์
กบัเจ้าพนกังานสอบสวน(ตํารวจ)วา่ ขัน้ตอนการปฏิบตัท่ีิถกูต้องตามกฎหมายเป็นอยา่งไร   

+ สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ(สสส.) สสส. ให้ความสําคญักบัการเคล่ือนงานตาม พรบ.
การป้องกนัและแก้ไขการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ.2559 เพ่ือให้คนและกลไกสามารถทําหน้าท่ีของตวัเองได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ ต้องการเห็นเด็ก วยัรุ่นท่ีท้องมีสทิธิท่ีจะดํารงชีวิตได้อยา่งปลอดภยั โรงพยาบาลมีทศันคตท่ีิดีในการ
ดแูลเยาวชนท่ีท้อง และถ้าเขาเลือกตัง้ครรภ์ตอ่ต้องแน่ใจวา่จะได้เรียน   

 มายาคติและการเมืองเร่ืองการทําแทงในภาพยนตร 

จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัการทําแท้งย้อนหลงัตัง้แตปี่ 2546 - 2560 ภาพยนตร์สร้าง
ตวัละครท่ีทําแท้งให้เป็นคนท่ีอยูใ่นครอบครัวท่ีมีปัญหา เลือกเดนิทางผิดและตดัสินใจไปทําแท้ง และสร้างภาพเหมา
รวมให้ผู้หญิงท่ีทําแท้งเป็นแต่กลุ่มวยัรุ่น วยัศกึษา มีพฤติกรรมไม่เป็นตามครรลองวิถีของผู้หญิงในสงัคมท่ีควรเป็น 
ภาพของสถานท่ีทําแท้งถูกสร้างให้ดไูม่มีมาตรฐานทางการแพทย์ ทําให้รู้สึกว่าการทําแท้งเป็นเร่ืองน่ากลวั และ
อนัตราย ผลกระทบตา่ง ๆ จากสงัคมท่ีให้ภาพเร่ืองการทําแท้งในด้านเดียว ทําให้ผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อมหลายคนถกู
คนรอบข้างกดดนัให้ต้องท้องต่อและทนกับความทุกข์ น่ีเป็นเพราะคนสร้างศิลปะในสงัคมไทยมักถูกตดัสินจาก
มาตรฐานศีลธรรมเป็นสําคญั ทําให้ผู้ผลิตส่ือศิลปะต้องเลือกว่าจะผลิตเนือ้หาตามครรลองทางศีลธรรม ใช่หรือไม่ 
และหากผลิตเนือ้หาให้ผู้หญิงท่ีทําแท้งกลบัไปใช้ชีวิตเป็นปกติได้ก็ต้องเสี่ยงกบัการถกูเซ็นเซอร์ การนําเสนอเร่ืองทํา
แท้งในภาพยนตร์ไทยสว่นใหญ่ไม่ได้ทําการศกึษาหรือค้นคว้าข้อมลู ทําให้ผลิตเร่ืองราวออกมาเป็นเพียงพฤติกรรม
ปัจเจก และเป็นแบบภาพตัวแทนท่ีไม่รอบด้าน เสนอเน้นแต่ภาพเหมารวม และการท่ีปัจจุบันประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีพร่ําแต่ศีลธรรมแต่การเมืองประชาธิปไตยกลับถดถอยย้อนยุค ขณะท่ีก็เพิ่มการปิดกัน้จินตนาการ 
ความคิด ทางเลือก เสรีภาพ และอิสรภาพในการแสดงออก ทําให้การทํางานในเชิงจินตนาการเก่ียวกบัภาพยนตร์
เป็นสิง่ท่ีท้าทายและยากลําบากมากขึน้  

ขอเสนอเชิงนโยบาย 

(1) ยกเลกิประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ท่ีเอาผิดกบัผู้หญิงท่ีทําแท้งและทําให้สทิธิในเนือ้ตวัร่างกาย   
(2) ต้องผลกัดนัให้การทําแท้งท่ีปลอดภยัเป็นระบบบริการปกตขิองโรงพยาบาลทัว่ประเทศ เป็นบริการสขุภาพท่ี

แพทย์ทกุคนทําได้ และต้องมีแพทย์ให้บริการอยูอ่ยา่งน้อยในทกุจงัหวดั  
(3) สํานกังานตํารวจแหง่ชาตคิวรร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุ ในการทบทวนขัน้ตอน ระเบียบปฏิบตัเิก่ียวกบัการ

บงัคบัใช้กฎหมายทําแท้งในประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือสร้างความชดัเจนในการปฏิบตังิานท่ีถกูต้องและ
สอดคล้องกบัการสง่เสริมการเข้าถึงบริการยตุกิารตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยัและถกูกฎหมายให้เข้าใจตรงกนั   

(4) ร่วมกนัสนบัสนนุให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงข้อมลูการดแูลสขุภาพในระหวา่งใช้ยายตุกิารตัง้ครรภ์ได้อยา่งท่ี
ถกูต้อง และสามารถเข้าถึงยายตุกิารตัง้ครรภ์ได้โดยสะดวก เพ่ือการนําไปใช้ยตุกิารตัง้ครรภ์ด้วยตวัเองได้อยา่ง
ปลอดภยั  
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(5) สร้างความรู้ ความเข้าใจอยา่งตอ่เน่ืองในสงัคมไทยวา่ การทําแท้ง คือ บริการสขุภาพสําหรับผู้หญิง และการ
ทําแท้งเป็นสว่นหนึง่ของการเตบิโตและการพฒันาตวัเองในชีวิตของผู้หญิงท่ีในบางช่วงอาจพลัง้พลาดและต้อง
ผา่นพ้นเพ่ือเดินหน้าตอ่ไปให้ได้  

(6) ผลกัดนัให้การพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอนเพศศกึษา ต้องประกอบไปด้วย กระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย มีการสร้างพืน้ท่ีแหง่ความไว้วางใจและไม่ตดัสนิตอ่ความคดิเห็น มีเนือ้หาท่ีสร้างความเข้าใจเร่ือง
กรอบเพศภาวะ  สง่เสริมให้เดก็เทา่ทนัวิธีคิดและอคตใินเร่ืองเพศท่ีครอบงําในสงัคม ให้เดก็ตระหนกัถึงสทิธิใน
เนือ้ตวัร่างกายตนเอง รับรู้สทิธิและทางเลือกเร่ืองการทําแท้งท่ีปลอดภยัและถกูกฎหมาย  

(7) ต้องสร้างพืน้ท่ีทางสงัคมสําหรับผู้หญิงท่ีเคยทําแท้ง ซึง่มีประสบการณ์อยา่งหลากหลายได้เกิดการอธิบาย 
ประสบการณ์ของตนได้อยา่งรู้สกึปลอดภยั  เพ่ือตอ่สู้กบัความหมายเดมิในระบบคดิแบบชายเป็นใหญ่ท่ี
ครอบงําให้ผู้หญิงต้องรู้สกึผิด 

(8) สนบัสนนุการสร้างเวทีพดูคยุส่ือสารกบัหลากหลายภาคสว่นในพืน้ท่ีสาธารณะให้มากขึน้ เพ่ือสร้างความเข้าใจ
เร่ืองการทําแท้งท่ีปลอดภยัและถกูกฎหมาย โดยใช้ชดุความรู้จากประสบการณ์ของผู้หญิงท่ีผา่นความทกุข์มา
เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั    

(9) สนบัสนนุให้เกิดพฒันาส่ือใหม่ ๆ และช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือกระจายทศันคตใิหม่สูส่งัคมเก่ียวกบัเร่ืองการ
ทําแท้งท่ีปลอดภยั  

(10) การผลติภาพยนตร์เก่ียวกบัการทําแท้ง ควรเพิ่มเร่ืองการนําเสนอแงม่มุของการรือ้ถอนทศันคต ิการยอมรับใน
สทิธิในเนือ้ตวัร่างกายของผู้หญิง มีการศกึษาค้นคว้าข้อมลูก่อนผลติ และภาพยนตร์ควรสะท้อนปัญหาเชิง
โครงสร้างทางสงัคมท่ีมีผลกระทบกบัเร่ืองการทําแท้ง    
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