ขอเสนอเชิงนโยบายฉบับที่หก
จากการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อม ครัง้ ที่ 49
การรณรงค์เพือ่ สิทธิการเข้าถึงการทําแท้งทีป่ ลอดภัยและถูกกฎหมาย Pro-Voice#6
การทําแท้งเป็ นเรือ่ งสุขภาพ: Our Rights, Our Abortion, Our Health
วันพุทธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 - 19.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชัน้ 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เสนอโดย เครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม
30 กันยายน 2562
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็ นวันรณรงค์ เพื่ อสิทธิ การเข้ าถึงการทํ าแท้ งที่ ปลอดภัยและถูกกฎหมาย
(International Safe Abortion Day) มีการจัดกิจกรรมรณรงค์พร้ อมกันในหลายประเทศทัว่ โลก เพื่อเป็ นส่วนหนึ่ง
ของความพยายามสร้ างความเข้ าใจต่อสาธารณชนและผู้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับสภาพปั ญหาและทางออกเรื่ อง
การเข้ าถึงการยุตกิ ารตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย เพื่อคุ้มครองชีวิตของผู้หญิงทัว่ โลกที่ยงั ต้ องเสี่ยงอันตราย
หรื อเสียชีวิตจากการยุตกิ ารตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย
ในประเทศไทย เครื อข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิ งที่ท้องไม่พร้ อม ร่ วมกับ องค์กรภาคีเครื อข่ายที่
ทํางานขับเคลื่อนในประเด็นสุขภาพผู้หญิง การลดปั ญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้ อมและการส่งเสริ มสิทธิและโอกาสใน
การเข้ าถึงการทําแท้ งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย จัดกิจกรรมรณรงค์สร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับการยุติการตั ้งครรภ์ที่
ปลอดภัยและถูกกฎหมาย สื่อสารให้ สงั คมรู้ และเข้ าใจว่าการยุติการตั ้งครรภ์นั ้นถือเป็ นบริ การสุขภาพ เป็ นครั้งที่ 6
ในหัวข้ อ ‘Our Rights, Our Abortion, Our Health’

สาระสําคัญของประชุม
 มุมมองเรื่องการทําแทงจากเสียงของนักกิจกรรม และนักเขียนรุน ใหมที่ทํางานขับเคลื่อนสังคมโดยใชมุมมองของ young
feminist เพื่อตั้งคําถามกับความเปนธรรมทางสังคม อํานาจชายเปนใหญ และสิทธิตัวตนของผูหญิง

สิ ทธิ ในเนือ้ ตัวร่ างกายและสิ ทธิ การทําแท้งมองผ่านวรรณกรรม วิพากษ์ วรรณกรรมโดยเปรี ยบเทียบระหว่าง
สังคมตะวันตกกับสังคมไทยในยุคก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 – 2528 ขณะที่วรรณกรรมตะวันตกเริ่ มมี
การตั้งคําถามกับสิทธิและความต้ องการของผู้หญิง อาทิ การที่ผ้ หู ญิงถูกมองเป็ นเครื่ องมือผลิตลูก วรรณกรรมจึงมี
บทบาทต่อการรณรงค์สิทธิ ในการทําแท้ งมาก ขณะที่วรรณกรรมในสังคมไทย ยังเน้ นศีลธรรมและตีกรอบความ
คาดหวังต่อผู้หญิง อาทิ การเป็ นเมียและแม่ที่ดี และฉายภาพการทําแท้ งว่า น่ากลัว สร้ างบาดแผลในใจ และคือการ
ลงโทษ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 คื อความไม่เป็ นธรรมต่อผูห้ ญิ งที ท่ อ้ งไม่พร้อมและต้องการทําแท้ง
การที่กฎหมายอาญามาตรา 301 ระบุวา่ ผู้หญิงที่ทําแท้ งหรื ออนุญาตให้ ผ้ อู ื่นทําแท้ งให้ นั้นเป็ นความผิด และต้ องรับ
โทษจําคุกและถูกปรับนันทํ
้ าให้ ผ้ หู ญิงถูกสถาบันทางกฎหมายตีตราว่าเป็ นอาชญากร
ผี เด็ก พลังงานตัวอ่อน และจิ ตวิ ญญาณของผู้หญิ งที ่มีประสบการณ์ ทําแท้ง ความเชื่อเรื่ องการตาย ผี
พลังงานวิญญาณ หรื อสัมผัสสื่อสารของผีเด็กจากการทําแท้ ง ถูกสังคมในระบบชายเป็ นใหญ่ครอบงํากับผู้หญิงและ
ผู้เกี่ ย วข้ อ งกับ เรื่ อ งทํ า แท้ ง โดยถูกให้ ค วามหมายว่า คือ ผี เ ด็ก ที่ คอยติ ดตาม อาฆาต และยังไม่ มี คํา อธิ บ ายใน
ขบวนการเคลื่อนไหวเรื่ องสิทธิการทําแท้ งในสังคมไทยที่ให้ พื ้นที่กบั การอธิบายเรื่ องนี ้ ขณะที่ผ้ หู ญิงที่เคยทําแท้ งบาง
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คนรู้สกึ ถึงความจริ งที่เธอเชื่อมโยงกับผีเด็กนั้น ในประเทศอินโดนีเซีย นักเคลื่อนไหวสร้ างชุดการอธิบายเรื่ อง การทํา
แท้ ง ว่าคือ การที่เด็กหลุดออกไปจากแม่ด้วยความยินยอมเพราะรู้ เงื่อนไขของแม่ดีว่า ถ้ าต้ องตั้งครรภ์ต่อไปจะมี
คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
กระบวนการเรี ยนรู้เรื ่องเพศสําหรับวัยรุ่น ครูต้องมีความเข้ าใจเรื่ องความเป็ นเพศ ที่มาของอคติทางเพศและ
ความไม่เป็ นธรรม ต้ องมีกระบวนการและรูปแบบที่หลากหลาย โดยครูทําหน้ าที่สร้ างโจทย์ชวนคุยเพื่อให้ เห็นแง่มมุ ที่
หลากหลาย และมีพื ้นที่ในการแสดงออกโดยไม่ถกู ตัดสิน เนื ้อหาการเรี ยนรู้ เรื่ องเพศต้ องสร้ างความเข้ าใจในเนื ้อตัว
ร่างกายและสิทธิ เมื่อท้ องไม่พร้ อมต้ องมีทางเลือก เด็กต้ องได้ รับการยอมรับและเข้ าถึงบริ การทําแท้ งที่ปลอดภัย
พื ้นที ่สื่อสารและเรี ยนรู้ เรื ่ องเพศของผู้หญิ ง การที่สังคมไทยไม่พูดเรื่ องเพศกันเปิ ดเผย ทําให้ ผ้ ูหญิ งไม่มี
ความเข้ าใจเกี่ ยวกับร่ างกาย สิทธิ และการดูแลตัวเอง บริ การทางการแพทย์ ยังเน้ นลักษณะตั้งรั บ ทํ าให้ หากมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ ป้องกันหรื อหากท้ องไม่พร้ อมจึงปรึกษาใครไม่ได้ วัยรุ่นจึงเลือกปรึกษากับคนในอินเตอร์ เน็ต และ
เสี่ยงกับการได้ รับความรู้ที่ผิด ถูกหลอกหรื อไปทําแท้ งไม่ปลอดภัย เพจน้องสาว คือพื ้นที่พดู คุยเรื่ องเพศและความสุข
ทางเพศของผู้หญิงเพื่อให้ ผ้ หู ญิงรู้ สิทธิของตัวเอง ทางเลือกเมื่อท้ องไม่พร้ อมและสิทธิที่จะทําแท้ งอย่างปลอดภัยซึ่ง
มักไม่ได้ รับการพูดถึง
 “การทําแทงเปนสิทธิของผูหญิง ตัวออนมีสิทธิไหม หมอควรสนับสนุน” เสียงจากผูหญิงที่ผานประสบการณทําแทง
สื่อสารความรูสึกเกี่ยวกับการทําแทงผานศิลปะ
ภาพวาด เมื่อเริ่ มต้ นวาด มันบอกไม่ได้ ว่าจะวาดอะไร ได้ แค่ระบายอารมณ์ ความเก็บกดผ่านสีสนั สีแดง
เปรี ยบเสมือนสิ่งที่มาจากเรื อนร่ างมันเข้ มข้ นมาก แต่ได้ ลงมือความเข้ มของสีจะค่อยจางลงจนเหลือเป็ นแค่ภาพลาง
เลือน การปั้ น คือการสะท้ อนสิ่งที่อยากบอก ทุกคนมีหน้ าตาเป็ นตนเอง ไม่จําเป็ นต้ องปั้นหน้ าเพื่อให้ คนอื่นรู้ สึกดี
การปั้นคือความจริ ง เป็ นความรู้สกึ ที่อยากพูดดัง ๆ ผู้หญิงที่ทําแท้ ง ไม่ใช่คนบาป ไม่ใช่ผ้ หู ญิงสิ ้นคิด เรามีสติปัญญา
แก้ ไขปั ญหาตัวเอง อย่าพยายามใช้ ความเชื่อของสังคมมาลงโทษว่าเราเป็ นคนง่าย ไม่รับผิดชอบ เพราะการทําแท้ ง
คือความรับผิดชอบตนเอง
 ความรูและความเขาใจเรื่องวิธีการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัยทางการแพทย โดยเครื่องดูดสุญญากาศ (Manual
Vacuum Aspiration: MVA) และ การใชยา (Medical Abortion: MA) ตามอายุครรภในปจจุบนั
วิธีการยุติการตั้งครรภ์ มี มานับ พันปี แต่เทคโนโลยีการใช้ เครื่ องดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum
Aspiration: MVA) เพิ่งเข้ ามาเมืองไทยประมาณ 60 ปี และยังถูกวงการแพทย์ไทยปฏิเสธ ปั จจุบนั มีแพทย์สตู ิฯใช้
อุปกรณ์ นีไ้ ม่ถึง 30% เนื่ องจากไม่อยากยุ่งเกี่ ยวกับการทําแท้ ง ปั จจุบันการใช้ ยายุติการตั้งครรภ์ (Medical
Abortion: MA) มีอยู่ในบริ การของโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการกับสํานักอนามัยเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย และมีความ
พยายามสร้ างแพทย์เป็ นเครื อข่ายอาสา (R-SA) ให้ บริ การ รวมทั้งพยายามขยายกลุม่ คนที่เกี่ยวข้ องให้ ครอบคลุมทัว่
ประเทศ งานวิจัยที่ประเทศไทยร่ วมกับองค์การอนามัยโลกพบว่า ผู้หญิ งที่ยุติการตั้งครรภ์ โดยใช้ ยาแท้ งสําเร็ จ
98% ในกลุ่มที่ไม่สําเร็ จเมื่อใช้ ยาซํ ้าผู้หญิ งก็แท้ งสําเร็ จและปลอดภัย การใช้ ยายุติการตั้งครรภ์ตามวิธีการและ
เงื่อนไขที่ถกู ต้ องนันมี
้ ความปลอดภัยมาก
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 “ทําแทงคือบริการสุขภาพ” ถาสังคมมีความฝนถึงความเสมอภาคและความเทาเทียม สมควรตองมองการทองไมพรอม
และการทําแทงวาเปนเรื่องปกติ เหมือนการรักษาภาวะมีบุตรยาก มะเร็งปากมดลูก
ประสบการณ์ของแพทย์ในการช่วยเหลือผู้หญิงที่ทําแท้ ง ที่ตั้งคําถามกับวิธีคิดในการบริ การทําแท้ งทาง
การแพทย์ที่มองว่า การทําแท้ งจะทําได้ ต่อเมื่ อการตั้งท้ องต่อนัน้ เป็ นอันตรายต่อชีวิตผู้หญิ ง ภายใต้ เงื่อนไขการ
ให้ บริ การเพราะต้ องช่วยให้ ผ้ ูหญิ งรอดตายนั้น มันมี ความหมายในเชิงคุณค่าต่อผู้ให้ บริ การ หลักจริ ยธรรมทาง
การแพทย์ที่ใช้ บริ การคนไข้ ไม่รวมเรื่ องบริ การทําแท้ ง ทําให้ ผ้ หู ญิงที่ท้องไม่พร้ อมไม่สามารถร้ องขอบริ การนี ้ได้ เพราะ
ทางการแพทย์ยงั มองว่าเป็ นเรื่ องไม่ดี ผิดจริ ยธรรม มีคําอธิบายไว้ เพียง เป็ นหน้ าที่ของแพทย์สตู ิฯ ที่ต้องทําการรักษา
และดูแลให้ ดีที่สดุ เมื่อมีคนไข้ ที่ทําแท้ งจากที่อื่นและติดเชื ้อจนต้ องมารักษาที่โรงพยาบาล ภายใต้ หลักการให้ บริ การ
ทางการแพทย์นั้นต้ องเพื่อประโยชน์ต่อคนไข้ แต่บริ การทําแท้ งที่ปลอดภัยไม่ถกู มองว่าเป็ นเป็ นการยังประโยชน์แก่
คนไข้ และเลือกการทําหรื อไม่ทําอะไรที่อาจก่อให้ เกิดโทษกับคนไข้ เพราะผู้หญิงต้ องไปเสี่ยงกับบริ การทําแท้ งที่ไม่
ปลอดภัย แม้ ต้นทุนการให้ บริ การทําแท้ งที่ปลอดภัยในโรงพยาบาลจะตํ่ามาก แต่ก็ไม่มีคณ
ุ ค่าเพียงพอกับการดูแล
และรักษาชีวิตของผู้หญิงที่ต้องการทําแท้ งอย่างปลอดภัย และแม้ การตายของผู้หญิงที่ทําแท้ งจะเป็ นความสูญเสีย
และมีผลกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้ องมากมาย
 ความมุงมั่นในพันธสัญญา (Our Commitments) ในกลุมภาคีทรี่ วมขับเคลื่อนเพื่อสิทธิและคุณคาชีวิตของผูหญิงที่
ตั้งครรภไมพรอม Abortion is Health Care ดวยการสนับสนุน เอื้ออํานวย และพัฒนาใหเกิดระบบบริการที่เขาถึงได
และปลอดภัย
+ การปิ ดกัน้ โอกาสและสิ ทธิ ในการเข้าถึงการทําแท้งทีป่ ลอดภัยของผูห้ ญิ งเป็ นความรุนแรง ผู้หญิงที่ต้องการทํา
แท้ งต้ องเผชิญกับความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้ อม การตังท้
้ องไม่ได้ ช่วยหยุดยั ้งความรุนแรง และเมื่อท้ องไม่
พร้ อมกลับมีแนวโน้ มถูกใช้ ความรุนแรงต่อเนื่อง
+ เป้ าหมายสูงสุดของการให้บริ การสายด่วนท้องไม่พร้อม คือ ต้ องการให้ ผ้ หู ญิงมีความปลอดภัยทั้งร่างกายและ
จิตใจ ใช้ ความต้ องการของผู้หญิงเป็ นศูนย์กลางในการให้ การปรึกษาเน้ นเพื่อเสริ มพลังและมีทางเลือก ส่งเสริ ม
ผู้หญิงให้ เข้ าถึงบริ การที่ปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ในการรักษาอย่างเป็ นธรรม
+ การขับเคลือ่ นเพือ่ สนับสนุนทางเลือกของผูห้ ญิ งทีท่ อ้ งไม่พร้อม เชื่อมัน่ ในการตัดสินใจและทางเลือกของ
ผู้หญิง และมัน่ คงกับการร่วมกับทุกเครื อข่ายสร้ างสะพานก้ าวข้ ามข้ อจํากัด ทั้งเรื่ องทัศนคติ บริ การสุขภาพและ
สังคม รวมทั้งข้ อจํากัดเรื่ องกฎหมาย เพื่อให้ ทกุ ทางเลือกเป็ นจริ งและผู้หญิงเข้ าถึงบริ การที่มีคณ
ุ ภาพอย่างมีศกั ดิศ์ รี
+ เครื อข่ายอาสา RSA (Referral System for Safe abortion) ทํางานร่วมกับเครื อข่ายวิชาการ ได้ รับการ
สนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ บริ การสายด่วน 1663 กลุม่ ทําทาง ฯ ให้ บริการยุตกิ ารตั้งครรภ์ตาม
มาตรฐานที่ปลอดภัยกับผู้หญิงมามากกว่า 20,000 คน และอยากเห็นผู้หญิงเข้ าถึงบริ การยุตกิ ารตั้งครรภ์ที่
ปลอดภัยในระบบบริ การทัว่ ประเทศอย่างมีศกั ดิศ์ รี
+ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประกาศให้ เป็ นการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ด้านการป้องกันการท้ องไม่พร้ อมเรื่ องยาคุมกําเนิดกึ่งถาวร และคุ้มครองสิทธิด้านการรักษาพยาบาลเมื่อ
ผู้หญิงต้ องการยุตกิ ารตั้งครรภ์ภายใต้ โรงพยาบาลที่อยูใ่ นโครงการ เพราะเห็นว่าเป็ นสิทธิของประชาชนที่จะต้ อง
เข้ าถึงบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน
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+ ผลกระทบทีไ่ ด้รบั จากกฎหมายเรื ่องการทําแท้งต่อผูใ้ ห้บริ การ สํานักอนามัยเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัยจะเร่งการ
ดําเนินการเรื่ องการแก้ ไขกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้ให้ บริ การให้ ทํางานได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่ องข้ อกฎหมาย
และจะพยายามทําความเข้ าใจกับทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เกี่ยวกับการขั้นตอน ระเบียบปฏิบตั ริ ะหว่างแพทย์
กับเจ้ าพนักงานสอบสวน(ตํารวจ)ว่า ขันตอนการปฏิ
้
บตั ทิ ี่ถกู ต้ องตามกฎหมายเป็ นอย่างไร
+ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ(สสส.) สสส. ให้ ความสําคัญกับการเคลื่อนงานตาม พรบ.
การป้องกันและแก้ ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เพื่อให้ คนและกลไกสามารถทําหน้ าที่ของตัวเองได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้ องการเห็นเด็ก วัยรุ่นที่ท้องมีสทิ ธิที่จะดํารงชีวิตได้ อย่างปลอดภัย โรงพยาบาลมีทศั นคติที่ดีในการ
ดูแลเยาวชนที่ท้อง และถ้ าเขาเลือกตั้งครรภ์ตอ่ ต้ องแน่ใจว่าจะได้ เรี ยน
 มายาคติและการเมืองเรื่องการทําแทงในภาพยนตร
จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์ ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการทําแท้ งย้ อนหลังตั้งแต่ปี 2546 - 2560 ภาพยนตร์ สร้ าง
ตัวละครที่ทําแท้ งให้ เป็ นคนที่อยูใ่ นครอบครัวที่มีปัญหา เลือกเดินทางผิดและตัดสินใจไปทําแท้ ง และสร้ างภาพเหมา
รวมให้ ผ้ หู ญิงที่ทําแท้ งเป็ นแต่กลุ่มวัยรุ่ น วัยศึกษา มีพฤติกรรมไม่เป็ นตามครรลองวิถีของผู้หญิงในสังคมที่ควรเป็ น
ภาพของสถานที่ทําแท้ งถูกสร้ างให้ ดไู ม่มีมาตรฐานทางการแพทย์ ทําให้ ร้ ู สึกว่าการทําแท้ งเป็ นเรื่ องน่ากลัว และ
อันตราย ผลกระทบต่าง ๆ จากสังคมที่ให้ ภาพเรื่ องการทําแท้ งในด้ านเดียว ทําให้ ผ้ หู ญิงที่ท้องไม่พร้ อมหลายคนถูก
คนรอบข้ างกดดันให้ ต้องท้ องต่อและทนกับความทุกข์ นี่เป็ นเพราะคนสร้ างศิลปะในสังคมไทยมักถูกตัดสินจาก
มาตรฐานศีลธรรมเป็ นสําคัญ ทําให้ ผ้ ผู ลิตสื่อศิลปะต้ องเลือกว่าจะผลิตเนื ้อหาตามครรลองทางศีลธรรม ใช่หรื อไม่
และหากผลิตเนื ้อหาให้ ผ้ หู ญิงที่ทําแท้ งกลับไปใช้ ชีวิตเป็ นปกติได้ ก็ต้องเสี่ยงกับการถูกเซ็นเซอร์ การนําเสนอเรื่ องทํา
แท้ งในภาพยนตร์ ไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ ทําการศึกษาหรื อค้ นคว้ าข้ อมูล ทําให้ ผลิตเรื่ องราวออกมาเป็ นเพียงพฤติกรรม
ปั จเจก และเป็ นแบบภาพตัวแทนที่ไม่รอบด้ าน เสนอเน้ นแต่ภาพเหมารวม และการที่ ปัจจุบันประเทศไทยเป็ น
ประเทศที่ พ รํ่ า แต่ศี ล ธรรมแต่ก ารเมื อ งประชาธิ ป ไตยกลับ ถดถอยย้ อ นยุค ขณะที่ ก็ เ พิ่ ม การปิ ดกั้น จิ น ตนาการ
ความคิด ทางเลือก เสรี ภาพ และอิสรภาพในการแสดงออก ทําให้ การทํางานในเชิงจินตนาการเกี่ยวกับภาพยนตร์
เป็ นสิง่ ที่ท้าทายและยากลําบากมากขึ ้น

ขอเสนอเชิงนโยบาย
(1) ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ที่เอาผิดกับผู้หญิงที่ทําแท้ งและทําให้ สทิ ธิในเนื ้อตัวร่างกาย
(2) ต้ องผลักดันให้ การทําแท้ งที่ปลอดภัยเป็ นระบบบริ การปกติของโรงพยาบาลทัว่ ประเทศ เป็ นบริ การสุขภาพที่
แพทย์ทกุ คนทําได้ และต้ องมีแพทย์ให้ บริ การอยูอ่ ย่างน้ อยในทุกจังหวัด
(3) สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการทบทวนขั้นตอน ระเบียบปฏิบตั เิ กี่ยวกับการ
บังคับใช้ กฎหมายทําแท้ งในประมวลกฎหมายอาญา เพื่อสร้ างความชัดเจนในการปฏิบตั งิ านที่ถกู ต้ องและ
สอดคล้ องกับการส่งเสริ มการเข้ าถึงบริ การยุตกิ ารตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายให้ เข้ าใจตรงกัน
(4) ร่วมกันสนับสนุนให้ ผ้ หู ญิงสามารถเข้ าถึงข้ อมูลการดูแลสุขภาพในระหว่างใช้ ยายุตกิ ารตั้งครรภ์ได้ อย่างที่
้
ด้วยตัวเองได้ อย่าง
ถูกต้ อง และสามารถเข้ าถึงยายุตกิ ารตั้งครรภ์ได้ โดยสะดวก เพื่อการนําไปใช้ ยตุ กิ ารตังครรภ์
ปลอดภัย
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(5) สร้ างความรู้ ความเข้ าใจอย่างต่อเนื่องในสังคมไทยว่า การทําแท้ ง คือ บริการสุขภาพสําหรับผู้หญิง และการ
ทําแท้ งเป็ นส่วนหนึง่ ของการเติบโตและการพัฒนาตัวเองในชีวิตของผู้หญิงที่ในบางช่วงอาจพลั้งพลาดและต้ อง
ผ่านพ้ นเพื่อเดินหน้ าต่อไปให้ ได้
(6) ผลักดันให้ การพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนเพศศึกษา ต้ องประกอบไปด้ วย กระบวนการเรี ยนรู้ที่
หลากหลาย มีการสร้ างพื ้นที่แห่งความไว้ วางใจและไม่ตดั สินต่อความคิดเห็น มีเนื ้อหาที่สร้ างความเข้ าใจเรื่ อง
กรอบเพศภาวะ ส่งเสริ มให้ เด็กเท่าทันวิธีคิดและอคติในเรื่ องเพศที่ครอบงําในสังคม ให้ เด็กตระหนักถึงสิทธิใน
เนื ้อตัวร่างกายตนเอง รับรู้สทิ ธิและทางเลือกเรื่ องการทําแท้ งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย
(7) ต้ องสร้ างพื ้นที่ทางสังคมสําหรับผู้หญิงที่เคยทําแท้ ง ซึง่ มีประสบการณ์อย่างหลากหลายได้ เกิดการอธิบาย
ประสบการณ์ของตนได้ อย่างรู้สกึ ปลอดภัย เพื่อต่อสู้กบั ความหมายเดิมในระบบคิดแบบชายเป็ นใหญ่ที่
ครอบงําให้ ผ้ หู ญิงต้ องรู้สกึ ผิด
(8) สนับสนุนการสร้ างเวทีพดู คุยสื่อสารกับหลากหลายภาคส่วนในพื ้นที่สาธารณะให้ มากขึ ้น เพื่อสร้ างความเข้ าใจ
เรื่ องการทําแท้ งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย โดยใช้ ชดุ ความรู้จากประสบการณ์ของผู้หญิงที่ผา่ นความทุกข์มา
เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญ
(9) สนับสนุนให้ เกิดพัฒนาสื่อใหม่ ๆ และช่องทางที่หลากหลาย เพื่อกระจายทัศนคติใหม่สสู่ งั คมเกี่ยวกับเรื่ องการ
ทําแท้ งที่ปลอดภัย
(10) การผลิตภาพยนตร์ เกี่ยวกับการทําแท้ ง ควรเพิ่มเรื่ องการนําเสนอแง่มมุ ของการรื อ้ ถอนทัศนคติ การยอมรับใน
สิทธิในเนื ้อตัวร่างกายของผู้หญิง มีการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลก่อนผลิต และภาพยนตร์ ควรสะท้ อนปั ญหาเชิง
โครงสร้ างทางสังคมที่มีผลกระทบกับเรื่ องการทําแท้ ง
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