ขอเสนอเชิงนโยบายฉบับที่แปด
จากการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อม ครัง้ ที่ 50
วันศุกร์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 13.30 น.
ณ ห้อง 413 สํานักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เพื่อใช้ขบั เคลื่อนการพัฒนา
“แนวทางการบริ การและคุ้มครองสิ ทธิ ข์ องวัยรุ่นและผู้หญิ งท้องไม่พร้อมทีต่ งั ้ ครรภ์ต่อ”

เสนอโดย เครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม
วันที 2 มีนาคม 2563
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สาระสําคัญของประชุม
ผู้หญิงใช้ ยาทําแท้ งเสียชีวิตและคําวินิจฉัยของศาลรั ฐธรรมนู ญ “ที่จงั หวัดเชียงใหม่ เมื่อ
วันที่ 12 ก.พ. 2563 มี ข่าวพบผู้หญิ งอายุ 19 ปี นอนเสียชีวิตในห้ องนํ า้ โดยการใช้ ยาและมี ซากตัวอ่อน
ออกมา” เหตุการณ์นี ้ชี ้ว่าผู้หญิงไทยยังคงเจ็บป่ วยและเสียชีวิตจากการทําแท้ งไม่ปลอดภัยแม้ ใน พ.ศ.2563
ซึง่ สะท้ อนว่าการเข้ าถึงบริ การทําแท้ งที่ปลอดภัย ยังเป็ นทางเลือกที่ตีบตันของผู้หญิงไทยในการตัดสินใจ
้ ่โรงพยาบาลของรัฐมีศกั ยภาพ
เกี่ยวกับการเจริ ญพันธุ์ของตนเอง และสําหรับกรณีนี ้คือชีวิตต้ องยุตลิ ง ทังๆที
ที่จะให้ บริ การยุตกิ ารตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัยในต้ นทุนที่ตํ่ามาก แต่มีโรงพยาบาลรัฐจํานวนไม่น้อยยังคงเลือกที่
จะไม่ให้ บริ การ ทําให้ ผ้ หู ญิงต้ องไปเสี่ยงชีวิตกับบริ การทําแท้ งที่ไม่ปลอดภัย สาเหตุการปฏิเสธมักมาจาก
การอ้ างว่าให้ บริ การไม่ได้ เพราะอาจผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการทําแท้ ง สถานการณ์ลกั ษณะดังกล่าวนี ้เป็ น
แรงผลักหนึ่งที่เครื อข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อมร่ วมกับเครื อข่ายอาสา (RSA) ส่งคํา
ร้ องถึงศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ให้ วินิจฉัยว่า มาตรา 301 และมาตรา 305 ที่เกี่ยวกับ
การทําแท้ งนันขั
้ ดรัฐธรรมนูญ และเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลรัฐธรรมนูญได้ มีคําวินิจฉัยคําร้ องว่า
มาตรา 301 ขัด ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 28 ส่ ว นมาตรา 305 ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมายให้ ทัน กับ
สภาพการณ์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยขอให้ แก้ ไข 2 มาตรานี ้ภายใน 360 วัน ในมาตรา 301 หากไม่
มีการเปลี่ยนแปลงในเวลาที่กําหนดจะหมดสภาพบังคับใช้
บริ การสายด่ วน 1663 ท้ องไม่ พร้ อมและเอดส์ เป็ นหน่วยบริ การเดียวในประเทศไทยที่มีบนั ทึก
ข้ อมูลสถิติของท้ องไม่พร้ อมแบ่งการส่งต่อเพื่อยุติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัย และกรณี ที่ต้องท้ องต่อ ในปี
2562 สายด่วน 1663 ส่งต่อกรณีบริ การยุติการตังครรภ์
้
ประมาณ 4,000 ราย และส่งต่อกรณีต้องท้ องต่อ
้ เมื่อรู้ ว่าท้ อง ระหว่าง
รวม 156 ราย ผู้หญิ งที่ท้องไม่พร้ อมและต้ องท้ องต่อมีสภาพปั ญหาที่ซํ ้าซ้ อนตังแต่
ตังครรภ์
้
และปั ญหาหลังคลอดที่ทําให้ ไม่สามารถเดินหน้ ากับชีวิตได้ ความต้ องการเบื ้องต้ นของท้ องต่อ
อาทิ ปั ญหาด้ านค่าใช้ จ่าย ต้ องการบ้ านพัก การดูแลเด็ก และการยกบุตรธรรมหลังคลอด ซึง่ บริ การที่มียงั
ไม่สอดคล้ องกับปั ญหาที่ซบั ซ้ อนและการส่งต่อให้ เข้ าถึงบริ การและสวัสดิการยังขาดข้ อมูลแหล่งบริ การและ
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คุณภาพบริ การ ปั ญหาในการประสานงานและหน่วยบริ การที่รองรับได้ จริ ง รวมทังการติ
้
ดตามที่ต่อเนื่อง
ร่วมกัน ทําให้ มีกรณีท้องต่อสะสมเพราะใช้ เวลาในการประสานค่อนข้ างนาน
ฐานคิดและแนวทางการให้ บริ การภายในองค์ กรทัง้ ที่เป็ นขัน้ ตอน และการประสานส่ งต่ อ
รวมถึง ระบบติด ตาม ต้ อ งเข้ า ใจว่ า สถานการณ์ ท้ อ งไม่ พ ร้ อมและกรณี ท้ อ งต่อ เป็ นความรุ น แรงเชิ ง
โครงสร้ างภายใต้ ระบบคิดแบบชายเป็ นใหญ่ ซึง่ ทําให้ ปัญหามีความซับซ้ อน การให้ บริการจึงต้ องจัดอยู่บน
ฐานที่มองเห็นชีวิตผู้หญิงทังชี
้ วิต เป็ นแบบองค์รวม จึงไม่ใช่การช่วยเหลือเฉพาะหน้ า แต่ต้องทํางานเป็ น
กระบวนการ และแบบทีมสหวิชาชีพ ต้ องสามารถระดมสรรพกําลังจากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านของแต่
ละวิชาชีพมาใช้ วางแผน และออกแบบการช่วยเหลือชีวิตผู้หญิง บริการต่าง ๆ ต้ องตังอยู
้ บ่ นการทํางานแบบ
ฟื ้นฟูอํานาจภายในของผู้หญิ งเป็ นหัวใจสําคัญ บุคลากรและผู้ที่เกี่ ยวข้ องต้ องมีความละเอียดอ่อนต่อ
ปั ญ หาเข้ า ใจท้ อ งไม่ พ ร้ อมทัง้ ในระดับ ปรากฏการณ์ แ ละระดับ โครงสร้ าง เน้ น การเคารพสิ ท ธิ แ ละมี
ผู้รับบริ การเป็ นศูนย์กลาง สนับสนุนให้ ผ้ หู ญิงเข้ าถึงข้ อมูลและมีทางเลือกรอบด้ านเพื่อตัดสินใจด้ วยตนเอง
ไม่เลือกปฏิบตั ดิ ้ วยอคติสว่ นตัวและต้ องรักษาความลับ ใช้ หลักการและกระบวนการจัดการรายกรณี (Case
management) ผู้จดั การระบบบริ การชีวิตร่ วมกับผู้ประสบปั ญหา ต้ องนําความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านของ
วิ ช าชี พ มาร่ ว มกํ า หนดเป้ าหมายและวางแผนพัฒ นารายบุค คล และมี ค วามสามารถในการประเมิ น
สถานการณ์และภาวะด้ านจิตใจ หน่วยบริ การต้ องมีข้อมูลแหล่งบริ การ รายชื่อบุคลากรหรื อแบบฟอร์ ม มี
การแลกเปลี่ยนข้ อมูลและผลติดตามผลให้ บริ การร่วมกันต่อเนื่อง การเชื่อมต่อการดูแลจากหน่วยแรกรับไป
ถึงชุมชน ครอบครัวจะต้ องทําอย่างเป็ นระบบ มีนโยบายสนับสนุนชัดเจนรวมทังมี
้ การพัฒนาทักษะการ
ทํางานแก่บคุ ลกรอย่างต่อเนื่อง
 ความต้ องการและการจัดบริการกรณีท้องต่ อในแต่ ละช่ วงชีวิต
เมื่อรู้ ว่ าท้ องและระหว่ างที่ท้อง ผู้หญิ งต้ องการคนรั บฟั งและการสนับสนุนด้ านจิตใจ ระบบ
บริ การต้ องมีกระบวนการปรึ กษาแบบเสริ มพลังและเท่าทันกับสถานการณ์และวิกฤตต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้น
บุคลากรต้ องมีทกั ษะการประเมินสถานการณ์ ภาวะอารมณ์ ที่เกิดขึ ้นระหว่างการท้ อง กรณีวยั รุ่ นต้ องให้
ความสําคัญกับการคุ้มครองสิทธิด้านศึกษา การบริ การในระหว่างการท้ องเป็ นโอกาสทองที่หน่วยบริ การ
จะได้ ทํางานร่วมกับเขาต่อเนื่องเพื่อคลี่คลายและร่วมกันวางแผนชีวิตและทางเลือกหลังคลอด
ช่ วงแรกคลอด ผู้หญิงต้ องการผู้เคียงข้ างต่อการเผชิญภาวะเปลี่ยนแปลงในแรกคลอดและความ
วางใจได้ วา่ จะไม่ถกู กดดันหรื อต้ องรู้สกึ โดดเดี่ยว บุคลากรต้ องเท่าทันเพื่อรับมือกับภาวะซึมเศร้ าหลังคลอด
ความไม่พร้ อมในการดูแลและอาจทอดทิ ้งเด็ก ข้ อมูลด้ านทางเลือกที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้หญิงและเด็กเป็ นสิง่
สําคัญที่ต้องทบทวนร่วมกันเพื่อการตัดสินใจ
ช่ วงเลี ย้ งดู เมื่อต้ องดูแลเด็กเอง ต้ องมีสวัสดิการเข้ ามาสนับสนุนให้ เป็ นการดูแลเด็กอย่างมี
คุณภาพ ต้ องเข้ าถึงบริ การที่ มีอยู่ ณ ปั จจุบนั อาทิ เรื่ องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดฯ เงินทุนช่วยเหลือการ
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ประกอบอาชีพ เงินช่วยเหลือ สงเคราะห์ ตามความจําเป็ น และระบบสนับสนุนด้ านดูแลเด็กที่มีคณ
ุ ภาพ
เช่น ศูนย์เลี ้ยงเด็กในชุมชน การช่วยเหลือดูแลเด็กชัว่ คราว การสนับสนุนจิตใจต่อเนื่องและให้ โอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพและมีทางเลือกในการดําเดินชีวิตอย่างมีอิสระและศักดิศ์ รี

ขอเสนอเชิงนโยบาย
(1) ในแนวทางการจัดบริ การและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อม กรณีท้องต่อ ต้ องรวมมิติความ
ซับซ้ อนของผู้หญิงท้ องต่อที่มีปัญหาเรื่ องการใช้ สารเสพติด เพราะมีความเสี่ยงต่อความรุ นแรงและเด็ก
ที่อาจได้ รับผลกระทบหรื ออาจเสียชีวิต
(2) ควรสื่อสารสร้ างความเข้ าใจเรื่ องทางเลือกในการยกบุตรบุญธรรมกับสังคมและผู้หญิงที่ต้องการยก
บุตรบุญธรรมในกรณีท้องไม่พร้ อม เกี่ยวกับเงื่อนไขเวลาในการรับเด็กที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างความ
ต้ องการของแม่ที่ต้องการยกบุตรทันทีหลังคลอด กับการคุ้มครองสิทธิเด็กเกิดใหม่ที่ต้องมีข้อมูลด้ าน
สุขภาพและข้ อมูลประวัตเิ พื่อการดูแลและรับรองสิทธิสถานะบุคคล
(3) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ควรสนับสนุนเพิ่มจํานวนหน่วยบริการยุตกิ ารตังครรภ์
้
ที่ ปลอดภัยในองค์ กรภาคเอกชนเข้ าสู่โครงการคุ้มครองสิทธิ ประโยชน์ ค่าบริ การยุติการตัง้ ครรภ์ ที่
ปลอดภัยของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ มากขึ ้น
(4) กระทรวงสาธารณสุข และสปสช. ต้ องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ เรื่ องบริ การทําแท้ งที่ปลอดภัยและถูก
กฎหมายที่อยู่ในบริ การของโรงพยาบาลและเข้ าระบบคุ้มครองสิทธิ ประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลให้
ประชาชนทัว่ ไปรับทราบอย่างทัว่ ถึง เพื่อประโยชน์ในการเข้ าถึงบริการ
้
ชนิดใหม่เพิ่มเติมขึ ้นจากเดิมที่มีใช้ อยู่
(5) ควรสนับสนุนการผลักดันเรื่ องการขึ ้นทะเบียนยายุติการตังครรภ์
เพียงชนิดเดียว เพื่อเพิ่มทางในการเลือกซื ้อยาและลดการผูกขาดและควบคุมราคาขายยาให้ ดีขึ ้น
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