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คำานำา

ปัจจุบันปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมในกลุ่มเยาวชนหญิงเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรง 

ยิ่งข้ึนในสังคมไทย จากข้อมูลรายงานสถานการณ์เยาวชนไทยของส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่าเยาวชนไทยอายุระหว่าง ๑๕ - ๑๙ ปี จ�านวน ๕ ล้านคน 

มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ถึง ๑.๒๕ ล้านคน มีอัตราการตั้งครรภ์ ๒.๕ แสนคนต่อปี 

และร้อยละ ๕๐ ของเยาวชนที่ต้ังครรภ์เลือกที่จะท�าแท้ง นอกจากนี้ ประมาณ ๑ ใน ๔ ของเยาวชน

ที่ท�าแท้ง เป็นการท�าแท้งซ�้า และมีเยาวชนเพียง ๑ ใน ๓ ที่มีการคุมก�าเนิดทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 

เพราะเยาวชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๖๕ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ 

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขณะเดียวกัน มีอัตราการคลอดบุตรเฉลี่ย ๑.๒ แสนรายต่อปี 

หรือเฉลี่ยวันละ ๓๖๐ คน ซึ่งส่วนใหญ่ขาดการดูแลครรภ์ที่เหมาะสม ท�าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา 

เมื่อพิจารณาในมิติสิทธิมนุษยชน ปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมได้รับผลกระทบ

ในหลายประเด็นในมิติสิทธิมนุษยชน ซึ่งเยาวชนที่มีอายุต�่ากว่า ๑๘ ปี พึงได้รับการคุ้มครองสิทธ ิ

การป้องกัน และการดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีในการประกันสิทธิของเด็ก 

ที่จะต้องได้รับการคุ้มครองและการช่วยเหลือเป็นพิเศษ 



ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงได้ด�าเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัญห�

เย�วชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน” โดยมีคณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นท่ีปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ศึกษาถึงสาเหตุและ

สภาพปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในประเทศไทยในมิติสิทธิมนุษยชน (๒) ศึกษา

และวิเคราะห์นโยบายของรัฐ มาตรการทางกฎหมาย และการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และ (๓) ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง 

รวมถึงมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกัน การดูแลแก้ไขปัญหาเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

และการคุม้ครองสทิธขิองเยาวชนหญงิทีป่ระสบปัญหาดงักล่าว และสรปุเป็นข้อเสนอแนะเชงินโยบาย

และ/หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการศึกษาวิจัย 

เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ที่สนใจ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 

และประชาชนทั่วไป รวมทั้งบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้

เข้าใจปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน ซ่ึงจะน�าไปสู่การส่งเสริม 

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการไม่กระท�าการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของ 

บุคคลอื่น นอกจากนี้ ผู้เกี่ยวข้องจะได้น�าข้อเสนอแนะจากรายงานการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน ์

ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกฎหมาย

และนโยบายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ



เนื่องจากการให้คุณค่าความหมายของ “เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” ในสังคมไทย และ

เพศสัมพันธ์ของเยาวชนเป็นเรื่องผิดบรรทัดฐานทางสังคม ท�าให้เยาวชนหญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มที่

เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ จากทั้งกฎหมาย องค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ ของรัฐ เช่น โรงเรียนและโรงพยาบาล แม้แต่ในชุมชนและครอบครัวของเยาวชนหญิงเอง ไม่ว่า 

สิทธิการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ถูกกีดกัน แบ่งแยก เลือกปฏิบัติ การได้รับข้อมูลข่าวสารใน 

การตัดสินใจ การรับบริการที่ปลอดภัยและรอบด้านที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การยตุกิารตัง้ครรภ ์ซึง่วตัถปุระสงคข์องการศกึษาครัง้นี ้ไดแ้ก ่๑) การศกึษาเปรยีบเทยีบทัง้กฎหมาย 

และมาตรการต่างๆ ภายในรัฐไทยและกฎหมายต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ของรัฐและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของเยาวชน

หญิงตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม และ ๒) ศึกษาประสบการณ์การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของเยาวชนหญิง

ตั้งครรภ์ควบคู่ไปด้วย ส�าหรับวิธีวิทยาคือ การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยกลุ่มเป้าหมายของการศึกษา 

ได้แก่ ๑) กลุ่มเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม แบ่งเป็นกลุ่มเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ต่อและยุติ 

การตั้งครรภ์ จ�านวน ๓๒ คน ๒) กลุ่มผู้ปกครองของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม และ 

เจา้หนา้ทีข่ององคก์รพฒันาเอกชน ภาคประชาสงัคม โรงพยาบาล โรงเรยีน ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง จ�านวน 

๒๐ คน และ ๓) กลุ่มเยาวชนชายทั่วไปที่ยังไม่ได้แต่งงาน ซึ่งไม่จ�าเป็นว่าจะมีประสบการณ์ทางเพศ

หรือไม่ จ�านวน ๒๐ คน โดยพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเลือกเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 

นครปฐม และเพชรบุรี

บทคัดย่อ



จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า ประสบการณ์การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของเยาวชนหญิง 

ที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงสิทธิ อนามัย 

เจริญพันธุ์ อนามัยเจริญพันธุ์และเพศศึกษาของเยาวชนเอง ของผู้ปกครอง ครอบครัวของเยาวชน 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริการเยาวชนที ่

ตั้งครรภ์ 

คำ�สำ�คัญ	:	เย�วชนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม	สิทธิมนุษยชน	สิทธิอน�มัยเจริญพันธุ์



ในปัจจุบันพบว่ามีงานวิจัยที่ศึกษา

ถึงประเด็นปัญหาการตั้งครรภ์ของเยาวชน

หญิงด้วยความไม่พร้อมจ�านวนมาก ทั้งจาก

องค์กรภาคประชาชน  หน่วยงานราชการ 

ซึ่งมักเป็นเรื่องของทัศนคติ วิถีชีวิต ปัจจัยต่อ

การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม สุขภาพร่างกายและ 

จิตใจ ทั้งนี้ต่างมีจุดประสงค์เพื่อลดอัตรา 

การต้ังครรภ์ของวัยรุ่น ทว่ายังไม่มีการศึกษาวิจัย 

ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ซึ่งเมื่อพิจารณา 

ในมิติสิทธิมนุษยชน ปัญหาเยาวชนหญิง 

ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมได้รับผลกระทบหลาย

ด้านในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ไม่ได้รับสิทธิ

ต่างๆ ซึ่งเยาวชนทุกคนที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี

พึงได้รับการคุ้มครองสิทธิ ป้องกัน ดูแลแก้ไข

ปญัหาอยา่งเหมาะสม ท�าใหก้ลุม่เยาวชนหญงิ

ที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อ 

การถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติที่ ไม่  

เป็นธรรม และต้องการความช่วยเหลือ 

ปกป้อง คุ้มครองเป็นกรณีพิเศษทั้งทางด้าน

การศึกษา การสาธารณสุข การพัฒนาและ

การฟื้นฟูเยียวยาทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ง า น วิ จั ย เ รื่ อ ง นี้ จึ ง มุ่ ง ศึ ก ษ า ถึ ง 

สิทธิมนุษยชนของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์

โดยไม่พร้อมเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ชุดประสบการณ์การถูกละเมิดสิทธิของเยาวชน 

กลุ่มนี้  เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 

สทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิเพือ่ด�าเนนิการคุม้ครอง 

บทสรุป
ผู้บริหาร



และป้องกันการละเมิดสิทธิในกลุ่มเยาวชนดังกล่าว โดยชุดประสบการณ์มาจากการวิจัยภาคสนาม 

เพื่อศึกษาถึงการถูกละเมิดสิทธิหรือได้รับการคุ้มครอง  สิทธิมนุษยชนที่มุ่งประเด็นสิทธิอนามัย

เจริญพันธุ์  ได้แก่ สิทธิที่จะตัดสินใจด้วยตนเองที่จะมีบุตรหรือไม่เมื่อใด  สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่าง 

มีศักดิ์ศรี ไม่ถูกกีดกัน แบ่งแยก เลือกปฏิบัติ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องบริการเกี่ยวกับ 

การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การท�าแท้งที่ปลอดภัย การดูแลครรภ์ต่อไปอย่างปลอดภัย และสิทธิความเป็น 

สว่นตวั และรกัษาความลบัในเรือ่งการตัง้ครรภ ์การคลอด การท�าแทง้และการใชบ้รกิารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กับการตั้งครรภ์และการคลอด ซึ่งเป็นสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ที่อยู่ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วย 

สทิธมินษุยชน กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง กตกิาระหวา่งประเทศ 

ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี

ในทุกรูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แผนปฏิบัติการประชากรและการพัฒนา และแผนปฏิบัติ

เพื่อความก้าวหน้าของสตรี ที่รัฐสมาชิกหรือรัฐภาคีจะต้องคุ้มครองสิทธิ ขจัดการละเมิดสิทธิต่างๆ 

การเลือกปฏิบัติแบ่งแยกกีดกันการเข้าถึงการศึกษา ความปลอดภัย รัฐสวัสดิการไปจนถึงทรัพยากร

ต่างๆ ของรัฐและสังคม ขจัดการกระท�าที่เป็นการทารุณกรรม การข่มเหงรังแก ก่อให้เกิดอันตราย

ทางกาย จิตใจ ที่เกิดขึ้นกับมนุษยชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ไม่ว่าเพศใดก็ตามหรือในวัยใดก็ตาม 

ซึ่งรวมถึงเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์

เพื่อให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ในการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชน

กลุม่ดงักลา่ว งานวจิยัจงึไดศ้กึษาถงึอ�านาจของรฐัทีก่ระท�าบนเนือ้ตวัรา่งกายและสทิธขิองประชาชน

โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่น�ามาศึกษา ทั้งกฎหมาย ได้แก่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  

ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก (๒๕๔๖) พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความ 

รุนแรงในครอบครัว (๒๕๕๐) พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (๒๕๕๐) และ

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๐๑ - ๓๐๕ บทกฎหมายต่างๆ ของรัฐไทย มีความพยายามอย่างยิ่ง

ตอ่การคุม้ครองสทิธเิดก็และเยาวชน ในฐานะประชาชนพลเมอืงของรฐั ซึง่เปน็การมุง่เนน้ในประเดน็

ความรุนแรง ทารุณกรรม การบังคับ และการเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงสิทธิในการพัฒนายกระดับ

คณุภาพชวีติ ความเปน็อยูผ่า่นการศกึษา แตไ่มไ่ดมุ้ง่ใหค้วามส�าคญัถงึการอยูใ่นวยัเจรญิพนัธุ ์อนามยั

เจริญพันธุ์ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเด็กและเยาวชน น�าไปสู่การไม่มีกฎหมาย บทบัญญัติใน

การคุ้มครองสิทธิของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ ในการดูแลและป้องกันสุขภาพ ในการตัดสินใจว่าจะ 

มีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด การเข้าถึงบริการ ความรู้ส�าหรับยุติการตั้งครรภ์ ยิ่งไปกว่านั้น 



การท�าแท้งหรือยุติการตั้งครรภ์ยังถูกบัญญัติในฐานะอาชญากรรมอย่างหนึ่งที่มีบทลงโทษชัดเจน 

และอยู่บนการตีความของแพทย์และเจ้าหน้าที่จากภาครัฐเท่านั้น ไม่ใช่การตัดสินใจของเยาวชน

หญิงผู้ตั้งครรภ์ ทั้งๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้เพื่อให้งานวิจัยชิ้นนี้รอบด้านและสอดคล้องกับการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนของ

ประเทศไทย จึงได้ศึกษาถึงหลักกฎหมายบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเลือก

จากพื้นฐานทางสังคมที่แตกต่างกัน ได้แก่ เวียดนามที่อิทธิพลของลัทธิขงจื๊อมีบทบาทอย่างมากต่อ

กระบวนทศันข์องสมาชกิในสงัคม รวมไปถงึบทกฎหมายของฟลิปิปนิสท์ีต่ัง้อยูบ่นจดุยนืของศาสนจกัร

โรมันคาทอลิก ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการวางแผนครอบครัว และอินโดนีเซียกฎหมายคุ้มครอง 

สทิธมินษุยชนแตต่อ้งอยูภ่ายใตค้วามเชือ่ทางศาสนาอสิลาม ทัง้นีเ้พือ่เปน็แนวทางในการแกไ้ขปญัหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนหญิง ผ่านการแก้กฎหมายและเพื่อเป็น

ประโยชนใ์นการใชป้ระกอบรา่ง พ.ร.บ. อนามยั

เจริญพันธุ์ ซึ่งกฎหมายของทั้ง ๓ ประเทศมี 

ข้อเหมือนและแตกต่างไปตามบริบททางสังคม 

และวัฒนธรรม ฐานคิดของสั งคมที่ เป็น 

ตัวก�ากับและสะท้อนออกมาในตัวบทกฎหมาย 

นโยบายและมาตรการ แม้ว่าทั้ง ๓ ประเทศ 

จะรับเอามุมมองเรื่องสิทธิมนุษยชน แต่การน�า

แนวคิดนี้มาใช้มีความแตกต่างกันไปตามบริบท

ศาสนา สังคม และวัฒนธรรมซึ่งถูกยกให้มี

ความส�าคัญเหนือกว่าสิทธิมนุษยชน ฐานคิด

ของคนในสงัคมของแตล่ะประเทศทีถ่กูกรอบไว้

ด้วยความคิด ความเชื่อทางศาสนา บรรทัดฐาน

ทางสังคมและวัฒนธรรม และมีอิทธิพลเหนือ

อนุสัญญาต่างๆ ท�าให้ท้ายที่สุด สิทธิของผู้หญิง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหญิงถูกจ�ากัดและ 

ลิดรอน สิ่งที่เหมือนกันของทั้ง ๓ ประเทศ 

อีกประการหนึ่งคือ ยังไม่มีความชัดเจนเรื่อง



สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ว่าคือ สิทธิมนุษยชน 

และไม่มีกฎหมายอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งจะช่วย 

เ ติ ม เ ต็ มการ เข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ด้ านต่ า งๆ  ของ

เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม เพราะ

อคติของคนในสังคมที่ไม่ยอมรับการตั้งครรภ์

ของเยาวชนหญิง ท�าให้ไม่ได้รับการคุ้มครอง 

ทางกฎหมายและการสนับสนุนทางสังคม 

ส่งผลให้เยาวชนหญิงเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึง

สิทธิในด้านต่างๆ ของตนได้อย่างเต็มที่  

สรุปได้ว่ากฎหมายของ ๓ ประเทศ

ครอบคลุมถึงสิทธิ ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิตอยู่

อยา่งมศีกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์สทิธใินการไดร้บั

ขอ้มลูขา่วสารและการศกึษา สทิธใินการตดัสนิใจ 

ว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด และสิทธิใน

การดูแลและป้องกันสุขภาพ ทว่าไม่พบสิทธิใน 

ความเป็นส่วนตัวปรากฏอยู่ในกฎหมายที่น�ามาศึกษา ซึ่งเมื่อเทียบกับรัฐไทยแล้ว สิทธิอนามัย 

เจริญพันธุ์และสิทธิมนุษยชนในกฎหมายไทยอาจครอบคลุมไปถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวมากกว่า 

ทีเ่ปน็สว่นหนึง่ของการกระท�าใหเ้ยาวชนอบัอาย เสือ่มเสยี ซึง่อยูใ่นฐานะความรนุแรงและทารณุกรรม

อยา่งหนึง่ อยา่งไรกต็ามไมส่ามารถอธบิายไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ กฎหมายของรฐัใดคุม้ครองสทิธมินษุยชน 

มากกว่าหรือน้อยกว่า มากไปกว่านั้นการบังคับใช้กฎหมายและการเลือกตีความยังขึ้นอยู่เฉพาะกลุ่ม

คนหรือถูกใช้ผ่านบางหน่วยงาน เห็นได้ชัดจากมาตรการต่างๆ ของรัฐผ่านกระทรวง หน่วยงานและ

องค์กรต่างๆ ได้แก่ สภากาชาดไทย สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และสมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง 

แห่งชาติ ที่สามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่า ทั้งกระทรวง และสมาคมต่างๆ ต่างมีมาตรการและ 

การด�าเนินการที่ไม่ได้มุ่งประเด็นคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนหญิง 

ท่ีต้ังครรภ์อย่างชัดเจนและบรรลุหลักการปฏิญญาสากล กติการะหว่างประเทศ อนุสัญญา แผนปฏิบัติการ 

ต่างๆ ที่รัฐได้เป็นสมาชิกหรือภาคี ทว่าพยายามมุ่งขจัดการตั้งครรภ์ของเยาวชนหญิงราวกับเป็น 



ความเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บ และจัดวางอยู่ในสถานะเดียวกับการทะเลาะวิวาท ความรุนแรง 

การตดิยาเสพตดิ และเยาวชนเองยงัไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งสทิธมินษุยชน และการเขา้ถงึสทิธนิัน้

การที่เยาวชนไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

ของตนเองที่มีและพึงมี น�าไปสู่การถูกละเมิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหญิง

ตั้งครรภ์ที่ถูกจัดวางในฐานะปัญหาและความเสื่อมโทรมของจริยธรรมทางสังคม และจากการศึกษา

ปญัหาเยาวชนหญงิตัง้ครรภโ์ดยไมพ่รอ้ม ดว้ยการลงพืน้ทีภ่าคสนามเพือ่น�าประสบการณข์องเยาวชน

หญิงกลุ่มนี้มาวิเคราะห์ถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยก�าหนดขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๗๒ 

ราย ประกอบด้วย ๑) กลุ่มเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม โดยแบ่งเป็นกลุ่มเยาวชนหญิงที่

ตั้งครรภ์ต่อและยุติการตั้งครรภ์ จ�านวน ๓๒ คน  ๒) กลุ่มผู้ปกครองของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์

โดยไม่พร้อม และเจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม โรงพยาบาลและโรงเรียน

ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ�านวน ๒๐ คน ๓) กลุ่มเยาวชนชายทั่วไปที่ยังไม่ได้แต่งงาน ซึ่งไม่จ�าเป็นว่าจะมี

ประสบการณท์างเพศหรอืไม ่จ�านวน ๒๐ คน โดยพืน้ทีใ่นการเกบ็ขอ้มลูเลอืกเฉพาะในพืน้ทีก่รงุเทพฯ 

นนทบุรี นครปฐม และเพชรบุรี อย่างไรก็ตามในการเข้าถึงข้อมูล ขึ้นอยู่กับความยินยอมและ 

การตดัสนิใจของเยาวชน ซึง่เปน็ไปตามจรยิธรรมในการวจิยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เยาวชนหญงิตัง้ครรภ์

ที่ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ เพราะเยาวชนหญิงกลุ่มนี้มักไม่ต้องการเปิดเผยเรื่องราว ประสบการณ์ 

และยินยอมให้ข้อมูล ท�าให้ไม่สามารถศึกษาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ได้ครบตามจ�านวนที่ก�าหนดไว้

ที่ ๓๒ คน 



จากการสัมภาษณ์เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ ท�าให้เข้าใจได้ว่า นอกจากสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์เเละ       

สิทธิมนุษยชน เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ยังขาดความรู้ความเข้าในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์และเพศศึกษา 

ซึ่งน�าไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และเช่นเดียวกับเยาวชนชาย ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์จึงเป็น

ความรู้ที่ผ่านประสบการณ์ตรงของเพื่อนที่มาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม การสื่อสารเรื่องเพศและอนามัย

เจริญพันธุ์จึงไม่ได้เกิดขึ้นในครอบครัวและบ้านเท่ากับในกลุ่มเพื่อน เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ขึ้น เยาวชน

หญิงตั้งครรภ์จึงเลือกที่จะจัดการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อนที่จะปรึกษาผู้ปกครองหรือสมาชิกใน

ครอบครวั มากไปกวา่นัน้ไมเ่ฉพาะเยาวชนทัง้ชายและหญงิ ผูป้กครองเองกข็าดความรู ้ความตระหนกั

ถึงสิทธิมนุษยชน จากการสัมภาษณ์ สะท้อนให้เห็นถึงการสื่อสารและการเลี้ยงดูในครอบครัวที่ 

พ่อแม่ยังต้องการองค์ความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน น�าไปสู่การไม่ได้รับการคุ้มครองหรือ

เข้าถึงการบริการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ หรือสถานที่ที่ท�าให้เยาวชน

บรรลุถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม โรงพยาบาล สถานศึกษา 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของ 

การต้ังครรภไ์มพ่รอ้มของเยาวชนทีย่งัขาดการเขา้ถงึบรกิารและสวสัดกิารของรฐั และความรู ้ความเขา้ใจ 

ในเรือ่งสทิธมินษุยชนทีย่งัมคีวามแตกตา่งกนัในหลายระดบั ขึน้อยูก่บับรบิทของการท�างานทีค่ลกุคล ี

อยู่กับพื้นที่หรือผู้รับบริการ ซึ่งยังต้องการเติมเต็มองค์ความรู้ 

ขณะเดียวกันโรงเรียนส่วนน้อยที่จัดการศึกษาแบบนอกระบบเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนหญิง

ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมได้มีโอกาสทางการศึกษา แตกต่างจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั่วไป

ที่ยังไม่มีแนวทางในการจัดการเรื่องนี้อย่างชัดเจน พบว่า สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดคือ ทัศนคติต่อ

ปรากฏการณ์การตั้งครรภ์ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของวัยเจริญพันธุ์นั้นเปลี่ยนไปเพราะ

บรบิทและนโยบายรฐัในดา้นการศกึษาทีเ่ปลีย่นแปลง น�าไปสูก่ารยดึมัน่ในกฎระเบยีบอยา่งเครง่ครดั 

ของครูและผู้บริหารจนเบียดขับพื้นที่ของความเป็นมนุษย์น�าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

อยา่งชอบธรรม โดยเหตผุลเพือ่รกัษาชือ่เสยีงของโรงเรยีนและสบืทอดตอ่ไปยงัภาคสว่นตา่งๆ ของสงัคม 

ซึ่งมีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจ 

แม้แต่สถานบริการด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ใน 

โรงพยาบาล เช่น แพทย์และพยาบาล พบว่า ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ 

อย่างมาก น�าไปสู่การบริการที่มองข้ามสิทธิมนุษยชน ทั้งการบริการที่เป็นมิตร เคารพศักดิ์ศรีของ



เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ การขาดการให้บริการให้ค�าปรึกษาเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ การเคารพสิทธิใน

การตัดสินใจอย่างอิสระและรับผิดชอบในเรื่องการมีบุตร

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรอบด้านในการแก้ไขปัญหาเยาวชนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมในมิติ

ของสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ จึงควรมีการเปิดพื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็นเพื่อ

วิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดงัทีก่ลา่วไวแ้ลว้ขา้งตน้ เพือ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มจากเสยีงของเยาวชนและคนท�างานในระดบัปฏบิตัิ

ในการน�าไปก�าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ และที่ส�าคัญควรมีการผลักดันความรู้ ความเข้าใจ

ในประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ควบคู่ไปกับความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ ์

และเพศศึกษา ทั้งในหน่วยงานสถาบันราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชน 

ภาคประชาสงัคม และรวมไปถงึครอบครวั ซึง่ถอืวา่เปน็หนว่ยทางสงัคมทีใ่กลช้ดิกบัเยาวชนมากทีส่ดุ



ค�าน�า ๓
บทคัดย่อ ๕ 
บทสรุปผู้บริหาร ๗
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 ๑.๒ วัตถุประสงค์การวิจัย ๑๘ 
 ๑.๓ โจทย์การวิจัย ๑๘ 
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เกริ่นนำา

๑
๑.๑  ความเป็นมาและ
 ความสำาคัญของ
 ปัญหา

ปัจจุบันปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม 

ใ น ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น ห ญิ ง เ ป็ น ปั ญ ห า ที่ ท วี  

ความรุนแรงย่ิงข้ึนในสังคมไทย จากข้อมูลรายงาน 

สถานการณ์เยาวชนไทยของส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่า 

เยาวชนไทยอายุระหว่าง ๑๕ - ๑๙ ปี จ�านวน 

๕ ล้านคน มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์

ถึง ๑.๒๕ ล้านคน มีอัตราการตั้งครรภ์ ๒.๕ 

แสนคนต่อปี และร้อยละ ๕๐ ของเยาวชน

หญิงที่ตั้งครรภ์เลือกที่จะท�าแท้ง นอกจาก

นี้ ประมาณ ๑ ใน ๔ ของเยาวชนที่ท�าแท้ง

เป็นการท�าแท้งซ�้า และมีเยาวชนเพียง ๑ ใน ๓ 

ที่มีการคุมก�า เนิดทุกครั้ งที่มี เพศสัมพันธ์  

เพราะเยาวชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๖๕  

ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน 

การตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ขณะเดียวกันมีอัตราการคลอดบุตรเฉลี่ย 

๑.๒ แสนรายต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ ๓๖๐ คน 

ซึง่พบวา่สว่นใหญข่าดการดแูลครรภท์ีเ่หมาะสม 

ท�าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การคลอด

ก่อนก�าหนด ทารกน�้ าหนักตัวน้อย และ 

มี ก า ร เ สี ย ชี วิ ต จ ากกา รคลอด  เ ป็ นต้ น 

(มติชนออนไลน์, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓) ปัญหา 

ดั งกล่ าวมีที่ ม าจากหลายสา เหตุ  ได้ แก่  
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การขาดความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัเพศศกึษา เยาวชนหญงิถกูกระท�าละเมดิทางเพศ น�าไปสู ่

การต้ังครรภแ์ละเปน็มารดาทีไ่มส่ามารถพึง่พาตนเองได ้อกีทัง้ตอ้งลาออกจากโรงเรยีน ท�าใหเ้สยีโอกาส 

ทางการศกึษา ขาดความพรอ้มทีจ่ะด�ารงชวีติอยา่งมคีณุภาพ เกดิความเครยีด ความกงัวล เปน็ปญัหา 

สุขภาพจิต บางรายหาทางออกด้วยการท�าแท้งซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพเยาวชนโดยตรง หรือ 

ฆ่าตัวตาย ขณะเดียวกันส่งผลต่อความเครียดในครอบครัวจากความผิดหวัง อับอาย ฯลฯ

เมื่อพิจารณาในมิติสิทธิมนุษยชน ปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมได้รับผลกระทบ

หลายดา้นในประเดน็สทิธมินษุยชนทีไ่มไ่ดร้บัสทิธติา่งๆ ซึง่เยาวชนทกุคนทีม่อีายตุ�า่กวา่สบิแปดปพีงึ

ไดร้บัการคุม้ครองสทิธ ิและปอ้งกนั และดแูลแกไ้ขปญัหาอยา่งเหมาะสม ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครอง 

เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้อง

ประกันสิทธิของเด็กที่จะได้รับการคุ้มครองและการช่วยเหลือเป็นพิเศษ อีกทั้งสิทธิที่จะได้รับ 

การคุ้มครองทางกฎหมายที่เหมาะสม ทั้งก่อนและหลัง การเกิด นอกจากนี้ ปัญหาดังกล่าวยังส่งผล 

กระทบตอ่ศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์สทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาคของบคุคลทีไ่ดร้บัการรบัรองและ 

คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เช่น  สิทธิในชีวิตและร่างกาย

ตามมาตรา ๓๒ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ตามมาตรา ๔๙ สิทธิในการอยู่รอดและได้รับ 

การพฒันาดา้นรา่งกาย จติใจ และสตปิญัญาตามศกัยภาพในสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม ตามมาตรา ๕๒ 

เป็นต้น กลุ่มเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมจึงถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดหรือได้รับ 

การปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมทีต้่องการความชว่ยเหลอื ปกปอ้ง คุม้ครองเปน็กรณพีเิศษทัง้ทางดา้นการศกึษา   

การสาธารณสขุ การพฒันาและฟืน้ฟเูยยีวยาทัง้ทางรา่งกายและจติใจ ซึง่สมควรมกีารศกึษาถงึสภาพ

ปญัหาดงักลา่วในมติสิทิธมินษุยชน หลกัการ แนวทาง นโยบาย และมาตรการในการคุม้ครองสทิธขิอง

เยาวชนหญิง ตลอดจนการด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ว่ามีผลให้เยาวชนหญิงได้รับ

การคุ้มครองและการช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 

ดงันัน้ ศนูยศ์กึษานโยบายสาธารณสขุ สวสัดกิารและสงัคม คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่ไดร้บัมอบหมายจากส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตใิหท้�าการ

ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญห�เย�วชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน” เพื่อศึกษา

และเสนอแนะแนวทาง รวมถึงมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกัน ดูแล แก้ไขปัญหาเยาวชนหญิง
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ตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร และการคุ้มครองสิทธิของเยาวชนหญิงที่ประสบปัญหาดังกล่าว และสรุป

เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ/หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อหน่วยงานที่มีหน้าที ่

รับผิดชอบต่อไป

๑.๒  วัตถุประสงค์การวิจัย 

๑.   เพื่อศึกษาถึงสาเหตุและสภาพปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรใน

ประเทศไทยในมิติสิทธิมนุษยชน 

๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ นโยบายของรัฐ มาตรการทางกฎหมาย และการด�าเนินงาน 

ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

๓.  เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทาง รวมถึงมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกัน ดูแลแก้ไข

ปัญหาเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการคุ้มครองสิทธิของเยาวชนหญิงที่ประสบปัญหา

ดังกล่าว และสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ/หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อ 

หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑.๓  โจทย์การวิจัย

เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรก�าลังประสบกับปัญหาการด�ารงชีวิตในสังคมและ 

รัฐไทยอย่างไรบ้างในมิติสิทธิมนุษยชน
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๑.๔  ขอบเขตการวิจัย

๑.   ขอบเขตเนือ้ห� ศกึษาแนวคดิ หลกัการสทิธมินษุยชน และมาตรฐานสากลทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจากกฎหมาย แนวนโยบาย

ของรัฐ หลักการและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์

ก่อนวัยอันควรตามกฎหมายต่างๆ เอกสารทางวิชาการ หนังสือ ต�ารา รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในประเทศไทยและต่างประเทศ  รวมถึงหลักการและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครอง

สิทธิของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรตามกฎหมายของต่างประเทศ ๓ ประเทศ ได้แก่ 

ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย  

๒.   ขอบเขตกลุม่เป�้หม�ย จากกลุม่เปา้หมายจ�านวน ๗๒ ราย ประกอบดว้ย ๑) กลุม่เยาวชน

หญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยแบ่งเป็นกลุ่มเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ต่อและยุติการตั้งครรภ์ ๒) 

กลุม่ผูป้กครองของเยาวชนหญงิทีต่ัง้ครรภก์อ่นวยัอนัควร ๓) กลุม่เยาวชนชายทัว่ไปทีย่งัไมไ่ดแ้ตง่งาน 

ซึ่งไม่จ�าเป็นว่าจะมีประสบการณ์ทางเพศหรือไม่ และ ๔) กลุ่มเจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชน 

ภาคประชาสังคม โรงพยาบาล โรงเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๓.  	ขอบเขตพื้นท ี ่ พื้นที่ในการเก็บข้อมูลจะเลือกเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 

นครปฐม และเพชรบุรี

๑.๕  ระเบียบวิธีวิจัย 

การศกึษานีเ้ปน็การวจิยัเชงิคณุภาพโดยใชม้มุมองทีม่คีวามละเอยีดออ่นตอ่เพศภาวะกบับรบิท

ทางสังคม (Gender-Sensitive and Context-Specific Approach) และมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน 

(Right-Based Approach) ในการศึกษาวิจัย และใช้วิธีวิทยา ดังต่อไปนี้
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๑.	 พื้นที่ในก�รศึกษ�	(Study	Site)	

การวิจัยนี้เลือกศึกษาในพื้นที่เขตเมือง ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ นครปฐม 

นนทบุรี และชนบท ได้แก่ เพชรบุรี เนื่องจากมีประชากรกลุ่มเป้าหมาย และมีบริบทที่สามารถให้

ภาพตัวแทนในการสะท้อนปัญหา ตลอดจนเป็นพื้นที่ที่มีเครือข่ายการท�างานเรื่องการแก้ไขปัญหา

เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ ดังนี้

	 l การคัดเลือกพื้นที่ของเมืองที่เป็นเมืองหลวงและปริมณฑลของประเทศอันได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี เนื่องจากเป็นตัวแทนของชุมชนเมืองที่สามารถจัดระบบบริการ

และการสนับสนุนอย่างครบวงจรให้กับเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้ทั้งในแง่บริการ

ด้านสุขภาพ สวัสดิการสังคม การศึกษา และกฎหมาย 

	 l ในส่วนการเลือกจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากเป็นตัวแทนของชุมชนในเขตชนบทที่

เป็นที่ตั้งของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาใน อ�าเภอท่ายาง ที่มีผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดบริการ

การศึกษาที่เปิดโอกาสให้เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์มีโอกาสในการศึกษาต่อในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการ

จัดการศึกษาที่มีมิติสิทธิมนุษยชน จึงได้ท�าการคัดเลือกพื้นที่ของจังหวัดนี้ เพื่อเป็นกรณีตัวอย่าง

ศึกษาในการท�าวิจัยครั้งนี้

๒.	 วิธีก�รเก็บข้อมูลก�รวิจัย	

การวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์

ก่อนวัยอันควร มีดังนี้

	 l กฎหมาย เอกสารทางวิชาการ หนังสือ ต�ารา รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ  รวมถึงหลักการและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิ

ของเยาวชนหญงิทีต่ัง้ครรภก์อ่นวยัอนัควร ตามกฎหมายของตา่งประเทศ ๓ ประเทศ ไดแ้ก ่ฟลิปิปนิส ์

เวียดนาม และอินโดนีเซีย ทั้งนี้เพราะทั้งสามประเทศล้วนเป็นสมาชิกในภูมิภาคที่ก�าลังก้าวเข้าสู่

ประชาคมอาเซยีนในป ี๒๕๕๘ และเพือ่ใหง้านวจิยัสอดรบักบัการกา้วเขา้สูก่ารเปน็ประชาคมอาเซยีน 
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มากไปกว่านั้น ทั้งสามประเทศต่างมีวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์ที่แตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งส่งผล 

ต่อการบัญญัติกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามกรอบของศาสนา ความเชื่อ และบรรทัดฐานทางสังคม ดังนี้

๑.  เวียดน�ม มีประชากรร้อยละ ๘๒ ที่ถือว่าตัวเองไม่มีศาสนา  แต่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิ

ขงจื๊อ

๒.  ฟิลิปปินส์ มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์ถึงร้อยละ ๙๒ และในจ�านวนนี้  นับถือคริสต์

นิกายโรมันคาทอลิกถึงร้อยละ ๘๓ ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่ทรงอิทธิพลมากในการควบคุมเรื่องอนามัย

เจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวของคน โดยเฉพาะเพศหญิง

๓.  อินโดนีเซีย  มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามถึงร้อยละ ๘๖.๑ และหลักการของศาสนา

มีบทบาทเหนือกฎหมายต่างๆ  ซึ่งทุกมาตราจะมีการก�ากับเอาไว้ว่า ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักการ

ทางศาสนาและไม่ขัดกับศีลธรรมอันดีของสังคม  

	 l นโยบายของรัฐ หลักการ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิ

ของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรตามกฎหมายต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 

พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น 

รวมทั้งการด�าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม

ต่อการป้องกัน ดูแลแก้ไขปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการคุ้มครองสิทธิของ

เยาวชนหญิงที่ประสบปัญหาดังกล่าวหรือไม่เพียงใด

ก�รสัมภ�ษณ์	แบ่งออกเป็น

ก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) กลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี 

นครปฐม และเพชรบุรี  ดังนี้

l กลุ่มเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อายุระหว่าง ๑๕ - ๒๔ ปี โดยแบ่งเป็นกลุ่ม

เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ต่อและยุติการตั้งครรภ์ จ�านวน ๓๒ คน
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l กลุ่มเยาวชนชาย อายุระหว่าง ๑๕ - ๒๔ ปี ทั่วไปที่ยังไม่ได้แต่งงาน โดยไม่จ�าเป็นว่าจะ

มีประสบการณ์ทางเพศแล้วหรือไม่ จ�านวน ๒๐ คน

l กลุ่มผู้ปกครองของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม และกลุ่มเจ้าหน้าที่ขององค์กร 

พัฒนาเอกชน ได้แก่ สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิ เสถียรธรรมสถาน 

บ้านสายสัมพันธ์ ครู/อาจารย์ของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี โรงเรียน 

หนองชมุแสงวทิยา จงัหวดัเพชรบรุ ีและเจา้หนา้ทีข่องโรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาล 

รามาธิบดี จ�านวน ๒๐ คน

ก�รสนทน�กลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ในกลุ่มเยาวชนชายจ�านวน ๔ กลุ่ม 

(กลุ่มละ ๕ คน) ใน ๔ พื้นที่ดังกล่าว

การศึกษาวิจัยเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อท�าให้ทราบถึงข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

l ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายต่อประเด็นการตั้งครรภ์ของเยาวชนหญิงโดยไม่พร้อม

l สาเหตุ/เงื่อนไข/ปัจจัยที่ท�าให้เกิดปัญหา รวมถึงผลกระทบต่อเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ ์

โดยไม่พร้อม ครอบครัว/ชุมชน

l ข้อมูลส�าหรับการตัดสินใจที่จะตั้งครรภ์ต่อ หรือยุติการตั้งครรภ์เพียงพอและรอบด้าน

หรือไม่ อย่างไร

l มีกลไก มาตรการ ข้อมูล การบริการของหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ส�าหรับ

การช่วยเหลือเยาวชนหญิงเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร

l ชุดประสบการณ์ของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมด้านการได้รับบริการด้านการ

แพทยแ์ละสวสัดกิารสงัคมตา่งๆ การอยูร่ว่มกับครอบครวั/ชมุชน/สถาบนัการศกึษา/สงัคม 

และสถานการณ์และรูปแบบการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
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๑.๖ เครื่องมือวิจัย

ผู้วิจัยใช้แนวค�าถามการสัมภาษณ์เจาะลึก แนวทางการสนทนากลุ่ม และแนวทางการวิจัย

เอกสารในการเป็นเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยใช้เครื่องบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์เจาะลึกและสนทนา

กลุ่ม และยังได้ใช้การบันทึกงานสนามควบคู่กันไปกับการบันทึกเสียง

๑.๗ การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยในการหา

ประเด็นหลัก (theme) ในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งหาสาเหตุและสภาพปัญหาเยาวชน

หญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในประเทศไทยในมิติสิทธิมนุษยชนจากชุดประสบการณ์ ทั้งเยาวชน

ที่ยุติการตั้งครรภ์และด�ารงครรภ์ต่อ ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางและกระบวนการคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในประเทศไทยในมิติสิทธิมนุษยชน

๑.๘ ระยะเวลาในการวิจัย

นักวิจัยได้ใช้เวลาในการวิจัยเชิงเอกสาร การเก็บข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูล และเขียน

รายงานเป็นเวลา ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
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๑.๙ ประเด็นจริยธรรม

แม้ว่าประเด็นการศึกษาวิจัยเป็นประเด็นปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมกับมิติ 

สิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นประเด็นทางสังคมที่ละเอียดอ่อน แต่จุดประสงค์ของการศึกษาวิจัยคือ 

การพยายามยุติปัญหาของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมในมิติของสิทธิมนุษยชน ดังนั้น 

แม้ว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่งเป็นเยาวชนหญิงที่มีประสบการณ์ตั้งครรภ์ และเยาวชนชายที่เคยมี

ประสบการณ์ท�าให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ แต่นักวิจัยไม่ได้มุ่งเน้นการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึก 

ของเยาวชนโดยตรง  หากแต่เป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชน ผู้วิจัยศึกษา 

จึงคาดว่าการศึกษาวิจัยจะไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อผู้ให้ข้อมูล

ผู้วิจัยได้พัฒนาแนวค�าถามส�าหรับการ

สมัภาษณท์ัง้ในระดบัลกึและระดบัสนทนากลุม่ 

เป็นค�าถามที่ใช้สอบถามเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล

ตามวตัถปุระสงคก์ารวจิยั เปน็ค�าถามภาษาไทย

สุภาพ เลือกใช้ค�าศัพท์ที่แสดงความเคารพใน

ศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุยข์องผูใ้หข้อ้มลู ไมแ่สดง

ทัศนคติของผู้สัมภาษณ์ หลังจากได้พัฒนาแนว

ค�าถาม ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามเข้ารับการ 

ตรวจทานจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติ

ให้ผู้วิจัยด�าเนินโครงการศึกษาวิจัยและให้ใช้

แนวค�าถามดังกล่าว ได้โดยมีแนวค�าถามทั้งสิ้น 

๗ ค�าถาม ได้แก่
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๑. แนวค�าถามการสัมภาษณ์ระดับลึก  :  เยาวชนหญิง (ตั้งครรภ์ต่อ)

๒. แนวค�าถามการสัมภาษณ์ระดับลึก  :  เยาวชนหญิง (ยุติการตั้งครรภ์)              

๓. แนวค�าถามสัมภาษณ์ระดับลึกเยาวชนชาย

 ที่ท�าให้เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ที่ยุติการตั้งครรภ์

๔. แนวค�าถามสนทนากลุ่ม  :  เยาวชนชาย 

๕. แนวค�าถามสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล  :  เจ้าหน้าที่

๖. แนวค�าถามการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ  :  เยาวชนชายที่ท�าให้ เยาวชนหญิง 

    ตั้งครรภ์ที่ด�ารงครรภ์ต่อ

๗. แนวค�าถามการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ  :  ผู้ปกครอง        

๑.๑๐ นิยามศัพท์เฉพาะ

“มิติสิทธิมนุษยชน” ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง สิทธิของเยาวชนหญิงที่จะได้รับการดูแล

ป้องกันสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์  ได้แก่ สิทธิที่จะตัดสินใจด้วยตนเองที่จะมีบุตรหรือไม่เมื่อใด  

สทิธใินการมชีวีติอยูอ่ยา่งมศีกัดิศ์ร ีไมถ่กูกดีกนั แบง่แยก เลอืกปฏบิตั ิสทิธใินการไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร

เรื่องบรกิารเกี่ยวกบัการตัง้ครรภ์ไมพ่รอ้ม การท�าแทง้ที่ปลอดภยั การดแูลครรภ์ตอ่ไปอยา่งปลอดภยั 

และสิทธิความเป็นส่วนตัว และรักษาความลับในเรื่องการตั้งครรภ์ การคลอด การท�าแท้ง และการ

ใช้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และการคลอด

“เย�วชน” หมายถึง ในการวิจัยครั้งนี้  ได้ก�าหนดขอบเขตความหมายของเยาวชน 

อยู่ที่ อายุ  ๒๔ ปี  ขณะที่พระราชบัญญัติส่ ง เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  

(๒๕๕๐) ก�าหนดขอบเขตเยาวชนอยู่ที่อายุ  ๒๕ ปีบริบูรณ์  เนื่องจากในการวิจัยครั้ งนี้  

ได้ค�านึงถึงวัยรุ่นและการปฏิบัติการทางสังคมที่ “ความเป็นวัยรุ่น” ของกระทรวงสาธารณสุข 

ถูกนิยามอยู่ที่อายุ ๒๔ ปี”
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“ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม” หมายถงึ การตัง้ครรภข์องเยาวชนหญงิอายตุัง้แต ่๑๕ - ๒๔ ป ีซึง่เปน็การ

ตั้งครรภ์ที่เยาวชนหญิงเองคิดหรืออธิบายว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่ตนเองไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้เตรียมตัว

ส�าหรับการตั้งครรภ์ในครั้งนี้ อนึ่ง ค�าว่า “ตั้งครรภ์ไม่พร้อม” ในงานวิจัยชิ้นนี้เป็นค�าที่ใช้เลี่ยงแทน

ค�าว่า	“ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร”	

๑.๑๑ ข้อจำากัดในการวิจัย

๑. การเข้าถึงเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ที่ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์เป็นไปได้ยาก เพราะเยาวชน

หญิงกลุ่มนี้มักไม่ต้องการเปิดเผยเรื่องราว ประสบการณ์ และยินยอมให้ข้อมูล

๒. การวิจัยศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายของ ๓ ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส ์

และอินโดนีเซีย ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงเอกสารกฎหมายได้เฉพาะเอกสารที่ถูกแปลและน�าเสนอใน

รูปแบบของภาษาอังกฤษเท่านั้น ท�าให้ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารกฎหมายภาษาประจ�าชาติของ 

ทั้งสามประเทศได้ 
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๒.๑  กรอบแนวคิดทฤษฎี
 ในการศึกษาวิจัย

แนวคิ ดทฤษฎีที่ ใช ้ ใ นการวิ จั ยคื อ 

Grounded Theory ซ่ึงถกูแปลในชือ่ภาษาไทย

ต่างๆ ว่า “ทฤษฎีฐ�นร�ก”, “มูลฐ�นทฤษฎี” 

หรือ “ทฤษฎีจ�กพื้น ท่ี”  ซึ่ ง เป ็นวิธีวิ จัย 

(Research Methodology) ที่มุ ่งการสร้าง

ทฤษฎีซ่ึงมีพื้นฐานมาจากปรากฏการณ์ทาง

สังคมตามความหมายของพื้นที่ที่เก็บข้อมูล อัน

เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้รับการรวบรวมและ

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผู้วิจัย การวิจัย

แบบ Grounded Theory ถือว่าเป็นที่นิยมน�า

มาใช้ในการวจัิยเชงิคณุภาพอย่างมาก เน่ืองจาก

มีประโยชน์อย่างยิ่งต ่อการท�าความเข้าใจ

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนพื้นฐานของบริบท 

(context-based) มีการบรรยายกระบวนการ

ที่ชัดเจน (process-oriented descriptions) 

และสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

(explanations of the phenomenon) ใน

สภาพการณ์จริง ทฤษฎีนี้เริ่มต้นใช้อย่างชัดเจน

จากนักสังคมวิทยา บาร์นีย์  เกรเซอร์ (Braney 

Grazer) และแอนเซล์ม สเตราส์ (Anselm 

Strauss 1916 - 1996) ที่ใช ้ตรรกอุปนัย 

(Inductive Method) อาศัยข้อมูลจากการ

สังเกตอย่างใกล้ชิด  ซึ่งตรงข้ามกับทฤษฎี

นามธรรม (Formal  Theory )  ที่ ใช ้ วิ ธี 

กรอบแนวคิด
และทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง

๒
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ตรรกนิรนัย (Deductive Method) โดยสร้างสมมุติฐานและน�าไปทดสอบกับข้อมูลจากการสังเกต

อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นความพยายามหลีกเลี่ยงความเป็นนามธรรมมากเกินไปของงานวิจัยด้าน

สังคมวิทยา และพยายามอุดช่องว่างระหว่างการวิจัยเชิงประจักษ์ที่ขาดรากฐานทางทฤษฎ ี

และการสร้างทฤษฎีที่ขาดรากฐานเชิงประจักษ์ (Urquhart et al., 2010, pp. 317 - 416) ซึ่งทฤษฎี

ดงักล่าวท�าให้งานวิจยัมีทัง้ความน่าเช่ือถอืและสามารถอธบิายปรากฏการณ์ทางสงัคมได้อย่างชดัเจน 

ส�าหรับ Grounded Theory ในงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการน�าชุดประสบการณ์ของเยาวชนหญิงที่

ต้ังครรภ์โดยไม่พร้อมจากการวิจัยภาคสนามมาศึกษาว่า กลุ่มเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ได้ถูกละเมิด

สิทธิหรือได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างไรบ้างจากการตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนที่อยู่ภายใต้

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

แผนปฏบิตักิารประชากรและการพฒันา และแผนปฏบิตัเิพือ่ความก้าวหน้าของสตร ีทีร่ฐัสมาชกิหรอื

รัฐภาคีจะต ้องคุ ้มครองสิทธิ  ขจัดการละเมิดสิทธิต ่างๆ การเลือกปฏิบัติแบ ่งแยกกีดกัน 

การเข้าถึงการศึกษา ความปลอดภัย รัฐสวัสดิการ ไปจนถึงทรัพยากรต่างๆ ของรัฐและสังคม 

ขจัดการกระท�าที่เป็นการทารุณกรรม การข่มเหง 

รังแกก่อให้เกิดอันตรายทางกาย จิตใจ ที่เกิดขึ้นกับ 

มนุษยชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ไม่ว่าเพศใดก็ตาม 

หรือในวัยใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ 

ดังนี้

l ปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน

การศึกษาประเด็นต่างๆ ในมิติสิทธิมนุษยชน 

เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ศึกษาและใช้ปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชนประกอบ เพราะเป็นการกล่าวถึงการ

คุ ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักส�าคัญ 

พื้นฐานและอย่างเป็นสากล ซึ่งข้อก�าหนดบางประการ 

ได้เข้ามาคุม้ครองสิทธิมนษุยชน สิทธิอนามยัเจรญิพนัธุ์

ของเยาวชนหญิงต้ังครรภ์โดยตรง ได้แก่
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  “ข้อ ๑๒ บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอ�าเภอใจในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่

อาศัย หรือการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้

รับความคุ้มครองของกฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น...

  ข้อ ๒๕  (๑)  ทกุคนมสีทิธิในมาตรฐานการครองชพีอันเพยีงพอส�าหรบัสขุภาพและ

ความอยู่ดีของตนและของครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการดูแล

รักษาทางการแพทย์ และบริการสังคมที่จ�าเป็น และมีสิทธิในหลักประกันยามว่างงาน 

เจ็บป่วย พิการ หม้าย วัยชรา หรือปราศจากการด�ารงชีพอื่นในสภาวะแวดล้อมนอกเหนือ 

การควบคุมของตน 

  (๒)  มารดาและเด็กย่อมมีสิทธิที่จะรับการดูแลรักษาและการช่วยเหลือ

เป็นพิเศษ เด็กทั้งปวงไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกสมรส จะต้องได้รับการคุ้มครองทางสังคมเช่นเดียวกัน

  ข้อ ๒๖  (๑)  ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะต้องให้เปล่าอย่างน้อย 

ในขัน้ประถมศกึษาและขัน้พืน้ฐาน การศกึษาระดบัประถมจะต้องเป็นภาคบงัคบั การศกึษา

ด้านวิชาการและวิชาชีพจะต้องเปิดเป็นการทั่วไป และการศึกษาระดับสูงขึ้นไปจะต้อง 

เข้าถึงได้อย่างเสมอภาคส�าหรับทุกคนบนพื้นฐานของคุณสมบัติความเหมาะสม 

   (๒)  การศึกษาจะต้องมุ่งไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์อย่างเต็มที่ 

และการเสรมิสร้างความเคารพต่อสทิธิมนุษยชนและอิสรภาพขัน้พืน้ฐาน การศกึษาจะต้อง

ส่งเสรมิความเข้าใจ ขนัตธิรรม และมติรภาพระหว่างประชาชาต ิกลุม่เชือ้ชาต ิหรอืศาสนา

ทั้งมวล และจะต้องส่งเสริมกิจกรรมของสหประชาชาติ เพื่อการธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพ 

   (๓)  ผูป้กครองมสีทิธิเบือ้งแรกทีจ่ะเลอืกประเภทการศกึษาทีจ่ะให้แก่บตุร

ของตน”  

	 	 (ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน,	๒๕๕๔)

l กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิท�งเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม

เป็นกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ และมีผลบังคับ

ใช้ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเนื่องจากเป็นกติการะหว่างประเทศฯ ที่มุ่งก�าหนดถึงบทบาทของรัฐที่มี
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ต่อสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของพลเมือง จึงมีเน้ือหาเก่ียวข้องกับสิทธิเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ 

โดยเฉพาะ โดยระบุไว้ตามภาคและข้อต่างๆ ได้แก่ ภาค ๒ ข้อ ๕ ดังนี้

   “๒. ห้ามการจ�ากัดหรือลิดรอนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองหรือที่มี

อยู่ในประเทศใด โดยอาศัยอ�านาจของกฎหมาย อนุสัญญา ข้อบังคับ หรือจารีตประเพณี 

โดยอ้างว่ากติกานี้ไม่รับรองสิทธิเช่นว่านั้น หรือรับรองสิทธินั้นในขอบเขตที่ด้อยกว่า”

และภาค ๓ ข้อ ๑๐ ดังนี้  

 “รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองว่า 

  ๑. ครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยรวมของสังคมที่เป็นพื้นฐานและเป็นธรรมชาติควรได้รับ

การคุม้ครองและช่วยเหลืออย่างกว้างขวางทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ โดยเฉพาะในการจัดตัง้และ

ในขณะที่ต้องรับผิดชอบต่อการดูแลและการศึกษาของเด็กที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้ การสมรส

ต้องกระท�าโดยความยินยอมอย่างเสรีของผู้ที่เจตนาจะสมรส 

  ๒. มารดาควรได้รับการคุ้มครองพิเศษระหว่างช่วงระยะเวลาตามควรก่อนหรือหลัง

การให้ก�าเนิดบุตร ในระหว่างช่วงระยะเวลา เช่นว่า มารดาซึ่งท�างานควรได้รับอนุญาตให้

ลาโดยได้รับค่าจ้าง หรือลาโดยมีสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคมอย่างเพียงพอ...”

รวมไปถึงการศึกษาที่รัฐจะต้องให้พลเมืองทุกคนในรัฐได้รับการศึกษา ตามกติกาข้อ ๑๓ ที่ว่า

  “๑. รฐัภาคแีห่งกติกาน้ีรบัรองสทิธขิองทกุคนในการศกึษา รฐัภาคเีหน็พ้องกันว่าการ

ศึกษาจะต้องมุ่งให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์และความส�านึกในศักดิ์ศรีของตน

อย่างบริบูรณ์ และจะต้องเพิ่มพูนการเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน...” 

 (กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม,	๒๕๕๕)

l อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

เนื่องจากเป็นการศึกษาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมและก�าลังประสบกับปัญหาการ

ด�ารงชีวิตในสังคมและรัฐไทยในมิติสิทธิมนุษยชน จึงจ�าเป็นที่จะต้องใช้อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
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เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบเป็นกรอบแนวคิดการถูกละเมิดสิทธิฯ เพราะเป็นอนุสัญญาที่มุ่ง

ขจัดการเลือกปฏิบัติต ่อสตรี บนพื้นฐานส�านึกที่ว ่าการเลือกปฏิบัติ “ขัดต่อหลักก�รของ 

คว�มเสมอภ�คของสิทธิและคว�มเค�รพต่อเกียรติศักด์ิของมนุษย์” ซ่ึงการเลือกปฏิบัติต่อสตรี

หมายถึง

  “การแบ่งแยก การกีดกัน หรือการจ�ากัดใด ๆ เพราะเหตุแห่งเพศ ซึ่งมีผลหรือ 

ความมุ่งประสงค์ที่จะท�าลายหรือท�าให้เสื่อมเสียการยอมรับ การได้อุปโภค หรือใช้สิทธ ิ

โดยสตร ีโดยไม่ค�านงึถงึสถานภาพด้านการสมรส บนพืน้ฐานของความเสมอภาคของบรุษุ

และสตรีของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมของพลเมือง หรือด้านอื่น ๆ”

ดังนั้น อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบจึงมีความส�าคัญ 

อย่างมากต่อการคุ้มครองสิทธิของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ไม่ให้ถูกละเมิด นอกเหนือจากประเด็นความ

เสมอภาคระหว่างชายหญิง อนุสัญญาฯ ยังขจัดความไม่เสมอภาคระหว่างความไม่เท่าเทียมระหว่าง

เยาวชนหญงิต้ังครรภ์ และผู้หญงิต้ังครรภ์เมือ่พ้นการเป็นเยาวชน ตามภาคที ่๑ ข้อที ่๑ ตามอนุสญัญา

ดังนี้

   “ปัจจบุนันีย้งัไม่ได้รบัการยอมรบัอย่างเต็มที ่ความส�าคญัทางสงัคมของความเป็นเพศ

มารดา และบทบาทของบิดามารดาในครอบครัวและในการเลี้ยงดูบุตร และตระหนักว่า

บทบาทของสตรใีนการให้ก�าเนิดบตุรไม่ควรจะเป็นพืน้ฐานในการเลอืกปฏบิตั ิแต่ตระหนัก

ว่า การเลี้ยงดูบุตรจะต้องได้รับผิดชอบร่วมกันระหว่างบุรุษและสตรี และสังคมทั้งมวล”

รัฐมีหน้าที่โดยตรงในการบริการทรัพยากรต่างๆ เพื่อเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ตามข้อ ๕ 

  “รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง... (ข) เพื่อประกันว่า การศึกษาเกี่ยวกับ

ระบบครอบครวัรวมถงึความเข้าใจอย่างถกูต้องเกีย่วกบัความเป็นเพศมารดาในฐานะเป็น

หน้าที่ทางสังคม และเป็นการยอมรับถึงความรับผิดชอบร่วมกันของบุรุษและสตรีในการ

เลี้ยงดูและการพัฒนาบุตร ทั้งยังเป็นที่เข้าใจด้วยว่าในทุก ๆ กรณี ผลประโยชน์ของบุตร

ย่อมเป็นสิ่งที่ต้องค�านึงถึงเป็นเบื้องแรก”
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รวมไปถึงการศึกษาที่เยาวชนหญิงตั้งครรภ์จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ตามอนุสัญญาภาคที ่

๓ ข้อ ๑๐ ที่

  “รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี เพื่อที่

จะให้ประกันแก่สตรีทั้งหลายซึ่งสิทธิอันเสมอภาคกันกับบุรุษในด้านการศึกษา และ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อประกันบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาคของบุรุษและสตรี 

  (ก) เงื่อนไขเดียวกันส�าหรับอาชีพและการแนะแนวอาชีพ ส�าหรับการมีโอกาส 

เข้าศึกษา และส�าหรับการได้รับวุฒิบัตรในสถาบันการศึกษาทุกประเภท...”

และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

  “...(จ) โอกาสเท่ากันที่จะได้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาต่อเน่ือง 

รวมทัง้โครงการศกึษาผู้ใหญ่ และโครงการรณรงค์ให้รูห้นังสอื โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการ

ที่มุ่งจะลดช่องว่างในการศึกษาที่มีอยู่ระหว่างบุรุษและสตรี ภายในระยะเวลาที่เร็วที่สุด 

เท่าที่จะเป็นไปได้ 

  (ฉ) การลดอัตราการออกจากโรงเรียนของนักเรียน/นักศึกษาหญิง และการจัด 

โครงการต่าง ๆ ส�าหรับเด็กหญิงและสตรีที่ออกจากโรงเรียนก่อนเวลาอันสมควร...”

รวมทั้ง

  “(ซ) โอกาสได้ศึกษาสารสนเทศทางการศึกษาเฉพาะทาง เพื่อช่วยให้หลักประกัน 

ด้านสุขภาพและการอยู ่ดีของครอบครัว รวมทั้งสารสนเทศและค�าแนะน�าเก่ียวกับ 

การวางแผนครอบครัว”

นอกเหนือจากเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียนหนังสือ เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ 

ที่อยู่ในระหว่างการท�างานยังได้รับการคุ้มครองสิทธิด้วยอนุสัญญาฯ ข้อ ๑๑

  “๒. เพื่อที่จะป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากการแต่งงาน

หรือความเป็นเพศมารดา และเพื่อประกันสิทธิอันแท้จริงของสตรีในการที่จะท�างาน 

รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสม 
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  (ก) เพือ่ห้ามภายใต้การบงัคบัใช้ของข้อห้ามต่าง ๆ  ไม่ให้มกีารปลดเพราะเหตแุห่งการ

ต้ังครรภ์ หรือเพราะการลาคลอดบุตร และการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของสถานภาพ 

ในการแต่งงาน 

  (ข) เพื่อริเริ่มให้มีการลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้าง หรือได้ผลประโยชน์ทางสังคมที่

เปรียบเทียบได้โดยไม่สูญเสียการงานเดิม อาวุโสในการท�างาน หรือเงินช่วยเหลือ 

ทางสังคม”

เช่นเดียวกัน ในประเด็นของสุขอนามัย สุขภาวะทางเพศ เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ยังได้รับ 

การคุ้มครองสิทธิโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลปัจจัยต่างๆ ตามข้อ ๑๒

  “๑. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน

ด้านการรักษาสุขภาพ เพื่อประกันการมีโอกาสได้รับการบริการในการรักษาสุขภาพ  

รวมทั้งบริการที่เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษ

และสตรี 

  ๒. ทั้ง ๆ ที่มีบทบัญญัติในวรรค ๑ ของข้อนี้ รัฐภาคีจะประกันให้สตรีได้รับบริการที่

เหมาะสมเกีย่วกบัการต้ังครรภ์ การคลอดบตุร และระยะหลงัคลอดบตุร โดยการให้บรกิาร

แบบให้เปล่าเม่ือจ�าเป็น รวมทัง้การให้โภชนาการทีเ่พยีงพอระหว่างการตัง้ครรภ์และระยะ

การให้นม”

และในภาคที่ ๔ ข้อ ๑๖ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว

  “(ง) สทิธแิละความรบัผดิชอบเช่นเดยีวกันในฐานะบดิามารดา โดยไม่ค�านึงถงึสถานะ

ในการสมรสของตน ในเรื่องที่เก่ียวกับบุตรของตนในทุกกรณีผลประโยชน์ของบุตร 

จะเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด 

  (จ) สทิธเิช่นเดยีวกนัในการตดัสนิใจอย่างอสิระและมคีวามรบัผดิชอบในจ�านวนบตุร

และระยะห่างในการมีบุตรของตน และให้เข้าถึงข้อสนเทศ การศึกษาและวิธีที่จะท�าให้

สตรีใช้สิทธิเหล่านี้ได้ 
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  (ฉ) สิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกันในเรื่องการปกครองบุตร การปกป้องบุตร 

การได้รับมอบหมายให้ดูแลบุตร และการรับบุตรบุญธรรม หรือสถาบันที่คล้ายคลึงซึ่งมี

แนวความคดิเหล่านีอ้ยูใ่นกฎหมายภายใน ในทกุกรณผีลประโยชน์ของบตุรจะเป็นสิง่ส�าคญั

สูงสุด” 

 (อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ,	๒๕๕๔)

l อนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิเด็ก

เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์บางคน ยังคงถือว่าอยู่ในวัยเด็ก เน่ืองจากอายุต�่ากว่า ๑๘ ปี ดังน้ัน 

ในการศึกษามิติสิทธิมนุษยชนของเยาวชนหญิงต้ังครรภ์จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องอาศัยอนุสัญญา

ว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นอีกกรอบแนวคิด ซึ่งอนุสัญญาดังกล่าวมีข้อก�าหนดจ�านวนมากที่เก่ียวข้องกับ 

สิทธิของเยาวชนหญิงต้ังครรภ์ ตามข้อก�าหนดดังนี้

 “ข้อ ๑๙ 

  ๑. รัฐภาคีจะด�าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ด้านนิติบัญญัติ บริหาร สังคมและ

การศกึษา ในอนัทีจ่ะคุม้ครองเดก็จากรปูแบบทัง้ปวงของความรนุแรง ทัง้ทางร่างกายและ

จิตใจ การท�าร้ายหรือการกระท�าอันมิชอบ การทอดทิ้งหรือการปฏิบัติโดยประมาท 

การปฏิบัติที่ผิดหรือการแสวงประโยชน์ รวมถึงการกระท�าอันมิชอบทางเพศ ขณะอยู่ใน

ความดูแลของบิดามารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเด็กนั้นอยู่ใน 

ความดูแล”

รวมไปถึงในประเด็นสุขอนามัย สุขภาวะทางเพศของเด็ก ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิอนามัย 

เจริญพันธุ์ตามอนุสัญญา ข้อ ๒๔ ดังนี้

  “๑. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กที่จะได้รับมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงที่สุดเท่าที่จะ

หาได้ และส่ิงอ�านวยความสะดวกส�าหรับการบ�าบัดรักษาความเจ็บป่วยและการฟื้นฟู

สุขภาพ รัฐภาคีจะพยายามด�าเนินการที่จะประกันว่าไม่มีเด็กคนใดถูกลิดรอนสิทธิในการ

รับบริการดูแลสุขภาพเช่นว่านั้น
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  ๒. รฐัภาคจีะให้มกีารปฏบิตัติามซึง่สทิธนิีอ้ย่างเตม็ที ่และโดยเฉพาะอย่างยิง่จะด�าเนนิ

มาตรการที่เหมาะสมดังนี้ 

  ก) ลดการเสียชีวิตของทารกและเด็ก

  ข) ประกันให้มีการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่จ�าเป็นและการดูแลสุขภาพ 

แก่เด็กทุกคน โดยเน้นการพัฒนาการดูแลสุขภาพขั้นปฐม 

  ค) ต่อสูก้บัโรคภยัและทพุโภชนาการ รวมทัง้ทีอ่ยูภ่ายในขอบข่ายของการดูแลสขุภาพ

ขั้นปฐม ซึ่งนอกเหนือจากวิธีการอ่ืนแล้วยังด�าเนินการโดยการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู ่ 

พร้อมแล้วและโดยการจดัหาอาหารทีถ่กูหลกัโภชนาการและน�า้ดืม่ทีส่ะอาดอย่างเพยีงพอ 

ทั้งนี้โดยพิจารณาถึงอันตรายและความเสี่ยงของมลภาวะแวดล้อม 

  ง) ประกันให้มีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมแก่มารดาทั้งก่อนและหลังคลอด 

  จ) ประกนัว่าทกุส่วนของสงัคม โดยเฉพาะบดิามารดาและเด็ก จะได้รบัข้อมลู ข่าวสาร 

และเข้าถึงการศึกษาและการสนับสนุนให้ใช้ความรู ้พื้นฐานในเรื่องโภชนาการและ 

สุขภาพเด็ก เรื่องประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา เรื่องอนามัยและสุขาภิบาล 

สภาพแวดล้อม และเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ 

  ฉ) พัฒนาการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การแนะแนวแก่บิดามารดาและการให้บริการ

และการศึกษาในเรื่องการวางแผนครอบครัว 

  ๓. รัฐภาคีจะด�าเนินมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งปวง เพื่อที่จะ 

ขจัดทางปฏิบัติดั้งเดิมที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพของเด็ก”

และข้อ ๒๕ ที่ว่า

  “รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็ก ผู้ซึ่งได้รับการจัดโดยหน่วยงานที่มีอ�านาจให้ได้รับ

การดูแล การคุ้มครองหรือการบ�าบัดรักษาสุขภาพ ทั้งทางร่างกายหรือจิต ในอันที่จะได้
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รบัการทบทวนการบ�าบัดรกัษาทีใ่ห้แก่เดก็เป็นระยะๆ ตลอดจนสภาวะแวดล้อมอ่ืนทัง้ปวง

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดดังกล่าว”

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสิทธิทีจ่ะได้รบัความรูก้ารศกึษา ทีร่ฐัจะต้องบรกิารให้กบัเดก็และเยาวชน

ซึ่งรวมไปถึงเยาวชนหญิงต้ังครรภ์ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ตามอนุสัญญาฯ ข้อ ๒๘

  ๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับการศึกษา และเพื่อที่จะให้สิทธินี้บังเกิดผล

ตามล�าดับและบนพื้นฐานของโอกาสที่เท่าเทียมกัน รัฐภาคีจะ 

  ก) จัดการศึกษาระดับประถมเป็นภาคบังคับที่เด็กทุกคนสามารถเรียนได้โดย 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

  ข) สนับสนุนการพัฒนาของการศึกษาระดับมัธยมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการศึกษา

สายสามญัและสายอาชพี จดัการศกึษาให้แพร่หลายและเปิดกว้างแก่เด็กทกุคน และด�าเนิน

มาตรการที่เหมาะสม เช่น การน�ามาใช้ซึ่งการศึกษาแบบให้เปล่าและการเสนอให ้

ความช่วยเหลือทางการเงินในกรณีที่จ�าเป็น 

  ค) ท�าให้การศึกษาในระดับสูงเปิดกว้างแก่ทุกคนบนพื้นฐานของความสามารถ 

โดยทุกวิธีการที่เหมาะสม 

  ง) ท�าให้ข้อมูลข่าวสารและการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ เป็นที่แพร่หลาย

และเปิดกว้างแก่เด็กทุกคน 

  จ) ด�าเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการเข้าเรียนอย่างสม�่าเสมอ และลดอัตรา 

การออกจากโรงเรียนกลางคัน 

  ๒. รัฐภาคีจะด�าเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันว่า ระเบียบวินัยของโรงเรียน

ได้ก�าหนดขึน้ในลกัษณะทีส่อดคล้องกับศกัด์ิศรแีห่งความเป็นมนุษย์ของเด็ก และสอดคล้อง

กับอนุสัญญานี้
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  ๓. รัฐภาคีจะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับ

การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อที่จะเกื้อกูลต่อการขจัดความเขลาและการไม่รู้หนังสือ

ทั่วโลก และเอื้ออ�านวยให้ได้รับความรู้ทางวิชาการและทางเทคนิคและวิธีการสอนสมัย

ใหม่เกีย่วกบัเรือ่งนี ้ความต้องการของประเทศก�าลงัพฒันาจะได้รบัการพจิารณาเป็นพเิศษ”

	 (อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก,		๒๕๕๔)

l แผนปฏิบัติก�รประช�กรและก�รพัฒน� 

แผนปฏิบัติการประชากรและการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่เพียงคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ 

คุ้มครองผู้หญิงไม่ให้ถูกกระท�าความรุนแรง การกระท�าทางเพศในทางที่ผิด ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อ

การเจริญพันธุ์ ยังมีผลต่อการคุ้มครอง สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิง การตัดสินใจต่อเน้ือตัว

ร่างกายตนเอง รวมไปถึงการตั้งครรภ์อย่างเต็มที่ ซึ่งตามหน้าที่รัฐจะต้องคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของ

ผู้หญิงอย่างสมบูรณ์ต่อการเข้าถึงการบริการที่เกี่ยวข้องกับอนามัยเจริญพันธุ์ แม้แต่การยุติการ

ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ในกรณีที่ต้ังครรภ์ไม่พร้อม ด้วยการก�าหนดแผนปฏิบัติการต่างๆ (Center for 

Reproductive Rights, 2005, น. ๒๐) เช่น ในแผนปฏิบัติการฯ ย่อหน้า ๗.๓ ที่ว่าด้วยสิทธิอนามัย

เจริญพันธุ ์ที่หมายรวมถึงสิทธิมนุษยชน ที่ยอมรับสิทธิพื้นฐานของคู ่และปัจเจกที่จะตัดสินใจ 

อย่างอิสระและรับผิดชอบในเรื่องจ�านวนบุตร เวลาที่จะมีบุตร และระยะห่างของการมีบุตรแต่ละคน 

ซึ่งจะต้องได้รับทราบข้อมูล วิธีการ และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ โดยไม่ถูกเลือก 

ปฏิบัติ บังคับ หรือใช้ความรุนแรง และย่อหน้า ๗.๔๕ ที่บริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

ต้องคุ้มครองสิทธิของเยาวชนในเรื่องความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ การเคารพและให้ข้อมูล

ที่รอบด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจ (International Conference on Population and 

Development, 2012)

l แผนปฏิบัติเพื่อคว�มก้�วหน้�ของสตรี

เช่นเดียวกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม, 

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ, อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก, 
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แผนปฏิบัติการประชากรและการพัฒนา ที่เป็น

ความพยายามคุม้ครองสทิธิมนษุยชน แต่ได้มุง่เน้น 

ไปยังสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง ซึ่งรวมไปถึงสิทธิ

ในอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงด้วย เช่น ในแผน

ปฏิบัติการฯ ย่อหน้าที่ ๙๖ ที่ว่าด้วยสิทธิผู้หญิง

ในการควบคุมและตัดสินใจอย ่างเสรีและ 

รบัผดิชอบในเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัเพศวถิ ีสขุภาพ

ทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ ์ โดยปราศจาก 

การบีบบังคับ การเลือกปฏิบัติและความรุนแรง 

และย่อหน้า ๑๐๖ (ช) ที่การประกันสุขภาพของ 

รัฐบาล และบุคลากรทางการแพทย์จะต้อง 

บริการต่อผู ้หญิงโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน มี

ความละเอียดอ่อน เข้าใจมิติเพศภาวะ และ 

ยึดถือความสมัครใจของผู้รับบริการที่ได้ข้อมูล

ครบถ้วนเป็นหลกั (แผนปฏบิตัเิพือ่ความก้าวหน้า

ของสตรี, ๒๕๕๑)

ดังนั้นในความหมายของ “มิติสิทธิมนุษยชน” ของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์จึงมุ่งประเด็นสิทธิ

ของเยาวชนหญิงที่จะได้รับการดูแลป้องกันสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์  ได้แก่ สิทธิที่จะตัดสินใจด้วย

ตนเองที่จะมีบุตรหรือไม่เม่ือใด  สิทธิในการมีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ถูกกีดกัน แบ่งแยก เลือกปฏิบัติ 

สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องบริการเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การท�าแท้งที่ปลอดภัย 

การดูแลครรภ์ต่อไปอย่างปลอดภัย และสิทธิความเป็นส่วนตัว และรักษาความลับในเรื่องการ 

ต้ังครรภ์ การคลอด การท�าแท้ง และการใช้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และการคลอด 

โดยแบ่งออกเป็น

• สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Rights to Life)

• สิทธิในความเป็นส่วนตัว (Rights to Privacy)
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• สิทธิในการได้รบัข้อมลูข่าวสารและการศกึษา (Rights to Information and Education)

• สิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด (Rights to Decide Whether or 

When to Have Children or  Rights to Self-determination)

• สิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ (Rights to Health Care and Health Protection)

l กรอบแนวคิดสิทธิอน�มัยเจริญพันธุ์	

แม้ว่าประเด็นสิทธิมนษุยชนและสิทธอินามยัเจรญิพนัธุเ์ป็นการปฏบิตัขิองทกุหน่วยงานองค์กร

ทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาชนกต็าม แต่การปฏบิตังิานของภาครฐัภายใต้กรอบแนวคดิสทิธอินามยั

เจริญพันธุ์ เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการพิจารณายกร่างกฎหมายอนามัย 

เจริญพันธุ์ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

๑.		 สิทธิในก�รมีชีวิตอยู่อย่�งมีศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์	(Rights	to	Life)

ผู้หญิงมีสิทธิที่จะไม่ตกอยู่ในอันตรายจากการตั้งครรภ์, ไม่ตกอยู่ในอันตรายเพราะการท�าแท้ง

ที่ไม่ปลอดภัย, ไม่ตกอยู่ในอันตรายเพราะขาดบริการสุขภาพที่ปลอดภัย ขาดบริการให้ค�าปรึกษา 

และไม่ตกอยู่ในอันตรายเพราะขาดข้อมูลข่าวสารในเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ 

โดยยึดหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ ๓ ที่ว ่า บุคคลมีสิทธิในการด�าเนินชีวิต 

ในเสรีธรรมและในความม่ันคงแห่งร่างกาย แผนปฏิบัติการประชากรและพัฒนา 

มากไปกว่านั้น ในมิติสิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ได้หมายรวมถึงสิทธิ

ในเสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคล (Rights of Liberty and Security of Person) ที่ผู้หญิง

มีสิทธิที่จะได้รับความพึงพอใจ อิสระในการเลือกวิถีชีวิตทางเพศ การเจริญพันธุ์ โดยปราศจากการ

บังคับ แทรกแซง ทั้งการมีเพศสัมพันธ์ ตั้งครรภ์ ท�าหมัน รวมไปถึงท�าแท้ง ยกเว้นในกรณีที่ผู้หญิง

ยินยอมโดยอิสระและเต็มใจ, สิทธิในความเสมอภาคและการไม่ถูกเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ (Rights 

of Equality and to Be Free All Forms of Discrimination) และสิทธิในการได้รับความปลอดภัย

จากการถกูทารณุกรรมและการปฏิบติัมิชอบ (Rights to Be Free From Torture and All Treatment) 
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ซึ่งเป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงแผนปฏิบัติเพื่อความก้าวหน้าของสตรี 

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และแผนปฏิบัติการประชากรและ

การพัฒนา (จิตติมา ภาณุเดช และคณะ, ๒๕๕๐)

๒.		 สิทธิในคว�มเป็นส่วนตัว	(Rights	to	Privacy)	

การให้บริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ทุกรูปแบบ ต้องเป็นการให้บริการ

โดยเคารพความเป็นส่วนตัวและยึดการตัดสินใจของผู้รับบริการเป็นหลัก รวมถึงเรื่องการคุมก�าเนิด

และการท�าแท้ง ซึ่งการรักษาความลับของผู้รับบริการถือเป็นหลักการส�าคัญอย่างยิ่ง (จิตติมา 

ภาณุเดช และคณะ, ๒๕๕๐)

๓.		 สิทธิในก�รได้รับข้อมูลข่�วส�รและก�รศึกษ�	(Rights	to	 Information	and 

Education)	

การมีสิทธิรับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย และรอบด้าน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจ 

ในทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของตนเอง ตามอนุสัญญาว่าด้วย 

การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ ข้อ ๑๐ “กำ�หนดว่�รัฐภ�คีจะใช้ม�ตรก�รที่เหม�ะสม

ทุกอย่�งเพื่อขจัดก�รเลือกปฏิบัติต่อผู ้หญิง	 เพื่อให้หญิงและช�ยมีสิทธิในก�รศึกษ�อย่�ง 

เสมอภ�คกัน” (จิตติมา	ภาณุเดช	และคณะ,	๒๕๕๐)

๔.		 สิทธิในก�รตัดสินใจว่�จะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด	(Rights	to	Decide	Whether	

or	When	to	Have	Children	or	Rights	to	Self-determination)	

การมีสิทธิที่จะตัดสินใจอย่างเสรีและมีความรับผิดชอบว่าจะมีลูกหรือไม่และมีเมื่อใด โดยต้อง

ได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วนรอบด้าน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ที่อ�านวยต่อความ

สามารถในการใช้สิทธิ ซึง่ทัง้นีเ้ป็นไปตามอนุสญัญาว่าด้วยการขจัดการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรทีกุรปูแบบ 

ข้อ ๑๒ ที่กล่าวว่า
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  “๑. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน

ด้านการรักษาสุขภาพ เพื่อประกันการมีโอกาสได้รับการบริการในการรักษาสุขภาพ 

รวมทั้งบริการที่เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษ

และสตรี 

  ๒. ทั้ง ๆ ที่มีบทบัญญัติในวรรค ๑ ของข้อนี้ รัฐภาคีจะประกันให้สตรีได้รับบริการที่

เหมาะสมเกีย่วกบัการต้ังครรภ์ การคลอดบตุร และระยะหลงัคลอดบตุร โดยการให้บรกิาร

แบบให้เปล่าเมื่อจ�าเป็น รวมทั้งการให้โภชนาการที่เพียงพอระหว่างการตั้งครรภ์และ 

ระยะการให้นม”

นอกจากนี้ สิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด ยังได้รวมสิทธิในการเลือก

สมรส การวางรากฐานและการวางแผนครอบครัว (Rights to Choose Whether or Not to 

Marry and to Found and Plan a Family) และสิทธิเสรีภาพแห่งความคิด (Rights to Freedom 

of Thought) ไว้ด้วย เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้หญิงที่จะเป็นอิสระจากการถูกบีบบังคับทางความคิด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ 

รวมไปถึงสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการสุขภาพที่ขัดแย้งกับความคิดความเชื่อของตน (จิตติมา 

ภาณุเดช	และคณะ,	๒๕๕๐)

๕.		 สิทธิในก�รดูแลและป้องกันสุขภ�พ	 (Rights	 to	Health	Care	and	Health	 

Protection)		

การมีสิทธิในการตัดสินใจต่อการปฏิบัติต่อเน้ือตัวร่างกายของปัจเจกบุคคลในการดูแลรักษา

สุขภาพและการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับสุขภาพทั้งทางกายและใจ รวมทั้งสิทธิของผู้หญิงที่จะไม่

ตกอยู่ในอันตรายจากการตั้งครรภ์, ไม่ตกอยู่ในอันตรายเพราะการท�าแท้งที่ไม่ปลอดภัย, ไม่ตกอยู่ใน

อันตรายเพราะขาดบริการสุขภาพที่ปลอดภัย ขาดบริการให้ค�าปรึกษา และไม่ตกอยู่ในอันตราย

เพราะขาดข้อมูลข่าวสารในเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ ์ ตลอดจนการได้รับ 

ความเสมอภาคจากภาครัฐและสังคม ในการเข้าถึงการรักษา ดูแลสุขภาพ อย่างได้รับความพึงพอใจ 

และยึดการตัดสินใจของผู ้รับบริการเป็นหลัก ที่มีอิสระในการเลือกวิถีชีวิตทางเพศและการ 
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เจริญพันธุ์โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ การบังคับ แทรกแซง ทั้งการมีเพศสัมพันธ์ ตั้งครรภ์ ท�าหมัน 

รวมไปถึงท�าแท้ง ยกเว้นในกรณีที่ผู้หญิงยินยอมโดยอิสระและเต็มใจ ซึ่งสอดคล้องกับ

๑. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ ข้อ ๑๐ “ก�าหนดว่ารัฐภาคี

จะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง เพื่อให้หญิงและชายมีสิทธ ิ

ในการศึกษาอย่างเสมอภาคกัน”

๒. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ ข้อ ๑๑.๒ “รัฐบาลจะด�าเนิน

การตามมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงในเรื่องการท�างานที่เกิดขึ้นเมื่อผู้หญิง

แต่งงานหรือต้ังท้อง” 

๓. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ ข้อ ๑๒ ที่กล่าวว่า

  “๑. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี 

ในด้านการรักษาสุขภาพ เพ่ือประกันการมีโอกาสได้รับการบริการในการรักษาสุขภาพ 

รวมทั้งบริการที่เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษ

และสตร ี๒. ทัง้ ๆ  ทีม่บีทบญัญตัใินวรรค ๑ ของข้อน้ี รฐัภาคจีะประกนัให้สตรไีด้รบับรกิาร

ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร และระยะหลังคลอดบุตร โดยการให้

บริการแบบให้เปล่าเมื่อจ�าเป็น รวมทั้งการให้โภชนาการที่เพียงพอระหว่างการตั้งครรภ์

และระยะการให้นม”

๔. แผนปฏิบัติการประชากรและการพัฒนา หลักการที่ ๘ ที่ว่า “คนทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะ

ตัดสินใจอย่างอิสระและรับผิดชอบในเรื่องการมีบุตร ว่าจะมีกี่คน ห่างกันกี่ปี และจะมีเมื่อไร ทั้งน้ี 

ต้องได้รับข้อมูลและวิธีการที่จะสามารถท�าตามที่ตัดสินใจได้”	(จิตติมา	ภาณุเดช	และคณะ,	๒๕๕๐)	
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กรอบแนวคิดก�รวิจัย			

ส�เหตุและสภ�พปัญห�เย�วชนหญิงที่ตั้งครรภ	์
ก่อนวัยอันควรในประเทศไทยในมิติสิทธิมนุษยชน

l	สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีชีวิต อย่างมีศักดิ์ศรี                                                                        
l	สิทธิในความเป็นส่วนตัว                                                        
l	สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา                                                           
l	สิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด 
l	สิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ

กระบวนก�รคุ้มครองเด็กและเย�วชนที่ตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควรในประเทศไทยในมิติสิทธิมนุษยชน

l	นโยบายของรัฐ                                                        
l	มาตรการทางกฎหมาย
l	การด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

แนวท�งก�รคุ้มครองสิทธิเย�วชนหญิงที่ตั้งครรภ์									
ก่อนวัยอันควรในประเทศไทยในมิติสิทธิมนุษยชน

l	 แนวทาง มาตรการที่ เหมาะสมในการป้องกันดูแล 
 แก้ไขปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้ งครรภ์ก่อนวัยอันควร                                                                
l	 การคุ้มครองสิทธิของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัย 
 อันควรในมิติสิทธิมนุษยชน                                                  
l	 ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย และหรอืขอ้เสนอในการปรบัปรงุ 
 กฎหมายต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ 
 คุ้มครองเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

แผนผังก�รวิจัย

เข้าถึงข้อมูลการให้บริการ
การให้ค�าปรึกษารอบด้าน

กฎหม�ย/ทัศนคติ	สิทธิมนุษยชน	๕	ด้�น

๑. สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
 ความเป็นมนุษย์ 
๒. สิทธิในความเป็นส่วนตัว 
๓. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
 และการศึกษา 
๔. สิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่
 และจะมีเมื่อใด 
๕. สิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ

ชดุประสบก�รณข์องเย�วชนหญงิยตุกิ�รตัง้ครรภ์

l	สาเหตุ/ปัจจัย/เงื่อนไข 
l	ผลกระทบ
l	มาตรการ/กลไก/การให้บริการ
    ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
l	ข้อเสนอแนะ

ยุติการตั้งครรภ์

ตัดสินใจ

ตั้งครรภ์ต่อ

ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เข้าไม่ถึงการให้บริการ
ให้ค�าปรึกษารอบด้านห้ค�าปรึกษารอบด้าน

ปรากฏการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ของเยาวชน

ชุดประสบก�รณ์ของเย�วชนหญิงตั้งครรภ์ต่อ

l	สาเหตุ/ปัจจัย/เงื่อนไข 
l	ผลกระทบ
l	มาตรการ/กลไก/การให้บริการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
l	ข้อเสนอแนะ
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๒.๒ กฎหมายของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม

ในประเด็นสิทธิมนุษยชน นอกจากปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชน (The Universal 

Declaration of Human Rights, 1948) ซึง่แต่ละประเทศทีเ่ป็นภาคจีะต้องปฏบิตัติาม มากไปกว่านัน้ 

เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ซึ่งรวมไปถึงประเทศไทย ต่างยังต้องปฏิบัติและด�าเนินการภายใน

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐบาลอาเซียน  

หรือ ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) ที่ก่อตั้งขึ้นใน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ในฐานะองค์กรที่ปรึกษาของ ASEAN ซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของประชาชนอาเซียน ตามปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชน 

และปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเวียนนา (Vienna Declaration and Program of Action, 1993) 

และตราสารว่าด้วยสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศทีซ่ึง่ประเทศสมาชกิอาเซยีนเป็นภาค ีเช่น หลกัการ 

ข้อ ๒.๒ การเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมถึงความเป็นสากล ความไม่

สามารถแบ่งแยกได้ การพึ่งพาอาศัยกันและความสัมพันธ์ที่ไม่อาจแยกจากกันได้ของสิทธิมนุษยชน

และเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งมวล รวมถึงความเป็นกลาง การยึดถือวัตถุวิสัย การไม่เลือกปฏิบัติ และ

การหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติและท�าให้เป็นประเด็นทางการเมือง และ ๒.๓ ที่ตระหนักว่าความ 

รับผิดชอบขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นของรัฐ 

สมาชิกแต่ละรัฐ (AICHR, 2009) ซึ่งเป็นหลักการที่ครอบคลุมไปถึงอนามัยเจริญพันธุ์ของประชาชน

ในแต่ละประเทศภาคี ที่รัฐบาลของแต่ละประเทศจะละเลยไม่ได้ และกฎหมายของแต่ละประเทศ

จะละเมิด เพิกเฉยต่อการคุ้มครองส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสิทธิอนามัยไม่ได้ 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ยกตัวอย่างของกฎหมายของแต่ละประเทศภาคีมา ๓ ประเทศ ซึ่งเป็น

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์โดยตรง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 

กฎหมายของทั้ง ๓ ประเทศสะท้อนให้เห็นถึงบริบทที่แตกต่างกันมากทั้งในมิติด้านสังคม วัฒนธรรม

และศาสนา ซึ่งกรอบวัฒนธรรมความเชื่อที่แตกต่างกันซ่ึงล้วนมีอิทธิพลต่อการบัญญัติกฎหมายที่

บังคับใช้ภายในรัฐ ดังนี้ 
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l เวียดน�ม	

ประเทศเวียดนามหรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม มี

ประชากรประมาณ ๙๑ ล้านคน ประชากรร้อยละ ๘๐ ถือว่าตนเองไม่มีศาสนา ที่เหลือนั้นนับถือ

ลัทธิขงจื๊อ เต๋า พุทธมหายาน โรมันคาทอลิก โปรเตสเเตนต์ และอื่นๆ โดยมีประชากรในวัย ๐ - ๑๔ 

ปีประมาณร้อยละ ๒๕.๒ และวัย ๑๕ - ๖๔ ประมาณร้อยละ ๖๙.๓ (CIA World Factbook: 

Vietnam, 2011) ซึ่งลัทธิขงจื๊อมีอิทธิพลต่อระบบความคิด ความเชื่อ และรากเหง้าทางสังคมและ

วัฒนธรรม รวมถึงกฎหมายของประเทศเวียดนาม อย่างไรก็ตามเวียดนามเป็นประเทศแรกในเอเชีย

และเป็นประเทศที่ ๒ ในโลก ที่ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ [Convention 

on the Rights of the Child หรือ CRC (UNICEF, 2010)] และเป็นประเทศหน่ึงในเอเชียที่ม ี

ความก้าวหน้าเรือ่งกฎหมายเกีย่วกบัอนามยัเจรญิพนัธุ ์รฐัธรรมนูญของเวยีดนามบญัญตัไิว้ว่า “ผูช้าย

และผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมกันในทุกด้านและทุกสภาวะแวดล้อม เช่น ด้านอนามัยเจริญพันธุ์” 

“รัฐ สังคม ครอบครัว และประชาชนต้องรับผิดชอบในการให้บริการด้านสุขภาพ และปกป้องมารดา

และเด็ก และแผนการวางแผนครอบครัวและประชากร” ในปี ๑๙๖๐ สภาแห่งชาติเวียดนามมีมติ

เห็นชอบออกกฎหมายการสมรสและครอบครัว (Marriage and Family Law) ซึ่งมาจากหลักปฏิบัต ิ

๔ ประการ ได้แก่ การสมรสโดยเสร ีการมคีูส่มรสคนเดยีว ความเท่าเทยีมกนัทางเพศ และการปกป้อง

สิทธิของผู้หญิงและเด็ก 

ปี ๑๙๘๙ มีการออกกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของประชาชน (Law on Protection of 

People’s Health) ได้รับรองสิทธิของประชาชนในการเลือกวิธีการคุมก�าเนิด นอกจากนี้ 

กฎหมายยังระบุไว้ในมาตรา ๔๔ ว่า “ผู้หญิงมีสิทธิในก�รทำ�แท้ง;	ก�รได้รับก�รรักษ�และก�ร

วินิจฉัยโรค	และก�รตรวจสุขภ�พระหว่�งก�รต้ังครรภ์;	และก�รบริก�รท�งก�รแพทย์เวล�ท่ี

คลอดบุตรที่สถ�นพย�บ�ล”								     

นอกจากนี้ประเทศเวียดนามมีแผนยุทธศาสตร์ด้านประชากรแห่งชาติ โดยอนามัยเจริญพันธุ์

เป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาหลักของแผนยุทธศาสตร์ด้านประชากรแห่งชาติ ปี ๒๐๐๑ – ๒๐๑๐ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์และการวางแผน

ครอบครวัในรปูแบบและเนือ้หาทีเ่หมาะสมในกรอบแนวคดิของการให้บรกิารด้านสขุภาพขัน้ปฐมภมูิ 

ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเรื่องอนามัยเจริญพันธุ ์และการวางแผนครอบครัว 
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และเพื่อลดการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และลดอัตราการท�าแท้งอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การท�าแท้งในวัยรุน่ เพือ่ช่วยปรบัปรงุคณุภาพของประชากร โดยมกีระทรวงสาธารณสขุของเวยีดนาม

เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินงานประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการประชากรและ 

การวางแผนครอบครัว                          

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเยาวชนหญิงกับมิติสิทธิมนุษยชนที่ได้น�ามาศึกษาวิจัย ได้แก่ 

Law on Protection of People’s Health, Marriage and Family Law, Law on Child 

Protection, Care and Education ยุทธศาสตร์ของชาติด้านอนามัยเจริญพันธุ์ และศึกษาเพิ่มเติม

รายงานการวิจัยเชิงวิชาการประกอบด้วย 

ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยกฎหมายดังกล่าวข้างต้น มีดังนี้ 

l Law on Child Protection, Care and Education 2004 กฎหมายมีบทบัญญัติ 

เก่ียวกับเด็กและสิทธิเด็กที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ (Rights to Life) และ 

การไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ในมาตราต่อไปนี้  

  “มาตรา ๑ เด็ก ในกฎหมายนี้ หมายความถึง พลเมืองเวียดนามที่มีอายุต�่ากว่า 

๑๖ ปี” 

โดยกฎหมายนี้มีการระบุถึงเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็กในมาตรา ๔

  “เด็ก ไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชาย เกิดในหรือนอกสมรส ทางกายภาพ หรือ 

รบัมาเลีย้งด ูเกดิจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรอืทัง้ ๒ ฝ่ายจากการแต่งงาน โดยไม่ค�านึงถงึสญัชาติ 

ความเชื่อ ศาสนา ภูมิหลังทางสังคม และฐานะ รวมไปถึงความคิดเห็นทางการเมืองของ

บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ต้องได้รับการคุ้มครอง การดูแล และการศึกษา และมีสิทธ ิ

ตามที่กฎหมายระบุ”  

มาตรา ๕ ความรับผิดชอบในการคุ้มครองเด็ก การดูแล และการศึกษา ระบุว่า การคุ้มครอง

เด็ก ดูแล และการศึกษา เป็นความรับผิดชอบของครอบครัว โรงเรียน รัฐ สังคม และพลเมือง 

ในกิจกรรมทุกด้านที่เกี่ยวกับเด็กของหน่วยงาน องค์กร ครอบครัว หรือบุคคล ให้ค�านึงถึงประโยชน์
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ของเด็กเป็นอันดับแรก โดยรัฐสนับสนุนและสร้างสภาพของหน่วยงาน องค์กร ครอบครัว หรือบุคคล

ที่บ้านและนอกบ้านเพื่อเอื้อต่อผลการคุ้มครองเด็ก เอาใจใส่ และการศึกษา

สิทธิของเด็กระบุไว้ในมาตรา ๖ ว่า สิทธิของเด็กต้องได้รับการเคารพและเด็กสามารถใช้สิทธิ

ของตนได้ การกระท�าใดที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิเด็ก ท�าให้เกิดความรุนแรงต่อการพัฒนาตามวัย

ของเด็กจะต้องได้รับการลงโทษตามกฎหมาย ในหมวดที่ ๒ ของกฎหมายนี้จะว่าด้วยเรื่องสิทธิ 

ขั้นพื้นฐานและหน้าที่ของเด็ก โดยมาตรา ๑๔ สิทธิในการได้รับการเคารพ และชีวิต ร่างกาย เกียรติ 

และศักดิ์ศรีของเด็กต้องได้รับการพิทักษ์โดยครอบครัวของเด็ก รัฐ และสังคม 

ส�าหรับสิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ (Rights to Health Care and Health 

Protection) ระบไุว้ในมาตรา ๑๕ ว่าด้วยเรือ่งสทิธใินการดแูลสขุภาพและสทิธใินการศกึษา (Rights to 

Information and Education) ในมาตรา ๑๖ โดยระบุว่า เด็กมีสิทธิในการศึกษา และเด็กสามารถ

ศึกษาในระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาของรัฐโดยไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน และมาตรา ๒๐ สิทธิ

ในการได้รับข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม กล่าวคือ 

เด็กมีสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมกับการพัฒนาของเด็ก การแสดงความคิดเห็นและ

ออกเสียงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็ก 

  ขณะเดียวกัน กฎหมายนี้ได้มีการบัญญัติเรื่องหน้าที่ของเด็กไว้ในมาตรา ๒๑ ดังต่อไปนี้:

  “๑. รัก เคารพ และเช่ือฟังปู่ย่าตายาย บิดามารดา เคารพคุณครู สุภาพต่อผู้ใหญ ่

รักผู้อ่อนเยาว์กว่า และปรองดองกับเพื่อน ช่วยเหลือผู ้อาวุโส คนพิการ และผู ้ไร ้

ซึ่งความสามารถ ผู้ที่อยู่ในสภาพยากล�าบากตามศักยภาพของเด็ก”  

จะเหน็ได้ว่า แม้กฎหมายจะให้การคุม้ครองสทิธขิองเดก็ โดยให้ค�านึงถงึสทิธขิองเดก็เป็นอันดบั

แรก แต่การบัญญัติเรื่องหน้าที่ของเด็ก อาจส่งผลต่อการก�าจัดสิทธิของเด็กในการมีชีวิตอยู่อย่างมี

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการถูกเลือกปฏิบัติ หรือท�าให้เด็กไม่สามารถที่จะใช้สิทธิของตนได้อย่าง

เต็มที ่โดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็หญงิ/เยาวชนหญงิ เน่ืองจากบรบิททางสงัคมและวัฒนธรรมของประเทศ

เวียดนามจะมีการล�าดับความส�าคัญของสมาชิกในครอบครัวจะเป็นไปตามความอาวุโสและเพศ 
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ของสมาชิก และพ่อแม่ผู้ปกครองมีอ�านาจเบ็ดเสร็จเหนือบุตรของตน (Zhang, H.X., & Locke, C. 

2002) ตามความคิดความเช่ือของลัทธิขงจื๊อ ซึ่งให้ความส�าคัญกับลูกชายมากกว่าลูกสาว 

l Law	on	Protection	of	People’s	Health

กฎหมายมีบทบัญญัติเรื่องสิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ (Rights to Health Care and 

Health Protection) เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวมาตั้งแต่ปี ๑๙๘๙ ในหมวดที่ ๘ การวางแผน

ครอบครัวและสุขภาพของมารดาและบุตร มาตรา ๔๓ ระบุไว้ดังนี้ 

  “บคุคลมีหน้าทีท่ีจ่ะต้องมกีารวางแผนครอบครวั มสีทิธทิีจ่ะเลอืกใช้วธิกีารคมุก�าเนิด

ได้ด้วยตนเอง แต่ละคู่ควรจะมีบุตรหนึ่งหรือสองคน โดยที่รัฐจะใช้นโยบายและมาตรการ

ทีจ่งูใจ และสร้างสภาพแวดล้อมทีจ่�าเป็นส�าหรบัทกุคน การบรกิารด้านวฒันธรรมและการ

ศึกษาด้านสาธารณสุข สื่อมวลชน และองค์กรด้านสังคมมีหน้าที่ที่จะต้องเผยแพร ่

และให้ความรู้แก่ประชาชนและโปรแกรมการวางแผนครอบครัวส�าหรับประชาชน”

และอนุญาตให้มีการท�าแท้งและการปรับประจ�าเดือนได้ โดยในมาตรา ๔๔ ระบุถึงสิทธิของ

ผู้หญิงในการตรวจภายในและการรักษา การท�าแท้ง และการปรับประจ�าเดือน อย่างไรก็ตาม Hoang 

Ba Thinh (2009) ระบุว่า  การท�าแท้งและการปรับประจ�าเดือนไม่ได้เป็นวิธีหน่ึงในการวางแผน

ครอบครัว แต่เป็นบริการด้านสาธารณสุขเพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และเป็นความล้มเหลว

ของการคุมก�าเนิด สังคมยังมีอคติต่อการท�าแท้งของผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน น�าไปสู่การชะลอ 

การท�าแท้งและการเลือกที่จะไปท�าแท้งที่คลินิกเอกชนเพื่อรักษาความลับ เหตุผลน้ีเองท�าให้เกิด

ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของผู ้หญิง แม้ว่านโยบายด้านการวางแผนประชากร 

หัวข้อ C มาตรา ๑๓ บัญญัติไว้ว่า “ผู้หญิงอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปจะได้รับวิธีการคุมก�าเนิด รวมถึง 

บุคคลที่ยังไม่ได้แต่งงานอย่างเป็นทางการด้วย” (NCPFP-UNFPA, 1996: 513) และกฎหมาย 

การป้องกันด้านสุขภาพจะอนุญาตให้บุคคลมีสิทธิที่จะเลือกใช้วิธีคุมก�าเนิดได้ด้วยตนเอง แต ่

จากการส�ารวจพบว่า อัตราการท�าแท้งในหมู่วัยรุ่นและเยาวชนหญิงมีอัตราที่สูง ประมาณร้อยละ 

๒๐ - ๓๐ ของจ�านวนการท�าแท้งของประเทศเวียดนามในแต่ละปี (Vy and Hoa, 2007: 28) 
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Hoang Ba Thin (2009) พบว่า สาเหตุที่ท�าให้อัตราการท�าแท้งในหมู่เยาวชนหญิงสูง เป็นผล

มาจากการมเีพศสมัพนัธ์ทีไ่ม่ป้องกนัของเยาวชน ไม่มคีวามรูเ้รือ่งการคมุก�าเนิด และการมเีพศสมัพนัธ์

ที่ปลอดภัย  รวมถึงการเข้าไม่ถึงบริการด้านสุขภาพ นอกจากนี้ Mr. Ian Howie (2008) กล่าวใน

การประชุมประชากรโลกเม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๐๐๘ เรื่องข้อจ�ากัดของการบริการด้านการ

วางแผนครอบครัวส�าหรับวัยรุ่นและเยาวชนหญิงของเวียดนามไว้ว่า “ระบบการบริการด้านสุขภาพ

ของประเทศเวียดนามเน้นไปที่การให้ข้อมูลและการบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์และการวางแผน

ครอบครัวแก่คู่สามีภรรยาที่แต่งงานแล้ว โดยไม่ได้ให้ความส�าคัญกับวัยรุ่นหรือเยาวชนชาย/หญิง 

ซึ่งมีเพศสัมพันธ์เช่นกัน” (Population and Development Review, No. 8/2008, p.22) 

นั่นหมายถึงสาเหตุที่ท�าให้มีอัตราการท�าแท้งในหมู่วัยรุ่นและเยาวชนหญิงสูงเนื่องจากการขาดการ

บรรลุสิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ (Rights to Health Care and Health Protection) 

ด้านการเข้าถึงการวางแผนครอบครัว ซึ่งเป็นสิทธิที่บริการของรัฐควรจัดให้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ผู้หญิง

เข้าถึงความรู้ ข้อมูลข่าวสาร (Rights to Information and Education) ที่ถูกต้องของวิธีและ 

การบริการด้านการคุมก�าเนิด ซึ่งถึงแม้จะมีทางเลือกให้กับเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมสามารถ

ยุติการตั้งครรภ์ด้วยการท�าแท้งได้ก็ตาม แต่หากเยาวชนหญิงสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้เรื่อง 

วิธีการคุมก�าเนิดที่ถูกต้องและบริการด้านการคุมก�าเนิด การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและป้องกัน 

จะท�าให้พวกเธอมีทางออก/ทางเลือกมากขึ้น จะเห็นได้ว่า มีความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงสิทธิ

ด้านการดูแลและป้องกันสุขภาพของประชาชน ซึ่งลดหลั่นไปตามวัยและเพศ 

ขณะเดียวกัน ด้านสังคมและวัฒนธรรมพบว่า อิทธิพลความคิดความเชื่อตามของลัทธิขงจื๊อ

ได้เข้ามามีบทบาทต่อกฎหมาย การให้ความคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก เพราะมองว่าเป็นกลุ่มที่มีความ

เปราะบางจึงต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง ไม่ได้เป็นการดูแลเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิในฐานะที่

เป็นประชากรในสังคมในระดับที่เท่าเทียมกันกับผู้ชาย ทั้งนี้เพราะสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ

เวียดนามได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่การเลี้ยงดูบิดามารดาให้เป็นของลูกชายโดยเฉพาะลูกชายคนโต 

ในสงัคมทีไ่ด้รบัอทิธพิลลทัธขิงจือ๊นัน้จะให้ความส�าคญักับการมลีกูชายสงูมาก เพราะหวังพึง่ให้ลกูชาย

เป็นผู้เลี้ยงดูยามแก่เฒ่า ซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติที่เป็นกลไกการสร้างความมั่นคงในยามสูงอายุในสังคมที่รัฐ

ไม่มีบทบาท หรือมีบทบาทไม่มากนักในการดูแลรับผิดชอบการดูแลผู้สูงอายุ และจะเป็นผู้สืบทอด

เชื้อสายของตระกูล ตลอดจนเป็นผู้น�าการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ  ของครอบครัว นอกจากนี้ สังคม
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ที่สืบเชื้อสายทางพ่อ (patrilineal) ต้องการมีลูกชายไว้สืบสกุล การไม่มีลูกชายสืบตระกูลเสมือน

เป็นการไม่สามารถท�าหน้าที่แก่วงศ์ตระกูลได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และเป็นการสิ้นสุดวงศ์ตระกูล

โดยปริยาย ส่วนลูกสาวนั้นเมื่อแต่งงานแล้วก็จะถือว่าเป็นคนของครอบครัวสามี ต้องตัดขาดจาก

ครอบครัวเดิมของตน (กาญจนา ต้ังชลทิพย์, ๒๕๕๑)

กล่าวโดยภาพรวม บทบัญญัติในกฎหมายได้สะท้อนแนวความคิดความเชื่อดังกล่าว ดังจะเห็น

ได้จากกฎหมาย Law on Child Protection, Care and Education ซึ่งโครงสร้างครอบครัวใน

อุดมคติจะประกอบด้วยคนในหลายรุ่นอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน โดยสมาชิกในครอบครัวแต่ละ

คนในครอบครัวจะมีระดับความส�าคัญไปตามอายุและเพศ พ่อแม่ ผู้ปกครองจะมีอ�านาจเบ็ดเสร็จ 

เหนือบุตร (Zhang, H.X., & Locke, C., 2002) การบัญญัติเรื่องหน้าที่ของเด็ก โดยระบุให้เด็ก 

ต้องรกั เคารพ และเช่ือฟังผูใ้หญ่ อาจส่งผลต่อเรือ่งการเข้าถงึสทิธขิองเดก็ทีอ่าจจะไม่ได้รบัการเคารพ

หรือคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้หญิง ตามแนวความคิดความเชื่อ 

ลัทธิขงจื๊อ ซึ่งเน้นความกตัญญูเป็นส�าคัญ โดยเฉพาะต่อบุพการีผู ้ให้ก�าเนิดและต่อบรรพบุรุษ 

การย้อนแย้งของกฎหมายและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมมีผลท�าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน 

และการเลือกปฏิบัติ การเข้าถึงสิทธิของเด็ก/เยาวชนและผู้หญิงในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศร ี

ความเป็นมนุษย์ (Rights to Life) และการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ      

 อย่างไรก็ตามจากการที่บทบาทของผู้หญิงเริ่มเปลี่ยนไป กฎหมายการสมรสและครอบครัว 

ซึ่งประกาศใช้ในปี ๑๙๕๙ และแก้ไขในปี ๑๙๘๖ จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องบทบัญญัติ

ในการให้อิสระในการสมรส และสิทธิระหว่างผู้ชายและผู้หญิงที่เท่าเทียมกันมากขึ้น การแก้ไขให้การ 

คลุมถุงชนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และเน้นความรับผิดชอบของสามีในการเลี้ยงดูลูกทั้งในระหว่างการ

สมรสและหลังจากที่หย่าร้างแล้ว เป็นต้น ผู้หญิงเริ่มตระหนักในสิทธิของตนเองมากขึ้น เห็นได้จาก 

Ordinance on Population (2003) มาตรา ๑๐ บัญญัติถึงสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของคู่สามี

ภรรยาและบุคคล ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว แต่ในทางปฏิบัติการบริการด้านการวางแผนครอบครัว และ 

อนามัยเจริญพันธุ์ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนและประชากรที่ยังไม่ได้แต่งงาน และมีสัญญาณ 

ที่บ่งบอกถึงอคติและการตีตราต่อเยาวชนที่ใช้บริการด้านการคุมก�าเนิดและอนามัยเจริญพันธุ ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเยาวชนหญิง (Hoang Ba Thinh, 2009) 
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เป็นท่ีน่าสังเกตว่า กฎหมายที่น�ามาศึกษาไม่มีการระบุถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือการ

รักษาความลับ (Rights to Privacy) ซึ่งผลการศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นว่า สิทธิด้านนี้ของผู้ป่วยไม่ได้รับ 

การพิทักษ์ เนื่องจากการให้บริการด้านการวางแผนครอบครัวในปัจจุบันไม่ได้ค�านึงถึงความเป็น 

ส่วนตัวและการรักษาความลับ นอกจากน้ีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการสามารถเปิดเผยเรื่องราวชีวิตของ 

ผู้ป่วย หรือเยาวชนหญิงที่ไปใช้บริการยุติการต้ังครรภ์ให้คนในชุมชนรับรู้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

สังคมชนบทของประเทศเวียดนาม ซึ่งทุกคนจะรู้จักกันและครอบครัวของกันและกันเป็นอย่างดี 

(Hoang Hai et al., 2006: 28) ถือเป็นการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือการรักษาความลับ

l ฟิลิปปินส์	

ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในสองชาติในเอเชียที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๙๒ ของชาว

ฟิลิปปินส์ทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต์ โดยร้อยละ ๘๓ นับถือนิกายโรมันคาทอลิก และร้อยละ ๙ เป็น

นิกายโปรเตสแตนต์ และเป็นหนึ่งในชาติที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุด เป็นการผสมผสาน

กนัระหว่างตะวันตกกบัตะวันออก (คลังปัญญาไทย, ๒๕๕๕) ครสิตจักรคาทอลกิฟิลปิปินส์เป็นสถาบนั

ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความคิดความเชื่อของคนในสังคม ซึ่งส่งผล

ต่อสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงและเยาวชนหญิง ประเทศฟิลิปปินส์มีประชากรประมาณ  

๑๐๓ ล้านคน โดยประชากรที่มีอายุระหว่าง ๐ - ๑๔ ประมาณร้อยละ ๓๔.๖ และอายุระหว่าง 

๑๕ - ๖๔ ประมาณร้อยละ ๖๑.๑ (CIA World Factbook: Philippines) ประเทศฟิลิปปินส์ประสบ

ปัญหาประชากรล้นประเทศมานาน ที่เป็นเช่นน้ีก็เพราะความเชื่อทางศาสนาที่ห้ามการคุมก�าเนิด 

และบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ ์ของฟิลิปปินส์ก็ยังไม่ให้ความส�าคัญกับ 

การจัดบริการวางแผนครอบครัว แม้ว่าร่างกฎหมายอนามัยเจริญพันธุ์ของฟิลิปปินส์ผ่านการท�า

ประชาพิจารณ์มาหลายครั้ง และมีการน�ามาอภิปรายตลอดทั้งปี แต่ถูกถอดออกจากรายการ 

ร่างกฎหมายที่ส�าคัญเร่งด่วน (มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง,	๒๕๕๓)	

กฎหมายที่ท�าการวิจัยเชิงเอกสาร ได้แก่ Family Code of the Philippines, the Child 

and Youth Welfare Code, Population Policy Manual and Laws and Civil Code of the 

Philippines, และ An Act Providing for the Magna Carta of Women (2008) และรายงาน

การวิจัยเชิงวิชาการ
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กฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศฟิลิปปินส์ระบุเรื่องสิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ 

(Rights to Health Care and Health Protection) ไว้ใน Executive Order No. 307 หมวด ๑๕ 

มาตรา ๒ ว่า “รัฐจะต้องปกป้องและสนับสนุนสิทธิด้านสุขภาพของประชาชนและปลูกฝังความ

ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพในหมู่ประชาชน” หมวด ๓ มาตรา ๑๕ ระบุอย่างชัดเจนว่า 

 “รัฐจะต้องพิทักษ์ 

  ๑. สิทธิของสามีภรรยาในการสร้างครอบครัวตามความเชื่อทางศาสนาและ 

ความต้องการของบิดามารดาที่มีความรับผิดชอบ  

  ๒. สทิธิของเดก็ในการให้ความช่วยเหลอื ได้แก่ การดแูลเอาใจใส่อย่างเหมาะสมและ

ด้านโภชนาการ การปกป้องเป็นพิเศษจากการทอดทิ้ง การกระท�าทารุณ การทารุณจิตใจ 

การแสวงหาผลประโยชน์ทุกรูปแบบของนโยบาย และโปรแกรมที่จะส่งผลกระทบต่อเด็ก

  ๓. สทิธขิองครอบครวัด้านค่าจ้างและรายได้ของครอบครวั และ ๔. สทิธขิองครอบครวั

ในการรวมตัวกนัเพือ่เข้าร่วมในการวางแผนและการด�าเนินงานนโยบายและโครงการทีจ่ะ

ส่งผลกระทบต่อครอบครัว”

โดยการวางแผนครอบครัวต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจและเสรีภาพ 

 นอกจากนี้ กฎหมายต่างๆ ที่น�ามาศึกษามีการบัญญัติถึงสิทธิด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ

ปรากฏการณ์เยาวชนหญิงที่ต้ังครรภ์โดยไม่พร้อม ดังต่อไปนี้

l Special Protection of Children against Child Abuse, Exploitation and 

Discrimination Act

กฎหมายนี้บัญญัติสิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Rights to Life) และ

การไม่ถูกเลือกปฏิบัติไว้ว่า 

  “เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุต�่ากว่าสิบแปด (๑๘) ปี หรือผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้

อย่างเต็มที่ หรือป้องกันตัวเองได้จากการถูกทารุณกรรม ทอดทิ้ง กระท�าความรุนแรง 
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การแสวงหาผลประโยชน์ หรือการเลือกปฏิบัติเนื่องจากการไร้ความสามารถด้านร่างกาย

และจิตใจหรืออยู่ในสภาวะไร้ความสามารถ” 

l Child	and	Youth	Welfare	Code	(1974)	 

เด็กและเยาวชนในกฎหมายนี้ หมายถึง บุคคลที่มีอายุต�่ากว่า ๒๑ ปี โดยสิทธิของเด็กและ

เยาวชนบัญญัติไว้ในมาตรา ๓ ขณะเดียวกันมาตรา ๔ ระบุว่า เด็กและเยาวชนมีหน้าที่และความ 

รับผิดชอบที่จะต้องเคารพและเช่ือฟังบิดามารดาและผู้ปกครอง 

มาตรา ๖ บัญญัติเรื่องการท�าแท้งไว้ว่า ถือเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมายอาญา และกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ ปี ๑๙๘๗ หมวด ๑๒ ควรจะปกป้องชีวิตของมารดาและชีวิตของทารกที่ยังไม่ได้ก�าเนิด

ด้วย อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้มีการบัญญัติเรื่องการปลูกฝังศีลธรรมจรรยาให้กับเด็กที่บ้าน 

โรงเรียนและที่โบสถ์ของพวกเขา เป็นที่น่าสังเกตว่า บิดามารดามีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายร่วมกัน

เหนือบุตร แต่หากมีความไม่เห็นด้วยเกิดขึ้น ให้ยึดการตัดสินใจของบิดา เว้นเสียแต่ว่าจะมีค�าสั่งศาล

ไปในทางตรงกันข้าม   

l Protection	of	Unborn	Child	Act	of	2010

ตอนที่ ๒ ปฏิญญาของนโยบายระบุว่า “รัฐจะคุ้มครองชีวิตของแม่และทารกที่ยังไม่ได้ก�าเนิด

เริ่มตั้งแต่การปฏิสนธิอย่างเท่าเทียมกัน รัฐจะให้ความส�าคัญกับสิทธิในชีวิต ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้น 

พื้นฐานมากกว่าสิทธิใดๆ และสิทธิด้านอื่นๆ จะเทียบเท่ามิได้” นอกจากนี้ใน ตอนที่ ๕ ยังได้บัญญัติ

ถึงสิทธิมนุษยชนของทารกที่ยังไม่ได้ก�าเนิดอีกด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่า กฎหมายน้ีมีบทบัญญัติใน

หมวดที่ ๓ เรื่องอื่นๆ ลักษณะที่ ๔ สวัสดิการเด็กและเยาวชนและของศาสนจักร มาตรา ๗๙ - ๘๓ 

บัญญัติถึงสิทธิของศาสนจักร ว่า	“รัฐจะต้องเค�รพสิทธิของศ�สนจักรในเรื่องที่ส่งผลต่อศ�สน�

และก�รเลี้ยงดูบุตร	รวมถึงเรื่องก�รเรียนก�รสอนด้�นศ�สน�ของเด็กในโรงเรียนซึ่งถือเป็น 

สิ่งที่ต้องกระทำ�ต�มกฎหม�ย	บิด�ม�รด�และผู้ปกครองสั่งสอนบุตรให้เอ�ใจใส่ต่อคำ�สอน 

ของศ�สน�และทำ�หน้�ที่ของตนต�มศ�สน�ของพวกเข�”  
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l An	Act	Providing	for	the	Magna	Carta	of	Women

กฎหมายครอบคลุมสิทธิด้านต่างๆ ดังนี้

๑.  สิทธิในก�รมีชีวิตอยู่อย่�งมีศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์	(Rights to Life) และไม่ถูกเลือก

ปฏิบัติ บัญญัติไว้ในข้อก�าหนดต่างๆ ของกฎหมายนี้ ได้แก่ ส่วนหนึ่งของข้อก�าหนดที่ ๒ ของกฎหมาย

นี้มีปฏิญญาของนโยบายว่า รัฐประณามการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ และด�าเนินตามในทุก 

วิถีทางโดยไม่หน่วงเหนี่ยวนโยบายการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ ในข้อก�าหนดที่ ๑๓ 

การเข้าถึงและการขจัดการเลือกปฏิบัติด้านการศึกษา ทุน และการอบรม ยังระบุว่า โรงเรียนจะ 

ให้ออกหรือปฏิเสธการเข้าเรียนของนักเรียน/นักศึกษาหญิงเพียงเพราะพวกเธอตั้งครรภ์นอกสมรส

ไม่ได้ในระหว่างที่เธอก�าลังศึกษาอยู่ 

นอกจากนี้ข้อก�าหนดที่ ๒๗ การได้รับการปกป้องชีวิตความเป็นอยู่ของผู้หญิง ในที่นี้รวมถึง 

ผู้หญิงที่เป็นกลุ่มชายขอบหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ด้วย และข้อก�าหนดที่ ๓๒ ระบุถึงการปกป้อง 

เด็กผู้หญิง โดยรัฐจะต้องก�าหนดมาตรการเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อเด็กผู้หญิงในด้านการศึกษา 

สุขภาพและโภชนาการ และการพัฒนาทักษะ และข้อก�าหนดที่ ๓๕ ห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ 

ต่อผู้หญิง เป็นต้น

๒. 	 สทิธใินก�รดแูลและป้องกนัสขุภ�พ 

(Rights to Health Care and Health 

Protection) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร

และการศึกษา (Rights to Information and 

Education) ระบไุว้ใน ข้อก�าหนดที ่๑๗ สทิธขิอง 

ผูห้ญงิ ด้านสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ ผู้หญิง

สามารถเข้าถึงการบริการดังต่อไปนี้ (๑) อนามัย

ของแม่ ซ่ึงรวมถึงบริการด้านสุขภาพก่อนและ

หลังคลอด เพื่อแก้ป ัญหาการตั้งครรภ์และ

สุขภาพและโภชนาการของทารก (๓) การ

วางแผนครอบครัวที่เป็นวิธีที่มีความรับผิดชอบ 

จริยธรรม ถูกกฎหมาย ปลอดภัย และได้ผล 
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รวมถึงความร่วมมือระหว่างครอบครัวและรัฐเรื่อง

เพศศกึษาของเยาวชน และการให้บรกิารด้านสขุภาพ 

โดยปราศจากอคติ ตามสิทธิขั้นพื้นฐานและหน้าที่

ของบิดามารดาในการให้การศึกษาแก่บุตรของตน 

แต่ในข้อที่ (๗) ระบุเรื่องการป้องกันการท�าแท้งและ

การจัดการภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ 

ซึ่งจะเห็นได้ว ่ากฎหมายมีความย้อนแย้งกันเอง 

ในเรื่องสิทธิที่ผู ้หญิงและเยาวชนหญิงพึงจะได้รับ

อย่างเต็มที่ในเนื้อตัวร่างกายของตนเอง 

๓.  สิทธิในก�รได้รับข้อมูลข่�วส�รและ 

ก�รศกึษ� (Rights to Information and Education) 

ระบุไว้ในข้อก�าหนดที่ ๒๔ สิทธิในการศึกษาและ 

การอบรม และข้อก�าหนดที่ ๒๖ การเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายด้านผู้หญิง

จากบทบัญญัติต่างๆ ในกฎหมายที่น�ามาศึกษาพบว่า แม้กฎหมายจะบัญญัติและให้ความ

คุ้มครองสิทธิด้านต่างๆ ของเด็ก เยาวชน และผู้หญิง แต่ถูกก�ากับไว้ด้วยความเชื่อทางศาสนา และ

บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม บทบัญญัติในกฎหมายจึงมีความย้อนแย้งกันเอง เช่น สิทธิของ

สามีและภรรยาในการสร้างครอบครัวที่ต้องไปตามความเชื่อทางศาสนา ซึ่งหมายถึงไม่สามารถที่จะ

เป็นไปด้วยความสมคัรใจและเสรภีาพได้ หรอืการออกกฎหมายเพือ่คุม้ครองทารกทีย่งัไม่ได้ถอืก�าเนิด

ขึ้นมาก็คือ การไม่อนุญาตให้เยาวชนหญิงเข้าถึงทางเลือกส�าหรับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม รายงานของ 

WHO (2005) อ้างถึงการศึกษาปี ๒๐๐๓ ของ The Health Action Information Network (HAIN) 

พบว่า เยาวชนฟิลิปปินส์ร้อยละ ๕๘.๘ ยอมรับเรื่องการท�าแท้งหากส่งผลต่อชีวิตของแม่ และงาน

วิจัยอื่นศึกษาที่ Baguio พบว่า นักศึกษากล่าวว่า การท�าแท้งเป็นสิ่งที่ผิดไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด 

(Cruz and Diaz, 2001) นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังอ้างถึงข้อค้นพบของ Cabigon (1999) ว่า 

อัตราการยอมรับของประชากรทั่วไปเรื่องการท�าแท้งต�่ามาก (ร้อยละ ๔) เน่ืองจากความเชื่อทาง

สังคมที่มองว่าการท�าแท้งเป็นส่ิงต้องห้ามตามความเชื่อของศาสนาและผิดกฎหมาย 
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จุดยืนของศาสนจักรโรมันคาทอลิกมีอิทธิพลอย่างมากต่อการวางแผนครอบครัว ศาสนจักร

ยอมรับการใช้ถุงยางอนามัย แต่มองว่ายาคุมก�าเนิดและห่วงอนามัยเป็นบาป [A Review of 

Literature and Projects 1995 - 2003 (WHO)] 

รายงานการศกึษาวิจยัของ WHO (2005) ดงักล่าวยงัพบว่า แม้นโยบาย มาตรการและกฎหมาย

ของฟิลปิปินส์จะให้ความส�าคญักบัอนามยัเจรญิพนัธุข์องผูห้ญงิและเดก็มากขึน้ รวมถงึวยัรุน่/เยาวชน 

ด้วยตระหนักว่าวัยรุ่นหรือเยาวชนควรได้รับความเอาใจใส่เพราะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการตอบสนอง

หลังจากการประชุมระหว่างประเทศเรื่องประชากรและการพัฒนา (International Conference 

on Population and Development) แต่มีหลักฐานยืนยันว่าวัยรุ่น/เยาวชนยังคงเป็นกลุ่มที่ไม่ได้

รับการไม่ได้รับการตอบสนองหรือความสนใจในแง่ของกฎหมาย การก�าหนดนโยบายยังคงมุ่งเน้นไป

ที่ผู้หญิงและเด็กอย่างเดียว แม้ว่านโยบายบางอย่างจะรวมวัยรุ่น/เยาวชนเข้าไว้ด้วยแต่ไม่ได้เน้นไป

ที่เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ของพวกเขา ปัจจุบันฟิลิปปินส์ยังไม่มีกฎหมายหรือนโยบายด้านอนามัย 

เจริญพันธุ์โดยเฉพาะ ร่างกฎหมายอนามัยเจริญพันธุ์ได้รับการต่อต้านอย่างมากจากศาสนจักร 

โรมันคาทอลิกและกลุ่มอนุรักษนิยมของประเทศฟิลิปปินส์รวมถึงสมาชิกสภานิติบัญญัติ เพราะ 

พวกเขามองว่ากฎหมายอนามัยเจริญพันธุ์จะน�าไปสู่การท�าแท้งอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งนโยบายด้าน

การวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติเป็นวิธีการคุมก�าเนิดวิธีเดียวที่ศาสนจักรโรมันคาทอลิก 

ยอมรับได้ (Center for Reproductive Rights and Asian-Pacific Resource and Research 

Centre for Women, 2005) ท�าให้จ�ากัดการเข้าถึงทางเลือกวิธีการคุมก�าเนิดและการวางแผน

ครอบครัว  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า แม้กฎหมายจะให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษแก่เด็กและผู้หญิงในการไม่ 

ถูกเลอืกปฏิบตั ิและมสิีทธิในการมชีีวิตอยูอ่ย่างมศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ สทิธใินการดแูลและป้องกัน 

สุขภาพ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการศึกษา สิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และ

จะมีเมื่อใด แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเยาวชนหญิงมักจะเป็นกลุ่มที่ถูกมองข้ามไปด้วยวัยอยู่ในระหว่าง

ความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ ส่งผลให้เยาวชนหญิงฟิลิปปินส์ที่ต้ังครรภ์โดยไม่พร้อมและยังไม่แต่งงาน

อย่างเป็นทางการ ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักด์ิศรีใน

ความเป็นมนุษย์ (Rights to Life) สิทธิในการดูแลและรักษาสุขภาพ (Rights to Health Care and 

Health Protection) หรือสิทธิการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด (Rights to Decide 
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Whether or When to Have Children) ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการเข้าถึงทางเลือกในการยุติ 

การต้ังครรภ์ได้ในประเทศนี ้หรอืแม้แต่สทิธิในเน้ือตวัร่างกายของตนเอง เพราะการตัง้ครรภ์ทีไ่ม่พร้อม 

ของเยาวชนหญิงถูกมองว่าขัดกับหลักทางศาสนาและศีลธรรมอันดีงาม

l อินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบด ี

เป็นประมขุและท�าหน้าทีป่กครองประเทศ อนิโดนเีซยีมปีระชากรประมาณ ๒๔๘ ล้านคน ประชากร

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๘๖.๑ ศาสนาคริสต์ โปรเตสเเตนต์ร้อยละ ๕.๗ โรมัน 

คาทอลิกร้อยละ ๓ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูร้อยละ ๑.๘ และอ่ืนๆ ร้อยละ ๓.๔ โดยมีขนาดของ

ประชากรมากเป็นอันดับที่ ๔ ของโลก โดยมีประชากรที่มีอายุระหว่าง ๐ - ๑๔ ประมาณร้อยละ 

๒๗.๓ และอายุระหว่าง ๑๕ - ๖๔ ประมาณร้อยละ ๖๖.๕ (CIA World Factbook: Indonesia, 

2011) 

กฎหมายเกีย่วข้องปัญหาเยาวชนหญงิทีต่ัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมทีไ่ด้ท�าการวจิยัเชงิเอกสาร ได้แก่ 

Law of the Republic of Indonesia Number 52 Year 2009 Concerning Population 

Development and the Development of Family, Law of the Republic of Indonesia 

Number 36 Year 2009 Concerning Health 

l Law	of	the	Republic	of	Indonesia	Number	36	Year	2009	Concerning	

Health

กฎหมายระบุเรื่องสิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ (Rights to Health Care and Health 

Protection) ในบรรพที่ ๓ สิทธิและความรับผิดชอบ โดยระบุอยู่ใน มาตรา ๔, ๖, ๗ และ ๘ บุคคล

ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลและการ

ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพที่สมดุลและเชื่อถือได้ รวมถึงการได้รับข้อมูลของทางการแพทย์ของเขา ได้แก่ 

การปฏิบัติ การรักษาซึ่งพวกเขาจะได้รับจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ในขณะเดียวกันกฎหมายนี้ยัง

ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลไว้ในมาตรา ๑๒ ว่า “บุคคลจะต้องรักษาและปรับปรุง

มาตรฐานด้านสุขภาพส�าหรับคนอื่นๆ ตามความรับผิดชอบของตน นอกจากนี้ยังมีการระบุถึง 

การพิทักษ์ผู้ป่วย ในมาตรา ๕๖ ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะยอมรับหรือปฏิเสธบางส่วนหรือทั้งหมดของ
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การปฏิบัติการช่วยเหลือที่พวกเขาจะได้รับ หลังจากที่ได้รับและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัต ิ

นั้นอย่างครบถ้วนแล้ว 

กฎหมายนี้ครอบคลุมถึงอนามัยเจริญพันธุ์ ซ่ึงอยู่ในบรรพที่ ๖ หมวด ๖: อนามัยเจริญพันธุ์ 

และบรรพที่ ๗ สุขภาพของมารดา ทารก เด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ และผู้พิการ หมวด ๒ โดยในหมวด ๖ 

มาตรา ๗๑ ระบุว่า อนามัยเจริญพันธุ์หมายถึงการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของ

ทั้งผู้ชายและผู้หญิง อย่างไรก็ตามในมาตรา ๗๒ ระบุว่า บุคคลย่อมมีสิทธิในการมีอนามัยเจริญพันธุ์

และสุขภาพทางเพศที่ดี โดยปราศจากการบังคับ และ/หรือความรุนแรงกับคู่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

มีสิทธิในการตัดสินใจเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ การบังคับ และ/

หรือความรุนแรงซึ่งเคารพคุณธรรม และไม่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักทางศาสนา มี

สิทธิที่จะตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะมีบุตรเมื่อไรและมีจ�านวนเท่าไร (Rights to Decide Whether or 

When to Have Children) ตามลักษณะการปฏิบัติทางการแพทย์ที่ดี และต้องไม่ขัดกับหลักทาง

ศาสนา มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูล การศึกษา การให้ค�าปรึกษาด้านอนามัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมและ

เชื่อถือได้

สุขภาพของวัยรุ่นมีบัญญัติไว้ในหมวด ๒ มาตราที่ ๑๓๖ และ ๑๓๗ ระบุถึงความพยายามที่

จะท�าให้วยัรุน่มสุีขภาพและอนามยัเจรญิพนัธุท์ีด่ ีควรได้รบัข้อมลูข่าวสารและการบรกิารด้านสขุภาพ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเรื่องศีลธรรม ค่านิยมทางศาสนา และเป็นไปตามบทบัญญัติตามกฎ

ระเบียบและข้อบังคับ โดยไม่มีรายละเอียดการบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ที่เยาวชนจะได้รับ

จากการศึกษากฎหมายนี้พบว่า แม้ว่ากฎหมายจะระบุถึงสิทธิของบุคคลด้านการดูแลและ

ป้องกันสุขภาพ โดยเฉพาะด้านอนามัยเจริญพันธุ์ แต่จะครอบคลุมเฉพาะหญิงหรือชายที่แต่งงาน

แล้ว ไม่ได้ครอบคลุมถึงผู้หญิงหรือเยาวชนหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน ขณะเดียวกันการปฏิบัติต่างๆ ต้อง

ไม่ขัดกับคุณธรรมและหลักปฏิบัติทางศาสนา ซึ่งอาจท�าให้เยาวชนหญิงไม่สามารถเข้าถึงสิทธิหรือใช้

สิทธิที่ตนพึงจะมีได้ตามกฎหมาย กฎหมายนี้ยังถือว่าการท�าแท้งเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ปรากฏอยู่ใน

มาตรา ๗๕ โดยมีข้อยกเว้นบนฐานของข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ หากการ

ตั้งครรภ์นั้นอาจท�าอันตรายแก่มารดาและทารกในครรภ์ และการต้ังครรภ์ที่เกิดจากการถูกข่มขืน 

ซึ่งอาจส่งผลต่อบาดแผลทางจิตใจของผู้ถูกกระท�า อย่างไรก็ตามการท�าแท้งในมาตรา ๗๖ จะท�าได้



// ปัญหำเยำวชนหญิงท่ีตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน60

ต่อเม่ืออายุครรภ์ไม่เกิน ๖ สัปดาห์นับจากวันที่ประจ�าเดือนขาดไป ต้องกระท�าโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข ด้วยความยินยอมจากมารดาที่ตั้งครรภ์ ต้องได้รับอนุญาตจากสามี ยกเว้นกรณีถูกข่มขืน

กระท�าช�าเรา และผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขแน่ใจกับข้อก�าหนดทางกฎหมายที่รับรองโดยรัฐมนตรี  

กรณีเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมจะไม่เข้าข่ายที่จะสามารถได้รับบริการท�าแท้งได้ เพราะขัด

กับบทบัญญัติในกฎหมายและหลักทางศาสนา ทั้งที่กฎหมายระบุไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะเข้าถึง

การบริการด้านสุขภาพ รวมถึงการคุมก�าเนิด แต่บทบัญญัติในกฎหมายกลับจ�ากัดไว้ส�าหรับผู้หญิงที่

แต่งงานแล้วเท่านั้น และไม่ได้มีมาตรการหรือทางออกให้กับเยาวชนหญิง

l Child	Protection	Act	2002

กฎหมายนี้บัญญัติเรื่องของสิทธิไว้ในบรรพที่ ๓ สิทธิและหน้าที่ของประชาชน หมวด ๑ สิทธิ

ของประชาชน มาตรา ๕ ระบุถึงสิทธิของบุคคล ดังนี้ 

สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา (Rights to Information and Education) 

รวมถึงการที่บุคคลมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร การพิทักษ์ และความช่วยเหลือในการตระหนักถึง 

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ตามจริยธรรมของสังคมและบรรทัดฐานทางศาสนา การสื่อสารและการได้รับ

ข้อมลูข่าวสารเรือ่งประชากรและครอบครัวทีจ่�าเป็นต่อการพฒันาบคุคลและสภาพแวดล้อมทางสงัคม 

และการแสวงหา การได้รับ การครอบครอง การเก็บและการส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องการพัฒนา

ประชากรและครอบครัวโดยใช้ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ ที่มีอยู่

สทิธใินการตดัสนิใจว่าจะมบีตุรหรอืไม่และจะมเีมือ่ใด (Rights to Decide Whether or When 

to Have Children) บุคคลย่อมมีสิทธิในการสร้างครอบครัว และสืบทอดโดยการสมรสที่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการสร้างครอบครัวที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของจ�านวนบุตร ช่องห่างของ

การเกิดบุตร และอายุของการคลอดบุตร ทั้งน้ีการควบคุมจ�านวนประชากรเป็นอ�านาจและหน้าที่

ความรับผิดชอบของรัฐ โดยรัฐมีหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายการวางแผนครอบครัว เพื่อช่วยคู่สามี

ภรรยาในการตัดสินใจและตระหนักถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ในด้าน อายุที่เหมาะส�าหรับการสมรส 

การมีบุตร  ช่องห่างของการเกิดบุตร และการให้ค�าปรึกษาด้านอนามัยเจริญพันธุ์ อย่างไรก็ตาม 

วิธีการวางแผนครอบครัวที่บัญญัติไว้ในกฎหมายไม่ได้รวมถึงการท�าแท้ง การท�าแท้งถือเป็นสิ่ง 

ผิดกฎหมายในประเทศอินโดนีเซีย 
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เป็นที่น่าสังเกตว่า บทบัญญัติท่ีเก่ียวกับรัฐ จะอยู่ในหมวดของ อ�านาจและหน้าที่ความ 

รบัผดิชอบของรฐั ในการปรบัปรงุการเข้าถงึและคณุภาพของข้อมลูข่าวสาร การศกึษา การให้ค�าปรกึษา 

และการบริการด้านการคุมก�าเนิด อย่างไรก็ตาม กฎหมายมีการย้อนแย้งกันเองในแง่ที่ว่า นโยบาย

การวางแผนครอบครัวจะก�าหนดและก�ากับโดยความพยายาม การวางแผนการตั้งครรภ์จะต้องผ่าน

หลักและบรรทัดฐานทางศาสนา สถานภาพของความก้าวหน้าทางสังคม-เศรษฐกิจและวัฒนธรรม  

และค่านิยมของชุมชน นอกจากนี้ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า สิทธิของบุคคลส่วนหนึ่งย่อมถูกลิดรอน 

หากต่างจากค่านยิมทางสังคมและหลักทางศาสนา ทีไ่ม่ได้เอือ้ต่อการด�ารงอยูข่องเยาวชนหญงิทีต่ัง้ครรภ์ 

โดยไม่พร้อม ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงสิทธิที่บัญญัติไว้ในกฎหมายได้ 

Population Law บัญญัติว่า การให้บริการด้านการคุมก�าเนิดยังคงจ�ากัดเฉพาะสามีภรรยา

ที่สมรสกันแล้วเท่านั้น ขณะเดียวกัน New Health Law (Law No. 36/2009) ให้ความส�าคัญกับ

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ และอนุญาตให้สามารถท�าแท้งโดยปลอดภัยได้ส�าหรับกรณีที่มีข้อบ่งชี้ทาง 

การแพทย์ และกรณีข่มขืนกระท�าช�าเราที่เป็นสาเหตุของการตั้งครรภ์ แต่ยังคงต้องมีการพัฒนากฎ

ระเบียบส�าหรับการด�าเนินงาน ยาคุมก�าเนิดแบบที่มีฮอร์โมนถูกระบุว่าเป็นยาและต้องมีใบสั่งยาจาก

แพทย์ ความก�ากวมของกฎหมายที่ก่อให้เกิดปัญหาการตีความกฎหมาย ท�าให้เกิดความไม่เสมอภาค 

และการเข้าไม่ถึงการบริการด้านสุขภาพ การวางแผนครอบครัวและการคุมก�าเนิดของเยาวชนหญิง 

เช่นเดียวกับประเทศฟิลิปปินส์ ความคิดความเชื่อทางศาสนามีอิทธิพลอย่างมากต่อการเข้าถึง 

สิทธิด้านต่างๆ ของเยาวชนหญิงที่ต้ังครรภ์โดยไม่พร้อม 

กล่าวโดยสรุป จากการศึกษากฎหมายของทั้งสามประเทศ มีข้อเหมือนและแตกต่างไปตาม

บรบิททางสงัคมและวฒันธรรม ฐานคดิของสงัคมทีเ่ป็นตวัก�ากับและสะท้อนออกมาในตวับทกฎหมาย 

นโยบายและมาตรการ แม้ว่าทั้งสามประเทศจะรับเอามุมมองเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นแนวคิดท่ี

น�าเข้าจากตะวันตก แต่การน�าแนวคิดน้ีมาใช้มีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศ 

ด้วยเช่นกัน กฎหมายที่สะท้อนฐานคิดทางสังคมและวัฒนธรรม บางส่วนย้อนแย้งกับกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภาค ๒ ข้อ ๕ ซึ่งกล่าวว่า 
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  “ห้ามการจ�ากดัหรอืลดิรอนสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานทีไ่ด้รบัรองหรอืทีม่อียูใ่นประเทศ

ใดโดยอาศยัอ�านาจของกฎหมาย อนุสญัญา ข้อบงัคบั หรอืจารตีประเพณ ีโดยอ้างว่ากตกิา

นี้ไม่รับรองสิทธิเช่นว่านั้น หรือรับสิทธินั้นในขอบเขตที่ด้อยกว่า” 

นอกจากนี้ ทั้งสามประเทศให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน

ทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women หรือ CEDAW) ท�าให้แต่ละประเทศด�าเนินนโยบายในการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง

ให้สอดคล้องกับอนุสัญญา เช่น An Act for the Magna Carta of Women ของประเทศฟิลิปปินส์

ระบุว่า รัฐจะส่งเสริมและท�าให้ผู้หญิงได้ใช้สิทธิอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน 

จากการศึกษาพบว่า กฎหมายของ ๓ ประเทศครอบคลุมถึงสิทธิ ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิตอยู่

อย่างมีศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ (Rights to Life) สทิธใินการได้รบัข้อมลูข่าวสารและการศกึษา (Rights 

to Information and Education) สิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด (Rights 

to Decide Whether or When to Have Children) และสิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ 

(Rights to Health Care and Health Protection) แต่ไม่พบสิทธิในความเป็นส่วนตัว (Rights to 

Privacy) ปรากฏอยู่ในกฎหมาย  

อย ่างไรก็ตาม กฎหมายของแต ่ละ

ประเทศถูกกรอบไว้ด้วยความคิดความเชื่อทาง

ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม และมีอิทธิพล

เหนืออนุสัญญาต่างๆ ท�าให้ท้ายที่สุดสิทธิของ

ผูห้ญงิ โดยเฉพาะอย่างยิง่เยาวชนหญงิถกูจ�ากัด 

สิ่งที่เหมือนกันของทั้งสามประเทศคือ ยังไม่มี

ความชัดเจนเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ์ว ่า 

คือ สิทธิมนุษยชน และไม่มีกฎหมายอนามัย

เจริญพันธุ ์ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มการเข้าถึงสิทธิ

ด้านต่างๆ ของเยาวชนที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม 

เพราะอคติของคนในสังคมที่ไม่ยอมรับการ 
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ต้ังครรภ์ของเยาวชนหญิง ท�าให้ไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย และการสนับสนุนทางสังคม 

ส่งผลให้เยาวชนหญิงเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในด้านต่างๆ ของตนได้อย่างเต็มที่  

๒.๓  กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนหญิง
 ที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม

ส�าหรับประเทศไทยที่มีประชากรประมาณ ๖๗,๐๙๑,๐๙๘ คน เป็นชาติพันธุ์ไทยร้อยละ ๗๕, 

จีนร้อยละ ๑๔ และอื่นๆ ร้อยละ ๑๑ และนับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๙๔.๖, อิสลามร้อยละ ๔.๖, 

คริสต์ร้อยละ ๐.๗ และอื่นๆ ร้อยละ ๐.๑ ประชากรมีอายุประมาณ ๐ - ๑๔ ปี: ร้อยละ ๑๙.๙ (ชาย 

๖,๗๗๙,๗๒๓/หญิง ๖,๔๖๖,๖๒๕) อายุประมาณ ๑๕ - ๖๔ ปี: ร้อยละ ๗๐.๙ (ชาย ๒๓,๔๑๐,๐๙๑/

หญิง ๒๓,๙๑๓,๔๙๙) และอายุประมาณ ๖๕ ปีขึ้นไป:  ร้อยละ ๙.๒ (ชาย ๒,๗๗๘,๐๑๒/หญิง 

๓,๓๗๒,๒๐๓) ซึ่งมีอัตราการเพิ่มประชากรอยู่ที่ร้อยละ ๐.๕๔๓ ซึ่งเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ 

ทั่วโลกอยู่ที่ ล�าดับที่ ๑๔๗ (Central Intelligence Agency, 2011) ซึ่งตัวเลขสถิติที่ประชุมองค์การ

อนามัยโลก (World Health Organization: WHO) และจากจ�านวนประชากรวัยรุ่นและเยาวชน 

อายุ ๑๐ – ๒๔ ปี มีร้อยละ ๒๒ (๑๔ ล้านคน) ของประชากรทั้งหมด (ทะเบียนราษฎร์ กรมการ

ปกครอง, ๒๕๕๒) และจากการส�ารวจในปีเดียวกัน ค่าเฉลี่ยของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุต�่ากว่า ๒๐ ปี 

ของทั่วโลกอยู่ที่ ๖๕ ต่อ ๑,๐๐๐ คน ส่วนค่าเฉลี่ยของผู้หญิงในทวีปเอเชียอยู่ที่ ๕๖ ต่อ ๑,๐๐๐ คน 

โดยประเทศไทยมีผู ้หญิงต้ังครรภ์ที่อายุต�่ากว่า ๒๐ ปี จ�านวน ๗๐ ต่อ ๑,๐๐๐ คน ซ่ึงเป็น 

ตัวเลขที่สูงสุดของประเทศในทวีปเอเชีย และตัวเลขเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (วัลยา 

ธรรมพนิชวัฒน์, ๒๕๕๓, น. ๕ - ๙)

นอกจากนี ้ข้อมลูสภาวะการมบีตุรของวยัรุน่ไทยทีร่วบรวมโดยศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีมารดา

วัยรุ่นอายุต�่ากว่า ๒๐ ปีที่คลอดบุตร จ�านวน ๗๘๗,๗๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๕๑ ซึ่งสูงกว่า 
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ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกก�าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ และข้อมูลของคณะกรรมการ

คุ้มครองเด็กแห่งชาติ ยังพบด้วยว่าอายุเฉลี่ยของการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทยจะอยู่ที่ ๑๓ - ๑๕ ปี 

โดยอายนุ้อยสดุทีม่าคลอดบตุรในโรงพยาบาลรฐัพบว่า เป็นเด็กอายเุพยีง ๑๐ ปี (วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์, 

๒๕๕๓, น. ๕ - ๙) นอกจากนี้ รายงานของส�านักงานอนามัยเจริญพันธุ์พบว่า สถานการณ์ อนามัย

การเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ เผยให้เห็นว่า มีเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ อายุ ๑๕ 

- ๑๙ ปี ๑๓๒,๑๔๗ คน จากจ�านวนเยาวชนหญิง อายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ทั้งหมดในประเทศ ๒,๓๕๖,๖๓๗ 

คน (ส�านักงานอนามัยเจริญพันธุ์, ๒๕๕๓)

l พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	ฉบับเพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๔๕	

เนือ่งจากเป็น พ.ร.บ. การศกึษาแห่งชาต ิจึงเก่ียวข้องโดยตรงกับสทิธมินุษยชนและสทิธอินามยั

เจริญพันธุ์ประเด็นสิทธิในการเข้าถึงความรู้ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษาโดยตรง 

ซึ่งการศึกษาส�าหรับ พ.ร.บ. ได้ก�าหนดความหมายไว้ดังนี้

  “ “ก�รศกึษ�” หมายความว่า กระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ความเจรญิงอกงามของบคุคล

และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู ้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม 

การสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวชิาการ การสร้างองค์ความรูอ้นัเกดิจากการจดั

สภาพแวดล้อม สังคม การเรยีนรู ้และปัจจยัเกือ้หนนุให้บคุคลเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติ

  “สถ�นศึกษ�” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน 

วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของ

เอกชนที่มีอ�านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 

  “ก�รศึกษ�ตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง

การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศยั เพือ่ให้สามารถพฒันา

คุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”

และในประเด็นแม่วัยรุ่น พบว่า พ.ร.บ. นี้ได้เข้ามาคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงความรู้ การได้รับ

ข้อมูลข่าวสารและการศึกษาของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์และมีความต้องการเข้าถึงความรู้และได้รับ
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การศึกษา ซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ ข้อ ๑๐ 

“ก�าหนดว่ารัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง เพื่อให้หญิง

และชายมีสิทธิในการศึกษาอย่างเสมอภาคกัน” ซึ่งได้ก�าหนดไว้ในมาตราที่ ๑๐ และ ๑๑ ตามหมวด 

๒ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ดังนี้ 

   “มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่

เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส�าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติ

ปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ

หรือบุคคล ซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคล 

ดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ…”

และ

  “มาตรา ๑๑ บิดา มารดา หรือผู ้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู ่

ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับ...”

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตาม พ.ร.บ. “ ‘การศึกษาขั้นพื้นฐาน’ หมายความ

ว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา และ ‘สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน’ หมายความว่า สถานศึกษาที่

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซึ่งในมาตราที่ ๓ ระบบการศึกษาอธิบายถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 

การศกึษาภาคบงัคบัไว้ว่า “การศกึษาขัน้พืน้ฐานประกอบด้วย การศกึษาซึง่จดัไม่น้อยกว่าสบิสองปีก่อน 

ระดับอุดมศึกษา การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดใน 

กฎกระทรวง” และ “มาตรา ๑๗ ให้มีการศึกษาภาคบังคับจ�านวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้า

ปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้า 

ของการศึกษาภาคบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง”

นอกจากนี้ในการจัดระบบการศึกษา ยังได้แบ่งรูปแบบออกเป็น ๓ ประเภท ในหมวดที่ ๓ ดังนี้

  “มาตรา ๑๕ การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา 

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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  (๑) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก�าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 

ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส�าเร็จการศึกษา

ที่แน่นอน 

  (๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก�าหนดจุดมุ่งหมาย 

รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเป็น

เงื่อนไขส�าคัญของการส�าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

  (๓) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู ้ เรียนได้เรียนรู ้ด ้วยตนเอง 

ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์ 

สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ สถานศึกษา อาจจัดการศึกษาในรูปแบบ

ใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ใน

ระหว่างรูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษา

เดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ

จากประสบการณ์การท�างาน”

มากไปกว่านั้น ในหมวดที่ ๔ แนวการจัดการศึกษา ยังก�าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดการ 

การศึกษาให้สอดคล้องกับส�าหรับแม่วัยรุ่น ตาม

  “มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้

และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา 

ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”

และ

  “มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด�าเนินการดังต่อไปนี้ 
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  (๑) จดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้รยีน 

โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  (๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์

ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

มาตรา ๒๕ รัฐต้องส่งเสริมการด�าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู ้ ตลอดชีวิต 

ทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร ์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่ง 

การเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ”

เห็นได้ชัดว่า พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้คุ้มครอง

สิทธิแม่วัยรุ่นอย่างรัดกุม ในประเด็นการเข้าถึงความรู้ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา

โดยตรง ขณะเดียวกันก็เป็นการคุ ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู ่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

(Rights to Life) เพราะในระบบการศึกษามีการสอดแทรกความรู้เก่ียวกับการใช้ชีวิต การได้รับ

บริการการปรึกษา

l พระร�ชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	(๒๕๔๖)

พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก (๒๕๔๖) มุ่งเน้นการปกป้อง ป้องกัน คุ้มครอง รวมไปถึงเยียวยา เด็กที่

ถูกทารุณกรรมและการกระท�าที่เป็นอันตรายต่อเด็ก ที่เป็นไปตามสิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี            

ความเป็นมนุษย์ (Rights to Life) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การละเมิดสิทธิเยาวชนที่อายุต�่ากว่า ๑๘ ปี 

ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้ก�าหนดนิยามความหมายของ “เด็ก” และ “ท�รุณกรรม” ไว้ดังนี้

  มาตรา ๔ “ “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต�่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ 

รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส”

  “ทารุณกรรม” หมายความว่า การกระท�าหรือละเว้นการกระท�าด้วยประการใด ๆ 

จนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพ หรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระท�าผิด
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ทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กให้กระท�าหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่

ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทั้งน้ี ไม่ว่าเด็กจะยินยอม 

หรือไม่ก็ตาม

ซึ่งใน พ.ร.บ. ได้ก�าหนดถึงการกระท�าและปฏิบัติเพื่อให้เด็กไม่ถูกละเมิดสิทธิ ได้รับความ

ปลอดภัย ไม่ตกอยู่ในอันตราย ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ บังคับ หรือใช้ความรุนแรง ในหมวดที่ ๒ การปฏิบัติ

ต่อเด็ก ดังนี้ 

  “มาตรา ๒๒ การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก 

เป็นส�าคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

  มาตรา ๒๓ ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่

ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่ง

ท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต�่ากว่ามาตรฐานขั้นต�่าตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงและต้อง

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิด

อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ”

แม้แต่ผู้ปกครองของเด็ก ตามมาตราที่ ๒๕ ดังนี้ 

  “มาตรา ๒๕ ผู้ปกครองต้องไม่กระท�าการ ดังต่อไปนี้

  (๑) ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลที่รับจ้าง

เลี้ยงเด็กหรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใด โดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลับคืน

   (๒) ละทิ้งเด็กไว้ ณ สถานที่ใด ๆ โดยไม่จัดให้มีการป้องกันดูแลสวัสดิภาพหรือ 

ให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสม

  (๓) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จ�าเป็นแก่การด�ารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะ

เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
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  (๔) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ 

ของเด็ก

  (๕) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ

มาตรา ๒๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอ่ืน ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให ้

ผู้ใดกระท�าการ ดังต่อไปนี้

  (๑) กระท�าหรือละเว้นการกระท�าอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจ 

ของเด็ก

  (๒) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจ�าเป็นแก่การด�ารงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลแก่เด็ก 

ที่อยู่ในความดูแลของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก

  (๓) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือ 

น่าจะท�าให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท�าผิด

  (๖) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ท�างานหรือกระท�าการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกาย

หรือจิตใจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก

  (๗) บังคับ ขู ่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให ้

กระท�าการใด เพือ่แสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมลีกัษณะเป็นการขดัขวางต่อการเจรญิ

เติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก”

เนื่องจาก พ.ร.บ. ฉบับนี้มุ่งคุ้มครองเด็กไม่ให้ตกอยู่ในอันตราย ดังน้ันเมื่อเยาวชนตั้งครรภ ์

และตัดสินใจด�ารงครรภ์ต่อแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูทารกได้หลังคลอด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.  

จะต้องเข้ามาด�าเนินการคุ้มครองและสงเคราะห์ทารกที่เกิดมาจากเยาวชนที่เป็นแม่ ดังนี้

  “มาตรา ๒๘ ในกรณีผู้ปกครองตกอยู่ในสภาพไม่อาจให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรม 

สัง่สอนและพฒันาเดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรอืผูป้กครองกระท�าการใดอันน่าจะเกดิอันตราย
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ต่อสวัสดิภาพหรือขัดขวางต่อความเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือให้การเลี้ยงดู

โดยมิชอบ หรือมีเหตุจ�าเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ

เด็กหรือป้องกันมิให้เด็กได้รับอันตรายหรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม พนักงาน 

เจ้าหน้าทีต้่องด�าเนนิการให้การสงเคราะห์หรอืคุม้ครองสวสัดภิาพตามพระราชบญัญตัน้ีิ”

มาตราดังกล่าวไม่เพยีงเป็นการคุม้ครองเดก็ทารกทีเ่กิดมา แต่ยงัช่วยเหลอืคุม้ครองสทิธอินามยั

เจริญพันธุ์ของเยาวชนหญิงที่ต้ังครรภ์ ในสิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ตก

อยู่ในอันตราย  เสรีธรรมและในความม่ันคงแห่งร่างกาย ไม่ถูกกระท�าการเลือกปฏิบัติ บังคับ หรือ

ใช้ความรุนแรง เช่นเดียวกับในกรณีที่แม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งอาจเป็น

เศรษฐกิจ ครอบครัว การศึกษา สุขภาพทั้งกายและใจ หรือเหตุผลส่วนบุคคลต่างๆ แต่ไม่ต้องการ

ยตุกิารตัง้ครรภ์ แต่เพือ่เป็นการคุม้ครองสทิธเิดก็และสทิธขิองแม่เองทีจ่ะได้รบัการบรกิารด้านอนามยั

เจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นสิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ ตามหมวด ๖ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ 

สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู ที่

  “มาตรา ๕๑ ปลัดกระทรวงมีอ�านาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ 

สถานสงเคราะห์สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ และสถานพฒันาและฟ้ืนฟ ูได้ทัว่ราชอาณาจักร 

และผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�านาจจัดต้ังสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับสถานสงเคราะห์ 

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูภายในเขตจังหวัดนั้น”

นอกจากนี้ การที่ พ.ร.บ. ให้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส�าคัญไม่ให้เกิดอันตรายแก่

จิตใจ ยังสอดคล้องกับสิทธิในความเป็นส่วนตัว (Rights to Privacy) เพราะการเก็บความลับของ

เด็กในกรณีที่ท้องไม่พร้อม เป็นการกระท�าเพื่อไม่ให้เด็กอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง กระทบกระเทือน

ต่อจิตใจ 

อย่างไรก็ตาม  พ.ร.บ. ฉบับนี้ไม่ได้ระบุสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุให้กับเด็กและเยาวชนหญิงที่ 

ต้ังครรภ์ ในประเด็นสิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด (Rights to Decide 

Whether or When to Have Children or Rights to Self-determination) ไม่ได้มีมาตรา 

ออกมารับรองและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนหญิงในการยุติการตั้งครรภ์และคุมก�าเนิดอย่าง
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ปลอดภัย ไม่มีความรุนแรงและได้รับอันตราย แม้จุดประสงค์หลักของ พ.ร.บ. คือคุ้มครองป้องกัน

การกระท�ารุนแรงต่อเยาวชนก็ตาม 

l พระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยคว�มรุนแรงในครอบครัว	(๒๕๕๐)	

เป็น พ.ร.บ. ที่พยายามป้องกัน และคุ้มครองผู้ถูกกระท�าความรุนแรงภายในครอบครัว ซึ่งเกิด

ขึ้นกับ “บุคคลในครอบครัว” ซึ่งได้นิยามความหมายว่า 

  “ ‘บุคคลในครอบครัว’ หมายความว่า คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กิน

ฉนัสามภีรยิาโดยมไิด้จดทะเบยีนสมรส บตุร บตุรบญุธรรม รวมทัง้บคุคลต่างๆ ทีต้่องพึง่พา

อาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน”

โดยมีความค�านึงถึงของการด�ารงอยู่ของสถาบันครอบครัว และคุ้มครองสิทธิผู ้ถูกกระท�า 

ความรนุแรงเท่านัน้ ไม่ได้ค�านงึถงึการคุม้ครองสทิธอินามยัเจรญิพนัธุ ์ตัง้แต่มาตรา ๑ - ๑๘ ภายในกรอบ 

ของค�าว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” ที่ตามมาตรา ๓ หน้า ๑ อธิบายว่า

  “ ‘ความรุนแรงในครอบครัว’ หมายความว่า การกระท�าใดๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิด

อันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือการกระท�าโดยเจตนาในลักษณะที่น่าก่อให้

เกดิอนัตรายแก่ร่างกาย จติใจ หรอืสขุภาพของบคุคลในครอบครวั หรอืบงัคบั หรอืใช้อ�านาจ

ครอบง�าผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท�าการ ไม่กระท�าการ หรือยอมรับ

การกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใดมิชอบแต่ไม่รวมถึงการกระท�าโดยประมาท”  

ซึ่งท�าให้ช่องทางในการท�าความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ใน

ครอบครวัผ่านทาง “ประม�ท”	“ไม่ได้มุง่ประสงค์” และ “กระทำ�โดยไม่เจตน�” ได้ และเช่นเดยีวกับ 

พ.ร.บ. อ่ืนๆ ข้างต้น พ.ร.บ. ฉบับนี้มองข้ามประเด็นสิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และ 

จะมีเมื่อใดที่คนทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะตัดสินใจอย่างอิสระและรับผิดชอบในเรื่องการมีบุตร ว่าจะ

มีกี่คน ห่างกันกี่ปี และจะมีเม่ือไร ทั้งนี้ ต้องได้รับข้อมูลและวิธีการที่จะสามารถท�าตามที่ตัดสินใจได้

อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ สอดคล้องเป็นการคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ (Rights to Life) และสิทธิในความเป็นส่วนตัว (Rights to Privacy) ซึ่งการเก็บ
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ความลับของเยาวชนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย อันตรายแก่จิตใจ ในกรณีที่เยาวชนตั้งครรภ ์

โดยไม่พร้อม ซึ่งจะรักษาหรือยุติการต้ังครรภ์หรือไม่ก็ตาม 

l พระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รพัฒน�เด็กและเย�วชนแห่งช�ติ	(๒๕๕๐)	

ระบุไว้อย่างชัดเจน พ.ร.บ. ว่าค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นหลัก 

ตามหมวดท่ี ๑ ว่าด้วยบททั่วไป มาตราที่ ๖.๑ ที่ว่า 

  “การพัฒนาเด็กและเยาวชน การบังคับใช้และการปฏิบัติตามบทบัญญัติใดๆ แห่ง

พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ต้องค�านึงถึงประโยชน์

สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นอันดับแรก”

แต่ถึงกระนั้น พ.ร.บ. นี้ ถูกน�ามาใช้เพื่อจัดตั้งองค์กร หน่วยงานส�าหรับเด็กและเยาวชน 

โดยเด็กและเยาวชนเอง คอื “สภาเดก็และเยาวชน” บทบาทหน้าที ่การคดัสรรบคุลากร สมาชกิ ประธาน 

ตัวแทนเยาวชนมากกว่าจะอธิบายหรือมุ่งบังคับใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. ได้นิยามความหมายของเด็กและเยาวชนไว้อย่างชัดเจนว่า “เด็ก” หมายถึง

บุคคลซึ่งมีอายุต�่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ ขณะที่ “เยาวชน” หมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ 

ถึง ๒๕ ปีบริบูรณ์ ตามมาตรา ๔ และคุ้มครองสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา (Rights 

to Information and Education) ด้วยหมวดที่ ๑ ว่าด้วยบททั่วไป  มาตรา ๖.๒ เด็กและเยาวชน

ทุกคนมีสิทธิในการได้รับการศึกษา และได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงสุดตามที่ก�าหนดไว้

ในรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.นี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ชัดเจนต่อการคุ้มครอง การป้องกันการละเมิดสิทธิ

อนามัยเจริญพันธุ์ในประเด็น สิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด (Rights to 

Decide Whether or When to Have Children or Rights to Self-determination) และ 

สิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ (Rights to Health Care and Health Protection) ส่วนใหญ่

เป็นประเด็นการคุ ้มครองสิทธิเยาวชนและเด็กในประเด็นอ่ืนๆ เพียงแต่สามารถเชื่อมโยงกับ 

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ได้อย่างอ้อมๆ เท่านั้น 
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l ประมวลกฎหม�ยอ�ญ�

ส�าหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหญิงตั้งครรภ์และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ์โดยตรงนั้นพบว่า 

การยุติการต้ังครรภ์กลายเป็นส่ิงผิดกฎหมายในรัฐไทย ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาได้ระบุบทลงโทษ

ต่อการยุติการต้ังครรภ์ไว้อย่างชัดเจน ว่า

  “หมวด ๓ ความผิดฐานท�าให้แท้งลูก มาตรา ๓๐๑ หญิงใดท�าให้ตนเองแท้งลูก หรือ

ยอมให้ผู้อืน่ท�าให้ตนแท้งลูก ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกินสามปี หรอืปรบัไม่เกินหกพนับาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ มาตรา ๓๐๒ ผู้ใดท�าให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงน้ันยินยอม ต้องระวาง

โทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ถ้าการกระท�านั้น

เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัสอย่างอื่นด้วย ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินเจ็ดปี 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

  ถ้าการกระท�านั้นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุก 

ไม่เกนิสบิปี และปรบัไม่เกนิสองหมืน่บาท มาตรา ๓๐๓ ผูใ้ดท�าให้หญงิแท้งลกูโดยหญงินัน้ 

ไม่ยินยอม ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นสี่พันบาท หรือ 

ทั้งจ�าทั้งปรับ

  ถ้าการกระท�านั้นเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัสอย่างอื่นด้วย ผู้กระท�าต้องระวาง

โทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท

  ถ้าการกระท�านัน้เป็นเหตใุห้หญงิถงึแก่ความตาย ผูก้ระท�าต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่

ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หน่ึงหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท มาตรา ๓๐๔ ผู้ใดเพียงแต่

พยายามกระท�าความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือ มาตรา ๓๐๒ วรรคแรก ผู้น้ันไม่ต้อง 

รบัโทษ มาตรา ๓๐๕ ถ้าการกระท�าความผดิดงักล่าวในมาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๒ นัน้  

เป็นการกระท�าของนายแพทย์และ (๑) จ�าเป็นต้องกระท�าเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น 

หรือ (๒) หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท�าความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗๖ 

มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ หรือ มาตรา ๒๘๔ ผู้กระท�าไม่มีความผิด”

 (กฎหมายดอตคอม,	๒๕๕๔)
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แม้ในมาตรา ๓๐๕ จะอนุญาตให้สิทธิผู้หญิงตั้งครรภ์ในการยุติการตั้งครรภ์ได้  แต่เป็นการใช้

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ภายใต้อ�านาจและการตัดสินใจของแพทย์ ไม่ใช่หญิงเจ้าของครรภ์เอง และใน

ประมวลกฎหมายจะคุ้มครองหญิงต้ังครรภ์จากความรุนแรง ตามมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา 

๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ หรือ มาตรา ๒๘๔ ซึ่งหมายถึง การตั้งครรภ์จากการข่มขืนช�าเรา หรือใช้อุบาย

หลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก�าลังประทุษร้าย ใช้อ�านาจครอบง�าผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจ ท�าให้ 

ผู้หญิงตกอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ซ่ึงเป็นการคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ 

แต่ในประมวลกฎหมายเองกไ็ด้ละเมดิสทิธิอนามยัเจรญิพนัธ์ุด้วยการไม่ให้ผูห้ญงิมสีทิธิในการตดัสนิใจ 

อย่างอิสระและรับผิดชอบในเรื่องจ�านวนบุตร เวลาที่จะมีบุตร และระยะห่างของการมีบุตรแต่ละคน 

มีสิทธิในการตัดสินใจอย่างเสรีและรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับเพศวิถี สุขภาพทางเพศ 

และเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ บังคับ หรือใช้ความรุนแรง ตามสิทธิในการมีชีวิต

อยู่อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด และสิทธิ

ในการดูแลและป้องกันสุขภาพ 

แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ามาตรา ๒๗๗ เปิดโอกาสให้เด็กที่อายุต�่ากว่า ๑๕ ปี สามารถท�าแท้งได้

อย่างถูกกฎหมาย เพราะระบุไว้ว่า 

  “มาตรา ๒๗๗ ผู้ใดกระท�าช�าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของ

ตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม...”

ซึ่งจากการตีความโดยอาศัยตัวบทกฎหมาย เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์และอายุต�่ากว่า ๑๕ ปี 

สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ตามมาตรา ๓๐๕ 

อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายจะมีช่องว่างในการตีความ ที่เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนหญิง 

ตั้งครรภ์สามารถใช้สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนที่อายุต�่ากว่า ๑๕ ปี แต่ต้อง 

ผ่านการพิจารณาและการตีความโดยแพทย์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สร้างปัญหาต่อการตีความและการ 

ปฏิบัติ ท�าให้แพทย์ปฏิเสธการท�าแท้ง เพื่อความปลอดภัยทางกฎหมายของผู้เป็นแพทย์เอง ซึ่งขัด

ต่อหลักสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ที่การประกันสุขภาพของรัฐบาล และบุคลากรทางการแพทย์จะต้อง 

บริการต่อผู้หญิงโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน มีความละเอียดอ่อน เข้าใจมิติเพศภาวะ และยึดถือ 

ความสมัครใจของผู้รับบริการที่ได้ข้อมูลครบถ้วนเป็นหลัก 
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เมื่อรัฐไม่สามารถบริการการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ราคาถูก มีประสิทธิภาพ  เข้าถึงง่าย 

ผู้หญิงจึงต้องลักลอบยุติการตั้งครรภ์ ท�าให้การท�าแท้งหรือยุติการตั้งครรภ์ในรูปแบบต่างๆ ไม่มีการ

ประเมินคุณภาพ มีระบบจัดมาตรฐานที่ปลอดภัย ต่อสุขภาวะ น�าไปสู่การบาดเจ็บ ภาวะแทรกซ้อน

พิการ เสียชีวิต ซึ่งขัดต่อหลักสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งถือว่า ประมวลกฎหมายมาตรา ๓๐๑ - ๓๐๕ 

ขัดต่อหลักสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ที่ว่าด้วยสิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ และรวมไปถึงสิทธิใน

การมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผู้หญิงมีสิทธิที่จะไม่ตกอยู่ในอันตรายจากการตั้งครรภ์, 

ไม่ตกอยู่ในอันตรายเพราะการท�าแท้งที่ไม่ปลอดภัย, ไม่ตกอยู่ในอันตรายเพราะขาดบริการสุขภาพ

ที่ปลอดภัย ขาดบริการให้ค�าปรึกษา	(จิตติมา	ภาณุเดช	และคณะ,	๒๕๕๐)

นอกจากนี้ จากการศึกษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบท�าแท้ง ยุติการตั้งครรภ์ พบว่าหญิง

ที่ยินยอมให้ผู้อื่นท�าแท้งลูกนั้น ถือว่ามีส่วนร่วมในการกระท�าความผิด ไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหาย เช่น 

ใน ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๕๔/๒๕๐๒ ที่ผู้หญิงยินยอมให้ท�าแท้งจนตนเองถึงแก่ความตาย 

ซึ่งพ่อของผู้หญิงคนนั้นฟ้องขอให้ศาลลงโทษจ�าเลยที่เป็นผู้ท�าแท้งให้ผู้หญิงคนนั้น ศาลจึงไม่ลงโทษ 

เนื่องจากถือว่าผู้ตายไม่ใช่ผู้เสียหาย แต่เป็นร่วมกระท�าความผิด พ่อของผู้ตายจึงไม่มีสิทธิฟ้อง (STD 

Lawcenter, 2012) ซึ่งศาลไม่เพียงคุ้มครองสิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพให้กับผู้หญิง เพราะ

ถือว่าการท�าแท้งเป็นอาชญากรรม ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งสะท้อนให้เห็นการขาดส�านึก 

ในสิทธิของผู้หญิงต่อการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด มากไปกว่านั้นนอกเหนือ 

การกระท�าความผิดทางอาญา ฐานท�าให้แท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอมตามประมวลกฎหมายอาญา 

ศาลยังได้มุ่งประเด็นไปยังผู้กระท�าแท้งให้หญิงในประเด็นอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งน�าไปสู่การก�าหนดการ

ลงโทษที่มากขึ้นต่อจ�าเลย เช่น ในค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๒๘๓/๒๕๕๑ ที่ 

   “ศาลชัน้ตน้พพิากษาลงโทษจ�าเลยฐานประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไมไ่ดร้บัใบ

อนญุาต จ�าคกุ ๒ ป ีฐานประกอบวชิาชพีเวชกรรมโดยมไิดเ้ปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม 

จ�าคุก ๒ ปี ฐานประกอบโรคศิลปะ โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต จ�าคุก ๖ เดือน 

รวมจ�าคุก ๔ ปี ๖ เดือน ลดโทษให้ก่ึงหน่ึง คงจ�าคุก ๒ ปี ๓ เดือน ริบของกลาง ศาล

อุทธรณ์ภาค ๔ พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้

รับใบอนุญาต จ�าคุก ๑ ปี ความผิดฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยมิได้เป็นผู้ประกอบ

วชิาชพีเวชกรรมและความผดิฐานประกอบโรคศลิปะโดยมไิดข้ึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาต
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เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากัน ให้ลงโทษ

ฐานประกอบโรคศิลปะ โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจ�าคุก ๖ เดือน รวมจ�าคุก 

๑ ปี ๖ เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ�าคุก ๙ เดือน...”

  (ไทยจัดจ์,	๒๕๕๕)

เช่นเดียวกับค�าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๔๙๗๘/๒๕๔๘ ที่ผู้กระท�าแท้งให้หญิงที่ยินยอมในฐานะ

จ�าเลยมี 

  “...ความผดิฐานประกอบโรคศลิปะโดยมไิดข้ึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. 

การประกอบโรคศิลปะฯ” 

 และ 

  “...ความผิดฐานร่วมกันมีเพนตาโซซีนกับไดอาซีแพมไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ 

ใบอนุญาตกับฐานร่วมกันใช้ประโยชน์ซ่ึงเพนตาโซซีนกับไดอาซีแพมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต…” 

	 (ไทยจัดจ์,	๒๕๕๕)

ซึ่งจากค�าพิพากษาของศาลชั้นต้นเผยให้เห็นว่า ไม่เพียงจ�าเลยผิดกฎหมายอาญาฐานที่ท�าแท้ง

แล้ว  จ�าเลยยังมีความผิดตามกฎหมายอื่นๆ นอกเหนือจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอนามัยเจริญพันธุ์ 

เช่น พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑  พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒  พ.ร.บ.วัตถ ุ

ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน และศาลชั้นต้น 

ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด ดังน้ันในการลงโทษผู้ที่กระท�าแท้งยุติการต้ังครรภ์ไม่เพียง 

รับบทลงโทษเฉพาะการท�าแท้ง แต่ยังต้องรับบทลงโทษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

l ข้อบังคับแพทยสภ�

ในประเด็นการท�าแท้ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ - ๓๐๕ มีความเกี่ยวเนื่อง

กับข้อบังคับแพทยสภาโดยตรง เพราะไม่เพียงให้อ�านาจในการตัดสินใจของแพทย์ในการท�าแท้ง 

ยังให้อ�านาจแพทย์ให้เป็นผู้ท�าแท้งแก่เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งคณะกรรมการแพทยสภา 
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ออกข้อบังคับ หรือ “ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ 

ทางการแพทย ์ตามมาตรา ๓๐๕ แหง่ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘” ซึง่เกีย่วขอ้งกบัสทิธอินามยั 

เจริญพันธุ์ สิทธิมนุษยชนของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ดังนี้ 

  “ข้อ ๓ การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมาย

อาญานั้น จะกระท�าได้เมื่อหญิงมีครรภ์นั้นยินยอม

  ข้อ ๔ แพทย์ผู้กระท�าการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามข้อบังคับน้ี ต้องเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมาย

  ข้อ ๕ การยตุกิารตัง้ครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา ๓๐๕ (๑) แห่งประมวลกฎหมาย

อาญาให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

  (๑) เป็นกรณีที่จ�าเป็นต้องกระท�าเนื่องจากปัญหาสุขภาพทางกายของหญิงมีครรภ์ 

หรือ

  (๒) เป็นกรณีที่จ�าเป็นต้องกระท�าเน่ืองจากปัญหาสุขภาพทางจิตของหญิงมีครรภ ์

ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองหรือเห็นชอบจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใช่ผู้กระท�า 

การยุติการตั้งครรภ์ อย่างน้อยหนึ่งคน

ในกรณีที่หญิงนั้นมีความเครียดอย่างรุนแรง เนื่องจากพบว่าทารกในครรภ์มีหรือมีความ 

เสีย่งสงูทีจ่ะมีความพกิารอย่างรนุแรง หรือเป็นหรอืมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเป็นโรคพนัธกุรรมอย่างรนุแรง 

เมื่อหญิงน้ันได้รับการตรวจวินิจฉัยและการปรึกษาแนะน�าทางพันธุศาสตร์ (genetic counseling) 

และมีการลงนามรับรองในเรื่องดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใช่ผู้กระท�าการยุติ

การตั้งครรภ์อย่างน้อยหนึ่งคน ให้ถือว่าหญิงมีครรภ์นั้นมีปัญหาสุขภาพจิตตาม ข้อ ๕ (๒)

ทั้งนี้ ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ชัดเจนว่าหญิงนั้นมีปัญหาสุขภาพทางกายหรือทางจิตและ

ต้องมีการบันทึกการตรวจและวินิจฉัยโรคไว้ในเวชระเบียนเพื่อเป็นหลักฐาน
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  ข้อ ๖ การยตุกิารตัง้ครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา ๓๐๕ (๒) แห่งประมวลกฎหมาย

อาญานัน้ ต้องมีหลักฐานหรอืข้อเทจ็จรงิอันควรเชือ่ได้ว่า หญงิมคีรรภ์เน่ืองจากการกระท�า

ความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๕ (๒) แห่งประมวลกฎหมายอาญา

  ข้อ ๗ การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ต้องกระท�าใน 

สถานพยาบาล ดังต่อไปนี้

  ๑) โรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่ให ้บริการรับผู ้ป ่วยไว ้ค ้างคืน หรือ 

สถานพยาบาลเวชกรรมที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

ทัง้นี ้ โดยสามารถปฏิบติัเกีย่วกับการยตุกิารตัง้ครรภ์ทางการแพทย์ได้ตามความเหมาะสม

  (๒) คลินิกเวชกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล โดยสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับ

การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ที่อายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์

  ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทีป่ฏบิตัเิกีย่วกับการยตุกิารตัง้ครรภ์ทางการแพทย์

ตามข้อบังคับนี้ จะต้องท�ารายงานเสนอต่อแพทยสภา ตามเงื่อนไขและระยะเวลาในแบบ

ฟอร์มที่แพทยสภาก�าหนด

  ข้อ ๙ ในกรณทีีผู่ป้ระกอบวิชาชพีเวชกรรมผูก้ระท�าการยตุกิารต้ังครรภ์ทางการแพทย์

ไม่ปฏบิตัติามข้อบงัคบันี ้ ให้ถอืว่าผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูน้ัน้ประกอบวชิาชพีเวชกรรม

โดยไม่รักษามาตรฐานในระดับที่ดีที่สุด

  ข้อ ๑๐ ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมทีป่ฏบิตัเิกีย่วกบัการยตุกิารตัง้ครรภ์ทางการแพทย์

ตามข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าได้กระท�าตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา”

 (ราชกิจจานุเบกษา	๑๕	ธันวาคม	๒๕๔๘	เล่ม	๑๒๒	ตอนที่	๑๑๘	ง	หน้า	๗	-	๘)

แม้ว่ากฎหมายรฐัไทยตตีราว่าการท�าแท้งเป็นอาชญากรรม แต่อย่างน้อยทีส่ดุถอืว่ายงัคุม้ครอง

สิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด (Rights to Decide Whether or When to 

Have Children or Rights to Self-determination) อยู่บ้าง ตามข้อบังคับแพทยสภาข้อ ๓ ที่ยัง
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ให้อ�านาจของผู้หญิงในการตัดสินใจและยินยอม และ

เพื่อความปลอดภัยของหญิงที่ยินยอมท�าแท้งผู้ที่จะ

ท�าแท้งให้ได้จึงต้องเป็นแพทย์ ตามข้อบังคับข้อ ๔ คือ 

ต้องเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมาย 

และท�าในสถานพยาบาลตามข้อ ๗ ซึ่งถือว่าเป็นการ

คุ้มครองสิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ (Rights 

to Health Care and Health Protection) อย่างไร

ก็ตามเป็นการสร้างข้อจ�ากัดการท�าแท้ง ยุติการ 

ตัง้ครรภ์ให้รดักมุเท่านัน้ และเป็นการปกป้องคุม้ครอง 

แพทย์ไม่ให้การท�าแท้งเป็นอาชญากรรมมากกว่า

คุ ้มครองสิทธิของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ ดังนั้น 

ข้อบงัคบัแพทยสภาจงึไม่ได้มบีทข้อห้ามถึงการปฏเิสธ 

การยติุการตัง้ครรภ์แพทย์ผูป้ระกอบวิชาชพีเวชกรรม 

โดยสรุปแล้วพบว่า บทกฎหมายต่างๆ ของรัฐไทย มีความพยายามอย่างยิ่งต่อการคุ้มครอง

สิทธิเด็กและเยาวชน ในฐานะประชาชนพลเมืองของรัฐ ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นในประเด็นความรุนแรง 

ทารุณกรรม การบังคับ และการเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงสิทธิในการพัฒนายกระดับชีวิตความเป็นอยู่

ผ่านการศกึษา แต่ไม่ได้มุ่งให้ความส�าคญัถงึการอยูใ่นวยัเจรญิพนัธุ ์อนามยัเจรญิพนัธุ ์และสทิธอินามยั

เจริญพันธุ์ของเด็กและเยาวชน น�าไปสู่การไม่มีกฎหมาย บทบัญญัติในการคุ้มครองสิทธิของเยาวชน 

หญิงต้ังครรภ์ ในการดูแลและป้องกันสุขภาพ ในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด 

การเข้าถึงบริการ ความรู้ส�าหรับยุติการตั้งครรภ์ ยิ่งไปกว่านั้น การท�าแท้งหรือยุติการตั้งครรภ์ยังถูก 

บัญญัติในฐานะอาชญากรรมอย่างหนึ่งที่มีบทลงโทษชัดเจน และอยู่บนการตีความของแพทย์และ

เจ้าหน้าที่จากภาครัฐเท่านั้น ไม่ใช่การตัดสินใจของเยาวชนหญิงผู้ตั้งครรภ์ ทั้งๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ

สิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แผนปฏิบัติการประชากรและการพัฒนา แผนปฏิบัติเพื่อความก้าวหน้า

ของสตรี 
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๒.๔  มาตรการของภาครัฐและภาคสังคมต่อเยาวชนหญิง
 ที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม

ส�าหรับค�าว่า “แม่วัยรุ่น” หรือ “เย�วชนหญิงตั้งครรภ์” ในความหมายของทางหน่วยงาน

และองค์กรภาครฐั ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมพบว่า เป็นความหมายของเยาวชน

หญิงต้ังครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ (unwanted pregnancy) และไม่ได้วางแผน (unplanned 

pregnancy) ไม่ใช่ความหมายที่เยาวชนหญิงตั้งใจที่จะตั้งครรภ์เองหรือใช้สิทธิที่จะตั้งครรภ์โดย

ก�าหนดช่วงอายุของตนเองไว้แล้ว มากไปกว่านั้นยังตีความว่าเป็นผลจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย

แม้ค�าว่า “เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” ไม่ได้ถูกตีความอย่างชัดเจนถึงช่วงเวลาก็ตาม และ

มคีวามลืน่ไหลตามบรบิทสังคม แต่ในส�านกึของรฐัไทยยงัคงมองว่าเพศสมัพนัธ์เป็นสิง่ต้องห้ามส�าหรบั

เยาวชน เป็นการกระท�าก่อนวัยอนัควร จากค�ากล่าวของนายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ ขณะทีด่�ารงต�าแหน่ง

นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดการมอบนโยบายการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ว่า ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์

ไม่พร้อมเป็นปัญหาหนึ่งที่บ่งบอกถึงความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และ 

กลไกการควบคุมจากสังคม ซึ่งเป็นผลให้เด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจนน�าไปสู ่

การตั้งครรภ์ไม่พร้อม (รัฐบาลไทย,	๒๕๕๔)

การต้ังครรภ์ไม่พร้อมในเยาวชนหญิงจึงเป็นเรื่องที่รัฐตระหนักถึงปัญหาและพยายามแก้ไข

อย่างเร่งด่วน เพราะส�าหรบัรฐัแล้วเสมือนความอ่อนแอและไร้ประสทิธภิาพทางบรรทดัฐานทางสงัคม

ทีท่�าหน้าทีค่วบคมุก�ากบัและการพฒันาศกัยภาพพลเมอืง จงึได้มนีโยบายเร่งป้องกนัและแก้ไขปัญหา

เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในเชิงบูรณาการและเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานภาครัฐเอกชน และ 

เครือข่ายภาคสังคมต่างๆ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการจัดระบบให้เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์และ 

คลอดบุตรแล้วได้กลับมาเรียนต่อ และพัฒนาหลักสูตรการสอนวิชาเพศศึกษาให้เหมาะสมกับเด็ก

แต่ละช่วงวัย กระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพและจัดหางานให้เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ ์

ท�ารวมทั้งพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีทักษะและแรงงานที่มีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ให้ความรูเ้ร่ืองสุขภาวะทางเพศ หรอืการจัดบรกิารให้ค�าปรกึษาในรปูแบบต่างๆ (รฐับาลไทย,	๒๕๕๔)
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ขณะเดียวกัน รัฐก็มุ ่งควบคุมก�ากับพฤติกรรมทางเพศของเยาวชน เพื่อป้องกันการมีเพศ

สัมพันธ์ และปัจจัยที่รัฐเชื่อว่าก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนผ่านกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น กระทรวงวัฒนธรรม ดูแลในเรื่องมิติทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชน

มี “คว�มเป็นไทย” และรักนวลสงวนตัว กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบ

เรื่องการเผยแพร่รูปภาพ คลิป เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร ในสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์และสื่อประเภทต่างๆ รวมไปถึงส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ตรวจตราสถานที่เสี่ยง

ส�าหรับเด็กและเยาวชน และเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเด็กและ

เยาวชน (รัฐบาลไทย, ๒๕๕๔)   ซึ่งการด�าเนินงานต่างๆ ระหว่างกระทรวง องค์กร และหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องกบัการต้ังครรภ์ของเยาวชน จะอยูภ่ายใต้การบรหิารจัดการของกระทรวงการพฒันาสงัคม

และความม่ันคงของมนุษย์

l กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์

ในประเด็นแก้ปัญหาการต้ังครรภ์ของเยาวชนหญิง กระทรวงนี้เป็นหน่วยงานหลักและมี

บทบาทส�าคัญอย่างมากในการด�าเนินการ เพราะไม่เพียงเชื่อมโยงกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การตั้งครรภ์ของเยาวชน แต่ยังท�าหน้าที่ดูแลกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาโดยใช้อ�านาจ

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก มีบทบาทในการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปพบปะให้ค�าปรึกษา

และประเมินสภาวะเพื่อวางแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแม่วัยเยาว์และครอบครัว ประสานกับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับจังหวัดและชุมชน เช่น สภาเด็กและเยาวชนระดับต�าบล 

และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อน (รัฐบาลไทย, ๒๕๕๔)

ในส่วนภารกิจของกระทรวงฯ มีนโยบายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

จัดท�าข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่คลอดบุตร โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ อายุต�่ากว่า ๑๕ ปี,

๑๕ - ๑๘ ปี, ๑๙ - ๒๐ ปี และรวบรวมข้อมูลเด็กและเยาวชนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศและมีการ

ตั้งครรภ์ จากนั้นจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด เพื่อให้รับทราบสถานการณ์ปัญหา

และแนวทางในการป้องกัน รวมทั้งจัดท�าแผนปฏิบัติการระยะสั้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือน

เมษายน  ๒๕๕๔ ที่ส�าคัญคือการขยายระบบงานลงสู่ชุมชน โดยอาจน�าร่องในแต่ละอ�าเภอหรือ 

ปูพรมทั้งจังหวัด เมื่อพบเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ให้มีการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. 
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คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เข้าไปให้ค�าแนะน�า ประเมินสภาวะเพื่อให้การช่วยเหลือแม่วัยเยาว์และ

ครอบครัว (รัฐบาลไทย, ๒๕๕๔)

ดว้ยความตระหนกัในประเดน็เยาวชนหญงิตัง้ครรภ ์กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดเวทีเสวนา “โครงก�รรณรงค์ป้องกันก�ร 

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์, ๒๕๕๓, 

น. ๕ - ๙) และไดก้�าหนดโครงการเฝา้ระวงัการตัง้ครรภข์องเดก็หญงิวยัเยาวอ์ายนุอ้ยกวา่ ๑๕ ป ีทีด่�าเนนิ 

การตามจงัหวดัตา่งๆ ทัว่ประเทศ ตามยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัริาชการ ๔ ป ีพ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

โดยมีศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ (กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของมนษุย,์ ๒๕๕๔) โครงการนีม้จีดุประสงคท์ีจ่ะใหเ้ยาวชนหญงิตัง้ครรภอ์ายตุ�า่กวา่ 

๑๕ ปีได้รับความช่วยเหลือตามบริบทที่เหมาะสม อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิ

อนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ ทั้งสิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, 

สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา และสิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ

ส�าหรับกระบวนทัศน์ของกระทรวงน้ีมองว่า เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นยังคงเป็นเพศสัมพันธ์ก่อน

วัยอันควร เช่นเดียวกับที่ครอบครัวของเยาวชนยังคงมีบทบาทส�าคัญและหน้าที่ในการป้องกัน 

ตามงานวิจัยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการตั้งครรภ์ “ก่อนวัย

อันควร” ของเยาวชน ป้องกันด้วยการไม่มีเพศสัมพันธ์ “ก่อนวัยอันควร” และครอบครัวมีบทบาท

ส�าคัญอย่างมากต่อการป้องกัน โดยมุ่งไปที่เยาวชนหญิง ด้วยการให้ความรู้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

การคุมก�าเนิด เพศสัมพันธ์ อย่างตรงไปตรงมา อธิบายถึงโทษที่ไม่เชื่อฟังสมาชิกในครอบครัวที่เป็น

ผู้ใหญ่ สอนให้รู้จักความพอเพียง ไม่มัวเมาไปกับวัตถุนิยม ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ รายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ บทบาทครอบครัวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นไทย (ส�านัก

มาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, ๒๕๕๓)

l	กระทรวงส�ธ�รณสุข

ในการศกึษาส�ารวจสถติิของเยาวชนหญงิตัง้ครรภ์ เป็นบทบาทส�าคญัของกระทรวงสาธารณสขุ 

เนื่องจากในรัฐสมัยใหม่ วาทกรรมทางการแพทย์ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อการต้ังครรภ์ ทั้งการ 

ฝากครรภ์ ดูแลครรภ์ การคลอดและการดูแลหลังการคลอด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน 
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โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยภายใต้การดูแลของกรมอนามัยเจริญพันธุ์ ทว่าส�าหรับกระทรวง 

สาธารณสุข การตั้งครรภ์ของเยาวชนหญิงถูกจัดวางให้อยู่ในกลุ่มปัญหาและภัยสังคมเช่นเดียวกับ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้จักผิวเผิน มะเร็งปากมดลูกที่จะต้องเฝ้าระวัง 

ป้องกนั โดยหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้องกับอนามยัเจรญิพนัธุ ์จาก “ข้อมลูก�รเฝ้�ระวงั	ง�นอน�มยั

เจริญพันธุ์” ซึ่งเป็นสถิติครอบคลุมถึงในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่าเป็นข้อมูลการศึกษาส�ารวจ นักเรียน 

(มัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๕ และ ปวช.ชั้นปีที่ ๒) อายุเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก อัตราของการเคยมี 

เพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์โดยได้ส่ิงของตอบแทน อัตราการใช้ถุงยางอนามัย การมีเพศสัมพันธ์

กับคนรักและคนที่รู้จักผิวเผิน อัตราของแม่ที่คลอดบุตรอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี รวมไปถึงการศึกษา 

ส�ารวจอัตราผู้ป่วยเอดส์ที่มารับการรักษาครั้งแรก อัตราการป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของ 

วัยรุ่น อายุ ๑๐ - ๒๔ ปี อัตราการเป็นมะเร็งปากมดลูก และความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและผู้หญิง 

ซึ่งเป็นข้อมูลที่รับมาจากส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ส�านักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ส�านักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

เมื่อการต้ังครรภ์ของเยาวชนอยู่ในกลุ่มเดียวกับความเจ็บป่วย และถูกจัดวางให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของปัญหาสังคมที่จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น และเพื่อให้การป้องกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นใน “ก�ร

พัฒน�สุขภ�พเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น” หน่วยงานของรัฐจึงต้องให้ชุมชนและภาคประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมกับกระบวนการมากขึ้นด้วย “แผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�สุขภ�พเด็กวัยเรียนและ 

วัยรุ่น”	(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๔) ที่เป็นการวาดกรอบในการก�าหนดทิศทางการ 

พัฒนาขององค์กรและกลยุทธ์ต่างๆ ที่ก�าหนดขึ้น เพื่อสร้างแนวทางหรือวิธีการพัฒนาสุขภาพของ

เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ที่มีการมุ่งเน้นในระดับประชาชน ที่ให้ครอบครัวและชุมชน เฝ้าระวัง ประชาชนสร้างชมรม แกนน�า

เครือข่าย จัดท�ากิจกรรม โครงงานสุขภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ 

ในชุมชน และสร้างบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพอนามัยหรือ “อัศวินอน�มัย” ในกลุ่มนักเรียนและ 

วัยรุ่น และในระดับภาคี เช่น สถานศึกษา หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน NGO ส่ือมวลชน ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพ มีโรงเรียนต้นแบบตาม

มาตรฐาน สถานบริการสร้างความเป็นมิตรกับวัยรุ่นในการบริการ มีเวทีประชาคมพัฒนาสุขภาพ

นักเรียนและวัยรุ่น 
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อย่างไรก็ตามในการพัฒนาสุขภาพการด�าเนินการต่างๆ จะต้องอยู่ภายใต้ “กรอบแนวคิดก�ร

พัฒน�สุขภ�พเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น	พ.ศ.	๒๕๕๒	-	๒๕๕๔” ซ่ึงในการวิเคราะห์และประเมิน

สถานการณ์การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ภาคประชาชน พบว่ามีประเด็นพฤติกรรมทาง

เพศ ซึ่งหมายรวมถึงการต้ังครรภ์และการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มผู้อายุน้อย การไม่ใช้ถุงยางขณะมี 

เพศสมัพนัธ์ การตดิโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ ซ่ึงขณะเดยีวกัน กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุก็ได้ 

ก�าหนด “แผนที่ท�งเดินยุทธศ�สตร์ก�รป้องกันก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ภ�ยใน	พ.ศ.	๒๕๕๓	-	

๒๕๕๖”	(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๔) ซึ่งแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Route Map) 

เป็นเครื่องมือสื่อสารให้ทุกองค์กรเห็นทิศทางของการพัฒนางานร่วมกัน เพื่อบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ชุมชน องค์กรสร้างขึ้นหรือมีอยู่แล้วให้เกิดความส�าเร็จ โดย SRM ฉบับน้ีอยู่ 

ภายใต้วิสัยทัศน์ที่พยายามให้เยาวชน “ตระหนักคุณค่�ของตัวเอง” รู้จักหลีกเลี่ยงปฏิเสธการมี 

เพศสมัพนัธ์ รูจ้กัการป้องกนัการตัง้ครรภ์ และอยูใ่นครอบครวัทีเ่ข้มแขง็ ซึง่มจีดุหมายปลายทางในระดบั 

ประชาชนที่วัยรุ่นตระหนักและมีทักษะการป้องกันการตั้งครรภ์ มีความภาคภูมิใจ มีค่านิยมเกี่ยวกับ

เพศสมัพนัธ์ทีเ่หมาะสมและปลอดภัย เช่ือมัน่ในตนเอง มจีติอาสา ครอบครวัมกีารเฝ้าระวงัพฤตกิรรม

วัยรุ ่น ครอบครัวมีความเข้มแข็ง และชุมชนมีแผนงานหรือโครงการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ ่น 

สร้างระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในชุมชน สร้างมาตรการทางสังคมในชุมชน 

และในระดับภาคี มีจุดหมายปลายทางที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและแนวทางการสอน 

เพศศึกษาที่ชัดเจน กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนวิชาการ บุคลากร และบริการที่เป็นมิตรแก่วัยรุ่น

เห็นได้ชัดว่า “แผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�สุขภ�พเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น” (กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๔) และโดยเฉพาะอย่างย่ิง “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยเจริญ

พันธุ์วัยรุ่นและเยาวชน อายุ ๑๐ - ๒๔ ปีภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ (๔ ปี)” ที่เป็นอันเดียวกัน

กบั “แผนทีท่างเดินยทุธศาสตร์การป้องกนัการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่” (กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ, 

๒๕๕๔) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายส�าคัญและชัดเจนเพื่อที่จะให้วัยรุ่น/เยาวชนหญิงต้ังครรภ์น้อยลง ซึ่งเป็น

มาตรการที่ภาครัฐพุ่งเป้ามายังเนื้อตัวร่างกายของเยาวชนหญิงมากกว่าชาย ในฐานะผู้ตั้งครรภ์ 

ไม่เพียงเป็นการผลักภาระ แต่ยังเป็นการเลือกปฏิบัติทางเพศที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีการ

ต้ังครรภ์ของเยาวชนหญิงเป็นบทสรุปและดัชนีชี้วัดของปัญหาสุขภาพของวัยรุ ่น โดยมองข้าม 

การกระท�าของวัยรุ่นชาย และมองข้ามสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ที่มีสิทธิในการตัดสินใจว่าจะ 

มีบุตรหรือไม่และจะมีเม่ือใด และมีสิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพของตนเอง 
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การพัฒนาประเด็นอนามัยเจริญพันธุ์ในเยาวชนของรัฐยังคงเป็นเรื่องของการป้องกัน 

การตั้งครรภ์ในเยาวชน ไม่ใช่การละเมิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนและสร้างการยอมรับ 

เคารพสทิธอินามัยเจรญิพนัธ์ุ มากไปกว่านัน้ มาตรการของรฐัยงัผลติซ�า้ทศันคตกิารตัง้ครรภข์องเยาวชน 

ในแง่ลบ และเป็นบ่อเกิดของปัญหาสังคม ไม่มีศักยภาพในการปฏิเสธและรู้จักการป้องกัน ไม่รู้จัก 

“คุณค่�ของตนเอง”  ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ 

แม่วัยรุ่นที่ถูกรัฐผลักไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นปัญหาสังคม โดยไม่ค�านึงว่าเยาวชนหญิงคนนั้นตั้งครรภ์ 

ด้วยความพร้อมหรือไม่พร้อม ถูกบังคับขู่เข็ญขืนใจหรือไม่

ด้วยความตระหนักถึงประเด็นเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งหมายถึงการตั้งครรภ์ใน 

วยัเรยีน ไมเ่พยีงน�าไปสูโ่ครงการพฒันาระบบเฝา้ระวังในงานอนามยัการเจรญิพนัธ์ุและงานสาธารณสขุ 

ส�าหรบักลุม่ประชากรวยัรุน่และวยัท�างานทีเ่ริม่ตน้ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๑ ทีเ่ปน็การจดัอบรมโดยมวีทิยากร

เป็นผู้อ�านวยการกองอนามัยเจริญพันธุ์ แต่ยังน�าไปสู่ค่ายแกนน�าวัยรุ่น โดยส�านักอนามัยเจริญพันธุ์        

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ส�านักอนามัยเจริญพันธุ์, ๒๕๕๓) ที่คู่มือการอบรมค่ายแกนน�า 

วัยรุ่นผลิตซ�้ามาจากค่ายแกนน�ามุมเพื่อนใจวัยรุ่น ภายใต้จุดประสงค์ให้วัยรุ่นมีความรู้อนามัย 

เจริญพันธุ์ สามารถถ่ายทอดให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นกับเพื่อนวัยรุ่นด้วยกันเอง เพื่อลดความเสี่ยง 

ต่อการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้วัยรุ่นเรียนรู้ที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ 

กิจกรรมค่ายเป็นการอบรมเด็กอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป ๔๐ คน มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๘ คน 

ซึ่งในแผนกิจกรรมที่ ๒ “จินตน�ก�รรัก” ที่ให้วิทยากรสรุปประเด็นว่า การที่วัยรุ่นมีคนรักมักน�า

ไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจหากอยู่ในที่ลับตา เพราะเป็นวัยที่มีแรงขับทางเพศสูงกว่าวัยอื่น 

ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์น�าไปสู่ปัญหาต่างๆ เป็นจ�านวนมาก เช่น ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ต้องออกจาก

โรงเรียน ถูกนินทา พ่อแม่เสียใจ และติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การมีคนรักหรือแฟนไม่ใช่สิ่งที่

ผิด แต่ต้องมีอย่างฉลาดและสร้างสรรค์ และควรเรียนรู้นิสัยใจคอในระยะยาวก่อนตัดสินใจคบหา

กันเป็นแฟน เพราะการรู้จักกันในระยะสั้นๆ ก่อนคบเป็นแฟนน�าไปสู่ความผิดพลาด (ส�านักอนามัย

เจริญพันธุ์, ๒๕๕๓, น. ๘ - ๙)

นอกจากนี้ในค่ายมีกิจกรรมให้วัยรุ่นอธิบายความคิด ความเชื่อ ทัศนคติต่อเรื่องเพศ และ 

เพศสัมพันธ์ในประเด็นต่างๆ เช่น  การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การเช่าหอพักอยู่ร่วมกัน การที่แฟน 
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เคยมเีพศสมัพนัธม์ากอ่น  การพกถงุยางอนามยั  การมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมป่อ้งกนั ซึง่ทกุคนในกจิกรรม

จะต้องเก็บเป็นความลับ ไม่น�าสิ่งที่ได้ยินในด้านลบไปพูดข้างนอกหรือกับบุคคลอื่นๆ (ส�านักอนามัย

เจริญพันธุ์, ๒๕๕๓, น. ๑๘)

จากคู่มือการอบรมค่ายแกนน�าวัยรุ่นพบว่า วิทยากรถูกก�าหนดให้สรุปประเด็นให้วัยรุ่นว่า 

ด้วยฮอร์โมนที่แตกต่างกันท�าให้ผู้ชายคิดเรื่องอีโรติก (erotic) ขณะที่ผู้หญิงคิดเรื่องโรแมนติก 

(romantic) ซึ่งเห็นได้ชัดว่าคู่มือและหน่วยงานของรัฐเองขาดความเข้าใจเรื่องเพศภาวะ (gender) 

เพศสรรีะ (sex) และเพศวถิ ี(sexuality) อยา่งชดัเจน ทีไ่มเ่พยีงอธบิายวา่พฤตกิรรมและ “คว�มเปน็ 

เพศ” เป็นเรื่องธรรมชาติทางชีววิทยามากกว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างสังคมที่เข้ามาก�าหนดครอบง�า 

แต่ยังอธิบายความแตกต่างระหว่าง “คว�มเป็นหญิง” และ “คว�มเป็นช�ย” แบบขั้วตรงข้าม 

(binary opposition) ซึ่งน�าไปสู่ส�านึกที่ผู้หญิงอ่อนโยน บอบบาง อ่อนแอกว่าผู้ชาย 

และเพื่อไม่ให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน คู่มืออธิบายว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ทั้งในด้านสุขภาพทางกาย จิตใจ และชีวิตในระยะยาว เช่น 

สุขภาพทางกาย ได้แก่ ตั้งครรภ์ ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สุขภาพทางจิตใจ ได้แก่ กังวล เครียด 

กลัวคนอื่นรู้ น�าไปสู่การเรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง และชีวิตในระยะยาว ได้แก่ เมื่อตั้งครรภ์และการติด

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ผู้หญิงจะถูกประณามมากกว่าผู้ชาย (ส�านักอนามัยเจริญพันธุ์, ๒๕๕๓, 

น. ๑๘ - ๑๙) ซึ่งสอดรับกับอุดมการณ์ “รักนวลสงวนตัว” กับเก็บรักษาเยื่อพรหมจรรย์ของผู้หญิง 

ตามโครงสร้างปิตาธิปไตย (patriarchy) การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน จึงมุ่งให้ 

เยาวชนหญิงรับผิดชอบและแบกรับมากกว่าเยาวชนชาย เช่นเดียวกับกิจกรรมในค่ายที่มีกิจกรรม 

ส่งเสริมการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ ทั้งการปฏิเสธเพื่อนไปเที่ยวกลางคืน เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

การปฏิเสธแฟนชวนค้างที่บ้านหรือมีเพศสัมพันธ์ ที่อยู่บนพื้นฐานของการชักชวนโดยเพศชาย

มากกว่าเพศหญิง (ส�านักอนามัยเจริญพันธุ์, ๒๕๕๓, น. ๓๕)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรม “walk	rally	อน�มัยเจริญพันธุ์” ที่เน้นการสอนคุมก�าเนิด 

ทั้งการใช้ถุงยางอนามัยและยาเม็ดคุมก�าเนิด ความรู้เกี่ยวกับ HIV/AIDS ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ฐาน 

และฐานที่ ๔ ซึ่งใช้ชื่อว่า “สุดท้�ยท�งตัน” ซึ่งเป็นประเด็นการตั้งครรภ์และท�าแท้ง (ส�านักอนามัย

เจริญพันธุ์, ๒๕๕๓, น. ๔๖ - ๔๗) ซึ่งวิทยากรถูกก�าหนดให้อธิบายประเด็นท�าแท้ง พร้อมรูปหรือ 
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หุน่อุง้เชงิกราน และเครือ่งมอืขดูมดลกู โดยใหอ้ธบิายกลไกการตัง้ครรภแ์ละกระบวนการท�าแทง้เถือ่น 

เช่น การน�าสิ่งแปลกปลอมเข้าไปสู่โพรงมดลูก การฉีดสารใส่โพรงมดลูก การบีบมดลูก การท�าแท้ง 

โดยแพทย์แผนปัจจุบันจะท�าเฉพาะการตั้งครรภ์ที่มีโรคแทรกซ้อน โดยการใช้เครื่องมือขูดมดลูก 

ซึ่งอาจน�าไปสู่โรคแทรกซ้อนได้ เช่น มดลูกแตกและอาจถึงตายได้ ซึ่งหลังอธิบายการท�าแท้งวิทยากร

ถูกก�าหนดให้อธิบายการหลีกเลี่ยงเพศสัมพันธ์ และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

แม้ว่าค่ายแกนน�าวัยรุ่นของส�านักอนามัยเจริญพันธุ์เป็นการคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ์

ที่ให้เยาวชนใช้สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์

ไปจนถึงการยุติการตั้งครรภ์ แต่เป็นความรู้ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการละเมิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

ที่ชี้น�าให้เยาวชนหญิงมีสิทธิที่จะตัดสินใจและสมัครใจในการด�ารงครรภ์เท่านั้น เพราะกิจกรรมไม่ได้

เป็นการให้ความรู้ที่รอบด้านและเลือกให้ความรู้เฉพาะด้านเพื่อชี้น�าให้เยาวชนเลือกที่จะด�ารงครรภ์

แทนการยุติการตั้งครรภ์ เป็นการท�าให้ผู้หญิงไม่รู้และเข้าถึงสิทธิพื้นฐานของปัจเจกในการตัดสินใจ

อย่างอิสระและรับผิดชอบในเรื่องจ�านวนบุตร เวลาที่จะมีบุตร และแทนที่จะให้เยาวชนได้ใช้สิทธิใน

การดแูลและปอ้งกนัสขุภาพ และสทิธใินการมชีวีติอยูอ่ยา่งมศีกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์ทีจ่ะไมต่กอยูใ่น

อันตรายจากการตั้งครรภ์ ไม่ตกอยู่ในอันตราย เพราะการท�าแท้งที่ไม่ปลอดภัย ไม่ตกอยู่ในอันตราย

เพราะขาดบริการสุขภาพที่ปลอดภัย แต่เป็นการสร้างความเข้าใจว่าการท�าแท้งน�าไปสู่อันตรายและ 

ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เป็นการละเมิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ที่จะให้เยาวชนได้รับข้อมูลครบถ้วน

เป็นหลัก (จิตติมา ภาณุเดช และคณะ, ๒๕๕๐)

นอกจากนี้ มีบางกิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุของค่ายแกนน�า 

วัยรุ่น คือกิจกรรมที่ฝึกหัดให้เยาวชนรับฟังและรักษาความลับของเพื่อนที่ปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับการเจริญพันธุ์ ซึ่งรวมถึงประเด็นการตั้งครรภ์ (ส�านักอนามัยเจริญพันธุ์, ๒๕๕๓, น. ๓๐ - ๓๒) 

ซึ่งสอดคล้องกับสิทธิในความเป็นส่วนตัว (Rights to Privacy) ที่การให้บริการด้านสุขภาพทางเพศ

และอนามัยเจริญพันธุ์ต้องเป็นการให้บริการโดยเคารพความเป็นส่วนตัว รักษาความลับ ให้ข้อมูลที่ 

รอบด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจ และยึดการตัดสินใจของผู้รับบริการเป็นหลัก ซึ่งเป็นหลักการท่ี 

ส�าคญัอยา่งยิง่ (จติตมิา ภาณเุดช และคณะ, ๒๕๕๐) อยา่งไรก็ตามในกิจกรรมไมไ่ดส้อดแทรกความคดิ 

เรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับตามสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ และอนุญาตให้เยาวชน

แกนน�าสามารถเปดิเผยความลบัไดใ้นกรณเีพือ่ตอ้งการชว่ยเหลอืเพือ่นทีม่าขอค�าปรกึษา ท�าใหอ้�านาจ 
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การตัดสินใจเปิดเผยความลับเป็นของแกนน�าเยาวชนที่ให้ค�าปรึกษามากกว่าเยาวชนที่มาขอ 

ค�าปรึกษา กลายเป็นการละเมิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ในอีกรูปแบบหนึ่ง

ขณะที่รัฐได้ด�าเนินการตามมาตรการการป้องกันเยาวชนต้ังครรภ์ การบริการเยาวชนที ่

ตัง้ครรภ์ก็ถกูด�าเนนิการควบคูไ่ปด้วย กระทรวงสาธารณสขุรวมไปถงึสถานพยาบาลและหน่วยงานทีใ่ห้ 

บริการทางด้านสุขภาพตระหนักถึงอันตรายจากการตั้งครรภ์ของเยาวชนหญิง การขาดการบริการ 

สุขภาพที่ปลอดภัย การได้รับค�าปรึกษา และข้อมูลข่าวสารในเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัย 

เจรญิพนัธุ ์ขณะเดยีวกนักพ็ยายามอย่างยิง่ในการสร้างวาทกรรมเกีย่วกบัการตัง้ครรภ์ของเยาวชนหญงิ 

ด้วยการพยายามผลิตซ�้าและผลักงานวิจัยศึกษาเพื่ออธิบายว่า การตั้งครรภ์ของเยาวชนเสี่ยงต่อการ

เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งหญิงตั้งครรภ์และทารก ไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์ที่พึงปรารถนาหรือไม่พึง

ปรารถนาก็ตาม เช่น งานวิจัยศึกษาของสุวชัย อินทรประเสริฐ  และ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 

เรื่อง “ก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” (๒๕๓๙) และ การศึกษาของรพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ และคณะ 

เรื่อง “คว�มสัมพันธ์ระหว่�งเจตคติต่อก�รตั้งครรภ์และแบบแผนก�รดำ�เนินชีวิตในระยะตั้งครรภ์

ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น” (๒๕๕๐) 

ทั้งสองงานวิจัยเผยให้เห็นว่า ตลอดกว่าทศวรรษวาทกรรมทางการแพทย์กลุ่มหนึ่งยังคง 

เชือ่ว่า เยาวชนหญงิตัง้ครรภ์จะมอีตัราเสีย่งต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อมารดาและทารกทัง้ในระยะ 

ต้ังครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอดได้มากกว่าการตั้งครรภ์ในวัยผู้ใหญ่ เน่ืองจากมารดาวัยรุ่น 

ส่วนใหญ่ขาดความพร้อมทางร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และเศรษฐกิจ เมือ่เกิดการต้ังครรภ์ แม้จะ 

เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาตามปกติ แต่มีผลเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและ

ฮอร์โมนของร่างกาย ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึง

เป็นภาวะวกิฤตทีซ่�า้ซ้อนกบัภาวะวิกฤตเดมิทีม่อียูก่่อนตามพฒันาการของวยัรุน่ โดยเฉพาะในมารดา

ที่มีอายุน้อยกว่า ๑๗ ปี มักมีฐานะยากจน รับสารอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ ดื่มสุรา ติดยาเสพติด 

จะมีอันตรายสูงขึ้น (รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ และคณะ, ๒๕๕๐; สุวชัย อินทรประเสริฐ และสุรศักดิ์ 

ฐานีพานิชสกุล, ๒๕๓๙, น. ๑๗๑ - ๑๘๓)

จากการศึกษาพยายามท�าให้เชื่อว่าทารกที่เกิดจากมารดาอายุน้อยจะมีน�้าหนักแรกเกิดน้อย 

คลอดก่อนก�าหนด และมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ มักมีปัญหาเรื่องความผิดปกติทางระบบประสาท 

หูหนวก ตาบอด และมีความพิการสูงกว่าทารกซึ่งมีน�้าหนักมากกว่า ๒,๕๐๐ กรัม (รพีพรรณ 
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วบิลูยว์ฒันกจิ และคณะ, ๒๕๕๐) รวมทัง้แรงกดดนัทีส่งัคมมตีอ่ครอบครวั ซึง่เนน้บทบาทความรบัผดิชอบ 

ในการเลี้ยงดูบุตรของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ท�าให้เยาวชนหญิงเกิดภาวะความวิตกกังวลและเครียด 

ส่งผลต่อเจตคติต่อการตั้งครรภ์ และแบบแผนการด�าเนินชีวิตในระยะตั้งครรภ์ได้ อีกทั้งเยาวชน 

หญงิตัง้ครรภ ์สว่นใหญต่อ้งหยดุการศกึษา ออกจากโรงเรยีน หรอืออกจากงาน ไมม่อีาชพี ขาดรายได ้ 

หรือต้องประกอบอาชีพที่มีรายได้ต�่า เศรษฐกิจของครอบครัวไม่ดี และชีวิตครอบครัวไม่ราบรื่น 

ยิ่งถ้าเป็นการตั้งครรภ์แรก เยาวชนหญิงจะขาดความรู้และประสบการณ์ ประกอบกับวุฒิภาวะที่ยัง 

ไม่พร้อมจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์อย่างมาก เชื่อว่าหญิง 

ตั้งครรภ์วัยรุ่นอาจจะไม่สนใจดูแลสุขภาพของตนเองและทารกในครรภ์ มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง

เกี่ยวกับโภชนาการ การพักผ่อน การออกก�าลังกาย การท�างาน การใช้ยาสิ่งเสพติด และสารอื่นๆ 

ในขณะตั้งครรภ์ น�าไปสู่การเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและทารกในครรภ์ 

จึงเพิ่มมากขึ้น (รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ และคณะ, ๒๕๕๐; สุวชัย อินทรประเสริฐ และสุรศักดิ์ 

ฐานีพานิชสกุล, ๒๕๓๙, น. ๑๗๑ - ๑๘๓) 

ทั้งสองงานวิจัยพบว่าเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ในครอบครัวชนชั้น

แรงงาน รายได้ต�่า ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ขาดการศึกษาและเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของรัฐ

ที่ดี ซึ่งบริบทสังคมของกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยเป็นปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู่ปัญหาสุขภาพทั้งเยาวชน 

หญิงตั้งครรภ์และเด็กทารกแรกเกิดมากกว่าการตั้งครรภ์ในวัยเยาว์ เพราะอันที่จริงแล้ว เยาวชนเป็น 

กลุ่มที่อยู่ในภาวะเจริญพันธุ์แล้ว พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์และสืบพันธุ์ตามชีวภาพ ธรรมชาติ การที่ 

งานวิจัยพยายามอธิบายถึงปัญหาสุขภาพร่างกายของเยาวชนหญิงท่ีต้ังครรภ์และเด็กทารกท่ีเกิดมาจาก 

การตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุน้อย จึงเป็นการละเมิดสิทธิรับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย และครบถ้วน

รอบด้าน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจในทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัย

เจริญพันธุ์ของตนเอง และสิทธิเสรีภาพแห่งความคิดที่ชี้น�าให้เยาวชนหญิงไม่มีเสรีภาพในการ 

ตัดสินใจมีบุตร หรือไม่และจะมีเมื่อใดตามความต้องการ แม้ว่างานวิจัยของรพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ 

และคณะเปน็การพยายามกระตุน้ในหนว่ยงานของรฐัด้านสาธารณสขุ ให้ความส�าคญักับการฝากครรภ ์

ของเยาวชน และการวางแผนกับการดูแลสุขภาพของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์เพื่อ

ให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและทารกในครรภ์ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนให้ 

หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นเกิดเจตคติที่ดีต่อการตั้งครรภ์และช่วยส่งเสริมให้เกิดแบบแผนการด�าเนินชีวิต 

ที่เหมาะสมก็ตาม (รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ และคณะ, ๒๕๕๐) 
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อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขมีความพยายามอย่างมากในการดูแลและป้องกันรักษา

สุขภาพและการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับสุขภาพทั้งทางกายและใจ รวมทั้งสิทธิของผู้หญิงที่จะ 

ไมต่กอยูใ่นอนัตรายจากการตัง้ครรภ ์ขาดบรกิารสขุภาพทีป่ลอดภยั การใหค้�าปรกึษา ซึง่เปน็การรกัษา 

สิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์อย่างหนึ่ง ด้วยการพยายามพัฒนาคุณภาพการบริการของ

สถานพยาบาลให้สอดคล้องและยึดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นหลัก เช่น “โครงก�รพัฒน�

บรกิ�รสขุภ�พและอน�มยัก�รเจรญิพนัธุส์ำ�หรบัวยัรุน่” โดยกองอนามยัการเจรญิพนัธุ ์กรมอนามยั 

(กองอนามัยการเจริญพันธุ์, ๒๕๔๙) ที่เป็นความพยายามพัฒนามาตรฐานและระบบประกันคุณภาพ

การใหบ้รกิารสขุภาพของโรงพยาบาลตา่งๆ มสีภาพแวดลอ้มและการใหบ้รกิารทีเ่ปน็มติรตอ่เยาวชน 

และมีเป้าหมายที่จะให้โรงพยาบาลของรัฐร้อยละ ๘๐ บรรลุมาตรฐานนี้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ภายใต้การสนับสนุนจาก UNFPA และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ถูกน�าไปทดลองใช้ในพื้นที่อื่น 

เชน่ คลนิกิเอกชน ศนูยก์ารคา้ และชมุชนดว้ยเชน่กนั ทีมุ่ง่พฒันามาตรฐานบรกิารสขุภาพและอนามยั

การเจริญพันธุ์ส�าหรับวัยรุ่น สร้างกรอบแนวทางส�าหรับสถานบริการในการด�าเนินงานจัดบริการ

สุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีความเป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่นและเยาวชน อายุ ๑๐ - ๒๔ ปี 

ทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนที่อยู่ในชนบทห่างไกล สลัม 

เด็กเร่ร่อน และเด็กด้อยโอกาส ลดช่องว่างของวัย ที่การบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ 

ถูกมองว่าเป็นบริการส�าหรับผู้ใหญ่ ขณะเดียวกันเยาวชนเองไม่กล้าไปใช้บริการด้วยเหตุผล 

หลายประการ เชน่ ไมรู่ข้อ้มลูแหลง่ใหบ้รกิาร สถานบรกิารไกลบา้นและโรงเรยีน การเดนิทางและเวลา 

ให้บริการไม่สะดวก และผู้ให้บริการไม่มีความเป็นมิตรและชอบตัดสิน ซึ่งตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้ให้บริการ 

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในสถานบริการจะต้องใช้มาตรฐานของโครงการเป็นแนวทางในการ 

ด�าเนินการจัดบริการที่เรียกว่า Friendly Health Services for Adolescents and Youth 

(กองอนามัยการเจริญพันธุ์, ๒๕๔๙)

มาตรการและยุทธศาสตร์ของโครงการหลายข้อสอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิอนามัย 

เจรญิพนัธุท์ีผู่ห้ญงิมสีทิธทิีจ่ะไมต่กอยูใ่นอนัตรายจากการตัง้ครรภ ์การขาดบรกิารสขุภาพทีป่ลอดภยั 

ขาดบริการให้ค�าปรึกษา และขาดข้อมูลข่าวสารในเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ และ

ต้องได้รับบริการที่มีความละเอียดอ่อน เข้าใจมิติเพศภาวะ และยึดถือความสมัครใจของผู้รับบริการ

ที่ได้ข้อมูลครบถ้วนเป็นหลัก และได้รับความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับโดยเจ้าหน้าที่และระบบ

บริการ (จิตติมา ภาณุเดช และคณะ, ๒๕๕๐) เช่น
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l		ก�รบริก�รให้ข้อมูล/คว�มรู้

มีบริการให้ข้อมูล ความรู้ ด้วยระบบวิธีการและสื่อที่หลากหลาย ผ่านช่องทางต่างๆ ของ 

เครือข่าย สะดวกแก่การเข้าถึง ครอบคลุม ทั้งเรื่องสร้าง Self - Esteem ทักษะชีวิตทั้งทักษะชีวิต 

พื้นฐานและทักษะเฉพาะ ปัญหาสุขภาพและพัฒนาการวัยรุ่น อนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น เพศศึกษา 

การคุมก�าเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฯ

• ก�รบริก�รก�รดูแลสุขภ�พครอบคลุมคว�มต้องก�รของวัยรุ่นและเย�วชน

มีบริการป้องกันปัญหาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น การตรวจและแก้ไขจาก 

การตั้งครรภ์ บริการยาเม็ดคุมก�าเนิด ถุงยางอนามัย UPT

• ระบบ/ขั้นตอนก�รให้บริก�รที่มีประสิทธิภ�พและเหม�ะสมสำ�หรับวัยรุ่น

มีการจัดเวลาในการให้บริการที่เหมาะสม ระบบการนัดหมายและส่งต่อที่อ�านวยความสะดวก

แก่ผู้รับบริการ มีระบบทะเบียนและการบันทึกข้อมูลที่ค�านึงถึงการรักษาความลับ และหลักเกณฑ์

ข้ันตอนการให้บริการของโรงพยาบาลจะต้องปรับให้สะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงกับทุกฝ่าย 

ในโรงพยาบาลเหมาะสมกับเยาวชนและเป็นไปได้ตามกฎหมาย มีการจัดให้มีบริการครบถ้วนแบบ

องค์รวมและบูรณาการตามปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการ และรวมถึงการแก้ไข ฟื้นฟู ป้องกัน

พฤติกรรมเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นมิตร เชื่อมโยงกับเครือข่าย ทั้งนี้จะต้องเป็นการบริการ

ที่ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

• เครือข่�ยก�รให้บริก�รที่มีประสิทธิภ�พ

มกีารเช่ือมโยงกบับรกิารและโครงการของภาคเีครอืข่ายเพือ่การบรกิาร เพือ่ให้เกิดการส่งเสรมิ 

ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการอบรมแกนน�า

วัยรุ่นและให้อาสาสมัครแกนน�าเยาวชนมีบทบาทร่วมในการจัดบริการและด�าเนินกิจกรรมต่างๆ 

นอกจากน้ี ผู้ปกครอง ครู ผู้น�าชุมชน มีส่วนร่วมตามความเหมาะสม เช่น การพัฒนาทักษะชีวิต 

และภูมิคุ้มกันทางสังคมจิตวิทยาและการสร้างเสริมสุขภาพ
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• ผู้ให้บริก�รมีคว�มเป็นมิตร

มีผู้ให้บริการหลักผ่านการอบรมเรื่อง การพัฒนา Self - Esteem ในวัยรุ่น ทักษะชีวิต ทั้งทักษะ

ชีวิตพื้นฐานและทักษะเฉพาะ ปัญหาสุขภาพและพัฒนาการวัยรุ ่น และอนามัยการเจริญพันธุ์ 

(กองอนามัยการเจริญพันธุ์, ๒๕๔๙)

อย่างไรก็ตามมาตรการและยุทธศาสตร์ไม่ได้ครอบคลุมอย่างชัดเจนถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

ที่ผู้หญิงไม่ตกอยู่ในอันตรายเพราะการท�าแท้งที่ไม่ปลอดภัย สิทธิในการตัดสินใจอย่างอิสระและ 

รบัผดิชอบในเรือ่งจ�านวนบตุร เวลาทีจ่ะมบีตุร และระยะหา่งของการมบีตุรแตล่ะคน ดว้ยการยตุกิาร

ตั้งครรภ์หรือท�าแท้ง การพัฒนาบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ส�าหรับวัยรุ่นตามโครงการ

ส�าหรับเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ จึงเป็นการให้ความรู้ บริการข้อมูล พัฒนาทักษะความรู้ ป้องกัน รักษา

และฟื้นฟูสุขภาพ อ�านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับบริบทและปัญหาของเยาวชน และเก็บรักษา

ความลับ สิทธิความเป็นส่วนตัว

มากไปกว่านั้น ในทางปฏิบัติยังพบว่ามาตรการที่จะคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์เยาวชน

หญิงของกระทรวงสาธารณสุขยังคงมีอุปสรรคอย่างมาก โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังมีข้อจ�ากัดที่จะ

ให้บริการการวางแผนครอบครัวกับเยาวชน เพราะเจ้าหน้าที่พยาบาล ผู้ให้บริการยังมีทัศนคติ 

เชิงลบเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชน  แม้ว่าจะร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้สนับสนุนให้ทุกจังหวัดจัดตั้งสภาเยาวชนโดยมีแผนที่จะขยายเครือข่าย 

ไปสู่ระดับต�าบล  ให้สภาเยาวชนมีส่วนร่วมพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นและเยาวชน 

แต่ในทางปฏิบัติ  เยาวชนเหล่านี้มักพบว่าไม่สามารถมีส่วนร่วมได้เต็มที่ (รักแรกคลิก, ๒๕๕๔)

อย่างไรก็ตาม การให้การศึกษาความรู้ในระดับสาธารณสุข และวาทกรรมทางการแพทย์ต่อ

การตั้งครรภ์ เพศสัมพันธ์ อนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนไม่ได้สร้างความตระหนักถึงเรื่องสิทธิและ

อ�านาจการตัดสินใจของผู้หญิง แต่เป็นเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์และการมีเพศสัมพันธ์ของ

เยาวชน การให้ความรู้แก่เยาวชนหญิงยังคงเป็นประเด็นเกี่ยวกับผลที่ตามมาของการมีเพศสัมพันธ์ 

“ก่อนวัยอันควร” เช่น โรคติดต่อและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์อยู่ (บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์ 

และคณะ, ๒๕๔๙, น. ๖๕๔ - ๖๕๗)
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l	กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ไม่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นโดยตรง แต่รวม

ไปถึงกระทรวงศึกษาธิการด้วย เพราะเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ยังอยู่ในกลุ่มของผู้เรียนหนังสือเป็น

นักเรียนนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงเข้ามามีบทบาทต่อการตั้งครรภ์และอนามัยเจริญพันธุ์ของ

วัยรุ่น และโอกาสและสิทธิในการต้ังครรภ์ของวัยรุ่น ในฐานะ “การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร” ซึ่งเมื่อ

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อธิบาย 

มาตรการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ส�าหรับการ

ด�าเนินการในปี ๒๕๕๔ ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก ๓ ด้าน (ครูไทย, ๒๕๕๔) คือ 

๑.	 ยุทธศ�สตร์สร้�งม�ตรก�รเพื่อดำ�เนินก�รให้เด็กในวัยศึกษ�เล่�เรียนไม่มีเพศสัมพันธ์	

(No Sex) คือ หลักสูตรการเรียนการสอนให้เยาวชนเท่าทันต่อพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกัน ความรู้

เกี่ยวกับครอบครัวศึกษา พฤติกรรมวัยรุ่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งจะเป็นเกราะก�าบังไม่ให้เด็กและ

เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่ไม่สมควร ซึ่งจะใช้มาตรการหลักคือ ไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ในวัยอันควร

และการรู้จักป้องกันตนเอง (ครูไทย, ๒๕๕๔)

๒.	 ยุทธศ�สตร์ในก�รรักษ�และดูแลตนเองเมื่อมีคว�มจำ�เป็นต้องมีเพศสัมพันธ์	(Safety 

Sex) เพื่อป้องกันไม่ให้ตั้งครรภ์ในขณะที่ยังไม่พร้อม และในกรณีที่เยาวชนมีครรภ์ในขณะที่อยู่ใน 

วยัเรยีน ต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองเดก็และเยาวชน และกฎหมายคุม้ครองอนามยั 

การเจริญพันธุ์ จะต้องมีครูแนะแนวที่ได้รับการอบรมเข้าไปดูแลปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะ มีกิจกรรม

ที่ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มนี้โดยเฉพาะและรอบด้าน ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ

ต้องการความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

หน่วยงานภาคเอกชน หรือองค์กรต่างๆ (ครูไทย, ๒๕๕๔)

๓.		 ยุทธศ�สตร์ส่งเสริมคว�มประพฤตินักเรียน ด้วยการจัดตั้งภาคีเครือข่ายเป็นอาสาสมัคร 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์เครือข่าย ๔ มุมเมือง และ ๑๒ ภูมิภาค 

เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน ๒. ปัญหา

พฤตกิรรมความสัมพนัธ์เชิงชู้สาว ๓. ปัญหานักเรยีนทีม่พีฤตกิรรมการหนีเรยีน และ ๔. ปัญหานักเรยีน

ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ครูไทย, ๒๕๕๔) ซ่ึงยุทธศาสตร์ดังกล่าวน้ี พยายามควบคุม
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สอดส่องความประพฤติของเยาวชนทีอ่ยูใ่นระบบการศกึษาเพือ่ให้การป้องกันการมเีพศสมัพนัธ์รดักุม

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องการทะเลาะวิวาท พฤติกรรมของเยาวชนด้าน 

ความสมัพนัธ์การคบหาเชงิชูส้าว การหนเีรียน และการเสพยาเสพติด ล้วนเป็นปัจจัยทีส่ามารถน�าไปสู่ 

การมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนได้

จากยทุธศาสตร์ทัง้สามนีส้ะท้อนให้เหน็ว่า การมเีพศสมัพนัธ์ในส�านึกของกระทรวงศกึษาธกิาร

เป็นเรื่องภายในสถาบันครอบครัว การแต่งงาน ซึ่งเป็นการผลักให้เพศสัมพันธ์ของเยาวชนกลายเป็น

ส่วนหนึ่งของปัญหาสังคมชัดเจนและเป็นทางการมากขึ้น ซึ่งถูกจัดประเภทให้เป็นพฤติกรรมทางเพศ

ที่ไม่เหมาะสม เป็นพฤติกรรมที่ต้องระแวดระวัง เช่นเดียวกับการทะเลาะวิวาท การหนีเรียน และ

การใช้ยาเสพติด และไม่เพียงเป็นการเลือกปฏิบัติให้ความส�าคัญเฉพาะเยาวชนที่เรียนหนังสือ ที่ให้ 

โอกาสการเข้าถึงความรู้ อนามัยเจริญพันธุ์ ยังเป็นการตีตรานักเรียนที่ต้ังครรภ์ซ่ึงเป็นการเลือกมุ่ง 

ตีตราเฉพาะเพศหญิงว่าเป็นผู้ก่อปัญหาในระดับสังคมวงกว้าง 

กระทรวงศึกษาธิการยังได้มียุทธศาสตร์ท�างานรวมกับหน่วยงานในภาครัฐและองค์กรต่างๆ 

น�าไปสู่โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ชื่อ “โครงก�ร

นำ�ร่องก�รรณรงค์สื่อส�รเพื่อก�รป้องกันก�รตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ ่นในสถ�นศึกษ�”

หรือ “โครงก�ร	Up	to	Me” ที่แถลงข่าวเปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ โดย 

ความร่วมมือของกระทรวงศกึษาธกิาร และส�านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ด�าเนิน 

การโดยองค์การ PATH ที่มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเยาวชนในสถานศึกษา

เท่านั้น และได้ด�าเนินการระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กิจกรรมของโครงการมี

การชมคลิปภาพยนตร์ส้ัน “ทางเลือก” แบ่งเป็น ๓ ตอน ตอนละ ๑๕ นาที ซึ่งเน้นที่ผู้หญิงเยาวชน

ที่เรียนหนังสือมากกว่ากลุ่มอื่น และการพูดคุยระหว่างการชมภาพยนตร์แต่ละตอน โดยมุ่งเน้นการ

ให้ข้อมูลที่รอบด้านและสร้างความตระหนักในประเด็นปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม นอกจากนี้โครงการ

ยังได้ผลิตคู่มือที่เป็นเอกสาร และ เว็บไซต์ www.lovecarestation.com ซึ่งเป็นพื้นที่ออนไลน์ที่ให้

ความรู้และให้บริการปรึกษาเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพทางเพศ และเกม Up to Me และผลการ

จัดกิจกรรมพบว่า ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวม 

๒๓๖ แห่ง ใน ๒๔ จังหวัด และมีนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมรณรงค์มากกว่า ๒๗,๐๐๐ คน
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ในภาพยนตร์สัน้ ได้สือ่สารให้เยาวชนนักเรยีนนักศกึษาว่า การตัง้ครรภ์ในวยัเรยีนจะต้องเผชญิ

กับความยากล�าบากในชีวิต และการยุติการตั้งครรภ์เป็นบาป และตราบาปไปตลอดชีวิต แต่ส�าหรับ

คู่มือ Up to Me ค่อนข้างเปิดโอกาสให้เยาวชนมีสิทธิเข้าถึงความรู้และการบริการในกรณีตั้งครรภ์ 

แม้ว่าคู่มือระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้หญิงควรรักนวลสงวนตัวและการไม่มีเพศสัมพันธ์เป็นวิธีที่ดีที่สุด

ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน แต่คู่มือได้ให้ความรู้การใช้ถุงยางอนามัย ยาคุมก�าเนิด

ชนิดเม็ด มากไปกว่านั้น คู่มือได้ให้ความรู้การศึกษาเก่ียวกับทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการท้อง 

ไม่พร้อมของเยาวชนหญิงด้วยคือ ทั้งในกรณีต้องการด�ารงครรภ์ต่อ เช่น ให้ไปรับบริการฝากครรภ์ที่

โรงพยาบาล ติดต่อขอรับบริการบ้านพักชั่วคราว ติดต่อหน่วยงานเพื่อหาผู้อุปการะบุตรบุญธรรม 

ติดต่อขอรับความช่วยเหลือด้านอาชีพและสังคมสงเคราะห์ หรือเข้าร่วมกลุ ่มสนับสนุนต่างๆ 

(องค์การแพธ, ๒๕๕๔, น. ๔๒) และในกรณียุติการตั้งครรภ์ คู ่มือได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการยุติ 

การตั้งครรภ์ว่า 

  “เพือ่ให้ปลอดภยักบัผูห้ญงิมากทีส่ดุ ควรเลอืกยตุเิมือ่ตัง้ท้องไม่เกิน ๓ เดอืนนับตัง้แต่

วันที่มีประจ�าเดือนครั้งสุดท้ายและท�าโดยแพทย์เท่านั้น ปัจจุบันมีหน่วยงานให้บริการกับ

ผู้หญิงที่ตัดสินใจเลือกทางนี้ โดยระบุบริการว่า “ปัญหาประจ�าเดือนไม่ปกติ””

 (องค์การแพธ, ๒๕๕๔, น. ๔๓)

นอกจากนี้ คู่มือยังได้ให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ผู้หญิงยุติการตั้งครรภ์

ได้ในกรณีต่างๆ ซึ่งระบุว่า ผู้หญิงสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ ถ้าเป็นการตั้งครรภ์ที่เป็นอันตรายต่อ

ชีวิตและสุขภาพของผู้หญิง ผู้หญิงที่มีอาการทางจิตก่อนหรือขณะตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์เกิดจาก

การข่มขืน และการตั้งครรภ์โดยที่ผู้หญิงอายุต�่ากว่า ๑๕ ปี และให้ความรู้การดูแลตัวเองหลังยุติ

การตั้งครรภ์ รวมถึงอาการผิดปกติจากการยุติการตั้งครรภ์ที่ต้องรีบกลับไปพบแพทย์ (องค์การแพธ, 

๒๕๕๔, น. ๔๖ - ๔๗)

แม้ว่าเป็นโครงการและคู ่มือที่ก้าวหน้ามากทางความคิดในเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ์

ของเยาวชนหญิง ระบุสถานที่ในการเข้าถึงบริการการปรึกษาทางเลือกส�าหรับผู้หญิงท้องไม่พร้อม 

บ้านพักรอคลอด/หลังคลอด สถานรับฝากเลี้ยงเด็กเพื่อรอความพร้อม กลุ่มสนับสนุน/ให้การปรึกษา

และอุปการะและหาครอบครัวทดแทน คลินิกที่บริการตรวจรักษาสุขภาพทางเพศส�าหรับวัยรุ่น 
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ในจังหวัดต่างๆ ทว่าไม่ได้ระบุสถานที่ยุติการตั้งครรภ์ที่ชัดเจน และเป็นการมุ่งสอนให้ความรู้เฉพาะ

เยาวชนหญิงเท่านั้น

กระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนบางหน่วยงานที่ยังใช้วาทกรรมในบริบทดั้งเดิมของสังคม 

มาใช้กับบริบทสังคมปัจจุบัน เช่น โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน (สถาบันครอบครัวไทย, ๒๕๕๔) 

โดยสถาบันครอบครัวไทย ที่พยายามรื้อฟื้นค่านิยม “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” เพื่อจะจัดการกับปัญหา 

พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในหมู่วัยรุ่น เนื่องจากสถาบันฯ เชื่อว่าการตั้งครรภ์รวมไปถึงการยุติ

การตั้งครรภ์ของเยาวชนเป็นผลจากวัฒนธรรมในโลกยุคไร้พรมแดนผ่านสื่อต่างๆ ท�าให้เกิดปัญหา

การมีทักษะชีวิตที่ต�่า ขาดภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีพฤติกรรมทางเพศแบบเสรีและขาดการรับผิดชอบ 

ตลอดจนความบกพร่องทางคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งทางโครงการมีจุดประสงค์ดังนี้ 

๑. สอนให้วัยรุ่นทั้งชายและหญิงรู้และเข้าใจถึงผลเสียของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน 

ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และศีลธรรม

๒. สร้างความตระหนกัเกีย่วกบัคณุค่าและความส�าคญัของการรกันวลสงวนตวั การรูจั้กยบัยัง้

ชั่งใจในเรื่องเพศ การมีทัศนคติและการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมในเรื่องเพศให้กับวัยรุ่นชาย

และหญิง

๓. ปลูกฝังจิตส�านึกให้วัยรุ่นทั้งชายและหญิงรัก หวงแหน และเห็นคุณค่าของการรักษา

พรหมจรรย์ไว้จนถึงวันแต่งงาน

๔. ฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ  ทีจ่�าเป็นส�าหรบัวยัรุน่ในการวางตวั การคบเพือ่น การคบเพือ่นต่างเพศ 

การหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เส่ียงต่อเพศสัมพันธ์ และการรู้จักปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์

๕. สร้างพลัง “ล้อมคอกกันวัวห�ย” ภายใต้โครงการ “อดเปรี้ยวไว้กินหว�น” (สถาบัน

ครอบครัวไทย, ๒๕๕๔)

โดยใช้หลักสูตรอบรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน มุ่งใช้เฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาและนักศึกษา 

ในระดับอาชีวะ ซึ่งได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ และมีกรอบ 

แนวความคิดหลักสูตรดังต่อไปนี้
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๑. เพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันควรเป็นการท�าลายทั้งตัวเองและผู้อ่ืน เป็นภัยที่คุกคามวัยรุ่น 

ทั้งทางด้านร่างกายและอารมณ์

๒. เพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันควรไม่เพียงท�าให้วัยรุ่นสูญเสียความบริสุทธิ์ทางเพศเท่านั้น 

แต่ยงัอาจท�าให้ตัง้ท้อง หรอืการมบีตุรตัง้แต่อายยุงัน้อย และยงัเสีย่งต่อการตดิโรค โดยเฉพาะโรคเอดส์ 

นอกจากนั้นยังส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาความสัมพันธ์ในอนาคต

๓. เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานมักจะได้รับอิทธิพลจากค่านิยมของสังคม การสอนความรู้อาจ

จะไม่เพียงพอ ดังนั้นจ�าเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับวัยรุ่นในด้านศีลธรรมและจริยธรรมทางเพศ

๔. เพื่อหลีกเล่ียงเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน วัยรุ่นจะต้อง 

 •  เข้าใจอันตรายทางร่างกายและอารมณ์ของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน

 •  เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างความรัก ความใคร่ และความหลง

 •  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองถึงประโยชน์ของการรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศไว้จนถึง 

   วันแต่งงาน

 •  มีวิธีการและได้รับการสนับสนุนให้รักษาความบริสุทธิ์ทางเพศไว้จนถึงวันแต่งงาน

๕. การสอนเพศศกึษาบนพืน้ฐานของการมลีกัษณะนิสยัทีด่ช่ีวยให้วยัรุน่เข้าใจว่า ถงึแม้ถงุยาง 

อนามัยจะช่วยลดความเส่ียงจากการต้ังครรภ์และการติดโรคได้ในระดับหนึ่ง แต่ถุงยางอนามัยไม่ได้

ช่วยแก้ปัญหาด้านจิตใจและปัญหาศีลธรรมในเรื่องเพศ

๖. เพียงแค่การสอนความรู้ให้กับวัยรุ่น (ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม) จะด้อยประสิทธิภาพทันที 

หากวัยรุ่นไม่ได้พัฒนาลักษณะนิสัยในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัย

๗. การสอนเพศศึกษาบนพื้นฐานของลักษณะนิสัยที่ดีจะควบคู่ไปกับการสอนกฎเกณฑ์ทาง

ศีลธรรม (สถาบันครอบครัวไทย, ๒๕๕๔)
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รูปแบบการอบรมจะท�าในลักษณะกลุ่มเล็ก โดยแต่ละกลุ่มมีนักเรียนประมาณ ๔๐ - ๕๐ หรือ

ตามจ�านวนนักเรียนใน ๑ ห้องเรียน ส�าหรับวิทยากรประจ�า ๑ คน ลักษณะการเรียนการสอนจะเป็น

แบบ “นักเรียนเป็นศูนย์กล�ง” คือนักเรียนจะได้รับมอบหมายให้ท�ากิจกรรมหรือค้นหาค�าตอบ 

ภายใต้การด�าเนินการอภิปราย สรุปบทเรียน ให้ค�าตอบของวิทยากร ตามเน้ือหาและจุดประสงค ์

ของโครงการ 

นอกจากนี้โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวานมีความคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ 

มีจิตส�านึกให้หันมารักนวลสงวนตัว ให้ความส�าคัญกับการรักษาพรหมจรรย์ไว้จนถึงวันแต่งงาน 

ตระหนักถึงพิษภัยของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน หลีกหนีสิ่งยั่วยุทางเพศ และตัดสินใจจะรักษา 

พรหมจรรย์ไว้จนถึงวันแต่งงานและ/หรือเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในสถานศึกษามีการตั้งชมรม 

Purity Club ในโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมค่านิยมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน และในระดับ 

ประชาชนทั่วไป จัดงาน Purity Day ในช่วงวันวาเลนไทน์ เพื่อกระตุ้นความคิดของวัยรุ่นและสังคม

ว่าวันนี้ควรเป็นวันแห่งความรักบริสุทธ์ิ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะประเมินผลพฤติกรรมโดยติดตามผล

ร่วมกับโรงเรียนที่จัดการอบรมทุก ๑, ๓, ๖ เดือน และ ๑ ปี

เห็นได้ชัดว่ายุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้เน้น พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ครูไทย, 

๒๕๕๔) ทั้งๆ ที่มีความเช่ือมโยงเกี่ยวข้องโดยตรง งานวิจัยของกุลวดี เถนว่อง และคณะ (๒๕๕๑) 

“ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน : 

กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี” ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวมุ่งศึกษาประเด็นเพศสัมพันธ์วัยรุ่นมากกว่าการ

ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานและ พ.ร.บ. ของโรงเรียน และจากการวิจัยพบว่า ในจ�านวน ๘ โรงเรียนของ 

พื้นที่ มีการตั้งครรภ์ขณะเรียนซึ่งพบ ๒ - ๓ คนต่อปีในโรงเรียน ซ่ึงการแก้ปัญหาของโรงเรียนคือ 

การให้พักการเรียนเยาวชนหญิงและเชิญผู้ปกครองมาคุย หรือให้เยาวชนลาออกจากการศึกษา 

ตามระเบียบของโรงเรียน (กุลวดี เถนว่อง และคณะ, ๒๕๕๑) ซึ่งมาตรการการแก้ปัญหาเยาวชน

หญงิต้ังครรภ์ของโรงเรยีน เป็นการละเมดิสทิธอินามยัเจรญิพนัธุ ์สทิธมินษุยชน ละเมดิ พ.ร.บ.การศกึษา 

แห่งชาติ และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ ข้อ ๑๐ “ก�าหนดว่ารัฐ

ภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง เพื่อให้หญิงและชาย 

มีสิทธิในการศึกษาอย่างเสมอภาคกัน” (จิตติมา ภาณุเดช และคณะ, ๒๕๕๐)
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เช่นเดียวกัน มาตรการและการด�าเนินการของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มุ่งประเด็นคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนหญิง ในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา 

ตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ ข้อ ๑๐ “ก�าหนดว่ารัฐภาคีจะใช้ 

มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู ้หญิง เพื่อให้หญิงและชายมีสิทธ ิ

ในการศึกษาอย่างเสมอภาคกัน” (จิตติมา ภาณุเดช และคณะ, ๒๕๕๐) และสิทธิในการมีชีวิตอยู่

อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเยาวชนหญิงต้ังครรภ์ที่จะไม่ตกอยู่ในอันตรายจากการต้ังครรภ์ 

การถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลการต้ังครรภ์ เช่น การถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะตั้งครรภ์ 

เยาวชนไทยยงัมคีวามรูท้ีจ่�ากดัในเรือ่งเพศศกึษา เพราะการสอนเพศศกึษาในโรงเรยีนสว่นใหญ่ 

จะเน้นเฉพาะเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระและร่างกาย และยังมีการถ่ายทอดเนื้อหา

เพศศึกษาที่ไม่สม�่าเสมอด้วย ครูส่วนมากยอมรับว่า รู้สึกอึดอัดใจที่ต้องสอนเพศศึกษาให้แก่วัยรุ่น 

ครูผู้สอนบางคนจึงปรับเปลี่ยนเนื้อหาในหลักสูตรเพศศึกษาไปตามความคิดเห็นของตน หรือ 

บางครั้งก็อาจตัดเนื้อหาบางส่วนทิ้งไปเลย ส�าหรับบิดามารดาของวัยรุ่นนั้น มากกว่าร้อยละ ๗๐ 

เห็นว่าไม่ควรสอนเพศศึกษาในโรงเรียน แต่ก็มีบิดามารดาเพียงร้อยละ ๑๐ เท่านั้นที่มีความพร้อมใน 

การให้ค�าแนะน�าเรื่องเพศแก่บุตรของตน และประมาณเกือบ ๑ ใน ๓ เชื่อว่าเพศศึกษาจะท�าให้ 

วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น (วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์, ๒๕๕๓, น. ๕ - ๙) นอกจากนี้เนื้อหาการสอน 

เพศศกึษาพยายามใหวั้ยรุน่ชะลอการมเีพศสมัพนัธห์รอืมพีฤตกิรรมทางเพศลดลง หรอืใชถ้งุยางอนามยั 

หรือยาคุมก�าเนิดเพิ่มขึ้น และทราบวิธีการป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการ 

ตัง้ครรภ ์ตระหนกัถงึความเสีย่งทีจ่ะตดิเชือ้เอชไอวจีากการมเีพศสมัพนัธป์รบัเปลีย่นคา่นยิมทางเพศ 

มคีวามเชือ่มัน่มากขึน้ทีจ่ะใชถ้งุยางอนามยั หรอืปฏเิสธการมเีพศสมัพนัธท์ีไ่มเ่ตม็ใจ และมคีวามตัง้ใจ 

ที่จะงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์จ�ากัด จ�านวนคู่นอน หรือใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ (วัลยา 

ธรรมพนิชวัฒน์, ๒๕๕๓, น. ๕ - ๙) แต่ไม่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ สิทธิมนุษยชน 

ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ สิทธิ (Rights) ที่ปรากฏในเนื้อหาการเรียนการสอนคือ สิทธิที่จะ 

ปฏิิเสธหรือป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร บนพื้นฐานของแนวคิด  รักนวลสงวนตัว 

(บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์ และคณะ, ๒๕๔๙, น. ๖๕๔ - ๖๕๗)
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l	หน่วยง�นและองค์กรต่�งๆ

• สภ�ก�ช�ด

เหมือนกับวิจัยศึกษาของสุวชัย อินทรประเสริฐ  และ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เรื่อง “ก�ร 

ตัง้ครรภใ์นวยัรุน่” (๒๕๓๙) และการศกึษาของรพพีรรณ วบิลูยว์ฒันกจิ และคณะ เรือ่ง “คว�มสมัพนัธ ์

ระหว่�งเจตคติต่อก�รตั้งครรภ์และแบบแผนก�รดำ�เนินชีวิตในระยะตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์

วัยรุ่น” (๒๕๕๐) สภากาชาดยังคงมีความเชื่อและมายาคติว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุ ๑๓ - ๑๙ 

ปีในปัจจุบันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ไม่เพียงท�าให้ต้องหยุดหรือออกจากระบบการศึกษา ยังเสี่ยงต่อการ 

ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมไปถึง HIV/AIDS เสี่ยงต่อการเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนระหว่าง 

ตัง้ครรภแ์ละหลงัคลอด เชน่ ภาวะโลหติจางในหญงิตัง้ครรภ ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัทารกทีเ่กดิมาจาก 

เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ ที่เกิดมามักเผชิญกับภาวะเติบโตช้า น�้าหนักน้อย ทุพพลภาพ สมองช้า 

มีความเจ็บป่วยเรื้อรัง รวมทั้งปัญหาการคลอดก่อนก�าหนด ถูกแม่วัยรุ่นทอดทิ้ง ไม่ได้รับการเลี้ยงดู 

ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ประเทศขาดบุคลากรที่มีคุณภาพซึ่งสภากาชาดถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติ 

เพราะน�าไปสู่ประชากรที่ด้อยคุณภาพทั้งเด็กทารกและแม่วัยรุ่น (สภากาชาดไทย, ๒๕๕๔)

ดังนั้นสภากาชาดจึงได้ก่อตั้งโครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนตั้งครรภ์ให้ได้รับความรู้ใน

โภชนาการ การดแูลสขุภาพกายและใจ ทัง้ตนเองและทารกระหวา่งตัง้ครรภ ์และเมือ่ทารกคลอดแลว้ 

รวมทั้งสนับสนุนให้เยาวชนวัยรุ่นเลี้ยงทารกด้วยน�้านมตนเอง ในระหว่างฝากครรภ์และรับการดูแล

หลังการคลอดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมถึงป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลง

ทางอารมณ์ระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด (สภากาชาดไทย, ๒๕๕๔)

ถือว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ให้เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการสุขภาพ 

ที่ปลอดภัย ความรู้ข้อมูลรอบด้านในการด�ารงครรภ์ เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในอันตรายจากการตั้งครรภ ์

แต่ยงัคงเป็นการบรกิารภายใต้กระบวนทศัน์ของแพทย์ทีม่แีต่เยาวชนหญงิตัง้ครรภ์ยงัคงเป็นในแง่ลบ 

ที่มองว่าเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้ชีวิต เป็นกลุ่มที่เปราะบางและ

มีความเสี่ยงต่อการสร้างปัญหาสังคมและน�าไปสู่ภาวะประชากรด้อยคุณภาพ (สภากาชาดไทย, 

๒๕๕๔)
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• สม�คมส่งเสริมสถ�นภ�พสตรีฯ 

เนื่องจากเยาวชนหญิงประสบปัญหาต่างๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

เช่น การกระท�าความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ การท�าให้ไร้ที่พักพิงที่อยู่อาศัย การไม่ได้ 

เข้าถึงการศึกษา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี จึงได้ก่อตั้งบ้านพักฉุกเฉิน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เพื่อเป็น

ที่พักพิงชั่วคราวทั้งทางกายและใจให้แก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาต่างๆ ซึ่งรวมถึงการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ด้วยและเป็นกลุ่มที่มาขอความช่วยเหลือมากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ยังอยู่

ในวัยเรียน ไม่มีอาชีพมั่นคง ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ บ้านพักฉุกเฉินจึงริเริ่มโครงการ “โครงก�รเพิ่มต้นทุน

ชีวิตให้แม่วัยรุ่นและลูก” เพื่อมุ่งที่จะให้แม่ที่แม้จะอายุน้อยที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม ฟื้นฟู

สภาพจิตใจ ดูแลในด้านสุขภาพผ่านการจัดกิจกรรมกลุ่มให้ความรู้การดูแลตนเองระหว่างและหลัง 

คลอด การเลีย้งลกู พฒันาการเดก็ สทิธสิตร ีทกัษะชวีติ โรคเอดส ์การดแูลสขุภาพทางเพศและอนามยั 

เจริญพันธุ์  การสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก มีการสร้างความเข้มแข็งให้ความรู้ ทักษะชีวิตและ 

ฝึกอาชีพ เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า ท�าผม คอมพิวเตอร์ นวด ท�าอาหาร การดูแลเด็ก ขับรถ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งเยาวชนหญิงที่ยังเรียนหนังสือ มีการจัดกระบวนการให้มีโอกาสที่จะเรียนหนังสือต่อ 

ทั้งในระบบหรือนอกระบบ โดยสามารถที่จะเลี้ยงลูกเองไปพร้อมกันได้ รวมทั้งฟื้นฟูความสัมพันธ์ใน 

ครอบครัว ให้ค�าปรึกษาผู้ปกครองของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ (รักแรกคลิก, ๒๕๕๔) ซึ่งโครงการ 

ดังกล่าวเป็นโครงการที่ช่วยเหลือให้ความรู้ การเข้าถึงบริการ และรักษาสิทธิของเยาวชนหญิง 

โดยเน้นให้เยาวชนหญิงตัดสินใจด�ารงครรภ์ต่อมากกว่า

• สม�คมเครือข่�ยผู้ปกครองแห่งช�ต ิ

เยาวชนถอืวา่เปน็กลุม่บคุคลทีย่งัตอ้งมผีูป้กครอง ผูป้กครองและสถาบนัครอบครวัจงึมบีทบาท

ส�าคัญอย่างมากในประเด็นเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ และส�าหรับสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ 

เชื่อว่าการตั้งครรภ์ของเยาวชนเปรียบเสมือนปัญหาและภัยสังคม เป็นดัชนีชี้วัดความไม่พัฒนาของ

ประเทศ นอกจากนีย้งัไดอ้ธบิายถงึปรากฏการณเ์ยาวชนตัง้ครรภไ์วว้า่ การทีเ่ยาวชนเกดิในครอบครวั

ที่ยากจน ครอบครัวแตกแยก ไม่รู้จักรัก รักคนอื่นไม่เป็น ขาดและต้องการความรัก ท�าให้เกิดเงื่อนไข

ในการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ ไม่ถูกยอมรับจึงพยายามท�าตัวโดดเด่น มีความเห็นแก่ตัว และการได้

รับการศึกษาน้อย ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน รับการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิต 
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“เกิดวงจรชั่วร้ายโง่ จน เจ็บ เมื่อไม่รู้ก็ขาดโอกาสที่จะถูกหลอกได้ง่าย” (สมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง

แห่งชาติ, ๒๕๕๔)

จากการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนทัศน์ต่อปรากฏการณ์เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ของสมาคม 

เครอืข่ายผูป้กครองแห่งชาตคิล้ายคลึงกบับทความวชิาการบางชิน้ทีว่่า การมเีพศสมัพนัธ์ของวยัรุน่ยงัคง 

เป็นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันควร เช่น บทความของสัจจา ทาโต ซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ประจ�าคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อ “การมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันควรของ

วัยรุ่นไทย” (สัจจา ทาโต, ๒๕๕๐, น. ๑๙ - ๓๐) ที่เชื่อว่าการตั้งครรภ์และเพศสัมพันธ์ของเยาวชน

เป็นผลมาจากอิทธิพลของวัฒนธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะวัฒนธรรมชาติตะวันตก อิทธิพลจากสื่อ

ต่างๆ อิทธิพลจากเพื่อน การใช้สารเสพติด ความสัมพันธ์ การดูแลเอาใจใส่ของสมาชิกในครอบครัว  

ที่มีอิทธิพลส่งเสริมให้วัยรุ ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่พ่อแม ่

แยกทางกัน เด็กที่อยู่ในแหล่งเส่ือมโทรมเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยง (high risk group) ต่อการมีเพศสัมพันธ์

ก่อนวัยอันควร (สัจจา ทาโต, ๒๕๕๐, น. ๑๙ - ๓๐)

และเพื่อไม่ให้เยาวชนกลุ่มนี้ตั้งครรภ์ ทางสมาคมเครือข่ายฯ จึงได้เสนอวิธีป้องกัน ด้วยการ 

ไม่สนับสนุนให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนระยะเวลาอันควร โดยเฉพาะผู้หญิงควรสอน “ให้รักษาสิ่งที่มีค่า 

ที่สุดในผู้หญิง” (สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ, ๒๕๕๔) ส�าหรับเยาวชนชาย ทางสมาคม 

เครอืขา่ยฯ แนะน�าใหผู้ป้กครองคอยสอบถามความสมัพนัธร์ะหวา่งเพือ่นเพศตรงขา้ม และความคดิตอ่ 

พฤติกรรมทางเพศของเยาวชน โดยพยายามชี้น�าให้เยาวชนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการมีเพศสัมพันธ์ 

ในวัยเรียน มากไปกว่านั้นทางสมาคมเครือข่ายได้แนะน�าให้ผู้ปกครอง

  “ไม่เปิดโอกาสให้อยู่กับเพื่อนต่างเพศ สองต่อสองในที่ลับ และให้ระวังถูกกระท�าให้

เกดิอารมณท์างเพศ หรอืหลอกใหด้ืม่เครือ่งดืม่บางชนิดทีผ่สมแอลกอฮอล ์และการควบคมุ

อารมณ์ไม่ให้ตกอยู่ในห้วงของอารมณ์ใคร่” 

 (สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ,	๒๕๕๔)

ทั้งนี้ทางสมาคมฯ มุ่งให้ความส�าคัญต่อเนื้อตัวร่างกายเยาวชนหญิงมากกว่าเยาวชนชาย 

ดว้ยการใชน้ทิานเลา่ถงึเยาวชนหญงิ อาย ุ๑๔ ป ีเปน็นกัเรยีนชัน้ ม.๒ ในโรงเรยีนสตรตีัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม 
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ซึ่งพ่อแม่บังคับให้ท�าแท้ง ถูกสื่อมวลชนประณาม เพื่อนและอาจารย์ยอมรับไม่ได้ กดดันให้ลาออก

เพื่อรักษาชื่อเสียงโรงเรียน ถูกเพื่อนสนิทและเพื่อนบ้านรังเกียจ ถูกกดดันให้ย้ายออกจากชุมชน 

(สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ, ๒๕๕๔)

จากข้อมูลของสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ เผยให้เห็นว่าทางสมาคมฯ ยังขาดความ

เข้าใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนและความละเอียดอ่อนความซับซ้อนในระดับปัจเจกของเยาวชนใน

กลุ่มต่างๆ ตามบริบทสังคม และเห็นได้ชัดว่าสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติน�าการตั้งครรภ์เป็น 

เครื่องมือในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ว่าท�าให้กลายเป็นที่รังเกียจของสังคม แต่ไม่พยายาม 

ให้สังคมตระหนักถึงการเคารพสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ สิทธิมนุษยชนของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ 

มากไปกว่านั้นทางสมาคมเครือข่ายฯ ยังได้ให้ความชอบธรรมต่อการละเมิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ 

สทิธมินษุยชนในการได้รบัความเป็นส่วนตวั ความปลอดภัย ศกัดิศ์รใีนการด�ารงชวิีต รวมถงึแผนปฏิบตั ิ

เพื่อความก้าวหน้าของสตรี ย่อหน้าที่ ๙๖ ที่ว่าด้วยสิทธิผู้หญิงในการควบคุมและตัดสินใจอย่างเสรี

และรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับเพศวิถี สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ โดยปราศจาก

การบีบบังคับ การเลือกปฏิบัติและความรุนแรง

จากการวจิยัในประเดน็เพศสมัพนัธข์องเยาวชน กลุวด ีเถนวอ่ง และคณะ เสนอวา่ ในสงัคมไทย 

เยาวชนแทบจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาจากผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว (กุลวดี เถนว่อง 

และคณะ, ๒๕๕๑) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติที่ไม่ 

สนับสนุนให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบในการสอนเพศศึกษาให้แก่บุตรของตน แม้ว่าผลงานวิจัยที ่

ผ่านมาในต่างประเทศรายงานว่า วัยรุ่นต้องการทราบข้อมูลเรื่องเพศจากบิดามารดาของตน 

และบดิามารดาผูป้กครองสามารถมอีทิธพิลอยา่งมากตอ่ทศันคตแิละพฤตกิรรมทางเพศของวยัรุน่ได ้

(วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์, ๒๕๕๓, น. ๕ - ๙)

สรุปได้ว่า มาตรการและการด�าเนินการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ได้มุ่งเน้นประเด็นคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ และบรรลุหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหว่างประเทศ

ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
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ในทุกรูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แผนปฏิบัติการประชากรและการพัฒนา และแผนปฏิบัติ

เพื่อความก้าวหน้าของสตรี ที่รัฐได้เป็นสมาชิกหรือภาคี

ทั้งนี้เพราะในประเด็นเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ทั้งสามกระทรวงมีมาตรการนโยบายที่มุ ่งเน้น 

ในการจ�ากัดการเกิดขึ้นและจ�านวนของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ในฐานะปัญหาสังคมมากกว่ามุ่งให ้

ความส�าคัญประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

โดยกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์  แผนยทุธศาสตร์การพฒันาสขุภาพเดก็วยัเรยีน 

และวยัรุน่โดยกระทรวงสาธารณสขุ และมาตรการป้องกันการตัง้ครรภ์ก่อนวัยอันควรและมพีฤตกิรรม

ทางเพศที่ไม่เหมาะสม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งยังเป็นความพยายามป้องกันไม่ให้

เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ ด้วยความเชื่อว่าเป็นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร น�าไปสู่กระบวนทัศน์ 

ที่ว่าการตั้งครรภ์ของเยาวชนเป็นเรื่องของความผิดพลาด ความไร้ระเบียบวินัยเรื่องเพศ  ไม่รักนวล 

สงวนตัว มากกว่าเป็นสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วตามธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม แต่ละกระทรวงก็ได้มีมาตรการนโยบายที่พยายามคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์ ก�าหนดโครงการ “เฝ้�ระวังก�รตั้งครรภ์ของเด็กหญิงวัยเย�ว์อ�ยุน้อยกว่�	๑๕	ปี” 

ที่มีจุดประสงค์ที่จะให้ เยาวชนหญิงตั้งครรภ์อายุต�่ากว่า ๑๕ ปีได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ 

ทัง้ความปลอดภยัทางรา่งกายไมต่กอยูใ่นอนัตราย การไดร้บัการศกึษา ซึง่เปน็การคุม้ครองสทิธอินามยั 

เจริญพันธุ์ของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ ทั้งสิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิใน

การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและการศกึษา และสทิธใินการดแูลและปอ้งกนัสขุภาพ เชน่เดยีวกบัโครงการ 

“พัฒน�บริก�รสุขภ�พและอน�มัยก�รเจริญพันธุ์สำ�หรับวัยรุ่น” ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้

โครงการมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขได้มองเห็นการรักษาสิทธิในความเป็นส่วนตัวของ

เยาวชนหญิงตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นด้วย เช่นเดียวกับกิจกรรมต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนด้าน

เพศศึกษา ที่ไม่เพียงมีการฝึกอบรมให้เยาวชนรู้จักการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยเมื่อจ�าเป็นต้อง

มีเพศสัมพันธ์ซึ่งสอดคล้องกับสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษาโดยตรง ยังสอนให้รู้จัก

การรักษาความลับ ในกรณีที่เพื่อปรึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์ ทว่าจากการศึกษาวิจัยพบว่า ทั้งสาม

กระทรวงยังไม่มีมาตรการ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการยุติการตั้งครรภ์ของเยาวชนอย่าง 

ชดัเจน ซึง่ถอืวา่ทัง้สามกระทรวงยงัไมบ่รรลสุทิธมินษุยชนในประเดน็สทิธใินการตดัสนิใจวา่จะมบีตุร

หรือไม่และจะมีเมื่อใด
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ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ทางทีมวิจัย

ได้ใช้เวลาในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเป็น

เวลา ๕ เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๕๔ ถงึเดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยก�าหนด

พื้นที่ในการเก็บข้อมูลใน ๔ พื้นที่ที่เป็นเขต

เมือง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ได้แก่ 

นนทบุรี นครปฐม และชนบท ได้แก่ เพชรบุรี 

ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีประชากรกลุ่ม 

เปา้หมาย และมบีรบิททีส่ามารถใหภ้าพตวัแทน 

ในการสะท้อนปัญหา ตลอดจนเป็นพื้นที่ที่มี

เครือข่ายการท�างานแก้ไขปัญหาเยาวชนหญิง

ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งวิธีในการ

เกบ็ขอ้มลูการวจิยัภาคสนามมทีัง้การสมัภาษณ์

เชงิลกึ (In-Depth Interviews) กบักลุม่เยาวชน

หญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม โดยแบ่งเป็นกลุ่ม

เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ต่อและยุติการตั้งครรภ์ 

จ�านวน ๓๒ คน กลุ่มเยาวชนชายทั่วไปที่ยัง 

ไมไ่ดแ้ตง่งาน โดยไมจ่�าเปน็วา่จะมปีระสบการณ ์

ทางเพศแล้วหรือไม่  กลุ่มผู้ปกครองของ 

เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม และกลุ่ม

เจา้หนา้ทีข่ององคก์รพฒันาเอกชน คร/ูอาจารย ์

และเจา้หนา้ทีข่องโรงพยาบาล และการสนทนา

กลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ในกลุ่ม

เยาวชนชายจ�านวน ๔ กลุ่มใน ๔ พื้นที่ และ

จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ทีมวิจัยได้ผล 

การวิจัยดังต่อไปนี้ 

ผลการวิจัย
ภาคสนาม

๓
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l	 ผลการวิจัยภาคสนาม

๓.๑  ชุดประสบการณ์ของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์โดย
 ไม่พร้อมกับมิติสิทธิมนุษยชน

จากข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับชุดประสบการณ์ของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมกับมิติ 

สทิธมินษุยชนพบวา่ ประสบการณข์องเยาวชนหญงิทีต่ัง้ครรภไ์มพ่รอ้มไมส่ามารถแยกจากกนัไดช้ดัเจน 

ระหว่างประสบการณ์การด�ารงครรภ์และยุติการตั้งครรภ์ เนื่องจากเยาวชนหญิงทั้งสองกลุ่มต่างมี

ประสบการณร์ว่มทีค่ลา้ยคลงึกนั และเปน็การละเมดิสทิธอินามยัเจรญิพนัธุใ์นรปูแบบเดยีวกนั ยกเวน้ 

กรณีส�าหรับเยาวชนหญิงยุติการตั้งครรภ์ที่มีประสบการณ์ การถูกละเมิดสิทธิจากการใช้บริการ 

การยุติการตั้งครรภ์ (ซึ่งการตัดสินยุติการตั้งครรภ์มาจากการถูกละเมิดสิทธิในขณะที่ด�ารงครรภ์) 

และกรณีที่เยาวชนหญิงด�ารงครรภ์ต้องเผชิญการไม่ได้บรรลุถึงสิทธิจากการด�ารงครรภ์ เลี้ยงดูบุตร

อนึ่ง จากการศึกษาวิจัยภาคสนามสามารถน�าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ โดยแบ่ง

ออกเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

 
 ๓.๑.๑ ชุดประสบการณ์ของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์
  โดยไม่พร้อมทั้งดำารงครรภ์และยุติการตั้งครรภ์

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ระดับลึกเยาวชนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมทั้งที่ด�ารงครรภ์และยุติ 

การตัง้ครรภพ์บวา่ การเปน็เยาวชนหญงิทีต่ัง้ครรภอ์ยูใ่นชมุชน ตอ้งอดทนตอ่สายตาของคนรอบขา้งที่
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มองวา่เปน็เด็กไม่รกัดี มีอะไรกอ่นวัยอนัควรจงึท�าใหเ้รยีนหนงัสอืไมจ่บ ตอ้งออกมาอุม้ทอ้งเลีย้งลกูโดยที ่

ยังเอาตัวไม่รอด ไม่มีงานท�า ต้องเป็นภาระของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแล้วยังต้องเลี้ยงหลานไปพร้อมกัน 

ญ : กลวัคนเคา้นนิทา อุย้! อะไรไมท่นัจบเลยทอ้งแลว้ หนูกเ็ลยไมก่ลา้ออกมาสกัเทา่ไหร ่

(อันนี้เลยท�าให้เรา) ตอนท้องอยู่หนูก็ไม่ออก คลอดแล้วถึงค่อยออก

ถาม :   นี่ขนาดแต่งงานแล้วนะ

ญ  :  ขนาดเแต่งงานแล้วยังไม่กล้า อายเค้า ตอนนี้ก็เฉยๆ แล้ว (มันผ่านไปแล้ว) ผ่านไป

แล้ว

ถาม : ก่อนตัดสินใจน่ะ ที่บอกว่าอายเค้า กลัวการไม่ยอมรับอะไรอย่างงี้เหรอ

ญ  :  ใช่ กลัวคนเค้าว่า ดูถูกอะไรอย่างงี้ อายเค้า ยังไม่จบ กลัวคนจะว่าพ่อเราว่าเลี้ยงลูก 

ไม่ดูแล รู้สึกอาย พ่อเค้าดูแลดี แต่ว่าเค้าไม่มีเวลาให้เรา ส่วนมากเค้าไปท�างาน 

กลับก็มืดอะไรอย่างงี้ พ่อเค้าน่ารัก เค้าดูแลเรา

การถูกละเมิดสิทธิดังกล่าวน�าไปสู่การตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ของเยาวชนหญิงหลายคน 

และมากไปกว่าน้ัน จากการสัมภาษณ์พบว่าการใช้บริการจากหน่วยงานภาครัฐท่ีให้บริการยุติการต้ังครรภ์ 

อย่างปลอดภัย เยาวชนหญิงถูกละเมิดสิทธิดังกล่าวอย่างมากและชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ

และคนในสิ่งแวดล้อมพื้นที่ให้บริการรอบข้าง

จ�กเจ้�หน้�ที่ในหน่วยง�นภ�ครัฐ

  “หนูขึ้นไปรอหน้าห้องซาวนด์ (มีคน) เรียกเราเข้าไปหา เหมือนกับพยาบาลเข้าไป

คุยถามเราว่าท�าไมเรียนอยู่ อายุเท่านี้ ท�าไมถึงมาท�าอย่างนี้ แล้วก็คนที่แต่งแบบพยาบาล

นี้แหละถามเรา ก็ว่าคราวหน้าอย่าให้เห็นมาอีกนะ”

จ�กสังคมรอบบริเวณสถ�นบริก�ร

  “ขา้งลา่งจะเปน็รา้นอาหาร มหีอ้งน�า้บรกิาร ขายอาหาร ทีน่ั่นพวกแมค่า้พวกอะไรเคา้ 

จะดูถูกเรามากเลยเวลาเราเดินไป มีผู้หญิงคนนึงเค้าไปท�าแท้ง แล้วก็ไปซื้อข้าวเรื่องมาก 

นดินงึ อนันัน้กไ็ม่เอา อนันีก้ไ็ม่เอา เคา้กพ็ดูประมาณวา่ ไอเ้หีย้เอย๊ มาท�าแทง้แลว้ยงัเรือ่งมาก 
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อกี เคา้กด็ถูกูเรา ดา่เราอะไรอยา่งน้ี ผูห้ญงิคนน้ันกบ็อกวา่ กกูม็เีงนินะมงึ อะไรอยา่งน้ี คน

ที่นั้นเค้าก็ดูถูกเรา เค้าไม่รู้หรอกว่าเรามาท�าด้วยเหตุผลอะไร แต่ว่ามึงก็คนท�าแท้งคนนึง”

ขอ้มลูจากการสมัภาษณร์ะดบัลกึเยาวชนหญงิตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มทัง้ทีต่ดัสนิใจทีย่ตุกิารตัง้ครรภ์

แล้วและด�ารงครรภ์ต่อพบว่า เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมแทบทุกรายถูกละเมิดสิทธิในความ

เป็นส่วนตัว โดยการไม่ตระหนักรู้ของคนที่อยู่รอบข้างที่อาจจะเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และเพื่อน 

ท�าให้เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมมักจะเก็บตัวเงียบ ไม่กล้าปรึกษาหรือบอกเล่าปัญหาให้คนอื่น

รับรู้ เพราะเกรงจะได้รับความอับอายหรือการไม่รักษาความลับ ท�าให้ขาดโอกาสในการได้รับข้อมูล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและการตัดสินใจที่รอบด้าน

  “คนเยอะๆ อย่างนี้หนูไม่กล้า  ถ้าอย่างนี้หนูกล้า  เค้าชอบอยู่กันเป็นกลุ่ม  เหมือน

ป้าหนูน่ะ  มาพูด มึงท้องเหรอ หนูโคตรอายเลย”  

  “จริงๆ แล้วเด็กๆ ต้องการผู้ใหญ่ที่ฟังแล้วก็แนะน�าด้วย  แล้วก็ไม่เอาเรื่องหนูไปพูด

ที่อื่น”

และจากการสัมภาษณ์ เยาวชนหญิงที่ยุติการตั้งครรภ์หลายคนถูกนินทาและพูดถึงในพื้นที่

สาธารณะเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ โดยคนในบริบทพื้นที่ที่อาศัย เช่นในชุมชน โรงเรียน 

จากการสัมภาษณ์ระดับลึกเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมแล้วตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อพบว่า 

สิ่งที่เยาวชนหญิงต้องการในการรับบริการจากรัฐ คือ การที่ได้รับรู้ข้อมูลเรื่องสิทธิในด้านการศึกษา 

ซึง่ยังเข้าใจผิดว่าตนเองตอ้งถกูไล่ออกจากโรงเรยีนหากทางโรงเรยีนทราบวา่ตัง้ครรภ ์ท�าใหเ้ยาวชนหญงิ 

ขาดสิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านการศึกษา และพลาดโอกาสที่จะเรียนจบ มีงานท�าเพื่อเลี้ยง

ดูลูกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประสบการณ์จากการไปรับบริการยุติการตั้งครรภ์ที่สถานบริการคลินิก

เอกชน ที่เยาวชนหญิงไปใช้บริการ สะท้อนสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจ คือ ความกลัวผลที่จะได้

รับตามมาหากใครรู้ว่าตั้งครรภ์ เช่นการต้องออกจากโรงเรียน

ญ :    ก็ตอนนั้นไม่คิดอะไรแล้ว คิดจะเอาเด็กออกอย่างเดียวค่ะ ไม่คิดอะไรแล้ว 

แบบกลัวเรียนไม่จบอะไรอย่างนี้ค่ะ
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ช :   ยังไม่พร้อมครับ

ถาม :   แล้วพอไปท�า มีคนอื่นไปท�าเยอะมั้ยคะ

ญ :    ก็เยอะค่ะ มีเด็กวัยรุ่นนั่งเรียงกันเต็มเลย

ถาม :   พอไปเจอมีคนเยอะแยะเลย เราคิดยังไงตอนนั้น

ญ :    ก็คิดว่าเค้าคงยังไม่พร้อมที่อยากจะมีลูกอะไรประมาณนี้ค่ะ

ช :   เค้าคงคิดเหมือนเรา

นอกจากนั้นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ระดับลึกเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมแล้วตัดสินใจ

ยุติการตั้งครรภ์พบว่า ปัจจัยผลักส�าคัญคือ การขาดสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา 

(Rights to Information and Education) ของคนในสังคมทุกระดับ โดยเฉพาะในเรื่องของการ 

เตรียมพร้อมของครอบครัว ซึ่งนอกจากจะไม่น�าไปสู่การรับรู้ร่วมกันแล้วยังมีทัศนคติที่กดทับสภาพ 

ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนหญิงให้กลายเป็นประเด็นคอขาดบาดตายในครอบครัวไป

เลย ดังเช่น การให้สัมภาษณ์ของเยาวชนหญิงรายนี้ สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก 

ที่ท�าให้ลูกไม่กล้าบอกพ่อเพราะกลัวค�าขู่ของพ่อ จึงตัดสินใจไปท�าแท้งเมื่อตอนอายุ ๑๓ ปี ตัวอย่าง

การสนทนาของนักวิจัยกับเยาวชนหญิงกับแฟนหนุ่มที่อายุห่างกัน ๓ ปี

ถาม :    แล้วช่วงที่เรามีอะไรกับแฟน พ่อแม่เรารู้มั้ย

ญ  :    ไม่รู้ค่ะ รู้แต่ว่ามีแฟน

ถาม :    เพราะอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะเลยไม่กล้าบอกพ่อแม่

ญ :    คือพ่อหนูจะเป็นคนแบบว่าด่าไม่ให้มีแฟน เค้าจะไม่ให้มีแฟน แล้วถ้ารู้ว่าท้องก็โดน

ถาม :    มันจะ ๒ เด้งเลย มีแฟนแล้วด้วย ท้องแล้วด้วย

ญ :    ค่ะ

ช :   ถ้าเค้ารู้ก็คือเรียบร้อยเลย คอขาด

ถาม :    คอขาดเลยหรอ น่ากลัวนะ

ญ :    พ่อหนูเค้าห่วง

ถาม :    แล้วตอนนี้พ่อเค้ารู้รึยังว่าเรามีแฟน

ญ :   รู้ค่ะรู้
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ถาม :  แล้วเค้าบอกอะไรเราบ้าง

ญ :   เค้าก็บอกอย่าไปมีอะไรกันนะ หนูก็พูดในใจ กูมีเรียบร้อยแล้วแหละ (หัวเราะ), 

เค้าก็พูด เค้าก็เตือน ถ้ามีอะไรกันกูกระทืบหน้าเลยนะ เค้าก็พูดกับหนู หนูก็เงียบ 

หนูก็ไม่พูดอะไร

ถาม :    เค้าพูดอย่างนี้ท�าให้ปิดการสื่อสาร ท�าให้เราไม่กล้าจะพูดต่อหรือเปล่า

ญ :   ใช่

ถาม :   รู้สาเหตุมั้ยว่าท�าไมพ่อถึงได้แบบ....

ญ :   เค้ากลัวหนูเรียนไม่จบด้วยแหละค่ะ

ช :   แล้วอายุน้อยอยู่ กลัวพลาดอะไรขึ้นมา

ญ :   ท�างานยังท�าไม่ได้แล้วยังจะมีแฟนอีก เค้าชอบพูดแบบนี้

จากการสัมภาษณ์เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมพบว่า การได้รับบริการที่เป็นมิตรในการ

ฝากครรภ์และการให้ค�าแนะน�าเรื่องบริการคุมก�าเนิดหลังคลอดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ�้าก็เป็นสิ่ง

จ�าเปน็อกีประการหนึง่ สว่นใหญพ่บวา่ ใชว้ธิฉีดียาคมุ โดยค�าแนะน�าของญาตผิูใ้หญ ่โดยใหเ้หตผุลวา่

ป้องกันการลืมกินยา ในรายที่คุมก�าเนิดโดยการกินยาคุมแล้วตั้งครรภ์ และส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ

จากการปฏิบัติด้วยความไม่เข้าใจจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอคติมองเยาวชนหญิงตั้งครรภ์อย่างเหมา

รวมว่าเป็นเด็กใจแตก มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่เด็ก สมควรได้รับการอบรมสั่งสอนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร

เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เยาวชนคนอื่นๆ ต่อไป โดยละเลยการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่

มนุษย์พึงปฏิบัติต่อกันอย่างมีเมตตาธรรมและไม่ด่วนสรุปตัดสิน เพราะเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์นั้นม ี

ความทุกข์ใจและกายมากพอแล้ว ต้องการความรักความเข้าใจ ค�าแนะน�า ข้อมูลที่รอบด้านในการ 

เตรยีมความพรอ้มทีจ่ะดแูลครรภใ์หส้มบรูณจ์นถงึวนัคลอดและการปฏบิตัตินหลงัคลอดใหเ้หมาะสม 

กบัการมสีขุภาวะของแมแ่ละเดก็ นอกจากนัน้สิง่ทีพ่บจากงานวจิยันีค้อื เยาวชนหญงิตัง้ครรภส์ว่นใหญ่ 

ยังไม่ทราบถึงบริการของรัฐเกี่ยวกับสวัสดิการที่ให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

ที่ประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ต้องการเงินช่วยเหลือในส่วนของการดูแลฝากครรภ์ หรือบ้านพักพิง

เพื่อรอคลอดที่เข้าใจและปลอดภัย และการขอรับบริการเรื่องมอบลูกให้เป็นบุตรบุญธรรม ในราย

ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางครอบครัว ท�าให้เยาวชนบางส่วนเลือกที่จะท�าแท้งแม้จะรู้ว่าอาจ

ไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ซึ่งจากการสัมภาษณ์เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ต่อพบว่า ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า 
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มีบริการบ้านพักพิงเพื่อรอคลอด ทั้งนี้ เนื่องจากขาดข้อมูลดังกล่าวในการประกอบการตัดสินใจ 

หากต้องการตั้งครรภ์ต่อ และการอ่อนประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ท�าให้เยาวชนหญิง

ถูกละเมิดสิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด

จากการสัมภาษณ์ระดับลึกเยาวชนหญิงวัยท�างานที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมแล้วตัดสินใจยุติการ 

ต้ังครรภพ์บว่า เรือ่งราวของเธอสะทอ้นใหเ้หน็ถงึสภาพแวดลอ้มของวยัรุน่ทีม่หีลากหลายปจัจยัทีเ่ขา้มา 

เกี่ยวข้อง เช่น  ปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยผลักดันส�าคัญในการตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์เมื่อท้อง

ลูกคนที่ ๓  แต่ปัจจัยส่วนบุคคลและครอบครัว ก็มีส่วนหล่อหลอมให้เธอเลือกตัดสินใจในฐานะของ

ผูน้�าครอบครวัทีม่คีูช่วีติทีเ่สพยาเสพตดิและตอ้งมภีาระในการเลีย้งดลูกูสองคนทีม่อียูแ่ลว้ดว้ย แมว้า่

ความสัมพันธ์ของเธอกับแม่จะสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง บอกได้หมดแม้กระทั่งการมีเพศสัมพันธ์

ครั้งแรกกับแฟนหนุ่ม (ซึ่งเป็นสามีคนปัจจุบัน) หลังจากคบกันได้ประมาณ ๓ เดือนตอนเรียน ปวส.

ปี ๑ แม่บอกว่าเสียใจแต่แม่ก็เข้าใจ สิ่งหนึ่งที่ท�าให้เธอยังอยู่กับสามีคนนี้ต่อไปคือ เขามาเติมเต็มใน

ส่วนที่ขาดหายไปของชีวิต เพราะพ่อของเธอทิ้งแม่ไปตั้งแต่เธออยู่ในท้อง  เธอเล่าให้ฟังว่าตอนแรกที่

ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์เธอได้ข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานหลากหลายแนวทางมาก มีทั้งแบบที่แนะน�า

ให้ใช้ยาสอดเพื่อท�าให้ตกเลือด (ราคา ๓ เม็ด ๒ พันบาท) และเป็นแบบไปใช้บริการของคลินิกเอกชน

ที่ใช้วิธีขูดมดลูกซึ่งราคาค่อนข้างสูง (ประมาณ ๑ หมื่นบาท)  และมีเพื่อนที่แนะน�าให้ไปใช้บริการ

ขอค�าปรึกษาจากบ้านพักฉุกเฉินเพื่อให้คลอดแล้วฝากเลี้ยงได้ แต่ต้องเสียค่าฝากครรภ์แต่ละเดือน

พันกว่าบาทเอง ซึ่งเธอไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้  จึงตัดสินใจเลือกไปยุติการตั้งครรภ์ 

กับสมาคมที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ราคาถูกลงมาคือ ๒ พันบาท 

โดยมขีอ้แมไ้มร่บัท�าใหห้ากอายคุรรภเ์กนิ ๑๒ สปัดาห ์ กอ่นไปท�าเธอมขีอ้สงสยัหลายประการตอ้งการ 

ได้รับค�าปรึกษาเพื่อรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้าง แต่ได้รับการปฏิเสธจากหน่วยงานที่ให้บริการ 

โดยให้เหตุผลว่าหน่วยงานนี้ให้บริการเฉพาะการยุติการตั้งครรภ์เท่านั้น ไม่มีการให้ค�าปรึกษา 

เธอตดัสนิใจเดนิหนา้ตอ่แมจ้ะยงักงัวลและไมม่คี�าตอบส�าหรบัแกข้อ้สงสยั ในขณะทีก่�าลงัรอควิอยูใ่น 

กระบวนการยุติการตั้งครรภ์เธอมองเห็นหลายคนที่ท�าเสร็จแล้วมีอาการหน้าซีดเซียวเดินผ่านหน้า 

ไป เธอรูส้กึกลวัและเปลีย่นใจอยากจะเลกิลม้ความตัง้ใจทีจ่ะยตุกิารตัง้ครรภ ์จงึเดนิไปบอกเจา้หนา้ที ่

แต่เธอได้รับค�าปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าเมื่อเธอเดินมาถึงห้องนี้แล้วเธอมองเห็นความลับทั้งหมดแล้ว 

เธอไม่มีทางเลือกอื่นใดได้นอกจากต้องท�าตามการตัดสินใจครั้งแรกของเธอ สิ่งที่ปรากฏจากการ 
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บอกเล่านี้สะท้อนให้เห็นการบริการที่ขาดมิติในการเคารพสิทธิมนุษยชนที่รอบด้านของหน่วยงาน 

ที่ให้บริการท�าแท้งอย่างปลอดภัย ได้แก่ สิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด 

(Rights to Decide Whether or When to Have Children or Rights to Self-determination) 

ญ :  ขึ้นไปห้องเล็กๆ เจ้าหน้าที่ก็พาเข้าไป พอถึงคิวหนูเค้าก็เรียกหนู ใจเต้นมาก...... 

มันกลัว ฟังคนนี้มาตกเลือด ฟังคนนี้มาว่าประมาณว่ามันอันตรายถึงชีวิต ตอนแรก

เดนิเขา้ไป พีย่งัทนัมัย้ถา้จะกลบับา้น เคา้บอกถา้เขา้มาในหอ้งน้ีไมม่สีทิธิก์า้วออกไป

ถาม :  ท�าไมถึงกลัวตอนนั้น

ญ  :  เหน็คนทีเ่ดนิออกมา ประมาณว่ากูจะตายหรอืเปลา่ คนทีเ่ดินออกไปเคา้ต้องเดินสวน

ทางกบัเรา เคา้จะเอาคนทีท่�าเสรจ็มาพกัก่อน ๕ นาท ีเปลีย่นเสือ้ผา้แตง่ตวัเรยีบรอ้ย

ออกมาแล้วเค้าก็ซื้อผ้าอนามัยให้ หนูก็เดินเข้าไป หนูก็เห็นคนนึงอาการร่อแร่เลย 

หน้าเหลืองหน้าเขียว แล้วเค้าให้เปลี่ยนผ้าถุง พอเปลี่ยนผ้าถุงเสร็จแล้วมาน่ังรอ

อยู่ตรงนี้ค่ะ ๕ คนเรียงกัน แล้วเค้าก็แจกยาแก้ปวดให้ ทันมั้ยคะถ้าหนูจะกลับบ้าน 

คือตอนนั้นยังไงก็ไม่ท�าแน่ๆ คือกลัวมาก พยาบาลหน้าโหดๆ แก่ๆ ก็บอกว่า 

เข้ามาแล้วไม่มีสิทธิ์ออกไป

จากข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมทั้งด�ารงครรภ์ต่อและ

ยุติการตั้งครรภ์คือ ความต้องการผู้ที่รับฟัง คอยเป็นก�าลังใจ เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ 

ที่สามารถพูดคุยเปิดเผยความรู้สึกกลัว กังวล ไม่แน่ใจต่อสิ่งที่ก�าลังจะเกิดขึ้นตามมาในชีวิตได้ 

อย่างรู้สึกปลอดภัยและช่วยกันคิดหาทางออกไปด้วยกัน ไม่ผลักดันให้ต้องรีบตัดสินใจเลือกอย่างใด 

อย่างหนึ่งในขณะที่ยังสับสนและยังไม่พร้อมจะเลือก ซึ่งเป็นความต้องการที่อยู่บนพื้นฐานของ 

สิทธิมนุษยชนในการดูแลและป้องกันสุขภาพ (Rights to Health Care and Health Protection) 

และจากการสัมภาษณ์พบว่าเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ยังขาดการเข้าถึงสิทธิประเด็นดังกล่าว

ดังนั้น ข้อเสนอแนะต่อการจัดบริการของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในการดูแลเรื่องเยาวชน

หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในภาคส่วนต่างๆ เช่น ในสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข หน่วยงาน

มลูนธิติา่งๆ ควรใหค้วามส�าคญักบัการท�างานบนพืน้ฐานของสทิธดิงักลา่ว ความตอ้งการของเยาวชน

ในเรื่องนี้สะท้อนออกมาจากการสนทนากลุ่ม ดังต่อไปนี้
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ญ ๑ :  อยากมีกลุ่มของประชาชนน่ะค่ะ ผู้ใหญ่ที่ใกล้ๆ บ้านอย่างน้ีค่ะ มาปรึกษาอะไร 

อย่างนี้ค่ะ

ถาม :   ตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมคะ

ญ ๑ :    มีแล้วค่ะ แต่ไม่กล้า

ญ ๒ :    หนูเป็นคนไม่กล้า  

ถาม :   ที่ไม่กล้านี่อายหรือว่ากลัว

ญ ๒ :    อาย  

ญ ๑ :    กลัวเค้ารู้เรื่องครอบครัวของเรา  

ช :    มีอะไรผมถามเองตลอด  ผมจะเป็นคนถาม

ถาม :   กลัวเค้าไม่รักษาความลับหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าพูด

ญ ๒ :   คนเยอะๆ อย่างนี้หนูไม่กล้า ถ้าอย่างนี้หนูกล้า  เค้าชอบอยู่กันเป็นกลุ่มน่ะ  เหมือน

ป้าหนูน่ะ มาพูด มึงท้องเหรอ หนูโคตรอายเลย  

จากการสมัภาษณร์ะดบัลกึเยาวชนหญงิและคูท่ีผ่า่นประสบการณก์ารยตุกิารตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม 

พบว่า  การเข้าถึงสิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพมักจะเกิดขึ้นภายหลังจากการมีประสบการณ์

แล้ว เนื่องจากไม่อยากให้มีเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเกิดขึ้นอีก ดังตัวอย่างการสนทนาต่อไปนี้

ญ :    ก็กลัว หนูก็บอกเค้าเวลามีอะไรก็ให้ป้องกัน ไม่อยากมีอีกแล้ว

ถาม :   คือประสบการณ์ครั้งนั้นท�าให้

ญ :   จดจ�าแบบชั่วชีวิตเลย

ถาม :   ชั่วชีวิตเลย ก็คือจะไม่ให้พลาดอีกแล้ว 

ญ :    ค่ะ

ถาม :   แล้วตอนนี้เราใช้วิธีคุมก�าเนิดแบบไหนคะ

ช :    ใส่ถุงครับ

ถาม :   อืมใส่ถุง, แล้วหนูต้องทาน

ญ :   หนูไปฉีดยาคุม

ถาม :   วิธีการที่หนูเลือกนะคะ อย่างเช่น ใส่ถุงยาง หรือว่าฉีดยาคุม มีคนแนะน�าหรือว่า 

เราคิดยังไง
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ญ   :   เพื่อนหนูเวลาเค้ามีอะไรกับแฟน เค้าก็ไปฉีดยาคุม เค้าบอกว่าคุมได้ ๓ เดือน ให้หนู

ไปคุมถ้ามีอะไรกับแฟนแล้ว หนูก็ลองไปฉีด

ถาม :   แล้วไปฉีดที่ไหน

ญ :    ฉีดที่ศูนย์.......

ถาม :   แล้วเค้าถามอะไรเรามั้ย

ญ :    เค้าก็มองหน้า แต่เค้าไม่ได้ถามอะไร

ถาม :   เค้าก็ฉีดให้ แล้วต้องเสียค่าบริการอะไรมั้ย

ญ :    ไม่เสียค่ะ แบบหนูมีบัตรที่นั่นอยู่แล้ว

ถาม :   ใช้บัตรทองได้

ญ :    ค่ะ

 ๓.๑.๒  ชุดประสบการณ์ของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม
  ที่ดำารงครรภ์

จากการสัมภาษณ์เยาวชนหญิงอายุย่าง ๑๘ ปี แต่งงานแล้วมีลูกชาย ๑ คน (อายุ ๑ ขวบ ๗ 

เดือน) เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ท�างานร้านถ่ายเอกสารแห่งหนึ่งในมหาวิทยาลัย เธอเล่าให้ 

นักวิจัยฟังว่าท้องตอนเรียน ปวช.ปี ๑ เนื่องจากลืมทานยาคุมก�าเนิด ท�าให้ไม่กล้าไปเรียนต่อ 

เพราะอายที่ให้เพื่อนที่โรงเรียนรู้ว่าท้องในวัยเรียน จากประสบการณ์ครั้งนั้นเธอได้ย�้าเตือนตนเองให ้

ทานยาคมุก�าเนดิทกุวันดว้ยการเกบ็ยาไว้ในกระเปา๋สตางคแ์ละไปจดลงในปฏทินิ จากการบอกเลา่ท�าให ้

ทราบวา่ทางสถานศกึษาไดใ้หค้�าแนะน�าในเรือ่งคมุก�าเนดิกบันกัเรยีนทีม่คีูร่กัดว้ยการฉดียาคมุก�าเนดิ

เพื่อป้องกันการลืมทานยาหากใช้วิธีทาน ยาคุมก�าเนิด และได้แนะน�าการป้องกันด้วยวิธีอื่นๆ ด้วย

โดยผู้แนะน�าเป็นครูสอนวิชาสุขศึกษาและนักศึกษาที่มาท�ากิจกรรมและสอนเรื่องเพศศึกษา แต่สิ่ง

ที่ยังขาดหายไปในเรื่องการให้ข้อมูลของสถานศึกษาคือหากนักเรียนหรือนักศึกษาท้องไม่พร้อมใน

วัยเรียนควรจะท�าอย่างไร 

ญ :  แต่ฉีดยาหนู หนูกลัวเข็ม หนูเลยไม่กล้าฉีด 

ถาม :  อ๋อ! หนูเลยเลือกที่จะ กิน กินยาคุมเอา แต่กินแล้วมันลืมได้
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ญ :  ค่ะ ตอนนี้ หลังมีลูกแล้วหนูก็กินน่ะ ตอนช่วงนี้ แต่คือเราเก็บใส่กระเป๋าง่ะ กันพลาด

เวลาเปิดเราจะเปิดบ่อยง่ะ เปิดใช้ตังค์ เอ๊ย! วันน้ีเราลืมกินอะไรอย่างงี้ แล้วหนูก็ 

พอกินแล้ว ตกเย็นหลังเสร็จงานก็จะไปติ๊กปฏิทิน ใช้วิธีนี้เอา

ถาม :  คอืพอเรามปีระสบการณแ์ลว้ มนัเคยพลาดมาแลว้ มนักจ็ะท�าใหเ้ราตอ้งเตอืนตวัเรา

เอง

ญ :  เพราะว่าเห็นแล้วไงว่ามีลูก รู้ว่ามันล�าบาก รู้ซึ้งเลย การมีลูก

การเข้าไม่ถึงข้อมูลในเรื่องสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา ท�าให้อดีตนักเรียน ปวช.๑ ที่มีผล

การเรียนดี มีความฝันอยากจะเรียนให้จบ มีงานท�าเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัวต้อง 

ดับวูบลง เธอกลายมาเป็นลูกจ้างที่ท�างานมีรายได้ต่อเดือนที่แทบไม่พอค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูก 

เธอและสามีซึ่งเป็นเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกันต้องอาศัยอยู่ในบ้านและใช้เงินของแม่สามีในการยังชีพ 

เธอบอกวา่เสยีดายมากทีไ่มรู่ข้อ้มลูอะไรเลยเก่ียวกับการตัง้ครรภเ์มือ่ไมพ่รอ้มและไมรู่ว่้าจะหนัหน้าไป 

ปรึกษาใครนอกจากบอกแฟนตัวเอง ซึ่งการแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายชายและทัศนคติของ 

พ่อแม่ก็มีส่วนส�าคัญในการสนับสนุนให้ตั้งครรภ์ต่อ

ถาม :  ตอนแรกที่รู้ว่าตัวเองท้องรู้ได้ยังไง

ญ :  รู้เหรอคะว่ามันแปลกๆ ท�าไมประจ�าเดือนไม่มาอะไรเงี้ย สองเดือนแล้ว หนูก็คิดว่า

ปกติหนูส่วนมากประจ�าเดือนจะมาผิดปกติอ่ะ สองเดือน เหมือนสาวๆ อ่ะ แรกน่ะ 

แรกที่หนูเป็นประจ�าเดือนไม่เดือนนึงก็ไม่มา ก็ไม่ได้สังเกตอะไร จนปาไปเกือบ 

ห้าเดือนเลยมั้ง เพิ่งมาตรวจ คือตรวจก็ไม่กล้า

ถาม : ตรวจด้วยวิธีไหนค่ะตอนแรก

ญ : คือตรวจไอ้นั่น ไปซื้อที่ตรวจ

ถาม :  ไอ้ที่แบบว่า ถ้าโชว์สองขีดก็ท้องแน่นอน

ญ    :  คะ่ สองขดี แล้วกโ็ชว์สองขดี แตก็่กลวั ตอนทีเ่ราเปน็เดก็น่ะตอนน้ันไมรู่จ้ะท�าไง ไมรู่้

จะไงกไ็มรู่ ้แตห่นไูมค่ดิจะเอาออกงะ่ เหอะเอาวะ่ ถา้เคา้รูก้ค็อืวา่รู ้ก็เลยบอกวา่พีไ่ป

ซื้อที่ตรวจมา

ถาม :  พี่สาวเรา

ญ :  ค่ะก็เลยไปซื้อ ก็ท�าฟอร์มแบบ เรายังไม่รู้ อุ๊ย! พ่อ หนูท้องน่ะ ท�าเป็นตอนที่เรากลัว

ง่ะ พ่อเค้าก็ไม่ว่า ไม่ว่าอะไรนะ เค้าบอกพลาด
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ถาม :  คือคนแรกที่หนูบอกคือบอกพี่

ญ :  บอกแฟน

ถาม :  บอกแฟนก่อน

ญ :  เนี่ยเราท้อง เค้าว่าท�าไงล่ะ พ่อจะด่ามั้ยอะไรงี้ เขากลัวว่าพ่อหนูจะด่า แต่เค้าให ้

รับผิดชอบอะไร เดี๋ยวจะไปขอขมาอะไรอย่างงี้ใช่เปล่า เค้าบอกว่าให้ไปคุยกับพ่อ 

หนูก็ไม่กล้า ตอนที่เราไม่กล้าก็ไปคุยกับพี่

ถาม :  แล้วแม่ล่ะ ไม่บอกแม่ล่ะ

ญ :  แม่หนูแยกกันอยู่กับพ่อ แม่หนูอยู่ที่โน้น ที่ปากคลอง

ถาม :  หนูมาอยู่กับพ่อตอนนั้นพ่อกับแม่แยกกัน

ญ :  ตอนนั้นหนูอยู่กับพ่อ แล้วก็กลัว พอแม่มารู้ก็วันขมาพอดี อุ๊ย! ท้องได้ไงเนี่ย หนูท้อง

ได้ไง

ถาม :  แล้วที่นี้พอบอก แล้วพ่อเค้าว่ายังไง มีปฏิกิริยายังไง

ญ :  เค้าว่าบอกแล้ว ท�าน่ะ อย่าให้มันพลาด

ถาม :  เอ๊าะ! แสดงว่าพ่อรู้ว่ามีแฟน 

ญ :  รู้ เค้าบอกว่าเค้าน่ะรู้ตั้งนานแล้วว่าจะต้องมีอะไรกัน ผู้หญิงผู้ชายน่ะ ถ้าอยู่ด้วยกัน 

มันก็ต้องไอ้นี่ใช่มั้ย

ถาม :  คือพ่อไม่ได้ห้ามเรื่องมีอะไรกัน

ญ :  พอ่เคา้รู ้ตอ้งมแีน ่ถงึเราไมบ่อกเคา้ ก็ตอ้งรูด้ว้ยสญัชาตญาณของเขา เขาผา่นมาก่อน 

เค้าก็บอกว่าเค้าอาบน�้าร้อนมาก่อน เค้ารู้ แต่ท�าไมถึงไม่ป้องกันใช่เปล่า แล้วที่นี้ 

เค้าก็ว่า เออ! ไม่เป็นไร เราก็เลี้ยงลูกเราให้ดีที่สุด ก็แค่นี้ เราก็รักลูกรัก พ่อบอก

ถาม :  กโ็ล่งม้ัยพอได้บอกพอ่ (โลง่) พอไดบ้อกพอ่โลง่ แลว้คดิยงัไงตอ่ พอบอกแลว้ เคา้บอก

ขมา เค้าจะมารับเป็นพ่อ เป็นไงรู้สึกยังไงตอนนั้น

ญ :  รู้สึกปลอดโปร่ง ไม่ต้องกลัวอะไร คือมีก็มีเลย

สิ่งหนึ่งที่เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมต้องประสบเหมือนกันคือ การเตรียมพร้อมรับมือ 

กับปฏิกิริยาของคู่รักที่มีส่วนในการท�าให้เกิดการตั้งครรภ์

ถาม :  สมมติว่าถ้าหนังเรื่องนี้มันย้อนกลับ เกิดมันไม่เป็นแบบนี้ เกิดแฟนเค้าบอก ท�าไม 

เธอท้อง ท้องกับใคร



// ปัญหำเยำวชนหญิงท่ีตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน118

ญ :  เธอท้องกับใครเนี่ย ไปเอาออกเลยนะ หนูกลัวว่าหนูบอกแฟนหนู หนูเคยคิดว่า 

เค้าสงสัยไม่รับ ไม่อยากรับ ผู้ชายส่วนมากไม่รับหรอก ช่วงในเวลาเรียนอย่างงี้ 

เค้าจะไม่รับหรอก ว่าเออ! ดี เขารับเรา ใจหนูคิดนะ ว่าจะเขาจะรับมั้ย (ถ้าเขาไม่รับ) 

หนูคงคิดว่าต้องเลี้ยงลูกคนเดียว

ถาม :  แต่ก็ไม่ท�าแท้ง

ญ :  ไม่ท�าค่ะ เขาไม่ให้ไปท�าแบบนี้ มีแต่เขาบอกว่าให้มาบอกพ่อ เค้าก็กลัวพ่อหนู 

เค้าไม่กล้า เค้าเจอหน้าเค้ายังหลบเลย เค้ามาไหว้แต่เค้ายังหลบ เค้าไม่กล้าบอก 

คือว่าเค้าบอกว่าจะรับผิดชอบ มันรับอยู่แล้ว แต่ไปบอกพ่อว่าท้อง เดี๋ยวจะไป 

ส่วนทางเค้า เดี๋ยวเค้าจะไปบอกพ่อแม่เค้าว่าท�าลูกสาวเค้าท้อง เค้าก็ไปบอก

ถาม   :  พ่อแม่เค้าก็ไม่ว่าอะไร

ญ :  พ่อแม่เค้าก็โอเค

ถาม :  เค้าก็รู้อยู่แล้วว่าคบกัน

ญ :  รู้ค่ะ รู้ รู้อยู่แล้ว ไปนอนที่บ้านแหละ คือเค้าบอกว่า คือเค้าก็รู้น่ะ ต้องมีอะไรกัน 

คอืไปนอนทีบ่า้นเคา้ เคา้กพ็ดูเหมอืนพอ่หนูแหละวา่ใหค้มุน่ะอะไรน่ะกล็มื ใหก้นิยา 

กินยาอะไรหนูก็ลืม

ถาม :  ไม่ใช่ง่ายเนาะ แม้กระทั่งเพศสัมพันธ์ที่รับรู้แล้ว การไม่ได้ป้องกันทันที 

ญ :  สมัยนี้หนุ่มสาวส่วนน้อยที่จะไอ้นี่ ถ้าอยู่ด้วยกันสองคนมันก็ต้องเกิดมีอะไรกัน

ถาม :  ค่ะ ตอนนี้ก็เลยมีลูกชายหนึ่งขวบเจ็ดเดือน ออกมาซนได้ที่เลย แล้วพ่อแม่เค้าเลี้ยง

รักมากมั้ย

ญ :  โอ๊ย! รักมากเลย ย่าเค้าเลี้ยง แม่แฟนเค้าเลี้ยงปัจจุบัน ส่วนหนูก็ท�างาน แฟนก็ก�าลัง

หาอยู่ตอนนี้

ปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จ�าเป็นและเป็นสิ่งที่เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

ต้องมีการเตรียมรับมือในการดูแลตนเองและลูกเมื่อตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อ

ถาม :  ของหนูได้วันละเท่าไหร่

ญ :  สองร้อยห้าสิบ เขาว่าจะขึ้นเงินเดือนให้แล้ว เราท�ามาเกือบสองปีแล้วน่ะ

ถาม :  ก็แสดงว่าตั้งแต่ พอท้อง
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ญ :  พอทอ้งได้เดือนเดียว หนูท�างานเลย ไปท�าทีต่รงรถอู่ ลา้งรถ กลวัวา่ไมม่เีงนิซือ้นมน่ะ 

ช่วงนั้น

ถาม :  คือพอท้องปุ๊บ หนูคิดเลยว่าหนูต้องหางานท�า

ญ :  ต้องหางานท�า ต้องเตรยีมใหล้กูเลย แมเ่ขาบอกวา่เดอืนนึงจะไปท�าไดไ้ง ยกของหนัก

หรือเปล่า บอกไม่หนัก แฟนหนูก็ท�า แฟนหนูก็ล้างด้วย หนูก็เป็นคนเช็ค ก็ไม่หนัก

น่ะ แค่เช็ดๆ

ถาม :  ก็เรียกว่าสองคนเริ่มเตรียมเก็บสตางค์แล้ว

ญ :  เริม่เตรยีมรบัลูก เพราะชว่งน้ันเคา้กินนมหนูอยู ่แตถ่า้เคา้ นมหนูมนัไมพ่อดว้ยแหละ 

ไม่พอที่จะให้เค้าทาน ไม่ค่อยออกก็เลยต้องช่วย เอานมผงช่วย นมผงเด็กเล็กมันจะ

แพงกว่าเด็กโต

ถาม :  เดือนนึงเดือนนึงเสียค่านมเท่าไหร่ แพงมั้ย

ญ :  เดือนนึงก็หลายตังอยู่ อาทิตย์นึงถ้าช่วงเค้ายังเด็กเค้าจะไม่ค่อยกินน่ะ กลางๆ เค้า

จะกินเยอะ แล้วก็ช่วงนี้กินน้อยลง กินอย่างอื่นแทนข้าว

ถาม :  คิดว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับลูกต่อเดือนน่าจะเป็นประมาณเท่าไหร่

ญ :  ต่อเดือนเหรออะ (อืม!) เกือบสามพันแนะ

ถาม :  เกือบสามพัน เฉพาะเค้าเลย

ญ :  เฉพาะเค้าเลย กินอีกอะไรอีก เพราะว่าแม่แฟนนี่ไม่ได้ให้เรากินนะ กินนี่มันตังค์เรา

เอง

ถาม :  คือเราไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้าน ไม่ต้องเสียค่าน�้าค่าไฟ แต่อย่างอื่น ค่าใช้จ่ายประจ�าวัน

เราต้องจ่ายเอง

ญ :  ค่ะ กับข้าวเขาก็หาให้เรากิน น่ารัก เขาดี ดีเลยแหละ ลูกๆ เราก็ไม่ต้องไปจ้างใคร

เลี้ยง ถ้าเราไปจ้างเราแย่ ไม่พอ ไม่ค่อยพอ 

ถาม :  แล้วที่ส�าคัญ แล้วไม่รู้เลี้ยงยังไงด้วย เดี๋ยวพาไปตกน�้าตกท่า

ญ :  ใช่ หนู หนูเลี้ยงลูกไม่ค่อยเป็น  อีกหน่อยลูกก็โตขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ในธนาคารหนูก็

เก็บเงินให้ลูกอยู่

ถาม :  เหรอ น่ารัก เก็บเยอะมั้ยเดือนนึง
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ญ :  เก็บร้อย สองร้อย ก็ไม่เยอะหรอก แม่บอกว่าถ้าเราเก็บไปเรื่อยๆ มันจะเป็นเงิน 

เงินสะสมเยอะ เยอะขึ้นเรื่อยๆ กว่าลูกจะโต เราจะเก็บน้อยๆ เริ่มจากที่น้อยๆ 

แล้วก็ไม่ต้องไปเก็บเยอะ

เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่ตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับบริการ 

ฝากครรภ์จากหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน และการได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวที่ทุกคน 

ต่างท�าหน้าที่ของตนเองอย่างรับผิดชอบ

ถาม :  ตอนที่หนูมีท้องน่ะ หนูไปฝากท้องที่ไหนยังไง

ญ :  ที่ฝากท้องครั้งแรก ตรงอนามัยที่พุทธมณฑล

ถาม :  อ๋อ! ของสาละวันเนี่ยเหรอ

ญ :  ค่ะ สาละวัน เพราะว่าไปไกลเราก็ไม่ค่อยมีเวลา เพราะหนูต้องไปท�างานด้วย อ๋อ! 

ช่วงฝากท้องหนูไม่ได้ไป

ถาม :  ไม่ได้ฝากเหรอ

ญ :  ฝาก ฝากแค่สามครั้ง แล้วก็คลอด (เหรอ ฝากสามครั้งเนี่ยหมายถึง..) หมอเค้า 

บอกว่าท�าไมเพิ่งมาฝาก

ถาม :  เออ! ท�าไม เพิ่งรู้ใช่มั้ยค่ะ

ญ :  ตอนรู้นั้นห้าเดือน

ถาม :  พอรู้ก็ห้าเดือนแล้ว แล้วพอไปถึงห้าเดือน แล้วเตรียมอะไรเตรียมตัวเรายังไงบ้าง

ญ :  คุณหมอเค้าบอกว่า ตายแล้ว ท�าไมเพิ่งมาฝากอะไรกันตอนนี้ เค้ามาฝากตั้งแต่เดือน

สองเดือนกันแล้ว

ถาม  :  ก็หนูเพิ่งรู้อ่ะเนาะ รู้ก็ฝาก

ญ    :  ค่ะรู้ เพิ่งรู้ ก็ท้องสาวมันไม่ค่อยใหญ่ มันเหมือนคนอ้วนน่ะ เล็กกว่าหนูก็มี ท้องน่ะ

แต่ว่าเค้าใหญ่

ถาม  :   แล้วเค้าแนะน�าอะไรบ้าง

ญ :  เค้าก็บอกว่า เออ! เราเนี่ยอย่ายกของหนักน่ะ อย่า  เดี๋ยวจะกระทบกระเทือนข้างใน

อะไรอย่างงี้ เดี๋ยวกระทบกระเทือนลูกได้

ถาม  :  แล้วหนูแพ้เยอะมั้ย
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ญ :  ไม่แพ้เลย ไม่เหมือนคนท้องเลย ปกติเลย

ถาม :  นอนหลับกินอิ่ม 

ญ :  นอนหลับสบาย เหมือนอย่างงี้ เหมือนปกติน่ะ ไม่อ้วกไม่อาเจียนเหมือนคนอื่น

ถาม :  แล้วตอนไปฝากท้องน่ะ ใครไปเป็นเพื่อน

ญ :  แม่ แม่เค้ากลับมา เขากลับ แม่ แม่หนู พอเขากลับมาจากขมา เขาก็อยู่ยาวเลย 

อยู่ดูหนู เพราะหนูไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อน พ่อพี่ พี่ก็ไปเรียน พ่อก็ไปท�างาน

ถาม :  ตอนที่อยู่ดูหนู อยู่บ้านพ่อ อยู่บ้านโน้น หรือว่าอยู่บ้านนี้

ญ :  อยู่บ้านนี้ (อ๋อ!) คือว่าเค้าไม่ได้กลับมาอะไรกับพ่อหนู คือพ่อหนูก็มีแฟนของเค้า 

แต่แฟนเค้าอยู่อีกหลังนึง (อ๋อ!) ก็คือเค้าอยู่อีกหลังนึง เค้าก็ไปๆ มาๆ

ถาม :  แต่แม่ก็แต่งงานใหม่

ญ :  แม่เค้าอยู่กับแฟนเค้า ไม่ได้แต่ง

ถาม :  แต่ว่าเค้าขอแฟนมาดูหนู เออ! เค้าก็ท�าหน้าที่ของเค้าน่ะ เค้ามาดูแลช่วงเหมือนกับ

ว่า เค้ามีประสบการณ์มาก่อน

ญ :  ค่ะ เค้ามีลูกมาก่อน พอคลอดออกมาเค้าก็เป็นคนดูแล (อึ้ม!) แม่ ช่วงแรกๆ สามสี่

เดือนหนูถึงไปอยู่บ้านโน้น

ถาม :  อ๋อ! ย่าค่อยมาเลี้ยงทีหลัง

ญ :  ค่ะ พอไอ้นี่แล้ว พอโตแล้ว เพราะว่าแรกๆ อุ้มมัน หนูอุ้มไม่เป็นน่ะ (เค้าก็  

ยังเล็กเนาะ) ใช่

ถาม :  ก็ว่าได้แม่เนี่ยแหละเป็นผู้ช่วยดูแล

ญ :  เพราะว่าแม่เค้าผ่านมาก่อน มีลูกตั้งหกคน เลี้ยงไม่เป็นก็

ถาม :  เออ! แต่ก็น่ารักน่ะ กลับมาดูแลลูก ดีมาก หนูรู้สึกยังไง จากที่แม่ห่างไปนาน 

แม่จากไปนานมั้ย (นาน) อือ! ไปตั้งแต่หนูอายุเท่าไหร่คะ

ญ :  คือเค้าไปๆ มาๆ ตั้งแต่อนุบาล หนูอยู่กับพ่อ คือเค้าไปๆ มาๆ

ถาม :  คอืพออนบุาลกเ็ริม่รูว้า่เคา้เลกิกันใชม่ัย้ แลว้เคา้ก็ไปๆ มาๆ กลบัมาอีกทหีนูมลีกูพอด ี

(ค่ะ) คือหนูก็จบประมาณ ม.ต้น

ญ :  ไปๆ มาๆ ก็เห็นว่าเออเรียน ไปเรียน ไปโรงเรียน พอมาอีกทีวันขมาแหละ เฮ้ย! 

ท้องได้ไงเนี่ย อะไรอย่างงี้



// ปัญหำเยำวชนหญิงท่ีตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน122

ถาม :  แต่หนูเนี่ยเรียนจบ ม.3 เรียบร้อย

ญ :  จบแล้ว คือแล้วเดี๋ยว น่ีหนูว่าหนูจะไปเรียน กศน. เพราะว่าเสาร์อาทิตย์หยุดง่ะ 

ที่ท�างานวันอาทิตย์ คือก็ว่าจะไปเรียน

จากการบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลรายนี้ ท�าให้เราทราบถึงชุดประสบการณ์ของเยาวชนหญิง 

ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมรายอื่นที่เป็นเพื่อนของเธอซึ่งตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากกลัวพ่อแม่ทราบ 

และกลวัไมไ่ดเ้รยีนตอ่ดว้ย สว่นเยาวชนหญงิตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มทีต่ดัสนิใจตัง้ครรภต์อ่นัน้ประสบการณ์

ของรุ่นพี่ที่ให้ข้อมูลก็มีส่วนส�าคัญในการตัดสินใจพอๆ กับการแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายชาย

ถาม :  หนคูดิยงัไงกบัเดก็บางคน ผูห้ญงิบางคนเนาะ ทีเ่คา้ทอ้งไมพ่รอ้ม ถามวา่ อยา่งในวยั 

ของเราเนี่ย จริงๆ ถ้าเราเลือกได้ เราก็จะเลื่อนเวลาใช่มั้ยคะ ยังไม่ต้องมาตอนน้ี 

ก็ได้ใช่มั้ย ขอให้จบ

ญ :  จบอะไรจบเรียนก่อน

ถาม :  จบอะไรก่อน ท�างานให้มั่นคง  ซึ่งตรงภาวะอย่างงี้ เราจะเรียกว่าท้องไม่พร้อมได้มั้ย

ญ :  ได้ ได้เลย เพราะหนูไม่พร้อมช่วงนั้น ไม่พร้อมเลย แต่จะเอาออกก็กลัวบาป เพราะ

แม่เค้า แม่เค้าชอบอ่านหนังสือธรรมะ อะไรอย่างงี้ (อือ!) แม่หนู เค้าจะสอนอยู่เสมอ 

เนี่ยเวลาท้องอย่าท�าน่ะ ท�าแท้งน่ะเป็นบาป เป็นบาปที่สุด เค้าบอกฆ่าชีวิตคนคนนึง 

เค้าบอกอย่างงี้ เค้าชอบอ่านหนังสือธรรมะเต็มบ้านเลย

ถาม :  แล้วอันนี้หรือเปล่า ที่มันเป็นผลให้ เมื่อหนูท้องปุ๊บ ถ้าเกิดว่าทางโน้นเค้าไม่รับ 

หนูก็ยังจะเลี้ยงเอง มันท�าให้ มันเป็นแรงผลักดันให้หนูคิดอย่างงี้หรือเปล่า

ญ :   ใช่ คิดอย่างงี้เลย เพราะว่าการท�าแท้งมันก็ไม่ดีอ่ะ ถ้าเค้าไม่รับเราก็เลี้ยงเองได้ 

ลูกเรา (อือ!) หนูไม่สนใจอยู่แล้วเค้าจะรับไม่รับ เพราะเค้าคือลูกเรา

ถาม :  แล้วหนูคิดยังไงกับเยาวชนผู้หญิงที่เค้าท้องไม่พร้อม เค้าอาจจะคิดไม่เหมือนหนู 

เค้าอาจจะคิดไม่ไหว ท�าแท้งเถอะ

ญ :  เหมือนเพื่อนหนู เพื่อนหนูก็ท�าแท้ง หนูคิดว่าการท�าแท้งเป็นเรื่องบาปก็อย่างที่แม่

หนูบอก เพราะมันบาป มันแบบเพื่อนหนูอ่ะ บางคน หลายคนเลยน่ะ ท้องไม่มี 

เขาทอ้งแบบ เคา้คอืเคา้มหีลายคนเน่ีย ไมไ่ดว้า่เพือ่น คอืเคา้หลายคน คอืแฟนเคา้ก็รู้ 

ใช่เปล่า พอเขาบอกทอ้ง เขาบอกทอ้งกับใคร ไอ้น่ันเหรอเปลา่ ใชฉ่นัเหรอ ใชผ่มเหรอ 



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ // 123

อะไรอย่างงี้ ก็เพื่อนก็มาเล่าให้ฟังว่า คือเนี่ยเป็นอย่างงี้น่ะ แฟนบอกอย่างงี้น่ะ 

เคา้บอกว่า เออ! หนกูเ็ลยบอกวา่ไมเ่ปน็ไร เคา้ไมร่บัไมเ่ปน็ไรเราเลีย้งเองได ้ คอืยงัไม ่

พร้อม ถ้าพ่อแม่รู้ก็คงต้องโดนด่าแหละเขาบอก หนูก็ไม่รู้เค้าไปท�าตอนไหนน่ะ 

พอมารูอ้กีทเีคา้ท�าแทง้ไปแลว้ บอกมนับาปน่ะบอกว่ามนับาป เคา้บอกก็กูกลวัพอ่แม่ 

กูกลัวเสียอนาคตอะไรอย่างงี้

ถาม :  แล้วคิดว่าเป็นเพราะอะไร ท�าไมเค้าถึงเลือกวิธีนั้น

ญ :  ก็เพราะว่าเค้ากลัวพ่อแม่รู้ กลัวไม่ได้เรียนหนังสือ เค้ารักการเรียนนะ แต่ว่าอยู่กัน

สองคนน่ะ เค้ารักการเรียนมาก กลัวไม่ได้เรียนหนังสือด้วย

ถาม :  กลัวจะเสียอนาคต กลัวแฟนไม่รับ

ญ :  คอืเคา้กเ็ลกิกบัคนนัน้ไปเลย เปน็การพสิจูน์แลว้ว่าไมไ่ดร้กักันจรงิ เคา้ยงับอกว่า เออ! 

ยังโชคดีนะมีคนที่รักอะไรอย่างงี้ เค้าก็รู้ว่าหนูท้อง

ถาม :  แสดงว่าการทีแ่ฟนเราเน่ียเหน็ความส�าคญั แลว้ยอมรบั มนัมผีลมากตอ่การตดัสนิใจ

ของเด็กผู้หญิงคนนึงที่เกิดท้องไม่พร้อมขึ้นมา ว่าเค้าจะเอาไว้หรือว่าจะยุติมันใช่มั้ย

ญ :  ค่ะ คือว่าแม่หนูสอนมาตั้งแต่เด็กๆ หนูเลยซึมซับมาเรื่อยๆ เค้าบอกท�าอะไรไม่ขึ้น

การท�าแท้ง

ถาม :  แต่บางคนก็อาจจะรู้เหมือนหนูแต่ด้วยความจ�าเป็น

ญ :  รู้ เพราะว่าครูก็สอนนะคะ

ถาม :  เออ! ครูสอนว่ายังไง

ญ :  ครูก็สอนว่าการท�าแท้งมันไม่ดี ยังงี้มันบาป เหมือนฆ่าชีวิตคน เหมือนที่แม่หนูสอน

นะ่ เพือ่นกร็ูท้กุคน เคา้บอกกร็ู้มนับาป กไ็ม่ดถีา้เราท�าแท้ง ท�าอะไรไมเ่จรญิ แมบ่อก 

คุณครูก็บอก 

ถาม :  แล้วกับเด็กคนที่เค้าตัดสินใจที่จะรักษาไว้ตั้งครรภ์ต่อ มีลูกมีอะไรงี้ หนูคิดว่ามันเป็น

เพราะอะไร ท�าไมเค้าเลือกที่จะท้องต่อ

ญ :  เค้าก็คงคิดเหมือนหนู ทุกคนแหละ เราอุ้มท้องมา เราก็ต้องรักลูกเรา อุ้มมาตั้งหลาย

เดือน เก้าเดือน ก็เหมือนเมย์ ก็บอกเค้าแล้ว เค้ามาปรึกษาหนูน่ะเมย์ แฟนเค้าบอก 

เออ! เมย์เค้าไม่ได้มีประจ�าเดือนมาหลายเดือนแล้วนิท�าไง ตอนน้ันเอ็งเป็นยังไง 

ตอนที่มี เขาไม่มีประจ�าเดือน หนูก็เลยบอกว่า หนูน่ะประจ�าเดือนมาไม่ปกติอยู่แล้ว 



// ปัญหำเยำวชนหญิงท่ีตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน124

แต่เมย์มาปกติมั้ยหนูก็ถามใช่เปล่า เขาบอกมา มาทุกเดือน แล้วที่นี้หนูก็เลยบอกว่า 

มันท้องแล้วล่ะ ไปซื้อที่ตรวจมา พอสรุปที่ตรวจ ท้องจริงๆ เค้าเที่ยวบอกแม่บอกพ่อ 

พ่อแม่เค้าดี เค้าก็รับ 

ถาม : ก็เรียกว่า เค้าก็หาข้อมูลจากคนที่มีประสบการณ์มากกว่า

ญ :  ใช่ เพราะว่าหนูท้องก่อน เค้าก็เลยมาถามหนู มีอะไรก็มาถามหนู หนูเป็นญาติเขา 

เขาก็เลยมาถาม

จากการพูดคุยเกี่ยวกับบริการที่เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมต้องการ ท�าให้ทราบถึง 

รูปแบบบริการที่เหมาะสมและเป็นที่ต้องการของผู้รับบริการ

ถาม :  ข้อหนึ่งเป็นคนไว้วางใจ สองมีประสบการณ์มาก่อน ซึ่งถ้าข้างในชุมชน หรือว่าใน

โรงเรยีนมแีบบนี ้มแีบบน้ีคอืมพีีท่ีช่ว่ยดูน้อง ตัง้แตเ่ริม่คบกัน อาจจะดูตัง้แตจ่ะวางตัว

ยังไง ป้องกันยังไง หนูว่ามันจะดีมั้ย

ญ :  ดี ดีมากเลย

ถาม :  มนัอาจจะท�าใหไ้มต่อ้งมาถงึจุดทีต่อ้งเลอืกว่า จะเอาไว้หรอืเอายงัไง อาจจะยงัไมต่อ้ง

ถึงกับท้อง คืออาจจะมีการป้องกันที่ได้ผล

ญ :  หนูอยากให้มี

ถาม :  อยาก อยากให้มีใช่มั้ยคะ เป็นเหมือนเพื่อนใจวัยรุ่น

ญ :  หนูก็ไม่เคยรู้ อ๋อ! กลุ่มเพื่อนใจวัยรุ่นเหรอคะ

ถาม :  เออ! มีมั้ยที่โรงเรียน

ญ :  มีค่ะ เพิ่งมาตั้งเมื่อหนูจะออกนี่เอง แต่ตอนที่หนูอยู่เค้ายังไม่มี

ถาม :  แล้วหนูคิดว่า กลุ่มเพื่อนใจวัยรุ่นนี่จะช่วยได้มั้ยในประสบการณ์เรา

ญ :  น่าจะช่วยได้นะคะ โรงเรียนหนูเค้าจะมีเป็นห้องเลยอ่ะ ถ้าใครแบบเพื่อนใจวัยรุ่นงี้ 

ถ้าใครอยากให้ช่วยอะไร คุณครูเค้าก็จะไปเปิดอีกมุมนึง อีกมุมนึงเค้าก็จะมีหนังสือ

ให้อ่าน อีกมุมนึงก็ปิดห้องคุยกันสองคน แบบคุยกันสองคนไม่ให้คนอื่นรู้

ถาม :  ก็เป็นการรักษาความลับ เป็นการให้ข้อมูลใช่มั้ยคะ แล้วก็ท�าให้ช่วยในการตัดสินใจ

มากขึน้ใช่ม้ัยคะ แต่ทนีี ้พีก็่ยงันึกไมอ่อกวา่ ทีก่ลุม่เพือ่นใจวยัรุน่เน่ีย จะใหค้�าปรกึษา

แบบลึกซึ้งมากแค่ไหน
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ญ :  หนูก็ยังไม่เคยเลย เพราะว่าหนูก็จะออกแล้วช่วงนั้น

ถาม :  สมมติว่าคุณครูเค้าเปิดใจให้รุ่นพี่แบบเราไปช่วยดูแลน้อง หรือเล่าประสบการณ์ให้

น้องฟังอย่างงี้เนี่ย มันอาจจะเข้าใจมากขึ้นมั้ย เข้าใจหัวใจเด็กรุ่นด้วยกันมั้ย

ญ :  เข้าใจ เข้าใจค่ะ ถ้าคุณมีประสบการณ์เน่ียมาเล่าสู่ให้รุ่นน้องฟังก็็จะลึกซึ้งยิ่งกว่า 

เพราะว่าเรารู้ว่า เราอะไรยังไง เพราะมีประสบการณ์มาก่อนน้องจะรู้ แต่ถ้าคุณครู

เล่าอะไรอย่างงี้ อาจจะไม่ลึกซึ้งพอ ก็จะพูดแบบอ้อมๆ ไม่พูดตรงๆ 

ถาม :  ใช่มั้ยค่ะ นี้คือข้อมูลที่แม้ว่าเพื่อนใจวัยรุ่นยังไม่เข้า แต่ตอนที่อยู่ น้องก็ได้ข้อมูลแบบ

ด้านเดียวใช่มั้ยคะ

ญ :  ค่ะ ก็พอจะเห็น คือว่าเค้าพูดในห้องประชุมเนี่ย มันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ 

คือว่ายังไม่ค่อยลึกซึ้ง

ถาม :  สงสัยกล้าถามไหม

ญ :  สงสัยก็ไม่กล้าถาม เพราะว่าเค้าคุยกันหลายคน แล้วนักเรียนเป็นกลุ่มอะไรอย่างงี้ 

ถ้าเราคุยกันสองคนอะไรอย่างงี้ มันจะลึกซึ้งกว่า อาจจะกล้าถาม

 ๓.๑.๓  ชุดประสบการณ์ของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม

  ที่ยุติการตั้งครรภ์

จากการสัมภาษณ์เยาวชนหญิงอายุ ๒๕ ปี แต่งงานแล้ว มีลูก ๒ คน อาชีพพนักงานบริษัท 

การตั้งครรภ์ไม่พร้อมครั้งนี้เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ ๓  ก่อนตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ เยาวชนหญิง 

ทา่นนีไ้ด้รบัการแนะน�าจากเพือ่นรว่มงานใหรู้จ้กักบัสามขีองเธอซึง่ท�างานองคก์รพฒันาเอกชนแหง่หนึง่ 

ซึง่มชีือ่เสยีงในการท�างานบา้นพกัพงิส�าหรบัเดก็และผูห้ญงิทีป่ระสบปญัหาความรนุแรงในครอบครวั

หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ เขาได้พาเธอไปรับบริการขอรับค�าปรึกษา แต่ว่าสิ่งที่เธอต้องการนั้นคือ 

เงินช่วยเหลือเป็นค่าสวัสดิการในการฝากครรภ์และการมีรายได้เพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการเลี้ยงดู

บุตร ทางบ้านพักพิงยังไม่มีนโยบายให้บริการด้านนี้ซึ่งเป็นบริการที่นอกเหนือจากการให้ที่พักพิง 

รอคลอดและบริการรับฝากเลี้ยงเด็กหลังคลอดจึงไม่อาจให้การสนับสนุนเธอได้
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  “เค้าก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน ถ้าท้องอะหนูต้องใช้สิทธิ์ฝากท้องโดยการเสียเงิน

หนูคิดว่าค่าฝากท้องมันแพงนะ เดือนละพันกว่าบาท หนูก็เลยบอกตามความจริง แฟน

หนเูปน็อยา่งนี ้หนกูเ็ล่าใหเ้คา้ฟงัเหมอืนทีห่นูเลา่ใหพ้ีฟ่งัอยา่งน้ี เคา้บอกวา่แตว่า่หนูตอ้งม ี

คา่ใช้จา่ยแนน่อนในการฝากทอ้ง เงนิหนตูอนนัน้เสยีไปเดอืนละ ๑,๐๐๐ กวา่บาทแนน่อนถา้ 

ฝากทอ้งไป คงไม่พอหรอกอะไรอยา่งน้ี เคา้ก็เลยบอกวา่เอาอยา่งน้ีแลว้กัน พยายามหน่อย

ถ้าคลอดออกมาแล้วที่สมาคมจะช่วยเลี้ยงดูเรื่องของค่าเลี้ยงค่าใช้จ่าย หนูก็บอกว่าถ้าหนู

ออกมาขนาดนั้นแล้วคงไม่ให้พี่เลี้ยงหรอก หนูก็คงเลี้ยงเอง พูดไปพูดมาหนูก็บอกเค้าว่า 

หนูต้ังใจแล้วพี่ คือหนูไม่พร้อมอย่างแรงกับลูกคนน้ี คือคิดยังไงก็ไม่พร้อม เราก็รักเค้า 

แต่ออกมาก็เล้ียงดูเค้าไม่ได้ แค่ ๒ คนนี้ก็ลุ่มๆดอนๆ เค้าก็เลยแนะน�าให้ เค้าก็ให้ใบกับ 

เบอรโ์ทร สมาคมชุมชนอะไรสักอยา่ง สขุมุวทิ ซอย ๑๒ หนโูทรไปถามเคา้วา่ถา้หนจูะเอาออก 

ที่นั่นเค้าก็พูดแบบ ก็รับสายเค้าก็พูดประมาณว่าแล้วคุณจะคิดมากอะไร ถ้าหนูจะถามว่า 

มันเป็นยังไง เค้าก็บอกว่าในเมื่อคุณตัดสินใจแล้วคุณก็ไม่ต้องคิด คุณคิดแค่เดินเข้ามา 

พรอ้มบตัรประชาชนใบนงึ หนกูเ็ลยบอกวา่ เหรอคะ หนกูต็ืน่เตน้นะ โทรไปกต็ืน่เตน้ เคา้กบ็อก 

ว่าคุณเตรียมเงินมา ๒,๐๐๐ ห้ามมากกว่า ๓ เดือน ถ้ามากกว่า ๓ เดือนเราไม่ท�าให้นะคะ 

กพ็ดูมาประมาณวา่ทีน่ีแ่หละคลนิิกท�าแทง้ เคา้ก็บอกว่าคณุเตรยีมเงนิมา น�าบตัรประชาชน

มา คือหนูอยากจะปรึกษาก่อนคือแบบอะไรอย่างนี้ เค้าก็บอกว่า ไม่มีให้ค�าปรึกษาอะค่ะ 

ที่นี่ หนูก็คิด กูไม่ปรึกษาก็ได้วะ ขอบคุณค่ะ แล้วหนูก็วางสายไป”

๓.๒  ปัจจัยผลักดันให้เยาวชนหญิงเข้าสู่ภาวะ
 การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

จากการสัมภาษณ์ ลงพื้นที่วิจัยภาคสนามพบว่า การท�าให้เยาวชนหญิงสู่ภาวะตั้งครรภ์ 

ไม่พร้อมมีสาเหตุจากการไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร เข้าไม่ถึงการให้บริการให้ค�าปรึกษารอบด้าน ข้อมูล

จากการสนทนากลุม่เยาวชนชายและสมัภาษณเ์ชงิลกึ เยาวชนหญงิทีม่ปีระสบการณเ์รือ่งการตัง้ครรภ์

ของเยาวชน พบว่า การเลี้ยงดูที่เข้มงวด และความคาดหวังสูงของพ่อแม่ที่มีต่อเด็กเรียน ที่มุ่งเน้น
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ให้ลูกเรียนให้เก่งที่สุด เรียนทั้งในห้องและเรียน

พเิศษในชว่งวนัหยดุเสาร ์- อาทติย ์โดยเดก็ไมไ่ด้

ถูกฝึกให้มีความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ชีวิต

ด้านอื่นๆ รวมไปถึงมายาคติสังคม ครูอาจารย์

และผูป้กครองหลายคนทีเ่ชือ่วา่ เยาวชนเปน็ชว่ง

วัยที่ไม่ควรข้องเกี่ยวกับเรื่องเพศ ควรเป็นวัยที่ 

เรียนหนังสือไม่ใช่มีคนรัก น�าไปสู่การไม่ให้ 

ความรู ้ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัเพศสมัพนัธ ์การม ี

เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เพศศึกษา สิทธิอนามัย

เจริญพันธ์ุของเยาวชนในฐานะท่ีอยู่ในวัยเจริญพันธ์ุ 

เยาวชนจึงกลายเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เข้าถึง

ความรู้ของมูลเรื่องเพศศึกษาที่รอบด้านแต่อยู่

ในวัยเจริญพันธุ์ เมื่อมีเพศสัมพันธ์โดยปราศจาก

ความรู้ในการป้องกันจึงน�าไปสู่การตั้งครรภ์ที่

ไม่ได้ตั้งใจ และการตั้งครรภ์ที่ปราศจากความรู้

ในการจัดการ การดูแล และการตัดสินใจ น�าไป

สู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมของเยาวชน จากการ

สัมภาษณ์เยาวชนหลายคนไม่มีความรู้ว่าการมี

เพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียว การสอดใส่สามารถ

น�าไปสู่การตั้งครรภ์ได้ และไม่มีความรู้ว่า เมื่อ

ตั้งครรภ์จะต้องดูแลสุขภาพตนเองและครรภ์

อย่างไร ยุติการตั้งครรภ์ได้ที่ใดบ้าง ช่องทาง

ใดบ้างที่จะยุติการตั้งครรภ์อย่างถูกกฎหมาย 

ปลอดภัย และเป็นไปตามสิทธิมนุษยชน และ

ส�าหรับเยาวชนในสถานศึกษาก็ไม่มีความรู้ว่า

สามารถเรียนหนังสือได้แม้ว่าตั้งครรภ์
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๓.๓ กระบวนการการตัดสินใจที่จะดำารงครรภ์หรือ
 ยุติการตั้งครรภ์ของเยาวชนหญิงกับความเพียงพอ
 ของข้อมูล

จากการสัมภาษณ์ผู้ผ่านประสบการณ์ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพบว่า สิ่งส�าคัญที่สุดที่เยาวชนต้องการ 

ในขณะที่รู้ว่าตนเองตั้งครรภ์คือ ค�าปรึกษา ก�าลังใจ ที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ ที่สามารถพูดคุย 

เปดิเผยความรูส้กึกลวั กงัวล ไมแ่นใ่จตอ่สิง่ทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ตามมาในชวีติไดอ้ยา่งปลอดภยัและชว่ยกนั 

คดิหาทางออกไปดว้ยกนั และไมผ่ลกัดนัใหต้อ้งรบีตดัสนิใจเลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่ในขณะทีย่งัสบัสน

และยังไม่พร้อมจะเลือก แต่จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า  เดิมเยาวชนไม่ได้บรรลุถึงสิทธิในการได้รับ

ข้อมูลข่าวสารและการศึกษา (Rights to Information and Education) อยู่ก่อนแล้ว จนน�าไปสู่

การตัง้ครรภ ์และเมือ่เกดิการตัง้ครรภ ์จากการสมัภาษณพ์บวา่ กระบวนการในการตดัสนิใจ ไมไ่ดอ้ยู่

บนการรบัขอ้มลูทีเ่พยีงพอ เนือ่งจากเยาวชนเลอืกทีจ่ะปรกึษาเพือ่นและรุน่พีท่ีเ่คยมชีดุประสบการณ์

การตั้งครรภ์มาก่อน แทนการปรึกษากับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคสังคมก่อน ด้วยความ

รู้สึกปลอดภัย เป็นความลับ และเข้าถึงได้ง่ายกว่า ซึ่งแต่ละบุคคลต่างมีชุดประสบการณ์ที่แตกต่าง

กัน และส่วนใหญ่มีประสบการณ์เเละความรู้ที่ไม่รอบด้าน และน�าไปสู่ความอันตรายต่อสุขภาพ 

เช่น การเลือกซื้อยาเพื่อท�าให้แท้งเอง การทุบหรือกระแทกท้องอย่างรุนแรงเพื่อให้แท้ง ซึ่งส่วนใหญ่

ของกลุม่ตวัอยา่งทีส่มัภาษณย์งัเขา้ไมถ่งึสทิธดิงักลา่ว ท�าใหข้อ้มลูส�าหรบัการตดัสนิใจทีจ่ะด�ารงครรภ์

ต่อ หรือยุติการตั้งครรภ์ยังไม่เพียงพอและไม่รอบด้าน 

ขณะเดียวกันในกลุ่มเยาวชนที่ด�ารงครรภ์ต่อพบว่า กระบวนการในการตัดสินใจไม่ได้เป็นสิทธ ิ

หรืออ�านาจของเยาวชนเอง แต่เป็นของผู้ปกครองของเยาวชน ข้อมูลในการตัดสินใจจึงเป็นของ 

ผู้ปกครอง ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจไม่ใช่ความรู้เรื่องสุขภาวะและสิทธิ

อนามัยเจริญพันธุ์ แต่เป็นความเชื่อมายาคติ เรื่องวิญญาณจากการท�าแท้ง ที่ท�าให้ตัดสินใจแทน

เยาวชนหญิงให้ด�ารงครรภ์ต่อ 
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๓.๔  สาเหตุ/เงื่อนไข/ปัจจัยที่ทำาให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์
 ไม่พร้อมของเยาวชน

จากการสัมภาษณ์ระดับลึกและการสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างพบว่า สาเหตุ/เงื่อนไข/ปัจจัย

ที่ส�าคัญอย่างมากต่อการท�าให้เกิดปัญหาเยาวชนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ส่วนใหญ่เกิดจากการ

เข้าไม่ถึงสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา (Rights to Information and Education) 

ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

• ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  นักเรียน และวัยรุ่นทั่วไป ยอมรับว่าปรากฏการณ ์

การตัง้ครรภ์ของเยาวชนหญงิมอียูท่ัว่ไปในกลุม่วยัรุน่ทัง้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน และ 

เปน็เรือ่งใกลต้วัทีเ่กดิขึน้กบัเพ่ือนในหอ้งเรยีน คนขา้งบา้น และคนในชมุชน เมือ่เกิดปญัหา

ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมขึ้นมายังไม่มีข้อมูลที่รอบด้านในการดูแลปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรม 

และยงัไมม่หีนว่ยงานทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบดแูลใหข้อ้มลูในเรือ่งนีอ้ยา่งจรงิจงั เปน็ทีร่บัรูไ้ดใ้น 

วงกว้าง และเป็นระบบในการเข้าถึงข้อมูลท่ีรอบด้านด้วยการท�างานเชิงระบบแบบบูรณาการ

• บรรยากาศในครอบครัว ในโรงเรียนและในชุมชนยังต้องการทักษะในการสื่อสาร 

เชงิบวก เกีย่วกบัการตอบสนองความรูเ้รือ่งเพศของเยาวชน พบว่าครอบครวัสว่นใหญย่งัคง 

มีบรรยากาศของความหวาดกลัวเรื่องเพศสัมพันธ์ของเยาวชนมากกว่าเพศสัมพันธ์ที่ไม่

ป้องกัน เนื่องจากยังคงมีมายาคติว่าเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งต้องห้ามส�าหรับเยาวชน และยัง

ไม่มีวิธีบอกเล่าเพื่อฝึกกระบวนการคิด หรือชวนสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน 

อย่างเข้าใจและสุนทรียะสนทนา เกี่ยวกับการรับผิดชอบชีวิตและอนาคตของตนเอง 

และคู่รัก ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ

• การสอนเพศศกึษาในโรงเรยีนโดยอาจารย ์และกิจกรรมตา่งๆ โดยเจ้าหน้าทีจ่ากกระทรวง

สาธารณสุขหรือกระทรวงศึกษาธิการตามโครงการเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม

ของเยาวชน ในการวิจัยครั้งนี้พบว่าส่วนใหญ่มักจัดกิจกรรมในห้องประชุมขนาดใหญ่ที่มี

นกัเรยีนจ�านวนมาก ซึง่ท�าใหวิ้ทยากรหรอือาจารยใ์หค้วามรูไ้ดไ้มท่ัว่ถงึ และมกีลุม่นักเรยีน
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ทีส่นใจจ�านวนนอ้ยอยูแ่ถวหนา้เทา่นัน้ ขณะทีแ่ถวหลงัไมไ่ดใ้หค้วามสนใจ และจากโครงการ 

ต่างๆ มักเป็นการฉายวีดิทัศน์เรื่องเกี่ยวกับการท�าแท้งที่น่ากลัวเพื่อให้เยาวชนหญิง 

หวาดกลัวการท�าแท้งไปจนถึงการมีเพศสัมพันธ์ และการรักนวลสงวนตัว เป็นการให้ความรู้ยัง 

คงเปน็เรือ่งการปอ้งกนัการมเีพศสมัพนัธ์มากกว่าการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั แมจ้ะมกีาร

ให้ข้อมูลการใช้ถุงยางอนามัยก็ตาม มากไปกว่านั้น เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่อาศัย

พื้นที่สาธารณะ มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เยาวชนรู้สึกไม่ปลอดภัยและเป็น

ส่วนตัวที่จะตั้งค�าถาม ทั้งเรื่องการตั้งครรภ์และการมีเพศสัมพันธ์ ท�าให้ไม่สามารถบรรลุ

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ได้ ขณะเดียวกันกิจกรรมต่างๆ ไม่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นจึงขาดการสื่อสารแบบสองทาง

• เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมขึ้น สิ่งแรกที่เยาวชนหญิงในวัยเรียนค�านึงถึงคือ “การหมด

อนาคต” เพราะรูม้าว่าการทอ้งน้ันผดิกฎของโรงเรยีน ตอ้งถกูจ�าหน่ายออก ท�าใหนั้กเรยีน

ชายต้องปิดเป็นความลับ แม้ว่าจะทราบจากสื่อต่างๆ ว่า โรงเรียนไม่สามารถจ�าหน่าย

นกัเรยีนตัง้ครรภอ์อกจากโรงเรียนได ้เพราะเปน็การละเมดิสทิธิมนุษยชนในดา้นการศกึษา 

และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แต่ทัศนคติของเยาวชนทั้งหญิงและชายที่มีต่อ 

เร่ืองน้ีทุกคนเห็นพ้องกันว่า สภาพแวดล้อมและบริบทสังคมยังไม่เปิดกว้างและเข้าใจในประเด็น 

สิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุ และยอมรับการตั้งครรภ์ของเยาวชน ท�าให้เยาวชนตั้งครรภ์รู้สึก

อับอายและทนไม่ได้กับสายตาคนมองอย่างดูหมิ่นภายในสถานศึกษา ซึ่งจากการวิจัย 

พบว่า เยาวชนหลายคนเลือกทีท่�าแทง้ไมป่ลอดภยัเพือ่จะไดเ้รยีนหนังสอืตอ่ หรอืหลายคน

ที่ต้ังครรภ์ต่อเลือกที่จะไม่ไปโรงเรียนหรือออกจากโรงเรียนก่อนถูกจ�าหน่ายออก น�าไปสู่ 

การขาดการศกึษา โดยไมท่ราบวา่ยงัมโีรงเรยีนบางโรงเรยีน เชน่ โรงเรยีนหนองชมุแสงวทิยา 

จังหวัดเพชรบุรี ที่ เข้าใจปัญหาการท้องในวัยรุ่นและได้จัดบริการการศึกษาตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาให้กับเยาวชนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมและเยาวชนที่ประสบ 

ปญัหาในดา้นอืน่ๆ จนตอ้งยา้ยหรอืถกูจ�าหนา่ยออกจากโรงเรยีน ในรปูแบบการจดัการศกึษา 

นอกเวลาปกต ิซึง่จากการวิจยัพบวา่ เยาวชนชายหญงิทีไ่ปสมัภาษณไ์มเ่คยทราบเรือ่งราว

เหล่านี้มาก่อน สะท้อนให้เห็นว่า โรงเรียนที่บริการการศึกษาส�าหรับเยาวชนหญิงตั้งครรภ์

ไมเ่พยีงยงัไมเ่ปน็ทีรู่จ้กั แตโ่รงเรยีนในลกัษณะเชน่น้ีมจี�านวนไมเ่พยีงพอต่อปรมิาณเยาวชน

หญิงตั้งครรภ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และต้องออกจากโรงเรียน



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ // 131

• จากการวิจัยภาคสนามพบว่า ผู้บริหารและอาจารย์ในโรงเรียนขาดความรู้ในประเด็น 

สทิธมินษุยชนและพระราชบญัญตักิารศกึษา ซ่ึงขณะทีพ่ระราชบญัญตักิารศกึษา ป ี๒๕๔๒  

สอดคล้องกับการท�างานบนฐานคิดของมิติสิทธิมนุษยชน ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึง

สิทธิในการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและการศกึษา (Rights to Information and Education) 

แต่กลับเป็นโรงเรียนส่วนน้อยที่จัดการศึกษาแบบนอกกรอบที่เปิดโอกาสให้เยาวชนหญิง

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้มีโอกาสทางการศึกษา แตกต่างจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ทั่วไปที่ยังไม่มีแนวทางในการจัดการเรื่องน้ีอย่างชัดเจน  จากการวิจัยภาคสนามพบว่า 

สิง่ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการละเมดิพระราชบญัญตัแิละสทิธิมนุษยชนคอื ทศันคติต่อปรากฏการณ์ 

การตั้งครรภ์ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของวัยเจริญพันธ์ุในเชิงลบ น�าไปสู่ 

การละเมดิสทิธมินษุยชนและพระราชบญัญตัโิดยครอูาจารยแ์ละผูบ้รหิารด้วยการจ�าหน่าย

นักเรียนออกจากโรงเรียน โดยเหตุผลเพื่อรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน 

๓.๕  ทัศนคติต่อประเด็นการตั้งครรภ์ของเยาวชนหญิง
 โดยไม่พร้อม

จากการศึกษาพบว่า สาเหตุ/เงื่อนไข/ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ต่อเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมในด้านข้อมูลข่าวสารและการศึกษา (Rights to Information and 

Education) มาจากทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ในระดับปัจเจก มีความ

ส�าคัญอย่างมากในฐานะสิ่งแวดล้อมและบริบทสังคมที่มีผลต่อประเด็นการตั้งครรภ์ของเยาวชนหญิง 

เช่น ทัศนคติของผู้บริหารย่อมมีผลต่อมาตรการของโรงเรียน ทัศนคติของเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนา

เอกชนย่อมมีผลต่อหน่วยงานในประเด็นดังกล่าว ทัศนคติของผู้ปกครองและเยาวชนเองย่อมมีผล

ต่อการจัดการครรภ์ของเยาวชน
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l		ทัศนคติของผู้บริห�รโรงเรียนนอกกรอบและครูผู้ร่วมง�น 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน สะท้อนให้เห็นว่าการท�าหน้าที่ของผู้ที่มีอ�านาจในฐานะที่

เป็นผู้บริหาร ต้องท�าหน้าที่ของครูผู้ให้โอกาสเด็กทุกคนด้วยความรักความเข้าใจ และไม่ตัดสินเพียง

เพื่อรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนนั้นนับว่าเป็นความกล้าหาญทางจริยธรรมของผู้บริหาร เป็นรากฐาน

ส�าคัญของการท�างานด้วยหลักสิทธิมนุษยชนในแทบทุกด้าน เช่น สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ (Rights to Life) สิทธิในความเป็นส่วนตัว (Rights to Privacy) สิทธิในการได้

รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา (Rights to Information and Education) สิทธิในการตัดสินใจ

ว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด (Rights to Decide Whether or When to Have children 

or Rights to Self-determination) และสิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ (Rights to Health 

Care and Health Protection)

  “ส่วนตัวของผมเองคนท้องก็ไม่ใช่ฆาตกร การท้องเค้าเดือดร้อน สู้หน้าใครไม่ค่อย 

ได้อยู่แล้ว พ่อแม่เดือดร้อนอับอาย แล้วท�าไมครูต้องเดือดร้อนไม่ให้มาเรียน เด็กมัน 

เดอืดรอ้นอยูแ่ล้วยงัไปซ�า้เตมิมนัอกี อยา่งทีบ่อกเดก็คนทอ้งเรยีนด ีนสิยัด ีแลว้มนัเลวเหรอที ่

ไม่ให้เค้าเรียน แค่นี้ก็จะตายอยู่แล้ว มันเครียดจะตายอยู่แล้ว พ่อแม่เค้าก็อายเพื่อนบ้าน 

อายอะไร การทีใ่ห้เรยีนแล้วกจ็บ เดก็หลายคนทีท่อ้งทีจ่บก็ไปด ีคนทีพ่ลาดแลว้ทีม่าทีน่ี่คอื

คนที่กลับใจ ถ้าไม่กลับใจเค้าก็ไม่เข้ามา เราก็ต้องส่งเสริมคนดีด้วย คนท้องไปมองท�าไมว่า

เป็นคนร้าย คนท้องมาประชุมครูจะเอาออก เอาเป็นเอาตายเลย ประชุมฝ่ายปกครองอยู่

ไม่ได้ เดี๋ยวผู้ปกครองเค้าจะต�าหนิ ชื่อเสียงเราจะตกต�่า คนท้องมาท�าลายชื่อเสียงโรงเรียน

ด้วยเหรอ ไปเอาความคิดเก่าๆ โบราณมา ผมก็ไม่เห็นว่าจะแปลกตรงไหน ไม่เห็นแปลก

เพราะว่าอะไร เพราะว่ารุ่นผมสมัยก่อนการศึกษาภาคบังคับ ป.๔ กี่ขวบ ตอนหลังขยาย

มาเรียน  ป.๗ แล้วก็มา ป.๖ พอจบ ป.๖ แต่งงานเลยก็มี ผมไม่ได้มั่ว คือเวลาที่เด็กหรือ

ว่าผู้ปกครองมาขอประวัติพ่อแม่ เวลาที่เด็กรับสมัคร จะมีจ�านวนหนึ่งที่ไม่น้อยเลยที่แม่

แก่กว่าลูกอายุ ๑๔ ปี มีมาแต่ในอดีต แต่พอช่วงหลังพอเราขยายการศึกษาภาคบังคับมา

เป็น ม.๓  อายุ  ๑๕  ทีนี้  ๑๓ - ๑๔  มาท้อง ถามว่าผิดปกติไหม เปล่าเลย แต่ว่าเมื่อก่อน

อยู่นอกระบบโรงเรียน เพราะว่าเด็กจบ ป.๔  มาแล้ว จบ ป.๖  มาแล้ว มันไม่เป็นข่าวเป็น

ชาวบา้น ทนีีพ้อไปอยูโ่รงเรยีนเปน็ขา่ว เลยกลายว่าเปน็ปญัหาระดบัชาต ิแตค่วามจรงิไมใ่ช ่
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หรอก เป็นเรื่องปกติ ธรรมชาติ ผมไปเช็กดูว่า  ๑๔ - ๑๕  ปี ชื่อแม่อายุแม่กับลูกบวกกัน  

รองผู้อ�านวยการที่นี่มีอยู่คนหน่ึง แม่เค้าตายไปแล้ว เค้าก็เขียนชาตะ มรณะ ผมก็ถาม 

รองผูอ้�านวยการอายเุทา่ไหร ่๓๐ กว่า แมอ่ายเุทา่ไหรบ่วกลบแลว้แมแ่ก่กว่า  ๑๔  ป ีตอนนี้ 

เคา้ไปสอบผู้อ�านวยการได้แลว้ เปน็ปรากฏการณท์างธรรมชาตทิัว่ไป เพยีงแตเ่ราฮอืฮากัน 

ไปเอง ทีนี้พอเราขยายการศึกษาตรงนี้ก็ต้องเกิดแน่นอนอยู่แล้ว ลองขยายการศึกษา 

ภาคบงัคบัไป ม.๖  ส ิเดก็ทอ้งตึมเลย เพราะว่า โดยฮอรโ์มน โดยธรรมชาติของเคา้ ทน้ีีถา้เรา 

จะขยายเราต้องเตรียมเรื่องของหลักสูตร เรื่องครอบครัวศึกษา เรื่องการที่เราจะให้ข้อมูล 

กบัเคา้อยา่งไร มีการปอ้งกนัในการเรยีนรูท้กัษะชวีติ ในการทีจ่ะจัดการเรือ่งความตอ้งการ 

ทักษะการปฏิเสธ ไม่ใช่ตาเหลือกกับเรื่องนี้แล้วก็เอาออกจากโรงเรียนตัวเอง ซึ่งเป็นการ 

จัดการที่ไม่ถูกต้อง ครอบครัวเวลาที่มีลูกมา มีหนังสือเรื่องการเลี้ยงลูกที่แพทย์หญิงเขียน 

ใครเขยีน เคยซือ้กนับ้างหรอืเปลา่ก็ไมรู่ ้เอานมมะลชิงใหกิ้นก็ดแีลว้ เรือ่งของการเตรยีมตวั 

ในการเป็นพ่อแม่ ครอบครัวศึกษา ต้องการสร้างความคุ้มกันเรื่องครอบครัวตั้งแต่พื้นฐาน 

มาเลย จนกระทั่งมาถึงโรงเรียน โรงเรียนก็ต้องเลิกด่าลูกให้พ่อแม่ฟัง ต้องปรับการสื่อสาร

กับพ่อแม่และเด็ก”

เช่นเดียวกับความคิดเห็นของครูผู้ร่วมงานที่ท�างานสนับสนุนให้โรงเรียนกลายเป็นโรงเรียน

ทางเลือกส�าหรับเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและเยาวชนที่ต้องออกออกจากโรงเรียนกลางคัน 

ด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่ยอมรับว่าตนเองไม่ได้คิดในเรื่องสิทธิมนุษยชนมาก่อน แต่ท�างานบนความมี

มนุษยธรรม โดยการมองว่าคนเรามีโอกาสผิดพลาดได้ แต่สิ่งที่สังคมควรมีให้แก่กันคือโอกาส เช่น 

โอกาสทางการศึกษา เป็นต้น

  “เหมือนกับว่าเป็นการให้โอกาสเค้าไป คนเราผิดพลาดอาจจะเป็นด้วยเรื่องวัย 

เรากร็ูส้กึวา่ตอนทีเ่ราเปน็วยัรุ่นคอืเราก็อาจจะมพีอ่แมค่อยบงัคบั คอืก็มกีารนอกกรอบบา้ง 

แต่พ่อแม่คอยตบอยู่ตลอดเวลา แต่เด็กบางทีพ่อแม่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วย หรืออาจจะอยู่ 

แต่ก็ควบคุมได้ไม่เต็มที่ อย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็ถือว่าคนเราท�าความผิดพลาดกันได้”

เห็นได้ชัดว่าแม้ปราศจากความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชน

หญิงตั้งครรภ์ แต่อาจารย์และผู้บริหารในสถานศึกษาบางกลุ่มยังคงมีมนุษยธรรมซึ่งน�าไปสู่การ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ได้ ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้บริหารและอาจารย์บางกลุ่ม 
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ที่ยังคงมองว่าการตั้งครรภ์ของนักเรียนเป็นการละเมิดกฎของโรงเรียน ท�าให้โรงเรียนเสื่อมเสีย 

ชื่อเสียง ซึ่งนักเรียนที่ตั้งครรภ์และอาจรวมถึงนักเรียนชายที่ท�าให้ตั้งครรภ์ต้องถูกพักการเรียน 

จนกว่าจะคลอดหรือยุติการตั้งครรภ์ หรือถูกจ�าหน่ายออกจากโรงเรียนเพื่อรักษาชื่อเสียงโรงเรียน 

โดยไม่ได้มองถึงหลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งเห็นได้ชัดว่า 

บางโรงเรียน ผู้บริหารและครูอาจารย์ยังขาดความรู้ความเข้าใจในประเด็นเรื่องสิทธิและแม้แต่

กฎหมาย พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติอย่างชัดเจน 

นอกจากนี้นโยบาย กฎระเบียบ และการยอมรับการตั้งครรภ์ของเยาวชนและการคุ้มครอง

สทิธขิองสถานศกึษาตา่งๆ ยงัคงอยูภ่ายใตอ้�านาจการบรหิารของบคุคลบางกลุม่ทีม่กีารเปลีย่นแปลง

ตามวาระ การคุ้มครองและการละเมิดสิทธิต่างๆ ของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ศึกษาจึงยังไม่มั่นคงและมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจและจิตส�านึกของผู้บริหาร

และผู้มีอ�านาจในการใช้กฎโรงเรียน การให้ความรู้เรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์รวมไปถึง พ.ร.บ. 

การศึกษาแห่งชาติจึงต้องครอบคลุมตั้งแต่ผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน ไปจนถึงลูกจ้างภายใน 

สถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและคุ้มครองสิทธิต่างๆ ของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์

l		ทัศนคติของเจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุข

เนื่องจากประเด็นการตั้งครรภ์ของเยาวชนเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการบริการด้าน

สาธารณสุขโดยตรง ซึ่งจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพบว่า ความคิดความเชื่อของคนใน 

ชุมชนมีอิทธิพลต่อผู้ให้บริการกับเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในแง่ของการจัดบริการด้านสุขภาพ 

โดยเฉพาะการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งทางโรงพยาบาลเลือกที่จะใช้วิธีการส่งต่อโดยแนะน�า

สถานบริการของภาครัฐที่ให้บริการด้านนี้โดยตรง แทนการจัดบริการการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

ของทางโรงพยาบาลเองตามประมวลกฎหมายอาญาและสิทธิที่ผู้หญิงพึงได้รับ โดยผู้บริหาร 

โรงพยาบาลให้เหตุผลว่า

  “ถ้าใครเขารู้ว่าโรงพยาบาลเรารับท�าแท้งแล้วล่ะก็เสียหายแย่เลย ชื่อเสียงของ 

โรงพยาบาลก็จะเสีย กลายเป็นโรงพยาบาลท�าแท้ง คนแถวนี้ก็ไม่อยากเข้ามารักษา ผมก็

คนในชุมชนนี้เหมือนกัน พ่อผมก็เคยเป็นหมอที่นี่  เวลาที่พ่อแม่เด็กเขามาปรึกษาเรื่องนี้

ผมกจ็ะแนะน�าใหไ้ปท�าทีส่ถานทีท่ีเ่ขาใหบ้รกิารทีป่ลอดภยั ราคาไมแ่พง และถกูกฎหมาย”
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เห็นได้ชัดว่า แม้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ - ๓๐๕ และข้อบังคับแพทยสภา 

อนุญาตให้แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายท�าแท้งได้ในสถานพยาบาล แต่ไม่ได้มี 

บทข้อห้ามถึงการปฏิเสธการยุติการตั้งครรภ์ แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงเลือกที่จะ 

ปฏิเสธยุติการตั้งครรภ์ให้กับผู้หญิงที่ขอบริการ ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์  

อยา่งหนึง่ โดยอาศยัความคดิความเช่ือของคนในชมุชนในพืน้ทีแ่วดลอ้มสถานพยาบาล สะทอ้นใหเ้หน็วา่ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ แต่ให้ความส�าคัญกับ

บรรทัดฐานทางสังคมในชุมชนที่ยังเต็มไปด้วยมายาคติมากกว่า เพราะสังคมไทยยังคงอ่อนไหวกับ 

ประเด็นการท�าแท้ง มายาคติเกี่ยวกับการรักนวลสงวนตัวของผู้หญิงและการมีเพศสัมพันธ์เป็น 

เรื่องต้องห้ามส�าหรับเยาวชน ซึ่งท�าให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่สามารถบรรลุประเด็นสิทธิอนามัย

เจริญพันธุ์ได้ และน�าไปสู่การเข้าไม่ถึงบริการเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ของเยาวชนได้ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่เยาวชนหญงิในชมุชนนอกเมอืง เพราะสถานทีย่ตุกิารตัง้ครรภท์ีเ่จา้หนา้ทีส่าธารณสขุแนะน�า

อยู่ในตัวเมือง ในกรุงเทพฯ  ซึ่งฐานะทางเศรษฐกิจและการเดินทางเป็นอีกอุปสรรคหนึ่งในการเข้าถึง 

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ดังกล่าว ซึ่งอาจน�าไปสู่การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย

มากไปกว่านั้น จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ในส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนของ 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบลแหง่หนึง่ กส็ะทอ้นใหเ้หน็ถงึระบบโครงสรา้งระบบราชการทีไ่มเ่อือ้ตอ่ 

การท�างานส่งเสริมเพื่อให้ข้อมูลในเชิงรุกแก่ชุมชน เนื่องจากการปรับโครงสร้างใหม่ของโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล ที่ดึงเอาเวลางานให้บริการประชาชนส่วนหนึ่งมามุ่งเน้นในการจัดท�าเอกสาร 

เพื่อรายงานแก่หน่วยเหนือซึ่งเป็นต้นสังกัดที่มุ่งเน้นการตรวจประเมินเอกสารเป็นหลัก ท�าให้ 

การจดับรกิารทีเ่ปน็มติรคอ่นขา้งท�าไดย้าก แมว้า่จะมเียาวชนหญงิทีต่ัง้ครรภม์ารบับรกิารจ�านวนมาก 

ก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถให้บริการเป็นการเฉพาะแยกจากกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปได้เนื่องจาก 

ภาระงานดังกล่าวและจ�านวนบุคลากรท่ีมีไม่เพียงพอ น�าไปสู่การไม่บรรลุสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุ 

ในการเข้าถึงความรู้ที่ถูกต้อง รอบด้าน และปลอดภัย

  “เวลาที่น้องๆ เยาวชนท้องเข้ามารับบริการ เราไม่เคยปฏิเสธการให้บริการนะคะพ่ี 

แต่เรายังไม่มีเวลาให้ข้อมูลเขาได้มากนัก บางทีหนูเข้าไปเยี่ยมบ้านคนไข้รายอื่นในชุมชน

ก็มักจะสอบถามว่ามีใครท้องบ้าง อย่าลืมแนะน�าให้เขามาฝากท้องที่โรงพยาบาลด้วยนะ 

แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงเยี่ยมเลยเพราะก�าลังวุ่นเรื่องงานเอกสารที่เดี๋ยวหน่วยนั้นจะเอา 
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เรื่องนี้ หน่วยนี้จะเอาเรื่องนั้น หนูเคยนึกนะว่าท�าไมเขาไม่นัดประชุมกันที่จังหวัดให้ครบ 

ทกุฝ่ายกอ่นแล้วคอ่ยแจง้มาใหเ้ราทเีดยีว จะไดไ้มต่อ้งเสยีเวลามากกับเรือ่งเอกสาร จะไดม้ ี

เวลาไปบริการหรือเยี่ยมบ้านมากขึ้น”

l		ทัศนคติของเจ้�หน้�ที่องค์กรพัฒน�เอกชน 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการ 

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนที่ยังขาดการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ และความรู้ความเข้าใจ

ในเรือ่งสทิธมินษุยชนทีย่งัมคีวามแตกตา่งกนัในหลายระดบั ขึน้อยูบ่รบิทของการท�างานทีค่ลกุคลอียู่

กับพื้นที่หรือผู้รับบริการ ซึ่งยังต้องการเติมเต็มองค์ความรู้เรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ เช่น สิทธิใน 

การมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Rights to Life) สิทธิในความเป็นส่วนตัว (Rights to 

Privacy) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา (Rights to Information and Education) 

เป็นต้น สิ่งที่เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนปฏิบัติต่อเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ จึงเป็นการปฏิบัติด้วยจิต

สาธารณะและมนุษยธรรมมากกว่าความเข้าใจเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ดังนั้นจากการสัมภาษณ์

พบว่า สถานช่วยเหลือเยาวชนหญิงที่ถูกกระท�าความรุนแรง เช่น บ้านพักฉุกเฉินและอื่นๆ ท�าหน้าที่ 

รองรับและช่วยเหลือเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ที่ด�ารงครรภ์มากกว่าการชี้แนะให้ข้อมูลที่รอบด้าน 

ให้อ�านาจในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรเมื่อใด กี่คน และการจัดหาสถานที่บริการการยุติการตั้งครรภ์ 

ดังเช่นที่เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนกล่าวว่า 

  “ คนที่เข้ามาอยู่นี่ไม่ใช่ว่าเค้าเป็นคนเลว คนชั่วนะ หรือบางครั้งบางทีการที่ตัดสินใจ

ผิดพลาดหรือมีความคิดชั่วแว้บ ท�าให้เค้าต้องหันเหชีวิตอ่ะค่ะ  พลาดไป จ�าเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องเยียวยาให้ความช่วยเหลือ เพราะเราไม่เพียงช่วยผู้หญิงที่ท้อง แต่เราช่วยลูกของ

เขาดว้ย เราอาจจะไมรู่ว่้าสิง่ทีเ่คา้พงึไดร้บัมอีะไรบา้ง แตเ่ราไมอ่ยากใหช้วีติเคา้ขาดโอกาส 

ขาดอนาคต เพราะเเค่ท้องเท่านั้น”

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนในชุมชนแออัดพบว่า การตั้งครรภ์ของ

เยาวชนหญงิในพืน้ทีน่ัน้มอีตัราสงู และดเูหมอืนวา่เปน็เรือ่งปรกตธิรรมดาจนดเูหมอืนวา่เปน็ทีย่อมรบั

ไดใ้นบรบิทสงัคมนัน้ๆ หากแตเ่ยาวชนกลุม่นีก้ถ็กูการละเมดิสทิธแิละเขา้ไมถ่งึสทิธอินามยัเจรญิพนัธุ์
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เช่นกัน เยาวชนหญิงบางคนไม่ได้รับการศึกษาต่อเพราะตั้งครรภ์และไม่ยุติการตั้งครรภ์ จึงท�าหน้าที ่

แม่เลี้ยงลูกอยู่บ้าน โดยให้ชายซึ่งเป็นเยาวชนเช่นกันลาออกจากโรงเรียนเพื่อประกอบอาชีพ 

น�ารายได้มาเลี้ยงลูกและเมีย ซึ่งจากวุฒิการศึกษา อาชีพที่ประกอบจึงไม่ก่อให้เกิดรายได้เพียงพอ

ตอ่ความตอ้งการ เยาวชนบางคนจงึเลอืกทีจ่ะประกอบอาชพีทจุรติแทนเพราะใหผ้ลตอบเเทนสงูกวา่

  “ณ ตอนนั้นที่เคยดูแลแม่วัยทีน ก็อย่างที่เห็นน่ะครับว่ามีปัญหาเรื่องนี้ คืออาจจะ

มองไมใ่ช่ปญัหาถา้คนอยูใ่นชมุชน กจ็ะเหน็วา่เปน็เรือ่งธรรมดา เปน็เรือ่งเคยชนิตาอยูแ่ลว้

ที่เห็น แต่เราเห็นว่าในฐานะที่เราเป็นคนท�างานพัฒนา เราก็เอ๊ะ แทนที่ทรัพยากรเหล่านี้ 

จะได้เรียนหนังสือเพื่อเป็นพลังที่ส�าคัญของชาติต่อไป แต่ต้องมาเลี้ยงลูก มาเลิกเรียน 

กลางคัน แล้วช่วงนั้นมีข่าวของคม ชัด ลึก ก็คือเหมือนได้พูดคุยกับนักข่าว แล้วก็มีการ 

ลงเก็บข้อมูลว่า แม่วัยรุ่นที่ท้องเนี่ย คือด้วยการศึกษาตัวเองก็ไม่จบ ลูกก็ต้องกินต้องใช้นะ 

ก็เลยเข้าหายาเสพติด วงจรยาเสพติด ก็คือไปเดินยาบ้าง ไปส่งยาอะไรอย่างนี้ครับ

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่บางคนที่พอจะมีความรู้เรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ กล่าวว่าเยาวชน 

ตั้งครรภ์ถูกละเมิดสิทธิและเข้าไม่ถึงสิทธิ มีเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิในการได้รับ 

การศึกษาและสิทธิในการตัดสินใจที่จะมีบุตรเมื่อใดกี่คน

  “กม็องวา่เรือ่งทอ้งในวยัรุน่ ถา้เรามองในมมุทีเ่ราพดูมนัอาจจะใหญโ่ต ในมมุสทิธิของ

คนคนนึงที่ควรจะมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์ทางสังคม ถ้ามองว่าเป็นเด็กเป็นเยาวชน 

ว่าเด็กหรือเยาวชนควรได้รับสิทธิหรือโอกาสเข้ามาในชีวิต บางคนที่ท้องในวัยรุ่นมัน 

เหมือนกับความคิดความเช่ือทางสังคม มันท�าให้เค้าปิดชีวิตเค้าในการที่จะได้รับอะไรที่

มันจะสร้างคุณภาพชีวิตของเค้าทั้งหมดเลย แล้วมันก็ไปปิดให้กับเด็กที่เป็นลูกของเค้าอีก 

พ่อแม่เค้าก็ไม่ได้ไง”

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�าแท้ง ซึ่งในสายตาของเจ้าหน้าที่แล้ว เป็นสิทธิของเยาวชนหญิง

ตั้งครรภ์โดยตรง

  “คือเรามองว่าจริงๆ แล้ว คือถ้ามองในแง่ท้องเป็นของผู้หญิง ผู้หญิงควรจะมีอ�านาจ

ในการที่จะเลือกมากที่สุด แต่ถ้ามองสถานการณ์ความเป็นจริงในชีวิตตอนนี้ ถ้าเกิดเป็น
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วัยรุ่นมันมากกว่าพ่อแม่แล้วอะ คือโอเค พ่อแม่ยอมรับให้ท้องต่อได้ แต่พอออกมาไปใน

โรงเรยีนหรอืวา่อะไรอยา่งนี ้บางทรีะบบในสงัคมมนัไมเ่อ้ือ มนัก็มหีลายเงือ่นไขหลายปจัจัย

ทีท่�าใหใ้ครหลายๆ คนตดัสินใจไดไ้มเ่หมอืนกัน เรามองวา่อยา่งน้ี คอืเรามองวา่ทอ้งไมท่อ้ง

เป็นการตัดสินใจของผู้หญิง แต่การตัดสินใจของผู้หญิง มันก็มีเงื่อนไขหลายอย่างที่เข้ามา 

เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของการที่จะเลือกที่จะยุติหรือว่าจะเก็บไว้ โดยเฉพาะอย่าง 

วยัรุน่มนัมเีรือ่งเปา้หมายในชวีติ เรือ่งของการทีต่อ้งรบัผดิชอบตวัเองไดห้รอืไมไ่ด ้ความรูส้กึ 

ที่มีต่อพ่อแม่ ความรู้สึกผิดกับตัวเองที่มีกับพ่อแม่หรือว่าอะไรหลายๆ อย่างมันผนวก 

เข้ามา แล้วการมองชีวิตตัวเอง มองชีวิตของทารกที่จะต้องเติบโต ถ้าเกิดอยู่ต่อไปอะไร 

อยา่งนี ้ แลว้มนั..สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัคนมนัไปเชือ่มโยงกบัหลายๆ เรือ่งในสงัคม ถา้ไมไ่ดม้องวา่เปน็ 

เรื่องพฤติกรรมคนท้องคนนึงกับสิ่งที่จะเกิดมาหนึ่งชีวิตมันมีเรื่องของการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แล้วถา้เปน็ทอ้งของวัยรุน่ วยัรุน่กก็�าลงัอยูใ่นชว่งทีต่วัเองก�าลงัเปลีย่นฐานจากวยัเดก็

สู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งต้นทุนชีวิตเราก็มองว่ามันก็ต�่า...”

จากการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ในมิติสิทธิมนุษยชนว่า 

โครงสร้างและสภาพสังคมที่ก�าหนดให้เยาวชนอยู่ห่างจากความรู้เรื่องเพศ การมีเพศสัมพันธ์ที่

ปลอดภัย ท�าให้เยาวชน “พล�ด” และตั้งครรภ์ได้ และสังคมก็ไม่ได้ยอมรับให้เยาวชนที่ “พล�ด” 

ได้แก้ไขปัญหา แต่ผลักให้เยาวชนกลุ่มนี้อยู่กับปัญหา และผลักให้องค์กรพัฒนาเอกชนรับผิดชอบ 

แทนซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์มีจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ 

ซึง่องคก์รทีร่องรบันัน้นอกจากมจี�านวนไมเ่พยีงพอแลว้ เจา้หนา้ทีบ่างคนยงัขาดความรูเ้รือ่งสทิธติา่งๆ 

การท�างานและขับเคลื่อนเพื่อสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ในเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ของเจ้าหน้าที่จึงเต็มไป

ด้วยความยากล�าบาก และในแต่ละองค์กรไม่ได้ท�าหน้าที่รับประเด็นการถูกละเมิดสิทธิของเยาวชน

หญิงตั้งครรภ์เท่านั้น แต่ยังต้องรับเยาวชนหรือผู้หญิงประเด็นอื่นๆ ด้วย

l		ทัศนคติของผู้ปกครอง

 ในการลงพื้นที่ภาคสนาม การสัมภาษณ์พ่อแม่ผู้ปกครองสะท้อนให้เห็นว่า ไม่เพียงผู้ปกครอง

จะต้องการองค์ความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน แต่ “ทักษะก�รสื่อส�รท�งบวก” ใน

ครอบครัวยังเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ผู้ปกครองหลายคนขาด ซึ่งเป็นทักษะส�าคัญท�าให้เกิดความเข้าใจและ
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ใช้อ�านาจร่วมกับเยาวชนในการวางแผนชีวิต การท�าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ใน 

รูปแบบต่างๆ แม้ว่าจะเกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมแล้ว เหมือนสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ 

ที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าเยาวชนต้องอยู่ห่างจากเพศสัมพันธ์ ท�าให้ไม่กล้าแลกเปลี่ยน 

ความคิดความรู้เรื่องนี้กับเยาวชน

  “ใช่ มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแหละ แต่มันอาจจะเร็วเกินไป ก่อนที่วัยอันควร 

เรื่องพวกนี้มันเรื่องปกติ แต่มันเร็วเกิน”

เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีความรู้เรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ สิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมาย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ของเยาวชน จากการสัมภาษณ์ ผู้ปกครองจะอยู่ในสถานะตั้งรับ

กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการถูกละเมิดสิทธิ เพราะการตั้งครรภ์ของเยาวชนมากกว่าจะเรียกร้อง

ต่อสู้เพื่อให้ได้รับสิทธิต่างๆ อย่างชอบธรรม ทั้งสิทธิที่จะได้รับการศึกษา การยุติการตั้งครรภ์โดย 

เเพทย์ในสถานพยาบาลต่างๆ ใกล้ชุมชน สิทธิที่จะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกดูถูกเหยียดหยาม 

ท�าให้อับอายเสื่อมเสีย 

  “เรากก็งัวลกบัเคา้ตลอด  แลว้กก็ลวัอยูแ่ลว้  เรากลวัมากกบัการทีแ่บบวา่เดก็จะเกดิ 

มา  เพราะเรายังไม่พร้อม  มองทางไหนมันไม่มีทางไหนที่แบบว่าจะสบายไปได้เลยไง 

เรากเ็ตอืนตลอด  ทัง้ทีก่ลวันะ มนัก็ตอ้งเจอจนได ้เออ..มนัมดืไปหมดเลยน่ะ  เราน่ะจะทกุข์ 

มากกว่าตัวเค้าเองด้วยซ�้านะ คือเค้ายังไปไม่รอด  เค้ายังไม่รู้จัก  เราคิดว่าเค้ายังไม่รู้จัก 

ตัวเองด้วยซ�้าไป  ทุกวันนี้  เค้าจะวางแนวทางชีวิตไปยังไง  เค้าไม่มีจุดหมายปลายทางเลย 

คือเค้าไม่ได้วางอนาคตตัวเองเลยไง  คือจะอยู่ไปวันๆ เราบอกว่ามันไม่ใช่  คนเราต้องวาง 

อนาคตตัวเองแล้วว่าจะไปยังไงมายังไง  เค้ายังไม่ได้วางตัวเองเลย เค้าแบบไม่ค่อยมี 

ความคิดน่ะ”

l		ทัศนคติของเย�วชนช�ย

นอกเหนือจากปัญหาการสื่อสารและการเลี้ยงดูในครอบครัวที่ผู้ปกครองขาดองค์ความรู้ 

ในเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ และการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเยาวชน 

เชิงบวกในเรื่องเพศ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเยาวชนชายที่ประสบกับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
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และการสนทนากลุ่มเยาวชนชายที่มีเพื่อนในกลุ่มมีประสบการณ์เรื่องการมีครอบครัวเนื่องจากการ

ท้องไม่พร้อมในเยาวชน  พบว่า มีการน�าเอาประสบการณ์ตรงของเพื่อนมาแลกเปลี่ยนและชี้ให้เห็น

ถงึความไมพ่รอ้มในมมุมองของเยาวชนชายเองในการทีต่อ้งปรบัเปลีย่นวถิกีารใชช้วีติในฐานะ “พอ่”  

การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ของเยาวชน จึงเป็นชุดประสบการณ์ใน

ระดับปัจเจกของแต่ละบุคคลในกลุ่ม ท�าให้เป็นความรู้ที่ขาดมุมมองมิติสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัย

เจริญพันธุ์ จากการสัมภาษณ์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของเยาวชนคือภาระ หน้าที่ 

การสูญเสียอิสระ ความล�าบาก 

  “ท้องไม่พร้อม หมายถึง ความล�าบาก ต้องรับภาระ เลี้ยงลูก เรียนก็ไม่จบ งานการ 

ก็ยังไม่มีท�า ล�าบาก ลูกก็ล�าบาก พ่อแม่เสียใจที่ลูกเรียนไม่จบ แล้วเงินยังไม่พร้อม 

เรียนไม่จบ มันไม่พร้อม ไม่พร้อมที่จะมีง่ะซิ”

เช่นเดียวกับเยาวชนชายอีกคนหนึ่งที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

  “เอาเรื่องเที่ยว จากเราสนุก เราก็ไม่สนุก เราก็ต้องมาดูครอบครัว ดูลูกถ้ามีนะ 

แล้วกไ็ม่ไดเ้ที่ยวเหมอืนเดมิ อยูใ่นกรอบ คดิอยากเที่ยวอยู ่อยู่กรอบตลอดกใ็นกฎระเบยีบ

นะครับพี่ ของพ่อแม่ที่ตั้งเอาไว้ ผมก็งี้ เราออกไปนิดหน่อย เราไม่ได้เอาเค้าไปด้วยเงี่ย 

สมมติแฟนมีลูก แฟนเค้าต้องดูลูก ถ้าเราไม่อยู่ เผื่อเค้าออกจากบ้านแล้วลูกตื่น เค้าก็ท�า 

อะไรไม่สะดวก มันมีภาระเพิ่ม ไหนจะการงานแล้วอย่างแรกการงาน ม.3 งานก็หายาก 

แค่วุฒิมอสามเงินเดือนคงไม่พอ”

ขณะเดียวกันพบว่า เยาวชนชายที่ได้รับการปลูกฝังจากผู้ปกครองเรื่องความรับผิดชอบและ

การปฏิบัติตามหน้าที่ในการที่มีเพศสัมพันธ์กับเยาวชนหญิงจนตั้งครรภ์ มีความรับผิดชอบต่อครรภ ์

ที่เกิดขึ้น ซึ่งเยาวชนชายบางรายหากไม่ย้ายไปอยู่กับครอบครัวฝ่ายหญิงก็จะรับฝ่ายหญิงมาอยู่ 

รว่มกบัครอบครวัตนเอง พยายามหารายไดเ้พือ่เลีย้งด ูและรว่มกนัเลีย้งดเูดก็ทีเ่กดิมาดว้ยความตัง้ใจ 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหากครอบครัวและผู้ปกครองสามารถปลูกฝังความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ 

ที่ปลอดภัย ตลอดจนสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ให้กับเยาวชนได้ ก็สามารถลดปัญหา 

การตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้กับเยาวชนได้ โดยเฉพาะในมิติสิทธิมนุษยชน 
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ส่วนข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนากลุ่มเยาวชนชายที่เป็นนักกิจกรรมของโรงเรียนและเป็น 

ผู้ช่วยครูในการท�างานกิจกรรม เช่น เป็นนักเรียนของลูกเสือกองร้อยพิเศษและศูนย์ข่าวเยาวชนไทย 

พบว่าการถูกปลูกฝังด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่จากครอบครัว บวกกับการเป็นที่รู้จักและยอมรับ

ของเพื่อนๆ ในโรงเรียนท�าให้เยาวชนชายกลุ่มนี้ระมัดระวังตนเองในการมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่าง

ให้รุ่นน้องโดยการรักษาชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับ โดยให้เหตุผลว่าการมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนว่า 

ตนเองต้องการประสบความส�าเร็จในชีวิตในด้านการศึกษาให้สูงสุด เป็นจุดส�าคัญในการใช้เวลา 

ให้หมดไปกับการท�ากิจกรรมและเรียนหนังสือมากกว่าการเที่ยวเล่น คบหาชอบพอกับเยาวชนหญิง 

แต่อย่างไรก็ตามเยาวชนกลุ่มนี้ปราศจากชุดประสบการณ์ชีวิตด้านอื่นๆ เข้าใจความหลากหลาย

ของชีวิต และดูเหมือนว่ามีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์น้อยกว่าเยาวชนที่มี

ชุดประสบการณ์การตั้งครรภ์ ที่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กรเอกชน 

โรงเรียนทางเลือกซึ่งมีความหลากหลายมากกว่า 

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเยาวชนชายที่เป็นนักกิจกรรมของโรงเรียนและเป็น 

ผู้ช่วยครูในกิจกรรมมีการยอมรับเรื่องเพศสัมพันธ์ของเยาวชนน้อยกว่าเยาวชนกลุ่มอื่นๆ และยังคง 

มมีายาคตเิรือ่งการรกันวลสงวนตวั การมเีพศสมัพนัธใ์นสถาบนัครอบครวัการแตง่งานเทา่นัน้ ซึง่ถอืวา่ 

มายาคติดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญในโครงสร้างสังคมที่ละเมิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

l		ทัศนคติของเย�วชนหญิง

จากการสัมภาษณ์เยาวชนหญิง สะท้อนให้เห็นถึงการสื่อสารและการเลี้ยงดูในครอบครัวที่

หากผู้ปกครองเลี้ยงดูเยาวชนโดยวางสถานะเสมือนเพื่อน พูดคุยรับฟังเหตุผล ไม่ชี้น�าหรือใช้อ�านาจ 

เยาวชนก็จะสามารถที่จะบอกเล่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับผู้ปกครองได้ด้วยความรู้สึกปลอดภัย 

เพราะเชื่อมั่นว่าจะเข้าใจ แต่ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ปกครองยังขาดการรับรู้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ดังนั้น 

เมื่อเยาวชนหญิงเกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมจึงรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ 

แม้ว่าจะเป็นคนส�าคัญที่ใกล้ชิดมากที่สุด แต่การมีเพศสัมพันธ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งครรภ์ 

เป็นสิ่งที่เยาวชนเลือกที่จะบอกหรือปรึกษาเป็นกลุ่มบุคคลสุดท้าย 
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  “เหมือนกับว่า สมมติถ้าเราเริ่มรู้ตัวเราก็ไม่กล้าพูดกับแม่เรา เพราะเรากลัวแม่เราจะ

เสียใจ เพราะแม่เราเลี้ยงเราอยู่คนเดียว เราก็ไม่กล้าพูดกับเค้า เรากลัวเค้าเสียใจ ถ้าป้าเรา

ถามเราก็ได้แค่ระบายกับป้าเรา เค้าถามเรา เราก็บอกเค้าหมด หนูไปยังงี้ๆๆ ...... เค้าเป็น

ผู้ใหญ่แล้ว”

เช่นเดียวกับเยาวชนหญิงอีกคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว ไม่สบายใจและปลอดภัยที่

จะปรึกษา ขอความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์เมื่อตั้งครรภ์

  “ตอนแรกก็คิดอย่างงั้นเหมือนกัน แต่พอบอกไป เหมือนกับมันตรงข้าม คุณแม่เค้า

ไม่ว่าไม่อะไรเลยนะ เค้าบอกท�าไมถึงไม่บอกตั้งแต่แรก”

ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์พบว่า เนื่องจากเยาวชนหญิงรู้สึกว่าตนเองต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ท�าให ้

ผู้ปกครองเสียใจ ท�าให้ไม่กล้ารักษาสิทธิ ออกความคิดเห็นหรือตัดสินใจต่อเรื่องที่ตนเองควรมี 

ส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะยุติหรือตั้งครรภ์ต่อ ซึ่งเป็นเรื่องที่พ่อแม่เองก็ละเมิดสิทธิของลูกโดย

ความหวังดีและคิดว่าการตัดสินใจของตนเองนั้นถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จึงดูเหมือนว่าการแก้

ปัญหาการตั้งครรภ์ของเยาวชนภายในครอบครัวเป็นอีกการละเมิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ที่เยาวชน

หญิงส่วนใหญ่ต้องเผชิญ ซึ่งสะท้อนจากการสนทนาระหว่างนักวิจัยกับเยาวชนหญิงที่ผู้ปกครองเป็น

ผู้ตัดสินใจแทนในเรื่องการตั้งครรภ์ทั้งการด�ารงครรภ์และยุติการตั้งครรภ์

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ปัญหาเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ในมิติสิทธิมนุษยชนที่พบเห็นมากคือ 

การละเมิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์โดยผู้ปกครองที่เยาวชนหญิงมีความต้องการที่จะยุติการตั้งครรภ ์

แต่ผู้ปกครองพยายามเกลี้ยกล่อมโน้มน้าวให้ด�ารงครรภ์ต่อ ท�าให้เยาวชนหญิงต้องสูญเสียโอกาส 

ในการเรียน ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากความเชื่อเรื่องการท�าแท้งจะน�าไปสู่ความไม่เจริญก้าวหน้าในชีวิต 

เพราะบาปกรรมและวิญญาณเด็กที่ในครรภ์ที่เสียชีวิตจะตามอาฆาตพยาบาท ซึ่งถือว่าเป็นการ 

ละเมิดสิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด 

อย่างไรก็ตามยังพบว่า มีผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งไม่ได้มีมายาคติเรื่องการท�าแท้ง แต่ละเมิดสิทธิ

มนุษยชนสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ด้วยการบังคับใช้อ�านาจความเป็นผู้ปกครองชี้น�าให้เยาวชนหญิง
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ตั้งครรภ์ท�าแท้ง เช่น กรณีเยาวชนหญิงในชุมชนแออัดแห่งหนึ่ง ที่ผู้ปกครองเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ 

จึงรีบไปเจรจากับครอบครัวฝ่ายชาย เพื่อให้ยุติการตั้งครรภ์โดยที่ให้ฝ่ายชายเป็นคนจ่ายค่าบริการ

  “แฟนหนูพาไปหาพ่อเค้า เค้าพาไปบอกพ่อเค้าประมาณว่าหนูท้อง แล้วแม่ก็ตามไป 

แล้วแม่ก็เรียกหนูลงมา ว่าจะเอายังไง พ่อเค้าก็พูดว่าขึ้นมาคุยกันก่อน แม่หนูก็พูดว่าไม่

ขึ้น  ที่นี้เค้าก็ถามจะเอายังไง ประมาณว่าเค้าพูดจะให้แต่งงานกันมั้ย เค้าไม่ได้พูดตรงนั้น 

อะ ไม่ได้พูดเรื่องที่จะให้ไปท�าแท้ง แต่แม่พูด แม่ก็บอกว่าหนูยังอายุน้อย ยังเรียนอยู่ ทีน้ี 

ให้แม่แฟนมาคุย เค้าก็เริ่มคุยกันดี แม่ถามจะเอายังไง แม่เค้าก็ถาม ตอนนี้หนูยังเรียนอยู่ 

ยงัอายนุอ้ย แม่หนกูว่็ายงัง้ี แฟนหนกูย็งัเดก็แตก่ท็�างานแลว้ แตเ่หมอืนกย็งัคดิอะไรไมค่อ่ยได ้

แมก่ว่็ายงังี ้ถา้ปลอ่ยใหม้ไีปตอนน้ีมนัก.็.พวกหนูกย็งัรบัผดิชอบอะไรไมไ่ดอ้ะไรประมาณนี ้

แต่ว่าตอนนั้นเค้าก็พูดเลยนะว่า ให้เลิกกันเลยอะไรยังงี้”

เชน่เดยีวกบัเยาวชนหญงิตัง้ครรภอ์กีคนหนึง่ทีย่ตุกิารตัง้ครรภเ์ลา่ถงึประสบการณท์ีผู่ป้กครอง

ละเมิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ด้วยการบังคับให้ยุติการตั้งครรภ์โดยไม่สมัครใจว่า

  “ถ้าถามว่าหนูอายุแค่นี้ หนูก็เรียนได้มันก็มีนะพี่ ตอนนั้นหนูก็เรียนสายอาชีพแล้ว

อะนะ มันก็มีที่เรียนแบบว่าเสาร์ อาทิตย์ ภาคค�่าอะไร กศน. ยังนี้ ...  แต่ถ้าถามว่าเรา 

ต้องดูลูก มันก็มีอะนะ ตอนนั้นคือ เราก็ไม่มีสิทธิ์พูดอะไร แม่ก็ร้องไห้ แม่พูดค�าเดียวว่า 

ถ้าแม่มีตังค์เหมือนคนอื่นเค้าแม่ก็จะปล่อยให้เด็กคนนี้มันเกิดขึ้นมา บางคนเค้าก็ไม่ได้อยู่

กับพ่อกับแม่เค้าเลยนะ บางคนเค้ามีแฟนที่มันยิ่งกว่าเรา ... เค้ามีแฟนที่แบบที่มันไม่เอา

อะไรเลยสักอย่าง ที่ไม่ท�าอะไรเลย ที่ติดยาที่ดมกาว ที่เดินขายยาพวกนี้ไปวันๆ เค้าก็ยัง

เลี้ยงลูกของเค้าได้”

ส�าหรับสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี 

ความเป็นมนุษย์ จากการสัมภาษณ์เยาวชนหญิงเก่ียวกับโรงเรียนทางเลือกส�าหรับเยาวชนหญิงท่ี 

ต้ังครรภ์ไม่พร้อม สะท้อนถึงความต้องการได้รับสถานศึกษาที่เปิดรับและเข้าใจความละเอียดอ่อน 

ต่อเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ว่า
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  “โรงเรียนนี้มีก็ดี (เพราะว่า) เด็กจะไม่เสียโอกาส คือว่าถ้าเด็กออกกลางคัน 

แล้วมาต่อที่นี่เค้าก็ไปต่อหรือว่าไปท�างานได้เลย ก็ไม่ต้องเสียเวลา อย่างหนูนี่เรียนมาหกป ี

มาออกตอน ม.๖ กค็อืยงัได้วุฒ ิม.๖ เหมอืนเดมิ แตถ่า้ไมม่ทีีน่ี่ก็อาจตอ้งดรอปไวป้นึีง ก็ตอ้ง 

มาต่อ ม.๖ ใหม่”

จากเสียงของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์พบว่า การตั้งครรภ์น�าไปสู่การถูกละเมิดสิทธิต่างๆ ทั้ง ๕ 

ประการ 

๑. สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Rights to Life)

๒. สิทธิในความเป็นส่วนตัว (Rights to Privacy)

๓. สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและการศกึษา (Rights to Information and Education)

๔. สิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด (Rights to Decide Whether or 

When to Have Children or Rights to Self-determination)

๕. สิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ (Rights to Health Care and Health Protection)

ซึ่งไม่เพียงมาจากสังคมภายนอก เช่น โรงเรียน ชุมชน แต่ยังพบว่าภายในครอบครัว ผู้ปกครอง 

เอง ก็เป็นอีกบุคคลที่ละเมิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ ทั้งนี้เกิดจากความไม่รู้ 

ไม่เข้าใจในสิทธิต่างๆ ท่ีเยาวชนพึงได้รับ ขณะเดียวกันเยาวชนเองก็ขาดความรู้ความเข้าใจต่อสิทธิท่ีตนมี

๓.๖  ผลกระทบต่อเยาวชนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม
 ในมิติสิทธิมนุษยชน 

จากข้อมูลภาคสนามที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ระดับลึก เจ้าหน้าที่และเยาวชนหญิง 

และการสนทนากลุ่มเยาวชนชายพบว่า มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ 

ซึ่งจ�าแนกภายใต้กรอบในการวิจัยดังต่อไปนี้

• สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Rights to Life)
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• สิทธิในความเป็นส่วนตัว (Rights to Privacy)

• สิทธิในการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและการศกึษา (Rights to Information and Education)

• สิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด (Rights to Decide Whether or 

When to Have Children or Rights to Self-determination)

• สิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ (Rights to Health Care and Health Protection)

๑)	 สิทธิในก�รมีชีวิตอยู่อย่�งมีศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์	(Rights	to	Life)

จากการใหข้อ้มลูของเยาวชนหญงิทีต่ดัสนิใจยตุกิารตัง้ครรภ ์ไดเ้ลา่ประสบการณก์ารถกูละเมดิ

สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในขณะที่ไปรับบริการ

จากหน่วยงานรัฐที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่อยู่เบื้องหลัง 

การกระท�าที่ดูเหมือนความปรารถนาดีที่ต้องการอบรมสั่งสอนผู้มารับบริการที่เป็นเยาวชนไม่ให้ 

ยุง่เกีย่วกบัเพศสมัพนัธจ์นเกดิการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มอกี แตท่ศันคตดิงักลา่วยงัเปน็ทีม่าของการละเมดิ

สิทธิมนุษยชนเพราะขาดความรู้ความเข้าใจในมิติสิทธิมนุษยชน

  “ เขา้ไปปุบ๊เคา้กเ็อาบตัรประชาชนเราไป เคา้ถามเราว่าประจ�าเดอืนไมม่าก่ีเดอืนแลว้ 

เราก็บอกเค้าไป บอกปุ๊บเค้าก็เอาชื่อเราไป ... เอาเข้าไป ไปนั่งรอหน้าห้องอัลตราซาวนด์ 

แล้วเอาเครื่องที่เค้าซาวนด์เด็กอะนั้นแหละ ซาวนด์เรา เสร็จก็ให้เราออกมา ถ้ามันไม่ติด

เที่ยงมันก็คงไม่นานหรอก แต่หนูไปมันติดเที่ยงเค้าก็เลยให้ลงมากินข้าว แล้วบ่ายโมงค่อย

ให้เราขึ้นไป ขึ้นไปรอหน้าห้องซาวนด์ เรียกเราเข้าไปหา เหมือนกับพยาบาลเข้าไปคุยถาม

เราว่าท�าไมเรียนอยู่อายุเท่านี้ ท�าไมถึงมาท�าอย่างนี้ แล้วก็คนที่แต่งแบบพยาบาลนี้แหละ

ถามเรา ก็ว่าคราวหน้าอย่าให้เห็นมาอีกนะ”

เช่นเดียวกับข้อมูลที่ได้จากการให้สัมภาษณ์ของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ต่อ สะท้อนถึง 

การให้บริการของสถานพยาบาลใกล้บ้านที่เธอไปรับบริการว่า

  “หมอบางคนก็ท�าหน้ายังไงไม่รู้ บางคนน่ะ เค้าไม่ค่อยนี่กับเรา ไม่ค่อยกันเอง”



// ปัญหำเยำวชนหญิงท่ีตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน146

  นอกจากนั้น ข้อมูลที่ได้จากการให้สัมภาษณ์เยาวชนหญิงที่มีประสบการณ์การตั้งครรภ์

ขณะเป็นนักเรียนและเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�างานกับเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ในโรงเรียน บอกเล่าถึงประสบการณ์การถูกละเมิดสิทธิของเยาวชนหญิงในโรงเรียน ซึ่งสะท้อนให้

เห็นถึงการขาดความเข้าใจในมิติสิทธิมนุษยชนของครูอาจารย์ส่วนใหญ่ในโรงเรียน นอกเหนือจาก 

กฎโรงเรียนบางแห่งที่จ�าหน่ายเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ออกแล้ว ในบางกรณีที่เยาวชนหญิงบางคน 

ตั้งครรภ์ยุติการตั้งครรภ์ หรือเป็นที่สงสัยว่าก�าลังตั้งครรภ์ อาจารย์ก็จะถามตรงๆ ต่อหน้าเพื่อน 

ในชั้นเรียน  หรือถูกพูดกระทบกระเทียบให้อับอายหรือสะเทือนใจ ซึ่งถือว่าเป็นความรุนแรงและ

การละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีอย่างหนึ่ง

มากไปกว่านั้น นอกเหนือจากความ

รุนแรงโดยตรง ความรุนแรงเชิงโครงสร้างใน

โรงเรียนก็ได้ละเมิดสิทธิการมีชีวิตอยู่อย่างมี 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเยาวชนหญิง 

ตั้งครรภ์ด้วยเช่นกัน จากการสัมภาษณ์พบว่า 

เยาวชนหญิงที่มีประสบการณ์การตั้งครรภ์มัก

ถูกจับจ้องทางสังคม (social gaze) และเพื่อน

ร่วมชั้นเรียนหรือเพื่อนสนิทไม่สุงสิงคบหาด้วย

และมีท่าทีห่างเหิน เป็นการผลักให้นักเรียน

หญิงที่ตั้งครรภ์กลายเป็นอื่นในสังคม เป็น 

กลุม่บคุคลชายขอบในโรงเรยีน และอยูใ่นฐานะ 

ตัวอย่างที่ไม่ดีในโรงเรียน ซึ่งเปรียบเทียบ

กับเยาวชนชายที่เป็นนักเรียนด้วยกันพบว่า 

เยาวชนหญิงตั้งครรภ์เผชิญกับการละเมิดสิทธิ

นี้มากกว่า อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า 

นัก เรียนหญิงในโรงเรียนมักตั้ งครรภ์กับ 

เพื่อนชายที่ไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกัน และเป็น

ผู้ชายในละแวกบ้านหรือโรงเรียน
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๒)	 สิทธิในคว�มเป็นส่วนตัว	(Rights	to	Privacy)

จากการให้ข้อมูลของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในชุมชน พบว่า แทบทุกรายได้รับการ

ถูกละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวจากญาติและคนในชุมชนที่ไม่ได้ตระหนักว่า การพูดปากต่อปาก 

หรือการพูดเสียงดังให้คนอื่นได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนหญิงนั้นจะ

ท�าให้ผู้ถูกกล่าวถึงได้รับความอับอาย หรือเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว สะท้อนให้เห็นถึง 

การขาดความรู้ความเข้าใจในมิติสิทธิมนุษยชนในสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลซึ่งเป็นการ 

ละเมิดสิทธิเพราะความไม่รู้หรือไม่ตั้งใจ แต่ท�าไปด้วยความเคยชิน

  “หนูนั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน ป้าข้างบ้านเขาก็มาถามด้วยเสียงดังเลยว่ามึงท้องหรือเปล่า

เนี่ย ดูอวบๆ หนูอายมาก”

เช่นเดียวกับเยาวชนหญิงในโรงเรียน ที่เล่าให้ฟังว่าเคยถูกคุณครูจับจ้องและเรียกไปถามว่า  

  ”เธอ ท้องใช่ไหม เพราะเห็นว่าเธออ้วนขึ้นและชอบนั่งหลับในห้องเรียน ชีพจรที่เต้น

หน้าอกก็ผิดปรกติ”

การตั้งค�าถามดังกล่าว พบว่านักเรียนหญิงรู้สึกเหมือนถูกจับจ้อง และละเมิดความเป็น

ส่วนตัวอย่างมาก อีกทั้งนักเรียนหญิงบางคนถูกตั้งค�าถามในพื้นที่สาธารณะ ไม่ได้เป็นการถูกถาม

อย่างเป็นส่วนตัว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการละเมิดสิทธินี้ในสถานศึกษาโดยครูอาจารย์ 

๓)		สิทธิในก�รได้รับข้อมูลข่�วส�รและก�รศึกษ�	 (Rights	to	 Information	and	 

	 Education)

จากการใหข้อ้มลูของเยาวชนหญงิทีต่ัง้ครรภไ์มพ่รอ้มในชมุชนพบวา่ เยาวชนสว่นใหญไ่มไ่ดร้บั

ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการศึกษาในสถานศึกษาเดิมแม้ว่าจะตั้งครรภ์ในวัยเรียนก็ตาม ท�าให้เยาวชน

หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่ตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิในการได้รับ

ข้อมูลข่าวสารและการศึกษาจากสถานศึกษาที่ปกปิดหรือไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เยาวชนควรจะได้รับ

เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะศึกษาต่อไปได้หรือไม่ เท่ากับว่าสถานศึกษาบีบบังคับให้เยาวชน
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ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียนมีเพียงทางเลือกเดียวหากต้องการศึกษาต่อคือการยุติการตั้งครรภ์ 

ซึ่งพบว่า ส่วนใหญ่เลือกยุติการตั้งครรภ์ในสถานบริการที่ไม่ได้รับรองความปลอดภัย อันเนื่องมาจาก 

การถูกละเมิดสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา ท�าให้เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนาตนเอง เป็นการกระท�ารุนแรงซ�้าต่อผู้หญิงที่ต้องแบกรับภาระ

จากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเพียงฝ่ายเดียว

  “ก็คือรู้ว่าต้องเอาออกถึงจะเรียนหนังสือได้ หรือไม่ก็ไม่ต้องเรียน”

เช่นเดียวกับเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ผู้หนึ่งที่จากการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่า การไม่บรรลุใน

ประเด็นสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา นอกเหนือจากการให้นักเรียนหญิงที่ตั้งครรภ์

ออกจากโรงเรียนแล้ว การที่ไม่เผยเเพร่ความรู้ การไม่มีสื่อต่างๆ ก็ถือเป็นการไม่สามารถบรรลุสิทธิ

ด้านนี้ด้วยเช่นกัน

  “อยากจะถามวา่เมือ่ไหรเ่คา้จะต้ังแบบ ให้แบบมทีอ้งแลว้มาเรยีนอยา่งงี ้อยากจะถาม 

เพราะวา่หนอูยากเรยีนตอ่ ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลูเลย โรงเรยีนควรจะเปน็สือ่ใหเ้รา มนัก็เลย

ให้เราไปสู่เรื่องการขอความช่วยเหลือ ก็เลยไม่รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใคร”

มากไปกวา่นัน้ การใหข้อ้มลูของเจา้หนา้ทีอ่งคก์รพฒันาเอกชนทีท่�างานคลกุคลใีนชมุชนแออดั

แห่งหนึ่งยังสะท้อนให้เราเห็นผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ในวัยเรียนที่น�าไปสู่การถูกชักจูงเข้าสู่วงจรยาเสพติด เพราะขาดโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสาร

การศึกษาและสวัสดิการสังคม

  “มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องท้องอย่างเดียว มันเก่ียวไปทั้งเด็กหลุดออกมาจากการศึกษา

ด้วย แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติด เรียกว่ามันพัวพันกันหมดเลย เพราะว่า 

ทีห่ลายคนมองว่าเปน็ปญัหา และท�าใหเ้ขา้สูว่งจรเหลา่น้ีไดง้า่ยขึน้ คอืเคา้กม็องวา่ ล�าบาก

อยู่ใช่ไหม มาท�าแบบนี้สิ อะไรประมาณนี้ เพื่อให้ครอบครัวอยู่”
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๔)		สิทธิในก�รตัดสินใจว่�จะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด	(Rights	to	Decide	Whether	 

	 or	When	to	Have	Children	or	Rights	to	Self-determination)

จากการสัมภาษณ์เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมพบว่า ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองมีสิทธิใน

การตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด สะท้อนให้เห็นถึงการท�างานสร้างความตระหนักใน

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ในมิติสิทธิมนุษยชนที่ควรจะได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ไม่เช่นนั้นก็จะ 

เกิดการละเมิดสิทธิในเรื่องด้านนี้ไปเรื่อยๆ โดยผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ท�าหน้าที่ในการ 

ตดัสนิใจแทนดว้ยความชอบธรรม ท�าใหเ้ยาวชนหญงิทีต่ัง้ครรภไ์มพ่รอ้มขาดการตระหนกัรูถ้งึสทิธขิอง 

ตนทีถ่กูละเมดิและขาดการมสีว่นรว่มในการรบัผดิชอบเนือ้ตวัรา่งกายของตนเอง เมือ่เกดิอะไรขึน้กบั 

ชีวิตก็มักจะโทษคนอื่นที่ตัดสินใจแทนตนเอง การตระหนักรู้ในสิทธิดังกล่าวจะช่วยให้เยาวชนหญิง 

เคารพคุณค่าในตนเองและเตรียมความพร้อมในเร่ืองเพศสัมพันธ์โดยเลือกตัดสินใจได้ว่าจะมีบุตรหรือไม่ 

และจะมีเมื่อใด ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด 

ทั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการละเมิดสิทธิในการ

ตัดสินใจของเยาวชนเรื่องการมีบุตร ยังเป็นการ

ละเมิดสิทธิเสรีภาพแห่งความคิด (Rights to 

Freedom of Thought) ดว้ย จากการสมัภาษณ์

เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ไม่เป็นอิสระจากการถูก

บีบบังคับทางความคิด ทั้งสิทธิที่จะได้รับข้อมูล 

ข่าวสารด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัย 

เจริญพันธุ์ในกรณีทั้งจะยุติการตั้งครรภ์หรือ

ด�ารงครรภ์ต่อ รวมไปถึงสิทธิที่จะปฏิเสธการให้ 

บริการสุขภาพที่ขัดแย้งกับความคิด ความเชื่อ 

และความต้องการของตนเอง อ�านาจในการ 

ตัดสินใจของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์มักอยู่ที่  

ผู้ปกครองมากกว่า ทั้งการบังคับให้ไปท�าแท้ง 

หรือให้ต้ังครรภ์ต่อ ขณะเดียวกันจากการสัมภาษณ์ 

ความรู้เรื่องเพศจากโรงเรียน โครงการป้องกัน
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การตัง้ครรภแ์ละโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธต์า่งๆ จากกระทรวงศกึษาธกิารและกระทรวงสาธารณสขุ 

พบว่า ชี้น�าความคิดให้ไม่มีเพศสัมพันธ์และให้หวาดกลัวการท�าแท้งมากกว่าชี้แนะเรื่องสิทธิต่างๆ 

ที่เยาวชนพึงมีและการจัดการการตัดสินใจที่จะด�ารงหรือยุติการตั้งครรภ์ 

๕)		สิทธิในก�รดูแลและป้องกันสุขภ�พ	 (Rights	 to	Health	Care	and	Health 

	 Protection)

 จากการสมัภาษณเ์ยาวชนหญงิทีต่ัง้ครรภไ์มพ่รอ้มพบวา่ สว่นใหญไ่มท่ราบวา่ตนเองมสีทิธิ

ในการดูแลและป้องกันสุขภาพ ท�าให้ขาดทักษะในการดูแลและป้องกันสุขภาพ ประกอบกับทัศนคติ

ของผู้ปกครอง ครู และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่ยังติดอยู่ในเรื่องของการเป็นเยาวชนกับการรับรู้เรื่อง

เพศสัมพันธ์ที่เกรงว่าจะเป็นการ “ชี้โพรงให้กระรอก”	 ท�าให้การพูดคุยเรื่องเพศอย่างรอบด้านยัง

ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม ท�าให้เยาวชนที่มีอายุในช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลายต่อกับมัธยมศึกษา

ตอนต้นมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ 

ดังข้อมูลที่ได้จากเยาวชนหญิงที่ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ในช่วงอายุ ๑๓ ปี ได้ย้อนเล่าประสบการณ์

ในครั้งนั้นให้ฟังว่า

  “คอืพอ่หนจูะเปน็คนแบบวา่ดา่ไมใ่หม้แีฟน เคา้จะไมใ่หม้แีฟน แลว้ถา้รูว้า่ทอ้งกโ็ดน 

หนกูย็งัไมพ่รอ้มทีจ่ะมลีกู คอืแฟนหนูกย็งัเรยีนอยู ่หนูกย็งัเรยีนอยู ่ตา่งคนตา่งไมอ่ยากม”ี

แม้ว่าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ - ๓๐๕ และข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนหญิงตั้งครรภ์

สามารถใช้สิทธิที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้ โดยแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายและท�า

ในสถานพยาบาลเท่านั้น แต่ต้องผ่านการพิจารณาและการตีความโดยแพทย์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สร้าง

ปัญหาต่อการตีความและการปฏิบัติ ท�าให้แพทย์ปฏิเสธการท�าแท้ง ซึ่งแพทย์เองเลือกที่จะไม่บริการ

ให้กับเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ เพราะความเชื่อส่วนบุคคล มายาคติ การรักษาชื่อเสียงและความไม่รู ้

ในการตีความกฎหมาย และเมื่อไม่สามารถเข้าถึงบริการการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ราคาถูก 

มีประสิทธิภาพ เข้าถึงง่ายโดยเพทย์ในสถานพยาบาล จากการสัมภาษณ์ เยาวชนหญิงจึงต้องลักลอบ 

ยุติการตั้งครรภ์ ท�าให้การท�าแท้งหรือยุติการตั้งครรภ์ในรูปแบบต่างๆ ไม่มีการประเมินคุณภาพ 

ปลอดภัย มีระบบจัดมาตรฐานที่ปลอดภัยต่อสุขภาวะ น�าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตได้
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๓.๗  กระบวนการคุ้มครองเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์
 โดยไม่พร้อม ในประเทศไทยในมิติสิทธิมนุษยชน

จากข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง เยาวชนหญิง เยาวชนชาย และ 

เจา้หนา้ทีข่องรฐัทัง้ทีเ่ปน็ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครแูนะแนว ครฝูา่ยปกครอง ครฝูา่ยพยาบาล ผูอ้�านวยการ 

โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับกฎหมาย 

มาตรการ กลไก การด�าเนนิการและบทบาทหนา้ทีข่องกระทรวงตา่งๆ ทีม่ตีอ่การตัง้ครรภข์องเยาวชน

หญงิทีช่ดัเจน การท�างานของแตล่ะหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ดา้นการศกึษา ดา้นสาธารณสขุ เปน็ไป

ตามดุลยพินิจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตามวาระ โดยผู้รับบริการส่วนใหญ่

ที่เป็นเยาวชนหญิงและพ่อแม่ผู้ปกครองยังขาดข้อมูลข่าวสารที่ควรจะได้รับอย่างรอบด้าน เห็นควร

ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละภาคส่วนต้องมีการท�างานร่วมกันเป็นเครือข่าย เพื่อประชาสัมพันธ์

และจัดบริการให้เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและรอบด้าน

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ระดับลึก

เยาวชนหญิงและการสนทนากลุ่มเยาวชนชาย

เกี่ยวกับวิธีการการแก้ปัญหาเยาวชนที่ตั้งครรภ์

โดยไม่พร้อม พบว่าการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ยัง

เปน็แบบแผนเดมิๆ จากรุน่พีสู่รุ่น่นอ้ง หรอืเพือ่น

ทีผ่า่นประสบการณบ์อกตอ่เพือ่นทีก่�าลงัประสบ

ปัญหา มาจากการถ่ายทอดชุดประสบการณ์ ที่

ไม่เพียงไม่รอบด้าน แต่ยังไม่ปลอดภัย เช่น การ 

กินยาขับประจ�าเดือนซึ่ งหาซื้อได้ตามร้าน 

ขายยาทั่วไปที่ระบุในฉลากว่าห้ามสตรีมีครรภ์

รับประทาน การชกท้อง การกระโดด การซ้อน 

มอเตอร์ ไซค์ซิ่ ง เพื่ อ ให้ลูกแท้ งออกมาเอง 

ซึ่งจากการสัมภาษณ์วิธีดังกล่าวไม่ประสบ 
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ผลส�าเร็จและเสียเวลา ท�าให้อายุครรภ์มากขึ้น ส่งผลต่อความปลอดภัยของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ 

ในการยุติการตั้งครรภ์มากขึ้น

 นอกจากนี้ยังพบว่า เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ เยาวชนที่ไม่ได้บรรลุสิทธิในการเข้าถึงความรู้ข้อมูล

อยู่ก่อนแล้ว จึงไม่รู้ว่าจะต้องปรึกษาใคร หน่วยงานใด หากต้องท�าแท้งควรไปท�าที่ใด และเนื่องจาก

ยงัเปน็เยาวชนยงัไมม่รีายไดเ้ปน็ของตนเอง จงึตอ้งเลอืกยตุกิารตัง้ครรภใ์นวธิกีารทีเ่สยีคา่ใชจ้า่ยนอ้ย 

มีการสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างมาก 

เหน็ไดช้ดัวา่มาตรการ กลไก ยทุธศาสตร์

ต่างๆ จากทางภาครัฐผ่านกระทรวงต่างๆ 

ยังเข้าไม่ถึงชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เยาวชน เยาวชนยังไม่มีความรู้ในการจัดการ

ต่อการตั้งครรภ์อย่างรอบด้าน และเป็นมิตร 

เยาวชนหลายคนที่ให้ข้อมูลสัมภาษณ์กล่าว 

ว่า ตนเองไม่กล้าที่จะเข้าไปใช้บริการใน 

สถานพยาบาลทีใ่กลช้มุชนตนเอง เพราะกลวัวา่ 

จะเจอคนรู้จักหรือเจ้าหน้าที่เป็นคนที่ตนรู้จัก 

แล้วน�าไปบอกผู้ปกครอง โรงเรียน ท�าให้รู้สึก

ไม่ปลอดภัยและไม่เป็นส่วนตัว การปรึกษา

เพื่อนที่มีชุดประสบการณ์การตั้งครรภ์จึงเป็น

ทางออกให้กับเยาวชนกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นอันตราย

ต่อสุขภาวะอย่างมาก ซึ่งข้อมูลการต้องการ

รับบริการของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

เจ้าหน้าท่ีองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีท�างานขับเคล่ือน 

เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องทางเลือกของผู้หญิง

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ที่บอกว่าสังคมยังต้องการ

การสร้างความเข้าใจดังนี้
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  “นั่นแหละมันก็สะท้อนว่าสังคมไทยไม่รับเรื่องนี้ไง เพราะว่าถ้าเค้าไม่มีคนฟัง เค้าก็

เลยต้องไปหาเพื่อน ไปหาทางออกอะไรของเค้าเอง คือเพื่อนคือคนที่ใกล้ชิดเค้าที่สุดแล้ว 

คือคนที่ฟังเค้าได้ เพราะครูก็ไม่ฟัง พ่อแม่ก็เล่าให้ฟังไม่ได้ เพราะว่ามันรู้ไงว่าถูกคาดหวัง

ยังไง มันไม่มีช่องให้กับความผิดพลาด สิ่งที่เค้าต้องการคือคนรับฟัง อันนี้แทบจะทุกกลุ่ม

ที่ท้องไม่พร้อม วัยรุ่นอาจจะหนักหน่อยกับคนที่ท้องกับที่ไม่มีสามีเป็นตัวเป็นตน”

และจากการสมัภาษณเ์จา้หนา้ทีอ่งคก์รพฒันาเอกชนทีท่�างานกบัเครอืขา่ยสนบัสนนุทางเลอืก

ของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม (Choices Network) พบว่า ความต้องการอันดับแรกของเยาวชนหญิง

ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมคือ การรับฟังอย่างตั้งใจ

   “สิง่ทีต่อ้งการอนัดบัแรกเลยคอืคนฟงั คอืพอมคีนฟงัแลว้มนัจะคอ่ยๆ คลี ่แลว้มนัจะ 

ค่อยๆ เห็นว่ามันมีทางออกยังไงบ้าง แล้วคนที่..เราคิดว่าหน่วยที่จะมีตรงน้ีได้ก็คือ 

ระบบคนรับฟัง จะเรียกว่าให้ค�าปรึกษาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็คือต้องมีตรงน้ีก่อน แล้ว

ระบบตรงนี้มันอาจจะเป็นหน่วยที่สามารถที่จะให้เห็นช่องทางต่างๆ ที่มันเป็นทางเลือก

ทางออกของคนแต่ละคน เพราะว่าบางคนกว่าจะมาถึงเรามันก็อายุเกินที่เค้าจะตัดสินใจ

ได้แล้วว่าจะยุติถึงแม้เค้าอยากจะยุติก็ตาม”

จากการสมัภาษณผ์ูป้ระสานของเครอืขา่ย

สนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม 

(Choices Network) มูลนิธิสร้างความเข้าใจ

เรื่องสุขภาพผู้หญิง ท�าให้ผู้วิจัยทราบข้อมูล

เกี่ยวกับเครือข่ายการรวมตัวกันของเครือข่าย 

Choice ๖๐ กว่าหน่วยงานที่เข้ามาร่วมกันใน

การท�างานสนับสนุนช่วยเหลือให้คนท�างานจาก

ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนได้มีเครือข่าย

ในการท�างานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดย 

มีการประชุม ๒ เดือนครั้งและมีการขยาย 
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เครือข่ายโดยการท�างานแบบการบอกต่อและชักชวนเป็นห่วงโซ่โดยมีปรากฏการณ์การทิ้งซากศพ

เด็กที่วัดไผ่เงินเป็นเหตุจูงใจดังนี้

  “เรื่องของเหตุการณ์ ๒๐๐๒ ศพ นั้นแหละมันก็จะเป็นข่าวที่มัน..พอมันดังปุ๊บอะไร

ปุบ๊เครอืขา่ยกอ็อกไปใหค้วามรู ้ไปใหข้อ้มลูทีแ่ทจ้รงิ น้ันก็เปน็ชอ่งทางนึงทีท่�าใหเ้ครอืขา่ย

เข้ามาเยอะเหมือนกัน ก็เหมือนมันช่วยลดขั้นตอนการท�างานของเค้าได้ ถ้าเกิดเข้ามาใน

เครือข่าย ไม่งั้นการท�างานของเค้าจะ..เหมือนกับต้องท�าเบ็ดเสร็จคนเดียวเลยจนสิ้นสุด

ปญัหาหนึง่เคส ซึง่ความจรงิเคา้ไมต้่องท�าอยา่งน้ันก็ได้ สมมติว่าชว่ยเหลอืไปเมือ่อยูบ่า้นพกั 

เสร็จแล้วอยากกลับไปอยู่บ้าน ก็มีหน่วยงานในพื้นที่รองรับไปสิในจังหวัดนั้นๆ ใช่มั้ยคะ 

ก็ประสานงานกัน ซึ่งมันจะง่ายขึ้นเมื่อเค้าไม่ต้องตามไปดูแลถึงที่ หรือว่าจะยุติการ 

ต้ังครรภ์ในเม่ือเคา้เป็นแคห่นว่ยการใหค้�าปรกึษาแลว้ใหบ้รกิารเสรจ็ก็สง่ตอ่ไปใหห้น่วยอ่ืน 

ได้แล้ว หน่วยนั้นก็จะติดตามหลังจากที่ให้บริการเสร็จ

  ตอนแรกมนัยงัไมไ่ดต้ัง้ระบบเปน็ฐานขอ้มลู ก็จะเริม่มกีลุม่ ตอนแรกตดิตอ่กันใน Mail 

Group ซึ่งมันก็จะมี... Mail Group ช่วยในการประสานงานกันได้ ท�าให้ทุกคนรู้ข้อมูลได ้

แต่ไม่ได้มีระบบฐานข้อมูลที่มันจะ..คือสามารถที่จะดึงข้อมูลไปใช้ได้ทั้งหมดได้ แต่ว่า 

ตอนน้ีก็เร่ิมมีกลุ่มยุติ เค้าพยายามท่ีจะต้ังฐานข้อมูลด้วยระบบการส่งต่อว่า การส่งต่อของกลุ่ม 

ของเค้าส่งไปถึงเครือข่ายที่ให้บริการนี้ได้หรือเปล่า แต่ตอนนี้ยังท�าในช่วงของการทดลอง

นะ ๖ เดอืนเคา้ก�าลงัเกบ็ขอ้มลูอยู ่เพราะวา่เคา้กลวัวา่เมือ่ใหบ้รกิารแลว้ใหค้�าปรกึษาแลว้ 

เคสไมไ่ดไ้ปแล้วไปทีอ่ืน่ แล้วก็จะเชก็กนัอยูร่ะหวา่งปลายทางกบัผูส้ง่ตอ่อะไรอยา่งน้ีอะคะ่  

ก�าลังท�าระบบนี้ให้มันชัดได้กลุ่มน้ีขึ้นมา ๑ กลุ่มนะคะ แต่ตอนน้ีแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม 

กลุ่มป้องกัน กลุ่มยุติ กลุ่มบ้านพัก แล้วก็กลุ่มให้ค�าปรึกษา”

นอกจากการท�างานเครือข่ายแล้ว จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่ง 

ท�าให้ทราบว่ามีหน่วยงาน เช่น มูลนิธิดวงประทีป ที่ท�างานให้บริการแบบเชิงรุกเข้าไปในชุมชนใน

เรื่องของการเลี้ยงดูเด็กตามพัฒนาการ การคุมก�าเนิดและการเสริมทักษะชีวิต เป็นต้น 

  “ซึ่งเราพยายามบอกว่า เด็กน่ะ อย่างน้อย ๖ เดือนต้องได้กินนมแม่ เพราะเรื่องการ 

สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเด็ก หรือเรื่องการสร้างสัมพันธภาพระหว่างแม่ลูกอะไรอย่างน้ี 



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ // 155

ที่เค้าควรจะได้ เด็กควรจะได้รับตามช่วงวัย เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ซ�้า ถ้าไม่พร้อม..

หยุด เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรื่องการเห็นคุณค่าในตัวเอง นี่คือเนื้อหา

ที่เราใส่ในกิจกรรมที่จะรวมเค้ามาท�ากิจกรรมกัน”

เช่นเดียวกัน จากการสัมภาษณ์องค์กรซิสเตอร์ที่เป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ท�างานช่วยเหลือ

เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยเป็นการปฏิบัติตามหลักพันธกิจของศาสนาที่ยึดหลักเมตตาธรรม 

ไม่มีการเรียกร้องเก็บค่าตอบแทน ได้ข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

  “ความจริงแล้วซิสเตอร์ไม่เรียกร้องเก็บน่ะ หมายถึงว่าแล้วแต่ ถ้าเค้ามีผู้ปกครอง 

เค้าบอกว่าเค้าจะช่วย เค้าจะช่วยเท่าที่เค้าจะช่วยได้ บางทีอยู่จนออกไปเนี่ย บางที เค้าให ้

หา้รอ้ย ใหพ้นันงึ นกึออกมัย้ถา้พดูวา่คุม้มัย้ ไมคุ่ม้นะ คา่รถ คา่อะไรงี ้คา่ไปหาหมอ ดแูลหมด 

ค่ะ เราช่วยเค้าหมด แต่คราวนี้ซิสเตอร์บอกว่า มันคุ้มเพราะว่าเค้ามีการคืนดีกัน การคืนดี

กับครอบครัว (อ๋อ!) ได้กลับไปมีชีวิตใหม่ บางทีลูกก็ได้กลับไปอยู่กับปู่กับย่า กับตากับยาย  

ซสิเตอรบ์อกอนันัน้นะ่ เป็นความคุม้ของเรา บางทบีางครัง้มาอยูกั่บเราน่ี ซสิเตอรก็์จะดนูะ 

ว่า เค้ามีญาติพี่น้องมั้ย ถ้าบางคนไม่มีญาติพี่น้อง ซิสเตอร์ก็จะถามเลยว่าจะท�ายังไงต่อ 

มอียูเ่หมอืนกนั สง่ตอ่มาจากบา้น บา้นเดก็ก�าพรา้พทัยาเคา้สง่มา ซสิเตอรก็์จะถามว่าจรงิๆ 

แล้วมีมั้ยญาติพี่น้อง เค้าบอกว่า แม่ไม่รู้ไปไหน เค้าไม่มีใครจริงๆ ซิสเตอร์บอกว่าไม่มีแล้ว 

ท�าไงต่อ จะกลบัไปมัย้ หรือจะท�าอะไรต่อ คอืเรือ่งเรยีน เคา้จะเรยีนจบละ่ ซิสเตอร์บอกวา่ 

ถา้ยงัไงวางแผนชีวิตมัย้ แลว้ลกูจะเอายงัไง ถา้จะเลีย้งลกู จะท�างานอะไรเลีย้งลกู ซสิเตอร์ 

ก็จะคุย ก็เรียกว่าดูครบทั้งไม่ใช่แค่คลอดลูก ดูไปถึงการตั้งต้นชีวิตใหม่ของเค้า 

เลยทีเดียว”

จากการวิจัยภาคสนาม เป็นที่น่าสังเกตว่ามาตรการจากหน่วยงานภาครัฐเช่น กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ยังเข้าไม่ถึง 

ชุมชนและเยาวชน ได้เท่ากับภาคสังคมที่ไม่เพียงเข้าถึงชุมชนและเยาวชนมากกว่า แต่เยาวชนที่

ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมมักเลือกที่จะปรึกษาขอความช่วยเหลือจากองค์กรภาคสังคมก่อน 

ซึ่งส่วนใหญ่จากการสัมภาษณ์ให้เหตุผลว่า รู้สึกเป็นมิตร ปลอดภัย เข้าถึงง่ายมากกว่า เชื่อว่าน่าจะ

แก้ไขปัญหาเก็บความลับได้ดีกว่า
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อย่างไรก็ตามหน่วยงานองค์กร เครือข่ายต่างๆ มุ่งเน้นที่จะด�าเนินการให้เยาวชนหญิงตั้งครรภ์

ตอ่ คุม้ครองสทิธติา่งๆ มากกวา่สทิธยิตุกิารตัง้ครรภ ์สทิธอินามยัเจรญิพนัธุข์องเยาวชนหญงิตัง้ครรภ์

ที่จะยุติการตั้งครรภ์ยังไม่ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนจากการวิจัยภาคสนาม ทั้งนี้เนื่องมาจากความเชื่อ 

ศาสนาและมายาคติทางสังคม ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่น�าไปสู่การละเมิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

ของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจหรือความปรารถนาดี เช่นเดียวกับความเชื่อมายาคติที่ว่า 

เยาวชนหญิงควรรักษาความบริสุทธิ์และรักนวลสงวนตัว

๓.๘  แนวทางการคุ้มครองสิทธิเยาวชนหญิงตั้งครรภ์
 โดยไม่พร้อมในประเทศไทยในมิติสิทธิมนุษยชน

การสนทนากลุ่มเยาวชนชายที่เป็นนักกิจกรรมของโรงเรียน และการสนทนากลุ่มแบบผสม 

หญงิชายทีเ่ปน็เพือ่นในกลุม่เดยีวกนัพบวา่ การสามารถมองเหน็คณุคา่ในตนเอง การไดร้บัการยอมรบั 

จากครูและเพื่อนๆ การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และการมีเพื่อนที่ปรึกษาที่สามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง 

เปน็ปจัจยัส�าคญัทีเ่ปน็เกราะปอ้งกนัเยาวชนใหก้า้วขา้มสถานการณต์ัง้ครรภใ์นวยัเรยีนได ้แมว้า่จะอยูใ่น 

โครงสรา้งของครอบครวัทีเ่ปราะบาง และอยูใ่นโรงเรยีนทีม่กีฎระเบยีบเครง่ครดัเหมอืนโรงเรยีนทัว่ไป

ที่มีจ�านวนเด็กนักเรียนต่อจ�านวนครูที่ไม่สมดุลกัน สถานการณ์เด็กท้องและออกกลางคันปรากฏเป็น

ทีร่บัรูแ้ละครมูภีารกจิมากมายจนไมส่ามารถเอาใจใสเ่ดก็ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ จากขอ้คน้พบนี ้ท�าใหน้กัวจิยั

เกิดแนวคิดคู่ขนานในการท�างานเรื่องนี้ว่า นอกจากการที่เราจะมุ่งจัดบริการเพื่อดูแลปัญหาเยาวชน

ที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมแล้ว สิ่งที่ต้องท�าควบคู่กันไปด้วยคือการเสริมพลังกลุ่มเยาวชนที่เกาะกลุ่มกัน

อยู่แล้วตามธรรมชาติให้แข็งแรงขึ้นด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารที่รอบด้าน ผ่านการท�ากลุ่มสนทนาเพื่อ

ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยท�าเป็นกลุ่มเซลล์ย่อยๆ หลากหลายกลุ่มในโรงเรียน เพื่อขยายผล

การสร้างความเข้าใจให้เข้าถึงปัญหาเฉพาะของเด็กแต่ละกลุ่มซึ่งมีระดับของความเข้มข้นของปัญหา

แตกต่างกัน และพัฒนากลุ่มเด็กๆ เหล่านี้ให้กลายเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในการสร้างกระแสและ

สือ่สารกบัเพือ่นๆ ทีม่คีวามสนใจใกลเ้คยีงกนัใหเ้กดิความอบอุน่ใจและเชือ่มัน่ในอตัลกัษณข์องตนเอง 
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และสื่อสารกับกลุ่มเพื่อนๆ ที่ผ่านประสบการณ์

การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมอย่างเข้าใจและเป็น

มิตร เนื่องจากสถานการณ์ในโรงเรียนตอนนี้

เกิดปรากฏการณ์ที่แยกขั้วกันระหว่างเด็กที่ผ่าน

ประสบการณ์ท้องแล้วกับเด็กทั่วไป โดยกลุ่ม

ที่ผ่านประสบการณ์มีการเกาะกลุ่มกัน แล้วมี

พฤติกรรมที่แสดงออกแรงๆ ในสายตาของเพื่อน

และครู ในเรื่องของทรงผม เช่น การซอยผมสั้น 

ไฮไลทส์ผีม การแตง่กายผดิระเบยีบโรงเรยีน เชน่ 

ใสก่ระโปรงสัน้ ทาสเีลบ็ เพือ่ปกปอ้งคนนอกกลุม่ 

ไม่ให้ เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งกลายเป็นจุดเด่น 

ที่ครูหนักใจและยังไม่รู้วิธีในการดูแลได้อย่าง

เป็นระบบ จึงใช้วิธีเรียกเข้าห้องปกครองเพื่อ

ตัดคะแนนความประพฤติเหมือนกรณีอื่นๆ ที่

ผิดระเบียบ ซึ่งวิธีการที่ใช้ความรุนแรงในการ

แก้ปัญหา เช่น ดุด่า มองด้วยสายตาที่ดูว่าเธอ

แย่มาก หรือการพูดบ่นซ�้าซากเพื่อตักเตือนให้

หลาบจ�ายังไม่ได้แก้ที่รากเหง้าของปัญหาที่เด็ก

ต้องการการยอมรับและการเยียวยาอย่างเป็น

ระบบเพื่อเสริมพลังด้านในของจิตวิญญาณที่

สูญเสียไปจากความรู้สึกผิดแล้วยังไม่ได้รับการ

แก้ไขด้วยการให้อภัยอย่างเข้าใจ เพื่อป้องกัน

การเข้าสู่วงจรการเกิดปัญหาซ�้าเพราะหลุดออก 

จากระบบโรงเรียนกลางคันหรือหลุดจาก 

เพ่ือนสนิทกลุ่มเดิมก่อนท่ีจะท้องซ่ึงเข้าไม่ถึง เพราะ 

ถูกกันด้วยเพื่อนกลุ่มใหม่และทัศนคติการมอง

แบบเหมารวมของครูที่คอยจับจ้องเด็กกลุ่มที่
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มีความเปราะบางด้านครอบครัวไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวด้วย  ท�าให้เด็กทั้งสองกลุ่มขาดโอกาสในการรู้จัก

ตนเองและฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในก้าวข้ามสถานการณ์ปัญหาเหล่านี้

ไปด้วยกันอย่างน่าเสียดาย ซึ่งมีข้อเสนอแนะว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถที่จะน�ามา

ใช้แก้ไขปัญหาในจุดนี้ได้หากท�างานอยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน บนพื้นฐานของ

สิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ (Rights to Health Care and Health Protection) และสิทธิ

ในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา (Rights to Information and Education) 
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๔.๑ สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาวิจัยปรากฏการณ์เยาวชน

หญิงตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ถือว่าเป็นปัญหา

ส�าคัญที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัย

เจรญิพนัธุใ์นเยาวชนหญงิตัง้ครรภท์ีน่�าไปสูก่าร

ตัง้ครรภท์ีไ่มพ่รอ้ม ไมใ่ชป่ญัหาความไรร้ะเบยีบ 

ไร้ศีลธรรมของสังคม และการน�าไปสู่ความ

ด้อยคุณภาพของประชากรตามที่รัฐและสังคม

เชื่อ ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่เพียงเป็นปัญหาที่เกิด

ขึ้นโดยโครงสร้างสังคมเอง แต่ยังเกิดขึ้นจาก

กระบวนทัศน์และส�านึกของรัฐ ทว่าปัญหาการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนในเยาวชนหญิงตั้งครรภ์

กลับถูกมองข้ามและไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา 

เนื่องจากรัฐมองว่าปรากฏการณ์การตั้งครรภ์

ของเยาวชนหญิงเป็นปัญหาที่รุนแรงและต้อง

แก้ไขโดยเร่งด่วนมากกว่าการแก้ไขปัญหาการ

ถูกละเมิดสิทธิของเยาวชนกลุ่มดังกล่าว

ทั้งนี้ เนื่องมาจากรัฐและสังคมภายใน

รัฐส่วนใหญ่ยังคงยึดกรอบวาทกรรมหลักเรื่อง 

จารีตประเพณีความเชื่อ ซึ่งเป็นวัฒนธรรม 

ประจ�ารฐัและสงัคมนัน้ๆ  มากกวา่สทิธมินษุยชน 

และสทิธอินามยัเจรญิพนัธุ ์ ซึง่เปน็กระบวนทศัน ์

สากล เห็นได้จากการก�าหนดบทกฎหมาย

บทสรุป
และ

ข้อเสนอเเนะ

๔
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ต่างๆ ของแต่ละรัฐโดยอาศัยวัฒนธรรม ความเชื่อ และจารีตประจ�ารัฐมาเป็นกรอบ แทนการน�า

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ 

เด็ก แผนปฏิบัติการประชากรและการพัฒนา และแผนปฏิบัติเพื่อความก้าวหน้าของสตรี มาเป็น 

กรอบในการบัญญัติกฎหมายและบังคับใช้ ซึ่งน�าไปสู่การไม่คุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัย 

เจริญพันธุ์ของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ 

ในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ นอกเหนือจากการกระท�าความ

รุนแรง ท�าร้ายร่างกาย ท�าให้ตกอยู่ในอันตราย บังคับขู่เข็ญ ประณาม ท�าให้อับอาย ซึ่งเป็นความ

รุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นในระดับปัจเจกแล้ว จากการ

ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ตั้งข้อสังเกตว่า ความรุนแรงเชิงโครงสร้างยังเป็นอีกความรุนแรงหนึ่งที่เกิดขึ้น

กับเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ การมองข้ามสิทธิต่างๆ ที่เยาวชนและเยาวชนหญิงตั้งครรภ์พึงได้รับ 

 ๔.๑.๑  ด้านกฎหมาย

จากการศึกษา การละเมิดสิทธิมนุษยชนและความรุนแรงเชิงโครงสร้างต่อเยาวชนหญิง 

ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม พบว่ามาจากวัฒนธรรมของแต่ละสังคมและรัฐ ซึ่งถูกสะท้อนอย่างชัดเจนผ่าน 

กฎหมายของรัฐนั้นๆ ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้ ได้มุ่งศึกษาถึงกฎหมาย ๔ รัฐในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย ซึ่งทั้ง ๔ รัฐมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

กันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องความเชื่อและจารีต ซึ่งต่างเป็นปัจจัยส�าคัญในการก�าหนดลักษณะ 

ของกฎหมายทีม่อีทิธิพลตอ่สทิธิมนษุยชน สทิธอินามยัเจรญิพนัธุข์องเยาวชนหญงิตัง้ครรภ ์ซึง่เวยีดนาม 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย แม้ว่าจะรับเอามุมมองเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นแนวคิดที่น�าเข้าจากตะวันตก 

แต่การน�าแนวคิดนี้มาใช้มีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศด้วยเช่นกัน กฎหมายที่

สะท้อนฐานคิดทางสังคมและวัฒนธรรม บางส่วนย้อนแย้งกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ทั้ง ๓ รัฐยินยอมให้จารีตประเพณีมีอิทธิพล ความส�าคัญ 

เหนือกว่าสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของประชาชน 
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ด้วยเหตุนี้ แม้ว่ากฎหมายของ ๓ ประเทศครอบคลุมถึงสิทธิ ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่าง 

มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Rights to Life) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา (Rights to 

Information and Education) สิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด (Rights to 

Decide Whether or When to Have Children) และสิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ (Rights 

to Health Care and Health Protection) ทว่ากฎหมายของแต่ละประเทศถูกกรอบไว้ด้วย 

ความคดิความเชือ่ทางศาสนา สงัคมและวฒันธรรม และมอีทิธพิลเหนอือนสุญัญาตา่งๆ ท�าใหท้า้ยทีส่ดุ

สทิธขิองผูห้ญงิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เยาวชนหญงิถกูจ�ากดั ซึง่เปน็สิง่ทีเ่หมอืนกนัของทัง้ ๓ ประเทศคอื 

ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน และไม่มีกฎหมาย

อนามยัเจรญิพนัธุ ์ซึง่จะชว่ยเตมิเตม็การเขา้ถงึสทิธดิา้นตา่งๆ ของเยาวชนหญงิทีต่ัง้ครรภโ์ดยไมพ่รอ้ม 

เพราะอคติของทั้งประชาชนในสังคมและรัฐที่ไม่ยอมรับการตั้งครรภ์ของเยาวชนหญิง ท�าให้ไม่ได้รับ 

การคุ้มครองทางกฎหมาย และการสนับสนุนทางสังคม ส่งผลให้เยาวชนหญิงเหล่านี้ไม่สามารถ 

เข้าถึงสิทธิในด้านต่างๆ ของตนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐไทยแล้ว ไม่ได้แตกต่างกัน

มากนัก แม้ว่าจะมีวัฒนธรรมความเชื่อ ศาสนา และจารีตที่แตกต่างกันก็ตาม

จากการศึกษากฎหมายไทยและมาตรการของรัฐพบว่า กระบวนการและพฤติกรรมต่างๆ ของ 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ต่อเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ ล้วนเป็นผลมาจาก 

มายาคติว่าด้วยการตั้งครรภ์ของเยาวชนเป็นความผิดพลาด เป็นการ “ก้าวพลาด” ของเยาวชนหญิง 

มากกว่าเป็นภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของแต่ละปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง สิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด การตั้งครรภ์ของเยาวชนใน 

ความหมายส�าหรับรัฐและสังคมยังถูกวางในฐานะผลลัพธ์ของปัญหาการขาดศีลธรรมของเยาวชน 

การขาดความรกัความเอาใจใสข่องครอบครวั การขาดการอบรมเลีย้งดอูยา่งด ีและเสมอืนการระบาด 

ของโรค ที่กระทรวงสาธารณสุขต้องเข้ามาควบคุมดูแล และความเข้มงวดของสถานศึกษาและ

กระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชน นักเรียนนักศึกษา หรือที่พอจะ

ยอมรับได้คือ มีเพศสัมพันธ์อย่างป้องกัน

แม้กฎหมายของรัฐไทยที่พยายามจะคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็น 

มนุษย์ แต่ไม่ได้ให้หรือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด 
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ทัง้ พ.ร.บ. ตา่งๆ และทีเ่กีย่วขอ้งกบัเยาวชน ไมไ่ด ้

เกี่ยวข้องกับอนามัยเจริญพันธุ์อย่างชัดเจน 

ลว้นมองขา้มเรือ่งสทิธใินการตดัสนิใจวา่จะมบีตุร 

หรือไม่และจะมีเมื่อใด มากไปกว่านั้นกฎหมาย

อาญาที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ที่ถือว่า

เป็นอีกสิทธิหนึ่งของอนามัยเจริญพันธุ์ยังจัดให้

เป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่ง แม้ว่ากฎหมาย

จะมชีอ่งวา่งใหต้คีวามเพือ่ใหก้ารท�าแทง้สามารถ 

ท�าได้อย่างถูกกฎหมาย เช่น ผู้ที่จะท�าแท้ง 

ยุติการตั้งครรภ์ได้ จะต้องอยู่บนเงื่อนไขที่การ 

ต้ังครรภ์น้ันเกิดจากการถูกข่มขืนกระท�าช�าเรา 

การตั้งครรภ์ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและ

จิตใจอย่างรุนแรง หรือในกรณีที่ผู้หญิงนั้นอายุ 

ต�่ากว่า ๑๕ ปี อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ พบว่า 

สร้างปัญหาต่อเยาวชนหญิงตั้งครรภ์อย่างมาก  

เพราะการตีความในการให้บริการยุติการต้ังครรภ์ 

อยู่ที่แพทย์ผู้ให้บริการเป็นหลัก ซึ่งไม่ใช่เจ้าของ

ครรภ์เอง และส่วนใหญ่มักปฏิเสธที่จะให้บริการ 

(องค์กรแพธ และส�านักบริหารการสาธารณสุข 

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๕)

รวมทั้ง พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก (๒๕๔๖) ในมาตรา ๒๒ ระบุว่า “การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณี

ใด ให้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส�าคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม...” 

ก็ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการตั้งครรภ์ของเยาวชน ทั้งการด�ารงครรภ์หรือยุติครรภ์ แม้ว่า “เด็ก” 

ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (๒๕๕๐) หมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุต�่ากว่า 

๑๘ ปีบริบูรณ์ ซึ่งอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วก็ตาม สะท้อนให้เห็นว่ารัฐไทยยังคงแยกเด็กและเยาวชน

ออกจากเรื่องการเจริญพันธุ์ อนามัยเจริญพันธุ์ รวมทั้งสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์  
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ดังนั้นแม้รัฐไทยจะคุ้มครองสิทธิของ

เยาวชน สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ (Rights to Life) สิทธิในความ

เป็นส่วนตัว (Rights to Privacy) สิทธิในการ

ได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา (Rights to  

Information and Education) สิทธิในการ

ดูแลและป้องกันสุขภาพ (Rights to Health 

Care and Health Protection) อย่างเสมอ

ภาคโดยไม่ค�านึงว่าเยาวชนผู้นั้นตั้งครรภ์หรือ

ไมก่ต็าม แตไ่มไ่ดห้มายความวา่กฎหมายรฐัไทย

จะเปิดโอกาสและคุ้มครองสิทธิในการตัดสินใจ

ว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด (Rights to  

Decide Whether or When to Have 

Children or Rights to Self-determination) 

โดยเฉพาะสิทธิในการยุติการตั้งครรภ์ 

ดังนั้นจ�าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐไทยควรอนุญาตให้ผู้หญิง เยาวชนหญิงมีสิทธิในการยุติการ 

ตั้งครรภ์ในฐานะที่เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ แม้ว่ากฎหมายอาญา 

มาตรา ๓๐๑ - ๓๐๕ ทีถ่อืวา่การท�าแทง้เปน็อาชญากรรม สอดคลอ้งกบักรอบศลีธรรมสว่นใหญข่อง 

ประชาชนในรัฐ ที่การฆ่า การท�าลายชีวิตเป็นสิ่งผิดบาป เป็นความรุนแรงโหดร้ายก็ตาม ทว่ารัฐ

ไทยได้เข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเมื่อ ๕ 

กันยายน ๒๕๔๒ และมีผลใช้บังคับ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ที่ภาค ๒ ข้อ ๕ ระบุห้ามการจ�ากัดหรือ

ลิดรอนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองหรือที่มีอยู่ในประเทศใด โดยอาศัยอ�านาจของ

จารีตประเพณี (กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม, ๒๕๕๕) 

ในการศกึษากฎหมายไทยทีม่ตีอ่สทิธมินษุยชนของเยาวชนหญงิตัง้ครรภค์รัง้นี ้จงึไดม้ขีอ้เสนอแนะ 

ต่อการปรับแก้กฎหมายในเชิงโครงสร้างคือ รัฐไทยจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดมุมมองในมิติ 

ที่ครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ในเยาวชน เพื่อให้กฎหมายได้มีข้อก�าหนดที่

รอบด้านและครอบคลุมถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนมากขึ้น 
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 ๔.๑.๒ ด้านสังคม

จากการศึกษาสิทธิมนุษยชนของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ในด้านสังคมนั้นพบว่า กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดท�าข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่คลอดบุตร และส่ง

พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินสภาวะเพื่อให้การช่วยเหลือแม่วัยเยาว์และครอบครัวตามจังหวัดต่างๆ 

(กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย,์ ๒๕๕๔; รฐับาลไทย, ๒๕๕๔) ซึง่ถอืวา่เปน็การ

คุ้มครองปกป้องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ให้เยาวชนหญิงตกอยู่ใน

อันตรายจากการตั้งครรภ์ ไม่ว่าเพราะการท�าแท้งที่ไม่ปลอดภัย การขาดบริการสุขภาพที่ปลอดภัย  

การขาดข้อมูลข่าวสาร  และการถูกกระท�าความรุนแรง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าทางกระทรวงฯ 

ยังไม่ได้พยายามคุ้มครองสิทธิในประเด็นอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการตัดสินใจว่าจะมี

บุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด หรือสิทธิในการยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ์

ที่ส�าคัญและมีผลกระทบต่อการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชน เพราะจากการวิจัย 

ภาคสนาม สมัภาษณเ์ยาวชนหญงิตัง้ครรภพ์บวา่ การตัง้ครรภท์ีไ่มพ่รอ้มและไมส่ามารถยตุกิารตัง้ครรภ ์

ได้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชน เพราะมักน�าไปสู่การขาดโอกาส

ทางการศกึษาทีเ่พยีงพอและตรงกบัความถนดัทีจ่ะพฒันาความสามารถของเยาวชนได ้นกัเรยีนหญงิ

ตั้งครรภ์หลายคนต้องออกจากโรงเรียนเพื่อเลี้ยงลูก ท�างานเพื่อน�าเงินมาเลี้ยงลูก ซึ่งมักเป็นงานที่

รายได้ต�่าเนื่องจากวุฒิทางการศึกษา นักเรียนหญิงบางคนโดนจ�าหน่ายออกเพื่อรักษาชื่อเสียงของ

โรงเรียน พักการเรียนจนกว่าจะคลอด นักเรียนหลายคนไม่กล้ากลับมาเรียนต่อเนื่องจากไม่สามารถ

อดทนต่อค�านินทา สายตาดูถูกจากคนในสังคมโรงเรียน 

เห็นได้ชัดว่า ผู้บริหารและอาจารย์ในหลายโรงเรียนขาดความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและ 

พระราชบัญญัติการศึกษา ปี ๒๕๔๒ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร 

และการศกึษา (Rights to Information and Education) แตก่ลบัเปน็โรงเรยีนสว่นนอ้ยทีจ่ดัการศกึษา 

แบบนอกกรอบทีเ่ปดิโอกาสใหเ้ยาวชนหญงิตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มไดม้โีอกาสทางการศกึษา แตกตา่งจากการ 

จัดการศึกษาของสถานศึกษาทั่วไปที่ยังไม่มีแนวทางในการจัดการเรื่องนี้อย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นการ

ละเมดิทัง้พระราชบญัญตัแิละสทิธมินษุยชน ขณะเดยีวกนันกัเรยีนเองกเ็ชือ่วา่ การตัง้ครรภน์ัน้ผดิกฎ
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ของโรงเรยีนตอ้งถกูจ�าหนา่ยออก ท�าใหน้กัเรยีนหลายคนทีด่�ารงครรภต์อ่เลอืกทีจ่ะไมไ่ปโรงเรยีนหรอื

ออกจากโรงเรียนก่อนถูกจ�าหน่ายออก ซึ่งการขาดความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนดังกล่าวเป็นอุปสรรค

ส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนหญิง  

เป็นที่น่าสังเกตว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมทั้งสาเหตุของการ

ตั้งครรภ์และการจัดการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ มี ๒ ประการคือ 

๑. การเข้าไม่ถึงสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเด็นปัจจัย 

ส�าคัญที่มีผลต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนและครอบครัว 

ตลอดจนบคุลากรในสถานศกึษาและสถานพยาบาลไมม่ขีอ้มลูทีร่อบด้านในการดูแลปญัหา

อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นการกระจายและให้บริการข้อมูลและการศึกษาไม่ได้หมายถึงใน

สถาบันการศึกษาเท่านั้น หากแต่เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน องค์กร และสถาบัน

อื่นๆ เช่น สถาบันครอบครัว สื่อสารมวลชน เป็นต้น 

  ในการใหค้วามรูเ้รือ่งเพศศกึษาและสทิธิอนามยัเจรญิพนัธ์ุทัง้ในครอบครวั ในโรงเรยีน

และในชุมชนยังต้องการบรรยากาศและทักษะในการสื่อสารเชิงบวก ให้ความส�าคัญและ

เน้นย�้าความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ป้องกันของเยาวชนมากกว่าห้ามปรามและปิดกั้นความรู้

เรื่องเพศสัมพันธ์ของเยาวชน มีวิธีบอกเล่าเพื่อฝึกกระบวนการคิด หรือชวนสนทนาเพื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างเข้าใจและสุนทรียสนทนา อบรมสั่งสอนการรับผิดชอบ 

ชีวิตและอนาคตของตนเองและคู่รัก ซ่ึงถือว่าเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

อย่างหนึ่งและสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชน 

  แม้ในบางโรงเรียน บางชุมชนจะมีการสอนและกิจกรรมเรื่องเพศศึกษาและสิทธิ

อนามัยเจริญพันธุ์ โดยอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข แต่มักเป็นการจัด

กิจกรรมในห้องประชุมขนาดใหญ่ที่มีผู้ฟังจ�านวนมาก ซึ่งท�าให้วิทยากรหรืออาจารย์ให้

ความรู้ได้ไม่ทั่วถึง มีผู้ที่ตั้งใจฟังจริงๆ จ�านวนน้อย และมักเป็นการน�าเสนอให้หวาดกลัว

การท�าแท้งและเน้นเรื่องรักนวลสงวนตัว การให้ความรู้ยังคงเป็นเรื่องการป้องกันการมี

เพศสัมพันธ์ มากกว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มากไปกว่านั้นกิจกรรมที่จัดมักใช้พื้นที่
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สาธารณะ มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่เป็น 

ส่วนตัวที่จะตั้งค�าถาม ทั้งเรื่องการตั้งครรภ์และการมีเพศสัมพันธ์ ท�าให้ไม่สามารถบรรลุ

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ได้ ขณะเดียวกันกิจกรรมต่างๆ ไม่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นจึงขาดการสื่อสารสองทาง 

๒. มายาคติ ซึ่งสังคม ครูอาจารย์ และผู้ปกครองหลายคนที่เชื่อว่า เยาวชนเป็นช่วงวัยที่ไม่

ควรข้องเกี่ยวกับเรื่องเพศ น�าไปสู่การไม่ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเพศสัมพันธ์ 

การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เพศศึกษา สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนในฐานะที่อยู่

ในวัยเจริญพันธุ์ มากไปกว่านั้นยังน�าไปสู่การปฏิบัติด้วยความไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่ของ

รัฐที่มีอคติมองเยาวชนหญิงตั้งครรภ์และเหมารวมตัดสินว่าเป็นเด็กใจแตก มีเพศสัมพันธ์ 

ตั้งแต่เด็ก จนละเลยการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช่นเดียวกันในสถานศึกษาที่ 

สภาพแวดล้อมและบรบิทสังคมยงัไมเ่ปดิกวา้งและเขา้ใจในประเดน็สทิธอินามยัเจรญิพนัธุ ์

และยอมรบัการตัง้ครรภข์องเยาวชน ท�าให้นักเรยีนหญงิทีต้ั่งครรภ์รูส้กึอับอายและทนไมไ่ด้ 

กับสายตาคนมองอย่างดูหมิ่นภายในสถานศึกษา จึงต้องลาออกจากโรงเรียน

จากการศึกษาพบว่า ทั้งมายาคติและการเข้าไม่ถึงสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและ 

การศึกษา เมื่อเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ขึ้นมา ไม่เพียงบางรายจะขาดสิทธิในการได้รับความคุ้มครอง 

ดา้นการศกึษา และพลาดโอกาสทีจ่ะเรยีนจบ มงีานท�าเพือ่เลีย้งดลูกูใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ ีขณะเดยีวกนั 

กระบวนการในการตัดสินใจทั้งยุติและด�ารงครรภ์ต่อของเยาวชน ไม่ได้เป็นสิทธิหรืออ�านาจของ

เยาวชนเอง แต่เป็นของผู้ปกครองของเยาวชน ข้อมูลในการตัดสินใจจึงเป็นของผู้ปกครองเท่านั้น 

ซึ่งปัจจัยในการตัดสินใจไม่ใช่ความรู้เรื่องสุขภาวะและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ แต่เป็นความเชื่อ 

มายาคติเรื่องวิญญาณจากการท�าแท้ง ความยากจน ปัญหาทางเศรษฐกิจ ความอับอายผู้คนในสังคม 

การไม่ได้รับการรับผิดชอบจากชายที่ท�าให้ตั้งครรภ์ ที่ท�าให้ตัดสินใจแทนเยาวชนหญิงให้ด�ารงครรภ ์

ต่อ เห็นได้ชัดว่า หลายคนที่เผชิญปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม ไม่รู้ทั้งเรื่องสิทธิที่ควรได้รับจากทั้งรัฐ 

และสงัคม ทัง้การรองรบัของสถานศกึษา ทีบ่างแหง่เปน็สถานศกึษานอกกรอบทีร่องรบัเยาวชนตัง้ครรภ์ 

ไมพ่รอ้ม จดัรปูแบบการศกึษานอกเวลาปกตเิพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีตินกัเรยีนซึง่รวมไปถงึเยาวชน

หญิงตั้งครรภ์ แต่โรงเรียนในลักษณะเช่นนี้มีจ�านวนไม่เพียงพอต่อปริมาณเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ที่ 
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เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และต้องออกจากโรงเรียน เช่นเดียวกัน หลายคนไม่ทราบถึงบริการของรัฐเกี่ยวกับ

สวัสดิการที่ให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่ประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ต้องการ

เงินช่วยเหลือในส่วนของการดูแลฝากครรภ์ หรือบ้านพักพิงเพื่อรอคลอดที่เข้าใจและปลอดภัย และ

การขอรับบริการเรื่องมอบลูกให้เป็นบุตรบุญธรรมในรายที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางครอบครัว 

รวมไปถึงองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสังคมและมนุษย์ ซึ่งองค์กรและสถานศึกษานอกกรอบเอง ก็ต้อง 

มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน มุมมองเรื่องเพศศึกษาในเชิงบวก ปราศจากมายาคติและ

การตัดสินผู้อื่น ซึ่งความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน ยังม ี

ความแตกต่างกันในหลายระดับขึ้นอยู่กับบริบทของการท�างานที่คลุกคลีอยู่กับพื้นที่หรือผู้รับบริการ 

ซึ่งยังต้องการเติมเต็มองค์ความรู้เรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

กล่าวโดยสรุป ในด้านสังคม ไม่จ�าเป็นที่จะต้องเป็นภาระหน้าที่ขององค์กรหรือหน่วยงาน

ใด หรือต้องเป็นหน้าที่เฉพาะทางด้านกฎหมาย ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพียงแต่ควรมีองค์กรใด

องค์กรหนึ่งเป็นแกนน�าในการปูแนวทาง สร้างนโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์ในเชิงบูรณาการ 

ที่ร่วมมือกับกระทรวงและองค์กรต่างๆ รวมถึงชุมชนและเยาวชนหญิงตั้งครรภ์เอง ในการคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ทั้งที่พร้อมและไม่พร้อม

 ๔.๑.๓  ด้านการสาธารณสุข

จากการศึกษาสิทธิมนุษยชนของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ในด้านการสาธารณสุขพบว่า การ 

ช่วยเหลือของรัฐประเด็นการต้ังครรภ์ในเยาวชน ไม่ใช่ความพยายามสร้างการยอมรับ/เคารพสิทธิอนามัย 

เจรญิพนัธุแ์ละการปอ้งกนั การละเมดิสทิธอินามยัเจรญิพนัธุข์องเยาวชน แตเ่ปน็การปอ้งกนัและระวงั

ไม่ให้มีเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ เพราะมาตรการของรัฐยังผลิตซ�้าทัศนคติการตั้งครรภ์ของเยาวชนใน 

แง่ลบ ในฐานะบ่อเกิดของปัญหาสังคม จากการศึกษาวิจัยทั้งเอกสารและภาคสนามเห็นได้ชัดว่า 

การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและสุขภาพทางเพศ เป็นการชี้น�าให้เด็กผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัว 
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หวาดกลัวการท�าแท้ง ปราศจากความสนใจหรือยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ มากกว่าการให้ความรู้

เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เพราะยังคงมีกรอบวัฒนธรรมภายในสังคมไทยว่า เพศสัมพันธ์ 

เปน็สิง่ทีเ่ยาวชนไมค่วรยุง่เกีย่ว แมว้า่ความรูใ้นแวดวงวิทยาศาสตรแ์ละการแพทยจ์ะอธิบายว่าเยาวชน 

หรือวัยรุ่นเป็นวัยเจริญพันธุ์ สามารถสืบพันธุ์ได้แล้วก็ตาม ท�าให้การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นเป็นสิ่งที่

ไม่ได้รับการยอมรับ และการตั้งครรภ์ซึ่งเป็นผลพวงของการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนจึงอยู่ในฐานะ

ปัญหาสังคม (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๔) เห็นได้จากกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการ

เฝา้ระวงั และจดัท�าขอ้มลูการเฝา้ระวงังานอนามยัเจรญิพนัธุ ์ทีไ่มเ่พยีงระวงัจ�านวนของเยาวชนหญงิ

ตั้งครรภ์ ยังเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์กับคนรักและ

คนที่รู้จักผิวเผิน ที่เน้นย�้าและผลิตซ�้าถึงสถานะทางสังคมของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์กับความเจ็บป่วย

แม้จะมีกิจกรรมหรือโครงการที่พยายามให้ความรู้ ซึ่งถือเป็นการท�าให้เยาวชนสามารถบรรลุ

ถึงสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา เช่น ค่ายแกนน�าวัยรุ่น แต่จุดประสงค์ของกิจกรรม

และกระทรวงฯ เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารและการศึกษาแต่ยังไม่รอบด้าน เพราะเป็นการให้ข้อมูล 

เกี่ยวกับวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ การติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิเสธการมี 

เพศสมัพนัธ ์เพือ่ลดอตัราการเพิม่จ�านวนของเยาวชนหญงิตัง้ครรภ ์(ส�านกัอนามยัเจรญิพนัธุ,์ ๒๕๕๓) 

เช่นเดียวกับกิจกรรม “walk	rally	อน�มัยเจริญพันธุ์” พยายามชี้ให้เห็นถึงความสยดสยองและ

อันตรายถึงชีวิตจากการท�าแท้ง ซึ่งน�าไปสู่ความหวาดกลัวของเยาวชนหญิงต่อการท�าแท้ง เพื่อไม่ 

ให้ตัดสินใจไปท�าแท้งเมื่อตั้งครรภ์ และปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ (ส�านัก 

อนามัยเจริญพันธุ์, ๒๕๕๓, น. ๔๖ - ๔๗) เห็นได้ชัดว่ามาตรการที่ภาครัฐพุ่งเป้ามายังเนื้อตัวร่างกาย 

ของเยาวชนหญิงมากกว่าเยาวชนชาย ซึ่งสอดรับกับอุดมการณ์ “รักนวลสงวนตัว” กับเก็บรักษา

เยือ่พรหมจรรยข์องผูห้ญงิ ตามโครงสรา้งปติาธปิไตย (patriarchy) การปอ้งกนัการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม

ของเยาวชน จึงมุ่งให้เยาวชนหญิงรับผิดชอบและแบกรับภาระมากกว่าเยาวชนชาย 

เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาจากการตั้งครรภ์ของเยาวชน ภายในทศวรรษที่ผ่านมาจึงมี 

วาทกรรมทางการแพทยอ์กีชดุทีพ่ยายามอธบิายถงึปญัหาสขุภาพทีเ่กดิขึน้จากการตัง้ครรภใ์นวยัเยาว ์

ทั้งกับร่างกายของแม่และเด็ก โดยมองข้ามภาวะเจริญพันธุ์ของเยาวชนที่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์ 

และสืบพันธุ์ตามชีวภาพ ธรรมชาติซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในการได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย
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และครบถ้วนรอบด้าน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจในทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทางเพศ

และอนามัยเจริญพันธุ์ของตนเอง และสิทธิเสรีภาพแห่งความคิดที่ชี้น�าให้เยาวชนหญิงไม่มีเสรีภาพ

ในการตัดสินใจมีบุตร หรือไม่และจะมีเมื่อใด 

อีกทั้งยังชี้ให้เห็นว่า การให้ความรู้ด้านสาธารณสุข และวาทกรรมทางการแพทย์ต่อการ 

ตัง้ครรภ ์เพศสมัพนัธ ์อนามยัเจรญิพนัธุข์องเยาวชนไมไ่ดส้รา้งความตระหนกัถงึเรือ่งสทิธแิละอ�านาจ

การตัดสินใจของผู้หญิง แต่เป็นเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์และการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชน 

การให้ความรู้แก่เยาวชนหญิงยังคงเป็นประเด็นเกี่ยวกับผลที่ตามมาของการมีเพศสัมพันธ์ 

“ก่อนวัยอันควร” เช่น โรคติดต่อและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์อยู่ (บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์ 

และคณะ, ๒๕๔๙, น. ๖๕๔ - ๖๕๗)

อย่างไรก็ตาม  กระทรวงสาธารณสุขมีความพยายามอย่างมากในการดูแลและป้องกันสุขภาพ

รักษาสุขภาพ และการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับสุขภาพทั้งทางกายและใจของผู้หญิงไม่ให้ตกอยู่

ในอันตรายจากการตั้งครรภ์ หรือเข้าไม่ถึงการบริการด้านสุขภาพที่ปลอดภัยและการให้ค�าปรึกษา 

ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์อย่างหนึ่ง ด้วยการพยายามพัฒนา

คุณภาพการบริการของสถานพยาบาลให้สอดคล้องและยึดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นหลัก 

เช่น “โครงการพัฒนาบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ส�าหรับวัยรุ่น” โดยกองอนามัย 

การเจริญพันธุ์ กรมอนามัย (กองอนามัยการเจริญพันธุ์, ๒๕๔๙) 

แต่จากการสัมภาษณ์ วิจัยภาคสนามพบว่า กลไก มาตรการ ข้อมูล การบริการของหน่วยงาน

ทางภาครัฐด้านสาธารณสุข อนามัยเจริญพันธุ์ ยังไม่ประสบผลส�าเร็จเพราะเจ้าหน้าที่ยังขาดความ

ละเอยีดออ่นในการปฏบิตัติอ่เยาวชนในประเดน็เรือ่งเพศสมัพนัธ ์อนามยัเจรญิพนัธุ ์และการตัง้ครรภ ์

ทัง้นีม้าจากมายาคต ิทศันคตเิชงิลบตอ่เพศวถิใีนเยาวชน รวมไปถงึการบรกิารทางการแพทยใ์นการยตุิ

การตั้งครรภ์ที่เลือกที่จะปฏิเสธการท�าแท้งให้เยาวชน เพราะเกรงกลัวต่อกฎหมาย ศีลธรรมในระดับ

ปัจเจกเหนือหน้าที่การงาน และกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงหน้าที่การงานภายหลัง ขณะเดียวกันเยาวชน

เองกป็ฏเิสธทีจ่ะขอรบัการบรกิารจากหนว่ยงานภาครฐัทีร่บัผดิชอบ เพราะความรูส้กึไมป่ลอดภยัเอง 

หวาดกลัว อับอาย ท�าให้ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ การปฏิบัติต่อครรภ์ยังคงเป็นการแลกเปลี่ยน 

ชุดประสบการณ์ ระหว่างคนสนิท เพื่อน หรือรุ่นพี่รุ่นน้องภายในชุมชน ซึ่งเป็นการรับรู้ข้อมูล 
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ความรู้ที่ไม่รอบด้าน และน�าไปสู่การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้เนื่องจากทัศนคติด้านลบ 

ที่มีต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนหญิงเอง ท�าให้เยาวชนหญิงไม่รักษาสิทธิและเข้าไม่ถึงสิทธิ

ในการได้รับค�าปรึกษาทางเลือกอย่างรอบด้าน

 ๔.๑.๔  ด้านการศึกษา

ทางด้านกระทรวงศึกษาธิการเป็นอีกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนโดยตรง โดยเฉพาะ 

เยาวชนที่ยังเรียนหนังสืออยู่ ซึ่งมีมาตรการให้โรงเรียน/สถานศึกษา เฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียน 

๔ ด้าน ได้แก่ ๑. ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน ๒. ปัญหาพฤติกรรมความสัมพันธ์เชิงชู้สาว 

๓. ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมการหนีเรียน และ ๔. ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ 

ยาเสพติด (ครูไทย, ๒๕๕๔) ซึ่งเห็นได้ชัดว่าส�าหรับกระทรวงศึกษาธิการแล้ว การตั้งครรภ์ในวัยเรียน

เป็นภัยสังคมอย่างหนึ่ง 

จากการวิจัยศึกษาประเด็นการศึกษาของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ในมิติสิทธิมนุษยชน สามารถ

สรุปได้ว่า กระทรวงศึกษาธิการได้พยายามให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศสัมพันธ์ การป้องกัน

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ การใช้ถุงยางอนามัย ยาคุมก�าเนิดชนิดเม็ด การดูแล

ตนเองเมื่อเยาวชนตั้งครรภ์ การรับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล ติดต่อขอรับบริการบ้านพัก

ชั่วคราว ติดต่อหน่วยงานเพื่อหาผู้อุปการะบุตรบุญธรรม ติดต่อขอรับความช่วยเหลือด้านอาชีพและ 

สังคมสงเคราะห์หรือเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนต่างๆ ไปจนถึงยุติการตั้งครรภ์ (องค์การแพธ, ๒๕๕๔ 

น. ๔๒) ด้วยวิชาเพศศึกษาและกิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น Path สสส. สถาบันครอบครัว 

ไทย ซึง่การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเพศศกึษาของกจิกรรมตา่งๆ ยงัคงเนน้เรือ่งการรกันวลสงวนตวัและ

การไม่มีเพศสัมพันธ์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน ให้ความส�าคัญ

กับการรักษาพรหมจรรย์ไว้จนถึงวันแต่งงาน ตระหนักถึงพิษภัยของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน 

หลีกหนีสิ่งยั่วยุทางเพศ และตัดสินใจจะรักษาพรหมจรรย์ไว้จนถึงวันแต่งงานและ/หรือเริ่มต้นใหม่

อีกครั้งหนึ่ง (สถาบันครอบครัวไทย, ๒๕๕๔; องค์การแพธ, ๒๕๕๔, น. ๔๒)
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แม้ว่าเพศศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่

นักเรียน สอดคล้องกับสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา (Rights to Information and 

Education) ที่ท�าให้เยาวชนได้มีสิทธิรับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย และรอบด้าน เพื่อประโยชน์

สูงสุดในการตัดสินใจในทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของตนเอง แต่ก็

ไมไ่ดห้มายความวา่กระทรวงฯ จะเขา้ใจและตระหนกัถงึสทิธอินามยัเจรญิพนัธุใ์นขอ้นี ้เพราะเปน็การ

ให้ความรู้เพื่อลดจ�านวนเยาวชนหญิงนักเรียนตั้งครรภ์มากกว่าจะป้องกันการละเมิดสิทธิในการได้

รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา เพราะกระทรวงไม่ได้มีมาตรการและบทลงโทษชัดเจนต่อผู้บริหาร 

สถานศึกษาที่จ�าหน่ายนักเรียนที่ตั้งครรภ์ออกจากโรงเรียน ท�าให้เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ไม่สามารถ 

เขา้ถงึการศกึษาได ้ซึง่ไมเ่พยีงละเมดิสทิธใินการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและการศกึษา แตย่งัละเมดิ พ.ร.บ. 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังนี้ “มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้

บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย...”

จากการลงพื้นที่ภาคสนามพบว่า หลาย

โรงเรียนยังมีการให้นักเรียนออกจากโรงเรียน 

หรือพักการเรียน เนื่องจากการตั้งครรภ์ การ 

ถูกนินทาด่าทอ ประจานให้อับอาย ล้อเลียน 

รวมไปถงึการจับจ้องเน้ือตวัรา่งกายของเยาวชน 

หญิงตั้งครรภ์ ล้วนแล้วแต่เป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนต่อเยาวชนหญิงตั้งครรภ์อย่างชัดเจน 

สาเหตุเกิดจากการที่อาจารย์และผู้บริหาร

ปราศจากความรู้ทั้งในเรื่อง พ.ร.บ. การศึกษา 

และสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ 

ขณะเดียวกันเยาวชนหญิงตั้งครรภ์เองก็ไม่ได้

เรียกร้องสิทธิในกรณีที่ถูกละเมิด มากไปกว่า

นั้น เยาวชนหญิงตั้งครรภ์บางคนลาออกจาก 

โรงเรียนและทิ้งการศึกษาเพื่อเลี้ยงลูกและ 

หางานท�าแทน ทัง้นีเ้พราะไมม่คีวามรูท้ัง้ในเรือ่ง 
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พ.ร.บ. การศึกษา และสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์เช่นกัน ซึ่งความรุนแรงและการละเมิด

สิทธิดังกล่าวมาจากทัศนคติและกรอบวัฒนธรรมสังคมที่พยายามแยกความรู้เรื่องเพศออกจาก

เยาวชน น�าไปสู่การตัดสินและทัศนคติแง่ลบต่อเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ ขณะเดียวกันเยาวชนหญิง 

ตั้งครรภ์เองก็เข้าใจว่าการตั้งครรภ์ของตนเป็นสิ่งเลวร้าย ผิด บาป น่าอับอายจนต้องปิดบัง 

แยกตวัออกจากสงัคมมากกวา่มองวา่เปน็เรือ่งธรรมชาตแิละสทิธอินามยัเจรญิพนัธุ ์ดงันัน้ในการท�าให ้

การเข้าถึงสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษาของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ประสบผลส�าเร็จ ต้องสร้างมุมมอง 

ทัศนคติใหม่ให้กับเยาวชน นักเรียน ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ไปจนถึงผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่อง 

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ให้ชัดเจนและมากขึ้น
 

 ๔.๑.๕  ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูเยียวยาทั้งทางร่างกาย 
  และจิตใจ

จากการศึกษาวิจัยทางเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสนามพบว่า การละเมิดสิทธิ 

มนษุยชนของเยาวชนหญงิตัง้ครรภ์เปน็การกระท�าทัง้ทางตรงตอ่ตวัเยาวชนหญงิตัง้ครรภเ์อง และในเชงิ 

โครงสร้างสังคม ความพยายามของรัฐและสังคมที่จะท�าให้สังคมปราศจากเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ 

ในฐานะปัญหาสังคมและรัฐ การผลักเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ออกจากพื้นที่ทางสังคม เป็นการท�าให้

เยาวชนหญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มคนชายขอบ (Marginalization) และ “เป็นอื่น” เป็นความแตกต่าง

จากเยาวชน “ทัว่ไป” ท�าใหเ้ขา้ไมถ่งึทรพัยากรตา่งๆ ของสงัคมไดเ้สมอภาคเทา่เทยีมกบัเยาวชนอืน่ๆ 

แม้ว่าจะมีหน่วยงานองค์กรบางแห่งให้ความช่วยเหลือ เช่น บ้านพักฉุกเฉิน ของสมาคมส่งเสริม 

สถานภาพสตรฯี (กอ่ตัง้เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๓) แตก่เ็ปน็การชว่ยเหลอืใหค้วามรู ้การเขา้ถงึบรกิาร และรกัษา 

สิทธิของเยาวชนหญิงเพื่อตัดสินใจด�ารงครรภ์ต่อมากกว่าให้ความรู้การเข้าถึงการบริการในการยุติ 

การตัง้ครรภ ์ซึง่เปน็การรองรบัปญัหาทีป่ลายเหตมุากกวา่ตน้เหต ุทัง้นี ้ตน้เหตขุองปญัหาเยาวชนหญงิ 

ตั้งครรภ์ในมิติสิทธิมนุษยชน มาจากวาทกรรมในสังคมที่แฝงด้วยมายาคติที่ปรากฏทั้งในกฎหมาย 

และมาตรการตา่งๆ ของกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งกบัเยาวชน ไดแ้ก ่การตัง้ครรภข์องเยาวชนน�าไปสูค่วาม 

เจ็บป่วย ทุพพลภาพ พิการของทั้งแม่และเด็ก และการตั้งครรภ์ของเยาวชนเป็นการก้าวพลาดและ

เป็นผลจากการขาดจริยธรรมที่ดีงามของเยาวชน ซึ่งยังคงด�ารงอยู่และผลิตซ�้าอย่างต่อเนื่องโดย 



// ปัญหำเยำวชนหญิงท่ีตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน174

หนว่ยงานและองคก์รตา่งๆ ในสงัคม เชน่ สภากาชาดไทยทีย่งัคงเชือ่วา่ เยาวชนหญงิตัง้ครรภเ์สีย่งตอ่ 

การเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด เช่น ภาวะโลหิตจาง และโดยเฉพาะ 

อยา่งยิง่กบัทารกทีเ่กดิมามกัเผชญิกบัภาวะเตบิโตชา้ น�า้หนกันอ้ย ทพุพลภาพ สมองชา้ เจบ็ปว่ยเรือ้รงั 

(สภากาชาดไทย, ๒๕๕๔) และสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองที่เชื่อว่าเยาวชนหญิงตั้งครรภ์เกิดจาก

ครอบครัวที่ยากจน แตกแยก เยาวชนจึงไม่รู้จักรัก รักคนอื่นไม่เป็น พยายามท�าตัวโดดเด่น เห็นแก่

ตัว และการได้รับการศึกษาน้อย ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่และสมาชิกในครอบครัว 

ไม่รู้จักความพอเพียง มัวเมาไปกับวัตถุนิยม ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ไม่เป็น จึงท�าให้มีเพศสัมพันธ์ 

ก่อนเวลาอันควร (สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ, ๒๕๕๔) ด้วยทั้งกรอบจริยธรรมทางสังคม 

ว่าด้วยเรื่องเพศ และกรอบวาทกรรมทางการแพทย์ที่กล่าวมา น�าไปสู่การป้องกันการตั้งครรภ์โดย 

ไม่ให้เยาวชนหญิงใกล้ชิดกับเยาวชนชายในที่รโหฐาน ไม่ให้เยาวชนรับรู้เรียนรู้ มีความเข้าใจเรื่อง 

เพศศึกษาเพราะเชื่อว่าน�าไปสู่ความอยากทดลองมีเพศสัมพันธ์ในสังคม และแม้แต่ในสถานศึกษา 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ว่าด้วยการเข้าถึงและการศึกษา 

นอกจากนี้ การวิจัยภาคสนามยังพบว่า ความพยายามแยกเรื่องเพศสัมพันธ์และอนามัย 

เจรญิพนัธุอ์อกจากการรบัรูข้องเยาวชนทีอ่ยูใ่นวยัเจรญิพนัธุโ์ดยสงัคมและรฐัอนัเนือ่งมาจากมายาคต ิ 

ไม่เพียงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ยังน�าไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมของ 

เยาวชนหญิง ซึ่งจากการสัมภาษณ์ชุดประสบการณ์ของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมทั้งยุติและ 

ด�ารงครรภ์ต่อพบว่า สาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อม นอกจากการถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดย 

มิอาจขัดขืนได้จากคนรัก สาเหตุหลักคือ การขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่

เหมาะสมกับตนเองจนน�าไปสู่การคุมก�าเนิดที่ผิดพลาด รวมทั้งการเข้าไม่ถึงบริการการให้ค�าปรึกษา

ความรู้เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ เนื่องจากวาทกรรมมายาคติของสังคมที่แยกเรื่องเพศออกจาก

เยาวชน ท�าให้เยาวชนรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะแสดงความสนใจ ตั้งค�าถาม และเข้ารับบริการด้าน

สาธารณสุขจากภาครัฐ เอกชน หรือประชาสังคม ขณะเดียวกันก็ไม่ได้รับบริการที่เป็นมิตรจาก

สถานบริการสาธารณสุขอันเนื่องมาจากทัศนคติด้านลบต่อเรื่องเพศวิถีของวัยรุ่น และการขาดความ

ละเอียดอ่อนในการให้บริการบนพื้นฐานของสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งล้วนแล้วน�าไปสู่การตั้งครรภ์

ของเยาวชน
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เมื่อเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ในสภาพสังคมที่มีอคติต่อเพศวิถีของเยาวชน และวางสถานะเหมือน

ความเจ็บป่วย โรคระบาดอย่างหนึ่งในเยาวชน ตามกระบวนทัศน์ของกระทรวงสาธารณสุข, ปัญหา

ที่มักเกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาตามกระบวนทัศน์กระทรวงศึกษาธิการ, และอุปสรรคในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ตามกระบวนทัศน์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งถูก

มองว่าเป็นปัญหาสังคมเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และสิทธิมนุษยชนของเยาวชน

หญิงตั้งครรภ์จึงถูกมองข้ามและละเมิดโดยเจ้าหน้าที่จากภาครัฐในกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ 

ภาคสังคม และสมาชิกภายในสังคม

จากการสัมภาษณ์พบว่า การตั้งครรภ์ไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของ

เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ในฐานะ “ก�รตั้งครรภ์ไม่พร้อม” ซึ่งเป็นเพราะมายาคติสังคมที่ฝังหัวอยู่

ในเยาวชนแล้ว  ยังส่งผลให้เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ 

เพราะทัศนคติด้านลบของคนรอบข้าง ทั้งคนในครอบครัว ญาติ เพื่อน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พยาบาล 

เพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะสิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิในความเป็นส่วนตัว 

สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา สิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ รวมไปถึงสิทธิ

ในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด เห็นได้จากที่เยาวชนหญิงตั้งครรภ์หลายคนต้อง

เผชิญกับการปฎิบัติที่ไม่เป็นมิตรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การท�าให้อับอายโดยญาติและเพื่อนบ้าน 

การลิดรอนสิทธิในการตัดสินใจในการด�ารงหรือยุติการตั้งครรภ์ ขณะเดียวกันวาทกรรมทัศนคติ

เชิงลบต่อการตั้งครรภ์ในเยาวชนก็ได้ฝังหัวในเยาวชนจนไม่กล้ารักษาสิทธิและยินยอมถูกละเมิด

สิทธิต่างๆ เช่น สิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

และแน่นอนที่สุด รวมไปถึงสิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด เนื่องจากตัวบท

กฎหมายที่มาควบคุมก�ากับไม่ให้เยาวชนหญิงยุติการตั้งครรภ์ได้โดยการตัดสินใจของตัวเอง เห็นได้

จากที่เยาวชนหญิงบางคนยินยอมให้โรงเรียนจ�าหน่ายออกจากโรงเรียน หรือลาออกจากโรงเรียนเอง

หลังจากพบว่าตั้งครรภ์ ยอมให้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขสร้างความอับอาย ท�าร้ายจิตใจ ลิดรอน

สิทธิในการตัดสินใจที่มีต่อการตั้งครรภ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดสิทธิโดยคนในครอบครัว 

ที่เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ยินยอมให้ผู้ปกครองตัดสินใจและก�าหนดแทนในสิทธิของการ 

ตัดสินใจว่าจะมีบุตรเมื่อใด 
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ข้อมูลผลการวิจัยจากภาคสนามสอดคล้องกับบทสรุปจากการวิจัยเอกสารทั้งในและ 

ตา่งประเทศทีส่ะทอ้นใหเ้หน็วา่ทศันคตทิีอ่ยูเ่บือ้งหลงักฎหมาย นโยบาย หรอืมาตรการตา่งๆ ทางสงัคม 

มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการชี้น�าแนวทางในการด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนหญิง 

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งไม่เพียงถูกละเมิดสิทธิการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีด้วยวาทกรรมมายาคติ 

ดังกล่าว แต่กรอบศีลธรรมทางศาสนาความเชื่อ ได้ก�าหนดและชี้น�าทางความคิดไม่ให้เยาวชนหญิง

เขา้ถงึและใชส้ทิธมินษุยชนและสทิธ ิอนามยัเจรญิพนัธุใ์นการตดัสนิใจยตุกิารตัง้ครรภท์ีพ่งึไดร้บัอยา่ง

เต็มที่ แม้เยาวชนหญิงตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ก็ไม่ได้ตระหนักถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ในตนเอง 

ในการท�าแท้ง อีกทั้งบางรายก็ไม่ได้รับข้อมูลและบริการในการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เป็นมิตร 

และรักษาความลับ เพราะเจ้าหน้าที่รัฐที่ให้บริการเองก็อยู่ในกรอบของศีลธรรมมากกว่าการ 

ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนจนเลี่ยงที่จะให้ข้อมูลและบริการการยุติการตั้งครรภ์

เพือ่แกป้ญัหาการละเมดิสทิธมินษุยชน สทิธอินามยัเจรญิพนัธุต์อ่เยาวชนหญงิตัง้ครรภ ์จ�าเปน็

อย่างยิ่งที่สังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐจะต้องรื้อสร้าง ทัศนคติ มายาคติต่อเยาวชนว่าเป็นวัยที่ยัง

ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์, เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นยังคงเป็น “เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” เป็นพฤติกรรม 

“ชิงสุกก่อนห่าม” เพราะไม่เพียงน�าไปสู่การมีชีวิตอยู่อย่างถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ

เยาวชน ยังน�าไปสู่การพยายามเลี่ยงไม่ให้ความรู้กับเยาวชนเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ทั้งในเรื่องอนามัย

เจริญพันธุ์ และเพศศึกษา ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา และ 

สิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ ทั้งจากสถานศึกษาและสถานพยาบาล 

เช่นเดียวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ นัยนา สุภาพึ่ง 

มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร ตั้งข้อสังเกตว่า ในสังคมไทยมักจะตัดสินผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 

ดังที่มีการบอกฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวให้ “รักนวลสงวนตัว” แต่ไม่ได้บอกผู้ชาย ปัญหาการตั้งครรภ์ 

ของเยาวชนก็มักถูกแก้ไขและป้องกันกับเยาวชนหญิงมากกว่าเยาวชนชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

กระทรวงศกึษาธกิาร ทีม่กีารขยายการศกึษา และน�ากตกิาสงัคมชดุนีท้ีส่รา้งขึน้ภายหลงัมาวางซอ้นไป 

ท�าให้มองว่าการตั้งครรภ์ของเยาวชนหญิงเป็นปัญหาน�าไปสู่การตัดสินและการละเมิดสิทธิ 

สังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ควรเริ่มจากการปรับวิธีคิด กระบวนทัศน์

เช่นนี้ เพื่อให้นโยบาย มาตรการและยุทธศาสตร์ต่างๆ เข้ามาปกป้องคุ้มครองสิทธิมากกว่าที่จะ 

เป็นแนวทาง “ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้น” และเน้นรักนวลสงวนตัวอย่างเดียว แต่ไม่ให้ทางเลือก 
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อื่นๆ รวมไปถึงกระบวนทัศน์และวาทกรรมเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบาปกรรมและวิญญาณจากการ

ท�าแท้ง โดยให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธ์มากขึ้น เพราะการ

ท�าแท้งอันที่จริงแล้วสามารถท�าได้ แต่ต้องท�าโดยแพทย์เท่านั้น เพียงแต่แพทย์เลือกที่จะไม่ท�า

เพราะความเชื่อ มากไปกว่านั้นความเชื่อดังกล่าวถูกผลิตซ�้าผ่านการศึกษาในกลุ่มด้านเเพทยศาสตร ์

สาธารณสุข และนิติศาสตร์ เช่นที่ ผศ.ดร.สัญญา ภัทราชัย  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

และรศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอแนะ (ภาคผนวก ค.) 

เห็นได้ชัดว่าการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนหญิงไม่ใช่การ “ก�้วพล�ด” ตามมายาคติสังคม 

หากแต่เป็นการถูกปฏิเสธถึงภาวะเจริญพันธุ์ของเยาวชน จนน�าไปสู่การไม่ได้รับสิทธิและการถูก

ละเมิดสิทธิของเยาวชน โดยเฉพาะสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษาที่เกี่ยวกับอนามัย

เจริญพันธุ์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง การเข้าถึงบริการ ความรู้ในการดูแล

รักษาตนเองอย่างปลอดภัยในกรณีที่ตั้งครรภ์ ความรู้และบริการการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย 

รวมไปถึงการละเมิดสิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใดของเยาวชนที่ถึงวัย 

เจริญพันธุ์แล้ว 

๔.๒ ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เยาวชนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมสามารถเข้าถึงสิทธิ ได้รับการคุ้มครองสิทธิด้าน 

ต่างๆ ที่พึงได้รับ อีกทั้งสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายที่เหมาะสม ได้รับการปฏิบัติที่ 

เป็นธรรม ความช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองเป็นกรณีพิเศษทั้งทางด้านการศึกษา การสาธารณสุข 

การพฒันาและฟืน้ฟเูยยีวยาทัง้ทางรา่งกายและจติใจ จากการวเิคราะหแ์นวนโยบายของรฐั หลกัการ 

และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม และ

การศึกษารวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงอันเป็นสาเหตุและปัจจัยที่ท�าให้เกิดปัญหา รวมถึงผลกระทบ 

ในมิติสิทธิมนุษยชนต่อเยาวชนหญิง  ซึ่งสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ รวมถึงข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย มาตรการต่อหน่วยงานต่างๆ 

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้ดังนี้
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 ๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี

l		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

เสนอตอ่คณะรฐัมนตร ีใหม้กีารแตง่ตัง้คณะท�างานทีป่ระกอบดว้ยตวัแทนจากภาคประชาสงัคม 

เพื่อศึกษาผลกระทบจากข้อกฎหมายที่มีอยู่เดิมที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนและยกร่างการแก้ไข 

ดังกล่าวบรรจุเข้าสู่วาระเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขมาตรการด้านกฎหมายให้มีการค�านึงถึง 

ความละเอยีดออ่นตอ่การไมล่ะเมดิสทิธมินษุยชนและสทิธอินามยัเจรญิพนัธุเ์พือ่ก�าหนดเปน็นโยบาย

รัฐที่สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสภาพปัญหา 

การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในปัจจุบัน

l	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

๑. รณรงค์สร้างกระแสการเปล่ียนแปลงในสังคมและในหมู่คณะท�างานฝ่ายนิติบัญญัติให้ก้าวข้าม 

จากกรอบมายาคติท่ียังมองว่าเด็กและเยาวชนเป็นวัยท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเจริญพันธ์ุและ 

การมีเพศสัมพันธ์โดยสร้างความตระหนักว่าเด็กและเยาวชนมีสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และ 

สทิธทิางเพศ เพือ่น�าไปสูท่ศันคติเชงิบวกในการบญัญติักฎหมายในการบงัคบัใชเ้พือ่ปกปอ้ง

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชน สิทธิให้มีข้อก�าหนดที่รอบด้าน

และครอบคลุมถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนมากขึ้น 

๒. บัญญัติข้อห้ามจ�าหน่ายนักเรียนออกจากโรงเรียน  ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติหรือ 

พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก (๒๕๔๖) และระวางโทษอย่างชัดเจน

๓. ควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเด็กและเยาวชนใน พ.ร.บ. 

ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เช่น ก�าหนดสถานสงเคราะห์ช่วยเหลือ 

และบริการเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในการด�ารงครรภ์และยุติการตั้งครรภ์ ในฐานะ 

การส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
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๔.  บญัญตัใิหก้ารปฏเิสธการท�าแทง้ในเดก็ทีเ่ดก็นัน้ยนิยอมเปน็การทารณุกรรมและการละเมดิ

สิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง ใน พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก (๒๕๔๖)

๕.  ก�าหนดค�าวา่ “ผูใ้ด” แทน “หญิงใด” ในประมวลกฎหมายอาญาทีเ่ก่ียวขอ้งกับการท�าแทง้

๖.  ก�าหนดใหไ้มม่กีารระวางโทษในการกระท�าที ่“ทำ�ใหต้นเองแทง้ลกู	หรอืยอมใหผู้อ้ืน่ทำ�ให้

ตนแท้งลูก” ในกรณีที่ “โดยหญิงเจ้�ของครรภ์ยินยอม” ในประมวลกฎหมายอาญา

 ๔.๒.๒   ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข

l		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้แต่งตั้งคณะท�างานรับผิดชอบการก�าหนด

นโยบายในการบริการเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้เข้าถึงได้บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ โดยให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 

ทุกระดับให้เกิดความเข้าใจเพื่อปรับทัศนคติเชิงบวกในการด�าเนินงานกับเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ 

ไม่พร้อม

l		ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

๑. ก�าหนดมาตรการการจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่

ค�านงึถงึความละเอยีดออ่น เปน็มติร และค�านึงถงึสทิธิมนุษยชนและสทิธิอนามยัเจรญิพนัธุ ์

ค�านึงถึงสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

การรักษาความลับเพื่อความเป็นส่วนตัว การตัดสินใจของเยาวชน บริการสุขภาพแบบ

องค์รวม ตั้งแต่การให้บริการค�าปรึกษา และให้ข้อมูลที่รอบด้านเมื่อเกิดปัญหาการ

ต้ังครรภ์ เพือ่ประกอบการตัดสนิใจของเยาวชนหญงิ ทัง้ในระบบบรกิารและออนไลน์ และ 

Web Master การบริการการท�าแท้งที่ปลอดภัยส�าหรับเยาวชนหญิงที่ตัดสินใจยุติการ
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ตั้งครรภ์ บริการดูแลครรภ์ บ้านพักชั่วคราวเพื่อรอคลอดและหลังคลอด ส�าหรับเยาวชนที ่

ขาดการสนบัสนนุจากครอบครัว เงนิทนุส�าหรบัการเลีย้งเดก็แรกเกดิจนถงึวยัเรยีน ขณะที่ 

แม่ยังท�างานไม่ได้ บริการการดูแลหลังการท�าแท้ง (post-abortion case) ซึ่งรวมทั้ง 

การตรวจร่างกายหลังการท�าแท้ง และบริการคุมก�าเนิด เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ 

ไม่พร้อมซ�้า การดูแลสุขภาพแม่และลูกหลังคลอด 

๒. สนบัสนนุงบประมาณในการผลติสือ่เพือ่สรา้งความเขา้ใจในวงกว้างเก่ียวกับปญัหาเยาวชน

หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมอย่างรอบด้าน โดยค�านึงถึงความละเอียดอ่อนในมิติหญิงชาย 

เพศวิถีวัยรุ่น บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน เช่น จัดท�าแผ่นพับข้อมูลการให้บริการ 

พร้อมเบอร์โทรศัพท์และวันเวลาที่ให้บริการเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมอย่างรอบด้าน 

ของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการ เป็นต้น

๓. ก�าหนดยุทธศาสตร์การท�างานร่วมกับเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ โดยใช้ระบบการ 

ด�าเนินงานของศูนย์พึ่งได้ของโรงพยาบาลจังหวัดและอ�าเภอ และฝ่ายส่งเสริมของ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเป็นหน่วยประสานงานกลางภายในโรงพยาบาลเพื่อ 

คัดกรองและเพื่อเชื่อมโยงการประสานงานกับแผนกอ่ืนของโรงพยาบาลและเครือข่าย 

สหสาขาวิชาชีพเพื่อส่งต่อและติดตามผล

๔. จัดตั้งศูนย์การให้ความรู้ การคุ้มครองเก่ียวกับสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุ ส�าหรับเยาวชนที่

ไม่ได้อยู่ในระบบศึกษาในชุมชน

๕. รณรงค์ปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องต่อ

เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมว่าไม่ใช่ปัญหาสังคมด้านศีลธรรม จริยธรรม ความเจ็บป่วย 

และการแพร่ระบาดของสุขภาวะที่ไม่ดี แต่เป็นปัญหาเรื่องการเข้าไม่ถึงสาเหตุของปัญหา

กับสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนหญิงเอง 
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 ๔.๒.๓  ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงศึกษาธิการ

l		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้แต่งตั้งคณะท�างานรับผิดชอบการก�าหนด

นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและต้องออกจากโรงเรียน

กลางคัน เนื่องจากความอายและขาดข้อมูลในเรื่องการที่ไม่ต้องลาออกจากโรงเรียน เพราะทัศนคติ

ของครูและโรงเรียนส่วนใหญ่ที่ละเมิดต่อสิทธิที่จะได้รับความรู้การศึกษา ที่รัฐจะต้องบริการให้กับ

เด็กและเยาวชนซึ่งรวมไปถึงเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ตามอนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๒๘

l	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

๑. ก�าหนดมาตรการในการสร้างความเข้าใจโดยค�านึงถึงความละเอียดอ่อนในมิติหญิงชาย 

เพศวิถีวัยรุ่น บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนเพื่อปรับทัศนคติในการด�าเนินงานเพื่อแก้ไข

ปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมอย่างรอบด้านแก่ผู้อ�านวยการโรงเรียนและครู 

แกนน�าของโรงเรียน เพื่อขยายผลไปสู่ครูทุกคนในโรงเรียนและนักเรียนที่เป็นตัวแทน

จากทุกกลุ่มของโรงเรียน รวมทั้งการสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลเพื่อปรับทัศนคติ 

ของผู้ปกครองให้ใช้วิธีการสื่อสารแบบสุนทรียสนทนากับเยาวชนในประเด็นการตั้งครรภ์

ที่ไม่พร้อมบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนทั้ง ๕ ด้าน

๒. ผลิตส่ือเพื่อสร้างความเข้าใจในแวดวงการศึกษา เช่น ใส่ข้อมูลเก่ียวกับทักษะชีวิตเพื่อ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมอย่างรอบด้านโดยค�านึงถึงความ

ละเอียดอ่อนในมิติหญิงชาย เพศวิถีวัยรุ่น บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ในคู่มือนักเรียน

มัธยมต้น มัธยมปลาย และอาชีวศึกษา เช่นเดียวกับระเบียบปฏิบัติอื่นๆ

๓. ก�าหนดยุทธศาสตร์การท�างานร่วมกับเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ โดยใช้ระบบการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนของแต่ละโรงเรียนเป็นหน่วยประสานงานกลางภายในโรงเรียนและ 

เพื่อเชื่อมโยงการประสานงานกับเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพเพื่อส่งต่อและติดตามผล
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๔. ก�าหนดหรือส่งเสริมให้บรรจุประเด็นสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ในคู่มือ 

ส�าหรับนักเรียน/นักศึกษา ประจ�าสถานศึกษาควรเพิ่ม

๕. ก�าหนดหรือส่งเสริมประเด็นสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ลงในวิชาแนะแนว 

และวิชาสุขศึกษา เพศศึกษา 

๖. รณรงค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเพศสัมพันธ์

ของเยาวชนหญงิตัง้ครรภ์ทีเ่ช่ือวา่เปน็ “ก�รชงิสกุกอ่นห่�ม” หรอื “เพศสมัพนัธก์อ่นวยั

อันควร” และมักจัดวางให้เสมือนการทะเลาะวิวาท การติดยาเสพติด แต่ให้ความส�าคัญ

กับสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ สิทธิมนุษยชนมากขึ้น และมองว่า เพศสัมพันธ์ของเยาวชนเป็น

เรื่องธรรมชาติ ชีวภาพ และสุขภาวะของเยาวชน

 ๔.๒.๔ ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงการพัฒนาสังคม
  และความมั่นคงของมนุษย์

l	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้แต่งตั้ง

คณะท�างานรับผิดชอบการก�าหนดนโยบายด้านการพัฒนาและฟื้นฟูเยียวยาทั้งทางร่างกายและ

จิตใจ เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้รอบด้านครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเยาวชนหญิงด�ารงครรภ์

และยุติการตั้งครรภ์

l	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

๑. พจิารณามาตรการการจดับา้นพกัเดก็และครอบครวัใหเ้พยีงพอและทัว่ถงึในทกุๆ จงัหวดั 

แก่เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ก่อนคลอดและหลังคลอดในช่วงเลี้ยงลูกก่อนวัยเรียน  

โดยค�านึงถึงความละเอียดอ่อน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุ 

ของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
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๒. ก�าหนดนโยบายในการด�าเนนิงานโดยใหค้วามส�าคญัตอ่การพฒันาบคุลากรทางดา้นสงัคม

ทุกระดับ โดยเฉพาะบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัวเพื่อปรับทัศนคติเชิงบวกในการ

ด�าเนนิงานเพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาเยาวชนหญงิทีต่ัง้ครรภโ์ดยไมพ่รอ้มอยา่งรอบดา้น

๓. สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานและองค์พัฒนาเอกชนที่เป็นเครือข่ายในการผลิตสื่อ 

เพื่อสร้างความเข้าใจในวงกว้างเก่ียวกับปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม 

อยา่งรอบด้าน โดยค�านงึถงึความละเอียดอ่อนในมติหิญงิชาย เพศวถิวียัรุน่ บนพืน้ฐานของ 

สิทธิมนุษยชน เช่น จัดท�าแผ่นพับข้อมูลการให้บริการพร้อมเบอร์โทรศัพท์และวันเวลา 

ที่ให้บริการเกี่ยวกับการต้ังครรภ์ไม่พร้อมอย่างรอบด้านของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการ 

ในแต่ละพื้นที่ เพื่อช่วยให้เกิดการได้รับข้อมูลข่าวสารและเข้าถึงการได้รับบริการ 

อย่างรอบด้าน เป็นต้น

๔. ก�าหนดยุทธศาสตร์การท�างานร่วมกับเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ โดยใช้ศูนย์ประชาบดี 

เป็นหน่วยประสานงานกลางเช่ือมต่อกับระบบการด�าเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว 

ของแต่ละพื้นที่ภายในจังหวัดเพื่อก�าหนดเจ้าภาพที่ชัดเจนในการรับผิดชอบงานและ 

ลดขั้นตอนการประสานงานที่ล่าช้าภายในองค์กรของพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์จังหวัด เพื่ออ�านวยความสะดวกและรวดเร็วในการประสานงานกับเครือข่าย 

สหสาขาวิชาชีพเพื่อส่งต่อและติดตามผล จากนั้นจึงสรุปผลรายงานต่อส�านักงานพัฒนา 

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดตามล�าดับต่อไป

๕. รณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อเร่งปรับเปลี่ยนทัศนคติ โลกทัศน์ของประชาชนให้มี 

ความรู ้ความเขา้ใจ เคารพสทิธิมนุษยชนและสทิธิอนามยัเจรญิพนัธ์ุของเยาวชนทัง้ตัง้ครรภ์

และไมต่ัง้ครรภ ์ยอมรบัวัยเจรญิพนัธุข์องเยาวชนทีส่ามารถมเีพศสมัพนัธไ์ด ้โดยใหค้วามรู้

สร้างความตระหนักต่อการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
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 ๔.๒.๕   ข้อเสนอแนะต่อสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

l	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

เสนอต่อผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติให้แต่งตั้งคณะท�างานรับผิดชอบการก�าหนดนโยบาย 

ด้านการด�าเนินงานเกี่ยวกับปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้รอบด้าน ครอบคลุมกลุ่ม 

เป้าหมายเยาวชนหญิงด�ารงครรภ์และยุติการตั้งครรภ์

l	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

๑. พิจารณามาตรการการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจให้ค�านึงถึงความละเอียดอ่อน 

ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

๒. ก�าหนดนโยบายในการบริการของแต่ละโรงพักโดยให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร

ทางดา้นการบงัคบัใช้กฎหมายทกุระดบัใหเ้กดิความเขา้ใจ เพือ่ปรบัทศันคตเิชงิบวกในการ

ด�าเนนิงานเพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาเยาวชนหญงิทีต่ัง้ครรภโ์ดยไมพ่รอ้มอยา่งรอบดา้น

๓. การสนับสนุนงบประมาณในการผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจในแวดวงต�ารวจเก่ียวกับ

ปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมอย่างรอบด้าน โดยค�านึงถึงความละเอียดอ่อน 

ในมิติหญิงชาย เพศวิถีวัยรุ่น บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน เช่น จัดท�าแผ่นพับข้อมูล 

การให้บริการพร้อมเบอร์โทรศัพท์และวันเวลาที่ให้บริการเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

อย่างรอบด้านของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการในพื้นที่ เป็นต้น

๔. ก�าหนดยุทธศาสตร์การท�างานร่วมกับเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ โดยใช้ระบบการ 

ด�าเนนิงานของต�ารวจชมุชนสมัพนัธเ์ปน็หนว่ยประสานงานกลางภายในโรงพกัเพือ่คดักรอง

และเพื่อเช่ือมโยงการประสานงานกับแผนกอื่นของโรงพักและเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ

เพื่อส่งต่อและติดตามผล
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๕. ไม่เข้าแทรกแซงกิจกรรมหรือกระบวนการการให้บริการในการยุติการตั้งครรภ์อย่าง 

ถูกกฎหมายและปลอดภัย 

๖. ก�าหนดยุทธศาสตร์การท�างานเพื่อให้มีกระบวนการที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพในการ

ด�าเนินการกับแพทย์ที่ปฏิเสธการให้บริการการยุติการตั้งครรภ์ เพื่อคุ้มครองสิทธิเยาวชน

 ๔.๒.๖   ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงมหาดไทย

l	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้แต่งตั้งคณะท�างานรับผิดชอบการก�าหนด

นโยบายด้านการด�าเนินงานเกี่ยวกับปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้รอบด้านครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายเยาวชนหญิงด�ารงครรภ์และยุติการตั้งครรภ์ โดยมอบหมายให้กรมการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ

l	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

๑. พิจารณามาตรการการด�าเนินงานของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ค�านึงถึงความ

ละเอียดอ่อน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนหญิงที่

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

๒. ก�าหนดนโยบายในการด�าเนนิงานของกรมการปกครองสว่นทอ้งถิน่โดยใหค้วามส�าคญัตอ่

การพฒันาบุคลากรทางด้านการปกครองทอ้งถิน่ทกุระดบั โดยเฉพาะปลดั องคก์ารบรหิาร

ส่วนต�าบล (อบต.) ให้เข้าใจปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมอย่างรอบด้าน

๓. การสนับสนุนงบประมาณในการผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจในแวดวงกรมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมอย่างรอบด้าน โดยค�านึง
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ถึงความละเอียดอ่อนในมิติหญิงชาย เพศวิถีวัยรุ่น บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนและสิทธิ

อนามยัเจรญิพนัธุ์ เช่น จดัท�าแผน่พบัขอ้มลูการใหบ้รกิารพรอ้มเบอรโ์ทรศพัทแ์ละวนัเวลา 

ที่ให้บริการเกี่ยวกับการต้ังครรภ์ไม่พร้อมอย่างรอบด้านของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการ 

ในพื้นที่ เป็นต้น

๔. ก�าหนดยทุธศาสตรก์ารท�างานรว่มกบัเครอืขา่ยสหสาขาวชิาชพีในพืน้ทีข่ององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยใช้ระบบการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวเป็นหน่วย 

ประสานงานกลางภายใน อปท. เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนเด็กและเยาวชน 

ท้ังหญิงชาย และสภาพปัญหาของครอบครัวและเยาวชนหญิงต้ังครรภ์โดยไม่พร้อมท่ีต้องการ 

ได้รับบริการในด้านต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงการประสานงานกับแผนกอื่นของ อบต. และ 

เครือข่ายสหสาขาวิชาชีพเพ่ือส่งต่อและติดตามผล รวมท้ังจัดสวัสดิการเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ 

ในกรณีที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจในการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมใน

การดูแลตนเองและลูก ในช่วงเดือนแรกจนถึงก่อนวัยเรียน โดยจัดเงินทุนสนับสนุนให้แก่

แม่ในช่วงที่เลี้ยงลูกก่อนวัยเรียนและไม่ได้ท�างาน และป้องกันการตั้งครรภ์ซ�้า

 ๔.๒.๗  ข้อเสนอแนะต่อภาคประชาสังคม

l	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

เสนอต่อผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชนและคณะกรรมการเครือข่ายภาคประชาสังคมในการ

ก�าหนดนโยบายด้านการด�าเนินงานเกี่ยวกับปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้รอบด้าน

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเยาวชนหญิงด�ารงครรภ์และยุติการตั้งครรภ์

l	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

๑. รณรงค์สร้างกระแสกับเยาวชนหญิงชายและกลุ่มประชาชนทุกระดับในการตระหนักถึง 

สิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และสิทธิทางเพศ โดยให้ข้อมูลเรื่องการยุติการ 
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ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในฐานะสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงในฐานะ 

เจา้ของครรภเ์พือ่ขจดัมายาคตคิวามเชือ่ทางจารตีเชงิลบตอ่การยตุกิารตัง้ครรภท์ีป่ลอดภยั

๒. พัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายภาคประชาสังคม ให้มีทักษะในการจัดการความขัดแย้ง   

ระหว่างบุคคลและครอบครัวด้วยการเปิดวงพูดคุยแบบสุนทรียสนทนา เพื่อเป็นคนกลาง

ในการจัดให้เกิดสุนทรียสนทนาระหว่างเยาวชนชายและหญิงที่ประสบปัญหาครอบครัว 

เพื่อร่วมหาทางออกที่ดีที่สุดส�าหรับเยาวชนบนพื้นฐานการเคารพสิทธิมนุษยชนและ 

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนหญิงที่มักจะถูกละเลยและเลือกปฏิบัติ

 ๔.๒.๘  ข้อเสนอแนะต่อสำานักงานคณะกรรมการ
  สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

l	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

เสนอให้ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก�าหนดนโยบายขยายผลเรื่องของ 

สิทธิมนุษยชน และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและสาธารณชนในวงกว้าง 

เพื่อการบูรณาการภาพรวมการท�างานในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ 

และเพือ่ใหส้งัคมมคีวามตระหนกัและค�านงึถงึการไมล่ะเมดิสทิธมินษุยชนและสทิธอินามยัเจรญิพนัธุ์

ต่อเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

l	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

       ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการสื่อสารกับสาธารณะในประเด็น 

สิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ และด�าเนินการขับเคลื่อนให้ประเด็นนี้เป็นรูปธรรมและ

สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง
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ต�ร�งที่	๑	ต�ร�งสรุปข้อเสนอแนะและหน่วยง�นที่รับผิดชอบ

ข้อเสนอเเนะ หน่วยง�นที่รับผิดชอบ

๔.๒.๑	ข้อเสนอเเนะต่อคณะรัฐมนตรี

เชิงนโยบ�ย

• แต่งตั้งคณะท�างานที่ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคประชา
สังคมเพื่อศึกษาผลกระทบจากข้อกฎหมายที่มีอยู่เดิมที่
ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน

• ยกร่างการแก้ไขดังกล่าวบรรจุเข้าสู่วาระเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงและแก้ไขมาตรการด้านกฎหมายให้มีการค�านึง
ถึงความละเอียดอ่อนต่อการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
สทิธอินามยัเจรญิพนัธ์เุพือ่ก�าหนดเปน็นโยบายรฐัทีส่ามารถ
น�าไปสู่การปฏิบติัได้อยา่งมีความสอดคลอ้งกับสภาพความ
เป็นจริงของสภาพปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในปัจจุบัน

เชิงปฏิบัติ

• รณรงค์สร้างกระแสการเปล่ียนแปลงในสังคมและในหมู่
คณะท�างานฝ่ายนิติบัญญัติให้ก้าวข้ามจากกรอบมายาคติ
ที่ยังมองว่าเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
เจริญพันธุ์และการมีเพศสัมพันธ์โดยสร้างความตระหนัก
ว่าเด็กและเยาวชนมีสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และสิทธิทาง
เพศ เพื่อน�าไปสู่ทัศนคติเชิงบวกในการบัญญัติกฎหมายใน
การบงัคบัใช้เพือ่ปกปอ้งคุม้ครองสิทธมินษุยชน สทิธอินามยั
เจริญพันธุ์ของเยาวชน สิทธิให้มีข้อก�าหนดที่รอบด้านและ
ครอบคลุมถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนมากขึ้น

• บัญญัติข้อห้ามจ�าหน่ายนักเรียนออกจากโรงเรียน ใน  
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติหรือ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก 
(๒๕๔๖) และระวางโทษอย่างชัดเจน

คณะรัฐมนตรี
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ข้อเสนอเเนะ หน่วยง�นที่รับผิดชอบ

• ควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุ
ของเด็กและเยาวชนใน พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ เช่น ก�าหนดสถานสงเคราะห์ช่วยเหลือ 
และบริการเด็กและเยาวชนที่ต้ังครรภ์ในการด�ารงครรภ์
และยุติการต้ังครรภ์ ในฐานะการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 

• บัญญัติให้การปฏิเสธการท�าแท้งในเด็กที่เด็กน้ันยินยอม
เปน็การทารณุกรรมและการละเมดิสทิธมินษุยชนอยา่งหนึง่ 
ใน พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก (๒๕๔๖)

• ก�าหนดค�าว่า “ผูใ้ด” แทน “หญงิใด” ในประมวลกฎหมาย
อาญาที่เกี่ยวข้องกับการท�าแท้ง 

๔.๒.๒	ข้อเสนอแนะ
ตอ่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รสทิธมินษุยชนแหง่ช�ติ

เชิงนโยบ�ย

• ก�าหนดนโยบายขยายผลเรื่องของสิทธิมนุษยชน และ
สิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและ
สาธารณชนในวงกว้าง เพื่อให้สังคมมีความตระหนักและ
ค�านึงถึงการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัย
เจริญพันธุ์ต่อเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

เชิงปฏิบัติ

• ให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบในการสื่อสาร
กับสาธารณะในประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัย
เจริญพันธุ์ และด�าเนินการขับเคลื่อนให้ประเด็นน้ีเป็น
รูปธรรมและสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง ส�านักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ



บรรณานุกรม
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การกระท�าดังกล่าว เพื่อด�าเนินการในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการด�าเนินการตามที่เสนอ ให้รายงาน 
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 ๒.  เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียน
ว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
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 ๗.  ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
 ๘.  ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และ

องค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน
 ๙.  จัดท�ารายงานประจ�าปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 

และเสนอต่อรัฐสภา
 ๑๐.  ประเมินผลและจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีเสนอต่อรัฐสภา
 ๑๑.  เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคี 

สนธิสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 ๑๒.  อ�านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

รูปทรงดอกบัว

คือ  ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม	

คือ  การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม 

สิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนส�าคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ

รูปมือ	

คือ  การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ในการ 

โอบอุ ้มคุ ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพด้วยหลักแห่งความเสมอภาคและ

ภราดรภาพ 

สีนำ้�เงิน 

คือ  สีของความเช่ือม่ันของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม 

คือ  ความมุ่งม่ัน อดทนในการท�างานเพื่อประชาชน 

คือ  ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อ 

เสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
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