
ศนูยพ่ึ์งได ้(OSCC)

ความรนุแรงต่อเด็ก สตรี 

ความรนุแรงในครอบครวัการ

ตัง้ครรภไ์ม่พรอ้มและการคา้

มนุษย์
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ท ำไมถงึท ำงำนไม่ไดห้รอื..ท ำงำนยำก

 อะไรคอืกำรกระท ำควำมผดิ แค่ไหนถอืว่ำรนุแรง/ผดิเรือ่งใด

 ตอ้งท ำงำนแบบบรูณำกำรสงูมำก รูแ้ค่งำนตวัเองไม่พอ

 ควำมรนุแรง เป็นหนำ้ท่ีใคร พม. สธ. ต ำรวจ ครอบครวั

กำรศกึษำ หรอืระบบทัง้หมด

 ระบบกำรท ำงำนของ รพ.ท่ีแบ่งเป็นส่วนๆ ดเูฉพำะเรือ่งท ำให ้

กำรช่วยเหลอืไม่มีประสทิธิภำพ

 กฎหมำยของรฐัมีออกมำหลำยฉบบั กำรเชือ่มโยงกฎหมำย

ต่ำงๆท่ีเกีย่วขอ้งกนัมีควำมจ ำเป็นแต่กย็ำกในกำรเขำ้ใจ
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มำตรกำรของรฐัในกำรวำงระบบป้องกนั ช่วยเหลอื

 กำรจดัระบบบรกิำร ทุกหนำ้งำน

 กำรออกกฎหมำย ช่วยเหลอื คุม้ครองสทิธิ

 มองควำมรนุแรงทุกรปูแบบใหเ้ป็น process ใครเป็น

คนเริม่ตน้ ใครเกีย่วขอ้งบำ้ง ใครช่วยเหลอืบำ้ง

 ใหค้รอบครวัจดักำรปัญหำนี้เองไหวหรอืไม่ ปัจจุบนั 

เป็นหน่วยท่ีมีปัญหำและล่มสลำยมำกขึ้น ครอบครวั

ท่ีมีประสทิธิภำพมีนอ้ยลง
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5

1. ตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม กระทรวงสำธำรณสขุ

2. คำ้มนุษย์

3. แรงงำนเดก็

4. กำรกระท ำควำมรนุแรงต่อ

เดก็ สตร ีผูส้งูอำยุ และคนพกิำร

ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ

กระทรวงแรงงำน

กระทรวงกำรพฒันำสงัคม

และควำมมัน่คงของมนุษย์
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เกดิอะไรขึน้

ในสงัคมไทย
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เกดิอะไรขึน้

ในสงัคมไทย
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ความรุนแรงเด็ก สตรแีละคนในครอบครวั

 ความรุนแรงระหว่างคู่สามี-ภรรยา 

( Wife Battering )

 ความรุนแรงหรอืกระท าทารุณกรรมต่อเด็ก 

( Child Abuse )
 ความรุนแรงต่อผูสู้งอายุ

( Elderly Abuse)
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การท ารา้ยร่างกาย ทุบ ตีภรรยา

( WIFE BATTERING )

เกดิข้ึนไดท้กุชนชัน้ในสงัคม สาเหตเุกดิจากความ

ผิดปกติของสมาชิกในครอบครวัท าใหเ้กดิขอ้ขดัแยง้และ

การพพิาท ความสมัพนัธท์ี่มีปญัหา ความคิด ค่านิยมที่

ไม่ถกูตอ้ง เม่ือปลอ่ยทิ้งไวก้จ็ะเกดิเรื้อรงัไม่ไดแ้กไ้ข ผล

สดุทา้ยจะเกดิภาวะที่ไม่สามารถควบคมุได ้
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ความรุนแรงต่อเด็ก
เกิดข้ึนไดห้ลายสถานการณ ์ตัง้แต่เร่ืองความขดั

สน ดอ้ยโอกาส ขาดแคลน ความจ าเป็นพ้ืนฐาน

ของชีวิต ดา้นอาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยู่อาศยั ไปจนถึง

เร่ืองการขาดความรกั ความอบอุ่นในครอบครวั

การปฏิบติัหนา้ท่ีของครอบครวัลม้เหลว ปัญหา

ยาเสพยติ์ด ปัญหาสุขภาพจิตของผูด้แูลเด็ก
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การกระท าความรุนแรงต่อผูสู้งอายุ

 สภาพเศรษฐกิจและสงัคมปัจจุบนั ความจริงท่ีคนไทยคาดไม่ถึง

 นิยามความรนุแรงต่อผูส้งูอายุอาจแตกต่างกนัไป แต่โดยสรปุรวมแลว้ 

คือ การกระท าใดๆท่ีไม่เหมาะสมและส่งผล ใหเ้กิดความทุกข ์ทางกาย 

ใจเพศ อารมณแ์ละสุขภาพ การพูดจากา้วรา้ว ใส่ไม่ว่าจะตัง้ใจหรือไม่

ตัง้ใจ อาจเกิดข้ึนอย่างชัว่คราวหรือต่อเน่ืองการปล่อยปละละเลย 

เพิกเฉยต่อการดแูลท่ีจ าเป็นการท ารา้ยร่างกาย จิตใจการเอาประโยชน์

หรือละเมิดสิทธิจากทรพัยสิ์น 
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สาเหตุความรุนแรงในครอบครวั

 เกดิจากหลายสาเหตรุวมกนั 

 สาเหตดุา้นตวับคุคล 

 สาเหต ุดา้นครอบครวั

 สาเหตดุา้นสงัคม 

 สาเหตจุากความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจ 
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ผลกระทบต่อครอบครวั

ครอบครวัมกัไดร้บัความเดือดรอ้นหลายดา้น

* มีความขดัแยง้ ยุ่งยากในการอยูร่ว่มกนั

* แตกแยก ทะเลาะววิาท

* สิ้นเปลอืงในการแกป้ญัหาทัง้เวลา ท ัง้เงนิ

* ผูต้ดิยามกักอ่ใหเ้กดิอาชญากรรมอืน่ๆ ตามมา ลกัขโมย 

การพนนั กจิกรรมทา้ทายสงัคมตา่งๆ กระท าผิดกฎหมาย

* เด็ก เยาวชนตอ้งหลดุจากระบบการศึกษาหากผูน้ า/ตวัเอง

ครอบครวัถกูจบั หรอืตกในภาวะยากล าบาก
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การท างานบูรณาการของศูนยพ์ึง่ได ้ OSCC

ศูนย์ 
OSCC

พ.ร.บ.ความ
รุนแรงใน
ครอบครัว

พ.ร.บ.
คุ้มครองเดก็

พรบ.ศาลคดี
เยาวชน 

ครอบครัว, อืน่ 

ยุทธศาสตร์
• ป้องกนั เฝ้าระวงั
• พฒันาระบบบริการรองรับ
• ฟ้ืนฟูสภาพ บังคบัใช้กฎหมาย

หลกัการด าเนินการบูรณาการ
• สหสาขา, สหวชิาชีพ
• บูรณาการข้อมูล (เลข 13 หลกั)
(ความปลอดภัย : ส่วนตัว, จ ากดัเข้าถึง)
• ความร่วมมอื

สธ, รพ., ผูบ้รหิาร

พม./ ต ารวจ/

แรงงาน/อืน่ ๆ หน่วยงานดา้น

ยุติธรรม

เหย่ือ: เด็ก, ผูห้ญิง, ผูส้งูอายุ, ผูช้าย?

ต่างดา้ว/คา้มนุษย์

โครงสรำ้ง ทรพัยำกร

มาตรฐาน

คุณภาพ

ยุติธรรม

พนัธกิจ ภารกิจ

• กลุ่มเป้าหมาย

• กลุ่มปัญหา

พ.ร.บ.คา้มนุษย์

พ.ร.บ.

สขุภาพจติ

พ.ร.บ.คน

ไรท้ี่พึ่ง
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แนวคดิการจัดบริการ ศูนย์ OSCC 
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การช่วยเหลือเหย่ือท่ีเขา้

มาขายแรงงาน

-ถกูทอดทิ้งไม่มีใครรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ย

--การตดิตามผูน้ าสง่ นายจา้ง

--การผลกัดนัสง่กลบัประเทศ 

--การประสานงานต ารวจ/ ตม.

--การหาลา่มกรณีสือ่สารไม่ได ้
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รปูแบบของควำมรนุแรง

 ทำงกำย ( Physical)

 ทำงเพศ ( Sexual) กำรต ัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม 

 ทำงจติใจ ( Psychological )

 กำรทอดทิ้ง ( Deprivation or Neglect )
 กำรล่อลวง/บงัคบัแสวงหำผลประโยชน์
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เหยือ่ของการค้ามนุษย์ 8ประเภท
(ทั้งคนไทย/คนต่างด้าว)
• การค้าประเวณี

• ผลติเผยแพร่วตัถุ/ส่ือลามก

• การแสวงหาประโยชน์ทางเพศรูปแบบอืน่ๆ

• การเอาคนลงเป็นทาส

• น าคนมาขอทาน

• การบังคบัใช้แรงงาน/บริการ

• การตัดอวยัวะเพือ่การค้า

• การขูดรีด
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การให้บริการช่วยเหลอืทางการแพทย์/อืน่ๆ

การค้ามนุษย์ 
- พบโดยการคดักรอง/ค้นหาภายใน
(สร้างระบบคดักรอง)

- พบจากหน่วยงานภายนอกส่งเข้ามา
(มีหนังสือส่งตัวมาจากภายนอก) ขออนุเคราะห์ค่า
ตรวจรักษา ไม่ได้น าเร่ืองกองทุนค้ามนุษย์มาใช้
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กรณีแรงงานต่างด้าว/ผู้ติดตาม
• การขึน้ทะเบียนถูกต้อง (เป็นเหยือ่ค้ามนุษย์น้อยกว่า)

- ต่อบัตร เป็นประจ า
- ไม่ต่อบัตร เปลีย่นนายจ้าง ออกนอกพืน้ที ่ควบคุมไม่ได้ (พบมาก)

• การเข้าเมอืงผดิกฎหมาย (พบเป็นเหยือ่ค้ามนุษย์มากกว่า)
- ผู้ตดิตามมีหลากหลาย ไม่ใช่เฉพาะ ภรรยา บุตร ผู้สูงอายุ
- ทีอ่ยู่ไม่แน่นอน ไม่มีเอกสารใด ปกปิดข้อมูล ให้ข้อมูลไม่ตรงตาม
จริง ให้ข้อมูลนายจ้างได้น้อย ไม่ทราบช่ือจริง
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การประชมุหารอืช่วยเหลอืผูท้ี่ตกเป็นเหยื่อการคา้มนุษยร์่วม

กบัปลดักระทรวง พม.และกระทรวงต่างๆ

User
Typewriter
21



การท างานแบบกลุม่สหวชิาชีพ
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องคป์ระกอบของทีมสหวชิาชีพ

บคุลากรทาง

การแพทย ์

บคุลากรที่ให ้

สวสัดิการ 

บคุลากรใน

กระบวนการ

ยตุธิรรม 

บคุลากรในวชิาชีพอืน่

ปฏบิตังิานร่วมกบัทีมสห

วชิาชีพ 
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ทอ้งไม่พรอ้ม??
Unplanned Pregnancy

Unintended Pregnancy
Unwanted Pregnancy
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กำรใหก้ำรปรกึษำ : ทำงเลอืก

ทอ้งต่อ
ท าแทง้

User
Typewriter
25



นำ..นำ..ควำมคดิ กบัผูห้ญงิท่ีทอ้งไม่พรอ้ม

 พฤตกิรรมท่ีสิ้นคดิ ไม่รูจ้กัยบัย ัง้ช ัง่ใจ..

 ท ำไม..ไม่ป้องกนั  ไม่รูจ้กัดแูลตนเอง

 เนรคุณต่อบพุกำร ีท ำใหพ้่อ-แม่..เสยีใจ..

 ชอบสรำ้งปัญหำ..ขำดควำมรบัผดิชอบไม่มี

คุณค่ำพอ..ท่ีจะไดร้บักำรช่วยเหลอืใดๆ
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ปัจจยัท่ีทอ้งไม่พรอ้มในเดก็และสตร ี

1. ถูกข่มขนื 

2. ถูกล่อลวงมีเพศสมัพนัธ์ (โดยไม่ไดต้ ัง้ใจ)

3. ครอบครวัมีประวตัิกำรใชค้วำมรนุแรง

4. คุมก ำเนิดลม้เหลว/ผดิพลำด

5. สำเหตุทำงเศรษฐกจิ
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ปัจจยัท่ีทอ้งไม่พรอ้ม (ต่อ)

6. ถูกทอดทิ้ง ผูช้ำยไม่รบัผดิชอบ  

7. ทอ้งนอกสมรส (ภรรยำนอ้ย)

8. เปิดเผยกำรทอ้งต่อสงัคมไม่ได ้ 

9. ตอ้งออก/หยุดจำกกำรเรยีน กำรศกึษำ 

10. ตอ้งออกจำกกำรท ำงำน
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เม่ือเกดิปัญหำต ัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม 

จะท ำอย่ำงไร ?
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ปัญหำท่ีพบในโรงพยำบำล

 กำร ทอดท้ิงเดก็ ไวใ้นโรงพยำบำล

เป็นภำระในกำรดแูลของเจำ้หนำ้ท่ี

ทัง้ค่ำใชจ้ำ่ย เวลำ กำรติดตำมมำรดำ

และครอบครวั

 กำรประสำนงำนส่งต่อเดก็เขำ้สถำน

สงเครำะหใ์ชเ้วลำนำน 

 ปัญหำผูห้ญงิท่ีต ัง้ครรภไ์ม่พรอ้มมำ

ใชบ้รกิำรมีมำกขึ้น และมีอำยุนอ้ยลง 

ปัญหำมีควำมซบัซอ้นมำกขึ้น
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มีผลกระทบต่อปัญหำสขุภำพ/สงัคมของแม่และเดก็หลำยดำ้น
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ควำมพรอ้มของระบบในกำร

แกไ้ขปัญหำ/ช่วยเหลอื
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โจทย.์.ท่ีคนท ำงำนตอ้งตอบ...ใหไ้ด ้

1. กำรใหบ้รกิำรตอ้งเป็นท่ียอมรบัได.้.ของบุคลำกรในระบบ

บรกิำรสขุภำพ..ท่ีท ำงำนเกีย่วขอ้ง มีฐำนขอ้มูลชดัเจน 

2. ไม่ถูกกล่ำวหำ..เชงิจรยิธรรม ช่วยแกปั้ญหำกำรบริกำร

ของแพทยไ์ด ้

3. จดับรกิำรท่ีเป็นมิตร..สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรและกำร

ตดัสนิใจ..ของผูห้ญงิท่ีเผชญิปัญหำ..ทอ้งไม่พรอ้มอย่ำง

แทจ้รงิ..ใหท้ำงเลอืกจรงิๆ พ.ร.บ.ใหม่มำตรำ ๕ ใหว้ยัรุ่น

มีสทิธิตดัสนิใจเองได ้
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ทำงเลอืก...ท่ีพวกควรเธอมี..

 ใหส้ทิธิพื้นฐำนท่ีจะตดัสนิใจทำงเลอืกใหก้บัตนเอง

 ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหไ้ดร้บัขอ้มูลท่ีรอบดำ้น..ไม่ว่ำ

จะเป็นกำร ต ัง้ครรภต่์อ หรอื..ยุติกำรต ัง้ครรภ์

 บรกิำรปรกึษำทำงเลอืก ท่ีปลอดภยัภำยใตร้ะบบ

บรกิำรท่ีมีอยู่

User
Typewriter
34



ลกัษณะของบรกิำรท่ีให ้

1. มุ่งหวงัใหผู้ป้ระสบปัญหำ..ตกผลกึทำงควำมคิด

2. สำมำรถเขำ้ใจและเผชิญปัญหำไดเ้หมำะสม

3. ตดัสนิใจเลอืกทำงออก..ภำยใตข้อ้มูลทำงเลอืกท่ีหลำกหลำย

4. สอดคลอ้งกบัชวิีตและศกัยภำพของตนเอง

5. ปฏบิติัไดจ้รงิและพรอ้มท่ีจะรบัผลท่ีตำมมำจำกกำรตดัสนิใจน ัน้

ไม่ว่ำจะเป็น กำรต ัง้ครรภต่์อ...หรอืยุติกำรต ัง้ครรภ์
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สรา้งทมีงานท าความเขา้ใจแต่ละหนา้งานภายในโรงพยาบาล
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แนวทำงกำรด ำเนินงำน

 จดัส่งเจำ้หนำ้ท่ีเขำ้รบักำรอบรม

 ประชมุผูเ้กีย่วขอ้ง

 จดัท ำระบบกำรคดักรอง “กำร

ตัง้ครรภไ์ม่พงึประสงค์” กำรดแูล

ปรกึษำ แนะน ำเบื้องตน้ ANC
/LR/PP/OPD และหอ้งตรวจสตูิ-
นรเีวช

 แพทย์

 ทีมผูใ้หค้ ำปรกึษำ

 พยำบำลประจ ำหน่วยงำน

 เจำ้หนำ้ท่ีศนูยพ์ึง่ได ้

1. ปรบัเปลีย่นทศันคต/ิพฒันำ

ศกัยภำพ บคุลำกรท่ีเกีย่วขอ้ง
2. จดัต ัง้ทีมงำน

User
Typewriter
37



 เจำ้หนำ้ท่ีศนูยพ์ึง่ได ้

 พยำบำลหลงัคลอด

 พยำบำล กุมำร ANC เวชกรรม

 พยำบำลจติเวช

 จดัประชมุตวัแทนหน่วยงำน

 แจง้ระบบกำรส่งต่อกำร

ช่วยเหลอืภำยในหน่วยงำน

3) เปิดคลนิกิใหบ้รกิำรท่ีเป็นมิตร

ท่ีศนูยพ์ึง่ได ้(OSCC)

4) สือ่สำร/ประชำสมัพนัธ์

บรกิำรใหห้น่วยงำนต่ำงๆ

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
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Option Counseling
กบัผูป้ระสบปัญหำ

ต ัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม
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บรกิำรปรกึษำท่ีควรไดร้บั

 บรกิำรปรกึษำท่ีสำมำรถรบัฟังปัญหำอย่ำงเป็นมิตร

 ไม่ซ ำ้เติมและใหข้อ้มูลรอบดำ้น

 ขอ้มูลท่ีไดร้บั สอดคลอ้งต่อสถำนกำรณแ์ละประกอบกำรตดัสนิใจ

ในกำรแกปั้ญหำได ้

 ขอ้มูลท่ีไดร้บั สอดคลอ้งต่อเงือ่นไขชวิีตของผูห้ญงิแต่ละคน

 ไดร้บักำรประคบัประคองจติใจเพือ่คลีค่ลำย ผ่อนคลำย

ปัญหำท่ีเกดิขึ้นได ้
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ควำมตอ้งกำร กำรช่วยเหลอื

กรณตี ัง้ครรภต่์อ : ใหค้วำมช่วยเหลอื/สนบัสนุน 

- ค่ำอปุโภค บรโิภค เช่น นมผง เสื้อผำ้ ของใชเ้ดก็

- กำรสงเครำะห์ดำ้นเศรษฐกจิ เช่น เงนิช่วยเหลอืเฉพำะหนำ้

- บำ้นพกัระหว่ำงกำรต ัง้ครรภแ์ละรอคลอด

- ตอ้งกำรฝำกบตุรเลี้ยงช ัว่ครำวหลงัคลอด

- ตอ้งกำรยกบตุรใหอ้ยู่ในควำมอปุกำระของรฐั หรอืผูอ้ืน่

- ตอ้งกำรใหช่้วยเหลอืทำงกฎหมำยใหผู้ช้ำยรบัผดิชอบค่ำเลี้ยงดเูดก็
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ระบบส่งต่อภำยในโรงพยำบำล

กรณตี ัง้ครรภต่์อ กำรสือ่สำรส่งต่อระหว่ำงหน่วยงำน จ ำเป็น

 บรกิำรฝำกครรภท่ี์ ANC รพ. ปทุมธำนี ดแูลพเิศษ

 หรอื แนะน ำ รพ. ใกลเ้คียงท่ีอยู่ของ case 

 กรณมีีปัญหำตอ้งต ัง้ครรภแ์บบจ ำใจ หยุดเรยีน ประสำนงำนบำ้นพกั

เดก็และครอบครวั องคก์รเอกชน บำ้นพกัรอคลอด

 ติดตำมเยีย่มบำ้น และประเมินสภำพครอบครวั ใหค้วำมช่วยเหลอืตำม

ควำมจ ำเป็นเฉพำะรำย
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กรณมีีควำมตอ้งกำร..ยุติกำรต ัง้ครรภ์

 ใหค้วำมรูเ้กีย่วกบักำรยุติกำรต ัง้ครรภ ์ท ำไดใ้นกรณใีดบำ้ง

 กำรยุติกำรต ัง้ครรภท่ี์ปลอดภยั ท ำไดค้วรอำยุครรภไ์ม่เกนิ 12 wk

 อำยุครรภต์ ัง้แต่ 12-22 wk สำมำรถท ำไดแ้ต่มีโอกำสเกดิอนัตรำย

 กำรยุติกำรต ัง้ครรภต์อ้งอยู่ในกำรพจิำรณำของแพทย ์ผูร้บัรกิำรตอ้งเขำ้

รบักำรตรวจเพือ่ยนืยนัอำยุครรภก่์อน

 ช่วยใหท้บทวนควำมตอ้งกำรอย่ำงถ่องแทข้องตนเอง

 มีค่ำใชจ้ำ่ยเกดิขึ้นซึง่ตอ้งรบัผดิชอบเอง
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ยุติกำรทอ้งอย่ำงปลอดภยั

 ควำมรูแ้ละทศันคติของแพทย.์.พยำบำลและผู ้

ท ำหนำ้ท่ีใหก้ำรช่วยเหลอื

ท ำอย่ำงถูกวิธี

เขำ้ใจและเห็นอกเห็นใจ เปิดกวำ้งรบัฟัง

ถำ้แพทยมี์ควำมรูส้กึขดัแยง้

ในเรือ่ง คุณธรรม จรยิธรรม ศำสนำ

ส่งต่อไปยงัแพทยห์รอืหน่วยงำนท่ีมีบรกิำร
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1. กำรต ัง้ทอ้งเป็นอนัตรำยต่อชวิีตและสขุภำพของผูห้ญงิ

2. ผูห้ญงิมีอำกำรทำงจติ ก่อนหรอืขณะต ัง้ทอ้ง

3. กำรต ัง้ทอ้งเกดิจำกกำรข่มขนื

4. กำรต ัง้ทอ้งโดยท่ีเดก็ผูห้ญงิอำยุต ำ่กว่ำ 15 ปี

ขอ้ 1-3 ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 305 (1) (2) 

และขอ้บงัคบัแพทยส์ภำ 2548

ขอ้ 4   ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 276-284

กำรยุติกำรต ัง้ครรภใ์นประเทศไทย กระท ำไดใ้นกรณต่ีอไปนี้

User
Typewriter
45



เดก็และสตรท่ีีทอ้งไม่พรอ้ม

ดแูลเองยกเป็นบตุรบญุธรรม

ยุติกำรทอ้ง ทอ้งต่อ

กรอบกำรช่วยเหลอืเดก็ เยำวชนและสตร ีท่ีประสบปัญหำทอ้งไม่พรอ้ม

ท่ีมำ : เครอืข่ำยสนบัสนุนทำงเลอืกผูห้ญงิท่ีทอ้งไม่พรอ้ม

ปรกึษำทำงเลอืก

เยยีวยำสภำพ

จติใจ

กำรยุติท่ี

ปลอดภยั

ดแูลเป็นพเิศษ

ควำมพรอ้มของ

กำรเลี้ยงดู

กำรอุปกำระเดก็ 

ครอบครวัทดแทน
กำรปรกึษำ

หลงัยุติกำรทอ้ง

บำ้นพกัรอคลอด/หลงัคลอด
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“กำรท ำแทง้” หรอื “กำรยุติกำรต ัง้ครรภ”์ 

เป็นประเดน็ท่ียงัเป็นขอ้ถกเถยีงในทำงจรยิธรรม 

(Ethical dilemma)

กลุ่ม Pro-life มี

แนวคิดต่อตำ้นกำรท ำแทง้

กลุ่ม Pro-choice มี

แนวคิดว่ำผูห้ญงิมีสทิธิใน

ร่ำงกำยตวัเอง
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1. มีแนวคิดต่อตำ้นกำรท ำแทง้ เนือ่งจำกเห็นว่ำชวิีตของตวัอ่อนมีคุณค่ำ

เทียบเท่ำกบัเป็นบคุคลอกีผูห้นึง่ จงึมีสทิธิท่ีจะมีชวิีต และใครจะละเมิดมิได ้

2. องคก์รท่ีสนบัสนุนแนวคิด Pro-life อย่ำงเขม้แขง็ชดัเจนท่ีสดุคือ

ครสิตศ์ำสนำนกิำยโรมนัคำทอลกิ ซึง่มีจุดยนืหำ้มท ำแทง้เดด็ขำด และหำ้ม

คุมก ำเนิดทุกวิธี.. 

3. ศำสนำอืน่ๆ เช่น อสิลำม พทุธ กมี็แนวโนม้ในกำรสนบัสนุนกำรมีชีวิต

ของตวัอ่อน.. 

กลุ่ม Pro-life 
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 มีแนวคิดว่ำผูห้ญงิมีสทิธิในร่ำงกำยตวัเอง ซึง่เป็นสทิธิข ัน้พื้นฐำน กำร

บงัคบัใหผู้ห้ญงิต ัง้ครรภต่์อโดยฝืนควำมตอ้งกำรถอืว่ำเป็นกำรละเมิด

สทิธิมนุษยชน โดยพฒันำมำกบัแนวคิดสทิธิเสรภีำพและควำมเป็นธรรม

ในสงัคม ตำมปฏญิญำสำกลของสหประชำชำติ พ.ศ. 2491

 เห็นว่ำตวัอ่อนในครรภไ์ม่มีสภำวะเป็นบคุคลสมบรูณ ์เพรำะไม่สำมำรถ

ด ำรงชวิีตอยู่นอกครรภ ์กำรท ำแทง้จงึไม่ถอืเป็นกำรฆำตกรรม และถงึแม้

จะถอืว่ำตวัอ่อนในครรภเ์ป็นบคุคลสมบรูณก์ย็งัไม่มีสทิธิเทียบเท่ำสทิธิ

ของผูห้ญงิท่ีเป็นเจำ้ของร่ำงกำย

 สทิธิมนุษยชนน ัน้มีอยู่ในแทบทุกศำสนำ มำกนอ้ยแลว้แต่กำรตีควำม 

กลุ่ม Pro-choice 
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“ทรงตรสัว่า... ในทางพระแลว้การท าแทง้ถือว่าเป็นบาป 

แต่การใหโ้อกาสท าแทง้เป็นการช่วยเหลอืผูห้ญงิที่เคราะหร์า้ยได ้เพราะ

การท าแทง้ที่ท าอย่างลบัๆเป็นอนัตรายทัง้แม่และลูก ดงันัน้ผูท้ี่ผดิพลาดไป

ชีวติควรเร่ิมตน้ใหม่ได ้”

ขา่วในตะวนัสยาม ฉบบัวนัที่ 30 สงิหาคม 2523 สมเด็จพระบรมราชนินีาถ

พระราชทานวโรกาส ใหส้มาชกิสโมสรนักขา่วหญงิเขา้เฝ้าทลูละอองพระบาท 
เพือ่รับพระราชทานเลีย้งน ้าชาและพระราชทานพระกระแสสมัภาษณ์เป็นเวลาถงึ
4 ชัว่โมงเต็ม ซึง่เป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร ์ในพระกระแสชว่งหนึง่ สมเด็จฯ
ทรงตอบค าถามของนักขา่วเกีย่วกบักฎหมายท าแทง้ทีเ่ป็นขา่วอยูใ่นชว่งนัน้... 

กฤตยา อาชวนจิกลุ และกนกวรรณ ธราวรรณ. 2545. ‘ขบวนการทางสงัคมบนมติกิารเมอืงเรือ่งเพศและ
รา่งกายผูห้ญงิ’. ใน วถิชีวีติ วธิสีู:้ ขบวนการประชาชนรว่มสมัย. ผาสขุ พงษ์ไพจติร และคณะ: หนา้ 34-
129. เชยีงใหม:่ ซลิคเ์วอรม์บุค๊. 

User
Typewriter
51



มีผูถ้ำมว่ำกำรท ำแทง้บำปหรอืไม่ ท่ำนพทุธทำสยอ้นถำมว่ำท่ีท ำน ัน้ถอืเป็นกำรรบัจำ้งฆ่ำ

คนหรอืไม่ ผูถ้ำมตอบว่ำไม่ และอธิบำยว่ำท ำเพรำะตอ้งกำรช่วยคนท่ีมีควำมทุกข ์ถำ้เรำไม่

ท ำเขำกจ็ะไปใหห้มอเถือ่น เสีย่งต่อกำรเสยีชวิีต ท่ำนพทุธทำสตอบว่ำ ถำ้อย่ำงน ัน้กเ็ป็นบุญ 

ถอืเป็นกำรท ำบุญเพรำะเป็นกำรช่วยเขำใหพ้น้ทุกข ์ท่ำนพุทธทำสพูดต่อไปว่ำ มีคนมำถำม

ปัญหำท ำนองนี้ เพชฌฆำตท่ีประหำรชวิีตนกัโทษบำปหรอืไม่ ต ำรวจทหำรท่ีฆ่ำผูร้กุรำน

ประเทศชำติบำปหรอืไม่ พุทธทำสบอกว่ำกำรกระท ำเหล่ำนี้ไม่ถอืเป็นบำปเพรำะคนท ำตำม

หนำ้ท่ี มิไดมี้เรือ่งโกรธแคน้อะไรส่วนตวั 

ขำ้พเจำ้จงึถำมต่อว่ำ 

“แสดงว่ำกำรกระท ำจะถอืว่ำบำปหรอืไม่อยู่ท่ีเจตนำใช่หรอืไม่ ท่ำนพทุธทำสตอบว่ำ“ใช่” 

ท่านพุทธทาสภกิขุ*

จาก “ฟังท่านพุทธทาส พูดเร่ืองการท าแท้ง”โดย...ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย 
ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี
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ขอ้จ ำกดัของผูห้ญงิท่ีมีปัญหำต ัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม

 ทำงเลอืกคือกำรยุติกำรต ัง้ครรภ์

- บรกิำรท่ีปลอดภยัมีจ ำกดั ท ัง้ดำ้นแหล่งใหบ้รกิำร บุคลำกร เทดโนโลยี

ประกอบกบัควำมรู่สกึตีตรำ ควำมรูส้กึผดิ...ของผูห้ญงิและครอบครวั   

 ทำงเลอืกในกำรต ัง้ครรภต่์อไป

- ควำมช่วยเหลอืทัง้ดำ้นสขุภำพ สงัคม และเศรษฐกจิ ในระยะยำวกลบั

มีไม่เพยีงพอ ท่ีจะเลี้ยงดเูดก็และผูห้ญงิใหมี้คุณภำพชวิีตท่ีด.ี.สวสัดกิำร

ของรฐัท่ีรองรบักำรช่วยเหลอื
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Where Every Pregnancy is Wanted
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