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หลกัการของกฎหมายอนามยัการเจริญพนัธ์ุ 
 
 สิทธิการเจริญพนัธ์ุประกอบด้วยสิทธิมนุษยชนบางประการซ่ึงเป็นท่ียอมรับในกฎหมายภายในประเทศ 
กฎหมายระหว่างประเทศ และเอกสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และเอกสารท่ีสอดคล้องอ่ืนๆ  สิทธิเหล่านีต้ัง้อยู่
บนการยอมรับสิทธิขัน้พืน้ฐานของคู่สมรสทุกคู่  และแต่ละบุคคลท่ีจะตดัสินใจในเร่ืองจ านวน การเว้นระยะ และ 
ช่วงเวลาของการมีบุตร ได้อย่างอิสระและมีความรับผิดชอบ  และมีข้อมลูข่าวสารและวิถีทางท่ีจะท าเช่นนั้น และสิทธิท่ี
จะได้รับมาตรฐานสูงสุดด้านอนามัยทางเพศและการเจริญพนัธ์ุ  ซ่ึงรวมถึงสิทธิท่ีพวกเขาจะตดัสินใจเก่ียวกับการเจริญ
พนัธ์ุได้อย่างปราศจากการเลือกปฏิบัติ  การบีบบงัคับ  และความรุนแรง ดงัได้แสดงไว้ในเอกสารสิทธิมนุษยชน 
 

-- แผนปฏิบติัการจากการประชุมระหวา่งประเทศเร่ืองประชากรและการพฒันา กรุงไคโร ประเทศอียปิต ์ วนัที่ 5-13 
กนัยายน  2537 หลกัการขอ้ที ่4 เอกสารองคก์ารสหประชาชาติ A/CONF.171/13/Rev.1 (1995) 
 

 การละเมิดสิทธิการเจริญพนัธุมี์เพิม่มากขึ้นในหลาย ๆประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากการปกป้องและการค านึงถึง
สุขภาพและสิทธิของสตรีมีไม่เพยีงพอ  การละเมิดต่าง ๆ รุนแรงมากขึ้นในที่ซ่ึงสตรีไม่มีอ านาจและถูกเลือกปฏิบติั
เน่ืองมาจากกฎหมาย  นโยบาย  และการปฏิบติัทางสงัคมที่ไม่เป็นธรรม และความรุนแรงที่ขาดการควบคุม ไม่วา่จะเป็น
วยัรุ่นอเมริกนัที่ไม่สามารถรับการคุมก าเนิดไดเ้น่ืองจากกฎหมายก าหนดใหผู้ท้ี่ใหบ้ริการตอ้งแจง้ใหผู้ป้กครองทราบ 
สตรีอินเดียซ่ึงเสียชีวติขณะคลอดเน่ืองจากขาดการดูแลดา้นสูติศาสตร์แบบฉุกเฉิน  เด็กผูห้ญิงชาวเปรูอาย ุ 12 ปีซ่ึงถูก
ข่มขืนและถูกบงัคบัใหเ้ก็บครรภไ์วจ้นครบอายคุรรภเ์น่ืองจากศาลจะไม่อนุญาตใหท้  าแทง้ไดอ้ยา่งถูกกฎหมาย สตรีชาว
จีนซ่ึงถูกโทษปรับเน่ืองจากมีบุตรคนที่สอง หรือสตรีชาวโปแลนดห์รือเนปาลซ่ึงเสียชีวติหลงัการแทง้ไม่ปลอดภยั
เน่ืองจากเป็นส่ิงผดิกฎหมายและไม่มีบริการที่ปลอดภยัในสถานบริการทางการแพทย ์ สิทธิการเจริญพนัธุข์องสตรี
ทั้งหมดเหล่าน้ีไดถู้กละเมิด 
 ในช่วงทศวรรษที่ผา่นมา สิทธิการเจริญพนัธุไ์ดรั้บการยอมรับมากขึ้นโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการประชุมระหวา่ง
ประเทศที่ส าคญั ๆ เช่น การประชุมระหวา่งประเทศเร่ืองประชากรและการพฒันา การประชุมโลกเร่ืองสตรีคร้ังที่ 4 และ
การประชุมอ่ืนๆ เพือ่ติดตามผลจากการประชุมทั้งสอง ควบคู่ไปกบัการรวมสิทธิการเจริญพนัธุ์เขา้ไวใ้นกฎหมายระหวา่ง
ประเทศ  ความเคล่ือนไหวดา้นสิทธิการเจริญพนัธุร์ะหวา่งประเทศก็ไดรั้บการผลกัดนัที่ส าคญั และผูส้นบัสนุนที่
เก่ียวขอ้งไดเ้ร่ิมเรียกร้องรัฐบาลใหค้วามคุม้ครองทางกฎหมายอยา่งสูงสุดในเร่ืองสิทธิการเจริญพนัธุ ์
 ขณะที่ความแตกต่างทางความคิดที่มีแต่ดั้งเดิมระหวา่งสิทธิของพลเมืองและการเมือง กบัสิทธิดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรม ยงัคงมีอยูท่ ั้งในขอบเขตกฎหมายระหวา่งประเทศและกฎหมายภายในประเทศ  ในความเป็นจริง
สิทธิการเจริญพนัธุไ์ดถู้กฝังรากอยูใ่นสิทธิที่แบ่งอยา่งกวา้ง ๆ ทั้งสองประเภทน้ีแลว้  ดงันั้นการละเมิดสิทธิการเจริญพนัธุ์
ใด ๆ จึงสรุปความวา่เป็นการละเมิดสิทธิต่าง ๆ ดา้นพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ซ่ึงไดรั้บการ 
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รับรองภายใตก้ฎหมายทั้งระหวา่งประเทศและในประเทศ  แนวคิดน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงค าจ  ากดัความของ
สิทธิการเจริญพนัธุท์ี่ไดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศ วา่สิทธิการเจริญพนัธุห์มายถึง กลุ่มของสิทธิที่เก่ียวขอ้งกบัสิทธิ
ที่ท  าใหส้ตรีสามารถควบคุมร่างกายของตนเองได ้ กลุ่มของสิทธิเหล่าน้ีสามารถรวมเขา้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานไดส้อง
ประการ คือ สิทธิในการก าหนดการเจริญพนัธุด์ว้ยตนเอง และสิทธิที่จะไดรั้บการดูแลดา้นอนามยัการเจริญพนัธุ์ 
 

สิทธิในการก าหนดการเจริญพันธ์ุด้วยตนเอง 
 สิทธิในการก าหนดการเจริญพนัธุด์ว้ยตนเองตั้งอยูบ่นหลกัการที่วา่ แต่ละบุคคลตอ้งสามารถควบคุมชีวติดา้น
การเจริญพนัธุแ์ละเร่ืองเพศของตนเองได ้  ซ่ึงเกิดจากสิทธิที่จะวางแผนเก่ียวกบัครอบครัวของตน ซ่ึงอธิบายในทาง
กฎหมายระหวา่งประเทศไดว้า่ สิทธิที่จะก าหนดจ านวน การเวน้ระยะ และช่วงเวลาการมีบุตรได ้ “อยา่งเสรีและมีความ
รับผดิชอบ” และมีขอ้มูลขา่วสารและวถีิทางอนัจ าเป็นที่จะท าเช่นนั้นได ้ สิทธิน้ีไดรั้บแรงผลกัดนัทางกฎหมายในที่
ประชุมสตรีโลกดว้ย 
 สิทธิในการก าหนดการเจริญพนัธุด์ว้ยตนเองยงัไดรั้บการสนบัสนุนในเร่ืองสิทธิความเป็นส่วนตวัหรือบูรณภาพ
ทางร่างกายดว้ย บูรณภาพทางร่างกายที่สมบูรณ์จะปกป้องสตรีจากการรุกรานหรือการล่วงล ้าร่างกายของสตรีโดยไม่พงึ
ประสงค ์ และ การจ ากดัความเป็นอิสระทางร่างกายของสตรีอยา่งไม่เห็นชอบอ่ืนๆ การไม่ใหส้ตรีมีทางเลือกที่จะ
หลีกเล่ียงการตั้งครรภจ์ะท าใหเ้กิดการละเมิดสิทธิน้ี  การก าหนดการเจริญพนัธุด์ว้ยตนเองมีความหมายดว้ยวา่ สิทธิที่จะ
เป็นอิสระจากความรุนแรงและการบีบบงัคบัทุกรูปแบบ  ซ่ึงส่งผลต่อชีวติดา้นเพศและการเจริญพนัธุข์องสตรี การข่มขืน
และการบงัคบัใหท้  าหมนัเป็นตวัอยา่งของการละเมิดสิทธิน้ี 
 ในความหมายที่กวา้งที่สุด สิทธิในการก าหนดการเจริญพนัธุด์ว้ยตนเองสามารถถือวา่เป็นร่มส าหรับสิทธิจ านวน
มากมาย ซ่ึงในความเป็นจริงส่วนใหญ่อยูใ่นเร่ืองพลเมืองและการเมือง ดงัน้ี 

สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภยั 
สิทธิที่จะตดัสินใจสร้างครอบครัวหรือไม่และกบัใคร 
สิทธิที่จะตดัสินใจสร้างครอบครัวกบัใคร 
สิทธิที่จะเลือกวธีิ และ เวลาที่จะเวน้ระยะการมีบุตร 
สิทธิในการยนิยอมโดยไดรั้บรู้ขอ้มูล ไม่เพยีงแต่ในสถานบริการทางการแพทยเ์ท่านั้น  แต่ในทุกลกัษณะของ

การด าเนินชีวติดา้นเพศและการเจริญพนัธุ์ 
 

 
 



 

 

3 
 

สิทธิที่จะได้รับการดูแลด้านอนามัยการเจริญพันธ์ุ 
 

สิทธิที่จะไดรั้บการดูแลดา้นอนามยัการเจริญพนัธุม์าจากสิทธิในชีวติและสิทธิในสุขภาพ ซ่ึงไดรั้บการตีความวา่
ตอ้งการใหรั้ฐบาล “น ามาตรการดา้นบวกทีมุ่่งจะรักษาชีวติมาใช ้ เช่น ขั้นตอนที่จะลดการตายของทารกและเพิม่อายขุยั
เฉล่ีย เป็นตน้” สิทธิในสุขภาพเป็นที่ยอมรับในขอ้ตกลงระหวา่งประเทศในเร่ืองสิทธิดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 
ซ่ึงตอ้งการใหรั้ฐ “ยอมรับสิทธิของทุก ๆ คนที่จะไดรั้บความพอใจจากมาตรฐานสูงสุดของสุขภาพดา้นร่างกายและ
จิตใจ” แผนปฏิบติัการจากการประชุมระหวา่งประเทศ 
เร่ืองประชากรและการพฒันาใหค้  าจ  ากดัความอนามยัการเจริญพนัธุว์า่ “สภาวะความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ และ
สงัคม และไม่เพยีงแต่ไม่มีโรคหรือความพกิารเท่านั้น  และในทุก ๆ เร่ืองที่เก่ียวขอ้งระบบสืบพนัธุ์ หนา้ที ่ และ
กระบวนการ” สิทธิที่จะไดรั้บการดูแลดา้นอนามยัการเจริญพนัธุย์งัไดร้วมถึงสิทธิสิทธิที่จะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและ
วถีิทางที่จะควบคุมภาวะเจริญพนัธุข์องตน และ สิทธิที่จะไดรั้บมาตรฐานสูงสุดของอนามยัการเจริญพนัธุแ์ละอนามยัทาง
เพศดว้ย และรวมถึงสิทธิที่พวกเขาจะตดัสินใจเก่ียวกบัการเจริญพนัธุโ์ดยปราศจากการเลือกปฎิบติั การบงัคบั และความ
รุนแรง 

สิทธิที่จะไดรั้บการดูแลดา้นอนามยัการเจริญพนัธุไ์ม่ไดรั้บประกนัสุขภาพที่สมบูรณ์ของประชาชนทุกคน แต่ได้
รวมเอาหนา้ที่ของรัฐบาลที่จะใหมี้การดูแลเร่ืองสุขภาพ ซ่ึงจะตอ้งปราศจากการแบ่งแยกในเร่ืองเพศ  เพือ่ใหแ้น่ใจที่จะ
ไดรั้บความพอใจอยา่งเท่าเทียมในเร่ืองสิทธิในชีวติและสุขภาพ รัฐตอ้งพจิารณาถึงความตอ้งการดา้นสุขภาพที่
เฉพาะเจาะจงของทั้งผูห้ญิงและผูช้าย 

ที่ส าคญัที่สุด ในบริบทของการบริการดา้นสุขภาพนั้น หลกัการของสิทธิการเจริญพนัธุก่์อใหเ้กิดสิทธิที่แตกต่าง
กนัจ านวนหน่ึง  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย: 

-  สิทธิในดา้นสุขภาพ 
-  สิทธิในการเขา้ถึงการดูแลดา้นอนามยัการเจริญพนัธุแ์ละการวางแผนครอบครัว 
-  สิทธิในการยนิยอมโดยไดรั้บรู้ขอ้มูล 
-  สิทธิที่จะไดรั้บค าปรึกษาอยา่งเหมาะสม 

          ประเด็นคุณภาพบริการ เช่น การตดัสินใจโดยมีขอ้มูลข่าวสาร การตดัสินใจไดอ้ยา่งเสรี ความเป็นส่วนตวั 
การรักษาความลบั การไม่เลือกปฏิบติั และ คุณภาพบริการ 
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ส่ิงส าคญัที่กล่าวถึงสิทธิและความตอ้งการดา้นการเจริญพนัธุอ์ยูท่ี่ความเขา้ใจการเจริญพนัธุว์า่เป็นปรากฏการณ์ทาง
สงัคมที่ซบัซอ้นซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่าง ๆ ทางประวตัิศาสตร์ การเมือง สงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม ร่างกายและ
จิตวญิญาณ  ส่ิงที่กฎหมายและผูก้  าหนดนโยบายจะตอ้งไม่มองขา้มไปคือ จุดหมายสุดทา้ยซ่ึงสามารถท าใหแ้ต่ละบุคคล
ควบคุมร่างกายของตนได ้ เพือ่ตดัสินใจเก่ียวกบัพวกเขาและคุม้ครองพวกเขาจากการท าร้ายและการรุกรานที่ไม่พงึ
ประสงค ์ ไม่วา่โดยปัจเจกบุคคลหรือโดยรัฐบาลเอง เสรีภาพในการเจริญพนัธุเ์ป็นจุดหมายที่ส าคญัในตวัเองและเป็น
สภาวะส าคญัที่เกิดขึ้นก่อนความจ าเป็นพื้นฐานอ่ืน ๆ ทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นอาหาร ที่อยูอ่าศยั และเคร่ืองนุ่งห่ม หรือ ความ
เท่าเทียม เสรีภาพ และการเคารพนบัถือ 
 

 ประเทศไทยเป็นสมาชิกสนธิสญัญาสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศที่ไดก่้อตั้งรากฐานของสิทธิอนามยัการเจริญ
พนัธุส์ าหรับสตรีและเด็กหญิงทุกคน และไดน้ าเอกสารที่เป็นมติเอกฉนัทท์ี่ส าคญัเก่ียวกบัอนามยัและสิทธิการเจริญพนัธุ์
มาใช ้ สนธิสญัญาและเอกสารเหล่าน้ี คือ: 

-  ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศเร่ืองสิทธิดา้นพลเมืองและการเมือง 
-  ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศเร่ืองสิทธิดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม และวฒันธรรม 
-  อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อผูห้ญิงในทุกรูปแบบ และพธีิสารที่เป็นทางเลือกจาก 

อนุสญัญาน้ี 
 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ 
แผนปฏิบัติการจากการประชุมระหว่างประเทศเร่ืองประชากรกับการพัฒนา 

แผนปฏิบัติการจากการประชุมสตรีโลกคร้ังที ่4 
 

สิทธิต่างๆทั้งหมดที่รวมกนัเป็นสิทธิการเจริญพนัธุข์องสตรีไดถู้กบนัทึกไวใ้นเอกสารเหล่าน้ีและน่าจะก่อใหเ้กิด
พื้นฐานกฎหมายและนโยบายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกบัอนามยัการเจริญพนัธุไ์ดอ้ยา่งแน่นอน  เพยีงแค่การรวมกนัของสิทธิและ
หลกัการเหล่าน้ีไวใ้นกฎหมายและนโยบายของประเทศเท่านั้น ก็สามารถท าให ้  แน่ใจถึงการบรรลุผลความตอ้งการดา้น
อนามยัการเจริญพนัธุข์องประชาชน และ น าไปสู่ผลลพัธด์า้นอนามยัการเจริญพนัธุท์ี่ตอ้งการได ้ 
เป็นเร่ืองส าคญัที่จะเนน้วา่ โดยการลงนามและใหส้ตัยาบนัในสนธิสญัญาเหล่าน้ีและการน าเอกสารการประชุมที่ส าคญั
มาใช ้ รัฐบาลไทยไดเ้ร่ิมภาระหนา้ที่อยา่งสมคัรใจในการที่จะเคารพต่อสิทธิการเจริญพนัธุ์โดยไม่ใชม้าตรการใด ๆ ที่จะ
เป็นการละเมิดสิทธิเหล่าน้ี  ปกป้องสิทธิจากการละเมิดของผูอ่ื้น และเพือ่บรรลุถึงสิทธิต่าง ๆ โดยด าเนินการอยา่งแขง็ขนั 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เป็นไปไดจ้ริง การออกกฎหมายภายในประเทศในรูปกฎหมายอนามยัการเจริญพนัธุจ์ะช่วยใหรั้ฐบาล
ตระหนกัถึงภาระหนา้ที่น้ีไดอ้ยา่งแน่นอน 
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ความส าคญัของการออกกฎหมาย 
 วธีิการส าคญัที่จะบรรลุภาระหนา้ที่ระหวา่งประเทศเร่ืองสิทธิการเจริญพนัธุข์องสตรี คือ  โดยการออกกฎหมาย
และการก าหนดนโยบาย แผนปฏิบติัการจากการประชุมระหวา่งประเทศเร่ืองประชากรและการพฒันาและแผนปฏิบติั
การจากการประชุมสตรีโลกที่กรุงปักก่ิง ไดเ้รียกร้องใหห้น่วยงานที่ท  าหนา้ที่ออกกฎหมายของประเทศไดบ้รรจุสิทธิทาง
เพศและการเจริญพนัธุแ์ละความเป็นธรรมและความเสมอภาคทางเพศในกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ  
 ประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่กล่าวถึงเร่ืองประชากร อนามยัการเจริญพนัธุ์ และการวางแผนครอบครัวโดยผา่น
นโยบายประเทศที่ออกโดยหน่วยบริหารของรัฐบาล นโยบายเป็นส่ิงส าคญัเน่ืองจากสามารถท าใหเ้กิดจุดหมาย 
เป้าประสงค ์ และแนวทางส าหรับปัญหาดา้นสงัคม ตวัอยา่งเช่น รัฐบาลไทยไดใ้ชแ้ผนปฏิบติัการกรุงปักก่ิงในการจดัท า
แผนพฒันาสตรีระยะ 5 ปี ซ่ึงอยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 8 โดยการแถลงนโยบาย รัฐบาลไทย
สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าของการยอมรับสตรีในฐานะผูต้ดัสินใจที่มีความรับผดิชอบ  ช้ีใหเ้ห็นถึงหลกัการส าคญัที่
เก่ียวกบัการตดัสินใจอยา่งเสรีและมีความรู้ นโยบายต่างๆ อาจยอมรับดว้ยเช่นกนัวา่ คุณค่าของการปฏิบติัอยา่งขาด
มนุษยธรรมต่อสตรีและการตายของมารดานั้นสูงเกินไป 
 การออกกฎหมายสามารถมีประสิทธิผลมากในการเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยหรือมีผลบงัคบัทางกฎหมายใหแ้ก่
นโยบาย  การจดัล าดบัความส าคญัของนโยบายก่อนที่จะพฒันาไปสู่การจดัท ากฎหมายเป็นส่ิงที่ส าคญั กฎหมายเป็น
เคร่ืองมือที่มีพลงัอยา่งมากในการบรรลุจุดมุ่งหมายของนโยบายที่ตั้งไวข้องประเทศ เน่ืองจากไดก่้อใหเ้กิดสิทธิและ
หนา้ที่ที่มีผลตามกฎหมาย ซ่ึงท าใหพ้นัธกรณีระหวา่งประเทศมีความหมายอยา่งมาก  เม่ือใดที่มีกฎหมายใชแ้ลว้ บุคคล 
สถาบนั และรัฐบาลสามารถเขา้มารับผดิชอบไดเ้ม่ือพวกเขาไม่อาจปฏิบติัตามกฎหมาย  และการละเมิดสามารถแกไ้ขได้
โดยผา่นระบบทางกฎหมาย 
 เม่ือรัฐบาลไดท้  าใหท้่าทีของนโยบายชดัเจนขึ้น รัฐบาลอาจตดัสินใจที่จะผา่นการออกกฎหมายเพือ่ด าเนินตาม
วตัถุประสงคข์องนโยบายต่อไป    ในขณะที่อาจมีการเปล่ียนแปลงนโยบายไดถ้า้มีการเปล่ียน    รัฐบาล  ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิด
ความไม่มัน่คงในการใหบ้ริการดูแลดา้นสุขภาพ  แต่กฎหมายต่างๆ ยงัคงไม่เปล่ียนแปลง  ดงันั้นกฎหมายจึงรับประกนั
ใหป้ระชาชนของประเทศมีความแน่นอนยิง่ขึ้นในเร่ืองสิทธิของพวกเขาและเพิม่ความสามารถของประชาชนในการใช้
สิทธิและปฏิบติัตามสิทธิดงักล่าว 
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ส่ิงทา้ทายบางอยา่งมกัมีอยูเ่สมอในการด าเนินการออกกฎหมาย เพือ่ใหก้ฎหมายมีผลมากที่สุดในอนัที่จะบรรลุ
วตัถุประสงคข์องนโยบาย ผูอ้อกกฎหมายตอ้งพจิารณาอยา่งรอบคอบวา่กฎหมายจะใชไ้ดใ้นทางปฏิบติัอยา่งไร  ถา้ไม่
ค  านึงถึงผลที่แทจ้ริงแลว้ กฎหมายอาจไม่บรรลุวตัถุประสงค ์หรืออาจมีผลในทางตรงกนัขา้มกบัเจตนารมย ์  การพจิารณา
ถึงผลที่ตามมาทั้งที่ต ั้งใจและไม่ตั้งใจให้เกิดเป็นส่ิงส าคญั เช่น กฎหมายที่ก  าหนดเง่ือนไขในการจดทะเบียนสมรสใหแ้ก่คู่
สมรสที่มีผลการตรวจ HIV อาจส่งผลโดยไม่   ตั้งใจถึงการตดัสินใจเร่ืองอ่ืนๆ ในการแต่งงานหรือไปขดัขวางการ
แต่งงานของคู่สมรส  นอกจากน้ีกฎหมายและนโยบายเร่ืองการแทง้ ซ่ึงเห็นดว้ยกบัการหา้มท าแทง้ และ ก าหนดการ
ลงโทษทางอาญาอยา่งรุนแรง มกัส่งผลใหมี้การท าแทง้ผดิกฎหมายและไม่ปลอดภยัอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงมีผลใหอ้ตัราการ
ป่วยและตายของมารดาสูงขึ้น 
 

กลไกการบังคบัของในประเทศ 
 

 สิทธิที่ไดม้าโดยปราศจากความเจบ็ปวดมกัจะไม่มีความหมาย ดงันั้นความส าเร็จของกฎหมายใด ๆ จึงมกัจะมา
จากกลไกที่ขมขืน่และเจบ็ปวดมากมาย รัฐบาลจะตอ้งรับประกนัที่จะใหมี้ความปกป้องสูงสุดต่อสิทธิอนามยัการเจริญ
พนัธุ ์  จึงตอ้งจดัท ากฎหมายและมีนโยบายที่เกิดประโยชน์ต่อสิทธิอนามยัการเจริญพนัธุแ์ละตอ้งใหมี้ความเขม็ขน้
เหมือนกบัความรุนแรงอ่ืน ๆ ที่เท่าเทียมกนั เม่ือเร่ิมท ากฎหมายใหม่ขึ้นมา  รัฐบาลจะตอ้งใหค้วามสนใจที่จะจดัท ากลไก
ในการประเมินผลถึงการปกป้องสิทธิอนามยัการเจริญพนัธุอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ  ตวัอยา่งของส่ิงที่เป็นกลไกในการบงัคบั
ใชใ้หเ้กิดผลจะประกอบดว้ย 
 

1.  ศาลระดบัชาติ 
2.  คณะกรรมาธิการระดบัชาติ 
3.  กลไกเพือ่การตรวจสอบอยา่งมืออาชีพ 
4.  เจา้หนา้ที่รับเร่ืองราวร้องทุกข ์
 

หลักเกณฑ์ส าคญัที่ต้องค านึงถึงในกฎหมายอนามัยการเจริญพันธ์ุ 
1.  การยนิยอมโดยไดรั้บรู้ขอ้มูล  แนวคิดของยนิยอมโดยไดรั้บรู้ขอ้มูล คือ  เพือ่การที่จะไดก้ าหนดหนา้ที่ของผู ้

ใหบ้ริการในการใหข้อ้มูลแก่คนไขอ้ยา่งเตม็ที่และสมบูรณ์เพยีงพอที่คนไขจ้ะเขา้ใจ และตดัสินใจไดว้า่จะยอมรับหรือ
ปฏิเสธการบริการ  และทราบถึงผลที่จะตามมาของการตดัสินใจแต่ละอยา่งดว้ย 

2.  การตดัสินใจอยา่งอิสระ (ปราศจากการบงัคบัขู่เขญ็)  หมายถึงคนไขมี้อิสระที่จะตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
เพราะการตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองอนามยัการเจริญพนัธุเ์ป็นเร่ืองละเอียดอ่อน คนไขจ้ะตอ้งเผชิญกบัส่ิงที่มีอิทธิพลต่อการ 
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ตดัสินใจมากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่แรงเสียดทานจากสงัคม  คู่ครอง  พอ่แม่  และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เช่น แพทย ์ หรือ
เจา้หนา้ที่ที่ใหบ้ริการคนไขจึ้งไดรั้บค าแนะน าจากบุคคลเหล่าน้ีหรือคนในครอบครัว  ดงันั้นจะตอ้งท าใหเ้ธอเขม้แขง็
พอที่จะตดัสินใจเองได ้
  คู่ครองที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
    เจา้หนา้ที่ที่ใหบ้ริการไม่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากคู่ครอง (ที่ถูกกฎหมาย)  เสียก่อนที่จะใหบ้ริการ ถา้คนไขไ้ม่ได้
แสดงออกอยา่งชดัเจนวา่จะตอ้งปรึกษาคู่ครองเสียก่อน  ผูใ้หบ้ริการสามารถเปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดกบัคนไขเ้ม่ือมีขอ้
ปรึกษาเก่ียวกบัอนามยัการเจริญพนัธุ์ 
  การเซ็นยนิยอมของผูป้กครอง 
 เม่ือได ้  informed consent   จากวยัรุ่นหรือชนกลุ่มนอ้ยมาตอ้งพจิารณาใหดี้  การค านึงถึงอนามยัการเจริญพนัธุ์ 
จะตอ้งตระหนกัถึงความสามารถของเด็กแต่ละช่วงเวลาที่ผา่นไป  วยัรุ่นเป็นช่วงอายทุี่มีร่างกายเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  
อารมณ์ สงัคม การเติบโตทางเพศและความรู้สึก ทางเพศมกัจะอ่อนไหว และมีขอ้โตแ้ยง้กนัมากมาย มาตรฐานทางสงัคม
และวฒันธรรมอาจจะไม่ยอมรับการมีเพศสมัพนัธก่์อนสมรส  ท าใหมี้ความพยายามที่จะดูแลควบคุมพฤติกรรมทางเพศ
ของเด็กวยัรุ่นอยา่งเขม้งวด  บางคร้ังความใส่ใจที่ดีของวยัรุ่น อาจจะท าใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้กบัผูป้กครองหรือผูดู้แลได ้ 
ถึงแมค้าดวา่วยัรุ่นจะสามารถตดัสินใจในเร่ืองอนามยัการเจริญพนัธุไ์ดดี้  แต่ถา้เป็นไปไดผู้ป้กครองก็ควรเขา้มามีส่วน
ร่วม ถึงกระนั้นก็ตามการเขา้ถึงบริการต่างๆ ของวยัรุ่นก็ตอ้งไม่ถูกปฏิเสธ ถา้ไม่มีการเซ็นยนิยอมจากผูป้กครอง 
 

3.  การเป็นส่วนตัว 
      ผูบ้ริการทางการแพทย ์ มกัจะเขา้ถึงขอ้มูลส่วนตวัของคนไขอ้ยูแ่ลว้  เม่ือไปรับค าปรึกษาก็จะมีแบบฟอร์มมา
ใหค้นไขก้รอกดว้ย  ซ่ึงผูใ้หบ้ริการตอ้งจ ากดัวา่ตอ้งการขอ้มูลเพยีงใด ตามกฎหมายแลว้ผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูล
สามารถใชข้อ้มูลที่จ  าเป็นในการรักษาคนไขน้ าไปเปิดเผยต่อเจา้หนา้ที่สาธารณสุขท่านอ่ืนได ้
 

4.  การรักษาความลับ 
ผูใ้หบ้ริการที่มีขอ้มุลส่วนตวัของคนไขจ้ะตอ้งถือเป็นหนา้ที่จะไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นโดยปราศจากการยนิยอมจากคนไข ้ 
เพราะขอ้มูลที่เก่ียวกบัสุขภาพทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุเ์ป็นขอ้มูลที่ละเอียดอ่อนและอ่อนไหวมาก การถือเป็น 
ความลบัจึงเป็นเร่ืองส าคญัยิง่  ขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นสิทธิของคนไขท้ี่ตอ้งทราบวา่ผูรั้บบริการมีขอ้มูลอะไรบา้งจะเปิดเผยไดก้็
ต่อเม่ือไดรั้บความยนิยอมอยา่งสมบูรณ์แลว้เท่านั้น 
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5.  การไม่เลือกปฏิบัติ 
คนไขจ้ะตอ้งไดรั้บบริการทุกอยา่งที่จ  าเป็นเหมือนๆ กนัโดยไม่ค  านึงถึง เพศ สถานภาพสมรส   เช้ือชาติ   ศาสนา   อาย ุ 
ความดอ้ยโอกาสในเร่ือง   เศรษฐานะ   สุขภาพจิต คนชนบท  ผูย้า้ยถ่ินหรือผูอ้พยพ  ไม่ควรจะมีกฎหมายหรือนโยบายที่
ตอ้งใหส้ามีมาเซ็นยนิยอม หรือพอ่แม่มาเซ็นอนุญาตคนไขว้ยัรุ่น  ก่อนที่เขาเหล่านั้นจะไดรั้บบริการซ่ึงเป็นการแสดงถึง
การแบ่งแยกอยา่งชดัเจน 
 

6.  คุณภาพการให้บริการ 
คนไขค้วรจะตอ้งไดรั้บบริการที่มีคุณภาพทั้งทางการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์ที่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและ
สงัคมยอมรับ  การบริการนั้นจะตอ้งปลอดภยัและใชผ้ลิตภณัฑท์ี่ไดผ้ลดี  รวมทั้งผูใ้หบ้ริการจะตอ้งพฒันาคุณภาพ
ผลิตภณัฑอ์ยา่งสม ่าเสมอ ใชม้าตรฐานต่าง ๆตามมาตรฐานวชิาชีพและอาจจะตอ้งมีกฎหมายก ากบัรวมทั้งมีกลไกให้
คนไขไ้ดย้นืยนัในสิทธิประโยชน์ของตนเอง 
 

ประเด็นส าคญัในบริบทของประเทศไทย 
1.  ประชากรและการวางแผนครอบครัว 
 พนัธกรณีทางกฎหมายวา่ดว้ยเร่ืองท าแทง้ในแผนปฏิบติัการจากการประชุมนานาชาติเร่ืองประชากรและการ
พฒันา (International Conference on Population and Development-ICPD) และนโยบายเพือ่การปฏิบตัิจากการประชุม
สตรีโลกที่กรุงปักก่ิง : 
      ??  ยกเลิกกฎหมายขอ้จ ากดัทางการแพทย ์ ทางคลีนิค และกฎเกณฑต่์าง ๆ ที่วางกั้นการเขา้ถึงบริการวางแผน
ครอบครัว ข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งบริการสุขภาพทางเพศอนามยัการเจริญพนัธุแ์ละทางการแพทยอ่ื์น ๆ  
      ?? รับประกนัคุณภาพบริการในโครงการสุขภาพทางเพศและบริการอนามยัการเจริญพนัธุท์ ั้งที่เป็นบริการสาธารณะ
และบริการเอกชน 
หลกัการส าคญัที่เก่ียวขอ้ง 
  กฎหมายที่กล่าวถึงสิทธิสตรีในการก าหนดจ านวนบุตรและระยะห่างของบุตรแต่ละคนเป็นรากฐานของ
กฎหมายอนามยัการเจริญพนัธุ์ การวางแผนครอบครัวเป็นส่วนหน่ึงที่ส าคญัในแผนการพฒันาของประเทศไทย ตั้งแต่  

พ.ศ.2513   กฎหมายอนามยัการเจริญพนัธุจ์ะตอ้งสอดคลอ้งนโยบายประชากรของประเทศที่ไม่ขดักบักฎหมายและ
สนบัสนุนสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ ดงันั้น กฎหมายอนามยัการเจริญพนัธุจึ์งตอ้งระบุถึงสิทธิอนามยัการเจริญพนัธุ์
ของผูห้ญิงอยา่งชดัเจน โดยมีหลกัการที่วา่เจา้หน้าที่ผูใ้หบ้ริการโดยเจา้หนา้ที่จะตอ้งใหข้อ้มูลอยา่งเพยีงพอ เพือ่ใหผู้ห้ญิง
ที่รับบริการใชข้อ้มูลในการตดัสินใจไดโ้ดยไม่มีการแบ่งแยกหรือถูกบงัคบัไม่วา่จากสามีหรือบุคคลในครอบครัว หรือ

แพทยโ์ดยคนไขทุ้กคนตอ้งไดรั้บบริการอนามยัการเจริญพนัธุท์ี่จ  าเป็นอยา่งเท่าเทียมกนั 
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ตัวอย่างการใช้กฎหมายในเร่ืองประชากรและการวางแผนครอบครัว 
  ประเทศในลาตินอเมริกนัหลายประเทศมีกฎหมายที่แสดงอยา่งชดัเจนถึงสิทธิของบุคคลที่จะตอ้งการ
บุตรก่ีคนเวน้ระยะห่างเท่าใด  กฎหมายฉบบัหน่ึงที่ตระหนกัถึงหลกัของการอนามยัการเจริญพนัธุ์ คือ กฎหมายของ
ประเทศ Brazil ที่เก่ียวกบัการวางแผนครอบครัวของปี  2539 แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงสิทธิของประชาชนในเร่ืองการ
วางแผนครอบครัวและมีขอ้หา้มการควบคุมจ านวนประชากรในทุกรูปแบบ ส าหรับประเทศเปรู กฎหมายเก่ียวกบัสุขภาพ
ทัว่ไป ปี 2540  อนุญาตใหทุ้กคนมีสิทธิในการทีจ่ะไดรั้บรู้ข่าวสารในเร่ืองอนามยัการเจริญพนัธุ์ และสิทธิในการเลือกใช้
การคุมก าเนิดโดยอิสระ 
 

2.  การตายของมารดา 
  พนัธกรณีทางกฎหมายวา่ดว้ยเร่ืองท าแทง้ในแผนปฏิบติัการจากการประชุมนานาชาติเร่ืองประชากร
และการพฒันา (International Conference on Population and Development-ICPD) และนโยบายเพือ่การปฏิบตัิจากการ
ประชุมสตรีโลกที่กรุงปักก่ิง : 
??  ส่งเสริมให้เพิม่การลงทุนเร่ืองโครงสร้างภายในและความสดวกในการเดินทางอยา่ง 
เขม้แขง็ เพือ่รับรองวา่จะเขา้ถึงการบริการที่จ  าเป็นได ้ เพือ่ลดแม่ตายและเจบ็ป่วยโดยเฉพาะอยา่งยิง่จะเป็นประโยชน์ต่อ
คนจนในเมืองหรือชนบท  
??  จดัใหมี้กลไกการติดตามผลของความกา้วหนา้ในการลดแม่ตายและเจบ็ป่วย 
 

หลักการส าคญัทีเ่กี่ยวข้อง 
ประมาณวา่มีผูห้ญิง 515,000 คนตายจากภาวะแทรกซอ้นจากการตั้งครรภแ์ละคลอดบุตร ดงันั้นกวา่ 1400 คน จะตาย    
ทุกวนั  แม่ตายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่รุนแรงสาเหตุการตายก็มีทั้งการแพทย ์เศรษฐกิจและสงัคม สะทอ้นออกมาใหเ้ห็น
ในรูปของความยตุิธรรมในสังคม และการแบ่งแยกผูห้ญิงออกไป  การที่มีแม่ตายจ านวนมากเป็นตวัช้ีวดัถึงการละเมิด 
สิทธิของผูห้ญิงอยา่งกวา้งขวางทั้งต่อชีวติสุขภาพและร่างกาย จากเหตุผลน้ี การลดจ านวนแม่ตายตอ้งอาศยัโครงการ
นโยบายและทา้ยที่สุดอาจจะตอ้งใชก้ฎหมาย เพื่อพฒันาสถานภาพของผูห้ญิงดว้ยการใหก้ารศึกษาใหผู้ห้ญิงอ่านหนงัสือ
ออก และส่งเสริมคุณภาพชีวติของครอบครัวให้ดีขึ้น  ดงันั้นตามมาตรการเหล่าน้ีทั้งครอบครัวจะตอ้งไดรั้บการบริการ
อนามยัการเจริญพนัธุท์ี่ไม่แพงเกินไปนกัและมีคุณภาพสูง โดยใชม้าตรฐานสากลและแนวทางของการใหบ้ริการสูติ
ศาสตร์ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะที่หน่วยงานของ UN ไดจ้ดัท าขึ้นมาทั้งการวางแผนครอบครัว การแทง้ที่ปลอดภยั การดูแล
ก่อนคลอด การคลอดที่ปลอดภยั การดูแลหลงัคลอด  โดยเขา้ถึงไดท้ั้งขอ้มูลและบริการ 
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ตัวอย่างเร่ืองการตายของมารดากับบทบัญญัติทางกฎหมาย 
 หลาย ๆ ประเทศยอมรับและปรับปรุงกฎหมายที่ช่วยเอ้ือปัจจยัที่มีผลต่อการลดอตัราตายของแม่ เช่น การ
แต่งงานเม่ืออายยุงันอ้ย เช่น กฎหมายก าหนดวา่ผูห้ญิงและผูช้ายที่อาย ุ18 ปี สามารถแต่งงานไดถู้กตอ้งตามกฎหมาย เพือ่
คุม้ครองสิทธิของผูห้ญิงใหผ้ลจากการมีบุตรในอายมุากกวา่ 18 ปี ไม่มีผลต่อสุขภาพของแม่  หรือกฎหมายที่ก  าหนดวา่
การที่แม่เสียคลอดไดป้ลอดภยัเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอยา่งหน่ึง และในขณะเดียวกนักฎหมายก็ระบุดว้ยวา่ แม่ตอ้ง
สามารถเขา้ถึงบริการสูติศาสตร์ในระหวา่งตั้งครรภ ์คลอด และหลงัคลอดเพือ่ที่จะช่วยลดอตัราแม่ตายลงได ้
 

3.  การท าแท้ง 
 พนัธกรณีทางกฎหมายวา่ดว้ยเร่ืองท าแทง้ในแผนปฏิบติัการจากการประชุมนานาชาติเร่ืองประชากรและการ
พฒันา (International Conference on Population and Development-ICPD) และนโยบายเพือ่การปฏิบตัิจากการประชุม
สตรีโลกที่กรุงปักก่ิง : 
 ?? ตระหนกัวา่การท าแทง้ที่ไม่ปลอดภยัเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคญั  และก าหนดกรอบนโยบายและกฎหมาย
บนพื้นฐานของพนัธะกรณีวา่ดว้ยสุขภาพของสตรี  ในสภาพการณ์ที่การท าแทง้ไม่ขดัต่อกฎหมาย  ระบบบริการ
สาธารณสุขควรจดัใหมี้การอบรมรวมทั้งสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการใหบ้ริการและมีมาตรการที่มัน่ใจไดว้า่การท าแทง้
นั้นตอ้งปลอดภยัและเขา้ถึงได ้ เพือ่ใหส้ตรีทุกคนควรเขา้ถึงบริการที่มีคุณภาพในการรักษาภาวะแทรกซอ้นที่เกิดจากการ
ท าแทง้และมีมาตรการคุม้ครองสุขภาพและชีวติของสตรี  “in circumstances where abortion is not against the law, 
health systems should train and equip health-service providers and should take other measures to ensure that such 
abortion is safe and accessible. Additional measures should be taken to safeguard women’s health.” 

??  พจิารณาทบทวนกฎหมายที่ก  าหนดมาตรการลงโทษผูห้ญิงที่ท  าแทง้โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
 

หลักการส าคญัในการปฏิบัติ 
 ในทุกๆ ปี  ประมาณวา่ร้อยละ 13  ของการตายของมารดาทัว่โลกเก่ียวเน่ืองมาจาก การท าแทง้ รัฐบาลสามารถ
ช่วยชีวติของสตรีหลายหม่ืนคนต่อปีโดยการจดัใหมี้บริการท าแทง้ที่ปลอดภยัและเขา้ถึงได ้ และดว้ยมาตรการง่ายๆ น้ี    
จะช่วยป้องกนัการเสียชีวติของสตรีทัว่โลกไดป้ระมาณปีละ 80,000 คน  สตรีมีสิทธิในการตดัสินใจวา่จะมีบุตรหรือไม่
และมีบุตรเม่ือใด โดยไดรั้บการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายสิทธิมนุษยชนนานาชาติ  เม่ือเผชิญกบัปัญหาการตั้งครรภท์ี่ไม่
ตอ้งการ      สตรีนั้นจะเป็นผูต้ดัสินใจวา่เธอจะอุม้ทอ้งต่อไปจนคลอดหรือไม่ ดงันั้นอิสระและการตดัสินใจภายใตข้อ้มูล
ที่ไดรั้บคือหลกัการส าคญัของสิทธิสตรีในการที่จะไดรั้บการท าแทง้ที่ปลอดภยัและถูกกฎหมาย  หลกัของการไม่เลือก
ปฏิบติับนพื้นฐานทางเพศ  ท าใหรั้ฐบาลตอ้งพจิารณาในประเด็นการยกเวน้ความผดิทางอาญาจากการท าแทง้ดว้ยเช่นกนั   
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เน่ืองจากเป็นบริการสาธารณสุขที่สตรีเท่านั้นตอ้งการจะไดรั้บ นอกจากน้ี กฎหมายซ่ึงก าหนดใหก้ารท าแทง้เป็น
ความผดิทางอาญา   ก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งไม่สมควรต่อผูห้ญิงที่มีรายไดต้  ่าหรือผูห้ญิงกลุ่มเส่ียงอ่ืนๆ 
  

ตัวอย่างของการท าแท้งกับบทบัญญัติทางกฎหมาย 
 ในปี ค.ศ. 1996  ประเทศอฟัริกาใต ้  ไดอ้อกพระราชบญัญติัทางเลือกในการยติุการตั้งครรภด์ว้ยการท าให้
กฎหมายท าแทง้มีขอบเขตที่กวา้งมากที่สุดในโลก  โดยอนุญาตใหมี้การ  ท าแทง้โดยไม่ตอ้งแจง้เหตุผลขณะมีอายคุรรภ ์  
12 สปัดาห์แรก  ท าแทง้ไดอี้กในหลายกรณีภายในอายคุรรภ์ 20 สปัดาห์  และท าแทง้เม่ือใดก็ไดถ้า้การตั้งครรภน์ั้นเส่ียง
ต่อชีวติของแม่หรือกรณีทารกในครรภพ์กิารอยา่งร้ายแรง 
 

4. HIV/AIDS 
 พนัธกรณีทางกฎหมายวา่ดว้ยเร่ือง HIV/AIDS ในแผนปฏิบตัิการจากการประชุมนานาชาติเร่ืองประชากรและ
การพฒันา (International Conference on Population and Development - ICPD) และ นโยบายเพือ่การปฏิบตัิจากการ
ประชุมสตรีโลกที่กรุงปักก่ิง : 
 ?? ขจดัการเลือกปฏิบติัต่อบุคคลที่เป็นโรค HIV/AIDS และคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในการปกปิด
ขอ้มูลส่วนตวัใหเ้ป็นความลบั 
 ??บญัญติักฎหมายใหมี้การบริการและป้องกนัโรคติดเช้ือทางเพศสมัพนัธ์รวมทั้ง HIV/AIDS อยา่งทัว่ถึงและ
ราคาถูก  โดยใหอ้ยูใ่นระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน 
 ?? เรียกร้องใหส้ถานบริการอนามยัการเจริญพนัธุท์ุกแห่ง จดัใหมี้ถุงยางอนามยัและยาที่ใชส้ าหรับป้องกนัและ
รักษาโรคติดเช้ือทางเพศสมัพนัธแ์ละโรคเอดส์  ที่หาไดง่้ายและราคาถูก 
 ??  ระดมทรัพยากรของชาติ นานาชาติ  และใหห้ลกัประกนัในการลงทุนเพือ่หาวธีิป้องกนัใหม่ๆ การวนิิจฉยั
และรักษาโรคติดเช้ือทางเพศสมัพนัธ์และโรคเอดส์ 
 

หลักส าคญัในการปฏิบัติ 
 การระบาดของ HIV/AIDS เป็นเร่ืองซับซอ้นที่หลายประเทศพยายามที่จะแกปั้ญหาโดยการใชก้ฎหมาย  
เช่นเดียวกบัการริเร่ิมมาตรการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  กฎหมายสิทธิมนุษยชนนานาชาติเรียกร้องวา่การบญัญติั
กฎหมายใดๆ ก็ตาม ขอใหค้  านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน  สิทธิในการไดรั้บความเป็นส่วนตวัและการรักษาความลบั  ซ่ึง
เป็นส่วนส าคญัของกฎหมายเก่ียวกบัเร่ือง HIV/AIDS ผูติ้ดเช้ือมกัถูกตราหนา้และถูกกระท าอยา่งเลือกปฏิบติั ดงันั้นการที่
ผูป่้วย    ยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นส่วนตวัและพฤติกรรมส่วนบุคคลของเขา ขอ้มูลเหล่านั้นจึงตอ้งถูกปิดเป็นความลบั
อยา่งดีที่สุด ประวติัและขอ้มูลทางการแพทยข์องผูป่้วยจะตอ้งถูกปิดเป็นความลบัเช่นเดียวกนั แมว้า่ผูใ้หบ้ริการอาจตอ้ง 
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เปิดเผยขอ้มูลแก่หน่วยงานที่มีหนา้ที่โดยตรงในการบนัทึกสถิติการเกิดโรค  แต่ก็ตอ้งค  านึงถึงสิทธิส่วนบุคคลและรักษา
ความลบัของผูป่้วยตลอดเวลา 
 ประเทศไทยมีความคืบหนา้อยา่มีนยัส าคฯัในการควบคุมการแพร่กระจายของโรค HIV/AIDS แผนงานแห่งชาติ
ในการป้องกนัและบรรเทาความทุกขข์องผูติ้ดเช้ือ HIV/AIDS ประสบความส าเร็จในการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ 
HIV และลดผลกระทบของการระบาดของโรค AIDS ในประชาชนไทย  รัฐบาลไทยตอ้งด าเนินการต่อไปในการที่จะ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคล   ยกตวัอยา่ง เช่น ถา้กฎหมายที่ผา่นการยกร่างและมีผลต่อนโยบายปัจจุบนั  จะตอ้งไม่ละเมิด
สิทธิของผูติ้ดเช้ือ HIV โดยเฉพาะสิทธิในการไม่ถูกเลือกปฏิบติั  และสิทธิในการไดรั้บความคุม้ครองที่เสมอภาค  
นอกจากน้ีกฎหมายอาญาหรือกฎหมายสาธารณสุขที่ก  าหนดโทษรุนแรงในการแพร่เช้ือไวรัสโดยไม่เจตนา  อาจท าให้
ประชาชนหลีกเล่ียงที่จะไดรั้บการตรวจและรักษาโรคน้ี 
 

ตัวอย่างของ HIV/AIDS และโรคติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ กับบทบัญญัติทางกฎหมาย 
 รัฐบาลในหลายประเทศ  ไดริ้เร่ิมออกกฎหมายเพือ่ป้องกนัการติดเช้ือ HIV/AIDS ยกตวัอยา่งเช่น ในปี ค.ศ. 1995  
ก่อนที่ฮ่องกงจะกลบัคืนไปอยูภ่ายใตก้ารครอบครองของประเทศจีนแผน่ดินใหญ่ รัฐบาลฮ่องกงไดผ้า่นพระราชบญัญติั
การไม่เลือกปฏิบติัต่อผูพ้กิารทุพลภาพ กฎหมายน้ียกเลิกการบงัคบัใหต้รวจหาเช้ือ HIV/AIDS นอกจากน้ีเม่ือตน้ปี ค.ศ. 
1997 ประเทศโคลมัเบียมีการบญัญติักฎหมายเอดส์แห่งชาติฉบบัใหม่ กฎหมายน้ีคุม้ครองสิทธิผูติ้ดเช้ือ HIV/AIDS ให้
ไดรั้บยาตา้นไวรัสโดยใหค้รอบคลุมอยูใ่นระบบดูแลสุขภาพแห่งชาติ 
 

5.  ความรุนแรงทางเพศและการล่อลวง 
 พนัธกรณีทางกฎหมายวา่ดว้ยความรุนแรงทางเพศในแผนปฏิบตัิการจากการประชุมนานาชาติเร่ืองประชากร
และการพฒันา (International Conference on Population and Development-ICPD) และนโยบายเพือ่การปฏิบตัิจากการ
ประชุมสตรีโลกที่กรุงปักก่ิง : 
 ?? จดัใหมี้กระบวนการและเง่ือนไขที่จ  าเป็นใหก้บัสตรีที่ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการกระท ารุนแรง ดว้ยการ
ใหค้วามคุม้ครองและใหเ้ขา้ถึงกลไกทางกระบวนการยตุิธรรม  และจดัมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนที่มีประสิทธิภาพ  
รวมถึงการใหค้วามช่วยเหลือดา้นกฎหมายโดยเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยหรือไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
 ??   บญัญติักฎหมายและบงัคบัใชเ้พือ่ต่อตา้นผูก้ระท ารุนแรงต่อสตรีและเด็ก 
 ?? ใหห้ลกัประกนัดา้นบริการสุขภาพในการที่จะสามรถวนิิจฉยั ส่งต่อและดูแลผูท้ี่ถูกกระท ารุนแรงทางเพศ 
 ?? ตระหนกัวา่การบงัคบัใหท้  าหมนั บงัคบัใหท้  าแทง้  บงัคบัให้ใชย้าคุมก าเนิด บงัคบัใหข้ายบริการทางเพศ และ
ประเพณีปฏิบตัิบางประการที่มีรูปแบบของการกระท ารุนแรงต่อสตรีและเด็ก จะตอ้งถูกหา้มกระท าและยกเลิกใหห้มด 
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 ??  ตระหนกัวา่การล่อลวงสตรีและเด็กเพือ่บงัคบัใหข้ายบริการทางเพศเป็นการทารุณกรรมประเภทหน่ึง เป็น
การคา้บนความเจบ็ปวดทางร่างกายและจิตใจ และ ท าใหส้ตรีและเด็กมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือและการตั้งครรภท์ี่ไม่
ตอ้งการ 
 

หลักการส าคญัในทางปฏิบัติ 
ในประเด็นการกระท ารุนแรงต่อสตรี กฎหมายอาญาควรใหค้วามคุม้ครองแก่สตรีและใหค้วามช่วยเหลือดา้น

กระบวนการยตุิธรรม กฎหมายอาญาวา่ดว้ยการกระท ารุณแรงต่อผูห้ญิงสามารถเพิม่เติมใหส้มบูรณ์ไดห้ากมีการพจิารณา
ร่วมกบัการบญัญตัิกฎหมายอนามยัเจริญพนัธุ์  ยกตวัอยา่งเช่น การบญัญติักฎหมายน้ีสามารถเรียกร้องให้โรงพยาบาล
พฒันาแนวทางปฏิบติัเฉพาะเพือ่แกปั้ญหาใหก้บัผูท้ี่ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวและล่วงละเมิดทางเพศ  และบญัญติให้
มีการถือปฏิบติัในเร่ืองความเป็นส่วนตวัและการรักษาความลบั  โรงพยาบาลควรใหบ้ริการดา้นอนามยัเจริญพนัธุแ์ละสุข
ภาวะทางเพศและบริการอ่ืนๆ  ดว้ย   รวมทั้งการใหย้าคุมฉุกเฉินในกรณีที่ถูกข่มขืน  นอกจากน้ีควรมีบทลงโทษต่อ
บุคลากรสาธารณสุขที่กระท าการล่วงละเมิดผูป่้วยดว้ย 

ประเทศไทยมีมาตรการที่จริงจงัหลายดา้นในการต่อสูก้บัการล่อลวงสตรีและเด็ก และมีบทลงโทษที่รุนแรงต่อ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการกระท าความผดิฐานล่อลวง  แมว้า่มาตรการทางกฎหมายจะมีความส าคญั  แต่ก็ควรมีบริการเฉพาะ
ส าหรับสตรีและเด็กที่ถูกล่อลวง  กฎหมายไม่ควรลงโทษสตรีและเด็กผูซ่ึ้งตกเป็นเหยือ่ ไม่ใช่อาชญากร  สตรีและเด็กที่ 
ถูกล่อลวงควรไดรั้บบริการดา้นอนามยัเจริญพนัธุท์ี่มีคุณภาพ  รวมถึงการบริการทางการแพทยแ์บบฉุกเฉิน  เช่นยา
คุมก าเนิด    ฉุกเฉิน  โดยไม่ค  านึงวา่เขาเหล่านั้นจะเขา้มาในประเทศไทยถูกกฎหมายหรือไม่ 
 

ตัวอย่างของการกระท ารุนแรงทางเพศและการล่อลวงกับบทบัญญัติทางกฎหมาย 
 บางประเทศมีการบญัญติักฎหมายที่ครอบคลุมการแกปั้ญหาความรุนแรงต่อสตรี  โดยเฉพาะความรุนแรงใน
ครอบครัว  เช่น ประเทศโคลมัเบียมีบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญวา่ใหมี้การป้องกนัแกไ้ขที่ครอบคลุมปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวรูปแบบต่างๆ และก าหนดวา่การกระท ารุนแรงใดๆ ทั้งทางร่างกาย  จิตใจหรือการล่วงละเมิดทางเพศต่อสมาชิก
ในครอบครัวถือเป็นความผดิทางอาญา 
 

6.  วัยรุ่น 
 พนัธกรณีทางกฎหมายวา่ดว้ยวยัรุ่นในแผนปฏิบติัการจากการประชุมนานาชาติเร่ืองประชากรและการพฒันา 
(International Conference on Population and Development-ICPD) และนโยบายเพือ่การปฏิบตัิจากการประชุมสตรีโลก
ที่กรุงปักก่ิง : 
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?? ปกป้องสิทธิของวยัรุ่นในเร่ืองความเป็นส่วนตวั  การรักษาความลบั  การยอมรับ และ การยนิยอมโดยไดรั้บรู้
ขอ้มูล 
 ??  สนบัสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ  ในเร่ืองประชากร  การพฒันาที่ย ัง่ยนืและเร่ืองสุขภาพ  รวมถึง
เร่ืองเพศศึกษา อนามยัเจริญพนัธุแ์ละความเสมอภาคทางเพศ 
 ??  ยกเลิกกฎหมายและระเบียบทางสงัคมที่เป็นอุปสรรคต่อการไดรั้บความรู้ ขอ้มูลและบริการต่างๆ ดา้นอนามยั
เจริญพนัธุแ์ละเพศศึกษาในวยัรุ่น   
 

หลักการส าคญัในการปฏิบัติ   
 กฎหมายสิทธิมนุษยชนนานาชาติ ไดคุ้ม้ครองสิทธิของวยัรุ่นในการไดรั้บบริการ     สุขภาพและไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารดา้นอนามยัเจริญพนัธุ ์  โดยเฉพาะการพฒันาความสามรถของเด็กจนกระทัง่ถึงวยัรุ่น หากมีการก าหนดวา่วยัรุ่น
จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครองก่อนที่จะไดรั้บบริการดา้นอนามยัการเจริญพนัธุ์ จะท าใหว้ยัรุ่นหลีกเล่ียงการมา
ขอรับบริการ วยัรุ่นควรมีสิทธิตามกฎหมายที่จะตดัสินใจในการขอรับบริการดงักล่าวดว้ยตนเอง  
  

ตัวอย่างเร่ืองสิทธิของวัยรุ่นกับบทบัญญัติทางกฎหมาย 
      ตวัอยา่งการออกกฎหมายในเชิงบวกคือใน ประเทศ Cost Rica มีการตราพระราชบญัญตัิ ปี ค.ศ. 1998 วา่ดว้ยการ
ปฏิบติัต่อเด็กและวยัรุ่นโดยใหก้ระทรวงสาธารณสุขรับผดิชอบใหบ้ริการดา้นสุขภาพและใหข้อ้มูลข่าวสารอนามยัเจริญ
พนัธุแ์ก่เด็กและวยัรุ่น 
 

บทสรุป 
 

ประเทศไทยไดด้ าเนินการในเร่ืองการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของสตรีโดยใชม้าตรการทางกฎหมายและ
นโยบายไดเ้ป็นอยา่งดีและสามารถถือเป็นตวัอยา่งได ้  ประเทศไทยไดร้วมเอาใจความส าคญัของสิทธิมนุษยชนนานาชาติ
เขา้ไวใ้นกฎหมายไทย และยงัรวมไวใ้นรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ ปี 2540 ดว้ย นอกจากน้ีประเทศไทยยงัไดย้กประเด็น
ปัญหาเร่ืองความรุนแรงทางเพศ การล่อลวงสตรีและเด็กโดยบญัญติัไวใ้นกฎหมายอาญาและมีนโยบายที่จริงจงัในเร่ือง 
HIV/AIDS     

อยา่งไรก็ตามยงัคงมีบางประเด็นที่สมควรเพิม่เติมใหค้รอบคลุมในกฎหมายอนามยัเจริญพนัธุ ์ ยกตวัอยา่งเช่น 
การบญัญติักฎหมายน้ีและกฎหมายอาญาที่เก่ียวขอ้งควรพจิารณาองคร์วมของสุขภาพสตรีแทนที่จะมองแค่เฉพาะดา้น
อนามยัเจริญพนัธุ ์ ซ่ึงอาจจะเป็นกา้วยา่งที่ส าคญัในการพฒันาสถานภาพของสตรีโดยรวม นอกจากน้ี กฎหมายอนามยั
เจริญพนัธุ์ยงัใหห้ลกัประกนัในการปกป้องสิทธิของสตรีโดยไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบติั และ จะท าให้เกิดระบบ 
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ตรวจสอบการกระท าผดิต่างๆ ได ้  จนถึงขณะน้ี มีเพยีงไม่ก่ีประเทศในโลกที่มีกฎหมายอนามยัเจริญพนัธุท์ี่ครบถว้น
สมบูรณ์  และมีอีก 2 หรือ 3 ประเทศที่ก  าลงัด าเนินการร่างกฎหมายน้ีขึ้นใหม่ ถา้ประเทศไทยริเร่ิมที่จะบญัญติักฎหมาย
อนามยัเจริญพนัธุแ์ละด าเนินการต่อไปจนส าเร็จไดแ้ลว้ ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกของภูมิภาคน้ีและเป็นหน่ึงใน 2-
3 ประเทศแรกของโลกที่ด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงไม่เพยีงแต่จะยกฐานะความเป็นอยูท่ี่ดีใหแ้ก่สตรีไทย เด็กและ
ครอบครัวเท่านั้น แต่ยงัจะเป็นหลกัประกนัวา่ประเทศไทยจะเป็นประเทศผูน้ าในเร่ืองสิทธิอนามยัเจริญพนัธุอี์กดว้ย 
 

…………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 


