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หลักการของกฎหมายอนามัยการเจริญพันธุ์
สิ ทธิ การเจริ ญพันธุ์ประกอบด้ วยสิ ทธิ มนุษยชนบางประการซึ่ งเป็ นที่ยอมรั บในกฎหมายภายในประเทศ
กฎหมายระหว่ างประเทศ และเอกสารสิ ทธิ มนุษยชนระหว่ างประเทศ และเอกสารที่สอดคล้ องอื่นๆ สิ ทธิ เหล่ านีต้ งั้ อยู่
บนการยอมรั บสิ ทธิ ขนั้ พืน้ ฐานของคู่สมรสทุกคู่ และแต่ ละบุคคลที่จะตัดสิ นใจในเรื่ องจานวน การเว้ นระยะ และ
ช่ วงเวลาของการมีบุตร ได้ อย่างอิ สระและมีความรั บผิดชอบ และมีข้อมูลข่ าวสารและวิถีทางที่จะทาเช่ นนั้น และสิ ทธิ ที่
จะได้ รับมาตรฐานสูงสุดด้ านอนามัยทางเพศและการเจริ ญพันธุ์ ซึ่ งรวมถึงสิ ทธิ ที่พวกเขาจะตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเจริ ญ
พันธุ์ได้ อย่างปราศจากการเลือกปฏิบัติ การบีบบังคับ และความรุนแรง ดังได้ แสดงไว้ ในเอกสารสิ ทธิ มนุษยชน
-- แผนปฏิบตั ิการจากการประชุมระหว่างประเทศเรื่ องประชากรและการพัฒนา กรุ งไคโร ประเทศอียปิ ต์ วันที่ 5-13
กันยายน 2537 หลักการข้อที่ 4 เอกสารองค์การสหประชาชาติ A/CONF.171/13/Rev.1 (1995)
การละเมิดสิทธิการเจริ ญพันธุม์ ีเพิม่ มากขึ้นในหลาย ๆประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากการปกป้ องและการคานึงถึง
สุขภาพและสิทธิของสตรี มีไม่เพียงพอ การละเมิดต่าง ๆ รุ นแรงมากขึ้นในที่ซ่ ึงสตรี ไม่มีอานาจและถูกเลือกปฏิบตั ิ
เนื่องมาจากกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบตั ทิ างสังคมที่ไม่เป็ นธรรม และความรุ นแรงที่ขาดการควบคุม ไม่วา่ จะเป็ น
วัยรุ่ นอเมริ กนั ที่ไม่สามารถรับการคุมกาเนิดได้เนื่องจากกฎหมายกาหนดให้ผทู ้ ี่ให้บริ การต้องแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบ
สตรี อินเดียซึ่งเสียชีวติ ขณะคลอดเนื่องจากขาดการดูแลด้านสูติศาสตร์แบบฉุกเฉิน เด็กผูห้ ญิงชาวเปรู อายุ 12 ปี ซึ่งถูก
ข่มขืนและถูกบังคับให้เก็บครรภ์ไว้จนครบอายุครรภ์เนื่องจากศาลจะไม่อนุญาตให้ทาแท้งได้อย่างถูกกฎหมาย สตรี ชาว
จีนซึ่งถูกโทษปรับเนื่องจากมีบุตรคนที่สอง
หรื อสตรี ชาวโปแลนด์หรื อเนปาลซึ่งเสี ยชีวติ หลังการแท้งไม่ปลอดภัย
เนื่องจากเป็ นสิ่งผิดกฎหมายและไม่มีบริ การที่ปลอดภัยในสถานบริ การทางการแพทย์
สิทธิการเจริ ญพันธุข์ องสตรี
ทั้งหมดเหล่านี้ได้ถูกละเมิด
ในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมา สิทธิการเจริ ญพันธุไ์ ด้รับการยอมรับมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการประชุมระหว่าง
ประเทศที่สาคัญ ๆ เช่น การประชุมระหว่างประเทศเรื่ องประชากรและการพัฒนา การประชุมโลกเรื่ องสตรี ครั้งที่ 4 และ
การประชุมอื่นๆ เพือ่ ติดตามผลจากการประชุมทั้งสอง ควบคู่ไปกับการรวมสิทธิการเจริ ญพันธุ์เข้าไว้ในกฎหมายระหว่าง
ประเทศ
ความเคลื่อนไหวด้านสิทธิการเจริ ญพันธุร์ ะหว่างประเทศก็ได้รับการผลักดันที่สาคัญ และผูส้ นับสนุนที่
เกี่ยวข้องได้เริ่ มเรี ยกร้องรัฐบาลให้ความคุม้ ครองทางกฎหมายอย่างสูงสุดในเรื่ องสิทธิการเจริ ญพันธุ์
ขณะที่ความแตกต่างทางความคิดที่มีแต่ด้ งั เดิมระหว่างสิทธิของพลเมืองและการเมือง กับสิทธิดา้ นเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ยังคงมีอยูท่ ้งั ในขอบเขตกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ ในความเป็ นจริ ง
สิทธิการเจริ ญพันธุไ์ ด้ถูกฝังรากอยูใ่ นสิทธิที่แบ่งอย่างกว้าง ๆ ทั้งสองประเภทนี้แล้ว ดังนั้นการละเมิดสิทธิการเจริ ญพันธุ์
ใด ๆ จึงสรุ ปความว่าเป็ นการละเมิดสิทธิต่าง ๆ ด้านพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการ
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รับรองภายใต้กฎหมายทั้งระหว่างประเทศและในประเทศ
แนวคิดนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงคาจากัดความของ
สิทธิการเจริ ญพันธุท์ ี่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ว่าสิทธิการเจริ ญพันธุห์ มายถึง กลุ่มของสิทธิที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
ที่ทาให้สตรี สามารถควบคุมร่ างกายของตนเองได้
กลุ่มของสิทธิเหล่านี้สามารถรวมเข้าเป็ นสิทธิข้นั พื้นฐานได้สอง
ประการ คือ สิทธิในการกาหนดการเจริ ญพันธุด์ ว้ ยตนเอง และสิทธิที่จะได้รับการดูแลด้านอนามัยการเจริ ญพันธุ์
สิ ทธิในการกาหนดการเจริญพันธุ์ด้วยตนเอง
สิทธิในการกาหนดการเจริ ญพันธุด์ ว้ ยตนเองตั้งอยูบ่ นหลักการที่วา่ แต่ละบุคคลต้องสามารถควบคุมชีวติ ด้าน
การเจริ ญพันธุแ์ ละเรื่ องเพศของตนเองได้
ซึ่งเกิดจากสิทธิที่จะวางแผนเกี่ยวกับครอบครัวของตน ซึ่งอธิบายในทาง
กฎหมายระหว่างประเทศได้วา่ สิทธิที่จะกาหนดจานวน การเว้นระยะ และช่วงเวลาการมีบุตรได้ “อย่างเสรี และมีความ
รับผิดชอบ” และมีขอ้ มูลข่าวสารและวิถีทางอันจาเป็ นที่จะทาเช่นนั้นได้ สิทธิน้ ีได้รับแรงผลักดันทางกฎหมายในที่
ประชุมสตรี โลกด้วย
สิทธิในการกาหนดการเจริ ญพันธุด์ ว้ ยตนเองยังได้รับการสนับสนุนในเรื่ องสิทธิความเป็ นส่วนตัวหรื อบูรณภาพ
ทางร่ างกายด้วย บูรณภาพทางร่ างกายที่สมบูรณ์จะปกป้ องสตรี จากการรุ กรานหรื อการล่วงล้ าร่างกายของสตรี โดยไม่พงึ
ประสงค์ และ การจากัดความเป็ นอิสระทางร่ างกายของสตรี อย่างไม่เห็นชอบอื่นๆ การไม่ให้สตรี มีทางเลือกที่จะ
หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์จะทาให้เกิดการละเมิดสิทธิน้ ี การกาหนดการเจริ ญพันธุด์ ว้ ยตนเองมีความหมายด้วยว่า สิทธิที่จะ
เป็ นอิสระจากความรุ นแรงและการบีบบังคับทุกรู ปแบบ ซึ่งส่งผลต่อชีวติ ด้านเพศและการเจริ ญพันธุข์ องสตรี การข่มขืน
และการบังคับให้ทาหมันเป็ นตัวอย่างของการละเมิดสิทธิน้ ี
ในความหมายที่กว้างที่สุด สิทธิในการกาหนดการเจริ ญพันธุด์ ว้ ยตนเองสามารถถือว่าเป็ นร่ มสาหรับสิทธิจานวน
มากมาย ซึ่งในความเป็ นจริ งส่วนใหญ่อยูใ่ นเรื่ องพลเมืองและการเมือง ดังนี้
สิทธิในเสรี ภาพและความปลอดภัย
สิทธิที่จะตัดสินใจสร้างครอบครัวหรื อไม่และกับใคร
สิทธิที่จะตัดสินใจสร้างครอบครัวกับใคร
สิทธิที่จะเลือกวิธี และ เวลาที่จะเว้นระยะการมีบุตร
สิทธิในการยินยอมโดยได้รับรู ้ขอ้ มูล ไม่เพียงแต่ในสถานบริ การทางการแพทย์เท่านั้น แต่ในทุกลักษณะของ
การดาเนินชีวติ ด้านเพศและการเจริ ญพันธุ์
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สิ ทธิที่จะได้ รับการดูแลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
สิทธิที่จะได้รับการดูแลด้านอนามัยการเจริ ญพันธุม์ าจากสิทธิในชีวติ และสิทธิในสุขภาพ ซึ่งได้รับการตีความว่า
ต้องการให้รัฐบาล “นามาตรการด้านบวกทีม่ ุ่งจะรักษาชีวติ มาใช้ เช่น ขั้นตอนที่จะลดการตายของทารกและเพิม่ อายุขยั
เฉลี่ย เป็ นต้น” สิทธิในสุขภาพเป็ นที่ยอมรับในข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่ องสิทธิดา้ นเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ซึ่งต้องการให้รัฐ “ยอมรับสิทธิของทุก ๆ คนที่จะได้รับความพอใจจากมาตรฐานสูงสุดของสุขภาพด้านร่ างกายและ
จิตใจ” แผนปฏิบตั ิการจากการประชุมระหว่างประเทศ
เรื่ องประชากรและการพัฒนาให้คาจากัดความอนามัยการเจริ ญพันธุว์ า่ “สภาวะความสมบูรณ์ทางร่ างกาย จิตใจ และ
สังคม และไม่เพียงแต่ไม่มีโรคหรื อความพิการเท่านั้น และในทุก ๆ เรื่ องที่เกี่ยวข้องระบบสืบพันธุ์ หน้าที่ และ
กระบวนการ”
สิทธิที่จะได้รับการดูแลด้านอนามัยการเจริ ญพันธุย์ งั ได้รวมถึงสิทธิสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและ
วิถีทางที่จะควบคุมภาวะเจริ ญพันธุข์ องตน และ สิทธิที่จะได้รับมาตรฐานสูงสุดของอนามัยการเจริ ญพันธุแ์ ละอนามัยทาง
เพศด้วย และรวมถึงสิทธิที่พวกเขาจะตัดสินใจเกี่ยวกับการเจริ ญพันธุโ์ ดยปราศจากการเลือกปฎิบตั ิ การบังคับ และความ
รุ นแรง
สิทธิที่จะได้รับการดูแลด้านอนามัยการเจริ ญพันธุไ์ ม่ได้รับประกันสุขภาพที่สมบูรณ์ของประชาชนทุกคน แต่ได้
รวมเอาหน้าที่ของรัฐบาลที่จะให้มีการดูแลเรื่ องสุขภาพ ซึ่งจะต้องปราศจากการแบ่งแยกในเรื่ องเพศ เพือ่ ให้แน่ใจที่จะ
ได้รับความพอใจอย่างเท่าเทียมในเรื่ องสิทธิในชีวติ และสุขภาพ
รัฐต้องพิจารณาถึงความต้องการด้านสุขภาพที่
เฉพาะเจาะจงของทั้งผูห้ ญิงและผูช้ าย
ที่สาคัญที่สุด ในบริ บทของการบริ การด้านสุขภาพนั้น หลักการของสิทธิการเจริ ญพันธุก์ ่อให้เกิดสิทธิที่แตกต่าง
กันจานวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย:
- สิทธิในด้านสุขภาพ
- สิทธิในการเข้าถึงการดูแลด้านอนามัยการเจริ ญพันธุแ์ ละการวางแผนครอบครัว
- สิทธิในการยินยอมโดยได้รับรู ้ขอ้ มูล
- สิทธิที่จะได้รับคาปรึ กษาอย่างเหมาะสม
ประเด็นคุณภาพบริ การ เช่น การตัดสินใจโดยมีขอ้ มูลข่าวสาร การตัดสินใจได้อย่างเสรี ความเป็ นส่วนตัว
การรักษาความลับ การไม่เลือกปฏิบตั ิ และ คุณภาพบริ การ
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สิ่งสาคัญที่กล่าวถึงสิทธิและความต้องการด้านการเจริ ญพันธุอ์ ยูท่ ี่ความเข้าใจการเจริ ญพันธุว์ า่ เป็ นปรากฏการณ์ทาง
สังคมที่ซบั ซ้อนซึ่งได้รับอิทธิพลจากปั จจัยต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ร่ างกายและ
จิตวิญญาณ สิ่งที่กฎหมายและผูก้ าหนดนโยบายจะต้องไม่มองข้ามไปคือ จุดหมายสุดท้ายซึ่งสามารถทาให้แต่ละบุคคล
ควบคุมร่ างกายของตนได้
เพือ่ ตัดสินใจเกี่ยวกับพวกเขาและคุม้ ครองพวกเขาจากการทาร้ายและการรุ กรานที่ไม่พงึ
ประสงค์ ไม่วา่ โดยปั จเจกบุคคลหรื อโดยรัฐบาลเอง เสรี ภาพในการเจริ ญพันธุเ์ ป็ นจุดหมายที่สาคัญในตัวเองและเป็ น
สภาวะสาคัญที่เกิดขึ้นก่อนความจาเป็ นพื้นฐานอื่น ๆ ทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นอาหาร ที่อยูอ่ าศัย และเครื่ องนุ่งห่ม หรื อ ความ
เท่าเทียม เสรี ภาพ และการเคารพนับถือ
ประเทศไทยเป็ นสมาชิกสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้ก่อตั้งรากฐานของสิทธิอนามัยการเจริ ญ
พันธุส์ าหรับสตรี และเด็กหญิงทุกคน และได้นาเอกสารที่เป็ นมติเอกฉันท์ที่สาคัญเกี่ยวกับอนามัยและสิทธิการเจริ ญพันธุ์
มาใช้ สนธิสญ
ั ญาและเอกสารเหล่านี้ คือ:
- ข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่ องสิทธิดา้ นพลเมืองและการเมือง
- ข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่ องสิทธิดา้ นเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
- อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อผูห้ ญิงในทุกรู ปแบบ และพิธีสารที่เป็ นทางเลือกจาก
อนุสญ
ั ญานี้
อนุสัญญาว่าด้ วยสิ ทธิเด็ก
แผนปฏิบัติการจากการประชุมระหว่ างประเทศเรื่องประชากรกับการพัฒนา
แผนปฏิบัติการจากการประชุมสตรีโลกครั้งที่ 4
สิทธิต่างๆทั้งหมดที่รวมกันเป็ นสิทธิการเจริ ญพันธุข์ องสตรี ได้ถูกบันทึกไว้ในเอกสารเหล่านี้และน่าจะก่อให้เกิด
พื้นฐานกฎหมายและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอนามัยการเจริ ญพันธุไ์ ด้อย่างแน่นอน เพียงแค่การรวมกันของสิทธิและ
หลักการเหล่านี้ไว้ในกฎหมายและนโยบายของประเทศเท่านั้น ก็สามารถทาให้ แน่ใจถึงการบรรลุผลความต้องการด้าน
อนามัยการเจริ ญพันธุข์ องประชาชน และ นาไปสู่ผลลัพธ์ดา้ นอนามัยการเจริ ญพันธุท์ ี่ตอ้ งการได้
เป็ นเรื่ องสาคัญที่จะเน้นว่า โดยการลงนามและให้สตั ยาบันในสนธิสญ
ั ญาเหล่านี้และการนาเอกสารการประชุมที่สาคัญ
มาใช้ รัฐบาลไทยได้เริ่ มภาระหน้าที่อย่างสมัครใจในการที่จะเคารพต่อสิทธิการเจริ ญพันธุ์โดยไม่ใช้มาตรการใด ๆ ที่จะ
เป็ นการละเมิดสิทธิเหล่านี้ ปกป้ องสิทธิจากการละเมิดของผูอ้ ื่น และเพือ่ บรรลุถึงสิทธิต่าง ๆ โดยดาเนินการอย่างแข็งขัน
เพือ่ ให้แน่ใจว่าเป็ นไปได้จริ ง
การออกกฎหมายภายในประเทศในรู ปกฎหมายอนามัยการเจริ ญพันธุจ์ ะช่วยให้รัฐบาล
ตระหนักถึงภาระหน้าที่น้ ีได้อย่างแน่นอน
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ความสาคัญของการออกกฎหมาย
วิธีการสาคัญที่จะบรรลุภาระหน้าที่ระหว่างประเทศเรื่ องสิทธิการเจริ ญพันธุข์ องสตรี คือ โดยการออกกฎหมาย
และการกาหนดนโยบาย แผนปฏิบตั ิการจากการประชุมระหว่างประเทศเรื่ องประชากรและการพัฒนาและแผนปฏิบตั ิ
การจากการประชุมสตรี โลกที่กรุ งปั กกิ่ง ได้เรี ยกร้องให้หน่วยงานที่ทาหน้าที่ออกกฎหมายของประเทศได้บรรจุสิทธิทาง
เพศและการเจริ ญพันธุแ์ ละความเป็ นธรรมและความเสมอภาคทางเพศในกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ
ประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่กล่าวถึงเรื่ องประชากร อนามัยการเจริ ญพันธุ์ และการวางแผนครอบครัวโดยผ่าน
นโยบายประเทศที่ออกโดยหน่วยบริ หารของรัฐบาล
นโยบายเป็ นสิ่งสาคัญเนื่องจากสามารถทาให้เกิดจุดหมาย
เป้ าประสงค์ และแนวทางสาหรับปั ญหาด้านสังคม ตัวอย่างเช่น รัฐบาลไทยได้ใช้แผนปฏิบตั ิการกรุ งปั กกิ่งในการจัดทา
แผนพัฒนาสตรี ระยะ 5 ปี ซึ่งอยูใ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 โดยการแถลงนโยบาย รัฐบาลไทย
สามารถแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการยอมรับสตรี ในฐานะผูต้ ดั สินใจที่มีความรับผิดชอบ ชี้ให้เห็นถึงหลักการสาคัญที่
เกี่ยวกับการตัดสินใจอย่างเสรี และมีความรู ้ นโยบายต่างๆ อาจยอมรับด้วยเช่นกันว่า คุณค่าของการปฏิบตั ิอย่างขาด
มนุษยธรรมต่อสตรี และการตายของมารดานั้นสูงเกินไป
การออกกฎหมายสามารถมีประสิทธิผลมากในการเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยหรื อมีผลบังคับทางกฎหมายให้แก่
นโยบาย การจัดลาดับความสาคัญของนโยบายก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การจัดทากฎหมายเป็ นสิ่งที่สาคัญ กฎหมายเป็ น
เครื่ องมือที่มีพลังอย่างมากในการบรรลุจุดมุ่งหมายของนโยบายที่ต้งั ไว้ของประเทศ
เนื่องจากได้ก่อให้เกิดสิทธิและ
หน้าที่ที่มีผลตามกฎหมาย ซึ่งทาให้พนั ธกรณี ระหว่างประเทศมีความหมายอย่างมาก เมื่อใดที่มีกฎหมายใช้แล้ว บุคคล
สถาบัน และรัฐบาลสามารถเข้ามารับผิดชอบได้เมื่อพวกเขาไม่อาจปฏิบตั ิตามกฎหมาย และการละเมิดสามารถแก้ไขได้
โดยผ่านระบบทางกฎหมาย
เมื่อรัฐบาลได้ทาให้ท่าทีของนโยบายชัดเจนขึ้น รัฐบาลอาจตัดสิ นใจที่จะผ่านการออกกฎหมายเพือ่ ดาเนินตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบายต่อไป ในขณะที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ถา้ มีการเปลี่ยน รัฐบาล ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความไม่มนั่ คงในการให้บริ การดูแลด้านสุขภาพ แต่กฎหมายต่างๆ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นกฎหมายจึงรับประกัน
ให้ประชาชนของประเทศมีความแน่นอนยิง่ ขึ้นในเรื่ องสิทธิของพวกเขาและเพิม่ ความสามารถของประชาชนในการใช้
สิทธิและปฏิบตั ิตามสิทธิดงั กล่าว
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สิ่งท้าทายบางอย่างมักมีอยูเ่ สมอในการดาเนินการออกกฎหมาย เพือ่ ให้กฎหมายมีผลมากที่สุดในอันที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย ผูอ้ อกกฎหมายต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่ากฎหมายจะใช้ได้ในทางปฏิบตั ิอย่างไร ถ้าไม่
คานึงถึงผลที่แท้จริ งแล้ว กฎหมายอาจไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ หรื ออาจมีผลในทางตรงกันข้ามกับเจตนารมย์ การพิจารณา
ถึงผลที่ตามมาทั้งที่ต้งั ใจและไม่ต้งั ใจให้เกิดเป็ นสิ่งสาคัญ เช่น กฎหมายที่กาหนดเงื่อนไขในการจดทะเบียนสมรสให้แก่คู่
สมรสที่มีผลการตรวจ HIV อาจส่งผลโดยไม่
ตั้งใจถึงการตัดสินใจเรื่ องอื่นๆ ในการแต่งงานหรื อไปขัดขวางการ
แต่งงานของคู่สมรส นอกจากนี้กฎหมายและนโยบายเรื่ องการแท้ง ซึ่งเห็นด้วยกับการห้ามทาแท้ง และ กาหนดการ
ลงโทษทางอาญาอย่างรุ นแรง มักส่งผลให้มีการทาแท้งผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยอย่างแพร่ หลาย ซึ่งมีผลให้อตั ราการ
ป่ วยและตายของมารดาสูงขึ้น
กลไกการบังคับของในประเทศ
สิทธิที่ได้มาโดยปราศจากความเจ็บปวดมักจะไม่มีความหมาย ดังนั้นความสาเร็จของกฎหมายใด ๆ จึงมักจะมา
จากกลไกที่ขมขืน่ และเจ็บปวดมากมาย รัฐบาลจะต้องรับประกันที่จะให้มีความปกป้ องสูงสุดต่อสิทธิอนามัยการเจริ ญ
พันธุ์
จึงต้องจัดทากฎหมายและมีนโยบายที่เกิดประโยชน์ต่อสิทธิอนามัยการเจริ ญพันธุแ์ ละต้องให้มีความเข็มข้น
เหมือนกับความรุ นแรงอื่น ๆ ที่เท่าเทียมกัน เมื่อเริ่ มทากฎหมายใหม่ข้ นึ มา รัฐบาลจะต้องให้ความสนใจที่จะจัดทากลไก
ในการประเมินผลถึงการปกป้ องสิทธิอนามัยการเจริ ญพันธุอ์ ย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างของสิ่งที่เป็ นกลไกในการบังคับ
ใช้ให้เกิดผลจะประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

ศาลระดับชาติ
คณะกรรมาธิการระดับชาติ
กลไกเพือ่ การตรวจสอบอย่างมืออาชีพ
เจ้าหน้าที่รับเรื่ องราวร้องทุกข์

หลักเกณฑ์ สาคัญที่ต้องคานึงถึงในกฎหมายอนามัยการเจริญพันธุ์
1. การยินยอมโดยได้รับรู ้ขอ้ มูล แนวคิดของยินยอมโดยได้รับรู ้ขอ้ มูล คือ เพือ่ การที่จะได้กาหนดหน้าที่ของผู ้
ให้บริ การในการให้ขอ้ มูลแก่คนไข้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์เพียงพอที่คนไข้จะเข้าใจ และตัดสินใจได้วา่ จะยอมรับหรื อ
ปฏิเสธการบริ การ และทราบถึงผลที่จะตามมาของการตัดสินใจแต่ละอย่างด้วย
2. การตัดสินใจอย่างอิสระ (ปราศจากการบังคับขู่เข็ญ) หมายถึงคนไข้มีอิสระที่จะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพราะการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่ องอนามัยการเจริ ญพันธุเ์ ป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน คนไข้จะต้องเผชิญกับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
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ตัดสินใจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ แรงเสี ยดทานจากสังคม คูค่ รอง พ่อแม่ และผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น แพทย์ หรื อ
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การคนไข้จึงได้รับคาแนะนาจากบุคคลเหล่านี้หรื อคนในครอบครัว
ดังนั้นจะต้องทาให้เธอเข้มแข็ง
พอที่จะตัดสินใจเองได้
 คู่ครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การไม่ตอ้ งได้รับอนุญาตจากคู่ครอง (ที่ถูกกฎหมาย) เสียก่อนที่จะให้บริ การ ถ้าคนไข้ไม่ได้
แสดงออกอย่างชัดเจนว่าจะต้องปรึ กษาคู่ครองเสี ยก่อน
ผูใ้ ห้บริ การสามารถเปิ ดเผยข้อมูลทั้งหมดกับคนไข้เมื่อมีขอ้
ปรึ กษาเกี่ยวกับอนามัยการเจริ ญพันธุ์
 การเซ็นยินยอมของผูป้ กครอง
เมื่อได้ informed consent จากวัยรุ่ นหรื อชนกลุ่มน้อยมาต้องพิจารณาให้ดี การคานึงถึงอนามัยการเจริ ญพันธุ์
จะต้องตระหนักถึงความสามารถของเด็กแต่ละช่วงเวลาที่ผา่ นไป วัยรุ่ นเป็ นช่วงอายุที่มีร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
อารมณ์ สังคม การเติบโตทางเพศและความรู ้สึก ทางเพศมักจะอ่อนไหว และมีขอ้ โต้แย้งกันมากมาย มาตรฐานทางสังคม
และวัฒนธรรมอาจจะไม่ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส ทาให้มีความพยายามที่จะดูแลควบคุมพฤติกรรมทางเพศ
ของเด็กวัยรุ่ นอย่างเข้มงวด
บางครั้งความใส่ใจที่ดีของวัยรุ่ น อาจจะทาให้เกิดข้อขัดแย้งกับผูป้ กครองหรื อผูด้ ูแลได้
ถึงแม้คาดว่าวัยรุ่ นจะสามารถตัดสินใจในเรื่ องอนามัยการเจริ ญพันธุไ์ ด้ดี แต่ถา้ เป็ นไปได้ผปู ้ กครองก็ควรเข้ามามีส่วน
ร่ วม ถึงกระนั้นก็ตามการเข้าถึงบริ การต่างๆ ของวัยรุ่ นก็ตอ้ งไม่ถูกปฏิเสธ ถ้าไม่มีการเซ็นยินยอมจากผูป้ กครอง
3. การเป็ นส่ วนตัว
ผูบ้ ริ การทางการแพทย์ มักจะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคนไข้อยูแ่ ล้ว เมื่อไปรับคาปรึ กษาก็จะมีแบบฟอร์มมา
ให้คนไข้กรอกด้วย ซึ่งผูใ้ ห้บริ การต้องจากัดว่าต้องการข้อมูลเพียงใด ตามกฎหมายแล้วผูใ้ ห้บริ การ ซึ่งเป็ นเจ้าของข้อมูล
สามารถใช้ขอ้ มูลที่จาเป็ นในการรักษาคนไข้นาไปเปิ ดเผยต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่านอื่นได้
4. การรักษาความลับ
ผูใ้ ห้บริ การที่มีขอ้ มุลส่วนตัวของคนไข้จะต้องถือเป็ นหน้าที่จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลนั้นโดยปราศจากการยินยอมจากคนไข้
เพราะข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริ ญพันธุเ์ ป็ นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและอ่อนไหวมาก การถือเป็ น
ความลับจึงเป็ นเรื่ องสาคัญยิง่ ข้อมูลเหล่านี้เป็ นสิทธิของคนไข้ที่ตอ้ งทราบว่าผูร้ ับบริ การมีขอ้ มูลอะไรบ้างจะเปิ ดเผยได้ก็
ต่อเมื่อได้รับความยินยอมอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
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5. การไม่ เลือกปฏิบัติ
คนไข้จะต้องได้รับบริ การทุกอย่างที่จาเป็ นเหมือนๆ กันโดยไม่คานึงถึง เพศ สถานภาพสมรส เชื้อชาติ ศาสนา อายุ
ความด้อยโอกาสในเรื่ อง เศรษฐานะ สุขภาพจิต คนชนบท ผูย้ า้ ยถิ่นหรื อผูอ้ พยพ ไม่ควรจะมีกฎหมายหรื อนโยบายที่
ต้องให้สามีมาเซ็นยินยอม หรื อพ่อแม่มาเซ็นอนุญาตคนไข้วยั รุ่ น ก่อนที่เขาเหล่านั้นจะได้รับบริ การซึ่งเป็ นการแสดงถึง
การแบ่งแยกอย่างชัดเจน
6. คุณภาพการให้ บริการ
คนไข้ควรจะต้องได้รับบริ การที่มีคุณภาพทั้งทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
สังคมยอมรับ การบริ การนั้นจะต้องปลอดภัยและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลดี รวมทั้งผูใ้ ห้บริ การจะต้องพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ ใช้มาตรฐานต่าง ๆตามมาตรฐานวิชาชีพและอาจจะต้องมีกฎหมายกากับรวมทั้งมีกลไกให้
คนไข้ได้ยนื ยันในสิทธิประโยชน์ของตนเอง
ประเด็นสาคัญในบริบทของประเทศไทย
1. ประชากรและการวางแผนครอบครัว
พันธกรณี ทางกฎหมายว่าด้วยเรื่ องทาแท้งในแผนปฏิบตั ิการจากการประชุมนานาชาติเรื่ องประชากรและการ
พัฒนา (International Conference on Population and Development-ICPD) และนโยบายเพือ่ การปฏิบตั ิจากการประชุม
สตรี โลกที่กรุ งปั กกิ่ง :
?? ยกเลิกกฎหมายข้อจากัดทางการแพทย์ ทางคลีนิค และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่วางกั้นการเข้าถึงบริ การวางแผน
ครอบครัว ข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งบริ การสุขภาพทางเพศอนามัยการเจริ ญพันธุแ์ ละทางการแพทย์อื่น ๆ
?? รับประกันคุณภาพบริ การในโครงการสุ ขภาพทางเพศและบริ การอนามัยการเจริ ญพันธุท์ ้ งั ที่เป็ นบริ การสาธารณะ
และบริ การเอกชน
หลักการสาคัญที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่กล่าวถึงสิทธิสตรี ในการกาหนดจานวนบุตรและระยะห่างของบุตรแต่ละคนเป็ นรากฐานของ
กฎหมายอนามัยการเจริ ญพันธุ์ การวางแผนครอบครัวเป็ นส่วนหนึ่งที่สาคัญในแผนการพัฒนาของประเทศไทย ตั้งแต่
พ.ศ.2513 กฎหมายอนามัยการเจริ ญพันธุจ์ ะต้องสอดคล้องนโยบายประชากรของประเทศที่ไม่ขดั กับกฎหมายและ
สนับสนุนสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดังนั้น กฎหมายอนามัยการเจริ ญพันธุจ์ ึงต้องระบุถึงสิทธิอนามัยการเจริ ญพันธุ์
ของผูห้ ญิงอย่างชัดเจน โดยมีหลักการที่วา่ เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การโดยเจ้าหน้าที่จะต้องให้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้ผหู ้ ญิง
ที่รับบริ การใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจได้โดยไม่มีการแบ่งแยกหรื อถูกบังคับไม่วา่ จากสามีหรื อบุคคลในครอบครัว หรื อ
แพทย์โดยคนไข้ทุกคนต้องได้รับบริ การอนามัยการเจริ ญพันธุท์ ี่จาเป็ นอย่างเท่าเทียมกัน
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ตัวอย่ างการใช้ กฎหมายในเรื่องประชากรและการวางแผนครอบครัว
ประเทศในลาตินอเมริ กนั หลายประเทศมีกฎหมายที่แสดงอย่างชัดเจนถึงสิทธิของบุคคลที่จะต้องการ
บุตรกี่คนเว้นระยะห่างเท่าใด กฎหมายฉบับหนึ่งที่ตระหนักถึงหลักของการอนามัยการเจริ ญพันธุ์ คือ กฎหมายของ
ประเทศ Brazil ที่เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวของปี 2539 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงสิทธิของประชาชนในเรื่ องการ
วางแผนครอบครัวและมีขอ้ ห้ามการควบคุมจานวนประชากรในทุกรู ปแบบ สาหรับประเทศเปรู กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ
ทัว่ ไป ปี 2540 อนุญาตให้ทุกคนมีสิทธิในการทีจ่ ะได้รับรู ้ข่าวสารในเรื่ องอนามัยการเจริ ญพันธุ์ และสิทธิในการเลือกใช้
การคุมกาเนิดโดยอิสระ
2. การตายของมารดา
พันธกรณี ทางกฎหมายว่าด้วยเรื่ องทาแท้งในแผนปฏิบตั ิการจากการประชุมนานาชาติเรื่ องประชากร
และการพัฒนา (International Conference on Population and Development-ICPD) และนโยบายเพือ่ การปฏิบตั ิจากการ
ประชุมสตรี โลกที่กรุ งปั กกิ่ง :
?? ส่งเสริ มให้เพิม่ การลงทุนเรื่ องโครงสร้างภายในและความสดวกในการเดินทางอย่าง
เข้มแข็ง เพือ่ รับรองว่าจะเข้าถึงการบริ การที่จาเป็ นได้ เพือ่ ลดแม่ตายและเจ็บป่ วยโดยเฉพาะอย่างยิง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อ
คนจนในเมืองหรื อชนบท
?? จัดให้มีกลไกการติดตามผลของความก้าวหน้าในการลดแม่ตายและเจ็บป่ วย
หลักการสาคัญทีเ่ กี่ยวข้ อง
ประมาณว่ามีผหู ้ ญิง 515,000 คนตายจากภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์และคลอดบุตร ดังนั้นกว่า 1400 คน จะตาย
ทุกวัน แม่ตายเป็ นปั ญหาสาธารณสุขที่รุนแรงสาเหตุการตายก็มีท้งั การแพทย์ เศรษฐกิจและสังคม สะท้อนออกมาให้เห็น
ในรู ปของความยุติธรรมในสังคม และการแบ่งแยกผูห้ ญิงออกไป การที่มีแม่ตายจานวนมากเป็ นตัวชี้วดั ถึงการละเมิด
สิทธิของผูห้ ญิงอย่างกว้างขวางทั้งต่อชีวติ สุขภาพและร่ างกาย จากเหตุผลนี้ การลดจานวนแม่ตายต้องอาศัยโครงการ
นโยบายและท้ายที่สุดอาจจะต้องใช้กฎหมาย เพื่อพัฒนาสถานภาพของผูห้ ญิงด้วยการให้การศึกษาให้ผหู ้ ญิงอ่านหนังสือ
ออก และส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของครอบครัวให้ดีข้ นึ ดังนั้นตามมาตรการเหล่านี้ท้งั ครอบครัวจะต้องได้รับการบริ การ
อนามัยการเจริ ญพันธุท์ ี่ไม่แพงเกินไปนักและมีคุณภาพสูง
โดยใช้มาตรฐานสากลและแนวทางของการให้บริ การสูติ
ศาสตร์ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะที่หน่วยงานของ UN ได้จดั ทาขึ้นมาทั้งการวางแผนครอบครัว การแท้งที่ปลอดภัย การดูแล
ก่อนคลอด การคลอดที่ปลอดภัย การดูแลหลังคลอด โดยเข้าถึงได้ท้งั ข้อมูลและบริ การ
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ตัวอย่ างเรื่องการตายของมารดากับบทบัญญัติทางกฎหมาย
หลาย ๆ ประเทศยอมรับและปรับปรุ งกฎหมายที่ช่วยเอื้อปั จจัยที่มีผลต่อการลดอัตราตายของแม่ เช่น การ
แต่งงานเมื่ออายุยงั น้อย เช่น กฎหมายกาหนดว่าผูห้ ญิงและผูช้ ายที่อายุ 18 ปี สามารถแต่งงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย เพือ่
คุม้ ครองสิทธิของผูห้ ญิงให้ผลจากการมีบุตรในอายุมากกว่า 18 ปี ไม่มีผลต่อสุขภาพของแม่ หรื อกฎหมายที่กาหนดว่า
การที่แม่เสียคลอดได้ปลอดภัยเป็ นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่ง และในขณะเดียวกันกฎหมายก็ระบุดว้ ยว่า แม่ตอ้ ง
สามารถเข้าถึงบริ การสูติศาสตร์ในระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดเพือ่ ที่จะช่วยลดอัตราแม่ตายลงได้
3. การทาแท้ ง
พันธกรณี ทางกฎหมายว่าด้วยเรื่ องทาแท้งในแผนปฏิบตั ิการจากการประชุมนานาชาติเรื่ องประชากรและการ
พัฒนา (International Conference on Population and Development-ICPD) และนโยบายเพือ่ การปฏิบตั ิจากการประชุม
สตรี โลกที่กรุ งปั กกิ่ง :
?? ตระหนักว่าการทาแท้งที่ไม่ปลอดภัยเป็ นปั ญหาสาธารณสุขที่สาคัญ และกาหนดกรอบนโยบายและกฎหมาย
บนพื้นฐานของพันธะกรณี วา่ ด้วยสุขภาพของสตรี
ในสภาพการณ์ที่การทาแท้งไม่ขดั ต่อกฎหมาย
ระบบบริ การ
สาธารณสุขควรจัดให้มีการอบรมรวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริ การและมีมาตรการที่มนั่ ใจได้วา่ การทาแท้ง
นั้นต้องปลอดภัยและเข้าถึงได้ เพือ่ ให้สตรี ทุกคนควรเข้าถึงบริ การที่มีคุณภาพในการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการ
ทาแท้งและมีมาตรการคุม้ ครองสุขภาพและชีวติ ของสตรี “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.”
?? พิจารณาทบทวนกฎหมายที่กาหนดมาตรการลงโทษผูห้ ญิงที่ทาแท้งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
หลักการสาคัญในการปฏิบัติ
ในทุกๆ ปี ประมาณว่าร้อยละ 13 ของการตายของมารดาทัว่ โลกเกี่ยวเนื่องมาจาก การทาแท้ง รัฐบาลสามารถ
ช่วยชีวติ ของสตรี หลายหมื่นคนต่อปี โดยการจัดให้มีบริ การทาแท้งที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ และด้วยมาตรการง่ายๆ นี้
จะช่วยป้ องกันการเสียชีวติ ของสตรี ทวั่ โลกได้ประมาณปี ละ 80,000 คน สตรี มีสิทธิในการตัดสิ นใจว่าจะมีบุตรหรื อไม่
และมีบุตรเมื่อใด โดยได้รับการคุม้ ครองภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนนานาชาติ เมื่อเผชิญกับปั ญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่
ต้องการ สตรี น้ นั จะเป็ นผูต้ ดั สินใจว่าเธอจะอุม้ ท้องต่อไปจนคลอดหรื อไม่ ดังนั้นอิสระและการตัดสินใจภายใต้ขอ้ มูล
ที่ได้รับคือหลักการสาคัญของสิทธิสตรี ในการที่จะได้รับการทาแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย หลักของการไม่เลือก
ปฏิบตั ิบนพื้นฐานทางเพศ ทาให้รัฐบาลต้องพิจารณาในประเด็นการยกเว้นความผิดทางอาญาจากการทาแท้งด้วยเช่นกัน

11
เนื่องจากเป็ นบริ การสาธารณสุขที่สตรี เท่านั้นต้องการจะได้รับ
นอกจากนี้ กฎหมายซึ่งกาหนดให้การทาแท้งเป็ น
ความผิดทางอาญา ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไม่สมควรต่อผูห้ ญิงที่มีรายได้ต่าหรื อผูห้ ญิงกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ
ตัวอย่ างของการทาแท้ งกับบทบัญญัติทางกฎหมาย
ในปี ค.ศ. 1996 ประเทศอัฟริ กาใต้ ได้ออกพระราชบัญญัติทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ดว้ ยการทาให้
กฎหมายทาแท้งมีขอบเขตที่กว้างมากที่สุดในโลก โดยอนุญาตให้มีการ ทาแท้งโดยไม่ตอ้ งแจ้งเหตุผลขณะมีอายุครรภ์
12 สัปดาห์แรก ทาแท้งได้อีกในหลายกรณี ภายในอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ และทาแท้งเมื่อใดก็ได้ถา้ การตั้งครรภ์น้ นั เสี่ยง
ต่อชีวติ ของแม่หรื อกรณี ทารกในครรภ์พกิ ารอย่างร้ายแรง
4. HIV/AIDS
พันธกรณี ทางกฎหมายว่าด้วยเรื่ อง HIV/AIDS ในแผนปฏิบตั ิการจากการประชุมนานาชาติเรื่ องประชากรและ
การพัฒนา (International Conference on Population and Development - ICPD) และ นโยบายเพือ่ การปฏิบตั ิจากการ
ประชุมสตรี โลกที่กรุ งปั กกิ่ง :
?? ขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลที่เป็ นโรค HIV/AIDS และคุม้ ครองสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในการปกปิ ด
ข้อมูลส่วนตัวให้เป็ นความลับ
??บัญญัติกฎหมายให้มีการบริ การและป้ องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้ง HIV/AIDS อย่างทัว่ ถึงและ
ราคาถูก โดยให้อยูใ่ นระบบบริ การสาธารณสุขมูลฐาน
?? เรี ยกร้องให้สถานบริ การอนามัยการเจริ ญพันธุท์ ุกแห่ง จัดให้มีถุงยางอนามัยและยาที่ใช้สาหรับป้ องกันและ
รักษาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ที่หาได้ง่ายและราคาถูก
?? ระดมทรัพยากรของชาติ นานาชาติ และให้หลักประกันในการลงทุนเพือ่ หาวิธีป้องกันใหม่ๆ การวินิจฉัย
และรักษาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
หลักสาคัญในการปฏิบัติ
การระบาดของ HIV/AIDS เป็ นเรื่ องซับซ้อนที่หลายประเทศพยายามที่จะแก้ปัญหาโดยการใช้กฎหมาย
เช่นเดียวกับการริ เริ่ มมาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุข กฎหมายสิทธิมนุษยชนนานาชาติเรี ยกร้องว่าการบัญญัติ
กฎหมายใดๆ ก็ตาม ขอให้คานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิในการได้รับความเป็ นส่วนตัวและการรักษาความลับ ซึ่ง
เป็ นส่วนสาคัญของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่ อง HIV/AIDS ผูต้ ิดเชื้อมักถูกตราหน้าและถูกกระทาอย่างเลือกปฏิบตั ิ ดังนั้นการที่
ผูป้ ่ วย ยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นส่วนตัวและพฤติกรรมส่วนบุคคลของเขา ข้อมูลเหล่านั้นจึงต้องถูกปิ ดเป็ นความลับ
อย่างดีที่สุด ประวัติและข้อมูลทางการแพทย์ของผูป้ ่ วยจะต้องถูกปิ ดเป็ นความลับเช่นเดียวกัน แม้วา่ ผูใ้ ห้บริ การอาจต้อง
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เปิ ดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการบันทึกสถิติการเกิดโรค แต่กต็ อ้ งคานึงถึงสิทธิส่วนบุคคลและรักษา
ความลับของผูป้ ่ วยตลอดเวลา
ประเทศไทยมีความคืบหน้าอย่ามีนยั สาคัฯในการควบคุมการแพร่ กระจายของโรค HIV/AIDS แผนงานแห่งชาติ
ในการป้ องกันและบรรเทาความทุกข์ของผูต้ ิดเชื้อ HIV/AIDS ประสบความสาเร็จในการป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อ
HIV และลดผลกระทบของการระบาดของโรค AIDS ในประชาชนไทย รัฐบาลไทยต้องดาเนินการต่อไปในการที่จะ
ปกป้ องสิทธิส่วนบุคคล ยกตัวอย่าง เช่น ถ้ากฎหมายที่ผา่ นการยกร่ างและมีผลต่อนโยบายปั จจุบนั จะต้องไม่ละเมิด
สิทธิของผูต้ ิดเชื้อ HIV โดยเฉพาะสิทธิในการไม่ถูกเลือกปฏิบตั ิ และสิทธิในการได้รับความคุม้ ครองที่เสมอภาค
นอกจากนี้กฎหมายอาญาหรื อกฎหมายสาธารณสุขที่กาหนดโทษรุ นแรงในการแพร่ เชื้อไวรัสโดยไม่เจตนา อาจทาให้
ประชาชนหลีกเลี่ยงที่จะได้รับการตรวจและรักษาโรคนี้
ตัวอย่ างของ HIV/AIDS และโรคติดเชื้อทางเพศสั มพันธ์ อื่นๆ กับบทบัญญัติทางกฎหมาย
รัฐบาลในหลายประเทศ ได้ริเริ่ มออกกฎหมายเพือ่ ป้ องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS ยกตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 1995
ก่อนที่ฮ่องกงจะกลับคืนไปอยูภ่ ายใต้การครอบครองของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ รัฐบาลฮ่องกงได้ผา่ นพระราชบัญญัติ
การไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูพ้ กิ ารทุพลภาพ กฎหมายนี้ยกเลิกการบังคับให้ตรวจหาเชื้อ HIV/AIDS นอกจากนี้เมื่อต้นปี ค.ศ.
1997 ประเทศโคลัมเบียมีการบัญญัติกฎหมายเอดส์แห่งชาติฉบับใหม่ กฎหมายนี้คุม้ ครองสิทธิผตู ้ ิดเชื้อ HIV/AIDS ให้
ได้รับยาต้านไวรัสโดยให้ครอบคลุมอยูใ่ นระบบดูแลสุขภาพแห่งชาติ
5. ความรุนแรงทางเพศและการล่ อลวง
พันธกรณี ทางกฎหมายว่าด้วยความรุ นแรงทางเพศในแผนปฏิบตั ิการจากการประชุมนานาชาติเรื่ องประชากร
และการพัฒนา (International Conference on Population and Development-ICPD) และนโยบายเพือ่ การปฏิบตั ิจากการ
ประชุมสตรี โลกที่กรุ งปั กกิ่ง :
?? จัดให้มีกระบวนการและเงื่อนไขที่จาเป็ นให้กบั สตรี ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทารุ นแรง ด้วยการ
ให้ความคุม้ ครองและให้เข้าถึงกลไกทางกระบวนการยุติธรรม และจัดมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยหรื อไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย
?? บัญญัติกฎหมายและบังคับใช้เพือ่ ต่อต้านผูก้ ระทารุ นแรงต่อสตรี และเด็ก
?? ให้หลักประกันด้านบริ การสุขภาพในการที่จะสามรถวินิจฉัย ส่งต่อและดูแลผูท้ ี่ถูกกระทารุ นแรงทางเพศ
?? ตระหนักว่าการบังคับให้ทาหมัน บังคับให้ทาแท้ง บังคับให้ใช้ยาคุมกาเนิด บังคับให้ขายบริ การทางเพศ และ
ประเพณี ปฏิบตั ิบางประการที่มีรูปแบบของการกระทารุ นแรงต่อสตรี และเด็ก จะต้องถูกห้ามกระทาและยกเลิกให้หมด
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?? ตระหนักว่าการล่อลวงสตรี และเด็กเพือ่ บังคับให้ขายบริ การทางเพศเป็ นการทารุ ณกรรมประเภทหนึ่ง เป็ น
การค้าบนความเจ็บปวดทางร่ างกายและจิตใจ และ ทาให้สตรี และเด็กมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการตั้งครรภ์ที่ไม่
ต้องการ
หลักการสาคัญในทางปฏิบัติ
ในประเด็นการกระทารุ นแรงต่อสตรี กฎหมายอาญาควรให้ความคุม้ ครองแก่สตรี และให้ความช่วยเหลือด้าน
กระบวนการยุติธรรม กฎหมายอาญาว่าด้วยการกระทารุ ณแรงต่อผูห้ ญิงสามารถเพิม่ เติมให้สมบูรณ์ได้หากมีการพิจารณา
ร่ วมกับการบัญญัติกฎหมายอนามัยเจริ ญพันธุ์ ยกตัวอย่างเช่น การบัญญัติกฎหมายนี้สามารถเรี ยกร้องให้โรงพยาบาล
พัฒนาแนวทางปฏิบตั ิเฉพาะเพือ่ แก้ปัญหาให้กบั ผูท้ ี่ถูกกระทารุ นแรงในครอบครัวและล่วงละเมิดทางเพศ และบัญญติให้
มีการถือปฏิบตั ิในเรื่ องความเป็ นส่วนตัวและการรักษาความลับ โรงพยาบาลควรให้บริ การด้านอนามัยเจริ ญพันธุแ์ ละสุข
ภาวะทางเพศและบริ การอื่นๆ ด้วย รวมทั้งการให้ยาคุมฉุกเฉินในกรณี ที่ถูกข่มขืน นอกจากนี้ควรมีบทลงโทษต่อ
บุคลากรสาธารณสุขที่กระทาการล่วงละเมิดผูป้ ่ วยด้วย
ประเทศไทยมีมาตรการที่จริ งจังหลายด้านในการต่อสูก้ บั การล่อลวงสตรี และเด็ก และมีบทลงโทษที่รุนแรงต่อ
ผูเ้ กี่ยวข้องในการกระทาความผิดฐานล่อลวง แม้วา่ มาตรการทางกฎหมายจะมีความสาคัญ แต่ก็ควรมีบริ การเฉพาะ
สาหรับสตรี และเด็กที่ถูกล่อลวง กฎหมายไม่ควรลงโทษสตรี และเด็กผูซ้ ่ ึงตกเป็ นเหยือ่ ไม่ใช่อาชญากร สตรี และเด็กที่
ถูกล่อลวงควรได้รับบริ การด้านอนามัยเจริ ญพันธุท์ ี่มีคุณภาพ รวมถึงการบริ การทางการแพทย์แบบฉุกเฉิน เช่นยา
คุมกาเนิด ฉุกเฉิน โดยไม่คานึงว่าเขาเหล่านั้นจะเข้ามาในประเทศไทยถูกกฎหมายหรื อไม่
ตัวอย่ างของการกระทารุนแรงทางเพศและการล่อลวงกับบทบัญญัติทางกฎหมาย
บางประเทศมีการบัญญัติกฎหมายที่ครอบคลุมการแก้ปัญหาความรุ นแรงต่อสตรี
โดยเฉพาะความรุ นแรงใน
ครอบครัว เช่น ประเทศโคลัมเบียมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าให้มีการป้ องกันแก้ไขที่ครอบคลุมปั ญหาความรุ นแรงใน
ครอบครัวรู ปแบบต่างๆ และกาหนดว่าการกระทารุ นแรงใดๆ ทั้งทางร่ างกาย จิตใจหรื อการล่วงละเมิดทางเพศต่อสมาชิก
ในครอบครัวถือเป็ นความผิดทางอาญา
6. วัยรุ่น
พันธกรณี ทางกฎหมายว่าด้วยวัยรุ่ นในแผนปฏิบตั ิการจากการประชุมนานาชาติเรื่ องประชากรและการพัฒนา
(International Conference on Population and Development-ICPD) และนโยบายเพือ่ การปฏิบตั ิจากการประชุมสตรี โลก
ที่กรุ งปั กกิ่ง :
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?? ปกป้ องสิทธิของวัยรุ่ นในเรื่ องความเป็ นส่วนตัว การรักษาความลับ การยอมรับ และ การยินยอมโดยได้รับรู ้
ข้อมูล
?? สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ในเรื่ องประชากร การพัฒนาที่ยงั่ ยืนและเรื่ องสุขภาพ รวมถึง
เรื่ องเพศศึกษา อนามัยเจริ ญพันธุแ์ ละความเสมอภาคทางเพศ
?? ยกเลิกกฎหมายและระเบียบทางสังคมที่เป็ นอุปสรรคต่อการได้รับความรู ้ ข้อมูลและบริ การต่างๆ ด้านอนามัย
เจริ ญพันธุแ์ ละเพศศึกษาในวัยรุ่ น
หลักการสาคัญในการปฏิบัติ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนนานาชาติ ได้คุม้ ครองสิทธิของวัยรุ่ นในการได้รับบริ การ
สุขภาพและได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านอนามัยเจริ ญพันธุ์ โดยเฉพาะการพัฒนาความสามรถของเด็กจนกระทัง่ ถึงวัยรุ่ น หากมีการกาหนดว่าวัยรุ่ น
จะต้องได้รับความยินยอมจากผูป้ กครองก่อนที่จะได้รับบริ การด้านอนามัยการเจริ ญพันธุ์ จะทาให้วยั รุ่ นหลีกเลี่ยงการมา
ขอรับบริ การ วัยรุ่ นควรมีสิทธิตามกฎหมายที่จะตัดสินใจในการขอรับบริ การดังกล่าวด้วยตนเอง
ตัวอย่ างเรื่องสิ ทธิของวัยรุ่นกับบทบัญญัติทางกฎหมาย
ตัวอย่างการออกกฎหมายในเชิงบวกคือใน ประเทศ Cost Rica มีการตราพระราชบัญญัติ ปี ค.ศ. 1998 ว่าด้วยการ
ปฏิบตั ิต่อเด็กและวัยรุ่ นโดยให้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบให้บริ การด้านสุขภาพและให้ขอ้ มูลข่าวสารอนามัยเจริ ญ
พันธุแ์ ก่เด็กและวัยรุ่ น
บทสรุป
ประเทศไทยได้ดาเนินการในเรื่ องการส่งเสริ มและคุม้ ครองสิทธิของสตรี โดยใช้มาตรการทางกฎหมายและ
นโยบายได้เป็ นอย่างดีและสามารถถือเป็ นตัวอย่างได้ ประเทศไทยได้รวมเอาใจความสาคัญของสิทธิมนุษยชนนานาชาติ
เข้าไว้ในกฎหมายไทย และยังรวมไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ปี 2540 ด้วย นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ยกประเด็น
ปั ญหาเรื่ องความรุ นแรงทางเพศ การล่อลวงสตรี และเด็กโดยบัญญัติไว้ในกฎหมายอาญาและมีนโยบายที่จริ งจังในเรื่ อง
HIV/AIDS
อย่างไรก็ตามยังคงมีบางประเด็นที่สมควรเพิม่ เติมให้ครอบคลุมในกฎหมายอนามัยเจริ ญพันธุ์ ยกตัวอย่างเช่น
การบัญญัติกฎหมายนี้และกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาองค์รวมของสุขภาพสตรี แทนที่จะมองแค่เฉพาะด้าน
อนามัยเจริ ญพันธุ์ ซึ่งอาจจะเป็ นก้าวย่างที่สาคัญในการพัฒนาสถานภาพของสตรี โดยรวม นอกจากนี้ กฎหมายอนามัย
เจริ ญพันธุ์ยงั ให้หลักประกันในการปกป้ องสิทธิของสตรี โดยไม่มีการแบ่งแยกหรื อเลือกปฏิบตั ิ และ จะทาให้เกิดระบบ
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ตรวจสอบการกระทาผิดต่างๆ ได้ จนถึงขณะนี้ มีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่มีกฎหมายอนามัยเจริ ญพันธุท์ ี่ครบถ้วน
สมบูรณ์ และมีอีก 2 หรื อ 3 ประเทศที่กาลังดาเนินการร่ างกฎหมายนี้ข้ นึ ใหม่ ถ้าประเทศไทยริ เริ่ มที่จะบัญญัติกฎหมาย
อนามัยเจริ ญพันธุแ์ ละดาเนินการต่อไปจนสาเร็จได้แล้ว ประเทศไทยจะเป็ นประเทศแรกของภูมิภาคนี้และเป็ นหนึ่งใน 23 ประเทศแรกของโลกที่ดาเนินการในเรื่ องดังกล่าว ซึ่งไม่เพียงแต่จะยกฐานะความเป็ นอยูท่ ี่ดีให้แก่สตรี ไทย เด็กและ
ครอบครัวเท่านั้น แต่ยงั จะเป็ นหลักประกันว่าประเทศไทยจะเป็ นประเทศผูน้ าในเรื่ องสิทธิอนามัยเจริ ญพันธุอ์ ีกด้วย
………………………………………….

