ปฏิญญากรุงเทพ 2553 ว่ าด้ วยสุ ขภาพของผู้หญิง
และการเข้ าถึงบริการการยุติการตั้งครรภ์ ที่ปลอดภัย
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2553
We participants, from a wide range of health professionals of more than 62 nations across the globe
at the
First IWAC 2010, declared the following:

การประกาศคามัน่ สัญญาของแพทย์และผูเ้ ชียวชาญด้านสุ ขภาพกว่า 62 ประเทศทัว่ โลกที่เข้าร่ วมการสัมมนานานาชาติว่าด้วย
เรื่ องสุ ขภาพของผูห้ ญิงและการเข้าถึงบริ การการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยครั้งที่หนึ่ง เมื่อต้นปี 2553 มีเนื้อหาสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
We believe that:
• Unsafe abortion is both a public health and a women’s rights issue.
• Every woman should have a free choice over whether to continue her pregnancy or to terminate it.
• A safe and appropriate method of termination of pregnancy should be made available to every
woman requesting to end a pregnancy.
• A new approach should be initiated in countries where the “abortion related laws” are rigid and
ignore the fundamental rights of women.

พวกเรามีความเชื่อร่ วมกันว่า:
 การแท้งที่ไม่ปลอดภัยเป็ นประเด็นปัญหาทางด้านสาธารณสุ ขและเรื่ องสิ ทธิของผูห้ ญิง
 ผูห้ ญิงทุกคนควรจะมีทางเลือกอย่างอิสระว่าควรจะตั้งครรภ์ต่อหรื อจะยุติการตั้งครรภ์ของตนเอง
 เครื่ องมือที่เหมาะสมและปลอดภัยในการยุติการตั้งครรภ์ควรจะมีการจัดเตรี ยมไว้ให้พร้อมเพื่อให้บริ การกับผูห้ ญิงทุก
คนที่มาขอยุติการตั้งครรภ์
 ควรมีการริ เริ่ มหาวิธีการใหม่ๆในการช่วยเหลือผูห้ ญิงให้เข้าถึงบริ การการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในประเทศที่
กฎหมายการทาแท้งยังไม่ยดื หยุน่ และละเลยสิ ทธิพ้นื ฐานของผูห้ ญิงอยู่
We understand that:
• All women, especially teens and adolescents need to receive clear and accurate information and
knowledge about basic reproduction and reproductive health issues to avoid unintended
pregnancies.
• Unsafe abortion is completely preventable provided societies decide to do so. The most effective
way to prevent unsafe abortion is to provide safe abortion services. This has been documented in
those countries where abortion was legalized and accessible.

พวกเราเข้ าใจร่ วมกันว่า:
 ผูห้ ญิงทุกคนโดยเฉพาะ เด็กเยาวชน ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารและมีความรู้พ้นื ฐาน ที่ถูกต้องและชัดเจนในเรื่ องการ
เจริ ญพันธุ์และอนามัยการเจริ ญพันธุ์เพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

 การแท้งที่ไม่ปลอดภัยเป็ นเรื่ องที่สามารถป้ องกันได้อย่างแน่นอนและทุกสังคมต้องตัดสิ น ใจที่จะทาการป้ องกันปัญหา
นี้ วิธีการป้ องกันที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการจัดให้มีบริ การการยุติการครรภ์ที่ปลอดภัย ซึ่งเป็ นที่ยอมรับในหลายประเทศที่
การยุติการตั้งครรภ์เป็ นเรื่ องถูกกฎหมายและมีการเข้าถึงบริ การนี้ได้โดยง่าย
We call on:
• All developed and developing countries to work hand in hand, to provide techniques, regulations
and funding to eliminate unsafe abortions.
• Women’s groups and NGOs working for women’s health to empower women to achieve gender
equality in society.
• All governments should pay more attention to the issue of unsafe abortion.
• All governments should significantly increase funding to prevent unsafe abortion.

พวกเราขอเรียกร้ อง:
 ทุกประเทศที่พฒั นาแล้วและกาลังพัฒนาร่ วมจับมือกันทางานเพื่อช่วยเหลือกันในด้านวิชาการ ผลักดันในเรื่ องกฎ
ข้อบังคับ และสนับสนุนเงินทุนในการจากัดปัญหาการแท้งที่ไม่ปลอดภัยให้หมดไป
 กลุ่มผูห้ ญิง องค์กรภาคเอกชนที่ทางานเพื่อสุ ขภาพของผูห้ ญิงให้มาร่ วมกันพัฒนาศักยภาพของผูห้ ญิงทั้งหลายเพื่อ
นาไปสู่ความสาเร็ จในการสร้างความเสมอภาคทางเพศในสังคมให้ได้
 ทุกรัฐบาลทัว่ โลกควรใส่ ใจและให้ความสาคัญในเรื่ องปัญหาการแท้งที่ไม่ปลอดภัยให้มากกว่านี้
 ทุกรัฐบาลทัว่ โลกควรเพิ่มงบประมาณให้มากในการป้ องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย
We encourage:
• All countries experiencing unsafe abortion to work together and learn from each other’s
approach to tackling the issue.
• Those countries which have been successful in reducing unsafe abortion to share and/or
disseminate their experiences with other countries.

พวกเราสนับสนุน:
 ทุกประเทศที่กาลังประสบกับปัญหาด้านการแท้งที่ไม่ปลอดภัยให้ร่วมมือกันและเรี ย นรู้วิธีการทางานจากกันและกัน
เพื่อแก้ไขปัญหานี้
 ให้กลุ่มประเทศที่ประสบความสาเร็ จในการลดปัญหาการแท้งที่ไม่ปลอดภัยได้มาแลกเปลี่ยนและกระจายความรู้
ประสบการณ์ให้กบั ประเทศอื่นๆ
We respect:
• The rights of each individual woman to access safe abortion care.

พวกเราเคารพ:
 เคารพสิทธิของผู้หญิงทุกคนให้ เข้ าถึงบริ การดูแลการยุตกิ ารตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัย
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การสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่องสุ ขภาพของผู้หญิงและการเข้ าถึงบริการยุตกิ ารตั้งครรภ์ ทปี่ ลอดภัย ปี 2553
กรุงเทพมหานคร ปรเทศไทย

