แง้ มหัวใจ..คนรับรีดลูก สองมือนี้...หัตถ์ พระเจ้ า ฤาซาตาน?
สกู๊ปหน้ า 1 หน้ า 3 หนังสื อพิมพ์ เดลินิวส์ วันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2553
การประชุม ครม. 14 ธ.ค 2553 ได้เห็นชอบร่ างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุม้ ครองอนามัยการ
เจริ ญพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว โดยมาตรา 12 บัญญัติให้ในกรณี สถานศึกษามีหญิงมีครรภ์อยู่
ระหว่างศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษานั้นต้องอนุญาตให้หญิงมีครรภ์ศึกษาต่อในระหว่างตั้งครรภ์ หรื อลาพัก
และกลับไปศึกษาต่อภายหลังคลอดบุตรแล้วได้ พร้อมกาหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ (พม.) ให้ความช่วยเหลือหาที่พกั ฉุกเฉินให้ และหากไม่สามารถรับเลี้ยงดูบุตรได้ พม.ก็จะหา
พ่อแม่บุญธรรมให้ดว้ ย มาตรการเหล่านี้เป็ นการช่วยเหลือที่เป็ นรู ปธรรม และก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง
สาหรับแม่วยั ใส
อย่างไรก็ตาม กฎหมายเกี่ยวกับสถานทาแท้งถูกกฎหมายก็ยงั เป็ นข้อที่ถกเถียงกันอย่างมากว่า...
สมควรมี หรื อไม่มี??
ในการสารวจความเห็นเชิงเจาะลึกของผูท้ ี่ทางานในสถานที่รับทาแท้ง ระหว่าง เดลินิวส์ และ
สวนดุสิตโพล จานวน 10 ตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการเปิ ดทาแท้งเสรี เพราะไม่อยากให้
เกิดความรู ้สึกว่า จะรักสนุกยังไงก็ได้ เนื่องจากไปทาแท้งเสรี ได้ แต่เห็นว่าควรทาให้มีสถานที่รับทาแท้ง
อย่างถูกกฎหมาย เช่น มีการควบคุมที่ถูกต้องชัดเจน มีมาตรฐาน โดยเฉพาะในประเด็นของเด็กที่ยงั ไม่
พร้อม จะต้องให้ผปู ้ กครองยินยอมหรื อเซ็นอนุญาตเสียก่อน และให้สามารถทาแท้งได้เพียงครั้งเดียว
เพราะการทาแท้งมากกว่า 1 ครั้ง จะเกิดผลเสียแก่สุขภาพ
นอกจากนั้น ควรให้ทาแท้งได้ในกรณี ที่ร่างกายแม่ไม่แข็งแรง ไม่พร้อม ติดเชื้อเอดส์ เป็ นหัด
เยอรมัน หรื อเด็กมีความผิดปกติ ไม่สมบูรณ์ คลอดออกมาอาจพิการได้ เป็ นต้น หรื อกาหนดให้เด็กผูห้ ญิง
ที่ต้งั ท้องกับแฟน แต่ยงั ไม่พร้อมมีบุตร ผูใ้ หญ่ของทั้งสองฝ่ ายต้องตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกันก่อนหรื อ
ถ้าถูกข่มขืนแล้วท้อง ผูช้ ายต้องติดคุก ทั้งจา และทั้งปรับเป็ นค่าเลี้ยงดูบุตร แต่หากฝ่ ายหญิงไม่ตอ้ งการเอา
บุตรไว้ กฎหมายก็ตอ้ งคุม้ ครองให้มีสิทธิเอาออกได้อย่างถูกต้อง
ส่วนคนที่บรรลุนิติภาวะ ทั้งฝ่ ายหญิงและชายตกลงกันแล้วไม่เอาเด็กไว้ ก็สามารถทาแท้งได้ โดย
ให้กฎหมายคุม้ ครองสิทธิ ทาได้เพราะความไม่พร้อม โดยทาได้กบั คลินิกทีไ่ ด้รับอนุญาตเท่านั้นและให้รับ

ทาแท้งในกรณี ที่ทอ้ งไม่ถึง 3 เดือนเท่านั้น สาหรับคลินิกเถื่อนที่ให้บริ การโดยไม่ถูกกฎหมาย ให้ลงโทษ
เสมือนการฆ่าคน?
การสารวจยังพบว่า ส่ วนใหญ่เห็นว่า การทาแท้งเถื่อนเป็ นปั ญหาสังคมที่ตอ้ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วน
และสังคมควรให้โอกาสคนเหล่านี้ได้เริ่ มต้นใหม่ สาเหตุส่วนใหญ่มองว่า มาจากการไม่รู้เรื่ องการป้ องกัน
ตัว การคุมกาเนิด การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้อง อายุนอ้ ย ไม่มีวฒ
ุ ิภาวะ ใจแตก ครอบครัวแตกแยก ไม่
รู ้จกั ยับยั้งชัง่ ใจ ผูช้ ายไม่รับผิดชอบ ไม่มีเงินเลี้ยงดูลูก ท้องแล้วไม่กล้าบอกพ่อแม่ เป็ นต้น
ในประเด็นเรื่ องศีลธรรมของ ผูร้ ับทาแท้ง ซึ่ งถูก “ประถาม” มากมายนั้น ผูร้ ับทาแท้งยอมรับว่า
ถูกมองว่าเป็ นการทาบาป ผิดศีลข้อที่ 1 ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ และหลายคนที่ทาแท้งผลกรรมก็สะท้อนกลับมาที่
การดาเนินชีวติ อย่างไรก็ตาม ผูร้ ับทาแท้งมองว่า ถึงจะถูกประถามเช่นไรแต่การรับทาแท้ง ถ้ามองว่าเป็ น
หน้าที่ เป็ นอาชีพ ๆ หนึ่ง ก็ตอ้ งทา และยังเป็ นอาชีพที่ตอ้ งเสียสละอย่างมากด้วย เพราะแต่ละคนมีเหตุ
ความจาเป็ นแตกต่างกันออกไป เด็กออกมาก็จะถูกทิง้ ขว้างเป็ นภาระสังคมอีก
เรื่ องทางออก นอกจากการทาแท้ง บางรายเห็นว่า ด่านแรกคือ การสอนเรื่ องเพศศึกษา การ
ป้ องกันตัว การคุมกาเนิด แต่หากมีอะไรกันแล้ว ด่านที่ 2 ก่อนคิดทาแท้งคือ สอนให้เด็กผูห้ ญิงกินยาฆ่า
เชื้ออสุจิ โดยต้องให้กินภายในเวลาที่กาหนด
“ครู ควรให้แพทย์ พยาบาล มาสอนเทคนิคการป้ องกันทั้งก่อนและหลังมีเพศสัมพันธ์ สมัยนี้สื่อ
ลามกเยอะ มีไปนัง่ ดื่มมีการแชตไปมา ก็โอเคแล้ว ผูใ้ หญ่ควรให้วยั รุ่ นชายหญิงคบกัน แต่ให้พามาเที่ยว
บ้าน ให้อยูใ่ นสายตา ไม่ให้เด็กกลัวที่จะพูดความจริ ง”
ทั้งหมดเป็ นความคิดเห็นของผูท้ ี่ทางานอยูใ่ นสถานที่รับทาแท้ง ที่ถูกประณามว่า เป็ นคนบาปหนา
หากมองปั ญหาแค่เผิน ๆ หรื อมิติเดียว ก็ไม่ผดิ หรอก
แต่ปัญหาคือ ความจริ งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ ยังมีการแอบไปทาแท้งมากมายแทบทุกวัน ทั้งทากันเอง
แบบจา ๆ กันมา หรื อไม่ก็ไปทาในคลินิกเถื่อน ที่อนั ตรายต่อสุขภาพของแม่และเด็ก
การเปิ ดโอกาสให้มีคลินิกที่รับทาแท้งถูกกฎหมาย สังคมอาจยอมรับยากในเวลานี้
แต่เป็ นก้าวต่อไปที่ตอ้ งพูดถึงกันอย่างจริ งจัง.....
หรื อยัง?????.

