เราควรจะแก้กฎหมายทาแท้งอย่างไรดี
โดย ศาสตราจารย์กติ ติคุณ นายแพทย์วฑิ รู ย์ อึ้งประพันธ์
คัดลอกจาก “นิติเวชเสวนา”
เมดดิไทม์ หน้า 22 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2543
ตอนที่แล้วได้พดู ถึงปัญหาเพศศึกษาในสังคมไทย ความจริงเป็ นที่รูก้ นั ทัว่ ไปว่า เพศศึกษามี
ความจาเป็ นในสังคม และเพศศึกษาถ้าดาเนินการอย่างถูกต้องและแพร่หลาย ก็จะช่วยลดปัญหาหลายอย่างใน
สังคมได้ แต่ปญั หาอย่างหนึ่งที่จะลดลงได้ก็คือปัญหาการตัง้ ครรภ์ เมือ่ หญิงและชายไม่พร้อมที่จะมีบุตร แต่
ปัญหานี้กค็ งจะไม่หมดไปเสียทีเดียวเพราะผูม้ คี วามรูเ้ พศศึกษาแม้จะใช้วธิ ีคุมกาเนิดถูกวิธี
แต่กไ็ ม่มวี ธิ ีใด
สามารถจะคุมกาเนิดได้ 100 % ดังนัน้ การตัง้ ครรภ์ท่หี ญิงชายยังไม่พร้อมก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้
ทางออกในเรื่องดังกล่าว อาจมีได้หลายทาง คือ
1. ถ้าเป็ นการตัง้ ครรภ์นอกสมรส และหญิงไม่ตอ้ งการบุตร ก็ตอ้ งหาสถานที่พกั พิงให้หญิงนัน้
ระหว่างการคลอด และใกล้คลอดแล้วหาครอบครัวมารับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมต่อไป
2. ถ้าเป็ นการตัง้ ครรภ์นอกสมรส และหญิงไม่สามารถจะให้การตัง้ ครรภ์ดาเนินต่อไปจนถึง
ที่สุดได้ เพราะเหตุผลทางสังคม และทางเศรษฐกิจ การศึกษาและอื่น ๆ ก็จาต้องหาทางยุติการตัง้ ครรภ์อย่าง
ปลอดภัย
3. ถ้าเป็ นการตัง้ ครรภ์ในสมรส และหญิงไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ เนื่องมาจากปัญหาสุขภาพ
เศรษฐกิจและอื่น ๆ ก็ตอ้ งหาทางช่วยเหลือให้มผี ูม้ ารับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม
นอกจากนี้ยงั อาจมีทางเลือกอื่น ๆ อีกที่จะช่วยเหลือหญิงตัง้ ครรภ์ แต่การช่วยเหลือโดยยุติการ
ตัง้ ครรภ์อย่างปลอดภัยก็มปี ญั หากฎหมายตามมาว่า ขณะนี้กฎหมายยังเปิ ดช่องให้ทาแท้งโดยไม่ผดิ กฎหมายไว้
แคบไป จึงมาถึงประเด็นที่ตงั้ ไว้ตามหัวข้อข้างต้นว่าเราควรจะแก้กฎหมายในเรื่องนี้อย่างไรดี
กฎหมายทาแท้งหมายถึงบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301–305 มีสาระสาคัญ
โดยย่อดังนี้
มาตรา 301 กาหนดความผิดของหญิงตัง้ ครรภ์ท่ยี อมให้ผูใ้ ดทาตนเองให้แท้งหรือหญิงนัน้
ทาตนเองให้แท้ง
มาตรา 302 เป็ นความผิดของผูท้ าแท้งให้หญิง โดยหญิงนัน้ ยินยอม
มาตรา 303 เป็ นความผิดของผูท้ าแท้งให้หญิงโดยหญิงไม่ยนิ ยอม
มาตรา 304 ผูใ้ ดพยายามกระทาความผิดตามมาตรา 301 และ 302 ไม่ตอ้ งรับโทษ
มาตรา 305 แพทย์ทาแท้งให้หญิงโดยหญิงยินยอมตามเงือ่ นไข 2 อย่างต่อไปนี้ ไม่มคี วามผิด
(1) เพือ่ สุขภาพของหญิง หรือ
(2) การตัง้ ครรภ์เกิดจากการกระทาผิดอาญา เป็ นความผิดเกี่ยวกับเพศ 5 มาตราด้วยกัน
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กฎหมายทัง้ 5 มาตรานี้มชี ่องโหว่มากมาย โดยเฉพาะมาตรา 304 เป็ นบทบัญญัติท่ที าให้การ
ปราบปรามจับกุมดาเนินคดีเป็ นไปได้ยาก สถิติจานวนคดีในกลุ่มความผิดนี้นอ้ ยมากในแต่ละปี ทัง้ ๆ ที่มี
ผูศ้ ึกษาอนุมานกันไว้ว่า จานวนผูท้ าแท้งในแต่ละปี มถี งึ หลักแสนคน และในจานวนผูท้ าแท้งทัง้ หมด ก็ไม่อาจแยก
ได้ชดั เจนว่า มีจานวนเท่าใดที่จะจัดได้ว่าเป็ นการทาแท้งที่ถกู กฎหมาย
การทาแท้งที่ถกู กฎหมายต้องทาโดยแพทย์เท่านัน้ และเพือ่ เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามาตรา 305
เท่านัน้ ด้วย และเพือ่ เหตุอย่างดังกล่าวไม่มเี ส้นแบ่งที่ชดั เจน โดยเฉพาะที่กฎหมายกาหนดเรื่องสุขภาพของหญิง
ก็ไม่มแี นวทางปฏิบตั ิท่รี ะบุไว้ท่ใี ด และก็ไม่มแี พทย์คนใดจะทดสอบเรื่องนี้ โดยยอมตัวที่จะถูกฟ้ องศาลและทา
การต่อสูค้ ดีให้ได้มาซึ่งบรรทัดฐานการวินิจฉัยของศาลฏีกา ในกรณีการตัง้ ครรภ์ท่เี กิดจากการกระทาผิดทางเพศ
ก็เช่นกัน มีไม่นอ้ ยที่ไม่มกี ารแจ้งความ
เพราะฉะนัน้ เมือ่ การทาแท้งที่กฎหมายอนุญาตมีปญั หาความชัดเจนทางปฏิบตั ิ โรงพยาบาล
ของรัฐ และแพทย์จงึ จากัดตัวเองที่จะทาแท้ง ตามข้อกฎหมายข้อนี้ไว้เฉพาะกรณีท่ชี ดั เจนจริง ๆ เท่านัน้ ส่วนที่
เหลือก็เข้าวงจรของการทาแท้งที่ผดิ กฎหมายทัง้ สิ้น
ดังนัน้ ถ้าเราจะแก้กฎหมาย เพือ่ เปิ ดช่องให้การทาแท้งที่กฎหมายอนุ ญาตเปิ ดกว้างขึ้น ก็อาจจะ
ทาได้งา่ ย ๆ โดยไม่ตอ้ งแก้กฎหมายเลย แต่ตอ้ งทาให้มาตรา 305 มีความชัดเจนในทางปฏิบตั ิมากขึ้น กล่าวคือ
กระทรวงสาธารณสุข กับสานักงานอัยการสู งสุดร่วมมือกันกาหนดแนวทาง การทาแท้งเพือ่ สุขภาพของหญิง
ตัง้ ครรภ์ไว้ให้ชดั เจนว่า กรณีอะไรบ้างที่อยู่ในหัวข้อยกเว้นนี้ และวิธีปฏิบตั ิควรดาเนินการอย่างไร
เช่น กรณีตรวจพบว่าทารกในครรภ์จะพิการหรือมีโรคบางอย่างให้ถอื ว่ากรณีอาจทาแท้งเพือ่
สุขภาพของหญิงตัง้ ครรภ์ได้ และวิธีปฏิบตั ิตอ้ งให้หญิงตัง้ ครรภ์รบั ทราบและแสดงความจานงเป็ นลายลักษณ์
อักษรว่า ตนไม่ตอ้ งการเด็ก และยอมให้ทาแท้งได้ เป็ นต้น หรืออาจกาหนดให้มจี ติ แพทย์ประเมินสภาพจิตของ
หญิง ตัง้ ครรภ์ดว้ ยก็ได้
ถ้ามีการประกาศแนวทางร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
และสานักงานอัยการสูงสุด
ดังกล่าว ย่อมจะเป็ นเครื่องมือที่จะเป็ นหลักประกันให้แพทย์ปฏิบตั ิได้โดยไม่ตอ้ งกลัวว่าจะถูกดาเนินคดีหรือถูก
กล่าวหาว่า ทาแท้งโดยผิดกฎหมาย การประกาศแนวทางดังกล่าว ย่อมทาให้การทาแท้งถูกกฎหมายได้เปิ ดกว้าง
ขึ้นในทางปฏิบตั ินนั ่ ก็คือการทาแท้งที่ผดิ กฏหมายย่อมจะลดน้อยลง
การประกาศแนวทางดังกล่าว คงไม่ต่างอะไรกับการแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 305 ดังที่เป็ นมา
ในอดีตที่เพิม่ เงือ่ นไขจากเพือ่ สุขภาพเป็ นสุขภาพทางกายและทางจิต เมือ่ การคุมกาเนิดแล้วไม่ได้ผล เมือ่ พบว่า
ทารกในครรภ์มคี วามผิดปกติทางกายหรือทางจิตใจ เหล่านี้ลงไปในมาตรา 305 โดยมิได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ไว้เลย
และการแก้ไขบทบัญญัติดงั กล่าว กลับก่อกระแสการวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างกว้างขวาง และสุดท้าย
กฎหมายไม่ผ่านสภา แต่ตรงข้ามผูเ้ ขียนเชื่อว่า การประกาศแนวทางร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ
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นักอัยการสูงสุดดังกล่าว จะก่อให้เกิดปฏิกริ ิยาในหมู่สาธารณชนขึ้นน้อยกว่าการเสนอแก้บทบัญญัติของกฏหมาย
ผ่านสภานิติบญั ญัติในอดีตเป็ นอย่างมาก
อีกแนวทางหนึ่งในการแก้กฎหมาย เพือ่ หวังผลทางปฏิบตั ิอย่างแท้จริง ควรแก้ไขประเด็นต่อไปนี้
1. ยกเลิกความผิดสาหรับหญิงที่ยอมให้ผูอ้ ่นื ทาแท้งเพราะเป็ นสิทธิส่วนตัวของหญิงตัง้ ครรภ์
2. ยกเลิกการไม่เอาโทษจากการพยายามทาแท้งเสียเพือ่ ให้เจ้าพนักงานสามารถจับกุม
ปราบปรามได้งา่ ยขึ้น
3. กาหนดข้อยกเว้นความผิดให้ชดั เจนที่ปฏิบตั ิได้และรูก้ นั ทัว่ ไป เช่น เดียวกับกฎหมายของ
ประเทศเขมรซึ่งใช้บงั คับเมือ่ ไม่นานมานี้ นัน่ คือผูก้ ระทาแท้งต้องเป็ นแพทย์และทาในโรงพยาบาลของรัฐเท่านัน้
การกาหนดข้อยกเว้นทานองนี้
เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้งา่ ยหรืออาจจะบัญญัติให้
กว้างขวางขึ้นว่า กระทาในโรงพยาบาลหรือสถาบันทางการแพทย์ท่รี ฐั มนตรีประกาศ
การแก้กฎหมายตามแนวทางดังกล่าวจะทาให้รฐั สามารถควบคุมการทาแท้งได้
ตลอดจน
สามารถตรวจสอบจานวนได้ค่อนข้างแน่นอนในแต่ละปี
รวมทัง้ การกาหนดแนวทางปฏิบตั ิตามนโยบายที่
ปรับเปลีย่ นได้กล่าวคือเมือ่ รัฐมนตรีประกาศชื่อสถาบันที่ให้แพทย์ทาแท้งได้โดยไม่ผดิ กฎหมาย แล้วรัฐมนตรีอาจ
กาหนดแนวทางกว้าง ๆ ไว้สาหรับแต่ละสถาบันนาไปปฏิบตั ิ โดยกาหนดวิธีปฏิบตั ิให้ทุกสถาบัน ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการจริยธรรมประจาแต่ละสถาบัน ซึ่งคณะกรรมการควรประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักสังคม
สงเคราะห์ ตัวแทนจากองค์กรเอกชน หรือผูน้ าชุมชนที่เป็ นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่เข้าร่วมเป็ นกรรมการ
จริยธรรม ที่จะพิจารณาความเหมาะสมเฉพาะรายว่าควรจะทาแท้งให้หรือไม่ หรือจะหามาตรการช่วยเหลืออย่าง
อื่น ตัวอย่าง เช่น เมือ่ มีแนวทางปฏิบตั ิว่าถ้ามารดาติดเชื้อเอดส์ จะสามารถทาแท้งให้ได้ แต่กไ็ ม่จาเป็ นต้องทา
ทุกราย เพราะปัญหาแต่ละรายไม่เหมือนกัน คณะกรรมการจริยธรรมจะช่วยกลันกรองอี
่
กทีหนึ่ง เป็ นต้น
การแก้กฎหมายในลักษณะดังกล่าว น่าจะเป็ นที่ยอมรับกันได้ เพราะเป็ นวิธีการที่รฐั สามารถ
กาหนดนโยบายที่ยดื หยุ่นได้งา่ ย โดยผ่านการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิของรัฐมนตรี ซึ่งสามารถแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ได้อยู่ตลอดเวลา
สาหรับวิธีสุดท้ายที่จะให้มกี ฎหมายที่สมบูรณ์ ควรจะออกเป็ นพระราชบัญญัติใหม่ทงั้ ฉบับ โดย
ไม่ตอ้ งแตะต้องประมวลกฎหมายอาญาที่มอี ยู่ หรืออาจจะยกเลิกความผิดฐานทาให้แท้งลูก ที่บญั ญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญาทัง้ 5 มาตราเสียทัง้ หมด กฎหมายใหม่อาจจะใช้ช่อื ที่ไม่มคี วามหมายของคาว่าแท้งอยู่เลย
ก็ได้ เช่น พ.ร.บ. การวางแผนครอบครัว พ.ศ. ... พ.ร.บ. ควบคุมโรคพันธุกรรม พ.ศ. ... เนื้อหาของกฎหมาย
ดังกล่าวควรกาหนดนิยามไว้ให้ชดั เจนถึงคาว่า การตัง้ ครรภ์หรือหญิงมีครรภ์ การคลอด การแท้ง ทารกคลอดมี
ชีวติ ทารกตายคลอด การสิ้นสุดการตัง้ ครรภ์ ทารกในครรภ์เหล่านี้ เมือ่ มีนิยามชัดเจนแล้ว การกาหนดความผิด
ก็ตอ้ งกาหนดให้ชดั เจนว่าเป็ นความผิดฐานทาแท้ง หรือเป็ นความผิดฐานทาลายทารกในครรภ์ นอกจากนัน้ จะ
กาหนดถึงกระบวนการในการตรวจวินิจฉัยโรคของทารกในครรภ์ โดยกาหนดให้แน่ชดั ว่า กรณีไดที่หา้ มทา ใน
ปัจจุบนั มีเทคโนโลยีในการตรวจ การวินิจฉัยโรคของทารกในครรภ์ได้มากมายหลายวิธี ทัง้ ยังมีวธิ ีการทาลาย
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ทารกในครรภ์ให้ตาย โดยไม่จาเป็ นต้องถูกขับออกมาจากมดลูกของหญิงตัง้ ครรภ์ดว้ ย เพราะฉะนัน้ ร่างกฎหมาย
ใหม่ ควรควบคุมการใช้เทคโนโลยีเหล่านัน้ ด้วย ดังนัน้ การมีกฎหมายเฉพาะขึ้นมาใหม่ควรต้องครอบคลุมถึงการ
ควบคุมเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าไว้ดว้ ย เนื้อหาของกฎหมายจึงเกี่ยวพันถึงการทาแท้งเพือ่ วางแผนครอบครัวและการ
ทาแท้งเพือ่ ควบคุมโรคทางพันธุกรรมด้วย ตลอดจนโยงใยถึงปัญหาทางจริยธรรมอีกหลายเรื่อง ซึ่งควรนามา
บัญญัติรวมเข้าไว้ดว้ ย ก็นบั ว่าจะเป็ นกฎหมายฉบับใหม่พอสมควร การร่างกฎหมายใหม่ในลักษณะนี้อาจต้องใช้
เวลาพอสมควรทีเดียว ในการขอรับทราบเทคโนโลยี จากผูเ้ ชี่ยวชาญหลายสาขาอีกด้วย
ทัง้ หมดที่กล่าวมาเป็ นทางเลือกต่าง ๆ ที่จะแก้กฎหมายทาแท้งที่เป็ นปัญหาคาราคาซังมานาน
พอสมควรแล้ว เราจะเริ่มกันตรงไหนดี
.................................
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