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การทาแท้ง ในความหมายของประมวลกฎหมายอาญา คือ “การทาให้เด็กคลอดออกมาใน
ลักษณะทีไ่ ม่มีชีวติ และไม่จาเป็ นต้องทาให้คลอดก่อนกาหนดเสมอไป”
การทาแท้งหรื อการทาให้แท้งลูกที่กล่าวข้างต้นนั้น อาจจะก่อให้เกิดผลทางอาญาและทางแพ่ง
กล่าวคือ ในทางอาญานั้นเป็ นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา (พ.ศ 2500) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2500 บทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดฐานทาให้แท้งลูกมีดงั นี้
มาตรา 301 หญิงใดทาให้ตนแท้งลูกหรื อยินยอมให้ผอู ้ ื่นทาให้ตนแท้งลูก ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกพันบาท หรื อ ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 302 ผูใ้ ดทาให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรื อ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พนั บาท หรื อ ทั้งจาทั้งปรับ
- ถ้าการกระทานั้นเป็ นเหตุให้หญิงได้รับอันตรายสาหัสอย่างอื่นด้วย ผูก้ ระทาต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรื อ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พนั บาท หรื อ ทั้งจาทั้งปรับ
- ถ้าการกระทานั้นเป็ นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผูก้ ระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี
หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา 303 ผูใ้ ดทาให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นไม่ยนิ ยอม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี
หรื อ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พนั บาท หรื อ ทั้งจาทั้งปรับ
- ถ้าการกระทานั้นเป็ นเหตุให้หญิงได้รับอันตรายสาหัสอย่างอื่นด้วย ผูก้ ระทาต้องระวาง
โทษจาคุกหนึ่งปี ถึงสิบปี และ ปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาท
- ถ้าการกระทานั้นเป็ นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผูก้ ระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หา้ ปี ถึง
ยีส่ ิบปี และ ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 304 ผูใ้ ดเพียงแต่พยายามกระทาความผิดตามมาตรา 301 หรื อมาตรา 302 วรรคแรก
ผูน้ ้ นั ไม่ตอ้ งรับโทษ
มาตรา 305 ถ้าการกระทาความผิดดังกล่าวในมาตรา 301 และ 302 นั้นเป็ นการกระทาของ
นายแพทย์ และ 1. จาเป็ นต้องกระทาเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรื อ
2. หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทาความผิดอาญาตามที่ บัญญัติไว้ในมาตรา 276,277,282,283
หรื อมาตรา 284*
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ผู้กระทาไม่ มีความผิด
เนื่องจากสภาพสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไป
มีการรับวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามาอย่าง
มากมาย มีความเจริ ญทางวัตถุและสังคมอยูภ่ ายใต้อิทธิพลของสื่อต่าง ๆ สถานเริ งรมย์ สิ่งยัว่ ยุกามารมณ์
ปั ญหายาเสพติด ครอบครัวแตกแยก การย้ายถิ่น และปั ญหาทางเศรษฐกิจ เหล่านี้ทาให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์ดว้ ยเหตุผลต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งผูห้ ญิงที่ต้งั ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ส่วนใหญ่มกั จะหาทางออกด้วยการ
ทาแท้ง สาหรับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ทวั่ ไปนั้นด้วยความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ทาให้กลุ่มนี้
ได้รับบริ การและดูแลก่อนคลอดที่ดีข้ นึ จึงได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ได้แก่ โรคติดเชื้อร้ายแรง โรคทาง
พันธุกรรมและความพิการต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่ มตั้งครรภ์ แต่แพทย์ไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ให้ได้แม้จะเป็ นความ
ต้องการของหญิงนั้นก็ตามเนื่องจากข้อจากัดของกฎหมาย
จึงเกิดการลักลอบทาแท้งด้วยความสมยอมทั้ง
ผูถ้ ูกกระทาและผูก้ ระทา ทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็ นอันตรายต่อหญิงนั้นและบางรายถึงขั้นเสียชีวติ หรื อ
หากหญิงนั้นไม่ทาแท้งแต่ปล่อยให้การตั้งครรภ์ดาเนินต่อไปจนคลอดก็อาจเกิดปั ญหาในการเลี้ยงดูหรื อทอดทิ้ง
เด็ก ซึ่งเป็ นปั ญหาของครอบครัวและสังคมตามมาอีกมากมาย
จึงได้มีความพยายามของกลุ่มแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข นักสังคมศาสตร์ นักกฎหมาย
นักวิชาการสาขาต่าง ๆ และผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับสุขภาพของผูห้ ญิงและสิทธิสตรี จากองค์กรต่าง ๆ ที่มีความเห็น
พ้องกันว่าการแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากการทาแท้งผิดกฎหมายจะต้องร่ วมกันดาเนินการหลายด้านหลายองค์กร
รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายทาแท้งซึ่งบังคับใช้มานานกว่า 40 ปี ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปั จจุบนั โดย
ผลักดันให้มีการตีความหรื อขยายข้อบังคับของกฎหมายอาญา มาตรา 305 ให้กว้างขึ้น ซึ่งสรุ ปเป็ นลาดับ
ดังต่อไปนี้
1. พรรคชาติไทยแจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขส่ งผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องกฏหมายเกี่ยวกับการทาแท้ง
เพือ่ ให้คาแนะนาและชี้แจงกับคณะกรรมการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติ ของพรรคชาติไทย ในวันที่ 23
กันยายน 2531 (หนังสือพรรคชาติไทย ที่ พิเศษ 3/2531 ลงวันที่ 19 กันยายน 2531)
2. กระทรวงสาธารณสุขส่งข้าราชการเข้าร่ วมชี้แจง ดังนี้
2.1 นายประมุข จันทวิมล รองอธิบดีกรมอนามัย
2.2 นายสว่าง วัชราภรณ์ ผูอ้ านวยการกองนิติการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งร่ างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวล กฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (นายทรงยศ รามสูต กับคณะเป็ นผูเ้ สนอ) ให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาเสนอ
ความเห็นไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน 45 วัน
4. สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งร่ างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งเสนอโดยนายแพทย์บุญเทียม เขมาภิรัตน์ และคณะ ให้กระทรวงสาธารณสุขเพือ่ ให้
ความเห็นและให้การสนับสนุนการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 โดยขอให้เพิม่ ข้อยกเว้นความผิด
จากการทาแท้ง ในกรณี ที่ทารกในครรภ์หากคลอดออกมาจะพิการหรื อเป็ นพาหะนาโรคร้าย หรื อเมื่อการ
คุมกาเนิดของหญิงมีครรภ์และสามีซ่ ึงได้รับบริ การจากแพทย์หรื อโดยคาสัง่ แพทย์แล้วไม่ได้ผล
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5.
กระทรวงสาธารณสุขโดย
สานักงานเลขาธิการแพทยสภาได้มีการประชุม
พิจารณาเรื่ องนี้ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2531 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2531 และวันที่ 8 ธันวาคม 2531 มีมติเห็น
ด้วยที่จะสนับสนุน
ให้มีการแก้ไขเพิม่ เติมเสนอประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 เนื่องจากไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคมและความเจริ ญด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปั จจุบนั
แต่ควรมีขอ้ กาหนดและเงื่อนไขประกอบการ
ทาแท้งที่รอบคอบและรัดกุม เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริ งและเพือ่ เป็ นการป้ องกัน
การทาแท้งเสรี โดยได้พจิ ารณาร่ างพระราชบัญญัติท้งั สองฉบับแล้ว มีความเห็นดังนี้
5.1 กรณี การใช้ขอ้ ความความว่า “แพทย์แผนปั จจุบนั ชั้น 1 สาขาเวชกรรม” ไม่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติวชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ซึ่งกาหนดให้เป็ น “ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม”
5.2 กรณี ที่กาหนดเงื่อนไขการทาแท้งเกี่ยวกับการที่ทารกในครรภ์คลอดมาอาจพิการหรื ออาจ
เป็ นพาหะนาโรคร้ายนั้น เห็นว่าปั จจุบนั ในทางการแพทย์สามารถวิเคราะห์ได้วา่ ทารกซึ่ง
อยูใ่ นครรภ์มารดานั้นเป็ นโรคอะไร และโรคนั้นจะเป็ นอันตรายหรื อทาให้ทารกพิการ
หรื อไม่ แต่การวิเคราะห์โรคของทารกในครรภ์น้ ี กฎหมายควรจะกาหนดให้กระทาโดย
แพทย์ที่ชานาญการโดยเฉพาะ และเป็ นแพทย์ของทางราชการเท่านั้น และนอกจากนี้
ควรให้มีคณะบุคคลในรู ปของคณะกรรมการพิจารณาผลการวิเคราะห์ของแพทย์วา่
เหมาะสมหรื อไม่ในการที่จะทาแท้ง เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมแล้วจึงให้ทาแท้ง
ได้
5.3 กรณี ที่กาหนดเงื่อนไขการทาแท้งที่วา่ เมื่อการคุมกาเนิดอย่างถาวรของหญิงนั้น ผิดพลาด
โดยได้รับความยินยอมจากสามีน้ นั เห็นว่าเป็ นปั ญหาซึ่งมีช่องว่างในการอ้างอิงมากและ
เป็ นปั ญหาทางด้านศีลธรรม ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทาแท้งมากขึ้นโดยถือเงื่อนไขนี้เป็ น
สาคัญ จึงไม่ควรเพิม่ เติมกรณี น้ ีไว้ในกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เสนอความเห็น
ไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี วา่ เห็นควรรับหลักการเฉพาะกรณี ที่แพทย์จะทาแท้ง
ได้โดยไม่ผดิ กฎหมาย หากปรากฏว่าทารกในครรภ์คลอดมาอาจพิการหรื ออาจเป็ นพาหะ
นาโรคร้าย แต่ท้งั นี้จะต้องมีเงื่อนไขว่าคณะกรรมการในด้านการแพทย์ได้เห็นชอบด้วย
แล้ว
6. วันที่ 12 ตุลาคม 2532 คณะกรรมการแพทยสภา มีมติเห็นชอบกันร่ างแก้ไขกฎหมายอาญา
มาตรา 305 และได้ส่งร่ างนี้ให้ที่ปรึ ษากิตติมศักดิ์คือราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัย
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย พิจารณาให้ขอ้ คิดเห็นโดยให้พจิ ารณาครอบคลุมถึงผลกระทบต่อสังคมด้วย
(มีรายละเอียดในตารางในหน้า 5)
7. เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2537 เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริ เวอร์
กระทรวงสาธารณสุข
ได้เชิญบุคลากรจากในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่ วมประชุมโดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ระดมความคิดเห็นต่อข้อเสนอของการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พงึ ประสงค์และการทาแท้ง
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ผูป้ ระชุมประกอบด้วยข้าราชการ นักวิชาการ นัก กฎหมาย
แรงงาน บริ ษทั ห้างร้าน ศาสนา

แพทย์

ผูส้ ื่อข่าว

ผูแ้ ทนจากองค์กรครู

8. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2538 กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอแพทยสภา
เพือ่ ขอเพิม่ เติมร่ างแก้ไขกฎหมาย เนื่องจากเห็นว่าปั จจุบนั นั้นการแพร่ ระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทยมี
แนวโน้มเพิม่ สูงขึ้น ทารกที่คลอดจากมารดาที่ตดิ เชื้อเอดส์มีถึงปี ละประมาณ 17,000 ราย และผูห้ ญิงที่ติดเชื้อ
เอดส์เพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่ยอมรับการคุมกาเนิดทันทีหลังคลอด และเพือ่ แก้ปัญหาดังกล่าว และให้สอดคล้อง
กับความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาตร์การแพทย์ที่สามารถวินิจฉัยภาวะของทารกในครรภ์ได้มากขึ้นและให้
มารดามีโอกาสตัดสินใจได้วา่ จะตั้งครรภ์ต่อไปหรื อไม่ จึงเห็นควรแก้ไขกฎหมายอาญา มาตรา 305 ให้กว้างขึ้น
9. วันที่ 24 กันยายน 2539 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุข (นายเสนาะ เทียนทอง)
ได้ให้ขอ้ สังเกตเกี่ยวกับร่ างแก้ไขกฎหมายของแพทยสภาและเสนอแนะไว้ 3 ประเด็นต่อไปนี้
(1) หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่เชื่อถือได้วา่ ทารกในครรภ์คลอดออกมาอาจพิการ
หรื อเป็ นพาหะนาโรคร้ายนั้น ควรที่จะได้รับการกาหนดด้วยว่าจะใช้หลักฐาน
ชนิดใด เช่น การทาอุลตราซาวด์โดยกาหนดในกฎกระทรวงหรื ออื่น ๆ
(2) โรคร้าย ตามนัยมาตรา 305(3) ควรที่จะได้มีการกาหนดในกฎกระทรวงหรื ออื่น ๆ
(3) คณะกรรมการซึ่งเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบ ควรเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ สาขาสูติ
นรี แพทย์ซ่ ึงมีความรู ้ในเรื่ องหญิงมีครรภ์และทารกอย่างน้อย 1 คน และกาหนด
วิธีการแต่งตั้งอานาจหน้าที่และอื่น ๆที่เกี่ยวข้องไว้ในกฎกระทรวง
10. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุข (นายมนตรี พงษ์พานิช) ได้มีบญั ชาให้กระทรวง
สาธารณสุขพิจารณาร่ วมกับแพทยสภาเรื่ องข้อสังเกตตามข้อ 9 (3) และให้ได้ขอ้ ยุติก่อนที่จะเสนอให้กระทรวง
ยุติธรรมพิจารณาดาเนินการต่อไป และกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งให้แพทยสภาพิจารณา
11. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2539 คณะกรรมการแพทยสภาได้ประชุมพิจารณาข้อสังเกตของ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุข แล้วมีมติเห็นชอบให้เพิม่ เติมข้อความเฉพาะในข้อ 1 และข้อ 2 ส่วนข้อ 3
ให้ยนื ยันตามร่ างเดิมของแพทยสภา เนื่องจากต้องการเปิ ดกว้างให้แพทย์ทวั่ ไป ทาแท้งได้ เพราะโรงพยาบาล
บางแห่งอาจจะไม่มีสูตินรี แพทย์ หากกาหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้อาจมีขอ้ ขัดข้องในทางปฏิบตั ิ
12. แพทยสภาได้เสนอร่ างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ซึ่งคณะกรรมการแพทย
สภาได้มีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขโดยมีสาระสาคัญที่ให้หญิงมีครรภ์ตดั สินใจเลือกทาแท้งได้ในกรณี ที่ทารก
ในครรภ์มารดาคลอดออกมาอาจพิการหรื อเป็ นพาหะนาโรคร้ายโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างน้อย 2 คน และเปิ ดให้สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนทาแท้งได้
13.
หลักการของร่ างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าวตรงกับหลักการของร่ าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญาของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่กระทรวงสาธารณสุขเห็น

5
ควรให้รับหลักการไว้เฉพาะกรณี ตามข้อ 5 และได้ พิจารณาเสนอให้ส่งเรื่ องการแก้ไขประมวลกฎหมาย
อาญาของแพทยสภาดังกล่าวให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
14. แพทยสภาแจ้งยืนยันหลักการตามร่ างเดิมโดยให้เหตุผลว่า เพือ่ เป็ นการเปิ ดกว้างให้แพทย์
ทัว่ ไปกระทาแท้งได้และโรงพยาบาลบางแห่งอาจไม่มีสูตินรี แพทย์ประจาอยู่ หากกาหนดเงื่อนไขตามข้อสังเกต
ตามข้อ 9 ไว้ อาจมีขอ้ ขัดข้องในทางปฏิบตั ิ
15. กระทรวงสาธารณสุขส่งเรื่ องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ซึ่งได้
ดาเนินการยกร่ างขึ้นโดยปรับปรุ งร่ างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ของแพทยสภา กับข้อสังเกต
ของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุขให้สอดคล้องกันไปยังกระทรวงยุติธรรมเพือ่ พิจารณาดาเนินการต่อไป
16. กระทรวงยุติธรรมได้ดาเนินการพิจารณาร่ างประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเป็ นผูเ้ สนอ และได้เชิญผูแ้ ทนจากแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุ ขเข้าร่ วมประชุม
พิจารณาด้วยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาฯ ครั้งที่ 9/2540 วันที่
25 กันยายน 2540 ที่กระทรวงยุติธรรม (หนังสือ ที่ ยธ 0503/33171 ลงวันที่ 16 กันยายน 2540) และได้
ประสานกับกองนิตกิ าร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าขณะนี้เรื่ องดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างการ
พิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
17. เดือนกันยายน 2540 คณะอนุกรรมการแก้ไขประมวลกฎหมาย กระทรวงยุติธรรมได้
พิจารณาร่ างฯ ดังกล่าว โดยมีผแู ้ ทนแพทยสภาเข้าไปชี้แจงรายละเอียด
18. วันที่ 30 เมษายน 2541 กระทรวงยุติธรรมได้เสนอร่ างนี้เข้าคณะรัฐมนตรี และถูกส่งให้
หลายกระทรวงร่ วมกันพิจารณารวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดในตารางหน้า 8)
19. เดือนตุลาคม 2541 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้หยิบร่ างกฎหมายนี้ข้ นึ มาพิจารณาปรากฎใน
ขณะนั้นมีกระแสคัดค้านจากบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย ร่ างนี้จึงถูกถอนออกจากมติการประชุมฯ
…………………………………………………..
* เอกสารกองนิติการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

