การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

¹Ò§ÊÒÇÍÇÔ¡ÒÃÑμ¹ ¹ÔÂÁä·Â
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

กฎหมายเกี่ยวกับการทําแทง
กับการคุมครองสิทธิของ
หญิงตั้งครรภ
๑. บทนํา

ตอนที่ ๑ การคุมครองสิทธิของ
หญิงตั้งครรภตามหลักสากล

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบนั นัน้ ทําใหมนุษยไดรบั ความสะดวกสบาย
และสามารถติดตอสือ่ สารถึงกันไดงา ยขึน้ ไมวา จะอยูท ใี่ ดในโลก แตขณะเดียวกันความเจริญทางดานวัตถุ
กลับนํามาซึ่งปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมมากมาย เชน ปญหาความเหลื่อมลํ้า ปญหายาเสพติด
ปญหาอาชญากรรม ปญหาความแตกแยกในครอบครัว ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน รวมทั้งปญหา
การทําแทงดวย
โดยปญหาการทําแทงนั้นนอกจากจะเปนการฝาฝนตอบทบัญญัติของกฎหมายแลว ยังอาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอหญิงตั้งครรภเนื่องจากภาวะแทรกซอนจากการทําแทงได กลาวคือ
(๑) ภาวะแทรกซอนทีเ่ กิดทันที ไมวา จะเปนการตกเลือด มดลูกทะลุ ปากมดลูกฉีกขาด อันตราย
จากยาชาและยาสลบ ภาวะเลือดไมแข็งตัวทําใหตกเลือดมาก ภาวะโซเดียมคั่งในเลือด ภาวะเปนพิษ
จากสารนํ้า และหลอดเลือดอุดตันจากฟองอากาศ อุดตันจากลิ่มเลือด หรืออุดตันจากนํ้าครํ่า
(๒) ภาวะแทรกซอนที่เกิดลา เปนอันตรายที่เกิดขึ้นหลังการทําแทง ๓ ชั่วโมง ไปจนถึง ๒๘ วัน
ไดแก ภาวะแทงไมครบหรือแทงคาง และการอักเสบติดเชื้อ
(๓) ภาวะแทรกซอนทีเ่ กิดในระยะหลัง เปนอันตรายทีเ่ กิดหลังการทําแทง ๒๘ วันไปแลว ไดแก
การอักเสบเรือ้ รังในอุง เชิงกราน ปวดประจําเดือน เปนหมันเพราะโพรงมดลูกติดกันจนตัน หรือเปนหมัน
เพราะทอนําไขอุดตันจากการอักเสบ และผลของการอักเสบของทอนําไขอาจทําใหมีการตั้งครรภ
นอกมดลูกได นอกจากนี้ยังพบวาอาจมีการแทงซํ้าในครรภหลัง ๆ อีกดวย๑
ปญหาการทําแทงในสังคมไทยนั้นถึงแมวาจะไมมีการยืนยันขอมูลที่ชัดเจน แตจากขาวสาร
ในหนาหนังสือพิมพ สือ่ โทรทัศน หรือสือ่ อืน่ ใด ทีน่ าํ เสนอภาพขาวการจับกุมคลินกิ ทําแทง หรือการพบ
ซากทารกทีถ่ กู ทิง้ อยูเ สมอนัน้ ไดสะทอนใหเห็นวามีปญ
 หาการทําแทงเกิดขึน้ จริงในสังคม ทัง้ ทีก่ ารกระทํา
ดั ง กล า วเป น ความผิ ด ฐานทํ า ให แ ท ง ลู ก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ – ๓๐๕
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เลมที่ ๙ เรื่องที่ ๔ การทําแทง,
อันตรายจากการแทง.
๑

๑๑๑

กฎหมายเกีย
่ วกับการทําแทงกับการคุม ครองสิทธิของหญิงตัง้ ครรภ
ตอนที่ ๑ การคุม ครองสิทธิของหญิงตัง้ ครรภตามหลักสากล

หากการกระทํานัน้ ไมเขาขอยกเวนของกฎหมาย อยางไรก็ดี พบวาคดีความผิดฐานทําใหแทงลูกทีเ่ ขาสู
กระบวนการยุตธิ รรมนัน้ มีจาํ นวนนอยมากอาจเพราะเปนการยากจะเอาผิดหรือพิสจู นความผิด ซึง่ ทําให
เห็นถึงประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย และสมควรที่จะตองมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
การทําแทงในโอกาสตอไป
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงนั้น เนื่องจากเรื่องดังกลาว
เกี่ยวโยงกับหลักสิทธิมนุษยชน จริยธรรมและศีลธรรม เศรษฐกิจ และการสาธารณสุข จึงเปนประเด็น
ที่คอนขางละเอียดออน และเปนปญหาที่มาจากรากฐานแนวคิดเรื่องสิทธิที่แตกตางกัน ระหวางสิทธิ
ของทารกในการที่จะมีชีวิตอยู (Right to life) กับสิทธิในความเปนสวนตัวของผูหญิง (Right
to privacy) โดยสิทธิของทารกในการที่จะมีชีวิตอยูนั้นเปนสิทธิที่อยูบนพื้นฐานทางศาสนาและ
ศีลธรรมจรรยา และเปนสิทธิทเี่ กีย่ วเนือ่ งโดยตรงกับคุณคาของความเปนมนุษย สวนสิทธิในความเปนสวนตัว
ของหญิงในการที่จะกําหนดชีวิตของตนเองก็เปนสิทธิที่สําคัญเชนเดียวกัน เพราะหญิงควรมีสิทธิที่จะ
ตั ด สิ น ใจว า จะยอมให ท ารกเติ บ โตในครรภ ข องตนหรื อ ไม และยอมใช เ วลาซึ่ ง อาจจะหมายถึ ง
ตลอดชีวติ ในการเลีย้ งดูทารกจนเติบโตหรือไม ซึง่ ถือเปนสิทธิพนื้ ฐานอันชอบธรรมของมนุษยในการทีจ่ ะ
ตัดสินใจเกี่ยวกับรางกายของตนเอง`๒ ดังนั้น กฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงโดยทั่วไปจึงเกี่ยวของกับ
จุดเริม่ ตนของชีวิตมนุษยวาเกิดขึ้นเมื่อใด และสิทธิใดสําคัญกวากันระหวางสิทธิของทารกในครรภกับ
สิทธิของหญิงตั้งครรภ ซึ่งแตกตางกันออกไปตามความเชื่อและวัฒนธรรมทางสังคมของแตละประเทศ
อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ที่ผานมา ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่
๔/๒๕๖๓ เรื่อง นางสาวศรีสมัย เชื้อชาติ (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ โดยวินจิ ฉัยวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า “หญิงใด
ทําใหตนเองแทงลูก หรือยอมใหผูอื่นทําใหตนแทงลูก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ
ไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘๓ แตไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗ โดยกําหนดคําบังคับใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่วินิจฉัยวา
กฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้มีผลเมื่อพนกําหนด ๓๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคาํ วินจิ ฉัย ทัง้ นี้ เนือ่ งจากบทบัญญัตแิ หงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ไดกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและรางกายของหญิงตั้งครรภเกินความจําเปน ไมเปนไปตามหลักแหงความไดสัดสวน
และเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

วิลาสินี พนานครทรัพย, การทําแทง : มุมมองทีแ่ ตกตาง, วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ๓๐ (๑) มกราคม – มิถนุ ายน ๒๕๕๔,

๒

หนา ๙๕.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๘
“มาตรา ๒๘ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิไดเวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือรางกายจะกระทํามิได เวนแตมีเหตุ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได”.
๓

๑๑๒

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

ดังนัน้ เพือ่ ใหเขาใจถึงสิทธิของหญิงตัง้ ครรภดงั กลาวทีม่ ตี อ เนือ้ ตัวและรางกายของตน คอลัมน
การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอเสนอบทความเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงกับ
การคุมครองสิทธิของหญิงตั้งครรภ ตอนที่ ๑ การคุมครองสิทธิของหญิงตั้งครรภตามหลักสากล ดังนี้

๒. สิทธิของหญิงตั้งครรภตามหลักสากล๔

กฎหมายระหวางประเทศไดรับรองสิทธิของหญิงตั้งครรภไวดังนี้
(๑) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติไดลงมติรบั รองและประกาศใชปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
เพือ่ เปนหลักการสําคัญในการคุม ครองสิทธิมนุษยชนของประชาคมโลก เมือ่ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๔๘
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ถึงแมวาปฏิญญาฉบับนี้จะไมใชสนธิสัญญาระหวางประเทศแตก็จัดเปน
กฎหมายจารีตระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่สําคัญที่สุด ซึ่งประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทย
จําตองเคารพตอหลักการสิทธิมนุษยชนที่ไดตราไวในปฏิญญาฉบับนี้
โดยปฏิญญาฉบับนี้ไดใหการรับรองสิทธิในรางกายไวใน Article ๓ วา “Everyone has
the right to life, liberty and security of person” ซึ่งหมายถึงทุกคนยอมมีสิทธิในการมีชีวิต
เสรีภาพ และมีความปลอดภัยในชีวิต สําหรับสิทธิของสตรีนั้นเนื่องจากสตรีก็เปนมนุษยเชนเดียว
กับบุรษุ ดังนัน้ สตรีจงึ ไดรบั สิทธิทเี่ สมอภาคเทาเทียมกับบุรษุ ดวย และนอกจากสตรีจะไดรบั ความคุม ครอง
ในฐานะมนุษยตามปฏิญญาฉบับนี้แลว ยังมีการกําหนดกรอบเพื่อคุมครองสตรีไวเปนการเฉพาะตาม
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบอีกดวย

ปชาบดี ดวงดี, การทําแทงโดยชอบดวยกฎหมาย : ศึกษาเปรียบเทียบเงื่อนไขประกอบการทําแทงในตางประเทศ,
วิทยานิพนธหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต,
๒๕๕๗, หนา ๑๐ – ๑๓.
๔

๑๑๓

กฎหมายเกีย
่ วกับการทําแทงกับการคุม ครองสิทธิของหญิงตัง้ ครรภ
ตอนที่ ๑ การคุม ครองสิทธิของหญิงตัง้ ครรภตามหลักสากล

(๒) อนุสัญญาอเมริกันวาดวยมนุษยชน
เปนเอกสารสากลอันเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศในทวีปอเมริกาใหการรับรองในการประชุม
ทีป่ ระเทศคอสตาริกาเมือ่ ป ค.ศ. ๑๙๖๙ ซึง่ ใน Article ๔.๑ (Right to life) กําหนดวา “Every person
has right to have his life respected. This right shall be protected by law and, ingeneral,
from the moment of concepthion. No one shall be arbitrarily deprived of his life.”
ซึ่งหมายถึงบุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับความเคารพในชีวิต สิทธิดังกลาวนี้จะไดรับการปกปอง
โดยกฎหมายและปกปองจากกรอบความคิดในสังคม
กฎหมายระหวางประเทศทัง้ สองฉบับนีม้ คี วามมุง หมายทีจ่ ะเคารพสิทธิในชีวติ ซึง่ หมายถึง
หญิงตัง้ ครรภแตละคนตางก็มสี ทิ ธิในชีวติ ของตนทีจ่ ะตัดสินใจเกีย่ วกับรางกายของตน วาจะตัง้ ครรภตอ ไป
เพื่อใหกําเนิดเด็กหรือไม และผูอื่นพึงจะตองเคารพสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งครรภของหญิง
และดวยเหตุนี้หลายประเทศที่เคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจึงเห็นควรใหหญิง
มีสิทธิที่จะทําแทงได

๓. บทบัญญัติของกฎหมายตางประเทศ๕

กฎหมายเกีย่ วกับการทําแทงของแตละประเทศมีสาระสําคัญแตกตางกันออกไปตามแตวฒ
ั นธรรม
ทางสังคม ความเชื่อในเรื่องจุดเริ่มตนของชีวิตมนุษย และสิทธิระหวางทารกในครรภกับหญิงตั้งครรภ
อยางไรก็ตาม กฎหมายเกีย่ วกับการทําแทงของแตละประเทศตางมุง หมายทีจ่ ะคุม ครองความปลอดภัย
ของตัวหญิงตั้งครรภเปนสําคัญ ตัวอยางเชน
พิชาญา มุกดาสนิท, สิทธิของหญิงในการทําแทง : ศึกษากรณีทารกในครรภมีภาวะความเสี่ยงที่จะพิการอยางรุนแรง
ทางรางกายหรือจิตใจ, วิทยานิพนธหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๖๑, หนา ๕๑ – ๖๕.
๕
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(๑) ประเทศเยอรมนี ใหความคุมครองชีวิตทารกที่อยูในครรภมารดามาตั้งแตสมัยประมวล
กฎหมายอาญาฉบับแรก โดยถือวาชีวติ ทีพ่ ฒ
ั นาอยูใ นครรภมารดาเปนอีกชีวติ หนึง่ ซึง่ อยูภ ายใตการคุม ครอง
ของรัฐธรรมนูญและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดังนั้น การทําลายทารกในครรภยอมเปนความผิดอาญา
ตอมาศาลสูงสุดแหงอาณาจักรไรซไดมีคําพิพากษาเกี่ยวกับหลักความจําเปนที่เหนือกฎหมายหรือ
หลักการชั่งนํ้าหนักระหวางคุณธรรมทางกฎหมาย คือ การที่ผูกระทําจําเปนตองกระทําการใดอันเปน
การลวงละเมิดคุณธรรมทางกฎหมายอันหนึง่ เพือ่ คุม ครองหรือรักษาคุณธรรมทางกฎหมายทีเ่ หนือกวา
เอาไว ผูก ระทําไมมคี วามผิด ซึง่ ตอมาศาลสูงสุดของเยอรมนีกไ็ ดยอมรับหลักความจําเปนทีเ่ หนือกฎหมาย
ในกรณีความผิดอาญาฐานทําแทง ที่แพทยมีความจําเปนตองทําแทงใหหญิงเพื่อเปนการรักษาชีวิต
ของหญิงนัน้ ใหพน จากอันตราย โดยไมมที างเลือกเปนอยางอืน่ และไดรบั ความยินยอมจากหญิง โดยถือวา
ไมผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนียังไดมีคําวินิจฉัยวา ทารกในครรภยอมมีสิทธิ
ในชีวิตที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย และเห็นวาเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองเคารพและปกปอง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของชีวิตที่ยังไมเกิดอยางเทาเทียมกันกับชีวิตที่เกิดแลว รัฐจึงตองคุมครองชีวิต
ดังกลาวจากการละเมิดอันมิชอบดวยกฎหมาย ซึง่ รวมถึงการกระทําของหญิงตัง้ ครรภดว ย อยางไรก็ตาม
ศาลยอมรับวาการบังคับใหหญิงตองตั้งครรภตอไปนั้น อาจเปนภาระใหแกหญิงจนเกินไป จึงสมควรที่
รัฐจะบัญญัตหิ า มการทําแทงไวโดยชัดเจนในกฎหมาย และควรมีขอ ยกเวนเพือ่ อนุญาตใหสามารถทําแทง
ไดในกรณีทมี่ สี ถานการณพเิ ศษหรือมีเหตุผลอันสมควร ดังนัน้ ในป ค.ศ. ๑๙๗๖ เยอรมนีไดออกกฎหมาย
ใหสามารถทําแทงไดเมื่อมีเหตุผลดังนี้
๑. การทําแทงเนือ่ งจากเหตุผลทางการแพทยเพือ่ ปองกันใหหญิงพนจากอันตรายทีจ่ ะมีตอ ชีวติ
หรือเพือ่ ใหพน จากอันตรายรายแรงทีจ่ ะมีตอ สุขภาพของหญิง หากไดกระทําโดยแพทยและหญิงนัน้ ยินยอม
๒. การทําแทงเนือ่ งจากเหตุผลทางดานอาชญากรรม หากไดกระทําโดยแพทยและหญิงนัน้
ยินยอม
๓. การทําแทงเนือ่ งจากเหตุผลทางดานทารกในครรภ หากไดกระทําโดยแพทยและหญิงนัน้
ยินยอม และ
๔. การทําแทงเนื่องจากเหตุผลทางดานสังคม
นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนียงั บัญญัตใิ หการทําแทงเปนความผิดอาญา
อีกดวย หากไมเขาขอยกเวนความรับผิดเกีย่ วกับการทําแทง เชน หญิงตัง้ ครรภรอ งขอใหยตุ กิ ารตัง้ ครรภ
โดยมีคํารับรองจากแพทยวาไดรับการใหคําปรึกษาอยางนอย ๓ วันกอนที่จะยุติการตั้งครรภ และได
ดําเนินการโดยแพทย อีกทั้งยังมีอายุครรภไมเกิน ๑๒ สัปดาห หรือเปนการยุติการตั้งครรภที่ไดกระทํา
โดยแพทยซงึ่ ไดรบั ความยินยอมจากหญิงตัง้ ครรภเพือ่ หลีกเลีย่ งภยันตรายแกชวี ติ หรือแกสขุ ภาพทางกาย
หรือจิตใจของหญิงนัน้ และภยันตรายนัน้ ไมสามารถหลีกเลีย่ งใหพน โดยวิธอี นื่ หรือเปนการยุตกิ ารตัง้ ครรภ
โดยแพทยที่ไดรับความยินยอมจากหญิงในกรณีที่มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ เปนตน
(๒) ประเทศฝรั่งเศส วิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงในฝรั่งเศสมีดังนี้ สมัยป
ค.ศ. ๑๘๒๐ ฝรัง่ เศสกําหนดใหการทําแทงเปนความผิดและมีโทษจําคุก ตอมาในป ค.ศ. ๑๙๒๐ ไดมกี าร
กําหนดโทษจําคุกแกผูกระทําความผิดฐานสนับสนุนใหเกิดการทําแทง และการโฆษณาชวนเชื่อให
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่ วกับการทําแทงกับการคุม ครองสิทธิของหญิงตัง้ ครรภ
ตอนที่ ๑ การคุม ครองสิทธิของหญิงตัง้ ครรภตามหลักสากล

คุมกําเนิด ในป ค.ศ. ๑๙๒๓ ไดมกี ารเพิม่ โทษใหหนักขึน้ ในชวงสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ฝรัง่ เศสกําหนดให
การทําแทงเปนอาชญากรรมตอความมัน่ คงของรัฐซึง่ มีโทษถึงขัน้ ประหารชีวติ แตตอ มาไดมกี ารยกเลิกไป
จากนัน้ ในป ค.ศ. ๑๙๖๗ ไดมกี ารตรารัฐบัญญัติ loi Neuwirth อนุญาตใหมกี ารผลิต นําเขา และจําหนาย
ยาคุมกําเนิดในกรณีที่มีใบสั่งยาจากแพทย และในกรณีของผูเยาวจะตองไดรับความยินยอมจาก
ผูปกครอง แตการโฆษณาเชิงพาณิชยเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการมีบุตรยังคงเปนสิ่งตองหาม จากนั้น
ในป ค.ศ. ๑๙๗๔ ไดมีการแกไขเพิ่มเติม loi Neuwirth ใหผูเยาวสามารถซื้อยาคุมกําเนิดเองได
และอนุญาตใหมีการเบิกคาใชจายในเรื่องยาคุมกําเนิดจากกองทุนประกันสังคม ตอมาในปเดียวกัน
สภาผูแทนราษฎรไดลงมติใหความเห็นชอบรางรัฐบัญญัติ loi Veil กําหนดใหทําแทงโดยสมัครใจได
ภายใน ๑๐ สัปดาหแรกของการตัง้ ครรภ โดยตองแจงใหแพทยในโรงพยาบาลเห็นชอบ สวนการทําแทงทีม่ ี
อายุครรภ ๑๐ สัปดาหขึ้นไป ตองมีเหตุวาหากตั้งครรภตอไปจะทําใหเกิดอันตรายรายแรงแกสุขภาพ
ของหญิง และมีความเปนไปไดอยางมากวาทารกในครรภจะตองทนทุกขจากความเจ็บปวยอยางรายแรง
ที่ไมอาจรักษาได โดยจะตองมีแพทย ๒ คน รับรอง ซึ่งรัฐบัญญัติฉบับนี้มีการทดลองใช ๕ ป จนกระทั่ง
ในป ค.ศ. ๑๙๗๙ จึงมีผลใชบงั คับเปนการถาวร ตอมาใน ค.ศ. ๑๙๘๒ ไดมกี ารตรารัฐบัญญัติ loi Roudy
อนุญาตใหเบิกคาใชจายจากการทําแทงได
ในป ค.ศ. ๑๙๘๘ ฝรัง่ เศสเปนประเทศแรกทีอ่ นุญาตใหใชยา RU ๔๘๖ เพือ่ ทําแทงได โดยมี
กรอบการใชทเี่ ครงครัดและสงวนใหใชไดเฉพาะในศูนยทขี่ นึ้ ทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข ตอมาในป
ค.ศ. ๑๙๙๓ มีการตรารัฐบัญญัติ loi Neiertz กําหนดใหมีความผิดฐานการกีดขวางการทําแทง ในป
ค.ศ. ๑๙๙๙ มีการอนุญาตใหขายยาคุมกําเนิดแบบฉุกเฉิน ในป ค.ศ. ๒๐๐๑ มีการกําหนดให
หองพยาบาลในสถานศึกษาตองจัดใหมยี าคุมกําเนิดแบบฉุกเฉิน และในเดือนกรกฎาคมปเดียวกัน รัฐบัญญัติ
loi Aubry ไดแกไขเพิ่มเติมรัฐบัญญัติ loi Veil ขยายระยะเวลาของอายุครรภที่สามารถทําแทงได
ออกไปจากเดิม จาก ๑๐ สัปดาห เปน ๑๒ สัปดาห และกําหนดใหผูเยาวสามารถทําแทงไดโดยไมตอง
ขออนุญาตจากผูปกครอง แตตองมีบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวมาดวย ในป ค.ศ. ๒๐๐๒ รานขายยา
ทั่วไปตองแจกยาคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินที่ใหแกผูเยาวโดยไมคิดคาตอบแทน และในป ค.ศ. ๒๐๐๔ ไดมี
การตรารัฐกฤษฎีกาอนุญาตใหมีการทําแทงดวยการกินยาประเภท Mifégyne เชน RU ๔๘๖๔๔
ไดภายนอกโรงพยาบาล และคาใชจายจากยาดังกลาวสามารถเบิกไดจากกองทุนประกันสังคม
(๓) ประเทศสหรัฐอเมริกา เนือ่ งจากสหรัฐอเมริกาประกอบดวยรัฐหลายรัฐ กฎหมายของแตละรัฐ
จึงมีความแตกตางกันออกไป ในกรณีของกฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงนั้น กฎหมายของบางรัฐยินยอม
ใหทาํ แทงไดโดยอิสระ บางรัฐยินยอมใหทาํ แทงไดเฉพาะภายในอายุครรภทกี่ าํ หนดไว และบางรัฐยินยอม
ใหทําแทงไดเฉพาะกรณีเมื่อแพทยมีความเห็นวาทารกจะเกิดมาพิการ หรือเพราะมารดาเปนโรคที่
กําหนดไว เปนตน อยางไรก็ดี ในป ค.ศ. ๑๙๖๘ สภานิติบัญญัติรัฐนิวยอรกและรัฐเนวาดา ไดผาน
กฎหมายยกเลิกความผิดฐานทําแทง เวนแตในกรณีทหี่ ญิงมีครรภตงั้ แต ๖ เดือนขึน้ ไป จึงหามมิใหทาํ แทง
ซึ่งสงผลใหหญิงตั้งครรภจํานวนมากเดินทางไปทําแทงที่รัฐดังกลาว ดังนั้น ในเวลาตอมาอีกหลายรัฐ
จึงไดออกกฎหมายในทํานองเดียวกัน แตกตางกันเพียงเงือ่ นไขเกีย่ วกับระยะเวลาของการตัง้ ครรภเทานัน้
เชน บางรัฐกําหนดไมเกิน ๖ เดือน บางรัฐกําหนดไมเกิน ๓ เดือน ขึน้ อยูก บั ความเห็นของแพทยในแตละรัฐ
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และในปจจุบนั การทําแทงในชวง ๓ เดือนแรกของการตัง้ ครรภ หรือทีเ่ รียกวาชวงเวลากอนทีท่ ารกในครรภ
จะแสดงการมีชีวิตนั้นสามารถทําไดในทุกรัฐ เวนแตจะเขาขอยกเวนที่แตละรัฐกําหนด
(๔) ประเทศญี่ปุน กฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงของญี่ปุนมีอยู ๒ ฉบับ คือ ประมวลกฎหมาย
อาญาและ Eugenics Protection Law ในสวนของกฎหมายอาญานั้นสามารถทําแทงไดในกรณีที่เกิด
ความบกพรองหรือโรคภัยทางกรรมพันธุแ กทารก กรณีทอี่ าจเกิดอันตรายแกมารดาในการตัง้ ครรภหรือ
ในการคลอด โดยพิจารณาทัง้ ในแงกายภาพและเศรษฐกิจ และกรณีทตี่ งั้ ครรภเนือ่ งจากถูกขมขืน สําหรับ
กฎหมาย Eugenics Protection Law นั้น มีขึ้นเพื่อคุมครองการปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรม
โดยเพิม่ สิทธิในการทําแทงขึน้ อีก ๕ กรณี ไดแก กรณีหญิงตัง้ ครรภและคูส มรสตองทนทุกขจากโรคจาก
พันธุกรรมและโรคจิต กรณีหญิงตัง้ ครรภและคูส มรสตองทนทุกขจากโรครายในระยะที่ ๔ กรณีหญิงตัง้ ครรภ
และคูสมรสเปนโรคเรื้อน กรณีสุขภาพของมารดาอาจเกิดจากเศรษฐกิจและความผิดปกติของรางกาย
และกรณีที่เกิดจากการถูกคุกคามทางเพศ
(๕) ประเทศจีน หญิงตัง้ ครรภสามารถรองขอทําแทงไดโดยถูกตองตามกฎหมาย และการตัดสินใจ
ในการทําแทงขึน้ อยูก บั ความตองการของหญิงตัง้ ครรภแตละคน แตมเี งือ่ นไขวาการทําแทงจะตองกระทํา
ภายใน ๓ เดือนแรกของการตั้งครรภ และจะตองไมเคยทําแทงมากอนภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน
ที่ผานมา๖

๔. บทสรุป

ดังกลาวมาขางตนนั้นเปนการนําเสนอขอมูลทางวิชาการดานกฎหมายในมุมมองดานสิทธิของ
หญิงตัง้ ครรภเพือ่ ประโยชนในการพัฒนากฎหมายไทย โดยไมไดเปนการสนับสนุนใหมกี ารทําแทงอยางเสรี
แตอยางใด อีกทัง้ ยังมีวตั ถุประสงคหลักทีจ่ ะทําใหสงั คมไทยไดทราบถึงอันตรายจากการทําแทง รวมถึง
ตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนครอบครัวอีกดวย
ทั้งนี้ สําหรับสาระสําคัญเกี่ยวกับความผิดฐานทําใหแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญา และ
ขอควรพิจารณาที่สําคัญเกี่ยวกับความผิดในฐานดังกลาวนั้น ทานผูอานสามารถติดตามไดในคอลัมน
การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM ในฉบับตอไป.

ปชาบดี ดวงดี, เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๗ – ๘๔.
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