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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
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๑. บทนํา 
 ความกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบนัน้ันทําใหมนุษยไดรบัความสะดวกสบาย

และสามารถตดิตอสือ่สารถงึกนัไดงายขึน้ไมวาจะอยูทีใ่ดในโลก แตขณะเดยีวกนัความเจรญิทางดานวตัถุ
กลับนํามาซึ่งปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมมากมาย เชน ปญหาความเหลื่อมลํ้า ปญหายาเสพติด 
ปญหาอาชญากรรม ปญหาความแตกแยกในครอบครัว ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน รวมทั้งปญหา
การทําแทงดวย 

  โดยปญหาการทําแทงนั้นนอกจากจะเปนการฝาฝนตอบทบัญญัติของกฎหมายแลว ยังอาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอหญิงตั้งครรภเนื่องจากภาวะแทรกซอนจากการทําแทงได กลาวคือ 

  (๑) ภาวะแทรกซอนทีเ่กดิทนัที ไมวาจะเปนการตกเลอืด มดลกูทะลุ ปากมดลกูฉกีขาด อนัตราย
จากยาชาและยาสลบ ภาวะเลือดไมแข็งตัวทําใหตกเลือดมาก ภาวะโซเดียมคั่งในเลือด ภาวะเปนพิษ
จากสารนํ้า และหลอดเลือดอุดตันจากฟองอากาศ อุดตันจากลิ่มเลือด หรืออุดตันจากนํ้าครํ่า 

  (๒) ภาวะแทรกซอนที่เกิดลา เปนอันตรายที่เกิดขึ้นหลังการทําแทง ๓ ชั่วโมง ไปจนถึง ๒๘ วัน 
ไดแก ภาวะแทงไมครบหรือแทงคาง และการอักเสบติดเชื้อ

  (๓) ภาวะแทรกซอนทีเ่กดิในระยะหลัง เปนอนัตรายท่ีเกดิหลังการทําแทง ๒๘ วนัไปแลว ไดแก 
การอกัเสบเรือ้รงัในอุงเชงิกราน ปวดประจาํเดอืน เปนหมนัเพราะโพรงมดลกูตดิกนัจนตนั หรอืเปนหมนั
เพราะทอนําไขอุดตันจากการอักเสบ และผลของการอักเสบของทอนําไขอาจทําใหมีการตั้งครรภ
นอกมดลูกได นอกจากนี้ยังพบวาอาจมีการแทงซํ้าในครรภหลัง ๆ อีกดวย๑

 ปญหาการทําแทงในสังคมไทยน้ันถึงแมวาจะไมมีการยืนยันขอมูลที่ชัดเจน แตจากขาวสาร
ในหนาหนงัสอืพมิพ สือ่โทรทศัน หรอืสือ่อ่ืนใด ทีน่าํเสนอภาพขาวการจบักมุคลนิกิทาํแทง หรอืการพบ
ซากทารกทีถ่กูทิง้อยูเสมอนัน้ไดสะทอนใหเหน็วามปีญหาการทาํแทงเกดิขึน้จรงิในสงัคม ทัง้ทีก่ารกระทาํ
ดังกลาวเปนความผิดฐานทําใหแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ – ๓๐๕ 

กฎหมายเกี่ยวกับการทําแทง
กับการคุมครองสิทธิของ

หญิงตั้งครรภ 
ตอนที ่๑ การคุมครองสิทธิของ
หญิงตั้งครรภตามหลักสากล

     ๑สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เลมที่ ๙ เรื่องที ่ ๔ การทําแทง, 
อันตรายจากการแทง.     

111-117-MAC6.indd   111111-117-MAC6.indd   111 8/17/20   10:08 AM8/17/20   10:08 AM

creo




๑๑๒

กฎหมายเก่ียวกับการทําแทงกับการคุมครองสิทธิของหญิงต้ังครรภ 
ตอนท่ี ๑ การคุมครองสิทธิของหญิงต้ังครรภตามหลักสากล

หากการกระทํานัน้ไมเขาขอยกเวนของกฎหมาย อยางไรก็ด ีพบวาคดคีวามผดิฐานทาํใหแทงลกูทีเ่ขาสู
กระบวนการยุตธิรรมน้ันมจีาํนวนนอยมากอาจเพราะเปนการยากจะเอาผิดหรือพิสจูนความผิด ซึง่ทาํให
เห็นถึงประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย และสมควรท่ีจะตองมีการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ
การทําแทงในโอกาสตอไป

 สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงนั้น เน่ืองจากเรื่องดังกลาว
เกี่ยวโยงกับหลักสิทธิมนุษยชน จริยธรรมและศีลธรรม เศรษฐกิจ และการสาธารณสุข จึงเปนประเด็น
ที่คอนขางละเอียดออน และเปนปญหาท่ีมาจากรากฐานแนวคิดเร่ืองสิทธิที่แตกตางกัน ระหวางสิทธิ
ของทารกในการที่จะมีชีวิตอยู (Right to life) กับสิทธิในความเปนสวนตัวของผูหญิง (Right 
to privacy) โดยสิทธิของทารกในการท่ีจะมีชีวิตอยูน้ันเปนสิทธิที่อยูบนพ้ืนฐานทางศาสนาและ
ศลีธรรมจรรยา และเปนสิทธทิีเ่กีย่วเน่ืองโดยตรงกับคุณคาของความเปนมนษุย สวนสทิธใินความเปนสวนตวั
ของหญิงในการที่จะกําหนดชีวิตของตนเองก็เปนสิทธิที่สําคัญเชนเดียวกัน เพราะหญิงควรมีสิทธิที่จะ
ตัดสินใจวาจะยอมใหทารกเติบโตในครรภของตนหรือไม และยอมใชเวลาซ่ึงอาจจะหมายถึง
ตลอดชีวติในการเล้ียงดูทารกจนเติบโตหรือไม ซึง่ถือเปนสทิธิพืน้ฐานอันชอบธรรมของมนุษยในการท่ีจะ
ตัดสินใจเกี่ยวกับรางกายของตนเอง`๒ ดังนั้น กฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงโดยทั่วไปจึงเกี่ยวของกับ
จดุเริม่ตนของชีวิตมนุษยวาเกิดขึ้นเม่ือใด และสิทธิใดสําคัญกวากันระหวางสิทธิของทารกในครรภกับ
สิทธิของหญิงตั้งครรภ ซึ่งแตกตางกันออกไปตามความเช่ือและวัฒนธรรมทางสังคมของแตละประเทศ 

อยางไรก็ตาม เม่ือวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ที่ผานมา ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ 
๔/๒๕๖๓ เร่ือง นางสาวศรีสมัย  เชื้อชาติ (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๓ โดยวินจิฉยัวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ท่ีบญัญตัวิา “หญงิใด
ทําใหตนเองแทงลูก หรือยอมใหผูอื่นทําใหตนแทงลูก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ
ไมเกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ” ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘๓ แตไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗ โดยกําหนดคําบังคับใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่วินิจฉัยวา
กฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญน้ีมีผลเม่ือพนกําหนด ๓๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มคีาํวนิิจฉยั ทัง้นี ้เนือ่งจากบทบัญญตัแิหงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ไดกระทบตอสทิธแิละ
เสรีภาพในชีวิตและรางกายของหญิงต้ังครรภเกินความจําเปน ไมเปนไปตามหลักแหงความไดสัดสวน 
และเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

   ๒วลิาสนีิ พนานครทรัพย, การทาํแทง : มมุมองทีแ่ตกตาง, วารสารสงัคมวทิยามานษุยวทิยา ๓๐ (๑) มกราคม – มิถนุายน ๒๕๕๔, 
หนา ๙๕.
  ๓รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๘
  “มาตรา ๒๘ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
  การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิไดเวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
  การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือรางกายจะกระทํามิได เวนแตมีเหตุ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
  การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได”.
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๑๑๓

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

 ดงันัน้ เพือ่ใหเขาใจถงึสิทธขิองหญงิตัง้ครรภดงักลาวทีม่ตีอเนือ้ตวัและรางกายของตน คอลมัน
การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอเสนอบทความเร่ือง กฎหมายเก่ียวกับการทําแทงกับ
การคุมครองสิทธิของหญิงตั้งครรภ ตอนที ่๑ การคุมครองสิทธิของหญิงตั้งครรภตามหลักสากล ดังนี้

๒. สิทธิของหญิงตั้งครรภตามหลักสากล๔  
 กฎหมายระหวางประเทศไดรับรองสิทธิของหญิงตั้งครรภไวดังนี้
(๑) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

สมชัชาใหญแหงสหประชาชาติไดลงมติรบัรองและประกาศใชปฏญิญาสากลวาดวยสิทธมินษุยชน
เพือ่เปนหลักการสําคญัในการคุมครองสทิธมินุษยชนของประชาคมโลก เมือ่วนัที ่๑๐ ธนัวาคม ค.ศ. ๑๙๔๘
ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ถึงแมวาปฏิญญาฉบับนี้จะไมใชสนธิสัญญาระหวางประเทศแตก็จัดเปน
กฎหมายจารีตระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่สําคัญที่สุด ซึ่งประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทย
จําตองเคารพตอหลักการสิทธิมนุษยชนที่ไดตราไวในปฏิญญาฉบับนี ้

โดยปฏิญญาฉบับนี้ไดใหการรับรองสิทธิในรางกายไวใน Article ๓ วา “Everyone has 
the right to life, liberty and security of person” ซึ่งหมายถึงทุกคนยอมมีสิทธิในการมีชีวิต 
เสรีภาพ และมีความปลอดภัยในชีวิต สําหรับสิทธิของสตรีนั้นเนื่องจากสตรีก็เปนมนุษยเชนเดียว
กบับุรษุ ดงันัน้ สตรจีงึไดรบัสิทธิทีเ่สมอภาคเทาเทยีมกับบุรษุดวย และนอกจากสตรีจะไดรบัความคุมครอง
ในฐานะมนุษยตามปฏิญญาฉบับน้ีแลว ยังมีการกําหนดกรอบเพ่ือคุมครองสตรีไวเปนการเฉพาะตาม
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบอีกดวย

  ๔ปชาบดี  ดวงดี, การทําแทงโดยชอบดวยกฎหมาย : ศึกษาเปรียบเทียบเงื่อนไขประกอบการทําแทงในตางประเทศ, 
วิทยานิพนธหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต,
๒๕๕๗, หนา ๑๐ – ๑๓. 
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๑๑๔

กฎหมายเก่ียวกับการทําแทงกับการคุมครองสิทธิของหญิงต้ังครรภ 
ตอนท่ี ๑ การคุมครองสิทธิของหญิงต้ังครรภตามหลักสากล

 (๒) อนุสัญญาอเมริกันวาดวยมนุษยชน
เปนเอกสารสากลอันเก่ียวกับสทิธิมนษุยชนท่ีประเทศในทวีปอเมริกาใหการรับรองในการประชุม

ทีป่ระเทศคอสตาริกาเม่ือป ค.ศ. ๑๙๖๙ ซ่ึงใน 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 สิทธิดังกลาวน้ีจะไดรับการปกปอง
โดยกฎหมายและปกปองจากกรอบความคิดในสังคม 

กฎหมายระหวางประเทศท้ังสองฉบับน้ีมีความมุงหมายท่ีจะเคารพสิทธิในชีวิต ซ่ึงหมายถึง
หญงิต้ังครรภแตละคนตางก็มสีทิธิในชวีติของตนทีจ่ะตดัสนิใจเกีย่วกับรางกายของตน วาจะต้ังครรภตอไป
เพื่อใหกําเนิดเด็กหรือไม และผูอื่นพึงจะตองเคารพสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งครรภของหญิง 
และดวยเหตุนี้หลายประเทศท่ีเคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจึงเห็นควรใหหญิง
มีสิทธิที่จะทําแทงได

๓. บทบัญญัติของกฎหมายตางประเทศ๕

กฎหมายเกีย่วกบัการทาํแทงของแตละประเทศมีสาระสาํคญัแตกตางกนัออกไปตามแตวัฒนธรรม
ทางสังคม ความเชื่อในเรื่องจุดเริ่มตนของชีวิตมนุษย และสิทธิระหวางทารกในครรภกับหญิงตั้งครรภ 
อยางไรกต็าม กฎหมายเกีย่วกบัการทาํแทงของแตละประเทศตางมุงหมายทีจ่ะคุมครองความปลอดภยั
ของตัวหญิงต้ังครรภเปนสําคัญ ตัวอยางเชน 

  ๕พิชาญา  มุกดาสนิท, สิทธิของหญิงในการทําแทง : ศึกษากรณีทารกในครรภมีภาวะความเส่ียงท่ีจะพิการอยางรุนแรง
ทางรางกายหรือจิตใจ, วิทยานิพนธหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๖๑, หนา ๕๑ – ๖๕.    
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๑๑๕

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

(๑) ประเทศเยอรมนี ใหความคุมครองชีวิตทารกท่ีอยูในครรภมารดามาต้ังแตสมัยประมวล
กฎหมายอาญาฉบบัแรก โดยถอืวาชวีติทีพ่ฒันาอยูในครรภมารดาเปนอกีชวีติหนึง่ซึง่อยูภายใตการคุมครอง
ของรัฐธรรมนูญและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดังนั้น การทําลายทารกในครรภยอมเปนความผิดอาญา 
ตอมาศาลสูงสุดแหงอาณาจักรไรซไดมีคําพิพากษาเก่ียวกับหลักความจําเปนที่เหนือกฎหมายหรือ
หลักการช่ังนํ้าหนักระหวางคุณธรรมทางกฎหมาย คือ การท่ีผูกระทําจําเปนตองกระทําการใดอันเปน
การลวงละเมดิคณุธรรมทางกฎหมายอนัหน่ึง เพือ่คุมครองหรอืรกัษาคณุธรรมทางกฎหมายทีเ่หนอืกวา
เอาไว ผูกระทําไมมคีวามผิด ซึง่ตอมาศาลสูงสดุของเยอรมนีกไ็ดยอมรับหลักความจําเปนทีเ่หนือกฎหมาย
ในกรณีความผิดอาญาฐานทําแทง ที่แพทยมีความจําเปนตองทําแทงใหหญิงเพ่ือเปนการรักษาชีวิต
ของหญงินัน้ใหพนจากอนัตราย โดยไมมทีางเลอืกเปนอยางอืน่และไดรบัความยนิยอมจากหญิง โดยถือวา
ไมผิดกฎหมาย นอกจากน้ี ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนียังไดมีคําวินิจฉัยวา ทารกในครรภยอมมีสิทธิ
ในชีวิตที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย และเห็นวาเปนหนาที่ของรฐัที่จะตองเคารพและปกปอง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของชีวิตที่ยังไมเกิดอยางเทาเทียมกันกับชีวิตที่เกิดแลว รัฐจึงตองคุมครองชีวิต
ดงักลาวจากการละเมดิอนัมชิอบดวยกฎหมาย ซึง่รวมถงึการกระทาํของหญงิตัง้ครรภดวย อยางไรกต็าม 
ศาลยอมรับวาการบังคับใหหญิงตองตั้งครรภตอไปน้ัน อาจเปนภาระใหแกหญิงจนเกินไป จึงสมควรท่ี
รฐัจะบญัญตัหิามการทาํแทงไวโดยชดัเจนในกฎหมาย และควรมขีอยกเวนเพือ่อนญุาตใหสามารถทาํแทง
ไดในกรณีทีม่สีถานการณพเิศษหรือมเีหตุผลอันสมควร ดงันัน้ ในป ค.ศ. ๑๙๗๖ เยอรมนีไดออกกฎหมาย
ใหสามารถทําแทงไดเมื่อมีเหตุผลดงันี้ 

๑. การทําแทงเนือ่งจากเหตุผลทางการแพทยเพือ่ปองกันใหหญงิพนจากอันตรายท่ีจะมตีอชีวิต
หรอืเพือ่ใหพนจากอนัตรายรายแรงท่ีจะมตีอสขุภาพของหญิง หากไดกระทาํโดยแพทยและหญงิน้ันยนิยอม

๒. การทําแทงเนือ่งจากเหตผุลทางดานอาชญากรรม หากไดกระทาํโดยแพทยและหญิงนัน้
ยินยอม 

๓. การทาํแทงเนือ่งจากเหตุผลทางดานทารกในครรภ หากไดกระทาํโดยแพทยและหญงินัน้
ยินยอม และ

๔. การทําแทงเนื่องจากเหตุผลทางดานสังคม 
นอกจากนี ้ประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนยีงับญัญตัใิหการทาํแทงเปนความผดิอาญา

อกีดวย หากไมเขาขอยกเวนความรบัผดิเกีย่วกบัการทาํแทง เชน หญงิตัง้ครรภรองขอใหยตุกิารตัง้ครรภ
โดยมีคํารับรองจากแพทยวาไดรับการใหคําปรึกษาอยางนอย ๓ วันกอนที่จะยุติการตั้งครรภ และได
ดําเนินการโดยแพทย อีกทั้งยังมีอายุครรภไมเกิน ๑๒ สัปดาห หรือเปนการยุติการตั้งครรภที่ไดกระทํา
โดยแพทยซึง่ไดรบัความยนิยอมจากหญงิตัง้ครรภเพือ่หลกีเลีย่งภยนัตรายแกชวีติหรอืแกสขุภาพทางกาย
หรอืจิตใจของหญงินัน้และภยันตรายน้ันไมสามารถหลกีเลีย่งใหพนโดยวิธอ่ืีน หรอืเปนการยตุกิารตัง้ครรภ
โดยแพทยที่ไดรับความยินยอมจากหญิงในกรณีที่มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ เปนตน

(๒) ประเทศฝรั่งเศส วิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงในฝรั่งเศสมีดังนี้ สมัยป 
ค.ศ. ๑๘๒๐ ฝร่ังเศสกาํหนดใหการทําแทงเปนความผิดและมโีทษจาํคกุ ตอมาในป ค.ศ. ๑๙๒๐ ไดมกีาร
กําหนดโทษจําคุกแกผูกระทําความผิดฐานสนับสนุนใหเกิดการทําแทง และการโฆษณาชวนเชื่อให
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๑๑๖

กฎหมายเก่ียวกับการทําแทงกับการคุมครองสิทธิของหญิงต้ังครรภ 
ตอนท่ี ๑ การคุมครองสิทธิของหญิงต้ังครรภตามหลักสากล

คมุกาํเนิด ในป ค.ศ. ๑๙๒๓ ไดมกีารเพ่ิมโทษใหหนกัขึน้ ในชวงสงครามโลกคร้ังที ่๒ ฝรัง่เศสกําหนดให
การทาํแทงเปนอาชญากรรมตอความมัน่คงของรัฐซึง่มโีทษถึงขัน้ประหารชีวิต แตตอมาไดมกีารยกเลิกไป
จากน้ันในป ค.ศ. ๑๙๖๗ ไดมกีารตรารัฐบัญญัต ิloi Neuwirth อนญุาตใหมกีารผลิต นาํเขา และจําหนาย
ยาคุมกําเนิดในกรณีที่มีใบส่ังยาจากแพทย และในกรณีของผูเยาวจะตองไดรับความยินยอมจาก
ผูปกครอง แตการโฆษณาเชิงพาณิชยเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการมีบุตรยังคงเปนสิ่งตองหาม จากนั้น
ในป ค.ศ. ๑๙๗๔ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม loi Neuwirth ใหผูเยาวสามารถซ้ือยาคุมกําเนิดเองได 
และอนุญาตใหมีการเบิกคาใชจายในเรื่องยาคุมกําเนิดจากกองทุนประกันสังคม ตอมาในปเดียวกัน 
สภาผูแทนราษฎรไดลงมติใหความเห็นชอบรางรัฐบัญญัติ loi Veil กําหนดใหทําแทงโดยสมัครใจได
ภายใน ๑๐ สัปดาหแรกของการตัง้ครรภ โดยตองแจงใหแพทยในโรงพยาบาลเหน็ชอบ สวนการทาํแทงทีม่ี
อายุครรภ ๑๐ สัปดาหขึ้นไป ตองมีเหตุวาหากตั้งครรภตอไปจะทําใหเกิดอันตรายรายแรงแกสุขภาพ
ของหญิง และมคีวามเปนไปไดอยางมากวาทารกในครรภจะตองทนทุกขจากความเจบ็ปวยอยางรายแรง
ที่ไมอาจรักษาได โดยจะตองมีแพทย ๒ คน รับรอง ซึ่งรัฐบัญญัติฉบับนี้มีการทดลองใช ๕ ป จนกระท่ัง
ในป ค.ศ. ๑๙๗๙ จงึมผีลใชบงัคับเปนการถาวร ตอมาใน ค.ศ. ๑๙๘๒ ไดมกีารตรารัฐบัญญตั ิloi Roudy 
อนุญาตใหเบกิคาใชจายจากการทําแทงได

ในป ค.ศ. ๑๙๘๘ ฝรัง่เศสเปนประเทศแรกท่ีอนญุาตใหใชยา RU ๔๘๖ เพ่ือทาํแทงได โดยมี
กรอบการใชทีเ่ครงครดัและสงวนใหใชไดเฉพาะในศูนยทีข่ึน้ทะเบยีนกับกระทรวงสาธารณสขุ ตอมาในป
ค.ศ. ๑๙๙๓ มีการตรารัฐบัญญัติ loi Neiertz กําหนดใหมีความผิดฐานการกีดขวางการทําแทง ในป 
ค.ศ. ๑๙๙๙ มีการอนุญาตใหขายยาคุมกําเนิดแบบฉุกเฉิน ในป ค.ศ. ๒๐๐๑ มีการกําหนดให
หองพยาบาลในสถานศึกษาตองจดัใหมียาคมุกําเนิดแบบฉุกเฉนิ และในเดือนกรกฎาคมปเดยีวกนั รฐับญัญตัิ
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) ประเทศสหรฐัอเมรกิา เนือ่งจากสหรัฐอเมริกาประกอบดวยรฐัหลายรัฐ กฎหมายของแตละรฐั
จึงมีความแตกตางกันออกไป ในกรณีของกฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงนั้น กฎหมายของบางรัฐยินยอม
ใหทาํแทงไดโดยอสิระ บางรฐัยินยอมใหทาํแทงไดเฉพาะภายในอายคุรรภทีก่าํหนดไว และบางรฐัยนิยอม
ใหทําแทงไดเฉพาะกรณีเมื่อแพทยมีความเห็นวาทารกจะเกิดมาพิการ หรือเพราะมารดาเปนโรคท่ี
กําหนดไว เปนตน อยางไรก็ดี ในป ค.ศ. ๑๙๖๘ สภานิติบัญญัติรัฐนิวยอรกและรัฐเนวาดา ไดผาน
กฎหมายยกเลกิความผดิฐานทาํแทง เวนแตในกรณทีีห่ญงิมคีรรภตัง้แต ๖ เดอืนขึน้ไป จงึหามมใิหทาํแทง 
ซึ่งสงผลใหหญิงต้ังครรภจํานวนมากเดินทางไปทําแทงที่รัฐดังกลาว ดังนั้น ในเวลาตอมาอีกหลายรัฐ
จงึไดออกกฎหมายในทาํนองเดยีวกนั แตกตางกนัเพยีงเงือ่นไขเกีย่วกบัระยะเวลาของการตัง้ครรภเทานัน้ 
เชน บางรฐักาํหนดไมเกนิ ๖ เดือน บางรัฐกาํหนดไมเกิน ๓ เดือน ขึน้อยูกับความเห็นของแพทยในแตละรฐั
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และในปจจบุนั การทาํแทงในชวง ๓ เดอืนแรกของการตัง้ครรภ หรอืทีเ่รยีกวาชวงเวลากอนทีท่ารกในครรภ
จะแสดงการมีชีวิตนั้นสามารถทําไดในทุกรัฐ เวนแตจะเขาขอยกเวนที่แตละรัฐกําหนด 

(๔) ประเทศญี่ปุน กฎหมายเก่ียวกับการทําแทงของญี่ปุนมีอยู ๒ ฉบับ คือ ประมวลกฎหมาย
อาญาและ Eugenics Protection Law ในสวนของกฎหมายอาญานั้นสามารถทําแทงไดในกรณีที่เกิด
ความบกพรองหรือโรคภัยทางกรรมพันธุแกทารก กรณทีีอ่าจเกิดอันตรายแกมารดาในการต้ังครรภหรอื
ในการคลอด โดยพจิารณาทัง้ในแงกายภาพและเศรษฐกจิ และกรณทีีต่ัง้ครรภเนือ่งจากถกูขมขนื สาํหรบั
กฎหมาย Eugenics Protection Law นั้น มีขึ้นเพื่อคุมครองการปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรม 
โดยเพิม่สทิธใินการทาํแทงขึน้อกี ๕ กรณ ีไดแก กรณหีญงิตัง้ครรภและคูสมรสตองทนทกุขจากโรคจาก
พนัธุกรรมและโรคจติ กรณหีญงิต้ังครรภและคูสมรสตองทนทกุขจากโรครายในระยะที ่๔ กรณหีญงิตัง้ครรภ
และคูสมรสเปนโรคเรื้อน กรณีสุขภาพของมารดาอาจเกิดจากเศรษฐกิจและความผิดปกติของรางกาย 
และกรณีที่เกิดจากการถูกคุกคามทางเพศ

(๕) ประเทศจนี หญงิตัง้ครรภสามารถรองขอทาํแทงไดโดยถกูตองตามกฎหมาย และการตดัสนิใจ
ในการทาํแทงขึน้อยูกบัความตองการของหญงิตัง้ครรภแตละคน แตมเีงือ่นไขวาการทาํแทงจะตองกระทาํ
ภายใน ๓ เดือนแรกของการต้ังครรภ และจะตองไมเคยทําแทงมากอนภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน
ที่ผานมา๖  

๔. บทสรุป
        ดังกลาวมาขางตนนั้นเปนการนําเสนอขอมูลทางวิชาการดานกฎหมายในมุมมองดานสิทธิของ
หญงิตัง้ครรภเพือ่ประโยชนในการพฒันากฎหมายไทย โดยไมไดเปนการสนับสนุนใหมกีารทาํแทงอยางเสรี
แตอยางใด อกีท้ังยงัมวีตัถุประสงคหลักท่ีจะทําใหสงัคมไทยไดทราบถึงอนัตรายจากการทําแทง รวมถึง
ตระหนักถงึความสําคัญของการวางแผนครอบครัวอีกดวย 

 ทั้งนี้ สําหรับสาระสําคัญเก่ียวกับความผิดฐานทําใหแทงลูกตามประมวลกฎหมายอาญา และ
ขอควรพิจารณาที่สําคัญเกี่ยวกับความผิดในฐานดังกลาวนั้น ทานผูอานสามารถติดตามไดในคอลัมน 
การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM ในฉบับตอไป. 

   ๖ปชาบดี  ดวงด,ี เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๗ – ๘๔.  
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