สิ่งที่เราต้องการ คือไม่ให้คนตายหรือบาดเจ็บจากการทําแท้ง ไม่ติดเชื้อ ทําแท้งได้อย่างปลอดภัย
ขณะเดียวกันก็มีการป้องกันในครั้งต่อไป และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนอื่น ๆ

ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทําแท้งที่ปลอดภัยได้1
กฤตยา อาชวนิจกุล
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
จนถึงทุกวันนี ้ก็ยงั มีผ้ หู ญิงที่บาดเจ็บ พิการ หรื อเสียชีวิตจากการทําแท้ งที่ไม่ปลอดภัยในทุกจังหวัดของ
ประเทศไทย ทั้ง ๆ ที่เทคโนโลยี่ที่ใช้ เพื่อยุติการตั้งครรภ์ ได้ พฒ
ั นามาอย่างต่อเนื่องและก้ าวหน้ ามากขึ ้นเรื่ อย ๆ
ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา จนเกิดเครื่ องมือหรื อตัวยาใหม่ ๆ ที่ใช้ ง่าย ปลอดภัย ราคาถูก และมีประสิทธิภาพในการยุติ
การตั้งครรภ์สงู ถึง 95-99% ได้ แก่ เครื่ องดูดมือถือ (Manual Vaccum Aspirator -MVA) ซึ่งผู้ให้ บริ การไม่
จํ า เป็ นต้ อ งเป็ นสูติน รี แ พทย์ แพทย์ ทั่ว ไป หรื อ พยาบาลก็ ส ามารถทํ า ได้ และการยุติก ารตัง้ ครรภ์ โ ดยใช้ ย า
(Medical Termination – MTOP) ซึง่ ผู้หญิงสามารถใช้ เองได้ หากสามารถเข้ าถึงยาได้ (กําแหง 2554) แต่ประเทศ
ไทยยังห้ ามการนําเข้ ายาเหล่านี ้ นอกจากเพื่อนํามาใช้ ในการศึกษาวิจยั เท่านั้น
เหตุที่เป็ นเช่นนี ้เพราะการทําแท้ งยังเป็ นสิ่งผิดกฎหมายในบ้ านเรา กฎหมายเกี่ยวกับการทําแท้ งที่ระบุไว้
ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 302-305 บังคับใช้ มาตังแต่
้ พ.ศ. 2500 หรื อ 54 ปี มาแล้ ว โดย 3 มาตราแรก
(มาตรา 301-303) มีสาระสําคัญเกี่ยวกับโทษของการทําแท้ ง ไม่ว่าผู้หญิงที่ท้องแล้ วทําแท้ งด้ วยตนเอง หรื อยอม
ให้ ผ้ อู ื่นทําแท้ งให้ มาตรา 304 เป็ นเรื่ องความพยายามจะทําแท้ งแล้ วทําไม่สําเร็ จ ไม่ว่าหญิงจะยินยอมหรื อไม่ก็
ตาม การกระทํานั ้นก็ไม่มีความผิด
ส่วนมาตรา 305 เป็ นข้ อยกเว้ นว่า ถ้ าการทําแท้ งนั้นเป็ นการกระทําของนายแพทย์ โดยผู้หญิงยินยอม
บนความจําเป็ น ”ต้องกระทํ าเนื ่องจากสุขภาพของหญิ งนัน้ หรื อ หญิ งมี ครรภ์ เนื ่องจากการกระทํ าความผิ ดทาง
อาญา ตามทีบ่ ญ
ั ญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรื อมาตรา 284 ผูก้ ระทําไม่มี
ความผิ ด”
ตลอดระยะเวลากว่า 54 ปี ที่มีการบังคับใช้ กฎหมายฉบับนี ้ และมีการปราบปรามจับกุมผู้กระทําผิด
กฎหมายอยู่ต ลอด แต่ป รากฏว่า มี ค ดี ขึน้ สู่ก ารพิ จ ารณาของศาลเป็ นจํ า นวนน้ อ ยมาก นายแพทย์ วิ ฑูร ย์ อึง้
ประพันธ์ (2537: 21-42) ตั้งข้ อสังเกตว่า เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในมาตรา 305 ซึง่ เปิ ดให้ แพทย์ทําแท้ งให้ แก่ผ้ หู ญิงได้ ถ้า
ตั ้งครรภ์ แล้ วเกิ ดปั ญหาสุขภาพ หรื อเพราะถูกข่มขื นนั้น ถือได้ ว่าเป็ นเงื่อนไขที่มีปัญหาอย่ างมากในการ
ตีความและการปฏิบัติ ดังนั น้ แพทย์ ส่วนใหญ่ จึงปฏิเสธที่จะทําแท้ ง หรื อถ้ าทําก็จะตีความกฎหมาย
อย่ างแคบที่สุด เพื่อไม่ ให้ ตนเองถูกตัง้ ข้ อกล่ าวหา
สถิติจากกระทรวงสาธารณสุขชี ้ว่า การมีกฎหมายห้ ามทําแท้ งไม่ช่วยให้ การลักลอบทําแท้ งลดลง เพราะ
ยังมีผ้ ปู ่ วยด้ วยภาวะแทรกซ้ อนจากการทําแท้ งที่ผิดกฎหมาย เข้ ารักษาตัวตามสถานพยาบาลของรัฐทัว่ ประเทศ
เป็ นจํานวนหลายหมื่นคนต่อปี ดังผลการสํารวจสถานการณ์การทําแท้ งในประเทศไทย พ.ศ. 2542 จากผู้ป่วยแท้ ง
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ทัว่ ประเทศจํานวน 45,990 คน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า อัตราตายของผู้หญิงจากการทําแท้ ง
สูงถึง 300 ต่อแสน ขณะที่อตั ราตายของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้ วคลอดทารกมีชีพมีเพียง 20 ต่อแสนเท่านั้น จนแม้ แต่
แพทย์เองยังยอมรับว่า อันตรายจากการทําแท้ งที่ไม่ ได้ มาตรฐานนัน้ เป็ นปั ญหาสาธารณสุขลําดับต้ นของ
ประเทศมาโดยตลอด (Boonthai et al. 2003)
สถานการณ์ ที่ดํารงอยู่ต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงเลยนี ้เป็ นเรื่ องน่าเศร้ า เพราะขณะที่ประเทศไทยประสบ
ความสําเร็ จเป็ นที่ยอมรับทัว่ โลกในงานวางแผนครอบครัว และอนามัยการเจริ ญพันธุ์ แต่เรายังคงปล่อยให้ ผ้ ู
หญิงไทยต้ องล้ มตายและพิการจากปั ญหาทางสุขภาพที่รักษาได้ ง่ายๆ นี ้ต่อไป เป็ นที่มาของคําถามสําคัญสองข้ อ
ที่เป็ นคนละด้ านของเหรี ยญเดียวกัน คือ หนึ่ ง เหตุใดสังคมไทยไม่ เห็นว่ าชี วิตของผู้หญิงเหล่ านี ม้ ีคุณค่ า
พอที่จะได้ รับการดูแลรั กษา? และ สอง ทําไมการตายและบาดเจ็บของผู้ หญิงจากการทําแท้ งที่ไม่
ปลอดภัย จึงยังเป็ นปั ญหาสาธารณสุขที่แก้ ไขไม่ สาํ เร็จ ?
สถานการณ์ข้างต้ นนี ้สะท้ อนอะไรบ้ าง? (กฤตยา และนภาภรณ์ 2537)
(1) สะท้ อนความล้ มเหลวของสังคมไทย ในการปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับ
ผู้หญิงให้ สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริ ง
(2) สะท้ อนความไร้ ประสิทธิภาพในการให้ ความรู้เรื่ องเพศศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุม่ วัย
(3) สะท้ อนความล้ มเหลวของการให้ บริ การคุมกําเนิดที่ไม่สามารถบริ การได้ อย่างทัว่ ถึงในทุกกลุม่
(4) สะท้ อนความอยุติธรรมของสังคม ที่สร้ างเงื่อนไขทําให้ ผ้ หู ญิงต้ องกลายเป็ นผู้รับผิดชอบและแบก
ผลลัพธ์ตา่ งๆ ที่เป็ นความเจ็บปวดทั้งทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม อันสืบเนื่องมาจากการ
ตั ้งครรภ์ไม่พร้ อม โดยปราศจากการช่วยเหลือและสนับสนุนจากสังคมอย่างเป็ นระบบ และยังถูก
นิยามตามกฎหมายว่าเป็ นผู้ประกอบอาชญากรรมอีกด้ วย
เอกสารอ้ างอิง
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