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สรุปสาระส าคัญของการเสวนาเชิงนโยบาย 
เรื่อง “ผ่าทางตันกฎหมายท าแท้งไทย!: การท าแท้งมิใชค่วามอาญา แตค่ือบริการสุขภาพ!” 

จัดโดย โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร  
ส าหรับวัยรุ่นและผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม  

ร่วมกับ ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ณ ห้องสานใจ ชัน้ 6 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

วันท่ี 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 13.30 น. 

ความเป็นมาของการจัดเสวนา  

โครงการพฒันาเครือขา่ยบริการทางเลือกส าหรับวยัรุ่นและผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม เกิดจากความ
ร่วมมือการท างานของ 2 เครือขา่ยคือ เครือขา่ยสนบัสนนุทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไมพ่ร้อม และเครือข่าย
แพทย์พยาบาลอาสาเพ่ือการยุติการตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภัย (RSA – Referral system for Safe Abortion) มี
เป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายบริการทัง้ตัง้ครรภ์ต่อและยุติการตัง้ครรภ์ให้มีความเข้มแข็ง เข้าถึงได้ 
ให้บริการได้อย่างปลอดภยัและเป็นมิตร รวมทัง้การแสวงหาความตอ่เน่ืองในการด าเนินงานได้อย่างยัง่ยืน
ในระบบตอ่ไป  

ในช่วงท่ีผ่านมพบว่า อุปสรรคด้านหนึ่งของการให้บริการยุติการตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภัย คือ ข้อ
กฎหมายท่ียงัไม่มีความชดัเจนส่งผลให้แพทย์ผู้ ให้บริการในเครือข่ายอาสา RSA ได้รับผลกระทบจากการ
ถกูตัง้ข้อกลา่วหา หรือถกูตรวจสิ่งผิดกฎหมายทัง้ ๆ ท่ีได้ให้บริการภายใต้นโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ
อย่างถกูต้องตามกฎหมายและหลกัวิชาการและแม้ว่าผลการตรวจค้นจะไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ แตไ่ด้
สร้างความหวาดกลัวให้กับแพทย์และเจ้าหน้าท่ีให้บริการ ท าให้เกิดอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการของผู้
ประสบปัญหาเป็นอย่างยิ่ง โดยในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา มีแพทย์ท่ีประสบเหตุดังกล่าวถึง  3 รายทัง้หมด
ให้บริการในคลินิกเอกชน 

ทางเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ และเครือข่ายอาสา RSA จงึได้ร่วมกนัย่ืนค าร้องถึงศาลรัฐธรรมนูญใน
เดือนตลุาคม 2561 ร้องเรียนความชอบด้วยรัฐธรรมนญูต่อประมวลกฎหมายอาญาท่ีเก่ียวข้องกับการท า
แท้ง โดยให้เหตผุลว่า บทบญัญัติมาตรา 301 และ 305 มีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ซึง่ศาลรัฐธรรมนญูมีมตเิป็นเอกฉนัท์รับค าร้องในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 
และเม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2563  ผลการการพิจารณาค าร้องโดยสรุปคือ  

ศาลรัฐธรรมนญูมีมตเิสียงข้างมากวินิจฉยัวา่ มาตรา 301 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา ขดัหรือแย้ง
กบัมาตรา 28 ในรัฐธรรมนญู และในมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ศาลรัฐธรรมนญูมีมติเสียง
ข้างมากวินิจฉยัวา่ ไมข่ดัหรือแย้งกบัมาตรา 27 , 28 และมาตรา 77 ทัง้นีศ้าลรัฐธรรมนญูมีมตเิสียงข้างมาก
วินิจฉัยว่า มาตรา 301 และมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกบัสภาพการณ์ โดยให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องแก้ไขปรับปรุงบทบญัญัตแิหง่กฎหมายดงักล่าว โดย
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ในส่วนของ มาตรา 301 ท่ีขดักบัรัฐธรรมนญูนัน้ จะมีผลเม่ือพ้นไปสามร้อยหกสิบวนันบัตัง้แตว่นัท่ีมีผลการ
วินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญู 

การเสวนาเชิงนโยบายเร่ือง “ผ่าทางตนักฎหมายท าแท้งไทย!: การท าแท้งมิใช่ความอาญา แต่คือ
บริการสุขภาพ!” จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อกฎหมายอาญาท่ีเก่ียวข้องกับการยุติการ
ตัง้ครรภ์ และผลของค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญู  และเครือขา่ยได้มีสว่นร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์
และประเดน็ตา่ง ๆ จากกรณีศกึษาและแลกเปล่ียนทศันะในเร่ืองกฎหมายและการยตุิการตัง้ครรภ์ ตลอดจน
เห็นโอกาสและทิศทางในการขับเคล่ือนเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย โดยการเสวนาครัง้นีไ้ด้รับการ
สนบัสนนุเงินทนุโดยส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส) 

สรุปประเด็นการน าเสนอและการแลกเปลี่ยน 

การเสวนาครัง้นีมี้ผู้ เข้าร่วม 70 คน ประกอบด้วยทีมนกักฎหมายจากมลูนิธิสง่เสริมความเสมอภาค
ทางสงัคม ผู้แทนคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ผู้แทนส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ผู้แทนส านกังานผู้ตรวจการแผน่ดนิ  ผู้แทนจากศาลรัฐธรรมนญู  ผู้แทนศนูย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนษุยชน 
ผู้แทนเครือขา่ยสนบัสนนุทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไมพ่ร้อม ผู้แทนจากเครือขา่ยแพทย์อาสา RSA  ผู้แทน
จากสายปรึกษาท้องไมพ่ร้อม 1663  กลุม่ท าทาง ผู้แทนจากแพทยสภา และทีมเจ้าหน้าท่ีโครงการ โดยมี 
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกลุ ผู้ประสานงานเครือข่ายสนบัสนนุทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อมเป็นผู้
ด าเนินรายการ  

กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนา 

นพ.บัญชา ค้าของ : รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

 จากแนวทางการท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาตัง้ครรภ์ไม่พร้อมขององค์กรอนามยัโลก (WHO) 
ยืนยนัวา่ การท างานท่ีได้ผลนัน้ต้องมีองค์ประกอบอยา่งน้อย 4 ข้อ  ได้แก่ (1) เร่ืองจดัการศกึษาด้านเพศวิถี
ศึกษา (2) เร่ืองการเข้าถึงการคุมก าเนิดกึ่งถาวร (3) การมีเครือข่ายและเข้าถึงบริการยุติการตัง้ครรภ์ท่ี
ปลอดภยั และ(4) การท่ีทกุภาคส่วนท างานร่วมกนัอย่างเป็นทางการ คือ ต้องมีนโยบาย กฎกระทรวง และ
กฎหมายท่ีรองรับ  

 ประเทศไทยมีบทเรียนจากกรณีของพญ.ศรีสมัย เชือ้ชาติ ท่ีให้บริการท าแท้งท่ีปลอดภัยและถูก
กฎหมาย ภายใต้การร่วมโครงการกบักรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ เป็นกรณีตวัอย่างท าให้เห็นว่า แม้
จะมีกฎหมายรองรับเร่ืองการให้บริการ เช่น พรบ.การปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. 2559  
แตฝ่่ายปฏิบตัิการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ต ารวจ ก็ยงัไม่มีความเข้าใจหรือไม่เคยได้น าสาระส าคญั
ของกฎหมายดงักลา่วไปประยกุต์ใช้  

 การเสวนาวนันีต้้องการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัการแก้ไขกฎหมายว่า ต้องการไปในทิศทางใด ทัง้
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิอาญา)  และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเช่ือมโยงกบักฎหมายนี ้ทาง
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กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ และกระทรวงยตุิธรรม  ควรมีส่วน
ร่วมท างานและขัน้ตอนการท างานร่วมกันอย่างไร เพ่ือให้มีแนวทางในการน าใช้ คนท างานได้มีจุดยืนใน
สงัคมไทย   

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกฎหมายท าแท้ง:ข้อบังคับแพทยสภาและการบังคับใช้ 

ศ.เกียรตคุิณ นพ.สมศักดิ ์โล่เลขา:  กรรมการแพทยสภา  

 ประมวลกฎหมายอาญาเร่ืองการท าแท้งเกิดขึน้มาตัง้แต่ พ.ศ.  2500 และมีผลบงัคบัใช้มาจนถึง
ปัจจุบนั ซึ่งบริบทการท าแท้งเม่ือ 63 ปีท่ีผ่านมายงัเป็นการใช้เทคโนโลยีท่ีล้าสมัยมาก แต่ปัจจุบนั
เทคโนโลยีทางการแพทย์มีความก้าวหน้าไปมากแล้ว ตวัอย่างความก้าวหน้าของการให้บริการและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์คือ การใช้ยายตุิการตัง้ครรภ์ท่ีมีความปลอดภยัสงู ประเทศเวียดนามมีการ
ให้บริการยาท าแท้งได้ท่ีรพ.สต.โดยผู้หญิงเข้าไปขอรับยาและไปใช้เองท่ีบ้านได้ ประเทศอังกฤษ 
แพทย์เป็นผู้จา่ยยาให้ผู้หญิงน ายาไปใช้เองท่ีบ้านได้เชน่กนั ภายในชว่งอายคุรรภ์ท่ีก าหนด   

 ในพ.ศ. 2548 ได้เกิดข้อบังคับแพทยสภาขึน้ โดยมี นพ.สมศักดิ์ โล่เลขา เป็นนายกแพทยสภา 
ข้อบงัคบัต้องการให้เป็นการขยายค าอธิบายและเง่ือนไขการให้บริการยตุิการท าแท้ง และในมาตรา 
305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เป็นเง่ือนไขการให้บริการได้ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
อยา่งไรก็ตาม แม้การให้บริการจะท าได้ดงักล่าว แตแ่พทย์สว่นใหญ่ยงัไมก่ล้าให้บริการท าแท้งเพราะ
ยงักลวัจะเป็นการผิดกฎหมายอยู่ดี เน่ืองจากข้อบงัคบัแพทยสภานัน้มีอ านาจทางกฎหมายต ่ากว่า
ประมวลกฎหมายอาญา สิ่งท่ีสะท้อนชดัคือ มีการท ารายงานการให้บริการท าแท้งหรือมีน้อยมาก แม้
มีข้อก าหนดให้แพทย์ต้องสง่รายงานก็ตาม  

 ปัญหาส าคญัอีกส่วนหนึ่งคือทศันคติต่อการท าแท้ง คนส่วนใหญ่ยงัเข้าใจว่า ถ้ามีบริการท าแท้งจะ
ท าให้วยัรุ่นใจแตก แต่จริง ๆ แล้วคนท่ีต้องการท าแท้งส่วนมากเป็นผู้ ใหญ่ เป็นคนท่ีมีลูกพอแล้ว มี
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  มีปัญหาด้านสขุภาพหรือต้องรักษาสขุภาพจิต ถกูละเมิดทางเพศ จึงเห็นควร
ต้องแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกบับริบทสงัคมและความก้าวหน้าด้านการแพทย์   

นัยของผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ 

รศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี: นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 มาตรา 301 ประมวลกฎหมายอาญาท่ีวินิจฉัยว่า ขดัตอ่รัฐธรรมนูญนัน้ ไม่ใช่ขดัด้วยเหตแุห่งการ
เลือกปฏิบตัิระหว่างหญิงชายเพราะสรีระผู้หญิงเท่านัน้ท่ีท้องได้การปฏิบตัิระหว่างหญิงกบัชายจึง
ต้องตา่งกนั การจะตีความวา่ต้องเอาผิดกบัผู้ชายด้วยไมเ่ป็นการเลือกปฏิบตัจิงึไมส่อดคล้อง  

 การแก้ไขกฎหมายจะท าให้เกิดการท าแท้งเสรีหรือไม่ มาตรา 301 ท่ีวินิจฉัยว่าขดักับมาตรา 28 
แห่งรัฐธรรมนูญนัน้ มาจากการให้ความส าคญักับการท่ีหญิงควรมีสิทธิก าหนดเนือ้ตวัร่างกาย
ตวัเอง แตก็่ต้องให้ได้ความสมดลุกับสิทธิของตวัอ่อนในครรภ์ ฉะนัน้การแก้ไขกฎหมายจะต้องหา
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ความสมดลุระหวา่งสิทธิของผู้หญิงและตวัออ่นในครรภ์ และการแก้ไขกฎหมายท าแท้งจงึไมไ่ด้เป็น
การท าแท้งเสรี และการก าหนดเง่ือนไขให้ท าแท้งต้องสามารถท าได้จริงในทางปฏิบตั ิ

 กรณีตวัอย่าง ของ พญ.ศรีสมยั เป็นการให้บริการผ่านกระบวนการรับรองของแพทย์ 2 คน ทาง
กฎหมายถือวา่ไมไ่ด้ท าผิดเง่ือนไขดงักล่าว แตถ้่าดเูง่ือนไขของข้อบงัคบัแพทยสภาเร่ืองอายคุรรภ์ท่ี
ก าหนดว่า หากเกินกว่า 12 สัปดาห์ ต้องให้บริการในโรงพยาบาลเท่านัน้  การให้บริการก็ขัดต่อ
ข้อบงัคบัแพทยสภา  

 เร่ืองการท าแท้ง ไม่สามารถตีความหรืออ้างอิงในทางนิติศาสตร์ได้ว่าเป็นการป้องกนั เพราะถือว่า 
ตวัออ่นไมไ่ด้มีการกระท าอนัใดให้ต้องปอ้งกนั  

 แม้หลังผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อ มาตรา 301 หากไม่มีการปรับแก้ การบังคับใช้
กฎหมายในมาตรานีจ้ะเป็นโมฆะภายในระยะเวลา 360 วนั แตเ่ช่ือมัน่วา่ รัฐสภาและหน่วยงานใน
กระบวนการยตุธิรรมท่ีเก่ียวข้องก าลงัพยายามในการปรับปรุงใหม่    

ข้อเสนอต่อภาคประชาสังคมในการแก้ไขกฎหมาย  

(1) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 โดยเจตนาของกฎหมายคือ ให้สิทธิกับแพทย์ในการ
ให้บริการ ไม่ใช่การจ ากัดสิทธิ ฉะนัน้ควรใช้โอกาสนีใ้นการทบทวนและแก้ไขกฎหมายให้ขยาย
กว้างเพียงพอตอ่การน าไปใช้ในทางปฏิบตั ิ 

(2) ต้องทบทวนสาระของกฎหมายทัง้หมดท่ีเก่ียวเน่ืองกนัเพ่ือแก้ไขให้สอดคล้องและเป็นระบบ โดย 
+  แก้ไขกฎหมายใน มาตรา 301 และในมาตรา 305 และต้องพิจารณาแก้ไขในมาตรา 302 ไป

ด้วยกนัเพ่ือแก้ไขให้สอดคล้องกนั  
+  มาตรา 303 ควรต้องคงไว้เพ่ือคุ้มครองกรณี ท าแท้งท่ีหญิงไมย่ินยอมวา่เป็นความผิด 

(3) กระบวนการท างาน ต้องให้บทบาทแพทย์และภาคประชาสังคมท่ีท างานในประเด็นน าในเชิง
สาระส าระส าคญัท่ีต้องการแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิผู้หญิงและเด็ก ส่วนนกักฎหมายมี
บทบาทในการสนบัสนนุเทคนิค วิชาการ และกระบวนการในทางกฎหมาย   

(4) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ แม้ไม่มีบทบาทในเชิงให้บริการท าแท้ง แต่
มีความส าคญัในเร่ืองการค าปรึกษาและแนวทางหรือการวางแผนชีวิต เพ่ือไม่ให้เป็นการละเมิด
สิทธิของผู้หญิงท่ีท้องไมพ่ร้อมและท าแท้ง   

มาตรา 301 ในมุมมองของผู้เผชิญปัญหา 

คุณนิศารัตน์ จงวิศาล: กลุ่มท าทาง 

เง่ือนไขในชีวิตของผู้หญิงท่ีต้องการท าแท้งมีมากมาย จนท าให้เข้าไม่ถึงบริการท าแท้งท่ีปลอดภัย 
เชน่ ไมมี่บริการในระบบหรือหนว่ยบริการในพืน้ท่ี/จงัหวดั การต้องเดนิทางไกล/ออกนอกพืน้ท่ีเพ่ือไปท าแท้ง 
แตก็่ติดขดัเร่ืองการหยดุงานหรือจะลางานได้ รวมทัง้การเดินทางก็มีคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ การท างานของกลุ่ม
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ท าทาง พบว่า 17% ยงัใช้ยาด้วยตวัเองไม่ส าเร็จ เกิดการแทรกซ้อน และไม่รู้ข้อมูลแหล่งบริการท าแท้งท่ี
ปลอดภยัวา่มีอยูต่รงไหน กลุม่ท าทางมีข้อเสนอวา่ 

(1) ควรยกเลิกการก าหนดเง่ือนไขอายุครรภ์ท่ีให้ท าแท้งได้เฉพาะช่วง 3 เดือนแรก เพราะผู้หญิง
ยงัคงเส่ียงตอ่การไมไ่ด้รับบริการท่ีปลอดภยัเหมือนเดมิ  

(2) มาตรา 305 ควรก าหนดเง่ือนไขการให้บริการท่ีท าไม่ได้และเป็นความเส่ียงอนัตรายแก่ชีวิต ว่าคือ
อะไรบ้าง มากกวา่ก าหนดเง่ือนไขท่ีท าได้  

(3) ต้องยกเลิกการเอาผิดกับผู้ หญิงท่ีท าแท้งทุกกรณี การพยายามท าแท้งแต่ไม่ส าเร็จต้องไม่เป็น
ความผิดทางกฎหมาย และการท าแท้งในกรณีท่ีผู้หญิงไมย่ินยอมนัน้เป็นความผิด  

(4) การท าแท้งต้องเป็นสิทธิการตัดสินใจของผู้ หญิง ไม่จ าเป็นต้องขอความยินยอมจากพ่อแม่ 
ผู้ปกครองหรือคู ่ 

(5) ควรก าหนดเง่ือนไขอายุครรภ์ท่ีท าแท้งได้ภายใน 24 สปัดาห์ ตามเง่ือนไขขององค์การอนามยัโลก 
และหนว่ยบริการต้องมีบริการให้ค าปรึกษา  

(6) การท้องไม่พร้อมเป็นเร่ืองของผู้หญิงทุกคน ไม่ใช่เร่ืองเฉพาะวัยรุ่น ฉะนัน้ประเทศไทยจึงควรมี
แผนการท างานปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในระดบัชาติ และท้องวยัรุ่นเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนดงักลา่ว 

(7) ก าหนดวางแผนการท างานเพ่ือพัฒนาระบบบริการท าแท้งท่ีปลอดภัยและถูกกฎหมายในระบบ
บริการในทุกจังหวัดต้องมีอย่างน้อย 1 โรงพยาบาล และทุกเขตพืน้ต้องมีอย่างน้อย 1 แห่ง 
ให้บริการท าแท้งในอายคุรรภ์ท่ีไม่เกิน 24 สปัดาห์ได้ การท าแท้งเป็นบริการ จึงไม่เป็นส่วนหนึ่งใน
ระบบท่ีไม่ควรต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของกรรมการเพ่ือตดัสินใจว่าจะอนมุตัิการให้บริการ
หรือไม ่  

(8) สถานบริการของรัฐทุกแห่งท่ีพร้อมและให้บริการท าแท้งได้ ควรมีการประกาศให้ประชาชนได้รับ
ทราบ กรณีท่ีสถานบริการไม่มีบริการท าแท้ง ต้องมีบริการให้ค าปรึกษาและต้องด าเนินเร่ืองส่ง
ตอ่ไปยงัหนว่ยท่ีมีบริการโดยไมช่กัช้า   

(9) มีการก าหนดมาตรฐานและตวัชีว้ดัส าหรับสถานบริการการให้บริการท าแท้ง และการสง่ตอ่กรณีท า
แท้ง มีการพฒันาระบบฐานข้อมลูเพ่ือให้ประเทศไทยมีฐานข้อมลู/บริการท่ีแท้งจริงปรากฎ มีงาน
ส ารวจเง่ือนไข/อปุสรรคหรือความรู้สกึไมส่บายใจในการให้บริการของบคุลากร   

(10) หน่วยงานของรัฐต้องมีการสร้างร่วมมือท างานกับภาคเอกชนเพ่ือการลดอคติทางสังคมอย่าง
จริงจงั  

(11) ควรพฒันาการจดับริการเร่ืองการใช้ยาท าแท้งท่ีให้ผู้หญิงสามารถสัง่ซือ้ยาท าแท้งได้ ตามใบสั่ง
แพทย์ในชว่งอายคุรรภ์ไมเ่กิน 10 สปัดาห์   
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มาตรา 302 และ 305 ในมุมมองของแพทย์ผู้ให้บริการ 

นพ.วรชาต ิมีวาสนา: สูตแิพทย์ โรงพยาบาลพิมาย  

 ความคิดทางสงัคมท่ีมองเร่ืองการท าแท้งเป็นบาป และระบบการการศึกษาทางการแพทย์บอกว่า
หมอท่ีดีจะไม่ท าแท้ง ท าให้บริการท าทแท้งของโรงพยาบาลพิมาย แพทย์ต้องให้บริการท าแท้งจาก
การท่ีไมมี่หนว่ยบริการท่ีไหนท าเป็นจ านวนมาก แม้วา่การท าแท้งเป็นบริการท่ีท าได้ไมยุ่ง่ยาก   

 ผู้หญิงท่ีเข้าสู่ระบบฝากท้องใน ANC 100 คนจะพบว่า ราว 50% เป็นผู้หญิงท่ีไม่อยากฝากท้องแต่
พ่อแม่เป็นคนจดัการให้ฝาก และเม่ือคลอดพ่อแม่ก็เป็นเลีย้งต่อ เพราะผู้หญิงนัน้ไม่ได้ต้องการจะ
ท้อง   

 ท้องไมพ่ร้อมและการท าแท้งในอายคุรรภ์สงู เชน่ 24 สปัดาห์ บางครัง้เม่ือออกมาแล้วอาจยงัไม่ตาย 
เป็นท่ีล าบากใจของทุกฝ่าย หมอเด็กต้องพยายามเพ่ือรักษาชีวิตให้รอด เม่ือรอดก็ตกเป็นความ
รับผิดชอบของแม่ในการเลีย้งดตู่อ  ขณะท่ีพ่อแม่ก็ไม่พร้อม ฉะนัน้ ถ้าทุกหน่วยให้บริการท าแท้ง
และผู้หญิงเข้าถึง การท าแท้งในอายคุรรภ์สงูจะลดลง  

 เสนอแนะว่า นักกฎหมายควรมีบทบาทในการร่างกฎหมาย ตามความรู้ ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ของคนท างาน ผู้ ให้บริการ ฉะนัน้ กลุ่มคนท างานต้องท าข้อตกลงการให้บริการ
ร่วมกันให้ชดัเจน ระหว่างขอบเขตสิทธิของผู้หญิงในการท าแท้งได้ กับสิทธิของตวัอ่อน สิทธิการ
ให้บริการของแพทย์และบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง     

นพ.วิเชียร พงศ์ตยิะไพบูลย์: แพทย์เครือข่าย RSA  

 ประสบการณ์จากการท างานท่ีท าให้ทัศนคติเปล่ียนเร่ืองการท าแท้ง คือพบกรณีผู้หญิงแรงงาน
ต่างประเทศ แต่งงานกับคนไทยแต่ครอบครัวผู้ ชายไม่ยอมรับ สุดท้ายต้องท าแท้ง แต่ด้วย
จรรยาบรรณท่ีเรียนมาท าให้ปฏิเสธ แม้เธอจะพดูเหตผุลตา่ง ๆ นานา ก็คิดอย่างเดียวคือไม่ท า แต่
ผู้หญิงตดัสินใจแล้ว เธอก็ไปหาคนอ่ืนและกลบัมารักษาด้วยไข้สูง ความดนัต ่า ชีพจรเร็ว ตวัเย็น 
ปัญหาเย่ือบใุนชอ่งท้อง ท าให้เร่ิมกลบัมาคดิวา่ เราคดิผิดหรือถกู?  

 กฎหมายท าแท้งของประเทศไทยถือว่าเก่ามาก สมัยก่อนมันเป็นเร่ืองน่ากลัวและอันตราย แต่
ปัจจุบนัการท าแท้งไม่ท าให้ผู้หญิงตาย แต่ถ้าไม่ท าผู้หญิงจะตาย กฎหมายไม่อนุโลมให้ แพทย์ก็
ล าบากใจ ต้องหลบซ่อนการให้บริการ ขณะท่ีองค์กรอนามัยโลกเปิดเง่ือนไขทัง้สุขภาพกาย 
สขุภาพจิตและทางสงัคมท่ีแพทย์ท าแท้งได้  

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าแท้ง 
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล  ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม  

 ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัเร่ืองการท าแท้ง 1. ไม่มีผูห้ญิงคนไหนในโลกที่ตัง้ใจท้องเพือ่จะไปท ำแทง้ 2.  ไม่
มีกำรท ำแท้งเสรีอยู่จริงในโลกนี้ เพราะแตล่ะบริการในแตล่ะประเทศล้วนมีเง่ือนไขทัง้สิน้ เช่น อายุ
ครรภ์ ก าหนดวา่ต้องท าท่ีไหน ใครท่ีเป็นผู้ท า และ 3. กฎหมายท าแท้งทกุแหง่ในโลกแบง่ผู้หญิงเป็น 
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2 ประเภท คือ ผู้หญิงท่ีสามารถท าแท้งได้ (Deserved abortion ) กบัผู้หญิงท่ีไมส่ามารถท าแท้งได้ 
(Undeserved abortion) การท าแท้งได้จึงยงัอยู่ในเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้เท่านัน้ อ่ืน ๆ ถกูก าหนดว่า 
ท าไมไ่ด้ แม้วา่ในความเป็นจริงของชีวิตการท าแท้งมาจากเง่ือนไขมากมายกว่าท่ีเง่ือนไขท่ีก าหนด  

 กรณีประเทศไทยท าแท้งได้ คือตามเง่ือนไขของมาตรา 305 และภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดว่าท าได้ 
ในทางปฏิบตัิก็ยงัมีการตีความ การรับรู้และการปฏิบตัิท่ีไม่สอดคล้องกัน ยงัมีต ารวจ นกัข่าว ครู 
และประชาชนจ านวนหนึง่ท่ีคดิวา่ กฎหมายไทยห้ามท าแท้งทกุกรณี  

 แนวทางการแก้ไขกฎหมายการท าแท้งจากทัว่โลกมาในทิศทางท่ีไม่มีกฎหมายท าแท้ง การท าแท้ง
ไม่ใช่ความอาญาอีกตอ่ไป แตคื่อเร่ืองสขุภาพ ตวัอย่างของประเทศแคนาดา ไม่มีกฎหมายเร่ืองท า
แท้งในกฎหมายอาญา แตมี่ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีเป็นของกระทรวงสาธารณสขุ หรือหนว่ยงานท่ี
ท างานเร่ืองบริการสุขภาพก าหนดกฎเกณฑ์เอง เว้นกรณีบงัคบัท าแท้งท่ียงัเป็นการกระท าผิด ซ่ีง
ทางเลือกแบบนีห้ากน ามาใช้ในประเทศไทย คือ ต้องไมมี่กฎหมายอาญาเร่ืองนี ้  

 ในกระบวนการแก้ไขกฎหมายต้องให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องมาร่วมให้ความเห็นให้มากท่ีสดุ โดยต้องไม่
ลืมเจ้าของปัญหา ภาครัฐและภาคเครือขา่ยภาคประชาสงัคม    

 ต้องท างานเร่ืองทศันคติกับสงัคม โดยยงัเคารพกับความเช่ือ ทศันคติใด ๆ ท่ีมีอยู่ ไม่ต่อต้าน แต่
ต้องเน้นเร่ืองการสร้างความเข้าใจกบัสงัคมใหมว่่า การท าแท้งเป็นเร่ืองสขุภาพ เป็นบริการสขุภาพ 
ฉะนัน้ผู้ ให้บริการต้องไม่มีความผิดในการให้บริการท าแท้งท่ีปลอดภัยและถูกกฎหมาย เพราะผู้
ให้บริการมีสว่นส าคญัมากในการชว่ยเหลือผู้หญิง  

กรณีตัวอย่าง บทเรียนของประเทศฝร่ังเศส 

ผู้แทนส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ  

ประเทศฝร่ังเศส การท าแท้งไมเ่ป็นความผิดทางอาญา เป็นบริการทางสขุภาพ เป็นบริการท่ีให้สิทธิ
กบัผู้หญิงในการท่ีจะก าหนดชีวิตตวัเอง สิทธิในการให้แพทย์บริการยตุิการตัง้ครรภ์ กฎหมายช่ือวา่ อีเวเซย์ 
(ภาษาฝร่ังเศส) แม้ว่ากฎหมายจะสามารถผ่านสภาแล้วก็ยงัมีการเกิดการถกเถียงกนัในสงัคม และได้เข้าสู่
การพิจารณาของศาลธรรมนูญและมีวินิจฉัยว่า ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เป็นเหตุการณ์ในปี 1975  ท าให้
ปัจจบุนัการท าแท้งในฝร่ังเศสเป็นเร่ืองปกตแิละเป็นบริการของสงัคมท่ีมีให้กบัผู้หญิง   
ข้อเสนอแนะ: บทเรียนจากประเทศฝร่ังเศส 

(1) ควรก าหนดความชัดเจนเร่ืองสิทธิของเด็ก กับผู้หญิงท่ีมีสิทธิในเนือ้ตวัร่างกายซึ่งต่างเป็นสิทธิ
มนุษยชน เม่ือสองสิทธิขัดกันเราจะให้สิทธิใดเป็นหลัก เพ่ือให้มีความชัดเจนในการจัดบริการ
สขุภาพ  เชน่ ต้องชดัเจนการนิยามวา่ ชีวิตเร่ิมต้นเม่ือไหร่ เพราะการปฏิบตัริะหวา่งชีวิตกบัสิ่งไม่ใช่
ชีวิตจะตา่งกนั  

(2) การท าแท้งต้องเป็นกระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้หญิงท่ีรับบริการ ผู้หญิงต้องอยู่ร่วมในกระบวนการ
กบัแพทย์ทกุขัน้ตอน การให้ความส าคญักบัสภาพจิตใจของผู้หญิง ท่ีฝร่ังเศส ผู้หญิงต้องพบแพทย์
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เพ่ือดแูลสภาพทางจิตใจอย่างน้อย 2 ครัง้ก่อนนดัเพ่ือรับยา เพ่ือเอาไปกิน หลงัจากใช้ยาผ่านไป
ประมาณ 10 วนั จะต้องพบแพทย์เพ่ือตดิตามผล เป็นต้น     

(3) แม้ว่าจะเป็นบริการสุขภาพในระบบ แพทย์และคนท างานก็ยังยังต้องเผชิญการต่อต้าน ทัง้ใน
ประเด็นศีลธรรม และเหตุผลทางศาสนา ผู้ ให้บริการต้องความเช่ือมั่นและกล้าหาญท่ีจะท า 
ขณะเดียวกนัก็ต้องมีการท างานกบัทศันคตขิองสงัคม ท างานกบัความไมพ่อใจของผู้ มีสว่นได้เสีย   

(4) หลังออกกฎหมายอนุญาตให้ผู้ หญิงท าแท้งได้ ได้มีการเก็บข้อมูลเร่ืองการท าแท้งในประเทศ
ฝร่ังเศสเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษณ์ในการแก้ไขปัญหา โดยมีการเก็บข้อมลู 3 ปีพบว่า จ านวนการ
ท าแท้งไม่ได้เพิ่มขึน้ แตก่ลบัคอ่ย ๆลดลง การท าแท้งในระบบลดอตัราการตายจากการท าแท้งไม่
ปลอดภยั และท าให้สขุภาพของผู้หญิงดีขึน้    

สรุปความเห็นจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ภาคส่วนวิชาการ องค์กรอิสระ ราชการ และเครือข่าย 

(1) ควรยกเลิกมาตรา 301 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการท าแท้งทัง้หมด แต่หากยังไม่สามารถ
เป็นไปได้ ทกุสถาบนัตา่งต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
ประเด็นท าแท้ง โดยต้องรับฟังเจ้าของปัญหา ผู้ ท่ีท าให้หน้าเก่ียวข้องกบัการให้บริการ ในการร่วม
ตดัสินใจ  

(2) เง่ือนไขให้บริการท าแท้งได้ตาม ม.305 ประมวลกฎหมายอาญาถือว่าคบัแคบและยงัเห็นวา่การท า
แท้งเป็นความผิดเพียงแต่รัฐไม่เอาผิด จึงท าให้เกิดการตีความ  แพทย์จึงไม่กล้าให้บริการเพราะ
เส่ียงตอ่การถกูตีความวา่กระท าความผิด  

(3) การแก้ไขกฎหมาย มาตรา 305 ต้องท าให้ข้อยกเว้น 2 ข้อ มีความชดัเจน ไม่ต้องให้แพทย์เส่ียงตอ่
การตีความ เพราะแพทย์ไม่ใช่ศาล ตวัอย่าง การท าแท้งในกรณีผู้หญิงถกูข่มขืน แม้กฎหมายไม่ได้
ก าหนดหรือบงัคบัให้ต้องแจ้งความหรือมีใบแจ้งความ แตใ่นทางปฏิบตัิแพทย์ขาดความมัน่ใจ ต้อง
เส่ียงตอ่การขึน้ศาล ถกูสอบสวน ทัง้แพทย์และผู้หญิงเส่ียงตอ่การกลายเป็นอาชญากร 

(4) การแก้ไขกฎหมาย ต้องเพ่ือไปสู่การสร้างบริการสุขภาพอยู่ในระบบ และต้องหาความสมดุล
ระหว่างความต้องการของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อมและการให้บริการท่ีแพทย์ท าได้ มีกระบวนการ
คุ้มครองก่อนและหลงัท าแท้งเพ่ือผลเชิงสุขภาพกายและจิตใจ การเช่ือมบทบาทท่ีเก่ียวข้องของ
หนว่ยงานตา่ง ๆ กรณีไมส่ามารถท าแท้งได้ต้องท้องตอ่   

(5) ตามมติ ครม. กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
กระทรวงยุติธรรมท่ีมีบทบาทหลกัเร่ืองการแก้ไขกฎหมายท าแท้ง จะต้องก าหนดเปา้หมาย ทิศทาง
และบทบาทในการท างานร่วมกนั ต้องค านึงถึงการเช่ือมความช่วยเหลือกรณีผู้หญิงท่ีต้องการท า
แท้งแตท่ าไมไ่ด้ หรือไมไ่ด้ท า ซึง่อาจจะมีเง่ือนไขปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีท าให้ต้องท้องตอ่ในภาวะจ ายอมให้
อยูใ่นระบบด้วย   
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(6) การท างานแก้ไขกฎหมายท าแท้งต้องเน้นข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์มาใช้ให้มากท่ีสุด 
หลีกเล่ียง และไม่ให้น า้หนักกับความเช่ือและทัศนคติ กระบวนการให้ความคิดเห็นต้องให้
ความส าคัญกับการฟังเสียงของแพทย์ผู้ ใหบริการและผู้ หญิงท่ีมีประสบการณ์จริงเป็นส าคัญ 
เพ่ือให้ได้กฎหมายท่ีตอบการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นจริงให้มากท่ีสดุ      

มุมมองของนักวิชาการต่อการเสนอให้แก้ไขกฎหมายท าแท้ง 

รศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี: นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ผลการวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญูไมไ่ด้ไปสูก่ารยกเลิกกฎหมาย เป็นเพียงผอ่นปรนเพ่ือให้เกิดการ
ปรับแก้ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบนั การเสนอแก้ไขกฎหมายจะต้องมีข้อมูลท่ีหนักแน่น
เพียงพอ ประเด็นท่ีเห็นว่า ต้องมีจุดยืนร่วมกันและต้องมีข้อมูลหนกัแน่นเพ่ือสนับสนุนการเสนอ
แก้ไข เช่น เง่ือนไขอายุครรภ์ ผู้ ท่ีมีอ านาจตดัสินใจเร่ืองท าแท้งควรเป็นใครได้บ้าง เง่ือนไขการ
ให้บริการท่ีต้องขยาย เง่ือนไขการจัดบริการ และเง่ือนไขท่ีหากต้องต่อรองแล้วจะพอยอมรับได้/
ไมไ่ด้แคไ่หน? เป็นต้น   

 การแก้ไขกฎหมายจะต้องมีออกแบบให้เห็นทัง้ระบบ ศนูย์บริการอยา่งไรบ้าง การให้ข้อมลูตดัสินใจ 
การดแูลก่อน/หลงัการท าแท้ง และการโอบกอดผู้หญิงท่ีตดัสินใจตัง้ครรภ์/เก็บลกูไว้จะดแูลอยา่งไร  
กระทรวงสาธารณสขุต้องมีบทบาทน าเพราะเป็นหนว่ยท่ีมีความเข้าใจเร่ืองนีม้ากท่ีสดุ   

 ในการจัดการยกร่างกฎหมาย เสนอให้เขียนเทียบรายมาตราแต่ละมาตราให้เห็นสาระของ
กฎหมายเก่าและสาระของกฎหมายใหม่ท่ีต้องการ พิจารณาค าตอ่ค า และให้ถกเถียงจนได้ข้อสรุป
ร่วมกนัในแตล่ะข้อ  ควรวางแผนการการท างานให้เห็นจงัหวะเวลา (time line) ในการเคล่ือนงาน
แตล่ะชว่ง ให้สอดคล้องกบักระบวนการแก้ไขกฎหมายและการเสนอกฎหมาย     

สรุปท้ายการประชุม 

นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย  

ในการแก้ไขกฎหมายเห็นว่า ไม่ควรมีค าว่าท าแท้ง เพราะยังเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนในสงัคมไทย 
เสนอว่า ควรใช้ค าว่า กฎหมายว่าด้วยเร่ืองการยตุิการตัง้ครรภ์เพ่ือสขุภาพแทน กรมอนามยั จะเข้ามาเป็น
หลกัในการท างานยกร่างกฎหมาย และมีทีมช่วยกนัท างาน เม่ือได้ร่างกฎหมายจะได้มาร่วมกนักลัน่กรอง
ให้ความเห็นกนัตอ่ไปซึง่อาจจะต้องมีอีกหลายรอบ   
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