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รายงานการประชมุเพือ่สนับสนุนทางเลอืกของผู้หญงิทีท่อ้งไม่พรอ้มครั้งที่ 54 
เรือ่ง “สิทธิการท าแท้งถอยหลังในอเมรกิา สิทธกิารท าแท้งไทยกา้วหนา้แตผู่้หญงิเขา้ไมถ่งึบรกิาร”  

จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงทีท่อ้งไม่พร้อม และ 
โครงการ “การตดิตามผลระบบบริการยุตกิารตัง้ครรภแ์ละพัฒนานวัตกรรมบริการนวัตวิถี 

ในบริบทกฎหมายยุตกิารตัง้ครรภฉ์บับใหม่” 
สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

วันพฤหัสบดทีี ่21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. 
การประชุมออนไลนโ์ดยใช้โปรแกรมซูม (เปิดซูมตัง้แต่เวลา 13.15 น.) 

-------------------------------------------------------------------- 

ก าหนดการประชุม 
ด าเนินการประชุม โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล  

13.30 – 13.35 น. น ำเสนอวิดีโอ Abortion Access Talk ครัง้ท่ี 1  
“Roe v Wade Overturned: ก้าวถอยหลังของสิทธิการท าแทง้” 

การเสวนาเร่ือง      “สิทธิการท าแทง้ถอยหลังในอเมริกา  
                             สิทธิการท าแทง้ไทยก้าวหน้าแตผู้่หญิงเข้าไม่ถงึบริการ” 

13.40 – 14.00 น. 
 

“เถยีงกันเร่ืองแท้ง”: จากการเมอืงเร่ืองสทิธิการท าแท้งในสหรัฐอเมริกาสู่โลกและสังคมไทย 
โดย รศ.ดร.ชลดิาภรณ ์สง่สมัพนัธ์ - คณะรฐัศำสตร ์มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

14.00 – 14.20 น. 
 

กฎหมายกับสิทธิการท าแทง้: คุ้มครองหรือจ ากัด? 
โดย รศ.ดร.ปารีณา ศรวีนชิย ์- คณบดี คณะนิติศำสตร ์จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

14.20 – 14.30 น. สถานการณก์ารเข้าถงึบริการยุตกิารตัง้ครรภห์ลังการแก้กฎหมายการท าแทง้ 
โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนจิกลุ - ผูป้ระสำนงำนเครอืข่ำยสนบัสนนุทำงเลือกของผูห้ญิงที่ทอ้งไมพ่รอ้ม 

14.30 – 14.50 น. ท าอย่างไรให้ RSA ลงหลักปักฐานม่ันคงในกระทรวงสาธารณสุข หลังการแก้กฎหมายท าแท้ง 

โดย นายแพทยพ์รเทพ ศริิวนารงัสรรค ์- นำยกสมำคมเวชศำสตรป์อ้งกนัแห่งประเทศไทย 
(อดีตอธิบดีกรมอนำมยั) 

14.50 – 15.10 น. อุปสรรคและความเป็นไปได้ในการน าระบบโทรเวช (Telemedicine) มาใช้ 
เพือ่ใหก้ารยุตกิารตัง้ครรภป์ลอดภยั 
โดย นพ.บญุฤทธิ ์สขุรตัน ์– ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัอนำมยักำรเจรญิพนัธุ ์กรมอนำมยั 

15.10 – 15.50 น. เปิดอภิปรำย 
15.50 – 16.00 น. สรุปและปิดประชมุ 
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กล่าวต้อนรับการประชุมและด าเนินการประชุม  
โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:  
ผู้ประสานงาน เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม  

สวัสดีค่ะท่ำนผู้เข้ำร่วมเสวนำ เครือข่ำยสนับสนุนทำงเลือกของ
ผูห้ญิงทอ้งไม่พรอ้มจดัประชมุครัง้นีค้รัง้ท่ี 54 ว่ำดว้ยกำรด ำเนินโครงกำรวิจยั
เรื่องบริกำรยตุิกำรตัง้ครรภใ์นบริบทกฎหมำยยตุิกำรตัง้ครรภฉ์บบัใหม่ มีช่ือ
เลน่วำ่ Abortion Access 

ก่อนอ่ืนขอพูดถึงบริบทกฎหมำยไทยท่ีเปลี่ยนไป เ ม่ือวันท่ี  7 
กุมภำพันธ์ 2564 กฎหมำยฉบับใหม่ประกำศใชแ้ลว้ กฎหมำยฉบับใหม่นี ้

อนญุำตใหผู้ห้ญิงยตุิกำรตัง้ครรภไ์ดภ้ำยใน 12 สปัดำห ์จะยตุิกำรตัง้ครรภด์ว้ยตวัเองหรือใหผู้อ่ื้นกระท ำใหก็้
ได ้มำตรำ 301 ถำ้เป็นกำรยตุิกำรตัง้ครรภภ์ำยหลงัอำยุครรภ ์12 สปัดำห ์ถือว่ำเป็นควำมผิดอำชญำกรรม 
มำตรำ 305 เพิ่มเง่ือนไขใหส้ำมำรถยุติกำรตัง้ครรภไ์ดห้ลงัอำยุครรภ ์12 สปัดำห ์มีวงเล็บเรียกตำมภำษำ
กฎหมำยวำ่ มำตรำ 305 วงเลบ็ (1) (2) (3) (4) (5) เง่ือนไขแตล่ะวงเลบ็ ดงันี ้

(1) เก่ียวกบัเรือ่งตวัออ่นในครรภ ์ถำ้มีขอ้มลูทำงกำรแพทยบ์ง่ชีว้ำ่จะพิกำรก็สำมำรถยตุิได ้ 

(2) เก่ียวกบัเรือ่งสขุภำพกำยและใจของผูห้ญิง มีขัน้ตอนตอ้งพิสจูน ์

(3) ถำ้กำรตัง้ครรภน์ัน้เป็นผลมำจำกกำรละเมิดทำงเพศ ใหผู้ห้ญิงนัน้ยืนยนัเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ควำม ไมต่อ้งตัง้คณะกรรมกำรใด ๆ ทัง้สิน้  

(4) เป็นวงเล็บท่ีมำสนับสนุนมำตรำ 301 ว่ำหมอท่ีท ำกำรยุติกำรตัง้ครรภใ์หก้ับผูห้ญิงภำยใน 12 
สปัดำห ์ไมมี่ควำมผิด  

(5) เป็นมำตรำท่ีอนญุำตใหผู้ห้ญิงยตุิกำรตัง้ครรภไ์ดใ้นสปัดำหท่ี์อำยคุรรภม์ำกกวำ่ 12 สปัดำหถ์ึง 20 
สปัดำห ์บอกว่ำผูห้ญิงจะตอ้งไปตรวจร่ำงกำย เขำ้รบัค ำปรึกษำทำงเลือก โดยใหมี้ประกำศของกระทรวง
สำธำรณสขุ โดยค ำแนะน ำของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกฎหมำยพดูเลยว่ำใหเ้ป็นไปตำม พ.ร.บ.กำรปอ้งกนัและ
แกไ้ขเรือ่งกำรตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ แตก่ระทรวงสำธำรณสขุยงัไมมี่ประกำศจน ณ ปัจจบุนั 

เรื่องนีเ้ป็นสิ่งท่ีท ำใหเ้ห็นว่ำมีอะไรอยู่เบือ้งหลงั รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุประกำศเรื่อง
กญัชำเสรีอย่ำงไม่กลวัเกรง และตอบค ำถำมในสภำฯ อย่ำงคลอ่งแคล่ว แต่ในประเด็นนีซ้ึง่มีกฎหมำยรบัรอง
บอกว่ำตอ้งท ำ แต่ท ำไมยงัไม่ท ำ เป็นค ำถำมตวัใหญ่ ในขณะท่ีกฎหมำยเรื่องท ำแทง้บอกว่ำขอ้บงัคบัมำตรำ 
301 (1) (2) (3) (4) ตอ้งใหแ้พทยสภำออกขอ้บงัคบั ปัจจุบนัแพทยสภำไดอ้อกขอ้บงัคบัและประกำศในรำช
กิจจำแลว้ตัง้แตว่นัท่ี 2 กรกฎำคม 2564  

กำรประชมุวนันีจ้ะเริม่โดยวิทยำกรท่ำนแรกคือ รศ.ดร.ชลดิำภรณ ์สง่สมัพนัธ ์ท่ำนเป็นผูเ้ขียนหนงัสือ
เรื่อง “เถียงกันเรื่องแท้ง” ซึ่งเป็นหนังสือท่ีไดร้ับรำงวัลจำกมูลนิธิ Toyota สองแสนบำท ท่ำนบริจำคให้
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เครือข่ำย Choices ซึ่งมีกองทนุช่วยเหลือผูห้ญิงท่ีประสบปัญหำในภำวะวิกฤตควำมรุนแรงทำงเพศและทอ้ง
ไม่พรอ้ม จ ำนวน 100,000 บำท และบรจิำคใหก้บัมลูนิธิท่ีท่ำนเป็นประธำน คือ มลูนิธิเพื่อนพนกังำนบรกิำร 
เป็นงำนท่ีท่ำนท ำอยู่ คนรูจ้กัท่ำนในฐำนะท่ีเป็นอำจำรยป์ระจ ำอยูท่ี่คณะรฐัศำสตร ์มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

รศ.ดร.ชลดิำภรณ ์จะมำคยุกบัเรำในประเดน็เรือ่ง “กำรเมือง สทิธิกำรท ำแทง้ในสหรฐัอเมรกิำ” วำ่มี
กำรขยบัประเด็นเรือ่งสทิธิกำรท ำแทง้ในสงัคมโลกอยำ่งไรและสงัคมไทยอยำ่งไรเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลง คือ
กำรลม้ค ำวินิจฉยัของศำลสงูของสหรฐัอเมรกิำในปี 1973 

“เถียงกันเรื่องแท้ง”:  จากการเมืองเรื่องสิทธิการท าแท้งในสหรัฐอเมริกาสู่โลกและสังคมไทย 
โดย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ ์ 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันนี ้อยำกจะย้อนไปดูเรื่องกำรท ำแท้งในสหรัฐอเมริกำท่ีเป็น
ปรำกฏกำรณใ์หเ้ห็นในข่ำว ซึ่งพรุง่นีจ้ะครบเดือนของกำรคว ่ำค ำวินิจฉยัของ
ศำลสูงในสหรฐัอเมริกำ (Roe v. Wade 1973) มีรำยละเอียดบำงประกำร 
จำกนัน้จะขอพดูเช่ือมโยงเขำ้สูบ่รบิทสงัคมไทยวำ่มนัมีหมำยควำมวำ่อยำ่งไร 
กรณีสหรฐัอเมริกำเป็นข่ำวใหญ่และยงัมีควำมต่อเน่ือง กำรถกเถียงกันว่ำ
ดว้ยเรือ่งกำรยตุิกำรตัง้ครรภใ์นสหรฐัอเมรกิำมนัอยูใ่นบรบิทเฉพำะมำก  

บริบทขอ้ท่ี 1 ในสหรฐัอเมริกำ ลักษณะของรฐั ระบบกำรจัดแบ่งควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเขตกำร
ปกครองของสหรฐัอเมรกิำเป็นรูปแบบสหพนัธรฐั ซึง่บรบิทไมเ่หมือนประเทศไทย  

บรบิทขอ้ท่ี 2 สหรฐัอเมรกิำมีระบบกำรปกครองท่ีเป็นประชำธิปไตยแบบมีตวัแทนท่ีคู่มำกบัค่ำนิยม
ทำงกำรเมืองแบบเสรนีิยม เพรำะฉะนัน้ หลกักำรวำ่ดว้ยสทิธิและเสรภีำพเป็นเรือ่งใหญ่ เป็นฐำนหลกัของกำร
จัดรูปแบบกำรเมืองกำรปกครองในสหรฐัอเมริกำ มีลกัษณะเฉพำะ ซึ่งจะพูดต่อไปว่ำท ำไมเวลำน ำเรื่อง
หลกักำรท่ีใชเ้ถียงกันในสหรฐัอเมริกำไปใชใ้นท่ีอ่ืนจึงดูประหลำดโดยเฉพำะกำรอธิบำยภำยใตบ้ริบทของ
ประเทศไทย 

การเถียงกันเรื่องแท้งในสหรัฐอเมริกามาอย่างไร  

ดิฉันจะใชว้ิธีเล่ำเรื่องผ่ำนค ำวินิจฉัย 3 ค  ำวินิจฉัยของศำลสงูแห่งสหรฐัอเมริกำ กรณีท่ีพวกเรำรูจ้กั
กันดีน่ำจะเป็นค ำวินิจฉัยของ Roe v. Wade ท่ีออกมำในปี ค.ศ. 1973 ซึ่งก็ขำดอีกเพียง 1 ปีจะครบครึ่ง
ศตวรรษ (50 ปี) แตม่ำสิน้สดุแลว้ในปีนี ้ 

กรณี Roe v. Wade อยำกจะชี้ให้เห็นว่ำก่อนท่ีจะออกมำเป็นค ำวินิจฉัย เริ่มจำก Jane Roe 
McCorvey ตัง้ทอ้งในปี ค.ศ. 1969 ใจควำมส ำคญัคือเขำมีลกูอยูแ่ลว้ 2 คนและเขำทอ้ง โดยบอกวำ่ท่ีฉนัทอ้ง
เพรำะโดนข่มขืน เพรำะฉะนัน้ฉันไม่อยำกจะทอ้งต่อ ตอ้งกำรจะยุติกำรตัง้ครรภ ์แต่กำรเป็นพลเมืองของ
รฐัเท็กซสั กฎหมำยในเวลำนัน้ไม่อนญุำตใหย้ตุิกำรตัง้ครรภไ์ด ้ยกเวน้กรณีท่ีกระทบตอ่ชีวิตของคนท่ีตัง้ครรภ ์
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แกก็ไม่ยอมและต่อสู้กับอัยกำรสูงสุดของรัฐเท็กซัส จนกระทั่ งกรณีนีเ้ข้ำสู่กำรวินิจฉัยของศำลสูงแห่ง
สหรฐัอเมรกิำออกมำเป็นค ำวินิจฉยั Roe v. Wade ในปี 1973 ท่ีตอ้งขอพดูในรำยละเอียดคือคณุ Jane Roe 
(McCorvey) ถกูบงัคบัใหต้ัง้ครรภต์อ่จนคลอด  

อยำกชี้ให้เห็นว่ำค ำวินิจฉัยท่ีกลำยเป็นหมุดหมำยส ำคัญมำกของกำรเถียงกั นเรื่องแท้งใน
สหรฐัอเมรกิำและในหลำย ๆ ท่ีในโลกนีท่ี้ยืมเอำกำรตอ่สูแ้ละค ำวินิจฉยัของสหรฐัอเมรกิำมำใช ้ 

ค าวินิจฉัยของศาลสูงอเมริกาในกรณี Roe v. Wade มองฐานส าคัญคือเร่ืองสิทธิและ
เสรีภาพ โดยค านึงถึงสิทธิของฝ่ายผู้หญิงและสิทธิของตัวอ่อนในครรภผู้์หญิง เพรำะฉะนัน้ ประเด็นท่ี
เรำพดูถึงกนัอยำ่งมำกท่ีสดุของค ำวินิจฉยัของกรณี Roe v. Wade คือกำรบอกวำ่สิทธิในกำรเลือกกำรยตุิกำร
ตัง้ครรภเ์ป็นสิทธิตำมรฐัธรรมนญูของผูห้ญิงท่ีเป็นพลเมืองของสหรฐัอเมริกำ โดยขยำยรวมถึงเรื่องเสรีภำพ
และสิทธิในควำมเป็นส่วนตวั มนัหมำยรวมถึงเสรีภำพในกำรเลือกกำรยตุิกำรตัง้ครรภด์ว้ย และหลกัในกำร
ตีควำมแบบเดียวกนันีถ้กูใชใ้นปี 2015 ว่ำรฐัตอ้งรบัรองสิทธิในกำรแตง่งำนของคนเพศเดียวกนั เพรำะฉะนัน้
กำรยตุิกำรตัง้ครรภเ์ป็นสทิธิตำมรฐัธรรมนญูของผูห้ญิง ในขณะเดียวกนั ค ำวินิจฉยั Roe v. Wade ก็ตระหนกั
ถึงสิทธิกำรมีชีวิตอยู่ของตวัอ่อนในครรภผ์ูห้ญิงดว้ย เพรำะกฎหมำยต่ำง ๆ ของรฐัในโลกนีท่ี้ก ำหนด ก ำกบั 
หรือหำ้มกำรยตุิกำรตัง้ครรภ ์มกัจะบอกว่ำตอ้งหำ้มหรือตอ้งจ ำกดัเพื่อจะรกัษำชีวิตของตวัอ่อนในครรภเ์ป็น
ขอ้อำ้งส ำคญั  

ค าวินิจฉัย Roe v. Wade รับสิทธิทัง้ 2 อย่าง ใหค้วามส าคัญทัง้คู่ และพยายามหาจุดทีไ่ดดุ้ล
ระหว่างสิทธิทัง้สองออกมาเป็นระบบไตรมาส ใช้เกณฑค์วามสามารถในการมีชีวิตรอดของตัวอ่อน
นอกครรภผู้์หญิงเป็นตัวตัดสินว่ำเวลำไหนจะเคำรพสิทธิเสรีภำพของผูห้ญิง เวลำไหนจะค ำนึงถึงกำร
รกัษำชีวิตของตวัอ่อนหรอืเรื่องควำมสำมำรถของกำรมีชีวิตรอดนอกทอ้งท่ีหลำยท่ำนคุน้เคย โดยใชจ้ดุตดัอยู่
ท่ี 24 สปัดำห ์พอหลงั 24 สปัดำหแ์ลว้เช่ือว่ำตวัอ่อนท่ีคลอดออกมำจะสำมำรถมีชีวิตอยู่ได ้รฐัสำมำรถท่ีจะ
เขำ้ไปจ ำกัดทำงเลือกในกำรยุติกำรตัง้ครรภไ์ดห้ลงั 24 สปัดำห ์แต่หำ้มไม่ไดใ้นกรณีท่ีกำรยุติกำรตัง้ครรภ์
เป็นไปเพื่อรกัษำชีวิตของหญิงเอง เกณฑค์ ำวินิจฉัยของ Roe v. Wade กลำยเป็นหลกัส ำคญัในกำรปอ้งกนั
สทิธิในกำรยตุิกำรตัง้ครรภข์องผูห้ญิงในสหรฐัอเมรกิำและอยูม่ำไดจ้นกระทั่งถึงตน้ทศวรรษท่ี 1990  

ในปี 1990 เกิดกรณีรฐัเพนซลิเวเนียออกกฎหมำยเพิ่มมำตรกำรในกรณีท่ีผูห้ญิงเป็นคนท่ีอยู่อำศยัใน
รฐัเพนซิลเวเนียตอ้งกำรยตุิกำรตัง้ครรภก็์เพิ่มเง่ือนไข เช่น ภำยใน 24 ชั่วโมงก่อนท่ีจะยตุิกำรตัง้ครรภต์อ้งได้
ฟังขอ้มลูวำ่ดว้ยทำงเลือกอ่ืน หรอืถำ้เป็นผูเ้ยำวต์อ้งมีค  ำยินยอมของผูป้กครอง ก็เป็นเรื่องขึน้สูก่ำรฟอ้งรอ้งวำ่
ละเมิดรฐัธรรมนญูและขึน้สูศ่ำลสงูแห่งสหรฐัอเมรกิำ ท่ำนท่ีสนใจกำรเมืองในช่วงทศวรรษท่ี 1990 ในอเมรกิำ
จะเห็นว่ำศำลสูงแห่งสหรฐัอเมริกำช่วงนั้นมีองคป์ระกอบของตุลำกำรท่ีค่อนไปทำงอนุรกัษ์นิยม ท ำให้
หวำดเสียวมำก แตค่  ำวินิจฉยัก็ผำ่น (รอด) มำไดด้ว้ยคะแนนเสียง 5 ตอ่ 4 ยงัชนะอยู่ 1 เสียง เปลี่ยนโลกในปี 
1992  
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ค าวินิจฉัยในปี 1992 หรือ “Casey v. Planned Parenthood” ได้ยืนยันว่ายังรับหลักการใน 
Roe v. Wade เพียงแต่ขอเปล่ียนไม่เอาระบบไตรมาส แต่ว่าไปใช้ในหลักเกณฑท์ี่เรียกว่า undue 
burden standard1 หรือภำระเกินสมควร หมำยควำมว่ำค ำวินิจฉัยในปี 1992 รฐัต่ำง ๆ ในสหรฐัอเมริกำ
สำมำรถออกกฎหมำยเพิ่มมำตรกำรตำ่ง ๆ เพื่อจะโนม้นำ้วใหผู้ห้ญิงท่ีตอ้งกำรยตุิกำรตัง้ครรภเ์ลือกทำงเลือก
อ่ืนได ้แตม่ำตรกำรเหลำ่นัน้ตอ้งไม่สรำ้งภำระอนัเกินสมควรใหแ้ก่ผูห้ญิง ฉะนัน้ ค ำวินิจฉยั Roe v. Wade ยงั
รอดไปไดแ้ตถ่กูจ ำกดัขอบเขตลงมำก และจะเห็นไดว้ำ่อ ำนำจรฐันัน้เพิ่มขึน้มำเยอะในช่วงเวลำนี ้ 

 จดุจบหรอือวสำนของ Roe v. Wade เกิดขึน้เม่ือรฐัมิสซสิซิปปีออกกฎหมำยหำ้มกำรยตุิกำรตัง้ครรภ์
เกือบทุกกรณี (Gestational Age Act) เม่ืออำยคุรรภเ์กิน 15 สปัดำห ์ถำ้อำยคุรรภเ์กิน 15 สปัดำหแ์ลว้หำ้ม
เกือบหมดทุกกรณี ก็เกิดกำรฟ้องรอ้งกัน โดยองคก์ร Center for Reproductive Rights ไดร้อ้งต่อศำล (ใน
นำมของ Jackson Women’s Health Organization) และขึน้สู่ศำลสงูแห่งสหรฐัอเมริกำและเป็นค ำวินิจฉัย
ออกมำเมื่อวนัท่ี 20 มิถนุำยนท่ีผำ่นมำนี ้เป็นค ำวินิจฉยั Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization 
บอกว่ำรฐัธรรมนญูในสหรฐัอเมรกิำไม่ไดพ้ดูถึงสิทธิในกำรยตุิกำรตัง้ครรภ ์โดยเฉพำะกำรตีควำมค ำวินิจฉยั
ของ Roe v. Wade เป็นกำรตีควำมท่ียืดมำกเกินไปและมนัจะถกูขยำยไปใชใ้นกรณียำเสพติดใหโ้ทษ เรื่อง
กำรขำยบรกิำรทำงเพศ ฯลฯ ตลุำกำรศำลสงูแห่งสหรฐัอเมรกิำเห็นวำ่ไมด่ีจึงไม่ยอม แตใ่นค ำวินิจฉยัเมื่อวนัท่ี 
20 มิถนุำยน ยงัตระหนกัวำ่มนัมีสทิธิของตวัออ่นและสทิธิของผูห้ญิงอยู ่โดยศำลสงูแห่งสหรฐัอเมรกิำบอกว่ำ
ขอคืนอ ำนำจใหป้ระชำชนเป็นผูต้ัดสิน และเพิ่มกำรโหวตยกเลิกค ำวินิจฉัย Roe (1973) และค ำวินิจฉัย 
Casey (1992) โดยโหวตรบักฎหมำยของรฐัมิสซิสซิปปี 6 ต่อ 3 รบัหลกักำรนี ้และโหวตคว ่ำค ำวินิจฉยั Roe 
และ Casey ดว้ยคะแนนเสียง 5 ตอ่ 4 เป็น 1 คะแนนเสียงเปลี่ยนโลกจรงิ ๆ  

 หลังจากนัน้เกิดอะไรขึน้  

สิ่งท่ีเกิดขึน้หลังค ำวินิจฉัย Roe และ Casey ถูกยกเลิกไป สถำนกำรณ์ค่อนขำ้งสับสนอลหม่ำน
โดยเฉพำะในฝ่ำยบุคลำกรทำงกำรแพทยแ์ละผูใ้หบ้ริกำรยตุิกำรตัง้ครรภ ์เพรำะไม่รูว้่ำต่อจำกนีจ้ะท ำอะไร 
เกณฑท่ี์เคยใชม้ำ 49 ปีถูกยกเลิกกระทันหันและหลำยรฐัท่ีคำดว่ำศำลสูงจะยกเลิกค ำวินิจฉัย Roe และ 
Casey ก็มีกำรเตรยีมกำรออกกฎหมำยรอและประกำศใชก้ฎหมำยใหม่หลงัคว ่ำค ำวินิจฉยั Roe และ Casey 
ทนัที 

ผลกระทบมีอะไรบ้าง  

ประกำรแรก ผูห้ญิงในรฐัเท็กซสั ผูอ้ยู่อำศยัในรฐัเท็กซสัท่ีแทง้ดว้ยสำเหตอ่ืุน ๆ โรงพยำบำลทัง้หมด
ปฏิเสธกำรรกัษำดแูล บรรดำ miscarriage ทัง้หลำยในรฐัเท็กซสัก็ไม่สำมำรถเขำ้ถึงกำรรกัษำพยำบำลได ้

                                                            
1 มำตรฐำนภำระเกินควรเป็นกำรทดสอบตำมรฐัธรรมนญูที่ศำลฎีกำของสหรฐัอเมรกิำก ำหนด พฒันำขึน้ครัง้แรกในปลำยศตวรรษท่ี 20 และมี
กำรใชแ้พรห่ลำยในกฎหมำยรฐัธรรมนญูของอเมรกิำ มำตรฐำนภำระเกินควรระบวุ่ำสภำนิติบญัญตัิไม่สำมำรถสรำ้งกฎหมำยเฉพำะท่ีเป็นภำระ
หนกัเกินไปหรอืจ ำกดัสิทธิขัน้พืน้ฐำนของตนได ้
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กรณีท่ีอยำกเล่ำเพรำะเป็นห่วงมำก มันเกิดกรณีท่ีเด็กผูห้ญิงอำยุ 10 ขวบ เป็นผูอ้ยู่อำศัยในรฐั
โอไฮโอ ทอ้งเพรำะโดนข่มขืนกระท ำช ำเรำ กว่ำเด็กจะรูว้่ำทอ้งปรำกฏวำ่อำยคุรรภเ์กิน 6 สปัดำห ์ซึง่ถำ้เกิน 6 
สปัดำหเ์ป็นลมิิตของรฐัโอไฮโอในกำรยตุิกำรตัง้ครรภ ์คณุหมอซึง่เป็นผูด้แูลเรือ่ง child abuse ในรฐัโอไฮโอได้
โทรหำคณุหมออีกท่ำนท่ีรฐัอินเดียน่ำเพื่อขอส่งเด็กคนนีไ้ปยตุิกำรตัง้ครรภ ์คณุหมอก็ยินดีรบัท ำให ้เหตเุกิด
เม่ือประมำณ 7 วันหลงัท่ีค ำวินิจฉัย Roe และ Casey ถูกคว ่ำ ขณะนีคุ้ณหมอถูกทำงอยักำรสูงสุดของรฐั
อินเดียน่ำบอกว่ำ “ไม่มีหมอ” คือมนัไปกนัใหญ่ ท่ีแย่ไปกว่ำนัน้คือเรำไดเ้ห็นข่ำวลกูสำวของคณุหมอถกูข่มขู่
ว่ำจะมีกำรลกัพำตวัลกูสำว ถำมว่ำท ำไมรฐัอินเดียน่ำถึงมำเล่นงำนหมอท่ีใหบ้รกิำรยตุิกำรตัง้ครรภ ์ก็เพรำะ
กำรคว ่ำค  ำวินิจฉยัของ Roe และ Casey ลงไป  

กำรเมืองเรื่องแทง้ยงัไม่ไดยุ้ติ แมว้่ำค ำวินิจฉัย Roe จะถูกคว ่ำไปแต่ไม่ไดห้มำยควำมว่ำกำรเมือง
เรือ่งแทง้จะยตุิตำมไปดว้ย กำรตอ่สูย้งัสูก้นัอยูต่อ่เน่ือง เรำเห็นภำคประชำชนทัง้สองฝ่ำย ตำ่งฝ่ำยตำ่งออกมำ
ประทว้ง ฝ่ังหนึ่งดีใจและฝ่ังหนึ่งก็ออกมำประทว้ง ท ำใหเ้รำเห็นกำรประทว้งท่ีดูเป็นเรื่องใหญ่มำก เม่ือวนั
องัคำรท่ีผำ่นมำมีกำรประทว้งหนำ้ท่ีท ำกำรศำลสงูแห่งสหรฐัอเมรกิำ ปรำกฏวำ่ต ำรวจจบัหมด ฝ่ำยผูป้ระทว้ง
ท่ีไม่เห็นดว้ยกบักำรคว ่ำค  ำวินิจฉยั Roe ถกูต ำรวจจบัหมด และบงัเอิญว่ำคนท่ีมำรว่มประชมุในวนัองัคำรนัน้
เป็นสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร สภำลำ่งของสหรฐัอเมรกิำก็ถกูจบัดว้ย แมจ้ะเป็นพรรคเดโมแครตท่ีขณะนีเ้ป็น
ประธำนำธิบดีก็ตำม เป็นกำรตอ่สูท่ี้ดเุดือดมำก  

เรำไดเ้ห็นควำมพยำยำมในกำรน ำเสนอกฎหมำยและนโยบำยของฝ่ำย Pro Life มีอนัหนึ่งท่ีพดูถึงวำ่
อยำกเสนอกฎหมำยใหร้บัรองควำมเป็นบุคคลของตวัอ่อน คือมันไปใหญ่มำก อีกเรื่องท่ีส  ำคญัคือกำรยำ้ย
พืน้ท่ีกำรต่อสู้ จำกท่ีเคยพึ่งศำลสูงพึ่งอ ำนำจตุลำกำรย้ำยมำสู่ร ัฐสภำ -อ ำนำจนิติบัญญัติในระดับรัฐ 
เพรำะฉะนัน้พวกเรำจะไดเ้ห็นประเด็นว่ำ ต่อไปนีเ้รื่องสิทธิในกำรยตุิกำรตัง้ครรภต์อ้งเป็นกฎหมำย ไม่ใช่ค  ำ
วินิจฉยัของศำลสงู เรำคงจะไดเ้ห็นกำรสูท่ี้ดเุดือดมำกในเดือนพฤศจิกำยนท่ีจะมำถึงนี ้เดิมฝ่ำยผูท่ี้สนบัสนนุ
เลือกตัง้ท่ีมีแนวโนม้เสรีนิยมไม่ค่อยออกมำเลือกตัง้เท่ำไร ครำวนีค้งตอ้งออกมำใชเ้สียงเพื่อท ำใหเ้กิดเป็น
กฎหมำยออกมำ เม่ือ 2-3 วนัก่อน สภำผูแ้ทนรำษฎรของสหรฐัอเมรกิำรบีผ่ำนกฎหมำยรบัรองเรือ่งของ same 
sex marriage เพรำะเกรงวำ่ศำลสงูจะคว ่ำค  ำวินิจฉยัปี 2015 เรือ่งของ same sex marriage ในสหรฐั  

ทัง้หมดท่ียำ้ยขำ้งไปมำ มนัมีทำงไปได ้เพรำะน่ีคือประชำธิปไตยแบบตวัแทน ระดบัเสรภีำพมีน ำ้หนกั
สงูมำก ยงัไงก็ตอ้งสูก้นั ไม่วำ่สหรฐัอเมรกิำก ำลงัถดถอยในเรือ่งประชำธิปไตยอยำ่งไร มนัก็ยงัมีท่ีทำงใหไ้ปได ้
ค ำถำมของดิฉนัคือในบรบิทไทยท่ีไม่ใช่ประชำธิปไตยแบบตวัแทน อำจเป็นอ ำนำจนิยมท่ีมำจำกกำรเลือกตัง้ 
เสรีภำพไม่มีควำมหมำย นอกจำกเป็นตวัหนงัสือในรฐัธรรมนูญ กำรสูด้ว้ยภำษำแบบนีจ้ะน ำไปสู่อะไร เป็น
ประเด็นท่ีอยำกชีใ้หเ้ห็น  

เรำอำจจะตอ้งเปลี่ยนวิธีมองเรื่องกำรยตุิกำรตัง้ครรภแ์ละทำงเลือกกำรยตุิกำรตัง้ครรภใ์หม่ เพรำะ
ในขณะนีค้นในพืน้ท่ีตำ่ง ๆ รบัเอำวิธีเถียงแบบสหรฐัอเมรกิำท่ีพดูถึงเรื่องสิทธิของผูห้ญิงและสิทธิของตวัออ่น
เป็นคู่ขัว้ตรงขำ้ม ถำ้จะเอำสิทธินีห้มำยถึงว่ำจะตอ้งไม่รบัรองสิทธิของอีกฝ่ังนัน้ แทท่ี้จรงิแลว้ ในหนงัสือเถียง
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กนัเรื่องท ำแทง้ไดพ้ดูถึงเรื่องนีไ้วแ้ลว้ว่ำ มนัไม่ใช่ การตัง้ครรภ์ของคนแต่ละคน มีปัจจัยทัง้ในระดับตัว
ระบบ ในตัวโครงสร้าง และตัวปัจจัยของปัจเจกแต่ละคนทีซั่บซ้อนมากทีส่่งผลต่อการตัง้ครรภ์นั้น 
ไม่มีใครที่ไหนในโลกนีน้อกจากคนที่ตัง้ครรภ์นั้นที่จะประเมินได้ว่าที่ท้องอยู่มันแปลว่าอะไร ไม่มี
ใครนอกจากตัวคนที่ท้องที่สามารถตัดสินใจ make moral decision ตัดสินใจในเชิงคุณธรรมและ
จริยธรรมได้ว่าเขาจะต้องท าอย่างไรกับการยุติการตัง้ครรภนั์น้ ถำ้มนัเป็นบำปเขำก็ตอ้งรบัผลของบำป
และตอ้งตอบค ำถำมกบัพระเจำ้ ในท่ีสดุมนัตอ้งไมต่ิดอยูก่บัวิธีเถียงวำ่ดว้ยเรือ่งแทง้แบบสหรฐัอเมรกิำ 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: อำจำรยช์ลิดำภรณท์ ำใหเ้รำเห็นสถำนกำรณเ์ถียงกนัเรื่องแทง้ และท ำใหเ้รำ
เห็นวำ่ถำ้เรำจะขบัเคลื่อนเรือ่งนีต้อ่ไปจะตอ้งวำงกรอบแนวทำงกนัอยำ่งไร  

ขอตัง้ขอ้สงัเกตไวว้่ำ สถำบนัศำลสูงในสหรฐัอเมริกำกับสถำบนัศำลรฐัธรรมนูญของไทยน่ำจะไม่
เหมือนกนั อยำกเชิญวิทยำกรคนตอ่ไป รศ.ดร.ปำรณีำ ศรวีนิชย ์ท่ำนไดร้บัเชิญเขำ้รว่มเป็นผูส้งัเกตกำรณใ์น
คณะกรรมำธิกำรในช่วงของกำรแกไ้ขกฎหมำยท ำแทง้ และท่ำนสนใจประเด็นปัญหำทำงสงัคม  

กฎหมายกับสิทธิการท าแท้ง: คุ้มครองหรือจ ากัด? 
โดย รศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์  
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สวัสดีค่ะ ขอตอบค ำถำมของอำจำรย์ก่อนในเรื่องควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงค ำวินิจฉยัค ำตดัสินของศำลสงูสหรฐัอเมริกำกบัศำลรฐัธรรมนญูของ
ไทย ตอ้งบอกว่ำรูส้กึดีท่ีมีค  ำวินิจฉยัของศำลรฐัธรรมนญูของไทยออกมำก่อน
หนำ้นีน้ำนแลว้ เพรำะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ำถำ้ออกมำหลงัจำกสถำนกำรณ์
ในช่วงนี ้จะมีผลในกำรเปลี่ยนแปลงไปทิศทำงของค ำวินิจฉัยของศำล
รฐัธรรมนญูหรอืไม่ และคดิวำ่มีโอกำสเป็นไปได ้ 

มำดคู  ำวินิจฉยัของศำลรฐัธรรมนญู จะเห็นว่ำมีหลำยประเด็นเนือ้หำคลำ้ยกบัท่ีอำจำรยช์ลิดำภรณ์
ไดพ้ดูถึงเรื่องของสิทธิของผูห้ญิงในชีวิตและตวัรำ่งกำย ตำมมำตรำ 28 ของรฐัธรรมนญู พดูถึงสิทธิในกำรมี
ชีวิตของทำรกในครรภ ์สิ่งท่ีน่ำสนใจคือเดิมกฎหมำยอำญำไทยมำตรำ 301 อนัเป็นท่ีมำของกำรวินิจฉยัของ
รฐัธรรมนูญใน 2 ปีท่ีแลว้เป็นกำรหำ้มเด็ดขำด ก็คือผูห้ญิงไม่มีสิทธิท่ีจะมีทำงเลือกในกำรท ำแทง้ ทำงเลือก
นัน้หำยไปเลย เป็นแค่ควำมจ ำเป็นท่ีเกิดขึน้ ซึ่งตอ้งผ่ำนค ำวินิจฉัยว่ำเป็นอนัตรำยต่อสขุภำพของหญิงหรือ
เกิดเน่ืองจำกกำรกระท ำผิดทำงอำญำเท่ำนัน้ ทัง้ 2 กรณีไม่ใช่สิทธิของผูห้ญิงท่ีจะเลือก ก่อนหนำ้นีผู้ห้ญิงใน
เขตรำชอำณำจกัรไทยไม่ว่ำจะเป็นคนไทยหรือชำติไหนก็ตำมไม่มีทำงเลือกในกำรจะยตุิกำรตัง้ครรภ์ ไม่ว่ำ
ตอนไหนถือว่ำเป็นควำมผิดทำงอำญำทัง้สิน้ เพรำะฉะนัน้สิ่งเหล่ำนีเ้รำไม่เคยมีอยู่จนกระทั่งมีกำรน ำเรื่องนี ้
ขึน้สูศ่ำลรฐัธรรมนญูและมีกำรวินิจฉยั  

ประเด็นเรื่องสิทธิของผูห้ญิงท่ีจะมีในชีวิตรำ่งกำยของตวัเองจึงถกูหยิบยกมำอย่ำงชดัเจนท่ีสดุ  ศำล
รฐัธรรมนญูใหค้  ำวินิจฉยัไวน้่ำสนใจมำกตรงท่ีไดมี้กำรบอกวำ่ “กำรท่ีประมวลกฎหมำยอำญำหำ้มเดด็ขำดว่ำ
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กำรท ำแทง้ทัง้หมดเป็นควำมผิดทำงอำญำ ยกเวน้ควำมจ ำเป็นดำ้นสขุภำพหรอืเน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิด 
เป็นกำรค ำนึงถึงกำรคุม้ครองชีวิตของทำรกในครรภฝ่ั์งเดียว โดยปฏิ เสธสิทธิของผูห้ญิงท่ีจะมีในเนือ้ตวั
รำ่งกำยของตวัเอง เห็นว่ำอนันีเ้ป็นกำรจ ำกดัเสรภีำพของหญิงเกินจ ำเป็นและไม่ไดส้ดัสว่น” ตอ้งบอกว่ำสิทธิ
ของผูห้ญิงน่ำจะมำก่อนดว้ยในเนือ้ตวัรำ่งกำยของตวัเอง ตอ้งหำสมดลุระหว่ำงสิทธิของผูห้ญิงตรงนีก้บัสิทธิ
ของทำรกในครรภ ์โดยน ำระยะเวลำกำรตัง้ครรภ ์เป็นกำรใชเ้หตผุลไปในทิศทำงเดียวกนักบั  Roe v. Wade 
และบอกวำ่ตอ้งเขำ้ไปก ำหนดและแกไ้ขกฎหมำย  

ท าไมถึงต้องแก้ไขกฎหมาย  

เพรำะว่ำกฎหมำยนัน้ถกูวินิจฉยัว่ำขดัต่อรฐัธรรมนญู เน่ืองจำกไปขดัต่อมำตรำ 28 เรื่องสิทธิในชีวิต
และรำ่งกำย และถำ้ยอ้นกลบัไปท่ีหวัขอ้กฎหมายท าแทง้คุม้ครองหรอืจ ากดั? ตอ้งบอกว่ำตอนนีคุ้ม้ครองมำก
ขึน้ เพรำะเดมิทีไม่เคยมีเลย  

เมือ่มองเปรียบเทยีบกับอเมริกาเกิดอะไรขึน้  

เรำจะเห็นว่ำสิทธิในเนือ้ตวัในชีวิตของผูห้ญิงในไทยมีทำงเลือกท่ีจะยตุิกำรตัง้ครรภห์รือไม่นัน้  ทำง
กฎหมายไทยรับรองสิทธิน้ันมากกว่าในอเมริกา เพราะเรารับรองว่ากฎหมายนี้เป็นส่วนหน่ึงของ
การรับรองสิทธิในมาตรา 28 ตามรัฐธรรมนูญ ในขณะท่ีในอเมรกิำบอกวำ่มนัไมใ่ช่สิทธิในรฐัธรรมนญูอีก
ต่อไป เพรำะรฐัธรรมนูญอเมริกำไม่ครอบคลุมถึง Abortion Right ดว้ย แต่ใหเ้ป็นกฎหมำยทั่วไปเหมือน
กฎหมำยอ่ืน ๆ ท่ีใหร้ฐัไปตดัสินกนัเองว่ำควรท่ีจะคุม้ครอง ใหส้ิทธิ หรือหำ้มมำกนอ้ยแค่ไหน ถือว่ำเป็นเรื่อง
ของกำรเถียงกันอย่ำงท่ีอำจำรยช์ลิดำภรณพ์ูดมำว่ำแต่ละรฐัตอ้งไปคุยกันเอง  เพรำะถือว่ำรฐัธรรมนูญไม่
ครอบคลมุ ใหฝ่้ำยนิติบญัญัติฝ่ำยกำรเมืองตอ้งไปตกลงกนัเอำเองว่ำกฎหมำยจะออกมำอย่ำงไร ในขณะท่ี
ของบำ้นเรำถกูลอ็คไวแ้ลว้วำ่อยำ่งนอ้ยท่ีสดุตอ้งมี 

กลบัมำดขูองประเทศไทย เม่ือยอมรบัว่ำสำมำรถเป็นสิทธิทำงเลือกท่ีมีและพดูถึงอยู่ในรฐัธรรมนูญ 
อย่ำงไรก็ตำม ก็ไม่ไดม้ีการรบัรองโดยชดัแจง้ว่านั่นคือสทิธิในการท าแทง้ของผูห้ญิง เพรำะศำลรฐัธรรมนญู
พดูถึงสิทธิในชีวิตและรำ่งกำย แต่กำรท่ีจะตอ้งไม่ถกูลงโทษในทำงอำญำโดยท่ีไม่ไดมี้ทำงเลือกอย่ำงอ่ืนให้
เลยถือเป็นกำรจ ำกดัสิทธิเสรภีำพเกินจ ำเป็น ขณะเดียวกนั กำรท่ีถกูบรรจอุยูใ่นประมวลกฎหมำยอำญำไม่ได้
เป็นกำรใหส้ทิธิอยำ่งชดัเจนวำ่คือสิทธิในกำรท ำแทง้ ท ำใหเ้ห็นวำ่มี area อยูบ่ำ้งวำ่เรำจะสำมำรถเรยีกรอ้งให้
มีกำรเคำรพในสทิธิกำรตดัสินท ำแทง้ไดว้ำ่จะมำกนอ้ยเพียงใด 

กฎหมายทีอ่อกมาแล้ว เกิดผลกระทบอะไรขึน้บ้าง  

ในมำตรำ 305 ก ำหนดหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขไวว้ำ่ถำ้จะท ำแทง้ไดจ้ะมี 2-3 ประกำรดว้ยกนัท่ีตอ้งครบใน
เง่ือนไข 

อนัท่ี 1 ถำ้เป็นกรณีหญิงท ำใหต้วัเองแทง้ลกูเอง ถำ้ผูห้ญิงท ำเองท ำไดถ้ึงอำยคุรรภไ์ม่เกิน 12 สปัดำห ์
ผูห้ญิงท ำไดเ้องและยอมใหค้นอ่ืนท ำไดด้ว้ยไม่เป็นควำมผิด ถือเป็นกำรใหท้ำงเลือก กฎหมำยอนุญำตให้
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สำมำรถท ำได ้แต่พอใหค้นอ่ืนท ำใหก็้ตอ้งไปดวู่ำกฎหมำยไม่ไดแ้กไ้ขมำตรำ 302 หมำยควำมว่ำคนอ่ืนท่ีจะ
มำท ำใหห้ญิงแทง้ลกูไมว่ำ่จะยินยอมหรอืไม่ยินยอม กฎหมำยไม่อนญุำต ยกเวน้แตเ่ป็นกรณีตำมมำตรำ 305 
ท่ีมีเง่ือนไขวำ่ตอ้งท ำโดย 3 เง่ือนไข คือ ตอ้งกระท ำโดยผูป้ระกอบวิชำชีพเวชกรรม เป็นตำมหลกัเกณฑแ์พทย
สภำ และตอ้งเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งตำมมำตรำ 305 เท่ำนัน้ ตอ้งเขำ้ 3 กรณีนีป้ระกอบกนั ซึ่งแพทยสภำได้
ออกขอ้บงัคบัแพทยสภำมำรองรบัประมวลกฎหมำยอำญำแลว้  

ณ วันนี ้สถานะทางกฎหมายอยู่ตรงไหน มีการเพ่ิมเงือ่นไขเข้าไปอย่างไร  

เรื่องแรก กรณีจ ำเป็นดำ้นสขุภำพของหญิง เดิมมีอยู่แลว้ แพทยสภำไดก้ ำหนดไวว้่ำเฉพำะในเรื่อง
ของทำงจิตใจก็ตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูป้ระกอบกำรวิชำชีพเวชกรรมท่ีไม่ใช่ผูก้ระท ำยุติกำรตัง้ครรภ์
อย่ำงนอ้ย 1 คน ถือว่ำมี second opinion มำยืนยนัว่ำมีกระทบต่อสภำพจิตใจอย่ำงรุนแรง ส่วนตวัเห็นว่ำ
ไม่ไดเ้กินกวำ่เง่ือนไขท่ีท ำใหเ้กิดควำมยุง่ยำกในกำรวิเครำะหว์ำ่จะกระทบตอ่สขุภำพทำงใจหรอืเปลำ่  

ประเด็นท่ี 2 กรณีท่ีจ ำเป็นตอ่สขุภำพของทำรกหรอืควำมผิดปกติของทำรกถำ้หำกวำ่คลอดออกมำ มี
กำรก ำหนดหลกัเกณฑโ์ดยตอ้งมีเง่ือนไข กำรใหค้  ำปรกึษำทำงพนัธุศำสตร ์กำรบนัทึกผลกำรตรวจ กำรใหค้  ำ
รบัรองจำกผูป้ระกอบวิชำชีพเวชกรรม แพทยสภำพยำยำมระมดัระวงัว่ำจะตอ้งใหมี้ second person ในกำร
เขำ้มำยืนยนั  

สองขอ้นี ้โดยสว่นตวัเห็นวำ่เป็นทำงที่ท  ำใหมี้กำรคุม้ครองสขุภำพในระดบัหนึ่ง แตถ่ำ้เปรยีบเทียบกบั
อเมรกิำก่อนท่ีจะมีกำรกลบัค ำพิพำกษำในกรณี Roe v. Wade บำงทีอำจมองว่ำคือขอ้จ ำกดั เพรำะว่ำกำรท่ี
จะเขำ้ถึง กำรจะไดม้ำซึ่งควำมเห็นชอบจำกผูป้ระกอบวิชำชีพเวชกรรมว่ำมีควำมผิดปกติทำงทุพพลภำพ
อย่ำงรำ้ยแรง ส่งผลกระทบต่อสภำพจิตใจ บำงแห่งมองว่ำคือขอ้จ ำกดัพอสมควร เพรำะนอกจำกว่ำตอ้งให้
คนท่ียอมใหก้ำรยุติกำรตัง้ครรภแ์ละตอ้งเป็นแพทยด์้วย ยงัตอ้งมีผูป้ระกอบวิชำชีพเวชกรรมคนท่ี 2 เขำ้มำ
รบัรอง จงึถกูมองไดว้ำ่เป็นขอ้จ ำกดัท่ีจะท ำใหเ้กิดควำมยุง่ยำก แตถ่ำ้มองอีกมมุวำ่กรณีท่ีอำจมีควำมเสี่ยงตอ่
สขุภำพของทัง้แม่และเด็ก เน่ืองจำกว่ำอำยคุรรภจ์ะเกิน 12 สปัดำหถ์ึง 20 สปัดำห ์ถือว่ำเขำ้สู่ไตรมำสท่ี 2 
อำจจะมีเหตผุลทำงกำรแพทยท่ี์รบัรองได ้

ประเด็นท่ี 3 กำรตัง้ครรภท่ี์เกิดขึน้จำกกำรถกูล่วงละเมิดทำงเพศ เป็นอีกกรณีหนึ่งท่ีไม่ไดจ้  ำกดัอำยุ
ครรภ ์คือเม่ือไหรก็่ได ้และในคณะกรรมำธิกำรก็คยุกนัเยอะว่ำจะตอ้งมีหลกัฐำนไหม อะไรเป็นควำมผิดทำง
เพศ ซึ่งดีใจท่ีสุดทำ้ยแลว้ขอแค่ว่ำใหห้ญิงนัน้ยืนยนั และแพทยสภำออกเง่ือนไขเพิ่มมำอีกนิดเดียวว่ำกำร
ยืนยนันัน้ขอใหเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษรและเพิ่มเตมิวำ่โดยอำจใหข้อ้เท็จจรงิประกอบกำรยืนยนัดงักลำ่วได ้

ฉะนัน้ ค ำวำ่ “อำจใหข้อ้เท็จจรงิ” แปลว่ำอำจไมใ่หข้อ้เท็จจรงิประกอบก็ได ้แตห่ญิงแคย่ืนยนัเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรว่ำไดต้ัง้ครรภจ์ำกกำรถูกกระท ำควำมผิดทำงเพศ เพรำะถำ้ตรงนีมี้เง่ือนไขว่ำตอ้งมีกำรแจง้
ควำมหรอืพิสจูนว์ำ่มีกำรกระท ำควำมผิดทำงเพศจรงิหรอืเปลำ่จะท ำใหอ้ำยคุรรภย์ิ่งมีปัญหำตอ่ไป ท ำใหเ้ป็น
อปุสรรคตอ่กำรยตุิกำรตัง้ครรภไ์ด ้และเห็นวำ่ไมไ่ดเ้ป็นกำรสรำ้งเง่ือนไขท่ีเกินควำมจ ำเป็น 
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ประกำรท่ี 4 กำรออกมำรบัรองมำตรำ 301 ในกรณีท่ีอำยคุรรภต์  ่ำกวำ่ 12 สปัดำห ์และยืนยนัท่ีจะยตุิ
กำรตัง้ครรภ ์แพทยสภำบอกว่ำสำมำรถท ำไดต้ำมมำตรฐำนประกอบวิชำชีพเวชกรรม หรอืแนะน ำสง่ตอ่ตำม
ระบบสถำนพยำบำลโดยไม่ชกัชำ้ ถือว่ำเป็นกำรรองรบัไวใ้นกรณีท่ีหญิงไม่ตอ้งกำรท ำเอง ตอ้งกำรใหผู้อ่ื้นท ำ
ให ้ซึง่ผูอ่ื้นท่ีจะท ำใหไ้ดน้ัน้ก็จะตอ้งเป็นแพทยต์ำมมำตรำ 305 

ขอกลบัมำตรงค ำวำ่ “แนะน ำ สง่ตอ่ตำมระบบสถำนพยำบำลโดยไม่ชกัชำ้” เรำจะเห็นค ำนีใ้น (5) ใน
ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 305 (5) เป็นกรณีท่ีอำยุครรภเ์กิน 12 สปัดำหแ์ต่ไม่เกิน 20 สปัดำห ์และ
ยืนยนั ตอนนีค้อ่นขำ้งมีควำมละเอียดออ่นมำกท่ีสดุ หญิงท ำเองไม่ได ้ตอ้งเขำ้เง่ือนไขมำตรำ 305 (5) เท่ำนัน้ 
นอกจำกตอ้งท ำตำมหลกัเกณฑแ์ลว้จะตอ้งไดร้บักำรตรวจและรบัค ำปรกึษำทำงเลือกจำกผูป้ระกอบวิชำชีพ
เวชกรรมหรอืผูป้ระกอบวิชำชีพอ่ืนตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุประกำศ
ก ำหนด โดยค ำแนะน ำของแพทยสภำและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหำกำรตัง้ครรภใ์นวยัรุน่  

ถำ้เรำไปดจูะมีประเด็นอยูต่รงนีค้อ่นขำ้งเยอะพอสมควร ถำมวำ่เป็นขอ้จ ำกดัหรอืไม่ กฎหมำยไม่เป็น
ขอ้จ ำกดั แตต่อนนีเ้กิดอปุสรรคในกำรเขำ้ถึงสิ่งท่ีเป็นขอ้ยกเวน้ตำมมำตรำ 305  

เป็นอุปสรรคอย่างไร มี 2 จดุ  

จุดท่ี 1 กำรท่ีมีค ำว่ำ “หรือใหแ้นะน ำ ส่งต่อ” อีกประเด็นท่ีขอแตะเลยคือประเด็นท่ีบอกว่ำ “ถำ้อำยุ
ครรภเ์กิน 12-20 สปัดำห”์ ตอนนีป้ระชำชนท่ีเป็นหญิงตัง้ครรภเ์ขำ้ไมถ่ึงและเกิดอปุสรรคเพรำะอะไร เพราะยงั
ไม่มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีรฐัมนตรีก ำหนด ท่ี รศ.ดร.กฤตยำ บอกว่ำจนบดันีย้งัไม่มีออกประกำศกระทรวง 
ตวัเองพยำยำมคน้ขอ้มลูก็ไม่เจอ กฎหมำยฉบบันีใ้ชม้ำเป็นระยะเวลำนำนมำกแลว้ แต่หลกัเกณฑย์ังไม่ออก 
แปลว่ำยงัไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมมำตรำ 305 (5) ได ้เป็นอปุสรรคแน่นอนทัง้ท่ีเป็นหนำ้ท่ี  

มีค าถามว่าหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกับกฎหมายหมายถึงหน่วยงานไหน? 

ถำ้กลบัไปดูกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำกำรตัง้ครรภใ์นวยัรุ่นจะเห็นว่ำรฐัมนตรี
รกัษำกำรเยอะมำก แต่หน่วยงำนท่ีท ำหนำ้ท่ีเป็นเลขำนกุำรคือกรมอนำมยั กระทรวงสำธำรณสขุ ดงันัน้มอง
ว่ำหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องหมำยถึงกระทรวงสำธำรณสุขและแพทยสภำต้องรีบด ำเนินกำรในกำรท ำให้
หลกัเกณฑนี์อ้อกมำใหไ้ด ้ไม่อย่ำงนัน้จะอปุสรรคของผูห้ญิงท่ีมีควำมจ ำเป็นในกำรท่ีจะไดร้บัค ำปรกึษำว่ำ  
ทำงเลือกของเขำมีทำงไหน 

ประเด็นท่ี 2 ค  ำวำ่ แนะน ำ สง่ตอ่ หมำยควำมวำ่อะไร  

แปลว่ำแพทยสภำส่งสญัญำณขอ้บงัคบันีว้่ำ แพทยไ์ม่จ ำเป็นตอ้งรบัยุติกำรตัง้ครรภใ์หก้ับหญิงท่ี
ยืนยนัว่ำประสงคจ์ะยตุิกำรตัง้ครรภ์ เป็นประเด็นท่ีมีกำร debate กนัอยู่พอสมควรว่ำจะฟ้องแพทยไ์ดไ้หม? 
จะเรยีกรอ้งใหแ้พทยต์อ้งท ำไดไ้หม? เป็นหนำ้ท่ีของแพทยไ์ดไ้หม?  
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โดยส่วนตวัเห็นว่ำ กฎหมายหรือศาลรัฐธรรมนูญเองไม่ได้บอกชัดว่าสิทธิในการท าแท้งเป็น
สิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่บอกว่าหญิงมีสิทธิในการที่จะเลือกตัดสินใจกับชีวิตและร่างกายของ
ตัวเองได้ เม่ือไหรก็่ตำมท่ีสทิธิในกำรท ำแทง้เป็นสทิธิตำมรฐัธรรมนญูแปลวำ่ทกุคนมีหนำ้ท่ีตอ้งเคำรพ แตถ่ำ้
สิทธินัน้ไม่ใช่สิทธิตำมรฐัธรรมนูญ แต่ผูห้ญิงท่ีตัง้ครรภมี์สิทธิในกำรท่ีจะเลือกและตดัสินใจในชีวิตร่ำงกำย
ของตวัเองได ้และมีเง่ือนไขตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดอยู่แลว้ จึงไม่ไดก้่อใหเ้กิดหนำ้ท่ี ท่ีผูกพนัต่อบุคคลอ่ืนท่ี
จะตอ้งท ำ  

เรื่องกำรยตุิกำรตัง้ครรภเ์ป็นประเด็นท่ีละเอียดอ่อน เก่ียวขอ้งกบัศีลธรรม ควำมรูส้กึในใจ ควำมเช่ือ 
ควำมศรทัธำ คือมีควำมซบัซอ้นมำก ทัง้ทำงฝ่ังของผูต้ัง้ครรภท่ี์ควรจะตอ้งเคำรพในสิทธิของเขำ เพรำะกำรท่ี
เขำไม่ไดย้ตุิกำรตัง้ครรภแ์ปลว่ำถกูบงัคบัใหต้อ้งตัง้ครรภจ์นกระทั่งคลอดและถกูบงัคบัใหมี้ภำระต่อในกำรท่ี
จะตอ้งดแูลเด็กดว้ย นอกจำกสิทธิในชีวิตและรำ่งกำยแลว้ ยงัเห็นว่ำมนัคือกำรเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม
ดว้ยเหตแุห่งเพศของผูห้ญิงท่ีบงัคบัใหผู้ห้ญิงจะตอ้งตัง้ครรภต์ลอดไปเท่ำนัน้ เพรำะวำ่สดุทำ้ยแลว้ เด็กเกิดมำ
ไดโ้ดยอำศยัผูช้ำยและผูห้ญิง แต่คนท่ีตอ้งรบัภำระในกำรดแูลเด็กไปตลอดตัง้แต่ตัง้ครรภจ์นกระทั่งคลอด
ออกมำเป็นหนำ้ท่ีของผูห้ญิง ถำ้หญิงถูกบงัคบัโดยกฎหมำย โดยท่ีคนอ่ืนไม่สำมำรถท่ีจะเขำ้มำช่วย แลว้
ผูช้ำยไมไ่ดถ้กูบงัคบัแบบนีด้ว้ย ถือวำ่เป็นกำรเลือกปฏิบตัิท่ีไม่เป็นธรรมทำงหนึ่ง  

ดงันัน้ สิ่งท่ีกฎหมำยสำมำรถท่ีจะใหไ้ดก็้คือกำรใหท้ำงเลือกเขำ ขณะเดียวกนัไม่ไดแ้ปลว่ำจะตอ้งไป
ท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อควำมไม่สบำยใจและศีลธรรมต่อคนอ่ืนท่ีไม่อยำกมำยตุิกำรตัง้ครรภ ์เพรำะว่ำเรื่องนี ้
เก่ียวขอ้งกบัชีวิต หลำยคนอำจรูส้กึว่ำเป็นเรื่องของชีวิตท่ีอยู่ในครรภด์ว้ยเช่นเดียวกนั จึงเห็นว่ำถกูตอ้งแลว้ท่ี
ใหแ้พทยมี์ทำงเลือกไดเ้ช่นเดียวกัน “this is a choice” คือ choice ของผูห้ญิงในกำรท่ีจะเลือก และก็เป็น 
choice ของแพทยใ์นกำรท่ีจะไมท่ ำหรอืในกำรจะท ำใหก็้ได ้ 

พูดอย่ำงนีไ้ม่ไดห้มำยควำมว่ำเรำปฏิเสธสิทธิของผูห้ญิงในกำรเขำ้ถึงบริกำร และน่ีคืออุปสรรคสิ 
มองอยำ่งนีว้ำ่ เรำเรยีกรอ้งจำกแพทยท่ี์เป็นบคุคลไมไ่ดก็้จรงิ แพทยสภำก็ท ำหนำ้ท่ีของตวัเอง วำงหลกัเกณฑ์
และคิดวำ่ไมใ่ช่หลกัเกณฑท่ี์เกินเหตสุมควร ตกลงเป็นหนำ้ท่ีของใคร เป็นหนำ้ท่ีของรฐั  

รฐัมีหนา้ทีท่  าตามรฐัธรรมนูญและตามหลกัการทั่วไปทีจ่ะตอ้งพฒันาระบบสถานพยาบาล ระบบ
สาธารณสขุทีคุ่ม้ครองดูแลอนามยัเจริญพนัธุ์ของประชาชนทัง้ระบบ รวมถึงการยตุิการตัง้ครรภ์ทีป่ลอดภยั
ด้วย สิทธิเหล่านีเ้ป็นสิทธิของประชาชนที่พึงมีภายใต้รัฐธรรมนูญ เป็นสิทธิที่บุคคลจะได้รับบริการ
สาธารณสขุจากรฐั เป็นสิทธิของมารดาในช่วงระหว่าง ก่อน และหลงัการคลอดบุตร ทีไ่ดร้บัการรบัรองใน
รฐัธรรมนูญ เป็นสทิธิของผูห้ญงิทีจ่ะตอ้งไมถู่กเลอืกปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรมดว้ยเหตแุหง่เพศ  

ตำมมำตรำ 27 เม่ือเป็นสิทธิของประชำชน สิทธิของบุคคล สิทธิของผู้หญิง รัฐมีหน้ำท่ีในกำร
ด ำเนินกำรใหป้ระชำชนไดร้บับริกำรสำธำรณสขุท่ีมีประสิทธิภำพอย่ำงทั่วถึง ตำมรฐัธรรมนญู มำตรำ 55 มี
หนำ้ท่ีท่ีจะตอ้งสรำ้งระบบทัง้หมดเพื่อท่ีจะคุม้ครองตรงนีใ้หก้บัประชำชน ถำ้หำกรฐัยงัไมท่  ำ มีมำตรำ 51 ของ
รฐัธรรมนูญเปิดช่องไวด้ว้ยว่ำย่อมเป็นสิทธิของประชำชนและชุมชนท่ีจะติดตำมและเรง่รดัใหร้ฐัด ำเนินกำร 
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รวมทั้งฟ้องร้องหน่วยงำนของรัฐท่ีเก่ียวข้อง เพื่อจัดให้ประชำชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นด้วย 
เพรำะฉะนัน้อนันีเ้ป็นสทิธิท่ีเรำเห็นวำ่เป็นหนำ้ท่ีของรฐั  

แล้วรัฐควรท าอย่างไร  

เรื่องกำรยตุิกำรตัง้ครรภใ์หป้ลอดภยัตอ้งมี แตว่่ำรฐัไม่ควรมองเท่ำนี ้รฐัควรมองว่ำระบบสำธำรณสขุ 
ระบบอนำมยัเจรญิพนัธุท์ัง้ระบบ ทัง้หญิงและชำย แตต่อ้งเนน้หญิงเพรำะวำ่หญิงเท่ำนัน้ท่ีจะถกูตัง้ครรภแ์ละ
มีภำระในเรื่องนี ้และกำรดแูลเฉพำะหญิงท่ีตัง้ครรภเ์ป็นพิเศษไม่ใช่กำรเลือกปฏิบตัิหรอืใหส้ิทธิพิเศษ แตเ่ป็น
มำตรกำรท่ีรฐัมีหนำ้ท่ีตอ้งท ำเพื่อขจดัอปุสรรคหรือสง่เสรมิใหบ้คุคลไดใ้ชส้ิทธิเช่นเดียวกบับคุคลอ่ืน เป็นกำร
คุม้ครองอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บับคุคลเหลำ่นี ้ซึง่รฐัธรรมนญูกำรนัตีรบัรองไว ้ไม่ถือวำ่เป็นกำรเลือกปฏิบตัิ
ท่ีไม่เป็นธรรม  

รัฐควรท าอะไร  

รฐัไม่ใช่แค่ใหค้วำมรู ้เม่ือมีกฎหมำยอะไรออกมำมีกำรท ำ infographic ออกมำดีมำก สรุปกฎหมำย
ออกมำ แต่นั่นไม่ใช่บทบำทท่ีรฐัตอ้งท ำเท่ำนัน้ เรำพูดถึงกำรออกกฎหมำย กำรบงัคบัใชค้ือ enforcement 
ส่วนตรงกลำงคือส่วนท่ีส ำคญัท่ีสดุ คือระหว่ำง engagement และ enforcement คือระหว่ำงกฎหมำยและ
กำรใชบ้งัคบักฎหมำย คือการน ากฎหมายให้ไปถูกใช้ในทางปฏิบัติให้ได้ คือส่ิงที่เราละเลยกันมาก 
กำรใหค้วำมรูเ้ท่ำนัน้ไม่พอ กฎหมำยไทยทุกฉบบัมีปัญหำตรงท่ีมกัคิดว่ำเป็นเรื่องกำรบงัคบัใช ้ใหต้  ำรวจ
ออกมำจับ แต่ท ำอย่ำงไรใหเ้กิดตรงกลำงคือ (1) implementation สรำ้งระบบของรฐั (2) empower สรำ้ง
ควำมรูใ้หป้ระชำชน (3) ท ำ capacities building สรำ้งขีดควำมสำมำรถใหแ้ก่เจำ้หนำ้ท่ีของรฐัดว้ย และไม่ใช่
ปลอ่ยเขำเฉย ๆ ตอ้งวำงระบบทัง้หมดวำ่ใครท ำอะไร ท่ีไหน อยำ่งไร facilities ควรเป็นอยำ่งไร มีอะไรบำ้ง  

น่ำจะถึงเวลำแลว้ท่ีระบบตรงนีจ้ะมีสถำนพยำบำลท่ีจะดแูลเรื่องของระบบเจรญิพนัธุท์ัง้หมด ตัง้แต่
ยงัไมต่ัง้ครรภ ์วยัรุน่ เป็นผูห้ญิง แคเ่รือ่งประจ ำเดือนก็เป็นภำระมำกเกินกวำ่ท่ีผูช้ำยจะรู ้กำรเสียคำ่ผำ้อนำมยั
ทุกเดือนก่อนตัง้ครรภ ์จะท ำอย่ำงไรเพื่อกำรตัง้ครรภท่ี์พรอ้ม และกำรป้องกันกำรตัง้ครรภท่ี์ไม่พรอ้ม กำร
คมุก ำเนิด กำรดแูลระหว่ำงกำรตัง้ครรภ ์ซึ่งรวมถึงกำรยตุิกำรตัง้ครรภอ์ย่ำงปลอดภยั ในกรณีท่ีตัง้ครรภไ์ม่
พรอ้ม กำรใหค้  ำปรกึษำทำงเลือกควรท่ีจะตอ้งมีทุกพืน้ท่ี และเขำ้ถึงง่ำยในรำคำท่ีเหมำะสมหรือตอ้งไม่เสีย
ค่ำบริกำร กำรคลอด กำรดูแลหลงักำรคลอด กำรเลีย้งลูก กำรใหน้มแม่ กำรเขำ้ถึงอำหำรท่ีปลอดภยัและ
ปลอดกญัชำ ทัง้หมดเป็นระบบท่ีรฐัควรจะมี 

หลักเกณฑ์วำงแลว้โดยแพทยสภำ แต่ระบบกำรเขำ้ถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นหนำ้ท่ีของรฐัท่ีจะตอ้ง
ด ำเนินกำรเพื่อไม่ใหเ้ป็นภำระกบัประชำชน ใหห้ญิงตัง้ครรภมี์สิทธิ ใชส้ิทธิท่ีมีอยู่ตำมรฐัธรรมนญูใหไ้ดม้ำก
ท่ีสดุ ยิ่งเขำ้ถึงยำกยิ่งอนัตรำย และตอ้งไมใ่หเ้ป็นภำระกบัแพทยห์รอืพยำบำลในสถำนพยำบำลปกตท่ีิอำจจะ
มีควำมล ำบำกใจ สถำนพยำบำลอำจจะเป็นของรฐัหรอืเอกชนก็ได ้รฐัอำจจะตอ้งคิดใหมท่ ำใหม ่อำจจะไมใ่ช่
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โรงพยำบำลเท่ำนัน้ ตอ้งไปท ำงำนรว่มกบัหน่วยงำนภำคสงัคม หน่วยงำนภำคเอกชน หรอือีกหลำยหน่วยงำน
ท่ีอำจจะยินดีท่ีพรอ้มจะเขำ้มำท ำงำนลกัษณะแบบนี ้ไมจ่  ำเป็นตอ้งไปท่ีสถำนพยำบำลของรฐัอยำ่งเดียว  

โดยกฎหมำย รฐัมนตรีไม่ไดมี้อ ำนำจเฉพำะเหนือสถำนพยำบำลท่ีมีอยู่ภำยใตก้รอบอ ำนำจของ
กระทรวงสำธำรณสขุเท่ำนัน้ แตส่ำมำรถวำงระบบทัง้หมด โดยเช่ือมตอ่ทกุหน่วยงำนท่ีมีอยูใ่นระบบได ้อยำก
เห็นตรงนี ้และถำ้สดุทำ้ยยงัไมเ่ห็น ตอ้งกลบัมำพิจำรณำกำรใชส้ทิธิเรยีกรอ้งตำมรฐัธรรมนญูอีกครัง้หนึ่ง 

 

สถานการณ์การเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์หลังการแก้กฎหมายการท าแท้ง  
โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

ขออนญุำตเลำ่สัน้ ๆ เรื่องสถำนกำรณก์ำรเขำ้ถึงสถำนบรกิำรกำรยตุิ
กำรตัง้ครรภแ์ละกำรแกก้ฎหมำย สถำนกำรณก์ำรเขำ้ถึงสถำนพยำบำลทั่วไป
ยังไม่ได้ดีขึน้อย่ำงท่ีเรำคำดหวังไว้ ผู้หญิงจ ำนวนมำกยังถูกปฏิเสธจำก
โรงพยำบำลหลำยแห่ง โชคดีท่ีก่อนท่ีมีกำรแกก้ฎหมำยกำรท ำแทง้ เรำมีกำร
พฒันำเครอืข่ำยท่ีเรยีกวำ่ RSA มำจำกภำษำองักฤษวำ่ Referral System for 
Safe Abortion เป็นเครือข่ำยท่ีเกิดขึ ้นตั้งแต่ปี 2556 ท ำงำนร่วมกันกับ

เครอืข่ำย Choices อยำ่งใกลชิ้ด ซึง่เครอืข่ำย Choices เป็นสว่นหนึ่งท่ีสนบัสนนุใหเ้กิดเครอืข่ำย RSA ขณะนี้
มีเครือข่ำย RSA ทั่วประเทศ เป็นเครือข่ำยท่ีไม่ไดมี้เฉพำะแพทย ์ยังมีนักสังคมสงเครำะห ์นักจิตวิทยำ 
พยำบำล ฯลฯ ถำ้หมอในโรงพยำบำลไมท่ ำเขำจะสง่ตอ่หน่วยงำนท่ีรบัท ำ เครอืข่ำย RSA ปัจจบุนัมี 108 แห่ง 
และมีเพียงแค่ 4 แห่งเท่ำนัน้ท่ีใหย้ตุิกำรตัง้ครรภม์ำกกว่ำ 22 สปัดำห ์ส่วนใหญ่จะใหย้ตุิกำรตัง้ครรภภ์ำยใน 
12 สปัดำห ์ส่วนท่ีใหบ้ริกำรยตุิกำรตัง้ครรภภ์ำยใน 12-20 สปัดำห ์มีประมำณ 20 แห่ง หลำยแห่งยงัตอ้งให้
เป็นคนไขใ้น คือถำ้มำกกวำ่ 20 สปัดำหร์บัเป็นคนไขใ้นหมด  

ปัญหำขณะนีค้ือกระทรวงสำธำรณสุข ตั้งแต่รัฐมนตรีคนปัจจุบันยังไม่ออกประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขมำตรำ 305 (5) ตำมกฎหมำยท่ีบอกว่ำตอ้งท ำ ขณะเดียวกัน RSA รำยช่ือของหมอ พยำบำล 
เจำ้หนำ้ท่ี นกัสงัคมสงเครำะห ์ฯลฯ เขำลงทะเบียนรบัรองถกูตอ้งอยู่กบักรมอนำมยั ส ำนกัอนำมยักำรเจรญิ
พนัธุ ์ตัง้แตปี่ 2556 ปัจจบุนัดเูหมือนวำ่จะไมไ่ดร้บักำรเอำใจใส ่ 

ดิฉันจึงยินดีท่ีจะเชิญใหพ้วกเรำรบัฟัง vision จำกคุณหมอพรเทพ ศิริวนำรงัสรรค ์ท่ำนเป็นอดีต
อธิบดีกรมอนำมัย ปัจจุบนัท่ำนมีต ำแหน่งนำยกสมำคมเวชศำสตรป์้องกันแห่งประเทศไทย คณบดีคณะ
แพทยศำสตรม์หำวิทยำลยัเวสเทิรน์ นำยกสภำมหำวิทยำลยัเนชั่น อยำกถำมควำมเห็นจำกท่ำนวำ่ท ำอยำ่งไร
ให ้RSA ลงหลกัปักฐำนมั่นคงในกระทรวงสำธำรณสขุหลงักำรแกก้ฎหมำยท ำแทง้  
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ท าอย่างไรให้ RSA ลงหลักปักฐานมั่นคงในกระทรวงสาธารณสุข หลังการแก้กฎหมายท าแท้ง 
โดย นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค-์ อดีตอธิบดีกรมอนามัย 

กฎหมำยท ำแทง้เป็นเรือ่งท่ีท ำใหก้ำรท ำแทง้ดไูม่ผิดกฎหมำย แตก่ำร
ท่ีหมอจะท ำ safe abortion มนัเป็น individual believe เรำเปลี่ยนควำมคิด
ควำมเช่ือเขำไม่ง่ำย ถำ้หมอยงัมีควำมเช่ือเรื่องชำตินีช้ำติหนำ้ หำกท ำแทง้
แลว้จะเกิดอย่ำงนัน้ตำมศำสนำ แพทยส์ำยคำธอลิกก็จะไม่ท ำ กำรท่ีเรำจะ
ท ำ RSA ใหข้ยำยมำกขึน้ ตอ้งไปดู individual ของหมอว่ำเขำมีควำมเช่ือ
ควำมศรัทธำในเรื่องกำรท ำควำมดีและช่วยเหลือคนในกำรท ำแท้งท่ี

ปลอดภยั ตอ้งมีกำร survey หมอทัง้หมดว่ำมีใครบำ้งท่ีสนใจ ถำ้เรำบอกใหม้ำสมคัรก็จะไม่มีใครมำ เพรำะ
งำนประจ ำก็มีมำกแลว้ และเรื่องนีไ้ม่ควรไปเนน้ใหเ้ป็นเรื่องของหมอสตูิหรือหมอเด็กเท่ำนัน้ท่ีตอ้งรบัทัง้หมด
ในเรือ่งนี ้เพรำะหมอ MD ธรรมดำก็ตอ้งท ำไดอ้ยูแ่ลว้  

กำรท ำ safe abortion ตอ้งท ำใหเ้ห็นไดว้่ำภำยใตเ้ง่ือนไขแต่ละอำยคุรรภจ์ะมีหมอคนไหนท่ีจะดแูล
ในแตล่ะกลุม่อำยคุรรภ ์แบง่หนำ้ท่ีกนัท ำ และผูใ้หบ้รกิำรท่ีเป็นหมอสตูิฯ ก็อำจจะท ำเรื่องกำรยตุิกำรตัง้ครรภ์
ท่ีอำยคุรรภม์ำกกว่ำ 4 เดือนขึน้ไป เป็นตน้ และตอ้งสรรเสรญิคนท่ีท ำ-ใหเ้ขำมีควำมภมูิใจ ไม่ใช่ถกูต ำหนิลบั
หลงั ตอ้งสรำ้งจิตวิญญำณของคนท่ีท ำใหส้งูขึน้ เรำตอ้งคอยปลกุกระแสกำรกระท ำเหลำ่นีใ้หส้งูขึน้เรือ่ย ๆ วำ่
ท ำอย่ำงนีแ้ลว้จะดีขึน้ เป็นกำรสรำ้งวฒันธรรมกลุม่วฒันธรรมองคก์รของแพทยด์ว้ยกนั ไม่ใช่ปลอ่ยไปและไม่
เคยใหร้ำงวลัคนท ำดีเลย มนัก็จะคอ่ยแผ่วและหำยไป  

ตอนท่ีเริ่มใหม่ ๆ ผมจ ำควำมไดว้่ำอำจำรยก์ ำแหงลงเงินในมลูนิธิของอำจำรยม์ำกมำย หำเงินพำ
พวกผมไปดงูำนถึงประเทศองักฤษ อำจำรยอ์ำย ุ70 กว่ำแลว้ยงัมำลำกกระเป๋ำชวนผมไป ท ำใหผ้มศรทัธำ
ท่ำนมำก ตอ้งหำหวัหอกแบบนีท่ี้ท ำกนัอย่ำงจรงิจงั ครัง้ล่ำสดุพำไปท่ีมำเลเซีย ไปปีนงั ไปเวียดนำม ไปเมือง
ดำนงั เมืองฮำนอย ไปดศูนูยบ์รกิำร และท่ีท ำ medical abortion ในอำยคุรรภไ์ม่ถึง 14 สปัดำห ์ 

RSA จะโปรโมทอย่างไร 

ตอนนีเ้รำไปตำ่งประเทศไม่ได ้จะท ำอยำ่งไรใหส้ำมำรถไปไดจ้ำกเงินบำงสว่นมำท ำ เรื่องยทุธศำสตร์
เป็นสว่นหนึ่ง เรื่องเปำ้หมำย เรื่องคนก็เป็นสว่นหนึ่งท่ีตอ้งมียทุธศำสตรก์ำรสรำ้งแรงบนัดำลใจ สรำ้งก ำลงัใจ
ดว้ยกำรพำไปดงูำนและใหร้ำงวลัคน เรื่องนีต้อ้งสอนกนัตัง้แตเ่ป็นนกัศกึษำแพทย ์จดุแตกหกัอยู่ท่ีหมออย่ำง
เดียวเลยว่ำจะท ำหรือไม่ท ำ ถำ้หมอช่วยท ำก็จบ ตอ้งท ำเครือข่ำยโดยสนบัสนนุกำรจดัตัง้เครือข่ำยสนบัสนนุ 
เสริมพลงัไปยงัระดบัเขต ระดบัภำค ในศนูยอ์นำมยัทุกแห่ง ใหมี้กำรไปเยี่ยมหรือพำไปประชุม/สมัมนำเพื่อ
สรำ้งขวญัและก ำลงัใจมำกขึน้ สิ่งเหล่ำนีข้ำดหำยไปนำนแลว้ ผมว่ำเป็นเรื่องท่ีตอ้งท ำอย่ำงจริงจงัมำกมำย 
จะใหผ้มช่วยอะไรก็บอกมำ 
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รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: เรำควรท ำอย่ำงไร กับสถำนกำรณ์ขณะนีท่ี้ทำงกระทรวงยังเอ่ือยและนิ่ง 
โดยเฉพำะในระดับผูบ้ริหำรตั้งแต่ท่ำนรฐัมนตรีมำถึงท่ำนอธิบดีกรมอนำมัย เรำควรจะท ำอย่ำงไรกันดี 
อยำ่งเช่นประกำศกระทรวงสำธำรณสขุตำมมำตรำ 305 (5) ก็ยงัไมไ่ดอ้อกประกำศ 

นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์: จดักำรสมัมนำสรำ้งกระแสรณรงคแ์ละระดมผูท่ี้ไดป้ระโยชนจ์ำกเรือ่งนี ้
มำพูด เช่น ผูห้ญิงท่ีไดป้ระโยชนห์รือพ่อแม่ของเด็กมำช่วยสรรเสริญและขอบคณุอธิบดี รฐัมนตรีฯ มำเป็น
ก ำลงัใจใหก้บัใครก็ว่ำไปท่ีจะท ำใหเ้ห็นว่ำลกูหลำนเขำไดด้ีขึน้จำกโครงกำรเหล่ำนี ้หรือขอเขำ้พบรฐัมนตรีฯ 
ขอชีแ้จงและถำมนโยบำย เรียกว่ำไปกล่อมเขำ ไปคุยกับรัฐมนตรีว่ำเรำจะท ำเรื่องนีอ้ย่ำงไร เรำจะได้
สรรเสริญหมอท่ีท ำมำ 10-12 ปีแลว้ ถำ้เรำจะท ำงำนใหส้  ำเร็จไดต้อ้งขยบัตัง้แต่ policy maker ยุทธศำสตร ์
ลงมำถึงกำรสรำ้งเครอืข่ำย กลุม่งำน กำรใหค้วำมรู ้provider ใหค้วำมรูก้บัประชำชน และสรำ้งกำรมีสว่นรว่ม  

อำ้งอิงถึง international agenda ดว้ยว่ำเรำท ำตำมแผนของ Ottawa Charter ตอ้งมีกำรเสนอให้
เรื่องนีเ้ป็นโครงกำรหรอืนโยบำยระดบัชำติ เสนอเป็นมติ ครม. เพื่อใหท้กุคนไดเ้อำไปท ำงำนตอ่ตำมมติ  ครม. 
ซึ่งเรำตอ้งยกรำ่งขึน้มำก่อนเพื่อน ำเข้ำสู่คณะรฐัมนตรีเพื่อน ำมำเป็นมติน ำไปใหทุ้กคนท่ีเก่ียวขอ้งไปปฏิบตัิ
ตำม เรื่องนีมี้ 5-6 กระทรวงเก่ียวขอ้งตำมพระรำชบัญญัติ ไม่ว่ำจะเป็นกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวง
สำธำรณสขุ กระทรวงกำรพฒันำสงัคมฯ กระทรวงมหำดไทย กระทรวงแรงงำน ซึ่งกระทรวงแรงงำนก็ยงัเฉย
อยู่ น ำเขำ้ใหเ้ป็นมติ ครม. กรมอนำมยัในฐำนะท่ีเป็นเลขำใหญ่ตอ้งปรบัแผน 10 ปีในเรื่อง safe abortion ให้
ได ้เอำแผนเขำ้และท ำใหเ้ป็นมต ิครม. จำกลำ่งขึน้บน และเอำมต ิครม. ลงมำจำกบนลงลำ่ง ในทำงปฏิบตัิจะ
ท ำใหเ้รำพลิกโฉมได ้เพรำะบำงที่เรำท ำเกือบตำยแคร่มต.สั่งค  ำเดียว ทกุกรมตำ่งขยบัหมด หำกเป็นมติ ครม. 
ทกุ รมต. ตอ้งขยบัหมด   

สุดท้ำยเรำตอ้งปลูกฝังเรื่องนีต้ั้งแต่ยังเป็นนักศึกษำแพทย ์ตอ้งเป็นส่วนหนึ่งในกำรเก็บเคสฝึก
ใหบ้รกิำรยตุิกำรตัง้ครรภ ์ตอ้งบอกแพทยสภำเรื่อง EPA (Entrustable Professional Activities แบบประเมิน
ทกัษะทำงคลินิก) ว่ำเด็กตอ้งมีเรื่อง safe abortion อย่ำงนอ้ย 3-5 กรณีท่ีตอ้งเรยีน และตอ้งท ำกนัทกุคนโดย
ใหบ้รรจไุวใ้น EPA ของกำรเรยีนแพทย ์

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล : คุณหมอพรเทพในฐำนะอดีตอธิบดีไดใ้ห้ค  ำแนะน ำท่ีเรำพยำยำมท ำอยู่
พอสมควร ปัญหำเรื่องกำรยุติกำรตั้งครรภ์ รำกมันอยู่ท่ีควำมเช่ือ ถ้ำผู้มำรับต ำแหน่งมีควำมเช่ือท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัสิทธินีก็้มกัจะเฉยๆ แตถ่ำ้มีควำมเช่ือ ท่ำนก็จะเขำ้ใจและพรอ้มท่ีจะขยบังำนกนั 

งำนดำ้นท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งใหบ้รกิำรเก่ียวกบักำรยตุิกำรตัง้ครรภใ์นยคุท่ีมีโควิด-19 แพรร่ะบำดซึ่ง
มันจะอยู่กับเรำไปอีกนำน คือกำรน ำระบบ Telemedicine มำใช้ในกำรให้บริกำร เครือข่ำย Choices 
เครอืข่ำย RSA เคยยื่นหนงัสือเรื่องนีใ้หก้บักรมอนำมยัตัง้แตก่ฎหมำยยงัไม่แกไ้ข สมยันัน้มีรองอธิบดีคือ นพ.
บญัชำ คำ้ของ มำรบัจดหมำย ท่ำนก็ยินดีและเห็นดว้ยท่ีควรจะตอ้งพฒันำระบบโทรเวชกรรมใหเ้กิดขึน้ใน
ประเทศไทยกบัทุกกำรบริกำรรวมถึงกำรยตุิกำรตัง้ครรภด์ว้ย แต่มนัไม่ขยบัเลยตัง้แต่ปี 2563 ท่ีเรำไปยื่น มี
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ระเบียบออกมำบำ้งแต่ในทำงปฏิบตัิยงัไม่ขยบัเท่ำไหรแ่มว้่ำกำรใหบ้รกิำรในเครือข่ำย RSA ไดใ้ชร้ะบบนีไ้ป
บำ้งแลว้  

ท่ำนวิทยำกร ดร.นพ.บญุฤทธ์ิ สขุรตัน ์ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัอนำมยักำรเจรญิพนัธุ ์กรมอนำมยั พอจะ
ให้ภำพไดไ้หมถึงควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำระบบ  Telemedicine มำใช้เพื่อให้บริกำรยุติกำรตั้งครรภ์ใน
ประเทศไทยอยำ่งปลอดภยั 

อุปสรรคและความเป็นไปได้ในการน าระบบโทรเวช (Telemedicine) มาใช้เพื่อให้การยุติการ
ตั้งครรภ์ปลอดภัย 
โดย ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ – ผู้อ านวยการส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 

ส ำหรับ  access to safe abortion ระบบ  Telemedicine น่ ำจะ มี
ประโยชนม์ำกกวำ่กำรน ำมำใชใ้นช่วงสถำนกำรณโ์ควิดอย่ำงเดียว  

ตำมท่ีอำจำรย์หลำยท่ำนไดส้รุปสถำนกำรณ์แลว้ ในข้อสรุปดำ้น
กฎหมำยปัจจบุนัเรยีกวำ่ดีกวำ่เดิมมำก ครอบคลมุขอ้บง่ชีท่ี้จ ำเป็นส ำหรบักำร
ยุติกำรตัง้ครรภเ์กือบทั้งหมด ถำ้แพทยท์ ำถูกตอ้งตำมหลกักำรแทบจะไม่มี
ควำมเสี่ยงท่ีจะตอ้งไปมีปัญหำหรอืพดูคยุกบัเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจเหมือนกฎหมำย

เดิมเลย แมอ้ำจจะไม่ถกูใจเรำทัง้หมด ในช่วงรำ่งกฎหมำยมีกำรคยุกนัเยอะว่ำจะเปิดทำงเลือกใหแ้พทยท่ี์ไม่
อยำกท ำไดไ้หม ตำมขอ้บงัคบัแพทยสภำท่ีออกมำว่ำใหส้ง่ตอ่ไดถ้ำ้ยงัไม่พรอ้มใหบ้รกิำร จดุนีเ้ป็นเรื่องส ำคญั
ท่ีอย่ำลืมว่ำกำรท ำ safe abortion เป็นไปไม่ไดท่ี้ทกุคนในสงัคมจะเห็นตรงกนั ต่อใหก้ฎหมำยบอกว่ำท ำแลว้
ไม่ผิด แต่จะใหทุ้กคนเห็นดว้ยและใหบ้ริกำร safe abortion เหมือนกนัหมดคงเป็นไปไม่ได ้ลองนึกภำพดวู่ำ
ถำ้ขอ้บงัคบัแพทยสภำออกมำบอกว่ำแพทยท์กุคนตอ้งใหบ้รกิำรยตุิกำรตัง้ครรภ ์ตอนนีค้งยงัรบรำฆ่ำฟันกนั
ไม่เสรจ็ในกลุม่แพทยท่ี์ไม่เห็นดว้ย  

กลุ่มท่ีหวงัว่ำจะไปออกกฎบงัคบัและจะมีแพทยม์ำท ำเพิ่มขึน้ ผมว่ำในทำงปฏิบตัิคงไม่สำมำรถเพิ่ม
ไดด้ว้ยวิธีนี ้กำรจะท ำใหร้ะบบยั่งยืนตอ้งหำทำงออกร่วมกนัใหส้บำยใจทุกฝ่ำย ผูร้บับริกำรสำมำรถ เขำ้รบั
บรกิำรได ้ผูใ้หบ้รกิำรในระบบคือแพทยท่ี์ยินดีใหบ้รกิำรก็สำมำรถใหบ้รกิำรไดอ้ยำ่งมั่นใจไมต่อ้งเสี่ยงคกุเสี่ยง
ตะรำง ขณะเดียวกนัแพทยท่ี์อำจไม่พรอ้มใหบ้ริกำรก็ตอ้งไม่รูส้ึกว่ำถกูคกุคำม มองว่ำกฎหมำยกฎระเบียบ
ของเรำในปัจจบุนัอยูใ่นจดุท่ีสมดลุดีมำก  

ควำมทำ้ทำยของกำรพัฒนำบริกำรอยู่ท่ีว่ำพอกฎหมำยกฎระเบียบเอือ้แลว้จะน ำไปสู่กำรขยำย
เครือข่ำยไดอ้ย่ำงไรให้เกิดบริกำรไดจ้ริง คงไม่มีประโยชน์อะไรถ้ำกฎหมำยกฎระเบียบดีแต่ไม่มีหน่วย
ใหบ้รกิำรเลย  

เครือข่ำย RSA ท่ีมีกำรขบัเคลื่อนรว่มกบัเครือข่ำย Choices และเครือข่ำยอ่ืน ๆ มำยำวนำน อำจจะ
ดไูม่มำกแต่เรำน่ำจะเป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีเครือข่ำยลกัษณะนีด้ีท่ีสดุประเทศหนึ่งในโลก เพรำะหลำยแห่งท่ี
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ไปดงูำน ไม่ว่ำจะเป็นท่ีมำเลเซียหรือท่ีอ่ืน ๆ แทบจะเป็นคลินิกเดี่ยว หรือถำ้มีเครือข่ำยก็มีไม่ก่ีแห่ง ประเทศ
ไทยถำ้คิดเปอรเ์ซ็นตค์งไม่มำก มีแคร่อ้ยกว่ำแห่ง แตน่่ำจะเป็นเครอืข่ำยท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีระดบัหนึ่ง แมว้่ำจะ
มีบริกำรไดไ้ปตำมสภำวะ แต่แพทยใ์หญ่ ๆ ก็มีเขำ้มำเป็นระยะ ไม่ถึงกับตกต ่ำมำก มีกำรใหบ้ริกำรดว้ย
เง่ือนไขกฎหมำยท่ีเอือ้ ตอนนีก้ำรใหบ้รกิำรยตุิกำรตัง้ครรภ ์ถำ้อำยคุรรภต์  ่ำกว่ำ 12 สปัดำหผ์มว่ำปัญหำนอ้ย
กว่ำเดิมมำก กำรเขำ้ถึงไม่ค่อยมีปัญหำเท่ำไหร ่แต่จะมีปัญหำท่ีอำยคุรรภม์ำกกว่ำ 12 สปัดำหข์ึน้ไปเพรำะ
หน่วยบรกิำรจะลดลงตำมอำยคุรรภท่ี์มำกขึน้  

ระบบ Telemedicine จะมาช่วยอย่างไร  

ถึงแมจ้ดุประสงคต์ัง้ตน้ท่ี Telemedicine เกิดขึน้มำจำกช่วงสถำนกำรณข์องโควิด-19 เพรำะเดนิทำง
ไม่ไดจ้ึงมีกำรใหบ้รกิำรทำง tele-med มีกำรสง่ยำทำงไปรษณียเ์พื่อใหค้นไขส้ำมำรถเขำ้ถึงบรกิำรไดใ้นช่วงท่ี
หำ้มเดินทำง ผมมองว่ำในระยะยำว ระบบ telemedicine น่ำจะเป็นค ำตอบท่ีเหมำะกบับรบิทของสงัคมไทย 
เพรำะบำ้นเรำ แพทยท่ี์ใหบ้รกิำรมีจ ำนวนยงัไมม่ำก ผูร้บับรกิำรหรอืคนไขจ้ ำเป็นตอ้งเดนิทำงขำ้มภำคอยูม่ำก  

ถำ้มีระบบ telemedicine เป็นเรื่องเป็นรำวจะช่วยใหแ้พทยใ์หบ้รกิำรไดม้ำกขึน้ คนไขส้ำมำรถเขำ้ถึง
บริกำรไดไ้ม่ว่ำจะอยู่ ท่ีไหนของประเทศก็ตำม ขอใหมี้หน่วยท่ีสำมำรถใหบ้ริกำรไดจ้ะลดอุปสรรคไดม้ำก 
ประกอบกบัเทคโนโลยีกำรยตุิกำรตัง้ครรภใ์นปัจจบุนัมีควำมกำ้วหนำ้คอ่นขำ้งมำก คอ่นขำ้งปลอดภยัในเรือ่ง
กำรใหย้ำยตุิกำรตัง้ครรภ ์ดว้ยองคป์ระกอบเหล่ำนีผ้มมองว่ำมีควำมเป็นไปไดส้งู ถำ้มีระบบ telemedicine 
เขำ้มำ เรำอำจสำมำรถเพิ่มจ ำนวนผูท่ี้เขำ้ถึงบริกำรก่อน 12 สัปดำหไ์ดอี้กเป็นจ ำนวนมำก แทนท่ีเขำจะ
เสียเวลำไปท่ีหน่วยบรกิำร เขำรูก็้มำปรกึษำไดเ้รว็ตัง้แต่ตอนท่ีอำยคุรรภน์อ้ยก็สำมำรถใหบ้รกิำรไดง้่ำย เป็น
จดุท่ีใหเ้ขำ้ถึงบรกิำรไดม้ำก  

ระบบ Telemedicine จะเกิดขึน้จริงได้อย่างไร 

ระบบท่ีท ำในช่วงสถำนกำรณ ์Covid-19 ช่วงนัน้ก็อำจจะลกูทุ่งหน่อย คือใชพ้ดูคยุกนัทำง Line ทำง
โทรศพัท ์และส่งยำทำงไปรษณีย ์มีกำรติดตำมอำกำรและคนไขถ้่ำยรูปส่งมำใหแ้พทยด์ ูติดต่อสอบถำมกนั
บำ้ง มีกำรติดตำมบำ้ง ไม่ติดต่อกลบัมำก็ประเมินว่ำคงสบำยดี ถำ้จะท ำใหเ้ป็นเรื่องเป็นรำวและเป็นระบบท่ี
จะตอบโจทยข์องประเทศ มีเรือ่งหลกัท่ีตอ้งท ำ 2 เรือ่ง  

เรื่องแรก ระบบบริกำรหรือ platform ท่ีจะมำใช้ในระบบต้องเป็น  platform ส ำหรับระบบ 
telemedicine ไม่ใช่ว่ำตั้งกรุ๊ป LINE ขึ ้นมำใช้ ซึ่ง ก็ใช้ได้ระดับหนึ่ง แต่ถ้ำจะใช้เป็นเรื่องเป็นรำวใน
ระดบัประเทศ มีประเด็นท่ีตอ้งค ำนงึถึงทัง้เรือ่งกฎระเบียบ กำรรกัษำควำมปลอดภยั ขอ้มลูสว่นตวั มำตรฐำน
กำรรกัษำ จ ำเป็นตอ้งท ำระบบใหเ้ป็นเรื่องเป็นรำว ส ำนกัอนำมยัเจริญพนัธุเ์พิ่งคยุกนัว่ำจะหำรือเรื่องระบบ 
telemedicine ในวนัท่ี 26 กรกฎำคม โดยจะเชิญอำจำรย ์2 ท่ำนคือ อำจำรยอ์นชุำท่ีท ำ platform Doctor A 
to C เป็น platform telemedicine ท่ีใชจ้รงิในบำ้นเรำ แต่ยงัไม่เคยใช้ platform นีส้  ำหรบัเรื่อง safe abortion 
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อำจำรยจ์ะมำพดูวำ่กำรท ำ telemedicine เป็นเรื่องเป็นรำวตอ้งใชท้รพัยำกรอะไรบำ้ง มีกฎหมำยกฎระเบียบ
อะไรท่ีเก่ียวขอ้งบำ้ง ถำ้เรำคดิจะท ำใหเ้ป็นระบบตอ้งเตรยีมกำรอย่ำงไร  

อีกคนหนึ่งเป็นผูจ้ดักำรบริษัท AKT ยงัไม่มี platform ในประเทศไทย แต่ในต่ำงประเทศมี platform 
ท่ีท ำระบบ telemedicine เรื่อง safe abortion อยู่ จะมำเล่ำให้ฟังว่ำในต่ำงประเทศ  platform ท่ีเก่ียวกับ 
telemedicine เรื่อง safe abortion เขำใชง้ำนในระดบัไหน มีกำรบริหำรจดักำรอย่ำงไร เพื่อดวู่ำบริบทของ
บำ้นเรำ เม่ือมีกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีค่อนขำ้งเอือ้แลว้ กำรน ำไปสู่กำรปฏิบตัิจรงิจะจดักำรเก่ียวกบัเรื่อง 
platform หรือกฎหมำยกฎระเบียบอย่ำงไร กฎหมำยกฎระเบียบท่ีเก่ียวกับ telemedicine ท่ีมีเม่ือเป็นเรื่อง
บรกิำรยตุิกำรตัง้ครรภน์ัน้พอเพียงหรอืยงัท่ีจะ set ระบบ ตอ้งออกกฎหรอืขอ้ปฏิบตัิเพิ่มไหม  

อยำกจะเรียนว่ำเรื่องระบบ telemedicine ในกำรท ำ safe abortion ส ำนักอนำมัยเจริญพันธุ์และ
กรมอนำมยัใหค้วำมส ำคญัและมองวำ่นำ่จะเป็น turning point ท่ีจะยกระดบักำรเขำ้ถึงบรกิำร safe abortion 
ไดอ้ยำ่งมำก แตก่ระบวนกำรตอ้งใชร้ะยะเวลำ คงไม่สำมำรถตัง้ไดร้วดเรว็ตำมใจ  

ในส่วนของผูบ้ริหำรของกรมหรือกระทรวงฯ ถือว่ำโชคดีท่ีไม่มีท่ำนไหนตำ้น แต่ตอ้งเขำ้ใจว่ำเรื่อง
อย่ำงนีจ้ะใหฝ่้ำยกำรเมืองเอำไปชเูป็นนโยบำยเขำคงไม่คอ่ยอยำกท ำ เพรำะมนัสุม่เสี่ยงท่ีจะโดนดำ่มำกกว่ำ
ไดค้ะแนน ท่ีผำ่นมำก็ไม่ไดมี้กำรตอ่ตำ้นหรอืกำรไม่เห็นดว้ยจำกฝ่ำยบรหิำร ควำมลำ่ชำ้ท่ีเกิดขึน้สว่นหนึ่งเป็น
กระบวนกำรของทำงรำชกำรท่ีตอ้งยอมรบัว่ำปกติก็ใชเ้วลำนำนอยู่แลว้ ในเรื่องของประกำศกระทรวงท่ี
อำจำรยห์ลำยท่ำนติดตำมวำ่ท ำไมไม่ออกสกัที ตอนนีใ้กลอ้อกเต็มทีแลว้ เหลือรอรฐัมนตรเีซน็อยำ่งเดียวก็จะ
ประกำศใช ้ท่ีล่ำชำ้นัน้ไม่ไดเ้กิดจำกฝ่ำยบริหำรไม่อยำกเซ็น แต่ล่ำชำ้ตรงกระบวนกำรท่ีเรำยกรำ่งและตอ้ง
อภิปรำยและหำทำงออกรว่มกนันิดหน่อยระหว่ำงกรรมกำรยกรำ่งกบัทำงหน่วยท่ีตอ้งเซ็นประกำศ ท ำใหใ้ช้
เวลำนำนไปสกันิด ตอ้งขออภยัเครือข่ำยทกุท่ำน แต่คิดว่ำอีกไม่นำนจะไดมี้กำรประกำศใชเ้ป็นเรื่องเป็นรำว 
เรื่องกฎระเบียบก็น่ำจะพรอ้มเสียทีในกำรไปสู่แนวทำงท่ีกรมอนำมยัตอ้งกำรขบัเคลื่อนเรื่อง telemedicine 
อย่ำงเป็นเรื่องเป็นรำวกนัต่อไป ในระยะยำวจะพฒันำ platform ขึน้มำจะไดมี้แนวทำงท่ีชดัเจนและสำมำรถ
เอำไปปฏิบตัิไดจ้รงิ มีมำตรฐำนคุม้ครองผูร้บับรกิำรและผูใ้หบ้รกิำร เป็นแนวทำงเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนเรือ่ง
ระบบ telemedicine ครบั 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: คณุหมอพอจะเลำ่เรือ่ง RSA ไดไ้หมคะวำ่มีควำมคืบหนำ้อยำ่งไร 

ดร.นพ.บุญฤทธ์ิ สุขรัตน์: เครือข่ำย RSA ยงัท ำงำนกนัดีอยู่ ก่อนหนำ้จะมีสถำนกำรณโ์ควิด เรำจดัประชมุ
เป็นประจ ำทกุปีในทกุภำค ท ำใหค้วำมสมัพนัธค์อ่นขำ้งแนบแน่นเพรำะมีโอกำสเจอกนับอ่ย แตพ่อผ่ำนไปสกั
ระยะและมีปัญหำเรือ่งงบประมำณท่ีจะจดัประชมุในลกัษณะพบกนัมีนอ้ยลงไป ประกอบกบัช่วงสถำนกำรณ์
โควิดท ำใหก้ำรจดัประชุมเจอกนันอ้ยลงไปอีก ช่วงปีหลงั ๆ ไดท้  ำครัง้เดียวท่ีภำคอีสำนเม่ือปีท่ีแลว้ ภำคอ่ืน
ไม่ไดจ้ดัประชมุ ประมำณ 1-2 ปีท่ีไม่ไดเ้ห็นหนำ้เห็นตำกนั แตเ่ครอืข่ำยท่ีใหบ้รกิำรก็ยงัใหบ้รกิำรอยู ่อำจจะมี
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ท่ีหยดุหรือมีเพิ่มบำ้งในแต่ละปีเป็นปกติของเครือข่ำย ตัง้แต่ตัง้เครือข่ำยมำมีกำรหยดุใหบ้รกิำรและมีแพทย์
เพิ่มมำใหมท่กุปี ยงัไมถ่ึงจดุท่ีเครอืข่ำยตอ้งยกเลกิ ยงัสำมำรถด ำเนินกำรได ้

ทำงส ำนกัอนำมยัเจรญิพนัธุจ์ะพยำยำมหำทำงใหมี้โอกำสพบหนำ้พบตำกนั กระชบัควำมสมัพนัธใ์ห้
เหมือนเดิม แต่คงตอ้งหำทำงด ำเนินกำรต่อไป เพรำะช่วงโควิดท่ีผ่ำนมำงบประมำณในส่วนของภำครฐั
โดยเฉพำะกระทรวงสำธำรณสขุไปอยู่กบักำรแกไ้ขสถำนกำรณโ์ควิดค่อนขำ้งมำก หวงัว่ำพอสถำนกำรณโ์ค
วิดเริม่คลี่คลำยคงไดร้บังบประมำณสนบัสนนุด ำเนินกำรมำกขึน้ 

 
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: อยำกใหท้่ำนอำจำรยช์ลิดำภรณ ์เพิ่มประเด็นเก่ียวกบัเรื่องกำรเคลื่อนไหวท่ี
อำจำรยท์ิง้ทำ้ยไวว้ำ่กำรเคลื่อนไหวตอ่ไปควรตอ้งท ำอยำ่งไร 

รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์: ถา้คดิถงึในบรบิทสงัคมไทย ความเป็นไปไดข้องทางเลอืกในการท าแทง้และ
การเขา้ถึงบริการในทีส่ดุจะอยู่ทีเ่ครือข่าย หนา้ตาแบบเครือข่าย Choices มากกว่า ในสหรฐัอเมรกิำเองพอ 
Roe ถูกท ำตกตำยไป ก็ยิ่งท ำใหเ้ห็นว่ำในท่ีสดุเครือข่ำยท่ีเห็นว่ำประเด็นเรื่องแทง้เป็นทำงเลือกท่ีมนุษยซ์ึ่ง
เผชิญสถำนกำรณค์วรมีสิทธิเลือกไดแ้ละควรเขำ้ถึงบริกำร คือเป็นทำงเลือกท่ีตอ้งเขำ้ถึงกระบวนกำร เม่ือ
เลือกแลว้เขำ้ถึงบรกิำรได ้สำมำรถยตุิกำรตัง้ครรภไ์ดโ้ดยปลอดภยั  

กำรเคลื่อนไหวท่ีดีท่ีสดุตอ้งอย่ำฝำกไวก้บัรฐั รฐั สถำบนักำรเมือง สภำผูแ้ทนรำษฎร ระบบรำชกำร
และอ่ืน ๆ สำมำรถเป็นพนัธมิตรและช่วยเหลือกนัได ้แตไ่ม่ใช่คนท่ีจะฝำกชีวิตไว ้ 

 
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: อำจำรย ์(ปำรณีำ) พดูว่ำถำ้กฎหมำยท ำใหค้นเลือกไมไ่ดเ้ท่ำกบับงัคบั พอเกิด
เหตใุนอเมรกิำก็มีคนถำมวำ่ส ำหรบัเมืองไทยมีโอกำสท่ีจะยอ้นกลบัมำแกก้ฎหมำยไหม เพรำะวำ่กงัวลกนัอยู่ 

รศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์: มีควำมเป็นไปได ้แต่เห็นว่ำยำก เน่ืองจำกว่ำค ำวินิจฉยัของศำลรฐัธรรมนญูไดมี้
กำรเขียนไวค้่อนขำ้งชัดแลว้ กำรท่ีจะ challenge กลบัไปท่ีศำลรฐัธรรมนูญอีกในช่วงระยะเวลำอย่ำงนอ้ย
ท่ีสดุท่ีเป็นชดุนี ้คิดว่ำคงไม่ไดก้ลบัค ำพิพำกษำค ำวินิจฉยัของตวัเองท่ีเคยใหไ้วแ้ลว้ นอกจำกนัน้กำรแกไ้ขใน
ประมวลกฎหมำยอำญำในบำ้นเรำก็ไม่ไดง้่ำย เพรำะฉะนัน้คดิวำ่ไมต่อ้งกงัวลเท่ำไหร ่ 

เรื่องกำรเคลื่อนไหวในสงัคมไทยกบัอเมริกำมีควำมต่ำงกนัอยู่พอสมควร ตอนนีผ้ลกระทบของกำร
กลบั Roe ท ำใหท้กุอยำ่งในสหรฐักลบัไปเป็นเหมือนประเทศไทยก่อนหนำ้นี ้ณ เวลำนีต้อ้งไปตอ่สูก้นัในแตล่ะ
รฐั บำงรฐัก ำลังมีพยำยำมท่ีจะก ำหนดให ้Abortion Right กลำยเป็นสิทธิตำมกฎหมำยของรฐั ซึ่งเดิมที
รฐัธรรมนญูของสหรฐัอเมรกิำจะผกูพนัทกุรฐั แต่ตอนนีแ้ต่ละรฐัมีควำมแตกต่ำงกนัมำกไม่มีควำมเหมือนกนั
เลย เป็นสิ่งท่ีคนในอเมรกิำจะตอ้งเผชิญ กำรท่ีคนเดินทำงจำกรฐัหนึ่งไปท ำแทง้อีกรฐัหนึ่งเพรำะรฐัท่ีตนอยูไ่ม่
สำมำรถท ำไดจ้ะเป็นประเดน็ debate อีกนำน  



20 
 

ไทยเป็นรฐัเดี่ยว เรำ focus อยู่ตรงนี ้ถำ้เรำไม่ตอ้งกงัวลมำกว่ำจะมีกำรกลบัไปแกก้ฎหมำยไปเป็น
เหมือนเดิมอีกหรือเปล่ำ คิดว่ำ focus ขำ้งหนำ้ของเรำน่ำจะอยู่ท่ีท  ำอย่ำงไรท่ีจะท ำใหห้ญิงตัง้ครรภไ์ดมี้
โอกำส มีทำงเลือกตำมท่ีกฎหมำยเวลำนีไ้ดอ้นญุำตใหมี้ทำงเลือกไดแ้ลว้ใหม้ำกท่ีสดุมำกกวำ่  

เห็นว่ำเป็นหนำ้ท่ีของรฐั ดีใจท่ีไดฟั้งอำจำรยห์มอบุญฤทธ์ิว่ำก ำลงัจะมีกำรออกแนวทำงจำกกรม
อนำมยัออกมำ เป็นนิมิตหมำยท่ีดี อย่ำงไรก็ตำม อยำกฝำกไวว้่ำกรมอนำมยัเองเป็นหวัเรี่ยวหวัแรงเป็นหลกั
ใหก้บัเรำ คดิวำ่คือหนำ้ท่ีของรฐัท่ีจะตอ้งท ำให ้ 

เห็นดว้ยกบัอำจำรยช์ลิดำภรณว์่ำมนัเป็นหนำ้ท่ีของรฐั ไม่ไดห้มำยควำมว่ำพวกเรำจะอยู่เฉย ๆ และ
รออย่ำงเดียว ในภำคสงัคมตอ้งพยำยำมท ำใหเ้กิดควำมรูค้วำมเขำ้ใจในสงัคม กำรตระหนกัถึงกำรเคำรพกำร
ตดัสินใจของผูห้ญิงในอนำคตในชีวิตของตวัเองใหไ้ดม้ำกขึน้คือสิ่งท่ีคิดว่ำตอ้งช่วยกันท ำ และช่ืนชมกำร
ท ำงำนของ RSA อยำ่งมำก ถำ้หำกวำ่ตวัเองมีอะไรท่ีสำมำรถพอจะช่วยไดใ้นเครอืข่ำยก็ยินดี 

 
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: ขณะนีเ้รำมี 7 กรณีศึกษำท่ีรฐัละเลย เครือข่ำยมีโอกำสช่วยเหลือผูห้ญิงจะ
เสี่ยงจะถึงแก่ชีวิตใน 7 กรณี โดย 2 หรือ 3 กรณี ไดม้ำขอเงินจำกกองทนุช่วยเหลือผูห้ญิงในภำวะวิกฤติจำก
ควำมรุนแรงและทอ้งไม่พรอ้มของเครอืข่ำย Choices ดงัท่ีท่ำนอำจำรยช์ลิดำภรณเ์คยบรจิำคมำให ้100,000 
บำท นบัเป็นกำรช่วยเหลือครัง้ยิ่งใหญ่ท่ีสดุ เพรำะเป็นกองทุนเล็ก ๆ ช่วยทีละ 2,000-4,000 บำท สงูสดุไม่
เคยเกิน 20,000 บำท แต่เคสนีเ้รำช่วยเกือบถึง 60,000 บำท เพรำะเป็นเคสลิน้หวัใจรั่วและถกูโยนไปโยนมำ
ระหว่ำงโรงพยำบำลจนมีคนติดต่อเขำ้มำท่ีเครือข่ำย RSA และสำมำรถประสำนส่งต่อไปได ้ตอ้งช่ืนชม
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ ์เคสนีเ้ป็นสิทธิในประกันสงัคมและเขำไม่ยอมส่งต่อ ถำ้ไม่ท ำคนไขต้ำยแน่นอน 
เพรำะคนไขอ้ยู่ใน ICU ครัง้แรกหมอบอกว่ำไม่ใช่คนไขข้องโรงพยำบำล สง่ตอ่กนัมำ แตส่ดุทำ้ยคณุหมอก็ท ำ
ใหค้นไขร้อด ท ำกำรยตุิกำรตัง้ครรภใ์ห ้

และมีเคสอ่ืนซึง่รำ้ยแรงพอกนัอีก 6 กรณี เรำก ำลงัจะไปยื่นจดหมำย แตค่ิดว่ำถำ้มีกรณีท่ีมีผูเ้สียชีวิต
และมีขอ้บง่ชีท้ำงกำรแพทยต์ำมมำตรำ 305 (1) ( 2) แตก่ำรใหบ้รกิำรนัน้ถกูสง่ตอ่มำเรื่อย ๆ โดยเฉพำะเรื่อง
ตวัอ่อนในครรภท่ี์มีขัน้ตอนในกำรทดสอบมำกมำย พออำยคุรรภส์งูก็ไม่มีโรงพยำบำลไหนอยำกใหบ้รกิำร ถำ้
หำกว่ำเขำตำยขึน้มำมันฟ้องไดไ้หม หรือกรณีแบบนีใ้นอเมริกำมีบำ้งไหม กรณีท่ีมีขอ้บ่งชีท้ำงร่ำงกำยท่ี
สมควรจะตอ้งยตุิแต่ถกูส่งต่อไปเรื่อย ๆ พดูไดเ้ลยว่ำถำ้เรำไม่มีเครือข่ำย RSA ไม่มีหมอหรืออำจำรยห์มอท่ี
เขำ้มำสนบัสนนุคงท ำไดย้ำกและตอ้งใหเ้ครดติกบับรกิำรสำยดว่น 1663 

 
รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์: ถำ้เทียบเคียงกบักรณีเด็กผูห้ญิงอำย ุ10 ขวบท่ีตัง้ทอ้งเพรำะถกูขม่ขืน กรณี
นีซ้บัซอ้นมำกเพรำะคนขม่ขืนเป็นคนท่ีเขำ้ประเทศโดยผิดกฎหมำย แตก่รณีของเขำรูว้ำ่ทอ้งคือเกิน 6 สปัดำห์
แลว้ เกินเสน้ขอบท่ีกฎหมำยของรฐัโอไฮโอยอมใหท้ ำแทง้ได ้ถำ้ไปดจูะเกิดกรณีอย่ำงท่ีอำจำรยย์กตวัอยำ่ง 7 
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กรณีในบรบิทไทยเลย มีขัน้ตอนท่ีตอ้งผำ่นไปกวำ่จะยตุิกำรตัง้ครรภไ์ดต้ำมกฎหมำย ขัน้ตอนของโอไฮโอ เช่น 
ตอ้งสำมำรถยืนยนัไดว้ำ่กำรตัง้ครรภนี์เ้ป็นผลมำจำกกำรขม่ขืนกระท ำช ำเรำ ซึง่ฝ่ำยต ำรวจบอกวำ่เพื่อจะสรุป
ใหไ้ดว้่ำทัง้หมดนีเ้ป็นกำรกระท ำช ำเรำ ต ำรวจตอ้งกำรเวลำอย่ำงนอ้ยเพื่อพิสจูนใ์หช้ดัเจน 9 เดือน นำนกว่ำ
กำรทอ้งอีก  

เม่ือคนทอ้งมำแลว้ 6 สปัดำห ์กลำยเป็นว่ำขัน้ตอนกระบวนกำรท่ีตอ้งผ่ำน ตอ้งท ำตำมกติกำของรฐั
กว่ำจะเขำ้ถึงบริกำรได ้กระบวนกำรถกูออกแบบเพื่อท่ีจะชะลอกำรเลือกยตุิกำรตัง้ครรภ ์ตวัอย่ำงท่ีพดูถึง 7 
ตวัอย่ำง ขัน้ตอนกระบวนกำรท่ีตอ้งท ำ เช่น กำรตรวจสอบตวัอ่อนทัง้หลำยทัง้ปวง ในกรณียุติกำรตัง้ครรภ์
กฎหมำยในประเทศตำ่ง ๆ มีกำรก ำหนดตอ้งท ำอยำ่งนัน้เท่ำนัน้เท่ำนี ้ถำ้เกินจำกนีแ้ลว้ยตุิตำมกฎหมำยไม่ได ้
ขัน้ตอนพวกนีอ้ำจตอ้งช ำระใหม่โดยรวม กรณีโอไฮโอจะไม่ใหย้ตุิ จะตอ้งทอ้งต่อจนคลอด ฉะนัน้อำจตอ้งมำ
ช ำระกนัดี ๆ หรือไม่ ประเด็นคือมีกฎหมำยใหม่แลว้ และกระบวนกำรอ่ืน ๆ อำจตอ้งยอ้นกลบัมำช ำระเรื่อง
เดิมท่ีตอ้งท ำ 

 
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: กฎหมำยไทยตัง้แตก่ฎหมำยเก่ำเลย ถำ้เขำ้เง่ือนไขบง่ชีท้ำงกำรแพทยไ์ม่เคยมี
กรอบก ำหนดเรื่องอำยคุรรภ ์คือเท่ำไรก็ได ้ดิฉนัเคยสมัภำษณ์หมอในโรงพยำบำลแพทยแ์ห่งหนึ่ง เขำบอกว่ำ
อำยคุรรภ ์30 สปัดำหเ์ขำก็ท ำใหถ้ำ้มีขอ้บง่ชีท้ำงกำรแพทย ์จึงอยำกรูไ้วเ้ป็นบทเรยีนว่ำ ถำ้เขำตอ้งถึงแก่ชีวิต 
มีปัญหำสำหสั หรอืพิกำรสำมำรถฟอ้งไดไ้หม?  

รศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์: ตำมท่ีไดเ้กริน่ในช่วงตน้ว่ำไทยมีกำรแกไ้ขประมวลกฎหมำยอำญำ จำกเดิมท่ีเคย
เอำผิดผูท้  ำแทง้กบัหญิงตัง้ครรภท่ี์ท ำแทง้และยกเวน้ควำมผิดทำงอำญำได ้เพรำะฉะนัน้ไม่ใช่ตวักฎหมำยให้
สิทธิโดยตรง เพียงแต่บอกว่ำถำ้ท ำก็ไม่ไดเ้ป็นควำมผิดแบบกฎหมำยเดิมท่ีเคยบอกว่ำท ำไม่ได ้มีควำมผิด 
เพรำะฉะนัน้ นยัยะทำงกฎหมำยบอกวำ่ท ำได ้แตไ่ม่ไดท้  ำใหเ้กิดสิทธิเรยีกรอ้งวำ่คนอื่นจะตอ้งมีหนำ้ท่ียตุิกำร
ตัง้ครรภใ์ห ้จะเขำ้กรณีตำมมำตรำ 305 แตไ่ม่ไดท้  ำใหเ้กิดสิทธิเรยีกรอ้งว่ำคนอ่ืนจะตอ้งมีหนำ้ท่ี สิ่งทีเ่ราไม่มี
คอืไทยไม่มกีฎหมายว่าดว้ยเรือ่งการรองรบัสทิธิในการทีจ่ะยตุกิารตัง้ครรภ ์การดูแลระบบอนามยัเจริญพนัธุ์
ของเรา  

ถำ้หำกว่ำเป็นกรณีท่ีจะฟ้องหมอ โรงพยำบำลท่ีปฏิเสธไม่ท ำแทง้และปล่อยใหล้่วงเลย  ตรงนีม้นั
จะตอ้งมี ground ท่ีค่อนขำ้งแน่นมำกว่ำท ำไม เช่น ตอ้งเขำ้กรณีประมำทเลินเล่ออย่ำงรำ้ยแรงและฟ้องเป็น
คดีแพ่ง หรือท ำใหเ้กิดกำรเสียหำยต่อชีวิตตอ้งเขำ้กรณีเป็นกำรกระท ำโดยประมำทเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นถึงแก่
ควำมตำย ไดร้บัอนัตรำยสำหสั แต่ถำ้สมมตุิว่ำถกูบงัคบัใหต้ัง้ทอ้งต่อ อนันีก็้จะไม่เขำ้กรณีและไม่ไดส้่งเสรมิ 
ไม่ไดอ้ยำกจะเห็นกำรใชก้ระบวนกำรตรงนีไ้ปบงัคบัหรอืท ำใหเ้กิดควำมไมส่บำยใจกบักลุม่แพทยท่ี์ยงัมีควำม
ไม่สบำยใจในกำรยตุิกำรตัง้ครรภ ์ยกเวน้เป็นกรณีท่ีเรียกว่ำอนัตรำยต่อสขุภำพและท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อ
สุขภำพอย่ำงรำ้ยแรง มองต่อไปอีกว่ำแต่ถำ้รำยนั้นเกิดขึน้จำกกำรท่ีรฐัไม่ได ้provide ตวัสถำนพยำบำล 
ระบบท่ีรองรบัตรงนีอ้ย่ำงเพียงพอ ในเม่ือใหท้ ำได ้รฐัจึงมีหนำ้ท่ีท่ีจะมีหน่วยบริกำรสำธำรณสขุ อำจจะตอ้ง
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กลบัไปใชก้ระบวนกำรฟ้องและเรียกค่ำเสียหำยจำกรฐัแทน ในกำรท่ีไม่ท ำใหมี้ facilities รองรบัเพียงพอใน
กำรคุม้ครองหญิงตัง้ครรภเ์หลำ่นี ้น่ีคือสิ่งท่ีเขำพงึจะไดร้บั 

คุณศิริวรรณ ขนุนทอง: ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

ขอถำมเพื่อควำมเขำ้ใจท่ีชดัเจนใน 2 ประเด็น  

ประเด็นแรก กำรท่ีสถำนบรกิำรไม่สง่ต่อหรือปฏิเสธกำรส่งต่อ ปฏิเสธกำรยตุิกำรตัง้ครรภ ์แมว้่ำจะมี
แพทยห์รือเครื่องมือ เป็นควำมผิดหรือไม่ ประเด็นท่ี 2 กรณีเป็นสถำนบริกำรเอกชน เขำ้ข่ำยครอบคลมุกำร
คุม้ครองสิทธิใน สปสช. ท่ีจะดแูลคำ่ใชจ้่ำยของผูท่ี้จะรบับรกิำรยตุิกำรตัง้ครรภด์ว้ยหรอืไม่  

รศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์: เป็นควำมเห็นส่วนตวัค่ะเพรำะยงัไม่มีแนวทำง คิดว่ำยงัไม่มีควำมผิด ยกเวน้แต่
ว่ำไม่ไดเ้ป็นควำมผิดตำมกฎหมำย อย่ำงท่ีเรยีนวำ่มนัไมไ่ดก้่อใหเ้กิดสิทธิเรยีกรอ้ง ตวักฎหมำยอำญำบอกวำ่
ถำ้ท ำแลว้ไม่มีควำมผิด หรือท ำอย่ำงไรแลว้มีควำมผิด ไม่ไดเ้กิดสิทธิเรียกรอ้งท่ีจะท ำใหค้นอ่ืนตอ้งมำท ำ จึง
ไม่ใช่กำรท ำใหผ้ิดกฎหมำยอำญำ 

ประเด็นท่ีสอง ผิดกฎหมำยโดยถือว่ำละเวน้ปฏิบตัิหนำ้ท่ีหรอืไม่ ตอ้งตอบว่ำในมมุของตวัเองก็ถือว่ำ
ไม่ใช่ เพรำะกฎหมำยไม่ไดก้ ำหนดใหมี้หนำ้ท่ีจะตอ้งท ำ อย่ำงไรก็ตำม อำจมีในทำงวิชำชีพท่ีอำจมีควำมผิด
ในทำงวิชำชีพได ้เน่ืองจำกมีขอ้บงัคบัแพทยสภำบอกชดัเจนวำ่ในกรณี (เฉพำะ 2 อนมุำตรำ) ท่ีตอ้งมีกำรแนะ
น ำส่งต่อ เม่ือไม่มีกำรแนะน ำส่งต่อออกไป คือไม่ไดท้  ำตำมกระบวนกำรท่ีพึงจะเป็นอำจจะมีควำมผิดทำง
วิชำชีพได ้สว่นในเรื่องควำมผิดทำงแพง่จะเกิดขึน้ไดก็้ตอ่เม่ือกำรกระท ำนีเ้ป็นกำรกระท ำท่ีจงใจหรอืประมำท
เลินเลอ่เพื่อจะท ำใหเ้กิดควำมเสียหำย กลบัไปท่ีหลกักำรเดิมยงัเช่ือว่ำไม่ใช่หนำ้ท่ีท่ีตอ้งมี เพรำะกฎหมำยยงั
ไม่ไดอ้อกแบบท่ีจะตอ้งใหมี้บรกิำรตอ่ผูร้บับรกิำรขนำดนัน้ 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: เรยีนเชิญคณุหมอบญุฤทธ์ิ ตอบค ำถำมเรื่องกำรคุม้ครองสิทธิใน สปสช. ดำ้น
กำรครอบคลุมบริกำรในหน่วยบริกำรเอกชน และมีค ำถำมเพิ่มเติมผ่ำนทำงเพจเครือข่ำยทอ้งไม่พรอ้มว่ำ 
(ร่ำง) ประกำศกระทรวงท่ีน ำมำขึน้ website แต่ไม่บอกว่ำเพื่ออะไร เพื่อประชำพิจำรณ ์หรือจะออกตำมนี้ 
เป็นค ำถำม อยำกรูว้่ำปีกว่ำท่ีผ่ำนมำ RSA มีสถำนบริกำรเพิ่มขึน้ไหม และท่ีเขียนว่ำใน 5 ปีจะท ำใหส้ถำน
บรกิำรครอบคลมุทั่วประเทศ มีแนวทำงที่จะท ำอยำ่งไรบำ้งที่จะท ำใหเ้กิดขึน้ไดจ้รงิ  

ดร.นพ.บุญฤทธ์ิ สุขรัตน์: ค ำถำมแรก มองว่ำจะเป็นประโยชนก์บัหน่วยบรกิำรและแพทย ์เน่ืองจำกแพทย
สภำไม่ไดบ้งัคบัใหต้อ้งใหบ้รกิำร ถำ้ไม่บริกำรตอ้งส่งต่อ แต่ถำ้ไม่ใหบ้ริกำรและไม่ส่งต่อก็จะเป็นกำรกระท ำ
ผิดตำมขอ้บงัคบัแพทยสภำ แค่ผิดทำงวิชำชีพ แต่ในกฎหมำยใหม่ ขอ้บงัคบัแพทยสภำนั้นปรำกฏอยู่ใน
กฎหมำยมำตรำ 305 ฉะนัน้ กำรท ำผิดขอ้บงัคบัแพทยสภำเท่ำกบัผิดตำมมำตรำ 305 ดว้ย หน่วยบรกิำรตอ้ง
ใหค้วำมระมัดระวัง เพรำะประเด็นนีต้อนยกร่ำงเคย debate กันว่ำกำรเอำขอ้บังคับแพทยสภำไปอยู่ใน
กฎหมำยอำจมีผลลกัษณะนีไ้ด ้หลำยฝ่ำยจึงไม่สบำยใจท่ีจะเอำขอ้บงัคบัแพทยสภำไปไวใ้นกฎหมำยดว้ย 
แตผ่ลท่ีสดุแลว้ทำงคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตอ้งกำรใหข้อ้บงัคบัแพทยสภำมำเป็นหลกัว่ำในมำตรำ 305 ตอ้ง
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มีคนเขำ้มำช่วยรบัรองจึงมีผลทำงขอ้ดีและเป็นขอ้บงัคบัทำงออ้ม อยำกใหห้น่วยบริกำรใหค้วำมระมดัระวงั 
อย่ำพยำยำมไปขดั แค่แนะน ำสง่ต่อคงไม่ไดล้  ำบำกอะไรมำก ถำ้ไม่พรอ้มใหบ้รกิำรก็แนะน ำบอกว่ำไปท่ีไหน
จะไดไ้ม่มีปัญหำ ผมเนน้ย ำ้ทกุครัง้วำ่ขอ้บงัคบัแพทยสภำนีไ้มใ่ช่ขอ้บงัคบัแพทยสภำแบบเดิม เพรำะวำ่มีสว่น
เก่ียวขอ้งไปในตวักฎหมำยดว้ย ตอ้งใหค้วำมส ำคญัส ำหรบัหน่วยบรกิำรทัง้หลำย  

ค ำถำมท่ี 2 หน่วยบรกิำรภำคเอกชน สปสช. ไม่ไดมี้ขอ้จ ำกดัว่ำตอ้งเป็นเฉพำะหน่วยบรกิำรภำครฐัท่ี
จะเขำ้มำอยู่ในโปรแกรมเบิกค่ำบรกิำรยตุิกำรตัง้ครรภ ์สปสช. ได ้แต่ปัญหำท่ีหน่วยเอกชนไม่ค่อยเขำ้มำอยู่
ในระบบ สปสช. เป็นเรื่องของตน้ทุนท่ีต่ำงกัน หลำยหน่วยบริกำรเอกชนมองว่ำ 3,000 บำทต่อรำยไม่
ครอบคลุมตน้ทุนของเขำก็ไม่เขำ้ร่วม แต่ค่ำบริกำรเก็บแพงก็ไม่ไดม้ำกกว่ำ 3,000 สกัเท่ำไร คือ ประมำณ 
4,500-6,000 บำท ในกรณีท่ีอำยุครรภ์ไม่ถึง 12 สัปดำห์ ส  ำหรับหน่วยงำนรัฐไม่มีปัญหำ 3,000 บำท 
โรงพยำบำลก็ได ้สว่นมำกจงึเขำ้รว่มหมด แตเ่อกชนก็แลว้แตท่ี่แตล่ะแห่งจะประเมินควำมคุม้ทนุวำ่คุม้หรอืไม่  

แนวทำงขยำยเครอืข่ำย RSA มองว่ำกำรขยำยเครอืข่ำยตอ้งเป็นไปในทำงอลุม้อลว่ย กำรด ำเนินงำน
ท่ีตอ้งลดแรงตำ้นใหม้ำกท่ีสุด บำงทีเขำไม่ไดอ้ยำกไดร้ำงวัลอะไรขอแค่ให้บริกำรตำมปกติ ไม่มีใครมำ
เดินขบวนต่อว่ำก็ดีมำกแลว้ แนวทำงกำรขยำยก็จะพยำยำมใชแ้นวทำงท่ีส่งเสริมควำมเขำ้ใจทำงตวัเรื่อง
กฎหมำยกฎระเบียบอนัใหมท่ี่เอือ้มำกขึน้  

เครือข่ำยเดิมท่ีเรำมีอยู่และแพทย ์generation ใหม่ หวงัว่ำทศันคติในเรื่องกำรใหบ้รกิำรกำรยตุิกำร
ตัง้ครรภจ์ะมีอุปสรรคนอ้ยกว่ำเดิม หวงัว่ำถำ้เรำมีกำรสื่อสำรใหข้อ้มูลมำกขึน้แพทยรุ์่นใหม่จะเขำ้มำร่วม
เครือข่ำยมำกขึน้ แต่คงบงัคบัมำกไม่ได ้เรำเนน้อ ำนวยควำมสะดวกใหแ้พทยม์ำใหบ้ริกำรไดแ้ต่บงัคบัไม่ได ้
ไม่ว่ำกฎหมำยจะหำ้มหรือไม่หำ้ม ถำ้แพทยไ์ม่ยอมท ำก็จะไม่ท ำอยู่ดี  ต่อใหมี้ขอ้บ่งชีมี้เหตุจ ำเป็นอย่ำงไร
แพทยท่ี์ไม่ท ำก็จะไม่ยอมท ำ ตอ้งไปแกต้ัง้แต่ตน้ทำงคือโรงเรียนแพทย ์แพทยสภำรุน่เดิมทศันคติในกำรยตุิ
กำรตัง้ครรภก็์ไม่คอ่ยดี จะหวงัอำจำรยว์ิทยำคนเดียวใหโ้รงเรยีนแพทยท์กุแห่งกลบัมำใหบ้รกิำรหมดคงไม่ได้
ขนำดนัน้ ตอ้งคอ่ยเป็นคอ่ยไป คอ่ยสื่อสำร และหวงัวำ่รุน่ใหมน่่ำจะลดอปุสรรคตรงนีล้ง เพิ่มเครอืข่ำยมำกขึน้ 

สดุทำ้ย เรื่องระบบ telemedicine ส ำหรบั safe abortion ในบำ้นเรำ มนัยงัไม่ไดมี้แบบทำงกำรเป็น
เรือ่งรำว ท่ีใชก้นัในช่วงสถำนกำรณ ์Covid-19 เป็นกำรแกปั้ญหำเฉพำะหนำ้มำกกว่ำ ถำมวำ่ใชไ้ดไ้หม ตอนนี้
ไม่มีอะไรหำ้ม แต่ถำ้ถำมว่ำไดม้ำตรฐำนครบถว้นตำมระบบ telemedicine ก็ถือว่ำยงัไม่ค่อยครบ เป็นสิ่งท่ี
เรำตอ้งพยำยำมท ำระบบตรงนีข้ึน้มำใหเ้ป็นระบบท่ีรองรบัทัง้กฎหมำยกฎระเบียบ ควำมปลอดภยัตำ่ง ๆ 

 
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: เรื่องสิทธิกำรท ำแทง้ อำจำรยช์ลิดำภรณแ์ละอำจำรยป์ำรีณำมีควำมเห็น
อย่ำงไรเก่ียวกับค ำวินิจฉัยของ Roe v. Wade เรื่องสิทธิของตัวอ่อนกับสิทธิของหญิงท่ีตั้งครรภ์ เพรำะ
ปฏิญญำสำกลว่ำดว้ยสิทธิมนษุยชนบอกว่ำสิทธิกำรท ำแทง้เป็นสิทธิของผูท่ี้ตัง้ครรภเ์ท่ำนัน้ เพรำะเป็นสิทธิ
ของบคุคลเริม่ตน้เมื่อแรกเกิด ทัง้ 2 ท่ำนคดิวำ่ขดักนัหรอืไม่อย่ำงไร 
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รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์: ประเด็นนีโ้ตเ้ถียงมำจนถึงปัจจบุนั มนัถกูมองเห็นอยูว่ำ่คณุจะเขำ้ใจอยำ่งไร 
สิทธิในเรื่องกำรยตุิกำรตัง้ครรภถ์กูมองว่ำเป็นของผูห้ญิงและตวัอ่อน ทีนีส้ิทธิควรอยู่ท่ีใคร เม่ือไหร ่อย่ำงไร 
มนัคดิเป็น zero sum ท่ีฝ่ังหนึ่งไดฝ่ั้งหนึ่งเสียล ำบำก  

ปฏิญญำสำกลท่ีว่ำดว้ยสิทธิมนุษยชนยกสิทธิใหผู้ห้ญิง ในขณะเดียวกนัก็มองถึงเรื่องสิทธิชนิดอ่ืน
ดว้ย จึงน ำไปสูค่  ำถำมท่ีตอ่เน่ืองมำอยำ่งยำวนำน กรณี Roe v. Wade ถึงค ำวินิจฉยั Dobbs ท ำให ้Roe ตำย 
กำรโตเ้ถียงในสหรฐัอเมรกิำมีหลกัหนึ่งท่ีเรยีกว่ำ ordered liberty มนัไม่ใช่อย่ำงท่ีถำมกนั คือในสหรฐัอเมรกิำ 
เกณฑเ์ดิม ระบบกำรเมืองและสงัคมเวลำท่ีจะอยู่ดว้ยกนั เหมือนมีฉนัทำมติว่ำเรำจะอยู่ดว้ยกนับนฐำนอะไร 
ฐำนของกำรอยู่ร่วมกันของสหรฐัอเมริกำพูดถึงเสรีภำพของตวัพลเมือง ในขณะเดียวกันก็เขำ้ใจถึงควำม
จ ำเป็นของกำรมีกฎกติกำของชมุชน และพยำยำมหำส่วนท่ีไดดุ้ลของทัง้สองนีก็้คือรำกของกำรวินิจฉยั Roe 
v. Wade ค ำวินิจฉยั Casey และ Dobbs ดว้ย   

เพรำะฉะนัน้ มนัไม่ใช่กำรขดัแยง้กนัเองโดยหลกักำร แต่ในชมุชน เวลำท่ีอยู่ดว้ยกนันัน้มีเสรีภำพอยู่
หลำยชนิด เสรีภำพของผูห้ญิงในเนือ้ตวัรำ่งกำย เสรีภำพท่ีจะมีชีวิตอยู่ของตวัอ่อนท่ีเถียงกนัอยู่ว่ำชีวิตเริม่ท่ี
เม่ือไหร ่เวลำท่ีจะพดูถึงกำรยตุิกำรตัง้ครรภจ์ึงพยำยำมชีช้วนใหเ้ห็นว่ำตอ้งเลิกพดูถึงว่ำมนัเทไปฝ่ังใดฝ่ังหนึ่ง 
ขณะนี ้Pro Choice ในสหรฐัอเมรกิำเป็นมำยำวนำนมำกในกำรมองสิทธิกำรมีชีวิตของตวัอ่อนและยืนยนัว่ำ
กำรมองว่ำชีวิตเริม่ตน้เม่ือปฏิสนธินัน้พงั ในขณะท่ีค ำวินิจฉยัของศำลสงูไม่พยำยำมแตะตอ้งประเด็นค ำถำม
วำ่ชีวิตเริม่ตน้เม่ือไหรแ่ตใ่ชเ้กณฑชี์วิตจะอยูร่อดไดเ้ม่ือไหร ่เป็นคนละเกณฑก์นั เพรำะฉะนัน้เวลำท่ีคิดถึงเรือ่ง
เหล่ำนีแ้ละโตเ้ถียงหรือชวนพูดคยุกัน อำจจะตอ้งใชห้ลกัเกณฑ ์ordered liberty ของสหรฐัอเมริกำไหมว่ำ 
ควำมพอดีในสงัคมนีเ้รำจะใหอ้ยูต่รงไหน 

รศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์: สิทธิในกำรท่ีจะถกูท ำแทง้ไม่ไดป้รำกฏเป็น clear word ไวใ้นท่ีใดท่ีหนึ่งและถกู
รบัรองว่ำคือสิทธิท่ีผูห้ญิงจะมี กระทั่งในทำงสำกลเองหรือในค ำวินิจฉัย Roe v. Wade ก็ไม่ไดพู้ด แต่เขำ
ตีควำมค ำว่ำ right of privacy มนัครอบคลมุถึงกำรมีสิทธิในชีวิตและรำ่งกำย เหมือนศำลรฐัธรรมนูญเรำท่ี
บอกว่ำสิทธิตรงนีค้ือสิทธิในชีวิตและร่ำงกำยของผู้หญิงตำมมำตรำ 28 ในปฏิญญำสำกลว่ำดว้ยสิทธิ
มนษุยชนก็ไม่ไดพ้ดูถึงเรื่องนี ้พดูถึงชีวิตและเนือ้ตวัรำ่งกำย กำรไดร้บักำรดแูลในฐำนะท่ีเป็นมำรดำ สิทธิของ
ผูห้ญิง แต่ไม่ไดมี้พดูถึงสิทธิของผูห้ญิงท่ีจะยตุิกำรตัง้ครรภ ์สิทธิในกำรท ำแทง้ไม่ไดมี้กำร  expand exactly 
เลย เพรำะฉะนัน้จงึเป็นประเด็นท่ีมีกำรตีควำมและมีพลวตัของกำรถกเถียงกนัคอ่นขำ้งเยอะมำก  

ทัง้ในอเมริกำและไทยก็แตะประเด็นตัง้แต่สิทธิของผูห้ญิงดว้ยท่ีเพิ่งเกิดขึน้มำใหม่ สิทธิของตวัอ่อน 
เขำตอ้งยืนยนักลบัไปท่ีสิทธิของตวัอ่อน เพรำะตวัอ่อนตำมกฎหมำยไทยหรอืกฎหมำยหลำยฉบบันัน้  ตวัอ่อน
ยงัไมมี่ชีวิตในฐำนะท่ีเป็นบคุคล สภำพบคุคลของกฎหมำยไทยบอกวำ่ “สภำพบคุคลเริม่ตน้เมื่อคลอดและอยู่
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รอดเป็นทำรก” เพรำะฉะนัน้ควำมเป็นบคุคลจะเกิดขึน้เม่ือคลอด ดงันัน้ถำ้ก่อนคลอดยงัไมมี่ควำมเป็นบคุคล 
แตไ่ม่ไดบ้อกวำ่ไมมี่ชีวิต จงึเป็นสทิธิของตวัออ่นท่ีอยูใ่นครรภท่ี์จะมีโอกำสจะมีชีวิต  

ดงันัน้ พอหำจุดสมดลุไม่ไดร้ะหว่ำง 2 สิทธินี ้สิ่งท่ีจะเขำ้มำก็เลยบอกว่ำสิทธิเสรีภำพของบุคคลท่ีมี
อยู่เหนือเนือ้ตวัรำ่งกำยของคนของชีวิตรำ่งกำยผูห้ญิงจะมีไดแ้คไ่หนในกำรท่ีจะไมไ่ปกระทบตอ่สิทธิของผูอ่ื้น 
ในท่ีนีค้ือสิทธิของตวัอ่อนท่ีก ำลงัจะมีโอกำสในกำรเกิดมำดว้ย ถำมว่ำเป็นประเด็นท่ีจะหำขอ้สรุปไดไ้หม หำ
ขอ้สรุปไดย้ำกมำก ไม่มีทำงท่ีจะมีขอ้สรุปได ้แต่เรำจะหำสมดลุในแต่ละสงัคมในแต่ละช่วงเวลำไดแ้ค่ไหน 
ตอนนีถื้อวำ่บำ้นเรำมำไดไ้กลพอสมควรมำกแลว้ท่ีใหมี้ควำมยืดหยุน่ส  ำหรบัทำงเลือกของผูห้ญิงพอสมควร 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: จำกท่ีอำจำรยก์ล่ำวว่ำรฐัมีหนำ้ท่ีในกำรดแูลเก่ียวกับระบบบริกำรดูแลกำร
ตัง้ครรภต์ัง้แต่ป้องกันกำรตัง้ครรภ ์ตัง้ครรภอ์ย่ำงมีคณุภำพ กำรยุติกำรตัง้ครรภอ์ย่ำงปลอดภยั กำรคลอด 
จนกระทั่งกำรเลีย้งดอูย่ำงมีคณุภำพ ถำมว่ำเรำสำมำรถเช่ือม platform safe abortion ท่ีครอบคลมุทกุมิตทิัง้
รำ่งกำย จิตใจ สงัคม ตำมที่กลำ่วมำขำ้งตน้ เพื่อใหเ้กิดประโยชนท์ัง้ผูใ้ชบ้รกิำรและผูใ้หบ้รกิำรไดไ้หม  

รศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์: จรงิ ๆ แลว้ตวัเองมีควำมหวงัอยู่ท่ีกรมอนำมยั โดยเฉพำะในส ำนกัอนำมยัเจริญ
พนัธุท่ี์คณุหมอบญุฤทธ์ิอยู่ขณะนี ้อย่ำงนอ้ยท่ีสดุกรมอนำมยัน่ำจะไดด้แูลสขุภำวะของมนษุยอ์ย่ำงครบถว้น
รอบดำ้น หนึ่งในนัน้คือเรื่องอนำมยัเจริญพนัธุ ์ถำ้ท ำใหเ้ป็น platform ได ้และสำมำรถเขำ้ไปดูไดว้่ำเรำจะ
เขำ้ถึงขอ้มูลควำมรู ้รวมถึงเขำ้ถึงบริกำรต่ำง ๆ ทัง้ภำครฐัและเอกชนไดอ้ย่ำงไรบำ้งจะเป็นประโยชนม์ำก 
นอกเหนือจำกท่ีเป็นเว็บไซต ์ถำ้มีตรงนีจ้ะดีมำก เขำ้ใจว่ำระบบรำชกำรมีอปุสรรคและมีขอ้ขดัขอ้งหลำยส่วน 
แต่อย่ำงน้อยท่ีสุดถ้ำมี part ของงำนท่ีรวบรวมก่อนท่ีจะสำมำรถให้เข้ำถึงได้ก็น่ำจะเป็นประโยชน์กับ
ประชำชนอยำ่งมำก และคิดวำ่เป็นสว่นแรกท่ีรฐัสำมำรถท ำใหไ้ดเ้ลย 

ดร.นพ.บุญฤทธ์ิ สุขรัตน์: ส่วนของข้อมูลทั่ วไปสำมำรถดูได้ท่ีเว็บไซต์ เรื่องกำรให้ควำมรู ้เอกสำร
ประกอบกำรประชุมของส ำนกัอนำมยักำรเจริญพนัธุ์ รวมถึงในส่วนขอ้มูล summary specifics ต่ำง ๆ ใน
ส่วนของเว็บไซตท่ี์เป็น RH database สรุปตวัชีว้ดัทำงดำ้นอนำมยัเจริญพนัธุ์ ครอบคลมุตัง้แต่ดำ้นแม่และ
เด็ก กำรวำงแผนครอบครวั  

ส่วนกำรเขำ้ถึงหน่วยบริกำรต่ำง ๆ ตอนนีใ้ช ้channel ของ rsathai.org มีทัง้ขอ้มลูข่ำวสำร กำรยุติ
กำรตัง้ครรภ ์อนำมยัเจรญิพนัธุด์ำ้นอ่ืน ๆ ถำ้ตอ้งกำรทรำบหน่วยบรกิำรก็สำมำรถสมัครเขำ้เป็นสมำชิกได ้จะ
มีสว่นท่ีสำมำรถ access เขำ้ไปหน่วยบรกิำรได ้ทัง้เรื่องของกำรใหบ้รกิำรฝังยำคมุ กำรคมุก ำเนิด หรอืหน่วย
บริกำรยตุิกำรตัง้ครรภท่ี์เขำไม่ไดปิ้ดบงัหรือมีขอ้จ ำกดัในกำรเขำ้ถึง ถำ้ตอ้งกำรรำยละเอียดรำยกรณี  ขอ้มลู
ละเอียดสดุน่ำจะอยูท่ี่บรกิำรสำยด่วน 1663 ท่ีมีรำยละเอียดหน่วยบรกิำรและเง่ือนไขตำ่ง ๆ และขอ้จ ำกดัของ
แตล่ะท่ีเป็นแหลง่ขอ้มลูปัจจบุนัท่ีใชก้นัอยู่ 
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รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: ตัง้ขอ้สงัเกตว่ำสำยด่วนทอ้งไม่พรอ้ม 1663 เป็นบริกำรขององคก์รพฒันำ
เอกชน และเป็นประตสูู่บรกิำรยตุิกำรตัง้ครรภส์  ำหรบัผูซ้ึง่เขำ้ไม่ถึงบรกิำรในขณะนี ้แมแ้ต่ 7 กรณีท่ีเรำก ำลงั
จะไปยื่นจดหมำยถึงภำคหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งก็มำจำกบรกิำรของสำยดว่น 1663 เรยีนถำมคณุหมอบญุฤทธ์ิ 
ตกลงตัง้แต่แกก้ฎหมำยท ำแทง้ ภำรกิจเก่ียวกบัเรื่องยตุิตัง้ครรภป์ลอดภยัเป็นภำรกิจงำนของส ำนกัอนำมยั
เจริญพนัธุท่ี์มีเป็นลำยลกัษณอ์กัษรอยู่ไหม และตอนนีมี้เจำ้หนำ้ท่ีในส ำนกัฯ ท่ีเขำรูส้ึกอึดอดัไหมท่ีตอ้งมำ
ท ำงำนเก่ียวกบักำรยตุิกำรตัง้ครรภ ์

ดร.นพ.บุญฤทธ์ิ สุขรัตน์: มีเป็นลำยลกัษณอ์กัษรครบั เป็นหรือไม่เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเรำก็ท ำอยู่แลว้ 
ตัง้แต่ก่อนแกก้ฎหมำย ขณะก ำลงัแกก้ฎหมำยก็เป็นภำรกิจท่ีส ำนกัฯ ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเน่ือง หลงัแก้
กฎหมำยเรำไม่ตอ้งไปปวดหวัเรื่องกฎหมำยหรือคดีควำม เรำก็ focus ไปท่ีกำรขยำยหน่วยบริกำรและกำร 
set ระบบตำ่ง ๆ กำรชีแ้จงเรือ่งกฎหมำยกฎระเบียบท่ีมีกำรปรบัปรุงเป็นแผนกำรด ำเนินกำรระยะยำวของทำง
ส ำนกัอนำมยักำรเจรญิพนัธุ ์อยำ่งนอ้ยคงอีกหลำยปีท่ีจะมีกำรด ำเนินกำรตอ่เน่ืองไป 

ส ำหรบัเรื่องบคุลำกร ถำ้เจำ้หนำ้ท่ีเขำรูส้กึอดึอดั ไม่สะดวกจะท ำ เขำก็จะมำบอกและท ำเรื่องไปอยู่
กลุ่มงำนอ่ืน ช่วงก่อนมีคนท ำนอ้ยเพรำะมีนอ้งยำ้ยกลบัภมูิล  ำเนำ ช่วงก่อนหนำ้นีท้ำงกระทรวงออกระเบียบ
มำว่ำหำ้มไปยบัยัง้ขำ้รำชกำรบรรจใุหม่ท่ีขอยำ้ย ในส ำนกัฯ เองก็มีกำรยำ้ยกนัเยอะไม่ใช่เฉพำะกลุ่มพฒันำ
ประชำกรท่ีดแูลเรื่อง safe abortion เท่ำนัน้ ตอนนีเ้รำมีคนมำแทน เริ่มกลบัมำเป็นเหมือนเดิมแลว้ ส่วนเรื่อง
ถำ้ทศันคติไมพ่รอ้มก็อยูไ่ม่ไดก็้ท ำเรือ่งไปท่ีอ่ืนแทน 

 
วิทยากรกล่าวสรุปปิดท้ายการประชุม 

รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์: สิ่งท่ีอยำกสรุปคือปรำกฏกำรณท์อ้งไม่พรอ้มและทำงเลือกยตุิกำรตัง้ครรภ์ 
ในท่ีสดุแลว้จะจดักำรเรื่องเหลำ่นี ้จะก ำหนดกติกำอยำ่งไร เพื่อท ำใหน้โยบำยและ
กฎหมำยมีผลในทำงปฏิบตัิ ขึน้อยู่กบัควำมเช่ือและกำรเห็นประเด็นของพวกเรำ
แต่ละคน ไม่ว่ำกติกำจะออกมำเป็นอย่ำงไร จะแก้ไขกฎหมำย จะมีคนออก
ระเบียบรองรบัอย่ำงไร ขึน้อยู่กบัวำ่คนท่ีเก่ียวขอ้งมองเห็นเรื่องนีอ้ยำ่งไร ทำ้ยท่ีสดุ
เม่ือจะตอ้งใหบ้รกิำรยตุิกำรตัง้ครรภ ์ฝ่ำยบคุลำกรดำ้นกำรแพทยเ์ห็นสถำนกำรณ ์
เห็นกำรกระท ำเรือ่งนีอ้ยำ่งไร  

ขอยกตวัอย่ำง ในเม็กซิโกมีลกัษณะเหมือนสหรฐัอเมรกิำ กฎหมำยของเม็กซิโกซิตีก้  ำหนดว่ำกำรยตุิ
กำรตัง้ครรภไ์ม่ใช่อำชญำกรรม คนท ำได ้คนก็หลั่งไหลจำกท่ีตำ่ง ๆ เขำ้มำยุติกำรตัง้ครรภใ์นเม็กซิโก ปรำกฏ
ว่ำแพทย ์พยำบำล และเภสชักรปฏิเสธใหบ้รกิำร เน่ืองจำกกฎหมำยเปิดช่องไวถ้ำ้เป็นกำรปฏิเสธดว้ยเหตผุล
ของควำมส ำนึกของเจำ้ตวัในเชิงศีลธรรมสำมำรถปฏิเสธกำรใหบ้ริกำรได ้ปฏิเสธจนกระทั่งตวัระบบจะอยู่
ไม่ได ้เป็นกำรปฏิเสธจำกกลุ่มหมอ พยำบำล และเภสชักร กำรแกปั้ญหำ ไม่น่ำเช่ือคือเพิ่มเงิน ใครใหบ้รกิำร
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ยตุิกำรตัง้ครรภร์ฐัใหค้ำ่ตอบแทนเพิ่มทัง้ 3 กลุม่นี ้ปรำกฏว่ำปัญหำปฏิเสธลดลงมำก อำจจะตอ้งไปพิจำรณำ
องคป์ระกอบรอบ ๆ ใหด้ีดว้ย  

ประเด็นหลกัท่ีอยำกพดู ค ำวินิจฉัย Roe VS. Wade และอ่ืน ๆ ในสหรฐัอเมรกิำ อยำกจะชีว้่ำในทีส่ดุ
คอืวธีิทีเ่ราเหน็โลก วธีิทีเ่ราบอกวา่อะไรถูก/ผดิ เพราะฉะนัน้ถา้ไมจ่ดัการกบัการเหน็โลกของพวกเราแตล่ะคน 
ทางเลอืกยตุกิารตัง้ครรภ์ก็จะไปเจอปัญหาในขัน้ตอนตา่ง ๆ โดยเฉพำะในสว่นของบคุลำกรดำ้นกำรแพทยท่ี์
คยุกนัมำหลำยครัง้วำ่จะท ำอยำ่งไรใหก้ำรศกึษำของบคุลำกรทำงกำรแพทยมี์มมุในเชิงศีลธรรมและจรยิธรรม
ท่ีซบัซอ้นขึน้  

ขออนญุำตย ำ้อีกครัง้วำ่ ท่ีสดุแลว้ขึน้อยูก่บักำรเห็นโลกของเรำวำ่เป็นอย่ำงไร ควำมสำมำรถของเรำท่ี
จะเห็นใจคนอ่ืนไดไ้หม หลำยเรือ่งท่ีเรำไม่ชอบ เรำก็ไม่ท ำ แตเ่รำไม่ควรบอกวำ่คนอื่นอยำ่ท ำเรือ่งท่ีกไูม่ชอบ 

รศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์: ขอยกค ำพดูของผูพ้ิพำกษำ 3 ท่ำน ซึง่เป็นผูพ้ิพำกษำสงูสดุในศำลท่ีเป็นเสียงขำ้ง
นอ้ยในกำรตัดสินล่ำสุดท่ีเขียนไว ้มีประโยคหนึ่งท่ีประทับใจมำก เขำเขียนว่ำ 
“ดว้ยควำมเศรำ้ใจ ดว้ยควำมเสียใจ เศรำ้ใจกับเด็กรุ่นนีก้บัผูห้ญิงในวนันีท่ี้จะมี
สิทธิน้อยกว่ำคุณแม่ น้อยกว่ำคุณยำยของเขำ ” นั่นคือสิ่งท่ีเขำเขียนลงไปใน
ควำมเห็นแยง้กบัค ำพิพำกษำฉบบันี ้ 

ขอยกขึน้มำว่ำ เรำเองก็รูส้ึกว่ำขอบคุณที่ศาลรัฐธรรมนูญไทยท าให้
ผูห้ญงิในวนันีไ้ดม้สีทิธิทีด่กีวา่สทิธิทีผ่า่นมา และคงจะเป็นหนา้ทีข่องเราทกุคนในการทีจ่ะตอ้งชว่ยกนัปกปอ้ง 
ช่วยกันท าใหส้งัคมไดต้ระหนกั ไดเ้คารพชีวิตของตัวเอง ช่วยกันส่งเสียงเพื่อท าใหฝ่้ายแพทย์ที่จะเป็น
ผูด้ าเนนิการยตุกิารตัง้ครรภแ์ละมสีว่นเกีย่วขอ้งโดยตรงไดเ้ขา้ใจ เช่ือวำ่ในสงัคมปัจจบุนั คนรุน่ปัจจบุนัเองให้
ควำมเคำรพตอ่ทำงเลือกในกำรตดัสินใจของผูห้ญิงมำกขึน้ดว้ย  

ดร.นพ.บุญฤทธ์ิ สุขรัตน์: กำรยตุิกำรตัง้ครรภค์งไม่ใช่หนำ้ท่ีของคนใดคนหนึ่ง คือทุกฝ่ำยตอ้งช่วยกนั ทัง้
ภำครฐั เอกชน ภำคประชำสงัคม ท่ีส  ำคญัคือเรำตอ้งยอมรบัว่ำคงเป็นไปไม่ไดท่ี้
ทุกคนจะเห็นไปในทำงเดียวกนั ตอ้งมีทัง้คนท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย ท่ีส  ำคญั
คือมันจะตอ้งช่วยกันหำทำงออกท่ีทุกคนสบำยใจ สำมำรถยอมรับได ้คนท่ี
จ ำเป็นตอ้งเขำ้รบับริกำรสำมำรถเขำ้ถึงบริกำรได้ แพทยท่ี์ใหบ้ริกำรก็สำมำรถ
ให้บริกำรได้อย่ำงสบำยใจ แพทย์ท่ีไม่ให้บริกำรก็ไม่ รู ้สึกว่ำถูกคุกคำม 
ขณะเดียวกนั ประชำชน ชำวบำ้น ผูท้รงธรรมทัง้หลำยก็ไมรู่ส้กึวำ่เรื่องนีเ้ป็นเรือ่ง

ผิดศีลธรรมจนเกินไปจนตอ้งออกมำเดนิขบวน  

ถำ้เรำสำมำรถหำทำงเดินท่ีไม่มีแรงตำ้นแบบนี ้ผมว่ำจะสำมำรถท ำใหร้ะบบในระยะยำวท่ีทกุคนจะ
อยูด่ว้ยกนัได ้คิดว่ำในเรือ่ง generation ใหม ่ๆ ผมหวงัวำ่คงหลดุพน้จำกควำมคดิท่ีถกูฝังกนัมำมำกขึน้ น่ำจะ
ท ำใหเ้ครอืข่ำยบรกิำรรวมถึงมำตรฐำนทำงกำรแพทย ์สทิธิในกำรรบับรกิำรของผูห้ญิงจะดีกวำ่ปัจจบุนั 
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รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: มีค ำถำมว่ำเคยมีเวทีระดับชำติท่ีเปิดใหค้นท ำงำนนระดับพืน้ท่ีมำพูดคุย
แลกเปลี่ยนกนับำ้งหรอืไม่ จำกประสบกำรณท่ี์ผำ่นมำในทำงนโยบำยกบักำรน ำไป
ปฏิบตัิยงัคงสวนทำงกนัอยู ่ตอบไดว้่ำยงัไม่มี โครงกำรฯ เรำจะท ำแตค่งไมเ่ป็นเวที
ระดบัชำติเพรำะไม่มีเงินมำก อยำกเรียนว่ำงำนของ Choices เครือข่ำยสนบัสนนุ
ทำงเลือกของผูห้ญิงท่ีทอ้งไม่พรอ้ม slogan คือกำรสรำ้งสะพำนเช่ือมขอ้จ ำกดัทกุ
ทำง และเรำจดังำนท่ีเรียกว่ำ Pro Voice เพื่อแสดงกำรเคำรพทกุเสียงของผูห้ญิง

ในกำรตดัสินใจเรือ่งเนือ้ตวัรำ่งกำยของตวัเอง  

เรำท ำงำนดำ้นยตุิตัง้ครรภ ์ในช่วง 15 ปีท่ีท ำงำนมำมีควำมกำ้วหนำ้อย่ำงเป็นรูปธรรม แต่สะพำนท่ี
จะขำ้มขอ้จ ำกดัท่ีท ำงำนเพื่อผูห้ญิงท่ีตอ้งทอ้งตอ่ เน่ืองจำกส่วนใหญ่ถกูบงัคบัใหท้อ้งต่อ เพรำะสมยัก่อนมนั
เลือกไม่ได ้เท่ำกบับงัคบั ท ำงำนยำกมำกและยงัไปไม่ถึงไหน ฉะนัน้ท่ำนทัง้หลำยท่ีเห็นอกเห็นใจคน ท่ีเขำไม่
ท ำแทง้ ช่วยไปดแูลคนท่ีตอ้งเลีย้งลกูกนัดว้ย เห็นใจใหต้ลอดรอดฝ่ัง  

ดิฉันคิดว่ำเรำไดเ้รียนรูป้ระสบกำรณจ์ำกสหรฐัอเมริกำมำก เห็นขอ้กฎหมำยท่ีถูกน ำมำใช ้เห็นขอ้
กฎหมำยท่ีถกูน ำกลบัไปกลบัมำ และไมรู่อ้นำคตวำ่จะกลบัไปอีกครัง้หนึ่งหรอืเปลำ่ มีควำมเป็นไปไดไ้หมคะ 

รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์: สิ่งท่ีจะตดัสินคือมิดเทอมสิน้เดือนพฤศจิกำยนนีมี้กำรเตรียมเพื่อไม่ใหใ้ช้
สทิธิ master ในสภำ ในฝ่ำยนิติบญัญตัิ ท่ีจะผลกัให ้qualify เรือ่ง abortion เป็นกฎหมำยใหไ้ด ้เพรำะวำ่ศำล
สงูไดโ้ยนกลบัมำท่ีฝ่ำยนิติบญัญตัิ เพรำะฉะนัน้ก็ไม่แน่วำ่ในปีหนำ้เพรำะมีกำรเตรยีมหลำยประกำร 

รศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์: เรำจะเห็นในกำรเมืองของรฐัค่อนขำ้งมำกท่ีจะเห็นเป็นตวักฎหมำย เห็นกำรตอ่สู ้
แต่ถำ้ในระดบัของศำลสงูของอเมริกำคิดว่ำยงัไม่ใช่เร็ว ๆ  นี ้เพรำะดจูำกกำรลงมติจะเห็นท่ีมำว่ำคะแนน 6 
กบัคะแนน 3 มำจำกฝ่ังไหน ฉะนัน้มองว่ำจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนตวัจ ำนวนของผูพ้ิพำกษำศำลสงูอีกครัง้ ก็
อำจจะท ำใหมี้กำร challenge อีกรอบหนึ่งได ้

 
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: ส ำหรบักฎหมำยไทยคงมีควำมมั่นคงปลอดภัยไปพอสมควรในกำรแกไ้ข
กฎหมำยครัง้นี ้เขำ้ใจว่ำน่ำจะอีกสกั 20-30 ปี ท่ีโอกำสของกฎหมำยจะ u turn เหมือนในสหรฐัอเมริกท่ีจะ
กลบัมำท่ีเก่ำขอบพระคุณวิทยำกรทุกท่ำน เป็นประโยชนม์ำกและเขำ้ใจว่ำน่ำจะเป็นเวทีท่ีมีคนมำเปิดฟัง
ยอ้นหลงัพอสมควร ขอบพระคณุและขอปิดเวทีวนันี ้

 

 


