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บทคัดยอ 

 
 ประมวลกฎหมายอาญาในสวนท่ีเกี่ยวกับการทําแทงไดบัญญัติข้ึนมาเพื่อคุมครองทารก
ในครรภและคุมครองชีวิตรางกายของหญิงมีครรภโดยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301-304 
จะใหความคุมครองชีวิตทารกในครรภมารดาใหมีโอกาสไดมีชีวิตรอดและประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 305 จะใหความคุมครองชีวิตรางกายหญิงมีครรภ ซ่ึงใหสิทธิหญิงสามารถทําแทงไดโดยไมมี
ความผิดมี 2 กรณีคือ กรณีสุขภาพของหญิงและกรณีหญิงมีครรภเนื่องจากถูกกระทําผิดอาญา 
ภายใตเง่ือนไขหญิงมีครรภจะตองยินยอมและตองเปนการกระทําโดยแพทย แตอยางไรก็ตามแม
ประมวลกฎหมายอาญาใหสิทธิหญิงในการทําแทงไดโดยไมผิดกฎหมายแตในทางปฏิบัติกลับมีการ
ลักลอบทําแทงเกิดข้ึนเนื่องจากหญิงมองขามความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัยในการทําแทง โดย
มองวาท่ีใดสามารถทําแทงใหแกตนไดก็พรอมท่ีจะจายเงินและเขารับการทําแทงทันที การคิด
ดังกลาวของหญิงนั้นเทากับหญิงนั้นไดกาวเขาสูอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากการทําแทงทันที เนื่องจาก
การทําแทงนั้นมิใชวาเม่ือทําแลวทุกคนจะปลอดภัยเสมอไปแตการทําแทงนั้นกลับเปนดาบสองคม 
ท่ีอาจสงผลดีและผลเสียในเวลาเดียวกัน ดังนั้นเม่ือประมวลกฎหมายอาญาไดเปดโอกาสใหหญิงมี
สิทธิจะทําแทงไดโดยไมผิดกฎหมายแลวจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองคุมครองสิทธิของหญิง
เพื่อใหไดรับความปลอดภัยจากการทําแทงเชนเดียวกัน 
 การศึกษาในคร้ังนี้ไดทําการศึกษาในเร่ืองการคุมครองสิทธิของหญิงมีครรภใหไดรับ
ความปลอดภัยในชีวิตและรางกายเม่ือหญิงมีความจําเปนตองทําแทง โดยทําการศึกษาประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 305 และขอบังคับแพทยสภาวาดวยการยุติการตั้งครรภทางการแพทยตาม
มาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 เปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศ ใน
แงมุมของเง่ือนไขประกอบการทําแทงท่ีมีผลตอความปลอดภัยอาทิเชน เง่ือนไขประกอบการ 
ทําแทงทางดานอายุครรภท่ีจะตองมีการรองขออนุญาตทําแทงภายในอายุครรภยังนอยหรือจํานวน
คร้ังในการรองขอทําแทงท่ีตองมีการจํากัดขอบเขตในการรองขอไมใหเปนไปตามอําเภอใจโดย
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มองขามการปองกันการต้ังครรภหรือเง่ือนไขประกอบทําแทงทางดานคุณสมบัติของแพทยผูทําแทง
ท่ีตองมีการอนุญาตใหเฉพาะสูตินารีแพทยซ่ึงเปนแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญเทานั้นท่ีมีอํานาจ
ทําแทงใหแกหญิงหรือดุลยพินิจของแพทยท่ีตองจัดใหมีแพทยอยางนอยหนึ่งคนซ่ึงมิใชแพทย 
ผูทําแทงไดเขามามีสวนรวมในการอนุญาตใหมีการทําแทงและในกรณีท่ีมีความจําเปนตองทําแทง
ใหแกหญิงในขณะอายุครรภหลายสัปดาหมีความจําเปนท่ีจะตองมีการจัดต้ังคณะกรรมการแพทย
ข้ึนมาเพื่อทําการพิจารณาคํารองรวมกันซ่ึงประกอบดวย แพทยผูเช่ียวชาญ นักจิตวิทยาและ 
นักสังคมสงเคราะหหรือเงื่อนไขประกอบทําแทงทางดานสถานท่ีทําแทงท่ีตองมีการกําหนดใหมี
การทําได เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนและการเปดโอกาสใหสถาน
ประกอบการของเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการรับทําแทงหรือเง่ือนไขประกอบการทําแทง
ทางดานความยินยอมกรณีหญิงท่ีประสงคจะทําแทงเปนผูเยาวท่ีตองใหบิดามารดาหรือผูปกครอง
ไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจหรือหญิงมีคูสมรสท่ีตองเปดโอกาสใหชายผูเปนสามีไดเขามามี
สวนรวมในการใหความยินยอมกับหญิง ซ่ึงจากการศึกษาในเร่ืองเง่ือนไขประกอบการทําแทง
ดังกลาวเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่งในการท่ีจะสามารถคุมครองสิทธิของหญิงมีครรภท่ีจะไดรับความ
ปลอดภัยจากการทําแทง ในนานาประเทศท่ีกฎหมายเปดโอกาสใหหญิงสามารถทําแทงไดตางก็ให
ความสําคัญในเร่ืองเง่ือนไขประกอบการทําแทงดังกลาวและในแตละประเทศตางก็มีการกําหนด
เง่ือนไขประกอบการทําแทงท่ีแตกตางกันออกไปโดยในแตละประเทศมองวาเม่ือหญิงมีสิทธิ 
ท่ีจะทําแทงแลวหญิงนั้นยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยในชีวิตและรางกายจากการทําแทง
เชนเดียวกัน  
 ดังนั้นทุกหนวยงานหรือทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของจึงควรมองเห็นถึงความสําคัญและ
ความจําเปนในการท่ีจะตองมีการบัญญัติเง่ือนไขประกอบการทําแทงดังกลาวไวในประมวล
กฎหมายกฎหมายอาญาใหมีความชัดเจนแนนอนหรือตองรวมกันหาแนวทางที่จะนําเงื่อนไข
ประกอบการทําแทงดังกลาวใหสามารถนํามาบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของหญิงเปนหลักและยังเปนหลักประกันแกหญิงวาการเขามาใชบริการของรัฐนั้นหญิง 
จะไดรับความปลอดภัยในชีวิตและรางกายมากกวาการไปใชบริการสถานท่ีทําแทงเถ่ือนของเอกชน  
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ABSTRACT 
 

 Provisions of the Penal Code which relate to the abortion are prescribed with the 
intent to protect the child en ventre sa mere and the life and body of pregnant woman. Section 
301-304 of the Penal Code provide protection to the child en ventre sa mere’s life to give the 
child an opportunity to live; and Section 305 of the Penal Code provides protection to the 
pregnant woman’s life and body, it entitles the woman to have an abortion without being guilty in 
two cases, i.e. it is necessary on the account of the health of the woman and the woman has been 
pregnant as a consequence of the commission of the criminal offense, provided that the abortion 
is done with the consent of the pregnant woman and it is committed by a doctor. However, 
despite of the aforementioned entitlement; in practice, the illegal abortion is secretly committed as 
the woman overlooks the importance of the safety of abortion. She is ready to pay and have 
herself aborted at wherever the so service is provided. With that idea, the woman immediately 
flies into the face of danger arising from the abortion since not everyone will be safe from the 
abortion. The abortion is a two-edged sword, it offers both good and bad consequence at the same 
time. Therefore, as the Penal Code provides the circumstance where the woman is entitled to 
legally have an abortion, it is necessary that the woman’s right to be safe from the abortion is 
protected. 
 The study in this thesis concerns the protection of the pregnant woman’s right to 
enjoy life and body safety when it is necessary for her to have an abortion. Section 305 of the 
Penal Code and the Medical Council Regulations on Medical Termination of Pregnancy 
According to Section 305 of the Penal Code, B.E. 2548 (2005) will be studied. They will be 
compared to Laws of other countries. Conditions of committing an abortion which deal with 
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safety; such as the condition on the gestation under which the woman must ask for a permission 
to have an abortion when the gestation is not great; that on the number of request under which the 
number is limited so that the woman cannot arbitrarily have an abortion and needs to consider 
birth control; that on the qualification of the doctor who will commit an abortion under which 
only the obstetrician who is specialized physician is permitted to perform an abortion; that on the 
discretion of the doctor under which there must be at least one doctor who is not the one 
committing an abortion participating in determining a request for having an abortion and, in the 
case that it is necessary to commit an abortion at many weeks of gestation, the medical committee 
consisting of specialized physician, psychologist and social welfare worker is needed to be 
appointed to consider the so request; that on the place where the abortion is committed under 
which only private or state hospital can provide the so service, and the private enterprise should 
be enabled to do so; or that on the consent of the woman under which, in case that the woman 
requesting for an abortion is a minor, her parent or guardian must participate in making the so 
decision, or, in the case that the woman is a married woman, her husband must participate in 
giving a consent; will be considered. It is found from the study that conditions of committing an 
abortion mentioned earlier are necessary in protecting the pregnant woman’s right to be safe from 
the abortion. In many countries where the law entitles the woman to have an abortion, the 
importance is given to the aforementioned conditions. In each country, the conditions of 
committing an abortion are differently prescribed. Those countries find that if the woman is 
entitled to have an abortion, in doing so, she should be also granted the right to life and body 
safety. 
 With all above mentioned, every agency or entity involved should recognize the 
importance and necessity of prescribing clear and precise conditions of committing an abortion in 
the Penal Code, or should cooperate in finding a way to enforce the conditions effectively. In 
doing so, the safety of the woman should be primarily considered. This will guarantee that the so 
service provided by the state is more safe to the woman’s life and body than illegal abortion 
secretly committed in the private enterprise. 
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                                                           กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณ โดยไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่ง
จากรองศาสตราจารย อัจฉรียา ชูตินันทน ซ่ึงไดรับเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ พรอมท้ังให
คําปรึกษาคําแนะนําในการศึกษาคนความาโดยตลอด กรุณาใหความชวยเหลือในการแกไข
ขอผิดพลาดและใหคําแนะนําท่ีมีประโยชนอยางยิ่งในการทําวิทยานิพนธ ผู เขียนขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้  
 ขอขอบพระคุณศาสตราจารย ดร. ไพศิษฐ พิพัฒนกุล ท่ีมีความกรุณาใหเกียรติรับเปน
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธานี วรภัทร  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาตาลักษณ ออรุงโรจน ท่ีกรุณาสละเวลามาเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ซ่ึงใหความกรุณาชวยเหลือ แนะนําและใหขอคิดอันเปนประโยชนอยางยิ่งในการจัดทําวิทยานิพนธ 
อันสงผลใหวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงดวยดี และขอขอบพระคุณเจาหนาท่ีทุกทานท่ีกรุณาให
ความอนุเคราะหในการหาขอมูลและใหความสะดวกในการจัดทําวิทยานิพนธเลมนี้ 
 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดา และทุกคนในครอบครัว ตลอดทั้งพ่ีๆ เพ่ือนๆ
ทุกคนของผูเขียนท่ีไดใหความชวยเหลือ สนับสนุนและเปนกําลังใจสําคัญในการทําวิทยานิพนธ
คร้ังนี้  หากวิทยานิพนธเลมนี้มีขอผิดพลาดหรือบกพรองปราการใด ผูเขียนขอนอมรับไวแตผูเดียว 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  ประมวลกฎหมายอาญาในสวนท่ีเกี่ยวกับสิทธิในการการทําแทงไดใหความสําคัญ 
ในการคุมครอง “ชีวิตมนุษย” การท่ีกฎหมายใหความสําคัญกับชีวิตมนุษยและใหความคุมครองชีวิต
มนุษยเหนือส่ิงอ่ืนใดเนื่องจาก ชีวิตมนุษยเปนส่ิงท่ีเปน “คุณคาพื้นฐาน” (basic value) ท่ีเกี่ยวกับ
มนุษยท่ีสังคมอารยะทั้งหลายยอมรับวาเปนคุณคาท่ีสูงท่ีสุด ประกอบกับชีวิติมนุษยยังเกี่ยวของกับ
เร่ืองสิทธิมนุษยชน ซ่ึงตาม “กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 
1966” (Convenant on Civil and Political Right, 1966) ขอ 6 อนุ 1 กลาววา “มนุษยทุกคนมีสิทธิท่ี
จะมีชีวิตมาแตกําเนิด สิทธินี้ตองไดรับการรับรองตามกฎหมาย บุคคลตองไมถูกทําใหเสียชีวิตโดย
อําเภอใจ”1 ซ่ึงจะเห็นไดวา กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองก็ได
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของชีวิติมนุษยเชนเดียวกัน เม่ือกฎหมายไดใหความสําคัญกับชีวิต
รางกายของมนุษยแลว การออกกฎหมายมาเพื่อบังคับใชในสังคมจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมี
การบัญญัติออกมาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสากลในเร่ืองการคุมครองชีวิตมนุษย ซ่ึงส่ิงหนึ่งท่ี 
ขาดเสียมิไดในการคุมครองชีวิตมนุษยในสวนท่ีเกี่ยวกับกฎหมายการทําแทงก็คือ ความปลอดภัยใน
ชีวิตและรางกายเม่ือมีความจําเปนท่ีจะตองทําแทงเนื่องจากการทําแทงหญิงยอมมีความเส่ียงที่จะ
ไดรับอันตรายจากการทําแทงไมวาจะเปนอันตรายตอรางกายหรืออันตรายตอชีวิตกฎหมายการทํา
แทงจึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการกําหนดเง่ือนไขตางๆไวในกฎหมายทําแทงเพื่อเปนหลักประกัน
วาหญิงนั้นยอมรับความปลอดภัยเม่ือตนตองการทําแทง 
 ปญหาเกี่ยวกับกฎหมายการทําแทงเปนประเด็นท่ีมีการถกเถียงกันมานานแลวและเมื่อ
ไมนานมานี้เองไดมีการคนพบศพทารกท่ีเกิดจากการทําแทง 2002 ศพท่ีวัดไผเงินเม่ือวันท่ี 16 
พฤษภาคม 2553 ซ่ึงจากคนพบศพทารกดังกลาวทําใหมีการวิพากษ วิจารณ อภิปรายกันอยางมากใน
แวดวงของนักกฎหมายและนักวิชาการเนื่องจากการมีการคนพบศพทารกดังกลาวเปนจํานวนมาก
ซ่ึงแสดงใหเห็นวาในสังคมไทยไดมีการลักลอบทําแทงกันโดยไมเกรงกลัวตอกฎหมายท่ีไดบัญญัติ
ใหการทําแทงเปนความผิดหากไมเขาเง่ือนไขตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 และในจํานวน

                                                            
1 คณิต  ณ นคร.  (2553). กฎหมายอาญาภาคความผิด (พิมพครั้งที่ 10 แกไขเพ่ิมเติม). น. 75. 
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หญิงท่ีลักลอบทําแทงยังสถานท่ีทําแทงเถ่ือนตางๆจากการรวบรวมสถิติในป พ.ศ. 2552 ปรากฏวา
หญิงตองเขารับการรักษาภาวะแทรกซอนจากการทําแทงมากถึง 30,865 รายและเสียชีวิตจํานวน 
24 ราย2  
 ประมวลกฎหมายอาญาเก่ียวกับการทําแทงไดใหสิทธิหญิงมีครรภในการตัดสินใจ 
ท่ีจะทําแทงได 2 กรณีคือ กรณีท่ีจําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิง และกรณีท่ีการ
ตั้งครรภเกิดจากการกระทําความผิดทางอาญา แตอยางไรก็ตามกฎหมายการทําแทงดังกลาวยังมิอาจ
เปนมาตรฐานท่ีจะใชบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบทบัญญัติดังกลาวยังขาดรายละเอียด
และเง่ือนไขประกอบการการทําแทงอยูอีกหลายประการและเม่ือไดพิจารณาเกี่ยวกับเง่ือนไข
ประกอบการทําแทงตามกฎหมายของไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศปรากฏวา
กฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงของไทยยังขาดรายละเอียดในสวนท่ีเกี่ยวกับเง่ือนไขประกอบการ 
ทําแทงอยูมาก ซ่ึงเห็นไดชัดในกรณีเง่ือนไขในเรื่องอายุครรภท่ีมีสิทธิทําแทง คุณสมบัติของแพทย
ผูทําแทง ความยินยอมที่จะทําแทง หรือ สถานท่ีทําแทงแตรายละเอียดและเง่ือนไขประกอบการ 
ทําแทงกลับไปปรากฏอยูในขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการ
ตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ซ่ึงขอบังคับดังกลาว
มิใชกฎหมายท่ีจะใชบังคับไดอยางท่ัวไปและขอบังคับดังกลาวก็ไมสามารถลงโทษทางอาญาแกผูท่ี
ทําการฝาฝนได 
 ประมวลกฎหมายอาญาของไทยมิไดมีการกําหนดขอบเขตของการทําแทงไววาตอง
กระทําภายในกําหนดอายุครรภเพียงใดถึงจะมีสิทธิรองขอใหทําแทงได กลาวคือ กฎหมายมิไดมี
การกําหนดอายุครรภท่ีแพทยสามารถทําแทงไดไว ยอมแสดงวาสามารถรองขอทําแทงไดตลอด
ระยะเวลาท่ีตั้งครรภหากเขาเง่ือนไขตามมาตรา 305 ซ่ึงสวนนี้มีความสําคัญตอหญิงเนื่องจากหาก
ปลอยใหมีการทําแทงไดในกรณีท่ีมีอายุครรภหลายสัปดาหอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและ
รางกายของหญิงไดแมวาในทางปฏิบัติของแพทยจะมีขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 
2548 ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติของแพทยในการทําแทงแตขอบังคับดังกลาวก็ยังขาด
รายละเอียดเกี่ยวกับเง่ือนไขประกอบการทําแทงท่ีเกี่ยวกับอายุครรภเชนเดียวกันและกฎหมายอาญา
ของไทยก็มิไดกําหนดขอบเขตจาํนวนคร้ังในการรองขอใหทําแทงซ่ึงจะทําใหมีการขอทําแทงไดทุก
คร้ังท่ีตั้งครรภหากตอมากฎหมายอาญาในสวนของการทําแทงขยายสิทธิในการทําแทงเพ่ิมมากข้ึน 
 
                                                            

2  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ.  (2556).  สถานการณผูปวยที่เขารับการรักษาภาวะแทรกซอน
จากการทําแทง. 
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เชนสามารถทําแทงโดยอางเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม ปญหาการทําแทงก็จะตามมาโดยหญิง
มองขามถึงความสําคัญของการคุมกําเนิดแตปลอยใหทองแลวคอยมาทําแทงซ่ึงไมเปนการดี
กฎหมายอาญาจึงควรกําหนดจํานวนคร้ังในการขอใหทําแทงไวเปนแนวทางในการปฏิบัติ อยางเชน
หากหญิงท่ีทําแทงมาไมถึง 1 ปไมมีสิทธิมาขอทําแทงไดอีกเวนแตการต้ังครรภตอเปนจะเปน
อันตรายแกตัวหญิงนั้นหรือเขาเหตุจําเปนอ่ืนใด และเม่ือนํากฎหมายไทยไปเปรียบเทียบกับ
ตางประเทศจะพบวาเกือบทุกประเทศกฎหมายเก่ียวกับทําแทงนั้นจะมีการกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับ
อายุครรภไว อาทิเชน ประเทศนอรเวย ประเทศสวีเดน ประเทศฟนแลนดและมีบางประเทศท่ี
กําหนดจํานวนคร้ังในการขอทําแทงอยางเชน ประเทศสาธารณรัฐเซ็ก ประเทศจีน ประเทศไซปรัส
ดังนั้นกฎหมายอาญาของไทยจึงควรมองเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนท่ีตองมีการวางกรอบ
เกี่ยวกับอายุครรภและจํานวนคร้ังในการขอทําแทงไวเพื่อใหเปนมาตรฐานและแนวทางในการ
ปฏิบัติของบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
 ปญหาเกี่ยวกับความยินยอมในทางการแพทยนั้นหากเปนกรณีแพทยจะทําการรักษา
ผูปวยตองใหผูปวยใหความยินยอมเวนแตผูปวยอยูในสภาวะท่ีไมอาจจะใหความยินยอมไดญาติ
ของผูปวยจึงมีอํานาจใหความยินยอมและในกรณีท่ีผูปวยเปนผูเยาวนั้นอํานาจในการใหความ
ยินยอมก็เปนสิทธิของผูเยาวท่ีสามารถทําไดเพราะมิใชการทํานิติกรรมทางแพง การใหความยินยอม
จึงไมถือเกณฑอายุเพียงแตผูเยาวสามารถรับรูและเขาใจในเร่ืองท่ีจะทําการรักษาและเร่ืองนั้นมิใช
เร่ืองซับซอนผูเยาวก็สามารถตัดสินใจโดยตนเองได แตในประกาศสิทธิของผูปวยขอ 10 ได
กําหนดใหบิดามารดาหรือผูแทนโดยชอบธรรม อาจใชสิทธิแทนผูปวยท่ีเปนเด็กอายุยังไมเกิน 18 ป
บริบูรณได หากผูเยาวมีความบกพรองทางกายหรือจิต3 เม่ือมาพิจารณาเง่ือนไขประกอบการทําแทง
ในเร่ืองความยินยอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ของไทยนั้นมีเง่ือนไขแตเพียงวาแพทย
จะทําแทงใหแกหญิงไดหญิงนั้นตองยินยอมซ่ึงเม่ือพิจารณาดูแลวเปนเพียงการบัญญัติข้ึนมาเพ่ือ
คุมครองแพทยท่ีทําแทงใหแกหญิงวาไมมีความผิดหากหญิงนั้นยินยอมแตหากปรากฏวาหญิงท่ีมี
สิทธิทําแทงนั้นเปนผูเยาวอํานาจในการยินยอมหรือตัดสินใจใหแพทยทําแทงเปนสิทธิของใคร 
จะเปนสิทธิเฉพาะตัวของหญิงผูเยาว หรือเปนสิทธิของหญิงและผูปกครองรวมกันหรือกรณีหญิง 
ท่ีตองการทําแทงเปนหญิงมีสามีอํานาจในการยินยอมใหแพทยทําแทงจะเปนอํานาจของหญิงเพียง
คนเดียวหรือเปดโอกาสใหชายไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ ซ่ึงเม่ือพิจารณาเง่ือนไขเกี่ยวกับ
ความยินยอมในตางประเทศอยางเชน ประเทศฝร่ังเศส ประเทศเกาหลีใต ประเทศญ่ีปุน ประเทศ
อิตาลี ตางมีการบัญญัติบุคคลท่ีมีอํานาจในการใหความยินยอมไว ประเทศฝร่ังเศส ผูเยาวจะมีสิทธิ 
 
                                                            

3  แสวง  บุญเฉลิมวิภาส และเอนก  ยมจินดา.  (2546).  กฎหมายการแพทย.  น. 77. 
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ในการทําแทงไดจะตองพาบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะมาดวย ประเทศอิตาลี หญิงอายุนอยกวา 18 ปตอง
ไดรับอนุญาตจากพอแมดวย ประเทศนอรเวย หญิงมีครรภอายุต่ํากวา 16 ป พอแมหรือผูปกครองจะ
เปนผูใหโอกาสในการอนุญาตใหทําแทง ประเทศสวีเดน หญิงท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป สามารถทําแทง
ไดหากผูท่ีมีหนาท่ีปกครองดูแลหญิงนั้นไดใหความยินยอมเพ่ือทําแทง ประเทศเกาหลีใตหญิงท่ีทํา
แทงเปนหญิงมีสามีจะตองไดรับความยินยอมจากสามีกอน ประเทศญ่ีปุน การทําแทงของหญิงสามี
ตองอนุญาต ประเทศมองโกเลีย การทําแทงในชวง 3 เดือนแรกตองไดรับความยินยอมจากสามีของ
หญิงดวย ซ่ึงจะเห็นไดวาในตางประเทศจะใหความสําคัญกับผูท่ีจะมารวมในการตัดสินใจกับผูเยาว
หรือหญิงมีสามีในการทําแทงโดยเห็นวาผูเยาวยังเด็กเกินไปที่จะสามารถตัดสินใจในเร่ืองดังกลาว
ไดโดยตนเองเพียงลําพังและชายผูเปนสามีถือเปนหุนสวนในชีวิต มีหนาท่ีดูแลครอบครัวอีกท้ังเด็ก
ในครรภก็เปนบุตรของชายเชนเดียวกัน ซ่ึงประมวลกฎหมายอาญาของไทยก็ควรมีการบัญญัติ
อํานาจในการตัดสินใจหรือการใหความยินยอมนั้นเปนของผูเยาวและบิดามารดาหรือผูปกครอง
รวมกันและกรณีหญิงมีสามีก็ควรเปดโอกาสใหไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจดวย 
 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ในสวนท่ีบัญญัติวา ตองเปนการกระทําโดยแพทย 
คําวา“แพทย” เม่ือดูตามบทบัญญัติของกฎหมายแลวจะเห็นวา แพทยเพียงคนเดียวสามารถเปนผู
พิจารณาวาจะทําแทงใหแกหญิงไดและสามารถทําแทงใหแกหญิงไดทันทีโดยไมมีความผิดการให
อํานาจแพทยเพียงคนเดียวในการใชดุลยพินิจตัดสินใจทําแทงใหแกหญิงนั้น หากเปนการตัดสินใจ
ทําแทงในขณะท่ีอายุครรภยังนอยยอมกอใหเกิดปญหาที่ตามมานอย แตหากหญิงนั้นมีการตั้งครรภ
หลายสัปดาหการใหอํานาจแพทยเพียงคนเดียวสามารถตัดสินใจและลงมือทําแทงไดนาจะเปนการ
ไมเพียงพอควรมีการกําหนดใหแพทยอ่ืนนอกจากตัวแพทยท่ีจะทําแทงไดเขามากล่ันกรองการใช
ดุลยพินิจของแพทยผูทําแทงอีกช้ันหนึ่ง อีกท้ังในกฎหมายก็มิไดมีการระบุไววาแพทยที่มีอํานาจใน
การทําแทงตองเปนแพทยอะไรโดยในกฎหมายบัญญัติไวเพียงวาเปนแพทย ซ่ึงเม่ือนําบทบัญญัติ
ดังกลาวมาพิจารณารวมกับขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการ
ตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 นาจะตีความไดวา
หมายถึงแพทยทุกคนท่ีมีใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพเวชกรรม4 ซ่ึงหากการทําแทงนี้ไดกระทํา
โดยแพทยท่ีมิไดมีการศึกษาเลาเรียนหรืออบรมในเร่ืองนี้มาโดยเฉพาะก็จะสงผลตอความปลอดภัย
ในชีวิตรางกายของหญิง เชน ตกเลือด ปากมดลูกฉีกขาด อุงเชิงกรานอักเสบ เปนตน อันเปนผล 
สืบเนื่องมาจากแพทยผูลงมือกระทําไมมีความรูความเชี่ยวชาญโดยตรงและหากอายุครรภหลาย
สัปดาหการท่ีจะทําแทงยอมอยูในสถานะท่ีมีความเส่ียงในการที่จะกอใหเกิดอันตรายสูง การที่จะให 
 
                                                            

4  สุวัฒน  จันทรจํานง.  (2525).  การทําแทงกับปญหาทางการแพทยและสังคม.  น. 51. 

DPU



 
 

5 

แพทยทําแทงใหแกหญิงจึงมีความจําเปนท่ีตองใหแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณ
ในการทําแทงมาพอสมควรเพ่ือความปลอดภัยของตัวหญิงนั้นซ่ึงแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ 
ในเร่ืองดังกลาวนั้นคงหนีไมพน สูตินารีแพทย เนื่องจากเปนแพทยท่ีไดทําการศึกษาเลาเรียนใน
เร่ืองผูหญิงมาโดยเฉพาะและเมื่อหญิงมีความจําเปนท่ีจะตองทําแทงในขณะท่ีอายุครรภหลาย
สัปดาหก็ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการแพทยข้ึนมาเพื่อทําการตรวจสอบขอเท็จจริงรวมกันเพื่อ
พิจารณาวาสามารถทําแทงใหแกหญิงไดหรือไมหรือหากทําแทงไปจะกอใหเกิดอันตรายแกหญิง
มากนอยเพียงใดคณะกรรมการแพทยดังกลาวอาจจะประกอบดวย แพทยผูเช่ียวชาญ นักจิตวิทยา
และนักสังคมสงเคราะห ดังนั้นการกําหนดคุณสมบัติของแพทยและการใชดุลยพินิจของแพทยยอม
กอใหเกิดผลดีกับตัวหญิงท่ีจะไดรับความปลอดภัยกลับไป 
 ประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการทําแทงมิไดมีการกําหนดเงื่อนไขในสวนท่ีเกี่ยวกับ
สถานท่ีทําแทงวาควรเปนสถานท่ีใดจะเปนโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิก ซ่ึง
การทําแทงท่ีถูกตองนั้นตองคํานึงถึงความปลอดภัยของหญิงเปนหลักจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 
ท่ีจะตองทําในโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนท่ีไดรับการจดทะเบียนอนุญาตจาก
กระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากในท่ีดังกลาวมีแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ และมีเคร่ืองมือทาง
การแพทยท่ีครบถวนและทันสมัยหญิงท่ีมาใชบริการจะเกิดความปลอดภัยท้ังดานชีวิตและรางกาย
และควรเปดโอกาสใหการที่ใหสถานบริการเอกชนที่ไดรับการจดทะเบียนอนุญาตจากกระทรวง
สาธารณสุขเปนสถานท่ีท่ีสามารถทําแทงไดซ่ึงจะทําใหการทําแทงไมเปนเร่ืองการคากําไรหรือทํา
ในเชิงธุรกิจหรือพาณิชยและการเปดโอกาสใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการทําแทงนั้นยังสงผลดี
ในการที่จะลดปญหาการลักลอบทําแทงเถ่ือนและยังสามารถตรวจสอบหรือรวบรวมสถิติเกี่ยวกับ
การทําแทงไดเพื่อนําสถิติดังกลาวมาแกไขปญหาตางๆ ตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีในการคุมครองสิทธิและมาตรฐานทางการแพทยตามหลักสากล
รวมท้ังขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการต้ังครรภทางการแพทย
ตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 
  2.  เพื่อศึกษาและวิเคราะหถึงปญหาท่ีเกิดจากบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ท่ี
ยังขาดหลักเกณฑและเง่ือนไขประกอบการทําแทงท่ีสําคัญ 
  3.  เพื่อศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบหลักเกณฑและเง่ือนไขประกอบการทําแทงตาม
กฎหมายอาญาของประเทศไทยกับตางประเทศ 
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 4.  เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาและแกไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 
ในสวนท่ีเกี่ยวกับเง่ือนไขประกอบการทําแทงใหมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนและเปนแนวทางปฏิบัติ
เดียวกันท้ังนี้เพื่อคุมครองหญิงมีครรภท่ียุติการตั้งครรภใหไดรับหลักประกันเร่ืองความปลอดภัย
ของหญิงจากการทําแทง 
 
1.3 สมมุติฐานของการศึกษา 
 ประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการทําแทงของไทยไดบัญญัติใหหญิงมีสิทธิทําแทงได
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 แตบทบัญญัติดังกลาวมิไดมีการบัญญัติเง่ือนไขประกอบ 
การทําแทงเกี่ยวกับเร่ืองอายุครรภของหญิง จํานวนคร้ังในการรองขอทําแทง ความยินยอมของ
ผูเยาวหรือหญิงมีคูสมรส คุณสมบัติของแพทยผูทําแทง ดุลยพินิจของแพทยหรือสถานท่ีทําแทง แต
เง่ือนไขประกอบการทําแทงปรากฏอยูในขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การยุติการต้ังครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ซ่ึง
ขอบังคับมิใชกฎหมายเปนแตเพียงแนวปฏิบัติรวมกันของแพทยแมไมปฏิบัติตามหรือฝาฝน
ขอบังคับดังกลาวก็ไมสามารถลงโทษทางอาญาเกี่ยวกับกฎหมายทําแทงได อีกท้ังขอบังคับ 
แพทยสภายังขาดหลักเกณฑและรายละเอียดเกี่ยวกับเง่ือนไขประกอบการทําแทงอยูอีกมากจึง 
ไมสามารถที่จะคุมครองสิทธิของหญิงใหไดรับความปลอดภัยจากการทําแทงไดอยางเพียงพอ 
 จากการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายตางประเทศเร่ืองการทําแทงไดมีการบัญญัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขประกอบการทําแทงไวอยางชัดเจนไมวาจะเปนเง่ือนไขทางดานอายุ
ครรภของหญิง จํานวนคร้ังในการขอทําแทง ความยินยอมของผูเยาวหรือหญิงมีคูสมรส คุณสมบัติ
ของแพทยผูทําแทง ดุลยพินิจของแพทยหรือสถานที่ทํา เพื่อเปนหลักประกันความปลอดภัยของ
หญิงท่ีตองการทําแทง ประมวลกฎหมายอาญาของไทยจึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการบัญญัติ
เง่ือนไขประกอบการทําแทงไวในกฎหมายอาญาใหมีความชัดเจนแนนอนเพ่ือเปนหลักประกันเร่ือง
ความปลอดภัยใหแกหญิงมีครรภและเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันของผูท่ีเกี่ยวของทุกคน
ตลอดจนลดอัตราลักลอบการทําแทงจากคลินิกเถ่ือนอันสงผลกระทบอยางรายแรงตอสังคมไทย 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษานี้มุงเนนท่ีจะศึกษาถึงบทบัญญัติของกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการทําแทงของ
ไทยและกฎหมายการทําแทงของตางประเทศและขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 
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เพื่อศึกษาวากฎหมายการทําแทงของไทยและขอบังคับดังกลาวมีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด 
สมควรท่ีจะมีการแกไขเพิ่มเติมอยางไรเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 
1.5 วิธีในการดําเนินการศึกษา 

การศึกษาน้ีเปนการศึกษาในเชิงเอกสาร(Documentary Research) โดยคนควาและรวบรวม
ขอมูลจากเอกสารและขอมูลจากอินเตอรเน็ตซ่ึงมุงศึกษาจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา 
บทบัญญัติกฎหมายของกฎหมายตางประเทศ หนังสือ ตํารากฎหมาย คําอธิบายกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
บทความ วารสาร รายงานการเสวนาทางวิชาการ และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  ทําใหทราบถึงแนวคิดทฤษฎีในการคุมครองสิทธิและมาตรฐานทางการแพทยตามหลัก
สากลรวมท้ังขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทาง
การแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 
 2.  ทําใหทราบถึงปญหาท่ีเกิดจากบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ในสวนท่ียัง
ขาดหลักเกณฑและเง่ือนไขประกอบการทําแทงท่ีทําใหหญิงท่ียุติการตั้งครรภขาดหลักประกัน
เกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทําแทง 
 3. ทําใหทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขประกอบ 
การทําแทงของตางประเทศเพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายอาญาของไทย 
 4. ทําใหทราบถึงแนวทางในการพัฒนาและแกไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการ
ทําแทงของไทยใหเกิดความชัดเจนและเปนแนวทางปฏิบัติเดียวกันเพื่อคุมครองความปลอดภัย
เกี่ยวกับสุขภาพของหญิงจากการทําแทงใหสามารถนําไปบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
หลักการและแนวคิดเกีย่วกับการทําแทงเพ่ือคุมครองสิทธิของหญิงมีครรภ 

 
 ปญหาการลักลอบทําแทงเถ่ือนในปจจุบันมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนสืบเนื่องมาจาก 
ปจจัยหลายประการดวยกันซ่ึงสาเหตุหนึ่งท่ีสงผลใหมีการลักลอบทําแทงเถ่ือนกันอยางกวางขวาง
ไมเกลงกลัวกฎหมายคือสภาพการบังคับใชกฎหมายในปจจุบันท่ีมักจะขาดความชัดเจนแนนอน 
ทําใหผูท่ีเกี่ยวของตางมีการตีความกฎหมายไปในทางท่ีเปนคุณแกตนเพื่อหลีกเล่ียงกฎหมาย ปญหา
การทําแทงเถ่ือนจึงยังคงเปนปญหาสําคัญท่ีควรไดรับการแกไข 
 
2.1  แนวคิดพ้ืนฐานและวิวัฒนาการของกฎหมายทําแทงในประมวลกฎหมายอาญาไทย 
 ประมวลกฎหมายอาญาของไทยท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันกําหนดใหการทําแทงเปน
ความผิด ประกอบดวยความผิดในกรณีหญิงทําใหตนเองแทงหรือยินยอมใหผูอ่ืนทําใหตนเองแทง
ตามมาตรา 301 ความผิดในกรณีผูท่ีทําใหหญิงแทงโดยหญิงนั้นยินยอมตามมาตรา 302 และ
ความผิดในกรณีผูท่ีทําใหหญิงแทงโดยหญิงนั้นไมยินยอมตามมาตรา 303 ความผิดฐานทําแทง 
ท้ังสามมาตราดังกลาว กฎหมายทําโทษเม่ือทําแทงสําเร็จ หากเปนการพยายามทําแทง ตามมาตรา 
304 กฎหมายยังคงถือวาเปนความผิดแตไมลงโทษซ่ึงใชกับกรณีหญิงท่ีพยายามทําแทงหรือยอมให
ผูอ่ืนทําแทงแตไมสําเร็จและผูท่ีพยายามทําใหหญิงแทงโดยหญิงนั้นยินยอมเพราะถือวาผูกระทํา
เปล่ียนใจรักษาชีวิตทารกในครรภ เทากับเปนการใหอภัยโดยกฎหมาย1 นอกจากกรณีดังกลาว 
กฎหมายเปดชองใหมีการยุติการตั้งครรภหรือทําแทงไดตามมาตรา 305 โดยไมเปนความผิดเฉพาะ
กรณีเพื่อสุขภาพของมารดาและกรณีท่ีการตั้งครรภนั้นเกิดข้ึนจากการกระทําผิดทางเพศโดยมี
เง่ือนไขวาการทําแทงในท้ังสองกรณีนี้จะตองกระทําโดยแพทยเทานั้น 
 กฎหมายอนุญาตใหมีการยุติการตั้งครรภหรือทําแทงไดเฉพาะกรณีเพื่อสุขภาพของ
มารดาและในกรณีท่ีการตั้งครรภนั้นเกิดข้ึนจากการกระทําผิดทางเพศแมจะเปดชองไวบางสําหรับ
หญิงท่ีตั้งครรภอันไมพึงประสงค แตก็เปนการเปดโอกาสใหหญิงต้ังครรภเพียงสวนหน่ึงเทานั้น 
ดวยเหตุนี้หญิงท่ีตั้งครรภไมพึงประสงคจึงเลือกทางออกดวยการยุติการต้ังครรภหรือทําแทงเถ่ือน
ซ่ึงผลที่ตามมาคือโรคแทรกซอนท่ีเกิดจากการทําแทงสภาพของสังคมในปจจุบันไดมีการ 

                                                            
1 สุรศักด์ิ  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.  (2547).  ปญหาพิเศษในกฎหมายอาญา.  น. 166. 
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รับวัฒนธรรมทางตะวันตกเขามาอยางมากมายมีความเจริญทางวัตถุและสังคมอยูภายใตอิทธิพลของ
ส่ือตางๆสถานเริงรมย ส่ิงยั่วยุกามารมณ ปญหายาเสพติด ครอบครัวแตกแยกการยายถ่ินหางไกล
จากครอบครัวเขาสูสังคมเมืองเพื่อการศึกษาและขายแรงงานทําใหเกิดปญหาการตั้งครรภมากข้ึน
และเนื่องจากการทําแทง เปนเร่ืองผิดกฎหมายของไทยซ่ึงมีเพียง 2 กรณีท่ีสามารถทําแทงไดคือเม่ือ
การตั้งครรภจะเปนอันตรายตอสุขภาพของหญิงตั้งครรภนั้นหรือกรณีถูกขมขืนในแตละปจึงมีการ
ลักลอบทําแทงในจํานวนท่ีสูงมากและมีแนวโนมวาปญหาน้ีจะรุนแรงมากข้ึนเม่ือหญิงประสบ
ปญหาและเลือกทางออกโดยการทําแทงทําใหเกิดการทําแทงท่ีไมปลอดภัยข้ึน 2 
 จากการท่ีไดมีการสํารวจสถานการณในการทําแทงในประเทศไทย3 ในปพ.ศ. 2542 
พบวาหญิงท่ีเขามารักษาตัวจากภาวะแทรกซอนจากการทําแทงเองและในโรงพยาบาลของรัฐจะมี
อายุครรภเฉล่ียขณะทําแทงอยูท่ี 13 สัปดาห ซ่ึงเปนชวงอายุครรภท่ีเส่ียงตออันตรายและพบวา
ภาวะแทรกซอนท่ีเปนสาเหตุใหกลุมตัวอยางท่ีทําแทงเองตองเขารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลสวนใหญเปนการติดเช้ือและมดลูกทะลุ เนื่องจากมีการทําแทงในขณะอายุครรภหลาย
สัปดาหและผูใหบริการสวนใหญเปนผูไมมีความรูทางการแพทย ซ่ึงวิธีการทําแทงท่ีนิยมใชในการ
ทําแทงนอกโรงพยาบาลท่ีเก็บขอมูลไดสวนใหญมีการใชวิธีท่ีเส่ียงตออันตรายและการติดเช้ือไดแก 
การสอดใสส่ิงของเหลวตางๆ หรืออุปกรณของแข็งเขาทางชองคลอด เหน็บยาทางชองคลอด
รับประทานยาเม็ดและบีบนวดบริเวณหนาทอง ซ่ึงวิธีการทําแทงตามท่ีกลาวมาเหลานี้หากกระทํา
โดยผูท่ีขาดความรูความสามารถแลวหญิงยอมตกอยูในภาวะเส่ียงตออันตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
เลือกวิธีการทําแทงท่ีไมถูกตองและเหมาะสมหากหญิงมีครรภเลือกท่ีจะทําแทงในโรงพยาบาล
แพทยผูทําแทงสวนใหญจะใชเคร่ืองมือขูดมดลูก เหน็บยาทางชองคลอดฉีดยาหรือน้ําเกลือทางเสน
เลือด ซ่ึงพบวาผูท่ีมาทําแทงในโรงพยาบาลจะมีภาวะแทรกซอนนอยกวาผูท่ีทําแทงมาจากสถานท่ี
อื่นๆ เนื่องจากผูทําแทงเปนแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญและในโรงพยาบาลมีอุปกรณเคร่ืองมือ
ทางการแพทยท่ีครบถวนทันสมัยสงผลใหหญิงท่ีมาใชบริการไดรับความปลอดภัยมากกวาการ 
ทําแทงในสถานท่ีอ่ืน 
 
 
 

                                                            
2 นภาภรณ  หะวานนท.  (2538).  การต้ังครรภไมพึงประสงคและการยุติการต้ังครรภ: ประเด็นทาทาย

นโยบายการใหบริการของรัฐ.  วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 
3 สุวรรณา  วรคามิน และนงลักษณ  บุญไทย.  (2544 ).  สรุปผลการสํารวจสถานการณการแทงใน

ประเทศไทย ป 2542.  กองวางแผนครอบครัวและประชากร. 
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 2.1.1 การคุมครองสิทธิของหญิงมีครรภตามหลักสากล 
 การศึกษาพบวาไมมีกฎหมายระหวางประเทศท่ีบัญญัติเกี่ยวกับการทําแทงไวโดยเฉพาะ
แตมีกฎหมายระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการทําแทงนั้นคือกฎหมายที่วางกรอบกําหนดเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน 
 2.1.1.1 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human) 
 สิทธิท่ีจะมีชีวิต (Right to life) ถูกระบุไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human) ของสหประชาชาติเ ม่ือป  1948 ซ่ึงประเทศไทยไดลงช่ือ
สนับสนุนดวยในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเขียนไววา “มนุษยทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยู
อยางเสรี  และมีความปลอดภัยในชีวิต  (Everyone has the right to life, liberty and security of 
person)”  
 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเปนการประกาศเจตนารมณในความรวมมือ
ระหวางประเทศท่ีมีความสําคัญในการวางกรอบเบ้ืองตนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเปนเอกสาร
หลักดานสิทธิมนุษยชนฉบับแรก โดยท่ีประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติใหการรับรอง 
ตามขอมติท่ี 217 A (III) เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 ก็ไดใหความสําคัญแกสิทธิมนุษยชน 
ข้ันพื้นฐานดังจะเห็นไดจากวรรค 5 ของคําปรารภท่ีกลาววา “ดวยเหตุท่ีบรรดาประชาชนแหง
สหประชาชาติไดยืนยันไวในกฎบัตรถึงความเช่ือม่ันในสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานในศักดิ์ศรีและ
คุณคาของตัวบุคคลและในความเสมอภาคกันแหงสิทธิท้ังของชายและหญิงและไดตัดสินใจท่ีจะ
สงเสริมความกาวหนาทางสังคมตลอดจนมาตรฐานแหงชาติใหดีข้ึนไดมีเสรีภาพมากข้ึน4 
 ปฏิญญาสากลฉบับนี้ไดใหการรับรองสิทธิในรางกายไวในมาตราท่ี 3 วา บุคคลมีสิทธิ
ในการดํารงชีวิตในเสรีธรรมและในความม่ันคงแหงรางกาย5ในเร่ืองของสตรีนั้น6 อาจจะกลาววา
สิทธิมนุษยชนและสิทธิของสตรีนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันเพราะสตรีก็เปนมนุษยชนยอมไดรับสิทธิท่ี
เสมอภาคเทาเทียมกับบุรุษจากวัตถุประสงคและหลักการขององคการสหประชาชาติ ซ่ึงกําหนดไว
ใน (3) เพื่อบรรลุความรวมมือระหวางประเทศในการแกปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมหรือ
ปญหามนุษยชาติระหวางประเทศ และเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเคารพในสิทธิมนุษยชนและ

                                                            
4 “Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in 

fundamental human rights,in the dignity and worth of thehuman person and in the equal rights of men and 
women and have determinedtopromote social progress and better standards of life in larger freedom.” 

5  Article 3 : Everyone has the right to life, liberty and security of person. 
6 วสันต  หาญณรงค.  (2549).  ปญหาเก่ียวกับขอบังคับของประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐาน 

ทําแทง.  การศึกษาอิสระนิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  น. 40. 
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เสรีภาพของทุกคนโดยไมจํากัดเพศ เช้ือชาติ ภาษา ศาสนา ดังน้ันสิทธิมนุษยชนจึงเปนของสตรีหรือ
มวลสตรีก็มีสิทธิมนุษยชนดวยและไมใชมีอยางธรรมดาแตมีเทาเทียมกับบุรุษดวย 
 นอกจากสตรีจะไดรับคุมครองโดยหลักสิทธิมนุษยชนในฐานะมนุษยชาติดวย ตาม
ประกาศปริญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติแลวเอกสารฉบับท่ีถือวาสําคัญ 
ท่ีวางหลักการคุมครองสตรีไว โดยเฉพาะคืออนุ สัญญาว าด วยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี 
ทุกรูปแบบ ซ่ึงองคการสหประชาชาติ ไดประกาศใหประเทศตางๆ ไดลงนามเปนภาคี ในการ
ประชุมสมัยท่ี 34 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ.2522 และประกาศใชในป 2534 เมื่อไดรับการรับรอง
จาก 20 ประเทศ ปจจุบันไดมีประเทศตางลงนามใหสัตยาบัน (Ratification) หรือ ภาคยานุวัติ 
(Accession) อนุสัญญานี้แลว 99 ประเทศ รวมท้ังประเทศไทยท่ีไดรวมลงนามเปนภาคีในอนุสัญญา
ดังกลาว 
 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไดมีคําปรารภเก่ียวกับสิทธิของเด็กในการมีชีวิต
“ดวยเหตุท่ีการยอมรับศักดิ์ศรีประจําตัว และสิทธิซ่ึงเสมอกันและไมอาจโอนแกกันไดของสมาชิก
ท้ังปวงแหงครอบครัวมนุษยเปนรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในพิภพดวยเหตุ
ท่ีการเมินเฉย และดูหม่ินเหยียดหยามสิทธิมนุษยชนไดกอใหเกิดการอันปาเถ่ือนโหดรายทารุณ  
ซ่ึงไดกระทบกระเทือนมโนธรรมของมนุษยชาติอยางรุนแรง และโดยเหตุท่ีไดมีการประกาศ
ปณิธานอันสูงสุดของสามัญชนวาถึงวาระแหงโลกแลวท่ีมนุษยจะมีเสรีภาพในการพูดและในความ
เช่ือถือรวมท้ังมีเสรีภาพจากความกลัวและความตองการ 
 ดวยเหตุท่ีเปนส่ิงจําเปนสิทธิมนุษยชนควรไดรับความคุมครองโดยหลักนิติธรรมถา 
ไมพึงประสงคใหมนุษยตองถูกบีบบังคับใหหาทางออกโดยการกบฏตอทรราชและการกดข่ีอันเปน
ท่ีพึ่งแหงสุดทาย 
 ดวยเหตุท่ีประชาชนแหงสหประชาชาติไดยืนยันไวในกฎบัตรถึงความเช่ือม่ันในสิทธิ
มนุษยชนข้ันพื้นฐานในศักดิ์ศรีและคุณคาของตัวบุคคลและในความเสมอกันแหงสิทธิของท้ังชาย
และหญิงและไดตัดสินใจท่ีจะสงเสริมความกาวหนาทางสังคมตลอดจนมาตรฐานแหงชาติใหดีข้ึน
ไดมีเสรีภาพมากข้ึน 
 ดวยเหตุท่ีรัฐสมาชิกไดปฏิญาณท่ีจะใหไดมาโดยรวมมือกับสหประชาชาติซ่ึงการ
สงเสริมการเคารพและการถือปฏิบัติโดยสากลตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน 
 ดวยเหตุท่ีความเขาใจตรงกันในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพมีความสําคัญยิ่งเพื่อใหปฏิญาณน้ี
เกิดสัมฤทธิผลอยางเต็มเปยม 
 ดังนั้น บัดนี้สมัชชาจึงประกาศใหปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนี้เปนมาตรฐาน
รวมกันแหงความสําเร็จสําหรับประชาชนท้ังหลายและประชาชาติท้ังปวงดวยจุดประสงคท่ีจะให
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ปจเจกบุคคลทุกผูทุกนามและองคกรของสังคมทุกหนวยโดยการระลึกเสมอถึงปฏิญญาน้ีพยายาม
ส่ังสอนและใหการสอนและใหการศึกษาเพ่ือสงเสริมความเคารพตอสิทธิและเสรีภาพเหลานี้และ
ดวยมาตรฐานท่ีเจริญกาวหนาไปขางหนา ท้ังในและระหวางประเทศเพื่อใหไดมาซ่ึงการยอมรับ
และการถือปฏิบัติตอสิทธิเหลานั้นสากลและไดผลท้ังในหมูประชาชนของรัฐสมาชิกเองและในหมู
ประชาชนแหงดินแดนท่ีอยูภายใตดุลอาณาของรัฐสมาชิกดังกลาว” 
 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน หรือ UDHR นี้ ไดรับการรับรองและประกาศใชมา
ตั้งแต พ.ศ.2491 ซ่ึงก็เปนระยะเวลาประมาณกวาหกสิบปมาแลวส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือปฏิญญาฉบับนี้มีผล
อยูไมทางใดก็ทางหนึ่งในการที่จะสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการรับรองคุมครองสิทธิมนุษยชน
ในแงมุมตางๆในรัฐท่ีเปนภาคีสมาชิก ทําใหเกิดการรับรองสิทธิมนุษยชนโดยกฎหมายภายใน 
ประเทศของหลายๆประเทศ ตลอดจนการอิงเนื้อหาของปฏิญญาฉบับนี้ ซ่ึงโดยสวนตัวแลวขาพเจา
คิดวาปฏิญญา UDHR ฉบับนี้ เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญอยางยิ่งเปนกฎหมายระหวางประเทศท่ี
ประชาคมระหวางประเทศผลิตข้ึนมาและมีผลท่ีดีอยางยิ่งตอการรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชน
อยางท่ัวถึงท่ัวโลก แมวาปญหาท่ีเกิดข้ึนอาจจะยังคงไมจบส้ินลงไปงายๆแตก็ลดลงและไดรับการ
แกไขเยียวยาใหเปนไปในทางที่ดีข้ึน ปฏิญญาสากลฉบับนี้จึงเปนเสมือนความหวังท่ีมีคุณคาท่ีเขามา
แกไขปญหาความเหล่ือมลํ้าของการปฏิบัติตอกันของมนุษยอันเนื่องมาจากทัศนคติความคิดท่ี
แตกตางกันในสัมพันธภาพระหวางบุคคล7  
  2.1.1.2  อนุสัญญาอเมริกันวาดวยมนุษยชน 
 อนุสัญญาอเมริกันวาดวยมนุษยชนซ่ึงเปนเอกสารสากลอันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ท่ีประเทศในทวีปอเมริกาใหการรับรองในการประชุมท่ีคอสตาริกาเมื่อป 1969 โดยมีผลใชบังคับ
หลังจากท่ีไดมีการใหสัตยาบันโดยประเทศเกรนาดาเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 มีบทบัญญัติ
ในมาตรา 4.1 วา บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับความเคารพในชีวิต สิทธิดังกลาวนี้จะไดรับการ
ปกปองโดยกฎหมายและปกปองจากกรอบความคิดในสังคมขณะน้ัน8อนุสัญญาฉบับนี้มีผลผูกพัน
เพียงแค 24 รัฐจาก 35 รัฐสมาชิกขององคการรัฐอเมริกัน (Organization of American states) 
 กฎหมายระหวางประเทศท้ังสองฉบับนั้นตางก็มุงท่ีจะเคารพสิทธิในชีวิต ซ่ึงก็
หมายความวา หญิงท่ีตั้งครรภแตละคนตางก็มีสิทธิในชีวิตของตนท่ีจะตัดสินใจเกี่ยวกับรางกายของ
ตนวาจะต้ังครรภตอไปเพื่อใหกําเนิดเด็กในครรภหรือไม ผูอ่ืนพึงจะตองเคารพสิทธิในการตัดสินใจ

                                                            
7 กานตกิตน   เหมพงศพันธุ.  ( 2552).  ปญหาการทําแทงไดโดยชอบดวยกฎหมาย.  น. 35-37. 
8  Article4.1 (Right to Life):Every person has right to have his life respected.This right shall be 

protected by law and,ingeneral,from the moment of concepthion.No one shall be arbitrarily deprived of his life. 
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เกี่ยวกับการต้ังครรภของหญิง ดวยเหตุนี้หลายๆประเทศท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยจึงเห็นควรใหหญิงมีสิทธิท่ีจะทําแทงได 
 2.1.1.3  องคการอนามัยโลก 
 องคการอนามัยโลกไดใหความหมายของการตายคลอด คือการตายของทารกหรือ
ผลผลิตของการตั้งครรภกอนท่ีจะออกมาจากมารดาโดยไมคํานึงวาการต้ังครรภนั้นเปนระยะเวลา
เทาใด การตายของทารกดังกลาวแสดงใหปรากฏโดยที่เด็กเม่ือออกมาแลวไมหายใจหรือไมแสดง
อาการของชีวิตใดๆเหลานี้ คือหัวใจเตน ชีพจรเตน หรือสายสะดือเตน รวมท้ังการเคล่ือนไหวของ
กลามเนื้อท่ีรางกายบังคับได9 
 การทําแทงของผูหญิงหลังจากทําแทงมักจะประสบกับปญหาดานสุขภาพ ซ่ึงแมวา
จํานวนผูหญิงท่ีทําแทงท่ัวโลกจะมีจํานวนคอนขางคงท่ี โดยผูหญิงทุกๆ 1,000 คนจะมีคนท่ีทําแทง
ราว 28 คนแตจํานวนของคลินิกท่ีไมไดมาตรฐานท่ีรับทําแทงท่ัวโลกนัน้มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางเหน็
ไดชัด จากเดิมท่ีเคยอยูท่ีรอยละ 44 เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 49 ซ่ึงทาง WHO มองวาเปนตัวเลขท่ีนากังวล
เปนอยางยิ่งปจจุบันผูหญิงจํานวนมาก ท่ีตองเสียชีวิตจากการทําแทงท่ีไมปลอดภัยเนื่องจากพวกเธอ
เลือกท่ีจะไปทําแทงในคลินิก หรือสถานพยาบาลท่ีไมไดคุณภาพทําใหเกิดการตกเลือด หรือมี
ปญหาทางสุขภาพอ่ืนๆ ตามมา บางรายอาจถึงข้ันเสียชีวิตนอกจากนี้ ผลสํารวจลาสุดยังระบุไวอีกวา
ในประเทศกําลังพัฒนาท่ีกฎหมายทําแทงคอนขางเขมงวด มีผลโดยตรงใหผูหญิงจํานวนมากเลือกท่ี
จะไปทําแทงในคลินิกท่ีไมไดคุณภาพแทน ซ่ึงผูหญิงถึงรอยละ 97 ในทวีปแอฟริกายืนยันวา การทํา
แทงดังกลาวเปนอันตรายตอสุขภาพเปนอยางยิง่ ขณะท่ีอัตราการทําแทงท่ีไมปลอดภัยในทวีปละติน
อเมริกา พบวามีมากถึงรอยละ 95 ในทวีปเอเชีย รอยละ 40 โซนโอเชียเนีย รอยละ 15 และในยุโรป
ถือวามีอัตรานอยท่ีสุด เพียงรอยละ 9 เทานั้น 
 ประเทศท่ีพัฒนาแลวอยางประเทศอังกฤษท่ีทางรัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณ
ดานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทําแทงโดยผูหญิงทุกคนควรมีสิทธิท่ีจะตัดสินใจอนาคตของตัวเอง 
ดังนั้นเธอจึงเลือกไดวาจะต้ังครรภหรือจะทําแทง ซ่ึงส่ิงท่ีรัฐบาลสามารถชวยไดก็คือการอํานวย
ความสะดวกใหผูหญิงทุกคนเขาถึงการคุมกําเนิดท่ีปลอดภัยและทันสมัยไดเพื่อปองกันการต้ังครรภ
แบบไมพึงประสงค ซ่ึงจะเปนปญหาตามมาในภายหลัง 
 2.1.2  มาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับการทําแทง 

 กฎหมายวาดวยการทําแทงของไทยไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาอาญามาตรา  
301 ถึงมาตรา 305 ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ีกําหนดบทลงโทษสําหรับผูท่ีทําแทงโดยผิดกฎหมายเอาไว 
แตอยางไรก็ตามในสังคมไทยในปจจุบันคงจะปฏิเสธไมไดวา การทําแทง เปนประเด็นปญหาทาง
                                                            

9 แสวง  บุญเฉลิมวิภาส.  (2540). กฎหมายการแพทย.  น. 37. 
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สังคมอยางหนึ่งท่ีเกิดข้ึนบอย แมวาจะไมมีขอมูลยืนยันตายตัววามีอัตราการลักลอบทําแทงในแตละ
ปมีเพียงใดก็ตามเนื่องจากการทําแทงเปนส่ิงท่ีผิดกฎหมายและเปนการกระทําท่ีหลบซอน อยางไร 
ก็ตามขาวตามหนาหนังสือพิมพ โทรทัศน หรือส่ือตางๆมักมีการเสนอภาพการจับกุมกวาดลาง
คลินิกเถ่ือน ภาพการทําแทงของหญิง ภาพของทารกตัวออนท่ีถูกทําลายท้ิงในถังขยะหรือในโถสวม 
รวมถึงวิธีการทําแทงใหมๆท่ีถูกนํามาใชใหเกิดการแทง ซ่ึงการกระทําดังกลาวมีความเส่ียงที่จะ
กอใหเกิดอันตรายไมวาจะเปนการติดเช้ือ การแทงท่ีไมสมบูรณ หรือความพิการของทารกท่ีคลอด
ออกมา 10 
  2.1.2.1 มาตรฐานทางดานความปลอดภัย 

 สังคมไทยการลักลอบทําแทงโดยผิดกฎหมายเกิดข้ึนเปนอันมากแมกระท่ังหมอเอง 
ก็เปดคลินิกเถ่ือน อีกท้ังอัตราการเส่ียงถูกจับและลงโทษมีนอยมากธุรกิจนี้จึงคอยๆ เบงบานเปน
ดอกเห็ดตามชุมชนตางๆถึงขนาดแพทยระดับฝมือดานนี้ยังหันมาเปดสถานบริการรับทําแทงเอง 
และเม่ือจับแลวทางดานกฎหมายบางคร้ังก็ไมอาจลงโทษผูกระทําผิดได ซ่ึงสถานบริการบางแหงได
ลงโฆษณาดวยถวยคําเปนความหมายยอๆ แนบเบอรโทรศัพทเอาไว เชน รับปรึกษาวางแผน
ครอบครัว รับปรึกษาเกี่ยวกับการต้ังครรภและคุมกําเนิด หญิงท่ีประสบปญหาไมตองการต้ังครรภ
ตอไป การที่หญิงตกลงท่ีจะเขาไปใชบริการในท่ีเชนนี้จะทําใหหญิงนั้นตองประสบอันตรายจาก
การทําแทงจนถึงแกชีวิต หรือมีโรคแทรกซอนจนตองเขารับการเยียวยาจากโรงพยาบาลของรัฐเปน
จํานวนมาก 
 การทําแทงไมปลอดภัย เปนการทําแทงเนื่องจากเกิดการตั้งครรภไมปรารถนา หรือไม
พึงประสงค หรือตั้งครรภไมพรอม ทําแทงโดยผูท่ีไมมีความรูความ สามารถ ทําในสถานท่ีและ
เคร่ืองมือท่ีไมสะอาด ทําใหเกิดความไมปลอดภัยเปนอันตรายตอสุขภาพของผูถูกกระทําอยางมาก 
เม่ือต้ังทองโดยไมไดวางแผนไว ก็จะเกิดการไมอยากได หรือไมพรอม ซ่ึงเนื่องมาจากปญหา
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม หรือยังเปนวัยรุนยังอยูในวัยเรียน ยังไมไดแตงงาน พบวาวัยรุนมีการตั้ง
ทองไมพรอมจํานวนมาก ซ่ึงมักจะหาทางออกโดยการไปทําแทง และมักจะไปทําแทงโดยผู ท่ีไมใช
แพทย ไมมีความรู ทําโดยไมสะอาด ซ่ึงเรียกรวมกันวา “ทําแทงไมปลอดภัย” ซ่ึงผิดกฎหมาย การ
ลักลอบทําแทงทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอยางมาก บางรายก็ไปซ้ือยามากินเอง ซ้ือยามาเหน็บ
ชองคลอด ยาเหลานี้จะลักลอบซ้ือขายกันในตลาดมืด หรือซ้ือขายผานอินเตอรเน็ต ซ่ึงมีราคาสูงมาก 
เม็ดละหลายรอยบาท รายท่ีไปลักลอบทําแทงสวนหนึ่งจะไมเกิดผลแทรกซอน ก็นับวาโชคดีไป แต 
 
                                                            

10 วิลาสินี  พนานครทรัพย.  (2550).  เสริมหลักสูตรขอถกเถียงเก่ียวกับการทําแทง (รายงานผลการวิจัย).  
น. 1.  
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สวนใหญผูท่ีไปลักลอบทําแทง มักจะเกิดผลแทรกซอนตามมาหลายอยาง ไดแก การตกเลือด 
เสียเลือดมาก อักเสบติดเช้ือ มดลูกเนา บางรายใชเคร่ืองมือทําใหมดลูกทะลุ หลายรายตองเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาล มีการติดเช้ือรุนแรงจนแพทยไมสามารถชวยได ตองลงทายดวยการถูกตัด
มดลูกเพื่อชวยชีวิต แตบางรายแพทยชวยไมทัน ก็เสียชีวิต ในแตละปจะมีผูเสียชีวิตจากการทําแทง
ไมปลอดภัยหลายสิบราย และยังมีท่ีไมเปดเผยอีกเปนจํานวนมาก อัตราตาย 300-500 รายตอการทํา
แทง 100,000 คร้ัง บางรายแมจะผานเหตุการณตอนตนไปได แตก็จะมีการอักเสบเร้ือรังตามมา เชน 
ปวดทองนอยเร้ือรัง ตกขาวบอย ๆ เม่ือพรอมท่ีจะมีลูกก็มีไมได เพราะเปนหมัน จากทอนําไขอักเสบ
ติดเช้ือและอุดตัน บางรายต้ังทองได ก็ยังไมวายจะเกิดปญหาท่ีรกฝงตัวลึกในเนื้อมดลูก ทําใหมดลูก
แตก ขณะท่ียังต้ังทองไมครบกําหนด หรือเพิ่งจะเร่ิมเจ็บครรภ มดลูกก็แตกเสียกอน เปนอันตรายถึง
แกชีวิต โดยท่ีแพทยไมสามารถชวยไดทัน เพราะเหตุการณเชนนี้จะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วมาก11 
 ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกของการประชุมคร้ังสําคัญๆของโลกและ 
ไดรวมลงนามในสัตยาบันของแผนปฏิบัติการในการประชุมนานาชาติวาดวยประชากรและการ
พัฒนา (International Conference on Population and Development-ICPD) ท่ีกรุงไคโรประเทศ
อียิปต ในป พ.ศ. 2534 และการประชุมสตรีโลกท่ีกรุงปกกิ่งในป พ.ศ. 2538 และรวมรับรอง
เปาหมายแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs) ในการประชุมขององคการ
สหประชาชาติ ซ่ึง MDG ขอท่ี 5 มีเปาหมายเพื่อพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุและลดการตายของ
มารดา (ระหวางต้ังครรภคลอด และหลังคลอด) ลง 3 ใน 4 ภายในป 2558 รวมท้ังไดลงนามใน
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All 
Form of Discrimination Against Women-CEDAW) ซ่ึงในทุกๆ การประชุมท่ีกลาวมาน้ันตางก็เนน
ความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุของสตรีรวมท้ังสิทธิและการเทาเทียม
ของสตรีโดยเฉพาะสิทธิในการเขาถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพซ่ึงสิทธิ
อนามัยการเจริญพันธุของสตรีนี้หมายรวมถึงสิทธิในการมีชีวิตท่ีมีคุณภาพสิทธิในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารและการศึกษา การไดรับบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐานการไดรับความเปนสวนตัวและรักษา
ความลับ มีอิสระทางความคิดมีสิทธิในการรอดพนจากการถูกเลือกปฏิบัติมีสิทธิในการที่จะเลือก
แตงงานหรือวางแผนครอบครัวอยางมีอิสระมีสิทธิในการที่จะตัดสินใจวาจะมีบุตรหรือไม มี
เม่ือไหรและมีเทาใดมีการกลาวถึงกรณีท่ีการทําแทงไมผิดกฎหมายในแผนการปฏิบัติขอหนึ่งของ
การประชุมนานาชาติวาดวยประชากรและการพัฒนาโดยระบุวาระบบบริการสาธารณสุขควรจัดให 
 
                                                            

11 อันตรายจากการทําแทงที่ไมปลอดภัย.  สืบคนเมื่อ 6 มิถุนายน 2555,  จาก
http://hilight.kapook.com/view/34206. 
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มีการอบรม ใหความรูรวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการใหบริการและมีมาตรการท่ีม่ันใจไดวา
การทําแทงนั้นตองปลอดภัยและเขาถึงไดรวมถึงการจัดใหมีมาตรการอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของในการท่ีจะ
คุมครองสุขภาพและชีวิตของสตรีดวยในประเทศไทยกฎหมายเปนองคประกอบหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับ
สิทธิอนามัยการเจริญพันธุและการแทงท่ีไมปลอดภัย 
 การปองกันการแทงท่ีไมปลอดภัยและภาวะแทรกซอนเปนหนึ่งใน 10 องคประกอบ 
งานอนามัยการเจริญพันธุโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเพราะการตายของหญิงวัยเจริญ
พันธุจากการแทงท่ีไมปลอดภัยเปนปจจัยทําใหอัตราปวยและตายของมารดาขณะตั้งครรภของ
ประเทศยังอยูในเกณฑท่ีสูงอยูนอกจากนี้แพทยสภาไดกําหนดใหมีขอบังคับแพทยสภาวาดวย
หลักเกณฑปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการต้ังครรภทางการแพทยตามมาตรา305 แหงประมวลกฎหมาย
อาญา พ.ศ. 2548 ซ่ึงขอบังคับนี้ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2548 เพื่อเปน
แนวทางใหแพทยยึดถือปฏิบัติ โดยไดกําหนดความหมายของ คําวา "สุขภาพ"ในกฎหมาย 305 ให
ครอบคลุมท้ังสุขภาพกายและจิตใจของหญิงต้ังครรภตามคํานิยามขององคการอนามัยโลกและ
อนุญาตใหแพทยยุติการต้ังครรภไดในกรณีหญิงต้ังครรภมีปญหาสุขภาพดานรางกายหรือจิตใจ
รวมท้ังกรณีท่ีหญิงต้ังครรภเกิดความเครียดเมื่อพบวาทารกในครรภมีปญหาสุขภาพมีโรคพันธุกรรม
หรือมีความพิการทางรางกายหรือสติปญญาและอนุญาตใหแพทยทําการยุติการต้ังครรภใน
สถานพยาบาลและคลินิกท่ีไมมีเตียงไดถึงอายุครรภ 12 สัปดาห สวนอายุครรภท่ีมากข้ึนใหกระทํา
ในสถานพยาบาลท่ีมีเตียงเพื่อคํานึงถึงความปลอดภัยของหญิงเปนสําคัญโดยคํานึงถึงสิทธิในการ
ไดรับบริการ สิทธิในการตัดสินใจของผูหญิง มาตรฐานบริการจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
และสิทธิในการไดรับความคุมครองทางกฎหมายของผูใหบริการดวย12 
  ประเทศไทยไดมีการรวบรวมสถิติจํานวนหญิงท่ีทําแทงในแตปพบวาอยูในคาเฉล่ีย 
3 แสนรายตอปและหญิงท่ีไดรับอันตรายจากการทําแทงอยูท่ีคาเฉล่ีย 300 คนตอ 100,000 คนจาก
การศึกษาพบวาผูหญิงเกิดภาวะแทรกซอนจากการทําแทงและมารับการรักษาตัวตองเผชิญกับ
อาการแทรกซอนหลายอยาง เชน ตกเลือดอยางหนัก บาดทะยักการติดเช้ือเขากระแสโลหิต การ
อักเสบของอุงเชิงกราน ภาวะแทรกซอนในปอด ภาวะไตวายเกิดล่ิมเลือดในหลอดเลือดเปนตนหญิง
ท่ีไดรับอันตรายจากการทําแทงท่ีเขารับการรักษาในภาครัฐนั้นมีจํานวนมากซ่ึงเห็นไดจากสถิติ
คาใชจายของภาครัฐในการรักษาพยาบาลผูท่ีมีภาวะแทรกซอนจากการทําแทงท่ีไดมีการสํารวจในป 
พ.ศ. 2552 มีจํานวนเงินถึง 123.3 ซ่ึงยังไมรวมคาสูญเสียเสียทางดานจิตใจ สูญอวัยวะกรณีถูกตัด

                                                            
12 สิทธิและกฎหมายเก่ียวกับการทําแทงที่ปลอดภัย.  สืบคนเมื่อ 6 มิถุนายน 2555,  จาก

http://www.womenhealth.or.th/perspectives-knowledge-legal-law.php. 
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มดลูกและคาใชจายอ่ืนๆอีก13และกระทรวงสาธารณสุขไดคิดคาเฉล่ียคาใชจายการทําแทงตกรายละ 
2654 บาท แตคารักษาพยาบาลหลังจากการทําแทงประมาณ 21,024 ตอราย สะทอนใหเห็นวา 
ผูหญิงไทยเขาไมถึงการรักษาท่ีมีคุณภาพ14 
 ความปลอดภัยของการทําแทงไมไดข้ึนอยูกับสถานะทางกฎหมายเทานั้นเพราะแม
กฎหมายจะอนุญาตใหมีการทําแทงไดโดยมีเงื่อนไขนอยท่ีสุดแลวก็ตามปจจัยอ่ืนๆยังคงเขามา
เกี่ยวของกับความปลอดภัยของการทําแทง เชนไมมีการจัดบริการทําแทงท่ีปลอดภัยแกประชาชน
การกําหนดใหตองมีการเซ็นช่ือยินยอมจากสามีหรือผูปกครองการผานคณะกรรมการใหคําปรึกษา
กอนทําแทงการกําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญลงความเห็นวาสมควรไดรับการทําแทงรวมถึงคาใชจายของ
การทําแทงท่ีสูงเกินไปปจจัยเหลานี้สงผลใหผูหญิงหันไปหาบริการที่ไมไดมาตรฐานหรือผิด
กฎหมายหรือหากผูหญิงตองผานกระบวนการท่ียุงยากในการขอรับบริการทําแทงท่ีถูกกฎหมาย
โอกาสที่ผูหญิงจะไดรับบริการทําแทงโดยเร็วท่ีสุด ในชวงท่ีอายุครรภไมมากก็จะลดลง ซ่ึงจะมี
ผลกระทบมหาศาลตอชีวิตและความปลอดภัยของผูหญิง 
 1)  มาตรฐานความปลอดภัยภายใตเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุครรภ 
 การทําแทงท่ีปลอดภัยส่ิงท่ีขาดไมไดจะตองคํานึงถึง คือ อายุครรภ เนื่องจากการทําแทง
ท่ีหญิงจะไดรับความปลอดภัยท่ีสุดนั้นจะตองกระทําในขณะท่ีอายุครรภยังนอยอยู หากมีการ
อนุญาตใหมีการทําแทงเม่ืออายุครรภมากส่ิงท่ีตามมายอมหนีไมพนอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนกับหญิง ซ่ึง
อันตรายของกากรทําแทงท่ีอายุครรภมากท่ีพบเห็นไดบอยคือ การตกเลือดซ่ึงเปนอาการของผูท่ีมี
การแทงลูกในขณะท่ีมีอายุครรภมาก ดังนั้นในการท่ีจะอนุญาตใหมีการยุติการตั้งครรภจึงควร
คํานึงถึงอายุครรภเปนสําคัญเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของแพทยผูทําแทงการกําหนดอายุครรภ
ท่ีมีสิทธิจะรองขอใหแพทยทําแทงท่ีเปนปญหาในทางปฏิบัติมาก คือ กรณีหญิงถูกกระทําความผิด
ทางอาญาเนื่องจากการทําแทงตามอนุมาตรานี้จะตองรอใหศาลมีคําพิพากษากอนหรือไมซ่ึงหาก
ตองรอจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด คงจะเลยเวลาที่แพทยจะสามารถทําแทงไดหรือเด็ก
อาจจะคลอดกอนซ่ึงในทางปฏิบัติใครจะเปนผูวินิจฉัยวาสามารถทําแทงได เร่ืองนี้จึงเปนเร่ืองท่ี
สรางความลําบากใหหญิงท่ีถูกขอขืนและแพทยท่ีจะทําแทงตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงหากแพทย
ตัดสินใจทําแทงใหหญิงโดยไมรอศาลพิพากษาเพราะกลัวอายุครรภจะเยอะแลวอาจกอใหเกิด
อันตรายตอหญิงแตตอมาคดีข้ึนสูศาลแตศาลกลับตัดสินคดีวามิใชการขมขืนแลวการทําแทงท่ีทําไป

                                                            
13 สถิติและสถานการณทําแทงในประเทศไทย.  มูลนิธิสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธของสตรี

(แหงประเทศไทย). สืบคนเมื่อ 10 มิถุนายน 2555, จาก http://www.womenhealth.or.th/home-facts-aboriton.html. 
14 วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  (2554).  สารพันความรูประชากรในรอบป พ.ศ. 

2553. น. 8. 
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ใครบางท่ีจะตองรับผิดชอบ จากปญหาดังกลาวจะเห็นไดชัดเจนวาเง่ือนไขเก่ียวกับอายุครรภมี
ความสําคัญเปนอยางมากท่ีจะนําไปสูปญหาตางๆท่ีจะตามมา15 
 ทางชีววิทยามีคําอธิบายการเร่ิมตนของชีวิตในครรภวา ในเวลาของการไขตก (14 วัน 
กอนท่ีประจําเดือนจะมา) ไขจะออกจากรังไขและผานไปยังปกมดลูก เวลานี้จะมีระดูขาวเปน
จํานวนมากและชวยใหสเปรมสามารถเขาไปไดสะดวก ทุกส่ิงพรอมสําหรับการปฏิสนธิถามี
เพศสัมพันธคือการปลอยน้ําเช้ือเขาไปในชองคลอด ไขยังคงอยูในปลายสุดของทอใกลกับรังไข 
สเปรมผานจากชองคลอดเขาไปในมดลูกแลวเขาไปในทอ การปฏิสนธิเปนการเกี่ยวของระหวางไข 
1 ฟอง กับสเปรมเปนลานๆ ตัวโดยจะมีเพียงหนึ่งตัวเทานั้นท่ีจะเขาไปในไขได เม่ือไขผสมกับอสุจิ
ก็จะพัฒนาไปเปนตัวออนในครรภมารดาตอไป16 ซ่ึงในทางวิทยาศาสตรการแพทยทารกในครรภ
นั้นถือวาเร่ิมตนชีวิตใหมตั้งแตปฏิสนธิ คือ ตั้งแตเช้ืออสุจิของชายเขาผสมกับไขของหญิง ไขท่ีถูก
ผสมน้ันก็จะเจริญเติบโตเปนชีวิตใหม และมีการเปล่ียนแปลงตางๆไปสูความเปนชีวิตท่ีสมบูรณ คือ 
มีอวัยวะตางๆและการทํางานของอวัยวะเปนไปอยางคนปกติและในปจจุบันนักวิทยาศาสตรเช่ือ
และพิสูจนไดวาชีวิตของสัตว เชน คนและสัตวเล้ียงลูกดวยนม เกิดจากการรวมตัว(ปฏิสนธิ) ของไข
และตัวอสุจิ จากนั้นมีการแบงตัวและพัฒนาตอไปภายใตส่ิงแวดลอมและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและ
สามารถดํารงชีวิตอยูในธรรมชาติและสืบพันธุตอไปได ถาเปนเชนนี้ไขและตัวอสุจิจึงยังนับไมได
วาเปนชีวิตท่ีสมบูรณ แตนาจะนับเปนสวนหนึ่งของการกอเกิดชีวิต17เม่ือไขกับอสุจิไดเกิดการ
ปฏิสนธิกันก็จะกลายเปนตัวออนและพัฒนาตอไปเปนทารก  
 พัฒนาการของตัวออนในครรภมารดานั้นหมายถึง การพัฒนาการของมนุษยในชวงแรก
เกิด โดยจะเร่ิมต้ังแตการปฏิสนธิระหวางไขกับอสุจิ (conception/fertilization) จนกระท่ังทารกมีอายุ
ครรภประมาณ 40 สัปดาหและพรอมท่ีจะคลอดออกสูโลกภายนอกแลว การเจริญเติบโตของตัว
ออนในครรภมารดาจะเกิดข้ึนหลังจากการปฏิสนธิระหวางไขกับอสุจิซ่ึงสวนมากใชเวลาประมาณ 
40 สัปดาหหรือ 10 เดือนโดนสามารถแบงไดเปน 3 ระยะดังนี้ 
 การเจริญเติบโตของทารกในครรภอาจแบงออกไดเปน 3 ระยะดวยกัน คือ 
 (1) ระยะไขตก (Ovulation) ไดแก ระยะ 2 สัปดาหแรกปกติเดือนหนึ่งจะมีไขตกเพียง 
1 ฟองโดยประมาณชวงกลางของรอบเดือน (วันท่ี 12-16) ไขจะเคล่ือนท่ีเขาไปอยูในทอนําไข  

                                                            
15 แสวง  บุญเฉลิมวิภาส.  (2532).  “เหตุทําแทงไดโดยไมผิดกฎหมาย:ปญหาและแนวทางแกไข” 

วารสารนิติศาสตร, 19(2).  น. 72-73. 
16 คาธาลีน  ดอลโตและคณะ.  (2537).  สิ่งไมรูที่ควรรูในการต้ังครรภ.  แปลโดย  แกวจันททิพย   

ไชยสุริย.  น. 102. 
17 ประมวล  วีรุตมเสน.  (2535).  “เทคโนโลยีกับการกําเนิดชีวิต.”  จุฬาลงกรณวารสาร 4,(15).  น. 23.  
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(สวนโปง) ถามีการรวมเพศในระยะน้ันอสุจิตัวหนึ่งจากจํานวนหลายลานตัวจะเขาผสมกับไขแลวมี
การแบงตัวแบบทวีคูณจาก 1 เปน 2 จาก 4 เปน 8 จาก 8 เปน 16 เปนตนระยะนี้อาจเรียกไดวาเปน
ระยะแบงเซลล (Period of Cleavage) เปนระยะท่ีมีการปฏิสนธิระหวางไขกับอสุจิ จนกระท่ัง 
ตัวออนไปฝงตัวอยูท่ีผนังมดลูก ซ่ึงในระยะน้ีตัวออนจะเจริญเติมโตดวยการเพิ่มจํานวนเซลลเทานั้น 
โดยหลังจากการที่มีการปฏิสนธิแลวเซลลท่ีเพิ่มข้ึนจะมีเซลลเดียว เรียกวา “ไซโกต (Zygote)” 
หลังจากนั้นไซโกตจะเพิ่มจํานวน ดวยวิธีการแบงเซลลแบบทวีคูณ จนกระทั่งในวันท่ี 3 ตัวออนจะ
มีจํานวนเซลลประมาณ 16 เซลล เรียกวา “มอรูลา (Morula)” ในเวลาตอมามอรูลาจะเพ่ิมประมาณ
เซลลมากข้ึน จนกระทงในวันท่ี 4 ภายในมอลูลาจะเร่ิมมีชองหรือโพรงซ่ึงมีของเหลวอยูภายใน และ
เร่ิมมีการแบงแยกกลุมเซลลเปน 2 ช้ัน คือ กลุมเซลลช้ันใน (inner group of cells) และกลุมเซลล
ช้ันนอก (out group of cells) ตัวออนในระยะนี้เรียกวา “บลาสโตซิส (Blastocyst)” และประมาณ
วันท่ี 6 บลาสโตซิสก็จะเคล่ือนท่ีไปฝงตัวอยูท่ีผนังมดลูกของมารดาอันเปนขบวนการข้ันสุดทาย
ของระยะการแบงเซลลนี้ อนึ่ง ความรูในปจจุบันเช่ือวาเซลลทุกเซลลของตัวออนในระยะนี้ 
มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ เนื่องจากเซลลเหลานี้ยังไมมีการแปลงสภาพ (differentiate) ไป 
เปนอวัยวะตางๆ ของรางกาย (2) ระยะคัพภะหรือระยะตัวออนแรกเร่ิม (Embryonic Stage) เปน
ระยะเวลาที่กลุมเซลลของตัวออนเร่ิมแปลงสภาพเปนอวัยวะสวนตางๆของรางกาย ซ่ึงจะเกิดข้ึน
ในชวงสัปดาหท่ี 2 ถึง สัปดาหท่ี 8 โดยในระยะน้ี ตัวออนแรกเร่ิม (embryo) จะมีปริมาณเซลลมาก
ข้ึนและเซลลแตละเซลลจะเร่ิมแปลงสภาพเปนเซลลชนิดตางๆ ท่ีมีหนาท่ีการทํางานท่ีเฉพาะเจาะจง
และแตกตางกัน เรียกวา "กา“ แปลงสภาพ (differentiation)” อันเปนกระบวนการสรางอวัยวะตางๆ
ของรางกายตัวออนไมวาจะเปนอวัยวะภายใน เชน สมอง กระดูกหัวใจระบบทางเดินอาหาร ฯลฯ
หรืออวัยวะภายนอกเชน แขน ขา นิ้วเทา ใบหนา ฯลฯ จึงเปนกระบวนการท่ีสรางลักษณะภายนอก
สวนใหญของทารกดวยเหตุนี้ ระยะตัวออนแรกเร่ิมจึงมีความสําคัญอยางมาก และเปนระยะท่ี
รางกายตัวออนไดรับความเสียหายจากปจจัยภายนอกไดโดยงาย เชน ปริมาณแอลกอฮอล สารเคมี
ตางๆ การติดเช้ือรังสีเอกซ (X-ray) หรือการกินยาบางอยาง ฯลฯ เพราะอาจทําใหทารกท่ีเกิดมาน้ัน
พิการได ในชวง 4 สัปดาหสุดทายของระยะนี้ อวัยวะที่สําคัญจะเร่ิมพัฒนาแลว เชน กระเพาะตับ 
มาม ลําไส ฯลฯ โดยเฉพาะหัวใจของทารกท่ีจะพัฒนาไดอยางสมบูรณในชวงสัปดาหท่ี 4-5 และ
เร่ิมตนในจังหวะท่ีสมํ่าเสมอในอัตรา 140-150 คร้ังตอนาทีและในชวงทายของสัปดาหท่ี 8 ตัวออน
แรกเร่ิมจะมีอวัยวะตางๆครบถวนเทากับอวัยวะท่ีปรากฏในมนุษยท่ีโตเต็มวัย แตอวัยวะเหลานั้นจะ
ยังไมเจริญเติบโตอยางเต็มท่ี 
           ระยะต้ังแตสัปดาหท่ี 3-7 หรือ 8 เปนระยะท่ีมีการสรางอวัยวะสําคัญตางๆ ของรางกาย
(organogenesis) เชน หัวใจ ตา หู ระบบประสาทระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ แขน ขา ระยะนี้
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เปนระยะท่ีมีอันตรายมากท่ีสุดสําหรับการติดเช้ือหรือการกินยาบางอยางเพราะอาจทําใหเด็กท่ีเกิด
มานั้นพิการ 
                 (3) ระยะตัวออน (Fetus) เปนระยะเวลาที่มีอายุครรภตั้งแต 8 สัปดาหเปนตนไปจนถึง
ชวงเวลาท่ีตัวออนจะคลอดออกสูโลกภายนอก ในระยะนี้อวัยวะตางๆ ของตัวออนจะเร่ิม
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จนกระท้ังเจริญเติบโตอยางเต็มท่ีและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชนเดียวกับอวัยวะของมนุษยท่ีโตเต็มวัยแลว  มีเพียงอวัยวะบางสวนเทานั้นท่ีเพิ่งปรากฏในระยะน้ี 
เชน ค้ิว เล็บ ขนตา ฯลฯ ในสัปดาหท่ี 12 อวัยวะและระบบตางๆ ของรางกายจะเร่ิมทํางานแลวสงผล
ใหตัวออนหลับ ตื่น และสามารถขยับกลามเน้ือไดบางสวน นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานดวยวาทารก
ในชวงนี้สามารถไดยินเสียงตางๆ แลว เชน เสียงมารดา เสียงหัวใจเตน เสียงภายนอกรางกายมารดา 
เปนตน และตัวออนในชวงนี้จะเร่ิมหายใจแลว แตเปนการหายใจเอาน้ําครํ่าเขาไปในปอดเพ่ือชวย
พัฒนาระบบหายใจของตนเอง สงผลใหตัวออนมีอาการสะอึกในบางคร้ัง หลังจากชวงนี้ พัฒนาการ
ของตัวออนจะเปนการเพ่ิมขนาดของอวัยวะตางๆ เทานั้น จนกระท่ังในชวงเดือนท่ี 4 ตัวออนจะมี
ขนาดใหญมากจนทําใหมารดาสามารถรูสึกไดถึงการเคล่ือนไหวของตัวออนในครรภ ตอมาใน
เดือนที่ 5 เม่ือกลามเนื้อโครงราง (skeletal muscle) ของตัวออนเร่ิมทํางานไดแลวมารดาอาจรูสึกได
ถึงการดิ้นของตัวออน  (quickening) เสียงท่ีดังมากหรือเสียงนาฬิกาปลุกอาจทําใหตัวออน
เคล่ือนไหวมากข้ึน ในชวงเดือนท่ี 7 เซลลสมองของตัวออนจะมีจํานวนเทากับสมองของทารกขณะ
เกิดแลว ตัวออนจึงมีประสาทสัมผัสท้ังส่ีประการ ไดแก การมองเห็น การไดยิน การล้ิมรส และการ
สัมผัส จากการวิจัยพบวาตัวออนในชวงทายของเดือนนี้สามารถแยกแยะเสียงของมารดาไดแลว ซ่ึง
ถามีการคลอดของทารกในระยะนี้อาจมีชีวิตอยูไดในความดูแลของกุมารแพทยท่ีมีเคร่ืองมือใช
พรอม18 ตอมาในเดือนท่ี 9 ซ่ึงเปนชวงสุดทายของระยะน้ีตัวออนก็จะพรอมเขาสูกระบวนการเกิด
เพื่อคลอดออกจากครรภมารดาสูโลกภายนอก 
 ดังนั้นการเร่ิมตนชีวิตบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร จึงอาจกลาวไดวา ชีวิตในครรภ
มารดาเร่ิมตนเม่ือกลุมเซลลภายในตัวออนท่ีเกิดจากการปฏิสนธิระหวางไขกับตัวอสุจิเร่ิมพัฒนาไป
เปนตัวออนท่ีจะกลายเปนมนุษย ภายหลังระยะเวลา 2 สัปดาหท่ีมีการปฏิสนธิระหวางไขกับออสุจิ19 

                                                            
18 สูติศาสตรและนารีเวชวิทยา สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯเลม 9 . การเจริญเติบโตของทารกใน

ครรภแบงไดก่ีระยะ.  สืบคนเมื่อวันที่  8 มกราคม 2555, จาก  http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK9/chapter/t9-
2-11.htm#sect3. 

19 อาทิตย  กิจชระภูมิ.  (.2550). ปญหากฎหมายและจริยธรรมกับการคุมครองชีวิตอันเกิดจากเทคโนโลยี
ชวยการเจริญพันธุทางการแพทย (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. น. 37. 
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 กรณีขางตนจะทําใหเห็นวาการเจริญเติบโตของเด็กในครรภจะมีพัฒนาการอยางไร 
ซ่ึงในการท่ีจะอนุญาตใหมีการยุติการตั้งครรภจึงมีความเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเอาระยะเวลาของการ
ตั้งครรภมาใชประกอบในการที่จะมีการอนุญาตใหมีการทําแทงได ซ่ึงจากพัฒนาการของเด็กตาม
ระยะเวลาการตั้งครรภจะเห็นไดวา หากระยะเวลาของการต้ังครรภผานไปหลายสัปดาหเด็กใน
ครรภจะเร่ิมมีวิวัฒนาการ มีรูปรางเปนตัวเปนตน ซ่ึงการอนุญาตใหมีการยุติการตั้งครรภนั้นหากมี
การอนุญาตใหมีการยุติการตั้งครรภในขณะท่ีอายุครรภมากๆ ยอมสงผลกระทบตอหญิงในทางดาน
ความปลอดภัยท่ีจะไดรับอยางแนนอน แมวาการยุติการตั้งครรภนั้นจะไดกระทําโดยแพทยท่ีมีความ
เช่ียวชาญเพียงใดก็ตาม อายุคครรภท่ีเหมาะสมและหญิงสมารถทําการขอยุติการตั้งครรภไดนั้นตอง
เปนการต้ังครรภในระยะเวลาเร่ิมแรก กลาวคือ ระยะตัวออนแรกเร่ิม ซ่ึงเปนระยะท่ีเด็กในครรภยัง
มิไดมีสภาพรางกายสมบูรณครบถวนเหมือนเด็กที่คลอดออกมา หรืออาจจะกลาววาอายุครรภท่ี
เหมาะสมในการท่ีจะอนุญาตใหสามารถยุติการตั้งครรภไดคือ ชวง 1 -12 ของการตั้งครรภ ซ่ึงเกณฑ
มาตรฐานน้ีนานาประเทศตางก็ใชอยู และเปนท่ียอมรับวาในชวงระยะเวลาดังกลาวนี้จะกอใหเกิด
อันตรายตอหญิงมีครรภนอยท่ีสุดหากมีการอนุญาตใหมีการทําแทงในขณะท่ีมีอายุครรภมากเกินไป
อันตรายท่ีจะเกิดข้ึนยอมมีสูงข้ึนซ่ึงอันตรายท่ีมักพบใหไดบอยคือกรณีท่ีมีการไปลักลอบทําแทง
ตามคลินิกเถ่ือนในขณะท่ีไดมีการต้ังครรภหลายสัปดาห ผลท่ีตามมาคือ มีอาการตกเลือด มดลูก 
ฉีกขาด อุงเชิงกรานอักเสบ ฯลฯ ซ่ึงบุคคลคลเหลานี้ตองกลับมาเขารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาล บางรายรักษาไมทันทวงทีเปนอันตรายถึงตายได จะเห็นไดวาการท่ีมีการทําแทงใน
ขณะท่ีมีอายุครรภหลายสัปดาหนั้นมีความเส่ียงสูงมากในการท่ีจะไดรับความไมปลอดภัยกลับไป 
ดังนั้นในการท่ีจะอนุญาตใหมีการทําแทงไดจึงมีความจําเปนตองเอาอายุครรภมาเปนเง่ือนไขในการ
ท่ีจะอนุญาตใหมีการทําแทง 
 2) มาตรฐานความปลอดภัยภายใตเงื่อนไขสถานท่ีทําแทง 
 กฎหมายไทยหามทําแทง แตกลับพบสถานท่ีในการทําแทงเถ่ือนมีแพรหลายสามารถ
พบเห็นไดโดยท่ัวไปโดยเฉพาะท่ีกรุงเทพมหานครจะพบสถานทําแทงเถ่ือนอยูมากมายไดแก คลินิก
แถวสุขุมวิท คลินิกสมาคมดินแดน คลินิกแพทยชุมชนดินแดน ศูนยวางแผนครอบครัวโพลีคลินิก
ยานเพชรบุรีตัดใหม เปนตน20 แตสถานท่ีดังกลาวนั้นลวนแลวแตเปนสถานท่ีท่ีจัดต้ังข้ึนมาโดย 
ผิดกฎหมาย  แตอยางไรก็ตามแมวาสถานท่ีดังกลาวนั้นจะต้ังข้ึนมาโดยผิดกฎหมายก็ตามแตกลับ
ปรากฏวามีการนิยมไปทําแทงกันเปนจํานวนมาก อันเปนผลสืบเนื่องมาจากเปนการงายและสะดวก 
 
                                                            

20 วรนิติ  ธรรมนิยม.  (2531, พฤษภาคม).  ขบวนการทําแทงเถื่อนธุรกิจรอยลานในโพรงมดลูก.  มติชน
สุดสัปดาห, 402-404. น. 39-40. 
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ไมตองผานข้ันตอนตางๆ มากมาย อีกท้ังรับทําแทงใหโดยไมคํานึงถึงอายุครรภวามากนอยเพียงใด 
แตอยางไรก็ตามหญิงเหลานั้นตางมองขามความปลอดภัยท่ีจะเกิดข้ึนจากการทําแทง ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวาหญิงท่ีไปใชบริการทําแทงในสถานท่ีดังกลาวมีจํานวนไมนอยท่ีไดรับอันตราย
กลับไปจนเปนเหตุใหตองกลับมารักษาตัวท่ีโรงพยาบาล บางรายรักษาไมทันทวงทีจนถึงข้ัน
เสียชีวิตก็มี 
 สถานท่ีท่ีมีความปลอดภัยในการทําแทงท่ีสุดนั้น ตองเปนสถานท่ีท่ีมีบุคคลกรผูทําแทง
ท่ีมีความรูความสามารถ และเปนสถานท่ีท่ีมีอุปกรณทางการแพทยท่ีครบถวน ทันสมัย ซ่ึงสถานท่ี 
ท่ีมีปจจัยดังกลาวครบคงหนีไมพนโรงพยาบาลตางๆ ซ่ึงมีแพทยท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ  
มีเคร่ืองมือทางการแพทยท่ีครบถวนทันสมัย ถูกหลักอนามัย  
 2.1.2.2  มาตรฐานทางดานการแพทย 
  ความเห็นทางการแพทยเกี่ยวกับความหมายของการแทงลูก เปนการวินิจฉัยโดยมุมมอง
ทางวิทยาศาสตร ซ่ึงอาศัยเกณฑวินิจฉัยจากอายุในครรภมารดาและน้ําหนักของทารก โดยความเห็น
ทางการแพทยในประเทศไทย การแทงหมายถึง การคลอดของทารกท่ีมีอายุในครรภมารดาออนกวา 
28 สัปดาห หรือทารกท่ีคลอดมีน้ําหนักนอยกวา 1,000 กรัมไมวาการคลอดนั้นทารกจะมีชีวิตอยู
หรือไม ถาหากการตายเกิดข้ึนกับทารกที่มีอายุกวา 28 สัปดาห หรือทารกมีน้ําหนักเกินกวา 1,000 
กรัม ถือเปนกรณีท่ีทารกตายคลอด (Still birth) อันไดแกการที่ทารกตายขณะอยูในครรภมารดา เม่ือ
คลอดออกมาโดยไมมีอาการซ่ึงแสดงถึงการมีชีวิต ไมรอง ไมหายใจ ไมเคล่ือนไหว ไมตอบสนอง
ตอการกระตุน และหัวใจไมเตน21 
 ทางการแพทยการคลอดนั้นมีอยู 2 วิธีคือการคลอดทางชองคลอดและการผาคลอดทาง
ชองทองโดยการคลอดทางชองคลอดจะเปนการคลอดท่ีมดลูกหดลัดตัวอยางรุนแรงและเปนจังหวะ
อยางสมํ่าเสมอ ทําใหปากมดลูกเปดออกและทารกในครรภถูกบีบไลใหเคล่ือนตํ่าลงมาตามชอง
คลอด จนกระท่ังทารกและรกคลอดออกสูภายนอกรางกายมารดา สวนการผาคลอดทางชองทองนั้น
เปนการคลอดที่ทารกออกมาผานทางแผลผาตัดท่ีผนังหนาทอง และแผลที่ผาตัดท่ีกลามเน้ือมดลูก
โดยไมรวมถึงการผาตัดคลอดทารกในกรณีท่ีมีการต้ังครรภในชองทอง กรณีมีมดลูกแตกหรือกรณี
ท่ีเปนการแทงบุตร22 ซ่ึงการคลอดนั้นตองกระทําโดยแพทยท่ีไดศึกษาเลาเรียนมาทางดานนี้
โดยเฉพาะเพราะแพทยท่ีไดทําการศึกษาเลาเรียนเกี่ยวกับการคลอดมาโดยเฉพาะจะสามารถทําให
หญิงท่ีคลอดบุตรไดรับความปลอดภัยจากการคลอดมากท่ีสุด ซ่ึงการทําแทงก็เชนเดี่ยวกันแมวาจะมี 
 
                                                            

21 แสวง  บุญเฉลิมวิภาส และอเนกยมจินดา.  (2546).  กฎหมายการแพทย (พิมพครั้งที่ 2).  น. 41-42. 
22 สุชาดา  อินทวิวัฒน และสมศักด์ิ  ไหลเวชพิทยาม.  (2548).  สูติศาสตร.  น. 177. 
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วิธีการทําท่ีแตกตางกันออกไปก็ตามแตก็มีจุดมุงหมายที่จะใหทารกออกจากรางกายของหญิง
เชนเดียวกันแตการทําแทงนั้นมีวิธีในการทําท่ีท่ีหลากหลายแลวแตผูลงมือทําแทงจะเลือกใชซ่ึงแต
ละวิธีก็มีความเส่ียงท่ีแตกตางกันออกไปแตอยางไรก็ตามตัวแพทยท่ีจะลงมือทําแทงก็ตองเปน
แพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีจะทําโดยเฉพาะเชนเดียวกัน 
 แพทยท่ีจะมาเปนผูลงมือปฏิบัตินั้นนอกจากจะตองเปนแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ
แลวแพทยผูนั้นจะตองเปนแพทยท่ีตองมีจริยธรรมในความเปนแพทย ไมเห็นแกทรัพยสินเงินทอง 
ซ่ึง จริยธรรมวิชาชีพแพทยเปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหวิชาชีพสามารถดํารงอยูในศรัทธาของ
ประชาชนไดจริยธรรมวิชาชีพแพทยจงึเปนแนวทางปฏิบัติท่ีสูติ-นรีแพทยควรยึดถือเปนหลักในการ
ประกอบวิชาชีพซ่ึงในปจจุบันปญหาการถูกฟองรองเพิ่มมากข้ึนสวนใหญเปนผลมาจากการดูแล 
ท่ีอาจตํ่ากวามาตรฐานอันเปนผลจากตัวแพทยเองระบบการใหบริการที่มีขอจํากัดหรือการประกอบ
วิชาชีพที่คํานึงถึงการถูกฟองรองมากกวาจะคํานึงถึงปญหาทางจริยธรรมดังนั้นจึงไมควรละเลย 
แนวปฏิบัติทางดานจริยธรรมเพราะเปนเกราะชวยปองกันปญหาการฟองรองตางๆ ไดเปนอยางดี
นอกจากนี้สงผลใหผูท่ียึดม่ันในจริยธรรมประกอบวิชาชีพไดอยางม่ันคงและมีประสิทธิภาพสูง
ตลอดไปในประเทศลิเบีย23 ไดมีการออกพระราชบัญญัติความรับผิดทางการแพทย (The Act of 
Medical Responsibility) ใชบังคับสําหรับผูประกอบวิชาชีพ ดานสุขภาพโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติ
ดังกลาว มาตรา 18 หามกระทําการหรือขัดขวางดวยวิธีการใดๆ ท่ีจํากัดการเกิดของเด็ก เวนแตเปน
ความสมัครใจของคูสามีภริยาและตองไมกระทบกระเทือนตอประโยชนของสังคม หรือเม่ือ
คณะกรรมการแพทยตัดสินวาเปนการกระทําดวยความจําเปนท่ีจะหลีกเล่ียงการเกิดความพิการแต
กําเนิด หรือโรคปญญาออนหรือเปนการปองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนแกชีวิต     
 นอกจากแพทยจะตองรับผิดทางอาญา และทางแพงเม่ือเกิดการกระทําผิดข้ึนแลว การ
ประกอบวิชาชีพแพทย ยังมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งควบคุมเปนกฎหมายการประกอบวิชาชีพ
โดยเฉพาะ เชนเดียวกีบอาชีพอ่ืนๆ เชนวิศวกรรม สถาปตยกรรม บัญชี ทนายความ ฯลฯ กฎหมายท่ี
ควบคุมการประกอบอาชีพแพทยนี้ เรียกวา พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 252524 ซ่ึง 
“วิชาชีพเวชกรรม” หมายความวาวิชาชีพท่ีกระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค 
การบําบัดโรค การปองกันโรค การผดุงครรภ การปรับสายตาดวยเลนซสัมผัส การแทงเข็มการ
ฝงเข็มเพื่อบําบัดโรค หรือเพื่อระงับความรูสึก และหมายความรวมถึงการกระทําทางศัลยกรรม การ
ใชรังสี การฉีดยาหรือสาร การสอดใสวัตถุใดๆ เขาไปในรางกาย ท้ังนี้เพ่ือการคุมกําเนิด การเสริม

                                                            
23 วิทูรย  อึ้งประพันธ.  (2538).  กฎหมายวาดวยความรับผิดทางการแพทยของลิเบีย.คลินิก, 11. น. 485. 
24 ระพี  แมนโกศล.  คูมือนิติเวชศาสตร (พิมพครั้งที่ 5).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.  น. 116. 
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สวยหรือการบํารุงรางกายดวย แพทยถาประกอบวิชาชีพและทําใหเสียหายแกบุคคลอื่น ผูเสียหายมี
สิทธิรองเรียนตอแพทยสภาใหสอบสวนหรือดําเนินการลงโทษแพทยผูนั้นได 
 การทําแทงในทางกฎหมาย คือการทําใหลูกในครรภตายในขณะท่ีอยูในครรภมารดา25

ซ่ึงการที่จะมีความผิดฐานทําแทงไดนั้นตองปรากฏขอเท็จจริงวาทารกท่ีคลอดออกมาตองไมมี
สภาพชีวิตแตถาคลอดออกมาแลวมีชีวิตอยูแมเพียงช่ัวระยะเวลาหน่ึงแลวเด็กจึงตายยอมไมใชการ
ทําแทงผูกระทําจึงมีมีความผิดแตอยางไรก็ตามการท่ีผูใดจะมีความผิดหรือไมนั้นยอมไมสําคัญ
เทากับอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากการทําแทงเนื่องจาก การทําแทงแตละคร้ังทารกจะคลอดออกมามี
ชีวิตหรือไมก็ตามแตหญิงท่ีทําแทงยอมอยูในภาวะท่ีเส่ียงตอการไดรับอันตรายจากการทําแทง  การ
ทําแทงโดยวิธีท่ีถูกตองนั้นตองกระทําโดยแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญและมีประสบการณแต
การทําแทงท่ีจะใหปลอดภัยท่ีสุดนั้น ยอมข้ึนอยูกับอายุครรภดวย กฎหมายทําแทงของไทยมี
กฎหมายอนุญาตใหทําแทงไดในวงแคบมาก โดยมารยาททางการแพทยจึงไมมีแพทยคนใดยอมรับ
ทําแทงใหโดยหวังอามิสสินจางท่ีผิดกฎหมาย อยางไรก็ตาม อาจจะมีแพทยท่ีกลาหาญบางคน
กระทําโดยไมคํานึงถึงจรรยาบรรณและกฎหมายบานเมือง  การทําแทงท่ีนอกเหนือจากการประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 305 แลวถือวาผิดกฎหมาย และเปนความผิดทางอาญาท้ังผูทําและผูถูกกระทํา 
สถิติผูปวยทําแทงผิดกฎหมายท่ีรับไวรักษาตามโรงพยาบาลใหญๆ มีจํานวนมากในแตละป แสดง
ใหเห็นชัดแจงวาไมมีใครเกรงกลัวกฎหมายทําแทงนัก คดีฟองรองเกี่ยวกับการทําแทงท่ีถึงกับตอง
ข้ึนพิจารณาในศาลนั้นนับวานอยไมถึง 1 ใน 1,000 ของจํานวนผูปวยท่ีถูกทําแทง แมแตรายท่ีเกิด
โรคแทรกซอนของการทําแทงจนถึงแกกรรมในโรงพยาบาล ก็แทบจะไมมีการดําเนินคดีกันเลย 
 การทําแทงท่ีไมปลอดภัยเปนเหตุใหเกิดการตายและพิการท่ีสําคัญของสตรีท่ัวโลกแม
ขอมูลจะไมแนชัดแตประมาณไดวามีการทําแทงท่ีไมปลอดภัยเกิดข้ึนประมาณ 20 ลานคร้ังทุกๆ ป 
โดยรอยละ 97 นั้นเกิดข้ึนในประเทศกําลังพัฒนาเช่ือกันวาการทําแทงท่ีไมปลอดภัยทําใหมารดา 
68,000 คนตองตายและหลายลานคนตองบาดเจ็บโดยไมจําเปนทุกปองคกรตางๆ เชนองคการ
อนามัยโลกไดกระตุนใหสาธารณะมีการตระหนักถึงการทําแทงท่ีไมปลอดภัยกระตุนใหการทําแทง
และการฝกการทําแทงแกบุคลากรทางการแพทยเปนส่ิงถูกกฎหมายและเพ่ิมการเขาถึงการบริการ
ทางอนามัยเจริญพันธุ สตรีท่ีหาหนทางยุติการตั้งครรภของตนบางคร้ังก็หันมาใชวิธีการทําแทงท่ีไม
ปลอดภัยโดยเฉพาะสตรีท่ีไมสามารถทําแทงอยางถูกกฎหมายไดบางก็พยายามทําแทงดวยตนเอง
บางก็ใหผูอ่ืนท่ีไมมีทักษะที่ผานการฝกฝนอยางถูกตองหรือไมมีสภาวะท่ีถูกสุขอนามัยเปนผูกระทํา

                                                            
25 หยุด  แสงอุทัย.  (2544).  กฎหมายอาญา ภาค 2-3 (พิมพครั้งที่ 10) . น. 212. 
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ใหส่ิงเหลานี้มีแนวโนมท่ีจะเกิดภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรง เชน การแทงไมครบ, การตกเลือด, และ
การบาดเจ็บตออวัยวะภายใน26 
 การทําแทงท่ีปลอดภัยนั้นแพทยผูทําแทงเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีจะขาด
เสียมิได ซ่ึงแพทยท่ีเปนผูทําแทงนั้นนอกจากจะตองมีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดานแลวจะตอง
เปนผูท่ีมีจริยธรรมดวยการท่ีแพทยตองเขามาเกี่ยวของกับการทําแทง ก็เพราะการทองหรือการแทง 
เปนเร่ืองของสุขภาพและแพทยก็คือ ผูมีความรูความสามารถ และปจจุบันเทคโนโลยีก็มีความพรอม 
โดยสามารถทําใหการยุติการตั้งครรภหรือการทําแทงใหมีความปลอดภัย ซ่ึงหากไมใหแพทยเขามา
เกี่ยวของกับการทําแทงผูหญิงท่ีทองไมพรอมและตองการทําแทง ก็ตองหันไปหาสถานท่ีทําแทง
เถ่ือน ซ่ึงก็จะมีปญหาตามมา ในทางการแพทยการทําคลอดและการทําแทงนั้นไมเหมือนกัน
เนื่องจากการการทําแทงนั้นผูทํามีวัตถุประสงคท่ีจะไมใหเด็กเกิดมาในสภาพท่ีมีชีวิตแตการคลอด
นั้นเปนกระบวนการเกิดหรือกระบวนการใหกําเนิดทารกเพื่อใหมีสภาพชีวิต 
 1) หลักจริยธรรมวิชาชีพแพทย 

 ผูประกอบวิชาชีพแพทยตองผานการอบรมฝกฝนจนมีความรูความชํานาญท่ีสูงกวา
ประชาชนท่ัวไปและมีความรอบรูในงานท่ีทํา ฉะนั้นหากแพทยประกอบวิชาชีพผิดจากมาตรฐาน
หรือหาประโยชนโดยไมชอบจากการประกอบอาชีพจนเกิดความเสียหายตอประชาชนก็จะเกิด
ผลกระทบตอภาพลักษณและความศรัทธาของประชาชนท่ีมีตอวิชาชีพ ดังนั้นจึงไดมีการกําหนดให
มีองคกรท่ีทําหนาท่ีในการควบคุมความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใหถูกตองตาม
จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม27 เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพแพทยปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมและ
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคแหงขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. 2526 หรือท่ีนิยมเรียกวา “จริยธรรมแหงวิชาชีพ” 
 จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเปนขอควรประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรมซ่ึงตรงกับ
คําในภาษาอังกฤษวา “ethic” ซ่ึงมีรากศัพทมาจากคําวา “ethos” ในภาษากรีกซ่ึงมีความหมายวา
ขอกําหนดหรือหลักการประพฤติปฏิบัติอยางถูกตอง 
 วิชาชีพ ตรงกับกับคําในภาษาอังกฤษวา “profession” ซ่ึงมีความหมายวาอาชีพท่ีตอง
อาศัยความรูความชํานาญ28 จึงตางจากอาชีพ (career, occupation) ตรงท่ีตองมีการศึกษาเพิ่มเติมเปน
พิเศษจนมีความรูความชํานาญในระดับสูงดังนั้นบุคคลสามัญท่ัวไปที่ประกอบอาชีพปกติจึง 

                                                            
26 Okonofua, F. (2006). "Abortion and maternal mortality in the developing world."  สืบคนเมื่อ 3 

มีนาคม 2554, จาก  http://www.jogc.org/abstracts/full/200611_WomensHealth_1.pdf. 
27 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525. 
28 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525.  (2525).  กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน อจท.  
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ไมนับวาเปนวิชาชีพ คําวา “วิชาชีพ” มีความหมายในตัววาตองใช “วิชา” เพ่ือเล้ียงชีพ และตองมี
เกณฑพิจารณาอ่ืนๆ เชน มีความจงรักภักดี มีความผูกพันตอวิชาชีพและมีการอุทิศตนท่ีจะทําเพื่อ
ประโยชนของประชาชน ไดรับการยอมรับนับถือจากสังคมมีการจัดต้ังสมาคมหรือองคกรแหง
วิชาชีพเพื่อควบคุมดูแลสมาชิกและมีการออกกฎหมายรับรองสถานภาพของวิชาชีพ29 
 จริยธรรมวิชาชีพแพทยจึงหมายถึงประมวลความประพฤติท่ีผูประกอบวิชาชีพกําหนด
ข้ึนเพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและฐานะของสมาชิกอาจเขียนเปนลายลักษณอักษร
หรือไมก็ไดจริยธรรมเปนหลักแนวทางปฏิบัติท่ีไมมีอํานาจทางกฎหมายบังคับใหผูถือจริยธรรมนั้น
ปฏิบัติตามแตเปนส่ิงท่ีควบคุมตนเองเน่ืองจากผูประกอบวิชาชีพแพทยตองผานการอบรมฝกฝน 
จนมีความรูความชํานาญท่ีสูงเกินกวาประชาชนท่ัวไปจะเขาใจและมีความรูพอท่ีจะตรวจสอบได
ฉะนั้นหากแพทยประกอบวิชาชีพผิดจากมาตรฐานหรือหาประโยชนโดยไมชอบจากการประกอบ
อาชีพจนเกิดความเสียหายตอประชาชนก็จะเกิดผลกระทบตอภาพลักษณและศรัทธาของประชาชน
ท่ีมีตอวิชาชีพดังนั้นจึงตองมีการสรางแนวทางหรือหลักปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสมเพื่อใหผูประกอบ
วิชาชีพแพทยไดยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
             1. เพื่อเปนแนวทางใหผูประกอบวิชาชีพแพทยยึดถือและปฏิบัติตาม 
        2.  เพื่อใหวิชาชีพดํารงไวซ่ึงการยอมรับนับถือจากสังคม 
              3.  เพื่อผดุงไวซ่ึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ 

 หลักจริยธรรมวิชาชีพแพทย30 เปนการดูแลรักษาผูปวยของผูประกอบวิชาชีพดาน
สุขภาพในทุกกรณีจะตองปฏิบัติตามจริยธรรมทางการแพทยอยางเครงครัดหลักสําคัญของ
จริยธรรม 6 ประการมีดังนี้ 
 1. หลักประโยชนสูงสุดของผูปวย (Beneficence) คือ ส่ิงท่ีเปนประโยชนกอใหเกิด
ผลดี ผูประกอบวิชาชีพพึงกระทําในส่ิงท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอผูปวยจะตองจริงใจตอผูปวย 
ดําเนินการเพื่อประโยชนของผูปวยไมวาจะเปนกรณีใดๆ ผูปวยไมควรถูกสอบถามในเร่ืองท่ีไมมี
ความจําเปน ไมควรไดรับการรักษาท่ีเกินความจําเปนจะตองรักษาความเจ็บปวยทางกาย จิตใจ
สังคมและทําใหเกิดความสุขภาวะของผูปวย แพทยตองเปล่ียนทัศนคติในเร่ืองท่ีคิดวาตนเองมี
ความรูมากกวาผูปวย 

                                                            
29 สัญญา  ภัทราชัย.  (2550). จริยธรรมวิชาชีพแพทย.  ใน: เสวก วีระเกียรติ. ตํารานรีเวชวิทยา  (พิมพ

ครั้งที่ 3). ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี.  น. 64-74. 
30 ศุภชัย  คณารัตนพฤกษ.  (2543).  สิทธิผูปวย. ใน: สุขิต เผาสวัสด์ิ, เยื้อน ตันนิรันดร, ชุมศักด์ิ พฤกษา

พงษ, เฮ็นรี่ ไวลด. จริยธรรมในเวชปฏิบัติ. กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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 2.  หลักไมกอใหเกิดอันตรายตอผูปวย (Non-maleficence) คือ การลดความเส่ียง 
อันตรายตางๆ ส่ิงท่ีจะดําเนินการจะตองไมกอใหเกิดอันตรายตอผูปวย ท้ังทางกายหรือจิตใจ   
จะตองจริงใจตอผูปวย การโกหกผูปวยหรือบอกความจริงไมครบถวนอาจกอใหเกดิอันตรายได การ
ดูแลรักษาดวยวิธีการใดๆ จะตองพิจารณาประโยชนเปรียบเทียบกับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนแกผูปวย
ควรรักษาผูปวยตอไปก็ตอเม่ือมีโอกาสสูงท่ีจะชวยใหผูปวยมีการอาการดีข้ึนและกอใหเกิด
ผลขางเคียงไมมากนัก  จะตองลดผลกระทบตางๆ ใหนอยท่ีสุด  
 3. หลักเคารพการตัดสินใจของผูปวย (Autonomy) คือ การยอมรับสิทธิผูปวยท่ีจะ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเองซ่ึงถือเปนการยืนยันเจตนาของผูปวย การรักษาจะดําเนินการไดตอเม่ือไดให
ขอมูลแกผูปวยเพื่อขอความความยินยอม (informed consent) ผูปวยมีสิทธิท่ีจะตัดสินใจเลือกวิธีการ
รักษาตางๆ ดวยตนเองผูปวยมีสิทธิท่ีจะรับทราบขอมูลท่ีจําเปนและครบถวนเพ่ือการตัดสินใจ 
ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพมีหนาท่ีใหขอมูลท่ีครบถวน ถูกตองเม่ือผูปวยรองขอหลักการในขอนี้
ใชกับการรักษาผูปวยและการเลือกสถานท่ีใหการรักษา  และผูท่ีจะใหการดูแลรักษาผูปวย  
 4. หลักความเปนธรรม (Justice) คือการจัดหาบริการสุขภาพอยางเทาเทียมกันตาม
ความจําเปนโดยไมคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจชนช้ันทางสังคม ความเช่ือทางศาสนา หรือสีผิว
อยางไรก็ตามในปจจุบันพบวาการใหบริการสุขภาพทั่วโลกยังมีปญหาในเร่ืองความเปนธรรมการ
รักษาหลายกรณีจํากัดเฉพาะกลุมคนรวย หรือผูท่ีมีอํานาจ มีอิทธิพลหรือผูท่ีสามารถเรียกรอง 
ส่ิงตางๆ ไดดีกวาผูอ่ืน  
 5.  การรักษาความลับของผูปวย (confidentiality) ในสวนนี้มีความจําเปนมากเพราะ
ผูปวยมอบความไววางใจเลาอาการและประวัติความเปนมาตางๆ ใหแพทยไดทราบดังนั้น แพทยจึง
ควรระมัดระวังในการนําขอมูลตาง ๆของผูปวยไปบอกเลาใหผูอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของกับการดูแลรักษา
ผูปวยซ่ึงอาจทําใหเกิดความเส่ือมเสียมาถึงผูปวยยกเวนจะไดรับความยินยอมจากผูปวยหรือการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย 
 6.  หลักความซ่ือสัตย (fidelity) แพทยจะตองไมพูดปดหรือโกหกผูปวย หรือพูดจาให
ผูปวยหลงผิดไมใชอํานาจหนาท่ีเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตนยึดม่ันในภาระหนาท่ีท่ีตนเอง
รับผิดชอบอยางเครงครัดท้ังตอหนาและลับหลังไมเห็นแกประโยชนสวนตนนึกถึงประโยชน
สวนรวมและไมประพฤติปฏิบัติผิดระเบียบหรือขอบังคับของสังคมไมอวดอางความสามารถของ
ตนเกินความจริง  ไมรับความดีความชอบโดยที่ตนเองไมไดเปนผูกระทําและยอมรับความจริงเม่ือ
ผิดพลาดหรือกระทําความผิด 
 สภาพสังคมวัตถุนิยมท่ีเปนอยูในปจจุบันทําใหแพทยมีแนวโนมท่ีจะประกอบวิชาชีพ
โดยมุงแสวงหาทรัพยสินเงินทองจนบางคนอาจขาดจริยธรรมกอใหเกิดความเสียหายแกผูปวย และ
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หากแพทยจํานวนมากละท้ิงจริยธรรมแหงวิชาชีพ ประกอบวิชาชีพตามอําเภอใจไรมาตรฐาน
ประชาชนก็จะเคลือบแคลงสงสัยในการประกอบวิชาชีพของแพทยกอใหเกิดการฟองรองกันอยาง
มากมายในท่ีสุดวิชาชีพแพทยจะเส่ือมไมมีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกตอไป 
 การท่ีจะอนุญาตใหมีการทําแทงในแตละคร้ังแพทยท่ีจะทําหนาท่ีในการพิจารณาวา
สมควรอนุญาตใหมีการทําแทงหรือไมนั้นแมในทางปฏิบัติจะกําหนดใหหัวหนาหนวยงาน 
เปนผูพิจารณาและตัดสินใจเพียงคนเดียวนั้นอาจจะไมเพียงพอผูท่ีเหมาะสมควรมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลเร่ืองนี้ ซ่ึงผูรับผิดชอบดูแลคณะกรรมการพิจารณาทําแทงควรเปน
แพทยสภาโดยกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภารวมกันแตงต้ังข้ึนไดหลายชุดตามความจําเปน 
เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาคํารองขอทําแทง โดยตองประกอบดวยแพทยผูเช่ียวชาญสาขาใดสาขาหน่ึง 
ซ่ึงตองข้ึนทะเบียนและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว และมีนักสังคมสงเคราะห
ทางการแพทยดวย โดยคณะกรรมการพิจารณาแทงอาจมีไดหลายชุด จะตั้งอยูตามเขตทองท่ีตางๆ
ไมวาทองท่ีในสวนกลางซ่ึงไดแกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในสวนภูมิภาคจะมีศูนยรับแจง
ประจําภาคๆ ละ 1 แหง คณะกรรมการพิจารณาการทําแทงตองพิจารณาคํารองขอดวยความรวดเร็ว
เปนสาระสําคัญ เนื่องจากหญิงมีครรภถูกจํากัดดวยอายุท่ีโตข้ึนทุกวัน ใหมีคําวินิจฉัยภายใน 3 วัน 
นับแตวันท่ีไดรับเร่ือง คณะกรรมการชุดนี้นอกจากมีอํานาจพิจารณาคํารองดังกลาวแลว ยังมี
วัตถุประสงคในการควบคุมความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใหถูกตองตามจริยธรรม
แหงวิชาชีพเวชกรรม และมีหนาท่ีรับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมได 
เปนตน โดยแพทยสภาควรจะประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อชวยกันดูแลรับผิดชอบ
รวมกัน 
 2) ความรับผิดทางอาญาของผูประกอบวิชาชีพแพทย 

 กฎหมายอาญาเปนกฎหมายท่ีวาดวยความผิดและโทษและยังเปนกฎหมายที่คุมครอง
สิทธิของผูปวยดวย ท้ังนี้เพราะกฎหมายอาญาถือวาเปนกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความสงบภายในประเทศ
เนื่องจากแพทยตองทําการรักษาผูปวยหากเกิดอันตรายหรือความเสียหายเกิดข้ึน ซ่ึงโดยปกติแลว
ผูปวยสามารถเรียกคาเสียหายทางแพงไดแลว ยังมีกฎหมายอาญาท่ีใหเอาผิดกับแพทยไดอีก
นอกเหนือจากกฎหมายวิชาชีพท่ีคอยควบคุมแพทยอยูแลว 

 ประมวลกฎหมายอาญาท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของแพทยนี้มีอยู 
หลายมาตรา ซ่ึงเปนบทบัญญัติข้ึนมาเพื่อใหแพทยตองรับผิดถาหากประพฤติปฏิบัติตามความผิดนี้
แมจะมิไดกระทําการรักษาผูปวยก็ตามแตเปนความผิดอาญาเด็ดขาดท่ีตองรับผิด เม่ือกฎหมาย
บัญญัติวาตองรับผิด อันไดแกความผิดดังตอไปนี้ 
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 1. ความผิดฐานทํารายรางกาย31การกระทําของแพทยท่ีมีตอรางกายของผูปวย 
นักกฎหมายโดยสวนใหญถือวาเปนความผิดฐานทํารายรางกาย แตความยินยอมของผูปวยใหแพทย
กระทําตอรางกายของผูปวยนั้น ทําใหการกระทําของแพทยนั้นไมเปนความผิด นอกจากเร่ืองของ
ความยินยอมทําใหแพทยไมตองรับผิดแลวแตการที่แพทยจะทําการตัดขาคน หรือการผาตัดตาม
วิชาการทางการแพทยนั้น ตองเปนเร่ืองท่ีกฎหมายใหอํานาจกระทําได กลาวคือ การท่ีแพทยจะทํา
การผาตัดรักษาผูปวยโดยไดรับความยินยอมจากผูปวย และการกระทําของแพทยจะตองเปนการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อันเปนการประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย อันมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ
คือ แพทยผูกระทํานั้นตองเปนผูข้ึนทะเบียนและไดรับอนุญาต แพทยผูกระทํานั้นตองกระทําอยูใน
ขอบขายของการประกอบวิชาชีพและผูปวยไดใหความยินยอมโดยสมบูรณ 
 2.  ความผิดฐานฆาผูอ่ืน32 กรณีท่ีผูปวยกําลังจะตายและไดรองขอใหแพทยทําการฉีดยา
ใหตาย การท่ีแพทยทําตามความตองการของผูปวย ยอมมีความผิดฐานฆาผู อ่ืนตามประมวลกฎหมาย  
อาญา ในกรณีเชนนี้ความยินยอมของผูปวยไมสามารถนํามาใชเพื่อยกเวนความรับผิด ไมวากรณีใด
เพราะวาเปนความยินยอมท่ีขัดตอความสํานึกในศีลธรรมอันดี ในกรณีเชนนี้หากพิจารณาจากการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ท่ีไมอาจจะรวมถึงการใหยาหรือการใหสารใดท่ีจะทําใหผูปวยตายได 
ดังนั้นจากการกระทําของแพทยท่ีใหผูปวยตาย แมผูปวยรองขอ ก็ยังถือวาเปนความผิดฐานฆาผูอ่ืน
เชนเดิม 
 3.  ความรับผิดฐานกระทําโดยประมาท33 ลักษณะความประมาทของแพทยนั้นจะมีการ
พิจารณาจากการกระทําของแพทยผูนั้นวามีความระมัดระวังโดยเทียบกับบุคคลในวิชาชีพแพทย 
เชน การท่ีแพทยทําการผาตัดผูปวย แพทยท่ีมีความชํานาญการผาตัดตองเปนผูกระทํา ถาแพทยท่ีทํา
การผาตัดไมเคยผานการผาตัดมาเลย ยอมถือไดวาแพทยผูนั้นกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง
ตามวิสัยแพทยผาตัดควรจะมี ถาเกิดความบกพรองจากการผาตัดข้ึน ก็เปนผลจากความประมาท 
และหากแพทยผูกระทํามีความระมัดระวังอยูแลวแตถาการกระทําคร้ังนั้นใชความระมัดระวังนอย
กวาแพทยประเภทเดียวกันท่ีมี และควรใชความระมัดระวังนั้นแลวและทําใหเกิดความบกพรองข้ึน 

                                                            
31 มาตรา 295 “ผูใดทํารายผูอื่น จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของผูอื่นน้ัน ผูน้ันกระทํา

ความผิดฐานทํารายรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน สองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
32 มาตรา 288 “ผูใดฆาผูอื่น ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกต้ังแตสิบหาปถึง

ยี่สิบป” 
    33 มาตรา 59 “กระทําโดยประมาท ไดแกกระทําผิดมิใชเจตนา แตกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง

ซึ่งบุคคลในภาวะเชนน้ันจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวาน้ันได แตหา
อาจใชไดเพียงพอไม” 
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ก็ถือวาเปนการใชความระมัดระวังไมเพียงพอแตอยางไรก็ตามการจะดูวาแพทยกระทําโดยประมาท
หรือไมตองพิจารณาจากสถานการณดวยวาแพทยท่ีทําการตรวจรักษาผูปวยในภาวะใดโดยทําการ
เปรียบเทียบการตรวจรักษาของแพทยประเภทการตรวจรักษาของแพทยประเภทเดียวกันในภาวะ
เดียวกันดวย 
 2.1.2.3  มาตรฐานขององคการอนามัยโลก 

 การทําแทงท่ีไมปลอดภัยยังคงเปนปญหาสาธารณสุขท่ีบ่ันทอนชีวิตและสุขภาพของคน
ไทยท่ัวประเทศ นอกจากนั้นยังกอใหเกิดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจตามมา โดยพบวาไดมีการ
ไปทําแทงโดยหมอเถ่ือนซ่ึงในการทําแทงแตละคร้ัง ผูทําแทงจะตองเสียคาใชจายในการทําแทงและ
หากเกิดภาวะแทรกซอนจากการทําแทงข้ึนจะตองกลับมารับการรักษาในโรงพยาบาล ก็ตองมีการ
เสียคาใชจายในการรักษาตัวซ่ึงเห็นไดวาเปนการส้ินเปลืองโดยใชเหตุ ในขณะท่ีปจจุบันใน
โรงพยาบาลตางๆ ไดมีเทคโนโลยีในการยุติการตั้งครรภท่ีปลอดภัย และคาใชจายก็ไมสูงมากนัก ซ่ึง
เทคโนโลยีท่ีใชในการยุติการตั้งครรภท่ีมีอยูในปจจุบันวามีอยู 2 วิธีคือ 
 1) การใชยาในการยุติการตั้งครรภ (Medical Abortion) ไดแก ซ่ึงมีอยูดวยกัน 2 ชนิด
คือ Mifepristone และ Misoprostol โดยวิธีการคือ ใหยา Mifepristone ขนาด 200 มิลลิกรัม 1 เม็ด ซ่ึง 
Mifepristone เปน Anti-progesterone เม่ือรับประทานยาตัวนี้โพรงมดลูกจะไมดูดซึม Progesterone 
หลังจากนั้น 24 ช่ัวโมงให Misoprostol ขนาด 200 ไมโครกรัม 3 เม็ด ดวยวิธีอมใตล้ินหรือใน
กระพุงแกม ซ่ึงพบวาการยุติการตั้งครรภดวยวิธีนี้ไดผลสูง 95-100% โดยองคการอนามัยโลก 
ไดบรรจุยา 2 ชนิดนี้ในบัญชียาหลักเพื่อยุติการต้ังครรภ และสมาพันธสูตินรีแพทยนานาชาติ 
(Federation International of Obstetricians and Gynecologist-FIGO) ไดแนะนําใหท่ัวโลกใชยานี้ 
โดยประเทศพัฒนาแลวใช Medical Abortion มานานกวา 20 ป รวมท้ังประเทศเพื่อนบานของไทย 
เชน จีน เวียดนาม อินเดีย มาเลเซีย และกัมพูชา อยางไรก็ตามการใหยา Mifepristone และ 
Misoprostol เปนวิธียุติการต้ังครรภท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีมีอายุครรภไมเกิน 9 สัปดาห หรือ 63 วัน 
และประเทศไทยอนุญาตใหใช Mifepristone เพ่ือการวิจัยเทานั้น สวน Misoprostol ตั้งแตป พ.ศ. 
2545 เปนตนมา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดจัดใหเปนยาควบคุมพิเศษท่ีตองส่ัง
จายโดยแพทยในโรงพยาบาล ซ่ึงสงผลใหเกิดการลักลอบขายยาในราคาที่สูงข้ึนมาก จากเดิมใน
ราคาเม็ดละ 17 บาท เปน 500-5,000 บาท 
 2) การขูดมดลูก (Surgical Abortion) ไดแก การขูดมดลูกดวย Sharp Curettage 
(Dilatation & Curettage-D&C) และการขูดดวย Vacuum Aspiration (Manual Vacuum Aspiration – 
MVA) สําหรับวิธี D&C เปนวิธีท่ีใชกันมานานแลว แตก็มีผลเสียคือ ในการทําหัตถการแพทยตอง
ใหยาระงับปวดแกคนไขอยางรุนแรง และเนื่องจากเคร่ืองมือเปนเหล็กซ่ึงมีความคม ดังนั้น อาจมี
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ผลขางเคียง เชน ปากมดลูกฉีกอักเสบ ขูดออกไมหมด หรือมดลูกทะลุได นอกจากน้ันผูปวยยังตอง
นอนพักท่ีโรงพยาบาลอีกอยางนอย 1 คืนดวย สวนวิธี MVA แมจะมีข้ึนหลังจากวิธี D&C แตก็ใชมา
นานแลวเชนกัน โดยขอดีของวิธี MVA คือเคร่ืองมือเปนพลาสติก ใชระยะเวลาในการทําไมเกิน  
5 นาที คนไขเจ็บปวดนอยกวาการขูดมดลูกดวยวิธี D&C จึงไมจําเปนตองใหยาระงับความรูสึก 
ท่ัวรางกาย เปนเคร่ืองมือท่ีใชงาย ไมวาจะเปนสูตินรีแพทย แพทยท่ัวไป หรือแมแตพยาบาล 
ก็สามารถทําได และหลังจากทําเสร็จคนไขสามารถกลับบานไดเลยโดยไมตองนอนพักท่ีโรงพยาบาล  
ท่ีสําคัญคือมีอัตราเส่ียงตอการเกิดมดลูกทะลุนอยกวาวิธี D&C นอกจากนั้นยังสามารถใชประโยชน
จาก MVA ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลูก รวมถึงรักษาอาการตกเลือดจากการแทงไมครบดวย 
 องคการอนามัยโลกและสมาพันธสูตินรีแพทยนานาชาติไดแนะนําใหแพทยท่ัวโลกใช 
Vacuum Aspiration ในการทํา Surgical Abortion การรักษาการแทงไมสมบูรณ และการทํา Intra-
Uterine Evacuation แทนการขูดมดลูกดวย Sharp Curettage ทุกกรณี และใหใชวิธี D&C ในกรณีท่ี
ไมมี MVA เทานั้น อยางไรก็ตาม แพทยไทยก็ยังคงใชวธีิ D&C ในการทํา Surgical Abortion และทํา
หัตถการทางสูตินรีเวชอ่ืนๆ แม MVA จะมีใชมานาน 30 ปแลว และมีขอดีมากกวาวิธี D&C แตก็ไม
คอยเปนท่ีนิยมนักในประเทศไทย โดยปจจุบันเรามีเคร่ืองมือนี้ใชในโรงพยาบาลบางแหง แตบาง
แหงก็ยังไมรูจักเคร่ืองมือชนิดนี้ดวยซํ้า และโรงเรียนแพทยก็ยังสอนใหนักเรียนแพทยใชวิธี D&C 
ในการยุติการตั้งครรภอยู 
 ความเส่ียงทางสุขภาพของการทําแทงข้ึนอยูกับวาวิธีการทําแทงนั้นปลอดภัยหรือไม
องคการอนามัยโลกไดนิยามการทําแทงท่ีไมปลอดภัยวา คือ “การทําแทงท่ีกระทําโดยผูไมมีทักษะ
โดยเคร่ืองมือท่ีเปนอันตราย หรือในสภาพแวดลอมท่ีผิดสุขอนามัย”34การทําแทงอยางถูกกฎหมาย
ในประเทศท่ีพัฒนาแลวเปนหนึ่งในหัตถการทางการแพทย ท่ีมีความปลอดภัยสูงมากใน
สหรัฐอเมริกา ความเส่ียงของการเสียชีวิตของมารดาจากการทําแทงระหวางปค.ศ. 1998 ถึง 2005 
เทากับ 0.6 คร้ังในการทําแทง 100,000 คร้ังหรือคือปลอดภัยกวาการคลอดบุตรถึง 14 เทา (การ
คลอดบุตรทําใหมารดาเสียชีวิตได 8.8 คร้ังตอการคลอดมีชีวิต 100,000 คร้ัง) ความเสี่ยงของการ
เสียชีวิตท่ีเกี่ยวของกับการทําแทงเพิ่มมากข้ึนตามอายุครรภแตก็ยังนอยกวาการคลอดบุตรไปจนอายุ
ครรภท่ี 21 สัปดาหสวนทางกับกฎหมายในบางท่ีท่ีบังคับใหแพทยใหขอมูลแกผูปวยวาการทําแทง
เปนหัตถการท่ีมีความเส่ียงสูง 
 

                                                            
34 "The Prevention and Management of Unsafe Abortion" (PDF). World Health Organization.  April 

1995. สืบคนเมื่อ 5 มีนาคม 2554, จาก http://whqlibdoc.who.int/hq/1992/WHO_MSM_92.5.pdf. 
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 การใชเคร่ืองดูดสุญญากาศในไตรมาสแรกเปนวิธีการที่ปลอดภัยท่ีสุดของการทําแทง
ดวยวิธีทางศัลยกรรมและสามารถทําไดในสถานพยาบาลขั้นปฐมภูมิคลินิกทําแทงหรือโรงพยาบาล 
วิธีการนี้มีภาวะแทรกซอนนอยมากท้ังการเกิดมดลูกทะลุ การติดเช้ือในอุงเชิงกราน เยื่อบุ 
โพรงมดลูกอักเสบรวมทั้งการหลงเหลืออยูของชิ้นเนื้อท่ีทําใหตองมีการดูดซํ้า35 การใหยาปฏิชีวนะ
ปองกันการติดเช้ือ เชน ยาดอกซี ไซครีนหรือเมโทรนิดาโซลมักใหกอนการทําแทงท่ีไมฉุกเฉิน
เพราะเปนท่ี เ ช่ือกันวาจะลดอัตราการติดเ ช้ือในมดลูกหลังการทําแทงดวยการผาตัดได
ภาวะแทรกซอนจากการทําแทงในไตรมาสท่ีสองนั้นคลายกับในไตรมาสท่ีหนึ่งโดยข้ึนอยูกับ
วิธีการทําแทงท่ีเลือกใชอาจจะมีความแตกตางบางเพียงเล็กนอยในเรื่องความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพระหวางการทําแทงดวยการใชยาสูตรผสมของยาไมฟพริสโตนและมิโซพรอสตอล
และการทําแทงดวยการผาตัด(เคร่ืองดูดสุญญากาศ)ในระยะแรกของไตรมาสแรกไปจนอายุครรภ 9 
สัปดาห การทําแทงดวยยามิโซพรอสตตอลซ่ึงเปนอนุพันธของพรอสตาแกลนดินเพียงตัวยาเดียวมี
ประสิทธิภาพนอยกวาและเจ็บปวดมากกวาการใชยาสูตรผสมของยาไมฟพริสโตนและมิโซพรอส
ตอลหรือการทําแทงดวยการผาตัดลักษณะหตัถการของการยุติการต้ังครรภท่ียังไมพรอมมักจะทําให
สตรีตกเลือดและเส่ียงตอมดลูกทะลุจากสถิติพบวากลุมสตรีเสียชีวิตเพราะทําแทงเนื่องจากทองไม
พรอมมีกวา 300 รายตอประชากร 1 แสนคน แตสตรีท่ีเสียชีวิตเพราะการคลอดปกติมีเพียง 20 ราย
ตอประชากร 1 แสนคน หากการนํารองใชยายุติการตั้งครรภไมพรอมใน 4 โรงพยาบาลสัมฤทธ์ิ 
พรอมๆ กับการศึกษาการใชยาดังกลาวอยางเหมาะสมก็จะกระจายยาสูสถานพยาบาลทั่วประเทศใน
ป พ.ศ. 2556 
 การใชเคร่ืองดูดสุญญากาศ (Vacuum aspiration) ใน 3 เดือนแรกเปนวิธีการที่ปลอดภัย
ท่ีสุดของการทําแทงดวยวิธีทางศัลยกรรมซ่ึงมีภาวะแทรกซอนนอยมาก ท้ังการเกิดมดลูกทะลุการ
ติดเช้ือในอุงเชิงกรานเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบ รวมท้ังการหลงเหลืออยูของช้ินเนื้อท่ีทําใหตองมีการ
ดูดซํ้าการทําแทงในระยะ 3 เดือนแรกไปจนอายุครรภ 9 สัปดาหแพทยอาจใชยามิโซพรอสตตอล 
(Misoprostol) ท่ี เปนอนุพันธของพรอสตาแกลนดิน  (Prostaglandin) เ พียงตัวยาเดียว  ซ่ึง มี
ประสิทธิผลนอยกวา (แตเจ็บปวดมากกวา) การใชยาสูตรผสมของยาไมฟพริสโตน (Mifepristone) 
และมิโซพรอสตอล หรือการทําแทงดวยการผาตัดการทําแทงในระยะครรภ 3-6 เดือน หรือไตรมาส
ท่ี 2 ของการต้ังครรภแพทยอาจใชวิธีอ่ืนๆ อาทิ การชักนําใหคลอดกอนกําหนดดวยยาพรอสตา
แกลนดินซ่ึงอาจใหรวมกับการฉีดสารความดันออสโมซิส (Osmosis) สูงท่ีประกอบดวยน้ําเกลือ  
 
                                                            

35 Westfall JM, Sophocles A, Burggraf H, Ellis S.  (1998). Manual vacuum aspiration for first-
trimester abortion.  Retrieved March 6, 2012, from http://archfami.ama-assn.org/cgi/content/full/7/6/559. 
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หรือยูเรีย (Urea) เขาในนําครํ่าการทําแทงท่ีอายุครรภมากกวา 16 สัปดาหอาจใชวิธีทําแทงบางสวน 
(Partial-birth abortion) โดยการทําลายศีรษะทารกในครรภดวยวิธีทางศัลยกรรมกอนถายทารกใน
ครรภออก (Intrauterine cranial decompression/intact dilation and extraction: IDX )แลวในระยะ
ทายของการต้ังครรภ จะใชวิธีการผามดลูก (Hysterotomy) ซ่ึงคลายกับการผาทองคลอดขณะให
ยาสลบท่ัวไปแตจะเปดแผลผาตัดเล็กกวาการผาทองคลอด อยางไรก็ตามราชวิทยาลัยสูติแพทยและ
นรีแพทยไดแนะนําวิธีการฉีดยาเพื่อหยุดการทํางานของหัวใจของทารกในครรภในระยะแรกของ
การทําแทงดวยวิธีทางศัลยกรรม 
 ความเสี่ยงทางสุขภาพของการทําแทงข้ึนอยูกับความปลอดภัยของวิธีการองคการ
อนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ระบุวาการทําแทงท่ีไมปลอดภัยวาคือการทําแทง
โดยผูไมมีทักษะดวยเคร่ืองมืออันตราย หรือในสภาวะท่ีผิดสุขอนามัยการทําแทงอยางถูกกฎหมาย
ในประเทศพัฒนาแลวเปนหัตถการการแพทยท่ีมีความปลอดภัยสูงมาก 
 2.1.3 วิวัฒนาการของกฎหมายอาญาเก่ียวกับการทําแทงของประเทศไทย 

 สภาพสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว กฎหมายบางฉบับไดมีการบัญญัติมานาน
แลวสงผลใหไมสามารถบังคับใชใหสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบันได ซ่ึงหนึ่งในน้ันก็มี
กฎหมายเกี่ยวกบัการทําแทงท่ีตองมีการบัญญัติกฎหมายใหมีความทันสมัยเนื่องจากบุคคลใดทําแทง
จะมีความผิดทางอาญา การบัญญัติกฎหมายเพ่ือใหทันยุคทันสมัยจึงมีความจําเปนอยางยิ่งเพ่ือให
กฎหมายมีสภาพบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบวากฎหมายเกี่ยวกับการทําแทง
ของไทยไดมีวิวัฒนาการมาต้ังแตกฎหมายตราสามดวง กฎหมายลักษณะอาญาร.ศ. 127 และกลายมา
เปนประมวลกฎหมายอาญาท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน 
  2.1.3.1 กฎหมายตราสามดวง36 

 กฎหมายตราสามดวงเปนช่ือเรียกประมวลกฎหมายท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกลาฯใหนักปราชญราชบัณฑิตจํานวน 11 ทานชําระข้ึนใหมและ
ประกาศใชเปนหลักแกแผนดินเนื่องจากการบังคับใชกฎหมายมีปญหาและอุปสรรคหลายประการ
ท้ังในเร่ืองความลักล่ันในการตีความ กระบวนการพิจารณาคดี ปญหาตัวบทกฎหมายไมไดจัดเปน
หมวดหมูใหเหมาะสม และปญหากฎหมายสูญหายถูกทําลายไปถึง 9 ใน 10 สวน  

 กฎหมายตราสามดวงจึงไดมีการประกาศใชในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรเม่ือจุลศักราช 
1166 (พ.ศ. 2348) โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกลาใหมีการ
ชําระและรวบรวมกฎหมายเกา ท่ีมีมาแตคร้ังโบราณต้ังแตเร่ิมมีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทรให
                                                            

36 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว).  (2549).  กฎหมายตราสามดวง:หนาตางสังคมไทย.  
น. 14-15. 
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อาลักษณชุบเสนหมึกสามชุดแตละชุดประทับตราสามดวงคือ ตราราชสีห ตราคชสีห และตราบัว
แกว ไวทุกเลมและเก็บไวท่ีหองเคร่ืองชุดหนึ่ง หอหลวงชุดหนึ่ง และศาลหลวงอีกชุดหนึ่ง โดยมี
การกลาวอางในบทบัญญัติบทพระอัยการลักษณะผัวเมียและบัญญัติเกี่ยวกับการฆาเด็กในครรภ
มารดาไวใน มาตรา 10 และมาตรา 1537 
 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิไดทรงอธิบายไวในคําบรรยายวา “ในมาตรา 15 ใครทําราย
ตอแม ลูกในครรภตาย ใหปรับไหมใหแมแตเพียงบาดแผลของแมนั้น สวนลูกไมมีไหม บทนี้
กฎหมายไมผิดกับในเร่ืองท่ีคนไมตั้งครรภในมาตรา 10  พูดถึงเร่ืองวางยาใหลูกตายใหทําโทษปรับ
และจํา ก็คงวินิจฉัยไดวาผูใดทําใหลูกในครรภตายโดยจงใจตองมีโทษซ่ึงแสดงใหเห็นวา ลูก 
ในครรภถึงยังไมไดเกิดก็ดีมีอํานาจชอบธรรมอยูบางคือท่ีจะไมมีผูใดทํารายได แตในบทกฎหมาย 
 2 บท พูดถึงแตรายท่ีมีเด็กไมยอมแลการรายท่ีทําตอเด็กนั้นทําโดยบังอาจตอมารดา ฤามิยอมก็ดี มี
โทษเสมอแลวตองเรียกวาเด็กในครรภนั้นมีอํานาจอันชอบธรรมสวนนี้ แลเรียกวาเปนบุทคล ตั้งแต
กอนเกิด แตอาจวินิจฉัยไป อีกอยางหนึ่งได คือ ใหมีโทษแตในการที่ฆาเม่ือเปนการบังอาจตอมารดา 
แลมารดายอมใหรีดลูกไมมีโทษ ดังนั้น ก็ตองวาเด็กเปนบุทคลกอนเกิดได แตมารดายอมใหเกิด แม
มารดาไมยอมใหเกิดรีดออกเสีย เด็กนั้นไมเปนบุทคลเลย อยางนี้ดูสอนๆ แตเปนส่ิงท่ีจริงไดกระมัง 
เพราะตามธรรมดาศาลอาญาท้ังหลาย ไมคอยยอมทําโทษทางอาญาแกใคร เม่ือไมมีกฎหมายวาลง
ไปเปนชัดเจน ซ่ึงในเรื่องรีดลูกเปนขอฉงนอยู ณ บัดนี้ ในกฎหมายประเทศอ่ืน ท่ีไมนับวาเด็ก 
เปนบุทคลแตในทองนั้น ใครฆาเด็กนั้นเสียไมเรียกวาฆาคน จะฟองหรือกลาวโทษในถานนั้นไมได 
จึงไดมีกฎหมายอีกบทหนึ่งตางหาก ใหทําโทษฐานรีดลูก ในกฎหมายไทยไมมีบทเชนนี้จะเปนไป
ไดก็เพียงโดยเทียบกฎหมาย 2 บทท่ีไดวามาแลว แลจะมีปญหาตอไปวา จะมีโทษจนกระท่ังถือเม่ือ
ยังเปนกอนโลหิตอยู ฤาแตเม่ือมีรางกายสมบูรณ ซ่ึงเปนขอยากท่ีจะวินิจฉัยใหแจมแจง จะขีดเสน
เพียงไรจะสืบความไดเทาไร ไมงายเลย”38 
 2.1.3.2  กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.12739 

                                                            
37 มาตรา 10 บัญญัติวา  “ผูใดใหยาแกทานกิน ลูกในทองตาย ใหเอาตัวแมมันก่ึงหน่ึงต้ังไหมทวีคูณ เปน

สินไหมก่ึงพินัยก่ึงแลวโบย 60 ที เอาขึ้นขาหยั่งประจานแลวจําไว ณ คุก ถาตายท้ังแมและลูกใหมันตายตกไปตาม
กัน” 

 มาตรา 15 บัญญัติวา “ผูใดวิวาทกับหญิงมีครรภลูกในทองตาย แมมีบาดเจ็บใหปรับไหมผูตีฟนแทง
โดยขนาด ถาตายทั้งแมทั้งลูก ใหฆาผูตีฟนแทงใหตายตกไปตามกัน” 

38 ราชบุรีดิเรกฤทธิ์.  (2468). คําบรรยายของพระเจาพ่ียาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์.  น. 14-18. 
39 หยุด  แสงอุทัย. (2548).  คําอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127.  น. 308-382. 
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 กฎหมายลักษณะอาญาท่ีเปนกฎหมายเกาท่ีใชอยูกอนหนาวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2500 
ไดบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการทําแทงไว 5 มาตรา ดวยกัน40 ตั้งแตมาตรา 260-264 โดยกฎหมาย
ใชคําวา “รีดลูกใหแทง” เปนการกระทําใหทารกในครรภของหญิงออกมาจากครรภในลักษณะเปน
ส่ิงไมมีชีวิต นับแตทารกเร่ิมปฏิสนธิจนถึงกอนคลอด การเอาทารกออกมาตองถือวาเปนการรีดลูก 
 บทบัญญัติในมาตรา 260 เปนบทสําหรับเอาโทษหญิงท่ีรีดลูกเองหรือยอมใหผูอ่ืนรีดลูก
ใหแทง สวนผูท่ีรีดลูกใหหญิงผิดตามมาตรา 261 หรือมาตรา 262 ซ่ึงคําวา “รีดลูก”นั้นหมายความถึง
การกระทําใดๆท่ีเปนเหตุใหเด็กในครรภของหญิงออกมาจากครรภในลักษณะท่ีเปนส่ิงไมมีชีวิต 
เด็กท่ีอยูในครรภจะเจริญเติมโตเทาใดไมเปนขอสําคัญ ในเวลานี้ยังมีความเขาใจผิดวาถาเด็กเร่ิม
ปฏิสนธิแลว การเอาเด็กออกไมถือวาเปนการ “รีดลูก” ความจริงนับแตเด็กเร่ิมปฏิสนธิจนถึงกอน
คลอดการเอาเด็กออกมาตองถือวาเปนการ  “รีดลูก” ท้ังนั้นแตถาเด็กคลอดออกมาจากครรภมารดา
แลวมีชีวิตรอดอยู การทําใหตายเปน “ฆาคนตาย”41 แตกรณีแพทยจําเปนตองรีดลูกเพื่อชวยชีวิตของ
มารดา แพทยก็มีอํานาจทําไดตามกฎหมายจารีตประเพณี 
 กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 เปนกฎหมายเกาแตมีบทยกเวนโทษทํานองเดียวกับ
มาตรา 304 ในประมวลกฎหมายอาญากลาวคือ การพยายามรีดลูกซ่ึงหญิงทําเองหรือหญิงยินยอม 
และหญิงมิไดรับอันตรายสาหัสหรือตาย การพยายามน้ันไมเปนความผิด แตไมมีบทยกเวนโทษแก
ผูกระทําผิดท่ีเปนแพทย ดั่งท่ีบัญญัติไวในมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา ในทางตรงกัน
ขามกลับบัญญัติใหรับโทษหนักข้ึนอีกหนึ่งในสามถาผูกระทําเปนนายแพทย หรือผดุงครรภ หรือทํา

                                                            
40 มาตรา 260 บัญญัติวา  “หญิงใดรีดลูกใหแทงก็ดี ยินยอมใหคนอื่นรีดลูกใหแทงก็ดี ทานวามันมี

ความผิดตองระวางโทษานุโทษเปนสามสถาน คือ สถานหน่ึงใหจําคุกไมเกินสามป สถานหน่ึงใหปรับไมเกินกวา
รอยบาท สถานหน่ึงใหลงโทษท้ังจําทั้งปรับเชนวามาแลวดวนกัน” 

 มาตรา 261 บัญญัติวา “ผูใดรีดลูกเขาใหแทง แมวาหญิงยินยอมใหรีดก็ดี ทานวามันมีความผิดตอง
ระวางโทษจําคุกต้ังแตเดือนหน่ึงขึ้นไปจนสามป และปรับต้ังแตยี่สิบบาทขึ้นไปจนถึงรอยบาทดวยอีกโสดหน่ึง” 

 มาตรา 262 บัญญัติวา “ถาผูกระทําผิด เชนวาในมาตรา 261 น้ันเปนแพทยหรือเปนผดุงครรภก็ดี หรือ
เปนคนทําโดยเห็นแตสินจางรางวัลก็ดี ทานใหลงโทษมันตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดเชนน้ัน ทวีขึ้นอีกหน่ึง
ในสามสวน” 

 มาตรา 263 บัญญัติวา “ผูใดรูอยูวาหญิงมีครรภ และหญิงมิไดอนุญาตใหมีรีดลูก ถาแลมันทํารายดวย
กําลังกาย หรือดวยประการหน่ึงประการใดใหหญิงน้ันแทงลูกไซร ทานวามันมีความผิดตองระวางโทษฐาน
ประทุษรายแกรางกายถึงสาหัส ดังบัญญัติไวในมาตรา 256 และมาตรา 257 น้ัน” 

 มาตรา 264 บัญญัติวา  “ผูใดพยามกระทําความผิดอยางใดท่ีทานบัญญัติไวในมาตรา 260 และมาตรา 
261 น้ันทานวาเปนการไมสําคัญ อยาใหเอาโทษแกมันเลย” 

41 แหลงเดิม. 
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โดยเห็นแตสินจางรางวัล แตเหตุเพิ่มโทษเนื่องจากหญิงไดรับอันตรายสาหัสไมไดบัญญัติไว
โดยเฉพาะคงถือเอาแตการท่ีหญิงตองแทงลูกเพราะการกระทําใดๆ ท่ีหญิงไมยินยอมเปนการท่ีหญิง
ไดรับอันตรายสาหัส และเอาโทษอยางท่ีหญิงถูกทํารายจนไดรับอันตรายสาหัส คงตองลงโทษตาม
เร่ืองการทํารายรางกายจนไดรับอันตรายสาหัสเทานั้น  
 กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 เปนกฎหมายท่ีบัญญัติชัดเจนเอาความผิดแกหญิงท่ีทํา
ใหตนเองแทงลูก หรือยินยอมใหคนอ่ืนรีดลูก แสดงใหเห็นวา กฎหมายเร่ิมมีวัตถุประสงคใหหญิง
รับผิดในกรณีกระทําใหตนเองแทงลูก หรือยินยอมใหคนอ่ืนทําใหตนเองแทงลูก นอกจากนั้น
กฎหมายลักษณะอาญาฉบับนี้ระบุการทําแทงเปนการกระทําผิดกฎหมายโดยไมมีขอยกเวนใดๆและ
กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการลงโทษบุคคลที่มีอาชีพในทางแพทยหรือผดุงครรภหรือ 
ผูทําการโดยเห็นแกสินจางรางวัลทําใหแทงลูกตองรับโทษหนักข้ึน ซ่ึงจากบทบัญญัติมาตรา 262  
ผูรางกฎหมายอาจเห็นวาบุคคลท่ีมีอาชีพเหลานี้มีหนาท่ีในการปองกันโรคและการบําบัดโรค 
ชวยเหลือชีวิตมนุษยและการทําแทงนั้นไมใชการบําบัดโรคเพราะการต้ังครรภมิใชการเจ็บปวยเปน
การผิดจรรยาหนาท่ีสมควรลงโทษหนัก42 
 กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 บังคับใชมาเปนเวลาหลายสิบปรัฐบาลจึงมองเห็นถึง
ความจําเปนท่ีจะใหมีการแกไขกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ข้ึนท้ังนี้เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
สังคมไทยท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงไป รัฐบาลจึงไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนเพื่อดําเนินการ
แกไขกฎหมายท่ีประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาการแกไขกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ได 
ลงมติไววา ในการบัญญัติกฎหมายวาดวยความผิดฐานทําใหแทงลูกนั้นควรพิจารณาถึงนโยบายของ
รัฐท่ีจะเพิ่มประชากรดวย เพราะท่ีปรึกษาชาวฝร่ังเศสช่ือ นายอาร กิยองไดเสนอวากฎหมายไทยควร
ยอมใหมีการทําแทงได ในกรณีท่ีจําเปน และ ม.ร.ว เสนีย ปราโมช ก็ไดเสนอใหกฎหมายไทย
เดินสายกลาง ในท่ีสุดท่ีประชุมลงมติวา การทําแทงเปนความผิดตามกฎหมายและนําเสนอตอสภา
นิติบัญญัติถึงขอยกเวนวาดวยเหตุผลทางการแพทยในกรณีการตั้งครรภของหญิงนั้นเกิดจากคดี
ความผิดทางเพศ43 
 
 

                                                            
42 คณิต  ณ นคร.  (2521, ตุลาคม).  “ทัศนะของนักกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย.”  วารสารอัยการ 10(1). 

น. 46. 
43 วราภรณ  กษีรรัตน.  (2526).  การศึกษาความคิดเห็นและทัศนคติของนักสังคมสงเคราะหทาง

การแพทย:ศึกษาเฉพาะโรงพยาบาลของในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกับกฎหมายทําแทง (วิทยานิพนธสังคม
สงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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 2.1.3.3 ประมวลกฎหมายอาญา 
 บทบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการทําแทง ไวในเร่ืองความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย ใน
หมวดความผิดฐานทําใหแทงลูก มาตรา 301ถึงมาตรา 30544 ซ่ึงในสวนท่ีเกี่ยวกับสิทธิและเง่ือนไข
ประกอบการทําแทงจะบัญญัติไวในมาตรา 305 โดยในเนื้อหาของบทบัญญัติดังกลาว เปนมาตราท่ี
ยกเวนความผิดของการทําแทงตามมาตรา 301 และมาตรา 302 เม่ือมีการเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้คือ 

 1) เปนการกระทําของนายแพทย คําวานายแพทย หมายถึง ผูมีอาชีพเปนแพทยโดย 
ไมจํากัดวาเปนผูชายหรือผูหญิงแตตองเปนแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 

 2) เปนการกระทําความผิดในมาตรา 301 และมาตรา 302 กลาวคือเปนกรณีท่ีหญิง
ยินยอม โดยที่หญิงทําแทงเองหรือยินยอมใหทําแทง เชนในกรณีท่ีแพทยหญิงทําใหตนเองแทงลูก 
หรือกรณีท่ีหญิงมีครรภยินยอมใหนายแพทยทําใหตนเองแทงลูก ไมวาการท่ีแพทยทําใหแทงลูกจะ

                                                            
44 มาตรา 301 บัญญัติวา  “หญิงใดทําใหตนเองแทงลูก หรือยอมใหผูอื่นทําใหตนแทงลูก ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 มาตรา 302 บัญญัติวา “ผูใดทําใหหญิงแทงลูก โดยหญิงน้ันยินยอมตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป

หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถาการกระทําน้ันเปนเหตุใหหญิงไดรับอันตรายสาหัสอยางอื่นดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถาการกระทําน้ันเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตายผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท” 
 มาตรา 303 บัญญัติวา  “ผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงน้ันไมยินยอม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
เจ็ดป หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ถาการกระทําน้ันเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอื่นดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
หน่ึงปถึงสิบป และปรับต้ังแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

 ถาการกระทําน้ันเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงย่ีสิบป 
และปรบัต้ังแตหน่ึงหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท” 

 มาตรา 304 บัญญัติวา “ผูใดเพียงแตพยายามกระทําผิดตามมาตรา 301 หรือมาตรา 302 วรรคแรก ผูน้ัน
ไมตองรับโทษ” 
 มาตรา 305 บัญญัติวา “ถาการกระทําความผิดดังกลาวในมาตรา 301 และมาตรา 302 น้ัน เปนการ
กระทําของนายแพทย และ 

 (1)  จําเปนตองกระทําเน่ืองจากสุขภาพของหญิงน้ัน หรือ 
 (2)  หญิงมีครรภเน่ืองจากการกระทําความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา
282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 ผูกระทําไมมีความผิด” 
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เปนเหตุใหหญิงไดรับอันตรายสาหัสอยางอ่ืนหรือถึงแกความตาย แพทยผูกระทํายอมไมมีความผิด
ตามมาตรานี้ แตถาหญิงไมยินยอมใหทําแทงตามมาตรา 303 แลว แมวาจําเปนตองกระทําเนื่องจาก
สุขภาพของหญิงนั้น หรือเนื่องจากการกระทําความผิดทางอาญา แพทยก็ไมมีอํานาจทําใหหญิงแทง
ลูกตามมาตรา 305 ได แตแพทยอาจอางเร่ืองการกระทําผิดดวยความจําเปนตามมาตรา 67 ได เชน
ในกรณีท่ีหญิงมีครรภประสบอุบัติเหตุทางรถยนตแลวสลบไปไมสามารถท่ีจะใหความยินยอม 
แกแพทยได แพทยจําเปนตองชวยชีวิตของหญิงมีครรภโดยทันที แพทยจึงจําเปนตองทําแทงใหแก
หญิงเพ่ือรักษาชีวิตของหญิงมีครรภใหอยูรอดตอไป เพ่ือใหหญิงพนจากภยันตรายท่ีใกลจะถึงและ
ไมสามารถหลีกเล่ียงใหพนโดยวิธีอ่ืนใดได การกระทําของแพทยยอมไดรับการยกเวนโทษตาม
มาตรา 67 เปนการกระทําใน 2 กรณีดังตอไปนี้ 
  (1) จําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หมายความวาการท่ีหญิงมี
ครรภอยูหรือ คลอดบุตร จะเปนอันตรายแกหญิงมีครรภ ดังนั้นแพทยจึงจําเปนตองทําแทงใหแก
หญิง เชน หญิงมีครรภปวยเปนโรคหัวใจหรือเปนวัณโรคหรือโรคติดตออยางรายแรง หากมีการ
ตั้งครรภตอไปจนคลอดทารกออกมา อาจจะสงผลตอสุขภาพของหญิงมีครรภ แพทยจึงจําเปน 
ตองทําแทงใหแกหญิงมีครรภตามมาตรา 305 (1) ในเร่ืองดังกลาวไดมีคําพิพากษาของศาลฎีกาท่ี 
5637/253345 ซ่ึงไดวินิจฉัยในเร่ืองการทําแทงกับมูลกรณีละเมิด โดยมีขอท่ีจะพิจารณาในประเด็น
เร่ืองของ “สุขภาพ”ของหญิงมีครรภ คือในคําวินิจฉัยของศาลยอมรับเปนขอเท็จจริงเปนยุติวา “การ
ท่ีนายแพทย ส.ทําแทงใหแกโจทกก็เนื่องมาจากสุขภาพจิตของโจทกแยมากและโจทกทําแทงเพราะ
กลัวไปเองวาทารกในครรภจะคลอดออกมาแลวพิการ แสดงใหเห็นวาศาลเองก็ยอมรับวาสุขภาพจิต
เปนสวนหนึ่งของ “สุขภาพของหญิง” ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 (1) 
นั้นเอง ดังนั้นจึงเห็นไดชัดวาศาลยอมรับความจําเปนทางสุขภาพจิตของหญิงเปนสวนหนึ่งท่ีจะอาง
เปนเหตุในการทําแทงไดตามประมวลกฎหมายอาญาดังกลาว 
  (2) หญิงมีครรภเนื่องจากการกระทําความผิดอาญามาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 
282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 หมายความวา ถามีการกระทําความผิดอาญาตามมาตราดังกลาว

                                                            
45 คําพิพากษาฎีกาที่ 5637/2533 โจทกขณะเปนหญิงมีครรภไดไปปรึกษาแพทยที่โรงพยาบาลจําเลยที่ 1 

เพ่ือขอคําแนะนําในการปองกันการติดเช้ือหัดเยอรมัน จําเลยที่ 2 แพทยผูตรวจจึงไดฉีดวัคซีน เอ็ม.เอ็ม.อาร. ให
โจทก ตอมาโจทกทราบวาวัคซีนดังกลาวหามใชกับหญิงมีครรภ โจทกไปขอคําปรึกษาจากแพทยอีก แพทยแจงวา
วัคซีนที่ฉีดใหโจทกไมเปนอันตรายตอทารกในครรภ แตโจทกยืนยันจะทําแทง แพทยเห็นวาโจทกมีสุขภาพจิตแย
มากจึงยอมทําแทงให ดังน้ี เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวาโจทกทําแทงเพราะกลัวไปเองวาทารกในครรภจะคลอดออกมา
พิการมิใชเพราะวัคซีน เอ็ม.เอ็ม.อาร. ที่จําเลยที่ 2 ฉีดใหโจทกทําใหทารกในครรภของโจทกพิการ การกระทําของ
จําเลยที่ 2 จึงไมเปนการละเมิดตอโจทก 
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และหญิงมีครรภ เม่ือหญิงมีครรภยินยอมใหทําแทงแพทยยอมทําแทงไดโดยชอบดวยกฎหมาย แต
ถาหญิงมีครรภเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาดังกลาวไมยินยอมใหทําแทง แพทยก็ไมมีอํานาจ
ท่ีจะทําแทงใหแกหญิงไดโดยชอบ สวนการกระทําความผิดอาญาดังกลาวไมจําตองฟองเปนคดีหรือ
มีคําพิพากษาของศาลกอน ขอใหมีขอเท็จจริงวามีการกระทําความผิดอาญาดังกลาวเกิดข้ึนจริง
เทานั้น แพทยก็ยอมทําใหแทงลูกได เหตุท่ีกฎหมายบัญญัติยกเวนความผิดในขอนี้ ก็เพื่อปองกัน
ความเส่ือมเสียแกช่ือเสียงของหญิงมิใหหญิงตองอับอายและเปนปมดอย ท้ังเม่ือหญิงไมประสงคจะ
อุมครรภท่ีเกิดจากการใชกําลังบังคับเอากับหญิง กฎหมายจึงยอมใหแพทยสามารถทําใหแทงลูกได
เม่ือเกิดความผิดอาญาดังกลาว 
 
2.2  แนวคิดทางดานศีลธรรมและวิวัฒนาการของสังคมไทย 
 การทําแทงถูกมองวาเปนปญหาสังคม ปญหาเชิงศีลธรรมและจริยธรรม ปญหาทาง
กฎหมายทําใหผูหญิงไมสามารถควบคุมรางกายและวิถีชีวติของตนได ทําใหปญหาการทําแทงมีการ
ถกเถียงกันอยางมากและยังไมสามารถหาขอยุติไดเพราะปญหาการทําแทงเปนปญหาท่ีมองไดหลาย
แงมุม รวมท้ังความคิดเห็นท่ีแตกตางของบุคคลหลายฝายอยางเชน บุคคลทางศาสนา นักกฎหมาย 
นักวิชาการ รวมท้ังความเช่ือและทัศนคติของคนในสังคมโดยรวม46 การทําแทงในมุมมองของทาง
พระพุทธศาสนาถือเปนการทําลายชีวิตมนุษยและถือเปนบาปหนักเพราะทางพระพุทธศาสนาถือวา
ชีวิตมนุษยเร่ิมต้ังแตอยูในครรภแลวการทําแทงจึงเปนบาปและการทําแทงยังเปนเร่ืองท่ีผิดศีลธรรม
และจริยธรรม 
 ศีลธรรม47หมายถึงระเบียบปฏิบัติเพียงเทาท่ีจะเรียกไดวาเปนการทําใหคนดี เชนมีศีล มี
สัจจะ มีความกตัญูหรือมีการปฏิบัติตามหลักท่ีสังคมท่ัวๆ ไปตองการ โดยนัยนี้ ศีลธรรมจึงมีคา
ในตัวของตัวเอง อยูในสวนลึกจิตใจของแตละคน ยากที่จะแสดงออกหรือประกาศเกียรติคุณการ
เปนผูมีศีลธรรมหรือไมสามารถนํามาแสดง เชนการแสดงแบบเส้ือหรือสินคาในตูโชว นอกจากนี้
ระดับศีลธรรมในจิตใจของแตละคน ยอมจะสูงต่ําแตกตางกัน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับสภาพของประสบการณ 
และการเรียนรูของแตละคน ซ่ึงไมเหมือนกัน ศีลธรรมจึงมีความเกี่ยวของกับคานิยมสวนบุคคล 
เปนอยางมาก ฉะนั้นจึงเปนอันตรายอยางยิ่งท่ีจะนําหลักศีลธรรมในจิตใจของแตละคนมาตัดสิน
พฤติกรรมของคนอ่ืนวาดี หรือ ช่ัว  ควรหรือไมควร โดยเหตุนี้กฎหมายจึงเขามามีบทบาทสําคัญใน 
 

                                                            
46  อารดี  ประสมทรัพย.  (2550).  ทางเลือกที่จะทําแทง:การพิทักษสิทธิผูหญิงของวิชาชีพที่เก่ียวของ 

(วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)  กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
47  อรัญ  สุวรรณบุปผา.  (2518).  หลักอาชญาวิทยา (พิมพครั้งที่ 1). น. 29-30. 
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สังคม กลาวคือ เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมท่ีพึงปฏิบัติตอกันอันเปนหลักประกัน
ของการมีศีลธรรมข้ันพื้นฐานในสังคมท่ีสมาชิกแตละคนสามารถเขาใจและปฏิบัติได ซ่ึงจะเปน
เคร่ืองมือในการควบคุมสังคมประเภทหนึ่งแตถึงแมวากฎหมายจะมีบทบาทในการเปนหลักประกัน
ของศีลธรรมในสังคมก็ตาม แตในบางกรณีกฎหมายยังตองคํานึงถึงเง่ือนไขทางสังคมและ
ผลประโยชนของสังคมเปนสวนรวมอีกทางหน่ึงดวยซ่ึงบทบาทในประการหลังนี้อาจจะ 
ไมเกี่ยวของกับหลักการทางศีลธรรมแตอยางใด ฉะนั้นขอขัดแยงระหวางศีลธรรมและกฎหมาย
ยอมจะเกิดข้ึนไดอยูเสมอ ท้ังนี้เพราะความแตกตางระหวางกฎหมายกับศีลธรรม ท้ังในดานเนื้อหา
และวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน คือ กฎหมายเนนหนักถึงการแสดงออกหรือรูปธรรมของความ
ประพฤติ แตศีลธรรมเปนเร่ืองของความรูสึกภายในจิตใจเปนนามธรรมที่จะกําหนดใหมนุษยควร
จะมีพฤติกรรมอยางไร และในขณะท่ีกฎหมายเปนขอหามมิใหมนุษยประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีสังคม
ไมยอมรับ 
 ศีลธรรมใชเพียงแตเปนขอกําหนดใหมนุษยละเวนจากการกระทําอยางใดอยางหน่ึง
เทานั้นแตเปนตัวกําหนดใหมนุษยปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึงดวย การกระทําผิดศีลธรรมไมจําตอง
ไดรับโทษตามกฎหมายบานเมืองเหมือนอยางการทําผิดกฎหมายแตผูฝาฝนอาจจะถูกตําหนิติเตียน
จากมติมหาชนหรือมีความรูสึกเปนบาปในจิตใจของตนเอง เราจะเห็นไดชัดวาในสังคมใดๆ ก็ตาม
จะมีลักษณะของความประพฤติท่ีไมเปนท่ีพึงปรารถนาของสังคมซ่ึงมีอยูสองอยางคือความ
ประพฤติท่ีผิดกฎหมายกับความประพฤติท่ีผิดศีลธรรม ลักษณะความประพฤติท่ีสองอยางนี้ 
จะซับซอนกันอันกอใหเกิดความประพฤติประเภทท่ีสามคือความประพฤติท่ีผิดท้ังกฎหมายและ
ศีลธรรม48 
 นอกจากนี้ การทําแทงยังเปนปญหาท่ีมีความซับซอนและยากตอการทําความเขาใจ 
เนื่องจากการทําแทงเกี่ยวโยงกับปญหาอื่นๆ หลายดานไมวาจะเปนดานจริยธรรม ศาสนาหรือ
ศีลธรรม ท่ีถือวาการทําแทงเปนการทําลายชีวิตทารกในครรภและเปนบาป สวนทางดานกฎหมายก็
โตแยงกันในเร่ืองสิทธิในการทําแทงของหญิงควรมีขอบเขตแคไหนอยางไร ในทางจริยธรรมและ
ศีลธรรมนั้นมองวาการทําแทงเปนส่ิงท่ีสังคมรังเกียจและไมยอมรับเนื่องจากมองวาการทําแทงนั้น
ไมตางอะไรกับการฆาคนและการทําแทงมิใชทางออกท่ีดีท่ีสุดท่ีหญิงพึงตองกระทํา อยางไรก็ตาม
สังคมสวนใหญนับถือศาสนาพุทธซ่ึงจะมีความเช่ือในเร่ืองบาป บุญ คุณ โทษ และเช่ือในกฎแหง
กรรมของการกระทําทําใหสังคมสวนใหญไมยอมรับกับการทําแทงโดยเห็นวาทารกในครรภนั้นก็มี

                                                            
48 วารภรณ  เวียงจันทร.  (2556).  ความรับผิดฐานทําแทง:ศึกษากรณีเหตุยกเวนโทษกรณีความสัมพันธ

ทางเพศระหวางบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย.  น.  55-56. 
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ชีวิตจิตใจ การทําไมใหเขาเกิดมายอมเปนส่ิงท่ีไมถูกตองสมควรและหญิงท่ีคิดทําแทงควรมี
จิตสํานึกในความเปนแมบางจะฆาลูกตนเองไดอยางไร เม่ือสังคมตางมองวาการทําแทงเปนส่ิงท่ีขัด
ตอจริยธรรมและศีลธรรมสงผลใหหญิงนั้นไมกลาท่ีจะเปดเผยความจริงวาตนจะทําแทงทําใหมีการ
หลีกเล่ียงชองทางของกฎหมายหาทางออกโดยไปทําแทงยังสถานท่ีทําแทงท่ีเรียกวา ท่ีทําแทงเถ่ือน 
ซ่ึงสงผลใหหญิงนั้นตองตกอยูในสภาวะเส่ียงตอการไดรับอันตรายจากการทําแทงอาทิเชน ตกเลือด 
อุงเชิงกรานอักเสบ มดลูกฉีกขาด เปนหมัน เปนตน 
 
2.3  คุณธรรมทางกฎหมายและหลักกฎหมายเก่ียวกับการทําแทงในประมวลกฎหมายอาญาไทย 
 กฎหมายอาญาของไทยในปจจุบันถือวาการทําแทงเปนอาชญากรรม จึงมีการบัญญัติ
กฎหมายใหการทําแทงเปนความผิดและกําหนดบทลงโทษของผูท่ีฝาฝนไวในประมวลกฎหมาย
อาญาอยางชัดเจน การที่กฎหมายบัญญัติใหการทําแทงเปนความผิดและกําหนดโทษไวนั้นมี
วัตถุประสงคก็เพื่อเปนการปองกันการทําลายชีวิตทารกในครรภท่ีจะเกิดมา 
 2.3.1 การวินิจฉัยความรับผิดทางอาญา 

 บุคคลใดกระทําความผิดอาญาบุคคลนั้นจะไดนับโทษสําหรับการกระทํานั้นและ 
จะไดรับโทษตอเม่ือปรากฏวาขณะท่ีไดกระทําความผิดนั้นมีกฎหมายบัญญัติวาการกระทํานั้นเปน
ความผิดและไดกําหนดโทษไวสําหรับการกระทํานั้น ซ่ึงการทําแทงก็เชนเดียวกันกฎหมายได
บัญญัติใหการทําแทงเปนความผิดหากไมเขาเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว ดังนั้นเม่ือการทําแทง
เปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายการท่ีจะลงโทษผูกระทําความผิดจึงตองพิจารณาจากบทบัญญัติของ
กฎหมายอาญาวาการกระทําดังกลาวเปนความผิดหรือไมและสมควรไดรับโทษตามกฎหมาย
อยางไร 
  2.3.1.1 หลักประกันในกฎหมายอาญา 

 กฎหมายอาญามีหลักสําคัญท่ีถือวาเปน “หลักประกันในกฎหมายอาญา” ซ่ึงหลักนี้เรียก
ในภาษาลาตินวา “nullumcrimen,nullapoena sine lege” แปลวา “ไมมีความผิด ไมมีโทษ ไมมี
กฎหมาย”หลักการนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของกฎหมายท่ีเกิดจากการบัญญัติอันเปนลักษณะ
กฎหมายอาญาอยางชัดเจน49 ซ่ึงเปนท่ีมาจากหลัก “ไมมีความผิดโดยไมมีกฎหมาย ไมมีโทษโดย 
ไมมีกฎหมาย” กลาวคือความรับผิดจะตองเปนไปตามกฎหมายซ่ึงบัญญัติไวกอนการกระทําและ
การลงโทษจะตองมีกฎหมายระบุโทษไว ศาลไมอาจลงโทษบุคคลใหหนักไปกวาท่ีระบุไวใน 
 
                                                            

49 มาตรา 2 “บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชในขณะกระทําน้ัน
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกผูกระทําผิดน้ัน ตองเปนโทษที่บัญญัติไวในกฎหมาย” 
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กฎหมายขณะความผิดเกิดได แมวากฎหมายขณะพิพากษาจะระบุโทษหนักข้ึนก็ตาม ท้ังนี้เพื่อ
คุมครองเสรีภาพของบุคคล การท่ีบุคคลกระทําการอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงขณะน้ันไมเปนความผิด แต
ตอมากฎหมายไดบัญญัติใหการกระทํานั้นเปนความผิด50 
 กฎหมายท่ีเกิดจากการบัญญัติเทานั้นท่ีสามารถกําหนดวาการกระทําใดการกระทําหนึ่ง
เปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายอาญาและเฉพาะกฎหมายท่ีเกิดจากการบัญญัติเทานั้นเชนกันท่ีสามารถ
กําหนดโทษสําหรับการกระทําใดการกระทําหนึ่งไดและท้ังสองประการท่ีกลาวมาแลวนั้นจะตองมี
อยูแลวกอนการกระทํานั้น และโดยท่ีการลงโทษทางอาญาเปนมาตรการท่ีรุนแรงท่ีสุดที่รัฐใชกับ
ประชาชน ฉะนั้นรัฐรัฐจึงตองบัญญัติกฎหมายอาญาใหชัดเจนแนนอนท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ขอท่ีวา
กฎหมายอาญาตองชัดเจนแนนอนนั้นเปนผลสืบเนื่องมาจากเนื้อหาของบทบัญญัติดังกลาวนั้นเอง 
ดังท่ีบัญญัติเปนหลักประกันของกฎหมายอาญาจึงครอบคลุมเนื้อหา 4 ประการคือ51 
 1)  การหามใชกฎหมายจารีตประเพณีในกฎหมายอาญา 

 มาตรา 2 วรรคหน่ึง บัญญัติวา “บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเม่ือไดกระทําการ
อันกฎหมายท่ีใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลง 
แกผูกระทําความผิดนั้น ตองเปนโทษท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย”พึงสังเกตวากฎหมายใชคําวา 
“บัญญัติ” ซ่ึงแสดงวา กฎหมายอาญาตองเปน“กฎหมายท่ีเกิดจากการการบัญญัติ” กฎหมายท่ีตรงกัน
ขามกับกฎหมายท่ีเกิดจากการบัญญัติคือ “กฎหมายจารีตประเพณี” 

 “กฎหมายจารีตประเพณี” เปนกฎหมายท่ีเกิดจากการปฏิบัติท่ีตอเนื่องกันมาอยาง
สมํ่าเสมอเปนเวลานานของประชาชนจนเปนท่ียอมรับกัน กฎหมายจารีตประเพณีจึงมิไดเกิดจาก
การบัญญัติแตเกิดจากการปฏิบัติ เหตุนี้จึงตองหามมิใหนํากฎหมายจารีตประเพณีมาใชในกฎหมาย
อาญา 
 การหามใชกฎหมายจารีตประเพณี หมายความวา จะกําหนดการกระทําท่ีเปนความผิด
ในทางอาญาหรือกําหนดการเพิ่มโทษโดยกฎหมายจารีตประเพณีไมได  (nulllapoena sine 
legescripta) 
 ขอเรียกรองในทางกฎหมายท่ีใหกฎหมายอาญาตองเปนกฎหมายที่ตองบัญญัติเปน 
ขอเรียกรองท่ีหนักแนนกวากฎหมายอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนักแนนกวากฎหมายแพง เพราะ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4 วรรคสอง บัญญัติวา 

                                                            
50 ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ.  (2553). คําอธิบายกฎหมายอาญาภาคท่ัวไป (พิมพครั้งที่ 12 แกไขเพ่ิมเติม). 

น. 24. 
51 คณิต  ณ นคร.  (2556).  กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป (พิมพครั้งที่ 5) . น. 61. 
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 “เม่ือไมมีบทกฎหมายท่ีจะยกมาปรับคดีได ใหวินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแหง
ทองถ่ิน ถาไมมีจารีตประเพณีเชนวานั้น ใหวินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง 
และถาบทกฎหมายเชนนั้นก็ไมมีดวย ใหวินิจฉัยตามหลักกฎหมายท่ัวไป” 
 เหตุผลของการหามใชกฎหมายจารีตประเพณีในกฎหมายอาญาปรากฏอยูใน 
ขอเรียกรองท่ีวาบทบัญญัติของกฎหมายอาญาชอบท่ีจะตองผานรัฐสภา อันเปนสถาบันท่ีแสดงออก
ถึงเจตจํานงของประชาชน ซ่ึงเหตุผลดังกลาวนี้แทจริงแลวก็คือเหตุผลตามหลักประชาธิปไตย
นั่นเอง 
 2)  การหามใชกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่งในกฎหมายอาญา 
 เนื้อหาประการที่สองของหลักประกันในกฎหมายอาญา คือ การหามใชกฎหมายท่ี
ใกลเคียงอยางยิ่ง เนื้อหาของหลักประกันขอนี้เกี่ยวของกับการตีความกฎหมายอาญาอยางใกลชิด 
กลาวคือ ตามมาตรา 2 นั้น หามใชบทกฎหมายท่ีใกลเคียงกันอยางยิ่งกําหนดหรือขยายบทกฎหมาย
อาญาท่ีมีอยูแลว รวมตลอดถึงการหามใชบทกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่งในทางเพิ่มโทษดวย 
(nullapoena sine legestricta) ซ่ึงหมายความตอไปวาหากในกรณีใดท่ีมีกฎหมายในสวนท่ีเปนคุณ
แลว ในกรณีนั้นก็ตองใชกฎหมายในสวนท่ีเปนคุณนั้นเสมอ ขอหามใชกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่ง
ในกฎหมายอาญาเปนขอเรียกรองใหตองมีการบัญญัติท่ีหนักแนนท่ีสุดเชนเดียวกันกับขอเรียกรอง
การหามใชกฎหมายจารีตประเพณีในกฎหมายอาญา 
 การหามใชกฎหมายท่ีใกลเคียงกันอยางยิ่งในกฎหมายอาญามีเหตุผลอยางเดียวกันกับ
เหตุผลของการหามใชกฎหมายจารีตประเพณีในกฎหมายอาญาดังกลาวมาแลว กลาวคือ การที่จะ
ลงโทษทางอาญาสําหรับการกระทําใดการกระทําหนึ่งนั้นชอบที่จะใหเปนเร่ืองของฝายนิติบัญญัติ 
ท่ีจะตัดสินใจ นอกจากน้ียังมีเหตุผลท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงคือ หากยอมใหมีการใชกฎหมาย 
ท่ีใกลเคียงอยางยิ่งไดแลว ผลก็จะกลายเปนวาการลงโทษการกระทําใดการกระทําหนึ่งหรือไมนั้น
จะข้ึนอยูกับความรูสึกในเร่ืองผิดถูกของบุคคลจนเกินขอบเขต ซ่ึงในเร่ืองความรูสึกอันเปนเร่ือง
ในทางอัตตวิสัย (subjektiv หรือ subjective) นี้ในทางกฎหมายเปนส่ิงท่ีไมพึงปรารถนาและเปนส่ิง 
ท่ีตองหลีกเล่ียง เหตุผลประการหลังนี้จึงเปนเหตุผลในทางนโยบายทางอาญา(การหามใชกฎหมาย 
ท่ีใกลเคียงอยางยิ่งในกฎหมายอาญาหมายความถึงการหามใชกฎหมายอาญาท่ีเกินเลยขอบเขตของ
บทบัญญัติท่ีพึงหาไดจากการตีความกฎหมาย)ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยวา “การที่จําเลยใชไมกระดาน 
ตีขวางทับประตูหองพิพาทที่โจทกครอบครองในขณะท่ีโจทกไมอยูและปดหองไว ทําใหโจทก 
เขาหองไมได เปนการลวงลํ้าเขาไปกระทําการรบกวนการครอบครองของโจทก ถือไดวาเขาไป
กระทําการรบกวนการครอบครองของโจทกโดยปกติสุขตามมาตรา 362 แลว 
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 คําวินิจฉัยของศาลฎีกาดังกลาวนี้เปนการตีความเกินตัวบท ซ่ึงศาสตราจารยจิตติ 
ติงศภัทิย เห็นวา ไมใชหลักท่ีจะใชในการตีความกฎหมายอาญาลงโทษบุคคล 
 ศาลฎีกาไดเคยวินิจฉัยไวในอีกคดีหนึ่งวา “บทบัญญัติมาตรา 218 เปนบทฉกรรจของ
มาตรา 217 โดยใหผูกระทําความผิดตอทรัพยท่ีระบุไวในมาตรา 218 (1) ถึง (6) ตองรับโทษหนักข้ึน 
แตการกระทําท่ีจะเปนความผิดมาตรา 217 จะตองเปนการวางเพลิงเผาทรัพยของผูอ่ืน เม่ือบานท่ีถูก
เพลิไหมเปนบานท่ีจําเลยเปนเจาของรวมกับ ร. สามีของจําเลยท่ีไมไดจดทะเบียนสมรสกันแมจะฟง
วาจําเลยเปนผูวางเพลิง จําเลยก็ไมมีความผิดตามมาตรา 218 เพราะเม่ือมาตรา 217 บัญญัติวาการ
วางเพลิงเผาทรัพยของผูอ่ืนเปนเปนความผิด จะตีความคําวา “ทรัพยของผูอ่ืน”ใหรวมถึงทรัพย 
ท่ีผูอ่ืนมีสวนเปนเจาของรวมอยูดวยหาไดไม เปนการขัดตอหลักมาตรา 2 ถอยคําของศาลฎีกาท่ีวา 
“เม่ือมาตรา 217 บัญญัติวาการวางเพลิงเผาทรัพยผูอ่ืนเปนความผิดจะตีความคําวา “ทรัพยของผูอ่ืน” 
ใหรวมถึงทรัพยท่ีผูอ่ืนมีสวนเปนเจาของรวมอยูดวยหาไดไม” นั้นในพนฐานความคิดมีความ
ถูกตองเพียงในแงของการหามใชกฎหมายอาญาท่ีเกินเลยขอบเขตของบทบัญญัติท่ีพึงหาไดจาก 
การตีความกฎหมาย แตการตีความกฎหมายของศาลฎีกาในคดีนี้ยังไมถูกตองอยูดี เพราะความผิด
ตามมาตรา 217 และความผิดตามมาตรา 218 เปนความผิดท่ีคุมครอง “ภยันตรายตอประชาชน” มิใช
คุมครอง “กรรมสิทธ์ิ” ฉะนั้นการวางเพลิงเผาทรัพยตามมาตรา 218 แมทรัพยจะเปนของผูกระทํา
ความผิดเองผูกระทําความผิดก็ยังคงตองรับผิด 
 กฎหมายอาจมีชองวางได ซ่ึงชองวางของกฎหมายน้ีอาจจะมีอยูเดิมในกฎหมายแลว
หรืออาจจะเกิดข้ึนเนื่องจากการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายน้ันในภายหลัง ในกรณีท่ีกฎหมายมีชองวาง
หากเปนกรณีของคดีอาญาศาลจะตองพิพากษายกฟองและตองปลอยใหเปนหนาท่ีของฝาย 
นิติบัญญัติท่ีจะตัดสินใจ แตถาเปนกรณีของคดีแพงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 452 
ไดกําหนดกรอบในการที่ศาลตองปฏิบัติไวแลววาหากมีกรณีเกิดชองวางในกฎหมายศาลจะปฏิเสธ
วาไมมีกฎหมายจะปรับใชไมได 
 หลักประกันในกฎหมายอาญาท่ีกลาวถึงการหามใชกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่งใน
กฎหมายอาญานี้มีเนื้อหาครอบคลุมทุกๆสวนของบทบัญญัติของกฎหมายท่ีมีเนื้อหาเปนกฎหมาย
อาญา อันไดแกสวนท่ีเปนองคประกอบของความผิด สวนท่ีเปนเร่ืองของความผิดกฎหมาย สวนท่ี

                                                            
52 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4 “กฎหมายน้ัน ตองใชในบรรดากรณีซึ่งตองดวย

บทบัญญัติใดๆ แหงกฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุงหมายของบทบัญญัติน้ันๆ 
 เมื่อไมมีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได ใหวินิจฉัยคดีน้ันตามจารีตประเพณีแหงทองถ่ิน ถาไมมี

จารีตประเพณีเชนวาน้ัน ใหวินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่ง และถาบทกฎหมายเชนน้ันก็ไมมี
ดวย ใหวินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป” 
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เปนเร่ืองของความช่ัว สวนท่ีเกี่ยวกับเหตุยกเวนโทษเฉพาะตัว สวนท่ีเปนเร่ืองของเง่ือนไขแหงการ
ลงโทษทางภาวะวิสัย และสวนท่ีเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางอาญา แตท้ังนี้ไมรวมถึงเง่ือนไข 
ใหอํานาจดําเนินคดี เชน การรองทุกข เพราะเงื่อนไขใหอํานาจดําเนินคดีเปนกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
 3) กฎหมายอาญาตองบัญญัติใหชัดเจนแนนอน 

 เนื้อหาของหลักประกันในกฎหมายอาญาท้ังสองประการท่ีกลาวมานั้นตางเปนขอหาม
ในกฎหมายอาญา แตเนื้อหาของหลักประกันในกฎหมายอาญาประการท่ีสามนี้เปนขอเรียกรองของ
กฎหมายอาญา กลาวคือ ความผิดอาญาตองบัญญัติใหชัดเจนแนนอน(nullumcrimen sine legecerta) 
การที่จําตองเรียกรองใหบัญญัติกฎหมายอาญาใหชัดเจนแนนอนก็เพราะวา การลงโทษทางอาญา
เปนมาตรการท่ีรุนแรงท่ีสุดท่ีรัฐใชกับประชาชนในรัฐ ฉะนั้นรัฐจึงตองบัญญัติกฎหมายอาญาให
ชัดเจนแนนอนท่ีสุดเทาท่ีสามารถจะทําได ในการบัญญัติกฎหมายอาญาจะตองหลีกเล่ียงการใช
ถอยคําที่กํากวมไมแนนอน ท้ังนี้เพ่ือเปนหลักประกันวากฎหมายท่ีบัญญัตินั้นตรงกับเจตจํานงของ
ฝายนิติบัญญัติอยางแทจริง และท้ังจะเปนเครื่องปองกันมิใหศาลใชกฎหมายตามใจชอบหรือตาม
ความรูสึกของตน 
 หลักประกันตามหลักนี้แสดงใหเห็นหลักนิติรัฐในกฎหมายอาญาดวยวามีความเขมขน
กวาในกฎหมายอ่ืนเชนเดียวกัน ขอเรียกรองในเร่ืองความชัดเจนแนนอนในการบัญญัติกฎหมาย
อาญานี้มีความสําคัญยิ่งกวาขอหามใชกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่ง 

 4) กฎหมายอาญาไมมีผลยอนหลัง53 
 กฎหมายอาญา คือ กฎหมายท่ีบัญญัติวาการกระทําอยางใดเปนความผิดและกําหนด
โทษไวสําหรับความผิดนั้น เปนกฎหมายท่ีกระทบกระเทือนตอสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคล กฎหมาย
อาญาจึงตองมีการบัญญัติถึงการกระทําท่ีเปนความผิดไวอยางชัดเจน เพื่อใหประชาชนที่ถูก 
ใชบังคับกฎหมายน้ันรูวาการกระทําอยางใดมีความผิด และรูวาเม่ือกระทําการน้ันแลวตนจะไดรับ
โทษ จากเหตุผลดังกลาวจึงเกิดหลักท่ีสําคัญท่ีสุดในกฎหมายอาญา คือ “ไมมีความผิด ไมมีโทษ โดย
ไมมีกฎหมาย” (no crime nor punishment without law) เปนหลักท่ีรับรองวา การกระทําของบุคคล
ใดจะเปนความผิดทางกฎหมายอาญาได ก็ตอเม่ือการกระทํานั้นมีกฎหมายบัญญัติไวในขณะ 
ท่ีกระทําวาเปนความผิด และโทษท่ีจะลงแกผูกระทําผิดตองมีกฎหมายบัญญัติไวกอนเปนผลใหมี
การออกกฎหมายในภายหลังยอนไปลงโทษไมได กลาวคือ หากการกระทําใดไมมีกฎหมายในขณะ
กระทําการนั้นบัญญัติเปนความผิด แตตอมาการกระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมายท่ีไดบัญญัติ 
ในภายหลัง เชนนี้ ผูกระทํานั้นยอมไมเปนผูกระทําความผิด และไมตองรับโทษจากการกระทํานั้น  
                                                            

53 ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ.  เลมเดิม.  น. 23-24. 
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 2.3.1.2 หลักการตีความตามกฎหมายอาญา 
 “การตีความตามาตรา 305 ซ่ึงเปนบทกฎหมายยกเวนความรับผิดดังกลาว ในประมวล
กฎหมายอาญาตองตีความโดยเครงครัด” นั้น ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย
ของไทย ทานไดอธิบายไววา “หลักกฎหมายท่ีมายกเวนความผิดนั้น ไมจําเปนตองเขียนเปน
บทบัญญัติลายลักษณอักษรก็ได ท่ีตองเขียนเปนลายลักษณอักษรก็เฉพาะแตบทบัญญัติท่ีเปนการ
ลงโทษบุคคลเทานั้น ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป เพราะฉะน้ันหลักความยินยอมท่ีทําใหไมเปน
ความผิดจึงมีไดโดยมิตองบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา” และกฎหมายอาญานั้นเปนกฎหมาย
ท่ีบัญญัติความผิดและโทษ จึงตองตีความอยางเครงครัดในฐานความผิดท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือไมให
ผูกระทําความผิดไดรับโทษท่ีไมสมควรท่ีจะไดรับ แตกรณีตามมาตรา 305 ไมใชฐานความผิดท่ีจะ
เอาโทษแกผูกระทําผิด หากแตเปนเหตุยกเวนความผิดท่ีเปนคุณแกผูกระทํา การนําเอาหลักการ
ตีความอยางเครงครัดของกฎหมายอาญามาใชในมาตรา 305 นั้น ในทางกลับกันจะเปนการท่ีตีความ
ในทางที่เปนผลรายหรือผลเสียหายแกผูกระทําความผิด อันเปนการตีความในทางตรงกันขามกับ
หลักกฎหมายอาญาท่ีไดยกข้ึนมาอางเอง (put the right principle in the wrong situation) ซ่ึงอาจจะ
เปนความผิดพลาดถึงแกนของกฎหมายอาญาเลยทีเดียว 
 1) หลักการตีความตามตัวอักษร 

 การตีความกฎหมายจะตองมีวัตถุประสงคของการตีความ แมวาถอยคําตามตัวบทท่ีเปน
ลายลักษณอักษรในกฎหมายจะมีความชัดเจนแนนอนก็ตามแตหากจะพิเคราะหใหลึกซ้ึงก็จะพบวา 
ถอยคําแตละคํามีความหมายกวางแคบแตกตางกันไปหลายระดับ การทําความเขาใจถอยคํานั้นๆ จึง
ตองตีความในสวนท่ีเปนแกนความตลอดจนเนื้อความท่ีถืออนุโลม แตท้ังนี้จะตองอยูในขอบเขต
ของบทบัญญัติในเร่ืองนั้นๆ ตัวอยางเชน คําพิพากษาฎีกาท่ี 3643/2526 การกระทําท่ีเปนความผิด
ตามมาตรา 217 จะตองเปนการวางเพลิงเผาทรัพยของผูอ่ืนเทานั้น เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาบานท่ีถูก
เพลิงไหมเปนบานท่ีจําเลยเปนเจาของรวมกับบุคคลอ่ืน แมจะฟงขอเท็จจริงไดวาจําเลยเปนผู
วางเพลิง จําเลยเองก็ไมมีความผิดตามมาตรา 217 เพราะประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2 บัญญัติวา 
บุคคลจะตองรับโทษทางอาญาก็ตอเม่ือไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปน
ความผิดและกําหนดโทษไว….ดังนั้นเม่ือมาตรา 217 บัญญัติไวโดยแจงชัดวา การวางเพลิงเผาทรัพย
ของผูอ่ืนเปนความผิด โดยไมไดมีขอความวา “หรือผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวย” ก็เปนความผิดแลว 
โดยจะไปตีความของคําวา“ทรัพยของผูอ่ืน”ในมาตรา 217 ใหหมายความรวมไปถึง“ทรัพยท่ีผูอ่ืน
เปนเจาของรวมอยูดวย” ยอมไมได เพราะเปนการตีความตามกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาจะตอง
ตีความโดยเครงครัด จะขยายความออกไปในกรณีอ่ืนท่ีไมไดบัญญัติหรือระบุไวในตัวบทโดยชัด
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แจง เพื่อกอใหเกิดผลรายแกจําเลยหรือผูตองหาไมได เพราะถือวาเปนการขัดกับหลักกฎหมายวา
ดวยความรับผิดของบุคคลในทางอาญา ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 2 แหงประมวลกฎหมายอาญา 

 2) หลักการตีความตามเจตนารมณของกฎหมาย 
 การตีความตามกฎหมาย การพิเคราะหถอยคําตามตัวอักษรในกฎหมายเพียงอยางเดียว

ไมเพียงพอ การตีความแตละคร้ังจะตองดูท่ีเจตนารมณของกฎหมายหรือความมุงหมายของ
กฎหมายดวย กลาวคือ หลักการตีความตามตัวอักษรและหลักการตีความตามเจตนารมณของ
กฎหมายจะตองมีการพิจารณาควบคูกันไป ไมใชถือหลักการใดกอนหลังหรือถือวาหลักการใด
สําคัญกวาโดยตองถือวาหลักการทั้งสองมีน้ําหนักท่ีเทากัน ตัวอยางเชน กรณีความผิดฐานรับของ
โจร หากวาเจาของท่ีถูกลักทรัพยไป แลวมีการสงตอทรัพยท่ีถูกลักไปหลายตอหลายทอด จนสุดทาย
มาตกอยูแกตัวเจาของทรัพย แบบนี้จะถือวาตัวเจาของทรัพยมีความผิดฐานรับของโจรหรือไม 
ถาพิจารณาถึงถวยคําในตัวบทมาตรา 357 ก็อาจจะมีการตีความที่แตกตางกันไปไดหลายกรณี 
แตหากมองท่ีความมุงหมายหรือเจตนารมณของกฎหมายแลว ก็คงจะอธิบายไดวาการท่ีทรัพย 
ช้ินนั้นไดถูกสงตอไปหลายมือนั้นการติดตามเอาคืนของเจาของทรัพยยอมกระทําไดยาก จึงมี
บทลงโทษผูท่ีรับเอาทรัพยนั้นไปใหตองรับผิดฐานรับของโจร เพราะฉะน้ันการท่ีทรัพยนั้นเปล่ียน
มือกลับมาสูเจาของทรัพยนั้น เจาของทรัพยรับไวจึงไมมีความผิดฐานรับของโจรในความหมายของ
มาตรา 357 ในเร่ืองความรับผิดฐานรับของโจร 
 การตีความตามกฎหมายอาญา นอกจากจะตีความตามหลักการตีความตามตัวอักษร 
และหลักการตีความตามเจตนารมณของกฎหมาย ยังมีหลักเกณฑท่ีพิเศษอีกหลักเกณฑหนึ่งคือ การ
ท่ีจะตีความโดยขยายความไปในทางท่ีใหรายแกผูกระทําความผิดไมได ตัวอยางเชน ตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 
2490 มาตรา 4 (6) ใหคํานิยามคําวา “มี” หมายความวา มีกรรมสิทธหรือมีไวในครอบครอง แตไม
หมายรวมถึงการท่ีอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิดท่ีมีไวโดยชอบดวยกฎหมายและตกอยูใน
ความครอบครองของบุคคลอ่ืน ซ่ึงไมตองหามตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัตินี้เทาท่ีจําเปนเพื่อ
รักษาส่ิงท่ีวามานี้มิใหสูญหาย หากจะแปลความหมายของคําวา “มี” ตามมาตราน้ีซ่ึงใชในมาตรา
ตางๆของพระราชบัญญัตินี้ท้ังฉบับ คําพิพากษาฎีกาท่ี 1578/2495 ใชใหคนไปเอาอาวุธปนและ
กระสุนมาจากบาน ใหนํามาสงใหแกตน ณ ท่ีแหงหนึ่งอันอยูหางกันประมาณ 10 เสน เพื่อมอบคืน
แกเจาของซ่ึงมีไวโดยชอบดวยกฎหมาย เชนนี้ไมถือวาคนที่ไปหยิบอาวุธปนและเคร่ืองกระสุน มี
อาวุธปนและเคร่ืองกระสุนไวในครอบครอง จึงยังไมมีความผิดฐานมีอาวุธปนและเคร่ืองกระสุน
โดยไมไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงการท่ีศาลฎีกาวินิจฉัยวาจําเลยไมไดกระทํา
ความผิด เนื่องจากการท่ีถือวา “มี” ในบทบัญญัติตางๆของพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายถึง การมีซ่ึง
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กรรมสิทธหรืออํานาจในการครอบครองอาวุธปน หรือวัตถุระเบิดเทานั้น หรือกลาวอีกในหนึ่งก็คือ
ศาลฎีกายังถือวาเจาของท่ีแทจริงยังมีอํานาจครอบครองอยู แมวาขณะท่ีถูกจับจําเลยจะ “มี” อาวุธปน
หรือวัตถุระเบิดอยูกับตนก็ตาม 
      2.3.2  เง่ือนไขกฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงตามกฎหมายไทย 
 2.3.2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

 สิทธิและเสรีภาพเปนรากฐานสําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การที่จะรูวา
การปกครองของประเทศใดมีความเปนประชาธิปไตยมากนอยเพียงใดตองดูท่ีสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในประเทศนั้นๆ เปนสําคัญ ถาประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพมาก ความเปนประชาธิปไตย
ก็มีมาก หากสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนถูกลิดรอนประชาธิปไตยก็ไมอาจมี54 
 โดยหลักแลวรัฐธรรมนูญคือหลักกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เปนกฎหมาย
ท่ีสรางหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้นความสําคัญสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
ทุกฉบับคือการเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิใหผูปกครองหรือนักการเมืองมา
ละเมิด ในขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญก็มีความสําคัญในดานอ่ืนดวยเชนกัน เพราะรัฐธรรมนูญจะเปน
กรอบทางกฎหมายท่ีจะกําหนดความสําคัญระหวางโครงสรางทางการเมืองการปกครองหรือองคกร
ทางการเมือง เชน กําหนดความสําคัญระหวางรัฐบาล รัฐสภา และศาล เปนตน โดยรัฐธรรมนูญ 
จะระบุขอบเขตของอํานาจของแตละองคกรวามีเพียงไร และมีความสําพันธกับองคกรการเมืองอ่ืน
อยางไร ท้ังนี้ มาตราตางๆที่จะกําหนดไวในรัฐธรรมนูญจะตอบสนองตอหลักการใหญๆท่ีไดกลาว
ไปนี้  
 ประเทศไทยประกาศใชรัฐธรรมนูญ ซ่ึงถือวาเปนกฎหมายท่ีสําคัญสูงสุดของประเทศ 
ท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเร่ิมตนเม่ือ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยามเม่ือ 
พ.ศ. 2475 เปนตนมา ตอมาไดมีการเปล่ียนแปลงแกไขและประกาศใชรัฐธรรมนูญหลายฉบับ
เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณบานเมืองท่ีเปล่ียนแปลงในแตละยุคสมัย โดย
ปจจุบันนี้ประเทศไทยใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับท่ี 18 จากรัฐธรรมนูญทุกฉบับในอดีต ไดถูกสงผานเจตนารมณของกฎหมายในเร่ืองศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานสุขภาพของ
บุคคล ตอกันมาดังท่ีไดปรากฏตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 255055 หลักการสําคัญท่ี

                                                            
54  มานิตย  จุมปา.  (2546).  คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย.  น.  74. 
55 มาตรา 4 ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความ

คุมครอง 
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รัฐธรรมนูญคํานึงถึง คือ การรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อันเปนหลักพ้ืนฐานของการ
คุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซ่ึงเปนสิทธิและเสรีภาพท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ สิทธิและ
เสรีภาพในชีวิติและรางกายอันเปนสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานท่ีติดตัวปจเจกชนทุกคนมาแต
กําเนิด ดังนั้น หากคิดโดยใจท่ีเปนกลางแลวยอมเปนเร่ืองท่ีนาแปลกใจมากเม่ือสิทธิของผูหญิงใน
การทําแทง สิทธิในการตัดสินใจกลับอยูกับสังคม สถาบันทางศาสนา ซ่ึงนาจะเปนส่ิงท่ีไมมี
ความชอบธรรมแกหญิงผูตั้งครรภ เพราะจริงๆแลวสิทธิในการตัดสินใจวาจะทําแทงหรือไม และ
และหากตัดสินในท่ีจะทําแทงหญิงควรจะไดรับความปลอดภัยจากการตัดสินใจทําแทงดวยและ
หญิงผูตั้งครรภทุกคนควรมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีเหมาะสม และได
มาตรฐาน และเปนท่ีมีบัญญัติในรัฐธรรมนูญไทยและเปนสิทธิท่ีประชาชนชาวไทยทุกคนตอง
ไดรับเสมอภาคกัน 
 2.3.2.2  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 
 กฎหมายอาญาของประเทศไทยเก่ียวกับการทําแทง เปนกฎหมายที่มีเจตนารมณในการ
คุมครองชีวิตในครรภมารดา และผดุงศีลธรรมอันดีของประชาชน การท่ีกฎหมายบัญญัติใหการทํา
แทงเปนความผิด วัตถุประสงคท่ีสําคัญคือ เพ่ือปองกันการทําลายชีวิตของทารกในครรภของหญิง 
บทบัญญัติตามมาตรา 30556เปนบทท่ีกฎหมายยกเวนความผิดซ่ึงอยูภายใตเง่ือนไข 2 ปราการ57 

                                                                                                                                                                          

 มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและ
หญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 

 มาตรา 32 บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
    มาตรา 51 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน 

และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย 
    บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
    มาตรา 52 เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยูรอดและไดรับการพัฒนาดานรางกาย จิตใจและสติปญญา 

ตามศักยภาพในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ 
56 มาตรา 305 ถาการกระทําความผิดในมาตรา 301 และมาตรา 302 น้ันเปนการกระทําของนายแพทย

และ  
 (1)  จําเปนตองกระทําเน่ืองจากสุขภาพของหญิงน้ัน หรือ 
 (2)  หญิงมีครรภเน่ืองจากการกระทําความผิดอาญาตามที่บัญญัติไวในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา

282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 
 ผูกระทําไมมีความผิด 
57 อัจฉรียา   ชูตินันทน.  (2556).  คําอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด (แกไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 5 ).  

น. 406407. 
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 1) เม่ือการกระทําความผิดตามมาตรา 301 และมาตรา 302 เปนการกระทําของแพทย 
คือ ผูกระทําจะตองเปนแพทยเทานั้น กลาวคือ ถาเปนกรณีตามมาตรา 301 หญิงท่ีกระทําตอตนเอง 
หญิงนั้นตองเปนแพทยหรือกรณีตามมาตรา 302 ผูอ่ืนท่ีทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ผูอ่ืน
นั้นก็ตองเปนแพทยดวย 

 2) กฎหมายจะคุมครองเฉพาะกรณีท่ีหญิงมีครรภนั้นยินยอมเทานั้นดวยและเหตุท่ีจะทํา
ใหแพทยผูกระทําไมตองรับผิดตองเปนเหตุดัง 2 กรณีนี้เทานั้น คือ เหตุเกี่ยวกับชีวิตมารดา เปนเหตุ
ท่ีเกิดจากความจําเปนเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น จะเห็นวากฎหมายคุมครองมารดาเทานั้น  
ซ่ึงกฎหมายไมไดบัญญัติเลยไปถึงวาอันตรายน้ันมีถึงขนาดใดที่จะเรียกวาเปนอันตรายถึงข้ันให
แพทยทําแทงได ศาลจึงเปนผูวินิจฉัยตามระดับความเห็นของวิญูชนโดยท่ัวไปวาจะถึงขนาด
จําเปนตองกระทําใหแทงลูกหรือไมและเหตุท่ีแพทยสามารถทําแทงใหแกหญิงไดอีกเหตุหนึ่งคือ 
เหตุเกี่ยวกับอาชญา เปนเหตุท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากหญิงนั้นถูกกระทําความผิดทางเพศ ตามมาตรา 276 
หรือมาตรา 277 หรือมาตรา 282 หรือมาตรา 283 หรือมาตรา 284 จะเห็นวาสําหรับประเทศไทยตาม
กฎหมายปจจุบันใชการกําหนดเหตุทําแทงเปนเกณฑและบัญญัติเหตุไวเพียง 2 ประการดังกลาว
ขางตนเทานั้น หากการทําแทงหญิงนั้นไมยินยอมแตเขาเง่ือนไขดังกลาวขางตนแพทยก็ยังคงตองรับ
ผิด อยางเชนในกรณีท่ีแพทยเห็นวา ถาหากไมทําแทงหญิงอาจไดรับอันตรายแกชีวิตแตหญิงไม
ยินยอมทําแทง แพทยจึงฉีดยาใหหญิงหลับและทําแทงจนสําเร็จ และหญิงมีสุขภาพรางกาย 
ท่ีแข็งแรง การกระทําของแพทยยอมมีความผิด ตามมาตรา 303 แมจะกระทําเพื่อประโยชนแกตัว
หญิงก็ตาม 
 แพทยผูมีอํานาจทําแทงในท่ีนี้ไมไดจํากัดวาเปนแพทยช้ันไหน คงหมายถึงแพทยท่ี 
ประกอยกิจการนั้นไดโดยชอบดวยกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลป ถาการทําใหแทงเปนการ
กระทําของแพทยตามมาตราน้ี ผูท่ีอยูในขายของมาตรา 301 มาตรา 302 อันตกอยูในฐานะผูกระทํา
ความผิดก็ไดรับยกเวนความผิด คือ แพทยหญิงซ่ึงกระทําตนเอง หรือหญิงท่ียอมใหแพทยกระทํา
หรือแพทยท่ีทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงยินยอมไมมีความผิด58 
 ปจจุบันคําวา “สุขภาพ” ตามที่องคกรอนามัยโลกไดใหความหมายไวนั้น หมายถึง 
ความผาสุกในทางรางกาย จิตใจและสังคมซ่ึงแพทยเองก็ไดยึดถือนิยามศัพทดังกลาวมาเปนชองทาง
ในการรักษาผูปวยหรือแมแตหญิงผูท่ีตั้งครรภไมพึงประสงคตลอดมา และในความเปนจริงแลว 
ดุลยพินิจของแพทยผูทําการรักษาผูปวย ถือเปนสิทธิเด็ดขาดของแพทยผูนั้น ซ่ึงในทางปฏิบัติแพทย
เองก็สามารถทําแทงใหแกหญิงไดโดยแพทยอางวาเปนการบําบัดรักษาโรค ตามมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ท้ังนี้ อาจจําแนกปญหาซ่ึงแพทยใชสิทธิดังกลาวในการ
ทําแทงได ดังนี้ 

                                                            
58 จิตติ  ติงศภัทิย.  (2553).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา (พิมพครั้งที่ 7).  น. 271-272. 
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 1) การทําแทงเนื่องจากปญหาสุขภาพรางกายของหญิง 
 ความหมายของคําวา “สุขภาพ” นั้น องคกรอนามัยโลกไดใหความหมายไววา สุขภาพ 

หมายถึง ความผาสุกในทางรางกาย จิตใจและสังคม ไมใชเพียงแตปราศโรคหรือความเจ็บปวย 
(Health is complete physical mental and social wellbeing not merely the absence of disease and 
infirmity) เทานั้น59 
 บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 เหตุจําเปนในการท่ีแพทยสามารถ 
ทําแทงใหหญิงได เกิดข้ึนมาจากการใหความสําคัญเร่ืองชีวิตของหญิงท่ีตั้งครรภ กับชีวิตของทารก
ท่ีเกิดข้ึนมา วาส่ิงไหนมีความสําคัญมากกวากัน กลาวคือถาหญิงไดคลอดลูกออกมาแลวสงผล
กระทบตอสุขภาพของหญิงเอง อาจทําใหหญิงนั้นไดรับอันตรายถึงแกชีวิตได ซ่ึงกฎหมายเล็งเห็น
วาชีวิตของหญิงสําคัญกวาชีวิตของทารกท่ีกําลังจะเกิดข้ึนมา ดังตัวอยางของคําพิพากษาของศาลสูง
เยอรมัน ในป ค.ศ. 1947 แพทยทําแทงใหแกหญิงผูเปนมารดา ท้ังนี้ แตเดิมหลักกฎหมายเยอรมัน 
ไมอนุญาตใหทําแทงไดถือวาการกระทําของแพทยเปนความผิด เพราะกฎหมายในขณะนั้นได
บัญญัติเอาไววาเปนความผิด ตามมาตรา 218(3) บัญญัติวา “หามฆาทารกในครรภ” ซ่ึงเปน
บทบัญญัติที่ไมมีขอยกเวน แตศาลก็ไดอางเหตุผลแหงความชอบธรรมมาเปนขออางวาแพทย
สามารถทําแทงใหแกหญิงเพื่อรักษาชีวิตของหญิงได ซ่ึงตอมาไดมีการพัฒนามาเปนทฤษฎีใหมวา
ดวยการทําแทงใหเปนเร่ืองท่ีไมผิดกฎหมาย ถาการกระทําของแพทยเปนประโยชนตอชีวิตของ
หญิงมากกวาการทําลายชีวิตของทารกในครรภ60 จากการที่องคกรอนามัยโลกไดมีคํานิยามของคําวา 
“สุขภาพ” เม่ือพิจารณาแลวจะเห็นไดวาคําวาสุขภาพนั้นมีความหมายท่ีกวางมาก ซ่ึงในทางปฏิบัติ
แพทยเองก็สามารถทําแทงใหแกหญิงไดโดยแพทยอางวาเปนการบําบัดรักษาโรค ตามมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 252561 

                                                            
59 แสวง  บุญเฉลิมวิภาส.  (2544). “เหตุทําแทงไดโดยไมผิดกฎหมาย:ปญหาและแนวทางแกไข”  

วารสารนิติศาสตร, 19(2). น. 72-73. 
60 กุสุมา  จินดาทิพย.  (2531).  ความจําเปนที่กฎหมายยอมรับ (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  น. 12. 
61 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “วิชาชีพเวชกรรม” หมายความวา วิชาชีพที่กระทําตอมนุษยเก่ียวกับ การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค 

การบําบัดโรค  การปองกันโรค  การผดุงครรภ การปรับสายตาดวยเลนสสัมผัส การแทงเข็มหรือการฝงเข็มเพ่ือ
บําบัดโรคหรือเพื่อระงับความรูสึกและความหมายรวมถึงการกระทําศัลยกรรม การใชรังสี การฉีดยาหรือสสาร 
การสอดใสวัตถุใดๆ เขาไปในรางกาย ทั้งน้ีเพ่ือการคุมกําเนิด การเสริมสวย หรือบํารุงรักษารางกายดวย 

 “โรค” หมายความวาความเจ็บปวย การบาดเจ็บ ความผิดปกติของรางกายหรือจิตใจ และหมายความ
รวมถึงอาการที่เกิดจากภาวะดังกลาวดวย. 
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 อยางไรก็ดี มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันวา คําวาโรค หมายความรวมถึงสุขภาพดาน
จิตใจหรือไม สําหรับในบางตํารามีการอธิบายวา เหตุจําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิง
นั้น ไมจําเปนวาจะตองถึงอันตรายแกชีวิตก็ได ดังปรากฏตามตัวอยางคดีของประเทศอังกฤษ 
R.v.Bourne ซ่ึงไดมีการตัดสินในป ค.ศ. 1943 ในคดีนี้เด็กผูหญิงอายุ 12 ปตั้งครรภ เนื่องจาก
เด็กหญิงถูกขมขืน แพทยเห็นวาการมีครรภทําใหเด็กหญิงนั้นถูกทําลายทั้งทางกายและจิตใจแพทย
จึงตกลงทําแทงให โดยศาลเห็นวาการกระทําของแพทยชอบธรรม เนื่องจากเปนการสงวนชีวิตของ
เด็กหญิงเอาไว โดยท่ีกฎหมายไมไดบัญญัติวาเปนอันตรายถึงขนาดใด ข้ึนอยูกับการวินิจฉัยของศาล
โดยถือเอาความเห็นของวิญูชนท่ัวไปวาควรจําเปนตองกระทําใหแทงหรือไมสําหรับในเร่ืองของ
การตีความตามมาตรา 305 ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ียกเวนความผิดดังกลาวในประมวลกฎหมายอาญา 
ตองตีความโดยเครงครัด บทยกเวนท่ีวา “จําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น” มาตรา 
305(1) จึงหมายความวาแพทยอาจทําใหหญิงแทงลูกไดโดยไมมีความผิด เฉพาะกรณีจําเปน
เนื่องจากการมีครรภจะเปนอันตรายตอสุขภาพของหญิงนั้นเทานั้น แตไมมีความหมายรวมถึง
สุขภาพของทารกที่จะเกิดข้ึนมาแตอยางใดดวย กรณีจะถือวาการมีครรภจะเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของหญิงหรือไม จึงเปนขอเท็จจริงท่ีแพทยจะตองวินิจฉัยเปนกรณีๆไป 
 ดังนั้นการตีความของบทบัญญัติมาตรา 305(1) ท่ีวา “จําเปนตองกระทําเนื่องจาก
สุขภาพของหญิงนั้น” หากมีการตีความโดยเครงครัดแลว ก็จะหมายความถึงการต้ังครรภท่ีจะเปน
อันตรายถึงชีวิตของหญิงนั้นเทานั้นเอง ถาเปนเชนนี้ในมาตรา 305 (1) ก็อาจไมจําเปนตองมาบัญญัติ
ไว เนื่องจากแพทยสามารถท่ีจะอางการกระทําของตนใหไมตองรับโทษ โดยอางบทบัญญัติมาตรา 
67(2)62 แหงประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้นการตีความมาตรา 305(1) ควรพิจารณาใหเปนคุณ 
แกแพทยท่ีทําแทงใหหญิงมีครรภดวย มิฉะนั้นการตีความวาความจําเปนดังกลาวตองมีอันตรายถึง
ชีวิตเทานั้น ก็จะเปนการขัดตอเจตนารมณท่ีแทจริงของมาตรา 305(1) ซ่ึงมิไดบัญญัติใหเปนไปใน
แนวทางนั้น 
 2.  การทําแทงอันเนื่องมาจากการกระทําผิดทางเพศ 

 หญิงมีครรภเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 276 มาตรา 
277 มาตรา282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284ในประการนี้อาจแยกเปนกรณีตางๆ ไดดังนี้ 

                                                            
62 มาตรา 67 ผูใดกระทําความผิดดวยความจําเปน 
 (1)  เพราะอยูในที่บังคับหรือภายใตอํานาจซึ่งไมสามารถหลีกเล่ียงหรือขัดขืนไดหรือ 
 (2)  เพราะเพ่ือใหตนเองหรือผูอื่นพนจากภยันตรายที่ใกลจะถึง และไมสามารถหลีกเล่ียงใหพนโดยวิธี

อื่นใดได เมื่อภยันตรายน้ันตนไมไดกอใหเกิดขึ้นเพราะความผิดของตน 
ถาการกระทําน้ัน ไมเปนการเกินสมควรแกเหตุแลวผูน้ันไมตองรับโทษ  
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  (1) หญิงถูกขมขืนกระทําชําเรา63 ตามมาตรา 276 และมาตรา 277 
 หญิงมีครรภเนื่องจากการกระทําความผิดทางเพศตามมาตรา 276 นั้นเปนกรณีท่ีหญิง 
ถูกขมขืนกระทําชําเราโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยหญิงนั้นอยูในภาวะ 
ท่ีไมสามารถขัดขืนได โดยทําใหหญิงนั้นเขาใจผิดวาผูกระทําเปนบุคคลอ่ืน ซ่ึงมีการกระทําโดย 
 

                                                            
63 มาตรา 276 “ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอื่นโดยขูเข็ญดวยประการใดๆโดยใชกําลังประทุษราย โดยผูอื่น

น้ันอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหผูอื่นน้ันเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุก
ต้ังแตสี่ปถึงย่ีสิบป และปรับต้ังแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

 การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่ง หมายความวาการกระทําเพ่ือสนองความใครของผูกระทําโดยการใช
อวัยวะเพศของผูกระทํากระทํากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือชองปากของผูอื่นหรือการใชสิ่งอื่นใดกระทํากับ
อวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูอื่น 

 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยรวม
กระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิงหรือการกระทํากับชายในลักษณะเดียวกัน ตองระวางโทษ
จําคุกสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับต้ังแตสามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 

 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนการกระทําความผิดระหวางคูสมรสและคูสมรสน้ันยัง
ประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภรรยา ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวเพียงใดก็ได หรือจะกําหนด
เง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก และคูสมรสฝายใด
ฝายหน่ึงไมประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาตอไป และประสงคจะหยา ใหคูสมรสฝายน้ันแจงใหศาลทราบ 
และใหศาลแจงพนักงานอัยการใหดําเนินการฟองหยาให” 

 มาตรา 277 “ผูใดกระทําชําเราเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปซึ่งมิใชภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กน้ัน 
จะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสี่ปถึงย่ีสิบป และปรับต้ังแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

 การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่ง หมายความวาการกระทําเพ่ือสนองความใครของผูกระทําโดยการใช
อวัยวะเพศของผูกระทํากระทํากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือชองปากของผูอื่นหรือการใชสิ่งอื่นใดกระทํากับ
อวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูอื่น 

 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบสามปตองระวางโทษ
จําคุกต้ังแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับต้ังแตหน่ึงหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 

 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสามไดกระทําโดยรวมกระทําความผิดดวยกัน อันมี
ลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิงหรือกระทํากับเด็กชายในลักษณะเดียวกันและเด็กน้ันไมยินยอม หรือไดกระทํา
โดยมีอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใชอาวุธ ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต 

 ความผิดตามที่บัญญัติไวในวรรคหน่ึง ถาเปนการกระทําโดยบุคคลอายุไมเกินสิบแปดปกระทําตอเด็ก
ซึ่งมีอายุกวาสิบสามป แตยังไมเกินสิบหาป โดยเด็กน้ันยินยอม และภายหลังศาลไดอนุญาตใหทั้งสองฝายสมรส
กัน ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ ถาศาลอนุญาตใหสมรสในระหวางที่ผูกระทําผิดกําลังรับโทษในความผิดน้ันอยู 
ใหศาลปลอยผูกระทําความผิดน้ันไป” 
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รวมประเวณีระหวางชายกับหญิงเพื่อเปนการสนองความใครของฝายชาย จนเปนเหตุใหหญิงนั้น
ตั้งครรภ ซ่ึงหากหญิงดังกลาวอายุยังไมเกิน 15 ปไมวาเด็กผูหญิงดังกลาวจะยินยอมหรือไมก็ตาม 
ชายก็มีความผิดตามมาตรา 277 ทันทีโดยไมถือเอาความยินยอมของเด็กเปนขอสําคัญเพราะถือวา
เด็กอายุเพียงเทานี้ไมมีความรูสึกผิดชอบพอท่ีจะใหความยินยอมท่ีเหมาะสมและเด็กในวัยนี้ยังไมมี
สภาพทางดานความคิด สติปญญา การศึกษา และประสบการณอยางเพียงพอ เม่ือมีการกระทําทาง
เพศและเด็กเกิดต้ังครรภกฎหมายจึงอนุญาตใหสามารถทําแทงไดหากเด็กมีความตองการ 
 การทําแทงตามมาตราน้ีมีปญหาในทางปฏิบัติอยูหลายประการ กลาวคือ หญิงท่ีถูก
กระทําทางเพศสวนใหญนั้นจะมีความอับอายขายหนาไมกลาบอกใหใครรูวาตนเองถูกกระทํา
ความผิดทางเพศแมคนใกลชิดหรือคนในครอบครัวหญิงก็ไมกลาบอกใหใครรู ดวยเหตุนี้จึงมีเพียง
นอยรายท่ีจะเขาแจงความตอตํารวจเพื่อใหมีการดําเนินคดี นอกจากนี้บางรายหวาดกลัวในการท่ีจะ
เขาแจงความตอตํารวจเพราะตองมีการสอบสวนรายละเอียดขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนใหตํารวจทราบ
ขอมูล ซ่ึงบางคร้ังเปนการตอกย้ําความเจ็บปวดทางจิตใจแกหญิงผูนั้นอีกทําใหหญิงสวนใหญยอม 
ท่ีจะเก็บเร่ืองท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไวคนเดียวไมคิดท่ีจะเรียกรองหรือดําเนินคดีกับคนท่ีกระทําผิด 
แตอยางใด เม่ือตอมาตนเองกลับต้ังครรภจากการขมขืนกระทําชําเราดังกลาว และจะมารองทุกข 
เอาผิดกับชายก็อาจเกินเวลาที่จะรองทุกขทําใหคดีขาดอายุความ เชน การกระทําความผิดตามมาตรา 
276 วรรคแรกซ่ึงมิไดเกิดข้ึนตอหนาธารกํานัล เปนความผิดอันยอมความได เม่ือหญิงท่ีถูกขมขืน
มิไดรองทุกขภายใน 3 เดือน คดีเปนอันขาดอายุความ ตามมาตรา 96 แหงประมวลกฎหมายอาญา64 
 ความยินยอมใหมีการทําแทงไดหากเขาเง่ือนไขกรณีมาตรา 276 มาตรา 277 ยังมีปญหา
ในการตีความและในทางปฏิบัติ เนื่องจากกฎหมายมิไดบัญญัติไวชัดเจนวาการทําแทงอันเนื่อง  
มาจากการถูกกระทําทางเพศนั้นจะตองมีความชัดเจนเพียงใดและในทางปฏิบัติของภาครัฐก็ไมมี
ความชัดเจนวาจะตองมีการดําเนินการทางคดีจนถึงข้ันใดจึงจะเพียงพอท่ีจะทําใหแพทยทําแทง
ใหแกหญิงไดโดยไมมีความผิด หากยึดถือตามหลักกฎหมายท่ีวาจําเลยยังคงเปนผูบริสุทธ์ิอยูจนกวา
ศาลจะไดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดกอนวามีการกระทําผิดดังกลาวจริง แพทยจึงสามารถทําแทงใหแก
หญิงไดก็อาจจะลวงเลยเวลา เนื่องจากข้ันตอนการดําเนินคดีในศาลชั้นตนในปจจุบันนั้นอาจใชเวลา
ในการดําเนินคดีนานมากบางคดีเปนปก็ยังไมเสร็จ ผลท่ีตามมาก็คือ หากรอใหศาลพิพากษาถึงท่ีสุด
อายุครรภของหญิงอาจจะมากเกินไปที่จะสามารถทําแทงไดหรือเด็กอาจคลอดออกมาแลว 
 
 
                                                            

64 มาตรา 96 “ภายใตบังคับมาตรา 95 ในกรณีความผิดอันยอมความได ถาผูเสียหายมิไดรองทุกขภายใน
สามเดือนนับแตวันที่รูเรื่องความผิดและรูตัวผูกระทําผิดเปนอันขาดอายุความ” 
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 ตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น ศาลจะลงโทษผูกระทําผิดไดตอเม่ือ
ปราศจากซ่ึงขอสงสัยโดยสมควร (Proof Beyond Reasonable Doubt) หากมีความสงสัยตามสมควร
วาจําเลยกระทําผิดหรือไมจะตองยกประโยชนใหแกจําเลย65ทําใหศาลตองพิพากษายกฟองโจทก ซ่ึง
จะสงผลเสียทําใหหญิงท่ีถูกกระทําทางเพศน้ันไมสามารถอางเหตุดังกลาวมาเปนขอยกเวนในการ
ทําแทงได ในทางปฏิบัติแพทยอาจตัดสินใจทําแทงใหแกหญิงเม่ือมีหลักฐานการแจงความวาหญิง
ถูกขมขืนมาหรือมีเหตุอ่ืนใดอันเช่ือวาหญิงนั้นถูกขมขืนมา แมตอมาศาลจะวินิจฉัยหรือปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังวาไมใชการขมขืนเพราะวาหญิงสมัครใจหรือเหตุผลอ่ืนใดก็ตาม แพทยมี
ทางออกโดยอางเหตุสําคัญผิดในขอเท็จจริงวามีอํานาจกระทําไดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
6266ทําใหแพทยไมมีความผิดในการทําแทงดังกลาว 
 หญิงท่ีถูกขมขืนกระทําชําเรายอมมีโอกาสท่ีจะต้ังครรภได ถาเผอิญสภาพและสภาวะ
ของรางกายหญิงอยูในเกณฑท่ีเหมาะสมพอดีเชนการท่ีหญิงนั้นเจริญเติบโตเขาสูวัยเจริญพันธุและ
อยูในชวงไขตก การตั้งครรภอันเนื่องจากการถูกขมขืนกระทําชําเรา จึงเปนการต้ังครรภท่ีไมพึง
ประสงคของหญิงนั้นอยางแนนอน67กฎหมายจึงมีการอนุญาตใหมีการทําแทงในกรณีดังกลาวได
โดยหญิงไมมีความผิด 
 
 
 

                                                            
65 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  277  “ใหศาลใชดุลยพินิจวินิจฉัยช่ังนํ้าหนักพยาน 

หลักฐานทั้งปวง อยาพิพากษาลงโทษจนกวาจะแนใจวามีการกระทําผิดจริงและจําเลยเปนผูกระทําความผิดน้ัน 
 เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําผิดหรือไมใหยกประโยชนแหงความสงสัยน้ันใหแก

จําเลย” 
66 มาตรา 62 “ขอเท็จจริงใด ถามีอยูจริงจะทําใหการกระทําไมเปนความผิดหรือทําใหผูกระทําไมตองรับ

โทษหรือไดรับโทษนอยลง แมขอเท็จจริงน้ันจะไมมีอยูจริง แตผูกระทําสําคัญผิดวามีอยูจริง ผูกระทํายอมไมมี
ความผิด หรือไดรับยกเวนโทษ หรือไดรับโทษนอยลงแลวแตกรณี 

 ถาความไมรูขอเท็จจริงตามความในมาตรา 59 หรือความสําคัญผิดวามีอยูจริงตามความในวรรคแรก 
ไดเกิดขึ้นดวยความประมาทของผูกระทําความผิด ใหผูกระทํารับผิดฐานกระทําโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมาย
บัญญัติไวโดยเฉพาะวา การกระทําน้ันผูกระทําตองรับโทษแมกระทําโดยประมาท 

 บุคคลจะรับโทษหนักขึ้นโดยขอเท็จจริงใด บุคคลน้ันจะตองไดรูขอเท็จจริงน้ัน” 
67 วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย.  (2551).  แพทยยุติการต้ังครรภ (ทําแทง) ใหกับหญิงภายใตเง่ือนไขที่แพทย

สภากําหนด:กฎเกณฑทันยุคที่แพทยไทยทุกคนตองรู.  เวชบันทึกศิริราช, 1(2).  น. 118. 
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 (2) มีการพาหญิงไปเพื่อการอนาจารซ่ึงอาจโดยผูพาไปหรือโดยผูอ่ืน มาตรา 282 
มาตรา 283 หรือมาตรา 28468 
 การกระทําความผิดอาญาตามมาตราดังกลาวขางตนและสงผลใหหญิงนั้นต้ังครรภ หาก
หญิงมีครรภยินยอมใหทําแทงแพทยยอมทําแทงไดโดยไมผิดกฎหมาย แตถาหญิงมีครรภเนื่องจาก
การกระทําความผิดอาญาดังกลาวไมยินยอมใหทําแทง แพทยก็ไมมีอํานาจที่จะทําแทงใหแกหญิงได 
 

                                                            
68 มาตรา 282 “ผูใดเพื่อใหสําเร็จความใครของผูอื่น เปนธุระจัดหา ลอไปหรือชักพาไปเพื่อการอนาจาร

ซึ่งหญิง ซึ่งเด็กหญิงหรือหญิงอายุยังไมเกินสิบแปดป แมเด็กหญิงหรือหญิงน้ันจะยินยอมก็ตามตองระวางโทษ
จําคุกต้ังแตสามปถึงสิบหาปและปรับต้ังแตหกพันบาทถึงสามหม่ืนบาท ไมวาการกระทําตางๆอันประกอบเปน
ความผิดน้ันจะไดกระทําในประเทศตางกันหรือไม  

 ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนการกระทําแกเด็กหญิงอายุยังไมเกินสิบสามป ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงยี่สิบป และปรับต้ังแตหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 

 ผูใดเพ่ือใหสําเร็จความใครของผูอื่น รับตัวเด็กหญิงหรือหญิงซึ่งมีผูจัดหา ลอไปหรือชักพาไปตาม
วรรคแรกหรือวรรคสอง หรือสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาว ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวตามวรรค
แรกหรือวรรคสอง แลวแตกรณี” 

 มาตรา 283 “ผูใดเพ่ือสําเร็จความใครของผูอื่น เปนธุระจัดหา ลอไปหรือชักพาไปเพ่ือการอนาจารซึ่ง
หญิงโดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวย
ประการอื่นใด ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงย่ีสิบป และปรับต้ังแตหน่ึงหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท ไมวาการ
กระทําตางๆ อันประกอบเปนความผิดน้ันจะไดกระทําในประเทศตางกันหรือไม 

 ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนการกระทําแกเด็กหญิงอายุยังไมเกินสิบแปดปผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกต้ังแตเจ็ดปถึงยี่สิบปและปรับต้ังแตหน่ึงหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาทหรือจําคุกตลอดชีวิต 

 ถาการกระทําความผิดตามวรรคสอง เปนการกระทําแกเด็กหญิงอายุยังไมเกินสิบสามป ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกต้ังแตสิบปถึงย่ีสิบป และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต หรือ
ประหารชีวิต 

 ผูใดเพ่ือใหสําเร็จความใครของผูอื่น รับตัวเด็กหญิงหรือหญิงซึ่งมีผูจัดหา ลอไปหรือชักพาไปตาม
วรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาวตองระวางโทษตามที่บัญญัติไว
ในวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสามแลวแตกรณี” 

 มาตรา 284 “ผูใดพาหญิงไปเพ่ือการอนาจาร โดยใชอุบายหลอกลวงขูเข็ญ ใชกําลังประทุษรายใช
อํานาจครอบงําผิดคลองธรรมหรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอ่ืนใด ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป 
และปรับต้ังแตสองพันบาทถึงหน่ึงหมื่นบาท 

 ผูใดซอนเรนหญิงเปนผูถูกพาไปตามวรรคแรก ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพาไปน้ัน 
 ความผิดตามมาตราน้ี เปนความผิดอันยอมความได” 

DPU



57 

โดยชอบ69 สวนการกระทําความผิดอาญาดังกลาวไมจําตองมีการฟองเปนคดีหรือมีคําพิพากษาของ
ศาลกอนเพียงแตใหมีหลักฐานหรือขอเท็จจริงวามีการกระทําความผิดอาญาดังกลาวเกิดข้ึนจริง
เทานั้นก็สามารถใหแพทยทําแทงใหได จะเห็นไดวาการถูกขมขืนกระทําชําเรา หรือกระทําอนาจาร
ท่ีกฎหมายยอมใหทําแทงไดเพื่อปองกันความอับอายขายหนา เพราะการท่ีหญิงตั้งครรภข้ึนมาจาก
การกระทําความผิดตอกฎหมายของบุคคลอ่ืนซ่ึงมิไดเปนไปโดยความยินยอมหรือสมัครใจของ
หญิงนั้นเลย ถาจะปลอยไวตอไปลูกท่ีเกิดมาก็จะเปนลูกไมมีพอและยังเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมาอีก
เปนจํานวนมากและการทองดังกลาวยังนับวาเปนความอับอายขายหนาแกหญิงและญาติๆ ของ 
หญิงนั้นเนื่องจากเร่ืองการทองโดยมิไดแตงงานถือเปนเร่ืองท่ีขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณีใน
สังคมไทย กฎหมายจึงอนุญาตใหกระทําไดโดยไมถือวาเปนความผิดแมจะเปนส่ิงท่ีไมควรกระทํา
เพราะเปนการทําลายชีวิตทารกในครรภแตในมุมมองอีกดานหน่ึงหากปลอยใหเด็กคลอดออกมา 
เม่ือหญิงนั้นไมสมัครใจท่ีจะต้ังครรภหากปลอยใหมีการต้ังครรภจนกระท่ังคลอดผลกระทบจะเกิด
กับเด็กท่ีเกิดมาทันทีซ่ึงอาจถูกเล้ียงดูไมดีหรือนําไปท้ิงใหเปนภาระของสังคม ดังนั้นการท่ีกฎหมาย
เปดโอกาสใหสามารถทําแทงไดในกรณีดังกลาวจึงเปนการอนุญาตท่ีคํานึงถึงสภาพความรูสึกของ
หญิงเปนหลักและคํานึงผลท่ีตามมาอีกมากเน่ืองจากถากฎหมายหามการทําแทงหญิงซ่ึงไมมีความ
ตองการท่ีจะต้ังครรภอยูแลวก็เลือกวิธีโดยไปหาสถานท่ีท่ีสามารถทําแทงใหแกตนเอง ซ่ึงหนีไมพน
คลินิกทําแทงเถ่ือนตางๆ ทําใหหญิงนั้นตองมีภาวะท่ีจะตองเส่ียงจากอันตรายท่ีเกิดจากการทําแทง 
การบัญญัติใหสามารถทําแทงในกรณีดังกลาวไดจึงเปนผลดีตอหญิงเปนอยางยิ่ง 
 2.3.2.3 ขอบังคับแพทยสภาวาดวย หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทาง
การแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 
 กฎหมายอาญาซ่ึงประกาศใชเม่ือป 2500 นั้นมีมาตราท่ีเกี่ยวของกับการทําแทงอยูท้ังส้ิน 
5 มาตรา คือ มาตรา 301-305 ซ่ึงมาตรา 305 ระบุวาถาการทําแทงนั้นทําโดยแพทยและจําเปนตอง
กระทําเนื่องจาก “(1) สุขภาพของหญิงนั้น หรือ (2) หญิงมีครรภเนื่องจากการกระทําความผิดอาญา
ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 ผูกระทําไมมี
ความผิด” การระบุเชนนี้มีปญหาอยางมากในการตีความและการปฏิบัติ แพทยสวนใหญจึงตีความ
กฎหมายอยางแคบท่ีสุดเพื่อไมใหตนเองถูกต้ังขอกลาวหาหรือพูดใหเขาใจไดงายๆวาพยายาม
ปฏิเสธที่จะใหบริการทําแทงไวกอนเพื่อไมใหตนเองตองตกเปนผูกระทําความผิดเสียเอง 
 

                                                            
69 นคร  พจนวรพงษ และพลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.  (2538).  ประมวลกฎหมายอาญา.  น. 75.  
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 แพทยและนักวิชาการท่ีใกลชิดกบัปญหาไดรวมกนัผลักดันการออกขอบังคับแพทยสภา
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวล
กฎหมายอาญา ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 28 ธันวาคม 2548 เปนการออกกฎเกณฑตาม
หลักเกณฑทางกฎหมายในลักษณะศักดิ์แหงกฎหมายคือ เปนกฎหมายรอง จึงทําใหขอบังคับ
ดังกลาวมีลักษณะเปนขอบังคับท่ีนาจะชอบดวยกฎหมายและมีผลใชบังคับไดขอบังคับแพทยสภา
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทยเปนขอบังคับท่ีสงผลตอ
อนามัยการเจริญพันธของสตรีไทย ซ่ึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (3) (ฎ) และดวยความ
เห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 อันเปน
พระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย คณะกรรมการแพทยสภาออกขอบังคับเพ่ือกําหนดแนวทางใหเขากับหลักเกณฑท่ีถูก
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ซ่ึงมีประเด็นท่ีสําคัญดังนี้ 
 1) แพทยจะมีอํานาจทําแทงใหแกหญิงโดยไมมีความผิดนั้นตองปรากฏวาหญิงมีครรภ
ไดใหความยินยอมในการท่ีจะทําแทง70 กลาวคือ แมวาจะเขาเง่ือนไขท่ีแพทยสามารถทําแทงใหแก
หญิงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ไดก็ตามแตแพทยก็ไมสามารถทําแทงใหแกหญิงได
หากปรากฏวาหญิงนั้นไมยินยอมหากแพทยทําแทงใหแกหญิงโดยท่ีหญิงนั้นไมยินยอม แพทย
จะตองรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา โดยแพทยจะอางขอบังคับแพทยสภาฯมาเปนขออางเพื่อ
ยกเวนความรับผิดมิได 
 2) ขอบังคับแพทยสภาฯไดกําหนดผูท่ีจะมาทําหนาท่ีในการยุติการตั้งครรภใหแกหญิง
ไววา ผูท่ีจะสามารถทําได ตองเปนแพทยท่ีมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม71 ซ่ึงการท่ีแพทยจะ
ประกอบวิชาชีพไดนั้นตองไดรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมกลาวคือ เปนแพทยท่ีข้ึนทะเบียน
ไดรับใบอนุญาต หากเพียงจบแพทยแตยังไมไดรับใบอนุญาตหรืออยูในระหวางแพทยฝกหัดจะยัง
ไมถือวาเปนแพทยตามความหมายน้ี 

                                                            
70 ขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับการยุติการต้ังครรภทางการแพทยตามมาตรา 

305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ขอ 3 “การยุติการต้ังครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 (1) แหง
ประมวลกฎหมายอาญาน้ันจะกระทําไดเมื่อหญิงมีครรภน้ันยินยอม” 

71 ขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับการยุติการต้ังครรภทางการแพทยตามมาตรา 
305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ขอ 4 “แพทยผูทําการยุติการต้ังครรภทางการแพทยตามขอบังคับน้ี 
ตองเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมาย” 
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 3) ขอบังคับแพทยสภาฯเปนเร่ืองท่ีแพทยกําหนดขึ้นเองไมเกี่ยวกับประมวลกฎหมาย
อาญา แตการท่ีประมวลกฎหมายอาญามาตรา 303 (1) ไมไดระบุใหชัดเจนวาคําวา “สุขภาพ” รวมถึง
สุขภาพจิตหรือไมในทางการแพทยไดตีความใหรวมถึงกรณีสุขภาพจิตดวยดังท่ีบัญญัติไวในขอ 5 
ของขอบังคับ72ดังกลาว การที่ขอ 5 ของขอบังคับแพทยสภาวาดวย หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 กลาววา 
การยุติการตั้งครรภ ท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพมารดาซ่ึงคําวา สุขภาพ ตามนิยามขององคการอนามัย
โรคนั้น รวมถึงสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิต การใชขอบังคับแพทยสภาไดระบุวา ในกรณี
สุขภาพทางจิตนั้นแพทยสามารถใหการวินิจฉัยไดเลยโดยท่ีไมตองปรึกษาจิตแพทย และในกรณีท่ี
ทารกในครรภมีความพิการรุนแรงนั้น ในขอบังคับก็ระบุวา ความรุนแรงนั้นสงผลกระทบตอ
สุขภาพจิตของมารดาดวยเชนเดียวกัน ดังนั้น จึงสามารถใหบริการการยุติการต้ังครรภในสตรีท่ีมา
รับบริการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภแลวพบวามีความผิดปกติไดซ่ึงสามารถจําแนกได 4 ประการ
ดังนี้ 
  (1) การทําแทงเนื่องจากปญหาสุขภาพกายของหญิง 
 คําวา สุขภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 (1) มีประเด็นปญหาเกิดข้ึนวา 
คําวาสุขภาพดังกลาวจะหมายความรวมถึงสุขภาพดานจิตใจของหญิงมีครรภดวยหรือไม ซ่ึง
บทบัญญัติกฎหมายดังกลาวมีการถกเถียงกันอยางมาก ในเร่ืองของสุขภาพ บางแนวความคิดเห็นวา
ตองตีความตามตัวอักษร กลาวคือคําวา “สุขภาพ”ของหญิงนั้นตองหมายความถึงสุขภาพดาน
รางกายเทานั้น แตบางแนวความคิดกลับเห็นวาการตีความดังกลาวเปนการตีความท่ีมีลักษณะแคบ
เกินไปควรจะหมายความรวมถึง สุขภาพดานจิตใจของหญิงดวย  

                                                            
72 ขอ 5“ การยุติการต้ังครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 (1) แหงประมวลกฎหมายอาญา ใหเปนไป

ตามเง่ือนไขดังน้ี 
 (1) เปนกรณีที่จําเปนตองกระทําเน่ืองจากปญหาสุขภาพทางกายของหญิงต้ังครรภ หรือ 
  (2) เปนกรณีที่จําเปนตองกระทําเน่ืองจากปญหาสุขภาพทางจิตของหญิงต้ังครรภ ซึ่งจะตองไดรับการ

รับรอง หรือเห็นชอบจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใชผูกระทําการยุติการต้ังครรภอยางนอยหน่ึงคน 
 ในกรณีที่หญิงน้ันมีความเครียดอยางรุนแรง เน่ืองจากพบวาทารกในครรภมีหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะมี

ความพิการอยางรุนแรง หรือเปนหรือมีความเส่ียงสูงที่จะเปนโรคพันธุกรรมอยางรุนแรง เมื่อหญิงน้ันไดรับการ
ตรวจวินิจฉัยและการปรึกษาแนะนําทางพันธุศาสตร (Genetic counseling) และมีการลงนามรับรองในเรื่อง
ดังกลาวขางตน โดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใชผูกระทําการยุติการต้ังครรภอยางนอยหน่ึงคน ใหถือวาหญิง
ต้ังครรภน้ันมีปญหาสุขภาพจิตตาม (2) 

 ทั้งน้ีตองมีขอบงช้ีทางการแพทยที่ชัดเจนวาหญิงน้ันมีปญหาสุขภาพทางกายหรือทางจิต และตองมี
การบันทึกการตรวจและวินิจฉัยโรคไวในเวชระเบียนเพื่อเปนหลักฐาน” 
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 สุขภาพของหญิงนั้น กระทรวงสาธารณสุขไดขอใหแพทยสภาเสนอแนะแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหญิงท่ีตั้งครรภท่ีติดเช้ือโรคเอดส โดยแพทยสามารถทําแทงใหแกหญิงท่ีตั้งครรภท่ี
ติดเช้ือโรคเอดสตามมาตรา 305(1) ไดหรือไม แพทยสภาจึงไดมีหนังสือท่ี พส.01/484 ลงวันท่ี 25 
ตุลาคม 2532 ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยเรื่องหารือเกี่ยวกับการทําแทงใหผูติดเช้ือ
โรคเอดสท่ีตั้งครรภ มีความวาเนื่องจากปจจุบันเชื้อโรคเอดสไดแพรกระจายสูประชาชนเปนจํานวน
มาก อยางกวางขวางและรวดเร็ว ซ่ึงในจํานวนของผูติดเช้ือโรคเอดสนั้นมีหญิงต้ังครรภรวมอยูดวย 
ท้ังนี้ แพทยสภาไดกลาววาแพทยสภานั้นมีวัตถุประสงคหลักในการชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และ
การใหการศึกษาแกประชาชนและองคกรอ่ืนในเร่ืองเกี่ยวกับการแพทย  และสาธารณสุข 
คณะกรรมการแพทยสภาไดพิจารณาปญหาดังกลาวในการประชุม โดยไดลงความเห็นวา “ผูท่ีติด
เช้ือโรคเอดสตั้งครรภมีผลกระทบตอสุขภาพทางรางกาย จิตใจ และสังคมอยางมาก และคํานิยาม
ขององคกรอนามัยโลกในเร่ืองของ “สุขภาพ” มีความหมายของการมีสุขภาพดี ไมไดหมายความ
รวมถึงการปราศจากโรคและความพิการเทานั้นหากแตหมายความครอบคลุมถึงความสุขสมบูรณ
ท้ังทางกาย ทางใจ และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข” 
 คณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาปญหาที่แพทยสภาไดสงมาหารือ โดยคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาไดมีหนังสือตอบกลับโดยมีความเห็นวา ตามมาตรา 305(1) เปนบทบัญญัติยกเวนความผิด 
ตองตีความโดยเครงครัด ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวมีความหมายแตเพียงวา แพทยอาจทําใหหญิงแทงลูก
ไดโดยไมมีความผิดเฉพาะกรณีจําเปนเนื่องจาก “การมีครรภ”เปนอันตรายแกสุขภาพของหญิง
เทานั้น ไมหมายความรวมถึงสุขภาพของทารกท่ีเกิดข้ึนจากหญิงนั้นดวย ซ่ึงเปนกรณีท่ียังไมมี
กฎหมายบัญญัติไว แพทยจึงไมอาจอาศัยอํานาจตามมาตรา 305(1) ทําแทงใหหญิงมีครรภท่ีติดเช้ือ
เอดสได  
  (2) การทําแทงเนื่องจากปญหาสุขภาพจิตใจของหญิง 
 องคการอนามัยโลก (WHO : World Health Organization) ใหความหมายของคําวา 
สุขภาพจิต วาหมายถึง ความสมบูรณทางดานจิตใจซ่ึงปราศจากอาการของโรคจิตโรคประสาทหรือ
ลักษณะผิดปกติอ่ืนๆ ทางจิตและความสามารถในการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมได โดยไมมี 
ขอขัดแยงภายในจิตใจ73 ดังนั้น หากบุคคลนั้นไมสามารถท่ีจะปรับตัวตามสภาพแวดลอมและสังคม
ท่ีตนเองอยูไดก็อาจสงผลตอสุขภาพจิต ทําใหสุขภาพจิตไมดี เม่ือพิจารณาถึงประเด็นเร่ืองสภาพ
จิตใจของหญิงมีครรภพบวาหญิงท่ีตั้งครรภนั้น จะมีลักษณะความหวาดระแวง ความกังวล มีการ
เปล่ียนแปลงทางอารมณ บางคร้ังจะอารมณดี หรืออาจจะมีอารมณท่ีรุนแรงกวาปกติ ซ่ึงจะกอ 
ใหเกิดความเครียดทางจิตใจพบไดอยูเสมอ หากผูท่ีใกลชิดไมไดดูแลหญิงท่ีตั้งครรภอยางดีแลว 

                                                            
73 กันยา  สุวรรณแสง.  (2538).  จิตวิทยาทั่วไป.  น. 2. 
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ภาวะทางอารมณของหญิงท่ีตั้งครรภอาจสงผลกระทบตอสุขภาพทางรางกายของหญิง กอใหเกิด
ความเจ็บปวดข้ึนได และยังอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของทารกในครรภดวย ดังนั้นสุขภาพจิตมี
ความสําคัญไมนอยไปกวาสุขภาพรางกายเลย ยิ่งไปกวานั้นสุขภาพจิตยังอาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพกายดวย ดังนั้น หากสุขภาพจิตของหญิงมีครรภดีก็จะทําใหสุขภาพรางกายดีตามไปดวย 
ในทางกลับกันหากสุขภาพจิตไมดีสุขภาพรางกายก็ยอมไมดีตามไปดวยเชนกัน อยางไรก็ดี การทํา
แทงเพื่อรักษาสุขภาพรางกายของหญิงท่ีตั้งครรภนั้นเร่ิมมีวิวัฒนาการทางการแพทยท่ีทันสมัย 
จนแพทยสามารถรักษาหรือวินิจฉัยโรคไดเปนอยางดี แตในภาวะปจจุบันนั้นการท่ีหญิงมีครรภมี
สภาวะทางจิตใจ หรือสุขภาพจิตท่ีไมคอยดี ก็จะสงผลใหเปนสาเหตุของการทําแทงเพิ่มมากข้ึน  
เหตุของสุขภาพจิตใจท่ีย่ําแยก็จําเปนในการรักษา หากปลอยใหหญิงมีครรภตั้งครรภตอไป ก็จะ
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพจติของหญิงมีครรภนั้นจนทําใหเกดิโรคทางจิตตางๆ ข้ึนไดเชน โรคจิต 
โรคประสาท ความตึงเครียดเปนตน 
  (3) การทําแทงเนื่องจากปญหาสุขภาพของทารกในครรภ 
 ประมวลกฎหมายอาญาของไทยนั้น ยกเวนความผิดฐานทําใหแทงลูกใหแกแพทย 
เฉพาะในกรณีท่ีจําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้นและในกรณีท่ีการตั้งครรภเกิดข้ึน
เนื่องจากการกระทําความผิดทางเพศเทานั้น แตกฎหมายไมไดมีบทบัญญัติยกเวนความผิดฐานทํา
ใหแทงลูกใหแกแพทย ในกรณีท่ีหากปลอยใหการตั้งครรภยังดําเนินตอไป ทารกท่ีคลอดออก
มาแลวมีความพิการทางดานรางกายหรือจิตใจซึ่งเปนปญหาสุขภาพของทารก เนื่องจากในปจจุบัน
วิวัฒนาการทางการแพทยมีความกาวหนาเปนอยางมากแพทยสามารถวินิจฉัยโรคไดอยางถูกตอง 
และมีความแมนยํากวาเม่ืออดีตเปนอยางมาก รวมท้ังสามารถตรวจสอบทารกในครรภของหญิงวามี
ความปกติเนื่องจากสุขภาพดานรางกายหรือจิตใจ แพทยก็จะทําแทงใหแกหญิงมีครรภ เพราะหาก
ปลอยใหการตั้งครรภดําเนินตอไปทารกท่ีคลอดออกมานั้น ก็จะมีความพิการติดตัวมาแตกําเนิดได 
อยางไรก็ดี ปญหาสุขภาพของทารกในครรภอาจมีสาเหตุมาจากเช้ือโรค การฉายรังสีของมารดาหรือ
ยาบางชนิดท่ีไดรับจากมารดา เปนตน 
 (4)  การทําแทงเนื่องจากโรคกรรมพันธุ74 
 หากกลาวโดยจําเพาะแลว ชนิดของโรคทางพันธุกรรมอาจจําแนกได 3 ชนิด คือ 
 1) โรคทางพันธุกรรมท่ีเกิดความผิดปกติในการแบงตัวของโครโมโซมขณะกําลังเกิด
การปฏิสนธิ หรือขณะท่ีไขและอสุจิผสมกันเปนตัวออนแลว 

                                                            
74 โรคกรรมพันธุ หมายถึง โรคที่มีความผิดปกติขององคประกอบของยีน (Gene) และโครโมโซม 

(Chromosome) ซึ่งยีนและโครโมโซมน้ีเปนตัวกําหนดลักษณะทางพันธุกรรม เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นจะทําให
เกิดการถายทอดทางกรรมพันธุจากพอแมสูลูกโดยตรง 
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 2) โรคทางพันธุกรรมท่ีมีความผิดปกติในการเรียงตัวของโครโมโซม 
 3) โรคทางพันธุกรรมท่ีมีความผิดปกติในการแยกคูของโครโมโซมในระหวางการ
แบงตัว 
 ปจจุบันมีโรคอยูหลายชนิดท่ีสืบทอดทางสายโลหิต หรือเรียกวาเปนโรคท่ีถายทอดทาง
กรรมพันธุ ไดแก โรคเบาหวาน โรคเลือดท่ีเรียกวา ธาลัสซีเมีย โรคปญญาออน ตลอดจนความ
พิการของรางกายหลายอยางเชน ปากแหวงเพดานโหว การทําแทงเพื่อปองกันโรคกรรมพันธุ เพ่ือ
ขจัดความพิการเหลานี้เรียกวา Eugenic Indication แตตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยไมยกเวน
ความผิด  
 4) เปนการกลาววาการต้ังครรภท่ีมีสิทธิในการทําแทง75ไดตองเกิดจากการกระทํา
ความผิดอาญามาตรา 305 (2) ซ่ึงเกิดข้ึนจากความผิดอาญา 5 มาตรา นั้นคือ มาตรา 276 วาดวยการ
ขมขืนกระทําชําเรา มาตรา 277 วาดวยการทําใหเด็กอายุนอยกวา 15 ปตั้งครรภแมวาจะเปนการ
สมยอมหรือไมก็ตามมาตรา 282,283,284 วาดวยการลอลวงผูอ่ืนมาทําอนาจาร สนองความใคร โดย
ใชอุบายหลอกลวง บังคับขมขู ซ่ึงทายท่ีสุดอาจจะเกิดจากการสมยอมกัน แตถาเหตุมาจากสาเหตุ
ขางตน กฎหมายก็อนุญาตอยางไรก็ดี สําหรับกรณีท่ีถูกขมขืนนั้นเพียงแตมีหลักฐานอันควรเช่ือได
วาการมีครรภนั้นเกิดจากการขมขืน ซ่ึงในทางปฏิบัติไมตองมีใบแจงความหรือไดรับการติดตอจาก
พนักงาของรัฐเพื่อเปนตัวกลางระหวางแพทยกับหญิงผูตั้งครรภแตประการใดแพทยก็สามารถอาง
ขอบังคับดังกลาวนี้เพ่ือเปนเหตุทําแทงใหไดทันที และย่ิงไปกวานั้นขอบังคับแพทยสภายังระบุชัด
ดวยวาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการต้ังครรภทางการแพทยตามขอบังคับนี้
ใหถือวาไดกระทําตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา 
 (5) การยุติการตั้งครรภทางการแพทยตองกระทําในสถานพยาบาล76 

                                                            
75 ขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับการยุติการต้ังครรภทางการแพทยตามมาตรา 

305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ขอ 6“ การยุติการต้ังครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 (2) แหง
ประมวลกฎหมายอาญา ตองมีหลักฐานหรือขอเท็จจริงอันควรเช่ือไดวา หญิงต้ังครรภเน่ืองจากการกระทําความผิด
อาญาตามท่ีบัญญัติไวใน305(2) แหงประมวลกฎหมายอาญา” 

76 ขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับการยุติการต้ังครรภทางการแพทยตามมาตรา 
305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ขอ 7 “การยุติการต้ังครรภทางการแพทยตามขอ 5 และขอ 6  ตอง
กระทําในสถานพยาบาลดังตอไปน้ี 

 (1) โรงพยาบาลหรือหนวยงานของรัฐที่ใหบริการรับผูปวยไวคางคืน หรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่มี
เตียงรับผูปวยไวคางคืน ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ทั้งน้ี โดยสามารถปฏิบัติเก่ียวกับการยุติการต้ังครรภ
ทางการแพทยไดตามความเหมาะสม 

 (2)  คลินิกเวชกรรม ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลโดยสามารถปฏิบัติเก่ียวกับการยุติกาต้ังครรภ
ทางการแพทยที่อายุครรภไมเกินสิบสองสัปดาห ” 
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สถานท่ีท่ีแพทยจะทําการยุติการตั้งครรภใหแกหญิงไดนั้น ตามขอบังคับแพทยสภาไดกําหนด
สถานท่ีท่ีแพทยสามารถทําการยุติการตั้งครรภใหแกหญิงไดคือ ตองเปนโรงพยาบาลหรือคลินิกเวช
กรรมเทานั้นเนื่องจากในสถานที่ดังกลาวมีอุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทยที่ครบถวนซ่ึงจะ
กอใหเกิดผลดีท้ังตอตัวแพทยและตัวหญิงท่ีมาใชบริการ 
 2.3.3  สิทธิในความเปนเจาของรางกายของหญิง 
 ในประเทศท่ีเปนเสรีประชาธิปไตย (Liberal and Democratic) เช่ือวา มนุษยท่ีเกิดข้ึนมา
ทุกคนนั้นมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย (Human Dignity) ซ่ึงมีลักษณะของการเปนนามธรรม
ออกมาใหเห็นเปนรูปธรรมในรูปของความสามารถของมนุษยในอันท่ีจะเปนผูกําหนดชะตาของ
ตนเอง (Sphere of Individual Liability) ดั้งนั้นรัฐธรรมนูญของประเทศท่ีเปนเสรีประชาธิปไตยจึง
ไดบัญญัติรองรับสิทธิและเสรีภาพดานตางๆท่ีมนุษยจําเปนตองมีและใชไปเพ่ือพัฒนาบุคลิกแหง
ตนท้ังในทางกายภาพและจิตใจ ซ่ึงเรียกกันวา “สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน” (Fundamental Right 
and Liabilities) และถือวาสิทธิในชีวิตรางกายทรัพยสินเปนแกนของสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานหรือ
สิทธิมนุษยชน (Human Right)77 
 สิทธิมนุษยชนเปนพื้นฐานอันชอบธรรมข้ันสูงสุดสําหรับมนุษยท้ังหลาย ท่ีมุงหมาย 
ท่ีจะปกปองและสรางสรรคการดํารงอยูของมนุษยใหมีความสงบสุข การยืนยันถึงสิทธิมนุษยชนมี
ท้ังในแงท่ีระบุถึงสิทธิความเทาเทียมกันหรือความเสมอภาคอยางสากลของมนุษยโดยไมแบงแยก 
ท่ีจะตอบสนองบางคนหรือบางกลุมเพราะตางก็เปนคนเหมือนกัน หลักเกณฑก็คือ การถือวามนุษย
ทุกคนยอมมี คุณคาและสิทธิเทาเทียมกัน แมจะตางอุปนิสัย ความรู ความสามารถ เช้ือชาติ และ
ศาสนา นี่คือแหลงพลังของแนวคิดสิทธิมนุษยชน 
 จากการท่ีสิทธิท้ังหลายมาจากรากฐานท่ีมองวามนุษยทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน ดังนั้น
แตละคนจึงมีคุณคาอยูในตัวเองที่คนอ่ืนจะมาละเมิดมิได และเม่ือมีกฎหมายมารองรับก็เปนสิทธิ
ทางการเมือง และเปนสิทธิสวนบุคคลท่ีจะตองยอมรับ ดวยวิวัฒนาการของสังคมท้ังหลายในโลก
ดังนั้นสิทธิท้ังหลายท่ีปรากฏอยูจะออกมาโดยมีตัวบทกฎหมายรองรับเทานั้น ดังนั้น สิทธิ จึง
หมายถึง ขอเรียกรองท่ีคนในสังคมพึงมีพึงไดตามกฎหมายท่ีสังคมน้ันออกมาเพ่ือรองรับให สิทธิ
มนุษยชนเปนสิทธิของบุคคลในฐานะท่ีเปนมนุษยซ่ึงดํารงอยูในสังคมอันเปนจริยศาสตรสังคมแบบ
หนึ่งท่ีเกี่ยวของกับคุณคาของการมีชีวิตอยูในชุมชนมนุษย ดวยเหตุนี้สิทธิของบุคคลยอมมากอน
สิทธิของสังคม ถาสังคมนั้นยอมรับในคุณคาของความเปนมนุษย สังคมนั้นก็จะทําการพิทักษรักษา
สิทธิของมนุษยโดยแปรเปล่ียนออกมาในรูปของตัวบทกฎหมาย ท่ีเรียกวาสิทธิสวนบุคคล เชน สิทธิ 
 
                                                            

77 วรพจน  วิศรุตพิชญ.  (2538).  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ.  น. 15-16. 
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ในการพูด สิทธิความเปนเจาของ สิทธิในการแสดงออก สิทธิในการนับถือศาสนา ซ่ึงไมวาวัฒนธรรม 
ในสังคมน้ันจะแตกตางกันอยางไร สิทธิดังกลาวก็ควรจะเหมือนกันเพราะมาจากมุมมองของความ
เปนมนุษยเหมือนกัน แนวคิดท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั้นมิไดตางไปจากประเทศ 
ท่ีพัฒนาแลวท้ังหลาย ความมุงหวังท่ีจะสรางสรรคชีวิตความเปนอยูทางสังคมใหเปนสุขและเปน
ธรรมไดปรากฏอยูใหเห็นต้ังแตโบราณแลว78  
 สิทธิในการเปนเจาของรางกายหรือสิทธิในการควบคุมรางกายหรือการท่ีหญิงพึงมีสิทธิ
โดยสมบูรณในการใชรางกาย สิทธิท้ังหลายมาจากรากฐานท่ีมองวามนุษยทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน
แตละคนจึงมีคุณคาอยูในตัวเองท่ีคนอ่ืนจะมาละเมิดมิไดและเม่ือมีกฎหมายรองรับก็เปนสิทธิทาง
การเมืองและเปนสิทธิสวนบุคคลท่ีทุกคนตองยอมรับ ดังนั้นสิทธิท้ังหลายท่ีปรากฏอยูจะออกมา
โดยมีตัวบทกฎหมายรองรับเทานั้น สิทธิ จึงหมายถึงขอเรียกรองท่ีคนในสังคมพึงมีพึงไดตาม
กฎหมายท่ีสังคมออกมาเพ่ือยอมรับใหสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิของบุคคลในฐานะท่ีเปนมนุษยซ่ึง
ดํารงอยูในสังคม79 ถาสังคมยอมรับในคุณคาของความเปนมนุษยจะมีการออกมาในรูปแบบของ 
บทกฎหมายที่เรียกวาสิทธิสวนบุคคล เชน สิทธิในการพูด สิทธิความเปนเจาของ สิทธิในการ
แสดงออก สิทธิในการนับถือศาสนา ซ่ึงไมวาวัฒนธรรมในสังคมน้ันจะแตกตางกันอยางไร สิทธิ
ดังกลาวก็ควรจะเหมือนกันเพราะมาจากมุมมองของความเปนมนุษยเหมือนกัน80สิทธิมนุษยชนใน
รางกายของหญิงในเร่ืองเพศหรือบทบาทระหวางเพศ สวนใหญจะกลาวในแงท่ีวาผูหญิงแทบไมมี
สวนในการดูแลจัดการเก่ียวกับรางกายของตนเองเลย สังคมไดพันธะรางกายผูหญิงไวกับเร่ือง 
การสืบทอดเผาพันธุจากสภาพทางชีวภาพของผูหญิง นํามาซ่ึงการกําหนดความเปนผูหญิงใน 
ทุกชวงเวลาของชีวิตนั่นก็คือบทบาทและหนาท่ีของผูหญิงท่ีอยูเหนือสิทธิ ฉะนั้นในเร่ืองสิทธิความ
เปนเจาของรางกาย ผูหญิงจึงยังอาจยืนอยูในจุดท่ีหางไกล ซ่ึงจากแนวความคิดของ ซีโมน เดอ โบ
วัวร81 กลาวไววาการท่ีผูหญิงตองกลายมาเปนเพศท่ีสองรองจากชายนั้นไมไดเกิดข้ึนตามธรรมชาติ
หรือติดตัวมาต้ังแตเกิด หากมีสาเหตุมาจากสภาพทางสังคม วัฒนธรรม การท่ีผูหญิงสวนใหญปฏิเสธ 

                                                            
78  มยุรี  ดํารงเช้ือ.  (2537).  บททางแยก:ประมวลทัศนะวาดวยปญหาการทําแทงจากมุมมองของนักสิทธิ

สตรี ปรัชญา เศรษฐศาสตร.  น. 69-70. 
79  สมบัติ  จันทรวงศ.  (2534).  สิทธิมนุษยชน.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. น. 12. 
80  สุชาดา  รัชชุกูล.  (2537).  การทําแทงและสิทธิในการเปนเจาของรางกาย,ในบนทางแยก:ประมวล

ทัศนะวาดวยปญหาการทําแทงจากมุมมองของนักสิทธิสตรี ปรัชญา เศรษฐศาสตร.  บรรณาธิการโดย  มยุรี  
ดํารงเช้ือ.  น. 75. 

81 Alice Schwarzer.  (2534).  ซีโมน เดอ โบวัวร:ผูหญิงที่ขบถ.  น. 199-200. 
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ท่ีจะตอสูเพื่ออิสรภาพและความเสมอภาคก็เพราะทัศนคติและคานิยมของสังคมฝงรากลงลึกมาก 
จนทําใหผูหญิงยอมรับสถานภาพท่ีตอยตํ่าของตนเอง 
 สิทธิในเนื้อตัวรางกายของหญิงกับการท่ีไมประสงคจะต้ังครรภตอไปโดยตัดสินใจ 
ท่ีจะทําแทงกับสิทธิในการมีชีวิตรอดของทารกในครรภ สิทธิใดกฎหมายจะรองรับหรือคุมครอง
มากกวากันนั้น ยังคงเปนขอโตเถียงกันอยูโดยบางฝายมองวาการเลือกท่ีจะตั้งครรภตอไปหรือเลือก
ท่ีจะทําแทงเปนสิทธิของหญิงเนื่องจากหญิงมีสิทธิโดยสมบูรณในการใชรางกายในวิถีทางท่ี
ตองการดังนั้นหญิงจึงควรมีอิสรเสรีท่ีจะตัดสินใจวาจะต้ังครรภตอไปหรือจะทําแทง แตอีกฝายมอง
วาทารกในครรภถือเปนมนุษยคนหนึ่งซ่ึงหากคลอดออกมาก็ยอมมีสิทธิตางๆรวมถึงสิทธิท่ีจะมีชีวิต
ตอไปดวยซ่ึงสิทธิท้ังสองประการตางก็เปนสิทธิท่ีมีความสําคัญ สิทธิของทารกเปนสิทธิท่ีมีพื้น
ฐานรองรับทางศาสนาและศีลธรรมจรรยา เปนสิทธิท่ีมีความศักดิ์สิทธ์ิและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ
คุณคาของความเปนมนุษย สวนสิทธิในรางกายของหญิงก็เปนสิทธิท่ีมีความสําคัญตอหญิงเปนสิทธิ
ท่ีหญิงควรมีอํานาจในการตัดสินใจวาจะยอมใหทารกเติบโตในครรภของตนหรือไม จะใชเวลาท้ัง
ชีวิตดูแลเด็กท่ีเกิดมาหรือไมเร่ืองดังกลาวยากท่ีใครจะมาตัดสินใจแทนตัวหญิงได 
  การที่จะใหอํานาจตัดสินใจทําแทงโดยคํานึงถึงแตสิทธิของหญิงโดยไมคํานึงถึงสิทธิ
ของทารกในครรภมารดาน้ันยอมเปนการไมถูกตอง ซ่ึงท้ังสองฝายตางมีมุมมองท่ีแตกตางกัน
ออกไปโดยใหความสําคัญกับสิทธิของเนื้อตัวรางกายและสิทธิในการตัดสินใจของหญิงและให
ความสําคัญกับสิทธิท่ีจะมีชีวิตของทารกในครรภ ในความคิดเห็นท่ีตางกันดังกลาวนั้นในปจจุบัน 
ก็ไมอาจหาขอยุติไดวากฎหมายควรท่ีจะคุมครองสิทธิของใครมากกวากัน แตในบางประเทศนั้นใช
อายุครรภมาเปนเกณฑในการที่จะดูวาสิทธิท่ีกฎหมายควรคุมครองควรเปนสิทธิของหญิงหรือสิทธิ
ของทารกในครรภ ซ่ึงการนําอายุครรภมาเปนตัวกําหนดวาสิทธิของใครดีกวากันเปนท่ียอมรับเปน
อยางมากเนื่องจากใหความคุมครองท้ังหญิงและทารกในครรภ 
    2.3.4  สิทธิและหนาท่ีของชายผูเปนสามี 
 เม่ือชายและหญิงจดทะเบียนสมรสกันเปนสามีภรรยากันตามกฎหมายและอยูกิน
ดวยกันมาจนเกิดบุตร สามีภรรยาคูนี้ก็จะมีสภาพเปนบิดามารดาและบุตรเพ่ิมเติมข้ึน ในการที่จะ
กําหนดใหบุตรท่ีถือกําเนิดมาเปนบุตรของใครนั้น สําหรับดานการเปนมารดากับบุตรคงไมมีปญหา
อะไร เพราะเปนเร่ืองขอเท็จจริงท่ีพิสูจนไดโดยงายวาเด็กเกิดจากหญิงจึงตองถือวาเปนบุตรของ
หญิงอยางแนแท ไมมีชองทางที่จะปฏิเสธความเปนมารดากับบุตรได เด็กตองถือวาเปนบุตรชอบ
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ดวยกฎหมายของหญิงไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน การเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 153682 
 เด็กท่ีเกิดในขณะท่ีหญิงเปนภรรยาชายตามกฎหมาย (Child born in wedlock) นั้น 
มาตรา 153683 ใหสันนิษฐานวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามี ท้ังนี้เปนไปตาม
หลักการของกฎหมายท่ีวา “Pater est quem nuptiae demonstrant” คือ ชายเปนบิดาตามท่ีการสมรส
บงช้ีไว ขอสันนิษฐานนี้ยังใชตอไปถึงเด็กท่ีเกิดจากหญิงหมายภายใน 310 วัน หลังจากชายผูเปน
สามีตาย หยา หรือมีคําพิพากษาใหเพิกถอนการสมรสกับหญิงดวย ทังนี้ โดยอาศัยหลักการทาง
แพทยวาทารกจะอยูในครรภมารดาไดไมเกิน 310 วัน เชน นายแดงสมรสกับนางดํา จากนั้นบุคคล
ท้ังสองหยาขาดจากกันแลว นางดําคลอดบุตรมาเปนเด็กชายขาว ภายใน 310 วัน นับแตวันหยา 
เชนนี้ตองถือวาเด็กชายขาวเปนบุตรของนายแดงดวย เปนตน สําหรับการเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย
ของหญิงนั้นเปนขอเท็จจริงท่ีประจักษอยูแลว กฎหมายจึงมิไดวางขอสันนิษฐานไว เพราะถือวาเด็ก
ตองเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของหญิงเสมอ ฉะนั้น เด็กท่ีเกิดระหวาง 310 วัน นับแตวันที่การ
สมรสส้ินสุดลงจึงเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของท้ังหญิงและชายผูเปนสามีของหญิง บุคคลท้ัง
สามจึงมีฐานะเปนบิดามารดาและบุตรตอกัน 
 นอกจากนี้ บิดามารดาและบุตรยังมีหนาท่ีและสิทธิตอกัน ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 156384 เม่ือบุตรยังเปนผูเยาวบิดามารดาไดใหการอุปการะเล้ียงดูใหการศึกษา 
แกบุตรจนเติบใหญ ตอมาบิดามารดาแกเฒาลงไมสามารถทํามาหาเล้ียงตนเองได ก็เปนหนาท่ีของ
บุตรท่ีจะตองอุปการะเล้ียงดูบิดามารดาเปนการตอบแทนกัน การอุปการะเล้ียงดูหมายถึง การให
ความชวยเหลือในส่ิงจําเปนแกการดํารงชีพ คือ จัดหาปจจัย 4 อันไดแก อาหาร เคร่ืองนุงหม ยา
รักษาโรค และท่ีอยูอาศัยให แตหนาท่ีของบุตรในการอุปการะเล้ียงดูบิดามารดานี้ บิดามารดาจะ
เรียกรองกันไดอยางไร มากนอยเพียงใด ตองเปนไปตามหลักการในมาตรา 1598/38 คือ จะตอง
คํานึงถึงความสามารถของบุตร ฐานะของบิดามารดา และพฤติการณแหงกรณีดวย ตามบทบัญญัติ
แหงมาตรา 1563 นั้น บุตรมีหนาท่ีท่ีจะตองอุปการะเล้ียงดูแตเฉพาะบิดามารดาของตนเทานั้น ญาติ
ผูใหญคนอ่ืนๆ เชน ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา เหลานี้ ไมไดอยูในหนาท่ีของบุตรแตเปนหนาท่ีของ

                                                            
82  มาตรา 1536 บัญญัติไววา  “เด็กเกิดแตหญิงขณะเปนภรรยาชายหรือภายในสามรอยสิบวัน นับแตวันที่

การสมรสสิ้นสุดลง ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามี หรือเคยเปนสามีแลว 
แตกรณี” 

83 ประสพสุข  บุญเดช.  (2556).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว. 
น. 513-514. 

84 มาตรา  1563 ไดบัญญัติไววา  “บุตรจําตองอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา”  
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บุคคลอ่ืนท่ีจะตองดําเนินการ เชน การอุปการะเล้ียงดูปูเปนหนาท่ีของบิดา หรือการอุปการะเลี้ยงดู
มารดาของภรรยาก็เปนหนาท่ีของภรรยาไมใชหนาท่ีของบุตรเขย เปนตน อยางไรก็ดี หนาท่ีให
อุปการะเล้ียงดูบิดามารดาน้ีเร่ิมต้ังแตบุตรมีสภาพบุคคลมิใชเร่ิมเม่ือบุตรบรรลุนิติภาวะ แตในทาง
ปฏิบัติคงเปนไปไมไดท่ีจะใหเด็กท่ียังออนอายุตองอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา ฉะนั้น มาตรา 1573 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงใหอํานาจบิดามารดามีสิทธิใชเงินไดของบุตรตามสมควร 
ถาหากบิดามารดาไมมีเงินไดเพียงพอแกการครองชีพตามควรแกฐานะ ซ่ึงเทากับวาเปนการบังคับ
เอาคาอุปการะเล้ียงดูจากบุตรตามสมควรน่ันเอง และในกรณีละเมิดทําใหบุตรถึงแกความตาย  
แมบุตรจะอายุนอยเพียง 3-4 ป บิดาก็ยอมมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนในการตองขาดไรอุปการะ
ตามกฎหมายท้ังในปจจุบันและความหวังในอนาคต 85 

 นอกจากกฎหมายจะกําหนดหนาท่ีของบุตรตอบิดามารดาแลว กฎหมายยังไดบัญญัติ
หนาท่ีของบิดามารดาตอบุตรดวย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 156486 บุตรเม่ือ
ตอนแรกท่ีถือกําเนิดเกิดมายังชวยตนเองมิได กฎหมายมาตรา 1564 จึงกําหนดหนาท่ีใหบิดามารดา
จําตองใหความอุปการะเล้ียงดูและใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรในระหวางท่ีบุตรยังเปนผูเยาว 
ตอเม่ือบุตรบรรลุนิติภาวะแลวบิดามารดาจึงจะหมดหนาท่ีนี้ เวนแตบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะนั้น จะเปน
คนทุพพลภาพและหาล้ียงตนเองมิได บิดามารดาจึงจะยังคงตองมีหนาท่ีอุปการะเลี้ยงดูบุตรตอไป 
บุตรท่ีจะมีสิทธิไดรับการอุปการะเล้ียงดูและการใหการศึกษาจากบิดามารดาน้ีจะตองเปนบุตรท่ี
ชอบดวยกฎหมายของบิดามารดา หากบุตรเปนบุตรนอกสมรสและยังไมไดฟองคดีขอใหบิดารับ
เปนบุตรเสียกอนแลวจะฟองเรียกคาอุปการะล้ียงดูจากบิดาไมได การท่ีบุตรมีสิทธิไดรับการ
อุปการะเล้ียงดูและการใหการศึกษาจากบิดามารดานี้มีผลทําใหบุตรเกิดสิทธิท่ีจะเรียกคาสินไหม
ทดแทนจากบุคคลท่ีกระทําละเมิดเปนเหตุใหบิดามารดาของตนถึงแกความตายตามมาตรา 443 
วรรคทายได เพราะถือวาบุตรตองขาดไรอุปการะตามกฎหมาย ท้ังนี้ โดยไมตองคํานึงวาบิดาจะได
อุปการะเล้ียงดูบุตรอยูหรือไมก็ตาม แตบุตรท่ีจะมีสิทธิดังกลาวจะตองเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย
ของบิดามารดาในขณะท่ีมีการกระทําละเมิด หากบุตรเปนเพียงบุตรนอกกฎหมายท่ีบิดารับรอง ซ่ึงมี
สิทธิเพียงจะไดรับมรดกในฐานะเปนผูสืบสันดานตามมาตรา 1629 (1) เทานั้น บุตรนอกกฎหมาย
เชนวานี้ก็ไมมีสิทธิฟองเรียกคาสินไหมทดแทนในการขาดไรอุปการะของบิดาจากผูกระทําละเมิด
แตอยางใด นอกจากน้ีการท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของผูตาย

                                                            
85 แหลงเดิม.  น. 593. 
86 มาตรา 156486 ไดบัญญัติไววา “บิดามารดาจําตองอุปการะเลี้ยงดูบุตร และใหการศึกษาตามสมควร 

แกบุตรในระหวางที่เปนผูเยาว บิดามารดาจําตองอุปการะเล้ียงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว แตเฉพาะผูทุพพลภาพ
และหาเล้ียงตนเองมิได” 
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หลังจากท่ีผูตายไดถึงแกความตายไปแลว บุตรก็ไมมีสิทธิเรียกคาขาดอุปการะเล้ียงดูจากผูทําละเมิด
ใหผูตายถึงแกความตายอยางไรก็ดี ถาเปนบิดามารดาโดยชอบดวยกฎหมายแลว หากมีผูกระทํา
ละเมิดทําใหบิดาหรือมารดาถึงแกความตาย เปนเหตุใหบุตรตองขาดไรอุปการะตามกฎหมายแลว 
บุตรมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนเพ่ือการขาดไรอุปการะนั้น ตามมาตรา 443 วรรคทาย โดย 
ไมตองคํานึงวาผูตายจะมีฐานะยากดีมีจนอยางไร เพราะเปนสิทธิท่ีผูเสียหายจะพึงไดรับการชดใช
ตามกฎหมาย ท้ังไมตองคํานึงวาผูตายจะตองเปนผูมีรายได และบุตรไดรับการอุปการะจากผูตายจริง
แตอยางใด 
 หนาท่ีของบิดามารดาในการอุปการะเล้ียงดูบุตรผูเยาวโดยท่ัวไป หมายถึง การจัดหา
อาหาร เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย และการรักษาพยาบาล รวมท้ังใหเงินทองไวใชสอยตามสมควร 
นอกจากน้ี ยังรวมถึงหนาท่ีในการปกปองคุมครองบุตรท้ังทางรางกายและจิตใจดวย การท่ีบิดา
มารดาทอดท้ิงไมดูแลบุตร บิดามารดายอมมีความผิดฐานทอดท้ิงเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 306 ท่ีบัญญัติไววา “ผูใดทอดท้ิงเด็กอายุยังไมเกินเกาปไว ณ ท่ีใด เพื่อใหเด็กนั้นพนไปเสีย
จากตนโดยประการท่ีทําใหเด็กนั้นปราศจากผูแล ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ 
ไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ”  
 ในดานหนาท่ีของบิดามารดาท่ีจะตองการใหศึกษาตามสมควรแกบุตรผูเยาวนั้น 
กฎหมายถือวาบิดามารดามีหนาท่ีทางศีลธรรมและสังคมท่ีจะตองใหการศึกษาแกบุตร จึงไดกําหนด
การศึกษาภาคบังคับท่ีบิดามารดาจะตองดําเนินการไว การใหการศึกษาแกบุตรในข้ันท่ีสูงกวานี้ เชน 
ข้ันอุดมศึกษา ก็ไมอยูในหนาท่ีของบิดามารดา แตในทางเปนจริงบิดามารดามักใหการศึกษาแกบุตร
มากเทาท่ีตนจะสามารถกระทําได เพ่ือใหบุตรเปนท่ีเชิดชูวงศตระกูลและจะไดพึ่งพาอาศัยเม่ือยาม
ตนแกเฒาแลวนั้นเอง และตามมาตรา 1573 นั้น ถาบุตรมีเงินได บิดามารดาก็ยังมีสิทธิเอาเงินไดของ
บุตรนั้นมาใชจายเปนคาการศึกษาไดอีกดวย 
 เม่ือบุตรบรรลุนิติภาวะแลว ไมวาจะบรรลุนิติภาวะเพราะการสมรสเม่ืออายุครบ 17 ป
บริบูรณ หรือมีอายุครบ 20 ปบริบูรณ แลวก็ตาม บิดามารดายอมหมดหนาท่ีท่ีจะตองใหการอุปการะ
เล้ียงดูและใหการศึกษา แตถาบุตรนั้นกลายเปนคนทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได เชน เปน
กรรมกรในโรงงานถูกเคร่ืองจักรตัดแขนขาดท้ังสองขางตองถูกออกจากงานมาอยูบานเฉยๆ ไมมี
รายได ดังนี้ บิดามารดาก็ยังตองใหการอุปการะเล้ียงดูตอไป ความทุพพลภาพนี้ไมจํากัดแตทุพพล
ภาพทางกายเทานั้น แมทุพพลภาพทางจิต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ทํางานหาเล้ียงตนเองไมได 
บิดามารดาก็ตองใหความอุปการะเล้ียงดูเหมือนกัน แตถาบุตรบรรลุนิติภาวะแลว แมเปนคน 
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ทุพพลภาพแตยังสามารถหาเลี้ยงตนเองได เชน บุตรถูกรถชนแขนขาขาดท้ังสองขาง แตยังใชปาก
คาบพูกันรับจางวาดรูปได บิดามารดาก็ไมตองอุปการะเล้ียงดู เปนตน87 
 ดังนั้นคําวา “บิดามารดา” ในเจตนารมณของกฎหมายในท่ีนี้จึงหมายถึง บิดามารดาโดย
ชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงการท่ีหญิงและชายไดทําการสมรสกันโดยมีการจดทะเบียนสมรส เด็กท่ีเกิดมา
จึงไดช่ือวาเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของชายและหญิงนั้น ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1536 ไดบัญญัติไววา “เด็กเกิดแตหญิงขณะเปนภรรยาชายหรือภายในสามรอยสิบ
วันนับแตวันท่ีการสมรสส้ินสุดลง ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปน
สามีหรือเคยเปนสามีแลวแตกรณี” 
 สวนกรณีเด็กท่ีเกิดแตหญิงไมวาจะมีการสมรสกับชายโดยถูกตองตามกฎหมายหรือไม 
เด็กท่ีเกิดมานั้นยอมเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของหญิงเสมอ88 ในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยไดกําหนดหนาท่ีของบิดามารดาไว โดยตองใหการอุปการะเล้ียงดูบุตรท่ีเกิดมา ถาบิดา
มารดาละเวนเสียไมไดกระทําตาม ก็จะมีความรับผิดทางอาญาตามมาตรา 30689 และมาตรา 30790 
แหงประมวลกฎหมายอาญา บิดามารดาจึงมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีตองอุปการะเล้ียงดูบุตร จะเห็นได
วากฎหมายบัญญัติหนาท่ีไวท้ังบิดาและมารดา ดังนั้น ชายผูเปนสามีโดยชอบดวยกฎหมายของหญิง 
จึงมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีตองอุปการะเล้ียงดูบุตรเชนเดียวกัน  
 2.3.5  สิทธิในการใหความยินยอมในทางการแพทย 
 ความยินยอมท่ีไดรับการบอกกลาว กฎหมายระบุชัดเจนในนิยามศัพทของการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมวาแพทยสามารถกระทําตอรางกายมนุษยไดในกรณีใดบาง แตท้ังนี้จะตองทําความ
เขาใจดวยวา กอนกระทําการดังกลาว จะตองปรึกษาหารือกับผูปวยหรือญาติผูปวยกอนและเม่ือ
ไดรับความยินยอมแลวจึงจะดําเนินการตอไปได การทําความเขาใจในลักษณะนี้ ทางวิชาการ
เรียกวา ความยินยอมท่ีไดรับการบอกกลาวหรือท่ีภาษาอังกฤษเรียกวา “Informed consent”91  
                                                            

87  แหลงเดิม.  น. 596-600. 
88 ประมวลกฎหมายแพงเละพาณิชย มาตรา 1546 บัญญัติไววา “เด็กเกิดจากหญิงที่มิไดมีการสมรสกับ

ชายใหถือวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของหญิงน้ัน เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น” .   
89  มาตรา 306 บัญญัติไววา “ผูใดทอดท้ิงเด็กอายุยังไมเกินเกาปไว ณ ที่ใด เพ่ือใหเด็กน้ันพนไปเสียจาก

ตน โดยประการที่ทําใหเด็กน้ันปราศจากผูดูแล ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ”. 

90  มาตรา 307 บัญญัติไววา “ผูใดมีหนาที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาตองดูแลผูซึ่งพ่ึงตนเองมิไดเพราะ
อายุ ความปวยเจ็บ กายพิการหรือจิตพิการ ทอดทิ้งผูซึ่งพ่ึงตนเองมิไดน้ันเสียโดยประการที่นาจะเปนอันตรายแก
ชีวิต ตองระวางทาไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

91  แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อเนก ยมจินดา.  เลมเดิม.  น. 72-75. 
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 ความยินยอมท่ีไดรับการบอกกลาว  หมายถึง ความยินยอมของผูปวยท่ียอมให 
ผูประกอบวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการแพทย กระทําตามรางกายของตนตามกรรมวิธีของการประกอบ
วิชาชีพแตละประเภทนั้น โดยผูปวยจะตองไดรับการอธิบายหรือบอกเลาใหเขาใจวาการกระทําของ
ผูประกอบวิชาชีพนั้นมีวัตถุประสงคอยางไร รายละเอียดของการกระทํามีอะไรบาง และผลที่เกิดตอ
ผูปวยในภายหลังจะเปนอยางไร ตลอดจนอันตราย หรือผลรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น
หากมีจะมากนอยเพียงใด ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพมีหนาท่ีตองอธิบาย หรือบอกกลาวใหผูปวยทราบ 
 เหตุผลท่ีจะตองบอกกลาวใหผูปวยทราบเก่ียวกับรายละเอียดขางตน ก็เพราะวาการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเปนการกระทําตอรางกายมนุษย บุคคลนั้นๆจึงควรจะไดทราบขอมูล
ตางๆเพื่อนําไปสูการตัดสินใจ ซ่ึงถือเปนสิทธิประการหนึ่งของผูปวย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือการ 
Informed Consent กระทําไปเพื่อรับรองสิทธิพื้นฐาน 2 ประการคือ สิทธิท่ีจะไดรับรู (The right to 
know) และสิทธิท่ีจะตัดสินใจ (The right to self-determination)  
 ดังนั้น กอนลงมือทําการรักษา แพทยจึงควรพูดคุยกับผูปวยตั้งแตการแนะนําตัว อธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับอาการของโรคและวิธีการรักษา เพื่อนําไปสูการตัดสินใจรวมกัน การอธิบาย
แพทยควรหลีกเล่ียงการใชคําศัพททางเทคนิค เม่ือไดขอสรุปอยางไรควรบันทึกไวในเวชทะเบียน 
การพูดคุยเชนนี้นอกจากจะหมดปญหาทางดานกฎหมายแลวยังเปนการสรางความสัมพันธท่ีดี
ระหวางแพทยและผูปวยดวย แตในทางปฏิบัติแพทยสวนหน่ึงมักจะละเลยการอธิบายในเร่ืองนี้ 
อาจจะเปนเพราะวาผูปวยมีจํานวนมาก ไมมีเวลาท่ีจะอธิบายหรือคิดวาอธิบายไปผูปวยคงไมเขาใจ 
บางกรณีก็ ส่ังยาหรือส่ังใหผาตัดเลยโดยไมพูด ไมอธิบายอะไร แทจริงแลวรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับ 
การรักษาเปนเร่ืองสําคัญท่ีผูปวยจะตองทราบ ตั้งแตใครเปนผูรักษา ใครเปนผูผาตัด วิธีการรักษา 
ผลดี ผลเสียท่ีอาจจะมีข้ึน ในเยอรมันศาลสูงสุดแหงอาณาจักรไรซ (Das Reichsgericht) ไดพิพากษา
ในคดีอาญา เม่ือป ค.ศ. 1894 วาแมการผาตัดมาตรฐานก็ตองไดรับความยินยอมของผูปวย เพราะ
มิฉะนั้นแลวบุคคลก็จะกลายเปนเคร่ืองเลนของแพทยไป เชน อาจมีการปลอยใหแพทยใหมทดลอง
ผาตัดเปนตน การบอกกลาวเกี่ยวกับอาการของโรคและผลจากการพยากรณโรคจะเปนเร่ืองท่ีแพทย
ตองกระทําในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แตส่ิงท่ีตองคํานึงควบคูกันไปก็คือ ผลกระทบท่ีจะเกิด
กับผูปวยดวย เพราะผูปวยบางรายมีสภาพจิตใจท่ีออนแอไมอยูในฐานะท่ีจะรับความจริงเกี่ยวกับ
ความเจ็บปวยนั้นๆ ได ถาเปนเชนนั้น แพทยควรจะคุยกับญาติผูปวยแทน 
 ในกรณีท่ีแพทยไมอาจบอกความจริงแกผูปวยไดและตองบอกกลาวผานญาติ จะเปน
ญาติคนใด ในเร่ืองนี้คงตองพิจารณาความเปนจริงในสังคมดวย หากเปนสังคมแบบตะวันตกซ่ึงเปน
ครอบครัวแยกหรือครอบครัวขยายท่ีมีพอแมและลูก การบอกกลาวแกญาติคงไมมีปญหามากนัก แต
ในสังคมตะวันออกโดยเฉพาะสังคมแบบไทยและจีนซ่ึงในแตละครัวเรือนจะมีญาติตางๆอยูรวมกัน 
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และมีความผูกพันท่ีใกลชิด การบอกกลาวแกญาติควรจะสอบถามวา ผูใดบางท่ีมีอํานาจในการ
ตัดสินใจ เพราะคนท่ีมีบทบาทสําคัญในแตละครอบครัวจะมีความแตกตางกัน ในกรณีท่ีญาติยังมี
ความเห็นขัดแยงกันอยูหลังจากฟงคําอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของโรคจากแพทยแลว ควรใหเวลา
กับญาติผูปวยไดรวมกันตัดสินใจ แตแพทยพึงแจงระยะเวลาที่จะตองทราบคําตอบใหญาติไดทราบ
ดวย เพราะการตัดสินใจของญาติท่ีลาชาเกินไป อาจนํามาซ่ึงอันตรายแกผูปวย 
 กรณีท่ีแพทยสามารถทําการรักษาไดโดยไมตองไดรับความยินยอม ดังกลาวมาแลววา 
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมไมวาประเภทใดจะตองไดรับความยินยอมจากผูปวยกอน แตใน
บางคร้ังบางสถานการณท่ีจําเปนและรีบดวน อีกท้ังผูปวยก็ไมอยูในฐานะท่ีจะใหความยินยอมได 
แพทยจะถือปฏิบัติอยางไร ในกรณีเชนนี้ แพทยสามารถกระทําการรักษาไดเลย หากเปนท่ีประจักษ
วา เปนการกระทําเพื่อชวยชีวิตผูปวยดังเชนกรณีตอไปนี้ 
 กรณีฉุกเฉิน ผูปวยท่ีถูกนําตัวมาหาแพทยในกรณีฉุกเฉิน สวนหนึ่งจะไมรูสึกตัวและ
บอยคร้ังจะไมมีญาติมาดวย อาจเนื่องมาจากเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุระหวางทาง โดยพลเมือง
ดีท่ีพบเห็นไดชวยเหลือ และนํามาสงท่ีสถานพยาบาล กรณีเชนนี้แพทยจะตองพิจารณาวาอาการ
ของผูปวยเปนอยางไร หากอยูในข้ันท่ีเปนอันตรายและจําเปนจะตองปฐมพยาบาลหรือกระทําการ
ใดเพ่ือชวยชีวิต แพทยสามารถดําเนินการไปไดเลย และถือเปนหนาท่ีตามกฎหมายและจริยธรรมท่ี
จะตองกระทําเชนนั้นดวย ในแงมุมของกฎหมายสามารถอธิบายไดวาการกระทําดังกลาวเปนการ
กระทําดวยความจําเปน เปนการกระทําเพื่อรักษาชีวิตของผูปวย จึงถือวาเปนเร่ืองท่ีสามารถกระทํา
ได 
 ผูปวยอยูในสภาวะท่ีไมอาจแสดงเจตนาไดตามปกติ ผูปวยบางประเภท เชน ผูปวย 
จิตเวชหรือผูท่ีพยายามจะฆาตัวตายและถูกนํามาสงท่ีสถานพยาบาล ผูปวยเหลานี้จะอยูในภาวะท่ีมี
ความผิดปกติทางจิตใจไมอยูในฐานะท่ีจะแสดงเจตนาเชนคนท่ัวไปได กรณีของผูปวยจิตเวชเปน
ความบกพรองทางจิต หากเปนถึงข้ันรุนแรง เชน กรณีของผูปวยโรคจิต (Psychosis) ในหลายกรณี
บุคคลนั้นยอมไมอยูในฐานะท่ีจะรับรูรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได กรณีเชนนี้คงตองขอ
ความยินยอมจากญาติแทน สวนกรณีของการพยายามฆาตัวตาย ในภาวะเชนนั้นมักจะมีการขอรอง
หรือยืนยันกับแพทยวาไมตองทําการชวยชีวิตเพราะอยากตาย แตแพทยจะรับฟงตามคําขอรองนั้น
ไมได เพราะเปนการแสดงเจตนาในภาวะผิดปกติ การชวยชีวิตจึงตองดําเนินการตอไปแมจะฝาฝน
ความยินยอมของบุคคลนั้น 
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                                                              บทที่ 3                                                   
                              เงื่อนไขประกอบการทําแทงในกฎหมายตางประเทศ 
 
 สังคมโลกมีกฎหมายระหวางประเทศเปนกรอบกําหนดเปนแนวทางในการกําหนด
กฎหมายในแตละประเทศ ซ่ึงก็ไมไดเปนบทบังคับวาแตละประเทศจะตองดําเนินการบัญญัติ
กฎหมายภายในใหเปนไปตามกฎหมายระหวางประเทศแตอยางใด ดวยเหตุนี้ในแตละประเทศ 
ตางก็มีกฎหมายเก่ียวกับการทําแทงท่ีแตกตางกันออกไปอันมาจากสภาพสังคมและประวัติศาสตร
ของสังคมท่ีแตกตางกันออกไป แตอยางไรก็ตามกฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงของแตละประเทศเม่ือ
พิจารณาเกี่ยวกับเง่ือนไขประกอบการทําแทงแลวจะเห็นไดวาแตละประเทศตางมุงท่ีจะคุมครอง 
ในความปลอดภัยของตัวหญิงเปนสําคัญ 
 
3.1 ขอพิจารณาเก่ียวกับเงื่อนไขประกอบการทําแทงทางดานอายุครรภ 
 การทําแทงท่ีหญิงจะไดรับความปลอดภัยท่ีสุดนั้นส่ิงท่ีแพทยมีความจําเปนท่ีจะตอง
คํานึงถึงคืออายุครรภของหญิงท่ีจะทําแทงเนื่องจากอายุครรภมีผลตอการทําแทงหลายปราการ
อยางเชนการทําแทงในแตละชวงอายุครรภการทําแทงจะมีวิธีการท่ีแตกตางกันออกไปโดยแพทย 
จะพิจารณาจากอายุครรภเปนหลักวาการทําแทงในแตละชวงอายุครรภจะใชวิธีการทําแทงใด 
ท่ีจะเหมาะสมท่ีสุดและหญิงจะไดรับความปลอดภัยมากท่ีสุด 
 3.1.1 อายุครรภท่ีสามารถรองขอใหทําแทง 
 อายุครรภท่ีจะสามารถทําแทงไดนั้นในแตละประเทศนั้นตางกําหนดอายุครรภท่ีจะ
สามารถทําแทงแตกตางกันออกไปไมวาจะเนื่องจากศาสนา ความเชื่อ สังคมและวัฒนธรรม 
แตอยางไรก็ตาม ส่ิงท่ีนานาประเทศสวนใหญคํานึงถึงนั้นยอมหนีไมพนการคุมครองสิทธิของหญิง
นั้นเอง 
     3.1.1.1 อายุครรภไมเกิน 12 สัปดาห 
 การทําแทงท่ีปลอดภัยนั้นอายุครรภยอมเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งท่ีมีผลตอความ
ปลอดภัยในชีวิตและรางกายของหญิงซ่ึงการทําแทงในขณะอายุครรภไมเกิน 12 สัปดาหจะเปนชวง
ท่ีสามารถทําแทงไดปลอดภัยมากท่ีสุดในแตละประเทศจึงมีการเปดโอกาสใหหญิงสามารถ
ตัดสินใจทําแทงไดอยางเสรีในชวงอายุครรภดังกลาว 
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                 1) ประเทศโปแลนด 
 การทําแทงเปนเร่ืองผิดกฎหมายในประเทศโปแลนด ยกเวนในกรณีท่ีการต้ังครรภนั้น
ไดกระทําเพื่อเปนการชวยชีวิตของหญิงหรือเพ่ือรักษาสุขภาพกายของหญิงหรือเพ่ือรักษาสุขภาพจติ
ใจของหญิงหรือเกิดจากการถูกขมขืนหรือรวมการประเวณีระหวางบุคคลในสายเลือดเดียวกัน 
(Incest) โดยอายุครรภท่ีจะทําแทงไดนั้นตองกระทําภายใน 12 สัปดาหและอนุญาตใหกระทําใน
กรณีเพื่อเปนการชวยชีวิตของหญิงหรือเพื่อรักษาสุขภาพทางกายของหญิงหรือกรณีท่ีเกิดจากการ
ถูกขมขืนหรือการรวมประเวณีระหวางบุคคลในครอบครัวเดียวกันหรือตัวออนในครรภจะพิการ
อยางรุนแรงโดยไดรับการยืนยันจากนรีแพทย1 
     2) ประเทศนอรเวย 
 กฎหมายการทําแทงท่ีใชอยูในปจจุบันของประเทศนอรเวยนั้น ไดมีการตราข้ึนต้ังแต 
ป ค.ศ. 1978 โดยกฎหมายไดกลาววา หญิงใดท่ีตั้งครรภแลวทําใหอยูในสถานการณท่ียากลําบาก
แสนสาหัส (Scrious difficulties) หญิงนั้นสามารถรองขอใหมีการทําแทงไดจนถึงระยะอายุครรภ 
12 สัปดาห ซ่ึงหญิงนั้นจะตองไดรับขอมูลทางการแพทยเกี่ยวกับการทําแทงและรับทราบถึงการ
ชวยเหลือจากรัฐหลังจากการทําแทง อีกท้ังยังสามารถมีสิทธิไดรับคําปรึกษาเพื่อใชในการตัดสินใจ
ไดดวย กรณีหลังอายุครรภ 12 สัปดาห สามารถทําแทงไดการทําแทงดังกลาวจะตองไดรับการ
อนุญาตจากคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวยแพทยจํานวน 2 คน โดยการทําแทงในกรณี (1) และ (2) 
คณะกรรมการจะตองพิจารณาถึงสถานการณและภาวะแวดลอมของหญิงต้ังครรภ รวมถึงกรณีการ
เล้ียงดูเด็กทารกซ่ึงการประเมินจากสถานการณของหญิงนั้นจะเปนประเด็นหลักในการพิจารณาการ
ทําแทงในอายุครรภหลังจาก 18 สัปดาหมิอาจกระทําไดเวนเสียแตวาจะมีเหตุผลท่ีสําคัญๆ ใหเกิด
การกระทําดังกลาว อยางไรก็ตาม การทําแทงนั้นก็อาจจะไมไดรับการอนุญาตเชนเดียวกันถามี
เหตุผลท่ีสันนิษฐานไดวาทารกในครรภนั้นอาจจะเจริญเติบโตได2 
 การทําแทงหลังจากอายุครรภหลัง 12 สัปดาหจะตองกระทําในโรงพยาบาล ซ่ึงกรณีอายุ
การตั้งครรภท่ีนอกเหนือจากนี้การทําแทงจะตองไดรับการอนุมัติดวย และการทําแทงท่ีถูกกฎหมาย
จะตองกระทําโดยแพทยเทานั้น ดานเจาหนาท่ีสาธารณสุขนั้นถึงแมจะไมตองการเขาไปมีสวนรวม
ในการทําแทง แตก็จําตองรายงานถึงขอเท็จจริง รายละเอียดถึงผูบริหารของโรงพยาบาล ซ่ึงสิทธิ 
 

                                                            
1  A bortion in Poland. (n.d.). สืบคนเมื่อ 18 ตุลาคม 2555, จาก  http//www.un.org/esa/ populations/ 

publication/abortion/doc/Poland.doc.  
2  เมธิกาญจน   ชางหัวหนา.  (2552).  ความชอบธรรมในการทําแทงกรณีชีวิตในครรภมารดาไมสม  

ประกอบ (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต) .  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.  น. 161-162. 
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การปฏิเสธเขาไปมีสวนรวมในการทําแทงนั้นมีไดเฉพาะเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติหนาท่ีหรือมีสวนรวมใน
กระบวนการน้ันๆ เทานั้นและจะตองไมใชผูท่ีใหการบริการ ดูแลและรักษาสตรีท้ังกอนและหลัง
กระบวนการทําแทง และสิทธิในการปฏิเสธในการเขาไปมีสวนรวมในการทําแทงของเจาหนาท่ี
สาธารณสุขดังกลาวนั้นมิใชปญหาใหญในประเทศนอรเวย 

 3) ประเทศกรีซ 
 อนุญาตใหสามารถทําแทงไดโดยความยินยอมของหญิงนั้นภายใตเง่ือนไขที่กฎหมาย
กําหนดหากการทําแทงนั้นไดกระทําโดยแพทยซ่ึงหญิงสามารถรองขอทําแทงไดอยางเสรีภายใน
ขอบเขตอายุครรภไมเกิน 12 สัปดาห3 หากอายุครรภเกินกวานี้จะสามารถทําแทงไดตอเม่ือเขา
เง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงเหตุท่ีสามารถรองขอทําแทงไดของประเทศกรีซนั้นมีอยูหลายสาเหตุ
ดวยกันอาทิเชนเพื่อชวยชีวิตของหญิง ทารกในครรภมีความผิดปกติ เปนตน แตอยางไรก็ตามหาก
อายุครรภเกิน 12 สัปดาหจะสามารถทําแทงไดตองนั้นตองปรากฏวาทารกในครรภมีความผิดปกติ
อยางรุนแรงหรือหญิงนั้นเส่ียงตออันตรายตอรางกายและจิตใจหรือเขาเง่ือนอ่ืนๆตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  
 3.1.1.2 อายุครรภ เกิน 24 สัปดาห 

 การทําแทงในขณะอายุครรภหลายสัปดาหยอมมีผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิต
และรางกายของหญิงและยังขัดตอหลักทางดานศีลธรรมอันดี ในแตละประเทศจึงมีการกําหนด
ขอบเขตในการอนุญาตใหสามารถทําแทงแตกตางกันออกไปโดยมีการกําหนดใหหญิงท่ีตองการทํา
แทงในขณะอายุครรภหลายสัปดาหจะสามารถทําแทงไดเฉพาะเขาเง่ือนไขทางการแพทยหรือ
เง่ือนไขตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวเทานั้น  
 1)  ประเทศสวีเดน 
 ขอกําหนดระยะเวลาการต้ังครรภ ไดถูกยกเลิกและมีการบัญญัติกฎหมายใหมเม่ือ
มิถุนายน ค.ศ.1973 และมีผลใชบังคับเม่ือมกราคม ค.ศ. 1975 โดยมีบทบัญญัติท่ีอนุญาตใหทําแทง
ไดใน 12 สัปดาหแรกของการตั้งครรภ และอนุญาตใหทําแทงไดภายใน 12-18 สัปดาหของการ
ตั้งครรภในกรณีท่ีมีเหตุผลทางการแพทย นอกจากนี้กฎหมายยังอนุญาตใหสามารถทําแทงไดตาม

                                                            
3 304.(4) A voluntary termination of pregnancy, carried out with the consent of the woman by an 

obstetrician or gynecologist, assisted by an anesthetist, in a comprehensive care unit shall not constitute an 
offence if one of the following conditions is fulfilled: 

 1. the pregnancy has not progressed beyond 12 week. 
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รองขอในชวง 18 สัปดาหแรกของการตั้งครรภหากพบวาไมมีผลขางเคียงใดๆที่มีผลตอชีวิตของผูท่ี
ตั้งครรภ และตองไดรับการปรึกษาจากนักสังคมสงเคราะหกอนดวย4 
 การทําแทงหลังจาก 18 สัปดาหของการตั้งครรภนั้นจะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการอนามัยและสวัสดิการแหงชาติโดยกรณีพิเศษเทานั้น ซ่ึงจะไมใหทําแทงหากเปน
แคการคาดเดาวาทารกในครรภอาจไมมีชีวิตรอด แตหากเปนกรณีท่ีตองการชวยชีวิตผูท่ีตั้งครรภ 
จะสามารถทําในชวงระยะใดก็ได ในกรณีเรงดวนสามารถทําไดเลยโดยไมตองขออนุญาตจาก
คณะกรรมการ ท้ังนี้พลเมืองของประเทศสวีเดนไมตองเสียเงินในการทําแทง 
 หลังจากต้ังครรภไปแลว 20 สัปดาห เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสุขภาพ
และสวัสดิภาพแหงชาติกอน24 สัปดาห เนื่องจาก 
 (1)  เหตุบกพรองทางกรรมพันธุ 
 (2)  ทารกอาจเสียชีวิตในการคลอด 
 (3)  เม่ือไดรับความเห็นชอบจากแพทยจํานวน 2 คนในทองถ่ินสําหรับทําแทง เนื่องจาก
ขอ (1) หรือขอ (2) แพทยเพียงคนเดียวอาจทําไดเอง แตขอ (3) นี้จะอนุญาตใหทําไดเฉพาะเม่ือ
ปรากฏวาการท่ีตองรอคอยการอนุญาตจากสภาการแพทยหรือแพทยรวมกันสองคนดังกลาวขางตน 
อาจทําใหเกิดอันตรายรายแรงแกหญิงนั้นได ท้ังนี้แพทยผูนั้นตองมีหลักฐานซ่ึงออกโดยแพทยสภา  
(Royal Medical Board) ใหอํานาจในการเปนอนุญาตทําแทงแตผูเดียวได5 
 ผูขออนุญาตทําแทงตอแพทยสภาจะตองแนบสูติบัตร ประวัติของผูขอและใบรับรองอีก
หนึ่งฉบับจากอายุแพทยสวีเดนท่ีไดข้ึนทะเบียนประกอบโรคศิลปะแลวแลงซ่ึงจะกลาวถึง
พฤติการณตางๆ ในชีวิตหญิง ตลอดจนรายงานจากสถาบันสังคมสงเคราะหตางๆ ท่ีหญิงนั้นไป
สัมผัสมากอน และนักสังคมสงเคราะหไปเยี่ยมบานหญิงเพื่อสอบถามขอเท็จจริง เม่ือคณะกรรมการ
ไดพิจารณาแลววินิจฉัยวาไมสมควรอนุญาตใหทําแทง ผูยื่นคํารองขอทําแทงไมมีสิทธิอุทธรณ แต
อาจขอใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอีกคร้ังหนึ่งได หากตนไดพยานหลักฐานใหมเพ่ิมเติมมา
 กฎหมายทําแทงในประเทศสวีเดนท่ีขยายขอบเขตการทําแทงท่ีเพิ่มมากข้ึนมีสวนทําให
จํานวนการทําแทงท่ีผิดกฎหมายลดลงไดมากทีเดียว การทําแทงเถ่ือนเปนส่ิงท่ีหาไดยากมากใน
ประเทศสวีเดนนอกจากนี้ตามขอเท็จจริงปรากฏวาผูท่ีทําแทงสวนใหญเปนผูท่ีแตงงานแลวมากกวา
คนโสด 
 

                                                            
4  สดศรี  นาประเสริฐ.  (2523, พฤษภาคม-มิถุนายน).  กฎหมายเก่ียวกับการทําแทงของประเทศสวีเดน. 

ดุลพาห, 27(3).  น. 42-47. 
5 อุทิศ  วีรวัฒน.  (2509, ตุลาคม).  การทําแทงที่กฎหมายสวีเดนอนุญาต. บทบัณฑิตย, 24(4). น. 840. 
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 2) ประเทศฟนแลนด 
 ประเทศฟนแลนดอนุญาตใหหญิงสามารถทําแทงไดภายใตเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด
และตองทําในจํากัดอายุครรภในชวงอายุครรภ 24 สัปดาห โดยมีเง่ือนไขวาการทําแทงอนุญาตให
กระทําไดถึง 12 สัปดาหเพื่อชวยชีวิตของหญิง เพื่อรักษาสุขภาพทางจิตใจของหญิง เพื่อเหตุผลทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม หรือในกรณีขมขืนหรือรวมประเวณีกับพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน การทํา
แทงอนุญาตใหกระทําถึง 20 สัปดาหหากมีความเส่ียงตอสุขภาพรางกายของหญิง หรือหญิงท่ีมีอายุ
นอยกวา 17 ป การทําแทงอนุญาตใหทําไดถึง 24 สัปดาหหากชีวิตของหญิงอยูในอันตรายหรือมี
ความเส่ียงวาลูกออนจะไมสมบูรณ การทําแทงในชวง 12 สัปดาห ตองไดรับอนุญาตจากแพทย 1 
หรือ 2 คน การทําแทงในชวงถึง 20 สัปดาหตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการการแพทยของรัฐ 
การทําแทงจะไมเสียคาใชจายภายใตการประกันสุขภาพแหงชาติแตหญิงจะตองเสียคาธรรมเนียม
ของโรงพยาบาล6   
 3) ประเทศไซปรัส 
 อนุญาตใหมีการทําแทงไดภายใตเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดอาทิเชน เพ่ือชวยชีวิตของ
หญิง เพื่อรักษาสุขภาพรางกาย เพื่อรักษาสุขภาพจิตหรือในกรณีการขมขืนหรือหญิงรวมประเวณกีบั
พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกันและหากเด็กมีแนวโนมท่ีจะเกิดมาพิการอยางรายแรง โดยมีเงื่อนไข
จํากัดระยะเวลาในชวงการตั้งครรภ 28 สัปดาห การทําแทงตองมีการรับรองโดยแพทย 2 คน กรณี
การขมขืนจําเปนตองมีการรับรองโดยเจาหนาท่ีตํารวจผูมีอํานาจโดยคนไขจะไดรับการดูแลทาง
การแพทยโดยไมเสียคาใชจาย ผูใดทําแทงโดยผิดกฎหมายหรือหญิงท่ีทําใหตนเองแทง ตองรับโทษ
จําคุกไมเกิน 7 ป การกําหนดโทษมักคํานึงถึงเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม7 
 3.1.2 จํานวนคร้ังในการขออนุญาตทําแทง 
 การรองขอทําแทงในแตละประเทศจะกําหนดเง่ือนไขในการรองขอท่ีจะทําแทง 
ท่ีแตกตางกันออกไปบางประเทศเปดโอกาสใหหญิงสามารถรองขอท่ีจะทําแทงไดตลอดเม่ือตน
ตั้งครรภโดยไมจํากัดจํานวนคร้ังในการรองขอแตในบางประเทศกลับมีการกําหนดขอบเขตของการ
รองขอทําแทงไวเพื่อมิใหหญิงรองขอทําแทงไดตามอําเภอใจทุกคร้ังท่ีหญิงต้ังครรภ ซ่ึงจะเห็นไดวา
ในแตละประเทศจะใหความสําคัญในการขอทําแทงท่ีแตกตางกันออกไป 
 
 

                                                            
6 สมบัติ  พฤฒิพงศภัค.  (2550, มกราคม-มีนาคม).  “กฎหมายทําแทงประเทศยุโรป.”  วารสารยุติธรรม

ปริทัศน, 1(1).  น. 99-106. 
7 แหลงเดิม.  น. 102. 
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 1) ประเทศสาธารณรัฐเช็ก 
 แตเดิมกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐเช็กอนุญาตใหสามารถทําแทงไดเม่ือไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการที่กฎหมายจัดต้ังข้ึนและทําไดเม่ือเกี่ยวกับสุขภาพของมารดา หรือการมี
บุตรจะกอใหเกิดความยุงยากแกมารดา เชน อายุของมารดา จํานวนบุตรท่ีมีอยูแลว ฐานะทาง
ครอบครัว สภาพบานแตกสาแหรกขาดหรือเหตุเฉพาะตัวอยางอ่ืน และหากการตั้งครรภเกิดจากการ
กระทําความผิดอาญาจากการขมขืน ถูกอนาจาร หากต้ังครรภมาแลวเกินกวา 3 เดือนจะอนุญาตให
ทําเฉพาะมีผลรายแรงจริงๆเทานั้น 
 การกําหนดสิทธิในการทําแทงดังกลาวสงผลใหหญิงไดรับผลกระทบตอสุขภาพ
เนื่องจากมีการแอบทําแทงอยางลับๆแลวเกิดอันตรายจากการทําแทง ทําใหรัฐบาลไดมีการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายการทําแทงโดยใหสิทธิหญิงสามารถทําแทงไดโดยชอบดวยกฎหมาย โดยมีผลใช
บังคับในป ค.ศ. 1987 และไดทําการยกเลิกคณะกรรมการอนุมัติการทําแทง การตัดสินใจท่ีจะ 
ทําแทงนั้นทําไดโดยตัวหญิงท่ีตั้งครรภและแพทย โดยใหผูหญิงท่ีตั้งครรภแจงความจํานงเปน 
ลายลักษณอักษรตอสูตินารีแพทยท่ีรับผิดชอบและทางแพทยจะใหขอมูลในเร่ืองผลลัพธท่ีเปนไป
ไดจากการทําแทงและวิธีการคุมกําเนิด หากต้ังครรภนอยกวา 12 สัปดาหและไมมีปญหาทางดาน
สุขภาพ แพทยจะกําหนดศูนยสุขภาพท่ีรับการทําแทงให หากต้ังครรภมากกวา 12 สัปดาหหรือมี
ปญหาดานสุขภาพอื่นๆ จะมีการทบทวนการรองขอนี้โดยคณะกรรมการทางการแพทย ผูหญิงท่ี 
ทําแทงไปกอนภายใน 6 เดือนท่ีผานมาจะไมไดรับอนุญาตใหทําแทง นอกเสียจากวาครอบครัวนี้ 
มีลูกมาแลว 2 คนหรืออายุอยางนอย 35 ปหรือเปนการต้ังครรภเนื่องจากโดนขมขืนและกรณีท่ีมีการ
ตั้งครรภตอไปแลวมีผลตอชีวิตและสุขภาพของหญิงท่ีตั้งครรภหรือกรณีพบเด็กในครรภมีความ
บกพรอง8 
 กรณีหญิงท่ีตั้งครรภอายุนอยกวา 16 ป ตองไดรับความยินยอมจากตัวแทนทางดาน
กฎหมายของหญิงท่ีตั้งครรภ หากอายุอยูในชวง 16-18 ป ตองมีการอางอิงตัวแทนทางดานกฎหมาย
และการทําแทงตองทําในโรงพยาบาล 
 2) ประเทศจีน 
 สตรีในประเทศจีนสามารถรองขอทําแทงไดโดยถูกตองตามกฎหมาย และการตัดสินใจ
ในการทําแทงข้ึนอยูกับความตองการของสตรีท่ีตั้งครรภแตละคน แตมีเง่ือนไขวาการทําแทงจะตอง
กระทําภายใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภและสตรีผูนั้นจะตองไมเคยทําแทงมากอนภายใน

                                                            
8 กฎหมายทําแทงของสาธารณรัฐเช็ก.  สืบคนเมื่อ  18 ตุลาคม 2555, จาก http://www.un.org/esa/ 

populations /abortion/doc/Czech republic.doc. 

DPU



78 

ระยะเวลา 12 เดือนท่ีผานมา ประเทศจีนมีท่ีบริการทําแทงเปนบริการสวนหนึ่งของโครงการ
วางแผนครอบครัวแหงชาติและมีการทําแทงอยางกวางขวาง9 
 3) ประเทศสโลวาเกีย 
 ประเทศสโลวาเกียการตัดสินใจทําแทงเกิดข้ึนระหวางแพทยและหญิง ซ่ึงผูหญิงตองทํา
คําขอเปนลายลักษณอักษรโดยแพทยตองแจงผลกระทบท่ีเปนไปไดของข้ันตอนและวิธีการทําแทง
ใหหญิงทราบกรณีท่ีหญิงต้ังครรภอายุ 12 สัปดาหและไมมีขอหามเร่ืองสุขภาพ แตหากการตั้งครรภ
เกินกวา 12 สัปดาหหรือมีขอหามอ่ืนๆตองเปนไปตามท่ีคณะกรรมการการแพทยเห็นสมควร ผูหญิง
ท่ีมีปญหาการทําแทงภายใน 6 เดือนจะไมไดรับอนุญาตใหผานข้ันตอนเวนแตหญิงอายุ 35 ป หรือ
การตั้งครรภเกิดจากการขมขืน10 
 
3.2  ขอพิจารณาเก่ียวกับเงื่อนไขประกอบการทําแทงทางดานความยินยอม 
 สิทธิในการตัดสินใจเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานอยางหนึ่งท่ีทุกคนพึงมีและไดรับความ
คุมครอง แตสิทธิในการตัดสินใจตองไมกระทบถึงสิทธิของผูอ่ืนดวยเชนกันและสิทธิในการ
ตัดสินใจตองอาศัยอยูบนหลักความถูกตองดวย นอกจากสิทธิในการตัดสินใจแลวสิทธิในเร่ืองเน้ือ
ตัวรางกายกฎหมายก็ใหความคุมครองเชนเดียวกัน 
 3.2.1 ผูเยาว 
 สิทธิในการตัดสินใจทําแทงในหลายๆประเทศใหเปนอํานาจในการตัดสินใจท่ีจะทํา
แทงอยูท่ีหญิงแตอยางไรก็ตามหากการต้ังครรภดังกลาวไดเกิดกับเด็กหรือผูเยาวอํานาจในการ
ตัดสินใจในการทําแทงนั้นในแตละประเทศกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตใหทําแทงท่ีแตกตางกัน
ออกไปเนื่องจากในแตละประเทศตางมีมุมมองเกี่ยวกับการตัดสินใจของเด็กหรือผูเยาวท่ีแตกตาง
กันออกไป บางประเทศมองวาผูเยาวมีวุฒิภาวะเพียงพอในการตัดสินใจแตบางประเทศมองวาเปน
เร่ืองท่ีสําคัญตอตัวผูเยาวมีความจําเปนท่ีจะตองเปดโอกาสใหบิดามารดาหรือผูปกครองของเด็กเขา
มามีสวนรวม 
  1) ประเทศนอรเวย 
 การรองขอการทําแทงจะตองกระทําโดยหญิงผูตั้งครรภนั้นเทานั้นแตถาหญิงต้ังครรภ
อายุต่ํากวา 16 ปหรือปญญาออน พอแมหรือผูปกครองจะเปนผูใหโอกาสในการอนุญาตใหมีการทํา

                                                            
9  จรินทร  คิดอาน.  (2556).  การยุติการต้ังครรภ:ศึกษากรณีเหตุทางสังคมและเศรษฐกิจ (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.  น. 66. 
10 Abortion in Slovakia.(n.d.).  สืบคนเมื่อ  18 ตุลาคม 2555, จาก http://www.un.org/esa/ populations 

/abortion/doc/slovakia.doc. 
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แทงได ถาหญิงนั้นเปนผูเสมือนไรความสามารถหรือไรความสามารถ จะตองไดรับอนุญาตจาก
ผูปกครอง 
 2) ประเทศสวีเดน 
 หญิงผูขอทําแทงจะตองไดรับความเห็นชอบจากแพทย หลังจากนั้นจะไดรับคําแนะนํา
ปรึกษาจากนักสังคมสงเคราะห แตถาการทําแทงจะเปนอันตรายตอสุขภาพและชีวิตของผูทําแทง 
แพทยอาจไมอนุญาตตามคําขอดังกลาว การขอความเห็นชอบจากแพทยจะตองขอกอนต้ังครรภครบ 
12 สัปดาห กรณีหญิงท่ีตั้งครรภเปนคนปญญาออน วิกลจริต หรือมีอายุต่ํากวา 15 ป ก็สามารถทํา
แทงไดหากผูท่ีมีหนาท่ีปกครองดูแลหญิงนั้นไดใหความยินยอมเพื่อทําแทง11 
 3) ประเทศฝร่ังเศส 
 ป ค.ศ. 1993 รัฐบาลฝรั่งเศสไดบัญญัติ “เนเอิรทซ” (loi<<Neiertz>>) กําหนดความผิด
ฐานการกีดขวางการทําแทง ซ่ึงการบังคับใชรัฐบัญญัตินี้คร้ังแรกคือการลงโทษจําคุกสมาชิกกลุมจู
โจม “ตอตานการทําแทง” (Amti-IVG) และเม่ือเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2001 รัฐบัญญัติ “โอบร้ี”
(loi<<Aubry>>) ไดแกไขเพิ่มเติมรัฐบัญญัติ “เวย” ใน 2 ประเด็นคือ ขยายระยะเวลาของอายุครรภท่ี
สามารถทําแทงไดออกไปจากเดิม 10 สัปดาหเปน 12 สัปดาห และผูเยาวสามารถทําแทงไดโดยมี
จําตองขออนุญาตจากผูปกครองแตตองพาบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะตามแตท่ีตนจะเลือกมาดวย12 
 การทําแทงหรือท่ีเรียกกันในฝร่ังเศสวา “L’interruption volontaire de grossesse,IVG” 
นั้น จึงไดวางหลักเกณฑไววาการทําแทงมีข้ึนไดตามคํารองขอของหญิงมีครรภซ่ึงเห็นวาตนอยูใน
สถานการณท่ียากลําบากอันเนื่องมาจากการต้ังครรภ(une situation de detresse) และหญิงมีครรภ
เปนเพียงผูเดียวท่ีจะตัดสินใจวาอยางไรท่ีเรียกวา สถานการณท่ียากลําบากอันเนื่องมาจากการ
ตั้งครรภ ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้13 
 1) การทําแทงตองกระทําโดยแพทยในโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน 
ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข 
 2)  การทําแทงมีข้ึนไดภายในระยะเวลา 12 สัปดาหแรกของอายุครรภ 

                                                            
11 สดศรี  นาประเสริฐ.  เลมเดิม.  น. 42-47.  
12  ตอตานการทําแทง.  สืบคนเมื่อ 2 กรกฎาคม 2556, จาก  http:www.pub-law.net/ Publaw/ view. asp? 

PublawIDs=674. 
13  ปยบุตร  แสงกนกกุล.  (2545, กันยายน).  30 ป กฎหมายทําแทงเสรีในฝรั่งเศส. วารสารนิติศาสตร, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  สืบคนเมื่อ 2  เมษายน 2555. 
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 3) ในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภเปนผูเยาว เดิมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง 
ปจจุบันรัฐบัญญัติ  “โอบร้ี”(loi<<Aubry>>) แกไขใหไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจาก
ผูปกครองแตตองพาบุคคลบรรลุนิติภาวะตามแตท่ีตนเลือกมาดวย 

 4) ในกรณีท่ีหญิงต้ังครรภเปนคนตางประเทศ ตองอาศัยในฝร่ังเศสมาไมนอยกวา 
3 เดือนเวนแตเปนผูล้ีภัยทางการเมือง 

 5) หญิงท่ีรองขอทําแทงตองผานการปรึกษาหารือจากแพทยและนักสังคมสงเคราะห
โดยเร่ิมจากการปรึกษาแพทยคร้ังแรกเพ่ือรับทราบขอมูลและวิธีการทําแทงในรูปแบบตางๆ 
ข้ันตอนนี้ใชเวลาหนึ่งสัปดาห ในสัปดาหเดียวกันนั้น หญิงตองผานการสัมภาษณโดยนักสังคม
สงเคราะหผลจากการสัมภาษณไมไดบังคับใหหญิงตองเปล่ียนใจไมทําแทงแตหญิงยังคงมีสิทธิใน
การยืนยันตามคํารองเดิม เม่ือผานการสัมภาษณแลวหญิงจะไดใบรับรอง ปดทายดวยการปรึกษา
แพทยคร้ังท่ีสองน้ีตองมีข้ึนอยางชา 1 สัปดาหหลังการปรึกษาแพทยคร้ังแรกและ 2 หลังการ
สัมภาษณโดยนักสังคมสงเคราะห จากนั้นก็ข้ึนทะเบียนรอรับการทําแทงตอไป14 
 4) ประเทศอิตาลี 
 เดิมประมวลกฎหมายอาญา ค.ศ. 1930 ของประเทศอิตาลีไดหามการเผยแพรในเร่ือง
การคุมกําเนิดและการทําแทง เวนเสียแตวาจําเปนตองทําเพ่ือการรักษาชีวิตของหญิงท่ีตั้งครรภ 
กฎหมายฉบับดังกลาวบังคับใชจนถึง ค.ศ. 1971 ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญตัดสินวาขอกําหนดของ
กฎหมายเกี่ยวกับการคุมกําเนิดนั้นขัดตอรัฐธรรมนูญและในป ค.ศ. 1975 ไดถือวาขอกําหนด
เกี่ยวกับการทําแทงนั้นขัดตอรัฐธรรมนูญเชนเดียวกันเหมือนอยางท่ีพวกเขาหามการทําแทงหากไม
มีนัยนะของการปองกันอันตรายรายแรงตอสุขภาพของหญิง นอกจากนี้ใน ค.ศ. 1975 ไดมีการแกไข
กฎหมายแพงเกี่ยวกับครอบครัวและสถานะของผูหญิง นอกจากนี้ใน ค.ศ. 1975ไดมีการแกไข
กฎหมายแพงเกี่ยวกับครอบครัวและสถานะของผูหญิง และไดมีกฎหมายใหมีการกอตั้งศูนยให
คําปรึกษาวางแผนครอบครัวและอนุญาตใหมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการคุมกําเนิดและบริการ
ดานครอบครัว 
 ประเทศอิตาลีเดิมนั้นเปนประเทศท่ีเครงครัดศาสนาคริสต นิกายคาทอลิกและเปนท่ีตั้ง
ของสํานักวาติกัน ไดบัญญัติกฎหมายท่ีถือไดวาเปนกฎหมายท่ียอมใหมีการทําแทงท่ีมีขอบเขต
กวางขวางมากท่ีสุดแหงหนึ่งของยุโรปโดยเปดใหมีการทําแทงเสรีข้ึนเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม ค.ศ. 
1978 ตามกฎหมายฉบับนี้อนุญาตใหมีการทําแทงไดตามคําขอของสตรีซ่ึงมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป 

                                                            
14 Bartha Maria Knoppers.  (1990). “Abortion Law in Francophone Countries.”  Michigan Review,  

4. pp. 904-910. 
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ภายในระยะเวลาครรภไมเกิน 90 วัน ซ่ึงกฎหมายดังกลาวนี้ ไดถูกคัดคานเปนอยางมากจากฝาย
ศาสนาคาทอลิกและสันตะปาปาจอหนพอลท่ี 615 
 การทําแทงท่ีถูกกฎหมายจะตองเปนชวง 90 วันแรกของการตั้งครรภเทานั้นในกรณีท่ี
การตั้งครรภ การคลอดบุตรและการเปนแมคนนั้นจะมีผลกระทบรายแรงทั้งดานรางกายและจิตใจ
ตอผูท่ีตั้งครรภ ซ่ึงพิจารณาจากสภาพทางดานสุขภาพ เศรษฐกิจสังคม แลสถานการณครอบครัว 
หรือมีความผิดปกติ หรือมีความเปนไปไดวาทารกจะเกิดมาแลวมีรางกายพิการหรือผิดปกติ ผูหญิง
ท่ีมีความประสงคท่ีจะรับการทําแทงตามเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนจะตองยื่นขอตอหนวยงานเกี่ยวกับ
สุขภาพหรือสวัสดิการท่ีไดรับอนุญาตหรือตอแพทยประจําตัว 
 ในกรณีท่ียื่นเร่ืองตอหนวยงาน ทางหนวยงานจะตองพิจารณาหาทางแกไขท่ีเปนไปได
ในการแกไขปญหาและใหคําปรึกษาแกผูหญิงท่ีทําการยื่นคําขอทําแทงและจะตองชวยใหหญิง
เอาชนะปจจัยตางๆ ท่ีชักนําใหตองทําแทงและตองสงเสริมวิธีการที่เหมาะสมในการท่ีจะสนับสนุน
ดวย สวนกรณีท่ียื่นเร่ืองตอแพทย แพทยจะตองแจงถึงสิทธิของผูหญิงและสวัสดิการตางๆ ท่ีไดรับ 
หากผูหญิงยังคงยืนยันท่ีจะทําแทง แพทยจะตองออกใบรับรองและลงนามกํากับโดยท้ังแพทยและ
ผูหญิง เพื่อยืนยันการต้ังครรภและคํารองขอ โดยใชเวลาในการพิจารณาไตรตรองอีก 7 วัน ผูหญิงท่ี
ตองการทําแทงอาจจะตองแสดงใบรับรองตอสถานพยาบาลเพ่ือลดข้ันตอน หากเปนกรณีเรงดวน 
ไมจําเปนตองรอ 7 วัน เชนในกรณีท่ีเกี่ยวกับชีวิตของผูท่ีตั้งครรภ หากผูหญิงอายุนอยกวา 18 ป 
จะตองไดรับอนุญาตจากพอแมดวย ยกเวนหากมีเหตุผลรายแรงท่ีไมสามารถใหความสามารถให
ความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําได และหากพอแมยินยอม เจาหนาท่ีฝายปกครองท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับเร่ืองของผูปกครองสามารถอนุมัติได 
 หลังจากพนชวง 90 วันแรกของการต้ังครรภแลว จะอนุญาตใหทําแทงไดเฉพาะในกรณี
ท่ีตองการรักษาชีวิตผูหญิงท่ีตั้งครรภนั้นจะเปนอันตรายตอรางกายและจิตใจของผูหญิงท่ีตั้งครรภ 
เชน การที่ทารกมีความบกพรองหรือพิการ การทําแทงตองกระทําในโรงพยาบาลของรัฐหรือ
สถานพยาบาลเอกชนท่ีไดรับอนุญาตโดยไมตองเสียคาใชจาย แพทยและเจาหนาท่ีผูชวยแพทยท่ีไม
ตองการทําแทงใหคนไขเนื่องดวยเรื่องของศีลธรรมหรือศาสนาสามารถแจงกอนลวงหนาเพื่อท่ีจะ
หลีกเล่ียงที่จะทําการดังกลาวได การทําแทงสามารถทําไดท่ีโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาล
เอกชนท่ีไดรับอนุญาตจากทางการ 
 กฎหมายซ่ึงประกาศใชใน ค.ศ. 1978 นี้เรียกวาเปนกฎหมายทําแทงท่ีเปดกวางมากท่ีสุด
ในยุโรปตะวันตก แตในทางปฏิบัติหาเปนเชนนั้นไม อันเนื่องมาจากประเทศอิตาลีเปนประเทศท่ี
                                                            

15 สถาบันประชารศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  (2521).  จดหมายขาวประชากร.  กรุงเทพฯ:  
อักษรการพิมพ. น. 10. 
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เครงครัดศาสนามาก จึงทําใหบริการดานการทําแทงนั้นเปนไปไดยาก นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุหลัก
อีกประการหนึ่งก็คือ ศาสนาจักรมีอิทธิพลตอพลเมืองในประเทศมาก ในขณะท่ีมีการบัญญัติ
กฎหมายทําแทงเสรี ทางศาสนาจักรไดประกาศเตือนทันทีวา บุคคลใดก็ตามซ่ึงทําแทงใหแกสตรี
ผูใดก็ตามจะถูกขับออกจากศาสนา เนื่องจากสมาชิกพรรคคริสเตียนเดโทแครตถูกบีบทางการเมือง
โดยศาสนาจักรและความรูสึกผิดชอบช่ัวดีของการทําแทง ทําใหเกือบรอยละ 70 ของแพทยในอิตาลี
รวมท้ังผูเช่ียวชาญดานสุขภาพสวนใหญไมใหบริการทําแทง16 
 3.2.2 หญิงมีคูสมรส 

 การตัดสินใจในการทําแทงแมเปนเร่ืองเนื้อตัวรางกายของหญิงแตหากปรากฏวาหญิง 
ท่ีตองการทําแทงนั้นเปนหญิงท่ีมีสามี อํานาจในการที่จะตัดสินใจในการทําแทงนั้นมีความจําเปน 
ท่ีจะตองมีการเปดโอกาสใหชายผูเปนสามีไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจซ่ึงในแตละประเทศ
จํามีการกําหนดใหชายผูเปนสามีไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในบางกรณีท่ีเห็นวาเปนเร่ือง
จําเปนตอการดําเนินชีวิตและความผาสุกในครอบครัวตอไป 
 3.2.2.1  คูสมรสตองใหความยินยอม 
 หญิงมีครรภมีสิทธิท่ีจะตัดสินใจในการทําแทงโดยเปนสิทธิท่ีเกี่ยวกับเนื้อตัวรางกาย
ของหญิงท่ีสามารถตัดสินใจโดยอิสระวาตนจะต้ังครรภตอไปหรือมีความประสงคท่ีจะทําแทง แต
อยางไรก็ตามหากหญิงดังกลาวเปนหญิงท่ีมีสามีอํานาจในการตัดสินใจดังกลาวมีความจําเปนอยาง
ยิ่งท่ีจะตองใหสามีของหญิงไดเขามามีโอกาสท่ีจะสินใจรวมกันกับหญิงนั้น 
 1) ประเทศเกาหลีใต 
 ประเทศเกาหลีใตไดกําหนดโทษแกผูท่ีทําแทงใหแกหญิงโดยท่ีหญิงไมไดรองขอหรือ
ทําแทงใหหญิงโดยปราศจากความยินยอมจากหญิง17 ซ่ึงการทําแทงของประเทศเกาหลีนั้นสามารถ
ทําไดในกรณี เพื่อรักษาชีวิตรางกายและสุขภาพจิตหรือการขมขืนหรือรวมประเวณีของบุคคลใน
สายเลือดเดียวกัน หรือทารกในครรภมีความผิดปกติหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม หากการ

                                                            
16 กฎหมายทําแทงของประเทศอิตาลี.  สืบคนเมื่อ 2  เมษายน 2554, จาก ULE:http://en. .wikipedia.org/ 

wiki/Aborsion_in_Ittaly. 
17 Article 270 A bortion by a Doctor,etc.: A bortion Without Consent 
   Section (2).A person who procures the miscarriage of a woman without her request or consent shall 

be punished by penal servitude for not more than two years. 
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ตั้งครรภนั้นเปนการเส่ียงตอสุขภาพของมารดาและหญิงนั้นมีคูสมรสท่ีถูกตองตามกฎหมายจะไม
อนุญาตใหทําแทงเวนแตสามีของหญิงนั้นใหความยินยอม18 
 ตามกฎหมายจะอนุญาตใหทําแทงหากผูท่ีตั้งครรภมีความเสี่ยงในเร่ืองของสุขภาพ 
ทารกติดเช้ือหรือการต้ังครรภเกิดจากการถูกคุกคามทางเพศ สําหรับแพทยท่ีใหบริการทําแทงอยาง
ผิดกฎหมายน้ัน โทษคือจําคุก 2 ป หรือโดยยึดใบอนุญาตถึงกระนั้นก็ไมคอยมีคนฟองรองในคดี
เกี่ยวกับการทําแทงเทาไหร เนื่องจากคนเกาหลีใชบริการทําแทงเถ่ือนโดยสมัครใจ กฎหมายใน
เกาหลีใตไมอนุญาตใหแพทยเปดเผยเพศของทารก เนื่องจากคนเกาหลีคาดหวังท่ีจะมีลูกชายและ
หญิงท่ีทําแทงสวนมากแลวจะเปนหญิงโสดและสาเหตุของการทําแทงก็มิใชสาเหตุเกี่ยวกับดาน
สุขภาพเลย  
 2) ประเทศญ่ีปุน 
 ประเทศญ่ีปุนถือเปนประเทศท่ีมีความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจอันดับตนของ
โลกและในทางกฎหมายน้ันญ่ีปุนก็มีความเจริญกาวหนาและมีความทันสมัยเชนเดียวกัน กฎหมาย
เกี่ยวกับการทําแทงของญ่ีปุนมีอยู 2 ฉบับ คือ ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายคุมครองการ
ปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรม (Eugenics Protection Law) ในสวนของกฎหมายอาญานั้นสามารถ
ทําแทงไดในกรณี 

 1.  เกิดความบกพรองหรือโรคภัยทางกรรมพันธุแกทารก 
 2.  อาจเกิดอันตรายแกมารดาในการต้ังครรภหรือในการคลอด โดยพิจารณาท้ังในแง

กายภาพและเศรษฐกิจ 
 3.  ตั้งครรภเนื่องจากถูกขมขืนแตการใหความยินยอมทําแทงตองกระทําโดยบิดามารดา 

เวนแตอีกฝายไมประสงคจะแสดงเจตนาหรือสาบสูญหลังจากเกิดต้ังครรภและกรณีมารดาเปนผู
วิกลจริตจะตองไดรับความยินยอมจากผูอนุบาลดวย19 

 กฎหมายคุมครองการปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรม (Eugenics Protection Law) ได
เพิ่มสิทธิในการทําแทงข้ึนอีก 5 กรณีคือ 
 1.  เม่ือผูตั้งครรภและคูสมรสตองทนทุกขจากโรคจากพันธุกรรมและโรคจิต 
 2.  เม่ือผูท่ีตั้งครรภและคูสมรสตองทนทุกขจากโรครายในระยะท่ี 4 
 3.  ผูท่ีตั้งครรภและคูสมรสเปนโรคเร้ือน 

                                                            
18  เทวีรัศมิ์  ธนาคม.  (2518).  ประชากรกับการอยูรอด,ในการเปล่ียนแปลงกฎหมายและนโยบาย

เก่ียวกับการทําแทง.  น. 150. 
19  ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต.  (2521, สิงหาคม).   “กฎหมาย: การลดอัตราเพ่ิมประชากรกับการทําแทง.” 

เอกสารประกอบการสัมมนาประชากร, สภาวิจัยแหงชาติ. 
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 4. เม่ือสุขภาพของมารดดาอาจเกิดจากเศรษฐกิจแลความผิดปกติของรางกายเอง 
 5. เกิดจากการถูกคุกคามทางแพทย 

 จากเง่ือนไขในขอท่ี 4 ขางตนทําใหการทําแทงนั้นสามารถทําไดเม่ือรองขอเนื่องจาก
ผูหญิงท่ีตั้งครรภแคตองหาแพทยท่ีตองการจะทําแทงใหก็สามารถทําไดแลวโดยมีกําหนดอายุครรภ
ไวใหรองขอในอายุครรภไมเกิน 22 สัปดาห ในญ่ีปุนผูหญิงมีอัตราทําแทงสูงมากแตหญิงท่ีมีสามี
การทําแทงของหญิงสามีตองอนุญาตเนื่องจากลูกเปนสิทธิของคนท้ังสองคน20 

 3) ประเทศมองโกเลีย 
 กฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงของประเทศมองโกเลีย กําหนดใหหญิงสามารถทําแทงได

ในกรณี21 
 1.  เพื่อรักษาชีวิตของหญิง 
 2.  เพื่อรักษาสุขภาพรางกายของหญิง 
 3.  เพื่อรักษาสุขภาพจิตของหญิง 
 4.  การขมขืน หรือการรวมประเวณีของบุคคลในสายเลือดเดียวกัน 
 5.  ความผิดปกติของทารกในครรภ 
 6.  เหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม 
 โดยหญิงสามารถรองขอทําแทงไดในชวง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภและหาก

ภายหลังหญิงทนทุกขทรมานจากการเจ็บปวยจนคุกคามสุขภาพของหญิง แตตองไดรับอนุญาตจาก
ครอบครัวหรือสามีของหญิงดวย และหากหญิงทําแทงท่ีไมอยูในเง่ือนไขทางการแพทยหรือไมได
ทําโดยผูมีอาชีพ ตองถูกลงโทษดวยการใชแรงงานเปนเวลา 251 ถึง 400 ช่ัวโมงและจําคุกแรงงาน
เปนเวลาสามเดือนถึงหกเดือนหรือจําคุกสองปถึงหาป22 การทําแทงตองเปนการกระทําโดยแพทย
ในโรงพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขจะกําหนดรายชื่อโรคท่ีใชในการประกอบอนุญาตใหทํา
แทงไวหากแพทยคนใดฝาฝนจะตองไดรับโทษ 

                                                            
20 ศศิธร ประดิษฐพงษ.  (2543).  สิทธิในการเปนเจาของรางกายกับการตัดสินใจทําแทง (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  น. 136. 
21 United nations.(n.d.). สืบคนเมื่อ 18 ตุลาคม 2555, from http://www.un.org/esa/populations/ 

publication /abortion /doc/slovakia.doc.  
22 Article 128. Abortion in the non-medical conditions 
  128.1 Abortion in the non-medical conditions or abortion by a non-professional shall be punishable 

by 251 to 400 hours foreed labor, incareeration for a term of more than 3 to 6 months or imprisonment for a 
term of 2 to 5 years. 
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 3.2.2.2 คูสมรสไมตองใหความยินยอม 
  การทําแทงเปนสิทธิอยางหน่ึงของหญิงท่ีพึงมีสิทธิในการตัดสินใจโดยปราศจากการ
แทรกแซงจากบุคคลตางๆ ซ่ึงการตัดสินใจทําแทงของหญิงดังกลาวแมเปนอํานาจเด็ดขาดของหญิง 
ท่ีจะตัดสินใจแตการตัดสินใจของหญิงก็ตองอยูบนพื้นฐานของกฎหมายและศีลธรรมอันดีดวย 
  1) ประเทศเดนมารก 

 ป พ.ศ. 1956 เดนมารกกําหนดใหทําแทงดวยเหตุผล 4 ประการคือ 1) จําเปนสําหรับ
ชีวิตหรือสุขภาพของมารดา 2) ตั้งครรภเนื่องจากการถูกกระทําผิดอาญา คือถูกขมขืน 3) เด็กคลอด
ออกมาอาจบกพรองทางกายหรือจิตใจ หรือ 4.) มารดาอยูในสภาพไมพรอมท่ีจะเล้ียงดูแลเด็ก เชน มี
ความบกพรองอยางรายแรง ทางกายหรือจิตใจหรือมีเหตุผลทางการแพทยอยางอ่ืน เชนโรคปญญา
ออนเปน นอกจากนี้กฎหมายเดนมารกกําหนดเร่ืองการทําแทงไวรัดกุมพอสมควรคือ เม่ือจะทําแทง
ตองแจงศูนยชวยเหลือมารดา (Morther Aid Center) เพื่อใหทางศูนยจะไดตรวจสอบขอเท็จจริงใน
เร่ืองท่ีเกี่ยวกับหญิงท่ีตั้งครรภ ท้ังดานสังคมการแพทยและสัมภาษณครอบครัวตลอดจนสามีของ
หญิงนั้น จากนั้นคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวยนักกฎหมายหรือนักสังคมสงเคราะห จิตแพทย และ
แพทยพิจารณาวาสมควรจะใหทําแทงหรือไม ขอสําคัญ คือ หญิงผูท่ีจะทําแทงไดตองเปนคน
สัญชาติเดนมารกหรือคนตางชาติซ่ึงยายมาอยูอยางถาวร (Resident) ในเดนมารกเทานั้นจุดมุงหมาย
ก็คือ เขาใหบริการเฉพาะแกประชาชน ไมยอมใหบริการแกนักทองเท่ียวตอมาในป ค.ศ. 1974 ไดมี
กฎหมายหลายประเทศท่ีอนุญาตใหทําแทงรวมท้ังเดนมารกมีการบัญญัติกฎหมายอนุญาตใหทําแทง
ในป ค.ศ. 1974 และตอมาเดนมารกไดลมเลิกกฎหมายใหทําแทงภายใน 12 สัปดาห นับแตเร่ิม
ตั้งครรภสําหรับคนท่ีอยูในเดนมารกและหลังจากนั้นทําไดเพียงชวยชีวิตของหญิงท่ีตั้งครรภหรือ
ปองกันสุขภาพทางรางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น ไมจําเปนท่ีสามีจะตองใหความยินยอม23 

 
3.3  ขอพิจารณาเก่ียวกับเงื่อนไขประกอบการทําแทงทางดานแพทย 
 ในการทําแทงท่ีจะไดรับความปลอดภัยท่ีสุดนั้น “แพทย” เปนบุคคลท่ีมีความสําคัญ 
เปนอยางมากในการทําแทงเนื่องจากแพทยจะเปนบุคคลท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในเร่ืองดังกลาว
เปนอยางดีอันเปนผลสืบเนื่องมาจากท่ีแพทยนั้นไดมีการศึกษาเลาเรียนมาและสามารถนําความรู
ดังกลาวมาใชไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ แพทยจึงเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญในการทําแทง
เปนอยางยิ่ง 
 
 
                                                            

23  เทวีรัศมิ์  ธนาคม.  เลมเดิม.  น. 150. 
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 3.3.1 คุณสมบัติแพทย 
 แพทยท่ีจะสามารถทําแทงใหแกหญิงไดดีและมีประสิทธิภาพนั้นแพทยนั้นจําเปนตอง
เปนแพทยท่ีมีความรูความสามารถศึกษาเลาเรียนมาเฉพาะดานและท่ีสําคัญตองมีประสบการณอยาง
เพียงพอในบางประเทศจะกําหนดคุณสมบัติของแพทยท่ีจะสามารถทําแทงไดไวโดยเฉพาะหาก
แพทยอ่ืนท่ีมิใชแพทยท่ีกําหนดไวจะทีโทษทางอาญาทันที 
 1) ประเทศกรีซ 
 กฎหมายทําแทงของประเทศกรีซไดมีการบัญญัติบทลงโทษแกหญิงและบุคคลอื่นท่ีทํา
ใหเกิดการทําแทง ไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 304 ดังน้ี คือ 

 มาตรา 304 (1)24 ผูใดทําแทงแกหญิงโดยปราศจากความยินยอมตองระวางโทษจําคุก 
         (4)25 หากการยุติการตั้งครรภเกิดข้ึนดวยความสมัครใจโดยความยินยอมของ

หญิงซ่ึงกระทําโดยสูตินารีแพทย ไมถือวาเปนความผิดหากเขาเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
 1.  ถาการต้ังครรภไมเกิน 12 สัปดาห 
 2.  มีการบงช้ีทางการแพทยวาการต้ังครรภนั้นกอเกิดความผิดปกติอยางรุนแรงและการ

ตั้งครรภนั้นตองไมเกิน 24 สัปดาห 

                                                            
24 304(1) A person who terminates a pregnancy without the consent of the woman shall be liable to 

imprisonment. 
25  (4) A voluntary termination of pregnancy , carried out with the consent of the woman by an 

obstetrician or gynecologist, assisted by an anesthetist, in a comprehensive care unit shall not constitute an 
offence if one of the following conditions is fulfilled: 

 1. the pregnancy has not progressed beyond 12 weeks; 
    2. there are indications, established in accordance with modern techniques of prenatal diagnosis, 

that the concepts is suffering from a serious abnormality which result in a serious congenital defect in the child, 
and the pregnancy has not progressed beyond  24 weeks; 

 3. there is an unavoidable risk to the life of the pregnant woman and of serious and permanent harm 
to her physical or mental health. A medical certificate to that effect shall be required; 

 4. the pregnancy results from rape, sexual intercourse with a minor female,  incest, or intercourse 
with a woman who is incapable of resisting, provided that the duration of the pregnancy does not exceed 19 
weeks; 

 5. if the pregnant woman is a minor, the consent of one of the parents or the person having custody 
of the woman shall be necessaey. 
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 3. การต้ังครรภดังกลาวมีความเส่ียงตอหญิงท่ีตั้งครรภและกอใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพทางรางกายและจิตใจ หากมีการรองขอตองไดรับการอนุญาตจากแพทย 

 4. ถาการต้ังครรภนั้นเกิดจากการถูกขมขืนหรือความสัมพันธทางเพศกับผูเยาวหรือ
ความสัมพันธทางเพศระหวางบุคคลในครอบครัวเดียวกันหรือความสัมพันธทางเพศกับบุคคลที่ไม
สามมารถชวยเหลือตนเองได แตการตั้งครรภตองไมเกิน 19 สัปดาห 

 5.  ในกรณีจําเปนถาหญิงท่ีตั้งครรภเปนผูเยาวตองไดรับความยินยอมจากบิดาหรือ
มารดาหรือผูปกครอง 
 2) ประเทศสิงคโปร 
 กอนมีการแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายการทําแทงของสิงคโปรท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน
กฎหมายการทําแทงของสิงคโปรมีลักษณะเหมือนกับกฎหมายการทําแทงของไทย26 กฎหมายทํา
แทงในสิงคโปรข้ึนอยูกับกฎหมายทําแทงของประเทศอังกฤษท่ีรับเอามาใชในศตวรรษท่ี 19 การทํา
แทงถือเปนอาชญากรรมท่ีตองรับโทษตามมาตรา 312-316 ของประมวลกฎหมายอาญา (Penal 
Code) อยางไรก็ตาม การทําแทงท่ีไดรับอนุญาตจะตองกระทําดวยเจตนาดี (Good faith) เพื่อรักษา
ชีวิตของหญิงมีครรภ 
 พระราชบัญญัติแรกท่ีใหเสรีภาพแกการทําแทงไดออกใชเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม ค.ศ. 
1970 โดยอนุญาตใหทําแทงดวยเหตุผลทางการแพทยท่ีกวาง เพ่ือใหไดลักษณะทางพันธุกรรมท่ีดี
ข้ึน (Eugenic) ใหถูกตองตามกฎหมาย(Juridical)และมีเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
economic grounds) การทําแทงดวยเหตุผลทางการแพทยและเหตุผลทางดานพันธุกรรมตองกระทํา
ในระหวาง 24 สัปดาหแรกของการต้ังครรภ หากทําแทงดวยเหตุผลดานกฎหมายและเหตุผล
เศรษฐกิจสังคมตองกระทําภายใน 16 สัปดาหแรกของการต้ังครรภ กอนทําแทงหญิงจะตองไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ Termination of Pregnancy Authorization Board ซ่ึงมีกรรมการ 11 คน 
ตามมาตรา 5(3) ของAbortion 
 การทําแทงโดยชอบดวยกฎหมายของสิงคโปรกรณีสุขภาพของทารกในครรภมารดา 
หญิงมีครรภจะตองยินยอมเปนลายลักษณอักษร และตองทําคํารองขอในชวงระยะเวลา 24 สัปดาห
แรกของการตั้งครรภยกเวนกรณีจําเปนเพื่อรักษาชีวิตหรือเพื่อปองกันอันตรายรายแรง (Permanent 
injury)ตอสุขภาพทางกายหรือทางจิตใจของหญิงมีครรภ การทําแทงโดยชอบดวยกฎหมายจะถูก
จํากัดเฉพาะประชากรชาวสิงคโปรหรือภริยาของชาวสิงคโปร หรือหญิงท่ีพักอาศัยอยูในสิงคโปร
อยางนอย 4 เดือน 

                                                            
26 สุพร  เกิดสวาง.  (2523).  ขอเท็จจริงเก่ียวกับการลักลอบทําแทงในประเทศไทย.  น. 33-34. 

DPU



88 

 คุณสมบัติของแพทยท่ีทําแทงในแตละชวงอายุก็มีความแตกตางกัน กลาวคือ ถาอายุ
ครรภไมเกิน 16 สัปดาห แพทยจะตองมีประสบการณอยางนอย 24 เดือน ในการเปนสูติแพทย ถา
อายุครรภมากกวานั้นแพทยจะตองมีคุณสมบัติพิเศษมากข้ึน คือ จบปริญญาโททางสูตินารีเวชจาก  
Unversity of Singapore หรือ National University of Singapore หรือเปนสมาชิกหรือทํางานใน 
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists และตองได รับความยินยอมจากสถาบัน
ดังกลาวโดยตองตออายุทุก 2 ป และเปนท่ีไววางใจของสถาบันนั้น การทําแทงโดยชอบดวย
กฎหมายจะตองกระทําในโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลอื่นท่ีไดรับความเห็นชอบเทานั้น 
 ป ค.ศ. 1969 ข้ึนอยูกับกฎหมายอังกฤษโดยบัญญัติเร่ืองการทําแทงไวในมาตรา 312-316 
ของประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติทําแทงชวงแรกออกเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 1970 โดย
อนุญาตใหทําแทงดวยเหตุทางการแพทยท่ีกวางใหไดพันธุกรรมท่ีดีข้ึน และเหตุผลทางเศรษฐกิจ
และสังคม การทําแทงดวยเหตุผลทางการแพทยหรือพันธุกรรมท่ีดีข้ึนจะตองกระทําในชวง 24 
สัปดาหแรกของการตั้งครรภ และถาดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคมจะตองกระทําในชวง
ระหวาง 16 สัปดาหแรกของการตั้งครรภ การทําแทงจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
Termination of Pregnancy Authorization Board ซ่ึงประกอบดวยสมาชิก 11 คน แตถาแพทย 1 คน
ผูทําแทงไดปรึกษากับแพทยอีกคนหนึ่งก็ไมตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ ซ่ึงแพทยท้ังสอง
คนนี้จะตองสรุปวาหากต้ังครรภตอไปจะเส่ียงอยางรายแรงตอชีวิตของหญิงมีครรภหรือหญิงอาจ
ไดรับอันตรายรายแรงตอสุขภาพทางกายหรือจิตใจ ในกรณีนี้แพทยตองแจงตอคณะกรรมการ
ภายใน 2 สัปดาหหลังจากการทําแทง 
 กฎหมายในป 1970 กําหนดวาหญิงท่ีแตงงานแลว ตองแสดงความยินยอมทําแทงเปน
ลายลักษณอักษรโดยไมคํานึงถึงอายุ แตตองอายุไมต่ํากวา 18 ป หญิงอายุไมถึง 18 ป ตองใหบิดา
หรือมารดายินยอมหรือถาหญิงไมมีบิดามารดาหรือผูปกครอง หรือเสียสติหรือปญญาออน 
คณะกรรมการสามารถอนุญาตไดพระราชบัญญัติวาดวยการทําแทง ค.ศ.1974 (Abortion Act of 
1974)(ประมวลกฎหมายอาญา บทท่ี 119 (มาตรา 312-316) ซ่ึงแกไขโดยAct No. 12 of 1980 
อนุญาตใหทําแทงเสรีมากข้ึน แพทย 1 คน ท่ีข้ึนทะเบียนแลว (A registered physician) สามารถทํา
แทงใหหญิงได โดยหญิงรองขอและมีความยินยอมเปนลายลักษณอักษรของหญิงในชวงระหวาง 
24 สัปดาหแรกของการต้ังครรภหากอายุครรภมากกวานี้ตองมีเหตุผลวามีความจําเปนเรงดวนเพ่ือ
รักษาชีวิตและปองกันอันตรายรายแรงตอสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิง โดยหญิงตองเปนผูอยู
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อาศัยหรือประชากรชาวสิงคโปร กฎหมายใหมฉบับนี้ไดยกเลิกคณะกรรมการขางตนโดยนัย
กฎหมายวาดวยการทําแทงของสิงคโปรคือทําแทงไดตามแตจะรองขอนั้นเอง27 
 3) ประเทศนิวซีแลนด 
 อนุญาตใหมีการทําแทงในชวง 20 สัปดาหแรกของการต้ังครรภ อันเนื่องมาจากสาเหตุ
ดังตอไปนี้ 

  (1) การต้ังครรภตอไปจะมีผลอันตรายรายแรงตอชีวิตหรือตอสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของหญิงท่ีตั้งครรภ 

  (2) มีความเส่ียงตอทารกในครรภ หากใหกําเนิดออกมา จะมีโอกาสอยางสูงท่ีทารก
จะมีอาการผิดปกติหรือพิการท้ังทางกายละทางใจ 

  (3) การตั้งครรภเกิดจากการมีเพศสัมพันธในสายเลือดเดียวกัน หรือการต้ังครรภเกิด
จากการถูกขมขืน 

  (4) หญิงท่ีตั้งครรภมีระดับสติปญญาตํ่ากวาปกติ ไมจําเปนตองถึงข้ันปญญาออน 
การทําแทงหลังจาก 20 สัปดาหแรกของการตั้งครรภไปแลว นั้นจะทําไดเฉพาะกรณีท่ีจําเปนตองทํา
เพื่อชวยชีวิตของหญิงท่ีตั้งครรภ หรือเพ่ือปองกันการบาดเจ็บเร้ือรังท้ังตอรางกายและจิตใจของหญิง
ท่ีตั้งครรภ 
 เนื่องจากการประกาศใชกฎหมายดังกลาวแลว ใน ค.ศ. 1977 ทางรัฐบาลนิวซีแลนดได
ดําเนินการใหมีการจัดต้ังหนวยงาน คณะกรรมการตรวจสอบการทําแทงข้ึนมาเพ่ือตรวจสอบการ
ดําเนินการของกฎหมายทําแทง โดยคณะกรรมการประกอบดวยสมาชิกท้ังหมด 3 ทาน โดย 2 ใน 3
ตองเปนแพทย หญิงท่ีตองการทําแทงตองไดรับอนุญาตจากที่ปรึกษา 2 ทาน โดยเปนสูตินารีแพทย 
1 ทาน ซ่ึงท่ีปรึกษาเหลานี้จะใหการรับรองการทําแทงตามเหตุผลท่ีกฎหมายกําหนด หากมีการ
อนุมัติท่ีปรึกษาท้ัง 2 ทานจะลงนามรับรองในใบรับรองและสงใหกับสถาบันท่ีจะดําเนินการทําแทง
ท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 
 กฎหมายกําหนดบทลงโทษแกผูท่ีทําแทงใหผูอ่ืนดวยโทษจําคุกสูงสุดถึง 14 ป สวน
ผูหญิงท่ีไดรับการทําแทงหรือทําแทงดวยตนเองไมถือเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ถึงอยางไรก็ตาม
หากจับไดก็ตองโดนโทษปรับไมเกิน 200 เหรียญนิวซีแลนด28 
 

                                                            
27 ลักขณา  สิริเวชประเสริฐ.  (2525).  การศึกษากฎหมายกับปญหาผูปวยลักลอบทําแทง (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  น. 28-29.  
28 กฎหมายทําแทงของประเทศนิวซีแลนด.  สืบคนเมื่อ 5 มีนาคม 2554, จาก United Nations,Abortion 

Policy:New Zeland,[Online],Available http://www.un.org/esa/population/publictions /doc/newzeal.doc. 
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 3.3.2 ดุลยพินิจของแพทย 
 อํานาจในการตัดสินใจของแพทยท่ีจะทําแทงใหแกหญิงนั้นในแตละประเทศกําหนด
จํานวนแพทยท่ีแตกตางกันออกไปบางประเทศใหอํานาจแพทยเพียงคนเดียว บางประเทศสองคน
ข้ึนไป บางประเทศอํานาจในการตัดสินใจท่ีจะทําแทงใหแกหญิงก็เอาเกณฑของอายุครรภมาเปน
ตัวกําหนดจํานวนแพทยที่สามารถตัดสินใจทําแทงใหแกหญิง ซ่ึงการกําหนดจํานวนแพทยท่ี
สามารถใชดุลยพินิจอนุญาตใหทําแทงดังกลาวยอมเปนการดีตอหญิงท่ีสามารถไววางใจไดวาการใช
ดุลยพินิจของแพทยเปนไปโดยถูกตองและชอบธรรม 
 1) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 การทําแทงเปนความผิดอาญาเวนแตหญิงต้ังครรภโดยถูกขมขืนแลกรณีจําเปนเนื่องจาก
สุขภาพของมารดา ตอมาในป 1968 สภานิติบัญญัติบางมลรัฐไดยกเลิกความผิดฐานทําใหแทงลูก
ยกเวนกรณีหญิงต้ังครรภ 6 เดือนข้ึนไปจึงหามมิใหทําแทง ในแตละรัฐจะมีการกําหนดเง่ือนไข
เกี่ยวกับระยะเวลาของการต้ังครรภแตกตางกนัออกไปโดยใหข้ึนอยูกับความเห็นของแพทยในแตละ
มลรัฐ ตอมาไดมีคําพิพากษาของศาลของศาลตัดสินวา การทําแทงใน 3 เดือนแรกของการต้ังครรภ
ข้ึนอยูกับแพทยและหญิง ในชวง 6-9 เดือนตองมีเหตุผลเก่ียวกับสุขภาพของมารดา 
 ในบางมลรัฐท่ีการทําแทงของหญิงท่ีจะตองไดรับคํารับรองหรือความเห็นของแพทย 
ซ่ึงในแตละรัฐจะกําหนดจํานวนแพทยท่ีแตกตางกันออกไปอยางเชนรัฐเดลาแวรกําหนดใหการ 
ทําแทงพิจารณาโดยคณะกรรมการประกอบดวยแพทย 2 คนอนุญาตรับรองวามีเหตุจําเปน29  
รัฐแคลิฟอรเนียกําหนดใหแพทยของคณะกรรมการจํานวน 3 อนุญาตโดยรับรองเปนเอกฉันท 
 2) ประเทศเบลเยียม 
 ประเทศเบลเยียมเปนประเทศท่ีมีนโยบายการทําแทงท่ีเปดกวางมากท่ีสุดในทวีปยุโรป
ตะวันตก คือมีการอนุญาตใหทําแทงไดในกรณี30 

 1.  เพื่อชวยชีวิตสตรีท่ีตั้งครรภ 
 2.  เพื่อสุขภาพรางกายของสตรีท่ีตั้งครรภ 
 3.  เพื่อสุขภาพทางจิตของหญิงท่ีตั้งครรภ 
 4.  การตั้งครรภท่ีเกิดจากการขมขืนหรือการรวมประเวณีระหวางชายหญิงท่ีเปนพี่นอง

กัน 
 5.  หากปลอยใหตั้งครรภตอไปทารกท่ีเกิดอาจจะเกิดมามีรางกายพิการได 

                                                            
29 Douglas J. Butler and David F.Walbert.  (1986). Aboetion Medicing and the law.  p. 85.  
30  นพวรรณ  จงวัฒนา.  (2540, มีนาคม). “นโยบายการทําแทงในทวีปยุโรปตะวันตก.”   วารสาร

ประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 13(1).  น. 13-15. 
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 6.  ดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคมของหญิงท่ีตั้งครรภ 
 7.  ตามคํารองขอของสตรีท่ีตั้งครรภ 

 ประเทศเบลเยียมเปนประเทศท่ีเครงครัดในศาสนามาก31 โดยนับถือศาสนาคริสตนิกาย
คาทอริก และยังมีกฎหมายกําหนดโทษที่มีโทษทางอาญาท้ังหญิงท่ีตั้งครรภและผูกระทําตอหญิงนัน้ 
และยังมีเหตุเพิ่มเติมโทษถาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําของแพทยหรือเภสัชกร แตศาลเคย
ยกเวนโทษสําหรับการทําแทงท่ีมีเหตุจําเปน โดยตองผานการลงมติของแพทยท้ังคณะจึงจะทําได 
กฎหมายดังกลาวมีผูฝาฝนเปนจํานวนมาก โดยมีการลักลอบทําแทงกันอยางกวางขวาง ความ
พยายามที่จะทําใหมีการทําแทงอยางถูกกฎหมายในเบลเยียมนั้นเร่ิมตั้งแตป ค.ศ. 1971 มีการเสนอ
ขอเสนอเกี่ยวกับการออกกฎหมายอนุญาตใหมีการทําแทงภายใตกรณีตางๆแมวากฎหมายจะไมไดมี
การเปล่ียนแปลง การฟองรองก็ไมคอยมี หรือการดําเนินคดีท่ีมีนั้นก็มักจะถูกระงับการพิพากษา
หรือในบางกรณีก็มีการประกาศวาไมมีความผิด 

 ในปจจุบันเบลเยียมอนุญาตใหสามารถทําแทงไดคอนขางเสรี ซ่ึงในกฎหมายระบุให
ผูหญิงตองแจงถึงเหตุผลท่ีทําใหตัดสินใจทําแทง ในชวง 12 สัปดาหแรกของการตั้งครรภ สามารถ
ขอใหทําแทงไดหากการต้ังครรภนั้นทําใหเกิดความยุงยากใจ และกอใหเกิดปญหา แพทยมีหนาท่ี
ตองแนะนําถึงความเส่ียงจากการทําแทงและทางเลือกอ่ืนในการดูแลบุตรท่ีอาจจะกําเนิดออกมา 
และโนมนาวผูท่ีตองการทําแทงในการตัดสินใจ หลังจากต้ังครรภแลว 12 สัปดาห การทําแทงตอง
ไดรับการตัดสินใจโดยแพทย 2 คนข้ึนไป เห็นพองตองกันวาสุขภาพและมดลูกของสตรีนั้นตกอยู
ในภาวะอันตรายและหญิงตองไดรับคําปรึกษาจากแพทยในสถานประกอบการเพ่ือการดูแลสุขภาพ
อยางนอย 6 วันกอนท่ีมีการทําแทง32 
 3) ประเทศเดนมารก 
 กอนป ค.ศ.1937 การทําแทงนั้นผิดกฎหมายในประเทศเดนมารกยกเวนในกรณีท่ี
จําเปนตองทําเพื่อชวยชีวิตของผูท่ีตั้งครรภ ในป ค.ศ.1937 นี้เอง ทางรัฐบาลไดออกกฎหมายให
สามารถทําแทงไดในกรณีท่ีตองชวยชีวิตผูท่ีตั้งครรภ ในกรณีท่ีถูกขมขืน และกรณีท่ีทารกในครรภ
ผิดปกติ ในป ค.ศ.1956 ถึง ค.ศ.1970 ไดมีกฎหมายใหทําแทงไดอยางเสรีสําหรับเหตุผลทางสังคม 
เชน ในครอบครัวมีบุตรแลว 4 คนหรือมากกวา หรือกรณีท่ีตั้งครรภในชวงอายุมากกวา 38 ป โดย 
 

                                                            
31  เลสเตอร อาร.บราวน.  (2517).  กลวิธีในอันจะควบคุมจํานวนประชากรโลกใหคงที่เพ่ือประโยชน

ของมนุษยชาติ. หนังสือแปลชุด “นวทัศน”  เลมที่ 28 แปลโดยพิชิต พิทักษเทพสมบัติและคณะ.  น. 200. 
32  สมบัติ  พฤฒิพงศภัค.  (2550, มกราคม-มีนาคม).  “กฎหมายการทําแทงของประเทศยุโรป.”  

วารสารยุติธรรมปริทัศน, 1(1).  น. 99-106. 
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การทําแทงนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประกอบดวยแพทย 2 คนและจิตแพทย 1 คน แต
เนื่องจากมีการยื่นคํารองขอใหอนุมัติการทําแทงมากมายท่ีรออนุมัติ จึงไดมีการแกไขกฎหมายใน 
ป ค.ศ. 1973 โดยอนุญาตใหทําแทงไดสําหรับ 12 สัปดาหแรกของการตั้งครรภ 
 การทําแทงในประเทศเดนมารกสามารถทําไดในทุกกรณี โดยแพทยผูเช่ียวชาญจาก
โรงพยาบาลของรัฐหรือคลินิกของโรงพยาบาล หากต้ังครรภแลว 12 สัปดาหและการต้ังครรภนั้น
ไมไดมีแนวโนมท่ีมีความเสี่ยงตอชีวิตของผูท่ีตั้งครรภหรือไมไดมีความเส่ียงตอความเสียหายตอ
สุขภาพท้ังทางกายและใจ ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
 ตอมากฎหมายฉบับท่ี 350 ซ่ึงออกในวันท่ี 13 มิถุนายน ค.ศ 1973 ใหสิทธิสตรีใน
ประเทศเดนมารกทําแทงไดระหวางการตั้งครรภในชวง 12 สัปดาหแรกหลังจากยื่นคํารองขอ
อนุญาตทําแทง นอกจากนี้ผูหญิงท่ียื่นคํารองนี้จะไดรับขอมูลเกี่ยวกับธรรมชาติและความเส่ียงจาก
การทําแทง รวมท้ังคําแนะนําในเร่ืองของความชวยเหลือท่ีเปนไปไดหากตัดสินใจท่ีจะไมทําแทง 
หากตั้งครรภแลว 12 สัปดาห จะอนุญาตใหทําแทงโดยไมตองผานการอนุมัติเฉพาะกรณีท่ีจําเปน
เพื่อปองกันความเส่ียงตอชีวิตหรืออันตรายตอสุขภาพท้ังกายและใจ และความเส่ียงดังกลาวจะตอง
ยึดตามหลักการทางการแพทยเทานั้น 
 การทําแทงหลังจากตั้งครรภแลว 12 สัปดาห ยังสามารถทําไดเม่ือไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ ประกอบดวยผูอํานวยการโรงพยาบาลท่ีจะเขารับการทําแทง ผูเช่ียวชาญดานนรีเวช
วิทยา 1 ทาน ผูเช่ียวชาญดานจิตวิทยาหรือผูมีความรูพิเศษเกี่ยวกับเวชศาสตรสังคม คณะกรรมการ
อาจอนุญาตหากการตั้งครรภ การคลอดบุตรหรือการดูแลบุตรมีผลตอสุขภาพของผูท่ีตั้งครรภอยาง
หลีกเล่ียงไมได หรือการต้ังครรภนั้นเปนผลมาจากอาชญากรรม หรือทารกในครรภมีอันตราย
เนื่องจากปจจัยทางดานพันธุกรรม หรือปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบจากความผิดปกติท้ังทางรางกาย
และจิตใจ ซ่ึงหากเก่ียวกับความผิดปกติจากดานรางกายและจิตใจ ผูท่ีตั้งครรภพิการทางสมอง หรือ
ผูท่ีตั้งครรภยังมีวุฒิภาวะตํ่าเกินไปนั้น ทําใหไมสามารถที่จะเลี้ยงดูเด็กท่ีเกิดออกมาไดอยาง
เหมาะสม หรือในกรณีท่ีสามารถคาดเดาไดวาการต้ังครรภ การคลอดบุตร หรือการดูแลบุตรทําให
เปนภาระแกมารดานั้นจะจัดอยูในสภาวะเหตุผลทางดานเศรษฐกิจ 
 การทําแทงหลังจากตั้งครรภแลว 12 สัปดาหโดยไมไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
มีโทษจําคุก 2 ป หรืออาจลดโทษใหเหลือแคปรับ หากผูท่ีใหบริการทําแทงไมใชแพทยมีโทษจําคุก 
4 ป33   
 
                                                            

33 กฎหมายทําแทงของประเทศเดนมารก. สืบคนเมื่อ 20 มกราคม 2554, จาก http//www.un.ong/esa/ 
population/publications/abortion/doc/denmar 1.doc. 
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 4) ประเทศนิวซีแลนด 
 นิวซีแลนดไดดําเนินการใหมีการจัดต้ังหนวยงาน คณะกรรมการตรวจสอบการทําแทง
ข้ึนมาเพื่อตรวจสอบการดําเนินการของกฎหมายทําแทง โดยคณะกรรมการประกอบดวยสมาชิก
ท้ังหมด 3 ทาน โดย 2 ใน 3 ตองเปนแพทย หญิงท่ีตองการทําแทงตองไดรับอนุญาตจากท่ีปรึกษา 
2 ทาน โดยเปนสูตินารีแพทย 1 ทาน ซ่ึงท่ีปรึกษาเหลานี้จะใหการรับรองการทําแทงตามเหตุผลท่ี
กฎหมายกําหนด หากมีการอนุมัติท่ีปรึกษาทั้ง 2 ทานจะลงนามรับรองในใบรับรองและสงใหกับ
สถาบันท่ีจะดําเนินการทําแทงท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 
 
3.4  ขอพิจารณาเก่ียวกับเงื่อนไขประกอบการทําแทงทางดานสถานท่ีทําแทง 
 สถานท่ีทําแทงท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการท่ีจะทําแทงใหแกหญิงนั้นตองเปนสถานท่ีท่ีมี
แพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ อุปกรณทางการแพทยท่ีครบถวน สะอาดถูกหลักอนามัย หญิงท่ีเขา
มารับบริการในสถานท่ีดังกลาวจะไดรับความปลอดภัยจากการทําแทงมากกวาการหันหนาเขาใช
บริการในสถานท่ีเปดบริการผิดกฎหมาย  
     3.4.1 โรงพยาบาลของรัฐ 
 สถานที่ท่ีทําแทงท่ีทุกประเทศตางอนุญาตใหหญิงสามารถทําแทงไดเหมือนกันนั้นคือ
โรงพยาบาลของรัฐซ่ึงในแตละระเทศตางมองเห็นถึงความสําคัญของสถานท่ีท่ีใชในการทําแทงวามี
ความสําคัญเปนอยางมากเนื่องจากการทําแทงท่ีปลอดภัยและสําเร็จผลตามท่ีตั้งใจน้ันโรงพยาบาล
ของรัฐยอมเปนสถานท่ีท่ีตอบสนองความตองการไดมากท่ีสุด 
 1) ประเทศตูนิเซีย 
 ชนชาวตูนิเซียมีขนาดครอบครัวท่ีใหญมาก ในป ค.ศ. 1972 มีประชากรอยูถึง 5.3 ลาน
คน บางคร้ังมีความจําเปนจะตองอนุญาตใหทําแทงไดในบางกรณี ดังนั้น เม่ือเดือนกันยายน ค.ศ. 
1973 ไดมีกฤษฎีกาอนุญาตใหทําแทงไดภายในระยะเวลา 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ หรือ
หลังจากนั้นถาเปนอันตรายแกสุขภาพทางรางกายและจิตใจของมารดา หรือเด็กในครรภตองเส่ียง
กับโรครายแรงหรือความพิการก็ใหทําแทงได34  
 ป ค.ศ. 1965 ตูนิเซียเปนประเทศมุสลิมประเทศแรกที่มีกฎหมายทําแทงโดยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจและสังคม ประมวลกฎหมายตูนิเซียป ค.ศ. 1913 และกฎหมายป ค.ศ. 1920 และ ค.ศ. 1940 
ท่ีซ่ึงไดปรับเปลี่ยนขอกําหนดหามการทําแทงโดยเด็ดขาดยกเวนทําเพื่อรักษาชีวิตของผูท่ีตั้งครรภ 
ตอมากฎหมายเลขท่ี 65-24 ท่ีออกในป ค.ศ. 1965 ไดแกไขใหอนุญาตใหทําแทงในชวงระยะ 
 
                                                            

34 เทวีรัศมิ์  ธนาคม.  เลมเดิม.  น. 148. 
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3 เดือนแรกของการตั้งครรภหากในครอบครัวนี้มีลูกแลว 5 คน และต้ังครรภหลังจากครรภท่ีแลว
เปนระยะนอยกวา 3 เดือน และสําหรับกรณีท่ีตองทําเพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพของผูหญิงท่ีตั้งครรภ
สามารถทําไดในชวงอายุครรภเทาใดก็ได 
 กฎหมายทําแทงท่ีใชในปจจุบันนั้น เร่ิมใชมาต้ังแตป ค.ศ. 1973 เม่ือมีการเร่ิมใช
ประมวลกฎหมายฉบับใหม ในขอ 214 ของประมวลกฎหมายน้ีอนุญาตใหสามารถทําแทงไดตาม
รองขอในชวง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ หลังจาก 3 เดือนนี้แลวจะทําไดเฉพาะในกรณีท่ีการ
ตั้งครรภมีความเส่ียงตอชีวิตของผูเปนแม หรืออยูในความเส่ียงท่ีทารกจะออกมาบกพรองและพิการ 
การทําแทงในชวง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภจะตองทําโดยแพทยในโรงพยาบาลหรือองคกร
อนามัย หรือคลินิกท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น หลังจากชวง 3 เดือนนี้ จะตองทําในสถานพยาบาล 
ท่ีไดรับอนุญาตสําหรับวัตถุประสงคนี้โดยเฉพาะและแพทยเจาของไขจะตองเสนอรายงานตอแพทย
ท่ีจะดําเนินการทําแทง การดําเนินการทําแทงนั้นไดรับการชวยเหลือดานการเงินจากรัฐบาล
เชนเดียวกันกับบริการดานการแพทยอ่ืนๆ 
 ป ค.ศ. 1973 เม่ือมีการอนุมัติกฎหมายการทําแทงใหม สํานักงานควบคุมประชากรและ
ครอบครัวไดถูกจัดต้ังข้ึนเพื่อใหคําแนะนําในเร่ืองของโครงการวางแผนครอบครัว และมอบหมาย
หนาท่ีใหทําสํารวจสถิติจํานวนประชากรและใหขอมูล รวมท้ังใหความรูแกสาธารณะเกี่ยวกับการ
วางแผนและอนามัยครอบครัว ตอมาในป ค.ศ. 1988 จํานวนเด็กท่ีไดรับเงินสงเคราะหไดจํากัดอยูท่ี 
3 คนตอ 1 ครอบครัว ตลอดเวลามามีการสงเสริมนิติบัญญัติโดยกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีมุงท่ีจะเพ่ิมสถานะ
ของสตรีและลดอัตราการเกิดของประชากร เชน โดยการใหมีการเรียนการสอนสําหรับท้ัง 2 เพศ  
ย้ําถึงสิทธิสตรีในการคุมกําเนิดและการใชส่ือเพื่อสงเสริมเร่ืองการวางแผนครอบครัว การวางแผน
ครอบครัวถูกรวมเขาไปอยูในระบบบริการสุขภาพข้ันพื้นฐานและมีการจัดต้ังศูนยบริการอนามัยแม
เพื่อใหบริการการทําแทงและบริการอ่ืนๆ ในแผนท่ี 8 ในชวงป ค.ศ. 1992-1996 ทางรัฐบาลได 
ตั้งเปาอัตราการแพรหลายในเร่ืองการคุมกําเนิดจาก 53 เปอรเซ็นตในป ค.ศ. 1991 เปน 64 
เปอรเซ็นตภายในป ค.ศ. 2001 และลดอัตราการกําเนิดประชากรท้ังหมดเปน 2.6 และจะตองเปน 
2.1 ภายในป ค.ศ. 2026 
 2) ประเทศสิงคโปร 

 การทําแทงท่ีชอบดวยกฎหมายตองกระทําในโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาล
เอกชนท่ีไดรับความเห็นชอบ35 ยกเวนเปนการรักษาการทําแทงโดยวิธีใชยารับประทานเทานั้น 
ก็อาจใหแพทยท่ีข้ึนทะเบียนในสถานพยาบาลเอกชนส่ังจายยาได 
                                                            

35 กฎหมายทําแทงของประเทศสิงคโปร.  สืบคนเมื่อ 2 เมษายน 2554, จาก http://www.un.org/esa/ 
population/ publictions/  abortion/doc/singapore.doc. 
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 3) ประเทศอิตาลี 
 การทําแทงท่ีถูกกฎหมายในอิตาลีตองทําในชวงอายุครรภ 90 วันแรกของการต้ังครรภ

เทานั้นหากอายุครรภหลัง 90 วันจะอนุญาตใหทําแทงไดเฉพาะการต้ังครรภจะเปนอันตรายตอชีวิต
รางกายและจิตใจหรือทารกในครรภมีความผิดปกติ ซ่ึงประเทศอิตาลีไดมีการกําหนดสถานที่ 
ทําแทงไวใหสามารถทําแทงไดท้ังในโรงพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลของเอกชนท่ีไดรับ
อนุญาตโดยไมตองเสียคาใชจาย36 
 3.4.2 โรงพยาบาลหรือสถานประกอบกิจการเอกชน 

 โรงพยาบาลเอกชนหรือสถานประกอบการเอกชนยอมเปนอีกทางเลือกหน่ึงของหญิง 
ท่ีจะเขามาใชบริการเนื่องจากสถานที่ดังกลาวมีมาตรฐานในการรักษาหรือการทําแทงไมตางจาก
โรงพยาบาลของรัฐเทาใดนักเนื่องจากตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐในหลายๆประเทศก็เปด
โอกาสใหเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการใหบริการทําแทงเพื่อตอบสนองความตองการของหญิง
ท่ีตองการทําแทงใหสามารถมีทางเลือกในการตัดสินใจเลือกสถานท่ีทําแทงท่ีตนรูสึกพึงพอใจและ
เห็นวาตนจะไดรับความปลอดภัยกลับไป 
 1) ประเทศสหรัฐอเมริกา37 

 การทําแทงในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ถือวาผิดกฎหมาย38 เวนแตเปนการกระทําโดยแพทย 
ท่ีไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพเวชกรรม เนื่องจากความจําเปนแกชีวิตและ
สุขภาพของมารดา และศาลแหงกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ไดเคยตีความวา การทําแทงเพื่อรักษาน้ันตอง
กระทําเพราะสาเหตุท่ีจํากัดและตองกระทําในโรงพยาบาลหลังจากการตัดสินใจของแพทยท่ีรวม
ปรึกษาหารือ 2 คน พรอมท้ังไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงพยาบาลดวยวา ชีวิตของ
มารดาอยูในระหวางเส่ียงอันตรายอยางยิ่ง ในคดีนี้ศาลสูงวินิจฉัยวา คําวา “สุขภาพ” ตองรวมถึง 
ความสมบูรณทางจิตวิทยา ทางอารมณ ทางจิตใจและทางรางกาย และคําวา “สุขภาพ” ในกฎหมาย
ของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ตองไมจํากัดเฉพาะสุขภาพทางรางกายเทานั้น ควรจะตองหมายถึง “ภาวะ
ทางวิญญาณท่ีอยูในรางกายและจิตใจ” ดวย แตศาลก็มิไดแนะนําวิธีการอยางใดอยางหน่ึงท่ีจะ
ตัดสินวาการต้ังครรภมีผลตอสุขภาพมารดา ศาลกลาววาการทําแทงเปนเร่ืองท่ีอยูในดุลยพินิจทาง

                                                            
36 กฎหมายทําแทงของประเทศอิตาลี.  สืบคนเมื่อ 2 เมษายน 2554, จาก http://en.wikipedia.org/wiki/ 

Aborsion_in_Ittaly. 
37 วิทูรย  อึ้งประพันธ.  (2537). “กฎหมายทําแทงขอโตแยงที่ยังไมยุติ” ในคําพิพากษาศาลสูงเรื่องการ 

ทําแทงในสหรัฐอเมริกา.  น. 56-57. 
38 วิทูรย  อึ้งประพันธ.  (2537).  “กฎหมายทําแทงขอโตแยงที่ยังไมยุติ” ในคําพิพากษาศาลสูงเรื่องการ 

ทําแทงในสหรัฐอเมริกา.  น. 56-57. 
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วิชาชีพเวชกรรม การทําแทงควรพิจารณาเชนเดียวกับการผาตัดทางศัลยกรรม โดยหลักท่ัวไปวิธีการ
ทางศัลยกรรม ยอมมีความจําเปนตอสุขภาพของผูปวย ไมวาจะสุขภาพทางรางกายก็สุขภาพดาน
จิตใจ ซ่ึงแพทยยอมจะเปนผูใชดุลยพินิจในการวินิจฉัยเปนประจําอยูแลวเม่ือจะทําการผาตัด การ 
ทําแทงจึงไมควรจะแตกตางจากศัลยกรรมอ่ืนๆ 
 วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2516 ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาไดพิพากษาตีความเกี่ยวกับ
การทําแทงวา การทําแทงในระยะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ การตัดสินใจท่ีจะทําแทงข้ึนอยูกับ
ฝายหญิงและแพทย ในระยะ 6 เดือนถัดไป รัฐอาจจะวางระเบียบการทําแทงใหสัมพันธกับสุขภาพ
ของมารดา เชน การออกใบอนุญาตและควบคุมบุคคลและสถานท่ีท่ีรับทําแทงใหสัมพันธกับ
สุขภาพของมารดา เชน การออกใบอนุญาตและควบคุมบุคคลและสถานท่ีท่ีรับทําแทงสําหรับใน
ระยะ 10 สัปดาหสุดทายของการต้ังครรภ ซ่ึงเปนระยะท่ีทารกสามารถท่ีจะดํารงชีวิตอยูนอกมดลูก
มารดาไดแลวนั้น ถาเปนความตองการของรัฐ รัฐบาลจะหามการทําแทงในระยะน้ีได เวนแตจะมี
ความจําเปนตอชีวิตและสุขภาพของมารดา ศาลเห็นวาในทางกฎหมายสิทธิของหญิงนั้นจะทําแทง
เปนสิทธิสวนตัวของหญิง และสิทธิของแพทยท่ีจะใหการรักษาหญิงมีครรภนั้น ข้ึนอยูกับดุลยพินิจ
ของแพทย การตัดสินใจทําแทงเพื่อเหตุผลตางๆยอมเกี่ยวของกันและเปนการตัดสินใจของแพทย
เปนเบ้ืองตน ซ่ึงความรับผิดชอบตางๆยอมตกอยูกับแพทย การตกลงใจของแพทยท่ีจะทําแทงควร
จะคํานึงถึงปญหาทางกาย ทางอารมณ ทางจิตใจ ทางครอบครัว ตลอดจนอายุของหญิงนั้น ปญหา
ตางๆเหลานั้นยอมถือไดวา “เปนอันตรายตอกายและจิตใจได” และอาจถือวาเปน “เด็กท่ีมารดาไม
ปรารถนา” ก็ได จากการวินิจฉัยของศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาท่ีกลาวไวนั้น ทําใหเกิดการ
เคล่ือนไหวในการแกไขกฎหมายทําแทงของรัฐตางๆเปนจํานวนมาก เพื่อใหสอดคลองกับคํา
พิพากษาดังกลาว39  
 2) ประเทศสวีเดน 

 การทําแทงซ่ึงไดรับการรับรองจากกฎหมายอนุญาตใหกระทําไดนี้ตามวิธีการปฏิบัติ 
ผูขอทําแทงจะตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ โดยแสดงเหตุผลประกอบ
ความประสงคของตน พรอมดวยสูติบัตร หลังจากนั้นหญิงผูขอทําแทงจะตองไปพบกับจิตแพทย
เพื่อตรวจสอบสภาพจิตใจและตรวจรางกายโดยผูเช่ียวชาญทางโรคสตรี โดยมีนักสังคมสงเคราะห
มาสอบถามประวัติความเปนอยู สภาพส่ิงแวดลอม การศึกษา การทํางาน ชีวิตครอบครัว เพื่อทํา
รายงานเสนอตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ซ่ึงในการนี้จะมีคณะกรรมาธิการพิเศษอีกคณะหนึ่ง

                                                            
39 วราภรณ  กษีรรัตน.  (2525).  การศึกษาความคิดเห็นและทัศนคติของนักสังคมสงเคราะหทางการ 

แพทย : เรื่องศึกษาเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร เก่ียวกับกฎหมายทําแทง (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต).   กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  น. 57-58. 
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เปนผูพิจารณาคําขอ โดยพิจารณารายงานของแพทยผูทําการตรวจรางกาย และรายงานความเห็น
ของจิตแพทยวาสมควรใหหญิงนั้นทําแทงไดหรือไม ในกรณีท่ีคณะกรรมาธิการพิเศษพิจารณา
เร่ืองราวตามคําขอและลงมติช้ีขาดอยางใดแลว ผูขอไมมีสิทธิอุทธรณคําส่ังคณะกรรมาธิการแตอาจ
ขอใหคณะกรรมาธิการพิจารณาเร่ืองราวอีกคร้ังหนึ่ง โดยยื่นหลักฐานใหมเสนอเขามาในกรณีท่ี
คณะกรรมาธิการอนุญาตใหทําแทงไดตามกฎหมายแลว การทําแทงจะตองกระทําท่ีโรงพยาบาล
ของรัฐ โดยคณะศัลยแพทยผูเช่ียวชาญ หรืออาจทําท่ีโรงพยาบาลเอกชนโดยมีคณะศัลยแพทยซ่ึง
ไดรับการแตงต้ังเปนพิเศษในการนี้ ภายหลังการทําแทงแลวแพทยท่ีทําแทงจะตองสงรายงานและ 
คําแถลงตอคณะกรรมาธิการ ซ่ึงเอกสารอันเกี่ยวของกับการทําแทงจะถูกปกปดเปนความลับ40     
 3) ประเทศอังกฤษ 

 เดิมกฎหมายคอมมอนลอวนั้น ถือวาการทําแทงเปนความผิดอาญามาตั้งแตกอนท่ีจะมี
ระบบรัฐสภาเกิดข้ึน ในระหวางป ค.ศ.1803-ค.ศ.1837 นั้นการทําลายทานรกในครรภภายหลังท่ี
ทารกเคล่ือนไหวแลว (Quickening) ถือเปนความผิดรายแรงมีโทษถึงประหารชีวิต ท้ังนี้เนื่องมาจาก
อิทธิพลของศาสนาคริสเตียน ท่ีเช่ือวาการเคล่ือนไหวของทารกในครรภแสดงถึงการมีวิญญาณจุติ
ในทารกนั้นแลว และถาทารกนั้นถูกทําลายชีวิตกอนท่ีจะเกิด โดยไมมีโอกาสเขาพิธีรับเปน 
คริสเตียน วิญญาณของทารกน้ันไมอาจไปสูสวรรคได ผูทําลายทารกในกรณีดังกลาวจึงควรตองรับ
โทษหนัก 
 รัชสมัยพระเจายอรจท่ี 3 ไดมีตัวบทกฎหมายที่หามทําแทงเกิดข้ึนเปนบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดตอบุคคล (The Offence against the Person Act 1861) ตอมามีการ
ลักลอบทําแทงโดยผิดกฎหมายเปนอยางมากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษ 
ไดตั้งคณะกรรมการรวมข้ึนมาพิจารณาเร่ืองนี้ คณะกรรมการเสนอแนะวา “ควรแกไขกฎหมายให
ชัดเจน ใหแพทยสามารถทําแทงไดกรณีท่ีเปนการกระทําดวยเจตนาบริสุทธ์ิท่ีแพทยเห็นวา การ
ปลอยใหตั้งครรภตอไปแลวนาจะเกิดอันตรายตอชีวิต หรือสุขภาพของหญิงนั้นจะเส่ือมโทรม 
ลงมาก”  
 ขอเสนอนี้ คณะกรรมการเสนอตอรัฐบาลในป ค.ศ 1939 แตรัฐบาลขณะน้ันและรัฐบาล
ชุดตอๆมาไมไดเสนอรางกฎหมายเขาสูสภาแตอยางใด จนกระท่ังในระยะตอมามีผูเสนอราง
กฎหมายเก่ียวกับเร่ืองนี้ตอสภาอีกหลายฉบับ เชนในป ค.ศ. 1952 ป ค.ศ 1965 และป ค.ศ. 1966 
จนกระท่ังในท่ีสุดรางกฎหมายไดผานสภาออกมาช่ือพระราชบัญญัติการทําแทง ค.ศ. 1967 (The 
Abortion Act 1967) ซ่ึงใชบังคับต้ังแต 27 เมษายน ค.ศ. 1968 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
                                                            

40 สดศรี  นาประเสริฐ.  (2523, พฤษภาคม-มิถุนายน).  “กฎหมายเก่ียวกับการทําแทงของประเทศ
สวีเดน.”  ดุลพาห, 27(3).  น. 42-47.  
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 1) การทําแทง จะกระทําไดเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชน 
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตเทานั้น   
 2) ตองมีแพทยอยางนอยสองคน ลงนามรับรองเห็นสมควรทําแทงตามเหตุผลหนึ่ง 
ในสองขอดังตอไปนี้ 
  (1) ถาปลอยใหครรภดําเนินตอไป จะเปนอันตรายของชีวิตของหญิงนั้นหรือ
สุขภาพทางกาย จิตใจ ของลูกคนอ่ืนๆและอัตรานี้สูงกวาอันตรายจากการทําแทง 
  (2) หากมีแนวโนมสอวา หากปลอยใหการคลอดออกมาแลว อาจจะมีความผิดปกติ
ทางกาย หรือจิตใจ มากพอท่ีจะทําใหเกิดความพิการใดๆ ของทารกในครรภ 
  (3) ในกรณีรีบดวน จําเปนตองทําแทงเพื่อชวยชีวิตหญิงนั้น แพทยเพียงคนเดียว 
มีสิทธ์ิตัดสินใจดวยตนเองได โดยปราศจากความเห็นชอบของแพทยคนท่ีสองและมีสิทธ์ิจะทําแทง
ท่ีใดก็ได นอกเหนือจากท่ีระบุไวในขอ ก. 
  (4) แพทยหรือพยาบาล ท่ีมีความเห็นคัดคานกับการทําแทงเสรี มีสิทธิจะไมรวมมือ
ในบริการนี้41 
 พึงสังเกตวา กฎหมายฉบับดังกลาว เปดชองทางไวในอนุมาตรา 3 ใหสิทธิแพทยทําแทง
หญิงไดในขอบเขตท่ีกวางมาก จนในทางปฏิบัติประเทศอังกฤษจึงไดช่ือวาเปนประเทศที่ทําแทงได
เสรี โดยรัฐต้ังวัตถุประสงคไว 5 ประการ42 

 1)  เพ่ือลดอัตราการเกิดของเด็กนอกกฎหมาย (Illegitimate Birth) ซ่ึงเกิดจากผลแหง
การสําสอนทางเพศของเยาวชนชาวอังกฤษ 

 2) เพื่อลดอัตราของเด็กท่ีเกิดโดยบิดามารดาไมพึงประสงค (Unwanted Child)  
 3)  เพื่อลดอัตราการตายและพิการ (Mortality and morbidity) จากการทําแทงของหมอ

เถ่ือนหรือจากการทําแทงท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 
 4)  เพื่อกําจัดหมอเถ่ือน 
 5) เพื่อลดอัตราการเกิดประชากร 
 กฎหมายใหมในป ค.ศ. 1967 กําหนดใหการทําแทงไดตองมีแพทยสองคนใหคํารับรอง

วาถาปลอยใหตั้งครรภตอไปจะเปนการเส่ียงตอสุขภาพและชีวิตหรือการเกิดของเด็กมีผลเสีย 
ตอครอบครัวหรือเด็กท่ีคลอดออกมามีโอกาสจะเส่ียงตอความพิการทางรางกายหรือทางสมองแสดง

                                                            
41 พินิจ  ทิพยมณี.  (2548).  กฎหมายทําแทงในกรณีที่มารดามีปญหาทางจิต (รายงานผลการวิจัย).  

น. 10-12. 
42 วิฑูรย  อึ้งประพันธ.  (2537).  นิติเวชสาธกฉบับกฎหมายทําแทงขอโตแยงที่ยังไมยุติเรื่องวิวัฒนาการ

ของกฎหมายอังกฤษที่เก่ียวกับการทําแทง.  น. 37. 
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ใหเห็นวามิใชผลท่ีเกิดข้ึนกับมารดาเทานั้นแตยังรวมถึงภาวะของครอบครัวท่ีมีผลจากการเกิดของ
เด็กท่ีไมพึงประสงคดวย43 
 กอนท่ีรางพระราชบัญญัติการทําแทงโดยเหตุผลทางการแพทย  (The Medical 
Termination of Pregnancy Bill) จะไดรับบัญญัติเปนกฎหมาย ไดมีการถกเถียงกันเปนอยางมาก ใน
เวลาท่ีรางกฎหมายไดรับการเสนอเขาสูสภาคร้ังแรกโดยนายDavid Steel สมาชิกสังกัดพรรค 
Liberal มีสาระสําคัญท่ีวาแพทยท่ีจะใหความเห็นวาควรใหมีการทําแทงไดนั้นคนหนึ่งจะตองเปน
แพทยอาวุโสข้ันสูง(Consultant) ซ่ึงตอมา Baroness Stock สมาชิกสภาขุนนาง(House of Lord) 
สังกัดพรรค Labour เสนอความเห็นขอใหมีการตัดขอกําหนดท่ีเกี่ยวกับแพทยอาวุโสข้ันสูง ดวยเหตุ
ท่ีแพทยข้ันนี้มีจํานวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตชนบทแลวอาจจะเปนการยากลําบากสําหรับผู
ท่ีจะทําแทงในการหาแพทยอาวุโสข้ันสูง ถาหากใหกฎหมายบัญญัติออกมาโดยคงขอกําหนด
ดังกลาวนั้นไว อาจจะทําใหหญิงบางรายท่ีประสงคจะทําแทงหาแพทยอาวุโสข้ังสูงไมไดก็จะทํา
แทงเองหรือใหแพทยทําแทงเถ่ือนซ่ึงจะเปนอันตรายตอหญิงมาก ในทายที่สุดขอกําหนดท่ีตอง
ไดรับความเห็นจากแพทยอาวุโสข้ันสูงก็เปนอันระงับไป Abortion Act จึงกําหนดเพียงแคตอง
ไดรับความเห็นชอบจากแพทย 2 คนเทานั้น 
 ในป ค.ศ. 1970 มีการทําแทงประมาณ 7,000-8,000 ราย แตเช่ือวามีการทําแทงโดย 
ไมชอบดวยกฎหมายไมนอยกวา 10,000 ราย แตขอบกพรองนี้เห็นวากฎหมายจะชวยอะไรไดไม
มากนัก เชน หญิงมีครรภรูสึกอายท่ีจะปรึกษาแพทย หรือแพทยไมยอมแจงจํานวนการทําแทงให
ทางราชการทราบ เพื่อปกปดจํานวนรายไดท่ีตองเสียภาษีเปนตนไป44 และนํามาโรงพยาบาลใน
สภาพท่ีเจ็บหนัก เนื่องจากแพทยท่ีทําแทงใหมีเคร่ืองมือแพทยท่ีไมเพียงพอท่ีจะชวยเหลือหญิงมี
ครรภเม่ือเกิดกรณีพลาดพล้ังในการทําแทง 
 ป ค.ศ. 1990 ประเทศอังกฤษไดบัญญัติกฎหมายซ่ึงมีช่ือวา Human Fertilization and 
Embryology Act of 1990 ท่ีอนุญาตใหทําแทงไดเม่ือมีการรับรองโดยแพทย 2 ทาน ซ่ึงประกอบดวย
เหตุผลดังตอไปนี้ 
 1) อายุครรภไมเกิน 24 สัปดาหและเปนการตั้งครรภท่ีเส่ียงตอสุขภาพท้ังดานรางกาย
และจิตใจของหญิงท่ีตั้งครรภหรือลูกๆคนอ่ืนๆของหญิงท่ีตั้งครรภนั้น 
 2) มีความจําเปนตองทําแทงเพื่อปองกันการบาดเจ็บรายแรงที่อาจจะมีผลตอไปตลอด
ชีวิต 

                                                            
43 Kennedy I. and Grulbb A. (1989).  Medical Law:Text and Materials.  pp. 739-806. 
44 ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต.  (2521, สิงหาคม).  “กฎหมาย:การลดอัตราเพ่ิมประชากรกับการทําแทง.” 

เอกสารประกอบการสัมมนาประชากร. สภาวิจัยแหงชาติ.  
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 3) การตั้งครรภตอไปอาจมีความเส่ียงรายแรงตอชีวิตของหญิงท่ีตั้งครรภ 
 4) มีความเส่ียงท่ีคอนขางแนนอนท่ีอาจทารกเกิดมาผิดปกติหรือพิการรายแรง 
 สาระของขอท่ี1ท่ีวาการต้ังครรภท่ีเส่ียงตอสุขภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจของ
หญิงท่ีตั้งครรภหรือลูกๆคนอ่ืนๆของหญิงต้ังครรภคนนั้น แพทยอาจใชการตีความในลักษณะท่ีเปน 
“สภาพแวดลอมท่ีสามารถรูลวงหนาได” ดวยเหตุนี้จึงทําใหแพทยอาศัยชองดังกลาวตีความกันอยาง
กวางขวางเลยเปนสาเหตุใหมีการทําแทงไดตามรองขอโดยอางถึงเหตุผลท่ีกลาวมา โดยถือวาเปนส่ิง
ท่ีถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษ 
 การบริการอนามัยแหงชาติ ขอกําหนดในเรื่องบริการทําแทง และการบริการดาน
การแพทยอ่ืนๆ ลวนอยูในความควบคุมของกรมอนามัยแตละสวน (Individual Health Care 
Authorities) การอนุญาตในการทําแทงในสถานบริการทางการแพทยเอกชนจะอยูในความควบคุม
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข การทําแทงอยางถูกกฎหมายจะตองกระทําในโรงพยาบาล
ของรัฐหรือสถาบันดานสุขภาพท่ีไดรับอนุญาตเทานั้นโดยไมเสียคาใชจาย และแพทยท่ีจะทําแทง
นั้นจะตองเปนแพทยท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น พยาบาลก็อาจไดรับอนุญาตหากเปนพยาบาลที่แพทย
อนุญาตใหเปนสวนหนึ่งของทีมงาน 
 การทําแทงในประเทศอังกฤษเปนการกระทําท่ีถูกกฎหมายหากเขาเง่ือนไขตามท่ีได
กําหนดไว ทําใหผูหญิงจากประเทศอ่ืนตางก็มาทําแทงท่ีอังกฤษเพื่อท่ีจะทําแทงไดอยางปลอดภัย
และถูกกฎหมาย 
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บทที่ 4 
วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับกฎหมายการทําแทงของไทย 

เปรียบเทียบกับตางประเทศ 
  
 การตั้งครรภท่ีไมพึงประสงคเปนปญหาทางสังคมและเปนดัชนีสะทอนใหเห็นคุณภาพ
ของงานอนามัยการเจริญพันธุและบริการของงานวางแผนครอบครัว สาเหตุหนึ่งของการตั้งครรภ
ไมพึงประสงค คือ การขาดความรูความเขาใจ ในเร่ืองระบบการเจริญพันธุ และการใชวิธีคุมกําเนิด
ท่ีถูกตอง รวมท้ังความตระหนักในการปฏิบัติตนทางเพศท่ีปลอดภัยดวย เม่ือเกิดการต้ังครรภไมพึง
ประสงค ผูหญิงมักตัดสินใจแกปญหาแตเพียงผูเดียวซ่ึงการตัดสินของหญิงนั้นมักเลือกท่ีจะทําแทง
เนื่องจากหญิงบางคนมองวาหากปลอยใหมีการต้ังครรภตอไปโดยขาดความพรอมทั้งดานจิตใจ 
ครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ จะเกิดปญหาตามมาอีกมากมาย เม่ือผูหญิงสวนใหญเลือกทางออก
โดยการทําแทงแลวหญิงนั้นจะยอมรับผลที่จะตามมาเนื่องจากผูหญิงสวนใหญรูวาการทําแทงนั้นจะ
ทําใหตนเองเส่ียงตออันตรายท่ีจะเกิดข้ึน เชน ตกเลือด มดลูกทะลุ เยื่อบุชองทองอักเสบ ติดเช้ือ ช็อก 
เสียชีวิตแตผูหญิงเหลานั้นก็ยังคงเลือกท่ีจะทําแทง ดังนั้นในแตละปจะมีผูหญิงเสียชีวิต จากการ 
ทําแทงท่ีไมปลอดภัยเปนจํานวนมากอันเปนผลสืบเนื่องมาจากปจจัยตางๆ ไมวาจะเปนการทําแทง
ในขณะท่ีอายุครรภมากเกินไป ผูลงมือทําแทงขาดความรูความเช่ียวชาญ ขาดอุปกรณทางการแพทย 
ฯลฯในปจจุบันจึงมีแนวโนมวาอัตราการเสียชีวิตจากการทําแทงก็มีเพิ่มข้ึนทุกๆ ป 
 สังคมไทยในปจจุบันการทําแทงเปนประเด็นท่ีมีการถกเถียงกันอยางกวางขวางไมวาจะ
เปนแพทย นักวิชาการ นักสังคมสงเคราะห นักกฎหมาย ฯลฯ ซ่ึงบุคคลเหลานี้ตางถกเถียงวา 
สมควรมีการแกไขกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการทําแทงหรือไม หรือในเร่ืองของสิทธิในการทําแทง
ของหญิงวาสมควรมีการเพิ่มสิทธิในการทําแทงข้ึนหรือไมอยางไร เชน ควรมีการแกไขประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 305 ใหหมายความรวมถึงคําวาสุขภาพจิตดวย หรือควรเพิ่มเหตุทําแทงกรณีมี
การตรวจพบวาเด็กในครรภมีสภาพรางกายพิการหรือควรใหหญิงมีสิทธิทําแทงกรณีท่ีหญิงประสบ
ปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคมหรือการคุมกําเนิดลมเหลวและอีกประเด็นหนึ่งท่ีมีการถกเถียง
กันอยางมากคือ สิทธิในการเปนเจาของรางกายของหญิงและสิทธิของเด็กท่ีจะเกิดมาใครมีสิทธิ
มากกวากันซ่ึงแตละบุคคลหรือแตละหนวยงานตางใหความสําคัญในเร่ืองดังกลาวแตไมมีบุคคลใด
หรือหนวยงานใดที่จะมาใหความสําคัญในเร่ืองของความปลอดภัยของหญิงท่ีมีสิทธิทําแทงแต
กลับไปใหความสนใจในการแกไขกฎหมายในสวนท่ีจะเพิ่มสิทธิในการทําแทง ดังนั้นทุกภาคสวน
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จึงควรหันมาใหความสนใจในเร่ืองความปลอดภัยของหญิงไมใหนอยกวาการคิดท่ีจะเพ่ิมสิทธิใน
การทําแทง 
 ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีอนุญาตใหสามารถทําแทงไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 305 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใหสิทธิหญิงมีครรภท่ีจะตัดสินใจวาตองการที่จะทําแทงไดหาก
วาเขาเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงเม่ือพิจารณาดูตามตัวบทกฎหมายแลวจะเห็นไดวาในตัวบท
กฎหมายดังกลาวไดกําหนดวาหญิงมีสิทธิท่ีจะตัดสินใจทําแทงได 2 กรณีคือ กรณีท่ีจําเปนตอง
กระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิง และกรณีท่ีการตั้งครรภเกิดจากการกระทําความผิดทางอาญา เม่ือ
พิจารณาดูบทบัญญัติดังกลาวแลวจะเห็นไดชัดวาไดมีการบัญญัติใหสิทธิหญิงเปนผูตัดสินใจภายใต
เง่ือนไขแพทยตองเปนผูลงมือทําแทงเทานั้นซ่ึงเห็นไดวาในประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการ 
ทําแทงของไทยมีการบัญญัติรายละเอียดและเง่ือนไขประกอบการทําแทงไวนอยมากกลาวคือมีการ
กําหนดเง่ือนไขประกอบสิทธิในการทําแทงไวแตเพียงวาหญิงนั้นตองยินยอมและตองเปนการ
กระทําโดยแพทย ซ่ึงหากขอเท็จจริงหญิงนั้นเปนผูเยาวซ่ึงยอมหมายความวาหญิงนั้นยอมไมมีวุฒิ
ภาวะท่ีเพียงพอในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญดังกลาวในทางปฏิบัติจะทําอยางไรจะใหหญิงซ่ึงเปน
ผูเยาวตัดสินใจเองหรือวาตองมีบุคคลอ่ืนรวมในการตัดสินใจหรือกรณีหญิงท่ีจะทําแทงเปนหญิงมี
สามีอํานาจในการใหความยินยอมจะเปนสิทธิเฉพาะตัวของหญิงหรือตองใหสามีของหญิงใหความ
ยินยอมดวยและการท่ีกฎหมายกําหนดวาตองเปนการกระทําโดยแพทย คําวาแพทยในตัวบท
กฎหมายนี้จะหมายถึงแพทยโดยท่ัวไปท่ีมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ หมายถึงสูตินารีแพทย
ซ่ึงเปนแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในดานนี้โดยเฉพาะ และในกรณีท่ีตองมีการทําแทงใหแก
หญิงอํานาจในการอนุญาตใหทําแทงนั้นในกฎหมายอาญาก็มิไดกําหนดไววาตองกระทําโดยแพทย
จํานวนเทาใดทําใหแพทยตีความโดยใหเปนอํานาจของแพทยเพียงคนเดียวท่ีสามารถตัดสินใจและ
ลงมือทําแทงใหแกหญิงไดและกรณีท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองทําแทงใหแกหญิงท่ีมีอายุครรภหลาย
สัปดาหประมวลกฎหมายอาญาก็มิไดมีการกําหนดบุคคลท่ีมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตให 
ทําแทงไว และในสวนท่ีเกี่ยวกับสถานท่ีในการทําแทงเชนเดียวกันควรมีการกําหนดหรือไมวา
สมควรเปนสถานที่ใด ซ่ึงส่ิงเหลานี้ยอมมีความสําคัญเปนอยางมากในการท่ีกฎหมายจะตองมีการ
บัญญัติไวใหแนนอนชัดเจน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติรวมกันภายใตวัตถุประสงคท่ีตองคํานึง
คือความปลอดภัยของหญิงมีครรภเปนหลัก 
 เม่ือนําขอบังคับของแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ
ทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 มาพิจารณารวมกับประมวล
กฎหมายอาญาแลวจะเห็นไดชัดเจนวาในขอบังคับของแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 
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ในสวนท่ีเกี่ยวกับเง่ือนไขประกอบการทําแทงจะปรากฏวาในขอบังคับของแพทยสภาวาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการต้ังครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2548ไดมีการกําหนดเง่ือนไขประกอบการทําแทงไวเชนเดียวกับประมวล
กฎหมายอาญาแตเง่ือนไขประกอบการทําแทงในขอบังคับของแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 
2548 มีรายละเอียดมากกวาในประมวลกฎหมายอาญา แตอยางไรก็ตามท้ังประมวลกฎหมายอาญา
และขอบังคับของแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทย
ตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ดังกลาวยังขาดรายละเอียดในสวนท่ีเกี่ยวกับ
เง่ือนไขประกอบการทําแทงอยูอีกหลายปราการที่สมควรมีการไขเพิ่มเติม 

 
4.1 ปญหาในการบังคับใชประมวลกฎมายอาญามาตรา 305 
 บทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายการทําแทงของไทยท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน เปนเร่ืองท่ียัง
ไมสามารถคุมครองสิทธิของหญิงมีครรภในเร่ืองความปลอดภัยเม่ือมีความจําเปนจะตองทําแทง
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ไดเทาท่ีควร เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการ
ทําแทงไดมีการบัญญัติเฉพาะสิทธิในการทําแทงแตไมมีการกําหนดเง่ือนไขประกอบการทําแทง
ตางๆท่ีจําเปนตอการทําแทงไวในกฎหมาย สงผลใหหญิงมีครรภไมไดรับความปลอดภัยจากการทํา
แทง 
 4.1.1 ปญหาทางดานความปลอดภัย 

ความปลอดภัยในการทําแทงจะตองประกอบดวยเงื่อนไขตางๆหลายปราการดวยกันไมวา
จะเปนเร่ืองเงื่อนไขทางดานอายุครรภ ความเช่ียวชาญของแพทยผูทําแทงหรือสถานท่ีทําแทงท่ีมี
อุปกรณทางการแพทยท่ีครบถวนทันสมัยถูกตองตามหลักอนามัย ซ่ึงเง่ือนไขประกอบการทําแทง
ตางๆเหลานี้จะขาดอยางใดอยางหนึ่งเสียมิไดเนื่องจากตางก็มีความสําคัญตอการทําแทงท่ีไมยิ่ง
หยอนกวากัน 
  4.1.1.1 อายุครรภของหญิง 

 การทําแทงท่ีปลอดภัยนอกจากกระทําดวยแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ มีอุปกรณ
ทางการแพทยท่ีเหมาะสมแลวส่ิงท่ีขาดเสียมิไดท่ีตองคํานึงถึง คือ อายุครรภ ซ่ึงการทําแทง 
ท่ีปลอดภัยนั้นอายุครรภในการทําแทงเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญ จากการศึกษาพบวาการทําแทงท่ีจะ
ไดรับความปลอดภัยท่ีสุดนั้นตองกระทําในชวงที่อายุครรภยังนอย กลาวคือ  อายุครรภท่ีมากข้ึน
เทาใดก็จะยิ่งมีความเส่ียงอันตรายตอหญิงมากข้ึนเทานั้น หลายประเทศอาทิเชน ประเทศฝรั่งเศส 
ประเทศนอรเวย ประเทศสวีเดน ประเทศโปแลนดหรือประเทศฟนแลนด มีกําหนดอายุครรภท่ี
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สามารถทําแทงไดไวโดยไดมีการกําหนดระยะอายุครรภท่ีจะสามารถรองขอใหทําแทงไดแตกตาง
กันออกไปบางประเทศอาจจะเปน 12 สัปดาห  18 สัปดาหหรือ 24 สัปดาห แตอยางไรก็ตามท่ี 
ทุกประเทศมีการกําหนดอายุครรภไวตางมีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน คือคํานึงถึงความปลอดภัย
ของหญิงเปนหลัก  
 1) อายุครรภท่ีสามารถรองขอใหทําแทง 

 ความปลอดภัยในการทําแทงอายยุครรภยอมเปนปจจัยสําคัญท่ีตองคํานึงถึง เม่ือมา
พิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงของไทยกลับปรากฏวาเง่ือนไขประกอบการทําแทงในสวนท่ี
เกี่ยวกับอายุครรภนั้นมิไดมีการบัญญัติไวแตอยางใด ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามตัวบทกฎหมายแลวยอม
ตีความไดวาหญิงมีครรภท่ีมีสิทธิรองขอทําแทงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ยอมมีสิทธิ
ท่ีจะรองขอตอแพทยไดตลอดระยะเวลาท่ีตั้งครรภ การที่กฎหมายมิไดมีการกําหนดกรอบของอายุ
ครรภท่ีสามารถรองขอทําแทงไวสงผลในเรื่องตางๆ ตามมาไมวาจะเปนเร่ืองการใชดุลยพินิจของ
แพทยผูทําแทงหรือความปลอดภัยของหญิง เนื่องจากการท่ีไมมีการบัญญัติเกี่ยวกับอายุครรภท่ี
สามารถรองขอใหทําแทงไวจะทําใหเกิดการปฏิบัติท่ีแตกตางกัน กลาวคือ การจะทําแทงใหแกหญิง
ตองอาศัยดุลยพินิจของแพทยในการท่ีจะอนุญาตใหทําแทง ซ่ึงแพทยแตละคนยอมมีมาตรฐานและ
จริยธรรมทางการแพทยท่ีแตกตางกันออกไป แพทยบางคนท่ีมีจริยธรรมก็จะใชดุลยพินิจทําแทงให
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของหญิงแตหากแพทยบางคนที่ไมมีจริยธรรมก็จะทําแทงใหกับหญิง
ในขณะท่ีตั้งครรภหลายสัปดาหโดยไมคํานึงถึงอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนแกหญิงซ่ึงแพทยบางคนคิด
เพียงแตวาตนมีอํานาจกระทําไดตามกฎหมาย ผลรายยอมเกิดแกหญิงทันที 
 พิจารณาขอบังขอบังคับของแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการ
ตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ซ่ึงขอบังคับท่ีแพทย
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติรวมกันกลับปรากฏวาเง่ือนไขประกอบการทําแทงในสวนท่ีเกี่ยวกับ
อายุครรภก็มิไดมีการกําหนดไวเชนเดียวกัน แตก็มีการกําหนดวาหากการทําแทงไดกระทําใน
สถานท่ีท่ีเปนคลินิกเวชกรรมสามารถทําแทงไดภายใตเง่ือนไขอายุครรภตองไมเกิน 12 สัปดาห จาก
ขอบังคับดังกลาวแสดงใหเห็นวาหากปรากฏวาการทําแทงนั้นไดกระทําในโรงพยาบาลของรัฐ 
แพทยยอมมีอิสระในการตัดสินใจท่ีจะทําแทงใหแกหญิงไดตามอําเภอใจและการท่ีกฎหมายและ
ขอบังคับแพทยสภามิไดมีการกําหนดอายุครรภไวนอกจากแพทยบางคนอาจใชดุลยพินิจตาม
อําเภอใจแลวบางคร้ังแพทยก็ไมกลาท่ีจะทําแทงใหแกหญิงเนื่องจากกลัวความผิดท่ีจะตามมา หญิง
จึงตองหันไปหาสถานท่ีท่ีทําแทงเถ่ือนซ่ึงผลท่ีตามมาตัวหญิงนั้นเองท่ีจะตองเส่ียงตออันตรายท่ีอาจ
เกิดจากการทําแทงนั้นเอง 
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 การกําหนดอายุครรภท่ีมีสิทธิจะรองขอใหแพทยทําแทงท่ีเปนปญหาในทางปฏิบัติเปน
อยางมาก คือกรณีหญิงถูกกระทําความผิดทางอาญา ตามมาตรา 305 (2) เนื่องจากการทําแทงตาม
อนุมาตราน้ีแพทยผูทําแทงจะไมกลาท่ีจะทําแทงโดยเกรงกลัววาหญิงนั้นอาจมิไดถูกกระทําผิดทาง
อาญามา และหากแพทยจะตองรอใหศาลมีคําพิพากษากอนวาหญิงถูกกระทําผิดทางอาญามา คงจะ
เลยเวลาท่ีแพทยจะสามารถทําแทงไดเนื่องจากอายุครรภหลายสัปดาหหรือเด็กอาจจะคลอดกอน ซ่ึง
ในทางปฏิบัติใครจะเปนผูวินิจฉัยวาสามารถทําแทงได เร่ืองนี้จึงเปนเร่ืองท่ีทําใหหญิงท่ีถูกขมขืน
และแพทยท่ีจะทําแทงตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของลําบากใจในการตัดสินใจอยางยิ่ง ซ่ึงหากแพทย
ตัดสินใจทําแทงใหหญิงโดยไมรอศาลพิพากษาเพราะกลัวอายุครรภหลายสัปดาห แตตอมาคดีข้ึนสู
ศาลแตศาลกลับตัดสินคดีวามิใชการขมขืนแลวการทําแทงท่ีทําไปใครบางท่ีจะตองรับผิดชอบหรือ
หากแพทยตัดสินใจไมทําแทงใหแกหญิงตอมาศาลตัดสินวาหญิงถูกขมขืนมาจริงจะทําอยางไรจะมา
ทําแทงใหกับหญิงก็คงเปนการลวงเลยเวลามาเน่ืองจากอายุครรภมากข้ึนทุกวันการทําแทงจึงเปน
การเส่ียงตออันตรายท่ีจะเกิดข้ึน1 ดังนั้นผูท่ีตองแบกรับภาระในเรื่องนี้ยอมหนีไมพนหญิงมีครรภ
นั้นเองเนื่องแพทยไมกลาตัดสินใจท่ีจะทําแทงใหแกหญิง  จากปญหาดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา
เง่ือนไขเกี่ยวกับอายุครรภมีความสําคัญเปนอยางมากท่ีจะนําไปสูปญหาตางๆ แตหากกฎหมายไดมี
การกําหนดอายุครรภท่ีจะสามารถรองขอใหมีการทําแทงไวเปนเกณฑมาตรฐานในการปฏิบัติ
รวมกันยอมลดปญหาท่ีจะตามมาไดมากทีเดียว 
 การทําแทงในปจจุบันทําไดงาย รวดเร็ว และปลอดภัย เนื่องจากมีการคิดคนตัวยา และ
อุปกรณทางการแพทยท่ีทันสมัยมาใช  แตอยางไรก็ตามแมวงการแพทยจะไดมีการนํายามาใชโดย
ไดผลดีและปลอดภัย หรือมีการนําเอาอุปกรณเคร่ืองมือทางการแพทยท่ีทันสมัยมาใชก็ตาม แตการ
นํายาและอุปกรณทําแทงมาใชแพทยตองคํานึงถึง อายุครรภ เนื่องจากการใชยาและอุปกรณทางการ
แพทยในการทําแทงนั้นแพทยผูใชจะตองเอาอายุครรภมาเปนเกณฑวาสมควรนําวิธีการใดท่ีจะ
เหมาะสมกับอายุครรภของหญิงเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกหญิงมากท่ีสุด ซ่ึงหากปรากฏวาอายุ
ครรภยังนอยแพทยนิยมใชยาในการทําแทงเพราะจะไดผลดีและเกิดอันตรายนอยแตหากอายุครรภ
มากในการทําแทงแพทยตองมีการนําอุปกรณทางการแพทยเขามาชวย หญิงจะมีความปลอดภัยใน
การทําแทงมากนอยเพียงใดยอมอยูท่ีอายุครรภขณะทําแทง 
 การทําแทงท่ีจะใหปลอดภัยท่ีสุดนั้นตองทําแทงในขณะท่ีอายุครรภยังนอยจาก
การศึกษาพบวาการทําแทงท่ีปลอดภัยท่ีสุดคือชวงแรกของการต้ังครรภ คือ 1-12 สัปดาหแรกของ 
 
                                                            

1  แสวง  บุญเฉลิมวิภาส.  (2544). “เหตุทําแทงไดโดยไมผิดกฎหมาย:ปญหาและแนวทางแกไข” 
วารสารนิติศาสตร,19(2).  น. 72-73. 
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การต้ังครรภ หรือ 3 เดือนแรกของการต้ังครรภซ่ึงในทางการแพทยในชวงระยะเวลานี้ทารกใน
ครรภจะยังไมมีสภาพรางกายเปนคน แตอยางไรก็ตามมิใชวาการทําแทงในชวงนี้จะไมกอใหเกิด
อันตรายเสียเลยแตอาจกอใหเกิดอันตรายบางแตไมรุนแรงเทากับการทําแทงในขณะท่ีอายุครรภเกิน 
12 สัปดาห หากมีการอนุญาตใหมีการทําแทงในขณะท่ีมีอายุครรภมากเกินไปอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน
ยอมมีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงอันตรายท่ีมักพบเห็นไดบอยคือกรณีท่ีมีการไปลักลอบทําแทงตามคลินิกเถ่ือน
ในขณะท่ีไดมีการตั้งครรภหลายสัปดาห ผลท่ีตามมาคือ มีอาการตกเลือด  มดลูกฉีกขาด อุงเชิงกราน 
อักเสบ ซ่ึงบุคคลคลเหลานี้ตองกลับมาเขารับการรักษาในโรงพยาบาล บางรายรักษาไมทันทวงที
เปนอันตรายถึงชีวิตก็มี จะเห็นไดวาการท่ีมีการทําแทงในขณะท่ีมีอายุครรภหลายสัปดาหนั้นมีความ
เส่ียงสูงมากในการที่จะไดรับความไมปลอดภัยในการทําแทงกลับไป ดังนั้นในการท่ีจะอนุญาตใหมี
การทําแทงจึงมีความจําเปนตองเอาอายุครรภมาเปนเง่ือนไขในการที่จะอนุญาตใหมีการทําแทง  
กรณีท่ีมีความจําเปนตองทําแทงในขณะท่ีอายุครรภเกิน 12 สัปดาหควรมีการกําหนดใหมีสิทธิรอง
ขอไดเฉพาะกรณีท่ีหากหญิงนั้นตองต้ังครรภตอไปหญิงนั้นอาจเกิดอันตรายแกรางกายหรืออันตราย
แกชีวิตหรือทารกในครรภมีความผิดปกติแตการจะอนุญาตใหมีการทําแทงหรือไมนั้นจะตอง 
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกอนซ่ึงประกอบดวย แพทยผูเช่ียวชาญ นักจิตวิทยาหรือ 
นักสังคมสงเคราะหวามีเหตุจําเปนหรือมีเหตุสมควรท่ีจะอนุญาตใหมีการทําแทงหรือไม 
 ประมวลกฎหมายอาญาและขอบังคับของแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 จึง
มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการบัญญัติเง่ือนไขประกอบการทําแทงในสวนท่ีเกี่ยวกับอายุครรภ
ท่ีจะสามารถทําแทงไวเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติรวมกันในทุกภาคสวนภายใตวัตถุประสงค
เพื่อความปลอดภัยของหญิงมีครรภ 
 2) จํานวนครั้งในการขออนุญาตทําแทง 
 กฎหมายอาญาใหสิทธิหญิงในการรองขอใหแพทยทําแทงไดหากเขาเงื่อนไขตาม 
ท่ีกฎหมายบัญญัติโดยสามารถทําแทงไดโดยไมมีความผิดและในการรองขอทําแทงตอแพทยนั้น
กฎหมายก็มิไดกําหนดขอบเขตของการทําแทงไววาสามารถรองขอทําแทงไดจํานวนกี่คร้ัง เม่ือ
ประมวลกฎหมายอาญาตองตีความโดยเครงครัดตามตัวอักษรยอมแสดงใหเห็นวา หญิงสามารถรอง
ขอทําแทงไดไมจํากัดจํานวนคร้ังเม่ือตนต้ังครรภตามเง่ือนไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา  305 
 การที่กฎหมายมิไดกําหนดจํานวนคร้ังในการที่จะทําแทงของหญิงแตละคนนั้นสงผล
ใหหญิงมารองขอทําแทงกับแพทยโดยอางเหตุผลตางๆเพ่ือใหเขาเง่ือนไขท่ีกฎหมายบัญญัติไวทําให
การทําแทงเปนส่ิงท่ีหญิงมองวาเม่ือ2 ตนทองไดตนก็สามารถทําแทงไดทําใหไมมีการปองกันการ
                                                            

2 อรัญ  สุวรรณบุบผา.  (2518).  หลักอาชญาวิทยา  (พิมพครั้งที่ 1).  น. 29-30. 
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ตั้งครรภแตคอยแกปญหาตอนท่ีทองภายหลังซ่ึงบางคร้ังหญิงท่ีมาทําแทงกับแพทยมิใชวาจะไดรับ
ความปลอดภัยจากการทําแทงเสมอไปแตการทําแทงกลับเปนอันตรายเนื่องจากการทําแทงแตละ
คร้ังอาจกอใหเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจและหากมีการทําแทงบอยยังสงผลระยะยาว 
ตอมดลูกอีกดวย บางรายมดลูกอาจทะลุหรือบางรายอาจเปนหมันได หากตอไปกฎหมายอาญาของ
ไทยเปดโอกาสใหหญิงมีสิทธิทําแทงเพ่ิมมากข้ึนไมวาจะเปนกรณีทําแทงเนื่องจากการคุมกําเนิด
ลมเหลว หรือทําแทงไดเพราะเศรษฐกิจและสังคม ปญหาในการทําแทงก็จะตามมาโดยหญิงจะ 
หันหนามาทําแทงโดยไมคํานึงถึงศีลธรรมอันดีแตมาทําแทงตามอําเภอใจและมองขามถึงอันตราย
หรือผลท่ีตามมา 
 ดังนั้นการรองขอทําแทงของหญิงกฎหมายอาญาของไทยควรมองเห็นถึงความสําคัญ
และความจําเปนในการท่ีจะตองกําหนดเงื่อนไขจํานวนคร้ังในการทําแทงของหญิงเพ่ือคุมครอง
ความปลอดภัยของหญิงและปองกันการใชกฎหมายเพ่ือใหตนไดทําแทงตามอําเภอใจโดยหญิงท่ีเคย
ทําแทงมาแลวไมถึง 1 ปไมสามารถรองขอใหทําแทงไดอีกเวนแตเขาเง่ือนไขที่กฎหมายกฎหมาย
กําหนดอยางเชนหากตั้งครรภตอไปอาจเกิดอันตรายแกชีวิตหรือรางกายของหญิง 
 4.1.1.2 คุณสมบัติของแพทยผูทําแทง 
 แพทยท่ีจะมาเปนผูลงมือปฏิบัตินั้นนอกจากจะตองเปนแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ
แลวแพทยผูนั้นจะตองเปนแพทยท่ีตองมีจริยธรรมในความเปนแพทย ไมเห็นแกทรัพยสินเงินทอง
ซ่ึงจริยธรรมวิชาชีพแพทย เปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหวิชาชีพสามารถดํารงอยูในศรัทธาของ
ประชาชนได จริยธรรมวิชาชีพแพทย3จึงเปนแนวทางปฏิบัติท่ีสูตินรีแพทยควรยึดถือเปนหลักใน
การประกอบวิชาชีพ ในปจจุบันปญหาแพทยถูกฟองรองมีเพิ่มมากข้ึน สวนใหญเปนผลมาจากการ
ดูแลท่ีอาจตํ่ากวามาตรฐานอันเปนผลจากตัวแพทยเอง ระบบการใหบริการท่ีมีขอจํากัด หรือการ
ประกอบวิชาชีพท่ีคํานึงถึงการถูกฟองรองมากกวาจะคํานึงถึงปญหาทางจริยธรรม ดังนั้นจึงไมควร
ละเลยแนวปฏิบัติทางดานจริยธรรมเพราะเปนเกราะชวยปองกันปญหาการฟองรองตางๆ ไดเปน
อยางดี นอกจากนี้สงผลใหผูท่ียึดมั่นในจริยธรรมประกอบวิชาชีพไดอยางม่ันคงและมีประสิทธิภาพ
สูงตลอดไป 
 การทําแทงท่ีถูกตองตามกฎหมายตองเปนกระทําโดย “แพทย” และเปนไปตาม
ขอบังคับของแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการต้ังครรภทางการแพทยตาม
มาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ซ่ึงแพทยท่ีจะมาทําหนาท่ีในการทําแทงไดดีนั้น
แพทยผูนั้นตองมีทัศนคติเชิงบวก ศรัทราในวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับดานการดูแลสุขภาพของประชาชน 
                                                            

3 ศุภชัย  คณารัตนพฤกษ.  (2543).  สิทธิผูปวย.  ใน: สุขิต เผาสวัสด์ิ, เยื้อน ตันนิรันดร, ชุมศักด์ิ พฤกษา
พงษ, เฮ็นรี่ ไวลด.  จริยธรรมในเวชปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

DPU



108 

เพื่อท่ีจะใหมีการดูแลสุขภาพอยางมีมาตรฐาน ปราศจากอคติเนื่องจากการทําแทงนี้คนในสังคม 
จะมองวาผูหญิงท่ีมาขอทําแทงนั้นเปนคนไมดี สําสอน ไมมีความรับผิดชอบ หากวาแพทยมอง
เหมือนกับท่ีคนในสังคมมองกันและเห็นวาการทําแทงใหแกหญิงนั้น มิใชธุระของตนไมตองการ
เขาไปยุง แลวปลอยใหหญิงไปหาบุคคลอ่ืนปญหายอมตามมาคือ หญิงเหลานั้นจะหันไปทําแทง
เถ่ือนซ่ึงจะสงผลใหหญิงเส่ียงตออันตรายท่ีเกิดจากการทําแทงและตองเส่ียงกับภาวะแทรกซอน 
ท่ีเกิดจากการทําแทงและนอกจากแพทยท่ีจะมาทําแทงจะตองปราศจากอคติแลวแพทยผูทําแทง
จะตองมีเจตนาดี ไมมีผลประโยชนทับซอน  แตอยางไรก็ตามแมวาแพทยท่ีจะมาทําแทงจะตองเปน
ผูท่ีมีทัศนคติในเชิงบวก ไมมีผลประโยชนทับซอนแตส่ิงท่ีขาดไมไดท่ีจะตองนํามาพิจารณา
ประกอบก็คือความรูความสามารถของแพทยท่ีจะมาทําแทง ซ่ึงแพทยท่ีจะมาทําหนาท่ีในการทํา
แทงนี้ตองอาศัยแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญเกี่ยวกับเร่ืองนี้โดยเฉพาะจะมีการอนุญาตใหแพทย
โดยท่ัวไปมาทําหนาท่ีในการทําแทงใหหญิงนั้นยอมไมเปนการดีเนื่องจากแพทยแตละคนมี
การศึกษาเลาเรียนมาท่ีแตกตางกันออกไป ความรูความเช่ียวชาญในแตละดานยอมมีความแตกตาง
กันออกไป การท่ีใหเฉพาะแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในเร่ืองนี้โดยเฉพาะมาเปนผูทําแทง
ใหแกหญิงมีครรภยอมทําใหหญิงนั้นไดรับความปลอดภัยจากการทําแทงมากกวาท่ีจะใหแพทย
โดยท่ัวไปเปนผูลงมือปฏิบัติ  
 ตามท่ีไดกลาวมาแลววาการทําแทงท่ีจะปลอดภัยนั้นส่ิงท่ีสําคัญและขาดไมไดก็ คือ 
บุคคลท่ีมาลงมือทําการยุติการตั้งครรภซ่ึงบุคคลนั้นก็คือ แพทยผูทําแทง การที่แพทยท่ีมาทําแทง
เปนแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ ยอมเปนตัวการันตีไดวาหญิงท่ีมาใชบริการยอมมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและรางกาย เนื่องจากบุคคลดังกลาวมีความรูความสามารถและประสบการณใน
การทําแทงเปนอยางดี การที่ใหแพทยดังกลาวเปนผูทําแทงยอมกอใหเกิดผลดีท่ีสุด และในประเทศ
ไทยแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในการทําแทงดีท่ีสุด ก็คือ สูตินารีแพทย เพราะบุคคลดังกลาว
เปนผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานนี้โดยเฉพาะเน่ืองจากไดมีการศึกษาเลาเรียนมาเฉพาะดาน 
อีกทั้งบุคคลนี้ไดผานประสบการณเกี่ยวกับ การเกิด หรือเกี่ยวกับผูหญิงมาโดยตรง 
 พิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงของไทยซ่ึงไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 305 ไดมีการบัญญัติวา ตองเปนการกระทําโดยแพทย คําวา แพทย เม่ือดูตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายแลวจะเห็นวา มิไดมีการระบุไววาแพทยท่ีมีอํานาจในการทําแทงตองเปนแพทยอะไร
โดยในกฎหมายบัญญัติไวเพียงวาเปนแพทย ซ่ึงนาจะตีความไดวา หมายถึง แพทยใดก็ไดท่ีมี
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพเวชกรรม เม่ือพิจารณาขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 
2548 ในสวนท่ีเกี่ยวกับแพทยผูทําแทง จะเห็นไดวาในขอบังคับดังกลาวไดกําหนดไววาผูท่ีสามารถ
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ทําการยุติการตั้งครรภตองเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมาย ซ่ึงนาจะหมายถึง บุคคลใด
ก็ไดท่ีเปนแพทยและมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยปกติไดแกผูท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียน
แพทยและผานการฝกงานมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป สวนจะเปนสูตินารีแพทยหรือไมนั้นไมสําคัญ
ซ่ึงจะเห็นไดวาท้ังประมวลกฎหมายอาญาและขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 
ตางก็มิไดใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติของแพทยท่ีจะมาเปนผูทําแทงใหแกหญิง จากท่ีไดกลาว
มาแลววาหากการทําแทงนี้ไดกระทําโดยแพทยท่ีมิไดมีการศึกษาเลาเรียนหรือมีประสบการณใน
เร่ืองนี้มาโดยเฉพาะก็จะสงผลตอความปลอดภัยในชีวิต รางกายของหญิง อยางเชน ตกเลือด ปาก
มดลูกฉีกขาด มดลูกทะลุ อันเปนผลสืบเนื่องมาจากแพทยผูลงมือทํากระทําไมมีความรูความ
เช่ียวชาญโดยตรง แตถาหากกฎหมายมีการกําหนดวาแพทยท่ีจะสามารถทําแทงไดตองเปนแพทยท่ี
มีความรูความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณเฉพาะดาน อทิเชน ตองเปนสูตินารีแพทย ยอม
กอใหเกิดผลดีกับตัวหญิงท่ีจะไดรับความปลอดภัยจากการทําแทงกลับไป 
 กฎหมายของตางประเทศ อยางเชน ประเทศสิงคโปรจะใหความสําคัญกับตัวแพทยท่ีจะ
มาเปนผูทําแทงเปนอยางมาก โดยเห็นไดจากการที่มีการกําหนดคุณสมบัติของแพทยท่ีจะมาทําแทง
ไดตองเปนสูติแพทยและหากปรากฏวาอายุครรภหลายสัปดาหคุณสมบัติของแพทยยอมตองสูงข้ึน
เชนกัน โดยกฎหมายการทําแทงของประเทศสิงคโปรไดมีการกําหนดคุณสมบัติของแพทยท่ีจะมา
ทําแทงออกเปนแตละชวงอายุครรภกลาวคือ ถาอายุครรภไมเกิน 16 สัปดาห แพทยจะตองมี
ประสบการณอยางนอง 24 เดือนในการเปนสูติแพทย ถาอายุครรภมากกวานั้นแพทยจะตองมี
คุณสมบัติพิเศษเพิ่มข้ึนคือ จบปริญญาโททางสูตินารีเวชจาก University of Singapore หรือ National 
University of Singapore หรือเปนสมาชิกหรือทํางานใน  Royal College of Obstetricians and 
Gynaecologists และตองไดรับความยินยอมจากสถาบันดังกลาวโดยตองตออนุญาตทุก 2 ปและเปน
ท่ีไววางใจของสถาบันนั้นๆการทําแทงโดยชอบดวยกฎหมายจะตองกระทําในโรงพยาบาลของรัฐ
หรือสถานพยาบาลอื่นท่ีไดรับความเห็นชอบเทานั้น ซ่ึงการกําหนดคุณสมบัติเชนนี้แสดงใหเห็นวา
ประเทศสิงคโปรใหความสําคัญตอความปลอดภัยของหญิงท่ีมาใชบริการเปนอยางมาก 
 กฎหมายเก่ียวกับการทําแทงของไทยจึงมีความจําเปนท่ีจะตองเล็งเห็นถึงความสําคัญ 
ในสวนนี้เพราะแพทยท่ีจะมาทําหนาท่ีไดดีเพื่อใหหญิงไดรับความปลอดภัยจากการทําแทงนั้น ตอง
เปนแพทยท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในเร่ืองท่ีจะมาเปนผูลงมือปฏิบัติ กฎหมายไทยจึง
ควรมีการกําหนดคุณสมบัติของแพทยท่ีจะสามารถทําแทงใหแกหญิงมิใชจะใหแพทยคนใดก็ตาม 
ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพสามารถทําแทงได ซ่ึงแพทยในประเทศไทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในการ
ทําแทงมากท่ีสุด ก็คือสูตินารีแพทยเนื่องจากเปนแพทยท่ีทําการศึกษาเลาเรียนและจบทางดาน 
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สูตินารีเวชมาโดยเฉพาะดาน ดังนั้นในการทําแทงท่ีความปลอดภัย คุณสมบัติของแพทยท่ีจะมาเปน
ผูทําแทงเปนเง่ือนไขสําคัญอยางหนึ่งท่ีตองคํานึงถึงจะขาดเสียมิได 
 4.1.1.3 ดุลยพินิจของแพทย 
 ประมวลกฎหมายอาญาไมไดมีการบัญญัติใหแพทยท่ีลงมือทําแทงใหแกหญิงตองมี
แพทยอ่ืนนอกจากแพทยผูลงมือทําแทงใหความเห็นชอบดวย กลาวคือ แพทยเพียงคนเดียวสามารถ
ใหความเห็นชอบและลงมือทําแทงไดเลยเพียงแตแพทยผูลงมือทําแทงตองเปนแพทยท่ีข้ึนทะเบียน
และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพเวชกรรม แตหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหความเห็นชอบในการ
ทําแทงกลับปรากฏอยูในขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการ
ตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ท่ีไดมีการกําหนด
หลักเกณฑวาการขออนุญาตทําแทงตองมีการขอความเห็นชอบของแพทยเพื่อใชประกอบการ 
ขออนุญาตใหทําแทงไวอยางนอยหนึ่งคนท่ีมิใชแพทยท่ีทําการยุติการต้ังครรภ หากมีความจําเปนท่ี
จะตองทําแทงใหแกหญิงท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพจิต ในกรณีนี้เห็นไดวา ขอบังคับแพทยสภาวา
ดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการต้ังครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 มีเจตนารมณท่ีจะไมใหแพทยเพียงคนเดียวเปนผูใชดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจวาจะใหหญิงนั้นทําแทงไดหรือไมและในการบัญญัติไวเชนนี้ก็จะเปนการลดปญหาแพทย
ใชดุลยพินิจโดยไมชอบ การกําหนดใหหญิงท่ีประสงคจะทําแทงตองไดรับความเห็นชอบจาก
แพทยอยางนอยหน่ึงคนนอกจากแพทยผูลงมือทําแทงนั้นยอมเปนหลักประกันแกหญิงวาการใช
ดุลยพินิจในการตัดสินใจนั้นจะไมเปนไปตามอําเภอใจและจะเกิดผลดีกับตัวหญิงเปนอยางยิ่งท่ีจะ
ไดรับความปลอดภัยจากการทําแทงเนื่องจากมีการกล่ันกรองจากแพทยผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
มากกวาหนึ่งทาน ยอมเปนการดีกวาท่ีจะใหอํานาจในการตัดสินใจทําแทงอยูในอํานาจของบุคคล
เพียงคนเดียว 
 กรณีท่ีมีความจําเปนตองทําแทงใหแกหญิงท่ีมีอายุครรภ เกิน 12 สัปดาหข้ึนไปจําเปน 
ท่ีจะตองมีคณะบุคคลมาเปนผูทําการพิจารณา ซ่ึงบุคคลท่ีจะมาเปนผูใหคําปรึกษาหรือพิจารณา
อนุญาตใหมีการทําแทงไดเหมาะสมที่สุดนั้นจะตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถหรือความ
เช่ียวชาญในเร่ืองท่ีจะมาพิจารณาและสามารถใหคําปรึกษา ใหขอมูลเกี่ยวกับทางเลือกตางๆ
นอกจากการทําแทงไดดีอีกดวยและบุคลนั้นจะตองเปนผูท่ีมีจริยธรรมในการใหคําปรึกษาหรือ
พิจารณาและรักษาความลับของผูใชบริการไดเปนอยางดี ดังนั้นการพิจารณาวาหญิงสามารถทําแทง
ไดหรือไมจึงควรประกอบดวย แพทยผูเช่ียวชาญ นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา ซ่ึงบุคคลเหลานี้
ตองทําการพิจารณารวมกัน และทําการพิจารณาคํารองดวยความรวดเร็วเนื่องจากหญิงมีครรภ 
ถูกจํากัดดวยอายุครรภท่ีมากข้ึนทุกวัน แตในประเทศไทยบุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญมีนอย
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มาก การทํางานของคณะกรรมการพิจารณาการทําแทงนี้จึงควรมีการจัดต้ังใหมีการทําหนาท่ี
พิจารณาในกรณีท่ีมีการรองขอใหทําแทงเฉพาะในกรณีท่ีหญิงนั้นมีอายุครรภ 12 สัปดาหข้ึนไป 
เนื่องจากการทําแทงในอายุครรภหลายสัปดาหหญิงจะมีความเส่ียงที่จะไดรับอันตรายจากการทํา
แทงมากข้ึนตามระยะเวลาของอายุครรภ 
 ดังนั้นเม่ือขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ
ทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 เปนเพียงขอบังคับเพื่อเปน
แนวทางในการท่ีจะใหแพทยปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันเทานั้นมิใชกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับเปน
การท่ัวไปหากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามก็ไมสามารถลงโทษทางอาญาไดจึงมีความจําเปนท่ี
จะตองมีการแกไขประมวลกฎหมายอาญาใหมีความสอดคลองกับขอบังคับแพทยสภาวาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการต้ังครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 เพื่อใชมีสภาพบังคับและลงโทษแกผูทําการฝาฝนได 
 4.1.1.4 สถานท่ีท่ีทําแทง 
 สถานท่ีรับทําแทงในประทศไทยปรากฏอยูเปนจํานวนมากซ่ึงในแตละสถานท่ีลวน
แลวแตเปนสถานท่ีทําแทงท่ีผิดกฎหมายโดยมีบุคคลอางตนเองวาเปนหมอท่ีมีความรูความสามารถ
ในการทําแทงและลงมือทําแทงใหแกหญิง ในปจจุบันจะพบเห็นสถานท่ีเหลานี้อยูโดยท่ัวไปและ
บางสถานท่ีก็ลงโฆษณาโดยใชถอยคําโฆษณาบงบอกเปนความหมายไวยอๆแนบเบอรโทรศัพท
ติดตอเอาไว เชน ยาขับประจําเดือน…..ติดตอ, รับปรึกษาวางแผนครอบครัวติดตอ…..รับปรึกษา
เกี่ยวกับการตั้งครรภ และคุมกําเนิด…..ติดตอ เปนตน หญิงรายใดประสบปญหาเกี่ยวกับการ
ตั้งครรภท่ีไมพึงประสงคหรือคุมกําเนิดผิดพลาดก็จะไปใชบริการในสถานท่ีเหลานี้โดยผูใชบริการ
โทรไปขอรับคําปรึกษากอน หากพอใจและม่ันใจในบริการจึงคอยตกลงในรายละเอียดถึงสถาน
ท่ีตั้ง ราคา ตลอดจนการรักษาความลับระหวางผูใชบริการกับผูใหบริการตอไป การเขาไปขอใช
บริการเหลานี้จะทําใหหญิงนั้นตองประสบอันตรายจากการทําแทงจนถึงแกชีวิต หรือมีโรคแทรก
ซอนจากการทําแทงจนตองเขารับการรักษาเยียวยาจากโรงพยาบาลของรัฐเปนจํานวนมาก 
 คลินิกหรือสถานบริการบางแหงไดอาศัยความคลุมเครือของกฎหมายดวยการเปดรับ
บริการทําแทง ซ่ึงคลินิกสวนใหญดังกลาวจะต้ังอยูแถวชุมชนตางๆ โดยใชขอความ รับบริการ
วางแผนครอบครัวหรือรับปรึกษาปญหาการต้ังครรภ การท่ีมีคลินิกตางๆ เปดใหบริการอยูเปน
จํานวนมากเนื่องจากความคลุมเครือหรือชองวางของกฎหมายทําใหมีปญหาในการตีความและทํา
ใหแพทยสวนใหญเกิดความไมแนใจในการตัดสินใจทําแทง แพทยจึงตีความกฎหมายไปในทางท่ี
แคบท่ีสุด เพื่อปองกันตัวเองมิใหถูกกลาวหาวากระทําความผิด แตขณะเดียวกันก็มีการทําแทงใน
ภาคเอกชนเกิดข้ึนอยางแพรหลาย เพื่อสนองความตองการของหญิงท่ีไมพรอมจะตั้งครรภและ 
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มีบุตร ซ่ึงกระทําโดยผูท่ีเปนแพทยและมิใชแพทยท้ังกรณีท่ีกฎหมายอนุญาต และกรณีท่ีกฎหมาย 
ไมอนุญาต รับทําแทงใหแกหญิงโดยที่พนักงานสอบสวนไมสามารถจะตรวจสอบการทําแทงของ
แพทยไดเลยวาเปนไปตามเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 หรือไมเพียงใด 
ท้ังการจับกุมดําเนินคดีกับผูทําแทงท่ีไมใชแพทย ก็หาหลักฐานประกอบคดีไดยากทําใหสังคมไทย
ในปจจุบันปรากฏสถานท่ีทําแทงเกิดข้ึนในสวนของภาคเอกชนท่ีดําเนินการโดยแพทยอยูคอนขาง
เปนจํานวนมากและเปดบริการโดยเปดเผยในรูปของการโฆษณาดังท่ีไดกลาวมาแลว   
 ประมวลกฎหมายอาญาของไทยหามมิใหมีการทําแทงแตกลับมีแหลงบริการทําแทง
เถ่ือนอยูท่ัวไปโดยเฉพาะท่ีกรุงเทพฯจะพบคลินิกทําแทงเถ่ือนอยูมากมาย4 ส่ิงเหลานี้สอแสดงให
เห็นวากฎหมายของไทยยังไมมีสภาพบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหหญิงท่ีตั้งครรภ 
ตางไปเลือกสถานท่ีอ่ืนๆ ในการทําแทงแทนท่ีจะเลือกทําแทงในโรงพยาบาลซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีมี
ความปลอดภัยมากกวาแตกลับไปเลือกทําแทงในสถานท่ีอ่ืนท่ีตั้งข้ึนมาโดยผิดกฎหมาย ผลกระทบ
ท่ีตามมายอมเกิดกับตัวหญิงท่ีไปใชบริการเนื่องจากในคลินิกเถ่ือนบางแหงนั้น บางคร้ังผูท่ีทําแทง
ใหมิใชแพทยแตเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิไดมีความรูความสามารถ อีกท้ังอุปกรณท่ีใชในการทําแทง
นั้นเปนอุปกรณท่ีไมสะอาดถูกหลักอนามัย ซ่ึงหากเกิดกรณีฉุกเฉินอยาง เชนหญิงเกิดอาการ 
ตกเลือด สถานท่ีทําแทงเถ่ือนบางแหงก็ไมมีเลือดสํารองใหแกหญิงหรือหญิงขาดลมหายใจสถานท่ี
เชนนั้นก็อาจไมมีออกซิเจน จากที่กลาวมาทําใหเห็นไดวา หากหญิงเลือกสถานที่ในการทําแทง
ในทางท่ีผิดแลวตัวหญิงเองท่ีจะอยูในภาวะเส่ียงตอความไมปลอดภัยท่ีจะไดรับแตหากวาหญิงเลือก
สถานท่ีทําแทงโดยคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและรางกายแลว สถานท่ีท่ีเหมาะท่ีสุดคงหนี 
ไมพนโรงพยาบาลเนื่องจากในโรงพยาบาลน้ันไดมีบุคลกรทางการแพทยท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ  
อุปกรณทางการแพทยครบถวนทันสมัย  หากเกิดกรณีฉุกเฉินก็สามารถชวยชีวิตของหญิงได
ทันทวงที สงผลใหหญิงไดรับความปลอดภัยจากการทําแทงมากกวาการไปใชบริการสถานท่ี 
ทําแทงเถ่ือน 
 พิจารณาดูประมวลกฎหมายอาญาวาดวยการทําแทงของไทยเกี่ยวกับสถานท่ีทําแทงนั้น
กลับปรากฏวาเง่ือนไขประกอบการทําแทงในสวนท่ีเกี่ยวกับสถานที่ทําแทงในประมวลกฎหมาย
อาญามิไดมีการบัญญัติสถานท่ีทําแทงไวเลย แตเง่ือนไขเก่ียวกับสถานท่ีทําแทงนั้นกลับไปปรากฏ 
อยูในขอบังคับแพทยสภาวาหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการต้ังครรภทางการแพทยตามมาตรา 
305 แหงประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงได มีการกําหนดสถานท่ีทําแทงไวว าตองกระทําใน
สถานพยาบาลกลาวคือ โรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเวชกรรมท่ีมีเตียงผูปวยไวคางคืน 
                                                            

4 วรนิติ  ธรรมนิยม.  (2531, พฤษภาคม).  ขบวนการทําแทงเถื่อนธุรกิจรอยลานในโพรงมดลูก. 
มติชนสุดสัปดาห, 402-404.  น. 39-40. 

DPU



113 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และคลินิกเวชกรรมตามกฎหมาย ซ่ึงจะเห็นไดวาขอบังคับแพทย
สภาฯมองเห็นถึงความสําคัญในสถานท่ีทําแทงวามีผลกระทบตอความปลอดภัยของหญิง ประมวล
กฎหมายอาญาจึงมีความจําเปนท่ีจะตองมองเห็นถึงความสําคัญในเร่ืองสถานท่ีทําแทงเพื่อคุมครอง
สิทธิของหญิงใหไดรับความปลอดภัยจากการทําแทงมากที่สุดโดยควรมีการบัญญัติสถานท่ีทําแทง
ไวใหแนนอนชัดเจนวาควรเปนสถานท่ีใดบางซ่ึงจากการศึกษาสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะทําแทง
ใหแกหญิงท่ีจะไดรับความปลอดภัยจากการทําแทงคงหนีไมพนโรงพยาบาลของรัฐซ่ึงเปนสถานท่ี
ท่ีมีแพทยท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีเคร่ืองมือทางการแพทยท่ีครบถวนและสะอาด 
ถูกหลักอนามัย อีกท้ังสามารถทําแทงใหแกหญิงปลอดภัยกวาสถานท่ีอ่ืนแมวามีการทําแทงใน
ขณะท่ีอายุครรภหลายสัปดาหก็ตาม 
 แตอยางไรก็ตามในประมวลกฎหมายอาญาและขอบังคับแพทยสภาก็ควรมีการบัญญัติ
เพิ่มเติมใหสถานประกอบการของเอกชนเขามามีสวนรวมหรือบทบาทในการใหบริการทําแทง
เนื่องจากการใหบริการของรัฐนั้นมักจะมีหลายข้ันตอนและมีผูใชบริการเปนจํานวนมากทําใหเกิด
ความลาชาและบางคร้ังไมตอบสนองความตองการของหญิงอยางเพียงพอ การเปดโอกาสใหเอกชน
เขามามีสวนรวมยอมสงผลดีซ่ึงส่ิงท่ีเห็นไดชัดคือเปนการปองกันการไปทําแทงเถ่ือนไดอีกทางหน่ึง
เนื่องจากสถานท่ีทําแทงเถ่ือนสามารถทําแทงไดรวดเร็วและไมยุงยากไมตองรอคิวนานซ่ึงสถาน
บริการเอกชนมีการใหการบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วเชนเดียวกันการใหเอกชนเขามามีสวนรวม
ยอมเปนการดีท่ีจะเปดโอกาสใหหญิงไดมีทางเลือกเพิ่มข้ึนในการเลือกสถานท่ีทําแทง และการเขา
มามีสวนรวมในการใหบริการของเอกชนนั้นจะเขามาบริการภายใตการควบคุมดูแลของรัฐ ซ่ึงรัฐ
จะตองทําการออกใบอนุญาตและทําการตรวจสอบสถานท่ีทําแทงของเอกชนดังกลาวใหอยูใน
มาตรฐานท่ีวางไวไมวาจะเปนเร่ืองคุณสมบัติแพทยท่ีจะมาเปนผูทําแทงหรือเคร่ืองมือทางการแพทย
เปนตน  
 การออกใบอนุญาตใหแกเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริการทําแทงนั้นยอมเปนการ
กล่ันกรองคุณภาพของสถานพยาบาลเอกชนวาเขาเกณฑมาตรฐานท่ีจะไดรับอนุญาตในการ
ใหบริการทําแทงหรือไมและเปนการดีท่ีจะไดเขาไปควบคุมการใหบริการของเอกชนเพ่ือใหได
มาตรฐานเพื่อคุมครองความปลอดภัยจากการทําแทงและจะทําใหสามารถตรวจสอบอัตราการ 
ทําแทงหรือภาวะแทรกซอนตางๆจากการทําแทงไดเพื่อนําสถิติดังกลาวแกไขปรับปรุงหรือแกไข
กฎหมายท่ีเกี่ยวของตอไป                                                                     
 พิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงของตางประเทศมาพิจารณาในสวนท่ีเกี่ยวกับ
สถานท่ีทําแทงจะพบวาในนานาประเทศตางก็มีการกําหนดสถานท่ีท่ีสามารถทําแทงไวในกฎหมาย
ของประเทศนั้นๆเชนประเทศสหรัฐอเมริกาการทําแทงตองกระทําในโรงพยาบาล ประเทศตูนิเซีย
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การทําแทงตองกระทําในโรงพยาบาลหรือองคกรอนามัยหรือคลินิกท่ีไดรับอนุญาต กฎหมายของ
ประเทศอังกฤษการทําแทงจะไมเปนความผิดถาเปนการกระทําโดยแพทย และกระทําใน
โรงพยาบาลที่อยูภายใตการควบคุมของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวง
กิจการสกอตแลนด ซ่ึงอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยบริการสาธารณสุข หรือตองกระทําใน
สถานท่ีและเวลาท่ีรัฐมนตรีดังกลาวกําหนด ซ่ึงจะเห็นไดวาในตางประเทศน้ันตางก็ใหความสําคัญ
เกี่ยวกับสถานท่ีท่ีใชในการทําแทงเนื่องจากสถานท่ีทําแทงเปนเง่ือนไขอยางหน่ึงท่ีจะทําใหหญิง 
ท่ีทําแทงจะไดรับความปลอดภัย 
 ดังนั้นการทําแทงท่ีปลอดภัยมากท่ีสุดจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเปนสถานท่ีท่ีมีบุคลากร
ท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ มีอุปกรณเคร่ืองมือทางการแพทยท่ีทันสมัยครบถวน ซ่ึงสถานท่ีท่ีมีส่ิงนี้
ครบก็คือโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนหรือคลินิกเวชกรรมท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล   
 4.1.2 ปญหาการใหความยินยอม 
 ความยินยอมในทางการแพทยนั้นถือปฏิบัติกันมาตามธรรมเนียมประเพณีเปนความ
ยินยอมท่ีไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี หากการรักษานั้นไมคํานึงถึงคาจางของการ
รักษา  ดังนั้นการปฏิบัติของแพทยจึงมิไดคํานึงถึงเร่ืองของความยินยอม แตอยางไรก็ตามอาจมี
ปญหาตามมากรณีถาหากการรักษานั้นมีความจําเปนท่ีจะตองทําการผาตัดและการผาตัดนั้นอาจ 
ทําใหคนไขไดรับอันตรายถึงชีวิตหรือตองเสียคาใชจายมากเกินควร ซ่ึงความยินยอมในการรักษา 
ไมมีกฎหมายระบุไววาตองทําอยางไร ดังนั้นการใหความยินยอมจึงสามารถใหความยินยอมโดย
วาจาก็ได5 แตความยินยอมท่ีทําดวยวาจาน้ันเม่ือเกิดปญหาตามมาภายหลังยอมไมอาจมีพยาน 
หลักฐานท่ีจะมาใชตอสูตอกันได ดวยเหตุนี้ในโรงพยาบาลจึงนยิมใหตัวผูปวยหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ
ไดทําความยินยอมโดยทําเปนหนังสือยินยอมไวเปนหลักฐานเพื่อปองกันตัวแพทยในการที่จะถูก
ฟองรองดําเนินคดี เม่ือการทําแทงในทางการแพทยถือวาเปนการรักษาอยางหน่ึงการท่ีแพทยจะ 
ทําแทงใหแกหญิงจึงตองมีการใหความยินยอมในการท่ีจะทําแทงซ่ึงแพทยจะใหตัวหญิงเปนผูให
ความยินยอม 
 เม่ือพิจารณาการทําแทงตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยจะเห็นไดวาตองอยูภายใต
เง่ือนไขท่ีวาแพทยจะสามารถทําแทงใหแกหญิงไดหญิงนั้นตองใหความยินยอมดวยในการทําแทง 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 แลวจะเห็นไดวา แมวาหญิงท่ีตั้งครรภจะมีสิทธิท่ี
จะทําแทงไดโดยไมผิดกฎหมาย แตก็อยูภายใตความตกลงยินยอมในการที่จะทําแทง แตอยางไร 
ก็ตามในทางปฏิบัตินั้นหากเกิดกรณีท่ีหญิงท่ีตั้งครรภนั้นเปนผูเยาว อํานาจในการที่จะตัดสินใจ 
                                                            

5 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อเนก ยมจินดา.  (2546).  กฎหมายการแพทย (พิมพครั้งที่ 2).  น. 76. 
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จะเปนของผูใด ซ่ึงท่ีพบเห็นไดบอยคือ กรณีท่ีเขาเง่ือนไขในการทําแทงตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 305 (2) กรณีหญิงมีครรภเนื่องจากการกระทําความผิดอาญา ซ่ึงมักเกิดข้ึนกับหญิงท่ียังเปน
ผูเยาวอยูในทางปฏิบัติเปนปญหาอยางมากเพราะการตัดสินใจดังกลาวมิใชการทํานิติกรรมท่ีจะดูวา
ผูเยาวมีอํานาจในการตัดสินใจเพียงลําพังไดหรือไม  
 เร่ืองดังกลาวนี้ถามองในแงมุมสิทธิและเสรีภาพจะเห็นไดวาเปนเร่ืองในสวนท่ีเกี่ยวกับ
เนื้อตัวรางกายของหญิงผูเยาวโดยเฉพาะท่ีจะตองมาแบกรับภาระจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีตนเองมิได
พึงปรารถนาการใหอํานาจในการตัดสินใจจึงควรเปนสิทธิของหญิง การใหสิทธิในการตัดสินใจ
เปนสิทธิของหญิงเพราะหญิงมีครรภเปนผูท่ีรูดีท่ีสุดวาตนเองสามารถท่ีจะทําการเล้ียงดูเด็กท่ีเกิดมา
ไดดีหรือไมเพียงใดและหญิงท่ีมีความไมพรอมท่ีจะมีบุตรแตจําตองปลอยใหทารกเกิดมายอม
กอใหเกิดปญหาท่ีตามมาหลายดาน เชน ถูกทอดท้ิงปลอยใหมีชีวิตเพียงลําพัง ขาดความรักความ
อบอุน การที่ถูกเล้ียงดูไมดีสงผลใหเด็กมีสภาพจิตใจหรือสภาพรางกายไมปกติ เด็กเหลานี้มักไมได
รับการศึกษา ไมมีท่ีอยูอาศัยท่ีปลอดภัย ไมไดรับประทานอาหารท่ีเพียงพอ ไมมียารักษาโรค  
เด็กบางคนถูกท้ิงไวในสถานสงเคราะห การปลอยใหเด็กเกิดมาจากความไมพรอม นอกจากเด็ก 
จะไดรับแตความทุกขยากและความลําบากแลว เด็กเหลานี้จะเปนภาระของสังคม เนื่องจากเด็กไมมี
ความรู ไมมีการศึกษาเด็กจึงมีโอกาสที่จะเปนอาชญากร ติดยาเสพติด ซ่ึงจะกอใหเกิดปญหาท้ังใน
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนในสังคม  
 4.1.2.1 ผูเยาว 
 อํานาจในการตัดสินใจหรืออํานาจในการใหความยินยอมในการทําแทงตามประมวล
กฎหมายอาญาเปนสิทธิของหญิงท่ีตั้งครรภท่ีจะรองขอใหแพทยทําแทงซ่ึงในทางปฏิบัตินั้นใน
ปจจุบันการการรองขอทําแทงตามประมวลกฎหมายอาญามักจะเกิดข้ึนกับหญิงท่ียังคงเปนผูเยาว
เนื่องจากผูเยาวมักจะถูกกระทําความผิดทางเพศอันเนื่องมาจากหลายสาเหตุไมวาจะเปนเพราะการ
ติดตอส่ือสารหรือการเจริญเติบโตกอนวัยอันควร ทําใหเกิดการต้ังครรภท่ีไมพึงประสงคและผูเยาว
มีความจําเปนท่ีจะตองหันหนามาทําแทงและในบางคร้ังแพทยบางทานไมกลาท่ีจะทําแทงใหแก
ผูเยาวเนื่องจากกลัวความผิดท่ีตามมา  
 เม่ือการต้ังครรภอันไมพึงประสงคนั้นไดเกิดข้ึนกับหญิงผูเยาว อํานาจในการตัดสินใจ
ทําแทงจะใหเปนสิทธิเฉพาะหญิงผูเยาวนั้นเพียงคนเดียวยอมไมเปนการท่ีดีเนื่องจากผูเยาวมีวุฒิ
ภาวะในการคิดหรือการตัดสินใจนอยเกินไป หากผูเยาวตัดสินใจท่ีจะตกลงทําการยุติการต้ังครรภ
โดยมิไดมีใครคอยใหคําปรึกษาส่ิงท่ีผูเยาวตัดสินใจไปอาจมิใชทางออกท่ีดีท่ีสุดสําหรับตัวหญิง 
เพราะทางออกในการท่ีจะตัดสินใจทําแทงนั้นมิใชเปนทางออกท่ีดีท่ีสุด แตตรงกันขามกลับเปน
ทางออกท่ีมีท้ังผลดีและผลเสียตามมา ซ่ึงผลดีท่ีเห็นไดชัดคือ ตัวหญิงนั้นไมตองมานั่งแบกรับภาระ
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อุมทองและเล้ียงดูเด็กท่ีตนไมตองการใหเกิดมาและผลเสียท่ีเห็นไดชัดท่ีจะเกิดข้ึนกับตัวหญิงคือ 
การทําแทงนั้นมิใชวาทุกคนทําแลวจะประสบความสําเร็จทุกคนกลาวคือ มีบางกรณีท่ีเม่ือหญิง
ตัดสินใจทําแทงแลวตอมาเกิดขอผิดพลาดในการทําแทง ไมวาเกิดจากปจจัยทางดานอายุครรภ 
เคร่ืองมือทางการแพทย สถานท่ีทําแทง ซ่ึงปจจัยเหลานี้เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะทําใหหญิงท่ี
ทําแทงไดรับความปลอดภัย ดังนั้นอํานาจในการตัดสินใจในการท่ีจะทําการยุติการตั้งครรภหรือไม
นั้น จะใหผูเยาวเพียงคนเดียวมีอํานาจในการตัดสินใจยอมเห็นไดชัดวาไมเปนผลดี ประมวล
กฎหมายอาญาจึงควรมีการบัญญัติใหบิดามารดาหรือผูปกครองใหเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ
รวมกับผูเยาวเพื่อเปนการชวยกันพิจารณาไตรตรอง ซ่ึงบางครั้งผูเยาวเลือกท่ีจะตัดสินใจยุติการ
ตั้งครรภดวยเหตุผลท่ีวาตนเองไมมีความสามารถท่ีจะเล้ียงเด็กท่ีจะเกิดข้ึนมาได แตหากใหบิดา
มารดาหรือผูปกครองเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ บิดามารดาหรือผูปกครองอาจจะมีทางออก
อ่ืนนอกเหนือจากการทําแทงใหแกผูเยาวได อยางเชนบิดามารดาหรือ ผูปกครองอาจจะยื่นมือมา
ชวยเหลือโดยทําการชวยเล้ียงดูเด็ก ซ่ึงผลดีท่ีเกิดขึ้นยอมเปนการดีท้ังตัวหญิงและเด็กท่ีจะเกิดมา 
 4.1.2.2 หญิงมีคูสมรส 
 การที่หญิงตัดสินใจรองขออนุญาตทําแทง หญิงยอมมีสิทธิมนุษยชนซ่ึงเปนสิทธิข้ัน
พื้นฐานในอันท่ีจะดํารงชีวิต มีเสรีภาพทางดานรางกายและจิตใจอันจะกําหนดหรือออกแบบการ
ดําเนินชีวิตและวางแผนครอบครัวของตนเอง โดยมีสิทธิตัดสินใจดวยตนเองในการท่ีจะวางแผน
ครอบครัวซ่ึงหญิงท่ีเลือกทําแทงแตละคนมีเหตุผลท่ีแตกตางกันออกไปไมวาจะเหตุผลทางสังคม 
เหตุผลสวนตัวหรือสภาพรางกายแตอยางไรก็ตามตัวหญิงนั้นยอมรูดีท่ีสุดวาหากตนเลือกใหเด็กเกิด
มาผลท่ีจะตามมาจะเปนอยางไร แตอยางไรก็ตามในสังคมไทยหญิงท่ีแตงงานแลวนั้นอํานาจในการ
ใชชีวิตและวางแผนครอบครัวจะตองอาศัยสามีเปนเสาหลักของบานอํานาจในการตัดสินใจ
บางอยางชายผูเปนสามีจําเปนตองเขามามีสวนรวมหรือบางกรณีก็มีกฎหมายบัญญัติใหสามีและ
ภริยาตองกระทํารวมกันอยางเชนบิดามารดาจําตองอุปการะเล้ียงดูบุตร และใหการศึกษาตาม
สมควรแกบุตรในระหวางท่ีเปนผูเยาวหรือบุตรท่ีทุพพลภาพและหาเล้ียงตนเองมิได 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 15646 กําหนดหนาท่ีใหบิดามารดาจําตองให
ความอุปการะเล้ียงดูและใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรในระหวางท่ีบุตรยังเปนผูเยาว ตอเม่ือบุตร
บรรลุนิติภาวะแลวบิดามารดาจึงจะหมดหนาท่ีนี้ เวนแตบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะนั้น จะเปนคน 
ทุพพลภาพและหาเล้ียงตนเองไมได บิดามารดาจึงจะยังคงตองมีหนาท่ีอุปการะเล้ียงดูและให

                                                            
6  ประมวลกฎหมายแพงละพาณิชย มาตรา 1564 บัญญัติไววา  “บิดามารดาจําตองอุปการะเลี้ยงดูบุตร 

และใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรในระหวางที่เปนผูเยาว” 
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การศึกษา และในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 3067 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 3078 ได
กําหนดใหบิดามารดามีหนาเล้ียงดูบุตรและหากบิดามารดาละเวนไมกระทําก็จะมีโทษทางอาญาซ่ึง
คําวา บิดา กฎหมายมีเจตนารมณใหหมายถึงบิดาท่ีชอบดวยกฎหมายโดยมีการจดทะเบียนสมรสกัน
โดยถูกตองเทานั้นท่ีมีหนาท่ีตองเล้ียงดูบุตรเน่ืองจากกฎหมายมองเห็นถึงความสําคัญของครอบครัว
ท่ีบุคคลในครอบครัวเดียวกันตองเล้ียงดูซ่ึงกันและกัน9 ชายผูเปนสามีจึงเปนผูท่ีมีความสําคัญใน
ความเปนอยูของครอบครัว เม่ือกฎหมายไดบัญญัติใหชายมีหนาท่ีดูแลบุตรท่ีจะเกิดมา หากหญิงมี
ความประสงคท่ีจะไมใหเด็กเกิดมาไมวาจะดวยเหตุผลสุขภาพทางกายหรือสุขภาพทางจิตของหญิง
หรือเหตุอ่ืนใด ชายผูเปนสามีควรไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจกับหญิง มิใชใหหญิงตัดสินใจ
เพียงลําพัง เม่ือกฎหมายบัญญัติหนาท่ีของบิดาท่ีมีตอบุตรแลว การท่ีหญิงเปนภริยาของชายมีความ
ประสงคจะขอใหแพทยทําแทงหญิงนั้นตองไดรับความยินยอมจากชายผูเปนสามีกอนเนื่องจากเด็ก
ในครรภของหญิงนั้นเปนบุตรของชายเชนกันแมวาจะเปนการกระทบสิทธิในเน้ือตัวรางกายของ
หญิงบางก็ตามแตเม่ือคํานึงถึงสถาบันครอบครัวแลวการเปดโอกาสใหสามีเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจยอมเปนการดีกวาท่ีจะใหหญิงนั้นตัดสินใจเพียงลําพัง 
 
4.2 วิเคราะหเงื่อนไขประกอบการทําแทงตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ 
 กฎหมายทําแทงของประเทศไทยน้ันบัญญัติใหการทําแทงเปนความผิดเนื่องจากเห็นวา
เปนอาชญากรรมท่ีผิดศีลธรรม แตก็ยังอนุญาตใหหญิงมีครรภสามารถทําแทงไดโดยแพทยเพราะมี
ความจําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น และกรณีการตั้งครรภเกิดข้ึนจากการกระทํา
ความผิดทางเพศเทานั้น แตเง่ือนไขประกอบการทําแทงอ่ืนๆกลับไมปรากฏอยูในประมวลกฎหมาย
อาญาของไทยเลยไมวาจะเปนเง่ือนไขทางดานอายุครรภ จํานวนครั้งในการรองขอทําแทง เง่ือนไข
ทางดานความยินยอมของผูเยาวหรือหญิงมีสามี เง่ือนไขทางดานแพทยผูทําแทง ดุลยพินิจของ
แพทยหรือเง่ือนไขทางดานสถานท่ีทําแทง กฎหมายอาญาของไทยเก่ียวกับการทําแทงจึงมีความ

                                                            
7  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 306 บัญญัติไววา “ผูใดทอดท้ิงเด็กอายุยังไมเกินเกาปไว ณ ที่ใด 

เพ่ือใหเด็กพนไปเสียจากตนโดยปราการที่ทําใหเด็กน้ันปราศจากผูดูแล ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือ
ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

8  ประมวลกําหมายอาญามาตรา 307 บัญญัติไววา “ผูใดมีหนาที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญา ตองดูแล 
ผูซึ่งพ่ึงตนเองมิไดเพราะอายุ ความเจ็บปวย กายพิการหรือจิตพิการ ทอดทิ้งผูซึ่งตองพ่ึงตนเองมิไดน้ันเสียโดย
ประการที่นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิต ตองระวางทาจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาทหรือ
ทั้งจําทั้งปรับ” 

9 ประสพสุข  บุญเดช.  (2554).  หลักกฎหมายครอบครัว.  น. 137. 
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จําเปนท่ีจะตองมีการบัญญัติเง่ือนไขประกอบการทําแทงไวเพื่อใหมีการบังคับใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 4.2.1 เง่ือนไขทางดานอายุครรภ 
 มุมมองในเร่ืองการทําแทงตางมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันออกไป บางความคิด 
มุงคุมครองสิทธิในสวนตัวของหญิง บางความคิดมุงคุมครองสิทธิของทารกในการท่ีจะมีชีวิตอยู 
ซ่ึงสิทธิท้ังสองปราการตางก็เปนสิทธิท่ีมีความสําคัญในดานสิทธิของทารกในการท่ีจะมีชีวิตอยูเปน
สิทธิท่ีมีพื้นฐานรองรับทางศาสนาและศีลธรรมจรรยาเปนสิทธิท่ีเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับคุณคาของ
ความเปนมนุษย สวนสิทธิในความเปนสวนตัวของหญิงในการที่จะกําหนดชีวิตของตนเองก็เปน
สิทธิท่ีสําคัญ ผูหญิงควรจะมีสิทธิในการตัดสินใจวาจะยอมใหทารกนั้นเติบโตในครรภของตน
หรือไม ขอโตแยงของสิทธิท่ีแตกตางกันนําไปสูมุมมองและการปฏิบัติท่ีตางกัน10แตอยางไรก็ตาม
ไดมีแนวความคิดท่ีสามข้ึนมาโดยมุงคุมครองท้ังสิทธิในเนื้อตัวรางกายของหญิงและสิทธิของทารก
ในครรภในการมีชีวิตรอดโดยแนวคิดท่ีสามนี้จะนําอายุครรภมาเปนหลักในการพิจารณาวาสมควร
ท่ีจะคุมครองสิทธิของหญิงหรือของทารกในครรภซ่ึงแนวคิดท่ีสามนี้มองวาหากอายุครรภไมเกิน 
12 สัปดาหกฎหมายควรที่จะคุมครองในสิทธิในรางกายของหญิงโดยควรเปดโอกาสใหหญิงเปน 
ผูตัดสินใจวาจะทําแทงหรือไมแตหากอายุครรภเกิน 12 สัปดาหซ่ึงเปนอายุครรภท่ีทารกในครรภเร่ิม
มีสภาพรางกายแนวคิดท่ีสามเห็นวากฎหมายควรคุมครองชีวิตของทารกในครรภใหมีโอกาสไดมี
ชีวิตรอด 
 จากการศึกษาในเร่ืองสิทธิในการรองขอทําแทงในตางประเทศปรากฏวาไดมีการนําอายุ
ครรภของหญิงมาเปนเง่ือนไขในการอนุญาตใหมีการทําแทง ซ่ึงอายุครรภท่ีจะสามารถรองขอ 
ทําแทงในตางประเทศนั้นพบวาในแตละประเทศจะมีการกําหนดอายุครรภท่ีสามารถรองขอทําแทง
ไดแตกตางกันออกไปและใน บางประเทศจะสามารถทําแทงไดตองเอาอายุครรภมาเปนเกณฑใน
การอนุญาตแลวยังตองเขาเง่ือนไขทางกฎหมายหรือเง่ือนไขทางการแพทยอีกดวย ในแตละประเทศ
สวนใหญมีการกําหนดอายุครรภของหญิงท่ีแพทยสามารถทําแทงไดไว อาทิเชน กฎหมายทําแทง
ของประเทศอินเดีย การท่ีจะทําแทงใหหญิงไดนั้นผูทําแทงตองเปนแพทย และหญิงนั้นตองต้ังครรภ
ไมเกิน 20 สัปดาห ประเทศไซปรัสอนุญาตใหมีการทําแทงไดภายใตเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดและ
จํากัดระยะเวลาในชวงการต้ังครรภ 28 สัปดาหโดยมีเงื่อนไขวา อนุญาตใหเพื่อชวยชีวิตของหญิง 
เพ่ือรักษาสุขภาพทางรางกายหรือจิตใจของหญิง หรือในกรณีการขมขืนหรือหญิงรวมประเวณีกับ 
พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกันและหากเด็กมีแนวโนมท่ีจะเกิดมาพิการอยางรายแรง กฎหมาย
                                                            

10 วิลาสินี  พนานครทรัพย.  (2550).  เสริมหลักสูตรขอถกเถียงเก่ียวกับการทําแทง (รายงานผลการวิจัย). 
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยเสริมหลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. น. 4. 
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ประเทศนอรเวย หญิงสามารถรองขอทําแทงไดจนถึงอายุครรภ 12 สัปดาห กรณี 12 สัปดาหข้ึนไป
ตองเขาเหตุผลตามท่ีกฎหมายกําหนด กฎหมายประเทศสวีเดน อนุญาตใหทําแทงไดใน 12 สัปดาห
แรกของการตั้งครรภ หากอายุครรภ 12-18 สัปดาหจะทําแทงไดตองมีเหตุผลทางการแพทย ประเทศ
ฟนแลนดอนุญาตใหหญิงสามารถทําแทงไดภายใตเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดและตองทําในจํากัด
อายุครรภในชวงอายุครรภ 24 สัปดาห โดยมีเง่ือนไขวาการทําแทงอนุญาตใหกระทําไดถึง 12 
สัปดาหเพื่อชวยชีวิตของหญิง เพื่อรักษาสุขภาพทางจิตใจของหญิง เพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม หรือในกรณีขมขืนหรือรวมประเวณีกับพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน การทําแทงอนุญาตให
กระทําถึง 20 สัปดาหหากมีความเส่ียงตอสุขภาพรางกายของหญิงการทําแทงอนุญาตใหทําไดถึง 24 
สัปดาหหากชีวิตของหญิงอยูในอันตรายหรือมีความเส่ียงวาลูกออนจะไมสมบูรณ 
 จากการศึกษากฎหมายของตางประเทศปรากฏวาแตละประเทศตางกําหนดอายุครรภ
ของหญิงท่ีสามารถรองขอทําแทงไดไวแตกตางกันออกไป แตสวนใหญแลวในแตละประเทศจะ
กําหนดใหหญิงสามารถรองขอใหทําแทงไดภายในอายุครรภไมเกิน 12 สัปดาห หากอายุครรภ
มากกวา 12 สัปดาหหญิงจะรองขอทําแทงไดตองเขาเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกําหนด การที่ในแตละ
ประเทศสวนใหญกําหนดอายุครรภใหหญิงสามารถรองขอใหทําแทงไดหากอายุครรภไมเกิน 12 
สัปดาหนั้นเนื่องจากการทําแทงในขณะอายุยังไมเกิน 12 สัปดาหจะเปนชวงอายุครรภท่ีสามารถ 
ทําแทงแลวปลอดภัยมากท่ีสุดและไมขัดกับจิตสํานึกทางดานศีลธรรมเพราะทารกในครรภยังไมมี
สภาพรางกายเปนมนุษย และการท่ีในกฎหมายตางประเทศมีการกําหนดอายุครรภท่ีสามารถรองขอ
ทําแทงไวนั้นนอกจากมองเห็นความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัยของหญิงมีครรภเปนหลักแลวยัง
คํานึงถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทําแทงในขณะท่ีอายุครรภหลายสัปดาหอีกดวยซ่ึงเห็นไดจากการที่มี
การกําหนดอํานาจหรือขอบเขตของการรองขอทําแทงของหญิงมีครรภไวอยางเชน หากหญิง
ตั้งครรภเกิน 12 สัปดาหในตางประเทศจะมีการอนุญาตใหมีการทําแทงไดตองเขาเงื่อนไขท่ี
กฎหมายกําหนดหรือเขาเง่ือนไขทางการแพทยเทานั้น เนื่องจากในตางประเทศตางมองเห็นวาการ
ทําแทงในขณะอายุครรภหลายสัปดาหอันตรายจากการทําแทงยอมมีเพิ่มมากข้ึนจึงมีการอนุญาตให
มีการทําแทงเฉพาะบางกรณีเทานั้นอยางเชนหากต้ังครรภตอไปจะเปนอันตรายตอรางกายหรือชีวิต
ของหญิง หรือทารกในครรภมีอาการผิดปกติเปนตน 
 เม่ือพิจารณาในเร่ืองอายุครรภท่ีสามารถรองขอทําแทงในกฎหมายของไทยนั้นปรากฏ
วามิไดมีการกําหนดไวแตอยางใดแตเง่ือนไขเกี่ยวกับอายุครรภนั้นกลับปรากฏอยูในขอบังคับแพทย
สภาวาดวยการยุติการต้ังครรภทางการแพทยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ซ่ึงไดมีการ
บัญญัติใหแพทยสามารถทําแทงใหแกหญิงไดภายในอายุครรภ 12 สัปดาหหากการทําแทงนั้นได
กระทําในคลินิกแตหากการทําแทงไดกระทําในโรงพยาบาลอายุครรภนั้นจะข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
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แพทยผูทําแทง การที่ขอบังคับดังกลาวมีการกําหนดใหแพทยสามารถทําแทงในคลินิกไดในขณะ
อายุครรภ 12 สัปดาหเนื่องจากมองเห็นวาการทําแทงในขณะอายุครรภดังกลาวหญิงจะเส่ียง 
ตออันตรายท่ีเกิดจากการทําแทงนอยมากจึงมีการอนุญาตใหสามารถทําแทงไดในคลินิกซ่ึงหาก
เทียบกับการทําแทงในโรงพยาบาลแลวยอมเห็นไดวาในโรงพยาบาลสามารถทําแทงใหแกหญิงได
ดีกวาเนื่องจากมีแพทยผูเช่ียวชาญและอุปกรณทางการแพทยครบถวนและเม่ือพิจารณาประมวล
กฎหมายอาญาในเร่ืองการทําแทงของไทยในเร่ืองของอายุครรภของหญิงท่ีสามารถรองขอทําแทง
นั้นกลับไมมีการบัญญัติถึงเร่ืองอายุครรภของหญิงไวเลยวาสามารถรองขอทําแทงไดภายในอายุ
ครรภเทาใดทําใหแพทยตางตีความวาสามารถทําแทงใหแกหญิงไดตลอดระยะเวลาท่ีตั้งครรภหาก
เขาเง่ือนไขตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305แตอยางไรก็ตามหากใหแพทยเปนผูใชดุลยพินิจ
ตามอําเภอใจและตัดสินใจทําแทงใหแกหญิงเม่ืออายุครรภหลายสัปดาห ก็อาจจะสงผลกระทบตอ
ชีวิตและรางกายของหญิงมีครรภได ซ่ึงการท่ีกฎหมายอาญาในปจจุบันของประเทศไทยเปดโอกาส
ใหสามารถทําแทงไดโดยไมกําหนดอายุครรภของหญิงแตใหอยูท่ีดุลยพินิจของแพทย ยอมสงผล
กระทบตอความปลอดภัยของหญิงมีครรภ ประมวลกฎหมายอาญาของไทยจึงควรจะมีการกําหนด
อายุครรภของหญิงท่ีแพทยสามารถทําแทงไดไว เพื่อเปนการปองกันอันตรายท่ีเกิดข้ึนกับหญิงมี
ครรภ สําหรับระยะเวลาท่ีเหมาะสมน้ัน จากการศึกษาพบวาจะเปนระยะเวลาชวงแรกท่ีหญิง
ตั้งครรภ คือชวงระหวาง 1-12 สัปดาห หรือชวง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ ซ่ึงจะเปนชวงท่ีทารก
ในครรภยังไมมีรูปรางอวัยวะครบถวนสมบูรณ การทําแทงในชวงดังกลาวก็จะมีความปลอดภัย 
ตอหญิงมากท่ีสุดถากรณีอายุครรภมากกวา 12 สัปดาห จะสามารถรองขอทําแทงไดเฉพาะเขา
เหตุผลทางการแพทยหรือเขาเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 ดังนั้นประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการทําแทงของประเทศไทยเม่ือมีการบัญญัติ
สิทธิของหญิงท่ีสามารถรองขอทําแทงไดแลว จึงควรจะมีการบัญญัติอายุครรภของหญิงท่ีสามารถ
รองขอทําแทงไวดวยเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติรวมกันของผูท่ีเกี่ยวของทุกคน บนพื้นฐานท่ี
ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของหญิงมีครรภเปนหลัก  
 4.2.2 จํานวนคร้ังในการขออนุญาตทําแทง  
 จากการศึกษาในเร่ืองการขออนุญาตทําแทงในกฎหมายของตางประเทศนั้นพบวาใน
บางประเทศไดมีการกําหนดขอบเขตของการรองขอทําแทงไวเพื่อปองกันการรองขอทําแทงตาม
อําเภอใจและปองกันอันตรายจากการทําแทงมากเกินไปซ่ึงจะไมเปนการดีตอสุขภาพรางกายของ
หญิงอยางเชนประเทศสาธารณรัฐเช็คไดกําหนดไววาหญิงท่ีเพ่ิงผานการทําแทงมายังไมถึง 6 เดือน
ไมสามารถท่ีจะขอทําแทงอีกไดเวนแตเขาเหตุท่ีกฎหมายบัญญัติ ประเทศจีนสามารถรองขอทําแทง
ไดโดยถูกตองตามกฎหมาย และการตัดสินใจในการทําแทงข้ึนอยูกับความตองการของสตรีท่ี
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ตั้งครรภแตละคน แตมีเง่ือนไขวาการทําแทงจะตองกระทําภายใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภและ
สตรีผูนั้นจะตองไมเคยทําแทงมากอนภายในระยะเวลา 12 เดือนท่ีผานมา ประเทศสโลวาเกีย ผูหญิง
ท่ีมีปญหาการทําแทงภายใน 6 เดือนจะไมไดรับอนุญาตใหทําแทงเวนแตหญิงอายุ 35 ป หรือการ
ตั้งครรภเกิดจากการขมขืน จะเห็นไดวาในตางประเทศนั้นจะมีการกําหนดในเรื่องจํานวนคร้ังท่ี
สามารถทําแทงไวโดยเพื่อปองกันมิใหหญิงใชกฎหมายท่ีอนุญาตใหทําแทงมาเปนชองทางทําแทง
ตามความตองการของตนโดยมองขามถึงการปองกันการต้ังครรภหรือศีลธรรมอันดีและมองขามถึง
อันตรายท่ีจะตามมาหากมีการทําแทงมากเกินไป   
 เม่ือพิจารณาประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการทําแทงของไทยปรากฏวาไดบัญญัติ
เพียงแตสิทธิในการรองขอทําแทงไวแตขอบเขตของจํานวนครั้งท่ีมีสิทธิรองขอทําแทง กลับไมมี
การบัญญัติไว เม่ือประมวลกฎหมายอาญาตองตีความโดยเครงครัดตามตัวอักษรทําใหผูท่ีเกี่ยวของ
ตางตีความวาหญิงสามารถท่ีจะรองขอใหทําแทงไดทุกคร้ังท่ีตั้งครรภแมวาตนเพิ่งผานการทําแทง
มาแลวก็ตาม ทําใหหญิงบางคนอาศัยชองวางในกฎหมายดังกลาวตีความในทางท่ีเปนคุณแกตนโดย
มองขามถึงอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากการทําแทงบอยคร้ังอยางเชนมดลูกอาจทะลุ หรืออาจจะเปน
หมันได และหากตอมากฎหมายอาญามีการเพิ่มสิทธิในการทําแทงเพิ่มมากข้ึนอยางเชนสามารถทํา
แทงไดดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม เหตุผลการคุมกําเนิดลมเหลวจะทําใหมีการตัดสินใจ 
ทําแทงตามอําเภอใจโดยไมคํานึงถึงศีลธรรมอันดีแตคํานึงถึงแตความตองการของตน ประมวล
กฎหมายอาญาของไทยจึงควรมีการกําหนดจํานวนคร้ังท่ีจะสามารถรองขอใหทําแทงไดไวใน
ประมวลกฎหมายอาญาใหมีความชัดเจนแนนอนและปองกันปญหาตางๆท่ีจะตามมาในภายหลัง 
 4.2.3  ความยินยอมของผูเยาว 
 นักสตรีนิยมมองวาการยุติการตั้งครรภหรือการทําแทงเปนสิทธิของผูหญิงในการ
ตัดสินใจวาตองการตั้งครรภหรือตองการทําแทงซ่ึงเปนสิทธิของหญิงท่ีพึงเลือกดวยตนเองและ
สาเหตุของการทําแทงอาจเกิดจากหลายสาเหตุไมวาจะความยากจน ความผิดพลาดในการคุมกําเนิด 
หรือผูเยาวถูกลวงละเมิดทางเพศเปนตน การตัดสินใจทําแทงจึงมีความจําเปนท่ีจะตองใหสิทธิหญิง
ในการตัดสินใจโดยปราศจากความครอบงําจากแพทย ศาสนาและบรรทัดฐานทางสังคม11 แต
อยางไรก็ตามสิทธิในการตัดสินใจน้ันแมถือวาเปนสิทธิเฉพาะตัวของหญิงแตในปจจุบันปญหา 
การต้ังครรภโดยไมประสงคมักเกิดกับหญิงท่ียังคงเปนผู เยาว เนื่องจากถูกกระทําทางเพศ 
อันสืบเนื่องมาจากสภาพรางกายของผูเยาวในปจจุบันมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วเม่ือมองดูแลว
จะทําใหเห็นวาเปนผูใหญเกินกวาอายุซ่ึงบางคร้ังการกระทําทางเพศแกผูเยาวนั้นผูตองหาหรือจําเลย
ไดกระทําไปโดยสําคัญผิดในอายุของผูเยาวและในปจจุบันการติดตอส่ือสาร เทคโนโลยีมีความ
                                                            

11 นาถฤดี  เดนดวง.  (2553). อํานาจและความขัดแยงบนรางกายของหญิง.  น. 10. 
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เจริญกาวหนาการต้ังครรภขณะเปนผูเยาวจึงมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นเม่ือเกิดปญหาการต้ังครรภ
ไมพึงประสงคเกิดกับผูเยาวและผูเยาวตัดสินใจท่ีจะทําแทงเพียงลําพังโดยไมทําการปรึกษาบิดา
มารดาหรือผูปกครองปญหาในดานตางๆ ก็ตามมาอีกมากมาย 
 จากการศึกษากฎหมายการทําแทงของตางประเทศในเร่ืองของหญิงท่ีตองการทําแทง
เปนหญิงท่ียังเปนผูเยาวอยูพบวาในตางประเทศสวนใหญจะมองเห็นถึงความสําคัญในการตัดสินใจ
ทําแทงของหญิงท่ีเปนผูเยาวโดยมีการกําหนดกรอบอายุของผูเยาวท่ีมีความประสงคจะทําแทงตอง
ใหบิดามารดาหรือผูปกครองหรือผูท่ีเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการใหความยินยอมอยางเชน
ในประเทศอิตาลี12 หากหญิงท่ีทําแทงมีอายุนอยกวา 18 ป จะตองไดรับอนุญาตจากบิดามารดา 
ประเทศอินเดียการทําแทงใหแกหญิงอายุต่ํากวา 18 ปหรือผูท่ีพิการทางสมองจะตองไดรับความ
ยินยอมกอน ประเทศฝรั่งเศสผูเยาวตองพาบุคคลที่บรรลุนิติภาวะมาดวย  ประเทศนอรเวยการรอง
ขอการทําแทงจะตองกระทําโดยหญิงผูตั้งครรภนั้นเทานั้นแตถาหญิงต้ังครรภอายุต่ํากวา 16 ปหรือ
ปญญาออน พอแมหรือผูปกครองจะเปนผูใหโอกาสในการอนุญาตใหมีการทําแทงได ถาหญิงนั้น
เปนผูเสมือนไรความสามารถหรือไรความสามารถ จะตองไดรับอนุญาตจากผูปกครอง ประเทศ
สวีเดนหญิงท่ีอายุต่ํากวา 15 ป ตองใหผูท่ีปกครองดูแลหญิงนั้นใหความยินยอมเพื่อทําแทง เปนตน13 
จะเห็นไดวาในกฎหมายของตางประเทศจะใหความสําคัญในการตัดสินใจทําแทงของหญิงท่ีเปน
ผูเยาว โดยเห็นวาผูเยาวนั้นยังมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจในเร่ืองดังกลาวนอยเกินไปจึงมีการบัญญัติ
ใหบิดามารดาหรือผูปกครองหรือผูท่ีเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการใหความยินยอมทําแทง
ของผูเยาวเพื่อเปนการกล่ันกรองความคิดของผูเยาวอีกช้ันหนึ่งวาเปนการตัดสินใจท่ีถูกตองหรือ
เปนทางออกท่ีดีท่ีสุดแลวสําหรับผูเยาว 
 เม่ือพิจารณาสิทธิในการตัดสินใจทําแทงของผูเยาวตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย
ไดบัญญัติใหการตัดสินใจทําแทงเปนสิทธิของหญิงซ่ึงหากหญิงยินยอมใหแพทยทําแทงแพทยยอม
ไมมีความผิดและหญิงนั้นก็ไมมีความผิดเชนเดียวกันหากผูท่ีทําแทงใหเปนแพทย แตอยางไรก็ตาม
ในปจจุบันอัตราการต้ังครรภท่ีเปนผูเยาวมีเพิ่มมากข้ึนอันเนื่องมาจากหลายสาเหตุไมวาจะในเรื่อง
การเจริญเติบโตเกินวัยหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสตางๆทําใหผูเยาวถูกกระทําความผิดทางอาญาเปน
จํานวนมากและทําใหตกอยูในภาวะต้ังครรภกอนวัยอันควร เม่ือเกิดกรณีท่ีผูเยาวมีความจําเปนท่ี
จะตองทําแทงอํานาจในการใหความยินยอมในการทําแทงประมวลกฎหมายอาญาก็มิไดบัญญัติไว

                                                            
12 สถาบันประชารศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  (2521).  จดหมายขาวประชากร.  กรุงเทพฯ:  อักษร

การพิมพ.  น. 10. 
13 สดศรี  นาประเสริฐ.  (2523, พฤษภาคม-มิถุนายน).  “กฎหมายเก่ียวกับการทําแทงของประเทศ

สวีเดน.”  ดุลพาห, 27(3).  น. 42-47.  
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จะเปนสิทธิของผูเยาวเพียงคนเดียวหรือใหบิดามารดาหรือผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการให
ความยินยอมดวย กฎหมายของไทยควรมีการบัญญัติในเร่ืองอํานาจในการใหความยินยอมในการ 
ทําแทงกรณีท่ีหญิงท่ีทําแทงเปนผูเยาวไวใหชัดเจนวาควรเปนอํานาจของหญิงผูเยาวเพียงคนเดียว
หรือใหบิดามาดาหรือผูปกครองของผูเยาวไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจดวย  เม่ือนํากฎหมาย
ของตางประเทศมาศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายการทําแทงของไทยเห็นวาควรมีการบัญญัติให
บิดามารดาหรือผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการใหความยินยอมในการทําแทงกรณีหญิงนั้น
เปนผูเยาวเนื่องจากการเปดโอกาสใหบิดามารดาหรือผูปกครองเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ
ยอมเปนการดีกวาการใหอํานาจในการตัดสินใจอยูท่ีผูเยาวเพียงคนเดียว ซ่ึงผูเยาวนั้นยังเด็กเกินไปท่ี
จะตัดสินใจในเร่ืองดังกลาวและบางคร้ังการตัดสินใจของผูเยาวนั้นมิใชทางออกท่ีดีท่ีสุดหรือเปน
การตัดสินใจท่ีถูกตอง 
 4.2.4 ความยินยอมของหญิงมีคูสมรส 
 จากการศึกษากฎหมายการทําแทงของตางประเทศในเร่ืองการใหความยินยอมในการ
ทําแทงกรณีท่ีหญิงนั้นเปนหญิงท่ีมีสามี ปรากฏวามีกฎหมายของบางประเทศที่ใหความสําคัญกับ
การตัดสินใจทําแทงของหญิงท่ีมีสามีโดยเปดโอกาสใหชายผูเปนสามีไดมีโอกาสเขามาตัดสินใจ
รวมกันกับหญิงอยางเชนประเทศเกาหลีใตสามีของหญิงนั้นตองใหความยินยอมดวยหากหญิงตอง
ทําแทงเนื่องจากหากต้ังครรภตอไปจะเปนอันตรายตอสุขภาพของมารดา14 ประเทศญ่ีปุน หญิงมี
สามีจะทําแทงไดสามีของหญิงนั้นตองยินยอมดวย ประเทศมองโกเลียหญิงสามารถรองขอทําแทง
ไดในชวง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภและหากภายหลังหญิงทนทุกขทรมานจากการเจ็บปวยจน
คุกคามสุขภาพของหญิง แตตองไดรับอนุญาตจากครอบครัวหรือสามีของหญิงดวย หรือประเทศ
มองโกเลีย หญิงสามารถรองขอทําแทงไดในชวง 3 เดือนแรกของการต้ังครรภและหากภายหลัง
หญิงทนทุกขทรมานจากการเจ็บปวยจนคุกคามสุขภาพของหญิงแตตองไดรับความยินยอมจาก
ครอบครัวหรือสามี จะเห็นไดวาในกฎหมายของตางประเทศในเร่ืองความยินยอมในการทําแทงของ
หญิงมีสามีนั้นบางประเทศมองเห็นถึงความสําคัญของสิทธิในชายผูเปนสามีท่ีควรไดเขามามีสวน
รวมในการตัดสินใจกับหญิงในฐานะท่ีชายผูเปนสามีนั้นเปนคูชีวิตของหญิงท่ีตองใชชีวิตรวมกัน
ตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันและท่ีสําคัญทารกในครรภของหญิงนั้นเปนบุตรของชายเชนเดียวกัน
กฎหมายจึงเปดโอกาสใหชายผูเปนสามีไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจกับหญิง 
 เม่ือพิจารณาอํานาจในการตัดสินใจทําแทงตามประมวลกฎหมายอาญาของกฎหมายได
บัญญัติใหอํานาจในการใหความยินยอมเปนสิทธิของหญิงเพียงคนเดียวแมวาหญิงนั้นจะมีสามี
                                                            

14  เทวีรัศมิ์  ธนาคม.  (2518).  “ประชากรกับการอยูรอด” ในการเปล่ียนแปลงกฎหมายและนโยบาย
เก่ียวกับการทําแทง.  น. 150. 
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หรือไมก็ตาม การท่ีกฎหมายไดใหอํานาจในการตัดสินใจเปนสิทธิของหญิงเนื่องจากมองวาเปน
เร่ืองเนื้อตัวรางกายของหญิงและหญิงนั้นเปนผูรูดีท่ีสุดวาตนสมควรจะทําแทงหรือปลอยใหเด็ก 
เกิดมา โดยกฎหมายอาญามิไดใหสิทธิชายผูเปนสามีของหญิงไดเขามามีสวนรวมในการใหความ
ยินยอมดวย เม่ือในสังคมไทยสวนใหญตางยกยองใหผูชายเปนหัวหนาของครอบครัวมีหนาท่ีดูแล
ทุกขสุขของคนในครอบครัวและยังเปนคูชีวิตของหญิงท่ีตองใชชีวิตรวมกันในภายภาคหนา อีกท้ัง
ชายผูเปนสามียอมมีความหวงแหน หวงใยและรักทารกในครรภเชนเดียวกันกับหญิงเพราะทารกใน
ครรภนั้นก็เปนบุตรของชาย กฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงของไทยจึงควรมีการกําหนดใหชายผูเปน
สามีไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทําแทงของหญิงดวยซ่ึงแมจะกระทบสิทธิในการตัดสินใจ
หรือสิทธิในเร่ืองเนื้อตัวของหญิงบางแตยอมเปนการดีกวาใหหญิงตัดสินใจเพียงคนเดียว  
 4.2.5 คุณสมบัติของแพทย 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของแพทยท่ีจะมาเปนผูลงมือทําแทงในกฎหมายของ
ตางประเทศพบวาในกฎหมายของตางประเทศไดมีการกําหนดคุณสมบัติของแพทยท่ีจะมาเปนผู 
ทําแทงใหแกหญิงไว อยางเชนประเทศสิงคโปรจะใหความสําคัญกับแพทยผูมาทําแทงโดยมีการ
กําหนดคุณสมบัติของแพทยท่ีจะมาทําแทงตามระยะเวลาของการต้ังครรภ ถาอายุครรภไมเกิน 16 
สัปดาหแพทยตองมีประสบการณอยางนอย 24 เดือนในการเปนสูตินารีแพทย ถาอายุครรภมากกวา
นั้นแพทยจะตองมีคุณสมบัติพิเศษมากข้ึน คือ จบปริญญาโททางสูตินารีเวชจาก  Unversity of 
Singapore หรือ National University of Singapore หรือเปนสมาชิกหรือทํางานใน Royal College of 
Obstetricians and Gynaecologists และตองไดรับความยินยอมจากสถาบันดังกลาวโดยตองตออายุ
ทุก 2 ป  ประเทศกรีซการยุติการตั้งครรภเกิดข้ึนดวยความสมัครใจโดยความยินยอมของหญิงซ่ึง
ตองกระทําโดยสูตินารีแพทยเทานั้น ประเทศนิวซีแลนดแพทยผูทําแทงตองเปนสูตินารีแพทย  
จะเห็นไดวาในกฎหมายของตางประเทศจะคํานึงถึงตัวแพทยท่ีจะทําแทงใหแกหญิงโดยมีการ
กําหนดคุณสมบัติของแพทยท่ีจะสามารถทําแทงใหแกหญิงไว เนื่องจากแพทยท่ีสามารถทําแทงแลว
ไดดีท่ีสุดนั้นตองเปนแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ซ่ึงแพทยนั้นก็คือสูตินารีแพทยซ่ึง
เปนแพทยท่ีมีความรูเกี่ยวกับการเกิดหรือเกี่ยวกับตัวผูหญิง กฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงของ
ตางประเทศจึงไดมีการกําหนดใหเฉพาะสูตินารีแพทยเทานั้นท่ีสามารถทําแทงใหแกหญิงได 
เนื่องจากจะสงผลดีตอตัวหญิงท่ีจะไดรับความปลอดภัยในชีวิตและรางกายหากตนมีความจําเปน 
ท่ีจะตองทําแทง 
 คุณสมบัติของแพทยท่ีจะสามารถทําแทงตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยมิได
บัญญัติไววาแพทยใดบางท่ีมีอํานาจทําแทงใหแกหญิงได แตบัญญัติไวแตเพียงวาการทําแทงตอง
เปนการกระทําโดยแพทย ซ่ึงตีความไดวาหากผูทําแทงใหแกหญิงนั้นเปนแพทยท่ีมีใบประกอบ
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วิชาชีพยอมมีอํานาจทําแทงใหแกหญิงไดโดยไมมีความผิด15แมแพทยนั้นจะไมไดศึกษาเลาเรียน
หรือมีประสบการณในดานนี้มาโดยเฉพาะก็ตาม การที่ประมวลกฎหมายไมไดบัญญัติคุณสมบัติ
ของแพทยไวใหชัดเจนสงผลใหแพทยบางคนหลีกเล่ียงกฎหมายโดยเปดสถานบริการรับทําแทง
ใหแกหญิงโดยตนเองมิไดเปนแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญแตมีเพียงใบประกอบวิชาชีพและ
แพทยท่ีเปดสถานบริการรับทําแทงนั้นสวนใหญแลวจะรับทําแทงใหแกหญิงโดยไมคํานึงถึงอายุ
ครรภแตคํานึงถึงเพียงแตผลตอบแทนท่ีตนจะไดรับโดยมิไดคํานึงถึงอันตรายตางๆ ท่ีจะตามมา ซ่ึง
หญิงหลายคนท่ีเขาใชบริการแลวเกิดอันตรายแกรางกายและตองกลับเขามารักษาตัวในโรงพยาบาล
ของรัฐ บางรายถึงข้ันเสียชีวิตก็มี  ประมวลกฎหมายอาญาของไทยจึงควรมีการกําหนดคุณสมบัติ
ของแพทยท่ีจะสามารถทําแทงไดไวใหชัดเจนแนนอนเพื่อใหแพทยปฏิบัติตามและควรมีการ
กําหนดบทลงโทษแกแพทยท่ีทําการฝาฝนเพื่อเปนกรอบปองกันการเปดสถานบริการทําแทงเถ่ือน 
ท่ีเปดบริการโดยไมไดรับอนุญาต จากการศึกษากฎหมายของตางประเทศจะเห็นวาไดมีการกําหนด
คุณสมบัติของแพทยท่ีสามารถทําแทงใหเปนอํานาจของสูตินารีแพทยโดยกฎหมายของตางประเทศ
มองเห็นถึงความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตรางกายของหญิงกฎหมายอาญาของไทยจึง
ควรมีการกําหนดใหแพทยท่ีสามารถทําแทงใหแกหญิงไดตองเปนสูตินารีแพทยไวเชนเดียวกัน 
เนื่องจากสูตินารีแพทยเปนแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณในการทําแทงเปน
อยางดีซ่ึงจะทําใหหญิงท่ีเขามาใชบริการไดรับความปลอดจากการทําแทงกลับไปและเพื่อเปนการ
ปองกันการตีความกฎหมายของแพทยไปในทางท่ีเปนคุณแกตน 
 4.2.6  ดุลยพินิจของแพทย 
 กฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงของตางประเทศในเร่ืองดุลยพินิจของแพทยในการอนุญาต
ใหทําแทงนั้นในแตละประเทศจะมีการกําหนดจํานวนแพทยท่ีจะมาเปนผูใชดุลยพินิจในการ
อนุญาตใหมีการทําแทงท่ีแตกตางกันออกไปบางประเทศกําหนดใหแพทยเพียงคนเดียวสามารถใช
ดุลยพินิจและลงมือทําแทงไดเลยโดยไมตองผานการพิจารณาจากแพทยอ่ืนอีก แตในบางประเทศ 
จะมีการกําหนดใหแพทยท่ีลงมือทําแทงกับแพทยท่ีอนุญาตใหทําแทงตองเปนคนละคนกัน และใน 
บางประเทศหากมีความจําเปนท่ีจะตองทําแทงใหแกหญิงในขณะท่ีอายุครรภหลายสัปดาหจะตองมี
การขออนุญาตหรือผานความเห็นชอบของคณะกรรมการแพทยกอน อยางเชนในประเทศอังกฤษ 
ในกฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงไดกําหนดไววาหญิงมีครรภท่ีมีความประสงคท่ีจะยุติการตั้งครรภ 
ตองไดรับการรับรองจากแพทยอยางนอยสองคนกอน เพื่อใหแพทยอยางนอย 2 คนไดวินิจฉัย 
ลงความเห็นวาควรทําแทงใหหรือไม กฎหมายของประเทศนิวซีแลนดนั้นไดกําหนดไววา หากหญิง
มีครรภตองการท่ีจะทําแทงของตองไดรับอนุญาตจากท่ีปรึกษา 2 ทานโดยเปนสูตินารีแพทย 1 ทาน
                                                            

15 สุวัฒน  จันทรจํานง.  (2525).  การทําแทงกับปญหาทางการแพทยและสังคม.  น. 51. 
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จึงจะมีสิทธิทําแทงได ประเทศเบลเยียมการทําแทงหลังการตั้งครรภ 12 สัปดาห การทําแทงตอง
ผานการตัดสินใจของแพทย 2 ข้ึนไป ประเทศเดนมารกหากหญิงขอทําแทงหลังต้ังครรภแลว 12 
สัปดาห ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูอํานวยการโรงพยาบาลท่ีจะเขา
รับการทําแทง ผูเช่ียวชาญทางดานนารีเวช 1 ทาน ผูเช่ียวชาญทางดานจิตวิทยาหรือผูมีความรูพิเศษ
เกี่ยวกับเวชศาสตรสังคมเพื่อพิจารณาวาสมควรจะทําแทงใหหรือไม จะเห็นไดวาในกฎหมาย
ตางประเทศตางใหความสําคัญในการใชดุลยพินิจในการอนุญาตใหทําแทงโดยจะไมใหอํานาจ
แพทยผูลงมือทําแทงเพียงคนเดียวมีอํานาจตัดสินใจและลงมือทําแทงไดทันทีซ่ึงในแตละประเทศ
นั้นตางมองวาการใหแพทยมากกวาหนึ่งคนข้ึนไปใชดลุยพินิจในการตัดสินใจทําแทงใหแกหญิงนั้น
ยอมเปนการดีกวาใหแพทยเพียงคนเดียวตัดสินใจเพียงลําพังและการใหแพทยอ่ืนท่ีมิใชแพทย 
ผูทําแทงไดเขามาเปนผูพิจารณาอีกช้ันหนึ่งยอมเปนผลดีในการปองกันการวินิจฉัยผิดพลาดหรือ
ปองกันการใชดุลยพินิจตามอําเภอใจ และในกรณีท่ีหญิงต้ังครรภหลายสัปดาหในกฎหมาย
ตางประเทศจะมีการกําหนดใหหญิงท่ีประสงคจะทําแทงตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
แพทยกอนเนื่องจากในบางประเทศมองเห็นถึงอันตรายท่ีจะเกิดจากการทําแทงในขณะท่ีอายุครรภ
หลายสัปดาหจึงมีการกําหนดใหมีบุคคลท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในดานตางๆไดเขามามีสวนรวม
ในการพิจารณาเพ่ือคุมครองสิทธิในชีวิตและรางกายของหญิง เม่ือพิจารณาดุลยพินิจของแพทยใน
การอนุญาตใหทําแทงในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ของไทยนั้นปรากฏวาไดมีการ
กําหนดใหแพทยแตเพียงคนเดียวมีอํานาจใชดุลยพินิจลงความเห็นวาหญิงมีครรภนั้นสมควร 
จะไดรับการทําแทงหรือไมและสามารถลงมือทําแทงใหแกหญิงไดทันที ซ่ึงการท่ีประมวลกฎหมาย
อาญาของไทยใหแพทยเพียงคนเดียวสามารถใชดุลยพินิจอนุญาตใหทําแทงไดอาจจะสงผลกระทบ
ตอหญิงมีครรภไดเนื่องจากหากเกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัยลงความเห็นของแพทยซ่ึงมีคน
เดียวและแพทยคนดังกลาวไดวินิจฉัยผิดพลาดคลาดเคล่ือนแลวลงความเห็นวาตองทําแทง แต
ปรากฏวาการวินิจฉัยลงความเห็นของแพทยดังกลาวเปนการวินิจฉัยท่ีไมถูกตอง ผลเสียหายท่ี
เกิดข้ึนก็ยอมตกสูหญิงมีครรภท่ีตองสูญเสียทารกในครรภไปยอมเปนการสงผลกระทบท่ีรายแรงแก
หญิงมีครรภ เนื่องจากตัวหญิงเองก็คงจะรูสึกเศราเสียใจเปนอยางมากท่ีตนเองตองสูญเสียทารกใน
ครรภของตนเองไปจนอาจกอใหเกิดการฟองรองคดีกับแพทยท่ีวินิจฉัยผิดพลาดและหญิงนั้นจะไม
กลาท่ีจะเขามาใชบริการกับรัฐอีกตอไปแตหันไปพึ่งพาการทําแทงเถ่ือนแทน  ซ่ึงในปจจุบันปญหา
เร่ืองคนไขฟองรองแพทยก็เกิดข้ึนเปนคดีความอยูหลายคดี แตถามีแพทยอยางนอยหนึ่งคนซ่ึงไมใช
แพทยผูลงมือทําแทงไดเปนผูใชดุลยพินิจวาควรทําแทงใหแกหญิงมีครรภหรือไมก็จะเปนการ
ปองกันใชดุลยพินิจของแพทยตามอําเภอใจและยังเปนการปองกันการตัดสินใจท่ีผิดพลาดของ
แพทยอีกดวย 
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 4.2.7  สถานท่ีทําแทง 
 จากการศึกษากฎหมายการทําแทงในกฎหมายของตางประเทศในเร่ืองสถานท่ี 
ท่ีสามารถทําแทงใหแกหญิงไดนั้นพบวาเกือบทุกประเทศจะมีการกําหนดสถานท่ีทําแทงไว  
บางประเทศอนุญาตใหสามารถทําแทงไดเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน
ท่ีไดรับอนุญาต บางประเทศเปดโอกาสใหภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการบริการทําแทงแต
ตองอยูภายใตการควบคุมของรัฐ อยางเชนประเทศอเมริกาตองกระทําในโรงพยาบาล ประเทศ
ตูนิเซียการทําแทงในชวง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภตองกระทําในโรงพยาบาลหรือองคกร
อนามัยหรือคลินิกท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น กรณีอายุครรภ 3 เดือนข้ึนไปจะตองกระทําในโรงพยาบาล
ท่ีไดรับอนุญาตสําหรับวัตถุประสงคนี้โดยเฉพาะ ประเทศอังกฤษการทําแทงตองกระทําใน
โรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนท่ีกระทวงสาธารณสุขอนุญาตเทานั้น ซ่ึงจะเห็นไดวา
กฎหมายของตางประเทศจะมีการกําหนดสถานท่ีทําแทงใหหญิงสามารถเลือกบริการสถานท่ี 
ทําแทงไดหลายสถานที่ดวยกันท้ังของรัฐและของเอกชนเพื่อจะไดสนองความตองการของหญิงได
อยางสะดวกและรวดเร็วและท่ีสําคัญในสถานที่ดังกลาวจะมีบุคลากรทางการแพทยและอุปกรณ
ทางการแพทยท่ีครบถวนซ่ึงสามารถทําแทงใหแกหญิงไดรับความปลอกภัยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
กฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงของไทยในเร่ืองสถานท่ีทําแทงปรากฏวามิไดมีการบัญญัติไววาการ 
ทําแทงตองทํา ณ สถานท่ีใดแตสถานท่ีทําแทงกลับไปปรากฏอยูในขอบังคับแพทยสภาวาดวยการ 
ยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 พ.ศ. 2548 ซ่ึงไดกําหนด
สถานท่ีทําแทงไววาตองกระทําในโรงพยาบาลหรือหนวยงานของรัฐท่ีใหบริการรับผูปวยไวคางคืน 
หรือสถานพยาบาลเวชกรรมท่ีมีเตียงรับผูปวยไวคางคืนซ่ึงขอบังคับดังกลาวมิใชกฎหมายท่ีสามารถ
ลงโทษทางอาญาแกผูท่ีฝาฝนไดประมวลกฎหมายอาญาของไทยจึงควรมีการบัญญัติสถานท่ีทําแทง
ดังกลาวไวในประมวลกฎหมายอาญาใหสามารถทําแทงไดเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐเนื่องจากใน
สถานท่ีดังกลาวมีแพทยผูเช่ียวชาญและอุปกรณทางการแพทยท่ีครบถวนซ่ึงหญิงจะไดรับความ
ปลอดภัยจากการทําแทงมากท่ีสุดและควรมีการบัญญัติเพิ่มเติมใหสถานบริการของเอกชนไดเขามา
มีสวนรวมในการใหบริการเพื่อจะไดตอบสนองความตองการของหญิงท่ีตั้งครรภไดอยางเพียงพอ
เนื่องจากหากเปดโอกาสใหเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐเทานั้นท่ีมีอํานาจทําแทงยอมไมเปนการดี
เนื่องจากสถานบริการของรัฐจะมีผูใชบริการเปนจํานวนมากและมีหลายข้ันตอนหากปลอยใหหญิง
ตองรอการใหบริการอายุครรภของหญิงก็มีแตเพิ่มมากข้ึนทุกวัน หญิงซ่ึงตั้งครรภจึงหันไปหา
ชองทางท่ีใหบริการท่ีสะดวกรวดเร็วกวาซ่ึงหนีไมพนสถานท่ีทําแทงเถ่ือน ประมวลกฎหมายอาญา
ของไทยจึงควรบัญญัติใหสามารถทําแทงในสถานบริการของเอกชนไดดวยโดยใหสถานบริการ
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เอกชนดังกลาวตองอยูภายใตการควบคุมของรัฐเพื่อใหมีการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได 
 
4.3  เหตุผลและความจําเปนในการกําหนดเงื่อนไขหรือกรอบของการทําแทงท่ีชอบดวยกฎหมาย 
 กฎหมายการทําแทงของไทยไดมีการบัญญัติและใชบังคับมาชานานแลวโดยมิไดมีการ
ทําการแกไขใหมีการใชบังคับใหเหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบัน กฎหมายการทําแทงของไทย
ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันไดกาํหนดสิทธิในการทําแทงไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 โดย
ใหสิทธิหญิงมีครรภสามารถทําแทงไดหากจําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้นและ
หญิงมีครรภเนื่องจากการกระทําผิดอาญามาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 และ 
ผูท่ีทําแทงใหตองเปนแพทย ซ่ึงจะเห็นไดวากฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงไดมีการกําหนดสิทธิท่ี
หญิงสามารถทําแทงไดไวแตเม่ือพิจารณาดูเนื้อหาของตัวบทมาตราดังกลาวแลวกลับปรากฏวา
กฎหมายไดกําหนดไวเพียงแตสิทธิในการทําแทงแตเง่ือนไขตางๆ ในการทําแทงกลับไมมีปรากฏไว
เลย ซ่ึงเง่ือนไขประกอบการทําแทงตางๆ ไมวาจะเปนเร่ืองอายุครรภของหญิงท่ีสามารถรองขอ 
ทําแทงไดตองมีอายุครรภเทาใด หรือจํานวนคร้ังท่ีสามารถขอทําแทงไดควรมีเพียงใดหรือแพทยท่ี
จะมาทําแทงดังกลาวจะตองเปนแพทยท่ีมีคุณสมบัติอยางไรหรือสถานท่ีทําแทงท่ีแพทยทําไดควร
เปนท่ีใด หรือหากผูเยาวถูกกระทําผิดทางอาญามาอํานาจในการตัดสินใจวาจะทําแทงหรือไมจะเปน
อํานาจของผูเยาวเพียงคนเดียวหรือตองใหบิดามารดาหรือปกครองมาใหความยินยอมดวยและหาก
หญิงท่ีตองการทําแทงเปนหญิงท่ีมีสามีอํานาจในการตัดสินใจหรือใหความยินยอมจะเปนสิทธิ
เฉพาะตัวของหญิงหรือชายตองเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจดวย 
 เง่ือนไขประกอบการทําแทงตางๆท่ีกลาวมาตางมีความสําคัญเปนอยางมาก กลาวคือ 
หากหญิงท่ีมีสิทธิทําแทงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 แลวรัฐก็ควรคํานึงถึงเง่ือนไข
ประกอบการทําแทงตางๆ ดวยเนื่องจากเง่ือนไขประกอบการทําแทงตางๆ เหลานี้มีความสําคัญ 
แกหญิงในการท่ีจะไดรับความปลอดภัยจากการทําแทงเพราะเม่ือหญิงมีสิทธิทําแทงแลวรัฐจึงมี
ความจําเปนท่ีจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยของหญิงดวยหากหญิงมารับบริการทางการแพทยแลว
กลับไมไดรับความปลอดภัยกลับไป หญิงก็จะเห็นวาไมมีความจําเปนท่ีจะตองมาใชบริการของรัฐ 
ซ่ึงจะสงผลใหมีการทําแทงเถ่ือนมากยิ่งข้ึน   
 ในเร่ืองอายุครรภนั้นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 มิไดมีการบัญญัติวาแพทย
สามารถทําแทงใหแกหญิงไดภายในอายุครรภเทาใด ซ่ึงการท่ีกฎหมายไมไดกําหนดกรอบของ 
อายุครรภเอาไวยอมสงผลตอการใชดุลยพินิจในการทําแทงใหแกหญิงท่ีแตกตางกันแพทยบางทาน
อาจทําแทงใหแกหญิงในขณะท่ีอายุครรภมากซ่ึงจะสงผลใหเกิดอันตรายแกหญิงมีครรภได
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เนื่องจากการทําแทงท่ีอายุคครรภมากข้ึนเทาใดความเส่ียงตออันตรายก็มีมากข้ึนเทานั้น หาก
กฎหมายมีการกําหนดกรอบของอายุครรภเอาไววาแพทยสามารถทําแทงใหแกหญิงภายใตเง่ือนไข
อายุครรภเทาใดยอมจะกอใหเกิดผลดีตามมาและท่ีสําคัญการกําหนดกรอบของอายุครรภท่ีมีสิทธิ 
ทําแทงเอาไวยอมสงผลดีตอแพทยดวยท่ีไมตองใชดุลยพินิจสวนตัวมาเปนเกณฑในการทําแทง
ใหแกหญิง และหากมีการกําหนดอายุครรภท่ีสามารถทําแทงไวแพทยก็จะสามารถปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกัน ซ่ึงหากแพทยคนใดฝาฝนไมปฏิบัติตามก็ตองมีการวางบทลงโทษท่ีเปนลายลักษณ
อักษรไวในประมวลกฎหมายอาญา  จากการศึกษาในเร่ืองอายุครรภท่ีสามารถทําแทงไดปลอดภัย
ท่ีสุดนั้นปรากฏวาตองกระทําในขณะท่ีอายุครรภไมเกิน 12 สัปดาหซ่ึงการทําแทงในขณะอายุครรภ
ดังกลาวทารกในครรภจะยังไมมีสภาพรางกายเปนคนแตอยูในชวงของการแบงเซลยเพื่อพัฒนา
รางกายเปนคนการทําแทงในชวงอายุครรภดังกลาวจึงสามารถทําแทงไดปลอดภัยมากท่ีสุด 
กฎหมายอาญาจึงควรกําหนดกรอบอายุครรภท่ีหญิงสามารถรองขอทําแทงเอาไวมิใชปลอยใหมีการ
รองขอทําแทงไดตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภ และหากอายุครรภเกิน 12 สัปดาหกฎหมายควร
กําหนดใหหญิงไมมีสิทธิทําแทงไดอีกเวนแตหากการต้ังครรภตอไปจะเปนอันตรายแกชีวิตหรือ
รางกายของหญิงนั้นหรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืนอยางเชนสภาพรางกายของทารกในครรภ 
 กฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงของไทยมิไดกําหนดเง่ือนไขจํานวนคร้ังในการรองขอ 
ทําแทงของหญิงแตละคนไว หญิงแตละคนจึงสามารถรองขอทําแทงไดทุกคร้ังท่ีตนต้ังครรภหากเขา
เง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด ดังนั้นหญิงท่ีไดเคยทําแทงมากอนแลวและตอมาไดเขามารองขอทําแทง
อีกก็สามารถทําไดโดยความผิดกฎหมาย การท่ีกฎหมายไมกําหนดจํานวนคร้ังหรือสิทธิในการ 
รองขอทําแทงของหญิงดังกลาวจึงทําใหหญิงนั้นใชกฎหมายเขามาทําแทงตามอําเภอใจโดยมอง 
ไมเห็นถึงความสําคัญในการปองกันการต้ังครรภหรืออันตรายท่ีจะเกิดจากการทําแทงบอยคร้ัง 
กฎหมายเก่ียวกับการทําแทงของไทยจึงควรวางกรอบการขอทําแทงของหญิงไวเพื่อมิใหมีการนํา
กฎหมายมารองขอทําแทงตามอําเภอใจและการท่ีกฎหมายกําหนดกรอบจํานวนครั้งในการขอ 
ทําแทงนั้นจะเปนการดีในภายภาคหนาอีกดวยเนื่องจากหากตอมามีการแกไขกฎหมายอาญาเก่ียวกับ
การทําแทงโดยการเพิ่มสิทธิในการทําแทงใหแกหญิงเพิ่มมากข้ึนอยางเชนสามารถทําแทงไดหากมี
การคุมกําเนิดลมเหลวหรือมีเหตุผลเนื่องจากเศรษฐกิจและสังคม หญิงจะไดไมนํากฎหมายมาเปน
เคร่ืองมือในการทําแทงเพื่อตอบสนองความตองการของตนโดยมองขามการปองกันการตั้งครรภ
และผลอ่ืนๆท่ีจะตามมา ดังนั้นกฎหมายอาญาเก่ียวกับการทําแทงของไทยจึงควรกําหนดใหหญิง
หญิงที่เคยทําแทงมาแลวยังไมถึง 1 ป จะไมสามารถรองขอทําแทงไดอีกเวนแตจะเขาเง่ือนไข 
ท่ีกฎหมายกําหนดอยางเชนหากต้ังครรภตอไปจะเปนอันตรายแกชีวิตหรือรางกายหรือทารกใน
ครรภมีอาการผิดปกติ  
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 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ไดบัญญัติเง่ือนไขในการทําแทงของแพทยไววา
แพทยจะทําแทงใหแกหญิงไดโดยไมผิดกฎหมายก็ตอเม่ือหญิงนั้นยินยอม ซ่ึงคําวาหญิงยินยอมนั้น
ก็มีปญหาอยางมากหากเกิดกรณีหญิงท่ีจะทําแทงเปนหญิงท่ียังเปนผูเยาวอยู ซ่ึงในสังคมปจจุบัน
ผูเยาวจะต้ังครรภเยอะมากไมวาจะมาจากเหตุใดก็ตาม อํานาจในการใหความยินยอมในการทําแทง
จะเปนสิทธิของผูเยาวเพียงคนเดียวหรือตองใหมีบุคคลอื่นเขารวมในการใหความยินยอมดวย 
ปญหาน้ีกฎหมายอาญาเก่ียวกับการทําแทงของไทยควรมีการกําหนดกรอบความยินยอมใหชัดเจน
วาควรใหสิทธิผูท่ีตัดสินใจวาจะทําแทงหรือไมเปนสิทธิของผูเยาวเพียงผูเดียวหรือใหเปนสิทธิของ
บิดามารดาหรือผูปกครองหรือท้ังสองตองใหความยินยอมรวมกันเพื่อคุมครองแพทยท่ีทําแทงและ
คุมครองตัวผูเยาว กฎหมายอาญาเกี่ยวกับการทําแทงจึงควรกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการใหความ
ยินยอมโดยกําหนดใหหญิงท่ีตองการทําแทงท่ีเปนผูเยาวจะสามารถทําแทงไดจะตองใหบิดามารดา
หรือผูปกครองของผูเยาวไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจยินยอมใหแพทยทําแทงดวยเนื่องจาก
ผูเยาวนั้นยังมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจและประสบการณในการใชชีวิตนอยเกินไป การเปดโอกาส
ใหดวยบิดามารดาหรือผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจยอมเปนการดีกวาปลอยให
ผูเยาวตัดสินใจโดยลําพังและยังเปนการชวยกล่ันกรองการตัดสินใจของผูเยาวอีกช้ันหนึ่งเน่ืองจาก
บางคร้ังการท่ีผูเยาวตัดสินใจที่จะทําแทงอาจเกิดจากหลายสาเหตุดวยกัน หากเปดโอกาสใหบิดา
มารดาเขามามีสวนรวมบิดามารดาอาจมีทางออกอ่ืนนอกเหนือจากการทําแทงใหแกผูเยาวก็ได 
 กรณีหญิงท่ีตองการทําแทงเปนหญิงท่ีมีสามีนั้นกฎหมายอาญามิไดบัญญัติวาอํานาจใน
การตัดสินใจทําแทงเปนสิทธิของหญิงเพียงลําพังหรือตองใหสามีเขามามีสวนรวมในการใหความ
ยินยอมดวย หากกฎหมายเปดโอกาสใหเฉพาะหญิงมีอํานาจในการตัดสินใจทําแทงเพียงลําพังนั้น
ยอมไมเปนการดีตอชายผูเปนสามีเนื่องจากทารกในครรภของหญิงนั้นเปนบุตรของชายเชนเดียวกัน 
ดังนั้นประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการทําแทงจึงควรกําหนดอํานาจในการตัดสินใจทําแทงให
เปนสิทธิของหญิงและชายผูเปนสามีรวมกัน 
  แพทยผูมีอํานาจทําแทงนั้นกฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงไดกําหนดไวแตเพียงวาตองเปน
การกระทําโดยแพทยแตมิไดมีการกําหนดไวเลยวาแพทยท่ีสามารถทําแทงไดตองมีคุณสมบัติ
อยางไรบาง ซ่ึงคุณสมบัติของแพทยท่ีจะทําแทงนี้มีความสําคัญมากเนื่องจากหากแพทยมีความรู
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางยอมทําใหหญิงไดรับความปลอดภัยมากยิ่งข้ึนแตหากแพทยไมมีความรู
ความเช่ียวชาญผลเสียหายยอมเกิดแกหญิงและหากเกิดกรณีท่ีมีความจําเปนตองทําแทงใหแกหญิง
ในขณะท่ีหญิงมีอายุครรภหลายสัปดาหความไมปลอดภัยยอมมีมากข้ึนดวย ประมวลกฎหมายอาญา
เกี่ยวกับการทําแทงของไทยจึงควรมีการกําหนดแพทยท่ีจะทําแทงใหเหมาะสมกับสภาพของ 
อายุครรภของหญิงเปนสําคัญโดยควรกําหนดใหสูตินารีแพทยเทานั้นท่ีมีอํานาจทําแทงใหแกหญิง
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ไดและกอนการทําแทงตองมีการขอความเห็นของแพทยเพื่อใชในการประกอบการอนุญาตให 
ทําแทงไวอยางนอยหน่ึงคนท่ีมิใชแพทยท่ีทําการยุติการต้ังครรภเพ่ือเปนหลักประกันวาการใชดุลย
พินิจในการตัดสินใจนั้นจะไมเปนไปตามอําเภอใจและเปนการตัดสินใจที่รอบคอบมากยิ่งข้ึนและ 
ท่ีสําคัญจะเกิดผลดีกับตัวหญิงเปนอยางยิ่งท่ีจะไดรับความปลอดภัยจากการทําแทง และในกรณีท่ีมี
ความจําเปนจะตองทําแทงใหแกหญิงในขณะท่ีตั้งครรภ 12 สัปดาหข้ึนไปซ่ึงเปนอายุครรภท่ีมีความ
เส่ียงตอชีวิตและรางกายจึงควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการแพทยข้ึนมาเพื่อเปนผูพิจารณารวมกันวา
สมควรทําแทงใหแกหญิงไดหรือไมโดยคณะกรรมการอาจประกอบดวยแพทย นักจิตวิทยา 
นักสังคมสงเคราะห ซ่ึงจะมาทําการพิจารณารวมกันเฉพาะในกรณีท่ีมีความจําเปนจะตองทําแทง
ใหแกหญิงในขณะท่ีตั้งครรภหลายสัปดาหนั้น  
 ในเร่ืองสถานท่ีทําแทงประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 มิไดมีการกําหนดสถานท่ี 
ทําแทงเอาไววาตองเปนสถานท่ีใดซ่ึงการท่ีกฎหมายมิไดกําหนดสถานท่ีทําแทงไวทําใหมีการ 
ทําแทงในเชิงพาณิชยโดยมีการแนะนําหญิงมีครรภใหไปทําแทงยังคลินิกท่ีแพทยนั้นเปดบริการอยู
และการท่ีกฎหมายไมไดกําหนดวาสถานท่ีทําแทงวาควรเปนสถานท่ีใดทําใหแพทยมีการเปดคลินิก
เปนของตนเองแลวเปดบริการรับทําแทงเพื่อหลีกเล่ียงกฎหมาย ในสถานท่ีคลินิกดังกลาวนั้น
เคร่ืองมือทางการแพทยยอมไมมีมาตรฐานและถูกสุขอนามัยเหมือนอยางเชนในโรงพยาบาลหญิง
บางคนไปใชบริการแลวเกิดภาวะแทรกซอนจากการทําแทง บางรายถึงแกชีวิต บางรายตองกลับเขา
มารักษาตัวในโรงพยาบาล  ดังนั้นประมวลกฎหมายอาญาควรมีการบัญญัติสถานท่ีทําแทงไวใน
ประมวลกฎหมายใหชัดเจนเพ่ือลงโทษผูท่ีฝาฝนและยังปองกันการลักลอบเปดสถานบริการเถ่ือน
ซ่ึงกระทําโดยแพทยไดอีกโดยกําหนดใหสามารถทําแทงไดเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐหรือ
โรงพยาบาลของเอกชนซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีปลอดภัยท่ีสุดเนื่องจากเปนสถานท่ีท่ีมีบุคลากรทาง
การแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญและมีอุปกรณทางการแพทยท่ีครบครันและประมวลกฎหมาย
อาญาควรมีการบัญญัติใหสถานบริการของเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการทําแทงดวยโดยอยู
ภายใตการควบคุมดูแลของรัฐ การเปดโอกาสใหเอกชนเขามามีสวนรวมก็เพื่อจะไดมีการตรวจสอบ
การบริการและควบคุมคุณภาพในการใหบริการไดและจะลดปญหาสถานท่ีทําแทงเถ่ือนไดมาก  
ซ่ึงการออกใบอนุญาตใหแกเอกชนนั้นเพื่อมุงหมายท่ีจะไดกล่ันกรองคุณภาพของสถานพยาบาล
เอกชนโดยตองไมกําหนดโควตาจํานวนสถานพยาบาลเอกชนท่ีอนุญาตใหมีการทําแทงไวตายตัว
แตกําหนดเพียงมาตรฐานหรือเกณฑในกล่ันกรองคุณภาพของสถานพยาบาลเอกชนท่ีเขาเกณฑ 
ท่ีกําหนดไวก็จะไดรับใบอนุญาตในการใหบริการทําแทง16  

                                                            
16 สุพร  เกิดสวาง.  (2523). ขอเท็จจริงเก่ียวกับการลักลอบทําแทงในประเทศไทย.  น. 77. 
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  ดังนั้นการท่ีประมวลกฎหมายอาญามิไดมีการบัญญัติเง่ือนไขประกอบการทําแทง 
ท่ีกลาวมาขางตนไวยอมสงผลแกหญิงมีครรภท่ีจะไมไดรับความปลอดภัยในการทําแทงและผลเสีย
ดังกลาวยอมตกแกครอบครัวของหญิงอีกดวยท่ีจะตองมาส้ินเปลืองเงินทองท่ีตองนํามารักษาให
หญิงมีครรภท่ีไดรับอันตรายจากการทําแทง กฎหมายอาญาเกี่ยวกับการทําแทงของไทยจึงมีความ
จําเปนท่ีจะตองมีการบัญญัติเง่ือนไขประกอบการทําแทงไวในประมวลกฎหมายอาญาใหมีความ
ชัดเจนแนนอนเพ่ือใหสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยควรมีการกําหนดเง่ือนไข
ประกอบการทําแทงไวในประมวลกฎหมายอาญา อยางเชนเง่ือนไขประกอบการทําแทงในเร่ืองเอา
ยุครรภตองบัญญัติใหหญิงตองรองขอทําแทงภายในอายุครรภไมเกิน 12 สัปดาหกรณีอายุครรภเกิน 
12 สัปดาหจะรองขอทําแทงไดเฉพาะหากต้ังครรภตอไปอาจเปนอันตรายแกชีวิตรางกายของหญิง
หรือเด็กในครรภมีสภาพผิดปกติ  เง่ือนไขประกอบการทําแทงเกี่ยวกับความยินยอมหากหญิงท่ี
ตองการทําแทงเปนผูเยาวกฎหมายควรบัญญัติอํานาจในการยินยอมใหแพทยทําแทงเปนอํานาจของ
ผูเยาวและบิดามารดาหรือผูปกครองรวมกันและในกรณีหญิงท่ีตองการทําแทงเปนหญิงท่ีมีสามี
อํานาจในการใหความยินยอมใหแพทยทําแทงตองใหชายผูเปนสามีเขามามีสวนรวมดวย เง่ือนไข
ประกอบทําแทงเกี่ยวกับแพทยนั้นควรมีการกําหนดคุณสมบัติของแพทยท่ีสามารถทําแทงใหเปน
หนาท่ีของสูตินารีแพทยเทานั้นท่ีมีอํานาจทําแทงใหแกหญิงไดและการอนุญาตใหทําแทงแตละครั้ง
นั้นตองใหแพทยอ่ืนนอกจากแพทยผูลงมือทําแทงเปนผูพิจารณาอนุญาตใหทําแทง กรณีท่ีหญิงมี
ความจําเปนท่ีจะตองทําแทงในขณะท่ีอายุครรภ 12 สัปดาหข้ึนไปการอนุญาตใหทําแทงตองผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการแพทยกอนซ่ึงประกอบดวยแพทยผูเช่ียวชาญ นักจิตวิทยาหรือ 
นักสังคมสงเคราะห เง่ือนไขประกอบการทําแทงเกี่ยวกับสถานท่ีทําแทงควรมีการบัญญัติใหเฉพาะ
โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนเทานั้นท่ีสามารถทําแทงใหแกหญิงไดและควร
บัญญัติใหสถานบริการของเอกชนสามารถเขามาใหบริการทําแทงไดโดยอยูภายใตการควบคุมของ
รัฐ ดังนั้นเง่ือนไขประกอบการทําแทงตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตนจึงควรบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายออาญาเพื่อใหคุมครองสิทธิของหญิงมีครรภใหไดรับความปลอดภัยจากการทําแทงใหมาก
ท่ีสุด 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 ปญหาการทําแทงเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนมานานแลวแตบุคคลที่เกี่ยวของหรือองคกร 
สวนใหญจะใหความสําคัญในเร่ืองการแกไขกฎหมายในสวนของการเพิ่มสิทธิในการทําแทงเพื่อให
มีความสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน แตไมมีบุคคลหรือองคกรใดท่ีใหความสําคัญในเร่ือง 
ท่ีเกี่ยวกับเง่ือนไขประกอบการทําแทงโดยมองไปถึงความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัยของหญิง 
ซ่ึงในปจจุบันหญิงท่ีทําแทงตองตกอยูในภาวะท่ีเส่ียงตออันตรายท่ีอาจจะเกิดจากการทําแทง  
สืบเนื่องมาจากกฎหมายเก่ียวกับการทําแทงของไทยน้ันยังไมใหความสําคัญในสวนนี้เทาท่ีควร 
ซ่ึงแตกตางกับกฎหมายของตางประเทศที่กฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงนั้นมีการบัญญัติสิทธิในการ
ทําแทงและเ ง่ือนไขประกอบการทําแทงไวอยางละเอียดและสามารถบังคับใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและท่ีสําคัญกฎหมายของตางประเทศจะใหความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัยของ
หญิงท่ีทําแทงเปนหลัก 
 เม่ือนํากฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงของไทยมาเปรียบเทียบกับกฎหมายเกี่ยวกับการ 
ทําแทงของตางประเทศแลวจะเห็นไดวาประเทศสวนใหญไดมีการกําหนดเงื่อนไขประกอบการทํา
แทงไวโดยชัดเจนอยางเชน เง่ือนไขทางดานอายุครรภของหญิง กฎหมายในแตละประเทศได
กําหนดอายุครรภของหญิงท่ีมีความประสงคจะทําแทงแตกตางกันออกไป เชน กฎหมายประเทศ
นอรเวยอนุญาตใหทําแทงไดภายในระยะเวลา 3 เดือน หรือ 12 สัปดาห กรณีอายุครรภเกิน 12 
สัปดาหตองเขาเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดจึงมีสิทธิท่ีจะทําแทงได ประเทศสวีเดนอนุญาตใหหญิง
สามารถทําแทงไดตามแตจะรองขอภายในอายุครรภไมเกิน 12 สัปดาห หากอายุครรภอยูระหวาง 
12-18 สัปดาหจะทําแทงไดตองมีเหตุผลทางการแพทยหากอายุครรภ18 สัปดาหข้ึนไปจะทําแทงได
ตองมีกรณีพิเศษและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนามัยและสวัสดิการแหงชาติกอน 
ซ่ึงจะเห็นไดวาในกฎหมายตางประเทศนั้นไดใหความสําคัญในเร่ืองอายุครรภของหญิงท่ีมีสิทธิทํา
แทงไวโดยเล็งเห็นถึงความปลอดภัยท่ีจะเกิดกับตัวหญิงเปนสําคัญเห็นไดจากการท่ีมีการกําหนด
เง่ือนไขในการอนุญาตใหทําแทงไดโดยการแบงอายุครรภออกเปนชวงๆ กลาวคือ หากอายุครรภ 
ยังนอยการตัดสินใจทําแทงไมมีข้ันตอนใดๆ แตหากปรากฏวาตองมีการทําแทงในขณะท่ีอายุครรภ
หลายสัปดาหจะมีการกําหนดเง่ือนไขตางๆ กอนท่ีจะมีการอนุญาตใหทําแทงไดซ่ึงการกําหนด 
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อายุครรภมาเปนเกณฑในการอนุญาตใหทําแทงนั้นผลดียอมเกิดแกตัวหญิงนั้นเองท่ีจะไดรับความ
ปลอดภัยจากการทําแทงและในบางประเทศยังกําหนดจํานวนคร้ังในการท่ีจะขอทําแทงไวดวย
อยางเชนประเทศสาธารณรัฐเช็ก ผูหญิงท่ีทําแทงไปกอนภายใน 6 เดือนท่ีผานมาจะไมไดรับ
อนุญาตใหทําแทง นอกเสียจากวาครอบครัวนี้มีลูกมาแลว 2 คนหรืออายุอยางนอย 35 ปหรือเปนการ
ตั้งครรภเนื่องจากโดนขมขืนและกรณีท่ีมีการตั้งครรภตอไปแลวมีผลตอชีวิตและสุขภาพของหญิง 
ท่ีตั้งครรภหรือกรณีพบเด็กในครรภมีความบกพรองและประเทศจีน การตัดสินใจในการทําแทง
ข้ึนอยูกับความตองการของสตรีท่ีตั้งครรภแตละคน แตมีเงื่อนไขวาการทําแทงจะตองกระทําภายใน 
3 เดือนแรกของการต้ังครรภและสตรีผูนั้นจะตองไมเคยทําแทงมากอนภายในระยะเวลา 12 เดือน 
ท่ีผานมา ประเทศสโลวาเกีย หญิงท่ีทําแทงมาภายใน 6 เดือนจะไมอนุญาตใหทําแทงเวนแตหญิง
อายุ 35 หรือหญิงถูกขมขืน การท่ีแตละประเทศกําหนดจํานวนคร้ังในการทําแทงไวนั้นเนื่องจาก
มองเห็นวาการปลอยใหหญิงมีการทําแทงมากเกินไปหญิงนั้นยอมเส่ียงตออันตรายท่ีจะเกิดข้ึนและ
เปนการปองกันการทําแทงโดยอําเภอใจโดยมองขามความสําคัญของการคุมกําเนิดและยังเปนการ
ควบคุมการท่ีจะทําแทงตามอําเภออีกดวย 
 เร่ืองอายุครรภนั้นกฎหมายของไทยจึงควรมีการกําหนดอายุครรภท่ีแพทยสามารถ 
ทําแทงไดเอาไวเพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบัติรวมกันของแพทยและผูท่ีเกี่ยวของ โดยควรมีการ
อนุญาตใหแพทยทําแทงใหแกหญิงไดภายในอายุครรภไมเกิน 12 สัปดาห หากเกินกวา 12 สัปดาห 
การจะอนุญาตใหมีการทําแทงไดหรือไมนั้น ตองผานคณะกรรมการพิจารณาการทําแทงกอน 
ซ่ึงประกอบดวยแพทยผูเช่ียวชาญ นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา ไดเปนผูทําการพิจารณาวามีเหตุ
สมควรท่ีจะตองทําแทงใหหรือไมและควรกําหนดจํานวนคร้ังในการทําแทงไววาหญิงท่ีทําแทง
มายังไมถึง 1 ปไมสามารถจะรองขอทําแทงไดอีกเวนแตมีเหตุจําเปนหรือสมควรตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 
 กรณีหญิงท่ีทําแทงเปนผูเยาวอํานาจในการใหความยินยอมในการทําแทงประมวล
กฎหมายอาญามิไดมีการกําหนดเง่ือนไขในการใหความยินยอมไววาเปนอํานาจของผูเยาวเพียง
ลําพังหรือตองมีบิดามารดาหรือผูปกครองรวมในการตัดสินใจใหความยินยอมดวย แตบัญญัติไว
เพียงวาหากแพทยทําแทงใหแกหญิงโดยท่ีหญิงนั้นยินยอมแพทยยอมไมมีความผิด ซ่ึงจะเห็นไดวา
บทบัญญัติดังกลาวออกมาเพื่อคุมครองแพทยใหไมตองรับผิดเทานั้นแตมิไดคํานึงถึงวุฒิภาวะของ
หญิงผูใหความยินยอมเลยวามีความสามารถในการคิดหรือตัดสินใจอยางไรและกรณีหญิงท่ีตองการ
ทําแทงเปนหญิงท่ีมีสามีอํานาจในการใหความยินยอมประมวลกฎหมายก็มิไดบัญญัติไววาชาย 
ผูเปนสามีตองใหความยินยอมดวยซ่ึงการที่กฎหมายไมใหอํานาจชายในการใหความยินยอมนั้น
ยอมสงผลกระทบตอสถาบันครอบครัวเนื่องจากชายยอมเปนหัวหนาครอบครัวมีหนาท่ีดูแลทุกขสุข
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ของคนในครอบครัวและในทางกฎหมายชายผูเปนสามีกมี็หนาท่ีเล้ียงดูบุตรท่ีจะเกิดมา เม่ือกฎหมาย
ไดกําหนดหนาท่ีของบิดาในการเล้ียงดูบุตรของตนกฎหมายก็ควรเปดโอกาสใหชายผูเปนสามีได 
เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจกับหญิงดวย  
  เม่ือนําประมวลกฎหมายอาญาของไทยในเรื่องความยินยอมในการทําแทงเปรียบเทียบ
กับกฎหมายของตางประเทศจะเห็นวาในกฎหมายของตางประเทศน้ันไดมีการกําหนดเง่ือนไข
เกี่ยวกับความยินยอมในกรณีท่ีหญิงท่ีตองการทําแทงเปนผูเยาวไว อยางเชน ในประเทศอิตาลี 
หากหญิงนั้นอายุนอยกวา 18 ปจะตองไดรับอนุญาตจากบิดามารดาจึงจะมีสิทธิท่ีจะทําแทง ประเทศ
ฝร่ังเศสผูเยาวจะสามารถทําแทงไดตองพาบุคคลที่บรรลุนิติภาวะมาดวย ประเทศสวีเดน หญิงอายุ
ต่ํากวา 15 ป ผูมีอํานาจปกครองดูแลหญิงนั้นตองใหความยินยอม จะเห็นไดวากฎหมายการทําแทง
ของตางประเทศไดใหความสําคัญในเร่ืองอํานาจในการตัดสินใจทําแทงโดยมีการเปดโอกาสให
บิดามารดาหรือผูท่ีเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในและในกรณีหญิงท่ีจะทําแทงเปนหญิงมีสามีใน
กฎหมายตางประเทศ อยางเชน ประเทศญ่ีปุนหญิงจะทําแทงตองไดรับความยินยอมจากสามีกอน 
ประเทศเกาหลีใตหญิงท่ีตองทําแทงเนื่องจากปญหาสุขภาพตองขอความยินยอมจากสามีกอน 
ประเทศมองโกเลีย การทําแทงในชวง 3 เดือนแรกตองไดรับอนุญาตจากสามีของหญิงกอน จะเห็น
ไดวาในกฎหมายตางประเทศใหความสําคัญในการมีสวนรวมในการตัดสินใจของชายผูเปนสามี
โดยเปดโอกาสใหสามีไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินในในฐานะที่เปนคูชีวิตของหญิงท่ีตอง 
พึงพาอาศัยและใชชีวิตรวมกันไปตลอดชีวิตและที่สําคัญทารกในครรภก็เปนบุตรของชายเชนเดียว 
กัน  
 ดังนั้นประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการทําแทงจึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการ
กําหนดเง่ือนไขประกอบการทําแทงในเร่ืองอํานาจในการใหความยินยอมไวในประมวลกฎหมาย
อาญาใหชัดเจนเพื่อเปนแนวทางใหแพทยปฏิบัติตามหากเกิดกรณีท่ีหญิงท่ีตองการทําแทงเปนผูเยาว 
โดยควรมีการกําหนดใหบิดามารดาหรือผูปกครอง เขารวมในการตัดสินใจดวย เนื่องจากการ
อนุญาตใหบิดามารดาหรือผูปกครองไดเขาเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจยอมเปนการดีในการ
ชวยผูเยาวคิดกล่ันกรองอีกช้ันหนึ่งและเปนหลักประกันวาการตัดสินใจของผูเยาวนั้นเปนการ
ตัดสินใจท่ีถูกตองสมควร แตหากปลอยใหผูเยาวเพียงคนเดียวมีอํานาจในการตัดสินใจยอมไมเปน
การดีเพราะผูเยาวมีวุฒิภาวะท่ีนอยเกินไป การตัดสินใจอาจเปนการตัดสินใจท่ีผิดพลาดไดและหาก
เปดโอกาสใหบิดามารดาหรือผูแทนโดยชอบธรรมมีสวนรวมในการตัดสินใจ อาจจะมีทางเลือกอ่ืน
นอกเหนือจากการทําแทงก็ไดและในกรณีหญิงท่ีจะทําแทงเปนหญิงมีสามีกฎหมายอาญาของไทย 
ก็ควรมีการบัญญัติในเร่ืองของความยินยอมไวเชนเดียวกันโดยเปดโอกาสใหสามีของหญิงไดเขามา
มีสวนรวมในการตัดสินในในฐานะท่ีเปนคูชีวิตของหญิงนั้นและในฐานะท่ีเปนบิดาของทารกใน
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ครรภเชนเดียวกัน โดยควรเปดโอกาสใหชายผูเปนสามีไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจดังกลาว
ดวย 
 แพทยท่ีจะมาเปนผูทําแทงนั้นในกฎหมายอาญาของไทยและขอบังคับแพทยสภาวาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการต้ังครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 มิไดมีการกําหนดคุณสมบัติของแพทยท่ีจะสามารถทําแทงไว ดังนั้น
แพทยทุกคนท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมยอมเปนผูมีอํานาจท่ีจะทําแทงไดทุกคน 
ซ่ึงหากเปนเชนนี้ยอมไมเปนการดี เนื่องจากแพทยแตละคนมีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
ท่ีแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับส่ิงท่ีไดศึกษาเลาเรียนมา หากแพทยท่ีมิไดมีความรูความเช่ียวชาญ 
ในเร่ืองการทําแทงแลวมาทําแทงใหกับหญิง ตัวหญิงนั้นตองตกอยูในภาวะท่ีเส่ียงตออันตรายท่ีจะ
เกิดข้ึนเพราะแพทยท่ีมาทําแทงไมมีความรูความสามารถ ในตางประเทศอยางเชน ประเทศสิงคโปร
จะมีการใหความสําคัญในเร่ืองแพทยท่ีจะมาทําแทงใหแกหญิงเปนอยางมากเห็นไดจากมี 
การกําหนดคุณสมบัติของแพทย ท่ีจะมาทําแทงใหแกหญิงโดยคํานึงถึงอายุครรภมาเปน 
ตัวกําหนดคุณสมบัติของแพทยโดยมีการกําหนดวา ถาอายุครรภไมเกิน 16 สัปดาหแพทยจะตองมี
ประสบการณอยางนอย 24 เดือนในการเปนสูติแพทย ถาอายุครรภมากกวานั้นแพทยตองมี
คุณสมบัติพิเศษคือ จบปริญญาโททางสูตินารีเทานั้น เปนตน ประเทศสิงคโปรเล็งเห็นวาการทําแทง
ใหแกหญิงในขณะท่ีอายุครรภหลายสัปดาหตัวหญิงยอมอยูในภาวะท่ีเส่ียงตออันตรายกวาการ 
ทําแทงในขณะท่ีอายุครรภยังนอยจึงมีการกําหนดใหแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญและมี
ประสบการณในการทําแทงสามารถทําแทงใหแกหญิงในขณะท่ีอายุครรภหลายสัปดาหได 
 คุณสมบัติของแพทยผูทําแทงตามกฎหมายอาญาของไทยจึงควรมีการบัญญัติคุณสมบัติ
ของแพทยท่ีจะสามารถทําแทงใหแกหญิงโดยมีการกําหนดใหแพทยท่ีจะสามารถทําแทงใหแกหญิง
ไดนั้นตองเปน สูตินารีแพทย เพราะเปนแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในเร่ืองนี้โดยเฉพาะและ
กรณีท่ีอายุครรภมากกวา 12 สัปดาหควรกําหนดคุณสมบัติของแพทยท่ีจะมาทําแทงไดไวเปนกรณี
พิเศษ กลาวคือ หากหญิงท่ีตองการทําแทงมีอายุครรภเกินกวา 12 สัปดาหแพทยท่ีสามารถทําการ 
ทําแทงใหแกหญิงไดตองเปนแพทยท่ีมีประสบการณไมนอยกวา 1 ป ในการเปนสูตินารีแพทย หาก
แพทยคนใดฝาฝนก็ตองรับโทษทางอาญาและการอนุญาตใหมีการทําแทงตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 305 ควรมีการกําหนดใหมีความเห็นของแพทยเพื่อใชประกอบการขออนุญาตทําแทง 
โดยมีการกําหนดใหมีแพทยอยางนอยหนึ่งคนซ่ึงมิใชแพทยท่ีลงมือทําแทงเปนผูพิจารณาวาสมควร
จะอนุญาตใหมีการทําแทงไดหรือไมเพื่อเปนการปองกันการใชดุลยพินิจตามอําเภอใจของแพทย 
ผูลงมือทําแทงและหากหญิงท่ีตองการทําแทงในขณะท่ีอายุครรภมากกวา 12 สัปดาห การจะ
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อนุญาตใหหญิงทําแทงนั้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการซ่ึงอาจประกอบดวย แพทย 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห เปนผูพิจารณารวมกัน 
 สําหรับสถานท่ีท่ีใชในการทําแทงนั้นในประเทศไทยสามารถพบเห็นไดอยูโดยท่ัวไป  
ซ่ึงในแตละสถานที่นั้นมีท้ังท่ีเปดใหบริการโดยถูกตองตามกฎหมายและไมถูกตองตามกฎมายโดย
แตละสถานท่ีนั้นอาจจะกลาวไดวาเปนสถานที่ ท่ีมีมาตรฐานทางดานความปลอดภัยในการ
ใหบริการท่ีแตกตางกันออกไป ยอมข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการไมวาทางดานสถานท่ีทําแทง 
อุปกรณทางการแพทย รวมท้ังความรูความสามารถของแพทยผูท่ีมาใหบริการซ่ึงสถานท่ีท่ีมีบุคคล
นิยมไปใชบริการสวนมากมักจะเปนสถานท่ีท่ีมีลักษณะเปดเปนคลินิกท่ีนิยมใชคําวาวางแผนชีวิต 
วางแผนครอบครอบ รับปรึกษาการมีบุตร ซ่ึงคลินิกเหลานี้คนโดยท่ัวไปจะรูวาใหบริการเกี่ยวกับ
การยุติการต้ังครรภอันไมพึงประสงคและคลินิกเหลานี้สวนใหญจะเปดใหบริการโดยผิดกฎหมาย
กลาวคือเปดใหบริการโดยมิไดมีการขอใบอนุญาตประกอบการ แตอยางไรก็ตามสถานท่ีดังกลาวนี้
กลับเปนสถานท่ีท่ีประชาชนท่ัวไปนิยมท่ีจะไปใชบริการกันมากเนื่องดวยเหตุผลท่ีวา เปนสถานท่ี 
ท่ีสะดวก ไมยุงยากเพียงแคมีเงินก็สามารถเขาไปใชบริการไดโดยหญิงมีครรภจะไมคํานึงถึงวา 
คนท่ีทําแทงใหจะมีความรูความเช่ียวชาญหรือไม ในสถานท่ีดังกลาวจะมีอุปกรณทางการแพทย
ครบถวนหรือไม หญิงมีครรภจะคํานึงถึงแตเพียงวาท่ีใดสามารถทําแทงใหได ตนก็จะทําท่ีนั้น ซ่ึง
ความคิดเหลานี้มักกอใหเกดิปญหาตามมาโดยท่ีหญิงมีครรภเหลานั้นคิดไมถึงและท่ีเราไดเห็นไดยิน
กันมามากจากขาวตามส่ือตางๆ ไมวาจะเปนทางโทรทัศน หรือหนังสือพิมพท่ีทําการเสนอขาว
เกี่ยวกับการจับคลินิกทําแทงเถ่ือนและเม่ือดูประวัติการเขามาใชบริการปรากฏวามีผูมาใชบริการ
เปนจํานวนมาก การมาใชบริการคลินิกท่ีเปดใหบริการโดยผิดกฎหมายน้ีหญิงท่ีมาใชบริการมิใชวา
จะไดรับความปลอดภัยกลับไปทุกรายแตบางรายกลับไดรับอันตรายกลับไปเนื่องจากคลินิกเหลานี้
ขาดบุคคลากรทางการแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ ขาดเครื่องมือทางการแพทยเชน เคร่ืองชวย
หายใจ เลือดสํารอง ออกซิเจน 
 คลินิกหรือสถานบริการบางแหงไดอาศัยความคลุมเครือของกฎหมายในการรับทําแทง
โดยเปดเผย เชน คลินิกชุมชนท่ีตั้งอยูแถวชุมชนตางๆหลายแหง ซ่ึงเกิดจากการคลุมเครือหรือ
ชองวางของการบัญญัติกฎหมาย เชน ในมาตรา 305 ซ่ึงเปดโอกาสใหแพทยทําแทงใหหญิงต้ังครรภ
ไดตามท่ีเง่ือนไขท่ีบัญญัติไว ซ่ึงปญหาในการตีความทําใหแพทยสวนมากเกิดความไมแนใจในการ
ตัดสินใจทําแทงแพทยจึงพยายามตีความกฎหมายใหแคบท่ีสุดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและ 
ในขณะเดียวกันก็มีการทําแทงในภาคเอกชนเกิดข้ึนอยางแพรหลาย เพื่อสนองความตองการของ
หญิงท่ีไมพรอมจะต้ังครรภและมีบุตร ซ่ึงทําโดยผูท่ีเปนท้ังแพทยและมิใชแพทย  
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 สําหรับเร่ืองสถานท่ีท่ีใชทําแทงนั้นในประมวลกฎหมายอาญาของไทยไมไดบัญญัติไว
แตนาจะหมายถึงกระทําในสถานพยาบาลท่ีไดรับอนุญาตใหตั้ง หรือดําเนินการสถานพยาบาลตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2504 มาตรา 4 โดยสถานพยาบาลหมายถึง สถานท่ีรวมตลอด
ถึงยานพาหนะซ่ึงจัดไวเพื่อประกอบกิจการอ่ืนดวยการผาตัด ฉีดยา หรือฉีดสสารใดๆ หรือดวยการ
ใชกรรมวิธีอ่ืนซ่ึงเปนกรรมวิธีของการประกอบโรคศิลป ท้ังนี้ โดยกระทําเปนปกติธุระไมวา 
จะไดรับประโยชนตอบแทนหรือไม แตไมรวมถึงสถานท่ีขายยาซ่ึงประกอบธุรกิจขายยาโดยเฉพาะ
และเม่ือไดพิจารณาขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทาง
การแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ก็พบวาขอบังคับดังกลาวไดมีการ
กําหนดสถานท่ีทําแทงวาตองกระทําในสถานพยาบาลกลาวคือ โรงพยาบาลหรือหนวยงานของรัฐ 
ท่ีใหบริการผูปวยไวคางคืนหรือสถานพยาบาลเวชกรรมท่ีมีเตียงผูปวยไวคางคืน ตามกฎหมายวา
ดวนสถานพยาบาล และคลินิกเวชกรรมตามกฎหมายอยางไรก็ตามแมขอบังคับแพทยสภาฯไดมีการ
กําหนดสถานท่ีทําแทงไวก็ตามแตขอบังคับดังกลาวมิใชกฎหมายท่ีมีสภาพบังคับโดยท่ัวไปท่ีจะ
ลงโทษผูทําการฝาฝนได ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการกําหนดสถานท่ีทําแทงไวในกฎหมาย
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ โดยควรมีการกําหนดใหการทําแทงสามารถทําไดเฉพาะใน
โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนหรือคลินิกท่ีไดรับอนุญาต เนื่องจากสถานท่ีเหลานี้จะมีอุปกรณ 
ทางการแพทยท่ีครบถวนหญิงท่ีมาใชบริการยอมไดรับความปลอดภัยจากการทําแทง 

ดังนั้น ความปลอดภัยของการทําแทงไมไดข้ึนอยูกับกฎหมายวาจะอนุญาตใหมีการทําแทง
ดวยเหตุผลใดบางเพราะแมกฎหมายจะอนุญาตใหมีการทําแทงโดยเพิ่มสิทธิตางๆ เชน สามารถ 
ทําแทงไดหากปรากฏวาทารกในครรภหากคลอดออกมาจะพิการหรือ หากการคุมกําเนิดลมเหลว
หรือมีเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม ความปลอดภัยของการทําแทงก็ไมอาจที่จะเกิดข้ึนได
เนื่องจากการทําแทงท่ีปลอดภัยนั้นตองอาศัยปจจัยอ่ืนๆเขามาเกี่ยวของอยางเชน ปจจัยทางดาน
แพทยตองมีการกําหนดใหแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญเปนผูใหบริการทําแทงหรือปจจยัเกี่ยวกบั
สถานที่ทําแทงท่ีตองกระทําในสถานพยาบาลท่ีมีเคร่ืองมืออุปกรณทางการแพทยครบถวนหรือ
กําหนดใหการทําแทงตองมีการใหความยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครองหรือสามีของหญิง 
หรือการผานคณะกรรมการใหคําปรึกษากอนทําแทง และปจจัยทางดานอายุครรภท่ีควรกําหนดให
โอกาสผูหญิงไดรับบริการทําแทงโดยเร็วในชวงท่ีอายุครรภไมมาก  

 
5.2  ขอเสนอแนะ 
 กฎหมายเกี่ยวกับการทําแทงของไทยไดบัญญัติสิทธิเกี่ยวกับการทําแทงไวในมาตรา 
305 แตเม่ือพิจารณาบทบัญญัติดังกลาวปรากฏวายังขาดหลักเกณฑเกี่ยวกับเง่ือนไขประกอบการ 
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ทําแทงอยูอีกมากไมวาจะเปนเร่ืองอายุครรภท่ีมีสิทธิขอทําแทง จํานวนครั้งท่ีขอทําแทง คุณสมบัติ
แพทยผูทําแทง ดุลยพินิจของแพทย หรือสถานท่ีทําแทงรวมท้ังบุคคลผูใหความยินยอมในการ 
ทําแทง เนื่องจากเง่ือนไขประกอบการทําแทงดังกลาวเปนปจจัยสําคัญซ่ึงเปนสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีจะ
คุมครองสิทธิของหญิงมีครรภใหไดรับความปลอดภัยจากการทําแทงซ่ึงเปนสิทธิของหญิงท่ีควร 
จะไดรับในการทําแทงแตละคร้ัง แตกฎหมายการทําแทงของไทยกลับไมมีการบัญญัติเง่ือนไข
ประกอบการทําแทงเพื่อคุมครองสิทธิของหญิงไวเลย ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการบัญญัติ
เ ง่ือนไขประกอบการทําแทงไวในประมวลกฎหมายอาญาเพ่ือใหมีการบังคับใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนแนวทางในการปฏิบัติรวมกันของบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
 ดังนั้นควรมีการเพิ่มเติมแกไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ 10 หมวด 3 
ความผิดฐานทําใหแทงลูกโดยมีการเพิ่มเติมเง่ือนไขประกอบการทําแทงไวในกฎหมายและควรมี
การบัญญัติเงื่อนไขประกอบการทําแทงโดยมีการออกกฎกระทวงออกมาเพื่อใหมีความชัดเจน
แนนอนและเพื่อใหแพทยตลอดท้ังบุคคลท่ีเกี่ยวของนําไปปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 
 1.  ควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการทําแทงในเร่ืองเงื่อนไข
ประกอบการทําแทงและเพิ่มเติมขอบเขตความรับผิดของแพทยท่ีฝาฝนโดยบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 305/1 ดังตอไปนี้  
  1) อายุครรภท่ีสามารถรองขอทําแทง  
 หญิงท่ีมีสิทธิทําแทงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 หากมีความประสงคท่ีจะ
ทําแทงตองรองขอทําแทงตอแพทยภายในกําหนดอายุครรภไมเกิน 12 สัปดาหและกรณีอายุครรภ 
12 สัปดาหข้ึนไปจะสามารถรองขอทําแทงไดเฉพาะหากต้ังครรภตอไปอาจเปนอันตรายแกชีวิต
รางกายของหญิงหรือทารกในครรภมีความผิดปกติ 
      2) คุณสมบัติของแพทย 
 ควรมีการบัญญัติคุณสมบัติของแพทยท่ีจะสามารถทําแทงใหเปนหนาท่ีของสูตินารี
แพทย ซ่ึงเปนแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในเร่ืองนี้โดยเฉพาะและกรณีท่ีตองทําแทงใหแกหญิง
ท่ีมีอายุครรภมากกวา 12 สัปดาหแพทยผูทําแทงก็ตองเปนสูตินารีแพทยท่ีมีประสบการณในการ 
ทําแทงมาไมนอยกวา 1 ป เทานั้นท่ีมีอํานาจในการทําแทงได 
  3) อํานาจในการความยินยอมของผูเยาวและหญิงมีคูสมรส 
        ก. ผูเยาว  
 หากหญิงท่ีตั้งครรภและประสงคจะทําแทงนัน้เปนผูเยาวควรมีการบัญญัติใหบิดามารดา
หรือผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจกับผูเยาวเพื่อเปนการกล่ันกรองการตัดสินใจของ
ผูเยาววาเปนการตัดสินใจท่ีถูกตองและสมควร 
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           ข. หญิงมีคูสมรส  
 กรณีหญิงท่ีประสงคจะทําแทงเปนหญิงท่ีมีสามี ควรมีการบัญญัติใหชายผูเปนสามีได
เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจกับหญิงมีครรภดวย 
 2.  ควรมีการเพิ่มเติมแกไขรายละเอียดในขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 
2548 เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการปฏิบัติรวมกันของแพทยและผูท่ีเกี่ยวของ 
  1) จํานวนคร้ังในการขออนุญาตทําแทง 
 หญิงท่ีสามารถรองขอใหแพทยทําแทงตองมิใชหญิงท่ีเพ่ิงผานการทําแทงมาแลวไมถึง 
1 ปนับแตการทําแทงคร้ังหลังสุด เวนแตหากปลอยใหหญิงต้ังครรภตอไปจะเปนอันตรายตอชีวิต
รางกายของหญิงหรือทารกในครรภมีความผิดปกติ 
   2)  ดุลยพินิจของแพทย 
 ควรกําหนดใหมีสูตินารีแพทยอยางนอยหนึ่งคนซ่ึงมิใชแพทยผู ทําแทง  เปนผู 
ลงความเห็นวามีเหตุสมควรท่ีจะอนุญาตใหมีการทําแทงใหแกหญิงหรือไม เพ่ือเปนการกล่ันกรอง
การใชดุลยพินิจของแพทยผูทําแทงอีกช้ันหนึ่งเพื่อเปนหลักประกันความปลอดภัยของหญิงมีครรภ 
            การรองขอทําแทงในกรณีหญิงมีอายุครรภ 12 สัปดาหข้ึนไปควรมีการบัญญัติใหมี
คณะกรรมการเพื่อพิจารณารวมกันในการตัดสินใจอนุญาตใหหญิงทําแทงซ่ึงอาจจะประกอบดวย 
แพทยผูเช่ียวชาญ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะหซ่ึงจะชวยใหหญิงไดรับความปลอดภัยจากการทํา
แทงและมีโอกาสพิจารณาทางเลือกอ่ืนๆท่ีมีอยูนอกเหนือจากการทําแทง 
       3) สถานท่ีใหบริการทําแทง 
 ควรมีการบัญญัติใหสถานบริการของเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการทําแทงโดยอยู
ภายใตการควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุข โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและปองกันหญิงจาก
การไปใชบริการสถานท่ีทําแทงเถ่ือนเปนหลักเนื่องจากสถานท่ีทําแทงของเอกชนจะสามารถ
ใหบริการแกหญิงไดสะดวกและรวดเร็วกวาโรงพยาบาลของรัฐซ่ึงมักจะมีผูใชบริการจํานวนมาก 
ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของหญิงไดอยางเพียงพอ 
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ขอบังคับแพทยสภา 
วาดวยหลักเกณฑการปฏบิัติเก่ียวกับการยุติการต้ังครรภทางการแพทย 

ตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ศ. 2548 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (3) (ฎ) และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
ตามมาตรา  25 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการแพทยสภาออกขอบังคับ ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ยุติการตั้งครรภทางการแพทย ตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548” 
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 
 ขอ 3  การยุติการตั้งครรภทางการแพทย ตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา
นั้นจะกระทําไดเม่ือหญิงมีครรภนั้นยินยอม 
 ขอ 4  แพทยผูกระทําการยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามขอบังคับนี้ ตองเปน 
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมาย 
 ขอ 5  การยุตการต้ังครรภทางการแพทย ตามมาตรา 305 (1) แหงประมวลกฎหมาย
อาญาใหเปนไปตามเง่ือนไขดังนี้ 
 (1)  เปนกรณีท่ีจําเปนตองกระทําเนื่องจากปญหาสุขภาพทางกายของหญิงมีครรภ หรือ 

        (2) เปนกรณีท่ีจําเปนตองกระทําเนื่องจากปญหาสุขภาพทางจิตของหญิงมีครรภ ซ่ึง
จะตองไดรับการับรองหรือเห็นชอบจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีมิใชผูกระทําการยุติการ
ตั้งครรภ อยางนอยหนึ่งคน 
      ในกรณีท่ีหญิงนั้นมีความเครียดอยางรุนแรง เนื่องจากพบวาทารกในครรภมีหรือมีความ
เส่ียงสูงท่ีจะมีความพิการอยางรุนแรง หรือเปนหรือมีความเสี่ยงสูงท่ีจะเปนโรคพันธุกรรมอยาง
รุนแรง เม่ือหญิงนั้นไดรับการตรวจวินิจฉัยและการปรึกษาแนะนําทางพันธุศาสตร (Genetic 
counseling) และมีการลงนามรับรองในเร่ืองดังกลาวขางตน โดยผูประกอบการวิชาชีพเวชกรรมท่ี
มิใชผูกระทําการยุติการต้ังครรภอยางนอยหนึ่งคน ใหถือวาหญิงมีครรภนั้นมีปญหาสุขภาพจิต 
ตาม (2) 
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 ท้ังนี้ ตองมีขอบงช้ีทางการแพทยท่ีชัดเจนวาหญิงนั้นมีปญหาสุขภาพทางกายหรือทาง
จิตและตองมีการบันทึกการตรวจและวินิจฉัยโรคไวในเวชทะเบียนเพื่อเปนหลักฐาน 

    ขอ 6  การยุติการตั้งครรภทางการแพทย ตามมาตรา 305 (2) แหงประมวลกฎหมาย
อาญานั้น ตองมีหลักฐานหรือขอเท็จจริงอันควรเชื่อไดวา หญิงมีครรภเนื่องจากการกระทําความผิด
อาญา ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 305 (2) แหงประมวลกฎหมายอาญา 

       ขอ 7  การยุติการตั้งครรภทางการแพทยขอ 5 และขอ 6 ตองกระทําในสถานพยาบาล
ดังตอไปนี้ 
 (1)  โรงพยาบาลหรือหนวยงานของรัฐท่ีใหบริการรับผูปวยไวคางคืน หรือสถาน 
พยาบาลเวชกรรมที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืน ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ท้ังนี้ โดยสามารถ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทยไดตามความเหมาะสม 
 (2)  คลินิกเวชกรรม ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล โดยสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ยุติการตั้งครรภทางการแพทยท่ีอายุครรภไมเกินสิบสองสัปดาห 

 ขอ 8  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทย
ตามขอบังคับนี้จะตองทํารายงานเสนอตอแพทยสภา ตามเง่ือนไขและระยะเวลาในแบบฟอรมท่ี
แพทยสภากําหนด 

 ขอ 9  ในกรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูกระทําการยุติการตั้งครรภทางการแพทย
ไมปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหถือวาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูนั้นประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม
รักษามาตรฐานในระดับท่ีดีท่ีสุด 

 ขอ 10 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทย
ตามขอบังคับนี้ใหถือวาไดกระทํา ตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา 

 
 
     ประกาศ ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548    

      สมศักดิ์  โลเลขา 
    นายกแพทยสภา 
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ประวัติผูเขียน 

 
ช่ือ-นามสกุล                    นางสาวปชาบดี ดวงด ี
ประวัติการศึกษา              พ.ศ. 2549 ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                                         ประกาศนยีบัตรหลักสูตรวชิาวาความสํานักอบรมวิชาวาความ

แหงสภาทนายความ 
 เนติบัณฑิตไทย สมัย 62 
ตําแหนงงานปจจุบัน        ทนายความ 
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