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 บทน ำ 

สิทธิของสตรีในกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพด้ำนกำรสืบพันธุ์โดยรวมไปถึงสิทธิในกำรท ำแท้งนั้น เป็นเรื่อง
ที่ถูกก ำหนดไว้เป็นมำตรฐำนในด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ ซึ่งได้รับรองสิทธิในชีวิต สุขภำพ ควำมเป็น
ส่วนตัว และกำรไม่เลือกปฏิบัติ๑ แต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ำมำตรฐำนในกำรก ำหนดสิทธิในกำรท ำแท้งของแต่
ละประเทศทั่วโลกนั้นยังมีควำมแตกต่ำงกัน ซึ่งประเทศสมำชิก ๑๐ ประเทศในอำเซียนยังมีมำตรฐำนและ
กฎเกณฑ์ในกำรอนุญำตให้ท ำแท้งที่ต่ำงกัน หำกเป็นประเทศที่กำรท ำแท้งเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมำยและ
สำมำรถเข้ำถึงง่ำยนั้น กระบวนกำรท ำแท้งเป็นสิ่งที่ปลอดภัยมำกกว่ำ จึงท ำให้เห็นว่ำกำรท ำแท้งที่ผิดกฎหมำย
นั้นไม่ได้ท ำให้จ ำนวนกำรท ำแท้งลดลง แต่ในทำงกลับกันเป็นกำรท ำให้ควำมปลอดภัยในกำรท ำแท้งลดลง สถิติ
ขององค์กำรอนำมัยโลกหรือ World Health Organization (WHO) เปิดเผยว่ำ ในทุก ๆ ปี กำรท ำแท้ง ๒๐ 
ล้ำนครั้งจำกทั้งหมด ๔๒ ล้ำนครั้งนั้นผิดกฎหมำยและไม่ปลอดภัย เมื่อไม่มีหนทำงที่ปลอดภัยในกำรท ำแท้ง 
ผู้หญิงมักจะท ำแท้งโดยใช้อุปกรณ์ปลำยแหลม ใช้เคมีภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือขอควำมช่วยเหลือจำกบุคคลที่
ไม่มีควำมรู้ทำงด้ำนกำรแพทย์ เป็นผลให้มีผู้หญิงเสียชีวิตจำกกำรท ำแท้งที่ไม่ปลอดภัยทุก ๆ ๑๐ นำที หรือ
ประมำณ ๔๗,๐๐๐ คนทุกปี๒ 

 

 เงื่อนไขในกำรอนุญำตให้มีกำรท ำแท้งตำมหลักสำกล 

 ผลกำรส ำรวจนโยบำยกำรท ำแท้งจำก ๑๙๓ ประเทศภำคีของสหประชำชำติ และจำก ๓ ประเทศที่
มิได้เป็นภำคีของสหประชำชำติ (UN’s World Abortion Policies 2013) นั้น สรุปให้เห็นถึงข้อกฎหมำยที่
อนุญำตให้ท ำแท้ง โดยปรำกฎข้อเท็จจริงว่ำในปัจจุบันมีบำงประเทศที่อนุญำตให้สำมำรถท ำแท้งได้ในทุกกรณี 
เช่น ประเทศในทวีปอเมริกำ เช่น แคนำดำ เม็กซิโก หรือประเทศในทวีปยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ 
เยอรมน ีรวมถึงประเทศในทวีปเอเชีย เช่น สิงคโปร์ เวียดนำม เนปำล เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม บำงประเทศยังคง
อนุญำตให้ท ำแท้งได้เฉพำะบำงกรณีเท่ำนั้น โดยเงื่อนไขของแต่ละประเทศก ำหนดกฎเกณฑ์ให้อนุญำตท ำแท้ง
ในกรณีดังต่อไปนี้๓ 

๑. เพ่ือรักษำชีวิตของหญิงซึ่งตั้งครรภ์ 
๒. เพ่ือรักษำสุขภำพทำงกำยของหญิงซ่ึงต้ังครรภ์ 
๓. เพ่ือรักษำสุขภำพทำงจิตของหญิงซึ่งตั้งครรภ์ 

                                                                    
๑ Abortion and Human Rights Government Duties to Ease Restrictions and Ensure Access to Safe Services, สืบค้นเมื่อวันที่ ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๐, เข้ำถึงได้จำก 
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/BRB_abortion_hr_revised_3.09_WEB.PDF 
๒ สืบค้นเมื่อวันที่ ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๐, เข้ำถึงได้จำก https://www.womenonweb.org/en/page/508/abortion-a-matter-of-human-rights-and-social-justice 
๓ The World Abortion Policies 2013, สืบค้นเมื่อวันที่ ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๐, เข้ำถึงได้จำก 
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/policy/world-abortion-policies-2013.shtml 



๔. ในกรณีที่กำรตั้งครรภ์เกิดจำกกำรถูกข่มขืนกระท ำช ำเรำ หรือเกิดจำกกำรร่วมรักระหว่ำงพ่ีน้อง
สำยเลือดเดียวกัน 

๕. เนื่องจำกควำมบกพร่องของทำรกในครรภ์ 
๖. เพ่ือเหตุผลทำงเศรษฐกิจหรือเหตุผลทำงสังคม 
๗. ตำมท่ีหญิงซ่ึงต้ังครรภ์นั้นเรียกร้อง 

อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำแต่ละประเทศจะมีหลักเกณฑ์อนุญำตให้ท ำแท้งแตกต่ำงกันออกไป แต่หลักเกณฑ์
ภำยใต้กฎหมำยอำญำทั่วไปภำยใต้หลักควำมจ ำเป็น (principles of necessity) ให้กำรท ำแท้งสำมำรถท ำได้
เพ่ือรักษำชีวิตของหญิงซึ่งตั้งครรภ์เสมอ 

 

ตรำสำรทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำแท้ง 

กฎหมำยระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำแท้งโดยตรงยังไม่มีในปัจจุบัน แต่มีสนธิสัญญำระหว่ำง
ประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนภำยใต้สหประชำชำติจ ำนวน ๖ ฉบับที่มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับกำรท ำแท้งดังต่อไปนี้ 

๑. อนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW) 

๒. อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC) 
๓. กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง ( International Covenant on 

Civil and Political Rights - ICCPR) 
๔. กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ( International Covenant 

on Economics, Social and Cultural Rights - ICESCR) 
๕. อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติทำงเชื้อชำติในทุกรูปแบบ ( International 

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - CERD) 
๖. อนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทรมำน และกำรกระท ำอ่ืน ๆ ที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ำยี

ศักดิ์ศรี (Convention against Torture, and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment - CAT) 

 

กฎหมำยของประเทศสมำชิกอำเซียนที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำแท้ง 

๑. บรูไนดารุสซาลาม 

บรูไนดำรุสซำลำมเป็นภำคีของ CEDAW, CRC และ CAT 

มำตรำ ๓๑๒-๓๑๖ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำของบรูไนฯ๔ ได้บัญญัติห้ำมกำรท ำแท้งโดยเด็ดขำด โดย
อนุญำตให้ท ำแท้งได้เพียงกรณีเดียวคือ กำรท ำแท้งเพ่ือรักษำชีวิตของหญิงซึ่งต้องมีเหตุผลที่สุจริตด้วย กำรท ำ
แท้งทีฝ่่ำฝืนกฎหมำยโดยหญิงซึ่งตั้งครรภ์ยินยอม ผู้ฝ่ำฝืนจะต้องได้รับโทษจ ำคุกสูงสุด ๓ ปี หรือได้รับโทษปรับ 

                                                                    
๔ ประมวลกฎหมำยอำญำของบรูไนฯ สืบค้นข้อมูลจำก https://www.unodc.org/tldb/pdf/Brunei_Penal_Code_1951_Full_text.pdf, หน้ำ ๑๓๔-๑๓๕ 



หรือทั้งจ ำทั้งปรับ ถ้ำหำกผู้ใดท ำแท้งโดยหญิงนั้น “quick with child”๕ ผู้ที่ท ำแท้งต้องรับโทษจ ำคุกสูงสุด ๗ 
ปี และได้รับโทษปรับ และถึงแม้ว่ำหญิงนั้น จะท ำแท้งด้วยตนเองก็อำจได้รับโทษเท่ำกัน 

หำกผู้ใดท ำแท้งโดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกหญิงต้องได้รับโทษจ ำคุกสูงสุด ๑๐ ปีหรือโทษปรับ ไม่ว่ำจะ
ตั้งครรภ์ในระยะใดก็ตำม ในกรณีที่หญิงยินยอม ถ้ำหำกท ำแท้งโดยท ำให้หญิงเสียชีวิตอำจต้องรับโทษจ ำคุก
สูงสุด ๑๐ ปี หรือในกรณีท่ีหญิงไม่ยินยอมอำจต้องรับโทษจ ำคุกสูงสุด ๑๕ ปี 

 

๒. กัมพูชา 

กัมพูชำเป็นภำคีของสนธิสัญญำทั้ง ๖ ฉบับข้ำงต้น 

แต่เดิมนั้น กัมพูชำเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศส จึงได้รับอิทธิพลจำกประเทศฝรั่งเศสค่อนข้ำงมำก โดย
ประมวลกฎหมำยอำญำฝรั่งเศสไม่ได้มีบทบัญญัติในด้ำนกำรท ำแท้งหรือลงโทษกำรกระท ำดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 

ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ไม่มีบทลงโทษใด ๆ ในกำรท ำแท้ง และไม่มีขั้นตอน วิธีกำร หรือมำตรกำรใด ๆ ในกำร
ควบคุมกำรท ำแท้ง จึงท ำให้มีกำรท ำแท้งอย่ำงแพร่หลำย รัฐบำลกัมพูชำจึงได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรมี
กฎหมำยเพื่อควบคุมกำรท ำแท้งเพ่ือลดอัตรำของกำรเสียชีวิตจำกกำรท ำแท้ง 

ภำยใต้พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรท ำแท้ง (Kram on Abortion)๖ ที่ตรำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ หญิงซี่ง
ตั้งครรภ์สำมำรถเรียกร้องให้ท ำแท้งได้ในช่วง ๑๒ สัปดำห์แรกของกำรตั้งครรภ์ หำกพ้นช่วงเวลำดังกล่ำว หญิง
จะสำมำรถท ำแท้งได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อมีโอกำสที่ทำรกในครรภ์จะพัฒนำอย่ำงผิดปกติ หรือหำกกำรตั้งครรภ์จะเป็นอันตรำยต่อชีวิต
ของหญิงนั้น 

(๒) หำกทำรกที่จะเกิดมีโอกำสที่จะมีหรือเป็น “โรคที่ไม่สำมำรถรักษำได้” 
(๓) หำกกำรตั้งครรภ์เป็นผลเนื่องมำจำกกำรถูกข่มขืน 

ในกรณีดังกล่ำวข้ำงต้น กำรท ำแท้งจะต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลจ ำนวน ๒ ถึง ๓ คน 
และหมอหรือผู้ช่วยทำงกำรแพทย์เท่ำนั้นที่สำมำรถเป็นผู้ท ำแท้งได้ โดยจะต้องได้รับควำมยิมยอมจำกหญิงซึ่ง
ตั้งครรภ์ พร้อมทั้งต้องอธิบำยให้หญิงดังกล่ำวเข้ำใจถึงผลกระทบในกำรท ำแท้งที่อำจเกิดขึ้น และระยะเวลำที่
ต้องเว้นช่วงไว้ก่อนที่จะสำมำรถตั้งครรภ์ได้อีกรอบ กำรท ำแท้งจะต้องท ำในโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำล
ต่ำง ๆ ที่ผ่ำนกำรรับรองจำกกระทรวงสำธำรณสุขของกัมพูชำ โดยหำกผู้ใดฝ่ำฝืนบทบัญญัติของกฎหมำย
ข้ำงต้น อำจโดนตักเตือน ปรับ หรือจ ำคุก แล้วแต่กรณี 

อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบริกำรด้ำนสุขภำพของกัมพูชำยังไม่พัฒนำไปไกลมำกนัก อีกทั้งประชำกรส่วนใหญ่
ของกัมพูชำยังไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพได้ ปัจจุบันจึงอำจยังมีปัญหำด้ำนกำรท ำแท้งที่ผิดกฎหมำย
และไมป่ลอดภัยเกิดข้ึน และจ ำเป็นต้องพัฒนำต่อไป๗ 

 

                                                                    
๕ แม้ว่ำประมวลกฎหมำยอำญำของบรูไนฯ จะมิได้ก ำหนดควำมหมำยของค ำว่ำ “quick with child” ไว้ก็ตำม ในทำงปฏิบัติ ส่วนมำกจะตีควำมค ำว่ำ “quick” ว่ำมีลักษณะเป็น
กรตั้งครรภ์ในระยะกลำงโดยมีอำยุของครรภ์ประมำณ ๔ เดือน 
๖ Kram on Abortion สืบค้นข้อมูลจำก http://www.sithi.org/admin/upload/law/Law%20on%20Abortion%20(1997).ENG.pdf 
๗ UN’s abortion policies on Cambodia สืบค้นข้อมูลจำก http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/doc/cambod1.doc 



๓. อินโดนีเซีย 

อินโดนีเซียเป็นภำคีของสนธิสัญญำทั้ง ๖ ฉบับข้ำงต้น 

ประมวลกฎหมำยอำญำของอินโดนีเซียได้รับอิทธิพลมำจำกประมวลกฎหมำยอำญำของเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยได้ก ำหนดเงื่อนไขกำรท ำแท้งท่ีจ ำกัดอย่ำงมำกและไม่อนุญำตให้ท ำแท้งในทุกกรณี หำกผู้ใด
ฝ่ำฝืนจะท ำให้ต้องรับโทษจ ำคุกเป็นระยะเวลำ ๖ ปีครึ่ง ดังนั้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐบำลอินโดนีเซียจึงได้
ตระหนักถึงปัญหำเรื่องกำรท ำแท้งที่ผิดกฎหมำยที่มีเสมอมำ จึงได้บัญญัติกฎหมำยสุขภำพฉบับที่ ๒๓/๑๙๙๒ 
ซึ่งมีกำรกล่ำวถึงกำรท ำแท้งโดยตรง แต่ถึงกระนั้น กฎหมำยดังกล่ำวยังคงมีข้อจ ำกัดโดยอนุญำตให้ท ำแท้งได้
เฉพำะในกรณีที่เป็นอันตรำยต่อชีวิตหญิงซึ่งตั้งครรภ์หรือเป็นอันตรำยต่อทำรก อีกทั้งกำรท ำแท้งนั้นจะต้องมี
เงื่อนไขเพ่ิมเติมดังนี๘้ 

(๑) ต้องมีสัญญำณทำงกำรแพทยบ์่งบอกซึ่งบังคับให้เจ้ำหน้ำที่ด้ำนสุขภำพจ ำเป็นต้องท ำแท้ง 
(๒) กำรท ำแท้งต้องท ำโดยเจ้ำหน้ำทีห่รือแพทย์ซึ่งมีควำมช ำนำญ 
(๓) จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกหญิงซึ่งตั้งครรภ์ สำมีของหญิง หรือสมำชิกในครอบครัวของหญิง

นั้น 
(๔) สำมำรถท ำแท้งไดท้ี่สถำนพยำบำลบำงแห่งเท่ำนั้น 

เงื่อนไขตำมข้อ (๓) ข้ำงต้น ระบุให้สำมีหรือสมำชิกในครอบครัวจะต้องให้ควำมยินยอมเฉพำะในกรณีที่หญิง
นั้นไม่มีสติสัมปชัญญะ หรือไม่อยู่ในสภำพที่หญิงนั้นจะให้ควำมยินยอมได้ 

 แม้จะมีกฎหมำยซึ่งจ ำกัดสิทธิในกำรท ำแท้งดังกล่ำว แตก่ำรบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดผลในทำงปฏิบัติเป็นไป
ได้ยำก เนื่องจำกกฎหมำยนี้มีข้อจ ำกัดอยู่มำก ส่งผลให้ผู้หญิงอินโดนีเซียที่ประสงค์จะท ำแท้งต้องไปท ำที่อ่ืน 
เป็นเหตุให้เกิดกำรเสียชีวิตและกำรท ำแท้งที่ไม่ปลอดภัยและไม่ถูกสุขอนำมัยสูง๙ 

 

๔. ลาว 

ลำวเป็นภำคีของสนธิสัญญำทั้ง ๖ ฉบับข้ำงต้น 

ประมวลกฎหมำยของประเทศลำวได้บัญญัติให้กำรท ำแท้งเป็นกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำยโดยเด็ดขำด ไม่มี
ข้อยกเว้น หำกผู้ใดท ำแท้งให้หญิงซึ่งตั้งครรภ์ จะต้องได้รับโทษจ ำคุก ๒ ปีถึง ๕ ปี และหำกกำรกระท ำนั้นเป็น
อันตรำยต่อสุขภำพของหญิงหรือท ำให้หญิงนั้นเสียชีวิตจะต้องได้รับโทษจ ำคุก ๕ ปีถึง ๑๐ ปี ส่วนกรณีของ
หญิงซึ่งท ำแท้งนั้น หำกให้ผู้อื่นท ำแท้งให้หรือท ำแท้งด้วยตนเอง จะต้องได้รับโทษจ ำคุก ๓ เดือนถึง ๓ ปี 

 

๕. มาเลเซีย 

มำเลเซียเป็นภำคีของ CEDAW และ CRC เพียง ๒ ฉบับเท่ำนั้น 

แต่เดิมก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๒ มำตรำ ๓๑๒ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำของมำเลเซีย บัญญัติอนุญำตให้มีกำร
ท ำแท้งได้ในกรณีเดียว คือ เพ่ือรักษำชีวิตของหญิงซึ่งตั้งครรภ์ แต่ต่อมำได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของ
                                                                    
๘ มำตรำ ๑๕ แห่งกฎหมำยสุขภำพฉบับที่ ๒๓/๑๙๙๒ สืบค้นข้อมูลจำก www.oit.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91601/.../IDN91601%20Eng.pdf, หน้ำ ๕ 
๙ UN’s abortion policies on Indonesia สืบค้นข้อมูลจำก http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/doc/indonesia.doc 



กฎหมำยโดยอนุญำตให้ท ำแท้งได้ในกรณีที่แพทย์มีควำมเห็นโดยสุจริตว่ำกำรตั้งครรภ์ต่อไปจะเป็นเหตุให้หญิง
นั้นได้รับอันตรำยถึงแก่ชีวิต หรือหญิงซึ่งตั้งครรภ์นั้นจะได้รับผลกระทบทำงจิตใจหรือร่ำงกำยมำกกว่ำกำรท ำ
แท้ง 

หำกผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๑๒-๓๑๔ ที่แก้ไขใหม่นี้จะต้องได้รับโทษดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่หญิงนั้น “quick with child” โดยหญิงซึ่งตั้งครรภ์นั้นยินยอม ทั้งผู้ท ำแท้งและหญิงซึ่ง
ตั้งครรภ์นั้นจะต้องรับโทษจ ำคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือโทษปรับ หรือทั้งจ ำท้ังปรับ๑๐ 

(๒) ในกรณีที่หญิงนั้นไม่ได้ “quick with child” โดยหญิงซึ่งตั้งครรภ์นั้นยินยอม ทั้งผู้ท ำแท้งและ
หญิงซึ่งตั้งครรภ์นั้นจะต้องได้รับโทษจ ำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือโทษปรับ หรือทั้งจ ำท้ังปรับ๑๑ 

(๓) ในกรณีที่หญิงซึ่งตั้งครรภ์นั้นไม่ยิมยอม ไม่ว่ำครรภ์จะอยู่ในระยะใดก็ตำม ผู้ท ำแท้งจะต้องได้รับ
โทษจ ำคุกไม่เกิน ๒๐ ปี หรือโทษปรับ หรือทั้งจ ำท้ังปรับ๑๒ 

(๔) ในกรณีที่หญิงเสียชีวิตจำกกำรท ำแท้ง โดยหญิงนั้นยินยอม ผู้ท ำแท้งจะต้องได้รับโทษจ ำคุกไม่เกิน 
๑๐ ปี หรือโทษปรับ หรือทั้งจ ำท้ังปรับ๑๓ 

(๕) ในกรณีที่หญิงเสียชีวิตจำกกำรท ำแท้ง โดยหญิงนั้นมิได้ยินยอม ผู้ท ำแท้งจะต้องได้รับโทษจ ำคุกไม่
เกิน ๒๐ ปี๑๔ 

  

๖. เมียนมา 

เมียนมำเป็นภำคีของ CEDAW และ CRC และได้ลงนำมใน ICESCR ซ่ึงส่งผลให้เมียนมำไม่มีผลผูกพันทำง
กฎหมำยกับตรำสำรระหว่ำงประเทศดังกล่ำว แต่อย่ำงไรก็ตำมในฐำนะของรัฐผู้ได้ลงนำมในตรำสำร เมียนมำก็
มีหน้ำทีไ่มก่ระท ำกำรใดที่จะเป็นกำรขัดกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของตรำสำร๑๕ 

มำตรำ ๓๑๒-๓๑๖ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำของเมียนมำ๑๖ ได้บัญญัติเรื่องกำรท ำแท้งไว้โดยไม่อนุญำต
ให้ท ำแท้งในทุกกรณี มีเพียงข้อยกเว้นในกรณีที่เป็นอันตรำยแก่ชีวิตของหญิงซึ่งตั้งครรภ์ ผู้ฝ่ำฝืนบทกฎหมำย
ดังกล่ำวจะต้องได้รับโทษตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 

๗. ฟิลิปปินส์ 

ฟิลิปปินส์เป็นภำคีของสนธิสัญญำทั้ง ๖ ฉบับข้ำงต้น 

                                                                    
๑๐ มำตรำ ๓๑๒ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำมำเลเซีย สืบค้นข้อมูลจำก 
http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Penal%20Code%20%5BAct%20574%5D2.pdf 
๑๑ Ibid. 
๑๒ Ibid., มำตรำ ๓๑๓ 
๑๓ Ibid., มำตรำ ๓๑๔ 
๑๔ Ibid. 
๑๕ มำตรำ ๑๘ แห่งอนุสัญญำกรุงเวียนนำว่ำด้วยกฎหมำยสนธิสัญญำ สืบค้นข้อมูลจำก https://treaties.un.org/doc/publication/unts/.../volume-1155-i-18232-
english.pdf, หน้ำ ๖ 
๑๖ ประมวลกฎหมำยอำญำเมียนมำ สืบค้นข้อมูลจำก www.burmalibrary.org/docs17/1861-Penal_Code-ocr-en+bu.pdf 



กำรท ำแท้งในฟิลิปปินส์เป็นกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำยในทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น หำกฝ่ำฝืนบทกฎหมำย
ดังกล่ำวจะต้องรับโทษตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้ 

ถึงแม้ว่ำบทลงโทษของกฎหมำยจะหนักแต่กำรท ำแท้งนั้นมีอยู่ทั่วไปในฟิลิปปินส์โดยถือเป็นวิธีกำรหนึ่งใน
กำรคุมก ำเนิดและมักจะไม่ถูกด ำเนินคดี ผลกำรส ำรวจเผยว่ำหญิงที่จ ำเป็นต้องท ำแท้งนั้น มักเป็นหญิงซึ่งมี
สถำนะทำงสังคมต่ ำและจ ำเป็นต้องท ำแท้งเนื่องจำกไม่สำมำรถเลี้ยงลูกได้ โดยรัฐบำลฟิลิปปินส์มีควำมกังวล
อย่ำงมำกเกี่ยวกับกำรท ำแท้งและหวังจะลดกำรท ำแท้งที่ผิดกฎหมำยให้น้อยลงโดยกำรส่งเสริมให้มีกิจกรรม
กำรวำงแผนครอบครัวและส่งเสริมกำรเผยแพร่ข้อมูล ทั้งด้ำนบริกำรกำรศึกษำและกำรสื่อสำรให้แพร่หลำย
ยิ่งขึ้น๑๗ 

 

๘. สิงคโปร์ 

สิงคโปร์เป็นภำคีของ CEDAW และ CRC และได้ลงนำมใน CERD ซึ่งมีหน้ำที่ไม่กระท ำกำรใดที่จะเป็นกำร
ขัดกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของตรำสำรดังที่ได้กล่ำวถึงแล้วในกรณีของเมียนมำ 

ตรำบใดที่หญิงนั้นตั้งครรภ์ไม่เกิน ๒๔ สัปดำห์และมีเหตุผลทำงสังคมไม่ว่ำจะเป็นด้วยเหตุทำงกำรเงิน หรือ
ผู้หญิงซึ่งตั้งครรภ์นั้นมีอำยุน้อยเกินกว่ำที่จะมีบุตรได้ หรือผู้หญิงซึ่งตั้งครรภ์ไม่อำจทนได้หำกมีบุตร/เลี้ยงบุตร
เพ่ิมไดเ้นื่องจำกจะท ำให้ครอบครัวมีปัญหำเพ่ิม ถือว่ำสำมำรถท ำแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมำย แตจ่ะต้องได้รับ
ควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกหญิงนั้นและต้องท ำโดยแพทย์ที่ได้รับกำรรับรองจำกรัฐ หญิงที่เป็นคน
ต่ำงชำติและหญิงซึ่งอยู่ในสิงคโปร์เป็นเวลำน้อยกว่ำ ๔ เดือนจะท ำแท้งได้เฉพำะในโรงพยำบำลเอกชนเท่ำนั้น 
โดยสิทธิท ำแท้งในโรงพยำบำลของรัฐสงวนไว้เพ่ือประชำชนชำวสิงคโปร์ ภรรยำของคนสัญชำติสิงคโปร์ หรือ
หญิงซึ่งอยู่ในสิงคโปร์เป็นเวลำตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไปเท่ำนั้น 

นอกจำกนี้ พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรท ำแท้ง พ.ศ. ๒๕๑๗ (ประมวลกฎหมำยอำญำ บทที่ ๑๑๙ มำตรำ 
๓๑๒-๓๑๖) ซึ่งถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติเลขที่ ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ก ำหนดให้หญิงซึ่งตั้งครรภ์นั้น
จ ำเป็นต้องได้รับค ำปรึกษำจำกผู้ให้ค ำปรึกษำซึ่งรัฐรับรอง และต้องให้เวลำเพ่ิมเติมอีก ๔๘ ชั่วโมงก่อนจึงจะ
สำมำรถท ำแท้งได้ แม้แต่หญิงซึ่งมีอำยุไม่เกิน ๑๖ ปี ก็มีสิทธิได้รับบริกำรท ำแท้งได้โดยไม่ต้องรับควำมยินยอม
จำกชำยซึ่งท ำให้ตั้งครรภ์แต่อย่ำงใด ทั้งนี้ภำยใต้กฎหมำยสิงคโปร์ กำรมีเพศสัมพันธ์กับหญิงซึ่งมีอำยุไม่เกิน 
๑๖ ปีนั้นถือว่ำเป็นกำรข่มขืนใจหญิงไม่ว่ำหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่๑๘ 

 

๙. ไทย 

ไทยเป็นภำคีของสนธิสัญญำทั้ง ๖ ฉบับข้ำงต้น 

                                                                    
๑๗ UN’s abortion policies on Philippines สืบค้นข้อมูลจำก http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/doc/philippines.doc 
๑๘ สืบค้นข้อมูลจำก https://www.womenonwaves.org/en/page/5137/abortion-law-singapore 



บทกฎหมำยเรื่องกำรท ำแท้งในไทยปรำกฏอยู่ในมำตรำ ๓๐๑-๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ ประมวล
กฎหมำยอำญำของไทยได้ก ำหนดห้ำมท ำแท้งไว้ อย่ำงไรก็ตำม มำตรำ ๓๐๕๑๙ บัญญัติข้อยกเว้นของหลักทั่วไป
ดังกล่ำวไว้ โดยระบุว่ำกำรท ำแท้งนั้นต้องเป็นกำรกระท ำของนำยแพทย์ และ 

(๑) จ ำเป็นต้องกระท ำเนื่องจำกสุขภำพของหญิงนั้น หรือ 
(๒) หญิงมีครรภ์เนื่องมำจำกกำรกระท ำควำมผิดอำญำ ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๒๗๖ มำตรำ ๒๘๒ 

มำตรำ ๒๘๓ หรือมำตรำ ๒๘๔ (ควำมผิดเกี่ยวกับเพศ) 

 ข้อบังคับแพทยสภำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยุติกำรตั้งครรภ์ทำงกำรแพทย์ตำมมำตรำ 
๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๘๒๐ ข้อ ๕  ได้ตีควำมค ำว่ำ “สุขภำพ” ตำมมำตรำ ๓๐๕ (๑) 
ออกเป็นสุขภำพทำงกำยและสุขภำพทำงจิต ซึ่งกำรจะยุติกำรตั้งครรภ์ทำงกำรแพทย์ตำมข้อบังคับนี้ได้ ต้องมี
ข้อบ่งชี้ทำงกำรแพทย์ที่ชัดเจนว่ำหญิงนั้นมีปัญหำสุขภำพทำงกำยหรือทำงจิตและต้องมีกำรบันทึกกำรตรวจ
และวินิจฉัยโรคไว้ในเวชระเบียนเพ่ือเป็นหลักฐำนอีกด้วย 

 แต่ในทำงปฏิบัตินั้นไม่ได้มีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดเนื่องจำกกำรส ำรวจโรงพยำบำลทั้งที่อยู่ใน
สังกัดและไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวน ๒๔ แห่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่ำข้อมูลกำรท ำแท้ง
แบ่งออกเป็นกำรท ำแท้งเองร้อยละ ๕๖.๙ ขอให้บุคคลอ่ืนท ำแท้งให้ร้อยละ ๔๓.๑ โดยสำเหตุกำรท ำแท้งมำ
จำกเหตุผลด้ำนสุขภำพร้อยละ ๓๗.๔ และเหตุผลด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัวร้อยละ ๒๘.๖ ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ ไทยได้ตรำพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดอัตรำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยให้เด็กและเยำวชนได้รับสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ เพ่ือรู้และ
เข้ำใจถึงเพศวิถีศึกษำ กำรเข้ำถึงบริกำรอนำมัย กำรเจริญพันธุ์และสวัสดิกำรสังคม๒๑ 

 

๑๐. เวียดนาม 

เวียดนำมเป็นภำคีของสนธิสัญญำทั้ง ๖ ฉบับข้ำงต้น 

“รัฐธรรมนูญของเวียดนำมบัญญัติให้ชำยและหญิงมีสิทธิเท่ำเทียมกันในทุกด้ำนและทุกสถำนกำรณ์เช่นด้ำน
กำรเจริญพันธุ์ โดยรัฐ สังคม ครอบครัวและประชำชนมีหน้ำที่ร่วมกันในกำรสนับสนุนให้มีกำรดูแลทำงด้ำน
สุขภำพและกำรป้องกันให้แก่มำรดำและเด็ก และท ำตำมแผนประชำกรและกำรวำงแผนครอบครัว” 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ องคป์ระชุมแห่งชำติเวียดนำมได้ร่ำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรสมรสและครอบครัว ซึ่งอยู่บน
พ้ืนฐำนของหลักกำร ๔ ประกำรกล่ำวคือ เสรีภำพในกำรสมรส กำรมีภรรยำหรือสำมีคนเดียว ควำมเท่ำเทียม
ทำงเพศ และกำรป้องกันสิทธิของสตรีและเด็ก และภำยในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันสุขภำพ
ของประชำชนก็ได้ผ่ำนกำรรับรองและมีผลบังคับใช้ โดยยืนยันถึงสิทธิของประชำชนด้ำนกระบวนกำรคุมก ำเนิด 
นอกจำกนี้ กฎหมำยดังกล่ำวบัญญัติให้ “สตรีมีสิทธิได้รับกำรท ำแท้ง กำรวินิจฉัย และกำรรักษำด้ำนนรีเวช 
สำมำรถตรวจสุขภำพระหว่ำงตั้งครรภ์ได้ และได้รับบริกำรทำงกำรแพทย์ที่สถำนพยำบำลเพ่ือท ำคลอด” 

                                                                    
๑๙ ประมวลกฎหมำยอำญำไทย สืบค้นข้อมูลจำก http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%BB06/%BB06-20-9999-update.pdf หน้ำ ๘๐ 
๒๐ ข้อบังคับแพทยสภำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับยุติกำรต้ังครรภ์ทำงกำรแพทย์ตำมมำตรำ ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๘ สืบค้นข้อมูลจำก 
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/abortion_regulation_in_Thai.pdf 
๒๑  สืบค้นข้อมูลจำก https://www.thairath.co.th/content/868386 



กฎหมำยเวียดนำมหลำยฉบับได้ระบุอย่ำงชัดเจนถึงสิทธิในกำรท ำแท้ง เช่น กฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกัน
สุขภำพของประชำชนได้ระบุอย่ำงชัดเจนให้ “สตรีมีสิทธิได้รับกำรท ำแท้งหำกสตรีนั้นต้องกำร” โดยมีองค์
ประชุมใหญ่สรุปว่ำรัฐมีหน้ำที่ต้องให้บริกำรสุขภำพประชำชนด้ำนกำรท ำแท้ง รวมถึงกำรคุมก ำเนิดโดยไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำยให้แก่บุคคลซึ่งท ำงำนให้รัฐ บุคคลซึ่งได้รับสิทธิตำมนโยบำยของรัฐ และบุคคลซึ่งมีฐำนะยำกจนที่
ลงทะเบียนด้ำนกำรวำงแผนครอบครัว และที่ส ำคัญที่สุด ประมวลกฎหมำยอำญำของเวียดนำมไม่มีบทบัญญัติ
ใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับกำรท ำแท้ง ซึ่งเป็นหลักฐำนที่ดีที่สุดว่ำกระบวนกำรท ำแท้งนั้นไม่ใช่ควำมผิดทำงอำญำแต่
อย่ำงใด๒๒ 

 

บทสรุป 

 

สิ่งที่เห็นได้ชัดจำกบทกฎหมำยของแต่ละประเทศสมำชิกอำเซียน ๑๐ ประเทศ คือควำมหลำกหลำย
ของเงื่อนไขที่อนุญำตให้ท ำแท้ง กล่ำวคือ มีประเทศที่อนุญำตให้ท ำแท้งทุกกรณีอย่ำงกัมพูชำ สิงคโปร์ และ
เวียดนำม ไปจนถึงประเทศที่ไม่อนุญำตให้ท ำแท้งอย่ำงเคร่งครัดอย่ำงบรูไนฯ ลำว และเมียนมำ จำกข้อเท็จจริง
ดังกล่ำวจึงเป็นที่ประจักษ์ว่ำประเทศสมำชิกในอำเซียนบำงประเทศยังไม่ได้ปฏิบัติตำมพันธกรณีที่ตนเองมีต่อ
ตรำสำรทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศที่ตนเองให้สัตยำบันหรือภำคยำนุวัติไว้ ซึ่ งจะท ำให้นำนำประเทศมองว่ำ
ประเทศสมำชิกในอำเซียนไม่ให้ควำมเคำรพแก่กฎหมำย ดังนั้นจึงควรมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยของแต่ละ
ประเทศให้มีควำมสอดคล้องกับหน้ำที่และพันธกรณีท่ีมีต่อสนธิสัญญำแต่ละฉบับ  

ตัวอย่ำงหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือ ทุกประเทศสมำชิกในอำเซียนเป็นภำคีของอนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำร
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ซึ่งบัญญัติให้รัฐภำคี “ตกลงที่จะติดตำมนโยบำยเกี่ยวกับกำรขจัด
กำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีโดยวิธีที่เหมำะสมทุกประกำรและโดยไม่ชักช้ำ”๒๓ และรัฐภำคีจ ำต้อง “ใช้มำตรกำรที่
เหมำะสมทุกอย่ำง เพ่ือขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้ำนกำรรักษำสุขภำพเพ่ือประกันกำรมีโอกำสได้รับกำร
บริกำรในกำรรักษำสุขภำพ รวมทั้งบริกำรที่เกี่ยวกับกำรวำงแผนครอบครัวบนพื้นฐำนของควำมเสมอภำคของ
บุรุษและสตรี”๒๔ ทั้งนี้ กำรมีข้อจ ำกัดด้ำนกำรท ำแท้งถือเป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมพันธกรณีที่ประเทศมีต่อ 
CEDAW จึงมีควรมีกำรแก้ไขปรับปรุงให้เหมำะสมต่อไป 

 

                                                                    
๒๒ UN’s abortion policies on Vietnam สืบค้นข้อมูลจำก http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/doc/vietnam.doc 
๒๓ ข้อ ๒ CEDAW สืบค้นข้อมูลจำก http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf 
๒๔ Ibid., ข้อ ๑๒ 


