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ท ำแทง้เถือ่นมผีลอยำ่งไร 
  

 
  

ท าแท้งเถ่ือนมีผลอย่างไร (หมอชาวบ้าน)  
 
         จากข่าวที่ปรากฏตามหน้าหนงัสือพิมพ์และส่ือแขนงต่างๆ ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้า

บุกท าลายคลนิิกท าแทง้เถ่ือน มีเห็นกันอยูแ่ทบทุกเดือน ในฐานะเปน็แพทย์จงึขอให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับเร่ืองการท าแท้งเถ่ือน  
 

         การท าแท้ง กค็ือการท าให้แทง้ลูก ท าให้ลูกออกมาก่อนก าหนดโดยไม่มีชีวิตอยู่นัน่เอง  
 

         การท าแท้ง เป็นการยุติการตั้งครรภ์ระยะแรกที่ทารกในครรภ์มารดามีอายุครรภ์ก่อนจะถึงวัย 
ที่สามารถคลอดมีชีวิตได้ (viable) คือภายใน 28 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ (ตามที่องค์การ
อนามัยโลกนิยามไว้)  

 
         ท าแท้งในอายุครรภ์น้อยจะมีภาวะ แทรกซ้อนน้อยกว่าในอายุครรภ์มาก ส่วนใหญ่มักจะท า
แท้งภายในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์  

 
การท าแท้งเถ่ือน  
 

         วิธีท าแท้งตามสถานที่ท าแทง้เถ่ือนมีหลายวิธี  
 
         1. ใช้แรงกดบีบเค้นท่ีหน้าท้อง  

         เปน็วิธีการสมัยโบราณ คล้ายการท าคลอดโดยหมอต าแย ทั้งบีบเค้นใช้แรงกระแทกที่หน้า
ท้อง มกัใช้กับรายที่อายุครรภ์มากหน่อย มดลูกจะมขีนาดโตพอที่สามารถใช้แรงกดถึงได ้จึงมี
ความเส่ียงสูง เส่ียงตอ่มดลูกแตกได้ ปัจจบุันมักจะไม่ใช้วิธีนี้  

         2. กินยา  
         โดย ทั่วไปเวลาไปซ้ือยามากิน มักจะเป็นฮอร์โมน หรือที่เรียกกนัว่ายาขับเลอืด ยาสตรี
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ต่างๆ ยาขบัระดู ยาขับเด็ก แต่ขบัไม่ออกถ้าตั้งครรภ์จริง แต่ถ้าขาดระดูเนื่องจากสาเหตุของ
ฮอร์โมนการกินยาขบัจะท าให้ระดูมาได้ เข้าใจผิดว่าเป็นการท าแท้ง แต่ความจริงไมไ่ด้ตัง้ครรภ์  
         ปัจจบุันมียา กนิที่สามารถท าให้แท้งบุตรได้ เป็นยาควบคมุแล้ว ท าให้มีการลักลอบขายกัน

ราคาแพงมาก ช่ือว่าไซโตเท็ก  
         3. เหน็บยา  
         ยาไซโตเทก็เปน็ยารักษาโรคกระเพาะชนิดหนึ่งเมือ่กินเข้า ไปท าใหแ้ท้งได้ และต่อมาก็

พบว่ายานี้ออกฤทธิ์ที่มดลูกได้ จึงมีคนน ามาใช้เพ่ือการท าแท้ง โดยวิธีการเหนบ็ในช่องคลอด  
         อย่างไรก็ ตาม การกินยาหรือเหนบ็ยาในอายคุรรภ์ 3 เดือนแรกขณะที่รกยังสร้างขึ้นมาไม่
เสร็จจะท าให้รกไม่ลอกตัวออกมาเปน็ตัวรก ทัง้หมดได้ อาจท าให้เลือดออกกะปริดกะปรอยไม่

หยุด จนต้องมาพบแพทย์และจ าเป็นต้องขูดมดลกูให้เศษรกหลดุจากผนังมดลูกทั้งหมด เลือดจึง
จะหยุดได ้ 
         4. ฉีดสารเข้าทางหนา้ท้อง  

         เปน็ การฉีดสารเข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรง (เช่น กลูโคสเข้มข้นหรือน้ าเกลือเข้มขน้) 
และอื่นๆ (เช่น สารพิษ) มักจะใช้กรณีที่ตั้งครรภ์และอายุครรภ์ระยะไม่เกิน 6 เดือน เป็นการกระตุ้น

ให้มดลูกหดรัดตัวให้ทารกแทง้ออกมา ส่วนใหญไ่มต่้องขูดมดลูกตามมานอกจากบางรายที่
ช้ินส่วนยังมีติดค้างไม่หลดุ ออกมาหมด แตก่ารท าแท้งวิธีนี้เส่ียงตอ่แม่มาก เพราะหลายคร้ังผู้ท า
แท้งก็ฉดีมั่วจนตายทัง้แม่ทัง้ลูก ปัจจบุันพบน้อยลง  

          5. ใส่อุปกรณ์หรือฉีดสารเข้าทางช่องคลอด  
         อาจเปน็สายยาง หรือใช้สายสวนปัสสาวะใส่เข้าไปผ่านทางช่องคลอดผ่านปากมดลูกเข้า
ไปในโพรง มดลูก และฉีดสารบางอย่างเข้าไปกัดเซาะเนื้อเยื่อทารกและรกในโพรงมดลูก บาง

รายใช้น้ ายาล้างพ้ืนที่มีฤทธิ์เป็นด่างชนิดแรงหรือกรดที่กัดทัง้เนือ้ เยือ่ปกติของร่างกายด้วย เป็น
อันตรายอย่างมาก รวมทั้งวิธีการขูดมดลูกซ่ึงเป็นวิธทีี่เลียนแบบแพทย์ตัวจริงมาใช้  
 

การขูดมดลูก  
 
         อุปกรณ์ที่ใช้คือตัวขูดเนื้อยาวประมาณ 1 ฟุต ตรงปลายก้านจะมีลักษณะคล้ายที่ขูดมะพร้าว 

ผู้หญงินัง่บนขาหยัง่ ผูท้ าแท้งจะเปิดแหวกช่องคลอดด้วยเคร่ืองถ่าง แล้วใช้เคร่ืองมือยึดปาก
มดลูกไว้ จากนั้นเอาที่ขดูแหย่เข้าไปขดูในมดลกู ปัญหาท่ีตามมาหลังขูดมดลูกมีหลายอย่าง
คือ  

 
         1. มีเนื้อในมดลูกหลงเหลอือยู ่เนื้อพวกนีก้็จะพยายามหลุดลอกตัวออก แต่คนที่โชคไมด่ี 

เนื้อเหล่านีอ้าจท าให้หลุดไมด่ี หรือไม่หลดุออก ก็จะมีเลือดไหลออกมาเร่ือยๆ ไม่หยุด บางคน
ไหลเป็นเดือนๆ กว่าจะหลดุออกมาหมด  
         2. ติดเช้ือ (ตรงไปตรงมา) เคร่ืองมอืและคนท า  

         3. มดลูกทะล ุการท าแท้งเถ่ือนมักขดูมดลูกไม่ถูกวิธี ใช้อุปกรณ์ที่อาจจะไม่ถูกต้อง หรือ
ไม่ได้มีการฆ่าเช้ือโรคที่ถูกวิธี ส่วนใหญ่มกัขูดไปเลย และมีไมน่้อยที่ทะลุ โชคดีกป็ิดได้เอง โชค
ร้ายอาจติดเช้ือในท้องหรือกระเพาะทะลุก็มี ส่วนใหญ่มักจะมีอาการมาด้วยเร่ืองเลือดไหลออก

ทางช่องคลอด  
 
         หลังท าแท้งแล้วมีปญัหาก็มักจะรอนานเพราะไม่กล้ามาตรวจ กว่าจะตัดสินใจไปพบแพทย์

ก็มักจะมาช้ามากจนกระทั่งมีการติดเช้ือที่รุนแรง หรือเสียเลือดไปมากจนกระทั่งอาจท าให้ระบบ
การแข็งตัวของเลอืดผิดปกตไิป ผูป้่วยอาจจะไม่กลา้บอกหมอว่าไปท าแท้งมา อาจจะกลัวแพทย์
ต่อว่า จึงมักบอกแพทย์ว่าเป็นอย่างอืน่ เช่น ล้มในหอ้งน้ า ยกของหนกั เกิดอบุัติเหตุ ขับรถเคร่ือง

แล้วเบรกแรงๆ ตกบันได  
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         การรักษาผู้ที่ท าแท้ง แล้วเกิดอันตราย แพทย์จะให้ทั้งยาฆ่าเช้ือและวัคซีนบาดทะยัก  
 

ท าแท้ง... ผิดกฎหมาย  
 
         ตามกฎหมายแล้ว การท าแท้งนั้นไม่ว่าหญิงทีต่ั้งครรภ์นั้นจะยอมหรือไม่ยินยอมให้ผูอ้ื่นท า

ให้ ตนแท้งลูกก็ตาม ผู้ที่ท าให้หญิงนัน้แทง้ลูกมีความผิดฐานท าใหห้ญงิแทง้ลูก  
 
          ส่วน ตัวผูห้ญิง หากท าแท้งเอง หรือยอมให้ผู้อื่นท าแท้งให้ กม็ีความผิดเช่นกัน ที่

กฎหมายเขียนอย่างนี้ก็เพ่ือคุ้มครองเด็กในทอ้งนัน่เอง เด็กยังไม่คลอดออกมา ยังช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได ้ก็จะถูกฆ่าปดิปาก กฎหมายเลยมาช่วยไว้  
 

         มีหลักแล้วก็ต้องมีข้อยกเว้น กฎหมายเปิด ช่องใหห้ญิงมคีรรภ์สามารถท าแท้งได้ หากการ
ท าแท้งนัน้ เปน็เร่ืองทีจ่ าเปน็ต่อสุขภาพของหญงินัน้ ซ่ึงการท าแท้งดงักล่าว มีหลักเกณฑ์ดังนี้  

         1. การท าแท้งนัน้ ต้องเป็นการกระท าของนายแพทย์  
         2. หญิงที่ตั้งครรภ์ต้องยินยอมให้แพทย์ท าแท้ง  
         3. มีความจ าเป็นเนื่องจากสุขภาพของหญงิทีต่ั้ง-ครรภ์นั้น หรือเพราะว่าหญิงนั้นตั้งครรภ์

เนื่องจากการกระท าความผิดอาญาบางฐาน เช่น หญิงนัน้ถูกข่มขนืจนตั้งครรภ์  
 
         ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อที่ว่ามานี้ กฎหมายยอมให้หญิงมีครรภ์ท าแท้งได้ โดยหญิงและ

แพทย์ที่ท าแท้งให้นัน้ไม่มคีวามผิดตามกฎหมายแตอ่ย่างไร  
 
         ถ้าหากวา่การท าแท้งนั้นเป็นไปเพื่อสุขภาพของเด็กในครรภ์นั้นเอง เช่น ไปถ่าย

เอกซเรย์ดูแล้วพบว่า เด็กแขนขาพิการ หวัใจไม่ปกติ ฯลฯ แบบนี้จะอา้งวา่เพ่ือเห็นแก่เด็ก
ท่ีจะเกิดมาพิการ แล้วไปท าแท้งไม่ได้ ถือวา่มีความผิด เพราะกฎหมายมุ่งคุ้มครองเด็ก 
การท่ีเด็กจะเกิดมา ไม่สมประกอบ เพราะอย่างไรคนพิการหรือไม่สมประกอบก็มีศักด์ิศรี

ความเป็นมนุษย์เช่นกัน  
 
         แพทยสภามีการออกข้อบงัคับให้ท าแทง้ไดโ้ดยตีความว่าสุขภาพมารดาให้รวมถึงสุขภาพ 

จิตด้วย ซ่ึงภาวะที่มารดาได้ทราบว่าทารกในครรภ์ตนเองผิดปกติ ก็มักจะเครียดและเสียใจมาก ถือ
ว่าเป็นปญัหาสุขภาพจิตของมารดา จึงท าแท้งได้ 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  

    

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
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