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ขอเท็จจริงของปญหาการต้ังครรภที่ไมพรอมและการทําแทงเถื่อน 
 

แมวาอัตราการคุมกําเนิดของผูหญิงไทยคงอยูในระดับสูงและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตกลับพบวาการ
ต้ังครรภที่ไมพรอมยังคงเปนปญหาตลอดมา และมีความเช่ือมโยงไปสูปญหาการทําแทงเถื่อน การทอดทิ้ง
ทารก การทํารายหรือฆาทารก ซึ่งแมประเทศไทยยังขาดสถิติที่ช้ีใหเห็นระดับความรุนแรงของปญหาเหลาน้ี 
แตขอมูลเทาที่ปรากฎอยูจากการนําเสนอรายงานในรูปแบบตางๆลวนแตสะทอนสภาพความรุนแรงของ
ปญหา1 
 

๑. การต้ังครรภท่ีไมพรอม 
ก. ในแตละปมีผูหญิงประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คนตั้งครรภโดยไมพรอม2 
ข. ผูหญิงที่ตั้งครรภโดยไมพรอมมีอัตราการทําแทงสูงถึงรอยละ ๑๖ มากกวาอัตราการทําแทงของ

ผูหญิงที่ตั้งครรภเม่ือพรอมถึง ๑๖ %3 
ค. รอยละ ๒๔ ของการต้ังครรภที่ไมพรอมเปนการตั้งครรภทั้งที่มีการคุมกําเนิดแลว4 
ง. กลุมอายุต่ํากวา ๒๐ ปและกลุมอายุ ๓๕ ปข้ึนไป เปนกลุมที่มีแนวโนมเกิดการต้ังครรภที่ไมพรอม

มากกวากลุมอายุอื่น5 
จ. สาเหตุอันดับหน่ึงของการตั้งครรภที่ไมพรอมคือ ฐานะทางเศรษฐกิจไมดี รองลงมาคือ ไมมี

ความรูเรื่องการคุมกําเนิด มีการคุมกําเนิดแตลมเหลว มีบุตรถี่จนเกินไป ไมคาดคิดวาจะตั้งครรภ
จึงไมปองกัน และเพิ่งสมรสจึงไมพรอมจะมีบุตร ตามลําดับ6 

ฉ. ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนตนมา จํานวนหญิงคลอดบุตรที่มีอายุตํ่ากวา ๒๐ ปมีเพิ่มสูงขึ้นอยาง
ตอเน่ือง โดยเปนการต้ังครรภที่ไมต้ังใจมากถึงรอยละ ๘๐7 
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สุขภาพ (สสส.) 
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๒. การทําแทงเถ่ือน 
ก. การทําแทงในกรณีที่ต้ังครรภโดยไมพรอมมีสูงถึงรอยละ ๑๖8 ในขณะที่อัตราการทําแทงในภาพ

รวมอยูที่รอยละ 89 
ข. หากเปนการต้ังครรภโดยไมพรอมของหญิงที่มีอายุระหวาง ๑๐-๒๔ ปจะมีอัตราการทําแทงสูงถึง

รอยละ ๓๐10 
ค. ในการสํารวจของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ พบวามีผูปวยแทงจํานวนสูงถึง 

๔๕,๙๙๐ คนในปน้ัน โดยมีอัตราตายสูงถึง ๓๐๐ คนตอแสนประชากร ขณะที่อัตราตายของผูหญิง
ต้ังครรภที่คลอดทารกมีชีพมีเพียง ๒๐ คนตอแสนประชากรเทานั้น ฝายสาธารณสุขยอมรับวา
อันตรายจากการทําแทงที่ไมไดมาตรฐานเปนปญหาสาธารณสุขลําดับตนๆของประเทศมาโดย
ตลอด11 

ง. การทําแทงที่ไมไดมาตรฐานสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอน เชน ตกเลือด ติดเช้ือในกระแสโลหิต 
มดลูกทะลุ เปนตน และรัฐตองเสียงบประมาณในการรักษาเยียวยาประมาณ ๓๐๐ ลานบาทตอ
ป12 

จ. สาเหตุอันดับหน่ึงที่ทําใหผูประสบปญหาตั้งครรภโดยไมพรอมตองการยุติการต้ังครรภดวยการทํา
แทงน้ันมาจากปญหาทางเศรษฐกิจ13 

ฉ. แมวาตามกฎหมายแพทยสามารถใหบริการทําแทงไดหากหญิงนั้นต้ังครรภเพราะถูกขมขืนหรือ
กระทําชําเรา หรือการต้ังครรภสงผลตอสุขภาพอยางรายแรง แตในทางปฏิบัติปรากฎมีปญหา
อยางมากในการตีความทําใหแพทยสวนใหญปฏิเสธที่จะใหบริการการรักษา14 
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๓. เสียงจากเจาของปญหา 
จากการวิจัยเชิงลึกที่เก็บขอมูลจากผูที่ผานพนปญหาตั้งครรภที่ไมพรอมจํานวน ๗๗ คนซึ่งมีทั้งผูที่

แกปญหาดวยการทําแทง และผูที่ต้ังครรภตอโดยโดยเล้ียงดูบุตรเอง รวมถึงผูที่คลอดแลวและยกบุตรบุญธรรม 

ทําใหไดขอมูลเร่ืองทางเลือกที่ผูประสบปญหาต้ังครรภไมพรอมตองการ ดังน้ี15 
ก. หนวยงานใหคําปรึกษา : ควรมีสถานที่มิดชิดเปนสวนตัว เนนการรับฟงความรูสึกและปญหา การ

ใหขอมูลที่รอบดานเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูประสบปญหาแตละคนโดยไมชี้นําการตัดสินใจ 
ผูใหการปรึกษามีทาทีเปนมิตร เขาใจ เห็นใจ เก็บความลับได เคารพความคิดและสิทธิของผู
ประสบปญหา ควรต้ังอยูในสถานพยาบาลของรัฐเพื่อสรางความม่ันใจในการใชบริการ 

ข. สถานบริการทําแทงที่ถูกกฎหมายและปลอดภัย : ในกรณีของการต้ังครรภมีปญหาเขาขายที่จะ

ไดรับบริการทําแทงอยางถูกกฎหมาย ควรมีสถานพยาบาลที่ชัดเจนวาใหบริการดานน้ี และมี
กระบวนการเขาถึงการรักษาที่เปนมิตรและฉับไวทันเวลา โดยเฉพาะการตั้งครรภที่เกิดจากการ
ขมขืนกระทําชําเรา 

ค. สถานที่พักช่ัวคราวสําหรับรอคลอด : ควรเปนบริการของรัฐหรือภาคเอกชนที่รัฐรับรองและ

สนับสนุน และควรจัดใหมีขึ้นทั่วทุกจังหวัด โดยตองมีการประชาสัมพันธตอสาธารณะ ดําเนินการ
โดยบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในสภาพปญหา 

ง. สถานที่รับเล้ียงเด็กและสวัสดิการสําหรับแมเลี้ยงเดี่ยว : ควรเปนสถานที่รับเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพ

ในราคาที่ประชาชนสวนใหญจายไดเพื่อชวยลดภาระการเล้ียงดูบุตรของผูหญิงที่จําเปนตอง
ทํางานหรือเรียนหนังสือ และควรมีความชวยเหลือทางการเงิน เชน การกําหนดมาตรการพิเศษ
สําหรับผูหญิงที่เปนแมเลี้ยงเด่ียวในเร่ืองคาเลี้ยงดูบุตร และการขอลดหยอนภาษีเล้ียงดูบุตรได 
เปนตน 

จ. แกไขกฎระเบียบ นโยบาย แนวการปฏิบัติที่เปนอุปสรรคตอการต้ังครรภและการเล้ียงดูบุตร : 
ปจจุบันหนวยงานของเอกชนจํานวนมากมีกฎภายในที่หามลูกจางหญิงตั้งครรภ หนวยงานรัฐเอง
ก็มีการปฏิบัติที่ลักลั่น บางแหงยอมใหเจาหนาที่หญิงที่เปนโสดต้ังครรภได แตบางแหงไมยินยอม 
สวนสถานศึกษาโดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาก็ยังไมมีมาตรการชวยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ
และมีแนวโนมที่จะใหพักการเรียนหรือลาออก หากแกไขกฎระเบียบ แนวนโยบายและการปฏิบัติ
เหลาน้ีไดจะเปนการลดแรงกดดันตอผูประสบปญหาต้ังครรภโดยไมพรอมไปไดมาก 
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