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บทความน้ี อภิปรายถÖงสถานการณ์ท้องไม่พร้อมและการเกิดในประเทศไทย ท่ีสะท้อนให้เหçนถÖง

การท่ีผู้หญิงไม่สามารถเลือกตัดสินใจในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ของตัวเองได้ การต้ังครรภ์อย่างไม่พร้อมจÖง

สร้างผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงไทยในหลายลักÉณะ อาจเปšนได้ทั้งการเกิดที่ไม่มีคุณภาพ 

ตดิตามมาด้วยการเปšนครอบครัวทีไ่ม่พร้อม หรือลงท้ายที่ยตุกิารตัง้ครรภ์ทีไ่ม่ปลอดภัย เนือ่งจากไม่สามารถ

เข้าถÖงข้อมูลทีถู่กต้องและบริการการท�าแท้งทีป่ลอดภัยและถูกกฎหมาย โดยทีค่วามตั้งใจตั้งครรภ์ของผู้หญิง

ไม่ถูกให้ความส�าคัญแต่อย่างใด สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์จÖงเปšนประเดçนส�าคัญย่ิงท่ีจะต้องถูกหยิบยกขÖ้นมา

กล่าวถÖง เพื่อให้ผู้หญิงสามารถแสดงความต้ังใจและเลือกตัดสินใจท่ีจะมีประสบการณ์ในชีวิตเจริญพันธุ์

ของตัวเองได้ ทั้งในเรื่องเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ และการเปšนแม่ และเพื่อตอบค�าถามส�าคัญว่า การเกิด

ของประชากรในสังคมไทยจะเปšนการเกิดที่มีคุณภาพ จากท้องที่ตั้งใจ และจากครอบครัวที่พร้อมได้อย่างไร 

หากไม่ยอมให้ผูห้ญงิแสดงความต้ังใจท่ีจะท้องหรอืไม่ท้องได้ และไม่ยอมให้ผูห้ญงิมีทางเลอืกในการตัดสนิใจ

จัดการชีวิตเจริญพันธุ์ของตัวเอง

คíาสíาคัÞ: ท้องไม่พร้อม การเกิด การท�าแท้ง สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์
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Unintended pregnancy, 

births and reproductive rights

Kritaya Archavanitkul∗ and Kulapa Vajanasara∗∗

Abstract

The main objective of this paper is to discuss unintended pregnancy and births 

in Thailand with regard to the capability of women to make their own decisions about 

their reproductive rights. It is evident that unintended pregnancies have a serious impact 

on women’s well - being. For example, if women carry an unintended pregnancy to 

term, they are more likely to encounter health problems in the newborn baby, and the 

formation of an unintended family. If women want to terminate their pregnancy, they 

encounter limited access to accurate health information and safe and legal abortion 

services, and are more likely to have an unsafe pregnancy termination in the end. This 

is primarily because women’s pregnancy intentions have not only been ignored but 

never been seen as a significant matter. Reproductive rights are brought to attention 

in this paper as they are most relevant to women’s decisions on their reproductive 

choices such as whether or when to have sex, to get pregnant and to have kids, and/

or to be engaged in motherhood. In order to achieve positive birth outcomes with 

intended (planned) pregnancies and family competency, society is obliged not only to 

support but to promote women’s choices on their reproductive activities, particularly 

pregnancy intention and birth.

Keywords: unintended pregnancy, birth, abortion, reproductive rights
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บทนํา

สถานการณ์ “ท้องไม่พร้อม” มีความส�าคญัในทางประชากรศาสตร์และสทิธอินามัยเจรญิพนัธุอ์ย่างย่ิง 

ในมิติด้านประชากรศาสตร์ ท้องไม่พร้อมเก่ียวข้องโดยตรงกับภาวะเจริญพันธุ์ การเกิดมีชีพ ตายคลอด 

แท้งเอง หรือท�าแท้ง และการคุมก�าเนิด ในมิติด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์กçสะท้อนว่า บริบทสังคมและ

วั²นธรรมไม่เอ้ือให้ผู้หญิงสามารถตัดสินใจเก่ียวกับการเจริญพันธุ์ของตนเองได้ ผู้หญิงจÖงท้องไม่พร้อม 

ด้วยข้อเทçจจรงิท่ีว่า การท้องไม่พร้อมเปšนสาเหตุโดยตรงของความต้องการยุติการต้ังครรภ์ และสมัพนัธ์อย่าง

มีนัยส�าคัญกับอัตราการเจçบป†วย และ/หรืออัตราตายของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม หากการท�าแท้งน้ันเปšน

วิธีการที่ไม่ปลอดภัย 

ดังท่ีพบว่า การท�าแท้งไม่ปลอดภยัเปšนสาเหตุการตายท่ีส�าคญั 1 ใน 7 ของการตายของมารดาท่ัวโลก 

(WHO, 2007) และคาดประมาณว่าเปšนผลให้เกิดอัตราเจçบป†วยของมารดา จนต้องเข้ารับการรักÉาใน

โรงพยาบาลประมาณ 5 ล้านคนต่อป‚ ในประเทศด้อยพั²นา (Singh, 2006 อ้างใน Singh et al., 2013) 

ส�าหรบับรบิทสงัคมไทยป̃จจุบัน การเข้าถÖงบรกิารยุติการต้ังครรภ์ท่ีปลอดภยัและถูกกฎหมาย ยังเปšนอุปสรรค

ส�าคญัท่ีสดุส�าหรบัผูห้ญงิท่ีท้องไม่พร้อมและต้องการท�าแท้ง (กฤตยา, 2554) และแน่นอนว่า การท้องไม่พร้อม

ส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงไทย โดยเ©พาะป˜ญหาสุขภาพจิตเนื่องจากภาวะความเครียด

ที่เกิดจาก “ท้องไม่พร้อม” จนหลายคนถÖงกับคิด¦่าตัวตาย

ในประเทศท่ีการท�าแท้งยังผิดกฎหมาย หรือจ�ากัดเงื่อนไขอนุญาตให้ท�าแท้งได้เพียงบางสถานการณ์ 

เช่น กฎหมายอาญาของไทย ผูห้ญงิยังคงไม่สามารถเข้าถÖงบรกิารท�าแท้งท่ีปลอดภยัได้ ผูห้ญงิท่ีท้องไม่พร้อม

จ�านวนมากจÖงจ�าต้องท้องต่อจนคลอด ส่งผลให้การเกิดของการท้องลักÉณะน้ีเปšนการเกิดท่ีไม่มีคุณภาพ 

เพราะมักไม่มีการ½ากครรภ์และดูแลตนเองเพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะเปšนแม่ ทารกท่ีเกิดมามีแนวโน้มท่ีจะได้รับ

ผลกระทบรนุแรงในด้านการพ²ันาจิตใจ การปรบัตัวและการเลีย้งดูในระยะยาว ประเทศไทยยังไม่มีการศÖกÉา

ติดตามระยะยาวอย่างเปšนระบบในเรือ่งน้ีแต่อย่างใด ขณะท่ีการศÖกÉาติดตามในประเทศยุโรปพบว่า เดçกเหล่าน้ี

มีป̃ญหาในการเรยีน เม่ือโตขÖน้มักเสีย่งสงูต่อการเสพติดแอลกอÎอล์ ยาเสพติด มักว่างงานและก่ออาชญากรรม 

และการศÖกÉาในสหรฐัอเมรกิาช้ีว่า ผลกระทบทางลบท่ีมีต่อเดçกน่าจะมีผลเช่ือมโยงกับสภาพจิตใจและสถานะ

ทางเศรÉฐกิจของแม่มากกว่า (Kubicka et al., 1995; Myhrman et al., อ้างใน Santelli et al., 2003)

บทความนี้ ตั้งใจที่จะอภิปรายถÖงความสัมพันธ์ของท้องไม่พร้อม การเกิด และเรื่องของสิทธิอนามัย

เจรญิพนัธุ ์เริม่ต้นด้วยการสอบทานท่ีมาและความหมายของค�าว่า “ท้องไม่พร้อม” ในสงัคมไทย ความเช่ือมโยง

ของการท้องไม่พร้อมกับการเกิด และสิทธิเหนือเน้ือตัวร่างกายผู้หญิงกับการท้อง การไม่ท้อง (เพราะ

เปšนหมัน) การแท้งเอง และการท�าแท้ง เพือ่ช้ีให้เหçนว่าร่างกายผูห้ญงิเปšนพืน้ท่ีรองรบัระบบคดิและอุดมการณ์

หลายอย่าง ทั้งอุดมการณ์เรื่องเพศ อุดมการณ์เรื่องผู้ชายเปšนใหญ่ อุดมการณ์ครอบครัวสมบูรณ์ จนท�าให้

ผู้หญิงต้องเปšนเมียและแม่ โดยไม่สามารถแสดงความต้ังใจนอกเหนือหรือเลือกตัดสินใจในเรื่องอนามัย

เจริญพันธุ์ของตัวเองท่ีต่างไปจากท่ีสังคมก�าหนดได้ อันเปšนค�าถามกลับไปสู่คุณภาพการเกิดของประชากร

ในสังคมไทย
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ความหมายและที่มาของคําวา “ทองไมพรอม”

ในการกล่าวถÖงการท้องท่ีไม่ต้ังใจ มีศัพท์ภาÉาอังกฤÉท่ีตรงความหมายและใช้ในการส�ารวจทาง

ประชากรและภาวะเจริญพันธุ์ คือค�าว่า unintended pregnancy มีความหมายคล้ายคลÖงกับค�าว่า 

unwanted pregnancy ซÖ่งนักวิชาการไทยแปลเปšนภาÉาไทยว่า “การต้ังครรภ์ไม่พÖงประสงค์” หรือ 

“การต้ังครรภ์ไม่พÖงปรารถนา” และศัพท์อีกค�าหนÖ่งคือ unplanned pregnancy ท่ีนักวิชาการแปล

ตรงไปตรงมาว่า “การต้ังครรภ์ท่ีไม่ได้วางแผน” ท้ังหมดน้ีปราก¯อยู่ในงานวิชาการภาÉาไทยท่ีศÖกÉาเก่ียวกับ

เรื่องการยุติการตั้งครรภ์ หรือการท�าแท้งที่ตีพิมพ์ก่อน พ.ศ. 2544

ส�าหรับค�าว่า “ท้องไม่พร้อม” เปšนศัพท์ใหม่ก�าเนิดขÖ้นในสังคมไทยเม่ือ พ.ศ. 2544 สืบเน่ือง

มาจากงานวิจัยเรื่อง “ทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องเมื่อไม่พร้อม” (กนกวรรณ, 2548) จากชื่อเดิมว่า “บันทÖก

ประสบการณ์ของผู ้หญิงท่ีต้ังครรภ์ไม่พÖงประสงค์ (Documenting Women with Unwanted 

Pregnancy Experiences)” ใช้วิธีการเกçบข้อมูลจากการสัมภาÉณ์ระดับลÖกผู้หญิงทีต่ั้งครรภ์ไม่พÖงประสงค์

และต้องการยุติการตั้งครรภ์ 4 กลุ่มæ ละ 20 คน ดังนี้ (1) กลุ่มท�าแท้งแล้วปลอดภัย (2) กลุ่มท�าแท้งแล้ว

เกิดอาการแทรกซ้อน จนต้องเข้ารับการรักÉาในโรงพยาบาล (3) กลุ่มที่ไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้และ

ท้องต่อจนครบก�าหนดและคลอด และ (4) กลุ่มที่ไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ คือยังท้องอยู่ ทั้งนี้ทุกกลุ่ม

สามารถสมัภาÉณ์ได้ครบ 20 คน ยกเว้นกลุม่เดียวท่ีสมัภาÉณ์ได้เพยีง 17 คน คอื กลุม่ท่ีเกิดอาการแทรกซ้อน

รวมจ�านวนผู้หญิงที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 77 คน

ข้อค้นพบส�าคัญของงานวิจัย คือ การวิเคราะห์วาทกรรมของผู ้หญิงท่ีกล่าวถÖงการต้ังครรภ์ท่ี

ไม่พÖงประสงค์ของตนเองว่า เปšน “ท้องไม่พร้อม” ดังรายละเอียด (กนกวรรณ, 2548: 185)

¤íÒÇ‹Ò “äÁ‹¾ÃŒÍÁ” ¶Ù¡¹íÒÁÒãªŒº‹ÍÂ¤ÃÑé§ÁÒ¡ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà¾×èÍÍ¸ÔºÒÂàÃ×èÍ§ÃÒÇ áÊ´§¤ÇÒÁ

ÃÙŒÊÖ¡ ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ áÅÐàËµØ¼Å ·Õèà¡ÕèÂÇâÂ§¡Ñº¡ÒÃ·ŒÍ§·Õèà¡Ô´¢Öé¹ ã¹á¹Ç¤íÒ¶ÒÁÊÑÁÀÒÉ³�

ÃÐ´ÑºÅÖ¡¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â¹Õé ¤³Ð¹Ñ¡ÇÔ Ñ̈ÂÁØ‹§ä»·Õè¡ÒÃµÑé§·ŒÍ§·ÕèäÁ‹µŒÍ§¡ÒÃ ËÃ×Í¡ÒÃµÑé§

¤ÃÃÀ�·ÕèäÁ‹¾Ö§»ÃÐÊ§¤� áµ‹¼ÙŒËÞÔ§·Ø¡¡ÅØ‹ÁäÁ‹Ç‹Ò¨Ð¼‹Ò¹¡ÒÃ·íÒá·Œ§ÁÒáÅŒÇ»ÅÍ´ÀÑÂ ËÃ×ÍÁÕ

ÍÒ¡ÒÃá·Ã¡«ŒÍ¹ ËÃ×ÍÂÑ§·ŒÍ§ÍÂÙ‹ áÅÐ¤ÅÍ´áÅŒÇ¡çµÒÁ ¼ÙŒËÞÔ§·Ø¡ÇÑÂ ·Ø¡Ê¶Ò¹ÀÒ¾

ÊÁÃÊ ·Ø¡ÃÐ Ñ́º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐ·Ø¡ÍÒªÕ¾ ¾Ù´àËÁ×Í¹¡Ñ¹ËÁ´Ç‹Ò ·ŒÍ§·Õèà¡Ô´¢Öé¹¹Ñé¹ 

“à»š¹¤ÇÒÁäÁ‹¾ÃŒÍÁ” áÅÐà¾ÃÒÐäÁ‹¾ÃŒÍÁ ÁÑ¹ Ö̈§à»š¹ÊÒàËµØáË‹§»˜ÞËÒ·Õèà¸ÍàËÅ‹Ò¹Ñé¹

»ÃÐÊºÍÂÙ‹

ความหมายของ “ท้องไม่พร้อม” ที่ผู้หญิงให้ค�าอธิบายไว้มีนัยส�าคัญสองประการคือ (1) ความพร้อม

หรือไม่พร้อมในการท้อง เปšนสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันไปในประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม

ในช่วงชีวิตน้ันæ ในแต่ละคน และ (2) เม่ือเปšนท้องท่ีไม่พร้อม จÖงมิใช่เปšนเรือ่งของความเลวร้าย ความผดิพลาด 

ความรักสนุก ความไม่ใส่ใจ และ/หรือความเลว ความหมายท่ีให้โดยผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อมท้ังสองด้านน้ี 

เน้นไปท่ีผลแห่งจังหวะชีวิตและชะตากรรมของตนเองมากกว่า จนในท่ีสุดกçเลือกการยุติการต้ังครรภ์

เปšนทางแก้ป˜ญหาของความไม่พร้อมนั้นæ 



โครงการวิจัยข้างต้น ต้องการใช้ผลการวิจัยเพื่อรณรงค์ให้สังคมไทยมองเหçนป˜ญหาของผู้หญิง

ที่ท้องและต้องการท�าแท้ง เปšนโครงการวิจัยแรกที่ออกแบบการเลือกกลุ่มผู้หญิงที่เผชิญป˜ญหาอย่างรอบด้าน 

และใช้ผู้หญิงท่ีเปšนเจ้าของป˜ญหาเปšนศูนย์กลางของการเล่าเรื่อง ดังน้ัน การจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ผล

การวิจัยใน พ.ศ. 2544 คณะนักวิจัยจÖงตัดสนิใจใช้ค�าว่า “ท้องไม่พร้อม” เปšนช่ืองานสมัมนาและรายงานวิจัย 

ถือเปšนการใช้ศัพท์ค�าน้ีครั้งแรกในสังคมไทย เพื่อแทนค�าว่าการต้ังครรภ์ไม่พÖงประสงค์หรือไม่พÖงปรารถนา 

ซÖ่งได้ถูกใช้อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่น้ันมาจนถÖงป˜จจุบัน (พ.ศ. 2557) ท้ังในวงส่ือมวลชนและบทความวิชาการ

เมื่อกล่าวถÖงสถานการณ์การท้องไม่พร้อมและการท�าแท้งได้กลายเปšนป˜ญหาระดับประเทศ 

ดังรายงานขององค์การอนามัยโลกเรื่อง WHO Country Cooperation Strategy Thailand 

2012 - 2016 ระบุว่า ประเดçนสขุภาพด้านสขุภาพอนามัยเจรญิพนัธุส์องเรือ่ง ท่ีเปšนเรือ่งท้าทายและควรได้รบั

การเอาใจใส่ส�าหรับประเทศไทย เพื่อให้บังเกิดผลทางบวกต่อสถานะสุขภาพของคนไทย คือ ¡ÒÃÅ´¨íÒ¹Ç¹

ÇÑÂÃØ‹¹·ÕèµÑé§¤ÃÃÀ� áÅÐ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹äÁ‹ãËŒà¡Ô´¡ÒÃ·íÒá·Œ§·ÕèäÁ‹»ÅÍ´ÀÑÂ (WHO, 2011b: 47)

อย่างไรกçตาม ความหมายของค�าว่าท้องไม่พร้อมจากงานวิจัยข้างต้น ไม่ได้รวมเรือ่งการยุติการต้ังครรภ์

ด้วยเหตุสุดวิสัยเนื่องจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ได้แก่ ÊØ¢ÀÒ¾¼ÙŒËÞÔ§·Õè·ŒÍ§ คือ ผู้หญิงท้องสัมผัสรังสี, เปšน

ธาลัสซีเมียรุนแรง, ติดหัดเยอรมัน, เปšนอีสุกอีใส, เปšนโรค SLE (หรือที่มักเรียกกันว่าโรคพุ่มพวง), รับยาโรค

ข้อรูมาตอยด์ และàËµØ¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ¢Í§µÑÇÍ‹Í¹ã¹¤ÃÃÀ� คือ ตรวจพบว่าตัวอ่อนมีโครโมโซมผิดปกติ, 

ครรภ์บวมน�้า หัวใจผิดปกติ กระดูกคด มีน�้าในช่องท้อง มีน�้าในสมอง ไม่มีแกนสมอง หัวบาตร, 

ไตไม่ท�างาน ไม่มีกะโหลก ไม่มีเนื้อสมอง และอวัยวะผิดปกติ เปšนต้น

ความหมายเชิงรปูธรรมของการท้องไม่พร้อม จÖงเปšนท้องท่ีไม่ต้ังใจ หรอืไม่ต้องการ หรอืไม่ได้วางแผน 

หรือไม่เคยคิดไว้ รวมถÖงกรณีที่แม้ขณะตั้งท้องมีการวางแผนหรือตั้งใจ แต่สถานการณ์ชีวิตหลังจากท้องแล้ว 

เกิดเหตุการณ์ไม่คาด½˜นขÖ้น ท�าให้ท้องนั้นกลายเปšนท้องที่ไม่พร้อม จนการยุติการตั้งครรภ์เปšนทางเลือกที่ดี

กว่าในสถานการณ์ชีวิตขณะนั้น

ส�าหรับสถานการณ์ป˜จจุบัน ข้อมูลเบื้องต้นของมูลนิธิเข้าถÖงเอดส์จากโทรศัพท์สายด่วน 1663 ตั้งแต่

เดือนกันยายน 2556 - เดือนมกราคม 2557 ท่ีขยายการรับค�าปรÖกÉาเพิ่มเรื่องท้องไม่พร้อมด้วย ในระยะ 

5 เดอืนนี ้มผีูโ้ทรศพัท์เข้ามาปรÖกÉาเรื่องท้องไม่พรอ้มรวม 1,123 ราย รอ้ยละ 70 เปšนผูท้ีก่�าลงัเผชญิป̃ญหา

ท้องไม่พร้อมในขณะน้ัน ด้วยสาเหตุจากการไม่ได้คมุก�าเนิดสงูสดุคอื ร้อยละ 60 รองลงมาคอืคมุก�าเนิดแล้วพลาด 

ร้อยละ 39 และถูกละเมิดทางเพศร้อยละ 1 ส�าหรับเหตุของความไม่พร้อมท้อง เรียงตามล�าดับได้ดังน้ี 

มาจากป˜ญหาเศรÉฐกิจ ไม่มีเงินเลี้ยงดูร้อยละ 33 ยังเรียนหนังสืออยู่ร้อยละ 31 มีลูกพอแล้วร้อยละ 14 

ถูกคู่ทอดทิ้งร้อยละ 11 เปšนอุปสรรคต่อการท�างานร้อยละ 9 และอายุมากร้อยละ 21

1 ข้อมูลเบื้องต้นจาก ทีมสายด่วน 1663, มูลนิธิเข้าถÖงเอดส์. มกราคม 2557.
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ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับข้อค้นพบท่ีได้จากการประมวลสาเหตุของท้องไม่พร้อมจากงานวิจัย

ในประเทศไทย2 ซÖ่งสรุปสาเหตุที่ท�าให้ผู้หญิงตกอยู่ในสถานการณ์ท้องไม่พร้อมไว้ดังนี้

(1) Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�·Õèà¡Ô´¨Ò¡à§×èÍ¹ä¢¢Í§¤Ù‹ËÃ×Í½†ÒÂªÒÂ เช่น เดิมผู้ชายบอกว่าจะรับผิดชอบ แต่พอ

ท้องจริงæ กลับเปลี่ยนใจป¯ิเสธไม่รับผิดชอบ เลิกราแยกทางกัน หนีหายไป หรือสามีไปติดคุก 

หรือเสียชีวิต ข้อมูลจากกลุ่มท�าทาง3 ท่ีให้ค�าปรÖกÉาเรื่องท้องไม่พร้อมทางโทรศัพท์และอีเมล์ 

ชี้ว่า เหตุผลส่วนใหญ่ที่ผู้หญิงท้องไม่พร้อมต้องการยุติการท้องเพราะผู้ชายไม่รับผิดชอบ

(2) Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�·Õèà»š¹¼Å¨Ò¡¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�àªÔ§ÍíÒ¹Ò¨ÃÐËÇ‹Ò§¤Ù‹ ท�าให้ผู้หญิงไม่สามารถต่อรองกับคู่

ของตนในเรือ่งชีวิตคูแ่ละความสมัพนัธ์ เพศสมัพนัธ์ การท้อง และการท�าแท้งได้ ตัวอย่างในคูร่กั 

เช่น เมื่อผู้ชายตืêอขอมีเซçกส์ด้วยโดยไม่ใช้ถุงยาง ผู้หญิงกçใจอ่อนยอมอย่าง½„นใจตนเอง แม้ไม่ได้

ต้องการ เพราะกลัวแ¿นไม่รักและส่งผลต่อป˜ญหาความสัมพันธ์ ตัวอย่างในคู่สามี - ภรรยา เช่น 

ผู้หญิงต้องการท�าหมันเพราะมีลูกพอแล้ว แต่สามีไม่ยอม ผู้หญิงต้องกินยาคุมท้ังท่ีทรมานจาก

อาการแพ้ยา เพราะไม่ต้องการท้อง แต่เม่ือท้องเน่ืองจากไม่ได้กินยาสม�า่เสมอ กçไม่กล้าบอกสามี 

เพราะกลัวถูกกระท�ารุนแรง จÖงตัดสินใจไปท�าแท้งเอง เปšนต้น

(3) Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�·Õèà¡Ô´¨Ò¡ºÃÔº·ªÕÇÔµ¢Í§¼ÙŒËÞÔ§àÍ§ ตัวอย่างเช่น ตกงาน เจçบป†วย ชีวิตยากล�าบาก 

เกิดอุบัติเหตุ หรือกินยาคุมรายเดือนไม่สม�่าเสมอ หรือกินยาคุม©ุกเ©ินไม่ครบ หรือกินผิดวิธี

(4) Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�·Õè¼ÙŒÍ×è¹¡‹Í¢Öé¹ËÃ×ÍÊÃŒÒ§à§×èÍ¹ä¢¢Öé¹ ตัวอย่างเช่น ผูห้ญงิถูกละเมิดทางเพศและต้ังครรภ์ 

หรือผู้หญิงท�างานที่นายจ้างได้ประกาศแล้วว่าหากท้องต้องออกจากงาน หรือทั้งสามีและภรรยา

ท่ีท้องอยู่ตกงานพร้อมกัน จÖงตัดสินใจยุติการต้ังครรภ์น้ัน หรือผู้หญิงใช้วิธีคุมก�าเนิดแบบถาวร 

เช่น ท�าหมัน หรอืกÖง่ถาวร เช่น ใส่ห่วง แล้วการคมุก�าเนิดล้มเหลว เน่ืองจากหมันหลดุ ห่วงหลดุ 

เปšนต้น

(5) Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¢Í§¤Ù‹ÃÑ¡·ÕèÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�â´ÂäÁ‹ä´Œ¤ØÁ¡íÒà¹Ô´ เกิดขÖ้นมากในเยาวชน ท้ังท่ีมีคู่รัก

แบบช่ัวคราวและถาวร โดยไม่ตระหนักว่าเซçกส์ท่ีไม่ได้ใช้วิธปี‡องกันการท้องอย่างใดอย่างหนÖง่น้ัน

จะน�าไปสู่การท้องท่ีไม่ต้ังใจได้ หรือเข้าใจผิดว่าการคุมก�าเนิดแบบนับวัน เช่น หน้า 7 วัน 

หลัง 7 วันของการมีประจ�าเดือนคือระยะปลอดภัย และการหลั่งข้างนอกจะท�าให้ไม่ท้อง

(6) Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�Í×è¹æ ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡¹Õé·ÕèºÕº¤Ñé¹ãËŒ¼ÙŒËÞÔ§áÅÐ/ËÃ×Í¤Ù‹µŒÍ§¡ÒÃ·íÒá·Œ§ ตัวอย่างเช่น 

การท้องในวัยเรียน แม้ป˜จจุบันสถานศÖกÉาจ�านวนหนÖ่งยินยอมให้นักเรียนหรือนักศÖกÉาท่ี

ท้องเรียนต่อได้ แต่ในข้อเทçจจริงกçมีพ่อแม่ หรือตัวนักเรียน/นักศÖกÉาเองท่ีต้องการท�าแท้ง 

ด้วยไม่พร้อมท่ีจะเผชิญกับความรูส้Öกผดิ ความอาย การถูกสงัคมรอบข้างประณาม หรอืไม่พร้อม

ที่จะมีครอบครัว หรือมีลูก หรือมีป˜ญหาทางเศรÉฐกิจที่ครอบครัวไม่สามารถรับภาระเลี้ยงดูได้

2 ข้อค้นพบจาก กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ. 2557. โครงการวิจัยเรื่อง ‘อุปสรรคการเข้าถÖงบริการท�าแท้ง
ที่ปลอดภัยเพื่อพั²นาและสร้างเสริมการเข้าถÖงระบบบริการท�าแท้งที่ปลอดภัยของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม’. รวบรวมงานวิจัย
ทีเ่กีย่วข้องจากอดตี และเกçบข้อมลูจากผูห้ญงิที่ยุติการตั้งครรภ์และเจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรพั²นาเอกชน 70 คน 
3 เปšนกลุ่มคนท�างานในเวçบไทย (tamtang@wordpress.com) เพื่อให้ค�าปรÖกÉาทางเลือกส�าหรับผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม
และส่งต่อเรื่องการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย เป�ดให้บริการตั้งแต่ พ.ศ. 2556



ทองไมพรอมกับการเกิด สัมพันธกันอยางไร?

ค�าว่า “ท้องไม่พร้อม” เปšนภาÉาที่ใช้อธิบายสถานการณ์ของผู้หญิงที่ไม่พร้อมจะตั้งครรภ์ ซÖ่งเกิดขÖ้น

ในบริบทสังคมและวั²นธรรมไทย ไม่มีศัพท์ภาÉาอังกฤÉเทียบเคียงได้ตรงความหมายได้ ผู้เขียนจÖงเลือก

ท่ีจะใช้ค�าว่า “unintended pregnancy” มากกว่า unwanted pregnancy, unplanned 

pregnancy และ mistimed pregnancy ซÖ่งใช้กันทั่วไปในแวดวงวิชาการตะวันตก ทั้งนี้เปšนเพราะค�าว่า 

“unintended pregnancy” หรือการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจนั้น สอดคล้องกับความหมายที่คณะท�างานเรื่อง

การท้องที่ไม่ตั้งใจ (Unintended Pregnancy Working Group) เสนอไว้ว่า ประกอบด้วยมิติที่เกี่ยวกับ

การเกิดสองด้านคือ ด้านท่ีไม่ต้องการจะท้อง (unwanted) กับด้านท่ีเปšนการท้องผิดเวลา (mistimed) 

โดยที่ความเปšนส่วนตัว ความสัมพันธ์ในคู่ และข้อเทçจจริงของชีวิตคู่ของทั้งสองมิตินี้ กçมีความแตกต่างกัน

ด้วย (Santelli et al., 2003)

ÊÔè§·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨¡ç¤×Í àÃÒãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁµÑé§ã¨ËÃ×ÍäÁ‹µÑé§ã¨µÑé§¤ÃÃÀ�¢Í§¼ÙŒËÞÔ§¹ŒÍÂÁÒ¡
ËÃ×Í¶Ö§¡ÑºäÁ‹ÁÕàÅÂã¹ÊÑ§¤Áä·Â áµ‹ÁØ‹§Ê¹ã¨¡ÒÃ·ŒÍ§áÅÐ¡ÒÃà¡Ô´ÁÒ¡¡Ç‹ÒÁÒ¡ÁÒÂ¹Ñ¡

“ความตั้งใจตั้งครรภ์” (pregnancy intentions) เปšนประเดçนศÖกÉาครั้งแรกที่รัฐอินเดียนา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เมื่อ 73 ป‚มาแล้ว คือใน พ.ศ. 2484 ในค�าถามการส�ารวจที่สุ่มเลือกผู้ถูกส�ารวจจากฐาน

ประชากรท่ัวไป (population - based survey) ว่าด้วยการเกิดกับความต้ังใจ (Campbell and 

Mosher, 2000) อีก 20 ป‚เศÉถัดมา จÖงได้ศÖกÉาถÖงความหมายท่ีแตกต่างกันของ “การต้ังครรภ์

ไม่พÖงประสงค์” (unwanted pregnancy) กับ “การตั้งครรภ์ผิดเวลา”(mistimed pregnancy) เปšน

ครั้งแรกในการส�ารวจภาวะเจริญพันธุ์ระดับชาติ เมื่อ พ.ศ. 2508 และต่อมาในการส�ารวจระดับชาติเรื่อง

การเติบโตของครอบครัวครั้งแรกใน พ.ศ. 2516

แต่ในช่วง 10 ป‚เศÉæ ท่ีผ่านมาน้ี แนวคดิและวิธวิีทยาในการวัด “ความต้ังใจต้ังครรภ์” ได้ถูกวิพากÉ์

มากขÖ้น ด้วยเหตุผลที่ว่า ความตั้งใจ (หรือไม่ตั้งใจ) ท้องนั้น ถูกมองว่าเปšนผลผนÖกร่วมกันระหว่างการรับรู้ 

ผนวกอารมณ์ และวั²นธรรม ตลอดจนมิติทางสังคมอื่นæ เช่น กฎหมาย เปšนต้น ดังนั้นการขยายความ

เข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อนของเรื่อง “ความตั้งใจตั้งครรภ์” นอกจากจะช่วยเพิ่มอัตราผู้ใช้วิธีคุมก�าเนิดแล้ว 

ยังอาจน�ามาใช้ออกแบบโครงการเพื่อป‡องกันการท้องท่ีไม่ต้ังใจ ซÖ่งน่าจะเปšนผลดีต่อการเสริมสร้างอนามัย

แม่และเดçกด้วย (Santelli et al., 2003)

áÅŒÇ·ŒÍ§·ÕèäÁ‹¾ÃŒÍÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñº¡ÒÃà¡Ô´ÍÂ‹Ò§äÃ?

ในข้อเทçจจริงทางการแพทย์และประชากรศาสตร์ การท้องท่ีเกิดขÖ้น ไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่กçตาม 

สามารถส่งผลลัพธ์ (pregnancy outcome) ได้อย่างใดอย่างหนÖ่งใน 4 ทางต่อไปนี้ คือ 

(1)  à¡Ô´ÁÕªÕ¾ (live birth) หมายถÖง ทารกคลอดแล้วแสดงอาการมีสัญญาณชีพ แม้เพียงเสี้ยววินาที

หลังจากคลอด กçถือว่าเกิดรอดแล้ว ตามค�านิยามขององค์การอนามัยโลกคือ ทารกท่ีคลอด

ออกมาแล้วมีลมหายใจ ชีพจรเต้น มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ เช่น ร้องอุแว้ อาการแสดง

เหล่านี้บ่งว่ามีชีวิต โดยไม่ค�านÖงถÖงระยะเวลาที่ตั้งครรภ์
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(2)  µÒÂ¤ÅÍ´ (stillbirth) หรือการเกิดไร้ชีพ นั่นคือ ตัวอ่อนเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ จÖงคลอด

ออกมาโดยไม่มีสัญญาณชีพ ซÖ่งส่วนใหญ่เกิดขÖ้นจากอายุครรภ์ท่ีครบก�าหนดแล้ว สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ก�าหนดความหมายไว้ว่า “การท่ีตัวอ่อนคลอดออก

มาแล้วไม่แสดงสัญญาณของการมีชีวิต หลังจากมารดาตั้งครรภ์ไม่ต�่ากว่า 28 สัปดาห์แล้ว”4

(3)  á·Œ§â´ÂäÁ‹à¨µ¹Ò (miscarriage) หมายถÖง การท้องสิน้สดุลงโดยไม่ต้ังใจ เม่ืออายุครรภ์น้อยกว่า 

28 สัปดาห์และตัวอ่อนไม่มีชีวิต เปšนนิยามขององค์การอนามัยโลกที่ใช้กันมาแต่เดิม เพราะเปšน

ช่วงเวลาท่ีตัวอ่อนยังหนักไม่ถÖง 1,000 กรมั อย่างไรกçตาม สารานุกรมไทยส�าหรบัเยาวชนฯ ระบุ

ว่า ป˜จจุบันเกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์มากขÖ้น ในประเทศพั²นาแล้วมีเครื่องมือสามารถ

เลี้ยงดูทารกท่ีน�้าหนักต�่ากว่า 1,000 กรัม ให้รอดชีวิตได้ ประเทศเหล่าน้ีจÖงเปลี่ยนนิยามของ

การแท้งแบบไม่ต้ังใจใหม่ว่า เปšนการสิ้นสุดของการต้ังครรภ์เม่ืออายุครรภ์ต�่ากว่า 20 สัปดาห์ 

หรือเมื่อทารกมีน�้าหนักต�่ากว่า 500 กรัม ส�าหรับในประเทศไทยยังไม่ก้าวหน้าเพียงพอ จÖงยังคง

ใช้นิยามเดิม5

(4)  ·íÒá·Œ§ (induced abortion) หมายถÖง การท้องสิน้สดุลงโดยต้ังใจ แม้ว่าผูห้ญงิท่ีท้องไม่พร้อม

จ�านวนมากต้องการยุติการต้ังครรภ์ของตัวเอง แต่กฎหมายเก่ียวกับการท�าแท้งของไทย ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 302 - 305 บังคับใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2500 โดย 3 มาตราแรก 

(มาตรา 301 - 303) ระบุโทÉของการท�าแท้ง ไม่ว่าผู้หญิงที่ท้องแล้วท�าแท้งด้วยตนเอง หรือยอม

ให้ผู้อื่นท�าแท้งให้ ส่วนมาตราท่ีไม่มีโทÉคือ มาตรา 304 เปšนเรื่องความพยายามจะท�าแท้ง แล้ว

ท�าไม่ส�าเรçจ ไม่ว่าหญิงจะยินยอมหรือไม่กçตาม การกระท�านั้นกçไม่มีความผิด และมาตรา 305 

เปšนข้อยกเว้นว่า ถ้าการท�าแท้งน้ันเปšนการกระท�าของแพทย์ โดยผูห้ญงิยินยอม “à¹×èÍ§¨Ò¡ÊØ¢ÀÒ¾

¢Í§ËÞÔ§¹Ñé¹ ËÃ×ÍËÞÔ§ÁÕ¤ÃÃÀ�à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¤ÇÒÁ¼Ố ·Ò§ÍÒÞÒ µÒÁ·ÕèºÑÞÞÑµÔäÇŒã¹ÁÒµÃÒ 

276 ÁÒµÃÒ 277 ÁÒµÃÒ 282 ÁÒµÃÒ 283 ËÃ×ÍÁÒµÃÒ 284 ¼ÙŒ¡ÃÐ·íÒäÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´”

สถิติผลการต้ังครรภ์ในระดับโลกและในประเทศพ²ันาแล้ว ส่วนใหญ่ใช้วิธกีารคาดประมาณจากข้อมูล

สถิติชีพและสถิติการท�าแท้ง น�าเสนอผลเปšน 3 ทางคือ เกิดมีชีพ (live births) ตัวอ่อนเสียชีวิต (fetal 

loses) หรือแท้งไม่เจตนา (miscarriage) อย่างใดอย่างหนÖ่ง และท�าแท้ง (induced abortions) ดังผล

การศÖกÉาในประเทศสหรฐัอเมรกิาท่ีพบว่า ใน พ.ศ. 2551 จากจ�านวนครรภ์ในประเทศท้ังหมด (6,578,000) 

ได้ผลเปšนเกิดมีชีพร้อยละ 65 ท�าแท้งร้อยละ 18 และตัวอ่อนเสียชีวิตร้อยละ 17 ซÖ่งนับเปšนการเปลี่ยนแปลง

ในทางบวก เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตั้งครรภ์เมื่อ พ.ศ. 2533 ที่ร้อยละ 61 เกิดมีชีพ ร้อยละ 24 ท�าแท้ง 

และร้อยละ 15 ตัวอ่อนเสียชีวิต (Ventura et al., 2012)

4 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 3 มกราคม 2557. ÈÑ¾·Ò¹Ø¡ÃÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ·Ò§»ÃÐªÒ¡ÃáÅÐÊÑ§¤Á. 
ค้นเมื่อ 20 เมÉายน 2557 จาก เวçบไซต์: http://www.popterms.mahidol.ac.th/popterms/framemean.htm
5 โครงการสารานุกรมไทยฯ. ÊÒÃÒ¹Ø¡ÃÁä·ÂÊíÒËÃÑºàÂÒÇª¹Ï àÅ‹Á·Õè 9 àÃ×èÍ§·Õè 4 ¡ÒÃ·íÒá·Œ§¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¡ÒÃá·Œ§. 
ค ้นเ ม่ือ 20 เมÉายน 2557 จาก เวçบไซต ์ : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.
php?book=9&chap=4&page=t9-4-infodetail01.html



ตาราง 1 จ�านวนท้อง ร้อยละของท้องท่ีต้ังใจ/ไม่ต้ังใจ และผลของการท้องท่ีไม่ต้ังใจในระดับโลก พ.ศ. 2551

ÀูมิÀาค
จíานวน

ท้องทัéงหมด 
(ล้าน)

ร้อยลÐของการท้อง % ¼ลของท้องทÕèäม‹ตัéงãจ
จากจíานวนท้องทัéงหมดท้องทÕè

ตัéงãจ
ท้องทÕè
äม‹ตัéงãจ àกิดมÕชÕพ ทíาáท้ง áท้งàอง

ระดับโลก 208.2 59 41 16 20 5

ประเทศพั²นา∗ 22.8 53 47 15 25 6

ประเทศด้อยพั²นา 185.4 60 40 16 19 5
แอ¿ริกา 49.1 61 39 21 13 5

เอเซีย∗∗ 118.8 62 38 12 21 5

ยุโรป 13.2 56 44 11 28 5
ละตินอเมริกาและคาริบเบียน 17.1 42 58 28 22 8
อเมริกาเหนือ 7.2 53 48 23 18 7
โอเชียเนีย 0.9 63 37 16 16 5

∗ รวมออสเตรเลีย ประชาคมยุโรป ญี่ปุ†น นิวซีแลนด์ และอเมริกาเหนือ
∗∗ ไม่รวมญี่ปุ†น

ทÕèมา: Singh et al., 2010 (Table 1 page 244)

น่าสงัเกตว่า การศÖกÉาในสหรฐัอเมรกิามิได้แยกผลการต้ังครรภ์ของผูท่ี้ท้องท่ีต้ังใจและไม่ต้ังใจ สชีุลา 

และคณะ (2010) สันนิÉฐานว่า ท้องที่มีผลให้เกิดการท�าแท้งนับว่าเปšนท้องไม่ตั้งใจหรือไม่พร้อม เนื่องจาก

มีหลักฐานว่าผู้ท่ีต้ังใจท้องแล้วต้องไปท�าแท้งมีจ�านวนน้อยมาก ตัวเลขในสหรัฐอเมริกาช้ีว่า มีอยู่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 (Finer and Henshaw, 2006 อ้างใน Singh et al., 2013) จากการคาดประมาณผลการต้ังครรภ์

ระดบัโลกของสุชีลา และคณะ (2010) พบว่า ในจ�านวนท้องรวมของ พ.ศ. 2551 ท่ีมีอยู่ 208.2 ล้านท้องน้ัน 

ร้อยละ 41 เปšนท้องท่ีไม่ต้ังใจหรอืไม่พร้อม ได้ผลลพัธ์เปšนเกิดมีชีพ ร้อยละ 16 ท�าแท้งร้อยละ 20 และแท้งเอง

ร้อยละ 5 ภูมิภาคที่มีผู้หญิงท้องไม่ตั้งใจสูงสุดคือ ละตินอเมริกาและคาริบเบียน ร้อยละ 58 (ตาราง 1)

ส�าหรบัประเทศไทย ไม่สามารถสืบค้นสถิติตัวเลขท่ีแสดงผลการต้ังครรภ์จากจ�านวนครรภ์รวมในแต่ละ

ป‚ ว่ามีผลเปšนเกิดมีชีพ ตายคลอด แท้งเอง และท�าแท้ง ร้อยละเท่าไรได้ เนื่องจากจ�านวนการท�าแท้งต่อป‚

ยังเปšนตัวเลขท่ีไม่สามารถรวบรวมได้ เพราะการท�าแท้งท่ีสามารถท�าได้ตามกฎหมายน้ันมีเพียงไม่ก่ีเงื่อนไข

ดังกล่าวไว้ข้างต้น ส�าหรับสถิติทางการที่เกี่ยวกับผลการตั้งครรภ์กçมีเพียงอัตราเกิดมีชีพ อัตราตายของทารก 

และอัตราตายของมารดาเท่านั้น (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555)

จากการวิเคราะห์เวชระเบียนของการคลอดในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล

ชุมชนท่ัวประเทศ (ตาราง 2) สามารถให้ผลเรื่องอัตราตายคลอดระดับประเทศได้ว่าอยู่ในระดับต�่า คือ 

ประมาณร้อยละ 0.53 เท่านั้น (สุรศักดิ์ และคณะ, 2553) เมื่อเทียบกับสถิติระดับโลก อัตราตายคลอดของ

ประเทศไทยนับว่าอยู่ในระดับต�่าสุดเทียบเท่ากับประเทศพั²นา หรือดีกว่าประเทศพั²นาหลายประเทศ 

(WHO, 2011b) แสดงว่าบริการการคลอดของไทยมีคุณภาพและกว้างขวางในระดับเพียงพอท่ัวประเทศ 

ท�าให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์สามารถเข้าถÖงบริการได้ทั่วถÖงและปลอดภัย
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ตาราง 2 ผลหลังการคลอดในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลชุมชนท่ัวประเทศ 
พ.ศ. 2548, 2549 และ 2550

¼ลหลังการคลอด พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550

จ�านวนทารกที่เกิด 695,394 655,069 613,679
ทารกมีสุขภาพดี

ร้อยละ
691,691

99.46
651,734

99.49
610,186

99.43
เสียชีวิตในครรภ์ก่อนคลอด

ร้อยละ
3,703
0.53

3,335
0.51

3,493
0.57

เสียชีวิตหลังคลอดไม่เกิน 7 วัน
ร้อยละ

1,924
0.28

1,854
0.28

1,540
0.25

ทÕèมา: สุรศักดิ์ และคณะ, 2553: 493. (ตาราง 4.1.3)

ในการส�ารวจสภาวะสขุภาพอนามัยเจรญิพนัธุข์องประชาชนไทยอายุ 15 - 59 ป‚ ช่วง พ.ศ. 2551 - 2552 

รวม 12,240 คน (สุรศักดิ์ และคณะ, 2553) เ©พาะผลที่เกี่ยวกับการแท้งพบว่า ในระดับประเทศ ผู้หญิง

ที่เคยท้องกลุ่มอายุ 15 - 29 ป‚ มีการแท้งสูงสุดร้อยละ 11 กลุ่มอายุ 30 - 44 ป‚ มีการแท้งร้อยละ 5 และ

กลุ่มอายุ 45 - 59 ป‚ มีการแท้งต�่าสุด คือ ร้อยละ 2 ผู้หญิงในเขตเทศบาลมีการแท้งมากกว่าผู้หญิง

ในเขตชนบท คือ ร้อยละ 14 และ 10 ตามล�าดับ ในระดับภาค พบว่า ภาคใต้มีการแท้งสูงกว่าภาคอื่นæ 

ในทุกกลุ่มอายุ โดยสูงสุดในกลุ่มอายุ 15 - 19 ป‚ คือ ร้อยละ 15 ทั้งนี้ ในกลุ่มที่เคยมีประสบการณ์เรื่องแท้ง

พบว่า เปšนการแท้งเองตามธรรมชาติร้อยละ 74 ท่ีเหลือคือการท�าแท้ง โดยแยกได้เปšนท�าแท้งเน่ืองจาก

ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ร้อยละ 17 และเพราะไม่พร้อม ร้อยละ 9 

คณะท�างานโครงการรณรงค์เพื่อสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ส�านักงานสภาประชากรในกรุงเทพฯ ท�า

โครงการวิจัยเรือ่ง “ส�ามะโนระดับชุมชนเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิและประวัติการต้ังครรภ์” ต้ังใจศÖกÉาประสบการณ์

การต้ังครรภ์จากผูห้ญงิท่ีท้องว่า ผลการคลอดในแต่ละท้องน้ันคอือะไร - ทารกเกิดรอดเพศชาย ทารกเกิดรอด

เพศหญิง ตายคลอด แท้งเอง และท�าแท้ง โดยเกçบข้อมูลในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดขอนแก่นแห่งละ

หนÖ่งชุมชน ในช่วงกลางป‚ พ.ศ. 2544 โดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ข้อมูลส�าคัญท่ีเกçบคือ 

ประสบการณ์การตั้งท้องแต่ละครั้งว่าได้มีการวางแผนมาก่อนหรือไม่ และผลของการท้องแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะ

วางแผนหรือไม่กçตาม รวมถÖงทางเลือกเมื่อเกิดป˜ญหาท้องที่ไม่พร้อม ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการท�าแท้ง 

ประชากรเป‡าหมายคือผู้หญิงทุกคนท่ีอยู่ในชุมชนท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 - 59 ป‚ รวม 1,180 คน โดยผู้หญิง

ที่เคยมีประสบการณ์ท้องมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิต มี 925 คน จ�านวนท้องทั้งหมดที่จดนับได้รวม 

2,463 ท้อง โดยเปšนครรภ์ที่ก�าลังท้องอยู่ 29 ท้อง ได้จ�านวนท้องที่น�ามาวิเคราะห์รวม 2,434 ท้อง (ณัฐยา 

และดุสิตา, 2545)

ผลการศÖกÉาท่ีน่าสนใจและเปšนข้อค้นพบใหม่คอื การวิเคราะห์ผลการต้ังครรภ์แยกตามกลุม่อายุ และ

ตามความตั้งใจขณะท้องนั้นว่า วางแผนที่จะท้อง (Planned to conceive) ท้องที่ไม่ได้มีแผนใดæ ทั้งสิ้น 

(Had no plan) และวางแผนว่าจะไม่ท้อง (Planned not to conceive) และตัวแปรอีกหนÖ่งตัวที่ไม่มี



การถามกันมาก่อนคือ ความต้ังใจหลังจากท้องแล้ว ว่าต้องการครองครรภ์จนครบก�าหนดหรือต้องการ

ยุติการตั้งครรภ์ (Boonpakdee, 2006) ดังนี้

(1) ผู้หญิงท่ีท้องเม่ืออายุ 35 ป‚ขÖ้นไป มีผลของการต้ังครรภ์จนครบก�าหนดต�่าสุด คือร้อยละ 73 

ขณะที่มีผลว่าเปšนท้องที่น�าไปสู่การแท้งเอง และท�าแท้งสูงสุดเช่นกัน คือร้อยละ 11 และ 17 

ตามล�าดับ (ตาราง 3)

ตาราง 3 ร้อยละของผลการตั้งครรภ์จ�าแนกตามอายุเมื่อตั้งครรภ์

กลุ‹มอายุ 
(»‚)

จíานวนท้อง
(2,434)

ร้อยลÐของ¼ลการตัéงครรÀ์

ท้องครบกíาหนด áท้งäม‹àจตนา ทíาáท้ง

ต�่ากว่า 20 410 84.4 6.6 9.0
20 - 24 912 87.4 6.5 6.1
25 - 29 666 85.9 6.8 7.4
30 - 34 295 87.5 4.1 8.5
35 และสูงกว่า 151 72.8 10.6 16.6

ทÕèมา: Boonpakdee, 2006: 31. (Table 10).

(2) ความต้ังใจว่าจะท้องหรอืไม่ ส่งผลต่อผลการต้ังครรภ์ชัดเจน จากตาราง 4 ช้ีชัดว่า ท้องท่ีวางแผน

ท่ีจะไม่ท้อง น�าไปสู่การยุติการต้ังครรภ์สูงถÖงร้อยละ 23 ตรงข้ามกับท้องท่ีถูกวางแผนไว้แล้ว 

ได้ผลร้อยละ 93 เปšนท้องท่ีครบก�าหนด และเปšนท้องท่ีถูกยุติอย่างต้ังใจเพยีงร้อยละ 1.3 เท่าน้ัน 

ส่วนในกลุ่มท้องที่ไม่มีการวางแผนใดæ มาก่อนได้ผลเปšนการท�าแท้งร้อยละ 5

ตาราง 4 ร้อยละของผลการตั้งครรภ์จ�าแนกตามความตั้งใจก่อนที่จะท้อง

ความตัéงãจ
ก‹อนทÕèจÐท้อง

จíานวนท้อง
(2,434)

ร้อยลÐของ¼ลการตัéงครรÀ์

ท้องครบกíาหนด áท้งäม‹àจตนา ทíาáท้ง

วางแผนที่จะท้อง 1,338 92.8 5.9 1.3
ไม่ได้วางแผนใดæ 406 88.9 6.2 4.9
วางแผนที่จะไม่ท้อง 690 69.6 8.0 22.5

ทÕèมา: Boonpakdee, 2006: 33. (Table 12).

(3) สิ่งที่น่าสนใจมากขÖ้นกçคือ ความตั้งใจหลังจากท้องแล้ว ว่าต้องการครองครรภ์ไปจนครบก�าหนด

คลอดหรอืต้องการยุติ พบว่า ท้องท่ีมีความต้ังใจจะยุติ น�าไปสูก่ารยุติการต้ังครรภ์จรงิร้อยละ 52 

และท้องต่อจนครบก�าหนด ร้อยละ 47 (ตาราง 5) 
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ตาราง 5 ร้อยละของผลการตั้งครรภ์จ�าแนกตามความตั้งใจหลังจากท้องแล้ว

ความตัéงãจ
หลังจากท้องáล้ว

จíานวนท้อง
(2,434)

ร้อยลÐของ¼ลการตัéงครรÀ์

ท้องครบกíาหนด áท้งäม‹àจตนา ทíาáท้ง

วางแผนที่จะยุติ 344 47.1 1.2 51.7
ไม่ได้วางแผนใดæ 2,090 91.9 7.4 0.7

ทÕèมา: Boonpakdee, 2006: 33. (Table 13).

แม้การศÖกÉาข้างต้นน้ี จะเปšนการศÖกÉาระดับเลçกเพยีง 2 ชุมชนเท่าน้ัน แต่ได้ช้ีให้เหçนชัดเจนว่า ความ

ต้ังใจท่ีจะท้องและความต้ังใจท่ีจะยุติการต้ังครรภ์หลังจากท้องแล้ว ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญต่อการเกิดของ

ประชากร จÖงน่าจะท�าการศÖกÉาเ©พาะเจาะจงถÖงพฤติกรรมการเจรญิพนัธุแ์ละความต้ังใจต้ังครรภ์ของผูห้ญงิ

ในประเทศไทย โดยใช้การส�ารวจขนาดใหญ่ พร้อมไปกับการวิจัยเชิงคุณภาพที่เปšนเรื่องเล่า และใช้ผู้หญิง

เปšนศูนย์กลางของการศÖกÉา เพื่อเข้าถÖงและเข้าใจเรื่องท้องว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมได้อย่างไร ณ เวลาไหน 

และในสถานการณ์แบบไหน เพราะเปšนหัวข้อวิจัยท่ีจะทวีความส�าคญัมากย่ิงขÖน้ และสงัคมไทยยังขาดองค์ความรู้

อย่างรอบด้าน ในสถานการณ์เรื่องท้องไม่พร้อม ท้องไม่ตั้งใจ และท้องไม่วางแผน รวมถÖงการท้องผิดเวลา 

ที่น�าไปสู่การท�าแท้งที่ไม่ปลอดภัย ซÖ่งก�าลังเปšนป˜ญหาส�าคัญของสังคมไทยในป˜จจุบัน

สทิธิเหนือเน้ือตัวรางกายผูหญงิกบัการทอง การเกดิ และการแทง (กฤตยา, 2547)

แนวคิดเรื่อง “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์” มิได้เกิดขÖ้นจากสุญญากาศ แต่ได้มาจากการต่อสู้ระหว่าง

ขบวนการผู้หญิงกับขบวนการประชากร โดยเ©พาะในสหรัฐอเมริกาในช่วงระยะ 90 ป‚ จาก พ.ศ. 2448 ถÖง 

พ.ศ. 2538 ท่ีบางช่วงกçถกเถียงขับเคีย่วกันเอง บางช่วงกçเหçนพ้องร่วมกัน ขยายสทิธกิารเลอืกของผูห้ญงิท่ีจะ

ท้องหรือไม่ท้องผ่านวิธีคุมก�าเนิด ซÖ่งในอดีตเปšนเรื่องท่ีกฎหมายในสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้ท�าได้ และ

ในป˜จจุบัน แม้บริการคุมก�าเนิดทุกวิธีที่ผู้หญิงเปšนผู้ใช้ ยังต้องให้แพทย์หรือบุคลากรทางสาธารณสุขเท่านั้น

เปšนผูใ้ห้บรกิาร ในช่วงเวลาเดียวกันน้ี กลุม่เคลือ่นไหวด้านสตรนิียมเองกçมีการต่อสูแ้ละถกเถียงทางความคดิ

ไม่น้อยเช่นกัน โดยเ©พาะระหว่างแนวคดิสตรนิียมสายเสร ี(liberal feminism) และสายรากเหง้า (radical 

feminism) ในสหรัฐอเมริกา กับขบวนการสตรีนิยมในยุโรปและในประเทศซีกโลกใต้

ท่ามกลางการต่อสู้เรื่องสิทธิผู้หญิงนั้น “สิทธิการท�าแท้ง” (abortion rights) นับว่าเปšนประเดçนที่มี

การขับเคี่ยวทางวาทกรรมอย่างถÖงพริกถÖงขิงมากท่ีสุด วาทกรรมท่ีถูกหยิบยกขÖ้นมาสนับสนุนและต่อต้าน

การท�าแท้ง มีท้ังเหตุผลในเชิงการเมืองเรื่องสิทธิมนุÉยชน การเมืองเรื่องเพศ การเมืองเชิงจริยธรรมและ

ศาสนา วิทยาศาสตร์การแพทย์ และนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมหรือยับยั้งการเกิด (pro - or anti - natalist 

policy)6 นักสตรนิียมพยายามช่วงชิงการให้ความหมายเก่ียวกับการท�าแท้งหลากหลายรปูแบบในพืน้ท่ีต่างæ 

6 ดูรายละเอียดการขับเคีย่วทางวาทกรรมเรือ่งสทิธกิารท�าแท้งใน กฤตยา อาชวนิจกุล และวรรณา ทองสมิา (บรรณาธิการ). 
2548. “¼ÙŒËÞÔ§” ã¹ÇÒ·¡ÃÃÁÊÔ·¸Ô·Ò§à¾È. เชียงใหม่: ศูนย์สตรีศÖกÉา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มูลนิธิรçอคกี้เ¿ลเลอร์.



และประสบความส�าเรçจครั้งส�าคัญในการสร้างวาทกรรมชุดใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้หญิงในฐานะ

คนอุ ้มท้องท่ัวโลก บนเวทีการประชุมนานาชาติเรื่องประชากรและการพั²นา (International 

Conference on Population and Development - ICPD) ณ กรุงไคโร เมื่อป‚ พ.ศ. 2537 

นักสตรนิียม½†ายซ้ายท่ีต่อสู้เรือ่งสิทธกิารท�าแท้งในประเทศซกีโลกเหนือ เช่น ½รัง่เศสและสหรฐัอเมรกิา 

มองว่าสิทธิน้ีคือหัวใจส�าคัญของสิทธิท่ีผู้หญิงจะมีอ�านาจเหนือเน้ือตัวร่างกายตนเอง จากประสบการณ์

การต่อสู้ท่ียาวนานมากกว่าครÖ่งศตวรรÉของนักสตรีนิยม½†ายซ้ายในสหรัฐอเมริกา ในช่วงทศวรรÉ 2520 

ได้เสนอวาทกรรมใหม่ในการพูดถÖงกรอบการต่อสู้ท่ีมากไปกว่าเรื่องสิทธิการท�าแท้งเท่าน้ัน และดูจะสร้าง

ความชอบธรรมในวิธีคดิของคนท่ัวไปได้ดีกว่า น่ันคอื วาระว่าด้วยสขุภาพผูห้ญงิท่ีเก่ียวกับการให้ก�าเนิดมนุÉย์ 

(reproductive agenda)

นักสตรีนิยม½†ายซ้ายยืนยันว่า ¼ู้หÞิงมÕสิทธิàกÕèยวกับการãห้กíาàนิดกว้างกว‹าสิทธิการทíาáท้ง เพราะ

แท้จริงแล้วผู้หญิงควรมี “ÊÔ·¸ÔÍ¹ÒÁÑÂà¨ÃÔÞ¾Ñ¹¸Ø�” (reproductive rights) ในทุกด้าน ได้แก่ สิทธิการได้รับ

การช่วยเหลือจากรัฐในเรื่องต่อไปน้ี คือ การท�าแท้ง การคุมก�าเนิด การ½ากครรภ์ การดูแลสุขภาพเดçก

ในระยะแรก และผู้หญิงทุกคนรวมถÖงผู้หญิงที่ยากจน มีสิทธิที่จะมีลูกจ�านวนเท่าไรกçได้ตามที่ต้องการ และ

ได้รับหลักประกันการดูแลสุขภาพ ทั้งของตนเองและของลูกทุกคน (Hodgson & Watkins, 1997:491)

จากจุดน้ี วาทกรรมเก่ียวกับ “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์” เริ่มถูกใช้ในแวดวงนักสตรีนิยมท่ีท�างานใน

สายสุขภาพในสหรัฐอเมริกา โดยเ©พาะที่เกี่ยวกับนโยบายประชากร และขยายเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเรçว 

เกิดการให้ความหมาย “สทิธอินามัยเจรญิพนัธุ”์ กว้างขวางขÖน้ จากเริม่ต้นท่ีครอบคลมุเรือ่งสทิธใินการก�าหนด

ใจตนเองว่าจะท้อง ไม่ท้อง การท�าแท้ง การคุมก�าเนิด การดูแลครรภ์ทั้งก่อนและหลังคลอด ได้ขยายรวม

ไปถÖงสุขภาพทางเพศ และภาวะการเจçบป†วยในระบบเจริญพันธุ์ ความรุนแรงต่อผู้หญิง มิติความสัมพันธ์เชิง

อ�านาจระหว่างคู่ การตีความเชิงปรัชญาและอุดมการณ์ครอบครัวและการมีเหย้าเรือนต่อ “ความเปšนแม่ของ

ผู้หญิง” ฯลฯ

โดยมีร่างกายของผู้หญิงเปšนพื้นท่ีรูปธรรมท่ีเหçนได้ชัดเจนท่ีสุดในการต่อสู้ทางการเมืองเรื่องสิทธิ

มนุÉยชนของผู้หญิง (Bunch, 1990) ด้วยเหตุผลทีว่่า แบบแผนของประสบการณช์วีิตผู้หญิงนัน้ ถกูก�าหนด

อยู่ภายใต้เงื่อนไขของระบบคิดที่อิงอยู่กับสรีระของผู้หญิงเท่านั้น นั่นคือ การเปšนเมียและแม่ ที่ถูกท�าให้เชื่อ

ว่าเปšนบทบาทท่ีส�าคญัท่ีสดุของผูห้ญงิในทุกสงัคม เพราะมีความสามารถในการต้ังครรภ์และสบืทอดเผ่าพนัธุ์

มนุÉย์ในรุ่นต่อæ ไป (women’s reproductive capacities) นั่นเอง

สิทธิท่ีผู้หญิงต้องตัดสินใจด้วยตัวเองในเรื่องน้ี ได้แก่ Ë¹Öè§ การตัดสินใจท่ีจะมีเพศสัมพันธ์กับใคร 

ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ÊÍ§ การตัดสินใจที่จะตั้งครรภ์หรือไม่ และ ÊÒÁ ถ้าตั้งครรภ์แล้วจะตัดสินใจยุติ
การตั้งครรภ์นั้น หรือรักÉาครรภ์ไว้และคลอดบุตร นั่นคือ การเข้าสู่ความเปšนแม่ (motherhood) ทั้งสาม

เหตุการณ์น้ี ในระบบวิธคีดิแบบจารตีมองเปšนแบบแผนของชีวิตผูห้ญงิอย่างแขçงตัวว่า เม่ือผูห้ญงิมีเพศสมัพนัธ์

กçเท่ากับเปšนเมีย เม่ือท้องกçต้องมีลูกเพื่อเปšนแม่ต่อไป ขณะท่ีขบวนการผู้หญิงท่ีต่อสู้เรื่องสิทธิทางเพศและ

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์มองว่า การตัดสินใจท่ีจะมีประสบการณ์ในสามเหตุการณ์น้ีเปšนอิสระต่อกัน น่ันคือ 

เปšนสิทธิในเรื่องเพศและเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงเองที่จะตัดสินใจไปตามเงื่อนไขและบริบทชีวิต ดังภาพ
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เพศสัมพันธ เปนเมีย ทอง เปนแม

สภาวการณ์รปูธรรมท่ีเก่ียวข้องกับสิทธทิางเพศและสทิธิอนามัยเจรญิพันธุ ์(sexual and reproductive 

rights) ที่อาจเกิดขÖ้นกับผู้หญิงทุกคน ในรูปแบบใดรูปแบบหนÖ่ง และในช่วงชีวิตใดช่วงชีวิตหนÖ่งนั้น สามารถ

จ�าแนกได้ดังนี้ (ดูรูป 1) (กฤตยา, 2537)

หนÖèง การท้อง เมื่อมีการตั้งครรภ์เกิดขÖ้น ผลกระทบต่อสิทธิและสุขภาพในการควบคุมร่างกายตนเอง
ของผู้หญิงท่ีติดตามมาคือ การท้องน้ันผู้หญิงต้องการหรือวางแผนไว้แล้วว่าจะท้อง กับการท้องน้ันเกิดขÖ้น

โดยไม่ได้ตั้งใจ ด้วยความไม่พร้อมหรือไม่เปšนที่ต้องการ ในสภาวการณ์ที่ผู้หญิงต้องการท้อง สุขภาพผู้หญิง

จะขÖน้อยู่กับว่า เธอต้องการมีลูกจ�านวนก่ีคน จÖงจะเปšนท่ีพอใจของตนเอง หรอืของคู ่หรอืของสมาชิกคนอ่ืนæ 

ในครอบครวั ความต้องการตรงน้ีจะเก่ียวข้องกับจ�านวนลกูในอุดมคติท่ีต้องการมี จ�านวนลกูท่ีมีอยู่ในป̃จจุบัน 

และจ�านวนลูกท่ีต้องการเพิ่ม มิติเก่ียวกับจ�านวนบุตรท้ังสามด้านน้ีเปšนประเดçนท่ีได้รับการศÖกÉาวิจัยอย่าง

เกือบท่ีจะเรยีกได้ว่าทะลปุรโุปร่งในแวดวงของนักประชากร ท้ังในบ้านเราและในต่างประเทศ เพราะเก่ียวข้อง

โดยตรงต่อนโยบายประชากรที่เกี่ยวกับการเกิดในแต่ละประเทศ

ส�าหรับในประเทศไทย กลไกท่ีเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายน้ีคือ โครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ 

เปšนกลไกที่ให้บริการคุมก�าเนิด เพื่อยับยั้งการเกิดแบบชั่วคราวและแบบถาวร กรณีแบบชั่วคราวนั้นหมายถÖง 

ผู้หญิงและ/หรือคู่ตัดสินใจว่ายังไม่ต้องการมีลูก อาจเพราะยังไม่พร้อม หรือมีแล้วแต่ต้องการเว้นระยะ

การตั้งครรภ์ (child spacing) สุขภาพผู้หญิงจะสัมพันธ์โดยตรงกับจ�านวนลูกที่มี คือ ถ้ามีลูกจ�านวนมาก

และติดต่อกัน กçมักจะมีสขุภาพทรดุโทรมเรçวกว่าท่ีควรจะเปšน รวมท้ังมีโอกาสเสีย่งสงูท่ีลกูคนหลงัæ สขุภาพ

จะไม่สมบูรณ์ ส่วนกรณียับย้ังการเกิดแบบถาวรกçคือการท�าหมัน ท่ี½†ายผู้ชายหรือผู้หญิงจะเปšนคนท�ากçได้ 

แต่จากสถิติในประเทศไทย ผูห้ญงิส่วนใหญ่เปšน½†ายท�าหมัน (คอืผูห้ญงิร้อยละ 92 ผูช้ายร้อยละ 8)7 ส�าหรบั

ประเดçนว่าใครเปšน½†ายคุมก�าเนิด เพราะเหตุผลอะไร และใครเปšนคนตัดสินใจ เปšนค�าถามส�าคัญหนÖ่งท่ี

นักสตรีนิยมสายสุขภาพตั้งข้อสังเกตไว้

เมื่อพิจารณาถÖงการด�าเนินงานวางแผนครอบครัว มิติส�าคัญ 3 ประการ ที่ส่งผลต่อสิทธิและสุขภาพ

ผู้หญิง คือ การด�าเนินงานนั้นมีการให้ข่าวสารเรื่องการคุมก�าเนิด กว้างขวาง ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร

หรอืไม่ และให้ข้อมูลรอบด้าน คอื มีท้ังข้อมูลทางบวกและทางลบมากน้อยแค่ไหน รวมท้ังบรกิารให้ค�าปรÖกÉา 

(availability of information and counseling) มีวิธีการคุมก�าเนิดให้เลือกเพียงพอกับความต้องการ

ของผู้หญิงหรือไม่ (availability of choices) ผู้หญิงทุกกลุ่มทุกอาชีพ ไม่ว่าจะมีฐานะเศรÉฐกิจระดับไหน 

โสดหรือแต่งงาน ท้ังในเมือง ชนบท และบนพื้นท่ีสูง สามารถเข้าถÖงบริการเหล่าน้ีได้อย่างเท่าเทียมกัน

หรือไม่ (accessibility of services)

7 PRB Family Planning Worldwide. 2002. Data Sheet. ค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2547 จาก เวçบไซต์: http://www.
prb.org/datafind/prjprbdata/wcprbdata.asp?DW=DR&SL=



1. การทอง 2. การไมทอง 3. ความตั้งใจที่จะไมทอง

ตองการ ตองการไมตองการ ไมตองการ

จำนวนลูก

ที่พอใจ

- จำนวนลูก

 ในอุดมคติ

- จำนวนลูกที่มี

- จำนวนลูก

 ที่ตองการเพิ่ม

การแสวงหา

บริการทำแทง

ที่ปลอดภัย

การทำหมันหญิง

หรือ

การทำหมันชาย

การบริการ

การผสมเทียม

แบบตางๆ

แตงงาน

แตตั้งใจ

ไมมีลูก

อยู

เปนโสด

มีความสัมพันธ

กับเพศเดียวกัน

การเวนระยะ

การมีลูก

การใหบริการคุมกำเนิด

- คุณภาพของการบริการ

 พื้นที่และเปาหมาย

- การใหบริการครอบคลุม

 ประชากรทุกกลุม

โครงการวางแผน

ครอบครัวแหงชาติ

แรงบีบและแรงตอตานจากคานิยมวัฒนธรรมของสังคม

สุขภาพทางเพศและภาวะเจ็บปวยในระบบเจริญพันธุกับความสัมพันธเชิงอำนาจระหวางคู:

โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ กามโรค เอซไอวี/เอดส มะเร็งในระบบสืบพันธุ สุขภาพวัยทอง

สุขภาพทางเพศของวัยรุน เพศศึกษา ความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในบาน

ความสัมพันธของสภาวการณทั้ง 3 แบบ และสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ

กับชุดความคิดและวาทกรรมเร�องเพศภาวะและเพศวิถี

นโยบายประชากร

ที่เกี่ยวกับการเกิด

สิทธิในการควบคุมรางกายตนเองของผูหญิง

สุขภาพผูหญิงที่เกี่ยวของกับระบบเจริญพันธุ (Women’s Reproductive Health)

ทÕèมา: ปรับจาก กฤตยา อาชวนิจกุล. 2537. ผู้หญิงกับนโยบายประชากรและสิทธิในการควบคุมภาวะเจริญพันธุ์. ใน มยุรี 
ด�ารงค์เช้ือ (บรรณาธกิาร). º¹·Ò§áÂ¡: »ÃÐÁÇÅ·ÑÈ¹ÐÇ‹Ò Œ́ÇÂ»̃ÞËÒ¡ÒÃ·íÒá·Œ§ ̈ Ò¡ÁØÁÁÍ§¢Í§¹Ñ¡ÊÔ·¸ÔÊµÃÕ »ÃÑªÞÒ 
áÅÐàÈÃÉ°ÈÒÊµÃ� (22-53). กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อนหญิง และเจนเดอร์เพรส.

รู» 1 สภาวการณ์รูปธรรมและป˜ญหาเกี่ยวกับสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุ

ครอบครัวและการตั้งครรภ  157



158  การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

 ãนสÀาวการณ์ทÕè¼ู้หÞิงท้องäม‹พร้อม หรือไม่ต้องการท้องนั้น สิ่งที่ติดตามมาทันทีคือความต้องการยุติ
การต้ังครรภ์ โดยผู้หญิงจะพยายามแสวงหาข้อมูลและสถานท่ีท่ีสามารถให้บริการท�าแท้งท่ีปลอดภัย 

และในราคาท่ีสามารถจ่ายได้ แต่ผู้หญิงจะหาท่ีท�าแท้งอย่างปลอดภัยได้อย่างไร โดยเ©พาะในประเทศท่ี

การท�าแท้งเปšนสิ่งผิดกฎหมาย8 ในป‚หนÖ่งæ จÖงมีผู้หญิงจ�านวนมากต้องเสียชีวิตจากการท�าแท้งที่ไม่ปลอดภัย 

จนการท�าแท้งกลายเปšนสาเหตุการตายอันดับต้นæ ของผูห้ญงิในประเทศด้อยพ²ันาหลายประเทศ ประเดçน

ส�าคัญของข้อเทçจจริงเรื่องการท�าแท้งน้ีคือäÁ‹ÁÕ¼Ù ŒËÞÔ§¤¹ã´ã¹âÅ¡·ÕèµÑé§ã¨·ŒÍ§à¾×èÍ¨Ðä»·íÒá·Œ§ ผู้หญิง

ท่ีต้องการยุติการต้ังครรภ์ล้วนแล้วแต่มีแรงจูงใจส�าคญัท่ีเปšนป̃ญหาเ©พาะหน้าในขณะน้ัน และผูห้ญงิต้องการ

แก้ป˜ญหานั้นæ ของตนเอง

วาทกรรมหลักของการต่อต้านการท�าแท้งกçคือ การมองว่าตัวอ่อนในท้องผู้หญิงมีฐานะเปšนบุคคล

คนหนÖง่ และร่างกายผูห้ญงิเปšนเพยีงท่ีบรรจุตัวอ่อนเท่าน้ัน และบุคคลภายนอกและรวมท้ังตัวอ่อนมีสทิธเิหนือ

กว่าร่างกายผู้หญิง (ท่ีเปšนแม่) โดยสามารถห้ามไม่ให้ผู้หญิงน�าตัวอ่อนออกกçได้ หรือโน้มน้าวกÖ่งบังคับให้

เอาออกกçได้9 เม่ือมองว่าตัวอ่อนมีสถานภาพเปšนบุคคล จÖงถูกน�าไปโยงกับเรือ่งศีลธรรมว่าการท�าลายตัวอ่อน 

คือการท�าลายชีวิต แม้จะยังไม่มีการเกิด ผู้หญิงอุ้มท้องจÖงไม่มีสิทธิท�าลายตัวอ่อนที่อยู่ในร่างกายของตนเอง 

ข้อโต้แย้งต่อประเดçนน้ีกçคอื ผูห้ญงิกับตัวอ่อนในครรภ์ไม่ใช่สองสิง่ท่ีจะแยกออกจากกันได้เดçดขาด แท้จรงิแล้ว 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงท้องกับตัวอ่อนคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับส่วนหนÖ่งของร่างกายตนเอง 

เปšนส่วนที่เธอเปšนผู้สร้างขÖ้นมาเอง สภาวะของการท้องจะครอบง�าผู้หญิงอยู่ทุกอณูของร่างกาย ทั้งหัวใจและ

จิตวิญญาณ ท้ังยามต่ืนและยามหลับ ท้ังเวลากินหรือเวลาด่ืม ดังน้ัน ความสัมพันธ์ของผู้หญิงกับตัวอ่อน 

จÖงไม่ใช่ความสัมพันธ์ของคนสองคน การน�ากฎหมายอาชญากรรมเรื่องการ¦่ามาใช้กับผู้หญิงท่ีต้องการ

ยุติการตั้งครรภ์จÖงเปšนเรื่องไร้สาระอย่างยิ่ง (Paczensky, 1990)

สอง การäม‹ท้อง คือ ภาวะท่ีผู้หญิงไม่สามารถต้ังครรภ์ได้ แบ่งออกได้เปšน 2 กลุ่มเช่นกัน คือ 

กลุ่มที่สามารถท้องได้ แต่ตั้งใจที่จะหยุดการมีลูกโดยการท�าหมัน (ถ้าสามารถเลือกได้ตามที่ตั้งใจกçย่อมไม่มี

ป˜ญหาใดæ หรือถ้ามีป˜ญหา กçคงขÖ้นอยู่กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวิธีการท�าหมันน้ันæ) กับกลุ่ม

ท่ีเปšนหมันตามธรรมชาติ ป̃จจุบันเรยีกว่าอยู่ใน “ภาวะการมีบุตรยาก” (infertility) ซÖง่หากท้ังคูไ่ม่ได้ให้คณุค่า

กับการมีหรือไม่มีลูกกçคงไม่มีป˜ญหา แต่หากคู่ชีวิตคิดเรื่องน้ีต่างกัน และไม่สามารถท�าใจให้ยอมรับสภาพ

แห่งความไม่สามารถจะมีลูกได้ (unwanted infertility) แล้วทั้งคู่จะแก้ป˜ญหาอย่างไร

ประเดçนท่ีถูกมองข้ามเสมอกçคือ ท�าไมผู้หญิงและคู่จÖงรู ้สÖกว่าการมีบุตรยากเปšนป˜ญหาและเปšน

ความทุกข์ใหญ่หลวงในชีวิต (พมิพ์วัลย์, 2542) ค�าอธบิายเรือ่งน้ีอยู่ท่ีการท�าความเข้าใจอุดมการณ์ครอบครวั

และการมีเหย้าเรือน ท่ีสร้างบรรทัดฐานและความเช่ือว่าครอบครัวเปšนสถาบันส�าคัญ การสร้างครอบครัว

ครบสมบูรณ์ท่ีมีพ่อแม่และลูกเปšนความจ�าเปšนสุดยอดในการด�ารงเผ่าพันธุ์มนุÉย์ไว้ เม่ือคู่ชีวิตใดเผชิญ

8 มีเพียงร้อยละ 15 ของประเทศด้อยพั²นา และร้อยละ 67 ของประเทศพั²นาแล้วที่ผู้หญิงสามารถท�าแท้งได้เมื่อร้องขอ 
(on request) (United Nations. 2004. World Population Policies 2003. ST/ESA/SER.A/230. New York: 
United Nations, p.13.)
9 ดังกรณีผู้หญิงติดเชือ้ตั้งครรภ์แล้วถูกขอร้องกÖ่งบังคับให้ท�าแท้งที่เคยเกิดขÖ้นช่วงหนÖ่งในบ้านเรา ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียด
ในหัวข้อเรื่องสิทธิการท�าแท้งใน กฤตยา อาชวนิจกุล และกนกวรรณ ธราวรรณ (2545). 



ประสบการณ์มีลูกยาก จÖงกลายเปšนข้อบ่งช้ีความบกพร่องในหน้าท่ีท่ีไม่สามารถสร้างครอบครัวและด�ารง

เผ่าพันธุ์ต่อไปได้ โดยเ©พาะผู้หญิงท่ีรู้สÖกสูญเสียตัวตน ผิดหวังกับตัวเองท่ีไม่สามารถท�าตามบรรทัดฐานท่ี

ผู้หญิงแบกรับจากสังคมไว้ได้ น่ันคือ การต้องเปšนท้ังเมียและแม่ โดยเ©พาะในหลายสังคมท่ีความเปšนแม่ 

เปšนช่องทางเดียวของผู้หญิงในการสร้างอ�านาจต่อรองและมีตัวตนเปšนที่ยอมรับ

สาม การตัéงãจทÕèจÐäม‹ท้อง อาจแบ่งสภาวการณ์รูปธรรมออกได้เปšน 3 แบบ คือ มีชีวิตคู่ต่างเพศ

แต่ต้ังใจไม่มีลูก (ซÖ่งมีอยู่จริงแต่เปšนสัดส่วนท่ีน้อยมาก) อยู่เปšนโสดบริสุทธิ์ตลอดชีวิต มีความสัมพันธ์กับ

เพศเดียวกันหรือต่างเพศ แต่ใช้วิธีคุมก�าเนิดเพื่อป‡องกันการตั้งครรภ์

ในกลุม่ผูห้ญงิท่ีตัดสนิใจครองตนเปšนโสด มักต้องเผชิญแรงกดดันของการป¯เิสธอุดมการณ์ครอบครวั

อยู่เสมอ เน่ืองจากการแต่งงานระหว่างชายหญิงเปšนหนทางเดียวท่ีผู้หญิงจะมีเพศสัมพันธ์และมีลูกได้โดย

ไม่ถูกประณาม การเลอืกอยู่เปšนโสดจÖงท้าทายและสัน่คลอนอุดมการณ์ครอบครวัโดยตรง และเผชิญแรงกดดัน

รุนแรงแตกต่างกันในแต่ละสังคม ผู้หญิงจ�านวนมากจÖงต้อง½„นใจแต่งงานหรือมีชีวิตคู่

อีกทางเลอืกหนÖง่คอื การมีความสมัพนัธ์กับคนเพศเดียวกัน (lesbian relationship) ไม่ว่าจะเปšน ทอม 

ดี ้หรอืหญงิรกัหญงิน้ัน ถือเปšนทางเลอืกท่ีท้าทายและสัน่คลอนท้ังอุดมการณ์เรือ่งคูเ่พศตรงข้ามและอุดมการณ์

ครอบครัว และถูกตีตราประณามรุนแรงที่สุดจากสังคม การตัดสินใจเลือกชีวิตทางเพศของผู้หญิง ถือเปšน

อีกหนÖ่งประเดçนส�าคัญในการต่อสู้เรื่องสิทธิผู้หญิง ท่ีผู้หญิงต้องมีเสรีภาพในการเลือกรูปแบบความสัมพันธ์

ทางเพศ ไม่ว่าจะเปšน ไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครเลย (asexual) หรือมีเพศสัมพันธ์กับต่างเพศ หรือกับ

เพศเดียวกัน (Bunch, 1990)

สทิธเิหนือเน้ือตัวร่างกายผูห้ญงิเก่ียวกับการท้อง แท้ง และความเปšนแม่น้ี เรยีกรวมว่าเปšนสทิธอินามัย

เจริญพันธุ์ ในการประชุม ICPD เมื่อ พ.ศ. 2537 ถือเปšนสิทธิมนุÉยชนขั้นพื้นฐานที่ผู้หญิงทุกคนต้องได้รับ 

ได้แก่ สิทธิต่างæ ต่อไปนี้ 

-  การที่ผู้หญิงสามารถมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มีอิสระ และมีความรับผิดชอบ ว่าจะมีเพศสัมพันธ์

เมื่อใด กับใคร จะมีบุตรหรือไม่มี เมื่อไร จ�านวนกี่คน จะเว้นระยะห่างของการมีบุตรนานเท่าไร

-  การท่ีผูห้ญงิสามารถเข้าถÖงข้อมูลเก่ียวกับการคมุก�าเนิด วิธคีมุก�าเนิดท่ีปลอดภยัและมีประสทิธภิาพ 

เปšนท่ียอมรบั ตลอดจนสามารถเข้าถÖงบรกิารทางสขุภาพท่ีมีคณุภาพ อันจะท�าให้ผูห้ญงิมีความปลอดภยั

จากการท้อง การท�าแท้ง การคลอด และการมีลูกที่มีสุขภาพสมบูรณ์แขçงแรง

-  ผูห้ญงิต้องมีสทิธท่ีิจะตัดสินใจในเรือ่งน้ีท้ังหมด โดยปราศจากการเลอืกป¯บัิติจากสงัคม ปราศจาก

การบังคับขู่เขçญ และปราศจากความรุนแรง

การเกิดจากทองที่ตั้งใจตองใหผูหญิงมีสวนตัดสินใจเลือกเอง

ในทศวรรÉน้ี สังคมไทยก�าลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงส�าคัญ น่ันคือ การเปšนสังคมสูงวัย ด้วยอัตรา

การเกิดท่ีลดลง สวนทางกับสถิติแม่วัยรุ่นท่ีเพิ่มขÖ้น และด้วยค�าถามส�าคัญถÖงการเกิดและการมีชีวิตอยู่

อย่างมีคุณภาพของสังคมไทย เรื่องของท้องไม่พร้อมกับการเกิดจÖงสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก โดยเ©พาะ

เม่ือมองจากมุมของสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ์ แต่ความยากล�าบากอย่างย่ิงของการท�าความเข้าใจเรื่อง

ท้องไม่พร้อมกับการเกิดกçคือ การที่ร่างกายผู้หญิงเปšนพื้นที่ต่อสู้รองรับอุดมการณ์หลายอย่างเกินไป เริ่มจาก

ครอบครัวและการตั้งครรภ  159



160  การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

ÍǾ Á¡ÒÃ³�àÃ×èÍ§à¾È ท่ีก�าหนดแบบแผนป¯บัิติไว้อย่างแขçงตัว เช่น อนุญาตให้มีได้ในสถาบันการแต่งงาน 

ในวัยอันสมควร และในความสัมพันธ์ต่างเพศ ฯลฯ 

ÍǾ Á¡ÒÃ³�àÃ×èÍ§¼ÙŒªÒÂà»š¹ãËÞ‹ ท่ียอมรบัอิทธพิลของผูช้ายในการก�าหนดความเปšนไปของชีวิตทางสงัคม

มากกว่าผู้หญิง แม้จะเปšนเรื่องเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงเองกçตาม

ÍØ´Á¡ÒÃ³�¤ÃÍº¤ÃÑÇÊÁºÙÃ³� ที่สร้างระบบคุณค่าให้ความส�าคัญกับการเกิดและการมีลูก โดยวางเ©ย

ไม่เหçนว่าความต้ังใจ/ไม่ต้ังใจท้อง หรอืความพร้อม/ไม่พร้อมท่ีจะต้ังครรภ์ของผูห้ญงิเปšนป̃จจัยพืน้ฐานท่ีส�าคญั

ในการตัดสนิใจ ผูห้ญงิจ�านวนมากต้องเสยีสละความต้องการ ½„นความต้ังใจ เปลีย่นแปลงชีวิตตัวเอง อดทน

และดิ้นรนทุกวิถีทางทั้งชีวิต เพียงเพื่อจะเปšนเมียและแม่ที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์ และ

ÍØ´Á¡ÒÃ³�àÃ×èÍ§ÊÔ·¸ÔÍ¹ÒÁÑÂà¨ÃÔÞ¾Ñ¹¸Ø� ซÖ่งแม้จะยังเปšนวิธีคิดชุดใหม่ในสังคมไทย ท่ีหยิบยกเอาเรื่อง

สิทธิมาเปšนหัวข้อส�าคัญแทนหน้าท่ีและบทบาทท่ีต้องป¯ิบัติ แต่ดูเหมือนจะเปšนความหวังเดียวของการต่อสู้

ให้ผู้หญิงมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกชีวิตทางเพศ และก�าหนดอนามัยเจริญพันธุ์ของตัวเอง

ภายใต้การจับจ้องด้วยสายตาท่ีพร้อมตัดสนิว่า ผูห้ญงิต้องท้องแบบไหนจÖงจะเปšนการท้องท่ีถูกต้องชอบ

ธรรม ท้องแบบไหนเปšนท้องท่ีผิดไม่เหมาะสม การยุติการต้ังครรภ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไร ต้องแลกกับบท

ลงโทÉ½̃งใจไปตลอดชีวิต และการให้ค่าสงูส่งกับการเกิด โดยวางเ©ยต่อคณุภาพชีวิตของท้ังผูเ้ปšนแม่และลูก

ที่จะเกิดจากท้องที่ไม่พร้อม ประเดçนค�าถามส�าคัญในทางประชากรกçคือ 

¡ÒÃà¡Ô´¢Í§»ÃÐªÒ¡Ãã¹ÊÑ§¤Áä·Â¨Ðà»š¹¡ÒÃà¡Ô´·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ ¨Ò¡·ŒÍ§·ÕèµÑé§ã¨ áÅÐ¨Ò¡¤ÃÍº¤ÃÑÇ
·Õè¾ÃŒÍÁä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ ËÒ¡äÁ‹ÂÍÁãËŒ¼ÙŒËÞÔ§áÊ´§¤ÇÒÁµÑé§ã¨·Õè¨Ð·ŒÍ§ËÃ×ÍäÁ‹·ŒÍ§ä´Œ áÅÐäÁ‹ÂÍÁãËŒ¼ÙŒËÞÔ§ÁÕ·Ò§
àÅ×Í¡ã¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨¨Ñ´¡ÒÃªÕÇÔµà¨ÃÔÞ¾Ñ¹¸Ø�¢Í§µÑÇàÍ§
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