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ทองไมพรอม การเกิด
และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ
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บทคัดยอ
บทความนี้ อภิปรายถÖงสถานการณ์ท้องไม่พร้อมและการเกิดในประเทศไทย ที่สะท้อนให้เหçนถÖง
การที่ผู้หญิงไม่สามารถเลือกตัดสินใจในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ของตัวเองได้ การตั้งครรภ์อย่างไม่พร้อมจÖง
สร้างผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงไทยในหลายลักÉณะ อาจเปšนได้ทั้งการเกิดที่ไม่มีคุณภาพ
ติดตามมาด้วยการเปšนครอบครัวทีไ่ ม่พร้อม หรือลงท้ายที่ยตุ กิ ารตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่ปลอดภัย เนือ่ งจากไม่สามารถ
เข้าถÖงข้อมูลทีถ่ ูกต้องและบริการการท�าแท้งทีป่ ลอดภัยและถูกกฎหมาย โดยทีค่ วามตั้งใจตั้งครรภ์ของผู้หญิง
ไม่ถูกให้ความส�าคัญแต่อย่างใด สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์จÖงเปšนประเดçนส�าคัญยิ่งที่จะต้องถูกหยิบยกขÖ้นมา
กล่าวถÖง เพื่อให้ผู้หญิงสามารถแสดงความตั้งใจและเลือกตัดสินใจที่จะมีประสบการณ์ในชีวิตเจริญพันธุ์
ของตัวเองได้ ทั้งในเรื่องเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ และการเปšนแม่ และเพื่อตอบค�าถามส�าคัญว่า การเกิด
ของประชากรในสังคมไทยจะเปšนการเกิดที่มีคุณภาพ จากท้องที่ตั้งใจ และจากครอบครัวที่พร้อมได้อย่างไร
หากไม่ยอมให้ผหู้ ญิงแสดงความตัง้ ใจทีจ่ ะท้องหรือไม่ทอ้ งได้ และไม่ยอมให้ผหู้ ญิงมีทางเลือกในการตัดสินใจ
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�าคัญในทางประชากรศาสตร์และสิทธิอนามัยเจริญพันธุอ์ ย่างยิง่
ในมิติด้านประชากรศาสตร์ ท้องไม่พร้อมเกี่ยวข้องโดยตรงกับภาวะเจริญพันธุ์ การเกิดมีชีพ ตายคลอด
แท้งเอง หรือท�าแท้ง และการคุมก�าเนิด ในมิติด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์กçสะท้อนว่า บริบทสังคมและ
วั²นธรรมไม่เอื้อให้ผู้หญิงสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ของตนเองได้ ผู้หญิงจÖงท้องไม่พร้อม
ด้วยข้อเทçจจริงทีว่ า่ การท้องไม่พร้อมเปšนสาเหตุโดยตรงของความต้องการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ และสัมพันธ์อย่าง
มีนัยส�าคัญกับอัตราการเจçบป†วย และ/หรืออัตราตายของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม หากการท�าแท้งนั้นเปšน
วิธีการที่ไม่ปลอดภัย
ดังทีพ่ บว่า การท�าแท้งไม่ปลอดภัยเปšนสาเหตุการตายทีส่ า� คัญ 1 ใน 7 ของการตายของมารดาทัว่ โลก
(WHO, 2007) และคาดประมาณว่าเปšนผลให้เกิดอัตราเจçบป†วยของมารดา จนต้องเข้ารับการรักÉาใน
โรงพยาบาลประมาณ 5 ล้านคนต่อป‚ ในประเทศด้อยพั²นา (Singh, 2006 อ้างใน Singh et al., 2013)
ส�าหรับบริบทสังคมไทยป˜จจุบนั การเข้าถÖงบริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทปี่ ลอดภัยและถูกกฎหมาย ยังเปšนอุปสรรค
ส�าคัญทีส่ ดุ ส�าหรับผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อมและต้องการท�าแท้ง (กฤตยา, 2554) และแน่นอนว่า การท้องไม่พร้อม
ส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงไทย โดยเ©พาะป˜ญหาสุขภาพจิตเนื่องจากภาวะความเครียด
ที่เกิดจาก “ท้องไม่พร้อม” จนหลายคนถÖงกับคิด¦่าตัวตาย
ในประเทศที่การท�าแท้งยังผิดกฎหมาย หรือจ�ากัดเงื่อนไขอนุญาตให้ท�าแท้งได้เพียงบางสถานการณ์
เช่น กฎหมายอาญาของไทย ผูห้ ญิงยังคงไม่สามารถเข้าถÖงบริการท�าแท้งทีป่ ลอดภัยได้ ผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อม
จ�านวนมากจÖงจ�าต้องท้องต่อจนคลอด ส่งผลให้การเกิดของการท้องลักÉณะนี้เปšนการเกิดที่ไม่มีคุณภาพ
เพราะมักไม่มีการ½ากครรภ์และดูแลตนเองเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเปšนแม่ ทารกที่เกิดมามีแนวโน้มที่จะได้รับ
ผลกระทบรุนแรงในด้านการพั²นาจิตใจ การปรับตัวและการเลีย้ งดูในระยะยาว ประเทศไทยยังไม่มกี ารศÖกÉา
ติดตามระยะยาวอย่างเปšนระบบในเรือ่ งนีแ้ ต่อย่างใด ขณะทีก่ ารศÖกÉาติดตามในประเทศยุโรปพบว่า เดçกเหล่านี้
มีปญ
˜ หาในการเรียน เมือ่ โตขÖน้ มักเสีย่ งสูงต่อการเสพติดแอลกอÎอล์ ยาเสพติด มักว่างงานและก่ออาชญากรรม
และการศÖกÉาในสหรัฐอเมริกาชีว้ า่ ผลกระทบทางลบทีม่ ตี อ่ เดçกน่าจะมีผลเชือ่ มโยงกับสภาพจิตใจและสถานะ
ทางเศรÉฐกิจของแม่มากกว่า (Kubicka et al., 1995; Myhrman et al., อ้างใน Santelli et al., 2003)
บทความนี้ ตั้งใจที่จะอภิปรายถÖงความสัมพันธ์ของท้องไม่พร้อม การเกิด และเรื่องของสิทธิอนามัย
เจริญพันธุ์ เริม่ ต้นด้วยการสอบทานทีม่ าและความหมายของค�าว่า “ท้องไม่พร้อม” ในสังคมไทย ความเชือ่ มโยง
ของการท้องไม่พร้อมกับการเกิด และสิทธิเหนือเนื้อตัวร่างกายผู้หญิงกับการท้อง การไม่ท้อง (เพราะ
เปšนหมัน) การแท้งเอง และการท�าแท้ง เพือ่ ชีใ้ ห้เหçนว่าร่างกายผูห้ ญิงเปšนพืน้ ทีร่ องรับระบบคิดและอุดมการณ์
หลายอย่าง ทั้งอุดมการณ์เรื่องเพศ อุดมการณ์เรื่องผู้ชายเปšนใหญ่ อุดมการณ์ครอบครัวสมบูรณ์ จนท�าให้
ผู้หญิงต้องเปšนเมียและแม่ โดยไม่สามารถแสดงความตั้งใจนอกเหนือหรือเลือกตัดสินใจในเรื่องอนามัย
เจริญพันธุ์ของตัวเองที่ต่างไปจากที่สังคมก�าหนดได้ อันเปšนค�าถามกลับไปสู่คุณภาพการเกิดของประชากร
ในสังคมไทย
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ความหมายและที่มาของคําวา “ทองไมพรอม”
ในการกล่าวถÖงการท้องที่ไม่ตั้งใจ มีศัพท์ภาÉาอังกฤÉที่ตรงความหมายและใช้ในการส�ารวจทาง
ประชากรและภาวะเจริญพันธุ์ คือค�าว่า unintended pregnancy มีความหมายคล้ายคลÖงกับค�าว่า
unwanted pregnancy ซÖ่งนักวิชาการไทยแปลเปšนภาÉาไทยว่า “การตั้งครรภ์ไม่พÖงประสงค์” หรือ
“การตั้งครรภ์ไม่พÖงปรารถนา” และศัพท์อีกค�าหนÖ่งคือ unplanned pregnancy ที่นักวิชาการแปล
ตรงไปตรงมาว่า “การตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่ได้วางแผน” ทัง้ หมดนีป้ ราก¯อยูใ่ นงานวิชาการภาÉาไทยทีศ่ กÖ Éาเกีย่ วกับ
เรื่องการยุติการตั้งครรภ์ หรือการท�าแท้งที่ตีพิมพ์ก่อน พ.ศ. 2544
ส�าหรับค�าว่า “ท้องไม่พร้อม” เปšนศัพท์ใหม่ก�าเนิดขÖ้นในสังคมไทยเมื่อ พ.ศ. 2544 สืบเนื่อง
มาจากงานวิจัยเรื่อง “ทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องเมื่อไม่พร้อม” (กนกวรรณ, 2548) จากชื่อเดิมว่า “บันทÖก
ประสบการณ์ ข องผู ้ ห ญิ ง ที่ ตั้ ง ครรภ์ ไ ม่ พÖ ง ประสงค์ (Documenting Women with Unwanted
Pregnancy Experiences)” ใช้วิธีการเกçบข้อมูลจากการสัมภาÉณ์ระดับลÖกผู้หญิงทีต่ ั้งครรภ์ไม่พÖงประสงค์
และต้องการยุติการตั้งครรภ์ 4 กลุ่มæ ละ 20 คน ดังนี้ (1) กลุ่มท�าแท้งแล้วปลอดภัย (2) กลุ่มท�าแท้งแล้ว
เกิดอาการแทรกซ้อน จนต้องเข้ารับการรักÉาในโรงพยาบาล (3) กลุ่มที่ไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้และ
ท้องต่อจนครบก�าหนดและคลอด และ (4) กลุ่มที่ไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ คือยังท้องอยู่ ทั้งนี้ทุกกลุ่ม
สามารถสัมภาÉณ์ได้ครบ 20 คน ยกเว้นกลุม่ เดียวทีส่ มั ภาÉณ์ได้เพียง 17 คน คือ กลุม่ ทีเ่ กิดอาการแทรกซ้อน
รวมจ�านวนผู้หญิงที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 77 คน
ข้ อ ค้ น พบส� า คั ญ ของงานวิ จั ย คื อ การวิ เ คราะห์ ว าทกรรมของผู ้ ห ญิ ง ที่ ก ล่ า วถÖ ง การตั้ ง ครรภ์ ที่
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¨ÑÂ¹Õé ¤³Ð¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂÁØ‹§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´Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐ·Ø¡ÍÒªÕ¾ ¾Ù´àËÁ×Í¹¡Ñ¹ËÁ´Ç‹Ò ·ŒÍ§·Õèà¡Ô´¢Öé¹¹Ñé¹
“à»š¹¤ÇÒÁäÁ‹¾ÃŒÍÁ” áÅÐà¾ÃÒÐäÁ‹¾ÃŒÍÁ ÁÑ¹¨Ö§à»š¹ÊÒàËµØáË‹§»˜ÞËÒ·Õèà¸ÍàËÅ‹Ò¹Ñé¹
»ÃÐÊºÍÂÙ‹
ความหมายของ “ท้องไม่พร้อม” ที่ผู้หญิงให้ค�าอธิบายไว้มีนัยส�าคัญสองประการคือ (1) ความพร้อม
หรือไม่พร้อมในการท้อง เปšนสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปในประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
ในช่วงชีวติ นัน้ æ ในแต่ละคน และ (2) เมือ่ เปšนท้องทีไ่ ม่พร้อม จÖงมิใช่เปšนเรือ่ งของความเลวร้าย ความผิดพลาด
ความรักสนุก ความไม่ใส่ใจ และ/หรือความเลว ความหมายที่ให้โดยผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมทั้งสองด้านนี้
เน้นไปที่ผลแห่งจังหวะชีวิตและชะตากรรมของตนเองมากกว่า จนในที่สุดกçเลือกการยุติการตั้งครรภ์
เปšนทางแก้ป˜ญหาของความไม่พร้อมนั้นæ
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โครงการวิจัยข้างต้น ต้องการใช้ผลการวิจัยเพื่อรณรงค์ให้สังคมไทยมองเหçนป˜ญหาของผู้หญิง
ที่ท้องและต้องการท�าแท้ง เปšนโครงการวิจัยแรกที่ออกแบบการเลือกกลุ่มผู้หญิงที่เผชิญป˜ญหาอย่างรอบด้าน
และใช้ผู้หญิงที่เปšนเจ้าของป˜ญหาเปšนศูนย์กลางของการเล่าเรื่อง ดังนั้น การจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ผล
การวิจยั ใน พ.ศ. 2544 คณะนักวิจยั จÖงตัดสินใจใช้คา� ว่า “ท้องไม่พร้อม” เปšนชือ่ งานสัมมนาและรายงานวิจยั
ถือเปšนการใช้ศัพท์ค�านี้ครั้งแรกในสังคมไทย เพื่อแทนค�าว่าการตั้งครรภ์ไม่พÖงประสงค์หรือไม่พÖงปรารถนา
ซÖ่งได้ถูกใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมาจนถÖงป˜จจุบัน (พ.ศ. 2557) ทั้งในวงสื่อมวลชนและบทความวิชาการ
เมื่อกล่าวถÖงสถานการณ์การท้องไม่พร้อมและการท�าแท้งได้กลายเปšนป˜ญหาระดับประเทศ
ดังรายงานขององค์การอนามัยโลกเรื่อง WHO Country Cooperation Strategy Thailand
2012 - 2016 ระบุวา่ ประเดçนสุขภาพด้านสุขภาพอนามัยเจริญพันธุส์ องเรือ่ ง ทีเ่ ปšนเรือ่ งท้าทายและควรได้รบั
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�าว่าท้องไม่พร้อมจากงานวิจยั ข้างต้น ไม่ได้รวมเรือ่ งการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
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
ความหมายเชิงรูปธรรมของการท้องไม่พร้อม จÖงเปšนท้องทีไ่ ม่ตงั้ ใจ หรือไม่ตอ้ งการ หรือไม่ได้วางแผน
หรือไม่เคยคิดไว้ รวมถÖงกรณีที่แม้ขณะตั้งท้องมีการวางแผนหรือตั้งใจ แต่สถานการณ์ชีวิตหลังจากท้องแล้ว
เกิดเหตุการณ์ไม่คาด½˜นขÖ้น ท�าให้ท้องนั้นกลายเปšนท้องที่ไม่พร้อม จนการยุติการตั้งครรภ์เปšนทางเลือกที่ดี
กว่าในสถานการณ์ชีวิตขณะนั้น
ส�าหรับสถานการณ์ป˜จจุบัน ข้อมูลเบื้องต้นของมูลนิธิเข้าถÖงเอดส์จากโทรศัพท์สายด่วน 1663 ตั้งแต่
เดือนกันยายน 2556 - เดือนมกราคม 2557 ที่ขยายการรับค�าปรÖกÉาเพิ่มเรื่องท้องไม่พร้อมด้วย ในระยะ
5 เดือนนี้ มีผโู้ ทรศัพท์เข้ามาปรÖกÉาเรื่องท้องไม่พร้อมรวม 1,123 ราย ร้อยละ 70 เปšนผูท้ กี่ า� ลังเผชิญป˜ญหา
ท้องไม่พร้อมในขณะนัน้ ด้วยสาเหตุจากการไม่ได้คมุ ก�าเนิดสูงสุดคือ ร้อยละ 60 รองลงมาคือคุมก�าเนิดแล้วพลาด
ร้อยละ 39 และถูกละเมิดทางเพศร้อยละ 1 ส�าหรับเหตุของความไม่พร้อมท้อง เรียงตามล�าดับได้ดังนี้
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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ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับข้อค้นพบที่ได้จากการประมวลสาเหตุของท้องไม่พร้อมจากงานวิจัย
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 ที่ให้ค�าปรÖกÉาเรื่องท้องไม่พร้อมทางโทรศัพท์และอีเมล์
ชี้ว่า เหตุผลส่วนใหญ่ที่ผู้หญิงท้องไม่พร้อมต้องการยุติการท้องเพราะผู้ชายไม่รับผิดชอบ
(2) Ê¶Ò¹¡ÒÃ³·èÕà»š¹¼Å¨Ò¡¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸àªÔ§ÍíÒ¹Ò¨ÃÐËÇ‹Ò§¤Ù‹ ท�าให้ผู้หญิงไม่สามารถต่อรองกับคู่
ของตนในเรือ่ งชีวติ คูแ่ ละความสัมพันธ์ เพศสัมพันธ์ การท้อง และการท�าแท้งได้ ตัวอย่างในคูร่ กั
เช่น เมื่อผู้ชายตืêอขอมีเซçกส์ด้วยโดยไม่ใช้ถุงยาง ผู้หญิงกçใจอ่อนยอมอย่าง½„นใจตนเอง แม้ไม่ได้
ต้องการ เพราะกลัวแ¿นไม่รักและส่งผลต่อป˜ญหาความสัมพันธ์ ตัวอย่างในคู่สามี - ภรรยา เช่น
ผู้หญิงต้องการท�าหมันเพราะมีลูกพอแล้ว แต่สามีไม่ยอม ผู้หญิงต้องกินยาคุมทั้งที่ทรมานจาก
อาการแพ้ยา เพราะไม่ตอ้ งการท้อง แต่เมือ่ ท้องเนือ่ งจากไม่ได้กนิ ยาสม�า่ เสมอ 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¡ÒÃ³·¼Õè ÍŒÙ ¹×è ¡‹Í¢Ö¹é ËÃ×ÍÊÃŒÒ§à§×Íè ¹ä¢¢Ö¹é ตัวอย่างเช่น ผูห้ ญิงถูกละเมิดทางเพศและตัง้ ครรภ์
หรือผู้หญิงท�างานที่นายจ้างได้ประกาศแล้วว่าหากท้องต้องออกจากงาน หรือทั้งสามีและภรรยา
ที่ท้องอยู่ตกงานพร้อมกัน จÖงตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์นั้น หรือผู้หญิงใช้วิธีคุมก�าเนิดแบบถาวร
เช่น ท�าหมัน หรือกÖง่ ถาวร เช่น ใส่หว่ ง แล้วการคุมก�าเนิดล้มเหลว เนือ่ งจากหมันหลุด ห่วงหลุด
เปšนต้น
(5) Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¢Í§¤Ù‹ÃÑ¡·ÕèÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸â´ÂäÁ‹ä´Œ¤ØÁ¡íÒà¹Ô´ เกิดขÖ้นมากในเยาวชน ทั้งที่มีคู่รัก
แบบชัว่ คราวและถาวร โดยไม่ตระหนักว่าเซçกส์ทไี่ ม่ได้ใช้วธิ ปี อ‡ งกันการท้องอย่างใดอย่างหนÖง่ นัน้
จะน�าไปสู่การท้องที่ไม่ตั้งใจได้ หรือเข้าใจผิดว่าการคุมก�าเนิดแบบนับวัน เช่น หน้า 7 วัน
หลัง 7 วันของการมีประจ�าเดือนคือระยะปลอดภัย และการหลั่งข้างนอกจะท�าให้ไม่ท้อง
(6) Ê¶Ò¹¡ÒÃ³Í×è¹æ ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡¹Õé·ÕèºÕº¤Ñé¹ãËŒ¼ÙŒËÞÔ§áÅÐ/ËÃ×Í¤Ù‹µŒÍ§¡ÒÃ·íÒá·Œ§ ตัวอย่างเช่น
การท้องในวัยเรียน แม้ป˜จจุบันสถานศÖกÉาจ�านวนหนÖ่งยินยอมให้นักเรียนหรือนักศÖกÉาที่
ท้องเรียนต่อได้ แต่ในข้อเทçจจริงกçมีพ่อแม่ หรือตัวนักเรียน/นักศÖกÉาเองที่ต้องการท�าแท้ง
ด้วยไม่พร้อมทีจ่ ะเผชิญกับความรูส้ กÖ ผิด ความอาย การถูกสังคมรอบข้างประณาม หรือไม่พร้อม
ที่จะมีครอบครัว หรือมีลูก หรือมีป˜ญหาทางเศรÉฐกิจที่ครอบครัวไม่สามารถรับภาระเลี้ยงดูได้
ข้อค้นพบจาก กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ. 2557. โครงการวิจัยเรื่อง ‘อุปสรรคการเข้าถÖงบริการท�าแท้ง
ที่ปลอดภัยเพื่อพั²นาและสร้างเสริมการเข้าถÖงระบบบริการท�าแท้งที่ปลอดภัยของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม’. รวบรวมงานวิจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องจากอดีต และเกçบข้อมูลจากผูห้ ญิงที่ยุติการตั้งครรภ์และเจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรพั²นาเอกชน 70 คน
3 เปšนกลุ่มคนท�างานในเวçบไทย (tamtang@wordpress.com) เพื่อให้ค�าปรÖกÉาทางเลือกส�าหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
และส่งต่อเรื่องการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย เปดให้บริการตั้งแต่ พ.ศ. 2556
2

ครอบครัวและการตั้งครรภ 149

ทองไมพรอมกับการเกิด สัมพันธกันอยางไร?
ค�าว่า “ท้องไม่พร้อม” เปšนภาÉาที่ใช้อธิบายสถานการณ์ของผู้หญิงที่ไม่พร้อมจะตั้งครรภ์ ซÖ่งเกิดขÖ้น
ในบริบทสังคมและวั²นธรรมไทย ไม่มีศัพท์ภาÉาอังกฤÉเทียบเคียงได้ตรงความหมายได้ ผู้เขียนจÖงเลือก
ที่จะใช้ค�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 ด้านที่ไม่ต้องการจะท้อง (unwanted) กับด้านที่เปšนการท้องผิดเวลา (mistimed)
โดยที่ความเปšนส่วนตัว ความสัมพันธ์ในคู่ และข้อเทçจจริงของชีวิตคู่ของทั้งสองมิตินี้ กçมีความแตกต่างกัน
ด้วย (Santelli et al., 2003)
ÊÔ§è ·Õ¹è Ò‹ Ê¹ã¨¡ç¤Í× àÃÒãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁµÑ§é ã¨ËÃ×ÍäÁ‹µ§Ñé ã¨µÑ§é ¤ÃÃÀ¢Í§¼ÙËŒ ÞÔ§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
ประชากรทั่วไป (population - based survey) ว่าด้วยการเกิดกับความตั้งใจ (Campbell and
Mosher, 2000) อีก 20 ป‚เศÉถัดมา จÖงได้ศÖกÉาถÖงความหมายที่แตกต่างกันของ “การตั้งครรภ์
ไม่พÖงประสงค์” (unwanted pregnancy) กับ “การตั้งครรภ์ผิดเวลา”(mistimed pregnancy) เปšน
ครั้งแรกในการส�ารวจภาวะเจริญพันธุ์ระดับชาติ เมื่อ พ.ศ. 2508 และต่อมาในการส�ารวจระดับชาติเรื่อง
การเติบโตของครอบครัวครั้งแรกใน พ.ศ. 2516
แต่ในช่วง 10 ป‚เศÉæ ทีผ่ า่ นมานี้ แนวคิดและวิธวี ทิ ยาในการวัด “ความตัง้ ใจตัง้ ครรภ์” ได้ถกู วิพากÉ์
มากขÖ้น ด้วยเหตุผลที่ว่า ความตั้งใจ (หรือไม่ตั้งใจ) ท้องนั้น ถูกมองว่าเปšนผลผนÖกร่วมกันระหว่างการรับรู้
ผนวกอารมณ์ และวั²นธรรม ตลอดจนมิติทางสังคมอื่นæ เช่น กฎหมาย เปšนต้น ดังนั้นการขยายความ
เข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อนของเรื่อง “ความตั้งใจตั้งครรภ์” นอกจากจะช่วยเพิ่มอัตราผู้ใช้วิธีคุมก�าเนิดแล้ว
ยังอาจน�ามาใช้ออกแบบโครงการเพื่อป‡องกันการท้องที่ไม่ตั้งใจ ซÖ่งน่าจะเปšนผลดีต่อการเสริมสร้างอนามัย
แม่และเดçกด้วย (Santelli et al., 2003)
áÅŒÇ·ŒÍ§·ÕèäÁ‹¾ÃŒÍÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ñº¡ÒÃà¡Ô´ÍÂ‹Ò§äÃ?
ในข้อเทçจจริงทางการแพทย์และประชากรศาสตร์ การท้องที่เกิดขÖ้น ไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่กçตาม
สามารถส่งผลลัพธ์ (pregnancy outcome) ได้อย่างใดอย่างหนÖ่งใน 4 ทางต่อไปนี้ คือ
(1) à¡Ô´ÁÕªÕ¾ (live birth) หมายถÖง ทารกคลอดแล้วแสดงอาการมีสัญญาณชีพ แม้เพียงเสี้ยววินาที
หลังจากคลอด กçถือว่าเกิดรอดแล้ว ตามค�านิยามขององค์การอนามัยโลกคือ ทารกที่คลอด
ออกมาแล้วมีลมหายใจ ชีพจรเต้น มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ เช่น ร้องอุแว้ อาการแสดง
เหล่านี้บ่งว่ามีชีวิต โดยไม่ค�านÖงถÖงระยะเวลาที่ตั้งครรภ์
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(2) µÒÂ¤ÅÍ´ (stillbirth) หรือการเกิดไร้ชีพ นั่นคือ ตัวอ่อนเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ จÖงคลอด
ออกมาโดยไม่มีสัญญาณชีพ ซÖ่งส่วนใหญ่เกิดขÖ้นจากอายุครรภ์ที่ครบก�าหนดแล้ว สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ก�าหนดความหมายไว้ว่า “การที่ตัวอ่อนคลอดออก
มาแล้วไม่แสดงสัญญาณของการมีชีวิต หลังจากมารดาตั้งครรภ์ไม่ต�่ากว่า 28 สัปดาห์แล้ว”4
(3) á·Œ§â´ÂäÁ‹à¨µ¹Ò (miscarriage) หมายถÖง การท้องสิน้ สุดลงโดยไม่ตง้ั ใจ เมือ่ อายุครรภ์นอ้ ยกว่า
28 สัปดาห์และตัวอ่อนไม่มีชีวิต เปšนนิยามขององค์การอนามัยโลกที่ใช้กันมาแต่เดิม เพราะเปšน
ช่วงเวลาทีต่ วั อ่อนยังหนักไม่ถงÖ 1,000 กรัม อย่างไรกçตาม สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ ระบุ
ว่า ป˜จจุบันเกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์มากขÖ้น ในประเทศพั²นาแล้วมีเครื่องมือสามารถ
เลี้ยงดูทารกที่น�้าหนักต�่ากว่า 1,000 กรัม ให้รอดชีวิตได้ ประเทศเหล่านี้จÖงเปลี่ยนนิยามของ
การแท้งแบบไม่ตั้งใจใหม่ว่า เปšนการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์เมื่ออายุครรภ์ต�่ากว่า 20 สัปดาห์
หรือเมื่อทารกมีน�้าหนักต�่ากว่า 500 กรัม ส�าหรับในประเทศไทยยังไม่ก้าวหน้าเพียงพอ จÖงยังคง
ใช้นิยามเดิม5
(4) ·íÒá·Œ§ (induced abortion) หมายถÖง การท้องสิน้ สุดลงโดยตัง้ ใจ แม้วา่ ผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อม
จ�านวนมากต้องการยุติการตั้งครรภ์ของตัวเอง แต่กฎหมายเกี่ยวกับการท�าแท้งของไทย ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 302 - 305 บังคับใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2500 โดย 3 มาตราแรก
(มาตรา 301 - 303) ระบุโทÉของการท�าแท้ง ไม่ว่าผู้หญิงที่ท้องแล้วท�าแท้งด้วยตนเอง หรือยอม
ให้ผู้อื่นท�าแท้งให้ ส่วนมาตราที่ไม่มีโทÉคือ มาตรา 304 เปšนเรื่องความพยายามจะท�าแท้ง แล้ว
ท�าไม่ส�าเรçจ ไม่ว่าหญิงจะยินยอมหรือไม่กçตาม การกระท�านั้นกçไม่มีความผิด และมาตรา 305
เปšนข้อยกเว้นว่า ถ้าการท�าแท้งนัน้ เปšนการกระท�าของแพทย์ โดยผูห้ ญิงยินยอม “à¹×Íè §¨Ò¡ÊØ¢ÀÒ¾
¢Í§ËÞÔ§¹Ñ¹é ËÃ×ÍËÞÔ§ÁÕ¤ÃÃÀà¹×Íè §¨Ò¡¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¤ÇÒÁ¼Ô´·Ò§ÍÒÞÒ µÒÁ·Õºè Þ
Ñ ÞÑµäÔ ÇŒã¹ÁÒµÃÒ
276 ÁÒµÃÒ 277 ÁÒµÃÒ 282 ÁÒµÃÒ 283 ËÃ×ÍÁÒµÃÒ 284 ¼ÙŒ¡ÃÐ·íÒäÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´”
สถิตผิ ลการตัง้ ครรภ์ในระดับโลกและในประเทศพั²นาแล้ว ส่วนใหญ่ใช้วธิ กี ารคาดประมาณจากข้อมูล
สถิติชีพและสถิติการท�าแท้ง น�าเสนอผลเปšน 3 ทางคือ เกิดมีชีพ (live births) ตัวอ่อนเสียชีวิต (fetal
loses) หรือแท้งไม่เจตนา (miscarriage) อย่างใดอย่างหนÖ่ง และท�าแท้ง (induced abortions) ดังผล
การศÖกÉาในประเทศสหรัฐอเมริกาทีพ่ บว่า ใน พ.ศ. 2551 จากจ�านวนครรภ์ในประเทศทัง้ หมด (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)
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§.
ค้ น เมื่ อ 20 เมÉายน 2557 จาก เวç บ ไซต์ : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.
php?book=9&chap=4&page=t9-4-infodetail01.html
4
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ตาราง 1 จ�านวนท้อง ร้อยละของท้องทีต่ งั้ ใจ/ไม่ตงั้ ใจ และผลของการท้องทีไ่ ม่ตงั้ ใจในระดับโลก พ.ศ. 2551
จíานวน
ÀูมิÀาค
ท้องทัéงหมด
(ล้าน)
ระดับโลก
208.2
22.8
ประเทศพั²นา∗
ประเทศด้อยพั²นา
185.4
แอ¿ริกา
49.1
118.8
เอเซีย∗∗
ยุโรป
13.2
ละตินอเมริกาและคาริบเบียน
17.1
อเมริกาเหนือ
7.2
โอเชียเนีย
0.9

ร้อยลÐของการท้อง
ท้องทÕè
ท้องทÕè
ตัéงãจ
äม‹ตัéงãจ
59
41
53
47
60
40
61
39
62
38
56
44
42
58
53
48
63
37

% ¼ลของท้องทÕèäม‹ตัéงãจ
จากจíานวนท้องทัéงหมด
àกิดมÕชÕพ
ทíาáท้ง
áท้งàอง
16
20
5
15
25
6
16
19
5
21
13
5
12
21
5
11
28
5
28
22
8
23
18
7
16
16
5

รวมออสเตรเลีย ประชาคมยุโรป ญี่ปุ†น นิวซีแลนด์ และอเมริกาเหนือ
ไม่รวมญี่ปุ†น
ทÕèมา: Singh et al., 2010 (Table 1 page 244)
∗

∗∗

น่าสังเกตว่า การศÖกÉาในสหรัฐอเมริกามิได้แยกผลการตัง้ ครรภ์ของผูท้ ที่ อ้ งทีต่ งั้ ใจและไม่ตงั้ ใจ สุชลี า
และคณะ (2010) สันนิÉฐานว่า ท้องที่มีผลให้เกิดการท�าแท้งนับว่าเปšนท้องไม่ตั้งใจหรือไม่พร้อม เนื่องจาก
มีหลักฐานว่าผู้ที่ตั้งใจท้องแล้วต้องไปท�าแท้งมีจ�านวนน้อยมาก ตัวเลขในสหรัฐอเมริกาชี้ว่า มีอยู่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 (Finer and Henshaw, 2006 อ้างใน Singh et al., 2013) จากการคาดประมาณผลการตัง้ ครรภ์
ระดับโลกของสุชลี า และคณะ (2010) พบว่า ในจ�านวนท้องรวมของ พ.ศ. 2551 ทีม่ อี ยู่ 208.2 ล้านท้องนัน้
ร้อยละ 41 เปšนท้องทีไ่ ม่ตงั้ ใจหรือไม่พร้อม ได้ผลลัพธ์เปšนเกิดมีชพี ร้อยละ 16 ท�าแท้งร้อยละ 20 และแท้งเอง
ร้อยละ 5 ภูมิภาคที่มีผู้หญิงท้องไม่ตั้งใจสูงสุดคือ ละตินอเมริกาและคาริบเบียน ร้อยละ 58 (ตาราง 1)
ส�าหรับประเทศไทย ไม่สามารถสืบค้นสถิตติ วั เลขทีแ่ สดงผลการตัง้ ครรภ์จากจ�านวนครรภ์รวมในแต่ละ
ป‚ ว่ามีผลเปšนเกิดมีชีพ ตายคลอด แท้งเอง และท�าแท้ง ร้อยละเท่าไรได้ เนื่องจากจ�านวนการท�าแท้งต่อป‚
ยังเปšนตัวเลขที่ไม่สามารถรวบรวมได้ เพราะการท�าแท้งที่สามารถท�าได้ตามกฎหมายนั้นมีเพียงไม่กี่เงื่อนไข
ดังกล่าวไว้ข้างต้น ส�าหรับสถิติทางการที่เกี่ยวกับผลการตั้งครรภ์กçมีเพียงอัตราเกิดมีชีพ อัตราตายของทารก
และอัตราตายของมารดาเท่านั้น (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555)
จากการวิเคราะห์เวชระเบียนของการคลอดในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล
ชุมชนทั่วประเทศ (ตาราง 2) สามารถให้ผลเรื่องอัตราตายคลอดระดับประเทศได้ว่าอยู่ในระดับต�่า คือ
ประมาณร้อยละ 0.53 เท่านั้น (สุรศักดิ์ และคณะ, 2553) เมื่อเทียบกับสถิติระดับโลก อัตราตายคลอดของ
ประเทศไทยนับว่าอยู่ในระดับต�่าสุดเทียบเท่ากับประเทศพั²นา หรือดีกว่าประเทศพั²นาหลายประเทศ
(WHO, 2011b) แสดงว่าบริการการคลอดของไทยมีคุณภาพและกว้างขวางในระดับเพียงพอทั่วประเทศ
ท�าให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์สามารถเข้าถÖงบริการได้ทั่วถÖงและปลอดภัย
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ตาราง 2 ผลหลังการคลอดในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ
พ.ศ. 2548, 2549 และ 2550
¼ลหลังการคลอด
จ�านวนทารกที่เกิด
ทารกมีสุขภาพดี
เสียชีวิตในครรภ์ก่อนคลอด

ร้อยละ

ร้อยละ
เสียชีวิตหลังคลอดไม่เกิน 7 วัน
ร้อยละ

พ.ศ. 2548
695,394
691,691
99.46
3,703
0.53
1,924
0.28

พ.ศ. 2549
655,069
651,734
99.49
3,335
0.51
1,854
0.28

พ.ศ. 2550
613,679
610,186
99.43
3,493
0.57
1,540
0.25

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

ในการส�ารวจสภาวะสุขภาพอนามัยเจริญพันธุข์ องประชาชนไทยอายุ 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 ที่เหลือคือการท�าแท้ง โดยแยกได้เปšนท�าแท้งเนื่องจาก
ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ร้อยละ 17 และเพราะไม่พร้อม ร้อยละ 9
คณะท�างานโครงการรณรงค์เพื่อสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ส�านักงานสภาประชากรในกรุงเทพฯ ท�า
โครงการวิจยั เรือ่ ง “ส�ามะโนระดับชุมชนเรือ่ งสุขภาพผูห้ ญิงและประวัตกิ ารตัง้ ครรภ์” ตัง้ ใจศÖกÉาประสบการณ์
การตัง้ ครรภ์จากผูห้ ญิงทีท่ อ้ งว่า ผลการคลอดในแต่ละท้องนัน้ คืออะไร - ทารกเกิดรอดเพศชาย ทารกเกิดรอด
เพศหญิง ตายคลอด แท้งเอง และท�าแท้ง โดยเกçบข้อมูลในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดขอนแก่นแห่งละ
หนÖ่งชุมชน ในช่วงกลางป‚ พ.ศ. 2544 โดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ข้อมูลส�าคัญที่เกçบคือ
ประสบการณ์การตั้งท้องแต่ละครั้งว่าได้มีการวางแผนมาก่อนหรือไม่ และผลของการท้องแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะ
วางแผนหรือไม่กçตาม รวมถÖงทางเลือกเมื่อเกิดป˜ญหาท้องที่ไม่พร้อม ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการท�าแท้ง
ประชากรเป‡าหมายคือผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่ 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)
ผลการศÖกÉาทีน่ า่ สนใจและเปšนข้อค้นพบใหม่คอื การวิเคราะห์ผลการตัง้ ครรภ์แยกตามกลุม่ อายุ และ
ตามความตั้งใจขณะท้องนั้นว่า วางแผนที่จะท้อง (Planned to conceive) ท้องที่ไม่ได้มีแผนใดæ ทั้งสิ้น
(Had no plan) และวางแผนว่าจะไม่ท้อง (Planned not to conceive) และตัวแปรอีกหนÖ่งตัวที่ไม่มี
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การถามกันมาก่อนคือ ความตั้งใจหลังจากท้องแล้ว ว่าต้องการครองครรภ์จนครบก�าหนดหรือต้องการ
ยุติการตั้งครรภ์ (Boonpakdee, 2006) ดังนี้
(1) ผู้หญิงที่ท้องเมื่ออายุ 35 ป‚ขÖ้นไป มีผลของการตั้งครรภ์จนครบก�าหนดต�่าสุด คือร้อยละ 73
ขณะที่มีผลว่าเปšนท้องที่น�าไปสู่การแท้งเอง และท�าแท้งสูงสุดเช่นกัน คือร้อยละ 11 และ 17
ตามล�าดับ (ตาราง 3)
ตาราง 3 ร้อยละของผลการตั้งครรภ์จ�าแนกตามอายุเมื่อตั้งครรภ์
กลุ‹มอายุ
(»‚)
ต�่ากว่า 20
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 และสูงกว่า

จíานวนท้อง
(2,434)
410
912
666
295
151

ร้อยลÐของ¼ลการตัéงครรÀ์
ท้องครบกíาหนด
áท้งäม‹àจตนา
84.4
6.6
87.4
6.5
85.9
6.8
87.5
4.1
72.8
10.6

ทíาáท้ง
9.0
6.1
7.4
8.5
16.6

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

(2) ความตัง้ ใจว่าจะท้องหรือไม่ ส่งผลต่อผลการตัง้ ครรภ์ชดั เจน จากตาราง 4 ชีช้ ดั ว่า ท้องทีว่ างแผน
ที่จะไม่ท้อง น�าไปสู่การยุติการตั้งครรภ์สูงถÖงร้อยละ 23 ตรงข้ามกับท้องที่ถูกวางแผนไว้แล้ว
ได้ผลร้อยละ 93 เปšนท้องทีค่ รบก�าหนด และเปšนท้องทีถ่ กู ยุตอิ ย่างตัง้ ใจเพียงร้อยละ 1.3 เท่านัน้
ส่วนในกลุ่มท้องที่ไม่มีการวางแผนใดæ มาก่อนได้ผลเปšนการท�าแท้งร้อยละ 5
ตาราง 4 ร้อยละของผลการตั้งครรภ์จ�าแนกตามความตั้งใจก่อนที่จะท้อง
ความตัéงãจ
ก‹อนทÕèจÐท้อง
วางแผนที่จะท้อง
ไม่ได้วางแผนใดæ
วางแผนที่จะไม่ท้อง

จíานวนท้อง
(2,434)
1,338
406
690

ร้อยลÐของ¼ลการตัéงครรÀ์
ท้องครบกíาหนด
áท้งäม‹àจตนา
92.8
5.9
88.9
6.2
69.6
8.0

ทíาáท้ง
1.3
4.9
22.5

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

(3) สิ่งที่น่าสนใจมากขÖ้นกçคือ ความตั้งใจหลังจากท้องแล้ว ว่าต้องการครองครรภ์ไปจนครบก�าหนด
คลอดหรือต้องการยุติ พบว่า ท้องทีม่ คี วามตัง้ ใจจะยุติ น�าไปสูก่ ารยุตกิ ารตัง้ ครรภ์จริงร้อยละ 52
และท้องต่อจนครบก�าหนด ร้อยละ 47 (ตาราง 5)
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ตาราง 5 ร้อยละของผลการตั้งครรภ์จ�าแนกตามความตั้งใจหลังจากท้องแล้ว
ความตัéงãจ
หลังจากท้องáล้ว
วางแผนที่จะยุติ
ไม่ได้วางแผนใดæ

จíานวนท้อง
(2,434)
344
2,090

ร้อยลÐของ¼ลการตัéงครรÀ์
ท้องครบกíาหนด
áท้งäม‹àจตนา
47.1
1.2
91.9
7.4

ทíาáท้ง
51.7
0.7

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

แม้การศÖกÉาข้างต้นนี้ จะเปšนการศÖกÉาระดับเลçกเพียง 2 ชุมชนเท่านัน้ แต่ได้ชใี้ ห้เหçนชัดเจนว่า ความ
ตั้งใจที่จะท้องและความตั้งใจที่จะยุติการตั้งครรภ์หลังจากท้องแล้ว ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญต่อการเกิดของ
ประชากร จÖงน่าจะท�าการศÖกÉาเ©พาะเจาะจงถÖงพฤติกรรมการเจริญพันธุแ์ ละความตัง้ ใจตัง้ ครรภ์ของผูห้ ญิง
ในประเทศไทย โดยใช้การส�ารวจขนาดใหญ่ พร้อมไปกับการวิจัยเชิงคุณภาพที่เปšนเรื่องเล่า และใช้ผู้หญิง
เปšนศูนย์กลางของการศÖกÉา เพื่อเข้าถÖงและเข้าใจเรื่องท้องว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมได้อย่างไร ณ เวลาไหน
และในสถานการณ์แบบไหน เพราะเปšนหัวข้อวิจยั ทีจ่ ะทวีความส�าคัญมากยิง่ ขÖน้ และสังคมไทยยังขาดองค์ความรู้
อย่างรอบด้าน ในสถานการณ์เรื่องท้องไม่พร้อม ท้องไม่ตั้งใจ และท้องไม่วางแผน รวมถÖงการท้องผิดเวลา
ที่น�าไปสู่การท�าแท้งที่ไม่ปลอดภัย ซÖ่งก�าลังเปšนป˜ญหาส�าคัญของสังคมไทยในป˜จจุบัน

สิทธิเหนือเนือ้ ตัวรางกายผูห ญิงกับการทอง การเกิด และการแทง (กฤตยา, 2547)
แนวคิดเรื่อง “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์” มิได้เกิดขÖ้นจากสุญญากาศ แต่ได้มาจากการต่อสู้ระหว่าง
ขบวนการผู้หญิงกับขบวนการประชากร โดยเ©พาะในสหรัฐอเมริกาในช่วงระยะ 90 ป‚ จาก พ.ศ. 2448 ถÖง
พ.ศ. 2538 ทีบ่ างช่วงกçถกเถียงขับเคีย่ วกันเอง บางช่วงกçเหçนพ้องร่วมกัน ขยายสิทธิการเลือกของผูห้ ญิงทีจ่ ะ
ท้องหรือไม่ท้องผ่านวิธีคุมก�าเนิด ซÖ่งในอดีตเปšนเรื่องที่กฎหมายในสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้ท�าได้ และ
ในป˜จจุบัน แม้บริการคุมก�าเนิดทุกวิธีที่ผู้หญิงเปšนผู้ใช้ ยังต้องให้แพทย์หรือบุคลากรทางสาธารณสุขเท่านั้น
เปšนผูใ้ ห้บริการ ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ กลุม่ เคลือ่ นไหวด้านสตรีนยิ มเองกçมกี ารต่อสูแ้ ละถกเถียงทางความคิด
ไม่นอ้ ยเช่นกัน โดยเ©พาะระหว่างแนวคิดสตรีนยิ มสายเสรี (liberal feminism) และสายรากเหง้า (radical
feminism) ในสหรัฐอเมริกา กับขบวนการสตรีนิยมในยุโรปและในประเทศซีกโลกใต้
ท่ามกลางการต่อสู้เรื่องสิทธิผู้หญิงนั้น “สิทธิการท�าแท้ง” (abortion rights) นับว่าเปšนประเดçนที่มี
การขับเคี่ยวทางวาทกรรมอย่างถÖงพริกถÖงขิงมากที่สุด วาทกรรมที่ถูกหยิบยกขÖ้นมาสนับสนุนและต่อต้าน
การท�าแท้ง มีทั้งเหตุผลในเชิงการเมืองเรื่องสิทธิมนุÉยชน การเมืองเรื่องเพศ การเมืองเชิงจริยธรรมและ
ศาสนา วิทยาศาสตร์การแพทย์ และนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมหรือยับยั้งการเกิด (pro - or anti - natalist
policy)6 นักสตรีนยิ มพยายามช่วงชิงการให้ความหมายเกีย่ วกับการท�าแท้งหลากหลายรูปแบบในพืน้ ทีต่ า่ งæ
ดูรายละเอียดการขับเคีย่ วทางวาทกรรมเรือ่ งสิทธิการท�าแท้งใน กฤตยา อาชวนิจกุล และวรรณา ทองสิมา (บรรณาธิการ).
2548. “¼ÙŒËÞÔ§” ã¹ÇÒ·¡ÃÃÁÊÔ·¸Ô·Ò§à¾È. เชียงใหม่: ศูนย์สตรีศÖกÉา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มูลนิธิรçอคกี้เ¿ลเลอร์.
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และประสบความส�าเรçจครั้งส�าคัญในการสร้างวาทกรรมชุดใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้หญิงในฐานะ
คนอุ ้ ม ท้ อ งทั่ ว โลก บนเวที ก ารประชุ ม นานาชาติ เ รื่ อ งประชากรและการพั ² นา (International
Conference on Population and Development - ICPD) ณ กรุงไคโร เมื่อป‚ พ.ศ. 2537
นักสตรีนยิ ม½†ายซ้ายทีต่ อ่ สูเ้ รือ่ งสิทธิการท�าแท้งในประเทศซีกโลกเหนือ เช่น ½รัง่ เศสและสหรัฐอเมริกา
มองว่าสิทธินี้คือหัวใจส�าคัญของสิทธิที่ผู้หญิงจะมีอ�านาจเหนือเนื้อตัวร่างกายตนเอง จากประสบการณ์
การต่อสู้ที่ยาวนานมากกว่าครÖ่งศตวรรÉของนักสตรีนิยม½†ายซ้ายในสหรัฐอเมริกา ในช่วงทศวรรÉ 2520
ได้เสนอวาทกรรมใหม่ในการพูดถÖงกรอบการต่อสู้ที่มากไปกว่าเรื่องสิทธิการท�าแท้งเท่านั้น และดูจะสร้าง
ความชอบธรรมในวิธคี ดิ ของคนทัว่ ไปได้ดกี ว่า นัน่ คือ วาระว่าด้วยสุขภาพผูห้ ญิงทีเ่ กีย่ วกับการให้กา� เนิดมนุÉย์
(reproductive agenda)
นักสตรีนิยม½†ายซ้ายยืนยันว่า ¼ู้หÞิงมÕสิทธิàกÕèยวกับการãห้กíาàนิดกว้างกว‹าสิทธิการทíาáท้ง เพราะ
แท้จริงแล้วผู้หญิงควรมี “ÊÔ·¸ÔÍ¹ÒÁÑÂà¨ÃÔÞ¾Ñ¹¸Ø” (reproductive rights) ในทุกด้าน ได้แก่ สิทธิการได้รับ
การช่วยเหลือจากรัฐในเรื่องต่อไปนี้ คือ การท�าแท้ง การคุมก�าเนิด การ½ากครรภ์ การดูแลสุขภาพเดçก
ในระยะแรก และผู้หญิงทุกคนรวมถÖงผู้หญิงที่ยากจน มีสิทธิที่จะมีลูกจ�านวนเท่าไรกçได้ตามที่ต้องการ และ
ได้รับหลักประกันการดูแลสุขภาพ ทั้งของตนเองและของลูกทุกคน (Hodgson & Watkins, 1997:491)
จากจุดนี้ วาทกรรมเกี่ยวกับ “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์” เริ่มถูกใช้ในแวดวงนักสตรีนิยมที่ท�างานใน
สายสุขภาพในสหรัฐอเมริกา โดยเ©พาะที่เกี่ยวกับนโยบายประชากร และขยายเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเรçว
เกิดการให้ความหมาย “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ”์ กว้างขวางขÖน้ จากเริม่ ต้นทีค่ รอบคลุมเรือ่ งสิทธิในการก�าหนด
ใจตนเองว่าจะท้อง ไม่ท้อง การท�าแท้ง การคุมก�าเนิด การดูแลครรภ์ทั้งก่อนและหลังคลอด ได้ขยายรวม
ไปถÖงสุขภาพทางเพศ และภาวะการเจçบป†วยในระบบเจริญพันธุ์ ความรุนแรงต่อผู้หญิง มิติความสัมพันธ์เชิง
อ�านาจระหว่างคู่ การตีความเชิงปรัชญาและอุดมการณ์ครอบครัวและการมีเหย้าเรือนต่อ “ความเปšนแม่ของ
ผู้หญิง” ฯลฯ
โดยมีร่างกายของผู้หญิงเปšนพื้นที่รูปธรรมที่เหçนได้ชัดเจนที่สุดในการต่อสู้ทางการเมืองเรื่องสิทธิ
มนุÉยชนของผู้หญิง (Bunch, 1990) ด้วยเหตุผลทีว่ ่า แบบแผนของประสบการณ์ชวี ิตผู้หญิงนัน้ ถูกก�าหนด
อยู่ภายใต้เงื่อนไขของระบบคิดที่อิงอยู่กับสรีระของผู้หญิงเท่านั้น นั่นคือ การเปšนเมียและแม่ ที่ถูกท�าให้เชื่อ
ว่าเปšนบทบาททีส่ า� คัญทีส่ ดุ ของผูห้ ญิงในทุกสังคม เพราะมีความสามารถในการตัง้ ครรภ์และสืบทอดเผ่าพันธุ์
มนุÉย์ในรุ่นต่อæ ไป (women’s reproductive capacities) นั่นเอง
สิทธิที่ผู้หญิงต้องตัดสินใจด้วยตัวเองในเรื่องนี้ ได้แก่ Ë¹Öè§ การตัดสินใจที่จะมีเพศสัมพันธ์กับใคร
ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ÊÍ§ การตัดสินใจที่จะตั้งครรภ์หรือไม่ และ ÊÒÁ ถ้าตั้งครรภ์แล้วจะตัดสินใจยุติ
การตั้งครรภ์นั้น หรือรักÉาครรภ์ไว้และคลอดบุตร นั่นคือ การเข้าสู่ความเปšนแม่ (motherhood) ทั้งสาม
เหตุการณ์นี้ ในระบบวิธคี ดิ แบบจารีตมองเปšนแบบแผนของชีวติ ผูห้ ญิงอย่างแขçงตัวว่า เมือ่ ผูห้ ญิงมีเพศสัมพันธ์
กçเท่ากับเปšนเมีย เมื่อท้องกçต้องมีลูกเพื่อเปšนแม่ต่อไป ขณะที่ขบวนการผู้หญิงที่ต่อสู้เรื่องสิทธิทางเพศและ
สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์มองว่า การตัดสินใจที่จะมีประสบการณ์ในสามเหตุการณ์นี้เปšนอิสระต่อกัน นั่นคือ
เปšนสิทธิในเรื่องเพศและเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงเองที่จะตัดสินใจไปตามเงื่อนไขและบริบทชีวิต ดังภาพ
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เพศสัมพันธ

เปนเมีย

ทอง

เปนแม

สภาวการณ์รปู ธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ (sexual and reproductive
rights) ที่อาจเกิดขÖ้นกับผู้หญิงทุกคน ในรูปแบบใดรูปแบบหนÖ่ง และในช่วงชีวิตใดช่วงชีวิตหนÖ่งนั้น สามารถ
จ�าแนกได้ดังนี้ (ดูรูป 1) (กฤตยา, 2537)
หนÖèง การท้อง เมื่อมีการตั้งครรภ์เกิดขÖ้น ผลกระทบต่อสิทธิและสุขภาพในการควบคุมร่างกายตนเอง
ของผู้หญิงที่ติดตามมาคือ การท้องนั้นผู้หญิงต้องการหรือวางแผนไว้แล้วว่าจะท้อง กับการท้องนั้นเกิดขÖ้น
โดยไม่ได้ตั้งใจ ด้วยความไม่พร้อมหรือไม่เปšนที่ต้องการ ในสภาวการณ์ที่ผู้หญิงต้องการท้อง สุขภาพผู้หญิง
จะขÖน้ อยูก่ บั ว่า เธอต้องการมีลกู จ�านวนกีค่ น จÖงจะเปšนทีพ่ อใจของตนเอง หรือของคู่ หรือของสมาชิกคนอืน่ æ
ในครอบครัว ความต้องการตรงนีจ้ ะเกีย่ วข้องกับจ�านวนลูกในอุดมคติทตี่ อ้ งการมี จ�านวนลูกทีม่ อี ยูใ่ นป˜จจุบนั
และจ�านวนลูกที่ต้องการเพิ่ม มิติเกี่ยวกับจ�านวนบุตรทั้งสามด้านนี้เปšนประเดçนที่ได้รับการศÖกÉาวิจัยอย่าง
เกือบทีจ่ ะเรียกได้วา่ ทะลุปรุโปร่งในแวดวงของนักประชากร ทัง้ ในบ้านเราและในต่างประเทศ เพราะเกีย่ วข้อง
โดยตรงต่อนโยบายประชากรที่เกี่ยวกับการเกิดในแต่ละประเทศ
ส�าหรับในประเทศไทย กลไกที่เข้ามาขับเคลื่อนนโยบายนี้คือ โครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ
เปšนกลไกที่ให้บริการคุมก�าเนิด เพื่อยับยั้งการเกิดแบบชั่วคราวและแบบถาวร กรณีแบบชั่วคราวนั้นหมายถÖง
ผู้หญิงและ/หรือคู่ตัดสินใจว่ายังไม่ต้องการมีลูก อาจเพราะยังไม่พร้อม หรือมีแล้วแต่ต้องการเว้นระยะ
การตั้งครรภ์ (child spacing) สุขภาพผู้หญิงจะสัมพันธ์โดยตรงกับจ�านวนลูกที่มี คือ ถ้ามีลูกจ�านวนมาก
และติดต่อกัน กçมกั จะมีสขุ ภาพทรุดโทรมเรçวกว่าทีค่ วรจะเปšน รวมทัง้ มีโอกาสเสีย่ งสูงทีล่ กู คนหลังæ สุขภาพ
จะไม่สมบูรณ์ ส่วนกรณียับยั้งการเกิดแบบถาวรกçคือการท�าหมัน ที่½†ายผู้ชายหรือผู้หญิงจะเปšนคนท�ากçได้
แต่จากสถิตใิ นประเทศไทย ผูห้ ญิงส่วนใหญ่เปšน½†ายท�าหมัน (คือผูห้ ญิงร้อยละ 92 ผูช้ ายร้อยละ 8)7 ส�าหรับ
ประเดçนว่าใครเปšน½†ายคุมก�าเนิด เพราะเหตุผลอะไร และใครเปšนคนตัดสินใจ เปšนค�าถามส�าคัญหนÖ่งที่
นักสตรีนิยมสายสุขภาพตั้งข้อสังเกตไว้
เมื่อพิจารณาถÖงการด�าเนินงานวางแผนครอบครัว มิติส�าคัญ 3 ประการ ที่ส่งผลต่อสิทธิและสุขภาพ
ผู้หญิง คือ การด�าเนินงานนั้นมีการให้ข่าวสารเรื่องการคุมก�าเนิด กว้างขวาง ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร
หรือไม่ และให้ขอ้ มูลรอบด้าน คือ มีทงั้ ข้อมูลทางบวกและทางลบมากน้อยแค่ไหน รวมทัง้ บริการให้คา� ปรÖกÉา
(availability of information and counseling) มีวิธีการคุมก�าเนิดให้เลือกเพียงพอกับความต้องการ
ของผู้หญิงหรือไม่ (availability of choices) ผู้หญิงทุกกลุ่มทุกอาชีพ ไม่ว่าจะมีฐานะเศรÉฐกิจระดับไหน
โสดหรือแต่งงาน ทั้งในเมือง ชนบท และบนพื้นที่สูง สามารถเข้าถÖงบริการเหล่านี้ได้อย่างเท่าเทียมกัน
หรือไม่ (accessibility of services)
PRB Family Planning Worldwide. 2002. Data Sheet. ค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2547 จาก เวçบไซต์: http://www.
prb.org/dataﬁnd/prjprbdata/wcprbdata.asp?DW=DR&SL=
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รู» 1 สภาวการณ์รูปธรรมและป˜ญหาเกี่ยวกับสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุ
สิทธิในการควบคุมรางกายตนเองของผูหญิง
สุขภาพผูหญิงที่เกี่ยวของกับระบบเจริญพันธุ (Women’s Reproductive Health)

1. การทอง

2. การไมทอง

ตองการ

ไมตองการ

ตองการ

ไมตองการ

จำนวนลูก
ที่พอใจ

การแสวงหา
บริการทำแทง
ที่ปลอดภัย

การทำหมันหญิง
หรือ
การทำหมันชาย

การบริการ
การผสมเทียม
แบบตางๆ

- จำนวนลูก
ในอุดมคติ
- จำนวนลูกที่มี
- จำนวนลูก
ที่ตองการเพิ่ม

3. ความตั้งใจที่จะไมทอง

แตงงาน
แตตั้งใจ
ไมมีลูก

อยู
เปนโสด

มีความสัมพันธ
กับเพศเดียวกัน

แรงบีบและแรงตอตานจากคานิยมวัฒนธรรมของสังคม
สุขภาพทางเพศและภาวะเจ็บปวยในระบบเจริญพันธุกับความสัมพันธเชิงอำนาจระหวางคู:
โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ กามโรค เอซไอวี/เอดส มะเร็งในระบบสืบพันธุ สุขภาพวัยทอง
สุขภาพทางเพศของวัยรุน เพศศึกษา ความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในบาน

การเวนระยะ
การมีลูก

การใหบริการคุมกำเนิด
- คุณภาพของการบริการ
พื้นที่และเปาหมาย
- การใหบริการครอบคลุม
ประชากรทุกกลุม

โครงการวางแผน
ครอบครัวแหงชาติ

นโยบายประชากร
ที่เกี่ยวกับการเกิด

ความสัมพันธของสภาวการณทั้ง 3 แบบ และสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ
กับชุดความคิดและวาทกรรมเร�องเพศภาวะและเพศวิถี

ทÕèมา: ปรับจาก กฤตยา อาชวนิจกุล. 2537. ผู้หญิงกับนโยบายประชากรและสิทธิในการควบคุมภาวะเจริญพันธุ์. ใน มยุรี
ด�ารงค์เชือ้ (บรรณาธิการ). º¹·Ò§áÂ¡: »ÃÐÁÇÅ·ÑÈ¹ÐÇ‹Ò´ŒÇÂ»˜ÞËÒ¡ÒÃ·íÒá·Œ§ ¨Ò¡ÁØÁÁÍ§¢Í§¹Ñ¡ÊÔ·¸ÔÊµÃÕ »ÃÑªÞÒ
áÅÐàÈÃÉ°ÈÒÊµÃ (22-53). กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อนหญิง และเจนเดอร์เพรส.
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ãนสÀาวการณ์ทÕè¼ู้หÞิงท้องäม‹พร้อม หรือไม่ต้องการท้องนั้น สิ่งที่ติดตามมาทันทีคือความต้องการยุติ
การตั้งครรภ์ โดยผู้หญิงจะพยายามแสวงหาข้อมูลและสถานที่ที่สามารถให้บริการท�าแท้งที่ปลอดภัย
และในราคาที่สามารถจ่ายได้ แต่ผู้หญิงจะหาที่ท�าแท้งอย่างปลอดภัยได้อย่างไร โดยเ©พาะในประเทศที่
การท�าแท้งเปšนสิ่งผิดกฎหมาย8 ในป‚หนÖ่งæ จÖงมีผู้หญิงจ�านวนมากต้องเสียชีวิตจากการท�าแท้งที่ไม่ปลอดภัย
จนการท�าแท้งกลายเปšนสาเหตุการตายอันดับต้นæ ของผูห้ ญิงในประเทศด้อยพั²นาหลายประเทศ ประเดçน
ส�าคัญของข้อเทçจจริงเรื่องการท�าแท้งนี้คือäÁ‹ÁÕ¼ÙŒËÞÔ§¤¹ã´ã¹âÅ¡·ÕèµÑé§ã¨·ŒÍ§à¾×èÍ¨Ðä»·íÒá·Œ§ ผู้หญิง
ทีต่ อ้ งการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ลว้ นแล้วแต่มแี รงจูงใจส�าคัญทีเ่ ปšนป˜ญหาเ©พาะหน้าในขณะนัน้ และผูห้ ญิงต้องการ
แก้ป˜ญหานั้นæ ของตนเอง
วาทกรรมหลักของการต่อต้านการท�าแท้งกçคือ การมองว่าตัวอ่อนในท้องผู้หญิงมีฐานะเปšนบุคคล
คนหนÖง่ และร่างกายผูห้ ญิงเปšนเพียงทีบ่ รรจุตวั อ่อนเท่านัน้ และบุคคลภายนอกและรวมทัง้ ตัวอ่อนมีสทิ ธิเหนือ
กว่าร่างกายผู้หญิง (ที่เปšนแม่) โดยสามารถห้ามไม่ให้ผู้หญิงน�าตัวอ่อนออกกçได้ หรือโน้มน้าวกÖ่งบังคับให้
เอาออกกçได้9 เมือ่ มองว่าตัวอ่อนมีสถานภาพเปšนบุคคล จÖงถูกน�าไปโยงกับเรือ่ งศีลธรรมว่าการท�าลายตัวอ่อน
คือการท�าลายชีวิต แม้จะยังไม่มีการเกิด ผู้หญิงอุ้มท้องจÖงไม่มีสิทธิท�าลายตัวอ่อนที่อยู่ในร่างกายของตนเอง
ข้อโต้แย้งต่อประเดçนนีก้ คç อื ผูห้ ญิงกับตัวอ่อนในครรภ์ไม่ใช่สองสิง่ ทีจ่ ะแยกออกจากกันได้เดçดขาด แท้จริงแล้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงท้องกับตัวอ่อนคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับส่วนหนÖ่งของร่างกายตนเอง
เปšนส่วนที่เธอเปšนผู้สร้างขÖ้นมาเอง สภาวะของการท้องจะครอบง�าผู้หญิงอยู่ทุกอณูของร่างกาย ทั้งหัวใจและ
จิตวิญญาณ ทั้งยามตื่นและยามหลับ ทั้งเวลากินหรือเวลาดื่ม ดังนั้น ความสัมพันธ์ของผู้หญิงกับตัวอ่อน
จÖงไม่ใช่ความสัมพันธ์ของคนสองคน การน�ากฎหมายอาชญากรรมเรื่องการ¦่ามาใช้กับผู้หญิงที่ต้องการ
ยุติการตั้งครรภ์จÖงเปšนเรื่องไร้สาระอย่างยิ่ง (Paczensky, 1990)
สอง การäม‹ท้อง คือ ภาวะที่ผู้หญิงไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ แบ่งออกได้เปšน 2 กลุ่มเช่นกัน คือ
กลุ่มที่สามารถท้องได้ แต่ตั้งใจที่จะหยุดการมีลูกโดยการท�าหมัน (ถ้าสามารถเลือกได้ตามที่ตั้งใจกçย่อมไม่มี
ป˜ญหาใดæ หรือถ้ามีป˜ญหา กçคงขÖ้นอยู่กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวิธีการท�าหมันนั้นæ) กับกลุ่ม
ทีเ่ ปšนหมันตามธรรมชาติ ป˜จจุบนั เรียกว่าอยูใ่ น “ภาวะการมีบตุ รยาก” (infertility) ซÖง่ หากทัง้ คูไ่ ม่ได้ให้คณ
ุ ค่า
กับการมีหรือไม่มีลูกกçคงไม่มีป˜ญหา แต่หากคู่ชีวิตคิดเรื่องนี้ต่างกัน และไม่สามารถท�าใจให้ยอมรับสภาพ
แห่งความไม่สามารถจะมีลูกได้ (unwanted infertility) แล้วทั้งคู่จะแก้ป˜ญหาอย่างไร
ประเดçนที่ถูกมองข้ามเสมอกçคือ ท�าไมผู้หญิงและคู่จÖงรู้สÖกว่าการมีบุตรยากเปšนป˜ญหาและเปšน
ความทุกข์ใหญ่หลวงในชีวติ (พิมพ์วลั ย์, 2542) ค�าอธิบายเรือ่ งนีอ้ ยูท่ กี่ ารท�าความเข้าใจอุดมการณ์ครอบครัว
และการมีเหย้าเรือน ที่สร้างบรรทัดฐานและความเชื่อว่าครอบครัวเปšนสถาบันส�าคัญ การสร้างครอบครัว
ครบสมบูรณ์ที่มีพ่อแม่และลูกเปšนความจ�าเปšนสุดยอดในการด�ารงเผ่าพันธุ์มนุÉย์ไว้ เมื่อคู่ชีวิตใดเผชิญ
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 ดังกรณีผู้หญิงติดเชือ
้ ตั้งครรภ์แล้วถูกขอร้องกÖ่งบังคับให้ทา� แท้งที่เคยเกิดขÖ้นช่วงหนÖ่งในบ้านเรา ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียด
ในหัวข้อเรื่องสิทธิการท�าแท้งใน กฤตยา อาชวนิจกุล และกนกวรรณ ธราวรรณ (2545).
8
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ประสบการณ์มีลูกยาก จÖงกลายเปšนข้อบ่งชี้ความบกพร่องในหน้าที่ที่ไม่สามารถสร้างครอบครัวและด�ารง
เผ่าพันธุ์ต่อไปได้ โดยเ©พาะผู้หญิงที่รู้สÖกสูญเสียตัวตน ผิดหวังกับตัวเองที่ไม่สามารถท�าตามบรรทัดฐานที่
ผู้หญิงแบกรับจากสังคมไว้ได้ นั่นคือ การต้องเปšนทั้งเมียและแม่ โดยเ©พาะในหลายสังคมที่ความเปšนแม่
เปšนช่องทางเดียวของผู้หญิงในการสร้างอ�านาจต่อรองและมีตัวตนเปšนที่ยอมรับ
สาม การตัéงãจทÕèจÐäม‹ท้อง อาจแบ่งสภาวการณ์รูปธรรมออกได้เปšน 3 แบบ คือ มีชีวิตคู่ต่างเพศ
แต่ต้ังใจไม่มีลูก (ซÖ่งมีอยู่จริงแต่เปšนสัดส่วนที่น้อยมาก) อยู่เปšนโสดบริสุทธิ์ตลอดชีวิต มีความสัมพันธ์กับ
เพศเดียวกันหรือต่างเพศ แต่ใช้วิธีคุมก�าเนิดเพื่อป‡องกันการตั้งครรภ์
ในกลุม่ ผูห้ ญิงทีต่ ดั สินใจครองตนเปšนโสด มักต้องเผชิญแรงกดดันของการป¯ิเสธอุดมการณ์ครอบครัว
อยู่เสมอ เนื่องจากการแต่งงานระหว่างชายหญิงเปšนหนทางเดียวที่ผู้หญิงจะมีเพศสัมพันธ์และมีลูกได้โดย
ไม่ถกู ประณาม การเลือกอยูเ่ ปšนโสดจÖงท้าทายและสัน่ คลอนอุดมการณ์ครอบครัวโดยตรง และเผชิญแรงกดดัน
รุนแรงแตกต่างกันในแต่ละสังคม ผู้หญิงจ�านวนมากจÖงต้อง½„นใจแต่งงานหรือมีชีวิตคู่
อีกทางเลือกหนÖง่ คือ การมีความสัมพันธ์กบั คนเพศเดียวกัน (lesbian relationship) ไม่วา่ จะเปšน ทอม
ดี้ หรือหญิงรักหญิงนัน้ ถือเปšนทางเลือกทีท่ า้ ทายและสัน่ คลอนทัง้ อุดมการณ์เรือ่ งคูเ่ พศตรงข้ามและอุดมการณ์
ครอบครัว และถูกตีตราประณามรุนแรงที่สุดจากสังคม การตัดสินใจเลือกชีวิตทางเพศของผู้หญิง ถือเปšน
อีกหนÖ่งประเดçนส�าคัญในการต่อสู้เรื่องสิทธิผู้หญิง ที่ผู้หญิงต้องมีเสรีภาพในการเลือกรูปแบบความสัมพันธ์
ทางเพศ ไม่ว่าจะเปšน ไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครเลย (asexual) หรือมีเพศสัมพันธ์กับต่างเพศ หรือกับ
เพศเดียวกัน (Bunch, 1990)
สิทธิเหนือเนือ้ ตัวร่างกายผูห้ ญิงเกีย่ วกับการท้อง แท้ง และความเปšนแม่นี้ เรียกรวมว่าเปšนสิทธิอนามัย
เจริญพันธุ์ ในการประชุม ICPD เมื่อ พ.ศ. 2537 ถือเปšนสิทธิมนุÉยชนขั้นพื้นฐานที่ผู้หญิงทุกคนต้องได้รับ
ได้แก่ สิทธิต่างæ ต่อไปนี้
- การที่ผู้หญิงสามารถมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มีอิสระ และมีความรับผิดชอบ ว่าจะมีเพศสัมพันธ์
เมื่อใด กับใคร จะมีบุตรหรือไม่มี เมื่อไร จ�านวนกี่คน จะเว้นระยะห่างของการมีบุตรนานเท่าไร
- การทีผ่ หู้ ญิงสามารถเข้าถÖงข้อมูลเกีย่ วกับการคุมก�าเนิด วิธคี มุ ก�าเนิดทีป่ ลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
เปšนทีย่ อมรับ ตลอดจนสามารถเข้าถÖงบริการทางสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อันจะท�าให้ผหู้ ญิงมีความปลอดภัย
จากการท้อง การท�าแท้ง การคลอด และการมีลูกที่มีสุขภาพสมบูรณ์แขçงแรง
- ผูห้ ญิงต้องมีสทิ ธิทจี่ ะตัดสินใจในเรือ่ งนีท้ งั้ หมด โดยปราศจากการเลือกป¯ิบตั จิ ากสังคม ปราศจาก
การบังคับขู่เขçญ และปราศจากความรุนแรง

การเกิดจากทองที่ตั้งใจตองใหผูหญิงมีสวนตัดสินใจเลือกเอง
ในทศวรรÉนี้ สังคมไทยก�าลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงส�าคัญ นั่นคือ การเปšนสังคมสูงวัย ด้วยอัตรา
การเกิดที่ลดลง สวนทางกับสถิติแม่วัยรุ่นที่เพิ่มขÖ้น และด้วยค�าถามส�าคัญถÖงการเกิดและการมีชีวิตอยู่
อย่างมีคุณภาพของสังคมไทย เรื่องของท้องไม่พร้อมกับการเกิดจÖงสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก โดยเ©พาะ
เมื่อมองจากมุมของสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ แต่ความยากล�าบากอย่างยิ่งของการท�าความเข้าใจเรื่อง
ท้องไม่พร้อมกับการเกิดกçคือ การที่ร่างกายผู้หญิงเปšนพื้นที่ต่อสู้รองรับอุดมการณ์หลายอย่างเกินไป เริ่มจาก
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ÍØ´Á¡ÒÃ³àÃ×Íè §à¾È ทีก่ า� หนดแบบแผนป¯ิบตั ไิ ว้อย่างแขçงตัว เช่น อนุญาตให้มไี ด้ในสถาบันการแต่งงาน
ในวัยอันสมควร และในความสัมพันธ์ต่างเพศ ฯลฯ
ÍØ´Á¡ÒÃ³àÃ×Íè §¼ÙªŒ ÒÂà»š¹ãËÞ‹ ทีย่ อมรับอิทธิพลของผูช้ ายในการก�าหนดความเปšนไปของชีวติ ทางสังคม
มากกว่าผู้หญิง แม้จะเปšนเรื่องเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงเองกçตาม
ÍØ´Á¡ÒÃ³¤ÃÍº¤ÃÑÇÊÁºÙÃ³ ที่สร้างระบบคุณค่าให้ความส�าคัญกับการเกิดและการมีลูก โดยวางเ©ย
ไม่เหçนว่าความตัง้ ใจ/ไม่ตงั้ ใจท้อง หรือความพร้อม/ไม่พร้อมทีจ่ ะตัง้ ครรภ์ของผูห้ ญิงเปšนป˜จจัยพืน้ ฐานทีส่ า� คัญ
ในการตัดสินใจ ผูห้ ญิงจ�านวนมากต้องเสียสละความต้องการ ½„นความตัง้ ใจ เปลีย่ นแปลงชีวติ ตัวเอง อดทน
และดิ้นรนทุกวิถีทางทั้งชีวิต เพียงเพื่อจะเปšนเมียและแม่ที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์ และ
ÍØ´Á¡ÒÃ³àÃ×èÍ§ÊÔ·¸ÔÍ¹ÒÁÑÂà¨ÃÔÞ¾Ñ¹¸Ø ซÖ่งแม้จะยังเปšนวิธีคิดชุดใหม่ในสังคมไทย ที่หยิบยกเอาเรื่อง
สิทธิมาเปšนหัวข้อส�าคัญแทนหน้าที่และบทบาทที่ต้องป¯ิบัติ แต่ดูเหมือนจะเปšนความหวังเดียวของการต่อสู้
ให้ผู้หญิงมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกชีวิตทางเพศ และก�าหนดอนามัยเจริญพันธุ์ของตัวเอง
ภายใต้การจับจ้องด้วยสายตาทีพ่ ร้อมตัดสินว่า ผูห้ ญิงต้องท้องแบบไหนจÖงจะเปšนการท้องทีถ่ กู ต้องชอบ
ธรรม ท้องแบบไหนเปšนท้องที่ผิดไม่เหมาะสม การยุติการตั้งครรภ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไร ต้องแลกกับบท
ลงโทÉ½˜งใจไปตลอดชีวติ และการให้คา่ สูงส่งกับการเกิด โดยวางเ©ยต่อคุณภาพชีวติ ของทัง้ ผูเ้ ปšนแม่และลูก
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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