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สรุปการประชุมขับเคล่ือนเชิงนโยบายเร่ือง 

“แชร์ต่อไป--เพื่อไม่ให้ผู้หญิงไทยตายจากการท าแท้ง” 
การขับเคล่ือนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครัง้ที่ 43 

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องสานใจ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 
 

(1) กลไกการรายงานสิทธิมนุษยชนนานาชาติกบัการเข้าถึงบริการการท าแท้งท่ีปลอดภยั  
      โดย นางสาวเอมิล่ี ประดิจิต ผูอ้ านวยการมูลนิธิมานุษยะ 

 กฎหมายการท าแท้งในไทยตามมาตรา 301-305 ได้ผลกัให้ผู้หญิงท่ี

ท้องไม่พร้อมเข้าสู่การท าแท้งท่ีไม่ปลอดภัย ซึ่งขัดต่อกติกาสากลระหว่าง

ประเทศท่ีไทยได้เข้าร่วมลงนามเป็นภาคีในสนธิสญัญาต่างๆท่ีวา่ด้วยประเด็น

สิทธิมนุษยชนถึง 7 ฉบับ อันมีผลผูกพันให้รัฐไทยต้องปฏิบัติตาม โดย

สนธิสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นการท าแท้งประกอบด้วย อนสุญัญาวา่ด้วย

การขจัดการเลือกปฏิบติัต่อสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW), กติกาว่าด้วยสิทธิทาง

เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (ICESCR), อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเด็ก (CRC) และกติกาวา่ด้วยสทิธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง (ICCRP) ท่ีกลา่วถึงสิทธิในการมีชีวิตรอดปลอดภยั สิทธิในชีวิตท่ีเป็นสว่นตวั ตลอดจน

การห้ามซ้อมทรมานอยา่งไร้มนษุยธรรม เน่ืองจากการถกูบีบบงัคบัให้ท าแท้งท่ีไม่ปลอดภยัถกูให้ความหมายว่า

เป็นสว่นหนึง่ของการซ้อมทรมาน ซึง่สนธิสญัญาเหลา่นีเ้ราสามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างแรงกดดนั

ภายในให้แก่รัฐบาลได้ โดยมีประเด็นส าคญัท่ีสามารถน ามาใช้ผลกัดนัเชิงนโยบาย ได้แก่  

• ข้อสงัเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการ CEDAW ในปี 2006 ระบุว่าผู้หญิงไทยยังมีปัญหาในการ

เข้าถึงบริการคมุก าเนิดท่ีไม่เพียงพอ น าไปสูก่ารตัง้ครรภ์ไม่พร้อม และก่อให้เกิดการท าแท้งท่ีไม่ปลอดภยั 

• ค าวินิจฉยัของผู้ เช่ียวชาญพิเศษแหง่สหประชาชาติวา่ด้วยเร่ืองสิทธิด้านสขุภาพ ในปี 2011 ระบุวา่

การท่ีรัฐบาลไทยยงัคงบงัคบัใช้กฎหมายอาญา เพื่อลงโทษและจ ากัดการเข้าถึงสิทธิการท าแท้งของผู้หญิงท้อง

ไม่พร้อม เป็นการละเมิดสทิธิสตรีด้านสขุภาพท่ีไม่อาจยอมรับได้ ซึง่กฎหมายดงักลา่วจะต้องถกูยกเลกิทัง้หมด 

ภาคเช้า:     

ด าเนินรายการโดย ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท  
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• ค าวินิจฉัยของผู้ เช่ียวชาญพิเศษในด้านการยุติการซ้อมทรมาน หรือการละเมิดศกัด์ิศรีความเป็น

มนษุย์ ในปี 2016 ระบุวา่กฎหมายอาญาท่ีห้ามการเข้าถึงการท าแท้งท่ีปลอดภยัเป็นกฎหมายท่ีขดัตอ่กฎหมาย

ระหวา่งประเทศ และถือเป็นการซ้อมทรมานอยา่งหนึง่ ซึง่เป็นสิง่ผิดกฎหมายและไม่สามารถยอมรับได้  

• ข้อเสนอแนะจากกลไกการทบทวนสทิธิมนษุยชน (UPR) ในปี 2016 ข้อหนึง่ท่ีส าคญัซึง่กลุม่ท าทาง

น ามาใช้ในการขบัเคลือ่นคือ การลดอตัราการตายมารดา* (อาจารย์กฤตยาเสนอให้ใช้ค าวา่ “อตัราการตายของ

ผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์”) สืบเน่ืองจากมีตวัเลขท่ีสะท้อนว่าการตายจากการตัง้ครรภ์เป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีส าคญัอันดับ

สามตอ่ชีวิตและสขุภาพของผู้หญิง ซึง่เก่ียวข้องโดยตรงกบัการท าแท้งท่ีไม่ปลอดภยั 

 นอกจากนีย้งัมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีใช้อ้างอิงได้ อยา่งงานของ นพ.ก าแหง* (อาจารย์กฤตยาแก้ไขวา่

เป็นงานของนพ.วิโรจน์ ตัง้เจริญเสถียร) ท่ีพดูถึงปัจจยัเสีย่งตอ่การเสียชีวิตของมารดาท่ีมีสงูถึงสามเทา่หากไม่

สามารถเข้าถึงการท าแท้งท่ีปลอดภยัได้ รวมถึงข้อเสนอแนะส าคญัจากผู้ เช่ียวชาญพิเศษแห่งสหประชาชาติ 

อาทิ การแก้ไขกฎหมายการท าแท้ง การท าให้เกิดสภาวะทางสงัคม กฎหมาย และวฒันธรรมท่ีเอือ้ให้ผู้หญิง

สามารถเข้าถึงการท าแท้งท่ีปลอดภยั ทัง้การให้ความรู้เก่ียวกับการคุมก าเนิดและการท าแท้งท่ีปลอดภยั การ

สร้างความพร้อมของหน่วยงานสาธารณสุขส าหรับการท าแท้งท่ีปลอดภัย ทัง้นี ้สิ่งหนึ่งท่ีรัฐไทยจะต้องท า

ภายใต้ข้อเสนอแนะดงักลา่วคือ จดัให้มีนโยบาย บงัคบัเป็นกฎกระทรวงเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรผู้ให้บริการ

ให้เข้าใจถึงแนวทางตา่งๆในการด าเนินงาน เพื่อให้ผู้หญิงท้องไม่พร้อมสามารถเข้าถึงการท าแท้งท่ีปลอดภยั  

 
(2) รฐัไทยกบับริการท าแท้งอย่างรอบด้านและปลอดภยั (CAC – Comprehensive Abortion Care)  

 ความก้าวหน้าทางนโยบาย โดย นพ.บุญฤทธ์ิ สขุรตัน์  

ส านักอนามยัการเจริญพนัธุ ์กรมอนามยั 

 ปัญหาหลักของเร่ืองท้องไม่พร้อมท่ีกรมอนามัยให้ความส าคัญ

นอกเหนือจากการให้บริการยุติการตัง้ครรภ์คือ “การเข้าไม่ถึงบริการยุติการ

ตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยั” เน่ืองจากมีข้อมลูตวัเลขบง่ชีว้า่ในแตล่ะปีมีผู้หญิงยุติการ

ตัง้ครรภ์จ านวนมาก ในจ านวนนีมี้สว่นหนึง่เสียชีวิตจากการยติุการตัง้ครรภ์ท่ี

ไม่ปลอดภัย แต่ตัวเลขท่ีแม่นย าของจ านวนผู้หญิงทัง้หมดท่ีท าแท้งในไทย

ยังคงไม่สามารถระบุได้ ท่ีเรามีอยู่เป็น

เพียงตวัเลขของผู้หญิงท่ีท าแท้งแล้วเกิด

ภาวะแทรกซ้อนและเข้ามารับการรักษา

ในโรงพยาบาล 
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 การยุติการตัง้ครรภ์ต้องมีการดูแลอย่างรอบด้าน ตัง้แต่ระยะก่อนการท าแท้ง ท่ีจะต้องมีการให้ข้อมลู 

ค าปรึกษาท่ีรอบด้าน ทัง้ทางเลือกและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ทัง้นีก้ารตดัสินใจท่ีเกิดขึน้จะต้องมา

จากผู้ประสบปัญหาเอง ในส่วนของการท าแท้งก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ เพื่อให้เกิด

ภาวะแทรกซ้อนน้อยท่ีสุด และสดุท้ายคือระยะหลงัการท าแท้ง ต้องมีระบบติดตามให้การรักษาในกรณีเกิด

ภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนบริการคมุก าเนิดหรือวางแผนครอบครัว  

 นโยบายของกรมอนามยัมุ่งสนบัสนุนให้ผู้หญิงเข้าถึงการท าแท้งท่ีปลอดภยั แตย่งัคงประสบปัญหาใน

การด าเนินงานเน่ืองจากยงัมีบุคลากรไม่เพียงพอ ผู้หญิงท่ีประสบปัญหาเองก็ยงัไม่มีข้อมูลเพียงพอท่ีจะเข้าถึง

หน่วยบริการได้ ทางกรมอนามัยจึงท างานร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์, Access, สายด่วน 1663 เพื่อเพิ่มการ

เข้าถึงบริการ พร้อมกับพัฒนาเครือข่ายแพทย์อาสา RSA (Thai Referral System for Safe Abortion) เพื่อ

สนบัสนุนการด าเนินงานของกลุม่แพทย์และพยาบาลผู้ ให้บริการ ปัจจุบนัมีบุคลากรในเครือข่ายประมาณ 90 

คน แบ่งเป็น เบิกยา Medabon®และให้บริการ 52 คน, ไม่มีการเบิกยา Medabon®และให้บริการ 25 คน, ให้

การปรึกษาเทา่นัน้ 10 คน และไม่ให้บริการ/หยดุให้บริการชัว่คราว 3 คน 

 วิธีการยุติการตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยัโดยหลกัแล้วมี 2 วิธีคือ วิธีทางศลัยกรรม ท่ีปัจจุบนัเปลี่ยนจากการ

ขูดมดลกูมาเป็นการใช้เคร่ืองดูดสญุญากาศ MVA (manual vacuum aspiration) แต่ก็ยงัคงมีแพทย์บางสว่น

ใช้การขดูมดลกูแบบเก่า และอีกวิธีหนึง่คือการใช้ยามิฟิพริสโตนร่วมกบัไมโซโพรสตอล ส าหรับในไทยยาชนิดนี ้

พึ่งได้รับการขึน้ทะเบียนเม่ือวนัท่ี 30 ธ.ค.2557 โดยมีเงื่อนไขพิเศษให้โรงพยาบาลต้องเบิกยาจากกรมอนามยั

เท่านัน้ และกรมอนามัยต้องท าหน้าท่ีบริหารจดัการยา รายงานต่อ อย. และห้ามโฆษณา ต่อมาวนัท่ี 13 มิ.ย. 

2559 คณะอนกุรรมการพฒันาบญัชียาหลกัแห่งชาติจึงได้พิจารณาให้ยานีบ้รรจุเข้าในบญัชียาหลกั และขยาย

ข้อบง่ชีใ้นการใช้จาก 9 สปัดาห์ เพิ่มเป็น 24 สปัดาห์  

 การส ารวจข้อมลูเก่ียวกบัวิธีการท าแท้งในปี 2014 เปรียบเทียบระหวา่งผู้ รับบริการกลุม่ท่ีมีข้อบง่ชีท้าง

การแพทย์กบักลุม่อ่ืนๆ ท่ีท้องไม่พร้อมด้วย

เหตผุลทางสงัคมเศรษฐกิจพบวา่ กลุม่แรก

ท่ีมีข้อบ่งชี  ้แพทย์ก็จะยินดีท าแท้งให้แต่

นิยมใช้วิธีขูดมดลูก ขณะท่ีกลุ่มสองส่วน

ใหญ่จะได้รับวิธีการ MVA หรือการใช้ยา 

แต่หากเข้าไม่ถึงแพทย์ ก็จะถูกท าด้วย

วิธีการอ่ืนๆท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานทาง

การแพทย์และเสีย่งอนัตรายตอ่ชีวิต  
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 กรมอนามัยได้จัดโครงการป้องกันการตัง้ครรภ์ซ า้ในวยัรุ่น (กลุม่อายุต ่ากว่า 20 ปี) เร่ิมตัง้แต่ 1 พ.ค. 

2557 โดยเป็นการสนบัสนุนค่าตอบแทนบริการคุมก าเนิดแบบกึ่งถาวร (ห่วงอนามัยและยาฝังคุมก าเนิด) เพื่อ

ลดการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมและตัง้ครรภ์ซ า้ในวัยรุ่น ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาถือว่าประสบความส าเร็จ

พอสมควร ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ เข้ารับบริการเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง สง่ผลต่อการลดจ านวนผู้ประสบปัญหาลงคิด

เป็นประมาณเกือบหนึ่งหม่ืนรายในช่วงการด าเนินโครงการ 3-4 ปีท่ีผ่านมา ขณะนีก้รมอนามัยก าลงัประสาน

กบัทางสปสช.เพื่อขยายขอบเขตการด าเนินงานไปสูก่ลุม่ผู้ใหญ่ด้วย 

 

 ข้อท้าทาย โดยทศันัย ขนัตยาภรณ์ มูลนิธิแพธทูเฮลท ์

 

  Comprehensive abortion care (CAC) เป็นการดูแลการท าแท้ง

อยา่งรอบด้านในทกุมิติทัง้กาย ใจ และสงัคม ขณะนีก้รมอนามยัก าลงัพัฒนา

กรอบแนวทางการด าเนินงานท่ีเป็นการบูรณาการของประเทศต่างๆเข้ามา

ปรับใช้ให้เหมาะกบัสภาพสงัคมไทย ตามท่ีองค์การอนามยัโลกเสนอให้แต่ละ

ประเทศต้องมี  
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 ปัจจุบนัหน่วยงานท่ีให้บริการ 

CAC แบบครบวงจรในไทยแทบจะไม่

มี  ซึ่งสวนทางกับความต้องการใช้

บริการท่ีมีจ านวนมาก ประกอบกับยงั

มี ปัญหา ท่ี เ ป็น ข้อ ท้าทายในกา ร

ด าเนินงานหลายประการ ได้แก่  

• การปรึกษาทางเลือก

ยังคงเป็นการให้ค าปรึกษาเพื่อโน้ม

น้าวให้ตัง้ครรภ์ตอ่ เพราะผู้ให้บริการมีทศันคติตอ่การท าแท้งว่าเป็นบาป แตปั่จจุบนัมีแนวโน้มเปลีย่นแปลงไป

ในทางบวกมากขึน้ 

• ข้อบง่ชีส้ขุภาพทางใจ แนะน าให้ใช้แบบประเมินโรคซมึเศร้าในกระบวนการให้ค าปรึกษาทางเลือก 

เพื่อใช้เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์วา่ผู้หญิงมีปัญหาสขุภาพทางใจท่ีสามารถยติุการตัง้ครรภ์ได้  

• ยงัไม่มีระบบ Pre and Post abortion counseling ท่ีจะให้ข้อมลูการท าแท้งอยา่งรอบด้าน เพื่อให้

ผู้หญิงสามารถเลอืกทางออกหรือวิธีการท่ีเหมาะสมกบัตนเองได้ ขณะนีก้ าลงัมีการพฒันาเพื่อเป็นแนวทางอยู ่

• การอลัตร้าซาวน์เพื่อทราบอายุครรภ์ รพ.รัฐมกัจะไม่ให้บริการ ผู้หญิงจึงต้องเสียคา่ใช้จ่ายเอง ซึง่

เป็นเหตผุลส าคญัท่ีท าให้เกิด delay abortion 

• การท าแท้งด้วยยาหรือ MVA ยงัมีจ ากดั เน่ืองจากรพ.รัฐท่ีมียายุติการตัง้ครรภ์มีเพียง 50-60 แห่ง 

สว่นการใช้ MVA ยิ่งมีน้อยกวา่ และแพทย์ไม่ประสงค์จะให้บริการหรือยงัมีความรู้ในการให้บริการท่ีจ ากดั 

• ติดตามผลการรักษายาก เน่ืองจากการท าแท้งยงัเป็นเร่ืองท่ีสงัคมไม่ยอมรับ ผู้หญิงท่ีท าแท้งจึง

มกัจะไม่กลบัมาติดตามผล รวมถึงการไม่กลบัเข้ามารับบริการคมุก าเนิด 

• การดแูลในกรณีแท้งไม่สมบูรณ์หรือตกเลอืด ซึง่อาจเกิดขึน้ได้หลงัการท าแท้ง แตเ่ม่ือผู้หญิงเข้ารับ

บริการในรพ.รัฐ มักจะถูกตีตราหรือต าหนิ ท าให้เกิดความหวาดกลวัในการเข้ารับบริการ, การเคลมเป็นเคส

ฉุกเฉินสามารถท าได้ แต่ยงัคงมีปัญหาเร่ืองความยุ่งยากในขัน้ตอนการด าเนินการ, ปัญหาด้านความรู้ความ

เข้าใจของบุคลากรตอ่การดแูลท่ีถกูต้องในกรณีท่ีแท้งไม่สมบูรณ์ หรือการใช้ยายติุการตัง้ครรภ์ 

• การคุมก าเนิดหลงัแท้งไม่สามารถท าได้ทุกราย ท าให้เกิดปัญหาการท้องซ า้ เพราะไม่มีบริการใน

สถานบริการท าแท้ง ขณะนีก้ าลงัมีการพูดคุยเพื่อผลกัดนัให้รพ.ท่ีท าแท้งสามารถเบิกได้เหมือนกับการสัง่ยา 

และขอให้การใสห่ว่ง/ฝังยาคมุก าเนิดเป็นหนึง่ในแพคเก็จของการท าแท้งด้วย  

  “ปัญหาใหญ่คือเร่ืองทศันคติต่อการท าแทง้ ทีภ่าครฐัและภาคประชาสงัคมจะตอ้งร่วมมือกนัอย่างเขม้แข็ง” 
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(3) อตัราตายของผูห้ญิงจากการตัง้ครรภ:์ อะไรท่ีเรารู้ และอะไรท่ีเราไม่รู้   

      โดย ศ.ดร.ปัทมา ว่าพฒันวงศ ์สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม ม.มหิดล 
 

 ส่ิงที่เราควรรู้ 

  “อตัราสว่นการตายมารดาไทยไม่เกิน 15 คนตอ่การเกิดมีชีพหนึง่แสน

คน” เป็นหนึง่ใน 96 ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร์ 20 ปีของกระทรวงสาธารณสขุ โดย

ตวัชีว้ดันีบ้ง่บอกถึงความเสีย่งทางสติูกรรมทัง้โดยตรงและโดยอ้อม 

 องค์การอนามยัโลกได้ให้ค านิยามของ “การตายมารดา” (Maternal 

death) ไว้ว่า เป็นการตายของผู้หญิงขณะตัง้ครรภ์หรือภายใน 42 วันหลงั

สิน้สดุการตัง้ครรภ์ (แท้ง คลอดลกูตาย คลอดมีชีวิต) ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตัง้ครรภ์ท่ีต าแหนง่

ใด อนัเกิดจากสาเหตุท่ีเก่ียวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึน้จากการตัง้ครรภ์หรือการดแูลรักษา แตไ่ม่ใช่เกิด

จากอุบติัเหตหุรือสาเหตท่ีุไม่เก่ียวข้อง 

 ในการวดัการตายมารดาจะต้องใช้จ านวนการตายมารดาเทียบกับจ านวนอ่ืนเพื่อบอกความมากน้อย 

อาทิ เทียบกับจ านวนการเกิดมีชีพ เรียกว่า อัตราสว่นการตายมารดา (Maternal mortality ratio: MMR) หรือ

เทียบกบัจ านวนสตรีวยัเจริญพนัธ์ุ (15 – 49 ปี) เรียกวา่ อตัราตายมารดา (Maternal mortality rate: MMRate) 

แต่ในรายงานของกระทรวงสาธารณสขุจะพบว่ามีการใช้ทัง้สองค านีใ้นความหมายเดียวกัน คือเทียบจ านวน

การตายมารดากบัจ านวนการเกิดมีชีพ 

 อะไรที่เรารู้ 
 สถิติการตายมารดาของไทยมีข้อมูลจากหลายแหลง่ โดยมีแหลง่ข้อมูลหลกัมาจากสถิติชีพคือการจด

ทะเบียนการเกิด-การตาย ซึง่ระบุวา่อตัราสว่นการตายมารดาของไทยเคยสงูมากกวา่ 500 ตอ่การเกิดมีชีพหนึ่ง

แสนราย ปัจจุบันต ่ากว่า 50 ต่อการเกิดมีชีพหนึ่งแสนราย นอกจากนีย้ังมีแหล่งข้อมูลจาก RAMOS หรือ

การศึกษาการเสียชีวิตของผู้หญิงวยัเจริญพนัธ์ุ ของกรมอนามยั ด้วยวิธีการส ารวจและสอบสวนหาสาเหตกุาร

ตายเพื่อประมาณการตาย, โครงการลกูเกิดรอดแม่ปลอดภยั ของกระทรวงสาธารณสขุ และแหลง่ข้อมลูท่ีได้รับ

การยอมรับและเป็นปัจจุบนัมากท่ีสดุคือ การเช่ือมโยงข้อมลูจากหลายแหลง่ เพื่อหาจ านวนการตายมารดาท่ี

แท้จริงของ TDRI จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตราสว่นการตายมารดาของไทยในช่วง พ.ศ. 2480 - 2558 ลด

ต ่าลงอยา่งตอ่เน่ือง โดยข้อมลูลา่สดุปี 2550 - 2557 เฉลีย่อยูท่ี่ 35.5 ตอ่การเกิดมีชีพหนึง่แสนราย  
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 **การค านวณอัตราสว่นการตายมารดาโดยใช้เป้าของกระทรวงสาธารณสขุเป็นเกณฑ์ตวัชีว้ดัอาจมี

ปัญหา ถ้าการเกิดมีชีพมีจ านวนน้อย และจ านวนการตายมารดามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในพืน้ท่ีเล็กๆ 

จะกระทบตอ่การค านวณอตัราสว่นการตายมารดาอยา่งมากจึงต้องระมดัระวงั เสนอให้ใช้จ านวนเป็นเคร่ืองมือ

ในการติดตามหรือเฝา้ระวงัการตายมารดาให้อยู่ในระดบัท่ีไม่สงูจะดีกวา่การน ามาใช้เป็นตวัชีว้ดั 

 อะไรที่เราไม่รู้ 

 มีการตายมารดาท่ีไม่ถูกบันทึกไว้ในระบบมากน้อยเท่าไร จ านวนสตรีตัง้ครรภ์มีทัง้หมดเท่าไร ใน

จ านวนนีแ้ท้ง? เกิดมีชีพ? เกิดไร้ชีพ? เทา่ไร ถ้าเรารู้ข้อมลูทัง้หมด เราจะสามารถรู้สถานการณ์การตายมารดาท่ี

ถกูต้องตามจริงได้ 

 

(4) “ท าแท้งแล้วบาดเจบ็และตาย” ความเจบ็ป่วยและการตายท่ีไร้การบนัทึก โดย รศ.ดร.กฤตยา 
อาชวนิจกลุ ผูป้ระสานงานเครือข่ายฯ 

 สถิติผู้หญิงบาดเจ็บและตายจากการท้องและการท าแท้งมีข้อมลูจาก

องค์การอนามัยโลกท่ีรวบรวมจากหลายแหลง่ข้อมลู สว่นหนึ่งมาจากสถาบนั 

Guttmacher ซึง่เป็นองค์กรสาธารณกุศลท่ีท างานด้านนี ้สถิติระบุวา่ ทัว่โลกมี

ผู้หญิงตายโดยเฉลี่ย 830 คนต่อวนั จากสาเหตุท่ีสามารถป้องกันได้ อันเกิด

จากการท้องและการคลอด โดย 75% ของการตายมาจากสาเหตุต่อไปนีคื้อ 

ตกเลอืด, ติดเชือ้, ความดนัโลหิตสงูช่วงคลอด, ภาวะแทรกซ้อนช่วงคลอด และ

การท าแท้งท่ีไม่ปลอดภยั ซึง่ในแตล่ะปีมีการท าแท้งท่ีไม่ปลอดภยัเกิดขึน้ประมาณ 21.6 ล้านครัง้ทัว่โลก โดยท่ี 

18.5 ล้านครัง้เกิดในประเทศก าลังพัฒนา เป็นเหตุให้มีผู้หญิงตายจากการท าแท้งท่ีไม่ปลอดภัยประมาณ 

45,000 คนต่อปี (ตัวเลขคาดประมาณในปี 2557) และเกือบทัง้หมดเกิดขึน้ในประเทศก าลงัพัฒนา คิดเป็น 
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13% ของสาเหตุการตายทัง้หมดของผู้หญิงจากการท้องและการคลอด ประกอบกับข้อมลูในปี 2555 ประเทศ

ก าลงัพฒันามีผู้หญิงประมาณ 6.9 ล้านคนเกิดอาการแทรกซ้อนจากการท าแท้งท่ีไม่ปลอดภยั และในจ านวนนี ้

มี 40% ท่ีไม่ได้รับการดแูลรักษา โดยมีการประมาณคา่ใช้จ่ายเฉพาะกลุม่ท่ีได้รับการดูแลรักษาคิดเป็นเงิน 232 

ล้านเหรียญ หรือประมาณ 8,120 ล้านบาท ซึ่งหากผู้หญิงทัง้หมดท่ีเกิดอาการแทรกซ้อนได้รับการรักษา จะมี

คา่ใช้จ่ายรวมสงูถึง 562 ล้านเหรียญ หรือ 19,670 ล้านบาทตอ่ปี 

 

  

 

 ส าหรับประเทศไทยท่ีผา่นมาได้เคยมีการศึกษาขนาดใหญ่เพียงครัง้เดียวของกรมอนามัย เม่ือปี 2542 

โดยได้รับทนุสนบัสนนุจากองค์การอนามยัโลก ใช้วิธีการส ารวจจ านวนผู้ ป่วยแท้งทัว่ประเทศในรพ.รัฐ 757 แหง่ 

พบวา่มีจ านวนผู้หญิงแท้งทัว่ประเทศ 45,990 คน คาดประมาณวา่เป็นการแท้งเอง 71.5% และท าแท้ง 28.5% 

จากนัน้ได้เลือกสุ่มตัวอย่างประมาณ 10% เพื่อสมัภาษณ์ระดับลึกเพิ่มเติมพบว่า การท าแท้งมีสูงถึง 40% 

แบง่เป็น ท าแท้งด้วยตนเอง 12% ท าโดยแพทย์ในรพ.รัฐ 22% และคนอ่ืนท าให้ 66% 

  

 นอกจากนีย้งัมีผลการศึกษาของชลิดา เกษประดิษฐ์ ท่ีท าการส ารวจการท าแท้งในจงัหวดัหนึ่งในช่วง

เดียวกนัพบวา่ มีผู้หญิงแท้งทัง้หมด 311 คน แบง่เป็น 3 กลุม่ (ตามกรอบขององค์การอนามยัโลก) ได้ดงันี ้แท้ง

เอง 42% ท าแท้ง 46% และอาจเป็นการท าแท้ง 12% โดยเป็นการท าแท้งด้วยตนเอง 81% ท าโดยแพทย์ในรพ.

รัฐ 7% และคนอ่ืนท าให้ 12% ซึ่งคาดว่าตวัเลขในปัจจุบนัก็เป็นเช่นนี ้เพราะมีการขายยาทางอินเตอร์เน็ตกัน

อยา่งแพร่หลาย   

Source: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/ 
 http://www.who.int/reproductivehealth/topics/unsafe_abortion/magnitude/en/  
 https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide 
 

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/unsafe_abortion/magnitude/en/
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 ผลการศกึษาของกรมอนามยัยงัระบุวา่ คา่ใช้จ่ายในการท าแท้งเฉลีย่ 2,654 บาท/ครัง้ แตค่า่ใช้จ่ายใน

การรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการท าแท้งสูงกว่าถึง 21,024 บาท/ราย ฉะนัน้ หากผู้หญิงสามารถยุติการ

ตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยัได้ นอกจากจะสง่ผลดีตอ่ตวัผู้หญิงเองแล้วยงัเป็นผลดีตอ่รัฐในการลดภาระคา่ใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาลอีกด้วย 

 ข้อมูลจาก นพ.วิโรจน์ ตัง้เจริญเสถียร ท่ีตีพิมพ์อยู่ใน Reproductive Health Matters Journal ระบุวา่

อตัราตายของการท าแท้งท่ีไม่ปลอดภยัเทา่กบั 300 คนตอ่หนึง่แสนคน เป็นตวัเลขอ้างอิงกบัอัตราตายจากการ

คลอด 30 ต่อหนึ่งแสนคน และน่ีเป็นข้อมูลเดียวกับท่ีคุณเอมิลี่เสนอไปเม่ือเช้า ซึ่งจะขอแก้ไขด้วยวา่ไม่ใช่งาน

ของนพ.ก าแหง แตเ่ป็นงานของนพ.วิโรจน์ 

 ผลการส ารวจสขุภาพด้วยการตรวจร่างกายของนพ.วิชยั ในช่วงปี 2551 - 2552 พบว่า ผู้หญิงวยั 15 - 

59 ปี มี 4.4% ท่ีเคยแท้งลกู สว่นใหญ่เป็นการแท้งช่วงอายุ 15 -19 ปี (15%) และในจ านวนผู้หญิงท่ีเคยแท้ง

ทัง้หมด แบ่งเป็น แท้งตามธรรมชาติ 74% ท าแท้งด้วยเหตุผลทางการแพทย์ 17% และ 8% ท าแท้งเพราะท้อง

ไม่พร้อม โดยสถิติระบุวา่ภาคใต้ท าแท้งมากท่ีสดุ 

 
  

 รายงานการเฝา้ระวงัการท าแท้งของส านกัอนามยัการเจริญพนัธ์ุ ในปี 2554 เป็นการส ารวจระดบัเลก็

ในรพ.รัฐ จากผู้ ป่วยแท้งท่ีเต็มใจตอบแบบสอบถามประมาณ 300 - 400 คน พบว่า หนึ่งในสามของผู้ ป่วยแท้ง 

(33%) ยอมรับวา่ไปท าแท้งมาแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อน ในจ านวนนีค้ร่ึงหนึ่งมีสาเหตุมาจากการท าแท้งโดยผู้ ท่ี

ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ อาการแทรกซ้อนรุนแรงท่ีพบมากท่ีสุดคือ ตกเลือดมากจนต้องให้เลือด (21%) 

อยา่งไรก็ตาม เกือบทกุรายรักษาหาย (99%) 



 
 

10 

   สุไลพร: กรณีถกูลว่งละเมิดทางเพศ ตามกฎหมายสามารถท าแท้งได้ แตปั่ญหา

   คือต้องกลบัไปใช้บริการในพืน้ท่ีท่ีตนเองมีสทิธ์ิอยู ่ซึง่การด าเนินเร่ืองก็มีขัน้ตอน

   ยุง่ยาก อายคุรรภ์ก็จะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ท าไมกฎหมายไม่สามารถอนญุาตวา่ถ้าพิสจูน์

   ได้วา่ถกูขม่ขืนก็จะสามารถใช้บริการท่ีไหนก็ได้ 

นพ.บุญฤทธ์ิ: เป็นปัญหาเชิงระบบ ขณะนีก้ าลงัผลกัดนัทัง้เร่ืองการวางแผน 

ครอบครัว(ใสห่ว่ง/ฝังยา)ให้ขยายไปสูผู่้ใหญ่ รวมถึงกรณีภาวะแทรกซ้อนฉกุเฉิน  

ให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามการเข้าใช้บริการจริง ก าลงัรอให้ สปสช.พิจารณา  

แตต้่องเข้าใจเร่ืองงบประมาณท่ีมีจ ากดั  

      อ.ชลิดาภรณ์: การแก้ปัญหาเชิงระบบ เราต้องมีตวัเลขสถิติท่ีเป็นจริงของประเทศ

   ไทยเพื่อเป็นข้อมลูยืนยนั เชิญชวนให้ช่วยกนัเก็บข้อมลูโดยการท างานของทกุทา่น 

   อาจต้องมีการตกลงกนัวา่อยากได้ตวัเลขอะไรบ้าง แล้วจดักลุม่ร่วมกนั จะช่วยให้

   ข้อเสนอหลายประการโดยเฉพาะการแก้ไขมาตรการพืน้ฐานในการรักษาพยาบาล 

   และสทิธิตา่งๆในการเข้าถึงบริการของรัฐอาจท าได้งา่ยขึน้ 

  

 ข้อมูลตวัเลขจากสปสช. ปี 2548 - 2558 พบว่า ในจ านวนผู้ ป่วยท่ีใช้สิทธิบตัรทองมีจ านวนผู้ ป่วยแท้ง 

313,375 คน เฉลี่ยปีละประมาณ 28,000 คน เป็นตวัเลขท่ีลดลง สะท้อนว่าผู้หญิงท่ีท าแท้งแล้วปลอดภยัมาก

ขึน้ กรณีท่ีเกิดภาวะแทรกซ้อนมี 93,182 คน และเสยีชีวิต 203 คน เฉลีย่ปีละ 18.5 แตไ่ม่สามารถระบุได้วา่เป็น

การตายจากการท าแท้งท่ีไม่ปลอดภยัหรือไม่ จ านวนดงักลา่วคิดเป็นอัตราตาย 218 คนต่อหนึ่งแสนคน โดย

ค านวณจากจ านวนผู้ ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อน (*ไม่เห็นด้วยกบัการใช้ค าวา่ “อตัราตายมารดา” เสนอให้ใช้ค าว่า 

“อตัราตายของผู้หญิงท่ีตัง้ท้อง หรือตัง้ครรภ์แล้วคลอด”) 

 สถิติตามมาตรา41 ในพรบ.หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติท่ีมีการร้องเรียนสงูเป็นอนัดบัหนึง่คือ สติูกรรม 

หรือการเจ็บป่วยจากการแท้ง/การคลอด แสดงวา่ยงัมีเหตสุดุวิสยัท่ีเกิดขึน้จากการให้บริการของโรงพยาบาลอยู่

มาก ฉะนัน้เป้าในการลดอัตราตายมารดาท่ีเป็นตัวชีว้ดัยุทธศาสตร์ 20 ปีของกระทรวงสาธารณสุขต้องให้

ความส าคญักบัเร่ืองนีด้้วย 

 สรุป ประเทศไทยยงัไม่มีการจดัเก็บข้อมลูอยา่งเป็นระบบเร่ืองการบาดเจ็บและเสยีชีวิตของผู้หญิงท่ีตัง้

ท้องแล้วไปท าแท้ง สว่นหนึ่งเพราะกฎหมายยงัห้ามการท าแท้งอยู ่ตวัเลขท่ีได้แม้ในระดบัประเทศจากสปสช.ก็

ยงัเป็นตวัเลขท่ีต ่ากวา่ความเป็นจริง เราควรมีข้อเสนออย่างไร ในการท่ีจะพลกิสถานการณ์ใต้ภเูขาน า้แข็งนีใ้ห้

ขึน้มาอยูบ่นดิน 
 

อภิปรายแลกเปล่ียนช่วงเช้า 
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จิตติมา: เสนอให้ต้องท าตวัเลขในระดบัประเทศให้เห็นชดัเจน และต้องมีกรอบใน 

การอธิบายท่ีให้ความส าคญักบัคณุภาพชีวิต บริบท ปัจจยั เงื่อนไขทางสงัคมท่ีมี 

ผลตอ่สขุภาพของผู้หญิง โดยต้องเป็นการท างานเชิงลกึ ใช้ข้อมลูทัง้สองอยา่ง 

ประกอบกนัในการออกนโยบายหรือระเบียบตา่งๆ 

  

  

   สุเพ็ญศรี: ภาครัฐควรมีการใช้มาตรการพิเศษในการจดัการปัญหาเร่ืองสทิธ์ิ  

   ควรดแูลให้ครอบคลมุถึงผู้หญิงหลายกลุม่ ทัง้กลุม่ชาติพนัธ์ุ แรงงานข้ามชาติ  

   ควรท าให้ระบบบริการเป็นการ empowerment และเป็น options counseling  

   ท่ีแท้จริง  

 

  
นพ.วรชาติ: ขณะนีเ้ขตสขุภาพท่ี 9 ได้ท าโปรแกรม TUR 9 เพือ่เก็บรวบรวมข้อมลู 

ตรงนีแ้ละน าเสนอเป็นภาพรวมของเขตได้ นอกจากนีท่ี้รพ.พิมายมีเจ้าหน้าท่ี 

พยาบาลของกรมอนามยัท่ีเก็บข้อมลูเร่ืองการท าแท้งอยู ่แตย่งัมีข้อจ ากดัวา่ 

เก็บได้เฉพาะกบัคนไข้ท่ีมาเข้าในระบบเทา่นัน้ 

   

 

  

    ส้ม 1663 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์: เปิดสายบริการเร่ืองท้องไม่พร้อมมาตัง้แตปี่ 2556 

   จ านวนคนท่ีโทรเข้ามามีเพิ่มขึน้เร่ือยๆจนถึงปัจจบุนัเกือบสองพนัราย ซึง่ประมาณ 

   80% เป็นคนท่ีตดัสนิใจวา่จะยติุการตัง้ครรภ์ ช่วงแรกท่ีท างานยงัมีสถานบริการสง่

   ตอ่ไม่มาก แตปั่จจบุนัมีพฒันาการขึน้ เรามีหนว่ยบริการครอบคลมุทกุภาคใน

   ประเทศ แตใ่นการเก็บข้อมลูก็ยงัมีปัญหา ท่ีไม่สามารถระบไุด้วา่คนท่ีโทรเข้ามา

   ตดัสนิใจยติุการตัง้ครรภ์นัน้ไปยติุจริงเทา่ไหร่ ยงัตามยาก 

 

 

  

ทฤษฎี: จะท าอยา่งไรให้การเก็บสถิติหรือการตัง้ตวัชีว้ดัระดบัประเทศ เป็นตวัชี ้

วดัเชิงสง่เสริมให้เกิดการท างานเร่ืองนีม้ากขึน้ หรือให้ก าลงัใจกบัผู้ปฏิบติังาน  

นอกจากนีห้ากหนว่ยงานอยา่งคลนิิกสอวพ. คลนิิกรักษาโรคติดตอ่ทางเพศ 

สมัพนัธ์ และอ่ืนๆท่ีให้บริการกบัผู้หญิงอยูแ่ล้วเพิ่มการท างานด้านนี ้จะช่วยเพิ่ม 

ช่องทางการเข้าสูก่ารยติุการตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยัของคนในชุมชนได้  

 

 

  

   ขนิษฐา รพ.ธรรมศาสตร์: ต้องการกรอบในการเก็บข้อมลูตวัเลขเพื่อให้เป็น 

   แนวทางเดียวกนั ขณะนีก้ าลงัรวมกลุม่รพ.มหาลยัทัว่ประเทศ ร่วมกบักระทรวง 

   กลาโหมท่ีเป็น connection กนัอยู ่ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการเติมเต็มข้อมลูท่ี 

   ปัจจุบนัเรามีเฉพาะแคข่องกระทรวงสาธารณสขุ 
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(5) รฐัไทยกบัการลดอคติต่อการท าแท้ง โดย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์  
ส่งสมัพนัธ ์คณะรฐัศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์

 “อคติ” คือ ความล าเอียง การตดัสนิวา่ชอบหรือไม่ชอบอะไรบางอย่าง 

โดยไม่ได้คิดใคร่ครวญและใช้เหตุผลบนฐานของข้อเท็จจริง เป็นการตัดสิน

เพราะรัก โกรธ กลวั และความเขลา  

 รัฐทุกรัฐ รวมถึงรัฐไทยล้วนมีอคติเป็นฐานในการก าหนดนโยบาย 

กฎหมาย และมาตรการต่างๆท่ีกระทบกับชีวิตของพลเมือง ซึ่งสะท้อนผ่าน

วิธีการมองปัญหา รวมถึงการจดัการกบัปัญหานัน้ๆ ฉะนัน้ การใคร่ครวญตรวจสอบอคติจึงเป็นเร่ืองส าคญั 

 รัฐไทยมีแนวโน้มการมองเร่ืองเพศในทางลบ จึงตีกรอบพืน้ท่ีเร่ืองเพศท่ีรัฐมองวา่ถูกต้องให้จ ากดัอยู่แค่

ในสถาบนัการแต่งงานแบบผวัเดียวเมียเดียว เพื่อการเจริญพนัธ์ุ โดยท่ีพ่อแม่ต้องท าหน้าท่ีในการเลีย้งดูเด็ก

ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันรัฐก็ให้ความส าคญักับครอบครัวมาก เช่ือว่าความเข้มแข็งของครอบครัวคือความ

เข้มแข็งของสงัคมและรัฐ สะท้อนวา่รัฐผกูรวมเร่ืองเพศ การเจริญพนัธ์ุ และความมัน่คงของรัฐเข้ารวมเป็นหนึ่ง

เดียวกนั และได้กลายเป็นฐานหลกัของการก าหนดนโยบายสาธารณะหรือกฎหมายตา่งๆ 

 ในขณะท่ีเร่ืองเพศเป็นสิง่ท่ีไม่ยอมถกูจ ากดั เพราะเป็นสว่นหนึง่ของความเป็นมนุษย์ แตแ่ทนท่ีรัฐจะท า

ให้ผู้คนตระหนกัรู้ มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองเพศท่ีถกูต้อง กลบัใช้การขู ่ประณาม และการห้ามเป็นแนวทางหลกั 

เพื่อจัดการกับเร่ืองเพศของผู้คน ท าให้เราไม่สามารถมองเห็นได้ว่าเร่ืองเพศมันมีท่ีทางอยู่ในชีวิตทางสงัคมท่ี

เป็นธรรมดาของมนษุย์ เราจึงไม่สามารถจดัการกบัเร่ืองเพศของตนเองได้ ซึง่วิธีคิดเช่นนีไ้ด้ผลติซ า้สิ่งท่ีเรียกว่า

ท้องไม่พร้อมในหลายรูปแบบ รวมถึงการท่ีรัฐยกหน้าท่ีในการเลีย้งดูเด็กให้กับพ่อแม่หรือคนท่ีให้ก าเนิด ได้

กลายเป็นภาระให้ผู้หญิงหลายคนท่ีไม่สามารถเลีย้งดูเด็กได้ด้วยข้อจ ากัดต่างๆ ซึ่งการเลีย้งดูเด็กนีส้ิ่งท่ีลงทนุ

สงูสดุไม่ใช่เร่ืองทางเศรษฐกิจ แต่เป็นเร่ืองของอารมณ์และจิตวิญญาณท่ีแพงกว่ามาก แต่รัฐไม่ได้ตระหนกัถึง

เร่ืองนี ้ท าให้การตัง้ครรภ์ในหลายกรณีกลายเป็นท้องไม่พร้อมในทนัที 

 เม่ือท้องไม่พร้อม รัฐก็จ ากัดทางเลือกของพลเมือง โดยการยุติการตัง้ครรภ์เป็นสิ่งท่ีถูกห้าม  เป็น

อาชญากรรม และเป็นบาป หากเป็นเช่นนัน้ เราจะไม่ยอมให้คนมีความสามารถในการเลือกจัดการกับ

สถานการณ์ของตนเองหรือเลือกบาปของตนเองได้เลยหรือ? ขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงทางเลือกต่างๆ อย่าง

การเก็บตวัอ่อนไว้รอคลอดแล้วจึงยกให้คนอ่ืนเลีย้งเป็นบุตรบุญธรรม แตใ่นความเป็นจริงกฎหมายของรัฐกลบั

ภาคบ่าย:  
ด าเนินรายการโดย จิตติมา ภาณุเตชะ  
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ไม่เอือ้ให้ทางเลอืกเช่นนีเ้กิดขึน้จริง ในสว่นของการปอ้งกนัปัญหาท้องไม่พร้อม รัฐได้ฝากไว้กบัเร่ืองการศกึษาท่ี

ตัง้อยูบ่นฐานความกลวัเร่ืองเพศ กลายเป็นวา่การเรียนรู้เร่ืองเพศคือการเรียนรู้เพื่อท่ีจะไม่รู้  

 จึงอยากเชิญชวนให้ร่วมกนัตรวจสอบอคติของรัฐผ่านนโยบาย กฎหมายต่างๆ และกลา่วหาว่ารัฐไทย

เป็นผู้สนบัสนนุ และผลติซ า้สถานการณ์ท้องไม่พร้อมท่ีท าให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตาย รัฐไม่หลอ่เลีย้งพลเมืองให้มี

พลงัอ านาจในการเลอืกและไม่เปิดทางเลอืกให้กบัพลเมืองในการตดัสนิใจกบัสถานการณ์ของตนเองตามความ

เหมาะสมในเงื่อนไขชีวิตท่ีแตกตา่งกนั ฉะนัน้รัฐจึงไม่ใช่ที่พึง่ แตรั่ฐคือปัญหา 

ประเด็นแลกเปล่ียน 

ศุภอาภา (สหทัยมูลนิธิ):  เราต้องท างานเชิงแนวคิดเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับผู้ประสบปัญหา เช่น มองว่าการยกมอบเด็กเป็นเร่ืองของการให้โอกาสกบั

ตนเองและเด็ก การเป็นแม่ท่ีดีไม่จ าเป็นว่าต้องเลีย้งดูลูกเสมอไป แต่ถ้าเรา

ประเมินแล้วว่าไม่สามารถเลีย้งดูเด็กได้ การให้โอกาสตนเองไปตัง้ต้นชีวิตใหม่ 

และให้โอกาสแก่เด็กวางเด็กให้ถึงฝ่ังก็คือการเป็นแม่ท่ีดีเช่นกัน จะเห็นว่านิยาม

ของแม่ที่ดีสง่ผลกระทบตอ่ปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 

ทัศนัย:  แนวคิดของสงัคมไม่ได้เกิดขึน้โดยธรรมชาติ แต่เกิดขึน้จากกลุม่คนบาง

กลุม่ การจะเปลีย่นวิธีคิดต้องท าอยา่งไร ปฏิเสธมนัอยา่งเดียวคงไม่ได้ ต้องสร้าง

แนวคิดใหม่ ต้องสร้างคนไปอยู่ในส่วนท่ีสามารถก าหนดแนวทางนโยบาย 

กฎหมาย เพื่อให้เกิดรูปแบบใหม่ของการดแูลคนในประเทศ 

 
(6) ข้อเสนอการรณรงคเ์พ่ือลดอคติต่อการท าแท้ง โดย สไุลพร ชลวิไล 

• เรียกร้องให้ภาครัฐโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจ าเป็นอย่างยิ่งต้อง

ประชาสมัพนัธ์บริการท่ีเก่ียวข้องกับการท าแท้งท่ีรัฐท าอยู่ให้ชัดเจน เพื่อให้

คนเข้าถึงบริการมากขึน้และมัน่ใจได้มากขึน้  

• ภาครัฐต้องให้ข้อมูลและประชาสมัพนัธ์ให้ชัดเจนว่าการท าแท้งไม่

ผิดกฎหมาย เพื่อให้ผู้หญิงเข้าถึงการท าแท้งท่ีปลอดภยัมากขึน้ ฝากค าถาม

ว่าถ้าหมอไม่ให้บริการท าแท้งผิดกฎหมายหรือไม่? เพราะถ้าไม่ให้บริการ

แล้วท าให้ผู้หญิงต้องเผชิญปัญหา รู้สกึกดดนั จนน าพาไปสูก่ารรับบริการท่ี

ไม่ปลอดภยั เช่นนีผิ้ดหรือไม่? 
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• ภาครัฐควรประชาสมัพนัธ์ถึงข้อเท็จเก่ียวกบัยาท่ีใช้ท าแท้งอยา่งปลอดภยัให้กว้างขวาง อาทิ ข้อมลูท่ี

บง่บอกวา่ผู้หญิงสามารถใช้ยายติุการตัง้ครรภ์อยา่งปลอดภยัได้ด้วยตนเอง ในอายคุรรภ์ต ่ากวา่ 9 สปัดาห์ แต่

ในบ้านเรายงัต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ซึ่งแพทย์เองก็ไม่สนับสนุนให้คนรับรู้ข้อมูลตรงนี ้ รวมถึงการ

สอนเพศศกึษาควรจะมีการสอนเร่ืองวิธีการนบัอายคุรรภ์ การให้ข้อมลูท่ีถกูต้องจะช่วยให้ผู้หญิงปลอดภยัได้ 

• อคติต่อเร่ืองการท าแท้งเป็นเร่ืองเดียวกันกับอคติท่ีสงัคมมีต่อเร่ืองเพศของผู้หญิง เปรียบเทียบการ

ท างานเร่ืองท้องไม่พร้อมกับการท างานเร่ือง HIV ซึ่งจะมีแนวนโยบายในการท างานท่ีเรียกว่า RRTTR 

ประกอบด้วย Reach การเข้าถึงผู้ ท่ีมีความเสีย่ง, Recruit ชวนให้มาเข้าสูบ่ริการ, Test ตรวจวินิจฉยั, Treat เม่ือ

พบว่าติดเชือ้ก็จะท าการดูแลรักษา, Retain การท าให้ยงัคงอยู่ในระบบ ดงันัน้ เม่ือเป็นเร่ืองท้องไม่พร้อมเรา

เข้าถึงผู้หญิงท่ีต้องการท าแท้งได้มากน้อยแค่ไหน ชักชวนให้เข้ามาสูบ่ริการยุติการตัง้ครรภ์อย่างปลอดภยัได้

มากน้อยแคไ่หน เราสามารถช่วยเหลอื ดแูลรักษา รักษาความลบั เคารพสทิธิของผู้ประสบปัญหาได้หรือไม่ เรา

เปิดกว้างให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึง มารับบริการ และตดัสนิใจได้ด้วยตนเองหรือยงั 

 

(7) กฎหมายไทยท าให้การท าแท้งไม่ปลอดภยั อภิปรายโดย สเุพญ็ศรี พ่ึงโคกสงู มูลนิธิส่งเสริมความ

เสมอภาคทางสงัคม ร่วมกบันพ.วรชาติ มีวาสนา โรงพยาบาลพิมาย  

สเุพญ็ศรี: กฎหมายการท าแท้งของไทย ท าให้ผู้หญิงต้อง “ตายทัง้เป็น” จาก

การท าแท้ง กรณีของน้องวยั 17 คนหนึ่งท่ีตกเป็นข่าว ซึ่งถูกตัง้ข้อกล่าวหา

หลายความผิดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท าแท้ง หวงัว่าจะเป็นกรณีท่ีน าไปสูค่วาม

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประสังคม รวมถึง

สือ่สารมวลชนตา่งๆ โดยเฉพาะการลดอคติในการน าเสนอขา่วเก่ียวกบัความ

รุนแรง การทอดทิง้เด็ก การท าแท้ง และควรมีการสร้างนกัจิตวิทยา จิตแพทย์

ท่ีจะเข้าสู่การเป็นพยานศาลท่ีส าคัญ เพื่อช่วยเหลือผู้ หญิงในกรณีท่ีถูก

ด าเนินคดี นอกจากนีก้ารท างานของเครือข่าย Choices ท่ีเป็นการท างานสร้างทางเลือก ควรให้ความส าคญั

เพิ่มเติมกับกระบวนการช่วยเหลือผู้หญิงท่ีตกอยู่ในสถานะอาชญากรเพียง

เพราะเลอืกทางเดินบางอยา่งให้กบัชีวิตตนเอง  

นพ.วรชาติ: กฎหมายมีไว้เพื่อให้เรารู้เทา่ทนั ถ้าเราเรียนรู้และเข้าใจมนัอยา่ง

แท้จริง จะสามารถใช้มนัให้เป็นประโยชน์กบัเราได้ การเปลีย่นทศันคติจึงเป็น

เร่ืองส าคัญมาก ถ้าเรามีใจตัง้มั่น รู้ตัวเสมอว่าท าเพื่ออะไร กฎหมายไม่

สามารถท าอะไรเราได้ นอกจากนีแ้รงสนบัสนุนจากคนรอบข้างและทีมงานท่ี
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    อ.กฤตยา: ยงัมีเร่ืองสขุภาวะผู้หญิงอีกหลายประเด็นท่ีผู้หญิงยงัไม่มีความรู้  

   ในการท างานตรงนีเ้ราจะจดัการอยา่งไรในการสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

   พืน้ฐานเร่ืองสขุภาพผู้หญิงและการดแูล  

 

    ศุภอาภา: Pre - Post Counseling เป็นสิง่ส าคญัท่ีเราจะต้องเดินหน้ากนัตอ่  

การได้รับข้อมลูท่ีถกูต้องและรอบด้านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การตดัสนิใจ 

เลอืกของผู้หญิงโดยการตระหนกัรู้ด้วยตนเอง 

   
 

   
    ส้ม 1663 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์: การเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ ท่ีตดัสินใจยติุการ

   ตัง้ครรภ์เป็นเร่ืองส าคญั ผู้หญิงต้องได้ข้อมลูท่ีรอบด้านเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

 

   
 

   
 สุเพ็ญศรี: เราจะต้องท าให้ผู้หญิงมีความรู้ และท าให้คนท่ีท างานในกระบวนการ 

ยติุธรรมมีความเข้าใจ เพราะกฎหมายเป็นเพียงเคร่ืองมือเทา่นัน้ แตถ้่าคนใช้ 

กฎหมายไม่มีความเข้าใจ มีอคติในการบงัคบัใช้ ผู้หญิงก็ยงัคงไม่สามารถเข้า 

ถึงกฎหมายได้อยา่งมีสทิธิอ านาจ (ตอบประเด็นซกัถามของทศันยัท่ีวา่  

จะดีกวา่นีม้ัย้ถ้าไม่มีกฎหมาย) 

    

 

   
 

   

    นพ.วรชาติ: กฎหมายยงัคงต้องมี เพราะคนเรามีความหลากหลาย เม่ือใดท่ีเรามี

   สมัมาทิฏฐิ ด าริชอบด้วยตนเองกนัได้ทกุคน กฎหมายก็ไม่จ าเป็น (ตอบประเด็น

   ซกัถามของทศันยัท่ีวา่ จะดีกวา่นีม้ัย้ถ้าไม่มีกฎหมาย) 

  

 

   
 

   

ดีก็มีส่วนส าคัญมาก ตัวกฎหมายนีม้ันมีช่องทางในรายละเอียดหลายอย่างท่ีสามารถท าแท้งได้ ข้อแรก 

กฎหมายไทยอนุญาตให้ท าแท้งได้ในกรณีต่างๆ ตามมาตรา 301-305 ข้อสอง แพทยสภามีกฎระเบียบชัดเจน

ของขัน้ตอนวิธีการท าแท้งท่ีปลอดภยั และสดุท้าย ผู้หญิงอายุต ่ากว่า 15 ปีไม่ว่าจะมีเพศสมัพนัธ์ด้วยกรณีใด

สามารถท าแท้งได้ (เพิ่มเติมประเด็นกฎหมายโดยจิตติมา) 

 

อภิปรายแลกเปล่ียน 
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สรุปปิดการประชุม  โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ 
 

 เครือข่ายฯ เราตัง้ขึน้มาเพื่อสร้างทางเลือกให้แก่ผู้ หญิงท้องไม่พร้อม ซึ่งการท างานนีเ้ป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องโดยตรงกบัระบบการเมืองสงัคม เป็นการเคลือ่นไหวทางสงัคมแนวใหม่ท่ีมุ่งขยายพืน้ท่ีทางสงัคมให้แก่

คนเล็กคนน้อย ผู้หญิงท้องไม่พร้อมก็เป็นคนชายขอบกลุม่หนึ่ง โดยท่ีการขบัเคลื่อนของเราไม่ได้มุ่งล้มล้างรัฐ 

แต่เราท างานร่วมกบัรัฐ และมีหน่วยงานรัฐเป็นภาคีจ านวนมาก การจะผลกัให้เดินไปข้างหน้าได้เราต้องท าไป

ด้วยกัน การประชุมในวนันีท้ าให้มองเห็นวา่ เราต้องท างานเชิงระบบมากขึน้ ถ้าเราจะขบัเคลื่อนกับสาธารณะ 

ควรมีสถิติตวัเลขเพื่อให้ภาพปรากฏการณ์ชดัเจนขึน้ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเราต้องมาคิดต่อวา่เราควรจะออกแบบสถิติ

เหลา่นีอ้ยา่งไร 

 
 

 

 

 

 


