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น.พ. ณรงค์ศักดิ์ องัคะสุวพลา  อธิบดกีรมอนามัย 

รายการเร่ืองจริงผ่านจอ  วนัที่ 4 พ.ค. 2550 
 

1. การท าแท้งเถื่อนและการท าแท้งที่ถูกกฎหมายมีลักษณะเช่นไร และแตกต่างกันอย่างไร 
  ปัจจุบนัการท าแทง้ในประเทศไทยถูกกฎหมายอยู ่2 กรณีคือ  กระท าโดยแพทยเ์ม่ือหญิงตั้งครรภ ์  มี
ปัญหาสุขภาพ (ความหมายของค าวา่สุขภาพหมายรวมทั้งร่างกายและจิตใจ) และกรณีที่การตั้งครรภเ์กิด
จากการถูกขม่ขืน    
ส่วนการท าแทง้กรณีอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากทีก่ล่าวมาถือวา่เป็นการท านอกเหนือที่กฎหมายอนุญาต 
การท าแทง้เถ่ือนน่าจะเป็นค าที่ใชเ้รียกเม่ือท าโดยผูไ้ม่ใช่แพทย ์ 
 

2.  ผลของการท าแท้งเถื่อนมีอะไรบ้าง และมีผลเสียอย่างไร  
การท าแทง้โดยผูท้ี่ไม่ใช่แพทยห์รือไม่มีความรู้ จะเกิดผลเสียมากมายต่อร่างกายแลจิตใจของผูท้ี่ต ั้งครรภ์
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ซ่ึงขึ้นอยูก่บัวธีิการที่ท  าดว้ย 
ระยะส้ัน :  ติดเช้ือบริเวณช่องคลอด  ติดเช้ือบริเวณอุง้เชิงกรานอกัเสบ  ติดเช้ือในกระแสเลือด 
ตกเลือด หรือตกเลือดมากจนตอ้งใหเ้ลือด  ช็อค  ไตวาย  อนัตรายต่ออวยัวะภายในเช่นล าไสฉี้กขาด  
มดลูกทะลุ    หรือเสียชีวติ  
ระยะยาว :  แผลเป็นในมดลูกท าใหเ้กิดพงัผดื มีผลใหเ้กิดปัญหาในการตั้งครรภค์ร้ังต่อไป เช่นมีบุตรยาก   รกเกาะ
ผดิปก หรือเป็นหมนั 
 

3.  ข่าวที่พบว่ามีศพลอยน ้าเป็นจ านวนมากมาจากคลินิกท าแท้งหรือไม่   ตามข่าวพบวา่มีศพเด็กลอยน ้ า
จริง ส่วนที่มาของศพนั้นเจา้หนา้ที่ต  ารวจก าลงัสอบสวน   (แนบข่าวไทยรัฐมาดว้ยค่ะ) 
 

4. ประเทศไทยมีกฎหมายเกีย่วกับการท าแท้งอย่างไรบ้างหรือไม่ 
กฎหมายเก่ียวกบัการท าแทง้ของไทยเรียกวา่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301-305  
มาตรา 305 เป็นการยกเวน้ความผดิใหแ้ก่ผูก้ระท ากรณีที่กระท าโดยแพทยแ์ละหญิงนั้นใหค้วามยนิยอม 
โดยอนุญาตใหท้  า 2 กรณีตามที่กล่าวขา้งตน้  กฎหมาย น้ีบญัญติัไวเ้ม่ือ 50 ปีก่อนโดยไม่ไดรั้บการแกไ้ข
ใหท้นัต่อสถานการณ์และสภาพปัญหาสงัคมในปัจจุบนั รวมทั้งความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ และ 
เทคโนโลยทีางการแพทย ์ ดงันั้นกฎหมายลา้สมยัจึงมีส่วนท าให้เกิดปัญหาสงัคมและท าใหจ้  านวนการ
แทง้ไม่ปลอดภยัมากขึ้น เน่ืองจากแพทยซ่ึ์งเป็นผูท้ี่มีความรู้สามารถที่จะใหบ้ริการที่ปลอดภยั ไม่ตอ้งการ
ท าผดิกฎหมาย  แพทยส่์วนหน่ึงจึงไม่ยนิดีใหบ้ริการ ผูท้ี่มีปัญหาไม่มีทางออกตอ้งไปรับบริการจากผูท้ี่ไม่
มีความรู้ และยงัท าใหค้่าบริการสูงขึ้นดว้ย 
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5. มีการไปตรวจสอบและควบคุมคลินิกที่คาดว่ามีการท าแท้งหรือไม่  ปกติกระทรวงสาธารณสุขโดยกอง
ประกอบโรคศิลปะมีหนา้ที่ควบคุมดูแลตรวจสอบเร่ืองการจดทะเบียนและควบคุมมาตรฐานการ
ใหบ้ริการของสถานพยาบาลเอกชนอยูแ่ลว้   
 

6.  อะไรคอืสาเหตุส่วนใหญ่ทีท่ าให้สังคมปัจจุบันมีสถิติการท าแท้งสูงขึน้ 
การท าแทง้มีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอ่ืนๆ หลายประการ  เช่น ปัจจยัทางดา้นการศึกษา สงัคม 

ความเจริญอยา่งรวดเร็วของสงัคม  ภาวะทางเศรษฐกิจ  ศีลธรรม จริยธรรม ความเช่ือ ค่านิยม วฒันธรรม 
การเมือง และ กฎหมาย   

ส่วนสาเหตุของการท าแทง้ในผูห้ญิงแต่ละคนนั้นมีเหตุผลต่างๆ กนั ทั้งเหตุผลทางดา้นสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภเ์องที่ป่วยเป็นต่างๆหากตั้งครรภต่์อจะเป็นอนัตรายต่อชีวติของหญิง ตั้งครรภ ์ สุขภาพ
ของทารกในครรภท์ี่ผดิปกติพกิารเป็นโรคทางพนัธุกรรมร้ายแรง เช่นโรคเลือดจางธาลสัซีเมีย ดาวน์ซิน
โดรม บางคนมีเหตุผลส่วนตวัดา้นครอบครัวและสงัคม เหตุผลทางดา้นการเงิน การงาน  และบางคนมี
หลายปัญหาร่วมกนั  เช่น  ตั้งครรภข์ณะที่ก  าลงัศึกษาอยู ่ มีฐานะยากจน   มีลูกหลายคนแลว้ ลูกคนเล็ก
อายนุอ้ยมาก  ที่ท  างานไม่สนบัสนุนคนทอ้ง  ตั้งครรภจ์ากการถูกข่มขืน  ถูกคูน่อนหรือสามีทอดทิ้ง  สามี
มีภรรยานอ้ย  ฯลฯ  
 

7. มีมาตรการอะไรที่จะท าให้สถิติการท าแท้งและสถานที่รับท าแท้งเถื่อนลดลง 
เน่ืองจากการแทง้ที่ไม่ปลอดภยัในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ซบัซอ้นมีความสมัพนัธ ์

ทั้งทางดา้นสุขภาพอนามยัการเจริญพนัธุ ์สุขภาพจิต เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา  จริยธรรม สงัคมและ
กฎหมาย การท าแทง้ที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลมีเง่ือนไขและสาเหตุที่แตกต่างกนั  ดงันั้นการแกไ้ขปัญหาน้ี
จึงตอ้งพจิารณาที่ตน้เหตุของปัญหาและตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เก่ียวขอ้งร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาน้ี รวมทั้งครอบครัวและสงัคมก็ตอ้งใหค้วามเห็นอกเห็นใจผูท้ี่มีปัญหาและช่วยกนัแกไ้ขอยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสมและปลอดภยัดว้ย 
 ส าหรับภารกิจของกรมอนามัยในการป้องกันการแท้งไม่ปลอดภยั    กรมอนามยัไดด้ าเนินงาน
ทั้งเชิงรับและเชิงรุกมาตั้งแต่ปี 2541  เนน้การป้องกนัการตั้งครรภท์ี่ไม่พร้อม (unplanned pregnancy) 
โดยการใหค้วามรู้เร่ืองการวางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิด ใหค้วามรู้เร่ืองเพศศึกษาในวยัรุ่น   การมี
เพศสมัพนัธอ์ยา่งมีความรับผดิชอบและปลอดภยั   นอกจากน้ีกรมฯ ยงัร่วมกบัภาคีเครือข่ายคือ แพทย
สภา ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยฯ์  คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลศูนยอี์กหลายแห่งในการพฒันาองค์
ความรู้ของแพทยแ์ละบุคคลากรสาธารณสุขในการใหบ้ริการคุมก าเนิดที่มีคุณภาพ ใหก้ารดูแลผูห้ญิงที่มี
ปัญหาตั้งครรภไ์ม่พร้อม หญิงหลงัแทง้ หรือแทง้ไม่ปลอดภยัอยา่งมีคุณภาพดว้ยความเห็นอกเห็นใจผูท้ี่มี
ปัญหาและตามมาตรฐานองคก์ารอนามยัโลกเพือ่ป้องกนัการแทง้ซ ้ า รวมทั้งการก าหนดหลกัเกณฑ์
ขอ้บงัคบัแพทยสภาในการยติุการตั้งครรภมี์เหตุผลทางการแพทย ์ (รายละเอียดแนบทา้ย)    
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ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการแท้งที่ไม่ปลอดภยัดังต่อไปนี้ 
 1.  มาตรการเร่งด่วน 
  1.1  เพิม่ทางเลือกใหห้ญิงตั้งครรภไ์ม่พงึประสงค ์เพิม่ความครอบคลุมของบริการ
บา้นพกัเพือ่ใหท้ี่พกัพงิ และใหก้ารดูแลระหวา่งรอคลอด และหลงัคลอดแก่แม่ทีมี่ปัญหาตั้งครรภไ์ม่
พร้อม ใหค้วามช่วยเหลือเร่ืองการฝึกอาชีพ และสร้างงานใหแ้ก่แม่ที่เล้ียงลูกคนเดียวตลอดจนการจดัหา
ครอบครัวบุญธรรมใหเ้ด็กที่แม่ทอดทิ้งโดยลดขั้นตอนความยุง่ยากในการขอรับเด็กไปเล้ียงดู 
  1.2 เพิม่คุณภาพบริการใหค้  าปรึกษาส าหรับหญิงตั้งครรภไ์ม่พงึประสงค ์และการให้
ค  าปรึกษาก่อนและหลงัท าแทง้แก่หญิงทุกคน โดยเคารพสิทธิในการตดัสินใจของหญิงนั้น จดัให้มี
บริการใหค้  าปรึกษา หรือประสานงานส่งต่อใหก้บัหน่วยงานเก่ียวขอ้งเพือ่ลดความกดดนัไม่ให ้    ผู ้
ประสบปัญหาตอ้ง  ตดัสินใจยติุการตั้งครรภต์ามล าพงั 
  1.3 หญิงที่มีเหตุตอ้งยติุการตั้งครรภไ์ดต้ามกฎหมาย หญิงนั้นตอ้งไดรั้บใหก้ารท าแทง้ที่
ปลอดภยั รวดเร็ว ภายหลงัไดรั้บการใหค้  าปรึกษาที่มีคุณภาพ และมีการรักษาขอ้มูลของหญิงนั้นใหเ้ป็น
ความลบั และใหบ้ริการคุมก าเนิดหลงัท าแทง้เพือ่ลดการท าแทง้ซ ้ าซอ้น 
 2.  มาตรการระยะยาว 
  2.1  เร่งใหค้วามรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัอนามยัการเจริญพนัธุ ์เร่ืองเพศศึกษาทกัษะชีวติ
และการวางแผนครอบครัว การคุมก าเนิด 
  2.2  พฒันาคุณภาพบริการวางแผนครอบครัว และขยายบริการใหค้รอบคลุมและเขา้ถึง
ไดทุ้กกลุ่มเป้าหมาย และเนน้กลุ่มเป้าหมายส าคญั คือ หญิงที่ยงัไม่แต่งงานและวยัรุ่น 
  2.3  ส่งเสริมค่านิยมของสงัคมใหเ้ห็นความส าคญัและเท่าเทียมกนัระหวา่งเพศหญิงและ
เพศชาย การร่วมกนัรับผดิชอบของชาย และหญิงในการมีเพศสมัพนัธท์ี่ปลอดภยั 
  2.4  ทบทวนแกไ้ขกฎหมายอาญามาตรา 305 ที่บงัคบัใชม้าตั้งแต่ปี 2500      ให้
เหมาะสมกบัสภาพปัญหาของสงัคม และความเจริญทางเทคโนโลยกีารแพทย ์
  2.5  ก าหนดขอ้บงัคบัของแพทยสภาในการยติุการตั้งครรภต์ามขอ้กฎหมายเพือ่เป็น
หลกัเกณฑใ์หแ้พทยถื์อปฏิบตัิ  และเร่งใหค้วามรู้และสร้างความเขา้ใจเร่ืองขอ้บงัคบัฯ ในกลุ่มแพทย ์
บุคลากรสาธารณสุข และกลุ่มวชิาชีพที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูพ้พิากษา อยัการ ต ารวจ ทนาย ประชาชนทัว่ไป 
และโดยเฉพาะผูห้ญิง 
  2.6  สร้างความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครัว บิดามารดาควรใหค้วามรัก ความอบอุ่น 
เอาใจใส่บุตรหลานใหค้วามเป็นกนัเอง ลดช่องว่างระหวา่งวยัและสามารถพดูคุยกนัไดเ้ม่ือเกิดปัญหาต่าง 
ๆ ขึ้น ปลูกฝังใหเ้ด็กชายหญิงเขา้ใจบทบาททางเพศ รวมทั้งการใหค้วามรู้เร่ืองเพศที่เหมาะสมตามวยั 
อบรมใหมี้จริยธรรมและความรับผดิชอบทางเพศ สงัคมและส่ือมวลชนควรมีส่วนร่วมในการรณรงค์
ส่งเสริมใหว้ยัรุ่นมีทศันคติที่ดีเก่ียวกบัเร่ืองเพศ  การใชชี้วิตในช่วงวยัรุ่น  การคบเพือ่นต่างเพศ การแต่ง 
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กายที่เหมาะสม การหลีกเล่ียงสถานที่เริงรมย ์สุรา ยาเสพติด การมีเพศสมัพนัธท์ี่ปลอดภยั ซ่ึงจะช่วย
ใหว้ยัรุ่นรอดพน้จากปัจจยัที่เป็นสาเหตุของการท าแทง้ 
  2.7  ส่ือต่าง ๆ ตอ้งร่วมกนัสร้างจรรยาบรรณในการน าเสนอภาพข่าวในทางบวกรัฐควร
เร่งเขม้งวดกวดขนักบัส่ือประเภทลามกซ่ึงย ัว่ยอุารมณ์เพศ รวมทั้งการบริโภคขอ้มูลข่าวสารที่ทนัสมยั
และก าลงัเป็นที่นิยมของเด็กและวยัรุ่น ไดแ้ก่การใชอิ้นเตอร์เน็ตและการเล่นเกมส์อิเลค  โทรนิค คลิปวดิิ
โอ ต่าง ๆ ควบคุมดูแลสถานบนัเทิงทั้งที่เปิดเผย และแอบแฝงในการใหบ้ริการ    ทางเพศ 
  2.8  หน่วยงานรัฐไดแ้ก่ กรมประชาสงเคราะห์ ร่วมกบัองคก์รเอกชน  ควรขยายความ
ครอบคลุมของบริการทางสงัคมใหท้ี่พกัพงิอาศยัระหวา่งรอคลอดใหก้ระจายอยูท่ ัว่ทุกภาคหรือทุก
จงัหวดั เพือ่เป็นทางเลือกแก่หญิงตั้งครรภไ์ม่พงึประสงคท์ี่ไม่ตอ้งการยติุการตั้งครรภน์ั้น ครอบครัวและ
สงัคมก็ตอ้งใหค้วามเห็นอกเห็นใจผูท้ี่มีปัญหาดว้ย 
  2.9  องคก์รภาคธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม บริษทั หา้งร้านต่าง ๆ ควรยกเลิกระเบียบ
ขอ้บงัคบัที่ไม่เป็นธรรมต่อแรงงานหญิง เช่น การหา้มตั้งครรภร์ะหวา่งปฏิบติังาน ลาคลอด ลาใหน้มลูก
ไดแ้ม่ไดรั้บเงินเดือน เป็นตน้ 
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