คาสัมภาษณ์ของ
น.พ. ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุ วพลา อธิบดีกรมอนามัย
รายการเรื่องจริงผ่านจอ วันที่ 4 พ.ค. 2550
1. การทาแท้ งเถื่อนและการทาแท้ งที่ถูกกฎหมายมีลักษณะเช่ นไร และแตกต่ างกันอย่ างไร
ปั จจุบนั การทาแท้งในประเทศไทยถูกกฎหมายอยู่ 2 กรณี คือ กระทาโดยแพทย์เมื่อหญิงตั้งครรภ์ มี
ปั ญหาสุขภาพ (ความหมายของคาว่าสุขภาพหมายรวมทั้งร่ างกายและจิตใจ) และกรณี ที่การตั้งครรภ์เกิด
จากการถูกข่มขืน
ส่วนการทาแท้งกรณี อื่นๆ ที่นอกเหนือจากทีก่ ล่าวมาถือว่าเป็ นการทานอกเหนือที่กฎหมายอนุญาต
การทาแท้งเถื่อนน่าจะเป็ นคาที่ใช้เรี ยกเมื่อทาโดยผูไ้ ม่ใช่แพทย์
2. ผลของการทาแท้ งเถื่อนมีอะไรบ้ าง และมีผลเสี ยอย่ างไร
การทาแท้งโดยผูท้ ี่ไม่ใช่แพทย์หรื อไม่มีความรู ้ จะเกิดผลเสียมากมายต่อร่ างกายแลจิตใจของผูท้ ี่ต้งั ครรภ์
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งขึ้นอยูก่ บั วิธีการที่ทาด้วย
ระยะสั้ น : ติดเชื้อบริ เวณช่องคลอด ติดเชื้อบริ เวณอุง้ เชิงกรานอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด
ตกเลือด หรื อตกเลือดมากจนต้องให้เลือด ช็อค ไตวาย อันตรายต่ออวัยวะภายในเช่นลาไส้ฉีกขาด
มดลูกทะลุ หรื อเสียชีวติ
ระยะยาว : แผลเป็ นในมดลูกทาให้เกิดพังผืด มีผลให้เกิดปั ญหาในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป เช่นมีบุตรยาก รกเกาะ
ผิดปก หรื อเป็ นหมัน
3. ข่ าวที่พบว่ ามีศพลอยน้าเป็ นจานวนมากมาจากคลินิกทาแท้ งหรือไม่ ตามข่าวพบว่ามีศพเด็กลอยน้ า
จริ ง ส่ วนที่มาของศพนั้นเจ้าหน้าที่ตารวจกาลังสอบสวน (แนบข่าวไทยรัฐมาด้วยค่ะ)
4. ประเทศไทยมีกฎหมายเกีย่ วกับการทาแท้ งอย่ างไรบ้ างหรือไม่
กฎหมายเกี่ยวกับการทาแท้งของไทยเรี ยกว่า ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301-305
มาตรา 305 เป็ นการยกเว้นความผิดให้แก่ผกู ้ ระทากรณี ที่กระทาโดยแพทย์และหญิงนั้นให้ความยินยอม
โดยอนุญาตให้ทา 2 กรณี ตามที่กล่าวข้างต้น กฎหมาย นี้บญั ญัติไว้เมื่อ 50 ปี ก่อนโดยไม่ได้รับการแก้ไข
ให้ทนั ต่อสถานการณ์และสภาพปั ญหาสังคมในปั จจุบนั รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ดังนั้นกฎหมายล้าสมัยจึงมีส่วนทาให้เกิดปั ญหาสังคมและทาให้จานวนการ
แท้งไม่ปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากแพทย์ซ่ ึงเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้สามารถที่จะให้บริ การที่ปลอดภัย ไม่ตอ้ งการ
ทาผิดกฎหมาย แพทย์ส่วนหนึ่งจึงไม่ยนิ ดีให้บริ การ ผูท้ ี่มีปัญหาไม่มีทางออกต้องไปรับบริ การจากผูท้ ี่ไม่
มีความรู ้ และยังทาให้ค่าบริ การสูงขึ้นด้วย
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5. มีการไปตรวจสอบและควบคุมคลินิกที่คาดว่ ามีการทาแท้ งหรือไม่ ปกติกระทรวงสาธารณสุขโดยกอง
ประกอบโรคศิลปะมีหน้าที่ควบคุมดูแลตรวจสอบเรื่ องการจดทะเบียนและควบคุมมาตรฐานการ
ให้บริ การของสถานพยาบาลเอกชนอยูแ่ ล้ว
6. อะไรคือสาเหตุส่วนใหญ่ ทที่ าให้ สังคมปัจจุบันมีสถิติการทาแท้ งสู งขึน้
การทาแท้งมีความเกี่ยวข้องกับปั จจัยอื่นๆ หลายประการ เช่น ปั จจัยทางด้านการศึกษา สังคม
ความเจริ ญอย่างรวดเร็วของสังคม ภาวะทางเศรษฐกิจ ศีลธรรม จริ ยธรรม ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม
การเมือง และ กฎหมาย
ส่วนสาเหตุของการทาแท้งในผูห้ ญิงแต่ละคนนั้นมีเหตุผลต่างๆ กัน ทั้งเหตุผลทางด้านสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภ์เองที่ป่วยเป็ นต่างๆหากตั้งครรภ์ต่อจะเป็ นอันตรายต่อชีวติ ของหญิง ตั้งครรภ์ สุ ขภาพ
ของทารกในครรภ์ที่ผดิ ปกติพกิ ารเป็ นโรคทางพันธุกรรมร้ายแรง เช่นโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ดาวน์ซิน
โดรม บางคนมีเหตุผลส่วนตัวด้านครอบครัวและสังคม เหตุผลทางด้านการเงิน การงาน และบางคนมี
หลายปั ญหาร่ วมกัน เช่น ตั้งครรภ์ขณะที่กาลังศึกษาอยู่ มีฐานะยากจน มีลูกหลายคนแล้ว ลูกคนเล็ก
อายุนอ้ ยมาก ที่ทางานไม่สนับสนุนคนท้อง ตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืน ถูกคู่นอนหรื อสามีทอดทิ้ง สามี
มีภรรยาน้อย ฯลฯ
7. มีมาตรการอะไรที่จะทาให้ สถิติการทาแท้ งและสถานที่รับทาแท้ งเถื่อนลดลง
เนื่องจากการแท้งที่ไม่ปลอดภัยในประเทศไทยเป็ นปั ญหาที่ซบั ซ้อนมีความสัมพันธ์
ทั้งทางด้านสุขภาพอนามัยการเจริ ญพันธุ์ สุขภาพจิต เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา จริ ยธรรม สังคมและ
กฎหมาย การทาแท้งที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลมีเงื่อนไขและสาเหตุที่แตกต่างกัน ดังนั้นการแก้ไขปั ญหานี้
จึงต้องพิจารณาที่ตน้ เหตุของปั ญหาและต้องอาศัยความร่ วมมือจากหลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้องร่ วมกันแก้ไข
ปั ญหานี้ รวมทั้งครอบครัวและสังคมก็ตอ้ งให้ความเห็นอกเห็นใจผูท้ ี่มีปัญหาและช่วยกันแก้ไขอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยด้วย
สาหรับภารกิจของกรมอนามัยในการป้ องกันการแท้ งไม่ ปลอดภัย กรมอนามัยได้ดาเนินงาน
ทั้งเชิงรับและเชิงรุ กมาตั้งแต่ปี 2541 เน้นการป้ องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม (unplanned pregnancy)
โดยการให้ความรู ้เรื่ องการวางแผนครอบครัวและการคุมกาเนิด ให้ความรู ้เรื่ องเพศศึกษาในวัยรุ่ น การมี
เพศสัมพันธ์อย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัย นอกจากนี้กรมฯ ยังร่ วมกับภาคีเครื อข่ายคือ แพทย
สภา ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลศูนย์อีกหลายแห่งในการพัฒนาองค์
ความรู ้ของแพทย์และบุคคลากรสาธารณสุขในการให้บริ การคุมกาเนิดที่มีคุณภาพ ให้การดูแลผูห้ ญิงที่มี
ปั ญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม หญิงหลังแท้ง หรื อแท้งไม่ปลอดภัยอย่างมีคุณภาพด้วยความเห็นอกเห็นใจผูท้ ี่มี
ปั ญหาและตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกเพือ่ ป้ องกันการแท้งซ้ า รวมทั้งการกาหนดหลักเกณฑ์
ข้อบังคับแพทยสภาในการยุติการตั้งครรภ์มีเหตุผลทางการแพทย์ (รายละเอียดแนบท้าย)
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ข้ อเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปัญหาการแท้ งที่ไม่ ปลอดภัยดังต่ อไปนี้
1. มาตรการเร่ งด่ วน
1.1 เพิม่ ทางเลือกให้หญิงตั้งครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ เพิม่ ความครอบคลุมของบริ การ
บ้านพักเพือ่ ให้ที่พกั พิง และให้การดูแลระหว่างรอคลอด และหลังคลอดแก่แม่ทมี่ ีปัญหาตั้งครรภ์ไม่
พร้อม ให้ความช่วยเหลือเรื่ องการฝึ กอาชีพ และสร้างงานให้แก่แม่ที่เลี้ยงลูกคนเดียวตลอดจนการจัดหา
ครอบครัวบุญธรรมให้เด็กที่แม่ทอดทิง้ โดยลดขั้นตอนความยุง่ ยากในการขอรับเด็กไปเลี้ยงดู
1.2 เพิม่ คุณภาพบริ การให้คาปรึ กษาสาหรับหญิงตั้งครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ และการให้
คาปรึ กษาก่อนและหลังทาแท้งแก่หญิงทุกคน โดยเคารพสิทธิในการตัดสินใจของหญิงนั้น จัดให้มี
บริ การให้คาปรึ กษา หรื อประสานงานส่งต่อให้กบั หน่วยงานเกี่ยวข้องเพือ่ ลดความกดดันไม่ให้ ผู ้
ประสบปั ญหาต้อง ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ตามลาพัง
1.3 หญิงที่มีเหตุตอ้ งยุติการตั้งครรภ์ได้ตามกฎหมาย หญิงนั้นต้องได้รับให้การทาแท้งที่
ปลอดภัย รวดเร็ ว ภายหลังได้รับการให้คาปรึ กษาที่มีคุณภาพ และมีการรักษาข้อมูลของหญิงนั้นให้เป็ น
ความลับ และให้บริ การคุมกาเนิดหลังทาแท้งเพือ่ ลดการทาแท้งซ้ าซ้อน
2. มาตรการระยะยาว
2.1 เร่ งให้ความรู ้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอนามัยการเจริ ญพันธุ์ เรื่ องเพศศึกษาทักษะชีวติ
และการวางแผนครอบครัว การคุมกาเนิด
2.2 พัฒนาคุณภาพบริ การวางแผนครอบครัว และขยายบริ การให้ครอบคลุมและเข้าถึง
ได้ทุกกลุ่มเป้ าหมาย และเน้นกลุ่มเป้ าหมายสาคัญ คือ หญิงที่ยงั ไม่แต่งงานและวัยรุ่ น
2.3 ส่งเสริ มค่านิยมของสังคมให้เห็นความสาคัญและเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและ
เพศชาย การร่ วมกันรับผิดชอบของชาย และหญิงในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
2.4 ทบทวนแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 305 ที่บงั คับใช้มาตั้งแต่ปี 2500 ให้
เหมาะสมกับสภาพปั ญหาของสังคม และความเจริ ญทางเทคโนโลยีการแพทย์
2.5 กาหนดข้อบังคับของแพทยสภาในการยุติการตั้งครรภ์ตามข้อกฎหมายเพือ่ เป็ น
หลักเกณฑ์ให้แพทย์ถือปฏิบตั ิ และเร่ งให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจเรื่ องข้อบังคับฯ ในกลุ่มแพทย์
บุคลากรสาธารณสุข และกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูพ้ พิ ากษา อัยการ ตารวจ ทนาย ประชาชนทัว่ ไป
และโดยเฉพาะผูห้ ญิง
2.6 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว บิดามารดาควรให้ความรัก ความอบอุ่น
เอาใจใส่บุตรหลานให้ความเป็ นกันเอง ลดช่องว่างระหว่างวัยและสามารถพูดคุยกันได้เมื่อเกิดปัญหาต่าง
ๆ ขึ้น ปลูกฝังให้เด็กชายหญิงเข้าใจบทบาททางเพศ รวมทั้งการให้ความรู ้เรื่ องเพศที่เหมาะสมตามวัย
อบรมให้มีจริ ยธรรมและความรับผิดชอบทางเพศ สังคมและสื่อมวลชนควรมีส่วนร่ วมในการรณรงค์
ส่งเสริ มให้วยั รุ่ นมีทศั นคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่ องเพศ การใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่ น การคบเพือ่ นต่างเพศ การแต่ง
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กายที่เหมาะสม การหลีกเลี่ยงสถานที่เริ งรมย์ สุรา ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ซึ่งจะช่วย
ให้วยั รุ่ นรอดพ้นจากปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของการทาแท้ง
2.7 สื่อต่าง ๆ ต้องร่ วมกันสร้างจรรยาบรรณในการนาเสนอภาพข่าวในทางบวกรัฐควร
เร่ งเข้มงวดกวดขันกับสื่อประเภทลามกซึ่งยัว่ ยุอารมณ์เพศ รวมทั้งการบริ โภคข้อมูลข่าวสารที่ทนั สมัย
และกาลังเป็ นที่นิยมของเด็กและวัยรุ่ น ได้แก่การใช้อินเตอร์เน็ตและการเล่นเกมส์อิเลค โทรนิค คลิปวิดิ
โอ ต่าง ๆ ควบคุมดูแลสถานบันเทิงทั้งที่เปิ ดเผย และแอบแฝงในการให้บริ การ ทางเพศ
2.8 หน่วยงานรัฐได้แก่ กรมประชาสงเคราะห์ ร่ วมกับองค์กรเอกชน ควรขยายความ
ครอบคลุมของบริ การทางสังคมให้ที่พกั พิงอาศัยระหว่างรอคลอดให้กระจายอยูท่ วั่ ทุกภาคหรื อทุก
จังหวัด เพือ่ เป็ นทางเลือกแก่หญิงตั้งครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ที่ไม่ตอ้ งการยุติการตั้งครรภ์น้ นั ครอบครัวและ
สังคมก็ตอ้ งให้ความเห็นอกเห็นใจผูท้ ี่มีปัญหาด้วย
2.9 องค์กรภาคธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม บริ ษทั ห้างร้านต่าง ๆ ควรยกเลิกระเบียบ
ข้อบังคับที่ไม่เป็ นธรรมต่อแรงงานหญิง เช่น การห้ามตั้งครรภ์ระหว่างปฏิบตั ิงาน ลาคลอด ลาให้นมลูก
ได้แม่ได้รับเงินเดือน เป็ นต้น
........................................
รวบรวมโดย นงลักษณ์ บุญไทย
4 พ.ค. 2550

