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4 ชีวิตมีทางเลือก

1. ทำ ไมต้องมีหนังสือเล่มนี้

เพราะ...

 ผู้หญิง: เม่ือทราบว่าตัวเองท้องไม่พร้อม	 อาจสับสน	 วิตกกังวล	

ไม่รู้จะคุยกับใคร	พยายามหาทางออกให้ตนเอง	และอาจไร้ทิศทาง

 ผู้ชาย:	เมื่อทราบว่าผู้หญิงท้องก็สับสนไม่แพ้กัน	ไปไม่ถูก	ผู้ชาย

จำานวนมากเดินออกจากปัญหา		เพราะไม่รู้จะทำาอย่างไรโดยทิ้งภาระ

ไว้เบื้องหลัง

 พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ครู: เมื่อทราบว่าลูกสาว	 ลูกศิษย์ท้อง 

ก็ต้องคิดหนัก	ชีวิต-อนาคต-ภาระข้างหน้า	กังวลชื่อเสียง-หน้าตาของ

ครอบครัว/โรงเรียน	 และหาทางออกด้วยวิธีของตัวเองโดยไม่กล้า

บอกใคร

 ผู้ทำางานที่เกี่ยวข้อง:	 เมื่อพบกลุ่มเป้าหมายท้องไม่พร้อม	 ใจก็

คิดอยากช่วยเหลือแนะนำา	 แต่ก็ไม่แน่ใจ	 ไม่เข้าใจทางเลือก	 และอาจ

สับสนกับตัวเองหากทางเลือกคือการทำาแท้ง	 จึงปล่อยให้ปัญหาผ่าน

เลยไปในที่สุด
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	 หนังสือเล่มนี้จะทำาให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหาและคนใกล้ตัว	

ตลอดจนผู้ให้บริการหาทางออกในเบื้องต้นได้อย่างเข้าใจ	 มีทิศทาง	

และให้คำาแนะนำาได้อย่างถูกต้อง	 เนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้ท่ี

จำาเป็นต่อชีวิต	 ในเร่ืองที่สังคมไทยมักไม่สื่อสารกัน	 ทั้งเรื่องทางเลือก	

วิธีการพูดคุยกับคนใกล้ตัว	 การตั้งครรภ์	 การยุติการต้ังครรภ์ท่ี

ปลอดภัย	และการคุมกำาเนิดเพื่อป้องกันท้องไม่พร้อม	

เพราะ	“ชีวิต”	ยังมีทางเลือกเสมอ	

	 หนังสือเล่มนี้ส่งเสริมทางเลือกที่เหมาะสมสำาหรับในแต่ละคน	

ที่อาจไม่จำาเป็นต้องเลือกเหมือนกัน	 	 โดยเราเคารพการตัดสินใจนั้น	

แบบไม่ตีตรา	และหวังว่าทางเลือกนั้น	จะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย
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2. สิทธิท่ีจะ “เลือก” เม่ือท้องไม่พร้อม

		 ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทุกคน	 มีสิทธิที่จะได้รับบริการดูแลท้ังด้าน

สุขภาพกายและใจ	เช่น	การตรวจการตั้งครรภ์	การรับคำาปรึกษา	และ

การดูแลรักษาจากแพทย์	พยาบาล	นักจิตวิทยา	นักสังคม-สงเคราะห์	

นักสาธารณสุข	โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ	ไม่ว่าการต้ังครรภ์นั้นจะมีความ

พร้อมหรือไม	่

หากการตั้งครรภ์นั้นมีความพร้อม

ผู้ที่ตั้งครรภ์สามารถเข้าสู่ระบบการฝากครรภ์ที่สถาน

บริการสุขภาพทุกแห่ง	 โรงพยาบาลทุกระดับ	 ทั้งของ

ภาครัฐบาลและภาคเอกชน	 หรือศูนย์บริการสาธารณสุข	

ที่ให้บริการอยู่แล้วในระบบปกติ	 ตามความต้องการและ

ความเหมาะสมของหญิงตั้งครรภ์แต่ละคน

แต่..หากพบว่าการตั้งครรภ์นั้นไม่พร้อม

ผู้หญิงอาจต้องการปรึกษาปัญหา	 หรือต้องการความช่วย

เหลือเฉพาะบุคคล	 มีหน่วยบริการจำานวนมากที่ให้บริการ	

“การปรึกษาทางเลือก”	 ที่จะช่วยผู้หญิงประเมินสภาพ

ปัญหาและช่วยกันหาทางออกที่สอดคล้องกับชีวิต	
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	 ปัจจุบัน	บริการปรึกษาทางเลือก	 มีในโรงพยาบาลบางแห่งใน

หน่วยที่เรียกว่า	 “ศูนย์พึ่งได้”	 และ	 “คลินิกวัยรุ่น”	 ซ่ึงจะมีผู้ให้การ

ปรึกษาที่รับฟังปัญหาและให้ข้อมูลเพ่ือหาทางออกกับการตั้งครรภ์ที่

ไม่พร้อม	 หรือหากไม่สะดวกใจไปรับบริการปรึกษาแบบตัวต่อตัว	 อาจ

เลือกใช้บริการหน่วยงานที่ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ก็ได้	

	 การปรึกษาทางเลือก	 มุ่งให้ผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม	 รับรู้ข้อมูล

ทางเลือกอย่างเพียงพอและชัดเจน	 เพื่อคลี่คลายความรู้สึกที่สับสน	

ไร้ทางออก	 ให้มีความเข้าใจ	 มีความเข้มแข็ง	 เห็นทางออกชีวิต	 และ

สามารถตัดสินใจต่อปัญหาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ

ความต้องการ	

	 ในทางปฏิบัติผู้ให้บริการปรึกษาทางเลือก	 อาจมีทัศนคติต่อ

ทางเลือกการยุติการต้ังครรภ์ท่ีแตกต่างกัน	 ส่งผลให้บางคนอาจให้การ

ปรึกษาโดยพยายามช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ต่อไป	 อย่างไร

ก็ตามสิทธิในการเลือกทางออกย่อมเป็นของผู้ประสบปัญหา 

ผู้หญิงท้องไม่พร้อมจึงควรรับรู้ข้อมูลรอบด้านเพ่ือหาทางออกท่ีคิดว่า

เหมาะสมกับตัวเอง หรืออาจขอรับบริการปรึกษาจากที่อื่นๆ เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจได้ 
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	 เพ่ือให้เข้าใจทัศนคติและแนวคิดของคนในสังคมต่อเรื่อง

การยุติการตั้งครรภ์หรือการทำาแท้ง	 เราอาจแบ่งแนวคิดในเรื่อง 

ดังกล่าวออกเป็น	 2	 ด้านที่แตกต่างกัน	 คือ	 แนวคิดสนับสนุนชีวิต	

(Pro-life)	 หรือแนวคิดต่อต้านการทำาแท้ง	 (Anti-abortion) 

กับแนวคิดสนับสนุนทางเลือก	 (Pro-choice)	 หรือแนวคิดสิทธิ 

ในการทำาแท้ง	(Abortion	rights)

 แนวคิดสนับสนุนชีวิต (Pro-life)	 เป็นแนวคิดที่ไม่เห็น

ด้วยกับการทำาแท้ง	 และอาจรวมถึงการสนับสนุนให้รัฐออก

กฎหมายห้ามการทำาแท้ง	 โดยให้เหตุผลว่าชีวิตมนุษย์เร่ิมต้นตั้งแต่

การปฏิสนธิ	 และตัวอ่อนในครรภ์ถือได้ว่ามีสถานะเทียบเท่าบุคคล	

จึงมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ ซ่ึงใครจะละเมิดมิได้	 และผู้สนับสนุน

แนวคิดนี้จำานวนไม่น้อย	 มองว่าการทำาแท้งขัดต่อหลักความเช่ือ

ทางศาสนาและถือเป็นบาปร้ายแรง

 แนวคิดสนับสนุนทางเลือก (Pro-choice) เห็นว่าผู้หญิง

ควรมีสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย	 สิทธิด้านสุขภาพและอนามัย 

เจริญพันธุ์	 และสิทธิในการกำาหนดอนาคตของตนเอง	 ดังนั้น 

ผู้หญิงจึงควรมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเองที่จะตั้งครรภ์	 หรือยุติการ

ตั้งครรภ์ได้ในทางกฎหมาย	 แนวคิดนี้สนับสนุนการทำาแท้งโดยถูก

กฎหมาย	 โดยเฉพาะในช่วงต้นของอายุครรภ์	 และมองว่าการ

อนุญาตให้ทำาแท้งโดยถูกกฎหมาย	 จะช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้หญิง
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ต้องเผชิญจากการทำาแท้งที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัย	 ซ่ึงอาจ

ทำาให้ผู้หญิงเหล่านี้ต้องประสบปัญหาด้านสุขภาพและอาจเป็น

อันตรายถึงชีวิต

	 ตามคำาประกาศสิทธิผู้ป่วย1	 10	ข้อ	มีข้อที่เกี่ยวข้องกับสิทธิใน

ทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อมอยู่	3	ข้อ	ได้แก่	

 ข้อ 1 ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพ้ืนฐานท่ีจะได้รับบริการด้านสุขภาพ

ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

	 สิทธิข้อน้ีรวมถึงบริการปรึกษาทางเลือก	และบริการท่ีสอดคล้อง

กับทางเลือกในกรณีท้องไม่พร้อม	 แม้ว่าในปัจจุบัน	 สถานบริการด้าน

สาธารณสุขจำานวนมากจะยังไม่มีความพร้อมที่จะให้บริการในทุกด้าน	

โดยเฉพาะบริการยุติการตั้งครรภ์ท่ีปลอดภัย	 แต่เราควรตระหนักว่านี่

คือสิทธิอันชอบธรรมโดยพื้นฐานที่เราควรจะได้รับบริการเหล่านี้	และ

หากสถานบริการสาธารณสุขนั้นๆ	 ไม่พร้อมที่จะให้บริการ	 เราควรมี

สิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลและได้รับการส่งต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุข

ที่มีความพร้อม

1	 http://www.crhospital.org/crhospital/data_center/file/9%20(4)/สิทธิ 

ผู้ป่วย.pdf		สืบค้นเมื่อ	23	มีนาคม	2557
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 ข้อ 2 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพ

ด้านสุขภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติ เนื่องจากมีความแตกต่างด้าน

ฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และ

ลักษณะความเจ็บป่วย

	 แม้ว่าผู้ให้บริการสาธารณสุขแต่ละคนอาจจะมีทัศนคติต่อ

ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมแตกต่างกัน	 แต่ผู้ให้บริการมีหน้าท่ีให้

บริการแก่ผู้ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมท่ีมาขอรับบริการ	 โดย

ปราศจากการเลือกปฏิบัติบนฐานทัศนคติส่วนบุคคลของตนเอง	 และ

ควรมองเห็นว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่เข้ามาขอรับบริการ	 คือผู้ที่

ต้องการความช่วยเหลือ	 และสมควรได้รับการช่วยเหลือและบริการ

เช่นเดียวกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ	 อย่างเสมอ

ภาคและเท่าเทียม

 ข้อ 7 ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้การปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจาก 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความ

ยินยอมจากผู้ป่วย หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

	 สิทธิในข้อนี้	 ครอบคลุมถึงการท่ีผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขจะ

ต้องปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ท่ีตั้งครรภ์ไม่พร้อม	 ทั้ง

ในการให้บริการการปรึกษาทางเลือก	 และบริการอื่นๆ	 ที่จำาเป็น	
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โดยที่สิทธิดังกล่าวยิ่งมีความสำาคัญ	 ในสภาพสังคมท่ียังไม่ยอมรับ	

และมีการตำาหนิ	 ตีตรา	 หรือลงโทษวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อม	 ผู้ให้บริการ

ด้านสาธารณสุขจึงยิ่งต้องมีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษในเรื่องนี้

• นโยบายของประเทศไทยที่สนับสนุนสิทธิทางเลือก

“กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการเกิดที่มีคุณภาพ 

ที่เป็นผลมาจากการตั้งครรภ์ของผู้หญิงที่พร้อมและตั้งใจ”

(นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
อนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ	ฉบับที่	1:	2553-25572)

	 นโยบายนี้	 ส่งเสริมให้	 “การกำาเนิดชีวิตใหม่”	 ทุกรายให้เป็นที่

ปรารถนา	ปลอดภัย	และมีคุณภาพ	เพื่อนำาไปสู่ประชากรที่มีคุณภาพ	

โดยระบไุวว้า่	การเกิดท่ีมคีณุภาพจะตอ้งเป็นผลมาจากการตัง้ครรภข์อง

ผู้หญิงที่พร้อมและตั้งใจ	

 “ให้การช่วยเหลือวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมให้ได้รับการ

ปรึกษาทางเลือกและส่งต่อช่วยเหลือตามทางเลือก...”

(นโยบาย	OSCC	ศูนย์ช่วยเหลือสังคม3)

2	กระทรวงสาธารณสุข,	2553
3	สำานักบริหารการสาธารณสุข	กระทรวงสาธารณสุข,	2556
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	 ใน	 พ.ศ.2556	 ประเทศไทยได้จัดระบบบริการช่วยเหลือกลุ่ม

วัยรุ่นหญิงที่ท้องไม่พร้อม	 ภายใต้ช่ือ	 OSCC	 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม	

ศูนย์นี้ยังให้ความช่วยเหลือกลุ่มอื่นๆ	 คือ	 ผู้ได้รับความรุนแรง	

แรงงานเด็ก	 และค้ามนุษย์	 โดยมีจุดรับเรื่องท่ีเข้าถึงได้ง่ายด้วยการ

โทรศัพท์แจ้งที่หมายเลข	 1300	 เพื่อประสานส่งต่อให้ความช่วยเหลือ	

และติดตามผล	

• ทางเลือก/ทางออกเมื่อท้องไม่พร้อม คืออะไรได้บ้าง

	 สิทธิทางเลือกเมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อม	 คือหนึ่งในสิทธิอนามัยการ

เจริญพันธุ	์ที่กล่าวไว้ว่า

“สิทธิในการเลือกท่ีจะตั้งครรภ์หรือไม่ ตามความพร้อม

ของร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ โดยไม่มีเงื่อนไข

อุปสรรคจากศาสนา ประเพณี และกฎหมาย”

	 ทางเลือกต่อทางออกของปัญหาท้องไม่พร้อม	 มีสองแนวทาง

หลัก	คือ	ตั้งครรภ์ต่อ	และการยุติการตั้งครรภ์

 การต้ังครรภ์ต่อ	 ให้คำานึงถึงวิธีการจัดการผลกระทบต่างๆ	 ที่

อาจเกิดขึ้น	 ทั้งทางอารมณ์และการแสดงออก	 เช่น	 ความวิตกกังวล	
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อับอาย	 เสียใจ	 การประชด	 การตัดสินใจชั่ววูบ	 ผลกระทบทางสังคม	

เช่น	 ไม่มีท่ีอยู่	 ไม่มีงานทำา	 ไม่มีคนดูแล	 ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ 

คู่ครอง	รวมทั้งผลกระทบต่ออนาคต	เช่น	การได้ศึกษาต่อ	การถูกเลิก

จ้างงาน	เป็นต้น	

	 หากเลือกแนวทางน้ี	 ก็ต้องมีแผนชีวิตสำาหรับตัวเองที่ชัดเจนใน

ระหว่างการตั้งครรภ์	 และหลังคลอด	 เพื่อเลือกทางออกท่ีเหมาะสม

กับตัวเอง	 ซึ่งอาจต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ	 ที่

เกี่ยวข้อง	ดังผังภาพ	

ปรึกษาทางเลือก

ระหว่างตั้งครรภ์

บริการ
ฝาก
ท้องที่

เป็นมิตร

บ้าน
พัก
รอ

คลอด

โอกาส
ศึกษา
ต่อ

ครอบ
ครัว
อุป-
ถัมภ์

ช่วย
เหลือ
เลี้ยงดู
บุตร

ยกให้
สถาน
สง-

เคราะห์

ยก
เป็นบุตร

บุญ
ธรรม

หลังคลอด การคุมกำาเนิดหลังคลอด

ตั้งครรภ์ต่อ
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 การยุติการตั้งครรภ์ ให้คำานึงถึงเกณฑ์การยุติการต้ังครรภ์ตาม

กฎหมาย	อายุครรภ์	ความปลอดภัย	โดยเลือกสถานบริการที่เชื่อถือได้	

และใช้วธิกีารท่ีปลอดภยั	การยตุกิารตัง้ครรภท์ีป่ลอดภัยควรทำาในอายุ

ครรภน์อ้ยกวา่	12	สปัดาห์	หากมากกวา่	12	สปัดาห์	ตอ้งทำาโดยแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญ	 โดยอายุครรภ์ที่มากกว่า	 22-24	 สัปดาห์	 ไม่ควรยุติการ						

ตัง้ครรภ์เนือ่งจากอาจเกิดอนัตรายตอ่สขุภาพผูห้ญงิและอาจรนุแรงถงึ

เสียชีวิตได้	

	 โดยหากเลือกแนวทางการยุติการต้ังครรภ์	 ควรได้รับการปรึกษา

ทั้งก่อน-หลังการยุติการตั้งครรภ์	 เพื่อคุมกำาเนิดป้องกันท้องไม่พร้อม

ในอนาคต	รวมทั้งการดูแลสภาวะจิตใจด้วย

ปรึกษาทางเลือก

(ตั้งครรภ์ต่อไม่ได้)
ต้องยุติการตั้งครรภ์

อายุครรภ์น้อยกว่า	
12	สัปดาห์

คุมกำาเนิดเพื่อป้องกันการ
ท้องไม่พร้อมในอนาคต

ไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้แล้ว	
ขอความช่วยเหลือเพื่อตั้งครรภ์ต่อ

และยังมีทางเลือกหลังคลอด

อายุครรภ์มากกว่า
12	สัปดาห์

อายุครรภ์มากกว่า
22-24	สัปดาห์
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• การตั้งครรภ์อันเนื่องมาจากความรุนแรงทางเพศ

	 การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการข่มขืนล่อลวงทางเพศ	 หรือในเด็กที่ 

อายุตำากว่า	 15	 ปี	 มีสิทธิโดยชอบธรรมท่ีจะยุติการตั้งครรภ์ได้ตาม

กฎหมาย	 นอกจากการยุติการตั้งครรภ์แล้วผู้หญิงควรได้รับความ 

ช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมด้วย	 รวมท้ังการเยียวยาทางจิตใจ	

ปัญหาในปัจจุบันคือ	 โรงพยาบาลในประเทศไทย	อาจมีความพร้อมที่

แตกต่างกันในการให้บริการด้านนี้	

่

สามารถติดต่อไปที่	 1663	 สายปรึกษาท้องไม่พร้อม	 เว็บไซต์	 

www.lovecarestation.com	หรอื	Facebook	ที	่"1663	สายปรกึษา

ท้องไม่พร้อม"	และ	 "	Lovecarestation"	 	หรือติดต่อไปที่	1300	

OSCC	ศนูยช่์วยเหลอืสงัคม	และเวบ็ไซต์ของเครอืข่ายท้องไมพ่รอ้มฯ 

http://choicesforum.wordpress.com/	มีข้อมูลแหล่งให้ความ

ช่วยเหลือต่างๆ	 ทั้งการปรึกษาทางเลือก	 ความช่วยเหลือกรณี 

ท้องต่อ	 การยุติการต้ังครรภ์ที่ปลอดภัย	 และการสงเคราะห์

อุปการะเด็ก	ฯลฯ
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• ใครบ้างที่มีข้อจำากัดในการ “ตัดสินทางเลือก”

 1. เด็กอายุตำากว่า 18 ปีที่ท้องไม่พร้อม สามารถตัดสินใน 

ทางเลือกได้เองหรือไม่ หรือต้องให้ผู้ปกครองตัดสินใจแทน

 คำาตอบ: โดยทั่วไป	ต้องให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองยินยอมใน

การทำาหตัถการทางการแพทย	์เชน่	การยุตกิารตัง้ครรภ	์หรอืการคลอด	

ใหก้บัผูท้ีอ่ายตุำากวา่	18	ป	ียกเวน้แต่กรณเีรง่ดว่นทีเ่ปน็อนัตรายตอ่ชีวติ	

อยา่งไรกต็าม	หากความประสงคข์องบิดามารดาหรอืผู้ปกครองขัดแยง้

กับผูท่ี้อายตุำากวา่	18	ปี	ทมีสหวชิาชพีทีช่ว่ยเหลอืเรือ่งทอ้งไมพ่ร้อมจะ

เน้นทางเลือกท่ีเด็กเป็นผู้ตัดสินใจ	 ด้วยการช่วยประเมินศักยภาพของ

เด็กและสภาพแวดล้อมประกอบกัน	 การดำาเนินงานนี้สอดคล้องกับ	

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546	ที่ให้คำานึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของเด็กเป็นสำาคัญ

 ่

่

่
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 2. ผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม หากมีคู่ หรือมีสามี สามารถตัดสินใจ

ทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อมได้เองหรือไม่ หรือต้องได้รับความ

ยินยอมจากคู่หรือสามี

 คำาตอบ: โดยทั่วไป	 หากคู่สมรสมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

มักจะปรึกษาหารือกันอย่างเท่าเทียมและหาทางออกที่สอดคล้องกับ

ทั้งสองฝ่าย	 โดยมักจะมีการทบทวนความคิดต่อการตั้งครรภ์หรือยุติ

การตั้งครรภ์รอบคอบขึ้น	 ในทางตรงข้ามหากความสัมพันธ์ของคู่ไม่ดี	

ทีมสหวิชาชีพจะให้การปรึกษาครอบครัวประกอบ	 เพื่อหาทางเลือก

และทางออกที่เหมาะสมกับทั้งสอง	 รวมทั้งอาจมีกระบวนการ

ครอบครัวบำาบัดเพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างรอบด้าน	 รวมถึงข้อมูล

ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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 ด.ญ.มิ้นท์ (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี เรียนชั้น	 ม.2	

เป็นลูกสาวคนโตในจำานวน	 3	 คน	 พ่อแม่รับจ้างในโรงงาน 

แห่งหน่ึงในจังหวัดแถวภาคกลาง	 พ่อแม่พาม้ินท์มารับบริการ

ปรึกษา	เพราะพบเธอกับเพ่ือนชายอายุ	20	ปีท่ีหน้าห้างสรรพสินค้า

หลังจากที่เธอไปนอนค้างที่บ้านเพื่อนชาย	1	คืน	พ่อแม่ดำาเนินคดี

ในข้อหาพรากผู้เยาว์กับเพื่อนชาย	 เจ้าหน้าที่ตำารวจจึงส่งตรวจ

ร่างกาย	 จากการตรวจปัสสาวะพบเธอตั้งครรภ์	 เธอบอกว่าเคยมี

เพศสัมพันธ์กับเพ่ือนชายคนแรกท่ีเลิกกันเม่ือปลายปีก่อน	 แล้วจึง

รู้จักกับเพ่ือนชายคนนี้ผ่านโปรแกรมโซเชียลมีเดียได้	2	เดือน	มิ้นท์

มีเพศสัมพันธ์ก่อนน้ีหลายคร้ังโดยที่พ่อแม่ไม่ทราบ	 ความที่มิ้นท์

เป็นเด็กเรียนดี	หัวอ่อนว่าง่าย	พ่อแม่จึงไม่ดุว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้	

เมื่อถามเธอถึงอนาคต	 เธอบอกอยากเป็นหมอแต่กลัวเข็มฉีดยา	

ส่วนการตั้งครรภ์ของเธอก็บอกว่าแล้วแต่พ่อแม่	

	 จากการพูดคุยกับมิ้นท์และพ่อแม่	 พบว่าเธอเป็นผลิตผล

ของครอบครัวที่พ่อแม่คิดว่าได้เลี้ยงดูลูกอย่างดีแล้ว	 แต่ขาดการ

พูดคุยสื่อสาร	 ขาดความใกล้ชิดสนิทสนม	 พ่อแม่ไม่เคยพูดถึงเรื่อง

เพศเพราะเกรงว่าจะชี้นำาลูก	 เธอจึงหาประสบการณ์ด้วยตนเอง

โดยที่ไม่อาจเล่าเร่ืองน้ีแก่พ่อแม่ได้เลย	 ประกอบกับการท่ีพ่อแม่ 

ไม่เคยให้เธอรับผิดชอบในวิถีชีวิตประจำาวัน	 การตัดสินใจต่างๆ	

ของเธอจึงขึ้นอยู่กับพ่อแม่	
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	 การให้การปรึกษาทางเลือก	 จึงเริ่มกับมิ้นท์เพื่อค้นหาความ

ต้องการที่แท้จริงของเธอ	 โดยช่ังนำาหนักระหว่างความรักและ						

การศึกษา	 และอนาคตท่ีจะเกิดหากเลือกทางนั้น	 การตัดสินใจต่อ

ชีวิตตัวเองและอีก	 1	 ชีวิตในท้อง	 รวมทั้งแนวทางการดำาเนินชีวิต

ตามทางเลอืกตอ่ไป	เราขอใหม้ิน้ทท์บทวนสิ่งทีพู่ดคยุกบัพอ่แมเ่พื่อ

คน้หาความคดิของพอ่และแมต่อ่เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้	และตอ่การตัง้

ครรภ์	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้อภัยของพ่อในเรื่องท่ีมิ้นท์มีเพศ

สัมพันธ	์แต่ห่วงความปลอดภัยและความเจ็บปวดของลูกในการยุติ

การตัง้ครรภ	์สว่นแมเ่องกห็ว่งเรือ่งการเรยีนจึงอยากใหเ้ธอตัง้ใจสอบ

กอ่นจงึตดัสนิใจ	มิน้ท์เองเหน็ทา่ทขีองเพือ่นชายทีใ่ห้ปากคำาทีส่ถานี

ตำารวจ	ทำาให้คน้พบความจรงิวา่เรือ่งทีเ่พ่ือนชายเคยสญัญาว่าจะรกั

และดูแลกันนั้นไม่ใช่เรื่องจริง	

	 ในที่สุด	มิ้นท์ก็ได้ทางเลือกของเธอ	มิ้นท์คิดได้ว่าเธอควรรัก

ชีวิตของตัวเอง	 เธอต้องการอนาคตที่ดี	 ชีวิตเธอมีพ่อแม่ท่ีรักและ

หวังดีต่อเธอ	 ในที่สุดเธอจึงตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์โดยมีพ่อและ

แม่อยู่เคียงข้างให้กำาลังใจ

้
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3. ทำ อย่างไรเมื่อคนใกล้ตัว
  “ท้องไม่พร้อม”

พูดก็พูด เรื่องท้องไม่พร้อมนี้ หากไม่เกิดกับตัว...

ก็อาจเข้าใจได้ยากเหลือเกิน

	 หากการท้องไม่พร้อมเกิดขึ้น	 สังคมก็มักจะตำาหนิติเตียนผู้หญิง	

ส่วนใหญ่ก็มองเรื่องนี้ในด้านลบ	 ผู้หญิงที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่มี

ความอับอาย	ไม่กล้าปริปากบอกใคร

แต่..หากท้องไม่พร้อมเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวล่ะ จะทำาอย่างไร 

 เมื่อมีคนใกล้ตัว	คนในครอบครัวเดียวกัน	หรือนักเรียนของคุณ	

ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม	 ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม	 เมื่อเกิด

เหตุการณ์เหล่านี้โปรดระลึกเสมอว่า	

	 “เขาไม่ได้อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้น”	

	 “เขากำาลังอยู่ในสภาวะยากลำาบาก”	

	 และ	

	 “คุณคือคนสำาคัญ”	ที่จะอยู่เคียงข้างเขา	
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ทำ ไมวัยรุ่นต้องปิดบัง 

	 เพราะการท้องไม่พร้อมเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ	 คนใน

สังคมรวมทั้งสื่อมวลชนมักตัดสินและตีตราวัยรุ่นหญิงท่ีตั้งท้องว่า

เป็นเด็กใจแตก	ใจง่าย	ไม่รักนวลสงวนตัว	ไม่รักดี	เป็นต้น	วัยรุ่นที่

ท้องไม่พร้อมส่วนใหญ่จึงรู้สึกเกรงกลัวการตัดสินและการลงโทษ

จากผู้ใหญ่ที่มีอำานาจ	 นอกจากนี้	 วัยรุ่นที่ตั้งท้องอาจเช่ือตามการ

ตัดสินของสังคม	 และมองว่าตนเองได้กระทำาสิ่งที่เลวร้าย	 เป็น 

คนไม่ดี	 และรู้สึกผิดที่ทำาให้พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	ญาติพ่ีน้อง	 และครู

อาจารย์ต้องผิดหวังและเสียใจ	 และบางรายอาจถูกเพื่อนชายท่ีมี

ความสัมพันธ์ด้วยปฏิเสธหรือตีตัวออกห่าง	จึงนำามาสู่การพยายาม

ปิดบังปัญหา	ส่งผลให้วัยรุ่นที่ตั้งท้องจำานวนไม่น้อยต้องประสบกับ

ภาวะโดดเดี่ยว	 วิตกกังวล	 หวาดกลัว	 อับอาย	 ไร้ที่พึ่ง	 และถูก 

ทอดทิ้งให้ต้องเผชิญปัญหาตามลำาพัง	 นำาไปสู่การทำาร้ายตนเอง	

การหาทางออกโดยขาดข้อมูลและแหล่งสนับสนุน	 ซ่ึงรวมถึงการ

เส่ียงชีวิตในการทำาแท้งที่ไม่ปลอดภัย	 หรือการตั้งครรภ์ต่อโดย 

ไม่ได้รับการดูแลฝากครรภ์ที่จำาเป็นและเหมาะสม
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 ลองนึกถึงเวลาที่เกิดเรื่องไม่ดีกับตัวเรา คนที่เราสามารถคุย

ด้วยคือใคร	เราวางใจเล่าเรื่องราวร้ายแรงแบบนี้ให้ใครฟัง	

	 ลูกหลาน	 ลูกศิษย์ของเราก็เช่นกัน	 เขาต้องการ	“ผู้ใหญ่ใจดี”   

ที่พร้อมจะรับฟังอย่างเข้าใจ	ช่วยเหลือในยามที่หาทางออกไม่ได้	

 คุณมีความหมายมากสำาหรับเขา	 หน้าที่ของคุณคือการเป็น	

“ผู้ใหญ่ใจดี”	ที่จะเปิดใจรับฟังอย่างเข้าใจความทุกข์ของเขา

ทำ ความเข้าใจสาเหตุหลักๆ4

ที่ทำ ให้ผู้หญิงท้องไม่พร้อม:

 ได้แก่	 ความไม่เข้าใจเรื่องเพศและการคุมกำาเนิด	 ความ

ต้องการเรียนหนังสือต่อ	 ไม่อยากถูกออกจากงาน	 เปิดเผยการตั้ง

ท้องต่อคนอื่นๆ	ไม่ได	้มีฐานะยากจน	เลี้ยงลูกไม่ได้	มีลูกมาก	การ

ตั้งครรภ์นั้นเป็นการท้องนอกสมรส	 แยกทางกับคู่/คู่เสียชีวิต	 ฝ่าย

ชายไม่รับผิดชอบ	 ถูกทอดทิ้ง	 มีความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัว	

นอกจากนี้	 ยังมีผู้หญิงจำานวนมากท่ีต้ังครรภ์เพราะถูกข่มขืนล่วง

ละเมิดทางเพศ	หรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมัครใจ	

4	เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม,	2556
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• เมื่อทราบว่าคนใกล้ตัวท้องไม่พร้อม 

	 ขอให้มีความมั่นใจว่า	 เราสามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม	 ถ้าเราเพียงรับฟังเร่ืองที่เกิดขึ้นด้วยหัวใจ

ที่เปิดกว้าง	 ไม่ตำาหนิ	 ไม่ดุด่า	 ไม่เพิกเฉย	 และรู้เท่าทันความรู้สึกและ

อารมณ์ของตนเอง

	 การลองทำาสิ่งต่อไปน้ี	 จะทำาให้คุณเผชิญปัญหา	 และช่วยเหลือ

คนที่คุณรักได้มากขึ้น	

 • “ตระหนักว่าคุณคือคนสำาคัญ” 

	 เมื่อคนใกล้ตัวตัดสินใจที่จะบอกกับคุณว่า	 “ท้องไม่พร้อม”	

หมายความว่า	 คุณคือคนสำาคัญที่สุดในชีวิตของเขา	 เป็นคนที่ได้รับ

ความไวว้างใจ	และเขาเชือ่มัน่วา่คณุจะชว่ยแกไ้ขปญัหาทีส่ำาคญัในชวีติ													

ของเขาได้	อย่าผลักเขาออกไปเผชิญปัญหาเพียงลำาพัง

  • “รู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง” 

	 ทันทีที่คุณทราบว่าคนใกล้ตัวท้องไม่พร้อม	 ความรู้สึกตกใจ	

โกรธ	 เสียใจ	 ผิดหวัง	 อาจถาโถมเข้ามา	 ขอเพียงให้คุณรับรู้อารมณ์

และความรู้สึกที่เกิดขึ้น	 คุณจำาเป็นที่จะต้องจัดการอารมณ์และความ

รู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม	 โดยอาจใช้วิธีกลับมาอยู่กับลมหายใจ
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ของตัวเอง	หายใจเข้าลึกๆ	หายใจออกยาวๆ	สัก	5 - 10	รอบของลม

หายใจ	ซึ่งจะช่วยให้คุณสงบ	มีสติ	และพร้อมที่จะรับฟังเรื่องราว

 • “รับฟังอย่างใส่ใจ” 

	 การรับฟังอย่างใส่ใจโดยไม่ตัดสินไม่ตำาหนิอาจเป็นเรื่องยาก	แต่

เป็นเรื่องสำาคัญและมีคุณค่ามากท่ีสุด	 คุณต้องตระหนักว่าเขากำาลัง

จะเล่าเรื่องราวที่สำาคัญที่สุด	 ท่ีเขาอาจไม่เคยบอกให้ใครรู้ให้คุณฟัง	

เพียงคุณรับฟังและอยู่เคียงข้างเขา	 คุณจะรับรู้...เข้าใจ	 และสัมผัส																				

ความรู้สึก....ความทุกข์ที่ไม่ได้สื่อสารออกมาเป็นคำาพูดได้	 ภาษาทาง

กาย	สีหน้าที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวล	แววตาที่อาจไม่กล้าสบตาคุณ	

 • “ใช้คำาถามที่สร้างสรรค์นำาไปสู่หนทางในการแก้ปัญหา” 

	 หลีกเลี่ยงคำาถามที่คาดคั้นเอาความผิดจากผู้ตอบ	 โดยการใช้

คำาถามที่ขึ้นต้นว่าทำาไม	เช่น	

	 “ทำาไมไปนอนกับผู้ชายคนนี้ได้”

	 “ทำาไมถึงปล่อยให้ท้อง”	

	 “ทำาไมไม่คุมกำาเนิด”	

	 “ทำาไม.......ฯลฯ”	

	 คำาถามเหลา่นีจ้ะตอกยำาใหผู้ห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้มรู้สกึทกุขม์ากยิง่

ขึ้น	และหลายคนยิ่งรู้สึกลงโทษตนเองมากขึ้น

้
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	 แต่เราควรต้ังสติ	และใช้คำาถามปลายเปิด	เพ่ือกระตุ้นการร่วมคิด	

ร่วมวางแผน	 เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยกัน	 ชวนคุยให้เห็นว่าปัญหายังมี

ทางออก	และมีทางเลือกในการแก้ปัญหา	เช่น	

	 “หนูรู้สึกอย่างไรในตอนนี้”	

	 “หนูอยากเล่าอะไรให้	พ่อ/แม่/ครู	ฟังเก่ียวกับเร่ืองท่ีเกิดข้ึนบ้าง”

	 “หนูกังวลในเรื่องอะไรบ้าง”

	 “หนูอยากให้	พ่อ/แม่/ครู	ช่วยอะไรบ้าง”

	 ฯลฯ

แต่หากคุณไม่พร้อมที่จะรับฟัง 

	 ให้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการเตรียมความพร้อมที่จะคุย	

เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สำาคัญต่อชีวิตเธอและชีวิตของคุณ	

ที่สำาคัญ อย่าคุยกับเธอหากคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้	 แต่

คุณควรให้เวลากับตัวเองในการจัดการกับอารมณ์	 อคติ	 และทุก

อย่างที่อาจไปทำาร้ายความรู้สึกของคนที่คุณรักได้
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• “ลูก/ลูกศิษย์ท้อง” พ่อแม่ คุณครู ทำาอย่างไร

	 บอกกับตัวเองว่า	เราคือ	“ผู้ใหญ่ใจดีที่พร้อมรับฟังปัญหา”	

•	 ก่อนอื่น	ควรหมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของ

ลูก/ลูกศิษย์อย่างสมำาเสมอ	โดยทั่วไป	วัยรุ่นหรือผู้หญิงที่

ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม	มักจะเก็บปัญหาไว้คนเดียว	ถ้า

คุณสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลง	ควรจะสอบถามอย่างอ่อนโยน	

•	 หากลูก/ลูกศิษย์กล้าเข้ามาปรึกษากับเรา	คุณต้องตั้งสต	ิหาย

ใจลึกๆ	ยาวๆ	สำารวจความพร้อมของตัวเอง	อย่าพูดในสิ่งที่

ทำาให้ผู้ฟังทุกข์ใจยิ่งขึ้น

•	 รับฟังอย่างใส่ใจ	มีท่าทีที่เป็นมิตร

 “รอยยิ้ม” จะทำาให้ปัญหาทุกอย่างเบาลง	 (แม้จะ
เป็นรอยย้ิมท้ังนำาตา)	

 ในกรณีที่คุณคือพ่อแม่	

	 การโอบกอด	 ให้กำาลังใจลูก	 ท่าทีของความเข้าใจ	 ใส่ใจ	 อบอุ่น	

พร้อมให้อภัย	ให้โอกาส	คือสิ่งที่พึงกระทำา	การใช้คำาพูดกับลูก	เช่น	

	 “พ่อแม่เข้าใจ	 ชีวิตมันผิดพลาดได้	 ไม่เป็นไร	 เราจะฝ่าฟัน

ปัญหาต่างๆ	ไปด้วยกัน”	

	 “หนูอยากให้พ่อแม่ทำาอะไรให้บ้าง”

	 “…..	(ลองคิดคำาพูดของคุณเอง)...”	

่

้
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 ในกรณีที่คุณคือคุณครู	

 การสัมผัสท่ีฝ่ามือ	 ท่าทีที่เป็นมิตร	 สร้างความเข้าใจ	 ใส่ใจ	

ปราศจากอคต	ิคือสิ่งที่พึงกระทำา	คำาพูดที่พึงใช้กับลูกศิษย์	เช่น

	 “ครูเข้าใจนะ	ไม่มีใครอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้น”	

	 “แล้วหนูคิดว่าจะทำาอย่างไรต่อไป”	

	 “หนูบอกพ่อแม่หรือยัง”	

	 “หนูอยากให้ครูช่วยอะไรบ้าง”	

	 “…..	(ลองคิดคำาพูดของคุณเอง)...”	

วิธีการเปิดประเด็นคุยเรื่องท้องกับผู้ใหญ่

	 น้องๆ	 นักเรียน	 น้องๆ	 ผู้หญิงที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์

ไม่พร้อม	 ขอให้มั่นใจว่าตนเองสามารถบอกพ่อแม่ผู้ปกครอง	 ครู	

หรือคนใกล้ตัวได	้ โดยให้ใช้วิธีพูดกับตนเองอย่างน้อย	 50	ครั้ง	 ว่า	

“ฉันทำาได้ๆๆๆๆๆๆ”	และให้ตั้งสติ	หายใจเข้า...หายใจออก....ลึกๆ	

ยาวๆ	 สัก	 20	 รอบ	 และหาช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่ไม่เร่งรีบ	พอมีเวลาที่

จะพูดคุย	

	 เริ่มด้วยคำาพูดที่ ง่ายๆ	 ชัดเจน	 แสดงถึงความรู้สึกผิด..	 

ขอความเข้าใจ	เช่น	“แม่คะ	มีเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นกับหนู	หนูรู้ว่า

ถ้าพ่อแม่รู้	 คงต้องเสียใจ	 ตัวหนูเองก็เสียใจ	 แต่หนูก็ต้องบอก	 คือ	

“หนูท้อง”	 จากน้ันเล่ารายละเอียดให้พ่อแม่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง	

...(เล่าเรื่องราว)	..............หนูอยากให้พ่อแม่ให้อภัยหนู”
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• การพูดคุยทางออก ทางเลือกในการแก้ปัญหา

	 การหาทางออกของปัญหา	 เริ่มจากการเปิดใจรับรู้ความยาก

ลำาบากของผู้หญิงท้องไม่พร้อม	 สร้างพลังใจให้ผู้หญิงเป็นศูนย์กลาง

ในการตัดสินใจทางเลือก	 กระตุ้นให้คิดทบทวนเร่ืองราวของตนเอง	

ร่วมค้นหาทางเลือก	 ร่วมวางแผนหาแนวทางดำาเนินการตามทาง

เลือก	และให้ความช่วยเหลือตามที่ต้องการ

 กรณีเลือกที่จะตั้งครรภ์ต่อ:	ตัวอย่างคำาถามที่สร้างสรรค	์เช่น	

	 “ถ้าคลอดแล้วจะวางแผนอย่างไรต่อไป”	

	 “ใครบ้างที่สามารถช่วยดูแลได้”	

	 “อะไรที่ทำาให้เรามั่นใจว่าเขา	 (ผู้ดูแลที่นึกถึง)	 จะสามารถช่วย

ดูแลทารกที่เกิดมาได้”	

	 “วางแผนเลี้ยงลูกที่ไหน”	

	 “วางแผนเลี้ยงลูกอย่างไร”	

	 “สภาพแวดล้อมที่เลี้ยงดูเป็นอย่างไร”	

	 “วางแผนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกอย่างไร”	 (เริ่มจากแรกเกิด	

อุปกรณ์ในการเลี้ยงดู	 ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน	 (ต่อวัน/ต่อสัปดาห์/ต่อ

เดือน)	

	 “วางแผนอนาคตของเด็กเป็นระยะๆ	อย่างไร”	
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	 “วางแผนเรื่องการศึกษาของเด็กอย่างไร”	

	 “วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในบ้านอย่างไร”

 กรณีเลือกที่จะยุติการตั้งครรภ์:	 ซึ่งอาจจะมาจากหลายสาเหตุ	

แต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ	 สิ่งท่ีต้องทำาก่อนคือ	 ช่วยกันคลี่คลาย

ปัญหาที่อยู่ตรงหน้า	 ตัวอย่างคำาถามท่ีสร้างสรรค์เพื่อช่วยกันหา

ทางออก	เช่น	

	 “ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่เราเลือกที่จะยุติ..	เรากังวลใจ

เรื่องอะไรมากที่สุด”	

	 “หลังการยุติการตั้งครรภ์วางแผนอย่างไรกับตนเองต่อไป”	

	 “ไม่ว่าทางเลือกทางไหนก็ล้วนเจ็บปวด	แต่เชื่อมั่นว่า	(ลูก/หนู/

น้อง/หลาน)	จะสามารถรับผิดชอบในทุกทางเลือกได้”	

	 ฯลฯ	

 ลองคิดประโยคสนทนาลักษณะนี้ดู.. ไม่ยากอย่างที่คิด !

	 ความเข้าใจท่ีแสดงออกจากสีหน้า	 แววตาท่ีใส่ใจ	 ท่าทีท่ีเป็น

มิตร	 และการให้กำาลังใจและความช่ืนชมต่อการแก้ปัญหาอย่างจริงใจ	

จะช่วยให้ผู้ที่ท้องไม่พร้อมเกิดพลังใจในการฟันฝ่าต่อสู้ปัญหาต่อไป
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ทางออกของท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น..
ไม่ใช่การแต่งงาน 

	 การมีความสัมพันธ์ทางเพศและตั้งครรภ์ในเด็กหญิงท่ีอายุ

ต่ำากว่า	 15	 ปี	 เป็นเรื่องที่ผู้ชายมีความผิดทางกฎหมายอาญา 

ดงันัน้	จำาเปน็ตอ้งมกีารแจง้ความลงบนัทึกประจำาวนั	เพือ่ใหต้ำารวจ

ดำาเนนิคดทีางกฎหมาย	(หากฝา่ยชายอายตุำากว่า	18	ปี	จะถกูดำาเนนิ

คดใีนสถานพนิิจเด็กและเยาวชน)	กรณน้ีีทีพ่บมากคอื	ครอบครวัของ

ฝา่ยชายมกัขอหมัน้หมายหรอืบงัคบัแตง่งาน	เพือ่ใหจ้บเรือ่งทางคด	ี

	 การให้ลูกสาวที่ต้ังครรภ์แต่งงานในลักษณะนี้	 อาจทำาให้

พ่อแม่รู้สึกว่ามีทางออกของตนเองในลักษณะไม่เสียหน้า	 แต่

ทางออกนั้นอาจทำาให้ลูกสาวต้องเสียใจและเสียอนาคตไปตลอด

ชีวิต	เพราะการแต่งงานในอายุท่ีน้อยและไม่พร้อมน้ี	ในระยะต่อมา... 

ทางฝ่ายชายมีแนวโน้มที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ	ในที่สุด	

 

่
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	 แต่ก็มีพ่อแม่ผู้หญิงจำานวนมาก	 ที่ใช้ช่องทางกฎหมายนี้	 

เรียกร้องค่าเสียหายจากครอบครัวของฝ่ายชาย	 การทำาเช่นนี้ทำาให้

ลูกรู้สึกว่า	พอ่แมไ่มไ่ด้รกัลกู	เหน็แก่ได้	เหน็ลกูเปน็สิง่ของทีจ่ะนำามา

ซึง่เงนิทอง	ซึง่กลบัไปซำาเตมิความรูส้กึของลกูทีก่ำาลงัประสบปญัหา

	 ดังนั้น	 คุณพ่อคุณแม่	 ผู้ปกครองต้องถามความคิดเห็น

ของลูก	 ต้องไม่บังคับแต่งงาน	 ไม่เห็นแก่ได้	 ไม่บังคับให้ยุติการต้ัง

ครรภ์	และไม่บังคับให้ท้องต่อ	เพราะทุกการตัดสินใจ	ควรเป็นของ 

ผู้ประสบปัญหา...

้
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4. เมื่อทางเลือกคือตั้งครรภ์ต่อไป

• เตรียมตัวเตรียมใจเผชิญการตั้งครรภ์ 

 “เพราะการตั้งครรภ์โดยไม่มีความพร้อม แตกต่างจากการ

ตั้งครรภ์ทั่วไป”

	 	 ผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อมจึงต้องเรียนรู้และเตรียมตัวในการเผชิญ

ปัญหา	 ควรตั้งสติให้ดี	 หาข้อมูลจากแหล่งท่ีเชื่อถือได้	 ไม่ควรหา

ทางออกแต่เพียงลำาพัง	 อาจขอรับคำาปรึกษาจากหน่วยงานช่วยเหลือ

ต่างๆ	ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาทีละประเด็น	เพื่อให้เห็นทางออก	

	 ผู้หญิงจำานวนมากเข้าใจว่าทางออกมีทางเดียวคือการยุติการ

ตั้งครรภ์	 และเมื่อไม่มีข้อมูลที่มากพอ	 หลายคนจึงลงเอยด้วยการไป

ทำาแท้งในสถานที่และวิธีการที่ไม่ปลอดภัยซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อและ

เสียชีวิต	 บางคนก็ไม่กล้าบอกใคร	 ทำาให้อายุครรภ์ล่วงเกินเลยไปมาก

กว่าจะยุติการตั้งครรภ์ได้	 ถึงแม้จะยุติการตั้งครรภ์ไม่ได้	 ชีวิตก็ยังมี

ทางออกอยู่เสมอ	
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ข้อควรระวัง

	 การยุติการตั้งครรภ์	 เมื่ออายุครรภ์เกินกว่าจะยุติได้	 หรือท่ี

อายุครรภ์มากกว่า	 22-24	 สัปดาห์นั้น	 มีอันตรายมากต่อทั้งตัว 

ผู้หญิงและตัวอ่อนในท้อง	 ไม่ควรเอาตนเองไปเสี่ยงชีวิตเพราะอาจ

ทำาให้เกิดความพิการ	สูญเสียอวัยวะ	หรือเสียชีวิตได้	การตัดสินใจ

ตั้งครรภ์ต่อเพื่อให้เด็กเกิดมาแข็งแรงสมบูรณ์ดี	 ยังมีทางออก 

หากไม่พร้อมดูแล	 ด้วยการส่งเด็กเข้าสถานรองรับ	 หรือยกเป็น

บุตรบุญธรรมกับผู้ที่จะอุปการะเด็กต่อไป

• เราควรคิดและทำาอะไรบ้าง

1.	 ฮึดสู้กบัสิง่ทีต่อ้งเผชญิในอนาคตอนัใกล	้เราเพยีงพลาดพลัง้

ไปในอดีต		แต่นั่นคือสิ่งที่ผ่านไปแล้ว	เรามีความท้าทายใน

อนาคตที่รออยู่

2.	 ถามตนเองว่าต้องการอะไร	 และจะดำาเนินชีวิตต่อไปอย่างไร	

อะไรคือปัญหาและอุปสรรค	 	 เพื่อค่อยๆ	 หาทางออกทีละ

เรื่อง
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3.	 หาวิธีการบอกผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบความจริง	 เช่น	 พ่อ	

แม่	 ผู้ปกครอง	 แฟน	 ครู	 ฯลฯ	 เพื่อให้มีคนรับรู้เข้าใจว่า

กำาลังเกิดอะไรขึ้นกับเรา	 และให้ความช่วยเหลือเมื่อเรา

ต้องการ	 เช่น	 เม่ือครบกำาหนดคลอด	 เวลาเจ็บท้องคลอด	

การช่วยเหลือนำาส่งโรงพยาบาล	 และช่วยเหลือดูแลหลัง 

คลอด

4.	 เมื่อตัดสินใจท้องต่อ	 ต้องคิดในทางบวกกับชีวิตข้างหน้า	

ไม่ควรคิดหรือทำาอะไรตามลำาพังด้วยอารมณ์ที่อาจส่ง 

ผลเสียกับตัวเอง	

5.	 หากยงัเปน็นกัเรยีน	นกัศกึษา	วางแผนเรือ่งการหยดุพกัการ

เรียน	 การสอบ	 ให้สอดคล้องกับกำาหนดนัดวันคลอด	 ควร

พยายามเรียนให้จบตามช่วงชั้น	 เพื่อให้กลับไปศึกษาต่อได้

สะดวกขึ้น	

6.	 หากกำาลังทำางาน	 ต้องวางแผนเรื่องการหยุดงานลาคลอด	

โดยในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน		พ.ศ.	2541	ลูกจ้าง

หญิงสามารถลาคลอดได้	 90	 วัน	 (รวมวันหยุด)	 ระหว่าง

นั้นลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า	 45	 วันทำางาน																					

โดยกฎหมายห้ามมิให้เลิกจ้างลูกจ้างหญิงด้วยเหตุเพราะ

การตั้งครรภ์
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เบอร์โทรศัพท์เมื่อพบปัญหาท้องไม่พร้อม

	 1663	 สายปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม	 ปรึกษาด้าน

เอดส์และท้องไม่พร้อม	รวมทั้งประสานส่งต่อให้ความช่วยเหลือ

	 1300	OSCC	สายด่วนสังคม	รับเรื่องปัญหาทางสังคมต่างๆ	

รวมทั้งท้องไม่พร้อม	 และประสานส่งต่อไปรับการปรึกษาต่อที่ 

โรงพยาบาล	

	 1323	สายสุขภาพจิต	ให้การปรึกษาสุขภาพทางใจ	รวมทั้ง

ท้องไม่พร้อม

	 	 หากไม่สามารถบอกพ่อแม่	หรือผู้ปกครอง	หรือใครๆ	ได	้และ

มคีวามกังวลไมรู่จ้ะจดัการชีวิตอยา่งไร	ควรหาทีป่รกึษาเพือ่เป็นตวัชว่ย	

อาจเปน็คุณคร	ูหรอืเจา้หนา้ทีใ่หบ้รกิารปรกึษาจากหนว่ยงานต่างๆ	เชน่	

ศนูยพ์ึง่ได	้คลนิกิวยัรุน่ของโรงพยาบาล	หรอืบ้านพกัเด็กและครอบครัว

ในทุกจังหวัด	 หรือขอรับการปรึกษาจากสายด่วนต่างๆ	 เพ่ือสอบถาม

ข้อมูล	 ขอคำาแนะนำาแหล่งช่วยเหลือต่างๆ	 ซึ่งหลายแห่งก็มีการส่งต่อ

บริการช่วยเหลือ	 เช่น	บ้านพักรอคลอด	การประสานงานกับโรงเรียน	

การช่วยเหลือสงเคราะห์ในช่วงตั้งครรภ์และหลังคลอด
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• ดูแลเมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อม

	 เมือ่ต้องตัง้ครรภ์ตอ่ไปจนถึงคลอด	ขอใหรู้้วา่ยงัมขัีน้ตอนการชว่ย

เหลอืรองรบัอยู	่ระหวา่งการตัง้ท้องเพียงอีกไมก่ีเ่ดอืนนี	้ใหร้กัและดแูล

ตัวเองให้ดี	เพื่อท้องต่อได้อย่างมีคุณภาพ	และทำาให้การคลอดของเรา

มีความปลอดภัย	ทารกออกมาอย่างสมบูรณ์

 การฝากครรภ์มีความสำ คัญมาก	 สำาหรับหญิงตั้งครรภ์

และเด็กในท้อง	 โดยแพทย์จะตรวจสุขภาพร่างกายฉีดวัคซีน	 รับ

ยาบำารุง	ติดตามดูความก้าวหน้าของการตั้งครรภ	์พูดคุยถึงอาการ

ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์	เพื่อดูแลไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

ต่างๆ	 การฝากครรภ์นี้จะดูแลผู้หญิงไปจนถึงการคลอด	 เอกสารท่ี

ต้องเตรียมไว้เสมอเมื่อไปฝากครรภ์	 คือ	 บัตรประชาชน	 และบัตร

ผู้รับบริการโรงพยาบาลที่ได้จากการไปรับบริการครั้งแรก

•	 ควรมารับบริการตามนัดหมายทุกคร้ัง	 เพ่ือตรวจความก้าวหน้า

และความผิดปกติของการต้ังครรภ์	 โดยให้ปฏิบัติตามคำาแนะนำา

ของแพทย์และพยาบาล	เพื่อเตรียมการคลอดที่ปลอดภัย

•	 สามารถใช้สิทธิฝากครรภ์	 และคลอดได้ที่โรงพยาบาลที่ขึ้น

ทะเบยีนหลกัประกนัสขุภาพ	หรอืประกนัสงัคมได	้การเขา้รบั

บริการทุกครั้งให้นำาบัตรประชาชนติดตัวไว้เพ่ือแสดงในการ

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล



*	 การย้ายสิทธิประกัน	 ต้องทราบว่าสิทธิของตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลไหน	 ทั้ง 

โรงพยาบาลหลัก	 และโรงพยาบาลรอง	 (สามารถโทรสอบถามได้ที่	 สายด่วน	 สปสช.	

1330)	 และทำาเรื่องขอย้ายสถานบริการที่โรงพยาบาลท่ีตนเองต้องการฝากครรภ์ได้

เลย	 หลักฐานท่ีใช้คือ	 1)	 บัตรประชาชน	 และ	 2)	 เอกสารยืนยันการพักอาศัยอยู่ใน 

พื้นที่นั้นๆ	เช่น	บิลค่านำา	บิลค่าไฟฟ้า	(ที่เป็นปัจจุบัน)	เป็นต้น	โดยสามารถใช้สิทธิการ

ย้ายสถานบริการได้ตลอดทั้งปี

**	อัตรานี้เริ่มใช้	วันที่	1	มกราคม	2554	-	ปัจจุบัน

้
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สิทธิ
บริการ

ฝากท้อง	

คลอดบุตร

หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า

สามารถฝากท้องได้ในโรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ใดก็ได้

ต้องใช้บริการคลอดบุตรที่โรงพยาบาล
ที่ตนเองมีสิทธ	ิหากไม่ประสงค์จะ
คลอดที่นั่นก็สามารถเปลี่ยน
สถานพยาบาลที่ใช้สิทธิประกันได้โดย
ไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้าน*	หากไม่ได้
ดำาเนินการย้ายสิทธิไปที่โรงพยาบาล
ที่ต้องการคลอดบุตรก็สามารถรับ
บริการโดยชำาระค่าบริการเอง

ประกันสังคม

สามารถฝากท้อง
และคลอดบุตรที่
โรงพยาบาลไหน
ก็ได้	โดยนำา
เอกสารการชำาระ
เงินมาเบิกกับ
สำานักงานประกัน
สังคมแบบ
เหมาจ่าย	13,000	
บาทต่อการคลอด
บุตรหนึ่งครั้ง**	

•	 กรณีไม่ต้องการฝากครรภ์	 หรือคลอดบุตรที่สถานบริการ 

ใกล้บ้าน	 เน่ืองจากสาเหตุใดก็ตาม	 การเข้ารับบริการ	 ให้ 

แยกเป็นการฝากท้องและการคลอด	 ตามสิทธิท่ีตนเองมี 

ดังตารางต่อไปนี้
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	 โรงพยาบาลบางแห่งอาจไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางนี้ได้	

เพราะอาจมีผู้ฝากท้องและคลอดบุตรจำานวนมากจนเกินกำาลังของ 

โรงพยาบาล	จึงควรสอบถามก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

เรื่องของแป้ง
	 พ่อและแม่ของ	 ด.ญ.	 แป้ง	 (นามสมมุติ)	 อายุ	 14	 ปี	 ได้

พาลูกสาวมาส่งโรงพยาบาลประจำาจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคกลาง																

เมื่อต้นปี	2556	ด้วยการเจ็บท้องคลอด	เมื่อมาถึงห้องคลอดแพทย์

ได้ทำาการตรวจแล้วพบว่าเป็นการเจ็บท้องคลอดก่อนกำาหนด	จึงได้

ช่วยเหลือด้วยยาระงับการคลอดก่อนกำาหนด	และติดตามดูอาการ

อย่างใกล้ชิด	 ระหว่างการดูแลได้ส่งพ่อแม่มาพบนักสังคมสงเคราะห์	

ที่ศูนย์พึ่งได้	 เพื่อปรึกษา	 เน่ืองจากเห็นว่าพ่อแม่มีสภาวะเครียด

มากกับการตั้งครรภ์ของบุตรสาวในครั้งนี้	 จากการพูดคุยทำาให้

ทราบว่า	 ท้ังสองมีอาชีพรับราชการในระดับบริหาร	 มีบุตรสาวเพียง

คนเดียว	 ครอบครัวอยู่ด้วยกันสามคน	 เพ่ิงทราบว่าบุตรสาวต้ังครรภ์

โดยเร่ิมสังเกตความผิดปกติท่ีนำาหนักเพ่ิมข้ึน	ง่วงนอนบ่อย	เหน่ือยงา่ย	

จึงพยายามสอบถามบุตรสาวหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้คำาตอบใดๆ	 จน

เห็นความผิดปกติมากขึ้น	 เมื่อสรีระเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมชัดเจน	

จึงสอบถามเค้นจากลูก	จนลูกยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กับเด็กผู้ชาย

ข้างบ้านอายุ	14	ปี	ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ	และฐานะยากจน	มีเพียง

้
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ครั้งเดียวแล้วไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันอีก	โดยแป้งบอกกับพ่อแม่ว่าต้ังครรภ์

ประมาณ	3	เดือนกว่า	พ่อแม่จึงพยายามช่วยเหลือโดยการไปหาซ้ือ		

ยาขับมาให้ใช้จนทำาให้แป้งเกิดอาการเจ็บท้องมากข้ึนเรื่อยๆ	 จึง

ตัดสินใจพาลูกมาโรงพยาบาล	

	 ในที่สุด	 การระงับการคลอดก็ล้มเหลวเพราะการกินยาขับ

เข้าไปมาก	ทำาให้ปากมดลูกเปิดมากขึ้นเรื่อยๆ	แพทย์จึงต้องปล่อย

ให้คลอดก่อนกำาหนด	 โดยแป้งได้คลอดทารกเพศชายออกมา	 มี 

นำาหนักประมาณ	 1,000	 กรัม	 และทารกต้องส่งเข้ารับการรักษา

ต่อที่แผนกวิกฤติทารกแรกเกิด	 ผลของอายุครรภ์จริงขณะคลอด

คือ	7	เดือน	

	 เมื่อพ่อแม่ทราบก็ตกใจเพราะคิดว่าลูกตั้งครรภ์	3	เดือนกว่า

ตามที่บอก	 การที่ไปซื้อยาขับมาให้กินเพราะไม่ทราบว่าอายุครรภ์

มากแล้วจนทำาให้เกิดอาการเจ็บท้อง	 และมาถึงการคลอดก่อน

กำาหนดในครั้งนี้	 จากการพูดคุย	 ทั้งพ่อแม่และแป้งไม่ต้องการรับ

เดก็ไวเ้ลีย้งด	ูตอ้งการสง่เขา้สถานสงเคราะหเ์พราะรบัไมไ่ดก้บัเรือ่ง

ที่เกิดขึ้น	และไม่ได้วางแผนรับปัญหามาก่อน	ญาติรองรับการเลี้ยง

ดูเด็กไม่มี	อีกทั้งไม่ต้องการให้ใครรับรู้เรื่องนี	้

	 กรณีน้ีเจอปัญหาที่ยุ่งยากหลายอย่างคือ	 แป้งยังเรียน

หนังสือในระดับชั้น	 ม.2	 ยังอยู่ในระหว่างการเรียน	 การหยุดมา

้
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คลอดใช้เวลาพักฟื้นประมาณ	 4-5	 วัน	 ซึ่งต้องใช้ใบรับรองแพทย์

ไปแจ้งกับทางโรงเรียนกรณีขอลาหยุดเรียน	 ทำาให้พ่อแม่เกิดความ

กังวลเพราะไม่ต้องการให้ครูทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและขอให้แพทย์

ช่วยโดยการออกใบรับรองแพทย์	 แต่ขอให้ระบุเป็นโรคอื่นๆ	 ไม่ใช่

การคลอดบุตร	 ซึ่งทางโรงพยาบาลไม่สามารถดำาเนินการให้ได้

เพราะเป็นการให้ข้อมูลเท็จและไม่มีแพทย์คนใดยอมเขียนใบรับรอง

แพทย์ตามนั้น	 นักสังคมฯ	 จึงพยายามพูดคุยทำาความเข้าใจให้

ครอบครัวเผชิญกับความจริง	 ในที่สุดพ่อและแม่ของแป้งก็ยอมรับ	

ส่วนการส่งเด็กเข้าสถานสงเคราะห์	 ศูนย์พึ่งได้ได้ดำาเนินการทำา

เรื่องให้แต่ไม่สามารถส่งเด็กเข้าได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเด็กทารก

ที่เกิดมายังต้องรักษาตัวในแผนกวิกฤติทารกแรกเกิดอีกหลาย

สัปดาห์	โดยอยู่ในตู้อบควบคุมอุณหภูมิร่างกาย	ระหว่างการรักษา

พยาบาลต้องมีญาติเฝ้าเด็กเพราะพยาบาลไม่สามารถดูแลเด็ก

เพียงคนเดียวแบบตัวต่อตัวได้	 (การส่งเด็กเข้าสถานสงเคราะห์ 

เด็กอ่อน	 เด็กต้องอยู่ในสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วทางสถาน-

สงเคราะห์จึงสามารถรับได้)	

	 การพยายามแก้ปัญหาท้องในกรณีของครอบครัวแป้ง	 โดย

ขาดความรู้ที่ถูกต้องนั้นทำาให้พ่อแม่เอาชีวิตของแป้งไปเสี่ยง	แม้ว่า

โชคดีท่ีแป้งไม่เป็นอะไร	 แต่ก็ได้เพิ่มความยุ่งยากหลายขั้นตอน 

ส่งผลให้การช่วยเหลือต่อไปล่าช้า	 จนพ่อของแป้งเครียดจัด	 นอน
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ไม่หลับหลายวันติดต่อกัน	 ต้องส่งพบจิตแพทย์เพื่อให้ยาคลาย

ความเครียด	และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล	

	 การแก้ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมกรณีท่ีอายุครรภ์เกินกว่า

จะยุติได้นั้น	 ควรต้องมีความรู้ความเข้าใจ	 ไม่เอาชีวิตตนเองหรือ

คนที่เรารักไปเสี่ยงเช่นนี้	 กรณีของแป้ง	 ก็ไม่ยุติธรรมกับชีวิตทารก

น้อยท่ีต้องลืมตาดูโลกภายใต้นำาหนักตัวท่ีน้อยมากและอาจมี 

ความผิดปกติต่อไปในอนาคต	 แต่หากแป้งยอมรับและบอกพ่อแม่

ตามตรง	 พ่อกับแม่มีสติและใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา	 ก็จะมี

แนวทางที่เหมาะสม	 เพราะอายุครรภ์ของแป้งมากเกินกว่าที่จะยุติ

การต้ังครรภ์	 ดังน้ัน	 หากแป้งได้รับการดูแลด้วยความรักความใส่ใจ																	

จนกระทั่งคลอดอีกเพียงไม่ถึง	 3	 เดือน	 ทารกก็คลอดออกมา

ปลอดภัยและสุขภาพดี	และแม้ว่าจะไม่เป็นที่ปรารถนาของครอบ-

ครัว	 แต่ทารกน้อยก็มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีผู้ประสงค์ที่จะรับไป

เล้ียงดูอุปการะด้วยความรัก	 เพ่ือใช้ชีวิตในโลกใบน้ีได้อย่างสมบูรณ์

และมีความสุขได้...	

้
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• การวางแผนชีวิต และประเมินความพร้อมในการเล้ียงดู 

	 ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เมื่อมีอายุน้อย	 เช่น	 อายุไม่เกิน	 18	 ปี	 หรือ

หญิงตั้งครรภ์ที่อายุเกิน	 18	 ปีแต่มีปัญหาอื่นๆ	 ร่วมด้วย	 เช่น	 ความ

รุนแรงในครอบครัว	ความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว	แยกทางกับ

คู่ในขณะต้ังครรภ์	 ถูกทอดทิ้งให้ท้องเพียงลำาพัง	 รวมทั้งปัญหา

เศรษฐกิจ	เช่น	ไม่มีอาชีพ	รายได้ไม่เพียงพอ	ไม่มีท่ีอยู่อาศัย	กำาลังเรียน

หนังสือ	หรือปัญหาอื่นๆ	

	 เมื่อพบปัญหาเหล่านี้	 ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม	 หากต้องการจะ

ท้องต่อไป	ก็ย่อมต้องการความช่วยเหลือ

	 ปัจจุบัน	 โรงพยาบาลจำานวนมาก	 มีการประเมินความพร้อม

ของการเลี้ยงดูบุตร	 โดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามเพื่อประเมินสภาพ

ปัญหา	และให้คำาแนะนำาระหว่างต้ังครรภ์	และหลังคลอด	สามารถแจ้ง

หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาล	 หรือขอความช่วยเหลือ

ต่างๆ	 จากบ้านพักเด็กและครอบครัว	 หรือสำานักงานพัฒนาสังคม

จังหวัด	หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ทำางานด้านนี้	เพื่อที่จะได้ให้ความ

ช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการต่อไป
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• ทางเลือกหลังจากคลอดบุตรแล้ว

	 ในระหว่างการตั้งครรภ์	 ทำาใจให้สบาย	 ร่างกายต้องการการ 

พักผ่อนอย่างเพียงพอ	 ระหว่างนั้นค่อยๆ	 คิดหาทางออก	 โดยให้ 

ถามใจตัวเองเป็นสำาคัญว่าเราต้องการเลือกเดินทางไหน	 และมี 

ความพร้อมอย่างไรหลังจากคลอดแล้ว

•	 ต้องการเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมาเอง ให้คิดว่าเราจะพบข้อจำากัด

อะไร	 และต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง	 โดยสามารถขอ

คำาปรึกษาหรือติดต่อหน่วยงานรองรับ	 โดยขอปรึกษาศูนย์

พึ่งได้	 หรือฝ่ายสังคมสงเคราะห์	 ของโรงพยาบาลที่เราฝาก

ท้องคลอด	บ้านพักเด็กและครอบครัว	หรือปรึกษาหน่วยงาน

เอกชนที่ทำางานในด้านนี้

สภาพ
ปัญหา

ต้องการ
ที่พักพิง
ระหว่าง
รอคลอด	

แนวทางช่วยเหลือ
ที่มีอยู่

เข้าพักที่บ้านพักรอคลอด	
มีทั้งดำาเนินการโดยภาครัฐ
และเอกชน	
•	 ภาครัฐ	คือ	บ้านพักเด็ก

และครอบครัว	ปัจจุบัน
มีบริการทุกจังหวัด	

ข้อจำากัด
ของแนวทางนี้

•	 บ้านพักเด็กและครอบครัว
ในแต่ละจังหวัด	มีความ
พร้อมในการดูแลผู้หญิง
ท้องแตกต่างกัน	

•	 บ้านพักของรัฐและเอกชน
แต่ละแห่ง	มีเงื่อนไข

	 ในการรับเข้าพักและ
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สภาพ
ปัญหา

ไม่พร้อมที่
จะเลี้ยงดู
เด็กหลัง
คลอด
 

แนวทางช่วยเหลือ
ที่มีอยู่

•	 ภาคเอกชน	ได้แก	่บ้าน
พกัฉกุเฉนิ	บ้านสขุฤทยั	
บ้านพระคุณ	เป็นต้น

ส่งเด็กเข้าสถานสงเคราะห์
เด็กอ่อน	ด้วยการฝาก
เลี้ยงชั่วคราวในระยะเวลา
ไม่เกิน	3	ปี	โดยในระหว่าง
นี้สามารถไปเยี่ยมเด็กได	้
จนกระทั่งมีความพร้อม
แล้วจึงรับเด็กมาเลี้ยงดูเอง

การส่งเด็กไปอยู่ใน
ครอบครัวอุปถัมภ์ชั่วคราว	
ด้วยการฝากเลี้ยงใน
วันธรรมดา	เพื่อให้มารดา
ได้ทำางานหรือเรียนหนังสือ	
และรับเด็กมาเลี้ยงเองใน
วันหยุด	โดยสามารถ
รับเด็กมาเลี้ยงดูเองได้
เมื่อมีความพร้อม

ข้อจำากัด
ของแนวทางนี้

	 กฎเกณฑ์ในการอยู่อาศัย
แตกต่างกัน	ควรศึกษา
เงื่อนไขเหล่านั้นก่อน
ตัดสินใจเข้าพัก

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
มีบริการในบางจังหวัด
มีสัดส่วนพี่เลี้ยงต่อจำานวน
เด็กมาก	การดูแลไม่ทั่วถึง

มีบริการที่หน่วยบริการ
ของเอกชน	เช่น
สหทัยมูลนิธิ	ครอบครัว
อุปถัมภ์มีจำากัดอาจไม่
เพียงพอต่อความต้องการ
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ข้อจำากัด
ของแนวทางนี้

มีระยะเวลาในการช่วยเหลือ
•	 เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เฉพาะหนา้	ขอไดไ้มเ่กนิ
	 3	ครั้งต่อปี
•	 นมผง	ให้สงเคราะห์

ประมาณ	3-6	เดือน
•	 การฝึกอาชีพ	มีอาชีพให้

เลือกไม่หลากหลายนัก

แนวทางช่วยเหลือ
ที่มีอยู่

ติดต่อขอรับการสงเคราะห์
เงินช่วยเหลือเฉพาะหน้า	
2,000	บาท	นมผงเด็กอ่อน	
หรือความช่วยเหลือ
ด้านการฝึกอาชีพ
จากหน่วยงาน
สังคมสงเคราะห	์หรือ
สอบถามข้อมูลได้จาก	
1300	

สภาพ
ปัญหา

ไม่มีอาชีพ	
ไม่มีรายได้
เพียงพอ
เพื่อเลี้ยงดู
 

• ไม่เลี้ยงดูเองแต่ต้องการยกให้ผู้อื่นเลี้ยงดูถาวร กรณีนี้

เปน็การยกสทิธกิารเลีย้งดบุูตรใหผู้อ้ืน่	หรอืหนว่ยงานอืน่	เปน็

ผู้เลี้ยงดูและมีสิทธิในตัวเด็กแทนมารดา	 โดยมีข้อกฎหมาย

ผูกพันรองรับ	ซึ่งแบ่งออกเป็นสองกรณีคือ

1. ส่งเข้าสถานสงเคราะห์ถาวร เด็กจะได้รับการดูแลใน

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน	จนกระทั่งมีผู้มาขอรับเด็กเป็น

บุตรบุญธรรม	 กรณีนี้หลังจากยกเด็กให้แล้ว	 ไม่สามารถ

ขอเด็กคืนกลับมาเลี้ยงดูเองได้เช่นเดียวกับการฝากเลี้ยง

ชั่วคราว
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2. ยกบุตรให้ผู้ต้องการอุปการะเลี้ยงดู ซึ่งต้องทำาตาม 

ข้ันตอนการรับบุตรบุญธรรม	การไม่ผ่านข้ันตอนท่ีถูกต้อง

เด็กอาจถูกนำาไปขายต่อในขบวนการค้ามนุษย์ได้	 ควร

ปรึกษาเจ้าหน้าที่ในการเตรียมเอกสารเพื่อประโยชน์

และความปลอดภัยของเด็กในระยะยาว	 เพราะแม้เรา

จะไม่สามารถเลี้ยงดูเองได้	ก็ขอให้ส่งเด็กไปในที่ๆ	ดีและ

ปลอดภัย

• ถาม-ตอบ เก่ียวกับการต้ังครรภ์

 1. การฝากท้องที่โรงพยาบาล ต้องมีพ่อแม่เซ็นรับรองเมื่อ 

ผู้หญิงอายุเท่าไหร่

 คำาตอบ กรณีที่หญิงตั้งครรภ์อายุไม่เกิน	 18	 ปีบริบูรณ์	 ต้องมี

พ่อแม่มารับรอง	 โดยทั่วไป	 โรงพยาบาลหลายแห่งก็ยืดหยุ่น	 โดยเป็น

ญาติ	หรือผู้ดูแลอื่นๆ	ได	้ทั้งนี้	หากฝากท้องและไม่มีผู้รับรอง	ให้แจ้ง

เจ้าหน้าที่เพื่อแนะนำาหาทางช่วยเหลือต่อไป

 2. การตรวจอายุครรภ์สามารถทำาได้ที่โรงพยาบาล โดยไม่

ต้องขอฝากครรภ์ได้หรือไม่ อย่างไร 
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 คำาตอบ	 โดยทั่วไป	การขอตรวจอายุครรภ์สามารถทำาได้โดยไม่

ต้องมีการฝากครรภ์	 แต่อาจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ด้วยว่า 

เห็นควรให้ทำาหรือไม่	 โดยดูตามความจำาเป็นเฉพาะรายไป	 ที่สำาคัญ

หากต้องการตรวจโดยใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล	 ก็ควรเข้าตรวจตาม

โรงพยาบาลที่ระบุไว้ในสิทธิประกันสุขภาพ	หรือสิทธิประกันสังคม

 3. หากการต้ังครรภ์มีสาเหตุจากการล่วงละเมิดทางเพศ 

จะต้องทำาอย่างไร

 คำาตอบ	 หากตั้งครรภ์จากการถูกละเมิดทางเพศ	 อย่าแบก 

สิ่งเหล่านี้ไว้ตามลำาพัง	 แต่ควรเล่าความจริงให้กับพยาบาลหรือแพทย์

ทราบ	 ไม่ควรปกปิด	 เพื่อท่ีจะหาทางช่วยเหลือได้ตรงกับปัญหา	ทั้งนี้	

การต้ังครรภ์ที่เกิดจากการถูกละเมิดทางเพศนั้น	 จะได้รับสิทธิการ

ช่วยเหลือเพิ่มขึ้น	เช่น

•	 มีสิทธิยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมาย	 ทำาให้การช่วยเหลือก็จะ

ง่ายขึ้นด้วย	

•	 มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือในคดีอาญาจากกรมคุ้มครองสิทธิ	

กระทรวงยุติธรรม	 จำานวน	 30,000	 บาท	 ซึ่งโรงพยาบาล

หลายแห่งสามารถดำาเนินการส่งเรื่องช่วยเหลือได้	 หรือ 

ผู้ประสบปัญหาสามารถย่ืนขอท่ีสำานักงานคุมประพฤติของ

ทุกจังหวัด
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5. เมื่อทางเลือกคือยุติการตั้งครรภ์

• “การทำาแท้ง” หรือ “ยุติการต้ังครรภ์” ผิดกฎหมาย
 หรือไม่

	 เป็นความเข้าใจท่ี	 “ผิด”	 ว่าการทำาแท้งผิดกฎหมายทุกกรณี	

เพราะประเทศต่างๆ	ในโลกน้ี	ได้ให้การยุติการต้ังครรภ์เป็นทางเลือกของ

ผู้หญิงท้องไม่พร้อม	โดยมีข้อกฎหมายในแต่ละประเทศแตกต่างกัน	

	 ประเทศไทย	 การยุติการตั้งครรภ์สามารถทำาได้โดยไม่ผิด

กฎหมายในกรณีต่อไปนี้

1.		 การตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทางกายของผู้หญิง

2.		 การตั้งครรภ์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพทางใจของผู้หญิง

3.		 ทารกในครรภ์มีความพิการรุนแรง	

4.	 การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกข่มขืนกระทำาชำาเรา	

5.	 การตั้งครรภ์ในเด็กหญิงที่อายุไม่เกิน	15	ปี

6.	 การตั้งครรภ์มาจากเหตุล่อลวง	 บังคับ	 หรือข่มขู่	 เพื่อทำา

อนาจาร	สนองความใคร่	
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อธิบายความแต่ละข้อได้ดังต่อไปนี	้

เกณฑ์ที่ยุติการ
ตั้งครรภ์ได้

สุขภาพกาย

สุขภาพใจ

ทารกในครรภ์
พิการ	

ถูกข่มขืน
กระทำาชำาเรา

อายุน้อยกว่า
15	ปี

อ้างอิง

มาตรา	305	
วรรคแรก	การ
ตั้งครรภ์ส่งผล
กระทบต่อ
สุขภาพผู้หญิง

ข้อบังคับ
แพทยสภาฯ

	มาจากมาตรา	
305	วรรคสอง	
การตั้งครรภ์
เกิดจาก
ความผิดทาง
กฎหมายอาญา	
5	มาตราคือ

คำาอธิบายเพิ่มเติม

ความหมาย	“สุขภาพ”
ตามองค์การอนามัยโลกรวม
สุขภาพกายและใจ	ซึ่งภายใต้ข้อ
บังคับแพทยสภาฯ	ระบุว่า	ใน
กรณีสุขภาพทางใจ	แพทย์วินิจฉัย
ได้เลยโดยที่ไม่ต้องปรึกษา
จิตแพทย	์แต่ให้มีแพทย์อีกหนึ่ง
คนลงนามรับรอง

ระบุว่าเหตุที่ทารกในครรภ์พิการ	
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางใจ
ของผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกัน

มาตรา	276	การข่มขืนกระทำา
ชำาเรา

มาตรา	277	การทำาให้เด็กอายุ
น้อยกว่า	15	ปีตั้งครรภ์	ไม่ว่าจะ
เป็นการสมยอมหรือไม่ก็ตาม
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เกณฑ์ที่ยุติการ
ตั้งครรภ์ได้

ถูกล่อลวง	
บังคับ	ข่มขู่	

อ้างอิง

มาตรา	276	
277	282	283	
284

คำาอธิบายเพิ่มเติม

มาตรา	282,	283,	284	ว่าด้วย
การล่อลวงผู้อื่นมาทำาอนาจาร	
สนองความใคร่	โดยใช้อุบาย
ล่อลวง	บังคับ	ข่มขู	่แม้ว่าในท้าย
ที่สุดอาจจะเกิดการสมยอมกัน
ก็ตาม	แต่ถ้ามาจากสาเหตุข้างต้น
ก็ถือว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่เกิดจาก
ความผิดทางอาญา

• ตัวอย่างปัญหาท้องไม่พร้อม ท่ียุติการต้ังครรภ์ได้
 ตามเกณฑ์กฎหมาย

 	เข้าข่ายเกณฑ์นั้นๆ	อย่างชัดเจน

 	เป็นผลท่ีอาจติดตามมาได้	 อันเน่ืองมาจากการต้ังครรภ์ต่อไป 

	 	 โดยไม่ยุติ	 โดยผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นั้นมีปัญหาสุขภาพกาย	 

	 	 สุขภาพใจ	ถูกข่มขืน	หรือการท้องร่วมสายเลือด
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สุข
ภาพ
กาย

สุข
ภาพ
ใจ

ทารก
ผิดปกติ/
พิการ

ข่ม
ขืน

อายุ
< 15

ปี

ล่อลวง 
บังคับ 
ข่มขู่

ตัวอย่างปัญหา

ผู้หญิงท้องสัมผัสรังสี

เป็นธาลัสซีเมียรุนแรง	ติดหัด

เยอรมัน	เป็นอีสุกอีใส

เป็นโรค	SLE	(โรคพุ่มพวง)

รับยาโรคข้อรูมาตอยด์

อายุมาก-สุขภาพไม่ดี

ทารกในครรภ์โครโมโซม

ผิดปกติ	ครรภ์บวมนำา	หัวใจ

ผิดปกติ	กระดูกคด	มีนำาใน

ช่องท้อง	มีนำาในสมอง	ไม่มี

แกนสมอง	หัวบาตร	ไตไม่

ทำางาน	ไม่มีกะโหลก	ไม่มี

เน้ือสมอง	อวัยวะผิดปกติ	ฯลฯ

ผู้หญิงอายุมากแล้วตั้งครรภ์

ผู้หญิงทำาหมันแล้วต่อมา

ตั้งครรภ์

ผู้ชายทำาหมันแล้วเกิดหมัน

หลุด	ทำาให้ภรรยาตั้งครรภ์	  

เกณฑ์ตามกฎหมาย
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้
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ตัวอย่างปัญหา

ผู้หญิงคุมกำาเนิดแล้วผิดพลาด	

เกิดการตั้งครรภ์	 	 	

อายุ	>	15	ปี	ถูกข่มขืนแล้ว

ท้องโดยคนในครอบครัว

คนใกล้ตัว	หรือผู้อื่น

อายุ	<	15	ปี	ถูกข่มขืนแล้ว

ท้อง	โดยคนในครอบครัว

คนใกล้ตัว	หรือผู้อื่น	

อายุ	<	15	ปี	ท้องกับแฟนที่

อายุเท่ากัน	น้อยกว่า

หรือมากกว่า	โดยสมัครใจ	

วัยรุ่นท้องกับแฟน	แต่แฟนทิ้ง	

และอาจถูกไล่/ให้ออกจาก

โรงเรียน	

ผู้หญิงที่มีลูกมาก	ฐานะ

ยากจน	เลี้ยงดูลูกที่เกิดมา

ไม่ได้	 	 	
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ตัวอย่างปัญหา

ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์กับสามี

แต่สามีมักใช้ความรุนแรงตบตี

เป็นประจำา	 

ผู้หญิงทำางานบริการทางเพศ	

แล้วเกิดตั้งครรภ์	 	

ผู้หญิงที่เปิดเผยการท้องไม่ได้	

ท้องนอกสมรส

ผู้ชายไม่รับผิดชอบ

ถูกไล่ออกจากงาน

ผู้หญิงตั้งท้อง	และพบความ

ยากลำาบากในการเลี้ยงดูบุตรที่

เกิดมา	ไม่สามารถเลี้ยงดูได้

ผู้หญิงตั้งครรภ์กับผู้ร่วมสาย

เลือดเดียวกันในครอบครัว	

เช่น	ปู่	ตา	พ่อ	พี่ชาย	น้องชาย	

ฯลฯ	 	



























ชีวิตมีทางเลือก54

 • ประเทศไทยมีบริการยุติการต้ังครรภ์
 ในกรณีท้องไม่พร้อมหรือไม่ 

	 แม้กฎหมายของประเทศไทยจะเปิดทางให้ผู้หญิงสามารถยุติ

การตั้งครรภ์ได้	 ภายใต้เกณฑ์ที่กำาหนดไว้	 แต่เพราะการทำาแท้งโดย

เฉพาะในกรณีท้องไม่พร้อมยังเป็นที่ถกเถียงกันในบ้านเรา	 (และใน

ประเทศต่างๆ	ท่ัวโลก)	ว่าผิดบาปหรือไม่	หรือผู้หญิงควรมีสิทธิตัดสินใจ

ได้เองหรือไม่	 อีกท้ังการไม่เข้าใจข้อกฎหมาย	 และการตีความการเข้า

เกณฑ์แตกต่างกัน	 ทำาให้แพทย์และสถานพยาบาลจำานวนมากเกิด

ความลังเล	และไม่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์	

	 ก่อนอื่น	ต้องเข้าใจความจริงต่อไปนี้	

	 1.	 ประเทศไทยมีสถานพยาบาลจำานวนมากที่ไม่ให้บริการยุติ

การตั้งครรภ์ในกรณีท้องไม่พร้อม	 แต่ก็ไม่ท้ังหมด	 มีบางแห่งที่ให้

บริการได้	ด้วยเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป

	 2.		 ประเทศไทยมีโรงพยาบาลจำานวนมาก	 ที่มีบริการปรึกษา

ทางเลือกท้องไม่พร้อม	ที่	 “คลินิกวัยรุ่น”	และ	“ศูนย์พึ่งได้”	บริการ

แตกต่างกันไปตามความเข้าใจของเจ้าหน้าที่	
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•	 หลังปรึกษาแล้ว...ไม่ใช่ทุกแห่งท่ีให้บริการยุติการต้ังครรภ์					

แต่ก็ช่วยให้เราคล่ีคลายปัญหา	 	 และส่งต่อบริการท่ี								

ปลอดภัยได้

	 3.	 ประเทศไทยมีสายโทรศัพท์ปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม					

ที่เชื่อถือได้	

•	 วิธีการดูว่าเช่ือถือได้หรือไม่	คือ	ผู้ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์

รับฟังปัญหาเรา	ให้เราคล่ีคลายปัญหาและมีทางออก	ไม่ได้

มุ่งเน้นขายยาทำาแท้ง	

	 4.	การทีม่แีหลง่บรกิารนอ้ย	จงึมผู้ีฉวยโอกาสขายยาทำาแทง้ตาม

เวบ็ไซต	์ซึง่สว่นใหญบ่อกไมไ่ดว้า่	เปน็ยาจรงิหรอืปลอม	ขนาดยาและวิธี

ใช้สอดคล้องกับอายุครรภ์หรือไม่	และบางเว็บไซต์ก็เป็นเว็บไซต์ปลอม	

เพราะใช้ชื่อโรงพยาบาล	หรือองค์กรสาธารณกุศลเป็นชื่อเว็บไซต์
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 กระถิน (นามสมมุติ) อายุ 26 ปี อาศัยอยู่ที่จังหวัด

หน่ึงในภาคกลาง	 เธอเรียนจบชั้น	 ม.3	 มีสามี	 และมีบุตรแล้ว	 1	

คน	 ในปี	 2554	 กระถินกำาลังตั้งครรภ์บุตรคนที่สอง	 เธอและสามี 

พร้อมท้ังลูกอาศัยอยู่ในบ้านพ่อของเธอเอง	 ที่เปิดเป็นร้านซ่อม 

รถมอเตอร์ไซค์โดยสามีช่วยทำางานที่ร้านของพ่อ	 รายได้จึง 

ไม่แน่นอนแล้วแต่พ่อจะให้	 ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 ภายในบ้านพ่อ 

ของเธอจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด	ส่วนกระถินไม่ได้ทำางานเพราะ

ต้องดูแลลูก	 กระถินเองรู้สึกเห็นใจพ่อที่ต้องเป็นหลักคนเดียว 

ในการดูแลครอบครัวของตนเอง	อีกทั้งยังต้องดูแลหลานเล็กๆ	อีก	

2	 คน	ที่เป็นลูกของพี่ชายของเธอ	ที่ถูกจับด้วยข้อหาค้ายาเสพติด	

และถูกตัดสินให้จำาคุก	 3	 ปี	 หลังจากเข้าไปอยู่ในคุกได้	 5	 เดือน 

พี่สะใภ้ได้หนีไปและทิ้งลูกทั้งสองคนไว้ที่บ้าน	 ซึ่งทำาให้พ่อต้อง 

แบกภาระเพ่ิมมากข้ึนอีกเท่าตัว	 กระถินรู้ดีว่ารายได้จากการเปิดร้าน

ซ่อมรถน้ัน	 ไม่ได้มีมากเพียงพอสำาหรับครอบครัวขนาดใหญ่ที่มี

เด็กจำานวนมากเช่นนี้

	 กระถินรู้สึกลังเลใจกับการตั้งครรภ์ครั้งนี	้ จึงปรึกษากับสาม	ี

เขาเองก็คิดว่าการท้องครั้งนี้คงทำาให้หลายชีวิตในครอบครัวใหญ่

ยากลำาบากยิ่งขึ้น	 จึงตัดสินใจส่งเธอไปเสี่ยงชีวิตเดินเข้าสู่สถาน

ทำาแท้งเถื่อนแห่งหนึ่ง...	 ซึ่งการตัดสินใจครั้งนั้น	 ส่งผลให้ชีวิตของ

เธอยำาแย่ลงไปอีก..	 หลังการทำาแท้งที่นั่น	 กระถินต้องเข้ารักษา่
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ตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการติดเช้ือที่มดลูก	 และการทำาแท้งครั้งนั้น 

ก็ไม่สำาเร็จ	 แพทย์บอกว่าเด็กยังมีชีวิต	 เนื่องจากหัวใจยังเต้น 

เมื่อพักรักษาตัวจนดีขึ้น	โรงพยาบาลให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน	

	 คนที่รับทำาแท้งทราบเร่ืองว่าทำาไม่สำาเร็จ	 จึงติดต่อขอให้

กระถินกลับไปอีก..	 คร้ังน้ี..กระถินรู้สึกกลัว..	 กลัวเจ็บ..	 กลัวติดเช้ือ..	

กลัวสารพัด..	 จึงไม่ยอมไป	 แต่สามีของเธอกลับไม่ยอม	 ขอร้องให้

เธอไปท่ีสถานทำาแท้งน้ันเพียงเพ่ือตรวจเช็คดูก็ได้	 กระถินจึงตัดสิน

ใจโทรศัพท์ไปที่สายปรึกษาท้องไม่พร้อม	 ซึ่งได้ติดต่อให้กระถิน

เข้ารับการปรึกษาที่ศูนย์พึ่งได้ของโรงพยาบาล	 ท่ีนั่นกระถินได้

เล่าถึงเหตุผลที่เธอต้องพยายามยุติการต้ังครรภ์ถึงสองครั้ง	 ซ่ึงนัก

สังคม-สงเคราะห์ที่ให้การปรึกษาก็เข้าใจและทราบว่าเธอมีปัญหา

ทางเศรษฐกิจ	 โดยให้ทางเลือกว่าเธอจะเลือกตั้งครรภ์ต่อได้โดยที่ 

ทางศูนย์พึ่งได้จะประสานให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เธอขัดสน	หรือ

หากเธอเลือกที่จะยุติการต้ังครรภ์	 ก็จะประสานงานเพื่อส่งต่อไป

ยังหน่วยงานที่ให้บริการที่ปลอดภัยได้	 เนื่องจากที่โรงพยาบาลไม่มี

บริการนี้	กระถินขอกลับไปตัดสินใจที่บ้าน..	ซึ่งต่อมาเธอก็ได้ยุติการ

ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยจากการประสานของศูนย์พึ่งได	้ และมีชีวิตรอด

ปลอดภัย	สามารถดูแลลูกน้อยและหลานๆ	อีก	2	คนได้

	 ถ้ากระถินได้รับการปรึกษาทางเลือกแบบวันนี้ต้ังแต่เธอรู้ว่า

ทอ้งไม่พร้อม	เธอกค็งไมต้่องไปเสีย่งกบัการทำาแทง้เถ่ือนทีต้่องใชช้วีติ

ตัวเองเป็นเดิมพัน...	
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• จะสามารถเข้าถึงบริการยุติการต้ังครรภ์ได้อย่างไร

	 มีคำาถามมากมายว่า	 ผู้หญิงเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์เองได้

ไหม	และอย่างไร	ตารางต่อไปนี้จะทำาให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

คำาถาม

อายุเท่าไรจึงเข้า
รับบริการยุติการ
ตั้งครรภ์ด้วย
ตัวเองได้	

ข้อกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก
ผู้ที่อายุตำากว่า
18	ปีบริบูรณ์
ต้องมีผู้ปกครอง
เซ็นรับรอง

ทางออก

ให้พ่อแม่	ญาติตามสายเลือด	
มาเซ็นรับรอง	สถานบริการ
บางแห่งอนุโลมให้เป็นคุณครู	
หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่
ให้การช่วยเหลือเซ็น
รับรองได้

ในกรณีที่ต้องพักค้างคืนที่
สถานพยาบาล	แม้อายุมาก
กว่า	18	ปี	แต่น้อยกว่า
20	ปี	ต้องมีผู้ที่อายุมากกว่า	
20	ปีมาเซ็นรับรองการ
พักค้างด้วย

สถานพยาบาลแต่ละแห่ง
อาจมีแนวทางที่แตกต่าง
จากนี้ได	้ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของแต่ละ
หน่วยงาน

่
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คำาถาม

ควรขอใบรับรอง
แพทย์ในลักษณะ
ไหน	ที่ไม่กระทบ
ต่อการเรียน
การทำางาน
และสังคม	

ข้อกฎหมาย

กฎหมายอาญา	
มาตรา	269	และ
ข้อบังคับแพทยสภา
ระบุว่าผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
ต้องไม่ออกใบรับ
รองอันเป็นความ
เท็จ	ที่น่าจะเกิด
ความเสียหายแก่
ผู้อื่น

ทางออก

•	 แจ้งให้แพทย์ทราบผล
	 ที่ตามมาจากใบรับรอง

แพทย์จากโรงเรียน/
	 ที่ทำางาน	
•	 ขอให้แพทย์ช่วยออก
	 ใบรับรองตามอาการที่เข้า

รับการรักษาจริง	เช่น	
รักษาอาการเลือดออก

	 ในช่องคลอด	โดยขอให้
หลีกเลี่ยงข้อความที่
เกี่ยวข้องกับการทำาแท้ง
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	 “หลังจากที่ทำาแท้งไปสักพักหนึ่งหมอก็รู้สึกไม่สบายใจ	 จึงไปสวนโมกข์เพื่อ

เรียนถามท่านพุทธทาส	 ทันทีที่หมอถามว่าการทำาแท้งบาปหรือไม่	 ท่านพุทธทาส

ย้อนถามว่าที่ทำานั้นถือเป็นการรับจ้างฆ่าคนหรือไม่	 หมอตอบว่าไม่เพราะไม่ได้รับ

ค่าตอบแทนใดๆ	 เงินที่ได้รับเข้าโรงพยาบาลทั้งหมด	 และอธิบายเหตุผลว่าทำา

เพราะต้องการช่วยคนท
ี่มีความทุกข์	 ถ้าเราไม่ทำา	 เขาก็จะไปให้หมอเถื่อนทำาเสี่ยง

ต่อการเสียชีวิต	ถ้าเรา
ทำาแท้งให้เขาตั้งแต่แรกเขาก็จะป

ลอดภัยกว่า	ท่านพุทธทาส

ตอบว่า	 ถ้าอย่างนั้นก็เป็นบุญ	 ถือเป็นการทำาบุญเพราะเป็นการช่วยเขาให้พ้น

ทุกข์...”

(นพ. สัญญา	ภัทราชัย	สืบค้นจาก

http://hpc5.anamai.moph.go.th/download/file_pdf/

teenupcare/Puttha
tad.pdf)	

	 “โดยทั่วไปในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท	 บาปเพราะ

การล่วงละเมิดศีลเกี่ย
วกับการทำาแท้งเพิ่มขึ้นตามขนาดของลูก

อ่อนในครรภ์	 โดย

ทั่วไปพระพุทธศาสนาสอนว่า	 โทษหนักหรือเบาของการกระทำาในการพรากชีวิต

ขึ้นอยู่กับขนาด	 ลักษณะและคุณค่าของสัตว์ที่คนเราพรากชีวิตนั้น	 เช่น	 ฆ่ายุงมี

โทษน้อยกว่าฆ่าสุนัข	 ฆ่าส
ุนัขมีโทษน้อยกว่าฆ่าช้าง	 ฆ่าม

นุษย์มีโทษหนักกว่าฆ่า

ช้าง	 การฆ่าพระสงฆ์มีโทษหนักที่สุด	 การฆ่าลูกอ่อนในครรภ์ที่มีอายุ	 1	 เดือนมี

โทษหนักกว่าการพรากชีวิตที่เพิ่งจะอุบัติขึ้นในครรภ์”

นานาความคิดเก่ียวกับ
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	 “ราว	2	เดือนท่ีผา่นมา	เพือ่นมนษุย์ต่างศาสนามาขอร
บับรกิารทำาแทง้

หลายคนดว้ยเหตผุล
ไมค่อ่ยแตกตา่งกนั	น

ัน่คอืทอ้งไม่พร้อม	ยากจน	ลูกมากจ
น

เล้ียงไม่ไหว	ไม่ค่อยพ้
น	3	เร่ืองน้ี	(เอาเหอะ	

จะมบีา้งกท็อ้งก่อนแ
ตง่	หรอืไมก่เ็ปน็

เมยีนอ้ยเขา)	ฉันกเ็ค
ยถามไปวา่	“ไมบ่าป

เหรอ”	เขากต็อบวา่	
ลกูอดตายสำาคญั

กว่า	ลูกต้องเรียนหนังสือสำาคัญกว่า	มาถึงตรงนี้ฉันก
็คงคิดถึงครูคนเดิม	ท

่าน

บอกว่า	 คนท่ีมาขอทำาแท้ง	 เขากำาลังแสดงคว
ามรับผิดชอบ	 	 	 อันยิ่งใหญ่	

เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อลูกของเธอเองท
ี่จะต้องเกิดออกมาด

้วย

ความไม่พร้อม	 (“ด้วยการทำาแท้งเนี่ยนะ!”	 ฉันเชื่อว่ากำาลังมีคนคิดแย้งฉัน

ด้วยประโยคเช่นนี้อยู่)	 มัน
เป็นความรับผิดชอบของคนเป็นแม่	 หรือกำาลังจะ

เป็นแม่คนนั่นเอง	คำาต
อบของเพื่อนต่างศาสนาแต่เป

็นเพื่อนร่วมชาติของฉัน

กำาลังอธิบายคำาสอนของครูได
้เป็นอย่างดี..”

(ผศ.	ดร.	ธนพันธ์	ชูบุญ	สืบค้นจาก	http://www.gotoknow.org/posts/56147
9)

การยุติการต้ังครรภ์  

 ไม่ควรมีการแบ่งแยก	 “ผู้หญิงท่ียุติการต้ังครรภ์”	 กับ	 “ผู้หญิง

ที่มีบุตร”	 มีแต่	 “ผู้หญิงคนเดียวกันอาจยุติก
ารตั้งครรภ์	 และมีลูกใน

ช่วงเวลาที่ต่างกันในชีวิต”	 เพราะ..ในบางช่วงของชีวิต	 “ผู้ห
ญิงก็

ต้องการเว้นการมีบุตรไว้ก่อน”
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6. การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย 
 และไม่ปลอดภัยเป็นอย่างไร

	 แม้กฎหมายเปิดช่องให้สามารถทำาแท้ง	(ยุติการตั้งครรภ์)	ได้ใน

หลายกรณี	 แต่คนจำานวนมากก็ยังไม่เข้าใจ	 และมักคิดถึงเรื่องบาป

เป็นหลัก	 ในประเทศไทยก็ยังมีโรงพยาบาลจำานวนไม่มากที่ให้การ

ช่วยเหลือผู้หญิง	 ทำาให้ผู้หญิงที่ไม่มีทางออกต้องไปหาบริการที่ไม่

ปลอดภัย	ส่งผลให้แท้งไม่สมบูรณ์	 เกิดการติดเชื้อ	ตกเลือด	และอาจ

ทำาให้เสียชีวิตได้	

การยุติการต้ังครรภ์ท่ีปลอดภัย และไม่ปลอดภัย
มีวิธีดูเบ้ืองต้นดังต่อไปน้ี

ประเด็น

สถานที่
ให้บริการ

ปลอดภัย

คลินิกหรือโรงพยาบาลที่
ขึ้นทะเบียนกับกระทรวง
สาธารณสุข	(โดยสังเกต
จากเอกสารการ
จดทะเบียนที่แสดง
ที่สถานบริการ)

ไม่ปลอดภัย

•	 สถานบริการไม่มีสุขลักษณะ
ที่ดี	สภาพโดยทั่วไปไม่สม 
กับเป็นสถานบริการสุขภาพ

•	 ไม่มีเอกสารการจดทะเบียน
แสดงใหเ้หน็ชดัเจนในสถาน
บริการ
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ประเด็น

ผู้ให้
บริการ

วิธีการยุติ
การตั้ง
ครรภ์

ปลอดภัย

ให้บริการโดยแพทย์
และพยาบาลผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
(โดยสังเกตจากเอกสาร
ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมที่สถานบริการ)	

หัตถกรรมทางการแพทย์:
ใช้เครื่องดูดสุญญากาศ
ที่เรียกว่า	MVA	Manual	
Vacuum	Aspiration

การใช้ยา:
ยา	Mifepristone	ร่วม
กับ	Misoprostal	หรือ	
Misoprostal	ตัวเดียว	
โดยขนาดยาและวิธีการใช้
จะแตกต่างตามอายุครรภ์

ไม่ปลอดภัย

•	 ผู้ให้บริการแอบอ้างว่าเป็น
แพทย์หรือพยาบาล	

•	 ไม่มีเอกสารประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมแสดงใหเ้หน็ชัดเจน
ที่สถานบริการ

•	 ใช้ของมีคมทิ่มแทงไปที่
	 ช่องคลอด/มดลูก
•	 ฉีดนำา	นำาเกลือ	หรือสารเคมี

ต่างๆ	เข้าไปในช่องคลอด/
มดลูก

•	 การบีบ	เหยียบ	รีดที่ท้องน้อย

•	 ไม่มีการซักถามอายุครรภ์	
(โดยมกัอ้างวา่ใช้ยาไดใ้นทุก
อายุครรภ์)

•	 ไม่มีการซักประวัติการแพ้ยา	
และโรคประจำาตัว	

•	 แหล่งที่ขายยาดูไม่น่าเชื่อถือ	
ไม่มีหน่วยงานอ้างอิง	หรือ
แอบอ้างชื่อหน่วยงานอื่นๆ

้้
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ประเด็น

อายุ
ครรภ์

ปลอดภัย

•	 ทำาได้โดยปลอดภัยใน
อายุครรภ์ที่ตำากว่า

	 24	สัปดาห์เท่านั้น
•	 วิธีการยุติแตกต่างตาม

อายุครรภ์
•	 ขนาดยาและวิธีการใช้

ยาแตกต่างกนัตามอายุ
ครรภ์

ไม่ปลอดภัย

•	 อ้างว่าสามารถยุติการตั้ง
ครรภ์ได้ในทุกอายุครรภ์

	 โดยไม่มีข้อยกเว้น

 อ้อ อายุ 16 ปี ในปี	2556	กำาลังเรียนอยู่	ม.5	โรงเรียน

ของรัฐแห่งหน่ึงในภาคกลาง	 อ้ออยู่กับพ่อแม่ท่ีบ้านของตัวเอง 

ในทุกๆ	 วันพ่อจะเป็นคนไปรับไปส่งท่ีโรงเรียน	 อ้อคบกับแฟนมา 

ระยะหน่ึง	 โดยแฟนมีอายุใกล้เคียงกัน	 วันหน่ึงประจำาเดือนไม่มา	

จึงไปซื้อชุดตรวจพบว่าท้อง	 เลยตัดสินใจบอกแฟน	 แฟนแนะนำา

ให้กินยาสตรี	 เพราะเคยเห็นคนแถวบ้านกินขวดเดียวก็ออกแล้ว 

อ้อเลยซื้อมากินสามขวดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น	 จึงตัดสินใจหาแหล่งที่

จะยุติ	 อ้อเล่าต่อว่า	 เธอยังเรียนอยู่	 ยังอยากเรียน	 ไม่พร้อมเล้ียงลูก	

การต้ังครรภ์ครั้งนี้มีแต่แฟนที่รู้	 และตอนนี้แฟนก็ตีตัวออกห่าง	

่
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โทรไปก็ไม่ยอมรับสาย	 ส่วนพ่อกับแม่รู้ไม่ได้เด็ดขาด	 เพราะพ่อ

เป็นคนอารมณ์ร้ายมาก	 และที่สำาคัญ	 อ้อมีพี่สาวซึ่งท้องตอนอายุ	

16	 เหมือนกัน	 ตอนน้ันพ่อโกรธมาก	 ตีพี่สาว	 พ่อกับแม่ก็ทะเลาะ

กันทุกวัน	 พ่อบังคับให้ฝ่ายชายมารับผิดชอบ	 แต่ฝ่ายชายไม่รับ 

พ่อเลยแจ้งความให้ตำารวจจับแฟนพี่สาว	 ตอนนี้แฟนพี่สาวก็ติดคุก

อยู่	 ส่วนพี่สาวก็ต้องออกจากโรงเรียนมาเลี้ยงลูก	 อ้อจำาวันนั้นได้ดี	

มันน่ากลัวมาก	 เห็นพ่ีสาวต้องออกจากโรงเรียนเลี้ยงลูกก็ลำาบาก	

ไม่มีงานทำา	 ดูไม่มีความสุข	 และพ่อกับแม่เองก็พูดกับอ้อทุกวันว่า	

“มึงอย่าเป็นเหมือนพี่สาวนะ	 กูเหลือมึงคนเดียว	 ถ้าเป็นอีกคน 

กูเอาตาย”

	 อ้อได้ไปปรึกษาคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึง	 คุณหมอ

คุยดี	 ชวนคุยการตัดสินใจ	 และชวนประเมินผู้ปกครอง	 และบอก

ว่าควรบอกผู้ปกครอง	 ถ้าบอกเองไม่ได้	 ทางคุณหมอจะช่วยคุยให้	

แต่อ้อก็ยืนยันว่าบอกพ่อแม่ไม่ได้	 แต่คุณหมอยืนยันว่าต้องเอา 

ผู้ปกครองมา	และนัดอีกครั้งในสัปดาห์ถัดไปให้พ่อแม่มาด้วย	หลัง

จากน้ัน	 ทางคลินิกวัยรุ่นก็โทรติดตาม	 อ้อยืนยันว่าไม่บอกพ่อแม่	

หลังจากน้ัน	 ก็ไม่รับสายโทรศัพท์จากคลินิกวัยรุ่นที่พยายามโทร

ตามอีกเลย	 โดยอ้อคิดว่าจะไปหายาเอง...เนื่องจากได้ยินเพื่อนๆ	

พูดถึงอยู่	
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	 องค์การอนามัยโลก	 ได้ออกเอกสารแนวทางการยุติการต้ัง

ครรภ์ที่ปลอดภัย	 โดยระบุว่า	 วิธีการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยมี 

2	 วิธีคือ	 การใช้เครื่องดูดสุญญากาศ	 (MVA)	 และวิธีการใช้ยา	 (ดู 

รายละเอียดในบทต่อไป)	 โดยล่าสุดในปี	พ.ศ.25555 องค์การอนามัย

โลกได้ระบุวิธีการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย	 ตามอายุการตั้ง

ครรภ	์ดังต่อไปนี้

	 ต่อมา	 อ้อได้ไปคลินิกซ่ึงเพื่อนแนะนำามา	 ในคลินิกเป็นห้อง

แถวเล็กๆ	เข้าไปบรรยากาศน่ากลัว	มีเจ้าหน้าที่มาคุยด้วย	อ้อบอก

เขาว่าต้องการยุติ	อายุครรภ์	15	สัปดาห์	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ถามอะไร

มาก	 เอายามาให้	 6	 เม็ด	 บอกว่าราคา	 4,000	 บาท	 ถ้าเพิ่มอีก	

2,000	บาท	นอนพักค้างที่คลินิกได้	อ้อตัดสินใจซื้อยา	 เพราะรู้สึก

ไม่ปลอดภัย	 และที่สำาคัญไม่สามารถพักค้างได้	 กลัวพ่อแม่สงสัย	

โดยเจ้าหน้าที่ที่คลินิกแนะนำาให้สอดยาทางช่องคลอด	 ครั้งละ 

1	 เม็ด	 ห่างกันทุก	 4	 ชั่วโมง	 อ้อนำายากลับมาบ้าน	 แต่ยังไม่กล้า

สอดยา	เพราะกลัวไม่ปลอดภัย	

	 แต่วันนี้	อ้อไม่มีทางเลือก	อ้อจึงตัดสินใจใช้ยาในเย็นวันเสาร์

ที่ห้องนอนที่บ้าน	โดยที่พ่อและแม่ที่อยู่บ้านเดียวกันในวันนั้น	ไม่มี

วันรู้ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาว...	

5	World	Health	Organization,	2012
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อายุครรภ์
(สัปดาห์)

น้อยกว่า	9

ระหว่าง
9-12

ระหว่าง
12-24 

มากกว่า	24

วิธีการ

MVA

ยา

MVA

ยา

ยา

ไม่ได้

การให้บริการ

•	 ให้บริการที่คลินิก	และโรงพยาบาลได้
•	 วิธีการ	MVA	ไม่พักค้าง	เรียบร้อยภายใน

วันเดียว
•	 การใช้ยา	ต้องมารับบริการ	2	ครั้ง	คือกิน

ยาเมด็แรกทีค่ลนิกิ	และใชย้าอกีชดุในวนั
ถัดไป

•	 ให้บริการที่คลินิก	และโรงพยาบาลได้
•	 วิธีการ	MVA	ไม่พักค้าง	เรียบร้อยภายใน

วันเดียว
•	 การใช้ยา	ต้องมารับบริการ	2	ครั้ง	คือกิน

ยาเมด็แรกทีค่ลนิกิ	และใชย้าอกีชดุในวนั
ถัดไป

•	 ให้บริการที่โรงพยาบาล	เนื่องจากต้องมี
การพักค้าง	1-3	คืน

•	 ให้บริการที่คลินิกไม่ได้	เนื่องจากไม่มีการ
พักค้างคืน

•	 ต้องมีแพทย์/พยาบาลดูแลใกล้ชิด

	•	เกิน	24	สัปดาห์	ถือเป็นการคลอดก่อน
กำาหนด	

•	 การยุติการตั้งครรภ์ในช่วงนี	้มีอันตรายต่อ
สุขภาพและชีวิต
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• จะทราบได้อย่างไรว่าอายุครรภ์เท่าไร

	 กอ่นอืน่	ตอ้งตรวจวา่ตัง้ครรภจ์รงิหรอืไม่	โดย

การใชช้ดุตรวจอายคุรรภท์ีห่าซือ้ไดจ้ากรา้นยาทัว่ไป	

เป็นวธิตีรวจการตัง้ครรภจ์ากฮอรโ์มนทีม่ใีนปสัสาวะ	

ซึง่ตรวจพบไดห้ลงัจากทีม่เีพศสมัพนัธโ์ดยไมป้่องกนั	

14	วันขึ้นไป	

	 เช่น	 มีเพศสัมพันธ์	 ในวันท่ี	 20	 ม.ค.	 วันที่สามารถตรวจ 

การต้ังครรภ์ได้จากชุดทดสอบการตั้งครรภ์	 คือ	 วันที่	 3	 ก.พ.	 หรือ 

หลังจากนั้นเป็นต้นไป	
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	 วิธีการนับอายุครรภ์	 เริ่มนับจากวันแรกของประจำาเดือนครั้ง

สุดท้าย	หน่วยของอายุครรภ์จะนับเป็นสัปดาห์	เช่น	

	 -	จากปฏิทิน	สมมุติให้วันนี้คือวันที่	22	ก.พ.	

	 -	วันแรกของประจำาเดือนครั้งล่าสุดคือวันที่	5	ม.ค.	

	 -	ดังนั้นอายุครรภ์คือ	ประมาณ	7	สัปดาห์

	 อายุครรภ์ส่งผลต่อวิธีการให้บริการยุติการต้ังครรภ์	 หากอายุ

ครรภ์เกิน	 12	 สัปดาห์ไปแล้ว	 จะต้องรับบริการท่ีโรงพยาบาล	 มีการ

ค้างคืน	 เพื่อให้แพทย์/พยาบาลดูแลอาการอย่างใกล้ชิด	 และ 

ค่าบริการก็จะสูงมากขึ้นตามอายุครรภ์ที่มากขึ้นด้วย	

	 ดังน้ัน	 เมื่อทราบว่าตั้งครรภ์	 ควรแสวงหาการปรึกษาและรับ

บริการตั้งแต่อายุครรภ์ไม่มาก	 คือ	 ท่ีอายุครรภ์น้อยกว่า	 12	 สัปดาห์	

ซึ่งหมายถึง	

1.	หลังมเีพศสมัพันธโ์ดยไมป่อ้งกนั	14	วนั	กค็วรตรวจการ 

ตั้งครรภ์ทันที

2.	 หากพบวา่รอบเดอืนท่ีควรมาแตไ่ม่มา	กค็วรตรวจการ 

ตั้งครรภ์ทันที

3.	 หากพบวา่ตัง้ครรภ	์กค็วรแสวงหาหนว่ยบริการปรึกษา	

และ/หรือ	หน่วยบริการที่ปลอดภัยทันที	
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	 โดยทั่วไป	 การนับอายุครรภ์	 สามารถทำาได้	 3	 วิธี	 แต่ละวิธี 

มีข้อดีข้อด้อย	ดังนี้

วิธีการ

1.	การนับ
ประจำาเดือน

2.	การตรวจ
หน้าท้อง

3.	การตรวจ
โดยเครื่อง
อัลตราซาวด์

ข้อดี

ทำาได้เอง	โดยไม่ต้อง
ไปสถานพยาบาล

ได้ผลแม่นยำากว่าการ
นับประจำาเดือน

ได้ผลค่อนข้าง
แม่นยำา	และเป็น
วิธีการที่ต้องทำา
ก่อนรับบริการยุติ
การตั้งครรภ์

ข้อด้อย

•	 อาจผิดพลาดได้	ในกรณีที่
ประจำาเดือนมาไม่สมำาเสมอ

•	 การกินยาคุมฉุกเฉินบ่อยๆ	
ทำาใหม้เีลอืดออกกะปรบิ-
กะปรอย	(ที่ไม่ใช่ประจำา-
เดือน)	และประจำาเดือน
แปรปรวน	ทำาให้การนับ
คลาดเคลื่อนได้

ต้องตรวจโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ

•	 ต้องตรวจที่โรงพยาบาล	ซึ่ง
สว่นใหญต่อ้งฝากทอ้งก่อน
จึงขอรับบริการได้

•	 ตรวจได้เฉพาะที่คลินิกที่มี
เครื่องอัลตราซาวด์ให้
บริการ

่
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• ถ้าผู้หญิงต้องการอัลตราซาวด์เพ่ือทราบอายุครรภ์
 ไปท่ีไหนได้บ้าง

	 การอัลตราซาวด์มี	2	วิธี	คือ	ทางหน้าท้อง	และทางช่องคลอด	

โดยทั่วไปสามารถใช้วิธีอัลตราซาวด์ทางหน้าท้องเพื่อทราบอายุครรภ์

ได้	ยกเว้นในกรณีที่อายุครรภ์น้อยกว่า	5-6	สัปดาห์อาจจำาเป็นต้องทำา

อัลตราซาวด์ทางช่องคลอด	 ซึ่งจะสามารถมองเห็นทารกในครรภ์ได้

ชัดกว่า	สถานที่ตรวจอายุครรภ์มีดังต่อไปนี้

 1. โรงพยาบาลของรัฐ โดยทั่วไป	 ต้องเข้าสู่บริการฝากท้อง

ก่อน	 เพื่อที่จะได้เข้าสู่บริการอัลตราซาวด์	 หลังจากนั้นหากเราไม่

ต้องการฝากท้องต่อที่โรงพยาบาล	 ก็ไม่ต้องไปตามนัดหมายก็ได้	 ค่า

อัลตราซาวด์	300-500	บาท	หากเป็นโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิในหลัก

ประกันสุขภาพ	ไม่เสียค่าใช้จ่าย

•	 กรณีเป็นวัยรุ่น	 	 ไม่ต้องกังวลหากเจ้าหน้าที่จะแสดงท่าที

แปลกใจ	 หรืออาจถูกถาม/ถูกมองว่าอายุเพียงเท่านี้ก็ต้ัง

ครรภ์	เพราะเราต้องการทราบผลอัลตราซาวด์เท่านั้น	

•	 อาจเลือกไปรับบริการที่โรงพยาบาลท่ีมี	 “คลินิกวัยรุ่น”	

เพราะคลินิกจะให้บริการท่ีเป็นมิตรและเข้าใจวัยรุ่น	 (แต่

ก็ให้ทำาใจว่า	 เราอาจพบเจ้าหน้าที่ที่ไม่เข้าใจปัญหาวัยรุ่น
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ที่ท้องไม่พร้อมก็ได้)	 หลังจากเล่าปัญหาและปรึกษาแล้ว	

ทางคลินิกจะส่งต่ออัลตราซาวด์เพื่อตรวจอายุครรภ์	

•	 ขอรับบริการที่	 “ศูนย์พึ่งได้”	 ของโรงพยาบาล	 ซึ่งจะให้

บริการปรึกษาทางเลือก	 และส่งเราไปอัลตราซาวด์เพื่อ

ทราบอายุครรภ์	 (แต่ก็ให้ทำาใจเช่นกัน	 ว่าศูนย์พ่ึงได้บาง

แหง่อาจไมม่บีรกิารปรกึษาทางเลอืก	หรอือาจใหท้างเลอืก

เฉพาะการตั้งครรภ์ต่อไป)	 ซึ่งหากไม่สอดคล้องกับทาง

เลือกของเรา	ก็ให้ฝากท้องตามคำาแนะนำา	และทางศูนย์ก็

จะส่งเราไปอัลตราซาวด์เพื่อทราบอายุครรภ์	

 2. คลินิกเอกชน ที่มีเครื่องอัลตราซาวด์	 คลินิกเหล่านี้มี 

ข้อสังเกตว่า	เป็นคลินิกสูตินรีเวช	รับฝากครรภ์และรักษาโรคทางสตร	ี

แต่ค่าบริการอาจสูงกว่าโรงพยาบาลของรัฐ

 3. คลินิกของหน่วยงานสาธารณกุศล	 เช่น	 คลินิกเวชกรรม

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	 คลินิกเวชกรรมสมาคม

พัฒนาประชากรและชุมชน	 ซึ่งจะมีค่าบริการอัลตราซาวด์หน้าท้องที่

ถูกกว่าคลินิกเอกชน	ในราคาประมาณ	300	บาท
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 วรรณ จะมีอายุ 22 ปีเต็มในเดือนพฤศจิกายน	

2556	 เธอกำาลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้	 วรรณ

ตั้งครรภ์กับแฟนที่ทำางานต่างจังหวัด	 โดยแฟนจะเดินทางมา

ที่จังหวัดท่ีวรรณเรียนเป็นระยะๆ	 หลังจากทราบว่าวรรณท้อง 

แฟนก็ตีตัวออกห่างและเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จนไม่สามารถติดต่อ

ได้เลย	 วรรณตัดสินใจว่าจะยุติการตั้งครรภ์	 เนื่องจากกำาลังศึกษา

อยู่	 ไม่มีรายได้	 และขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกงานในปีสุดท้ายก่อน

จบการศึกษา	 จึงได้โทรมาที่สายปรึกษาท้องไม่พร้อม	 เจ้าหน้าท่ี

บอกวิธีการนับอายุครรภ์	 ปรากฏว่าได้	 10	 สัปดาห์	 จึงได้แนะนำา

ทางเลือก	 เม่ือวรรณยืนยันว่าต้องการยุติเนื่องจากเหตุผลด้าน 

การเรียน	 เจ้าหน้าที่จึงแนะนำาให้ไปที่หน่วยงานที่ให้บริการที่

ปลอดภัย	 หลังจากติดต่อหน่วยงานแล้วมีค่าใช้จ่าย	 2,800	 บาท	

เงินของวรรณที่มีอยู่เพียงพอแค่ค่าใช้จ่ายรายวันและค่าหอ	 วรรณ

ไม่ได้บอกเรื่องท้องกับพ่อแม่จึงไม่กล้าขอเงิน	วรรณจึงคิดว่าในช่วง

ฝึกงานจะได้เงินรายวันของบริษัทที่ไปฝึกงานบ้าง	 ก็จะเก็บสะสม

แล้วรอให้ฝึกงานเสร็จก่อนจึงจะรับบริการที่หน่วยงานที่ติดต่อไว้
 

	 หลังจากการฝึกงานผ่านไป	 6	 สัปดาห์	 วรรณจึงติดต่อไปที่

หน่วยบริการที่เคยติดต่อไว้	 พบว่า	 สามารถให้บริการได้ที่อายุ

ครรภ์เพียง	 12	 สัปดาห์เท่านั้น	 เน่ืองจากไม่ใช่โรงพยาบาล 
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วรรณจึงตัดสินใจหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต	 พบว่ามีการขายยา

ทำาแท้ง	 เม็ดละ	500-600	บาท	 เมื่อโทรไป..สายปลายทางบอกว่า

อายุครรภ์	16	สัปดาห	์ต้องใช้เงินมากกว่า	5,000	บาท	เมื่อวรรณ

บอกไปว่ามีเงินเพียง	 3,000	 บาท	 สายปลายทางก็แจ้งว่าให้ซื้อแค่	

6	 เม็ดก็ได้	 วรรณเห็นท่าไม่ดี	 และไม่แน่ใจจึงโทรติดต่อกลับไปที่

สายปรึกษาท้องไม่พร้อมอีกครั้ง	
 

	 วรรณได้รับการส่งต่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

อย่างปลอดภัย	โดยทางสายปรึกษาได้ติดต่อกองทุนช่วยเหลือเรื่อง

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอ	 เธอเสียใจที่ปล่อยให้ปัญหาล่วงเลยไปโดย

ไม่รีบแก้ไข	 และเรียนรู้ว่าควรจริงจังกับปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่านี้	

และรู้สึกโชคดีที่ตนเองไม่ได้เสี่ยงซื้อยากินเอง	 เธอขอบคุณพี่ๆ 

ที่ให้ความช่วยเหลือและคิดว่าเม่ือเรียนจบและหางานทำาได้	 จะใช้

เงินคืนกองทุนที่ได้ช่วยเหลือเธอ...	
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7. ใช้ยายุติการตั้งครรภ์
 ให้ปลอดภัยได้อย่างไร

	 ผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม	 มักไม่สามารถบอกหรือปรึกษาใครได้	 เม่ือ

หาทางออกไม่ได้	 มักจะคิดถึงการยุติการตั้งครรภ์ไว้ก่อน	หลังจากนั้น

ก็จะหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต	 และถูกชักนำาไปให้ซ้ือยาทำาแท้งทาง

ไปรษณีย์	 โดยไม่อาจรู้ได้ว่า	 ยาท่ีจะได้รับน้ันเป็นยาจริงหรือยาปลอม	

ขนาดยาเหมาะสมไหม	และวิธีการใช้ถูกต้องตามอายุครรภ์หรือไม่	

	 หัวข้อเรื่องยายุติการตั้งครรภ์นี้	 มุ่งหมายให้ผู้หญิงมีความรู้

ความเข้าใจที่รอบด้านเกี่ยวกับยาน้ี	 เพื่อเตือนให้ฉุกคิดถึงอันตราย

จากการใช้ยาไม่ถูกต้อง	 เข้าใจอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น	 และแนวทาง

ปฏิบัติหากพบอาการที่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่รอช้า	

เพ่ือป้องกันการติดเชื้อและรักษาชีวิตอันมีค่าของตัวเองไว้	 ไม่ได้

ต้องการให้เป็นคู่มือสำาหรับการหาซื้อยายุติการต้ังครรภ์มาใช้เอง	

เนื่องจากการดูแลรักษาผู้ที่ท้องไม่พร้อมและต้องการยุติการตั้งครรภ์	

ยังมีองค์ประกอบอย่างอื่นที่สำาคัญอีกมาก	เช่น	การให้คำาปรึกษา	การ

ให้กำาลังใจ	หรือการให้บริการคุมกำาเนิดหลังยุติการต้ังครรภ์	นอกเหนือ

ไปจากการหายายุติการตั้งครรภ์มาใช้	เพื่อให้การตั้งครรภ์ครั้งนี้สิ้นสุด

ไปเท่านั้น
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• ยายุติการต้ังครรภ์คืออะไร ประกอบด้วยยาอะไรบ้าง 

	 ยายุติการต้ังครรภ์ท่ีองค์การอนามัยโลกให้การยอมรับ	ประกอบ

ด้วยตัวยา	2	ชนิด	คือ	Mifepristone	หรือ	RU486	(200	มิลลิกรัม)	

และ	Misoprostal	หรือที่รู้จักกันในชื่อ	Cytotec	(200	ไมโครกรัม)

×	ยา	 	Mifepristone	 ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเมื่อวันที่	

30	ธันวาคม	2557	เพื่อใช้ในอายุครรภ์ที่ไม่เกิน	9	สัปดาห์	

	ยา	 	Misoprostal	 ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเพ่ือการ

รักษาโรคกระเพาะ	 และรักษาโรคทางนรีเวช	 เป็นยา

ควบคุมพิเศษ	 หาซ้ือตามร้านขายยาไม่ได้	 ต้องใช้ภายใต้

การกำากับของแพทย์

	 แม้ว่ายา	Mifepristone	และ	Misoprostal		จะขึ้นทะเบียนใน

ประเทศไทยแล้ว	 แต่ยาทั้งสองยังมีการควบคุมที่เข้มงวด	 อีกทั้งสถาน 

บริการของรัฐและเอกชนส่วนน้อยเท่านั้นที่มียานี้ให้บริการ	จึงทำาให้มี

ผู้ฉวยโอกาสนำายาไปขายในราคาที่ค่อนข้างแพงมากตามเว็บไซต์	ทั้งๆ	

ที่ยามีราคาค่อนข้างถูก	(เช่น	Misoprostal	ราคาต้นทุนไม่ถึง	20	บาท

ต่อเม็ด)	โดยทั่วไป	ยาทั้งสองชนิดนี้ค่อนข้างมีความปลอดภัย	แต่มีข้อ

ห้ามสำาหรับการใช้ยาสองตัวในกรณีต่อไปนี้
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1.	 เป็นโรคไต	หรือโรคต่อมหมวกไตขั้นรุนแรง	

2.	 เป็นโรคเลือดขั้นรุนแรง	มีภาวะเลือดออกไม่หยุด

3.	 เป็นโรคปอดรุนแรง	หรือหอบหืด	ต้องใช้ยาควบคุมอาการ

4.	 การตั้งท้องนั้น	เป็นท้องนอกมดลูก	(เกิดได้	1-2%	ของการ

ตั้งครรภ์ทั้งหมด	ต้องตรวจอัลตราซาวด์เท่านั้นจึงจะทราบ)

 คำาถามที่มักพบบ่อยคือ “จะดูว่าเป็น ยาจริง-ยาปลอม ได้

อย่างไร” 

	 คำาตอบคือ	 “ไม่สามารถรู้ได้เลย”	 ยกเว้นการตรวจวิเคราะห์

ทางห้องปฏิบัติการเท่านั้น

	 การพิจารณาจากแหล่งที่มาของยาอาจช่วยได้	 เช่นหากพบ

แหล่งขายยาที่ให้บริการในลักษณะต่อไปน้ี	 ให้ระมัดระวังว่าอาจได้ยา

ปลอม	ขนาดยา	และวิธีการใช้ไม่ถูกต้อง

1.	 ไม่มีการซักถามอายุครรภ์	 หรืออ้างว่าใช้ยาได้ในทุกอายุ

ครรภ์

2.	 ไม่มีการซักประวัติการแพ้ยาและโรคประจำาตัว	
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3.	 กำาหนดขนาดยาและอายุครรภ์ไว้	 โดยระบุว่าอายุครรภ์

ที่มากขึ้นให้ใช้ยามากขึ้น	 (อันตรายมาก	 เพราะการ

ใช้ยามากข้ึนในอายุครรภ์มาก	 จะทำาให้มดลูกแตกและ						

เสียชีวิตได้)

4.	 แหลง่ทีข่ายยาดไูมน่่าเช่ือถือ	ไมม่หีน่วยงานอา้งองิ	หรอืแอบ

อ้างชื่อหน่วยงานอื่นๆ

• วิธีการใช้ยา และอาการข้างเคียงของยาคืออะไร 

	 การยุติการตั้งครรภ์	 ใช้	 Mifepristone	 และ	 Misoprostal	

สองตัวร่วมกัน	พบว่ามีประสิทธิภาพดีกว่า	หรืออาจใช้	Misoprostal	

เพียงตัวเดียวก็ได้	แต่ประสิทธิภาพจะลดลงเล็กน้อย	
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อาการข้างเคียง

ไม่มีอาการข้างเคียง

จะเกิดอาการต่อไปนี้	(การ
เหน็บที่ช่องคลอด	จะเกิด
อาการเช่นเดียวกัน	แต่น้อย
กว่าการอมใต้ลิ้น)
1.	หนาวๆ	ร้อนๆ	
2.	มีไข้ขึ้น	
3.	หนาวสั่น	
4.	คลื่นไส้อาเจียน	
5.	ท้องเดิน	
ไม่ต้องตกใจ	ไม่เป็นอันตราย	
เมื่อฤทธิ์ของยาหมด						
อาการเหล่านี้จะหายไปเอง	
ให้เตรียมยาแก้ปวดท้อง				
เพื่อระงับอาการปวดอย่างใด
อย่างหนึ่ง	เช่น	พาราเซตามอล
2	เม็ด	พอนสแตน	2	เม็ด
หรือบรูเฟน	2	เม็ด	ส่วนอาการ
ท้องเดินก็ให้ถ่ายตามปกติ

วิธีการใช้

ใช้กิน	และดื่มนำา
ตาม	

อมใต้ลิ้น	ห้ามกลืน
(เหมือนปรอทวัดไข้)
รอให้ยาละลายหมด
แล้วจึงกลืนหรือดื่ม
นำาตามได้

เหน็บช่องคลอด
(ให้สุดชิดปาก
มดลูก)	

ใช้กิน	และดื่มนำา
ตาม	ไม่แนะนำา
เพราะไม่ได้ผลเลย 

ยา

Mifepristone

Misoprostal

ยาทั้งสองมีวิธีการใช้	และอาการข้างเคียงดังนี้

้

้

้
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 • ใช้ในอายุครรภ์เท่าไรจึงปลอดภัย
 

	 อายุครรภ์มีความสำาคัญมากต่อขนาดยา	 จำานวนเม็ดยา	 และ

ระยะห่างของการใช้	 การนับอายุครรภ์เองอาจพบความผิดพลาดได้	

ดังนั้นจึงควรอัลตราซาวด์เพื่อความแน่นอน	

	 ผลตรวจอัลตราซาวด์ควรเป็นผลล่าสุด	 เช่น	 ตรวจเม่ือ 

2	สัปดาห์ก่อน	อายุครรภ์	9	สัปดาห์	ปัจจุบันอายุครรภ์ก็จะเป็น	9+2	

คือ	11	สัปดาห์	
 

	 ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก	 การยุติการตั้งครรภ์ด้วย

ยาสามารถใช้ได้จนถึงอายุครรภ์ท่ี	 24	 สัปดาห์	 แต่ว่าในแต่ละช่วงนั้น	

ขนาดยา	 วิธีการใช้	 ระยะห่างการใช้ยา	 และวิธีการดูแล	 จะแตกต่างกัน

ออกไป	 เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องและปลอดภัย	ผู้ที่ท้องไม่พร้อม

และต้องการยุติการตั้งครรภ์จึงควรเลือกรับบริการจากสถานบริการ

สาธารณสุขที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการอย่างถูกต้องเท่าน้ัน 

เนื่องจากยายุติการตั้งครรภ์จะสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย	ก็ต่อเมื่อมี

การประเมนิอายคุรรภท์ีแ่มน่ยำา	เลอืกใชข้นาดยาอยา่งถกูตอ้งตามอายุ

ครรภ	์ รวมทั้งการดูแลทั้งระหว่างและหลังยุติการตั้งครรภ์ที่เหมาะสม	

การซื้อยามาใช้เอง	 หรือไปใช้บริการคลินิกเถื่อนอาจเกิดอันตรายจาก

ทั้งยาปลอม	 การประเมินอายุครรภ์ท่ีผิดพลาด	 หรือการใช้ขนาดยาที่

ไม่ถูกต้องได้ง่าย	 รวมท้ังไม่มีการดูแลรักษาในกรณีที่เกิดผลข้างเคียง		
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ที่ดีพอ	 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรง	 หรือแม้กระทั่ง

การเสียชีวิตตามมาได้
 

	 ปัจจุบันในหลายประเทศ	 การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาที่อายุ

ครรภ์ตำากว่า	9	สัปดาห์	ผู้หญิงสามารถใช้ยาเองได	้แต่มีข้อแนะนำาว่า

ในช่วงใช้ยา	 ให้มีคนที่ไว้วางใจ/ช่วยเหลือได้อยู่ด้วยตลอดเวลา	 (โดย

เฉพาะยา	Misoprostal	 ที่จะมีอาการข้างเคียงเสมอ)	 แต่ถ้าต้องอยู่

คนเดียว	 ก็ควรให้แน่ใจว่าคุณอยู่ใกล้โทรศัพท์	 หรือสามารถติดต่อ 

คนใกล้ชิดได	้เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอาการแทรกซ้อนรุนแรง
 

 ข้อควรระวัง การใช้ขนาดของยายุติการตั้งครรภ์จะลดลง

ตามอายุครรภ์ที่ เพิ่มขึ้น โดยกำาหนดช่วงห่างของการใช้ตาม

พัฒนาการของอาการและอายุครรภ์	 ต้องใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวัง

เนื่องจากมีความเสี่ยงที่มดลูกจะแตกได้
 

	 ข้อควรระวังนี้มีความสำาคัญเนื่องจากผู้หญิงมักเข้าใจผิดว่า	

ท้องที่โตข้ึนต้องใช้จำานวนเม็ดยามากขึ้น	 อีกทั้งเว็บไซต์ส่วนใหญ่ก็จะ

ขายยาในปริมาณท่ีมากข้ึนตามอายุครรภ์	 ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายอย่าง

ยิ่ง	เพราะเป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ผู้หญิงเสียชีวิต

 

่



มีข้อสังเกตว่า ขนาดยาไม่ถูกต้อง
และอายุครรภ์ที่มากขึ้นก็ใช้ยามากขึ้น ซึ่งผิด
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ตัวอย่างข้อความขายยาในเว็บไซต์	 ที่แอบอ้างหน่วย

บริการอื่นๆ	

	 สำาหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมารับบริการ	ทางคลินิก

มีบริการให้คำาปรึกษาปัญหาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	 ตั้งครรภ์ในวัย

เรียน	 ทางโทรศัพท์	 เราสามารถจัดส่งยาทำาแท้งท่ีปลอดภัยให้แก่

ท่าน	ด้วยระบบ	EMS	ติดต่อฝ่ายเภสัชกรรม	โทร.	092-582xxxx	,	

093-619xxxx	

ท้องไม่เกิน	2	เดือน	 ยากิน	1	เม็ด	 ราคา	3,240	บาท

	 	 +	ยาสอด	4	เม็ด	

ท้อง	3	เดือน	 ยาสอด	6	เม็ด	 ราคา	3,040	บาท

ท้อง	4	เดือน	 ยาสอด	8	เม็ด	 ราคา	4,040	บาท

ท้อง	5	เดือน	 ยาสอด	10	เม็ด	 ราคา	5,040	บาท

ท้อง	6	เดือน	 ยาสอด	12	เม็ด	 ราคา	6,040	บาท

ท้อง	7	เดือน	 ยาสอด	12	เม็ด	 ราคา	6,040	บาท
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• ทราบได้อย่างไรว่าแท้งสมบูรณ์ และถ้าไม่สมบูรณ์ควรทำา
อย่างไร

	 หลังจากที่เนื้อเยื่อและก้อนเลือดหลุดออกมาแล้ว	 อาการปวด

ท้องและอาการข้างเคียงท้ังหมดจะหายไป	 และผู้หญิงจะรู้สึกสบายตัว	

แต่จะมีเลือดออกทางช่องคลอดนาน	 7-14	 วัน	 โดยลดปริมาณลง

เรื่อยๆ	ให้ใส่ผ้าอนามัยในระหว่างนี้

	 วิธีการกำาจัดเน้ือเยื่อและก้อนเลือดท่ีออกมาคือ	 ใส่ลงชักโครก/

โถส้วมแล้วกดนำา	 หรือราดนำาลงไป	 หรือหากอยู่ในผ้าอนามัย	 ให้ห่อ

แล้วทิ้งตามปกติ	

	 กรณีต่อไปนี้	 อาจเป็นอาการของการแท้งไม่สมบูรณ์	 ให้มาพบ

แพทย์

1.	 ไม่มีก้อนเนื้อหลุดออกมา	 หรือมีแต่เลือดออกน้อยๆ	 เป็น

หยดๆ	นานเกินกว่า	6	ชั่วโมง

2.	 หลังใช้ยา	Misoprostal	ผ่านไปแล้ว	7	วัน	ยังคงมีอาการ

เหมือนตั้งครรภ์	เช่น	คัดเต้านม	ปัสสาวะบ่อย	หรือคลื่นไส้

แพ้ท้อง

3.	 เลอืดออกนานเกนิ	14	วนั	ตอ้งมาตรวจเพ่ือดูวา่มเีศษรกคา้ง

อยู่หรือไม่

้ ้
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	 หากต้องการใช้ชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์	 สามารถตรวจ

ปัสสาวะได้หลังจากใช้ยาไปแล้ว	15	 วันเป็นต้นไป	การตรวจก่อนหน้าน้ี

อาจได้ผลเป็นบวกเพราะว่าฮอร์โมนยังคงมีเหลืออยู่ในปัสสาวะทั้งๆ	

ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์แล้ว	
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8. การดูแลหลังยุติการตั้งครรภ์

	 หลังยุติการต้ังครรภ์ท่ีปลอดภัย	 ปัญหาอาจบรรเทาไปเปลาะ

หนึ่ง	 แต่ผู้หญิงก็ยังคงต้องใส่ใจเพื่อดูแลตัวเองหลังยุติการต้ังครรภ์	

รวมไปถึงการดูแลอาการที่เกิดขึ้นเพ่ือให้แน่ใจว่ายุติได้สมบูรณ์ไม่มี

การติดเชื้อ	

	 และที่สำาคัญคือ	การใช้ชีวิตหลังยุติการตั้งครรภ์	โดยเฉพาะการ

คุมกำาเนิดเพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อมที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต

• หลังยุติการต้ังครรภ์ มีอาการอะไรบ้าง    
 อย่างไรคือปกติ อย่างไรคือผิดปกติ 

 ผู้หญิงควรสังเกตอาการตนเอง...

	 หลังยุติการต้ังครรภ์	 โดยท่ัวไปจะมีเลือดออกทางช่องคลอด	

แต่จะลดลงเรื่อยๆ	 รู้สึกหน้าท้องตึงคล้ายกับเมื่อมีประจำาเดือนนาน

ประมาณ	1	สัปดาห์	และมีอาการอ่อนเพลียปานกลาง	อาการเหล่านี้

เกิดขึ้นได้และจะหายไปเอง	
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	ผูห้ญงิอาจรูส้กึผอ่นคลายจากความรูส้กึเครยีด	แตก่อ็าจรูส้กึหดหู	่เศรา้

ใจเปน็ระยะเวลาหนึง่	ซึง่เปน็ผลจากการเปล่ียนแปลงของระดับฮอร์โมน	

โดยทั่วไปอาการเหล่านี้จะค่อยๆ	ดีขึ้นเอง	

	 อาการข้างเคียงที่เกิดข้ึนได้	 และอาการผิดปกติที่ต้องมาพบ

แพทย์มีดังต่อไปนี้

อาการปกติที่เกิดขึ้น
หลังจากการรักษา

1.	 มีเลือดออกทางช่อง
คลอด	และรู้สึกหน้า
ทอ้งตงึคลา้ยกบัเมือ่มี
ประจำาเดือนนาน
ประมาณ	1	สัปดาห์

2.	 มีอาการอ่อนเพลียปาน
กลางในระยะเวลาหน่ึง

3.	 รู้สึกหดหู่	เศร้าใจเป็น
ระยะเวลาหลายวัน

อาการผิดปกติ
ที่ควรกลับไปพบแพทย์

1.	 มีไข้สูง
2.	 ปวดท้องน้อยอย่างรุนแรง
3.	 หน้าท้องแข็งตึง	และกดเจ็บ
4.	 คลื่นไส้อาเจียน	เวียนศีรษะมาก
5.	 มีเลือดออกทางช่องคลอด

•	 มากกวา่การมปีระจำาเดอืนปกตถิงึ
เทา่ตัว	ตอ้งใชผ้า้อนามยัสองผืนตอ่
กนั	(และมีอาการเหมอืนเปน็ลม	
หนา้มดื	เวยีนหัว	ชอ็กหมดสต)ิ	

•	 ติดต่อกนันานเกินกวา่	1	สปัดาห์
6.	 เลือดที่ออกจากช่องคลอดมีสีผิดปกติ	

หรือมีกลิ่นเหม็น
7.	 ยังคงมีอาการเหมือนตั้งครรภ์อยู่
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	 สิ่งสำาคัญคือ	 ถึงแม้เราจะไม่มีอาการผิดปกติที่ต้องพบแพทย์ 

ก็ควรมาพบแพทย์ตามนัดหมายเพ่ือติดตามการรักษา	 และดูว่าการ 

ตั้งครรภ์ได้ยุติลงจริง	 รวมทั้งวางแผนการคุมกำาเนิดป้องกันท้อง												

ไม่พร้อมที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต	

 

• ใช้ชีวิตหลังยุติการต้ังครรภ์อย่างไร 

	 ผู้หญิงหลายคนในโลกนี้มีประสบการณ์ยุติการตั้งครรภ์เช่น

เดียวกับเรา	แม้ว่าจะไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีนัก	หรืออาจเลวร้าย	แต่ก็

ทำาให้เราเรียนรู้และเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้น	 ทำาให้เราใช้ชีวิตได้อย่าง

ระมัดระวังและเข้าใจมากขึ้น

 สิ่งที่ควรทำาหลังยุติการตั้งครรภ์

	ให้กินยาท่ีได้รับอย่างถูกต้องและครบถ้วน	 หากมีอาการ

ปวดท้อง	ใหกิ้นยาแก้ปวดได	้โดยใช้ยาพาราเซตามอล	500	

มิลลิกรัม	กิน	2	เม็ดทุก	6	ชั่วโมง

	เริม่ทำากิจวัตรประจำาวันตามปกติ	เม่ือรู้สึกสบายดีข้ึนแล้ว	
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×	ห้ามวางกระเป๋านำาร้อนบนหน้าท้องในวันแรกของการ

รักษา	แตใ่หว้างกระเปา๋นำาแขง็แทนในกรณถีา้มเีลอืดออก

มาก

×	งดกินยาขับเลือดหรือยาดองเหล้าทุกชนิด

×	หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากๆ	 เช่น	ยกของหนัก	

หรือออกกำาลังกายหนักๆ	ประมาณ	1-2	วัน

× แม้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้หลังจากไม่มีเลือดออกทางช่อง

คลอดแล้ว	แต่ถ้าให้ดี	ควรงดประมาณ	3	สัปดาห์	เพราะ

•	 มโีอกาสทอ้งไดอ้กี	แมว้า่ประจำาเดอืนยงัไมม่า	(ประมาณ	

11	วันหลังยุติ	ก็สามารถท้องได้อีก)	

•	 ควรคุมกำาเนิด	โดยวิธีที่ง่าย	สะดวก	และใช้ได้เลย	คือ 

ถุงยางอนามัย	 ไม่ควรใช้ยาคุมฉุกเฉิน	 เพราะประ- 

สิทธิภาพตำาอาจทำาให้ท้องอีกได้

•	 หากจะมเีพศสมัพนัธส์มำาเสมอ	ควรพจิารณาวธิกีารคมุ

กำาเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง	เช่น	ใส่ห่วงคุมกำาเนิด	ฝังยา

คุมกำาเนิด

้

้

่

่
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9. คุมกำ เนิดเพื่อป้องกัน
 การท้องไม่พร้อม

	 การคุมกำาเนิดมีความสำาคัญมากในการป้องกันการตั้งครรภ์	อัน

เนื่องมาจากความไม่พร้อมมีบุตรในตอนนั้น	 หรือต้องการเว้นช่วง

ระยะหน่ึงจนกว่าจะมีความพร้อม	 การคุมกำาเนิด	 แบ่งตามวิธีการใช้

ดังนี้

• การคุมกำาเนิดท่ีสามารถใช้ได้เอง โดยหาซ้ือได้จากร้าน 
 ขายยา ขอรับบริการท่ีคลินิกเอกชน หรือโรงพยาบาล 
 ของรัฐและเอกชนบางแห่ง

 1.  ถุงยางอนามัยชาย 

เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมาก

ถุงยางป้องกันไม่ให้อสุจิเข้าไปผสมกับไข่ของผู้หญิง	 และยังช่วย

ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์	 และยังเป็นวิธีที่แสดงถึง

ความรับผิดชอบของผู้ชายต่อฝ่ายหญิงด้วย
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เคล็ดไม่ลับ 

 วิธีการใส่ถุงยางให้มั่นใจ	 ต้องเร่ิมใส่ถุงยางเมื่ออวัยวะเพศ

ชายแข็งตัว	 ไม่ว่าผู้ชายจะเป็นผู้ใส่เอง	 หรือผู้หญิงเป็นคนใส่ให้	 ก็

อย่าลืมบีบปลายถุงยางไล่ลมก่อน	 จากนั้นจึงสวมแล้วรูดให้สุดโคน	

เมื่อผู้ชายหลั่งนำาอสุจิเสร็จแล้ว	จึงถอดถุงยางออก	

	 ถุงยางฉีกขาดหรือหลุดระหว่างมีเพศสัมพันธ์	 ใจเย็นๆ	 ไว้

ก่อน	 อย่าเพิ่งตกใจ	 ให้รีบหายาคุมฉุกเฉินมากินเพื่อลดโอกาสการ

ตั้งครรภ์

	 ควรเตรียมถุงยางอนามัยมากกว่า	 1	 ชิ้น	 ในกรณีที่อาจมี

เพศสัมพันธ์หลายครั้งติดต่อกัน	มีการท้องไม่พร้อมที่เกิดขึ้นเพราะ

เตรียมถุงยางไว้ไม่เพียงพอ

 2.  ถุงอนามัยผู้หญิง มี

ประสิทธิภาพทั้งการป้องกัน

ท้องและโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์และเอดส์	 เช่นเดียวกับ

ถงุยางอนามัยชาย	แตห่าซือ้ไดค้อ่นขา้งยากในประเทศไทย	เพราะไมม่ี

วางขายทั่วไปในท้องตลาด	

้
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 3. ยาเม็ดคุมกำาเนิดชนิดแผง	 เป็นวิธีคุมกำาเนิดท่ีมีประสิทธิภาพ	

ถ้ากินอย่างถูกต้องและสมำาเสมอ	ปัจจุบันมีสองแบบคือ	ชนิด	28	เม็ด

และ	21	เม็ด	ยาคุมชนิด	28	เม็ด	จะมีวิตามินเพิ่มขึ้นมา	7	เม็ด	เพื่อให้

ผู้หญิงกินยาได้ต่อเนื่องโดยไม่ลืมซ่ึงผลในการคุมกำาเนิดไม่แตกต่างกัน	

ขอ้สำาคัญคอืตอ้งรบัประทานยาอยา่งสมำาเสมอ	เคล็ดลับกนัลืม	คอื	ควร

กินในเวลาเดียวกันทุกวัน	

 การกินยาคุมแผงแรก 

	 ทั้งชนิด	 28	 เม็ดและ	 21	 เม็ด	 ให้กินยาเม็ดแรกภายในห้าวัน

แรกของการมีประจำาเดือน	 และหลังจากนั้นให้กินติดต่อกันทุกวัน 

วันละ	1	เม็ดจนหมดแผง	

 การกินยาคุมแผงต่อไป 

	 ยาคุมชนิด	28	เม็ด	สามารถเริ่มกินแผงใหม่ได้เลย	

	 ยาคุมชนิด	 21	 เม็ด	 ต้องเว้นไป	 7	 วัน	 เพื่อให้ประจำาเดือนมา	

แล้วค่อยเริ่มกินแผงใหม่	

่

่
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 4. แผ่นแปะผิวหนังคุมกำาเนิด	 (ชื่อการ

ค้า	Evra®)	)	เป็นการคุมกำาเนิดที่ออกฤทธิ์เช่น

เดยีวกบัยาคมุกำาเนดิชนดิเมด็	แตใ่ชส้ะดวกกวา่	

อีกท้ังผู้ใช้แน่ใจได้ว่ากำาลังคุมกำาเนิดเนื่องจาก

สามารถคลำาได้ว่าแผ่นแปะยังคงอยู่	 แผ่นแปะนี้มีขนาด	 4.5x4.5	

เซนติเมตรโดยประมาณ	แปะไว้ที่ผิวหนังบริเวณสะโพก	หน้าท้อง	ต้น

แขนดา้นนอก	แผน่หลงัดา้นบน	โดยตวัยาจะซมึผา่นผวิหนงัเขา้สูก่ระแส

เลือด	เริ่มติดในวันแรกของประจำาเดือน	แปะไว้	7	วัน	แล้วเปลี่ยนแผ่น

เมื่อลืมกินยา

•	 ลืมกินยา	1	วัน	ให้รีบกินยาทันทีที่นึกได	้

•	 ลืมกินยา	2	วัน	 ให้รีบกินยา	2	 เม็ดทันทีที่นึกได้	และให้กินอีก	

2	 เม็ดในวันต่อไป	 และระหว่างนี้ให้ใช้ถุงยางอนามัยไปด้วย

จนกว่าจะเริ่มยาแผงใหม่	

•	 ลืมกินยามากกว่า	 2	 วัน	 ให้เลิกกินยาแผงนั้นไปเลย	 ระหว่างนี้

ให้ใช้ถุงยางอนามัย	แล้วเร่ิมยาแผงใหม่ในรอบประจำาเดือนต่อไป
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คำ แนะนำ ในการแปะยา
•	 หา้มใชเ้ครือ่งสำาอาง	โลชัน่	หรอืครีม	บนผวิหนงับรเิวณทีจ่ะแปะ

•	 ไม่ควรแปะแผ่นยาบนผิวหนังที่ยังแห้งไม่สนิท

•	 ไม่ควรตัดแต่งแผ่นแปะเป็นรูปต่างๆ	เช่น	ตัดเป็นรูปดาว	เพราะ

จะทำาให้ประสิทธิภาพลดลง	

•	 สามารถอาบนำา	 ว่ายนำา	 และออกกำาลังกายได้ตามปกติโดยไม่

ต้องแกะแผ่นออก

•	 กรณีแผ่นลอกหลุด	 ถ้ายังพอใช้ได้ก็ให้ใช้ต่อ	 แต่หากติดไม่ได้

จริงๆ	 ให้ใช้แผ่นใหม่	 แต่แปะเท่ากับเวลาที่เหลือ	 เช่น	 เหลือ 

3	วัน	เมื่อเปลี่ยนแผ่นใหม่ก็ให้ใช้แค่	3	วันแล้วจึงเปลี่ยน	

เมื่อลืมแปะยา
•	 ไม่เกิน	2	วัน	ให้เริ่มแปะทันทีที่นึกได้	

•	 หากเกิน	2	วัน	ให้คุมกำาเนิดด้วยถุงยางอนามัย	แล้วเริ่มแปะยา

ในรอบประจำาเดือนต่อไป

ใหม	่พอครบ	3	แผ่น	ใน	3	สัปดาห์	ให้เว้นไม่ต้องแปะหนึ่งสัปดาห	์(เช่น

เดียวกับการกินยาคุมแบบ	21	เม็ด)	ประจำาเดือนก็จะมาในช่วงที่ไม่ได้

แปะแผ่นยา

้ ้
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 5. วงแหวนคุมกำาเนิด6 (ช่ือการค้า	NuvaRing®)	เป็นนวัตกรรมการ

คมุกำาเนดิแบบใหม	่ลกัษณะเปน็วงแหวนพลาสตกินุม่	ใส	ไมม่สี	ียดืหยุน่

ได	้ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ	5.4	เซนตเิมตร	ใสใ่นชอ่งคลอดโดย

บีบวงแหวนด้วยนิ้วหัวแม่มือและน้ิวช้ี	 และค่อยๆ	 สอดเข้าไปในช่อง

คลอดโดยให้ครอบปากมดลูกไว้	 ใส่วงแหวนคุมกำาเนิดในวันแรกของ

การมีประจำาเดือนหรือหลังจากประจำาเดือนวันแรกมาแล้ว	1	สัปดาห์	

ใส่ไว้	 3	สัปดาห์แล้วจึงถอดออก	 โดยใช้นิ้วมือสอดเข้าไปในช่องคลอด	

เกี่ยวรอบๆ	 วงแหวนและดึงออกมา	 วงแหวนคุมกำาเนิดมีฮอร์โมนเช่น

เดียวกับยาเม็ดคุมกำาเนิด	 ปล่อยมาอย่างต่อเน่ืองสมำาเสมอและดูดซึม

เข้าสู่กระแสเลือดได้ทันท	ีวิธีนี้จะแก้ปัญหาการลืมกินยา	

6	http://www.fpnsw.org.au/6.tha_vaginal_ring.pdf

่
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ถ้าลืมใส่วงแหวน ! 

	 ถ้าลืมไม่เกิน	 24	 ชั่วโมง	 หลังจากที่ครบกำาหนดใส่วงแหวน	

ให้ใส่เข้าไปในทันทีที่นึกได้	 โดยระหว่างนั้นให้ใช้ถุงยางอนามัยเป็น

เวลาเจ็ดวัน	

	 แต่ถ้าลืมเกินกว่า	 24	 ชั่วโมง	 ไม่ต้องใส่	 แต่ให้รอจนกว่า

ประจำาเดือนจะมาจึงเร่ิมใส่วงแหวนอีกคร้ัง	 ระหว่างนั้นเมื่อมี 

เพศสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

 6. ยาคุมฉุกเฉิน	 เป็นวิธีการคุมกำาเนิดฉุกเฉินที่ใช้หลังมี 

เพศสัมพันธ	์เพื่อลดโอกาสการตั้งครรภ์	เช่น

•	 การมีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้น	ไม่ได้ใช้วิธีคุมกำาเนิดใดๆ			หรือ	

•	 เกิดการผิดพลาดในการคุมกำาเนิดปกติ	 เช่น	 ถุงยางแตก	

ลืมกินยาคุมกำาเนิด	ลืมใส่วงแหวน/แผ่นแปะ	ตามกำาหนด	

	 ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกได้กำาหนดวิธีการกินที่ถูกต้องคือ	

กินยาพร้อมกันทั้งสองเม็ด	 หรือกินทีละเม็ดห่างกัน	 12	 ชั่วโมง	 โดย

ต้องกินภายใน	 120	 ชั่วโมง	 หลังมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน	 การกิน

ทั้งสองวิธีนี้ถ้าใช้ได้เร็วก็จะได้ผลดี
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ข้อควรระวัง

	 ไม่ควรนำายาคุมกำาเนิดฉุกเฉินมาใช้แทนที่วิธีการคุมกำาเนิด

ปกติ	เพราะวิธีนี้มีประสิทธิภาพตำากว่า	และทำาให้มีโอกาสตั้งครรภ์

ได้สูงหากใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน	

 “การกินยาคุมฉุกเฉินล่วงหน้า ก่อนมี เพศสัมพันธ์  

ไม่สามารถป้องกันการท้องได้เลย”

 • การคุมกำาเนิดท่่ีต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ 
 รับบริการได้ท่ีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
 และคลินิกเอกชนบางแห่ง

 1. ยาฉีดคุมกำาเนิด	มี	2	ชนิด	คือ	ฉีดแล้วคุมได้	3	เดือน	และ	

1	 เดือน	โดยฉีดที่กล้ามเนื้อต้นแขน	หรือสะโพก	หลังฉีดอาจมีอาการ

ปวดตึงๆ	 ในบริเวณท่ีฉีดยาประมาณ	 1	 วัน	 แล้วจะหายไปเอง	 ที่

สำาคัญคือ	 หลังฉีดยาอย่าไปคลึงบริเวณที่ฉีดยาเพราะจะทำาให้ยาถูก

ดูดซึมเร็วเกินไป	 การรับบริการ	 ให้ไปรับบริการฉีดยาใน	 5	 วันแรก

ของการมีประจำาเดือน	 เมื่อครบกำาหนดฉีดยา	 ก็ไปฉีดยาตามกำาหนด

นัดหมาย	โดยไม่ต้องรอให้ประจำาเดือนมา

่
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•	 ยาฉีดคุมกำาเนิดชนิด	3	เดือน	(มีค่อนข้างหลากหลาย)	มัก

จะทำาใหม้ปีระจำาเดอืนกะปรบิกะปรอยหรือไมม่า	บางราย

อาจจะมีนำาหนักตัวเพิ่มมากกว่าปกติ	

•	 ยาฉีดคุมกำาเนิดชนิด	1	 เดือน	 (ชื่อการค้า	Cyclofem®)	

ประจำาเดือนจะมาทุกเดือนเช่นเดียวกับการกินยาเม็ดคุม

กำาเนิด

ข้อควรรู้

	 หลังฉีดยาคุมกำาเนิดชนิด	 3	 เดือน	 รอบเดือนจะผิดปกติ

เกือบทุกคน	โดยมาไม่เหมือนเดิม	ระยะแรกจะมากะปริบกะปรอย	

ไม่แน่นอน	 แต่เมื่อฉีดนานๆ	 หลายเข็มเข้า	 ประจำาเดือนจะหายไป

เลย	 ไม่ต้องกังวล	 เพราะถ้าหยุดฉีดไประยะหนึ่ง	 ฮอร์โมนจาก

ร่างกายจะเริ่มทำางาน	ประจำาเดือนก็จะมาปกติ

 ลืมฉีดยาคุมตามนัดหมาย ทำาอย่างไร	 ไม่เป็นไร	 ยัง

สามารถไปรับการฉีดยาเข็มต่อไปช้ากว่าที่กำาหนดนัดได้ถึง 

4	สัปดาห์	แต่ไม่ควรรีรอ	หากครบกำาหนดนัดก็ควรรีบไปทันที

้
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 2. ห่วงอนามัยคุมกำาเนิด มีลักษณะเป็น

เหมือนรูปตัว	T	หรือรูปสมอเรือ	ขดไปมาใส่

ในโพรงมดลูกเพื่อป้องกันการฝังตัวของไข่	

การใส่ห่วงอนามัยจะไปรับบริการใส่เมื่อใด

ก็ได้	 (หากแน่ใจว่าไม่ตั้งครรภ์)	 ระยะเวลาที่

เหมาะสมที่สุดคือภายใน	 10	 วันนับจากวัน

แรกที่มีประจำาเดือน	สามารถคุมกำาเนิดได้นาน	5	และ	10	ปี	ขึ้นอยู่กับ

ชนิดของห่วงอนามัย	หลังใส่ห่วงฯ	แพทย์จะนัดตรวจเป็นระยะๆ	ควร

ไปตามนัดหมายจนกว่าจะครบกำาหนดถอดห่วงอนามัย	

เคล็ดไม่ลับ

	 ผู้ที่ใส่ห่วงอนามัย	 จะมีสายไนล่อนเล็กๆ	 อยู่ในช่องคลอด	

ควรหมั่นตรวจด้วยตัวเอง	 โดยเฉพาะช่วงหลังประจำาเดือนหยุด

แล้วใหม่ๆ	ทุกเดือนว่ายังอยู่หรือไม่	 ถ้าห่วงหลุดก็สามารถทำาให้ตั้ง

ท้องได้	

 มีผู้สงสัยว่า การใส่ห่วงอนามัยเมื่อร่วมเพศฝ่ายชายจะรู้สึก

เจ็บหรือไม่	

	 ช่องคลอดผู้หญิงจะมีเพียงสายไนล่อนเล็กๆ	 โดยปกติ 

ช่องคลอดมีนำาหล่อลื่นและมีมากขึ้นระหว่างการร่วมเพศ	 อีกท้ัง

อวัยวะเพศของฝ่ายชายจะอยู่เพียงในช่องคลอดเท่านั้นไม่มีโอกาส

จะสัมผัสห่วงอนามัยได้จึงไม่รู้สึกเจ็บ	

้
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 3. ยาฝังคุมกำาเนิด เป็นวิธีการคุมกำาเนิดได้นานถึง	3	และ	5	ปี	

ตามชนิดของยา	

•	 ชนดิหลอดเดยีว	(ชือ่การคา้	Etoplan®	หรอื	Implanon®	

ใช้ได้นาน	3	ปี)	

•	 ชนิด	2	หลอด	(ชื่อการค้า	Jadelle®	ใช้ได้นาน	5	ปี)	

	 สามารถรับบริการได้ในช่วง	 5	 วันแรกของประจำาเดือน	 โดย

แพทย์จะฝังฮอร์โมนซึ่งบรรจุในหลอดพลาสติกเล็กๆ	 ไว้ใต้ผิวหนัง

บริเวณต้นแขนด้านใน	มีผลในการคุมกำาเนิดหลังจากฝังยา	24	ชั่วโมง	

การฝังยาอาจมีผลทำาให้ประจำาเดือนมาไม่ปกติ	กะปริบกะปรอย	ข้อดี

ของยาฝังคุมกำาเนิด	 คือ	 ช่วยลดปัญหาเรื่องลืมกินหรือลืมฉีดยา	 และ

เมื่อครบกำาหนด	 ให้ไปรับบริการที่สถานบริการสุขภาพเพื่อนำาหลอด

ยาออก
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 4. การทำาหมันหญิง เหมาะสำาหรับผู้หญิงท่ีมีลูกเพียงพอแล้ว	

เป็นวิธีการคุมกำาเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง	 ปลอดภัย	 และประหยัด	

ระยะเวลาที่เหมาะสมสำาหรับทำาหมันหญิง	มี	2	ระยะ	คือ

•	 ทำาหมันหลังคลอดใหม่ๆ	 เรียกว่า	 หมันเปียก	 เป็นช่วง

ที่เหมาะสมที่สุด	 โดยทำาภายใน	 48	 ชั่วโมงหลังคลอด	

เป็นการทำาหมันทางหน้าท้องที่ทำาได้ง่าย

•	 ทำาหมนัปกต	ิเรยีกวา่	หมนัแหง้	ทำาในระยะไหนกไ็ด้และไม่

ต้องเสียเวลาพักฟื้นในโรงพยาบาล	 หลังจากทำาหมันแล้ว

จะปอ้งกันการตัง้ครรภ์ไดทั้นทีและประจำาเดือนจะมาตาม

ปกติ	มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิม

 5. การทำาหมันชาย	 เหมาะสำาหรับผู้ชายที่มีลูกเพียงพอแล้ว	

ทำาได้ง่าย	และปลอดภัย	มีประสิทธิภาพสูง	 เป็นการผูกและตัดท่อนำา

เชื้ออสุจิทั้ง	2	ข้าง	ไม่ให้ตัวอสุจิที่สร้างในลูกอัณฑะหลั่งออกมาพร้อม

กับนำาอสุจ	ิมีผลให้ตัวอสุจิไม่สามารถผสมกับไข่ในเพศหญิงได้	การตั้ง

ครรภ์จึงไม่เกิดข้ึน	 หลังทำาหมันชาย	 ให้งดการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา	

1	สปัดาห์	เพราะยงัมเีชือ้อสจุเิหลอืคา้งอยูใ่นทอ่ทางเดนิ	ทำาใหม้โีอกาส

ทอ้งได	้อกีท้ังเปน็การเพิม่โอกาสให้ท่อทางเดนิของเชือ้อสจุท่ีิตดัไปแลว้

ต่อกันได้อีก	ทำาให้การคุมกำาเนิดล้มเหลวได7้

7	http://www.ruamphat-ts.com/?lay=show&ac=article&Id=507905

้

้
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• เลือกการคุมกำาเนิดให้เหมาะกับตนเองอย่างไรดี

	 หญิงและชายแต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิต	 สุขภาพ	 สถานะการเงิน	

และวิถีทางเพศสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน	 จึงต้องเลือกวิธีการคุมกำาเนิดที่

เหมาะสมตามสภาพการณ์ของแต่ละคน	 ตารางต่อไปนี้แสดงราย

ละเอียดเพื่อพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเอง

 ความกังวลของการทำ หมันชาย ผู้ชายส่วนใหญ่

มักจะสับสนว่า	การทำาหมันชายเป็นการตอนตัดลูกอัณฑะออก	จน

ไม่สามารถทำางานได้ตามปกต	ิและมีความเสื่อมถอยในสมรรถภาพ

ทางเพศ	การศึกษาวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า	การทำาหมัน

ชายเปน็วธิกีารทีป่ลอดภยั	และไมม่ผีลเสยีตอ่การทำางานของระบบ

ต่างๆ	ในร่างกาย

	 มีผู้ชายจำานวนหนึ่งมีเพศสัมพันธ์ไม่กี่วันหลังจากการ

ทำาหมัน	 เพราะต้องการทดสอบว่าอวัยวะของตนเองยังใช้การได้

หรือไม่	 ทำาให้ยังคงมีอสุจิเหลือค้างอยู่ในท่อทางเดิน	 ส่งผลให้

ภรรยาตั้งครรภ์ทั้งๆ	ที่ทำาหมันแล้ว
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วิธี
คุมกำาเนิด

ถุงยาง
อนามัยชาย

ถุงอนามัย
หญิง

เหมาะสำาหรับ

ใช้ได้ทุกโอกาส
ไม่มีข้อยกเว้น	
เหมาะสำาหรับ
ผู้มีเพศสัมพันธ์
ชั่วคราว	นอกจากนี้	
ยังเหมาะสำาหรับใช้
เมื่อเกิดการ
ผิดพลาดในการ
คุมกำาเนิดด้วย
วิธีการอื่นๆ

ประสิทธิภาพในการ
คุมกำาเนิด8	(ร้อยละ)

ราคา9 

โดย
ประมาณ
(บาท)

30-35
(บรรจุ
3	ชิ้น)

120-200
(1	ชิ้น)

ใช้จริงใน
ทางปฏิบัติ
และอาจมี
ความผิด
พลาดได้

85.0

79.0

 ใช้
อย่างถูก
ต้องไม่มี

ผิด
พลาด

98.0

95.0

8	 อ้างอิงจาก	 http://www.health.co.th/Journal2/54-54_Contraception	

Efficacy.html.html
9	 องค์การแพธ	 ร่วมกับ	 สำานักอนามัยการเจริญพันธ์ุ	 กรมอนามัย	 กระทรวง

สาธารณสุข	และ	UNFPA.	การศึกษาการกระจายเวชภัณฑ์คุมกำาเนิดในประเทศไทย.	

ธันวาคม	2555
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คุมกำาเนิด (ร้อยละ)

ราคา 
โดย

ประมาณ
(บาท)

ใช้จริงใน
ทางปฏิบัติ
และอาจมี
ความผิด
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 ใช้
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ยาเม็ด
คุมกำาเนิด
แผ่นแปะ
คุมกำาเนิด
วงแหวนคุม

กำาเนิด

ยาเม็ด
คุมกำาเนิด
ฉุกเฉิน

ยาฉีด
คุมกำาเนิด

ผู้ต้องการคุมกำาเนิด
ชั่วคราว	และมีวินัย
ในการใช้ยา	
สามารถใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง

ใช้ในกรณีฉุกเฉิน
เท่านั้น	คือหลังมี
เพศสัมพันธ์แล้วพบ
ว่าลืมคุมกำาเนิด	
หรือถุงยางแตก	

ผู้ต้องการคุมกำาเนิด
ช่ัวคราว	และไม่ต้อง	
การกินยาทุกวัน	

20-450

420-450

420-490

25-50

35-120
(ไม่รวม
ค่าฉีด)

92.0

92.0

92.0

ไม่มีข้อมูล

97.0

99.7

99.7

99.7

85.010

99.7

10	สัญญา	ภัทราชัย.	การคุมกำาเนิดฉุกเฉิน	(Emergency	Contraception)



วิธี
คุมกำาเนิด

เหมาะสำาหรับ

ประสิทธิภาพในการ
คุมกำาเนิด (ร้อยละ)

ราคาโดย
ประมาณ
(บาท)

ใช้จริงใน
ทางปฏิบัติ
และอาจมี
ความผิด
พลาดได้

 ใช้
อย่างถูก
ต้องไม่มี

ผิด
พลาด
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ห่วงอนามัย

ยาฝัง
คุมกำาเนิด

ทำาหมันชาย

ทำาหมันหญิง 

-	 ผู้ที่ต้องการวิธี
	 คุมกำาเนิดที่มี
ประสทิธภิาพใน
ระยะเวลา

	 ที่ยาวนานขึ้น	

-	 ผู้ที่มักลืมกิน/
	 แปะยา	ลืมฉีดยา
-	 ผู้ที่ขาดทักษะชีวิต
ในการใช้ยาคุม-
กำาเนิดอื่นๆ

-		คู่สมรสที่มีบุตร
เพียงพอแต่ไม่
ตัดสินใจทำาหมนั

ผู้ที่มีบุตร
เพียงพอแล้ว

ผู้ที่มีบุตร
เพียงพอแล้ว

500-600

1,800-
3,000

(ไม่รวมค่า
บริการ)

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
กรณีโรง
พยาบาล

รัฐ

99.2

99.95

99.85

99.5

99.4

99.95

99.9

		99.5	
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การคุมกำ เนิดหลังยุติการตั้งครรภ์มีความสำ คัญ 

	 หากไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังแท้ง	 จะมีการตกไข่รวดเร็ว

ภายหลังแท้ง	 ควรเริ่มคุมกำาเนิดได้ทันที	 หรืออย่างช้าไม่เกิน	 2	

สัปดาห์หลังแท้ง	 เน่ืองจากมีโอกาสตั้งครรภ์เร็วมากแม้ว่าประจำา

เดือนยังไม่มาก็ตาม	นอกจากนั้นแล้ววิธีคุมกำาเนิดแบบดั้งเดิม	 เช่น	

การนับวันปลอดภัย	 หรือการหลั่งภายนอก	 มีโอกาสล้มเหลวใน

ทางปฏิบัติสูงถึงเกือบร้อยละ	 30	 จึงเป็นวิธีที่ไม่ควรเลือกใช้อีกต่อ

ไป

• สถานบริการสุขภาพแต่ละประเภทให้บริการอะไรได้บ้าง

	 มกัมคีำาถามวา่จะไปหาบรกิารคมุกำาเนดิวธิกีารต่างๆ	ทีม่อียูไ่ด้ที่

ไหนบ้าง	กอ่นอ่ืน	ตอ้งทำาความเข้าใจว่าสถานบริการบางแหง่ไมส่ามารถ

ให้บริการคุมกำาเนิดได้ทุกวิธี	 เช่น	 กรณีใส่ห่วง	 หรือฝังยา	 ผู้ให้บริการ

ต้องมีทักษะเฉพาะ	ดังนั้น	จึงขึ้นอยู่กับว่าสถานบริการนั้นๆ	มีผู้ที่ผ่าน

การอบรมทักษะเฉพาะนี้หรือไม่	 แต่การฉีดยาคุมกำาเนิด	 เป็นทักษะ

ทั่วไปจึงให้บริการได	้ ซึ่งยาฉีดก็พบว่ามีขายในร้านขายยาเช่นเดียวกัน														

โดยเป็นการซื้อเพื่อนำาไปฉีดที่สถานบริการ	 การให้บริการวิธีการคุม

กำาเนิดแต่ละวิธี	สามารถแยกได้ตามสถานบริการโดยคร่าวๆ	ดังตอ่ไปนี้

 



ชีวิตมีทางเลือก106

		มีบริการ	 	มีผลิต	ภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย

	 มีบริการในบางสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล	 หรือมีจำาหน่ายใน

ร้านขายยาบางร้านเท่านั้น

	ไม่มีบริการ

วิธีคุมกำาเนิด

ถุงยางอนามัย
ชาย	

ถุงอนามัย
หญิง

ยาเม็ดคุมกำาเนิด

แผ่นแปะ 
คุมกำาเนิด

วงแหวน
คุมกำาเนิด

ยาเม็ดคุมกำาเนิด
ฉุกเฉิน

สถานบริการ

โรงพยาบาล
จังหวัด/อำาเภอ

รัฐ 

สถานี
อนามัย*

ร้านยา คลินิก หรือ
โรงพยาบาล

เอกชน

























	



		





	















วิธีคุมกำาเนิด สถานบริการ

โรงพยาบาล
จังหวัด/อำาเภอ

รัฐ 

สถานี
อนามัย*

ร้านยา คลินิก หรือ
โรงพยาบาล

เอกชน

คุมกำ�เนิดเพื่อป้องกันก�รท้องไม่พร้อม 107

ยาฉีดคุมกำาเนิด

ห่วงอนามัย

ยาฝังคุมกำาเนิด

ทำาหมันหญิง

ทำาหมันชาย









































*	 ปัจจุบันสถานีอนามัยเกือบทุกแห่งจะเปลี่ยนชื่อเป็น	 โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพตำาบล	(รพ.สต.)

 • การรับบริการที่สถานบริการสุขภาพของรัฐและเอกชน 

 การรับบริการครั้งแรกของผู้ใช้บริการ	จะได้รับบริการดังนี้

o	ลงทะเบียนและทำาบัตรประจำาตัวโรงพยาบาล

o	การซักประวัติและการคัดกรองเบื้องต้น	

o	การให้คำาปรึกษาและการให้ความรู้วิธีการคุมกำาเนิดชนิด

ต่างๆ	
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o	การตรวจร่างกายและการให้บริการคุมกำาเนิดที่เลือกใช้	

ซึ่งควรเป็นวิธีที่ผู้ใช้และคู่ได้ตัดสินใจร่วมกันว่าเหมาะสม	

พรอ้มขอ้จำากดัของวธิกีารคมุกำาเนดิทีเ่ลอืก	ตลอดจนความ

ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนได้	 ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบ	 และวิธี

แก้ไข	

o	นัดหมายตรวจติดตามเพื่อสอบถามอาการข้างเคียงและ

อาการผิดปกติที่พบ	 และให้ความมั่นใจในการคุมกำาเนิด

แก่ผู้ใช้บริการและคู่

 • กรณีรับบริการที่ร้านขายยา

	 โดยทั่วไป	 ร้านขายยาไม่มีขั้นตอนการให้บริการเหมือนสถาน

บริการสุขภาพของรัฐและเอกชน	 โดยให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการ

ร้องขอ	 การให้คำาแนะนำาแก่ผู้ใช้บริการขึ้นอยู่กับจำานวนผู้มาใช้บริการ	

ณ	ขณะนั้น	อย่างไรก็ตาม	หากเป็นร้านที่มีเภสัชกรประจำา	และได้พบ

กับเภสัชกรก็สามารถซักถามและขอคำาแนะนำาในการใช้ยาและ 

เวชภัณฑ์คุมกำาเนิดได้



คุมกำ�เนิดเพื่อป้องกันก�รท้องไม่พร้อม 109

• เข้าใจ เท่าทัน ข้อจำากัดของหน่วยบริการในประเทศไทย

	 ผู้มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพ	สามารถเข้ารับบริการคุมกำาเนิด

ได้ที่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	แต่ถ้าไปรับ

บริการที่หน่วยบริการที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง	

	 ตั้งแต่ปี	 2545	 เป็นต้นมา	 การคุมกำาเนิดด้วยห่วงอนามัยและ

ยาฝังคุมกำาเนิด	สถานบริการสุขภาพส่วนใหญ่จะไม่มีบริการเนื่องจาก

เวชภัณฑ์มีราคาแพง	 โดยมักจะแนะนำาให้ใช้วิธีอื่นท่ีมีอยู่	 เช่น	 ยาเม็ด

คุมกำาเนิด	และยาฉีดคุมกำาเนิด	

	 แต่ปัจจุบัน	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีโครงการ

สนับสนุนการคุมกำาเนิดด้วยห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำาเนิดให้กับ 

สถานบริการสาธารณสุขเพ่ือให้บริการแม่วัยรุ่น/วัยรุ่นอายุตำากว่า	20	 ปี	

ตัง้แตเ่ดอืนมิถนุายน	2557	เปน็ตน้ไป	จงึควรตดิตอ่สอบถามวา่มบีริการ

คุมกำาเนิดที่ต้องการหรือไม่ก่อนเข้ารับบริการ

่
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อายุต่ำ กว่า 18 ปี เข้ารับบริการคุมกำ เนิดเองได้ไหม

	 ขอรับบริการด้วยตนเองได้เลย	 (แม้ว่าอาจมีผู้ให้บริการที่ 

ไม่เข้าใจมองด้วยสายตาที่ไม่ดีนัก	 เน่ืองจากอาจรู้สึกว่าเรามี 

เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	 แต่ก็ต้องให้บริการตามสิทธิ)	 โดย 

เราควรยืนยันความต้องการในการรับบริการคุมกำาเนิด	

 ยกเว้น	กรณีผู้บกพร่องทางกายหรือจิต	(ไม่จำากัดอายุ)	ต้อง

มีผู้ปกครองมาเซ็นรับรองด้วย

 และ การทำาหมันหญิง	 (กรณีแต่งงานแล้ว)	 ต้องมีสามีมา

เซ็นรับรองด้วย
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เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม

	 เป็นการรวมตัวของหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาควิชาการ	 ตั้งแต่

ปี	 2550	 ที่ทำางานในด้านเพศศึกษา	 อนามัยเจริญพันธ์ุ	 การวางแผนครอบครัว 

การปรึกษาทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม	 การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย	 การให้ความ

ช่วยเหลือผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรง	 รวมทั้งสถานที่พักพิง	 บ้านพักรอคลอด 

การเลี้ยงดูอุปการะเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	 และกลุ่มสนับสนุนพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว	 ในปี	

2557	เครือข่ายฯ	มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น	68	องค์กร

	 เครือข่ายท้องไม่พร้อม	 มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

การทำางาน	 แสวงหาทิศทางและความร่วมมือในการทำางานร่วมกัน	 เพื่อดำาเนิน

กิจกรรมอย่างครบวงจร	 สอดคล้องกับภาพรวมของการแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อม 

เพื่อให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหาได้มีทางออกที่เหมาะสมกับเงื่อนไขชีวิตต่อไป	 โดยมี 

เป้าหมายในระยะยาว	 เพื่อให้ผู้หญิงและ/หรือเด็กที่เกิดมามีสุขภาวะและคุณภาพ

ชีวิตที่ด	ีโดยมีขอบข่ายการดำาเนินงานดังนี้

	 1.	 ป้องกันท้องไม่พร้อม	 ส่งเสริมการเรียนรู้เพศศึกษาและทักษะชีวิต	 และ

บริการคุมกำาเนิดที่มีคุณภาพ

	 2.	 เสริมพลังให้กับผู้หญิงท้องไม่พร้อม	 และพัฒนาบริการปรึกษาทางเลือกที่ 

ผู้หญิงเข้าถึงได	้

	 3.	พัฒนาเครือข่ายส่งต่อให้ความช่วยเหลือทางสุขภาพและทางสังคม

	 4.	สร้างความเข้าใจต่อสังคมและขับเคลื่อนนโยบายในประเด็นท้องไม่พร้อม	

ติดตามงานของเครือข่ายท้องไม่พร้อมได้ที่	www.choicesforum.wordpress.com	
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รายนามคณะทำางาน

1.	 รศ.	ดร.	กฤตยา	อาชวนิจกุล	 	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

2.	 นพ.	พรเพชร	ปัญจปิยะกุล	 สำานักบริหารการสาธารณสุข	สำานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3.	 นพ.	บุญฤทธิ์	สุขรัตน์	 สำานักอนามัยเจริญพันธุ์	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข

4.	 บุญพลอย	ตุลาพันธ์	 สำานักบริหารการสาธารณสุข	สำานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5.	 เรณู	ชูนิล	 สำานักอนามัยการเจริญพันธุ์	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข

6.	 ธัชณัช	พันตรา	 สำานักอนามัยการเจริญพันธุ์	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข

7.	 วรภัทร	แสงแก้ว	 โรงพยาบาลปทุมธานี

8.	 มณีทิพย	์วีระรัตนมณี	 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

9.	 ดร.	ขนิษฐา	บูรณพันศักดิ์	 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

10.	พ.ต.อ.	หญิง	ชุติมา	พันธุ	 โรงพยาบาลตำารวจ	

11.	วรัญญา	พิทักษ์เทพสมบัติ	 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

12.	ดร.	วราภรณ์	แช่มสนิท	 แผนงานสุขภาวะผู้หญิง	สมาคมเพศวิถีศึกษา	

13.	วรรณภา	นาราเวช	 มูลนิธิคอนเซ็พท์

14.	สุปรีชา	เบาทิพย์		 Women	on	Web

15.	 เอมอร	คงศรี	 สายปรึกษาเอดส์	ท้องไม่พร้อม	1663	มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

16.	สมรธรรม	สุขนิรันดร์	 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

17.	สุมาลี	โตกทอง	 มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

18.	ทัศนัย	ขันตยาภรณ์	 มูลนิธิแพธทูเฮลท์

19.	พรนุช	สถาผลสวัสดิ์	 มูลนิธิแพธทูเฮลท์

20.	ชยุต	พ่วงมหา	 มูลนิธิแพธทูเฮลท์

21.	อังศิญานาถ	ศรีจันทร์	 มูลนิธิแพธทูเฮลท์


