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“การรณรงค์สากลเพื่อสิทธิการเข้าถึง
บริการท าแทง้ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย” –
สถานการณ์และข้อท้าทายของประเทศไทย

กฤตยา อาชวนิจกุล 
ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

เสนอในการประชุมรณรงคส์ากลเพื่อสิทธิการท าแทง้เรือ่ง
Normalize Abortion- It’s part of our lives! Let’s Talk Abortion

การขบัเคลื่อนเพื่อสนบัสนุนทางเลือกของผูห้ญิงที่ทอ้งไม่พรอ้ม ครั้งท่ี 45

วนัพธุท่ี 26 กนัยายน 2561 เวลา 9.00 -13.30 น.





โครงสร้างการน าเสนอ

1. ท าไมต้องรณรงค์ระดับโลก
2. สถานการณ์การท าแท้งที่ส าคัญในสังคมไทย
3. ข้อท้าทายของประเทศไทย



1. ท าไมต้องรณรงค์ระดับโลก
เพราะทุกวันนี้ยังมีผู้หญิงบาดเจ็บ

และตายจากการท้อง
แล้วไปท าแท้ง



สถิติผู้หญิงตายจากการท้องระดับโลก
▷ ทั่วโลก มีผู้หญิงตายโดยเฉลี่ย 830 คนต่อวันจาก
สาเหตุที่สามารถปอ้งกันได้จากการท้องและการคลอด 
75% ของการตายมาจากสาเหตุต่อไปนี้

+ ตกเลือด
+ ติดเชื้อ ส่วนใหญ่เกิดช่วงคลอด
+ ความดันเลือดสูงช่วงที่คลอด
+ ภาวะแทรกซ้อนช่วงคลอด
+ การท าแท้งที่ไม่ปลอดภัย

Source: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/



การท าแท้งคือสาเหตุหลักการตายของผู้หญิงจากการตั้งท้อง
สาเหตุเดียวที่เราสามารถยุติได้ทนัที 

ถ้าเราต้องการจะลงมือท า!!!!!



สถิติผู้หญิงตายจากการท าแท้ง
▷ ทั่วโลกมีการท าแท้งท่ีไม่ปลอดภัยประมาณ 21.6 ล้านครั้ง
ต่อปี 18.5 ล้านครั้งเกิดในประเทศก าลังพัฒนา
▷ มีผู้หญิงตายจาการท าแท้งที่ไม่ปลอดภัยประมาณ 45,000 
คนต่อปี เกือบทั้งหมดเกิดในประเทศก าลังพัฒนา 
(เป็นตัวเลขคาดประมาณในปี 2557) 
▷ ร้อยละของผู้หญิงที่ท้องแล้วไปท าแท้งท่ีไม่ปลอดภัยและ
เสียชีวิตคือ 13% จากสาเหตุการตายท้ังหมดของผู้หญิงท่ี
เสียชีวิตจากการท้องและคลอด

Source: http://www.who.int/reproductivehealth/topics/unsafe_abortion/magnitude/en/

https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/unsafe_abortion/magnitude/en/


สถิติผู้หญิงบาดเจ็บจากการท าแท้งที่ไม่ปลอดภัย

▷ ปี 2555 ในประเทศก าลังพัฒนามีผู้หญิงประมาณ 6.9 ล้าน
คนเกิดอาการแทรกซ้อนจากการท าแท้งที่ไม่ปลอดภัย และ 
40% ของผู้หญิงที่มีอาการแทรกซ้อนนี้ไม่ได้รับการดูแลรักษา
▷ ค่าใช้จ่ายเฉพาะกลุ่มที่ได้รับการดูแลรักษาคิดเป็นเงิน
ประมาณ US$ 232 ล้านเหรียญ หรือ 8,120 ล้านบาท
▷ ถ้าผู้หญิงที่เกิดอาการแทรกซ้อนได้รับการรักษาทุกคน 
ค่าใช้จ่ายรวมจะเป็น US$ 562 ล้านเหรียญ หรือ 19,670
ล้านบาทต่อปี

Source: https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide



2.
สถานการณ์การท าแท้ง
ที่ส าคัญในสังคมไทย
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อัตราตายของการท าแท้งที่ไม่ปลอดภัย

300 ต่อ 100,000 
(อัตราตายจากการคลอด = 30/100,000)

การส ารวจสถานการณก์ารท าแทง้ในประเทศไทย กรมอนามยั พ.ศ. 2542



ค่าใช้จ่ายในการท าแท้ง 
เฉลี่ย = 2,654 บาท / ครั้ง

ที่มา Boonthai N. et al, RHM 2004

ค่าใช้จ่ายในการรักษา
ภาวะแทรกซ้อนจากการท าแท้ง 

21,024 บาท / ราย

การส ารวจสถานการณก์ารท าแทง้ในประเทศไทย กรมอนามยั พ.ศ. 2542



เร ือ่งทีต่อ้งขบคดิและอภปิราย

1. ประเทศไทยยงัไม่มกีารจดัเกบ็ขอ้มูลอย่างเป็น
ระบบเร ือ่งการบาดเจบ็และเสยีชวีติของผูห้ญงิ

ทีต่ ัง้ทอ้งแลว้ไปท าแทง้ - เพราะแมต้วัเลขเร ือ่ง
การท าแทง้ในระดบัประเทศจากสปสช. กย็งัเป็น
ตวัเลขทีต่ า่กวา่ความเป็นจรงิมาก

2. ประเทศไทยมบีรกิารท าแทง้แน่นอน แตท่ีม่อียู่ 
แมถู้กตอ้งตามกฎหมายและมคีวามปลอดภยัสูง

มาก มปีระสทิธภิาพสูงมาก กย็งัไม่มกีาร

ประชาสมัพนัธอ์ย่างกวา้งขวาง - จนต ารวจ
จ านวนหน่ึงกย็งัมคีวามเขา้ใจผดิวา่สงัคมไทย

หา้มการท าแทง้ในทุกกรณี



3.
ข้อท้าทายของประเทศไทย



1. การเปลี่ยนมุมมองต่อผู้หญิงที่ท าแท้ง – ยกเลิกมาตรา 301 

▷ เดิม วิธีคิดทีฝ่ังในกฎหมายอาญามองว่าการท าแท้งเป็นอาชญากรรม และผู้หญิงท่ีท้องไม่

พร้อมและไปท าแท้งคืออาชญากร มีความผิดตามมาตรา 301 ซึ่งเป็นมาตราเดียวใน
กฎหมายอาญาที่ลงโทษเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น มาตราอื่นๆเกี่ยวกับการท าผิดต่างๆ จะใช้ค าว่า 

‘บุคคล’ ซ่ึงหมายถึงทั้งผู้หญิงและผู้ชาย มาตราน้ีลงโทษผู้หญิงทั้งๆที่ไม่มีผู้เสียหายเพราะ
เป็นการตัดสินใจกระท าต่อร่างกายของตนเอง – victimless crime

▷ ใหม่ มาตรา 301 นี้ขัดต่อหลักความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง เป็น
กฎหมายที่มีลักษณะเป็นการเลอืกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรม และกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของหญิง เป็นการขัดหรือแยง้ต่อ 
มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญฉบับปจัจุบัน (2560)
▷ ข้อเสนอเครือขา่ยและภาคีฯ ยกเลิกมาตรา 301 น้ี 
▷ ข้อท้าทาย ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการท าแท้งออกไปหมดคือ มาตรา 301-
305 การท าแท้งจะท าได้อย่างไร แค่ไหน ให้เป็นเรื่องข้อบังคับทางสุขภาพไป



2. บริการท าแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายต้องได้รับการ
ประกันจากรัฐและสถานบริการจะปฏิเสธการให้บริการไม่ได้

▷ ข้อเท็จจริง มาตรา 305 อนุญาตให้ผู้หญิงท้องสามารถท าแท้งได้ใน 3 เงื่อนไข 
แต่ผู้หญิงท้องไม่พร้อมทีม่ีเหตุเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายให้ท าแท้งได้ พบว่าแพทย์
ในสถานพยาบาลของรัฐจ านวนมากปฏิเสธที่จะท าแท้งให้ จนผู้หญิงต้องไปหา
สถานบริการเถื่อน หรือใช้ยาแบบไม่ปลอดภัย และเป็นอันตราย ต่อชีวิต จนทุก
วันนี้ยังมีผู้หญิงไทยบาดเจ็บและตายจากการท าแท้งในทุกจังหวัด แต่เราไม่เคยรู้
ว่ามีจ านวนเท่าไร แม้เทคโนโลยี่ปัจจุบันของการท าแท้งจะมีความปลอดภัยสูงมาก
ก็ตาม และการมีเครือข่ายอาสา R-SA ได้ช่วยทุเลาปัญหานี้ไปได้บ้างในบางพื้นที่ 

▷ ข้อท้าทาย ในเชิงระบบบริการที่ถูกตอ้ง รัฐโดยกระทรวงสาธารณสุขต้อง
ผลักดันให้การบริการเรือ่งการท าแท้งที่ปลอดภัยและถกูกฎหมายเป็นบริการ
ที่เกิดขึ้นจริงในทุกโรงพยาบาล ห้ามไม่ให้มีการปฏิเสธอีกตอ่ไป





ถึงเวลาแลกเปลี่ยน


