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• “แท้ง” และ “ท ำแท้ง” ไม่เหมือนกัน
– กำรแท้ง คือกำรสิ้นสุดของกำรตั้งครรภ์เมื่อตัวอ่อนหลุดออกจำกครรภ์

มำรดำก่อนที่จะสำมำรถมีชีวิตรอดต่อไปได้ 

– กำรแท้งอำจเกิดขึ้นเอง (แท้งเอง spontaneous abortion) หรือเกิดขึ้น
โดยเจตนำ (ท ำแท้ง induced abortion)

– องค์กำรอนำมัยโลกพบว่ำทีผ่่ำนมำอัตรำกำรแท้งในภูมิภำคที่ก ำลังพัฒนำ
สูงกว่ำภูมิภำคที่พัฒนำแล้ว (ปุจฉา ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น???)

– บริกำรท ำแท้งแบ่งตำมควำมปลอดภัยได้ดังนี้คือ  ปลอดภัย/ไม่ปลอดภัย
นัก/ไม่ปลอดภัยเลย (safe/less safe/dangerous or least safe)
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• “บริกำรท ำแท้งที่ปลอดภัย” เป็นอย่ำงไร
– กำรท ำแท้งจะปลอดภัย ถ้ำท ำโดยวิธีกำรมำตรฐำนทันสมัย เหมำะสมกับ

อำยุครรภ์ และด ำเนินกำรโดยบุคลำกรทีไ่ด้รับกำรฝึกอบรม วิธีกำร
ดังกล่ำวมีทั้งแบบที่ใช้ยำอย่ำงเดียว (medical abortion) หรือแบบต้อง
ใช้เครื่องมือแพทย์ (surgical abortion)

• “บริกำรที่ไม่ปลอดภัย” เป็นอย่ำงไร
– ด ำเนินกำรยุติกำรตั้งครรภ์โดยบุคลำกรทีข่ำดควำมรูค้วำมช ำนำญ หรือ

กระท ำในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถึงมำตรฐำนขั้นต่ ำทำงกำรแพทย์ หรือทั้งสอง
อย่ำง slide 3
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• คนเรำท ำแท้งกันมำกแค่ไหน
– ระหว่ำงปี 2553-2557 มีกำรท ำแท้ง (ทั้งที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย) ทั่ว

โลกโดยเฉลี่ยปีละ 56 ล้ำนรำย (แต่ละปีจะมีเด็กเกิดใหม่ในโลกของเรำ
ประมำณ 147 ล้ำนคน หรือเกิดวันละ 4 แสนคน) คิดเป็นอัตรำกำรท ำ
แท้ง 35 รำยต่อหญิงวัยเจริญพันธุ์ (15-44ปี) 1,000 คน

– 25% ของกำรตั้งครรภ์ จบลงด้วยกำรท ำแท้ง

– กำรท ำแท้งที่ไม่ปลอดภัย ทั่วโลกเกิดขึ้นประมำณปีละ 25 ล้ำนรำย เกือบ
ทั้งหมดอยู่ในประเทศก าลังพัฒนา และมีประมำณ 8 ล้ำนรำยที่เป็นกำรท ำ
แท้งชนิดที่ไม่ปลอดภัยเลย (อันตรำยสุด ๆ)
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• ใครที่เสี่ยงตำย พิกำร ป่วยเจ็บ สูญเสีย?
– หญิงทุกคนที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม และไม่สามารถเข้าถึงบริการท าแท้งที่

ปลอดภัย ย่อมมีความเสี่ยงที่จะไปใช้บริการท าแท้งที่ไม่ปลอดภัย (คุ้น ๆ)

– กว่ำครึ่งของกำรท ำแท้งทีไ่ม่ปลอดภัยในโลก อยู่ในเอเชีย

– 3 ใน 4 ของกำรแท้งในอัฟริกำและละตินอเมริกำจัดว่ำไม่ปลอดภัย

– อัฟริกำมีควำมเสี่ยงที่จะตำยจำกกำรท ำแท้งไม่ปลอดภัยสูงทีสุ่ดในโลก

– แต่ละปี 4.7% ถึง 13.2% ของมำรดำที่ตำย ตำยจำกท ำแท้งไม่ปลอดภัย

– แต่ละปีหญิง 7 ล้ำนคนในประเทศก ำลงัพัฒนำต้องนอนรักษำใน
โรงพยำบำลเพรำะท ำแท้งไม่ปลอดภัย คิดเป็นเงินอย่ำงน้อย $553 ล้ำน
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• ท ำไมบริกำรท ำแท้งที่ปลอดภัยจึงเข้ำถึงยำก
– เพรำะยังมีอุปสรรคที่ขัดขวำงกำรเขำ้ถึงบริกำรที่ปลอดภัย เช่น มีกฎหมำย

ที่สร้ำงข้อจ ำกัด ไม่มีกำรจัดบริกำรหรือมีน้อย รำคำค่ำบริกำรแพง ปัญหำ
กำรตีตรำ (stigma) มีบุคลำกรสุขภำพผู้คัดคำ้นโดยอ้ำงมโนธรรม เป็นต้น

• กฎหมำย มีผลให้กำรท ำแท้งไม่ปลอดภัย
– กำรจ ำกัดกำรเข้ำถึงบริกำรท ำแท้ง ไม่สำมำรถลดปริมำณกำรท ำแท้งได้

– ในประเทศที่กฎหมำยเปิดให้ท ำแท้งได้โดยไม่มีข้อจ ำกัด พบกำรท ำแท้งที่
ปลอดภัยถึง 9 ใน 10 แต่ในประเทศที่กฎหมำยห้ำมท ำแท้งหรือท ำได้โดยมี
เงื่อนไขบำงอย่ำง พบกำรท ำแท้งทีป่ลอดภัยเพียง 1 ใน 4 slide 8
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• วิธีป้องกันกำรท ำแท้งที่ไม่ปลอดภัย
– ใช้ 3 มำตรกำรต่อไปนี้ คือ จัดเพศสภำพศึกษำ (comprehensive 

sexuality education) ป้องกันกำรตั้งครรภ์ผ่ำนบริกำรคุมก ำเนิดที่
เข้ำถึงได้ (access to affordable contraception) และใหบ้ริกำรท ำ
แท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมำย (safe abortion care)

– ลดอัตรำตำยและพิกำรจำกกำรท ำแท้งไม่ปลอดภัยได้ โดยให้บริกำรบ ำบัด
ภำวะแทรกซ้อนอันเป็นภำวะฉุกเฉินอย่ำงทันเวลำ
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เอกสำรอ่ำนเพิ่มเติม

http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion

First edition 2003
Second edition 2012 





เชิญซักถาม/ให้ความเห็น

และขอขอบคุณ
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