แถลงการณ์ข้อเท็จจริ งเรื่องการทาแท้งในประเทศไทย
จากเครือข่ายอาสา RSA1
วันที่ 3 มกราคม 2564
เครือข่ายอาสา RSA เราคือแพทย์ 157 คนและสหวิ ชาชีพ 614 คน จาก 70 จังหวัด ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในภาครัฐและเอกชน ทีใ่ ห้บริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์แบบองค์รวมตามหลักวิชาการ ได้รบั การแต่งตัง้ และสนับสนุน
จากกระทรวงสาธารณสุขตัง้ แต่ปี 2557 ทาหน้าทีอ่ าสารับส่งต่อวัยรุ่นและผูห้ ญิงทีต่ งั ้ ครรภ์ไม่พร้อมจากสายด่วน
1663 และหน่วยงานให้บริการปรึกษาท้องไม่พร้อม เพื่อให้ได้รบั บริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทป่ี ลอดภัย เครือข่าย
อาสา RSA สนับสนุนการพัฒนากฎหมายอาญามาตรา 301 และ 305 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทัง้ คาพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ทีก่ ฎหมายไม่
ควรละเมิดสิทธิต่อร่างกายและสุขภาพของผูห้ ญิง

1. สภาพปัญหาการทาแท้งไม่ปลอดภัย
การบาดเจ็บและตายของผูห้ ญิงไทยมีถงึ ปี ละกว่า 3 หมื่นราย เป็ นปั ญหาสาธารณสุขทีเ่ รือ้ รังยาวนาน
ซึง่ ต่อมาค่อยๆ ลดลง โดยลดเหลือ 20,000 หมื่นรายในปี 25622 ซึง่ เป็ นผลมาจากความร่วมมือการส่งต่อ
บริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทางการแพทย์อย่างปลอดภัยมาตัง้ แต่ปี 2558 โดยมีการส่งต่อบริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
จานวน 55,308 ราย3 ในจานวนนี้รอ้ ยละ 17.6 อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แม้ว่าจะลดลงไป แต่จานวน
ผู้หญิ งที่บาดเจ็บและตายจากการทาแท้งไม่ปลอดภัยต่อปี ยังสูงกว่าผู้ติดเชื้อโควิ ด19 ในประเทศไทยถึง
สามเท่า การทาแท้งไม่ปลอดภัยนี้ได้สง่ ผลให้ประเทศชาติตอ้ งสูญเสียงบประมาณในการรักษาพยาบาลถึงปี ละ
กว่า 150 ล้านบาท ยังไม่รวมการสูญเสียชีวติ ของผูห้ ญิงทีม่ อิ าจประเมินค่าได้

2. ทาไมเครือข่ายอาสา RSA จึงต้องชี้แจงความจริ งเรื่องทาแท้ง
ตลอดระยะเวลาของการให้ขอ้ มูลและถกเถียงเพื่อพัฒนากฎหมายทาแท้ง มักใช้ความเชื่อ ทัศนคติ การ
ตัดสินคุณค่าส่วนบุคคล มากกว่าองค์ความรูว้ ชิ าการและสภาพความเป็ นจริง กว่าทศวรรษทีเ่ ครือข่ายอาสา
RSA รับส่งต่อยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ เรามีปณิธานในการอาสาช่วยเหลือชีวติ ผูห้ ญิงให้ปลอดภัย โดยตระหนักว่า
ผูห้ ญิงท้องไม่พร้อมมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั บริการทีป่ ลอดภัยและดีทส่ี ุดจากระบบบริการสุขภาพไทยอย่างมีศกั ดิ ์ศรี
เพื่อยุตปิ ั ญหาการบาดเจ็บและตายของผูห้ ญิงในประเทศไทย ในฐานะเครือข่ายที่มีองค์ความรู้และมี
ประสบการณ์และเวชปฏิ บตั ิ ในอายุครรภ์ต่างๆ มากที่สุดในประเทศไทย ได้สมั ผัสชีวิตเข้าใจสภาพ
ปัญหาของผู้หญิ งที่ท้องไม่พร้อม เราจึงอยากเห็นกระบวนการพัฒนากฎหมายที่ใช้องค์ความรู้วิชาการ
งานวิ จยั และเวชปฏิ บตั ิ และความจริ งและสภาพปัญหาที่เกิ ดขึ้นเป็ นหลัก โดยหลีกเลีย่ งการใช้ความเชื่อ
ส่วนบุคคลทีอ่ าจพิสจู น์ความจริงไม่ได้
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3. การยุติการตัง้ ครรภ์คือบริ การสุขภาพ
การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์เป็ นบริการสุขภาพด้านหนึ่ง เพราะ
1) มีแนวทางบริการโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข4 มีการปรึกษาให้ทางเลือกทัง้ ตัง้ ครรภ์ต่อ
และยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ ติดตามดูแลอาการแทรกซ้อน และคุมกาเนิดป้ องกันการแท้งซ้า
2) ยายุตกิ ารตัง้ ครรภ์หรือ Medabon® เป็ นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
3) รัฐ โดย สปสช. สนับสนุนค่าบริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์และการคุมกาเนิดหลังบริการ
4) แพทยสภามีขอ้ บังคับรับรองการทางานของแพทย์และมีการส่งรายงานบริการทุกราย
การแก้ไขกฎหมายทาแท้งทีก่ าลังเป็ นไปขณะนี้จงึ ควรมุ่งเน้นทีก่ ารรักษาชีวติ และสุขภาพของผูห้ ญิง
เป็ นสาคัญ เพื่อให้ประเทศไทยมีประชากรทีม่ คี ุณภาพจากการทีผ่ หู้ ญิงได้ตงั ้ ครรภ์เมื่อพร้อมและสมัครใจ5
กฎหมายทาแท้งจึงไม่ควรเป็ นอุปสรรคในการปิ ดกัน้ ไม่ให้ผ้หู ญิ งที่ตดั สิ นใจไม่ท้องต่อ-ได้เข้าถึงบริ การ
ที่ปลอดภัย ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดขององค์การอนามัยโลกทีต่ ้องการลดการสูญเสียชีวติ จากการทาแท้งไม่
ปลอดภัยด้วยการยกเลิกหรือลดความเป็ นอาญากรรมของการทาแท้ง ความอ่อนไหวเรื่องทาแท้งในสังคมไทย
และการอยู่ภายใต้กฎหมายอาญา ส่งผลให้เป็ นบริการสุขภาพทีแ่ พทย์และสหวิชาชีพน้อยคนนักทีจ่ ะเปลืองตัว
มาให้บริการนี้ ปั จจุบนั จึงมีสถานบริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทวประเทศไทยทั
ั่
ง้ รัฐและเอกชนเพียง 85 แห่ง ใน
จานวนนี้รบั ถึงอายุครรภ์ 20-24 สัปดาห์เพียง 4 แห่งเท่านัน้ และทัง้ หมดนี้อยู่ในเครือข่ายอาสา RSA

4. การทาแท้งที่อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์มีความปลอดภัย
องค์การอนามัยโลก6ได้รอ้ งขอให้นานาประเทศ ยกเลิกการขูดมดลูก และแนะนาให้ยุตกิ ารตัง้ ครรภ์โดย
1) การใช้ยายุตกิ ารตัง้ ครรภ์ ทีใ่ ช้ได้ในทุกอายุครรภ์ หรือ 2) เครื่องดูดสุญญากาศ หรือ MVA (Manual Vacuum
Aspirator) ทีใ่ ช้อย่างปลอดภัยได้ถงึ อายุครรภ์ 12 และได้ถงึ 16 สัปดาห์สาหรับแพทย์ทม่ี คี วามชานาญ
ในปี 2558 - 59 ประเทศไทยได้ทาการวิจยั ถึงความปลอดภัยในการใช้ยายุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทอ่ี ายุครรภ์
12 สัปดาห์ขน้ึ ไป7 เป็ นการศึกษาในระดับนานาชาติร่วมกัน 4 ประเทศ (สวีเดน อินเดีย เวียดนาม และไทย)
จานวน 10 ศูนย์การศึกษา การศึกษาในประเทศไทยดาเนินการโดยคณะแพทย์ศาสตร์ 3 แห่งคือ จุฬาลงกรณ์
ศิรริ าช และรามาธิบดี โดยผูว้ จิ ยั หลักทัง้ สามท่านเป็ นทีป่ รึกษาของเครือข่ายอาสา RSA8 การศึกษามุ่งเน้น
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยายุตกิ ารตัง้ ครรภ์ในอายุครรภ์ 12-20 สัปดาห์ทโ่ี รงพยาบาล โดย
การเปรียบเทียบระยะห่างสองช่วงเวลาของการใช้ยาสองชนิด ผลการศึกษาพบว่า การใช้ยายุติการตัง้ ครรภ์
ที่อายุครรภ์ 12-20 สัปดาห์มีประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัยสูง มีอตั ราการแท้งสมบูรณ์ในสอง
ช่วงเวลาคือ ร้อยละ 99.5 และ 98.6 แต่ควรให้บริ การในสถานพยาบาลเพื่อดูแลอาการตกเลือดที่อาจ
เกิ ดขึ้น ทัง้ นี้พบว่าการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทางการแพทย์ถงึ อายุครรภ์ 21 สัปดาห์ มีความปลอดภัยมากกว่าการ
คลอดเมื่อครบกาหนดถึง 20-27 เท่า9
4

คู่มอื มาตรฐานการปฏิบตั ติ งิ านเพื่อการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทป่ี ลอดภัยแบบองค์รวม, 2561
ยุทธศาสตร์ประชากรและอนามัยการเจริญพันธุแ์ ห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
6 Safe Abortion Guideline of WHO, 2012 and 2018 (พ.ศ. 2555 และ 2561)
7 เอกสารสรุปผลการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยา mifepristone และ misoprostol ในอายุครรภ์ 84-140 วันใน 4 ประเทศ
8 ผูด
้ าเนินการศึกษา ศ.นพ.อรรณพ ใจสาราญ รศ.พญ.อรวรรณ คิรวี ฒ
ั น์ และ ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย
9 คานวนจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข
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5. ผู้หญิ งที่ทาแท้งเมื่ออายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปมีเท่าไร ทาไมจึงต้องให้ความสาคัญ
ไม่มใี ครทราบว่าผูห้ ญิงทีท่ าแท้งในประเทศไทยมีเท่าไร ความเกรงกลัวต่อกฎหมายอาญาและการตี
ตราของสังคม ทาให้ผหู้ ญิงทีต่ งั ้ ครรภ์ต่อไปไม่ได้ต้องแสวงหาบริการ “ใต้ดนิ ” หรือ หาซื้อยาทางอินเทอร์เน็ตที่
ไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะในอายุครรภ์ทม่ี ากซึง่ เป็ นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บและเสียชีวติ จากการทาแท้งของ
ผูห้ ญิงในประเทศไทย
มีการคาดประมาณการทาแท้งในประเทศไทยไว้ทส่ี ามแสนครัง้ ต่อปี และฐานข้อมูลสายด่วน 1663
พบว่าร้อยละ 17.6 มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ จึงอาจประมาณการได้วา่ ผูห้ ญิงทีท่ าแท้งเมื่ออายุครรภ์ 12
สัปดาห์ขน้ึ ไปมีราว 52,800 รายต่อปี หากกฎหมายอาญาเรื่องทาแท้ง ยังคงความผิดทางอาญาให้กบั
ผู้หญิ งกลุ่มนี้ จะเป็ นการผลักไสให้ผ้หู ญิ งกว่า 5 หมื่นคนนี้ หลุดออกจากระบบสุขภาพไปสู่บริ การที่ไม่
ปลอดภัยที่ทาให้ตกเลือดหรือเสียชีวิต ทัง้ ทีอ่ งค์ความรูจ้ ากงานวิจยั มีความชัดเจนว่า การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์มี
ความปลอดภัยสูงและควรทาในสถานบริการสุขภาพ

6. จุดสมดุลของการคุ้มครองสิ ทธิ ผ้หู ญิ งและตัวอ่อนในครรภ์ คือที่อายุครรภ์ 24 สัปดาห์
กฎหมายทาแท้งควรสร้างสมดุลกับการคุม้ ครองสิทธิของผูห้ ญิงและตัวอ่อนในครรภ์ คือทีอ่ ายุครรภ์ 24
สัปดาห์ เพราะความหมายของ “การแท้ง” หมายถึงตัวอ่อน (embryo) ถูกขับหลุดออกมาจากมดลูกในระยะครึง่
แรกของการตัง้ ครรภ์ คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20-22 สัปดาห์ซง่ึ น้าหนักน้อยกว่า 500 กรัม10 ข้อเท็จจริงทาง
การแพทย์คอื ตัวอ่อนในครรภ์จะออกมามีชวี ติ ได้จริงเมื่ออายุครรภ์มากกว่า 24 สัปดาห์ขน้ึ ไป เพราะโอกาสมี
ชีวติ ของตัวอ่อนทีอ่ ายุครรภ์ 20 สัปดาห์คอื 0% ทีอ่ ายุครรภ์ 22 สัปดาห์คอื 0 - 10% และทีอ่ ายุครรภ์ 24
สัปดาห์คอื 40-70% ส่งผลให้การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์หลังอายุครรภ์ 24 สัปดาห์ถอื เป็ นการคลอดก่อนกาหนด
เพราะว่าทารกมีโอกาสรอดชีวติ ได้ ซึ่งข้อเท็จจริ งนี้ ส่งผลให้ยายุติการตัง้ ครรภ์ขึ้นทะเบียนบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ให้ใช้ได้ถึงอายุครรภ์ 24 สัปดาห์

ผู้ประสานงานเครือข่ายอาสา RSA
นพ. เรืองกิตติ ์ ศิรกิ าญจนกูล
นพ. อมร แก้วใส
นพ. บุญฤทธิ ์ สุขรัตน์
นพ. นิรนั ดร์ ชัยศรีสุขอาพร
นพ. ชาญชัย บุญอยู่
นพ. ชัชวาล ก่อสกุล
นพ. สุรพันธ์ แสงสว่าง
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ผูป้ ระสานงานกลางเครือข่ายอาสา RSA
ผูป้ ระสานงานกลางเครือข่ายอาสา RSA
ผูป้ ระสานงานกลางเครือข่ายอาสา RSA
ผูป้ ระสานงานเครือข่ายอาสา RSA ภาคกลาง
ผูป้ ระสานงานเครือข่ายอาสา RSA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูป้ ระสานงานเครือข่ายอาสา RSA ภาคใต้
ผูป้ ระสานงานเครือข่ายอาสา RSA ภาคเหนือ

WHO และ American Academy of Pediatrics and The American College of Obstetricians and Gynecologists (2017)
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