
การแท้งบุตร 



การแท้งบุตรตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก                            
 
 การแท้งบุตรคือการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ 
หรือเมื่อเด็กมีน้้าหนักต่้ากว่า 1,000 กรัม การที่ใช้น้้าหนัก 1,000 กรัม
เป็นเกณฑ์เพราะเราถือว่า โดยทั่วไปเด็กที่มีน้้าหนักต่้ากว่า 1,000 กรัม
จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
           แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศ เช่น 
สหรัฐอเมริกา หลักเกณฑ์ของการแท้งบุตรอาจแตกต่างจากนี้ เพราะ
เขาสามารถเลี้ยงเด็กให้รอดได้ตั้งแต่เด็กมีน้้าหนักเพียง 500 กรัม ซึ่ง
เท่ากับการตั้งครรภ์เพียง 20 สัปดาห์ ดังนั้นการแท้งบุตรของเขาจึง
หมายถึงการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ก่อนครรภ์อายุ 20 สัปดาห์ หรือเมื่อ
เด็กมีน้้าหนักต่้ากว่า 500 กรัม 
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การแท้งอาจแบ่งเป็นกลุ่ม ใหญ่ๆ ได้ ๒ กลุ่ม คือ  

๑. การแท้งเอง หมายถึง การแท้งที่เกิดจากสาเหตุตา่งๆ  
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระท้าที่จงใจจะให้เกิดการแท้ง ถือเป็นความล้มเหลว
ของการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ สาเหตุของการแท้งเองอาจจะเกิดได้จาก  
 
ก. ความบกพร่องของไข่ที่ผสมแล้ว หรือตัวอ่อน พวกนี้จะแท้งตั้งแต่เร่ิม
ตั้งครรภ์ใหม่ๆ ไปจนถึงอายุครรภ์ไม่ เกิน ๑๒ สัปดาห์ 
  
ข. ความบกพร่องทางด้านมารดา เช่น มดลูกพิการ ปากมดลูกปดิไม่ด ีโรค
ประจ้าตัวบางอย่าง เช่น โรคไต โรคเลือด การแท้งจากสาเหตุนี้จะเกิดขึ้น 
เมื่ออายุครรภ์มากเกิน ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไป  
          จากการส้ารวจผู้ป่วยแท้งเอง แพทย์ยังไม่พบสาเหตุ
ชัดเจน ส้าหรับตัวผู้ป่วยเองนั้น มักจะคิดว่า การกระทบกระเทือนเป็น
สาเหตุของการแท้ง  
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๒. การท้าแท้ง หมายถึง กระท้า เพ่ือให้เกิดการแท้ง แบ่งเป็น 
  
ก. การท้าแท้ง เพ่ือการรักษา หมายถึง การท้าแท้งในกรณีที่กฎหมาย
อนุญาตให้ท้าได้ กฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่า แพทย์สามารถจะท้าแท้งได้ใน
กรณีต่อไปนี้  
 
(๑) เมื่อพิจารณาเห็นว่า หากปล่อยให้การตั้งครรภ์ด้าเนินต่อไป จะเป็น
อันตรายร้ายแรงต่อชีวิตสุขภาพของมารดา เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็ง   
โรคเลือด โรคไตบางชนิด  
(๒) มารดาที่เป็นโรคจิตอยู่ก่อนการตัง้ครรภ์ หรือเป็นโรคจิตขณะตั้งครรภ์  
(๓) การตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นจากการข่มขืนกระทา้ช้าเราในผู้เยาว์ต่้ากว่า  ๑๕ 
ปี  
 
 

ข. การท้าแท้งผิดกฎหมาย หมายถึง การ ลักลอบท้าแท้งโดยบุคคลที่
มิใช่แพทย์ ไม่ว่าจะท้าโดยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้ง การท้าแท้งโดย
แพทย์ที่ ท้ า  นอกเหนือข้อบ่ งชี้ ที่ กฎหมายระบุ ไว้  เนื่ องจาก
ผู้ประกอบการท้าแท้งส่วนมากมิใช่แพทย์ และท้าแท้ง โดยไม่ถูกหลัก
วิชา การท้าแท้งผิดกฎหมาย จึงมักมีอาการแทรกซ้อน และมี
อั น ต ร า ย ม า ก ก ว่ า แ ท้ ง เ อ ง  ห รื อ แ ท้ ง เ พื่ อ ก า ร รั ก ษ า 
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วิธีท้าแท้ง มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน การเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งก็โดย
อาศัยอายุครรภ์หรอืขนาดของมดลกูเป็นหลัก  ถ้าเป็นวิธีท้าแท้ง
เพ่ือการรักษาที่กระท้าโดยแพทย์ก็พอจะแบ่งได ้๖ วิธีใหญ่ๆ คือ 
           ๑. การปรับประจ้าเดือน เป็นวิธีที่ใช้ในครรภ์ไม่เกิน ๖ สัปดาห์ ใช้
กันมากในกลุ่มของนักวางแผนครอบครัว                    

 
          ๒. การขูดมดลูก ท้าในรายที่มดลูกมีขนาดโตไมเ่กินอายุครรภ์ 
๑๔ สัปดาห์จ้าเป็นต้องใช้เครื่องมือถ่างขยายปากมดลูกก่อนการ
ขูด  ดังนั้นผู้ป่วยจะเจ็บปวดมากถ้าไมฉ่ีดยาชา หรือได้รับยาสลบก่อน
การขูด 
          ๓. การใช้เครื่องดูดสุญญากาศ  ใช้ท้าแท้งในอายุครรภ์ไม่
เกิน  ๑๒  สัปดาห์  เครื่องดูดสุญญากาศนี้มีลกัษณะคล้ายกับเครื่องมือ
ปรับประจ้าเดือน ใช้ท่อพลาสติกสอดผ่านช่องคลอดเข้าโพรงมดลูก
เหมือนกัน แต่ท่อพลาสติกดา้นนอกนั้นยาวกว่า เมื่อต่อกับเคร่ืองดูด
สุญญากาศไฟฟ้าแล้วกจ็ะดูดสิง่ตา่งๆ ในโพรงมดลูกออกหมด         

        ๔. การฉีดน้้าเกลือเข้มข้นเข้าถุงน้้าหลอ่เด็ก เป็น วิธีที่เหมาะ
ส้าหรับรายที่มดลูกโต จนคล้าได้ชัดเจนทางหน้าท้องแล้ว คือเมื่ออายุ
ครรภ์ประมาณ  ๑๖  สัปดาห์ขึ้นไป  
          ๕. การผ่าเอาเด็กออกทางหน้าท้อง ปัจจุบันไม่นิยมท้ากัน
เพราะมีวิธีอื่นที่สะดวกและปลอดภยักว่าแต่กย็ังคงมีท้า ในบาง
ราย  เช่น ผู้ป่วยปัญญาอ่อน ที่ต้องการตัดมดลกูออกดว้ย เพ่ือตัด
ปัญหายุ่งยากขณะมีประจ้าเดือน หรือในผู้ป่วยบางรายที่ต้องการ
ผ่าตัดท้าหมันด้วย 
          ๖. การใช้ยาพวกprostaglandins ยาประเภทนี้มีฤทธิ์ท้าให้
มดลูกบีบรัดตัวและเกดิการแท้ง  แต่มักท้าให้เกิดอาการอาเจียนและ
ท้องเดิน รวมทั้งอาการเจ็บปวดมดลกูอย่างรุนแรงด้วย 
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           อันตรายที่เกิดกับผู้ท้าแท้ง แบ่งได้เป็น ๓ ระยะ  คือ 
 
          ๑. ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดทันที เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นขณะท้า
แท้งหรือเกิดภายใน ๓ ชั่วโมงหลังท้าแท้งมีการตกเลือด มดลูกทะลุ ปาก
มดลูกฉีกขาด  อันตรายจากยาชาและยาสลบ ภาวะเลือดไม่แข็งตัวท้าให้ตก
เลือดมาก ภาวะโซเดียมค่ังในเลือด  ภาวะเป็นพิษจากสารน้้า และหลอด
เลือดอุดตันจากฟองอากาศ อุดตันจากลิ่มเลือดหรืออุดตนัจากน้า้คร่้า 
ภาวะแทรกซ้อนที่กล่าวถึงทัง้หมดนี ้อาจจะมีความรุนแรง จนท้าให้ผู้ป่วยถึง
แก่กรรมได้ 
 
          ๒. ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดล่า เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นหลังการทา้
แท้ง ๓ ชั่วโมงไปจนถึง ๒๘  วัน ได้แก่ภาวะแท้งไม่ครบหรือแท้งค้าง และ
การอักเสบติดเช้ือทั้งสองภาวะนี้เป็นอาการสา้คัญที่นา้ผู้ท้าแท้งผิดกฎหมาย 
เข้ารักษาต่อในโรงพยาบาล 
          การอักเสบติดเช้ือนั้นพบเกอืบทุกราย  
รายที่อักเสบรุนแรงอาจจะถูกตัดมดลูกทิ้ง 
แม้ผู้ป่วยจะยังอายุเพียง ๑๕ - ๑๖ ปีก็ตาม  
รายที่รุนแรงกว่านั้นอาจจะถึงแก่กรรมก่อน 
ตัดมดลูก หรือแม้แต่ตัดมดลูกออกแล้ว 
ก็ช่วยชีวิตไม่ได้ 
       

           ๓. ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดในระยะหลัง เป็นอันตรายที่เกิดหลงั
การท้าแท้ง ๒๘ วันไปแล้ว ได้แก่ การอักเสบเร้ือรังในอุ้งเชิงกราน ปวด
ประจ้าเดือน ปวดขณะร่วมเพศ  หรือบางรายปวดมากจนไม่สามารถจะร่วม
เพศได้ บางรายเป็นหมันเพราะโพรงมดลูกตดิกนัจนตนั  หรือเป็นหมันเพราะ
ท่อน้าไข่อุดตันจากการอักเสบ  และผลของการอักเสบของท่อน้าไข่อาจท้าให้
มีการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้  นอกจากนี้ยังพบอุบัติการของการแท้งซ้า้ใน
ครรภ์หลังๆค่อนข้างบ่อย 
        
 

อันตรายท่ีเกิดจากภาวะแทรกซ้อน
ของการขูดมดลูก : ผนังหน้าของปาก
มดลูกทะลุจากเครื่องมือขยายปาก
มดลูก มักพบในรายมดลูกคว้่าหลัง 

อันตรายท่ีเกิดจากภาวะแทรกซ้อน
ของการขูดมดลูก : มดลูกทะลุ พบ
บ่อยเพราะความอ่อนนุ่นของผนัง
มดลูกขณะตั้งครรภ์ 
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อันตรายจากการแท้ง 
          การท้าแท้งโดยวิธีที่ถูกต้อง โดยแพทย์ที่มีความช้านาญ
และมีประสบการณ์  ที่เรียกว่าท้าแท้งเพ่ือการรักษานั้นมี
อันตรายน้อย ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ด้วย   ด้วยเหตุที่
กฎหมายอนุญาตให้ท้าแท้งได้ในวงแคบมาก โดยมารยาททาง
การแพทย์จึงไม่มีแพทย์คนใดยอมรับท้าแท้งให้โดยหวังอามิส
สินจ้าง ที่ผิดกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม  อาจจะมีแพทย์ที่กล้าหาญ
บางคนกระท้าโดยไม่ค้านึงถึงจรรยาบรรณและกฎหมายบ้าน 
เมือง 
          การท้าแท้งที่นอกเหนือจากการกระท้าเพื่อการรักษา
แล้วถือว่าผิดกฎหมาย และเป็นความผิดทางอาญาทั้งผู้ท้าและ
ผู้ถูกกระท้า  สถิติผู้ป่วยท้าแท้งผิดกฎหมายที่รับไว้รักษาตาม
โรงพยาบาลใหญ่ๆ มีจ้านวนมากในแต่ละปี แสดงให้เห็นชัดแจ้ง
ว่าไม่มีใครเกรงกลัวกฎหมายท้าแท้งนัก คดีฟ้องร้องเกี่ยวกับการ
ท้าแท้งที่ถึงกับต้องขึ้นพิจารณาในศาลนั้นนับว่าน้อย ไม่ถึง ๑ ใน 
๑,๐๐๐ ของจ้านวนผู้ป่วยที่ถูกท้าแท้ง แม้แต่รายที่เกิดโรคแทรก
ซ้อนของการท้าแท้งจนถึงแก่กรรมในโรงพยาบาล ก็แทบจะไม่มี
การด้าเนินคดีกันเลย 
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