ข้อเสนอแนะของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แนวทางการยุติการตั้งครรภ์
เพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย

ยก
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เอกสารหมายเลข GY 012
จัดท�ำโดย
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
วันที่อนุมัติต้นฉบับ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สตรีตั้งครรภ์ที่มีความจ�ำเป็นต้องได้รับบริการยุติการตั้งครรภ์ ควรได้รับ
การดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะในการรับฟัง สามารถให้การแนะน�ำ
ปรึกษาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้รับบริการซึ่งหมายถึงสตรีตั้งครรภ์ และ/หรือ สามี
ครอบครัว ได้ร่วมกันไตร่ตรองถึงความจ�ำเป็น ทางเลือก และวิธีการช่วยเหลือ
ในรูปแบบต่าง ๆ
การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทางการแพทย์เป็นการรักษาพยาบาล เพือ่ ให้เกิดการ
ยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย มีมาตรฐาน ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 305 และข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ. 2548 ดังนี้
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1. ปัญหาสุขภาพทางกายของสตรีมีครรภ์ ซึ่งการตั้งครรภ์อาจก่อให้
เกิดอันตราย (มาตรา 305)
2. ปัญหาสุขภาพทางจิตของสตรีมีครรภ์ ซึ่งจะต้องได้รับการรับรอง
หรือเห็นชอบจากผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมทีม่ ใิ ช่ผกู้ ระท�ำการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
อย่างน้อย 1 คน (มาตรา 305)
3. การตั้งครรภ์ที่เกิดจากความผิดอาญาทางเพศอีก 3 กรณี คือ
3.1 การถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเรา (มาตรา 276)
3.2 การกระท�ำช�ำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี (มาตรา 277) แม้วา่ การ
ตั้งครรภ์นั้นจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่สมยอม แต่ทั้งนี้การยุติการตั้งครรภ์
ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
3.3 การตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกสนองความใคร่ของผู้อื่น ซึ่งอาจ
จะถูกจัดหา ล่อลวง หรือพาไป แม้สตรีจะยินยอม หรืออาจจะถูกจัดหา ล่อลวง
หรือพาไป โดยใช้อบุ ายหลอกลวง ขูเ่ ข็ญ ใช้กำ� ลังประทุษร้าย ใช้อำ� นาจครอบง�ำ 
หรือข่มขืนใจ (มาตรา 282, 283, 284)

สถานที่ที่สามารถให้บริการยุติการตั้งครรภ์

1. กรณีทอี่ ายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถบริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
ได้ที่คลินิก
2. กรณี ที่ อ ายุ ค รรภ์ เ กิ น 12 สั ป ดาห์ ไ ปแล้ ว ต้ อ งให้ บ ริ ก ารใน
โรงพยาบาลเท่านั้น
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ข้อควรปฏิบัติก่อนยุติการตั้งครรภ์
1. ทราบอายุครรภ์
2. เป็นการตั้งครรภ์ปกติในโพรงมดลูก

วิธีการยุติการตั้งครรภ์

ยก
เลิก

1. การยุติการตั้งครรภ์ด ้วยยา ควรเลือกใช้เป็นวิธีแรกเนื่องจาก
ปลอดภัยและสะดวก
1.1 ช่วงอายุครรภ์ก่อน 9 สัปดาห์ (63 วัน) หลังมีประจ�ำเดือนครั้ง
สุดท้าย
รับประทานยา mifepristone 200 มิลลิกรัม 1 เม็ด จากนั้น
24-48 ชั่วโมง ใช้ยา misoprostol 800 ไมโครกรัม (200 ไมโครกรัม จ�ำนวน
4 เม็ด) อมใต้ลิ้น หรืออมในกระพุ้งแก้มหรือสอดเข้าช่องคลอด อัตราการแท้ง
ครบในสองสัปดาห์ ร้อยละ 95
1.1.1 สงสัยว่าไม่เกิดการแท้ง
				 · ไม่มีเลือดออกทางช่องคลอด
				 · อาการแสดงของการตั้งครรภ์ยังคงอยู่
ให้พิจารณาด�ำเนินการต่อไปนี้
				 · ใช้ยาซ�้ำดังสูตรข้างต้น (หากอายุครรภ์ยังไม่เกิน
9 สัปดาห์) หรือ
				 · ท�ำการดูดด้วยกระบอกดูดสุญญากาศ (manual
vacuum aspiration: MVA)
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1.1.2  สงสัยว่า แท้งไม่ครบในสองสัปดาห์
ให้พิจารณาด�ำเนินการต่อไปนี้
				 · ในกรณีทเี่ ลือดออกไม่มาก สามารถใช้ยา misoprostol
800 ไมโครกรัม (200 ไมโครกรัม จ�ำนวน 4 เม็ด)
สอดเข้าช่องคลอด หรืออมใต้ลน้ิ หรืออมในกระพุง้ แก้ม
หรือท�ำ MVA
				 · ในกรณีที่เลือดออกมาก พิจารณาท�ำ MVA
1.2 ช่วงอายุครรภ์ 9-12 สัปดาห์
รับประทานยา mifepristone 200 มิลลิกรัม จากนั้น 36-48
ชั่วโมง ใช้ยา misoprostol 800 ไมโครกรัม (200 ไมโครกรัม จ�ำนวน 4 เม็ด)
สอดเข้าช่องคลอด ถ้ายังไม่แท้งให้ใช้ misoprostol 400 ไมโครกรัม (200
ไมโครกรัม จ�ำนวน 2 เม็ด) อมใต้ลิ้น หรืออมในกระพุ้งแก้มหรือสอดเข้าช่อง
คลอดทุก 3 ชั่วโมง จนกว่าจะแท้ง โดยใช้ยาได้อีกไม่เกิน 5 ครั้ง
ในกรณีทไี่ ม่แท้งให้ ส่งต่อให้สตู นิ รีแพทย์หรือพิจารณาท�ำ MVA
1.3 ช่วงอายุครรภ์ มากกว่า 12-24 สัปดาห์
รับประทานยา mifepristone 200 มิลลิกรัม จากนั้น 38-48
ชั่วโมง ใช้ยา misoprostol 800 ไมโครกรัม (200 ไมโครกรัม จ�ำนวน 4 เม็ด)
สอดเข้าช่องคลอดถ้ายังไม่แท้งให้ใช้ misoprostol 400 ไมโครกรัม (200
ไมโครกรัม จ�ำนวน 2 เม็ด) อมใต้ลิ้น หรืออมในกระพุ้งแก้มหรือสอดเข้าช่อง
คลอดทุก 3 ชั่วโมง จนกว่าจะแท้ง โดยใช้ยาได้อีกไม่เกิน 5 ครั้ง
ในกรณีที่ไม่แท้งให้ส่งต่อให้สูตินรีแพทย์
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ตารางสรุปแนวทางในการใช้ยายุติการตั้งครรภ์
1.
2.
3.
4.

อายุครรภ์
อายุครรภ์มากกว่า
9-12 สัปดาห์
12-24 สัปดาห์
รับประทาน
1. รับประทาน
mifepristone
mifepristone
200 มิลลิกรัม
200 มิลลิกรัม
รอ 36-48 ชั่วโมง 2. รอ 36-48 ชั่วโมง
Misoprostol 4 เม็ด 3. Misoprostol 4 เม็ด
สอดเข้าช่องคลอด
สอดเข้าช่องคลอด
ตามด้วย
4. ตามด้วย
misoprostol 2 เม็ด misoprostol 2 เม็ด
อมใต้ลิ้น หรืออมใน อมใต้ลิ้น หรืออมใน
กระพุ้งแก้ม
กระพุ้งแก้ม หรือ
หรือสอดเข้าช่องคลอด สอดเข้าช่องคลอด
ทุก 3 ชั่วโมง หรือ
ทุก 3 ชั่วโมง ไม่เกิน
ไม่เกิน 5 ครั้ง
5 ครั้ง

ยก
เลิก

อายุครรภ์น้อยกว่า
9 สัปดาห์
1. รับประทาน
mifepristone
200 มิลลิกรัม
2. รอ 24-48 ชั่วโมง
3. Misoprostol 4 เม็ด
อมใต้ลิ้น หรืออมใน
กระพุ้งแก้มหรือสอด
เข้าช่องคลอดครั้งเดียว

ข้อห้ามใช้ยาสูตรข้างต้นในการยุติการตั้งครรภ์
1. ต่อมหมวกไตวายเรื้อรัง (chronic adrenal failure)
2. มีประวัตแิ พ้ หรือไวต่อยา mifepristone หรือ misoprostol
3. มีประวัติการแพ้ยาในกลุ่ม prostaglandins
4. เป็นโรคหอบหืดอย่างรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยา
5. เป็นโรค inherited porphyria
6. มีการตัง้ ครรภ์นอกมดลูก หรือสงสัยว่าจะตัง้ ครรภ์นอกมดลูก
2. การยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีทางศัลยกรรม
2.1 สามารถท�ำได้จนถึงอายุครรภ์ 12-24 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความ
ช�ำนาญของผู้ให้บริการ
แนวทางการยุติการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย
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2.2 ควรเลือกยุตกิ ารตัง้ ครรภ์โดยใช้ MVA เนือ่ งจากมีความปลอดภัย
สูงและในกระบวนการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ดว้ ย MVA ไม่จำ� เป็นต้องใช้เหล็กขูดซ�ำ้ เพือ่
ยืนยันว่าแท้งครบ
ข้อพึงระลึกในการให้บริการยุติการตั้งครรภ์
1. การยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยาในช่วงอายุครรภ์ก่อน 9 สัปดาห์
จะมีเลือดออกกะปริดกะปรอยได้นาน 1-2 สัปดาห์ โดยไม่มีอันตรายต่อผู้ป่วย
2. การใช้ยา misoprostol อาจเกิดอาการข้างเคียงคือ ไข้ หนาวสั่น
ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย
3. ควรแนะน�ำให้รับบริการคุมก�ำเนิดทันทีเมื่อยุติการตั้งครรภ์ส�ำเร็จ
ด้วยวิธี MVA หรือ ทันทีหลังจากผู้ป่วยเริ่มใช้ยา misoprostol เนื่องจากผู้ป่วย
อาจจะไม่มาติดตามหลังการรักษา
4. แนะน�ำให้ใช้ยาปฏิชวี นะในกรณียตุ กิ ารตัง้ ครรภ์ดว้ ยวิธที างศัลยกรรม
ทุกราย โดยต�ำรับยาที่แนะน�ำได้แก่ doxycycline ขนาด 100 มิลลิกรัม
รับประทาน 1 เม็ด ก่อนท�ำหัตถการ 1 ชั่วโมง และรับประทานอีก 2 เม็ด
หลังท�ำหัตถการ กรณีที่แพ้ยา doxycycline ให้ใช้ metronidazole ขนาด
500 มิลลิกรัม รับประทาน 1 เม็ด วันละ 2 เวลา เป็นเวลา 5 วัน
5. เนื่องจากความชุกของหมู่เลือด Rh negative ในประชากรไทยอยู่
ที่ประมาณร้อยละ 0.3 ดังนั้นการพิจารณาตรวจหมู่เลือด Rh ก่อน ให้พิจารณา
เป็นกรณีไป

เอกสารอ้างอิง

1. World Health Organization. Clinical practice handbook for safe
abortion. Geneva:  WHO press; 2014.
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ขอเสนอแนะของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย








แนวทางการยุติการตั้งครรภเพื่อปองกันการแทงที่ไมปลอดภัย

แบบฟอร์มรายงานการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์


แบบฟอรมรายงานการยุติการตั้งครรภทางการแพทย

อาศัยอํานาจตามขอของขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทาง
การแพทยตามมาตราแหงประมวลกฎหมายอาญาพศไดกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางการแพทย
ตามขอบังคับดังกลาวจะตองทํารายงานเสนอตอแพทยสภาตามเงื่อนไขและระยะเวลาในแบบฟอรมที่แพทยสภากําหนด
แพทยสภาจึงไดกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ไดปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามขอบังคับ
ดังกลาวทํารายงานสงมายังแพทยสภาภายในวันนับจากวันที่ทําการยุติการตั้งครรภตามแบบฟอรมและ
รายละเอียดดังตอไปนี้
 ชื่อสถานพยาบาลโรงพยาบาล



จังหวัด 



 วันที่ทําการยุติการตั้งครรภ วันที่ 
เดือน 

พศ 


 หมายเลขบัตรประจําตัว




อายุ 

ป
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
 สถานภาพสมรส โสด
คู หมาย หยาไมทราบ
 อายุครรภโดยทางคลินิกอัลตราซาวดสัปดาห
 จํานวนบุตรมีชวี ิตคน
เคยแทงครั้ง แทงเอง ทําแทง
 เหตุผลที่ทําการยุติการตั้งครรภ
มีปญหาสุขภาพกาย จิต ระบุโรคอาการ 



ถูกขมขืนกระทําชําเรา
ทารกในครรภมีความผิดปกติความพิการระบุโรคลักษณะ 




เหตุผลอื่นๆ 









 วิธีการที่ใชในการยุติการตั้งครรภตอบไดหลายวิธี


เครื่องดูดสูญญากาศ

 
การคุมกําเนิดหลังการยุติการตั้งครรภครั้งนี้

ไมคุมกําเนิด



คุมกําเนิดยาเม็ดยาฉีด ใสหวง ยาฝงถุงยาง
ทําหมัน
หญิง ชาย 
ภาวะแทรกซอนหลังการยุติการตั้งครรภตอบไดหลายขอ

ไมมี

มีติดเชื้อในกระแสเลือด ตกเลือด มดลูกทะลุอื่นๆระบุ 

สรุปการรักษา

หาย
สงตอ ไมสมัครใจอยู
อื่นๆ 



เสียชีวิตระบุสาเหตุ





ลงชื่อ 





 





ผูรายงาน
วันที่ 






ยก
เลิก










แนวทางการยุติการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย
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