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บทคัติขดองการคุ
ย่ อ มกําเนิ ดและการยุติการตังครรภ์ เพือความ
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ประวัติของการคุมกําเนิด

การจํากัดขนาดของครอบครัวไม่ใช่แนวคิดใหม่ สองร้อยปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช ขนาดครอบครัวถูก
ควบคุมโดยกําหนดให้มีบุตรเพียง 12 คนโดยการใช้สมุนไพร, การแต่งงานให้ชา้ ลง, การให้นมบุตรนานขึน,
การนับวันตกไข่ (rhythm method), การดึงอวัยวะเพศชายออกจากอวัยวะเพศหญิงก่อนทีจะมีการหลัง นําอสุ จิ
(coitus interruptus), ถุงยางอนามัยและสิ งกีดขวางอืน , การยุติการตังครรภ์และการฆ่าทารก (infanticide)
ถูกกล่าวถึงในฐานะทีเป็ นวิธีของการจํากัดขนาดของครอบครัว แม้ว่าจะไม่มีการบันทึกทางการแพทย์ การ
อ้างอิงจากประวัติหรื อเรื องราวเล็ก น้อย ึงแสดงการทดสอบการคุมกําเนิดในอดีตกาล ถูกทําให้เชือว่าวิธี
ดังกล่ าวข้า งต้นนันใช้ใ นการคุ มกํา เนิ ดได้ เมื ออัตราการเจริ ญพันธุ์ไ ด้แสดงให้เห็ นว่า จํานวนประชากรมี
ผลกระทบต่อประชาชน และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ได้ยืนยันการออกฤทธิ ต้านการเจริ ญพันธ์
ของสมุนไพรบางชนิด (Riddle, 1997)
อย่ า งไรก็ ต าม ประวัติ ศ าสตร์ ไ ด้แ สดงย้อ นหลัง ถึ ง ยุ ค อี ยิ ป ต์ โ บราณ ประมาณปี 1850 ก่ อ น
คริ ส ต์ศ ัก ราชว่า Kahun Papyrus ได้ป ฏิ บ ัติโ ดยการใช้อุ ป กรณ์ ย ดั ใส่ ใ นอวัย วะเพศสตรี เ พือ คุ ม กํา เนิ ด
(pessaries) ทําจากสมุนไพรหรื อส่ วนประกอบอืน  เช่น อุจจาระของจระเข้ผสมกับแป้ งสาลีหมัก นํามาใช้
ในการคุมกําเนิ ด สองร้อยปี คริ สต์ศกั ราช หลักฐานทีชดั เจนขึนได้แสดงให้เห็นว่ายาคุมกําเนิดได้ทาํ มาจาก
สมุนไพรึ งต่างจากสารทีทาํ ให้แท้ง (abortifacients) เวทมนต์และไสยศาสตร์ มีบทบาทในการคุมกําเนิดใน
สมัยโบราณ หลักฐานแสดงให้เห็นโดยนักเขียนภาษาอาหรับในศตวรรษที 10 ึ งอธิ บายส่ วนผสมว่า “...ถ้า
สตรี นาํ กบและถุยนําลายลงไปในปากกบ 3 ครัง สตรี ผนู้  นั จะไม่ต งั ครรภ์ไป 1 ปี ... ความเชืออืน  ก่อนหน้า
นีในปลายศตวรรษที 13 คาบเกียวต้นศตวรรษที 1 มีความเชื อทีวา่ การคุมกําเนิด เช่น การดืมเครื องดืมจาก
พืชตระกูลสะระแหน่ (sage) ึ งใช้เวลาในการปรุ ง 3 วัน จะสามารถหยุดยังการรวมตัวกันของไข่กบั สเปิ ร์ ม
ได้เป็ นเวลา 1 ปี ถ้าสตรี รับประทานผึงหนึงตัวจะไม่ต งั ครรภ์ และถ้าดืมปั สสาวะของเพศชาย การรวมตัวกัน
ของไข่กบั สเปิ ร์ มจะถูกขัดขวาง ในช่วงเวลานีผดุงครรภ์ได้เกียวข้องกับเวทมนตร์ และถูกเผาทังเป็ นหรื อถูก
แขวนคอในอังกฤษในการใช้เวทมนตร์สาํ หรับการควบคุมการเจริ ญพันธุ์ (Riddle, 1997)
ในช่วงศตวรรษที 1 และ 15 ความรู้ในการคุมกําเนิดได้ถูกส่ งผ่านคนรุ่ นหนึงไปยังอีกรุ่ นหนึงและ
ข้อมูล ได้สูญหายไปในระหว่างกระบวนการส่ งผ่าน ในศตวรรษที 18 ได้มี การเพิมขึ นอย่า งรวดเร็ วของ
ประชากรในยุ โ รป แม้ว่า สิ ง นี จะไม่ ใ ช่ ต ัว ที บ่ ง ชี ว่า ขาดความรู้ เ รื อ งการคุ ม กํา เนิ ด แต่ ม ัน บอกถึ ง การ
เปลียนแปลงด้านแรงผลักดันทางเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมีการเพิมขึนของประชากรอย่างมาก มันถูกระบุว่าการ
ควบคุมการเกิด (การใช้ยา, การทําแท้ง, การดึงอวัยวะเพศชายออกจากอวัยวะเพศหญิงก่อนทีจะมีการหลัง นํา
อสุ จิ [interruptus], การฆ่าทารกของตนเอง [infanticide], การละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ [celibacy]) มีการใช้ใน
พืนทีของยุโรปอย่างกว้างขวางในการควบคุมขนาดของครอบครัว สมุนไพรบางอย่างยังคงถูกระบุไว้วา่ เป็ น
ยาคุมกําเนิดในอังกฤษ (Riddle, 1997) ในศตวรรษที 19 เครื องมือในการคุมกําเนิดเริ มผลิตในเยอรมันด้วย
การประดิษฐ์ถุงยางอนามัยสตรี (diaphragm), ถุงยางอนามัย, การใช้ห่วงคุมกําเนิ ดชนิ ดทีสอดใส่ เข้าไปใน
มดลูก (intrauterine devices), และหมวกครอบปากมดลูก (cervical caps) (Tone 2001 cited in Draper 2006)

3
3
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ถุงยางอนามัยในช่วงแรก ๆ ทําจากลําไส้ของแกะ คาดว่าถูกใช้โดย asanva
โดยมี2010
ริบบอน
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ยางอนามั
ยในช่
วงแรก
ๆ ทําจากลําไส้
คาดว่ยาถูถูกกทํใช้าจากยางึ
โดย asanva
ในปี า121
โดยมี
ริบไบอน
สํถุางหรั
บผูก หลั
งจากนั
 20ขถุองแกะ
งยางอนามั
 งสามารถล้
งและนํามาใช้
ใหม่
ด้ ดู
 นในศตวรรที
สําหรับผูก 1หลั
งจากนันในศตวรรที
ถุงยางอนามัยถูกทําจากยางึ งสามารถล้างและนํามาใช้ใหม่ได้ ดู
แผนภาพที
(arence
2002 idde, 20
12)
แผนภาพที 1 (arence 2002 idde, 12)
  ุ     
  ุ     

ช่วงท้ายของศตวรรที 20 ได้พบการตลาดโดย incus และ an ในทศวรรที 10 ของยาเมด
บการตลาดโดย
incusง่ายสํ
และาหรัan
ของยาเมวนด
คุมกําเนิ ดช่วึงท้
 งเปายของศตวรรที
นวิธีการคุมกําเนิ 20
ดทีได้
มีปพระสิ
ทธิ ภาพสู งและใช้
บสตรีในทศวรรที
ในประเทศอุต 10
สาหกรรมส่
คุมกํา(Baird,
เนิ ด ึ งเป2000)
นวิธีกความละเอี
ารคุมกําเนิยดดลออของยาคุ
ทีมีประสิ ทธิ ภมาพสู
ง่ายสําหรั
บสตรีกใาํ นประเทศอุ
สาหกรรมส่
วน
ใหญ่
กําเนิงและใช้
ดประเภทฮอร์
โมนได้
เนิ ดขึนพร้อตมกั
บการพัฒนา
ใหญ่ (Baird,าคลอดที
2000) แความละเอี
ดประเภทฮอร์
โมนได้วหนั
กาํ เนิง ดหรืขึนอพร้
อมกั
บการพัฒเช่นา
ระบบการทํ
ตกต่าง เช่ยนดลออของยาคุ
ใช้ทางอืนทีไม่มใกํช่ากเนิารรั
บประทาน (ทางผิ
ทางช่
องคลอด)
น
ระบบการทํ
า
คลอดที

แ
ตกต่
า
ง
เช่
น
ใช้
ท
างอื

น
ที

ไ
ม่
ใ
ช่
ก
ารรั
บ
ประทาน
(ทางผิ
ว
หนั
ง
หรื
อ
ทางช่
อ
งคลอด)
เช่
ยาคุ มกําเนิ ดชนิ ดแผ่นติดทีผิวหนัง, ยาคุ มกําเนิ ดชนิ ดครี ม, อุปกรณ์ยดั ใส่ ในอวัยวะเพศสตรี เพือคุมกําเนิ ดน
ยาคุ มกําเนิ ดห่ชนิ
ติดดทีหรืผิวอหนั
ง, ยาคุมกํมากํเนิาเนิด,ดยาฝั
ชนิ ดงคุครีมมกํา, เนิ
อุปดกรณ์
วะเพศสตรีหเพื่ วองคุคุมมกํกําาเนิ
เนิดด
(pessaries),
วงคุดแผ่
มกํนาเนิ
แหวนคุ
, ยาฉียดดั คุใส่มกํในอวั
าเนิ ดยและการใช้
(pessaries),
มกําเนิ ดหรืกอ(intrauterine
แหวนคุมกําdevices)
เนิ ด, ยาฝั(Baird,
งคุมกําเนิ
ด, ยาฉี
ดคุามศตวรรที
กําเนิ ด และการใช้
ห่วงคุม2001
กําเนิ ด
ชนิ
ดทีสอดใส่ห่ วเข้งคุาไปในมดลู
2000)
ย่างเข้
 21 (1 มกราคม
ชนิธัดนทีวาคม
สอดใส่2100)
เข้าไปในมดลู
ก (intrauterine
(Baird,
2000)
 21อ(1งการอย่
มกราคม
31
การพัฒนาของยาคุ
มกําเนิdevices)
ดแม้วา่ จะเกิ
ดขึนอย่
างช้ย่า าๆงเข้เนืาอศตวรรที
งจากความต้
างเข้2001
มงวด
นวาคม 2100) ยการพั
ฒนาของยาคุ
าเนิดแม้ว2000)
า่ จะเกิในประเทศึ
ดขึนอย่างช้า  ๆงมีเนืปัอจงจากความต้
องการอย่
งวด
เรื31 อธังความปลอดภั
และประสิ
ทธิ ภาพมกํ(Baird,
จัยเรื องศาสนา,
การเมืางเข้
อง,มและ
เรื องความปลอดภัยและประสิ ทธิ ภาพ (Baird, 2000) ในประเทศึ งมีปัจจัยเรื องศาสนา, การเมือง, และ
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ปีที่ 16
ที่ 2 กรกฎาคม-ธั
วาคมนการยากที
2553
 ยวข้อง ก็จนะเป็
เศรษฐกิ
จเข้ฉบัาบมาเกี
จะประสบผลสํา เร็ จในเรื องของการเข้า ถึ ง การคุ ม กํา เนิ ดที มี
เศรษฐกิ
า มาเกี ยวข้อง ก็จะเป็ นการยากที
า เร็ จในเรื
งของการเข้
ดที มี
ประสิ ทธิจภเข้าพและราคาเหมาะสม
(Baird, 2000)จะประสบผลสํ
สิ งนีเองบางประเทศ
นํา อสมุ
นไพรมาใช้า ถึคงุมการคุ
กําเนิดม กํเช่านเนิกานา
ประสิ
ธิ ภาพและราคาเหมาะสม
(Baird,
2000)inสิ งBasu
นีเองบางประเทศ
นําสมุนไพรมาใช้คุมกําเนิด เช่น กานา
ซึงอยูท่ ทางตะวั
นตกของอัฟริ กา (cited
by Anarfi
2003)
ซึงอยูท่ างตะวั
ฟริ กา (cited
by Anarfi
in Basu
2003)
โบสถ์นคตกของอั
าทอลิคของโรมั
นยังคงปฏิ
เสธการใช้
การคุ
มกําเนิดตลอดศตวรรษ ศาสนาคริ สต์ในตะวันตก
โบสถ์คาทอลิคของโรมั
คงปฏิเสธการใช้กดารคุจากการใช้
มกําเนิดตลอดศตวรรษ
ศาสนาคริ
สต์ใ(Benagiano,
นตะวันตก
ได้เ ห็ น ชอบและยอมรั
บ การเว้นนยังระยะของการเกิ
ป ระโยชน์ ข องสมุ
น ไพร
ได้
เ ห็ น ชอบและยอมรั
บ การเว้
ด จากการใช้
ป ระโยชน์
ข องสมุ
(Benagiano,
Bastianelli
& Farris, 2007)
วันนนีระยะของการเกิ
คาทอลิคได้
ห้ามการใช้
การคุมนกํไพร
าเนิดสมั
ยใหม่ทุก
 ในศตวรรษที 21โบสถ์
Bastianelli
&
Farris,
2007)
วั
น
นี
ใ
นศตวรรษที

21โบสถ์
ค
าทอลิ
ค
ได้
ห
า
้
มการใช้
ก
ารคุ
ม
กํ
า
เนิ
ด
สมั
ย

รู ปแบบ รวมถึงการฆ่าเชื อโดยตังใจ (Catholics for a free choice, 2004) การคุมกําเนิดทีอนุญาตให้ทใหม่
าํ ได้ทคุกือ
รูการละเว้
ปแบบ รวมถึ
งการฆ่
าเชืม อพัโดยตั
(Catholics
for a freeนchoice,
2004)มการคุ
นุญาตให้
ทาํ ตได้
น การมี
เพศสั
น ธ์ เ ป็ งใจ
นครั
การมี เพศสั
พันธ์ พมกํร้าอเนิมกัดทีบอการให้
นมบุ
ร ควิือธี
 งคราว, การละเว้
การละเว้
เพศสั
พันาธ์คืเ ป็อ นครั
การละเว้
น การมี เพศสั
พันธ์ พ ร้ อ มกับ การให้ยนวะเพศหญิ
มบุ ต ร วิธงี
 งคราว,
คุมกําเนิ ดนทีการมี
ห้ามไม่
ให้กมระทํ
การใช้
ถุงยางอนามั
ย และการดึ
งอวัยมวะเพศชายออกจากอวั
คุก่มอกํนที
าเนิจะมี
ดทีกหารหลั
้ามไม่ง ในํห้ าอสุ
กระทํ
าคือ การใช้
ถุงยางอนามั
ย และการดึ
ยวะเพศชายออกจากอวั
จิ (coitus
interruptus)
(Catholics
for a freeงอวั
choice,
2004) อย่างไรก็ตามยวะเพศหญิ
ผลการวิจงยั
ก่ได้อนที
จะมีกเห็ารหลั
นําอสุ
interruptus)
(Catholics
choice, 2004)แอย่
างไรก็
ตามการคุ
ผลการวิ
แสดงให้
นว่างสตรี
ทีนจบั ิ (coitus
ถือศาสนาคริ
สต์ส่วนใหญ่
ไม่ปfor
ฏิบaตั free
ิตามกฎของโบสถ์
ละยั
งคงใช้
มกําเนิจยดั
ได้
แสดงให้เห็Bastianelli
นว่าสตรี ทีน&บั Farris,
ถือศาสนาคริ
ต์ส่วนใหญ่forไม่a ปfree
ฏิบตั choice,
ิตามกฎของโบสถ์
และยังคงใช้
การคุค.ศ.
มกํา2000
เนิด
(Benagiano,
2007;สCatholics
2004) ในออสเตรเลี
ย ในปี
(Benagiano,
2007; สCatholics
choice,
ย ในปีในเรื
ค.ศ. อ2000
การสํารวจนักBastianelli
ศึกษามหาวิ&ทFarris,
ยาลัยของคริ
ต์พบว่า มีfor
เพียaงร้free
อยละ
2 ทีย2004)
อมรับในออสเตรเลี
คําสอนของโบสถ์
งการ
การสํ
า
รวจนั
ก
ศึ
ก
ษามหาวิ
ท
ยาลั
ย
ของคริ
ส
ต์
พ
บว่
า
มี
เ
พี
ย
งร้
อ
ยละ
2
ที

ย
อมรั
บ
คํ
า
สอนของโบสถ์
ใ
นเรื

อ
งการ
คุมกําเนิด (Catholics for a free choice, 2004) ศาสนาอืน ๆ เช่น อิสลามไม่ได้ถูกควบคุมโดยกฎทางศาสนา
คุและสามารถใช้
มกําเนิด (Catholics
ศาสนาอื
เช่น อิสลามไม่
ได้กถถึูกงควบคุ
การคุfor
มกําaเนิfree
ดได้choice,
อย่างอิ2004)
สระ แม้
ว่าสตรีนบๆางคนจะไม่
ตระหนั
เรื องนีม โดยกฎทางศาสนา
และเชื อว่าถูกห้าม
่
และสามารถใช้
ก
ารคุ
ม
กํ
า
เนิ
ด
ได้
อ
ย่
า
งอิ
ส
ระ
แม้
ว
า
สตรี
บ
างคนจะไม่
ต
ระหนั
ก
ถึ
ง
เรื

อ
งนี
แ
 ละเชื อว่าถูกห้าม
ไม่ให้กระทํา (Benagiano, Bastianelli & Farris, 2007)
ไม่ให้กระทํ
า (Benagiano,
& Farris,
2007) ๆ ประเทศทีกาํ ลังพัฒนา แม้ว่าหลายๆ องค์กร เช่ น
การคุ
มกําเนิ ดทีพBastianelli
อเพียงยังพบได้
ยากในหลาย
การคุมสกํมาคมวางแผนครอบครั
าเนิ ดทีพอเพียงยังพบได้ว ย(UNFPA)
ากในหลาย
ประเทศที
าํ ลัางให้
พัฒเกินา
แม้ว่าหลายๆ
กร เช่ นet
สหประชาชาติ
มีกๆารรณรงค์
ทีจกะทํ
ดการเปลี
ยนแปลงองค์
(ingh
สหประชาชาติ
มาคมวางแผนครอบครั
ทีจะทําให้เๆกิดประเทศได้
การเปลียนแปลง
(ingh et
al., 2003) แต่ผสลการวิ
จยั แสดงให้เห็นว่วาชี(UNFPA)
วิตของสตรีมีกทารรณรงค์
วั โลกและในหลาย
รับผลกระทบจาก
al.,
แต่ผมลการวิ
ว่าชี วิตของสตรีย ทหลายร้
วั โลกและในหลาย
ผลกระทบจาก
การเข้2003)
าถึงการคุ
กําเนิดจทียั มแสดงให้
ีประสิ ทเธิห็ภนาพและปลอดภั
อยปี ทีเดียวทีกๆารคุประเทศได้
มกําเนิดนัร นับหายาก
ล้มเหลว
การเข้
า
ถึ
ง
การคุ
ม
กํ
า
เนิ
ด
ที

ม
ี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพและปลอดภั
ย
หลายร้
อ
ยปี
ที
เ
ดี
ย
วที

ก
ารคุ
ม
กํ
า
เนิ
ด
นั
น
หายาก
ล้
มเหลว

หรื อไม่ได้ถูกใช้ สตรี จึงได้ใช้การยุติการตังครรภ์ทีไม่พึงประสงค์.
หรื อไม่ได้ถูกใช้ สตรี จึงได้ใช้การยุติการตังครรภ์ทีไม่พึงประสงค์.

ประวัติการยุติการตัรร
ประวัติกจากการโต้
ารยุติการตัเถียรร
งในเรื องการยุติการตังครรภ์ในปั จจุบ นั เป็ นทีถูก คาดการณ์ ว่าประเด็นการยุติการ

งในเรื องการยุอยปี
ติกกว่
ารตัา งๆครรภ์
จจุบตนั ามเป็การยุ
นทีถตูกิกคาดการณ์
าร
ตังครรภ์จากการโต้
เป็ นข้อโต้แเถีย้งยในสองสามร้
นี อย่ในปั
างไรก็
ารตังครรภ์วไ่าด้ประเด็
ถูกบันนทึการยุ
กไว้ตติกงั แต่
ตัสมั
เป็ นข้
อโต้ยแิปย้ต์งโในสองสามร้
อยปี กว่า ๆ นี ระบุ
อย่าวงไรก็
ตาม
ติการตัเกิ งดครรภ์
ได้ถูกบันตทึาํ กรัไว้
 งครรภ์
ยฟาโรห์
ของอี
บราณ หลักฐานจากใบกก
า่ การยุ
ติกการยุ
ารตังครรภ์
ขึนโดยการใช้
บยาต งั เมืแต่อ
สมั
ยฟาโรห์1500
ของอีปี ยก่ิปอต์นคริ
โบราณ
ระบุวา่ การยุ&ติกFarris,
ารตังครรภ์
ขึนโดยการใช้
ตาํ รักบฐานการ
ยา เมือ
ประมาณ
สต์ศกั หลั
ราชกฐานจากใบกก
(Benagiano, Bastianelli
2007;เกิดRiddle,
1997) หลั
ประมาณ
ปี ก่อนคริ สต์ไศด้กั อราช
& Farris,
Riddle,
1997) หลัซกและโรม
ฐานการ
เขียนทีไม่1500
ใช่ทางการแพทย์
า้ งถึง(Benagiano,
การให้ยาทีจBastianelli
ะยุติการตังครรภ์
ทีไม่พ2007;
ึงประสงค์
ในประเทศกรี
เขี5 ปียนที
ไม่ใช่สทต์ศางการแพทย์
ได้อา้ งถึ
งการให้
ิการตั น งครรภ์
ม่พึงประสงค์
ก่อนคริ
กั ราช (apparis,
2002)
ข้อมูยลาที
ทีรจัดะยุ
กุมตมากขึ
เกียวกัทบีไประวั
ติการยุติกในประเทศกรี
ารตังครรภ์ได้ซถและโรม
ูกบันทึก

5โดยผู
ปี ก่อช้ นคริ
ส
ต์
ศ
ก
ั
ราช
(apparis,
2002)
ข้
อ
มู
ล
ที

ร
ั
ด
กุ
ม
มากขึ
น
เกี
ย
วกั
บ
ประวั
ต
ิ
ก
ารยุ
ต
ิ
ก
ารตั
ง
ครรภ์
ไ
ด้
ถ
ู
ก
ทึก


ายหลายคนจากแหล่งต่างๆ ทังจากด้านการแพทย์และการประพันธ์จากศตวรรษที 5 ก่อนคริ สต์ศบักั นราช
โดยผู
ช้ ายหลายคนจากแหล่
ทังจากด้านการแพทย์
และการประพั
นธ์จากศตวรรษที
 5 กก่เขี
อนคริ
สต์ศกั ราช
ในประเทศกรี
ซและโรม นังกต่เขีางๆ
ยนหลายคน
อาทิเช่น Galen
(นักวิทยาศาสตร์
), Celsus (นั
ยนชาวโรมั
น),
ในประเทศกรี
ซ
และโรม
นั
ก
เขี
ย
นหลายคน
อาทิ
เ
ช่
น
Galen
(นั
ก
วิ
ท
ยาศาสตร์
)
,
Celsus
(นั
ก
เขี
ย
นชาวโรมั
น
Maximus (โหราจารย์), Cicero (นักปราศัยชาวโรมัน), Ovid (กวีชาวโรมัน), Chartion (นักเขียนชาวกรี ก),),
Maximus (โหราจารย์), Cicero (นักปราศัยชาวโรมัน), Ovid (กวีชาวโรมัน), Chartion (นักเขียนชาวกรี ก),
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Phily the Elder (ชาวโรมัน), Soranus (แพทย์ชาวกรี ก) and Hipporates (ชาวกรี ก) ได้มีส่วนร่ วมในการให้
ความรู้ ในด้านนี (แผนภาพที 2) (Kapparis, 2002) จากการบันทกเหล่านี ถูกพบว่าจากตวรรที  ถ ง
ตวรรที 2 ก่อนคริ สต์กั ราช ความตระหนักในเรื องนีคือเพือบิดาของทารกทียงั ไม่เกิด ผู้   งถูกมองว่าเป็ น
เหยือของสตรี ทีจะแย่งเอาการเป็ นทายาทผูร้ ับมรดกไปจากเขา (Kapparis, 2002) การยุติการตังครรภ์ถูก
ปฏิ บ ตั ิ ไ ม่แตกต่า งไปจากการตายโดยธรรมชาติ หรื อการให้กาํ เนิ ดบุตร และไม่ไ ด้ถูก มองว่า เป็ นการ
ฆาตกรรม (Kapparis, 2002) การยุติการตังครรภ์ถูกยอมรับจากเหตุผลหลายๆ ข้อ เช่น เป็ นวิธีทีจาํ กัดขนาด
ของครอบครัว, ปกปิ ดผลลัพธ์ของการนอกใจ, เพือรักาความงามของเพหิง, เพือหลีกเลียงอันตรายต่อ
มารดาเมือมดลูกของเธอเล็กเกินไปทีจะเป็ นทีอาัยของตัวอ่อนเต็มวัยได้, และเพือป้ องกันประชากรทีมาก
เกินไป (Noonan, 1970; Riddle, 1997)
นาี  ปรัติการางองกรีกรันรา 5 ปี ก่อนคริสต์ ศักราช ถึง 5 ปี คริสต์ ศักราช
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ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553

ในระยะนีสตรี ยุติการตังครรภ์ดว้ ยตนเองหรื อเห็นสตรี คนอืน เช่น ผดุงครรภ์, นักทําแท้ง, ต้นแบบ
ทางศาสนา, หรื อนักเวทมนตร์ ได้ใช้สารทีทาํ ให้แท้ง (aortifacients) จากตํารับยา (Kapparis, 2002; Riddle,
1997) วิธีการหลากหลายถูกใช้เพือยุติการตังครรภ์ บางวิธีก็มีความปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพ บางวิธีก็ไม่
มีป ระสิ ท ธิ ภาพและเป็ นอันตรายต่อชี วิต กว่า หลายร้ อยปี ที แพทย์และเภสัช กรได้ท ดลองด้วยตํา รั บ ยาที
แตกต่า งกัน และหลายตํา รั บ ยาถู ก พบว่า มีป ระสิ ท ธิ ภาพในการยุติก ารตังครรภ์ที ไ ม่พึง ประสงค์ แต่เป็ น
อันตรายต่อมารดา (Kapparis, 2002)
อีกวิธีหนึงของการยุติการตังครรภ์รวมถึงการใช้ยาทาภายนอก เช่น ยาพอก (poultices), ขีผ ึงและครี ม
ึงคาดว่าจะให้ผลในการขับไล่สิ งทีอยูใ่ นมดลูกออก โดยมีความเจ็บปวดน้อยทีสุดขณะทีสตรี กาํ ลังหลับ การ
รักษาเหล่านี บางครังอาจไม่มีประสิ ทธิ ภาพมากนัก วิธีการทางศัลยกรรมส่ วนใหญ่ได้ถูกบันทึกในศตวรรษ
แรก แม้วา่ อาจถูกมองว่าเป็ นตัวเลือกสุ ดท้ายเนืองจากมีความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสและคุกคามต่อชีวิต จาก
เทคนิคการปลอดเชือทีไม่ดี, ขาดการให้ยาระงับความรู้สึกหรื อดมสลบและยาฆ่าเชือ (Kapparis, 2002)
เวทมนตร์และไสยศาสตร์ได้แสดงบทบาทในการยุติการตังครรภ์ มีการรักษา เช่น หนังงูบดสําหรับ
ดืมกับไวน์, กีบเท้าของลา, สตรี ทีขา้ มไข่ของวัวตัวเมียอาจเป็ นเหตุให้ต งั ครรภ์ทีจะต้องยุติผา่ นทางปาก, การ
ข้ามเลือดประจําเดือนของสตรี คนอืน, การตีหน้าท้องด้วยหนาม 3 ครัง, ไวน์จากต้นเถาวัลย์, และอิทธิ พลของ
ดวงจันทร์ ต่อรอบราศี ตัวอย่างของสิ งนีคืออันตรายต่อราศีเมษ ึ งจะเกิดระหว่างวันแรก แต่สตรี จะสบายดี
หลังจากนัน ราศีพษภจะมีดวงอันตรายสําหรับสตรี  ึ งตังครรภ์ และการตังครรภ์น นั ถูกยุติระหว่างวันแรก
แต่ทุกอย่างจะดีข ึนหลังจากวันทีสอง สตรี ผนู้  นั อาจเสี ยชีวิตในราศีเมถุน เว้นแต่ได้รับอิทธิ พลของดาวอีกดวง
ในการช่วยชีวติ (Kapparis, 2002)
จากศตวรรษที  ข้อโต้เถียงของชาวคริ สต์ต่อต้านการยุติการตังครรภ์ได้เริ มขึน สิ งนี ไม่ใช่ผลของ
การพิจารณาทางด้านจริ ยธรรมหรื อปั จจัยด้านชี วภาพ แต่ข ึนอยู่กบั ความตระหนักทีเพิมขึนระหว่างชนชัน
ปกครองในโรม ที ว่า พวกเขามี จาํ นวนน้อยกว่า กลุ่ ม คนอืน  และอาจกลายเป็ นชนกลุ่ มน้อยที ไม่สํา คัญ
(Kapparis, 2002; Riddle, 1997)
ยุคกลางได้เห็นข้อมูลทางการแพทย์ทีถูกเขียนเกียวกับสารทีทาํ ให้แท้ง (aortifacients) ึ งเป็ นเหตุ
ให้เกิดการยุติการตังครรภ์ แม้วา่ จะไม่ได้รับความเห็นชอบทีเพิมขึนจากโบสถ์ของชาวคริ สต์ ศตวรรษที 13
สถานะของโบสถ์มีความชัดเจน ไม่มีการคุมกําเนิดหรื อการใช้สารทีทาํ ให้แท้ง (aortifacients) ช่วงท้ายของ
ยุคกลางมีความเคลื อนไหวเกิดขึน โดยหันเหออกจากการใช้การเยียวยาพืนบ้านและมีการเพิมขึนของการ
พึงพาในเรื องของสมาคมแพทย์แผนโบราณึ งจ่ายยานํา รวมถึ งสารที ทาํ ให้แท้ง (aortifacients) และยา
คุมกําเนิด (Riddle, 1997)
จากศตวรรษที 13 ถึงสมัยฟื นฟูวิทยาการใหม่ (Renaissance) มีการศึกษาเรื องการวางแผนครอบครัว
เล็กน้อยสําหรับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยทีึกอบรมทางการแพทย์ อาจเป็ นเพราะว่าโบสถ์ได้มองเห็นว่ามัน
ไม่ถูกต้องและมหาวิทยาลัยเป็ นองค์กรของโบสถ์ทีค่อนข้างใหญ่ (Riddle, 1997) สิ งนี เองทีได้ละทิงความรู้
ทางการปิบตั ิเรื องการควบคุมการเกิดไว้ทีหญิงชราและผดุงครรภ์ ทีจะต้องถ่ายทอดความรู้โดยการบอกเล่า
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ในศตวรรษที 14 และ 15 ความรู้เกียวกับสารทีทาํ ให้แท้งเป็ นทีรู้จกั และถูกใช้นอ้ ยลงกว่าศตวรรษก่อนๆ ใน
ศตวรรษที 16 และ 17 กฎที เข้มงวดเพิม ขึนได้มี ผลบัง คับใช้ใ ห้มี ก ารสารภาพบาป, การลงโทษและการ
เนรเทศบุคคลทีทาํ แท้งให้กบั สตรี รวมถึงตัวสตรี เองด้วย อย่างไรก็ตามถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าสตรี ผนู้  นั อาจ
เสี ยชีวติ ถ้าไม่ได้รับยา ก็จะมีการลงความเห็นว่ายาควรจะถูกให้เพือช่วยชีวติ ของสตรี ผนู้  นั (Riddle, 1997)
วิธีทางศัลยกรรมเพือยุติการตังครรภ์เมืออายุครรภ์น้อย ๆ ได้เริ มมีข ึนเมือปี 1900 และได้ถูกมองว่า
ค่อนข้างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การใช้วธิ ีทีปลอดภัยกว่าหลากหลายวิธีได้เน้นยําถึงภาวะทีกลืนไม่เข้าคายไม่
ออกของผูป้ ฏิบตั ิการทางด้านแพทย์และรวมถึงเป็ นปั ญหาโดยทัว ไปของแพทย์ผู้  ึ งอยูภ่ ายใต้แรงกดดันจาก
สตรี หรื อญาติทีจะทําแท้งให้ตามคําขอของผูป้ ่ วย ึ งถื อว่าเป็ นการกระทําทีผิดกฎหมาย (Brookes, 1988
Keown, 1988) ความแตกต่างระหว่างสองสิ งได้เกิดขึน ในฐานะแพทย์ทวั ไปจึงมีความเสี ยงทีจะให้ความ
มัน ใจและการอุปถัมภ์ต่อผูป้ ่ วย แพทย์เฉพาะทางก็เสี ยงด้านจุดยืนของวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม สตรี ทียงั ต้องการ
ทําแท้งและไม่ตอ้ งการ การรักษาทางการแพทย์ก็จะพึงวิธีการอืนทีจะยุติการตังครรภ์ (Brookes, 1988)
ในศตวรรษที 21 สตรี ยงั คงทําแท้ง ในแต่ละปี ราว ๆ 46 ล้านคนทัว โลกได้ทาํ แท้ง (35 คน ต่อ สตรี
วัยเจริ ญพันธุ์ 1000 คน) 26 ล้า นคนจากประเทศทีใ ช้กฎหมายเสรี นิยม และ 20 ล้า นคน จากประเทศที
กฎหมายมีการจํากัดและต้องห้ามไม่ให้ทาํ (Guttmacer Institute, 1999) ในประเทศทีพั นาแล้ว ทีเห็ น
เด่นชัดจะมีการใช้วิธีการทางศัลยกรรมทีมีความปลอดภัย แม้วา่ จะมีการใช้เพิมขึนของวิธีการทางการแพทย์
เช่ น ส่ ว นประกอบของสเตี ย รอยด์สั ง เคราะห์ ที นํา มาใช้เ ป็ นยาทํา แท้ง สํ า หรั บ ครรภ์อ่ อ น 2 เดื อ นแรก
(abortifacient Mifepristone: RU486) ในหลาย ๆ ประเทศ การใช้สมุนไพรเพือการทําแท้งทีื อจากเภสัชกร
หรื อผูจ้ าํ หน่ายสมุนไพรทีตลาดยังคงมีอยูท่ ุกวันนี ในหลาย ๆ ประเทศ (cited by Pick, Givaudam, Izazaga et
al in Basu, 2003)

สรุป

เห็นได้วา่ การคุมกําเนิดและการยุติการตังครรภ์ไม่ใช่แนวคิดใหม่ สตรี ได้พบวิธีการต่าง ๆ อยูเ่ สมอ
ทีจะจัดการและควบคุมภาวะเจริ ญพันธุ์ของตนเองึงไม่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในศตวรรษ
ที 21 มีทางเลือกทีปลอดภัยและหาได้ง่ายสําหรับสตรี การคุมกําเนิดสมัยใหม่ เช่น ยาเม็ดคุมกําเนิด ได้พิสูจน์
ได้เห็นว่ามีความปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันการตังครรภ์ นอกจากนี สตรี ควรจะมีการเข้าถึง
ทีง่ายดายสํา หรับความหลากหลายของวิธีการคุ มกําเนิ ดึ งไม่แพงมากและง่ายต่อการเข้าถึ ง การยุติการ
ตังครรภ์ค วรเป็ นสิ ง ทีถูกกฎหมาย เข้าถึ งได้ง่าย และไม่แพงสํา หรับ สตรี ท วั โลก และควรถูกจัดไว้ในสิ ง
อํานวยความสะดวกทางการแพทย์ทีปลอดภัย โดยเจ้าหน้าทีผดู้ ูแลด้านวิชาชีพแพทย์ สตรี ตอ้ งสามารถทีจะ
จัดการและควบคุมภาวะเจริ ญพันธ์ของตนเอง ในฐานะทีในอดีตมันถูกแสดงให้เห็นว่าสตรี น นั ใช้มาตรการที
ไม่ปลอดภัย และมาตรการเหล่านีเป็ นผลให้มีอตั ราการตายสู งทัว โลก ึงอัตราตายนีเป็ นสิ งทีป้องกันได้

