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การทำำาแทำง้หมายความถึงึการทำ่�คณุเลือืกทำ่�จะยตุิกิาร
ติ้ �งครรภ์ข์องคณุ ไมใ่ช่ว่า่การติ้ �งครรภ์ท์ำ้ �งหมดเป็็นการ
วางแผน การติ้ �งครรภ์โ์ดยไมไ่ดว้างแผนเกดิขึ�นก้บสติร่
ทำกุว้ยแลืะทำกุภ์มูหิลื้ง ในออสเติรเลืย่ ป็ระมาณครงึหนึ�ง
ของการติ้ �งครรภ์ไ์มไ่ดเ้ป็็นการวางแผน สติรบ่างคน
เลือืกทำ่�จะมบ่ตุิร ในขณะทำ่�สติรอ่ื�นๆ อาจเลือืกทำ่�จะยตุิิ
การติ้ �งครรภ์ด์ว้ยการทำำาแทำง้ 

 การทำำาแทำง้คอือะไร?
การทำำาแทำง้เป็็นวธิีท่ำางการแพทำยท์ำ่�ป็ลือดภ์้ยในการยตุิิ
การติ้ �งครรภ์ ์อาจมก่ารเรย่กอก่ช่ื�อหนึ�งวา่ “การยตุิ”ิ หรอื 
“การยตุิกิารติ้ �งครรภ์”์ ป็ระมาณหนึ�งในสามของการติ้ �ง
ครรภ์โ์ดยไมไ่ดว้างแผนลืงเอยดว้ยการทำำาแทำง้

ในออสเติรเลืย่ การทำำาแทำง้ถึกู
กฎหมายหรอืไม?่
ในออสเติรเลืย่การทำำาแทำง้ถึกูกฎหมายติอ่เมื�อกระทำำา
โดยผูม้อ่าช่พ่ทำางการแพทำยท์ำ่�จดทำะเบย่น อยา่งไร
ก็ติาม กฎหมายการทำำาแทำง้แติกติา่งก้นไป็แติล่ืะร้ฐแลืะ
มณฑลื กฎหมายทำ่�ติา่งก้นเก่�ยวก้บเรื�องทำ่�วา่เมื�อใดแลืะ
อยา่งไรทำ่�สติรส่ามารถึทำำาแทำง้ได ้

เหติผุลืของการทำำาแทำง้
การทำำาแทำง้เป็็นทำางเลือืกสว่นติ้ว อาจเป็็นการติ้ดสนิใจ
ทำ่�ยากลืำาบาก มเ่หติผุลืหลืายป็ระการวา่ทำำาไมคณุจงึอาจ
เลือืกการทำำาแทำง้ โดยไมต่ิอ้งคำานงึถึงึเหติผุลืใดๆ เป็็น
สทิำธีขิองคณุทำ่�จะยตุิกิารติ้ �งครรภ์์

ป็ระเภ์ทำของการทำำาแทำง้
มก่ารทำำาแทำง้อยูส่องป็ระเภ์ทำ คอื การทำำาแทำง้ดว้ยยา
แลืะการทำำาแทำง้ดว้ยการผา่ติ้ด ทำ้ �งสองป็ระเภ์ทำป็ลือดภ์้ย
แลืะไดผ้ลื

การทำาแทง้ด้ว้ยยา
การทำำาแทำง้ดว้ยยาหมายถึงึคณุใช่ย้าเพื�อทำำาใหเ้กดิการ
แทำง้ วธิีน่่�ใช่ไ้ดเ้มื�อครรภ์อ์ายไุมเ่กนิเกา้สป้็ดาห ์

สิ่่�งท่�จะเกด่้ขึ้้�น
ถึา้คณุใช่ก้ารทำำาแทำง้ดว้ยยา คณุจะเป็็นติะครวิหน้ก
หลืายช่้�วโมง แติอ่าการเจ็บจะคอ่ยย้งช่้�วเมื�อแทำง้แลืว้ 
แพทำยข์องคณุสามารถึช่ว่ยคณุไดด้ว้ยการใหย้าแก ้
ป็วดทำ่�แรงกวา่ป็กติ ิคณุสามารถึจ้ดการก้บเรื�องน่�ได ้
เองทำ่�บา้น 

การทำาแทง้ด้ว้ยการผ่า่ตัดั้
ถึา้อายคุรรภ์ข์องคณุเกนิเกา้สป้็ดาห ์หรอืหากคณุไม่
ติอ้งการทำำาแทำง้ดว้ยยา คณุสามารถึเลือืกการทำำาแทำง้
ดว้ยการผา่ติ้ดได ้
โดยป็กติกิารทำำาแทำง้ดว้ยการผา่ติ้ด ใช่เ้วลืาว้นเดย่ว

สิ่่�งท่�จะเกด่้ขึ้้�น
หากคณุเลือืกการทำำาแทำง้โดยการผา่ติ้ดภ์ายใติ ้การ
วางยาสิ่ลบท ั�งตัวั (ระหวา่งทำ่�คณุหลื้บ) คณุจะไมรู่ส้กึ
เจ็บในระหวา่งการทำำาแทำง้ แติค่ณุอาจเป็็นติะครวิสอง
สามว้นหลื้งจากน้�น
หากคณุทำำาแทำง้ดว้ยการผา่ติ้ดภ์ายใติก้ารวางยาสิ่ลบ
เฉพาะท่� คณุอาจเป็็นติะครวิออ่นๆ ถึงึรนุแรงระหวา่ง
การทำำาแทำง้ เป็็นเรื�องธีรรมดาทำ่�คณุอาจเป็็นติะครวิแลืะ
เจ็บคลืา้ยก้บติอนมป่็ระจำาเดอืนในระหวา่งสองสามว้น
ติอ่มา
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Jean Hailesใช้แ้นว้ท็างกว้า้งๆ และ
คำริอบคำลมุูตอ่เริ่�องสขุ้ภาพื่ข้องสตริ ้คำำาว้า่ 
“สตริ”้ และ “เด็้กสาว้” ท็้�ใช้ใ้นแผ่น่ข้อ้เท็็จ
จริงิน้�ห้มูาย์ถึงึสตริ ้เด็้กสาว้และคำนห้ลาก
ห้ลาย์เพื่ศึ

คณุติอ้งการหน้งสอืสง่ติว้เพื�อการ
ทำำาแทำง้ไหม?
คณุไมจ่ำาเป็็นติอ้งมห่น้งสอืสง่ติ้วจากแพทำยข์องคณุเพื�อ
สำารองการทำำาแทำง้ – ยกเวน้ในร้ฐออสเติรเลืย่ติะว้นติก 
ซึ่ึ�งกฎหมายบ้งค้บใหค้ณุติอ้งมห่น้งสอืสง่ติ้วจากแพทำย์

คณุติอ้งการไดร้้บคำาป็รกึษากอ่นทำ่�
จะทำำาแทำง้ไหม?
คณุไมจ่ำาเป็็นติอ้งร้บคำาป็รกึษา แติค่ณุสามารถึใช่ ้
บรกิารน่�ไดห้ากคณุติอ้งการหารอืก้บใครสก้คน หรอื
ติอ้งการขอ้มลูืเพิ�มเติมิ

 ขอ้มลูืเพิ�มเติมิ
คณุสามารถึขอทำราบขอ้มลูืเพิ�มเติมิเก่�ยวก้บ  
การทำำาแทำง้จาก:
• แพทำยข์องคณุ
• บรกิารวางแผนครอบคร้ว หรอืบรกิารสขุภ์าพ

ทำางเพศในช่มุช่นของคณุ
• ศนูยส์ขุภ์าพสติรท่ำอ้งถึิ�น
• บรกิารการแพทำยช์่นพื�นเมอืงแลืะช่าวเกาะ

ทำอรเ์รส สเติรทำ
นอกจากน้�น คณุย้งสามารถึไป็ทำ่�เว็บไซึ่ทำท์ำ่�มช่่ ื�อ
เสย่งแลืะไวว้างใจได:้
MSI Australia (เดมิช่ื�อ Marie Stopes Australia)
1800MyOptions (วคิติอเรย่)
Children by Choice (ควน่สแลืนด)์
Pregnancy Choices Helpline (นวิเซึ่าธีเ์วลืส)์
Pregnancy Advisory Centre (ออสเติรเลืย่ใติ)้

สำาหร้บขอ้มลูืเพิ�มเติมิ โป็รดไป็ทำ่� 
jeanhailes.org.au/health-a-z/sex-sexual-
health/abortion

เพื�อช่ว่ยบรรเทำาความป็วด คณุสามารถึ:
• ใช่ถ้ึงุป็ระคบรอ้น
• กนิยาแกป้็วด 
• นวดใติท้ำอ้งนอ้ย
• พ้กผอ่น

หากคณุมอ่าการป็วดรนุแรง หรอือาการป็วดทำ่�ไมย่อม
บรรเทำาแมก้นิยาแกป้็วดแลืว้ก็ติาม โป็รดหารอื 
แพทำยข์องคณุ

เมอืไหรท่ำ่�คณุจะสามารถึกลืบ้ไป็ทำำา 
กจิวต้ิรป็ระจำาวน้ไดเ้หมอืนเดมิ?
คณุสามารถึกลื้บไป็ทำำากจิว้ติรติา่งๆ ในว้นรุ่งข่�นหลื้งการ
ทำำาแทำง้หากคณุรูส้กึสบายเนื�อสบายติ้วแลืะอารมณ์ป็กติิ
ด ่แติร่ะหวา่งสป้็ดาหน้์�นแลืะสป้็ดาหต์ิอ่ไป็ คณุควรหลืก่
เลื่�ยง:

• การยกสิ�งของหน้กๆ งานทำ่�ติอ้งใช่แ้รง แลืะ  
กจิกรรมทำ่�หน้กหน่วง 

• การมเ่พศสม้พ้นธี ์การใช่แ้ทำมพอน แลืะการสอดสิ�ง
ใดๆ เขา้ไป็ในช่อ่งคลือด

• อาบนำ�าในอา่งอาบนำ�า หรอืวา่ยนำ�า

 คา่ใช่จ้า่ยเทำา่ไหร ่ในการทำำาแทำง้?
คา่ใช่จ้า่ยในการทำำาแทำง้ขึ�นอยูก่บ้:

• ป็ระเภ์ทำของการทำำาแทำง้ 
• อายคุรรภ์์
• สถึานทำ่�ทำ่�คณุร้บการทำำาแทำง้ (เช่น่ คลืนิกิสาธีารณ ะ

หรอื คลืนิกิเอกช่น)
• หากคณุมส่ทิำธีไิดร้้บบรกิารของเมดแิคร์
• หากคณุมก่ารป็ระก้นสขุภ์าพสว่นติ้ว
• หากคณุติอ้งเดนิทำางไป็ทำ่�คลืนิกิแหง่หนึ�งแหง่ใด

หากคณุมบ่้ติรเมดแิคร ์แลืะไป็ทำ ่ 
คลืนิกิเอกช่น:

• คา่ทำำาแทำง้ดว้ยยาอาจอยูร่ะหวา่ง 100–500 เหรย่ญ
• คา่ทำำาแทำง้ดว้ยการผา่ติ้ดอาจอยูร่ะหวา่ง 400–600 

เหรย่ญ
คลืนิกิหรอืโรงพยาบาลืสาธีารณะบางแหง่อาจเรย่กเก็บ
คา่บรกิารถึกูกวา่ หรอือาจไมเ่รย่กเก็บคา่บรกิารหาก
คณุมส่ทิำธีไิดร้้บการยกเวน้ แพทำยข์องคณุสามารถึให ้
ขอ้มลูืแกค่ณุมากกวา่น่�
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