Reducing harm
from unsafe abortion

I am going to see my Auntie. I will be back soon.

ฉันจะไปหาป้าหน่อย วานพี่ช่วยดูลูกให้ด้วยนะจ๊ะ แป๊บเดียวก็กลับ

My husband came home for a visit and now I am pregnant. But he has gone again to find work and I am alone.

ป้าหนูมีเรื่องมาปรึกษาหน่อย สามีหนูนานๆ กลับมาเยี่ยมบ้านที ตอนนี้ก็กลับไปหางานทำ ปล่อยให้หนูเลี้ยงลูกๆ อยู่คนเดียวซ้ำหนูก็มีท้องอีก

Abortion is not legal in Myanmar except if the woman will die because of the pregnancy.

หนูน่าจะรู้ดีนะว่าที่บ้านเรา(ประเทศพม่า) ทำแท้งมันผิดกฎหมาย เว้นแต่ว่าการตั้งท้องนั้นเป็นอันตรายกับแม่ถึงชีวิต

But in Thailand it is legal for a doctor to help you have a safe and legal abortion if you have a health issue like a heart
problem or cancer.

ถ้าเป็นที่เมืองไทยมีบางเหตุผลที่หมอสามารถทำแท้งให้แม่ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพอย่างถูกกฎหมายได้ เช่น คนที่เป็นโรคหัวใจ คนที่เป็นมะเร็ง
Or if you have a mental health problem or something is
wrong with the fetus.

คนเป็นโรคจิตประสาท พิการทางสมอง หรือ เด็กในท้องไม่สมบูรณ์

I don’t have enough money to feed and care of the children I already
have. And last time I was so sick and weak after the baby. What can I do?

ดูซิป้า...... เงินทองหนูก็ไม่ค่อยมี ลูกก็ตั้งสี่คน ตอนนี้มามีท้องอีก หนูไม่มีปัญญาเลี้ยงดูแน่
หลังคลอดลูกคนก่อน ร่างกายหนูก็ยังไม่ฟื้นตังดีเลย จะทำอย่างไงดี......ป้า

No auntie, I am not sick like that and I don’t think there is
anything wrong with the fetus.

แต่หนูว่า.........หนูไม่ได้มีโรคเหล่านั้นนะ แล้วเด็กในท้องหนูก็น่าจะสมบูรณ์แข็งแรงดี

Abortion is also legal in Thailand if you have been raped, or if you were only 15 or younger when you became pregnant.

ในเมืองไทยยังมีเหตุผลอื่นอีกนะ ที่ทำแท้งอย่างถูกกฎหมายได้ เช่นในผู้หญิงที่โดนข่มขืนแล้วตั้งท้อง หรือ เด็กผู้หญิงอายุน้อยกว่า 15 ปี
แล้วไม่พร้อมที่จะมีลูก หมอก็อาจพิจารณาทำแท้งให้

Some women take Kathy Pan, or drink alcohol, or take malaria medications. But you should not do this.

ป้าเห็นคนเขากินยาเกตีปัน บางคนก็กินเหล้า หรือบางทีก็กินยามาลาเรีย แต่หนูไม่ควรทำอย่างงั้นนะ

A community organization or clinic can help you find a Thai doctor who will help you, if one of these
situations applies to you.

มีหน่วยงานหรือองค์กร ของชุมชน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ ช่วยพาเธอไปหาหมอได้ หาก สิ่งใดสิ่งหนึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเธอ

These things do not work. They will not end the pregnancy. And some medications will make you sick.

ของพวกนั้นทำให้แท้งไม่ได้หรอก ซ้ำร้าย ยาบางตัวก็เป็นอันตรายต่อตัวหนูและลูกในท้อง

No auntie, these things do not apply to me. I am not young and my
husband did not force me to have sex. I love him very much.

ที่ป้าพูดมาทั้งหมดนั้น หนูไม่เข้าข่ายซักอย่าง อายุหนูก็มากแล้ว
และไม่ได้ถูกข่มขืนด้วย หนูมีท้องกับสามีหนู และก็รักเขามากด้วย

But I cannot be pregnant. What do other
women do?

ตอนนี้หนูท้องไม่ได้........ป้า จะทำอย่างไง
ป้าช่วยหนูหน่อยซิ ป้าเห็นผู้หญิงอื่นเขาทำอย่างไงอย่าง
ไงกันบ้างหล่ะ

I have heard about a woman who can help. My friend says she has helped others for a long time. Should I go to her?

หนูได้ยินจากเพื่อนว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งรับทำแท้ง ป้าจ๊ะ.....หนูน่าจะไปหาผู้หญิงคนนี้ดีไหม

You should not go to her. The old ways are not safe. These things can
work and end the pregnancy. But they can hurt you very badly.
Sometimes women die from these things. These things are dangerous.

ไม่ อย่าไปเลยหนู ป้ารู้ว่าเขาใช้วิธีโบราณ ดูแล้วน่ากลัวไม่ปลอดภัยเลย
แม้ว่ามันจะทำให้หนูแท้งได้จริง เป็นวิธีที่เจ็บปวดมาก บางทีก็ตกเลือดจนหมดตัว
มีไข้จนถึงขั้นตายก็มี อันตรายจริงๆ

The woman will use a stick, or put
herbs deep inside, or a sharp feather.

ป้าเห็นเขาว่ากันว่า เวลาทำแท้งเขาจะเอา
ไม้สอดเข้าไปข้างใน บางที่ก็เป็นสมุนไพร
หรือไม่ก็ขนนกแหลมๆ ก็มีด้วยนะ
น่ากลัวจริงๆ

You can bleed too much,
get an infection, or maybe
never have children again.

บางคนตกเลือดอย่างรุนแรง
มีไข้สูง หลังจากการทำแท้งนี้
คนคนนั้นอาจมีลูกไม่ได้อีกเลย

Oh Auntie, I cannot have another baby. There
must be some other way.
Or she will do a hard massage with hot stones

บางทีก็เอาก้อนหินอังไฟร้อนๆ มาคลึงแรงๆ ที่ท้องน้อย

แต่ป้าจ้ะ ตอนนี้หนูยังไม่อยากมีลูกเพิ่มมาอีกคน ป้าพอจะให้คำแนะนำ
อย่างอื่นได้ไหม

There is a medicine you can take but it is not legal to use for this. The medicine is called
misoprostol. It is also called Cytotec.

Auntie, how do I use this
medicine?

ป้าจ๊ะ แล้วยาตัวนี้มันใช้ยังไงหล่ะ

My nurse friend told me that you can use this medicine up to nine weeks (63 days) after
your last menstrual period.

เพื่อนของป้า ที่เป็นพยาบาลบอกว่า ยาตัวนี้จะใช้ได้ผลกับคนที่กำลังมีท้องไม่เกิน 9 สัปดาห์ (63 วัน)

เออ....ป้ารู้มาว่ามียาตัวหนึ่ง แต่มีกฎหมายห้ามซื้อใช้เอง นี่จะบอกให้ก็ได้ ชื่อ มีโซโปรสทอลล์ หรือบางที่ก็เรียก ไซโทเท็ค

Begin by putting 4 pills
(800 mcg) under your
tongue.

keep the pills there for 30 minutes

ให้อมไว้ 30 นาที

เริ่มโดยการอมยา
ใส่ไว้ใต้ลิ้นสี่เม็ด

and swallow the remaining pieces of the pills.

พอครบเวลา แล้วให้กลืนลงไปให้หมด
กิน5้ำตามด้วย

It will make your womb cramp and send out the blood and the pregnancy.

ยาตัวนี้จะไปทำให้มดลูกเกิดการบีบตัวจนประจำเดือนกลับมา

After 3-12 hours, you will take another four pills in the
same way.

พอผ่านไปซัก 3-12 ชั่วโมง ก็นำยาสี่เม็ดมาทำเหมือนเดิม

And after 3-12 more hours you will take another four
pills in the same way.

แล้วหลังกลืนลงไปครั้งที่สองผ่านไปอีก 3-12 ชั่วโมงก็ให้นำยาสี่เม็ด
มาทำแบบเดิมอีก

There are two other ways to take the pills.

ยังมีอีกสองวิธี ในการใช้ยานี้ ด้วยนะ

Place inside your cheek, hold for 30 minutes, and swallow the remaining pills. You will then take 4 more pills
the same way after 3 hours and then 4 more pills after
another three hours.

อมยาสี่เม็ดเอาไว้ตรงกระพุ้งแก้มแล้วอมไว้ 30 นาทีหลัง จาก
นั้นก็ให้กลืนลงไปให้หมดโดยดื่ม5้ำตามด้วย พอผ่านไปซัก 3
ชั่วโมง ก็ทำเหมือนเดิม แล้วหลังกลืนลงไปครั้งที่สองผ่านไปอีก 3
ชั่วโมงก็ให้ทำแบบเดิมอีก รวม สาม ครั้งเช่นกัน

Or, put the pills inside your vagina. The pills will dissolve
completely. You will take 4 more pills the same way
after 3 hours and then 4 more pills after another 3
hours.

หรือนำยาสี่เม็ดมาใส่เข้าไปในช่องคลอด ตัวยาจะซึมเข้าไปเอง
พอผ่านไปซัก 3 ชั่วโมง ก็ทำเหมือนเดิมแล้วหลัง จากนั้นรออีก 3
ชั่วโมงแล้วให้ทำแบบเดิมอีก รวม 3 ครั้งเช่นกัน

If I take misoprostol, what will happen?

ถ้าหนูใช้ยา มีโซโพรสทอลล์ จะเกิดอะไรขึ้นกับหนูบ้าง........ จ๊ะป้า

After you take misoprostol you should have bleeding
and cramping. This is part of the abortion.

หลังจากที่หนูใช้ยา มีโซโพรสทอลล์ ก็อาจจะตกเลือดและเกิด
อาการปวดเกร็งท้องน้อย ซึ่งเป็นอาการของการเริ่มต้นแท้ง

Most women will begin bleeding a few hours after
taking misoprostol. Often women have heavy
bleeding at first and they may see clots.

โดยส่วนใหญ่ผู้หญิงที่ใช้ยาตัวนี้หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงก็จะตกเลือด
บางคนก็จะตกเลือดหนักหน่อยในช่วงแรกๆ และจะเห็นเป็นก้อนเลือด
Some women may have chills, fever, diarrhea or nausea/vomiting after taking misoprostol. These side effects
do not last very long. Most women will get their next periods 4-6 weeks after taking misoprostol.

บางคนอาจจะมีอาการหนาวสั่น, มีไข้, ท้องเสีย, คลื่นไส้หรืออาเจียน หลังจากใช้ยามีโซโพรส์ทอลล์ อาการข้างเคียงเหล่านี้เป็นไม่นานก็หาย โดย
ส่วนใหญ่ผู้หญิงที่ใช้ยามีโซโพรส์ทอล จะมีประจำเดือนรอบต่อไปในระหว่าง 4-6 สัปดาห์

Cramping usually begins within a few hours of taking
the medication and is usually heavier than the cramps
women have during their periods.

อาการปวดเกร็งท้องน้อยจะมีอาการหลังจากที่ใช้ยาเข้าไปไม่กี่ชั่ว
โมง และการปวดนั้นมีอาการมากกว่าปวดประจำเดือนอีก
Bleeding can last between one and two weeks.

การตกเลือดจะหยุดภายในหนึ่งหรือสอง สัปดาห์

When would I go to a clinic?

If I take the medicine this way, will it work?

If you try to do an abortion with
misoprostol, go to a clinic to seek care:

แล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าจะต้องไปคลินิกในกรณีอะไรบ้างคะ

ป้า.......ถ้าหนูใช้ยาตัวนี้มันจะได้ผลจริงๆ เหรอ

เมื่อหนูใช้ยามีโซโพรสทอลล์ ช่วยในการทำแท้ง
ควรไปหาหมอหากมีอาการดังต่อไปนี้

MisoprostOl works 75% - 85% of the time

การใช้ยา มีโซโพรสทอลล์
มีผลให้เกิดการแท้งประมาณ ร้อยละ 75 ถึง 85

80%

Sometimes the bleeding will be too heavy. Sometimes you won’t have any bleeding and the pregnancy will
continue. If the abortion does not work there is some worry the medicine could hurt the fetus. If any of
this happens, you will need to go to the clinic or hospital.

if you have heavy bleeding for more than 2 hours, if you suddenly
start bleeding heavily two or more weeks after taking misoprostol,
or if you have continuous bleeding for several weeks

ถ้ามีอาการตกเลือดอย่างรุนแรงนานเกินกว่า 2 ชั่วโมง หรือมีตกเลือดอย่างรุนแรง
หลังการใช้ยานี้ 2 สัปดาห์และมากกว่าสองสัปดาห์ หรือถ้ามีการตกเลือดอย่างรุน
แรงต่อเนื่องกันหลายสัปดาห์

ยาตัวนี้บางทีทำให้ ตกเลือดอย่างรุนแรง แต่ถ้าหากมีเลือดออกน้อย การทำแท้งก็อาจไม่สำเร็จซึ่งการมีท้องก็จะดำเนินต่อไป และอาจมีผลทำร้าย
ต่อทารกในครรภ์ได้ ต้องไปหาหมอที่คลินิกหรือ โรงพยาบาลเพื่อรับการช่วยเหลือ
You should not use this medicine. But if you try anything, misoprostol is much safer than the old ways.

ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ไม่แนะนำให้หนูใช้ยาตัวนี้..... แต่ถ้าจำเป็นจริงๆ ขอให้หนูเลือกใช้ยาตัวนี้ เพราะ เป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าการใช้วิธีทำแท้งแบบโบราณ

If you develop fever that
lasts more than 24 hours

ถ้ามีอาการไข้นานกว่า 24 ชั่วโมง

IF you have severe cramping

ถ้ามีอาการปวดเกร็งมาก

if you feel lightheaded or dizzy.

ถ้ามีอาการวิงเวียนศีรษะ

If you take misoprostol and have very little bleeding after a week you may still be pregnant and you should also
follow-up with a clinic.

ถ้าใช้ยามาหนึ่งสัปดาห์แล้ว แต่มีการตกเลือดเพียงเล็กน้อย การทำแท้งอาจไม่สำเร็จ การท้องยังคงอยู่ ให้หนูไปหาหมอเพื่อตรวจดูอาการต่อไป
ให้แน่ชัด

If you use a different method to try an
abortion, you may face similar
symptoms. Sister, please go to the clinic
if you do!

Most importantly, if you try to do something to yourself, you must go to the clinic or hospital for
care if you have problems. No one will punish you for seeking care. The hospital can help make sure
you do not get an infection or lose the ability to have children in the future.

และที่สำคัญที่สุดก็คือ หากหนูได้ตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป เมื่อเกิดอาการแทรกซ้อนขึ้น หนูควรไปหาหมอที่คลินิก
หรือโรงพยาบาล เพื่อหนูจะได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง ไม่มีใครลงโทษคนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือการรักษา
พยาบาลหรอกนะ หมอในโรงพยาบาลจะช่วยไม่ให้เกิดการติดเชื้อและช่วยรักษาให้หนูมีลูกได้อีกในภายภาคหน้า

ถ้าหนูทำแท้งด้วยวิธีอื่นๆ ก็อาจเกิดอาการแทรก
ซ้อนแบบเดียวกัน ถ้ามีอาการเช่นนี้แล้ว
หลาน......เอย ไปหาหมอที่คลินิกหรือโรง
พยาบาลเถอะนะ

Oh Auntie. Thank you for talking to me.

ป้าจ้ะ ขอบคุณป้ามากเลยนะที่ให้คำแนะนำดีๆ

Be good to yourself, little sister.

เออ....แล้วดูแลตัวเองดีๆหล่ะ

Information Hotline: 0839502651
For more information about legal abortion care in Thailand, please contact 0988068158

ถ้าต้องการข้อมูล เกี่ยวกับการทำแท้งในด้านกฎหมาย กรุณาติดต่อ 0988068158

www.medicationabortion.com (English
www.womenonweb.org (English and Thai) or www.womenhelp.org (English and Thai)
ถ้าต้องการข้อมูล เกี่ยวกับ ยามีโซโพรสตอล์ กรุณาติดต่อ www.medicationabortion.com (ภาษาอังกฤษ เท่านั้น) หรือ ติดต่อ
www.womenonweb.org (ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) หรือ ติดต่อ www.womenhelp.org (ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)
For more information about misoprostol, please visit

only) or

For more information about resources in Thailand, please contact the Tam Tang group:
0857429948

ถ้าต้องการข้อมูลและ อุปกรณ์ ในประเทศไทย กรุณาติดต่อ กลุ่มทำแท้งระว่าง บ่ายสองและสี่ โทร. 0857429948
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