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 เม่ือวนัท่ี 20-22 กมุภาพนัธ์ ท่ีผา่นมา ผมมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมประชุมประเมินผล 
“โครงการดูแลสุขภาพหญิงเก่ียวกับการแท้ง” ซึง่จดัโดยกองอนามยัการเจริญพนัธ์ุ ร่วมกบัราช
วิทยาลยัสติูนรีแพทย์แหง่ประเทศไทย ณ Cabbages & Condoms Resort เมืองพทัยา ในงาน
ประชุมครัง้นี ้ เราได้พบปะพดูคยุกนัถึงเร่ืองราวขา่วดี ท่ีพวกเราหมอสติูทัง้หลายเฝ้ารอมาเป็น
เวลานาน นัน่ก็คือ การมีราชกิจจานเุบกษาลงประกาศข้อบงัคบัแพทยสภา วา่ด้วยหลกัเกณฑ์การ
ปฏิบติัเก่ียวกบัการยติุการตัง้ครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา 305 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา 
เป็นอนัวา่ปัญหาหนกัอกคาใจของใครตอ่ใครสามารถคลีค่ลายไปได้ระดบัหนึง่ ผมต้องขอย า้วา่  
น่ีเป็นเพียงระดบัหนึง่เทา่นัน้ ตราบเท่าที่ทศันคติหรือมมุมองของแพทย์ตอ่ผู้หญิงตัง้ครรภ์ท่ีประสบ
ปัญหาและต้องการยติุการตัง้ครรภ์อนัสบืเน่ืองมาจากปัญหาใดๆก็ตาม ยงัไม่เปลีย่นแปลง 
ข้อบงัคบัแพทยสภาก็คงไม่มีประโยชน์อนัใดท่ีจะช่วยป้องกนัการแท้งท่ีไม่ปลอดภยัได้เลย มาถึง
ตรงนี ้ ท าให้ผมมองย้อนตามตวัเองกลบัไปครัง้ท่ียงัเพิ่งเร่ิมต้นเรียนรู้ฝึกอบรม เพื่อท่ีจะเป็นสติูนรี
แพทย์ บริบทของการเป็นลกูศิษย์ในช่วงเวลานัน้ เราพยายามท่ีจะเก็บเก่ียวความรู้จากการอ่าน 
การปฏิบติั และพยายามเดินตามรอยของครูแพทย์ผู้ ท่ีเราเคารพนบัถือ และอยากจะให้ทา่นเป็น
แม่พิมพ์ของตวัเรา ผมจ าได้วา่ในครัง้นัน้ ผมหรืออาจจะรวมถึงใครอีกหลายๆคนคงจะได้รับการ
สอนสัง่วา่ การท าแท้งเป็นบาป เราสามารถท าได้เพียงสองกรณีตามกฎหมาย กบัอีกหนึง่กรณี
ตามเวชปฏิบติัปกติของสติูแพทย์ทัว่ไป คือกรณีทารกในครรภ์มีความผิดปกติอยา่งรุนแรง (อยา่เพิ่ง
สงสยัวา่รุนแรงนัน้เอาแคไ่หน เพราะแตล่ะคนคงให้นิยามตา่งกนั) นอกเหนือจากนี ้ ให้พึง

หลีกเล่ียง ตอนนัน้ก็เกิดความสงสยัวา่ ถ้าเราไม่ท าให้ เขาก็คงไปท าแท้งท่ีอ่ืนอยูดี่ ท าไมไม่ท าไป
เลยละ่ เพราะเราเป็นสติูแพทย์น่ี ยงัไงก็ท าได้เก่งกวา่คนอ่ืนอยูแ่ล้ว ใครจะไปรู้จกัมดลกูได้ดีกวา่เรา
อีก ค าตอบในตอนนัน้สร้างความประจกัษ์วา่ สูติแพทย์ก็ไม่ใช่ผู้ตัดสินให้ใครต่อใคร ว่าควร
ท้องต่อหรือแท้งดี การที่มีการตัง้ครรภ์มนัก็มีสาเหตขุองมนั เขาไม่ป้องกนัตวัเขาเอง เขาก็ควรจะ
ได้รับสิง่ท่ีเขากระท าลงไป หากเราไปช่วยเขาซะทกุครัง้ มนัก็จะไม่มีท่ีสิน้สดุหรอก การท่ีเราสง่ไปให้
แพทย์คนอ่ืนช่วยท าแท้งให้ มนัก็คือการจ้างคนอ่ืนหรือยืมมือคนอ่ืนท า มนัก็ไม่ตา่งอะไรไปจากการ
ท าแท้งเองหรอก หน้าที่ของเราคือ หากมีภาวะแทรกซ้อนเข้ามาก็รักษาไปตามหน้าที่ท่ีสติูแพทย์ท่ีดี
พงึกระท า เป็นอนัวา่ เราถกูสอนให้วางเฉยเสยี (อุเบกขา ท่ีขาด เมตตาและกรุณา)  



 หลายคนคงนกึเห็นภาพบรรยากาศภายในห้องตรวจฝากครรภ์หรือห้องตรวจนรีเวช ท่ี
แพทย์ถกูร้องขอให้ยติุการตัง้ครรภ์ในกรณีท่ีเขาไม่พร้อมจะมีลกูในตอนนี ้ แพทย์บางคนพดูจา
สอ่เสยีด ผู้ รับบริการบางคนอาจจะโดนดดุา่วา่กลา่ว ผู้หญิงหลายคนเดินออกไปทัง้น า้ตาที่ไม่ได้
เกิดจากความเจ็บปวดทางกาย แพทย์บางคนลงโทษผู้หญิงท่ีเคยท าแท้งมาด้วยวิธีตา่งๆกนั (ย า้วา่ 
แคเ่คยท าแท้ง) เช่น การเขียนบนัทกึในสมดุฝากครรภ์วา่ “เคยท าแท้ง” “ท าแท้งเถ่ือน” “criminal 
abortion” ราวกบัเป็นกิตติกรรมประกาศให้สตรีตัง้ครรภ์ผู้นัน้ติดตวัไปเลย หรือลองหลบัตานกึภาพ
บรรยากาศในห้องฉกุเฉิน ท่ีมีการรับปรึกษาให้มาดผูู้ ป่วยท่ีไปท าแท้งเถ่ือนมา แล้วเกิด
ภาวะแทรกซ้อน การพดูจาของแพทย์ก็ไม่หวานห ูการซกัประวติัก็ดรูาวกบัเปาบุ้นจิน้แหง่ศาลไคฟง 
การพดูจาท านองเสยีดส ีเช่น “ไหนวา่ไม่เคยมีเพศสมัพนัธ์ไง ท้องกบัพระพายหรือ” เป็นต้น การขดู
มดลกูอาจจะใช้ยาระงบัปวดน้อยๆ เพื่อให้เกิดความหลาบจ า คงปฏิเสธไม่ได้วา่พวกเราได้เคยเจอ
เหตกุารณ์เหลา่นีม้าแล้วทัง้นัน้ ไม่มากก็น้อย  
 ผมเป็นครูแพทย์ครับ เวชปฏิบติัเร่ืองการดแูลหญิงท่ีต้องการยติุการตัง้ครรภ์ของผมก็ไม่
ตา่งไปจากในช่วงฝึกอบรม ตา่งไปก็คือต้องสอน ดแูลอบรมลกูศิษย์เพิ่มขึน้มาเป็นหนึง่ในงานหลกั 
จนกระทัง่เม่ือ 3 ปีท่ีผา่นมา ผมได้เร่ิมเข้ามามีสว่นร่วมในโครงการ “การดแูลสขุภาพหญิงเก่ียวกบั
การแท้งบุตร” ได้มีโอกาสพบปะพดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเร่ืองการท าแท้งกบัอาจารย์แพทย์ผู้
อาวโุสหลายทา่น รวมถึงอาจารย์ทา่นอ่ืนๆท่ีไมใ่ช่แพทย์ แตเ่ป็นนกักฎหมายบ้าง นกัวิจยับ้าง 
รวมถึงคนในองค์กรอิสระหลายตอ่หลายคน มนัเหมือนกบได้ออกนอกกะลา ได้ลองเปลีย่นมมุมอง 
ลองใช้สติปัญญา น าอุเบกขาที่พว่งเมตตาและกรุณามาด้วย จึงได้เร่ิมคิดวา่ คนท่ีจะไปขอให้หมอ
ท าแท้งนัน้ เขาคิดอยา่งไรบ้าง เขารู้สกึอยา่งไร ผู้ชายของเขารู้สกึอยา่งไร ใครเจ็บปวดหวัใจ และ
ใครเจ็บปวดร่างกาย  
 เม่ือเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงขึน้แล้ว ใครต้องร่วมรับผิดชอบบ้าง หลายคนเร่ิมคิด
ค าตอบวา่ “กรรม ย่อมเป็นผลมาจากการกระท าน่ันเอง” ไม่วา่กนัครับ แตช่่วงหลงัๆ ผมกลบั
คิดวา่ เราเป็นส่วนหน่ึงที่ต้องร่วมรับผิดชอบ เราไม่ดแูลผู้หญิงของเรา (อยา่ลมืวา่เราเป็นสติูนรี
แพทย์นะครับ) เราไม่ได้ปกป้องเขาจากการไปท าแท้งเถ่ือน ทัง้ๆท่ีเรารู้ดีวา่มันก่อให้เกิดปัญหาได้
สงูมาก แล้วใครเป็นคนท่ีเหน่ือยตอ่ ก็ต้องตอบวา่เราอีกนัน่แหละ รู้กนัดีวา่ การรักษาภาวะแท้งติด
เชือ้มนัเหน่ือยกวา่ชดัๆ ผมเร่ิมมองคนท่ีมีปัญหาจากการตัง้ครรภ์อยา่งเห็นใจและเข้าใจมากกวา่
สะใจ จริงอยู ่ผมเองก็ไม่ท าแท้ง ไมอ่ยากท าแท้ง แตผ่มก็เร่ิมหาคนท่ีเขาเต็มใจและสามารถท าแทน
ได้ ผมสามารถคยุกบัหญิงท่ีมาขอยติุการตัง้ครรภ์ได้นานขึน้ แนะน าให้เขาทราบวา่ ทางเลอืกของ
เขามีอะไรบ้าง การตัง้ครรภ์ของเขาจะจบลงด้วยการแท้งหรือมีลกูตอ่ไปก็ตาม แตห่ากเขาเดินออก
จากห้องตรวจของผมด้วยรอยยิม้แล้ว นัน่หมายความวา่ อุเบกขาท่ีมีเมตตาและกรุณาเป็น
สว่นประกอบ ได้ช่วยท าให้ทัง้ผู้ให้และผู้ รับบริการพงึพอใจ  



 ในบริบทของการเป็นครูแพทย์ขณะนี ้ คือการสอน สอนให้พวกเขามองผู้ รับบริการอยา่ง
เห็นใจและเข้าใจ การเรียนในชัว่โมงจริยธรรมทางการแพทย์เร่ืองการท าแท้ง จะเห็นวา่นกัเรียนของ
เรายงัมีความเกรงใจครู ไม่กล้าพดู ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะกลวัวา่ครูจะเพง่เลง็คนท่ีเห็น
ด้วยกบัการท าแท้ง บทสรุปจากการเข้าเรียน (เรียกวา่เสวนาดีกวา่) ออกมาวา่ เราจะไม่ท าแท้งใน
กรณี......เหมือนเดิมทกุอยา่ง จากนัน้มาก็เร่ิมใหม่ คราวนีล้องให้เขาพยายามมองเข้าหาตวัเองวา่ 
หากหญิงคนนัน้เป็นคนรู้จกั เป็นเพื่อน เป็นพี่น้อง เป็นลกูหลาน หรือแม้กระทัง่เกิดขึน้กบัตวัเอง จะ
เปลีย่นความคิดหรือไม่ ลองตัง้ใจฟังดสูคิรับ จะพบวา่ค าตอบมนัหลากหลายดี มีกระทัง่ท่ีวา่ 
อยา่งไรก็ไม่ท าแท้งให้ หรือท าให้โดยมีไม่มีเงื่อนไข หรือแม้กระทัง่จะมาขอให้อาจารย์ช่วยท าให้ 
นกัเรียนแพทย์บางคนก็บอกวา่ อยา่งไรเสยีก็มีกฎวา่ด้วย double standard อยูเ่สมอ นัน่ก็เป็นอีก
ข้อคิดหนึง่ท่ีได้มาจากการเรียนแบบเสวนาประสาครู-ศิษย์  
 ทกุวนันีค้วามเปลีย่นแปลงเร่ิมมีให้เห็น ลกูศิษย์ (ทัง้นกัเรียนแพทย์ แพทย์ใช้ทนุ และ
แพทย์ประจ าบ้าน) เร่ิมมีทศันคติตอ่ผู้ ป่วยท่ีแท้งมาหรือต้องการยติุการตัง้ครรภ์ในทางที่ดีขึน้ เร่ิมไม่
เห็นการเขียนประวติัท าแท้งเถ่ือนลงไปในใบฝากครรภ์ เขาจะบนัทกึลงไปวา่แท้งหรือต้องขดูมดลกู
แทนค าวา่ criminal abortion เขามองเพื่อนร่วมงานหรือแพทย์รุ่นพี่ท่ีให้บริการยติุการตัง้ครรภ์
ในทางที่ดีขึน้ เขารู้วา่ ถ้าไม่มีผู้ให้บริการเหลา่นัน้ เราจะเหน่ือยจากการที่ต้องดแูลภาวะแทรกซ้อน
ของการท าแท้งอีกมาก  
 คนไทยมกัจะบอกวา่ อาย ุ 25 ปี เป็นวยัเบญจเพส มกัจะมีเร่ืองราวร้ายๆเกิดขึน้บอ่ยๆ 
หรือมีความหกัเหของชีวิตในช่วงนี ้ แตใ่นวิชาชีพสติูนรีแพทย์ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองการท าแท้ง 
เบญจเพสของผมอยูท่ี่อาย ุ 30 ปีครับ ก่อน 30 คือความเกลยีดและต้องชดใช้ หลงั 30 คือเห็นใจ 
และร่วมกนัแก้ไข สิง่ท่ีแพทย์พงึกระท าคือการมองปัญหาอยา่งองค์รวม และช่วยเหลอืผู้ ป่วย ไม่ใช่
ซ า้เติม 
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