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เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ ที่ผา่ นมา ผมมีโอกาสได้ ไปเข้ าร่วมประชุมประเมินผล
“โครงการดูแลสุขภาพหญิงเกี่ยวกับการแท้ ง” ซึง่ จัดโดยกองอนามัยการเจริ ญพันธุ์ ร่วมกับราช
วิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย ณ Cabbages & Condoms Resort เมืองพัทยา ในงาน
ประชุมครัง้ นี ้ เราได้ พบปะพูดคุยกันถึงเรื่ องราวข่าวดี ที่พวกเราหมอสูติทงหลายเฝ
ั้
้ ารอมาเป็ น
เวลานาน นัน่ ก็คือ การมีราชกิจจานุเบกษาลงประกาศข้ อบังคับแพทยสภา ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการยุติการตังครรภ์
้
ทางการแพทย์ ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
เป็ นอันว่าปั ญหาหนักอกคาใจของใครต่อใครสามารถคลีค่ ลายไปได้ ระดับหนึง่ ผมต้ องขอย ้าว่า
นี่เป็ นเพียงระดับหนึง่ เท่านัน้ ตราบเท่าที่ทศั นคติหรื อมุมมองของแพทย์ตอ่ ผู้หญิงตังครรภ์
้
ที่ประสบ
ปั ญหาและต้ องการยุติการตังครรภ์
้
อนั สืบเนื่องมาจากปั ญหาใดๆก็ตาม
ยังไม่เปลีย่ นแปลง
ข้ อบังคับแพทยสภาก็คงไม่มีประโยชน์อนั ใดที่จะช่วยป้องกันการแท้ งที่ไม่ปลอดภัยได้ เลย มาถึง
ตรงนี ้ ทาให้ ผมมองย้ อนตามตัวเองกลับไปครัง้ ที่ยงั เพิ่งเริ่ มต้ นเรี ยนรู้ ฝึกอบรม เพื่อที่จะเป็ นสูตินรี
แพทย์ บริ บทของการเป็ นลูกศิษย์ในช่วงเวลานัน้ เราพยายามที่จะเก็บเกี่ยวความรู้จากการอ่าน
การปฏิบตั ิ และพยายามเดินตามรอยของครูแพทย์ผ้ ทู ี่เราเคารพนับถือ และอยากจะให้ ทา่ นเป็ น
แม่พิมพ์ของตัวเรา ผมจาได้ วา่ ในครัง้ นัน้ ผมหรื ออาจจะรวมถึงใครอีกหลายๆคนคงจะได้ รับการ
สอนสัง่ ว่า การทาแท้ งเป็ นบาป เราสามารถทาได้ เพียงสองกรณีตามกฎหมาย กับอีกหนึง่ กรณี
ตามเวชปฏิบตั ิปกติของสูติแพทย์ทวั่ ไป คือกรณีทารกในครรภ์มีความผิดปกติอย่างรุนแรง (อย่าเพิ่ง
สงสัยว่ารุนแรงนันเอาแค่
้
ไหน เพราะแต่ละคนคงให้ นิยามต่างกัน) นอกเหนือจากนี ้ ให้ พึง
หลีกเลี่ยง ตอนนันก็
้ เกิดความสงสัยว่า ถ้ าเราไม่ทาให้ เขาก็คงไปทาแท้ งที่อื่นอยูด่ ี ทาไมไม่ทาไป
เลยล่ะ เพราะเราเป็ นสูติแพทย์นี่ ยังไงก็ทาได้ เก่งกว่าคนอื่นอยูแ่ ล้ ว ใครจะไปรู้จกั มดลูกได้ ดีกว่าเรา
อีก คาตอบในตอนนันสร้
้ างความประจักษ์ วา่ สูติแพทย์ ก็ไม่ ใช่ ผ้ ตู ัดสินให้ ใครต่ อใคร ว่ าควร
ท้ องต่ อหรือแท้ งดี การที่มีการตังครรภ์
้
มนั ก็มีสาเหตุของมัน เขาไม่ป้องกันตัวเขาเอง เขาก็ควรจะ
ได้ รับสิง่ ที่เขากระทาลงไป หากเราไปช่วยเขาซะทุกครัง้ มันก็จะไม่มีที่สิ ้นสุดหรอก การที่เราส่งไปให้
แพทย์คนอื่นช่วยทาแท้ งให้ มันก็คือการจ้ างคนอื่นหรื อยืมมือคนอื่นทา มันก็ไม่ตา่ งอะไรไปจากการ
ทาแท้ งเองหรอก หน้ าที่ของเราคือ หากมีภาวะแทรกซ้ อนเข้ ามาก็รักษาไปตามหน้ าที่ที่สตู ิแพทย์ที่ดี
พึงกระทา เป็ นอันว่า เราถูกสอนให้ วางเฉยเสีย (อุเบกขา ที่ขาด เมตตาและกรุณา)

หลายคนคงนึกเห็นภาพบรรยากาศภายในห้ องตรวจฝากครรภ์หรื อห้ องตรวจนรี เวช ที่
แพทย์ถกู ร้ องขอให้ ยตุ ิการตังครรภ์
้
ในกรณีที่เขาไม่พร้ อมจะมีลกู ในตอนนี ้
แพทย์บางคนพูดจา
ส่อเสียด ผู้รับบริ การบางคนอาจจะโดนดุดา่ ว่ากล่าว ผู้หญิงหลายคนเดินออกไปทังน
้ ้าตาที่ไม่ได้
เกิดจากความเจ็บปวดทางกาย แพทย์บางคนลงโทษผู้หญิงที่เคยทาแท้ งมาด้ วยวิธีตา่ งๆกัน (ย ้าว่า
แค่เคยทาแท้ ง) เช่น การเขียนบันทึกในสมุดฝากครรภ์วา่ “เคยทาแท้ ง” “ทาแท้ งเถื่อน” “criminal
abortion” ราวกับเป็ นกิตติกรรมประกาศให้ สตรี ตงครรภ์
ั้
ผ้ นู นติ
ั ้ ดตัวไปเลย หรื อลองหลับตานึกภาพ
บรรยากาศในห้ องฉุกเฉิน
ที่มีการรับปรึกษาให้ มาดูผ้ ปู ่ วยที่ไปทาแท้ งเถื่อนมา
แล้ วเกิด
ภาวะแทรกซ้ อน การพูดจาของแพทย์ก็ไม่หวานหู การซักประวัติก็ดรู าวกับเปาบุ้นจิ ้นแห่งศาลไคฟง
การพูดจาทานองเสียดสี เช่น “ไหนว่าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ไง ท้ องกับพระพายหรื อ” เป็ นต้ น การขูด
มดลูกอาจจะใช้ ยาระงับปวดน้ อยๆ เพื่อให้ เกิดความหลาบจา คงปฏิเสธไม่ได้ วา่ พวกเราได้ เคยเจอ
เหตุการณ์เหล่านี ้มาแล้ วทังนั
้ น้ ไม่มากก็น้อย
ผมเป็ นครูแพทย์ครับ เวชปฏิบตั ิเรื่ องการดูแลหญิงที่ต้องการยุติการตังครรภ์
้
ของผมก็ไม่
ต่างไปจากในช่วงฝึ กอบรม ต่างไปก็คือต้ องสอน ดูแลอบรมลูกศิษย์เพิ่มขึ ้นมาเป็ นหนึง่ ในงานหลัก
จนกระทัง่ เมื่อ 3 ปี ที่ผา่ นมา ผมได้ เริ่ มเข้ ามามีสว่ นร่วมในโครงการ “การดูแลสุขภาพหญิงเกี่ยวกับ
การแท้ งบุตร” ได้ มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่ องการทาแท้ งกับอาจารย์แพทย์ผ้ ู
อาวุโสหลายท่าน รวมถึงอาจารย์ทา่ นอื่นๆที่ไม่ใช่แพทย์ แต่เป็ นนักกฎหมายบ้ าง นักวิจยั บ้ าง
รวมถึงคนในองค์กรอิสระหลายต่อหลายคน มันเหมือนกบได้ ออกนอกกะลา ได้ ลองเปลีย่ นมุมมอง
ลองใช้ สติปัญญา นาอุเบกขาที่พว่ งเมตตาและกรุณามาด้ วย จึงได้ เริ่ มคิดว่า คนที่จะไปขอให้ หมอ
ทาแท้ งนัน้ เขาคิดอย่างไรบ้ าง เขารู้สกึ อย่างไร ผู้ชายของเขารู้สกึ อย่างไร ใครเจ็บปวดหัวใจ และ
ใครเจ็บปวดร่างกาย
เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้ อนรุนแรงขึ ้นแล้ ว ใครต้ องร่วมรับผิดชอบบ้ าง หลายคนเริ่ มคิด
คาตอบว่า “กรรม ย่ อมเป็ นผลมาจากการกระทานั่นเอง” ไม่วา่ กันครับ แต่ช่วงหลังๆ ผมกลับ
คิดว่า เราเป็ นส่ วนหนึ่งที่ต้องร่ วมรับผิดชอบ เราไม่ดแู ลผู้หญิงของเรา (อย่าลืมว่าเราเป็ นสูตินรี
แพทย์นะครับ) เราไม่ได้ ปกป้องเขาจากการไปทาแท้ งเถื่อน ทังๆที
้ ่เรารู้ ดีวา่ มันก่อให้ เกิดปั ญหาได้
สูงมาก แล้ วใครเป็ นคนที่เหนื่อยต่อ ก็ต้องตอบว่าเราอีกนัน่ แหละ รู้กนั ดีวา่ การรักษาภาวะแท้ งติด
เชื ้อมันเหนื่อยกว่าชัดๆ ผมเริ่ มมองคนที่มีปัญหาจากการตังครรภ์
้
อย่างเห็นใจและเข้ าใจมากกว่า
สะใจ จริ งอยู่ ผมเองก็ไม่ทาแท้ ง ไม่อยากทาแท้ ง แต่ผมก็เริ่ มหาคนที่เขาเต็มใจและสามารถทาแทน
ได้ ผมสามารถคุยกับหญิงที่มาขอยุติการตังครรภ์
้
ได้ นานขึ ้น แนะนาให้ เขาทราบว่า ทางเลือกของ
เขามีอะไรบ้ าง การตังครรภ์
้
ของเขาจะจบลงด้ วยการแท้ งหรื อมีลกู ต่อไปก็ตาม แต่หากเขาเดินออก
จากห้ องตรวจของผมด้ วยรอยยิ ้มแล้ ว นัน่ หมายความว่า อุเบกขาที่มีเมตตาและกรุณาเป็ น
ส่วนประกอบ ได้ ช่วยทาให้ ทงผู
ั ้ ้ ให้ และผู้รับบริ การพึงพอใจ

ในบริ บทของการเป็ นครูแพทย์ขณะนี ้ คือการสอน สอนให้ พวกเขามองผู้รับบริ การอย่าง
เห็นใจและเข้ าใจ การเรี ยนในชัว่ โมงจริ ยธรรมทางการแพทย์เรื่ องการทาแท้ ง จะเห็นว่านักเรี ยนของ
เรายังมีความเกรงใจครู ไม่กล้ าพูด ไม่กล้ าแสดงความคิดเห็น เพราะกลัวว่าครูจะเพ่งเล็งคนที่เห็น
ด้ วยกับการทาแท้ ง บทสรุปจากการเข้ าเรี ยน (เรี ยกว่าเสวนาดีกว่า) ออกมาว่า เราจะไม่ทาแท้ งใน
กรณี......เหมือนเดิมทุกอย่าง จากนันมาก็
้ เริ่ มใหม่ คราวนี ้ลองให้ เขาพยายามมองเข้ าหาตัวเองว่า
หากหญิงคนนันเป็
้ นคนรู้จกั เป็ นเพื่อน เป็ นพี่น้อง เป็ นลูกหลาน หรื อแม้ กระทัง่ เกิดขึ ้นกับตัวเอง จะ
เปลีย่ นความคิดหรื อไม่ ลองตังใจฟั
้ งดูสคิ รับ จะพบว่าคาตอบมันหลากหลายดี มีกระทัง่ ที่วา่
อย่างไรก็ไม่ทาแท้ งให้ หรื อทาให้ โดยมีไม่มีเงื่อนไข หรื อแม้ กระทัง่ จะมาขอให้ อาจารย์ช่วยทาให้
นักเรี ยนแพทย์บางคนก็บอกว่า อย่างไรเสียก็มีกฎว่าด้ วย double standard อยูเ่ สมอ นัน่ ก็เป็ นอีก
ข้ อคิดหนึง่ ที่ได้ มาจากการเรี ยนแบบเสวนาประสาครู -ศิษย์
ทุกวันนี ้ความเปลีย่ นแปลงเริ่ มมีให้ เห็น ลูกศิษย์ (ทังนั
้ กเรี ยนแพทย์ แพทย์ใช้ ทนุ และ
แพทย์ประจาบ้ าน) เริ่ มมีทศั นคติตอ่ ผู้ป่วยที่แท้ งมาหรื อต้ องการยุติการตังครรภ์
้
ในทางที่ดีขึ ้น เริ่ มไม่
เห็นการเขียนประวัติทาแท้ งเถื่อนลงไปในใบฝากครรภ์ เขาจะบันทึกลงไปว่าแท้ งหรื อต้ องขูดมดลูก
แทนคาว่า criminal abortion เขามองเพื่อนร่วมงานหรื อแพทย์รุ่นพี่ที่ให้ บริ การยุติการตังครรภ์
้
ในทางที่ดีขึ ้น เขารู้วา่ ถ้ าไม่มีผ้ ใู ห้ บริ การเหล่านัน้ เราจะเหนื่อยจากการที่ต้องดูแลภาวะแทรกซ้ อน
ของการทาแท้ งอีกมาก
คนไทยมักจะบอกว่า อายุ 25 ปี เป็ นวัยเบญจเพส มักจะมีเรื่ องราวร้ ายๆเกิดขึ ้นบ่อยๆ
หรื อมีความหักเหของชีวิตในช่วงนี ้
แต่ในวิชาชีพสูตินรี แพทย์ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องการทาแท้ ง
เบญจเพสของผมอยูท่ ี่อายุ 30 ปี ครับ ก่อน 30 คือความเกลียดและต้ องชดใช้ หลัง 30 คือเห็นใจ
และร่วมกันแก้ ไข สิง่ ที่แพทย์พงึ กระทาคือการมองปั ญหาอย่างองค์รวม และช่วยเหลือผู้ป่วย ไม่ใช่
ซ ้าเติม
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