รายงานการเข้ าร่ วมประชุมเพื่อแก้ ปัญหาสาธารณสุขและสังคม
ของ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่อง ข้ อบังคับแพทยสภา ว่ าด้ วยการรักษาจริยธรรมวิชาชีพ
เกี่ยวกับการยุติการตัง้ ครรภ์ ภายใต้ กฎหมายอาญามาตรา 305
จัดโดย
กรมอนามัย ร่ วมกับ แพทยสภา โดยการสนับสนุนขององค์ การอนามัยโลก
ระหว่ างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2546
ณ บ้ านสวนพฤษศาสตร์ Botanic Residence อ.แม่ ริม จ.เชียงใหม่
สรุป
1. ได้ มีการประชุมระดมความคิด เรื่ อง “ข้ อบังคับแพทยสภาว่าด้ วยการรักษาจริ ยธรรม เกี่ยวกับการยุติ
การตังครรภ์
้
ภายใต้ กฎหมายอาญามาตรา 305” โดยแพทยสภา ร่วมกับ กรมอนามัย โดยการ
สนับสนุนขององค์การอนามัยโลก ณ บ้ านสวนพฤษศาสตร์ Botanic Residence อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2546
2. มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมจากส่วนต่าง ๆ ของผู้ปฏิบตั ิและผู้มีสว่ นได้ เสียในภาคอื่น เช่น สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์ องค์การต่างประเทศ สือ่ มวลชน ราชวิทยาลัยสูติฯ ราชวิทยาลัยกุมารฯ ราช
วิทยาลัยจิตแพทย์ฯ องค์กรเอกชน นักกฎหมาย และแพทยสภา
3. ประเด็นที่มีการอภิปรายเริ่ มด้ วย คาถามว่าทาไมต้ องยกร่างข้ อบังคับแพทยสภาเกี่ยวกับการทาแท้ ง
4. ได้ มีการแสดงข้ อมูลถึงสถานการณ์ในปั จจุบนั เรื่ องการทาแท้ งจากผลการวิจยั ของกองอนามัยการ
เจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย ในปี พ.ศ. 2546 ซึง่ สรุปว่ามีผลทางลบกับสุขภาพและอนามัยของหญิงไทย
วัยเจริ ญพันธุ์
5. ได้ มีการเสนอข้ อมูลในเรื่ องวิวฒ
ั นาการกฎหมายทาแท้ งของทัว่ โลก ตังแต่
้ ไม่ให้ ทาเลย จนถึงทาโดย
สมัครใจของหญิงที่เกี่ยวข้ อง โดยมีข้อกากับเรื่ องอายุครรภ์ เพื่อให้ เห็นธรรมชาติและแนวโน้ มของการ
เปลีย่ นแปลงในแนวคิดในโลกใบนี ้
6. ได้ มีการอภิปรายในเรื่ องคานิยามของ “สุขภาพ” ใน 3 ประเด็นหลัก
การทาแท้ งเพื่อสุขภาพกายหรื อจิตใจของหญิงตังครรภ์
้
ในมุมมองของนักกฎหมายและจิตแพทย์ สูติแพทย์
และสังคมวิทยา
การทาแท้ งในครรภ์ที่ทารกมีปัญหาสุขภาพ (ทางร่างกายและสติปัญญา รวมถึงโรคติดต่อจากบิดา/มารดา)
ในมุมมองของสูติแพทย์ กุมารแพทย์ และแพทย์จากชมรมเวชศาสตร์ พนั ธุศาสตร์
การควบคุมมาตรฐานและจริ ยธรรมในการทาแท้ ง “ทาที่ไหน ควบคุมอย่างไร รพ.เอกชน และคลินิกทาได้
ไหม” ผู้ให้ บริ การต้ องเป็ นสูติแพทย์เท่านันหรื
้ อ ในมุมมองของแพทยสภา กองการประกอบโรคศิลป์ และสูติแพทย์
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7. ทางผู้จดั งานคงจะเอาข้ อคิดเห็นและข้ อมูล ไปรวบรวมเพื่อแก้ ไขหรื อพัฒนาร่างข้ อบังคับแพทยสภา
ว่าด้ วยกฎหมายทาแท้ งต่อไป
8. ราชวิทยาลัยสูติฯ ในฐานะผู้ดแู ลสุขภาพของหญิ งไทยวัยเจริ ญพันธุ์ มีหน้ าที่โดยตรงที่จะต้ องให้
ข้ อมูลทางวิชาการและแสดงความคิดเห็นผ่านสมาชิกโดยตรงและ/หรื อผ่านองค์กรวิชาชีพ เช่น ราช
วิทยาลัยสูติฯ ของเราให้ ผ้ มู ีอานาจในการดูแลปรับเปลีย่ นนโยบาย และกฎหมายเพื่อความผาสุกของ
ปวงชนชาวไทย รับทราบข้ อมูลสุขภาพในบริ บทของสังคมใหม่ ที่ม่งุ เน้ นเสริ มสร้ างมากกว่าซ่อม
สุขภาพ และมุ่งเน้ นสิทธิพื ้นฐานในการเข้ าถึงการบริ การที่ปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพอย่างทัว่ ถึงและ
เป็ นธรรมตามรัฐธรรมนูญฉบับ 2540
ผมได้ รับเชิญไปร่วมเป็ นวิทยากรและผู้นาอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ในเรื่ อง การ
ยุติการตังครรภ์
้
บนพื ้นฐานของสาระสาคัญที่บรรจุในข้ อบังคับแพทยสภา หลักวิชาการและประเด็นอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับเรื่ องสาคัญที่เป็ นปั ญหาทาง Public Health ในหญิงไทย จึงขอรายงานการประชุมและตังข้
้ อสังเกตต่าง ๆ
ตามที่ผมได้ เคยปฏิบตั ิและรายงานให้ มวลสมาชิกได้ ทราบตังแต่
้ ผมได้ เข้ ามารับใช้ ทา่ นในฐานะประธานราช
วิทยาลัยฯ ดังต่อไปนี ้
1. การเดินทาง
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะที่จะไปประชุมโดย
เที่ยวบินที่ TG112 เวลา 13.15 น. ถึงจังหวัดเชียงใหม่ 14.25 น. เดินทางเข้ าที่พกั ซึง่ ห่างจากสนามบิน
ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยแวะชมพืชพันธ์ ไม้ ดอกไม้ ประดับที่หายากในสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระ
นางเจ้ าสิริกิต์ ที่ตงอยู
ั ้ ต่ รงกันข้ ามกับสถานที่พกั และประชุม
เดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ TG121 เวลา 19.00 น. ถึงกรุงเทพมหานคร เวลา 20.10 น. วันศุกร์
ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546
2. มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้นประมาณ 50 กว่าคน โดยมาจากแพทยสภา ผู้แทนจากหน่วยงานเวชศาสตร์
การเจริ ญพันธุ์ สถาบันการศึกษาแพทย์ตา่ ง ๆ สมาคมอนามัยการเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย ราช
วิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ราชวิทยาลัยสูติฯ WHO สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ กองการประกอบโรคศิลปะ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจากภาควิชาสูติศาสตร์ และนรี เวชวิทยา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้แทน
จาก Global project, New York มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง แพทย์จากกลุม่ งานสูติ
นรี เวชกรรม จากโรงพยาบาลหลายแห่งในภาคต่าง ๆ ผู้ปฏิบตั ิงานในกองอนามัยการเจริ ญพันธุ์ กรม
อนามัย ผู้แทนศูนย์อนามัย ที่ 10 จ.เชียงใหม่ มีกรรมการบริ หารราชวิทยาลัยสูติฯ และสมาชิกราช
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วิทยาลัยฯ หลายท่านในฐานะหัวหน้ าสาขาอนามัยเจริ ญพันธุ์/วางแผนครอบครัว กลุม่ สูตินรี แพทย์
ของโรงพยาบาลในเมืองใหญ่จากภาคต่าง ๆ เข้ าร่วมด้ วย
3. วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546 เวลา 09.00 น. หลังจากการลงทะเบียน พญ.สุวรรณา วรคามิน
ผู้อานวยการกองอนามัยเจริ ญพันธุ์ กล่าวรายงาน โดยมี พญ.ศิริพร กัญชนะ รองอธิบดีกรมอนามัย
เป็ นผู้เปิ ดประชุม และ ท.พ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขฯ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ (แทน ส.จ.) ในฐานะเจ้ าของสถานที่เป็ นผู้กล่าวต้ อนรับ
หลังจากพิธีเปิ ดแล้ ว ศ.นพ.ประมวล วีรุตมเสน เลขาธิการแพทยสภา (ซึง่ ณ วันรายงานนี ้ได้
เป็ นอดีต) และ พญ.สุวรรณา วรคามิน ผู้อานวยการกองอนามัยเจริ ญพันธุ์ ได้ กล่าวถึงความเป็ นมา
“ทาไมต้ องยกร่างข้ อบังคับแพทยสภา เกี่ยวกับการทาแท้ ง” “ร่างปรับปรุงกฎหมายอาญา มาตรา
305 และสาระสาคัญในร่างข้ อบังคับแพทยสภา”
ตามด้ วย “สถานการณ์ปัจจุบนั เรื่ องการทาแท้ ง” โดย นพ.วิโรจน์ ตังเจริ
้ ญเสถียร ผู้อานวยการสานักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ซึง่ เป็ นการรายงานผลการวิจยั จากการเก็บข้ อมูลจากทัว่ ประเทศ ในปี
2543 ที่บง่ บอกถึงปั ญหาทางสาธารณสุขของการทาแท้ ง ซึง่ มีอนั ตราย (ไม่รวมถึงทุพพลภาพ) ของมารดาจาก
การทาแท้ งสูงกว่าอัตราการตายจากการคลอด 10 เท่า (300/100,000 VS 30/100,000 คลอด) ตัวเลขนี ้น่าจะเป็ น
การประเมินค่าต่ากว่าความเป็ นจริ ง (under estimate) เหมือนกับตัวเลขของการตายของมารดาในประเทศที่
กาลังพัฒนา แต่ก็เป็ นดัชนีชี ้ถึงปั ญหาสุขภาพของหญิงวัยเจริ ญพันธุ์ในสังคมไทยตัวหนึง่
ต่อมาเป็ นการปาฐกถา เรื่อง A global perspective on abortion law โดย Miss Julia Zajkowski จาก
สถาบัน Global Projects นคร New York เป็ นการบรรยายถึงสถานะปั จจุบนั ของกฎหมายทาแท้ งทัว่ โลกมี
สาระสาคัญว่า กฎหมายทาแท้ งแบ่งออกเป็ น 5 กลุม่
o กลุม่ แรกไม่อนุญาตให้ ทาแท้ งหรื อเฉพาะในกรณีช่วยชีวิตมารดา มี 76 ประเทศในโลก
ครอบคลุม 26% ของประชากรโลก
o กลุม่ ที่ 2 อนุญาตให้ ทาแท้ งได้ เพื่อสุขภาพ (ทางกาย) ของมารดา ประเทศที่อยูใ่ นกลุม่ ใน
โลกมี 33 ประเทศ คิดเป็ นร้ อยละ 9.9 ของประชากรโลก ประเทศไทย ถูกบรรจุในกลุม่ นี ้
ด้ วย
o กลุม่ ที่ 3 อนุญาตให้ ทาแท้ งได้ ในกรณีสขุ ภาพจิต (+สุขภาพและช่วยชีวิตมารดา) มี 20
ประเทศ คิดเป็ นร้ อยละ 2.6 ของประชากรโลก
o กลุม่ ที่ 4 อนุญาตในกรณีข้อบ่งชี ้ทางเศรษฐกิจและสังคม (+สุขภาพและช่วยชีวิตมารดา)
มี 14 ประเทศ ร้ อยละ 21 ของประชากรโลก
o กลุม่ สุดท้ าย อนุญาตในทุกกรณี มี 50 ประเทศ ร้ อยละ 41 ของประชากรโลก
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กลุม่ สุดท้ ายเป็ นกลุม่ ที่ใหญ่ที่สดุ มีประเทศกัมพูชาและเวียดนามอยูใ่ นกลุม่ นี ้ด้ วย
ถ้ าท่านต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติมอาจเข้ าดูได้ ใน Website : www.crlp.org
ตอนบ่ายมีปาฐกถาพิเศษจากผู้แทนขององค์การอนามัยโลกในประเทศไทย Dr. Bjorn Melgaard
จากนันตามด้
้
วยการเปิ ด ประเด็นที่ 1 การทาแท้ งตามมาตรา 305 ฉบับปั จจุบนั โดยให้ ข้อคิดในเรื่ อง “สุขภาพ”
ในมุมมองของนักกฎหมาย และในเรื่ องการข่มขืนจะพิสจู น์ได้ อย่างไร จะรวม Incest ด้ วยหรื อไม่ โดย ศ.นพ.วิทรู
อึ ้งประพันธ์ และ รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สรุปว่า “สุขภาพ” น่าจะต้ องรวมถึงสุขภาพที่นิยามโดยองค์การอนามัยโลก ที่รวมถึงสุขภาพจิตด้ วย แต่
ในปั จจุบนั ตีความแคบว่าเป็ น “สุขภาพกาย” ทังนี
้ ้ ศ.นพ.วิทรู อึ ้งประพันธ์ เสนอข้ อคิดว่า สุขภาพน่าจะนิยามตาม
องค์การอนามัยโลก และออกเป็ นเกณฑ์การปฏิบตั ิโดยแพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุขเหมือนเกณฑ์สมอง
ตาย ทัง้ 2 วิทยากรเห็นว่า Incest น่าจะรวมอยูใ่ นกลุม่ ของการถูกข่มขืน
ประเด็นที่ 1.1 ประเด็นย่อยต่อไป เรื่อง ปั ญหาสุขภาพจิตของมารดา นาเสนอโดย ผู้แทนราชวิทยาลัย
จิตแพทย์แห่งประเทศไทย รศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ซึง่ มีความเห็นว่าควรใช้ ICD 10 Section F เป็ นเกณฑ์การ
วินิจฉัย อีกทังเสนอให้
้
มีคณะกรรมการเพื่อตัดสิน จานวน 3 คน ประกอบด้ วยจิตแพทย์ และแพทย์อื่นอีก 2 คน
ถามว่าจิตแพทย์ในประเทศไทยมีกี่คน ตอบว่าประมาณ 400 คน (ในจานวนประชากร 62 ล้ านคน) มีการตัง้
ข้ อสังเกตจากที่ประชุม เรื่องการเข้ าถึงในบริ การนี ้ อีกทังความล่
้
าช้ าในการตัดสิน จะมีผ ลทาให้ การยุติการ
ตังครรภ์
้
โดยวิธีทางศัลยกรรม (Surgical Termination) ในไตรมาสที่ 2 (ซึง่ จะยากกว่า และมี complication มาก
ว่าการยุติการตังครรภ์
้
ในไตรมาสแรก ที่อาจใช้ วิธีทางยาหรื อ Medical Termination ที่มีประสิทธิภาพสูง)
ประเด็นที่ 1.2 เรื่ องปั ญหาหญิงตังครรภ์
้
ที่ไม่พร้ อม (เช่น แม่ลกู มาก แม่ยากจน แม่วยั รุ่น แม่วยั เรี ยน
ท้ องหลังทาหมัน ท้ องก่อนแต่งงาน ฯลฯ) นาประเด็นโดย ศ.นพ.สุพร เกิดสว่าง นายกสมาคมอนามัยการเจริ ญ
พันธุ์ และ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล แห่งสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
จากการสารวจของกรมอนามัย ปี 2542 พบว่าหญิงที่ทาแท้ งอยูใ่ นกลุม่ นี ้มากที่สดุ การให้ ความรู้และการ
บริ การคุมกาเนิดจึงเป็ นสิง่ สาคัญในการป้องกันการตังครรภ์
้
ไม่พงึ ปรารถนา แต่สาหรับผู้ที่พลาดพลังใน
้
สถานการณ์ปัจจุบนั จะมีทางออกให้ เธออย่างไรบ้ าง นอกจากากรแนะนาให้ อ้ มุ ท้ องต่อไปจนคลอด และรัฐมี
สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเธออย่างไรบ้ าง ครอบคลุมเพียงพอและเข้ าถึงได้ หรื อไม่
มีหลายมุมมองจากผู้เข้ าร่วมประชุม ผู้นาประเด็นฝ่ ายแพทย์นนเน้
ั ้ นเรื่ อง Counseling หรื อการแนะนาให้
คาปรึกษาเป็ นหลัก (ซึง่ ส่วนใหญ่แนะนาอุ้มท้ องต่อ เพราะไม่มีการบริ การยุติการตังครรภ์
้
จากข้ อบ่งชี ้นี ้) ส่วนผู้นา
ประเด็นทางสังคมวิจารณ์ เรื่ อง ประสบการณ์ของผู้หญิงที่ตงท้
ั ้ องเมื่อไม่พร้ อม จากรายงานผลการวิจยั ในเรื่ อง
ดังกล่าว
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ประเด็นที่ 2 ในวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 ได้ มีการเปิ ดประเด็นที่ 2 เรื่ อง “การทาแท้ งกรณีทารกใน
ครรภ์มีปัญหาสุขภาพ : ทารกเป็ นโรคทางพันธุกรรม หรื อมีความพิการทางกาย สติปัญญา” ดาเนินรายการ โดย
ศ.พญ.เพ็ญศรี พิชยั สนิธ ประธานมูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง และนาประเด็นโดย นพ.สุนทร ฮ้ อ
เผ่าพันธ์ ผู้แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ผมในฐานะประธานราชวิทยาลัยสูติฯ พอ.(พิเศษ) พญ.อาภรณ์ภิรมย์
เกตุปัญญา รองผู้อานวยการกองการศึกษาวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้ า และเป็ นผู้แทนชมรมเวชศาสตร์ พนั ธุ
ศาสตร์
โดย นพ.สุนทร ได้ นาเสนอภาพของทารกที่มีความพิการทางกายที่หลากหลาย และ พอ.(พิเศษ) พญ.
อาภรณ์ภิรมย์ ได้ บรรยายถึงวิธีการวินจิ ฉัยโรคต่าง ๆ ทางพันธุกรรมผ่านห้ องทดลอง และเน้ นความสาคัญของการ
ให้ คาอธิบาย/ปรึกษา/แนะนา (Counseling) ทังก่
้ อนและหลังการวินิจฉัย แต่การบรรยายมิได้ ครอบคลุมถึงขนาด
ของปั ญหา โอกาสในการเข้ าถึงบริ การ และผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ เหล่านี ้
เพื่อเป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจในการแก้ ปัญหาสังคมที่เกิดจากการยุติการตังครรภ์
้
จากเหตุผลทางพันธุกรรมหรื อ
พิการทางร่างกายและสติปัญญา
ผมได้ เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบถึงความรู้สกึ “Déjà vu” ที่เกี่ยวกับการยุติการตังครรภ์
้
ที่ได้ เคยมีการสัมมนา
พูดคุยกันมาอย่างน้ อย 2 ครัง้ ในชีวิตวิชาการของผม ตังแต่
้ ผมได้ กลับมารับใช้ ประเทศชาติหลังจบการศึกษาจาก
ประเทศอังกฤษเมื่อ 30 กว่าปี ที่แล้ ว และได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตดังต่อไปนี ้
(ก) มาตรา 305 ของกฎหมายไทยที่ใช้ ในปั จจุบนั ไม่แตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ ในประเทศ
อังกฤษเมื่อ 40 กว่าปี ที่แล้ ว (ซึง่ อาจจะเป็ นต้ นแบบของกฎหมาย มาตรา 305 ที่ได้ ตราขึ ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2499) และสูติแพทย์ในประเทศอังกฤษก็สามารถยุติการตังครรภ์
้
ของสตรี โดย
ตีความสุขภาพของสตรี ให้ กว้ างและครอบคลุมสุขภาพที่นิยามโดยองค์การอนามัยโลก
และได้ มีสตู ิแพทย์อาวุโสในมหานครลอนดอนชื่อ Alec Bourne ได้ ทาแท้ งให้ สตรี รายหนึง่
และแจ้ งความให้ ตารวจดาเนินคดีเขาในศาล ซึง่ ในที่สดุ ศาลตัดสินให้ เขาไม่ผิดเพราะทา
เพื่อสุขภาพของมารดา
(ข) ส่วนหนึง่ ของสูติแพทย์ในประเทศอังกฤษ ก็จะไม่ทาหัตถการนี ้ถึงแม้ วา่ กฎหมายอนุญาต
ให้ ทาได้ (เพราะคัดค้ านด้ วยความรู้สกึ ผิดชอบในใจ หรื อ “Conscientious Objection”)
ซึง่ เป็ นธรรมชาติของมนุษย์ทวั่ ๆ ไป ที่มีความแตกต่างกันในความคิดที่สงั คมที่เจริ ญแล้ ว
ยอมรับได้
(ค) ในเวลาดังกล่าว (40 กว่าปี ที่แล้ ว) การยุติการตังครรภ์
้
ยงั คงใช้ วิธีทางศัลยกรรม (Surgical
Technique) เพราะความเจริ ญก้ าวหน้ าทางวิชาการยังไม่อานวยความสาเร็ จในการใช้
Medical Technique (หรื อการใช้ ยาในการยุติการตังครรภ์
้
เหมือนสมัยนี ้)
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(ง) การตังครรภ์
้
และการยุติการตังครรภ์
้
มีหลายมิติที่เกี่ยวข้ อง เช่น ทางการแพทย์ กฎหมาย
สังคม ความเชื่อทางศาสนา สุขภาพ เศรษฐกิจ การเมือง จริ ยธรรม ปรัชญา
(จ) ไม่มีผ้ หู ญิงคนไหนอยากมาทาแท้ งโดยที่ไม่จาเป็ น เพราะเป็ นการกระทาที่ทงเจ็
ั ้ บใจ (ที่ถกู
ดูถกู และ “พิพากษา” โดยสังคม รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์บางส่วน) และเจ็บตัวอีก
ต่างหาก อีกทังเสี
้ ย่ งตายจาก Complication ในการรับบริ การ
(ฉ) ไม่มีหญิงหรื อคูส่ มรสใดที่อยากมีลกู ที่พิการแต่กาเนิดไม่วา่ ทางกายหรื อทางสมอง เพราะ
ขนาด “มีครบ 32” ยังมีปัญหาเลี ้ยงดูในสังคมปั จจุบนั
(ช) ไม่มีใครอยากเสีย่ งตายโดยไม่จาเป็ น เพราะการทา “แท้ งเถื่อน” มีอตั ราการตายสูงกว่า
การคลอดอย่างน้ อย 8-10 เท่า (จากสถิติงานวิจยั ของกรมอนามัย และข้ อมูลอื่น ๆ 3010/100,000 VS 300/100,000) ซึง่ สถิติเหล่านี ้ยังเป็ นสถิติที่นา่ จะต่ากว่าความจริ ง
(under estimate) เนื่องจากเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย
(ซ) ในปั จจุบนั คนที่มีการศึกษาและเศรษฐานะดีซงึ่ มีอานาจต่อรองในสังคมสูงจะเข้ าถึงการ
บริ การของการยุติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัยได้ งา่ ยกว่าผู้ด้อยโอกาส หรื อผู้ที่อ่อนแอกว่าใน
สังคม
(ฌ) ปั จจุบนั ประชาชนส่วนใหญ่หาทางช่วยเหลือตนเองมากกว่ามาขอความช่วยเหลือจาก
แพทย์
(ญ) เจตคติของผู้ให้ บริ การขึ ้นกับสถาบันการศึกษาของผู้ให้ บริ การนัน้ หรื ออีกนัยหนึง่ คือขึ ้นกับ
Role model หรื อครูของเขาว่าดูแลคนไข้ ในมุมมองแบบ Legalistic หรื อแบบ
Humanistic แบบแยกส่วนหรื อแบบองค์รวม แบบเครื่ องจักรหรื อแบบมนุษย์ผ้ รู ่วมทุกข์
(ฎ) คาถามที่จะเกิดขึ ้นในการให้ บริ การยุติการตังครรภ์
้
(ถ้ ามีการเปลีย่ นกฎหมาย)
1. การเข้ าถึงของผู้รับบริ การ
2. คุณภาพและมาตรฐานของการบริ การทังระบบรวมถึ
้
งสถานที่ เครื่ องมือ บุคลากร
การฝึ กอบรม ฯลฯ
3. ความปลอดภัย
4. ความเสมอภาค
5. ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ
6. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ
ทังหมดนี
้
้ต้ องการการวินิจฉัยและการเฝ้าระวังอย่างเป็ นระบบ เพือ่ สุขภาพที่ดีของประชากรวัยเจริ ญพันธุ์
ของประเทศไทย

7

ประเด็นที่ 2.2 ประเด็นย่อยอีกประเด็นหนึง่ คือ การยุติการตังครรภ์
้
ในทารกที่แม่ติดเชื ้อหัดเยอรมัน
เอดส์ และอื่น ๆ ได้ มีการพูดถึงโอกาสเสี่ยงต่อความผิดปกติของทารกในครรภ์ ที่แม่ติดเชื ้อหัดเยอรมันในไตรมาส
แรก และโอกาสเป็ นโรค HIV ของทารกในครรภ์
การยุติการตังครรภ์
้
ในหญิงกลุม่ นี ้จะมีหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขในบริ บทของมาตรา 305 หรื อไม่
ประเด็นที่ 3 ว่าด้ วยการควบคุมมาตรฐานและจริ ยธรรมในการทาแท้ งภายใต้ ข้อบังคับฯ ในประเด็นย่อย
เรื่ อง “ทาที่ไหน ควบคุมอย่างไร รพ.เอกชนและคลินิกทาได้ ไหม” และ “ผู้ให้ บริ การยุติการตังครรภ์
้
: หมอสูติ
เท่านันหรื
้ อ”
ผมได้ ให้ ข้อคิดเห็นในการนิยามคาว่า “สุขภาพ” ให้ กว้ างตามที่องค์การอนามัยโลกได้ นิยามไว้ และได้
ชี ้ให้ เห็นอีกว่าเมื่อ 40 กว่าปี ที่แล้ ว กฎหมายในประเทศอังกฤษก็ไม่แตกต่างจากกฎหมายไทยในปั จจุบนั แต่แพทย์
ในอังกฤษนิยามคาว่า “สุขภาพ” ครอบคลุมถึงความผาสุกทางกายใจ และสังคม มิใช่การปราศจากโรคทางกาย
เท่านัน้ และได้ ให้ บริ การแก่ประชากรของเขาอย่างมีคณ
ุ ภาพ ทาให้ อตั ราการตายและทุพพลภาพจากการทาแท้ ง
นอกกฎหมายลดลงอย่างเห็นได้ ชดั
ในทานองเดียวกันโรคติดต่อต่าง ๆ ที่ผา่ นจากแม่ (พ่อ) ไปสูล่ กู ทาให้ ลกู พิการก็จะทาให้ สขุ ภาพของแม่
(และครอบครัว) ไม่สมบูรณ์
ในเรื่ องของ “ทาที่ไหน ใครเป็ นคนทา – หมอสูติเท่านันหรื
้ อ” ในประเด็นนี ้เราควรพิจารณาถึง 1.
อุบตั ิการณ์ของปั ญหานี ้ว่ามีจานวนมากน้ อยเท่าไร 2.Technique ของการให้ บริ การ 3. ผลกระทบทางสุขภาพของ
การให้ บริ การ (Mortality and Morbidity) 4. คุณภาพการฝึ กอบรมของผู้ให้ บริ การ 5. การควบคุมคุณภาพการ
บริ การ รวมถึงสถานบริ การเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริ การ น่าที่ผ้ มู ีสติปัญญาจะสามารถวิเคราะห์และหา
คาตอบได้ โดยไม่ยากนัก
ก่ อนจบผมขอตัง้ ข้ อสังเกตและมีข้อคิด ดังนี ้
1. การทาแท้ งเป็ นปั ญหาที่มีหลายมิติ – มิติทางสุขภาพ การแพทย์ ความเชื่อ ศาสนา ปรัชญา สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และศีลธรรม
2. ผู้รับบริ การจะเสีย่ งและประสบกับอัตราการตายและทุพพลภาพที่สงู กว่าการคลอดบุตร ประมาณ 810 เท่า
3. ผู้รับบริ การในปั จจุบนั ที่ด้อยโอกาสต้ องพึง่ พาผู้ให้ บริ การนอกระบบที่ด้อยคุณภาพ โดยเสียค่าบริ การ
ที่สงู และได้ รับอันตรายจากการกระทาสูงกว่าการทาในระบบ
4. ณ ปั จจุบนั ผู้รับบริ การที่มีอานาจต่อรองในสังคมสูง มีโอกาสเข้ าถึงการบริ ก ารที่มีคณ
ุ ภาพและ
ปลอดภัยมากกว่าผู้ด้อยโอกาส

8

5. ไม่มีผ้ ใู ดในสังคมไทย (หรื อสังคมโลก) ที่ต้องการมีบุตรที่พิการทางกายและปั ญญา
6. ไม่มีผ้ ใู ดในสังคมไทย ต้ องการเสีย่ งกับความตายและทุพพลภาพในการรับบริ การทางการแพทย์นอก
ระบบ ถ้ าเขาเหล่านันมี
้ ทางเลือกที่ดีกว่า
7. การแก้ ปัญหายุติการตังครรภ์
้
มีทงระยะใกล้
ั้
และระยะไกล ซึง่ ต้ องรวมถึงการแก้ ปัญหาใน “คน”
ปั ญหาทาง Technology และปั ญหาของระบบด้ วย
8. จากประสบการณ์ที่ผมได้ เห็นทังโลกตะวั
้
นตก และโลกตะวันออก การเปลีย่ นผ่านของแนวคิดจะ
ตามมาด้ วยปั ญหามากขึ ้นก่อนที่จะลดลง ในเรื่ องการยุติการตังครรภ์
้
ก็เช่นกัน ผู้ขอรับบริ การใน
ช่วงแรกจะมีอายุครรภ์มากกว่าในช่วงหลัง ๆ เพราะได้ รับข้ อมูลและการศึกษาไม่เพียงพอและไม่ทนั
การณ์ถึงความยากง่ายในการยุติการตังครรภ์
้
ในอายุครรภ์ที่อ่อน (ภายในไตรมาสแรก) มากกว่าอายุ
ครรภ์ที่แก่ (เกินไตรมาสแรก)
9. คุณภาพในการบริ การจะไม่สงู กว่าในช่วงแรก เพราะสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ มิได้ มีการ
ฝึ กอบรมและละเลยในการให้ วิทยาการของการยุติการตังครรภ์
้
ตอ่ “นักศึกษา” ซึง่ ต้ องการทังทั
้ กษะ
ในการคิดและทักษะในการกระทา เพื่อนามาใช้ ในการบริ การ
10. การเปลีย่ นแปลงจะสาเร็ จมิได้ ถ้ าขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แน่วแน่ และจริ งใจทางการเมือง
ทางวิชาชีพ และทางสังคม
………………………………
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์กาแหง จาตุรจินดา
ประธานราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย

