
ทศันะของแพทย์ชาวต่างชาต ิ
ต่อปัญหาการแท้งไม่ปลอดภยัของประเทศไทย 

 
โดย นงลกัษณ์ บุญไทย   
เลขาธิการมูลนิธิเพ่ือสุขภาพและสิทธิอนามยัการเจริญพนัธ์ุของสตรี (แห่งประเทศไทย) 
 

1. Dr. Christian Fiala :  ประสบการณ์จากการฝึกงานแพทย์ประจาํบ้านในประเทศไทย 
 

  จากการท่ีดิฉนัรับผดิชอบโครงการป้องกนัการแทง้ท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Abortion) ของกรม
อนามยัมาตั้งแต่ปี 2541 ทาํใหดิ้ฉนัไดมี้โอกาสไปร่วมประชุม/ศึกษาดูงานในหลายประเทศและไดรู้้จกั Experts 
ท่ีทาํงานดา้นน้ีของประเทศต่าง ๆ  จาํนวนหลายท่าน  มีทั้งแพทยซ่ึ์งส่วนใหญ่เป็นสูตินรีแพทย ์  นกัสาธารณสุข
ศาสตร์ นกัสงัคมศาสตร์  นกักฎหมาย  นกัสิทธิสตรี  

Dr. Christian Fiala , President of International Federation of  Professional Abortion 

and Contraception Associates (FIAPAC)  สูตินรีแพทยช์าวออสเตรีย  เป็นหน่ึงในจาํนวนนั้น และเป็น   
คนท่ีดิฉนัช่ืนชมมากคนหน่ึง  ดิฉนัไดย้นิช่ือเสียงของ Dr. Christian   เป็นคร้ังแรกเม่ือปี  2548 โดยการบอกเล่า
ของ Dr. Lena Marions เพ่ือนหมอสูติฯ  ชาวสวีเดน เม่ือคร้ังท่ีดิฉนัไดมี้โอกาสไปดูงานน้ีท่ี Karolinska 
University, Stockholm, Sweden   ในคร้ังนั้น Dr. Lena บอกดิฉนัว่า     คนท่ีทาํงานดา้นน้ีรวมทั้งดิฉนัควรจะรู้จกั 
Dr. Christian ไวด้ว้ยเพราะเขามีความมุ่งมัน่ในการทาํงานเพ่ือลด unsafe abortion และมีผลงานวิจยังานเขียน
เก่ียวกบั Safe Abortion มากมาย ดิฉนัฟังแลว้กคิ็ดวา่      คงยากท่ีดิฉนัจะมีโอกาสรู้จกัคนระดบันั้น แต่ถึงกระนั้น
ดิฉนัรับรู้ไดว้่า Dr. Lena  กล่าวถึง  Dr. Christian   อยา่งช่ืนชม 

และเม่ือเดือนมีนาคม 2550  ดิฉนัไดไ้ปร่วมประชุม   International Consortium for 
Medical Abortion-ICMA  ภายใตห้วัขอ้ “As Early as Possible, as Late as Necessary : International 
Conference on Second Trimester Abortion”  ซ่ึงจดัท่ีกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ซ่ึง Dr. Christian   ไดเ้ป็น
วิทยากรกล่าวปาฐกถาเร่ือง  “Abortion and Society”   ดว้ย  ดิฉนัประทบัใจในแนวคิดและคาํบรรยายของเขา
มากและนึกถึงคาํพดูของ Dr. Lena  ดงันั้นเม่ือจบการบรรยาย  ดิฉนัจึงหาโอกาสเขา้ไปแนะนาํตวักบั               
Dr. Christian   และบอกเขาว่ามาจากประเทศไทย  หากมีโอกาสอยากเชิญเขาไปบรรยายใหห้มอไทย   ฟังบา้ง  
Dr. Christian ทกัทายดิฉนัดว้ยคาํวา่ “สวสัดี” และ ยกมือไหวอ้ยา่งงดงาม แลว้เรากพ็ดูคุยแลกเปล่ียนความรู้เก่ียว 
Abortion  และวชิาการอ่ืน ๆ  
  Dr. Christian   เล่าใหดิ้ฉนัวา่เม่ือ 22 ปีก่อน  (ปี ค.ศ. 1987 หรือ  พ.ศ. 2530)  สมยัท่ีเขาเป็น
นกัเรียนแพทยปี์สุดทา้ยท่ีบา้นเกิดคือกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เขาอยากมาท่องเท่ียวหาประสบการณ์         
ในประเทศแถบเอเชียเหมือนกบัเดก็หนุ่มสาวชาวตะวนัตกทัว่ๆ ไป เขาจึงหาขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศต่างๆ        
ในเอเชีย  พบวา่ประเทศไทยน่าสนใจมากท่ีสุด เขาจึงติดต่อขอมาฝึกงานกบัสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน  
หรือท่ีเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกในแวดวงของคนท่ีทาํงานดา้นวางแผนครอบครัว  คือ PDA-Population and 
Community Development Association  ซ่ึงมีท่าน มีชยั วีระไวทยะ  เป็นนายกสมาคมฯ   
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Dr. Christian   ไดฝึ้กงานอยูเ่มืองไทยเป็นเวลา 1 เดือน  ขณะท่ีอยูใ่นเมืองไทยเขารู้สึกชอบ 
เมืองไทยมากข้ึน  แต่จาํเป็นตอ้งกลบัไปเรียนต่อ   และในปีถดัมา (ปี ค.ศ. 1988 หรือ  พ.ศ. 2531)  ดงันั้นขณะ    
ท่ี Dr. Christian กาํลงัเรียนต่อเฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาปีท่ี 1 ในประเทศสวีเดน  เขาจึงขอมา
ฝึกงานท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นเวลา 1 ปี เตม็ 
  ระหวา่งท่ีอยูจุ่ฬาลงกรณ์ Dr. Christian ไดมี้โอกาสเรียนรู้การทาํงานจากคณาอาจารยห์ลายท่าน 
รวมทั้งอาจารยห์มอประมวล วีรุตมเสน   ทุกคร้ังท่ี round ward     Dr. Christian ตอ้งประหลาดใจและเศร้าใจ
มากท่ีพบว่า Ward Gyne มีคนไขห้ญิงป่วยและตายจาก Septic Abortion จาํนวนมาก    ซ่ึงแตกต่างจากประเทศ
ของเขาเพราะในขณะนั้นประเทศทางยโุรปไม่มีการป่วยหรือตายจาก Unsafe Abortion  อีกแลว้ เน่ืองจากการทาํ
แทง้ในยโุรปในสมยันั้นปลอดภยัมากมีทั้งบริการทางศลัยกรรม (Surgical Abortion) ซ่ึงใช ้ Vacuum Aspiration   
แทนการขดูมดลูก  รวมทั้งเร่ิมมีการใชย้าในการทาํแทง้กนัแลว้ (Medical Abortion)   

หลงัจากหาประสบการณ์เป็นแพทยป์ระจาํบา้นท่ีภาควิชาสูติฯ  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั  เป็นเวลา  1 หน่ึงปีเตม็   Dr. Christian   จาํตอ้งจากเมืองไทยไปเรียนต่อท่ีสวีเดนดว้ยความฝังใจ   
ท่ีเห็นผูห้ญิงไทยตอ้งตายจากโรคท่ีป้องกนัไดง่้ายๆ น้ี  เขาจึงตั้งใจวา่จะช่วยไม่ใหผู้ห้ญิงตอ้งตายจาก Unsafe 
Abortion โดยเขาไดทุ่้มเทกาํลงักาย กาํลงัใจ และกาํลงัทรัพยใ์นการศึกษาวิจยัและใหบ้ริการแก่ผูห้ญิงในประเทศ

ของเขา  เขาบอกดฉัินและทุกๆ คนว่าภาพและประสบการณ์ทีเ่ขาเห็นผู้หญิงไทยตายจาก Unsafe Abortion     

จดุประกายให้เขาเกดิแรงบันดาลใจทีอ่ยากช่วยเหลอืผู้หญิง และเขาบอกกบัดิฉันว่าแม้เขาจะไม่มีโอกาสช่วย      

ผู้หญิงไทย  แต่เขากไ็ด้ช่วยผู้หญิงของโลกไม่ให้ตายจาก unsafe abortion  
  Dr. Christian รู้สึกเศร้าใจมากยิง่ข้ึน เม่ือไดรั้บขอ้มูลจากดิฉนัว่าปัจจุบนัน้ีแมเ้วลาจะผา่นไป  
20   กวา่ปีหลงัจากเขาจากประเทศไทยไป  แต่ผูห้ญิงไทยยงัตายจาก  Unsafe Abortion  เหมือนเช่นท่ีเขาเคยเห็น
ตอนเป็น Resident ฝึกงานท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์!! 

Dr. Christian  จึงกล่าวปวารณาตวักบัดิฉนัวา่ เขายนิดีท่ีจะกลบัมาช่วยประเทศไทยทุกวิถีทาง 
ตามความสามารถท่ีเขาจะทาํได ้ และไดต้อบรับคาํเชิญของดิฉนัเพ่ือมาแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัหมอไทย
และคนไทยในเร่ืองการป้องกนัการแทง้ท่ีไม่ปลอดภยั ทุกคร้ังท่ีมีโอกาส    
  Dr. Christian ไดรั้บคาํเชิญของดิฉนัคร้ังแรกมาเป็นวทิยากรในการประชุมผูบ้ริหารของกรม
อนามยัท่ีจงัหวดัเชียงรายในวนัท่ี  11-14  ธนัวาคม 2550    อีก 2 เดือนถดัมาในการอบรมแพทยแ์ละพยาบาลเร่ือง
การป้องกนัการแทง้ท่ีไม่ปลอดภยัท่ีขอนแก่นวนัท่ี  12-14  กมุภาพนัธ์  2551  และคร้ังล่าสุดเป็นวิทยากรบรรยาย
ในการประชุมประจาํปีของราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทยท่ีพทัยาวนัท่ี 12-15 ตุลาคม 2551  โดย   
ทั้ง  3  คร้ัง   Dr. Christian  รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาเอง    

และ Dr. Christian  จะเดินทางมาปะเทศไทยอีกคร้ังเพ่ือเป็นวิทยากรใหก้บัการประชุม 
นานาชาติ  “The First International Congress on Women’s  Health and Unsafe Abortion-IWAC2010”   
ซ่ึงจดัโดยมูลนิธิเพ่ือสุขภาพและสิทธิอนามยัการเจริญพนัธ์ุของสตรี (แห่งประเทศไทย)  กรมอนามยั  และ      
ราชวิทยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย  ในวนัท่ี   20-23  มกราคม  2553  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล  ควินส์พาร์ค  
สุขมุวิท  กรุงเทพฯ   



 3
 
Dr. Christian  กล่าวรับคาํเชิญของดฉัินขณะทีด่ฉัินพบเขาท่ีกรุงลอนดอนว่า  เขารู้สึกเป็น 

เกยีรตทิีไ่ด้รับเชิญให้กลบัมาทาํประโยชน์ให้กบัประเทศไทย ซ่ึงเขารักเสมอืนบ้านทีส่องและเป็นสถานศึกษา
แห่งแรก  ทีใ่ห้ความรู้วชิาชีพแพทย์แก่เขา เขาจงึยนิดีที่จะตอบแทนประเทศไทยเท่าทีเ่ขาจะทาํได้ โดยการให้
ความรู้และแลกเปลีย่นประสบการณ์ของเขาแก่แพทย์ไทยและคนไทยเพือ่ร่วมกนัแก้ไขปัญหาแท้งทีไ่ม่ปลอดภัย
ให้กบัประเทศทีเ่ขารัก  และทุกคร้ังที ่ Dr. Christian เดนิทางผ่านมาทางภุมภิาคนีเ้ขาจะเสนอตัวทีจ่ะแวะมา
ประเทศไทยหากเราต้องการให้เขาเป็นวทิยากรเพือ่สร้างความเข้าใจในปัญหานีแ้ก่คนไทย  เขาอเีมล์ถงึดิฉันว่า  
“This is a most honorable and fantastic invitation which I am of course most delighted to 
accept. It is really a great honor for me to come back and give something to the country which 
welcomed me so warmly and taught me medicine at the beginning of   my professional life” 
 

2.  Prof. Allan Rosenfield : ผู้ร่วมบุกเบิกงานวางแผนครอบครัวแห่งชาติของประเทศไทย 
 

Prof. Allan Rosenfield  เป็นนายแพทยช์าวอเมริกนั  เป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นอนามยัแม่และเดก็ 
ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัในแวดวงสาธารณสุขทัว่โลก ท่านเสียชีวิตแลว้เม่ือเดือนตุลาคม 2551 ขณะดาํรง
ตาํแหน่ง Dean of the Mailman School of Public Health,  Columbia University, New York, USA  นานถึง 22 ปี    

Prof. Allan Rosenfield  เป็นแพทยช์าวต่างชาติอีกผูห้น่ึงท่ีมีความผกูพนักบัคนไทยและรัก 
ประเทศไทยมาก  เน่ืองจากเคยทาํงานในประเทศไทยนานถึง 6 ปี   (ปี 2510-2516)  บุตรทั้งสองคนของท่านก็
เกิดในประเทศไทย ท่านมีบทบาทสาํคญัในการริเร่ิมสนบัสนุนและวางรากฐานโครงการวางแผนครอบครัว
แห่งชาติของไทย เป็นผูจ้ดัหาความช่วยเหลือดา้นวิชาการและเงินทุนมาใหป้ระเทศไทยในช่วงนั้น   

ดฉัินโชคดีได้มีโอกาสรู้จกักบั Prof. Allan Rosenfield  เมือ่กลางปี 2551  ในมหานครนิวยอร์ค 
เมื่อท่านได้ทราบถงึปัญหาการแท้งทีไ่ม่ปลอดภัยของประเทศไทยทีท่่านรัก   ท่านกล่าวกบัดิฉันว่า ประเทศไทย
ประสบความสําเร็จในงานวางแผนครอบครัวจนเป็นตวัอย่างของประเทศอืน่ๆ ทัว่โลก  แต่ทาํไมผู้หญิงไทย
ยงัคงตายจาก Unsafe Abortion อยู่จนปัจจุบันนี ้ ท่านจงึกล่าวกบัดฉัินว่าท่านยนิดท่ีีจะช่วยเหลอื 
ประเทศไทยแก้ไขปัญหานี ้   และท่านได้ตอบรับเป็นประธานท่ีปรึกษาของ การประชุม  นานาชาติ  “The First 
International Congress on Women’s Health and Unsafe Abortion-IWAC2010” ซ่ึงเราจะจดัขึน้ใน
กรุงเทพฯ วนัที ่  20-23 มกราคม 2553  นอกจากนีท่้านยังมีความตั้งใจทีจ่ะขอทุนจากต่างประเทศมาสนับสนุน
โครงการป้องกนัการแท้งทีไ่ม่ปลอดภัยของประเทศไทยด้วย   แต่ท่านได้เสียชีวติไปก่อนเม่ือปลายปี  2551       
ดงัน้ัน ในการประชุม  IWAC 2010   จงึจะจดัให้มปีาฐกถาพเิศษ (Prof. Allan Rosenfield Oration)  เพือ่รําลกึ
คุณงามความดขีองท่านที่มีต่องานวางแผนครอบครัวอนัเป็นต้นกาํเนิดของงานอนามยัการเจริญพนัธ์ุของ
ประเทศไทย    
  ความตั้งใจอย่างแรงกล้าของแพทย์ชาวต่างชาตทิั้งสองท่าน  Dr. Christian Fiala  และ Prof. 
Allan Rosenfield  ซ่ึงมคีวามพยายามทีจ่ะช่วยแก้ปัญหา Unsafe Abortion ในประเทศไทยเท่าทีท่่านจะทําได้นี ้ 

สะท้อนความรู้สึกของดฉัินว่า “แล้วเราคนไทยจะเพกิเฉยต่อปัญหาน้ีได้อย่างไร??” 
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“ผูห้ญิงท่ีเสียชีวิตจากการแทง้ท่ีไม่ปลอดภยั 
ไม่ไดต้ายจากโรคท่ีเรารักษาไม่ได ้

แต่เธอเหล่านั้น.....ตายเพราะสงัคมไม่เห็นคุณค่า 
และไม่ใหโ้อกาสกบัชีวิตของเธอ........วา่สมควรไดรั้บการดูแลรักษาท่ีดี” 

 “Women are not dying because of diseases we can not treat. 
They are dying because societies have yet to make the decision that their lives are worth saving” 

 

A Statement of  MF Fathalla, Former President 
Federation International Obstetrics &Gynecology (FIGO) 

 

………………………………….. 
 

ยงัมีหญิงในสังคมน้ีอีกมาก....... 
กาํลงัรอความช่วยเหลือ........จากเรา 

จะปล่อยใหเ้ธอเผชิญปัญหาแต่เพียงลาํพงั.......ไดอ้ยา่งไร?? 

There are many women on this day waiting for our help 
Should we leave her to face this dilemma alone?? 

 

โดย  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยก์าํแหง จาตุรจินดา  
 

………………………………….. 

 


