
1vitnameปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ 
 

ผมได้มีโอกาสเดินทางไปดูการบริการทางการแพทย์เก่ียวกับการยุติการตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภัยในนคร
ปักก่ิงและนครเซี่ยงไฮ้ โดยเดินทางร่วมกับผู้อ านวยการกองอนามัยเจริญพนัธ์ุ นายแพทย์เมธี พงษ์กิตติหล้า 
และนกัวิชาการจากกองอนามยัเจริญพนัธ์ุ กรมอนามยั คณุนงลกัษณ์ บุญไทย และ คณุกอบกาญจน์ มหทัธโน 
ระหวา่งวนัท่ี 7-16 มีนาคม 2548 โดยได้เข้าเยี่ยมชมและรับทราบข้อมลูตา่งๆ ท่ี  

1. National Population and Family Planning Commission of China (NPFPC) 
2. Ministry of Health, Department of MCH 
3. Beijing Gynecology and Obstetric Hospital 
4. National Contraceptive Development and Supplies of China 
5. Beijing Zizhu Pharmaceutical Co., Ltd.  
6. Changping District Family Planning Service Centre 
7. National Family Planning Research Institute ท่ีนครปักก่ิง และในนครเซี่ยงไฮ้ 
8. Shanghai Institute of Planned Parenthood Research  
9. WHO Collaboring Centre for Research in Human Reproduction 
10. National Evaluation Centre for Toxicology of Fertility Regulating drugs 
11. โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในนครปักก่ิง ช่ือ Beijing Xianju Reproductive Health 

Centre 
 
Background 

ประเทศจีนมีพืน้ท่ีเป็นอนัดบัท่ี 3 รองจากรัสเซียและแคนาดา แต่มีพลเมืองมากเป็นอันดบั 1 ของโลก 
โดยมีพลเมืองประมาณ 1,300 ล้านคน มีอตัราเพิ่มปีละ 1% ทกุๆ ปีจะมีเด็กเกิดใหม่ประมาณ 13 ล้านคนสว่น
ใหญ่จะเป็นเด็กชาย มี ratio เด็กชาย : เด็กหญิง = 130:100 จนท าให้มีการท านายวา่อีกไม่ช้าจะเกิดวิกฤติทาง
สงัคม เน่ืองจาก Imbalance ของเพศหญิง 

ประเทศจีนใช้ระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1949 หลงัจากประธานาธิบดีเจียง
ไคเช็กได้พา่ยแพ้สงครามกลางเมืองและได้ลีภ้ยัไปอยูบ่นเกาะไต้หวนั จีนมี 21 แคว้น 5 เขตปกครองพิเศษ และ 
2 municipalities คือ นครเซี่ยงไฮ้ และ นครปักก่ิง มีจ านวนประชากรเป็นอนัดบั 1 ของโลก 

เมืองหลวงคือนครปักก่ิงมีเนือ้ท่ี 16,800 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 13.8 ล้านคน (ไม่รวมประชากร
ชายขอบท่ีเรียกวา่ ‚Floating population‛ อีกจ านวนหนึง่) 

นครปักก่ิงใช้เวลาบินจากกรุงเทพฯ ประมาณ  4 ชั่วโมง สนามบินห่างจากตัวเมืองทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร มีถนนวงแหวนรอบเมือง 4 วงแหวน มีรถใต้ดิน 2 สาย เปิดใช้ในปี 
ค.ศ. 1969 (แตก่ าลงัท าอยูอี่ก 5 สาย เพื่อให้เสร็จทนักีฬาโอลมิปิกฤดรู้อนในปี 2008) ผมไม่มีโอกาสได้ใช้รถใต้



ดิน เพราะทางการจีนรับรองโดยมีรถตู้ รับส่งตัง้แต่ลงจากสนามบินจนถึงส่งกลบัขึน้เคร่ืองบินไปนครเซี่ยงไฮ้ 
นครปักก่ิงมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่หลายแหง่ รวมถึง ‘ก าแพงเมืองจีน’ ท่ีอยู่ทางเหนือของ
นครปักก่ิงประมาณ 70 กิโลเมตร ถนนหนทางกว้างขวาง สะอาด มีช่องทางเดินจักรยาน 2 ล้อ (และ 3 ล้อ) 
กว้างทัง้ช่องทางไปและกลบั มีต้นไม้แยะ (แตใ่นเดือนท่ีผมไปมีแตต้่นไม่มีใบเพราะยงัไม่ถึงฤดใูบไม้ผลิ) อากาศ

ในนครปักก่ิงหนาวประมาณ –4C ถึง 4C ท่ีนครเซี่ยงไฮ้ท่ีอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของนครปักก่ิงจะอุ่นขึน้
เลก็น้อย (1-2 องศา) 

การบริการทางอนามยัการเจริญพนัธ์ุของประชาชนมาจาก 2 หนว่ยงาน คือ กระทรวงสาธารณสขุโดย
ผ่านกรมอนามัยการเจริญพนัธ์ุ ซึ่งมีกองต่างๆ หลายกองและ National Population and Family Planning 
Commission of China ท่ีมีสายงานควบคุมท่ียาวลงไปจากนครปักก่ิงถึงรากหญ้าโดยผ่านแคว้นต่างๆ และ
องค์กรต่างๆ ระดับเมือง หมู่บ้าน ฯลฯ ส่วนอีก สายงานคือกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูจะเล็กกว่ากระทรวง
สาธารณสขุเรามาก เขาบอกวา่เขามีคนท างานในกระทรวงทัง้หมดประมาณ 300 กวา่คน (เทียบกบักรมอนามยั
ของไทยท่ีมีบุคลากรเป็นพนัก็เทียบกนัไม่ได้แล้ว!) 

ท่ี Beijing Gynecology and Obstetric Hospital มีการคลอดประมาณเดือนละ 300 ราย มีการยุติ
การตัง้ครรภ์เดือนละ 500 ราย ผู้น าชมโรงพยาบาลได้พาไปชม ‘ห้องว่ายน า้ส าหรับเด็ก’ ท่ีมาเร่ิมฝึกว่ายน า้
ตัง้แตอ่าย ุ6 เดือนขึน้ไป โดยคิดคา่บริการ 60 หยวนตอ่ 15 นาที ค านวณดแูล้วโรงพยาบาลจะมีรายได้จากการ
บริการชนิดนีม้ากพอดู เขามี ‚บ่อว่ายน า้‛ เล็กๆ ท่ีท าด้วยพลาสติกอยู่ 4 ‚บ่อ‛ ใช้น า้อุ่นประมาณ 
มารดาของเด็กเหลา่นีจ้ะเป็นผู้มาดแูลการฝึกเอง ระหวา่งที่เยี่ยมชมมีเด็กมาฝึกอยา่งน้อย 5-6 คน 

การเตรียมผู้ ป่วยก่อนคลอดจะไม่มีการโกนหวัหนา่วหรือสวน Enema ไม่ตดั episiotomy เป็น routine 
การไปเยี่ยมดงูานขององค์กรท่ีกลา่วมาแล้วนี ้ได้รับความเอาใจใสแ่ละดูแลเลีย้งดูเป็นอย่างดีตัง้แต่ลง

จากเคร่ืองบินท่ีสนามบินปักก่ิงและนครเซี่ยงไฮ้ โดยทางการได้จัดให้มีรถตู้ รับสง่และมีหมอ (หญิง) ซึ่งพก
พจนานกุรมภาษาองักฤษมาด้วย! ดูแลอย่างใกล้ชิด อาหารสว่นใหญ่เป็นอาหารเหลา 12-13 อย่าง (ยงัไม่นบั
ออเดิฟ!) ผู้อ านวยการสถาบนัตา่งๆ มาดแูลร่วมโต๊ะด้วยตนเองพดูภาษาองักฤษได้ดี 

ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาอังกฤษโดยผ่านล่ามมีผู้ ท่ีพูดภาษาอังกฤษดีอยู่ไม่ก่ีคน (ส่วนใหญ่ผู้อ านวยการ
สถาบนัจะพดูภาษาได้ดี รวมทัง้ฝ่ายตา่งประเทศขององค์กรท่ีกลา่วมาแล้ว) 

จีนต้องการจะเป็น ‚พี่ใหญ่‛ ในภาคพืน้เอเชีย และแผ่อิทธิพลในอนาคตในพืน้ท่ีดงักลา่ว จึงลงทุนใน
การต้อนรับและรับรองผู้มาเยือนเป็นอย่างดี อีกทัง้บอกเสมอว่า ‚จีนและไทย คือพี่น้องกัน‛ ‚มีอะไรท่ีจะให้
ช่วยเหลอืยินดีช่วยเสมอ‛ 

เหตุผลของการเยือนประเทศจีนก็เพราะประเทศจีนมีการวิจัยและพฒันาการดูแลและบริหารจัดการ
เร่ืองการยุติการตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภัยมาเป็นเวลาหลายสิบปี มีการวิจัยในการใช้ยา anti-progesterone และ 
prostaglandins and analogues มีการผลติยาดงักลา่วเองมาเป็นเวลานาน มีการผลิตเคร่ือง Vaccumm ท่ีใช้
ทางการแพทย์มานาน จนกระทัง่ท าการสง่ออกของยาและเคร่ืองมือเหลา่นัน้ (ท่ีมีราคาไม่แพง) ไปในยุโรปและ



อเมริกาใต้ อีกทัง้ประเทศจีนมีวฒันธรรมอันยาวนานและคล้ายประเทศไทย มีแนวคิดท่ีต้องการพึ่งตนเองเป็น
ท่ีตัง้ เรานา่จะได้เรียนรู้สิง่ตา่งๆ เหลา่นีม้าใช้ในสงัคมไทยไม่มากก็น้อย 

ท่ีนครเซี่ยงไฮ้ มีศูนย์การวิจัยทางพิษวิทยา และการใช้ยาและอุปกรณ์คุมก าเนิดต่างๆ ตัง้แต่ยาฝัง
หลอดเดียว หว่งอนามยั Vaginal ring ท่ีมียา Hormones embed อยูใ่น ring (ใช้ได้ท่ีละ 3 เดือน) ผู้อ านวยการ
เลา่ให้ฟังวา่มีนกัวิทยาศาสตร์จากตะวนัตกหลายรายมาขอตวัอยา่งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อน าไปทดลองในประเทศ
เขา ทา่นคงทายค าตอบจากสถาบนัแหง่นีไ้ด้ (คือไม่ให้!) 
 
ข้อสังเกต 

1. จีนเป็นประเทศท่ีมีพืน้ท่ีกว้างใหญ่อนัดบั 3 รองจากรัสเซียและแคนาดา แตมี่ประชากรมากท่ีสดุคือ
ประมาณ 1,300 ล้านคน 

2. ประเทศจีนมีเศรษฐกิจท่ีเติบโตมากกว่าปีละ 10% ต่อปีเป็นเวลาติดต่อกันมากกว่า 10 ปี มีคน
ท านายวา่จะเป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจท่ีใหญ่กวา่อเมริกาในปี 2035 

3. การต้อนรับและรับรองของผู้มาเยือนประเทศเป็นไปอย่างอบอุ่น นบัตัง้แต่ลงจากเคร่ืองบินในนคร
ปักก่ิง จนกระทัง่ขึน้เคร่ืองบินกลบัท่ีนครเซี่ยงไฮ้ 

4. ทกุครัง้ผู้บริหารที่มารับจะกลา่วเสมอวา่ จีนและไทย เป็นพี่น้องกนั และก็ดูแลกันฉันท์พี่น้อง มีการ
เลีย้งรับรองจากสถาบนัท่ีคณะผู้ ไปเยือนเพื่อศึกษาระบบบริหารและบริการสาธารณสุขในเร่ือง
อนามยัการเจริญพนัธ์ุ อาหารท่ีเลีย้ง รับรองเป็นอาหารจีนท่ีมี 13 ชุด เกือบทกุวนั 

5. ประเทศจีน มีประชากรเกิดประมาณปีละ 10-12 ล้านคน มีการยุติการตัง้ครรภ์ประมาณปีละ 2-3 
ล้านราย การยติุการตัง้ครรภ์ท าได้โดยถกูกฎหมาย ท าโดยแพทย์ 

6. ประเทศจีน สามารถผลิตยาและอุปกรณ์การคุมก าเนิด เช่น ห่วงอนามัย (ชนิดท่ีมี copper), 
ถงุยาง, ยาคมุก าเนิด อุปกรณ์การแพทย์ เช่น Vuccumm extractors ใช้ได้เองภายในประเทศและ
ส่งออกขายต่างประเทศได้ทราบว่าบริษัทใหญ่ๆ ในยุโรป เช่น บริษัทเชริง ฯลฯ มีโรงงานผลิต
อุปกรณ์ท่ีกลา่วมาแล้วในตอนใต้ของจีน 

7. การให้บริการอนามยัการเจริญพนัธ์ุ แบ่งออกเป็น 2 สายงานคือกระทรวงสาธารณสขุและองค์กร 
National Population and Family Planning Commission of China ซึ่งให้บริการประชาชนทัว่
ประเทศ (อนักว้างใหญ่ดงัท่ีกลา่วมาแล้ว) การรายงานผลการบริการ จะรายงานตามสายงานจาก
รากหญ้าจนถึงมณฑลและศนูย์ควบคมุในปักก่ิง 

8. บริการการยุติการตัง้ครรภ์ โดยความสมัครใจใช้มาแล้วเป็นเวลาหลายสิบปี เน่ืองจากประเทศมี
นโยบายควบคุมการเติบโตของประชากรให้อยู่ประมาณ 1% ได้มีการวิจัย เร่ือง การยุติการ
ตัง้ครรภ์โดยการใช้ยามาอย่างต่อเน่ือง และมีการผลิตยาท่ีใช้ในการให้บริการโดยบริษัทยาแห่ง
หนึง่ ซึง่อยูห่า่งจากนครปักก่ิงไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร คณะผู้ ไปเยือนไป
พบปะกับผู้ บริหารของบริษัทซึ่งได้พาชมโรงงานผลิตเวชภัณฑ์ท่ีกล่าวมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น 



Mefipristone หรือ Misoprostol / Capacity ของการผลิตใช้อยู่เพียงประมาณ 50% ของ total 
capacity 

9. อากาศท่ีนครปักก่ิงระหวา่งที่ไปเยือนอยูร่ะหวา่ง -6C ถึง 4C อากาศแห้งไม่มีฝนตกมาเป็นเวลา
หลายเดือน บางเวลาจะมีลมพดัท าให้อุณหภมิูลดลงอีก 

10. นครปักก่ิงห้ามใช้รถมอเตอร์ไซด์ (เน่ืองจากต้องการก าจดัมลภาวะจากควนัรถ) แตใ่ช้รถจกัรยาน 2 
หรือ 3 ล้อ ถนนทุกสายจะมีช่องทางให้ขี่จักรยานทัง้ 2 ข้าง ถนนใหญ่จะมี 6 ช่องทางเดินรถ 
น่าสนใจว่าบริเวณ 4 แยกจะมีการพบกันระหว่างโลกโบราณและโลกสมัยใหม่ (‚ซาเล้ง‛ ท่ีผุพงั
และรถยนต์ราคารแพงท่ีจอดรอสญัญาณไฟ) 

11. นครเซี่ยงไฮ้จะได้รับอิทธิพลจากตะวนัตกมากกว่านครปักก่ิง ซึ่งจะเห็นได้จาก Architecture ของ
ตกึตา่งๆ ท่ีรับอิทธิพลของ European design ให้เห็น การแต่งตวัและความมั่งคัง่ของชาวเซี่ยงไฮ้
เหนือกวา่ชาวปักก่ิงอยา่งเห็นได้ชดั 

12. โรงแรมท่ีไปอยูท่ี่นครปักก่ิง (Friendship hotel) เป็นโรงแรมท่ีมีอายกุวา่ 50 ปี เป็นโรงแรมท่ีรัฐบาล
จีนสร้างขึน้เพื่อรับแขกเมืองโดยเฉพาะมี 5 ตึกใหญ่ๆ แต่ละตึกจะมีห้องพกัประมาณ 250 ห้อง 
ภายในอาคารและห้องนอนตบแตง่อยา่ง Tasteful สะอาดถึงแม้ขนาดของห้องจะค่อนข้างเล็ก แต่
มีอุปกรณ์ความสะดวกครบครัน 

จุดอ่อนคือ ผู้ ให้บริการพูดภาษาอังกฤษได้น้อย แต่ท่ีพูดได้คือ ‚สวัสดีครับ‛ เท่านัน้ 
จุดอ่อนนีเ้ป็นทัง้ในปักก่ิง และเซี่ยงไฮ้ การทอ่งเท่ียวในจีนจึงจ าเป็นต้องมีคนน าเท่ียวท่ีพดูภาษาจีน
ได้ 

13. การบริการทางการแพทย์ในนครปักก่ิงและเซี่ยงไฮ้ ผู้ รับบริการต้องจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
เป็นราคาท่ีคอ่นข้างสงู อาทิ การใส ่IUD 82 หยวน (1 หยวน = 5 บาท) การถอด IUD 112 หยวน 
ถอดแล้วใส่ใหม่ 121 หยวน การท า Surgical abortion 178 หยวน (880 บาท) การท า 
Vasectomy 242 หยวน (1,210 บาท) การท าหมันหญิง 852 หยวน (4,260 บาท) ค่าใช้จ่ายสว่น
ใหญ่เป็นค่าท า Lab ซึ่งรวมถึง Bleeding time, Blood grouping, Liver function test, Hepatitis 
B, Ekg, Blood sugar, Urine test คา่ตรวจภายใน ฯลฯ 

14. ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในนครปักก่ิงเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 
เตียง ซึง่บริษัทยาได้ซือ้ตกึ 5 ชัน้ จากองค์กรของรัฐไปเปิดบริการเป็นโรงพยาบาลเอกชน ดูแลเร่ือง 
Reproductive Health ระหวา่งที่พาดูสถานท่ีผู้อ านวยการคนแรกของโรงพยาบาลบอกผมว่าเพิ่ง
เปิดได้ 3 เดือน ถามวา่มีผู้ ป่วยก่ีคนตอ่วนั ได้รับค าตอบว่า 1-2 คน ระหว่างท่ีไปเดินดูไม่มีผู้ ป่วยมี
แตห่มอกบั Technician และพยาบาล ผู้อ านวยการมีความภาคภมิูใจมากในโรงพยาบาลใหม่ของ
เขา และบอกผมวา่ (เขาหวงัวา่) จะมีผู้ ป่วยมาใช้บริการ 200 คนตอ่วนัใน 6 เดือนข้างหน้า (!) 



ประเทศสงัคมนิยมอยา่งจีนก าลงัปรับเปลีย่นเป็นแนวทางทนุนิยมมากขึน้เร่ือยๆ พร้อมกัน
กบัการปรับเปลีย่นแนวคิดจากคอมมิวนิสต์ (เป็นทนุนิยมและบริโภคนิยม) ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม
และทางสงัคมก็จะตามติดมาอยา่งช่วยมิได้ 

15. ประเทศจีนมีโครงการทดลอง ‚30 หยวนรักษาทุกโรค‛ ในภาคกลางของจีน (ภาคท่ีอัตคัด
รองลงมากจากภาคตะวนัตกของจีน) ครอบคลมุเฉพาะเกษตรกรประมาณ 60 ล้านคน (ในจ านวน
ประชากรทัง้หมด 1,300 ล้านคน) 

โครงการทดลองนีย้งัไม่คอ่ยมีคนทราบมากนกั แตผู่้อ านวยการโครงการได้มาบรรยายให้ผู้
เข้าประชุม Dragon net ท่ีนครเชียงใหม่เม่ือปลายเดือนกุมภาพนัธ์นี ้โดยแจ้งว่าได้ผลพอสมควร 
เงินสนบัสนนุสว่นใหญ่เก็บมาจากประชากรท่ีใช้โครงการนี ้

16. เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่แพทย์จีนนิยมใช้ Surgical technic มากกวา่ใช้ Medical technic ในการยติุการ
ตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยั (ทัง้ท่ียาท่ีใช้ก็ผลติได้ในประเทศและราคาก็ถูกกว่า) อาจจะเป็นเพราะการท า 
surgical technique คิดเงินคา่บริการได้มากกวา่การให้ยาไปรับประทาน (medical technic) สว่น
ใหญ่ยงัใช้ Electric vaccumm (ท่ีผลิตในจีน) และมี Protocol ของการบริการท่ีเข้มงวด เช่น การ
เจาะเลอืด และ Investigation ท่ีกลา่วมาแล้ว ซึ่งบางอย่างเกินความจ าเป็น เช่น Bleeding time, 
LFT’s ฯลฯ ท่ีนา่จะลดคา่ใช้จ่ายได้อีกพอสมควร 

17. เม่ือได้ดสูถานท่ีตา่งๆ ทางประวติัศาสตร์ของจีน เช่น พระราชวงัตา่งๆ หลมุฝังศพของจักรพรรด์ิจีน 
อดคิดถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของจีนท่ีเจริญมาก่อนฝร่ังหลายศตวรรษ ความยิ่งใหญ่ท่ีกลา่วถึง
อาจจะเกิดขึน้อีกในไม่ช้า ถ้าดูแนวโน้มของเศรษฐกิจจีนในปัจจุบนั ท่ีมีฝร่ังท านายว่าจะโตกว่า
เศรษฐกิจอเมริกนัในอีก 30 กวา่ปี ข้างหน้า  

18. นโยบาย ‚ลกูคนเดียวหนึง่ครอบครัว‛ ของรัฐบาลจีน ประกอบกบัวฒันธรรมจีนท่ีต้องการมีลกูชาย 
ท าให้เกิด imbalance ของเพศชายและเพศหญิงดงัท่ีผมกลา่วมาแล้ว นกัสงัคมวิทยา ได้ท านายไว้
ว่าจีนจะมีปัญหาทางสงัคมในอนาคตอันใกล้ มีข่าวว่าในชนบทได้มีการ ‚อุ้ม‛ สาวจากหมู่บ้าน
หนึ่งเพื่อบังคับให้แต่งงานกับหนุ่มอีกหมู่บ้านหนึ่งบ่อยขึน้ จีนมีกฎหมายห้ามใช้ Ultrasound 
ท านายเพศของทารกเพื่อไปท าแท้ง 

19. สนามบินนานาชาติ Pudong ของเซี่ยงไฮ้อยู่ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ประมาณ 70 กิโลเมตรแยกจากสนามบินภายในประเทศ ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 
ชัว่โมงเป็นถนน 8 ช่องทาง มีรางรถไฟ ลอยฟ้าคูข่นานกบัถนนตลอด (แต่ไม่เห็นรถไฟ) ทราบว่ายงั
ไม่เปิดใช้ สนามบินโอ่โถง ผู้ ท าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองมีป้ายช่ือติดหน้าอกและมีหมายเลข
ประจ าตวัตัง้บนเคาน์เตอร์ท างานชัดเจน น่าจะเป็นระบบท่ีมีคุณภาพดีพอสมควร ท างานรวดเร็ว
ไม่มีการคยุกนั (ระหวา่งผู้ท างานด้วยกนั) มีผู้ควบคมุเดินตรวจตราอยูห่ลงัเคาน์เตอร์ทัง้หมด 

 
 


