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การศึกษาดงูานการบริการการยติุการตัง้ครรภต์ามกฎหมาย (อย่างปลอดภยั) 
ณ นคร Perth, West Australia  และนคร Adelaide, South Australia 

2-14 กรกฎาคม 2549 
 

โดย... ศ.เกยีรตคุิณ นพ.ก าแหง จาตุรจนิดา 
ประธานราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ตอนท่ี 1 : Perth 
 

ผมไดม้โีอกาสเดนิทางไปเยอืนมลรฐั West Australia และ South Australia ระหว่างวนัที ่ 2 กรกฎาคม 2549 ถงึ
วนัที ่ 14 กรกฎาคม 2549 เพื่อศกึษาการใหบ้รกิารการเจรญิพนัธุ ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่การบรกิารการยุตกิารตัง้ครรภ์ตาม
กฎหมายอย่างปลอดภยัใน 2 รฐั (ในทัง้หมด 6 รฐั และ 2 เขตปกครองพเิศษของประเทศออสเตรเลยี) เพื่อน ามาพจิารณาใน
เชงิสรา้งสรรคแ์ละศกึษาขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ในการใหบ้รกิารทีม่คีวามละเอยีดอ่อนและไวต่อความรูส้กึทัง้ต่อผูป้่วยและสงัคมโดยรวม 
เพื่อน ากลบัมาพนิิจพจิารณาและพฒันาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด แก่ระบบสาธารณสุขของเราในการบรกิารอนามยัการเจรญิ
พนัธุท์ีเ่ป็นหน้าทีห่ลกัขององคก์รของเรา จงึขอรายงานใหท้่านสมาชกิทราบ 
 
การเดินทาง 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยชัน้ประหยดั ระหว่างกรุงเทพฯ – Perth – กรุงเทพฯ และสายการบนิ Low Cost – 
Virgin blue ชัน้ประหยดั (มชีัน้เดยีว) ระหว่าง Perth – Adelaide – Perth โดยทุนส่วนตวั 
 
การจดัการ 
 ทางกระทรวงสาธารณสุขของรฐั West Australia ทีม่เีมอืง Perth เป็นเมอืงหลวง ไดจ้ดัใหไ้ปพบปะกบับุคคลและ
ขององคก์รทุกระดบัของการบรกิารสาธารณสุขตัง้แต่ 

1) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข (ของ West Australia) ซึง่มตี าแหน่งเป็นอยัการสงูสุด (Attorney 
General) อกีต าแหน่งหน่ึง 

2) วุฒสิมาชกิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนามยัการเจรญิพนัธุ ์ และเป็นผูเ้รยีกรอ้งและรเิริม่ใหม้กีารปรบัเปลีย่นกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัการยุตกิารตัง้ครรภ์โดยตรงจนประสบความส าเรจ็ (จากกฎหมายเดมิปี ค.ศ.1839 ทีม่าจาก
ประเทศองักฤษ) 

3) เทยีบเท่าอธบิดกีรมอนามยัทีด่แูลเรื่องการบรกิาร และเรื่องสถติขิองการยุตกิารตัง้ครรภ์โดยถูกกฎหมายตัง้แต่
การปรบัเปลีย่นกฎหมายเมื่อปี ค.ศ.1998 

4) เยีย่มชมศกึษาหน่วยงานการใหบ้รกิารยุตกิารตัง้ครรภ์ (Termination of Pregnancy หรอื TOP) และคุมก าเนิด
ในสถานบรกิารต่าง ๆ ตัง้แต่โรงพยาบาลระดบัมหาวทิยาลยั คลนิิกบรกิารของเอกชน, องคก์รเอกชน (Marie 
Stopes), Family Planning Association of West Australia, คลนิิกส าหรบับรกิารหญงิอาชพีพเิศษ, Sexual 
Health & Blood borne virus program (ชื่ออยู่ในความดแูลควบคุมของกรมโรคตดิต่อ) 

5) ประธานราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทยแ์ห่งออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์ประจ ารฐั West Australia 
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6) คณะผูว้จิยัเรื่องการป้องกนัการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นของพลเมอืงเผ่า Aborigine ในภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
มหาวทิยาลยั West Australia ณ Princess Margaret Hospital 

 
 ในการเขา้พบเพื่อศกึษาและเรยีนรูก้ระบวนการ คดิปรบัเปลีย่นกฎหมายของรฐั ประสบการณ์ และวธิบีรหิารจดัการ 
ในการใหบ้รกิารอนามยัการเจรญิพนัธุใ์นรฐั West Australia มผีูม้ารบัมาส่งและน าเขา้พบบุคคลต่าง ๆ ทีก่ล่าวมาแลว้อย่าง
เป็นกนัเอง ทีไ่หนทีเ่ขาจะใหเ้ดนิทางไปและกลบัเองกจ็ะให ้ Taxi Voucher เพยีงแต่เซน็ชื่อและจ านวนเงนิค่ารถ Taxi เท่านัน้ 
บรษิทั Taxi จะส่งเกบ็กบักระทรวงสาธารณสุขของรฐั West Australia โดยตรง การนดัพบตรงเวลามาก (ตามวฒันธรรม
ต่างประเทศ) ถ้าเขาจะมาสายเพราะเหตุใดกต็าม กจ็ะโทรศพัทม์าบอกล่วงหน้า 
 ส่วนในรฐั South Australia ทีม่เีมอืง Adelaide เป็นเมอืงหลวง มหาวทิยาลยั Adelaide เป็นผูจ้ดัใหศ้กึษาระบบของ
รฐั South Australia โดยนัดใหเ้ขา้พบ 

1) ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล Women’s and Children Hospital (ทีเ่ป็นโรงพยาบาลทีเ่ก่าแก่กว่า 150 ปี) 
ผูอ้ านวยการเป็นสตูแิพทย ์ชื่อ Dr. Sweet แต่งดท าเวชปฏบิตัแิละมารบัต าแหน่งบรหิาร 

2) ผูอ้ านวยการองคก์ร Women’s Health ทีด่แูลเรื่องสขุภาพของสตรโีดยเฉพาะสถติแิละระบาดวทิยาของการยุติ
การตัง้ครรภ์ของรฐั South Australia 

3) ผูอ้ านวยการองคก์รสถติสิาธารณสขุและระบาดวทิยาของรฐั South Australia 
4) คลนิิกยุตกิารตัง้ครรภ์ของเอกชน (ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนทางงบประมาณจากรฐั SA) ปีละ 4 ลา้น AUD 
5) หวัหน้าภาควชิาสตูนิรเีวชวทิยา มหาวทิยาลยั Adelaide ทีม่ตี าแหน่งเป็นผูอ้ านวยการสถติสิาธารณสุขของรฐั 

SA อกีต าแหน่งหน่ึง และเป็นทีป่รกึษาของรฐัสภา (แห่งรฐั SA) ท่านผูน้ี้รูจ้กักบัผมด ี Professor Jeffrey 
Robinson เคยเป็นประธานสมาพนัธส์มาคมทารกปรกิ าเนิดแห่งเอเชยี และโอเชยีเนีย (FAOPS) เมื่อปี 1992 ที่
ผมรบัหน้าทีจ่ดังานที่โรงแรม Central Plaza ลาดพรา้ว (ประเทศไทยรบัเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม FAOPS 
ครัง้ที ่14 ทีก่รุงเทพฯ ระหว่าง 1-5 ตุลาคม ศกน้ี ทีโ่รงแรม Sofitel Central Plaza ลาดพรา้ว) 

6) หวัหน้าภาควชิาสตูนิรเีวชวทิยาและเวชศาสตรก์ารเจรญิพนัธุ ์ มหาวทิยาลยั Flinders (เป็นมหาวทิยาลยัแห่ง
ใหม่ของรฐั SA) 

7) ศนูยก์ารบรกิารยุตกิารตัง้ครรภ์ของรฐั (Pregnancy Advisory Centre หรอื PAC) ทีเ่ป็นคลนิิกเอกชน (ตัง้อยู่ใน
ชุมชนรอบนอกของนคร Adelaide ทีต่้องนัง่รถไฟฟ้าออกไปจากกลางเมอืงอกี 8 สถานี ใชเ้วลาเดนิทาง 15 
นาท)ี 

8) ประธานราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทยอ์อสเตรเลยีและนิวซแีลนดป์ระจ ารฐั SA 
 
 ในการเดนิทางครัง้น้ีผมไดพ้บบุคคลหลายคนที่มบีทบาทในการท าใหส้ตรชีาว Australia ในรฐัทีก่ล่าวถงึไดร้บับรกิาร
ทีป่ลอดภยัและมคุีณภาพ จงึอยากจะ Share สิง่ต่าง ๆ ทีผ่มพบเหน็กบัท่านสมาชกิ 
 ผมจะขอเริม่จากมลรฐั West Australia (ดรูปู) 
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ข้อมูลทัว่ไป 
 มลรฐั West Australia เป็นมลรฐัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปี (หรอืประเทศ) ออสเตรเลยี มเีน้ือทีก่วา้งใหญ่กว่าประเทศไทย 4 
เท่า (2,000,000 กม.2 VS 500,000 กม.2) มชีายฝ ัง่ทะเลยาว 12,500 กม. จากทศิเหนือจรดทศิใต้มปีระชากร (ทีอ่าศยัอยู่ตาม
ขอบของทวปีและตามชายฝ ัง่ทะเล) ทัง้หมดเกอืบ 2 ลา้นคน อาศยัอยู่ในนคร Perth 1.6 ลา้นคน ทีเ่หลอืกระจดักระจายอยู่
ทัว่ไป 
 เมอืง Perth ใชเ้วลาบนิจากกรุงเทพฯ ประมาณ 6 ชัว่โมงเศษ ๆ เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าทีก่รุงเทพฯ 1 ชัว่โมง 
 ดนิฟ้าอากาศแตกต่างกนัมากระหว่างภาคเหนือของรฐัและภาคใต้ ดนิฟ้าอากาศทางภาคเหนือจะไม่แตกต่างไปจาก
ดนิฟ้าอากาศของเมอืงรอ้น ส่วนทางใต้จะมอีากาศเยน็คลา้ยยุโรป ฤดตู่าง ๆ จะกลบักนักบัฤดใูนยุโรป (ในยุโรปหน้ารอ้น ใน
ออสเตรเลยี/ นิวซแีลนดจ์ะเป็นฤดหูนาว) 
 มลรฐัน้ีม ีNatural resources มากมาย จากแก๊สธรรมชาตใินทอ้งทะเลม ี reserve ถงึ 3 พนัลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต มี
เหมอืงแร่ทีร่วมถงึเหมอืงทองค า (รฐั West Australia ผลติทองค าจ านวนรอ้ยละ 70 ของจ านวนการผลติทัง้หมดของประเทศ) 
นอกจากน้ียงัม ีTantalum, Uranium, Titanium 
 มลรฐัน้ีมมีหาวทิยาลยัถงึ 5 แห่ง มนีกัศกึษาจากต่างประเทศประมาณ 9,800 คน (ในจ านวนนักศกึษาในระบบ 
50,000 คน) 
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ระบบการปกครอง WA เป็นรฐัทีม่นีายกรฐัมนตรสีงักดัพรรค Labour มสีภา 2 สภา การปกครองทอ้งถิน่เขม้แขง็ 
เมอืง Perth เป็นเมอืงทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญ่ ส่วนใหญ่บ้านเรอืนเป็นบ้านชัน้เดยีว นอกจากในเขตใจกลางเมอืงทีม่ตีกึสงู การ
คมนาคมในเมอืงและรอบ ๆ ดมีาก มทีัง้รถเมล ์ รถไฟฟ้า เรอื ในเขตใจกลางเมอืงจะมรีถเมลฟ์รใีหน้ัง่มสีามสาย (สายเหลอืง, 
แดง, น ้าเงนิ) ระบบน้ีท าใหพ้ลเมอืงไม่ต้องขบัรถเขา้มาในเมอืง โดยจอดรถไวต้ามอ าเภอรอบนอก นัง่รถไฟ (ฟ้า) เขา้มาที่
สถานีใจกลางเมอืง แลว้ต่อดว้ยรถฟรทีีก่ล่าวมาแลว้ (ทัง้สามสายผ่านหน้าสถานีรถไฟ) รถฟรจีะเริม่วิง่ตัง้แต่เวลา 05.00 น. 
จนถงึ 19.15 น.ทุกวนั วนัอาทติยจ์ะหยุดวิง่เวลา 18.15 น. ค่ารถทีต่้องเสยีในระบบสนนราคา 3.80 AUD ตัว๋ใชไ้ด้ 2 ชัว่โมง 
ตัว๋ใชไ้ดท้ัง้ระบบรถเมล ์รถไฟ เรอื ถ้าเดนิทางไปและกลบัไดภ้ายใน 2 ชัว่โมง จะเสยีแค่ 3.80 AUD มตีัว๋อกีประเภททีใ่ชไ้ดท้ัง้
วนั ราคา 8.50 AUD และยงัมตีัว๋ 1 อาทติย ์ และตัว๋เดอืนอกีดว้ย ทัง้รถเมลแ์ละรถไฟจะมคีนขบัคนเดยีว ในรถเมลค์นขบัจะ
เป็นคนขายตัว๋ดว้ย ในรถเมลจ์ะมเีครื่องตอกส าหรบั validate ตัว๋ ว่าอยู่ในเวลาทีก่ าหนดหรอืไม่ รถโดยสารทุกคนั (ทัง้ระบบ) 
มกีลอ้ง TV วงจรปิดตดิอยู่หลายตวั ถ่ายจากมุมต่าง ๆ รถแทก็ซีจ่ะมกีลอ้งถ่ายภาพผูโ้ดยสาร โดยจะเขยีนตดิไวช้ดัเจนที่
ประตูรถก่อนขึน้ว่าจะมกีารถ่ายภาพผูโ้ดยสาร 

ระบบสาธารณสขุ รฐับาลจะมบีตัรสขุภาพภายใต้โครงการ Medicare Australia ของรฐับาลกลาง ถ้าประชาชนเขา้
โรงพยาบาลของรฐัจะไดร้บับรกิารฟร ีการเขา้รบับรกิารอาจจะเขา้โดยตรงในกรณีฉุกเฉิน หรอืรบัการส่งต่อจาก GP เหมอืนใน
ยุโรป แต่การเขา้พบหมอ GP จะต้องจ่ายค่าพบหมอประมาณ 80 AUDต่อครัง้ เพราะ GP ส่วนใหญ่เป็นหมอ Private ระบบ
บรกิารสุขภาพคลา้ยระบบในสหรฐัทีเ่น้น Private sector เป็นผูใ้หบ้รกิาร 

ม ี GP บางคนไม่ยอมส่งต่อผูป้ว่ยทีต่อ้งการใชบ้รกิารยุตกิารตัง้ครรภ ์ (กฎหมายในรฐัน้ีเขยีนไวว้่า การขอเขา้รบั
บรกิารยุตกิารตัง้ครรภ์ จะต้องท าผ่าน GP) โดยไม่มป้ีายบอกใหผู้ป้่วยทราบก่อนทีผู่ป้ว่ยจะเขา้พบ ท าใหผู้ป้่วยตอ้งเสยีค่า
ปรกึษาแพทย ์ (เพื่อสง่ต่อไปที ่ๆ ใหบ้รกิารในระบบสขุภาพตามกฎหมายของมลรฐั West Australia) ไปเปล่า ๆ โดยจะต้อง
ตระเวนหาแพทยท์ีย่อมส่งต่อเพือ่เขา้ระบบบรกิารตามรฐัก าหนดต่อไปอกี หลายคนที่ผมพดูคุยดว้ยมคีวามเหน็ว่าเป็นการเอา
เปรยีบผูป้่วย (‚not fair‛) ทีแ่พทยไ์ม่น่าจะท าและควรบอกผูป้ว่ยใหท้ราบก่อนทีผู่ป้่วยจะนดัพบแพทย ์ วา่แพทยไ์ม่รบัส่งต่อ
ผูป้่วยเพื่อยุตกิารตัง้ครรภ ์(ดว้ยเหตุผลส่วนตวัทีไ่ม่เหน็ดว้ยเรื่องยุตกิารตัง้ครรภ์) เริม่ม ีWebsite บางแห่งใส่ขอ้มลูเหล่าน้ีเพื่อ
ช่วยเหลอืผูป้่วย 
 
พิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
 พธิกีารเขา้เมอืงรวดเรว็ แต่ในวนัทีไ่ปถงึสนามบนิ Perth มเีครื่องบนิล าใหญ่มาลงสนามบนิในเวลาตดิ ๆ กนั จาก
สงิคโปร ์กวัลาลมัเปอร ์และกรุงเทพฯ ท าใหผู้โ้ดยสารจ านวนมากมารอผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง การเขา้เมอืงในออสเตรเลยี
ใหค้วามส าคญัของการหา้มน าเขา้ผลไม ้ พชืพนัธุ ์ อาหาร และสิง่ต้องหา้มอื่น ๆ เช่น ยาเสพตดิอย่างเขม้ขน้ กระเป๋าของ
ผูโ้ดยสารขาเขา้ทุกใบจะถูก x-ray เพื่อตรวจสอบสิง่ทีบ่รรจุภายในกระเป๋า ฉะนัน้ไม่ควรน าอาหารหรอืผลไม้สดเขา้เมอืงโดยไม่
แจง้และแสดงใหศุ้ลกากรและพนกังานจากกระทรวงเกษตรทราบ เพือ่เปิดดแูละตดัสนิว่าจะใหน้ าตดิตวัเขา้หรอืไม่ ถ้าจบัไดม้ี
อตัราการปรบัสงู บางเวลาจะมสีุนขัตวัน้อยเดนิดมกลิน่ผลไมต้ามกระเป๋าถอือกีดว้ย ถ้าไดก้ลิน่เจา้สุนขัตวัน้อยจะนัง่ลงทนัท ีผู้
ควบคุมสุนขัจะขอเปิดกระเป๋าใบนัน้ ๆ และจะใหร้างวลัเป็นขนมหวานกบัสุนขัตวันัน้ทนัท ี การหา้มน าเขา้ผลไมแ้ละพชืพนัธุ์
ต่าง ๆ มผีลไม่เฉพาะระหว่างประเทศเท่านัน้ แต่มผีลระหว่างรฐัต่าง ๆ ดว้ย ผูเ้ดนิทางจงึควรระวงั 
 
การเย่ียมชมสถานบริการต่าง ๆ  

ผมไดพ้บผูใ้หบ้รกิารหลากหลายแต่ทีป่ระทบัใจคอื 
คณุหมอ Victor Chan นักรบเพ่ือสขุภาพสตรีแห่งมลรฐั West Australia 
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 คุณหมอ Victor Chan เป็นชาวสงิคโปรโ์ดยก าเนิด พ่ออยากใหเ้รยีนวศิวมาก หลงัจากทีย่า้ยมาลงหลกัปกัฐานใน
นคร Perth มลรฐั West Australia เมื่ออายุได ้ 14 ขวบ คุณหมอเรยีน Engineer ตามใจพ่อแต่สอบตกมาตลอดจนพ่อถาม
ความประสงคว์่าอยากเรยีนอะไร จงึบอกว่าอยากเรยีนแพทยแ์ละไดส้อบเขา้เรยีนในมหาวทิยาลยั West Australia ในเมอืง 
Perth จนส าเรจ็การศกึษาเมื่อปี 1971 หลงัจบการศกึษาได้ไปท างานในคลนิิก ‚Nyanara‛ ทีเ่ปิดใหบ้รกิารยุตกิารตัง้ครรภ์ โดย
นายแพทยท์ีอ่พยพมาตัง้หลกัปกัฐานจากแอฟรกิาใต้ เพราะเขาเหน็ผลกระทบต่อสุขภาพของการท าแทง้เถื่อนทีท่ าใหส้ตรี
จ านวนมากมอีนัตรายถงึชวีติ ไดร้่วมท าเวชปฏบิตักิบัแพทยค์นน้ีจนแพทยผ์ูน้ี้ถงึแก่กรรมเมื่อ 10 กว่าปีก่อน ชื่อคลนิิกน้ีเป็น
ชื่อทีจ่ะมาจากแอฟรกิาใต้ คลนิิกน้ีเป็นอาคารชัน้เดยีวพืน้ทีป่ระมาณ 250 ม2. ทีแ่บ่งพืน้ทีอ่ย่างเหมาะสม มหีอ้งลงทะเบยีน, 
หอ้ง counselling, หอ้งตรวจ, หอ้งผ่าตดั, หอ้งพกัฟ้ืน, หอ้งรอคอยของญาต ิ
 กฎหมายการท าแทง้เป็นกฎหมายที่ไดร้บัเป็นมรดกมาจากสหราชอาณาจกัรเมื่อปี ค.ศ.1839 มกีารแกไ้ขครัง้แรก
เมื่อปี 1935 เป็นกฎหมายทีส่ามารถใหแ้พทยย์ุตกิารตัง้ครรภ์ไดเ้ฉพาะในกรณีทีห่ญงิจะมอีนัตรายต่อชวีติเมื่อตัง้ครรภต่์อไป 
(ไม่ต่างจากกฎหมายมาตรา 305 ของไทยทีใ่หแ้พทยท์ าแทง้ไดเ้พื่อสุขภาพของมารดา) 

คุณหมอ Victor โดนหมายจบัเมื่อปี 1989 ดว้ยขอ้หาท าแทง้โดยผดิกฎหมาย โดยต ารวจแจง้ขอ้หาและนดัใหไ้ปพบ
กนัทีค่ลนิิกของคุณหมอ (พรอ้มทนายความ) เพื่อรบัการแจง้ขอ้หาเป็นลายลกัษณ์อกัษร คุณหมอนดัวนัและเวลาทีจ่ะรบัหมาย 
และไดร้บัการประกนัตวัโดยไม่ต้องใชเ้งนิประกนั ไดม้กีารเปิดประเดน็การโต้เถยีงกนัในสงัคมในเรื่องน้ีในสื่อต่าง ๆ ทัง้ในหน้า
หนงัสอืพมิพแ์ละโทรทศัน์ สมาชกิรฐัสภาคนหน่ึงชื่อว่าวุฒสิมาชกิ Cheryl Davenport ไดเ้สนอร่างกฎหมาย (เพื่อแกก้ฎหมาย
เดมิ) ทีย่อมใหแ้พทยใ์นมลรฐั West Australia ยุตกิารตัง้ครรภ์ได ้ถ้ามแีพทย ์2 คน มคีวามเหน็ตรงกนัว่าควรยุตกิารตัง้ครรภ์
ใหห้ญงินัน้เพื่อสุขภาพ (ทัง้ทางกายและทางจติ) กฎหมายน้ีผ่านรฐัสภาของมลรฐั WA ในเดอืนพฤษภาคม 1989 หลงัจาก
สมาชกิรฐัสภาหญงิท่านที่กล่าวมาแลว้น าเขา้สภาเพื่อพจิารณา และไดร้บัความเหน็ชอบโดยการลงคะแนนเสยีง (อย่างเสร)ี 
อย่างท่วมทน้ดว้ยความยนิยอมของพรรคการเมอืงทุกพรรค โดยใชเ้วลาตัง้แต่น าเขา้จนออกเป็นกฎหมายรวมทัง้หมด 4 เดอืน 
นบัเป็นกฎหมายทีผ่่านสภาของรฐัน้ีเรว็ทีสุ่ดกฎหมายหน่ึง จุดเปลีย่นผ่านเกดิขึน้อย่างรวดเรว็เพราะแพทยท์ีใ่หบ้รกิารใน
มหาวทิยาลยัและในมลรฐั ปฏเิสธทีจ่ะใหบ้รกิารการยุตกิารตัง้ครรภ์ในกรณีทีเ่ขาเรยีกว่า Genetic termination คอื การยุตกิาร
ตัง้ครรภ์เน่ืองจากเดก็ในครรภ์พกิาร จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงกฎหมาย และภรรยาของนายกรฐัมนตรทีีช่ ื่อ Robert หรอื 
Bob HAWKE ซึง่ต่อมาเป็นนายกรฐัมนตรขีองประเทศออกมาสารภาพ โดยใหส้มัภาษณ์ทางโทรทศัน์ว่าเธอเคยไปท าแทง้กบั
คุณหมอ Victor ดว้ย และเหน็ว่าควรเปลีย่นกฎหมายทีใ่ชม้านานกว่า 100 ปีเสยีท ี

กฎหมายใหม่ทีม่ขีอ้แมว้่าจะต้องมกีารรายงานการยุตกิารตัง้ครรภ์ใหร้ฐัทราบภายใน 14 วนั ทีข่อ้มลูในรายงานมี
เพยีง 6 ขอ้ (ไม่เหมอืนกบัขอ้มลูรายงานของมลรฐั South Australia ซึง่มขีอ้มลูถงึ 2 หน้ากระดาษ) 

คุณหมอ Victor ใหบ้รกิารยุตกิารตัง้ครรภ์ทุกวนันอกจากวนัเสาร์/ อาทติย ์ เคยใหบ้รกิารถงึวนัละ 15-20 คน แต่ใน
เวลาน้ีใหบ้รกิารวนัละ 10-15 คน 

การบรกิารเรยีบง่ายโดยผูป้่วยจะโทรมานดัหลงัจากได้ไปพบ GP ของเขา และไดร้บัจดหมาย referral จาก GP ของ
เขา เชา้วนัทีม่าคลนิิกจะลงทะเบยีนเสรจ็แลว้รบัฟงัการ counselling จากพยาบาล/ social worker ถามขอ้มลูทางสุขภาพเรื่อง
แพย้า ฯลฯ ตรวจท า ultrasound (โดยพยาบาล) อธบิาย steps ต่าง ๆ ของการท าจากเริม่ต้นจนสิน้สุด เสรจ็แลว้เขา้พบคุณ
หมอ Victor เพื่ออธบิายขอ้สงสยัทีห่ลงเหลอือยู ่ ใหย้า Doxycycline 10 เมด็ พรอ้มอธบิายการใชย้า หา้มขบัรถ รบัประทาน
สุรา 24 ชัว่โมง หา้มร่วมเพศหรอืใช ้tampon 10 วนั ใหเ้บอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อไดต้ลอด 24 ชัว่โมง การพบกบัผูป้่วยคุณหมอจะ
ใหท้ัง้สามแีละภรรยาหรอืคู่ครอง (หรอืผูป้กครอง) เขา้พบ (ถ้าต้องการ) 

หลงัจากนัน้จะพบกบัแพทยท์ีจ่ะดมยา ซึง่จะใช ้ Fantanyl 100 mg + Diprivan หรอื Propofol จากนัน้ผูป้่วยถูก
น าเขา้หอ้งผ่าตดัโดยไม่ต้องเปลีย่นเสือ้ผา้ (บุคลากรในหอ้งผ่าตดัไม่ต้องเปลีย่นเสือ้ผา้หรอืรองเทา้) คุณหมอมพียาบาลช่วย 2 
คน ซึง่ท างานมาดว้ยกนั คนหน่ึง 20 ปีกว่า อกีคนหน่ึง 7 ปี (มาแทนพยาบาลอกีคนหน่ึงทีเ่กษยีณอายุ) ทัง้ 2 คนรูห้น้าทีด่ใีน
การจดัท่าผูป้่วยและยา้ยผูป้ว่ยเมื่อเสรจ็สิน้การบรกิารในหอ้งผ่าตดั เตรยีมเครือ่งมอื ลา้งเครื่องมอื แกห่้อเครื่องมอืใหคุ้ณหมอ 
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Victor ทีผ่กูผา้ Plastic กนัเป้ือนและลา้งมอือย่างเดยีวโดยไม่ใส่ถุงมอื เพราะท่านใช ้‚Non Touch Technic‛ แพทยผ์ูด้มยาฉีด
ยาใหผู้ป้่วยหลบั ถ้าผูป้ว่ยตอ้งการใช ้ Implanon ฝงัคุมก าเนิด คุณหมอ Lee (หมอดมยาชาวมาเลเซยีทีเ่รยีนจบชัน้เดยีวกบั
คุณหมอ Victor และโดนหมายจบัพรอ้มกนั) จะเป็นคนฝงัใหอ้ย่างรวดเรว็และทะมดัทะแมง พยาบาลผูช่้วยจะเอาผา้พนัแผลที่
ฝงัยาอย่างรวดเรว็ท าเสรจ็ภายใน 1 นาท ี ระหว่างทีคุ่ณหมอ Victor dilate cervix และใช ้ electric suction (ใช ้ metal 
cannula) ดดูโพรงมดลกู การต่อเครื่อง suction ท าร่วมกบัพยาบาลผูช้่วยอย่างรวดเรว็ภายใน 5 นาททีุกอย่างเสรจ็เรยีบรอ้ย 
คุณหมอ Victor จะน าขวด suction เอาไปลา้งเองโดยใส่ถุงมอืยางสเีขยีวส าหรบัลา้งขวดขา้งเดยีว และตรวจด ู product of 
conception โดยใชต้ะแกรงกรองขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 10 เซนตเิมตร เพื่อด ูChorionic villi และลา้งขวด vaccuum ดว้ย
ตนเอง เพือ่น าไปใชใ้น case ต่อไป ทัง้หมดเสรจ็สิน้ภายใน 10 นาท ี (ตัง้แต่น าผูป้่วยเขา้หอ้งผ่าตดั) ระหว่าง induction ให้
ผูป้่วยหลบั แพทยผ์ูด้มยาจะดดูเลอืดผูป้่วยมาท า Rhesus grouping (ใชเ้วลา 1-2 นาท)ี ถ้าเป็น Rh Negative จะฉีด Anti Rh 
ใหผู้ป้่วยพรอ้มกนั ถ้าผูป้่วยต้องการใชห่้วงคุมก าเนิดชนิด Mirena คุณหมอจะใส่ใหเ้ลยหลงัเสรจ็การดดูโพรงมดลกู 

หลงัเสรจ็สิน้การท าหตัถการผูป้่วยจะตื่นและถูกน าออกจากหอ้งผ่าตดับนรถนัง่ เพือ่น าไปนอนรอใน recovery room 
จนกว่าจะกลบับ้านในอกี 1-2 ชัว่โมง โดยคุณหมอ Victor จะพบผูป้่วยก่อนกลบัพรอ้มนมสดหน่ึงกล่องและผลไมห้น่ึงจาน 
(แอปเป้ิล สม้ และกลว้ยหอมอย่างละ 1 ผล) ผูป้่วยมคีวามพอใจในการบรกิารน้ีอย่างเหน็ไดช้ดัเจน 

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดจะเป็นภาระของรฐับาลกลางโดยจะจ่ายใหค้ลนิิกเป็นเงนิประมาณ 200 เหรยีญออสเตรเลยี (1 
เหรยีญ = 30 บาท) ถ้าผูป้่วยใช ้Implanon จะม ีCo payment 5 เหรยีญออสเตรเลยี หรอื Mirena ก ็5 เหรยีญออสเตรเลยี) 
(ราคาจรงิของ Implanon = 250 AUD, Mirena = 150 AUD) 

คลนิิกบางแห่งทีผ่มมโีอกาสไปเยีย่มชมจะไม่ท าการคุมก าเนิดใหผู้ป้่วยใน setting เดยีว แต่จะนดัมาใส่หรอืฝงัใหท้ี
หลงั (ทราบว่าเพราะจะไดร้บัค่าตอบแทนจากรฐัมากขึน้) 

จากสถติทิีร่ฐัรายงานทุกปีมกีารยุตกิารตัง้ครรภ์ ปีละประมาณ 6,000 ราย (99.5% ท าในหญงิอายุครรภ์ไม่เกนิ 12 
อาทติย ์0.5% เป็น Mid trimester) ในจ านวนน้ีจะเป็น Genetic termination จ านวนหน่ึง ในนคร Perth ซึง่เป็นเมอืงเอกของ
มลรฐั West Australia จะมคีลนิิกที่ใหบ้รกิารจ านวน 4 แห่ง ทุกแห่งท าดว้ย GP โรงเรยีนแพทยจ์ะสง่ผูป้ว่ยไปใหค้ลนิิกเหล่าน้ี 
แต่จะรบัท า Mid trimester (ตรงกนัขา้มกบัในรฐั South Australia ทีโ่รงเรยีนแพทยจ์ะส่งต่อ Mid trimester ใหค้ลนิิกท า !!) ไม่
มรีายงาน Maternal Mortality จากการยุตกิารตัง้ครรภ์ในรฐั WA หรอื SA มาหลายปี สถติใินรฐัน้ีบ่งบอกถงึความปลอดภยั
ของการยุตกิารตัง้ครรภ ์ โดยมอีตัราตายน้อยกว่าการคลอด 18 เท่า (เทยีบกบัของเราทีอ่ตัราตายจากการแทง้สงูกว่าการ
คลอดธรรมดา 11 เท่า) 

ผมไดม้โีอกาสเขา้สงัเกตหตัถการในคลนิิกต่าง ๆ (ทีจ่ดัใหโ้ดยกรมอนามยัของรฐัทัง้ 2) มขีอ้สงัเกตทีเ่หน็ไดช้ดัว่า
คลนิิกของคุณหมอ Victor ม ีefficiency สงู มคีนท างานน้อยกว่าคลนิิกอื่น ๆ ม ีout put สงู มมีนุษยสมัพนัธด์ ีทมีงานเป็นทมี
ทีม่วีนิยัและรูง้านด ี มคุีณภาพท างานเป็นทมี ไม่มกีารพดูคุยหรอืส่งเสยีงพดูระหว่างท างาน ไม่มวีทิยุหรอืเปิดเพลงฟงัระหว่าง
ท างาน คนท างานม ีcommitment & dedication สงู 

สองแห่งใน 4 แห่งของคลนิิกบรกิาร บุคลากรต้องเปลีย่นเสือ้ผา้เขา้ OR (แต่ไม่ต้องเปลีย่นรองเทา้ ! และผูป้่วยไม่
ต้องเปลีย่นเสือ้ผา้ !) 

หมอดมยาบางแห่งฉีดยาชาเฉพาะทีเ่พื่อฝงั Implanon ก่อนดมยาสลบ ! (ซึง่น่าจะท าหตัถการน้ีระหว่างผูป้่วยดมยา
เพื่อท าหตัถการ Evacuation) เฉกเช่นทีป่ฏบิตัใินคลนิิกคุณหมอ Victor บางแห่ง coordination ระหว่างแพทยด์มยากบั
พยาบาลผูช้่วยไม่ smooth บางแห่งไม่ให ้antibiotic บางแห่งท าหตัถการภายใต้การใช ้ultrasound บางแห่งส่งเน้ือตรวจพยาธิ
วทิยาทุกราย บางแห่งท า chlamydia swab และ papsmear ก่อนท าหตัถการระหว่างคนไขด้มยา 

แต่ทัง้หมดแพทยผ์ูใ้หบ้รกิารเป็น GP ทีไ่ดร้บัการฝึกหดั (แต่ไม่จบ training ทางสตูศิาสตรน์รเีวชวทิยา) ทีเ่ป็นแพทย์
หญงิ 1 คน ทีเ่หลอืเป็นแพทยช์ายทัง้หมด มแีพทยห์น่ึงท่านเป็นอดตีหวัหน้าภาควชิาสตูฯิ ในมหาวทิยาลยั West Australia ที่
เกษยีณอายุมานานแลว้ (กว่า 15 ปี) 
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ข้อสงัเกต 

1. คุณหมอ Victor เป็นผูม้อีธัยาศยัด ี เปิดเผย ใจด ี จงึรวยเพื่อน และ ‘รวยภรรยา’ เขาเล่าประวตักิารท างานและ
ประวตัสิ่วนตวัอย่างเปิดเผย มคีนรูจ้กัในนคร Perth แยะ ไปทีไ่หนจะมคีนทกัทายอย่างเป็นกนัเอง มลีกูชาย 2 คน ลกูสาว 1 
คน จากภรรยาคนแรกชาวสงิคโปร ์ คนทีส่องเป็นชาวออสเตรเลยีทีเ่ขาไม่พดูถงึมากนกั คนทีส่ามเป็นคนองักฤษมอีาชพีเป็น
หมอฟนั มธีดิาตดิมาดว้ย 2 คน ยงัเรยีนหนงัสอืชัน้มธัยม 1 คน เรยีนจบแลว้ 1 คน 
 บ้านทีอ่ยู่อาศยัโอ่โถง (หอ้งนอน 5 หอ้ง สรา้งเมื่อประมาณปี ค.ศ.1920 เพดานสงู ก าแพงหนา เป็นบ้านเก่า หน้า
บ้านมนี ้าพุไหลตลอดเวลา เครื่องตกแต่งในบ้านหรหูรา ลกูชาย 2 คนท างานแลว้ มรีถยีห่อ้ดใีชทุ้กคน มหีอ้งเกบ็ Wine อยู่ใต้
ดนิทีม่ ี Wine ยีห่อ้ต่าง ๆ หลายรอ้ยขวด เปิดขวด Wine อย่างคล่องแคล่ว ถอืว่าเป็น connoisseur หรอืผูเ้ชีย่วชาญเรื่อง 
Wine (ทัง้ขาวและแดง) คนหน่ึง เขาเล่าใหฟ้งัว่าเขาสัง่ซือ้ Wine ทาง internet โดยการ auction ผ่าน Internet ปีละหลาย ๆ 
หน 
 ครอบครวัน้ีจะม ี Program ทานขา้วนอกบ้านพรอ้มลกู ๆ แทบทุกวนัตามรา้นอาหารต่าง ๆ ใน Perth (อาหาร
อติาเลีย่น ญีปุ่่น ฝรัง่เศส ฯลฯ) เจา้ของรา้นจะรูจ้กัคุณหมอ Victor เป็นส่วนตวัด ี วนัพุธจะต้องไปกนิขา้วบ้านแม่พรอ้มพีน้่อง
ทุกคนและลกู ๆ ตวั Victor เองไม่ค่อยชอบเดนิทางไปต่างประเทศเพราะเป็นห่วงผูป้ว่ยและคลนิิก 
 คุณหมอ Victor เป็นพลเมอืง Australia เตม็ตวั พ่อแม่พีน้่องอพยพมาลงหลกัปกัฐานในมลรฐั West Australia กนั
หมด มอีาชพีทีม่ ัน่คง น้องสาวท างานในกรมสรรพากร พีช่าย (ทีเ่ดนิทางมาประเทศไทยบ่อยรูจ้กัรฐัมนตรสีาธารณสุขไทย
หลายคนเป็นอย่างด ี เพราะมาคุมงานในโครงการหนึ่งของกระทรวง) แม่อายุ 86 ปี ตาขา้งขวาเสยีแต่เดนิเองได ้ ส่วนคุณพอ่
เสยีชวีติไปนานแลว้ 
 เขาเล่าใหฟ้งัว่าตัง้แต่มาตัง้หลกัปกัฐานใน WA ยา้ยบ้านมา 3 ครัง้ (แต่ไม่ค่อยชอบยา้ยบ้านเพราะเป็นห่วง Wine มี
ราคา ทีบ่รษิทัยา้ยบ้านเคยท าแตกไป 2 ขวด) ทีย่า้ยครัง้สุดทา้ยเพราะภรรยาคนหลงัสุดอยากยา้ยมาอยู่เป็นบ้าน (แทนการอยู่ 
Penthouse รมิน ้าในเมอืง) 

2. อตัราการยุตกิารตัง้ครรภ์ในมลรฐั West Australia อยู่ระหว่าง 16-18 / 1000 หญงิวยัเจรญิพนัธุอ์ายุ 15 – 44 
(รายงานจากหน่วยสถติขิองรฐั 2000-2005) 

3. 99.5% ของการยุตกิารตัง้ครรภเ์กดิขึน้ในไตรมาสแรก อกี 0.5% อายุครรภ์ระหว่าง 14-21 อาทติย ์ 6 วนั 
(เพราะ 22 อาทติย ์เป็นอายุครรภ์ทีก่ าหนดโดยกฎหมายใหเ้ป็นจุดตดัระหว่างการแทง้บุตรกบัการเกดิมชีพี) 

4. อตัราการยุตกิารตัง้ครรภ์มไิดเ้พิม่ขึน้หลงัการปรบัเปลีย่นกฎหมาย กลบัมแีนวโน้มจะลดลง 
5. การใหบ้รกิารยุตกิารตัง้ครรภ์ส่วนใหญ่มใีหใ้นนคร Perth ทีม่จีุดบรกิาร 4 แห่ง ห่างจากกนัพอสมควร 
6. จุดบรกิารส่วนใหญ่เป็นเอกชนหรอืองคก์รเอกชน มโีรงพยาบาล มหาวทิยาลยัเป็นศนูยร์บั refer ส าหรบัการยุติ

การตัง้ครรภ์ในไตรมาสที่ 2 
7. ทัง้รฐัมกีารยุตกิารตัง้ครรภ์ทัง้หมดประมาณ 6,000 รายต่อปี เกอืบทัง้หมดท าใน 4 คลนิิกทีก่ล่าวมาแลว้ 
8. ทุกคลนิิกทีใ่หบ้รกิารจะมผีูป้ระทว้ง (ทัง้หมดมาจากกลุ่มผูเ้คร่งศาสนา) มายนืหรอืคุกเข่าสวดมนต์ประทว้งตาม

ตารางวนัทีเ่ขาก าหนด เช่นทีค่ลนิิกคุณหมอ Victor จะมาเชา้วนัจนัทร์, พุธ, ศุกร ์และศุกรต์้นเดอืนจะมกีารรอ้งเพลงสรรเสรญิ
พระผูเ้ป็นเจา้ ส่วนคลนิิกอื่น ๆ จะไปตามวนัและเวลาทีเ่หลอื 

9. กฎหมายหา้มผูป้ระทว้งเหล่าน้ีเขา้ไปในเขตคลนิิกหรอืขดัขวางมใิหผู้ป้่วยเขา้ไปรบับรกิารในคลนิิกทีเ่ขา
ประทว้ง อกีทัง้หา้มแจกเอกสารต่าง ๆ ภายในเขตคลนิิก ผูล้ะเมดิจะถูกแจง้ความด าเนินคดตีามกฎหมาย นบัว่ากฎหมายให้
ทัง้สทิธใินการประทว้ง และขอบเขตความรบัผดิชอบ (ทีป่กป้องสทิธขิองผูอ้ื่น) 
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10. ในคลนิิกของรฐั South Australia ทีผ่มจะรายงานในตอนต่อไป ทางคลนิิกเอากาแฟรอ้นมาแจกผูป้ระทว้งอกี
ดว้ย เป็นการแสดงถงึความมนี ้าใจและแนวคดิของการใชส้ทิธแิละหน้าทีข่องส่วนต่าง ๆ ของสงัคม และสทิธทิีจ่ะมแีนวคดิที่
แตกต่างกนัได ้แต่อยู่ร่วมกนัอย่างสนัต ิ

11. ทราบจากประธานราชวทิยาลยัประจ ารฐัว่าสตูนิรแีพทยส์่วนใหญ่ (เกอืบทัง้หมด) ของมลรฐัน้ีและมลรฐั South 
Australia ไม่ค่อยสนใจเกีย่วกบัการใหบ้รกิารการยุตกิารตัง้ครรภ์ โดยปล่อยให ้GP เป็นคนรบัผดิชอบ อาจจะเป็นเพราะการ
ใหบ้รกิารทีเ่ป็นอยู่ม ีSafety factor และ Efficiency สงูอยู่แลว้ 

12. คลนิิกบรกิารหญงิอาชพีพเิศษ ตัง้อยู่ใน Norhtbridge ทีเ่ป็นถิน่ท่องเทีย่วกลางคนืของนคร Perth มรีา้นอาหาร
ทัง้ไทย จนี และอื่น ๆ อกีทัง้ Pub มากมาย ผูอ้ านวยการคลนิิกรูจ้กัถิน่น้ีด ี และมคีวามเขา้ใจจติวทิยาของหญงิอาชพีพเิศษ
เป็นอย่างด ี ออกเดนิตามทอ้งถนนในพืน้ทีด่งักล่าวในเวลาทีเ่หมาะสม เพื่อเชญิชวนใหห้ญงิเหล่าน้ีเขา้มารบัการตรวจและรบั
ขอ้มลูทางสุขภาพและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพือ่น าไปใช้ป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศต่าง ๆ ทีป้่องกนัได ้ เขามขีอ้มลูของหญงิอาชพี
พเิศษเหล่าน้ีอย่างลกึซึง้ รูว้่าเดนิทางมาจากต่างถิน่ไหน (ทีไ่หนเมื่อไร) คลนิิกใหบ้รกิารเป็นตกึชัน้เดยีวเลก็ ๆ ไม่มชีื่อตดิ 
ภายในแบ่งเป็นหอ้งตรวจและหอ้ง counselling มดิชดิ สภีายในดสูดชื่น มรีูปภาพตดิบนผนงัหอ้ง 

13. รฐัมนตรสีาธารณสุขเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรพรรค Labour เป็นคนหนุ่มอารมณ์ด ี เปิดเผย พดูเสยีงดงัฟงั
ชดั ใหเ้วลาในการพดูคุยในเรื่องการยุตกิารตัง้ครรภ์ และถามถงึสถานการณ์ในประเทศไทย เขามตี าแหน่งอยัการสงูสุดควบ
อกีต าแหน่งหน่ึง 

14. วุฒสิมาชกิสตร ีCheryl Davenport วยั 50 ปลาย ๆ ลกัษณะเขม้แขง็ ม ีcommitment และเป็นนกัสูใ้นเรื่องสทิธิ
สตรสีงู รูจ้กัคุณหมอ Victor เป็นอย่างด ี(ไม่มใีครในรฐั West Australia ทีไ่ม่รูจ้กัคุณหมอ Victor !) รูเ้รื่องการยุตกิารตัง้ครรภ์
อกีทัง้ทีส่ าคญัรูเ้รื่องการเมอืงของการยุตกิารตัง้ครรภเ์ป็นอย่างด ี รูจ้กัทศิทางทางการเมอืงและอารมณ์ของสงัคมในขณะที่
เสนอกฎหมายอย่างลกึซึง้ เป็นนกัการเมอืงทีน่่านบัถอื อยู่พรรคเดยีวกบัรฐับาลชุดปจัจุบนั (พรรค Labour) 

15. ทีแ่ปลกคอืรฐับาลของมลรฐัต่าง ๆ มาจากพรรค Labour ทัง้หมด แต่รฐับาลกลางมาจากพรรค Liberal (แต่ที่
จรงิคอื ไม่ใช่ Liberal แต่เป็นสายอนุรกัษ์นิยม) ผมสอบถามหลายท่านว่าเหตุใดรฐับาลของรฐัและรฐับาลกลางจงึไม่ได้มาจาก
พรรคเดยีวกนั เขาบอกว่าเป็นการถ่วงดุลอ านาจของรฐับาลกลาง 

16. ค่าใชจ้่ายในการยุตกิารตัง้ครรภ์ของแต่ละคลนิิกม ี 2 ราคา เป็นราคาทีร่ฐัจ่ายผ่าน Medicare Australia + 
copayment ของผูป้ว่ย กบัราคาของผูท้ีไ่ม่มปีระกนั เช่น นกัเรยีนจากต่างประเทศ หรอืนกัท่องเทีย่ว (ซึง่เป็น 2 เท่าของราคา
ทีร่ฐัจ่าย เช่น 250 AUD ต่างดา้วจะต้องจ่าย 500 AUD) ราคาการใหบ้รกิารขึน้กบัอายุครรภ์ในคลนิิกทีร่บัท าอายุครรภ์เกนิ 14 
อาทติย ์สงูสุดคอื 1090 AUD หรอื 33,000 บาท ส าหรบัอายุครรภ ์20 อาทติย ์

17. งานวจิยัทีท่ าในมหาวทิยาลยั West Australia ณ โรงพยาบาล Princess Margaret ในภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
ส่วนหน่ึงเป็นงานวจิยัเกีย่วกบัการตัง้ครรภ์ของวยัรุ่นในเผ่า Aborigine ทีเ่ป็นเช่นนัน้เพราะมขีอ้มลูว่าปญัหาของการตัง้ครรภ์ที่
ไม่ปรารถนา ส่วนใหญ่เกดิขึน้ในชนเผ่าน้ี จงึมกีารวจิยัเพื่อน าเอาผลงานมาใชใ้นการป้องกนัการตัง้ครรภ์ไม่ปรารถนาในกลุ่ม
เสีย่งกลุ่มน้ี หวัหน้ากลุ่มวจิยัเป็นอาจารยห์ญงิวยักลางคนมคีวามมุ่งมัน่สงู 

18. การใหบ้รกิารในหญงิทีถู่กท าร้ายทางเพศเป็นการบรกิารทีม่เีมตตาและเอื้ออาทร มหีน่วยเฉพาะกจิทีม่แีพทย์
หญงิ 2-3 คน เป็นคนดแูลตัง้แต่แรกรบัเขา้ระบบจนถงึการรกัษาโรคตดิต่อทีเ่กดิจากเพศสมัพนัธ ์ และการยุตกิารตัง้ครรภ์ที่
เกดิจาก rape การดแูลทางจติใจ การรกัษาความลบัของผูป้่วย การเกบ็หลกัฐานทางนิตเิวช สิง่เหล่าน้ีท าในสถานทีเ่ดยีวกนั 
เรยีกว่า One stop service หน่วยงานน้ีจะมคีนอยู่เวรรบัโทรศพัทต์ลอด 24 ชัว่โมง หน่วยงานน้ีมสีถานทีใ่หม่ไม่มชีื่อ
หน่วยงานตดิหน้าหน่วยงานเหมอืนหน่วยอื่น ๆ มหีอ้งตรวจ 2-3 หอ้ง รวมทัง้หอ้ง counselling อกี 2-3 หอ้ง 

ผมขอจบการรายงานตอนที ่1 เพยีงเท่าน้ีก่อน... 
 
 


