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Problem and Situations ;
การแท้งที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Abortion) เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาํ คัญของทุกประเทศทัว่ โลกรวม
ทั้งประเทศไทย
เป็ นปั ญหาที่ซบั ซ้อนละเอียดอ่อนมีความเชื่อมโยงกับปั ญหาทางสังคม เศรษฐกิจ ศีลธรรม
จริ ยธรรม ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม ระบบสาธารณสุ ข การแพทย์ การเมือง กฎหมายและอื่นๆ และเป็ นสาเหตุ
สําคัญของการป่ วยและตายของมารดา องค์การอนามัยโลกประมาณไว้วา่ ทัว่ โลกมีสตรี ประสบกับปั ญหาทําแท้งที่
ไม่ปลอดภัยปี ละประมาณ 20 ล้านคน และเสี ยชีวิตจากการทําแท้งที่ไม่ปลอดภัยปี ละ 7-8 หมื่นคน ในจํานวนนี้ร้อย
ละ 95 เกิดขึ้นในประเทศที่กาํ ลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทย
สตรี ไทยในวัยเจริ ญพันธุ์ (15-49 ปี ) เป็ นประชากรกลุ่มใหญ่มีจาํ นวนถึง 16 ล้านคน หรื อ 1 ใน 4 ของ
ประชากรทั้งประเทศ ข้อมูลกรมอนามัยปี 2542 พบว่ามีผหู ้ ญิงหลังทําแท้งมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงร้อยละ 40
ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้แก่ ติดเชื้อ ในกระแสเลือด อุง้ เชิงกรานอักเสบ ตกเลือดมากจนต้องให้เลือด และ มดลูกทะลุ
(ร้อยละ 12.4, 12.0, 11.8 และ 7.4 ตามลําดับ) นอกจากนี้ยงั พบว่ามีหญิงที่เสี ยชีวิตจากการทําแท้งถึง 14 คน โดยอัตรา
ตายของผูห้ ญิงจากการทําแท้งสู งถึง 300 ต่อ 100,000 ผูห้ ญิงที่ทาํ แท้ง ซึ่งสู งเท่าเทียมกับประเทศด้อยพัฒนาบาง
ประเทศ ข้อมูลล่าสุ ดปี 2551 ยังพบแม่ตายจากทําแท้ง โดยที่จงั หวัดเพชรบูรณ์พบแม่วยั รุ่ นตายจากการทําแท้งถึง 3
คน เนื่องจากผูห้ ญิงเหล่านี้ไม่ได้รับการบริ การที่ถูกต้องปลอดภัยตั้งแต่ตน้ ซึ่งเป็ นการสู ญเลียที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น
เพราะสามารถป้ องกันและรักษาได้ง่าย
ปั ญหาการแท้งที่ไม่ปลอดภัยนอกจากจะเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาํ คัญแล้วยังทําให้เกิดการสู ญเสี ย
ด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็ นจํานวนมาก โดยพบว่านอกจากผูท้ าํ แท้งต้องจ่ายค่าทําแท้งเฉลี่ย 2,684 บาทต่อครั้ง
(สู งสุ ด 20,500 บาทต่อครั้ง) แล้วยังต้องจ่ายค่ารักษาภาวะแทรกซ้อนรุ นแรงจากการแท้งที่มีค่าเฉลี่ยสู งถึง 21,024 บาท
ต่อคน แต่ละปี รัฐต้องสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการแท้งที่ไม่ปลอดภัยเป็ นเงินจํานวนมาก
ซึ่งยังไม่นบั รวมค่าบริ การทําแท้ง ค่าความสู ญเสี ยอวัยวะสําคัญในรายที่ตอ้ งถูกตัดมดลูก ค่าความสู ญเสี ยรายได้อนั
เกิดจากการพักงานของผูป้ ่ วย ค่ารักษาภาวะแทรกซ้อนระยะยาวอื่นๆ เช่น ภาวะมีบุตรยาก และค่าความสู ญเสี ยทาง
จิตใจของครอบครัวผูท้ ี่เสี ยชีวิต เป็ นต้น
การแท้งที่ไม่ปลอดภัย จึงยังคงเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขของประเทศไทยในอันดับต้นๆ ที่ควรจะต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน แต่สงั คมทัว่ ไปรวมทั้งแพทย์และพยาบาลบุคลากรสาธารณสุ ขและผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่
ยังคงมีทศั นคติทางลบต่อผูท้ ี่มีปัญหาท้องไม่พร้อมหรื อผูท้ ี่ทาํ แท้ง อีกทั้งสู ตินรี แพทย์ทวั่ ประเทศมีเพียงประมาณ
2,000 คน ซึ่งส่ วนใหญ่กระจายอยูใ่ นเขตเมืองใหญ่ๆ ในขณะที่เทคโนโลยีปัจจุบนั ก้าวหน้าไปจากเดิมมากผูห้ ญิง
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ที่ตอ้ งการทําแท้งสามารถทําให้ตวั เองแท้งโดยวิธีง่ายๆ เช่น การรับประทานยาหรื อสอดยาทางช่องคลอดเพื่อกระตุน้
ให้มดลูกหดรัดตัวและมีเลือดออกทางช่องคลอด และ มาโรงพยาบาลด้วยอาการนําของการแท้ง หรื อแท้งไม่ครบ
ซึ่งแพทย์จาํ เป็ นต้องให้การรักษาด้วยการทําให้การแท้งนั้นสมบูรณ์ แต่แพทย์ไทยเกือบทั้งหมดยังคงใช้เทคโนโลยี
ดั้งเดิมการคือขูดมดลูก ด้วย Sharp Curettage (D&C) ในรักษาการแท้งที่ไม่ครบ และภาวะแทรกซ้อนจากการทํา
แท้ง รวมทั้งการยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งการขูดมดลูกเป็ นหัตถการที่ผรู ้ ับบริ การเจ็บปวดมากและเป็ นอันตรายต่อการเกิด
มดลูกทะลุได้ง่ายและผูร้ ับบริ การหลายรายถึงกับเสี ยชีวิตจากมดลูกทะลุ
ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในประเทศสมาชิกของการประชุมครั้งสําคัญๆ ของโลกที่ได้ร่วมลงนามใน
สัตยาบันของแผนปฏิบตั ิการในการประชุมนานาชาติวา่ ด้วยประชากรและการพัฒนา (International Conference on
Population and Development-ICPD) ปี พ.ศ. 2537 ณ กรุ งไคโร การประชุมสตรี โลกครั้งที่ 4 ในปี 2538
ณ กรุ งปั กกิ่ง และร่ วมรับรองเป้ าหมายแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs) ในการประชุม
ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่ง MDG5 มีเป้ าหมายเพื่อพัฒนางานอนามัยการเจริ ญพันธุ์และลดการตายของมารดา
ลงให้ได้ 3 ใน 4 ภายในปี 2558 รวมทั้งได้ลงนามในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ทุกรู ปแบบ
(Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women-CEDAW) ซึ่งในทุกการประชุม
ที่กล่าวมานั้นต่างก็เน้นความสําคัญของการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยการเจริ ญพันธุ์ของสตรี รวมทั้งสิ ทธิและการเท่า
เทียมของสตรี โดยเฉพาะการเข้าถึงบริ การอนามัยการเจริ ญพันธุ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ และในการประชุม ICPD
Plus 5 ของสหประชาชาติ (มิถุนายน 2542) ประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมกันลงนามรับรอง
แผนปฏิบตั ิการเพือ่ ลดการตายจากการแท้งที่ไม่ปลอดภัยโดยระบุวา่ กรณี ที่การทําแท้งไม่ผิดกฎหมาย ระบบบริ การ
สาธารณสุ ขควรจัดให้มีการอบรมรวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริ การและมีมาตรการที่มนั่ ใจได้ว่าการ
ทําแท้งนั้นต้องปลอดภัย และเข้าถึงได้รวมถึงการจัดให้มีมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการที่จะคุม้ ครองสุ ขภาพและ
ชีวิตของสตรี ดว้ ย “in circumstances where abortion is not against the law, health systems should train and
equip health-service providers and should take other measures to ensure that such abortion is safe and
accessible. Additional measures should be taken to safeguard women’s health”
อัตราป่ วยและตายของมารดา (Maternal Mortality and Morbidity-MMR) เป็ นดัชนีช้ ีวดั สุ ขภาพ
ของสตรี และคุณภาพงานด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข ปั จจุบนั อัตราตายของมารดาในประเทศไทยลดลงมาก
(ข้อมูล กรมอนามัยปี 2544 MMR เท่ากับ 24 : 100,000 การเกิดมีชีพ) แต่องค์การอนามัยโลกได้ประเมินค่า MMR
ของไทยเท่ากับ 110 : 100,000 เนื่องจากอัตราตายจากการแท้งที่ไม่ปลอดภัยของไทยสู งมาก (ปี 2542 เท่ากับ 300 :
100,000 การทําแท้ง) ดังนั้นการที่ประเทศไทยจะบรรลุเป้ าหมายในการดําเนินงานตามที่ได้ร่วมสัตยาบันกับภาคี
โลกดังกล่าว
จําเป็ นจะต้องพัฒนาคุณภาพบริ การด้านอนามัยการเจริ ญพันธุ์โดยการเพิม่ พูนความรู ้ทกั ษะของ
ผูใ้ ห้บริ การและสนับสนุนเครื่ องมือที่ได้มาตรฐานและเวชภัณฑ์ที่จาํ เป็ นรวมทั้งเพิ่มความครอบคลุมและการเข้าถึง
บริ การอย่างเท่าเทียม เพื่อลดอัตราการป่ วยและการตายของมารดาจากการแท้งที่ไม่ปลอดภัย ซึ่ งเป็ นสาเหตุสาํ คัญ
ของการป่ วยและตายของหญิงวัยเจริ ญพันธุ์ลงด้วย
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Laws do not stop abortion, they simply make it unsafe ;
กฎหมายอาญามาตรา 305 ของไทย ในประเทศไทยกฎหมายอาญามาตรา 305 ซึ่งบังคับใช้ต้ งั แต่ ปี
พ.ศ. 2500 ได้ยกเว้นความผิดฐานทําแท้งไว้ 2 ประการ กล่าวคืออนุญาตให้ “แพทย์” ทําแท้งได้เมื่อ “จําเป็ นต้อง
กระทําเนื่องจากสุ ขภาพของหญิงนั้น” หรื อ “เมื่อหญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทําความผิดทางเพศ มาตรา
๒๗๖,๒๗๗,๒๘๒,๒๘๓,๒๘๔ (ถูกข่มขืนหรื อกระทําชําเรา)” กฎหมายนี้ไม่เคยได้รับการแก้ไขให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของปั ญหาสังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ กฎหมายนี้เป็ นสาเหตุหนึ่งที่
ผลักดันให้มีการทําแท้งที่ไม่ปลอดภัย เนื่องจากปกติแล้ว “แพทย์ ” ส่ วนใหญ่ไม่ประสงค์ที่จะให้บริ การทําแท้งด้วย
ปั จจัยด้านความเชื่อส่ วนตัว ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม และยิง่ มีการบังคับใช้กฎหมายนี้ยงิ่ ทําให้แพทย์ไม่ยนิ ดีที่
จะให้การช่วยเหลือผูท้ ี่มีปัญหา
มีแพทย์ เพียงส่ วนหนึ่งเท่ านั้นทีจ่ าํ เป็ นต้ องให้ บริ การแก่ ผ้ หู ญิงทีม่ ีปัญหาด้ วย
ความเห็นอกเห็นใจ เช่น กรณี หญิงตั้งครรภ์มีปัญหาสุ ขภาพ ติดเชื้อเอชไอวี โรคหัดเยอรมัน ทารกในครรภ์ติดเชื้อ
โรคร้ายแรง มีโรคทางพันธุกรรม พิการทางร่ างกายหรื อสติปัญญา ตั้งครรภ์เนื่องจากถูกข่มขืนหรื อตั้งครรภ์กบั ผู ้
ร่ วมสายโลหิ ตเดียวกัน มีปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว และบางรายเกิดความเครี ยดจากการตั้งครรภ์ที่
ไม่พร้อมจนถึงกับซึมเศร้าและพยายามฆ่าตัวตาย ซึ่งแม้แพทย์จะสามารถทําแท้งให้ผหู ้ ญิงที่มีปัญหาในบางกรณี ที่
กล่าวมานี้ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ขอ้ เท็จจริ งคือ ผูห้ ญิงท้องไม่พร้อมส่ วนใหญ่กย็ งั ไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ที่รวดเร็ วและเข้าไม่ถึงบริ การที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ อีกทั้งผูห้ ญิงที่ทาํ แท้งและแพทย์ผใู ้ ห้บริ การนี้ยงั ถูกเหยียด
หยามและประนามจากสังคมรอบข้างอีกด้วย
และข้อเท็จจริ งอีกประการหนึ่งคือ การใช้มาตรการทางกฎหมายที่มีขอ้ จํากัดมากนี้ ไม่สามารถลด
ความต้องการทําแท้งของผูท้ ี่มีปัญหาลงได้แต่กลับทําให้มีการทําแท้งที่ไม่ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
เพราะเมื่อใดที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้มงวดในการจับกุมผูใ้ ห้บริ การยุติการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะคลินิกที่ให้บริ การโดยแพทย์กย็ งิ่ ทําให้
มีการลักลอบทําแท้งโดยผูท้ ี่ขาดความรู ้ทางการแพทย์มากขึ้น และทําให้มีการหาผลประโยชน์เรี ยกร้องค่าบริ การที่
สู งเกินไปอีกด้วย

Gold Standard Technology ; การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยมี 2 วิธีคือ Medical และ Surgical Abortion
1. Medical Abortion : As Early As Possible, As Late As Necessary
Medical Abortion เป็ นวิธีที่ดีสุดและมีประสิ ทธิภาพที่สุดในการยุติการตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกและ
ไตรมาสที่สอง องค์การอนามัยโลกได้บรรจุ Mifepristone (RU486) และ Misoprostol (Cytotec) ในบัญชียาหลัก
เพื่อใช้ในการยุติการตั้งครรภ์ในไตรมาสแรก (อายุครรภ์นอ้ ยกว่า 63 วัน) ซึ่งได้ผล 95-100% รวมทั้งใช้การรักษา
อาการตกเลือดหลังคลอดได้ดว้ ย สมาพันธ์สูตินรี แพทย์นานาชาติ (Federation International of Obstetricians and
Gynecologists-FIGO) ก็ได้แนะนําให้ทวั่ โลกใช้ยานี้ ซึ่งประเทศที่พฒั นาแล้วใช้ Medical Abortion มานานกว่า
20 ปี แล้ว รวมทั้งประเทศเพือ่ นบ้านของไทย ได้แก่ จีน เวียดนาม อินเดีย มาเลเซีย และกัมพูชา
แต่ อ.ย. ของไทยอนุญาตให้ใช้ Mifepristone เพือ่ การวิจยั เท่านั้น และตั้งแต่ปี 2545 เป็ นต้นมา อย.
ได้จดั ให้ Misoprostol เป็ นยาควบคุมพิเศษที่ตอ้ งสัง่ จ่ายโดยแพทย์ในโรงพยาบาลเท่านั้น ทําให้มีการลักลอบซื้ อ
ขายยาในราคาสู งมาก ถึงเม็ดละ 500-5,000 บาท (ราคาทุนประมาณ 17 บาท)
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2. Surgical Abortion : From D&C To MVA ;
Surgical Abortion เป็ น Invasive Procedure ควรใช้ เมือ่ ไม่ มี Medical Abortion หรือในบางกรณีที่
จําเป็ นเท่ านั้น WHO และ FIGO ได้แนะนําให้แพทย์ทวั่ โลกใช้ Vacuum Aspiration ในการทํา Surgical Abortion
การรักษาการแท้งไม่สมบูรณ์ และการทํา Intra-Uterine Evacuation แทนการขูดมดลูกด้วย Sharp Curettage (D&C)
ทุกกรณี และให้ใช้ D&C ในกรณี ที่ไม่มี MVA เท่านั้น ปั จจุบนั แพทย์เกือบทัว่ โลกไม่ใช้ D&C แล้ว แต่แพทย์ไทย
ยังคงใช้เครื่ องมือที่ลา้ หลังนี้ในการทํา Surgical Abortion และทําหัตถการทางสู ตินรี เวชอื่นๆ (ปั จจุบนั นี้โรงเรี ยน
แพทย์ไทยยังคงสอนวิธีที่ลา้ สมัยนี้อย่างต่อเนื่อง)
ข้ อดีของ MVA คือ มีความปลอดภัย ใช้ง่ายและสามารถใช้ได้หลายครั้งโดยการแช่น้ าํ ยาฆ่าเชื้อหรื ออบ
ด้วยความร้อน ผูร้ ับบริ การได้รับความเจ็บปวดน้อยกว่าการขูดมดลูก ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ยาระงับความรู ้สึกทัว่ ร่ างกาย
ผูร้ ับบริ การจึงไม่จาํ เป็ นต้องนอนพักในโรงพยาบาลหลังได้รับบริ การซึ่ งช่วยลดอัตราการใช้เตียงผูป้ ่ วยและค่าใช้จ่าย
ที่สาํ คัญที่สุดคือมีอตั ราเสี่ ยงต่อการเกิดมดลูกทะลุนอ้ ยกว่า Sharp Curettage (D&C) นอกจากนี้ยงั สามารถใช้ MVA
ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคอื่นๆทางสู ตินรี เวชแทนการขูดมดลูกได้ดว้ ย เช่นใช้ในการทํา Endometrial
Biopsy และรักษา DUB, Blighted Ovum, incomplete abortion เป็ นต้น

Program for Prevention of Maternal Morbidity& Mortality from Unsafe Abortion (1999-2009;
กว่าทศวรรษที่ผา่ นมา กรมอนามัยได้ร่วมกับราชวิทยาลัยสู ตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย แพทยสภา
มูลนิธิเพื่อสุ ขภาพและสิ ทธิอนามัยการเจริ ญพันธุ์ของสตรี (แห่งประเทศไทย) และภาคีเครื อข่ายภาครัฐและเอกชน
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพือ่ ป้ องกันและลดการแท้งที่ไม่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2541 โดยเน้นการ
วางแผนครอบครัวเพือ่ ป้ องกันการท้องที่ไม่พร้อม กล่าวโดยสรุ ปคือปี พ.ศ. 2542 ได้ทาํ การสํารวจสถานการณ์การ
แท้งทัว่ ประเทศ และนําผลการสํารวจมาผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางวิชาการที่สาํ คัญคือ แพทยสภา
ได้กาํ หนดข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการการแพทย์ตามมาตรา 305 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ซึ่งข้อบังคับนี้ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548
โดยได้กาํ หนดความหมายของคําว่า “สุ ขภาพ” ในกฎหมาย 305 ให้ครอบคลุมทั้งสุ ขภาพกายและจิตใจของหญิง
ตั้งครรภ์ตามคํานิยามขององค์การอนามัยโลก และอนุญาตให้แพทย์ยตุ ิการตั้งครรภ์ได้ในกรณี หญิงตั้งครรภ์มีปัญหา
สุ ขภาพด้านร่ างกายหรื อจิตใจ รวมทั้งกรณี ที่หญิงตั้งครรภ์เกิดความเครี ยดเมื่อพบว่าทารกในครรภ์มีปัญหาสุ ขภาพ
มีโรคพันธุกรรมหรื อมีความพิการทางร่ างกายหรื อสติปัญญาด้วย
และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายทางวิชาการเรื่ องการกําหนดข้อบังคับแพทยสภาฯ
กรมอนามัยจึงร่ วมกับราชวิทยาลัยสู ตินรี แพทย์ฯ และมูลนิธิฯ จัดทําคู่มือและหลักสู ตรอบรมแพทย์และพยาบาล
เรื่ อง
“การดูแลสุ ขภาพหญิงเกีย่ วกับการแท้ ง”
โดยใช้แนวทางที่องค์การอนามัยโลกได้กาํ หนดไว้ใน
“Safe Abortion : Technical and Policy Guidance for Health System” ซึ่งหลักสู ตรและคู่มือนี้เน้นความสําคัญ
ของการป้ องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การให้คาํ ปรึ กษาและการดูแลหลังแท้ง การวางแผนครอบครัวหลังแท้งเพื่อ
ลดการทําแท้งซํ้า (Post Abortion Care and Counseling-PAC) การยุติการตั้งครรภ์และรักษา Incomplete Abortion
โดยวิธี Surgical Abortion และ Medical Abortion และได้จดั อบรมให้แพทย์ใช้ MVA แทนการใช้ D&C
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ตามคําแนะนําของ WHO และ FIGO โครงการนี้มีเป้ าประสงค์เพือ่ ลดการป่ วยและตายของผูห้ ญิงไทยจากการแท้ง
ที่ไม่ปลอดภัย และให้ผหู ้ ญิงไทยที่มีปัญหาเกี่ยวกับอนามัยการเจริ ญพันธุ์ได้รับบริ การที่ปลอดภัยด้วยวิธีการที่ได้
มาตรฐานสากล

ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย ;
เนื่องจากปัญหานีเ้ ป็ นปัญหาใหญ่ มีความซับซ้ อนละเอียดอ่ อนและเชื่อมโยงกับหลายปัจจัยดังได้ กล่ าว
มาแล้ ว
ดังนั้นการแก้ ไขปัญหาจึงจําเป็ นต้ องกระทําอย่ างต่ อเนื่องและต้ องได้ รับความร่ วมมือจากหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้ องหลายสาขาวิชาชีพ รวมทั้งการสนับสนุนด้ านนโยบายและงบประมาณจากหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องด้ วย ดังนี้
1. มีความจําเป็ นต้องให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจที่ดีเรื่ องปั ญหาการแท้งที่ไม่ปลอดภัยให้กบั ผูบ้ ริ หาร
แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องและประชาชนทัว่ ไปอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
2.1 ระยะสั้น กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมอนามัยจัดให้มี
2.1.1 การอบรมฯ (In-service Training) ให้กบั แพทย์และพยาบาลทุกโรงพยาบาลทัว่ ประเทศ
อย่างน้อยโรงพยาบาลละ 2 คน (แพทย์ 1 คนและพยาบาล 1 คน) เพื่อเผยแพร่ เทคโนโลยี
การใช้ MVA แทนการขูดมดลูกและการใช้ยาในการยุติการตั้งครรภ์
2.1.2 สนับสนุนเครื่ องมือ MVA ให้โรงพยาบาลของรัฐทัว่ ประเทศใช้แทนการขูดมดลูก
2.1.3 ให้ความรู ้สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อปั ญหานี้และประสานความร่ วมมือกับหน่วย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาร่ วมกันระหว่างองค์กรวิชาชีพแพทย์และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ตํารวจ อัยการ ผูพ้ ิพากษา) นักเรี ยน นักศึกษา ประชาชนทัว่ ไป
2.2 ระยะยาว องค์กรวิชาชีพแพทย์ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนเรื่ อง Safe Abortion และการใช้ MVA
ในโรงเรี ยนแพทย์ทุกแห่ง (Pre-service Training)
3. เรี ยกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่ วมกันแก้ไขปั ญหาการแท้งที่ไม่ปลอดภัยเช่น
3.1 ผลักดันให้มีการบรรจุงานบริ การสําหรับผูท้ ี่มีปัญหาท้องไม่พร้อมและแท้งที่ไม่ปลอดภัย และ
ให้มีการใช้ MVA แทน D&C ในชุดสิ ทธิประโยชน์ของ สปสช. เช่นเดียวกับบริ การสุ ขภาพอื่นๆ
3.2 ขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนส่ งเสริ มสุ ขภาพในงาน Public Advocacy
3.3 เรี ยกร้องให้ อ.ย. อนุญาตให้มีการจดทะเบียนยา Mifepristone (RU486) เพือ่ ใช้ในการบริ การจาก
เดิมที่ให้ใช้ในงานวิจยั เท่านั้น เนื่องจากมีการทําวิจยั ยานี้ในหลายประเทศทัว่ โลกรวมทั้งใน
ประเทศไทยแล้วว่าเป็ นยาที่ประสิ ทธิภาพในการยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย (95-97%)
3.4 เรี ยกร้องให้ อ.ย. อนุญาตให้มีการจดทะเบียน Misoprostol (Cytotec) ให้เป็ นยาที่ใช้ในทางสู ตินรี
เวชกรรมและให้ใช้ยาในคลินิกได้ดว้ ย (ปั จจุบนั ยานี้ถูกจดทะเบียนเป็ นยารักษาโรคกระเพาะ
และ อย. จัดให้เป็ นยาควบคุมพิเศษใช้ได้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นและบาง ร.พ. ไม่มียาใช้)
4. เพิ่มการเข้าถึงบริ การที่ปลอดภัย โดยสนับสนุนให้แพทย์ปฏิบตั ิตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการ
ยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์
5. มีการประสานความร่ วมมือกับภาคีเครื อข่ายในการทํางานนี้ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ
…………………………………………………

