การศึกษาดูงานการบริการการยุติการตัง้ ครรภ์ตามกฎหมาย (อย่างปลอดภัย)
ณ นคร Perth, West Australia และนคร Adelaide, South Australia
2-14 กรกฎาคม 2549
(ตอนจบ)
โดย... ศ.เกียรติคุณ นพ.กาแหง จาตุรจินดา
ประธานราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย

Adelaide, South Australia

Adelaide

เมือง Adelaide อยู่ห่างจาก Perth โดยใช้เวลาบิน 3 ชัวโมง
่
สนามบินอยู่ทางตะวันออกของเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร
เพิง่ เปิดใหม่ โอ่โถง และปลอดโปร่ง มีพน้ื ทีเ่ พื่อเปิดเป็นร้านค้าและร้านอาหารมากมาย มีผคู้ นใช้สนามบินนี้มาก ถึงแม้ Adelaide
จะมีประชากรเพียง 1.5 ล้านคน มีผตู้ วิ ่าการจัดการทางเดินรถเข้าออกสนามบินค่อนข้างสับสน ทางเข้ากับทางออกจะอยู่ใกล้กนั
ทาให้การไหลเวียนของ traffic ไม่ล่นื ไหลเท่าทีค่ วร ทีจ่ อดรถเป็นทีเ่ ปิดโล่ง ไม่มหี ลังคา
เวลาของ Adelaide เร็วกว่า Perth 1 ชัวโมงครึ
่
ง่ (เร็วกว่ากรุงเทพฯ 2 ชัวโมงครึ
่
ง่ )
ค่า Taxi จากกลางเมืองถึงสนามบินสนนราคา 20 เหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 600 บาท
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ในห้องน้าในสนามบิน (และห้องน้าในมหาวิทยาลัย) จะมีกล่องสาหรับทิง้ เข็มฉีดยาและ Syringe น่าจะมีความหมายว่ามี
คนใช้เข็มฉีดยาและ Syringe ทีผ่ ่านสนามบินและในมหาวิทยาลัยจานวนพอสมควร กล่องทิง้ เข็มฉีดยาจะมีกุญแจล็อค จะเปิดทา
ความสะอาดเป็นระยะ ๆ โดยผูม้ หี น้าทีท่ าความสะอาดลงชื่อและเวลาชัดเจน
Adelaide จัดว่าเป็นเมืองขนาดเล็กมีประชากรเพียง 1.5 ล้านคน ถนนกว้าง 6 ช่องทาง ถนนทุกสายตัดกันที่กลางเมืองที่
มีอนุสาวรียข์ องพระนาง Victoria ตัง้ อยู่ รอบ ๆ อนุสาวรียเ์ ป็นสวนหย่อม 4 แห่ง เป็นทีจ่ อดรถรางไฟฟ้าทีว่ งิ่ ออกไปสู่เมือง
ชายทะเลทางทิศใต้ของเมือง Adelaide ผ่านมหาวิทยาลัย Flinders ใช้เวลาวิง่ รถประมาณ 40 นาที วิง่ ผ่านชุมชนต่าง ๆ ทีม่ อี นั จะ
กิน ลักษณะบ้านชัน้ เดียวมีสวนดอกไม้และสนามหญ้าหน้าบ้าน โรงรถใหญ่พอทีจ่ ะจอดรถได้ 2 คัน ตามถนนหนทางมีต้นไม้ใหญ่
เรียงรายตลอดทาง
ใจกลางเมืองมีรถเมล์ฟรี (เหมือนใน Perth) ทีว่ งิ่ ผ่านสถานทีต่ ่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย, ผ่าน Business district, ตลาด
กลาง, เมืองจีน (มีรา้ นอาหารจีนและร้านขายของแห้งจากประเทศจีน ประเทศไทย และผักคะน้าสด และผลไม้เมืองร้อน) ถนนบาง
สายจะเปลีย่ นชื่อเมื่อผ่านอนุสาวรียพ์ ระนาง Victoria ตัวเมืองล้อมรอบด้วยถนน 4 เส้น ทีม่ ชี ่อื ว่า North, South, East, West
Terrace มีสวนไม้ใหญ่และมีทะเลสาบเล็ก ๆ อยู่ทางตะวันออกของเมือง เป็นเมืองน่าอยู่อกี เมืองหนึ่ง
ตามทีร่ ายงานไปในตอนทีแ่ ล้วว่าทางผูจ้ ดั การเยือนครัง้ นี้ ได้จดั ให้พบผูอ้ านวยการของหน่วยงานต่าง ๆ (ดูรายงานฉบับ
เดือนสิงหาคม 2549)
มีบุคคลทีผ่ มได้พบและมีความประทับใจหลายคนจึงอยากจะ share กับท่านสมาชิก

คุณ Margie Ripper
เป็นชาว Australia เกิดที่ Perth แล้วย้ายมาตัง้ หลักปกั ฐานที่ South Australia มีตาแหน่งทางวิชาการเป็นรอง
ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย Adelaide วัย 50 ต้น ๆ มีลกู สาวอายุ 26 ทีเ่ รียนจบจากมหาวิทยาลัยและเพิง่ แยกมาอยู่บ้านของ
ตัวเองในเมืองรวมอยู่กบั เพื่อน มีลกู ชายติดคู่ชวี ติ ทีเ่ ป็นคนอเมริกนั ทีเ่ คยอาศัยอยู่ทเ่ี มือง San Francisco ในมลรัฐ California
สหรัฐอเมริกา ลูกชายของคู่ชวี ติ เขายังอาศัยอยู่ใน California และมีครอบครัวแล้ว ทัง้ 2 จะไปเยีย่ มลูกชายของสามีและครอบครัว
ประมาณปีละครัง้
เธอเล่าว่าคู่ชวี ติ ของเธอสนใจและเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเรื่อง Sleep disorder ผมมิได้ถามว่าเขาเป็นแพทย์หรือเปล่า ซึง่ ใน
ต่างประเทศผูร้ เู้ หล่านี้ไม่จาเป็นต้องเป็นแพทย์ แต่จะจบการศึกษามาจากหลากหลายสาขาและศึกษาต่อจนได้ PhD ในสาขาทีต่ น
สนใจ
ตัวคุณ Margie เป็นนักสังคมวิทยา มี commitment และติดตามเรื่องสิทธิของสตรีโดยเฉพาะเรื่องการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
เธอเล่าว่าเธอเริม่ มีความสนใจและมี commitment เรือ่ งสิทธิของสตรีตอนเธอทาปริญญาเอก แล้วเลยมาสนใจในเรื่องสิทธิของสตรี
ในการตัง้ ครรภ์และยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ (เธอเขียนหนังสือหลายเล่มเกีย่ วกับเรือ่ งนี้) เธอเล่าว่าให้ความสนใจเรื่องนี้มากมีขอ้ มูลครบ
ห้องทางานของเธอเป็นห้องเล็ก ๆ (3x3 เมตร) มีหนังสือเกีย่ วกับ Gender & สิทธิสตรี และเรื่องอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับสิทธิสตรีมาก มี
computer (McIntosh) 2 เครื่อง หน้าห้องมีภาพและรูปการ์ตูน และป้ายต่อต้านสงครามในอิรกั (และประธานาธิบดี George
“Dubya” Bush)
เธอมีรถ Van สีขาวเป็นรถโตโยต้า SPECIA เก่า ๆ คันหนึ่งทีข่ บั ไปรับทีส่ นามบิน เธอบอกว่าเธอชอบรถคันนี้มากเพราะ
ได้ใช้ขบั ไปเทีย่ วเมืองต่าง ๆ ใน South Australia และ West Australia กับคู่ชวี ติ (ใช้คาว่า Partner) บ่อย ๆ โดยใช้เวลาขับและ
พักผ่อนระหว่างเดินทางเป็นเวลาหลาย ๆ วัน
เธอเคยเป็นหัวหน้าภาควิชาเมื่อหลาย ๆ ปีมาแล้ว และถึงเวลาทีจ่ ะต้องเป็นหัวหน้าภาควิชาอีก แต่บอกว่าไม่ค่อยอยาก
เป็นเพราะทาให้งานวิจยั ทีท่ าอยู่จะต้องชะลอลง (โปรดเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยไทย !)
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ผมสีขาวหน้าตาคมและอิม่ เอิบ มีความสุขจากการเป็นนักวิชาการทีจ่ ะให้ขอ้ มูลและชีน้ าสังคม มีลกู ศิษย์แยะจากการที่
เป็น advisors ให้นกั เรียนระดับ PhD หลาย ๆ คน อธิบดีกรมอนามัยทีเ่ ป็นคนจัด program ก็เคยเป็นอดีตนักศึกษาปริญญาเอก
ของเธอ (สารภาพว่าเรียนไม่จบเพราะไปพบว่าตัวเองอยากเป็นนักวาดภาพสีน้ามันมากกว่าและได้จดั งานแสดงผลงานวาดภาพ
abstract ไปแล้ว 2 ครัง้ )
แววตาจะเป็นประกายขึน้ ทันทีทพ่ี ดู เรื่องสิทธิสตรี
เธอเป็นคนมีเมตตาและมีน้าใจ เห็นได้จากการดูแลผู้มาเยือนอย่างเอื้ออาทร เคย offer ทีจ่ ะหาทีพ่ กั ให้ในหอพักของ
มหาวิทยาลัย เมื่อผูม้ าเยือนมาถึงก็ไปรับถึงสนามบินและ offer ทีจ่ ะขับรถชมเมืองทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นวันหยุดพักผ่อนของเธอเอง เป็น
ธุระเรื่องจัดให้มหี อ้ งทางานพร้อม computer ให้ใช้ password ส่วนตัวในการเข้า web และห้องสมุดของมหาวิทยาลัย Adelaide
รวมถึงรหัสส่วนตัวเข้าใช้เครื่องถ่ายเอกสารในภาควิชา จัดหาข้อมูลต่าง ๆ ทีผ่ มู้ าเยือนถาม เช่น ข้อมูลทางการแพทย์และสังคม
การบริการสาธารณสุข เป็นธุระแนะนาเรื่องการเดินทางภายในและรอบ ๆ เมือง มีแผนทีใ่ นเมืองและของมหาวิทยาลัย Adelaide
รวมถึงตารางเวลาเดินรถเมล์ รถราง และรถไฟเตรียมไว้ให้พร้อม ถามทุกข์สุขทุกวัน เมื่อฝนตกก็จดั หาร่มให้ยมื ใช้
เธอน่าจะเป็นต้นแบบของครูทด่ี แี ละมนุษย์ทม่ี คี ุณภาพของนักเรีย นทีผ่ ่านการดูแลจากภาควิชานี้
ผมมีความประทับใจ

Professor Jeffrey Robinson
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Belfast ประเทศ Ireland เหนือ ปี ค.ศ.1967 ระหว่างเป็นนักเรียนแพทย์ได้ไปทา
Elective study ใน Gambia ในทวีป Africa
เคยทางานวิจยั เรื่อง Induction of labour and intrauterine growth retardation ที่ Oxford ในประเทศอังกฤษ ข้ามมา
อยู่ใน Australia ครัง้ แรกเมื่อ 26 ปีก่อน โดยมาทางานทีม่ หาวิทยาลัย Newcastle ในรัฐ New South Wales ก่อนมาเป็นหัวหน้า
ภาควิชาที่ Adelaide เมื่อ 20 ปีทแ่ี ล้ว
ภาควิชาที่ Adelaide มี full time staff 7 คน สอนนักศึกษา 120 คนต่อปี ใน 120 คน แบ่งเป็นนักศึกษาท้องถิน่ (ทีเ่ ป็น
ชาว Australian) จานวนหนึ่ง ทีเ่ สียค่าเล่าเรียนในอัตราเต็ม อีกจานวนหนึ่งได้รบั การสนับสนุนค่าเล่าเรียนจากรัฐบาลของรัฐ
South Australia มีอกี จานวนหนึ่งประมาณ 40 คน เป็นนักศึกษาจากต่างประเทศส่วนใหญ่จากมาเลเซีย เสียค่าเล่าเรียนเต็มอัตรา
นักศึกษาพวกสุดท้ายนี้จบแล้วต้องกลับประเทศ โดยไม่ให้ทางานที่ Australia มาระยะหลัง Australia ขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย์และพยาบาล จึงยอมให้ทางานต่อและเรียนต่อเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญของแต่ละสาขา และยินยอมให้เป็น resident ของรัฐ
South Australia ได้ถ้าแพทย์เหล่านี้ต้องการ
นักศึกษาแพทย์ทงั ้ หมดมีทงั ้ มาจากรัฐอื่น ๆ ใน Australia และจากต่างประเทศ ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว
ภาควิชานี้มนี ักวิจยั หลายสิบคนตัง้ แต่ระดับ PhD และ Master รวมถึงนักศึกษาแพทย์ (elective) ด้วย
Topics ของงานวิจยั มีตงั ้ แต่ basic, จนถึง applied มีการศึกษากับสัตว์ทดลองเรื่องของ Placenta, Onset of labour,
PCOS, Ovarian physiology, ovulation DNA/RNA, circadian rhythum ทีม่ ี implication ต่อบุคคลทีม่ อี าชีพทางานกลางวันและ
กลางคืน เช่น บุคลากรทางการแพทย์ (ทีต่ ้องอยูเ่ วรกลางคืน) นักบินและพนักงานบริการในเครื่องบินทีต่ ้องบินข้าม time zone
ต่าง ๆ ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพของบุคลากรเหล่านัน้ เป็นเรื่องทีน่ ่าสนใจ
ท่านศาสตราจารย์ Robinson มีตาแหน่งนอกมหาวิทยาลัยอีกมากมาย มีบ้านหลังเล็ก ๆ ชัน้ เดียว อยู่ทช่ี านเมือง อยู่
อย่างสมถะ กับภรรยาชาว Irish และสุนขั Labrador สีดาตัวหนึ่ง ทีเ่ จ้าของบอกว่าสุนขั ตัวนี้มเี นื้องอกในสมองมาหลายปีแต่คง
ไม่ใช่เนื้อร้าย (เพราะมีชวี ติ อยู่ได้มาหลายปี )
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Professor Robinson เคยเป็นนายกสมาพันธ์ทารกปริกาเนิดแห่งเอเชียและโอเชียเนีย เมื่อปี 1991 สมัยผมทาหน้าที่
เป็นเจ้าภาพจัดงาน Congress ของ FAOPS ที่ Central ลาดพร้าว เมื่อปี 1992 ร่วมกับอาจารย์อนันต์ เตชะเวช เขายังจดจางาน
นี้ได้เป็นอย่างดี
เขาและภรรยาทีช่ ่อื Elspeth (เป็นชื่อภาษาไอริชทีผ่ นั มาจาก Elizabeth) ซึง่ อยู่บ้านชัน้ เดียวหลังเล็ก ๆ ทีเ่ รียบง่าย ได้
เชิญให้ไปรับประทานอาหารเย็นทีบ่ ้าน เป็นอาหารทีเ่ รียบง่าย มีปลา Salmon อบ ทีร่ าดด้วยน้าเปรีย้ วหวานวางบนข้าวสวยร้อน
ๆ มีผกั เขียวต้ม 2 อย่างตามด้วย Chocolate cake ราดด้วย Whipped cream รับประทานกับทัง้ เหล้าองุ่นขาวและเหล้าองุ่นแดง
ของออสเตรเลีย มีเพื่อนร่วมรับประทานคือ Professor Gus Dekker ทีเ่ คยมาพูดเรื่อง Toxemia ทีพ่ ทั ยาในการประชุมประจาปี
เมื่อ 2 ปีทแ่ี ล้ว
Professor Dekker เป็นคน Holland แต่มาอยู่ Australia เมื่อ 6-7 ปีทแ่ี ล้ว มีภรรยาชื่อ Jacqualine และมีลกู สาว 2 คน
เรียนจบแล้วคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งกาลังเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัย Flinders ปี 4
Professor Dekker ได้รบั เชิญให้มาบรรยายในทีป่ ระชุม FAOPS Congress ต้นเดือนตุลาคม ศกนี้ ที่ Central Plaza
ผูส้ นใจสมัครลงทะเบียนไปฟงั ได้
ภาควิชาสูตศิ าสตร์/นรีเวชวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย Adelaide น่าจะเป็นตักศิลาแนวหน้าแห่งหนึ่งสาหรับผูท้ ส่ี นใจจะไป
ศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ ตัง้ แต่ elective ในขณะทีเ่ ป็นนักศึกษาแพทย์หรือหลังจบแพทย์แล้วสนใจจะทาวิจยั หรือในระหว่าง
Elective ของ resident จนถึงหลังจบ residency training แล้ว ใครสนใจทีจ่ ะไปศึกษาต่อในอีกปี 2 ปีขา้ งหน้าในมหาวิทยาลัย
Adelaide ผมแนะนาผ่าน Professor Robinson ให้ได้

การบริ การการยุติการตัง้ ครรภ์
การบริการการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ในรัฐนี้มที ่ี Private คลินิกชื่อว่า Pregnancy Advisory Clinic (PAC) เป็นผูใ้ ห้บริการส่วน
ใหญ่ของการให้บริการทัง้ หมดในรัฐนี้ โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย Adelaide, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Flinders และ
โรงพยาบาลอีกหลายแห่งร่วมในการให้บริการด้วยแต่เป็นการให้บริการส่วนน้อย อีกทัง้ ยังส่งต่อผูป้ ่วยทีต่ งั ้ ครรภ์เกิน 16 สัปดาห์
ให้ PAC บริการอีกด้วย การบริการในอายุครรภ์ทเ่ี กิน 16 สัปดาห์ ที่ PAC เป็นบริการทีเ่ ยิน่ เย้อต้องไป ๆ มา ๆ ทีค่ ลินิกดัง
กล่าวถึง 4 ครัง้ แต่โชคดีทม่ี ผี ปู้ ่วยจานวนไม่มาก เพราะส่วนใหญ่จะอยู่ในไตรมาสแรกอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ เหมือนในรัฐ
West Australia
กฎหมายของ South Australia ได้กาหนดให้แพทย์และสถานพยาบาลทีใ่ ห้บริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ มีหน้าที่รายงานข้อมูล
ตามทีร่ ฐั กาหนดภายใน 48 ชัวโมงหลั
่
งการบริการ ใบรายงานทีก่ าหนดมีขอ้ มูลมากกว่า West Australia หลายเท่า ข้อมูลต่าง ๆ
จะถูกส่งไปยังหน่วยสถิตแิ ละระบาดวิทยาของรัฐทีต่ งั ้ อยู่ใจกลางเมือง Adelaide มีแพทย์หญิง Annabelle Chan (ไม่เกีย่ วข้องกับ
คุณหมอ Victor Chan ถึงแม้ว่านามสกุลเดียวกัน) คุณหมอ (หญิง) Annabelle Chan เป็นแพทย์จบจาก Malaysia ทางด้าน
Public Health มาตัง้ หลักปกั ฐานอยู่ใน South Australia หลายสิบปี (พอ ๆ กับคุณหมอ Victor Chan แห่ง Perth) เธอมีช่อื เสียง
เลื่องลือไปไกลในความสามารถในการจัดการกับข้อมูลมากมายต่าง ๆ ในเรื่องการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ เธอเป็นกรรมการประจารัฐ
(ร่วมกับ Professor Jeffrey Robinson ทีเ่ ป็นประธานกรรมการชุดนี้) ทีเ่ สนอรายงานข้อมูลต่าง ๆ ให้รฐั บาลและรัฐสภาทราบตาม
กฎหมายกาหนดทุกปี การรายงานภายใต้การนาของ Professor Jeffrey Robinson เป็นรายงานทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของ Evidence
based ปราศจากอคติ (ภาควิชาสูตนิ รีเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย Adelaide เป็นภาควิชาทีม่ ปี ระวัตทิ าคุณประโยชน์ให้สงั คมสตรี
ชาว South Australia มายาวนานเริม่ ตัง้ แต่หวั หน้าภาควิชาคนแรก ๆ ทีช่ ่อื Professor Cox ซึง่ เป็นผูร้ เิ ริม่ การปรับเปลีย่ น
กฎหมายในรัฐ South Australia ในปี ค.ศ.1970) รายงานของคณะกรรมการที่ Professor Jeffrey Robinson เป็นประธาน จึงเป็น
ทีย่ อมรับไม่เฉพาะในมลรัฐ South Australia เท่านัน้ แต่เป็นการยอมรับทัง้ ในประเทศ Australia และต่างประเทศอีกด้วย
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ข้อสังเกต
1. มลรัฐ South Australia มีเนื้อทีน่ ้อยกว่า West Australia มีประชากรเท่า ๆ กับ West Australia ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
เมือง Adelaide
2. มหาวิทยาลัย Adelaide มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในระดับข้อมูลและนโยบายมากกว่าการบริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
บุคลากรจากหลายภาควิชามีอทิ ธิพลทางความคิดในระดับบริหาร
และการตัดสินใจทางนโยบายมากกว่าบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยใน West Australia
3. การบริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ในรัฐนี้ มีโรงพยาบาลเข้าร่วมในการให้บริการมากกว่าในรัฐ West Australia แต่ได้ทราบว่าไม่
ค่อยเป็นการบริการทีม่ ผี ปู้ ่วยเป็นศูนย์ เพราะเป็นการบริการทีร่ วมไปกับการให้บริการผ่าตัดทางนรีเวชทัว่ ๆ ไป ไม่มี
การบริการจาเพาะเหมือนในคลินิกบริการใน Perth
4. โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย Flinders มี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคล้ายเป็นโรงพยาบาลเอกชนมีการคิดค่าบริการเช่นเดียวกับ
เอกชน อีกส่วนหนึ่งเป็นโรงพยาบาลสอนนักศึกษาแพทย์ ผูป้ ่วยทีเ่ ข้ามารับบริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์จะถูกส่งไปรับบริการ
ในส่วน Private (เพื่อหารายได้เข้าโรงพยาบาลจาก Medicare Australia และ Copayment จากผูป้ ่วย และเป็นการดูแล
ทีเ่ ป็นส่วนตัวมากกว่าการเข้ารับบริการในส่วนทีส่ อนนักศึกษา)
5. ฝีไม้ลายมือของผูใ้ ห้บริการใน Australia เมื่อเทียบกับในประเทศจีน ประเทศเวียดนาม พอ ๆ กันในการบริการยุติการ
ตัง้ ครรภ์ในไตรมาสแรกใน Australia จะไม่ใช้ MVA แต่จะใช้ EVA (Electric Vacuum) ซึง่ น่าจะประหยัดกว่าและเร็วกว่า
ส่วนการบริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ในไตรมาสที่ 2 ฝีมอื และวิธกี ารของสูตแิ พทย์ท่ี Ho Chi Min City และนคร Hanoi เหนือ
ชัน้ กว่าใน Australia มีประสบการณ์มากกว่าอย่างเทียบกันมิได้ในแง่ของจานวนผูร้ บั บริการ โรงพยาบาลตู่ซ๋ใู นนคร Ho
Chi Min โรงเดียวใน 6 เดือน ก็ทามากกว่ารัฐ West Australia ร่วมกับรัฐ South Australia ทาทัง้ ปี แน่นอนจานวน
ประชากรของ 2 ประเทศผิดกันหลายเท่าตัว
6. การเดินทางไปศึกษาครัง้ นี้และครัง้ ทีแ่ ล้ว ๆ ทาให้เห็นภาพของแนวคิดและวิธคี ดิ การบริหารจัดการ และการให้บริการ
รวมถึงการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ หลังการปรับเปลีย่ นกฎหมายของหลาย ๆ ประเทศทีม่ คี วามแตกต่างกันทาง
วัฒนธรรม ความเชื่อ และประวัตศิ าสตร์ แต่มสี งิ่ ทีเ่ หมือนกันคือ Concerns & commitment เกีย่ วกับสุขภาพของสตรีใน
พลเมืองของแต่ละประเทศทีก่ ล่าวมาแล้ว โดยการนาเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้แก้ปญั หาเก่า ๆ และมีการติดตามผล
เพื่อนามาใช้แก้ไขปญั หาต่าง ๆ ทังทางสั
้
งคม วัฒนธรรม ความเชื่อ และทางการแพทย์ ทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลง
ของเวลา ความก้าวหน้าของ Technology ซึง่ วิธคี ดิ และแนวคิดทัง้ หมดก็เพื่อสุขภาพทีด่ ขี น้ึ ของสตรีในประเทศนัน้ ๆ
7. การตื่นตัวของสิทธิและความเท่าเทียมของสตรีในสังคมต่าง ๆ ทีก่ ล่าวมาแล้ว เป็นพืน้ ฐานของการเปลีย่ นแปลง (ทีด่ ขี น้ึ )
ของสังคมนัน้ ๆ
ผมจึงขอเรียกบุคคลผูเ้ กีย่ วข้องจากทุกส่วนของสังคม จากสังคมการเมือง, สังคมมหาวิทยาลัย, สังคมนักวิจยั ,
สังคมผูใ้ ห้บริการทัง้ การแพทย์, การพยาบาล, การสังคมสงเคราะห์ และส่วนนาสังคมอื่น ๆ ว่าเป็น ”นักรบ” เพื่อสุขภาพ
ของสตรีอย่างแท้จริง
8. ในทุกแห่งของ 2 รัฐ ทีม่ บี ริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ตามกฎหมายทีผ่ มไปเยีย่ มศึกษา จะมีผปู้ ระท้วงการให้บริการมาตัง้ วง
ประท้วงอยู่หน้าสถานทีบ่ ริการตามความเชื่อของผูป้ ระท้วงเหล่านัน้ แทบทุกวัน
แต่การประท้วงก็อยู่ในขอบเขตของ
กฎหมายที่กาหนดไว้และปราศจากความรุนแรง ไม่เหมือนในสหรัฐทีม่ คี วามรุนแรงขนาดยิงผูใ้ ห้บริการจนถึงแก่ความ
ตาย
ผมขอจบรายงานเพียงเท่านี้ เอกสารต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการรายงานครัง้ นี้ ท่านจะหาอ่านได้ในห้องสมุด/ หอ
เกียรติยศของราชวิทยาลัยฯ ห้อง 805 ชัน้ 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่
กรุงเทพฯ
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