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

2-14 กรกฎาคม 2549 
(ตอนจบ) 

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

ประธานราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 

Adelaide, South Australia 

 
 

เมอืง Adelaide อยู่ห่างจาก Perth โดยใชเ้วลาบนิ 3 ชัว่โมง สนามบนิอยู่ทางตะวนัออกของเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร 
เพิง่เปิดใหม่ โอ่โถง และปลอดโปร่ง มพีืน้ทีเ่พื่อเปิดเป็นรา้นคา้และรา้นอาหารมากมาย มผีูค้นใชส้นามบนิน้ีมาก ถงึแม ้Adelaide 
จะมปีระชากรเพยีง 1.5 ลา้นคน มผีูต้วิ่าการจดัการทางเดนิรถเขา้ออกสนามบนิค่อนขา้งสบัสน ทางเขา้กบัทางออกจะอยู่ใกลก้นั
ท าใหก้ารไหลเวยีนของ traffic ไม่ลื่นไหลเท่าทีค่วร ทีจ่อดรถเป็นทีเ่ปิดโล่ง ไม่มหีลงัคา 

เวลาของ Adelaide เรว็กว่า Perth 1 ชัว่โมงครึง่ (เรว็กว่ากรุงเทพฯ 2 ชัว่โมงครึง่) 
ค่า Taxi จากกลางเมอืงถงึสนามบนิสนนราคา 20 เหรยีญออสเตรเลยี หรอืประมาณ 600 บาท 

Adelaide 
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ในหอ้งน ้าในสนามบนิ (และหอ้งน ้าในมหาวทิยาลยั) จะมกีล่องส าหรบัทิง้เขม็ฉีดยาและ Syringe น่าจะมคีวามหมายว่ามี
คนใชเ้ขม็ฉีดยาและ Syringe ทีผ่่านสนามบนิและในมหาวทิยาลยัจ านวนพอสมควร กล่องทิง้เขม็ฉีดยาจะมกุีญแจลอ็ค จะเปิดท า
ความสะอาดเป็นระยะ ๆ โดยผูม้หีน้าทีท่ าความสะอาดลงชื่อและเวลาชดัเจน 

Adelaide จดัว่าเป็นเมอืงขนาดเลก็มปีระชากรเพยีง 1.5 ลา้นคน ถนนกวา้ง 6 ช่องทาง ถนนทุกสายตดักนัที่กลางเมอืงที่
มอีนุสาวรยีข์องพระนาง Victoria ตัง้อยู่ รอบ ๆ อนุสาวรยีเ์ป็นสวนหยอ่ม 4 แห่ง เป็นทีจ่อดรถรางไฟฟ้าทีว่ ิง่ออกไปสู่เมอืง
ชายทะเลทางทศิใต้ของเมอืง Adelaide ผ่านมหาวทิยาลยั Flinders ใชเ้วลาวิง่รถประมาณ 40 นาท ีวิง่ผ่านชุมชนต่าง ๆ ทีม่อีนัจะ
กนิ ลกัษณะบ้านชัน้เดยีวมสีวนดอกไม้และสนามหญ้าหน้าบ้าน โรงรถใหญ่พอทีจ่ะจอดรถได ้2 คนั ตามถนนหนทางมตี้นไมใ้หญ่ 
เรยีงรายตลอดทาง 

ใจกลางเมอืงมรีถเมลฟ์ร ี (เหมอืนใน Perth) ทีว่ ิง่ผ่านสถานทีต่่าง ๆ เช่น มหาวทิยาลยั, ผ่าน Business district, ตลาด
กลาง, เมอืงจนี (มรีา้นอาหารจนีและรา้นขายของแหง้จากประเทศจนี ประเทศไทย และผกัคะน้าสด และผลไมเ้มอืงรอ้น) ถนนบาง
สายจะเปลีย่นชื่อเมื่อผ่านอนุสาวรยีพ์ระนาง Victoria ตวัเมอืงลอ้มรอบดว้ยถนน 4 เสน้ ทีม่ชีื่อว่า North, South, East, West 
Terrace มสีวนไมใ้หญ่และมทีะเลสาบเลก็ ๆ อยู่ทางตะวนัออกของเมอืง เป็นเมอืงน่าอยู่อกีเมอืงหน่ึง 

ตามทีร่ายงานไปในตอนทีแ่ลว้ว่าทางผูจ้ดัการเยอืนครัง้น้ี ไดจ้ดัใหพ้บผูอ้ านวยการของหน่วยงานต่าง ๆ (ดูรายงานฉบบั
เดอืนสงิหาคม 2549) 

มบุีคคลทีผ่มไดพ้บและมคีวามประทบัใจหลายคนจงึอยากจะ share กบัท่านสมาชกิ 
 
คณุ Margie Ripper 

เป็นชาว Australia เกดิที ่ Perth แลว้ยา้ยมาตัง้หลกัปกัฐานที ่ South Australia มตี าแหน่งทางวชิาการเป็นรอง
ศาสตราจารยใ์นมหาวทิยาลยั Adelaide วยั 50 ต้น ๆ มลีกูสาวอายุ 26 ทีเ่รยีนจบจากมหาวทิยาลยัและเพิง่แยกมาอยู่บ้านของ
ตวัเองในเมอืงรวมอยู่กบัเพื่อน มลีกูชายตดิคู่ชวีติทีเ่ป็นคนอเมรกินัทีเ่คยอาศยัอยู่ทีเ่มอืง San Francisco ในมลรฐั California 
สหรฐัอเมรกิา ลกูชายของคู่ชวีติเขายงัอาศยัอยู่ใน California และมคีรอบครวัแลว้ ทัง้ 2 จะไปเยีย่มลกูชายของสามแีละครอบครวั
ประมาณปีละครัง้ 

เธอเล่าว่าคู่ชวีติของเธอสนใจและเป็นผูเ้ชีย่วชาญเรื่อง Sleep disorder ผมมไิดถ้ามว่าเขาเป็นแพทยห์รอืเปล่า ซึง่ใน
ต่างประเทศผูรู้เ้หล่าน้ีไม่จ าเป็นต้องเป็นแพทย ์แต่จะจบการศกึษามาจากหลากหลายสาขาและศกึษาต่อจนได ้PhD ในสาขาทีต่น
สนใจ 

ตวัคุณ Margie เป็นนกัสงัคมวทิยา ม ี commitment และตดิตามเรื่องสทิธขิองสตรโีดยเฉพาะเรื่องการยุตกิารตัง้ครรภ์ 
เธอเล่าว่าเธอเริม่มคีวามสนใจและม ีcommitment เรือ่งสทิธขิองสตรตีอนเธอท าปรญิญาเอก แลว้เลยมาสนใจในเรื่องสทิธขิองสตรี
ในการตัง้ครรภ์และยุตกิารตัง้ครรภ์ (เธอเขยีนหนงัสอืหลายเล่มเกีย่วกบัเรือ่งน้ี) เธอเล่าว่าใหค้วามสนใจเรื่องน้ีมากมขีอ้มลูครบ 
หอ้งท างานของเธอเป็นหอ้งเลก็ ๆ (3x3 เมตร) มหีนงัสอืเกีย่วกบั Gender & สทิธสิตร ีและเรื่องอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัสทิธสิตรมีาก ม ี
computer (McIntosh) 2 เครื่อง หน้าหอ้งมภีาพและรปูการต์ูน และป้ายต่อต้านสงครามในอริกั (และประธานาธบิด ี George 
“Dubya” Bush) 

เธอมรีถ Van สขีาวเป็นรถโตโยต้า SPECIA เก่า ๆ คนัหน่ึงทีข่บัไปรบัทีส่นามบนิ เธอบอกว่าเธอชอบรถคนัน้ีมากเพราะ
ไดใ้ชข้บัไปเทีย่วเมอืงต่าง ๆ ใน South Australia และ West Australia กบัคู่ชวีติ (ใชค้ าว่า Partner) บ่อย ๆ โดยใชเ้วลาขบัและ
พกัผ่อนระหว่างเดนิทางเป็นเวลาหลาย ๆ วนั 

เธอเคยเป็นหวัหน้าภาควชิาเมื่อหลาย ๆ ปีมาแลว้ และถงึเวลาทีจ่ะตอ้งเป็นหวัหน้าภาควชิาอกี แต่บอกว่าไม่ค่อยอยาก
เป็นเพราะท าใหง้านวจิยัทีท่ าอยู่จะตอ้งชะลอลง (โปรดเปรยีบเทยีบกบัวฒันธรรมในมหาวทิยาลยัไทย !) 
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ผมสขีาวหน้าตาคมและอิม่เอบิ มคีวามสุขจากการเป็นนกัวชิาการทีจ่ะใหข้อ้มลูและชีน้ าสงัคม มลีกูศษิยแ์ยะจากการที่
เป็น advisors ใหน้กัเรยีนระดบั PhD หลาย ๆ คน อธบิดกีรมอนามยัทีเ่ป็นคนจดั program กเ็คยเป็นอดตีนกัศกึษาปรญิญาเอก
ของเธอ (สารภาพว่าเรยีนไม่จบเพราะไปพบว่าตวัเองอยากเป็นนกัวาดภาพสนี ้ามนัมากกว่าและไดจ้ดังานแสดงผลงานวาดภาพ 
abstract ไปแลว้ 2 ครัง้) 

แววตาจะเป็นประกายขึน้ทนัททีีพ่ดูเรื่องสทิธสิตร ี
เธอเป็นคนมเีมตตาและมนี ้าใจ เหน็ไดจ้ากการดแูลผู้มาเยอืนอย่างเอื้ออาทร เคย offer ทีจ่ะหาทีพ่กัให้ในหอพกัของ

มหาวทิยาลยั เมื่อผูม้าเยอืนมาถงึกไ็ปรบัถงึสนามบนิและ offer ทีจ่ะขบัรถชมเมอืงทัง้ ๆ ทีเ่ป็นวนัหยุดพกัผ่อนของเธอเอง เป็น
ธุระเรื่องจดัใหม้หีอ้งท างานพรอ้ม computer ใหใ้ช ้ password ส่วนตวัในการเขา้ web และหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยั Adelaide 
รวมถงึรหสัส่วนตวัเขา้ใชเ้ครื่องถ่ายเอกสารในภาควชิา จดัหาขอ้มลูต่าง ๆ ทีผู่ม้าเยอืนถาม เช่น ขอ้มลูทางการแพทยแ์ละสงัคม 
การบรกิารสาธารณสุข เป็นธุระแนะน าเรื่องการเดนิทางภายในและรอบ ๆ เมอืง มแีผนทีใ่นเมอืงและของมหาวทิยาลยั Adelaide 
รวมถงึตารางเวลาเดนิรถเมล ์รถราง และรถไฟเตรยีมไวใ้หพ้รอ้ม ถามทุกขส์ุขทุกวนั เมื่อฝนตกกจ็ดัหาร่มใหย้มืใช้ 

เธอน่าจะเป็นต้นแบบของครทูีด่แีละมนุษยท์ีม่คุีณภาพของนกัเรยีนทีผ่่านการดูแลจากภาควชิาน้ี 
ผมมคีวามประทบัใจ 
 

Professor Jeffrey Robinson 
 จบการศกึษาจากมหาวทิยาลยั Belfast ประเทศ Ireland เหนือ ปี ค.ศ.1967 ระหว่างเป็นนกัเรยีนแพทยไ์ดไ้ปท า 
Elective study ใน Gambia ในทวปี Africa 
 เคยท างานวจิยัเรื่อง Induction of labour and intrauterine growth retardation ที ่Oxford ในประเทศองักฤษ ขา้มมา
อยู่ใน Australia ครัง้แรกเมื่อ 26 ปีก่อน โดยมาท างานทีม่หาวทิยาลยั Newcastle ในรฐั New South Wales ก่อนมาเป็นหวัหน้า
ภาควชิาที ่Adelaide เมื่อ 20 ปีทีแ่ลว้ 
 ภาควชิาที ่Adelaide ม ีfull time staff 7 คน สอนนกัศกึษา 120 คนต่อปี ใน 120 คน แบ่งเป็นนกัศกึษาท้องถิน่ (ทีเ่ป็น
ชาว Australian) จ านวนหน่ึง ทีเ่สยีค่าเล่าเรยีนในอตัราเตม็ อกีจ านวนหน่ึงไดร้บัการสนบัสนุนค่าเล่าเรยีนจากรฐับาลของรฐั 
South Australia มอีกีจ านวนหน่ึงประมาณ 40 คน เป็นนกัศกึษาจากต่างประเทศส่วนใหญ่จากมาเลเซยี เสยีค่าเล่าเรยีนเตม็อตัรา 
นกัศกึษาพวกสุดทา้ยน้ีจบแลว้ต้องกลบัประเทศ โดยไม่ใหท้ างานที ่ Australia มาระยะหลงั Australia ขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทยแ์ละพยาบาล จงึยอมใหท้ างานต่อและเรยีนต่อเป็นผูเ้ชีย่วชาญของแต่ละสาขา และยนิยอมใหเ้ป็น resident ของรฐั 
South Australia ไดถ้้าแพทยเ์หล่าน้ีต้องการ 
 นกัศกึษาแพทยท์ัง้หมดมทีัง้มาจากรฐัอื่น ๆ ใน Australia และจากต่างประเทศ ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ 
 ภาควชิาน้ีมนีักวจิยัหลายสบิคนตัง้แต่ระดบั PhD และ Master รวมถงึนกัศกึษาแพทย ์(elective) ดว้ย 
 Topics ของงานวจิยัมตีัง้แต่ basic, จนถงึ applied มกีารศกึษากบัสตัวท์ดลองเรื่องของ Placenta, Onset of labour, 
PCOS, Ovarian physiology, ovulation DNA/RNA, circadian rhythum ทีม่ ี implication ต่อบุคคลทีม่อีาชพีท างานกลางวนัและ
กลางคนื เช่น บุคลากรทางการแพทย ์ (ทีต่้องอยูเ่วรกลางคนื) นกับนิและพนกังานบรกิารในเครื่องบนิทีต่้องบนิขา้ม time zone 
ต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อสุขภาพของบุคลากรเหล่านัน้ เป็นเรื่องทีน่่าสนใจ 
 ท่านศาสตราจารย ์ Robinson มตี าแหน่งนอกมหาวทิยาลยัอกีมากมาย มบี้านหลงัเลก็ ๆ ชัน้เดยีว อยู่ทีช่านเมอืง อยู่
อย่างสมถะ กบัภรรยาชาว Irish และสุนขั Labrador สดี าตวัหน่ึง ทีเ่จา้ของบอกว่าสุนขัตวัน้ีมเีน้ืองอกในสมองมาหลายปีแต่คง
ไม่ใช่เน้ือรา้ย (เพราะมชีวีติอยู่ไดม้าหลายปี) 
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 Professor Robinson เคยเป็นนายกสมาพนัธท์ารกปรกิ าเนิดแห่งเอเชยีและโอเชยีเนีย เมื่อปี 1991 สมยัผมท าหน้าที่
เป็นเจา้ภาพจดังาน Congress ของ FAOPS ที ่Central ลาดพรา้ว เมื่อปี 1992 ร่วมกบัอาจารยอ์นนัต์ เตชะเวช เขายงัจดจ างาน
น้ีไดเ้ป็นอย่างด ี
 เขาและภรรยาทีช่ื่อ Elspeth (เป็นชื่อภาษาไอรชิทีผ่นัมาจาก Elizabeth) ซึง่อยู่บ้านชัน้เดยีวหลงัเลก็ ๆ ทีเ่รยีบง่าย ได้
เชญิใหไ้ปรบัประทานอาหารเยน็ทีบ่้าน เป็นอาหารทีเ่รยีบง่าย มปีลา Salmon อบ ทีร่าดดว้ยน ้าเปรีย้วหวานวางบนขา้วสวยรอ้น 
ๆ มผีกัเขยีวต้ม 2 อย่างตามดว้ย Chocolate cake ราดดว้ย Whipped cream รบัประทานกบัทัง้เหลา้องุ่นขาวและเหลา้องุ่นแดง
ของออสเตรเลยี มเีพื่อนรว่มรบัประทานคอื Professor Gus Dekker ทีเ่คยมาพดูเรื่อง Toxemia ทีพ่ทัยาในการประชุมประจ าปี
เมื่อ 2 ปีทีแ่ลว้ 
 Professor Dekker เป็นคน Holland แต่มาอยู่ Australia เมื่อ 6-7 ปีทีแ่ลว้ มภีรรยาชื่อ Jacqualine และมลีกูสาว 2 คน 
เรยีนจบแลว้คนหน่ึง อกีคนหน่ึงก าลงัเรยีนแพทยใ์นมหาวทิยาลยั Flinders ปี 4 
 Professor Dekker ไดร้บัเชญิใหม้าบรรยายในทีป่ระชุม FAOPS Congress ต้นเดอืนตุลาคม ศกน้ี ที ่ Central Plaza 
ผูส้นใจสมคัรลงทะเบยีนไปฟงัได ้
 ภาควชิาสตูศิาสตร/์นรเีวชวทิยาแห่งมหาวทิยาลยั Adelaide น่าจะเป็นตกัศลิาแนวหน้าแห่งหน่ึงส าหรบัผูท้ีส่นใจจะไป
ศกึษาต่อในระดบัต่าง ๆ ตัง้แต่ elective ในขณะทีเ่ป็นนกัศกึษาแพทยห์รอืหลงัจบแพทยแ์ลว้สนใจจะท าวจิยัหรอืในระหว่าง 
Elective ของ resident จนถงึหลงัจบ residency training แลว้ ใครสนใจทีจ่ะไปศกึษาต่อในอกีปี 2 ปีขา้งหน้าในมหาวทิยาลยั 
Adelaide ผมแนะน าผ่าน Professor Robinson ใหไ้ด้ 
 
การบริการการยติุการตัง้ครรภ ์

การบรกิารการยุตกิารตัง้ครรภ์ในรฐัน้ีมทีี ่Private คลนิิกชื่อว่า Pregnancy Advisory Clinic (PAC) เป็นผูใ้หบ้รกิารส่วน
ใหญ่ของการใหบ้รกิารทัง้หมดในรฐัน้ี โรงพยาบาลของมหาวทิยาลยั Adelaide, โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั Flinders และ
โรงพยาบาลอกีหลายแห่งร่วมในการใหบ้รกิารดว้ยแต่เป็นการใหบ้รกิารส่วนน้อย อกีทัง้ยงัสง่ต่อผูป้่วยทีต่ ัง้ครรภ์เกนิ 16 สปัดาห ์
ให ้ PAC บรกิารอกีดว้ย การบรกิารในอายุครรภ์ทีเ่กนิ 16 สปัดาห ์ ที ่ PAC เป็นบรกิารทีเ่ยิน่เยอ้ตอ้งไป ๆ มา ๆ ทีค่ลนิิกดงั
กล่าวถงึ 4 ครัง้ แต่โชคดทีีม่ผีูป้่วยจ านวนไม่มาก เพราะส่วนใหญ่จะอยู่ในไตรมาสแรกอายุครรภ์ไม่เกนิ 12 สปัดาห ์ เหมอืนในรฐั 
West Australia 

กฎหมายของ South Australia ไดก้ าหนดใหแ้พทยแ์ละสถานพยาบาลทีใ่หบ้รกิารยุตกิารตัง้ครรภ์ มหีน้าที่รายงานขอ้มลู
ตามทีร่ฐัก าหนดภายใน 48 ชัว่โมงหลงัการบรกิาร ใบรายงานทีก่ าหนดมขีอ้มลูมากกว่า West Australia หลายเท่า ขอ้มลูต่าง ๆ 
จะถูกส่งไปยงัหน่วยสถติแิละระบาดวทิยาของรฐัทีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืง Adelaide มแีพทยห์ญงิ Annabelle Chan (ไม่เกีย่วขอ้งกบั
คุณหมอ Victor Chan ถงึแมว้่านามสกุลเดยีวกนั) คุณหมอ (หญงิ) Annabelle Chan เป็นแพทยจ์บจาก Malaysia ทางดา้น 
Public Health มาตัง้หลกัปกัฐานอยู่ใน South Australia หลายสบิปี (พอ ๆ กบัคุณหมอ Victor Chan แห่ง Perth) เธอมชีื่อเสยีง
เลื่องลอืไปไกลในความสามารถในการจดัการกบัขอ้มลูมากมายต่าง ๆ ในเรื่องการยุตกิารตัง้ครรภ ์ เธอเป็นกรรมการประจ ารฐั 
(ร่วมกบั Professor Jeffrey Robinson ทีเ่ป็นประธานกรรมการชุดน้ี) ทีเ่สนอรายงานขอ้มลูต่าง ๆ ใหร้ฐับาลและรฐัสภาทราบตาม
กฎหมายก าหนดทุกปี การรายงานภายใต้การน าของ Professor Jeffrey Robinson เป็นรายงานทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของ Evidence 
based ปราศจากอคต ิ (ภาควชิาสตูนิรเีวชศาสตร ์ มหาวทิยาลยั Adelaide เป็นภาควชิาทีม่ปีระวตัทิ าคุณประโยชน์ใหส้งัคมสตรี
ชาว South Australia มายาวนานเริม่ตัง้แต่หวัหน้าภาควชิาคนแรก ๆ ทีช่ื่อ Professor Cox ซึง่เป็นผูร้เิริม่การปรบัเปลีย่น
กฎหมายในรฐั South Australia ในปี ค.ศ.1970) รายงานของคณะกรรมการที ่Professor Jeffrey Robinson เป็นประธาน จงึเป็น
ทีย่อมรบัไม่เฉพาะในมลรฐั South Australia เท่านัน้ แต่เป็นการยอมรบัทัง้ในประเทศ Australia และต่างประเทศอกีดว้ย 
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ข้อสงัเกต 
1. มลรฐั South Australia มเีน้ือทีน้่อยกว่า West Australia มปีระชากรเท่า ๆ กบั West Australia ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ใน

เมอืง Adelaide 
2. มหาวทิยาลยั Adelaide มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการในระดบัขอ้มลูและนโยบายมากกว่าการบรกิารยุตกิารตัง้ครรภ์ 

บุคลากรจากหลายภาควชิามอีทิธพิลทางความคดิในระดบับรหิาร และการตดัสนิใจทางนโยบายมากกว่าบุคลากรใน
มหาวทิยาลยัใน West Australia 

3. การบรกิารยุตกิารตัง้ครรภ์ในรฐัน้ี มโีรงพยาบาลเขา้รว่มในการใหบ้รกิารมากกว่าในรฐั West Australia แต่ไดท้ราบว่าไม่
ค่อยเป็นการบรกิารทีม่ผีูป้่วยเป็นศนูย ์ เพราะเป็นการบรกิารทีร่วมไปกบัการใหบ้รกิารผ่าตดัทางนรเีวชทัว่ ๆ ไป ไม่มี
การบรกิารจ าเพาะเหมอืนในคลนิิกบรกิารใน Perth 

4. โรงพยาบาลของมหาวทิยาลยั Flinders ม ี2 ส่วน สว่นหน่ึงคลา้ยเป็นโรงพยาบาลเอกชนมกีารคดิค่าบรกิารเช่นเดยีวกบั
เอกชน อกีส่วนหน่ึงเป็นโรงพยาบาลสอนนกัศกึษาแพทย ์ ผูป้่วยทีเ่ขา้มารบับรกิารยตุกิารตัง้ครรภ์จะถูกสง่ไปรบับรกิาร
ในส่วน Private (เพื่อหารายไดเ้ขา้โรงพยาบาลจาก Medicare Australia และ Copayment จากผูป้่วย และเป็นการดแูล
ทีเ่ป็นส่วนตวัมากกว่าการเขา้รบับรกิารในส่วนทีส่อนนกัศกึษา) 

5. ฝีไมล้ายมอืของผูใ้หบ้รกิารใน Australia เมื่อเทยีบกบัในประเทศจนี ประเทศเวยีดนาม พอ ๆ กนัในการบรกิารยุติการ
ตัง้ครรภ์ในไตรมาสแรกใน Australia จะไม่ใช ้MVA แต่จะใช ้EVA (Electric Vacuum) ซึง่น่าจะประหยดักวา่และเรว็กว่า 
ส่วนการบรกิารยุตกิารตัง้ครรภ์ในไตรมาสที ่2 ฝีมอืและวธิกีารของสตูแิพทยท์ี ่Ho Chi Min City และนคร Hanoi เหนือ
ชัน้กว่าใน Australia มปีระสบการณ์มากกว่าอย่างเทยีบกนัมไิดใ้นแง่ของจ านวนผูร้บับรกิาร โรงพยาบาลตู่ซู๋ในนคร Ho 
Chi Min โรงเดยีวใน 6 เดอืน กท็ ามากกว่ารฐั West Australia ร่วมกบัรฐั South Australia ท าทัง้ปี แน่นอนจ านวน
ประชากรของ 2 ประเทศผดิกนัหลายเท่าตวั 

6. การเดนิทางไปศกึษาครัง้น้ีและครัง้ทีแ่ลว้ ๆ ท าใหเ้หน็ภาพของแนวคดิและวธิคีดิการบรหิารจดัการ และการใหบ้รกิาร
รวมถงึการตดิตามผลอย่างมปีระสทิธภิาพ หลงัการปรบัเปลีย่นกฎหมายของหลาย ๆ ประเทศทีม่คีวามแตกต่างกนัทาง
วฒันธรรม ความเชื่อ และประวตัศิาสตร ์แต่มสีิง่ทีเ่หมอืนกนัคอื Concerns & commitment เกีย่วกบัสขุภาพของสตรใีน
พลเมอืงของแต่ละประเทศทีก่ล่าวมาแลว้ โดยการน าเอาวทิยาการใหม่ ๆ มาใชแ้กป้ญัหาเก่า ๆ และมกีารตดิตามผล
เพื่อน ามาใชแ้ก้ไขปญัหาต่าง ๆ ทัง้ทางสงัคม วฒันธรรม ความเชื่อ และทางการแพทย ์ ทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง
ของเวลา ความกา้วหน้าของ Technology ซึง่วธิคีดิและแนวคดิทัง้หมดกเ็พื่อสุขภาพทีด่ขี ึน้ของสตรใีนประเทศนัน้ ๆ 

7. การตื่นตวัของสทิธแิละความเท่าเทยีมของสตรใีนสงัคมต่าง ๆ ทีก่ล่าวมาแลว้ เป็นพืน้ฐานของการเปลีย่นแปลง (ทีด่ขี ึน้) 
ของสงัคมนัน้ ๆ 

ผมจงึขอเรยีกบุคคลผูเ้กีย่วขอ้งจากทุกส่วนของสงัคม จากสงัคมการเมอืง, สงัคมมหาวทิยาลยั, สงัคมนกัวจิยั, 
สงัคมผูใ้หบ้รกิารทัง้การแพทย์, การพยาบาล, การสงัคมสงเคราะห ์และส่วนน าสงัคมอื่น ๆ ว่าเป็น ”นกัรบ” เพื่อสุขภาพ
ของสตรอีย่างแทจ้รงิ 

8. ในทุกแห่งของ 2 รฐั ทีม่บีรกิารยุตกิารตัง้ครรภ์ตามกฎหมายทีผ่มไปเยีย่มศกึษา จะมผีูป้ระทว้งการให้บรกิารมาตัง้วง
ประทว้งอยู่หน้าสถานทีบ่รกิารตามความเชื่อของผูป้ระทว้งเหล่านัน้แทบทุกวนั แต่การประทว้งกอ็ยู่ในขอบเขตของ
กฎหมายที่ก าหนดไวแ้ละปราศจากความรุนแรง ไม่เหมอืนในสหรฐัทีม่คีวามรุนแรงขนาดยงิผูใ้หบ้รกิารจนถงึแก่ความ
ตาย 

ผมขอจบรายงานเพยีงเท่าน้ี เอกสารต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการรายงานครัง้น้ี ท่านจะหาอ่านไดใ้นหอ้งสมุด/ หอ
เกยีรตยิศของราชวทิยาลยัฯ หอ้ง 805 ชัน้ 8 อาคารเฉลมิพระบารม ี ๕๐ ปี ซอยศนูยว์จิยั ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ 
กรุงเทพฯ 


