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

ตอนที่ 1 : Perth
ผมได้มโี อกาสเดินทางไปเยือนมลรัฐ West Australia และ South Australia ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2549 ถึง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2549 เพื่อศึกษาการให้บริการการเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบริการการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ ตาม
กฎหมายอย่างปลอดภัยใน 2 รัฐ (ในทัง้ หมด 6 รัฐ และ 2 เขตปกครองพิเศษของประเทศออสเตรเลีย) เพื่อนามาพิจารณาใน
เชิงสร้างสรรค์และศึกษาข้อดี ข้อด้อย ในการให้บริการทีม่ คี วามละเอียดอ่อนและไวต่อความรูส้ กึ ทัง้ ต่อผูป้ ่วยและสังคมโดยรวม
เพื่อนากลับมาพินิจพิจารณาและพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด แก่ระบบสาธารณสุขของเราในการบริการอนามัยการเจริญ
พันธุท์ เ่ี ป็นหน้าทีห่ ลักขององค์กรของเรา จึงขอรายงานให้ท่านสมาชิกทราบ

การเดิ นทาง
เดินทางโดยสายการบินไทยชัน้ ประหยัด ระหว่างกรุงเทพฯ – Perth – กรุงเทพฯ และสายการบิน Low Cost –
Virgin blue ชัน้ ประหยัด (มีชนั ้ เดียว) ระหว่าง Perth – Adelaide – Perth โดยทุนส่วนตัว

การจัดการ
ทางกระทรวงสาธารณสุขของรัฐ West Australia ทีม่ เี มือง Perth เป็นเมืองหลวง ได้จดั ให้ไปพบปะกับบุคคลและ
ขององค์กรทุกระดับของการบริการสาธารณสุขตัง้ แต่
1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ของ West Australia) ซึง่ มีตาแหน่งเป็นอัยการสูงสุด (Attorney
General) อีกตาแหน่งหนึ่ง
2) วุฒสิ มาชิกทีเ่ กีย่ วข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์ และเป็นผูเ้ รียกร้องและริเริม่ ให้มกี ารปรับเปลีย่ นกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์โดยตรงจนประสบความสาเร็จ (จากกฎหมายเดิมปี ค.ศ.1839 ทีม่ าจาก
ประเทศอังกฤษ)
3) เทียบเท่าอธิบดีกรมอนามัยทีด่ แู ลเรื่องการบริการ และเรื่องสถิตขิ องการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์โดยถูกกฎหมายตัง้ แต่
การปรับเปลีย่ นกฎหมายเมื่อปี ค.ศ.1998
4) เยีย่ มชมศึกษาหน่วยงานการให้บริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ (Termination of Pregnancy หรือ TOP) และคุมกาเนิด
ในสถานบริการต่าง ๆ ตัง้ แต่โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย คลินิกบริการของเอกชน, องค์กรเอกชน (Marie
Stopes), Family Planning Association of West Australia, คลินิกสาหรับบริการหญิงอาชีพพิเศษ, Sexual
Health & Blood borne virus program (ชื่ออยู่ในความดูแลควบคุมของกรมโรคติดต่อ )
5) ประธานราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ประจารัฐ West Australia
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6) คณะผูว้ จิ ยั เรื่องการป้องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นของพลเมืองเผ่า
มหาวิทยาลัย West Australia ณ Princess Margaret Hospital

Aborigine

ในภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ในการเข้าพบเพื่อศึกษาและเรียนรูก้ ระบวนการ คิดปรับเปลีย่ นกฎหมายของรัฐ ประสบการณ์ และวิธบี ริหารจัดการ
ในการให้บริการอนามัยการเจริญพันธุใ์ นรัฐ West Australia มีผมู้ ารับมาส่งและนาเข้าพบบุคคลต่าง ๆ ทีก่ ล่าวมาแล้วอย่าง
เป็นกันเอง ทีไ่ หนทีเ่ ขาจะให้เดินทางไปและกลับเองก็จะให้ Taxi Voucher เพียงแต่เซ็นชื่อและจานวนเงินค่ารถ Taxi เท่านัน้
บริษทั Taxi จะส่งเก็บกับกระทรวงสาธารณสุขของรัฐ West Australia โดยตรง การนัดพบตรงเวลามาก (ตามวัฒนธรรม
ต่างประเทศ) ถ้าเขาจะมาสายเพราะเหตุใดก็ตาม ก็จะโทรศัพท์มาบอกล่วงหน้า
ส่วนในรัฐ South Australia ทีม่ เี มือง Adelaide เป็นเมืองหลวง มหาวิทยาลัย Adelaide เป็นผูจ้ ดั ให้ศกึ ษาระบบของ
รัฐ South Australia โดยนัดให้เข้าพบ
1) ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล Women’s and Children Hospital (ทีเ่ ป็นโรงพยาบาลทีเ่ ก่าแก่กว่า 150 ปี)
ผูอ้ านวยการเป็นสูตแิ พทย์ ชื่อ Dr. Sweet แต่งดทาเวชปฏิบตั แิ ละมารับตาแหน่งบริหาร
2) ผูอ้ านวยการองค์กร Women’s Health ทีด่ แู ลเรื่องสุขภาพของสตรีโดยเฉพาะสถิตแิ ละระบาดวิทยาของการยุติ
การตัง้ ครรภ์ของรัฐ South Australia
3) ผูอ้ านวยการองค์กรสถิตสิ าธารณสุขและระบาดวิทยาของรัฐ South Australia
4) คลินิกยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ของเอกชน (ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นทางงบประมาณจากรัฐ SA) ปีละ 4 ล้าน AUD
5) หัวหน้าภาควิชาสูตนิ รีเวชวิทยา มหาวิทยาลัย Adelaide ทีม่ ตี าแหน่งเป็นผูอ้ านวยการสถิตสิ าธารณสุขของรัฐ
SA อีกตาแหน่งหนึ่ง และเป็นทีป่ รึกษาของรัฐสภา (แห่งรัฐ SA) ท่านผูน้ ้รี จู้ กั กับผมดี Professor Jeffrey
Robinson เคยเป็นประธานสมาพันธ์สมาคมทารกปริกาเนิดแห่งเอเชีย และโอเชียเนีย (FAOPS) เมื่อปี 1992 ที่
ผมรับหน้าทีจ่ ดั งานที่โรงแรม Central Plaza ลาดพร้าว (ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FAOPS
ครัง้ ที่ 14 ทีก่ รุงเทพฯ ระหว่าง 1-5 ตุลาคม ศกนี้ ทีโ่ รงแรม Sofitel Central Plaza ลาดพร้าว)
6) หัวหน้าภาควิชาสูตนิ รีเวชวิทยาและเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัย Flinders (เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
ใหม่ของรัฐ SA)
7) ศูนย์การบริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ของรัฐ (Pregnancy Advisory Centre หรือ PAC) ทีเ่ ป็นคลินิกเอกชน (ตัง้ อยู่ใน
้ าออกไปจากกลางเมืองอีก 8 สถานี ใช้เวลาเดินทาง 15
ชุมชนรอบนอกของนคร Adelaide ทีต่ ้องนังรถไฟฟ
่
นาที)
8) ประธานราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ประจารัฐ SA
ในการเดินทางครัง้ นี้ผมได้พบบุคคลหลายคนที่มบี ทบาทในการทาให้สตรีชาว Australia ในรัฐทีก่ ล่าวถึงได้รบั บริการ
ทีป่ ลอดภัยและมีคุณภาพ จึงอยากจะ Share สิง่ ต่าง ๆ ทีผ่ มพบเห็นกับท่านสมาชิก
ผมจะขอเริม่ จากมลรัฐ West Australia (ดูรปู )
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ข้อมูลทัวไป
่
มลรัฐ West Australia เป็นมลรัฐทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในทวีป (หรือประเทศ) ออสเตรเลีย มีเนื้อทีก่ ว้างใหญ่กว่าประเทศไทย 4
ั่
เท่า (2,000,000 กม.2 VS 500,000 กม.2) มีชายฝงทะเลยาว
12,500 กม. จากทิศเหนือจรดทิศใต้มปี ระชากร (ทีอ่ าศัยอยู่ตาม
ั่
ขอบของทวีปและตามชายฝงทะเล)
ทัง้ หมดเกือบ 2 ล้านคน อาศัยอยู่ในนคร Perth 1.6 ล้านคน ทีเ่ หลือกระจัดกระจายอยู่
ทัวไป
่
เมือง Perth ใช้เวลาบินจากกรุงเทพฯ ประมาณ 6 ชัวโมงเศษ
่
ๆ เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าทีก่ รุงเทพฯ 1 ชัวโมง
่
ดินฟ้าอากาศแตกต่างกันมากระหว่างภาคเหนือของรัฐและภาคใต้ ดินฟ้าอากาศทางภาคเหนือจะไม่แตกต่างไปจาก
ดินฟ้าอากาศของเมืองร้อน ส่วนทางใต้จะมีอากาศเย็นคล้ายยุโรป ฤดูต่าง ๆ จะกลับกันกับฤดูในยุโรป (ในยุโรปหน้าร้อน ใน
ออสเตรเลีย/ นิวซีแลนด์จะเป็นฤดูหนาว)
มลรัฐนี้มี Natural resources มากมาย จากแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลมี reserve ถึง 3 พันล้านล้านลูกบาศก์ฟุต มี
เหมืองแร่ทร่ี วมถึงเหมืองทองคา (รัฐ West Australia ผลิตทองคาจานวนร้อยละ 70 ของจานวนการผลิตทัง้ หมดของประเทศ)
นอกจากนี้ยงั มี Tantalum, Uranium, Titanium
มลรัฐนี้มมี หาวิทยาลัยถึง 5 แห่ง มีนกั ศึกษาจากต่างประเทศประมาณ 9,800 คน (ในจานวนนักศึกษาในระบบ
50,000 คน)
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ระบบการปกครอง WA เป็นรัฐทีม่ นี ายกรัฐมนตรีสงั กัดพรรค Labour มีสภา 2 สภา การปกครองท้องถิน่ เข้มแข็ง
เมือง Perth เป็นเมืองทีม่ พี น้ื ทีก่ ว้างใหญ่ ส่วนใหญ่บ้านเรือนเป็นบ้านชัน้ เดียว นอกจากในเขตใจกลางเมืองทีม่ ตี กึ สูง การ
คมนาคมในเมืองและรอบ ๆ ดีมาก มีทงั ้ รถเมล์ รถไฟฟ้า เรือ ในเขตใจกลางเมืองจะมีรถเมล์ฟรีให้นงมี
ั ่ สามสาย (สายเหลือง,
แดง, น้าเงิน) ระบบนี้ทาให้พลเมืองไม่ต้องขับรถเข้ามาในเมือง โดยจอดรถไว้ตามอาเภอรอบนอก นังรถไฟ
่
(ฟ้า) เข้ามาที่
สถานีใจกลางเมือง แล้วต่อด้วยรถฟรีทก่ี ล่าวมาแล้ว (ทัง้ สามสายผ่านหน้าสถานีรถไฟ) รถฟรีจะเริม่ วิง่ ตัง้ แต่เวลา 05.00 น.
จนถึง 19.15 น.ทุกวัน วันอาทิตย์จะหยุดวิง่ เวลา 18.15 น. ค่ารถทีต่ ้องเสียในระบบสนนราคา 3.80 AUD ตั ๋วใช้ได้ 2 ชัวโมง
่
ตั ๋วใช้ได้ทงั ้ ระบบรถเมล์ รถไฟ เรือ ถ้าเดินทางไปและกลับได้ภายใน 2 ชัวโมง
่ จะเสียแค่ 3.80 AUD มีต ั ๋วอีกประเภททีใ่ ช้ได้ทงั ้
วัน ราคา 8.50 AUD และยังมีต ั ๋ว 1 อาทิตย์ และตั ๋วเดือนอีกด้วย ทัง้ รถเมล์และรถไฟจะมีคนขับคนเดียว ในรถเมล์คนขับจะ
เป็นคนขายตั ๋วด้วย ในรถเมล์จะมีเครื่องตอกสาหรับ validate ตั ๋ว ว่าอยู่ในเวลาทีก่ าหนดหรือไม่ รถโดยสารทุกคัน (ทัง้ ระบบ)
มีกล้อง TV วงจรปิดติดอยู่หลายตัว ถ่ายจากมุมต่าง ๆ รถแท็กซีจ่ ะมีกล้องถ่ายภาพผูโ้ ดยสาร โดยจะเขียนติดไว้ชดั เจนที่
ประตูรถก่อนขึน้ ว่าจะมีการถ่ายภาพผูโ้ ดยสาร
ระบบสาธารณสุข รัฐบาลจะมีบตั รสุขภาพภายใต้โครงการ Medicare Australia ของรัฐบาลกลาง ถ้าประชาชนเข้า
โรงพยาบาลของรัฐจะได้รบั บริการฟรี การเข้ารับบริการอาจจะเข้าโดยตรงในกรณีฉุกเฉิน หรือรับการส่งต่อจาก GP เหมือนใน
ยุโรป แต่การเข้าพบหมอ GP จะต้องจ่ายค่าพบหมอประมาณ 80 AUDต่อครัง้ เพราะ GP ส่วนใหญ่เป็นหมอ Private ระบบ
บริการสุขภาพคล้ายระบบในสหรัฐทีเ่ น้น Private sector เป็นผูใ้ ห้บริการ
มี GP บางคนไม่ยอมส่งต่อผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการใช้บริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ (กฎหมายในรัฐนี้เขียนไว้ว่า การขอเข้ารับ
บริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ จะต้องทาผ่าน GP) โดยไม่มปี ้ ายบอกให้ผปู้ ่วยทราบก่อนทีผ่ ปู้ ว่ ยจะเข้าพบ ทาให้ผปู้ ่วยต้องเสียค่า
ปรึกษาแพทย์ (เพื่อส่งต่อไปที่ ๆ ให้บริการในระบบสุขภาพตามกฎหมายของมลรัฐ West Australia) ไปเปล่า ๆ โดยจะต้อง
ตระเวนหาแพทย์ทย่ี อมส่งต่อเพือ่ เข้าระบบบริการตามรัฐกาหนดต่อไปอีก หลายคนที่ผมพูดคุยด้วยมีความเห็นว่าเป็นการเอา
เปรียบผูป้ ่วย (‚not fair‛) ทีแ่ พทย์ไม่น่าจะทาและควรบอกผูป้ ว่ ยให้ทราบก่อนทีผ่ ปู้ ่วยจะนัดพบแพทย์ ว่าแพทย์ไม่รบั ส่งต่อ
ผูป้ ่วยเพื่อยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ (ด้วยเหตุผลส่วนตัวทีไ่ ม่เห็นด้วยเรื่องยุตกิ ารตัง้ ครรภ์) เริม่ มี Website บางแห่งใส่ขอ้ มูลเหล่านี้เพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ ่วย

พิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง
พิธกี ารเข้าเมืองรวดเร็ว แต่ในวันทีไ่ ปถึงสนามบิน Perth มีเครื่องบินลาใหญ่มาลงสนามบินในเวลาติด ๆ กัน จาก
สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ และกรุงเทพฯ ทาให้ผโู้ ดยสารจานวนมากมารอผ่านการตรวจคนเข้าเมือง การเข้าเมืองในออสเตรเลีย
ให้ความสาคัญของการห้ามนาเข้าผลไม้ พืชพันธุ์ อาหาร และสิง่ ต้องห้ามอื่น ๆ เช่น ยาเสพติดอย่างเข้มข้น กระเป๋าของ
ผูโ้ ดยสารขาเข้าทุกใบจะถูก x-ray เพื่อตรวจสอบสิง่ ทีบ่ รรจุภายในกระเป๋า ฉะนัน้ ไม่ควรนาอาหารหรือผลไม้สดเข้าเมืองโดยไม่
แจ้งและแสดงให้ศุลกากรและพนักงานจากกระทรวงเกษตรทราบ เพือ่ เปิดดูและตัดสินว่าจะให้นาติดตัวเข้าหรือไม่ ถ้าจับได้มี
อัตราการปรับสูง บางเวลาจะมีสุนขั ตัวน้อยเดินดมกลิน่ ผลไม้ตามกระเป๋าถืออีกด้วย ถ้าได้กลิน่ เจ้าสุนขั ตัวน้อยจะนังลงทั
่ นที ผู้
ควบคุมสุนขั จะขอเปิดกระเป๋าใบนัน้ ๆ และจะให้รางวัลเป็นขนมหวานกับสุนขั ตัวนัน้ ทันที การห้ามนาเข้าผลไม้และพืชพันธุ์
ต่าง ๆ มีผลไม่เฉพาะระหว่างประเทศเท่านัน้ แต่มผี ลระหว่างรัฐต่าง ๆ ด้วย ผูเ้ ดินทางจึงควรระวัง

การเยี่ยมชมสถานบริ การต่าง ๆ
ผมได้พบผูใ้ ห้บริการหลากหลายแต่ทป่ี ระทับใจคือ
คุณหมอ Victor Chan นักรบเพื่อสุขภาพสตรีแห่งมลรัฐ West Australia
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คุณหมอ Victor Chan เป็นชาวสิงคโปร์โดยกาเนิด พ่ออยากให้เรียนวิศวมาก หลังจากทีย่ า้ ยมาลงหลักปกั ฐานใน
นคร Perth มลรัฐ West Australia เมื่ออายุได้ 14 ขวบ คุณหมอเรียน Engineer ตามใจพ่อแต่สอบตกมาตลอดจนพ่อถาม
ความประสงค์ว่าอยากเรียนอะไร จึงบอกว่าอยากเรียนแพทย์และได้สอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย West Australia ในเมือง
Perth จนสาเร็จการศึกษาเมื่อปี 1971 หลังจบการศึกษาได้ไปทางานในคลินิก ‚Nyanara‛ ทีเ่ ปิดให้บริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ โดย
นายแพทย์ทอ่ี พยพมาตัง้ หลักปกั ฐานจากแอฟริกาใต้ เพราะเขาเห็นผลกระทบต่อสุขภาพของการทาแท้งเถื่อนทีท่ าให้สตรี
จานวนมากมีอนั ตรายถึงชีวติ ได้ร่วมทาเวชปฏิบตั กิ บั แพทย์คนนี้จนแพทย์ผนู้ ้ถี งึ แก่กรรมเมื่อ 10 กว่าปีก่อน ชื่อคลินิกนี้เป็น
ชื่อทีจ่ ะมาจากแอฟริกาใต้ คลินิกนี้เป็นอาคารชัน้ เดียวพืน้ ทีป่ ระมาณ 250 ม2. ทีแ่ บ่งพืน้ ทีอ่ ย่างเหมาะสม มีหอ้ งลงทะเบียน,
ห้อง counselling, ห้องตรวจ, ห้องผ่าตัด, ห้องพักฟื้น, ห้องรอคอยของญาติ
กฎหมายการทาแท้งเป็นกฎหมายที่ได้รบั เป็นมรดกมาจากสหราชอาณาจักรเมื่อปี ค.ศ.1839 มีการแก้ไขครัง้ แรก
เมื่อปี 1935 เป็นกฎหมายทีส่ ามารถให้แพทย์ยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ได้เฉพาะในกรณีทห่ี ญิงจะมีอนั ตรายต่อชีวติ เมื่อตัง้ ครรภ์ต่อไป
(ไม่ต่างจากกฎหมายมาตรา 305 ของไทยทีใ่ ห้แพทย์ทาแท้งได้เพื่อสุขภาพของมารดา)
คุณหมอ Victor โดนหมายจับเมื่อปี 1989 ด้วยข้อหาทาแท้งโดยผิดกฎหมาย โดยตารวจแจ้งข้อหาและนัดให้ไปพบ
กันทีค่ ลินิกของคุณหมอ (พร้อมทนายความ) เพื่อรับการแจ้งข้อหาเป็นลายลักษณ์อกั ษร คุณหมอนัดวันและเวลาทีจ่ ะรับหมาย
และได้รบั การประกันตัวโดยไม่ต้องใช้เงินประกัน ได้มกี ารเปิดประเด็นการโต้เถียงกันในสังคมในเรื่องนี้ในสื่อต่าง ๆ ทัง้ ในหน้า
หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ สมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งชื่อว่าวุฒสิ มาชิก Cheryl Davenport ได้เสนอร่างกฎหมาย (เพื่อแก้กฎหมาย
เดิม) ทีย่ อมให้แพทย์ในมลรัฐ West Australia ยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ได้ ถ้ามีแพทย์ 2 คน มีความเห็นตรงกันว่าควรยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
ให้หญิงนัน้ เพื่อสุขภาพ (ทัง้ ทางกายและทางจิต) กฎหมายนี้ผ่านรัฐสภาของมลรัฐ WA ในเดือนพฤษภาคม 1989 หลังจาก
สมาชิกรัฐสภาหญิงท่านที่กล่าวมาแล้วนาเข้าสภาเพื่อพิจารณา และได้รบั ความเห็นชอบโดยการลงคะแนนเสียง (อย่างเสรี)
อย่างท่วมท้นด้วยความยินยอมของพรรคการเมืองทุกพรรค โดยใช้เวลาตัง้ แต่นาเข้าจนออกเป็นกฎหมายรวมทัง้ หมด 4 เดือน
นับเป็นกฎหมายทีผ่ ่านสภาของรัฐนี้เร็วทีส่ ุดกฎหมายหนึ่ง
จุดเปลีย่ นผ่านเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วเพราะแพทย์ทใ่ี ห้บริการใน
มหาวิทยาลัยและในมลรัฐ ปฏิเสธทีจ่ ะให้บริการการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ในกรณีทเ่ี ขาเรียกว่า Genetic termination คือ การยุตกิ าร
ตัง้ ครรภ์เนื่องจากเด็กในครรภ์พกิ าร จนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงกฎหมาย และภรรยาของนายกรัฐมนตรีทช่ี ่อื Robert หรือ
Bob HAWKE ซึง่ ต่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศออกมาสารภาพ โดยให้สมั ภาษณ์ทางโทรทัศน์ว่าเธอเคยไปทาแท้งกับ
คุณหมอ Victor ด้วย และเห็นว่าควรเปลีย่ นกฎหมายทีใ่ ช้มานานกว่า 100 ปีเสียที
กฎหมายใหม่ทม่ี ขี อ้ แม้ว่าจะต้องมีการรายงานการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ให้รฐั ทราบภายใน 14 วัน ทีข่ อ้ มูลในรายงานมี
เพียง 6 ข้อ (ไม่เหมือนกับข้อมูลรายงานของมลรัฐ South Australia ซึง่ มีขอ้ มูลถึง 2 หน้ากระดาษ)
คุณหมอ Victor ให้บริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทุกวันนอกจากวันเสาร์/ อาทิตย์ เคยให้บริการถึงวันละ 15-20 คน แต่ใน
เวลานี้ให้บริการวันละ 10-15 คน
การบริการเรียบง่ายโดยผูป้ ่วยจะโทรมานัดหลังจากได้ไปพบ GP ของเขา และได้รบั จดหมาย referral จาก GP ของ
ั
เขา เช้าวันทีม่ าคลินิกจะลงทะเบียนเสร็จแล้วรับฟงการ
counselling จากพยาบาล/ social worker ถามข้อมูลทางสุขภาพเรื่อง
แพ้ยา ฯลฯ ตรวจทา ultrasound (โดยพยาบาล) อธิบาย steps ต่าง ๆ ของการทาจากเริม่ ต้นจนสิน้ สุด เสร็จแล้วเข้าพบคุณ
หมอ Victor เพื่ออธิบายข้อสงสัยทีห่ ลงเหลืออยู่ ให้ยา Doxycycline 10 เม็ด พร้อมอธิบายการใช้ยา ห้ามขับรถ รับประทาน
สุรา 24 ชัวโมง
่
ห้ามร่วมเพศหรือใช้ tampon 10 วัน ให้เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อได้ตลอด 24 ชั ่วโมง การพบกับผูป้ ่วยคุณหมอจะ
ให้ทงั ้ สามีและภรรยาหรือคู่ครอง (หรือผูป้ กครอง) เข้าพบ (ถ้าต้องการ)
หลังจากนัน้ จะพบกับแพทย์ทจ่ี ะดมยา ซึง่ จะใช้ Fantanyl 100 mg + Diprivan หรือ Propofol จากนัน้ ผูป้ ่วยถูก
นาเข้าห้องผ่าตัดโดยไม่ต้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า (บุคลากรในห้องผ่าตัดไม่ต้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้าหรือรองเท้า) คุณหมอมีพยาบาลช่วย 2
คน ซึง่ ทางานมาด้วยกัน คนหนึ่ง 20 ปีกว่า อีกคนหนึ่ง 7 ปี (มาแทนพยาบาลอีกคนหนึ่งทีเ่ กษียณอายุ) ทัง้ 2 คนรูห้ น้าทีด่ ใี น
การจัดท่าผูป้ ่วยและย้ายผูป้ ว่ ยเมื่อเสร็จสิน้ การบริการในห้องผ่าตัด เตรียมเครือ่ งมือ ล้างเครื่องมือ แก้ห่อเครื่องมือให้คุณหมอ
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Victor ทีผ่ กู ผ้า Plastic กันเปื้อนและล้างมืออย่างเดียวโดยไม่ใส่ถุงมือ เพราะท่านใช้ ‚Non Touch Technic‛ แพทย์ผดู้ มยาฉีด
ยาให้ผปู้ ่วยหลับ ถ้าผูป้ ว่ ยต้องการใช้ Implanon ฝงั คุมกาเนิด คุณหมอ Lee (หมอดมยาชาวมาเลเซียทีเ่ รียนจบชัน้ เดียวกับ
คุณหมอ Victor และโดนหมายจับพร้อมกัน) จะเป็นคนฝงั ให้อย่างรวดเร็วและทะมัดทะแมง พยาบาลผูช้ ่วยจะเอาผ้าพันแผลที่
ั
ฝงยาอย่
างรวดเร็วทาเสร็จภายใน 1 นาที ระหว่างทีค่ ุณหมอ Victor dilate cervix และใช้ electric suction (ใช้ metal
cannula) ดูดโพรงมดลูก การต่อเครื่อง suction ทาร่วมกับพยาบาลผูช้ ่วยอย่างรวดเร็วภายใน 5 นาทีทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย
คุณหมอ Victor จะนาขวด suction เอาไปล้างเองโดยใส่ถุงมือยางสีเขียวสาหรับล้างขวดข้างเดียว และตรวจดู product of
conception โดยใช้ตะแกรงกรองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร เพื่อดู Chorionic villi และล้างขวด vaccuum ด้วย
ตนเอง เพือ่ นาไปใช้ใน case ต่อไป ทัง้ หมดเสร็จสิน้ ภายใน 10 นาที (ตัง้ แต่นาผูป้ ่วยเข้าห้องผ่าตัด) ระหว่าง induction ให้
ผูป้ ่วยหลับ แพทย์ผดู้ มยาจะดูดเลือดผูป้ ่วยมาทา Rhesus grouping (ใช้เวลา 1-2 นาที) ถ้าเป็น Rh Negative จะฉีด Anti Rh
ให้ผปู้ ่วยพร้อมกัน ถ้าผูป้ ่วยต้องการใช้ห่วงคุมกาเนิดชนิด Mirena คุณหมอจะใส่ให้เลยหลังเสร็จการดูดโพรงมดลูก
หลังเสร็จสิน้ การทาหัตถการผูป้ ่วยจะตื่นและถูกนาออกจากห้องผ่าตัดบนรถนัง่ เพือ่ นาไปนอนรอใน recovery room
จนกว่าจะกลับบ้านในอีก 1-2 ชัวโมง
่
โดยคุณหมอ Victor จะพบผูป้ ่วยก่อนกลับพร้อมนมสดหนึ่งกล่องและผลไม้หนึ่งจาน
(แอปเปิ้ล ส้ม และกล้วยหอมอย่างละ 1 ผล) ผูป้ ่วยมีความพอใจในการบริการนี้อย่างเห็นได้ชดั เจน
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดจะเป็นภาระของรัฐบาลกลางโดยจะจ่ายให้คลินิกเป็นเงินประมาณ 200 เหรียญออสเตรเลีย (1
เหรียญ = 30 บาท) ถ้าผูป้ ่วยใช้ Implanon จะมี Co payment 5 เหรียญออสเตรเลีย หรือ Mirena ก็ 5 เหรียญออสเตรเลีย)
(ราคาจริงของ Implanon = 250 AUD, Mirena = 150 AUD)
ั ที
คลินิกบางแห่งทีผ่ มมีโอกาสไปเยีย่ มชมจะไม่ทาการคุมกาเนิดให้ผปู้ ่วยใน setting เดียว แต่จะนัดมาใส่หรือฝงให้
หลัง (ทราบว่าเพราะจะได้รบั ค่าตอบแทนจากรัฐมากขึน้ )
จากสถิตทิ ร่ี ฐั รายงานทุกปีมกี ารยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ ปีละประมาณ 6,000 ราย (99.5% ทาในหญิงอายุครรภ์ไม่เกิน 12
อาทิตย์ 0.5% เป็น Mid trimester) ในจานวนนี้จะเป็น Genetic termination จานวนหนึ่ง ในนคร Perth ซึง่ เป็นเมืองเอกของ
มลรัฐ West Australia จะมีคลินิกที่ให้บริการจานวน 4 แห่ง ทุกแห่งทาด้วย GP โรงเรียนแพทย์จะส่งผูป้ ว่ ยไปให้คลินิกเหล่านี้
แต่จะรับทา Mid trimester (ตรงกันข้ามกับในรัฐ South Australia ทีโ่ รงเรียนแพทย์จะส่งต่อ Mid trimester ให้คลินิกทา !!) ไม่
มีรายงาน Maternal Mortality จากการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ในรัฐ WA หรือ SA มาหลายปี สถิตใิ นรัฐนี้บ่งบอกถึงความปลอดภัย
ของการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ โดยมีอตั ราตายน้อยกว่าการคลอด 18 เท่า (เทียบกับของเราทีอ่ ตั ราตายจากการแท้งสูงกว่าการ
คลอดธรรมดา 11 เท่า)
ผมได้มโี อกาสเข้าสังเกตหัตถการในคลินิกต่าง ๆ (ทีจ่ ดั ให้โดยกรมอนามัยของรัฐทัง้ 2) มีขอ้ สังเกตทีเ่ ห็นได้ชดั ว่า
คลินิกของคุณหมอ Victor มี efficiency สูง มีคนทางานน้อยกว่าคลินิกอื่น ๆ มี out put สูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทีมงานเป็นทีม
ทีม่ วี นิ ยั และรูง้ านดี มีคุณภาพทางานเป็นทีม ไม่มกี ารพูดคุยหรือส่งเสียงพูดระหว่างทางาน ไม่มวี ทิ ยุหรือเปิดเพลงฟงั ระหว่าง
ทางาน คนทางานมี commitment & dedication สูง
สองแห่งใน 4 แห่งของคลินิกบริการ บุคลากรต้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้าเข้า OR (แต่ไม่ต้องเปลีย่ นรองเท้า ! และผูป้ ่วยไม่
ต้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า !)
หมอดมยาบางแห่งฉีดยาชาเฉพาะทีเ่ พื่อฝงั Implanon ก่อนดมยาสลบ ! (ซึง่ น่าจะทาหัตถการนี้ระหว่างผูป้ ่วยดมยา
เพื่อทาหัตถการ Evacuation) เฉกเช่นทีป่ ฏิบตั ใิ นคลินิกคุณหมอ Victor บางแห่ง coordination ระหว่างแพทย์ดมยากับ
พยาบาลผูช้ ่วยไม่ smooth บางแห่งไม่ให้ antibiotic บางแห่งทาหัตถการภายใต้การใช้ ultrasound บางแห่งส่งเนื้อตรวจพยาธิ
วิทยาทุกราย บางแห่งทา chlamydia swab และ papsmear ก่อนทาหัตถการระหว่างคนไข้ดมยา
แต่ทงั ้ หมดแพทย์ผใู้ ห้บริการเป็น GP ทีไ่ ด้รบั การฝึกหัด (แต่ไม่จบ training ทางสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา) ทีเ่ ป็นแพทย์
หญิง 1 คน ทีเ่ หลือเป็นแพทย์ชายทัง้ หมด มีแพทย์หนึ่งท่านเป็นอดีตหัวหน้าภาควิชาสูตฯิ ในมหาวิทยาลัย West Australia ที่
เกษียณอายุมานานแล้ว (กว่า 15 ปี)
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ข้อสังเกต
1. คุณหมอ Victor เป็นผูม้ อี ธั ยาศัยดี เปิดเผย ใจดี จึงรวยเพื่อน และ ‘รวยภรรยา’ เขาเล่าประวัตกิ ารทางานและ
ประวัตสิ ่วนตัวอย่างเปิดเผย มีคนรูจ้ กั ในนคร Perth แยะ ไปทีไ่ หนจะมีคนทักทายอย่างเป็นกันเอง มีลกู ชาย 2 คน ลูกสาว 1
คน จากภรรยาคนแรกชาวสิงคโปร์ คนทีส่ องเป็นชาวออสเตรเลียทีเ่ ขาไม่พดู ถึงมากนัก คนทีส่ ามเป็นคนอังกฤษมีอาชีพเป็น
หมอฟนั มีธดิ าติดมาด้วย 2 คน ยังเรียนหนังสือชัน้ มัธยม 1 คน เรียนจบแล้ว 1 คน
บ้านทีอ่ ยู่อาศัยโอ่โถง (ห้องนอน 5 ห้อง สร้างเมื่อประมาณปี ค.ศ.1920 เพดานสูง กาแพงหนา เป็นบ้านเก่า หน้า
บ้านมีน้าพุไหลตลอดเวลา เครื่องตกแต่งในบ้านหรูหรา ลูกชาย 2 คนทางานแล้ว มีรถยีห่ อ้ ดีใช้ทุกคน มีหอ้ งเก็บ Wine อยู่ใต้
ดินทีม่ ี Wine ยีห่ อ้ ต่าง ๆ หลายร้อยขวด เปิดขวด Wine อย่างคล่องแคล่ว ถือว่าเป็น connoisseur หรือผูเ้ ชีย่ วชาญเรื่อง
Wine (ทัง้ ขาวและแดง) คนหนึ่ง เขาเล่าให้ฟงั ว่าเขาสั ่งซือ้ Wine ทาง internet โดยการ auction ผ่าน Internet ปีละหลาย ๆ
หน
ครอบครัวนี้จะมี Program ทานข้าวนอกบ้านพร้อมลูก ๆ แทบทุกวันตามร้านอาหารต่าง ๆ ใน Perth (อาหาร
อิตาเลีย่ น ญีป่ ่นุ ฝรังเศส
่
ฯลฯ) เจ้าของร้านจะรูจ้ กั คุณหมอ Victor เป็นส่วนตัวดี วันพุธจะต้องไปกินข้าวบ้านแม่พร้อมพีน่ ้อง
ทุกคนและลูก ๆ ตัว Victor เองไม่ค่อยชอบเดินทางไปต่างประเทศเพราะเป็นห่วงผูป้ ว่ ยและคลินิก
คุณหมอ Victor เป็นพลเมือง Australia เต็มตัว พ่อแม่พน่ี ้องอพยพมาลงหลักปกั ฐานในมลรัฐ West Australia กัน
หมด มีอาชีพทีม่ นคง
ั่
น้องสาวทางานในกรมสรรพากร พีช่ าย (ทีเ่ ดินทางมาประเทศไทยบ่อยรูจ้ กั รัฐมนตรีสาธารณสุขไทย
หลายคนเป็นอย่างดี เพราะมาคุมงานในโครงการหนึ่งของกระทรวง) แม่อายุ 86 ปี ตาข้างขวาเสียแต่เดินเองได้ ส่วนคุณพ่อ
เสียชีวติ ไปนานแล้ว
เขาเล่าให้ฟงั ว่าตัง้ แต่มาตัง้ หลักปกั ฐานใน WA ย้ายบ้านมา 3 ครัง้ (แต่ไม่ค่อยชอบย้ายบ้านเพราะเป็นห่วง Wine มี
ราคา ทีบ่ ริษทั ย้ายบ้านเคยทาแตกไป 2 ขวด) ทีย่ า้ ยครัง้ สุดท้ายเพราะภรรยาคนหลังสุดอยากย้ายมาอยู่เป็นบ้าน (แทนการอยู่
Penthouse ริมน้าในเมือง)
2. อัตราการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ในมลรัฐ West Australia อยู่ระหว่าง 16-18 / 1000 หญิงวัยเจริญพันธุอ์ ายุ 15 – 44
(รายงานจากหน่ วยสถิตขิ องรัฐ 2000-2005)
3. 99.5% ของการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์เกิดขึน้ ในไตรมาสแรก อีก 0.5% อายุครรภ์ระหว่าง 14-21 อาทิตย์ 6 วัน
(เพราะ 22 อาทิตย์ เป็นอายุครรภ์ทก่ี าหนดโดยกฎหมายให้เป็นจุดตัดระหว่างการแท้งบุตรกับการเกิดมีชพี )
4. อัตราการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์มไิ ด้เพิม่ ขึน้ หลังการปรับเปลีย่ นกฎหมาย กลับมีแนวโน้มจะลดลง
5. การให้บริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ส่วนใหญ่มใี ห้ในนคร Perth ทีม่ จี ุดบริการ 4 แห่ง ห่างจากกันพอสมควร
6. จุดบริการส่วนใหญ่เป็นเอกชนหรือองค์กรเอกชน มีโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รบั refer สาหรับการยุติ
การตัง้ ครรภ์ในไตรมาสที่ 2
7. ทัง้ รัฐมีการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทงั ้ หมดประมาณ 6,000 รายต่อปี เกือบทัง้ หมดทาใน 4 คลินิกทีก่ ล่าวมาแล้ว
8. ทุกคลินิกทีใ่ ห้บริการจะมีผปู้ ระท้วง (ทัง้ หมดมาจากกลุ่มผูเ้ คร่งศาสนา) มายืนหรือคุกเข่าสวดมนต์ประท้วงตาม
ตารางวันทีเ่ ขากาหนด เช่นทีค่ ลินิกคุณหมอ Victor จะมาเช้าวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ และศุกร์ต้นเดือนจะมีการร้องเพลงสรรเสริญ
พระผูเ้ ป็นเจ้า ส่วนคลินิกอื่น ๆ จะไปตามวันและเวลาทีเ่ หลือ
9. กฎหมายห้ามผูป้ ระท้วงเหล่านี้เข้าไปในเขตคลินิกหรือขัดขวางมิให้ผปู้ ่วยเข้าไปรับบริการในคลินิกทีเ่ ขา
ประท้วง อีกทัง้ ห้ามแจกเอกสารต่าง ๆ ภายในเขตคลินิก ผูล้ ะเมิดจะถูกแจ้งความดาเนินคดีตามกฎหมาย นับว่ากฎหมายให้
ทัง้ สิทธิในการประท้วง และขอบเขตความรับผิดชอบ (ทีป่ กป้องสิทธิของผูอ้ ่นื )
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10. ในคลินิกของรัฐ South Australia ทีผ่ มจะรายงานในตอนต่อไป ทางคลินิกเอากาแฟร้อนมาแจกผูป้ ระท้วงอีก
ด้วย เป็นการแสดงถึงความมีน้าใจและแนวคิดของการใช้สทิ ธิและหน้าทีข่ องส่วนต่าง ๆ ของสังคม และสิทธิทจ่ี ะมีแนวคิดที่
แตกต่างกันได้ แต่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
11. ทราบจากประธานราชวิทยาลัยประจารัฐว่าสูตนิ รีแพทย์ส่วนใหญ่ (เกือบทัง้ หมด) ของมลรัฐนี้และมลรัฐ South
Australia ไม่ค่อยสนใจเกีย่ วกับการให้บริการการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ โดยปล่อยให้ GP เป็นคนรับผิดชอบ อาจจะเป็นเพราะการ
ให้บริการทีเ่ ป็นอยู่มี Safety factor และ Efficiency สูงอยู่แล้ว
12. คลินิกบริการหญิงอาชีพพิเศษ ตัง้ อยู่ใน Norhtbridge ทีเ่ ป็นถิน่ ท่องเทีย่ วกลางคืนของนคร Perth มีรา้ นอาหาร
ทัง้ ไทย จีน และอื่น ๆ อีกทัง้ Pub มากมาย ผูอ้ านวยการคลินิกรูจ้ กั ถิน่ นี้ดี และมีความเข้าใจจิตวิทยาของหญิงอาชีพพิเศษ
เป็นอย่างดี ออกเดินตามท้องถนนในพืน้ ทีด่ งั กล่าวในเวลาทีเ่ หมาะสม เพื่อเชิญชวนให้หญิงเหล่านี้เข้ามารับการตรวจและรับ
ข้อมูลทางสุขภาพและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพือ่ นาไปใช้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศต่าง ๆ ทีป่ ้ องกันได้ เขามีขอ้ มูลของหญิงอาชีพ
พิเศษเหล่านี้อย่างลึกซึง้ รูว้ ่าเดินทางมาจากต่างถิน่ ไหน (ทีไ่ หนเมื่อไร) คลินิกให้บริการเป็นตึกชัน้ เดียวเล็ก ๆ ไม่มชี ่อื ติด
ภายในแบ่งเป็นห้องตรวจและห้อง counselling มิดชิด สีภายในดูสดชื่น มีรูปภาพติดบนผนังห้อง
13. รัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรพรรค Labour เป็นคนหนุ่มอารมณ์ดี เปิดเผย พูดเสียงดังฟงั
ชัด ให้เวลาในการพูดคุยในเรื่องการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ และถามถึงสถานการณ์ในประเทศไทย เขามีตาแหน่งอัยการสูงสุดควบ
อีกตาแหน่งหนึ่ง
14. วุฒสิ มาชิกสตรี Cheryl Davenport วัย 50 ปลาย ๆ ลักษณะเข้มแข็ง มี commitment และเป็นนักสูใ้ นเรื่องสิทธิ
สตรีสงู รูจ้ กั คุณหมอ Victor เป็นอย่างดี (ไม่มใี ครในรัฐ West Australia ทีไ่ ม่รจู้ กั คุณหมอ Victor !) รูเ้ รื่องการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
อีกทัง้ ทีส่ าคัญรูเ้ รื่องการเมืองของการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์เป็นอย่างดี
รูจ้ กั ทิศทางทางการเมืองและอารมณ์ของสังคมในขณะที่
เสนอกฎหมายอย่างลึกซึง้ เป็นนักการเมืองทีน่ ่านับถือ อยู่พรรคเดียวกับรัฐบาลชุดปจั จุบนั (พรรค Labour)
15. ทีแ่ ปลกคือรัฐบาลของมลรัฐต่าง ๆ มาจากพรรค Labour ทัง้ หมด แต่รฐั บาลกลางมาจากพรรค Liberal (แต่ท่ี
จริงคือ ไม่ใช่ Liberal แต่เป็นสายอนุรกั ษ์นิยม) ผมสอบถามหลายท่านว่าเหตุใดรัฐบาลของรัฐและรัฐบาลกลางจึงไม่ได้มาจาก
พรรคเดียวกัน เขาบอกว่าเป็นการถ่วงดุลอานาจของรัฐบาลกลาง
16. ค่าใช้จ่ายในการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ของแต่ละคลินิกมี 2 ราคา เป็นราคาทีร่ ฐั จ่ายผ่าน Medicare Australia +
copayment ของผูป้ ว่ ย กับราคาของผูท้ ไ่ี ม่มปี ระกัน เช่น นักเรียนจากต่างประเทศ หรือนักท่องเทีย่ ว (ซึง่ เป็น 2 เท่าของราคา
ทีร่ ฐั จ่าย เช่น 250 AUD ต่างด้าวจะต้องจ่าย 500 AUD) ราคาการให้บริการขึน้ กับอายุครรภ์ในคลินิกทีร่ บั ทาอายุครรภ์เกิน 14
อาทิตย์ สูงสุดคือ 1090 AUD หรือ 33,000 บาท สาหรับอายุครรภ์ 20 อาทิตย์
17. งานวิจยั ทีท่ าในมหาวิทยาลัย West Australia ณ โรงพยาบาล Princess Margaret ในภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ส่วนหนึ่งเป็นงานวิจยั เกีย่ วกับการตัง้ ครรภ์ของวัยรุ่นในเผ่า Aborigine ทีเ่ ป็นเช่นนัน้ เพราะมีขอ้ มูลว่าปญั หาของการตัง้ ครรภ์ท่ี
ไม่ปรารถนา ส่วนใหญ่เกิดขึน้ ในชนเผ่านี้ จึงมีการวิจยั เพื่อนาเอาผลงานมาใช้ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ไม่ปรารถนาในกลุ่ม
เสีย่ งกลุ่มนี้ หัวหน้ากลุ่มวิจยั เป็นอาจารย์หญิงวัยกลางคนมีความมุ่งมันสู
่ ง
18. การให้บริการในหญิงทีถ่ ูกทาร้ายทางเพศเป็นการบริการทีม่ เี มตตาและเอื้ออาทร มีหน่วยเฉพาะกิจทีม่ แี พทย์
หญิง 2-3 คน เป็นคนดูแลตัง้ แต่แรกรับเข้าระบบจนถึงการรักษาโรคติดต่อทีเ่ กิดจากเพศสัมพันธ์ และการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ท่ี
เกิดจาก rape การดูแลทางจิตใจ การรักษาความลับของผูป้ ่วย การเก็บหลักฐานทางนิตเิ วช สิง่ เหล่านี้ทาในสถานทีเ่ ดียวกัน
เรียกว่า One stop service หน่วยงานนี้จะมีคนอยู่เวรรับโทรศัพท์ตลอด 24 ชัวโมง
่
หน่วยงานนี้มสี ถานทีใ่ หม่ไม่มชี ่อื
หน่วยงานติดหน้าหน่วยงานเหมือนหน่วยอื่น ๆ มีหอ้ งตรวจ 2-3 ห้อง รวมทัง้ ห้อง counselling อีก 2-3 ห้อง
ผมขอจบการรายงานตอนที่ 1 เพียงเท่านี้ก่อน...
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