ข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับที่ห้า
จากเวทีการประชุมเชิงนโยบายเรื่อง “การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ดา้ นสุขภาพอนามัยเจริญพันธุข์ อง
หญิงไทยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย” ณ ห้องประชุม 201 (ห้องสงวน นิตยารัมภ์พงศ์)
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร เวลา 9.00 – 13.30 น. วันศุกร์ท่ี 26 กรกฎาคม 2562

เสนอโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผูห้ ญิ งที่ท้องไม่พร้อมและเครือข่ายผูห้ ญิ งในระบบ
หลักประกันสุขภาพมาตรฐานเดียว
30 กรกฎาคม 2562
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สาระสาคัญของประชุม
สุขภาพผู้หญิง คือ สุขภาพอนามัยเจริ ญพั นธุ์ท่ ีเกี่ยวข้ องกับการเจริ ญพันธุ์ การตัง้ ครรภ์ การ
ยุติการตัง้ ครรภ์ เป็ นสิทธิเหนื อเนื อ้ ตัวร่ างกายผู้ หญิงในการกาหนดวิถีชีวิตด้ านการเจริ ญพันธุ์ ของ
ตนเอง นัน่ คือ หากตังครรภ์
้
ต้องมีทางเลือกในการตังครรภ์
้
ต่อหรื อยุติการตังครรภ์
้
หากไม่ต้องการท้ องต้ อง
เข้ าถึงอุปกรณ์คมุ กาเนิดที่รัฐจัดให้ การท้ องทุกท้ องควรเกิดขึ ้นจากความตังใจ
้ ความพร้ อมของผู้หญิง(และคู่)
ภายใต้ บริ การฝากและตรวจครรภ์ ก่อนคลอดที่เป็ นไปตามมาตรฐานตามคาแนะนาขององค์การอนามัยโลก
เพื่อให้ การเกิดทุกครัง้ เป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ และเพื่อให้ ได้ ประชากรใหม่ของโลกตังต้
้ นชีวิตด้ วยการมีสขุ ภาพ
กายและใจที่อบอุ่นมัน่ คง ในระบบหลักประกันสุขภาพ สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องกับอนามัยเจริ ญพันธุ์ จาแนก
เป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ หนึ่ง) การรักษาผู้ป่วยนอกซึง่ เป็ นบริการแบบครอบคลุม (comprehensive services)
รวมถึงการยุติการตังครรภ์
้
ด้วย ยกเว้ นประเด็นเฉพาะ เช่น เรื่ องความงาม การมีบุตรยาก สอง) การรักษา
ผู้ป่วยใน และรวมถึงบริ การทันตกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการตังครรภ์
้
การวางแผนครอบครัว ในชุดสิทธิประโยชน์
ตังแต่
้ ก่อนตังครรภ์
้
จนถึงคลอด การดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสิทธิประโยชน์นอกสถานบริการ คือ การเยี่ยม
บ้ า นหลัง คลอด นอกจากนี ก้ องทุน งบประมาณการส่ง เสริ ม และป้อ งกัน โรคที่ สนับ สนุน ในระดับ ต าบล ก็
ดาเนินงานเรื่ องของอนามัยเจริญพันธุ์มีแทรกอยูใ่ นพื ้นที่
เครื อข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อม ร่ วมกับ เครื อข่ายผู้หญิงในระบบหลักประกัน
สุขภาพมาตรฐานเดียว ซึ่งเป็ นหนึ่งในเครื อข่ายประชาชน 9 ด้ านตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้
สรุปถึงการเข้ าถึงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพผู้หญิงโดยเฉพาะสุขภาพอนามัยเจริ ญพันธุ์ว่า ยังมีปัญหาใน
ระดับการปฏิบตั ิในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพมาตรฐานการจัดบริ การ ขณะที่สถิติข้อร้ องเรี ยนของสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 41 ชี ้ชัดว่าเรื่ องสูตกิ รรม นรี เวช และการคุมกาเนิด มีผ้ รู ้ องเรี ยนสูงสุด
หลายปี ตดิ ต่อกัน และปัญหาของข้ อร้ องเรี ยนส่วนใหญ่เป็ นปัญหาที่สามารถป้องกันได้ เกือบทังหมด
้
อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่ถือว่าเป็ นความท้ าทายในการดาเนินงาน คือ เรื่ องการตังครรภ์
้
/การคลอด
ในกลุม่ วัยรุ่น อายุ 15-19 ปี ถือว่ายังอยูใ่ นอัตราสูง การไม่สามารถเข้ าถึงบริการของกลุม่ วัยรุ่นและกลุม่ แรงงาน
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ต่างด้ าว การดาเนินงานเกี่ยวกับการฝากครรภ์ครัง้ แรกภายใน 12 สัปดาห์ และร้ อยละสะสมความครอบคลุม
การตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก ถือว่ายังทาได้ ไม่ถึงเป้าหมายที่กาหนดไว้ อัตราส่วนการคลอดที่เป็ นการ
ผ่าตัดคลอดสูงกว่าที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กาหนดไว้ ว่า ไม่ควรเกิน 15% แต่ประเทศไทยมีการผ่าตัด
คลอดสูงถึง 35% ซึ่งมีค่าใช้ จ่ายที่ไม่จาเป็ น กว่าสองพันล้ านบาทต่อปี 1 ขณะที่กรณี จาเป็ นต้ องมี การผ่าตัด
คลอดเพื่อช่วยชีวิตผู้หญิงและทารกในครรภ์ ปรากฏว่าในบริ การนันยั
้ งพบกรณีที่ทีมแพทย์ไม่มีการตัดสินใจที่
ถูกต้ อง จนในบางกรณีผ้ หู ญิงหรื อทารกแรกเกิดต้ องบาดเจ็บ พิการ หรื อถึงแก่ชีวิต
จานวนผู้ป่วยแท้ ง ภาวะแทรกซ้ อน และตาย ในรอบ 11 ปี ข้ อมูลจากสถิติของ สปสช. ตังแต่
้ ปี 2548 –
2558 มีการให้ บริ การ 300,000 กว่าคน มีภาวะแทรกซ้ อน 93,000 กว่าคน ตายจากการทาแท้ ง 203 คน ทังนี
้ ้
การตายของผู้หญิ งที่เกิดจากการทาแท้ งไม่ได้ ระบุสาเหตุว่าเป็ นตายมาจากการแท้ งหรื อการคลอด แต่ระบุ
สาเหตุการตายด้ วยเรื่ องอื่น ๆ เพราะฉะนันเรื
้ ่ อง สาเหตุการตายของแม่ทีเ่ กิ ดจากการทาแท้ง หรื อภาวะการตาย
ของผู้หญิ งที ่ตงั้ ครรภ์ แล้วคลอดที ่ม าจากการทาแท้ง ยังเป็ นตัวเลขที ่ unknown ในสังคมไทย ทัง้ นีใ้ นระบบ
หลักประกันสุขภาพ มีการกาหนดเกณฑ์การบริ การยุติการตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัยที่ชดั เจน เริ่ มในปี งบประมาณ
2559 กลุ่มเป้าหมายรวมผู้หญิงทุกกลุ่มอายุและในทุกสิทธิการรักษา มีการจ่ายให้ เป็ นรายหัว 3,000 บาท แต่
ยังมีผ้ เู ข้ ารับบริการน้ อยกว่าที่กาหนดเป้าหมายไว้
แม้ ว่าสิทธิ ประโยชน์ด้านสุขภาพทางเพศอนามัยเจริ ญพันธุ์ ในระบบหลักประกันสุขภาพนัน้ มี ก าร
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้ สขุ ภาพผู้หญิง อนามัยเจริ ญพันธุ์ได้ รับการคุ้มครองอย่างสูงสุด
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพยังต้ องพัฒนาต่อไป รวมถึงการทางานร่ วมกับระบบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับมิติทางสังคมในหลายภาคส่วนที่จาเป็ นต้ องเข้ ามาผลักดันให้ เกิดการพัฒนาให้ ดียิ่ง ขึน้
ต่อไป

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
 สิทธิประโยชน์ ในการเข้ าถึงบริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ ท่ ีปลอดภัยและถูกกฎหมาย
(1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ บริการยุติการตังครรภ์
้
การบริการรักษาหลังยุตกิ ารตังครรภ์
้
กรณีแท้ งไม่ครบ
เกิดภาวะแทรกซ้ อน ให้ เห็นว่าเป็ นการบริ การทางสุขภาพ เป็ นบริ การที่เข้ าเงื่อนไขตามกฎหมาย มีอยู่
ในระบบสามารถมาใช้ บริการและสามารถเบิกได้
(2) ยกเลิกการให้ บริการทาแท้ งในรูปแบบของบริการขูดมดลูก เพราะเป็ นวิธีการที่สร้ างความเจ็บปวด
ให้ กบั ผู้หญิง ซึง่ องค์การอนามัยโลกได้ ยกเลิกและขอให้ ใช้ วิธีการที่ดีกว่าในปัจจุบนั
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Pisake Lumbiganon, 2019. Reduction of Unnecessary Cesarean Section in Thailand. Slide นาเสนอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2562.
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(3) พัฒนาสถานบริ การยุตกิ ารตังครรภ์
้
ที่ปลอดภัยให้ เกิดขึ ้นอย่างน้ อยจังหวัดละ 1 โรงพยาบาลโดย
กาหนดให้ ดาเนินงานเริ่มจากให้ เกิดบริการในโรงพยาบาลตามเขตสุขภาพอย่างน้ อยเขตละ 2 จังหวัด
ให้ เป็ นต้ นแบบและขยายผลให้ ครอบคลุมทุกจังหวัดทัว่ ประเทศใน 5 ปี
 สิทธิประโยชน์ ผ้ ูถูกกระทาความรุ นแรงทางเพศและท้ องไม่ พร้ อมในกระบวนการยุตธิ รรม
ความรุ นแรงทางเพศ การถูกข่มขืน และท้ องไม่พร้ อมซึ่งอยู่ในกระบวนการดูแลของศูนย์พึ่งได้ ควรต้ องมี
ข้ อตกลงร่วมในการให้ บริการที่สามารถกรอกข้ อมูลเบิกจ่ายเงินค่าบริการสิทธิประโยชน์จากสปสช. ได้ ดังนี ้
(1) บริการเรื่ องการกินยาคุมกาเนิดฉุกเฉินเพื่อป้องกันการตังครรภ์
้
(2) บริการตามความสมัครใจเรื่ องการกินยา (PEP) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับเอชไอวี เนื่องจากการกิน
ยาดังกล่าวมีผลข้ างเคียงกับร่างกายที่อาจส่งผลกระทบในชีวิตประจาวัน
(3) บริ การเรื่ องการตรวจและค่าตรวจ DNA ที่เกี่ยวข้ องการดาเนินคดีตา่ ง ๆ กรณีถกู ข่มขืนหรื อต้ องการ
พิสจู น์หลักฐานเพื่อคุ้มครองสิทธิทางกฎหมาย
 กระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ในกรณีหมันหลุดแล้ วตัง้ ครรภ์
ยกเลิกการพิจารณานาภาพถ่ายตัดต่อรังไข่มาเป็ นหลักฐานยืนยันความถูกต้ องของแพทย์ ให้ ใช้ เงื่อนไข
การจ่ายค่าชดเชยแบบเดิม ของ ม.41 ซึ่งเป็ นการจ่ายค่าชดเชยเพื่อบรรเทาความเดือดร้ อน และถือเป็ นเหตุ
สุดวิ สยั ที ่เกิ ดขึ้นได้ ไม่ใช่การพิจารณา “ถูก” หรื อ “ผิด” ในการบริ การทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามการทาหมัน
นันถื
้ อว่าผู้หญิงได้ ตดั สินใจไม่ต้องการมีลูกอีก ต้ องให้ บริ การที่เป็ นทางเลือกและเมื่อตัดสินใจยุติการตังครรภ์
้
ผู้หญิงต้ องเข้ าถึงบริการ
 คุ้มครองสิทธิประโยชน์ ในการเข้ าถึงบริการของผู้หญิงท้ องไม่ พร้ อมที่ต้องท้ องต่ อและการผ่ าตัด
คลอด
(1) สนับสนุนการเชื่อมกลไกเชิงระบบ และการจัดทาฐานข้ อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อการเข้ าถึงผู้หญิงที่ท้องไม่พร้ อมและต้ องท้ องต่อ
(2) สนับสนุนให้ มีการทางานในเชิงพื ้นที่เพื่อให้ เกิดการทางานด้ านการเฝ้าระวัง เพิ่มโอกาสในการเข้ าถึง
ผู้หญิงท้ องไม่พร้ อมที่ต้องท้ องต่อ ลดปั ญหาไม่มาฝากครรภ์และลดจานวนผู้เข้ าสู่บริ การสาธารณสุข
เมื่อคลอดหรื อใกล้ คลอด
(3) ควรกาหนดมาตรฐานการกากับและดูแลเรื่ องการผ่าตัดคลอดให้ เ ป็ นมาตรฐาน โดยต้ องสร้ างความ
ความรู้ ความเข้ าใจให้ กับสังคมเกี่ ยวกับผลข้ างเคียงด้ านสุขภาพที่มีตามมาต่อแม่และเด็กจากการ
ผ่าตัดคลอดที่ไม่จาเป็ น
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