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บทความวิจัย
การพัฒนาระบบบริการสำ�หรับผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม โรงพยาบาล
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา
วรางคณา ชัชเวช* วัชรี น้อยผา** สุคนธ์ เขียวฉอ้อน** สาริศา รัตนพงศ์**
วิฑรู ย์ สุทธิมาส** สุรีย์พร กฤษเจริญ*** โสเพ็ญ ชูนวล*

บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ พัฒนาระบบบริการให้มปี ระสิทธิภาพ ปลอดภัย
และเป็นมิตรสำ�หรับผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางสุขภาพที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การดูแลผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม ของโรงพยาบาลรัตภูมิ จำ�นวน 54 คน ซึง่ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 50 คน
และแพทย์ 4 คน และผูห้ ญิงทีม่ ปี ระสบการณ์ตง้ั ครรภ์ไม่พร้อมและเคยมารับบริการ ณ โรงพยาบาลรัตภูมิ จำ�นวน
5 คน กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยระยะวิจัย และระยะปฏิบัติการ เก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุม่ ในบุคลากรทางสุขภาพ และสัมภาษณ์เชิงลึกผูห้ ญิงทีม่ ปี ระสบการณ์ตง้ั ครรภ์
ไม่พร้อม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาในระยะวิจยั พบว่า ระบบบริการสำ�หรับผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมทีต่ อ้ งพัฒนา มี 2 ประเด็น คือ
“พัฒนาคน” โดยการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาฐานคิด เรื่อง ความเป็นธรรมทางเพศ และการให้การปรึกษา
เพือ่ ฟืน้ ฟูอ�ำ นาจและศักยภาพ แก่บคุ ลากรทางสุขภาพ เพือ่ ลดอคติ รับฟัง และไม่ตดั สินผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม และ
“พัฒนาระบบบริการ” โดยการประชุมเพือ่ กำ�หนดผูร้ บั ผิดชอบหลักในการให้การปรึกษา แนวทางการปฏิบตั สิ �ำ หรับ
ผูใ้ ห้การปรึกษา ระบบการเก็บข้อมูล และสถานทีใ่ นการให้การปรึกษา รวมถึง พัฒนาผังไหลเวียนของการให้บริการ
เพือ่ ให้เกิดระบบบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรสำ�หรับผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม ภายหลังการทดลอง
ใช้ระบบบริการสำ�หรับหญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม 3 เดือน พบว่า บุคลากรทางสุขภาพ และผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมทีม่ า
รับบริการในช่วงดังกล่าว พึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรทางสุขภาพและระบบบริการทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ซึง่ หน่วยงาน
อื่นๆ สามารถนำ�ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้
คำ�สำ�คัญ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม; การตั้งครรภ์ไม่พร้อม; การพัฒนาระบบบริการ
*
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***
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warangkana.c@psu.ac.th.
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ว.พยาบาลสงขลานครินทร์
ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กัันยายน - ธันวาคม 2559

การพัฒนาระบบบริการสำ�หรับผู้หญิงฯ

ความเป็นมาของปัญหา
ผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม ส่วนใหญ่ยงั คงได้รบั การดูแล ให้การปรึกษา หรือการปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรมจาก
บุคลากรทางสุขภาพ กล่าวคือ บุคลากรทางสุขภาพบางส่วน มีทศั นคติในทางลบต่อผูห้ ญิงกลุม่ นี้ มักนำ�ทัศนคติ อคติ
และมุมมองของตนเองมาตัดสินผูห้ ญิงกลุม่ นี้ เช่น การมีมมุ มองว่าผูห้ ญิงทีต่ ง้ั ครรภ์ไม่พร้อมคือ ผูห้ ญิงทีใ่ จแตก สำ�ส่อน
เป็นต้น1-3 หรือการไม่ยอมรับว่า การยุติการตั้งครรภ์เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม แม้ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 305 จะอนุญาตให้มกี ารยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ได้ เนือ่ งจากสุขภาพของหญิงนัน้ หรือหญิงมีครรภ์
เนื่องจากการทำ�ความผิดทางอาญา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือ
มาตรา 284 ก็ตาม จากทีก่ ารยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ถกู สังคมกำ�หนดว่า เป็นการทำ�ลายชีวติ เป็นการกระทำ�ทีไ่ ร้ศลี ธรรม
เป็นบาป และลำ�บากใจในการบอกแหล่งบริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทป่ี ลอดภัยให้แก่ผมู้ ารับบริการ ทำ�ให้ผหู้ ญิงทีม่ ารับ
บริการไม่ได้รบั ข้อมูลทีร่ อบด้าน เกีย่ วกับทางเลือกในการแก้ปญ
ั หาการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม2,4 รวมทัง้ การไม่น�ำ ผูช้ าย
เข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแลผูห้ ญิงกลุม่ นี้ ยกภาระความรับผิดชอบให้แก่ผหู้ ญิงแต่เพียงผูเ้ ดียว2-4 โรงพยาบาลรัตภูมิ
เช่นกัน ทีบ่ คุ ลากรทางสุขภาพถูกขัดเกลาปลูกฝังภายใต้สงั คมทีม่ คี วามคิด ความเชือ่ ทัศนคติเช่นนัน้ จึงส่งผลต่อ
การปฏิบัติที่อาจไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิงกลุ่มนี้
การดูแลหรือการให้การปรึกษาทีไ่ ม่เป็นธรรมแก่ผหู้ ญิงเหล่านี้ ส่งผลให้ผหู้ ญิงต้องแสวงหาทางออกด้วยตัวเอง
ในบางรายทีต่ อ้ งการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ จำ�เป็นต้องเลือกการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทไ่ี ม่ปลอดภัยเป็นทางออก ส่งผลให้ผหู้ ญิง
กลุม่ นีเ้ สีย่ งต่อการตกเลือดและการติดเชือ้ ซึง่ สามารถนำ�ไปสูภ่ าวะช๊อค และเสียชีวติ ในทีส่ ดุ 5 นอกจากการเจ็บปวด
ด้านร่างกายแล้ว ผูห้ ญิงยังคงเจ็บปวดด้านจิตใจทีต่ อ้ งเผชิญกับการถูกตราหน้าจากสังคมว่า เป็นผูห้ ญิงทีป่ ระพฤติ
ผิดศีลธรรม ไม่เป็นผู้หญิงที่ดี หรือแม่ใจยักษ์ เป็นต้น2-4
แม้ว่าโรงพยาบาลรัตภูมิจะมีศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำ�รุนแรง หรือศูนย์พึ่งได้ (One Stop
Crisis Center: OSCC) ซึง่ ดำ�เนินการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551 ระบบบริการสำ�หรับผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม อาจจะ
ยังไม่เป็นระบบบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรในทุกมิติ ตามมาตรการดำ�เนินการจัดตัง้ ศูนย์พง่ึ ได้
ของกระทรวงสาธารณสุข อันได้แก่ การมีสถานทีบ่ ริการทีเ่ ป็นสัดส่วน แยกออกจากการให้บริการผูป้ ว่ ยในระบบปกติ
ผูท้ ป่ี ระสบปัญหาสามารถเดินเข้าไปขอรับบริการด้วยความรูส้ กึ ปลอดภัยและไว้วางใจ ว่าจะได้รบั ความคุม้ ครองและ
ช่วยเหลือ โดยมีระบบการประสานงานส่งต่อความช่วยเหลือ ทัง้ จากหน่วยงานภายในโรงพยาบาล และหน่วยงานภายนอก
โรงพยาบาล เพือ่ ทำ�หน้าทีช่ ว่ ยเหลือผูป้ ว่ ยและครอบครัวได้อย่างครบวงจร และมีเจ้าหน้าทีท่ ม่ี ที กั ษะความชำ�นาญ
ในการรับรูป้ ญ
ั หาและวางแผนการช่วยเหลือได้อย่างเป็นระบบ6 ซึง่ จะเห็นได้วา่ ระบบดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือ
ของบุคลากรทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของโรงพยาบาลรัตภูมิ
การพัฒนาระบบบริการสำ�หรับผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม ซึง่ รวมถึง การดูแลและการให้การปรึกษา โดยการ
ส่งเสริมให้บคุ ลากรทางสุขภาพ ได้แก่ พยาบาล และแพทย์ มาร่วมกันเปลีย่ นแปลงการให้การดูแลและการให้การ
ปรึกษาแบบเดิม มาเป็นการให้การดูแลและการให้การปรึกษาที่คำ�นึงถึงความเป็นธรรมทางเพศ โดยใช้การวิจัย
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research: PAR) จะสามารถช่วยให้บคุ ลากรทางสุขภาพ
เกิดความเปลีย่ นแปลงในด้านทัศนคติและวิธปี ฏิบตั งิ าน และเกิดระบบบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็น
มิตรสำ�หรับผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม ซึง่ จะก่อให้เกิดความยัง่ ยืนของระบบบริการทีค่ �ำ นึงถึงความเป็นธรรมทางเพศ
ดังทีร่ ฐั บาลไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศไว้ใน “นโยบายอนามัยการเจริญพันธุ”์ ซึง่ ระบุวา่ “คนไทยทุกคน
ทัง้ ชายและหญิงทุกกลุม่ อายุ จะต้องมีอนามัยการเจริญพันธุท์ ด่ี ี ทัง้ นีจ้ ะต้องรวมถึง การมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั รูแ้ ละตัดสินใจ
เกีย่ วกับภาวะการเจริญพันธุข์ องตนเองอย่างเท่าเทียมกันทัง้ ชายและหญิง ตลอดจน สามารถเข้าถึงบริการในด้านนี้
อย่างทั่วถึง7
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบบริการสำ�หรับผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม
คำ�ถามการวิจัย
ระบบบริการสำ�หรับผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมเป็นอย่างไร
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การศึกษานีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม เพือ่ พัฒนาระบบบริการสำ�หรับผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม
โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของบุคลากรทางสุขภาพทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการดูแลผูห้ ญิงทีต่ ง้ั ครรภ์ไม่พร้อม มีคณะผูว้ จิ ยั
เป็นผู้อำ�นวยความสะดวก (facilitator)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่าง คือ บุคลากรทางการแพทย์และผูห้ ญิงทีม่ ปี ระสบการณ์ตง้ั ครรภ์ไม่พร้อม โดยเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง ดังนี้
1. บุคลากรทางสุขภาพทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการดูแลผูห้ ญิงทีต่ ง้ั ครรภ์ไม่พร้อม ของโรงพยาบาลรัตภูมิ ทัง้ โดยตรง
และโดยอ้อม จำ�นวน 54 คน ทีส่ มัครใจเข้าร่วมการวิจยั ซึง่ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 50 คน และแพทย์ 4 คน
2. ผู้หญิงที่มีประสบการณ์ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและเคยมารับบริการ ณ โรงพยาบาลรัตภูมิ จำ�นวน 5 ราย
จริยธรรมในการวิจัย
งานวิจยั นีไ้ ด้รบั การรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการประเมินงานวิจยั ด้านจริยธรรม คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างโดยการแนะนำ�ตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ขัน้ ตอนในการทำ�วิจยั การรักษาความลับ อธิบายประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั และผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และขอความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างเข้าใจและยินดีเข้าร่วมการวิจยั ผูว้ จิ ยั ให้กลุม่
ตัวอย่างลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมวิจยั โดยไม่มกี ารบังคับ ทัง้ นี้ ในการดำ�เนินการวิจยั กลุม่ ตัวอย่างสามารถยกเลิก
หรือออกจากการวิจัยได้เมื่อต้องการ
วิธีการวิจัย
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมครัง้ นี้ ใช้พน้ื ฐานแนวคิด “ดู คิด ทำ�” (look, think, act)
ของ Stringer8 “ดู” คือ กระบวนการของการเก็บรวบรวมข้อมูลของปรากฏการณ์ทเ่ี ป็นจริง “คิด” คือ กระบวน
การของการวิเคราะห์ ตีความ และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และ “ทำ�” คือ กระบวนการของการวางแผน
การนำ�ไปปฏิบัติ และการประเมินผล ซึ่งทั้งกระบวนการของ “ดู คิด ทำ�” นี้ จะใช้อย่างต่อเนื่องเป็นวงจรตลอด
กระบวนการของการวิจัยนี้ โดยการวิจัยนี้ดำ�เนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะวิจัย และระยะปฏิบัติการ
1. ระยะวิจัย
		 1.1 การสร้างความเข้าใจในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
			 ก่อนทีจ่ ะเริม่ กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม คณะผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรมกระตุน้ การมีสว่ นร่วม
ของสมาชิก โดยการจัดอบรมสร้างความเข้าใจในกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม เพือ่ สร้างทัศนคติ
ทีด่ ใี นการทำ�งานร่วมกันเป็นทีม และการทำ�งานแบบอาสาสมัครให้เกิดขึน้ ระหว่างสมาชิกของหน่วยงาน และมีการประชุม
เพือ่ ร่วมกันคัดเลือกทีมวิจยั ของหน่วยงาน (ทีมวิจยั คนใน) ทีท่ �ำ งานเกีย่ วข้องกับการดูแลผูห้ ญิงทีต่ ง้ั ครรภ์ไม่พร้อม
ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพประจำ�ห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด หอผูป้ ว่ ยใน และศูนย์พง่ึ ได้ หน่วยงานละ
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1 คน เพื่อร่วมกันในการค้นหาปัญหาและเก็บข้อมูลจากการดูแลและให้การปรึกษาผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม
		 1.2 การออกแบบการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
			 คณะผูว้ จิ ยั เป็นทีป่ รึกษา ให้ค�ำ แนะนำ�ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแก่ทมี วิจยั คนใน ตามแผนกิจกรรม
ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสนทนากลุม่ พยาบาลวิชาชีพ และการสัมภาษณ์เชิงลึกแพทย์ รวมทัง้ การ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้หญิงที่มีประสบการณ์ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
			 1.2.1 แนวคำ�ถามในการสนทนากลุม่ ใช้ในการสนทนากลุม่ พยาบาลวิชาชีพ การสนทนามีเป้าหมาย
เพื่อเข้าใจ ‘มุมมองของบุคลากรทางสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม’
			 1.2.2 แนวคำ�ถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย แนวคำ�ถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกแพทย์
และผู้หญิงที่มีประสบการณ์ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และเคยมารับบริการ ณ โรงพยาบาลรัตภูมิ
				 1.2.2.1 แนวคำ�ถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกแพทย์ มีเป้าหมายเพือ่ เข้าใจ ‘มุมมองของ
บุคลากรทางสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม’
			
1.2.2.2 แนวคำ�ถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกผูห้ ญิงทีม่ ปี ระสบการณ์ตง้ั ครรภ์ไม่พร้อม มีเป้า
หมายเพื่อเข้าใจ ‘ความต้องการการดูแลและการให้การปรึกษาจากบุคลากรทางสุขภาพ’
		 การสนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการสัมภาษณ์โดยใช้ค�ำ ถามปลายเปิด และพูดคุย
แบบไม่เป็นทางการตามแนวคำ�ถามทีส่ ร้างขึน้ รวมทัง้ ใช้การหยัง่ ลึก (probe) เมือ่ จำ�เป็น เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุม
ลึกซึง้ และอิม่ ตัวในประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษา โดยผูว้ จิ ยั ขออนุญาตบันทึกเทปขณะสัมภาษณ์ หลังจากนัน้ มีการถอดเทป
แบบคำ�ต่อคำ� นอกจากนี้ มีการสรุปใจความสำ�คัญแล้วให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครัง้ ทีก่ าร
สัมภาษณ์จบลง (member checking)
		 1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
		 เมือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลได้ตามแผนกิจกรรมแล้ว คณะผูว้ จิ ยั เป็นทีป่ รึกษาของการนำ�ข้อมูลทีเ่ ก็บมาได้
มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และการจัดหมวดหมู่9
		 1.4 นำ�เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมของโรงพยาบาล
		 การนำ�เสนอข้อมูลที่ได้จากการวิจัยต่อบุคลากรทางสุขภาพ เพื่อก่อให้เกิดการตระหนักคิดถึงปัญหา
ที่ได้รับทราบจากผลการวิจัย นำ�ไปสู่ความต้องการการเปลี่ยนแปลงและร่วมกันหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลง
2. ระยะปฏิบัติการ
		 2.1 ออกแบบกิจกรรมเพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลง ใช้เวทีของการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทาง
สุขภาพ (ผู้เข้าร่วมวิจัย) เพื่อร่วมกันคิดกิจกรรมที่แก้ปัญหาจากผลการวิจัยที่ได้จากระยะวิจัย
		 2.2 การนำ�แผนไปปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติตามกิจกรรมที่วางไว้ ได้แก่ การจัดอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาฐานคิด เรือ่ ง ความเป็นธรรมทางเพศและการให้การปรึกษาเพือ่ ฟืน้ ฟูอ�ำ นาจและศักยภาพ และการประชุม
เพื่อพัฒนาระบบบริการการดูแลและให้การปรึกษาผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม
		 2.3 การประเมินผลการนำ�แผนไปปฏิบัติ เช่น การสัมภาษณ์ผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่มารับบริการ
ในช่วง 3 เดือนที่ทดลองใช้ระบบบริการฯ ใหม่ของโรงพยาบาล และการประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากร
ทางสุขภาพที่ทดลองใช้ระบบบริการฯ ใหม่
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ผลการวิจัย
ผลการศึกษานำ�เสนอเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมวิจัย ผลการศึกษาระยะวิจัย และผล
การศึกษาระยะปฏิบัติการ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมวิจัย
บุคลากรทางสุขภาพทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการดูแลผูห้ ญิงทีต่ ง้ั ครรภ์ไม่พร้อม ทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม จำ�นวน
54 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 50 คน และแพทย์ 4 คน ซึง่ เป็นผูห้ ญิง 50 คน ผูช้ าย 4 คน มีอายุอยูใ่ น
ช่วง 22 - 54 ปี (M = 36.8, SD = 11.2) ทุกคนมีเชือ้ ชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 80.2 จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 80 เทียบเท่าปริญญาโทหรือปริญญาโท ร้อยละ 20 ประสบการณ์ในการดูแลผู้หญิงที่
ตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม อยูใ่ นช่วง 1 - 26 ปี (M = 11.3, SD = 8.1) ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทุกคนไม่เคยมีประสบการณ์ตรงในการยุติ
การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ผู้หญิงที่มีประสบการณ์ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและเคยมารับบริการ ณ โรงพยาบาลรัตภูมิ จำ�นวน 5 ราย
อายุอยูใ่ นช่วง 17 - 36 ปี (M = 24.8, SD = 9.0) สถานภาพคู่ 2 ราย โสด 2 ราย และแยกกันอยู่ 1 ราย หลังรับ
บริการ ณ โรงพยาบาลรัตภูมิ ตั้งครรภ์ต่อ 1 ราย ยุติการตั้งครรภ์โดยวิธีที่ไม่ปลอดภัย 4 ราย
ผลการศึกษาระยะวิจัย
ในระยะวิจยั มีการเก็บข้อมูลทัง้ จากบุคลากรทางสุขภาพ และผูห้ ญิงทีม่ ปี ระสบการณ์ตง้ั ครรภ์ไม่พร้อมซึง่
เคยมารับบริการ ณ โรงพยาบาลรัตภูมิ เพือ่ ได้รบั ทราบข้อมูลจากทัง้ ผูใ้ ห้บริการ และผูร้ บั บริการ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนา
ระบบที่รอบด้าน
จากการสนทนากลุม่ พยาบาล กลุม่ ละ 4 - 6 คน จำ�นวน 6 กลุม่ ได้แก่ หอผูป้ ว่ ยใน 1 กลุม่ งานผูป้ ว่ ยนอก
1 กลุม่ ห้องคลอด 1 กลุม่ หน่วยฝากครรภ์ 1 กลุม่ และอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน 2 กลุม่ รวมทัง้ สัมภาษณ์เชิงลึกแพทย์
เป็นรายบุคคล จำ�นวน 4 คน ซึง่ มีเป้าหมายเพือ่ เข้าใจมุมมองของบุคลากรทางสุขภาพเกีย่ วกับการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม
และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูห้ ญิงทีม่ ปี ระสบการณ์ตง้ั ครรภ์ไม่พร้อมและเคยมารับบริการ ณ โรงพยาบาลรัตภูมิ
จำ�นวน 5 ราย มีเป้าหมายเพื่อเข้าใจความต้องการการดูแลและการให้การปรึกษาจากบุคลากรทางสุขภาพ
ผลการวิจยั พบว่า มุมมองต่อการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมและการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ของบุคลากรทางสุขภาพ และ
ความต้องการการดูแลและการให้การปรึกษาจากบุคลากรทางสุขภาพของผูห้ ญิงทีม่ ปี ระสบการณ์ตง้ั ครรภ์ไม่พร้อม
สอดคล้องกัน ซึ่งประเด็นหลักที่เกิดขึ้น ได้แก่ ด้านบุคลากรทางสุขภาพ และด้านระบบบริการ
ด้านบุคลากรทางสุขภาพ
		 มุมมองของบุคลากรทางสุขภาพต่อการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมและการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ ซึง่ จำ�แนกได้เป็น 2 มุมมอง
หลัก คือ มุมมองที่ “เข้าใจ” ในประเด็นการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมและการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ และมุมมองของการมี “อคติ”
ต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยเฉพาะการยุติการตั้งครรภ์
		 เข้าใจ: ผู้หญิงมีเหตุผลของตัวเอง
		 บุคลากรทางสุขภาพที่เข้าใจ คือ เข้าใจในเหตุผลของผู้หญิงที่ต้องยุติการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และเป็น
การไม่เป็นธรรมแก่ผู้หญิง ถ้าจะตัดสินผู้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ว่าเป็นคนบาป
		
“คงไม่มใี ครอยากท้องแล้วแท้ง อยากฆ่าสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ ยูใ่ นตัวเองหรอก เค้าต้องคิดหนัก ถึงจะมาขอความ
ช่วยเหลือ แต่ละคนมีเหตุผลของตัวเอง เป็นการไม่ชอบธรรม ถ้าเราไปตัดสินเค้าว่าคนบาป”
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		 สอดคล้องกับมุมมองของผูห้ ญิงทีม่ ปี ระสบการณ์การตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม มีความต้องการให้บคุ ลากรทาง
สุขภาพฟังเสียงของตนเอง กล่าวคือ เข้าใจในเหตุผลของผูห้ ญิงทีต่ ง้ั ครรภ์ไม่พร้อม รวมทัง้ ให้ทางเลือกทีม่ ากกว่า
เฉพาะการแนะนำ�ให้ตั้งครรภ์ต่อ
“อยากให้ถามว่า เราท้องแล้วรูส้ กึ ยังไง พร้อมมัย้ พอเราท้องมา ก็มกั จะให้เราฝากท้องเลย...พอเราบอก
ไม่พร้อม ไม่ตอ้ งการ รายได้ไม่มี สามีไปอยูก่ บั เมียใหม่ ไม่สง่ เสียเราเลย เจ้าหน้าทีก่ บ็ อกว่า เค้าได้เกิดมาแล้ว เป็น
ลูกของเราแล้วก็ทนไป ทนความลำ�บากไปก่อน เค้าก็แนะนำ�ให้เอาไว้ แล้วพี่เค้าว่า ถ้าไปเอาออกก็เป็นบาป...
อยากให้เค้าฟังเหตุผลเราด้วย”
		 อคติ: ไม่ฟังเสียงผู้หญิง
		 บุคลากรทางสุขภาพทีม่ มี มุ มองของการมี “อคติ” ต่อการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม โดยเฉพาะการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
ทำ�ให้ละเลยต่อเสียงเรียกร้องของผูห้ ญิง เนือ่ งจากการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์เปรียบเสมือนการทำ�ลายชีวติ ซึง่ เป็นสิง่ ทีศ่ าสนา
ระบุวา่ เป็นบาป ทำ�ให้บคุ ลากรทางสุขภาพบางส่วนลืมทีจ่ ะฟังเหตุผล ความจำ�เป็น หรือเสียงของผูห้ ญิง จนปฏิเสธ
การให้ทางเลือกแก่ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม นอกจากการดำ�เนินการตั้งครรภ์ต่อไป
		
“ความรูส้ กึ บางทีกด็ า้ นลบบ้าง เราก็แค่คดิ นะว่า ไม่พร้อมแล้วท้องทำ�ไม ไม่กลัวบาปหรือ ก็จะคุยกับเจ้าหน้าที่
กันเองว่า อะไรวะ ทำ�ไมไม่พร้อม แล้วท้องทำ�ไม ทำ�ไมไม่รจู้ กั คุม...คือถ้าอยูใ่ นบทบาทของบุคลากรทางสุขภาพ เรือ่ ง
ของการตัง้ ครรภ์เป็นตัวตัง้ แต่ถา้ ถามว่า เค้าเลือกไม่ตง้ั ครรภ์เนีย่ เราก็ไม่ไปสนับสนุน เราก็คดิ นะเรือ่ งบาป แต่เรา
มีหน้าที่ต้องให้ข้อมูล ให้คำ�แนะนำ�ที่เหมาะสมคือ แนะนำ�ให้ตั้งครรภ์ต่อ”
ด้านระบบบริการ
ระบบบริการในการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประเด็นที่เกิดขึ้นคือ การพัฒนาระบบ และการพัฒนาคนในระบบ
		 การพัฒนาระบบ: ช่องทางด่วน และการส่งต่อ
			 บุคลากรทางสุขภาพส่วนหนึง่ มีมมุ มองว่า ระบบของโรงพยาบาลรัตภูมเิ หมาะแก่การเป็นหน่วยงาน
ทีใ่ ห้การปรึกษาแก่ผหู้ ญิงทีต่ ง้ั ครรภ์ไม่พร้อม และส่งตัวไปยังสถานบริการทีใ่ ห้บริการการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์อน่ื ทีป่ ลอดภัย
มากกว่าที่จะเป็นสถานบริการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยเอง รวมทั้ง ควรมีการพัฒนาระบบการให้การ
ปรึกษาและการดูแลผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม เนือ่ งจากโรงพยาบาลรัตภูมิ ยังไม่มแี นวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนในการดูแล
ผูห้ ญิงกลุม่ นี้ เช่น ช่องทางด่วนเพือ่ ส่งผูร้ บั บริการกลุม่ นีไ้ ปยังศูนย์พง่ึ ได้ ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งผ่านแผนกผูป้ ว่ ยนอก
		“ค่อนข้าง happy กว่า ถ้าโรงพยาบาลรัตภูมมิ กี ารให้ค�ำ แนะนำ� ก็เหมือนกับการ counseling
และถ้าเกิดเมือ่ เราคุยกันแล้ว เค้าได้ทางเลือกทีเ่ หมาะสมก็โอเค เรายินดีสง่ ตัวไป...ส่วนเรือ่ ง terminate pregnancy
มันไม่นา่ เหมาะกับบริบท ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล อาจจะเกิดมีปญ
ั หา ชาวบ้านบอกต่อกัน อาจจะเกิดผลอะไร
ตามมาเราไม่รู้ เราไม่พร้อมที่จะทำ�ตรงนั้น”
			 “ตอนนีร้ ะบบมี แต่ประเด็นก็คอื ว่า ไม่ชดั เจน คนคัดกรอง หรือแพทย์ผใู้ ห้การดูแล หรือพยาบาล
ใน OPD ไม่รวู้ า่ ระบบการส่งต่อต้องไปยังไง ถ้าเรามีแนวทางทีช่ ดั เจน ก็จะได้ไม่ตอ้ งสับสน ส่งไปฝ่ายอืน่ บ้าง มัว่
ไปหมด คนทีใ่ ห้บริการทุกคนต้องรูว้ า่ ต้องทำ�ยังไง ทีไ่ หน ระบบส่งต่อเป็นยังไง...ซึง่ คนไข้กลุม่ นีไ้ ม่นา่ จะมาตรวจ
ตามปกติ ไม่นา่ จะเข้าคิวตรวจ น่าจะมีชอ่ งทางด่วน อยากให้ผา่ นไปเลย โดยไม่ตอ้ งซักประวัตอิ ย่างนีก้ ไ็ ด้ โดยผ่านไป
ที่ผู้รับผิดชอบเลย...น่าจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิดกันเพื่อเป็นนโยบายภาพรวม”

วรางคณา ชัชเวช และคณะ

Songklanagarind Journal of Nursing
Vol. 36 No. 3 September - December 2016

203

			 ผู้หญิงที่มีประสบการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมเช่นกัน ที่ต้องการให้มีการพัฒนาระบบบริการ
โดยเฉพาะช่องทางด่วน เพื่อความเป็นส่วนตัว
			 “อยากให้มาถึง ยืน่ บัตรแล้วก็ไปห้องทีใ่ ห้ค�ำ ปรึกษาได้เลย ไม่ตอ้ งไปทีห่ อ้ งตรวจ (แผนกผูป้ ว่ ยนอก)
ก่อน ทีห่ อ้ งตรวจ (แผนกผูป้ ว่ ยนอก) ก็จะนัง่ ทีเ่ ก้าอี้ มันก็จะมีคนผ่านไปมา บางทีเราก็ไม่กล้าพูดอะไรเยอะ กลัวคนอืน่
ได้ยิน อยากให้มีที่เป็นส่วนตัวในการพูดคุย ไม่ต้องมานั่งรอรวมกับคนไข้อื่นๆ รู้สึกว่าอายและอึดอัด”
		 การพัฒนาคนในระบบ: การให้การปรึกษา
		 การพัฒนาคนในระบบ หรือบุคลากรทางสุขภาพทีต่ อ้ งให้บริการแก่ผหู้ ญิงทีต่ ง้ั ครรภ์ไม่พร้อม เป็นประเด็น
หนึง่ ทีบ่ คุ ลากรทางสุขภาพให้ความสำ�คัญ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพในการให้การปรึกษาของคนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ทุกคน
		
“ทุกคนน่าจะสามารถให้คำ�ปรึกษาได้ เพราะตอนนี้เราส่วนใหญ่ได้ดูแลแต่ทางกาย แต่ไม่ได้เยียวยา
จิตใจเค้าเลย เราดูเฉพาะกาย ทางจิตสังคมเราไม่ได้นึก...ให้การอบรมพยาบาลทุกคน พยาบาลจะได้มั่นใจ”
เมื่อมีการนำ�เสนอข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนำ�เสนอต่อบุคลากรทางสุขภาพ ก่อให้เกิดการตระหนักคิดถึง
ปัญหาทีไ่ ด้รบั ทราบจากผลการวิจยั นำ�ไปสูค่ วามต้องการการเปลีย่ นแปลงและร่วมกันหาแนวทางในการเปลีย่ นแปลง
การให้การดูแลและการปรึกษาผูห้ ญิงทีต่ ง้ั ครรภ์ไม่พร้อม โดยการเปลีย่ นแปลงหรือการพัฒนาทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้
คือ “พัฒนาคน” กล่าวคือ การลดอคติ รับฟัง ไม่ตดั สินผูห้ ญิงทีต่ ง้ั ครรภ์ไม่พร้อม รวมทัง้ การพัฒนาการให้การ
ปรึกษาของบุคลากรทางสุขภาพ และ “พัฒนาระบบบริการ” กล่าวคือ เป็นการพัฒนาระบบบริการให้มปี ระสิทธิภาพ
ปลอดภัย และเป็นมิตรสำ�หรับผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ผลการศึกษาระยะปฏิบัติการ
การประชุมร่วมกันของบุคลากรทางสุขภาพ โดยมีคณะผูว้ จิ ยั เป็นผูอ้ �ำ นวยความสะดวก เพือ่ ออกแบบกิจกรรม
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในคน (บุคลากรทางสุขภาพ) และระบบบริการ ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคน และ
พัฒนาระบบบริการการให้การดูแลและให้การปรึกษาผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ดังนี้
กิจกรรมเพือ่ พัฒนาคน ได้แก่ การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “การพัฒนาฐานคิด เรือ่ ง ความเป็นธรรม
ทางเพศ และการให้การปรึกษาเพือ่ ฟืน้ ฟูอ�ำ นาจและศักยภาพ” ให้แก่บคุ ลากรทางสุขภาพทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการดู
แลผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยในปีแรกมีการจัดอบรม 2 รุ่น รุ่นละประมาณ 15 คน
ส่วนบุคลากรทางสุขภาพทีเ่ หลือจะอบรมในปีถดั ไป ซึง่ หลักสูตรการอบรมเป็นหลักสูตรทีส่ �ำ นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกับแผนงานส่งเสริมสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านเพศ
ภาวะและสุขภาพสตรี และศูนย์ผหู้ ญิงเพือ่ สันติภาพและความยุตธิ รรม ได้จดั ทำ�หลักสูตรขึน้ ระยะเวลาการอบรม 5 วัน
ผลการประเมินการจัดอบรม ประกอบด้วย การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทางสุขภาพในภาพรวม
ซึ่งประกอบด้วยด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเนื้อหา กระบวนการ กิจกรรม กระบวนกร และสถานที่ ซึ่งระดับคะแนน
อยู่ในระดับมาก และมากที่สุด ร้อยละ 89.33 และ 10.67 ตามลำ�ดับ และการประเมินโดยใช้คำ�ถามปลายเปิด
เพือ่ สอบถามความคิดเห็นหลังการอบรมเกีย่ วกับสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ และจะนำ�ไปปรับใช้อย่างไร ซึง่ ส่วนใหญ่ระบุถงึ การนำ�
ไปปรับใช้กบั การดูแลผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม เพือ่ เข้าใจผูห้ ญิงกลุม่ นีม้ ากขึน้ และไม่ตดั สินผูห้ ญิงกลุม่ นีจ้ ากประสบการณ์
และบริบทของตนเอง เป็นต้น
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การพัฒนาระบบบริการสำ�หรับผู้หญิงฯ

กิจกรรมเพือ่ การพัฒนาระบบบริการการให้การดูแลและให้การปรึกษาผูห้ ญิงทีต่ ง้ั ครรภ์ไม่พร้อม ได้มกี าร
ประชุมทีมบุคลากรทางสุขภาพ โดยมีคณะผูว้ จิ ยั เป็นผูเ้ อือ้ อำ�นวยความสะดวก ซึง่ ได้มกี ารกำ�หนดผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ในการให้การปรึกษา แนวทางการปฏิบตั สิ �ำ หรับผูใ้ ห้การปรึกษา ระบบการเก็บข้อมูลทีค่ �ำ นึงถึงสิทธิของผูร้ บั บริการ
เช่น การเก็บข้อมูลเป็นความลับ แยกประวัตกิ ารตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมออกจากประวัตกิ ารเจ็บป่วยทัว่ ไป เป็นต้น และ
สถานทีใ่ นการให้การปรึกษาทีต่ อ้ งมีความเป็นส่วนตัว รวมถึง ร่วมกันพัฒนาผังไหลเวียนของการให้บริการ และมี
การทดลองใช้ 3 เดือน
ผลการประเมินการใช้ระบบบริการฯ หลังการทดลองใช้ 3 เดือน ได้มกี ารสัมภาษณ์ผหู้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม
ทีม่ ารับบริการในช่วง 3 เดือนทีท่ ดลองใช้ระบบบริการฯ ซึง่ มี 2 ราย พบว่า ทัง้ 2 ราย มีความพึงพอใจต่อการให้
บริการและระบบบริการ ซึ่งสะท้อนถึงระบบที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตร ดังตัวอย่างคำ�พูดต่อไปนี้
“ทีโ่ รงพยาบาลดีมาก บอกข้อมูลให้เราตัดสินใจ ให้ค�ำ ปรึกษาดี ไม่ได้ตอ่ ว่าทีเ่ ราจะเอาออก เพราะเราก็มี
ความจำ�เป็นของเรา”
“พึงพอใจมาก...ระยะเวลาตัง้ แต่มาถึงโรงพยาบาล ตรวจว่าท้องรึเปล่า จนเจอพีท่ ใ่ี ห้ค�ำ ปรึกษาใช้เวลาประมาณ
15 นาทีเอง ไม่ตอ้ งรอนานเลย ขัน้ ตอนไม่ยงุ่ ยาก แต่คยุ กับพีเ่ ค้าทีใ่ ห้ค�ำ ปรึกษาเป็นชัว่ โมงเลย ดีมาก ให้เราตัดสินใจ
เอง เป็นการตัดสินใจของเรา ตัง้ แต่หอ้ งบัตร ห้องตรวจฉี่ จนถึงไปเจอพีเ่ ค้า ไม่มใี ครรังเกียจอะไรเลย แนะนำ�ดี...
เราก็เลือกที่จะไม่เก็บท้องนี้ไว้ พี่เค้าก็ส่งตัวไปอีกโรงพยาบาลนึง ก็รวดเร็วดี”
อย่างไรก็ตาม ผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม ต้องการให้โรงพยาบาลรัตภูมิ มีการให้บริการการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
ที่ไม่พร้อม เพื่อความสะดวกในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่าย ดังคำ�พูดของผู้หญิงรายนี้
“อยากให้โรงพยาบาลรัตภูมมิ กี ารทำ�แท้งให้ดว้ ย ผูห้ ญิงจะได้ไม่ตอ้ งเสียเวลาในการเดินทางไปทีอ่ น่ื เพราะ
ถ้าส่งต่อไปโรงพยาบาลอืน่ อีก ก็ตอ้ งใช้เวลาขัน้ ตอนของโรงพยาบาลนัน้ อีก เราก็อยากให้เรือ่ งมันจบเร็วๆ และถ้าไป
ของเอกชน ค่าใช้จ่ายก็มาก”
ผลการสัมภาษณ์ได้มกี ารนำ�เสนอสูท่ ป่ี ระชุมประเมินผลระบบบริการฯ ซึง่ บุคลากรทางสุขภาพทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในการดูแลผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด โดยมีคณะผู้วิจัย
เป็นผูเ้ อือ้ อำ�นวยความสะดวก ซึง่ มีประเด็นทีใ่ ช้ในการระดมความคิดเห็น ได้แก่ ปัญหาหรืออุปสรรค ข้อดีและข้อด้อย
ของระบบบริการ พบว่า การให้บริการมีความสะดวก ใช้เวลาน้อยลง เห็นด้วยให้คงไว้กบั ผังไหลเวียนระบบบริการฯ
อย่างไรก็ตามในส่วนที่ผู้รับบริการต้องการให้โรงพยาบาลรัตภูมิมีการให้บริการการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
บุคลากรทางสุขภาพยังคงเห็นว่า โรงพยาบาลรัตภูมเิ หมาะแก่การเป็นหน่วยงานทีใ่ ห้การปรึกษาแก่ผหู้ ญิงทีต่ ง้ั ครรภ์
ไม่พร้อมและส่งตัวไปยังสถานบริการทีใ่ ห้บริการการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์อน่ื ทีป่ ลอดภัย มากกว่าทีจ่ ะเป็นสถานบริการ
ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยเอง สรุปผังไหลเวียนแนวทางการดูแลและการให้การปรึกษาผู้หญิงตั้งครรภ์
ไม่พร้อม ของโรงพยาบาลรัตภูมิ ดังแผนภาพ 1
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1. กรณีตั้งครรภ์
		 1.1 ในเวลาราชการ
จุดคัดกรอง
- ซักประวัติเบื้องต้น
- ให้บัตรคิว OS
- โทรแจ้งผู้ให้การปรึกษา (ศูนย์ OSCC)
ศูนย์ OSCC
- ให้การปรึกษา
ต้องการตั้งครรภ์ต่อ
- ส่่ง ANC ในวันอังคารและพฤหัสบดี
- กรณีไม่ตรงวันให้บริการ ให้เข้าระบบนัด

กรณีศูนย์ OSCC
ไม่สามารถบริการให้การปรึกษาได้
ผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานต่างๆ ให้บริการแทน ดังนี้
วันจันทร์		 งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
วันอังคาร		 งานห้องคลอด
วันพุธ		 งานผู้ป่วยใน
วันพฤหัสบดี งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
วันศุกร์		 งานผู้ป่วยนอก

ต้องการยุติการตั้งครรภ์
- Refer รคส. แพทย์ OPD 4

1.2 นอกเวลาราชการ
ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน/ห้องตรวจโรคนอกเวลา
- ออกบัตรนัดเพื่อเข้าระบบนัดเวลาราชการ
- ให้เอกสาร/แผ่นพับ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถขอรับบริการปรึกษาฉุกเฉิน
2. กรณีมีภาวะแทรกซ้อนจากการยุติการตั้งครรภ์: admit
หอผู้ป่วยใน
- ให้การปรึกษาก่อน Discharge
- แจ้งข้อมูลแก่ศูนย์ OSCC

ภาพ 1 ผังไหลเวียนแนวทางการดูแลและการให้การปรึกษาผ้หู ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม โรงพยาบาลรัตภูมิ
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน8 ดังเช่นที่
โรงพยาบาลรัตภูมิ ได้เปลีย่ นแปลงหรือพัฒนาระบบบริการสำ�หรับผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม ให้เป็นระบบบริการทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรสำ�หรับผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม ซึง่ กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
ประกอบด้วยระยะวิจัย และระยะปฏิบัติการ
ในระยะวิจัย ผลการศึกษาพบว่า มุมมองต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการยุติการตั้งครรภ์ของบุคลากร
ทางสุขภาพ และความต้องการการดูแลและการให้การปรึกษาจากบุคลากรทางสุขภาพของผูห้ ญิงทีม่ ปี ระสบการณ์
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม สอดคล้องกัน ซึ่งประเด็นหลักที่เกิดขึ้น ได้แก่ ด้านบุคลากรทางสุขภาพ และด้านระบบบริการ
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ว.พยาบาลสงขลานครินทร์
ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กัันยายน - ธันวาคม 2559

การพัฒนาระบบบริการสำ�หรับผู้หญิงฯ

ซึง่ ในด้านบุคลากรทางสุขภาพ แม้จะมีบคุ ลากรทางสุขภาพบางส่วนทีเ่ ข้าใจในเหตุผลและฟังเสียงความต้องการของ
ผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม บุคลากรทางสุขภาพส่วนใหญ่ยงั คงมีอคติตอ่ ผูห้ ญิงกลุม่ นี้ โดยเฉพาะการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
ทีเ่ ห็นว่าเป็นบาป ทำ�ให้บคุ ลากรทางสุขภาพบางส่วนลืมทีจ่ ะฟังเหตุผล ความจำ�เป็น หรือเสียงของผูห้ ญิง จนปฏิเสธ
การให้ทางเลือกแก่ผหู้ ญิงทีต่ ง้ั ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ นอกจากการดำ�เนินการตัง้ ครรภ์ตอ่ ไป สอดคล้องกับการศึกษาของ
Chatchawet, Somporn, Kritcharoen2 ทีพ่ บว่า บุคลากรทางสุขภาพยังคงมีมมุ มองทีต่ ดั สินผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม
ด้วยทัศนคติสว่ นตน ทำ�ให้ก�ำ หนดทางเลือกให้แก่ผหู้ ญิงกลุม่ นีแ้ ทนทีจ่ ะฟังเสียงความต้องการของผูห้ ญิง อย่างไร
ก็ตามในการศึกษาครัง้ นี้ ผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมต้องการให้บคุ ลากรทางสุขภาพฟังเสียงของตนเอง กล่าวคือ ยอมรับ
ในการตัดสินใจของผูห้ ญิง รวมทัง้ ให้ทางเลือกทีม่ ากกว่าการแนะนำ�ให้ตง้ั ครรภ์ตอ่ สอดคล้องกับการศึกษาในผูห้ ญิง
และผูช้ ายทีม่ ปี ระสบการณ์ตง้ั ครรภ์ไม่พร้อมทีผ่ า่ นมา3 ผูห้ ญิงเรียกร้องให้สงั คม รวมทัง้ บุคลากรทางสุขภาพเข้าใจ
เหตุผลที่ผู้หญิงต้องยุติการตั้งครรภ์ภายใต้บริบทของผู้หญิงเอง โดยไม่นำ�บริบทของตัวเองมาตัดสินผู้หญิง
ด้านระบบบริการ บุคลากรทางสุขภาพและผู้หญิงที่มีประสบการณ์ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ต้องการให้มีการ
พัฒนาระบบบริการการให้การดูแลและการปรึกษาแก่ผหู้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม และการพัฒนาคนในระบบ กล่าวคือ
การพัฒนาการให้การปรึกษาของบุคลากรทางสุขภาพ เนื่องจากยังไม่มีระบบบริการที่กล่าวได้ว่ามีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย และเป็นมิตร หรือระบบบริการที่เป็นธรรมสำ�หรับผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งคล้ายคลึงกับการศึกษาที่
ผ่านมาทีพ่ บว่า การจัดบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุข์ องโรงพยาบาลบางจังหวัดในประเทศไทย ยังไม่สะท้อน
ถึงความไวต่อความแตกต่างทางเพศ กล่าวคือ ไม่ตอบสนองความต้องการของผูห้ ญิงโดยตรง หรือมีความสัมพันธ์
เชิงอำ�นาจระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่สภาพแวดล้อมของหน่วยบริการ ทำ�ให้ผู้รับบริการต้องยอมรับฟัง
และปฏิบัติตามที่ผู้ให้บริการกำ�หนด10
ในระยะปฏิบตั กิ าร ได้น�ำ ผลการศึกษาในระยะวิจยั ซึง่ สรุปประเด็นทีบ่ คุ ลากรทางสุขภาพและผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์
ไม่พร้อมต้องการพัฒนา ได้แก่ “พัฒนาคน” กล่าวคือ การลดอคติ รับฟัง และไม่ตดั สินผูห้ ญิงทีต่ ง้ั ครรภ์ไม่พร้อม
รวมทัง้ การพัฒนาการให้การปรึกษาของบุคลากรทางสุขภาพ และ “พัฒนาระบบบริการ” ซึง่ นำ�ไปสูก่ ารออกแบบ
กิจกรรมเพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลงในคนและระบบบริการ กิจกรรมเพือ่ พัฒนาคน ได้แก่ การจัดอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาฐานคิด เรือ่ ง ความเป็นธรรมทางเพศ และการให้การปรึกษาเพือ่ ฟืน้ ฟูอ�ำ นาจและศักยภาพ ซึง่ เป็นการใช้การ
วิเคราะห์เรือ่ ง อำ�นาจแนวสตรีนยิ มเพือ่ สร้างความเป็นธรรม (feminist anti-oppression analysis) เพือ่ ให้บคุ ลากร
ทางสุขภาพทำ�ความเข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงระหว่างอำ�นาจและความไม่ยุติธรรมทางเพศ รวมทั้ง ความไม่
ยุตธิ รรมด้านอืน่ ๆ ทีผ่ หู้ ญิงต้องเผชิญอยูใ่ นสังคม การฝึกอบรมเชิงปฎิบตั กิ ารนีเ้ ป็นการเปิดโอกาสให้บคุ ลากรทางสุขภาพ
ได้มาทบทวนตัวเอง ตลอดจนทบทวนถึงการทำ�งานทีผ่ า่ นมา โดยเฉพาะการทำ�งานในการดูแลผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม
และแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของกันและกัน ซึง่ เป็นทัง้ ประสบการณ์ชวี ติ ทีผ่ า่ นมาแล้วและประสบการณ์
ทีจ่ ดั สร้างขึน้ ในรูปของกิจกรรม และนำ�ประสบการณ์เหล่านัน้ มาวิเคราะห์ ทำ�ความเข้าใจและสร้างความคิดรวบยอด
ในองค์ความรูเ้ รือ่ ง แนวคิดเพศภาวะ เพศวิถขี องตนเองและสังคมไทย นอกจากนีใ้ ช้กรอบความคิดเรือ่ ง อำ�นาจ
ของกลุม่ สตรีนยิ ม และแนวความคิดเรือ่ ง โครงสร้างส่วนอืน่ ๆ ของสังคม เพือ่ ทำ�ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ และเห็น
ความเชือ่ มโยงระหว่างประสบการณ์ชวี ติ ของตนเองและโครงสร้างสังคม เพือ่ ท้าทายให้เกิดการเปลีย่ นแปลงจากภายใน
ของบุคลากรทางสุขภาพ ไม่วา่ จะเป็นวิธคี ดิ พฤติกรรม การรูจ้ กั และการรูเ้ ท่าทันตนเอง ความสัมพันธ์กบั คนรอบข้าง
อันจะนำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงวิธกี ารทำ�งาน โดยเฉพาะการดูแลและให้การปรึกษาผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม ซึง่ จะส่ง
ผลต่อองค์กร และสังคม11 นอกจากนี้ มีการเสริมทักษะในการให้การปรึกษาแบบเสริมศักยภาพ ได้แก่ ทักษะการฟัง
อย่างลึกซึง้ ทักษะการสะท้อนกลับ ทักษะการตัง้ คำ�ถาม และการบอกจุดแข็งของผูร้ บั บริการ กระบวนการอบรมนี้
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ผนวกเรือ่ ง การดูแลกาย จิตใจ อารมณ์และการฝึกฝนพัฒนาทางจิตวิญญาณ โดยผูเ้ ข้าร่วมการอบรมได้รบั ประทาน
อาหารเพือ่ สุขภาพ มีการฝึกโยคะและการฝึกสติ กิจกรรมต่างๆ จะเสริมซึง่ กันและกันส่งผลให้บคุ ลากรทางสุขภาพ
รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น โดยเฉพาะผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม
กิจกรรมเพือ่ พัฒนาระบบบริการ ได้แก่ การประชุมเพือ่ กำ�หนดผูร้ บั ผิดชอบหลักในการให้การปรึกษา แนวทาง
การปฏิบตั สิ �ำ หรับผูใ้ ห้การปรึกษา ผังไหลเวียน ระบบการเก็บข้อมูล และสถานทีใ่ นการให้การปรึกษา ซึง่ สอดคล้อง
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2542 และกระทรวงสาธารณสุข สนองนโยบาย เรือ่ ง มาตรการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ทีใ่ ห้หน่วยงานของสาธารณสุข ดำ�เนินการจัดตัง้ ศูนย์ชว่ ยเหลือเด็กและสตรีทถ่ี กู
กระทำ�รุนแรง หรือศูนย์พง่ึ ได้ โดยให้มสี ถานทีบ่ ริการทีเ่ ป็นสัดส่วน แยกออกจากการให้บริการผูป้ ว่ ยในระบบปกติ
ผูท้ ป่ี ระสบปัญหาสามารถเดินเข้าไปขอรับบริการด้วยความรูส้ กึ ปลอดภัยและไว้วางใจ ว่าจะได้รบั ความคุม้ ครองและ
ช่วยเหลือ โดยมีระบบการประสานงานส่งต่อความช่วยเหลือ ทัง้ จากหน่วยงานภายในโรงพยาบาลและหน่วยงานภายนอก
โรงพยาบาล เพือ่ ทำ�หน้าทีช่ ว่ ยเหลือผูป้ ว่ ยและครอบครัวได้อย่างครบวงจร และมีเจ้าหน้าทีท่ ม่ี ที กั ษะความชำ�นาญ
ในการรับรู้ปัญหาและวางแผนการช่วยเหลือได้อย่างเป็นระบบ6
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาระบบบริการสำ�หรับผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมของโรงพยาบาลรัตภูมิ ทำ�ให้เกิดระบบบริการทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรสำ�หรับผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม กล่าวคือ ผู้ให้บริการมีการลดอคติ รับฟัง
และไม่ตดั สินผูห้ ญิงทีต่ ง้ั ครรภ์ไม่พร้อม รวมถึงในระบบบริการฯ มีผรู้ บั ผิดชอบหลักในการให้การปรึกษา แนวทางการ
ปฏิบตั สิ �ำ หรับผูใ้ ห้การปรึกษา ระบบการเก็บข้อมูลทีค่ �ำ นึงถึงสิทธิของผูร้ บั บริการ เช่น การเก็บข้อมูลเป็นความลับ
แยกประวัตกิ ารตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมออกจากประวัตกิ ารเจ็บป่วยทัว่ ไป เป็นต้น และสถานทีใ่ นการให้การปรึกษาทีต่ อ้ งมี
ความเป็นส่วนตัว รวมถึง การมีผงั ไหลเวียนของการให้บริการ ซึง่ การใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
เป็นเครือ่ งมือในการให้บคุ ลากรทางสุขภาพทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องมาร่วมกันพัฒนาระบบบริการฯ จะก่อให้เกิดความยัง่ ยืน
ของระบบบริการฯ
ข้อเสนอแนะและการนำ�ไปใช้
โรงพยาบาลหรือหน่วยงานอืน่ ๆ สามารถนำ�ระบบบริการสำ�หรับผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมของโรงพยาบาล
รัตภูมิไปใช้ได้ อย่างไรก็ตาม ควรปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่นำ�ไปใช้ รวมทั้ง
การนำ�ระบบบริการฯ นีไ้ ปใช้ ควรเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทางสุขภาพทุกฝ่ายในการดูแลผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์
ไม่พร้อม เช่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบบริการ
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Development of a Service System for Women with an
Unplanned Pregnancy at Rattaphum Hospital, Songkhla
Province
Warangkana Chatchawet* Whatcharee Noypha** Sukhon Keawchaun** Sarisa Ratnapong**
Witoon Suttimat** Sureeporn Kritcharoen*** Sophen Chunuan*

Abstract
		
This participatory action research aimed to develop an efficient, safe and fair service
system for women with unplanned pregnancy with an emphasis on the participation of fifty four
healthcare personnel of Rattaphum Hospital, including fifty professional nurses and four physicians,
as well as five women who had experience of unplanned pregnancy and had visited to the service
of Rattaphum Hospital. The process of the research included the steps of research and action.
The data collection consisted of in-depth interview and focus group of the healthcare personnel
and in-depth interview of the women. Data were analyzed using content analysis.
		 The data revealed that the issues to be developed included “development of healthcare
personnel”, that is the training course for developing the concept based of sexual fairness and the
counseling for potential enhancement for minimizing bias, listening, and not judging women with
unplanned pregnancy. Moreover, “development of service system”, which led to actions designed
to create change in people and service systems. Actions for system development included the
meeting to determine the primary responsibilities for counseling, practical guidelines for counselors,
data collection system, and places for counseling, as well as develop the flow chart. After a
3 - month trial of the new service system, it was found that healthcare personnel and women
with unplanned pregnancy who came to the services in this period were satisfied with the services
of healthcare personnel and the newly developed service system.
Keywords: participatory action research; unplanned pregnancy; development of a service system
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