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--------------------------------บทคัดย่ อ
การตั้งครรภ์ไม่ พร้ อมเป็ นปั ญ หาสําคัญ ด้านอนามัย เจริ ญ พันธุ์ ในกลุ่ม ผูห้ ญิ งเมี ยนมาที่ อ าศัยอยู่ในบริ เวณ
ชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่ งส่ วนใหญ่มีฐานะยากจน ผูห้ ญิงท้องไม่พร้ อมจํานวนมากไม่มีโอกาสเข้าถึงบริ การปรึ กษา
ทางเลื อกและการทําแท้งปลอดภัย จึ งเลื อ กทําแท้งด้วยวิธี ที่ ไม่ ป ลอดภัย ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ สุ ขภาพในระยะยาว
บทความนี้ ตอ้ งการวิเคราะห์ ความรุ นแรงเชิ งสัญลักษณ์จากประสบการณ์ของแรงงานข้ามชาติ ชาวเมี ยนมาที่ เข้าสู่
กระบวนการรับคําปรึ กษาปั ญหาท้องไม่พร้อมในระบบบริ การสุ ขภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ และกรณี ศึกษา 1 ราย ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่แสวงหาหนทางทําแท้งปลอดภัยในสถานพยาบาลในชายแดน
จากการสัม ภาษณ์ เชิ งลึ กกับกรณี ศึกษาและผูใ้ ห้ข อ้ มู ลสําคัญ เกี่ ยวกับประสบการณ์ ที่ได้รั บการจากขอรั บ
คําปรึ กษาในสถานพยาบาล พบว่าการที่แพทย์ตดั สิ นใจว่าจะให้บริ การยุติต้ งั ครรภ์หรื อไม่น้ นั ไม่ได้ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐาน
ของการประเมินทางการแพทย์แต่ตดั สิ นด้วยแนวคิดเชิงศีลธรรมส่ วนบุคคลว่าอะไรคือสิ่ งถูกหรื อผิด ชี้ให้เห็นว่าใน
กระบวนการขอรับคําปรึ กษาปั ญหาท้องไม่พร้อมนั้นผูห้ ญิงไม่มีอิสระในการตัดสิ นใจเหนื อเนื้อตัวร่ างกายของตนเอง
แม้วา่ คลินิกจะตั้งขึ้นโดยมีผหู ้ ญิงท้องไม่พร้อมเป็ นจุดศูนย์กลาง แต่ผหู ้ ญิงกลับถูกตีตราโดยแพทย์ผใู ้ ห้คาํ ปรึ กษาเสี ย
เอง บทความนี้จึงต้องการเสนอว่ามุมมองที่แพทย์มีต่อกรณี ศึกษาซึ่ งเป็ นหญิงตั้งครรภ์ชาวเมียนมานั้นเป็ นรู ปแบบหนึ่ ง
ของความรุ นแรงเชิงสัญลักษณ์ ที่ผลักให้ผหู้ ญิงที่กาํ ลังอยูใ่ นภาวะสิ้ นหวังจนต้องเลือกทําแท้งไม่ปลอดภัยซึ่ งนําไปสู่
ความรุ นแรงต่อร่ างกายและจิตใจต่อตัวผูห้ ญิง
คําสํ าคัญ: การทําแท้ง, บริ การทางการแพทย์, ความรุ นแรงเชิงสัญลักษณ์
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ABSTRACT
Unwanted pregnancy is one of the main problems of reproductive health among poor Burmese women on
the Thai-Myanmar border area. Most of unwanted pregnancy women are unable to access pregnancy options
counselling process or safe abortion service, Burmese are therefore forced to seek unsafe methods of abortion
which affect their health outcomes. This paper aims to analyze symbolic violence experienced by a case study of
undocumented Burmese women who sought safe abortion counselling in a Thai border hospital.
Based on in-depth interviews with case study and key informants about their experiences at counseling
clinic when seeking help, this study shows that the doctors’ decisions on providing abortion service were not base
on medical evaluation but on their personal moral ideas about what is right and wrong. It is argued that in this
context women are not given the autonomy over their bodies in the process of decision-making during counseling
with the doctor. Although the clinic is based on patient-centered counseling, women experience themselves as
being blamed and stigmatized by doctors. In this paper, it is argued that this approach to Burmese pregnant women
can be seen as a form of symbolic violence which can lead desperate women to opt for unsafe abortion that can lead
to physical violence being perpetrated against them.
Keywords: Abortion, Medical Service, Symbolic Violence
1. บทนํา
การทําแท้ง หรื อ การยุติการตั้งครรภ์ เป็ นทางเลื อกหนึ่ งที่ ผูห้ ญิ งทัว่ โลกใช้แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้ อม
องค์การอนามัยโลกระบุวา่ ผูห้ ญิงทัว่ โลกในทุกช่วงอายุต่างแสวงหาหนทางทําแท้ง อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปี มีผหู ้ ญิง
กว่า 70,000 คนทัว่ โลกต้องสังเวยชีวิตไปกับการทําแท้งไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ ประเทศกําลังพัฒนาซึ่ งรวมถึงประเทศไทย
คือพื้นที่ที่ผหู ้ ญิงต้องเผชิญกับการบาดเจ็บและตายจากการทําแท้งไม่ปลอดภัยมากที่สุด (Women and unsafe abortion,
World Health Observatory) แม้ที่ผา่ นมาในประเทศไทยมีการผ่อนปรนบังคับใช้กฎหมายห้ามทําแท้งโดยเพิ่มเงื่อนไข
ให้ผหู ้ ญิงเข้าถึงการทําแท้งปลอดภัยได้มากขึ้น แต่ผหู ้ ญิงจํานวนมากยังต้องเจอกับอุปสรรคมากมายที่ทาํ ให้เข้าไม่ถึง
การทําแท้งปลอดภัย เนื่ องจากประเทศไทยมีกฎหมายที่เอาผิดผูห้ ญิงทําแท้งและผูใ้ ห้บริ การ สถานพยาบาลส่ วนใหญ่
จึงปฏิเสธที่จะให้บริ การทําแท้ง ดังนั้น จึงไม่อาจทราบสถิติที่แน่นอนได้วา่ ในแต่ละปี ประเทศไทยมีผหู ้ ญิงทําแท้งมาก
น้อยเพียงใด
ในประเทศไทย การทําแท้งปลอดภัยสามารถทําได้เฉพาะในสถานพยาบาลและต้องมีแพทย์วิชาชีพ 2 ท่าน ให้
ความเห็นชอบตามเงื่อนไขของแพทยสภา อย่างไรก็ตาม แม้แพทยสภาจะกําหนดให้ทาํ แท้งได้ในกรณี ที่การตั้งครรภ์
ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพกายและใจ แต่แพทย์ส่วนใหญ่ยงั คงจํากัดการให้บริ การนี้ ในกรอบของสุ ขภาพกายเท่านั้น
ในขณะที่อีกกว่า 66 ประเทศทัว่ โลก รวมทั้งประเทศในแถบอาเซี ยน เช่น เวียดนาม สิ งคโปร์ และกัมพูชา (Center for
Reproduction Right , 2019) ได้คาํ นึ งถึงความจําเป็ นของผูห้ ญิงในภาพกว้างจึ งกําหนดให้การทําแท้งเป็ นบริ การ
สุ ขภาพที่รัฐต้องจัดให้มีบริ การเหมือนการรักษาอาการเจ็บป่ วยทัว่ ไป
แม้ประเทศไทยจะยังไม่อนุญาตให้ทาํ แท้งในกรณี ที่หญิงตั้งครรภ์ไม่มีความพร้อมด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่
การเคลื่อนไหวเพื่อให้ผหู ้ ญิงเข้าถึงบริ การทําแท้งปลอดภัยก็มีความก้าวหน้ามาเป็ นลําดับ ทําให้ผหู ้ ญิงที่มีศกั ยภาพใน
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การเข้าถึ งข้อมูลและมี ฐานะทางเศรษฐกิ จดี สามารถเข้าถึ งบริ การทําแท้งปลอดภัยที่ มีให้บริ การในเมื องใหญ่ เช่ น
กรุ งเทพได้ ในขณะที่ ผูห้ ญิงที่มีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ดีและเข้าไม่ถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานบริ การจะถูกผลักให้ตอ้ ง
รับมือกับแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยลําพัง ซึ่ งส่ วนใหญ่เลือกที่จะทําแท้งด้วยวิธีไม่ปลอดภัย เช่น หาซื้ อยาจาก
อินเตอร์ เน็ตมารั บประทานเอง กดบีบท้อง รั บประทานสมุนไพรขับเลือด ใช้ของแหลมทิ่มมดลูก ใช้สารเคมี ฉีดเข้า
ช่องคลอด เป็ นต้น ผลจากการทําแท้งไม่ปลอดภัยทําให้ผหู ้ ญิงจํานวนมากต้องเจ็บป่ วยจากอาการแทรกซ้อนจากการทํา
แท้งซึ่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพในระยะยาวและอาจเป็ นอันตรายถึงชีวิตได้
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็ นพื้นที่หนึ่ งที่มีจาํ นวนผูป้ ่ วยจากการทําแท้งสู ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็ นต้นมา
คลินิกแม่ตาวซึ่ งเป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนที่เปิ ดเป็ นสถานพยาบาลที่ให้บริ การรักษาพยาบาลฟรี แก่ผปู ้ ่ วยชาวเมียนมา
ในชายแดนอําเภอแม่สอดมานานกว่า 30 ปี ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผูป้ ่ วยหญิงชาวเมียนมาที่เข้ารับการรักษาใน
แผนกผูป้ ่ วยในด้วยอาการแทรกซ้อนจากการทําแท้ง จากสถิติและการประมาณการของคลินิกแม่ตาวแสดงให้เห็นว่า
ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมามีผหู ้ ญิงเมียนมาที่เข้ารักษาตัวจากการบาดเจ็บจากการทําแท้งไม่ปลอดภัยเฉลี่ยปี ละกว่า 500 ราย
ซึ่ งเป็ นอัตราที่สูงมาก เมื่อผูห้ ญิงเมียนมาในชายแดนไม่มีโอกาสเข้าถึงบริ การทําแท้งปลอดภัยได้ท้ งั ในฝั่งไทยและฝั่ง
เมียนมา มิหนําซํ้ายังถูกตําหนิ อย่างรุ นแรงจากผูใ้ ห้บริ การ ดังนั้น เมื่อพบว่าตนเองตั้งครรภ์และไม่ตอ้ งการท้องต่อจน
คลอด สิ่ งที่มกั ทําเป็ นลําดับแรกคือการพยายามทําแท้งด้วยตนเอง เช่น ซื้ อยาสมุนไพรขับเลือดมารับประทาน ยกของ
หนัก หรื อทําให้ตวั เองประสบอุบตั ิเหตุ ถ้าไม่แท้งจึงแสวงหาคนช่วยทําแท้งให้ เช่น หมอตําแยพื้นบ้านในฝั่งเมียนมา
หรื อ ผูช้ ่ ว ยทางการแพทย์ที่ ไ ม่ มี ใ บประกอบวิชาชี พ ซึ่ ง สุ ดท้า ยแล้ว จะมี ผูห้ ญิ งเมี ย นมาจํานวนมากต้องกลับ มาที่
โรงพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยที่มีอาการแทรกซ้อนจากการทําแท้ง (Arnott, G et al. 2017) การบาดเจ็บจากการทําแท้งไม่
ปลอดภัยในอัตราสู งยังเป็ นสิ่ งสะท้อนว่าผูห้ ญิงในพื้นที่เกือบทั้งหมดไม่มีโอกาสเข้าถึงการทําแท้งปลอดภัย
งานศึกษาที่เกี่ยวกับการทําแท้งในบริ เวณชายแดนแม่สอด ในช่วงแรกมักใช้กรอบคิดแบบวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
โดยอธิ บายว่าเพราะคนไม่มีความรู ้เกี่ยวกับการคุมกําเนิดจึงตั้งครรภ์ไม่พร้อมและเลือกวิธีแก้ปัญหาด้วยการทําแท้ง ซึ่ ง
มักก่อให้เกิดอาการแทรกซ้อนและผลกระทบต่อสุ ขภาพตามมาในภายหลังหรื อทําให้เสี ยชีวิตได้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และนักวิชาการจึ งเสนอให้แก้ไขปั ญหาทําแท้งด้วยการให้ความรู ้เรื่ องการคุมกําเนิ ดและให้ตระหนักถึงอันตรายจาก
การทําแท้ง (Marie T Benner et al, 2010; Su-Ann Oh and Hobstetter, 2011) ในระยะต่อมาจึงเริ่ มมีการศึกษาที่ใช้
กรอบคิดแบบสังคมศาสตร์ ในการวิเคราะห์ โดยอธิ บายว่าการทําแท้งของผูห้ ญิงเมียนมาในชายแดนมีสาเหตุมาจาก
ความรุ นแรงเชิงโครงสร้าง อันเป็ นผลมาจากการสู ้รบ ความขัดแย้งทางชาติพนั ธุ์ และปั ญหาความยากจนในประเทศ
เมียนมา ซึ่ งเป็ นสาเหตุให้ผหู ้ ญิงเมียนมาเข้าไม่ถึงการคุมกําเนิ ด และเมื่อตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผน ผูห้ ญิงจํานวนมาก
จึงต้องตัดสิ นใจทําแท้ง (Caouette et al., 2000; Belton and Maung, C., 2004 และ Foster, A., 2012) ซึ่ งผูห้ ญิงส่ วน
ใหญ่ที่ทาํ แท้งไม่ได้เป็ นวัยรุ่ นใจแตก แต่เป็ นผูห้ ญิงที่มีครอบครัวแล้วและยังอยูก่ ินกับสามี แต่ตดั สิ นใจทําแท้งเพราะ
ความยากจน (วิทยา สวัสดิวฒ
ุ ิพงศ์, 2554; Belton, S. and Maung, C., 2004)
ที่ ผ่านมางานวิจยั ในประเด็นท้องไม่พร้ อมและการทําแท้งในพื้นที่ ชายแดนมักมองข้ามการวิเคราะห์ ความ
รุ นแรงที่ผหู ้ ญิงต้องเผชิญในระหว่างไปขอรับคําปรึ กษาในโรงพยาบาลซึ่ งเป็ นหนึ่ งในกระบวนการสําคัญของการยุติ
การตั้งครรภ์ การศึ กษานี้ มีโอกาสได้สัมภาษณ์กรณี ศึกษารายหนึ่ งซึ่ งเป็ นแรงงานข้ามชาติที่มีประสบการณ์ ยุติการ
ตั้ง ครรภ์ด้ว ยเงื่ อ นไขด้า นสุ ข ภาพจิ ต ซึ่ งเป็ นกรณี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ย ากในโรงพยาบาลชายแดน อย่า งไรก็ ต าม กว่า ที่
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กรณี ศึกษาจะได้ยตุ ิการตั้งครรภ์น้ นั เธอต้องเผชิญกับประสบการณ์เชิงลบจากการเข้าไปขอรับคําปรึ กษาที่โรงพยาบาล
ซึ่ งสะท้อนถึงความรุ นแรงเชิงสัญลักษณ์ที่ถกู ผลิตสร้างโดยระบบการแพทย์ที่มีต่อผูห้ ญิงที่ตอ้ งการทําแท้ง
บทความนี้ จึงนําประสบการณ์ของกรณี ศึกษาในช่วงที่เข้าไปขอรับคําปรึ กษาจากคลินิกปรึ กษาท้องไม่พร้อม
เป็ นครั้ งแรกมาวิเคราะห์ โดยมองผ่านแนวคิ ดความรุ นแรงเชิ งสัญลักษณ์ ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งสะท้อนให้เห็ นถึ งเงื่ อนไขเชิ ง
โครงสร้างที่ทาํ ให้การเข้าถึงบริ การทําแท้งปลอดภัยสําหรับแรงงานหญิงข้ามชาติซ่ ึ งเป็ นกลุ่มชายขอบเป็ นไปได้ยาก
หรื อแทบเป็ นไปไม่ได้เลย
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ ความรุ นแรงเชิ งสัญลักษณ์ จากประสบการณ์ ของผูห้ ญิ งท้องไม่พร้ อมที่ เข้าสู่ กระบวนการรั บ
คําปรึ กษาปั ญหาท้องไม่พร้อมในสถานพยาบาล
3. การดําเนินการวิจัย
บทความชิ้นนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ทําแท้งในชายแดน และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกรณี ศึกษา 1 ราย และผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ 3 ราย ซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่องค์กร
พัฒนาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือและดูแลกรณี ศึกษา ตลอดจนประสานความร่ วมมือกับเครื อข่ายแพทย์อาสาเพื่อให้
กรณี ศึกษาได้เข้ารับการปรึ กษาปั ญหาท้องไม่พร้อมในสถานพยาบาล เพื่ออธิ บายให้เห็นถึงกระบวนการให้คาํ ปรึ กษา
ปั ญหาท้องไม่พร้ อมที่ ผลิตสร้ างความรุ นแรงเชิ งสัญลักษณ์อย่างต่อเนื่ อง โดยรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม
พ.ศ.2560 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562
การสัมภาษณ์ได้อาศัยกรอบแนวคิดเรื่ องความรุ นแรงในการกําหนดโครงสร้างของคําถาม โดยแบ่งออกเป็ น 4
ส่ วน ได้แก่ 1. ภูมิหลังของผูใ้ ห้ขอ้ มูล 2. บริ บทชีวิตก่อนพบว่าตนเองตั้งครรภ์ไม่พร้อม 3. เหตุผลที่ตอ้ งการทําแท้ง 4.
ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างกระบวนการแสวงหาคําปรึ กษาในสถานพยาบาล ในการสัมภาษณ์เชิงลึกผูศ้ ึกษาเลือกใช้
คํา ถามปลายเปิ ดเพื่ อ ให้ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ได้แ สดงความคิ ด เห็ น และทํา ให้ผูศ้ ึ ก ษาสามารถทราบถึ ง ความคิ ด เห็ น หรื อ
ความรู ้ สึกในแง่มุมต่าง ๆ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ นอกจากนี้ โดยธรรมชาติของการสัมภาษณ์เชิ งลึกนั้นเป็ นการสนทนา
ซักถามและโต้ตอบระหว่างผูศ้ ึกษากับผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยผูศ้ ึกษาจะถามคําถามไปพร้อมกับสังเกตปฏิกิริยา ท่าทาง อาการ
ต่าง ๆ ตลอดจนพฤติกรรมของผูใ้ ห้ขอ้ มูลในขณะสัมภาษณ์ ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวถูกนํามาใช้ในการอธิ บายหรื อตีความ
พฤติกรรมของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพื่อประกอบการสัมภาษณ์
การคัดเลือกกรณีศึกษา
ผูศ้ ึกษาไม่ได้กาํ หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและรายละเอียดของประชากร เนื่ องจากการทําแท้งเป็ นเรื่ องที่ผหู ้ ญิง
ไม่นาํ มาพูดคุยในพื้นที่สาธารณะ ผูศ้ ึกษาจึ งได้รวบรวมข้อมูลจากผูห้ ญิงทุกรายที่ให้ความยินยอม โดยการศึกษาใน
ส่ วนประสบการณ์ของผูห้ ญิ งเมี ยนมาที่ ได้รับบริ การทําแท้งปลอดภัยในสถานพยาบาลนั้น มี ผทู ้ ี่ ยอมเปิ ดเผยข้อมูล
เพียง 1 ราย เนื่ องจากเงื่อนไขที่กรณี ศึกษาได้รับอนุ ญาตให้ทาํ แท้งได้น้ นั ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในสถานบริ การสุ ขภาพใน
ชายแดน จึงทําให้มีความยากลําบากและใช้เวลานานกว่าที่ผศู ้ ึกษาจะได้พบกับกรณี ศึกษา
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การเข้ าถึงกรณีศึกษา
เริ่ มจากการนําแนะตัวเองกับองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ให้ช่วยเป็ นสะพานเชื่อมโยงผูศ้ ึกษาให้ได้พบกับผูท้ ี่
มีประสบการณ์ทาํ แท้ง อย่างไรก็ตาม พบว่าวิธีน้ ี มีความยากลําบากใน 2 ประการ คือ 1. ผูห้ ญิงเองไม่ได้เปิ ดเผยเรื่ องทํา
แท้งกับเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน และ 2. องค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่ งโดยเฉพาะองค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุ น
จากองค์กรทางศาสนามักบ่ายเบี่ยงที่จะให้ผศู ้ ึกษาติดต่อกับผูห้ ญิงเพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์การทําแท้ง ซึ่ ง
ในช่วงแรกนั้นไม่พบว่ามีองค์กรใดรู ้จกั กับผูห้ ญิงที่เคยมีประสบการณ์ทาํ แท้ง จนกระทัง่ เวลาผ่านไปประมาณ 8 เดือน
จึงมีองค์กรพัฒนาเอกชนแห่ งหนึ่ งติดต่อผูศ้ ึกษามาว่ามีผหู ้ ญิงที่องค์กรช่วยเหลือให้พกั พิงในบ้านพักฉุ กเฉิ นตั้งครรภ์
ไม่พร้อมและกําลังตัดสิ นใจว่าจะไปขอคําปรึ กษาที่คลินิกท้องไม่พร้อมในโรงพยาบาล ในระหว่างนั้นผูศ้ ึกษาได้คอย
ติดตามฟังข่าวสารอยูห่ ่าง ๆ โดยไม่ได้เข้าไปยุง่ เกี่ยวกับกรณี ศึกษา จนกระทัง่ กรณี ศึกษาทําแท้งสําเร็ จไปแล้วประมาณ
4 เดื อน และไม่ได้อยู่ในบ้านพักฉุ กเฉิ นขององค์กรพัฒนาเอกชนแล้ว ผูศ้ ึกษาจึ งขอให้องค์กรพัฒนาเอกชนช่ วย
สอบถามกรณี ศึกษาว่ายินยอมให้ผศู ้ ึกษาไปพบเพื่อขอสัมภาษณ์ในประเด็นที่ผศู ้ ึกษาสนใจหรื อไม่ เมื่ อได้รับความ
ยินยอมจึงได้ไปพบกับกรณี เป็ นครั้งแรกเพื่อแนะนําตัวเอง อธิ บายวัตถุประสงค์การวิจยั และขอความยินยอมด้วยวาจา
อย่างเป็ นทางการ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Induction Analysis) ให้ความสําคัญ
กับการทําความเข้าใจอย่างเป็ นองค์รวมภายในบริ บทของหัวข้อที่ทาํ การศึกษา เพื่อนํามาเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาทฤษฎี หรื อการทบทวนวรรณกรรม จากนั้นจึ งทําการสังเคราะห์จนกระทัง่ ได้แนวข้อมูลในรู ปแบบของ
บทสรุ ปตามคําถามงานวิจยั และวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
ข้ อพิจารณาเชิงจริยธรรม
1. เนื่ องจากการทําแท้งเป็ นประเด็นอ่อนไหวและผูศ้ ึกษาไม่ได้เป็ นผูใ้ กล้ชิดกับกรณี ศึกษา ดังนั้น เพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิ งลึก ผูศ้ ึกษาจึงต้องมีการเตรี ยมพร้อมเรื่ องทักษะการพูดคุยกับผูห้ ญิงที่ทาํ แท้งโดยไม่เอาทัศนคติส่วนตัวไป
ตัดสิ น ดังนั้น เพื่อให้กรณี ศึกษาเปิ ดใจเล่าเรื่ องราวของเธออย่างเต็มใจ ผูศ้ ึกษาจึงพาตัวเองเข้าไปรับการอบรมเป็ นผูใ้ ห้
คําปรึ กษา (Counseling) ปั ญหาท้องไม่พร้อมซึ่ งจัดโดยสายด่วนแห่ งชาติปรึ กษาปั ญหาเอดส์และท้องไม่พร้อม (สาย
ด่วน 1663) การอบรมครั้งนี้ ช่วยให้ผศู ้ ึกษาได้ปรับทัศนคติของตนเองที่มีต่อการทําแท้งโดยพยายามทําความเข้าใจ
เหตุผลของผูห้ ญิงมากกว่าการใช้มุมมองทางศีลธรรมส่ วนบุคคลไปตัดสิ น
2. ในประเด็นการขอรั บการพิจารณาจริ ยธรรมวิจัย เนื่ องจากช่ วงที่ ผูศ้ ึ กษาเก็บข้อมูลสนาม เป็ นช่ วงที่
สํานักงานจริ ยธรรมการวิจัยประจํามหาวิทยาลัย ยังไม่ เริ่ มดําเนิ นการ ดังนั้น เพื่ อให้ม ั่นใจว่ากระบวนการวิจัยได้
ดําเนิ นการสอดคล้องกับหลักจริ ยธรรมวิจยั สากล ผูศ้ ึกษาจึ งได้เข้าอบรมจริ ยธรรมการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้
ผูว้ ิจยั มี ความตระหนัก และเพิ่มความระมัดระวังในการสัมภาษณ์และการเขียนรายงาน โดยในบทความนี้ ได้ใช้ชื่อ
สมมุติท้ งั หมดเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อกรณี ศึกษาและผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
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4. ผลการวิจัย
ข้ อมูลของกรณีศึกษา
กรณี ศึกษาในการวิจยั นี้ ชื่อมิ้น อายุ 32 ปี เกิ ดและโตในครอบครั วรายได้ปานกลางที่ เมื องย่างกุง้ ประเทศ
เมียนมา ในขณะที่สัมภาษณ์เธอทํางานรับจ้างรายวันเป็ นแม่บา้ นโดยได้รับค่าแรงเพียง 1 ใน 3 ของค่าแรงขั้นตํ่า คือ วัน
ละ 110 บาท โดยเธอไม่มีท้ งั ใบอนุ ญาตทํางานและหนังสื อเดิ นทาง ตอนอยู่ที่เมี ยนมาเธอได้เรี ยนหนังสื อถึ งชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 และฝันว่าอยากจะมาทํางานที่ประเทศไทยในช่วงปิ ดเทอมเพื่อเก็บเงินไปเปิ ดร้านเสริ มสวยหลังเรี ยน
จบ ม.6 วันหนึ่ งในช่วงปิ ดเทอมฤดูร้อนเธอตัดสิ นใจเดินทางมากับนายหน้าโดยคิดว่าจะได้ไปทํางานในโรงงานที่
อําเภอแม่สอด แต่เรื่ องกลับกลายเป็ นว่าเธอโดนนายหน้าหลอกพามากรุ งเทพฯ เพื่อเป็ นคนรับใช้ในบ้าน เธอถูกบังคับ
ใช้แรงงานในบ้านนายจ้างโดยไม่ได้ค่าแรงอยูเ่ กือบหนึ่ งปี หลังจากนั้นจึงหลบหนี ออกมาโดยมีแฟนหนุ่มชาวไทยให้
ความช่ วยเหลื อ ซึ่ งต่อมาเธอและแฟนหนุ่ มได้ตดั สิ นใจอยู่กินร่ วมกันฉันท์สามี ภรรยา แต่ไม่ได้จดทะเบี ยนสมรส
เนื่องจากเธอไม่มีเอกสารใด ๆ ติดตัว และการกลับไปทําเอกสารที่เมียนมาต้องใช้เงินจํานวนมาก เธอจึงต้องการทํางาน
เก็บเงินให้ได้มาก ๆ ก่อน
แม้มิ้นกับสามีจะมีลูกด้วยกัน 3 คน (12 ปี 7 ปี และ 2 ปี ) แต่ความสัมพันธ์ระหว่างมิ้นกับสามีน้ นั ไม่ราบรื่ นนัก
เพราะสามีเป็ นคนเจ้าชู ้ ไม่ค่อยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัว มิ้นต้องยอมทํางานหนักเพื่อหารายได้จุนเจือค่าใช้จ่าย
ในครอบครัว เธอจัดตัวเองอยูใ่ นประเภทคนสู ้ชีวิตและพร้อมจะทําทุกอย่างให้ลูกได้มีอนาคตที่ดี อย่างไรก็ตาม แม้จะ
ทํางานอย่างขยันขันแข็งแต่เธอก็ยงั มีฐานะยากจนมาก และกังวลเกี่ยวกับอนาคตของลูกอยูเ่ สมอ เมื่อความอดทนถึงขีด
สุ ดเพราะสามีทาํ ร้ายร่ างกายเธออย่างหนักจากปั ญหาชูส้ าว มิ้นในวัยสามสิ บเศษจึงตัดสิ นใจเลิกรากับสามีโดยเธอยอม
เป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยวและดูแลลูกทั้งสามคนเพียงลําพัง
หลายเดือนต่อมามิ้นเปิ ดใจคบหาอยูก่ ินกับสามีคนที่ 2 ซึ่ งเป็ นคนเมียนมาและอายุนอ้ ยกว่าเธอหลายปี เขาให้
ความหวังกับเธอว่าจะสร้างครอบครัวด้วยกันและจะช่วยมิ้นเลี้ยงดูลูกติดทั้งสามให้เหมือนกับลูกตัวเอง เขาชวนมิ้นมา
เริ่ มต้นชีวิตใหม่ที่แม่สอดเพราะเขามีญาติอยูท่ ี่น้ ี ซึ่ งเขาหวังว่าหากเดือดร้อนอะไรจะได้มีคนให้ความช่วยเหลือได้บา้ ง
แม้มิ้นจะไม่รู้จกั ใครเลยในแม่สอดแต่เธอก็อยากใช้ชีวติ กับเขา สามีพามิ้นกับลูกไปฝากอาศัยอยูก่ บั ญาติที่นอกเมือง ใน
ตอนนั้นมิ้นไม่ได้ทาํ งานเนื่ องจากลูกคนสุ ดท้องยังเล็กอยูม่ าก ส่ วนสามีไปทํางานรับจ้างเข็นผักในตัวอําเภอและเช่า
ห้องอยูก่ บั เพื่อนในละแวกตลาด ประมาณหนึ่ งหรื อสองสัปดาห์จึงกลับมาหามิ้นสักครั้ง ในระหว่างที่สามีกลับมาบ้าน
มิ้นมีเพศสัมพันธ์กบั สามีโดยทั้งมิ้นและสามีไม่ได้ใช้วิธีคุมกําเนิ ด นอกจากนี้ มิ้นยังเชื่ อว่าเธอจะไม่ต้ งั ครรภ์ง่าย ๆ
เพราะลูกแต่ละคนเกิดห่ างกันหลายปี อีกทั้งเธอเป็ นคนผอมมาก ประจําเดือนมาไม่ปกติ อายุเริ่ มมากขึ้น และไม่ได้มี
เพศสัมพันธ์บ่อยนัก จึงคิดว่าตัวเองน่าจะท้องยาก เธอเล่าถึงเหตุผลที่เธอไม่คุมกําเนิดว่า
“หนูไม่ ได้ กินยา กิ นแล้ วเวี ยนหั ว อี กอย่ างคื ออยู่คนละที่ กับแฟน อาทิ ตย์ หนึ่ งเจอกันที
บางอาทิ ตย์ กไ็ ม่ เจอกัน เวลาเจอกันก็ไม่ ค่อยได้ มีอะไรกัน บ้ านมันแคบ คนเยอะ มันไม่ ส่วนตัว ก็
เลยคิดว่ าไม่ เป็ นไรมัง้ ไม่ กินก็ได้ ”
(สัมภาษณ์, มิ้น)
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มิ้นกับสามีอยูก่ ินกันเพียงไม่กี่เดือนสามีก็ทอดทิ้งเธอไปมีผหู ้ ญิงอื่น เธอและลูกถูกญาติสามีขบั ไล่ให้ออกจาก
บ้านจึงกลายเป็ นคนไร้ที่พ่ ึงพิงจนต้องพาลูกไปอาศัยนอนตามศาลาวัด แต่ในที่สุดเธอก็ได้รับความช่วยเหลือให้ไปอยู่
ในบ้านพักฉุ กเฉิ นของมูลนิธิแห่งหนึ่ง และอีก 2 วันต่อมาจึงตรวจพบว่าตนเองตั้งครรภ์
ประวัติโดยย่อของมิ้น และเงื่ อนไขทางสังคม เศรษฐกิ จ และการเจริ ญพันธ์ แสดงให้เห็นว่ามิ้นคือผูห้ ญิ งที่
เหมื อนกับผูห้ ญิ งเมี ยนมาในชายแดนอี กนับร้ อยนับพันที่ ประสบปั ญหาท้องไม่ พร้ อม พวกเธอมี เบื้ องหลังชี วิตที่
ใกล้เคียงกัน คือ ยากจน ต้องเผชิญกับความรุ นแรงภายในครอบครัว และต่างตกอยูใ่ นสภาวะที่ไร้อาํ นาจ
องค์ กรพัฒนาเอกชน: จุดเชื่อมต่ อความช่ วยเหลือระหว่ างผู้หญิงท้ องไม่ พร้ อมกับสถานพยาบาล
องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ ชายแดนคื อกลไกสําคัญในการให้ความช่ วยเหลื อแรงงานข้ามชาติ ที่ประสบ
ปั ญหาความรุ นแรงและการถูกเอารัดเอาเปรี ยบ อย่างไรก็ตาม ในประเด็นเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนั้น องค์กร
พัฒนาเอกชนในพื้นที่ ไม่ได้มีบทบาทมากนักในการเชื่ อมต่อให้ผหู ้ ญิ งได้รับทราบทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาการ
ตั้งครรภ์ โดยส่ วนมากมักคัดค้านการทําแท้งและโน้มน้าวให้ผูห้ ญิ งท้องต่อจนคลอด แต่ในกรณี ของมิ้ น เธอได้รับ
ความช่ วยเหลื อจากองค์กรที่ มีแนวคิ ดสตรี นิยม (Feminist) และเห็ นความสําคัญถึ งสิ ทธิ การตัดสิ นใจเหนื อเนื้ อตัว
ร่ างกายของผูห้ ญิง ทําให้เธอมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการปรึ กษาปั ญหาท้องไม่พร้อมในโรงพยาบาล
หลังทราบผลตรวจปั สสาวะซึ่ งบ่งชี้วา่ เธอกําลังตั้งครรภ์ มิ้นบอกกับผูด้ ูแลว่าคิดว่าตัวเองน่าจะท้องได้ประมาณ
เดือนกว่าๆ เพราะเธอพอจะจําวันสุ ดท้ายที่ประจําเดื อนมาได้ มิ้นรู ้ดีว่าเธอไม่พร้ อมอย่างมากที่จะมีลูกอีกคน ผูด้ ูแล
พยายามปลอบใจมิ้นและบอกว่าจะลองหาทางดูวา่ จะช่วยมิ้นได้อย่างไร เรื่ องนี้ ถูกรายงานถึงหัวหน้าองค์กรโดยทันที
แม้องค์กรนี้ จะเคยทํางานกับผูห้ ญิงท้องไม่พร้อมมาก่อนและทราบดีวา่ หากผูห้ ญิงเอ่ยปากว่าตนเองไม่ตอ้ งการท้องต่อ
ส่ วนใหญ่มกั ไม่ค่อยเปลี่ยนใจในภายหลัง หากเรื่ องของมิ้นเกิดที่กรุ งเทพฯ ทางองค์กรยังพอทราบว่าจะพามิ้นไปรับ
บริ การยุติต้ งั ครรภ์อย่างปลอดภัยได้ที่ไหน แต่เมื่ อเหตุการณ์เกิ ดขึ้นที่ แม่สอดและมูลนิ ธิเองเพิ่งจะเปิ ดทําการที่นี่ได้
เพียง 1 ปี จึงไม่ทราบเลยว่ามีสถานพยาบาลแห่ งใดให้บริ การบ้าง เพราะแม่สอดเป็ นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวเรื่ องเพศ
และการทําแท้งสู งจึงไม่มีใครพูดกันถึงเรื่ องนี้
ในระหว่างที่ยงั หาทางออกไม่ได้ มิ้นพยายามติดต่อสามีเก่าเพื่อแจ้งข่าวเรื่ องที่เธอตั้งครรภ์ แต่ก็ไม่ได้รับความ
สนใจใยดี มิ้นเล่าถึงความรู ้สึกของเธอตอนนั้นว่า
“กับแฟนใหม่ นี่ไม่ เหลือความรู้ สึ กให้ เค้ าแล้ ว เค้ าทํากับเราขนาดนี ้ หนูร้ ู ว่ าเขายังเด็กแต่
อย่ างน้ อยก็ควรช่ วยกันรั บผิดชอบในฐานะที่ เป็ นคนทําน้ องเกิ ดมา นี่ ไม่ มีเลย บาทเดี ยวก็ไม่ มี เขา
ปล่ อยหนูให้ หาทางเองคนเดียว ตอนที่ ร้ ู ว่าท้ องก็ไม่ ร้ ู จะทํายังไง ใจก็อยากเอาไว้ ใจหนึ่งก็คือไม่ ไหว
แน่ แต่ จะทํายังไงแค่ เงินจะซื ้อยาขับเลือดยังไม่ มี”
(สัมภาษณ์, มิ้น)
ในส่ วนขององค์กรเองก็ยงั ขาดเครื อข่ายที่ จะร่ วมกันทํางานในประเด็นนี้ หัวหน้าองค์กรกล่าวว่าที่ แม่สอดมี
องค์กรเพื่อมนุษยธรรมอยูม่ ากก็จริ ง แต่ส่วนใหญ่ได้รับทุนจากองค์กรศาสนามาอีกทอดหนึ่ ง ซึ่ งไม่วา่ จะเป็ นศาสนาใด
ก็ลว้ นต่อต้านการทําแท้งด้วยกันทั้งนั้น ความพยายามในครั้งนี้ จึงเหมือนเป็ นการพยายามเพียงลําพังและยังมองไม่เห็น
ว่าใครจะเข้ามาร่ วมให้ความช่วยเหลือ เมื่อทราบว่ามิ้นท้องไม่พร้อม ทางองค์กรจึงนึ กถึงเรื่ องเครื อข่ายอาสาเพื่อการยุติ
การตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย หรื อ RSA (Referral system for Safe Abortion) ที่ผศู ้ ึกษาเคยเล่าให้ฟังว่าผูศ้ ึกษาได้รับทราบ
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ข้อมูลเกี่ยวกับเครื อข่ายนี้ โดยบังเอิญเมื่อหลายเดือนก่อนในระหว่างเข้าร่ วมสังเกตการณ์อบรมเชิงปฏิบตั ิการระหว่าง
เครื อข่าย RSA กับทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลอําเภอต่าง ๆ ของจังหวัดตาก ทําให้หวั หน้าองค์กรตัดสิ นใจโทรศัพท์
หาผูศ้ ึกษาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่ องของมิ้นแต่ยงั ไม่แน่ใจว่าจะหาทางออกให้กบั ปั ญหาของมิ้นอย่างไร ผูศ้ ึกษาไม่ทราบ
ข้อมูลอะไรมากนักและสิ่ งที่ ทราบมาก็เป็ นเพียงสิ่ งที่ ได้ฟังจากการถกกันในที่ ประชุม ผูศ้ ึกษายอมรั บว่ายังมองภาพ
กระบวนการทั้งหมดไม่ออกว่าในทางปฏิบตั ิน้ นั หากผูห้ ญิงท้องไม่พร้อมไปพบแพทย์ที่คลินิกสู ตินรี เวชที่โรงพยาบาล
แล้วสถานการณ์จะออกมาในรู ปแบบใด ถึงกระนั้น ผูศ้ ึกษาก็แนะนําให้องค์กรลองพามิ้นไปที่คลินิกท้องไม่พร้อมของ
โรงพยาบาล เพื่อให้มิ้นได้รับคําปรึ กษาโดยเร็ วที่สุด
ทุกข์ ทางใจ: ความรุ นแรงเชิงสั ญลักษณ์ ทแี่ ฝงอยู่ในบริการของสถานพยาบาล
ประสบการณ์ที่มิ้นได้รับจากการไปขอรับคําปรึ กษาปั ญหาท้องไม่พร้อมในครั้งแรกนั้นเต็มไปด้วยภาพจําใน
แง่ลบ ในตอนเช้าของวันรุ่ งขึ้น เจ้าหน้าที่องค์กรพามิ้นไปโรงพยาบาลเพื่อรับคําปรึ กษา ที่โรงพยาบาลเธอต้องผ่าน
ด่านอย่างน้อย 3 ด่านที่ทา้ ทายอารมณ์ความรู ้สึก มิ้นซึ่ งมีความเปราะบางทางจิตใจอยูแ่ ล้วยิง่ รู ้สึกอับอายและหนักอึ้ง
เมื่อต้องตอบคําถามและรับมือกับสายตาที่มองมาอย่างไม่พอใจเมื่อทราบว่าเธอมาพบแพทย์ดว้ ยเรื่ องอะไร หลายครั้ง
เธอคิดอยากวิง่ หนีออกไปให้พน้ แต่อีกใจก็คิดว่าในเมื่อตัดสิ นใจมาแล้วก็จะไปให้สุดกระบวนการ
ด่านต่อมาคือจุดคัดกรองในแผนกสู ตินรี เวชที่คลาคลํ่าไปด้วยคนไข้หญิงหลายสิ บคน ที่จุดนี้ เจ้าหน้าองค์กรซึ่ ง
เห็นว่ามิ้นมีสีหน้าไม่สู้ดี อาสาไปสอบถามกับพยาบาลที่จุดคัดกรองให้แทนว่าต้องไปตรวจที่ห้องไหนต่อ ปฏิกริ ยาที่
ได้รับกลับมาทําให้เจ้าหน้าที่ องค์กรซึ่ งไม่ได้เป็ นคนไข้แต่เป็ นแค่คนที่ ไปเป็ นเพื่อนรู ้ สึก “หน้าชา” ได้เหมื อนกัน
หวาน เจ้าหน้าที่ที่ไปพบแพทย์เป็ นเพื่อนมิ้นเล่าให้ฟังถึงตอนที่ไปติดต่อที่จุดคัดกรองว่าเธอรับรู ้ถึงปฏิกิริยาไม่ดีจาก
พยาบาลคัดกรอง แต่เมื่อไปพบกับพยาบาลที่หน้าห้องให้คาํ ปรึ กษาเธอพบว่าพยาบาลที่นนั่ แสดงความเป็ นมิตรกับผูม้ า
ติดต่อมากกว่า โดยเธอเล่าว่า
“ถ้ าเป็ นที่ ยื่นบัตรเราก็ไม่ อยากบอกเขาไงว่ ามาทําไม แต่ โต๊ ะที่ หนึ่ง (โต๊ ะคัดกรอง) เรา
บอกเขา แต่ เขาก็ทาํ หน้ าไม่ ค่อยอันนั้นเท่ าไหร่ เราก็ไม่ ได้ พูดอะไรมากมาย เขาก็บอกให้ เราไป
ข้ างหลัง พอไปเจอพยาบาลข้ างหลังเราก็บอกว่ าเราท้ องไม่ พร้ อมเขาก็ไม่ ได้ ว่าอะไรเพราะเขา
เป็ นคนที่ รับเคสแบบนี ้ ก็ถามว่ าลูกมีกี่คน เขาก็โอเค เข้ าไปหาหมอนะ”
(สัมภาษณ์, หวาน)
แต่สถานการณ์เริ่ มตึงเครี ยดขึ้ นเมื่ อมิ้ นเข้าไปพบแพทย์ในห้องให้คาํ ปรึ กษา มิ้ นเล่าความจําเป็ นของเธอให้
แพทย์ฟังและแจ้งหมอว่าเธอไม่มีศกั ยภาพที่จะเลี้ยงดูลูกคนนี้ แม้เรื่ องราวของมิ้นจะหนักหนาสาหัสเพียงใดแต่แพทย์
กลับไม่ได้สนใจสภาพชีวติ ที่ยากลําบากของเธอเลย มิ้นถูกแพทย์ตาํ หนิ อย่างรุ นแรงที่ตอ้ งการทําแท้งราวกับมิ้นเป็ นแม่
ที่ไม่มีความรับผิดชอบ ทั้งที่ในความจริ งแล้วมิ้นเองก็ตดั สิ นใจลําบากว่าจะทําแท้งหรื อไม่ และลังเลกับการตัดสิ นใจ
ของตนเองค่อนข้างมาก แต่เมื่อพิจารณาแล้วว่าตนเองไม่พร้อมจริ ง ๆ ในท้ายที่สุดมิ้นจึ งตัดสิ นใจว่าต้องการทําแท้ง
เจ้าหน้าที่เล่าถึงสถานการณ์ในห้องตรวจว่า

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้า 2187

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๕ ปี การศึกษา ๒๕๖๓

“พยาบาลกับหมออิ นเทิ ร์นคนที่ ตรวจก็ไม่ ได้ ทาํ ท่ าที ว่าไม่ ดีอะไรหยั่งงี ้ แต่ ว่าหมอ A
(นามสมมุติ) เขาทําท่ าไม่ ค่อยดี เขาถามแบบทําไมต้ องเอาออกเพราะแค่ คุณไม่ มีงานทํา ทําไม
คุณไม่ รับผิดชอบ ตอนแรกคุณก็ยินยอมทั้งสองฝ่ ายว่ าจะมีลูก มาตอนนีค้ ุณไม่ อยากได้ แล้ วคุณ
ก็จะเอาออก แล้ วก็เป็ นชี วิตของคนอื่ น คุณจะฆ่ าเหรอ อะไรทํานองนี ้ หมอบอกเขาไม่ สามารถ
ทําให้ ได้ คุณต้ องดูแลเอง ต้ องคลอดเอง...หนูฟังแล้ วก็ไม่ สบายใจเท่ าไหร่ คื อดูแล้ วเขา (มิน้ ) ก็
ไม่ อยากทําเท่ าไหร่ หรอกมันเป็ นสถานการณ์ บั งคั บ ตัวเขาก็กังวลเหมื อนกั น แล้ วก็มีแบบ
เหมื อนครั้ งแรกเขาก็ไม่ อยากทํา อี กใจนึ งก็แบบถ้ าเก็บไว้ จะทํายังไงเขาก็กังวล เวลาคุยกับ
บางครั้ งก็ อือ้ จะเก็บไว้ ดีไหมหรื อว่ าจะเอาออกดีไหมอะไรอย่ างนี ้ ตัดสิ นใจลําบากตอนแรก”
(สัมภาษณ์, หวาน)
ผูศ้ ึกษาได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากมิ้นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลินิกให้คาํ ปรึ กษาในวันที่ไปสัมภาษณ์เธอ
ที่บา้ น มิ้นได้เล่าให้ฟังถึงวิธีที่แพทย์ยกเหตุผลขึ้นมาปฏิเสธเธอ โดยคําบอกเล่าของมิ้นสะท้อนความน้อยเนื้อตํ่าใจที่ถูก
แพทย์ตดั สิ นโดยไม่สนใจว่าเธอกําลังตกอยูใ่ นสถานการณ์ยากลําบากมากแค่ไหน
“สิ่ งที่ ทาํ ให้ หนูชา้ํ ใจคื อคําพูดของหมอที่ บอกว่ าคนท้ องก็ทาํ งานได้ ดูอย่ างหมอสิ ตอน
หมอท้ องหมอยังมาทํางานเลย คนท้ องทําไมจะทํางานไม่ ได้ เราก็มีมือมีตีนยังดี ๆ อยู่เลย ตอน
หมอท้ องหมอก็ทาํ งานได้ แม่ อย่ าไปทําเลย บาปนะแม่ สู้ ต่อไป...หนูกค็ ิ ดในใจว่ าพูดไปมันง่ าย
นะ ทําจริ ง ๆ มันยาก ใช่ สิ ก็หมอมีทุกอย่ าง มีครอบครั ว มีคนดูแล มีเงิน แต่ ดูหนูสิหนูมีอะไร
แฟนก็ไม่ มีมารั บผิดชอบ ไม่ มีกิน บ้ านยังไม่ มีอยู่เลย อย่ างเรายังต้ องมาอยู่ที่มูลนิธิแล้ วจะไปสู้
ได้ ยังไง ถ้ าเราสู้ แล้ วท้ องใหญ่ ๆ ใครจะมารั บเราทํางาน คลอดแล้ วตอนลูกตัวเล็ก ๆ ใครจะมา
ดูแลเรา เราก็คิดยาวๆ แล้ วมันเป็ นไปไม่ ได้ เลย”
(สัมภาษณ์, มิ้น)
สําหรับผูห้ ญิงเมียนมาที่เป็ นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมิ้น งานที่เธอพอจะหาได้ในแม่สอดล้วนเป็ นงานที่
ต้องที่ใช้แรงงานหนัก มีชวั่ โมงการทํางานนาน และได้ค่าแรงตํ่า เธอทราบดีวา่ ไม่มีใครอยากรับคนท้องเข้าทํางาน เธอ
จึงคิดว่าการที่แพทย์พยายามยกสถานการณ์ตอนที่แพทย์ต้ งั ครรภ์มาเปรี ยบเทียบกับสถานการณ์ของเธอนั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่
สามารถเทียบกันได้เลยไม่วา่ ในด้านไหน
“หนูเคยท้ องหนูร้ ู ว่ าคนท้ องทํางานหนักมันลําบากแค่ ไหน หมอนั่งเก้ าอีอ้ ยู่ในห้ องแอร์
กลับบ้ านมี ข้าวกิ นมี คนช่ วยเลี ย้ งลูกหมอก็พูดได้ สิ ถ้ าหมอมาเป็ นหนูหมอจะทํายังไง ทําไม
หมอไม่ คิดบ้ าง...เหมื อนว่ าเราทําอะไรไม่ ได้ เลย คื อ เขาไม่ เข้ าใจเราไม่ รับฟั งเรา สิ่ งที่ เราคิ ด
เอาไว้ กับที่ ได้ เจอมามันคนละอย่ างนี่มันเสี ยความรู้ สึ กมากเลยนะคะ...ในใจหนูอยากจะร้ องไห้
ตรงหน้ าหมอนี่ แหล่ ะ นํา้ ตาจะไหลอยู่แล้ วแต่ เรากลั้นเอาไว้ เราไม่ ร้อง เราก็ยิม้ ไป...คื อเราคิ ด
คนธรรมดาอย่ างเราเนี่ ยทํายังไง เราสู้ ยังไง ก็น้อยใจหมอนะคะ คําพูดของเขาไม่ มีกาํ ลังใจกับ
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เรา หนูกเ็ คยท้ องมาพี่ คื อคนท้ องทําอะไรไม่ ไหวเหมือนคนอื่ นเขา จะยกจะเดินจะอะไรมันไม่
สะดวกเลยค่ ะ คือเราทําไม่ ได้ ”
(สัมภาษณ์, มิ้น)
นอกจากนั้น แพทย์ยงั ได้ใช้ความรู ้เรื่ องวิวฒั นาการของตัวอ่อนเพื่อสร้างความน่าเชื่ อถือในการบิดเบือนเรื่ อง
อายุครรภ์เพื่อให้มิ้นเลิกความคิดที่ จะทําแท้ง ในทางการแพทย์หากมิ้นอายุครรภ์เกิ น 3 เดือน เธอจะทําแท้งไม่ได้
คําอธิ บายของแพทย์เกี่ยวกับทารกในครรภ์ในเหตุการณ์น้ ีทาํ ให้มิ้นรู ้สึกน้อยใจแพทย์ที่มองเธอเหมือนเป็ นคนโง่ที่ไม่รู้
เรื่ องรู ้ราว แต่มิ้นไม่คิดจะโต้แย้งหรื อพูดอะไร เพราะเธอถึงแม้เธอจะรู ้ว่าสิ่ งที่แพทย์พูดนั้นเกินจากความเป็ นจริ งไป
มาก แต่ เ ธอก็ไ ม่ อ ยู่ใ นฐานะที่ จ ะขอร้ อ งให้แ พทย์ท าํ ในสิ่ ง ที่ แ พทย์ต ัดสิ น ไปแล้วว่าเป็ นบาป และแพทย์เ องก็ไ ด้
ตัดสิ นใจแทนเธอไปแล้วว่าเธอต้องท้องต่อเท่านั้น
“หมอพูดว่ า เด็กอายุเกิ น 3 เดื อนแล้ ว มี แขนมี ขาครบแล้ ว มันบาปมากนะทําไม่ ได้
หรอก ตอนอัลตราซาวด์ หมอยังเห็นลูกเธอทํามือไหว้ หมออยู่เลย คิ ดดูสิว่าเขากําลังขอชี วิตจาก
หมอนะ...คื อหนูคิดในใจที่ หมอพูดมันไม่ ใช่ หนูมั่นใจว่ าท้ องเดื อนกว่ า หนูเคยท้ อง เคยฝาก
ท้ อง หนูร้ ู สิว่าเด็กหนึ่งเดือนเป็ นยังไง สามเดือนเป็ นยังไง แต่ วันนั้นหนูไม่ ได้ พูดอะไรเลย หมอ
เป็ นคนพูดฝ่ ายเดียว”
(สัมภาษณ์, มิ้น)

แพทย์ที่ให้คาํ ปรึ กษานัดมิ้นให้มาที่โรงพยาบาลอีกครั้งในสัปดาห์ถดั ไปเพื่อฟั งผลตรวจเอชไอวีและฝากครรภ์
พร้อมกับจ่ายยาทรามาดอล (Tramadol) ซึ่ งเป็ นยาแก้ปวดอย่างแรงให้เธอ 2 แผงตามที่เธอร้องขอ เพราะมิ้นแจ้งแพทย์
ว่าเธอมีอาการปวดหลังมากต้องรับประทานยานี้ จึงจะหาย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่องค์กรได้พามิ้นซึ่ งบอบซํ้าจากคําพูด
ของแพทย์กลับมาพักที่มูลนิ ธิและรอเวลาไปพบแพทย์ตามนัดเพราะไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านั้น ผูด้ ูแลสังเกต
ว่าหลังจากกลับจากโรงพยาบาลมิ้นซึ มลงอย่างเห็นได้ชดั และร้องไห้อยูห่ ลายหน ในคืนนั้นเองมิ้นกรอกยาแก้ปวดทั้ง
สองแผงที่ได้มาจากโรงพยาบาลเข้าปาก โดยบอกกับตัวเองว่า
“ถ้ าแท้ งก็แท้ ง ถ้ าไม่ แท้ งก็ขอให้ ตายไปเลย”

(สัมภาษณ์, มิ้น)

หน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาของแพทย์จบลงหลังจากที่มิ้นเดินออกจากคลินิกให้คาํ ปรึ กษาท้องไม่พร้อม แต่คาํ พูดของ
แพทย์ได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องกับจิตใจของมิ้น ทําให้มิ้นเกิดความเครี ยดอย่างรุ นแรงจนนําไปสู่การพยายามฆ่าตัวตาย
“พอเรากลับมาถึงบ้ านพักกินก็ไม่ ได้ นอนก็ไม่ หลับเลย ทั้งคื นไม่ ได้ หลับเลยค่ ะ นั่งคิ ด
นอนคิ ดจะทํายังไง เราต้ องเอาไว้ เหรอ เป็ นไปไม่ ได้ ถ้ าเอาไว้ เราแย่ แน่ เลย...หมอเขาก็ว่าให้
อย่ างนั้นด้ วยก็เลยไม่ สบายใจ มาถึงบ้ านก็อยากฆ่ าตัวตาย ยิ่งคิ ดยิ่งท้ อ คิ ดว่ าชี วิตเราตกตํา่ มาถึง
ขัน้ นีแ้ ล้ วทําไมเรามาเจอแบบนีอ้ ีก เราลําบากจริ ง ๆ นะ เราอยากได้ ความช่ วยเหลือจากคุณหมอ
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เราไปทํามัว่ ก็อาจจะตายได้ คิ ดตรงนีแ้ ล้ วก็น้อยใจ แล้ วก็อยากจะหายไปจากตรงนี ้ อยากจะตาย
ไปเลย (ร้ องไห้ )”
(สัมภาษณ์, มิ้น)
มิ้นคิดอย่างคนอับจนหนทางว่าหากเธอตายไปอย่างน้อยลูกของเธอก็จะมีคนดูแลต่อ ทางมูลนิ ธิคงไม่เอาลูก
ของเธอไปทิ้งขว้างที่ไหน แต่ถา้ เธอไม่ตาย ทั้งลูกและเธอก็จะพากันอดตายหมด แต่มจั จุราชก็ไม่ได้พรากชีวิตเธอไป
เธอตื่นขึ้นในช่วงบ่ายของวันใหม่ในห้องเดิมโดยไม่ได้รู้สึกถึงผิดปกติใด ๆ ในท้อง แต่ผลของการรับประทานยาเกิน
ขนาดทําให้เธอรู ้สึกอ่อนเพลียมาก เธอรู ้ในตอนนั้นว่าเธอทําไม่สาํ เร็ จทั้งการทําแท้งและการฆ่าตัวตาย ซึ่ งเธอก็ได้เล่า
ให้ผดู ้ ูแลฟังทั้งนํ้าตาว่าเธอทําอะไรลงไปเมื่อคืน
“กินยานีแ้ หล่ ะ มีอยู่ 20 เม็ด หนูกินที เดี ยวเลย ก็คิดถ้ าเรากินยานี แ้ ล้ วเราตายไหม ถ้ า
ตายก็ตาย คื อเราทํายังไงได้ มันสู้ อะไรไม่ ได้ ท้ องนี่ กใ็ หญ่ ขึน้ ทุกวัน ใจก็คิดทั้งสองอย่ าง อยาก
ตายกับอยากให้ เด็กหลุด ถ้ าน้ องหลุดไปก็คือหลุด ถ้ าไม่ หลุด ถ้ าเราจะตายก็คือให้ ตายไปเลย
ลูกเราตอนนีอ้ ยู่บ้านพักเราก็พอสบายใจได้ คื อเขาไม่ ทิง้ ลูกเราหรอก เขาจะหาทางที่ ดีให้ ลูกเรา
ถ้ าเราไม่ อยู่แล้ ว สบายใจตรงที่ ลกู ด้ วย ถ้ าไม่ หลุดแล้ วเราตายไปด้ วยไหม ถ้ าตายก็ยอม ยอมตาย
เลยเพราะว่ าชี วิตมันทรมานตกตํา่ ไปขนาดนี ้แล้ วพอแล้ ว ถ้ าไม่ ตายน้ องหลุดไปก็คือดี ใจคิ ด
อย่ างนี”้
(สัมภาษณ์, มิ้น)
ประสบการณ์ของมิ้น เป็ นเพียงเสี้ ยวหนึ่ งของผูห้ ญิงจํานวนมากที่ผา่ นเข้ามารับคําปรึ กษา ณ คลินิกแห่ งนี้ ด้วย
ชื่อคลินิกที่บอกชัดว่ารับปรึ กษาปั ญหาท้องไม่พร้อม แม้พวกเธอจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายอย่างการได้รับอนุญาต
ให้ทาํ แท้ง แต่อย่างน้อยพวกเธอก็คาดหวังว่าจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเข้าอกเข้าใจ ผูห้ ญิงเหล่านี้ ไม่รู้เลยว่าจะพาตนเอง
มาให้แพทย์วพิ ากษ์วจิ ารณ์และตัดสิ นศีลธรรมความเป็ นมนุษย์ของพวกเธอ
ปฏิกริ ยาต่าง ๆ ที่มิ้นต้องเผชิ ญขณะรับคําปรึ กษาในโรงพยาบาลเป็ นหลักฐานที่ช้ ี ให้เห็นว่าการแสดงออกถึง
ความหวังดีของบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ตอ้ งการให้ผหู ้ ญิงไปทําแท้งโดยเลือกที่จะตําหนิ ติเตียนให้รู้สึกสํานึ กนั้น
แท้จริ งแล้วได้ผลิตสร้างความรุ นแรงต่อผูร้ ั บบริ การ ขณะที่ผรู ้ ับบริ การกลับรั บรู ้ ถึงความหวังดีเหล่านั้นในแง่ที่เป็ น
บาดแผลความเจ็บปวด ซึ่ งอาจนําไปสู่ ผลกระทบที่ร้ายแรงเกินกว่าบุคลากรทางการแพทย์จะคาดเดาได้ อย่างไรก็ตาม
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิ บตั ิต่อกรณี ศึกษาอย่างเย็นชาก็ไม่สามารถถูกประณามในฐานะปั จเจกที่ ไร้ ความปราณี
เพราะระบบโครงสร้างของรัฐไม่เปิ ดช่องให้พวกเขาสามารถทําอะไรได้มากนัก บุคลากรทางการแพทย์ถูกคาดหวัง
จากผูห้ ญิงที่ตอ้ งการทําแท้งในฐานะผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ แต่ขณะเดียวกันกฎหมายห้ามทําแท้งของประเทศไทยก็ยงั มี
ความคลุมเครื ออยูม่ ากในแง่ของการตีความและไม่อาจรับรองได้วา่ การตัดสิ นใจให้บริ การยุติต้ งั ครรภ์ของแพทย์น้ นั
ถูกต้องตามกฎหมายหรื อไม่ กล่าวคือ หากแพทย์ถูกแจ้งความฟ้ องร้อง แพทย์จะมีภาระที่ตอ้ งไปแก้ต่างในชั้นศาล อีก
ทั้งแพทย์ที่ให้บริ การยังต้องเผชิญแรงเสี ยดทานภายในตนเองและแรงเสี ยดทานจากภายนอกที่ส่วนใหญ่ยงั ไม่ยอมรับ
ให้ผูห้ ญิ งมี สิทธิ์ ที่ จะเลื อกทําแท้งได้เมื่ อไม่พร้ อมตั้งครรภ์ เงื่ อนไขที่ กรอบการตัดสิ นใจเช่ นนี้ ย่อมทําให้บุคลากร
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ทางการแพทย์มีความลังเลที่จะให้ความช่วยเหลือ จนสุ ดท้ายระบบเหล่านี้กท็ าํ ให้ความเข้าอกเข้าใจต่อผูห้ ญิงเหื อดแห้ง
ไป ผูห้ ญิงจึงเข้าถึงบริ การนี้ได้อย่างจํากัด (กุลภา วจนสาระ, 2560)
5. การอภิปรายผล
การวิเคราะห์ประสบการณ์รับคําปรึ กษาท้องไม่พร้ อมในงานวิจยั นี้ แสดงให้เห็นว่ามุมมองทางศีลธรรมที่
เกี่ยวข้องกับปฏิบตั ิการของผูเ้ ชี่ ยวชาญเป็ นไปภายใต้โครงสร้างของสถาบัน นําไปสู่ การแสดงความไม่มีน้ าํ อดนํ้าทน
หรื อดูหมิ่นดูแคลนผูห้ ญิงที่ตอ้ งการทําแท้ง ซึ่ งขัดแย้งกับวาทกรรมของสถาบันการแพทย์ที่สนับสนุนความเป็ นมนุษย์
คลิ นิกให้คาํ ปรึ กษาท้องไม่พร้ อมจึ งยังคงเป็ นพื้นที่ แสดงออกถึ งความรุ นแรงเชิ งสัญลักษณ์ หรื อการครอบงําของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสุ ขภาพ โดยได้สร้ างผลลัพธ์ที่เป็ นปั ญหาต่อคุ ณภาพของเวชปฏิ บตั ิ ที่ควรเคารพสิ ทธิ เหนื อเนื้ อตัว
ร่ างกายของกรณี ศึกษา อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ ยนื ยันว่าการเลือกปฏิบตั ิต่อผูท้ ี่ตอ้ งการยุติการตั้งครรภ์ไม่เกิดขึ้นจาก
ปฏิบตั ิการของบุคลากรทางการแพทย์ในระดับปั จเจกบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงสร้างที่หยัง่ ราก
ลึกลงไปภายในจิตใจของผูค้ น จนไปผลิตซํ้าความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมและความรุ นแรงในปฏิสัมพันธ์ทางสังคมใน
ชีวติ ประจําวัน แต่ทว่าสิ่ งเหล่านี้กลับไม่อาจมองไม่เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะเป็ นสิ่ งที่ฝังอยูใ่ นโครงสร้างของสถาบัน
ความรุ นแรงเชิงสัญลักษณ์ในกระบวนการให้คาํ ปรึ กษาปั ญหาท้องไม่พร้อมสะท้อนผ่านการจัดการองค์กร
ที่ อนุ ญาตให้แพทย์ที่มีทศั นะคติ เชิ งลบต่อการทําแท้งทําหน้าที่ เป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา ซึ่ งมี แนวโน้มที่ คาดการณ์ ได้ว่า
แพทย์จะตีตราผูม้ ารับบริ การ นอกจากนั้น ยังสะท้อนผ่านวิธีที่แพทย์ใช้เพื่อปฏิเสธการให้บริ การ ด้วยการบิดเบื อน
ข้อมูลเกี่ยวกับอายุครรภ์และพัฒนาการของตัวอ่อน ตลอดจนอําพรางข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือก สิ ทธิ และเงื่อนไขทาง
กฎหมายที่จาํ เป็ นในการหาทางออกให้กบั การตั้งครรภ์ของตัวเอง ทั้งนี้ กเ็ พื่อกีดกันและไล่ตอ้ นให้ผหู ้ ญิงหมดหวังที่จะ
แสวงหาหนทางยุติต้ งั ครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผูม้ ารับบริ การจะทราบว่าข้อมูลที่แพทย์
บอกนั้นมีขอ้ เท็จจริ งไม่ครบถ้วน แต่ผรู ้ ับบริ การซึ่ งเป็ นผูท้ ี่อ่อนด้อยกว่าทั้งในแง่องค์ความรู ้และสถานะทางสังคมกลับ
ไม่สามารถโต้แย้งอะไรได้ เนื่ องจากเธอถูกทําให้รู้สึกผิดและอับอายที่ตอ้ งการจะฆ่าลูกของตัวเอง จึ งทําได้เพียงยอม
จํานนกับ “ทางเลือกที่ไม่ได้เลือกเอง” แม้วา่ ในใจจะรู ้สึกถึงความไม่เป็ นธรรมแต่เพราะอยูใ่ นพื้นที่ของผูเ้ ชี่ยวชาญจึง
ไม่กล้าแสดงออกหรื อเรี ยกร้องอะไร ประสบการณ์ของกรณี ศึกษานี้ เป็ นเรื่ องที่ชวนขบคิดว่าระบบการแพทย์ควร
ปรับตัวอย่างไรในการจะให้บริ การปรึ กษาปั ญหาท้องไม่พร้อมและบริ การทําแท้งปลอดภัยในฐานะที่เป็ นบริ การด้าน
สุ ขภาพที่เคารพความเป็ นมนุษย์ได้มากขึ้น
ประสบการณ์เชิ งลบของกรณี ศึกษาที่ได้รับจากคลินิกปรึ กษาปั ญหาท้องไม่พร้อมสะท้อนให้เห็นว่าผูห้ ญิง
ไม่เพียงแค่ไม่มีอิสระเหนือเนื้อตัวร่ างกายของตนเอง แต่แม้กระทัง่ ในกระบวนการรับคําปรึ กษาท้องไม่พร้อมซึ่ งตั้งขึ้น
โดยการนําปั ญ หาของผูห้ ญิ ง มาเป็ นศู นย์ก ลาง ผูห้ ญิ งก็ย งั หนี ไม่ พ น้ การถูก ประณามและตี ตราโดยบุ ค ลากรทาง
การแพทย์อยูด่ ี คําพูดทําร้ายจิ ตใจ สายตาที่ต้ งั คําถามและดูแคลน นํ้าเสี ยงที่ไม่เป็ นมิตร สะท้อนให้เห็ นว่าบริ การให้
คํา ปรึ ก ษาปั ญ หาท้อ งไม่ พร้ อ มของสถานพยาบาลยัง เอาใจใส่ ต่อ ผูห้ ญิ ง กลุ่ ม เปราะบางไม่ ม ากพอ ปฏิ ก ริ ย าของ
เจ้าหน้าที่หอ้ งทําบัตร พยาบาลคัดกรอง และแพทย์ ไม่ได้เป็ นเพียงแค่ “อคติ” ส่ วนบุคคลของบุคลากรทางการแพทย์ที่
มีต่อผูห้ ญิงท้องไม่พร้อมที่ตอ้ งการทําแท้งเท่านั้น แต่ยงั เป็ นปั ญหาเชิงโครงสร้างร่ วมด้วย
เรื่ องราวของกรณี ศึกษาคือหลักฐานที่ชดั เจนว่าแพทย์ของสถานพยาบาลที่ถูกมอบหมายให้มาตรวจคนไข้ที่
คลินิกให้คาํ ปรึ กษาปั ญหาท้องไม่พร้อมมีทศั นคติเชิงลบอย่างชัดเจนต่อผูห้ ญิงที่ตอ้ งการทําแท้ง และไม่สนใจว่าคนไข้
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จะมี ความจําเป็ นในชี วิตอย่างไร แม้ว่ากรณี ศึกษาจะไม่ใช่ผหู ้ ญิ งใจแตก เป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยวของลูก 3 ลูก และอยูใ่ น
สถานะอับจนไร้ที่พ่ ึง แต่บริ บทเหล่านี้ ไม่ได้ทาํ ให้แพทย์แสดงความเห็นใจต่อเธอในฐานะเพื่อนมนุ ษย์เลย มิหนําซํ้า
การที่ แพทย์บิ ดเบื อนอายุครรภ์ของเธอยิ่งเป็ นการตอกยํ้าให้เธอรู ้ สึกด้อยค่าเหมื อนคนโง่ ที่ไม่ รู้จักร่ างกายตัวเอง
หรื อไม่มีความรู ้อะไรเลยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ทั้งที่เธอเองผ่านการตั้งครรภ์มาแล้วถึง 3 ครั้ง
จากชุ ด คํา อธิ บ ายของแพทย์ใ นข้า งต้น ยัง สะท้อ นระบบคิ ด ของระบบการแพทย์ที่ ท าํ งานอยู่เ บื้ อ งหลัง
ความสัมพันธ์ของบุคลากรทางการแพทย์และผูร้ ับบริ การ ที่ให้การสนับสนุน ส่ งต่อ และผลิตซํ้าอํานาจของบุคคลากร
ทางการแพทย์ให้อยู่เหนื อผูร้ ับบริ การอยู่เสมอโดยเฉพาะกลุ่มที่ ถูกมองว่าทําผิดศีลธรรม ในขณะที่ระบบการแพทย์
นําเสนอว่าเวชปฏิบตั ิของบุคลากรทางการแพทย์น้ นั ต้องยึดโยงกับหลักการพื้นฐานทางจริ ยธรรมการแพทย์ตะวันตก
ซึ่ งยึดถือวาทกรรม “Do no harm” เป็ นอุดมคติในการดูแลผูป้ ่ วย แต่ในทางปฏิ บตั ิบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้
วาทกรรมนี้ เพื่อปฏิเสธทางเลือกที่จาํ เป็ นต่อการดํารงไว้ซ่ ึ งสุ ขภาพกาย จิต สังคม ที่ดีของผูห้ ญิง สถาบันการแพทย์ที่
อนุญาตให้มีการตีตราในคลินิกปรึ กษาปั ญหาท้องไม่พร้อมจึงทําหน้าที่เพียงให้บุคคลากรทางการแพทย์ซ่ ึ งเป็ นชนชั้น
นํายังคงเป็ นชนชั้นนําที่มีอาํ นาจเหนื อผูร้ ับบริ การ ส่ วนผูห้ ญิงที่ตอ้ งการทําแท้งก็ยงั คงถูกครอบงําให้รู้สึกผิดบาปต่อ
การตัดสิ นใจเหนื อเนื้ อตัวร่ างกายของตนเองต่อไป ปรากฏการณ์เช่นนี้ คือสิ่ งที่ ปิ แอร์ บูร์ดิเยอร์ นักสังคมวิทยาชาว
ฝรั่งเศสเรี ยกว่า “ความรุ นแรงเชิงสัญลักษณ์” (symbolic violence) กล่าวคือ เป็ นการครอบงําทางอุดมคติที่รุนแรงแต่
ทว่า “นุ่มนวล” เพราะเป็ นวิธีการรักษาโครงสร้างความไม่เท่าเทียมในสังคมไว้อย่างแยบคายและ “ชอบธรรม” เพราะ
ได้รับความยินยอมพร้อมใจหรื ออย่างน้อยก็ไม่ถูกตั้งคําถามจากคนในสังคมและชนชั้นที่ถูกครอบงํา (ชัยวัฒน์ สถา
อานันท์, 2553) การที่กรณี ศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้ทาํ แท้ง หนําซํ้ายังถูกตีตรา แท้จริ งแล้วไม่เกี่ยวข้องกับความสนอก
สนใจในชี วิตอันแสนบริ สุทธิ์ แต่คือการบี บบังคับให้เธอยอมรั บว่าตัวเองเป็ นผูห้ ญิ งไม่ ดีไปพร้ อม ๆ การยอมรั บ
อํานาจของแพทย์ที่ตดั สิ นใจแทนพวกเธอ
ผลสะท้อนกลับในเชิงลบต่อการถูกบังให้เลือกคือการต่อต้านกับทางเลือกที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
และบริ บทของชี วิต ทั้งที่ ในปั จจุ บนั เทคโนโลยียุติการตั้งครรภ์ในครรภ์อายุน้อยนั้นทั้งง่ายและปลอดภัย แต่ผหู ้ ญิ ง
จํานวนมากกลับไม่สามารถเข้าถึงบริ การนี้ ได้จึงต้องหาหนทางทําแท้งด้วยตนเองเท่าที่จะทําทางได้ ซึ่ งล้วนเป็ นวิธีที่
อันตรายและเสี่ ยงกับการบาดเจ็บและตายจากการทําแท้ง ด้วยเหตุน้ ี ระบบบริ การสุ ขภาพจึงควรให้ความสําคัญกับการ
ลดการตี ต ราแรงงานข้า มชาติ ที่ ท ้อ งไม่ พ ร้ อ มเพื่ อ ไม่ ใ ห้เ กิ ด การผลิ ต ซํ้า ความรุ น แรงเชิ ง สั ญ ลัก ษณ์ ใ นพื้ น ที่ ข อง
สถานพยาบาล
แนวทางที่ช่วยลดการผลิตซํ้าความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมในกรณี ทอ้ งไม่พร้อม คือการส่ งเสริ มให้บุคลากร
ทางการแพทย์สนับสนุ นสิ ทธิ ของผูห้ ญิ งในการเข้าถึงบริ การทําแท้งอย่างปลอดภัย โดยเน้นยํ้าว่าบริ การทําแท้งเป็ น
ความต้องการด้านสุ ขภาพที่ไม่แตกต่างจากบริ การทางการแพทย์อื่น ๆ ควรมีการฝึ กอบรมบุคลากรทางการแพทย์ใน
พื้น ที่ ใ ห้รั บ รู ้ ข อ้ มู ล ที่ ถู ก ต้อ งเกี่ ย วกับ เงื่ อ นไขทางกฎหมายที่ เ ปิ ดโอกาสให้ผูห้ ญิ ง เข้า ถึ ง บริ ก ารทําแท้ง ปลอดภัย
เนื่ องจากบุคลากรทางการแพทย์คือด่านหน้าที่ให้สามารถให้ขอ้ มูลที่รอบด้านเกี่ยวกับเกี่ยวกับบริ การยุติต้ งั ครรภ์ และ
ในทางกลับกันก็สามารถปกปิ ดข้อมูลเพื่อไม่ไห้ผหู ้ ญิงเข้าถึงบริ การทําแท้งปลอดภัยได้ ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จึงมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพอนามัยเจริ ญพันธุ์ของแรงงานหญิงข้ามชาติ
ในชายแดน (Ramos S. and Viladrich A.,1993 อ้างถึงใน Ramos S. et al., 2014) โดยเฉพาะในการพิจารณาส่ งต่อ
ผูห้ ญิงที่เข้าเงื่อนไขการยุติต้ งั ครรภ์ตามกฎหมายให้ได้รับบริ การที่สถานพยาบาลได้มากขึ้น (Jillian Gedeon, 2015)
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ทั้งนี้ สิ่ งสําคัญที่สุดคือ การส่ งเสริ มให้บุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและกระบวนการ
ให้คาํ ปรึ กษาที่ เป็ นมิตร เพื่อชวนให้ผรู ้ ับบริ การคิดถึงทางเลือกทั้งหมดที่ มีเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจด้วย
ตัวเอง และถึงแม้วา่ จะไม่เห็นด้วยกับการทําแท้งแต่แพทย์ผใู ้ ห้คาํ ปรึ กษาไม่ควรโน้มน้าวให้ทอ้ งต่อทั้งที่ไม่พร้อมโดย
ไม่อธิ บายทางเลือกทั้งหมดที่มี หรื อบิดเบือนข้อเท็จจริ งที่จาํ เป็ นต่อการตัดสิ นใจทําแท้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการครอบงําการ
ตัดสิ นใจโดยแพทย์ที่พยายาม “คิดแทน” ผูห้ ญิงทั้งที่ไม่ได้เป็ นบุคคลใกล้ชิดหรื อร่ วมแบกรับความทุกข์ที่ผหู ้ ญิงท้อง
ไม่พร้อมกําลังเผชิญ
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ประสบการณ์ ตรงของกรณี ศึกษาที่ ไปขอรั บคําปรึ กษาปั ญหาท้องไม่พร้ อมในสถานพยาบาลชี้ ให้เห็ นว่า
บุคลากรทางการแพทย์ยงั คงใช้อคติส่วนบุคคลในการพิจารณาว่าใครควรได้หรื อไม่ได้รับบริ การยุติต้ งั ครรภ์ ตลอดจน
แสดงออกถึ งความเป็ นปฏิ ปักษ์ต่อผูห้ ญิ งที่ ตอ้ งการทําแท้งกลับเป็ นเรื่ องที่ กระทําได้แม้ในพื้นที่ ที่ผูห้ ญิ งคาดว่าจะ
ปลอดภัยจากการตีตรามากที่สุด เหตุที่การกระทํารุ นแรงต่อผูห้ ญิงโดยผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษายังเป็ นสิ่ งที่พบเจอได้เป็ นปกติ
เนื่องมาจากมีโครงสร้างของสถาบันรองรับ ทําให้ผหู ้ ญิงกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ ยงั คงได้รับบริ การปรึ กษาปั ญหาท้องไม่
พร้อมที่ไม่เป็ นมิตรที่ไปซํ้าเติมความทุกข์ให้กบั ผูห้ ญิงกลุ่มนี้มากเพิม่ ขึ้นไปอีก
อนึ่ง การศึกษานี้มีขอ้ จํากัดเนื่องจากกรณี ศึกษามีเพียงหนึ่งรายจึงไม่อาจเป็ นตัวแทนของแรงงานข้ามชาติชาว
เมียนมาที่ไม่พร้อมและเข้ารับคําปรึ กษาในสถานพยาบาลในชายแดนได้ท้ งั หมด อีกทั้งยังขาดการศึกษาในมุมมองของ
บุคคลากรทางการแพทย์ ดังนั้น เพื่อให้มีขอ้ มูลเกี่ยวกับการเข้าถึงบริ การทําแท้งปลอดภัยในชายแดนอย่างรอบด้าน จึง
ควรมีการศึกษาการยุติต้ งั ครรภ์จากมุมมองของบุคลากรจากแพทย์ซ่ ึ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
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