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สรุปประชุมหารือ 

ขับเคล่ือนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครัง้ที่ 33 

วนัท่ี 16 มกราคม 2557  ห้องประชมุสานใจ สํานกังานสขุภาพแห่งชาต(ิสช.) 

กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ 

จดัโดย เครือขา่ยสนบัสนนุทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไมพ่ร้อม 

 

ปาฐกถาเร่ือง “ ทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม เส้นทางที่ไม่ยาวไกลเกนิเอือ้ม” 

โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกลุ สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 

การทํางานเครือข่าย เป็นการทํางานซึง่ให้กําลงัใจซึง่กนัและกนั เครือข่ายนีเ้ป็นเครือข่ายท่ีมีความ

เข้มแข็งอยู่ในตวัเอง เน่ืองจากว่าเป็นเครือข่ายทางเลือก โดยสว่นตวัมีความเช่ือมานานแล้วว่า “ชีวิตต้องมี

ทางเลือก” เพราะ “ชีวิตท่ีมีทางเลือก คือ ชีวิตท่ีมีเสรีภาพ” ถ้าชีวิตท่านไมมี่ทางเลือก ลองคดิดสูวิา่ ชีวิตท่าน

จะเศร้าแคไ่หน  

ตอนนีไ้ด้ไปทํางานเก่ียวกบัเร่ืองผู้ ต้องขงัหญิง ไปเห็นชีวิตประจําวนัของผู้ ต้องขงั ได้รู้เลยว่า ชีวิต

ของผู้ ต้องขงัเป็นชีวิตท่ีไม่มีทางเลือก ไม่มีความเป็นส่วนตวั จะต้องมีคนเห็นคณุตลอดเวลา เพราะเป็นห้อง

เปิด ชีวิตท่ีไม่มีทางเลือกเป็นชีวิตท่ีเราถูกมองเห็น ถูกจับจ้อง และชีวิตประจําวนั การกิน เดิน เล่น นอน 

ล้วนถกูกําหนดโดยคนอ่ืนทัง้สิน้ 

แต่ในสถานการณ์จริง คนข้างนอกท่ีไม่ได้อยู่ในเรือนจํา แต่ก็อาจถูกกักขังในเรือนจําท่ีเป็น

กฎเกณฑ์ กตกิาของสงัคมหรือจะเรียกวา่อะไรก็ตาม ท่ีทําให้ชีวิตคนไมมี่ทางเลือกได้เหมือนกนั  

เครือข่ายของเราเป็นเครือข่ายท่ีทํางานในเร่ืองพืน้ฐานท่ีสุดของมนุษย์ เพราะมนุษย์เกิดมาได้ก็

เพราะวา่เซก็ส์ มนษุย์มีเพศหญิงเพศชาย แล้วอีกหน่อยอาจจะมีหลายเพศ ในทกุสงัคมเม่ือมีท้องก็มีการยตุิ

การตัง้ท้อง จะด้วยเจตนาหรือไมเ่จตนาก็ตาม  

สงัคมมนุษย์มีความก้าวหน้ามาจนถึงยุคปัจจุบนันี ้มีความแน่ชัดมากขึน้เร่ือยๆ ว่า การยุติการ

ตัง้ครรภ์เป็นเร่ืองของสิทธิเก่ียวกับเนือ้ตวัร่างกายของผู้ หญิง ซึ่งเป็นเจ้าของร่างกายนั่นเอง ไม่ว่าจะมี

กระบวนการความเช่ือทัง้หลายในการท่ีจะทําให้ผู้หญิงในสงัคมตา่งๆ ทัว่โลกกลวัก็ตาม  
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หลายคนเม่ือเกิดปัญหาขึน้ ไมไ่ด้อยากท่ีจะยตุกิารตัง้ครรภ์ แตเ่ม่ือเผชิญปัญหา เรารู้อยูแ่ล้ววา่ “ไม่

มีผู้หญิงคนไหนท้องเพ่ือจะไปทําแท้ง”  และหลายคนพดูวา่ “ทกุการทําแท้ง มนัไมใ่ช่เป็นความสขุ” มนัไม่ใช่

กิจกรรมท่ีทําแล้วเฮฮา “ไมใ่ช่” แตม่นัเป็นกิจกรรมท่ีทํา “เพ่ือแก้ปัญหาให้กบัคนท่ีกําลงัเผชิญปัญหา”  

เพราะฉะนัน้แม้เธอจะมีความเช่ือว่าการทําแท้งเป็นบาป (ผู้หญิงเองบางคน) “แต่เขาจําเป็นต้อง

ทํา” เขาต้องสู้กบัความเช่ือ ถ้าเราเข้าใจในระบบสงัคม จะรู้ว่าความเช่ือตา่งๆ ถกูสร้างขึน้มาจากความเป็น

สงัคมมนษุย์ ความเช่ือมีทัง้ข้อดีและข้ออ่อน ความเช่ือทําให้เราผลกัดนั อย่างเช่น เรามีความเช่ือว่า ชีวิตมี

ทางเลือก เราก็สามารถท่ีจะผลกัดนัตวัเองให้ทํางาน ไปข้างหน้าได้ แตข่ณะเดียวกนัความเช่ือบางอย่างเป็น

สิง่จองจํามนษุย์ จองจําให้เราไมก่ล้าทํา  

เพราะฉะนัน้หลายอย่างเราก็สู้กบัความเช่ือของเราเอง โดยเฉพาะอย่างท่ีหลายๆ คนพดูถึงความ

เช่ือเร่ืองยตุกิารตัง้ครรภ์ โดยสว่นตวัได้ก้าวข้ามสิง่เหลา่นีม้านานแล้ว  

ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมานี ้ได้เดินทางไปสมัภาษณ์ผู้ ให้บริการทัง้แพทย์ พยาบาล นกัสงัคมสงเคราะห์ 

และเจ้าหน้าท่ีท่ีทํางานเก่ียวกบัเร่ืองการช่วยเหลือผู้หญิงท่ีต้องการยตุกิารตัง้ครรภ์ หรือถ้าไมต้่องการยตุกิาร

ตัง้ครรภ์ แตต้่องการช่วยเหลือทางเลือกอ่ืนๆ สิ่งท่ีพบจากผู้ให้บริการทัง้หลาย ยงัยืนยนัข้อเท็จจริงอนัหนึ่งก็

คือ  

เราพบว่าในโรงพยาบาลของรัฐ แม้จะเป็นโรงพยาบาลท่ีให้การช่วยเหลือโดยตรง ยงัพบว่ามีคณุ

หมอสตูิฯท่ีไม่ต้องการทําแท้ง และปฏิเสธการทําแท้ง ยงัเป็นข้อเท็จจริงในสงัคมไทย ท่ีเราต้องมานัง่ค้นหา

วา่ อะไรทําให้เขาปฏิเสธ  

การปฏิเสธ เป็นอุปสรรคหรือไม่ “เป็นแน่นอน” แต่ขณะเดียวกันเราก็พบว่า จํานวนผู้ ท่ีปฏิเสธ

เหลา่นี ้บางคนไมข่ดัขวาง และอาจให้การช่วยเหลืออ่ืนๆ ท่ีเปิดไว้ เช่น ช่วยสง่ตอ่ แตห่ลายคนก็คดัค้านและ

ไมย่อมให้เกิดบริการทําแท้งขึน้ แม้มีหมอบางคนเตม็ใจจะให้บริการก็ตาม 

เราพบหมอท่ีมีความตัง้ใจจะช่วยเหลือ และช่วยยตุิการตัง้ครรภ์ให้ รวมทัง้ประกาศตวัเองได้อย่าง

ภาคภมูิใจวา่เป็นหมอทําแท้ง  

เราพบหมอซึง่ตกับาตรทกุวนั เป็นผู้ อํานวยการโรงพยาบาล ไม่ได้เป็นหมอสตูิ เขาบอกว่า “ถ้ามนั

จําเป็นจริงๆ ผมก็จะยินดีทําแท้งให้กบัผู้หญิง ถ้าไมมี่ใครทําให้ในพืน้ท่ีท่ีผมอยู”่  
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เราพบเจ้าหน้าท่ี OSCC หลายแห่งซึ่งทํางานได้ดีมีมากขึน้ และ OSCC ท่ีทํางานดีเหล่านัน้ 

สามารถช่วยเหลือผู้หญิงและครอบครัวได้อยา่งมหาศาลอยา่งไมน่่าเช่ือ  

ทัง้หมดนีเ้ป็นกาํลังใจที่จะสามารถทาํให้เราทาํงานได้ต่อไป 

เราพบคนในชมุชนซึง่ทํางานในพืน้ท่ี ซึง่ช่วยเหลือผู้หญิงแล้วทําให้ผู้หญิงสามารถจะลกุขึน้ดําเนิน

ชีวิตได้ต่อไป โดยสว่นตวัได้ช่วยเหลือผู้หญิง ตัง้แต่ก่อนท่ีจะมาทํางานหรือกิจกรรมเหล่านี ้ผู้หญิงในชมุชน

ไปยตุิการตัง้ครรภ์ด้วยเหตผุลต่างๆ นานา แล้วทุกเหตผุลเป็นเหตผุลของตวัผู้หญิงคนนัน้ แม้ว่าผู้หญิงคน

หนึ่งเคยทําแท้งในอดีต แล้วเสียใจว่าไม่ควรทําแท้ง แตก็่พบว่า มีผู้หญิงคนหนึ่ง ไม่อยากทําแท้งเลย แต่ว่า

แม่บงัคบัให้ทําแท้ง โกรธเกลียดแม่ดา่แม่ แตเ่ม่ือตวัเองมาประสบปัญหา เม่ือนึกกลบัย้อน รู้สกึขอบคณุแม่

ตวัเอง  

เพราะนัน้ชีวิตมันซับซ้อน และเพราะชีวิตไม่มีเพียงคําตอบเดียวในการทํางานเก่ียวกับการ

ช่วยเหลือผู้หญิงท่ีตัง้ท้องและมีปัญหา  

“ไม่มีคาํตอบเดียว” แต่คาํตอบในเชิงหลักการ “ต้องให้ทางเลือก”  และเป็นทางเลือกซึ่ง

จะต้องให้การปรึกษาหารืออย่างเตม็รูปแบบ เหล่านีย้ังเป็นความฝันของเครือข่าย  

ถ้าเรามี pre-abortion, post-abortion counseling ท่ีดี จะเป็นการเสริมพลงัผู้หญิงท้องไมพ่ร้อมได้

มาก หวงัวา่เครือขา่ยท่ีทํางานลกัษณะนีจ้ะนําพาเราให้ไปสูจ่ดุหมายปลายทางนัน้  

การเดนิทางในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมาในการทํางานวิจยั ได้พบคนซึง่ทํางานลกัษณะนีท่ี้คิดคล้ายกนั ยิ่ง

ทําให้เกิดมีความมั่นใจว่า ความฝันของเรา ของเครือข่ายท่ีเราเน้นการทํางานเป็นระบบ จะทําได้ และ

ประสบความสําเร็จในเร็ววนันี ้และดฉินัคอ่นข้างเช่ือมัน่วา่ จะสําเร็จก่อนท่ีดฉินัจะตาย  
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แลกเปล่ียนความเหน็: สรุปการแลกเปล่ียนความคดิเหน็ 

 ปัจจยัท่ีทําให้สมาชิกในเครือขา่ยยงัคงร่วมกนัขบัเคลอ่นเพ่ือสร้างทางเลือกสําหรับผู้หญิงท่ีท้องไมพ่ร้อม  
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