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 ผูห้ญิงที่ใชย้าเสพตดิชนิดฉีดเป็นกลุม่เสี่ยงของการตดิเช้ือเอชไอวมีากที่สุด ท ัง้น้ี

เป็นเพราะการใชเ้ขม็และอุปกรณฉี์ดยาที่ปนเป้ือนเช้ือ และการมเีพศสมัพนัธก์บั

ผูช้ายใชย้าโดยปราศจากการป้องกนั

 การถูกตตีราวา่เป็น ‚คนตดิยา‛ จึงเป็นปัญหาหลกัที่ ผูใ้ชย้าเสพตดิตอ้งเผชญิ

นอกเหนือจากปัญหาผลกระทบทางร่างกาย

 โครงสรา้งทางสงัคมของผูห้ญิงใชย้ากลายมาเป็นก าแพงปิดกัน้ระหวา่งโลกของยา

เสพติดกบัโลกความเป็นจริงตามสงัคมจารีตนิยม



 ศึกษาประสบการณช์วีิตของผูห้ญิงใชย้าเสพตดิชนิดฉีด

 ศึกษาในเร่ืองความเช่ือมโยงกนัระหวา่งยาเสพตดิ เพศวิถ ีและเพศสภาพยงัคงไมไ่ด ้

มกีารพฒันา ถึงแมว้า่ขอ้มูลในเร่ืองมุมมองของผูห้ญิงใชย้าตอ่ความเสี่ยงจะเป็น



Society

Drug

vulnerability



 การศึกษาวจิยัในครัง้น้ี ผูว้ิจยัไดท้  างานอยา่งใกลช้ดิกบัองคก์รของชุมชนผูใ้ชย้า ประกอบดว้ย

ผูห้ญิงใชย้า 5 คน ในฐานะผูใ้หข้อ้มูลหลกัซ่ึงรบัผดิชอบในการประสานงานกบัเพ่ือนผูห้ญิงที่ใช ้

ยาตลอดการเกบ็ขอ้มูลและยงัท าหนา้ที่ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 

 การสงัเกตการณเ์ชงิมานุษยวทิยาและการสมัภาษณเ์ชงิลึก ขอ้มูลในเชงิมานุษยวทิยาเป็น

ขอ้มูลในเชงิบรรยายอยา่งละเอยีดเพ่ือที่จะเขา้ใจบริบทวฒันธรรมและประสบการณช์วีิตของ

ผูห้ญิงใชย้าการสมัภาษณใ์ชเ้วลาระหวา่ง 30 ถึง 60 นาท ีระหวา่งการสมัภาษณผู์ว้ิจยัได ้

บนัทึกเทปและน ามาถอดเทปในภายหลงั ขอ้มูลเหลา่น้ีไดถู้กน ามาวิเคราะหป์ระเดน็หลกัคือการ

วิเคราะหเ์น้ือหา เพ่ือนผูห้ญิงที่ท  าหนา้ที่ เป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกัท ัง้ 5 คนไดน้ัดหมายการสมัภาษณ์

ใหผู้ว้ิจยักบัเพ่ือนผูห้ญิงอกี 30 คน เร่ืองราวในหนังสือเลม่น้ีสะทอ้นถึงชวีิตและประสบการณ์

ของผูห้ญิงใชย้าจ านวน 35 คน ที่อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์

ท ัง้หมดในเลม่น้ีเป็นนามสมมุติ



 ผูห้ญิงที่มาใหส้มัภาษณอ์ยูร่ะหวา่งชว่งอายุ 20-47 ปี ผูห้ญิง 26 คนนับถือศาสนาพุทธ 

ในขณะที่คนที่ เหลือเป็นคนมุสลมิ ผูห้ญิงใชย้า 14 คน จบการศึกษาในระดบั

ประถมศึกษา 18 คนจบการศึกษาในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ และที่ เหลือจบ

การศึกษาระดบัอนุปริญญา ผูห้ญิงใชย้า 5 คนท างานอยูก่บักลุม่เอน็จโีอประเทศไทย อกี 

5 คน ประกอบอาชพีคา้ขาย สว่นที่ เหลืออยูใ่นสภาวะวา่งงาน ผูห้ญิงใชย้า 25 คนมแีฟน

เป็นคนใชย้าเสพตดิเหมือนกนัในขณะที่คนที่ เหลือมแีฟนไมใ่ชย้าเสพติด ผูห้ญิง 26 คน

อาศยัอยูก่บัญาติเชน่พอ่แมข่องตวัเอง หรือพอ่แมส่ามใีนขณะที่คนเหลือแยกออกมา

อาศยัอยูเ่อง ในจ านวนผูห้ญิงที่ ใหส้มัภาษณท์ัง้หมดมผูีห้ญิง 20 คนที่เป็นแม ่ผูห้ญิงสว่น

ใหญม่รีายไดเ้ฉลี่ย 3,000-6,000 บาท (100-150 เหรียญสหรัฐ) ตอ่เดือน ผูห้ญิงสว่น

ใหญใ่ชป้ระกนัสุขภาพของรัฐในขณะที่ ผูห้ญิง 5 คนที่ท  างานกบักลุม่เอน็จโีอมี

ประกนัสงัคม ทัง้น้ีผูห้ญิงใชย้าจ านวน 20 คน มผีลเลือดเอชไอวเีป็นบวก



 ผูห้ญิงใชย้าในสงัคมไทยมภีาพลกัษณท์ี่ไมด่ตีดิตวั เป็นภาพของคน ‚เลว‛ หรือ 

‚ผดิปกต‛ิ และไมใ่ชภ่าพตามความคาดหวงัในแบบจารีตนิยมของกุลสตรีไทย

‚แมบ่อกเขาบอกวา่กูเกลยีดส่ิงไหน กูกไ็ดส่ิ้งนัน้ เขาบอกวา่ใหห้นู ไปขาย

ตวัไปเป็นโสเภณีเขายงัรับได ้แตม่าตดิยาน่ีเขารบัไมไ่ด ้เขาบอกวา่ถา้หนูไปขายตวั

นะ เขาจะไมพู่ดอะไรซกัค า แตถ่า้มาตดิยาเขารบั ไมไ่ด ้คือเขาพูดน่ีแบบวา่แสดง

วา่เขารบัไมไ่ดจ้ริงๆ คือถา้หนูยงัใชย้าอยู่ แลว้เขารบัไมไ่ด ้แลว้หนูจะกลบัไปอยูเ่ขา

กต็ ีเพราะฉะนั้นไมก่ลบั ดกีวา่‛

(ทพิ, 29)



 ปฏิกริิยาของคนในครอบครวัมผีลกระทบตอ่ความรูสึ้กของผูห้ญิงใชย้า เพ่ือนผูห้ญิงใชย้าบอก

กบัเราวา่พวกเธอรูสึ้กไมไ่ดร้บัการตอ้นรบัและไมไ่ดร้บัการยอมรบัจากสมาชกิในครอบครัวเลย 

ตัง้แตเ่ร่ิมใชย้าภาพลกัษณ ์‚ลูกสาวที่ด‛ี ของครอบครัวถูกแทนที่ดว้ยภาพของคนขี้ยาอยา่งที่ เคย

ไดพ้บเหน็จากส่ือ

 ‚พี่ เคยมงีานดีๆ  ท า เคยท างานในโรงแรม แมข่องพี่เคยภูมิใจในตวัพี่มาก น่ันอาจจะเป็นสาเหตุใหแ้ม่

ยอมรับความจริงไมไ่ดว้า่พี่ ใชย้าเสพตดิ ตดิเฮโรอนี ทุกส่ิงทุกอยา่งพงัทลายลงเม่ือทุกคนรูว้า่พี่ ใชย้า พวก

เขาจอ้งจบัผิดพี่ เหมือนกบัวา่พี่จะขโมยอะไรสกัอยา่งในบา้นเขาบรรยากาศแบบน้ีท าใหพ้ี่อึดอดั จน

สุดทา้ยพี่กอ็อกมาจากบา้นไปอยูก่บัเพ่ือนไปมชีวีิตของพี่เอง‛ (เอ, อายุ 45 ปี)



 ธรรมชาตขิองสงัคมยาเสพตดิมผีลกระทบตอ่ชวีติของผูห้ญงิใช ้ ยาชนิดฉีด ความรุนแรง 

ความไมม่ัน่คงทางการเงิน ความสบัสนในการ ใชช้วีติ ความเสี่ยงตอ่การถูกจ าคุกและการ

ทารุณจากเจา้หนา้ที่ต  ารวจ การถูกกดขี่และการท าใหอ้บัอายจากผูช้ายขายยา

 ‚หญิงเคยท างานกลางคืนแตต่อนน้ีไมเ่หมือนเม่ือกอ่น ตอนน้ี การแขง่ขนัในธุรกจิ

เยอะมาก ลูกคา้มกัจะเลือกเดก็ผูห้ญงิที่สาวสวย กลุม่ผูห้ญิงที่ใชย้าบา้นั่นแหละ‛ 

(หญิง, อายุ 30 ปี)

 ‚แน่นอน การขม่ขืนเป็นเหตุการณท์ี่พบไดใ้นสงัคมยาเสพตดิ คดิภาพดูสิถา้คุณเกดิ

อาการเสี้ยน ก าลงัเดนิอยูใ่นคลองเตย พยายามหายาโดยไมรู่จ้กัใครสกัคน แลว้คุณ

จะท ายงัไง ถา้มคีนมาบอกกบัคุณวา่‘นอ้งสาว พี่ ใหย้าเธอกไ็ดน้ะแตเ่ธอจะตอ้งนอน

กบัพี่กอ่น’ คุณจะปฏิเสธไหม แลว้ถา้พวกมนันอนกบัคุณแลว้ไมใ่หอ้ะไรคุณเลย ไม่

วา่จะเป็นยาหรือเงิน คุณกไ็มส่ามารถท าอะไรได ้มนัเป็นแคเ่ร่ืองที่ตอ้งเสี่ยง‛ (ปุ้ย,อายุ 

27 ปี)



 ผูห้ญิงที่ใชย้าไมไ่ดส้งสยัเลยวา่การที่ประจ าเดือนไมม่านั้นเน่ืองมาจากการตัง้ครรภ ์กอ่นที่พวก

เธอจะเร่ิมสงสยัวา่ตนเองทอ้งเพ่ือนผูห้ญิงใชย้าไมส่ามารถบอกถึงสญัญาณอ่ืนๆ ของการ

ตัง้ครรภไ์ดเ้พราะประจ าเดือนของพวกเธอมาไมป่กตเิม่ือใชย้า การตัง้ครรภข์องพวกเธอมกัจะ

เป็นการทอ้งดว้ยความไมพ่รอ้ม

 ‚ตัง้แตห่นูใชย้า ประจ าเดือนของหนูกไ็มม่า ทแีรกหนูคดิวา่เป็นเพราะหนูเร่ิมอว้น แตแ่ฟนหนูบอกวา่ให ้

ไปหาหมอ หนูตกใจมากตอนที่หมอบอกวา่หนูทอ้งไดเ้จด็เดือนแลว้‛ (ทพิ, อายุ 29 ปี)

 ‚เจี๊ยบไมรู่ว้า่เจีย๊บตัง้ทอ้งจนเม่ือตอนไปตรวจหาเชื้อเอชไอวหีรือเชื้อเอดสค์รั้งแรก (ผลการตรวจเป็น

บวก) ทุกคนบอกใหเ้จี๊ยบท าแทง้เพราะเจี๊ยบพกิาร (เดินไมไ่ด)้ ตดิเช้ือเอชไอว ีแลว้ยงัตดิยาอกี พวกเขาคดิ

วา่แลว้เจี๊ยบจะเลี้ยงลูกไดย้งัไงแฟนกอ็ยูใ่นคุก แตใ่นที่สุดเจี๊ยบกต็ดัสินใจเกบ็เดก็ไว‛้ (เจี๊ยบ, อายุ 23 ปี)



 โครงสรา้งครอบครวัไทยตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของครอบครัวขยายโดยเฉพาะอยา่งยิ่ งในเขตชนบท 

ในกรุงเทพฯ เพ่ือนผูห้ญิงทุกคนอาศยั

‚ตอนลูกสาวของเจีย๊บอายุไดส้องขวบ เจีย๊บขอใหญ้าติแฟนเจีย๊บ รบัลูกไปเลี้ยง มนั

น่าจะดสี าหรับลูกของเจีย๊บที่ถูกสง่ไปอยูไ่กลๆ เพราะเช้ือเอชไอวแีละภาวะทางเศรษฐกจิ

หลงัจากน้ันมาเจีย๊บกไ็ม่ เคยเจอลูกอกีเลย‛ (เจีย๊บ, อายุ 23 ปี)

‚ที่บา้นแฟนพี่เขาเป็นคนเลี้ยงลูกชายพี่ พี่แทบจะไมเ่คยไปเยี่ยมพวกเขาเลยเพราะบา้น

แฟนพี่ไมอ่ยากใหพ้ี่ไปที่ น่ัน พวกเขากลวัวา่สภาพติดยาของพี่จะสง่ไปถึงลูกชาย‛ (เลก็, 

อายุ 35 ปี)



 แมท่ี่ใชย้าถูกมองวา่เหน็แกต่วัและไมใ่สใ่จลูก ท าอะไรตามความพอใจของตวัเองโดยละเลยลูกๆ 

บางครอบครัวใชค้วามรูสึ้กของความเป็นแมเ่ป็นบทลงโทษผูห้ญิงใชย้า

 นอ้งสาวหญงิรับลูกสาวหญงิไปเลี้ยงตัง้แตแ่กยงัเลก็ๆครอบครัวของหญงิคดิวา่หญงิไมส่ามารถเลี้ยงลูก

เองไดแ้ละกไ็มส่มควรเป็นแมเ่พราะหญงิใชย้า นอ้งสาวหญงิบอกลูกหญิงเรียกหญงิวา่ป้าแตเ่รียก

นอ้งสาวหญงิวา่ ‚แม‛่ แตบ่างครั้งแกกเ็รียกหญงิวา่ ‚แม‛่ ถา้หนูท าตวัด ีโดยเฉพาะอยา่งยิ่ งเม่ือหญงิเลกิ

ใชย้า หญิงมคีวามสุขมากเม่ือหญิงไดย้นิแกเรียกหญิงวา่ ‚แม‛่ แมว้า่หนูจะไมไ่ดเ้ลี้ยงดูแกมาเลยกต็าม‛ 

(หญงิ, 30)



 แมว้า่ผูห้ญิงสว่นใหญจ่ะอธิบายถึงสิทธิในการเลี้ยงดูลูกที่เปลี่ยนไปในสภาพสงัคมปัจจุบนั แต่

พวกเธอกต็ ัง้ใจวา่จะเกบ็ลูกของตนเองไวใ้หห้า่งไกลจากการใชย้าเสพตดิ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ งเม่ือ

เดก็ๆโตข้ึนและไมใ่หลู้กของตนไดเ้หน็ภาพของคนใชย้า แตอ่ยา่งไรกต็ามเดก็ๆ กลบัสามารถ

รบัรูถึ้งพฤติกรรมที่ผดิปกตเิหลา่น้ีไดด้ว้ยตวัเอง

 ‚เม่ือลูกชายของยุย้เหน็ยุย้ฉีดเฮโรอนีในหอ้งน ้า เขาถามวา่ยุย้ท าอะไรและท าไมตอ้งท าใหต้วัเองเจบ็ดว้ย 

ยุย้โกหกเขาวา่ยุย้ไมส่บายและหมอสั่งใหยุ้ย้ฉีดยา‛ (ยุย้, อายุ 31 ปี)

 ‚เม่ือไรกต็ามที่ลูกสาวหนูเหน็หนูถือถุงกระดาษสนี ้าตาล แกรีบวิ่ งมาเตรียมแกว้ ชอ้น และอื่นๆ อกี

มากมายใหห้นู แกเตรียมอุปกรณส์ าหรับการฉีดยาเป็นแมว้า่แกจะอายุแคส่ามขวบ‛ (มุก, อายุ 26 ปี)

 ‚พี่ไมต่อ้งการใหเ้ขาอยูก่บัพี่ เพราะเขาจะโตขึ้นและไดช่ื้อวา่อยูก่บัคนขี้ยา น่ันเป็นเหตุผลใหพ้ี่สง่เขาไปอยู่

กบัสามเีกา่ที่เลกิยาแลว้‛ (นุย้, อายุ 28 ปี)



 การใชถุ้งยางอนามยัในสงัคมยาเสพตดิไมใ่ชส่ิ่งที่สามารถใชไ้ดใ้นชวีิตจริง เน่ืองจากในประเทศ

ไทยมคีา่นิยมการดดัแปลงอวยัวะเพศชาย เชน่ การฝงัมุก (การใสมุ่กเขา้ไปในอวยัวะเพศชาย) 

การดดัแปลงอวยัวะเพศเป็นตน้ ซ่ึงเป็นวิธปีฏิบตัิที่นิยมกนัอยา่งแพร่หลายและมกัท ากนัในคุก 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ งในกลุม่ของผูช้ายใชย้า

 ‚ตอนที่พี่เหน็ขนาดอวยัวะเพศของเขาพี่แทบกร๊ีดแน่ะ มนัแทบจะเป็นไปไมไ่ดเ้ลยที่จะใสไ่อน่ั้นเขา้ไปในตวั

พี่ได ้มนัใหญม่ากเกนิไปทัง้ฝงัมุข ผา่เบนซ ์ท าตอนอยูใ่นคุกน่ันแหละ แตถ่า้พี่ไมย่อมเขากจ็ะตพีี่ พี่ไมเ่คย

รูสึ้กมคีวามสุขกบัการมเีซก็สอ์กีเลย ส าหรับพี่มนัเป็นเร่ืองที่ทรมานและเจบ็ปวดมาก ส าหรับพี่การใชย้า

เสพตดิท าใหพ้ี่มคีวามสุขมากกวา่การมเีซก็สเ์สยีอกี‛ (เอ, อายุ 45 ปี)



 ผูห้ญิงสว่นมากยอมรบัวา่ไมค่อ่ยไดใ้ชถุ้งยางกบัแฟน การใชถุ้งยางอาจจะถูกเขา้ใจวา่เป็น

สญัญาณของความไมซ่ื่อสตัยห์รือความสงสยัในตวัของคูข่องพวกเธอ การไมใ่ชถุ้งยางจึง

หมายถึงความไวว้างใจถุงยางถูกมองวา่เป็นส่ิงที่ท  าใหเ้กดิความหา่งเหินระหวา่งแฟน

 ‚แฟนหนูไมย่อมใชถุ้งยางทัง้ๆที่ เราทัง้คูท่  างานเป็นเจา้หนา้ภาคสนามที่ใหค้วามรูเ้ร่ืองเอดส ์แมว้า่เราจะรู้

วา่มนัมคีวามเป็นไปไดท้ี่หนูจะรับเช้ือด้ือยามาจากแฟนเพราะเราทัง้คูท่านยาตา้น แตแ่ฟนหนูกย็งัไมย่อม

ใชถุ้งยางเขาบอกวา่เราตกลงกนัตัง้แตแ่รกวา่จะไมใ่ชแ้ลว้‛(กบ, อายุ 29 ปี)

 ‚ผูช้ายสว่นใหญไ่มช่อบถุงยาง แตผู่ห้ญิงสว่นใหญอ่ยากใชน้ะพี่กอ็ยากใชน้ะอยากจะใชถุ้งยางเม่ือเวลา

เรามเีซก็ส ์แตเ่ขากไ็มย่อมใชพ้ี่ท  างานทุกวนัในขณะที่เขาวา่งงาน ชว่งระหวา่งวนัพี่ไมรู่ว้า่เขาไปซ้ือยา

จากที่ไหนหรือบางทอีาจไปนอนกบัผูห้ญงิคนอื่นกไ็ด ้แตพ่ี่กไ็มส่ามารถบงัคบัเขาใหใ้ชถุ้งยางไดห้รอก‛ 

(รัก, อายุ 34 ปี)



 การใชย้าเสพตดิมบีทบาทตอ่การใชถุ้งยางเป็นอยา่งมาก อกีท ัง้การใชเ้ฮโรอนีท าใหพ้วกเธอรูสึ้ก

วา่การมเีซก็สไ์มส่ามารถสรา้งความสุขไดอ้กีตอ่ไป แตม่นักลายเป็นหนา้ที่ที่ตอ้งท า

 ‚หลงัจากใชย้าแลว้ หนูกเ็ปรมหลงัจากน้ันหนูกลื็มไปเลยวา่ตอ้งใชถุ้งยาง‛ (เพชร, อายุ 28 ปี)

 ‚หลงัจากฉีดโดมิกุม้ หนูกไ็มรู่เ้ร่ืองอะไรอกี มารูต้วัวา่มเีซก็สก์เ็ม่ือหนูเหน็ถุงยางใชแ้ลว้ในถงัขยะ หนูนึก

ไมอ่อกดว้ยซ า้วา่มเีซก็สเ์ม่ือคืน‛ (นา, อายุ 26 ปี)

 ‚ที่จริงแลว้ปกตพิวกเรากใ็ชถุ้งยางกนัตลอด แตม่คีรั้งหน่ึงเรามเีซก็สห์ลงัจากที่เขาใชย้า ผงมผีลตอ่การมี

เซก็ส ์เขารูสึ้กเหมือนวา่เขาไมเ่สร็จ เขาเลยถอดถุงยางออกทนัท ีหนูคดิวา่หนูตดิเช้ือเอดสม์าจากเขา

ครั้งน้ันแหละ‛ (จิ๊บ, อายุ 30 ปี)



 ความเปราะบางของการตดิเช้ือเอชไอว/ีเอดส์

 ความรุนแรงในครอบครวั

 ทศันคตขิองสงัคมที่มตีอ่ผูห้ญิงใชย้า

 เจา้หนา้ที่ลงพ้ืนที่ที่ท  างานกบัผูห้ญิง

 การบริการใหค้  า ปรึกษาและการดูแลที่เช่ือมโยงกบัการบ าบดัรักษา การป้องกนั

การตดิเช้ือจากแมสู่ลู่ก และการจดัหายาตา้นไวรัสเอดส์

 ทางเลือกของการป้องกนั เชน่ ถุงยางอนามยัส าหรับผูห้ญิง


