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บทคว�มชิ้นน้ีเรียบเรียงจ�กง�นประชุมวิช�ก�รสังคมและสุขภ�พในว�ระพิเศษ  10  ปี  

ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 6-7 สิงห�คม พ.ศ. 2556 เรื่อง “แนวรบสุขภ�พ: พรมแดนวัฒนธรรมกับก�ร

รุกของทุน” (Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital) 

ก�รประชุมครั้งน้ีมีหลักก�รท่ีว่�สุขภ�พ คว�มเจ็บป่วย และก�รแพทย์มิใช่เพียงปร�กฏก�รณ์ที่

จำ�กัดอยู่เพียงก�รใช้ทฤษฎีสังคมศ�สตร์และมนุษยศ�สตร์ม�อธิบ�ยหรือทำ�คว�มเข้�ใจเท่�นั้น 

แต่ยังเป็นพื้นที่ในก�รพัฒน�คว�มรู้และทฤษฎีวัฒนธรรมสุขภ�พในสังคมที่ต้องก�รแง่มุมที่

หล�กหล�ย และยังเป็นก�รมุ่งสำ�รวจคว�มเป็นไปได้ในก�รนำ�ประเด็นสุขภ�พม�เป็นหน้�ต่�ง

ในก�รพจิ�รณ�สงัคมไทยและเพือ่นบ้�นเพือ่ทำ�คว�มเข้�ใจคว�มเปลีย่นแปลงและคว�มซบัซ้อน 

ทั้งในระดับแนวคิดทฤษฎี  ระดับกรณีศึกษ�ที่เป็นรูปธรรม  จ�กง�นศึกษ�ภ�คสน�ม  และเวท ี

ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสุขภ�พ

น�ยแพทย์โกม�ตร  จึงเสถียรทรัพย์  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิจัยสังคมและสุขภ�พ  ในฐ�นะ

เจ้�ภ�พผู้จัดง�นสัมมน�ในครั้งนี้ได้กล่�วต้อนรับบรรด�ผู้เข้�ร่วมประชุมพร้อมกับปูพ้ืนฐ�น

คว�มเข้�ใจง�นวจิยัท�งสังคมสุขภ�พและก�รเปิดพ้ืนทีค่ว�มรูค้ว�มคดิกบัภ�คส�ธ�รณสขุ ด้วย

แผนก�รดำ�เนนิง�นวจิยัของสำ�นกัวจิยัทีเ่ชือ่มโยงอยูบ่นแนวคว�มคดิสมมตุฐิ�นท�งสงัคมทีท่ำ�ให้

เกิดโรคภัย สุขภ�พของคนช�ยขอบ เรื่องเล่�ของผู้ป่วย สุนทรียะท�งก�รแพทย์ และสุขภ�พกับ

ก�รปรับปรุงก�รดูแลสุขภ�พ 

ก�รประชุมเป็นก�รอภิปร�ยใน 3 หัวเรื่อง อันได้แก่ 1) สิทธิสุขภ�พ พรมแดนวัฒนธรรม

และระบ�ดวิทย�คว�มรุนแรง ปัญห�คว�มไม่เป็นธรรมและก�รกดขี่ท�งก�รเมืองกลับถูกทำ�ให้

เป็นปัญห�ท�งก�รแพทย์ (medicalization) ก�รสร้�งภ�พตัวแทนและภ�พเสมือนจริงที่มีต่อ

ผู้ป่วยกบัก�รกดีกนัโอก�สและกำ�หนดชวีติ 2) ศกัยภ�พและคว�มเปร�ะบ�งของ “คน” ในบรบิท

โลก�ภิวัตน์ 3) ก�รสำ�รวจคว�มรู้ภูมิปัญญ�ของสุขภ�พเพ่ือนบ้�นในอ�เซียน

ก�รประชมุครัง้น้ี ได้เชญิคุณหมอซนิเธีย หม่อง ผูอ้ำ�นวยก�รคลนิกิแม่ต�ว อำ�เภอแม่สอด 

จังหวัดต�ก ม�แสดงป�ฐกถ�เปิดง�นประชุม หมอซินเธียเติบโตม�กับสังคมพหุวัฒนธรรมจ�ก

เมืองมะละเหม่งท�งตอนใต้ของพม่� และได้ผ่�นเหตุก�รณ์ท�งก�รเมืองในยุคเผด็จก�รทห�ร 

8/8/88  จนต้องหลบหนีข้�มแดนม�แม่สอดประเทศไทยเพื่อทำ�ง�นรักษ�ผู้ป่วยพรมแดนไทย-

พม่�ม�กกว่�  15 ปีแล้ว  หมอซินเธียได้อภิปร�ยสถ�นก�รณ์และคว�มหวังต่ออน�คตสุขภ�พ

ช�ยแดนพม่�ว่�ก�รทำ�ง�นบริก�รก�รแพทย์และดูแลสุขภ�พพ้ืนที่ช�ยแดนต้องอ�ศัยคว�ม
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ร่วมมือจ�กหล�ยส่วน  ทั้งภ�คส�ธ�รณสุข  องค์กรพัฒน�เอกชน  หรือองค์กรระหว่�งประเทศ 

(NGOs/CBO) รวมถึงคว�มร่วมมือระหว่�งประช�ชนเอง ในส่วนก�รทำ�ง�นด้�นส�ธ�รณสุขใน

ระดับช�ติยังมีลักษณะก�รทำ�ง�นแบบรวมศูนย์และยังข�ดแคลนบุคล�กรทุกระดับจำ�นวนม�ก 

ระบบบริก�รส�ธ�รณสุขยังไม่รวดเร็วและไม่ท่ัวถึง ปัญห�หนักที่สืบเนื่องก็คืออัตร�ก�รต�ยของ

แม่และเด็กสูง มีภ�วะทุพโภชน�ก�รเรื้อรัง 

ในส่วนของแรงง�นพม่�ในบริเวณพื้นท่ีช�ยแดน  ยังมีปัญห�คือ  แรงง�นพม่�มีข้อจำ�กัด

ในก�รเข้�ถึงระบบสุขภ�พของไทย  ทำ�ให้รัฐบ�ลต้องก�รงบประม�ณร�วหน่ึงร้อยล้�นบ�ท  

ในก�รพัฒน�ระบบบริก�รส�ธ�รณสุขในพื้นที่ 4 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอแม่สอด พบพระ อุ้มผ�ง

และแม่ระม�ด  นอกจ�กน้ันยังพบก�รใช้แรงง�นเด็กและช�วพม่�ที่เป็นแรงง�นเข้�ม�ในไทย

จำ�นวน  500,000  คน  อีกทั้งคนทำ�ง�นในคลินิกแม่ต�วต้องทำ�ง�นหล�ยด้�นไปพร้อมกัน  

เช่น  ก�รบริก�รสุขภ�พทั้งระบบ ก�รให้ก�รศึกษ� สถ�นที่พักพิง  ก�รคุ้มครองสวัสดิภ�พเด็ก 

ก�รจดทะเบียนเด็กแรกเกิด  ก�รเป็นศูนย์ประส�นง�นกับฝั ่งพม่�และฝึกอบรมบุคล�กร

ส�ธ�รณสุขช�วพม่�ให้กลับไปทำ�ง�นในพื้นท่ี เป็นต้น

ขณะนี้คว�มค�ดหวังต่อคว�มร่วมมือด้�นสุขภ�พของกลุ่มประเทศอ�เซียน  ซึ่งมีแผน

แม่บทด้�นสุขภ�พร่วมกันในระดับประเทศ  ก็ได้รับคว�มร่วมมือระหว่�งคลินิกแม่ต�วและ

ส�ธ�รณสุขของไทย  ซึ่งเริ่มต้นม�ตั้งแต่  พ.ศ.  2554  ต่อเนื่องม�จนถึงปัจจุบัน  อ�ทิ  ก�ร 

แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเฝ้�ระวังโรคติดต่อข้�มแดน นอกจ�กนี้  มีก�รจัดทำ�แผนแม่บทก�รแก้

ปัญห�และพัฒน�ง�นส�ธ�รณสุขช�ยแดน  พ.ศ.  2555-2559  ของรัฐบ�ลไทย  ซึ่งน่�จะเป็น 

วิสัยทัศน์ท่ีดีท่ีจะเชื่อมก�รทำ�ง�นด้�นสุขภ�พระดับท้องถิ่นในท้ังสองฝั่งช�ยแดนด้วย

วงเสวน�ในช่วงเช้�วันแรก (6 สิงห�คม) ว่�ด้วย “สิทธิสุขภ�พ: พรมแดนวัฒนธรรม 

กับระบ�ดวิทย�ของคว�มรุนแรง” ดร.ฐิรวุฒิ  เสน�คำ�  อ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�ศิลปศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์  ได้อภิปร�ยคว�มหม�ยและสัญญะของ  “พรมแดน” กับสิทธิสุขภ�พ

คนช�ยขอบว่� พรมแดนเป็นอุปลักษณ์ในคว�มหม�ยท�งสังคมวัฒนธรรมของชีวิตคนและสิทธิ

ท�งมนุษยชน กล่�วคือ พรมแดนรัฐช�ติสมัยใหม่นี้เพ่ิงเกิดขึ้นในสังคมโลกโดยเร่ิมที่ทวีปยุโรป

ในคริสต์ศตวรรษท่ี 17-18 จนเรื่อยม�ถึงปล�ยคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในทวีปแอฟริก�และเอเชีย

ซ่ึงเป็นช่วงหลังสงคร�มโลกครั้งที่ 2 ในแง่นี้เมื่อรัฐถูกสถ�ปน�ข้ึนจึงมักเกิดพรมแดนวัฒนธรรม

ภ�ยใน ดร.ฐริวฒุไิด้ใช้แนวคดิของนกัรัฐศ�สตร์ ฌ�คส์ รองสแิยร์ (Jacques Racière) ซ่ึงกล่�วถงึ 
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ผู้ท่ีไม่ถูกนับรวม (uncounted person) ในฐ�นะบุคคลไม่มีสิทธิต่�งๆ ในสังคม ก�รไม่มีสิทธิ

คว�มเป็นพลเมืองนำ�ม�ซ่ึงคว�มไร้สิทธิในด้�นต่�งๆ  ขณะเดียวกันคว�มเป็นอ�ณ�เขตของรัฐ

ยังถกูขดีล�กเส้นใหม่ตลอดเวล� ดร.ฐริวุฒไิด้ยกตัวอย่�งกลุ่มโรฮงิญ�ในจงัหวดันครศรธีรรมร�ช

ที่ถูกคนในอำ�เภอชะอวดขับไล่ออกจ�กพื้นที่  พวกเข�ไม่เพียงถูกบีบให้ออกจ�กพรมแดนรัฐ

เท่�นั้น  แต่เป็นก�รกีดกันออกจ�กพรมแดนด้�นอื่นๆ  โจทย์ก็คือโลกปัจจุบันที่กำ�ลังก้�วสู่

ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนและโลกยุคโลก�ภิวัตน์ ทำ�ให้หน่วยง�นต้องทำ�ง�นบนฐ�นคิดแบบ

ภูมิภ�คที่แข่งขันท�งอุดมก�รณ์ก�รเมืองและก�รค้� แต่ในขณะเดียวกันรัฐจะขย�ยสิทธิก�รเข้�

ถึงสุขภ�พให้ครอบคลุมคน/กลุ่มคนที่ไม่ถูกนับรวมได้หรือไม่ เพร�ะพรมแดนสุขภ�พไม่ได้อยู่

ในพรมแดนรัฐหรือช�ยขอบของรัฐ แต่ยังเป็นพรมแดนที่ถูกสร้�งขึ้นในชีวิตประจำ�วัน ซึ่งซอกซอน

ลึกลงไปในจิตใจมนุษย์ด้วย 

ท�งด้�น ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยคว�มขัดแย้งและคว�ม

หล�กหล�ยท�งวัฒนธรรมภ�คใต้  มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์  และผู้ก่อตั้งศูนย์เฝ้�ระวัง

สถ�นก�รณ์ภ�คใต้ (Deep South Watch) ได้กล่�วอธิบ�ยปร�กฏก�รณ์ท�งสังคมท่ีสะท้อน

ระบ�ดวทิย�ของคว�มรนุแรง โดยมองว่�ก�รเปลีย่นแปลงก�รต่อสูด้้วยคว�มรนุแรงเพ่ือแสวงห�

ท�งออกในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในกรณีภ�คใต้ของไทยนั้น  ตั้งแต่  พ.ศ.  2547  เป็นต้นม�จนถึง

ปัจจบุนั มผีูเ้สยีชวีติจ�กก�รก่อเหตคุว�มรุนแรงร�ว 5,700 คน และเป็นก�รเสียชวีติจ�กประเดน็

ท�งศ�สน�ม�สู่ประเด็นเรื่องเจ้�หน้�ที่รัฐ  อย่�งไรก็ต�ม  คว�มพย�ย�มแก้ปัญห�และ

กระบวนก�รสันติภ�พที่เกิดขึ้นกลับทำ�ให้คว�มรุนแรงขย�ยตัวออกไป  (แต่มิได้หม�ยคว�มว่�

กระบวนก�รสันติภ�พล้มเหลว) ขณะเดียวกันพื้นที่ก�รต่อสู้ท�งสังคมวัฒนธรรมและสน�มของ

คว�มรุนแรงยังมีแรงดันกันอยู่  จุดเปลี่ยนสถ�นก�รณ์ก็คือก�รมีกฎอัยก�รศึกที่จับกุมคนโดย 

ไม่ผ่�นกระบวนก�รปกติ และก�รใช้ พรก.ฉุกเฉิน เพ่ือกดคว�มรุนแรงลง แต่เคร่ืองมือดังกล่�ว

เข้มข้นม�กเพร�ะมีผลต่อก�รกว�ดล้�งจับกุมฝ่�ยขบวนก�รกว่�  4,000  คน  โดยใช้กฎหม�ย

พิเศษ ซ่ึงถือว่�เป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นอย่�งม�ก 

ผู้ร่วมอภิปร�ยอีกท่�นหนึ่ง น�ยแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล

อุ้มผ�ง เน้นว่�สิทธิท�งด้�นสุขภ�พส�ม�รถเรียกได้ว่�เป็นสิทธิมนุษยชน เพร�ะเป็นก�รเข้�ถึง

ก�รรักษ�พย�บ�ลระดับหนึ่งที่รัฐจัดให้  เนื่องจ�กคนมีต้นทุนไม่เท่�กัน  แต่ต้องก�รก�รรักษ�

พย�บ�ล (medical needs) สำ�หรับโรงพย�บ�ลนี้ซึ่งห่�งจ�กศูนย์กล�งติดรอยตะเข็บช�ยแดน

ประเทศพม่�มีปัญห�โครงสร�้งพื้นฐ�นม�กม�ย รวมทั้งโรคภัยคว�มเจ็บป่วยพื้นฐ�นก็ยังมีม�ก
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อยู่  ปัจจุบันก�รจัดบริก�รพื้นฐ�นทำ�ผ่�นก�รขย�ยโครงก�รสุขศ�ล�ท่ีอุ้มผ�งสองแห่ง  เพื่อให้

บริก�รสุขภ�พพื้นฐ�นและมีคุณภ�พปลอดภัยกว่�ก�รเดินท�งข้�มรอยต่อพรมแดนประเทศ 

ปัญห�ที่เกิดขึ้นก็คือคว�มเป็นธรรมเชิงคณิตศ�สตร์ของกระทรวงส�ธ�รณสุขไม่สอดคล้องกับ

ปัญห�ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นท่ี  ก�รเข้�ไม่ถึงหลักประกันสุขภ�พจึงเป็นพรมแดนท�งมนุษยธรรม

ด้วยวิธีคิดของรัฐที่ไม่รับรองสิทธิพื้นฐ�นด้�นสุขภ�พ 

วงเสวน�ในช่วงบ่�ยวันแรก ประกอบด้วย 3 ห้องย่อย ห้องแรกเป็นก�รเสวน�ในหัวข้อ

เรื่อง  “ก�รค้�ข้�มโลก-ก�รค้�ข้�มช�ติ”  ซ่ึงเริ่มต้นด้วยคำ�ถ�มใหญ่ที่ว่�อะไรคือกระบวนก�ร

แปรบริก�รท�งก�รแพทย์เป็นก�รค้�  (commercialization)  ซึ่งในที่นี้ไม่ไช่เพียงก�รแปรรูป

ระบบบริก�รสุขภ�พไปสู่ภ�คเอกชนซึ่งประกอบด้วยก�รลงทุนด้�นบริก�รสุขภ�พและก�รลงทุน

ท�งก�รเงินเท่�นั้น  แต่หม�ยถึงก�รปรับตัวท�งโครงสร้�งต�มพลวัตของตล�ดและแนวคิด

พฤติกรรมในระบบบริก�รสุขภ�พในระดับภูมิภ�คด้วย  หัวเรื่องย่อยเรื่องหนึ่งท่ีน่�สนใจก็คือ  

เมดิคอลฮับ (medical hub) ซึ่ง ดร.นพ.สุธี รัตนมงคลกุล อ�จ�รย์ภ�ควิช�เวชศ�สตร์ป้องกัน

และสังคม คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบันทำ�ง�นวิจัยเรื่องนโยบ�ย

ศนูย์กล�งสขุภ�พน�น�ช�ต ิหรอืเมดคิอลฮบั ภ�ยใต้โครงก�รก�รเรยีนรูแ้ละกระบวนก�รพฒัน�

ภ�ยใต้ พรบ.สขุภ�พแห่งช�ต ิได้อภิปร�ยว่�กระบวนก�รก�รค้�ท�งก�รแพทย์ได้รบัอทิธพิลจ�ก

ธน�ค�รโลกที่ผนวกก�รเจรจ�ท�งก�รค้�ควบคู ่กับระบบปฏิรูปท�งก�รแพทย์ในช่วงปี  

ค.ศ. 1980-1990 ส่วนในกรณีของประเทศไทยพบว่�ในช่วงเศรษฐกิจเติบโตในปี พ.ศ. 2533-

2534  กระท่ังถึงช่วงวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำ�กุ้ง  โรงพย�บ�ลในไทยมีเตียงว่�งจำ�นวนม�กท่ีคน

ไทยไม่ส�ม�รถเข้�ถึงก�รบริก�รได้  จุดน้ีจึงนำ�ไปสู่ก�รห�จุดข�ยเพ่ือขย�ยระบบบริก�รจ�ก

ลูกค้�ต่�งประเทศ ไทยจึงได้ริเริ่มก�รพัฒน�ระบบบริก�รและก�รพัฒน�แพทย์แผนไทย จนเริ่ม

มีนโยบ�ยเมดิคอลฮับและง�นวิจัยเกี่ยวกับก�รค้�ของก�รบริก�รสุขภ�พ  อีกทั้งมีก�รออก

กฎหม�ยก�รลดหย่อนภ�ษีก�รนำ�เข้�เครื่องมือท�งสุขภ�พ กระท่ังปี พ.ศ. 2555 เมดิคอลฮับ

เริ่มเป็นรูปเป็นร่�ง  เพร�ะมีก�รจ่�ยงบประม�ณให้โรงพย�บ�ลภูมิภ�คไปพัฒน�เมดิคอลฮับ  

ในประเด็นนี้ ก�รเข้�ถึงบริก�รก�รรักษ�ที่ควบรวมระบบก�รท�งก�รแพทย์เข้�กับก�รจัดระบบ

บริก�รสุขภ�พโดยภ�คเอกชนจึงนำ�ไปสู่ส่ิงท่ีเรียกว่�  ระบบผูกข�ดและค่�ใช้จ่�ยที่ถูกคุมร�ค� 

เครดิตในก�รเข้�ถึงระบบบริก�รสุขภ�พท่ีท่ัวถึงอยู่ภ�ยใต้เป้�หม�ยของก�ร  “ก�รแข่งขันทำ�

กำ�ไร”  ซึ่งภ�คเอกชนให้คุณภ�พก�รบริก�รที่ดีกว่�รัฐ  เมดิคอลฮับได้สะท้อนกระบวนก�ร

ท�งก�รค้�ของระบบบริก�รสุขภ�พในระยะเปลี่ยนผ่�นของเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ซึ่งถูกตั้ง
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คำ�ถ�มม�กม�ย  ผลกระทบภ�พรวมก็คือก�รสูญเสียพันธะสัญญะที่มีต่อสังคม  และก�รข�ด

ศักยภ�พในก�รเผชิญหน้�และรับมือกับภ�วะฉุกเฉินและโรคระบ�ด รวมทั้งคว�มแตกต่�งท�ง

ช่วงชั้นท�งก�รแพทย์และคว�มขัดแย้งท�งอ�ชีพท�งก�รแพทย์อ�จมีแนวโน้มเพิ่มม�กขึ้นจ�ก

ก�รเปิดเมดิคอลฮับด้วย 

ห้องย่อยท่ี  2  วงเสวน�ว่�ด้วย “ภัยพิบัติ:  ก�รเปลี่ยนภูมิทัศน์ของสังคมและสุขภ�พ”  

ภัยพิบัตินำ�ม�ซึ่งก�รเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิทัศน์และมโนภ�พท�งสังคมวัฒนธรรม  คว�มเป็น 

“ชุมชน”  และนำ�ม�ซึ่งก�รเรียนรู้ปัญห�จ�กก�รเกิดภัยพิบัติและแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�  

วงเสวน�ประกอบด้วยผู้แลกเปลี่ยน 3 ท่�น ได้แก่ คุณอธิษฐ์  พีระวงศ์เมธ� ช่�งภ�พอิสระที่มี

ผลง�นกับสำ�นักข่�วรอยเตอร์สอย่�งต่อเนื่อง ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย เลข�นุก�รมูลนิธิสุขภ�พ

ภ�คใต้  มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์  และคุณสุมนม�ลย์  สิงหะ  นักวิจัยสำ�นักวิจัยสังคมและ

สุขภ�พ คุณอธิษฐ์ได้เล่�ถึงประสบก�รณ์ตรงในก�รถ่�ยภ�พเหตุก�รณ์ภัยพิบัติในเอเชีย  โดย

เริ่มจ�กเหตุก�รณ์พ�ยุหมุนไซโคลนน�ร์กิสที่ประเทศพม่� พ.ศ.  2551  โดยสะท้อนว่�ระบอบ

ก�รปกครองและก�รจัดก�รท่ีตอบสนองภ�วะฉุกเฉินของพม่�ทำ�ให้ช่�งภ�พไม่ส�ม�รถเข้�

ประเทศได้  จึงต้องปลอมตัวเป็นนักท่องเท่ียว  ระบบก�รจัดก�รภัยพิบัติของพม่�ทับซ้อนกับ

ประเด็นสิทธิมนุษยชนอยู่ม�ก  ปัญห�ที่พบก็คือเรื่องก�รจัดก�รที่อยู่อ�ศัยพักพิง  อ�ห�ร  ก�ร

จัดก�รสิ่งของบริจ�คและก�รให้คว�มช่วยเหลือของท�งก�ร นอกจ�กนี้ ปัญห�ท่ีเห็นชัดเจนคือ

มีประช�กรเด็กเป็นจำ�นวนม�ก  ก�รดูแลอ�จไม่ท่ัวถึง  ก�รบรรเท�ทุกข์บ�งส่วนได้รับก�รช่วย

เหลือจ�กเอ็นจีโอ (NGOs) แต่ก�รฟื้นฟูเยียวย�โครงสร้�งพื้นฐ�นที่สำ�คัญก็ทำ�ไม่ได้เพร�ะข�ด

งบประม�ณ ส่วนเหตุก�รณ์นำ้�ท่วมในเมืองไทย ในกรณีกรุงเทพฯ ก�รกระจ�ยส่ิงของบริจ�คมี

คว�มย�กลำ�บ�กในพื้นท่ีท่ีนำ้�ท่วมสูงม�กซ่ึงคว�มย�กลำ�บ�กของคนเมืองก็คือก�รไม่เคยเจอ

นำ้�ท่วม  ประเทศไทยยังไม่มีก�รเตรียมก�รรับมือกับภัยพิบัติอย่�งจริงจัง  เพร�ะสังเกตได้จ�ก

ภ�พที่ถ่�ยจะเห็นสะท้อนถึงภ�วะไร้ทิศท�ง แม้แต่สถ�นพย�บ�ลก็ยังไม่มีก�รว�งระบบเช่นกัน 

ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย เลข�นุก�รมูลนิธิสุขภ�พภ�คใต้ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

เล่�ถึงสถ�นก�รณ์สึน�มิในประเทศไทย  ช่วงปี  พ.ศ.  2547  ว่�เหตุก�รณ์ก�รตอบสนองระยะ

เบื้องต้นของกระทรวงส�ธ�รณสุขใน  6  จังหวัดในฝั่งอันด�มัน  เป็นคว�มร่วมมือระหว่�งไทย 

สหรัฐฯ  สถ�บันก�รแพทย์ด้�นก�รทห�ร  และองค์ก�รอน�มัยโลกที่เปิดให้บริก�รหล�ยด้�น 

ปัญห�ท่ีค�ดไม่ถึงในก�รจัดก�รระหว่�งที่เกิดสึน�มิคือ  ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ต�ยตั้งแต่เกิดเหตุ 
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และก�รจัดก�รศพผู้เสียชีวิตจำ�นวนม�กเป็นสิ่งที่ไม่ได้เตรียมก�รม�ก่อน ส่วนในช่วงภ�ยหลัง

สึน�มิ ก�รฟื้นฟูชุมชนและส่ิงแวดล้อมเป็นไปอย่�งช้�ๆ และยังมีสิ่งตกค้�งอยู่จำ�นวนม�ก เช่น 

ซ�กขยะต่�งๆ ซึ่งไทยยังไม่มีก�รจัดก�รเช่นที่ญี่ปุ่นที่พย�ย�มนำ�ไปรีไซเคิล แต่กรณีของไทยคือ

นำ�ขยะไปเผ� ดร.นพ.วรสิทธิ์ ตั้งข้อสังเกตว่�ในช่วงที่หน่วยง�นช่วยเหลือเข้�ไม่ถึง ช�วบ้�นร่วม

ต้ังชุมชนใหม่บริเวณที่เกิดสึน�มิ ส่ิงนี้สะท้อนถึงวัฒนธรรมของคนใต้ว่�ชีวิตไม่ส�ม�รถดำ�รงอยู่

ได้เพียงของบริจ�ค และก�รสร้�งอ�ชีพเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องให้คว�มสำ�คัญ ตัวช้ีวัดสำ�คัญใน

ก�รฟื้นฟู คือ ช�วบ้�นมีก�รรวมตัวกันเพื่อห�รือแลกเปลี่ยนคว�มรู้กันทุกวัน องค์กรต่�งๆ เข้�

ม�ร่วมแก้ปัญห� มีก�รจัดก�รเรื่องธน�ค�รชุมชน สัจจะออมทรัพย์ ชุมชนมีนำ้�ใจและเก้ือกูลกัน 

เป็นต้น

คุณสุมนม�ลย์ สิงหะ นักวิจัยสำ�นักวิจัยสังคมและสุขภ�พ ได้ให้ข้อสังเกตจ�กก�รศึกษ�

ชุมชนท่ีเกิดนำ้�ท่วมซำ้�ซ�ก  7  พื้นที่  และชุมชนที่ประสบสึน�มิที่ภูเก็ต  พบว่�ก�รนิย�มคว�ม 

เปร�ะบ�งหรือกลุ่มท่ีเปร�ะบ�ง  (vulnerable  group)  มีพลวัตม�จ�กกระบวนก�รพัฒน�ที่

นิย�มคว�มเปร�ะบ�งจ�กภ�ษ�ของคว�ม  “ด้อยพัฒน�”  และ  “ย�กจน”  ตั้งแต่  ค.ศ.  1960 

และก�รกำ�เนิดก�ช�ดส�กล ที่ทำ�ง�นกับผู้ประสบภัยทั่วโลกในปี  ค.ศ.1990  โดยนิย�มเหล่�

นัน้ส่งผ่�นม�ยงัหน่วยง�นดำ�เนินก�รป้องกนัและบรรเท�ทกุข์จ�กภยัพบิตัต่ิ�งๆ ทัง้ระดบัประเทศ

และระดับท้องถิ่นส่งผลต่อรูปแบบคว�มช่วยเหลือ  นอกจ�กนี้  ก�รจัดก�รภัยพิบัติโดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งจ�กภ�ครัฐทำ�ให้เห็นถึงก�รเมืองของคว�มสงส�รที่ประทับตร�  “ผู้ประสบภัย”  ให้มี

ลักษณะเหมือนๆ  กัน  อีกท้ังยังทำ�ให้มิติท�งสังคมวัฒนธรรมและศักยภ�พของชุมชนถูกมอง 

ข้�มไป

วงเสวน�ในห้องย่อยที ่3 เรือ่ง “เข้�ใจคนข�ด-ข�ดคนเข้�ใจ: สทิธแิละสขุภ�พอันเปร�ะบ�ง” 

มีผู้เข้�ร่วมเสวน�ได้แก่ คุณศิร�ณี ศรีห�ภ�ค อ�จ�รย์พย�บ�ล วิทย�ลัยพย�บ�ลบรมร�ชชนนี 

จังหวัดขอนแก่น คุณกษม� แย้มศรี เป็นสถ�ปนิกชุมชน พ.ต.หญิง อุบลพรรณ ธีระศิลป์ อ�จ�รย์

คณะพย�บ�ลศ�สตร์ มห�วทิย�ลยักรุงเทพธนบรุ ีและคณุทองพลู บวัศร ีผูก่้อต้ังมลูนธิิสร้�งสรรค์

เด็ก  เริ่มต้นด้วยคุณศิร�ณีซึ่งได้นำ�เสนอประสบก�รณ์ง�นวิจัยเชิงคุณภ�พในกลุ่มผู้สูงอ�ยุ  

โดยศึกษ�ภ�ระและผลกระทบที่เกิดข้ึนเก่ียวกับก�รดูแลผู้สูงอ�ยุในประเทศไทย  และศึกษ�

สภ�พภ�วะพึ่งพ�ของผู้สูงอ�ยุที่เพ่ิมม�กขึ้นและผลกระทบของผู้ดูแล ข้อค้นพบจ�กง�นวิจัยคือ 

ก�รแก้ปัญห�ควรทำ�คว�มเข้�ใจร�กฐ�นคว�มเป็นชุมชนและคว�มสัมพันธ์แบบใกล้ชิด รวมถึง
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ก�รมปีฏิสมัพนัธ์ท่ีดรีะหว่�งกนัของผูด้แูล คนในครอบครวั บคุล�กรท�งส�ธ�รณสขุ และระหว่�ง

บุคล�กรด้วยกันเอง อีกทั้งควรสนับสนุนผู้ดูแล  (care giver) อย่�งชัดเจน ทั้งนี้สิ่งที่ผู้สูงอ�ยุ

ต้องก�รม�กท่ีสุดคือคว�มเข้�ใจในครอบครัว 

ท�งด้�นของคุณกษม� แย้มศรี ซึ่งทำ�ง�นออกแบบชุมชนด้วยง�นสถ�ปัตยกรรม โดยเน้น

กรณีปัญห�ก�รเข้�ไม่ถึงสิทธิและศักยภ�พของคนพิก�ร กล่�วว่�ผลง�นที่ผ่�นม�คือก�รศึกษ�

ก�รปรับพื้นท่ีบ้�นในพื้นที่ภ�คเหนือ  เช่น ก�รปรับบ้�นที่แตกต่�งต�มวัฒนธรรมก�รอยู่อ�ศัย 

และก�รออกแบบให้เหม�ะสมกับลักษณะคว�มพิก�ร คุณกษม�ให้ข้อสังเกตว่�คว�มเปร�ะบ�ง

เหล่�นี้ไม่ใช่เพียงเร่ืองของปัจเจก  แต่ยังผูกโยงกับบริบทท�งสังคมและวัฒนธรรมซึ่งง�นด้�น

สถ�ปัตยกรรมให้คว�มสำ�คัญ เพร�ะส�ม�รถใช้กลไกท้องถิ่นม�เชื่อมโยงง�นและเชื่อมโยงคน 

นอกจ�กนี้  ก�รออกแบบท�งสถ�ปัตยกรรมและสร้�งเครื่องมือกล�งท�งก�รออกแบบ ควรให้ 

ผู้ใช้  (คนพิก�รและผู้สูงอ�ยุ)  มีส่วนร่วมในก�รเลือกแบบหรือตัดสินใจ  และที่สำ�คัญคือก�ร

ออกแบบท่ีดีต้องเน้นก�รออกแบบที่เอื้อต่อทั้งคนพิก�รและเอื้อต่อผู้ดูแลด้วย

พ.ต.หญิง อุบลพรรณ ธีระศิลป์ อ�จ�รย์คณะพย�บ�ลศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยกรุงเทพธนบุร ี

ซึ่งเชี่ยวช�ญด้�นออทิสติกและมีประสบก�รณ์ลึกซ้ึงของก�รมีลูกเป็นออทิสติก ประสบก�รณ์ได้

ผลักดันให้เธอม�ทำ�ง�นวิจัยในกลุ่มเด็กออทิสติกที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  เนื่องจ�กใน

สังคมปัจจุบันเด็กออทิสติกถูกตีตร�ร�วกับเป็นหุ่นยนต์  ง�นวิจัยพบว่�สิทธิและสุขภ�พอัน 

เปร�ะบ�งของบุคคลออทิสติกมีคว�มเชื่อมโยงกับคว�มหม�ยและภ�พลักษณ์ที่สังคมมอบให ้

โดยผัสสะท่ีแลกเปลีย่นประสบก�รณ์ร่วมกบัคนอืน่ (intersubjectivity) จะมผีลต่อภ�วะสขุภ�พ

และก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วันผัสสะตัวตนของบุคคลออทิสติก ผัสสะกับก�รดำ�เนินชีวิตในโลก

แห่งคว�มคุ้นเคยของเด็กออทิสติกน้ันเป็นก�รเรียนรู้ผ่�นผัสสะก�รมองเพ่ือสร้�งภ�พคว�มจำ� 

(visual memory)  ที่สะท้อนคว�มสัมพันธ์กับคว�มรู้สึกผูกพันกับสถ�นที่  บุคคลและส่ิงของ

ของบุคคลออทิสติก  ตลอดจนก�รซึมซับกับผัสสะก�รได้ยินกับพฤติกรรมก้�วร้�ว  อย่�งไรก็ดี 

เป้�หม�ยของก�รทำ�ง�นคือก�รมุ่งเน้นให้เกิดก�รยอมรับท�งสังคมที่กล่�วถึงคว�มส�ม�รถ

และศักยภ�พของเด็กเหล่�นี้ 

ในด้�นก�รศึกษ�คนบนถนน คุณทองพูล บัวศรี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสร้�งสรรค์เด็ก ได้นำ�เสนอ

กรณีเดก็ไร้บ้�น ทัง้ท่ีมสัีญช�ติไทยและสัญช�ตอิืน่ๆ ทีเ่ข้�ไม่ถงึก�รศกึษ�และก�รรกัษ�พย�บ�ล 

โดยกล่�วว่�  ก�รทำ�ง�นด้�นปัญห�ก�รจำ�กัดสิทธิก�รรักษ�พย�บ�ล  ที่ริดรอนสิทธิคว�มเป็น
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มนุษย์ของประช�กรท่ีมีคว�มเปร�ะบ�งท�งสังคม อ�ทิ คนพิก�ร ขอท�น และเด็กที่ออกม�ใช้

ชีวิตอิสระบนท้องถนน  เป็นก�รทำ�ง�นที่ต้องอ�ศัยระยะเวล�ในก�รแก้ปัญห�และสร้�งคว�ม

เข้�ใจในสังคมที่ลึกซ้ึง  ประช�กรที่เปร�ะบ�งเหล่�นี้ม�จ�กปัจจัยด้�นเศรษฐกิจ  ปัญห�จ�ก 

ตัวเด็กเอง ปัญห�จ�กโรงเรียน หรือออกจ�กสถ�นสงเคร�ะห์ หรือจ�กหน่วยง�นองค์กรพัฒน�

เอกชน สภ�พครอบครัวที่ไม่พร้อมและเกิดคว�มรุนแรงในครอบครัว ส่วนส�เหตุอื่นๆ ที่ทำ�ให้

ต้องม�ใช้ชีวิตต�มท้องถนน ได้แก่ ก�รพลัดหลงจ�กพ่อแม่ อ�ชีพบนท้องถนนคือ ขอท�น เก็บ

ขยะข�ย ข�ยเรียงเบอร์ ข�ยดอกไม้ ข�ยพวงม�ลัย ข�ยพลุ ข�ยบริก�รท�งเพศ และเกี่ยวข้อง

กับย�เสพติดและอ�ชญ�กรรมทุกชนิด  กระบวนก�รช่วยเหลือก็คือลงพื้นที่เพื่อสร้�งคว�มไว้

ว�งใจ ก�รสร้�งอ�ส�สมัครทำ�ง�นในพื้นท่ีเพื่อก�รประส�นง�นและช่วยเหลือ ก�รทำ�เอกส�ร

ท�งทะเบียนร�ษฎร์  ก�รดำ�เนินก�รเรื่องค่�ใช้จ่�ยและเรื่องที่พักพิงที่ปลอดภัย  รวมถึงก�รเข้�

ถึงสิทธิในก�รศึกษ�และรับบริก�รต่�งๆ เหมือนเด็กทั่วไป

วงอภิปร�ยในวันที่สอง (7 สิงห�คม พ.ศ. 2556) เป็นก�รอภิปร�ย  เรื่อง “คว�มรู้ 

ท้องถิ่น  กับก�รเปลี่ยนแปลงโลกของสุขภ�พในอ�เซียน” วิทย�กรหล�ยท่�นได้ให้คว�มเห็น

เชื่อมโยงกับประเด็นก�รอภิปร�ยในวันแรก ดังน้ี 

ผศ.ดร.เทพินทร์  พัชร�นุรักษ์  จ�กมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่  ได้อภิปร�ยว่�วิทย�ศ�สตร์

สุขภ�พมักจะมองถึงคว�มศิวิไลซ์โดยเบียดขับไสยศ�สตร์ที่เป็นคว�มรู้ท้องถิ่นออกไป  แต่ก�ร

มองเช่นนี้คนที่ถูกเบียดขับจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มคนไสยศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องภูตผีปีศ�จ ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ และ 2) กลุ่มคนไสยศ�สตร์ที่เป็นเรื่องท�งพุทธ กลุ่มนี้จะ

เป็นท่ียอมรับ นอกจ�กนี้ กระแสก�รเปลี่ยนแปลงของโลกยังส่งผลต่อคว�มรู้ท้องถิ่นด้วย 

รศ.ดร.ไชยันต์  รัชชกูล คณบดีคณะรัฐศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี  ได้ร่วม 

แลกเปลี่ยนใน 2 ประเด็น คือ 1)  เรื่องภูมิปัญญ�พ้ืนบ้�นกับอ�เซียน ห�กมองผ่�นบทคว�ม

ก�รค้�ข้�มแดน จะเห็นว่�องค์คว�มรู้ท�งด้�นก�รผลิตย� (เภสัชกรรม) ของไทยมีองค์คว�มรู้

ย�สมุนไพรสูงกว่�ประเทศอื่นในอ�เซียน โดยองค์คว�มรู้สมุนไพรของประเทศต่�งๆ ถูกนำ�ม�

ใช้ผ่�นก�รผลิตย�ในด้�นเภสัชกรรม ตัวอย่�งเช่น ฟลูออร์ไรด์ที่เป็นส่วนผสมของย�สีฟันนั้นมี

บรษิทัต่�งๆ พย�ย�มใช้วตัถดุบิทีม่ต้ีนทุนเท่�ๆ กนั ส่วนเร่ืองสมุนไพรกมี็คว�มเป็นไปได้ท่ีบรษัิท

ใหญ่ๆ จะนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ท�งธุรกิจ 2) เรื่องก�รรุกของทุนในธุรกิจก�รจัดก�รสุขภ�พ 

อ�จ�รย์ไชยันต์อ้�งถึงคำ�ว่� “medical hub” และ “tourism hub” โดยมองว่� “hub” ไม่ใช่
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ก�รรวมศนูย์หรอืก�รสร้�งศนูย์กล�ง (centralization) เพียงแค่ในระดบัภมูภิ�ค ทว่�เป็นระดบั

ประเทศ สำ�หรับกรณีของไทย คว�มเป็น “hub” ระหว่�งของประเทศไทยกับต่�งประเทศ เช่น 

ประเทศเก�หลี ไทยจะมีร�ค�ถูกกว่�เพื่อดึงดูดให้คนเข้�ม�ใช้บริก�ร เพียงแต่เป็นก�รเปลี่ยน

คำ�ว่� hospital ม�เป็น hubital เพื่อให้มีร�ค�ค่�รักษ�ที่สูงข้ึน นอกจ�กนี้ อ�จ�รย์ไชยันต์มอง

ว่�ก�รเป็น medical hub ไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพ�ะโรงพย�บ�ล แต่ขย�ยตัวไปยังโรงเรียนแพทย์ 

เช่น ในกรณีโรงพย�บ�ลศิริร�ช เป็นต้น และมีแนวโน้มจะขย�ยตัวในอน�คตข้�งหน้�ต่อไป

วิทย�กรผู้ร่วมเสวน�อีกท่�นหนึ่ง ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก นักวิช�ก�รอิสระซึ่งเชี่ยวข�ญใน

ส�ข�ก�รแพทย์แผนไทย  ได้นำ�เสนอว่�ช่วงแรกก�รแพทย์พ้ืนบ้�นยังไม่ได้ถูกหยิบยกเข้�สู่

อ�เซียน แต่องค์กรนิปปอนซึ่งเป็นองค์กรญี่ปุ่นที่มีบทบ�ทในก�รว�งฐ�นก�รสำ�รวจและง�นวิจัย

ได้ผลักดันเข้�สู่อ�เซียน  อย่�งไรก็ดี  นัยยะสำ�คัญของคว�มร่วมมือในอ�เซียนกรณีก�รแพทย์

พื้นบ้�นปร�กฏอยู่ในบันทึกคว�มร่วมมือกันที่เมืองฮ�นอย  ประเทศเวียดน�ม  โดยมีประเด็น

หลัก  คือ  ในระดับนโยบ�ยและสถ�บันจะมีแผนปฏิบัติก�รในก�รที่จะส่งเสริมก�รผสมผส�น

ให้ก�รแพทย์พื้นบ้�นเป็นกลไกคว�มร่วมมือในกลุ่มประเทศอ�เซียน  ซึ่งส่งเสริมก�รแพทย์พ้ืน

บ้�นให้ผสมผส�นเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภ�พระดับช�ติ ก�รพัฒน�โมเดลและคว�มร่วมมือ

ในก�รจดัทำ�ม�ตรฐ�นก�รบรกิ�รและผลติภัณฑ์ ในระดบัง�นวจัิยและบรกิ�ร จะเป็นก�รมุง่เน้น

ก�รทำ�วิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์ท่ีเป็น  evidence-based  เพ่ือให้ก�รแพทย์ดั้งเดิมเป็นที่ยอมรับ 

โดยอ�ศัยคว�มร่วมมือของภ�คส่วนในทุกระดับ ได้แก่ มห�วิทย�ลัย นักวิช�ก�ร ชุมชน เป็นต้น 

รวมทัง้มุง่เน้นก�รพฒัน�กจิกรรมทีเ่ป็นรปูธรรมทีจ่ะนำ�ไปสูก่�รสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งองค์กร

ภ�ครัฐ สถ�นบริก�ร สถ�บันก�รศึกษ� วิช�ชีพ อุตส�หกรรม และชุมชนอย่�งต่อเน่ือง

ภก.ยงศักดิ์ เสริมว่�คว�มร่วมมือของอ�เซียนนำ�ม�สู่ก�รทำ�ง�นสุขภ�พในประเทศไทย

ให้สอดคล้องกับแนวท�งของอ�เซียนม�กขึ้น  โดยฝ่�ยก�รเมืองมีนโยบ�ยที่จะดำ�เนินง�นให้

สอดคล้อง ดังนี้ แนวท�งที่ 1) ก�รพัฒน�ก�รผลิตแพทย์แผนไทยเพ่ิมข้ึน โดยให้มีใบประกอบ

โรคศิลป์ และให้มีก�รใช้ย�สมุนไพรควบคู่กัน แนวท�งที่ 2) ก�รรับรองและควบคุมย�สมุนไพร 

และผลักดันย�สมุนไพรให้ได้รับก�รบรรจุลงในบัญชีย�หลักแห่งช�ติเพ่ิมม�กข้ึน และให้เป็นที่

ยอมรับม�กขึ้นโดยสร้�งมูลค่�เพิ่ม  แนวท�งที่  3)  ทิศท�งก�รให้บริก�ร  ก�รจัดให้แพทย์แผน

ไทยเป็นบรกิ�รหนึง่ของแหล่งท่องเทีย่ว โดยให้มสีถ�นบรกิ�รก�รนวดแพทย์แผนไทย กล่�วโดย

สรุปได้ว่�แนวท�งก�รพัฒน�สำ�หรับประเทศไทยสู่อ�เซียน คือ ก�รพัฒน�ก�รแพทย์ดั้งเดิมไป
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สู่คว�มเป็นก�รแพทย์ท่ีเป็นมืออ�ชีพ  ก�รพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยเข้�สู่ระบบให้ม�กขึ้น  

ก�รทำ�ก�รแพทย์ให้เป็นสินค้�ที่ข�ยได้และสอดรับกับกระแสทุน แม้บ�งส่วนอ�จขัดแย้ง แต่บ�ง

ส่วนอ�จเสริมกันได้ ซึ่งอ�จต้องศึกษ�เรื่องนี้กันต่อไป

จ�กบทบันทึกก�รสัมมน�ชิ้นนี้  ผู้เขียนหวังว่�จะช่วยทำ�หน้�ท่ีสะท้อนเนื้อห�จ�กก�ร

อธิบ�ยและแลกเปลี่ยนคว�มรู้คว�มคิดเห็นของนักวิช�ก�รและบุคล�กรด้�นส�ธ�รณสุขจ�กวง

ประชุมออกสู่ส�ธ�รณะ อีกทั้งจะช่วยสร้�งข้อถกเถียง อภิปร�ย วิพ�กษ์วิจ�รณ์ต่อปร�กฏก�รณ์

ท�งสุขภ�พและก�รทำ�ง�นคว�มรู้ด้�นสังคมศ�สตร์สุขภ�พให้ได้รับคว�มสนใจอย่�งกว้�งขว�ง

ขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อส�ธ�รณะอย่�งแท้จริงได้ม�กกว่�ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันต่อไป


