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งคมไทยกำ�ลังอยู่ท่ามกลางวิกฤตการณ์หลายอย่างที่สะสมจนกลายเป็น
ปัญหาเรือ้ รัง และบัน่ ทอนความอยูด่ มี สี ขุ ในสังคม ไม่วา่ จะเป็นสถานการณ์
ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความขัดแย้งความคิดทางการเมืองที่
ยังมองหาทางออกทีเ่ ห็นพ้องต้องกันไม่ได้ ในขณะทีภ่ ยั ธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว
ภูเขาไฟระเบิด ก็เกิดบ่อยครั้งในช่วงปีที่ผ่านมาก่อให้เกิดความสูญเสียมากมาย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนโรคภัยไข้เจ็บ ก็มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ เช่น
ไข้หวัดนก และล่าสุดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่าง
รวดเร็ว มีผลต่อชีวิต และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก
ท่ามกลางวิกฤตเหล่านี้ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจทีเ่ ริม่ ก่อตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในช่วงปี 2550 ได้แผ่ขยายไปทัว่ โลกรวมทัง้ ประเทศไทย เป็นเหมือนฟางทีท่ บั เพิม่
ลงบนหลังลา ที่ไม่รู้ว่าจะแบกรับไปได้อีกแค่ไหน
สุขภาพคนไทย 2553 เล่มนี้ ได้นำ�เสนอหัวข้อพิเศษประจำ�ฉบับเรื่อง
“วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส?” ที่ชี้ให้เห็นถึงอุดมการณ์ของทุนนิยมที่เป็น
ต้นตอของปัญหาหลายเรือ่ งข้างต้น เช่น การมุง่ แสวงหากำ�ไร หรือการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่มีการทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษ และปัญหาโลกร้อน การเน้นการแข่งขันที่ทำ�ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ�
ในสังคม ท้ายบทความนี้ได้เปิดประเด็นที่น่าคิดว่า วิกฤตทุนนิยม ที่เกิดขึ้น
ครั้งแล้วครั้งเล่าในประวัติศาสตร์นั้น เราจะนำ�สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเปลี่ยนวิกฤต
เป็นโอกาสได้อย่างไร เพื่อให้เกิด “ทุนนิยมทีด่ ีกว่า” ไม่ใช่ทนุ นิยมทีม่ งุ่ จะแสวงหา
กำ�ไรเพียงอย่างเดียว แต่เป็นทุนนิยมทีก่ ลไกตลาดถูกกำ�กับควบคุมอย่างเหมาะสม
มีความโปร่งใส และเป็นธรรม และเกิดประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ในสังคม

ดัชนีชี้วัดทางสุขภาพในปีนี้นำ�เสนอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของ
แรงงานไทย ซึ่งมีทั้งหมด 12 หมวด ครอบคลุมทั้งเรื่องสุขภาพ
กายและใจ คุณภาพชีวิตแรงงาน ภาวะการเงิน ความปลอดภัยใน
การทำ�งาน แรงงานนอกระบบ แรงงานที่อยู่ในภาวะยากลำ�บาก
และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของ 10 สถานการณ์เด่นทาง
สุขภาพ ที่ได้มาจากการสำ�รวจความคิดเห็นจากภาคประชาชน
ปีนี้หนีไม่พ้นเรื่องวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อมากว่า 4 ปี
มาบตาพุดทีป่ ญ
ั หาต่างๆ เริม่ เผยออกมาอย่างต่อเนือ่ ง ไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกนับหมื่นคน ฯลฯ ติดตามบันทึก
เหตุการณ์สำ�คัญในรอบปีที่ผ่านมาได้ใน “สุขภาพคนไทย 2553”
เล่มนี้
คณะทำ � งานสุ ข ภาพคนไทยต้ อ งการบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์
และข้อมูลที่สำ�คัญของประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี และหวังเป็น
อย่างยิง่ ว่า ผูอ้ า่ นทุกท่านจะได้น�ำ สาระเรือ่ งราวทีม่ อี ยูน่ �ำ ไปต่อยอด
ความรู้ และสื่ อ สารให้ กั บ คนรอบข้ า ง เพื่ อ ความมี สุ ข ภาพดี
ตามความมุ่งหวังของคณะทำ�งานสุขภาพคนไทย
คณะทำ�งานสุขภาพคนไทย
มีนาคม 2553
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โอกาสทองของการปันผลทางประชากร
ของประเทศไทย คือ ระหว่างปี 2533–
2563 ซึ่งเป็นช่วงที่วัยแรงงานประมาณ 2
คน ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 1 คน หรือเป็น
ช่วงแห่งการมีอัตราส่วนพึ่งพิงรวมต่ำ�  โดย
ประเทศไทยเหลืออีกเพียง 10 ปี นับจากนี้ ที่
อัตราส่วนประชากรวัยแรงงานจะเริ่มลดต่ำ�ลง
จากร้อยละ 67.4 ของประชากรทั้งหมด ในปี
2553 เป็นร้อยละ 66.0 ในปี 2563 หลังจากนั้น
แนวโน้มจะลดต่ำ�ลงถึงร้อยละ 59.3 ในปี 2583
ดังนั้น การจะพัฒนาแรงงาน
ให้ มี คุ ณ ภาพเป็ น สิ่ ง จำ � เป็ น
เพื่ อ รองรั บ ความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

ภาพรวม

แรงงานไทย
ปี 2553

ในช่วงปี 2550 เป็นต้นมา ประเทศ
ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลมา
จากวิ ก ฤตเศรษฐกิ จโลก ทำ �ให้ เ รื่ อ งการ
ว่างงานเป็นความสนใจของสังคม จากข้อมูล
ของสำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติทสี่ �ำ รวจภาวะการ
มีงานทำ� พบว่า อัตราการว่างงานของแรงงาน
ไทยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1-2 ของกำ�ลัง
แรงงาน มาตัง้ แต่ปี 2549 ถึงกลางปี 2552 ซึง่ ถือว่าเป็นอัตราทีต่ �่ำ เมือ่ เทียบกับประเทศ
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค ที่มีอัตราการว่างงานเฉลี่ยในปี 2551
ร้อยละ 5.7 ในด้านคุณภาพของแรงงงานไทย ก็พบว่า มีคุณภาพดีขึ้นเมื่อวัดจากระดับ
การศึกษา คือ แรงงานไทยจบการศึกษาระดับตั้งแต่มัธยมขึ้นไปสูงขึ้น เมื่อพิจารณา
ย้อนหลังไป 10 ปีที่ผ่านมา จะพบว่า แรงงานที่จบระดับมัธยมต้นจากเดิมร้อยละ 12
ในปี 2542 ได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15 ในปี 2552 และแรงงานจบระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้น
จาก ร้อยละ 10 ในปี 2542 เป็น ร้อยละ 16 ในปี 2552 เมื่อรัฐบาลสมัยปัจจุบันได้มี
นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคณ
ุ ภาพ ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย จะช่วยขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยทุกคน เพื่อที่จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งการศึกษา
ที่สูงขึ้นนี้จะมีผลต่อการได้รับรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

8 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน

ด้ า นสุ ข ภาพกายของประชากรในวั ย แรงงานนั้ น
พบว่า เอชไอวีและเอดส์ เป็นปัญหาสำ�คัญที่คุกคามภาวะ
สุขภาพของทั้งชายและหญิง รวมไปถึงการเจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรัง นอกจากความเจ็บป่วยทางกายแล้ว ปัญหา
สุขภาพจิตยังเป็นสาเหตุอันดับต้นที่ทำ�ให้แรงงานชายและ
หญิงต้องสูญเสียปีสขุ ภาวะ จากการสำ�รวจของเอแบคโพลล์
พบว่า ประมาณ 1 ใน 10 ของแรงงาน เคยคิดจะ
ฆ่าตัวตายเนื่องจากการมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี การสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีจะส่งผลด้านบวกทั้งต่อตนเอง ครอบครัว
รวมไปถึงสังคมการทำ�งาน ซึ่งแนวทางการสนับสนุนการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่คนทำ�งานนั้น สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จดั ทำ�โครงการ
Happy Workplace โดยนำ�ความสุข 8 ประการ
(Happy 8) มาเป็นกุญแจสำ�คัญในการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ ความสุขทัง้ 8 ประการ ได้แก่ ความสุขทางกาย น้�ำ ใจ
งาม ทางสายกลาง พัฒนาสมอง ศาสนาและศีลธรรม
ปลอดหนี้ สร้างความสุขจากการมีครอบครัวทีด่ ี และความ
สุขที่เกิดจากสังคม ในความสุขทั้ง 8 ประการนี้จะพบว่า
การปลอดหนี้เป็นความสุขที่แรงงานส่วนใหญ่ ยังเข้าไม่ถึง
จากปัญหาภาระหนี้สิน

นอกจากแรงงานไทยที่ มี บ ทบาทในการพั ฒ นา
ประเทศแล้ ว ยั ง มี แ รงงานต่ า งชาติ ที่ เ ข้ า มาทำ � งานใน
ประเทศไทย การเข้ า มาทำ � งานของแรงงานข้ า มชาติ
มี ทั้ ง ที่ ถู ก กฎหมายและผิ ด กฎหมาย แรงงานข้ า มชาติ
ที่ผิดกฎหมายเมื่อเจ็บป่วยหากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากนายจ้างในด้านค่ารักษาพยาบาล ก็ต้องจ่ายค่ารักษา
พยาบาลด้วยตนเอง ในปัจจุบันรัฐบาลให้ความช่วยเหลือ
แรงงานต่างชาติที่เข้าประเทศมาอย่างผิดกฎหมาย โดย
อนุญาตให้แรงงานจากประเทศ พม่า ลาว และกัมพูชา
สามารถจดทะเบี ย นขอใบอนุ ญ าตทำ � งานได้ ใ นประเภท
งานระดับล่าง เช่น ผู้รับใช้ในบ้าน บริการในสถานศึกษา
มู ล นิ ธิ สมาคม และสถานพยาบาล และทำ � งานใน
ภาคเกษตร ปศุสัตว์ และกิจการต่อเนื่อง ในสัดส่วนที่
สูงกว่าภาคการจ้างงานอื่น
ในด้ า นสวั ส ดิ ภ าพของแรงงาน การศึ ก ษาและ
พั ฒ นาดั ช นี ชี้ วั ด มาตรฐานความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากการนำ�ตัวชีว้ ดั 4 ตัว ได้แก่
ร้อยละของแรงงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้การคุม้ ครองของการประกัน
สังคม เงินช่วยเหลือเฉลี่ยที่ครัวเรือนได้รับต่อเดือน อัตรา
การเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย และอัตรา
การเกิดคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน มาประมวลเป็นดัชนี
รวม พบว่าได้ค่าดัชนีที่น่าสนใจรายจังหวัดที่ชี้ให้เห็นว่า
แรงงานในภาคอีสานและเหนือ มีสวัสดิภาพสูงกว่าแรงงาน
ภาคอื่น

กลุ่ ม แรงงานนอกระบบยั ง คงเป็ น กลุ่ ม ใหญ่ ข อง
ประเทศที่มีถึง 2 ใน 3 ของกำ�ลังแรงงานทั้งหมด โดยเป็น
กลุ่มแรงงานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มีหลักประกัน
ทางสังคม ซึ่งอัตราการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจาก
การทำ�งานของแรงงานนอกระบบ ในปี 2551 คือ 174
ในระดับมหภาคนั้น รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือ
ต่อประชากร 1,000 คน มากกว่าแรงงานในระบบ ที่มี
อัตราการได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุจากการทำ�งาน และสนับสนุนสวัสดิการต่างๆ ให้แก่แรงงาน โดยมีกองทุน
เงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม ที่เข้ามาให้ความ
106 ต่อประชากร 1,000 คน
ช่วยเหลือแก่แรงงาน ตัง้ แต่คา่ รักษาพยาบาล ค่าทำ�ศพ เงิน
สงเคราะห์บุตร เงินบำ�เหน็จบำ�นาญชราภาพ และเงิน
ทดแทนระหว่างการว่างงาน เป็นต้น

สุขภาพคนไทย 2553 9

“สัดส่วนแรงงานในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลางมีขนาดที่เล็กลง
ในขณะที่สัดส่วนแรงงานในเขตภูมิภาคอื่นมีขนาดใหญ่ขึ้น สำ�หรับขนาดของ
แรงงานนอกระบบในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น เป็น 24.1 ล้านคน
หรือร้อยละ 63.8 ของกำ�ลังแรงงานทั้งหมด”

1

การพัฒนาประเทศจำ�เป็นต้องอาศัยประชากรในวัยแรงงานเป็นตัวจักร
ขับเคลื่อนสำ�คัญ โดยกำ�ลังแรงงานที่มีงานทำ�พบว่า ส่วนใหญ่ทำ�งานเป็นลูกจ้าง
ในภาคเอกชน โดยสัดส่วนแรงงานไทยในปี 2552 อยู่ในภาคอีสานมากที่สุด
คือ ร้อยละ 32 ของกำ�ลังแรงงานทั้งหมด รองลงมา อยู่ในภาคกลาง (ร้อยละ
25) และอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำ�นวนน้อยที่สุด (ร้อยละ 11)
ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2547-2551) กำ�ลังแรงงานไทยมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 54.9
ของประชากรในปี 2547 เป็นร้อยละ 56.7
ในปี 2551 ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรที่สัดส่วนวัยเด็กอายุต่ำ�
กว่า 15 ปี ลดลง (จากร้อยละ 24.2 ในปี
2547 เป็นร้อยละ 21.8 ในปี 2551) และ
เป็นไปได้ว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
ตามการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากร จะมี
ช่ ว งอายุ ก ารทำ � งานที่ ย าวขึ้ น นั่ น คื อ ยั ง คง
ทำ�งานอยู่แม้อายุมากกว่า 60 ปี

สถานการณ์
แรงงาน
ในประเทศไทย

คุณภาพของแรงงานไทย ในด้านระดับ
ระดับการศึกษาของแรงงานไทยสูงขึ้น
กษาพบว่า มีระดับการศึกษาทีส่ งู ขึน้ นับเป็น
แต่จำ�นวนแรงงานนอกระบบจำ�นวนมากยังคง หนึการศึ
่ งในตั ว ชี้ วั ด สำ � คั ญ ของคุ ณ ภาพแรงงานที่ มี
เป็นปัญหา หากจัดให้มีการฝึกอบรมแรงงาน แนวโน้มปรับตัวไปในทางบวก แรงงานที่ไม่มี
ให้มีคุณภาพมากขึ้นและสนับสนุนแรงงาน การศึกษาหรือมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา
นอกระบบจำ�นวนมากให้เข้าสู่ระบบ จะเป็นการ หรือต่ำ�กว่ามีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 10
ปีที่ผ่านมา จากร้อยละ 70 ของกำ�ลังแรงงาน ในปี
ปิดช่องว่างการพัฒนาประเทศไทยได้ส่วนหนึ่ง 2542
เป็นร้อยละ 56 ในปี 2552 ในขณะทีแ่ รงงาน
ที่จบระดับอุดมศึกษามีสัดส่วนสูงขึ้น จากร้อยละ 10
ของกำ�ลังแรงงานในปี 2542 เป็นร้อยละ 16 ในปี 2552

ถึงแม้ว่าสัดส่วนแรงงานที่ไม่มีงานทำ�จะไม่สูงมากนัก คือ ประมาณ
ร้อยละ 2 ของกำ�ลังแรงงานทัง้ หมด แต่ผมู้ งี านทำ�เกือบ 2 ใน 3 เป็นการทำ�งาน
นอกระบบ และแรงงานนอกระบบเพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยแรงงาน
นอกระบบส่วนใหญ่อยูใ่ นภาคเหนือและภาคอีสาน ในขณะที่ ในกรุงเทพมหานคร
แรงงานนอกระบบมีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น จึงเห็นได้วา่ กำ�ลังแรงงานที่ส่วนใหญ่
อยู่ในภาคอีสานนั้นเป็นการทำ�งานนอกระบบเกือบ 4 ใน 5 ทั้งนี้ แรงงาน
จัดทำ�โดย คณะทำ�งานสุขภาพคนไทย

10 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน
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54.9

55.5

55.8

56.1

56.7

2547

2548

2549

2550

2551

¼ÙŒÁÕÍÒÂØµèÓ¡Ç‹Ò 15 »‚
¼ÙŒäÁ‹ÍÂÙ‹ã¹¡íÒÅÑ§áÃ§§Ò¹ (ÍÒÂØ 15 »‚¢Öé¹ä»)
¼ÙŒÍÂÙ‹ã¹¡íÒÅÑ§áÃ§§Ò¹ (ÍÒÂØ 15 »‚¢Öé¹ä»)

21.5

56.1
2552

56.7

2550

2551

2552

24.2

»‚

21.8

ËÁÒÂàËµØ: ¼ÙŒÍÂÙ‹ã¹¡íÒÅÑ§áÃ§§Ò¹ (ÍÒÂØ 15 »‚¢Öé¹ä») ä´Œá¡‹ ¼ÙŒÁÕ§Ò¹·íÒ ¼ÙŒÇ‹Ò§§Ò¹
áÅÐ¡íÒÅÑ§áÃ§§Ò¹·ÕèÃÍÄ´Ù¡ÒÅ
¼ÙŒäÁ‹ÍÂÙ‹ã¹¡íÒÅÑ§áÃ§§Ò¹ (ÍÒÂØ 15 »‚¢Öé¹ä») ä´Œá¡‹
¼ÙŒ·Õè·Ó§Ò¹ºŒÒ¹ àÃÕÂ¹Ë¹Ñ§Ê×Í ªÃÒ¨¹äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶·Ó§Ò¹ä´Œ
·ÕèÁÒ: ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ, 2547-2551
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»‚

สดัสวนผมูงีานทำทั่วประเทศรายภาค ไตรมาส 1 ป 2552

สดัสวนผมูงีานทำในระบบและนอกระบบรายภาค ป 2551
100

63.8

31.6

49.2

74.3

79.4

ãµŒ 13%

60.3

ÃÍŒÂÅÐ

80

ÍÊÕÒ¹
32%

60
40
20
0

36.2
·ÑèÇ»ÃÐà·È

68.4
¡Ã§Øà·¾Ï

50.8
¡ÅÒ§

áÃ§§Ò¹¹Í¡ÃÐºº
áÃ§§Ò¹ã¹ÃÐºº

25.7
àË¹Í×

20.6

àË¹Í×
19%

39.7

ÍÊÕÒ¹

·ÕèÁ Ò: ÊÓ¹¡Ñ§Ò¹Ê¶µÔáÔË§‹ªÒµ,Ô 2552

·ÕèÁÒ: ÊÓ¹¡Ñ§Ò¹Ê¶µÔáÔË§‹ªÒµ,Ô 2551

ÃÍŒÂÅÐ

62.0

61.4

62.8

38.0

38.6

37.2

2548

2549

2550

áÃ§§Ò¹¹Í¡ÃÐºº

¡ÅÒ§
25%

ãµŒ

สดัสวนผมูงีานทำทั่วประเทศ
จำแนกตามสถานภาพการทำงาน ไตรมาส 1 ป 2552

สดัสวนผมูงีานทำในระบบและนอกระบบ ป 2548-2551
70
60
50
40
30
20
10
0

¡Ã§Øà·¾Ï
áÅÐ»ÃÁÔ³±Å
11%

63.8

36.2

äÁÃ‹ÇÁ¡ÅÁ‹Ø
0%
¸ÃØ¡¨Ô
¤ÃÍº¤ÃÇÑ
18%

»‚

2551

¹ÒÂ¨ÒŒ§ 3%
Å¡Ù¨ÒŒ§Ã°Ñ
9%
Å¡Ù¨ÒŒ§
àÍ¡ª¹
38%

·Ó§Ò¹ÊÇ‹¹µÇÑ
32%

áÃ§§Ò¹ã¹ÃÐºº

·ÕèÁÒ : ÊÓ¹¡Ñ§Ò¹Ê¶µÔáÔË§‹ªÒµ,Ô 2552

·ÕèÁÒ : ÊÓ¹¡Ñ§Ò¹Ê¶µÔáÔË§‹ªÒµ,Ô 2548-2551

สถานภาพการทำงานของแรงงานไทยในแตละภาค ป 2552*
ÃÍŒÂÅÐ
100
80

0.1
15.0

0.0
7.8

0.1
21.8

0.4
21.6

0.2
18.7

33.1

38.6

33.8

32.6

27.9

34.7

9.8
2.6

9.7
1.8

8.7
3.9

25.3

20.5

60
40
20
0

49.0

56.9
9.8
5.0
¡Ã§Øà·¾Ï

7.6
3.0
¡ÅÒ§

12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน

àË¹Í×

ÍÊÕÒ¹

ãµŒ

¡ÒÃÃÇÁ¡ÅÁ‹Ø
¸ÃØ¡¨Ô¤ÃÍº¤ÃÇÑ
·Ó§Ò¹ÊÇ‹¹µÇÑ
Å¡Ù¨ÒŒ§àÍ¡ª¹
Å¡Ù¨ÒŒ§Ã°Ñ
¹ÒÂ¨ÒŒ§

* ¢ÍŒÁÅÙäµÃÁÒÊ 1 ÃÐËÇÒ‹§à´Í×¹Á¡ÃÒ¤Á – àÁÉÒÂ¹ 2552
·ÕèÁÒ: ÊÓ¹¡Ñ§Ò¹Ê¶µÔáÔË§‹ªÒµ,Ô 2552

¶Ù¡àÅÔ¡¨ŒÒ§

9,074

5,432
0

5,000

·ÕèÁÒ: ¡Í§ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á, 2551

14,767

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

¨íÒ¹Ç¹ (¤¹)

แรงงานอายุ 16-59 ป ที่เขารับการฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ป 2547-2550
300
250
¨íÒ¹Ç¹ (¤¹)

273

272
233

203

200
ªÒÂ ËÞÔ§

150
100

79

47

50

70

47

0
2547

2548

2549

¾.È.

2550

ËÁÒÂàËµØ: ¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¨Ñ§ËÇÑ´»·ØÁ¸Ò¹ÕáÅÐÃÐÂÍ§
·ÕèÁÒ: ÈÙ¹Â¿„œ¹¿ÙÊÁÃÃ¶ÀÒ¾¤¹§Ò¹ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á, 2551

ÃŒÍÂÅÐ

การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน หมายถึง การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
ฝึกเตรียมเข้าทำ�งาน ฝึกอาชีพ แก่ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนที่ประสบอันสัดตราย
ในความดูแลของสำ �นักงาน
สวนผูมีงานทำในระบบและนอกระบบรายภาค ป 2551
สัดสวนนผูสัมงีงคม
านทำทั่วประเทศ
สัดสวนผูมีงานทำทั่วประเทศ
ประกั
รายภาค ไตรมาส 1 ป 2552
รายภาค ไตรมาส 1 ป 2552
100
63.7
31.6
49.2
74.3
79.4
60.3
äÁ‹ÃÇÁ¡ÅØ
‹Á
¹ÒÂ¨ŒÒ§ 3%
ปัจจุบัน สำ�¡ÃØนั§à·¾
กงานประกั
ที่°เปิดให้บ80ริการแล้วเพียง 2 แห่ง คือ ภาคกลาง
ãµŒ 13%
0% น สั ง คม มี ศู น ย์ ฟื้ น ฟูÅÙฯ¡¨ŒÒ§ÃÑ
60
11%
9% บผู้เข้ารับบริ
จ.ปทุมธานี และภาคตะวันออก¸ØÃ¡Ô¨จ.ระยอง สามารถรองรั
การได้ไม่เกินแห่งละ 200 เตียง/ปี และ
40
¤ÃÍº¤ÃÑÇ
¡ÅÒ§
ÍÕÊÒ¹
ขณะนี้ ได้ ข ยายการให้25%บ ริ ก ารด้
ค รอบคลุ68.4ม ทั่ ว ทุ50.8
ก ภาค โดยขยาย
18%า นการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพคนงานออกไปให้
ÅÙ¡¨ŒÒ§
20
36.3
25.7
20.6
39.7
32%
àÍ¡ª¹
Ç¹µÑ
Ç คือ ที่ภาคตะวันออกเฉี
Íนอีก ·Ó§Ò¹Ê‹
0 จ.ขอนแก่น และภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูฯ àË¹×
ขึ
้
2
แห่
ง
ย
งเหนื
อ
38%
32%
19%
·ÑèÇ»ÃÐà·È ¡ÃØ§à·¾Ï ¡ÅÒ§
àË¹×Í
ÍÕÊÒ¹
ãµŒ
ในอนาคตจะจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูฯ ที่ ภาคใต้ จ.สงขลา
áÃ§§Ò¹¹Í¡ÃÐºº

·ÕèÁÒ: ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ, 2547-2551

2,538
2,708
4,126
2,188

ÊÔé¹ÊØ´
ÊÑÞÞÒ¨ŒÒ§

8,102

¶Ù¡àÅÔ¡¨ŒÒ§
5,432
5,000

15,000

20,000

2549
2548
2547

20,470

14,767

9,074

10,000

22,427

14,821

2550

33,573

·ÕèÁÒ: ¡Í§ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á, 2551

25,000

30,000

35,000

แรงงานอายุ 16-59 ป ที่เขารับการฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ป 2547-2550
300

·ÕèÁÒ: ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ, 2551

การวางงานของผูประกันตนที่ขอใชสิทธิการวางงาน ป 2547-2550

ÊÁÑ¤Ãã¨ÅÒÍÍ¡

0

áÃ§§Ò¹ã¹ÃÐºº

272

40,000

¨íÒ¹Ç¹ (¤¹)
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273

2
¡ÒÃºÒ´à¨çº
â´ÂµÑé§ã¨ 7%

·ÕèÁÒ: ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà½‡ÒÃÐÇÑ§âÃ¤»‚ ¾.È. 2551, ÊÓ¹Ñ¡ÃÐºÒ´ÇÔ·ÂÒ ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢, 2551

¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ¢Í§
¡ÒÃÃÑºÃÙŒ 3%

ความสูญเสียปสุขภาวะของวัยแรงงานไทย ชายและหญิง อายุ 15-29 ป ในป 2547

สุขภาพกาย
ของแรงงาน
ËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´ 1%

âÃ¤Í×è¹æ 11%

âÃ¤ÃÐºº·Ò§à´Ô¹ËÒÂã¨àÃ×éÍÃÑ§ 6%
âÃ¤µÔ´àª×éÍ 4%
¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ¢Í§ เมื่อแบ่งกลุ่มแรงงานไทยเป็น 2 กลุ่มคือ
¡ÒÃÃÑºÃÙŒ 6%
กลุ่มแรงงานอายุ 15-29 ปี และกลุ่ม

แรงงาน อายุ 30-59
ปี พบว่า สาเหตุ
âÃ¤Í×è¹æ
23%
ของการสูญเสียปีสุขภาวะจากการเจ็บป่วย
¡ÒÃºÒ´à¨çº
ในกลุ่มแรงงานอายุ 15-29 ปี ทั้งชาย
â´ÂäÁ‹µÑé§ã¨
¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ·Ò§¨Ôµ
31%
¤ÇÒÁ¼Ô3´»¡µÔ
30%
สาเหตุสำ�คัญ ได้แก่
àÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê และหญิง เกิดจาก
·Ò§¨Ôµ 31%
19%
อุบัติเหตุ โรคทางจิตเวช และเอชไอวี/เอดส์
อุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุการตายหลักที่คร่าชีวิต ในแรงงานไทยกลุ่มอายุ 30-59 ปี มีรูปแบบ
§
ªÒÂ
การสู ญ เสี ย ปี สËÞÔ
ุ ข ภาวะจากการเจ็
บ ป่ ว ย
วั
ย
แรงงานช่
ว
งอายุ
15-44
ปี
เปลีย่ ÊÓ¹Ñ
นแปลงจากกลุ
ม่ วั¢ยÀÒ¾ÃÐËÇ‹
แรงงานตอนต้
นัน่ คือ
·ÕèÁÒ: ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÃÐâÃ¤áÅÐ¡ÒÃºÒ´à¨çº¢Í§»ÃÐªÒ¡Ãä·Â ¾.È. 2547 (ÃÒÂ§Ò¹¢Ñé¹¡ÅÒ§).
¡§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂÊØ
Ò§»ÃÐà·È,น2551
การเพิ่มความไม่ประมาทในการดำ�รงชีวิตจะช่วยลด ผู้ชายจะมีสัดส่วนของการสูญเสียปีสุขภาวะ
จากอุ
บัติเปหตุ
ตเวชลดลงเกือบครึ่ง
การตายและการเจ็
ิเหตุจราจร
ความสูบญป่เสีว
ยปยจากอุ
สุขภาวะของวับยัตแรงงานไทย
ชายและหญิง อายุ
30-59
ในปและโรคทางจิ
2547
ÍÒ¡ÒÃ¼Ô
»¡µÔ·Ò§ÃÐºº้
หลักÒ´§áÅÐ¡ÅŒ
นอกจากนี
ÀÒÇÐÂ‹Íและมี
ÂÍÒËÒÃ¼Ôโรคมะเร็
´»¡µÔ 3% งเข้ามาเป็นสาเหตุâ¤Ã§ÊÃŒ
ÒÁà¹×éÍ 3%
àºÒËÇÒ¹ 3% âÃ¤Í×è¹æ 10%
àÍªäÍÇÕ/เป็
àÍ´Ê
“อุบัติเหตุ โรคทางจิตเวช และเอชไอวี/เอดส์
น มะเร็งได้กลายเป็นสาเหตุส�ำ คัญอันดับ 1 ในแรงงานหญิ
ง
อายุ
âÃ¤µÔ´àª×éÍ 4%
âÃ¤ÃÐºº·Ò§à´Ô¹ËÒÂã¨àÃ×éÍÃÑ§ 4%
ปัญหาสุขภาพของแรงงานอายุ 15-29 ปี และเมื่อ16%อายุเพิ่ม 30-59 ปี รวมไปถึ
งโรคหลอดเลือดและหัวใจทีâÃ¤ÃÐºº·Ò§à´Ô
่พบว่า เป็¹นËÒÂã¨
âÃ¤Í×è¹æ
âÃ¤µÔ
éÍ 4%า โรคติดเชื้อและโรคเรื้อรังเป็นสาเหตุสำ�คัญของ สาเหตุสำ�คัญต่อการสู
ขึ้น ´àª×พบว่
16%ญเสียปีสุขภาวะเช่นกัน ปัàÃ×ญéÍหาสุ
ÃÑ§ 5%ขภาพ
¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ
¡ÒÃºÒ´à¨ç
ºâ´ÂµÑé§ã¨ 5%
§
¡ÒÃºÒ´à¨ç
ºâ´ÂäÁ‹µÑé§ã¨ 6%
แรงงานไทยตอนกลางและตอนปลาย
(อายุ 30-59 ปี·Ò§¨Ô
)” µ 15% สำ�คัญนี้ นำÁÐàÃç
�ไปสู่สาเหตุการตายสำ�คัญที่พบในกลุ่มแรงงาน
18%
ÀÒÇÐÂ‹ÍÂÍÒËÒÃ
ง 7%
การเจ็บป่วยในกลุ่มโรคจากการทำ�งานของแรงงาน ได้แก่ อุบัติเหตุจราจร เอชไอวี/เอดส์ มะเร็งตับ มะเร็
àºÒËÇÒ¹
¼Ô´»¡µÔ 6%
¤ÇÒÁ¼Ô
´
»¡µÔ
ก และหลอดเลือดสมอง ทัง้ นี้ พบว่า ปัญหาสุขภาพ
¡ÒÃºÒ´à¨ç
º
จากรายงานการเฝ้าระวังโรค ปี 2551 พบว่
า อาการเจ็
บป่วย ·Ò§¨Ôปากมดลู
µ 17%
ÁÐàÃç§
â´ÂäÁ‹µÑé§ã¨
àÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê
ËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×
Í´ จากการได้รับ13%
สำ�คัญทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในชายและหญิงไม่วา่ จะเป็นแรงงานช่
จากโรคที
่มีสาเหตุ
สารพิษในสารกำ
�จัดศัตรูพืช ËÑÇã¨áÅÐ
14%
10% วงอายุ
10%
ใด Í´คื11%
อ เอชไอวี/เอดส์ ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาสำ�คัญ
คิดเป็นสัดส่วนทีม่ ากเป็นอันดับหนึง่ ถึงร้อยละ 80 ของจำ�นวน ËÅÍ´àÅ×
ªÒÂ
ËÞÔ§
ให้ความรู้ในการป้องกัน
ผู้ป่วยทั้งหมด รองลงมาคือ อาการโรคพิ
ษจากสารปิโตรเคมี ที่หลายหน่วยงานพยายามรณรงค์
และการอยู
ว่ มกันÊÓ¹Ñ
ในชุ¡§Ò¹¾Ñ
มชนได้
อย่างปกติ
สขุ โดยที
ย่ งั สามารถ
และโรคปอดจากการประกอบอาชี
พซึ่งคิดºเป็¢Í§»ÃÐªÒ¡Ãä·Â
นร้อยละ ¾.È.
8 2547
·ÕèÁÒ: ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÃÐâÃ¤áÅÐ¡ÒÃºÒ´à¨ç
(ÃÒÂ§Ò¹¢Ñé¹ร่ ¡ÅÒ§).
²¹Ò¹âÂºÒÂÊØ
¢ÀÒ¾ÃÐËÇ‹
Ò§»ÃÐà·È,
2551
ทำ�งานได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วัย
และ 6 ของจำ�นวนผู้ป่วย ตามลำ�ดับ
กำ�ลั¨¡ÃÃÁä´Œ
งแรงงานควรที
»‚ÊØ¢ÀÒÇÐ ¤×Í »‚·ÕèÁบÕÊของประชากร
Ø¢ÀÒ¾ÊÁºÙÃ³ ÁÕªแรงงานหรื
ÕÇÔµµÒÁ»¡µÔ อ·Ó¡Ô
µÒÁ»¡µÔ่จะดำ�เนินชีวิตอยู่ในความ
การศึกษาด้านภาระโรคและการบาดเจ็
ระมาท
กรรมการดู
แลสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อ
áµ‹¶ŒÒÁÕ¤ÇÒÁ¾Ôขภาพระหว่
¡ÒÃ à¨çº»†ÇาÂงประเทศ
ËÃ×Í»ÃÐÊºÍØไม่
ºÑµปÔàËµØ
áÅŒÇ¾Ô¡มีÒÃพฤติ
¡ç¨ÐàÃÔ
èÁäÁ‹ÁÕÊØ¢ÀÒÇÐ
ไทย โดยสำ�นักงานพัฒนานโยบายสุ
ลดความเสี
่ยงต่
อการเจ็ÍÁÙบÅ¢‹ป่ÒวÇÊÒÃÊØ
ยอัน¢ÀÒ¾,
นำ�ไปสู
่ภาระต่างๆ ได้
·ÕèÁÒ: àÃ×èÍ§à´‹¹ “àËÅÕÂÇËÅÑ§ à¾×2547
èÍáÅË¹ŒÒ à¨ÒÐÅÖ
¨ÑÂ อ“ÀÒÃÐâÃ¤””,
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ
²¹ÒÃÐºº¢Œ
2552
ได้ข้อมูลที่น่าสนใจของแรงงานไทยในปี
กล่¡าÇÔวคื
จัดทำ�โดย คณะทำ�งานสุขภาพคนไทย
àÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê
15%

¡ÒÃºÒ´à¨çºâ´Â
äÁ‹µÑé§ã¨ 11%

สาเหตุการตายรายอายุและเพศ
¡ÅØ‹ÁÍÒÂØ
0-4
5-14
15-29
30-44
45-59
60-69
70-79
80+

ÊÒàËµØ¡ÒÃµÒÂËÅÑ¡
ªÒÂ
¹éÓË¹Ñ¡µèÓ¡Ç‹Òà¡³±, ÀÒÇÐ¡ÒÃ¢Ò´ÍÍ¡«Ôà¨¹
ã¹·ÒÃ¡áÃ¡¤ÅÍ´
ÍØºÑµÔàËµØ¨ÃÒ¨Ã, ¨Á¹éÓµÒÂ
ÍØºÑµÔàËµØ¨ÃÒ¨Ã, àÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê
àÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê, ÍØºÑµÔàËµØ¨ÃÒ¨Ã
ÁÐàÃç§µÑº, àÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê
ÁÐàÃç§µÑº, âÃ¤¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§
âÃ¤¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§, âÃ¤ËÅÍ´ÅÁÍØ´¡Ñé¹àÃ×éÍÃÑ§
âÃ¤¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§, âÃ¤ËÅÍ´ÅÁÍØ´¡Ñé¹àÃ×éÍÃÑ§

·ÕèÁÒ: ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ä·Â 2548-2550. ÊØÇÔ·Â ÇÔºØÅ¼Å»ÃÐàÊÃÔ°, 2550

14 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน

ËÞÔ§
¹éÓË¹Ñ¡µèÓ¡Ç‹Òà¡³±, âÃ¤¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ
¢Í§ËÑÇã¨áµ‹¡Óà¹Ô´
¨Á¹éÓµÒÂ, àÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê
àÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê, ÍØºÑµÔàËµØ¨ÃÒ¨Ã
àÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê, ÍØºÑµÔàËµØ¨ÃÒ¨Ã
âÃ¤¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§, ÁÐàÃç§»Ò¡Á´ÅÙ¡
âÃ¤¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§, àºÒËÇÒ¹
âÃ¤¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§, àºÒËÇÒ¹
âÃ¤¢Í§ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§, âÃ¤ËÑÇã¨¢Ò´àÅ×Í´

สัดสวนของผูปวยที่เปนโรคจากการประกอบอาชีพ
จำแนกตามลักษณะงาน ป 2551

สัดสวนของผูปวยที่เปนโรคจากการประกอบอาชีพ จำแนกตามโรค ป 2551
âÃ¤¾ÔÉ¨Ò¡ÊÒÃË¹Ù áÁ§¡Ò¹ÕÊ
á¤´àÁÕÂÁ »ÃÍ· 2%
âÃ¤¨Ò¡ÊÒÃµÐ¡ÑèÇ 1%

âÃ¤¾ÔÉ¨Ò¡á¡Ê
áÅÐÊÒÃÃÐàËÂ 3%
âÃ¤¾ÔÉ¨Ò¡ÊÒÃ
»âµÃà¤ÁÕ 8%

Í×è¹æ 4%

¤ŒÒ¢ÒÂ 1%

áÁ‹ºŒÒ¹/
¹Ñ¡àÃÕÂ¹
14%

âÃ¤»Í´¨Ò¡¡ÒÃ
»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ 6%

äÁ‹·ÃÒº
15%

áÃ§§Ò¹
23%

âÃ¤¨Ò¡ÊÒÃ¡Ó¨Ñ´ÈÑµÃÙ¾×ª
80%

¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ/
ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ 1%

à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ
42%

·ÕèÁÒ: ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà½‡ÒÃÐÇÑ§âÃ¤»‚ ¾.È. 2551, ÊÓ¹Ñ¡ÃÐºÒ´ÇÔ·ÂÒ ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢, 2551

ความสูญเสียปสุขภาวะของวัยแรงงานไทย ชายและหญิง อายุ 15-29 ป ในป 2547

¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ¢Í§
¡ÒÃÃÑºÃÙŒ 3%

¡ÒÃºÒ´à¨çº
â´ÂµÑé§ã¨ 7%

ËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´ 1%

âÃ¤ÃÐºº·Ò§à´Ô¹ËÒÂã¨àÃ×éÍÃÑ§ 6%
¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ¢Í§
¡ÒÃÃÑºÃÙŒ 6%

âÃ¤Í×è¹æ 11%

àÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê
15%

âÃ¤µÔ´àª×éÍ 4%

¡ÒÃºÒ´à¨çºâ´Â
äÁ‹µÑé§ã¨ 11%
¡ÒÃºÒ´à¨çº
â´ÂäÁ‹µÑé§ã¨
31%

¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ·Ò§¨Ôµ
30%

âÃ¤Í×è¹æ
23%
¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ
·Ò§¨Ôµ 31%

àÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê
19%

ËÞÔ§

ªÒÂ

·ÕèÁÒ: ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÃÐâÃ¤áÅÐ¡ÒÃºÒ´à¨çº¢Í§»ÃÐªÒ¡Ãä·Â ¾.È. 2547 (ÃÒÂ§Ò¹¢Ñé¹¡ÅÒ§). ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È, 2551

ความสูญเสียปสุขภาวะของวัยแรงงานไทย ชายและหญิง อายุ 30-59 ป ในป 2547
àºÒËÇÒ¹ 3%

âÃ¤Í×è¹æ 10%

àÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê
16%

âÃ¤ÃÐºº·Ò§à´Ô¹ËÒÂã¨àÃ×éÍÃÑ§ 4%
âÃ¤µÔ´àª×éÍ 4%
ÀÒÇÐÂ‹ÍÂÍÒËÒÃ
¼Ô´»¡µÔ 6%
ËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´
10%

âÃ¤µÔ´àª×éÍ 4%

¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ
·Ò§¨Ôµ 15%

¡ÒÃºÒ´à¨çºâ´ÂµÑé§ã¨ 5%

ÁÐàÃç§
13%

¡ÒÃºÒ´à¨çº
â´ÂäÁ‹µÑé§ã¨
14%

ÍÒ¡ÒÃ¼Ô´»¡µÔ·Ò§ÃÐºº
â¤Ã§ÊÃŒÒ§áÅÐ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ 3%

ÀÒÇÐÂ‹ÍÂÍÒËÒÃ¼Ô´»¡µÔ 3%
âÃ¤Í×è¹æ
16%

âÃ¤ÃÐºº·Ò§à´Ô¹ËÒÂã¨
àÃ×éÍÃÑ§ 5%
¡ÒÃºÒ´à¨çºâ´ÂäÁ‹µÑé§ã¨ 6%

ÁÐàÃç§
18%

àºÒËÇÒ¹ 7%

¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ
·Ò§¨Ôµ 17%

àÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê
10%

ËÑÇã¨áÅÐ
ËÅÍ´àÅ×Í´ 11%

ªÒÂ

ËÞÔ§

·ÕèÁÒ: ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÃÐâÃ¤áÅÐ¡ÒÃºÒ´à¨çº¢Í§»ÃÐªÒ¡Ãä·Â ¾.È. 2547 (ÃÒÂ§Ò¹¢Ñé¹¡ÅÒ§). ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È, 2551

»‚ÊØ¢ÀÒÇÐ ¤×Í »‚·ÕèÁÕÊØ¢ÀÒ¾ÊÁºÙÃ³ ÁÕªÕÇÔµµÒÁ»¡µÔ ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁä´ŒµÒÁ»¡µÔ
áµ‹¶ŒÒÁÕ¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃ à¨çº»†ÇÂ ËÃ×Í»ÃÐÊºÍØºÑµÔàËµØáÅŒÇ¾Ô¡ÒÃ ¡ç¨ÐàÃÔèÁäÁ‹ÁÕÊØ¢ÀÒÇÐ
·ÕèÁÒ: àÃ×èÍ§à´‹¹ “àËÅÕÂÇËÅÑ§ à¾×èÍáÅË¹ŒÒ à¨ÒÐÅÖ¡ÇÔ¨ÑÂ “ÀÒÃÐâÃ¤””, ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹ÒÃÐºº¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÊØ¢ÀÒ¾, 2552

สาเหตุการตายรายอายุและเพศ
¡ÅØ‹ÁÍÒÂØ

ÊÒàËµØ¡ÒÃµÒÂËÅÑ¡

สุขภาพคนไทย 2553 15
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7.9

7.7

3

7.6

10
7.0
ในสภาวะที่สังคมเผชิญกั8บปัญหาวิ
7.8 ก ฤตมากมาย
7.1
7.4

โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ
6.4
ที่กำ�ลัง ส่ง ผลต่อสุขภาพจิตของคนไทย
ผู้ที่น่ าจะเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิ
จ มากที่ สุ ด
6
5.0
ก็ คื อ กลุ่ ม แรงงาน ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นกั บ พลั ง ขั บ เคลื่ อ นทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
4
กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าในปี พ.ศ. 2550 อัตราตายด้วยการฆ่าตัวตายของ
2
วัยแรงงานเท่ากับ 0.07 ต่อประชากร
1,000 คน หรือในจำ�นวนประชากรวัยแรงงาน
0
แสนคน จะฆ่าตัวตาย 7 คน ซึ่งสูงกว่าอัตราการฆ่าตัวตายทั้งประเทศในปี พ.ศ. 2550
¨Ñ´¡ÒÃä´ŒµÒÁ
¨Ñ´¡ÒÃä´Œ
¨Ñ´¡ÒÃä´Œ
äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶
และ 2551 ซึ่งอยู่ที่ 5.95-5.96 ต่อ·Õประชากรแสนคน
เท่านั้นà»š¹ºÒ§Ê‹Ç¹ ¨Ñ´¡ÒÃä´ŒàÅÂ
è¤Ò´ËÇÑ§äÇŒ
à»š¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹

0-14 »‚ 15-24 »‚ 25-34 »‚ 35-44 »‚ 45-59 »‚ 60 »‚¢¹éÖ ä»

สุข ทุกข์
ของแรงงาน

·ÕèÁÒ: ª×è¹Ä·ÑÂ ¡ÒÞ¨¹Ð¨Ôนอกจากการฆ่
µÃÒ áÅÐ¤³Ð. 2551.
าตัวตายแล้ว การคิด
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¤¹·Ó§Ò¹ã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐÀÒ¤ºÃÔ¡ÒÃ

ÃºÑ
¨ÒŒ §
·ÇèÑ ä
»

Í¹è×
æ

à¡É
µÃ
¡Ã

¸ÃØ ¡
¨Ô Ê
Ç‹ ¹
µÇÑ

¹¡Ñ
àÃÂÕ
¹

¾¹ ¢ÒŒ
¡Ñ §Ò ÃÒª
¹Ã ¡ÒÃ
°Ñ ÇÊÔ /
ÒË
¡¨Ô

ÃÇÁ

Å¡Ù
¨ÒŒ §
àÍ¡
ª¹

จะฆ่าตัวตายแม้จะไม่ได้กระทำ�จริงก็สะท้อน
ถึงความเครียดได้ จากการสำ�รวจของเอแบค
โพลล์ ในปี พ.ศ. 2550 โดยการสนับสนุน
ของสำ�นัพกงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
คะแนนสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป จำแนกตามอาชี
35
33.8
สุ ข ภาพ พบว่ า แรงงานไทยเกื อ บหนึ่งในสิ บ
34
32.6
ตั้งแต่ระดับล่างจนถึงคนทำ�งานในสำ�นักงาน 13
33
32.2
32.1
31.8
32
แรงงานไทยเครียด 31.3จังหวัดทั่ว31.1ประเทศ คิ31.1ดจะฆ่าตัวตายอันเนื่องจาก
31
ภาพชี วิ ต ที่ ไ ม่ ดี พ อ โดยอาชี30.1
พ รั บ จ้ า งทั่ วไปมี
ฆ่าตัวตายสูงถึง 7 ต่อประชากรแสนคน สุคุขณภาพจิ
30
ตต่ำ�กว่าอาชีพอื่นๆ อาจเนื่องจากเป็นอาชีพ
29
ที่ ไ ม่ มั่ น คงหรื อ มี ร ายได้ ไ ม่ แ น่ น อน สอดคล้ อ งกั บ
28
ข้อมูลการสำ�รวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมของ
สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และกรมสุขภาพจิต
ที่ พ บว่ า แรงงานที่ ป ระกอบอาชี พ รั บ จ้ า งทั่ วไปมี ค ะแนนสุ ข ภาพจิ ต ต่ำ � ที่ สุ ด ในขณะที่
ข้าราชการ/พนั
กงานรั
ภาพจิตสูง§¤Á
ที่สáÅÐ¡ÃÁÊØ
ุด ¢ÀÒ¾¨Ôµ, 2552
·ÕèÁÒ: ¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÊÀÒÇÐ·Ò§ÊÑ§¤ÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ
¾.È. 2551. ÊÓ¹Ñ
¡§Ò¹Ê¶ÔฐµวิÔáส
Ë‹§าหกิ
ªÒµÔ Ã‹จÇมี
Á¡Ñคºะแนนสุ
Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂข»ÃÐªÒ¡ÃáÅÐÊÑ

·ÕèÁÒ: ¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÊÀÒÇÐ·Ò§ÊÑ§¤ÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ ¾.È. 2551, ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ
Ã‹ÇÁ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ»ÃÐªÒ¡ÃáÅÐÊÑ§¤Á áÅÐ¡ÃÁÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ, 2552

äÁ»‹
ÃÐ¡ áÁº‹ ÒŒ
Íº ¹/
ÍÒ
ª¾Õ

4
3
2
1
0

ความสามารถในการจั
บ ปั ญ หาผูการ้ ที่ มี
่ยความสุขของแรงงานภาคอุดตการกั
สาหกรรมและภาคบริ
คะแนนเฉลี่ยความสุขคนไทย จำแนกตามกลุ“ระดั
มอายุ บ ความสุ ข ขึ้ น อยู่ กั บคะแนนเฉลี
จำแนกตามความสามารถในการจั
ดการกับปญหา
ความสามารถจัดการปัญหาได้มากย่อมมีความสุ
ขสูงกว่า”
¤Ðá¹¹à©ÅÕÂè ¤ÇÒÁÊØ¢ (¤Ðá¹¹àµçÁ 10 ¤Ðá¹¹)

8.4

9
8
7
6
5

¤Ðá¹¹àµçÁ 45 ¤Ðá¹¹

อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว่ า สุ ข ภาพจิ ต ของแรงงานไทยได้ เ ริ่ ม มี เ ค้ า ลางของปั ญ หา
แต่ในภาพรวม วัยแรงงานมีระดับความสุขสูง แต่ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน
ระดับความสุขก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการกับปัญหาด้วย ผู้ที่มีความสามารถ
จัดการปัญหาได้มากก็ย่อมมีความสุขมาก
จัดทำ�โดย คณะทำ�งานสุขภาพคนไทย
อัตราตายจากการฆาตัวตายของวัยแรงงงานอายุ 15-59 ป ตอประชากร 100,000 คน
ÍÑµÃÒµÒÂµ‹Í»ÃÐªÒ¡Ã 100,000 ¤¹

¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ¤ÇÒÁÊØ¢ (¤Ðá¹¹àµçÁ 10 ¤Ðá¹¹)

·ÕèÁÒ: ÊÓ¹Ñ¡¹âÂºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒÊµÃ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢, 2542-2550
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·ÕèÁÒ: ÊÓ¹Ñ¡¹âÂºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒÊµÃ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢, 2542-2550

16 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน

»‚

การฆาตัวตายของแรงงานอายุ 15-59 ป แยกตามเพศ ตั้งแตป 2542-2550
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·ÕèÁÒ: ÊÓ¹Ñ¡¹âÂºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒÊµÃ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢, 2542-2550
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0-14 »‚ 15-24 »‚ 25-34 »‚ 35-44 »‚ 45-59 »‚ 60 »‚¢¹éÖ ä»
·ÕèÁÒ: ¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÊÀÒÇÐ·Ò§ÊÑ§¤ÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ ¾.È. 2551, ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ
Ã‹ÇÁ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ»ÃÐªÒ¡ÃáÅÐÊÑ§¤Á áÅÐ¡ÃÁÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ, 2552

คะแนนเฉลี่ยความสุขของแรงงานภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
จำแนกตามความสามารถในการจัดการกับปญหา
7.8

8

7.1

6.4

6

5.0

4
2
0

¨Ñ´¡ÒÃä´ŒµÒÁ
·Õè¤Ò´ËÇÑ§äÇŒ

¨Ñ´¡ÒÃä´Œ
à»š¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹

¨Ñ´¡ÒÃä´Œ
à»š¹ºÒ§Ê‹Ç¹

äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶
¨Ñ´¡ÒÃä´ŒàÅÂ

·ÕèÁÒ: ª×è¹Ä·ÑÂ ¡ÒÞ¨¹Ð¨ÔµÃÒ áÅÐ¤³Ð. 2551.
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¤¹·Ó§Ò¹ã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐÀÒ¤ºÃÔ¡ÒÃ

คะแนนสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป จำแนกตามอาชีพ
33.8
31.8

32.6

32.2

32.1

31.3

31.1

31.1

ÃºÑ
¨ÒŒ §
·ÇèÑ ä
»

Å¡Ù
¨ÒŒ §
àÍ¡
ª¹

äÁ»‹
ÃÐ¡ áÁº‹ ÒŒ
Íº ¹/
ÍÒ
ª¾Õ

Í¹è×
æ

à¡É
µÃ
¡Ã

¸ÃØ ¡
¨Ô Ê
Ç‹ ¹
µÇÑ

¹¡Ñ
àÃÂÕ
¹

30.1

¾¹ ¢ÒŒ
¡Ñ §Ò ÃÒª
¹Ã ¡ÒÃ
°Ñ ÇÊÔ /
ÒË
¡¨Ô

35
34
33
32
31
30
29
28

ÃÇÁ

4
3
2
1
0

7.9

¤Ðá¹¹à©ÅÕÂè ¤ÇÒÁÊØ¢ (¤Ðá¹¹àµçÁ 10 ¤Ðá¹¹)

8.4

9
8
7
6
5

¤Ðá¹¹àµçÁ 45 ¤Ðá¹¹

¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ¤ÇÒÁÊØ¢ (¤Ðá¹¹àµçÁ 10 ¤Ðá¹¹)

คะแนนเฉลี่ยความสุขคนไทย จำแนกตามกลุมอายุ

·ÕèÁÒ: ¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÊÀÒÇÐ·Ò§ÊÑ§¤ÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ ¾.È. 2551. ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ Ã‹ÇÁ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ»ÃÐªÒ¡ÃáÅÐÊÑ§¤Á áÅÐ¡ÃÁÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ, 2552
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คุณภาพชีวิต
แรงงาน

ความสุขในโลกสามใบ คือ ความสุข
ของตั ว เอง ความสุ ข ของครอบครั ว
และความสุ ข ขององค์ ก รและสั ง คม
ซึง่ ความสุขในโลกสามใบนี้ ประกอบด้วย
ความสุข 8 ประการ คือ ความสุขทาง
กาย น้�ำ ใจงาม ทางสายกลาง พัฒนาสมอง
ศาสนาและศีลธรรม ปลอดหนี้ สร้างความ
สุขจากการมีครอบครัวที่ดี และความสุข
ที่เกิดจากสังคม

แรงงานอายุน้อยให้ความสนใจด้านศาสนา
และศีลธรรมน้อยกว่าแรงงานอายุมาก
แต่ยังมีความเอื้ออาทรส่วนบุคคลให้แก่กัน
วั ย แรงงานเป็ น วั ย ที่ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะ
นอกจากนี้ กลุ่มแรงงานที่ใช้เวลากับกิจกรรม ประสบผลสำ�เร็จในชีวติ การงาน ดังนัน้ ในช่วงต้น
ยามว่าง และการใช้จ่ายของฟุ่มเฟือยมากที่สุด ของการทำ�งาน หรือแรงงานที่อายุน้อย จึงยึด
ตนเองเป็นที่ตั้ง ความใส่ใจในด้ านศาสนา
คือข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ศีแต่ล ธรรม
และเอื้ อ เฟื้ อ ต่ อ สั ง คมโดยรวมจึ ง

“แรงงานมากกว่ า ครึ่ ง มี ก ารผ่ อ นคลายจากการ น้อยกว่าผู้ที่อายุมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเป็นความเอื้อ
ทำ�งาน โดยผ่านการเล่นกีฬา เล่นดนตรี หรืออ่านหนังสือ อาทรซึง่ กันและกันในส่วนของบุคคล แรงงานไม่วา่ จะมีอายุ
ยกเว้นแรงงานรับจ้างทั่วไป ที่มีเพียงร้อยละ 38.6 ที่เล่น เท่าใดก็มีความเอื้ออาทรต่อกันสูง
ดนตรีเป็นการผ่อนคลาย”
เวลาที่ใช้ในกิจกรรมส่วนตัวเป็นสิ่งสะท้อนถึงการ
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ พั ก ผ่ อ นของแรงงาน อ่ า นหนั ง สื อ เล่ น กี ฬ า ดนตรี /
สังคมแห่งชาติ ได้ให้ค�ำ นิยามคำ�ว่า คุณภาพชีวติ หมายถึง ร้องเพลง เป็นกิจกรรมที่พบเห็นได้ทั่วไปในกลุ่มวัยแรงงาน
“ชี วิ ต ที่ ส ามารถดำ � รงอยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งปกติ แ ละมี แต่มากน้อยขึ้นอยู่กับอาชีพ สิ่งที่พบคือ อาชีพข้าราชการ
ความสุข โดยบรรลุความต้องการตามเกณฑ์แห่งความ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นอาชีพที่มีเวลาพักผ่อนใน
จำ�เป็นพื้นฐานบุคคลหรือชุมชนพึงจะมี เช่น ความต้องการ กิจกรรมเหล่านีม้ ากกว่าอาชีพอืน่ ขณะเดียวกัน ข้าราชการ
ด้ า นอาหาร ที่ อ ยู่ อ าศั ย ความปลอดภั ยในทรั พ ย์ สิ น และพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสัดส่วนการไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน” เป็นต้น ทั้งนี้คุณภาพชีวิต น้อยที่สุด
ขึ้นอยู่กับการจัดสมดุลชีวิตในการทำ�งานและใช้ชีวิตผ่าน
จัดทำ�โดย คณะทำ�งานสุขภาพคนไทย

ร้อยละของพฤติกรรมด้านต่างๆ ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำ�แนกตามกลุ่มอายุของแรงงาน
กลุ่มอายุ
15-24
25-34
35-44
45-59

ปี
ปี
ปี
ปี

การมีน�้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน
การช่วยเหลือผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติ การให้โอกาสผู้อื่นก่อนตนเอง
92.5
93.0
94.4
93.6
96.1
93.4
95.6
92.6

ที่มา: การสำ�รวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551, สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ.

18 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน

การรักษากติกาและดูแลสิ่งแวดล้อม
การไม่แซงคิว การไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ
58.0
47.1
68.8
54.8
73.9
60.3
77.0
64.6

ร้อยละของพฤติกรรมด้านต่างๆ ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำ�แนกตามอาชีพ
อาชีพ

การรู้จักผ่อนคลาย
การเล่นดนตรี/
การอ่านหนังสือ
ร้องเพลง
70.4
92.0
52.3
77.2
46.6
78.6
43.0
66.3
38.6
64.1
67.4
97.3
ภาวะการออมของแรงงาน74.1
41.3

การเล่นกีฬา

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
รับจ้างทั่วไป/กรรมกร
นักวัเรี
กษายืมเงินของแรงงาน
ตถุยปน/นั
ระสงคกศึการกู
แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ

82.0
65.7
64.0
68.7
72.3
92.0
52.3

Í×è¹æ 1%
ที่มา: การสำ�รวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551, สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ.
¡ÒÃà¡ÉµÃ
äÁ‹ÁÕà§Ô¹à¡çºÍÍÁ
«×éÍ àª‹ÒºŒÒ¹
26%
15%
·Õè´Ô¹ 36%
ภาวะการออมของแรงงาน
·Ó¸ØÃ¡Ô¨ äÁ‹ÁÕà§Ô¹à¡çºÍÍÁ
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ºÃÔâÀ¤ã¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹
15% 26%
30% ÁÕà§Ô¹à¡çºÍÍÁ 3%
74%

การรู้จักใช้จ่ายเงิน
การไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย
49.6
60.7
64.9
79.6
79.0
52.8
71.3

วัตถุประสงค
Í×è¹æ 1%

ระดับความพึงพอใจตอสมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน
ตถุประสงคกอารกู
ยืมญเงินปของแรงงาน
าวัราชการพลเรื
นสามั
2552
ÁÕà§Ô¹ของข
à¡çºÍÍÁ
74%

ªÒÂ 36%
¹ŒÍÂ¶Ö§¹ŒÍÂ·ÕèÊØ´
10%
ËÞÔ§«×éÍ64%
àª‹ÒºŒÒ¹
·Õè´Ô¹ 36%

Í×è¹æ 1%

ÁÒ¡¶Ö§¡ÒÃà¡ÉµÃ
ÁÒ¡·ÕèÊØ´
43%15%

ªÒÂ 36%

¡ÒÃà¡ÉµÃ
15%
·Ó¸ØÃ¡Ô¨
15%

»Ò¹¡ÅÒ§
47%
·ÕèÁÒ: ª×è¹Ä·ÑÂ ¡ÒÞ¨¹Ð¨ÔµÃÒ áÅÐ¤³Ð, 2551. ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¤¹·Ó§Ò¹
·Ó¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ
ËÞÔ§ 64%
ã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐÀÒ¤ºÃÔ
·ÕèÁÒ: ¡ÒÃÊíÒÃÇ¨ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á¤ÃÑÇàÃ×Í¹ ¾.È. 2552
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ºÃÔâÀ¤ã¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹
15%
3%
(ÃÍº¤ÃÖè§»‚áÃ¡), ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ
30%
·ÕèÁÒ: ¡ÒÞ¨¹Ò µÑé§ªÅ·Ô¾Â áÅÐ¤³Ð. 2553. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººà§Ô¹à´×Í¹
¤‹ÒµÍºá·¹ ÊÔè§¨Ù§ã¨áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ: ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò
à¡³±ÁÒµÃ°Ò¹µÑÇªÕéÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¢Í§¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ
45,000
·ÕèÁÒ: ª×è¹Ä·ÑÂ ¡ÒÞ¨¹Ð¨ÔµÃÒ áÅÐ¤³Ð, 2551. ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¤¹·Ó§Ò¹
ã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐÀÒ¤ºÃÔ¡ÒÃ
·ÕèÁÒ: ¡ÒÃÊíÒÃÇ¨ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á¤ÃÑÇàÃ×Í¹ ¾.È. 2552
40,000
รายได
คาใชจาย และหนี้สินที่จายตอเดือนของครัวเรือนแรงงาน
è§»‚áÃ¡), ÊíÒม¹Ñ¡10
§Ò¹Ê¶Ô
µÔáË‹§ªÒµÔ
คะแนนเฉลี่ยของความเคร่งศาสนาและการปฏิ
(จากคะแนนเต็
คะแนน)
35,000 บัติตามคำ�สอนของศาสนา(ÃÍº¤ÃÖ

23,621

2,787

·ÕèÁÒ: ¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á¤ÃÑÇàÃ×Í¹ ¾.È. 2552 (ÃÍº¤ÃÖè§»‚áÃ¡), ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ
ที่มา: การสำ�รวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551, สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ.
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ของแรงงาน
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จัดทำ�โดย คณะทำ�งานสุขภาพคนไทย
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แสดงให้เห็นถึงความต้องการความมัน่ คงในด้านทีพ่ กั อาศัย”
ภาวะทางการเงินของแรงงานในระดับครัวเรือนในปี
2552 พบว่า ครัวเรือนแรงงานไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อยู่ที่ 21,139 บาท และใช้จ่ายเพื่อการดำ�รงชีพที่จำ�เป็น
ภาวะการออมของแรงงาน
ในส่วนของอาหารประมาณ
ร้อยละ 41.1 ด้านภาวะหนี้สิน
ภาวะการออมของแรงงาน
พบว่าครัวเรือนแรงงานมี
ระดับหนีส้ นิ โดยรวมอยูท่ ี่ 133,328
äÁ‹ÁÕàบาทต่
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อครัวเรือน ยิ่งครัวเรือนแรงงานมีรายได้สูง ภาวะการ
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ªÒÂน ออก
36%
74%
ËÞÔ
§
64%
และภาคกลาง ทั้ ง ที่ มี แ ละไม่ มี ป ระสบการณ์ ก ารทำ � งาน
ËÞÔ§ 64% จ
มีค่าจ้างขั้นต้นสูงกว่าภาคอื่นๆ ในการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิ
เรื อ น 2551.
ปี 2552
่ ง ปี แ รก)
·ÕèÁและสั
Ò: ª×è¹Ä·ÑงÂคมของครั
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ก๊าซ และการประปา
มีรายได้

60,875 บาทต่อเดือน รองลงมาเป็น
แรงงานในภาคการเป็นตัวกลางทางการ
เงิน การประกันภัยและกองทุนบำ�เหน็จ
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การว่างงานแอบแฝง (Disguised Unemployment) ที่ค่อนข้างสูง
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ภาวะหนี้สินและภาระการชำระคืนหนี้สินเทียบกับรายไดของครัวเรือนแรงงาน
¨íÒ¹Ç¹Ë¹Õé (ºÒ·)
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จํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน และรอยละของขาราชการที่มีหนี้
ป 2547-2551

รายได้
รายจ่าย
ร้อยละของ ภาวะหนี้สิน การช�ำระหนี้
ต่อเดือน
ต่อเดือน
ค่าใช้จ่าย
ต่อเดือน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ด้านอาหาร
(บาท)
14,653
11,939
43.8%
88,823
3,060
17,675
15,205
46.3%
46,268
1,524
31,498
25,007
36.7%
82,983
4,742
22,133
17,309
40.0%
118,746
2,266
60,875
31,995
32.4%
524,289
9,846
Ê¶Ò¹ÀÒ¾¡ÒÃ·Ó§Ò¹ ·ÕèÁÒ: ¡ÒÃÊíÒÃÇ¨ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á¤ÃÑÇàÃ×Í¹
18,383
14,693
43.4%
85,725
2,659
(ÃÍº¤ÃÖè§»‚áÃ¡), ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ
28,269
19,349
38.6%
213,479
3,709
26,795
19,459
39.5%
152,306
2,789
30,310
21,470
40.4%
180,478
3,537
57,936
37,786
29.7%
418,023
7,981

ภาระการช�ำระหนี้
เทียบกับรายได้
ต่อเดือน (ร้อยละ)
23.2%
7.8%
10.8%
14.2%
26.3%
¾.È. 2552
34.5%
13.9%
11.9%
12.7%
14.6%

33,394

26,072

36.2%

238,278

3,875

11.0%

29,882
47,152
34,329
19,180
13,182
21,587
21,139

22,940
29,701
23,814
17,276
11,379
19,612
16,082

33.9%
28.9%
33.3%
39.8%
46.0%
24.6%
41.1%

293,029
598,002
312,447
114,456
26,146
133,328

5,887
9,474
6,776
2,954
890
3,080

20.4%
19.9%
19.8%
13.6%
6.5%
0.0%
17.3%

หมายเหตุ : ภาระการช�ำระหนี้เทียบกับรายได้ต่อเดือนเป็นค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) ที่ค�ำนวณจากข้อมูลรายครัวเรือน
ที่มา: การส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ. 2552 (รอบครึ่งปีแรก), ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
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การประสบอันตราย
เนื่องจากการทำ�งาน

อัตราผู้ประสบอันตรายจากการทำ�งานลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง
10 ปีที่ผ่านมา แต่ปัญหาสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ไม่ปลอดภัย
และความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างยังคงมีอยู่

“จำ�นวนการประสบอันตรายของลูกจ้างลดลงเมื่อ
ทีผ่ า่ นมากระทรวงแรงงานได้กำ�หนดนโยบายในการ
อายุเพิ่มขึ้น ขณะที่สถานประกอบการขนาดใหญ่มีอัตรา ลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำ�งานให้ได้ไม่น้อย
การประสบอันตรายน้อย”
กว่ า ร้ อ ยละ 2 ต่ อ ปี นอกจากนี้ ยั ง ได้ กำ � หนดเป็ น
ระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพ
จากสถิติการประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการ
อนามัยดี” เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก
ทำ�งานของสำ�นักงานประกันสังคมในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
และสร้างจิตสำ�นึกในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย
(พ.ศ. 2542-2551) พบว่า มีแนวโน้มลดลง โดยอัตรา
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน อย่างไรก็ตาม การแก้ไข
การประสบอันตรายทุกกรณีต่อลูกจ้าง 1,000 คน ในปี
ปั ญ หาการประสบอั น ตรายเนื่ อ งจากการทำ � งานคงมิ ใ ช่
2542 สูงถึง 32.3 ต่อ 1,000 คน ซึ่งมีแนวโน้มลดลง
ขึน้ กับภาครัฐเพียงอย่างเดียว ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างก็เป็น
เรื่อยๆ จนกระทั่งปี 2551 ลดลงเหลือ 21.7 ต่อ 1,000
กลไกสำ�คัญในการลดปัญหาดังกล่าว กล่าวคือ นายจ้างจะ
คน หากพิ จ ารณาเฉพาะกลุ่ ม ที่ ป ระสบอั น ตรายกรณี
ต้องเอื้อให้ลูกจ้างสามารถทำ�งานได้อย่างปลอดภัย เช่น
ร้ า ยแรง (ตาย ทุ พ พลภาพ สู ญ เสี ย อวั ย วะบางส่ ว น
จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับลูกจ้าง หรือจัดสภาพ
และหยุดงานเกิน 3 วัน) จะพบว่า มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน
แวดล้อมในการทำ�งานให้ได้มาตรฐาน และจัดให้มเี จ้าหน้าที่
จากอัตรา 10.2 ต่อ 1,000 คนในปี 2542 เหลือ 6.1
ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามที่กฎหมาย
ต่อ 1,000 คน ในปี 2551
กำ�หนด เป็นต้น ที่สำ�คัญคือตัวลูกจ้างเองจะต้องตระหนัก
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอัตราการประสบอันตรายจะมี ถึงความปลอดภัยในการทำ�งาน เพราะสาเหตุที่ลูกจ้าง
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่จำ�นวนลูกจ้างที่ประสบ ประสบอั น ตรายส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลมาจากความประมาท
อันตรายเนือ่ งจากการทำ�งานก็ยงั มีจ�ำ นวนสูง ในแต่ละปีจะ เลินเล่อของลูกจ้างเอง รวมทั้งไม่ยอมใช้อุปกรณ์ป้องกัน
มีผปู้ ระสบอันตรายเนือ่ งจากการทำ�งานประมาณ 1.5-2.0 อันตรายที่นายจ้างจัดให้
แสนคน ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อครอบครัว สถาน
ดั ง นั้ น หากทั้ ง 3 ฝ่ า ยร่ ว มแรงร่ ว มใจกั น ใน
ประกอบกิจการ สังคม และประเทศ โดยรัฐต้องจ่ายเงิน
การตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำ�งานของลูกจ้าง
ทดแทนให้กบั ลูกจ้างทีป่ ระสบอันตรายเนือ่ งจากการทำ�งาน
ก็จะทำ�ให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทำ�งานเพิ่มขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่าปีละ 1.6 พันล้านบาท ทัง้ นี้ ยังไม่รวมถึงความ
สูญเสียของนายจ้างที่ต้องหยุดเดินเครื่องจักรเพราะเหตุที่
จัดทำ�โดย ดร.วิภาวี ศรีเพียร
ลูกจ้างหยุดทำ�งาน และความสูญเสียต่อครอบครัวของ
สำ�นักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ลูกจ้างทีต่ อ้ งขาดรายได้และเป็นภาระในการดูแลผูเ้ จ็บป่วย

22 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน

อัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1,000 คน ป 2542-2551
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จำนวนผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน�องจากการทำงาน
จำแนกตามสิ่งที่ทำใหประสบอันตราย สูงสุด 5 อันดับแรก ป 2551
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จำนวนผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน�องจากการทำงาน
จำแนกตามกลุมอายุ ป 2551
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จำนวนผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน�องจากการทำงาน
จำแนกตามประเภทกิจการ สูงสุด 5 อันดับแรก ป 2551

·ÕèÁÒ: ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á. Ê¶ÔµÔ»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á ¾.È. 2551
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แรงงาน
นอกระบบ

ไม่สามารถต่อรองใดๆ ได้ จึงถูกละเลย และถูก
เอารัดเอาเปรียบ ในด้านสุขภาพกายของแรงงาน
นอกระบบนั้น สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำ�การ
สำ�รวจในปี 2551 และพบว่า ส่วนใหญ่ประสบ
อันตรายจากการทำ�งานเนือ่ งจากความไม่ปลอดภัย
ของสารเคมี รองลงมาคือ ปัญหาเกีย่ วกับเครือ่ งจักร
และเครือ่ งมือทีเ่ ป็นอันตราย ทัง้ นี้ เมือ่ เปรียบเทียบ
3 ใน 5 ของแรงงานนอกระบบประสบปัญหา การได้รับบาดเจ็บจากการทำ�งาน ระหว่างแรงงาน
สารเคมีทเ่ี กิดจากความไม่ปลอดภัยในการทำ�งาน นอกระบบและแรงงานในระบบ พบว่า แรงงาน
นอกระบบมี อั ต ราการได้ รั บ บาดเจ็ บ 174 ต่ อ
นอกจากนี้ 2 ใน 5 ของแรงงานนอกระบบ 1,000
ประชากร ขณะที่แรงงานในระบบได้รับบาด
ต้องทำ�งานหนัก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแรงงาน เจ็บจากการทำ�งานอยู่ที่ 106 ต่อ 1,000 ประชากร
ซึ่งคิดเป็นอัตราที่สูงกว่าอยู่ถึง 1.64 เท่า ดังนั้น
“แรงงานนอกระบบเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ซึ่งมีถึง การได้ รั บ บาดเจ็ บ และอุ บั ติ เ หตุ จ ากการทำ � งานนั บ เป็ น
2 ใน 3 ของกำ�ลังแรงงานของไทย นอกจากนี้ ประมาณ ตัวชี้วัดหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงสภาวะที่เปราะบางและปัจจัยเสี่ยง
ร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมาจาก ของแรงงานกลุ่มนี้ในด้านมาตรฐานสภาพการทำ�งาน
แรงงานนอกระบบ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า แรงงานนอกระบบ
2 ใน 5 ของแรงงานนอกระบบต้องทำ�งาน 50
มีความสำ�คัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก”
ชั่วโมงขึ้นไปใน 1 สัปดาห์ การทำ�งานหนักเช่นนี้ย่อมมีผล
แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ท�ำ งานในภาคการเกษตร ต่อสุขภาพอย่างมาก งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ชี้
และประมง งานบริการ หัตถกรรม และอาชีพต้องใช้ ให้เห็นว่า แม้แรงงานนอกระบบมีรายได้หลักและเสริมเฉลีย่
แรงงาน ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับ ไม่มีการรวมตัวกันและ ต่อวันค่อนข้างสูง แต่ไม่มีสวัสดิการอื่นๆ ให้แก่แรงงาน
รายได้ เงินออม และการกู้เงินของแรงงานนอกระบบ : ศึกษากรณีผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้าง
และผู้ค้าขายตลาดนัดในเขตกรุงเทพมหานคร
มอเตอร์ไซด์รบั จ้าง

ค้าขายตลาดนัด
รายได้จากอาชีพหลัก
วันละ 301-400 บาท
วันละ 401-500 บาท
รายได้จากอาชีพเสริม
วันละ 201-300 บาท
วันละ 201-300 บาท
ร้อยละของผูท้ �ำ งานอาชีพเสริม 16.8
13.8
เงินออมต่อเดือน
เดือนละ 1,001-2,000 บาท
เดือนละ 2,001-3,000 บาท
การกูเ้ งิน
เงินกู้นอกระบบ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
เงินกู้จากสถาบันการเงิน
และกู้มากกว่า 20,000 บาท ขึ้นไป
- 80% ไม่เคยตรวจสุขภาพประจำ�ปี
การรักษาเมือ่ เจ็บป่วย
- 80% ไม่เคยตรวจสุขภาพประจำ�ปี ไม่สนใจออกกำ�ลังกาย
ไม่สนใจออกกำ�ลังกาย
- 15.8% มีโรคประจำ�ตัว เช่น ภูมแิ พ้ หอบหืด ต้อกระจก
- เจ็บป่วยเล็กน้อยส่วนใหญ่ซอ้ื ยา
ความดันโลหิตต่�ำ
รับประทานเอง ถ้าเจ็บป่วยมาก
- เจ็บป่วยเล็กน้อยส่วนใหญ่ซอ้ื ยารับประทานเอง เจ็บป่วยมาก
มีรอ้ ยละ 60 ไปโรงพยาบาลรัฐ
จึงไปโรงพยาบาล และใช้สทิ ธิบตั รทอง
โดยใช้สทิ ธิบตั รทอง
- 21% เห็นว่าการใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐไม่สะดวก เพราะช้า
- เกือบ 30% ไม่มบี ตั รทอง
ยุง่ ยาก บัตรระบุโรงพยาบาลต่างจังหวัด คุณภาพยาต่�ำ่
สวัสดิการทีต่ อ้ งการจากรัฐ
1. ทีอ่ ยูอ่ าศัยสำ�หรับผูม้ รี ายได้นอ้ ย 2. การรักษาพยาบาลฟรี
3. เงินกูเ้ พือ่ การลงทุนดอกเบีย้ ต่�ำ
4. เบีย้ ผูส้ งู อายุ
5. เงินสงเคราะห์บตุ รผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ที่มา: วิจติ ร ระวิวงศ์ และคณะ. 2552. การศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ การทำ�งานของแรงงานนอกระบบ: ศึกษาเฉพาะกรณีผขู้ บั ขีม่ อเตอร์ไซด์รบั จ้างและผูค้ า้ ขายตลาดนัดในเขต
กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยหัวเฉียว.

24 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน

ป่วย และชราภาพ และการจ่ายเงินสมทบสามารถจ่ายเป็น
รายเดือนๆ ละ 280 บาท ทำ�ให้เปิดโอกาสให้แรงงานนอก
ระบบได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น นับว่ารัฐเห็นความสำ�คัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ในสังคม

นอกระบบเหล่านีเ้ ลย ยกเว้นบางคนทีม่ หี ลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า แรงงานนอก
ระบบทุกคนที่มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถใช้
สิทธินั้นได้ เนื่องจากบางคนเป็นผู้ย้ายถิ่น ก็ไม่มีสิทธิใช้
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) การที่รัฐบาล
อนุ มั ติ แ รงงานนอกระบบสามารถใช้ สิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คม
ตามมาตรา 40 (ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ) โดยได้รับสิทธิ
พิเศษ 5 กรณี คือ คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต เจ็บ
ชั่วโมงการทํางานตอสัปดาหของแรงงานอายุ 15 ปขึ้นไป
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การสงเงินกลับของแรงงานยายถิ่น ระหวาง พ.ศ. 2548-2550

เฝ้ า ระวั ง ทางประชากรกาญจนบุ รี
ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Ê‹§ 29.1%
(à©ÅÕÂè 1,360
มหาวิ
แรงงานยายถิ่นที่ปวยหรื
อรูสทึกไมยาลั
สบายยมหิดล ระหว่างปี 2548
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นวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้วา่
ส่วนหนึ่งก็ยังได้รับผลกระทบทางลบทั้งกับตัวเอง และผู้ที่ ·ÕèÁÒ:สถาบั
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ. 2548. ÀÒÇÐÊØ¢ÀÒ¾¢Í§áÃ§§Ò¹ÂŒÒÂ¶Ôè¹ä·Â.
19.4
เกิดจากการเลีย้ งดูทไี่ ม่เหมาะสมของผูด้ แู ลเด็ก ซึง่ ส่วนใหญ่
อยู่ข้างหลัง ไม่มากก็น้อย”
โดยได้รับเงินส่งกลับจากผู้ย้ายถิ่นอย่าง
15.7
ายถิอ่น โรค คือ ปู่ย่าตายายการได
รับการเลี้ยงดูที่ ไมเหมาะสมของเด็กอายุ 1- 12 ป
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9.7
อย่างเต็มที่ สรุปก็คือ 90ผลกระทบด้
83.7 านลบที่เกิดจากแรงงาน
6 ที่ไม่มีหลักประกันด้านสุขภาพ8.8แต่ห7.1ากเปรียบเทียบเป็น
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แรงงานย้ายถิ่นในกรุงเทพมหานคร ซื้อยากินเองเมื่อเจ็บ 1.3 0.9
30จัดทำ�โดย คณะทำ�งานสุขภาพคนไทย
20
ป่วย เมือ่ เปรียบเทียบสุขภาพกายและจิตของผูย้ า้ ยถิน่ อายุ
10
0
15-29 ปีที่มาทำ�งานในเมืองกับผู้ไม่ย้ายถิ่นในโครงการ
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·ÕèÁÒ: ÊØ¸ÃÃÁ ¹Ñ¹·Á§¤ÅªÑÂ, ÈÔÃÔ¡ØÅ ÍÔÈÃÒ¹ØÃÑ¡É áÅÐâª¤ªÑÂ
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แรงงานไทย
ที่อยู่ในภาวะ
ยากลำ�บาก

ประมง นอกจากโอกาสในการทำ�งานของ
ผู้พิการที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ไม่พิการทั่วไป
แล้ ว สิ ท ธิ ข องผู้ พิ ก ารยั ง ไม่ เ ท่ า เที ย ม
กับบุคคลทั่วไปในด้านผลตอบแทนที่เป็น
ตัวเงินด้วย ร้อยละ 53.2 ของผู้พิการมี
รายได้เป็นตัวเงินประมาณ 3,000 บาท
หรื อ น้ อ ยกว่ า นั่ น หมายความว่ า ผู้ พิ ก าร
3 ใน 5 มีรายได้ต่ำ�กว่าค่าจ้างขั้นต่ำ�ต่อวัน
ของแรงงานไทยทั่วไป

แ ร ง ง า น ที่ ถู ก ห ล อ ก ไ ป ทำ � ง า น
ต่ า งประเทศ นั บ ว่ า เป็ น ประเด็ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในประเทศไทยบ่อยมาก ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน
ประมงไทย แรงงานไทยในต่ า งประเทศที่
ถูกหลอกขายบริการ และแรงงานไทยทั่วไป
ปมหลั ก ที่ ทำ � ให้ แ รงงานไทยถู ก หลอกลวง
คื อ กฎหมายที่ ค วบคุ ม การจั ด ส่ ง คนงานไป
ต่างประเทศนั้นค่อนข้ างล้าสมัย โดยยึ ดตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
พ.ศ. 2528 ข้อกฎหมายดังกล่าว ให้บริษัทจัดหางาน
วางเงินค้ำ�ประกันเพียง 5 ล้านบาท ก็สามารถเปิดบริษัท
จัดส่งคนงานได้ และดำ�เนินการอย่างอิสระ รับสมัคร
คนงานมากกว่าโควตา หรือบางครัง้ ไม่มโี ควตา ก็หลอกลวง
คนหางานว่ามีตำ�แหน่งงาน เพื่อให้ได้เงินค่าหัว หากมี
การร้องเรียนก็ถูกยึดเพียงเงินค้ำ�ประกัน แล้วมาตั้งบริษัท
ใหม่ การดำ�เนินหลอกลวงจึงเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

กฎหมายคุ้มครองแรงงานยังไม่เคร่ง
พบแรงงานเด็กต่ำ�กว่าอายุ 15 ปี ร้อยละ 12
ของแรงงานไร้ฝีมือ แรงงานไทยถูกหลอก
ไปทำ�งานต่างประเทศ เพราะกฎหมายควบคุม
การจัดส่งคนงานไปต่างประเทศนั้นค่อนข้าง
ล้าสมัย นอกจากนี้ควรส่งเสริมสิทธิผู้พิการ
ในการทำ�งานให้มากขึ้น
“แรงงานทีอ่ ยูใ่ นภาวะยากลำ�บาก ได้แก่ แรงงานเด็ก
คนพิการ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานที่ถูกหลอกไป
ทำ�งานในต่างประเทศ ยังถูกเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงาน”
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทยในปัจจุบันได้
ระบุอายุขั้นต่ำ�ของแรงงานเด็กที่อายุ 15 ปี อย่างไรก็ตาม
การจ้างแรงงานเด็ก ก็มีให้เห็นในรูปแบบของการจ้างเด็ก
ทำ � งานในบ้ า น แรงงานเด็ ก ทำ � งานในร้ า นอาหารหรื อ
คาราโอเกะ และแรงงานขอทาน ข้อมูลช่วงครึ่งปีแรกของ
การสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.
2552 พบว่า ยังมีแรงงานเด็กอายุต�่ำ กว่า 15 ปี ซึง่ ทำ�งาน
ในอาชีพขั้นพื้นฐานหรือไร้ฝีมือ ร้อยละ 12 ของแรงงาน
ไร้ ฝี มือทั้งหมด ข้อมูล ชุดเดีย วกันยังได้แสดงให้เห็นว่า
แรงงานเด็กอายุต�่ำ กว่า 15 ปี มีจ�ำ นวนวันทำ�งานเฉลีย่ เท่า
ผูใ้ หญ่คอื 22 วันต่อเดือน และ 8 ชัว่ โมงต่อวัน โดยแรงงาน
เด็กจากพม่า กัมพูชาทำ�งานเฉลี่ยเดือนละ 28 และ 25
วัน ตามลำ�ดับ หรือแทบไม่มีวันหยุดเลย
ผู้พิการมีโอกาสในการทำ�งานน้อยกว่าผู้ไม่พิการ
อย่างชัดเจน โดยผู้ไม่พิการมีงานทำ�ถึง 3 ใน 4 ของผู้ไม่
พิการ แต่ผพู้ กิ ารมีงานทำ�เพียง 1 ใน 3 ของผูพ้ กิ ารทัง้ หมด
โดยงานของผู้ พิ ก ารครึ่ ง หนึ่ ง อยู่ ใ นภาคการเกษตรและ

28 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน

มูลนิธิกระจกเงารายงานว่า แรงงานหญิงไทยที่
ถูกหลอกไปขายบริการทางเพศในต่างประเทศส่วนหนึ่ง
เป็นหญิงบริการทางเพศอยูแ่ ล้วในประเทศไทย แต่ถกู หลอก
ให้ไปทำ�งานที่ต้องทำ�งานหนักกว่าที่ตกลงกันไว้ นอกจากนี้
บางส่วนต้องการมีคู่เป็นชาวต่างชาติ เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้น แรงงานหญิง
เหล่ า นี้ จึ งใช้ บ ริ ก ารบริ ษั ท จั ด หาคู่ ห รื อ นายหน้ า หาคู่ กั บ
ชายชาวต่างชาติ เมื่อไปแต่งงานในต่างประเทศแล้ว กลับ
ถู ก บั ง คั บให้ ทำ � งานขายบริ ก ารทางเพศหรื อ ทำ � งานบ้ า น
อย่างหนัก

จัดทำ�โดย คณะทำ�งานสุขภาพคนไทย
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รอยละของคนไทยในตางประเทศที่ ไดรับการใหความชวยเหลือ
จากกระทรวงตางประเทศ ระหวาง ป 2549 ถึง ป 2552*

ÕÃÒÂ
ä´Œ
¹
750ŒÍÂ¡
º Ç‹Ò
150 7 Ò·
0 º 50Ò
2,0 1, ·
00 501
ºÒ· 3,0 2,
00 001
ºÒ 5,0 3, ·
00 001
ºÒ 7,0 5, ·
00 001
º 10, 7 Ò·
000 ,00
ºÒ·1Á
10,Ò¡¡Ç
000 ‹Ò
äÁ‹·
ÃÒº

9.3

17.7

40

·ÕèÁÒ: ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ. ¡ÒÃÊÓÃÇ¨¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃ ¾.È.2550.

รายไดที่เปนตัวเงินตอเดือนของผูพิการ
15.5

30

พิการ

¾Ô¡ÒÃ 3.6%

ËÁÒÂàËµØ: áÃ§§Ò¹äÃŒ½‚Á×Í ¤×Í áÃ§§Ò¹·Õè¶Ù¡¨Ñ´¡ÅØ‹Áã¹¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹
·ÕèÁÒ: ¤Ó¹Ç³¨Ò¡¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á¢Í§¤ÃÑÇàÃ×Í¹ ¾.È. 2552
(6 à´×Í¹áÃ¡). ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ.

ÃŒÍÂÅÐ
25
20
15
10 7.2
5
0

20

รอยละของผูพิการและไมพิการที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป
จำแนกตามการมีงานทำ
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สถานการณ์สุขภาพ
แรงงานจากประเทศ
พม่า กัมพูชา และลาว

รัฐบาลไทยได้ผ่อนผันให้มีการจ้างแรงงานข้ามชาติ
จากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ที่เข้าเมืองแบบไม่ปกติ
(irregular migration) สามารถจดทะเบียนขอใบอนุญาตทำ�งาน
ได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 ประเภทงานที่อนุญาตให้ทำ�
คือ งานระดับล่างที่เรียกกันว่า “งานกรรมกร”
“เกือบ 1 ใน 5 ของแรงงานข้ามชาติกระจายอยู่ใน
กรุงเทพฯ ขณะทีโ่ รคไม่ตดิ เชือ้ เป็นสาเหตุส�ำ คัญอันดับ 1 ต่อ
การเสียชีวิตของแรงงานข้ามชาติ โดย 2 ใน 3 ของแรงงาน
ข้ามชาติต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง”

ประมง/กิ จ การต่ อ เนื่ อ ง
(ร้ อ ยละ 15) มี สั ด ส่ ว น
ใกล้เคียงกัน ที่น่าสนใจคือมี
จำ�นวนหนึง่ ไม่มากนัก 822 คน
ถู ก จ้ า งเป็ น ผู้ ใ ช้ แ รงงานใน
สถานศึกษา มูลนิธิ และสถาน
พยาบาล ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ถูก
จ้ า งเป็ น พนั ก งานสาธารณสุ ข
ต่ า งชาติ (พสต.) ช่ ว ยงานใน
โรงพยาบาล หรื อ อาสาสมั ค ร
ต่ า งด้ า ว (อสต.) ช่ ว ยงานใน
โรงเรียน และองค์กรสาธารณกุศล
ต่างๆ

ภาวะการเจ็ บ ป่ ว ยและการ
ตายของแรงงานข้ามชาติ เป็นผลมา
จากที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขอนามัย การกินที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
และเงื่ อ นไขการทำ � งานที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย ดั ง ผลรายงาน
สาธารณสุขแรงงานต่างด้าวที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบตั้งแต่
พ.ศ. 2547 ในปี 2551 พบว่า แรงงานป่วยเป็นโรคอุจจาระ
ร่วงร้ายแรงมากที่สุด ถัดมาคือมาลาเรีย ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ปอดบวม และไข้เลือดออก และเมื่อสรุปแบบแผนการตาย
ย้อนหลัง 5 ปี (2547-2551) พบว่า แรงงานข้ามชาติตาย
เพราะโรคไม่ติดเชื้อสูงสุด รองลงมาคือตายเพราะอุบัติเหตุ
ถัดมาคือตายเพราะโรคติดเชื้อ และสุดท้ายตายเพราะถูก
ฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตาย

ใน พ.ศ. 2552 รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีอกี ครัง้ หนึง่
ให้แรงงานจาก 3 ประเทศเพื่อนบ้านที่ยังไม่มีใบอนุญาต
ทำ�งานให้มาขึ้นทะเบียนได้ โดยผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็ให้
มาต่ อ อายุ ต ามกำ � หนด จำ � นวนแรงงานที่ ม าขึ้ น ทะเบี ย น
ทั้งหมด มีอยู่รวม 1,310,690 คน โดยทุกคนที่ขึ้นทะเบียน
ต้องซื้อบัตรประกันสุขภาพ 1,300 บาทต่อปีต่อคน และ
ในจำ � นวนแรงงานข้ า มชาติ ที่ รั บ บริ ก ารจากสถาน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 รัฐบาลอนุญาตให้มีการนำ�เข้าแรงงาน
ระดับล่างจากประเทศลาวและกัมพูชา กลุ่มนี้เป็นแรงงาน บริ ก ารของรั ฐ ทั่ ว ประเทศ มี ทั้ ง ผู้ ที่ มี บั ต รประกั น สุ ข ภาพ
ถูกกฎหมาย มีสวัสดิการรักษาพยาบาลภายใต้ พ.ร.บ.ประกัน ผู้ ท่ี ไ ม่ มี บั ต รหรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า แรงงานใต้ ดิ น และผู้ ที่ ใ ช้
สิทธิประกันสังคม รวมถึงชาวพม่า ลาว และกัมพูชาที่
สังคม ในปี 2552 มีแรงงานนำ�เข้าอยู่รวม 26,562 คน
เดินทางมารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลชายแดน สถิติปี
สำ�หรับจำ�นวน 1,310,690 คน มีกระจายในทุก 2551 ชี้ชัดว่า สถานพยาบาลได้ให้ความช่วยเหลือแรงงาน
จังหวัด หนาแน่นที่สุดในภาคกลาง และจังหวัดที่มีแรงงาน ที่ ไ ม่ มี บั ต รและไม่ ส ามารถจ่ า ยค่ า รั ก ษาพยาบาลได้ ร วม
มากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร (250,465 คน) อันดับสอง เป็นเงิน 5.6 ล้านบาท แต่ก็มีผู้ที่ไม่มีบัตรแต่จ่ายเงินเอง
คื อ สมุ ท รสาคร (159,554 คน) จั ง หวั ด ที่ มี น้ อ ยที่ สุ ด รวม 53 ล้านบาท ขณะที่ผู้มีบัตรเข้ารักษาตัวใช้เงินไปรวม
คืออำ�นาจเจริญ (64 คน) แรงงานส่วนใหญ่ทำ�งานเป็น ประมาณ 19.7 ล้านบาท จากจำ�นวนเงินประกันสุขภาพ
กรรมกรในภาคบริการ (ร้อยละ 28) รองลงมา คือ ภาค ที่กระทรวงสาธารณสุขจัดเก็บได้ในปี 2551 ประมาณ 300
เกษตร ปศุสัตว์ และกิจการต่อเนื่อง (ร้อยละ 23) แรงงาน ล้านบาทเศษ
ในภาคการก่อสร้าง/เหมืองแร่ (ร้อยละ 17) และภาค

จัดทำ�โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
และ กุลภา วจนสาระ

30 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน
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“แรงงานในภาคอีสานและเหนือส่วนใหญ่มีสวัสดิภาพสูง”

11

สวัสดิภาพแรงงานไทยเป็นมิติหนึ่งของความอยู่เย็นเป็นสุขของแรงงานไทย
ซึ่ งให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ หลั ก ประกั น ทางสั ง คมที่ จ ะช่ ว ยให้ แ รงงานดำ � รงชี วิ ต อยู่ ไ ด้
หากไม่มีงานทำ�หรือมีรายได้ไม่พอเพียงกับการดำ�รงชีวิตตลอดจนความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของแรงงาน ตัวชี้วัดที่มีข้อมูลลงลึกถึงระดับจังหวัดที่สะท้อน
สวัสดิภาพของแรงงานไทย คือ อัตราร้อยละของกำ�ลังแรงงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้การคุม้ ครอง
ของการประกั น สั ง คม เงิ น ช่ ว ยเหลื อ เฉลี่ ย ที่ ค รั ว เรื อ นได้ รั บ ต่ อ เดื อ นจากภาครั ฐ
(transfer) อัตราการเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวติ และร่างกายต่อประชากร 100,000
คน และอัตราการเกิดคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สินต่อประชากร 100,000 คน
สองตัวแรกเป็นตัวชี้วัดเชิงบวก ขณะที่สองตัวหลังเป็นตัวชี้วัดเชิงลบ

สวัสดิภาพของ
แรงงานไทย

สวั ส ดิ ภ าพของ
แรงงานกลุ่มจังหวัดภาค
กลางและภาคใต้ ต าม
ตั ว ชี้ วั ด ข้ า งต้ น นั้ น ดี ก ว่ า
ภ า ค อื่ น ใ น เ รื่ อ ง ก า ร
คุ้ ม ครองของการประกั น
สังคม แต่น้อยกว่าในด้าน
อัตรากำ�ลังแรงงานที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ ความปลอดภัยในชีวิตและ
พย์สิน และการได้รับเงิน
การประกันสังคม มูลค่าเงินช่วยเหลือเฉลี่ยที่ครัวเรือนได้รับ ช่ทรัวยเหลื
่งหลักเกณฑ์การ
อัตราการเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย จ่ า ยเงิ นอช่ วซึยเหลื
อ ให้ ค วาม
และอัตราการเกิดคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน สำ�คัญกับระดับความขาดแคลน
เป็น 4 ตัวชี้วัดสำ�คัญที่ชี้ให้เห็นสวัสดิภาพแรงงานไทย จึงทำ�ให้ครัวเรือนในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
มีข้อได้เปรียบภาคอื่น โดยนัยนี้ดัชนีมวลรวมที่ประมวลจากตัวชี้วัดทั้งสี่จึงชี้ให้เห็นว่า
แรงงานทีม่ สี วัสดิภาพสูงส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ
ดั ช นี ม วลรวมข้ า งต้ น ช่ ว ยให้ แ นวทางในการกำ � หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
สวัสดิภาพของแรงงานในหลายประเด็น อาทิ การจัดกลุ่มจังหวัด (cluster)
ที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือมีปัญหาคล้ายคลึงกัน การยึดเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร
ทรัพยากรตามระดับปัญหา และการสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองทางสังคม
และความปลอดภั ยในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง แปรผกผั น ซึ่ ง กั น และกั นโดยมี มิ ติ ด้า น
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นเมืองเป็นคำ�อธิบายของการแปรผกผันระหว่าง
การคุ้มครองทางสังคม (ซึ่งขยายตัวพร้อมกับเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม) กับ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ซึ่งจะลดน้อยลงหากสังคมยังคงสภาพความ
เป็นชุมชนแบบชนบท)
จัดทำ�โดย รศ.ดร.สุรพล ปธานวณิช
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

32 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน

สถานการณดานสวัสดิภาพของแรงงานไทยในระดับประเทศ ป 2550
ÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾ÊÙ§ËÃ×ÍÁÕ¤‹Ò´Ñª¹Õ µÑé§áµ‹ 0.76 ¢Öé¹ä»
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ÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾µèÓËÃ×ÍÁÕ¤‹Ò´Ñª¹Õ µÑé§áµ‹ 0.64 Å§ÁÒ
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กองทุน
สวัสดิการ

ในส่วนของกองทุนประกันสังคม
ผู้ ป ระกั น ตนที่ ป่ ว ยเป็ น โรคเรื้ อ รั ง มี
ประมาณร้อยละ 5 ของผู้ประกันตน
ทั้ ง หมด แต่ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษา
พยาบาลมีมากถึงประมาณ 1 ใน 4
ของค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทั้งหมด
าใช้จา่ ยโรคเรือ้ รังของสถานพยาบาล
ลูกจ้างกว่า 8 ล้านคนทั่วประเทศได้รับการคุ้มครอง มีโดยค่
แนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ค่าใช้จ่าย
เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำ�งาน โรคเรื
้อรังจากสถานพยาบาลทั่วประเทศ
จากกองทุนเงินทดแทน ด้านการเจ็บป่วยทั่วไป ในปี 2548 เป็ น จำ � นวน 2,291.21
พบการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น ล้านบาท และเพิม่ เป็น 3,109,01 ล้านบาท
และ 4,381.70 ล้านบาท ในปี 2549 และ
“กองทุนเงินทดแทนสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ 2550 ตามลำ�ดับ ถ้ าคำ�นวณค่ าใช้จ่ายโรคเรื้อรังของ
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานที่ทำ�งาน สถานพยาบาลเฉลีย่ ต่อคนต่อปี พบว่า ค่าใช้จา่ ยโรคเรือ้ รัง
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน นอกจากนี้ ลูกจ้าง ของสถานพยาบาลเฉลี่ยในปี 2548, 2549 และ 2550
ควรดูแลสุขภาพตนเอง เช่น การตรวจสุขภาพประจำ�ปี มีค่าเท่ากับ 267.46, 346.57 และ 458.39 บาทต่อคน
การออกกำ�ลังกาย และมีโภชนาการที่เหมาะสม เพื่อให้ ต่อปี ตามลำ�ดับ สัดส่วนของค่าใช้จ่ายโรคเรื้อรังเท่ากับ
ร้อยละ 16.79 ของค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลทัง้ หมด
ห่างไกลจากโรคเรื้อรัง”
ในปี 2548 และเพิ่มเป็นร้อยละ 18.55 และร้อยละ
ลู ก จ้ า งที่ ป ระสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ยจากการ
22.31 ในปี 2549 และ 2550 ตามลำ�ดับ
ทำ�งานจะได้รับเงินชดเชยจากกองทุนเงินทดแทน ซึ่งอยู่
ในอนาคตค่าใช้จ่ายโรคเรื้อรังของสถานพยาบาล
ภายใต้การบริหารงานของสำ�นักงานประกันสังคม กระทรวง
แรงงาน กองทุนเงินทดแทนจะเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง ในกองทุนประกันสังคมจะมากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นปัญหา
ในอัตราที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเสี่ยงภัยในแต่ละ ต่ อ ระบบได้ ดั ง นั้ น สำ � นั ก งานประกั น สั ง คม จึ ง ควร
ประเภทกิจการ และมีการปรับอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้น มี นโยบายเชิ ง รุ ก และการบริ ห ารจั ด การที่ เ หมาะสมใน
หรือลดลงในแต่ละปี โดยพิจารณาจากอัตราการประสบ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั นโรคให้ แ ก่ ผู้ ป ระกั น ตน
โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่พบบ่อยได้แก่ โรคเบาหวาน โรค
อันตรายของลูกจ้างในกิจการนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด
ความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง ซึ่งโรคเหล่านี้
ปั จ จุ บั น กองทุ น เงิ น ทดแทนให้ ค วามคุ้ ม ครองแก่
พบได้ ม ากกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง ของผู้ ป ระกั น ตนทั้ ง หมดที่ เ ป็ น
สถานประกอบการทุกแห่งในประเทศไทยที่มีลูกจ้างตั้งแต่
โรคเรื้อรัง และควรเน้นย้ำ�ในเรื่องการตรวจสุขภาพเพื่อ
1 คนขึ้นไป จากสถิติของสำ�นักงานกองทุนเงินทดแทน
คัดกรองโรค การดูแลรักษาโรคอย่างมีคณ
ุ ภาพและต่อเนือ่ ง
ในปี 2551 มีกจิ การของนายจ้างทัง้ หมด จำ�นวน 282,212
เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนอันจะนำ�ไปสู่ความพิการหรือ
กิ จ การ และมี ลู ก จ้ า งในความคุ้ ม ครองของกองทุ น เงิ น
การเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพด้วย
ทดแทน จำ�นวน 8,135,608 คน ทำ�ให้กองทุนเงินทดแทน
การออกกำ�ลังกายและรู้จักการโภชนาการที่เหมาะสม
สามารถจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง เป็นเงิน 2,875.29
ล้ า นบาท ในขณะที่ มี ก ารจ่ า ยเงิ น ทดแทนให้ แ ก่ ลู ก จ้ า ง
หรือผู้มีสิทธิรับเงินทดแทน เป็นเงิน 1,688.35 ล้านบาท
จัดทำ�โดย นพ.สนธยา พรึงลำ�ภู ที่ปรึกษาการแพทย์
คิดเป็นร้อยละ 58.72 ของเงินสมทบที่เก็บได้
สำ�นักงานประกันสังคม
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1. วิกฤตการเมืองไทย ยังมี “ทางออก” หรือไม่?
2. มาบตาพุด: ปัญหาร้อนทางเศรษฐกิจ
ปัญหามลพิษของชาวบ้าน
3. ประเทศไทยกับไข้หวัดใหญ่ 2009
4. “เบาหวาน-ความดัน” ฆาตกรที่มากับความเงียบ
5. นโยบายและมาตรการควบคุมแอลกอฮอล์
ยังไม่จริงจังและจริงใจ
6. “แม่วัยรุ่น” เรื่องใหญ่ที่ยังป้องกัน
และแก้ไขกันแบบเล็กๆ
7. ธรรมาภิบาลระบบยาอ่อนแอ
ถึงเวลาต้องแก้ไข
8. (ใคร) ไทยเข้มแข็งแห่งกระทรวงสาธารณสุข
9. กฎควบคุม “สเต็มเซลล์”:
ระหว่างจริยธรรมและความก้าวหน้า
10. รื้อระบบประสบภัยจากรถ
เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัย

1

เป็นเวลา 4-5 ปีแล้ว ที่สถานการณ์
การเมืองไทยยังคงเต็มไปด้วยความ
ขัดแย้ง ที่ความรุนแรงดูเหมือนจะไม่มี
ทางมอดลง แต่กลับกระพือโหมแรงเป็น
ช่วงๆ ซึ่งกระหน่ำ�ซ้ำ�เติมสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่ทำ�ท่าจะ “โงหัว” ขึ้นมาได้บ้าง
ให้ต้องคอพับคออ่อนฟุบแฟบกันต่อไป เสียง
เรียกร้องให้สมานฉันท์ถูกกลืนหายไปในสายลม
จนประชาชนจำ�นวนมากเกิด “อาการเครียดจาก
สถานการณ์ทางการเมือง” เพราะคำ�ถามที่ว่า จะยัง
พอมี “ทางออก” สำ�หรับวิกฤตการณ์ข้ามเดือนข้ามปี
นี้หรือไม่ ดูเหมือนยังจะไม่มีคำ�ตอบ

วิกฤตการเมืองไทย
ยังมี “ทางออก” หรือไม่?

คนไทยกับอาการ PSS

ทุ ก วั น นี้ คำ � ทั ก ทายที่ เ คยติ ด ปากคนไทยว่ า ...
“สวัสดี”...อาจต้องเปลี่ยนเป็น... “วันนี้คุณเป็น PSS แล้ว
หรือยัง”... PSS เป็นตัวย่อของอาการที่เรียกว่า Political
Stress Syndrome หรือ “อาการเครียดจากสถานการณ์
ทางการเมือง” คนไทยเพิ่งรู้จักเจ้าอาการที่ว่านี้เมื่อกลางปี
2551 ท่ามกลางสภาพความตึงเครียดทางการเมือง นายก
รัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช ต้องหลุดจากเก้าอีด้ ว้ ยคำ�พิพากษา
ของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีจัดรายการ “ชิมไปบ่นไป” สมชาย
วงศ์สวัสดิ์ น้องเขย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กำ�ลังจะเข้ารับ
ตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีแทน ขณะทีก่ ารชุมนุมประท้วงของกลุม่
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่ยืดเยื้อมากว่า 100
วัน ยังไม่มีทีท่าจะยุติ การข่มขู่ คุกคามผู้ชุมนุมและองค์กร
อิสระเกิดขึ้นเป็นระยะๆ และเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
ในห้วงเวลานั้น นายแพทย์ มล.สมชาย จักรพันธุ์
อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้กล่าวถึง อาการเครียดจากสถานการณ์
การเมืองว่ากำ�ลังเกิดขึ้นกับคนไทยทั้งประเทศ1 โดยเฉพาะ
คนในกรุงเทพมหานครที่ตกอยู่กลางวงล้อมของสถานการณ์ที่

38 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

เขม็งเกลียวขึ้นทุกขณะ คนที่ติดตามสถานการณ์ทางการเมือง
ผ่านสือ่ ต่างๆ โดยตลอดทัง้ ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ อ่านหนังสือพิมพ์
ผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายสนับสนุนหรือคัดค้านรัฐบาล รวมถึงบรรดานักการเมือง
ทั้งหลาย
อาการทางกายทีป่ รากฏคือ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนือ้
ตึงบริเวณขมับ ต้นคอ หรือตามแขนขา นอนไม่หลับ ใจสั่น
หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ หายใจไม่ทวั่ ท้อง แน่นท้อง และปวดท้อง
เป็นต้น ส่วนอาการทางใจคือ จะมีความวิตกกังวล ครุ่นคิด
ตลอดเวลา หงุดหงิดง่าย โมโห ฉุนเฉียว ก้าวร้าว ท้อแท้
หมดหวัง ไม่มีสมาธิและฟุ้งซ่าน เป็นต้น ส่งผลต่อพฤติกรรม
และความสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยจะเริ่มใช้อารมณ์ในการพูดคุย
รวมไปถึงมีความคิดที่จะตอบโต้ด้วยการใช้กำ�ลัง

2552 “เสื้อแดง” แผลงฤทธิ์
แต่ดเู หมือนว่าอาการเครียดทีเ่ กิดจากการเมืองนีจ้ ะไม่
พรากจากสังคมไทยไปง่ายๆ เห็นได้จากการสำ�รวจความคิด
เห็ น ประชาชนของนั ก ทำ �โพลล์ จ ากสำ � นั ก ต่ า งๆ ในหั ว ข้ อ ที่

เกี่ยวกับการเมืองและความสุข ผลสรุปจะเป็นไปในทำ�นอง
เดียวกันแม้ว่าเวลาจะต่างกันเป็นปี คือ เบื่อการเมือง รู้สึก
เครี ย ดเมื่ อ พู ด เรื่ อ งการเมื อ ง หวั งให้ ป ระเทศชาติ ส งบสุ ข
คนไทยรักกัน2 หรือปัญหาการเมืองได้ฉุดความสุขของคนไทย
ให้ลดต่ำ�ลง โดยคนในกรุงเทพมหานครมีค่าความสุขต่ำ�ที่สุด3
ทั้งนี้ ก็เพราะตลอดปี 2552 การชุมนุมประท้วง
และการเคลื่ อ นไหวตอบโต้ ท างการเมื อ งยั ง คงเกิ ด ขึ้ น แทบ
ไม่เว้นวัน ไม่ผิดจากการคาดการณ์ของหลายๆ ฝ่ายที่ว่าเมื่อ
การเมือง “เปลี่ยนขั้ว” ฝ่ายทีจ่ ะเดินลงสูท่ ้องถนนแทนที่ “เสือ้
เหลือง” ในปีที่แล้วก็คือ “เสื้อแดง” ดังที่ ดร.สุรชาติ บำ�รุงสุข
ได้ระบุว่า “...เพราะถ้าปี 2551 จะเป็นปีเสื้อเหลือง ไม่ว่าจะ
เป็นความสำ�เร็จในการโค่นล้มรัฐบาล การปิดล้อมทำ�เนียบ
รัฐบาลและการปิดสนามบินของประเทศ และปี 2552 ก็อาจ
จะเป็นปีเสื้อแดง เพราะแม้พวกเขาจะถูกล้อมปราบจากการ
ลุ ก ขึ้ น สู้ ใ นเทศกาลสงกรานต์ แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ทำ �ให้ ใ นที่ สุ ด แล้ ว
เสื้อแดงจะถูกขจัดออกไปจากเวทีการเมือง...”4
ผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่า “กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ” (นปช.) หรือ “กลุ่มคนเสื้อแดง”
มีรปู แบบการชุมนุมทีแ่ ทบไม่แตกต่างจาก “กลุม่ คนเสือ้ เหลือง”
หรือ “พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย” มากนัก เข้าตำ�รา
“คุณทำ�ได้ ผมก็ท�ำ ได้”5 แทบจะแกะรอยกันก้าวต่อก้าวด้วยซ้�ำ
ตั้งแต่การใช้สีเสื้อ มือตบและตีนตบ การชุมนุม ยุทธศาสตร์
ดาวกระจาย การปิดล้อมสถานที่ราชการ ฯลฯ รวมถึงพลัง
อำ�นาจในการใช้ “ทีวผี า่ นดาวเทียม” แต่ทแี่ ตกต่างคือ เสือ้ แดง
มีสื่อหลายตัว จากการสนับสนุนของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
และเครือข่าย เป็นกำ�ลังหลักสำ�คัญในการช่วงชิงพื้นที่ข่าว
และสร้างพลังกดดันรัฐบาลได้ข้ามปี ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอลิงค์,
โฟนอิ น , เอสเอ็ ม เอส, จั ด รายการวิ ท ยุ ร ายสั ป ดาห์ ท าง
อินเตอร์เน็ต, ทวิตเตอร์รายวัน ไปจนถึงสือ่ พืน้ ๆ อย่างนิตยสาร
หลายต่อหลายเล่ม และวิทยุชุมชนหลายสถานี ถูกใช้เป็น
กระบอกเสียงไปยังกลุ่มผู้สนับสนุน ใช้ตอบโต้รัฐบาล เปิด
ประเด็นใหม่ๆ และกำ�หนดทิศทางการเคลื่อนไหว6 ขณะที่
แนวรบในรัฐสภาเป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทย ในฐานะพรรค
ฝ่ายค้านทีจ่ นแล้วจนรอดก็ยงั ไม่สามารถหาบุคคลมาเป็น “ผูน้ �ำ
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร” ตามรัฐธรรมนูญได้
การชุมนุมปิดล้อมทำ�เนียบรัฐบาล และหน้าบ้านสี่เสา
เทเวศร์ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ช่วง
เทศกาลสงกรานต์ วันที่ 8-14 เมษายน 2552 ทีก่ ลุม่ คนเสือ้
แดงหมายมัน่ ปัน้ มือให้เป็นการชุมนุมใหญ่เพือ่ ขับไล่รฐั บาลและ
โค่นล้มอำ�มาตย์แบบม้วนเดียวจบ กลับกลายเป็นการ “สะดุด
ขาตัวเอง” เพราะปฏิบัติการ “เลยธง” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การยกทัพบุกล้มการประชุมอาเซียนทีเ่ มืองพัทยา บุกกระทรวง
มหาดไทย ก่อเหตุล้อมกรอบไล่ทุบรถที่ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี และสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี
นั่งอยู่ภายใน
กระทั่งเช้าวันที่ 13 เมษายน ได้ใช้กองทัพแท็กซี่ปิด
การจราจรบริ เ วณอนุ ส าวรี ย์ ชั ย สมรภู มิ แ ละถนนสำ � คัญ อีก
หลายสาย ก่อนจะปิดถนน เผารถเมล์ และลากรถแก๊สมาจอด
ตรงชุ ม ชนแฟลตดิ น แดง จนรั ฐ บาลต้ อ งประกาศพระราช
กำ�หนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ทหารเข้า
ควบคุมสถานการณ์ มีชาวชุมชนนางเลิ้ง 2 คน ถูกยิงเสียชีวิต
โดยยังไม่สามารถจับมือใครดมได้วา่ ใครคือผู้ยิง มีผู้บาดเจ็บ
จากการปะทะและการสลายการชุมนุมอีกร่วมร้อย ในทีส่ ดุ แกน
นำ�เสื้อแดงยอมยุติการชุมนุม และถูกดำ�เนินคดีฐานมั่วสุม
ก่อการจลาจล7 ขณะที่บางรายได้หลบหนีออกนอกประเทศ
หลังจาก “เมษาฯ จลาจล” ดูเหมือนกลุ่มคนเสื้อแดง
จะระมั ด ระวั ง จั ง หวะก้ า วมากขึ้ น เน้ น การชุ ม นุ มโดยสั น ติ
เปลี่ยนเข็มมุ่งไปที่การนำ�รายชื่อประชาชน 5 ล้านรายชื่อ
“ถวายฎีกา” ขอพระราชทานอภัยโทษให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 และมีการนัดชุมนุม
อีก 2-3 ครั้ง ในขณะที่รัฐบาลใช้อำ�นาจ ตามพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นเครื่องมือ
สำ�คัญในการควบคุมป้องกันมิให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำ�รอย สรุป
แล้วในปี พ.ศ. 2552 มีการประกาศใช้อำ�นาจตามพระราช
บัญญัติฯ ดังกล่าวถึง 6 ครั้ง

ไม่ยุบสภา-ไม่รัฐประหาร มีแต่ “สนิมเกิดแต่เนื้อในตน”
หากจะเปรียบว่าการเคลื่อนไหวกดดันของ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร และกลุ่มคนเสื้อแดงคือ “ศึกนอก” รัฐบาล
ผสมภายใต้การนำ�ของพรรคประชาธิปัตย์ก็ผจญกับ “ศึกใน”
อย่างหนักหนาสาหัสเอาการ ทั้งจากพรรคร่วมรัฐบาล และ
จากสมาชิกของพรรคตน เข้าตำ�รา “สนิมเกิดแต่เนื้อในตน”
อย่างไรอย่างนั้น
ในกรณี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พรรคร่ ว มรั ฐ บาล มั ก ถู ก
วิพากษ์วิจารณ์ว่า ถูกพรรคภูมิใจไทยที่มีแกนนำ�คนสำ�คัญ
อย่างเนวิน ชิดชอบ ที่แปรพักตร์สลับขั้วมาสนับสนุน ทำ�การ
“กดข่ม-เรียกร้อง” จนนายกรัฐมนตรีต้องยอมตามใจ จนได้
รับฉายาจากสื่อมวลชนสายทำ�เนียบรัฐบาลว่า “หลักลอย”
ทั้งๆ ที่หลายๆ กรณีมีกลิ่นไม่สู้ดี ส่อแววว่ามีการโกงกิน
คอร์รปั ชัน่ สำ�ทับด้วยข้อเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา
190 ว่าด้วยการทำ�สัญญากับต่างประเทศที่ต้องผ่านรัฐสภา
และแก้ไขมาตรา 93-98 ในเรื่องจำ�นวนและที่มาของส.ส.
ซึ่งในที่สุดหลังจากถูกวิจารณ์ว่า “ซื้อเวลา” มานาน พรรค
ประชาธิปัตย์ก็มีมติพรรค ไม่เข้าร่วมการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เมือ่ วันที่ 26 มกราคม 25538 ส่งผลให้สมั พันธภาพของพรรค
ร่วมรัฐบาลมีสภาพ “ปริแยก” อย่างชัดเจน
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สำ � หรั บ สนิ ม ที่ เ กิ ด แต่ เ นื้ อใน ก็ ด้ ว ย 2 กรณี ใ หญ่
คือ โครงการชุมชนพอเพียง ที่พ่นพิษจนต้องเปลี่ยนตำ�แหน่ง
ของ กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ จากรองนายกรัฐมนตรีที่เคยดูแล
รับผิดชอบโครงการนี้ ไปเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแทน
นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ ที่ลาออกไปเนื่องจากวิกฤตการแต่งตั้ง
ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ ซึ่งเป็น “ระเบิดเวลา” อีกลูกหนึ่ง
ที่รัฐบาลกำ�ไว้ในมือ ส่วนอีกกรณี คือ งบประมาณโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่กวาดสองรัฐมนตรีแห่งกระทรวงสาธารณสุข
ตกเก้าอี้ ด้วยข้อกล่าวหาที่ส่อเค้าว่ามีความไม่ชอบมาพากล
ทุจริต โกงกินเกิดขึ้น
สภาพการณ์ เ ช่ น นี้ ทำ �ให้ เ กิ ด ข่ า วลื อ แพร่ ส ะพั ด ว่ า
จะมีการ “ยุบสภา” เพื่อผ่าทางตันหากพรรคร่วมรัฐบาลเกิด
การปั นใจ พลิ ก ขั้ ว กลั บ ไปจั บ มื อ เพื่ อ ตั้ ง รั ฐ บาลใหม่ กั บ
พรรคเพื่อไทย หรือเพื่อหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝา่ ยค้าน
จองกฐินไว้แล้วในช่วงต้นปี พ.ศ. 2553 อย่างไรก็ตาม อภิสทิ ธิ์
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้สยบข่าวลือดังกล่าวแทบจะสาม
เวลาหลังอาหาร ด้วยการยืนยันว่า ยังไม่ถึงเวลาที่จะยุบสภา9
อี ก กระแสที่ ตี คู่ ม ากั บ กระแสการยุ บ สภาและการ
เคลือ่ นไหวของกลุม่ คนเสือ้ แดงก็คอื กระแส “การรัฐประหาร”
ซึง่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก ผูน้ �ำ ทหาร
คนสำ�คัญ ได้ออกมารับประกันครั้งแล้วครั้งเล่าว่า จะไม่มีการ
รัฐประหารและการนองเลือดอย่างแน่นอน ในการสัมภาษณ์
ครั้งหนึ่งในรายการ “ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ” ทางสถานีวิทยุ อสมท.
เอฟเอ็ม 100.5 ก็ยงั คงยืนยันว่า “ทหารจะไม่ปล่อยให้คนไทย
ตีกนั เอง ขณะเดียวกันก็อย่าทำ�ผิดกฎหมาย เพราะจะอยูก่ นั ไม่
ได้ ขอยืนยันว่าปีหน้า (พ.ศ. 2553) ไม่มเี หตุการณ์นองเลือด
และจะไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารแน่นอน เรายังมีทางเดิน
อีกหลายทางที่จะแก้ปัญหาของคนในชาติ...”10

ทางออกประเทศไทย มีหรือไม่? และจะไปทางใด?
เริ่มต้นปีใหม่ พ.ศ. 2553 ได้ไม่เท่าไหร่ กลุ่มคน
เสือ้ แดงได้ยกระดับปฏิบตั กิ าร พุง่ เป้าสูบ่ คุ คลระดับองคมนตรี
อีกคนหนึง่ คือ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ในกรณี “ทีด่ นิ เขายาย
เทีย่ ง” งัดมุข-ปลุกกระแส “ต่อต้านรัฐประหาร” อย่างต่อเนือ่ ง
ถึ ง ขั้ น พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ ประกาศจะต่ อ สู้ ด้ ว ยการตั้ ง รั ฐ บาล
พลัดถิ่น ตามมาด้วยการประกาศก่อตั้ง “กองทัพประชาชน
แห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
(กปช.) ก่อนจะล่มสลายไปในเวลาไม่ถงึ สองวัน เพราะแกนนำ�
เสื้อแดงกลุ่ม นปช. ก็ดี แกนนำ�สมาชิกพรรคบ้านเลขที่ 111
รวมถึงกระแสสังคมโดยรวมต่อต้านอย่างหนัก11
ในทัศนะของ ดร.สุรชาติ บำ�รุงสุข แห่งคณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ความเสี่ยงประเทศไทยใน
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ปี 2553 โดยเฉพาะความเสีย่ งทางการทหาร ยังคงให้น�้ำ หนัก
ไปที่ปัญหาการก่อความไม่สงบในภาคใต้และความขัดแย้งที่
ชายแดนตะวันออกระหว่างไทย-กัมพูชา ส่วนความเสี่ยงทาง
ด้านการเมือง ยังคงอยู่ที่ปฏิบัติการของกลุ่มคนเสื้อแดงและ
บทบาทของทหารกับการเมือง โดยเห็นว่าความพยายามที่จะ
ทำ�ให้การเมืองไทยถอยกลับสู่ภาวะปกตินั้น เป็นเพียง “ความ
ฝันที่เลื่อนลอย” คำ�ถามสำ�คัญคือ จำ�เป็นต้องให้เกิดการ
แตกหักก่อนแล้วจึงจะสามารถจัดระเบียบทางการเมืองใหม่ได้
ใช่หรือไม่ ถ้าใช่...ความรุนแรงดังกล่าวจะอยู่ในลักษณะใด?12
มาร์ติน เพ็ตตี้ แห่งสำ�นักข่าวรอยเตอร์ ได้รวบรวม
ทัศนะของนักวิเคราะห์ต่างชาติที่มองแนวโน้มการเมืองไทย
มาสรุปฟันธงว่า สถานการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ
การชุมนุมมีขึ้นและผ่านพ้นไปโดยไม่มีอะไรเกิดตามมา ด้วย
เหตุผลง่ายๆ คือ ไม่มีใครได้อะไรจากเหตุรุนแรง แม้กระทั่ง
เสื้ อ แดงเองก็ ไ ม่ ไ ด้ ผ ลประโยชน์ อ ะไรจากการที่ จ ะก่ อ เหตุ
รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังจากการก่อเหตุจลาจลเมือ่ เดือน
เมษายนที่ผ่านมา ได้ทำ�ลายความน่าเชื่อถือของขบวนการ
ไปอย่างรุนแรง ฉะนั้น เพียงแค่ชุมนุมใหญ่ได้ก็นา่ จะเพียงพอ
ที่จะทอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่นับวันจะปริร่วน
มากขึ้นทุกทีได้แล้ว13
อี ก มุ ม มองหนึ่ ง เป็ น ของ โรเบิ ร์ ต เฮอเรร่ า -ลิ ม
นักวิเคราะห์ของยูเรเชีย กรุ๊ป ที่ระบุวา่ “…ถึงเวลานี้ ไม่มีกลุ่ม
พลั งทางการเมือ งสำ � คั ญ ๆ ในประเทศนี้ มีศั กยภาพ หรือ
ต้ อ งการที่ จ ะพลิ ก ผั น สถานการณ์ ตึ ง เครี ย ดชวนอึ ด อั ดให้
กลับกลายเป็นอย่างอื่น เกมการเมืองที่เล่นกันตอนนี้เป็นเพียง
แค่ เวตติ้ง เกม ที่รอคอย และจ้องตากันไม่กะพริบ…”14
แต่ สำ � หรั บ ชั ช ริ น ทร์ ไชยวั ฒ น์ นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์
และคอลัมนิสต์ผู้คร่ำ�หวอดกับข่าวสารและเฝ้าสังเกตการณ์
การเมืองไทยมากว่า 30 ปี วิเคราะห์วา่ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่เรื่องในปัจจุบัน ไม่ใช่ความขัดแย้งของพรรคการเมือง
แต่น่าจะเป็นผลสืบเนื่องยาวไกลไปถึงระดับ “โครงสร้ าง”
อั น เนื่ อ งมาจากแผนการพั ฒ นาประเทศที่ ย้ อ นหลั งไปกว่ า
50 ปี15 สอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการหลายท่าน อาทิ
ศาสตราจารย์ผาสุก พงษ์ไพจิตร แห่งคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เห็นว่าความขัดแย้งในสังคมไทย
เป็ น ความขั ด แย้ ง เชิ งโครงสร้ า ง ปั ญ หาการเมื อ งไทยจึ ง มี
ต้นตอมาจาก “ความเหลื่อมล้ำ�” ระหว่างความมั่งมีมหาศาล
และคนชั้นกลางฝ่ายหนึ่ง กับคนจนส่วนใหญ่อีกฝ่ายหนึ่ง16
ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ มองว่าความขัดแย้งทางการเมือง
ในปัจจุบัน ระหว่างพรรคการเมืองด้วยกัน หรือระหว่างพรรค
กับมวลชน โดยเฉพาะในหมู่ชนชั้นกลาง หรือคนในเมือง “ไม่
ได้อยู่ในวงจำ�กัด” เหมือนความขัดแย้งทางการเมืองในอดีต

อีกต่อไปแล้ว แต่ระเบิดออกมาเป็นความขัดแย้งทางโครงสร้าง
จนทำ�ให้วิกฤตการณ์ทางการเมืองไม่สามารถหาข้อยุติลงได้
แม้จะมีความเพียรพยายามในการใช้กรรมวิธีทั้งแบบอ่อน
แบบแข็ง และใช้ช่วงเวลายาวนานเป็นปีๆ ก็ตาม
ดังนั้น การแก้ปัญหาความขัดแย้งเหล่านี้ จึงไม่ได้เป็น
เพียงการต่อสู้กับตัวบุคคล หรือแม้กระทั่งกับพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนึ่งเท่านั้น แต่กลายเป็นการต่อสู้ทางความคิด
ระหว่างคนในเมืองกับคนในชนบท การต่อสู้เพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรมในเรื่องรายได้และโอกาส ซึ่งต้องใช้ “ระยะเวลาที่
ยาวนาน” จึงจะสามารถคลี่คลายลงไปได้ อีกทั้งอิทธิพลของ
เงินและสภาพของสื่อสารมวลชนสมัยใหม่ ได้มีส่วนซ้ำ�เติม
ให้ข้อขัดแย้งเป็นไปอย่างซับซ้อนและรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ จากการประมวลรวมข้อเท็จจริง มุมมอง
และทัศนะต่างๆ นักหนังสือพิมพ์และคอลัมนิสต์อาวุโสท่านนี้
จึงเห็นว่า ทางออกของประเทศภายใต้ความขัดแย้งเช่นนี้ มีอยู่
2 แนวทางด้วยกันคือ17
1. เป็นแนวทางที่ “ต้องใช้เวลา” ในการต่อสู้ทาง
ความคิด ค่อยๆ ปรับช่องว่างความแตกต่างทางรายได้และ
โอกาสไปพร้อมๆ กับการปฏิรูปกลไกต่างๆ ให้สามารถดำ�รง
ความยุติธรรมให้แก่ผู้คนในสังคมได้อย่างทั่วถึงกันทั้งหมด
2. เป็นแนวทางที่เห็นว่า “ไม่อาจใช้เวลา” ยาวนานได้
อีกต่อไป เพราะสภาพความขัดแย้งสามารถนำ�ไปสู่ความ
ล่มสลายของสังคมได้อย่างเบ็ดเสร็จ จึงต้องใช้ช่วงเวลาสั้นๆ
ใช้ ก รรมวิ ธี เ บ็ ด เสร็ จ เด็ ด ขาดในการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า ง
สังคมแบบฉับพลันทันที หรือเริ่มต้นปฏิรูปสังคมอย่างทั่วถึง
เพียงแต่ยังมีอุปสรรคสำ�คัญคือ อาจไม่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นไปของโลกที่ต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่ างเป็นไปใน
แนวทางประชาธิปไตย
อย่างไรก็ตาม ในทัศนะของ ดร.เกษียร เตชะพีระ
จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลับมอง
ว่ า “คนไทยเลยชอบเลื อ กทางลั ด ...แต่ ปั ญ หาคื อ
เส้นทางแบบนี้ในระยะยาวมันอันตราย เพราะจะเป็น
ภาระหนักมากของผู้ใหญ่ที่ขอให้เข้ามาแก้ปัญหา ต้อง
ดึงต้องลากให้ผู้ใหญ่เข้ามาในจุดที่ล่อแหลม ทำ �ให้
สิ่งที่ควรจะเป็นสมบัติกลางของคนทั้งชาติ มาอยู่ข้าง
คุณไม่ใช่ข้างคนอื่น สถาบันใดที่เป็นของคนทั้งชาติ
เลือกข้างเมื่อไรมีปัญหาทันที”18

บทเรียนจากการรัฐประหารครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 19
กันยายน 2549 ที่ล้มเหลวและพ่ายแพ้19 จึงไม่น่าจะใช่
ทางออกของประเทศไทยในวิกฤตการเมืองครั้งนี้ ดร.พิชญ์
พงษ์ ส วั ส ดิ์ นั ก วิ ช าการจากคณะรั ฐ ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มองว่ารัฐประหารครั้งล่าสุดก่อให้เกิดเรื่องใหญ่
2 เรื่องในบ้านเมืองเราคือ (1) มีการวิพากษ์วิจารณ์สถาบัน
กษัตริย์ องคมนตรี และศาลเพิม่ มากขึน้ และ (2) เกิดปัญหา
การตี ค วามเรื่ อ งความยุ ติ ธ รรม โดยเฉพาะประเด็ น สอง
มาตรฐาน20
เส้นทางการเมืองของประเทศไทย ที่สมาทานศีลการ
ปกครองประชาธิปไตยมานานถึง 78 ปีแล้ว โดยระหว่างทาง
ก็ระหกระเหินสู่ประชาธิปไตยครึ่งใบ คั่นด้วยการรัฐประหาร
เป็ น ระยะๆ มาสู่ ก ารเคลื่ อ นไหวมวลชนสองกลุ่ ม ที่ ตื่ น ตั ว
ต่อการเมืองเต็มที่ คือ กลุ่มเสื้อเหลือง และเสื้อแดง รวมถึง
ความพยายามสร้างกลุม่ สีอนื่ ๆ เข้ามาเป็นทางเลือกเพิม่ ไม่วา่
จะเป็นสีน้ำ�เงิน หรือสีขาวก็ตาม แน่นอนว่ากลุ่มการเมืองทุกสี
ต่างต้องการดุ่มเดินสู่ถนนประชาธิปไตยเสรีนิยมต่อไป อย่าง
ยากที่จะหวนกลับไปหาวิธีทางลัดอื่นๆ เพียงแต่ถนนการเมือง
ไทย นับแต่นี้จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
ในระยะสั้ น เป็ น ไปได้ ว่ า อาจมี ก ารยุ บ สภาในปี นี้
(พ.ศ. 2553) เพื่อการเลือกตั้ง กลับสู่วงจรการต่อสู้ในระบบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน และหากผลการเลือกตั้งครั้งใหม่
เป็นที่ยอมรับ นำ�มาสู่การจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสียงประชาชน
เป็นหลังพิงอีกครั้ง “ความเป็นปกติของการเมืองไทย” คงจะ
ค่อยๆ กลับคืนมา
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เมื่ อ ทนทุ ก ข์ จ ากมลพิ ษ ต่ อ ไปไม่ ไ หว
การฟ้องร้องต่อศาลปกครองของชาวบ้าน
มาบตาพุ ด ก็ เ กิ ด ขึ้ น จนศาลสั่ ง ระงั บ 76
โครงการ และกลายเป็นปัญหาร้อนทั้งเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ จนเป็นที่มาของกลไก
(ชั่วคราว) เพื่อสางปัญหาในลักษณะองค์กรอิสระ

มิติใหม่ของการต่อสู้

มาบตาพุด:
2
ปัญหาร้อนทางเศรษฐกิจ

ปัญหามลพิษของชาวบ้าน

เชื่อแน่นอนว่ า สังคมไทย
รับรู้ถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน
มาบตาพุด จ.ระยอง ที่ต้องจมอยู่
กับมลพิษจากอุตสาหกรรมมาเนิ่น
นาน ทั้งยังรับทราบด้วยว่าการเรียกร้องของชาวบ้านให้มีการ
แก้ไขปัญหามีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยื่นจดหมายตามขั้นตอน
และเดินขบวนประท้วง แต่สุดท้ายก็...ล้มเหลว และไร้ผล
สาเหตุหลักก็เพราะภาครัฐยังคงวิตกกังวลแบบเดิมๆ
ว่า เส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของประเทศจะได้รบั ผลกระทบ
ตามไปด้วย ทำ�ให้หนทางที่ถูกเลือกใช้ “เยียวยา” มลพิษ
ที่ ม าบตาพุ ด ก็ ห นี ไ ม่ พ้ น การ “ซื้ อ เวลา” ด้ ว ยการตั้ ง
คณะกรรมการศึ ก ษาชุ ด แล้ ว ชุ ด เล่ า ตั้ ง กองทุ นให้ ชุ ม ชน
ลงโฆษณาว่านักลงทุนมีธรรมาภิบาล และทำ�ธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมหรือ ซีเอสอาร์ (CSR–Corporate
Social Responsibility)
ผลพวงจากการ “หรี่ตา” ให้กับการบังคับใช้กฎหมาย
โดยเฉพาะกฎหมายผังเมือง จนทำ�ให้โรงงานอุตสาหกรรม
กั บ บ้ า นพั ก อาศั ย ของคนในชุ ม ชนอยู่ ห่ า งแค่ รั้ ว กั้ น และ
บานปลายกลายเป็นความเจ็บป่วยที่ไม่สิ้นสุด ขณะที่ปัญหา
มลพิษไม่ลดลง แต่กลับเพิ่มขึ้น พร้อมๆ กับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมหนักหลากหลายประเภท
ทำ�ให้ชาวบ้านตัดสินใจยื่นฟ้องต่อศาลปกครองระยอง
โดยศาลประทับรับฟ้องเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เป็น
คดีที่มีผู้ฟ้องเป็นชาวบ้าน 27 คน จาก 11 ชุมชน ที่อาศัยอยู่
ในพืน้ ทีร่ อบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้ถูกฟ้อง ในข้อหาละเว้น ไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ในการประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุม
มลพิษ และสร้างผลสะเทือนครั้งยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมา
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เปิดฉาก...ประกาศเขตควบคุมมลพิษ
การ “ปิดฟ้าด้วยฝ่ามือ” ที่มาบตาพุด ก้าวเดินไป
ไม่ได้อีกแล้ว เมื่อศาลปกครองระยองอ่านคำ�พิพากษาเมื่อ
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 ว่า การที่คณะกรรมการสิ่ง
แวดล้อมแห่งชาติมไิ ด้ประกาศให้ทอ้ งทีเ่ ขตเทศบาลมาบตาพุด
และพื้นที่ข้างเคียงเป็นเขตควบคุมมลพิษ เป็นการละเลยต่อ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกำ�หนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้า
จึ งให้ ค ณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ป ระกาศ
ให้ท้องที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมด รวมทั้งตำ�บล
เนินพระ ตำ�บลมาบข่า และตำ�บลทับมา อำ�เภอเมืองระยอง
ทั้งตำ�บล ตลอดจนท้องที่ตำ�บลบ้านฉาง อำ�เภอบ้านฉางทั้ง
ตำ�บล เป็นเขตควบคุมมลพิษ เพือ่ ดำ�เนินการควบคุม ลด และ
ขจัดมลพิษตามที่กำ�หนดไว้ในกฎหมาย โดยให้ดำ�เนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำ�พิพากษา2
ทั้ ง นี้ ใ นรายละเอี ย ดของคำ � พิ พ ากษา ยั งได้ อ้ า งถึ ง
เอกสารทั้งของราชการและเอกชน ที่ล้วนระบุตรงกันถึงปัญหา
มลพิษที่เกิดขึ้นทั้งในอากาศ คลองสาธารณะ น้ำ�ทะเล และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
รายงานการศึ ก ษาจากมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น
เรือ่ งมาบตาพุด ขณะทีช่ าวบ้านผูฟ้ อ้ งคดีถอื เป็น “ก้าวแรกของ
ความสำ�เร็จ” หากแต่ปฏิกิริยาจากนักลงทุนกลับตรงกันข้าม
โดยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียนื่ “อุทธรณ์” พร้อมกับระบุถงึ
ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

พยุงศักดิ์ ชาติสิทธิผล รองประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ถึงกับชี้ว่า “กรณีดังกล่าวอาจส่ง
ผลกระทบต่อการลงทุน และมีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และอาจทำ�ให้เกิดการย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ รวม
ทัง้ จะส่งผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่ ในการลงทุนในภาพรวมของ
ประเทศ เพราะพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีรายได้สงู ถึง 1.1 ล้านล้านบาท/ปี
คิดเป็น 11% ของจีดีพีของประเทศ รวมทั้งมีการจ้างงานกว่า
1 แสนอัตรา”3 และยืนยันด้วยว่า “ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นไม่
ได้รนุ แรงจนน่าวิตก เนือ่ งจากบริษทั ทีม่ าลงทุนส่วนใหญ่ในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด มีมาตรฐานที่สูงพอ”4
ดร.เดชรัต สุขกำ�เนิด อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มุมมองแง่บวกของการปฏิบัติ
ตามคำ�พิพากษาว่า “การประกาศเขตควบคุมมลพิษ จะช่วย
ให้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ได้มกี ลไกการทำ�งานร่วมกัน เพือ่ ช่วยกันควบคุมและลดมลพิษ
ภายในพื้นที่ และมีขั้นตอนการทำ�งานที่เป็นระบบมากขึ้น”5
และยังถือเป็น “โอกาส” ที่จะยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของคนในจังหวัดระยอง นำ�มาสู่การลงทุนด้าน
เทคโนโลยีสะอาดในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการค้า
ในเวทีโลก6
ในที่สุด อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ก็ออกมาเปิดเผย
ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552 ว่าที่ประชุมฯ มีมติเป็น
เอกฉันท์ว่าให้ประกาศพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็น
เขตควบคุมมลพิษ แต่จะยื่นอุทธรณ์ในประเด็นที่ยืนยันว่า
หน่วยงานรัฐไม่ได้ละเลยต่อการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ รือ่ งการประกาศ
เขตควบคุ ม มลพิ ษ ตามที่ ศ าลพิ พ ากษา ทั้ ง ยั ง ชี้ ชั ด ด้ ว ยว่ า
“การประกาศเขตควบคุมมลพิษ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ได้มีผลเพื่อ
ต่อต้านธุรกิจ และธุรกิจต้องเคารพเรื่องการรักษามาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม และต้องทำ�ให้ชุมชนไม่เดือดร้อนด้วย และไม่คิด
ว่าจะทำ�ให้เสียบรรยากาศการลงทุน”7

ดาบสอง...ฟ้องระงับ 76 โครงการ
หลังการประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้
เคียงเป็นเขตควบคุมมลพิษตามคำ�พิพากษาของศาลปกครอง
ระยอง ภาคเอกชนยังคงให้สมั ภาษณ์ถงึ ผลกระทบต่อการลงทุน
พร้อมยกตัวเลขหลักแสนล้านเป็นค่าเสียหาย โดยมีรายงาน
พิเศษในหน้าเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ตัง้ คำ�ถามในเชิง
ไม่เห็นด้วยกับการประกาศเขตควบคุมมลพิษของรัฐบาล8
สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ เขียนถึงเรื่องนี้
ว่า “ถ้าภาคอุตสาหกรรมในนิคมฯ มี ‘ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม’ หรือ ‘ซีเอสอาร์’ อย่างแท้จริงตามที่ชอบโฆษณา
ก็ควรมองว่าคดีนี้นับเป็น ‘โอกาส’ ที่จะแสดงความจริงใจให้
ปรากฏ ด้วยการอุทิศทุน เวลา และความเชี่ยวชาญ มาช่วย
ชาวบ้านและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นจัดทำ�แผนลดมลพิษ ตาม
หลักซีเอสอาร์ที่ดี ซึ่งมีหัวใจอยู่ที่การร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ไม่ใช่นั่งเฉยๆ รอดู ‘น้ำ�ยา’ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รอเวลาที่จะชี้นิ้วสมน้ำ�หน้าในภายหลัง ปล่อยให้
ชาวบ้านผู้เดือดร้อนต้องทุกข์ระทมต่อไป”9
อย่างไรก็ตาม ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จ.ระยอง เร่งเดินหน้าจัดทำ�แผนลดและขจัดมลพิษ ในอีกด้าน
หนึ่งคือ การอนุมัติโครงการก่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งใหม่
ยังคงเดินหน้าไปพร้อมกัน โดยเฉพาะการถมทะเลเพื่อสร้าง
ท่าเรือ และคลังเก็บสารเคมีบนพืน้ ทีก่ ว่าพันไร่ ขณะทีอ่ บุ ตั เิ หตุ
จากสารเคมีรั่วถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตยังคงปรากฏให้เห็น
เมื่อเสียงเรียกร้องให้ชะลอการลงทุนครั้งใหม่ เพื่อ
ให้การจัดทำ�แผนลดและขจัดมลพิษเริม่ ต้นนับหนึง่ ไร้การตอบ
สนอง การเคลื่อนไหวของชาวบ้านมาบตาพุดจึงมีขึ้นอีกครั้งที่
ศาลปกครองกลาง เมื่อ 19 มิถุนายน 2552 โดยสมาคม
ต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาวบ้านในพืน้ ทีม่ าบตาพุด บ้านฉาง
ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐ 8 แห่ง ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง
หรือขยายโรงงานในพื้นที่มาบตาพุด โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา
67 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และกฎหมายสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 หรือกระทำ�การโดยไม่ครบถ้วนตามที่
กฎหมายบัญญัติ 3 ประการคือ
1. ไม่ ทำ � การศึ ก ษาหรื อ ประเมิ น ผลกระทบ
ด้านสุขภาพ
2. ไม่จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน
3. ไม่ ใ ห้ อ งค์ ก รอิ ส ระ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทน
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา
ด้า นสิ่งแวดล้อม หรือทรั พ ยากรธรรมชาติ
หรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมี
การดำ�เนินการโครงการต่างๆ
ศรี สุ ว รรณ จรรยา กรรมการสิ่ ง แวดล้ อ ม สภา
ทนายความแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ยื่นฟ้องร้องครั้งนี้
ระบุว่า “ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2550 ประกาศใช้เป็นต้นมา
ถึงปัจจุบัน เพียง 1 ปี 9 เดือนเศษ แต่สำ�นักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย
คณะกรรมการผู้ชำ�นาญการ (คชก.) ได้เห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ ในพื้นที่
มาบตาพุด บ้านฉาง และใกล้เคียงไปแล้วกว่า 76 โรงงาน”10
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ขณะที่ภาคเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เดินหน้าลงโฆษณาชี้แจงเรื่อง
การดูแลสิง่ แวดล้อมในพื้นทีม่ าบตาพุด11 และยืนยันว่าระยอง
ติดอันดับเมืองน่าอยู่ คุณภาพน้�ำ ทัง้ ชายทะเลและน้�ำ คลองดีขนึ้
กว่าแต่กอ่ น...อัตราการเกิดโรคมะเร็งก็ต�่ำ กว่าเกณฑ์เฉลีย่ ของ
ประเทศ...จึงไม่อาจสรุปได้อย่างชัดเจนว่า คุณภาพสิง่ แวดล้อม
และสุขอนามัยของประชาชนในจังหวัดระยอง ได้รบั ผลกระทบ
ที่เกิดจากอุตสาหกรรมในพื้นที12่
ในที่สุด นักลงทุนในพื้นที่มาบตาพุดก็ต้อง “ช็อค”
อีกครั้ง เมื่อศาลปกครองกลางมีคำ�พิพากษาเมื่อวันที่ 30
กันยายน 2552 ว่าพิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงแล้วรับฟังได้วา่ ปัญหา
มลพิษในพืน้ ทีม่ าบตาพุด ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง
และสถานการณ์ของปัญหามลพิษมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น
จึ ง มี เ หตุ จำ � เป็ น และเป็ น การยุ ติ ธ รรม สมควรตามหลั ก
นิติธรรม ที่จะสั่งระงับโครงการหรือกิจกรรม 76 โครงการ
ไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 67
วรรคสองของรัฐธรรมนูญ
นับจากนั้นมา ภาคเอกชนทั้งการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ก็ดาหน้ากันให้สัมภาษณ์ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นในทิศทาง
เดียวกันว่า ...ภาคเอกชนสับสน นักลงทุนมีความเชือ่ มัน่ ลดลง
อาจทำ�ให้การลงทุนชะลอตัว ผู้ประกอบการอาจย้ายฐานการ
ผลิตไปประเทศอื่น อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และการจ้างงานในอนาคต อย่างไรก็ตาม
คำ�พิพากษาจากศาลปกครองกลางครั้งนี้ ไม่ต่างอะไรกับการ
“ตีแสกหน้า” นักลงทุน โดย สฤณี อาชวานันทกุล เรียกสิ่งที่
เกิดขึ้นว่า “ภาวะซีเอสอาร์ล้มเหลว”13
มาบตาพุด...จึงหวนกลับมาเป็นข่าวพาดหัวบนหน้า
หนังสือพิมพ์อย่างต่อเนือ่ งอีกครัง้ และถึงขัน้ ติดอันดับข่าวเด่น
ในรอบปี 2552 ของสื่อหลายสำ�นักอย่างง่ายดาย

กลับมานับหนึ่งกันใหม่ที่มาบตาพุด
ท่ามกลางความ “ระส่�ำ ระสาย” ของนักลงทุน พร้อมๆ
กับการออกมาระบุถงึ ตัวเลขค่าเสียหายทีส่ งู ขึน้ เรือ่ ยๆ จนทำ�ให้
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ ซึง่ รับหน้าที่
แก้ไขปัญหามาบตาพุด ต้องออกมาบอกว่า “ผมอยากจะ
ขอร้องให้ภาคเอกชนควรเลิกนำ�ตัวเลขความเสียหายมาพูดกัน
ได้ แ ล้ ว ว่ า เสี ย หายกั น เท่ าไหร่ แต่ ต่ อให้ ค วามเสี ย หายมั น
มากแค่ไหน หากเราต้องสูญเสียชีวิตคนแม้เพียงคนเดียว
มันก็ไม่คุ้ม”14
ด้าน อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะนายกรัฐมนตรี
ก็เดินหน้าหาทางออกด้วยการให้โครงการที่ได้รับอนุมัติก่อน
การประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 ยืน่ อุทธรณ์ตอ่ ศาล
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ปกครองเป็นรายๆ ไป พร้อมกับเร่งทำ�กระบวนการคู่ขนาน
ตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญ โดยแต่งตั้ง นายอานันท์
ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานคณะกรรมการ
แก้ ไ ขปั ญ หาการปฏิ บั ติ ต ามมาตรา 67 วรรคสองของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือคณะกรรมการ 4 ฝ่าย
ประกอบด้วยภาคประชาชน นักวิชาการ เอกชน และภาครัฐ
เพื่ อ กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ทำ � รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ล
กระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ และรายงานผลกระทบด้าน
สุขภาพ หรือเอชไอเอ รวมทัง้ การรับฟังความเห็นของประชาชน
เพียงวันเดียวก่อนขึ้นปีใหม่ 2553 ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำ�หนดหลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร ระเบี ย บปฏิ บั ติ และแนวทางจั ด ทำ � รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสำ�หรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชนรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสุ ข ภาพ ซึ่ ง เป็ น ผลงานของคณะ
กรรมการ 4 ฝ่าย ก็ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่
30 ธันวาคม 2552 โดยมีภาคเอกชนขานรับ เพราะทำ�ให้
มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

องค์กรอิสระ (เฉพาะกาล)
กลไกสางปัญหามาบตาพุดชั่วคราว
พอถึงต้นปี มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.
2553 ก็เห็นชอบต่อการจัดตั้งองค์กรอิสระ (เฉพาะกาล)
ทำ�งานภายใต้ (ร่าง) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
“การประสานงานการให้ความเห็นขององค์กรอิสระในโครงการ
หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
พ.ศ....”15 เพื่อให้กระบวนการดำ�เนินการตามมาตรา 67
วรรคสอง ของรั ฐ ธรรมนู ญ มี เ ครื่ อ งมื อ ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์
คือ ประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการได้ความเห็นจาก
องค์กรอิสระ สำ�หรับอนาคตองค์กรอิสระนี้จะมีกฎหมาย
ขึ้นมารองรับ โดย ครม. ได้อนุมัติรา่ ง พ.ร.บ.เรื่องนี้ ส่งให้
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนทีจ่ ะเสนอสู่ สภาผูแ้ ทน
ราษฎรต่อไป
ในร่างระเบียบนี้ กำ�หนดให้มีคณะกรรมการประสาน
งานการให้ความเห็นขององค์กรอิสระ หน้าที่สนับสนุนให้คำ�
ปรึกษา แนะนำ� และช่วยเหลือการดำ�เนินการขององค์กรอิสระ
แต่ตอ้ งไม่ขดั แย้งกับความเป็นอิสระในการดำ�เนินงาน โดยเริม่
แรกคณะกรรมการฯ จะประกาศให้องค์กรเอกชน ซึ่งประสงค์
จะร่วมกันจัดตัง้ เป็นองค์กรอิสระแจ้งรายชือ่ เพือ่ เข้าร่วมประชุม
ทำ�ความตกลงการจัดตั้งองค์กรอิสระ รวมถึงแจ้ง ครม. เพื่อ
ประกาศการจัดตั้งองค์กรอิสระภายในเวลา 60 วัน นับแต่
วันที่มีการแต่งตั้งกรรมการครบ
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สำ�หรับโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งต้องส่งให้องค์กร
อิสระให้ความเห็นนั้น ประกอบด้วย รายงานการวิเคราะห์ผล
กระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ชำ�นาญการ และสรุปสาระสำ�คัญของมาตรการป้องกันและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการประสานงาน
กับองค์กรอิสระเพื่อติดตามการพิจารณาให้ความเห็น ให้เสร็จ
ภายใน 60 วัน นับแต่วันได้รับข้อมูล จากนั้นให้จัดส่งไป
ยังหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบหรือเป็นผู้อนุญาตเพื่อนำ�ไป
ประกอบการพิจารณา

จุดเปลี่ยนของการพัฒนา
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง
ตลอดระยะเวลาหลายสิ บ ปี ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การพั ฒ นาที่
ก้าวเดินไปบนเส้นทางที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของผูค้ นในชุมชนรอบข้าง ให้เป็นต้นทุน “ราคาถูก”
อย่างชัดเจนที่สุด
ความพังพินาศทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในวันนี้ คงยาก
ที่จะปฏิเสธว่า ล้วนถูกสะสมมาจากการปล่อยปละละเลยให้
ชาวบ้านต้องทนทุกข์กับปัญหามลพิษอย่างแสนสาหัส เพราะ
ความกลัวที่ “ล้าหลัง” และ “ไร้เหตุผล” ว่าจะเกิดผลกระทบ
ต่อนักลงทุน
มาบตาพุดถูกหยิบยกให้เป็นตัวอย่างดีทสี่ ดุ ทีส่ ะท้อนถึง
ความ “พิกลพิการ” ของเมืองไทยอย่างเลีย่ งไม่พน้ โดย โธมัส
ฟุลเลอร์ จากนิวยอร์กไทม์ส/ไอเอชที ได้ระบุว่า “คดีฟ้องร้อง
หนนีม้ คี วามหมายต่อสังคมไทยมากกว่าฟ้องร้องปกติธรรมดา
เพราะเป็นคดีตัวอย่างที่โดดเด่นและเป็นอรุณรุ่งของวันใหม่
ยุคใหม่ของการพัฒนาประเทศ ซึ่งหาได้ยากยิ่งในสังคมที่การ
ฟ้องร้องดำ�เนินคดีเพื่อสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายไม่ได้รับ

ความนิยมเหมือนการปิดถนน
ประท้วง...กรณีนี้คงจะทำ�ให้
การรักษาชีวติ และสิง่ แวดล้อม
เป็น “ต้นทุน” ทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับ
โครงการธุรกิจใดๆ ต่อไปใน
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ÍÓàÀÍºŒÒ¹¤‹ÒÂ
203 âÃ§
และทำ �ให้ ชี วิ ตไม่ ใ ช่ ผั กไม่ ใ ช่
¡Ô§è ÍÓàÀÍ¾¹ÑÊ¹Ô¤Á
189 âÃ§
ปลาอีกต่อไป”16
ÍÓàÀÍºŒÒ¹©Ò§
65 âÃ§
ÍÓàÀÍÇÑ§¨Ñ¹·Ã
20 âÃ§
ส่วนทิศทางการลงทุน
ÍÓàÀÍà¢ÒªÐàÁÒ
10 âÃ§
ÃÇÁ
1,704 âÃ§
ในพื้นที่มาบตาพุดจะก้าวเดิน
·ÕÁè Ò: ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐÂÍ§
ไปเช่นไร เอกนิติ นิติทัณฑ์(1 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2550)
ประภาส ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
นโยบายเศรษฐกิ จ มหภาค
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศค.) กล่าวชัดเจนว่า “ทิศทางเศรษฐกิจประเทศไทยจากนี้
ถึงจุดเปลีย่ น เพราะนักลงทุนในกลุม่ อุตสาหกรรมหนักจะทยอย
ถอนการลงทุน เพือ่ ไปยังประเทศทีต่ อ้ งการแทน สอดคล้องกับ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่เน้นการดูแลสิ่ง
แวดล้อม และมุง่ หาอุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรมสะอาด
พลังงานทดแทน อุตสาหกรรมเกษตร”17
ดูเหมือนว่า อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะนายกรัฐมนตรี
ที่เข้ามารับผลพวงจากมลพิษที่มาบตาพุดแบบเต็มๆ ตลอด
ระยะเวลาหนึ่ ง ปี ที่ ผ่ า นมา ได้ บ ทสรุ ป ที่ ชั ด เจนว่ า “กรณี
มาบตาพุดนั้น ไม่มองในแง่กฎหมายเท่ากับความไม่ไว้วางใจ
ความไม่เชื่อถือของชุมชนในท้องถิ่นที่มีต่อภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
...การไม่ยึดตามแผนผังเมืองดั้งเดิม ละเลยโดยไม่มีเหตุผล
ทีด่ ี สุดท้ายก็แก้ไขยาก จากนีไ้ ปต้องตัง้ ใจพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมทีส่ มดุล ยัง่ ยืน ไม่มกั ง่าย การกำ�หนดมาตรฐาน
กรอบกติกาต้องเข้มงวดมากขึ้น อย่าไปคิดถึงทางลัด สะดวก
รวดเร็ว และกลับมาทำ�ลายศักยภาพทุกฝ่าย”18
ลุงน้อย ใจตั้ง วัย 70 ปี ชาวมาบตาพุดขนานแท้
ที่ผ่านการเวนคืนบ้านอยู่อาศัยเพื่อเปิดทางให้กับโรงงานถึง
2 ครั้ง 2 ครา และต้องสูญเสียคนในครอบครัวด้วยโรคมะเร็ง
คนแล้วคนเล่า พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ว่า “เมื่อชาวบ้าน
อยู่ไม่ได้ แล้วโรงงานจะอยู่ได้ยังไง”19
คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธอีกต่อไป เพราะคงไม่มีพื้นที่
แห่งไหนยอม “สังเวย” ชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับการ
พัฒนาเช่นเดียวกับมาบตาพุดอีกแล้ว
âÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
¤ÅÑ§¹éÓÁÑ¹
¹Ô¤ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
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แม้มีประสบการณ์รับมือการแพร่
ระบาดของโรคซาร์สและไข้หวัดนกอย่าง
ยอดเยี่ยม แต่เมื่อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
ใหม่ 2009 แพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย
และมีผปู้ ว่ ย-ผูเ้ สียชีวติ เพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ว
ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกไปทั่ว ...การฉีด
“วัคซีน” เพื่อป้องกันจึงเป็นมาตรการรองรับ
การกลับมาระบาดระลอกใหม่

จากเม็กซิโกสู่เชื้อโรคไร้พรมแดน
กลางเดื อ นมี น าคม 2552 ชาวบ้ า นจำ � นวนมาก
ในเพโรเด เมืองลากลอเรีย รัฐเวรากรูซ ประเทศเม็กซิโก
ล้มป่วยด้วยอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง
แต่ยังไม่ชัดเจนว่าสาเหตุมาจากอะไรกันแน่ และการแพร่
ระบาดก็เริ่มรุนแรงหนักขึ้น จนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ทำ�ให้ วันที่ 25 เมษายน 2552 ดร.มาร์กาเร็ต ชาน ผูอ้ �ำ นวย
การใหญ่องค์การอนามัยโลกแถลงว่า เกิดการแพร่ระบาดของ
ไวรั ส สายพั น ธุ์ ใ หม่ และประกาศให้ เ ป็ น ภั ย ฉุ ก เฉิ น ด้ า น
สาธารณสุขที่นานาชาติต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป1
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีพรมแดนติดต่อกันก็เริ่ม
พบผู้ป่วยด้วยอาการเข้าข่ายเช่นกัน ถัดจากนั้นไม่นานก็มี
การถอดรหัสพันธุกรรมจากผู้ป่วยชาวอเมริกันที่เดินทางกลับ
จากเม็กซิโก พบว่าเป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุเ์ อ (A) ชนิด
เอช 1 เอ็น 1 (H1N1) ซึง่ มีรหัสพันธุกรรมบางส่วนคล้ายคลึง
กับไวรัสไข้หวัดใหญ่ในหมูที่เคยพบในอดีต จึงเป็นที่มาของชื่อ
“ไข้หวัดหมู” หรือ ‘Swine Flu’ ในระยะแรก
นั บ จากนั้ น เป็ น ต้ น มา เชื้ อโรคก็ แ พร่ ร ะบาดอย่ า ง
ไร้ขีดจำ�กัด จากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่งอย่างรวดเร็ว
ในที่สุด องค์การอนามัยโลกจึงปรับระดับเตือนภัยโรคระบาด
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จากระดับ 3 เป็นระดับ 4 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552
ซึ่งหมายถึงเชื้อโรคมีการติดต่อจากคนสู่คนอย่างต่อเนื่องแล้ว
และเพี ย งแค่ 2 วั น ต่ อ มา ก็ ป ระกาศยกระดั บ สั ญ ญาณ
เตือนภัยจากระดับ 4 เป็นระดับ 5 นั่นหมายถึง เชื้อโรคได้
เป็นอันตรายเกือบถึงขั้นสูงสุด เพราะสามารถแพร่ระบาดจาก
คนไปสูค่ น และมีแนวโน้มทีจ่ ะแพร่กระจายไปทัว่ โลก2 ซึง่ สูงสุด
ของการเตือนภัย คือ ระดับ 6
การยกระดั บ เตื อ นภั ย ขององค์ ก ารอนามั ย โลก
ครั้งนี้ ได้ส่งสัญญาณอันตรายอย่างชัดเจนไปทั่วโลก ไม่เว้น
แม้แต่ประเทศไทย เพราะทำ�ให้ข่าวคราวการแพร่ระบาด
ของ “ไข้หวัดหมู” เริ่มต้นนับหนึ่งทันที

ติดเชื้อเพิ่ม ตายพุ่ง...ผู้คนตื่นตระหนก
ท่ามกลางความตื่นตระหนกของผู้คนทั่วโลก เนื่องจาก
รายงานจำ�นวนผู้ป่วยและเสียชีวิตจาก “ไข้หวัดหมู” ยังคงพุ่ง
สูงขึ้น โดยต้นตอของการแพร่ระบาดอย่างเม็กซิโก ซึ่งขณะนั้น
มีผู้เสียชีวิตทะลุ 180 ศพ และติดเชื้อสูงถึง 1,614 คน ถึง
กับประกาศให้วันที่ 1-5 เมษายน 2552 เป็นวันหยุดพิเศษ
พร้อมออกคำ�สั่งห้ามประชาชนเดินทางออกนอกบ้านถ้าไม่
จำ�เป็น และขอความร่วมมือธุรกิจร้านค้าปิดกิจการชั่วคราว
งดกิจกรรมทุกชนิด ปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนและ

มหาวิทยาลัยทุกแห่ง และระดมแจกหน้ากากอนามัยในย่าน
ชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคลุกลามไปมากกว่าที่เป็นอยู่
ผลกระทบจากการประกาศวั น หยุ ด พิ เ ศษดั ง กล่ า ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเม็กซิโกแถลงภายหลัง
ว่า “ทำ�ให้เม็กซิโกได้รับความสูญเสียจากไข้หวัดใหญ่ 2009
ประมาณ 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบ 0.3% ของ
จีดีพี”3
ขณะที่ ส หรั ฐ อเมริ ก าซึ่ ง มี ผู้ ติ ด เชื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
ก็ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพอนามัย พร้อมกับกระจาย
ยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์กว่า 12 ล้านกล่อง ไปทัว่ ประเทศ
ด้านกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้เรียกประชุมรัฐมนตรี
สาธารณสุขฉุกเฉินทันที อาเซียนก็ออกแถลงการณ์ ‘ASEAN
One Health’ เพื่อออกมาตรการป้องกันและรับมือหาก
เกิดการแพร่ระบาดในภูมิภาคอาเซียน โดยมียาต้านไวรัส
5 แสนโดส เก็บไว้ในคลังยาที่สิงคโปร์4
มาตรการหนึ่ ง ที่ ห ลายประเทศเลื อ กใช้ นั่ น คื อ
การคั ด กรองผู้ ป่ ว ยที่ ส นามบิ น โดยติ ด ตั้ ง เครื่ อ งตรวจวั ด
อุณหภูมิหรือเทอร์โมสแกน ขณะที่หน้ากากอนามัย และเจล
ล้างมือกลายเป็นสินค้าขายดีอย่างกระทันหัน
พอล เคลลี ศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาประจำ�
มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย เตือนว่า “ไข้หวัดหมูมีอันตรายกว่า
ไข้หวัดนก เพราะสามารถแพร่ระบาดสู่คนได้รวดเร็วกว่ า
แม้จะทำ�ให้เสียชีวิตน้อยกว่าก็ตาม” พร้อมกับระบุด้วยว่า
ไม่กี่วันข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่สำ�คัญ เพราะทั่วโลกจะรู้ว่า
“ไข้หวัดหมู” จะแพร่กระจายไปทั่วโลกหรือไม่5
ขณะเดียวกัน การเรียกชื่อว่า “ไข้หวัดหมู” ก็นำ�มาซึ่ง
ความเข้ าใจผิ ด จนกลายเป็ น “หายนะ” ของผู้ เ ลี้ ย งหมู
ทัว่ โลก เพราะทำ�ให้เกิดภาวะไม่กล้าบริโภคเนือ้ หมู โดยประเทศ
อียิปต์ถึงกับฆ่าหมูกว่า 400,000 ตัว เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาด ทั้งนี้องค์กรเพื่อสุขภาพสัตว์ (OIE) ได้ออกมาระบุวา่
เป็นการใช้คำ�ผิดอย่างร้ายแรง ทั้งที่เชื้อโรคไม่ได้แพร่ระบาด
จากหมูสู่คน ทำ�ให้แต่ละประเทศทยอยเปลี่ยนชื่อเรียกโรค
ระบาดชนิดนี้
สำ�หรับประเทศไทย นายแพทย์คำ�นวณ อึ้งชูศักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุวา่ ที่
ประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการควบคุมโรคขององค์การอนามัยโลก
กำ�หนดให้เรียกชื่อโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ที่พบในเม็กซิโกว่า
“ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009” โดยเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่
ชนิดเอ แคลิฟอร์เนีย (A/Callifornia/04/2009) ซึ่งมา
จากเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์เอ ตรวจแยกเชื้อได้ครั้งแรกที่รัฐ
แคลิฟอร์เนีย เมื่อปี 20096

เมื่อไข้หวัด 2009 มาเยือนเมืองไทย
ในช่ ว งที่ ข่ า วระบาดของไข้ ห วั ด 2009 เข้ า มาถึ ง
ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขให้ความมั่นใจกับคนไทยทั้ง
ประเทศด้วยการประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
พร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์
การระบาดของไข้หวัดใหญ่ขึ้นทันที
โดยมีคณะกรรมการ 2 ชุด ที่จะประชุมประเมิน
สถานการณ์ทกุ วัน ปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขให้รบั มือ
ได้ทนั ท่วงที รวมทัง้ งัดมาตรการสารพัดทีเ่ คยใช้รบั มือการแพร่
ระบาดของโรคซาร์สและไข้หวัดนกกลับมาอีกครัง้ ไม่วา่ จะเป็น
“ทีมเฝ้าระวังเคลือ่ นทีเ่ ร็ว” ศูนย์ตรวจเชือ้ ไวรัสทีส่ ามารถยืนยัน
โรคได้อย่างรวดเร็ว หรือรถตรวจเคลือ่ นที่ รวมทัง้ การเชือ่ มโยง
เครื อ ข่ า ยการชั น สู ต รทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกั บโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และศิริราชพยาบาล ฯลฯ โดยที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรีได้อนุมตั งิ บประมาณ 100 ล้านบาท เพือ่ ให้กระทรวง
สาธารณสุขใช้เตรียมความพร้อมเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้หวัดใหญ่
20097
ห้ ว งเวลานั้ น สั ง คมไทยดู จ ะเฝ้ า ติ ด ตามข่ า วการ
แพร่ระบาดของไข้หวัด 2009 ด้วยความสงบ อาจกล่าวได้วา่
คนไทยส่วนใหญ่เชือ่ มัน่ ในประสบการณ์ทกี่ ระทรวงสาธารณสุข
เคยรับมือกับโรคระบาดร้ายแรงอย่างโรคซาร์สและไข้หวัดนก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่คนไทยจำ�นวนไม่น้อยก็แห่กันไปฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ตามโรงพยาบาลต่างๆ ทำ�ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ประจำ�ฤดูกาลทีส่ �ำ นักงานหลักประกันสุขภาพเตรียมไว้ สำ�หรับ
ฉีดบุคคลกลุม่ เสีย่ งกว่าหนึง่ ล้านโดส หมดลงอย่างรวดเร็วและ
ไม่เพียงพอ จนทำ�ให้ นายแพทย์ ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดี
กรมควบคุมโรค ต้องออกมาชีแ้ จงว่า “โรคไข้หวัดใหญ่ทรี่ ะบาด
อยู่นี้ เป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน” โดยการ
ป้องกันที่ดีที่สุดก็คือ การดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง หลีก
เลีย่ งการอยูใ่ นทีแ่ ออัด และปฏิบตั ติ ามคำ�แนะนำ�ของกระทรวง
สาธารณสุข นั่นคือ กินของร้อน ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทาน
อาหารร่วมกัน และล้างมือบ่อยๆ ส่วนผู้ที่เป็นไข้หวัด ก็ต้องใช้
หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อไปสู่ผู้อื่น8
กระนัน้ ก็ตาม วันที่ 9 พฤษภาคม 2552 ประเทศไทย
ก็ได้ขึ้นทะเบียนผู้สงสัยว่าติดเชื้อไข้หวัด 2009 ซึ่งเดินทางมา
จากเม็กซิโกเป็นรายแรก ทำ�ให้ประเทศไทยถือเป็นลำ�ดับที่
31 ของโลกที่มีการติดเชื้อดังกล่าว9
และแล้วความเชื่อมั่นในการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้หวัด 2009 ก็ถูกสั่นคลอนอย่างแรง เมื่อมีคนไทยเสียชีวิต
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รายแรกในวันที่ 20 มิถนุ ายน 2552 ก่อนทีต่ วั เลขทัง้ ผูต้ ดิ เชือ้
และเสี ย ชี วิ ต จะทะยานสู ง ขึ้ น จนทำ � ให้ ย อดผู้ ติ ด เชื้ อ ใน
ประเทศไทยมีจำ�นวนมากเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชีย
แปซิ ฟิ ก และเป็ น ประเทศที่ มี ย อดผู้ เ สี ย ชี วิ ต ติ ด อั น ดั บ 1
ในทวีปเอเชีย ซึ่ง นางอมรา ศรีพยัคฆ์ ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ให้ความเห็นว่า “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจไทย”10
นับจากปลายเดือนมิถุนายน 2552 เป็นต้นมา ความ
หวาดวิตกและสารพัดข่าวลือถึงจำ�นวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตก็
ลุกลามไปทัว่ ประเทศไทย จนนายกรัฐมนตรีสงั่ การให้กระทรวง
สาธารณสุขเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบแนวทางการ
ปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน และคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติ
งบประมาณ 850 ล้านบาท เพื่อสั่งซื้อยาต้านไวรัสโอเซล
ทามิเวียร์ 10 ล้านเม็ด และอีก 600 ล้านบาท เพื่อสั่งจอง
วัคซีนป้องกันไข้หวัด 2009 จำ�นวน 2 ล้านโดส
ท่ า มกลางการวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ถึ ง การรั บ มื อ ไข้ ห วั ด
2009 ของกระทรวงสาธารณสุขว่า “ล้มเหลว” หรือ “ตกม้า
ตาย” กลั บ มี อี ก มุ ม มองที่ น่ า สนใจและน่ า ติ ด ตามเช่ น กั น
นั่นคือข้อเขียนที่ระบุวา่ “สหรัฐอเมริกาที่ว่าแน่ๆ และมีเครื่อง
ไม้เครื่องมือทันสมัยกว่าไทยมากมาย ทำ�อะไรไม่ได้ครับ หวัด
หมูระบาดไปทั่วทั้ง 50 รัฐ ประเทศที่กักกันโรคเข้มงวดอย่าง
จีน...ถึงตอนนีย้ งั มีคนป่วยเป็นหวัดหมูมากพอๆ กับในเมืองไทย
นีแ่ หละครับ...แน่นอน อาจมีความบกพร่อง แต่ตอ้ งเข้าใจด้วย
ว่า นี่เป็นโรคใหม่และพฤติกรรมของโรคไม่ได้เหมือนกันใน
ทุกประเทศครับ”11

จำ�นวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตของไทยและทั่วโลก
นั บ จนถึ ง วั น ที่ 12 มี น าคม 2553 มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต
ที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกแล้วกว่า 16,713 ราย (ดูตาราง)
จำ�นวนดังกล่าวเป็นผลรวมของรายงานจากสำ�นักงานองค์การ
อนามัยโลกในภูมภิ าคต่างๆ (http//www.who.int) ทัง้ นี้
องค์การอนามัยโลกคาดว่าอัตราการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ 2009 “มีจำ�นวนสูงกว่าที่ระบุนี้อย่างไม่มีข้อ
สงสัย”12 เพราะเพียงจำ�นวนผูเ้ สียชีวติ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกาประมาณการเมือ่ วัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2552 ว่า มีผเู้ สียชีวติ จากไข้หวัดใหญ่สาย
พันธุ์ใหม่ 2009 แล้วกว่า 9,820 ราย13
สำ�หรับสถานการณ์ในประเทศไทย การระบาดแบ่งออก
ได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม–กันยายน
2552 และนับตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2553
สำ�นักระบาดวิทยาได้ประกาศว่าการระบาดเข้าสู่ระลอกที่ 2
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ตารางสรุปรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัด 2009 ทั่วโลก
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2553
ภูมิภาค
แอฟริกา
อเมริกา
เมดิเตอเรเนียนตะวันออก
ยุโรป
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แปซิฟิกตะวันตก
ยอดรวมทั้งหมด

จำ�นวนผู้เสียชีวิต
167 คน
อย่างน้อย 7,576 คน
1,019 คน
อย่างน้อย 4,571 คน
1,664 คน
1,716 คน
อย่างน้อย 16,713 คน

ที่มา: องคการอนามัยโลก สืบคนจาก http://www.who.int/csr/
don/2010_03_12/en/index.html

แล้ว สรุปได้วา่ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 3 พฤษภาคม 2552 ถึง วันที่
10 มีนาคม 2553 จำ�นวนผู้ป่วยสะสมที่ได้รับการยืนยัน
อาการว่าคือ เป็นไข้หวัดใหญ่ 2009 มีรวม 35,446 คน และ
มีผู้เสียชีวิตรวม 218 คน แยกเป็นชาย 105 คน และหญิง
113 คน

วัคซีนคือคำ�ตอบ
ปลายเดือนกรกฎาคม ยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์
จำ�นวน 10 ล้านเม็ด ซึง่ เดิมมีไว้บริการเฉพาะโรงพยาบาลของ
รัฐ ก็กระจายให้กับคลินิกเอกชนทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
กับกระทรวงสาธารณสุข และแนวโน้มการติดเชื้อและเสียชีวิต
จากโรคไข้หวัด 2009 ค่อยๆ ลดจำ�นวนลง
จนกระทั่ ง 11 พฤศจิ ก ายน 2552 นายวิ ท ยา
แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น
แถลงว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นสัปดาห์แรกในรอบ
6 เดือน ที่ประเทศไทยไม่พบผู้เสียชีวิตจากไข้หวัด 2009 โดย
มียอดผูเ้ สียชีวติ สะสม 184 ราย “นับว่ากระทรวงสาธารณสุข
สามารถเอาชนะต่อโรคนี้ได้เรียบร้อยแล้ว” ซึ่งเป็นผลมาจาก
2 ปัจจัย นั่นคือ (1) ผู้ป่วยเริ่มลดจำ�นวนลงในทุกพื้นที่
และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนมากขึ้น
และ (2) ประชาชนที่มีอาการป่วยเข้าสู่ระบบรักษาพยาบาล
ได้เร็วขึ้น14
แม้ ดู เ หมื อ นว่ า สถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของไข้ ห วั ด
2009 ในประเทศไทย จะสงบลงในช่วงปลายปี 2552 หาก
แต่กระทรวงสาธารณสุข ยังคงเดินหน้าเฝ้าระวังและออก
มาตรการป้องกันการหวนกลับมาระบาดอีกครัง้ อย่างไม่ลดละ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ประธาน
มูลนิธสิ ง่ เสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ ระบุวา่ “สถานการณ์ในปี
2553 ยังคงเป็นเรื่องที่คาดการณ์ไม่ได้ แต่จากความรุนแรง
ของโรค ตลอดจนการแพร่ระบาดทีล่ ดลงในระยะนี้ ชีใ้ ห้เห็นว่า
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 2009 กำ�ลังลดความรุนแรงลง และ
กลายเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล”15 และเครื่องมือป้องกันดี
ที่สุด คือ การฉีดวัคซีน จำ�นวน 2 ล้านโดส ที่สั่งซื้อจาก
ประเทศฝรัง่ เศส เพือ่ ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ให้กบั กลุม่
คนที่มีความเสี่ยงสูงประมาณ 2 ล้านคน ใน 6 กลุ่ม คือ
(1) แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแล
ผู้ป่วย
(2) หญิงตั้งครรภ์มากกว่า 3 เดือน
(3) ผู้ที่มีน้ำ�หนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม
(4) ผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
(5) ผู้ป่วยเรื้อรังอายุ 6 เดือนถึง 64 ปี ที่เป็นโรค
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง หอบหืด โรคหัวใจทุกประเภท
โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย ผู้ป่วยมะเร็ง
ที่อยู่ระหว่างการรับเคมีบำ�บัด โรคธาลัสซีเมีย
ทีม่ อี าการรุนแรง ผูท้ มี่ ภี าวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
เบาหวาน
(6) คนที่ทำ�งานเกี่ยวกับสัตว์ โดยเฉพาะหมู
แต่เนื่องจากการระบาดที่เริ่มลดลง และมีข่าวซึ่งก่อให้
เกิดความเข้าใจผิดว่าทารกในครรภ์เสียชีวิต จากการฉีดวัคซีน

ที่มา: nationmedia

ทำ�ให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงลังเลที่จะรับการฉีดวัคซีน ตั้งแต่
11 ม.ค.–16 ก.พ. 2553 จำ�นวนประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
การฉีดวัคซีนไปแล้วรวม 2.9 แสนคน หรือประมาณร้อยละ
15 ของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนมากได้แก่ แพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข และพบรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
รวม 279 ราย โดยมีอาการรุนแรง 19 ราย เป็นบุคลากร
สาธารณสุข 2 ราย หญิงมีครรภ์ 14 ราย และผู้ป่วยโรค
เรือ้ รัง 3 ราย และจากการพิจารณาจำ�นวนผูไ้ ด้รบั ผลข้างเคียง
กั บ จำ � นวนผู้ ที่ มี อ าการปกติ สรุ ป ได้ ว่ า การฉี ด วั ค ซี น ยั ง มี
ความปลอดภัยสูง จึงจะมีการรณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยงสูงเข้ารับ
การฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจต่อไป16
กระทรวงสาธารณสุขแถลงเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์
2553 ว่า เนื่องจากการระบาดรอบใหม่มีความรุนแรงขึ้น
จะยังคงดำ�เนินการควบคุมการระบาดต่อไปอย่างไม่ประมาท
เพราะยังพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ประมาณ 500 คน ต่อสัปดาห์
และมีผู้เสียชีวิตสัปดาห์ละ 3-5 คน โดยผู้ป่วย 1 คน อาจ
แพร่เชื้อสู่คนอื่นๆ ได้ถึง 300-400 คน ดังนั้น ในแต่ละ
สัปดาห์มปี ระชากรเสีย่ งทีจ่ ะรับเชือ้ 150,000-200,000 คน17
ขณะที่โครงการศึกษาวิจัยวัคซีนไข้หวัด 2009 ชนิด
เชื้อเป็นขององค์การเภสัชกรรม ได้ก้าวมาถึงขั้นพ่นวัคซีนให้
อาสาสมัครกลุม่ แรกเรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบว่ามีผลข้างเคียง
รุนแรง จึงจะเริ่มทำ�การทดลองในระยะที่สองปลายเดือน
เมษายน 2553 และหากโครงการนี้ประสบผลสำ�เร็จก็จะ
สามารถผลิตวัคซีนได้ 500,000-10,000,000 โดส18 และ
ต้องถือเป็นความสำ�เร็จครั้งสำ�คัญในการพัฒนาวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ 2 ระดับในประเทศไทย นั่นคือ (1) ในระดับประเทศ
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาได้
ทัง้ จากเชือ้ ตายและเชือ้ เป็น (2) ในระดับสากล มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากประเทศทีก่ า้ วหน้าสูงทางเทคโนโลยีให้แก่ประเทศ
กำ�ลังพัฒนาอย่างประเทศไทย โดยผ่านตัวกลาง คือ องค์การ
อนามัยโลก และไทยได้ถา่ ยทอดเทคโนโลยีนตี้ อ่ ไปให้แก่อนิ เดีย
ด้วย ทีส่ �ำ คัญคือเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กนั โดยไม่คดิ
มูลค่า หากทำ�ไปด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมอย่างแท้จริง
ในภาวะที่ต้องเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของโรคร่วมกัน19
ระยะเวลาประมาณ 1 ปีเศษ ที่ไข้หวัด 2009 แพร่
กระจายครอบคลุมทัว่ ทุกภูมภิ าคของโลก แม้จะยังไม่อาจวางใจ
ได้ว่า เชื้อโรคนี้จะหวนกลับคืนมาระบาดรุนแรงอีกครั้งหรือไม่
หากแต่องค์การอนามัยโลกยังคงเรียกร้องให้ทกุ ประเทศทัว่ โลก
เฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดว่า เชื้อโรคไข้หวัด 2009 จะกลายพันธุ์
จนเป็นสายพันธุ์ที่มีอันตรายมากกว่าเดิมหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ
ก็คือ ไข้หวัด 2009 จะกลายเป็นไข้หวัดตามฤดูกาลที่ทุกคน
คุ้นเคยในไม่ชา้
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“เบาหวานและความดันโลหิตสูง” ถือเป็น
ปัจจัยเสีย่ งของการเสียชีวติ อันดับต้นๆ ของ
โลก ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งโลกมีอัตรา
การตายร้อยละ 13 ขณะที่ผู้ป่วยเบาหวาน
ทั่วโลกมีอัตราการตายร้อยละ 6 น่าแปลกที่โลก
เคลือ่ นตัวไปสูก่ ารพัฒนาระบบการแพทย์ เทคโนโลยี
ในการรักษาที่ทันสมัย อายุคาดเฉลี่ยของมนุษย์
ยาวนานขึ้น ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในอดีตอย่างเรื่อง
สุขอนามัยไม่ดีลดลงอย่างรวดเร็ว หากแต่ปัจจัยเสี่ยง
สมัยใหม่กลับเพิ่มภาระคุกคามให้กับชีวิตที่สุขสบายของ
มนุษย์1 สิง่ สำ�คัญกว่าตัวเลขและข้อมูลขององค์การอนามัย
โลกเหล่านี้ก็คือ ปัจจัยเสี่ยงเงียบๆ ทั้งสองชนิดนี้ก่อให้เกิด
ผลกระทบร้ายแรงต่อร่างกายได้อย่างคาดไม่ถึง

“เบาหวาน-ความดัน”
ฆาตกรที่มากับความเงียบ

“เบาหวาน”: ความเจ็บป่วยเรื้อรัง
ที่ทั้งไม่เบาและไม่หวานต่อชีวิต
จากข้อมูลของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation) ซึ่งเป็นองค์กร
ความร่วมมือระหว่างประเทศ คาดการณ์ผู้ป่วยเบาหวานที่
มีอายุระหว่าง 20-79 ปี ทั่วโลก ว่ามีจำ�นวน 285 ล้านคน
ในปี 2553 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 438 ล้านคน ในอีก 20
ปีขา้ งหน้า ในจำ�นวนนีป้ ระมาณ 4 ใน 5 เป็นชาวเอเชีย เฉพาะ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น คาดว่าจะเพิ่มจาก 58.7
ล้านคน ในปี 2553 ไปถึง 101 ล้านคน ในปี 2573 เรียก
ว่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 72 เลยทีเดียว2 เพียงเท่านี้ก็น่าจะเห็นได้
ชัดเจนแล้วว่า เบาหวานเป็นเรื่องหนักหนาเพียงใด
สำ�นักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ติดตาม
เฝ้าระวังปัญหาการเจ็บป่วยของคนไทยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
5 โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด
โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเรื้อรังระบบทางเดินหายใจ
การเฝ้าระวังตลอดปี 2551 พบว่า เฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวาน
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ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจาก 44 จังหวัดทั่วประเทศ
ที่ส่งรายงาน มีจำ�นวนทั้งสิ้น 645,620 ราย และยังพบว่า
ผู้หญิงป่วยเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงมากกว่าผู้ชาย
เกือบ 2 เท่า ในคนกลุ่มวัยทำ�งานอายุน้อยกว่า 40 ปี
มีแนวโน้มป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น3
นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุม
โรค ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2551 พบผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มี
อาการแทรกซ้อนทั้งหมด 224,506 ราย คิดเป็นร้อยละ 10
ของผู้ป่วยทั้งหมด โดยโรคแทรกซ้อนที่พบมากที่สุดในผู้ป่วย
เบาหวาน ประมาณร้อยละ 30 เกิดที่หลอดเลือดแดง และ
เกิดภาวะไตวาย4
หากพิจารณาสถานการณ์ผู้ป่วยเบาหวานในปี 2551
พบว่า จำ�นวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจาก
44 จังหวัดทั่วประเทศ มีทั้งสิ้น 645,620 คน ในจำ�นวนนี้
แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทั้ง
รายเก่าและใหม่ มีจำ�นวน 550,956 คน และผู้ป่วยที่มีภาวะ
แทรกซ้อนอีก 94,654 คน ในจำ�นวนนี้กว่าร้อยละ 47 เป็น

ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ สูงที่สุด รองลงมาคือ ผู้ป่วยที่
มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดแดง (15%) ทางไต (14.5%)
ดังรายละเอียดในตาราง 1 อย่างไรก็ดี ตัวเลขข้างต้นนี้
ต้องถือว่าต่ำ�กว่าความเป็นจริงพอสมควร เพราะเป็นข้อมูล
ที่ได้รับรายงานจากเพียง 44 จังหวัด เท่านั้น

ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจึงเรียกได้ว่าเป็นเพียงส่วนยอดของ
ภูเขาน้ำ�แข็งเท่านั้นเอง

เรื่องควรรู้ของเบาหวาน

ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง เ บ า ห ว า น นั้ น
คุกคามสุขภาพเราอย่างเงียบๆ เนื่องจาก
ตาราง 1 แสดงจำ�นวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับรายงานการรักษา
ไม่ มี อ าการบ่ ง ชี้ ใ นระยะแรก เบาหวาน
ในโรงพยาบาล ปี 2551
เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนในการ
สร้ า งฮอร์ โ มนอิ น ซู ลิ น ซึ่ ง ทำ � หน้ า ที่ ช่ ว ย
2551
นำ�น้ำ�ตาลเข้าสู่เซลล์เพื่อเผาผลาญให้เป็น
ผู้ป่วยเบาหวาน
ชาย
หญิง
รวม
พลังงาน เมื่อตับอ่อนสร้างอินซูลินได้น้อย
จำ�นวนผู้ป่วยรวม
211,836 433,784 645,620
น้ำ � ตาลเข้ า สู่ เ ซลล์ ไ ด้ ไ ม่ ดี นั ก น้ำ � ตาลจึ ง
ถู ก กั ก เก็ บ อยู่ ใ นเลื อ ดและอวั ย วะต่ า งๆ
(1) ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
178,897 371,999 550,956
และขับส่วนเกินออกมาทางปัสสาวะ เรา
(2) มีภาวะแทรกซ้อน
32,939
61,785
94,654
สามารถรู้ได้เบื้องต้นหากปัสสาวะมีมดขึ้น
- ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ
15,134
29,694
44,828
ถ่ายปัสสาวะมาก กระหายน้ำ� นอกจากนี้
- ภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดแดง
5,153
8,863
14,016
เมื่อร่างกายไม่สามารถเผาผลาญน้ำ�ตาล
มาเป็นพลังงานได้ ผลกระทบคือการหันไป
- ภาวะแทรกซ้อนทางไต
4,882
8,887
13,769
หาพลังงานจากกล้ามเนื้อและไขมัน ผู้ป่วย
- ภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
3,541
6,951
10,492
จึงมักจะน้ำ�หนักลด กล้ามเนื้อลีบ รู้สึก
- ภาวะแทรกซ้อนทางตา
2,842
4,591
7,433
อ่อนเพลีย ติดเชื้อง่ายขึ้น อันตรายจาก
- ภาวะแทรกซ้อนระบบประสาท
1,119
2,385
3,504
เบาหวานทีจ่ ริงแล้วคือ ความผิดปกติทเี่ กิด
จากการคัง่ ของน้�ำ ตาลในร่างกาย และภาวะ
- ภาวะแทรกซ้อนต้องตัดอวัยวะ
268
414
612
แทรกซ้อนต่างๆ
ที่มา: ปรับจาก วนัสสนันทน์ รุจิวิพัฒน์. 2552. รายงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พ.ศ. 2551.
กลุ่มงานระบาดโรคไม่ติดต่อ สำ�นักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
นายแพทย์สรุ ตั น์ โคมินทร์ จากภาค
วิ ช าอายุ ร ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ข้อมูลจากสำ�นักระบาดวิทยายังแสดงให้เห็นว่า สัดส่วน โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบุว่าเบาหวานเป็นภัยร้ายแรงใน
ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นผู้หญิงนั้นมีมากกว่าผู้ชายถึง 2 เท่า วงการสาธารณสุข “คนที่เป็นเบาหวาน น้ำ�ตาลในเลือดจะสูง
นั่นคือ ประมาณร้อยละ 67 เมื่อเทียบกับร้อยละ 33 ใน มากหากปล่อยตัว ภายใน 10 ปี จะเกิดโรคแทรกอื่นๆ เช่น
ผูป้ ว่ ยชาย ในจำ�นวนผูป้ ว่ ยเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นผูส้ งู อายุ เกือบ เส้นประสาทอักเสบ หลอดเลือดเสื่อม ทำ�ให้เลือดไม่สามารถ
ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และประมาณเกือบร้อยละ ไปเลีย้ งอวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้ นำ�ไปสูก่ ารติดเชือ้ โรคอืน่ ๆ
30 เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 50-59 ปี แม้จังหวัดขอนแก่น เช่น เป็นแผลเรือ้ รัง เมือ่ แผลรักษาไม่ได้ เท้าก็เน่าและถูกตัดขา
จะเป็นจังหวัดที่ได้รับรายงานผู้ป่วยสูงสุด แต่จังหวัดที่มีอัตรา ไตวายต้องล้างไตทางช่องท้องหรือฟอกเลือด เส้นเลือดเลี้ยง
ป่ ว ยต่ อ ประชากรแสนคนสู ง ที่ สุ ด กลั บ เป็ น จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย สมองเสื่อม ทำ�ให้เป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เส้นเลือดที่ไป
หล่อเลีย้ งหัวใจเสือ่ ม ทำ�ให้เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือด
(3,837.34) รองลงมาคือ ชัยนาท และอ่างทอง5
ภาพรวมของสถานการณ์เบาหวานในประเทศไทยเมื่อ ที่ไปหล่อเลี้ย8งตาเสื่อม ทำ�ให้จอประสาทตาเสื่อมและนำ�ไปสู่
เปรียบเทียบข้อมูลทุก 10 ปี คือตัวเลขปี 2529, 2539 และ การตาบอด”
ข้อควรปฏิบตั ิ หากสงสัยว่าเป็นเบาหวาน ควรไปตรวจ
2549 ยิ่งตอกย้ำ�ให้เห็นว่าเบาหวานไม่ใช่เป็นเรื่องเบาๆ และ
หวานๆ เลย นัน่ คือ อัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาลประมาณ เลือดเพื่อดูระดับน้ำ�ตาลในเลือดหลังอดอาหาร 6 ชั่วโมง
33 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2529 เพิ่มเป็น 100 ในปี (fasting plasma glucose/FPG) หากพบว่ามีคา่ เท่ากับ
2539 และพุ่งสูงถึง 586.8 ในอีก 10 ปีต่อมา6 ที่น่าตกใจ หรือมากกว่า 126 มิลลิกรัม (คนปกติมีค่าต่ำ�กว่า 110
ก็คือ ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยนั้นมีจำ�นวน มิลลิกรัม) ในการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง ก็ถือได้ว่าเป็น
สูงถึงร้อยละ 65 ในผู้ชาย และร้อยละ 49 ในผู้หญิง7 ตัวเลข เบาหวาน ซึ่งต้องระมัดระวังดูแลระดับน้ำ�ตาลในเลือด และ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ที่สำ�คัญคือ
ออกกำ�ลังกาย ลดน้ำ�หนัก หลีกเลี่ยงอาหาร
มันๆ ทอดๆ อาหารหวาน ขนมกรุบกรอบ รวม
ถึงอาหารที่หวานมากๆ ทุกชนิด9 เพียงเท่านี้
เรื่องเบาหวานก็ไม่รุนแรงหนักหนาเกินไปที่จะ
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้ว

เมื่อมองภาพรวมในระดับโลก ข้อมูล
จากองค์การอนามัยโลกคาดการณ์วา่ ผูป้ ว่ ยเป็น
ความดันโลหิตสูงมีประมาณ 1,000 ล้านคน
ทั่วโลก ขณะที่ตัวเลขจากเครือข่ายความดัน
โลหิ ต สู งโลก (World Hypertension
League) พบว่า 1 ใน 4 ของพลโลกทั้งผู้ชาย
และหญิงมีภาวะความดันโลหิตสูง10
สำ � หรั บ สถิ ติ ข องประเทศไทย ข้ อ มู ล
จากสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข ปี 2550 พบว่าความดันโลหิตสูง
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ความดันโลหิตสูง:
อีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงเงียบในฉายาฆาตกร

รูปแสดงอัตราผู้ป่วยต่อแสนประชากรที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล
ด้วยความดันโลหิตสูงและเบาหวานในรอบ 10 ปี
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ที่มา: โครงการสุขภาพคนไทย (ตัวเลข พ.ศ. 2541-2550 คำ�นวณจากรายงานประจำ�ปี 2550.
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 2551. เป็นตัวเลขทั้งประเทศ
ยกเว้นกรุงเทพมหานคร; ตัวเลขปี 2551 คำ�นวณจากจำ�นวนและอัตราผู้ป่วยในด้วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รวมทั่วประเทศ ปี 2551. สำ�นักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
<สืบค้นจาก http://www.thaincd.com/data_disease.php?pages=1>)

ตาราง 2 แสดงจำ�นวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับรายงาน
การรักษาในโรงพยาบาล ปี 2551
ผู้ป่วยความดันสูง
จำ�นวนผู้ป่วยรวม
(1) ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
(2) จำ�นวนการมีภาวะแทรกซ้อน*
(ผู้ป่วยคนหนึ่งอาจมีภาวะ
แทรกซ้อนมากกว่า 1 อาการ)
- ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ
- กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
- เจ็บหน้าอก
- ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ
- ภาวะแทรกซ้อนทางไต
- ภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
- ภาวะแทรกซ้อนอัมพาต

ชาย
หญิง
รวม
428,965 716,592 1,145,557
419,567 703,851 1,123,418
79,316 91,023
170,339
52,910
11,486
8,114
3,112
2,495
737
462

64,647
9,445
8,234
4,534
2,830
1,010
363

110,927
20,931
16,348
7,646
5,325
1,747
825

หมายเหตุ: ทำ�ให้ยอดรวมของผู้ไม่มีภาวะแทรกซ้อนกับผู้มีภาวะแทรกซ้อน มากกว่าจำ�นวนผู้ป่วยรวม
ที่มา: ปรับจาก วนัสสนันทน์ รุจิวิพัฒน์. 2552. รายงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พ.ศ.2551.
กลุ่มงานระบาดโรคไม่ติดต่อ สำ�นักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
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เป็นโรคที่มีอัตราผู้ป่วยต่อแสนประชากร
สูงที่สุดในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อัตรา
การพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น
5 เท่าจากปี 2540 เป็น 782.4 ต่อแสน
ประชากร และพุ่ ง สู ง ขึ้ น ถึ ง 860.5
ต่อแสนประชากร ในปี 2551 (ดูรูป)
และยั ง ไม่ มี ที ท่ า จะลดลงแต่ อ ย่ า งใด
จากโครงการวัดความดันโลหิตประชาชน
อายุ 40 ปขึ้นไป จํานวน 20.7 ลานคน
พบว า มี ค วามดั นโลหิ ต ผิ ด ปกติ 2.4
ลานคน (11%) โดยที่มากกว่าร้อยละ
70 ไมรูวามีความดันผิดปกติหรือไม่11
ที่ จ ริ ง แล้ ว ความร้ า ยกาจของ
ความดั นโลหิ ต สู ง คล้ า ยกั บ เบาหวาน
ตรงที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่ออวัยวะและ
การทำ�งานในระบบต่างๆ ของร่างกาย
หากพิจารณาในเชิงตัวเลข จำ�นวนผู้ป่วย
ความดันสูงในปี 2551 (ตาราง 2) จาก
สำ�นักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

พบว่ามีจำ�นวนทั้งสิ้น 1,145,557 คน ในจำ�นวนนี้เป็นผู้ป่วย
เก่า 781,627 คน และผู้ป่วยใหม่ 363,930 คน สัดส่วน
ผูป้ ว่ ยหญิงมีมากกว่าผูช้ ายเกือบเท่าตัวคือ ร้อยละ 62.5 เมือ่
เทียบกับร้อยละ 37.5 ในผู้ป่วยชาย และมักพบในผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ในจำ�นวน 44 จังหวัด ที่ส่ง
รายงานมานัน้ พบว่า ชาวสุโขทัยมีอตั ราป่วยต่อแสนประชากร
สูงสุด (8,097.4) รองลงมาคือ อุตรดิตถ์ และอ่างทอง12 เช่น
เดียวกับเบาหวานทีต่ วั เลขเหล่านีไ้ ด้จาก 44 จังหวัดทัว่ ประเทศ
เท่านั้น
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอาจแบ่ง
ได้ 2 กรณี13 คือ (1) ภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง
โดยตรง ได้แก่ ภาวะหัวใจวาย หรือหลอดเลือดในสมองแตก
และ (2) ภาวะแทรกซ้อนจากหลอดเลือดแดงตีบหรือตัน
ทําใหเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ไม่พอ ความรุนแรงของ
ผลกระทบของความดันโลหิตสูงจึงอยู่ที่อวัยวะสำ�คัญๆ ของ
ร่างกาย ที่พบมากคือ ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ หัวใจโต
หลอดเลือดหัวใจหนาและแข็งตัวขึ้น ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือด หรือหัวใจล้มเหลว หัวใจเตนผิดปกติ กล้ามเนือ้ หัวใจตาย
เฉียบพลัน ทางไต คือ ไตเสือ่ ม เนือ่ งจากเลือดไปเลีย้ งไมเพียง
พอ อาจนำ�ไปสู่ไตวายเรื้อรัง ทางสมอง คือ ทำ�ให้สมองตาย
จากการขาดเลือด เส้นเลือดในสมองตีบ นำ�ไปสู่ภาวะอัมพาต
อัมพฤกษ์
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อดีตโฆษกกระทรวง
สาธารณสุข อธิบายถึงความร้ายแรงของโรคนี้ว่า ผู้ป่วยมี
โอกาสเสียชีวติ จากหัวใจวายถึงร้อยละ 60-75 เนือ่ งจากหัวใจ
ต้องทำ�งานหนักในการสูบฉีดเลือดไปเลีย้ งอวัยวะต่างๆ มีโอกาส
เสียชีวติ จากหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน ร้อยละ 20-30
มีโอกาสเสียชีวิตจากไตวาย ร้อยละ 5-10 มีโอกาสเป็น
อัมพาตมากกว่าคนปกติถึง 5 เท่า โดยมีคนไทยเสียชีวิตจาก
ผลพวงของโรคความดันโลหิตสูงปีละ 48,000 ราย เฉลี่ย
ชั่ วโมงละ 5 ราย และมี ค นไทยเป็ น อั ม พฤกษ์ อั ม พาต
ประมาณ 250,000 คน14

เรื่องควรรู้ของความดันโลหิตสูง
สำ � หรั บ สาเหตุ ข องความดั นโลหิ ต สู ง นั้ น ยั งไม่ ท ราบ
สาเหตุที่แน่ชัด แต่พบว่าสัมพันธ์กับกรรมพันธุ์และพฤติกรรม
การใช้ชีวิตของผู้ป่วย นั่นคือ ทานอาหารไม่มีคุณภาพ มันๆ
ทอดๆ เค็ม ขาดการออกกำ�ลังกายทีเ่ พียงพอ น้�ำ หนักเกิน สูบ
บุหรี่ ดืม่ แอลกอฮอล์ เครียด อายุมากขึน้ ฯลฯ ความดันโลหิต
สูงไม่แสดงอาการเช่นเดียวกับเบาหวาน แต่ทพี่ บทัว่ ไปคือ ปวด
ศีรษะบริเวณท้ายทอย ส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงเช้า นอกจากนี้
อาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เวียนหัว
ใจสัน่ เหนือ่ ยง่าย เลือดกำ�เดาออก ปัสสาวะเป็นเลือด ตาพร่า
มัว เป็นต้น

แม้ความดันโลหิตสูงจะดูเหมือนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
โรคร้ ายแรงอื่ นๆ มากกว่ า เป็ น ตั วโรคเสี ย เอง ผู้ป่วยและ
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงจึงควรดูแลสุขภาพตัวเอง
ปรับพฤติกรรมการใช้ชวี ติ เพือ่ ลดความเสีย่ งและควบคุมความ
ดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ข้อควรปฏิบัติจึงได้แก่ (1) การ
บริโภคอาหารที่มีคุณภาพและรักษาน้ำ�หนักไม่ให้มากเกินไป
หลีกเลี่ยงอาหารมัน ทอด รับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้น
ที่สำ�คัญคือ งดอาหารเค็ม (2) บริหารความเครียด พักผ่อน
ให้เพียงพอ (3) ออกกำ�ลังกายอย่างเพียงพอและสม่ำ�เสมอ
(4) งดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ และดื่ม
แอลกอฮอล์ (5) ในกรณี ผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งกิ น ยาลดความดั น
เนื่องจากความดันโลหิตสูงไม่สามารถรักษาให้หายได้ เพียงใช้
ยาควบคุมอาการ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีภาวะแทรกซ้อน
ทางหลอดเลือดในอวัยวะต่างๆ ดังนั้น จึงควรพบแพทย์อย่าง
สม่ำ�เสมอ และไม่ควรงดยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์

รับมืออย่างไรกับภัยเงียบ?
ทัง้ เบาหวานและความดันสูงโลหิตต่างเป็นภาวะผิดปกติ
เรือ้ รัง รักษาไม่หาย ทีส่ ่งผลสะเทือนต่อการทำ�งานของอวัยวะ
อืน่ ๆ อย่างเงียบงัน แม้จะมีการประกาศให้วนั ที่ 17 พฤษภาคม
ของทุกปีเป็น วันความดันโลหิตสูงโลก และวันที่ 14 พฤศจิกายน
ของทุกปีเป็น วันเบาหวานโลก แล้วก็ตาม เสียงป่าวร้องให้
ระวังภัยทัง้ สองปัจจัยเสีย่ ง ก็ยงั คงดูเหมือนเป็นเสียงเตือนแว่วๆ
ในหมู่ประชาชนคนไทย ความเคลื่อนไหวล่าสุดคือ กระทรวง
สาธารณสุขในฐานะเจ้าภาพ ได้จดั ให้มโี ครงการรณรงค์คดั กรอง
เบาหวาน ความดันโลหิตสูงฯ ทำ�การตรวจสุขภาพเชิงรุกให้กบั
ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป เพื่อคัดกรองหาโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงให้ครอบคลุมไมนอยกวารอยละ 90
จําแนกเปนกลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมปวย และกลุมปวยที่มี
ภาวะแทรกซอน เพื่อสร้างกระแสตื่นตัวใหประชาชนทราบ
ภาวะสุขภาพและปจจัยเสี่ยง สงผลถึงการตัดสินใจปฏิบัติการ
ลดปัจจัยเสี่ยงที่เหมาะสมและตอเนื่อง15
อย่างไรก็ดี ปัจจัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้ “ฆาตกร” เงียบทั้ง
สองชนิดหมดความหมายคือ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้
ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน ให้สมดุล สอดคล้องกับวิถีชีวิต
สมัยใหม่อย่างไม่เป็นภัยกับร่างกาย โดยการใส่ใจเลือกบริโภค
อาหารเพือ่ สุขภาพ การออกกำ�ลังกายอย่างสม่�ำ เสมอ การใส่ใจ
ดูแลระดับความตึงเครียดทางอารมณ์และจิตใจ และหาก
ร่างกายมีความผิดปกติ ต้องเอาใจใส่และเท่าทันต่อสัญญาณ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากนั้นรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับ
คำ�แนะนำ�ในการรักษาอย่างทันท่วงที เพียงเท่านี้ ชีวิตเราก็
คงจะเดินคนละเส้นทางกับ “ฆาตกร” เงียบทั้งสอง
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ขบวนการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการควบคุมสุราใน
สังคมไทยเริ่มขึ้นจริงจัง เมื่อกรกฎาคม 2546 จาก
การรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” และมีมติคณะ
รัฐมนตรีกำ�หนดให้มีคณะกรรมการควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ และจำ�กัดเวลาโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ จนนำ�มาสู่การตรา
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
นับว่าประเทศไทยมีจำ�นวนมาตรการมากกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ
แต่การนำ�นโยบายไปปฏิบตั ยิ งั ขาดการเอาจริงเอาจังอย่างต่อเนือ่ ง
คำ�ถามคือทำ�ไม? และทำ�ไม?

นโยบายและมาตรการควบคุม
แอลกอฮอล์ยังไม่จริงจังและจริงใจ

มาตรการควบคุมแอลกอฮอล์เข้มข้น
แต่จำ�นวนผู้ดื่มยังไม่ลดลง
มาตรการควบคุมแอลกอฮอล์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
มี 4 ด้านคือ ควบคุมการเข้าถึงและหาซื้อ คือ จำ�กัดเวลาให้
ขายได้เฉพาะในเวลา 11.00-14.00 และ 17.00-24.00
จำ�กัดอายุผู้ซื้อและดื่มสุราไม่ให้ต่ำ�กว่า 18 ปี และห้าม
จำ�หน่ายสุราในสถานที่ต่างๆ เช่น สถานศึกษา ศาสนสถาน
ปั๊มน้ำ�มัน เป็นต้น มาตรการจำ�กัดการดื่มสุรา มิให้จำ�หน่าย
สุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมา และห้ามผู้มีอายุไม่ถึง 20 ปี เข้า
สถานบริการ มาตรการลดอุบัติเหตุ ห้ามผู้ขับขี่ขับรถขณะ
เมาสุรา โดยมีการเพิ่มโทษให้สูงขึ้น และมาตรการรณรงค์
กำ�หนดให้สรุ าเป็นอาหารทีต่ อ้ งมีฉลากคำ�เตือน และ ห้ามการ
ขายสุราในโอกาสวันสำ�คัญทางศาสนา รวมถึงความพยายาม
ห้ามการโฆษณาเหล้า 100% ซึ่งยังไม่ประสบความสำ�เร็จ1
จนมาถึ ง การตราพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14
กุ ม ภาพั น ธ์ 2551 เพื่ อ มุ่ ง หวั ง ลดผลกระทบจากการดื่ ม
แอลกอฮอล์ 3 ด้าน คือ (1) ลดนักดืม่ หน้าใหม่โดยเลือ่ นอายุ
การริเริ่มดื่มของเยาวชนให้นานที่สุด (2) ลดปริมาณการดื่ม
ของประชากรโดยรวม และ (3) ลดอันตรายจากการดื่ม เช่น
อุบัติเหตุ ความรุนแรง และปัญหาสุขภาพ
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แต่มาตรการทั้งหมดนี้ ก็ส่งผลสะเทือนในทางปฏิบัติ
ไม่มากนัก ดังเอกสาร “แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์
ระดับชาติ” ที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะนำ�เสนอ
ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ ใ นเดื อ นมี น าคม 2553 2 ระบุ ว่ า
แม้ปริมาณการผลิตและนำ�เข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะ
สองสามปีล่าสุดมีแนวโน้มทรงตัว แต่สังคมไทยยังคงมีนักดื่ม
หน้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประมาณปีละ 2.6 แสนคน
รวมจำ�นวนการเพิ่มขึ้นในอัตราสูงของนักดื่มหญิง และนักดื่ม
วัยเยาว์ เอกสารดังกล่าวนี้วิเคราะห์วา่
(1) พฤติกรรมการดื่มของคนไทย ดูเป็นเรื่องปกติ
มากขึ้น สถิติชี้ว่าจำ�นวนนักดื่มขาประจำ� ประเภทดื่มกัน
ทุกสัปดาห์หรือทุกวันกลับเพิม่ สูงขึน้ จากร้อยละ 37 ในปี พ.ศ.
2539 เป็นร้อยละ 41 ในปี 2550 ส่วนกลุ่มนานๆ ถึงดื่ม
สักครั้งกลับลดลง และจำ�นวนนักดื่มสูงอายุมีแนวโน้มลดลง
เสมือนว่าการรณรงค์ลด ละ เลิก เหล้า ดูจะได้ผลในกลุ่มที่
ดื่มน้อยอยู่แล้ว แต่ได้ผลน้อยในกลุ่มนักดื่มขาประจำ�
(2) ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ยังคง
เติบโตอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในมิตขิ องปริมาณและมูลค่า โดยเฉพาะ
เครื่องดื่มสไตล์ตะวันตก ที่ออกรสชาติและรูปลักษณ์ใหม่ๆ
เสมอ เพื่ อ มุ่ ง เจาะตลาดเฉพาะเยาวชนทั้ ง ชายและหญิ ง
ขณะที่ผู้ประกอบการก็ยังคงทุ่มโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในความถี่ที่สูง3

การท่องเที่ยวกับการดื่มในโอกาสวันสำ�คัญทางศาสนา
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ รัฐบาลกำ�หนดให้งดการ
จำ�หน่ายสุราในวันพระใหญ่ 4 วัน คือ วันมาฆบูชา วัน
วิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา สำ�หรับปี 2552
มีปรากฏการณ์จากเครือข่ายองค์กรงดเหล้าที่เคลื่อนไหวให้
งดจำ�หน่ายสุราช่วงวันหยุดสงกรานต์ แต่ไม่ประสบผลสำ�เร็จ
เพราะคณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ที่ มี
พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรีจากพรรคชาติ
ไทยพัฒนา และเป็นเจ้าของไร่และโรงงานผลิตไวน์เป็นประธาน
ไม่เล่นด้วย
นอกจากนี้ยังปรากฏว่า ชุมพล ศิลปอาชา หัวหน้า
พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะเจ้ากระทรวงการท่องเทีย่ ว กลับ
นำ�เรือ่ งการงดจำ�หน่ายสุราในวันพระใหญ่ ยืน่ ต่อคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อขอให้ผ่อนผันการจำ�หน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในโรงแรม ซึ่งแน่นอนว่าเครือข่าย
องค์กรงดเหล้าย่อมคัดค้านเต็มที่ และในวันที่ 3 กรกฎาคม
2552 มีข่าวดีว่า สำ�นักนายกรัฐมนตรี ได้ออกประกาศห้าม
ขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ทุกชนิดในวันพระใหญ่ โดยไม่มกี าร
ยกเว้นเรื่องสถานที่4 แต่ความดีใจก็เกิดขึ้นได้เพียงวันเดียว
เท่านั้น เพราะวันต่อมาคณะกรรมการฯ ก็ปรับมติเป็นผ่อนผัน
ให้ โ รงแรมที่ จ ดทะเบี ย นอย่ า งถู ก ต้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ
โรงแรมสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ได้5
ต่อกรณีนี้ นายแพทย์บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา กล่าวว่าเป็นเรื่องสายสัมพันธ์ระหว่าง
ภาคธุรกิจและนักการเมือง ถือเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองว่า
จริงๆ แล้ว มีความจริงใจที่จะทำ�เพื่อประชาชนคนไทย หรือ
เพื่อประโยชน์ของภาคธุรกิจกันแน่6

ร้านขายเหล้าเกลื่อนรอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
การเข้ า ถึ ง เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ไ ม่ เ คยเป็ น ปั ญ หา
สำ�หรับนักดื่มไทย มีการสำ�รวจสถิติจำ�นวนร้านขายสุราในปี
พ.ศ. 2547 พบว่ามีร้านค้าที่ได้รับอนุญาตจำ�หน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ถึ ง 585,700 ร้ า น หรื อ ประมาณหนึ่ ง ร้ า น
ต่อประชากรไทย 110 คน โดยผูบ้ ริโภคใช้เวลาเฉลีย่ เพียง 7.5
นาที ในการหาซื้อ และมีผู้บริโภคเพียงร้อยละ 3 ที่รายงาน
ว่ามีความยุ่งยากในการหาซื้อ7 คนไทยจึงเข้าถึงร้านจำ�หน่าย
สุราได้ง่ายดาย
ขณะที่ “การร่ำ�สุราร่วมกัน” เพื่อใช้เป็นตัวกลางเชื่อม
ความสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียน ก็ถูกปลูกฝังลึกในลักษณะ
รุ่นต่อรุ่น จนเป็นวัฒนธรรมสืบทอดกัน เช่น การบังคับให้
รุ่นน้องดื่มในกิจกรรมรับน้อง การเลี้ยงเหล้ารุ่นน้อง หรือการ
เปิดใจโดยใช้สุรา เพราะเชื่อว่าเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วจะทำ�ให้

กล้าพูดมากขึ้น หรือร้านเหล้าคือสถานที่เปิดใจคุยกันหลัง
จากการเรียนที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน8 ธุรกิจน้ำ�เมากับวัยรุ่น
จึงดำ�เนินไปได้อย่ างฉลุย เห็นได้จ ากการที่มีร้านจำ�หน่าย
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ล้ อ มรอบมหาวิ ท ยาลั ยในกรุ ง เทพฯ
เฉลี่ยถึง 57 ร้าน ต่อตารางกิโลเมตร9 (ดูตารางหน้า 56)
หน่ ว ยราชการหลายแห่ งได้ พ ยายามแก้ ไ ขปั ญ หานี้
อย่างต่อเนื่อง ดังเช่น การจัดประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ
คณะทำ�งานแก้ปญ
ั หาการขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์รอบสถาน
ศึกษาอีก 25 สถาบัน เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2552 ได้ขอ้ สรุป
ว่า ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่อยู่ห่าง 500 เมตร
จากบริเวณสถานศึกษา และให้คณะกรรมการควบคุมเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด พิจารณาร่วมกับสถานศึกษา
ในการกำ�หนดเขตยกเว้นหรือผ่อนผันให้สามารถจำ�หน่ายได้
รวมทั้งเสนอประกาศฉบับนี้ใช้บังคับเมื่อพ้น 180 วัน นับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และสำ�หรับผู้ที่
ได้รับใบอนุญาตก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้จำ�หน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุ10
ถึงมีมติออกมาแล้ว แต่การบังคับใช้กลับไม่เกิดขึ้น
เพราะมติดังกล่าวก็ยังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่งผล
ให้หลายหน่วยงานละเลยจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น

“เหล้าปั่น” เครื่องดื่มอินเทรนด์ของวัยรุ่น
ปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ไม่ใช่ปัญหาเดียว
ที่เกิดขึ้นในหมู่วัยรุ่นเท่านั้น ยังมี “เหล้าปั่น” ที่ซึมลึกเข้าสู่
สังคมวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยจำ�หน่ายอยู่ในร้านเหล้ารอบ
มหาวิทยาลัยนัน่ เอง แรงจูงใจในการดืม่ ก็มหี ลากหลายไม่วา่ จะ
เป็นดื่มง่าย เพื่อนชักชวน รวมไปถึงกลยุทธ์ในการขาย ทั้งใน
เรือ่ งของรูปแบบภาชนะทีใ่ ช้ในการใส่ทโี่ ปร่งใสเพือ่ ให้เห็นถึงสีสนั
ของเหล้าปัน่ ได้อย่างชัดเจน และราคาถูกทำ�ให้เยาวชนสามารถ
ซือ้ หาได้งา่ ย รวมไปถึงบรรยากาศในการตกแต่งร้านเพือ่ ดึงดูด
ความสนใจของผูบ้ ริโภคกลุม่ เป้าหมาย ทีม่ หี ลากหลายแนวเพือ่
เรียกให้กลุ่มวัยรุ่นสนใจ11
อย่างไรก็ตาม ผู้เกี่ยวข้องก็พยายามจะสกัดกั้นเหล้า
รูปแบบใหม่นอี้ ย่างเต็มที่ ไม่วา่ จะเป็นการสัง่ ให้เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ
ปราบปรามอย่างเต็มที่ หรือความพยายามของกลุ่มเครือข่าย
เยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ 34 องค์กร ที่ยื่นหนังสือถึง
พล.ต. สนั่น เรียกร้องให้นำ�ปัญหาการขายเหล้าปั่นรอบสถาน
ศึกษารวมถึงออกนโยบายที่ชัดเจน ตลอดจนกฎหมายเพื่อ
ควบคุมเรื่องนี้อย่างจริงจัง12 แต่ดูเหมือนความพยายามก็จะ
เป็นได้แค่ความพยายามเท่านั้น เพราะในทางปฏิบัติแล้วกลับ
ไม่เคยปรากฏผลเลยสักที
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ตารางแสดงจำ�นวนร้านจำ�หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล้อมรอบสถานศึกษาในรัศมี 500 เมตร
จำ�นวนร้าน
จำ�หน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
407
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
164
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
129
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
125
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
123
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
100
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
95
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
94
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสวนดุสิต
86
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รวม 2 วิทยาเขต
83
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
81
มหาวิทยาลัยสยาม
81
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
76
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
54
มหาวิทยาลัยศิลปากร
14
รวม 15 มหาวิทยาลัย
1,712
รายชื่อสถานศึกษา

พื้นที่โดยรอบ
(ตร.กม.)

จำ�นวนร้าน
ต่อ ตร.กม.

3.15
2.25
3.90
1.68
3.81
1.66
1.26
1.68
1.72
2.04
1.50
1.43
1.71
1.30
1.09
30.19

129
73
33
74
32
60
76
56
50
41
54
57
45
42
13
57

ที่มา: ภัทรภร พลพนาธรรม. 2552. การกระจายตัวของจุดจำ�หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยปัญหา
สุรา. (อ้างใน น.พ.บัณฑิต ศรไพศาล และ ร.ท.หญิงจุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ. 2552. ตาราง 1 หน้า 2)

ความล่าช้าของการบังคับใช้กฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์
อุ ป สรรคสำ � คั ญ ที่ ปั ญ หาเหล่ า นี้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การสะสาง
อย่างจริงจัง ก็คือ การจัดทำ�กลไกนโยบายต่างๆ นั้นเป็น
ไปอย่างล่าช้า โดยเฉพาะร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 4 ฉบับ
ได้แก่ ร่างประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำ�หนดวิธีการ
หรือลักษณะในการห้ามขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2552
ซึง่ ห้ามขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในรูปแบบของการนำ�มาผสม
ในน้ำ�หวาน น้ำ�ผลไม้ หรือน้ำ�ที่มีกลิ่นผลไม้ หรือสิ่งอื่นใดแล้ว
นำ�มาปั่นรวมกัน เช่น เหล้าปั่น ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
โดยยกเว้ นให้ ข ายได้ ใ นสถานบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการเท่านั้น
ฉบับที่ 2 คือ ร่างประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
กำ�หนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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โดยมีใจความว่า ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่
หรือบริเวณที่อยู่ห่างไม่เกิน 500 เมตร จากรั้วหรือแนวเขต
สถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมขึ้นไป
ฉบับที่ 3 คือ ร่างประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
กำ�หนดสถานที่ หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยห้ามดื่มในสถานที่หรือบริเวณหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นของรัฐ และภายในหรือบนยานพาหนะทางบก
ที่อยู่ในที่หรือทางสาธารณะ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พัก
ส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี
ฉบับสุดท้าย ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยฉลากข้อความคำ�เตือนพิษภัยของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตในประเทศหรือนำ�เข้า ซึ่งกำ�หนด
ให้ ภาชนะบรรจุ เ ครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ จ ะต้ อ งไม่มีข้อความ

ที่อาจทำ�ให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่า เป็นเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ที่ มี ค วามปลอดภั ย ส่ ง ผลดี ต่ อ
สุขภาพ มีระดับสารอันตรายต่อสุขภาพน้อยกว่า
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ทั่ ว ไป หรื อ มี ลั ก ษณะ
เป็นการโฆษณาทั้งโดยตรงหรืออ้อม และให้พิมพ์
ข้อความว่า “เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ห้ามจำ�หน่าย
แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำ�กว่า 20 ปีบริบูรณ์ ฝ่าฝืน
มีโทษจำ�คุก 1 ปี ปรับ 20,000 บาท”13
โดยร่างทัง้ หมดนีไ้ ด้เคยผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
แต่พอถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2552 กลับถูกนำ�
กลับมาพิจารณาทบทวนใหม่ ทำ�ให้ไม่สามารถ
ประกาศบังคับใช้ได้สักที จนดูเหมือนว่า ขาด
ความจริงจังของฝ่ายนโยบายและฝ่ายบริหาร14

แล้วเราก็มาถึงข้อเสนอ “ยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหา
จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ”
องค์กรเครือข่ายทีท่ �ำ งานเกาะติดเรือ่ งนี้ ได้เล็งเห็นความซับซ้อนของ
ปัญหาผลกระทบจากการดืม่ แอลกอฮอล์ และผลประโยชน์มหาศาลทีม่ าจาก
ธุรกิจน้�ำ เมาทีภ่ าครัฐและเอกชนได้ประโยชน์รว่ มกัน จึงผลักดันและเสนอให้
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ แรก (ธันวาคม 2551) เห็นชอบต่อ “ยุทธศาสตร์
ในการจัดการปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ที่นำ�ไปสู่การใช้เวลาหนึ่งปี
ในการร่าง แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ นำ�เสนอต่อ
ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่สอง (ธันวาคม 2552)
แผนดั ง กล่ า วนี้ ป ระกอบด้ ว ยตั ว ชี้ วั ดในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ ชั ด เจน
และวางกรอบเวลาดำ�เนินการไว้ทั้งระยะสั้น 5 ปี และระยะยาว 10 ปี
ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนและรอบด้าน คงต้องติดตามกันต่อไปว่า แผน
ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ จะประสบความยากลำ�บาก
ในการนำ�ไปบังคับใช้จริงอย่างไร และจะสามารถนำ�มาสู่ความสำ�เร็จได้ใน
ระดับไหน (ตามรูป)

รูป 1 ยุทธศาสตร์ทั้งห้าและความเชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงกลไกและวัตถุประสงค์
ของแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
¤Çº¤ØÁ¢¹Ò´áÅÐ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¢Í§»˜ÞËÒ¨Ò¡¡ÒÃºÃÔâÀ¤
¤Çº¤ØÁ»ÃÔÁÒ³
¡ÒÃºÃÔâÀ¤

»‡Í§¡Ñ¹¹Ñ¡´×èÁË¹ŒÒãËÁ‹áÅÐ
¤Çº¤ØÁ¤ÇÒÁªØ¡¢Í§¼ÙŒºÃÔâÀ¤

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ 1
¤Çº¤ØÁ¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§·Ò§
àÈÃÉ°ÈÒÊµÃáÅÐ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾
• ÃÒ¤Ò
• Ê¶Ò¹·ÕèáÅÐàÇÅÒ¢ÒÂ
• ¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§¢Í§àÂÒÇª¹

Å´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
¢Í§¡ÒÃºÃÔâÀ¤

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ 2
»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¤‹Ò¹ÔÂÁ áÅÐ
Å´áÃ§Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ´×èÁ
• ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃµÅÒ´áÅÐâ¦É³Ò
• ãËŒ¢ŒÍÁÙÅ áÅÐà¾ÔèÁâÍ¡ÒÊ¢Í§
¡ÒÃäÁ‹´×èÁ

¨Ó¡Ñ´áÅÐÅ´
¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¢Í§»˜ÞËÒ

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ 3
Å´ÍÑ¹µÃÒÂ¢Í§¡ÒÃºÃÔâÀ¤
• ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ´×èÁ·ÕèàÊÕèÂ§ÊÙ§
• àÁÒáÅŒÇ¢Ñº
• ¤Ñ´¡ÃÍ§ ÃÑ¡ÉÒ

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ 4
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»˜ÞËÒáÍÅ¡ÍÎÍÅã¹ÃÐ´Ñº¾×é¹·Õè
• ¹âÂºÒÂáÍÅ¡ÍÎÍÅÃÐ´ÑºªØÁª¹
• ¹âÂºÒÂáÍÅ¡ÍÎÍÅ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ áÅÐÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
ÂØ·¸ÈÒÊµÃ 5
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡Åä¡¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹·Õèà¢ŒÁá¢ç§
(¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹ ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ â»Ã‹§ãÊ ¡ÒÃÃ³Ã§¤ÊÒ¸ÒÃ³Ð º¹ÃÒ¡°Ò¹¤ÇÒÁÃÙŒ
»¡»‡Í§¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¢ŒÍµ¡Å§¡ÒÃ¤ŒÒ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾àªÔ§ÃÐºº)
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ตลอดทั้งปี 2552 หลายฝ่ายนำ�เสนอข้อมูลและ
สถิติเพื่อส่งสัญญาณเตือนสังคมถึงประเด็น “แม่
วัยรุ่น” ในฐานะระเบิดเวลาลูกใหม่ของสังคมไทย
รั ฐ บาลสนองตอบปั ญ หาอย่ า งรวดเร็ ว แต่ น่ า
เสียดายที่กลับกำ�หนดปฏิบัติการในพื้นที่ขนาดเล็ก
จนไม่สามารถที่จะก่อผลกระทบที่ดีต่อสภาพปัญหา
ในภาพรวม

ปี 2552 เป็นปีที่สถานการณ์การตั้งครรภ์ของผู้หญิง
อายุต่ำ�กว่า 20 ปี ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ โครงการ
ติ ด ตามสภาวการณ์ เ ด็ ก และเยาวชนรายจั ง หวั ด (Child
Watch Project) ระบุไว้ตงั้ แต่ตน้ ปีวา่ ปัญหาแม่วยั รุน่ เป็น
ปัญหาซึ่งสังคมพึงจับตามากที่สุดในรอบปี1 หากพิจารณา
เฉพาะจำ�นวนแม่ที่อายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จากข้อมูล
ของสำ�นักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย พบว่า จำ�นวนแม่วัยใสที่ไปแจ้งเกิดบุตรตนเองมี
จำ�นวนสูงสุดใน พ.ศ. 2550 คือ 108,496 คน และในปีถัด
มามีจำ�นวนลดลงเหลือ 95,747 คน เพราะจำ�นวนการแจ้ง
เกิดรวมทั้งประเทศลดลง2
แต่ถ้าเจาะข้อมูลรายงานการเกิดมีชีพของกระทรวง
สาธารณสุขระหว่างปี 2542 จนถึง 2549 ชี้ว่า สัดส่วนของ
ผู้หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่คลอดบุตรมีชีพนั้นมีแนวโน้ม
ค่อยๆ ขยับสูงขึน้ จาก พ.ศ. 2542 ทีส่ ดั ส่วนแม่อายุนอ้ ยกว่า
20 ปี ของการคลอดทั่วประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 12.5 ไต่ขึ้นมา
เป็นร้อยละ 14.7 ใน พ.ศ. 2549 (ดูรูป)
ข้อมูลล่าสุดจากระบบรายงานเฉพาะกิจ โรงพยาบาล
สายใยรักแห่งครอบครัวชี้ว่า ในปีงบประมาณ 2552 อัตรานี้
พุง่ ขึน้ ไปถึงร้อยละ 17.2 กล่าวได้วา่ สถานการณ์แม่วยั รุน่ กำ�ลัง
อยู่ในช่วง “ขาขึ้น” อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม สถิตินี้นับว่า
ต่ำ�กว่าสถานการณ์จริง เพราะเป็นสัดส่วนของการท้องที่นำ�ไป
สู่การเกิดมีชีพเท่านั้น ไม่ได้รวมการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่จบลง
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ด้วยการตายคลอด หรือการแท้งเอง หรือไปทำ�แท้ง หรือ
การคลอดเองแล้ ว ทิ้ ง ทารก หรื อไม่ ไ ด้ แ จ้ ง การคลอดกั บ
สถานพยาบาลและสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
นอกเหนือจากสถิตริ ะดับประเทศแล้ว ข้อมูลจากหน่วย
งานต่างๆ ก็ขานรับไปในแนวทางเดียวกัน เมทินี พงษ์เวช
ผู้อำ�นวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ หรือบ้านพัก
ฉุกเฉินให้ข้อมูลว่า ปัญหาแม่วัยรุ่นเป็นปัญหาที่หนักมากเมื่อ
เทียบกับ 6 ปีที่แล้ว เพราะมีอัตราส่วนสูงขึ้นทุกปี ในบ้านพัก

16
12
ÃŒÍÂÅÐ

ปี 2552 เป็นปีที่สัดส่วนแม่วัยรุ่นพุ่งสูงที่สุดในรอบสิบปี

8

รูปแสดงสัดส่วนของแม่อายุน้อยกว่า 20 ปี
ที่คลอดบุตร พ.ศ. 2542–2549
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ทีม่ า: สำ�นักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2550 (อ้างใน http: //anamai.
moph.go.th/static.htm)

ฉุกเฉินมีแม่วยั รุน่ มากถึงร้อยละ 30 ของผูห้ ญิงทีม่ าขอพักโดย
ส่วนใหญ่กำ�ลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย3
เช่นเดียวกับคลินกิ การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ของโรงพยาบาล
รามาธิบดี ซึ่งพบว่าร้อยละ 20 ของผู้หญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มที่
อายุระหว่าง 10-24 ปี และในจำ�นวนนี้เป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่
พร้อมไม่ได้ตงั้ ใจมากถึงร้อยละ 80 และมีการทำ�แท้งอยูท่ รี่ อ้ ย
ละ 304 สอดคล้องกับข้อมูลภาคสนามของแผนงานสร้าง
เสริมสุขภาวะทางเพศ ทีจ่ ดั ประชุมสัญจรเรือ่ งสุขภาวะทางเพศ
ไปใน 4 ภูมิภาคของประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม 2553 มี
ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานทั้งภาคราชการและองค์กรพัฒนาเอกชน
จาก 53 จังหวัด มาเข้าร่วมประชุมก็ได้ข้อสรุปตรงกันใน
ประเด็นสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นวัยเรียนว่า กำ�ลัง
เกิดขึน้ โดยทัว่ ไป และมีจ�ำ นวนเพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั เจนกลาย
เป็นความวิตกร่วมกันของที่ประชุม5

ผลกระทบกว้างขวางตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึง
ระดับประเทศ
พาดหัวข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ตลอดปี 2552 บ่ง
บอกถึงผลกระทบที่ติดตามมาจากสถานการณ์แม่วัยรุ่นโดย
เฉพาะเรื่องของการทอดทิ้งทารกและคุณภาพชีวิตของทั้งแม่
และลูก “แม่ 18 เสพยาคลั่งแทงลูก 7 เดือนดับ”6 คงเป็น
ข่าวทีส่ ะเทือนใจคนจำ�นวนมาก และยังสอดคล้องกับข้อมูลจาก
องค์การอนามัยโลกที่รวบรวมจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก พบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ประการหนึ่ ง ว่ า แม่ ที่ อ ายุ น้ อ ยมี แ นวโน้ ม ใช้ ส าร
เสพติดมากกว่าแม่ที่อายุมากกว่า7 อาจเนื่องมาจากสภาพ
ความกดดันหลายด้านที่ต้องแบกรับ นอกจากนี้ข่าวการทิ้ง
ทารกไว้ในที่สาธารณะยังมีให้พบเห็นอยู่อย่างสม่ำ�เสมอตลอด
ทั้งปีน8ี้ ภาวะเปราะบางต่อการติดเชื้อเอช ไอ วี ของแม่วัยรุ่น
เป็ น อี ก หนึ่ ง มิ ติ ที่ สำ � คั ญ ข้ อ มู ล จากโรงพยาบาลบางละมุ ง
จังหวัดชลบุรี ในปีงบประมาณ 2551 พบว่าจำ�นวนแม่วัยรุ่น
อายุ 15-20 ปี มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20.8 โดยอัตราการ
ติดเชื้อเอช ไอ วี ของแม่วัยรุ่นกลุ่มนี้อยู่ที่ร้อยละ 1.9 ซึ่งสูง
ถึง 2.5 เท่า ของอัตราการติดเชื้อของหญิงตั้งครรภ์ทั่วไป
ทั้งประเทศ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.759
ขณะที่ ก ารต้ อ งออกจากสถานศึ ก ษาเมื่ อ เกิ ด การ
ตั้งครรภ์ยังส่งผลกระทบระยะยาวต่อตัวแม่วัยรุ่น ครอบครัว
และชุมชนอีกด้วย10 เพราะโอกาสทีจ่ ะกลับเข้าสูส่ ถานศึกษาอีก
ครัง้ เป็นเรือ่ งทีห่ า่ งไกลความเป็นจริงของคนทีต่ อ้ งทำ�หน้าทีแ่ ม่
และเมียตั้งแต่อายุยังน้อย บ่อยครั้งบุคลากรครูในระดับพื้นที่
จึงสะท้อนให้ได้ยินว่าเมื่อนักเรียนหญิงตั้งครรภ์ก็มักออกจาก
โรงเรียนและไม่กลับมาเรียนอีกเลย11 กลายเป็นจุดหักเหของ
อนาคตที่น่าเสียดาย

ผลกระทบอี ก ด้ า นหนึ่ ง ที่ เ กิ ดในวงกว้ า งและเป็ น ผล
ระยะยาวต่อสังคม คือ สุขภาพและคุณภาพชีวิตของทารกที่
เกิดจากแม่วัยรุ่น ดังที่ นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนก่อน ออกมาระบุว่า เด็กไทยมี
แนวโน้มพัฒนาการลดลงเมือ่ เปรียบเทียบตัง้ แต่ปี 2547 จนถึง
2550 โดยปัญหาแม่วัยรุ่นได้ส่งผลให้ประเทศไทยประสบ
ปัญหาเด็กน้ำ�หนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ประมาณ
ร้อยละ 8 หรือคิดเป็นจำ�นวน 64,000 คน โดยในจำ�นวนนี้
เป็นเด็กคลอดก่อนกำ�หนดถึง 40,000 คน12 ซึ่งเป็นที่ทราบ
กันดีว่าทารกที่เกิดจากแม่วัยรุ่นมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดภาวะ
คลอดก่ อ นกำ � หนด น้ำ � หนั ก แรกคลอดต่ำ � และการขาด
ออกซิเจนระหว่างคลอด ส่งผลต่อการตายของทารก และเกิด
ผลเชิงลบในระยะยาวต่อสุขภาพของเด็กด้วย13
ทีน่ า่ สนใจในเชิงนโยบายสุขภาวะทางเพศอย่างยิง่ คือ ใน
กลุ่มแม่วัยรุ่นนี้ จำ�นวนหนึ่งเป็นแม่ที่ยังอยู่ในช่วงวัย ‘แรกรุ่น’
เท่านั้น ตัวเลขจากสำ�นักบริหารการทะเบียนที่อ้างถึงข้างต้น
ชี้ว่าตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ถึง 2551 จำ�นวนแม่วัยแรกรุ่น (อายุ
ต่ำ�กว่า 15 ปีบริบูรณ์) มีประมาณ 3,000 คนต่อปี14
แม้ ยั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาที่ ม าและผลกระทบของการ
ตัง้ ครรภ์ในวัยเยาว์ แต่ขอ้ เท็จจริงทีส่ ะท้อนจากมติสขุ ภาวะทาง
เพศ: ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และเรื่อง
เพศกับโรคเอดส์ และโรคติดต่อ ที่เสนอในที่ประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งแรก (ปี 2551) ชี้ชัดว่า ประเด็นการตั้ง
ครรภ์ของวัยรุน่ นี้ จำ�นวนมากเป็นการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม เพราะ
เป็นผลจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้คุมกำ�เนิด
และหลายกรณีเป็นผลมาจากการถูกละเมิดทางเพศ สถิติของ
ศูนย์พึ่งได้ทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปี 25472550 ได้ข้อสรุปชัดเจนว่า เด็กผู้หญิงที่ถูกกระทำ�รุนแรงและ
เข้ามารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ ประมาณหนึ่งในสามถูกกระทำ�
รุนแรงทางเพศ ขณะทีร่ ายงานวิจยั ระดับประเทศก็ชวี้ า่ ร้อยละ
46 ของเด็กหญิงอายุ 10-14 ปี มีเซ็กส์ครั้งแรกโดยการถูก
บังคับ15

การป้องกันและแก้ไขทำ�ในระดับเล็ก
ยากที่จะส่งผลกระทบถึงสถานการณ์ในภาพรวม
“เปิดตัวโครงการแม่วัยใส 16 มิ.ย.นี้”16
“ผุดโครงการแม่วัยใสป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม”17
“ลุยโครงการแม่วัยใส”18
“พม.คลอดโครงการแม่วัยใสสกัดท้องไม่พร้อม”19
“พม.เปิดแม่วัยใสสลดโจ๋ท้องก่อนวัย”20
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โครงการถู ก ท้ ว งติ ง จากอดี ต วุ ฒิ ส มาชิ ก ที่
ทำ � งานด้ า นเด็ ก อย่ า ง “ครู ยุ่ น ” มนตรี
สินทวีชัย ที่เกรงว่ากระแสการรณรงค์เชิงบวก
ให้โรงเรียนดูแลแม่วัยใสไว้ในระบบโรงเรียนนี้
เป็นการชี้โพรงให้กระรอก “โครงการบางอย่าง
ไม่จำ�เป็นต้องป่าวประกาศ เป็นนโยบายเงียบ
ก็ ไ ด้ การออกมาพู ด อาจทำ �ให้ เ รื่ อ งการท้ อ ง
ก่อนวัยหรือท้องไม่พร้อมกลายเป็นเรื่องปกติใน
สังคม”23 แต่ก็เห็นด้วยว่า “โครงการต่างๆ ที่
ออกมาควรมี ขั้ น ตอน มี แ นวทางแก้ ไ ขที่ ชั ด เจน
และช่วยฟื้นฟูดูแลเด็กได้จริง รวมถึงควรจัดกลุ่ม
บุคลากรทีส่ ามารถแนะแนวหรือช่วยเหลือเด็กเหล่านี้
ได้ เด็กบางคนอาจท้องเพราะพลาดหรือถูกกระทำ�”24
อนาคตของโครงการนำ�ร่องนีย้ งั ไม่เป็นเรือ่ งทีช่ ดั เจนนัก
หลังนวลพรรณลาออกจากตำ�แหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี
อย่างไรก็ตาม การร่วมคลีค่ ลายสถานการณ์แม่
วั ย รุ่ น คงมิ ใ ช่ เ รื่ อ งของกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมฯ
เท่านั้น แต่เป็นเรื่องของทุกภาคส่วนทั้งกระทรวง กรม ที่
เกี่ยวข้องทางการศึกษา การพัฒนา การบริหาร องค์กร
ปกครองท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง องค์ ก รพั ฒ นาเอกชนด้ ว ย
ดังคำ�แนะนำ�จากคณะผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลก
ต่อสถานการณ์แม่วัยรุ่น (ดูล้อมกรอบหน้า 61)

นโยบายและมาตรการเพื่อคลี่คลายสถานการณ์แม่วัยรุ่น
พาดหัวข่าวจำ�นวนมากในช่วงกลางปี 2552 สะท้อนถึง
ความคึกคักของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อปัญหา
แม่วัยรุ่น นวลพรรณ ล่ำ�ซำ� ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่ าวถึงความ
สำ�คัญของเรื่องนี้ว่า “สถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มขึ้น เช่น
เดียวกับสถิติการออกจากโรงเรียนกลางคัน และผู้สมัครเรียน
ต่อมหาวิทยาลัยลดลง ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มี
โครงการแม่วยั ใสโดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโครงการ
ระดั บ ประเทศเปิ ด ตั วในเดื อ นพฤษภาคมนี้ รณรงค์ ทั้ งใน
ครอบครัวและในโรงเรียน ให้ความรูโ้ ดยวิทยากรทีเ่ ด็กๆ สนใจ
ในเรือ่ งเพศศึกษาและการคุมกำ�เนิด”21 อย่างไรก็ดี ข่าวทีอ่ อก
มาอย่างต่อเนื่องในภายหลังชี้ให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็น
เพียง “โครงการนำ�ร่อง” เท่านัน้ โดยโรงเรียนสุวรรณสุทธาราม
วิทยา ในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รบั เลือกเป็นพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร
โดยมี ก ารจั ด งานรณรงค์ ส ร้ า งกระแสโครงการแม่ วั ยใสแก่
เด็กนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว22
มีบางข่าวรายงานเชิงลึกว่า โครงการนำ�ร่องนี้อยากหา
แนวทางดูแลแม่วัยรุ่นไว้ในระบบโรงเรียน ทำ�ให้ในอีกด้านหนึ่ง
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คงปฏิเสธได้ยากว่า จำ�นวนแม่วัยรุ่นที่เพิ่มขึ้นมีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมทางเพศในสั ง คมไทย โดยเฉพาะ
มุ มมองในเรื่ อ งเพศของเยาวชนที่ เ ห็ นว่า การมีเ พศสัมพันธ์
เป็นการเรียนรูข้ องคนรักกัน หรือเพือ่ นทีถ่ กู ใจกัน ซึง่ ต่างไปจาก
มุมมองเชิงจารีตที่ตีตราเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน หรือ
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนว่าล้วนคือ เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ทัง้ สิน้ 25 การจะคลีค่ ลายสถานการณ์ดงั กล่าว จึงไม่ควรชีน้ วิ้ ว่า
แม่วัยรุ่นคือตัวปัญหา เพราะแท้จริงแล้วตัวแม่วัยรุ่นเองคือ
ผลผลิตของความคิด ความเชื่อเรื่องเพศที่เปลี่ยนแปลงไป
แนวทางแก้ ไ ขควรเน้ นไปที่ ก ารลดขนาดของปั ญ หา ผ่ า น
กระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเยาวชน และแนวทางการ
คุ้มครองและเสริมสร้างระบบบริการต่อสุขภาวะทางเพศของ
เยาวชน โดยเฉพาะในประเด็นวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อม26
(1) รณรงค์และสร้างค่านิยมเรื่องเพศสัมพันธ์ที่มี
สุขภาวะให้เกิดขึ้นในสังคมไทยให้ได้ คือ เพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ทุ ก ครั้ ง ต้ อ งมาจากความสมั ค รใจ ไม่ บั ง คั บ ต้ อ งเป็ น
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรค หรือผลที่
ไม่ต้องการคือ ท้องไม่พร้อม นั่นคือ เพศสัมพันธ์ทุกครั้ง
ต้องมีฐานมาจากความรับผิดชอบในความสัมพันธ์นั้นๆ ด้วย

(2) จัดให้มกี ารสอนเพศศึกษารอบด้านให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับนักเรียนทุกชั้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้าน
สุขภาวะทางเพศ เนื้อหาหลักสูตรต้องสอดแทรกการเรียนรู้
เรื่องเนื้อตัวร่างกายตนเอง เรื่องเพศกับเอดส์ เรื่องอนามัย
เจริญพันธุ์ และทักษะการจัดการความสัมพันธ์กับผู้อื่น ครู
ผู้สอนทุกคนต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนเรื่องเพศ
ศึกษารอบด้าน เพื่อแก้ปัญหาการนำ�ครูที่ไม่มีทักษะและ
ไม่มคี วามเข้าใจเรือ่ งเพศศึกษารอบด้านมาสอน และกำ�หนด
ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเรื่ อ งเพศศึ ก ษารอบด้ า นใน
โรงเรียน เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งของการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของทุกโรงเรียน
(3) สร้ า งความเข้ ม แข็ งให้ กั บ ระบบการให้ ก าร
ปรึกษา โดยเน้นการสร้างเสริมกระบวนการให้การปรึกษา
ก่อนและหลังเผชิญปัญหา (pre-post counseling)
ปรับทัศนคติและฐานคิดของผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาให้ค�ำ นึงถึงความ
แตกต่างทางอาชีพ ศาสนา วัย ความหลากหลายทางเพศ
ชาติพันธุ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อการตั้งท้องของวัยรุ่นทั้งที่
เป็นการตั้งใจท้อง หรือเป็นท้องที่ไม่พร้อม รวมถึงปัญหา
ความรุนแรงทางเพศ ลดการระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งนี้ บุคลากร/หน่วยงานที่
ให้คำ�ปรึกษาสำ�คัญๆ คือ ครู/อาจารย์แนะแนวในสถาน
ศึกษาทุกระดับ สถาบันที่ทำ�งานด้านสุขภาพจิต บริการ
ให้การปรึกษาขององค์กรภาคประชาสังคม การให้การ
ปรึกษาในงานโรงพยาบาลชุมชน ทีค่ วรเน้นการปรึกษาทักษะ
ชีวิตก่อนมีชีวิตคู่ และช่วงการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ ต้องให้
ความสำ�คัญและสนับสนุนระบบการปรึกษาโดยกลุ่มเพื่อน
หรือกลุ่มผู้เผชิญปัญหาเดียวกัน รวมถึงพัฒนาเครือข่าย
ผู้ให้การปรึกษาและการส่งต่อ

(4) จั ดให้ มีศู นย์ บ ริ ก ารอนามั ย เจริ ญ พัน ธุ์ที่เ ป็นมิตร
กับเยาวชน ที่ดำ�เนินการโดยภาครัฐและเอกชนอย่างครอบคลุม
ครบวงจร เพียงพอ โดยมีบริการที่ดีและเข้าถึงได้ โดยให้ความ
สำ�คัญกับการคุมกำ�เนิดของวัยรุน่ และการบริการแม่วยั รุน่ ตัง้ แต่
ระหว่างท้อง–ก่อนคลอด–หลังคลอด ทัง้ ในด้านสุขภาพ และจิตใจ
เพือ่ ส่งเสริมให้วยั รุน่ หญิงทีต่ งั้ ครรภ์สามารถช่วยตนเองได้ ในกรณี
ที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา สถานศึกษาควรมีนโยบายและแนว
ปฏิบัติที่ดำ�เนินงานได้จริง เพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้ โดยมี
เจ้าหน้าทีท่ มี่ คี วามรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมและปัญหาอนามัย
เจริญพันธุ์ของเยาวชนเพียงพอเป็นผู้ให้บริการ
(5) สร้างเสริมเครือข่ายการทำ�งานเรือ่ งแม่วยั รุน่ ระหว่าง
องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) กับองค์กรชุมชน เพื่อร่วมกัน
วางแผนแก้ไขสถานการณ์จากทรัพยากรของ อปท. ทั้งนี้ต้อง
สร้างเสริมความเข้มแข็งในชุมชนด้วย พื้นฐานสำ�คัญคือ ชุมชน
ต้องสามารถเป็นทีพ่ งึ่ ในเบือ้ งต้นได้ และอาจส่งต่อไปยังหน่วยงาน
ที่เชี่ยวชาญต่อไป ถ้ากรณีที่เกิดขึ้นรุนแรงมากเกินกว่าชุมชนจะ
เยียวยาได้
(6) รัฐควรมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อป้องกัน
และลดปัญหาของแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ให้โรงพยาบาลมี
แนวปฏิบตั ใิ นทางเดียวกัน บุคลากรสาธารณสุขยอมรับ ไม่ปฏิเสธ
ความช่วยเหลือวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่มีปัญหาสุขภาพ
ทางกายและทางใจที่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ตามข้อบังคับ
แพทยสภา (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 118 ง
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2548) โดยจัดให้มีบริการฯ ที่ปลอดภัย
อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพทุกระบบทั้งภาค
รั ฐ และเอกชน รวมทั้ ง มี บ ริ การปรึ ก ษาก่ อ นและหลั ง ยุ ติ ก าร
ตั้งครรภ์ด้วย

คำ�แนะนำ�จากคณะผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกต่อสถานการณ์แม่วัยรุ่น
World Health Organization. 2006. Pregnant Adolescents: Delivering on Global Promises of Hope.
• ภาคนโยบายและกฎหมาย: ต้ อ งปรั บ ปรุ ง กฎหมายหรื อ นโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ วั ย รุ่ น สามารถตั้ ง ครรภ์ ไ ด้ โ ดยไม่
สู ญ เสี ยโอกาสทางการศึ ก ษาหรื อ อาชี พ การงาน, กฎหมายเกี่ ย วกั บ การรั บ บุ ต รบุ ญ ธรรมต้ อ งได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง
ให้มปี ระสิทธิภาพและครอบคลุมบุตรทีเ่ กิดจากแม่วยั รุน่ , กฎหมายและนโยบายต้องไม่เอือ้ ต่อการจำ�หน่ายบุหรีแ่ ละเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์แก่วัยรุ่น
• ภาคสาธารณสุข: การบริการสุขภาพแก่แม่วัยรุ่นต้องมีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถดูแลความต้องการของ
แม่วัยรุ่นได้อย่างแท้จริง, แม่วัยรุ่นที่อายุต่ำ�กว่า 15 ปีต้องได้รับการดูแลประคับประคองเป็นพิเศษ
• ภาคส่วนอื่นๆ (ได้แก่ การศึกษา สวัสดิการสังคม วัฒนธรรม สื่อ ศาสนา แรงงาน พรรคการเมือง องค์การพัฒนาเอกชน
และประชาสังคมต่างๆ): ต้องถือว่าสถานการณ์แม่วัยรุ่นเป็นเรื่องที่สังคมต้องรับผิดชอบร่วมกันและจำ�เป็นต้องมีแนวทาง
เชิงบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา, ควรมีการศึกษาปัญหาความยากจนเชือ่ มโยงกับปัญหาแม่วยั รุน่ , การตัง้ ครรภ์
ในวัยรุ่นควรถูกมองให้ครบด้านว่าเป็นประเด็นหญิงชาย, แม่วัยรุ่นต้องได้รับการคุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติและการ
ละเมิดสิทธิ, ภาคส่วนที่ไม่ใช่สาธารณสุขต้องร่วมกันจัดมาตรการเชิงคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ของแม่วัยรุ่น
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ตั ว เลขค่ า ใช้ จ่ า ยยาของคนไทยที่ สู ง ร่ ว มปี ล ะ
2 แสนล้านบาท สะท้อนให้เห็นสารพัดปัญหาที่หมักหมม
เรื้อรังอยูใ่ น “ระบบยา” ของประเทศ ตั้งแต่ยาทีม่ สี ทิ ธิบตั ร
ผูกขาดราคาแพง คนไทยจำ�นวนหนึ่งใช้ยาฟุ่มเฟือยเกิน
จำ�เป็น ขณะที่อีกจำ�นวนมากไม่สามารถเข้าถึงยาคุณภาพได้
จนถึงไม่มียากินหรือใช้เมื่อป่วย มีการส่งเสริมการขายที่
ขาดจริยธรรม ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั ยากับแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์ ความอ่อนแอ ล้มเหลวของ
การควบคุม ดูแล ตรวจสอบในทุกระดับ และอื่นๆ อีกมากมาย
ที่ชี้ว่าสังคมไทยยังมีปัญหาธรรมาภิบาลเรื่องยาอีกมาก

ทำ�ไมราคายาจึงแพง?
ไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ระบบการควบคุมราคายา
ยั ง อ่ อ นแออยู่ ม าก ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ สำ � คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ทำ �ให้
ค่าใช้จ่ายในการซื้อยาในภาพรวมของประเทศสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ
ในปี 2550 คนไทยบริโภคยาเป็นเงินสูงถึงปีละ 186,331 ล้าน
บาท เมื่อคำ�นวณเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านยาต่อค่าใช้จ่ายสุขภาพ
รวมทั้งหมด จะสูงถึงร้อยละ 42.8 ซึ่งสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
หลายประเทศ ไม่วา่ จะเป็น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญีป่ นุ่ อังกฤษ
ฝรัง่ เศส ออสเตรเลีย ทีม่ สี ดั ส่วนอยูท่ ี่ 12.3, 17.7, 18.9, 16.3,
18.9 และ 12.8 ตามลำ�ดับ1
สาเหตุหลักที่ค่าใช้จ่ายเรื่องยาสูงนี้ เกิดจากระบบการ
ควบคุมการสัง่ จ่ายยาทีอ่ อ่ นแอ ดังทีพ่ บว่า ในปีงบประมาณ 2552
เฉพาะข้าราชการกลุ่มเดียวเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงเกือบ
70,000 ล้านบาท สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 48,000 ล้านบาท
เกือบเท่าตัว ถ้าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ คาดว่าจะทะลุ
ถึง 1.05 แสนล้านบาท ในปีงบประมาณ 2553 นี้แน่นอน
โดยเงินที่เบิกจ่ายส่วนใหญ่เป็น “ค่ายา”
ปั จ จั ย หลั ก ที่ ทำ �ให้ ย าแพงนั้ น เริ่ ม ต้ น จาก “สิ ท ธิ บั ต ร”
ทีท่ �ำ ให้เกิดการผูกขาด ราคายาจะถูกลงได้ถงึ ร้อยละ 90 หากไม่มี
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรหมดอายุ เช่น กรณียาต้านไวรัสบางตัว
ที่มีสิทธิบัตร แพงกว่ายาไม่มีสิทธิบัตร 6.2 เท่า ยารักษาโรค
เบาหวานทีม่ สี ทิ ธิบตั รแพงกว่ายาไม่มสี ทิ ธิบตั ร 14.5 เท่า2 เป็นต้น
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นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำ�ให้ยาแพงขึ้น
ดังผลงานวิจัยของ รศ.ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ และ ภญ.
วรสุดา ยูงทอง ที่สำ�รวจราคายา 43 ชนิด ที่ขึ้นทะเบียน
ใน พ.ศ. 2550 พบว่า ร้อยละ 51 ของยาทั้ง 43 ชนิด
มีราคาตั้งแต่ 11-50 บาท ต่อเม็ด ขณะที่ร้อยละ 15
มีราคาตั้งแต่ 51-99 บาท ต่อเม็ด ร้อยละ 25 มีราคา
ตั้งแต่ 101-500 บาท ต่อเม็ด และร้อยละ 3 มีราคา
สูงกว่า 1,000 บาท ต่อเม็ด โดยภาพรวมถือว่ายามีราคา
แพงมาก ที่สำ�คัญเมื่อตรวจสอบราคาต้นทุนที่บริษัทยา
แจ้งไว้กับกรมการค้าภายในกับราคาที่ขายให้โรงพยาบาล
รัฐ พบว่ามีส่วนต่างถึง 60-800 เท่า3 โดยบริษัทยา
แจ้งว่าเป็นการบวกค่าบริหารจัดการภายใน
คำ�ถามมีอยู่ว่า “ค่าบริหารจัดการภายใน” นี้
หมายถึงอะไรบ้าง ?
ค่ า บริ ห ารจั ด การภายในนั้ น เน้ น หนั ก ไปที่
“การตลาดหรือการส่งเสริมการขาย” หรือการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ กระตุน้ ผูบ้ ริโภคโดยตรง และการสนับสนุน
การทำ�กิจกรรมของแพทย์บางกลุ่ม เพื่อสร้างสายสัมพันธ์
ทีแ่ นบแน่นในฐานะทีแ่ พทย์คอื ผูส้ งั่ จ่ายยา โดยเฉพาะการ
สนับสนุนแพทย์ให้ใช้ยาของบริษัทนั้นๆ4 ซึ่งเคยมีการวิจัย
ในต่างประเทศที่ศึกษาพบว่า ไทยมีมูลค่าส่งเสริมการ
ขายยาสูงกว่าการวิจัยพัฒนายาถึง 2 เท่า5

มีการสำ�รวจพบว่า ค่าใช้จ่ายในการโฆษณายาของ
ประเทศไทยมีมูลค่าสูงมาก เฉพาะการโฆษณาในสื่อหลัก เช่น
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทีวี วิทยุ บิลบอร์ด ฯลฯ ในช่วง 3 ปี
(พ.ศ. 2549-2551) สูงกว่าปีละ 2,500 ล้านบาท

จาก “ปากกา” ถึงระบบ “ยิงยา” ที่สั่นคลอนศักดิ์ศรี
และจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข
นอกจากกระตุ้นผู้บริโภคด้วยการโฆษณาโดยตรงแล้ว
บริ ษั ท ยายั งได้ ส ร้ า งสายสั ม พั น ธ์ ที่ แ นบแน่ น กั บ แพทย์ แ ละ
บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ เช่น เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล ซึง่ ล้วนแล้วแต่เป็น “ผูม้ อี �ำ นาจในการจ่ายยาและ
จัดซื้อยา” ทั้งสิ้น
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมีมานานแล้ว แต่
นับวันจะ “หนักข้อและล้�ำ เส้น” ยิง่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ถึงขัน้ ใช้ “พริตตี”้
แต่ ง ตั ว ล่อ แหลมไปติดต่อ กั บแพทย์ ตามโรงพยาบาลต่า งๆ
เลี้ยงดูปูเสื่อทั้งแพทย์ ทั้งเภสัชกร เชิญไปต่างประเทศโดยอ้าง
ว่าไปดูงานและประชุม แต่ที่จริงแล้วไปท่องเที่ยวกันเป็นหลัก
สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ ซึง่ หลายกรณีเป็นการให้ขอ้ มูล
เพียงด้านเดียว การให้ทุนทั้งระดับบุคคลและสถาบัน ดูแล
อำ�นวยความสะดวกต่างๆ ถึงระดับเรือ่ งส่วนตัว ทีห่ นักกว่านัน้
คือ การให้ค่าตอบแทนแพทย์ตามยอดสั่งใช้ยา และให้ค่า
รายหัวกรณีที่สั่งจ่ายยารักษาโรคเรื้อรังแก่ผู้ป่วยรายใหม่6
ประเด็ น ข้ า งต้ น ถู ก จั บ มาถกกั น ในที่ ป ระชุ ม เรื่ อ ง
“แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
แพทย์และบริษัทยา” ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ที่ประชุมมีความ
เห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจุบนั ได้เกิดปัญหาการส่งเสริมการขาย
ยาอย่างไม่มีจริยธรรม ซึ่งได้สง่ ผลกระทบอย่างมากต่อการสัง่
จ่ายยาและการจัดหายา ปัญหาได้ลุกลามเข้าขั้นวิกฤต เพราะ
ทำ�ให้ยามีราคาแพงเกินจำ�เป็น และทำ�ให้เกิดการใช้ยาอย่าง
ไม่เหมาะสม และอาจเป็นอันตรายต่อตัวผู้ป่วยเอง
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้ากลุม่ งาน
จิตเวช โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระบุวา่ มีการให้
ค่าตอบแทนเป็นเงินสด เมื่อแพทย์สั่งจ่ายยาได้ตามจำ�นวน
ที่เคยพบเป็นกรณีแพทย์ให้ยาตัวอย่างรักษาโรคอัลไซเมอร์
แก่คนไข้ประมาณ 10-20 เม็ด โดยไม่มีการนัดมาตรวจซ้ำ�
ซึ่งไม่สามารถแปลเป็นอย่างอื่นได้นอกจากส่งเสริมการขาย
และยั ง มี ก รณี เ ปลี่ ย นยาที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น น้ อ ยเป็ น เข้ ม ข้ น
มากกว่า เพื่อให้ได้ยอดตามทีบ่ ริษทั ยาต้องการ หรือกระทัง่ ให้
แพทย์บางรายสั่งจ่ายยาแพงๆ ให้กับผู้ป่วยที่สามารถเบิกจ่าย
ค่ายาได้7 ถือเป็นการยัดเยียดยาให้ ทั้งๆ ที่ไม่จำ�เป็น
กรณีที่ “ผู้มีอำ�นาจ” ในการสั่งซื้อ สั่งจ่ายยา อาทิ
แพทย์ เภสัชกร หรือกระทั่งโรงพยาบาล สามารถจ่ายยาหรือ

สัง่ ซือ้ ยาบางกลุม่ ทีไ่ ม่จ�ำ เป็น หรือมีราคาแพงได้ถงึ เป้าทีบ่ ริษทั
ยาต้องการ แล้วได้รบั สิง่ ตอบแทนกลับมา ไม่วา่ จะเป็นการพา
ไปเที่ยว จ่ายเป็นเงินสด ของขวัญ หรือลดแลกแจกแถมตัวยา
หรือให้ในรูปของสวัสดิการ ฯลฯ ปรากฏการณ์เหล่านี้เรียกว่า
“การยิงยา” ซึ่งสั่นคลอนศักดิ์ศรีและจริยธรรมของวงการ
แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขอย่างรุนแรง
ความเสียหายนี้มี “ราคาแพง” อย่ างยิ่ง เพราะ
จะกินลึกลงไปถึงทัศนคติ และจิตวิญญาณ
ด้วยสภาพปัญหาที่เข้าขั้นวิกฤต ทำ�ให้คณะทำ�งานที่มี
นายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธาน ได้ก�ำ หนด “แนวทางยุตกิ ารส่งเสริม
การขายยาที่ขาดจริยธรรม” เข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2552
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ก่อนจะผลักดันเข้าสูก่ ารพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี เพือ่ หาหนทางแก้ไขปัญหาทีน่ บั วันจะรุนแรง
ขึ้นเรื่อยๆ

กฎหมายและกฎเกณฑ์ล้าสมัย ไล่ไม่ทันปัญหา
หนำ�ซ้ำ�ยังขาดมาตรการควบคุมราคา
จากงานวิจยั เรือ่ งราคายาและระบบควบคุมราคายาใน
ต่างประเทศ8 โดย รศ.ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ ภญ.วรสุดา
ยู ง ทอง และ ฟ้ าใส จั น ทร์ จ ารุ ภ รณ์ ทำ �ให้ ท ราบว่ าใน
ต่างประเทศมีมาตรการกำ�หนดราคายาหลายแบบ ทุกประเทศ
ในสหภาพยุโรปมีกลไกควบคุมราคายาที่เหมือนหรือแตกต่าง
กันไป บางประเทศใช้แบบผสม สำ�หรับออสเตรีย ฝรั่งเศส
สเปน และสวีเดน ใช้วิธีตกลงร่วมกันระหว่างรัฐกับผู้ผลิตโดย
พิจารณาจากการคาดการณ์ปริมาณการขาย, ไอร์แลนด์ ใช้วธิ ี
เทียบราคายากับ 5 ประเทศ, เยอรมนี เดนมาร์ก สเปน
เนเธอร์ แ ลนด์ ใช้ ม าตรการตั้ ง ราคายาอ้ า งอิ ง สำ � หรั บ ยา
กลุ่มเดียวกัน ถ้าเกินราคาอ้างอิงก็ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมจ่าย
นอกจากนี้ เยอรมนียังมีระบบควบคุมแพทย์ไม่ให้จ่ายยามาก
เกินไป ถ้าใช้งบประมาณเกินกำ�หนด สมาคมแพทย์จะถูก
ลงโทษให้ต้องจ่ายเงินให้กับกองทุนผู้ป่วย
สำ�หรับประเทศไทย ใช้กลไกตลาดและบทบัญญัติ
มาตรา 24-25 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ ตามอำ�นาจของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
เช่นเดียวกับการกำ�หนดและควบคุมราคาสินค้าอุปโภค บริโภค
ทั่วไป ทั้งๆ ที่ยาแตกต่างจากสินค้าอื่นๆ โดยสิ้นเชิง
อีกวิธีหนึ่งคือ ให้หน่วยงานภาครัฐรวมกันจัดซื้อและ
ต่อรองราคายา ซึ่งทำ�ได้เฉพาะยาชื่อสามัญ คือยาที่ไม่มี
สิทธิบัตรและมีการแข่งขันในตลาด ราคาไม่แพงนัก แต่ทำ�
ไม่ได้กับยาต้นแบบ ที่มีสิทธิบัตรคุ้มครอง ผูกขาดการขาย
ไม่มีการแข่งขัน และราคามักจะแพงลิบลิ่ว
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ประเด็ น สำ � คั ญ อยู่ ที่ ร าคาขายที่ บ ริ ษั ท ยาแจ้ ง ต่ อ
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมการค้าภายใน
นั้น เป็นราคาที่สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะไม่มีการแจกแจง
รายละเอี ย ดของต้ น ทุ นให้ ท ราบแต่ อ ย่ า งใด ขณะที่ ก ลไก
มาตรการตรวจสอบหรือควบคุมก็ไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจน สรุปคือ
บริษัทยาเป็นผู้กำ�หนดราคาขาย บอกมาเท่าไหร่ กรมการค้า
ภายในบวกเปอร์เซ็นต์เพิม่ เล็กน้อย แล้วติดป้ายว่าห้ามขายยา
นี้เกินราคาที่กำ�หนด ซึ่ง ผศ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี บอก
เล่าให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่า “เขาขายไม่เกินราคาแน่ๆ เพราะ
ราคาที่ข้างกล่องเขาตั้งมาตรฐานแบบเวอร์ ชัวร์ว่าไม่มีทาง
ละเมิด สรุปคือไม่มีใครรู้ว่าต้นทุนจริงๆ นั้น เป็นเท่าไหร่...
สมมติเขาบอกต้นทุนนำ�เข้าเม็ดละ 1 แสน กระทรวงพาณิชย์
ก็เอาไปบวกด้วยสูตรอะไรสักอย่าง แล้วบอกว่าราคาขาย
ห้ามเกิน 1 แสนห้าพันบาท แต่เราไม่เคยได้รู้เลยว่าที่เขา
บอกมา 1 แสนนั้น ต้นทุนมันคือ 1 แสนจริงๆ หรือเปล่า”9

เข้าไม่ถึงยา-ภาระงบประมาณ
ราคายาแพงส่งผลกระทบต่อเนื่องในหลายๆ ด้าน
แต่หลักๆ มีอยู่ 2 ด้าน คือ การเข้าไม่ถึงยาของผู้ป่วย และ
งบประมาณด้านสาธารณสุขของรัฐบาล
1. ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงยา ระบบหลักประกันสุขภาพของ
ประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ ระบบสวัสดิการข้าราชการ
ที่สามารถเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางได้โดยตรง การรักษา
พยาบาลครอบคลุมกว้างขวาง สามารถเบิกจ่ายยาได้ทุกชนิด
ที่หมอสั่ง รวมถึงยาราคาแพงที่อยู่นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
ด้วย ในขณะที่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบ
ประกันสังคม จำ�กัดการสั่งจ่ายยานอกบัญชียาหลักฯ ดังนั้น
ย่อมทำ�ให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงยาบางตัวที่
จำ�เป็นจริงๆ สำ�หรับผูป้ ว่ ยบางโรค เช่น ยามะเร็งเม็ดเลือดขาว
และยารักษาโรคข้ออักเสบ แต่ไม่ได้จัดอยู่ในบัญชียาหลักฯ
เนื่องจากมีราคาแพงมาก รัฐไม่มีงบประมาณพอ
2. ผลกระทบต่ อ งบประมาณด้ า นสาธารณสุ ข
ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อ
เนือ่ ง โดยเฉพาะค่าใช้จา่ ยในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการที่ดูแลประชากรจำ�นวนประมาณ 5 ล้านคน พบว่า
เพิ่มสูงขึ้นเป็นสองเท่า หรือคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 54,904 ล้าน
บาท ในปี พ.ศ. 2551 ภายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตัวเลข
ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นปีละประมาณร้อยละ 15-20 ทุกปี
จากที่เคยใช้ประมาณปีละ 20,000 กว่าล้านบาท ใน พ.ศ.
2552 ได้พุ่งขึ้นเกือบ 70,000 ล้านบาท ขณะที่คา่ ใช้จ่ายใน
ระบบประกันสังคมและระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งดูแล
ประชากรจำ�นวนมากถึง 57 ล้านคน มียอดค่าใช้จา่ ยด้านการ
รักษาพยาบาล ใน พ.ศ. 2551 จำ�นวน 98,700 ล้านบาท
เท่านั้น (ไม่ได้รวมเงินเดือนข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ให้บริการ
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รักษาพยาบาลทีต่ งั้ ไว้ทกี่ ระทรวงสาธารณสุขอีกเกือบสามหมืน่
ล้าน หากนำ�มารวมแล้วจะตกประมาณ 130,000 ล้านบาท)
ที่เป็นเช่นนี้เพราะในระบบสวัสดิการของข้าราชการ
แทบไม่มคี วบคุมการสัง่ ใช้ยา และจ่ายตามการเบิกจริง จึงเป็น
เหตุให้มีการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผล อันเป็นผลสืบเนื่อง
มาจากการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม ผลประโยชน์
ทับซ้อนของบริษัทยาและบุคลากรทางการแพทย์ส่วนหนึ่ง
รวมถึงความไม่ตระหนักในการช่วยกันประหยัดงบประมาณ
ของชาติอีกด้วย10
ด้วยเม็ดเงินที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกือบ 70,000
ล้านบาท ทั้งๆ ที่ตั้งงบประมาณ ปี 2551 ไว้เพียง 48,000
ล้านบาท ทำ�ให้กรมบัญชีกลางในฐานะผู้ดูแลการเบิกจ่ายอยู่
เฉยไม่ได้อกี ต่อไป พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ได้เปิดเผยว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลตติยภูมิ
ขนาดใหญ่ประมาณ 34 แห่ง เบิกค่ารักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยนอก
เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 90 ของวงเงินทั้งหมด ตรวจสอบเบื้อง
ต้นพบว่า มีการใช้ยาแพงทีผ่ ลิตจากต่างประเทศ ไม่ใช้ยาบัญชี
หลักฯ และมีการจ่ายยาจำ�นวนมาก ซึ่งหากไม่มีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดูแลการเบิกจ่าย จะทำ�ให้ในปีงบประมาณ
2553 ค่าใช้จ่ายจะสูงถึง 1.05 แสนล้านบาท ซึ่งจะเป็นภาระ
ของประเทศหนักขึ้นไปอีก11

ไม่มีกฎหมาย..แม้มี...ก็ไล่ตามไม่ทัน
สภาพการณ์ที่เข้าขั้นวิกฤตนี้ ส่วนหนึ่งก็เพราะไม่มี
กฎหมาย ไม่มีมาตรการควบคุม หรือที่มีอยู่ก็ไม่ทันสมัย
ไม่เท่าทันสถานการณ์ บทลงโทษไม่เข้มแข็ง และการบังคับใช้
มีปัญหา ลองมาตรวจสอบดูว่ากฎหมายที่มีอยู่ ทำ�อะไรได้ไม่ได้บ้าง12
1. สมัชชาอนามัยโลกมีมติรับรอง “เกณฑ์จริยธรรม
ว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา” เมือ่ พ.ศ. 2531 และกระตุน้
ให้ประเทศสมาชิกนำ�ไปปรับใช้ ในส่วนของไทย มีการแปลและ
จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกโดยกลุ่มศึกษาปัญหายา ด้วยการ
สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ต่อมาได้ร่วม
กับแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังระบบยา คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มเติมรายละเอียด และจัดพิมพ์
ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2552 ทางด้านสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วน จัดทำ�เกณฑ์
จริ ย ธรรมเรื่ อ งการส่ ง เสริ ม การขายยาของประเทศ เมื่ อ
ปี พ.ศ. 2537 แต่ทั้งหมดนี้ไม่มีกฎหมายบังคับใช้
2. กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การควบคุ ม การโฆษณายา
ล้าสมัย ไม่เท่าทันสถานการณ์ ไม่มีประสิทธิภาพ บทลงโทษ
ไม่เข้มแข็ง และไม่มีบทบัญญัติที่ควบคุมการส่งเสริมการ
ขายยาทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่

3. กฎหมายควบคุมวิชาชีพ แม้จะมีเกณฑ์จริยธรรม
หรือจรรยาบรรณ แต่ไม่มีบทบัญญัติที่ควบคุมหรือกำ�หนด
เกณฑ์การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริษัทยากับบุคลากรทางการ
แพทย์ในการส่งเสริมการขายยาแต่อย่างใด ทำ�ให้บริษทั ยาอ้าง
ได้ว่า การที่ไม่แจกแจงรายละเอียดต้นทุนค่ายาหรือเม็ดเงินที่
ใช้ในการส่งเสริมการขายเพราะกฎหมายไทยไม่ได้หา้ ม หรือไม่
ได้บงั คับให้ตอ้ งทำ� ขณะทีแ่ พทยสภาก็ไม่ได้ท�ำ หน้าทีน่ เี้ ท่าทีค่ วร
อาจเป็นเพราะกรรมการมีผลประโยชน์ทับซ้อนมากมาย
4. กฎหมายที่อยู่ระหว่างการร่าง ได้แก่ ร่างพระราช
บัญญัติยา พ.ศ... (ฉบับประชาชน) ที่เสนอให้ปรับปรุง
มาตรการควบคุ ม การโฆษณายา และเพิ่ ม เติ ม มาตรการ
ควบคุมการส่งเสริมการขายยา เพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภคให้เท่าทัน
สถานการณ์และการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีและการตลาด
และร่างพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ... (ฉบับผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา) มีสาระบางส่วนเกี่ยวกับการโฆษณา
และการส่งเสริมการขายยา มีความพยายามแก้ไขหลายครั้ง
เพือ่ ให้ทนั สถานการณ์ แต่รา่ งกฎหมายนีย้ งั ไม่สามารถผลักดัน
ให้ผ่านรัฐสภาได้ผลสำ�เร็จ

ทางแก้-ทางออก
ปัญหาในระบบยานั้น พัวพันเกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่
ต้ อ งแก้ ไ ขกั น ในหลายมิ ติ ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว
คณะทำ�งานกำ�หนดแนวทางยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาด
จริ ย ธรรม ได้ ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นำ � เสนอ
สถานการณ์ปัญหา และหาทางออกโดยการสร้างยุทธศาสตร์
การทำ � งานด้ า นนี้ อัน เป็ น มติ จากที่ ประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2552
แนวทางของคณะทำ � งานฯ และภาคี เ ครื อ ข่ า ย รวมถึ ง
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประมวลรวมได้ดังนี้
1. สร้างเกณฑ์จริยธรรมกลางของประเทศที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการขายยาและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมยาและบุคลากรทางการแพทย์ และการ
สาธารณสุข และผลักดันให้เป็นกฎหมายใช้บังคับ ซึ่งปัจจุบัน
มีเพียงข้อบังคับจริยธรรมวิชาชีพของแพทยสภาในปี 2549
ที่ระบุให้แพทย์รับของขวัญจากบริษัทยาได้เฉพาะเมื่อมีมูลค่า
ไม่เกิน 3,000 บาท13 แต่ก็ไม่มีผลบังคับใช้ ในขณะที่หลาย
ประเทศมีเกณฑ์จริยธรรมและกฎหมายควบคุมอย่างเคร่งครัด
2. สร้างระบบติดตามการใช้ยา การส่งเสริมการขาย
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานทีเ่ ป็นผูจ้ า่ ยเงินคือ กรม
บัญชีกลาง สำ�นักงานประกันสังคม และสำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งดึงภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการติดตาม เฝ้าระวังปัญหาการส่งเสริมการขายที่ไม่ถูก
ไม่ควร โดยภาครัฐควรจัดงบประมาณสนับสนุน14

3. ปรับทัศนคติของแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในเรื่องการจ่ายยา ส่วนประชาชนไทยก็ควรได้เรียนรู้ข้อมูล
รอบด้านในการใช้ยา เพื่อไม่ใช้ยาฟุ่มเฟือยเกินจำ�เป็น รวมทั้ง
เปลี่ยนแปลงความเชื่อ ที่ถูกปลูกฝังมานานว่ายานอกดีกว่า
ยาใน ยาแพงดีกว่ายาถูก
4. องค์กรวิชาชีพ ได้แก่ แพทยสภา สมาคมเภสัชกร
สมาคมร้านขายยา ฯลฯ ควรร่วมกันรณรงค์และผลักดันให้
มีระบบควบคุมราคายา ตั้งแต่การกำ�หนดราคาของบริษัท
ผู้นำ�เข้า จนกระทั่งถึงราคาขายในท้องตลาด
5. ผลักดันให้มีการรวมกองทุนประกันสุขภาพของ
ประเทศเป็นหนึ่งเดียวเพื่อควบคุมราคายา โดยรวมระบบ
สวัสดิการข้าราชการและระบบประกันสังคมมาให้สำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติดูแล15
6. สำ � หรั บ ยาที่ จำ � เป็ น แต่ มี ร าคาแพงมาก จนไม่
สามารถจัดอยู่ในบัญชียาหลักฯ ได้ กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้
มาตรการ “การใช้สิทธิโดยรัฐ” หรือ CL ต่อยาที่มีสิทธิบัตร
7 รายการ ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2551 และในปัจจุบันกำ�ลัง
เจรจาต่อรองเพื่อให้บริษัทยาลดราคายาจำ�เป็นที่มีราคาแพง
มากอีก 3 รายการ คือ ยารักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และ
ยารักษาโรครูมาตอยด์ หรืออาจจะพิจารณาประกาศใช้ CL
ในท้ายทีส่ ดุ ขณะเดียวกัน ก็ได้มองไปข้างหน้าเพือ่ หามาตรการ
แก้ไขปัญหาราคายาแพงอย่างจริงจังมากขึ้น โดยเริ่มทำ�การ
เจรจากับบริษทั ยาเพือ่ ให้มกี าร “กำ�หนดราคายาทีแ่ ตกต่างกัน
ออกไป” ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
เช่น กำ�หนดราคายาออกเป็นราคาสำ�หรับกลุม่ ประเทศยากจน
ราคาสำ�หรับกลุม่ ประเทศปานกลาง และราคาสำ�หรับประเทศ
ร่ำ�รวย โดยใช้ GDP เป็นบรรทัดฐาน ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้
มาก เพราะปัจจุบนั บริษทั ยาหลายแห่งได้ใช้มาตรฐานดังกล่าว
นี้ในการตั้งราคายารักษาโรคเอดส์แตกต่างกันไปตามฐานะ
ทางเศรษฐกิจของประเทศนัน้ ๆ ทีน่ อกจากนีย้ งั จะให้มกี ารเจรจา
ให้ มี ก ารกำ � หนดราคายาที่ จำ � หน่ า ยให้ แ ก่ บุ ค คลที่ มี ร ายได้
ต่างกันในแต่ละประเทศให้มีราคาต่างกันด้วย16
7. แก้ปัญหายาราคาแพงได้อย่างยั่งยืน โดยการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยาชือ่ สามัญในประเทศให้เข้มแข็ง สามารถ
ยืนอยูไ่ ด้ดว้ ยขาของตัวเอง เพือ่ จะได้ลดการพึง่ พายาทีผ่ ลิตจาก
ต่างประเทศลง นอกจากนั้น ต้องเพิ่มความระมัดระวัง และ
รอบคอบเพียงพอ ในการทำ�การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ที่มีประเด็นเรื่องของยาและสุขภาพรวมอยู่ด้วย เช่น กรณีของ
ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) เป็นต้น ต้องเป็นไปตามมาตรา
190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ที่ระบุให้ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทน
ราษฎรก่อน
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เม็ดเงินกระตุน้ เศรษฐกิจจากโครงการไทยเข้มแข็งทีร่ ฐั บาลจัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุข 11,515 ล้าน
บาท ในปี 2553 เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลระดับจังหวัดและอำ�เภอ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และปรับปรุง
สถานีอนามัย เป็นโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำ�บล กลายเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำ�รอย เมื่อชมรม
แพทย์ชนบทร้องเรียนว่า...ทุจริต
เศรษฐกิจแย่ต้องแก้ด้วยการ “อัดฉีด”
ปลายปี 2551 เศรษฐกิจทั่วโลกตกอยู่ในชะตากรรม
เดี ย วกั น นั่ น คื อ วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ถดถอยอย่ า งรุ น แรง
ประเทศไทยก็หนีไม่พ้นพิษเศรษฐกิจดังกล่าว หนำ�ซ้ำ�ยังถูก
ซ้ำ�เติมด้วยความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ คนไทย
แตกแยกอย่างรุนแรงและยาวนาน รัฐบาล อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ
ซึ่งเพิ่งเริม่ ต้นนับหนึ่งในช่วงเวลานั้น จึงทำ�ทุกวิถีทางเพือ่ กอบกู้
เศรษฐกิจของประเทศ
หนทางหนึ่งที่รัฐบาลเลือกเดิน นั่นคือ อัดฉีดเม็ดเงิน
กว่า 21,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นการใช้จา่ ยผ่านโครงการ
เศรษฐกิ จพอเพี ย งเพื่ อ ยกระดั บชุ มชน โดยมี กอร์ ป ศั ก ดิ์
สภาวสุ รองนายกรัฐ มนตรี เป็นผู้กำ �กับ ดู แ ล ในตำ � แหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ
ไม่กเี่ ดือนต่อมา ความคึกคักทีเ่ คยเกิดขึน้ ในช่วงเริม่ ต้น
ก็ถูกตรวจพบว่ามีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น โดยเฉพาะ
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ในขั้นตอนของการใช้จ่ายเงินของชุมชนต่างๆ ที่สำ�คัญก็คือ
มีการกล่าวหาว่าคนของพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปเกี่ยวข้อง
แสวงหาผลประโยชน์ดว้ ย จนถูกวิจารณ์วา่ “ภาพรวมโครงการ
นี้ รัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ ตั้งเป้าหมายว่า จะให้คนในชุมชน
รู้ จั ก การวางแผนการใช้ ง บประมาณอย่ า งมี แ บบแผนตาม
วัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาของชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงถือว่าประสบความ
ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง”1
ในที่สุดนายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งให้ เจริญ คันธวงศ์
ถวิล ไพรสณฑ์ และนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ ร่วมกันทำ�หน้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตทีเ่ กิดขึน้ และก่อนทีป่ ญ
ั หา
จะลุกลามไปมากกว่านี้ วันที่ 19 สิงหาคม 2552 กอร์ปศักดิ์
สภาวสุ ก็ขอลาออกจากประธานกรรมการบริหารโครงการ
โดยคนที่ถูกเสนอให้นั่งเก้าอี้แทนก็คือ มีชัย วีระไวทยะ

อย่ า งไรก็ ต าม แม้ โ ครงการชุ ม ชนพอเพี ย งยั ง คง
เดินหน้าต่อไป แต่ส�ำ นักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ก็เข้ามา
มี บ ทบาทเพื่ อ ตรวจสอบความผิ ด ปกติ ข องโครงการชุ ม ชน
พอเพียงนับแต่นั้นเป็นต้นมา

แปดแสนล้านสร้างไทยเข้มแข็ง
ทันทีที่พระราชกำ�หนด (พ.ร.ก.) และร่างพระราช
บัญญัติ (พ.ร.บ.) ให้อำ�นาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจ วงเงินรวม 800,000 ล้านบาท ผ่านสภาผู้แทน
ราษฎรเมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2552 โครงการกระตุ้น
เศรษฐกิจ “ก๊อกสอง” ของรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็เริ่มต้นขึ้น โดย
เฉพาะโครงการไทยเข้มแข็ง ที่ใช้เงินงบประมาณประจำ�ปีและ
เงินกู้รวม 1,431,330 ล้านบาท และมีโครงการยิบย่อยกว่า
20,000 โครงการ กระจายไปตามกระทรวงต่างๆ ภายในระยะ
เวลา 3 ปี (2553-2555) ถูกคาดหวังจากรัฐบาลว่าจะทำ�ให้
เศรษฐกิจไทยรอดพ้นจากภาวะวิกฤต
แน่นอนว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวตามมาด้วย
เสียงวิพากษ์วจิ ารณ์ในทิศทางคล้ายคลึงกัน อาทิ “ไทยเข้มแข็ง
คือการลงทุนครัง้ ประวัตศิ าสตร์ของชาติไทย ถือเป็น “เดิมพัน”
สำ�คัญที่สุดในการวัดฝีมือในการบริหารประเทศของรัฐบาล”2
“การกู้ เ งิ น เป็ น จำ � นวนมากจากต่ า งประเทศเช่ น นี้
เป็ น เสมื อ นการเล่ น “เกมเสี่ ย ง” เพราะก่ อให้ เ กิ ด ภาระ
อย่างหนักแก่ระบบการคลังของประเทศ”3
ขณะที่ ผ ลสำ � รวจของ “สวนดุ สิ ตโพลล์ ” เกี่ ย วกั บ
โครงการไทยเข้มแข็ง ซึ่งผลออกมาว่า ประชาชนร้อยละ 50
เป็นห่วงเรื่องความโปร่งใส และกลัวการทุจริตของผู้เกี่ยวข้อง
ร้ อ ยละ 26 กลั ว นั ก การเมื อ งเข้ าไปล้ ว งลู ก โดยเฉพาะ
นักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นฐานเสียงของรัฐบาล4
ไม่นานนัก ความวิตกกังวลของคนไทยที่สะท้อนผ่าน
ผลสำ�รวจดังกล่าวก็กลับกลายเป็นความจริง ณ กระทรวง
สาธารณสุข

ความเข้มแข็งของหมอชนบท
ปลายเดือนสิงหาคม 2552 โครงการไทยเข้มแข็งก้าว
เข้ามาเยือนกระทรวงสาธารณสุขเป็นครัง้ แรกด้วยงบประมาณ
86,684 ล้านบาท โดยเงินก้อนนีจ้ ะใช้ระหว่างปี 2553-2555
เพือ่ ก่อสร้างสถานีอนามัยและโรงพยาบาลในสังกัดทัว่ ประเทศ
จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ และผลิตบุคลากรทางการแพทย์
ทั้งนี้ งบประมาณ 11,515 ล้านบาท คือ เงินก้อนแรกที่
กระทรวงสาธารณสุขได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

วิ ท ยา แก้ ว ภราดั ย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
สาธารณสุข (ในขณะนั้น) กล่าวว่า “งบที่ใช้ก่อสร้างสถานี
อนามั ย และโรงพยาบาลทั่ ว ประเทศที่ ไ ด้ รั บ นั้ น ถื อ เป็ น
งบประมาณที่สูงกว่างบปกติที่ได้รับในแต่ละปีถึง 50 เท่า
เรียกว่าเป็นงบลงทุนก่อสร้างสถานีอนามัยและโรงพยาบาล
ครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ”5
แต่แล้วงบประมาณครั้งประวัติศาสตร์ของกระทรวง
สาธารณสุข ก็ถึงเวลาถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้น เมื่อวันที่ 17
กันยายน 2552 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชระนุกูลเกียรติ
ประธานชมรมแพทย์ชนบทออกมาระบุถึงความไม่ชอบมา
พากลของการใช้เงินงบประมาณดังกล่าว ซึ่งแพทย์ชนบทที่
กระจายอยู่ทั่วประเทศกำ�ลังรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
แม้จะยืนยันถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ในที่สุด นายวิทยาก็มอบหมายให้ นายแพทย์
ไพจิตร์ วราชิต ซึ่งเพิ่งรับตำ�แหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คนใหม่ ตัง้ คณะกรรมการ 2 คณะขึน้ มาตรวจสอบข้อร้องเรียน
ดังกล่าว โดยเฉพาะการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาล
ไม่ต้องการ มีการล็อคสเปค และมีราคาแพงเกินจริง6 โดยมี
นายแพทย์เสรี หงษ์หยก ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธาน พร้อมสั่งชะลอการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 6
รายการ ที่ถูกร้องเรียนเอาไว้ก่อน
พอต้นเดือนตุลาคม 2552 ทีมที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศลาออกทั้งคณะ โดยระบุ
ว่าเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและให้ความร่วมมือในการตรวจ
สอบ วันที่ 7 ตุลาคม นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ในฐานะตัวแทน
ของชมรมแพทย์ชนบทเข้าพบ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก
รั ฐ มนตรี เพื่ อให้ ข้ อ มู ล การทุ จ ริ ตในโครงการไทยเข้ ม แข็ ง
ของกระทรวงสาธารณสุข 7 ทำ �ให้ มีการเปิด เผยชื่อย่อของ
นักการเมืองและข้าราชการที่ถูกระบุวา่ มีส่วนเกี่ยวข้องตามมา
นายแพทย์ ป ระเวศ วะสี แพทย์ อ าวุ โ ส กล่ า วถึ ง
การทุจริตที่เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้ว่า “โชคดีที่
กระทรวงสาธารณสุขมีแพทย์อยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมรับในสิ่งที่
ไม่ถกู ต้อง...ผมขอเตือนนักการเมืองทีค่ ดิ แสวงหาผลประโยชน์
กับกระทรวงสาธารณสุขให้ยุติ เพราะถ้าไม่หยุด ความจริงจะ
ต้องถูกนำ�มาเปิดเผย”8
ห้ ว งเวลานั้ น ข่ า วคราวการทุ จ ริ ต ของกระทรวง
สาธารณสุขกลับมาอยู่ในความสนใจของสังคมไทยอีกครั้ง
และยิ่งทวีความร้อนแรงมากขึ้นเมื่อผลการสอบสวนของคณะ
กรรมการจากกระทรวงสาธารณสุขถูกเปิดเผยเมื่อ วันที่ 13
ตุลาคม 2552
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โดยมีข้อสรุปว่า9
(1) มีการจัดสรรครุภณ
ั ฑ์บางรายการทีไ่ ม่ตรงกับความ
ต้องการและไม่มีคำ�ขอ แต่กลับมีการจัดสรรให้ เช่น เครื่อง
ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเลตระบบปิดยูวี-แฟน
(2) มีการจัดสรรเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
และไม่เหมาะสม เช่น เครื่องดมยาสลบ เครื่องช่วยหายใจ
ซึ่งไม่จำ�เป็นสำ�หรับโรงพยาบาลชุมชน
(3) มีการจัดสรรงบประมาณให้สิ่งก่อสร้างสูงกว่าที่
เคยดำ�เนินการมา โดยใช้การประเมินราคาในอนาคต ทำ�ให้
ราคาสูงกว่าปกติ
เมื่อข้อร้องเรียนมีมูล แต่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้ มีเพียงข้าราชการระดับซี 9 เพียงคนเดียวเท่านั้น
ผลสรุปในลักษณะดังกล่าว ทำ�ให้กระทรวงสาธารณสุขยิง่ เผชิญ
กับแรงเสียดทานมากขึ้นทันที ขณะที่ประธานชมรมแพทย์
ชนบทให้สัมภาษณ์แสดงความ “ผิดหวัง” กับผลสอบสวนที่
ไม่มนี กั การเมืองคนใดเกีย่ วข้อง พร้อมกับเรียกร้องให้มกี ารตัง้
คณะกรรมการกลางทีเ่ ป็นคนนอกเข้ามาตรวจสอบเช่นเดียวกับ
ที่เคยตรวจสอบกรณีทุจริตยา
ดู เ หมื อ นว่ า ข้ อ เสนอดั ง กล่ า วของแพทย์ ช นบทจะ
สอดคล้องกับอารมณ์ของคนในสังคม เพราะห้วงเวลานั้น
โครงการไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุขดูกระดำ�กระด่าง
ไปด้วยบาดแผลของการทุจริตเรียบร้อยแล้ว

เมื่อไทย (ไม่) เข้มแข็ง
“ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้ อาจยังไม่ได้รับการ
ยอมรับจากประชาชน ยังมีความแคลงใจ เกรงว่าจะเป็นการ
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ปกป้ อ งนั ก การเมื อ ง” อภิ สิ ท ธิ์
เวชชาชี ว ะ นายกรั ฐ มนตรี จึ ง
ทาบทามบุ ค คลภายนอกเพื่ อ
ตรวจสอบ โดยมีคำ�สั่งสำ�นักนายก
รัฐ มนตรี ที่ 227/2552 แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
โครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 ที่อยู่ในความรับ
ผิ ด ชอบของกระทรวงสาธารณสุ ข
จำ�นวน 9 คน โดยมี นายแพทย์บรรลุ
ศิรพิ านิช เป็นประธาน นายแพทย์วชิ ยั
โชควิวฒ
ั น เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั น ที ที่ ท ร า บ ร า ย ชื่ อ ค ณ ะ
กรรมการ ซึ่งบางท่านเคยร่วมตรวจสอบ
การทุจริตยามูลค่า 1,400 ล้านบาท ของกระทรวงสาธารณสุข
มาก่อน ทำ�ให้ชมรมแพทย์ชนบทมีปฏิกิริยาเชิงบวก ด้วยการ
ออกแถลงการณ์ปรับลดบทบาทในการเคลื่อนไหว และหันมา
สนับสนุนการทำ�งานของคณะกรรมการชุดนี้อย่างเต็มที10่
การประชุมนัดแรกของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จ
จริงโครงการไทยเข้มแข็ง กระทรวงสาธารณสุข เริ่มขึ้นในวันที่
20 ตุลาคม 2552 ณ ทำ �เนียบรัฐบาล นับจากนั้นมา
ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุขก็
ทยอยเข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการชุดนี้ ไม่เว้นแม้กระทั่ง
รัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งยังมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง
การสอบสวนใช้ ก ารบั น ทึ ก เสี ย งเก็ บไว้ เ ป็น หลัก ฐาน
ทัง้ หมด และมีการถอดเทปทุกครัง้ ซึง่ นายแพทย์วชิ ยั อธิบาย
ว่า “เพราะคณะกรรมการให้ความสำ�คัญกับเอกสาร พยาน
วัตถุหลักฐานมากกว่า เพราะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จ
จริงได้ ส่วนพยานบุคคล เป็นการให้ถ้อยคำ�เพื่อยืนยันตาม
เอกสารข้อเท็จจริงเท่านั้น”11

ประวัติศาสตร์ “ทุจริต” ซ้ำ�รอย
ก่อนจะข้ามเข้าสูป่ ใี หม่ วันที่ 28 ธันวาคม 2552 นาย
แพทย์บรรลุ ศิรพิ านิช และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ก็แถลง
สรุปผลการตรวจสอบหลังจากเข้ารายงานต่อนายกรัฐมนตรี
เพื่อมอบพยานหลักฐานจำ�นวน 4,733 หน้า ว่า “การจัดตั้ง
งบประมาณดังกล่าวมีพฤติกรรมและพยานหลักฐานที่น่าเชื่อ
ถือได้ว่า ส่อไปในทางที่จะทำ�ให้เกิดการทุจริตจริง...หากไม่มี
การแก้ไขให้ถูกต้อง แทนที่จะทำ�ให้ไทยเข้มแข็งสมเจตนารมณ์
จะกลับทำ�ให้ประเทศชาติอ่อนแอลง”12

คณะกรรมการตรวจสอบฯ เสนอให้ด�ำ เนินการทางวินยั
แพ่ง และอาญา กับผู้เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายการเมือง 4 คน และ
ข้าราชการประจำ� 8 คน พร้อมกับระบุความเกี่ยวพันในทาง
ทุจริตต่อท้ายเป็นรายบุคคล ตามด้วยสิง่ เตือนใจถึงนักการเมือง
ด้วยการยกมาตรฐาน 9 ข้อ ทีน่ ายกรัฐมนตรีประกาศเมือ่ ครัง้
เข้ารับตำ�แหน่งใหม่ๆ ทีร่ ะบุวา่ ...ให้ยดึ ถือการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
ความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเคร่งครัด...ความรับผิดชอบทาง
การเมื อ งนั้ น มี ม าตรฐานที่ สู ง กว่ า ความรั บ ผิ ด ชอบทาง
กฎหมาย...มาย้ำ�ชัดๆ อีกครั้ง
เมื่ อ ผลสรุ ป โครงการไทยเข้ ม แข็ ง ของกระทรวง
สาธารณสุข กลายเป็น “ระเบิดในมือ” ผูเ้ กีย่ วข้องโดยตรงอย่าง
วิทยา แก้วภราดัย ก็ยนื่ ใบลาออกจากตำ�แหน่งรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ตาม
มาด้วย มานิต นพอมรบดี ที่ “จำ�ยอม” ทิ้งเก้าอี้รัฐมนตรี
ช่วยว่าการในสภาพสะบักสะบอม
สำ�หรับการสอบสวนต่อเนื่องเพื่อเอาผิดข้าราชการ
ประจำ�นั้น จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขคนใหม่ ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยข้าราชการประจำ�จำ�นวน 5 คน ที่ถูกคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงฯ ชุดที่ นายแพทย์บรรลุ เป็นประธาน
ชี้มูลความผิด โดยคณะกรรมการสอบสวนวินัยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นประธาน
ส่วนข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้วและถูกชี้มูลด้วย
จำ�นวน 3 คน ก็ส่งเรื่องไปยังสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำ�เนินการ
ต่อไป13
รัตพงษ์ สอนสุภาพ นักวิชาการจากศูนย์บริการวิชาการ
ธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขียนบทความ
เรื่องนี้มีความตอนหนึ่งว่า “...ปัญหาการทุจริตในกระทรวง
สาธารณสุขเป็นตัวอย่างหนึง่ เท่านัน้ ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง
ส่วนสาเหตุทเี่ รือ่ งมาแดงในกระทรวงนีก้ อ่ น เพราะว่ากลไกการ
ตรวจสอบถ่วงดุลกันภายในกระทรวง มีมากกว่าข้าราชการใน
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เนือ่ งจากว่าบุคลากรทางการแพทย์
มีความเป็นวิชาชีพ และมีอิสระมากกว่าสาขาอาชีพอื่นๆ...”14

เปรียบเทียบการทุจริตยา เมื่อปี 2541
กับโครงการไทยเข้มแข็งปี 2552
ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ นักวิชาการที่ทำ�งานเรื่องการ
ทุจริตหลายโครงการ เปรียบเทียบการทุจริต 2 ครั้งนี้ ว่ามี
ความเหมือนกันสองประการคือ

(1) เกิดในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ทุจริตยา เกิดหลังวิกฤต
เศรษฐกิจที่รัฐบาลไปกู้เงินไอเอ็มเอฟ แล้วจัดสรรงบประมาณ
ปี 2541 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือ
จ่ายค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้ และโรงพยาบาลก็มีหนี้ค่ายากัน
จำ�นวนมาก งบประมาณจึงไม่มากแค่ 1,400 ล้านบาท ส่วน
ทุจริตโครงการไทยเข้มแข็ง เป็นงบประมาณปี 2552 เพื่อ
กระตุน้ เศรษฐกิจ หวังทำ�ให้ระบบเศรษฐกิจและคนไทยเข้มแข็ง
ขึ้น วงเงินจึงมหาศาลถึง 1.4 ล้านล้านบาท โดยทยอยอนุมัติ
งบประมาณผ่านรัฐสภาฯ ทีละหลายแสนล้านบาท
(2) มีการเร่งรีบจัดทำ�โครงการหรือคำ�ของบประมาณ
การทุจริตยาเป็นการจัดสรรงบให้โรงพยาบาลต่างๆ ไปใช้หนี้
ค่ายาทีต่ ดิ ค้างกับบริษทั ยาและองค์การเภสัชกรรม แต่กลับนำ�
ไปซื้อเวชภัณฑ์ราคาแพง ส่วนโครงการไทยเข้มแข็ง ต้องถือว่า
เกิดจากผลกระทบหลังการรัฐประหาร ปี 2549 ที่ทำ�ให้ระบบ
ราชการเกิดความเฉื่อยชา เมื่อมีโครงการใหญ่และเร่งด่วน
ลงมือจึงไม่มีการกลั่นกรองเลย
ส่วนวิธกี ารทุจริตนัน้ มีลกั ษณะทีเ่ หมือนกันทัง้ 2 กรณี
คื อ (1) เกิ ด ขึ้ นได้ เ พราะข้ า ราชการให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ
นักการเมือง ลำ�พังนักการเมืองฝ่ายเดียวไม่สามารถทุจริตได้
(2) กรณีการทุจริตยา เนือ่ งจากยามีราคากลาง จึงเริม่ ต้นจาก
การออกระเบียบยกเลิกราคากลาง เพื่อสั่งซื้อตามอำ�เภอใจ
ส่วนโครงการไทยเข้มแข็ง ซึ่งเป็นงบลงทุน ที่มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กลับไม่ใช้กลไกนั้น แต่เลือกใช้กลไกพิเศษ และ
(3) เป็นการจัดสรรงบประมาณกระจายออกไปในส่วนภูมภิ าค
ก็จริง แต่มี ‘ใบสั่ง’ ออกไปจากส่วนกลาง ทำ�ให้มีคนรู้เห็น
‘ความผิดปกติ’ เห็นปัญหาและผลกระทบจำ�นวนมาก นำ�มา
ซึ่งการตรวจสอบ เปิดโปงได้อย่างรวดเร็ว15
แต่มีข้อแตกต่างที่โครงการไทยเข้มแข็งสามารถตรวจ
สอบและยับยั้งก่อนจะมีการทุจริต ขณะที่โครงการทุจริตยา
พบการทุจริตไปแล้วราว 100-200 ล้านบาท16
โครงการไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งใช้
งบประมาณทีม่ าจากการกูเ้ งินครัง้ ประวัตศิ าสตร์ของประเทศไทย
ยังคงถูกตรวจสอบต่อไปจากสำ�นักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเงินกู้ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะ
ทำ�ให้คนไทยทุกคนต้องแบกรับภาระหนี้ก้อนโตร่วมกันเท่านั้น
แต่ยังถูกนำ�มาใช้ในทิศทางที่ทำ�ให้คนไทยทั้งชาติต้องสูญเสีย
โอกาส จากการ “ทุจริต” ที่เกิดขึ้นอีกด้วย
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ในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา วงการสุขภาพมีการโฆษณา
ชวนเชื่อเรื่องการรักษาและขายผลิตภัณฑ์สเต็มเซลล์
กันอย่างคึกคักและครึกโครม ราวกับเป็นสินค้าเสริมซ่อม
สุขภาพทัว่ ไป ข้อความทีโ่ ฆษณาขาดทัง้ พืน้ ฐานทางวิชาการ
และมาตรฐานความปลอดภัย และมีจำ�นวนมากที่เข้าข่าย
หลอกลวงผูบ้ ริโภค จนสมาคมแพทย์ในสหรัฐอเมริกาชี้วา่
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการหลอกลวงบริการและรักษา
สเต็มเซลล์อย่างขาดจริยธรรม และโฆษณาเกินจริง

ชีวิตต่อชีวิต
สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำ�เนิด คือ เซลล์อ่อนที่พร้อม
จะเจริญเติบโต แบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ได้อย่างไม่จำ�กัด และ
เปลี่ยนแปลงเพื่อไปทำ�หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง มีคุณสมบัติ
พิเศษในการสร้างเซลล์เฉพาะทางทีจ่ ะเจริญเติบโตต่อไป และอาจ
กลายเป็ น เนื้ อ เยื่ อ และ/หรื อ อวั ย วะในที่ สุ ด แบ่ ง ได้ เ ป็ น
2 ชนิด ตามแหล่งที่มา1 คือ
1. สเต็ ม เซลล์ จ ากตั ว อ่ อ นของมนุ ษ ย์ ห รื อ สั ต ว์
(Embryonic Stem Cells) เก็บจากมวลเซลล์ชั้นใน
(inner cell mass) ของมนุษย์หรือสัตว์ ขณะที่มีอายุครรภ์
เพียงไม่กี่วัน
2. สเต็มเซลล์ที่เก็บจากเนื้อเยื่อจำ�เพาะ (TissueSpecific Stem Cells) หรือเนื้อเยื่อที่โตเต็มวัย เรียก
อีกอย่างหนึง่ ว่า สเต็มเซลล์ของผูใ้ หญ่ (Adult Stem Cells)
เช่น จากไขกระดูก เลือด ผิวหนัง ฟันน้ำ�นม เป็นต้น
โดยทั่วไป สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อที่โตเต็มไว จะถูก
กำ�หนดแล้วว่าจะกลายเป็นเซลล์ เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะกลุ่มใด
หรือเฉพาะเจาะจงชนิดใด ยากทีจ่ ะเปลีย่ นได้ อย่างไรก็ตาม เริม่
มีการค้นพบว่าอาจมีขอ้ ยกเว้นในบางกรณี ขณะทีส่ เต็มเซลล์จาก
ตัวอ่อนนั้น มีความสามารถในการเติบโตไปเป็นเซลล์ เนื้อเยื่อ
และอวัยวะได้มากชนิดกว่า หรือสร้างได้ทั้งตัว2 แต่ถูกต่อต้าน
มากกว่า เพราะถือว่าเป็นการทำ�ลายชีวติ เนือ่ งจากเมือ่ มวลเซลล์
ชั้นในถูกดึงออกไป ตัวอ่อนนั้นก็จะฝ่อและตายไปในที่สุด
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นักวิจัยทั่วโลกโดยเฉพาะในต่างประเทศต่างเดินหน้า
วิจยั และพัฒนาสเต็มเซลล์กนั เต็มที่ ส่วนใหญ่เป็นสเต็มเซลล์
ทีไ่ ด้จากเนือ้ เยือ่ ทีโ่ ตเต็มวัย แต่ตน้ พ.ศ. 2552 ประธานาธิบดี
บารัก โอบามา แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ยกเลิกคำ�สั่งรัฐบาล
ก่อนที่จะห้ามใช้เงินรัฐบาลสนับสนุนการวิจัยสเต็มเซลล์จาก
ตัวอ่อนมนุษย์ ก็คาดว่าจะมีการวิจยั พัฒนาสเต็มเซลล์ตวั อ่อน
กันมากขึน้ แต่ฝ่ายต่อต้านก็ยงั คงมองว่าเป็นการทำ�ลายชีวติ
เพื่อต่อชีวิต
ตั ว อย่ า งงานวิ จั ย ที่ ร วบรวมจากข่ า วบนหน้ า
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยในช่วงปี 2552 เห็นได้ว่ามีความ
พยายามนำ�สเต็มเซลล์มาใช้อย่างกว้างขวางทางการแพทย์3
ได้แก่ การผลิตเซลล์ต้นกำ�เนิดจากผิวหนังเด็ก เพื่อไม่ต้องใช้
สเต็มเซลล์จากตัวอ่อน การค้นพบสเต็มเซลล์โรคลูคเี มียเพือ่
ปูทางไปสู่การปรับปรุงการรักษาจนถึงบำ�บัดโรคให้หายขาด
การเพาะชิ้นส่วนขากรรไกรจากสเต็มเซลล์ในห้องทดลอง
เพื่ อ รั ก ษาความผิ ด ปกติ ข องข้ อ ต่ อ ขากรรไกร การผลิ ต
เลือดเทียมจากสเต็มเซลล์ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนเลือด
และเลือดติดเชือ้ การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากสายสะดือเพือ่
รักษาโรคกระจกตาขุ่น การเพาะเลี้ยงเซลล์กระดูกเทียมโดย
ผสมผสานเทคนิคสเต็มเซลล์จากเลือดของผู้ป่วย ซึ่งเป็นผล
งานของนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ
ทั้งนี้มีงานวิจัยหลายเรื่องถูกวิจารณ์ว่าผิดธรรมชาติ
และผิดศีลธรรม ได้แก่ การผลิตไข่และอสุจิจากสเต็มเซลล์
ตัวอ่อน เพือ่ รักษาผูม้ ภี าวะเป็นหมัน หรือได้รบั ผลกระทบจาก

การรักษาโรคมะเร็ง และการฉีดสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนรักษา
อาการอัมพาตท่อนล่าง ที่ถือว่าเป็นการทดสอบสเต็มเซลล์
ตัวอ่อนเป็นครั้งแรกในมนุษย์ งานวิจัยหลากหลายชิ้นที่กล่าว
มาข้างต้น ส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาอีกราว 5-10 ปี จึงจะเห็นผล
นายแพทย์พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา ให้ข้อมูลว่า การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ที่ได้รับ
การยอมรับจากทั่วโลก มีเพียงการปลูกถ่ายไขกระดูกและโรค
ทางโลหิตวิทยา เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือด โรคเลือดที่เกิดจาก
ความผิดปกติทางพันธุกรรม ผู้ป่วยที่ไขกระดูกถูกทำ�ลายจาก
ยารักษามะเร็ง แต่กพ็ บว่าช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีอาการดีขนึ้ เพียงระยะ
หนึ่งเท่านั้น ยังไม่พบว่าสามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ และ
อาจมี ผ ลข้ า งเคี ย ง เนื่ อ งจากยั งไม่ ไ ด้ รั บ การพิ สู จ น์ ยื น ยั น
ด้านความปลอดภัย4
คำ�ยืนยันข้างต้นเหมือนกับจะเตือนว่า ถ้าผิดไปจาก
โรคเลื อ ดและการปลู ก ถ่ า ยไขกระดู ก แล้ ว ล่ ะ ก็ คื อ การ
“หลอกลวง-หลอกขาย” และอาจเกิดอันตรายร้ายแรงตามมา
นั่นเอง

หลอกลวง...เกินจริง
มีการประกาศขาย “สเต็มเซลล์จากรก” ทั้งรกแกะ
รกกวาง กระทั่งรกเด็ก ที่โอ้อวดว่านำ�เข้าจากต่างประเทศ
เกิดขึ้นอย่างโจ่งแจ้งในเว็บไซต์และเว็บบอร์ดภาษาไทยกว่า
8,000 แห่ง ด้วยสนนราคาแพงลิบลิ่ว ตั้งแต่หลักพันถึงหลัก
หลายหมื่นบาท อวดอ้างสรรพคุณประดุจ “ยาอายุวัฒนะ”
จะฉีด จะกิน จะทา แล้วแต่จะเลือก ผลที่ได้คือ ผิวพรรณ
ที่เริ่มมีริ้วรอย เหี่ยวย่น หย่อนคล้อย หมองคล้ำ�ของผู้สูงวัย
จะกลับมาตึงใส ขาวนวล อ่อนเยาว์ราวผิวทารก บางยี่ห้อ
โอ่ ว่ า จะช่ ว ยชะลอความแก่ สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั นโรค กระตุ้ น
การเจริญเติบโตของระบบประสาท มีเส้นผมงอกใหม่ ช่วยให้
นอนหลับสบาย เหมือนร่างกายกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง5
ตามคลินกิ หรือสถานพยาบาลและโรงพยาบาลเอกชน
หลายแห่ง เปิดให้บริการรักษาโรคด้วยการปลูกถ่ายเซลล์
ต้นกำ�เนิด หรือสเต็มเซลล์กันมานานแล้ว ทั้งโรคเบาหวาน
โรคไต โรคหัวใจ โรคอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน ฯลฯ แต่ในช่วง
1-2 ปีที่ผ่านมา เรียกได้ว่า “บูมสุดขีด” ทำ�รายได้จำ�นวน
มหาศาล จนถูกจัดให้เป็น “บริการดาวรุ่ง” เพราะค่าใช้จ่าย
ในการรักษาสูง ลูกค้าจึงต้องเป็นผู้มีฐานะดีเท่านั้น6
สเต็มเซลล์ที่ขาย ที่โฆษณากันเกลื่อนเมือง แบ่งออก
เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ7
(1) สเต็มเซลล์แบบสั่งทำ� (Stem Cell made by
order) เป็นการสกัดสเต็มเซลล์จากตัวผูป้ ว่ ยเองเพือ่ ใช้รกั ษา
โรคหัวใจ ศัลยกรรมความงาม ต้านความชรา เป็นสเต็มเซลล์

ของเม็ดเลือด สเต็มเซลล์หลอดเลือด และสเต็มเซลล์ไขมัน
เดิ ม ใช้ กั น แพร่ ห ลายในโรงพยาบาลและคลิ นิ ก เอกชน แต่
เนือ่ งจากค่อนข้างยุง่ ยากและใช้เวลามาก จึงไม่คอ่ ยเป็นทีน่ ยิ ม
(2) ผลิตภัณฑ์สเต็มเซลล์ (Stem Cell product)
คือ ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปที่ทำ�จากสเต็มเซลล์ หรือเกี่ยวข้องกับ
สเต็มเซลล์ มีทั้งชนิดน้ำ� ผง และครีม ใช้กิน ฉีด หรือทา
ได้รับความนิยมมากและแพร่หลายไปทั่วประเทศ
นายแพทย์ ถ นอม บรรณประเสริ ฐ หั ว หน้ า ศู น ย์
นวัตกรรมเซลล์เนือ้ เยือ่ และอวัยวะสังเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตั้งคำ�ถามไว้ในบทความ “อะไรๆ
ก็...สเต็มเซลล์” ว่า8 ทำ�ไมสเต็มเซลล์ถึงได้รับความนิยมแพร่
หลายในประเทศไทยซึ่งไม่มีความรู้พื้นฐานด้านสเต็มเซลล์มา
ก่อนเลย เพิ่งเริ่มมีการวิจัยในมหาวิทยาลัยบางแห่งเมื่อไม่กี่ปี
มานี้ เ อง และสเต็ ม เซลล์ มี อานุ ภ าพครอบจั ก รวาลดั ง เช่ น
คำ�โฆษณาจริงหรือ?
ก่อนจะเฉลยว่า ข้อมูลข่าวสารเรื่องแนวโน้มการใช้
สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคจากงานวิจัยของอเมริกาที่ถือว่ามี
มาตรฐานสูงทีส่ ดุ นัน้ มีความเป็นไปได้จริง (ดูรปู หน้า 72) แต่
“เป็นคนละเรื่องกับที่เห็นในโฆษณาในประเทศไทย ที่เกือบ
ทั้งหมดเป็นเรื่องหลอกลวง เพราะสินค้าที่ขายกันอาศัยเกาะ
กระแสความดังของงานวิจยั สเต็มเซลล์ของอเมริกา หลอกขาย
ชื่อสเต็มเซลล์ที่นำ�มาทำ�ผลิตภัณฑ์หรือการรักษา ...เป็นเรื่อง
เพ้อฝัน เกินจริง และไม่ถูกต้องตามหลักการอย่างมาก คนที่
นำ�มาใช้ก็มีความรู้สเต็มเซลล์แบบผิดๆ เพราะไม่เคยเรียน
จู่ๆ มีบริษัทมาอธิบายกลไกแบบมหัศจรรย์ของสเต็มเซลล์
บางคนเชื่อและไปบอกคนไข้แบบผิดๆ โดยไม่เจตนา...”
ด้าน นายแพทย์ธรี วัฒน์ เหมะจุฑา ผูอ้ �ำ นวยการปฏิบตั ิ
การโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพิ่มเติมว่า ได้มี
โอกาสสนทนากับแพทย์ในสมาคมแพทย์อเมริกนั ทราบว่าเขา
ทำ�การสำ�รวจประเทศที่ใช้สเต็มเซลล์ขัดจริยธรรม ปรากฏว่า
ไทยถู ก จั ด เป็ น ประเทศที่ มี ก ารหลอกลวงบริ ก ารและรั ก ษา
สเต็มเซลล์ และโฆษณาเกินจริง ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่
ประเทศไทยควรมี ก ฎหมายควบคุ ม เรื่ อ งของสเต็ ม เซลล์
โดยเฉพาะ9

กฎเหล็กแพทยสภา...คุมสเต็มเซลล์
สรุปได้วา่ ในบ้านเราการใช้สเต็มเซลล์แบบผลิตภัณฑ์
เป็นปัญหาใหญ่ที่สุด เพราะใช้ง่าย สามารถตั้งราคาได้สูงๆ
หลอกลวงผูบ้ ริโภคได้หลายช่องทาง ซึง่ สำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ได้เคยพยายาม “ล้อมคอก” ปัญหานี้
ไว้ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 โดยอาศัย
บทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไข
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โรคหรือภาวะการเจ็บป่วยที่อยู่ระหว่างการวิจัยว่าสเต็มเซลล์จะรักษาได้หรือไม่?

การให้บริการรักษาด้วยสเต็มเซลล์
ส่ ว นใหญ่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ น การรั ก ษา
ผมบาง
โรคหลอดเลือดสมอง
เฉพาะราย10
อาการบาดเจ็บทางสมอง
ตาบอด
หลังจากแพทยสภาตัง้ หลัก
การเรียนรู้บกพร่อง
ร่างกฎควบคุมการทำ�วิจยั เกีย่ วกับ
โรคอัลไซเมอร์
หู
ห
นวก
สเต็มเซลล์ ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม
โรคพาร์คินสัน
เซลล์ประสาทคุมกล้ามเนื้อเสื่อม 2552 ประเทศไทยก็ ไ ด้ ฤ กษ์ มี
ฟันหลอ
กฎควบคุม กำ�กับ ดูแลเรื่องของ
สเต็มเซลล์โดยตรง นายแพทย์
รักษารอยแผลเป็น
สมศักดิ์ โล่หเ์ ลขา นายกแพทยสภา
โรคหัวใจขาดเลือด
ได้ลงนามใน “ข้อบังคับแพทยสภา
ปลูกถ่ายไขกระดูก
ว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาจริ ย ธรรมแห่ ง
โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
วิชาชีพเวชกรรมเรือ่ งการปลูกถ่าย
เซลล์ตน้ กำ�เนิดเพือ่ การรักษา พ.ศ.
2552” เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน
ภาวะไขสันหลังบาดเจ็บ
เบาหวาน
2552 ข้ อ บั ง คั บ นี้ ได้ รั บ การ
เผยแพร่ ใ นราชกิ จ จานุ เ บกษาให้
มะเร็งชนิดต่างๆ
ข้ออักเสบ (รูมาตอยด์)
มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ล้ ว ตั้ ง แต่ วั น ที่
ลำ�ไส้อักเสบ
หมายเหตุ: จนถึงปี 2552 มีรายงานยืนยันว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกเท่านั้น ที่สามารถรักษาโดยสเต็มเซลล์ได้จริง 11 มกราคม 2553
โรคและภาวะการเจ็บป่วยที่เหลืออื่นๆ ตามรูปข้างบนยังอยู่ระหว่างการทดลอง (อ้างอิงจากรายงานวิจัย
การออกข้ อ บั ง คั บ ฉบั บ นี้
จำ�นวน 13 ชิ้น ที่อ้างใน http://en.wikipedia.org/wiki/Stem_cell สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม
ทำ
�
ให้
ม
ี
ก
ฎหมายรองรับการวิจัย
2553)
และการให้การรักษาด้วยสเต็มเซลล์
เพิ่มเติม ประกาศกำ�หนดการควบคุม กำ�กับ ดูแลยาที่เป็น ครอบคลุมทั้งในส่วนโรงเรียนแพทย์ที่มีการวิจัย โรงพยาบาล
ผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำ�เนิด และผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำ�เนิด เอกชน และคลินิกที่เปิดบริการ รวมถึงจะช่วยให้หน่วยงานที่
มีผลให้การนำ�สเต็มเซลล์ไปกระทำ�การใดๆ ทั้งจำ�หน่าย วิจัย เกี่ยวข้อง อาทิ กองการประกอบโรคศิลปะ สำ�นักงานคณะ
ขึ้นทะเบียนยา ต้องขออนุญาตจาก อย. ก่อน หากฝ่าฝืนจะมี กรรมการอาหารและยา มีอำ�นาจเข้าไปดำ�เนินการกับสถาน
11
ความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำ�คุกหรือปรับ หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ พยาบาลที่ฝ่าฝืนได้ ข้อบังคับมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
(1) ควบคุ ม การรั ก ษาและการวิ จั ยให้ เ ป็ นไปตาม
แม้มีความพยายามล้อมคอกกันอย่างไรก็ตาม ปัญหา
ก็ยังคงเพิ่มมากขึ้น นอกจากลักษณะการโฆษณาขายสินค้า มาตรฐาน ทั้งนี้ ไม่รวมการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์โรคที่เกี่ยวกับ
จะเป็ น “ระบบขายตรง” คื อ บอกกั น ปากต่ อ ปาก ทำ �ให้ เลือด ไขกระดูก ที่ได้รับการยอมรับและมีกฎหมายควบคุม
ไม่มีหลักฐานเอาผิดได้แล้ว สาเหตุใหญ่ยังอยู่ที่ไม่มีกฎหมาย กำ�กับอยู่แล้ว เช่น โรคธาลัสซีเมีย แต่การรักษาโรคอื่นที่
ควบคุมสเต็มเซลล์โดยตรง ซึ่งนายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นอกเหนือจากนี้ต้องขออนุญาต
นายกแพทยสภา ได้ยอมรับว่าทีผ่ า่ นมามีผรู้ อ้ งเรียนเข้ามามาก
(2) กำ � หนดให้ ตั้ ง คณะกรรมการกลางระดั บ ชาติ
และตรวจสอบพบว่ า คลิ นิ ก เอกชนหลายแห่ งให้ บ ริ ก ารฉี ด คัดเลือกจากผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถในหลากหลายสาขา อาทิ
สเต็มเซลล์เพื่อการรักษา และเรียกเก็บค่าบริการในอัตราสูง แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุ ข นั ก วิ ช าการ แพทย์
แต่ไม่สามารถดำ�เนินการเอาผิดได้เนื่องจากยังไม่มีกฎหมาย นักกฎหมาย ผู้แทนศาลฎีกา ผู้แทนสภาทนายความ ตัวแทน
ควบคุม ดูแลการใช้สเต็มเซลล์ ทำ�ได้แต่เพียงนำ�เรื่องเข้า ภาคประชาชน ฯลฯ โดยจะเปิดเผยรายชือ่ คณะกรรมการ เพือ่
คณะอนุกรรมการจริยธรรม ของแพทยสภา ซึ่งมีโทษตั้งแต่ ความโปร่ งใส และป้ อ งกั นผู้ มีผ ลประโยชน์ ทับซ้อ น คณะ
ตักเตือน พักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต
กรรมการชุดนี้จะทำ�หน้าที่พิจารณาการทำ�วิจัยสเต็มเซลล์
และการรั
กษา โดยก่อนจะทำ�การวิจัยและรักษาด้วยการฉีด
ขณะที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ย าก็ ไ ม่ ส ามารถดำ � เนิ น การ
เอาผิ ดได้ เพราะกฎหมายมี ช่ อ งโหว่ ต รงที่ ว่า หากเป็ น การ สเต็มเซลล์เข้าร่างกายผูป้ ว่ ย นอกจากจะต้องผ่านการพิจารณา
ผลิตยาที่รักษาเฉพาะราย ไม่จำ�เป็นต้องขออนุญาต อย. ซึ่ง ของคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถานพยาบาลนั้นๆ แล้ว
ยังต้องส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการกลางระดับชาตินี้ก่อนด้วย
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หากไม่ด�ำ เนินการตาม จะมีบทลงโทษด้านจริยธรรม ถึงขัน้ ถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ที่ดำ�เนินการ
โดยในเบื้องต้นอาจมีการตักเตือนก่อน
(3) ขึน้ ทะเบียนผูท้ ที่ �ำ การวิจยั เกีย่ วกับสเต็มเซลล์ หรือ
ผู้ที่ใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรค ภายใน 60 วัน หลังจาก
กฎหมายมีผลบังคับใช้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อ
ป้องกันไม่ให้บคุ คลอืน่ ใดทีไ่ ม่มคี วามสามารถ ไม่ผา่ นการศึกษา
อบรมปฏิบัติ แอบอ้างนำ�วิธีการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ไปใช้
เพราะอาจเกิดอันตรายกับประชาชนได้

ข้อบังคับฯ “เกาถูกที่คัน” ระหว่าง
“จริยธรรมและความก้าวหน้า” หรือไม่?
กฎเหล็กคุมสเต็มเซลล์ฉบับนี้ใช่จะได้มาง่ายๆ กว่าจะ
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแพทยสภาชุดใหญ่ และ
เสนอให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ ก็ใช้เวลา
ถกเถียงกันหลายรอบ โดยภาพรวมแล้วแทบทุกฝ่ายเห็นด้วย
กับการมีกฎเกณฑ์ออกมาจัดระเบียบให้การใช้สเต็มเซลล์ใน
ประเทศไทย ให้เป็นไปอย่างถูกต้องทั้งตามหลักวิชาการและ
หลักจริยธรรม
แต่ความล่าช้าที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งเพราะมีผู้คัดค้าน
ค่อนข้างมากในประเด็นการขัดขวางความก้าวหน้าของงาน
วิจัยสเต็มเซลล์ โดยเฉพาะบรรดานักวิจัยที่เห็นว่าเป็นการ
แก้ปัญหาแบบ “เกาไม่ถูกที่คัน” เพราะปัญหาของไทยนั้นเกิด
จากการใช้สเต็มเซลล์รักษาแบบผิดวิธี แต่แพทยสภากลับไป
คุมงานวิจัยสเต็มเซลล์ในมนุษย์ทั้งประเทศซึ่งเป็นคนละเรื่อง
อีกทั้งยังมีประเด็นที่นักวิจัยวิตกกันมากเพราะไม่เคยเกิดขึ้น
มาก่อน คือ บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนที่รุนแรงถึงขั้นพักหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
นั ก วิ จั ย บางคนถึ ง ขั้ น ถอดใจ ดั ง ที่ รศ.ดร.พิ ศ มั ย
เหล่าภัทรเกษม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าอาจจะยุติ
การวิจัยเพราะข้อกำ�หนดให้ต้องผ่ านการพิจารณาอนุญาต
จากคณะกรรมการหลายชุด จะทำ�ให้ งานวิ จั ยไม่ ก้า วหน้า
ขั้นตอนการพิจารณาจะล่าช้าจนตามต่างประเทศไม่ทัน ส่วน
อีกรายหนึ่งกล่าวในเชิงประชดประชันว่าอาจหาทางออกด้วย
การนำ�งานวิจัยไปทำ�ต่อในประเทศอื่น เช่น ลาว กัมพูชา
สิงคโปร์ ทีเ่ ปิดกว้างและสนับสนุนการวิจยั มากกว่าประเทศไทย12
อีกภาคส่วนหนึ่งที่อาจถึงขั้นถอดใจด้วยเช่นกันก็คือ
บรรดาบริ ษั ท หรื อ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ เอกชนเกี่ ย วกั บ
สเต็มเซลล์ โดยหวั่นใจว่าข้อบังคับของแพทยสภาอาจส่งผลให้
ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพต้องแบกรับความเสี่ยงของการลงทุน
มากขึ้น ทางด้านโรงพยาบาลเอกชนที่มีรายได้จำ�นวนมาก
จากการรั ก ษาด้ว ยสเต็มเซลล์นั้ น จะได้รั บ ผลกระทบจาก

กฎเหล็กของแพทยสภาอย่างแน่นอน ตามที่ ศาสตราจารย์
แสวง บุญเฉลิมวิภาส ผู้อำ�นวยการศูนย์กฎหมายสุขภาพและ
จริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่ง
ในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า
“สถานพยาบาลเอกชนไม่มีสิทธิในการวิจัยเรื่องใดๆ
ในมนุษย์ทงั้ สิน้ เนือ่ งจากมีหน้าทีด่ า้ นการรักษา ไม่มหี น้าทีด่ า้ น
วิชาการ ที่สำ�คัญยังไม่มีกฎหมายรองรับ แต่กลับมีความ
พยายามวิจยั และเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลระหว่างการทำ�วิจยั
โดยเฉพาะเรื่องสเต็มเซลล์ที่จะนำ�มารักษาโรคอื่นๆ ที่ไม่ใช่
โรคทางโลหิตวิทยา”13
บทสรุ ป จากนายแพทย์ ส มศั ก ดิ์ โล่ ห์ เ ลขา นายก
แพทยสภา ที่อยู่ในฐานะ “เจ้าภาพ” การออกข้อบังคับฉบับนี้
ก็คือ ไม่มีเจตนาหรือความต้องการขัดขวางการวิจัย แต่
ต้องการส่งเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ถูกหลัก
เกณฑ์ และเป็นที่ยอมรับ โดยหลังจากที่ข้อบังคับประกาศไป
แล้วเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 ได้กำ�หนดระยะเวลาให้
นักวิจยั ทีท่ �ำ งานด้านนีส้ ง่ รายงานมายังแพทยสภาภายใน 120
วั น ซึ่ ง รวมถึ ง การทำ � วิ จั ย ที่ ดำ � เนิ น การไปแล้ ว เพื่ อ นำ � มา
ประกอบเป็นข้อมูลเท่านัน้ โดยข้อบังคับนีจ้ ะยังไม่มผี ลย้อนหลัง
ทั้งนี้หากพ้น 120 วันไปแล้ว หากยังมีสถานพยาบาลใดที่เปิด
ทำ�การวิจยั สเต็มเซลล์ในโรคต่างๆ โดยทีย่ งั ไม่มกี ารส่งงานวิจยั
มาอนุ มัติ จะถู กดำ�เนินการ เนื่องจากเป็น การกระทำ�ผิด
จริ ย ธรรมแพทย์ โดยจะถู ก ฟ้ อ ง ดำ � เนิ น คดี สั่ ง พั ก หรื อ
เพิกถอนใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม14
และเมื่อบังคับใช้แล้ว ก็จะเป็นการพิสูจน์กันว่าจะเป็น
กฎเหล็กที่ “เกาไม่ถูกที่คัน” ตามที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก่อน
หน้านี้หรือไม่ โดยเฉพาะจะสกัดกั้น ยับยั้งการใช้สเต็มเซลล์
แบบผิดๆ ได้จริงหรือไม่ หรืออาจต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
เพื่อให้ “เกาที่คันได้ถูก” ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ การมี “ระบบควบคุมการวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์”15 ที่รับผิดชอบโดยสำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือข้อเสนอให้นำ�แนวทางการ
ควบคุมการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ ตามบทบัญญัติสเต็มเซลล์
ของสมาคมนานาชาติ แ ละขององค์ ก ารอาหารและยาของ
สหรั ฐ อเมริ ก า มาเป็ น แนวทางกำ � หนดข้ อ บั ง คั บ การใช้
สเต็มเซลล์ของประเทศไทย เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล16
ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง “จริยธรรม
และความก้าวหน้า” ที่ล้วนแต่มีความหมายและความสำ�คัญ
ต่อทั้งประเทศชาติและประชาชน
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พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 ใช้มาครบ 17 ปี พบว่าไม่คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยได้จริง ทั้งๆ ที่จำ�นวนเงินกองทุนฯ
โตกว่าหมืน่ ล้านบาท แต่คนื มาเป็นค่ารักษาพยาบาล
ผูป้ ระสบภัยจากรถไม่ถงึ ครึง่ (ดูตาราง) เพราะส่วน
ใหญ่จา่ ยเป็นค่าบริหารจัดการ ซ้�ำ ยังมีปญั หาวิธกี าร
จัดการยุ่งยากซับซ้อนและล่าช้า ผู้ประสบภัยส่วน
ใหญ่รอ้ ยละ 63 ต้องจ่ายเงินเอง มีเพียงร้อยละ 18
ที่ใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.1 จำ�นวนไม่น้อยก็ใช้สิทธิหลัก
ประกันสุขภาพ (บัตรทอง) จึงเกิดความพยายามจาก
หลายฝ่ายต้องการให้ยกเลิกกฎหมายเก่า เพื่อดัน
กฎหมายใหม่ทเี่ ป็นธรรมต่อผูป้ ระสบภัยมากขึ้นเข้าสภา

จุดเริ่มต้น
ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว ภาพของผู้ประสบ
ภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน แล้วต้องนอนรอรับการรักษาอยู่
ในโรงพยาบาลเอกชนโดยไม่มใี ครเหลียวแล เพราะไม่มเี งินพอ
จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลนัน้ คงเป็นทีค่ นุ้ เคยเป็นอย่างดี เหตุผล
ก็เพราะว่า ขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับหรือ
มาตรการช่วยเหลือใดๆ บุคคลเหล่านี้เลย ภาระในการชำ�ระ
ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดจึงตกอยู่กับตัวผู้เสียหายนั่นเอง
จนกระทัง่ ปี 2535 ในสมัยรัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน
มีการตราพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถขึ้น
โดยบังคับให้รถทุกประเภทต้องทำ�กรมธรรม์ประกันภัย เพื่อ
ประกันความเสียหายสำ�หรับผู้ที่ประสบภัย และหากไม่ทำ�
เจ้าของรถจะมีความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
10,000 บาท2 และมีการตัง้ กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยขึน้ มา
เพื่อทำ�หน้าที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย หาก
ผูป้ ระสบภัยไม่ได้รบั การชดใช้จากบริษทั ประกันภัย หรือเจ้าของ
รถที่ไม่จัดให้มีประกันภัย หรือไม่สามารถเรียกร้องจากที่ใดได้
เช่น รถชนแล้วหนี เป็นต้น
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากผลการปฏิบัติ ภาพที่
เกิดขึ้นกลับตรงข้ามอย่างสิ้นเชิง เพราะข้อมูลจากกระทรวง
สาธารณสุ ข ที่ ไ ด้ ทำ � การเฝ้ า ระวั ง การบาดเจ็ บ ที่ น อนใน
โรงพยาบาลของรัฐ ระหว่างปี 2542-2548 ระบุว่า มีผู้
ประสบภัยทางรถทีใ่ ช้สทิ ธิตามกองทุนเพียง ร้อยละ 18 เท่านัน้
ขณะทีอ่ กี ร้อยละ 63 จ่ายค่ารักษาด้วยตัวเอง หรือไม่ก็ใช้สทิ ธิ
ตามบัตรทองในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนอีก
ร้อยละ 15 ใช้สิทธิอื่นๆ3
เหตุทเี่ ป็นเช่นนี้ ก็เพราะความยุง่ ยากของระบบการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนและการเอาประกัน เห็นได้จากการที่มี
รถยนต์ที่ทำ�การประกันภัยตามพระราชบัญญัติ 25 ล้านคัน
และมีเบี้ยประกันสูงถึง 10,000 ล้านบาท แต่การจ่ายค่า
สินไหมทดแทนเพียงร้อยละ 42 ของเบีย้ ประกันทีเ่ ก็บได้เท่านัน้
เพราะการจะจ่ายค่าสินไหมแต่ละครั้งต้องใช้เวลาตรวจสอบว่า
ใครถูก ใครผิด ไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งๆ ที่พนักงานสอบสวน
ทราบข้อเท็จจริงดีวา่ เป็นอย่างไร ทำ�ให้ผปู้ ระสบภัยต้องทดลอง
จ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน หรือบางครัง้ บิดพลิว้ ไม่ยอมจ่าย
ค่าเสียหายเลยก็มี

ขณะเดียวกัน การเบิกค่ารักษาก็ต้องใช้เอกสารถึง
6 ชนิด ทำ�ให้ผู้ประสบภัยบางคนเกิดความสับสนและไม่เข้าใจ
ว่าตนเองมีสิทธิอย่างไรกันแน่ ที่สำ�คัญประชาชนจะได้รับสิทธิ
คุ้มครองจากบริษัทประกันในช่วงแรกเท่านั้น และเมื่อรักษา
จนหมดวงเงินประกันแล้ว ก็ต้องกลับเข้ารักษาตามสิทธิของ
แต่ละบุคคลแทน

ตัวอย่างความเดือดร้อนจนหมดตัว
ของครอบครัวผู้ประสบภัย
จากปัญหาทีเ่ กิดขึน้ นี้ ทำ�ให้มเี รือ่ งร้องเรียนจำ�นวนมาก
ส่งไปถึงมูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภคว่า ไม่ได้รบั ความเป็นธรรมจากการ
ใช้สทิ ธิตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว สารี อ๋องสมหวัง ผูจ้ ดั การ
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้ยกกรณีของประชาชน คือ นายยา
พึง่ ม่วง ทีต่ อ้ งหมดเนือ้ หมดตัว หลังจากที่ นางสาวหยาดพิรณ
ุ
พึ่ ง ม่ ว ง บุตรสาว ประสบอุบั ติเหตุเสียชี วิ ต เมื่ อ วั น ที่ 14
พฤศจิกายน 2549 เนื่องจากถูกรถกระบะตัดหน้าขณะเป็น
ผู้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ทำ �ให้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ สาหั ส คางหั ก
ลำ�ไส้ทะลุ ซึ่งหน่วยกู้ภัยนำ�ส่งโรงพยาบาลเอกชน และเบิก
ค่ารักษาตามพระราชบัญญัติไป 15,000 บาท
แต่วันออกจากโรงพยาบาลกลับถูกเรียกเก็บค่ารักษา
เพิม่ เติมอีกเป็นเงิน 260,000 บาท ซึง่ ครอบครัวเองก็ไม่มเี งิน
เพียงพอ จึงขอผ่อนผันไปก่อน ทางนิติกรของโรงพยาบาลจึง
แนะนำ�ให้ นายยา เอาทีด่ นิ 10 ไร่ มาขายฝากไว้ แต่เนือ่ งจาก
ที่ ดิ น ดั ง กล่ า วยั ง ติ ด จำ � นองกั บ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและ
สหกรณ์ (ธ.ก.ส.) โรงพยาบาลจึงออกเงินให้ 50,000 บาท
ส่วนนายยาออกอีก 13,000 บาท เป็นค่าดอกเบีย้ เพือ่ ไถ่ถอน
จำ�นอง

ทว่า เมื่อ นายยา ติดต่อไปยังที่สำ�นักงานที่ดิน กลับ
พบว่า ทีด่ นิ ไม่ได้ขายฝาก แต่ถกู ขายไปจริงในราคา 160,000
บาท โดยทีส่ ญ
ั ญาซือ้ ขายไม่มคี ฉู่ บับ ทำ�ให้ปจั จุบนั นายยาเป็น
หนี้ โรงพยาบาลอยู่อีก 150,000 บาท ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ความช่วยเหลือโดยให้ภรรยา
นายยา เข้ามาทำ�งานที่มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยกันหาเงินใช้หนี้
โรงพยาบาล4
ถึงจะมีผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้พระราชบัญญัติ
เป็นจำ�นวนมาก และแม้บริษทั ประกันวินาศภัยจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ขายประกัน หรือการส่งเสริมการขายสูงถึงร้อยละ 45-50
ของค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการก็ตาม5 กลับพบว่ากลุม่ บริษทั
ประกันวินาศภัยยังได้ผลประโยชน์มหาศาล ดังที่งานวิจัยเรื่อง
“พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า” ของ นายแพทย์วโิ รจน์ ตัง้ เจริญเสถียร และ
คณะ ระบุวา่ ผลกำ�ไรของบริษัทเหล่านี้ในช่วงปี 2544-2548
สูงถึง 3,300 ล้านบาท เลยทีเดียว6 ส่วนใหญ่คงมาจากยอด
รวมค่าใช้จ่ายจากอุบัติเหตุต่อยอดเงินกองทุนรวมตั้งแต่ พ.ศ.
2545–2549 มีสัดส่วนลดลงตลอดเวลา (ดูตาราง) ทำ�ให้
บริษัทวินาศภัยมีกำ�ไรมากขึ้น
สัดส่วนยอดเงินที่ลดลงนี้ ส่วนหนึ่งคงมาจากผลสำ�เร็จ
ของมาตรการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนที่ภาครัฐและ
ประชาสังคมประสานงานกันทำ�อย่างเข้มข้นตลอด 8 ปีที่
ผ่ า นมา อี ก ส่ ว นหนึ่ ง มาจากผู้ ป ระสบภั ยไม่ ไ ด้ ใ ช้ สิ ท ธิ จ าก
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ดังผลการสำ�รวจของ
สำ�นักงานสถิติแห่งชาติปี 2548 พบว่า ผู้ประสบภัยจากรถที่
เป็นผู้ป่วยนอกร้อยละ 58 และผู้ป่วยในร้อยละ 56 ใช้สิทธิ

ตารางเทียบรายได้จากเบี้ยประกันภัยตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ
กับค่าเสียหายที่มาจากการจ่ายจริง ตั้งแต่ พ.ศ. 2545-2549
พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549

ยอดกองทุนผู้ประสบภัยจากรถ
จากประกันภัย พ.ร.บ. (ล้านบาท)
7,161
8,611
9,152
9,722
10,290

ค่าเสียหายที่จ่ายจริง
จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
ร้อยละจากยอดกองทุน
3,503
48.9
3,956
45.9
4,367
47.7
3,636
37.4
3,226
31.4

ที่มา: ปรับจากข้อมูลของบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน) อ้างในเว็บไซต์สยามธุรกิจ [http://www.siamturakij.com/home/news/
display_news.php?news_id=1759]
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รักษาพยาบาลอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่สทิ ธิจาก พ.ร.บ. ส่งผลให้คา่ ใช้จา่ ย
ของกองทุนประกันสุขภาพระบบอื่นเพิ่มสูงขึ้น7
สอดคล้องกับการสำ�รวจประชาชนผู้ประสบภัยรถยนต์
ใน 48 จังหวัด จำ�นวน 666 คน ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
พบว่า ผู้ที่ประสบภัยรถยนต์มากกว่าร้อยละ 55 ไม่ใช้สิทธิ
ตามกฎหมายฉบับนี้ มีเพียงร้อยละ 42 ที่ใช้สิทธิ พ.ร.บ. แต่
เมื่อใช้ก็เกิดปัญหาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ 99.6) และ
ต้องใช้สิทธิบัตรทองและประกันสังคมควบคู่ไป สูงถึงร้อยละ
43 และ ร้อยละ 16 ตามลำ�ดับ8 ค่าใช้จา่ ยจากการใช้สทิ ธิบตั ร
ประกันส่วนนี้ เป็นภาระของประชาชนทัง้ ประเทศ เพราะเงินใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นเงินภาษีของประชาชน
ส่วนกองทุนประกันสังคมก็มาจากเงินประกันตนของลูกจ้าง
จากข้อเท็จจริงทั้งหมดข้างต้นนี้ ประมวลให้เห็นถึง
ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เพราะนอกจากจะไม่เกิดผลในทางปฏิบตั แิ ล้ว ผูท้ รี่ บั ผลกระทบ
มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเองที่ต้อง
เสียค่าประกันเพือ่ ทำ�กรมธรรม์ แต่พอถึงเวลากลับไม่สามารถ
แก้ไข้ปัญหาได้เลย

ระดมสมองเพื่อชี้ปัญหา
แนวคิดที่ต้องการยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีมา
อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะในส่วนขององค์กรภาคประชาชนอย่าง
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ที่พยายามล่ารายชื่อจากประชาชนเพื่อล้ม
พระราชบัญญัติ สารี อ๋องสมหวัง ผูจ้ ดั การมูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค
ย้ำ�ว่า ปัญหาที่ขึ้นมาตลอดนั้น ทำ�ให้ภาคนักวิชาการและภาค
ประชาชนต่างเห็นตรงกันว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการปรับ
เปลีย่ นการบริหารจัดการ โดยแนะให้ให้มกี ารยกเลิกกฎหมาย
ฉบั บ เดิ ม เพื่ อไม่ ใ ห้ เ ป็ น เพดานในการจำ � กั ด สิ ท ธิ หรื อให้
อุบัติเหตุมาเป็นเครื่องจำ�กัดสิทธิการเข้าถึงบริการ โดยในส่วน
ของภาคประชาชนเองก็จะมีการเสนอออกกฎหมายฉบับใหม่
เพื่อจัดตั้ง “กองทุนสินไหมผู้ประสบภัยจากรถ” ซึ่งมีลักษณะ
เป็นองค์กรอิสระ ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ
มีการกำ�หนดให้คา่ บริหารกองทุนไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อที่การ
จ่ายเงินจะได้มีความรวดเร็วขึ้น9
ต่อมาภายหลังมีการจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ทำ�ให้ผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่สามารถเบิกเงินจาก
กองทุนได้ หันมาใช้บัตรทองแทน ดังนั้น ภาระค่ารักษาจึงตก
มาอยูท่ รี่ ะบบหลักประกันสุขภาพแทน ดังนัน้ จึงเสนอแนวทาง
ว่าควรจะรวมทัง้ 2 กองทุนนีเ้ ป็นกองทุนเดียวกัน เพือ่ ลดความ
ซ้�ำ ซ้อน ซึง่ จะส่งผลให้ไม่ตอ้ งมีการพิสจู น์ถกู ผิดอีกด้วย เพราะ
ไม่ว่าอย่างไรระบบประกันสุขภาพต้องเป็นผู้จา่ ยอยู่แล้ว10
เมื่อมีข้อเรียกร้องออกมาเป็นจำ�นวนมาก จึงทำ�ให้
หน่วยงานของภาครัฐเริ่มสนใจกับปัญหานี้มากขึ้น โดยเฉพาะ
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ที่มา: www.headlightmag.com/main/images/stories/Safety_by_Louise/Safety003_AungPao/Safety003_02.jpg

กระทรวงสาธารณสุข วิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง (ในขณะนั้น) อธิบายว่า สาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้
กฎหมายฉบับนี้ถูกใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ คงเป็นเพราะว่า
ทุกวันนีก้ องทุนผูป้ ระสบภัยจากรถได้เปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์
เดิม เพราะช่วงที่จัดตั้งยังไม่มีกองทุนใดที่คอยดูแลเรื่องนี้ แต่
พอมีพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
ทำ �ให้ ค นไทยได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการรั ก ษาพยาบาลเท่ า เที ย มกั น
สามารถเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งได้
ดังนั้น หากเกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ ควรจะให้เวลา
ในการหารือและตัดสินใจ เพราะอาจจะกระทบกระเทือนหลาย
ฝ่าย โดยเฉพาะธุรกิจประกันภัย แต่ถงึ อย่างไรก็จะมีการให้ทมี
ทีป่ รึกษาระดมความคิด พูดคุยว่าจะดำ�เนินการอย่างไรได้บา้ ง11

แนวทางของกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ควรไปทางไหนดี?
ถึงแม้วันนี้เรายังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่า แนวทางของ
กฎหมายคุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ ควรไปทางไหนดี ?
แต่ปัจจุบันก็มีข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ออกเป็น 3 แนวทาง
หลักๆ คือ ปรับปรุงกฎหมายเก่า หรือยกเลิกกฎหมายเก่าแล้ว
ร่างกฎหมายใหม่ ดังนี้
แนวทางแรก นำ�เสนอโดย สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ � กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.)
ในฐานะหน่วยงานกำ�กับดูแลบริษัทประกันภัย ได้แก้ปัญหา
ด้วยการระดมความเห็นจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ สำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง กรมการขนส่ง
ทางบก และสำ�นักงานประกันสังคม ได้ข้อสรุปว่า บริษัท
ประกั น ภั ย ต้ อ งเป็ น ผู้ สำ � รองจ่ า ยค่ า เสี ย หายเบื้ อ งต้ น สู ง สุ ด

ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กับผู้ประสบภัยจากรถโดยไม่ต้องรอ
พิสูจน์ถูกผิดเหมือนที่ผา่ นมา เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับ
ความคุ้มครองอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นบริษัท ค่อยไปไล่เบี้ย
เรียกคืนกันเองภายหลังที่มีการพิสูจน์ถูกผิดแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน 7 วัน
หากฝ่ า ฝื น จะลงโทษ ปรั บ ข้ อ หาประวิ งโดยโทษปรั บ สู ง สุ ด
500,000 บาท พร้อมประกาศชื่อบริษัทที่ถูกลงโทษผ่านทาง
เว็บไซต์ คปภ. เพื่อให้สาธารณชนรับทราบด้วย พร้อมกันนั้น
ให้ลดเอกสารทีใ่ ช้เป็นหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน เพื่อลดความยุ่งยากและให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับ
ความสะดวกมากที่สุด12

แนวทางที่สอง เสนอโดยองค์กรภาคประชาสังคมที่ไม่
เห็นด้วยกับข้อเสนอของ คปภ. ดังกล่าว ว่าควรให้ประชาชนที่
ประสบอุบัติเหตุ รับการรักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิตามระบบ
หลักประกันสุขภาพของตนเอง เพราะประชาชนทุกคนได้รบั การ
คุ้มครองด้วยระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่แล้ว และให้มี
การออกกฎหมายฉบับใหม่เพือ่ จัดตัง้ “กองทุนสินไหมผูป้ ระสบ
ภัยจากรถ” ทีค่ มุ้ ครองกรณีทพุ พลภาพและเสียชีวติ โดยมีการ
บริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และงบประมาณในการบริหาร
กองทุนนี้ไม่เกินร้อยละ 5 หากคำ�นวณสถิติผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุรถยนต์ในแต่ละปีประมาณ 13,000 ราย และให้ได้
รับการชดเชยสินไหมสูงสุด จำ�นวน 100,000 บาท เป็นเงิน
ประมาณ 1,300 ล้านบาท รวมกับจำ�นวนผู้ทุพพลภาพ
ร้อยละ 10 ของผูเ้ สียชีวติ จำ�นวนเงินประมาณ 130 ล้านบาท
รวมค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดประมาณ 1,430 ล้านบาท

หากมีการใช้เงินค่าบริห ารจัดการไม่เกินร้อยละ 5
ประชาชนจะต้องจ่ายเบี้ยประกันตามกฎหมายจัดตั้งกองทุน
ฉบับใหม่ประมาณ 200 บาท สำ�หรับรถยนต์ และจำ�นวน
100 บาท สำ�หรับรถจักรยานยนต์เท่านั้น ซึ่งจะเป็นการช่วย
ลดภาระของประชาชน และทำ�ให้ระบบโดยรวมมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เนื่องจากลดความซ้ำ�ซ้อนของกองทุนประกันสุขภาพ
ต่างๆ และกองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ13
แนวทางที่สาม เสนอโดยนักวิชาการ ศาสตราจารย์
ดร. อัมมาร สยามวาลา จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ว่าถึงเวลาที่ควรมีการแก้ไขพระราช
บัญญัติ โดยเฉพาะประเด็นเรือ่ งกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย ที่
ไม่ควรให้มีบริษัทประกันภัยภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้บริหาร
กองทุน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการ
กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ไม่เห็นประโยชน์
ของการมี บ ริ ษั ท ประกั น ที่ ใ ช้ เ งิ น ต้ น ทุ นไปกั บ การบริ ห าร
การทำ�การตลาดสร้างเงื่อนไขกับการจ่ายเงินทดแทนที่ยุ่งยาก
ทั้งที่ภาครัฐสามารถจัดการได้เอง
โครงสร้างใหม่ที่ ศาสตราจารย์ ดร. อัมมาร เสนอ
ก็คอื ค่าเสียหายทีผ่ ปู้ ระสบภัยมีสทิ ธิได้รบั ควรประกอบด้วย
2 ส่ ว น ส่ ว นแรกคื อ ค่ า เสี ย หายกรณี บ าดเจ็ บ สถาน
พยาบาล ควรเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยตรงกับกรมบัญชี
กลาง ผู้ประสบภัยไม่ต้องทดลองจ่ายเอง ขณะที่ส่วนของ
ค่ า เสี ย หายเมื่ อ ผู้ ป ระสบภั ย เสี ย ชี วิ ต หรื อ ทุ พ พลภาพ
ผู้ประสบภัยหรือตัวแทนสามารถติดต่อขอรับได้โดยตรง
ที่กรมบัญชีกลางและไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดชอบ
ทางกฎหมาย ซึ่งการจัดการแบบใหม่ จะทำ�ให้ปัญหา
การไม่ได้รบั ค่าเสียหายตามสิทธิทคี่ วรได้หมดไป ขณะ
ที่การใช้สิทธิของผู้ประสบภัยจะเพิ่มขึ้น และลดภาระ
กองทุนประกันสุขภาพระบบอื่นรวมถึงภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ประสบภัยจะลดลง14
สำ�หรับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ คงเป็นเครือ่ งสะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีวา่ หากประชาชน
ไม่ย่อท้อต่อความไม่เป็นธรรมทางสังคม และพยายามชี้ให้
ผู้มีอำ�นาจได้เห็นว่า ทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับสังคม โอกาสที่
เรื่องนี้จะได้รับความสนใจหรือถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็น
ในการพิจารณาก็มีสูง เห็นได้จากความรับผิดชอบของบริษัท
ประกันวินาศภัยที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้น แม้จะยัง
ไม่สามารถรับประกันได้เต็มร้อยก็ตาม
ส่ ว นการออกพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บใหม่ นั้ น ถึ ง วั น นี้
ก็คงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่าจะเป็นไปได้แค่ไหน อย่างไร
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4 ผลงานดีๆ เพื่อ
กองทุนสุขภาพชุมชน:
รูปแบบกระจายอำ�นาจให้ท้องถิ่น
ดูแลสุขภาพ ที่เห็นผลแล้ว!

คนไทยได้รบั
2 รางวัลเกียรติยศ:
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
และรางวัลแมกไซไซ

กองทุนสุขภาพชุมชน หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตำ�บล เป็นกองทุนเพื่อสุขภาวะของประชาชนในระดับท้องถิ่น
ตั้ ง ขึ้ นมาเมื่ อปี 2549 เพื่ อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ข อง
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่
ปี 2552 เป็นปีแห่งความภาคภูมิใจ
ต้องการกระจายอำ�นาจให้คนในชุมชนมีบทบาทในการดูแล
ของคนไทยที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ วงการ
สุขภาพของสมาชิกทุกเพศทุกวัย และทุกกลุ่ม โดยได้รับการ
สาธารณสุขไทย กับ 2 รางวัลเกียรติยศที่เป็นที่
สนั บ สนุ น งบประมาณจากสำ � นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
รู้จักในระดับนานาชาติ รางวัลแรกได้แก่ รางวัล
แห่งชาติ (สปสช.)
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มีผู้ได้รับรางวัลร่วมกัน 2 คน
ตัวอย่างกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นแล้วในชุมชนหลายๆ
คือ นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร และ นาย
แห่งทั่วประเทศ อาทิ การมีรถพยาบาลเพื่อการเจ็บป่วย
มีชัย วีระไวทยะ และรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการ
ฉุ ก เฉิ น การทำ �ให้ ชุ ม ชนปลอดจากการจำ � หน่ า ยสุ ร า
สาธารณะของ ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์ ทั้งสองรางวัล
โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักแห่งครอบครัว การเยีย่ ม
เป็นเครื่องประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทั้งสามท่าน
บ้านเยี่ยมใจ ใส่ใจผู้พิการ และบริบาลผู้สูงอายุ การ
เป็ น ผู้ มี บ ทบาทในการป้ อ งกั น และรั ก ษาโรคเอดส์
ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เยียวยาทางกาย
จนประสบความสำ�เร็จในระดับประเทศและนานาชาติ
และใจ ผู้ป่วยเรื้อรัง ป้องกันโรคระบาดอย่างทันท่วงที
นายแพทย์ววิ ฒ
ั น์ โรจนพิทยากร มีผลงานเด่นที่
จากจุ ด เริ่ ม เล็ ก ๆ นี้ เ อง บางชุ ม ชนก้ า วไกลไปถึ ง
เป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ดี คื อ โครงการถุ ง ยางอนามั ย 100%
การจัดการสวัสดิการภาคประชาชนโดยไม่ต้องพึ่งพา
ทีร่ เิ ริม่ ในจังหวัดราชบุรี เมือ่ ปี 2532 และขยายโครงการ
งบประมาณรัฐอีกด้วย เช่น ระดมทุนสร้างโรงพยาบาล
ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ และในต่างประเทศก็ได้นำ�แนวคิดนี้
สถานีอนามัย จัดหาแพทย์ประจำ�สถานีอนามัยตาม
ไปใช้จนประสบผลสำ�เร็จ ขณะที่ นายมีชัย วีระไวทยะ มี
วันเวลาที่กำ�หนด ตลอดจนสนับสนุนให้ลูกหลาน
ผลงานสำ�คัญคือ การกระตุ้นให้รัฐบาลและสังคมทั่วไป
ในท้องถิ่นได้เรียนหมอ พยาบาล เพื่อให้กลับมา
ตระหนักถึงความสำ�คัญของการใช้ถุงยางอนามัย การปรับ
ดูแลคนในชุมชนอีกด้วย
เปลี่ยนทัศนคติเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย
จนถึ ง สิ้ น เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2553 มี
สำ�หรับ ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์ ได้รับการยกย่อง
องค์การบริหารส่วนตำ�บล และเทศบาล ให้
ให้เป็นต้นแบบของผู้ทำ�งานที่มีความมุ่งมั่น กล้าหาญ และ
ความสนใจและร่ ว มพั ฒ นากองทุ น สุ ข ภาพ
เสี ย สละ เป็ น ผู้ มี บ ทบาทสำ � คั ญในการพั ฒ นาและผลิ ต ยา
ชุมชนรวม 3,946 แห่ง ทั่วประเทศ และจะมี
ต้านไวรัสเอดส์จีพีโอเวียร์ในราคาถูก ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยเอดส์เข้า
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะตัวอย่างกิจกรรม
ถึงยาได้อย่างทั่วถึง ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังช่วย
สร้างสรรค์ ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของ
ให้ผู้ป่วยในประเทศอื่นๆ เข้าถึงยา โดยเฉพาะประเทศต่างๆ ใน
คนในชุมชน ได้ส ร้ า งแรงบั นดาลใจให้ อี ก
แอฟริกา ซึ่งมีผู้ป่วยเอดส์อยู่เป็นจำ�นวนมาก โดยตระเวนทำ�งาน
หลายชุมชนทัว่ ประเทศต้องการพัฒนาความ
ร่ ว ม 10 ปี ในประเทศต่ า งๆ แถบแอฟริ ก าเพื่ อ ดู แ ลผู้ ป่ ว ย
อยู่ดีมีสุข บรรเทาความเดือดร้อนด้วยตัว
และถ่ายทอดความรู้และฝึกสอนเภสัชกรในแอฟริก าให้ผลิตยา
ของพวกเขาเอง นับเป็นนวัตกรรมทาง
ต้านโรคเอดส์และยารักษาโรคมาลาเรียทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีราคาถูก ทำ�ให้
สุขภาพของสังคมไทยที่น่าจับตามองยิ่ง
ผู้ป่วยเอดส์ชาวแอฟริกันหลายล้านคนสามารถเข้าถึงยาได้
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สุขภาพคนไทย
ปี 2553
เอชไอเอ:
เครือ่ งมือดูแลสุขภาพเพือ่ ประชาชน

ความสำ�เร็จครั้งแรก
ของการพัฒนาวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย

เครื่องมือที่เรียกว่า ‘เอชไอเอ’ หรือที่มาจากคำ�ว่า Health
Impact Assessment (HIA) ถือเป็นเครื่องมือใหม่ที่ใช้ในการ
ประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพของโครงการก่ อ สร้ า งขนาดใหญ่
ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำ�คัญ ได้แก่ กระบวนการวิเคราะห์นโยบาย
นั บ ตั้ ง แต่ มี ก ารระบาดของไข้ ห วั ด
สาธารณะแผนงานหรือโครงการ ทั้งเชิงบวกเชิงลบที่อาจจะมีต่อ
ใหญ่ 2009 (สายพันธุ์ H1N1) ในประเทศ
สุขภาวะของประชาชนในพืน้ ที่ โดยใช้ความรูด้ า้ นการประเมินความ
เม็กซิโก เมื่อเดือนมีนาคม 2552 จนมาถึง
เสี่ยง ระบาดวิทยา ผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และที่สำ�คัญ
ปัจจุบัน (มีนาคม 2553) เชื้อไข้หวัดใหญ่
ประชาชนในพื้ น ที่ มี โ อกาสรั บ รู้ รั บ ฟั ง และสามารถคั ด ค้ า น
ได้แพร่กระจายทัว่ ทุกมุมโลกกว่า 200 ประเทศ
โครงการต่างๆ นั้นได้ หากส่งผลร้ายต่อสุขภาวะในพื้นที่อย่าง
และมี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ที่ ไ ด้ รั บ การยื น ยั น ว่ า ติ ด เชื้ อ นี้
ใหญ่หลวง มาตรการดังกล่าวนี้ กำ�หนดให้ต้องกระทำ�ตาม
แล้วอย่างน้อย 16,000 คน ความน่ากลัวอยูท่ วี่ า่
มาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2550
เมื่อเชื้อไวรัสนี้เข้าสู่ร่างกายมนุษย์แล้ว จะเข้าไป
สืบเนื่องมาจากวิกฤตมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ทำ�ลายปอด สมอง และระบบทางเดินหายใจ และ
(ดูรายละเอียดในสถานการณ์เด่นเรื่องที่ 2 มาบตาพุด:
สามารถไปติดกับบุคคลใกล้ชิดทันที หากไม่มีการ
ปั ญ หาร้ อ นทางเศรษฐกิ จ ปั ญ หามลพิ ษ ของชาวบ้ า น)
ป้องกันการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เพราะมนุษย์
จนมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ท�ำ ให้เกิดหลัก
ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสชนิดนี้มาก่อน ดังนั้น วัคซีน
เกณฑ์การทำ� ‘เอชไอเอ’ เพื่อสุขภาวะของประชาชน
ป้องกันไวรัส จึงเป็นคำ�ตอบสำ�คัญในการควบคุมการ
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 โดยมี
ระบาดของไข้หวัดใหญ่ส ายพันธุ์ใหม่ หากมีการแพร่
โครงการ 9 ประเภทที่ควรจะต้องทำ�เอชไอเอก่อน
ระบาดอีกหลายระลอกโดยที่ไม่มีใครคาดการณ์ได้
ดำ�เนินโครงการ ได้แก่ 1. การจัดทำ�และปรับปรุง
ในขณะที่ ไ ข้ ห วั ดใหญ่ ส ายพั น ธุ์ ใ หม่ กำ � ลั ง ระบาด
ผังเมือง 2. การวางแผนภูมิภาค 3. การจัดทำ�แผน
อยู่ นี้ ไทยเราเองก็ กำ � ลั ง สร้ า งโรงงานวั ค ซี น ขนาดใหญ่
โครงข่ายการคมนาคม 4. การจัดทำ�แผนพัฒนา
2 แห่ง เพื่อรองรับการผลิตวัคซีนป้องกันโรคระบาดสำ�หรับ
กำ�ลังการผลิตไฟฟ้า 5. การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
คนไทยทั้งประเทศ และที่เป็นความภาคภูมิใจของการพัฒนา
การพัฒนาแร่ 6. การเพาะปลูกหรือเพาะเลี้ยง
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยที่ทัดเทียมในระดับสากลคือ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ดั ด แปลงพั น ธุ ก รรม 7. การทำ �
เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
การเกษตรขนาดใหญ่ 8. การดำ � เนิ น การ
ขึ้นมาได้ทั้งจากเชื้อตายและเชื้อเป็นได้แล้ว ซึ่งผลการทดลอง
เกี่ยวกับวัตถุอันตราย กากของเสีย และสาร
อยู่ ใ นระดั บ ที่ น่ า พอใจ และนั บ จากนี้ ไ ปที ม นั ก วิ จั ย จะพั ฒ นา
กัมมันตภาพรังสี และ 9. การทำ�ข้อตกลง
ต่อยอดการค้นคว้าให้ผลออกมาใช้กบั คนได้อย่างปลอดภัย ก่อนที่
การค้าเสรี
จะเข้าสู่โรงงานผลิตเพื่อใช้ในประเทศ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ผลงานแห่ ง ความสำ � เร็ จ ของการสาธารณสุ ข ไทยครั้ ง นี้
หรือ เอชไอเอ จึงเป็นเครื่องมือสำ�คัญ
เป็ น เครื่ อ งรั บ ประกั น ได้ ว่ า หากมี ก ารระบาดของไข้ ห วั ดใหญ่
ในการช่ ว ยสร้ า งสั ง คมอนาคตที่ ดี ข อง
สายพันธุ์ใหม่ไปทั่วโลก ไทยจะมีวัคซีนใช้ได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องรอ
ลู ก หลานที่ จ ะต้ อ งติ ด ตามผลั ก ดั นให้
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
เกิดผลอย่างแท้จริงต่อไป
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ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่
เกิดขึ้นเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว และที่โลกสมาทานกันอยู่
ในวันนี้ มีคุณูปการต่อความเติบโตทางเศรษฐกิจและความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ท�ำ ให้คนมีชีวิตดีขึ้นเพียงใด
แต่นั่นก็ไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของทุนนิยม
ความจริ ง อี ก ด้ า นหนึ่ ง ที่ ป ฏิ เ สธได้ ย าก คื อ ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ถือกันว่าตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ได้ดีที่สุดนี้ ในตัวมันเองก็ไม่ได้ปราศจากวิกฤต อีก
ทั้งกระบวนการของมัน ซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยการแสวงกำ�ไร
ภายใต้กลไกตลาดและการแข่งขันเสรี ได้ส่งผลให้เกิดความ
เหลื่อมล้ำ� และเป็นวิกฤตที่กัดกร่อนบ่อนทำ�ลายความผาสุก
ของสังคมด้วยเช่นกัน
วิกฤตการเงินที่รุนแรงในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2540
และวิกฤตครั้งล่าสุดที่เกิดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลสั่นสะเทือน
ไปทั่วโลกเมื่อเร็วๆ นี้ คือตัวอย่างวิกฤตทุนนิยมที่คาดกันว่า ใน
อนาคตอาจจะเกิดบ่อยขึ้นและรุนแรงมากขึ้น
แต่ไม่ว่าจะอย่างไร เราก็คงจะอยู่กับทุนนิยมต่อไป บริบท
ภายในประเทศ และสถานการณ์ในระดับโลก ไม่ได้ชี้ให้เห็นว่า
นอกจากทุนนิยมแล้วมีระบบเศรษฐกิจอะไรที่โลกควรจะหันไปหาอีก
คำ�ถามจึงอยูท่ วี่ า่ เราจะอยูอ่ ย่างไรจึงจะไม่เป็นเหยือ่ ของทุนนิยม และ
เราจะพลิกวิกฤตทุนนิยมให้เป็นโอกาสได้อย่างไร
กล่าวอย่างเจาะจง เราจะมีทุนนิยมที่ดีกว่า เพื่อสังคมที่ดีกว่า
ได้อย่างไร

สุขภาพคนไทย ขอขอบพระคุณ พระไพศาล วิสาโล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ศาสตราจารย์
ดร. อัมมาร สยามวาลา ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
ดร. นายแพทย์ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ดร. นายแพทย์ยศ ตีระวัฒนานนท์ และคุณสฤณี อาชวานันทกุล ที่กรุณา
ให้ความรู้และข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการเขียนบทความนี้ อย่างไรก็ตาม ท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่เอ่ยนามมาทุกท่านไม่มี
ส่วนต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อข้อผิดพลาดบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ที่อาจจะมีอยู่ในบทความนี้
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ทุนนิยมวิกฤต
สนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อ ในตน
เจมส์ ฟุ ล เคอร์ (James Fulcher) นั ก
เศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย Leicester สหราช
อาณาจักร เขียนไว้ในหนังสือ Capitalism (ทุนนิยม)
ของเขาเมื่อ 5-6 ปี ที่ผ่านมานี้ว่า “วิกฤตของทุนนิยม
ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น แต่มันเป็นส่วนหนึ่ง
ของการทำ�หน้าที่ตามปกติของสังคมทุนนิยมเลยทีเดียว”
ฟุลเคอร์ ชี้ให้เห็นว่า ประวัติศาสตร์ของทุนนิยมนั้นเต็มไป
ด้วยวิกฤตการณ์มากมาย จนอาจกล่าวได้ว่า ช่วงเวลา
แห่งการเติบโตที่พอจะมีความมั่นคงยั่งยืนอยู่บ้างนั้นเป็น
เพียงข้อยกเว้น หาใช่ตัวตนที่แท้จริงของทุนนิยมไม่ นัก
เศรษฐศาสตร์ท่านนี้สรุปว่า “วิกฤตนั้นเป็นกลไกปกติของ
ทุนนิยม และสิง่ ทีท่ �ำ ให้ทนุ นิยมวิกฤตก็คอื คุณสมบัตทิ มี่ อี ยู่
ในตัวของมันนั้นเอง”
นัยยะของข้อสรุปนี้ก็คือ แม้ทุนนิยมจะเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่เข้มแข็งเพียงใด แต่ในตัวมันเองก็มีสิ่งที่เป็น
จุดอ่อน ที่มีโอกาสก็จะก่อให้เกิดวิกฤตกับระบบของมันได้
เฉกเช่นเหล็ก ซึ่งแม้จะแกร่งเพียงไร แต่เนื้อในของมันก็ยัง
ทำ�ให้เกิดสนิมกับตัวมันเองได้
สนิมหรือวิกฤตในทุนนิยมนั้น มีอยู่ในอุดมการณ์
ซึ่งเป็นหัวใจสำ�คัญของทุนนิยมเอง อุดมการณ์ที่ว่านี้คือ
การมุ่งแสวงกำ�ไรอันนำ�ไปสู่การแข่งขันภายใต้กลไกตลาด
ในด้านหนึ่งอุดมการณ์นี้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต
แต่อีกด้านหนึ่งอาจนำ�ไปสู่วิกฤตที่สั่นคลอนเศรษฐกิจได้
เหมื อ นดังที่เกิดขึ้นครั้ง แล้วครั้ง เล่า ในประวัติศาสตร์
ทุนนิยมที่ผา่ นมา
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การมุ่งแสวงกำ�ไรมักจะขับเคลื่อนให้กลไกทั้งหมด
ในระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การตลาด และ
การค้าขาย มุ่งไปในทิศทางที่จะทำ�กำ�ไรให้สูงสุด และ
สูงขึ้นเรื่อยๆ สภาพเช่นนี้ถ้าบังเอิญมีปัจจัยอื่นมาหนุนช่วย
เช่น สภาพคล่องทางการเงินที่เอื้ออำ�นวย บริบททางการ
เมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และการบริหารจัดการที่ไม่
โปร่งใส โอกาสที่จะเกิดการเก็งกำ�ไรที่ซับซ้อนก็เป็นไปได้
เช่น อาจมีการปั่นราคาที่ไม่ได้มีฐานมาจากมูลค่าของ
สินค้า หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค ที่สุดแล้ว
ก็จะหลีกเลี่ยงภาวะวิกฤตได้ยาก โดยเฉพาะในบริบทที่
กลไกควบคุมด้อยประสิทธิภาพ
วิ ก ฤตซั บ ไพรม์ ที่ เ กิ ด ในสหรั ฐ อเมริ ก าซึ่ ง ส่ ง
ผลกระทบไปทั่วโลกใน พ.ศ. 2550 และ วิกฤตต้มยำ�กุ้ง
ในประเทศไทยที่ ส่ ง ผลสะเทื อ นไปทั่ ว เอเชี ย เมื่ อ พ.ศ.
2540-2541 เป็นตัวอย่างวิกฤตทุนนิยมครั้งใหญ่ ที่เกิด
ขึน้ ในเวลาห่างกันเพียงสิบปี และถ้าย้อนเวลาไปไกลกว่านัน้
ก็จะเห็นว่า มีวกิ ฤตเศรษฐกิจอีกมากมายทีส่ นั่ สะเทือนโลก
ทุนนิยมในระดับที่แตกต่างกัน เช่น วิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำ�
ครั้งใหญ่ (the great depression) ซึ่งเกิดใน
สหรัฐอเมริกาและส่งผลสะเทือนไปทั้งโลกตลอดทศวรรษ
ที่ 1930 นอกจากนีย้ งั มีวกิ ฤตเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ และจำ�กัด
ขอบเขตอยู่เฉพาะในบางประเทศอีกมากมาย ต่างกรรม
ต่างวาระในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ผ่านมา
ใช่หรื อไม่ว่ า นี่ เป็น เพราะว่ า ทุน นิ ย มนั้ น มี เ ชื้ อ ที่
ก่อให้เกิดวิกฤตได้อยู่ในตัวของมันอง

ในแง่หนึ่ง การสรุปข้างต้นนั้นก็มีเหตุผล เพราะ
วิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดอยู่กับอุดมการณ์
อันเปรียบเสมือนหัวใจของทุนนิยมเอง เฉพาะอย่างยิ่ง
การมุ่งแสวงกำ�ไรสูงสุดภายใต้กลไกตลาดเสรี สิ่งเหล่านี้
แม้จะก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่มันก็เปิดช่อง
ให้ระบบเศรษฐกิจ “สะดุดขาตัวเอง” ล้มคว่ำ�พังทลาย
ลงได้ มองในแง่นี้ วิกฤตทุนนิยมนั้นก็มีสาเหตุสำ�คัญอยู่ใน
ตัวมันนั้นเอง หาได้มาจากปัจจัยภายนอกไม่

แต่ถ้าจะมองด้วยความเข้าใจและเห็นใจทุนนิยม
ก็อาจจะแย้งว่า ข้อสรุปข้างต้นนั้นไม่ยุติธรรมกับทุนนิยม
มากนัก เพราะความจริงธรรมชาติของทุนนิยมไม่ได้ดหี รือ
ร้าย ระบบไม่ได้วกิ ฤตหรือมีปญ
ั หาในตัวของมันเอง ปัญหา
หรือวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ ก็เพราะมีมนุษย์เข้ามาเกีย่ วข้อง มนุษย์
ต่างหากที่ทำ�ให้ทุนนิยมเกิดวิกฤต

วิกฤตซับไพรม์-ฝันร้ายของทุนนิยมอเมริกา

ชัน้ รองลงมา ผูซ้ อื้ มีความเสีย่ งสูงแต่กจ็ ะได้ผลตอบแทนสูง
ด้วย ปรากฏว่าตราสารเหล่านี้ (ในทางเทคนิคเรียกว่า
Collateralized Debt Obligation หรือ CDO) ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ดี จากสถาบันจัด
อันดับที่มีชื่อ อย่างเช่น มูดี้ แอนด์ อินเวสต์เมนท์ และ
เอส แอนด์ พี ที่โลกรู้จักดี ทำ�ให้ขายดิบขายดี ไม่เฉพาะ
ในสหรัฐอเมริกา แต่ในยุโรปด้วย ผู้ซื้อมีตั้งแต่ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กองทุน
เก็งกำ�ไร (hedge fund) ไปจนถึงประชาชนทั่วไป
เมื่อเวลาผ่านไป ลูกหนี้ด้อยเครดิตจำ �นวนมาก
เริ่มมีปัญหา ไม่สามารถชำ�ระหนี้ได้ตามเวลาที่กำ�หนด
ทำ�ให้ธนาคารผูป้ ล่อยกูแ้ ละผูซ้ อื้ ตราสารอนุพนั ธ์ ตกอยูใ่ น
ภาวะเสีย่ งมากขึน้ และเมือ่ ลูกหนีผ้ ดิ นัดชำ�ระกันมากขึน้ ๆ
การยึดจำ�นองจากหนี้เสียก็เพิ่มขึ้นอย่างมากด้วย ในเวลา
เดียวกัน ความต้องการบ้านและทีอ่ ยูอ่ าศัยก็มาถึงจุดอิม่ ตัว
แล้ว ราคาบ้านจึงรูดลงอย่างแรง ทำ�ให้บ้านที่ผู้ซื้อเอาไป
จำ�นองไว้กับธนาคารมีมูลค่าที่แท้จริงต่ำ�กว่ามูลค่าหนี้ที่
กู้มาซื้อเสียอีก สถาบันที่ปล่อยกู้เองถึงจะยึดตัวบ้านหรือ
ทรัพย์สนิ ทีจ่ �ำ นองมาก็ยงั ขาดทุนอยูด่ ี ทำ�ให้ประสบปัญหา
สภาพคล่องรุนแรง เพราะไม่สามารถชำ�ระหนี้ที่ตัวเอง
กู้มาเพื่อการนี้ได้ หลายแห่งต้องยื่นเรื่องขอล้มละลาย
เมื่อข่าวแพร่กระจายออกไป ความตื่นตระหนกก็ทำ�ให้
ปั่นป่วนไปทั่ว
ฟองสบู่ที่โตขึ้นอย่างรวดเร็วจากหนี้ซับไพรม์ใน
ภาคอสังหาริมทรัพย์ และทีถ่ กู ขับเคลือ่ นด้วยความละโมบ
โลภมากของสถาบันการเงิน จึงระเบิดออกมาเป็นวิกฤตที่
สร้างความหายนะหลายแสนล้านดอลลาร์ แก่เศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมริกา และยังความเสียหายอีกประมาณค่า
มิได้แก่เศรษฐกิจทั่วโลก

วิกฤตซับไพรม์เป็นกรณีตัวอย่างอันหนึ่งของวิกฤต
จากกลไกภายในของระบบทุนนิยม
หลังเหตุการณ์วินาศกรรมตึกเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์
เมือ่ เดือนกันยายน ค.ศ. 2001 ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
ลดดอกเบีย้ ลงหลายครัง้ จนทำ�ให้ดอกเบีย้ ลดลงจาก 6.5%
ในเดือนพฤษภาคมปี ค.ศ. 2000 เหลือ 1% ในเดือน
มิถุนายนปี ค.ศ. 2003 ต่�ำ ที่สุดในรอบ 45 ปี ดอกเบี้ยที่ต�่ำ
ขนาดนี้เปิดโอกาสให้ธนาคารและสถาบันการเงินได้ช่อง
แสวงกำ�ไร จากการปล่อยกู้แก่คนอเมริกันที่ต้องการจะ
ซื้อบ้าน
ปกติคนที่จะกู้เงินธนาคารมาซื้อบ้านได้จะต้องมี
เครดิตดีพอสมควร อย่างน้อยก็ตอ้ งมีรายได้แน่นอน มีงาน
มั่ น คง หรื อ มี ห ลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไว้ ใจได้ ไม่ ใช่ พ วก “นิ น จา”
(NINJA – no income, no job and no asset) แต่เนื่องจาก
ต้องการทำ�กำ�ไรสูงสุด สถาบันการเงินหลายแห่งจึงปล่อย
เครดิตแก่ลกู ค้าทีด่ อ้ ยเครดิตจำ�นวนมาก เพราะสามารถขูด
ดอกเบี้ยได้แพงๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ดูเหมือนทุกฝ่ายจะสม
ประสงค์ คือธนาคารได้กำ�ไรจากดอกเบี้ยแพง ลูกค้าได้ทำ�
ฝันที่จะมีบ้านของตัวเองให้เป็นจริง
สถาบันการเงินที่ปล่อยเครดิตซื้อบ้านแก่ลูกค้าไป
นั้น หาวิธีที่จะลดความเสี่ยงด้วยการนำ�เอาหนี้ที่ปล่อย
ให้แก่ลูกค้าที่มีเครดิตต่างระดับกัน ดีบ้าง ด้อยบ้าง มาจัด
เป็นกองๆ หรือแพ็คเกจ เพื่อเสนอขายในรูปของตราสาร
อนุพันธ์ กองไหนมีหนี้จากลูกค้าที่ด้อยเครดิตปนอยู่น้อย
หรือไม่มีเลย ก็จะเป็นตราสารชั้นดี ผู้ซื้อมีความเสี่ยงน้อย
แต่ จ ะได้ ผ ลตอบแทนต่ำ � กองไหนมี ห นี้ จ ากลู ก ค้ า ด้ อ ย
เครดิตปนอยูม่ ากหรือเกือบทัง้ หมด ก็จะถูกจัดเป็นตราสาร
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ข้ อโต้ แ ย้ ง นี้ แ ม้ จ ะน่ า รั บ ฟั ง แต่ ก็ ต้ อ งไม่ ลื ม ว่ า
อุดมการณ์ของทุนนิยม ไม่ว่าจะเป็น การมุ่งกำ�ไรสูงสุด
การแข่งขัน รวมทัง้ การทีเ่ อกชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
และผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุน ทั้งหมดเป็นไปเพื่อ
สนองความต้องการของมนุษย์ แต่ความต้องการของ
มนุษย์นั้นไม่มีที่สิ้นสุด เพราะมนุษย์มักจะมีความโลภเป็น
เจ้าเรือน ตรงนี้แหละคือโอกาสที่จะนำ�ไปสู่วิกฤตในระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยม
มนุ ษ ย์ มี ส่ ว นในวิ ก ฤตที่ เ กิ ด ขึ้ น แน่ น อน แต่
อุดมการณ์และตรรกะของทุนนิยมเป็นกรอบสำ�คัญและ
เป็นบรรทัดฐาน ทีม่ นุษย์ใช้เพือ่ อธิบายการสนองความโลภ
อันไม่มที สี่ นิ้ สุดของตน ไม่วา่ จะด้วยการเก็งกำ�ไร การสร้าง
ความต้ อ งการในหมู่ ผู้ บ ริ โ ภค ตลอดจนการปั่ น ราคา
จนเกิดภาวะฟองสบู่ ในทีส่ ดุ ก็ขบั เคลือ่ นเศรษฐกิจทัง้ ระบบ
ไปสู่จุดระเบิดที่เป็นวิกฤตได้ วิกฤตครั้งแล้วครั้งเล่าใน
ทศวรรษที่ผ่านมา ก็มีกระบวนการเกิดขึ้นทำ�นองนี้

อีกมิติหนึ่งของวิกฤตทุนนิยมเกิดจากการที่แต่ละ
ภาคส่วนของมันพัฒนาไปไม่ทนั กัน ทีเ่ ห็นชัดคือ ในปัจจุบนั
ภาคการเงิ น ล้ำ � หน้ า ไปไกลกว่ า ภาคอื่ น ๆ มาก เกิ ด
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นกองทุน หรือ
ตราสารอนุพันธ์รูปแบบต่างๆ ที่เสนอผลตอบแทนล่อใจ
และยั่วกิเลสของคน ขณะที่ภาคการผลิตและการบริโภค
ซึ่งเป็นฐานอิงที่มั่นคงของภาคการเงิน ตามไม่ทัน วิกฤต
ซับไพรม์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ก็เพราะกระบวนการ
ทำ�งานของภาคการเงินเดินหน้าไปเร็ว ซับซ้อนมาก ขาด
ระบบตรวจสอบทีเ่ ข้มแข็งเพียงพอ และไม่โปร่งใส สถาบัน
การเงิ น หลายแห่ ง ปล่ อ ยสิ น เชื่ อ แก่ ลู ก ค้ า ด้ อ ยเครดิ ต
(subprime loan) เป็นที่น่าสังเกตว่า วิกฤตเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงเวลาประมาณ 20 ปีมานี้ ล้วน
แต่มีจุดกำ�เนิดมาจากภาคการเงินทั้งสิ้น รวมทั้งวิกฤต
ต้ ม ยำ � กุ้ ง ที่ ทำ �ให้ เ ศรษฐกิ จ ของไทยและภู มิ ภ าคเอเชี ย
เจ็บปวดสาหัสมาแล้ว

วิกฤตต้มยำ�กุ้ง 2540: ฝันสลายของไทย

ส่งออกของไทยหดตัวลง การส่งออกทีข่ ยายตัวในอัตราต่ำ�
มีผลกระทบอย่างแรงต่ออุปสงค์มวลรวม ส่งผลกระทบ
ทางด้านจิตวิทยา และความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ
ในเรื่องปัญหาสภาพคล่องของทุนสำ�รองระหว่างประเทศ
และค่าเงิน เพราะประเทศไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมา
ตลอดตั้ ง แต่ พ.ศ. 2530 และมี ข นาดของการขาดดุล
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำ�ไปสู่การโจมตีค่าเงินของกองทุน
เก็งกำ�ไร (hedge fund) จากต่างประเทศ
แม้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะทุ่มเงินทุนสำ�รอง
เงินตราระหว่างประเทศ 24,000 ล้านดอลลาร์ เพือ่ ปกป้อง
ค่าเงินบาท ก็ต้านไว้ไม่อยู่ จนในที่สุดรัฐบาลต้องปล่อยให้
ค่าเงินบาทลอยตัวในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ยังผล
ให้หนี้สินที่กู้มาจากต่างประเทศก่อนหน้านี้พุ่งขึ้นอย่าง
มหาศาลในพริบตา สถาบันการเงินหลายแห่งตกอยู่ใน
ภาวะล้มละลาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และผูป้ ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กจำ�นวนมากปิดกิจการ คนว่างงาน
1.3 ล้านคน (พ.ศ. 2541) เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่
ในภาวะเสมื อ นล้ ม ละลายทางการเงิ น รั ฐบาลต้องขอ
กู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) จำ�นวน
17,200 ล้านดอลลาร์ เพื่อมาชดเชยทุนสำ�รองเงินตรา
ระหว่างประเทศ

วิกฤตต้มยำ�กุง้ เป็นวิกฤตเศรษฐกิจครัง้ ร้ายแรงทีส่ ดุ
เท่าที่ประเทศไทยเคยประสบมา วิกฤตนี้ส่งผลกระทบ
ไปทั่วเอเชีย จุดเริ่มต้นมาจากการผ่อนคลายการควบคุม
การนำ�เข้าเงินตราจากต่างประเทศ ใน พ.ศ. 2536 ซึ่ง
อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินดำ�เนิน
ธุรกรรมวิเทศธุรกิจได้ ด้วยความมุง่ หวังว่าจะทำ�ให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางการเงินของภูมิภาค และเป็นเสือตัวที่ห้าของ
เอเชี ย แต่ สิ่ ง นี้ ก ลั บ เป็ น ช่ อ งทางให้ ส ถาบั น การเงิ น ใน
ประเทศในเวลานั้นกู้เงินจากต่างประเทศซึ่งมีดอกเบี้ยต่ำ�
กว่าในประเทศ มาปล่อยกูท้ ำ�กำ�ไร โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี ค วามต้ อ งการสู ง และตลาดกำ � ลั ง
เติบโตอยูพ่ อดี ทัง้ นีโ้ ดยไม่ตอ้ งกังวลมากในเรือ่ งความเสีย่ ง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากรัฐบาล
ใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนคงที่
การโหมกู้เงินจากต่างประเทศ มาลงทุนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ทำ�ให้เกิดการเก็งกำ�ไร มีการปั่นอุปสงค์
อสังหาริมทรัพย์ให้สูงขึ้นจนเกินจริง จนเกิดภาวะฟองสบู่
ขณะเดียวกัน ในช่วงหลังของทศวรรษที่ 2530 ภาคการ

84 วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส?

ประวัติศาสตร์ทุนนิยมทำ�ให้เราเชื่อว่า สาเหตุของ
วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ๆ นั้นจะเห็นได้ในตรรกะและ
อุดมการณ์อนั เป็นหัวใจของระบบทุนนิยมนัน้ เอง ถ้าเช่นนัน้
เราก็อาจจะคาดการณ์ต่อไปได้ว่า ตราบใดที่ตรรกะและ
อุดมการณ์สำ�คัญของทุนนิยมยังอยู่ที่เรื่องของการลงทุน
เพือ่ แสวงกำ�ไรสูงสุดภายใต้ระบบการแข่งขันและตลาดเสรี
วิกฤตทุนนิยมก็ยังจะมีต่อไป

เพราะมันเป็นเช่นนั้นเอง
สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ความเชื่อ หรือแม้แต่ระบบธรรมชาติ
เมื่ อ พั ฒ นาไปจนเป็ น ระบบที่ ใ หญ่ โ ตซั บ ซ้ อ น ถ้ าไม่ ถู ก
ท้าทาย หรือไม่มอี ะไรมา “เขย่า” ให้ตอ้ งมีการปรับตัวอยู่
เสมอแล้ว ถึงจุดหนึ่งระบบทั้งระบบจะตกอยู่ในสภาพ
ทีเ่ ปราะบาง ซึง่ อาจเกิดจากการจัดโครงสร้างของตัวระบบ
นั้นเอง (self-organization) เช่น การทำ�หน้าที่ของ

ส่วนประกอบแต่ละส่วนอาจมีความจำ�เพาะสูงจนเกินไป
หรือโครงสร้างความสัมพันธ์กันของส่วนประกอบต่างๆ
ภายในระบบอาจไม่มีความยืดหยุ่นเท่าที่ควร ทำ�ให้ทั้ง
ระบบตกอยู่ในสภาวะเปราะบางเมื่อเผชิญกับสถานการณ์
ที่ไม่ปกติ นั่นคือ มีภาวะวิกฤตแฝงอยู่ข้างในของตัวระบบ
เอง ระบบที่อยู่ในสภาวะเช่นนั้นหากมีส่วนประกอบแม้
เพียงส่วนเดียวทำ�หน้าที่คลาดเคลื่อนไป หรือมีปัญหาจาก
ภายนอกมากระทบ ก็อาจส่งผลสะเทือนรุนแรงจนเป็น
วิกฤตไปทั้งระบบได้
ในฐานะเป็นระบบใหญ่โตทีม่ คี วามซับซ้อน ทุนนิยม
ไม่ได้แตกต่างจากระบบอื่นๆ ที่กล่าวมานั้นเลย
วิกฤตการเงินครัง้ ใหญ่ อย่างเช่นวิกฤตซับไพรม์และ
วิกฤตต้มยำ�กุง้ ก็อาจจะเข้าใจได้ในทำ�นองเดียวกันนี้ วิกฤต
ทั้งสองนั้น เริ่มจากการมีสภาพคล่องสูง ขณะที่ตลาด
การเงินก็มคี วามซับซ้อนมากขึน้ ๆ มนุษย์ทมี่ คี วามโลภเป็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองวิเคราะห์ว่า การ
เติบโตของทุนมาจากแรงงานของมนุษย์ แต่พวกเจ้าของ
ทุนมักจะจ่ายค่าแรงต่ำ�กว่ามูลค่าที่แรงงานผลิตได้เสมอ
เพราะถ้าจ้างเท่ากับที่แรงงานผลิตได้ เจ้าของทุนก็ไม่ได้
กำ�ไร ทุนก็ไม่เติบโต ธรรมชาติของทุนนัน้ มักจะขูดรีดมูลค่า
ส่วนเกินจากแรงงาน ผลคือ ค่าจ้างทีแ่ รงงานได้มคี า่ ต่�ำ กว่า
ราคาสินค้า ทำ�ให้คนส่วนใหญ่ที่เป็นชนชั้นแรงงานมีกำ�ลัง
ซื้อต่ำ� เมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เป็นวิกฤตทางธุรกิจ ที่ส่งผล
กระทบย้ อ นกลั บ มาสู่ น ายทุ น ผู้ ผ ลิ ต เพราะขายสิ น ค้ า
ได้น้อย ขาดทุน ฝ่ายแรงงานก็เรียกร้องค่าแรงเพิ่ม ผู้ผลิต
รั บ ไม่ ไ ด้ ถ้ า ไม่ เ ลิ ก ผลิ ต ก็ เ ปลี่ ย นมาใช้ เ ครื่ อ งจั ก รแทน
แรงงานคน พอใช้เครื่องจักร คนก็ว่างงานเพิ่มขึ้น ค่าจ้าง
ก็ถูกลง วิกฤตก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีก
เมื่ อ เกิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ขึ้ น ผู้ ผ ลิ ต รายเล็ ก
รายน้อยอยู่ไม่ได้ ที่เหลือก็ถูกครอบงำ�โดยรายใหญ่ๆ ซึ่ง

เป็นส่วนน้อย เกิดการกระจุกตัว
ของทุ น ภาพเช่ น นี้ ถื อ เป็ น ภาพ
พื้นฐานของทุนนิยม ที่เกิดขึ้นเป็น
ระยะๆ โดยทั่วไปก็ 10 กว่าปีครั้ง
หนึง่ พอมันเกิดวิกฤตขึน้ ก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึน้ มา
เพื่อต่ออายุให้ทุนนิยมอยู่ได้ ที่ชัดเจนก็คือ รัฐบาลเอา
เงินอัดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ ทำ�เช่นนี้มาตั้งแต่สมัย
ประธานาธิ บ ดี รู ส ต์ เวลล์ เมื่ อ ตอนเกิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิจ
ครั้ ง ใหญ่ (the great depression) ค.ศ. 1929
และในวิกฤตซับไพรม์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ สหรัฐฯ
ก็ยงิ่ อัดเงินเข้าไปมาก ประเทศไทยเราก็ใช้วธิ นี ี้ ในความคิด
ของพวกมาร์ ก ซิ ส ต์ ตราบใดที่ เราเลื อ กที่ จ ะเดิ น ตาม
ทุนนิยม มันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดวงจรวิกฤตอย่างนี้
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เจ้าเรือนอยู่แล้ว ใช้กลไกทางการเงินและการตลาดเป็น
เครือ่ งมือ ขับเคลือ่ นให้การแสวงกำ�ไรไปไกลเกินระดับปกติ
ธรรมดา จนกลายเป็นภาวะฟองสบู่ ชนิดที่กฎเกณฑ์ที่มี
อยู่ หรือการทักท้วงจากผู้รู้ ก็มิอาจทำ�อะไรได้ ระบบ
การเงินทั้งระบบจึงเคลื่อนไปสู่ปากเหวแห่งภาวะวิกฤต ณ
จุดนัน้ แม้การ “ขยับตัว” เพียงเล็กน้อย เช่น การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการขาดทุนจนต้องยื่นขอล้มละลาย ของ
สถาบันการเงินเพียงไม่กรี่ าย ก็เพียงพอทีจ่ ะเขย่าตลาดการ
เงินทั้งระบบให้ล้มครืนลงได้ นี่คือกระบวนการที่นำ�ไปสู่
วิกฤตการเงินและวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาแล้ว
ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่าธรรมชาติของระบบทุนนิยม
เป็นเช่นนั้นเอง (เช่นเดียวกับระบบอื่นๆ) คือ เมื่อพัฒนา
จนเติบโตไปถึงระดับที่มีความซับซ้อนมากขึ้นๆ ก็มักมี
แนวโน้มที่จะเกิดวิกฤตได้ จากการจัดการภายในของตัว
ระบบนั้นเอง เสมือนมีระเบิดเวลาซ่อนอยู่ เว้นแต่ว่าใน
กระบวนการเติบโตขึน้ นัน้ จะมีอะไรมา “ท้าทาย” หรือทำ�ให้

ระบบต้องปรับตัวอยู่เสมอ ในทางเศรษฐกิจและสังคม
“อะไร” ทีว่ า่ นัน้ อาจเป็นข้อมูลข่าวสาร เสียงวิพากษ์วจิ ารณ์
คำ�เตือนจากผู้ที่เห็นต่าง คำ�พยากรณ์ที่มีหลักวิชา หรือ
แม้แต่ความขัดแย้ง ถ้าระบบมีการปรับตัวตอบสนองต่อ
สิ่งท้าทายเหล่านั้น ก็อาจจะหลีกเลี่ยงภาวะวิกฤตได้
แต่ไม่วา่ จะอย่างไร ถ้าตัวระบบมีแนวโน้มทีจ่ ะก่อให้
วิกฤตได้อยู่แล้ว วิกฤตก็จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากอยู่ดี
นีค่ อื กฎของทฤษฎี “ภาวะวิกฤตทีเ่ กิดจากการจัดโครงสร้าง
ของตัวระบบเอง” (self-organized criticality
theory) ที่นักฟิสิกส์ค้นพบ และนำ�ไปอธิบายวิกฤตของ
ระบบต่างๆ ทั้งในทางธรรมชาติและในทางเศรษฐกิจและ
สังคม
บทสรุปตรงนี้คือ ไม่ว่าวิกฤตจะเกิดจากอุดมการณ์
หรือจากอะไรก็ตาม วิกฤตทุนนิยมก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ได้ยาก

ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทุ น นิ ย มมั น มี วิ ก ฤตการณ์
ของตั ว มั น เอง ในแง่ ที่ ว่ า มั น
มี ค ว า ม ไ ม่ แ น่ น อ น สู ง ม า ก
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในปั จ จุ บั น
เศรษฐกิจมันเติบโต ทำ�งานรวดเร็วไม่เท่ากัน เศรษฐกิจ
มันเคลื่อนในลักษณะที่รวดเร็วไม่เท่ากัน ภาคส่วนต่างๆ
มันไปไม่ทันกัน ถ้ายังไม่ได้พัฒนาเป็นทุนนิยม ภาคส่วน
ต่างๆ มันก็อาจจะช้าพอๆ กัน แต่ถ้าทุนนิยมพัฒนา
ไปมากๆ แล้ว มันจะเร็วแต่เร็วไม่เท่ากัน ทำ�ให้เศรษฐกิจ
แต่ละสาขามีความเสี่ยงไม่เท่ากัน ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
คือ ภาคการเงิน ซึ่งเป็นภาคที่ทำ�งานเร็วมาก แต่เร็วมาก
ก็ เ สี่ ย งมาก ในขณะที่ ภ าคอื่ น ที่ ไ ม่ ใช่ ภ าคการเงิ น เช่ น
ภาคแรงงาน ก็จะทำ�งานช้า พอทำ�งานช้า มันเลยทำ�ให้
ภาคทีท่ ำ�งานเร็วเข้าสูค่ วามเสีย่ งทีม่ ากกว่า ตรงนีม้ นั ทำ�ให้
เกิดปัญหาของระบบทุนนิยม จะเห็นว่าวิกฤตการณ์ใน

86 วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส?

ระยะหลังๆ นี้เกิดในภาคเอกชนและก็เกิดในภาคการเงิน
ไม่เหมือนสมัยก่อน ที่วิกฤตมันเกิดเพราะภาวะดินฟ้า
อากาศ เช่น ฝนแล้ง น้�ำ ท่วม มากกว่า
อั น นี้ มั น คล้ า ยกั น เลย ไม่ ว่ า จะเป็ น วิ ก ฤตที่ ไ หน
เช่น ที่เม็กซิโก เมื่อปี ค.ศ.1995 ก็เกิดจากการล้มลงของ
ธนาคาร มาปี พ.ศ. 2540 ที่ประเทศไทย ก็เกิดจากภาค
การเงิน วิกฤตซับไพรม์ที่อเมริกา ก็มาจากภาคการเงิน ซึ่ง
มันทำ�งานเร็วมาก หลังๆ นี่วิกฤตการณ์มันเกิดทุกๆ 5 ปี
เลย มันเกิดเพราะว่าโครงสร้างของมันซับซ้อนหลากหลาย
ภาคการเงินเป็นภาคทีม่ คี วามเป็นทุนนิยมสูงกว่าภาคอืน่ ๆ
และสุกงอมที่สุดสำ�หรับการเกิดวิกฤต ส่วนหนึ่งนั้นเป็น
ปัญหาของระบบ แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นปัญหาการจัดการ
ของมนุษย์
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วิกฤตเพราะทุนนิยม
หลักการอันเป็นหัวใจของระบบทุนนิยม คือการลงทุนทำ�การผลิตเพือ่ แสวงกำ�ไร โดยมีตลาดซึง่ ขับเคลือ่ น
ด้วยการแข่งขันเป็นกลไกสำ�คัญ หลักการสำ�คัญอีกอย่างหนึ่งคือ การถือว่าปัจเจกชนเป็นเจ้าของปัจจัย
การผลิต และผลกำ�ไรที่เกิดจากการลงทุนของตนได้อย่างไม่มีขีดจำ�กัด หลักการนี้ทำ�ให้ทุนนิยมเป็น
อุดมการณ์ที่มีอิทธิพลยิ่งต่อโลกทัศน์และค่านิยม ที่เป็นเสมือนกรอบหรือแนวทางในการดำ�รงชีวิตและ
ตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆ รวมทั้งการกระทำ�ของมนุษย์ด้วย

ลักษณะเด่นของอุดมการณ์ โลกทัศน์
และค่านิยมแบบทุนนิยมคือ:
ประการแรก ทุนนิยมมองว่า มนุษย์เป็นปัจจัย
การผลิต (แรงงาน) ที่ต้องถูกทำ�ให้มีต้นทุน (ค่าจ้าง)
ต่ำ�ที่สุด เพื่อที่จะได้มีผลกำ�ไรสูงสุด
ประการที่สอง ทุนนิยมมองมนุษย์เป็นลูกค้า หรือ
ผูบ้ ริโภค ซึง่ เป็นเป้าหมายของการขายผลผลิตเพือ่ ทำ�กำ�ไร
ทำ�ให้มีการโฆษณาแข่งขันการขายสินค้าด้วยกลยุทธ์ต่างๆ
อันนำ�ไปสู่ “วัฒนธรรมบริโภคนิยม”
ประการที่สาม ทุนนิยมมองว่าทุนเป็นปัจจัยการ
ผลิตที่สำ�คัญ ดังนั้น อะไรที่ทำ�ให้เป็นทุนโดยตรงได้ยาก
มักจะได้รับการให้คุณค่าน้อย เช่น ป่าไม้ แต่อะไรที่ทำ�ให้
เป็นทุนได้งา่ ยก็จะให้คณ
ุ ค่ามาก เช่น ต้นไม้ซงึ่ สามารถเอา
มาสร้างบ้านเรือนหรือทำ�เฟอร์นิเจอร์ได้โดยตรง ทัศนะ
เช่นนี้น�ำ ไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่ยั่งยืน
ประการที่สี่ นอกจากนี้ ทุนนิยมยังมองว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างมี “ราคา” ทัศนะเช่นนี้นำ�ไปสู่การตัดสินคุณค่า
ของสิ่งต่างๆ บนพื้นฐานของราคามากกว่าคุณค่าด้านอื่น
และนำ�ไปสู่การทำ�ให้ทุกอย่างเป็น “สินค้า” (commoditization) เพื่อทำ�กำ�ไร แม้วัฒนธรรม พิธีกรรม
ประเพณี ภูมิทัศน์ ความสวยงามตามธรรมชาติ ฯลฯ
ทุนนิยมก็สามารถนำ�มาทำ�เป็นสินค้าเพือ่ แสวงกำ�ไรได้ เช่น
เพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น
ประการทีห่ า้ ทุนนิยมให้ความสำ�คัญแก่ระบบตลาด
ที่มีการแข่งขัน ระบบนี้อาจช่วยให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าและ

บริการได้ในราคาต่ำ� อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติผู้ที่เข้าสู่
การแข่งขันในระบบตลาดโดยมากแล้วไม่ได้อยู่ในสถานะ
ที่เท่าเทียมกัน ทำ�ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง
ผู้ที่ “แข็งแรงกว่า” กับผู้ที่ “ด้อยกว่า” ซึ่งนำ�ไปสู่การ
แข่งขันทีไ่ ม่เป็นธรรม ประเภท “มือใครยาวสาวได้สาวเอา”
หรือ “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” ข้อเท็จจริงเป็นเช่นนี้ ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก นอกจากนี้ ยังทำ�ให้เกิดการ
โยกย้ายทรัพยากรจากพื้นที่ที่มีความสามารถในการซื้อ
หรือการบริโภคต่ำ� ไปสู่พื้นที่ที่มีความสามารถในการซื้อ
สูงกว่า เช่น มีการจับปลาในทะเลไทย หรือเลี้ยงกุ้งตาม
บริเวณชายฝั่งของไทย (และของประเทศยากจนอื่นๆ) ไป
ขายให้คนในประเทศร่ำ�รวยบริโภค เพราะได้ราคาดีกว่า
โดยละเลยความต้องการของคนในพื้นที่ ยิ่งกว่านั้น การ
เคลือ่ นย้ายทุนอย่างเสรีในยุคทุนนิยมไร้พรมแดน ยังทำ�ให้
ประเทศกำ�ลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทยด้วย ต้องพึ่งพา
การลงทุนจากต่างประเทศสูงเกินไป มีโอกาสจะนำ�ไปสู่
วิกฤตทางการเงินได้ง่าย ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
กระทันหันในฐานการลงทุน
ประการที่ ห ก ทุ น นิ ย มยอมรั บ การเป็ น เจ้ า ของ
ทรัพย์สินส่วนบุคคล อย่างไม่จำ�กัด ทำ�ให้มีแนวโน้มที่จะ
เน้นความสำ�คัญของปัจเจกชนเหนือกว่าส่วนรวม นำ�ไปสู่
ระบบ “ปัจเจกนิยม” และทำ�ให้มีการ “ผูกขาด” เช่น
ระบบสัมปทาน และระบบทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร) ระบบกรรมสิทธิ์ผูกขาดเช่นนี้ตรงกันข้ามกับ
ระบบกรรมสิทธิร์ ว่ ม หรือระบบการแบ่งปันการใช้ประโยชน์
เช่น ระบบโฉนดที่ดินชุมชน หรือป่าชุมชน เป็นต้น
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อุดมการณ์ โลกทัศน์ และค่านิยมดังกล่าวข้างต้น
เป็นลักษณะสำ�คัญ หรือ core values ของทุนนิยม
ที่ทำ�ให้เศรษฐกิจเติบโตและก้าวหน้า แต่ขณะเดียวกัน
อุดมการณ์และค่านิยมเดียวกันนี้ก็นำ �ไปสู่ปัญหาหลาย
อย่าง โดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมล้ำ �ทางเศรษฐกิจ

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ชุมชุนอ่อนแอ คุณค่าความเป็นมนุษย์
และศี ล ธรรมจริ ย ธรรมถู ก ละเลย และปั ญ หาสุ ข ภาพ
กล่าวโดยสรุปคือ ปัญหาสำ�คัญหลายอย่างทีส่ งั คมทุนนิยม
ส่วนมากได้ประสบกันนั้น มีสาเหตุที่เชื่อมโยงไปถึงระบบ
ทุนนิยม ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี
ทุ น นิ ย มเกิ ด ขึ้ น จากการ
ที่ฝรั่งใช้อำ�นาจ ใช้กำ�ลังไปแย่งชิง
เอาทรัพยากรจากส่วนต่างๆ ของ
โลก เริม่ แรกก็ไปค้าขาย หนักๆ เข้า
ก็ ใช้ กำ � ลั ง ยึ ด เอาประเทศที่ ด้ อ ย
กำ�ลังกว่าเป็นอาณานิคมเสียเลย จุดมุ่งหมายก็เพื่อสะสม
ทุ น สร้ า งความมั่ ง คั่ ง ระบบทุ น นิ ย มจึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ
สนองโลภะ แล้วมันก็เชื่อมต่อไปถึงโทสะและโมหะด้วย
การพัฒนาในระบบทุนนิยมมันทำ�ให้เกิดช่องว่าง
ระหว่ า งคนจนกั บ คนรวย และระหว่ า งประเทศจนกั บ
ประเทศรวย ช่องว่างอย่างนี้นำ�ไปสู่ปัญหามากมาย ที่
ชัดเจนคือมันทำ�ลายสิง่ แวดล้อม เพราะต้องเอาทรัพยากร
มาเปลี่ยนเป็นทุน ประเทศไทยเราตอนเริ่มพัฒนาใหม่ๆ
เมื่อ 50 ปีที่แล้ว มีเนื้อที่ป่าอยู่ 220 ล้านไร่ จากพื้นที่ทั้ง
ประเทศ 328 ล้านไร่ แต่ 50 ปี หลังจากเริ่มการพัฒนา
ป่าเหลือเพียง 80 ล้านไร่
ในด้ า นสุ ข ภาพ ทุ น นิ ย มมี ส่ ว นดี ต รงที่ มั น ทำ � ให้
เกิดเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคที่มี
ประสิทธิภาพ ทำ�ให้คนมีอายุยืนมากขึ้น แต่ข้อเสียอยู่ที่
สิ่งเหล่านี้ราคาแพง มันทำ�ให้เงินของชาติหมดไปกับเรื่อง
รักษา ถึงอย่างนั้นก็ไม่ทั่วถึง เพราะมีคนอีกมากที่ไม่มีเงิน
เข้าไม่ถึงบริการ อย่างสหรัฐอเมริกาใช้เงินตั้ง 16% ของ
GDP ก็ยังมีคนอีกตั้ง 40 ล้านคน ที่ไม่มีประกันสุขภาพ
แปลว่าใช้เงินไปเยอะ แต่ผลทีไ่ ด้ไม่คมุ้ ทุกวันนีเ้ รือ่ งสุขภาพ
มันกระจายไปในภาคเอกชน เป็นการค้าไปหมด “ยาขอ
หมอวาน” เหมือนสมัยก่อนไม่มแี ล้ว ประเทศไทยก็พยายาม
จะเป็นศูนย์การแพทย์ของภูมิภาค รัฐบาลก็ชอบ เพราะ
ได้เงินเข้าประเทศ แต่ระบบนี้มันดูดเอาแพทย์ ดูดเอา
พยาบาลไปจากสถานบริการของรัฐ ทำ�ให้โรงพยาบาลใน
ต่างจังหวัดเกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากร โรงพยาบาลที่
เป็นโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆ ก็สูญเสียแพทย์ให้โรงพยาบาล
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เอกชนไปมาก เพราะเขาเสนอค่ า ตอบแทนให้ แ พงๆ
ปัญหาก็เพราะเราเอาทุนนิยมเข้ามาในระบบบริการทาง
สุขภาพ
ถ้าจะให้เราไปรอด เราต้องไม่เอาเงินและวิชาเป็น
ตัวตั้ง เพราะเงินและวิชามันพาให้คนโลภ คิดแคบ ไม่ใช้
ปัญญา เราต้องเอาชีวติ เอาคน เอาชุมชนเป็นตัวตัง้ เพราะ
ชีวิต คน และชุมชนมันจะเชื่อมโยงเอาทุกอย่างเข้ามาให้
สมดุ ล กั น วิ ก ฤตที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น ก็ เ พราะมั น ขาดดุ ล ยภาพ
ระหว่างกาย ใจ สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง
อะไรทีเ่ สียดุลยภาพมันก็ไม่สบาย ร่างกายเราถ้าสมดุลดีเรา
ก็รสู้ กึ สบาย เป็นปกติ และมีความยัง่ ยืน แต่ถา้ เสียดุลยภาพ
ก็ เ กิ ด วิ ก ฤต ดั ง นั้ น วิ ถี ก ารพั ฒ นาต่ อ ไปนี้ ต้ อ งเป็ น วิ ถี
ดุลยภาพ เท่านั้น
ตอนนี้วิถีดุลยภาพกำ�ลังเกิดขึ้น เรื่องเศรษฐกิจนี้
เห็นชัด เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิพอเพียงกำ�ลังเกิดขึน้ ชาว
บ้านเป็นหมื่นๆ ในขณะนี้ได้ค้นพบวิถีดุลยภาพ และชีวิต
ของพวกเขากำ�ลังดีขึ้น อย่างผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม นั้น
ตอนแรกปลูกแต่มันสำ�ปะหลังอย่างเดียว เป็นหนี้เยอะ
ตอนหลังพลิกกลับ เปลีย่ นมาปลูกหลายอย่าง ความสมดุล
กลับมา อาหารมีพอกิน ป่าไม้ก็กลับมา เวลาก็มีเหลือ
คนในชุมชนมีเวลามากขึ้น ใจเย็นขึ้น ความรุนแรงลดลง
ไอสไตน์เคยพูดไว้ว่า “เราจำ�เป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิด
ใหม่โดยสิ้นเชิง ถ้าจะให้มนุษยชาติอยู่รอดได้” ในเรื่อง
ทุนนิยมนั้น ที่ดีกว่าคือ conscious capitalism ทุนนิยม
ที่มีหัวใจ มีจิตสำ�นึก ในวิกฤตนั้นมันไม่มีทางอื่นนอกจาก
ปฏิวัติจิตสำ�นึก คือ ต้องเจริญสติ เพราะเจริญสติแล้วมัน
เป็นสุข ไม่ต้องเสพมาก ทุกอย่างมันดีขึ้นหมด จิตใจดีขึ้น
สุขภาพดีขึ้น ความสัมพันธ์ดีขึ้น ความสุขก็มากขึ้น
เก็บสาระจากการสัมภาษณ์ 27 ธันวาคม 2552

ทุนนิยมนำ�ไปสู่ความเหลื่อมล้�ำ ทางเศรษฐกิจ
การที่ ทุ น นิ ย มให้ ค วามสำ � คั ญ แก่ ก ลไกตลาดที่ มี
การแข่งขันเสรี และการยอมรับสิทธิในการเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินส่วนบุคคลแบบไม่มีขีดจำ�กัด เป็นสาเหตุสำ�คัญ
ของความเหลื่อมล้ำ�ทางเศรษฐกิจ ซึ่งนำ�ไปสู่ปัญหาอื่นๆ
อีกหลายด้าน โดยเฉพาะเมื่อมีเงื่อนไขอื่นๆ สนับสนุน
เงื่อนไขสนับสนุนที่ส�ำ คัญ ได้แก่ โครงสร้างทางการเมืองที่
ไม่เป็นประชาธิปไตย และกฎกติกาทางสังคมทีไ่ ม่เป็นธรรม
การบริหารจัดการทีไ่ ม่โปร่งใสไร้ธรรมาภิบาล และการไม่มี
ส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจเกีย่ วกับผลประโยชน์
สาธารณะ ทุ น นิ ย มในสถานการณ์ เ ช่ น นั้ น มั ก จะเป็ น
“ทุ น นิ ย มผู ก ขาด” หรื อ ที่ นั ก วิ ช าการบางท่ า นเรี ย กว่ า
“ทุนนิยมสามานย์” เป็นทุนนิยมที่น�ำ ไปสู่ความเหลื่อมล้ำ�

รูปธรรมของความเหลื่อมล้ำ�
การวิเคราะห์ของนักวิชาการหลายท่านต่างชีใ้ ห้เห็น
ว่า สังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำ�ของการกระจายรายได้
ในระดับที่น่าเป็นห่วง ความเหลื่อมล้ำ�นี้วัดเป็นดัชนีที่เรียก
ว่า “ค่าสัมประสิทธิ์จีนี” (Gini coefficient) ซึ่งเมื่อ
คำ�นวณออกมาเป็นตัวเลขจะมีคา่ ระหว่าง 0 ถึง 1 ค่าดัชนี

ที่อยู่ใกล้ 0 หมายความว่า มีความเหลื่อมล้ำ�ในการ
กระจายรายได้ต่ำ� ตรงกันข้าม ถ้าค่าสัมประสิทธิ์จีนี
ค่อนไปทาง 1 แสดงว่ามีความเหลื่อมล้ำ�สูง ยิ่งใกล้
1 มาก ยิ่งแสดงว่ามีความเหลื่อมล้ำ�สูงมาก
การวิเคราะห์โดยใช้ขอ้ มูลรายได้ครัวเรือน จากการ
สำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ทีส่ ำ�นักงาน
สถิติแห่งชาติทำ�ทุก 2 ปี พบว่า ระหว่าง พ.ศ. 2529–
2549 ความเหลื่อมล้ำ�ในการกระจายรายได้ในสังคมไทย
อยู่ในระดับสูงมาตลอด คือ อยู่ในระดับ 0.48 ถึง 0.53
แม้ว่าความเหลื่อมล้ำ�ระหว่างคนจนกับคนรวยจะมีการ
เปลีย่ นแปลงบ้าง ตามสภาวะทางเศรษฐกิจ แต่ในภาพรวม
แล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เฉพาะในปี 2550 ค่าดัชนีความ
เหลื่อมล้ำ�อยู่ที่ 0.5 (ตารางที่ 1)
ศาสตราจารย์ ดร. เมธี ครองแก้ว นักเศรษฐศาสตร์
ทีส่ นใจศึกษาเรือ่ งนีต้ อ่ เนือ่ งมานานคนหนึง่ กล่าวว่า “ขนาด
ของความเหลื่อมล้ำ�ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังต้องถือว่าอยู่
ในระดับทีน่ า่ วิตกเป็นอย่างยิง่ สำ�หรับประเทศทีม่ รี ะดับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปอยู่ในระดับสูง อย่างเช่น
ประเทศไทย กล่าวคือ ค่าดัชนีความเหลื่อมล้ำ�ของไทยยัง
อยู่ในระดับ 0.5 ซึ่งไม่ต่างจากประเทศกำ�ลังพัฒนาใน

ตารางที่ 1: ค่าดัชนีความเหลื่อมล้ำ�การกระจายรายได้ในสังคมไทย (ค่าสัมประสิทธิ์จีนี)
พ.ศ.
2531
2533
2535
2537
2539
2541
2543
2545
2547
2549
2550

ทั่วประเทศ
0.487
0.515
0.536
0.520
0.513
0.507
0.522
0.507
0.493
0.515
0.499

กรุงเทพฯ
0.388
0.420
0.457
0.405
0.401
0.415
0.417
0.438
0.422
0.452
0.468

กลาง
0.435
0.480
0.462
0.461
0.468
0.443
0.448
0.437
0.433
0.445
0.423

เหนือ
0.439
0.468
0.476
0.468
0.458
0.462
0.469
0.467
0.478
0.491
0.470

อีสาน
0.454
0.434
0.471
0.472
0.470
0.460
0.483
0.469
0.448
0.499
0.471

ใต้
0.463
0.469
0.481
0.498
0.470
0.491
0.476
0.464
0.445
0.475
0.464

เขตเมือง
0.434
0.478
0.494
0.473
0.479
0.465
0.471
0.473
0.461
0.479
0.474

เขตชนบท
0.439
0.447
0.439
0.457
0.440
0.450
0.468
0.448
0.445
0.484
0.459

ที่มา: 1) ข้อมูลจากการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย สำ�นักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูล ปี 2549 และปี 2550 มีการบันทึกข้อมูลรายได้ติดลบ)
2) Boonyamanond. 2008
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แอฟริกาอย่างเช่น ไนเจอร์ มาลี หรือ แซมเบีย มากนัก”
(มติชนรายวัน 3 สิงหาคม 2550)
• ความมั่งคั่งกระจุกอยู่ในมือคนส่วนน้อย
มีหลักฐานอย่างน้อย 3 ประการที่แสดงว่า ความ
มั่งคั่ง (wealth) ในสังคมไทยกระจุกตัวอยู่ในมือของ
คนจำ�นวนน้อยเท่านั้น หลักฐานที่ว่านั้นคือ รายได้ เงิน
ออมในบัญชีเงินฝากธนาคาร และการเป็นเจ้าของที่ดิน
รายได้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลรายได้ครัวเรือน จากการสำ�รวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ระหว่าง พ.ศ.
2531-2550 แสดงให้เห็นว่า ตลอดช่วงเวลานี้ ประมาณ
ร้อยละ 54-59 ของรายได้ทั้งประเทศเป็นของกลุ่มคน
ทีร่ วยทีส่ ดุ (กลุม่ บนสุด) ซึง่ มีสดั ส่วนเพียงร้อยละ 20 ของ
ประชากรทั้งหมดเท่านั้น ขณะที่คนร้อยละ 20 ซึ่งเป็น
กลุม่ ทีจ่ นทีส่ ดุ (กลุม่ ล่างสุด) มีรายได้รวมกันเพียงร้อยละ
4 อีก 3 กลุ่มที่เหลือ (คิดเป็นร้อยละ 60 ของประชากร
ทั้งประเทศ) ซึ่งเป็นกลุ่มกลางนั้น มีสัดส่วนรายได้รวมกัน
ร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งประเทศ เฉพาะในปี 2550

สั ด ส่ ว นรายได้ ข องกลุ่ ม บน (รวย) สุ ด กั บ กลุ่ ม ล่ า ง
(จน) สุด ทิ้งห่างกันเกือบ 13 เท่า ช่วงห่างทางรายได้นี้
แทบไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา
(ตารางที่ 2)
เงินออม
สถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำ�หรับเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ.2552 ชีใ้ ห้เห็นว่า บัญชีเงินฝากทีม่ เี งินฝาก
ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งหมดมีประมาณ 70,000
บัญชี (หรือร้อยละ 0.1 ของจำ�นวนบัญชีเงินฝากทั้ง
ประเทศ) บัญชีทั้ง 70,000 บัญชีนี้มีเงินฝากรวมกัน
ประมาณ 3 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของเงิน
ฝากในธนาคารทั้งประเทศ หรือประมาณ 1 ใน 3 ของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี
พ.ศ. 2551 สถิตไิ ม่ได้บอกว่าคนจำ�นวนเท่าใดเป็นเจ้าของ
บัญชีเหล่านี้ แต่เชื่อว่าโดยปกติคนที่มีเงินฝากมากๆ เช่นนี้
คนหนึง่ ๆ มักจะมีบญ
ั ชีเงินฝากมากกว่า 1 บัญชี สมมุตวิ า่
โดยเฉลีย่ มีคนละ 2 บัญชี ก็จะพบว่ามีเจ้าของบัญชีทงั้ หมด
ประมาณ 35,000 คน หรืออาจจะน้อยกว่านี้ ถ้าแต่ละ
คนหรือส่วนใหญ่มีมากกว่า 2 บัญชี ถ้าการประมาณการ

ตารางที่ 2: สัดส่วนรายได้ของประชากร จำ�แนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ 5 กลุ่ม (Quintile by Income)
พ.ศ. 2531-2550
สัดส่วนรายได้ของประชากร (ร้อยละ)
กลุ่มประชากร
ตามระดับรายได้
2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550
กลุ่ม 20% ที่ 1 (จนที่สุด) 4.58 4.29 3.96 4.07 4.18 4.30 3.95 4.23 4.54 4.03 4.41
กลุ่ม 20% ที่ 2
8.05 7.54 7.06 7.35 7.55 7.75 7.27 7.72 8.04 7.69 8.04
กลุ่ม 20% ที่ 3
12.38 11.70 11.11 11.67 11.83 12.00 11.50 12.07 12.41 12.13 12.42
กลุ่ม 20% ที่ 4
20.62 19.50 18.90 19.68 19.91 19.82 19.83 20.07 20.16 20.04 20.20
กลุ่ม 20% ที่ 5 (รวยที่สุด) 54.37 56.97 58.98 57.23 56.53 56.13 57.45 55.91 54.86 56.11 54.93
รวม
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
สัดส่วนกลุ่มที่ 5 ต่อ
11.88 13.28 14.90 14.07 13.52 13.06 14.55 13.23 12.10 13.92 12.47
กลุ่มที่ 1 (เท่า)
หมายเหตุ: 1) รายได้ หมายถึง รายได้ประจำ� ที่ไม่รวมรายรับอื่นๆ เช่น เงินทุนการศึกษา มรดก พินัยกรรม ของขวัญ ประกันสุขภาพ ประกันภัยประกันชีวิต/
ประกันสังคม เงินถูกสลาก เงินรางวัล ค่านายหน้า และเงินได้จากการพนัน เป็นต้น
2) ข้อมูลจากการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ (เฉพาะ พ.ศ. 2549 และ 2550 ได้ปรับข้อมูลรายได้
ที่บันทึกติดลบหรือขาดทุน ให้เป็นศูนย์)
ที่มา: ข้อมูลการประมวลผลโดย สำ�นักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

90 วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส?

นี้ใกล้ความจริงก็แปลว่า เงินฝากมากกว่า 2 ใน 5 ของ
ทั้งประเทศอยู่ในมือของคนเพียง 35,000 คน หรือ
ร้อยละ 0.06 ของประชากรทั้งประเทศเท่านั้น (ปี 2552
ประเทศไทยมีประชากร 63,396,000 คน) แสดงว่า
เงินออมในธนาคารนัน้ กระจุกตัวอยูใ่ นมือของคนกลุม่ เล็กๆ
เท่านั้น
การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
เช่ น เดี ย วกั บ รายได้ แ ละเงิ น ออม การกระจาย
ทรัพย์สนิ สำ�คัญ เช่น ทีด่ นิ ก็แสดงให้เห็นว่ามีความเหลือ่ ม
ล้ำ�อย่างมากในสังคมไทย ทั้งนี้ นอกจากรากฐานของ
เศรษฐกิจคือระบบทุนนิยม ทีใ่ ห้คณ
ุ ค่าในการสะสมทุนและ
ความมั่งคั่งอย่างสูงแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับระบบการบริหาร
จัดการที่เอื้อต่อการตักตวงกอบโกยโดยกลุ่มผู้มีอำ�นาจ
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้เปรียบในสังคมอยู่แล้วด้วย การวิเคราะห์
นำ�ร่องเกี่ยวกับการถือครองที่ดินใน 8 จังหวัด พบว่าผู้ถือ
ครองที่ดินรายใหญ่ที่สุด 50 รายแรก (ทั้งบุคคลและ
นิติบุคคล) ครอบครองที่ดินมากถึงร้อยละ 10 ของที่ดิน
ในจังหวัดทีท่ �ำ การศึกษา ในบางจังหวัด ผูถ้ อื ครองรายใหญ่
ที่สุดมีที่ดินรวมกันนับหมื่นไร่
ทรัพย์สินครัวเรือนก็มีการกระจุกตัวสูงมากเช่นกัน
ตอกย้ำ�ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำ�และช่วงห่างระหว่างครัว
เรือนที่ยากจนและครัวเรือนที่ร่ำ�รวย ซึ่งห่างไกลกันลิบลับ
ข้อมูลใน พ.ศ. 2549 แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 69 ของ
ทรัพย์สินทั้งประเทศอยู่ในความครอบครองของครัวเรือน
รูปที่ 1: ความเหลื่อมล้ำ�ของครัวเรือน จำ�แนกกลุ่มครัวเรือน
ตามฐานะ และการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน พ.ศ. 2549
1%

3%
9%

69%

18%

20% ·Õè 1 (¨¹·ÕÊè ´Ø )
20% ·Õè 2
20% ·Õè 3
20% ·Õè 4
20% ·Õè 5 (ÃÇÂ·ÕÊè ´Ø )

ที่มา: สร้างจากข้อมูลการสำ�รวจภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ. 2549 ของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

ทีร่ วยทีส่ ดุ ซึง่ มีเพียงร้อยละ 20 ของทัง้ หมดเท่านัน้ ขณะ
ที่ร้อยละ 20 ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ยากจนที่สุด มีทรัพย์สิน
รวมกั น เพี ย งร้ อ ยละ 1 นั่ น คื อ ห่ า งกั น ถึ ง 69 เท่ า
(รูปที่ 1)
• ความเหลื่อมล้ำ�ในภาคธุรกิจ
การวิ เ คราะห์ ก ารผู ก ขาดและความเหลื่ อ มล้ำ �
ในภาคธุรกิจ โดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ แห่ง
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่า
ทั้งกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกลุ่ม
บริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ (ซึ่งไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์) ต่างก็มีการ
กระจุกตัวของรายได้ในระดับที่สูงยิ่ง
เฉพาะกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นั้น การวิเคราะห์ในช่วงเวลา 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 25472551 พบว่า ค่าดัชนีความเหลื่อมล้ำ� ในกลุ่มบริษัท
เหล่านี้มีค่าสูงมาก คือ เท่ากับ 0.76 ใน พ.ศ. 2547
และเพิ่มเป็น 0.78 ใน พ.ศ. 2551 ค่าดัชนีความ
เหลื่อมล้ำ�นี้สูงกว่าค่าความเหลื่อมล้ำ�รายได้ของประชากร
ทัง้ ประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน ซึง่ อยูร่ ะหว่าง 0.49-0.51
(ซึ่งก็สูงอยู่แล้ว)
นอกจากนี้ยังได้พบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ร้อยละ 20 ที่เป็นกลุ่มมีรายได้สูงสุด (กลุ่ม
บนสุด) นั้น มีรายได้รวมกันแล้วเกินร้อยละ 80 ของ
รายได้ ร วมของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ทั้งหมด ขณะที่ร้อยละ 20 ของบริษัทที่เป็นกลุ่มรายได้
ต่�ำ สุด (กลุม่ ล่างสุด) มีรายได้รวมกันไม่ถงึ ร้อยละ 1 และ
บริษัทที่เหลืออีกร้อยละ 60 (3 กลุ่มกลาง) มีรายได้
รวมกันแล้วอยู่ระหว่างร้อยละ 13-18 เท่านั้น ที่น่าวิตก
คือความเหลื่อมล้�ำ มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ดังจะเห็นว่า
ช่วงห่างกันระหว่างบริษัทรวยในกลุ่มบนสุด กับบริษัท
จนในกลุ่มล่างสุด เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 88 เท่า
ในปี พ.ศ. 2547 เป็น 162 เท่า ในปี พ.ศ. 2551
(ตารางที่ 3 หน้า 92)
ในกลุม่ บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการ
ค้า กระทรวงพาณิชย์ (บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์)
สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ�ยิ่งรุนแรงมากกว่ากลุ่มบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เสียอีก กล่าวคือ ระหว่าง
พ.ศ. 2548-2550 บริษัทร้อยละ 10 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
รายได้สูงสุด มีส่วนแบ่งรายได้รวมกัน คิดเป็นร้อยละ
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ที่ตายไปก็มีมาก และคาด
ว่าจำ�นวนร้านค้าขนาดเล็ก
ที่เลิกกิจการไปจะมากขึ้ น
สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)
เรื่อยๆ สถานการณ์ “ปลา
กลุ่มบริษัทตามระดับรายได้
2547 2548 2549 2550 2551
ใหญ่กินปลาเล็ก” เช่นนี้นับ
บริษัททั้งหมด 285 บริษัท
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
วันจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น
เพราะความมั่งคั่งจะถูกดูด
กลุ่ม 20% รวยสุด (กลุ่มบนสุด) 81.02 82.79 84.05 84.60 86.28
ไปอยู่กับห้างใหญ่ๆ หรือ
กลุ่ม 60% กลาง (รวม 3 กลุ่ม) 18.05 16.41 15.26 14.76 13.19
บรรษัทข้ามชาติเพียงไม่กี่
กลุ่ม 20% จนสุด (กลุ่มล่างสุด)
0.93
0.80
0.69
0.64
0.53
แห่ง
สัดส่วน กลุ่ม 20% รวยสุด
88
103
121
132
162
การกระจายรายได้
ต่อกลุ่ม 20% จนสุด (เท่า)
ในภาคธุ ร กิ จ ที่ มี ลั ก ษณะ
ค่าสัมประสิทธิ์ จีนี
0.7617 0.7788 0.7800 0.7696 0.7864
กระจุกตัวสูงมากเช่นนี้ เป็น
ที่มา: ปรับจาก ตารางที่ 2.1 ของเดือนเด่น นิคมบริรักษ์. 2552
เพราะระบบทุ น นิ ย มเปิ ด
โอกาสให้มีการแข่งขันเสรี
85.61 ของรายได้บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด ภายใต้กลไกตลาด การแข่งขันเสรีนั้นอาจจะฟังดูดี แต่
ใน พ.ศ. 2548 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 89.07 ใน พ.ศ. ความจริงแล้วในการแข่งขันเสรีแบบทุนนิยมนั้น ผู้ที่แข็ง
2550 ขณะที่ร้อยละ 10 ที่มีรายได้ต่ำ�สุดมีส่วนแบ่ง แรงกว่าเท่านั้นคือผู้ที่ได้เปรียบและเป็นผู้ชนะ ในที่สุดการ
รายได้รวมกันเพียงร้อยละ 0.01 ใน พ.ศ. 2548 และ แข่งขันที่ว่าเสรีนั้นก็นำ�ไปสู่การผูกขาด แบบมือใครยาว
ลดลงเป็น 0.007 ใน พ.ศ. 2550 ทำ�ให้ช่วงห่างระหว่าง สาวได้สาวเอา เป็นเช่นนี้ในแทบทุกภาคส่วนของระบบ
กลุ่มที่รายได้สูงสุดกับกลุ่มที่รายได้ต่ำ�สุด (ในช่วงเวลา เศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
3 ปี ที่ ทำ � การวิ เ คราะห์ นี้ ) เพิ่ ม ขึ้ น จาก 8,476 เท่ า และบริการ หรือแม้แต่ในภาคการค้าขายก็ไม่ได้เว้น ดังนัน้
เป็น 12,724 เท่า สภาพเช่นนี้ต้องบอกว่าต่างกันราวฟ้า การแข่งขันเสรีจึงไม่ใช่การแข่งขันที่เป็นธรรม
กับดิน (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 3: การกระจายรายได้ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำ�แนกกลุ่มบริษัท
ตามระดับรายได้ 5 กลุ่ม

หลักฐานที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่ง
ของความไม่ เ ท่ า เที ย มในภาคธุ ร กิ จ
จะเห็นได้ในสาขาการค้าปลีก การขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วของห้างสรรพสินค้า
และศูนย์การค้าใหญ่ๆ บวกกับการเปิด
กว้ า งให้ บ ริ ษั ท ข้ า มชาติ เ ข้ า มาดำ � เนิ น
กิจการค้าปลีกภายในประเทศ ได้ก่อ
ให้ เ กิ ด สถานการณ์ วิ ก ฤตที่ กำ � หนด
ความเป็นความตายสำ�หรับผู้ค้าปลีก
รายย่อย (ร้านโชห่วย) อย่างที่ไม่เคย
เป็นมาก่อน ร้านค้าย่อยที่ดำ�เนินการ
โดยคนในชุมชนและอยู่คู่กับชุมชนมา
นานเหล่านี้ ต้องมาแข่งขันกับห้างใหญ่
ที่มีพร้อมทั้งเงินทุน เทคโนโลยี การ
บริหารจัดการ เครดิต และเครือข่าย
ทำ�ให้ร้านค้าย่อยในชุมชนหมดอนาคต
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ตารางที่ 4: การกระจายรายได้ของบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า จำ�แนกกลุ่มบริษัทเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน ตามระดับรายได้
กลุ่มบริษัท
บริษัททั้งหมด
กลุ่มรวยที่สุด (10% แรก)
กลุ่มกลาง (80% กลาง 8 กลุ่ม)
กลุ่มจนที่สุด (10% สุดท้าย)
สัดส่วนกลุ่มรวยที่สุด 10% แรก
ต่อ กลุ่มจนที่สุด 10% สุดท้าย (เท่า)

สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)
2548
2549
2550
100.0
100.0
100.0
85.61
86.63
89.07
14.38
13.36
10.92
0.0101 0.0080 0.0070
8,476

ที่มา: ปรับจาก ตารางที่ 2.2 ของ เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2552

10,828

12,724

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำ�ลาย
เนื่องจากอุดมการณ์ทุนนิยมให้ความสำ�คัญอย่าง
มากแก่ทุนในฐานะปัจจัยการผลิตเพื่อทำ�กำ�ไร ดังนั้น จึงมี
แนวโน้มสูงที่ทุนนิยมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการผลิต

ประการแรก ทุนนิยมมักจะให้คุณค่าหรือความ
สำ � คั ญไม่ ม ากนั ก แก่ ท รั พ ยากรที่ แ ปลงเป็ น ทุ น เพื่ อ การ
ผลิตโดยตรงได้ยาก เช่น ป่า ทะเล ดิน ภูเขา ฯลฯ
สิ่งเหล่านั้นจึงมีแนวโน้มที่จะถูกใช้อย่างสิ้นเปลือง หรือ
มิฉะนัน้ ก็มกั จะไม่ได้รบั การเอาใจใส่วา่ จะเกิดความเสียหาย
เพี ย งใดในกระบวนการผลิ ต แต่ สำ � หรั บ ทรั พ ยากรที่

ศาสตราจารย์ ดร. อัมมาร สยามวาลา

นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ทุนนิยมทำ�ให้เราเติบโตด้านเศรษฐกิจได้ก็จริงอยู่
แต่ว่าอีกด้านหนึ่งมันทำ�ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ� ความไม่
เป็นธรรมหลายๆ เรื่อง ในช่วง 40 ปี ก่อนปี พ.ศ. 2540
เศรษฐกิจของเราขยายตัวอย่างก้าวกระโดด แต่ความ
เหลื่อมล้ำ�ก็เกิดขึ้นมาก ความเหลื่อมล้ำ�ที่เพิ่มขึ้นนั้น ไม่ได้
หมายความว่าคนจน จนมากขึ้น หรือมีคนจนมากขึ้น ข้อ
เท็จจริงก็ประจักษ์ว่า เราลดความยากจนลงได้มากในช่วง
เวลานัน้ หลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ความยากจนเพิม่
ขึ้นเล็กน้อย แต่ในภาพรวมแล้ว ความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม
ไทยเพิ่มขึ้น ขณะที่ความยากจนลดลง
ปัญหาที่ต้องแก้จึงมี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับ
คนรวย อีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับคนจน ส่วนที่เกี่ยวกับคนรวย
นั้นรู้สึกว่า กลไกของภาครัฐทำ�งานแบบเอื้อประโยชน์แก่
คนรวยค่อนข้างมาก ขณะที่คนรวยก็ใช้อำ�นาจเงินของตัว
เองเข้ า ไปครองอำ � นาจทางการเมื อ ง แล้ ว เอาอำ � นาจ
ทางการเมืองมาเอื้อประโยชน์ตนด้วย นอกเหนือจาก
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแล้ว อำ�นาจรัฐมีส่วนมากในการ
เอื้อประโยชน์แก่คนรวย ยกตัวอย่างเช่น บีโอไอ (BOI)
หรือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษี ค่ อ นข้ า งมากแก่ นั ก ลงทุ น ซึ่ ง เป็ น คนรวย
เราชอบอ้างกันว่า ถ้าไม่ให้สิทธิประโยชน์อันนี้แล้วจะไม่มี
ใครเอาเงินมาลงทุน ข้ออ้างนีไ้ ม่ได้มกี ารพิสจู น์อย่างจริงจัง
ถ้าจะลดก็ควรจะลดให้หมดทุกคน ไม่ควรลดให้เฉพาะ
นายทุนใหญ่ๆ เท่านั้น ทำ�เช่นนั้นมันเป็นการส่งเสริม
ความเหลื่อมล้ำ�
ระบบภาษี ข องเราก็ ค่ อ นข้ า งจะเอื้ อ ต่ อ คนรวย
โดยเฉพาะการไม่เก็บภาษีทรัพย์สิน ซึ่งรวมเรื่องที่ดินและ
มรดกด้วย ทำ�ให้ความเหลื่อมล้�ำ ที่มีอยู่แล้วยิ่งสูงขึ้นไปอีก
ประเทศทุนนิยมทั้งหลายเขาเก็บภาษีทรัพย์สินกันหมด

ส่ ว นภาษี เ งิ น ได้ ข องเราก็ มี ก าร
ลดหย่อนกันค่อนข้างมาก นอกจาก
การลดหย่อนส่วนบุคคลแล้ว ยังมี
รายการลดหย่ อ นอื่ น ๆ อี ก เช่ น
ใครที่ฝากเงินออมแบบ LTF หรือ
RMF ก็เอามาหักลดได้ โดยอ้างว่าเพื่อส่งเสริมการออม
แต่ความจริงคนที่ออมอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็คือคนมีเงิน
ระบบภาษีทางตรงของเราเก็บเงินจากคนรวยค่อนข้างน้อย
ที่ ไ ด้ เ ป็ น กอบเป็ น กำ � หน่ อ ยก็ คื อ ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ภาษี ส่ ว นใหญ่ ข องเรามาจากภาษี ท างอ้ อ ม คื อ ภาษี
การขาย ภาษีสรรพสามิต และอากรนำ�เข้า-ส่งออก แต่ภาษี
สรรพาสามิต (ภาษีบาป) บางอย่างเป็นภาระของคนจน
มากกว่า
มาตรการทางภาษีจึงเป็นโอกาสที่รัฐควรรีบดำ�เนิน
การ เพื่อแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับคนรวย ซึ่งอยู่ส่วนบน
ของสังคม เพือ่ ไม่ให้หนีหา่ งจากส่วนล่างไปไกลมากเกินไป
ส่วนปัญหาของคนจน คือส่วนล่างของสังคมนั้น
ต้องแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการที่จำ�เป็นสำ�หรับการดำ�รง
ชี วิ ต เรื่ อ งการประกั น สุ ข ภาพ และการให้ เรี ย นฟรี ใ น
การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งก็เป็นสิ่งที่รัฐเริ่มทำ�แล้ว แต่สิ่งที่
น่าจะได้ทำ�ต่อไปก็คือทำ�ให้คุณภาพของบริการเหล่านี้
ดีขึ้น ทำ�อย่างไรบริการในระบบสวัสดิการกับนอกระบบ
สวัสดิการจะไม่ต่างกันมากเกินไป ส่วนสวัสดิการชราภาพ
นั้น ยังต้องพัฒนากันอีก ประเด็นมันไม่ควรจะเป็นการ
เอาเงินงบประมาณแผ่นดินไปแจก มาตรการที่ดีกว่าคือ
ควรจัดให้มีระบบการออมสำ�หรับชราภาพที่ดี
เก็บสาระจากการสัมภาษณ์ 5 มกราคม 2553
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สามารถนำ�มาเป็นทุนทำ�การผลิตได้โดยตรง ทุนนิยมจะให้
คุณค่ามาก เช่น ต้นไม้ (ทำ�เฟอร์นิเจอร์ได้) ป่าชายเลน
(แปลงเป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งได้) แร่ (ถลุงทำ�อะไรๆ ได้หลาย
อย่าง) หิน (เป็นวัสดุก่อสร้างได้) ฯลฯ เมื่อเป็นเช่นนั้น
ทรัพยากรเหล่านั้นก็จะถูกนำ�มาใช้มาก จนร่อยหรอลง
อย่างรวดเร็ว สรุปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่ทุนนิยม
ให้คุณค่ามากหรือให้คุณค่าน้อย ผลก็ไม่ต่างกัน นั่นคือ
มี โ อกาสที่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบจากทุ น นิ ย มในเชิ ง ลบ
มากกว่าเชิงบวก
ประการที่ ส อง การมุ่ ง กำ �ไรสู ง สุ ด มี แ นวโน้ ม ที่
จะทำ�ให้กระบวนการผลิตละเลยความสำ�คัญของสิ่งอื่น
นอกเหนือจากกำ�ไร เช่น สิง่ แวดล้อม เป็นต้น ในระยะยาว
จึงหนีไม่พ้นปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังที่เกิดขึ้นในประเทศ
อุ ต สาหกรรมโดยทั่ ว ไป แม้ ใ นประเทศไทย วิ ก ฤต

สิ่ ง แวดล้ อ มส่ ว นใหญ่ ก็ มี ส าเหตุ ม าจากการผลิ ต ทาง
อุตสาหกรรมที่ไม่รับผิดชอบ นอกจากนี้ ในยุคที่โลก
ไร้พรมแดนอย่างเช่นทุกวันนี้ การมุ่งกำ�ไรภายใต้ระบบ
ทุนนิยมยังทำ�ให้เกิดการเคลื่อนย้ายทรัพยากรและทุ น
จากประเทศที่คนมีกำ�ลังซื้อต่ำ� ซึ่งส่วนมากคือประเทศ
ยากจน ไปสู่ประเทศที่คนมีกำ�ลังซื้อสูง ซึ่งส่วนมากคือ
ประเทศร่ำ�รวย เพื่อทำ�กำ�ไรสูงสุด การทำ�เช่นนั้นเท่ากับ
เป็นการ “ดูด” เอาทรัพยากรจากประเทศยากจนไปสนอง
ความต้องการของประเทศร่ำ�รวย ซึ่งไม่เป็นธรรม
ประสบการณ์ ข องประเทศไทยชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยมในช่วงเวลาที่
ผ่านมา มีส่วนทำ�ให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำ�ลายและ
สิ่งแวดล้อมเสียหายไป มากกว่าที่คนทั่วไปจะคาดคิด
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ดิน น้ำ� และแร่ต่างๆ ถูก

วิกฤตผืนป่า

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า พ.ศ. 2504-2551
(% ของพื้นที่ประเทศ)
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ป่าไม้ที่ถูกทำ�ลายไปในช่วงเวลาประมาณ ÃŒ60
40-50 ปี มานี้ เป็นวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ รุ น แรงที่ สุ ด อย่ า งหนึ่ ง นั บ แต่ มี แ ผนพั ฒ นา 50
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นต้นมา ตัวเลขจาก 40
กรมป่ า ไม้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ที่ เ คยมี อ ยู่ ถึ ง 30
ร้อยละ 53 ของพืน้ ทีท่ งั้ ประเทศใน พ.ศ. 2504 ลด
ลงอย่างต่อเนื่อง จนเหลือเพียงร้อยละ 25 ในปี 20
¾×é¹·Õè»†Ò
พ.ศ. 2541 แล้วก็กลับเพิม่ ขึน้ แบบก้าวกระโดดเป็น 10
ร้อยละ 33.2 ใน พ.ศ. 2543 และ 33.7 ใน พ.ศ.
¾.È.
0
2547 ทั้งนี้ก็เพราะมีการเปลี่ยนวิธีการคำ�นวณ
ผู้เชี่ยวชาญป่าไม้ และนักวิชาการบางท่าน
ที่มา: เนือ้ ทีป่ า่ ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2504-2551 จาก http://www.
เชื่อว่า พื้นที่ป่าไม้ที่เหลืออยู่ตามสถิติของกรม
forest.go.th/stat/stat51/TAB1.htm
ป่ า ไม้ นี้ อาจไม่ ไ ด้ ส ะท้ อ นความจริ ง เท่ า ที่ ค วร
ข้ อ เท็ จ จริ ง พื้ น ที่ ป่ า อาจเหลื อ อยู่ น้ อ ยกว่ า นี้
(บางท่านว่าอาจเหลือไม่ถึงร้อยละ 20) ดูเหมือนว่าตัวเลขที่ทางการเผยแพร่ จะมีอะไรแย้งกันอยู่ไม่มากก็น้อย ดังจะเห็น
ว่า เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเนื่องในวันอนุรักษ์
ป่าไม้ว่า พื้นที่ป่าไม้หายไปปีละประมาณ 30,000 ไร่
การบุกรุกแผ้วถางเพือ่ ทำ�กินของประชาชนอาจมีสว่ นในวิกฤตป่าไม้แน่นอน แต่นกั วิชาการบอกว่า นีก่ ย็ งั ไม่รนุ แรง
เท่ากับการตัดไม้ทำ�ลายป่าเพื่อการค้าไม้ และเพื่อเกษตรเชิงพาณิชย์ บวกกับการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่และการตัดถนน
ผ่านเข้าไปในพืน้ ทีป่ า่ ดังจะเห็นว่า เขือ่ นและถนนขนาดใหญ่เกิดขึน้ ทีไ่ หน ป่าไม้ในบริเวณนัน้ มักจะหายไปมาก จากน้ำ �มือ
ของนายทุนและผู้มีอิทธิพล ชาวบ้านในภาคอีสานบางคนเปรียบพฤติกรรมของนายทุนและผู้มีอิทธิพลที่ตัดไม้ทำ�ลายป่า
ว่า “เหมือนผีปอบที่ลงกินป่าไม้ ผีปอบพวกนี้ลงที่ไหนป่าไม้ที่นั่นก็หายเรียบ”

นำ�มาเร่งผลิต ไม่ใช่เพือ่ ปากท้องของประชากรทีเ่ พิม่ จำ�นวน
ขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น แต่เพื่อสร้างผลประโยชน์ส่วนเกิน
(กำ�ไร) และความมั่งคั่ง ทั้งในส่วนของบุคคลและของชาติ
โดยรวม
ปริมาณทรัพยากรธรรมชาติทล่ี ดลง และสิง่ แวดล้อม
ที่เสียหายไปนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากความต้องการที่จะมีกิน
มีใช้ ของประชากรทีเ่ พิม่ จำ�นวนขึน้ อย่างรวดเร็ว ตัง้ แต่หลัง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ องเป็นต้นมา แต่นนั่ ไม่ใช่ตวั การสำ�คัญ
ที่ทำ�ให้ผืนป่าจำ�นวนมหาศาลของประเทศลดลงอย่างน่า
วิตก ไม่ใช่สาเหตุหลักทีท่ �ำ ให้แม่น�้ำ หลายสายเน่าเสีย และ
ไม่ใช่สาเหตุหลักของมลภาวะทางสิง่ แวดล้อมทีค่ กุ คามชีวติ
ผู้คนและชุมชนจำ�นวนมากอยู่ในปัจจุบัน แต่เบื้องหลังของ
ปัญหาทั้งหมดนี้คือการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม
ภายใต้ นโยบายและบรรยากาศทางการเมื อ งที่ ไ ม่ เ ป็ น
ประชาธิปไตย ไม่โปร่งใส ประชาชนไม่มสี ว่ นร่วม และเอือ้
ต่อการผูกขาดตักตวงของคนกลุ่มน้อย
กล่ า วเฉพาะกรณี ป่ าไม้ การศึ ก ษาจำ � นวนมาก
ทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ ชี้ให้เห็นว่า พื้นที่
ป่าไม้ที่ลดลงเนื่องจากประชากรที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายสิบปี
ทีผ่ า่ นมา ไม่ใช่สาเหตุส�ำ คัญทีส่ ดุ ทีท่ �ำ ให้ผนื ป่า รวมทัง้ สัตว์
ป่าและพันธุ์พืชหลายชนิด ร่อยหรอไปอย่างน่าวิตก ถ้ามี
การจัดการที่ดี ความสูญเสียเพราะถูกชาวบ้านบุกรุกเพื่อ
ทำ�กินก็ไม่รวดเร็วและรุนแรง เท่ากับการตัดไม้ทำ�ลายป่า
เพือ่ การพาณิชย์โดยนายทุนทีผ่ กู ขาดทัง้ โดยวิธถี กู กฎหมาย
(มีสัมปทาน) และไม่ถูกกฎหมาย (ใช้อิทธิพล) และไม่
รุนแรงเท่ากับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น
เขื่อนและถนนไฮเวย์ ซึ่งล้วนแต่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมและการเกษตรเชิงพาณิชย์เป็นหลัก
ส่วนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ส่วนหนึ่งเป็น
ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ชายฝั่งทะเล
และแม่น้ำ�ลำ�คลอง อันเนื่องมาจากการถูกใช้จนเกินขนาด
หรือไม่ใส่ใจว่าจะเกิดความเสียหาย อีกส่วนหนึง่ เป็นปัญหา
มลพิษทีเ่ กิดจากการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
เช่น น้ำ�เสีย ขยะปนเปื้อน หรืออากาศที่เป็นพิษ มลพิษ
จากอุตสาหกรรมนั้นมีผลกระทบอย่างมากต่อผู้คนและ
ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนรอบๆ นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง
ดังที่มีข่าวปรากฏอยู่เนืองๆ ในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา
ล่าสุดคือกรณีมาบตาพุด ซึ่งจะเป็นบทพิสูจน์ว่า ที่สุดแล้ว
ความสมดุลระหว่างความเติบโตทางเศรษฐกิจกับประเด็น

เรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนจะเกิดขึ้นได้หรือไม่
ในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบทุนนิยม (ดูรายละเอียด
ในบทความเรื่อง “มาบตาพุด: ปัญหาร้อนทางเศรษฐกิจ
ปัญหามลพิษของชาวบ้าน” หน้า 42 ในเล่มนี้)
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ได้ศึกษาความรุนแรงของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เสียหาย (รายงาน ในปี พ.ศ. 2549) โดย
ใช้วิธีประเมิน 2 แบบ คือ ประเมินจากมูลค่าความเสีย
หายทีเ่ กิดขึน้ กับทรัพยากร หรือกับสิง่ แวดล้อมในช่วงเวลา
5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2542-2546 และอีกวิธหี นึง่ ประเมิน
จากการสำ�รวจทัศนคติของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า
มีปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12 เรื่อง ที่มีความ
รุนแรงสูงมาก ในจำ�นวนนี้ ที่สำ�คัญที่สุด 5 อันดับแรก
คือ 1) ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ 2) ปัญหาทรัพยากรน้ำ�
3) ปัญหาทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน 4) มลพิษจาก
ขยะ และ 5) มลพิษทางอากาศ แม้ว่าลำ�ดับความสำ�คัญ
ของปัญหาที่ได้จากการวัดมูลค่าความเสียหายโดยตรง
(วิธที ี่ 1) กับทีไ่ ด้จากการสำ�รวจความคิดเห็นของประชาชน
(วิธีที่ 2) จะไม่ตรงกันหมดทุกเรื่อง แต่โดยรวมแล้วก็มี
ความสอดคล้องกัน
ที่ น่ า วิ ต กคื อ เมื่ อ คำ � นวณออกมาเป็ น ตั ว เงิ น
ความเสี ย หายสำ � หรั บ ปั ญ หาแต่ ล ะอย่ า งนั้ น มี มู ล ค่ า
มหาศาล กล่าวคือ เฉพาะช่วง 5 ปีที่ทำ�การศึกษานี้
(พ.ศ. 2542-2546) ความเสียหายจากการที่ป่าไม้
ถูกทำ�ลายมีมูลค่าสูงสุด คือเฉลี่ย 80,813 ล้านบาท
ต่อปี รองลงมาคือความเสียหายต่อดินและการใช้ที่ดิน
(7,477 ล้านบาท/ปี) ความเสียหายต่อทรัพยากรน้ำ�
(6,443 ล้านบาท/ปี) ความเสียหายเพราะมลพิษทาง
อากาศ (5,866 ล้านบาท/ปี) และความเสียหายเนือ่ งจาก
ขยะ (4,797 ล้านบาท/ปี) ทั้งนี้ ยังไม่รวมความเสียหาย
ทีว่ ดั เป็นตัวเงินไม่ได้ เช่น ปัญหาสังคม ความขัดแย้ง และ
ความล่มสลายของชุมชน แต่เฉพาะมูลค่าความเสียหาย
ที่เป็นเงินอย่างเดียวก็เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ชัดเจนว่า
การพัฒนาทีไ่ ม่สมดุลภายใต้อดุ มการณ์ทนุ นิยมนัน้ มีราคา
ทีส่ งั คมต้องจ่ายสูงมาก เรือ่ งนีค้ วรจะเป็นบทเรียนให้สงั คม
ได้สำ�เหนียกว่า ความเติบโตจากทางเศรษฐกิจนั้นมีสิ่งที่
สังคมต้องเสียไปด้วยเสมอ สิ่งที่เสียไปนั้น บางอย่างเป็น
เรื่องยากยิ่งที่จะสร้างขึ้นมาทดแทน ขณะที่บางอย่างเมื่อ
หมดแล้วก็หมดเลย (ตารางที่ 5 หน้า 96)
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ผลการจัดล�ำดับ*

ตารางที่ 5: ลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ทรัพยากรป่าไม้
ทรัพยากรน�้ำ
ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
มลพิษจากขยะ
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน�้ำ
ทรัพยากรพลังงาน
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
มลพิษจากสารอันตราย
มลพิษจากของเสียอันตรายจากชุมชน
ทรัพยากรแร่
มลพิษทางเสียง

ล�ำดับความส�ำคัญ
(จ�ำแนกตามวิธีการจัดล�ำดับ)
จัดล�ำดับด้วย
มูลค่าความเสียหาย

จัดล�ำดับ
ด้วยทัศนคติประชาชน

1
3
2
7
5
8
11
4
9
6
10
12

2
1
6
4
7
5
3
10
8
12
9
11

มูลค่าความเสียหาย
(ล้านบาท/ปี)
80,813
6,443
7,477
4,797
5,866
1,515
ไม่มีข้อมูล
6,321
374
5,550
60
ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ: *เป็นการจัดลำ�ดับใหม่ โดยการหาค่าเฉลี่ยของลำ�ดับความสำ�คัญจากการจัดลำ�ดับด้วยมูลค่าความเสียหายและทัศนคติของประชาชน
ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI). 2549.

ทุนนิยมกับวิกฤตชุมชน
ปัจจุบนั ทุนนิยมได้รกุ คืบเข้าไปถึงทุกซอกทุกมุมของ
สังคม ไม่ว่าจะเป็นในชุมชน ในครัวเรือน หรือสถาบันทาง
สังคมในระดับสูงขึน้ ไป เช่น สถาบันศาสนาและสถาบันการ
ศึกษา ทั้งในเมืองและในชนบท ทำ�ให้การผลิตและวิถีชีวิต
ของคนเปลี่ยนไป จากที่เคยอิงอยู่กับความสัมพันธ์ทาง
สังคมและจารีตประเพณี เช่น เครือญาติ ความเป็นเพื่อน
บ้านเดียวกัน และความเชื่อทางศาสนา ได้เปลี่ยนไปสู่
รูปแบบใหม่ทยี่ ดึ ความมีเหตุมผี ลเชิงโลกิยนิยม (secular
rationality) และกฎเกณฑ์ทใี่ ห้ความสำ�คัญแก่เรือ่ งสิทธิ
และความเสมอภาคระหว่างปัจเจกชนเป็นที่ตั้ง
ความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบใหม่นี้ ได้กลายป็น
สิ่งที่มีอิทธิพลกำ�หนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชน
ทำ�ให้หน่วยทางสังคมแต่ละหน่วย ไม่วา่ จะเป็นบุคคล ครัว
เรือน หรือชุมชน กลายเป็นหน่วยที่มีความเป็นปัจเจกสูง
ขณะที่การพึ่งพาเกื้อกูลและการร่วมมือกัน บนฐานของ

96 วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส?

ความสัมพันธ์ทางสังคมมีนอ้ ยลง ความมัน่ คงในชีวติ ขึน้ อยู่
กับการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต และความสามารถใน
การสะสมความมัง่ คัง่ ทางวัตถุ มากกว่าการมีทนุ ทางสังคม
ที่เข้มแข็ง อาจกล่าวได้ว่า ระบบทุนนิยมนั้นเอาปัจเจกชน
เป็นศูนย์กลาง ไม่ได้เอาชุมชนและสังคมเป็นศูนย์กลาง
ชุมชนในระบบทุนนิยมจึงมักเป็นชุมชนที่ “เสียศูนย์”
ภายใต้ระบบการผลิตแบบทุนนิยมที่มีตลาดและ
การแข่ ง ขั น เป็ น กลไกสำ � คั ญในปั จ จุ บั น แม้ ค รั ว เรื อ น
เกษตรกรรายเล็กรายน้อยในชนบทจะยังคงทำ�การผลิตใน
ไร่นาของตนต่อไป แต่เป้าหมายและกระบวนการผลิต
ได้เปลี่ย นไปมาก แทนผลิตเพื่ อกินเพื่ อใช้ ใ นครั ว เรื อ น
เกษตรกรผู้ผลิตขนาดเล็กจำ�นวนมากขึ้น หันมาผลิตเพื่อ
สนองความต้องการของตลาด หรือผลิตสิง่ ทีต่ ลาดกำ�หนด
ไม่ได้เน้นผลิตสิ่งที่ตนต้องกินต้องใช้ และไม่ได้กินไม่ได้
ใช้สิ่งที่ตนผลิตเป็นหลัก เศรษฐกิจในชนบทจึงพึ่งตลาด
มากขึ้นๆ

แต่ ก ารพึ่ ง ตลาดหมายถึ ง การเข้ าไปสู่ ร ะบบการ
แข่งขัน ซึ่งคนในชนบทส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคย ถึงแม้จะ
คุ้นเคย การแข่งขันก็คือเกมที่ผู้แข็งแรงกว่าเท่านั้นอยู่รอด
ด้วยกระบวนการเช่นนี้ ในระยะยาวเกษตรกรจำ�นวนหนึ่ง
ทีไ่ ม่อาจจะสูไ้ ด้ในการแข่งขัน ก็กลายเป็นผูผ้ ลิตทีไ่ ม่มคี วาม
มัน่ คง สูญเสียปัจจัยการผลิต คือทีด่ นิ กลายเป็นกรรมกร
ขายแรงงานในภาคเกษตร หรือไม่ก็ในภาคอุตสาหกรรม
และบริการ นี่คือกระบวนการทำ�ให้คนในชนบทกลายเป็น
ขั้วที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมแตกต่างกัน ขั้วหนึ่ง
ประกอบด้วยคนส่วนมากทีย่ ากจนและอ่อนแอทางเศรษฐกิจ
อีกขัว้ หนึง่ ประกอบด้วยคนส่วนน้อยทีร่ �่ำ รวยและมีอทิ ธิพล
มากกว่า สภาพเช่นนี้ท�ำ ให้ชุมชนชนบทโดยรวมอ่อนแอลง
เพราะฐานเดิ ม ที่ มี ก ารพึ่ ง พาเกื้ อ กู ล กั น ทางสั ง คมถู ก
อุดมการณ์ทุนนิยมทำ�ให้อ่อนแรงลงไป
ความอ่อนแอลงของชุมชนในชนบท จะเห็นได้ชัด
ในระดับครัวเรือน เมื่อการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม
ต้องการแรงงานราคาถูก ทำ�ให้แรงงานหลักของครัวเรือน
ในชนบท หลั่งไหลเข้าสู่โรงงาน ทิ้งญาติผู้สูงอายุและเด็กๆ
ไว้เบื้องหลัง ครัวเรือนที่ประกอบด้วย “สมาชิกข้ามรุ่น”
(คนแก่กับหลานวัยเด็ก) เช่นนี้มีความเปราะบางและไม่
มั่นคงในแทบทุกด้าน และกำ�ลังมีจำ�นวนมากขึ้นในชนบท
ปัจจุบัน นี่เป็นวิกฤตชนบทอย่างหนึ่งในยุคทุนนิยม
ส่วนสถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษานั้น ก็ดู
เหมือนว่าได้ถูกทุนนิยมครอบงำ�ไปแล้ว สถาบันทั้งสองนี้
นอกจากจะได้สูญเสียความเป็นผู้นำ�ทางปัญญาและจิต
วิญญาณ ที่คอยให้สติและชี้ทางที่ถูกต้องในการที่คนและ
สังคมจะดำ�รงอยูโ่ ดยไม่ตกเป็นเหยือ่ ของระบบทุนนิยมแล้ว
ในหลายกรณี ยั ง มี ส่ ว นหนุ น เสริ ม อุ ด มการณ์ ห ลั ก ของ
ทุนนิยมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีก ไม่มากก็น้อย อาจกล่าวได้
ว่า นีเ่ ป็นวิกฤตทางปัญญาและจิตวิญญาณของสังคม ภาย
ใต้กระแสทุนนิยม

เป็นหลัก ทัศนะเช่นนีอ้ าจนำ�ไปสูป่ ระเด็นคำ�ถามเกีย่ วกับชีวติ
มากมาย เช่น ชีวิตคืออะไร อะไรคือความหมายของการ
มีชวี ติ อยู่ และมนุษย์ควรมีชวี ติ อยูเ่ พือ่ จุดมุง่ หมายใด ฯลฯ
คำ�ถามทำ�นองนี้คือประเด็นที่ผู้นำ�ศาสนาและนักคิดคน
สำ�คัญๆ ของโลกได้คิดค้นและทดลอง จนพบสัจธรรมอัน
เป็นแนวทางการดำ�รงชีวติ ทีม่ คี า่ มีความหมาย และทีจ่ ะพา
ให้ข้ามพ้นเรื่องของการผลิตทางวัตถุ ไปสู่การผลิตความดี
งามเพื่ อ บรรลุ ถึ ง ความสุ ข สงบที่ ยั่ ง ยื น แต่ ทุ น นิ ย มมี
แนวโน้ ม ที่จ ะลดทอนคุ ณ ค่ า และความหมายของความ
เป็นมนุษย์ในด้านที่สำ�คัญนี้ลง
ประการที่สอง เนื่องจากทุนนิยมมองว่าคนเป็น
ลูกค้า (ผู้บริโภค) ดังนั้น คุณค่าของคนจึงอยู่ที่การเป็น
ลูกค้าหรือผู้บริโภคที่ดี เพื่อที่ผู้ผลิตจะได้ขายสินค้าและ
ทำ�กำ�ไร ทุนนิยมส่งเสริมและกระตุ้นให้คนรู้สึกว่าตัวเอง
“พร่อง” ดังนั้น จึงต้องเติมเต็มด้วยการบริโภคอยู่ตลอด
เวลา แม้จะไม่จ�ำ เป็นก็ตาม จนเกิด “วัฒนธรรมบริโภค
นิยม” แต่ทุนนิยมก็สนใจเฉพาะที่จะให้คนบริโภคมากๆ
เท่านั้น ไม่สนใจว่าเมื่อบริโภคแล้วอะไรจะตามมา เว้นเสีย
แต่วา่ สิง่ นัน้ จะสามารถเอามาทำ�กำ�ไรได้อกี ต่อหนึง่ ดังเช่น
การผลิ ต อาหารที่ มี ร สชาติ แ ละสี สั น ล่ อใจให้ ค นบริ โ ภค
ซึง่ มีอยูม่ ากมายในปัจจุบนั เมือ่ คนบริโภคกันมากๆ จนเกิด
ปัญหาโรคอ้วนแล้ว ความอ้วนนั้นเองก็ถูกทุนนิยมทำ�ให้
เป็น “สินค้า” เพื่อแสวงกำ�ไร (ด้วยการขายผลิตภัณฑ์
อื่นๆ) ได้อีกต่อหนึ่ง
ในแง่ที่กล่าวมานี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ย่อมถูก
ลดทอนลงมาเป็นเพียงผู้บริโภค ไม่ใช่คนผู้ใฝ่ความดีงาม
เช่น มิตรไมตรี ความรัก และความเมตตาอารีต่อเพื่อน
มนุษย์ เป็นต้น

ทุนนิยมกับคุณค่าความเป็นมนุษย์
และศีลธรรมจริยธรรม
• ศักดิ์ศรีความมนุษย์ถูกลดทอน
ประการแรก การที่ทุนนิยมมองว่าคนเป็นส่วนหนึ่ง
ของปัจจัยการผลิต (แรงงาน) นัน้ ทำ�ให้ศกั ดิศ์ รีและคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ถูกลดทอนลงมาเท่ากับปัจจัยการผลิต
อย่างอืน่ (เช่น ทุน หรือวัตถุดบิ ) นัน่ หมายความว่าคุณค่า
และคุณภาพของคนขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิต
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วั ฒ นธรรมบริ โ ภคนิ ย ม ทำ �ให้ ค นติ ด ยึ ด อยู่ กั บ
การเสพสิ่งบำ�เรอ และให้คุณค่าการเสพเช่นนั้นมากกว่า
สิ่งอื่น คนจำ�นวนมากที่ตกเป็นทาสของบริโภคนิยมจึงบูชา
การบริโภคเสมือนว่าเป็นพระเจ้า ยอมสละได้แม้ศักดิ์ศรี
ของตนเอง เพือ่ ขอให้ได้บริโภคตามทีใ่ จปรารถนา ดังกรณี
วั ย รุ่ น ที่ ข ายตั ว เพื่ อ แลกเงิ นไปซื้ อ กระเป๋ า ถื อ ราคาแพง
บางยี่ห้อ หรือกรณีอาม่าเศรษฐีนีประกาศยอมจ่ายเงิน
หลายล้าน เพียงเพือ่ ให้หลานรักได้อมุ้ ลูกหมีแพนด้าสักครัง้
เป็นต้น

และส่วนรวม ทัศนคติเช่นนี้คือเนื้อแท้ของ “ปัจเจกนิยม”
(individualism) ที่ถือคติว่าประโยชน์ตนต้องมาก่อน
ประโยชน์คนอื่นมาทีหลัง ในสังคมที่สมาทานทุนนิยม
คนจึงมักจะมี “ความเป็นปัจเจก” สูง เพราะปัจเจกนิยม
ในสังคมเช่นนัน้ ทำ�ให้คนเอาตัวรอดได้ดกี ว่า เช่น ทำ�ให้เป็น
คนเข้มแข็ง เป็นอิสระ และขวนขวายพึง่ ตนเองได้ แต่ปจั เจก
นิยมก็มีด้านที่ไม่ดี ตรงที่ไม่ส่งเสริมความความสัมพันธ์
เชิงเกื้อกูล ซึ่งเป็นคุณธรรมสำ�คัญที่ยึดเหนี่ยวคนในกลุ่ม
และในชุมชน และเป็นคุณธรรมที่ดีในสังคมมาแต่ดั้งเดิม

• ศีลธรรมจริยธรรมถูกละเลย
ทุนนิยมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมี “ราคา” หรือ
สามารถทำ�ให้เป็นสินค้าเพื่อแสวงกำ�ไรได้ ทัศนะเช่นนี้
นำ�ไปสูก่ ารมองว่าทุกสิง่ ทุกอย่างจะได้มาก็ดว้ ยการซือ้ ด้วย
เงิน ในสังคมที่เน้น “ราคา” เช่นนี้ “เงินคือพระเจ้า” ที่มี
อำ�นาจมาก ในหลายกรณีมีอำ�นาจมากกว่าคุณธรรมและ
ความดีงาม อย่างเช่นความร่วมมือ การให้โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน ความรัก และการเกือ้ กูลกันของคนในชุมชน ใน
สังคมเช่นนั้นมีโอกาสสูงที่ศีลธรรมจริยธรรมจะถูกละเลย
หัวใจของทุนนิยมคือการแสวงกำ�ไรโดยอาศัยกลไก
ตลาดที่มีการแข่งขันเสรี ซึ่งกำ�ลังมาแรงในโลกปัจจุบัน
แต่ในการแข่งขันนั้นผู้ที่อ่อนแอกว่า ซึ่งบังเอิญเป็นคนส่วน
ใหญ่ในสังคม จะเป็นผู้แพ้ และผู้แพ้ก็มักจะถูกคัดออก
ผู้อยู่รอดหรือที่จะเติบโตต่อไปได้คือผู้ที่แข็งแรงกว่าเท่านั้น
การแข่งขันเช่นนี้แม้จะเรียกกันว่า “เสรี” แต่ก็ไม่ใช่การ
แข่งขันทีเ่ ป็นธรรม เพราะในข้อเท็จจริงนัน้ ผูท้ แี่ ข็งแรงกว่า
ทั้งในทางทรัพยากรและอำ�นาจเป็นผู้ได้เปรียบ และผู้ที่
อยู่ในสนามแข่งขันก็มักจะใช้กลยุทธ์สารพัดเพื่อเอาชนะ
คู่แข่ง และเพื่อผลประโยชน์ของตนเป็นหลัก กลยุทธ์
เหล่านัน้ ไม่จ�ำ เป็นต้องสอดคล้องกับหลักศีลธรรมจริยธรรม
เลยก็ได้ ในแง่นี้ศีลธรรมจริยธรรมจึงมักจะถูกละเลย
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและละเลยศีลธรรมเช่นนี้
เกิดขึน้ ทัง้ ในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ ดังจะเห็น
ได้จากการทีป่ ระเทศมหาอำ�นาจทางเศรษฐกิจบางประเทศ
ใช้เวทีองค์การการค้าโลกเอาเปรียบประเทศกำ�ลังพัฒนา
และประเทศยากจนอื่นๆ ในการแข่งขันทางการค้า โดย
อาศัยสิทธิบัตรที่ให้อำ�นาจผูกขาดเกินสมควร เป็นต้น
นอกจากนี้ หลั ก การของทุ น นิ ย มในเรื่ อ งการ
แสวงกำ�ไร การแข่งขัน และตลาดเสรี ยังมีแนวโน้มทำ�ให้
คนมุ่งเอาแต่ประโยชน์ตนเป็นที่ตั้ง ละเลยประโยชน์ผู้อื่น

ทุนนิยมกับวิกฤตสุขภาพ
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ทุนนิยมทำ�ให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ 3 ทาง ทางที่
หนึ่ง ทุนนิยมมีแนวโน้มส่งเสริมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม
และทำ�ให้เกิดวัฒนธรรม “บริโภคนิยม” (consumerism) ที่นำ�ไปสู่ปัญหาสุขภาพได้ ทางที่สอง ทุนนิยม
มีแนวโน้มทำ�ให้เรื่องของสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ
เป็นสินค้า เพื่อแสวงกำ�ไรมากเกินไป และ ทางที่สาม
ทุนนิยมทำ�ให้คนไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม
อันเป็นสาเหตุสำ�คัญอย่างหนึ่งที่นำ�ไปสู่ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน ข้อหลังนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดลึกซึ้ง
แต่สังคมแทบไม่ได้ตระหนักถึง
• บริโภคนิยม
ปัญหาสุขภาพเนื่องจากการบริโภคไม่เหมาะสม
กำ�ลังเป็นประเด็นใหญ่อย่างหนึ่งในโลกปัจจุบัน ไม่เฉพาะ
แต่ประเทศกำ�ลังพัฒนาเท่านัน้ แม้แต่ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
โดยทัว่ ไปก็ประสบปัญหานีด้ ว้ ย ปัญหาการบริโภคในสังคม
ทุนนิยมนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการไม่มีอะไรจะกิน
(เพราะจน) แต่ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น เรื่ อ งของการมี กิ น แต่
“กินไม่เป็น” ทุนนิยมมีสว่ นต้องรับผิดชอบปัญหานี้ ไม่มาก
ก็น้อย
ทุกวันนี้ ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมทำ�ให้มกี าร
ผลิตอาหารหลากหลายชนิด ที่มีสีสันและรสชาติชวน
บริโภค ข้อน่าเสียดายคือ อาหารหลายอย่างที่ผลิตออก
มานั้นไม่ใช่สิ่งจำ�เป็น และไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ หลาย
อย่างเป็นเพียง “อาหารขยะ” (junk food) แต่ผู้ผลิต
และผูข้ ายก็ท�ำ ให้เห็นเป็นของดี ถึงขนาดเป็นสัญลักษณ์ของ
การเป็นผู้บริโภคที่ “มีระดับ” ก็มีไม่ใช่น้อย ผลคือทำ�ให้
เกิดค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ส่งเสริมสุขภาพ
โดยเฉพาะในเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่
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พฤติกรรมการบริโภคเช่นนี้ ที่เห็นได้ชัดคือ การ • สุขภาพเป็นสินค้า
บริ โ ภคอาหารที่ มี ร สหวานจั ด และมี ไ ขมั น มากเกิ น ไป
ผลกระทบอี ก อย่ า งหนึ่ ง ของทุ น นิ ย มต่ อ สุ ข ภาพ
อาหารที่ไม่จำ�เป็นต่อสุขภาพร่างกาย เครื่องดื่มประเภท มาจากกระบวนการทำ�ให้เรื่องของสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นยา
น้�ำ อัดลมและเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ รวมทัง้ การสูบบุหรี่ บุคลากร และระบบการให้บริการรักษาพยาบาล “เป็น
และการใช้สารเสพติดหลายชนิด เพียงเพือ่ กระตุน้ ร่างกาย สินค้า” มากเกินไป บางท่านเรียกสิ่งนี้ว่า “ทุนนิยมทาง
หรือเพื่อความสนุกสนานชั่วเวลาอันสั้นเท่านั้น (รูปที่ 2)
สุขภาพ” (health capitalism)
วัฒนธรรมบริโภคนิยม เมื่อ
รูปที่ 2: ปริมาณการบริโภคน้ำ�ตาลทรายในประเทศ พ.ศ. 2527–2549
บวกกับวิถีชีวิตที่ไม่ส่งเสริมการออก
(กิโลกรัม/คน/ต่อปี)
กำ�ลังกายแล้ว ทำ�ให้คนจำ�นวนมาก
âÅ¡ÃÑÁ
ในปัจจุบนั ประสบปัญหาภาวะน้�ำ หนัก ¡Ô35
32.4
30.5
เกิน และไขมันในเลือดสูง ซึ่งเป็น
29.1
33.2
28.5 27.9
29.6
สาเหตุของการเจ็บป่วยหลายชนิด 30
29.3
25.8
26.5 26.7 27.2
เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 25
23.0
และโรคหัวใจ ความเจ็บป่วยเหล่านี้
21.7
20
20.3
นอกจากเป็นสาเหตุการตายทีส่ �ำ คัญ
18.9
14.8
17.8
ในปัจจุบนั แล้ว ยังทำ�ให้สนิ้ เปลืองค่า 15 12.9
15.9
14.6
ใช้จา่ ยของครอบครัวและงบประมาณ
12.8
10 12.9
ของรัฐด้วย (รูปที่ 3)
5
บริโภคนิยมนั้นทำ�ให้คนรู้สึก
ว่าตัวเอง “พร่อง” หรือมิฉะนั้นก็
0
“ดีไม่พอ” อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น
จึงมีแนวโน้มจะทำ�ให้สิ่งปกติหลาย
ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการอ้อยและน้�ำ ตาล (อ้างใน การสาธารณสุขไทย 2548-2550)
อย่างที่คนเรามีและเป็นอยู่แล้วโดย
ธรรมชาติ กลายเป็นปัญหาทีต่ อ้ งได้
รูปที่ 3: อัตราการป่วยด้วยโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรค
รับการบำ�บัด เสมือนว่า “เป็นโรค”
หลอดเลือดสมอง พ.ศ. 2539-2549
อย่างหนึ่ง ทุกวันนี้ ตลาดในระบบ
ทุนนิยม มีอ�ำ นาจมากพอที่จะทำ�ให้
700
659.6
618.5
คนที่ มี ร่ า งกายและสุ ข ภาพปกติ
600
586.8
จำ � นวนไม่ น้ อ ยรู้ สึ ก เหมื อ นว่ า มี
503.1
500
477.4
“ความเจ็บป่วย” ที่ต้องได้รับการ
391.5
444.2
400
บำ � บั ด เช่ น ผิ ว กายที่ ค ล้ำ � โดย
341.0
291.8
ธรรมชาติ สิวฝ้า เรือนร่างไม่งดงาม
341.0
300
259.0
191.9
หรือแม้กระทั่งความแก่ตามสภาพ
257.6
200
154.7
175.7
ธรรมชาติของสังขารร่างกาย ก็ถูก
188.3
147.3
169.6
169.9
127.5
100
138.3
ทำ �ให้ รู้ สึ ก ว่ า ต้ อ งได้ รั บ การบำ � บั ด
105.8
78.2
69.5
0
รั ก ษา (ด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ทั น สมั ย
2539
2541
2543
2545
2547
2549
หรือโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง) ทั้ง
ที่สิ่งเหล่านั้นไม่เกี่ยวกับความเจ็บ
âÃ¤ËÑÇã¨
âÃ¤àºÒËÇÒ¹
ป่วยเลย นีค่ อื “โรคบริโภคนิยม” ที่
âÃ¤¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§
âÃ¤ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§
ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
ที่มา: สร้างจากข้อมูลของสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
ในปัจจุบัน
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ในแง่นี้ ทุนนิยมอาจไม่ได้ทำ�ให้เกิดความเจ็บป่วย
โดยตรง แต่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ�ในการเข้าถึงยา
และบริ ก ารทางสุ ข ภาพในหมู่ ป ระชาชน และปั ญ หานี้
เชื่อมโยงไปถึงระบบทุนนิยมโลก (global capitalism)
และกระแสโลกาภิวัตน์ อย่างไม่มีข้อสงสัย
การค้าเสรีที่กำ�ลังมาแรงในปัจจุบัน ทำ�ให้บริษัท
ผลิตยายักษ์ใหญ่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศ ที่เป็นหัวขบวน
ของระบบทุนนิยม สามารถผูกขาดอุตสาหกรรมยาและ
การค้ายาได้ ภายใต้ระบบสิทธิบตั ร ทีใ่ ห้อ�ำ นาจผูกขาดการ
ผลิตและการจำ�หน่ายยาแก่บริษทั ผูเ้ ป็นต้นคิด การผูกขาด
เช่ น นี้ เ ป็ น ผลโดยตรงมาจากการขั บ เคลื่ อ นการค้ า เสรี
โดยองค์การการค้าโลก ซึ่งได้รับแรงกดดันจากประเทศ
มหาอำ�นาจ ที่ได้เปรียบในอุตสาหกรรมยามากอยู่แล้ว
ผลพวงของการผูกขาดทำ�ให้ยาทีจ่ �ำ เป็นในการรักษา
ชีวติ คน (life-saving drugs) มีราคาแพงเกินเหตุ แม้
ในประเทศที่เป็นผู้ผลิตยาเอง ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้น
ประเทศไทยเองก็ได้รบั ผลกระทบแล้วมิใช่นอ้ ย ดังเช่นเมือ่
รัฐบาลจะใช้สิทธิตามกฎหมายนำ�ยาต้นตำ�รับมาผลิตเอง
หรือนำ�เข้ายาสามัญ ทำ�ให้มรี าคาถูกลง (government
use of patent) เพือ่ ทีป่ ระชาชนในประเทศจะสามารถ
เข้าถึงได้ ก็ทำ�ให้มีเรื่องพิพาทกับบริษัทข้ามชาติบางราย
เป็นต้น กล่าวได้ว่า นี่เป็นผลกระทบโดยตรงของทุนนิยม
ในเรื่องยา
กลอุบายการตลาดก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่ง
ที่ทำ�ให้ปัญหาซับซ้อนขึ้น และทำ�ให้ราคายาและค่าใช้จ่าย
การรักษาในสถานบริการของรัฐสูงโดยไม่จ�ำ เป็น กรณีบญ
ั ชี
ยาหลักเป็นตัวอย่างอันหนึ่งในเรื่องนี้
เป็นเวลานานมาแล้วที่มีความพยายามจะให้ใช้ยา
ในบัญชียาหลัก ในการรักษาพยาบาลในสถานบริการของ
รัฐ แต่กด็ เู หมือนว่ายังไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร สาเหตุอย่างหนึง่
ก็ เ พราะกลอุ บ ายทางการตลาดของนายทุ น พ่ อ ค้ า ยา
ทีเ่ ข้าไปสร้างความสัมพันธ์กบั สถานบริการทางสุขภาพหรือ
บุคลากรบางระดับ ทำ�ให้การตัดสินใจเกีย่ วกับยาทีจ่ ะรักษา
คนไข้แตกต่างกัน แม้ในความเจ็บป่วยอย่างเดียวกันก็ตาม
(ซึ่ ง หมายถึ ง ราคาต่ า งกั น ด้ ว ย) ความซั บ ซ้ อ นเช่ น นี้ มี
เหตุผลทางการตลาด หรือเหตุผลอืน่ ๆ (เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในสถานบริการกับพ่อค้ายา) เข้ามา
เกี่ยวข้อง มากกว่าเหตุผลทางด้านการรักษาโดยตรง
นอกเหนื อ จากเรื่ อ งยา การจั ด ระบบให้ บ ริ ก าร
สุขภาพที่เปิดกว้างให้ภาคเอกชนเข้ามาดำ�เนินการ ก็อาจ
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เป็นประเด็นที่มีการโต้แย้งอยู่ไม่มากก็น้อย เนื่องจาก
เรื่องนี้มีทั้งด้านที่เป็นประโยชน์และด้านที่อาจสร้างปัญหา
ในระบบบริการสุขภาพ หากไม่มีการจัดการที่ดีพอ
ต้องยอมรับว่า การทีเ่ อกชนเข้ามามีบทบาทในการ
ให้บริการ ในรูปของโรงพยาบาลเอกชนนั้น ก็มีข้อดีอยู่
เหมือนกัน ที่ชัดเจนคือ ระบบของเอกชนเป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพ บริการของภาคเอกชนช่วยบรรเทาความ
แออัดในสถานบริการของรัฐ และลดภาระด้านงบประมาณ
ในภาครัฐลงได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ในระยะหลังๆ มา
นี้มีแนวโน้มว่า สถานบริการภาคเอกชนบางส่วนจะเป็น
แหล่งนำ�รายได้เข้าประเทศได้ทางหนึ่งด้วย การขยายตัว
ของบริการรักษาพยาบาลในภาคเอกชนที่มีลักษณะเป็น
“อุตสาหกรรม” เช่นนี้ อาจถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ความต้องการกำ�ลังคนในภาคเอกชน
อาจทำ�ให้สถานบริการของรัฐในบางระดับประสบปัญหา
ขาดแคลนบุ ค ลากรได้ โดยเฉพาะหมอและพยาบาล
เนื่องจากค่าตอบแทนในภาคเอกชนสูงกว่าในภาครัฐมาก
ทำ�ให้แพทย์และพยาบาลจำ�นวนมากลาออกจากภาครัฐไป
อยู่ในภาคเอกชน ผลกระทบที่ชัดเจนในเรื่องนี้ดูเหมือนจะ
ตกอยูท่ ชี่ นบท ซึง่ โดยปกติกข็ าดแคลนแพทย์และพยาบาล
อยู่แล้ว (รูปที่ 4)
นอกจากนี้ ยั ง มี คำ � ถามที่ เ ป็ น ประเด็ นโต้ แ ย้ ง
ได้ว่า บริการสุขภาพในภาคเอกชนมีส่วนในการลดความ
เหลื่อมล้ำ�ด้านการรักษาพยาบาล ระหว่างเมืองกับชนบท
และระหว่างประชาชนที่มีฐานะดีกับประชาชนที่ยากจน
มากน้อยเพียงใด
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า (1) สถานบริการของภาค
เอกชนเกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในเมือง โดยเฉพาะเมืองใหญ่
ซึ่งมีบริการที่ค่อนข้างเพียงพออยู่แล้ว (2) สถานบริการ
ภาคเอกชนมีราคาแพง ดังนั้นประชาชนที่ใช้บริการจึง
เป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูงเป็นส่วนใหญ่ และ (3) เป้าหมาย
หลักของการทีเ่ อกชนลงทุนในบริการสุขภาพ ไม่ได้ตา่ งจาก
เป้าหมายของการลงทุนในอุตสาหกรรมอืน่ นัน่ คือมุง่ กำ�ไร
เป็นสำ�คัญ หาไม่แล้ว โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งคง
ไม่เอากิจการของตนเข้าตลาดหลักทรัพย์ (ข้อมูลล่าสุดมี
โรงพยาบาลเอกชน 13 แห่ง เข้าในตลาดหลักทรัพย์)
การเอาธุ ร กิ จ เข้ า ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อ าจมองว่ า
เป็นการระดมทุน แต่กต็ อ้ งไม่ลมื ว่าทุนในตลาดหลักทรัพย์
นั้นจะได้มาจากคนที่ซื้อหุ้นเท่านั้น แต่คนที่จะลงทุนซื้อหุ้น
นั้ น เขาก็ ต้ อ งดู ก่ อ นว่ า ลงทุ นไปแล้ ว จะได้ กำ �ไรหรื อไม่

ดั ง นั้ น เพื่ อ จู งใจให้ ค นมาซื้ อ หุ้ น โรงพยาบาลที่ เ ข้ าใน
ในปี 1996 George Kaplan และคณะ ทำ�การ
ตลาดหลักทรัพย์กม็ ที างเลือกเดียวเท่านัน้ คือ ต้องทำ�กำ�ไร วิเคราะห์ความไม่เท่าเทียมด้านรายได้กับภาวะการตาย
ยิ่งกำ�ไรมากยิ่งดึงดูดมาก จึงแน่นอนว่าโรงพยาบาลที่เข้า ในสหรั ฐ อเมริ ก า พบว่ า ในทุ ก รั ฐ ของสหรั ฐ อเมริ ก า
ตลาดหลักทรัพย์จะต้องมุ่งกำ�ไรเป็นหลัก (ความจริง แม้ ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้มีความสัมพันธ์กับปัญหา
โรงพยาบาลเอกชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าในตลาดหลักทรัพย์ สุขภาพทุกชนิด ที่น่าสนใจคือ มีความสัมพันธ์อย่างมี
ก็ไม่ได้มุ่งกำ�ไรน้อยไปกว่ากัน)
นัยสำ�คัญกับอัตราต่างๆ ต่อไปนี้คือ อัตราตายรายอายุ
ดั ง นั้ น เอาเข้ า จริ ง แล้ ว ภาคเอกชนอาจไม่ ไ ด้ อั ต ราเด็ ก เกิ ด มี น้ำ � หนั ก ต่ำ � กว่ า เกณฑ์ ป กติ อั ต ราการ
ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ� ในด้านการรักษา
พยาบาลเท่าใดนัก
ชาชีพ ในสถานบริการสังกัดกระทรวง
โดยสรุปคือ ทุนนิยมในระบบบริการ รูปที่ 4: จำ�นวนแพทย์และพยาบาลวิ
¨Ó¹Ç¹á¾·Â
¤¹ ข และภาคเอกชน พ.ศ. 2545-2550
สาธารณสุ
สุขภาพ มีทงั้ ด้านดีและไม่ดี แต่ปญ
ั หาทีเ่ ห็นๆ 12,000
คือ ด้านความไม่เท่าเทียม ซึ่งไม่แน่ว่าธุรกิจ
¨Ó¹Ç¹á¾·Â
11,311 11,415
ทางสุขภาพในภาคเอกชนช่วยลดลงได้หรือไม่ 10,000¤¹
9,928
12,000
9,375
9,321
หรือว่าเป็นตัวเร่งให้ความเหลื่อมล้ำ�สูงขึ้น
8,000 8,821
• ความไม่เท่าเทียมนำ�ไปสู่ ปัญหาสุขภาพ
อั น ตรายที่ น่ า กลั ว ของความไม่ เ ท่ า
เทียมอย่างหนึ่งคือ มันเป็นปัจจัยที่มีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ การเจ็ บ ป่ ว ยและการตายด้ ว ย
สาเหตุ ห ลายชนิ ด แต่ สั ง คมก็ ไ ม่ ค่ อ ยได้
ตระหนักถึงมากนัก
ในช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีการ
วิจัยจำ�นวนมากที่วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำ�
ด้านรายได้กับปัญหาสุขภาพของคนในสังคม
งานวิจัยเหล่านี้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียง
ทั้งในอังกฤษและอเมริกา (เช่น British
Medical Journal และ American
Journal of Public Health) ผลการวิจยั
เกือบทั้งหมดชี้ไปที่ข้อสรุปคล้ายกันว่า ความ
เหลือ่ มล้�ำ ซึง่ วัดจากการกระจุกตัวของรายได้
นัน้ มีความสัมพันธ์กบั ระดับปัญหาสุขภาพใน
สังคม อย่างมีนัยสำ�คัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการเจ็บป่วย การตาย สุขภาวะของเด็ก
หรือปัญหาที่แสดงว่าสังคม “มีอาการเจ็บ
ป่วย” อย่างอื่นก็ตาม โดยสรุปแล้ว งานวิจัย
เหล่านีช้ ใี้ ห้เห็นว่า ในสังคมทีร่ ายได้และความ
มั่งคั่งกระจุกตัวอยู่ในมือของคนจำ�นวนน้อย
(นั่นคือมีความเหลื่อมล้ำ�สูง) ปัญหาสุขภาพ
สารพัดชนิดก็สูงด้วย ข้อค้นพบจากงานวิจัย
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ยืนยันข้อสรุปข้างต้น
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ถูกฆ่าตาย อาชญากรรมที่เกี่ยวกับความรุนแรง ความ
ทุ พ พลภาพจากการทำ � งาน ค่ าใช้ จ่ า ยเพื่ อ การรั ก ษา
พยาบาล ค่าใช้จ่ายด้านกิจการตำ�รวจเพื่อรักษาความ
ปลอดภั ยให้ ป ระชาชน อั ต ราการสู บ บุ ห รี่ และอั ต รา
ความเจ็บป่วยเนือ่ งจากคนขาดการออกกำ�ลังกาย และอืน่ ๆ
นอกจากนี้ ในรัฐทีม่ คี วามไม่เท่าเทียมด้านรายได้สงู อัตรา
คนว่างงาน ผู้ต้องโทษจำ�คุก และผู้รับแสตมป์อาหาร
สำ�หรับคนจน (food stamp) ก็สูงด้วย
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจาย
รายได้ทเี่ หลือ่ มล้�ำ กับภาวะการตายในสหรัฐอเมริกา ของ
Bruce Kennedy และคณะใน ค.ศ. 1996 ก็ได้
ข้อสรุปทำ�นองเดียวกัน นัน่ คือ ในรัฐทีม่ คี วามเหลือ่ มล้ำ�สูง
อัตราตายก็สูงด้วย การวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นแม้กระทั่งว่า

ดัชนีความเหลื่อมล้ำ�ที่เพิ่มขึ้น ทุกๆ 1% จะทำ�ให้การตาย
โดยรวมเพิ่มขึ้นถึง 21.68 ราย ต่อประชากรแสนคน
นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ำ�ยังมีผลต่อการตายของทารก
โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเกี่ยวกับเนื้อร้ายต่างๆ และการ
ถูกฆ่าตายด้วย
การศึกษาของ John Lynch และคณะใน ค.ศ.
1998 ช่วยตอกย้ำ�สิง่ ทีน่ กั วิจยั หลายคนพบก่อนหน้านัน้ ให้
หนักแน่นยิง่ ขึน้ นักวิจยั คณะนีศ้ กึ ษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความไม่เท่าเทียมด้านรายได้กบั ภาวะการตายในเมืองใหญ่ๆ
ของสหรัฐอเมริกา 282 เมือง พบว่า ในเมืองที่มีความ
เหลื่อมล้ำ�ของการกระจายรายได้สูง อัตราตายก็สูงด้วย
เป็นเช่นนี้ในทุกระดับของรายได้ต่อหัวประชากร ถ้าเทียบ
กันระหว่าง 2 พื้นที่ โดยพื้นที่หนึ่งมีความเหลื่อมล้ำ �

ดร. นายแพทย์ยศ ตีระวัฒนานนท์

หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
มองเรื่องทุนนิยมในระบบสุขภาพอย่างไร
ธรรมชาติของทุนนิยมนั้นมองคนเป็นผู้บริโภคหรือ
เป็นลูกค้า และมองทุกอย่างว่าสามารถเอามาเป็นสินค้า คือ
ขายได้ อยูแ่ ล้ว ทุนนิยมจึงเอาตรงนีม้ าเป็นจุดทีจ่ ะแสวงหา
กำ�ไร บริษัทที่ผลิตยา เขาจะพยายามขายยาให้คนทุกคน
ไม่ว่าคุณจะป่วยหรือไม่ป่วยก็ตาม ทุนนิยมมี “อุบายขาย
โรค” ได้ เ สมอ แม้ ค วามเสื่ อ มสภาพของร่ า งกายตาม
ธรรมชาติหลายอย่าง เช่น ผมร่วง รอยเหี่ยวย่น หรือ
กระดูกพรุน ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติและเป็นธรรมดาของ
ร่างกาย ทุนนิยมก็มองว่าเป็น “โรค” ไม่ใช่ “ภาวะ” ที่เกิด
เพราะร่างกายเสือ่ มสภาพธรรมดาเท่านัน้ เมือ่ เป็นเช่นนัน้
จึงต้องรักษา และนั่นก็คือช่องทางแสวงประโยชน์แบบ
ทุนนิยม
คือทุกอย่างมันเป็นโรคไปหมด ทั้งภาวะที่ไม่ปกติ
และภาวะที่เป็นปกติ เขาว่ากันว่า อีกหน่อย ความรักก็
คงจะเป็นโรคอย่างหนึ่ง และเป็นโรคเรื้อรังด้วย ดังนั้นมัน
ต้องมียารักษา แม้การนอนหลับ หรือว่าแค่นอนกรนก็เป็น
โรค จริงอยู่ การนอนกรนสำ�หรับบางคนอาจมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพบ้าง แต่เหตุการณ์อย่างนัน้ มันเกิดหนึง่ ในหลาย
แสน อุบายของทุนนิยม ก็คือทำ�เรื่องเล็กๆ ธรรมดาๆ
อย่างนีใ้ ห้คนส่วนใหญ่เห็นว่ามันน่ากลัว แล้วก็ขายยา ขาย

102 วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส?

การรักษา อย่างนี้ต้องบอกว่าเป็น
ทุนนิยมทางสุขภาพ
ต้ อ งเข้ า ใจว่ า ในระบบ
สุ ข ภาพนั้ น มี สิ่ ง ที่ ค นทั่ ว ไปและ
วงการแพทย์ “ไม่รู้” อยู่มาก แต่คน
ไม่ยอมรับ เมือ่ ไม่รแู้ ละไม่ยอมรับก็เลยเข้าทางทุนนิยม ยก
ตัวอย่าง เช่นเรื่องมะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อมลูกหมาก
เมื่อก่อน 2 โรคนี้คนเป็นแล้วเท่านั้นถึงจะตรวจพบ แล้วก็
ทำ�การรักษา ถึงจุดหนึ่งก็อาจตายไป แต่ทุกวันนี้มีการใช้
เทคโนโลยีเป็นเครือ่ งมือวินจิ ฉัยเพือ่ คัดกรอง ว่าใครมีความ
เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งต่อมลูกหมากบ้าง
เพื่อจะได้หาทางป้องกันแต่เนิ่นๆ ซึ่งก็ฟังดูมีเหตุผล แต่
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตั้งแต่มีเครื่องมือคัดกรองมะเร็ง
เต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมากนี้ คนที่ตรวพบว่ามีความ
เสี่ยงมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นถึง 4-5 เท่า ซึ่งก็หมายความว่ามี
คนที่ทำ�การป้องกันและรักษาเพิ่มขึ้นด้วย แต่คนที่ป่วย
และตายก็ยังอยู่ในระดับเดิม ทั้งๆ ที่ในทางทฤษฎีแล้วมัน
น่าจะช่วยลดลงได้ นี่แสดงว่าในเรื่องนี้ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้อยู่
และความไม่รู้นี้แหละเข้าทางของทุนนิยม
เก็บสาระจากการสัมภาษณ์ 30 ธันวาคม 2552
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รายได้สูง แต่คนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ� กับอีกพื้นที่
ในบทความเรื่อง Sick of Poverty (เจ็บป่วย
หนึ่งที่มีความเหลื่อมล้ำ�ต่ำ� แต่คนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ใน เพราะความจน, ตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร Scientific
ระดับสูง การตายในพืน้ ทีแ่ บบแรกจะสูงกว่าพืน้ ทีแ่ บบหลัง American, December 2005) Robert
มาก (เพราะในพืน้ ทีแ่ บบนัน้ มีความเหลือ่ มล้�ำ สูง) คิดเป็น Sapolsky ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา แห่ง
อัตราได้ถงึ 139.8 ราย ต่อประชากรแสนคน ความแตกต่าง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ชี้ให้เห็นว่า
กันของการตายในกรณีทกี่ ล่าวมานี้ เฉพาะใน ค.ศ. 1995 ความจนทางใจนี้ท�ำ ให้คน “หยุดไม่ได้ พอไม่เป็น” แม้จะ
มีระดับสูงมาก เทียบได้กบั การเสียชีวติ จากโรคมะเร็งปอด รวยจนล้นแล้วตาม ชีวติ จึงต้องแข่งขันและรีบเร่งตัง้ แต่เล็ก
เบาหวาน อุบตั เิ หตุจราจร เอดส์ การฆ่าตัวตาย และการ จนแก่เฒ่า เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำ�ให้คนเกิดความเครียดชนิด
ถูกฆ่าตาย รวมกันเลยทีเดียว
“ฝังใน” มีการวิจยั ในประเทศตะวันตกชีช้ ดั ว่า ความเครียด
ความไม่ เ ท่ า เที ย มในรายได้ ข องคนในสั ง คมนั้ น นั้นเป็นตัวที่ก่อปัญหาทางสุขภาพหลายอย่าง เพราะเป็น
คุ ก คามสุ ข ภาวะของเด็ ก ด้ ว ย การศึ ก ษาของ Kate โทษต่อการทำ�งานของทุกระบบในร่างกาย
Pickett และ Richard Wilkinson ในปี ค.ศ. 2007
ในประเทศไทยทุกวันนี้ เราได้เห็นชัดขึ้นว่า ชีวิตคน
ที่เปรียบเทียบข้อมูลดัชนีสุขภาวะของเด็ก จากประเทศ เมืองที่มีความเป็นทุนนิยมมากนั้น มีแต่ความรีบเร่งและ
ร่ำ�รวย 23 ประเทศ และจาก 50 รัฐ ของสหรัฐอเมริกา การแข่งขัน คนจึงเป็นโรคเครียดและโรคซึมเศร้ามากขึ้น
สุขภาวะของเด็กในการศึกษานี้ วัดเป็นดัชนีอย่างเดียว เพราะหาทางออกจากปัญหาความยากจนทางวัตถุและ
กั บ ที่ ก องทุ น เด็ ก ระหว่ า งประเทศแห่ ง สหประชาชาติ ความยากจนทางจิตใจไม่ได้ (รูปที่ 5)
(UNICEF) ใช้เป็นมาตรวัดสำ�หรับประเทศต่างๆ ซึ่ง
ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้และความเหลื่อม
ประกอบด้วยตัวชี้วัดสำ�คัญ 6 ด้าน คือ ด้านฐานะความ ล้�ำ ในสังคมนัน้ เป็นเรือ่ งธรรมดา แต่ความไม่เท่าเทียมและ
เป็นอยูท่ างเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพและความปลอดภัย ด้าน ความเหลือ่ มล้�ำ ทีม่ ากเกินขนาด เป็น “โรคทุนนิยม” ทีค่ วร
การศึกษา ด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ นและครอบครัว ด้าน ได้รบั การรักษา ผูท้ เี่ ห็นปัญหานีห้ ลายท่านได้เตือนให้สงั คม
พฤติกรรมและความเสี่ยง และด้านการรับรู้สุขภาวะของ ตระหนักว่า ความเหลื่อมล้ำ�ด้านรายได้ของคนในสังคม
ตัวเอง ผลการศึกษาพบว่า ในสังคมทีค่ วามไม่เท่าเทียมอยู่ ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา นี่คือสิ่งที่
ในระดับต่ำ� ดัชนีสุขภาวะโดยรวมของเด็กจะสูง นั่นหมาย อาจจะนำ�ไปสู่วิกฤต ไม่เฉพาะในเรื่องสุขภาพเท่านั้น แต่มี
ถึงว่า เด็กในสังคมแบบนั้นจะมีสุขภาวะโดยรวมดีกว่าเด็ก โอกาสที่จะกลายเป็นวิกฤตทางการเมืองและความรุนแรง
ในสังคมที่มีความแตกต่างของรายได้อยู่ในระดับสูง
ในสังคมได้ด้วย
ความเหลื่อมล้ำ�นั้นยังก่อให้เกิดความยากจนอีกรูป
แบบหนึง่ คือความยากจนเพราะคิดว่า
ตัวเอง “มีไม่พอ” เนื่องจากเกิดการ
รูปที่ 5: อัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั่วประเทศ พ.ศ. 2545-2550
เปรียบกับคนอื่นที่มีมากกว่า แม้ว่า
250
ความจริงตัวเองจะมีพอที่จะซื้อสินค้า
และบริการสำ�หรับการดำ�รงชีวติ ได้โดย
200
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เป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพไม่ น้ อ ยกว่ า
50
ความยากจนเพราะความขาดแคลน
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ที่มา: ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 1-19 และศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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ในวิกฤต มีโอกาส
วิกฤตทุนนิยมที่เพิ่งเกิดในช่วงปีที่ผ่านมา สังคมควรจะถือเป็นโอกาสที่จะได้ปรับปรุง
ระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ เพื่อให้มีความเติบโตที่มั่นคงต่อไป
“โอกาส” ที่จะเสนอต่อไปนี้เป็นการรวบรวมและ
สังเคราะห์ สิ่งที่ผู้รู้หลายท่านได้ชี้แนะต่อสาธารณะใน
หลายโอกาส และบางส่วนก็เป็นความรู้ที่ สุขภาพคนไทย
ได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านโดยตรง

ลดความเหลื่อมล้ำ�: โอกาสของภาครัฐ
ปัญหาใหญ่ที่เนื่องมาจากระบบทุนนิย ม และที่
หลายท่านห่วงว่าอาจจะนำ�ไปสู่ความรุนแรงทางสังคมได้
คือ ความเหลื่อมล้ำ�ทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิด
ความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคมตามมา ความเหลื่อมล้ำ�ที่มีอยู่
ในปัจจุบันทำ�ให้คนในสังคมมีชีวิตที่แตกต่างกันมากกว่าที่
ควรจะเป็น นีเ่ ป็นประเด็นทีอ่ าจจะระเบิดเป็นความขัดแย้ง
ทางสังคมและการเมืองทีแ่ ก้ไขได้ยาก ทีจ่ ริง ความขัดแย้ง
ทางการเมื อ งที่ เ ป็ นไปอยู่ ใ นวั น นี้ ผู้ รู้ บ างท่ า นก็ ชี้ ว่ า มี
รากเหง้าแท้จริงอยู่ที่ความแตกต่างทางชนชั้น ซึ่งทุนนิยม
ก็เป็นสาเหตุส�ำ คัญประการหนึ่ง
วิกฤตเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยเมือ่ ปี 2540
และที่เพิ่งเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นโอกาสที่
รัฐบาลควรจะใช้เป็นเหตุผลในการปรับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจเสียใหม่ คือ ไม่มุ่งเน้นอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจมากจนเกินไป แต่เน้นความสมดุลระหว่าง
ความเติบโตทางเศรษฐกิจ กับความมั่นคงของมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญมากกว่าเรื่องอื่นใดทั้งสิ้นที่รัฐ
ควรทำ� และต้องทำ� คือ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำ�
ในสังคม ด้วยการปรับโครงสร้างระบบภาษี และการใช้จา่ ย
ของภาครัฐ หลักยึดที่สำ�คัญในเรื่องนี้คือ ความเท่าเทียม
และความมีประสิทธิภาพ หลีกเลีย่ งมาตรการใดๆ ทีจ่ ะส่ง
ผลให้ความเหลื่อมล้�ำ เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา: ต้องเติบโตอย่างสมดุล
การพัฒนาที่ผ่านมาเน้นความเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นหลัก ยุทธศาสตร์การพัฒนาเช่นนีเ้ ปิดโอกาสให้ทนุ นิยม

104 วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส?

ทำ�หน้าทีข่ องมันอย่างแทบไม่มขี ดี จำ�กัด และนัน่ ก็ท�ำ ให้เรา
ได้บทเรียนที่สำ�คัญมาแล้วในอดีต “การเร่งรัดพัฒนา”
ซึ่งเคยเป็นวลีที่พูดกันจนติดปากในสมัยหนึ่ง หมายถึงการ
เร่งผลิตเพือ่ สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่โดยนัยแล้ว
การเร่งผลิตก็คือการส่งเสริมการบริโภค เพราะสองอย่าง
นี้ไปด้วยกัน นอกจากนี้ ผลผลิตอีกส่วนหนึ่งยังถูกส่งเป็น
สินค้าออกเพือ่ นำ�เงินตราเข้ามาจากต่างประเทศ เป้าหมาย
ในภาพรวมคือความเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่สามารถวัด
เป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี
(GDP) ไปๆ มาๆ เป้าหมายและความสำ�เร็จของการ
พัฒนาอยู่ที่เรื่องของ GDP เป็นสำ�คัญ เรื่องอื่นเป็นรอง
หรือไม่ก็ถูกละเลย
“อาการข้างเคียง” ของปัญหาการพัฒนาแบบนี้
คือ เกิดความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม เนื่องจากโดยธรรมชาติ
แล้ ว กลไกของระบบทุ น นิ ย มมีแ นวโน้ มที่ จ ะทำ�ให้ เ กิ ด
การกระจุกตัวของรายได้อยู่แล้ว การพัฒนาเศรษฐกิจ
ในความหมายที่ประเทศไทยทำ�มาแล้วในอดีต เน้นการ
นำ�ทรัพยากรมาใช้เพื่อการผลิตและการบริโภคมาก จน
ทรัพยากรที่เคยมีอยู่อุดมสมบูรณ์ร่อยหรอไปเร็วเกินคาด
สิ่งแวดล้อมเสียสมดุล และมลภาวะสูงขึ้น ขณะเดียวกัน
คนจำ � นวนมากก็ ต กอยู่ ใ นพั น ธนาการของบริ โ ภคนิ ย ม
ชีวติ ไม่ได้มคี วามหมายมากไปกว่าการผลิตและการบริโภค
มากนัก ความสุขและความสงบทั้งของบุคคลและชุมชน
ลดลง ที่สุดแล้วความเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น แทบ
ไม่ได้น�ำ มาซึง่ ความผาสุก และไม่ได้ท�ำ ให้ชวี ติ มีความหมาย
อย่างที่ควรจะเป็นเท่าใดนัก
นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล อย่าง Joseph
Stiglitz และนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจากหลายสำ�นัก
เห็นว่า ถึงแม้ GDP จะเป็นมาตรวัดประสิทธิผลของการ
พั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ที่ ดี แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ บ อกอะไรเกี่ ย วกั บ
สุขภาวะของคนในสังคม ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่ง
ความเติบโตของ GDP เป็นหลักอาจจะไม่ใช่ยุทธศาสตร์

ที่เหมาะสม อย่างน้อยก็สำ�หรับประเทศกำ�ลังพัฒนา ที่
โครงสร้างพืน้ ฐานยังไม่เอือ้ ต่อการกระจายรายได้เท่าทีค่ วร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่พึงปรารถนาควรคำ�นึงถึงความ
สมดุล ระหว่างความเติบโตทางเศรษฐกิจ กับความผาสุก
และความมั่นคงของคนในสังคม
หนทางที่จะไปสู่ความสมดุล นั้นอาจยากลำ�บาก
และต้ อ งใช้ เ วลา แต่ ก็ มี บ างอย่ า งที่ รั ฐ สามารถทำ �ได้
โดยไม่ตอ้ งรอให้วกิ ฤตสุกงอมเสียก่อน เช่น มาตรการทาง
ภาษี และการใช้จ่ายของภาครัฐ ที่จะมีผลในการลดความ
เหลื่อมล้ำ�ในสังคม
• ระบบภาษี: โอกาสที่ยังรอการลงมือ

นักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์หลายท่านชี้ให้เห็นว่า
ระบบภาษีเป็นมาตรการที่ดีอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดความ
เหลื่ อ มล้ำ � ในสั ง คมได้ แต่ ร ะบบภาษี ที่ เ ป็ น อยู่ ข อง
ประเทศไทย ยังไม่เอื้อต่อการกระจายรายได้เท่าที่ควร
ศาสตราจารย์ผาสุก พงษ์ไพจิตร กล่าวในการ
ปาฐกถาเมื่อไม่นานมานี้ว่า ระบบภาษีควรจะเป็นระบบที่
แฟร์ (fair) คือมีทั้งความยุติธรรมและยอมรับกันได้
ในสังคม อีกทั้งไม่นำ�ไปสู่ปัญหาอื่นๆ ในภายหลัง เช่น
ไม่สง่ ผลเสียต่อแรงจูงใจมากจนทำ�ให้เกิดการเลีย่ งภาษีดว้ ย
อุบายต่างๆ ระบบเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่า ต้องเก็บภาษี
จากคนรวยเพื่อเอามาช่วยคนจนสถานเดียว หลักการ
สำ�คัญอยู่ที่ว่าทุกคนต้องเสียภาษีตามฐานะของตน ผู้ที่ได้
ประโยชน์มากจากรัฐและจากทรัพยากรของประเทศ ก็ตอ้ ง
ยอมจ่ายภาษีเป็นสัดส่วนรายได้ที่สูงกว่าผู้ที่ได้ประโยชน์
น้อย ดังนั้น นอกจากจะเป็นระบบที่ก้าวหน้าแล้ว ระบบ
ภาษีควรเป็นเครื่องมือจูงใจและบังคับให้คนที่มั่งคั่งร่ำ�รวย
เกินขนาด ใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ของตนให้เกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวม ด้วยการสร้างงาน สร้างผลผลิต เพื่อกระจาย
ความมั่งคั่งไปสู่คนอื่นและสู่สาธารณะ ไม่ใช่เก็บไว้โดย
ไม่ได้นำ�มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ
นักเศรษฐศาสตร์ส่วนมากเห็นว่า ภาษีทางตรง
(ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล) และ
ภาษีทางอ้อม (ภาษีการค้า ภาษีสรรพสามิต และอากร
ต่างๆ) ทีร่ ฐั จัดเก็บอยูใ่ นปัจจุบนั ยังไม่เป็นธรรม ยังมีความ
เหลื่อมล้ำ� และควรจะได้รับการปรับปรุง เพื่อให้เอื้อต่อ
การกระจายรายได้มากขึน้ ช่องว่างสำ�คัญในระบบภาษีของ
ไทยอยู่ที่การไม่เก็บภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษี
รายได้จากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสร้างความ
ได้เปรียบให้แก่คนรวยอย่างมาก

• การใช้จ่ายของภาครัฐ: ต้องมีประสิทธิภาพและมุ่ง

ลดความเหลื่อมล้ำ�
ปัจจุบนั การใช้จา่ ยของภาครัฐยังไม่มบี ทบาทมากพอ
ที่จะมีผลช่วยลดความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม ข้อนี้เป็นโอกาส
สำ�คัญอีกอย่างหนึ่งที่รัฐควรจะได้พิจารณาเพิ่มให้สูงขึ้น
การใช้จ่ายที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ�นั้น จะต้อง
มุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการ
ดำ�รงชีวิตได้โดยเสมอภาคกัน และสวัสดิการเหล่านั้นก็
ไม่ควรแตกต่างกันมากเกินไป ระหว่างคนรวยกับคนจน
ดังนั้น การใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อการนี้จึงต้องคำ�นึงถึงทั้ง
ความทั่วถึง ความเสมอภาค และความมีประสิทธิภาพไป
พร้อมกัน ข้อสำ�คัญคือต้องหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่จะเพิ่ม
ความได้เปรียบให้แก่คนทีไ่ ด้เปรียบอยูแ่ ล้ว เพราะนัน่ จะยิง่
ทำ�ให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น
การศึกษาที่ผ่านมาในเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่า การใช้จ่าย
จากภาครัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการลดความเหลือ่ มล้�ำ มาก
ทีส่ ดุ คือ การใช้จา่ ยอุดหนุนด้านสุขภาพและด้านการศึกษา
ดังนั้น การที่รัฐบาลได้มีโครงการให้การรักษาพยาบาลฟรี
(บัตรทอง) ภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และโครงการเรียนฟรี 12 ปี รวมถึงนโยบายเรียนฟรี
15 ปี จึงเป็นการเดินมาถูกทางแล้ว แม้ว่า ทั้งสอง
โครงการนี้ยังควรจะได้รับการปรับปรุงให้เข้มแข็งต่อไป
อยู่ก็ตาม
การใช้จ่ายในภาคการเกษตร ที่มีผลในการเพิ่ม
รายได้ให้กบั เกษตรกรทีย่ ากจน ก็มคี วามสำ�คัญ แต่การใช้
จ่ า ยในรู ป ของการแทรกแซงตลาดสิ น ค้ า เกษตร เช่ น
การรับจำ�นำ�ผลผลิต และประกันราคาพืชผลนั้น มีการ
ศึ ก ษาชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ผลประโยชนส่ ว นใหญ่ ต กอยู่ แ ก่ พ่ อ ค้ า
มากกว่าเกษตรกร และเกษตรกรฐานะดีได้รับประโยชน์
มากกว่าเกษตรกรยากจน ดังนั้น จึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม
ความเหลื่อมล้ำ�มากกว่าที่จะช่วยลด
ส่ ว นการอุ ด หนุ น ค่ า น้ำ � ประปา ค่ าไฟฟ้ า และ
ค่าขนส่งบางประเภท รวมทัง้ การให้ (แจก) เงินสงเคราะห์
โดยตรง อย่างที่ทำ�มาตอนเกิดวิกฤตเมื่อต้น พ.ศ. 2552
และการให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้น มีผลในการลดความ
เหลื่อมล้ำ�ได้น้อยมาก หรือแทบไม่มีเลย แต่มีผลทาง
การเมืองมากกว่า
การใช้จา่ ยของภาครัฐอีกประเภทหนึง่ ซึง่ มีผลทัง้ ใน
การลดความเหลือ่ มล้�ำ และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวติ
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ของประชาชนไปพร้อมกัน คือการใช้จา่ ยเพือ่ อุดหนุนระบบ
ประกันสังคม เป็นเรือ่ งทีด่ ที ใี่ นปัจจุบนั ประเทศไทยมีระบบ
ประกันสังคมที่ตั้งหลักได้มั่นคงพอสมควรแล้ว แต่ก็มีข้อ
จำ�กัดตรงทีร่ ะบบทีเ่ ป็นอยูน่ คี้ รอบคลุมเฉพาะลูกจ้างในภาค
เอกชนจำ�นวนหนึ่ง และลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐเท่านั้น
ตามสถิติในเดือนกันยายน พ.ศ.2552 มีจำ�นวนผู้เอา
ประกั น ตนในระบบประกั น สั ง คมทั้ ง สิ้ น ประมาณ 9.3
ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 25 ของแรงงานทั้งหมด
เท่านั้น ยังมีแรงงานอีกมากมายที่ไม่ได้อยู่ในระบบนี้ เช่น
เกษตรกร กรรมกร ลูกจ้างรายวัน และผู้ทำ�อาชีพส่วนตัว
เป็นต้น นีค่ อื โอกาสทีร่ ฐั ควรจะได้ท�ำ โครงการประกันสังคม

ให้ครอบคลุมประชาชนอย่างทัว่ ถึง เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้�ำ
ที่มีอยู่
ในระยะหลังๆ นี้ มีการพูดกันมากขึ้นถึงเรื่อง “รัฐ
สวัสดิการ” แนวคิดคือ ถ้าดำ�เนินการได้อย่างเหมาะสม
รัฐสวัสดิการจะเป็นกลไกสำ�คัญทีช่ ว่ ยลดความเหลือ่ มล้�ำ ได้
โดยหลักการแล้ว รัฐสวัสดิการ หมายถึง การดำ�เนิน
นโยบายของรัฐที่เน้นการสร้างหลักประกันการดำ�รงชีวิต
ที่มีคุณภาพ อย่างน้อยในระดับพื้นฐาน ให้แก่ประชาชน
อย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม และ
สร้างภูมิคุ้มกันจากวิกฤติเศรษฐกิจ ถ้ายึดหลักดังกล่าวนี้
เป็นมาตรฐาน ประเทศไทยก็ยังก้าวไปไม่ถึงการเป็นรัฐ

ระบบภาษียังเอื้อต่อความเหลื่อมล้ำ�

จริงจัง ดังนั้น สิทธิประโยชน์นี้จึงเป็นการเอื้อประโยชน์แก่
นักลงทุน ซึ่งเป็นคนรวยโดยตรง และนี่เป็นช่องว่างทาง
ภาษีที่ควรปรับปรุง
ช่องว่างทางภาษีที่เอื้อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ�อีก
อย่างหนึง่ คือ การทีร่ ฐั ไม่เก็บภาษีทรัพย์สนิ ภาษีมรดก และ
ภาษีเงินได้จากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ในประเทศ
พัฒนาแล้วหลายประเทศ ภาษีประเภทนี้ เป็นมาตรการลด
ความเหลือ่ มล้�ำ ทีส่ �ำ คัญอย่างหนึง่ แต่ส�ำ หรับประเทศไทย
แม้จะเคยมีการพูดถึงเรือ่ งนีม้ านาน และนักวิชาการรวมทัง้
ประชาชนส่วนใหญ่ก็สนับสนุนมาตลอด แต่ก็ยังไม่เกิดขึ้น
เหตุผลสำ�คัญก็เพราะได้รับการคัดค้านจากกลุ่มคนรวย
ซึ่งมีทั้งเศรษฐี นักธุรกิจ และนักการเมือง คนส่วนน้อย
เหล่านี้มีอิทธิพลต่อนโยบายของรัฐมากที่สุด
ภาษีทางอ้อม ซึง่ ประกอบด้วยภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากรนั้น เป็นแหล่งที่มาของราย
ได้ส่วนใหญ่ของรัฐ แต่การศึกษาของนักวิชาการหลายคน
มีขอ้ สรุปคล้ายกันว่า โดยเปรียบเทียบแล้ว ระบบภาษีทาง
อ้อมของไทย เป็นภาระแก่คนจนมากกว่าคนรวย ดังนั้น
แทนที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ� ระบบภาษีทางอ้อมกลับ
เป็บตัวเพิ่มความเหลื่อมล้ำ�ให้มากขึ้น
ช่องว่างที่มีอยู่ในเรื่องภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก
และภาษีเงินได้จากการขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้
ภาษีการค้า ควรถือเป็นโอกาสที่จะได้ปรับปรุง เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำ�และช่องว่างในสังคม

นักวิชาการบอกว่า ระบบภาษีของไทย ทัง้ ภาษีทาง
ตรงและภาษีทางอ้อม ยังเอื้อต่อความเหลื่อมล้ำ�
ภาษีทางตรง ซึ่งประกอบด้วยภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาและภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลนั้ น รั ฐ เก็ บ ในอั ต รา
ก้าวหน้า ตั้งแต่ร้อยละ 0, 10, 20, 30, จนถึงร้อยละ 37
แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าของ
ไทยยังไม่ประสบความสำ�เร็จเท่าที่ควร มีการศึกษาพบว่า
ในความเป็นจริงแล้ว ภาษีเงินได้สำ�หรับบุคคลธรรมดาที่
เก็บได้จริง โดยเฉลี่ยแล้วเท่ากับอัตราร้อยละ 5 เท่านั้น
นอกจากนี้ ระบบภาษียังมีส่วนลดต่างๆ ให้แก่ผู้มีเงินได้
ค่อนข้างมาก ทำ�ให้จำ�นวนเงินภาษีที่เก็บได้ไม่มากอย่างที่
ควรจะเป็น
ส่วนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล (บริษทั ห้างร้าน) ปัจจุบนั
รัฐเก็บในอัตราเดียว คือร้อยละ 30 อัตรานี้ใช้มาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2535 (ก่อนหน้านั้นเก็บในอัตราก้าวหน้า)
นอกจากนี้ รั ฐ ยั ง ให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี แ ก่
ผูล้ งทุน ทีผ่ า่ นการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (บีโอไอ - BOI) ซึง่ ผูล้ งทุนจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล และภาษีน�ำ เข้าเครือ่ งจักรและวัตถุดบิ
ตามเงื่อนไขที่กำ�หนด ศาสตราจารย์อัมมาร สยามวาลา
นั ก วิ ช าการเกี ย รติ คุ ณ สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นา
ประเทศไทย (TDRI) เห็นว่า การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
แก่ นั ก ลงทุ น เช่ น นี้ ไ ม่ จำ � เป็ น ที่ อ้ า งกั น ว่ า ถ้ า ไม่ ใ ห้ สิ ท ธิ
ประโยชน์นแี้ ล้วจะไม่มใี คร (นักลงทุนจากต่างประเทศ) เอา
เงินมาลงทุนนั้น ก็เป็นการอ้างที่ไม่ได้มีการพิสูจน์อย่าง
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ที่มา: ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2552; สมชัย จิตสุชน อมรเทพ จาวะลา และ
ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, 2552.

สวัสดิการ เพราะสิ่งที่ทำ�อยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม
ประชาชนได้ทั้งหมด เนื่องจากมีงบประมาณจำ�กัด และ
หลายอย่างที่ทำ�นั้นก็เอื้อประโยชน์แก่คนรวยและคนชั้น
กลางมากกว่ า คนจน ขณะที่บางอย่ า งเป็น การกระตุ้ น
เศรษฐกิจระยะสัน้ เท่านัน้ โดยทัว่ ไปรัฐสวัสดิการมักจะรวม
เอาด้านใดด้านหนึง่ หรือหลายด้านต่อไปนี้ คือ สุขภาพ การ
ศึกษา การว่างงาน ชราภาพ ที่อยู่อาศัย และครอบครัว
ถ้าจะเลือกแนวทางรัฐสวัสดิการ มีประเด็นใหญ่ๆ
ที่รัฐและสังคมต้องพิจารณา คือ 1) จะจัดให้มีสวัสดิการ
ด้านใดบ้าง 2) งบประมาณที่จะนำ�มาเป็นค่าใช้จ่ายจะมา
จากแหล่งใด ใน พ.ศ. 2551 ค่าใช้จา่ ยด้านสวัสดิการของ
ประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของ GDP เท่านัน้ (เทียบ
กับประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสวีเดน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายใน
เรื่องนี้เฉพาะใน พ.ศ. 2541 เท่ากับร้อยละ 5.9, 14.7,
และ 31.0 ของ GDP ตามลำ�ดับ) นักวิชาการที่ศึกษา
เรื่องนี้หลายท่านเห็นว่า ถ้าประเทศไทยจะมุ่งไปสู่การเป็น
รัฐสวัสดิการ จะต้องมีการปฏิรูปในหลายเรื่อง โดยเฉพาะ
คือ ภาษี, การเติบโตของ GDP, ประสิทธิภาพการบริหาร
งานภาครัฐ, การกำ�จัดคอรัปชัน, และระบบการเมือง
ปั จ จุ บั น นี้ ป ระเทศไทยยั งไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะเข้ า สู่ ก ารเป็ น รั ฐ
สวัสดิการ อย่างไรก็ตาม นักวิชาการเสนอว่าการเป็นรัฐ
ทุนนิยมสวัสดิการนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรพัฒนาอย่างค่อย
เป็นค่อยไป

ใส่ใจในสังคมและสิ่งแวดล้อม:
โอกาสของภาคธุรกิจ
สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตสิ่งแวดล้อม
บวกกับความตื่นตัวของผู้บริโภค ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลก ในช่วงเวลาประมาณ 2 ทศวรรษมานี้ ทำ�ให้การ
ดำ�เนินธุรกิจในระบบทุนนิยมต้องคิดใหม่ว่า การดำ�เนิน
ธุรกิจแบบมุ่งกำ�ไรเป็นหลัก อย่างที่เคยปฏิบัติกันมานาน
นั้น ยังจะเป็นวิธีที่เหมาะสม และควรได้รับการส่งเสริม
ต่อไปอยู่หรือไม่ มีทางเลือกอะไรบ้างไหมในโลกธุรกิจ
ที่นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังไม่
สร้างความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม และไม่ทำ�ลายทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมด้วย ในขณะที่ธุรกิจเองก็ยังมีก�ำ ไร และ
เติบโตไปได้
คำ�ถามที่ท้าทายเหล่านี้สะท้อนความต้องการของ
สังคม ที่อยากจะมีภาคธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ ธุรกิจที่
ไม่มุ่งแต่จะเอากำ�ไร แต่ใส่ใจผู้บริโภค ชุมชน สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนได้เสียในความเติบโตของธุรกิจด้วย
กล่าวอย่างถึงทีส่ ดุ แล้ว สิง่ ทีส่ งั คมกำ�ลังต้องการมากขึน้ ทุก
วันนี้ คือทุนนิยมที่รับผิดชอบ เป็นธรรม และสร้างสรรค์
แนวโน้ ม ที่ ดี คื อ ในโลกธุ ร กิ จ ปั จ จุ บั น เริ่ ม มี ค น
พยายามหาคำ�ตอบสำ�หรับคำ�ถามเหล่านี้ ด้วยการทำ�ธุรกิจ
แนวใหม่ ซึ่งมีเป้าหมาย การบริหารจัดการ และขอบเขต
ของสิ่งที่ทำ�หลากหลาย เป็นที่รู้จักกันในชื่อต่างๆ แต่ที่น่า
สนใจคือ การทำ�ธุรกิจที่เรียกกันว่า “วิสาหกิจเพื่อสังคม”
(social enterprise) ซึง่ มีลกั ษณะพิเศษต่างจากธุรกิจ
ทั่วไป คือ
(1) มีเป้าหมายหลักในการแก้ปัญหา และพัฒนา
โอกาสทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
(2) การดำ�เนินการไม่ได้ถกู ขับเคลือ่ นโดยแรงจูงใจ
ที่จะสร้างกำ�ไรสูงสุด สำ�หรับเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นเท่านั้น
(3) กำ�ไรที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะถูกนำ�ไปลงทุนและ
ขยายผลเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักของธุรกิจ
วิสาหกิจเพื่อสังคมมีพัฒนาการที่น่าสนใจ ในระดับ
โลกมีการขยายตัวของการทำ�ธุรกิจประเภทนีอ้ ย่างรวดเร็ว
ในหลายด้าน เช่น ด้านที่อยู่อาศัยสำ�หรับคนจน เกษตร
ยั่ ง ยื น การสร้ า งงานสำ � หรั บ ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ พิ ก าร
พลั ง งานทดแทน สุ ข ภาวะ สื่ อ สร้ า งสรรค์ และการ
ท่องเที่ยวที่จัดการโดยชุมชน เป็นต้น ในประเทศอังกฤษ
ตามรายงานของรั ฐ บาลบอกว่ า มี วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม
มากกว่า 55,000 ราย สร้างรายได้กว่า 8 พันล้านปอนด์
ต่ อ ปี และสร้ า งผลเชิ ง บวกแก่ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
อีกมหาศาล
เพราะเป็นกิจการที่มุ่งผลประโยชน์เพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก รัฐบาลหลายประเทศมีนโยบาย
สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างชัดเจน เช่น อังกฤษ
แคนาดา สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ เกิดการพัฒนาตลาด
ทุนวิสาหกิจเพือ่ สังคมในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา
หลายประเทศในยุโรป อินเดีย และฮ่องกง นอกจากนี้
ยังมีมหาวิทยาลัยชัน้ นำ�ของโลกให้ความสนใจเปิดหลักสูตร
กิ จ การเพื่ อ สั ง คมเป็ น การเฉพาะ เช่ น Oxford,
Harvard, Stanford และ MIT เป็นต้น แสดงให้เห็น
อนาคตของธุรกิจที่ใส่ใจเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อม
มากขึ้นในปัจจุบัน
ในประเทศไทยวิสาหกิจเพือ่ สังคมเพิง่ จะอยูใ่ นระยะ
เริ่มต้น นักธุรกิจและคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพที่จะทำ�เรื่องนี้
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ได้ยังไม่ได้รู้จักวิสาหกิจเพื่อสังคมเท่าที่ควร และยังขาด
การสนับสนุนขั้นพื้นฐานทุกด้าน โดยเฉพาะการสนับสนุน
จากภาครัฐและภาคประชาชนยังไม่ชัดเจน แต่มีสถาบัน
อุดมศึกษาบางแห่งเปิดสอนวิชาเกีย่ วกับวิสาหกิจเพือ่ สังคม
บ้างแล้ว เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ
สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ และโครงการ IMBA มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
(ตารางที่ 6)
นอกจากนี้ ยังมีการทำ�ธุรกิจแบบอื่นที่มีแนวทาง
และเป้าหมายของการดำ�เนินงานคล้ายกับวิสาหกิจเพื่อ
สังคม ที่ควรจะกล่าวถึงในที่นี้คือ การลงทุนที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม (socially responsible investmentSRI) และความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม
(corporate social responsibility-CSR)
การลงทุ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (SRI) คื อ แนวทาง

การลงทุนของกองทุน ที่เลือกลงทุนเฉพาะในบริษัทที่ผ่าน
เกณฑ์ว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้น (socially
responsible fund) โดยที่กองทุนมีเกณฑ์มาตรฐานที่
เข้มงวดในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เช่น มีการดำ�เนินงานเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม หรือมีความ
หลากหลายทางเพศในทีมผู้บริหารระดับสูง มีการนำ�วัสดุ
เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น โดยทัว่ ไป ผลตอบแทนจาก
การลงทุนในบริษัทเช่นนี้มักจะไม่หวือหวา แต่การลงทุน
แบบนี้เป็นการใช้แนวทางธุรกิจในการสร้างจิตสำ�นึกต่อ
สังคมที่ดี
ส่ว นความรั บผิด ชอบขององค์ ก รธุ ร กิ จ ต่ อสั ง คม
(CSR) นั้น คือแนวคิดที่ว่า บริษัทควรมีความรับผิดชอบ
ต่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม ไม่ใช่มุ่งแต่จะทำ�กำ�ไรอย่างเดียว รูปแบบ
ของกิ จ กรรมที่ แ สดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมนั้ น มี
หลากหลาย ที่สำ�คัญที่สุดคือปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ทัง้ ในเรือ่ งภาษี การจ้างงาน และการรับผิดชอบ

ตารางที่ 6: ตัวอย่างวิสาหกิจเพื่อสังคมในต่างประเทศและในประเทศไทย จำ�แนกตามประเภทธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
การเงินชุมชน

ในต่างประเทศ
Grameen Bank ให้ สิ น เชื่ อ ขนาดจิ๋ ว
(Micro-credit) ระดับชุมชนแก่ผู้ด้อย
โอกาสในประเทศบังคลาเทศ
การขายสินค้าจากผู้
Community-Friendly Movement
ผลิตในชุมชน
ขายสินค้าที่ผลิตจากชุมชนห่างไกลในชนบท
อินเดีย โดยสร้างระบบขายส่งไปอเมริกาและ
ประเทศในยุโรป
การสร้างโอกาสให้ผู้
Digital Divide Data รับงาน outด้อยโอกาสและผู้พิการ source จากสหรัฐอเมริกาประเภทงาน IT
เบือ้ งต้น เช่น งานข้อมูลพืน้ ฐาน แล้วน�ำมาจ้าง
และพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในกัมพูชา และลาว
สื่อสร้างสรรค์
Participant Media ผลิตสื่อบันเทิงไป
พร้อมๆ กับให้ขอ้ มูลทางสังคมและสิง่ แวดล้อม
ตัวอย่างผลงานคือ The Inconvenient
Truth
บริการต่างๆ ส�ำหรับ Idea!s Creative เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่
งานภาคสังคม
ให้บริการโฆษณาและสื่อสารในลักษณะ Ad
Agency ให้องค์กรเพื่อสังคมในฟิลิปปินส์

ในประเทศไทย
บริษัท ร่วมทุนชนบท ให้สินเชื่อและร่วมลงทุนใน
วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพขยายผลทางสังคมและ
เศรษฐกิจในชนชบท
บริษัท ไทยคราฟท์ แฟร์เทรด ขายสินค้าหัตถกรรม
ของชุมชนทัว่ ประเทศ เน้นการรักษาวัฒนธรรม และ
พัฒนาความสามารถในการผลิตและการพึ่งตัวเอง
(ไม่มีข้อมูล)
บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ให้
ความรู้ในประเด็นต่างๆ อย่างน่าสนใจ เช่น รายการ
มดคันไฟ และรายการทุ่งแสงตะวัน
บริษัท โอเพน ดรีม บริการพัฒนาเว็บโปรแกรมมิ่ง
เพื่อการใช้งานของภาคสังคม เช่น ระบบการเฝ้า
ระวังและติดตามโรคติดต่อผ่านมือถือ ระบบห้อง
สมุดดิจิตอล

ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ของ สุนิต เศรษฐา ผู้อ�ำ นวยการองค์กร ChangeFusion บรรยายที่
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 5 พฤศจิกายน 2552
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ต่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจเอกชนนิยมทำ� CSR ที่สังคม
เห็นภาพได้ชัดเจน มากกว่าการปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด เช่น การระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชุมชนในยาม
ที่เกิดภัยพิบัติ การสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ และการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนทีด่ อ้ ยโอกาส ผ่านกิจกรรมทางการ
ศึกษา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีผตู้ งั้ ข้อสังเกตว่า กิจกรรม
CSR ที่บริษัทใหญ่ๆ หลายแห่งทำ�อยู่ในปัจจุบันนี้ทำ�
ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม หรื อ ทำ � เพื่ อ ต้ อ งการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้แก่บริษทั เท่านัน้
สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น มี ค วามชั ด เจนมากขึ้ น ว่ า
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม เริ่ม
ตระหนักว่า การดำ�เนินธุรกิจที่มุ่งกำ�ไรสูงสุด ภายใต้
แนวทางทุนนิยมโลกาภิวัตน์ (global capitalism)
ทำ�ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ� ทั้งในระดับประเทศและระดับ
โลก ความตระหนักเช่นนี้นำ�ไปสู่การประท้วงและต่อต้าน
โครงการอุตสาหกรรมใหญ่ๆ หรือองค์ทเี่ ป็นสัญลักษณ์ของ
ทุนนิยมโลกาภิวัตน์ เช่น ในประเทศไทย ทุกวันนี้แทบไม่มี
โครงการทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โครงการไหน ไม่ถูก
ประท้วงโดยภาคประชาชนผู้เห็นปัญหา หรือระแวงในผล
กระทบที่อาจจะเกิดขึ้น บางครั้งถึงกับมีความรุนแรง ใน
ระดับโลกก็เช่นเดียวกัน แทบไม่มกี ารประชุมว่าด้วยการค้า
โลกครั้งไหนในระยะหลังๆ นี้ ที่ไม่ถูกประท้วงจากองค์กร
ประชาชนที่ตระหนักในผลกระทบของทุนนิย มเสรี (ที่
รุนแรงมาก เช่น การประท้วงการประชุมขององค์การการ
ค้าโลกทีเ่ มืองซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา เมือ่ เดือนธันวาคม
2542) นีค่ อื สัญญาณทีบ่ อกว่า ถึงเวลาทีภ่ าคธุรกิจจะต้อง
คิดใหม่ และใส่ใจในผลกระทบที่จะมีต่อผู้บริโภค สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมากขึ้น

ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ:
โอกาสขององค์กรภาคประชาชน
ประเทศกำ � ลั ง พั ฒ นาส่ ว นใหญ่ มั ก จะมี จุ ด อ่ อ น
คล้ายกันอยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือ โดยพื้นฐานแล้ว มักมี
การเมืองทีไ่ ม่เป็นประชาธิปไตย แม้จะประกาศว่าปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยก็ตาม จุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่
ระบบการบริหารที่ขาดธรรมาภิบาล ดังนั้น ผลประโยชน์
ความสั ม พั น ธ์ ส่ ว นบุ ค คล และอำ � นาจทั้ งในระบบและ
นอกระบบ จึงมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจในกิจการสาธารณะ
ค่อนข้างสูง

ในสภาพเช่นนั้น ทุนนิยมมักจะนำ�ไปสู่การมีผล
ประโยชน์ทับซ้อน การฉ้อราษฎร์บังหลวง การใช้อิทธิพล
และความไม่โปร่งใสนานัปการ สิ่งเหล่านี้นำ�ไปสู่ การใช้
อำ � นาจผูก ขาด และการกอบโกยทรัพ ยากรธรรมชาติ
โดยกลุ่มนายทุนและบรรษัทข้ามชาติที่ไม่รับผิดชอบ แต่มี
ความได้เปรียบทั้งในด้านทุนและเทคโนโลยี ผลของมัน
คือความเหลื่อมล้ำ�ที่ทำ�ให้เกิดวิกฤตในสังคม ดังที่กล่าว
มาแล้ว
ปฏิเสธยากว่า ที่ผ่านมาและที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ประเทศไทยไม่ได้ประสบกับสภาพเช่นทีก่ ล่าวมานี้ ภายใต้
สถานการณ์เช่นนี้ ลำ�พังหน่วยงานของรัฐมีกำ�ลังไม่เพียง
พอทีจ่ ะยับยัง้ ปัญหาวิกฤตเหล่านีไ้ ด้ องค์กรภาคประชาชน
จึงเป็นโอกาส และเป็นความหวังที่ช่วยตรวจสอบ ทักท้วง
หรือแม้แต่คัดค้าน การกระทำ�ที่เกินขอบเขต ไม่โปร่งใส
หรือเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ทั้งในระดับ
ท้องถิน่ และระดับชาติ แต่การตรวจสอบทีม่ ปี ระสิทธิผลคือ
การตรวจสอบที่เป็นอิสระ โดยมีข้อมูลและความรู้เท่าทัน
เป็นอาวุธ
ที่ผ่านมา มีองค์กรจัดตั้งจากการรวมตัวกันของ
ประชาชนในหลายพื้ น ที่ ทำ � หน้ า ที่ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ แ ละผล
ประโยชน์ของตน ในกรณีที่ถูกละเมิดจากผู้ประกอบการ
ทางธุรกิจอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ ปฏิบัติการของ
องค์กรภาคประชาชนเหล่านี้ มีทั้งที่ประสบความสำ�เร็จ
และไม่ประสบความสำ�เร็จ ตัวอย่างที่ประสบความสำ�เร็จ
เช่น กรณีมาบตาพุด ซึ่งจบลงด้วยการที่ศาลปกครองมี
คำ�สัง่ ให้ระงับการดำ�เนินการของโครงการทางอุตสาหกรรม
ที่ได้รับอนุมัติโดยขัดต่อข้อกำ�หนดในรัฐธรรมนูญไว้ก่อน
นอกจากนี้ ยั ง มี อ งค์ ก รภาคประชาชนอี ก จำ � นวนมาก
ที่ทำ�งานตรวจสอบเช่นนี้อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ในช่วง
เวลา 10-20 ปี ที่ผ่านมา
บทเรียนจากที่ได้จากการทำ�งานขององค์กรภาค
ประชาชนเหล่านี้คือ ในสถานการณ์ที่ความสนใจหลักอยู่ที่
เม็ดเงินและความเติบโตทางเศรษฐกิจ ภายใต้กระแส
ทุนนิยมเสรีโลกาภิวัตน์ องค์กรภาคประชาชนมีบทบาท
สำ�คัญ ในการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจโครงการพัฒนา
ที่ ไ ม่ ร อบคอบและไม่ รั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง ของรั ฐ และของ
ผู้ประกอบการ องค์กรเหล่านี้จึงควรจะถูกมองว่าเป็นพลัง
และเป็นโอกาสของสังคม
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รู้ทันและพอเพียง: โอกาสของประชาชน
คำ�ถามหลักสำ�หรับประชาชนทัว่ ไปคือ ควรจะดำ�รง
ชีวติ อยูอ่ ย่างไร จึงจะไม่เป็นเหยือ่ ของทุนนิยม สิง่ ทีจ่ ะเสนอ
ต่อไปนีเ้ ป็นเพียงบางส่วนของแนวทางทีค่ วรจะเป็น สำ�หรับ
ชีวิตของปัจเจกชนในโลกแห่งทุนนิยม
• รู้ทัน
ทุนนิยมส่งเสริมให้คนอยากได้อยากมี และอยาก
บริโภคแทบไม่มีที่สิ้นสุด ประชาชนจะต้องรู้ทันตัวเอง
และรู้ทันทุนนิยมด้วย
รู้ ทั น ตั ว เอง: คื อ ทำ � ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งใน
ความต้องการและความจำ�เป็นที่แท้จริงของตัวเอง ความ
ต้องการนั้นมักจะถูกขับเคลื่อนด้วยความอยาก (กิเลส)

ซึ่งหาที่สุดมิได้ แม้ว่าการสนองความต้องการจะไม่ใช่
สิ่งชั่วร้าย แต่ถ้าไม่ถูกกำ�กับด้วยความรู้เท่าทันคือสติแล้ว
ความต้องการมักจะพาไปสู่ปัญหา ส่วนความจำ�เป็นนั้น
มักจะถูกขับเคลื่อนด้วยเหตุผล มากกว่าความอยาก การ
สนองความจำ�เป็นสามารถจำ�กัดให้อยูใ่ นกรอบของเหตุผล
ได้ง่ายกว่า ในโลกแห่งทุนนิยม การดำ�รงชีวิตที่ก�ำ กับด้วย
เหตุผล แม้เป็นเหตุผลทางโลก (ไม่จ�ำ เป็นต้องพูดถึงเหตุผล
ทางศาสนธรรมก็ได้) ก็คือภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่ง
รู้ทันทุนนิยม: คือรู้ทันเล่ห์กลในการผลิตและการ
ตลาดที่ทำ�ให้ผู้คนติดอยู่ในกับดักของการบริโภค ในระบบ
ทุนนิยมนัน้ การผลิตและการบริโภคถูกขับเคลือ่ นด้วยกลไก
ตลาดและการแข่งขันเสรี ในโลกทีเ่ ป็นเช่นนี้ ถ้าเราอยูอ่ ย่าง
ไม่รู้ทัน ชีวิตก็จะถูกพันธนาการอยู่แต่กับการผลิตและ

สฤณี อาชวานันทกุล

นักเขียน นักวิชาการอิสระ
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ให้บท
เรี ย นและโอกาสอะไรแก่ สั ง คม
บ้าง
บทเรี ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ ผู้
ลงทุนจะต้องคำ�นึงถึงความยั่งยืน
และผลในระยะยาว จะต้องไม่มองแค่ผลกำ�ไรระยะสั้น
แม้ ว่ า การมองผลระยะยาวอาจทำ� ให้ กำ � ไรลดลงก็ ต าม
บริษัทจำ�เป็นต้องเปลี่ยนตัวเอง ด้วยการนำ�นวัตกรรม
ใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ เช่น การลงทุนใน
ธุรกิจผลิตสินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม หรือธุรกิจสีเขียว
ซึ่งจะดึงผู้บริโภคที่มีความตระหนักเข้ามาเป็นแนวร่วม
สนับสนุน ปัจจุบัน การลงทุนที่มีความสนใจทางด้านนี้
ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ประมาณว่ามีราวร้อยละ 10-15 ส่วน
คนธรรมดาสามัญ ไม่วา่ จะเป็นผูบ้ ริโภคหรือผูถ้ อื หุน้ ก็ตอ้ ง
เปลี่ ย นเช่ น กั น เช่ น ต้ อ งมี ค วามตระหนั ก ว่ า จะเลื อ ก
อุดหนุนบริษทั ผูผ้ ลิตแบบไหน ถ้าบริษทั ทำ�การผลิตแล้วส่ง
ผลให้ชาวบ้านเจ็บป่วยปีละพันคน เรายังจะซือ้ ของเขาไหม
กลไกบังคับควบคุมคือ รัฐ และองค์กรเอกชนก็ต้อง
มีบทบาทสำ�คัญ รัฐมีหน้าที่คอยกำ�กับดูแลทั่วไป ขณะที่
องค์กรเอกชนทำ�หน้าทีค่ อยตรวจสอบอย่างรูท้ นั ธุรกิจไหน

110 วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส?

ปล่อยมลพิษหรือทำ�ลายสิ่งแวดล้อม รัฐก็ต้องเก็บภาษี
แพงๆ ถ้ารัฐไม่อยากให้เขาผลิตสินค้าที่คนกินแล้วเป็น
อันตราย ก็ตอ้ งบังคับใช้กฎหมายความรับผิดชอบ ผูบ้ ริโภค
ก็ไปฟ้องศาล กลไกควบคุมอย่างนี้ต้องมี ธุรกิจไม่ได้อยู่
ของมันลอยๆ ทุกวันนี้สิ่งที่เป็นปัญหา คือ “บรรษัทนิยม”
หรือการปล่อยให้ธุรกิจใหญ่ขึ้นจนครอบงำ�นักการเมือง
ครอบงำ�ภาครัฐ มันจึงเป็นปัญหา ในสหรัฐอเมริกาคน
ต่อต้านบรรษัทนิยมก็เพราะเรื่องนี้แหละ ในประเทศไทย
เราก็ด่าพวกนี้ว่าเป็นทุนนิยมสามานย์
ทุนนิยมมีขอ้ ดีอย่างหนึง่ ก็คอื มันมีประสิทธิภาพสูง
ในการสร้างความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็วให้กับบริษัท แต่
ประเด็นก็คือ เราเป็นห่วงเรื่องความเหลื่อมล้ำ� รัฐมีหน้าที่
จัดสรรทรัพยากรเพือ่ ลดความเหลือ่ มล้�ำ ด้วยการเก็บภาษี
ในอัตราก้าวหน้า ใครทีท่ �ำ กำ�ไรได้สงู ก็ตอ้ งถูกเก็บภาษีเยอะ
ระบบการจัดเก็บภาษีก็ต้องทำ�ให้มีประสิทธิภาพ ระบบ
ภาษีของเรายังไม่มีความก้าวหน้าพอ เนื่องจากไม่มีการ
เก็บภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สนิ และภาษีทดี่ นิ ทัง้ ๆ ทีพ่ ดู กัน
มานานแล้ว
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บริโภคที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ในสถานการณ์เช่นนั้น
ความสุขความสงบในชีวิตของปัจเจกชนและของสังคม
คงจะหวังได้ยาก
แต่ละคนจึงต้องค้นหาให้ได้ว่า ดุลยภาพหรือความ
พอเพียงในการผลิตและการบริโภคของตนอยู่ที่ไหน
และถ้าจะให้ดยี ิ่งขึ้นไปอีก ผูบ้ ริโภคควรจะรูท้ นั ด้วย
ว่า สินค้าใดมาจากกระบวนการผลิตที่ชอบหรือไม่ชอบ
อย่างไร และเลือกบริโภคเฉพาะสินค้าทีม่ าจากกระบวนการ
ผลิตทีช่ อบเท่านัน้ เช่น ไม่ท�ำ ลายสิง่ แวดล้อม ไม่กอ่ ให้เกิด
มลพิษ ไม่เอาเปรียบแรงงาน หรือในขั้นสูงสุดไม่ขัดต่อ
บรรทัดฐานแห่งศีลธรรม
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีร่ ทู้ นั เช่นนี้ ในแง่หนึง่ อาจถือว่า
เป็นมาตรการ “ตอบโต้อย่างสันติและสร้างสรรค์” ของ
ผูบ้ ริโภค ซึง่ ในปัจจุบนั ก็เริม่ มีการเคลือ่ นไหวเช่นนีบ้ า้ งแล้ว

แต่ ใ นอี ก แง่ ห นึ่ ง อาจจะมองว่ า เป็ น การลดช่ อ งว่ า งทาง
จริยธรรมระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคด้วย เนือ่ งจากข้อเท็จ
จริงปรากฏว่า ในระบบทุนนิยมนั้นช่องว่างจากจุดที่ทำ�
การผลิตไปถึงจุดที่มีการบริโภคห่างไกลกันมาก จนทำ�ให้
มิตทิ างจริยธรรมของการบริโภคหายไป ผูบ้ ริโภคส่วนมาก
ไม่มที างรูเ้ ลยว่า อาหารทีต่ นบริโภค หรือสิง่ ของทีใ่ ช้ในชีวติ
ประจำ�วันนั้น เกิดจากกระบวนการผลิตที่ผิดธรรมชาติ
หรือขัดกับบรรทัดฐานทางศีลธรรมของสังคมมากน้อย
เพียงใด ของบางอย่างถ้ารู้กระบวนการผลิตแล้ว ผู้บริโภค
จำ � นวนหนึ่ ง อาจ “เลิ ก กิ น เลิ กใช้ ” ไปเลยก็ ไ ด้ ไม่ ใ ช่
เพราะคุณภาพของสินค้า แต่เพราะกระบวนการผลิตขัด
กับบรรทัดฐานทางศีลธรรมที่ตนเองรับไม่ได้ ประเด็น
ทางจริยธรรมเช่นนี้อาจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรู้ทัน
และตอบโต้ทุนนิยมของภาคประชาชน

ดร. นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อำ�นวยการ สำ�นักวิจัยสังคมและสุขภาพ

จะพลิกวิกฤตทุนนิยมให้เป็นโอกาสได้อย่างไร
โอกาสมันมีอยูแ่ ล้วในวิกฤตนัน้ เอง หนึง่ ต้องชะลอ
ความเร็วของทุนนิยมลงบ้าง ทุนนิยมเติบโตเร็วเกินไป จน
ด้านอื่นๆ ของสังคมตามไม่ทัน จึงทำ�ให้เกิดวิกฤต ทุกวัน
นี้ พู ด กั น มากถึ ง เรื่ อ งพลั ง งาน ซึ่ ง เป็ น ตั ว ทำ� ให้ ทุ น นิ ย ม
เติบโตเร็ว เชือ่ กันว่าพลังงานจะหมดโลกในอนาคตอันใกล้
ที่จริงอาจจะไม่หมดหรอก แต่พลังงานจะหายากมากขึ้น
และแพงมากขึน้ ถ้าเป็นเช่นนัก้ จ็ ะทำ�ให้ทนุ นิยมขับเคลือ่ น
ช้าลงและโอกาสที่จะเกิดวิกฤตก็อาจน้อยลง
สอง ภาคประชาสังคมต้องมีบทบาทมากขึ้น เพื่อ
ต่อรองกับภาคเศรษฐกิจ ขบวนการเคลือ่ นไหวด้านนีก้ �ำ ลัง
ชัดเจนมากขึน้ ซึง่ มีผลทำ�ให้อตุ สาหกรรมในระบบทุนนิยม
ระมัดระวังและรับผิดชอบมากขึ้น อย่างกรณีพิพาทเรื่อง
มาบตาพุดนั้น ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงไม่ต้องมาตัง้ กรรมการ
ขึน้ มารับฟังอะไรกันให้ยาก แต่ทกุ วันนีก้ ารตรวจสอบอย่าง
เข้มแข็งของภาคประชาสังคมทำ�ให้ทุนนิยมมีราคาแพงขึ้น
จะเห็นว่า ไม่ว่าจะไปตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ไหน หรือจะ

สร้างเขื่อนขนาดใหญ่ที่ไหน ก็จะมี
กลุม่ ทีม่ สี ว่ นได้เสียลุกขึน้ มาต่อต้าน
เสมอ สาม ทุนนิยมจะต้องมองดู
ตั ว เองบ้ า ง จะเอาแต่ กำ � ไรและ
เติบโตไปอย่างเดียวโดยไม่เหลียวแลสังคมเลย อาจจะไป
ไม่รอด ทุนนิยมนัน้ ได้เปรียบในเรือ่ งการสะสมทุนและการ
จัดการทางธุรกิจอยู่แล้ว ถ้าเอาสองอย่างนี้มารวมกันเพื่อ
ทำ�อะไรที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ก็จะเป็นโอกาสที่ดีของทุนนิยม สี่ บางทีเราอาจจะต้อง
ถามหากระบวนทัศน์ หรือวิธีคิดอย่างใหม่บ้าง เพราะว่า
วัตถุ ทุน และกำ�ไร อาจจะไม่ใช่ความหมายทั้งหมดของ
การใช้ชีวิต สาระสำ�คัญจริงๆ ของชีวิตอาจจะอยู่ที่ความ
เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั บ ธรรมชาติ แ ละพระผู้ เ ป็ น เจ้ า
ก็ได้ จะเรียกว่าเป็นสุขภาวะทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ
ก็คงไม่ผิด
เก็บสาระจากการสัมภาษณ์ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552
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• พอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ทรงชี้แนะมากว่า 40 ปี แล้ว ควรจะได้รับการน้อมนำ�มา
ปฏิบัติด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทั้งในระดับปัจเจกชน
ครอบครัว องค์กรธุรกิจ สังคมและรัฐบาล ปรัชญาซึง่ เป็น
หัวใจสำ�คัญของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยหลักสำ�คัญ
3 เรื่อง และเงื่อนไขในการปฏิบัติ 2 ประการ
ปรัชญาสำ�คัญที่เป็นหลักในการตัดสินใจและเป็น
แนวทางสำ�หรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจทุกเรื่อง ได้แก่
1) ความพอประมาณสำ�หรับตัวเอง โดยไม่จำ�เป็นต้องเอา
ความพอประมาณของคนอื่นมาเป็นมาตรฐาน 2) ความ
มี เ หตุ ผ ลต้ อ งอยู่ เ หนื อ ความพึ ง พอใจ และ 3) การ
มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง คือการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการ

ผลิตและการบริโภค ที่จะทำ�ให้ตัวเองตกอยู่ในภาวะเสี่ยง
โดยไม่จำ�เป็น
ส่ ว นเงื่ อ นไขในการปฏิ บั ติ 2 ประการนั้ น คื อ
1) การแสวงหาความรู้ มีความรอบคอบ และมีความ
ระมัดระวังอยู่เสมอ 2) มีความมั่นคงอยู่ในคุณธรรม
อันได้แก่ ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน ใช้สติ
ปัญญา และเอื้ออาทรต่อสังคม
สิ่ ง ที่ ค วรถื อ ว่ า เป็ นโอกาสสำ � หรั บ ภาคประชาชน
อีกอย่างหนึง่ ในปัจจุบนั คือ ลดการพึง่ ตลาด (ทุนนิยม) ให้
น้อยลง แต่พึ่งตัวเองให้มากขึ้น การเคลื่อนไหวในแนวทาง
นี้มีหลายรูปแบบหลายลักษณะ แต่ทั้งหมดเหมือนกัน
ตรงที่มุ่งลดการพึ่งตลาดลง ขณะเดียวกันก็พึ่งตัวเองและ
เกื้อกูลกันในชุมชนให้มากขึ้น เพื่อจะได้ไม่ติดอยู่ในกับดัก

พระไพศาล วิสาโล

วัดป่าสุคะโต จ. ชัยภูมิ
วิ ก ฤตทุ น นิ ย มกั บ โอกาสของ
สังคม
วิกฤตเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ เมือ่
2 ปีทแี่ ล้ว ซึง่ บางคนเรียกว่า “วิกฤต
แฮมเบอร์เกอร์”นั้น ส่งผลสะเทือนต่อระบบทุนนิยมอย่าง
ไม่เคยมีมาก่อน ผลกระทบดังกล่าวมิใช่เป็นเรื่องของเม็ด
เงินจำ�นวนมหาศาลทีเ่ กีย่ วโยงกับชีวติ ของผูค้ นนับพันล้าน
เท่านัน้ หากยังกระเทือนไปถึงทฤษฎีหรือองค์ความรูท้ เี่ คย
เชื่อว่าแม่นยำ�และถูกต้อง โดยเฉพาะเศรษฐศาสตร์มหัพ
ภาคและเศรษฐศาสตร์การคลัง กระทั่ง พอล ครุกแมน
ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2551 ถึงกับ
กล่าวว่า เศรษฐศาสตร์มหัพภาคในช่วง 30 ปีทผี่ า่ นมา “พูด
อย่างเบาก็คือ ไร้ประโยชน์ พูดแรงกว่านั้นก็คือ เป็นโทษ”
ใช่แต่เท่านั้น มันยังชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดของ
นโยบายเสรีนยิ ม ทีป่ ล่อยให้มกี ารออกตราสารต่างๆ ออก
มามากมายไม่วา่ จะเป็นหุน้ กู้ หรือตราสารอนุพนั ธ์ โดยไม่มี
การควบคุม จนเกิดการเก็งกำ�ไรอย่างอิสระเสรี มิหนำ�ซ้�ำ
ตราสารเหล่านัน้ ยังได้รบั การรับรองว่ามีความน่าเชือ่ ถือสูง
จากบริ ษั ท จั ด อั นดั บชั้ นนำ � ทั้ ง หลาย ทั้ ง ๆ ที่ ค วามจริ ง
ได้เปิดเผยต่อมาว่ามีความเสี่ยงอย่างยิ่ง ยิ่งไปกว่านั้น
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วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ เกิ ด ขึ้ น โดยแทบไม่ มี เ สี ย งเตื อ นจาก
นักวิชาการหรือผู้รู้ทั้งหลายเลย ผลก็คือ เกิดวิกฤตศรัทธา
ต่อนักเศรษฐศาสตร์ นักวาณิชธนกิจ และผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งหลายอย่างไม่เคยมีมาก่อน
วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ครั้ ง นี้ ทำ � ให้ ค วามศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข อง
“ตลาด” ถูกสั่นคลอน การปล่อยให้ตลาดทำ�งานอย่างเสรี
นั้นอาจก่อความเสียหายอย่างมิอาจประมาณได้ จำ�เป็น
ต้องถูกกำ�กับดูแล อันทีจ่ ริงความเสียหายนัน้ เกิดขึน้ มานาน
แล้ว แต่ผู้ที่ได้รับเคราะห์มักเป็นคนเล็กคนน้อยที่ไม่มีปาก
ไม่มเี สียง ในนามของตลาดเสรี เขาต้องสูญเสียทีด่ นิ ป่าไม้
แหล่งน้ำ�เพื่อเปิดทางให้กลุ่มทุนเข้ามาใช้ประโยชน์ เด็ก
และเยาวชนจำ�นวนมากต้องเป็นเหยื่อของอุตสาหกรรม
ด้านอบายมุข ซึง่ มีอสิ ระเสรีในการประกอบกิจการ ในขณะ
ที่อีกไม่น้อยเป็นทาสของบริโภคนิยมที่อาศัยสื่อมวลชน
อย่างไม่มีขีดจำ�กัด
วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ยังทำ�ให้ผู้คนหันมาตระหนัก
ถึ ง ความสำ � คั ญ ของจริ ย ธรรม เป็ น เพราะเชื่ อ กั น อย่ า ง
แพร่หลายว่า “โลภนัน้ ดี” (greed is good) จึงทำ�ให้เกิดการ
เก็งกำ�ไรอย่างมโหฬาร เกิดการปั้นแต่งตัวเลขบัญชีเพื่อ

ของทุนนิยมจนกลายเป็นเหยื่อของมัน
การเคลื่อนไหวอย่างเป็นกระบวนการ
ในแนวทางนีจ้ ะเห็นได้ เช่น กลุม่ เกษตร
อินทรีย์ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ และ
กองทุนชุมชนทีม่ ชี อื่ เรียกต่างๆ กระจาย
กั น อยู่ ต ามชุ ม ชน ทั่ ว ประเทศ ที่
น่าสนใจยิง่ คือ กระบวนการเคลือ่ นไหว
เหล่านี้ ผนวกเอาแทบทุกมิติของชีวิต
ชุ ม ชนเข้ า มาบู ร ณาการไปพร้ อ มกั น
นั่นคือ ไม่ได้ขับเคลื่อนเฉพาะในด้าน
เศรษฐกิ จ อย่ า งเดี ย ว หากแต่ ร วม
เอาแทบทุ ก ด้ า นไปพร้ อ มกั น โดยมี
ศูนย์กลางอยู่ที่ชีวิต ผู้คน ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม

ปั่นราคาหุ้นให้สูงขึ้นจนเกิดผลเสียในเวลาต่อมา ขณะ
เดียวกันความโลภของนักการเมืองและผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องสถาบันการเงินเหล่านี้ทำ�ให้หลับหู
หลับตาต่อความไม่ถูกต้อง จนเกิดปัญหาลุกลามในเวลา
ต่อมา มาถึงตอนนี้ความคิดที่ว่า “โลภนั้นดี” ถูกตั้งคำ�ถาม
มากขึ้น ขณะเดียวกันจริยธรรมของผู้บริหารธุรกิจก็กลาย
เป็นเรื่องสำ�คัญมากขึ้น
วิกฤตทีเ่ กิดขึน้ จึงเป็นผลดีตอ่ สังคม เพราะทีผ่ า่ นมา
สังคมได้รับผลกระทบมากจากการที่ตลาดถูกปล่อยให้
ทำ�งานอย่างเสรี นอกจากจะสูญเสียทรัพยากรที่สำ�คัญ
ในการดำ�รงชีพ และเกิดปัญหาสังคมตามมามากมายแล้ว
การที่เงินกลายมาเป็นใหญ่ในชีวิตทำ�ให้ผู้คนอยู่กันอย่าง
ตัวใครตัวมัน มีน้ำ�ใจน้อยลง ขณะที่ทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมก็ถูกทำ�ลายลงไปเรื่อยๆ หาไม่ก็ถูกนำ�ไปขาย
เป็นสินค้าตามกลไกตลาด สังคมเข้มแข็งได้ยากหากตลาด
ขยายตัวอย่างเสรี หรือมีอำ�นาจมากมายอย่างที่ผ่านมา
การที่ตลาดถูกกำ�กับด้วยกลไกของรัฐ (หรือกลไกอิสระ)
และถูกเหนี่ยวรั้งด้วยจริยธรรม ย่อมเปิดโอกาสให้ภาค
สังคมฟื้นตัวได้ง่ายขึ้น

วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ยังกระตุ้นเตือนให้ผู้คนเห็น
ถึงโทษของการพึ่งพิงตลาดอย่างเต็มที่ เพราะทำ�ให้ชีวิต
ความเป็นอยู่ของตนแขวนอยู่กับระบบขนาดใหญ่ที่ตัวเอง
ควบคุมไม่ได้ ดังนั้นจึงหันมาร่วมมือกันมากขึ้น โดยสร้าง
กลไกทางเลือกใหม่ เช่น สัจจะออมทรัพย์ ธนาคารชุมชน
เงินตราท้องถิ่น ซึ่งช่วยให้ทรัพยากรท้องถิ่นไหลเวียนใน
ชุมชน รวมถึงการทำ�เกษตรกรรมทางเลือก ที่พึ่งพาน้ำ�มัน
หรือปุย๋ เคมีนอ้ ยลง กิจกรรมเหล่านีช้ ว่ ยทำ�ให้ชมุ ชนเข้มแข็ง
ขึน้ เพราะเป็นบันไดนำ�ไปสูก่ ารร่วมมือกันทำ�กิจกรรมอืน่ ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ถึงที่สุดแล้วในยามที่เงินฝืดเคือง ผู้คนจำ�เป็นต้อง
อยู่อย่างประหยัดมัธยัสถ์ มองในแง่ดีก็คือ ทำ�ให้เสียเวลา
น้อยลงกับการเสพ การจับจ่ายใช้สอย หรือการเที่ยวห้าง
มีเวลาอยูก่ บั ครอบครัวมากขึน้ หลายคนได้คน้ พบความสุข
ทีไ่ ม่ตอ้ งใช้เงิน เช่น ความสุขจากการสังสรรค์ในครอบครัว
จากการทำ�งานอดิเรกในบ้าน ความสุขจากการทำ�งาน
อาสาสมัคร รวมทั้งจากการทำ�สมาธิภาวนา ทั้งหมดนี้
ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของผู้คน ทำ�ให้ครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็ง ทัง้ ยังนำ�ไปสูส่ งั คมทีเ่ กือ้ กูลและสงบร่มเย็นได้
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บทสรุป: ขับเคลื่อน
สู่ทุนนิยมที่ดีกว่า
ในบทความเรื่อง Capitalism beyond the Crisis อมาร์ตยา เซน (Amartya Sen) นักเศรษฐศาสตร์
รางวัลโนเบล กล่าวว่า ถึงทุนนิยมจะทำ�ให้เกิดวิกฤตอย่างไร เราก็ไม่ต้องการทุนนิยมใหม่ แต่เราต้องมี
ความเข้าใจใหม่ๆ เกี่ยวกับทุนนิยมมากกว่า ทุนนิยมนั้นไม่ได้จำ�กัดอยู่แต่ในเรื่องการแสวงหากำ�ไรภายใต้
กลไกตลาดเพียงอย่างเดียว ในโลกปัจจุบัน ยังมีสถาบันอื่น และกิจกรรมอื่นๆ อีกมาก ที่ระบบตลาด
ไม่สามารถจัดการได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ� การว่างงาน หรือปัญหาด้านการ
ศึกษาก็ตาม ดังนั้น เราจึงต้องอาศัยภาครัฐเข้ามาจัดการทุนนิยม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดวิกฤตในสังคม
สิ่งที่อมาร์ตยา เซน กล่าว ถ้าจะพูดเสียใหม่
ก็คือ เราต้องการ “ทุนนิยมที่ดีกว่า” นั่นคือ ทุนนิยมที่
ไม่ได้มุ่งแต่จะแสวงหากำ�ไรเพียงอย่างเดียว เป็นทุนนิยม
ที่กลไกตลาดถูกกำ�กับควบคุมอย่างเหมาะสม มีความ
โปร่งใส และเป็นธรรม
ด้ ว ยความเชื่ อ ตาม
แนวคิดของ อมาร์ตยา เซน
ข้างต้น เราได้เสนอแนวทาง
เพื่อพลิกวิกฤตทุนนิยมให้เป็น
โอกาสสำ�หรับสังคมไทย ดังที่
กล่าวมาแล้ว “โอกาส” ที่เรา
เสนอในทีน่ รี้ วมถึงสิง่ ทีส่ ามารถ
ดำ � เนิ น การได้ อ ย่ า งน้ อ ยใน
4 ภาคส่วนของสังคม คือ ใน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรภาค
ประชาชน และประชาชนทั่วไป
สิ่งที่แต่ละภาคส่วนควรทำ�อาจ
จะเป็นอิสระต่อกัน นั่นคืออาจ
ขั บ เคลื่ อ นและเริ่ ม ต้ น ที่ ภ าค
ส่วนใดก่อนก็ได้ โดยไม่ต้องรอ
ให้ภาคส่วนอืน่ เป็นฝ่ายเริม่ ก่อน

114 วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส?

หรือจะเริ่มไปพร้อมๆ กันก็ยิ่งดี นอกจากนี้ การทำ�งานใน
แต่ละภาคส่วนสามารถเชื่อมประสานกันได้ เช่น ภาครัฐ
อาจประสานกับภาคธุรกิจ ในลักษณะการสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม หรือองค์กรภาค
ประชาชนและประชาชนทั่วไปอาจร่วมมือกันสนับสนุน

ตรวจสอบ หรือควบคุม การตัดสินใจของภาครัฐ และการ
ดำ�เนินงานของภาคธุรกิจ เพื่อขจัดการเอารัดเอาเปรียบ
การผูกขาด ความไม่โปร่งใส และการทำ�ลายทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ตราบใดทีส่ งั คมยังมีความเหลือ่ มล้ำ�
ทางเศรษฐกิจสูง อย่างเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การที่จะ
บรรลุถึงทุนนิยมที่ดีกว่าก็คงเป็นไปได้ยาก ดังนั้นจึงจำ�เป็น
อย่ า งยิ่ งที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปทางโครงสร้าง
ในระดับทีเ่ พียงพอทีจ่ ะนำ�ไปสูจ่ ดุ นัน้ ให้ได้ สิง่ สำ�คัญในเรือ่ ง
นี้คือ จะต้องลดทอนการกระจุกตัวของรายได้ในสังคมลง
ไม่วา่ จะยากและท้าทายเพียงใดก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ได้
ชี้ให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว่า มาตรการลดความเหลื่อมล้ำ�
ที่มีประสิทธิผล คือ การปรับโครงสร้างทางภาษีและการ
ใช้จ่ายของภาครัฐ ตัวอย่างในประเทศที่พัฒนาแล้วและ
ที่มีความเหลื่อมล้ำ�ในระดับต่ำ�ก็มีให้เห็นอยู่แล้ว
ในเรื่ อ งภาษี การวิ เ คราะห์ โ ดยผู้ เ ชี่ ย วชาญได้ ชี้
ให้เห็นชัดว่า ระบบภาษีทเี่ ป็นอยูข่ องไทยให้ความได้เปรียบ
แก่กลุ่มคนรวย ซึ่งเป็นส่วนน้อย ขณะที่คนส่วนใหญ่ซึ่ง
เป็นชนชั้นกลางและชนชั้นล่างต้องแบกรับภาระทางภาษี
มากกว่า ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม มีการเรียกร้องให้ปฏิรปู
ระบบภาษีให้เป็นธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะให้เก็บภาษี
ทรัพย์สิน ภาษีมรดก และภาษีเงินได้จากการขายหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์

ส่วนการใช้จ่ายของภาครัฐก็ควรจะเน้นเรื่องที่จะ
ประกันว่า ประชาชนทุกระดับจะเข้าถึงบริการที่จำ�เป็น
ขั้นพื้นฐานในชีวิตได้โดยเสมอภาคกัน โดยเฉพาะในด้าน
สุขภาพ การศึกษา และความมั่นคงด้านอาชีพการงาน
นอกจากนีก้ ค็ วรส่งเสริมให้เกิดกิจการในภาคธุรกิจ ทีไ่ ม่ได้
มุง่ แต่จะเอากำ�ไรอย่างเดียว แต่เป็นกิจการทีใ่ ส่ใจในสังคม
และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย การลงทุนของภาครัฐ
ในเรื่องสุขภาพ (บัตรทอง) และการศึกษา (ซึ่งขยายจาก
12 ปีเป็น 15 ปี) นั้น รัฐเดินมาถูกทางแล้ว แต่ในด้าน
ความมั่นคงทางอาชีพยังต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
มากกว่าทีเ่ ป็นอยู่ การใช้จ่ายด้านนี้จะต้องไม่เอือ้ ประโยชน์
แก่กลุ่มคนฐานะดี ที่ได้เปรียบทางเศรษฐกิจอยู่แล้ว
ที่สำ�คัญมากอีกอย่างหนึ่งคือ เรื่องการดูแลฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ได้แก่ ป่าไม้ แหล่งน้ำ� ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้
เป็นฐานชีวิตของคนจน ถ้าถูกคุกคามหรือหมดไป คนจน
คือผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด รัฐอาจใช้มาตรการ
ทางกฎหมายและมาตรการทางภาษี เพื่อจัดการในเรื่องนี้
แต่ ที่ สำ � คั ญ การดำ � เนิ น งานและกลไกของรั ฐ จะต้ อ งมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม
การปฏิ รู ป ทางโครงสร้ า งในลั ก ษณะที่ ก ล่ า วมา
เป็นงานที่ท้าทาย ด้วยเหตุนี้ จึงต้องการเจตจำ�นงทาง
การเมือง (political will) ที่มุ่งมั่นและแน่วแน่ และ
การผลั ก ดั น ตรวจสอบจากภาคประชาสั ง คมที่ เ ข้ ม แข็ ง
ที่ผ่านมา ความล้มเหลวในการ
พยายามจะปฏิ รู ป เกิ ด จาก
การขาดเจตจำ�นงทางการเมือง
ข า ด ค ว า ม ก ล้ า ห า ญ ท า ง
จริ ย ธรรม และกลไกภาค
ประชาชนก็ อ่ อ นแอ ถ้ า ฝ่ า ย
การเมื อ งซึ่ ง เป็ น ผู้ กำ � หนด
นโยบายและกำ�กับควบคุมการ
ทำ � งานของทุ น นิ ย ม ยั ง ขาด
เจตจำ � นงและความกล้ า หาญ
รวมทั้ ง ไม่ มี พ ลั ง ขั บ เคลื่ อ น
จากภาคประชาชนที่ เ ข้ ม แข็ ง
การพัฒนาไปสู่ทุนนิยมที่ดีกว่า
ก็คงเป็นเพียงความฝัน ที่ไม่มี
วันจะเป็นจริง
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2. มาบตาพุด: ปัญหาร้อนทางเศรษฐกิจ ปัญหามลพิษของชาวบ้าน
1. “ศาลระยองนัดชี้ขาดคดีมลพิษมาบตาพุด 3 มี.ค.”. 23 กุมภาพันธ์ 2552. สืบค้น
จาก www.bangkokbiznews.com.
2. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม. 2552. กระบวนการยุติธรรม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ บทเรียน
จากมาบตาพุด. หนังสือที่จัดพิมพ์ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบาย
สาธารณะและขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข.
3. “กกร.ร้อง ชาญชัย หลังมาบตาพุดถูกศาลสัง่ เป็นเขตควบคุมมลพิษ หวัน่ กระทบลงทุน”.
อินโฟเควสท์. 12 มีนาคม 2552.
4. “รอง ปธ.ส.อ.ท.ยันปัญหามาบตาพุดไม่รุนแรงจนน่าวิตก”. ASTV ผู้จัดการออนไลน์.
14 มีนาคม 2552.
5. “มาบตาพุด เขตปลอดมลพิษ”. กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. 4 มีนาคม 2552.
6. “มาบตาพุด โอกาสลงทุน...เทคโนโลยีสะอาด”. กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. 5 มีนาคม
2552.
7. “นายกรัฐมนตรีย้ำ�การประกาศให้มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษจะไม่ทำ�ให้เสีย
บรรยากาศการลงทุน”. กลุม่ ยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์. สำ�นักโฆษก.
สืบค้นจาก www.thaigov.go.th. 16 มีนาคม 2552.
8. “เปิดทางออกมลพิษมาบตาพุด ผนึกชุมชน-อุตสาหกรรมฟื้นเศรษฐกิจยั่งยืน”. สืบค้น
จาก HU www.thairath.co.thUH. 22 มีนาคม 2552.
9. สฤณี อาชวานันทกุล”. “การ ‘ทุบหม้อข้าว’ของบีพี และบทพิสูจน์บทแรกของ
‘ซี เ อสอาร์ ’ ไทย”. ทุ น นิ ย มที่ มี หั วใจ. มติ ช นสุ ด สั ป ดาห์ . ฉบั บ ที่ 1493.
27 มีนาคม-2 เมษายน 2552.
10. “ฟ้องเพิกถอน EIA. 76 รง.มาบตาพุด เครือ ปตท. เจอแจ๊กพ็อต 8 โครงการ”.
ASTV ผู้จัดการรายงัน. 19 มิถุนายน 2552.
11. “มาบตาพุด...ความจริงที่คุณยังไม่รู้”. ไทยรัฐ. 4 กันยายน 2552.
12. “ระยองเมืองชายทะเลตะวันออก แหล่งนิคมอุตสาหกรรม-คุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อชุมชน ติดอันดับ ‘เมืองน่าอยู่’”. มติชนสุดสัปดาห์. ฉบับที่ 1517. 11-17
กันยายน 2552.
13. สฤณี อาชวานันทกุล. “ซีเอสอาร์ล้มเหลวที่มาบตาพุด และนิเวศอุตสาหกรรม”.
ทุนนิยมที่มีหัวใจ. มติชนสุดสัปดาห์. ฉบับที่ 1524. 30 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน
2552.
14. “อีไอเอ-เอชไอเอ มาบตาพุด กก. 4 ฝ่าย ชงเข้า ครม. 22 ธ.ค.”. มติชน.
19 ธันวาคม 2552.
15. “คลอด “องค์กรอิสระ” สางมาบตาพุด”. ไทยรัฐ. 13 มกราคม 2553.
16. “มาบตาพุด ความพิการของสังคมไทย”. เทศมองไทย. มติชนสุดสัปดาห์. ฉบับที่
1532. 25-31 ธันวาคม 2552.
17. “สศค. เตือนมาบตาพุดจุดเปลี่ยนไทย”. เศรษฐกิจ. ข่าวสด. 28 ธันวาคม 2552.
18. “ต่างชาติผวาลงทุนในไทย ทูตญีป่ นุ่ ดาหน้าถามหาความชัดเจน”. ข่าวเศรษฐกิจ. ไทยรัฐ.
16 มกราคม 2553.
19. จุมพล นิคมรักษ์. “ชาวมาบตาพุดมองอนาคตชุมชน-โรงงานอยู่ยั่งยืน”. ภูมิภาค.
มติชน. 1 มกราคม 2552.

3. ประเทศไทยกับไข้หวัด 2009
1. “โลกผวา ‘หวั ด เม็ ก ซิ โ ก’ ลำ � ดั บ เหตุ ก ารณ์ เ ขย่ า ขวั ญ ”. ต่ า งประเทศ. ข่ า วสด.
(3 พฤษภาคม 2552).
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2. “ฮูเพิม่ เตือนภัยหวัดหมูถงึ ระดับ 5 เม็กซิโกตาย 180”. ไทยรัฐ. (1 พฤษภาคม 2552).
3. “สธ.การันตีไทยปลดหวัด 2009”. คมชัดลึก. (7 พฤษภาคม 2552).
4. “จากเม็กซิโกลามทั่ว “หวัดหมู” โลกผวา-ตาย 103 ศพ”. ไทยรัฐ. (28 เมษายน
2552).
5. WHO จับตาฤทธิ์ ‘หวัดหมู’ ลามทั่วโลก ‘เม็กซิโก’ ตายพุ่ง 103 ศพ. แนวหน้า.
(28 เมษายน 2552).
6. “ถอดรหั ส ‘ไข้ ห วั ด หมู ’ ‘ไหงชื่ อไข้ ห วั ดใหญ่ เ ม็ ก ซิ โ ก’”. ชี วิ ต คุ ณ ภาพ. มติ ช น.
(29 เมษายน 2552).
7. “สธ.การันตีไทยปลดหวัด 2009”. คมชัดลึก. (7 พฤษภาคม 2552).
8. “ฮูเพิม่ เตือนภัยหวัดหมูถงึ ระดับ 5 เม็กซิโกตาย 180”. ไทยรัฐ. (1 พฤษภาคม 2552).
9. “คนไทย 2 คนป่วยเป็นโรคหวัด 2009 รมต. สธ.ปัดปิดข่าว แค่ปกป้องคนไข้”. สรุป
ข่าวในประเทศ. มติชนสุดสัปดาห์. ฉบับที่ 1500. (วันที่ 15-21 พฤษภาคม
2552).
10. “รัฐบาลมาร์ค ‘ติดหวัด’ ปั่นกระแสไข้ 2009 ‘วิทยา-มานิต’ร้องเพลงคนละคีย์?”.
บทความพิเศษ. มติชนสุดสัปดาห์. ฉบับที่ 1508. (วันที่ 10-16 กรกฎาคม
2552).
11. “อย่าทำ�หวัดหมูให้เป็นหวัดการเมือง”. เทศมองไทย. มติชนสุดสัปดาห์. ฉบับที่ 1509.
(วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2552).
12. Gale, Jason. “Clinical features of severe cases of pandemic
influenza”, Bloomberg.com, HBloombergH, 2009-12-04. อ้างใน
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org/wiki/การระบาดของ
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009.
13. “HWho November estimateH”, HWHOH, 2009-12-11. อ้างใน
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org/wiki/การระบาดของ
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009.
14. “เตือนหวัด 2009 ระบาดอีก ธ.ค.นี้”. ข่าวสด. (12 พฤศจิกายน 2552).
15. “ฮูปรับสูตรวัคซีนรับมือหวัดสายพันธุ์ใหม่”. เศรษฐกิจ-การเมือง. กรุงเทพธุรกิจ.
(24 ธันวาคม 2553).
16. “เหยื่อหวัด 2009 ตายเพิ่มอีก 3”. มติชนรายวัน. 23 กุมภาพันธ์ 2553.
17. “ของบฯ กลาง 193 ล. สกัดหวัด 2009”. มติชนรายวัน. 18 กุมภาพันธ์ 2553.
18. “ปี 2010 หวัด 2009 ระบาดอีกครึ่งปี”. คมชัดลึก. 28 ธันวาคม 2552.
19. “การพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 ในไทย” โพสต์ทูเดย์. วันที่ 27 มกราคม 2553.
อ้ า งในเกาะติ ด สถานการณ์ ไ ข้ ห วั ด สายพั น ธุ์ ใ หม่ 2 009 [http://www.
thaihealth.or.th/node/11760]

4. “เบาหวาน-ความดัน” ฆาตกรที่มากับความเงียบ
1. World Health Organization. 2009. Global health risks: mortality
and burden of disease attributable to selected major risks.
Geneva: WHO Press.
2. International Diabetes Federation. 2009. IDF Diabetes Atlas. 4th
edition. สืบค้นจาก <http://atlas.idf-bxl.org> เมื่อ 3 มีนาคม 2553.
3. “สธ. พบ 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุกคามคนไทยหนัก ป่วยเพิ่มนาทีละ 1 คน”. สำ�นัก
ข่าวไทย. 31 มกราคม 2553.
4. “สธ. พบ 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุกคามคนไทยหนัก ป่วยเพิ่มนาทีละ 1 คน”. สำ�นัก
ข่าวไทย. 31 มกราคม 2553.
5. วนัสนันทน์ รุจิวิพัฒน์. 2552. รายงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พ.ศ.2551.
นนทบุร:ี กลุม่ งานระบาดโรคไม่ตดิ ต่อสำ�นักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข.
6. สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. รายงานผู้ป่วยใน.
อ้างถึงใน สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ. 2550. รายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ.
2548-2550. นนทบุรี : สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข,
หน้า 204.
7. รายงานการสำ�รวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2546-2547. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. อ้างถึงใน สุวิทย์
วิบุลผลประเสริฐ. 2550. รายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2548-2550.
นนทบุรี: สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, หน้า 206.
8. “รู้และเข้าใจ ไม่เป็นเบาหวาน”. โพสต์ทูเดย์. 24 พฤศจิกายน 2552, หน้า 8.
9. “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเบาหวาน” <http://www.เบาหวาน.kudweb.com>
สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2553.
10. World Hypertension League. “World Hypertension Day 2010:
Healthy Weight–Healthy Blood Pressure”. <http://www.
worldhypertensionleague.org/pages/WHD.aspx> สืบค้นเมื่อ
3 มีนาคม 2553.
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11. นิตยา พันธุเวทย์ และนุชรี อาบสุวรรณ. 2552. “ประเด็นรณรงค์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ปี 2552”. <http://www.thaincd.com> สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2553.
และ นิตยา พันธุเวทย์ และนุชรี อาบสุวรรณ. 2552. “บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
โครงการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สนองน้ำ �พระทัยในหลวง
ห่วงใยสุขภาพประชาชน 2552”. <www.thaincd.com/files/news/
download1no150.pdf> สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2553.
12. วนัสนันทน์ รุจิวิพัฒน์. 2552. รายงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พ.ศ.2551.
นนทบุร:ี กลุม่ งานระบาดโรคไม่ตดิ ต่อสำ�นักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข.
13. สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย. “โรคความดันโลหิตสูง”. <http://www.
thaihypertension.org/information.html> สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม
2553.
14. “17 พ.ค. วันโรคความดันโลหิตสูงโลก-คนไทยตาย 5 คน/ชม.” INN NEWS.
17 พฤษภาคม 2551.
15. นิตยา พันธุเวทย์ และนุชรี อาบสุวรรณ. 2552. “บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร โครงการ
คัดกรองผูป้ ว่ ยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สนองน้ำ�พระทัยในหลวง ห่วงใยสุขภาพ
ประชาชน

5. นโยบายและมาตรการควบคุมแอลกอฮอล์ยังไม่จริงจังและจริงใจ
1. “งดโฆษณาเหล้า 100% ฝันให้ไกลแม้ยงั ไปไม่ถงึ ”. ใน สุขภาพคนไทย 2550. นครปฐม:
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
2. “แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ” นำ�เสนอเป็นระเบียบวาระเพือ่ พิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบ
รัฐบาล เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2553 และผ่านการอนุมัติเพื่อนำ�เสนอคณะรัฐมนตรี
ให้ประกาศเป็นแผนชาติต่อไปในเดือนมีนาคม 2553 นี้
3. “แฉเหล้าผลาญเงิน 3.5 แสนล.” ไทยโพสต์. วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552.
4. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 95 ง วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 “ประกาศ
สำ�นักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง กำ�หนดวันห้ามขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2552”
5. “สาธุ! ห้ามขายเหล้าวันพระใหญ่ มีผลบังคับใช้ 4 ก.ค. นี้”. ASTV Manager
Online หน้าข่าวคุณภาพชีวิต วันที่ 4 กรกฎาคม 2552
6. “นักวิชาการถาม “สนั่น” ให้โรงแรมขายเหล้าวันพระใหญ่ ทำ�เพื่อ ปชช.หรือธุรกิจ
จี้ “มาร์ค” เร่งสางปมด่วน”. มติชนออนไลน์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2552
7. “แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ” หน้า 13 อ้างแล้ว.
8. “นิ สิ ต ชี้ ร้ า นเหล้ าใกล้ ม หา’ลั ย สะดวก เจ้ า ของร้ า นปั ดให้ จุ ฬ าฯ ดู แ ลเด็ ก เอง”
นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 45 ปีการศึกษา 2552 หน้า 9.
9. น.พ.บัณฑิต ศรไพศาล และ ร.ท.หญิงจุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ. 2552. เหตุผลและ
ความจำ�เป็น ประกอบการพิจารณามาตรการห้ามจำ�หน่ายเหล้าปั่นและร้านขาย
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10. “เตรียมคลอดกฎคุมสเต็มเซลล์ เข้มการรักษา-วิจัยได้มาตรฐาน” ASTV ผู้จัดการ
รายวัน (25 พฤษภาคม 2552).
11. เพิ่งอ้าง.
12. “นักวิจัยโวยแพทยสภาคุมสเต็มเซลล์ ถอดใจหอบงานทดลองซบสิงคโปร์” กรุงเทพ
ธุรกิจ (26 พฤษภาคม 2552) หน้า 1, 4.
13. “ปี 53 ออกกฎคุมวิจัยสเต็มเซลล์ กก.จริยธรรมชี้ รพ.เอกชนหมดสิทธิ” มติชน
(10 พฤศจิกายน 2552) หน้า10.
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14. http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid
=432156 อ้างใน http://www.oknation.net/blog/pornsuri/
2010/02/13/entry-1.
15. นายแพทย์ถนอม บรรณประเสริฐ “ระบบควบคุมสเต็มเซลล์ ปัญหาอยู่ตรงไหน??”
กรุงเทพธุรกิจ (22 พฤษภาคม 2552) หน้า 11.
16. “เตรียมคลอดกฎคุมสเต็มเซลล์” ไทยโพสต์ อ้างแล้ว.

10. รื้อระบบประสบภัยจากรถ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัย
1. ผลการแถลงข่าวเรื่อง “ทางสว่างของผู้ประสบเหตุจราจร” จัดโดย สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ สำ�นักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพ
ไทย (สวปก.) วันที่ 2 มกราคม 2551 อ้างใน “พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ ความหวังของผู้ประสบเหตุ”. ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 4 มกราคม 2551
17:28:23 น..
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มาตรา 37.
3. กรุงเทพธุรกิจ 1 มกราคม 2552 หน้า 15 หน้า 15.
4. ASTV ผู้จัดการรายวัน 22 มกราคม 2552 หน้า 14.
5. “กลุ่มประชาชน เร่งผลักดันให้รัฐบาลยกเลิก กม.ผู้ประสบภัยจากรถ-ผลาญเงินค่า
บริหาร”. มติชน. วันที่ 21 กรกฎาคม 2552.
6. มติชนรายวัน 21 มกราคม 2552 หน้า 10.
7. “ชำ�แหละแผนสธ.‘ฮุบ’ประกันพ.ร.บ.” สยามธุรกิจ. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550.
8. “กลุ่มประชาชน เร่งผลักดันให้รัฐบาลยกเลิก กม.ผู้ประสบภัยจากรถ-ผลาญเงินค่า
บริหาร”. มติชน. วันที่ 21 กรกฎาคม 2552.
9. ASTV ผู้จัดการรายวัน 6 สิงหาคม 2552 หน้า 1.
10. กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 1 มกราคม 2552 หน้า 15.
11. มติชนรายวัน 24 มกราคม 2552 หน้า 5.
12. สยามธุรกิจ 29 สิงหาคม 2552.
13. “กลุ่มประชาชน เร่งผลักดันให้รัฐบาลยกเลิก กม.ผู้ประสบภัยจากรถ-ผลาญเงินค่า
บริหาร”. มติชน. วันที่ 21 กรกฎาคม 2552.
14. ASTV ผู้จัดการรายวัน 6 สิงหาคม 2552 หน้า 10.

4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย ปี 2553
1. กองทุนสุขภาพชุมชน : รูปแบบกระจายอำ�นาจให้ท้องถิ่นดูแลสุขภาพ
ที่เห็นผลแล้ว!
- ชุ ม ชนมี ส่ ว น มิ ติ ใ หม่ กองทุ น สุ ข ภาพ อี ก กลไกสาธารณสุ ข . 2552. มติ ช น.
(9 มิถุนายน).
- อบต.-เทศบาล ขานรับตั้งกองทุนสุขภาพชุมชนดูแลคนแก่-ผู้ป่วยกว่า 20 ล้านคน.
2551. ผู้จัดการออนไลน์. (30 พฤศจิกายน).

2. คนไทยได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศ : รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
และรางวัลแมกไซไซ
- ดร.กฤษณา คว้ารางวัล “แม็กไซไซ” ปีนี้. 2552. คมชัดลึก. (12 กรกฎาคม).
- หมอแม็กไซไซ กฤษณา ไกรสินธุ์. 2552 ข่าวสด. (28 สิงหาคม).
- ผู้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลเผยทั้งดีใจ-ไม่คาดฝัน.2553. คมชัดลึก. 26 มกราคม.

3. เอชไอเอ : เครื่องมือดูแลสุขภาพเพื่อประชาชน
- สช.บังคับเกณฑ์กระทบสุขภาพบังคับ ต.ค. นี.้ 2552. กรุงเทพธุรกิจ. 26 สิงหาคม
2552.
- ไฟเขียวเกณฑ์ประเมินผลกระทบสุขภาพ. 2553. ไทยรัฐ, 20 ตุลาคม.
- ไฟเขียวรับฟังความเห็นผลกระทบมาบตาพุด. 2552. เดลินิวส์. 24 ธันวาคม.
- สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. สืบค้นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 [http://
www.nationalhealth.or.th/Hia01_03.html]

4. ความสำ�เร็จครั้งแรกของการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
- สำ � นั ก งานคณะกรรมการวั ค ซี น แห่ ง ชาติ . สรุ ป ความเป็ น มาของการผลิ ต วั ค ซี น
ไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย.
- www.nvco.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553.
- การพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 ในไทย : เบื้องหลังความพยายาม. 2552.
โพสต์ทูเดย์. 27 ตุลาคม.
- องค์การอนามัยโลก http://www.who.int/csr/don/2010_02_12/en/index.html สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553.
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วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส?
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เกณฑ์ในการจัดทำ�รายงาน

ดัชนีชี้วัดสุขภาพคนไทย
กระบวนการทำ�งาน
1. คัดเลือกประเด็นที่จะนำ�เสนอเป็นชุดตัวชี้วัดสุขภาพคนไทย โดยผ่านคณะกรรมการชี้ทิศทาง
ร่วมพิจารณาและตัดสินประเด็นที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
2. ค้นหา และติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ทบทวนประเด็นต่างๆ ในด้านแรงงานและค้นหาผู้เชี่ยวชาญที่ทำ�งาน
ในด้านแรงงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการชีท้ ศิ ทางโครงการฯ เพือ่ กำ�หนด
หมวดตัวชี้วัดด้านแรงงานและผู้เชี่ยวชาญประจำ�หมวดตัวชี้วัด
3. พิจารณาร่างงานตัวชี้วัด เพื่อร่วมพิจารณาความเหมาะสม ความครอบคลุมของเนื้อหาและ
ความซ้ำ�ซ้อนของตัวชี้วัด โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการชี้ทิศทางโครงการฯ และคณะทำ�งาน
สุขภาพคนไทย
4. ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อ่ า นทบทวนหมวดตั ว ชี้ วั ด สุ ข ภาพ โดยอ่ า นภาพรวมทุ ก หมวดในชุ ด ตั ว ชี้ วั ด
สุขภาพคนไทย พร้อมให้คำ�แนะนำ�ในการปรับแก้ไขงาน
5. ปรับแก้ไขงาน ดำ�เนินการปรับแก้ไขงานหลังจากผ่านการพิจารณาและอ่านทบทวนความถูกต้องและ
ความไม่ซ้ำ�ซ้อนของตัวชี้วัด รวมถึงนำ�ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาทบทวนและแก้ไขงาน
6. ตรวจความถูกต้องของข้อมูล ส่งงานหมวดตัวชี้วัดให้ผเู้ ชี่ยวชาญประจำ�หมวดพิจารณาความถูกต้อง
ครั้งสุดท้าย ก่อนส่งโรงพิมพ์

เกณฑ์ในการจัดทำ�เนื้อหาตัวชี้วัด
1. ค้นหาสาระสำ�คัญ (Key message) ของหมวดที่จะนำ�เสนอ เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ตรงประเด็น
และมีทิศทางในการนำ�เสนอ
2. ค้นหาสถิติข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดแต่ละตัวที่คัดเลือก โดยเน้นข้อมูลรายปี เพื่อนำ�เสนอแนวโน้ม
และรวมถึงผลการสำ�รวจล่าสุด เพื่อให้เห็นสถานการณ์
3. เน้นรูปแบบ และเนื้อหาที่ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจต่อผู้อ่านทุกระดับ

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ และ 4 ผลงานดีๆ ของคนไทย
สถานการณ์ในรอบปี ประกอบด้วย สถานการณ์เด่นลำ�ดับ 1 ถึง 10 และผลงานดีๆ ของคนไทย เพื่อ
สุขภาพของคนไทยอีก 4 สถานการณ์ ซึง่ เรียกงานส่วนนีว้ า่ “สถานการณ์เด่น 10+4” เกณฑ์การเลือกสถานการณ์
และเกณฑ์การจัดลำ�ดับสถานการณ์เด่น มีดังนี้

เกณฑ์การเลือกสถานการณ์เด่น
•
•
•
•
•

เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2552
มีผลกระทบอย่างสำ�คัญต่อสุขภาพคนไทยในวงกว้าง ซึ่งผลกระทบหมายรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยด้วย
เป็นนโยบายที่ส่งผลต่อสุขภาพที่มีผลบังคับใช้หรือผลทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นในปีนี้ชัดเจน
เป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในรอบปี
สำ�หรับผลงานดีๆ ของคนไทยทางสุขภาพ เป็นเรือ่ งของการประสบความสำ�เร็จในการประดิษฐ์คดิ ค้น ความ
ก้าวหน้าทางวิทยาการด้านสุขภาพ การค้นพบแนวทางใหม่ๆ ที่เป็นผลดีกับสุขภาพสังคม และคนไทยโดยรวม

เกณฑ์การจัดลำ�ดับสถานการณ์เด่น
• สำ�รวจความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ ไป โดยใช้แบบสำ�รวจสถานการณ์ทมี่ สี ถานการณ์สำ�คัญในสังคมไทย ทัง้ ทีเ่ ป็น
ข่าวและไม่เป็นข่าว เกิดขึน้ ตัง้ แต่ตน้ ปี 2552 จนถึง ณ เวลาทีท่ �ำ การสำ�รวจสถานการณ์ การเรียงลำ�ดับสถานการณ์
ในแบบสำ�รวจจัดเรียงโดยการจับสลาก ซึง่ ไม่ใช่การจัดสำ�ดับความสำ�คัญ สำ�หรับตัวเลือกความคิดเห็นของประชาชน
แต่ละสถานการณ์นั้นจะให้ความสำ�คัญ โดยใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท
(Likert Scale) แบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 3 อันดับ คือ มาก (คะแนน = 3 คะแนน) ปานกลาง (คะแนน
= 2 คะแนน) และน้อย (คะแนน = 1 คะแนน)
• การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้โปรแกรมสถิติ (SPSS) เพื่อหาค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย จากนั้นนำ�มาเรียงลำ�ดับ
ความสำ�คัญ
• การตัดสินเลือกสถานการณ์เด่นประจำ�ปีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชี้ทิศทางโครงการสุขภาพคนไทย

เรื่องพิเศษประจำ�ฉบับ

หัวข้อเรื่องพิเศษประจำ�ฉบับมี 2 ลักษณะ คือ เป็นเรื่องที่เน้นกลุ่ม
เป้าหมาย (target group oriented) กับเรื่องเฉพาะประเด็น
(issue oriented) โดยอาจมีการเลือกเรื่องแต่ละลักษณะสลับกันไปในแต่ละปี ที่มาของเรื่องอาจจะพิจารณา
เลือกจาก 10 สถานการณ์เด่นในรอบปีที่ผ่านมาก็ได้ หลักเกณฑ์สำ�คัญในการเลือกประจำ�ฉบับคือ
• เป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญเชิงนโยบาย
• เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อประชาชน
• เป็นเรื่องที่มีประเด็นและมุมมองที่หลากหลาย

วิธีการทำ�งาน
1. คณะกรรมการชี้ทิศทางประชุมเพื่อเลือกหัวข้อเรื่องพิเศษประจำ�ฉบับในแต่ละปี
2. ทีมงานสุขภาพคนไทยกำ�หนดกรอบโครงร่างของรายงาน
3. ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเด็น เพื่อร่างเนื้อหารายงานในเชิงวิชาการ โดยทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับทีมงาน
สุขภาพคนไทย
4. ทีมงานสุขภาพคนไทยประมวลและเรียบเรียงเนื้อหาทางวิชาการให้เหมาะสมกับการสื่อสารต่อสาธารณะ และ
ตรวจสอบความถูกต้องกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในประเด็นนั้นๆ อีกครั้ง
5. ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านทบทวนร่างเนื้อหารายงานและปรับแก้ไข
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องค์กรชุมชนคลองขนมจีนอำ�เภอเสนา จ.อยุธยา

กรรมการ

17. คุณเบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรรมการ

18. รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการและเลขานุการ

19. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

20. รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

21. ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

22. ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

23. คุณกุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เจ้าหน้าที่โครงการ

24. คุณปาณฉัตร ทิพย์สุข

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เจ้าหน้าที่โครงการ

25. คุณสุภรต์ จรัสสิทธิ์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เจ้าหน้าที่โครงการ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ปี 2553
ทบทวนรายงานทั้งเล่ม
1. นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
2. นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
3. คุณปาริชาต ศิวะรักษ์

สำ�นักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
นักวิจัยอิสระ

ผู้เชี่ยวชาญตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน
1. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

2.
3.
4.
5.

สำ�นักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กระทรวงแรงงาน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำ�นักงานประกันสังคม
นักวิชาการอิสระ

ดร.วิภาวี ศรีเพียร
รศ.ดร.สุรพล ปธานวณิช
นายแพทย์สนธยา พรึงลำ�ภู
คุณกุลภา วจนสาระ

สถานการณ์สขุ ภาพแรงงานจาก
ประเทศพม่า กัมพูชา และลาว
การประสบอันตรายเนือ่ งจากการทำ�งาน
สวัสดิภาพของแรงงาน
กองทุนสวัสดิการ
สถานการณ์สขุ ภาพแรงงานจาก
ประเทศพม่า กัมพูชา และลาว

ที่ปรึกษาด้านข้อมูลเรื่องพิเศษประจำ�ฉบับ “วิกฤตทุนนิยม”
1. พระไพศาล วิสาโล
2. ศ.นายแพทย์ประเวศ วะสี
3. ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา
4. ดร. นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
5. ดร. นายแพทย์ยศ ตีระวัฒนานนท์
6. ศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
7. รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
8. คุณสฤณี อาชวานันทกุล

วัดป่าสุคะโต ต.บ้านท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สำ�นักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
สำ�นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักเขียนและนักวิชาการอิสระ

ทีมเขียนสถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
1. คุณอวยพร แต้ชูตระกูล
2. คุณปิยนาถ วรศิริ
3. คุณสุทธิโชค จรรยาอังกูร

นักเขียนอิสระ
นักเขียนอิสระ
นักเขียนอิสระ

ทีมวิชาการสุขภาพคนไทย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์
คุณสุภรต์ จรัสสิทธิ์
คุณปาณฉัตร ทิพย์สุข
คุณกุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล

บรรณาธิการ
เรียบเรียงและประมวล “วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส”
เรียบเรียงและประมวล “สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ”
เรียบเรียงและประมวล “ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน 2553”
เรียบเรียงและประมวล “ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน 2553”
เรียบเรียงและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
เรียบเรียงและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
เรียบเรียงและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น

สุขภาพคนไทย 2553
สำ�เร็จลงด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์
จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านคือ พระไพศาล
วิสาโล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี
ศาตราจารย์ ดร.อัมมาร สยามวาลา ศาสตราจารย์
ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ดร. นายแพทย์ โกมาตร
จึงเสถียรทรัพย์ ดร. นายแพทย์ยศ ตีระวัฒนานนท์ และคุณสฤณี อาชวานันทกุล ที่ได้ให้
ความรู้เกี่ยวกับวิกฤตทุนนิยมในประเด็นต่างๆ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ปธานวณิช
ดร. วิภาวี ศรีเพียร นายแพทย์สนธยา พรึงลำ�ภู รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล
และคุณกุลภา วจนสาระ ที่มีส่วนช่วยให้ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงานมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง
ทีมนักเขียนอิสระ ทีท่ �ำ ให้ 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ มีเนือ้ เรือ่ งน่าสนใจ ชวนติดตาม และ
เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
คณะทำ�งานสุขภาพคนไทย ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการชี้ทิศทางโครงการสุขภาพ
คนไทยเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้คำ�แนะนำ�และข้อมูลที่มีประโยชน์ รวมถึงได้แนะนำ�ผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้แก่คณะทำ�งานได้ไปศึกษาข้อมูลและการขอสัมภาษณ์ และแรงใจอันสำ�คัญจากท่านประธาน
คณะกรรมการชี้ทิศทาง นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นพลังผลักดันและกำ�ลังใจสำ�คัญ
แก่คณะทำ�งานสุขภาพคนไทยยืนหยัดอย่างไม่ท้อถอย และขอขอบพระคุณ นายแพทย์วิชัย
โชควิวัฒน และคุณปาริชาต ศิวะรักษ์ ที่กรุณาอ่านต้นฉบับ ขัดเกลาเนื้อหา  พร้อมเสนอแนะ
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มากสำ�หรับหนังสือเล่มนี้
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ อ่ า นและผู้ ติ ด ตาม “สุ ข ภาพคนไทย” มาโดยตลอดทุ ก ปี ที่ ไ ด้
แสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาหนังสือ รวมทั้งได้นำ�ไปขยายผลให้กับทุกภาคส่วนของสังคม
ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั่วประเทศ คณะผู้จัดทำ�ขอขอบคุณทุกท่าน
มา ณ โอกาสนี้
ขอได้รับความขอบคุณจากใจผู้จัดทำ�
คณะทำ�งานสุขภาพคนไทย

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานสุขภาพคนไทย
ทีมงาน “สุขภาพคนไทย” ขอความกรุณาท่านที่ได้รับหนังสือนี้ กรุณาตอบแบบสอบถาม
เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของหนังสือให้ดียิ่งขึ้น
โปรดทำ�เครื่องหมาย ü ลงใน c หน้าคำ�ตอบที่ทา่ นเลือก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ		

c ชาย

c หญิง

2. อายุ ......................................... ปี
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
c ต่ำ�กว่ามัธยมต้น
c อนุปริญญา

c มัธยมต้น
c ปริญญาตรี

c มัธยมปลาย/ปวช. c อื่นๆ (ระบุ).......................
c สูงกว่าปริญญาตรี

4. อาชีพ		
c นักวิชาการ
c นักบริหาร
c ครู/อาจารย์
c ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว c เจ้าหน้าที่/พนักงาน c สื่อมวลชน

c นักเรียน/นักศึกษา 
c อื่นๆ (ระบุ).......................

5. ท่านเคยอ่าน “สุขภาพคนไทย” ฉบับใดบ้าง ต่อไปนี้
c สุขภาพคนไทย 2546
วัยรุ่นกับสุขภาพ
c สุขภาพคนไทย 2548
การค้าเสรีกับการเข้าถึงยา
c สุขภาพคนไทย 2549
อยู่อย่างไรกับไข้หวัดนก ปรับเปลี่ยนเพื่ออยู่รอด?
c สุขภาพคนไทย 2550
“หอมกลิ่นลำ�ดวน” เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ
c สุขภาพคนไทย 2551
โลกร้อน ภัยคุกคามจากน้ำ�มือมนุษย์
c สุขภาพคนไทย 2552
เพื่อสุขภาวะแห่งมวลมนุษย์ หยุดความรุนแรง
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ “สุขภาพคนไทย”
ประเด็น
1.
2.
3.
4.

พอใจมาก

พอใจ

ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ

ไม่พอใจมาก

รูปเล่ม การจัดวางภาพ และข้อมูล
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ความน่าสนใจของเนื้อหา
ความน่าสนใจในการนำ�เสนอ

ส่วนที่ 3 การใช้ประโยชน์จาก “สุขภาพคนไทย”
ท่านคิดว่า “สุขภาพคนไทย” มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน
ส่วนต่างๆ ของหนังสือ
1. ตัวชี้วัด
2. สถานการณ์เด่น
3. เรือ่ งพิเศษประจำ�ฉบับ
4. ภาพรวมของหนังสือ

มีประโยชน์
มากที่สุด

มีประโยชน์มาก

มีประโยชน์
ปานกลาง

มีประโยชน์น้อย

ไม่มีประโยชน์

ท่านได้ใช้ประโยชน์จาก “สุขภาพคนไทย” อย่างไรบ้าง
ส่วนต่างๆ ของหนังสือ
1.
2.
3.
4.

ใช้ประกอบ
การเรียน/การสอน

ใช้ประกอบการจัดทำ�
รายงาน/เอกสาร/
การนำ�เสนอ

ใช้ประกอบการ
ผลักดันนโยบาย/
มาตรการ

ใช้เพือ่ เป็น
ความรู้

อื่นๆ

ตัวชี้วัด
สถานการณ์เด่น
เรื่องพิเศษประจำ�ฉบับ
ภาพรวมของหนังสือ
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โครงการจัดทำ�รายงานสุขภาพคนไทย 2553
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำ�บลศาลายา 
อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ข้อเสนอแนะอื่นเพิ่มเติม

ขอขอบพระคุณ ที่ท่านได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้

8 mm

8.5ni

1.5 in

COVER new27_V.pdf

1

27/3/2010

21:41

8.5 in

