สั งคมและสุขภาพ 2 :
ความไม่ เป็ นธรรมทางสั งคมและ
สุขภาพ
Health inequity and social determinants of
health
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ความสาคัญของความไม่ เป็ นธรรมทางสุ ขภาพ
• 1.ความไม่ เป็ นธรรมทางสุขภาพฆ่ าคนจานวนมากในระดับโครงสร้ าง
อย่ างเงียบๆ
• 2.ความไม่ เป็ นธรรมทางสุขภาพเป็ นสาเหตุของความล้ มเหลวของ
มาตรการทางด้ านการแพทย์
• 3.ความไม่ เป็ นธรรมทางสุขภาพทาให้ คนเริ่มต้ นการแข่ งขันไม่ เท่ ากัน
คนที่ป่วยจะแข่ งขันกับคนที่ไม่ ป่วยไม่ ได้ และเป็ นภาระของสังคมแทนที่
จะเป็ นทรัพยากรมนุษย์ ท่ มี ีค่า
• 4.ความไม่ เป็ นธรรมทางสุขภาพทาให้ เกิดสังคมที่ไม่ เป็ นธรรม
• 5.การเพิกเฉยกับความไม่ เป็ นธรรมนัน้ เป็ นการขาดจริยธรรมคุณธรรม
และมนุษยธรรมอย่ างแท้ จริง
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ความไม่ เป็ นธรรมทางสุ ขภาพ (ความหมาย)
• ความเป็ นธรรมทางสุขภาพ คือ การที่คนทุกคนสามารถมีสุขภาพในระดับที่ดที ่ีสุดได้ ความเป็ นธรรมทางสุขภาพ

หมายความถึง ความพยายามอย่ างที่สุดที่จะทาให้ คนทุกคน มีโอกาสหรือมีการเข้ าถึงบริการสุขภาพอย่ างเต็มที่ และเท่ าเทียมกัน
เพื่อที่จะทาให้ เขามีชีวติ ที่มีสุขภาพ (Health Equity: Attainment of the highest level of health for all people. Health Equity
means efforts to ensure that all people have full and equal access to opportunities that enable them to lead healthy
lives.)

• การเข้ าถึงบริการสุขภาพที่มอี ยู่ในสังคมของคนทุกคนต้ องเป็ นไปอย่ างเท่ าเทียมกันคือ คนที่ต้องการเหมือนกันก็ต้องเข้ าถึง
บริการเหมือนกัน ต้ องได้ ใช้ บริการที่เหมือนกันและได้ บริการที่มีคุณภาพเหมือนกัน และอาจรวมได้ ผลลัพธ์ ท่ ีเหมือนกัน("as
•

equal access to available care for equal need, equal utilization for equal need, equal quality of care
for all" (Margaret Whitehead:1990s)
ความไม่ เป็ นธรรมที่มีความแตกต่ างในเรื่ องอัตราการเกิดโรค (Incidence and prevalence) ภาระของโรค (Burden of
diseases) และผลเสียหาย (Adverse health condition) ที่ไม่ เท่ ากันระหว่ างกลุ่ ุมประชากร

• ความไม่ เป็ นธรรมนีไ้ ม่ ได้ หมายถึงความแตกต่ างทางสุขภาพ ในทุกรุปแบบ แต่ ม่ ุงเฉพาะความแตกต่ างที่ไม่ เป็ นธรรมคือ
ความแตกต่ างที่เราสามารถหลีกเลี่ยงไม่ ให้ เกิดได้ ความแตกต่ างที่ไม่ เป็ นธรรมและความแตกต่ างที่ไม่ ยุตธิ รรม (Health

Inequities: Differences in health that are avoidable, unfair, and unjust. Health inequities are affected by
social, economic, and environmental conditions.)

• เช่ น การหลีกเลี่ยงได้ ท่ จี ะไม่ ให้ เด็กที่เกิดมาได้ รับ การเลีย้ งดูอย่ างดีเท่ ากันทุกคนไม่ ว่าจะเป็ นจนหรื อคนรวย อยู่ในชนบทหรือ
ในเมือง ชาติพันธ์ ใดเป็ นต้ น
• เช่ น การกระจายทรัพยากรสุขภาพตามแนวนอน (Horizontal equity) หรื อเท่ ากันตามความต้ องการ แทนที่จะเป็ นการ
กระจายตามแนวตัง้ (Vertical equity) หรื อกระจายแนวตัง้ ตามความต้ องการมากหรือ ตามคนที่มีทรั พยากรมากซึ่งไม่ เป็ น
ธรรมกับคนจน
• ความแตกต่ างทางโครงสร้ างสังคมที่ไม่ เป็ นธรรมเช่ น ความแตกต่ างระหว่ างเพศและเพศสภาพ ชาติพันธ์ การศึกษา รายได้ ชน
ชัน้ ความพิการ อายุ สภาพทางภูมปิ ระเทศ เป็ นต้ น
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ความไม่ เป็ นธรรมทางสุ ขภาพ (ความหมาย ๒)
• ความไม่ เป็ นธรรมทางสุ ขภาพคือ ความแตกต่างในเรื่ องสุ ขาภพหรื อ ความเสี่ ยงในสุขภาพที่อาจ

เป็ นไปได้ เนื่ องจากความแตกต่างที่ไม่เป็ นธรรม ระหว่างกลุ่มคนที่กลุ่มหนึ่ งมีมากกว่า และอีกกลุ่มหนึ่ งที่มี
น้อยกว่าหรื อเสี ยเปรี ยบกว่า ในทางเศรษฐกิจสังคมหรื อการเมือง ความแตกต่างเหล่านี้ ทาให้คนที่เสี ยเปรี ยบ
ต้องอยูใ่ นสถานภาพทางสุ ขภาพ ที่ไม่เป็ นธรรมอย่างเป็ นระบบ (Health disparities/inequalities are
potentially avoidable differences in health (or in health risks that policy can influence)
between groups of people who are more and less advantaged socially; these differences
systematically place socially disadvantaged groups at further disadvantage on health)

• การนิยามความไม่ เป็ นธรรมเช่ นนีอ้ ยู่บนพืน้ ฐานของสิ ทธิมนุษยชน ที่คนทุกคนในโลกนี่ ้ ไม่

ว่าใครหรื ออยูท่ ี่ไหนทั้ตอ้ ง ได้รับสิ ทธิ เหลานี้ ทุกคน ไม่วา่ จะเป็ นสิ ทธิ ทางการเมือง สิ ทธิประชาชน สิ ท่ ่ ธิทาง
เศรษฐกิจ สิ ทธิทางสังคม สิ ทธิทางวัฒนธรรม สิ ทธิ ที่จะอาหารน้ าที่อย่อาศัยเสื้ อผ้า สิ ทธิ ที่จะแสดงมีส่ ่วน
ร่ วมทางสังคม สิ ทธิที่จะมีงานที่ดีละปลอดภัย และสุ ขภาพที่ดีกเ็ ป็ นสิ ทธิ เช่นกัน
(Human rights
are that set of rights or entitlements that all people in the world have, regardless of who they
are or where they live. When we encounter the term “human rights,” most of us think of civil
and political rights such as freedoms of assembly and speech and freedom from torture and
cruel or arbitrary punishment. However, human rights also encompass economic, social, and
cultural rights, such as the right to a decent standard of living, which in turn encompasses
rights to adequate food, water, shelter, and clothing requisite for health, as well as the right to
health itself. International human rights agreements also include the right to participation in
one’s society and the right to dignified as well as safe working conditions.)
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แนวคิดทฤษฏีที่เกีย่ วกับ ความไม่
เป็ นธรรมทางสุขภาพ
แนวคิดทฤษฏีท่ กี ล่ าวมาได้ ถูกแบ่ งออกเป็ นสามกลุ่มคือ
1. แนวคิดที่ไม่เห็นความไม่เป็ นธรรมเช่น แนวคิดทางการแพทย์ แนวคิดระบาดวิทยา
แนวคิดจิตวิทยา
2. แนวคิดที่เห็นความไม่เป็ นธรรมแต่ไม่ยอมรับ แนวคิดโครงสร้ างหน้ าที่ แนวคิดนีโอ
คลาสสิคอีโคโนมิคส์
3. แนวคิดที่เห็นความไม่เป็ นธรรมและต้ องการให้ ยตุ ิความไม่เป็ นธรรมเช่น แนวคิด
สัญลักษณ์นิยม แนวคิดมานุษยวิทยาวัฒนธรรม แนวคิดเศรษฐศาสตร์ การเมือง
แนวคิดชายเป็ นใหญ่และแนวคิดหลังโครงสร้ างนิยม
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เกณฑ์ ในการตัดสิ นว่ า แนวคิดใดเห็นหรือให้
ความสาคัญกับความเป็ นธรรม
•1.การนิยามปั ญหาเป็ นการนิยามปั ญหาที่เห็นความไม่ เป็ น
ธรรมหรือไม่
•2.สาเหตุของปั ญหาเห็นความไม่ เป็ นธรรมทางสังคมหรือไม่
•3.ข้ อเสนอแนะที่เสนอแนะที่ลดความไม่ เป็ นธรรมทางสุขภาพ
และความไม่ เป็ นธรรมทางสีงคมหรือไม่
•4.การมองคนที่ไม่ ได้ รับความเป็ นธรรมแบบที่เห็นว่ าเขาเป็ น
เหยื่อของความไม่ เป็ นธรรมหรือไม่
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1.แนวคิดทีไ่ ม่ เห็นความไม่ เป็ นธรรม
1.
2.
3.
4.
5.

Medical model
Epidemiology
Behavioral psychology
Cognitive psychology
Buddhism
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Medical model
• Abstraction/Theory

• Subject matter: สิ่งของแปลกปลอม ศัตรู
• Logic of thinking: สิ่งแปลกปลอมเข้ ามาทาลายอวัยวะภายในร่างกาย
จนป่ วย
• Solution: เอาสิง่ แปลกปลอมออกจากร่างกาย

• Inequity

• Definition: การมีเชือโรคเอดส์อยูใ่ นร่างกาย ไม่ได้ นิยามในเชิงความไม่เป็ น
ธรรม
• Cause: เชื ้อ HIV ทาลายภูมิค้ มุ กันโรค ภูมิค้ มุ กันโรคที่บกพร่ องทาให้ เชื ้อโรค
ต่างๆในร่างกาย กลับมาทาร้ ายร่างกายได้ อีกครัง้ เหตุของการเกิดโรคไม่ใช่สงั คม
• Solution: เอาเชื ้อ HIV ออกจากร่างกาย การรักษาคนไข้ เป็ นคนๆไป ไม่ใช่
การลดความไม่เป็ นธรรม
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Epidemiological
• Abstraction/Theory

• Theorist: John Snow
• Subject matter: เจ้ าบ้ าน (Host) พาหะ (Agent/carrier) สิ่งแวดล้ อม
(Environment)
• Logic of thinking: ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเจ้ าบ้ านพาหะและสิ่งแวดล้ อมทาให้ ป่วย
• End: หยุดการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างเจ้ าบ้ าน พาหะและสิ่งแวดล้ อม

• Inequity

• Definition: การกระจายโรคเอดส์ตามกลุม่ ประชากร เป็ นแค่ความแตกต่าง แต่ไม่เห็นความไม่เป็ น
ธรรม
• Cause: 1. การเห็นความแตกต่างของการเป็ นโรคเอดส์ตามลักษณะทาง ประชากรเห็นการเห็นแค่
ความแตกต่าง แต่ไม่เห็นความไม่เป็ นธรรม 2.การมองสาเหตุของปั ญหาที่พฤติกรรมเสี่ยงเท่ากับการ
Blaming the victim ซึง่ เป็ นการทาให้ ไม่เป็ นธรรมยิ่งขึ ้น 3.การมองที่พาหะแค่พาหะไม่เห็น
ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็ นธรรม
• Solution: การแยกเจ้ าบ้ านพาหะและสิ่งแวดล้ อมออกจากกัน โดยกลไกทางการแพทย์แสดงถึงการไม่
เห็นความเป็ นธรรม เชิงโครงสร้ าง
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Behavioral learning theory
• Abstraction/Theory

• Theorist: John B. Watson
• Subject matter: รางวัล (Rewards)
• Logic of thinking: รางวัลสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคน
• Solution:_การเลือกใช้ รางวัลเป็ นเงื่อนไข ในการได้ มาซึง่ พฤติกรรมที่ต้องการ

• Inequity

• Definition: นิยามตามการแพทย์และระบาดวิทยา ไม่เห็นความไม่เป็ นธรรม
ทางสุขภาพ
• Cause: การใช้ รางวัลในการเปลี่ยนพฤติกรรมคนนัน้ ให้ คณ
ุ ค่าความเป็ นคนน้ อย
• Solution: ไม่เห็นความเป็ นธรรมทางสังคม
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Psychoanalysis
• Abstraction/Theory
• Theorist: Sigmund Freud
• Subject matter: id, ego and superego
• Logic of thinking: ความขัดแย้ งระหว่างแรงขับ_(Id) กับการอารยธรรมทาให้ บคุ คลิกภาพ/พฤติกรรม
ผิดปกติ
• อารยธรรมสมัยใหม่เข้ ามามีบทบาทในการกาหนด การแสดงออกของความต้ องการส่วนลึกเช่นเพศสัมพันธ์ มาก
ขึ ้น การแสดงออกไม่ได้ ทาให้ คนมีพฤติกรรม/บุคคลิกภาพที่ผิดปกติ
• การถูกกระตุ้นทางเพศในขณะเยาว์วยั ที่ยงั ไม่ร้ ูจกั หรื อไม่มีความสามารถในการควบคุมตนเอง์ ทาให้ ควบคุม
ความต้ องการทางเพศของตนเองไม่ได้
• Solution: การทาให้ สามารถลดบทบาทของการควบคุมทางสังคม และการเพิ่มความสามารถในการควบคุม
ตนเอง
• Inequity
• Definition: พฤติกรรมอปกติ (Abnormal behavior) เป็ นการมองที่ลงโทษเหยื่อ
• Causes Cause 1: การมองซุปเปอร์ อีโก้ หรื ออารยธรรมที่สอดใส่ ลงมาในหัวคนนั ้นเริ่มมองเห็นสังคมที่กดขี่คน
Cause_2:_การเห็นว่าเด็กที่ถกู ล่วงละเมิดทางเพศตั ้งแต่เด็กเป็ นความไม่เป็ นธรรม แต่ไม่ได้ ขยาย
ความในเรื่ องนี ้
• Solution: จิตวิเคราะห์บาบัดเป็ นเรื่ องของคนไข้ แต่ละคน ไม่ได้ แก้ ที่สงั คม
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Buddhism
• Abstraction/Theory

• Theorist: พระพุทธเจ้ า
• Subject matter: จิตที่มีสติสะอาดสว่างสวบกับจิตที่หลง
• Logic of thinking: ความหลงหรื ออวิชชาทาให้ ขาดสติหรื อเกิดการยึดมัน่ ถือ
มัน่ ในกายเวทนาจิตและธรรม ผลของการยึดมัน่ คือความทุกข์
• Solution: การทาให้ สติกลับมาตลอดเวลาจนความหลงและความยึดมัน่ ไม่กลับมา

• Inequity

• Definition: ความทุกข์คือ ความหลงหรื อการขาดสติหรื อการยึดมัน่ ถือมัน่ เป็ นเรื องของบุคคล
ไม่เห็นความไม่เป็ นธรรม

• Cause: การขาดสติ/ไม่เห็นความเป็ นจริ งจนทาให้ ทกุ ข์ก็ไม่เห็นความไม่เป็ นธรรมทาง
สังคม
• Solution: การเจริ ญสติเป็ นการแก้ ไขเฉพาะตนและทาด้ วยตนเอง ไม่มีสงั คม
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2.แนวคิดทีเ่ ห็นความไม่ เป็ นธรรมแต่ เห็น
ว่ าเป็ นเรื่องปกติ
1. Structural and functionalism
2. Neo-classic economics
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Structural and functionalism
• Abstraction/Theory
• Theorist: Emile Durkheim
• Subject matter: social fact: โลกาภิวตั น์ โครงสร้ างสังคม สถาบันสังคม สถานภาพสังคม บทบาทสังคม บรรทัดฐานทางสังคม การควบคุมสังคม
การขัดเกลาทางสังคม
• Definition
• Social fact เกิดจากปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
• Social fact มีอานาจบังคับให้ ทาตาม
• Logic of thinking: การพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันแบบอินทรี ย์ (organic solidarity) ทาให้ สงั คมกาหนดพฤติกรรมหรื อ การกระทาตามบทบาท
ของสังคม
• เช่น บรรทัดฐานทางสังคมกาหนดการกระทาทางสังคม
• การขัดเกลาทางสังคมที่น้อยและไม่ถกู ต้ อง ทาให้ คนมีการกระทาที่เบี่ยงเบนทางสังคม
• Solution: การขัดเกลาและการควบคุมทางสังคมใหม่ทาให้ คนทาตามบรรทัดฐานทางสังคม

• Inequity

• Definition: การเบี่ยงเบนทางสังคมเป็ นพื ้นฐานการมองว่า มนุษย์ไม่ดีมาตังแต่
้ ต้น ความแตกต่างระหว่างสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมเป็ นเรื่ องปกติ ที่ต้องเป็ นและจาเป็ นที่จะต้ องเป็ นเช่นนัน้
• Cause: สังคมเปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนเท่าเทียมกน แต่ความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมเป็ นผลจากที่บคุ คลไม่ทาตัวตามบรรทัดฐาน จึงไม่ได้
เลื่อนชันทางสั
้
งคม ซึง่ ก็เป็ นสิ่งที่ดีเพราะจะมีคนที่มาทางานที่ไม่มีใครอยากทา
• Solution: การขัดเกลาทางสังคมเป็ นรูปแบบของการปฏิรูปทางสังคม (Reform)ที่ไม่แก้ ไขปั ญหาที่ความไม่เป็ นธรรมในโครงสร้ างสังคม
ซึง่ มักเป็ นการให้ ความช่วยเหลือคนที่ยากจนเพื่อไม่ให้ ถกู กล่าวหาว่า ไม่มีมนุษยธรรม
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Neo-classical economics theory
• Abstraction/Theory
• Theorist: Adam Smith
• Subject matter: ดีมานด์และซัพพลาย
• Logic of thinking : ปฏิสมั พันธ์ระหว่างดีมานด์และซัพพลายกาหนดราคา ที่ทาให้ การผลิตและ
การบริ โภคของสงคมมีประสิทธิภาพ
• การแทรกแซงตลาดเช่น ทาให้ ดีมานด์มากเกินไป หรื อซัพพลายมากเกินไป ก็จะทาให้ ราคาซึง่ เป็ นกลไกในการกระจาย
ทรัพยากร เสียประสิทธิภาพ ทาให้ คนมีการตัดสินใจหรื อการกระทาที่ผิดปกติ

• Solution: ทาให้ เกิดตลาดหรื อการแข่งขันที่เสรี

• Inequity

• Definition: ปั ญหาเศรษกิจเช่นความยากจน เป็ นผลมาจากตลาดเสรี ถกุ แทรกแซงจนไร้ ประสิทธิภาพ เป็ นความคิดที่
ไม่ยอมให้ รัฐหรื อสังคมเข้ ามาช่วยเหลือคนจน เป็ นการมองปั ญหาที่ไม่เห็นใจคนจน

• Cause: การห้ ามการแทรกแซงตลาดเสรี เพื่อประสิทธิภาพของตลาด เป็ นการมองที่ปล่อยให้ คนที่มี
ความสามารถมากกว่าหรื อรวยกว่าเอาเปรี ยบคนจน โดยที่ไม่ยอมให้ มีการช่วยเหลือคนจนนันเป็
้ นความไม่
เป็ นธรรมที่สดุ แต่อ้างว่าตลาดเสรี หรื อเป็ นธรรมกับทุกคนนันไม่
้ ได้
• Solution: ให้ ตลาดเสรี เพื่อปรับเข้ าสูส่ มดุล เช่นเดียวกันยิ่งโหดร้ ายกับคนจน
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3.แนวคิดทีเ่ ห็นความไม่ เป็ นธรรมแต่ เห็น
ว่ ายอมรับไม่ ได้
1. Symbolic interactionism

2. Cultural anthropology
3. Political economy
4. Patriarchy
5. Post-structuralism
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Symbolic interactionism
• Abstraction/Theory

• Theorist: George H. Mead
• Subject matter: ความหมายทางสังคม (Social meaning)
• Logic of thinking: การที่คนมีปฏิสมั พันธ์กบั สังคมทาให้ สังคมเปลี่ยนการรับรู้ของเรา
ในเรื่ องต่างๆ ซึง่ ส่งผลทาให้ พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป หากคนไม่ยอมเปลี่ยนก็จะถูกสังคมลงโทษ
ด้ วยการตีตรา
• Solution: ทาให้ หยุดการตีตราและทาให้ มีเกิดการเป็ นอิสระจากการตีตรา

• Inequity

• Definition: การถุกตีตราเป็ นความไม่เป็ นธรรมทางสังคม
• Cause: กลุม่ คนที่ตีตรามีอานาจมากกว่าผู้ที่ถกู ตีตราเป็ นความไม่เป็ นธรรมทางสังคม
• Solution: ทาให้ หยุดการตีตราและทาให้ มีเกิดการเป็ นอิสระจากการตีตรา เป็ นการสร้ าง
สังคมที่เป็ นธรรม
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Cultural anthropology
• Abstraction/Theory

• Theorist: Radcliffe-Brown and Brownishlaw Malinowsky
• Subject matter: Culture
• Logic of thinking: วัฒนธรรมซึง่ เป็ นผลผลิตของการลองผิดลองถุกของคนในอดีต ที่ถกุ ส่งผ่านมาจถึง
วัฒนธรรมในปั จจุบนั เพื่อให้ คนมีชีวิตรอดจากสิ่งแวดล้ อมที่โหดร้ าย ดังนันวั
้ ฒนธรรมจึงมีหน้ าที่ตอบสนองความ
ต้ องการของสังคม
• เมื่อสองวัฒนธรรมมาพบกัน วัฒนธรรมที่มีอานาจมากกว่าจะกดขี่วฒ
ั นธรรมอีกวัฒนธรรมหนึง่ (Ethnocentrism) คนที่อยูใ่ น
วัฒนธรรมที่ถกู กดขี่จะไม่มคี วามสุข

• Solution: การไม่ดถู กู เหยียดหยามทางวัฒนธรรม

• Inequity

• Definition: การดูถกู ทางวัฒนธรรม (Ethnocentrism) เป็ นความไม่เป็ นธรรมทางวัฒนธรรม
• Cause: การกดข่มทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ ้นเป็ นการแสดงให้ เห็นว่า ความหลากวัฒนธรรมในสังคมนัน้ ทุุกวัฒนธรรม
มีสถานภาพที่ไม่เท่ากัน
• Solution: เรี ยนรู้และใช้ ประโยชน์จากวัฒนธรรมทางเพศของท้ องถิ่นในการป้องกันโรค และหยุดการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากคนในวัฒนธรรมท้ องถิ่นเป็ น แนวทางในการสร้ างความเป็ นธรรมทางวัฒนธรรม
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Political economy approach
• Abstraction/Theory
• Theorist: Karl Marx
• Subject matter: ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมแบบทุนนิยมที่ขดู รี ด
• Logic of thinking: ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบทุนนิยมที่ขดู รี ดผู้ใช้ แรงงาน ทาให้ คนงานไร้ อานาจเกิดความแปลก
แยก การถูกเอาเปรี ยบทาให้ ผ้ ใู ช้ แรงงานลูกขึ ้นมาต่อสู่ แต่นายทุนสู้กลับโดยการเข้ าไปมีอานาจเหนือสังคมและ ใช้ สงั คมแบบทุน
นิยมที่สร้ างขึ ้นกดขี่แรงงานทังระบบ
้
• การแข่งขันกันในตลาดเสรี ทาให้ เกิดการแข่งขันกันลดต้ นทุน เพื่อที่จะทากาไรหรื อทาให้ ธุรกิจอยู่รอดในตลาดได้ การขูดรี ด
แรงงานเป็ นการลดต้ นทุนที่สาคัญ ผู้ใช้ แรงงานที่ถกู ขูดรี ดได้ รับผลตอบแทนที่ต่ากว่าค่าใช้ จ่ายในการดารงชีวิต แต่ต้องทางาน
หนักมากกว่าที่มนุษย์ควรจะทา รวมทังถู
้ กทาให้ แตกแยกระหวางเพื่อนร่วมงานและการป่ วย
• Solution: เปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมเป็ นแบบสังคมนิยม
• Inequity
• Dependent variable: ความแปลกแยกหรื อความเจ็บป่ วยจากการทางาน เป็ นความไม่เป็ นธรรมทางสังคม
• Cause: ระบบทุนนิยมทาให้ เพศสัมพันธ์เป็ นสินค้ าที่ขายทากาไร ซึง่ มีผลทาให้ เกิดอุตสาหกรรมทางเพศจนเป็ นแหล่งระบาดของ
โรคเอดส์ และความถูกขูดรี ดจนมีชีวิตที่ยากจนบังคับให้ ผ้ ใู ช้ แรงงานหญิง ขายบริการทางเพศเพื่อเลี ้ยงครอบครั วจนเป็ นโรคเอดส์
เป็ นผลมาจาก โครงสร้ างสังคมแบบทุนนิยมที่ไม่เป็ นธรรมกับผู้ใช้ แรงงาน
• Solution: หยุดตลาดเสรี แบบทุนนิยม หยุดการทาให้ เพศสัมพันธ์เป็ นสินค้ าที่ขายเอากาไร เป็ นการสร้ างความเป็ นธรรมทาง
สังคม
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Patriarchy
• Abstraction/Theory

• Theorist: Sylvia Walby
• Subject matter: ระบบความสัมพันธ์แบบชายเป็ นใหญ่
• Logic of thinking: ระบบความสัมพันธ์แบบชายเป็ นใหญ่เข้ ามาครอบงามีอานาจ
เหนือ อวัยวะเพศและมดลูกของผู้หญิงโดยใช้ ร่างกายที่แข็งแรงกว่าและ การเปลี่ยนแปลงสังคมทัง้
สังคมให้ เป็ นสังคมแบบชายเป็ นใหญ่ จนทาให้ ผ้ หู ญิงรู้สกึ ว่า ชีวิตที่ถกู ผู้ชายเอาเปรี ยบเป็ นส่วน
หนึง่ ของธรรมชาติของผู้หญิง
• การกดขี่ผ้ หู ญิงโดยระบบชายเป็ นใหญ่ทาให้ ผ้ หู ญิงป่ วย

• Solution: สร้ างความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย

• Inequity

• Dependent variable: ผู้หญิงที่เป็ นโรคเอดส์เป็ นเหยื่อ หรื อได้ รับความไม่เป็ นธรรม
• Cause: ผู้ชายเป็ นใหญ่ที่ทาให้ ผ้ หู ญิงป่ วยนันเป็
้ นความสัมพันธ์ที่ไม่เป็ นธรรม
• Solution: สร้ างความเสมอภาคทางเพศ เป็ นการสร้ างความเป็ นธรรมทางสังคม
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Structuralism and posts
• Abstraction/Theory

• Theorist: Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault
• Logic of thinking: การที่คนใช้ ภาษาในการคิดเพื่อตัดสินใจในการกระทา การคิดของคนจึงถุกจากัดด้ วย
ภาษาเช่นข้ อจากัดของศัพท์ที่มีที่ไม่ครอบคลุมความจริงทั ้งหมด ภาษาหรื อศัพท์ซงึ่ ต่อมาเรี ยกว่าวาทกรรมมีสถานภาพ
ไม่เท่ากันทาให้ คนไม่เท่ากัน และภาษาหรื อวาทกรรมยังมีลกั ษณะที่พฒ
ั นาห่างจากรูปธรรมมากขึ ้นจนกลายเป็ นมายา
คติ ท้ งหมดนี ้ (คนที่อยู่นอกวาทกรรมหลัก คนที่ถกุ เรี ยกด้ วยวาทกรรมรองและมายาคิด) ทาให้ มนุษย์ซงึ่ อยู่นอกวาท
กรรมหลักกลายเป็ นคนชายขอบ ไม่มีอานาจ ถูกกระทาโดยไม่ร้ ูตวั
• ผู้ที่อยู่นอกวาทกรรมหลักเช่น เพศที่สาม
• ผู้ที่อยู่ในวาทกรรมรองเช่น ผู้หญิงอยู่ในวาทกรรมรองที่ด้อยกว่าชายที่อยู่ในวาทกรรมหลัก
• ผู้ที่อยู่นอกวาทกรรมทันสมัยหรื อวิทยาศาสตร์ เช่น การแพทย์พื ้นบ้ าน หรื อไสยศาสตร์
• Solution: ทาลายวาทกรรม หรื อสร้ างพื ้นที่ให้ กบั ผู้ที่อยู่นอกวาทกรรมหลักและนอกภาษา

• Inequity

• Dependent variable: การไม่เห็นการเป็ นโรคเอดส์ของผู้ที่อยู่นอกวาทกรรมหลักเป็ นความไม่เป็ นธรรม
ทางสุขภาพ
• Cause: การทาให้ ผ้ ทู ี่อยู่ในวาทกรรมรองเป็ นคนชายขอบเป็ นความไม่เป็ นธรรมทางสังคม
• Solution: การทาให้ ทกุ วาทกรรมมีพื ้นที่เท่ากันเป็ นความเป็ นธรรมทางสังคม
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สรุปและเสนอแนะ
• ความจาเป็ นที่จะต้ องเปลี่ยนมุมมองปั ญหาสุขภาพแบบเดิมมาเป็ นการเน้ นเรื่ อง
ความไม่ เป็ นธรรมทัง้ สุขภาพและสังคม เพราะ
•
•
•
•

การไม่มองความไม่เป็ นธรรมนันละเมิ
้
ดสิทธิมนุษยชนและไม่มีศีลธรรมเพราะความไม่เป็ นธรรม “ฆ่า” คนจานวนมาก
ความเป็ นธรรมทางสุขภาพทาให้ เกิดการแข่งขันในสังคมที่แข่งขันเสรี เป็ นการแข่งขันที่เป็ นธรรม
ความไม่เป็ นธรรมทางสุขภาพทาให้ ความไม่เป็ นธรรมทางสังคมรุนแรงขึ ้น
ความไม่เป็ นธรรมทางสังคมมีผลทาให้ ความไม่เป็ นธรรมทางสังคมรุนแรงขึ ้น

• แนวคิดที่เห็นความไม่เป็ นธรรมและไม่ยอมรับมีหลายแนวคิดเช่น เศรษฐศาสตร์ การเมืองและหลังโครงสร้ าง
นิยมเป็ นต้ น แต่แนวคิดอื่นที่ไม่ เห็นความไม่ เป็ นธรรมทางสังคมเช่ นระบาดวิทยาก็สามารถพัฒนา
หรื อทาให้ เป็ นระบาดวิทยาสังคมที่ไม่ เป็ นธรรมได้ ส่วนแนวคิดที่เห็นความไม่เป็ นธรรมแต่กบั สร้ าง
ความชอบธรรมและผลิตซ ้าความชอบธรรมในการสร้ างความไม่เป็ นธรรมเช่นแนวคิดโครงสร้ างหน้ าที่
หรื อเศรษฐศาสตร์ นัน้ จาเป็ นที่จะต้ องถูกวิพากษ์ และเลิกใช้ เพราะโหดร้ ายกับผู้ท่ เี ป็ นแรงงาน ผู้ท่ ี
เป็ นชายขอบ
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