
สังคมและสุขภาพ 2 : 
ความไม่เป็นธรรมทางสังคมและ

สุขภาพ
Health inequity and social determinants of 

health

1



ความส าคญัของความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ

• 1.ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพฆ่าคนจ านวนมากในระดบัโครงสร้าง
อย่างเงยีบๆ
• 2.ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพเป็นสาเหตุของความล้มเหลวของ
มาตรการทางด้านการแพทย์
• 3.ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพท าให้คนเร่ิมต้นการแข่งขันไม่เท่ากัน 
คนที่ป่วยจะแข่งขันกับคนที่ไม่ป่วยไม่ได้และเป็นภาระของสังคมแทนที่
จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า
• 4.ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพท าให้เกิดสังคมที่ไม่เป็นธรรม
• 5.การเพกิเฉยกับความไม่เป็นธรรมนัน้เป็นการขาดจริยธรรมคุณธรรม
และมนุษยธรรมอย่างแท้จริง
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ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ (ความหมาย)

• ความเป็นธรรมทางสุขภาพ คือ การที่คนทุกคนสามารถมีสุขภาพในระดบัที่ดทีี่สุดได้ ความเป็นธรรมทางสุขภาพ
หมายความถงึ ความพยายามอย่างที่สุดที่จะท าให้คนทุกคน มีโอกาสหรือมีการเข้าถงึบริการสุขภาพอย่างเตม็ที่ และเท่าเทียมกัน
เพื่อที่จะท าให้เขามีชีวติที่มีสุขภาพ (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.)

• การเข้าถงึบริการสุขภาพที่มีอยู่ในสังคมของคนทุกคนต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันคือ คนที่ต้องการเหมือนกันก็ต้องเข้าถงึ
บริการเหมือนกัน ต้องได้ใช้บริการที่เหมอืนกันและได้บริการที่มีคุณภาพเหมือนกัน และอาจรวมได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน("as 
equal access to available care for equal need, equal utilization for equal need, equal quality of care 
for all" (Margaret Whitehead:1990s)

• ความไม่เป็นธรรมที่มีความแตกต่างในเร่ืองอัตราการเกิดโรค (Incidence and prevalence) ภาระของโรค (Burden of 
diseases) และผลเสียหาย (Adverse health condition) ที่ไม่เท่ากันระหว่างกลุุ่มประชากร

• ความไม่เป็นธรรมนีไ้ม่ได้หมายถงึความแตกต่างทางสุขภาพ ในทุกรุปแบบ แต่มุ่งเฉพาะความแตกต่างที่ไม่เป็นธรรมคอื 
ความแตกต่างที่เราสามารถหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดได้ ความแตกต่างที่ไม่เป็นธรรมและความแตกต่างที่ไม่ยุตธิรรม (Health 
Inequities: Differences in health that are avoidable, unfair, and unjust. Health inequities are affected by 
social, economic, and environmental conditions.)

• เช่น การหลีกเล่ียงได้ที่จะไม่ให้เดก็ที่เกิดมาได้รับ การเลีย้งดูอย่างดีเท่ากันทุกคนไม่ว่าจะเป็นจนหรือคนรวย อยู่ในชนบทหรือ
ในเมือง ชาตพิันธ์ใดเป็นต้น

• เช่น การกระจายทรัพยากรสุขภาพตามแนวนอน (Horizontal equity) หรือเท่ากันตามความต้องการ แทนที่จะเป็นการ
กระจายตามแนวตัง้ (Vertical equity) หรือกระจายแนวตัง้ตามความต้องการมากหรือ ตามคนที่มีทรัพยากรมากซึ่งไม่เป็น
ธรรมกับคนจน

• ความแตกต่างทางโครงสร้างสังคมที่ไม่เป็นธรรมเช่น ความแตกต่างระหว่างเพศและเพศสภาพ ชาตพิันธ์ การศึกษา รายได้ ชน
ชัน้ ความพกิาร อายุ สภาพทางภมูปิระเทศ เป็นต้น
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ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ (ความหมาย ๒)

• ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพคอื ความแตกต่างในเร่ืองสุขาภพหรือ ความเส่ียงในสุขภาพท่ีอาจ
เป็นไปได้ เน่ืองจากความแตกต่างท่ีไม่เป็นธรรม ระหวา่งกลุ่มคนท่ีกลุ่มหน่ึงมีมากกวา่ และอีกกลุ่มหน่ึงท่ีมี
นอ้ยกวา่หรือเสียเปรียบกวา่ ในทางเศรษฐกิจสงัคมหรือการเมือง ความแตกต่างเหล่าน้ีท าใหค้นท่ีเสียเปรียบ
ตอ้งอยูใ่นสถานภาพทางสุขภาพ ท่ีไม่เป็นธรรมอยา่งเป็นระบบ (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)

• การนิยามความไม่เป็นธรรมเช่นนีอ้ยู่บนพืน้ฐานของสิทธิมนุษยชน ท่ีคนทุกคนในโลกน้ีไม่
วา่ใครหรืออยูท่ี่ไหนทั้ตอ้ง ไดรั้บสิทธิเหลาน้ีทุกคน ไม่วา่จะเป็นสิทธิทางการเมือง สิทธิประชาชน สิทธิทาง
เศรษฐกิจ สิทธิทางสงัคม สิทธิทางวฒันธรรม สิทธิท่ีจะอาหารน ้าท่ีอยอ่าศยัเส้ือผา้ สิทธิท่ีจะแสดงมีส่่่่

่่่
่่
วน

ร่วมทางสงัคม สิทธิท่ีจะมีงานท่ีดีละปลอดภยั และสุขภาพท่ีดีกเ็ป็นสิทธิเช่นกนั (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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แนวคดิทฤษฏีที่เกีย่วกบั ความไม่
เป็นธรรมทางสุขภาพ

แนวคดิทฤษฏีที่กล่าวมาได้ถูกแบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือ

1. แนวคิดท่ีไม่เห็นความไม่เป็นธรรมเช่น แนวคิดทางการแพทย์ แนวคิดระบาดวิทยา 
แนวคิดจิตวิทยา

2. แนวคิดท่ีเห็นความไม่เป็นธรรมแต่ไม่ยอมรับ แนวคิดโครงสร้างหน้าท่ี แนวคิดนีโอ
คลาสสิคอีโคโนมิคส์

3. แนวคิดท่ีเห็นความไม่เป็นธรรมและต้องการให้ยตุิความไม่เป็นธรรมเช่น แนวคิด
สญัลกัษณ์นิยม แนวคิดมานษุยวิทยาวฒันธรรม แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง 
แนวคิดชายเป็นใหญ่และแนวคิดหลงัโครงสร้างนิยม
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เกณฑ์ในการตัดสินว่า แนวคดิใดเห็นหรือให้
ความส าคญักบัความเป็นธรรม
•1.การนิยามปัญหาเป็นการนิยามปัญหาที่เหน็ความไม่เป็น
ธรรมหรือไม่
•2.สาเหตุของปัญหาเหน็ความไม่เป็นธรรมทางสังคมหรือไม่
•3.ข้อเสนอแนะที่เสนอแนะที่ลดความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ
และความไม่เป็นธรรมทางสีงคมหรือไม่
•4.การมองคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแบบที่เหน็ว่าเขาเป็น
เหยื่อของความไม่เป็นธรรมหรือไม่
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1.แนวคดิทีไ่ม่เห็นความไม่เป็นธรรม
1. Medical model

2. Epidemiology

3. Behavioral psychology

4. Cognitive psychology

5. Buddhism 
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Medical model

•Abstraction/Theory
• Subject matter: สิ่งของแปลกปลอม ศตัรู
• Logic of thinking: สิ่งแปลกปลอมเข้ามาท าลายอวยัวะภายในร่างกาย
จนป่วย
• Solution: เอาสิง่แปลกปลอมออกจากร่างกาย

• Inequity
•Definition: การมีเชือโรคเอดส์อยูใ่นร่างกาย ไมไ่ด้นิยามในเชิงความไม่เป็น
ธรรม
•Cause: เชือ้ HIV ท าลายภมูิคุ้มกนัโรค ภมูิคุ้มกนัโรคท่ีบกพร่องท าให้เชือ้โรค
ตา่งๆในร่างกาย กลบัมาท าร้ายร่างกายได้อีกครัง้ เหตขุองการเกิดโรคไม่ใช่สงัคม
• Solution: เอาเชือ้ HIV ออกจากร่างกาย การรักษาคนไข้เป็นคนๆไป ไมใ่ช่
การลดความไมเ่ป็นธรรม
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Epidemiological

• Abstraction/Theory
• Theorist: John Snow
• Subject matter: เจ้าบ้าน (Host) พาหะ (Agent/carrier) สิ่งแวดล้อม 
(Environment)

• Logic of thinking: ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเจ้าบ้านพาหะและสิ่งแวดล้อมท าให้ป่วย
• End: หยดุการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเจ้าบ้าน พาหะและสิ่งแวดล้อม

• Inequity
• Definition: การกระจายโรคเอดส์ตามกลุม่ประชากร เป็นแคค่วามแตกตา่ง แตไ่มเ่ห็นความไมเ่ป็น
ธรรม

• Cause: 1. การเหน็ความแตกตา่งของการเป็นโรคเอดส์ตามลกัษณะทาง ประชากรเหน็การเห็นแค่
ความแตกตา่ง แตไ่มเ่ห็นความไมเ่ป็นธรรม 2.การมองสาเหตขุองปัญหาท่ีพฤติกรรมเสี่ยงเทา่กบัการ 
Blaming the victim ซึง่เป็นการท าให้ไมเ่ป็นธรรมย่ิงขึน้   3.การมองท่ีพาหะแคพ่าหะไมเ่ห็น
ความสมัพนัธ์ที่ไม่เป็นธรรม

• Solution: การแยกเจ้าบ้านพาหะและสิ่งแวดล้อมออกจากกนั โดยกลไกทางการแพทย์แสดงถงึการไม่
เห็นความเป็นธรรม เชิงโครงสร้าง
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Behavioral learning theory

•Abstraction/Theory
• Theorist: John B. Watson
• Subject matter: รางวลั (Rewards)

• Logic of thinking: รางวลัสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคน 
• Solution:_การเลือกใช้รางวลัเป็นเง่ือนไข ในการได้มาซึง่พฤติกรรมท่ีต้องการ

• Inequity
•Definition: นิยามตามการแพทย์และระบาดวิทยา ไมเ่หน็ความไมเ่ป็นธรรม
ทางสขุภาพ
•Cause: การใช้รางวลัในการเปลี่ยนพฤติกรรมคนนัน้ ให้คณุคา่ความเป็นคนน้อย
• Solution: ไมเ่หน็ความเป็นธรรมทางสงัคม
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Psychoanalysis

• Abstraction/Theory
• Theorist: Sigmund Freud 
• Subject matter: id, ego and superego
• Logic of thinking: ความขดัแย้งระหว่างแรงขบั_(Id) กบัการอารยธรรมท าให้บคุคลกิภาพ/พฤติกรรม
ผิดปกติ
• อารยธรรมสมยัใหมเ่ข้ามามีบทบาทในการก าหนด การแสดงออกของความต้องการสว่นลกึเช่นเพศสมัพนัธ์มาก
ขึน้ การแสดงออกไมไ่ด้ท าให้คนมีพฤติกรรม/บคุคลกิภาพท่ีผิดปกติ 

• การถกูกระตุ้นทางเพศในขณะเยาว์วยั ท่ียงัไมรู้่จกัหรือไมม่ีความสามารถในการควบคมุตนเอง์ ท าให้ควบคมุ
ความต้องการทางเพศของตนเองไมไ่ด้

• Solution: การท าให้สามารถลดบทบาทของการควบคมุทางสงัคม และการเพิ่มความสามารถในการควบคมุ
ตนเอง

• Inequity
• Definition: พฤติกรรมอปกติ (Abnormal behavior) เป็นการมองท่ีลงโทษเหย่ือ
• Causes Cause 1: การมองซุปเปอร์อีโก้หรืออารยธรรมท่ีสอดใส ่ลงมาในหวัคนนัน้เร่ิมมองเห็นสงัคมท่ีกดข่ีคน

Cause_2:_การเห็นว่าเด็กท่ีถกูลว่งละเมดิทางเพศตัง้แต่เด็กเป็นความไมเ่ป็นธรรม แต่ไมไ่ด้ขยาย
ความในเร่ืองนี ้

• Solution: จิตวิเคราะห์บ าบดัเป็นเร่ืองของคนไข้แต่ละคน ไมไ่ด้แก้ท่ีสงัคม
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Buddhism

•Abstraction/Theory
• Theorist: พระพทุธเจ้า
• Subject matter: จิตท่ีมีสติสะอาดสวา่งสวบกบัจิตท่ีหลง
• Logic of thinking: ความหลงหรืออวิชชาท าให้ขาดสติหรือเกิดการยดึมัน่ถือ
มัน่ในกายเวทนาจิตและธรรม ผลของการยดึมัน่คือความทกุข์

• Solution: การท าให้สติกลบัมาตลอดเวลาจนความหลงและความยดึมัน่ไมก่ลบัมา

• Inequity
• Definition: ความทกุข์คือ ความหลงหรือการขาดสติหรือการยดึมัน่ถือมัน่ เป็นเรืองของบคุคล 
ไมเ่ห็นความไมเ่ป็นธรรม

• Cause: การขาดสต/ิไม่เห็นความเป็นจริงจนท าให้ทกุข์ก็ไม่เห็นความไม่เป็นธรรมทาง
สงัคม

• Solution: การเจริญสติเป็นการแก้ไขเฉพาะตนและท าด้วยตนเอง ไม่มีสงัคม
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2.แนวคดิทีเ่ห็นความไม่เป็นธรรมแต่เห็น
ว่าเป็นเร่ืองปกติ

1. Structural and functionalism

2. Neo-classic economics
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Structural and functionalism

• Abstraction/Theory

• Theorist: Emile Durkheim

• Subject matter: social fact: โลกาภิวตัน์ โครงสร้างสงัคม สถาบนัสงัคม สถานภาพสงัคม บทบาทสงัคม บรรทดัฐานทางสงัคม การควบคมุสงัคม
การขดัเกลาทางสงัคม
• Definition

• Social fact เกิดจากปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม
• Social fact มีอ านาจบงัคบัให้ท าตาม

• Logic of thinking: การพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัแบบอินทรีย์  (organic solidarity) ท าให้สงัคมก าหนดพฤติกรรมหรือ การกระท าตามบทบาท
ของสงัคม
• เช่น บรรทดัฐานทางสงัคมก าหนดการกระท าทางสงัคม
• การขดัเกลาทางสงัคมท่ีน้อยและไมถ่กูต้อง ท าให้คนมีการกระท าท่ีเบ่ียงเบนทางสงัคม

• Solution: การขดัเกลาและการควบคมุทางสงัคมใหมท่ าให้คนท าตามบรรทดัฐานทางสงัคม

• Inequity

• Definition: การเบี่ยงเบนทางสงัคมเป็นพืน้ฐานการมองวา่ มนษุย์ไม่ดีมาตัง้แตต้่น   ความแตกตา่งระหวา่งสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สงัคมเป็นเร่ืองปกติ ท่ีต้องเป็นและจ าเป็นท่ีจะต้องเป็นเช่นนัน้

• Cause: สงัคมเปิดโอกาสให้ทกุคนเทา่เทียมกน แตค่วามแตกตา่งทางเศรษฐกิจและสงัคมเป็นผลจากท่ีบคุคลไมท่ าตวัตามบรรทัดฐาน จงึไม่ได้
เลื่อนชัน้ทางสงัคม ซึง่ก็เป็นสิ่งท่ีดีเพราะจะมีคนท่ีมาท างานท่ีไม่มีใครอยากท า

• Solution: การขดัเกลาทางสงัคมเป็นรูปแบบของการปฏิรูปทางสงัคม (Reform)ท่ีไม่แก้ไขปัญหาท่ีความไมเ่ป็นธรรมในโครงสร้างสงัคม 
ซึง่มกัเป็นการให้ความช่วยเหลือคนท่ียากจนเพ่ือไมใ่ห้ถกูกลา่วหาวา่ ไม่มีมนษุยธรรม
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Neo-classical economics theory

• Abstraction/Theory

• Theorist: Adam Smith 
• Subject matter: ดีมานด์และซพัพลาย
• Logic of thinking : ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งดีมานด์และซพัพลายก าหนดราคา ที่ท าให้การผลิตและ
การบริโภคของสงคมมีประสิทธิภาพ
• การแทรกแซงตลาดเชน่ ท าให้ดีมานด์มากเกินไป หรือซพัพลายมากเกินไป ก็จะท าให้ราคาซึง่เป็นกลไกในการกระจาย
ทรัพยากร เสียประสิทธิภาพ ท าให้คนมีการตดัสินใจหรือการกระท าท่ีผิดปกติ

• Solution: ท าให้เกิดตลาดหรือการแข่งขนัท่ีเสรี

• Inequity
• Definition: ปัญหาเศรษกิจเชน่ความยากจน เป็นผลมาจากตลาดเสรีถกุแทรกแซงจนไร้ประสิทธิภาพ เป็นความคิดท่ี
ไม่ยอมให้รัฐหรือสงัคมเข้ามาชว่ยเหลือคนจน เป็นการมองปัญหาที่ไม่เห็นใจคนจน

• Cause: การห้ามการแทรกแซงตลาดเสรีเพ่ือประสิทธิภาพของตลาด เป็นการมองที่ปลอ่ยให้คนที่มี
ความสามารถมากกวา่หรือรวยกว่าเอาเปรียบคนจน โดยท่ีไมย่อมให้มีการช่วยเหลือคนจนนัน้เป็นความไม่
เป็นธรรมที่สดุ แตอ้่างว่าตลาดเสรีหรือเป็นธรรมกบัทกุคนนัน้ไม่ได้

• Solution: ให้ตลาดเสรีเพ่ือปรับเข้าสูส่มดลุ เช่นเดียวกนัย่ิงโหดร้ายกบัคนจน
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3.แนวคดิทีเ่ห็นความไม่เป็นธรรมแต่เห็น
ว่ายอมรับไม่ได้

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: ความหมายทางสงัคม (Social meaning)

• Logic of thinking: การท่ีคนมีปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมท าให้ สงัคมเปลี่ยนการรับรู้ของเรา
ในเร่ืองตา่งๆ ซึง่สง่ผลท าให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป หากคนไม่ยอมเปลี่ยนก็จะถกูสงัคมลงโทษ 
ด้วยการตีตรา

• Solution: ท าให้หยดุการตีตราและท าให้มีเกิดการเป็นอิสระจากการตีตรา

• Inequity
• Definition: การถกุตีตราเป็นความไม่เป็นธรรมทางสงัคม
• Cause: กลุม่คนท่ีตีตรามีอ านาจมากกว่าผู้ ท่ีถกูตีตราเป็นความไม่เป็นธรรมทางสงัคม
• Solution: ท าให้หยดุการตีตราและท าให้มีเกิดการเป็นอิสระจากการตีตรา เป็นการสร้าง
สงัคมท่ีเป็นธรรม
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Cultural anthropology

• Abstraction/Theory
• Theorist: Radcliffe-Brown and Brownishlaw Malinowsky

• Subject matter: Culture

• Logic of thinking: วฒันธรรมซึง่เป็นผลผลิตของการลองผิดลองถกุของคนในอดีต ท่ีถกุสง่ผ่านมาจถึง
วฒันธรรมในปัจจบุนัเพ่ือให้คนมีชีวิตรอดจากสิ่งแวดล้อมที่โหดร้าย   ดงันัน้วฒันธรรมจงึมีหน้าท่ีตอบสนองความ
ต้องการของสงัคม
• เมื่อสองวฒันธรรมมาพบกนั วฒันธรรมที่มีอ านาจมากกวา่จะกดข่ีวฒันธรรมอีกวฒันธรรมหนึง่ (Ethnocentrism) คนที่อยูใ่น

วฒันธรรมที่ถกูกดข่ีจะไมม่คีวามสขุ

• Solution: การไม่ดถูกูเหยียดหยามทางวฒันธรรม

• Inequity
• Definition: การดถูกูทางวฒันธรรม (Ethnocentrism) เป็นความไม่เป็นธรรมทางวฒันธรรม
• Cause: การกดข่มทางวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้เป็นการแสดงให้เห็นวา่ ความหลากวฒันธรรมในสงัคมนัน้ ทุุกวฒันธรรม
มีสถานภาพท่ีไม่เท่ากนั

• Solution: เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากวฒันธรรมทางเพศของท้องถ่ินในการป้องกนัโรค และหยดุการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากคนในวฒันธรรมท้องถ่ินเป็น แนวทางในการสร้างความเป็นธรรมทางวฒันธรรม
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Political economy approach

• Abstraction/Theory

• Theorist:  Karl Marx

• Subject matter: ระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมแบบทนุนิยมท่ีขดูรีด
• Logic of thinking: ความสมัพนัธ์ทางสงัคมแบบทนุนิยมท่ีขดูรีดผู้ใช้แรงงาน ท าให้คนงานไร้อ านาจเกิดความแปลก
แยก การถกูเอาเปรียบท าให้ผู้ใช้แรงงานลกูขึน้มาต่อสู่ แต่นายทนุสู้กลบัโดยการเข้าไปมีอ านาจเหนือสงัคมและ ใช้สงัคมแบบทนุ
นิยมท่ีสร้างขึน้กดข่ีแรงงานทัง้ระบบ
• การแข่งขนักนัในตลาดเสรีท าให้เกิดการแข่งขนักนัลดต้นทนุ เพ่ือท่ีจะท าก าไรหรือท าให้ธุรกิจอยู่รอดในตลาดได้   การขดูรีด
แรงงานเป็นการลดต้นทนุท่ีส าคญั ผู้ใช้แรงงานท่ีถกูขดูรีดได้รับผลตอบแทนท่ีต ่ากว่าค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต แต่ต้องท างาน
หนกัมากกว่าท่ีมนษุย์ควรจะท า รวมทัง้ถกูท าให้แตกแยกระหวางเพ่ือนร่วมงานและการป่วย

• Solution: เปล่ียนความสมัพนัธ์ทางสงัคมเป็นแบบสงัคมนิยม

• Inequity

• Dependent variable: ความแปลกแยกหรือความเจ็บป่วยจากการท างาน เป็นความไม่เป็นธรรมทางสงัคม
• Cause: ระบบทนุนิยมท าให้เพศสมัพนัธ์เป็นสินค้าท่ีขายท าก าไร ซึง่มีผลท าให้เกิดอตุสาหกรรมทางเพศจนเป็นแหล่งระบาดของ
โรคเอดส์ และความถกูขดูรีดจนมีชีวิตท่ียากจนบงัคบัให้ผู้ใช้แรงงานหญิง ขายบริการทางเพศเพื่อเลีย้งครอบครัวจนเป็นโรคเอดส์
เป็นผลมาจาก โครงสร้างสงัคมแบบทนุนิยมท่ีไม่เป็นธรรมกบัผู้ใช้แรงงาน

• Solution: หยดุตลาดเสรีแบบทนุนิยม หยดุการท าให้เพศสมัพนัธ์เป็นสินค้าท่ีขายเอาก าไร เป็นการสร้างความเป็นธรรมทาง
สงัคม
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Patriarchy

•Abstraction/Theory
• Theorist: Sylvia Walby
• Subject matter: ระบบความสมัพนัธ์แบบชายเป็นใหญ่ 
• Logic of thinking: ระบบความสมัพนัธ์แบบชายเป็นใหญ่เข้ามาครอบง ามีอ านาจ
เหนือ อวยัวะเพศและมดลกูของผู้หญิงโดยใช้ร่างกายท่ีแข็งแรงกวา่และ การเปลี่ยนแปลงสงัคมทัง้
สงัคมให้เป็นสงัคมแบบชายเป็นใหญ่ จนท าให้ผู้หญิงรู้สกึวา่ ชีวิตท่ีถกูผู้ ชายเอาเปรียบเป็นสว่น
หนึง่ของธรรมชาติของผู้หญิง
• การกดข่ีผู้หญิงโดยระบบชายเป็นใหญ่ท าให้ผู้หญิงป่วย

• Solution: สร้างความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย

• Inequity
• Dependent variable: ผู้หญิงที่เป็นโรคเอดส์เป็นเหย่ือ หรือได้รับความไม่เป็นธรรม
• Cause: ผู้ชายเป็นใหญ่ท่ีท าให้ผู้หญิงป่วยนัน้เป็นความสมัพนัธ์ท่ีไม่เป็นธรรม
• Solution: สร้างความเสมอภาคทางเพศ เป็นการสร้างความเป็นธรรมทางสงัคม
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Structuralism and posts

• Abstraction/Theory
• Theorist: Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault  
• Logic of thinking: การท่ีคนใช้ภาษาในการคิดเพ่ือตดัสนิใจในการกระท า การคิดของคนจงึถกุจ ากัดด้วย
ภาษาเช่นข้อจ ากดัของศพัท์ท่ีมีท่ีไมค่รอบคลมุความจริงทัง้หมด ภาษาหรือศพัท์ซึง่ต่อมาเรียกว่าวาทกรรมมีสถานภาพ
ไมเ่ท่ากนัท าให้คนไมเ่ท่ากนั และภาษาหรือวาทกรรมยงัมีลกัษณะท่ีพฒันาห่างจากรูปธรรมมากขึน้จนกลายเป็นมายา
คติ ท้งหมดนี ้(คนท่ีอยู่นอกวาทกรรมหลกั  คนท่ีถกุเรียกด้วยวาทกรรมรองและมายาคิด) ท าให้มนษุย์ซึง่อยู่นอกวาท
กรรมหลกักลายเป็นคนชายขอบ ไมม่ีอ านาจ ถกูกระท าโดยไมรู้่ตวั
• ผู้ ท่ีอยู่นอกวาทกรรมหลกัเชน่ เพศที่สาม 
• ผู้ ท่ีอยู่ในวาทกรรมรองเช่น ผู้หญิงอยู่ในวาทกรรมรองท่ีด้อยกว่าชายที่อยู่ในวาทกรรมหลกั
• ผู้ ท่ีอยู่นอกวาทกรรมทนัสมยัหรือวิทยาศาสตร์เชน่ การแพทย์พืน้บ้าน หรือไสยศาสตร์

• Solution: ท าลายวาทกรรม หรือสร้างพืน้ที่ให้กบัผู้ ท่ีอยู่นอกวาทกรรมหลกัและนอกภาษา

• Inequity
• Dependent variable:  การไมเ่ห็นการเป็นโรคเอดส์ของผู้ ท่ีอยู่นอกวาทกรรมหลกัเป็นความไมเ่ป็นธรรม
ทางสขุภาพ

• Cause: การท าให้ผู้ ท่ีอยู่ในวาทกรรมรองเป็นคนชายขอบเป็นความไมเ่ป็นธรรมทางสงัคม
• Solution: การท าให้ทกุวาทกรรมมีพืน้ที่เท่ากนัเป็นความเป็นธรรมทางสงัคม
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สรุปและเสนอแนะ

• ความจ าเป็นที่จะต้องเปล่ียนมุมมองปัญหาสุขภาพแบบเดมิมาเป็นการเน้นเร่ือง
ความไม่เป็นธรรมทัง้สุขภาพและสังคม เพราะ
• การไม่มองความไม่เป็นธรรมนัน้ละเมิดสิทธิมนษุยชนและไม่มีศีลธรรมเพราะความไม่เป็นธรรม “ฆา่” คนจ านวนมาก
• ความเป็นธรรมทางสขุภาพท าให้เกิดการแข่งขนัในสงัคมท่ีแข่งขนัเสรีเป็นการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม
• ความไม่เป็นธรรมทางสขุภาพท าให้ความไม่เป็นธรรมทางสงัคมรุนแรงขึน้
• ความไม่เป็นธรรมทางสงัคมมีผลท าให้ความไม่เป็นธรรมทางสงัคมรุนแรงขึน้

• แนวคิดท่ีเหน็ความไมเ่ป็นธรรมและไมย่อมรับมีหลายแนวคิดเช่น เศรษฐศาสตร์การเมืองและหลงัโครงสร้าง
นิยมเป็นต้น แตแ่นวคดิอ่ืนที่ไม่เหน็ความไม่เป็นธรรมทางสังคมเช่นระบาดวิทยากส็ามารถพัฒนา
หรือท าให้เป็นระบาดวิทยาสังคมที่ไม่เป็นธรรมได้   สว่นแนวคดิท่ีเหน็ความไมเ่ป็นธรรมแตก่บัสร้าง
ความชอบธรรมและผลติซ า้ความชอบธรรมในการสร้างความไมเ่ป็นธรรมเช่นแนวคดิโครงสร้างหน้าที่
หรือเศรษฐศาสตร์นัน้จ าเป็นที่จะต้องถูกวิพากษ์และเลิกใช้เพราะโหดร้ายกับผู้ที่เป็นแรงงาน ผู้ที่
เป็นชายขอบ
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