ระบาดวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Epidemiology)∗
ประชาธิป กะทา
สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ส"วนที่ 1 วิถีวัฒนธรรมกับระบาดวิทยา
แนวทางการศึกษาทางระบาดวิทยากระแสหลัก เป"นแนวทางที่มักจะให&ความสําคัญน&อยสุดในการ
พิ จ ารณาความเกี่ ย วข& อ งสั ม พั น ธ* ระหว+ า งป, จ จั ย หรื อ เงื่ อ นไขทางวั ฒ นธรรมกั บ สาเหตุ ข องโรคภั ย ไข& เ จ็ บ
เนื่องจากมองว+า“เป"นข&อเท็จจริงทางสังคม” ที่ยากต+อการตรวจสอบวัดค+าทางสถิติ ไม+เหมือนกับ “ข&อเท็จจริง
ทางวิทยาศาสตร*” การขาดหายไปของวิถีวัฒนธรรมที่สัมพันธ*เกี่ยวข&องกับการแสดงออกของพฤติกรรมทาง
สังคมในประชากรกลุ+ มเสี่ ยง ทํ าให& เราไม+ สามารถเข& าใจได& ว+ ามีแบบแผนทางวั ฒนธรรมในลั กษณะใดที่ กํากั บ
แบบแผนการเกิดโรคและพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพของผู&คนในแต+ละวัฒนธรรม และทําไมป,จเจกบุคคลถึงเข&าไป
เกี่ยวข&องสัมพันธ*กับป,จจัยเสี่ยงสุขภาพต+างๆ ทั้งที่มีการให&ความรู&สุขศึกษาอย+างต+อเนื่อง รวมถึงการโฆษณา
รณรงค*เคลื่อนไหวทางสังคม และการออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมป=องกันพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ
(Trostle 2005)
การจะเข&าใจปรากฏการณ*โรคภัยไข&เจ็บและความหมายของพฤติกรรมทางสังคมของประชากรกลุ+มเสี่ยง
ในแต+ละสังคมอย+างละเอียดลึกซึ้ง จึงไม+สามารถละเลยวิถีวัฒนธรรมที่กํากับแบบแผนความเชื่อ การให&ความหมาย
และการตีความประสบการณ*ความเจ็บปLวยของผู&คนในแต+ละท&องถิ่นได& เนื่องจากการเข&าใจวิถีวัฒนธรรมของ
ความเสี่ยงสุขภาพช+วยให&การกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อควบคุมป=องกันป,จจัยเสี่ยงสุขภาพในด&านต+างๆ
สอดคล&องกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตของผู&คนในแต+ละวัฒนธรรม และกระบวนการดึงการมีส+วนร+วมของชุมชน
ในการควบคุมป=องกันป,จจัยเสี่ยงสุขภาพ ยังช+วยลดการต+อต&านขัดขืนต+อมาตรการทางกฎหมายและนโยบาย
สาธารณะจากคนในชุมชนท&องถิ่น โดยเฉพาะลดผลกระทบจากผลลัพธ*ที่คาดไม+ถึง (unintended consequence)
จากการรณรงค*และการดําเนินนโยบายสาธารณะ เช+น การกีดกันทางสังคม การตีตรา และการสร&างภาพลักษณ*
ตายตัวให&กับประชากรกลุ+มเสี่ยง
เราอาจค&นหาอิทธิพลแบบแผนทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ*กับระบาดวิทยาการเกิดโรคได& โดยพิจารณา
จากการเจ็บปLวยว+าชาวบ&านในแต+ละวัฒนธรรมให&ความหมายต+อสาเหตุการเกิดโรค การดําเนินไปและการ
ติดต+อของโรค วิธีการเยียวยารักษา และการควบคุมป=องกันโรคที่เกิดขึ้นในชุมชนอย+างไร เพราะแม&เราจะทราบ
กันดีว+าโรคเกิดจากความสัมพันธ*ระหว+างมนุษย*กับตัวก+อโรค (pathogens) แต+โรคภัยไข&เจ็บจะมีความหมาย
ได&รับการตระหนัก และรับรู&ว+าเป"นป,ญหาสุขภาพมากน&อยหรือไม+ ขึ้นอยู+กับแรงกระตุ&นจากความเชื่อเกี่ยวกับ
อาการหรือลักษณะโรคภัยไข&เจ็บนั้นๆ ที่ชาวบ&านในแต+ละวัฒนธรรมมีประสบการณ*ทางสังคมร+วมกัน (Foster
and Anderson 1978; Kleinman 1980; Helman 2000)

∗

ห&ามอ&างอิง เอกสารอยู+ระหว+างการปรับปรุงข&อมูลเพื่อตีพิมพ*เผยแพร+
ใช&เฉพาะการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานะองค*ความรู&มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพฯ ปc 2560 เท+านัน้

ตัวอย"างงานศึกษา ระบาดวิทยาของ “โรคท2องถิ่น”
ชาวเปอร*โตริโก (Puerto Rican) ในเมืองนิวยอร*ก สหรัฐอเมริกาเป"นชนกลุ+มน&อยที่เป"นประชากร
กลุ+มใหญ+ที่สุดในเมืองนี้ อิมเมจิน โรซา (Imagine Rosa) หญิงวัยกลางคนเป"นหนึ่งในสมาชิกของชุมชนชาว
เปอร*โตริโก โรซา อพยพเข&ามาพร&อมกับลูกๆ ของเธอโชคร&ายของโรซาที่ลูกชายคนโตประสบอุบัติเหตุทางถนน
จนเสียชีวิต โรซาเสียใจมากจนไม+สามารถหาคําใดมาอธิบายความทุกข*ทรมานที่เธอกําลังประสบอยู+ได& ในงานศพ
ขณะที่โรซากําลังร&องไห&อย+างหนักเธอเป"นลมล&มลงบนพื้น ร+างกายสั่นเทาอย+างแรง จนบาทหลวงซึ่งดูแลงานศพ
ต&องสั่งให&คนนําเธอไปแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลโดยทันที เพราะเชื่อว+าอาการของเธอน+าจะเป"นโรคลมชัก
เมื่อไปถึงแผนกฉุกเฉินแพทย*ตรวจดูอาการและสรุปว+าเธอไม+น+าจะเป"นโรคลมชัก อาการของเธอน+าจะมีสาเหตุ
จากป,ญหาทางจิตใจจึงส+งตัวเธอไปยังแผนกจิตเวชแทนการตัดสินใจดังกล+าวของแพทย*ทําให&โรซาและญาติ
ไม+พอใจเป"นอย+างมาก
เหตุผลที่โรซาและญาติไม+พอใจเพราะพวกเขาไม+คิดว+าโรซา “ปLวย” ตามความหมายทางการแพทย*
สมัยใหม+แต+ “อาการปLวย” ที่เธอเป"น คนในชุมชนเรียกสภาวะนี้ว+า ataques de nervios (a nervous attack)
อันเป"นสภาวะที่เกิดจากการเผชิญเรื่องเศร&าโศกอย+างรุนแรง หากโรซามีอาการแบบนี้ในบ&า นเกิด ของเธอ
ญาติจะไม+พาเธอไปโรงพยาบาลตั้งแต+แรกเหมือนที่บาทหลวงทํา แต+จะพาเธอไปยัง “สถานที่ทางจิตวิญญาณ”
ในชุมชนเพื่อชําระล&างจิตวิญญาณของเธอให&กลับมาดีเหมือนเดิม
การศึกษาทางการแพทย*ในทศวรรษ 1960 ได&สรุปว+า สภาวะหรืออาการ ataques de nervios เกิดขึ้น
เฉพาะกับชาวเปอร*โตริโกเท+านั้น จนมีข&อเสนอให&เรียกชื่อว+า “โรคของชาวเปอร*โตริโก” (Puerto Rican syndrome)
อย+างไรก็ตาม งานศึกษาทางมานุษยวิทยาในทศวรรษ 1970 พบว+า สภาวะหรืออาการนี้ไม+ได&เกิดเฉพาะกับ
ชาวเปอร*โตริโกและไม+ได&พบมากสุดในชาวเปอร*โตริโก การศึกษาซึ่งใช&ข&อมูลจากรายงานของห&องฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลในเมืองไมอามี (Miami) สหรัฐอเมริกา พบว+า กลุ+มประชากรที่มีความชุกของสภาวะหรืออาการ
ในลักษณะดังกล+าวนี้มากที่สุด คือ คนผิวดําอเมริกัน รองลงมาเป"นชาวละติน และชาวผิวขาวยุโรปอย+างไรก็ตาม
หากพิจารณาจากเพศ กลุ+มประชากรที่มีความชุกมากที่สุด คือ ผู&หญิงละติน รองลงมาเป"นผู&ชายผิวดําอเมริกัน
และผู&ชายผิวขาวยุโรป
ในทศวรรษ 1990 มีการศึกษาสภาวะหรืออาการ ataques de nervios เช+นกัน โดยศึกษาในประเทศ
เปอร*โตริโ กและเม็กซิโก งานศึกษาที่ประเทศเปอร*โ ตริโกเป"น โครงการวิจัยด&า นสุขภาพที่ต&องการทราบว+า
ประชากรที่ศึกษาได&รับผลกระทบด&านสุขภาพกายและใจ หลังจากเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติ พายุทอร*นาโด
หรือไม+ อย+างไร งานศึกษาชิ้นนี้เป"นความร+วมมือกันระหว+างจิตแพทย* นักระบาดวิทยา และนักมานุษยวิทยา
ผลการศึกษาพบว+ามีประชากรประมาณ 16% ที่บอกว+าตนเองมีสภาวะหรืออาการนี้ โดยกลุ+มประชากรที่พบ
ความชุกมากที่สุด คือ ผู&หญิงวัยกลางคนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถม ข&อมูลสําคัญประการหนึ่งที่ค&นพบจาก
การศึกษานี้ คือ การเปรียบเทียบสภาวะหรืออาการนี้กับโรคทางจิตเวช ซึ่งผลการวิเคราะห*พบว+าสภาวะหรือ
อาการ ataques de nervios ไม+สอดคล&องกับโรคทางจิตเวชประเภทใดเลย
งานศึกษาระบาดวิทยา “โรคท&องถิ่น” สภาวะหรืออาการ ataques de nervios ที่ส+งผลกระทบต+อ
อารมณ*ความรู&สึกหรือร+างกาย ซึ่งคนในท&องถิ่นรับรู& ให&ความหมาย และประเมินอาการที่อาจไม+สอดคล&องกับ
เกณฑ*วินิจฉัยทางการแพทย* เป"นตัวอย+างที่สะท&อนให&เราเข&าใจความสัมพันธ*ระหว+างวิถีวัฒนธรรมกับระบาด
วิทยาการเกิดโรค

ส"วนที่ 2 ระบาดวิทยากับมานุษยวิทยาและวัฒนธรรมการเก็บข2อมูลเชิงปริมาณ
แนวทางการศึกษาแบบ “ระบาดวิทยาวัฒนธรรม” (Cultural epidemiology) ตั้งอยู+บนความรู&หลัก
ของ 2 สาขาวิชาคือ “ระบาดวิทยา” และ “มานุษยวิทยา” ตามความรับรู&ทั่วไปมักลงความเห็นว+าสาขาวิชา
ระบาดวิทยากับมานุษยวิทยามีรากปรัชญา สายธารประวัติศาสตร*ความคิด และวิธีการศึกษาที่แตกต+างกัน
ในขณะที่ระบาดวิทยาถูกจัดอยู+ในกลุ+มวิชาของคณะวิทยาศาสตร*การแพทย*หรือสาธารณสุขศาสตร* มีจุดกําเนิด
ประวัติศาสตร*ความเป"นมาเกี่ยวข&องกับความเจ็บปLวยและการค&นหาสาเหตุการเกิดโรค และใช&การวิเคราะห*
ข& อ มู ล ทางสถิ ติ เ ป" น เครื่ อ งมื อ หลั ก ในการศึ ก ษาส+ ว นมานุ ษ ยวิ ท ยาเป" น กลุ+ ม วิ ช าของคณะสั ง คมศาสตร*
และมนุษยศาสตร*มีจุดกําเนิดที่เกี่ยวข&องสัมพันธ*กับการเมืองการปกครองในยุคล+าอาณานิคมของชาวยุโรป
และใช&ระเบียบวิธีการทางชาติพันธุ*วรรณนา (Ethnography) เป"นเครื่องมือหลักในการศึกษาวิจัย อย+างไรก็ตาม
พบว+า ทั้งสองสาขาวิชาความรู&มีความคล&ายคลึงกันอยู+หลายประการ ได&แก+
ประการแรก ความหมายของ “ชื่อ” คําว+า “Epidemiology” มาจากศัพท*ภาษากรีก 3 คําคือ epi
แปลว+า ตั้งอยู+บ น หรือ เกี่ย วข&องกับ demos แปลว+า กลุ+มคน และ logos แปลว+า คํา หรือ การศึกษา
เมื่อรวมกันเป"น epidemiology จึงแปลว+า “การศึกษาเกี่ยวกับกลุ+มคน” ส+วน “Anthropology” มาจากศัพท*
ภาษากรีก 2 คํา คือ anthropos แปลว+า มนุษย* และ logos ดังนั้นความหมายของ anthropology ก็คือ
“การศึกษามนุษย*” แทบจะเป"นความหมายเดียวกันกับ epidemiology
ประการที่สอง ระบาดวิทยากับมานุษยวิทยาให&ความสําคัญกับป,จจัยเงื่อนไขทาง “สังคมวัฒนธรรม”
ที่มีอิทธิพลต+อสุขภาพเหมือนกัน ในสาขาระบาดวิทยาการให&ความสําคัญกับมิติทางสังคมวัฒนธรรมมีปรากฏ
เด+นชัดในสาขาย+อย (subfields) คือ “ระบาดวิทยาสังคม” (Social epidemiology) ที่สนใจอิทธิพลของ
“ป,จจัยทางสังคม” ที่มีผลต+อการเกิดและการแพร+กระจายของ โรค เช+น เศรษฐานะ อาชีพ ชนชั้นทางสังคม
ความไม+เท+าเทียมทางสังคม ฯลฯ ในขณะที่มานุษยวิทยาก็มีสาขาความรู&ย+อย “มานุษยวิทยาการแพทย*”
(Medical anthropology) ที่สนใจศึกษาประเด็นที่คล&ายคลึงกัน โดยศึกษาความสัมพันธ*ระหว+าง “วัฒนธรรม”
ในความหมายแบบกว&าง เช+น โลกทัศน*ท&องถิ่น บรรทัดฐาน ค+า นิย ม หรือวิถีชีวิต ที่คนในกลุ+มสังคมต+า งๆ
มีร+วมกันว+าเกี่ยวข&องสัมพันธ*กับสาเหตุของความเจ็บปLวยการตอบสนอง และประสบการณ*ทางสังคมต+อการ
เยียวยารักษาโรคภัยไข&เจ็บ
อย+างไรก็ตาม แม&รากปรัชญาหรือฐานความรู&ของสาขา “ระบาดวิทยา” กับ “มานุษยวิทยา” ซึ่งเป"น
รากฐานให&กับแนวทางการศึกษา “ระบาดวิทยาวัฒนธรรม” จะมีความคล&ายคลึงกันหลายแง+มุม และมีจุดร+วม
ทางวิ ช าการที่ เ หมื อ นกั น แต+ เ หตุ ผ ลหลั กที่ ส องสาขาวิ ช านี้ เ ป" น ฐานคิ ด หลั กให& กั บ ระบาดวิ ทยาวั ฒ นธรรม
เนื่องจาก “วัฒนธรรม” มีอิทธิพลอย+างสําคัญต+อการทํางานด&านระบาดวิทยาวัฒนธรรม และการเก็บข&อมูล
พื้นฐานทางระบาดวิทยา
วัฒนธรรมกับการเก็บข2อมูลพื้นฐานทางระบาดวิทยา
ข&อมูลพื้นฐานเชิงปริมาณสําหรับการทํางานด&านระบาดวิทยา มีด&ว ยกัน 2 ลักษณะ คือ 1) ข&อมูล
“อุบัติการณ*” (incidence) การเกิดโรค หมายถึง จํานวนของผู&ปLวยใหม+ (new cases) ในกลุ+มประชากรเสี่ยง
ณ ช+วงเวลาหนึ่งที่เก็บข&อมูล ข&อมูลชุดนี้จะช+วยให&นักระบาดวิทยาวิเคราะห*ความรุนแรงของการเกิดโรคและ
การแพร+ระบาด จากการเปรียบเทียบข&อมูลอุบัติการณ*การเกิดโรคในแต+ละกลุ+มประชากรในแต+ละช+วงเวลา
2) “ความชุก” (prevalence) การเกิดโรค หมายถึง จํานวนผู&ปLวยทั้งหมด (ทั้งกรณีผู&ปLวยเก+าและใหม+) ในกลุ+ม
ประชากรที่ ศึ ก ษา ณ ช+ ว งเวลาหนึ่ ง ที่ เ ก็ บ ข& อมู ล ข& อ มู ล ชุ ด นี้ จ ะช+ ว ยให& นั ก ระบาดวิ ท ยาเห็ น ภาพรวมของ

สถานการณ*การเกิดโรคว+ามีความมากน&อยแค+ไหน และช+วยให&เห็น “ภาระโรค” ที่กลุ+มประชากรทั้งหมดต&อง
แบกรับ
อย+างไรก็ตาม ในหลายกรณีข&อมูลทั้ง 2 ชุด จะถูกเก็บเมื่อผู&ปLวยมารับการรักษาที่สถานบริการสุขภาพ
เท+านั้นอาจกล+าวได&ว+าการได&มาซึ่งข&อมูลทั้ง 2 ชุด ขึ้นอยู+กับการตัดสินใจของผู&ปLวยและญาติในการเลือกมารับ
บริการที่หน+วยบริการสุขภาพดังนั้นตรงจุดนี้เองที่ “วัฒนธรรม” เข&ามามีบทบาทต+อการเก็บข&อมูลทางระบาด
วิทยา งานศึกษาการให&ความหมายความเจ็บปLวยและการแสวงหาการรักษาพยาบาลโรคลมชักเปรียบเทียบ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เอกวาดอร* และเคนยา เป"นตัวอย+างที่สะท&อนให&เห็นมิติวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต+อการ
ได&มาซึ่งข&อมูลทางระบาดวิทยา
ในสหรัฐอเมริกา แม&โดยทั่วไปผู&ปLวยและญาติจะอธิบายสาเหตุและอาการของโรคลมชักเหมือนกับ
คําอธิบายของบุคลากรทางการแพทย* แต+ “ประสบการณ*” ที่พวกเขามีต+อโรคและคําวินิจฉัยทางการแพทย*
ก็ทําให&พวกเขารับรู&ต+อสาเหตุและอาการเจ็บปLวยของโรคลมชัก แตกต+างกันไป ตัวอย+างเช+น อาการชักซึ่งเป"น
อาการหลั ก ของโรคที่ ควบคุ ม ได& ย าก ผู& ปL ว ยไม+ ส ามารถรู& ไ ด& ว+ า จะเกิ ด อาการตอนไหน ภายใต& ส ภาวะหรื อ
สถานการณ*แบบไหน บางคนเป"นบ+อยบางคนเป"นๆ หายๆ บางคนอาการหายไปนานกว+า 10 ปc แล&วกลับมา
เป"นอีกครั้ง จึงทําให&ผู&ปLวยและญาติจํานวนหนึ่งไม+แน+ใจว+าสถานการณ*โรคของตัวเองหรือญาตินั้นอยู+ในขั้นไหน
ระหว+าง “เพิ่งปLวย” “หายแล&ว” หรือ “ปLวยมานานแล&ว”เพราะประเมินอาการได&ยาก
ส+วนผู&ปLวยและญาติโรคลมชักในเอกวาดอร*และเคนยานั้นก็มีการรับรู&หรือให&ความหมายต+อโรคต+างไป
จากสหรัฐอเมริกา ในเอกวาดอร* ชาวบ&านจํานวนมากอธิบายสาเหตุและอาการของโรคลมชักว+าเกิดจากทั้ง
ความผิดปกติของสารเคมีในสมองและ “ความเครียด” หรือความกดดันจากป,ญหาส+วนตัว เช+น ผู&ปLวยรายหนึ่ง
เชื่อว+าสาเหตุที่ทําให&เธอปLวยมาจากความวิตกกังวลที่สามีไม+ค+อยกลับบ&าน และเชื่อว+าสาเหตุที่ทําให&เขาไม+กลับ
บ&านเป"นเพราะเพื่อนบ&านจ&องจะทําร&ายเขา เนื่องจากเธอและเพื่อนบ&านไม+ถูกกัน ด&วยเหตุนี้เธอจึงเป"นกังวล
เรื่องสามีมากจนปLวยเป"น ลมชั กส+ว นที่เ คนยาความเข&าใจเรื่องลมชั กแตกต+า งออกไปอีกแบบหนึ่ง ชาวบ&า น
จํานวนไม+น&อยเชื่อว+าสาเหตุการปLวยเป"นลมชักมาจากการปLวยเป"นมาลาเรียหรือปอดบวม หลายคนมองว+าการ
รักษาที่ “ถูกต&อง” ไม+ใช+การไปรักษากับบุคลากรทางการแพทย*ที่โรงพยาบาล แต+ต&องไปหา “หมอพื้นบ&าน”
ที่เรียกว+า mganga ซึ่งมีวิธีการรักษาที่ต+างไปอย+างสิ้นเชิง หมอพื้นบ&านในเคนยาจะใช&การ “บูชายัญสัตว*”
เป"นเครื่องมือ
ในการรักษา บางคนใช&ไก+กับหัวแพะ บางคนใช&ไก+กับนก โดยอธิบายว+าเมื่อทําพิธีกรรมแล&ว ความเจ็บปLวย
จะย&ายจากผู&ปLวยไปยังสัตว*แทน ข&อค&นพบจากงานศึกษาชี้ให&เห็นว+า ประสบการณ*ความเจ็บปLวย คําอธิบาย
สาเหตุและแนวทางการรักษาโรคของผู&คนในแต+ละสังคมที่ได&รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมท&องถิ่นส+งผลต+อการรับรู&
การให&ความหมายและการประเมินอาการเจ็บปLวยที่แตกต+างกันในแต+ละท&องถิ่น เช+น เจ็บปLวยหรือไม+ ปLวยเป"น
โรคอะไร โรคมีสาเหตุ มาจากอะไร เป"น ต&น รวมทั้ งการประเมิน ทางเลือกแนวทางการรักษาว+าควรจะเป" น
แนวทางไหนและใครควรจะรับบทบาทเป"นผู&เยียวยารักษาอาการเจ็บปLวยที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย+างยิ่งการ
ประเมินอาการเจ็บปLวยที่เกิดขึ้นควรไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือหน+วยบริการสุขภาพหรือไม+ หรือควรจะรักษา
กับผู&เยียวยาคนอื่นๆ ที่มีอยู+อย+างหลากหลายในแต+ละท&องถิ่น เช+น คนเฒ+าคนแก+ ปราชญ*ช าวบ&า น หมอผี
หมอธรรม คนทรงเจ&า เป"นต&น ซึ่งเป"นเงื่อนไขหลักที่ส+งผลต+อการเก็บข&อมูลอุบัติการณ*และความชุกของโรค

ส"วนที่ 3 ระบาดวิทยาวัฒนธรรม
ระบาดวิทยาวัฒนธรรม ให&ความสนใจต+อความหลากหลายของสังคมวัฒนธรรมที่กํากับแบบแผน
พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพของผู&คนและกลุ+มทางสังคม โดยมองว+าการแสดงออกของพฤติกรรมทางสังคมเป"น
ยอดภูเขาน้ําแข็งที่มีป,จจัยทางสังคมวัฒนธรรมเป"นฐาน ระบาดวิทยาวัฒนธรรมยังให&ความสนใจต+ออิทธิพลทาง
วัฒนธรรม อารมณ* สุนทรียะ จริยศาสตร* ศีลธรรม และกฎเกณฑ*ทางสังคมที่ควบคุมกํากับพฤติกรรมทางสังคม
เนื่องจากสิ่งเหล+านี้เป"นความจริงทางสังคมที่สามารถนํามาอธิบายได& แม&ว+าจะไม+สามารถวัดได&ก็ตาม
บุคคล สถานที่ และ เวลา ที่สัมพันธ*กับอุบัติการณ* การกระจายตัว และแบบแผนของโรคภัยไข&เจ็บ
ล&วนมีความหมายทางสังคมที่ดํารงอยู+ภายใต&เงื่อนไขบริบททางสังคมวัฒนธรรมและสถานการณ*ในชีวิตประจําวัน
และสัมพันธ*เกี่ยวข&องกับอิทธิพลทางสังคม (social forces) เช+น ความสัมพันธ*เชิงอํานาจ ความไม+เท+าเทียม
ทางสังคม เศรษฐศาสตร*การเมือง และอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน*
ปCจจัยเสี่ยงต"อสุขภาพ แยกไม+ออกจาก “พฤติกรรมทางสังคม” (social behavior) ที่มีแบบแผนทาง
สังคมวัฒนธรรมกํากับอยู+ ดังนั้น “ความหมายทางสังคม” ของความเสี่ยงสุขภาพ อาจไม+สามารถตรวจสอบ
และวิเคราะห*ด&วยตัวเลขทางสถิติได&อย+างเป"นวัตถุวิสัย (Objectivism) แต+เป"นสิ่งที่คนในชุมชนท&องถิ่นสามารถ
อธิบายความหมายได&
ระบาดวิทยาวัฒนธรรม ให&ความสนใจต+ออิทธิพลของ “วัฒนธรรม” 2 ลักษณะ คือ วัฒนธรรมท&องถิ่น
หรือวัฒนธรรมชาวบ&าน กับวัฒนธรรมองค*กรหรือวัฒนธรรมของผู&เชี่ย วชาญ ซึ่งวัฒนธรรมในสองลักษณะ
มีอิทธิพลและแสดงปฏิบัติการที่คล&ายคลึงกัน คือ ก+อรูปวิถีปฏิบัติ ความเชื่อ บรรทัดฐาน ในชุมชนทั้งชุมชน
ท&องถิ่นของชาวบ&านและชุมชนนักวิชาการผู&เชี่ยวชาญ
1. วัฒนธรรมท2องถิ่นหรือวัฒนธรรมชาวบ2าน ในการศึกษาวัฒนธรรมท&องถิ่นหรือวัฒนธรรมชาวบ&าน
เช+น วัฒนธรรมชาติพันธุ* (ethnic culture) มิติเพศสภาพความเป"นชาย-หญิง และการศึกษาวัฒนธรรมกลุ+ม
ย+อย (Sub-culture) เช+น วัฒนธรรมวัยรุ+น วัฒนธรรมคนขับรถบรรทุก เป"นต&น มีอิทธิพลต+อการรับรู& ทัศนคติ
การให&นิยามความหมาย และปฏิบัติการทางสังคมต+อความเสี่ยงสุขภาพ ป,ญหาสุขภาพ และโรคภัยไข&เจ็บ
รวมทั้งให&ความสําคัญต+อการประยุกต*เงื่อนไขทางสังคมและสัญลักษณ*ทางวัฒนธรรม เช+น พิธีกรรม เทศกาล
ท&องถิ่น และการเฉลิมฉลองช+วงเวลาสําคัญของชีวิต เพื่อควบคุมป=องกันและช+วยลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยง
สุขภาพและแก&ไขป,ญหาสุขภาพ
ตลอดจนศึกษาปฏิบัติการทางสังคมที่แสดงออกในลักษณะต+างๆ ของชาวบ&าน เช+น การต+อต&านขัดขืน
(resistances) การต+อรอง (negotiations) และการให&ความหมายใหม+ (redefine) ต+อการรณรงค* สุขศึกษา
นโยบายสาธารณะ และมาตรการทางกฎหมาย ทั้งที่ตั้งอยู+บนฐานคิดการลดอันตราย (harmreduction) และ
การควบคุมการบริโภค (consumption control) ของหน+วยงานรัฐและองค*กรพัฒนาเอกชน
ระบาดวิทยาวัฒนธรรมบนมุมมองที่ละเอียดอ+อนต+อวัฒนธรรมท&องถิ่นที่แตกต+างหลากหลาย ยังสนใจ
ค&นหาป,จจัยเสี่ยงสุขภาพและแสวงหารูปแบบการแก&ไขป,ญหาสุขภาพ ผ+านการมีส+วนร+วมของชุมชนท&องถิ่น
(bottom-up approach) มากกว+าแค+อาศัยความรู&ของผู&เชี่ยวชาญ (top-down perspective) เท+านั้น และให&
ความสนใจต+อการออกแบบแผนงานโครงการพัฒนาสุขภาพที่สอดคล&องกับโลกทัศน*วัฒนธรรมท&องถิ่น
การศึกษาระบาดวิทยาวัฒนธรรม ที่ให&ความสําคัญต+ออิทธิพลวัฒนธรรมของชุมชนท&องถิ่น อาจแบ+งได&
2 สาขาย+อย ได&แก+
ระบาดวิทยาชุมชน (Popularepidemiology) หรือระบาดวิทยาที่ชุมชนมีส+วนร+วม (communitycontrolled epidemiology) หมายถึง การที่คนในชุมชนท&องถิ่นตระหนักถึงป,ญหาสุขภาพบางอย+างในชุมชน

และสนใจที่จะดําเนินการศึกษาระบาดวิทยาการเกิดโรค จนนําไปสู+การดําเนินการแก&ไขป,ญหาสุขภาพร+วมกัน
ของคนในชุมชน โดยไม+รอให&เจ&าหน&าที่เป"นผู&ดําเนินการและชาวบ&านมีบทบาทเพียงแค+ผู&ให&ข&อมูลเท+านั้น
ระบาดวิทยาความรูทองถิ่น (Lay epidemiology) หมายถึง การให&ความสําคัญกับคําอธิบายหรือ
การตีความหมายป,จจัยเสี่ยงสุขภาพและป,ญหาสุขภาพบนพื้นฐานโลกทัศน*วัฒนธรรมของคนท&องถิ่น ซึ่งอาจไม+
สอดคล&องต&องกันกับคําอธิบายความรู&วิทยาศาสตร*สุขภาพของเจ&าหน&าที่ผู&เชี่ยวชาญ
2. วัฒนธรรมองคHกรและวัฒนธรรมของผู2เชี่ยวชาญ ศึกษาการประกอบสร&างความรู& (The social
construction of knowledge) ทางระบาดวิทยาในฐานะเป"นปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในชุมชนวิชาการของ
ผู&เชี่ยวชาญ และศึกษาแบบแผนความเชื่อ ธรรมเนียมปฏิบัติในชุมชนผู&เชี่ยวชาญ ที่มีอิทธิพลต+อการออกแบบ
งานวิจัย การวัด การประเมินผล การคาดการณ* การคิดเชิงสาเหตุ-ผลลัพธ* และการออกแบบแผนงานโครงการ
พัฒนาสุขภาพ
รวมทั้งให&ความสําคัญกับวัฒนธรรมองค*กรแบบราชการที่มีอิทธิพลต+อการก+อรูปลักษณะความสัมพันธ*
เชิงอํานาจและปฏิสัมพันธ*ทางสังคมระหว+างเจ&าหน&าที่กับผู&ปLวยหรือเหยื่อผู&ได&รับผลกระทบจากความเสี่ยง
สุขภาพ ตลอดจนการปะทะประสานกันระหว+างชุดความรู&ของผู&เชี่ยวชาญสุขภาพกับมุมมองต+อความเสี่ยง
ของชาวบ&าน และศึกษากระบวนการสถาปนาความรู&ชุดใดชุดหนึ่งให&มีอํานาจเหนือกรอบความคิดอื่นในการ
ตีความและอธิบายความหมายของป,จจัยเสี่ยงสุขภาพและความรู&ทางระบาดวิทยา
มิติสังคมวัฒนธรรมของปCจจัยเสี่ยงสุขภาพ
ระบาดวิท ยาวัฒ นธรรม มีมุม มองต+อ “ความเสี่ย งสุข ภาพ” ว+า เป"น เรื่อ งทางสัง คมวัฒ นธรรม
เพราะมุมมองที่ผู&คนใช&ทําความเข&าใจต+อความเสี่ยงรูปแบบต+างๆ ไม+ว+าจะเป"นการวิเคราะห* ประเมินผลกระทบ
และแสดงพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงต+อความเสี่ยง ล&วนได&รับแรงผลักดันจากเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมและ
ความคาดหวั งทางสั ง คม ดั งนั้ น การกํ า หนดนโยบายสาธารณะ มาตรการทางสั งคม เพื่ อควบคุ มป= องกั น
ผลกระทบจากป,จจัยเสี่ยงสุขภาพ จําเป"นต&องเข&าใจมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่กํากับความหมายทางสังคมของ
ความเสี่ยงและพลวัตประวัติศาสตร*แนวคิดความเสี่ยงสุขภาพในแต+ละยุค
ตัวอย+างเช+น ในกรณีของประเทศไทย สมัยที่โรคเอดส*ระบาดใหม+ๆ การรณรงค*ต+อสู&กับการแพร+ระบาด
ตั้งอยู+บนฐานคิด “กลุ+มเสี่ยง” (Risk group) ซึ่งแนวคิดกลุ+มเสี่ยงได&รับการวิพากษ*วิจารณ*ว+าตั้งอยู+บนฐานคิด
การเหมารวม และตีตราทางสังคม เนื่องจากไม+ใช+ทุกคนที่อยู+ในกลุ+มทางสังคมนั้นๆ จะมีพฤติกรรมเสี่ยงต+อ
โรคเอดส* เช+น ในกลุ+ มเกย*ไม+ใช+เกย* ทุกคนจะมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ ยงต+อการติดเชื้ อเอชไอวี การทํ างาน
รณรงค*ภายใต&ฐานคิดกลุ+มเสี่ยงในอีกด&านหนึ่งได&สร&างภาพลักษณ*ทางสังคมด&านลบให&กับกลุ+มเกย* การทํางาน
รณรงค*ในยุคต+อมาได&ปรับเปลี่ยนฐานคิดมาสู+ “พฤติกรรมเสี่ยง” (Risk behavior) ซึ่งแนวคิดพฤติกรรมเสี่ยง
ได& รั บ การวิ พ ากษ* วิ จ ารณ* ว+ า ถึ งเราจะรู& เ กี่ ย วกั บ พฤติ กรรมเสี่ ย งแต+ ก็เ ป" น เรื่ องยากในการดํ า เนิ น การแก& ไ ข
พฤติกรรมเสี่ยงนั้นๆ ของบุคคล จึงเสนอให&มองพฤติกรรมเสี่ยงภายใต&บริบทสถานการณ*ที่นํามาสู+ความเสี่ยงนั้นๆ
(Risk situation) กล+าวอีกนัย เน&นไปที่การรณรงค*เพื่อป=องกันไม+ให&ผู&คนตกไปอยู+ในสถานการณ*ความเสี่ยงที่จะ
นํามาสู+พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ หรือการให&ความสําคัญกับสถานการณ*มากกว+าจะมองพฤติกรรมแบบเหมารวม
เนื่องจากพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพบางลักษณะจะเกิดขึ้นภายใต&บริบทสถานการณ*ที่เฉพาะเจาะจงบางแบบ
ระบาดวิทยาวัฒนธรรมให&ความสําคัญต+อความสัมพันธ*ระหว+างความเสี่ยงสุขภาพกับพฤติกรรมทาง
สังคม โดยมองว+าพฤติกรรมทางสังคมไม+ใช+พฤติกรรมที่ป,จเจกบุคคลเลือกแสดงออกได&อย+างอิสระ หากมันมี
เงื่ อ นไขทางสั ง คมวั ฒ นธรรม การกล+ อ มเกลาทางสั ง คม หรื อ ค+ า นิ ย มทางสั งคมเป" น ตั ว กํ า หนดและกํ า กั บ
พฤติกรรมของป,จเจกบุคคลอีกที ดังนั้น การกําหนดนโยบายหรือมาตรการทางสังคมด&านต+างๆ เพื่อควบคุม

ความเสี่ยงสุขภาพ จึงจําเป"นต&องเข&าใจแง+มุมทางสั งคมวัฒ นธรรมที่กํากั บพฤติ กรรมเสี่ยงสุ ขภาพของผู&คน
เพราะไม+อย+างนั้นการรณรงค*อาจนําผลลัพธ*ที่คาดไม+ถึง (unintended consequences) ทั้งการเหมารวม
การตีตรา และสร&างการกีดกันทางสังคมให&กับประชากรกลุ+มเสี่ยงในบางชนชั้นในสังคม ตัวอย+างเช+น การรณรงค*
แคมเปญ “จน เครียด กินเหล&า” ในอีกด&านหนึ่งได&สร&างการเหมารวมประชากรกลุ+มเสี่ยง โดยสื่อโฆษณาสร&าง
ภาพลักษณ*ทางสังคมแบบเหมารวมว+าคนที่ดื่มเหล&าเกิดจากความเคร+งเครียดในชีวิตอันเป"นผลลัพธ*จากความ
ยากจน แต+ในความเป"นจริงก็ไม+ใช+ว+าคนจนทุกคนจะดื่มเหล&า และเหตุผลของการดื่มเหล&าของคนในบางชนชั้น
ทางสังคมก็ไม+ได&เกิดจากเหตุผลด&านลบอย+างเดียว ความละเอียดอ+อนต+อมิติทางสังคมวัฒนธรรมในการเข&าใจ
พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพจะช+วยให&การกําหนดนโยบายต+างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพยังได&รับอิทธิพลจากกลุ+มวัฒนธรรมย+อย (subculture) เช+น วัยรุ+นในเมือง
วัยรุ+นในชนบท นักศึกษามหาวิทยาลัย คนทํางานเฉพาะวันศุกร* วันเสาร* หรือคนงานต+างด&าวที่เป"นแรงงานภาค
การผลิตในประเทศ กลุ+มคนเหล+านี้มีพฤติกรรมการดื่มสุราที่แตกต+างกัน โดยในแต+ละกลุ+มวัฒนธรรมย+อยมี
อิทธิพลเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมเป"นตัวกํากับแบบแผนพฤติกรรมเสี่ยงที่แตกต+างกัน และในกลุ+มวัฒนธรรม
ย+อยเดียวกันหากอยู+ภายใต&บริบทสถานการณ*ทางสังคมที่แตกต+างกันก็อาจจะมีพฤติกรรมการดื่มสุราที่เหมือน
หรือแตกต+างกัน
ดังนั้น ปCจจัยเสี่ยงสุขภาพ สัมพันธ*กับ พฤติกรรมทางสังคม ที่มีแบบแผนทางสังคมวัฒนธรรมกํากับ
อยู+ในแต+ละสังคมที่มีวัฒนธรรมแตกต+างกัน หรือแม&แต+ในสังคมเดียวกันที่กลุ+มทางสังคมแต+ละกลุ+มมีวัฒนธรรม
ย+อยต+างกัน ก็จะรับรู& ให&ความหมาย และแสดงพฤติกรรมทางสังคมต+อความเสี่ยงสุขภาพต+างกัน “ความเสี่ยง
สุขภาพ” สัมพันธ*อย+างใกล&ชิดกับ “ศีลธรรมท&องถิ่น” หรือการนิยามจําแนกแยกแยะว+าอะไรคือ สิ่งที่ดีหรือไม+ดี
ในสังคมที่ผู&คนควรประพฤติปฏิบัติหรือไม+พึงกระทํา
เราอาจกล+าวได&ว+า ความเสี่ยงสุขภาพ ไม+ได&เป"นแค+ “ความจริงทางวิทยาศาสตร*” ที่สามารถตรวจสอบ
วัดได&อย+างเป"นวัตถุวิสัย หากแต+ความเสี่ยงสุขภาพยังเป"น “ความจริงทางสังคม” ที่คนในแต+ละชุมชนท&องถิ่น
รับรู& ให&ความหมายภายใต&อิทธิทางสังคมวัฒนธรรมและประสบการณ* โดยเฉพาะอย+างยิ่ง ความเสี่ยงสุขภาพ
ได&รับการประกอบสร&างทางสังคมในชุมชนวิชาการของผู&เชี่ยวชาญ และได&รับการสถาปนาขึ้นจากวาทกรรม
อุดมการณ* และผลประโยชน*ทางสังคมการเมืองแต+ละยุค
“มิติสังคมวัฒนธรรม” ของความเสี่ยงสุขภาพ ช+วยเราขยายกรอบคิด การวิเ คราะห* “กลุ+มเสี่ย ง”
(risk group) จากฐาน “ประชากร” และการวัด ทางสถิติซึ่งเป"น วิธีการทางระบาดวิทยา มาสู+การศึกษา
ประสบการณ*ที่หลากหลาย มุมมอง คุณค+า ความเชื่อ และเรื่องเล+าของผู&ปLวยหรือเหยื่อที่ได&รับผลกระทบจาก
ความเสี่ยง ภายใต&บริบทที่เฉพาะเจาะจงในชีวิตประจําวัน บ+อยครั้งเสียงหรือเรื่องเล+าของประชากรกลุ+มเสี่ยง
ที่วิเคราะห*ทางสถิติบนฐานประชากร ถูกทําให&เป"นความรู&ชายขอบ หรือไม+ถูกรับรู&จากเจ&าหน&าที่สุขภาพและ
ผู&กําหนดนโยบายสาธารณะด&านสุขภาพ
ตัวอย+างงานศึกษาวัฒนธรรมของประชากรกลุ+มเสี่ยง คือ งานศึกษา “ฅนขับรถบรรทุก: อุบัติเหตุจราจร
ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย” (ประคองและปนัดดา 2553) เป"นงานวิจัยที่ศึกษารวบรวมข&อมูลกลุ+ม
คนขับรถบรรทุกผ+านการสังเกต การสัมภาษณ*เชิงลึก การเข&าไปมีส+วนร+วมในฐานะเด็กติดรถ การสัมภาษณ*
บุคคลที่เกี่ยวข&องกับคนขับรถบรรทุก ประกอบกับการศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต+างๆ เพื่อที่จะ
อธิบายและทําความเข&าใจว+า สิ่งที่ใครๆ บอกว+า “เสี่ยง” นั้น คนขับรถบรรทุกมีวิธีคิดอย+างไร คนขับรถบรรทุก
เป"นใคร พวกเขาก&าวเข&ามาเป"นผู&ที่ควบคุมรถขนาดใหญ+ ควบคุมสินค&าที่มีมูลค+ามากมาย และเดินเข&าสู+เส&นทาง
สายอาชีพที่มีผลต+อความเป"น ความตายของผู&คนอื่นๆ บนถนนได&อย+างไร รวมไปถึงบริบทสังคมและวัฒนธรรม
ที่หล+อหลอมวิธีคิด วิถีการดําเนินชีวิต การขับขี่รถบรรทุกเป"นอย+างไร

ภาพลั กษณ* ของคนขั บ รถบรรทุ กที่ มักจะถู กนํ า เสนอในเชิ งลบอยู+ เ สมอในฐานะเป" น ต& น เหตุ สํ า คั ญ
ที่ ก+ อ ให& เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ บ นท& อ งถนน ทํ า ให& ผู& ค นบาดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต นั้ น ไม+ ไ ด& เ กิ ด จากสาเหตุ ของ “คนขั บ
รถบรรทุก” หรือ “สภาพรถบรรทุ ก” เพียงอย+ างเดี ยว แต+ ยังมีเหตุป, จจั ยมากมายที่แวดล& อม ก+อร+า งสร&า ง
ความคิดให&คนขับรถบรรทุกมองความเสี่ยงเป"นเรื่องที่ไม+น+ากลัว
สําหรับคนขับรถบรรทุกแล&ว ความเสี่ยงต+ออุบัติเหตุถูกทําให&น+ากลัวน&อยลง เนื่องจากป,จจุบันระบบ
นายทุนได&ครอบงําแรงงานอย+างเบ็ดเสร็จ การขูดรีดจากเถ&าแก+เจ&าของกิจการผ+านการใช&วิธีตอบแทนค+าจ&าง
ตามจํานวนเที่ยวที่คนขับรถบรรทุกสามารถขับนําสินค& าไปส+งยังปลายทางได&สําเร็จเป"นสิ่งที่ชักจูงครอบงํ า
ความคิดของคนขับรถบรรทุกให&เห็นพ&องและยอมรับเงื่อนไขการทํางานที่เอื้อต+อการเกิดอุบัติเหตุจราจรได&
คนขับ รถบรรทุก จึงยิน ดีที่จ ะเสี่ย งเพื่อให&ได&ผ ลตอบแทนที่มากขึ้น เช+น คนขับ รถบรรทุกจะใช&ความเร็ว สูง
โดยไม+ช ะลอความเร็ว หรือแม& แต+ การขับ รถในช+องจราจรที่กฎหมายไม+ อนุ ญาต เพื่ อแข+งกับ เวลาให& ทัน รั บ
รายการสั่งของลูกค&าที่โรงงาน
นอกจากผลตอบแทนที่มากจะชักจูงให&คนขับรถบรรทุกกล&าที่จะเสี่ยงแล&ว ความพยายามที่จะปกป=อง
และเอื้อผลประโยชน*ทางธุรกิจของเถ&าแก+เจ&าของกิจการ ก็เป"นสิ่งที่ทําให&คนขับรถบรรทุกพลอยได&รับการ
คุ&มครองไปด&วย ซึ่งเป"นสิ่งที่ทําให&คนขับรถบรรทุกกล&าและไม+เกรงกลัวต+อกฎหมายจราจร เช+น การจ+ายส+วย
ค+าปรับ เพื่อผลประโยชน*ทางธุรกิจและให&เกิดการสูญเสียน&อยที่สุด โดยเถ&าแก+เจ&าของกิจการจะยอมจ+ายเงิน
ส+วยหรือค+าปรับ เพื่อให&รถสามารถวิ่งได&สะดวกและไม+ถูกตรวจสอบจากเจ&าหน&าที่ ดังนั้นคนขับรถบรรทุก
จึงกล&าที่จะทําผิดกฎหมายจราจรแม&ว+าจะเสี่ยงต+อการเกิดอุบัติเหตุก็ตาม เนื่องจากรับรู&ว+าเถ&าแก+ได&จ+ายเงิน
คุ&มครองตนเองไว&แล&ว
หรือแม&แต+ในกรณีคับขันเมื่อเกิดอุบัติเหตุร&ายแรงและต&องได&รับโทษทางกฎหมาย คนขับรถบรรทุก
จะมีเถ&าแก+เจ&าของกิจการให&การช+วยเหลือจนรอดพ& นจากความผิด เช+น หากมีอุบัติเหตุร&ายแรงถึงขั้นมีคน
เสียชีวิต คนขับรถบรรทุกจะหนีไปโดยไม+ทิ้งหลักฐานระบุตัวตนไว& เมื่อตํารวจตามไปที่เจ&าของรถหรือเถ&าแก+
เจ&าของกิจการ เถ&าแก+จะทําทีว+าไม+ทราบข&อมูลเกี่ยวกับคนขับที่ตนเองเป"นผู&ว+าจ&าง และทําให&คนขับรถบรรทุก
รอดพ&นจากความผิดของตนไปได&
เถ&าแก+เจ&าของกิจการยังใช&ระบบประกันภัยรถยนต* เพื่อดึงเอาคนขับรถบรรทุกออกจากความเดือดร&อน
ที่ต&องรับ ผิด อัน เกิด จากอุบัติเ หตุ โดยการผลักภาระเหล+า นี้ให&เ ป"น หน&า ที่รับ ผิด ชอบของบริษัทประกัน ภัย
การทําให&คนขับรถบรรทุกห+างไกลจากความรับผิดชอบจากอุบัติเหตุต+างๆ จึงเป"นสิ่งสําคัญอย+างมากที่ทําให&
พวกเขากล&าที่จะเสี่ยง เพราะอุบัติเหตุกลายเป"นเรื่องไกลตัวที่พวกเขาไม+ต&องรับผิดชอบอีกต+อไป
นอกเหนื อจากผลตอบแทนและการช+วยเหลื อของเถ&า แก+ผู& อยู+เ บื้องหลั งพฤติกรรมเสี่ย งของคนขั บ
รถบรรทุกแล&วความเหนือกว+าทางกายภาพของยานพาหนะ ก็เป"นอีกสาเหตุป,จจัยหนึ่งที่ทําให&คนขับรถบรรทุก
กล&าที่จะเสี่ยง ด&วยโครงสร&างที่สูงใหญ+และวัสดุที่แข็งแรงกว+ารถประเภทอื่นๆ จึงทําให&คนขับรถบรรทุกมั่นใจ
ในข&อได&เปรียบด&านความปลอดภัยของตนเองเมื่อต&องประสานงากับรถเล็ก
จากที่กล+าวมาดูเหมือนว+าป,จจัยแวดล&อมต+างๆ จะสนับสนุนให&คนขับรถบรรทุกไม+เกรงกลัวต+ออุบัติเหตุ
แม&แต+น&อยแต+ในความเป"นจริงแล&วคนขับรถบรรทุกเองก็พยายามป=องกันและระมัดระวังตนเอง เพื่อมิให&เกิด
อุบัติเหตุอยู+เสมอไม+ว+าจะเป"นการนอนหลับพักผ+อนให&เพียงพอเพื่อป=องกันการหลับใน โดยการนอนหลับถือเป"น
สิ่งสํา คัญสํา หรับคนขับรถบรรทุกอย+ างมาก เพราะเป"นวิธี การที่ จะช+ว ยป=องกันอุบั ติเหตุ ได&ดีที่สุด การนอน
สําหรับคนขับรถบรรทุกจึงไม+ใช+เพียงการนอนเท+านั้น แต+ยังหมายถึงการป=องกันการเกิดอุบัติเหตุด&วย

นอกจากการนอนแล&วการไม+ดื่มเหล&า เบียร* ก+อนการขับรถก็ถือเป"นบรรทัดฐานและเรื่องต&องห&าม
สําหรับคนขับรถบรรทุก เพราะคนขับรถบรรทุกรับรู&เป"นอย+างดีว+าหากพวกเขาดื่ม จะนํามาซึ่งอุบัติเหตุทั้งกับ
ตัวเขาเองและผู&ใช&รถคนอื่นๆ
การตรวจสภาพรถก+อนการขับขี่ก็เป"นเรื่องที่สําคัญอีกประการที่คนขับรถบรรทุกให&ความสําคัญอย+างมาก
เนื่องจากสภาพรถบรรทุกมักจะมีสภาพที่ไม+พร&อมใช&งาน ดังนั้นคนขับรถบรรทุกจึงต&องหมั่นตรวจสอบซ+อม
บํารุงรถก+อนขับเป"นประจําทุกวัน และจะต&องคอยสังเกตรถในระหว+างขับอยู+เสมอ เพื่อป=องกันไม+ให&เกิดอุบัติเหตุ
เราจะเห็นได&ว+าพฤติกรรมเสี่ยงอันก+อให&เกิดอุบัติเหตุของคนขับรถบรรทุกนั้น ไม+ได&เกิดจากความไม+รู&
ความไม+มีจิตสํานึกด&านความปลอดภัย หรือความไม+รับผิดชอบในแบบที่รัฐ และผู&เ ชี่ย วชาญให&ความหมาย
แต+ในความเป"นจริงพวกเขาเหล+านี้ต+างรับรู&และเข&าใจถึงอันตรายจากอุบัติเหตุบนท&องถนนเป"นอย+างดี แต+ด&วย
ระบบโครงสร&างทางสังคม เศรษฐกิจทุนนิยม และระบบวัฒนธรรมย+อยในกลุ+มคนขับรถบรรทุก มีส+วนสําคัญ
ที่ทําให&การทํางานของคนขับรถบรรทุกต&องอยู+บนความเสี่ยงที่อาจจะก+อให&เกิดอุบัติเหตุได&อยู+เสมอ กล+าวอีกนัย
พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพของคนขับรถบรรทุกไม+ได&เป"นผลลั พธ*จากการขาดความรู&ที่เพี ยงพอต+อการป=องกั น
อุบัติเหตุในชีวิตประจําวัน หากเป"นผลลัพธ*จากอิทธิพลเงื่อนไขโครงสร&างทางสังคมและวัฒนธรรมกลุ+มย+อย
ที่ก+อรูปพฤติกรรมทางสังคมของคนขับรถบรรทุก
งานวิจัยชิ้นนี้เสนอว+า การจะป=องกันอุบัติเหตุจากรถบรรทุกได&อย+างแท&จริง ควรเริ่มต&นจากการทํา
ความเข& าใจระบบโครงสร&า งสังคมและระบบวัฒนธรรมแวดล& อมที่ มีส+ว นสนั บสนุนให&คนขับรถบรรทุกกล& า
กระทํ า ผิ ด กฎหมายและสร& า งการรั บ รู& เ กี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งอุ บั ติ เ หตุ บ นถนน โดยเฉพาะระบบนายทุ น ที่ อยู+
เบื้องหลังการกระทํา ความผิด ของคนขับ รถบรรทุกและส+งผลต+อการวัฒ นธรรมกลุ+มย+อยคนขับ รถบรรทุก
ซึ่งเป"นเงื่อนไขสําคัญที่ทําให&เกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียบนท&องถนน ดังนั้นรัฐจึงจําเป"นอย+างมากในการออก
มาตรการจัดการกับระบบเหล+านี้
ส"วนที่ 4 บุคคล สถานที่ และเวลา
แนวทางการศึกษาทางระบาดวิทยาเชื่อว+าเราจะเข&าใจความชุก อุบัติการณ*ของโรค แบบแผนและ
แนวโน&มการเกิดโรคในแต+ละประชากรกลุ+มเสี่ยง โดยการวิเคราะห*ความสัมพันธ*ระหว+าง บุคคล สถานที่ และ
เวลา ของการเกิดโรค อย+างไรก็ตาม มีงานวิจัยด&านสังคมศาสตร*ชี้ให&เห็นชัดเจนว+าลักษณะบุคคล สถานที่ และ
เวลา ที่แนวทางการศึกษาทางระบาดวิทยาเชื่อว+าสัมพันธ*กับการเกิดโรคมีวิถีวัฒนธรรมกํากับอยู+เบื้องหลังเสมอ
และจําเป"นต&องวิเคราะห*ตัวแปร บุคคล สถานที่ และเวลาภายใต&บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจง
ในแต+ละท&องถิ่น
1. บุคคล ในแต+ละสังคมวัฒนธรรมจะมีความคาดหวังต+อบทบาททางสังคมของ “ป,จ เจกบุคคล”
ที่เป"นสมาชิกในสังคมแตกต+างกันไปขึ้นอยู+กับ อาชีพ เพศ ช+วงวัย สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม เป"นต&น และ
มีข&อห& า มหรื อกฎเกณฑ* ทางสังคมที่ คอยกํ า กั บ พฤติ กรรมของบุ คคลให& ส อดคล&องกั บ บรรทั ดฐานทางสั งคม
รวมทั้งมีเกณฑ*ในการจําแนกแยกแยะว+าประชากรกลุ+มเสี่ยงใดมีความเสี่ยงสุขภาพ อ+อนแอเปราะบาง และง+าย
ต+อพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมซึ่งคนในชุมชนควรให&ความสนใจปกป=องคุ&มครองดูแลเป"นพิเศษ
ตัวอย+างเช+น งานศึกษาของ Mark Nichterและคณะ (Nichter et al. 2009) พบว+าบรรทัดฐานใน
กลุมเพื่อนมีบทบาททั้งสนับสนุนและป=องกันการสูบยาสูบของวัยรุ+นในแต+ละกลุ+มชาติพันธุ* และเป"นตัวกําหนด
ว+าวัยรุ+นควรจะสูบยาสูบยี่ห&ออะไร ช+วงเวลาไหน และสถานที่ใด จึงจะเป"นสัญลักษณ*สะท&อนอัตลักษณ*ความ
เป" น วั ย รุ+ น และสมาชิ กกลุ+ ม นอกจากนั้ น ในแต+ ล ะวั ฒ นธรรมชาติ พัน ธุ* จ ะมี กฎเกณฑ* ทางสั งคมกํ า หนดว+ า
พฤติกรรมการแสดงออกใดที่เหมาะสมตามแต+ละช+วงอายุ พฤติกรรมใดหากกระทําในบางช+วงอายุถือเป"นการ

ละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม และมองเป"นพฤติกรรมเสี่ยงหากยังไม+ถึงวัยที่พร&อม พฤติกรรมการสูบยาสูบของ
วัย รุ+ น จะถู กยอมรั บ กล+ า วโทษ หรื อมองเป" น พฤติ กรรมเสี่ ยงสั มพั นธ* กับ ความหมายทางสั งคมของชวงวั ย
รวมทั้งในแต+ละสังคมจะมีความคาดหวังต+อบทบาททางสังคมระหว+างผู&หญิงและผู&ชายที่แตกต+างกัน ผู&หญิง
ในบางกลุ+มชาติพันธุ*ได&รับการคาดหวังทางสังคมให&ต&องแต+งงานเร็วและให&กําเนิดบุตร ซึ่งถือเป"นสัญลักษณ*ทาง
วัฒนธรรมของการเปลี่ยนผ+านสู+การเป"นผู&ใหญ+ของผู&หญิงและเป"นบทบาททางสังคมที่สะท&อนความเป"นผู&หญิง
ในสังคม แต+ในบางกลุ+มชาติพันธุ*ผู&หญิงวัยรุ+นได&รับการสนับสนุนทางสังคมให&ต&องเรียนหนังสือและมีชีวิตทาง
สังคมส+วนใหญ+อยู+ในโรงเรียน ถูกคาดหวังให&เข&าสู+วัยทํางานมากกว+าแต+งงานเร็วมีครอบครัว ในขณะที่ในแทบ
ทุกสังคมวัยรุ+นชายมักถูกคาดหวังให&เรียนหนังสือมากกว+าวัยรุ+นหญิง ประเด็นเพศสภาพข&างต&นสัมพันธ*กับ
โอกาสทางสังคมที่วัยรุ+นชายหญิงจะมีโอกาสสัมพันธ*กับกลุ+มเพื่อนวัยเดียวกันซึ่งเป"นป,จจัยสําคัญที่มีอิทธิพล
ต+อการถูกชักชวนเป"นนักสูบหน&าใหม+
2. สถานที่และพื้นที่ ไม+ได&เป"นเพียงลักษณะทางภูมิศาสตร* หรือสิ่งแวดล&อมทางกายภาพที่เกิดจาก
การปรับสมดุลระหว+างมนุษย*กับระบบนิเวศวัฒนธรรมของชุมชน หากสถานที่ต+างๆ ในชุมชนยังทําหน&าที่และ
มีความหมายทางสังคมบางอย+าง ตัวอย+างเช+น ในหมู+บ&านจะมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความหมายพิเศษทางสังคม
บางอย+างแก+คนในชุมชน เช+น ดอนปูLตา ถือว+าเป"นที่อยู+ของผีบรรพบุรุษหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป=องคุ&มครอง
หมู+บ&าน ในรอบหนึ่งปcชาวบ&านจะจัดพิธีไหว&ผีปูLตาขึ้นเพื่อแสดงความเคารพ ความหมายทางสังคมของพื้นที่
พิเศษยังเกิดขึ้นในพิธีกรรมท&องถิ่นซึ่งจะกําหนดพื้นที่ของผู&ชายและพื้นที่ของผู&หญิง และกําหนดการแสดงออก
ของพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสมระหว+างผู&ชายและผู&หญิงในช+วงการประกอบพิธีกรรม ซึ่งไม+เพียงช+วยเราให&
เข&าใจโครงสร&างความสัมพันธ*ทางสังคม หากยังสะท&อนให&เห็นความสัมพันธ*เชิงอํานาจที่ซุกซ+อนอยู+ภายใต&
ค+านิยมเพศสภาพ เช+น ในสังคมชายเป" นใหญ+ หรือสั งคมที่ให&ความสําคัญ กับเพศชาย ในช+ว งการประกอบ
พิธีกรรมสําคัญของชุมชน ผู&ชายจะได&รับอนุญาตให&นั่งแถวหน&าและเป"นผู&นําในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ส+วนผู&หญิง
และเด็กจะนั่งลดหลั่นกันลงมา นอกจากนั้น บางสถานที่หรือพื้นที่ในชุมชนมีความหมายทางสังคมและได&รับ
การหวงห& า มไว& เฉพาะคนบางกลุ+ ม เช+ น พื้ นที่ ผู& ช าย ผู& ห ญิ ง วั ยรุ+ น และผู& สู งอายุ ตั ว อย+ า งเช+ น ร& า นซ+ อมรถ
มอเตอร*ไซค*ในหมู+บ&านเป"นพื้นที่ทางสังคมที่วัยรุ+นในหมู+บ&านมารวมตัวกันเพื่อแต+งรถและประลองความเร็วรถกัน
(Komatra 1999) ร&านซ+อมมอเตอร*ไซค*จึงเป"นพื้นที่ทางกายภาพที่ซ&อนทับด&วยความหมายทางสังคมของการเป"น
พื้นที่ของวัยรุ+น และเป"นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมากกว+าพื้นที่อื่นในชุมชน
การเข&าใจลักษณะพื้นที่ทางกายภาพที่มีความหมายทับซ&อนกับพื้นที่ทางสังคม พื้นที่พิเศษ หรือพื้นที่
เฉพาะในโลกวัฒนธรรมของชุมชน จะช+วยให&เข&าใจพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพของคนในชุมชนและแบบแผนความ
เสี่ยงที่สัมพันธ*อย+างเฉพาะเจาะจงกับบางสถานที่หรือพื้นที่ภายในชุมชน
3. เวลา “เวลา” มีความหมายทางวัฒนธรรมในโลกของชาวบ&านและไม+ได&เดินทางสม่ําเสมอเท+ากัน
เหมือ นกับ เวลาในระบบกลไกของนาฬิก า หากมีก ารลํา ดับ ความสํา คัญ ให&กับ ช+ว งเวลาที่แ ตกต+า งกัน ไป
เช+น ช+วงเวลาพิเศษของหมู+บ&าน ช+วงเวลาพิเศษของชีวิต และช+วงเวลาหยุดพักผ+อน เวลาของชาวบ&านไม+ได&
เดิ น ทางเป"น เส& นตรงแต+ เ ดิ นทางเป" น วัฏ จั กรวงจร มี ภ พชาติ การเวี ย นว+ า ยตายเกิด ความเชื่ อในเรื่ องเวลา
ดังกล+าวจะมากํากับพฤติกรรมในแต+ละช+วงของชาวบ&าน โดยส+วนใหญ+แล&วเวลาของชาวบ&านจะสัมพันธ*กับวิถี
การผลิตในรอบปc หากมีข&อมูลทางระบาดวิทยาแต+ไม+เข&าใจ “เวลาในโลกของชาวบ&าน” เช+น จังหวะชีวิต วงจร
การทํางาน และวิถีชุมชนในแต+ละช+วงเวลา จะไม+มีทางเข&าใจพฤติกรรมของชาวบ&านที่สัมพันธ*กับความเสี่ยง
สุขภาพและแบบแผนระบาดวิทยาการเกิดโรค
ในแต+ล ะชุมชนจะมีช+ว งเวลาพิเ ศษหรือเทศกาลงานบุญ ของชุม ชนที่มีความสํา คัญ ทางวัฒ นธรรม
เพราะเป"นช+วงที่ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมสําคัญที่เป"นส+วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนในชุมชน และมี

อิทธิพลต+อความคิดความเชื่อที่ส+งต+อกันมาตั้งแต+อดีตถึงป,จจุบันได&รับการจัดขึ้นอีกครั้ง กิจกรรมเหล+านี้เป"น
กิจกรรมที่มีความหมายทางสังคม เพราะเป"นกิจกรรมที่เป"นไปเพื่อรักษาโครงสร&างความสัมพันธ*ของคนใน
ชุมชน และเครือข+ายทางสังคมระหว+างชุมชน การเข&าใจช+วงเวลาพิเศษ เทศกาลงานบุญของชุมชนจะช+วยให&
วิเคราะห*ความสัมพันธ*ระหว+างระบาดวิทยาความเสี่ยงสุขภาพกับมิติของเวลาได&ดี เช+น ในชนบทเมื่อมีงานบุญ
ของชุมชนมักมีการสังสรรค*ดื่มสุราอย+างหนัก จนเป"นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาทของคน
ในชุมชน ช+วงเวลาพิเศษของชุมชนเป"นช+วงเวลาที่ต&องใช&ความรอบคอบมากยิ่งขึ้นในการทํางาน เนื่องจากไม+
สามารถกะเกณฑ*พฤติกรรมของชาวบ&านได&เหมือนช+วงเวลาปกติ เพราะชาวบ&านจะมีพฤติกรรมอีกแบบที่ถูก
กํากับด&วยช+วงเวลาพิเศษของชุมชน และมีบางพฤติกรรมที่อนุญาตให&แสดงออกได&เฉพาะในช+วงเวลาพิเศษของ
ชุมชนนี้เท+านั้น
ในบางช+วงของชีวิตชาวบ&านถือว+าเป"นช+วงพิเศษที่ต&องประพฤติปฏิบัติตัวแตกต+างจากวิถีชีวิตโดยปกติ
รวมทั้งมีข&อห&าม หรือ “ขะลํา” มาควบคุมกํากับ เช+น ช+วงตั้งครรภ* ช+วงหลังคลอดช+วงการเจ็บปLวยช+วงการฟ•‚นไข&
เป"นต&นบางช+วงของชีวิตบุคคลจะเปลี่ยนสถานะกลายเป"นบุคคลพิเศษของครอบครัวและชุมชน ดําเนินชีวิต
แตกต+างจากวิถีปกติ ถือข&อห&าม หรือ ขะลําต+างๆ แตกต+างจากคนอื่นๆ ในชุมชน การละเมิดข&อห&ามเมื่อบุคคล
อยู+ในสถานะพิเศษนอกจากจะส+งผลร&ายต+อตัวเขาแล&ว ยังเชื่อกันว+าการละเมิดถือเป"นการทําผิดกฎของชุมชน
และคนในชุมชนจะได&รับผลร&ายตามไปอีกด&วย เวลาของความเป"นหญิงชาย ก็แตกต+างกันไปในแต+ละวัฒนธรรม
สํา หรับ ผู&ห ญิง ช+ว งการมีป ระจํา เดือ น ถือ เป"น ช+ว งพิเ ศษของชีวิต ต&อ งประพฤติป ฏิบัติตัว ให&แ ตกต+า งจาก
สภาพปกติ และเป"นช+วงที่สภาพร+างกายและจิตใจอ+อนแอเสี่ยงต+อการจู+โจมของแหล+งโรค ช+วงเวลาพิเศษของ
ชีวิตไม+เพียงเป"นช+วงที่คนบางกลุ+มในชุมชนมีความเสี่ยงสุขภาพมากกว+าคนทั่วไป แต+ยังพบว+ามีการประยุกต*
สัญลักษณ*ทางวัฒนธรรมของช+วงเวลาพิเศษของชีวิตเพื่อช+วยลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ เช+น เลิกบุหรี่
เมื่อมีลูกคนแรก เป"นต&น
เราจะเห็นว+า บุคคล สถานที่ และเวลา ที่สัมพันธ*เกี่ยวข&องกับระบาดวิทยาการเกิดโรค มีความหมาย
ทางสังคมและถูกกํากับไว&ด&วยแบบแผนทางวัฒนธรรมแตกต+างกันไปในแต+ละชุมชนท&องถิ่น พฤติกรรมเสี่ยง
สุขภาพบางพฤติกรรมเกิดขึ้นเฉพาะในบางสถานที่หรือพื้นที่ในชุมชนบางช+วงเวลาพิเศษของชีวิตของประชากร
กลุ+มเสี่ยง และเกิดขึ้นในบางกลุ+มประชากรเท+านั้น ความไวของการรับรู& การตอบสนอง และการให&ความหมาย
ต+อป,จจัยเสี่ยงสุขภาพและโรคยังแตกต+างกันไปในแต+ละช+วงวัย แต+ละเพศของบุคคลและบางช+วงเวลาพิเศษ
ของชุมชน การเข&าใจวิถีวัฒนธรรมที่กํากับแบบแผนพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพและแบบแผนการเกิดโรคช+วยให&
เข&าใจข&อมูลระบาดวิทยาการเกิดโรค ความชุกและอุบัติการณ*ของโรค ซึ่งเปรียบเสมือนยอดของภูเขาน้ําแข็งที่มี
วิถีวัฒนธรรมเป"นฐานได&อย+างละเอียดลึกซึ้งขึ้น
สรุป
“ระบาดวิทยาวัฒนธรรม” เป"นแนวทางการศึกษาที่บูรณาการข&ามสาขาวิชาความรู& (interdisciplinary)
ระหว+ า งความรู& และแนวทางการศึ กษาทางด& า นวิ ทยาศาสตร* สุ ขภาพการสาธารณสุ ขกับ สั งคมศาสตร* และ
มนุษยศาสตร*โดยเฉพาะการนําจุดเด+นของแนวทางการศึกษาทางระบาดวิทยากับมานุษยวิทยามาประยุกต*ใช&
ร+ว มกัน เพื่อ ช+ว ยให&บุคลากรสุขภาพและนัก วิจัย ด&า นสัง คมศาสตร*ซึ่ง สนใจประเด็น สุข ภาพ ตระหนัก ถึง
ญาณวิทยาหรือการได&มาซึ่งข&อมูลในการวิเคราะห*อุบัติการณ*การเกิดโรคและความชุกของโรค และช+วยให&เข&าใจ
ความซับซ&อนของสภาวะหรืออาการของความเจ็บไข&ได&ปLวยที่แม&จะเป"นโรคเดียวกันแต+ถูกรับรู& ให&ความหมาย
และประเมินอาการ แตกต+างกันไปในแต+ละสังคมวัฒนธรรม
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