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Abstract 

The purposes of this study are 1) to study about the background of HIV/AIDS and  
social and economic development which caused of HIV/AIDS discourse in terms of being 
biased against HIV/AIDS patients in Pak Phanang District 2) to understand the process of 
discursive practice of HIV/AIDS discourse that have an important role to decrease fear 
and disgust in people over HIV/AIDS patients in Pak Phanang District. The research 
methodology use the concept of discourse analysis and data have collected from the 
sampling population the HIV/AIDS patients getting the treatment from ARV clinic in Pak 
Phanang Hospital, public health officers, HIV/AIDS patient network and general public 
living in Pak Phanang District. 

The result of this study indicated that HIV/AIDS discourse is still influenced on the 
opinion about HIV/AIDS patients of Pak Phanang people. Because the media continually 
emphasize and reproduce the fear of HIV/AIDS but practically, new HIV/AIDS discourse is 
more influence to controlling disgust expression. So patients not violent as in the past.  
However the new HIV/AIDS discourse couldn’t be functioned fully because of HIV/AIDS 
discourse and discursive practice still working on the HIV/AIDS patients.   

Department of Anthropology, Faculty of Archeology, Silpakorn University 
Academic Year 2016 

Student Signature…………………………………………………………………… 

Advisor Signature……………………………………………………………………. 



จ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ    

อ า เภอปากพนัง . . . .อดีต เมืองท่าแห่ งความอุดมสมบูรณ์  ที่ เป็น เสมือนหั ว ใจของ

นครศรีธรรมราช ค าว่า "พนัง" แปลว่า "ก าบัง" ค าว่า "ปากพนัง" จึงเป็นชื่อเรียกอย่างสั้นๆ ของ "ปาก

แม่น้ าพนัง" ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเลอ่าวไทยและมีอ่าวบริเวณปากแม่น้ า

พนัง บริเวณนี้จึงถือว่าท าเลดี เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่จอดเรือหลบมรสุม ขนถ่ายสินค้ากอปรกับ ท าให้

เกิดช่องทางการค้าขาย การรับและแลกเปลี่ยนสินค้าจากต่างประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมและ

เทคโนโลยีต่างๆ ด้วยลักษณะทางกายภาพของปากพนังที่มีทั้งพ้ืนที่ราบลุ่มอันกว้างใหญ่เหมาะแก่การ

ท านาบนสองฟากฝั่งตลอดสายแม่น้ าปากพนังที่มีความยาวถึง 147 กิโลเมตร และพ้ืนที่ติดชายฝั่ง

ทะเลอ่าวไทย เหมาะแก่การท าอาชีพประมงทั้งประมงชายฝั่งและประมงเรือใหญ่ ทรัพยากรทาง

ธรรมชาติของปากพนังจึงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในทะเล (มูลนิธิชัยพัฒนา , 2539: 

ออนไลน์) 

ในอดีตจนถึงช่วงก่อนปีพ.ศ.2513 ชาวปากพนังที่เป็นชาวไทยพุทธและมุสลิมส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก มีเพียงกลุ่มคนจีนที่อพยพเข้ามาสมัยรัชกาลที่ 5 (ประมาณปี พ .ศ. 

2445) เท่านั้นที่ท าการค้าขาย  การท าประมงในสมัยนั้นจึงเป็นการท าประมงพ้ืนบ้านที่ใช้เรือเล็กออก

หาปลาใกล้ชายฝั่งอ่าวไทย องค์ความรู้เฉพาะท้องถิ่นในการหาสัตว์น้ า  เช่น การสร้างเรือรุนหัว เรือ

ลากข้างหรือขนาดเล็กที่ผูกไซดักหอยดักปูไว้ขนาบข้างเรือและขับเรือไปตามที่ดินโคลนหรือที่ใกล้ป่า

ชายเลนเพ่ือให้ไซนี้ลากหน้าดินไปกอบโกยหอยที่ฝังตัวอยู่ในดินขึ้นมา หรือการสร้างอวนดักปลาใน

ลักษณะต่างๆ เช่น การใช้อวนที่มีเนื้อใสคล้ายเอ็นและเป็นสีฟ้าอมม่วงเพ่ือให้กลมกลืนกับน้ าทะเลมาก

ที่สุด ใช้ในการดักปลาหมอเพราะเชื่อว่าปลาชนิดนี้จะฉลาดเรียนรู้เร็ว หากใช้อวนด้ายสีขาวปลาหมอก็

จะเห็นและไม่ว่ายน้ าไปทางท่ีมีอวนวางดักอยู่นั่นเอง เป็นต้น  
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เอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนและสอดคล้องกับแต่ละสภาพพ้ืนที่นั้น เพราะเหตุนี้ วิถีชีวิตของชาวปาก

พนังจึงสัมพันธ์อยู่กับแม่น้ าปากพนังเป็นหลัก 

เมื่อบ้านเมืองเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากการเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างชาติอย่างชาวจีนที่มีการ

น าเรือส าเภามาหลบมรสุมและใช้บริเวณปากแม่น้ าปากพนังเป็นท่าพักเรือ พวกเขาจึงน าสิ่งอ านวย

ความสะดวกและเทคโนโลยีต่างๆเข้ามา ส่งผลต่อการท าอาชีพประมง โดยเริ่มได้รับเทคโนโลยีในการ

หาปลาต่างๆราวปีพ.ศ. 2514 - 2515 อาทิ อวนลาก อวนรุน และเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่

และใช้เครื่องยนต์ที่ท าให้ออกไปหาปลาได้ไกลขึ้น ผลผลิตก็ได้มากขึ้นคุ้มค่าต่อการลงทุน ชาวปากพนัง

ที่มีต้นทุนเพียงพอจึงสร้างเรือเป็นของตัวเองและจ้างแรงงานส าหรับการหาผลผลิตเหล่านั้น ส่วนคนที่

ขาดทุนทรัพย์ในการสร้างเรือประมงใหญ่เป็นของตนเองจึงหันไปรับจ้างขายแรงงาน เพ่ือแลกกับ

อาหารหรือเงินค่าจ้าง 

 ประกอบกับช่วงปี พ.ศ. 2530 เป็นช่วงที่เริ่มมีการท านากุ้ง นิยมเลี้ยงกุ้งกุลาเป็นหลัก พ้ืนที่ที่

เคยเป็นที่นาก็ถูกขุดกลายเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง มีนายทุนที่เป็นคนในพ้ืนที่เองและจากต่างถิ่นเข้ามาลงทุน

สร้างแพกุ้งในอ าเภอแห่งนี้ จนพื้นที่กว่าครึ่งของเมืองกลายเป็นนากุ้งกุลาด าเสียหมด การท านากุ้งและ

ท าประมงจึงเรียกผลประโยชน์(ก าไร)ให้กับคนในปากพนังได้เป็นกอบเป็นก า เรียกได้ว่าช่วงปี พ.ศ. 

2515-2540 เป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดของปากพนังเลยก็ว่าได้ (สมจิต ชาติสุวรรณ , 2559: สัมภาษณ์) มี

กลุ่มแรงงานทั้งที่เป็นคนในพื้นที่และคนต่างถิ่นอพยพเข้ามาอยู่ในปากพนังมากขึ้นและยึดอาชีพรับจ้าง

ท าประมงและนากุ้งเป็นหลักเพราะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้มากท่ีสุดในขณะนั้น 

ทว่า ความรุ่งเรืองมักไม่จีรังเสมอไป ยุคทองแห่งการท ามาหากินทางทะเลและการท านากุ้งจึง

ถูกท าร้ายด้วยพฤติกรรมการถล าตัวของมนุษย์เองและผลของการกระท าเหล่านั้นก็แลดูจะยั่งยืนกว่า

ช่วงแห่งการกอบโกยผลประโยชน์เสียด้วยซ้ า นั่นคือ สภาพดินเริ่มเสื่อมจากการใช้สารเคมีในนากุ้ง

และการปล่อยสารเคมีสู่ท้องทะเล สภาพท้องทะเลเริ่มขาดแคลนและเกิดการสูญพันธุ์ของสัตว์น้ าบาง

ชนิดจากการท าลายหน้าดิน แม้แต่การรับยาเสพติดเข้ามาใช้ในชุมชน ซึ่งประเภทของยาแต่ละชนิดจะ

ได้รับเข้ามาและเกิดความนิยมตามช่วงปีดังนี้ กัญชา (ประมาณปี พ.ศ. 2513 -2540) เฮโรอีน (ช่วงปี
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พ.ศ. 2530-2550) ยาบ้า (ช่วงปี พ.ศ. 2540- ปัจจุบัน)และยาไอซ์ (ช่วงปี พ.ศ. 2555- ปัจจุบัน) 

นอกจากนี้ยังได้รับเชื้อเอชไอวี1หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เข้ามาแพร่กระจายในปากพนังอีกด้วย 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ปากพนังเริ่มมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเป็นโรคเอดส์ทั้งจากการมี

เพศสัมพันธ์และใช้ยาเสพติดอย่างเฮโรอีนมากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้กระทรวงสาธารณสุขเริ่มให้ความส าคัญ

กับปรากฏการณ์นี้มากขึ้น โดยการพยายามหาทางรักษาโรคด้วยวิธีต่างๆ แต่เนื่องจากในช่วงนั้นยังไม่

มีการผลิตยาต้านไวรัสขึ้นมา ผู้ป่วยจึงท าได้เพียงรักษาด้วยสมุนไพรพื้นบ้านตามอาการพ้ืนฐานของโรค 

เช่น อาการคัน ปวดหัว ท้องเสีย เป็นต้น และอาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงานเทศบาลและ

โรงพยาบาลปากพนัง โดยมีแกนน าคือ คุณอ านวย ประเดิมวงศ์ อดีตนักวิชาการสาธารณสุขช านาญ

การ หัวหน้างานป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ กลุ่มงานเวชปฏิบัติและชุมชน โรงพยาบาลปากพนัง 

เป็นแกนน าผู้ริเริ่มก่อตั้ง “ศูนย์แสงธรรมน าสุข” ขึ้นและรวบรวมผู้ป่วยเอดส์ในปากพนังทั้งหมดมาอยู่

ในพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือง่ายต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อมีอาการ ด้วย

ยาสมุนไพรพื้นบ้าน  

ทว่า การขับเคลื่อนของโรงพยาบาลปากพนังและกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ก็มิอาจต้านทานแรง

อ านาจแห่งวาทกรรมหลักเกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ ว่า การเป็นเอดส์เท่ากับความตายบ้าง รักษาไม่หาย

บ้าง โรคเอดส์ถูกมองเป็นโรคของคนส าส่อนและคนติดยา และอคติอีกมากมายที่ท าให้สังคมเกิดความ

กลัวต่อโรคภัยที่ไม่รู้จักนี้ การตัดสินว่าผู้ป่วยเอดส์เป็นคนไม่ดีและท าให้รู้สึกรังเกียจนั้น ส่วนหนึ่งมา

จากผลของค่านิยมของสังคมไทยและอิทธิพลจากวาทกรรมทางการแพทย์ ที่มองว่าคนที่มีสุขภาพ

แข็งแรง ลักษณะภายนอกดูดี จะดูน่าคบหา ดูศิวิไลซ์ ซึ่งการสร้างวาทกรรมทางการแพทย์เริ่มต้นขึ้น

ในยุคสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ท่านต้องการสร้างชาติไทยให้เข้าสู่การเป็น

รัฐชาติที่ทันสมัย พลเมืองมีสุขภาพดีจากการมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ดี  ประกอบกับค่านิยมทาง

เพศวิถีดั้งเดิมของสังคมไทยที่พยายามควบคุมพฤติกรรมทางเพศของคนไทยทั้งชายหญิง ว่าต้อง

ประพฤติตัวเช่นไรจึงจะเรียกว่าเป็นคนดี เช่น การเป็นหญิงที่เรียบร้อยหรือเป็นชายที่เป็นสุภาพบุรุษ 

และการมีผัวเดียวเมียเดียว เป็นต้น ผู้ที่ปฏิบัติตนนอกเหนือจากท่ีรัฐก าหนดก็จะถือว่าเป็นคนผิดแปลก 

น่ารังเกียจ (ชาติชาย มุกสง, 2548: 47) เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เริ่มตรวจพบในประเทศ
                                                           

1
 เชื้อเอชไอวี หรือ HIV ย่อมาจาก Human immunodeficiency Virus เป็นภาวะภูมิคุ้มกัน

บกพร่อง อาจท าให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ 
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ไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2527 มาจากกลุ่มชายรักร่วมเพศและมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากที่รัฐเคย

ก าหนดว่าต้องมีผัวเดียวเมียเดียว คือเขามีพฤติกรรมส าส่อนทางเพศ จนติดเชื้อเอชไอวีมาและเป็น

เอดส์ในที่สุด พฤติกรรมเหล่านี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดวาทกรรมเอดส์ที่มีผลต่อผู้ติดเชื้ออย่างมาก  

ด้วยอิทธิพลของวาทกรรมเอดส์ท าให้เกิดความรังเกียจขึ้นในสังคมไทย ไม่เว้นแต่ในอ าเภอ

ปากพนัง ทีท่ าให้ผู้ใกล้ชิดและคนในสังคมเริ่มแสดงความกลัวต่อกลุ่มคนเป็นเอดส์ และทวีความรุนแรง

ขึ้นเรื่อยๆ เช่น การปาข้าวของใส่ หรือการขับไล่ ด่าทอด้วยถ้อยค ารุนแรง จนท าให้คนเหล่านั้นรู้สึก

เสียใจ หดหู่ ไร้คุณค่าที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคม พวกเขาถูกกีดกันจากสังคม ไร้ซึ่งการเหลียวแล กระทั่งใน

ปี พ.ศ. 2538 โรงพยาบาลปากพนังเริ่มศูนย์แสงธรรมน าสุขขึ้น มีแกนน าคือคุณอ านวย ประเดิมวงศ์2

ภายในศูนย์ท าหน้าที่ให้ความรู้ อธิบายให้เข้าใจว่าโรคเอดส์นี้แท้จริงแล้วเกิดจากอะไร ติดต่อได้อย่างไร

และมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไร จนผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจและแสดงออกว่าสามารถอยู่ร่วมกับโรคได้

จริงๆจึงจะถือว่าบรรลุจุดประสงค์ของโครงการ (สมจิต ชาติสุวรรณและ อุบล(นามสมมุติ), 2559: 

สัมภาษณ์) ซึ่งผู้ติดเชื้อที่เข้าร่วมโครงการดังที่กล่าวก็จะท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ความ

เข้าใจสู่ชุมชนอีกครั้ง  

พร้อมทั้งพยายามชักชวนผู้ติดเชื้อด้วยกันมาเข้าโครงการให้มากที่สุด ด้วย อิทธิพลจาก วาท

กรรมเอดส์ชุดใหม่ ที่บอกเล่าความจริงเกี่ยวกับโรคเอดส์ว่ามิได้เลวร้ายอย่างที่เคยเข้าใจกันในอดีต 

โรคเอดส์หรือการติดเชื้อเอชไอวีไม่ได้คร่าชีวิตใครหากคนๆนั้นดูแลร่างกายตัวเองอย่างดี และโรคเอดส์

ก็ไม่ได้ติดต่อกันโดยง่ายจึงสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้ติดเชื้อได้อย่างปลอดภัย บ้างก็น าค่านิยมเรื่องเพศ

ของสังคมไทยไปผูกโยงกับลักษณะการติดต่อของโรคเอดส์จนถูกมองว่าผู้ติดเชื้อเป็นคนไม่ดี วาทกรรม

เอดส์ชุดใหม่จึงท าหน้าที่เปลี่ยนความเชื่อเดิมๆเหล่านี้ วาทกรรมชุดนี้ผลิตสร้างโดยกลุ่มเครือข่าย

ผู้ป่วยเอดส์ภายในศูนย์แสงธรรมน าสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลปากพนัง รวมถึงปัจจัย

ต่างๆในสังคม โดยการสร้างวาทกรรมผ่านทางโครงการต่างๆเพ่ือผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2538 มาจนถึงปัจจุบัน มีจุดประสงค์เพ่ือเปลี่ยนจากความกลัวไปสู่ความเข้าใจ เปลี่ยนความ

รังเกียจที่เกิดจากการไม่รู้ ให้เกิดความกระจ่างมากขึ้นและเปลี่ยนทัศนคติของคนในปากพนังไปในแง่

                                                           
2
 คุณอ านวย ประเดิมวงศ์ อดีตนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หัวหน้างานป้องกัน และ

ควบคุมโรคเอดส์ กลุ่มงานเวชปฏิบัติและชุมชน โรงพยาบาลปากพนัง ท่านเสียชีวิตประมาณปี พ.ศ. 
2556 
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บวกต่อกลุ่มผู้ติดเชื้อได้ วาทกรรมเอดส์ชุดใหม่นี้จึงท าให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์เข้าใจว่าพวก

เขาสามารถอยู่ร่วมกับคนทั่วไปได้อย่างปกติโดยไม่จ าเป็นต้องปิดบังตัวตนหรือรู้สึกเกรงกลัวคนใน

สังคมด้วยกัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงน ามาซึ่งความส าคัญของการศึกษาในประเด็น การจัดการวาท

กรรมเอดส์ต่อผู้ป่วยเอดส์ภายในอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้ศึกษาพบว่าหน่วยงานต่างๆพยายามแก้ปัญหาเรื่องผู้ติดเชื้อเอดส์ทั้งยังหาทางป้องกันการ

แพร่กระจายและการรักษาอย่างจริงจังตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา จนกระทั้งปัจจุบันผู้ป่วย

ส่วนใหญ่ในปากพนังได้รับการยอมรับมากขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างปกติคือสามารถท าหน้าที่ดูแล

ครอบครัวได้และมีบทบาทในการตัดสินใจหรือท ากิจกรรมต่างๆในชุมชน พฤติกรรมเหล่านี้กลายมา

เป็นส่วนหนึ่งของจุดมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้ที่ว่า เพ่ือต้องการท าความเข้าใจว่า เครือข่ายผู้ป่วย

เอดส์ภายในศูนย์แสงธรรมน าสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลปากพนัง ในฐานะผู้

ขับเคลื่อนวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่มีกระบวนการผลิตสร้างวาทกรรมขึ้นมาเช่นไร เพ่ือให้คนในสังคม 

หรือตัวผู้ติดเชื้อเอดส์เองสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยปราศจากอคติรังเกียจดังวาทกรรมเอดส์หลักที่มอง

ว่าโรคเอดส์เป็นโรคที่น่ารังเกียจ เป็นแล้วตาย ไม่มีทางรักษา อีกทั้งวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่นี้ยังมี

บทบาทในการท าให้กลุ่มคนชายขอบที่เกิดจากการถูกแสดงความรังเกียจ การถูกลิดรอนสิทธิต่างๆอัน

เนื่องมาจากการเป็นโรคเอดส์ เหล่านี้ให้กลับเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อีกครั้ง มีสิทธิหน้าที่

และถูกปฏิบัติอย่างเป็นปกติ (ความเป็นปกติในที่นี้คือการมีวิถีชีวิตและถูกปฏิบัติอย่างที่เคยเป็นหรือดี

ขึ้นกว่าเก่าครั้งสมัยก่อนที่คนกลุ่มนั้นจะติดเชื้อ) เช่น สามารถท าหน้าที่ดูแลครอบครัวได้อย่างปกติ 

เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในระดับครอบครัวและชุมชนได้ เป็นต้น  

งานศึกษาชิ้นนี้จึงให้ความสนใจกับกระบวนการสร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ที่ส่งผลต่อคนใน

อ าเภอปากพนัง ทั้งยังศึกษาบริบทแวดล้อมของสังคมที่เป็นบ่อเกิดของวาทกรรมเอดส์ที่สร้างความ

กลัว ความรังเกียจนั้น เพ่ือท าความเข้าใจว่า กระบวนการสร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ที่ท าให้คนใน

สังคมกับผู้ป่วยอยู่ร่วมกันได้และการปฏิบัติการของวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่นั้นสามารถท างานได้มาก

น้อยเพียงใดในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ที่เริ่มก่อตั้งศูนย์รวมผู้ป่วยเอดส์และโครงการต่างๆ

มาจนถึงปัจจุบัน และโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์นั้นมีกระบวนการที่จะครอบทับความคิด

และความเชื่อต่างๆของคนในชุมชนทีละน้อยๆจนในที่สุดคนในชุนชนก็จะเชื่อในวาทกรรมเอดส์ชุด

ใหม่ว่าผู้ป่วยก็สามารถอยู่ร่วมกับพวกเขาได้ไม่ต่างจากคนธรรมดาทั่วไป ปราศจากความรังเกียจ อคติ



6 
 

และโรคเอดส์นั้นไม่ได้น่ากลัว ไม่ได้ติดต่อกันโดยง่าย และการเป็นเอดส์ไม่ได้ท าให้คนๆหนึ่งต้องตายถ้า

คนๆนั้นดูแลตัวเองอย่างดีตามค าแนะน าของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการยอมรับค าปรึกษา

ของเครือข่ายผู้ติดเชื้อและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปากพนังภายใต้คลินิกวัณโรคหรือที่คนในพ้ืนที่

ปากพนังเรียกกันว่า คลินิกARV3จนน าไปสู่การเปิดใจยอมรับโรคที่ตัวเองก าลังเผชิญและรับมือกับโรค

เอดส์นั้นไปพร้อมกับการป้องกันไม่ให้มีการแสดงความรังเกียจและความกลัวต่อโรคเอดส์อัน

เนื่องมาจากวาทกรรมหลักในปากพนังอีกต่อไป 

เพราะเหตุนี้ โรคเอดส์จึงกลายเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของสังคมที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกัน

แก้ไขเพ่ือให้ทุกคนเกิดความเข้าใจถึงความเป็นไปของโรคและการลดละอคติต่อตัวโรคดังที่เคยเป็นมา 

ไม่มีการตีค่าและสร้างอคติต่อผู้ป่วยว่าเป็นโรคที่น่ารังเกียจและสามารถอยู่ร่วมกันได้ ดังนั้น โรคเอดส์

จึงแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับค่านิยมของสังคมผ่านทางวาทกรรมเอดส์หลักที่ท าให้

มองโรคเอดส์ในแง่ลบ และน ามาสู่การพยายามสร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ใหม่เพ่ือให้เกิดการอยู่

ร่วมกันได้ จึงน ามาซึ่งการศึกษาครั้งนี้ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของโรคเอดส์ พัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจที่เป็นเหตุ

กระตุ้นให้เกิดวาทกกรรมการมีอคติต่อผู้ป่วยเอดส์ภายในอ าเภอปากพนัง 

2. เพ่ือท าความเข้าใจถึงกระบวนการสร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่และการปฏิบัติการทางวาทกรรม

ที่มีบทบาทในการลดความกลัวและความรังเกียจต่อผู้ป่วยเอดส์ในปากพนัง  

 

 

                                                           
3 ARV ย่อมาจาก antiretroviral คือ ต้านไวรัสเอดส์ มีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่พันธุ์ของเชื้อไวรัส

เอชไอวี ท าให้เชื้อลดจ านวนลง และช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าไปท าลายเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-
cell (Bangkok Research Center, 2552: ออนไลน์) 
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1.3 สมมติฐานของการศึกษา    

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ที่โรคเอดส์แพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทยและอ าเภอปากพนัง คน

ไทยรู้จักโรคเอดส์ผ่านทางโครงการรณรงค์ด้านสุขภาพในสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ใน

แง่ของโรคร้ายที่เป็นแล้วตายเพราะไม่มียารักษา โรคส าส่อนทางเพศและคนติดยา ท าให้คนเกิดความ

กลัวและรังเกียจผู้ติดเชื้อจนท าให้โรคเอดส์กลายเป็นปัญหาของสังคม กระทั่งปี พ.ศ. 2538 

โรงพยาบาลปากพนังเริ่มตั้งศูนย์แสงธรรมน าสุขขึ้นจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ

ผู้ป่วยในพ้ืนที่ เพ่ือแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกับสังคมของผู้ป่วย ผ่านทางการจัดกิจกรรมต่างๆภายใน

โครงการที่เครือข่ายผู้ติดเชื้อภายในศูนย์แสงธรรมน าสุขจัดขึ้น มีการสร้างความเข้า ใจและเผยแพร่

ความจริงของโรคเอดส์ทั้งในมุมมองทางการแพทย์และมุมมองทางสังคมวัฒนธรรมที่เคยน าโรคเอดส์

ไปเกี่ยวโยงกับค่านิยมเรื่องเพศของสังคมไทย เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติ 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

1) ขอบเขตเชิงเนื้อหาและการวิเคราะห์ 

งานศึกษานี้มุ่งเน้นศึกษากระบวนการสร้างวาทกรรมเอดส์ภายในอ าเภอปากพนัง ในที่นี้ผู้

ศึกษาจะใช้ค าว่าวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ ซึ่งหมายถึงวาทกรรมเอดส์ที่ถูกผลิตสร้างจากความร่วมมือกัน

ของกลุ่มเครือข่ายผู้ติดเชื้อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายในคลินิกARV โรงพยาบาลปากพนังและคน

อ าเภอปากพนังทั้งมีความเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเอดส์ ความร่วมมือเหล่านี้เกิดจากความ

ต้องการเปลี่ยนทัศนคติของคนในพ้ืนที่ต่อกลุ่มผู้ติดเชื้อเพ่ือลดอคติต่อผู้ป่วยโรคเอดส์และช่วยให้ผู้ติด

เชื้อกับคนในปากพนังสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้  

การศึกษานี้จึงใช้แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) เพ่ือศึกษา

กระบวนการสร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ของอ าเภอปากพนังแห่งนี้ ว่ามีปัจจัยใดในการสร้างให้เกิด

วาทกรรมเอดส์ชุดใหม่บ้าง มีกระบวนการสร้างและหล่อหลอมคนในสังคมให้เชื่อในวาทกรรมชุดใหม่นี้

อย่างไร แล้วมีบทบาทต่อวาทกรรมหลักที่มองว่าโรคเอดส์นั้นเป็นแล้วตาย รักษาไม่หาย และอ่ืนๆจน

สร้างความกลัวต่อสังคมไทยหรือแม้แต่ชาวปากพนังเองก็ตามได้อย่างไร โดยศึกษาผ่านทางอิทธิพล
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ทางความคิดของศูนย์แสงธรรมน าสุขและโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้ศูนย์แห่งนี้และโรงพยาบาล

ปากพนังที่พยายามขับเคลื่อนความรู้เกี่ยวกบโรคเอดส์นี้เป็นหลัก 

2) ขอบเขตเชิงภาคสนาม 

ผู้ศึกษาได้เลือกพ้ืนที่อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากปากพนัง เป็นพ้ืนที่ที่

เคยเป็นเมืองท่าค้าขายที่ส าคัญและมีกลุ่มแรงงานอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นท่ีนี้จ านวนมาก ด้วยพฤติกรรม

การใช้ยาเสพติดและการใช้สถานบริการของกลุ่มแรงงานและคนในพ้ืนที่อย่างนักเรียน นักศึกษาหรือ

แม้แต่ข้าราชการ ท าให้เกิดการแพร่กระจายของโรคเอดส์อย่างรวดเร็วและยากจะควบคุม ประกอบ

กับวาทกรรมเอดส์ที่เข้ามาในช่วงปี พ.ศ. 2527 ที่เริ่มมีการรณรงค์เพ่ือป้องกันการติดต่อของรั ฐบาล

และหน่วยงานต่างๆ แต่ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการติดต่อกลับไม่ได้เข้าถึงชาวบ้านอย่างทั่วถึงนัก อาจ

ท าให้เกิดการเข้าใจผิดและการตีความที่แตกต่างออกไปจากที่หน่วยงานเหล่านั้นต้องการสื่อ ด้วย

ความไม่รู้จึงท าให้เกิดความกลัวต่อโรคชนิดนี้  

ทว่า ปัจจุบันชาวปากพนังกลับสามารถอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเหล่านี้ได้และแสดงอคติต่อผู้ติด

เชื้อเอดส์ลดลง ด้วยอ านาจของวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ที่โครงการต่างๆภายใต้ศูนย์แสงธรรมน าสุขและ

โรงพยาบาลปากพนังสร้างขึ้นร่วมกับชุมชน วาทกรรมที่ว่าด้วยการอธิบายความเป็นจริงของโรคผ่าน

มุมมองผู้ป่วยเอดส์เป็นหลักว่าโรคเอดส์มิได้ติดต่อกันโดยง่าย โรคเอดส์มิใช่โรคที่น่ารักเกียจดังที่ใครๆ

รู้สึกและการเป็นเอดส์ไม่ได้น าไปสู่ความตายเสมอไป ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษากระบวนการ

สร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่นี้ผ่านทางกลุ่มคน ดังนี้ 

หนึ่ง ลักษณะการปฏิบัติงานของหน่วยงานและกลุ่มเครือข่ายผู้ป่วยเอดส์ภายในโครงการแสง

ธรรมน าสุขและโรงพยาบาลปากพนัง ที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ดังที่กล่าว

ไปข้างต้น 

สอง ศึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์ภายในอ าเภอปากพนังที่เข้าร่วมโครงการต่างๆของศูนย์แสงธรรมน า

สุข เพ่ือท าความเข้าใจอิทธิพลจากวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่นี้ ว่าส่งผลต่อชีวิตผู้ป่วยมากน้อยเช่นไร 
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สาม ศึกษาคนทั่วไปในอ าเภอปากพนังทั้งที่เป็นญาติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเอดส์ บุคคลากรทาง

การแพทย์หรือผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพ่ือท าความเข้าใจอิทธิพลของวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่นี้

เช่นกันว่าส่งผลต่อทัศนคติของพวกเขาเช่นไรในฐานะคนที่มีปฏิสัมพันธ์อยู่กับผู้ติดเชื้อภายในสังคม 

 

1.5 สถานที่ในการศึกษา 

คลินิกวัณโรคหรือคลินิกARV ภายในโรงพยาบาลปากพนัง อ าเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) โรงพยาบาลและเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์ในปากพนังสามารถน าผลการศึกษาครั้งนี้เป็น

ฐานข้อมูลในการเสริมสร้างความรู้และการต่อยอดความรู้ของสังคมด้านโรคเอดส์ต่อไป 

 2) ผู้ที่สนใจในประเด็นการศึกษาครั้งนี้สามารถน าข้อมูลนี้ไปประยุกต์และต่อยอดต่อไปได้ ทั้ง

ในเรื่องของการจัดการของสังคมต่อกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์อันได้ชื่อว่าเป็นชายขอบของสังคมและ

กระบวนการสร้างและปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse Analysis) ที่เกิดขึ้นต่อชุมชนภายใต้

สถานการณ์หนึ่งๆ 

 

1.7 ระเบียบวิธีวิจัย 

งานศึกษาชิ้นนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การจัดการวาทกรรมเอดส์ต่อผู้ป่วยเอดส์ภายใน อ าเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีการเจาะจงพ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการสร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ภายในอ าเภอปาก

พนังที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการเพ่ือผู้ป่วยเอดส์ต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มแกนน าผู้ป่วยและโรงพยาบาลปาก

พนัง ว่ามีเหตุปัจจัยใดบ้างในการสร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่นี้ และส่งผลต่อคนในสังคมเช่นไร แม้ว่า

จุดมุ่งหมายของวาทกรรมจะสร้างขึ้น เพ่ือให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ภายในปากพนังสามารถอยู่ร่วมกับคนใน
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ชุมชนได้ และต้องการลบล้างอคติของคนที่มีต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ดังวาทกรรมเอดส์ในอดีตที่มองว่าผู้ติด

เชื้อเอดส์น่ารังเกียจและถูกกีดกันออกจากสังคมจนกลายเป็นคนชายขอบอย่างไม่มีทางเลือกและไม่มี

อ านาจต่อรอง ซึ่งกระบวนการสร้างวาทกรรมเอดส์นี้ผู้ศึกษาจะศึกษาภายใต้แนวคิด การวิเคราะห์วาท

กรรม (Discourse Analysis) ของมิเชล ฟูโกต์และนักคิดท่านอ่ืนๆที่มีการกล่าวอ้างถึงแนวคิดนี้ใน

รูปแบบต่างๆที่เก่ียวข้องกับงานศึกษานี้ 

ผู้ศึกษาใช้แนวคิด การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) นี้เพ่ือต้องการสะท้อนให้

เห็นถึงกระบวนการสร้างและการปฏิบัติการของวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ที่เกิดขึ้นภายในอ าเภอปากพนัง 

เพ่ือท าความเข้าในบริบททางสังคมที่ท าให้เกิดโรคเอดส์และวาทกรรมหลักเกี่ ยวกับโรคเอดส์ที่สร้าง

อคติให้กับคนที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อเอดส์จนถูกกีดกันออกจากสังคม ซึ่งคลินิกARVและโครงการต่างๆ

ภายใต้ศูนย์แสงธรรมน าสุขนี้มีบทบาทส าคัญในการสร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ขึ้นมา เพ่ือให้คน

สามารถอยู่ร่วมกันและยอมรับผู้ติดเชื้อได้ โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มาจากการรวบรวมเอกสาร

ต่างๆทั้งที่น ามาจากสื่อออนไลน์ หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์และจากการลงภาคสนาม 

โดยอาศัยการสังเกตการณ์ทั้งท่ีมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  

การสังเกตการณ์ที่ไม่มีส่วนร่วมคือการเข้าไปสังเกตการณ์พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

โครงการและคนในชุมชนที่เข้าร่วมฟังการบรรยายในโครงการต่างๆ ทั้งคนที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ เมื่อ

ตัวแทนเครือข่ายผู้ป่วยเอดส์ภายในศูนย์แสงธรรมน าสุขและโรงพยาบาลปากพนังลงพ้ืนที่เพ่ือบรรยาย

ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ภายในชุมชน ส่วนการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมคือการท ากิจกรรม

ภายในโครงการต่างๆร่วมกับชาวบ้าน ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ทั้งยังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

เพ่ือนช่วยเพ่ือนที่มีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพ่ือติดตามการกินยาและการดูแลสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ

ของผู้ป่วย นั่นรวมไปถึงสัมภาษณ์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการ ผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อและคนในปาก

พนังที่เข้าร่วมโครงการต่างๆของศูนย์แสงธรรมน าสุขด้วย เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและ

น าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์สังเคราะห์ตามกรอบแนวคิด การวิเคราะห์วาทกรรม ดังที่กล่าวไป

ข้างต้น 
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดและขอบเขตการศึกษาวาทกรรมเอดส์ภายในอ าเภอปากพนัง 

ภาพวาดโดย นางสาวนิจนันท์ ปาณะพงศ์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

เนื่องจากการเก็บข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ค่อนข้างเป็นเรื่อง

ที่อ่อนไหวส าหรับสังคมไทยและตัวผู้ติดเชื้อเองอันเนื่องมาจากวาทกรรมเอดส์หลักของสังคมที่มีอคติ

กับคนกลุ่มนี้ ผู้ติดเชื้อจึงมักไม่ต้องการเปิดเผยเรื่องราวบางอย่างให้ผู้อ่ืนรับรู้ ท าให้ผู้ศึกษามีข้อจ ากัด

มากมายในการศึกษาครั้งนี้และต้องมีการเตรียมพร้อมส าหรับการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่ผู้ป่วย

จะตอบรับกลับมาไม่ว่าจะดีหรือไม่ก็ตาม รวมไปถึงการประพฤติตัวของผู้ศึกษาและการใช้ค าสัมภาษณ์

ในขณะลงภาคสนามเพราะบางค าพูดอาจเป็นประเด็นที่อ่อนไหวส าหรับผู้ป่วยจึงยากต่อการสนทนาก็

เป็นได ้ผู้ศึกษาแบ่งลักษณะการเตรียมตัวออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ และ

ทุติยภูมิ ดังนี้ 

1. การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ คือการเก็บรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา

ทั้งหมดเพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโรคเอดส์ทั้งลักษณะอาการ การติดต่อของโรคและวิธีการ

ดูแลตัวเองของผู้ป่วย รวมถึงรูปแบบพฤติกรรมที่สังคมหนึ่งๆกระท าต่อผู้ติดเชื้อเพ่ือหาความเป็นไปได้

ต่อพฤติกรรมที่จะเกิดข้ึนในอ าเภอปากพนังที่ผู้ศึกษาสนใจ 

การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปากพนังและเครือข่ายผู้ป่วยเอดส์ที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้และการเตรียมตัวทางกายภาพของผู้ศึกษาเอง คือ การติดต่อประสานงานใน
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ที่นี้หมายถึง การเข้าไปสังเกตการณ์โดยภาพรวมของผู้ป่วยว่ามีข้อมูลความเป็นไปได้ในทิศทางใดเพ่ือ

น ามาหาความเป็นไปได้ที่จะศึกษาถึงประเด็นที่ผู้ศึกษาสนใจซึ่งก็คือ การจัดการวาทกรรมเอดส์ต่อ

ผู้ป่วยเอดส์ภายในอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังหัวข้อของผู้ศึกษา และเป็นการแจ้งให้

ผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบถึงการศึกษาครั้งนี้เพ่ือขอความร่วมมือจากคนในชุมชนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษานี้ทั้งหมด เช่น ผู้ป่วยที่เข้ารักษาในคลินิกARV ของ

โรงพยาบาล สมาชิกเครือข่ายผู้ป่วยเอดส์ ครอบครัวของผู้ป่วย ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

เป็นต้น ซึ่งการเข้าถึงส่วนใหญ่มาจากผู้ให้ข้อมูลหลักนั่นคือ น้าบล (นามสมมติ) และน้ากร (นาม

สมมติ) ในฐานะผู้ติดเชื้อและเป็นแกนน าเครือข่ายผู้ป่วยเอดส์ในอ าเภอปากพนัง โดยมีการแจ้ง

ข้อตกลงระหว่างผู้ศึกษากับผู้ป่วยว่าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะน าไปใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้นและไม่เอ่ยถึง

ชื่อนามสกุลจริงของผู้ให้ข้อมูลหรือหลักฐานใดๆที่สามารถอ้างอิงไปถึงตัวผู้ให้ข้อมูลได้ เพ่ือสิทธิและ

ประโยชน์ของผู้ให้ข้อมูลเอง ทั้งที่เป็นผู้ติดเชื้อและบุคคลทั่วไปในปากพนังทั้งหมด ยกเว้นแต่เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข ประธานชุมชนหรือผู้ที่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่อด้วยตนเอง ส่วนในเรื่องของการดูแล

สุขภาพผู้ศึกษานั้น ผู้ศึกษาจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก่อนเข้าไป

สัมภาษณ์และใส่ผ้าปิดปากอยู่ตลอดเวลา เพ่ือป้องการตัวเองจากโรคที่สามารถติดต่อได้อย่าง วัณโรค 

ที่เป็นโรคแทรกซ้อนหนึ่งของกลุ่มผู้ป่วยและมีการติดต่อได้ง่ายทางระบบทางเดินหายใจ และเพ่ือ

ป้องกันมิให้เชื้อโรคที่เกิดจากผู้ศึกษาเองอย่างไข้หวัดแพร่ไปสู่กลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ด้วย เพราะ

ร่างกายของผู้ติดเชื้อมีภูมิต้านทานน้อยกว่าคนปกติจึงอาจติดเชื้อโรคได้ง่ายและรุนแรงจนถึงแก่ชีวิต 

2. การลงภาคสนาม หรือ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ การลงพ้ืนที่อ าเภอปากพนังเพ่ือเก็บ

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งก็คือ การศึกษากระบวนการสร้างวาทกรรม

เอดส์ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงศึกษาจากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมคือการสัมภาษณ์และการ

สังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม 

1) การสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม คือ การเข้าไปสังเกตการณ์พฤติกรรมของ

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการและคนในชุมชนที่เข้าร่วมฟังการบรรยายรวมไปถึงการท ากิจกรรมต่างๆ

ภายในโครงการนั้นๆ ทั้งคนที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อยามที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่ายผู้ติดเชื้อ

จากศูนย์แสงธรรมน าสุขนี้ลงพ้ืนที่เพ่ือบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ภายในชุมชน 
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  2) การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม คือ การเข้าไปท ากิจกรรมร่วมกับผู้ติดเชื้อ 

เจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการ และสัมภาษณ์ พูดคุย กับผู้ติดเชื้อด้วยตนเองและมีการท ากิจกรรมบางอย่าง

ร่วมกันเพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับผู้ติดเชื้อ รวมไปถึงการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เพ่ือนช่วย

เพ่ือนผู้ป่วยเอชไอวี ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้เครือข่ายผู้ติดเชื้อไปเยี่ยมเยียนบ้านผู้ป่วยด้วยกันเป็นการ

ติดตามการกินยาและอาการข้างเคียงต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้จึงเป็นการเรียนรู้กระบวนการท างานของ

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลองค์กรและผู้ติดเชื้อภายในโครงการระหว่างที่มีการท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้ทราบถึง

วิธีการสร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ที่โครงการนี้สร้างขึ้น ตั้งแต่การสร้าง การปลูกฝังให้รู้สึกร่วมกับวาท

กรรมนั้นและผลการปฏิบัติของวาทกรรมนั้นที่ส่งผลต่อชาวปากพนังและผู้ติดเชื้อภายในสังคมว่า

เป็นไปอย่างไรจนกว่าจะมาถึงปัจจุบันที่ผู้ป่วยและคนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ 

 3) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ สมุดบันทึกและปากกา ที่เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ

ที่สุดในการลงภาคสนาม ซึ่งสามารถใช้สมุดในการวาดแผนที่เดินดิน แผนผังเครือญาติและอ่ืนๆใน

ชุมชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอีกทั้งยังใช้ในการจดประเด็นข้อมูลของการสัมภาษณ์ทั้งหมดได้อีก

ด้วย และเครื่องบันทึกเสียง เพ่ือเป็นการป้องกันการบันทึกข้อมูลภาคสนามไม่ครบถ้วน หรือที่ขาด

หายให้มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งยังเป็นการป้องการการเข้าใจผิดที่เกิดจากการฟังในขณะสัมภาษณ์ 

 

1.8 กลุ่มประชากรในการศึกษา  

ผู้ศึกษาจัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ เพ่ือให้เห็นถึงกระบวนการท างานของวาทกรรมที่มีผล

ต่อคนในปากพนังและผู้ติดเชื้อเอง 

 1) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านโรคเอดส์และกลุ่มเครือข่ายผู้ติดเชื้อ

ภายใต้ศูนย์แสงธรรมน าสุข 

2) กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ที่เข้าร่วมรักษาในคลินิกARV และอาศัยอยู่ในอ าเภอปากพนัง 

 3) กลุ่มผู้ใกล้ชิดหรือเกี่ยวพันทางเครือญาติกับผู้ติดเชื้อภายในปากพนัง ทั้งที่เข้าร่วมและไม่

เข้าร่วมโครงการต่างๆภายใต้ศูนย์แสงธรรมน าสุข 

เหตุผลที่ผู้ศึกษาเลือกกลุ่มประชากรดังกล่าว เพราะกลุ่มประชากรกลุ่มแรกเพ่ือศึกษา

ลักษณะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลปากพนังและกลุ่มเครือข่ายผู้ป่วยเอดส์ภายใต้ศูนย์
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แสงธรรมน าสุข ที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ในอ าเภอปากพนัง โดยเฉพาะบล 

(นามสมมติ) และกร (นามสมมติ) ในฐานะแกนน าผู้ป่วยที่จัดท าโครงการต่างๆเพ่ือผู้ป่วยเอดส์และเพ่ือ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ต่อชุมชนในปากพนัง พวกเขาจึงมีบทบาทส าคัญในการด าเนินการ

ทั้งหมดภายในโครงการ กลุ่มที่สอง คือผู้ติดเชื้อภายในโครงการ เพราะคนกลุ่มนี้เหล่านี้เคยได้รับ

ผลกระทบจากการถูกแสดงความรังเกียจจากสังคมอย่างชัดเจน ในขณะที่กลุ่มที่สามที่เป็นผู้ใกล้ชิดกับ

ผู้ติดเชื้อท าให้เขาอยู่ในฐานะก้ ากึ่งระหว่างฐานะของความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้ติดเชื้อและฐานะ

คนในชุมชนที่ถูกวาทกรรมหลักครอบอยู่ วาทกรรมหลักท่ีแสดงความรังเกียจต่อผู้ติดเชื้อเอดส์จึงส่งผล

กระทบต่อคนกลุ่มที่สามนี้มิใช่น้อย ทว่าเมื่อเกิดวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ขึ้นมา ก็กลายเป็นที่น่าสนใจว่า

คนกลุ่มนี้จะตัดสินใจแสดงความรู้สึกเช่นไรต่อผู้ติดเชื้อและมีเหตุปัจจัยใดในการกระท าเช่นนั้น 

แต่การศึกษานี้ก็มีข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูลไม่ใช่น้อย เนื่องจากการศึกษาเรื่องราวของผู้ติด

เชื้อเอดส์ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างยากเพราะผู้ติดเชื้อบางคนไม่ต้องการให้เรื่องราวของตัวเองมีผู้อ่ืนรับรู้

แม้แต่คนในชุมชนเอง ผู้ศึกษาจึงใช้เป็นนามสมมติแทนชื่อจริงของผู้ติดเชื้อที่ให้ข้อมูลและที่มีการ

กล่าวถึงในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มผู้ติดเชื้อ คนใกล้ชิดหรือคนที่เกี่ยวข้องภายในชุมชนที่มีส่วน

ในการให้สัมภาษณ์ท้ังหมด เพื่อประโยชน์ของชุมชนและผู้ให้ข้อมูลเอง อีกทั้งผู้ติดเชื้อบางรายยังท าใจ

ได้ยากในฐานะผู้ติดเชื้อเองและต่อคนใกล้ชิดของผู้ติดเชื้อ ด้วยวาทกรรมหลักของโรคเอดส์ที่แสดงออก

ในทางลบต่อคนกลุ่มนี้อย่างรุนแรง เช่นการตีตัวออกห่าง การท าร้ายร่างกาย การขับไล่ หรือแม้แต่การ

ลิดรอนสิทธิต่างๆในการมีชีวิตของคนกลุ่มนี้ ท าให้การสอบถามและศึกษาคนกลุ่มนี้ จึงเป็นไปได้ยาก 

ทว่าผู้ศึกษาอาศัยการสร้างความสัมพันธ์กับแกนน าเครือข่ายผู้ป่วยเอดส์ที่มีบทบาทส าคัญในการดูแล

ผู้ป่วยในปากพนังทั้งหมดและการจัดท าโครงการต่างๆเพ่ือผู้ป่วยในปากพนัง เพ่ือสร้างความคุ้นเคย

และให้ผู้ป่วยได้รับความไว้วางใจในการให้ข้อมูลของผู้ป่วยเองต่อผู้ศึกษา แกนน าท่านนี้เป็นหนึ่งใน

เครือข่ายผู้ป่วยเอดส์ภายใต้ศูนย์แสงธรรมน าสุข ที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยด้านสังคมและปัจจุบันพัฒนามา

เป็นคลินิกARVที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในทางการแพทย์ด้วย 
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1.9 การสังเคราะห์และการวิเคราะห์ข้อมูล  

เมื่อผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการศึกษาแล้ว ก็จะ

น าข้อมูลเหล่านั้นมาตีความและวิเคราะห์ภายใต้แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่วาท

กรรมเอดส์ชุดใหม่เป็นหลักเพ่ือสะท้อนให้เห็นเหตุปัจจัยในการสร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่นั้นที่ว่าด้วย

เรื่องการสร้างความรู้และความจริงที่มีต่อผู้ป่วยเอดส์ในอ าเภอว่า โรคเอดส์สามารถป้องกันได้และ

ไม่ได้ติดต่อกันโดยง่าย คนในสังคมหรือแม้แต่คนในครอบครัวสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้ติดเชื้อได้อย่าง

ไม่ต้องวิตกกังวลเพียงรู้จักการป้องกันอย่างถูกวิธี รวมถึงการจัดการดูแลตัวเองของผู้ติดเชื้อที่ต้อง

รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเพ่ือเสริมสร้างภูมิต้านทานในตัวเองอันมีผลในการป้องกันการก าเริบ

หรือการแทรกซ้อนจากเชื้อไวรัสอ่ืนๆ และบริบททางสังคมที่มีผลต่อการสร้างและการปฏิบัติการของ

วาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ เช่น บริบททางความเชื่อทางศาสนาที่มีต่อโรคเอดส์ การดูแลรักษาตัวของผู้ติด

เชื้อ และลักษณะการท ามาหากิน (เศรษฐกิจ) ที่ส่งผลต่อการดูแลตัวเองของผู้ป่วย เป็นต้น ซึ่งผู้ศึกษา

เลือกวิธีการวิเคราะห์วาทกรรมจากข้อมูลอ้างอิงและจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เพ่ือที่จะให้เห็น

การผลิตสร้างและการปฏิบัติการของวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ต่ออ าเภอปากพนัง ภายในงานศึกษาชิ้นนี้

มีการน าเสนอข้อมูลเพื่ออธิบายประเด็นของการศึกษา แบ่งออกเป็น 5บท ดังนี้ 

บทที่ 1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา โดยจะกล่าวถึงที่มาของความสนใจต่อ

ประเด็นที่จะท าการศึกษา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน และอธิบายขอบเขตของการศึกษา แผนการ

ด าเนินงาน เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดของงานศึกษาชิ้นนี้ และระเบียบวิธีการศึกษา เป็นการแสดงให้

เห็นถึงขั้นตอนการเก็บข้อมูล แนวทางของการศึกษาและขอบเขตของการศึกษาของงานศึกษานี้ ทั้งใน

เรื่องของประเด็นของการศึกษา กรอบแนวคิด สถานที่และกลุ่มประชากรที่ศึกษาและและข้อจ ากัด

ต่างๆในการศึกษานี้ อันน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน

แรกเป็นการอธิบายถึงทฤษฎีที่จะน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งก็คือ แนวคิดการ

วิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) ส่วนที่สองเป็นการน าข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้จากการรวบรวม

ข้อมูลเอกสาร บทความ หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์และข้อมูลจากสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องมาศึกษา 
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เพ่ือให้เห็นถึงแนวทางในการศึกษาและการท าความเข้าใจกับประเด็นที่ต้องการศึกษาทั้งยังเป็นส่วนที่

ช่วยในการอ้างอิงข้อมูลอีกด้วย 

บทที่ 3 ในบทนี้จะพูดถึงความเป็นมาของวาทกรรมหลักที่สร้างความกลัวและความรังเกียจ

ต่อโรคเอดส์และผู้ป่วยเอดส์จนเกิดการกีดกันและปัญหาอื่นๆตามมา  นับตั้งแต่มีการประกาศเตือนภัย

เกี่ยวกับโรคเอดส์ ท าให้คนในสังคมให้ความส าคัญกับโรคชนิดนี้มากขึ้น ตลอดจนการน าค่านิยมของ

สังคมไทยมาเชื่อมโยงกับสาเหตุของการติดต่อของโรคเอดส์ ท าให้เกิดเป็นความกลัวและความรังเกียจ

ต่างๆข้ึน ดังนั้นในบทนี้จึงจะอธิบายถึงสาเหตุของความกลัวเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในอ าเภอปากพนังตั้งแต่

ปีพ.ศ. 2527 มาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังกล่าวถึงข้อมูลพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ของชุมชนเพ่ือให้เห็น

บริบทของสังคมและการพัฒนาด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เอดส์ดังกล่าวนี้อีกด้วย 

บทที่ 4 อธิบายถึงอิทธิพลของวาทกรรมเอดส์ในปากพนังที่ส่งผลในแง่ลบต่อกลุ่มผู้ป่วยและ

กระบวนการสร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่โดยเครือข่ายผู้ป่วยเอดส์ภายในศูนย์แสงธรรมน าสุขและ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลปากพนัง  ซึ่งมาจากการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการลง

ภาคสนาม การสังเกตการณ์กระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและปฏิกิริยาของ

ผู้ป่วยที่เข้าร่วมรักษาในคลินิกARV การสัมภาษณ์ และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบางกิจกรรมของ

โครงการภายใต้ศูนย์แสงธรรมน าสุข ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปฏิกิริยาของผู้ป่วยและคนในปากพนังต่อการ

รับรู้วาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานน าไปสู่การวิเคราะห์ในบทถัดไป 

บทที่ 5 เป็นการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ซึ่งก็คือ การวิเคราะห์

วาทกรรม (Discourse Analysis) และแสดงให้เห็นผลของวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ที่โครงการต่างๆของ

ศูนย์แสงธรรมน าสุขและโรงพยาบาลปากพนังพยายามสร้างข้ึนว่าส่งผลต่อทัศนคติของผู้ป่วยที่เข้าร่วม

โครงการและคนในสังคมได้มากน้องเพียงใด และปัจจุบันผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างไร

นั่นเอง 
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1.10 ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 

 

1.11 นิยามค าศัพท์ 

ประมงพื้นบ้าน หรือประมงเรือเล็ก หมายถึง การท าประมงโดยการใช้เรือหางยาวที่มีขนาด

เล็กและใช้แรงงานภายในครอบครัว ลักษณะการออกเรือแบบ ‘ไปเช้าเย็นกลับ’ คือไม่มีการค้างคืน 

และจะหาปลาในบริเวณที่ไม่ไกลจากชายฝั่งนัก วัดระยะทางจากการมองเห็นฝั่งอยู่ในระยะสายตา 

หรือราว 3-5 กิโลเมตรจากชายฝั่ง ปลาที่ได้จึงมีขนาดเล็กหากเทียบกับเรือประมงพาณิชย์ และใช้

อุปกรณ์ประมงพ้ืนบ้านที่สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะของอุปกรณ์ตามความถนัดของแต่ละคนและ

ตามชนิดของปลาที่ต้องการได้ เช่น การใช้อวนเอ็น อวนด้าย อวนกุ้ง อวนปลาซา เป็นต้น อวนเหล่านี้

แต่ละครัวเรือนจะน าไปร้อยลูกทุ่นตามสูตรเฉพาะของแต่ละบ้านเพ่ือให้ได้ขนาดและปริมาณปลา

ตามท่ีต้องการ (อิมรอน จันสุข, 2 สิงหาคม 2559: สัมภาษณ์) 

ประมงพาณิชย์ หรือประมงเรือใหญ่ หมายถึง เรือประมงขนาดใหญ่ประมาณ 6-10 เมตร 

ใช้หาปลาครั้งละมากๆในทะเลน้ าลึก ภายในเรือจะใช้เครื่องทุ่นแรงต่างๆในการกอบโกยผลผลิตให้

ได้มากที่สุดและต้องอาศัยแรงงานจากลูกเรือจ านวน 10-20 คนต่อล า เนื่องจากการท าประมงชนิดนี้

เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2559 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางเอกสาร บทความทางวิชาการ 

งานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง 

เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2559 ทบทวนวรรณกรรมและเก็บข้อมูลภาคสนามทั้งที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ 

เดือนธันวาคม 2559 – เดือนมกราคม 

2560 

เก็บข้อมูลภาคสนามอย่างต่อเนื่ อง  รวบรวมและ

ตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้อง 

เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 2560 วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดทั้งทางเอกสาร และ

การลงภาคสนาม พร้อมทั้งเรียบเรียงข้อมูล และสรุปผล

การศึกษา 
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ต้องออกหาปลาในบริเวณท่ีน้ าลึกและไกลจากชายฝั่ง ปลาที่ได้จึงมีขนาดใหญ่ บ้างก็หายาก ท าให้ปลา

ทะเลน้ าลึกเหล่านี้มีราคาสูงกว่าปลาที่ได้จากเรือประมงพ้ืนบ้าน และการท างานสามารถท าได้ทั้ง

กลางวันและกลางคืน ลูกเรือจึงต้องมีการค้างคืนกลางทะเลเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือนแล้วจึง

กลับเข้าฝั่งเพ่ือน าผลผลิตที่ได้มาขาย (เพ่ิงอ้าง, 2 สิงหาคม 2559: สัมภาษณ์) 

เด็กเรือ เป็นภาษาท้องถิ่นทางภาคใต้ที่ใช้เรียกกลุ่มคนที่เป็นแรงงานให้กับเรือประมงพาณิชย์

หรือเรียกอีกอย่างคือ ลูกเรือ ของเรือประมงพาณิชย์ที่มีหน้าที่เป็นลูกมือช่วยกัปตันเรือ เน้นการใช้

แรงงานในการหาปลาตามค าสั่งของกัปตันเรือ (ภาษาถิ่นใต้ เรียกว่า นายหัวเรือ) และขนย้ายปลาที่ได้

ไปเก็บรักษา ตลอดจนการขนย้ายปลาที่ได้ไปขายที่แพปลา ซึ่งระยะเวลาที่อยู่ในเรือนั้นลูกเรือแต่ละ

นายจะมีหน้าที่และประจ าต าแหน่งของตัวเอง เช่น ฝ่ายครัว ฝ่ายช่างดูแลห้องเครื่องยนต์ ฝ่ายที่

ควบคุมเรื่องอุปกรณ์หาปลาและอ่ืนๆ เป็นต้น 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือ HIV ย่อมาจาก Human immunodeficiency Virus คือ ผู้ที่ได้รับ

เชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายผ่านทางกระแสเลือด มูกเลือด จากแม่สู่ลูก หรือทางเพศสัมพันธ์ ท าให้เกิด

ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เพราะเชื้อดังกล่าวเข้าไปท าลายเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-cell ซึ่งอยู่ใน

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ท าให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ บางรายที่ร่างกายถูกเชื้อไวรัสนี้ท าลาย

ระบบภูมิคุ้มกันให้ต่ าลงอย่างรุนแรง อาจน าไปสู่การเป็นโรคเอดส์ได้ 

ผู้ป่วย ในบริบทนี้หมายถึง ผู้ป่วยเอดส์ (AIDS) ย่อมาจาก Acquired Immune Deficiency 

Syndrome เป็นอาการที่เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ที่เป็นโรคนี้จะติดเชื้อโรคอ่ืนๆตามมาได้

ง่ายกว่าคนปกติ เรียกว่า โรคฉวยโอกาส เช่น วัณโรค ปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบและมะเร็งบาง

ชนิดที่จะแสดงอาการรุนแรงต่อผู้ป่วยจนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต 

วาทกรรมเอดส์ หมายถึง วาทกรรมเอดส์หลักในสังคมไทยที่ส่งผลกระทบต่ออ าเภอปากพนัง

และผู้ป่วยเอดส์โดยการท าให้ผู้ติดเชื้อถูกรังเกียจและถูกกีดกันออกจากสังคมผ่านทางวาทกรรมที่ว่า 

“เป็นเอดส์แล้วจะต้องตาย” “เป็นเอดส์แล้วรักษาไม่หาย” “คนนั้นเป็นเอดส์เพราะเป็นคนส าส่อน

และเป็นคนติดยา” จนกลายเป็นปัญหาสังคม วาทกรรมเอดส์นี้ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ถูก

สังคมแสดงความรังเกียจ และหวาดกลัวที่จะเข้าใกล้ ถูกมองว่าเป็นโรคที่มีตราบาปจากการท าผิด

ศีลธรรม ผู้ป่วยบางกลุ่มถูกตัดสินว่าเป็นคนไม่ดีจากการน าลักษณะการติดต่อของโรคเอดส์ไปเชื่อมโยง
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กับค่านิยมเรื่องเพศของสังคมไทยว่าต้องรักเดียวใจเดียว ผัวเดียวเมียเดียว โดยเฉพาะการให้ค่ากับการ

รักษาพรหมจรรย์ของผู้หญิงไทย และอคติ 

วาทกรรมเอดส์ชุดใหม่  ในที่นี้หมายถึงวาทกรรมเอดส์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในโรงพยาบาลปากพนังและเครือข่ายผู้ป่วยเอดส์ภายใต้ศูนย์แสงธรรมน าสุข รวมไปถึง

ปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆด้วย เพ่ือเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อผู้ป่วยเอดส์ วาทกรรมชุดนี้จะ

อธิบายความจริงเก่ียวกับโรคเอดส์ว่าเกิดจากอะไร พฤติกรรมเช่นไรที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ติดต่อกันได้

อย่างไร และมีวิธีการป้องกันตัวเองรวมถึงการดูแลตัวเองของผู้ป่วยอย่างไร รวมไปถึงทัศนคติในการ

ตัดสินผู้ป่วยผ่านทางค่านิยมทางเพศในสังคมไทย วาทกรรมเหล่านี้ท าให้คนในปากพนังบางส่วน

สามารถลดอคติที่มีต่อโรคนี้ได้และเปิดใจยอมรับผู้ป่วยเอดส์ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง

ปกติสุขมากขึ้น 

เฮโรอีน (Heroin) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Diacetylmorphine สูตรเคมีคือ c21h23no5 

มีลักษณะเป็นผงสีขาว เสพโดยการฉีดเข้าเส้นเลือด สูดเข้าจมูกหรือสูบควันเข้าสมองภายใน 7 วินาที 

มีฤทธิ์กดประสาท เมื่อเสพเป็นเวลานานร่างกายจะเริ่มต้านยา ผู้เสพจึงต้องใช้ยาในปริมาณที่มากขึ้น

เพ่ือให้รู้สึกต่อฤทธิ์ยาเท่าเดิม การใช้ยาเสพติดชนิดนี้เป็นสาเหตุหนึ่งของการติดเชื้อเอดส์ ผ่านทางเข็ม

ฉีดยาที่ผู้เสพใช้ร่วมกัน โดยการดูดเลือดของคนใดคนหนึ่งออกมาผสมกับตัวยาแล้วฉีดกลับเข้าร่างกาย

อีกครั้งผ่านทางเส้นเลือดด าและแชร์ให้กับผู้ร่วมเสพในวงนั้นด้วย (กองควบคุมวัตถุเสพติด , 2555: 

ออนไลน์) 
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บทที่ 2 

แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 ในบทนี้ผู้ศึกษาจะน าเสนอแนวคิด “การวิเคราะห์วาทกรรม” (Discourse Analysis) และ

วรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่อง “การจัดการวาทกรรมเอดส์ต่อผู้ปุวยเอดส์

ภายในอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจะอธิบายถึง

นิยามและขอบเขตของแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมที่ใช้กับการศึกษานี้ในมุมมองของนักคิด

นักวิชาการหลายท่านต่างๆอย่าง มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault), นอร์แมน แฟร์คลัฟ (Norman 

Fairclough) และท่านอ่ืนๆ เพ่ือให้ครอบคลุมการวิเคราะห์วาทกรรมเอดส์ ส่วนที่สองคือ เอกสาร

งานวิจัยและบทความต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นในการศึกษาท่ีว่าด้วยเรื่องการจัดการวาทกรรมเอดส์ 

ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรก - การให้นิยามความหมายของโรคเอดส์ทั้งในมุมมองทาง

การแพทย์และมุมมองทางสังคมวัฒนธรรม เพ่ือแสดงถึงความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ของคนในสังคม

ที่อยู่บนมุมมองทั้งสองนี้ ประเด็นที่สอง - การแสดงพัฒนาการของการก าเนิดวาทกรรมหลักเกี่ยวกับ

โรคเอดส์ที่ท าให้เกิดความเข้าใจในทางลบคือ การแสดงอคติต่อผู้ปุวยเอดส์ และผลการปฏิบัติงานของ

วาทกรรมหลักนั้นที่เป็นต้นเหตุให้ประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา หันมาคิดทบทวน

เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของวาทกรรมหลักนั้นอีกครั้ง และประเด็นสุดท้าย - การจัดการของสังคมต่อกลุ่ม

ผู้ได้รับผลกระทบจากวาทกรรมเอดส์ดังกล่าว 

 

2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง: การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) 

 ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและทบทวนหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานศึกษาชิ้นนี้ จ านวน

ทั้งหมด 8 เรื่อง ทั้งที่เป็นบทความและหนังสือภาษาอังกฤษ ได้แก่ “Discourse and Social 

Change.” ของ Norman Fairclough (1992), “Critical Discourse Analysis.” ของ Norman 

Fairclough (2012), “The Archaeology of knowledge and the discourse on 

language.” ของ Michel Foucault (1972), “Discourse Analysis: An introduction.” ของ 

Brian Paltridge (2006), “Discourse analysis: Investigating Processes of social 

construction.” ของ Nelson Phillips and Cynthia Hardy (2002) และส่วนที่เป็นบทความ 
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หนังสือภาษาไทยที่น่าสนใจ ได้แก่ “วาทกรรมการพัฒนา: อ านาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์

และความเป็นอ่ืน” ของไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2543), “การวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์” 

ของสามชาย ศรีสันต์ (ม.ป.ป.) “วิเคราะห์การสร้างวาทกรรมความงามของโฆษณาผลิตภัณฑ์บ ารุง

ผิว” ของจันทิมา ปัทมธรรมกุล (2550) เพ่ือน ามาอธิบายนิยามและขอบเขตของแนวคิดดังกล่าวให้

ครอบคลุมมากที่สุดและใช้ในการศึกษาการก่อรูปวาทกรรมเอดส์ซึ่งเป็นประเด็นหลักในงานศึกษานี้ 

เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และอธิบายการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น 

 ผู้ศึกษาใช้แนวคิด “การวิเคราะห์วาทกรรม” เพ่ือวิเคราะห์หาการก่อรูปทางวาทกรรมเพ่ือ

เรียนรู้กระบวนการสร้างวาทกรรมเอดส์ ทั้งที่เป็นวาทกรรมเอดส์กระแสหลัก ในที่นี้หมายถึง วาท

กรรมเกี่ยวกับโรคเอดส์เอดส์ที่เกิดขึ้นนับแต่โรคเอดส์เริ่มแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทยในช่วงปี 

พ.ศ. 2527 ส่งผลในแง่ลบ คือ เป็นการสร้างอคติให้กับผู้ปุวยเอดส์และกีดกันคนกลุ่มนี้สู่การเป็นชาย

ขอบของสังคม และวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ หมายถึง วาทกรรมเอดส์ที่เกิดจากการหันมาทบทวนความ

ผิดพลาดของวาทกรรมหลักและประกอบสร้างหรือเสริมเติมแต่งเสียใหม่เพ่ือให้วาทกรรมชุดใหม่นี้มี

ความหมายในแง่บวกมากขึ้นหรือลดอดคติจากวาทกรรมหลักลง  โดยในส่วนนี้จะเริ่มจากการอธิบาย

นิยามของวาทกรรมว่าหมายถึงอะไรและจึงกล่าวถึงการวิเคราะห์วาทกรรมที่เป็นแนวคิดหลักของ

การศึกษานี้และยกตัวอย่างงานวิจัยหรือเหตุการณ์ที่น าแนวคิดนี้มาใช้เป็นแว่นในการอธิบาย จากนั้น

จึงจะสรุปคุณูปการของแนวคิดนี้และเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์กับงานศึกษานี้ 

  2.1.1 วาทกรรม (Discourse)  

คนแรกที่ใช้วาทกรรมในฐานะค าแปลจาก Discourse และบัญญัติเป็นศัพท์ภาษาไทยคือ

สมเกียรติ วันทะนะ บรรณาธิการของจดหมายข่าวสังคมศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2531 (Wikipedia, 2558: 

ออนไลน์) เมื่อกล่าวถึงแนวคิดวาทกรรมนี้มักอ้างอิงมาจากค าอธิบายของ ไชรัตน์ เจริญสินโอฬาร เป็น

ส่วนใหญ่ อาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการอธิบายแนวคิดดังกล่าว โดยน าต้นแบบความคิดและการ

อธิบายมาจาก มิเชลล์ ฟูโกต์ ซึ่งเป็นนักคิด นักเขียน และนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ในการศึกษานี้ผู้

ศึกษาจึงมิได้น าวาทกรรมมาใช้ในฐานะของการเป็นเพียง ภาษา ค าพูด หรือถ้อยแถลงเท่านั้น แต่ยึด

โยงกับความหมายเดียวกันกับที่ มิเชลล์ ฟูโกต์ กล่าวว่า วาทกรรม หมายถึง ระบบหรือกระบวนการใน

การสร้างหรือผลิต เอกลักษณ์และความหมายให้กับสิ่งต่างๆในสังคมที่ก่อก าเนิดขึ้น และมักถูกอธิบาย

ควบคู่ไปกับเรื่องของอ านาจ คนบางกลุ่มจึงใช้วาทกรรมเป็นเครื่องมือ ในการสร้างอ านาจเพ่ือ

ผลประโยชน์ของตัวเอง  วาทกรรมจึงเป็นสิ่งที่ถูกผลิตสร้างโดยมนุษย์แล้วมนุษย์ไม่ได้ครอบครองสิ่ง
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นั้นแต่สิ่งนั้นกลับมีอ านาจครอบง าเหนือความเชื่อของมนุษย์แทน กระทั่งความเชื่อนั้นถูกสืบทอด ตอก

ย้ า ผลิตซ้ าจนกลายเป็น “ความจริง” วาทกรรมจึงมีหลายชุดและแต่ละชุดอาจเสริมเติม ขัดแย้ง หรือ

กลบทับวาทกรรมเดิมก็เป็นได้ (จุลศักดิ์ ชาญณรงค์, 2552: 127) 

ในประเด็นเรื่องอ านาจกับการสร้างความรู้ใน The Archaeology of knowledge and the 

discourse on language ของ Michel Foucault (1972) กล่าวว่า อ านาจ ที่เรารู้จักเข้าใจกันมักจะ

ถูกมองในมิติของการท าหน้าที่บังคับ หรือการกดเก็บ แต่ฟูโกต์มองหน้าที่ของอ านาจในมิติที่แตกต่าง

ไป คือ มองอ านาจในฐานะของการ “สร้าง” (Create)  โดยเฉพาะการใช้อ านาจเพ่ือสร้างความจริง 

(Truth production) ซึ่งความจริงเหล่านี้ก็จะสร้างรูปแบบและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเรา 

เพราะฉะนั้น สิ่งที่คนมีอ านาจพูดจึงเป็นความจริงเสมอตั้งแต่อดีตไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์  พระ  

นักบวช  นักปราชญ์  ตัวอย่างคลาสสิคท่ีฟูโกต์ใช้หยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาบ่อยครั้งคือการใช้ค านิยาม

ของ “ความบ้า” ที่แสดงถึงระบบการกีดกัน (System of exclusion) อันเป็นผลพวงของการผลิต

วาทกรรมในสังคม ( สรุปความจาก Foucault, 1972) 

ดังนั้น วาทกรรม (Discourse) ในทัศนคติของมิเชลล์ ฟูโกต์ นั้น เป็นสิ่งที่มากกว่าเรื่องของ

ภาษา ค าพูด หรือ การตีความ แต่เป็นเรื่องของอ านาจและความรุนแรงที่แสดงออกมาในรูปของ

ภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม (Discursive Practices) ในสังคม หรือที่ฟูโกต์ กล่าวไว้ในในงาน

เขียนเรื่อง “The order of discourse” ว่า “ในทุกทุกสังคมการผลิตวาทกรรมจะถูกควบคุม คัดสรร 

จัดระบบ และแจกจ่ายภายใต้กฎเกณฑ์ชุดหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่พลิกแพลงเพื่อให้เรามองไม่เห็นอ านาจ และ

อันตราย รวมตลอดถึงความน่าเกลียด น่าสะพรึงกลัวของวาทกรรม เพ่ือให้วาทกรรมดังกล่าวด ารง

ความเหนือกว่า/ความเป็นเจ้าในสังคม ส าหรับสังคมปัจจุบันของเรา กฎเกณฑ์ที่รู้จักกันดีคือการกีดกัน 

การเก็บกด/ปิดก้ัน ในรูปแบบที่เราคุ้นชินอย่างมากนั่นคือ การห้าม” (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2543 

: 25) 

  2.1.2 การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse analysis)  

การวิเคราะห์วาทกรรม เป็นแนวทางการศึกษาท่ีผสมผสานระหว่างทฤษฎีทางภาษาศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ สนใจกระบวนการก่อรูปทางวาทกรรมและใช้เป็นแว่นในการมองสังคมผ่านทางวาท

กรรมที่สังคมนั้นๆสร้างขึ้น (Phillips and Hardy, 2002: 2) ว่าสังคมมีบริบทเช่นไรจึงส่งผลต่อการ

สร้างวาทกรรมในรูปแบบใดเพราะวาทกรรมหนึ่งๆเป็นผลผลิตจากการกระท าตามแบบแผน 

กฎระเบียบที่สังคมสร้างขึ้นผ่านทางการพูด การเขียน การบอกเล่าทางความคิด ความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่น 
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(สามชาย ศรีสันต์, ม.ป.ป.: ออนไลน์) และตามการนิยามของ Norman Fairclough (2012) กล่าวว่า 

แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมนี้ใช้ในการวิเคราะห์ท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน

ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ซึ่งการท าความเข้าใจนั้นต้องดูที่ความสัมพันธ์เชิงอ านาจและเจตนารมณ์ของ

ผู้สร้างวาทกรรมระหว่างตัวชุดวาทกรรมและองค์ประกอบทางสังคมด้วย กระบวนการทางอุดมการณ์ 

(Ideology) ในฐานะที่เป็นวาทกรรมประเภทหนึ่ง ก็ต้องอาศัยอ านาจของวาทกรรมในสังคมเพ่ือให้มัน

ด ารงอยู่ได้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านปฏิบัติการทางภาษา ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นอุดมการณ์กับวาท

กรรมจึงเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก (Fairclough,  2012: online) ในการวิเคราะห์วาทกรรมจึงเป็น

การศึกษาที่ต้องสืบค้นถึงกระบวนการขั้นตอนและรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆในการสร้างเอกลักษณ์

และความหมายให้กับสรรพสิ่งที่อยู่ในสังคมในรูปของวาทกรรม การวิเคราะห์วาทกรรมนี้จึงเป็นการ

พยายามหาวิธีการและกระบวนการที่ท าให้สิ่งต่างๆในสังคมกลายมาเป็นวัตถุเพ่ือการศึกษาและการ

พาดพิงถึงวาทกรรมนั่นเอง (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2542: 28) 

ส าหรับฟูโกต์ มองว่า ในเมื่อวาทกรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างและรักษาอ านาจแล้วนั้นการ

วิเคราะห์วาทกรรมก็เป็นเครื่องมือในการศึกษา “อ านาจ” นั้นเช่นกัน โดยเฉพาะอ านาจที่ถูกใช้เพ่ือ

สร้าง ความรู้ (Knowledge) ความจริง (Truth) ซึ่งในทัศนะของฟูโกต์เขามองว่า สองสิ่งนี้ไม่ต่างจาก

วัตถุอ่ืนๆที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ืออ านาจและมีหน้าที่ผลิตความจริง (Truth production as a function of 

power) (จันทิมา ปัทมธรรมกุล, 2550: 21) ส าหรับฟูโกต์ การวิเคราะห์วาทกรรมจึงเป็นการพยายาม

ศึกษาและสืบค้นถึงกระบวนการ ขั้นตอน ล าดับเหตุการณ์ และล าดับปลีกย่อยต่าง ๆ ในการสร้าง

เอกลักษณ์และความหมายต่าง ๆ ให้กับสรรพสิ่งที่ห่อหุ้มเราอยู่ในสังคมในรูปแบบของวาทกรรม และ

ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ ว่าเป็นมาอย่างไร มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับบุคคล 

สถานที่ เหตุการณ์อะไรบ้าง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสร้าง รวมตลอดถึงการเก็บกด/ปิดกั้น สิ่ง

เหล่านี้ของวาทกรรมเป็น การวิเคราะห์วาทกรรมจึงเป็นการเผยให้เห็นฐานะของวาทกรรมนั้น แต่มิใช่

การขุดเจาะลงไปเพื่อค้นหาความหมายที่ซ่อนเร้นหรือปกปิดอยู่ในสังคม เป็นเพียงการศึกษาถึงชุดของ

กฎเกณฑ์ท่ีเป็นตัวก าหนดสร้างความหมาย (Forms) ให้กับสิ่งหนึ่งในรูปของวาทกรรมและภาคปฏิบัติ

การของวาทกรรม ที่ฟูโกต์เรียกวิธีการศึกษาแบบนี้ว่า “Archaeology” (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 

2543: 27-31) 

วิธีการแบบ Archaeology เน้นกระบวนการสร้างหรือสถาปนาตัวตนของคนในสังคม

มากกว่าการ ศึกษากฎเกณฑ์ ท าให้มนุษย์กลายเป็นตัวตนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและเปลี่ยนแปลงไป

ตามวิทยาการในแต่ละยุคสมัย (Wikipedia, 2016: online) เช่น ในยุคกรีกและโรมัน ความเป็นตัวตน
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ของมนุษย์อยู่ที่ “การดูแลตัวเอง” ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะรัฐบอกว่าถ้าเราสุขภาพสมบูรณ์

แข็งแรงก็จะสามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนและชุมชนได้ทั้งยังท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ใน

ยุคต่อมาหรือยุคหลังอุตสาหกรรม รัฐให้ความส าคัญกับ “การรู้จักตัวเอง” มากกว่า เพราะเป็นเรื่อง

ของอ านาจและการท าให้สยบยอมผ่านทางการปรามาสตัวเอง (self-renunciation) เคร่งครัด 

เข้มงวดกับตัวเองและรู้จักเจียมตัวในสถานะของตัวเอง เช่น ท าให้คนๆหนึ่งรู้สึกผิดหากอยู่ใน

สถานการณ์ที่สามารถช่วยเหลือผู้เดือดร้อนคนนั้นได้แต่กลับหลีกหนีหรือช่วยได้ไม่ทันท่วงที เป็นต้น 

วิธีการที่รัฐท าเหล่านี้จึงเป็นการใช้อ านาจที่แยบยลให้ประชากรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆไปโดยไม่รู้ตัว

เช่นเดียวกับการใช้อ านาจของ “ความรู้”นั้นเอง การดูแลตัวเองจึงถูกกีดกันและจัดเป็นเรื่องที่เห็นแก่

ตัว ไม่เสียสละและขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (Foucault, 1984: 238) 

 การศึกษาแบบทางโบราณคดี นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสร้างวาทกรรมในสังคมและเป็น

ตัวก าหนดบริบททางสังคมหลายๆอย่าง เช่น ความคิด ความเชื่อ จารีตหรือแม้แต่จิตส านึกของคนใน

สังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการศึกษาวาทกรรมของสังคมผ่านทางการวิเคราะห์

วาทกรรมนั้นเอง Fairclough (2000) ได้แบ่งลักษณะของการวิเคราะห์วาทกรรมออกเป็น 3 รูปแบบ 

คือ 

 วิเคราะห์วาทกรรมผ่านทางตัวบท (Text) เป็นการศึกษาจากเอกสาร การวิจัย วรรณกรรมทุก

รูปแบบหรือแม้แต่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น ในงานศึกษา “การ

จัดการวาทกรรมเอดส์ต่อผู้ปุวยเอดส์ภายในอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผู้

ศึกษาจะศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวาทกรรมเอดส์และผลของวาทกรรมเอดส์

ทั้งหมดรวมไปถึงบริบททางสังคมที่มีผลต่อการก่อรูปวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ เช่น กฎหมาย 

นโยบายเอดส์ช่วงปีต่างๆนับแต่ ปี พ.ศ. 2527 ที่โรคเอดส์ เริ่มแพร่กระจายเข้ามาในประเทศ

ไทย ค่านิยม คติความเชื่อและอ่ืนๆ เพ่ือให้รู้ถึงกระบวนการสร้างและก่อรูปเป็นวาทกรรมนั้น

ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของวาทกรรมเอดส์นั้นด้วย 

 วิเคราะห์ผ่านภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse Practice) เป็นผลของกระบวนการ

สร้าง การผลิตซ้ า การเผยแพร่และการใช้ตัวบทปรับเปลี่ยนทัศนคติ กรอบความคิด ความเชื่อ

ที่จะส่งผลต่อรูปแบบพฤติกรรมต่อไป 
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 วิเคราะห์ผ่านทางภาคปฏิบัติการทางสังคม (Social cultural practice) เป็นการวิเคราะห์

ผ่านทางพฤติกรรมทางสังคม ทั้งพฤติกรรมที่เป็นผลของการปฏิบัติการของวาทกรรมแล้ว 

และพฤติกรรมที่อาจส่งผลให้เกิดวาทกรรมชุดใหม่ได้ (Fairclough Norman, 2000: 11-14) 

 ดังที่แสดงรูปแบบของการวิเคราะห์วาทกรรมไปข้างต้นท าให้เห็นว่า แนวคิดนี้มีทั้งข้อดีและ

ข้อถกเถียงอยู่มากมาย เนื่องด้วยความไม่ชัดเจนจากการไม่ก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ที่ชัดเจน 

ไม่ระบุว่าต้องท าอย่างไรบ้างเป็นการเฉพาะเจาะจงตามแบบวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือก าหนดประเภท

ของปรากฏการณ์ที่เหมาะแก่การใช้ในการวิเคราะห์ อีกทั้งแนวคิดนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตลอดเวลา ไม่เป็นเอกภาพและไม่สามารถท าให้เราหาจุดก าเนิดของวาทกรรมที่ชัดเจนได้ แต่ก็

สามารถท าให้เราสาวไปถึงกฎเกณฑ์หรือบริบททางสังคม ณ ขณะนั้นที่ส่งผลต่อการเกิดวาทกรรมใน

แต่ละล าดับชั้นตามล าดับเหตุการณ์ แนวคิดนี้จึงต้องอาศัยองค์ประกอบทางสังคมหลายๆอย่าง เพ่ือให้

สามารถท าหน้าที่เป็นแว่นในการมอง “ความจริง” ทางสังคมได ้

ผู้ศึกษาจึงต้องการใช้แนวคิดนี้ในการวิเคราะห์การก่อรูปทางวาทกรรมเพ่ือวิเคราะห์หา

กระบวนการและปัจจัยในการสร้างวาทกรรมเอดส์ของสังคมว่าเป็นเช่นไรเพ่ือน าไปสู่หนทางในการ

แก้ไขปัญหาหรือการสร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ขึ้นมาและท าหน้าที่กดทับหรือเสริมสร้างวาทกรรม

เอดส์หลัก อันเนื่องมาจากวาทกรรมเอดส์กระแสหลักนั้นสร้างอคติให้กับผู้ปุวยเอดส์ ท าให้สังคมแสดง

ความรังเกียจและความกลัวต่อผู้ที่ปุวยโรคนี้จนท าให้พวกเขาถูกกีดกัน ถูกลิดรอนสิทธิต่างๆนานาใน

การใช้ชีวิต ดังนั้น การใช้แนวคิดนี้จึงอาจมีประโยชน์ในการท าความเข้าใจกระบวนการสร้างวาทกรรม

เอดส์เพ่ือน าไปสู่การสร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ที่จะสามารถดึงกลุ่มผู้ปุวยเหล่านี้กลับเข้ามาสู่การเป็น

ส่วนหนึ่งของสังคมและมีสิทธิเสรีภาพทุกด้าน ดังที่เคยเป็นอีกครั้ง แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมจึงมี

คุณูปการต่อการศึกษาของผู้ศึกษาไม่น้อย แบ่งได้เป็น 3 ประการ ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์วาทกรรมช่วยให้ผู้ศึกษาเห็นธาตุแท้ของวาทกรรมที่พยายามสถาปนาขึ้นให้เป็น

ที่ยอมรับในวงกว้างทางสังคม เช่น วาทกรรมการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับวาทกรรมทางสังคมจน

กลายเป็นวาทกรรมเฉพาะด้านที่ฟูโกต์เรียกว่า “The individualization of discourse” ที่

มองวาทกรรมการพัฒนาเป็นเรื่องของอ านาจและการต่อสู้ทางการเมืองมากกว่าเป็นความรู้

วิทยาการ ดังนั้นการวิเคราะห์วาทกรรมจึงเป็นการสืบค้นเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างชุดการ

ปฏิบัติการของวาทกรรมต่างๆในสังคมที่ฟูโกต์เรียกโดยรวมว่า สนามของวาทกรรม 

(Discursive field)  
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2) การวิเคราะห์วาทกรรมช่วยให้ผู้ศึกษาเห็นสิ่งที่เป็นธรรมดาสามัญอย่างหนังสือ ต ารารวมถึง

ตัวนักวิชาการเองว่า ก็เป็นสิ่งที่มีปัญหาและมีความยุ่งยากซับซ้อนในตัวเองและไม่มีความเป็น

เอกภาพในความรู้หรือระบบความคิดนั้น การวิเคราะห์วาทกรรมจึงท าให้เรามีความชัดเจน

และเป็นรูปธรรมในการผลิตสร้างวาทกรรมมากขึ้นผ่านทางการใช้อ านาจ เพ่ือแสดง

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ และการปฏิบัติการจริงของอ านาจที่ฝังรากลึกอยู่ในโครงสร้างสังคม

นอกจากนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจ “ข้อเท็จจริง” ว่าจริงๆแล้ววาทกรรมถูกสร้างขึ้นโดยมาตรฐาน

หรือกฎเกณฑ์ของคนกลุ่มหนึ่งมากกว่าความจริงในตัวมันเอง เช่น การสร้างวาทกรรมเอดส์

เกิดจากนโยบายเอดส์ของรัฐบาลที่ต้องการให้คนตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคและรู้จัก

การปูองกัน (ข้อเท็จจริง) แต่สิ่งที่สังคมเข้าใจสืบทอดต่อมาคือความรังเกียจและความกลัวที่มี

ต่อโรคมากกว่าความเข้าใจในตัวโรคเอดส์จริงๆ 

3) การวิเคราะห์วาทกรรมยังช่วยให้เราสามารถตั้งค าถาม ตรวจสอบสิ่งต่างๆที่ห่อหุ้มสังคมอยู่ 

รวมทั้งการตอบโต้ ต่อต้านขัดขืนต่อวาทกรรมได้ ไม่ปล่อยให้วาทกรรมมีอ านาจสิทธิขาดโดย

ปราศจากการตั้งค าถามและตรวจสอบเพียงเพราะได้ชื่อว่ามันเป็น “ธรรมชาติ” หรือ “ความ

จริง” และไม่มองการวิเคราะห์วาทกรรมในฐานะที่หยุดนิ่งเป็นเอกภาพและแน่นอนตายตัว 

แต่เป็นสิ่งที่เลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหว การต่อสู้เพ่ือนิยาม

และสร้างความหมายให้กับสิ่งๆนั้น (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2543: 36-37)  

 

ดังนั้น ผู้ศึกษาเชื่อว่า แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมนี้ไม่เพียงแต่มีคุณูปการต่องานศึกษาของ

ผู้ศึกษาเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ต่องานศึกษาอ่ืนๆอีกด้วย แนวคิดนี้จึงเป็นการเปิดเวทีใหม่ส าหรับการ

ต่อสู้ในสังคมและระหว่างสังคมให้กว้างไกลกว่าเดิม มากกว่าการวนเวียนอยู่แต่เพียงเรื่องของการเมือง

แบบสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ให้การต่อสู้ทางความคิด ในการ

ตั้งค าถามต่อวาทกรรมด้วย 

 

2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในบทนี้เป็นการทบทวนแนวทางการศึกษาถึงที่มาและพัฒนาการของวาทกรรมเอดส์ใน

สังคมไทยผ่านทางการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร บทความและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษา

ลักษณะการก่อรูปและการปฏิบัติการของวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ โดยผู้ศึกษาได้จัดแบ่งประเภทของ
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก เป็นการให้นิยามความหมายของโรคเอดส์ทั้งใน

มุมมองทางการแพทย์และมุมมองทางสังคมวัฒนธรรม เพ่ือให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพของผู้ปุวย

และสถานภาพที่พวกเขาต้องเผชิญภายใต้บริบทของสังคมไทย กลุ่มท่ีสอง เป็นการทบทวนวรรณกรรม

ที่แสดงให้เห็นพัฒนาการของวาทกรรมเอดส์ตั้งแต่ก าเนิดวาทกรรมไปจนถึงผลการปฏิบัติการ ซึ่งงาน

วรรณกรรมส่วนใหญ่พบว่าวาทกรรมเอดส์นี้ส่งผลในแง่ลบ คือสร้างอคติให้กับผู้ปุวยจนเกิดเป็น

ปรากฏการณ์ในแง่ลบต่อสังคมมากกว่าการแก้ปัญหาเรื่องการติดเชื้อเอดส์ จนกระทั่งช่วงปี พ.ศ. 

2540-2550 เกิดการหันมาทบทวนเกี่ยวกับวาทกรรมเอดส์หลักนี้อีกครั้ง เพ่ือเรียนรู้ผลของวาทกรรม

ที่เกิดขึ้น และน าไปสู่การแก้ไขให้เป็นวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ที่จะท าหน้าที่ประสานคนในชุมชนหรือ

สังคมเข้ากับกลุ่มผู้ปุวยเอดส์อีกครั้งให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และ กลุ่มที่สาม เป็นการทบทวน

วรรณกรรมที่แสดงถึงลักษณะการปฏิบัติงานขององค์กรและหน่วยงานต่างๆที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ

และปัญหาทางสังคมของผู้ปุวย เพ่ือเข้าไปแก้ไขปัญหาเยียวยาร่างกายและจิตใจของผู้ปุวยอัน

เนื่องมาจากผลของวาทกรรมหลักท่ีท าร้าย กีดกันผู้ปุวยเหล่านี้สู่การเป็นชายขอบนั่นเอง   

 จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดนี้ท าให้ทราบถึงผลการปฏิบัติการและการก่อรูปของวาท

กรรมเอดส์ อันจะน าไปสู่การหันกลับมารื้อฟ้ืนและทบทวนถึงข้อผิดพลาดของวาทกรรมเอดส์นั้นอีก

ครั้งและจากการหันมาทบทวนนั้นจะน าไปสู่การหาแนวทางในการสร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ที่จะท า

หน้าที่เยียวยาสังคมให้ดีขึ้นและสร้างมุมมองต่อผู้ปุวยเอดส์ในทางที่ดีขึ้นด้วย ซึ่งจากประเภทของ

วรรณกรรมทั้ง 3 กลุ่มข้างต้นจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป 

2.2.1 นิยามความหมายของโรคเอดส์ 

จากการส ารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการให้นิยามความหมายของโรคเอดส์และข้อมูลทาง

กายภาพของผู้ปุวยเอดส์ในบริบทสังคมไทย พบว่า มีงานวิจัยและบทความที่โดดเด่น ดังนี้ บทความ

ออนไลน์เรื่อง “ความหมายของเอดส์-AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)” 

ของวรวุฒิ เจริญศิริ (2552), วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ

ผู้ป่วยโรคเอดส์ในชุมชนของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี”  ของศิริพร พิรินะธนาพงศ์ (2552) 

และบทความเรื่อง “ร่างกาย ความสกปรกและภยันตราย ตราบาป โรคเรื้อนและโรคเอดส์” ของ

พิมพ์วัลย์ บุญมงคล (2536) เป็นต้น 
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2.2.1.1 โรคเอดส์ในทางการแพทย์ 

โรคเอดส์ในความหมายทางการแพทย์ คือ โรคเอดส์ (AIDS) มาจากค าว่า Acquired 

Immune Deficiency Syndrome หมายถึง โรคภูมิคุ้มกันเสื่อม อันเนื่องมาจากร่างกายได้รับเชื้อ

ไวรัสเอชไอวี (HIV) ที่เข้าไปท าลายเม็ดเลือดขาวที่เป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกัน ท าให้ระบบภูมิคุ้นกันใน

ร่างกายลดลงเชื้อโรคจึงแทรกซ้อนเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นและส่งผลรุนแรงและรวดเร็วกว่าคนปกติหรือ

คนที่มีสุขภาพดี เช่น โรคมะเร็ง วัณโรคในปอด หรือต่อมน้ าเหลือง เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา โรค

ผิวหนังบางชนิดอาการของโรคเหล่านี้จะรุนแรง เรื้อรังและเสียชีวิตในที่สุด (วรวุฒิ เจริญศิริ, 2552: 

ออนไลน์) เชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ (ทั้งที่ร่วมเพศและต่างเพศ) การใช้ยาเสพ

ติดชนิดฉีดเข้าเส้นที่ใช้เข็มร่วมกับผู้อ่ืน การถ่ายเลือด การปลูกถ่ายอวัยวะและการติดต่อจากมารดาที่

ติดเชื้อสู่ทารกในครรภ์ (ศิริพร พิรินะธนาพงศ,์ 2552: 14) 

2.2.1.2 โรคเอดส์ในทางสังคมวัฒนธรรม 

โรคเอดส์ในความหมายทางสังคมวัฒนธรรม หมายถึง โรคเอดส์ในทางสังคมและวัฒนธรรม

เป็นโรคลึกลับที่น่ากลัวและติดต่อได้ เชื่อว่าเป็นโรคของผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและส าส่อนทางเพศ

เพราะเป็นโรคท่ีติดต่อได้ผ่านทางเพศสัมพันธ์ ไม่มียารักษา ผู้ที่ปุวยด้วยโรคนี้ทุกรายต้องเสียชีวิตด้วย

ความทรมาน โรคเอดส์จึงเป็นโรคที่มีตราบาปสูง ผู้ปุวยจะถูกปฏิเสธจากสังคมและถูกมองว่าเป็นคน

เลวที่ท าผิดศีลธรรมและเป็นอันตรายต่อสังคม ซึ่งการตีตรานี้เกิดจากการให้ความหมายทางสัญลักษณ์

แก่ผู้ปุวยว่าว่าเป็นสิ่งสกปรกและอันตราย (ศิริพร พิรินะธนาพงศ์, 2552: 14) สัญลักษณ์ที่ว่านี้

กลายเป็นเครื่องมือที่มีอ านาจและมาจากการสร้างขึ้นของกลุ่มผู้มีอ านาจทางสังคม จึงเรียกสัญลักษณ์

นี้ว่า “วาทกรรทเอดส์” ทั้งนี้เนื่องจากโรคเอดส์ติดต่อได้ทางเลือดและมูกเหลวที่ออกมาจากร่างกาย 

การเข้าสู่ร่างกายส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศท่ีสังคมไทยมองเป็นเรื่องที่สกปรกและ

ไม่สมควรพูดในท่ีสาธารณะหรือในครอบครัว  

โรคเอดส์จึงถูกมองว่าเป็นโรคของความส าส่อนทางเพศ โรคของหญิงหรือชายที่ค้าและซื้อ

บริการ โรคของกลุ่มชายรักร่วมเพศ เป็นโรคของคนสกปรกและไม่มีศีลธรรม (พิมพ์วัลย์ บุญมงคล, 

2536: 15-16) โรคเอดส์จะกลายเป็นภาพที่ใช้อธิบายแทนสิ่งน่ากลัวของชีวิตในสังคมสมัยใหม่และมี

การผลิตซ้ าความน่ากลัวนี้ออกมาเรื่อยๆผ่านทางสื่อต่างๆในสังคม ท าให้ผู้ปุวยเหล่านี้ถูกสังคมรังเกียจ 

กีดกันจนกลายเป็นชายขอบ (Marginality group) ของสังคม ไม่มีอ านาจทางเศรษฐกิจ การเมืองหรือ

http://th.wikipedia.org/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%E2%80%9C%C3%A0%C2%B9%E2%80%9A%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%E2%80%9E
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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การต่อรองกับใคร เนื่องด้วยสถานการณ์ที่กดดันเช่นนี้บีบบังคับให้ผู้ปุวยเกิดการรวมตัวเพ่ือสร้าง

เครือข่ายในการต่อสู้ต่อรองและการรับการเยียวยาจากสังคมด้วย  

 

2.2.2 พัฒนาการของวาทกรรมเอดส์ 

ในกลุ่มสองนี้ถือเป็นประเด็นส าคัญที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับวาทกรรมเอดส์

ทั้งหมด เพราะเป็นส่วนที่ท าให้เราได้เป็นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจนถึงการเรียนรู้เพ่ือ

จะแก้ไขผลของการเปลี่ยนแปลงนั้น จากการส ารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบวรรณกรรมที่ส า คัญ

ดังนี้  

2.2.2.1 ก าเนิดวาทกรรมหลัก 

1) การแพทย์กับการสร้างวาทกรรมเอดส์ 

  โรคเอดส์ คือ AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) เป็นกลุ่มอาการของ

โรค ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ ซึ่งจะเข้าไปท าลายเม็ดเลือดขาว ซึ่งเป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

ท าให้ติดเชื้อโรคอ่ืนๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น วัณโรค ปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้

ง่ายกว่าคนปกติ อาการจะรุนแรง และเป็นสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิต  (กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณะสุข, 2551: ออนไลน์) 

โรคเอดส์ แม้จะไม่ได้ติดต่อกันโดยง่ายแต่ก็สามารถติดต่อได้หากไม่รู้จักการปูองกันตัวเองหรือ

มีสุขภาพอ่อนแอภูมิคุ้มกันโรคต่ าก็จะยิ่งท าให้มีโอกาสในการติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้น การติดต่อของโรค

เอดส์แบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ 

1) การติดต่อผ่านทางการร่วมเพศโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ไม่ว่าชายกับชาย ชายกับ

หญิง หรือหญิงกับหญิง ทั้งช่องทางธรรมชาติ หรือไม่ธรรมชาติ ก็ล้วนมีโอกาสติดโรคนี้ได้

ทั้งสิ้น และปัจจัยที่ท าให้มีโอกาสติดเชื้อมากขึ้น ได้แก่ การมีแผลเปิด และจากข้อมูลของ

ส านักระบาดวิทยา ประมาณร้อยละ 84 ของผู้ปุวยเอดส์ ได้รับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ 

2) การติดต่อผ่านการรับเชื้อทางเลือด คือ ใช้เข็มหรือกระบอกฉีดยาร่วมกับผู้ติด

เชื้อเอดส์ มักพบในกลุ่มผู้ฉีดยาเสพติด และหากคนกลุ่มนี้ติดเชื้อ ก็สามารถถ่ายทอดเชื้อเอดส์ 

ทางเพศสัมพันธ์ได้อีกทางหนึ่ง หรือกรณีที่รับเลือดในขณะผ่าตัด หรือเพ่ือรักษาโรคเลือดบาง
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ชนิด ในปัจจุบันเลือดที่ได้รับบริจาคทุกขวด ต้องผ่านการตรวจหาการติดเชื้อเอดส์ และจะ

ปลอดภัยเกือบ 100% 

3) การเป็นทารก และติดเชื้อจากแม่ที่ติดเชื้อเอดส์ การแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก ผู้หญิง

ที่ติดเชื้อเอดส์ หากตั้งครรภ์ และไม่ได้รับการดูแลอย่างดี เชื้อเอชไอวีจะแพร่ไปยังลูกได้ ใน

อัตราร้อยละ 30 จากกรณีเกิดจากแม ่ 

 

2) ลักษณะอาการของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 

คนที่สัมผัสกับโรคเอดส์หรือคนที่ได้รับเชื้อเอดส์เข้าไปในร่างกายไม่จ าเป็นต้องมีการติดเชื้อ

เอดส์เสมอไปขึ้นกับจ านวนครั้งที่สัมผัสจ านวนและความดุร้ายของไวรัสเอดส์ที่เข้าสู่ร่างกายและภาวะ

ภูมิต้านทานของร่างกายถ้ามีการติดเชื้ออาการที่เกิดขึ้นมีได้หลายรูปแบบหรือหลายระยะตามการ

ด าเนินของโรค 

ระยะที่ 1 : ระยะที่ไม่มีอาการอะไร ภายใน2-3 อาทิตย์แรกหลังจากได้รับเชื้อเอดส์เข้าไป 

ราวร้อยละ 10 ของผู้ติดเชื้อจะมีอาการคล้ายๆ ไข้หวัด คือมีไข้ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว 

ต่อมน้ าเหลืองโต ผื่นตามตัว แขน ขาชาหรืออ่อนแรง เป็นอยู่ราว 10-14 วันก็จะหายไปเอง ผู้ปุวยส่วน

ใหญ่อาจไม่สังเกต นึกว่าคงเป็นไข้หวัดธรรมดาราว 6-8 สัปดาห์ภายหลังติดเชื้อ ถ้าตรวจเลือดจะเริ่ม

พบว่ามีเลือดเอดส์บวกได้ และส่วนใหญ่จะตรวจพบว่ามีเลือดเอดส์บวกภายหลัง 3 เดือนไปแล้ว โดยที่

ผู้ติดเชื้อจะไม่มีอาการอะไรเลยเพียงแต่ถ้าไปตรวจก็จะพบว่ามีภูมิคุ้นเคยต่อไวรัสเอดส์อยู่ในเลือดหรือ

ที่เรียกว่าเลือดเอดส์บวกซึ่งแสดงว่ามีการติดเชื้อเอดส์เข้าไปแล้วร่างกายจึงตอบสนองโดยการสร้าง

โปรตีนบางอย่างขึ้นมาท าปฏิกิริยากับไวรัสเอดส์เรียกว่าแอนติบอดี้ (antibody) เป็นเครื่องแสดงว่า

เคยมีเชื้อเอดส์เข้าสู่ร่างกายมาแล้วแต่ก็ไม่สามารถจะเอาชนะไวรัสเอดส์ได้คนที่มีเลือดเอดส์บวกจะมี

ไวรัสเอดส์อยู่ในตัวและสามารถแพร่โรคให้กับคนอ่ืนได้ น้อยกว่าร้อยละ 5 ของคนที่ติดเชื้ออาจต้องรอ

ถึง 6 เดือนกว่าจะมีเลือดเอดส์บวกได้ 

 ดังนั้นคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมา เช่น มีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการปูองกัน เมื่อตรวจตอน 3 

เดือน แล้วไม่พบก็ต้องไปตรวจซ้ าอีกตอน 6 เดือน โดยในระหว่างนั้นก็ต้องใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

เวลามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาและห้ามบริจาคโลหิตให้ใครในระหว่างนั้นผู้ติดเชื้อบางรายอาจมีต่อม

น้ าเหลืองตามตัวโตได้โดยโตอยู่เป็นระยะเวลานานๆ คือเป็นเดือนๆ ขึ้นไป ซึ่งบางรายอาจคล าพบเอง 

หรือไปหาแพทย์แล้วแพทย์คล าพบ ต่อมน้ าเหลืองที่โตนี้มีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ แข็งๆ ขนาด1-2 
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เซนติเมตร อยู่ใต้ผิวหนังบริเวณด้านข้างคอทั้ง 2 ข้าง ข้างละหลายเม็ดในแนวเดียวกัน คล าดูแล้ว

คลายลูกประค าที่คอไม่เจ็บ ไม่แดง นอกจากที่คอต่อมน้ าเหลืองที่โตยังอาจพบได้ที่รักแร้และขาหนีบ

ทั้ง 2 ข้าง แต่ต่อมน้ าเหลืองที่ขาหนีบมีความส าคัญน้อยกว่าที่อ่ืนเพราะพบได้บ่อยในคนปกติทั่วไป 

ต่อมน้ าเหลืองเหล่านี้จะเป็นที่พักพิงในช่วงแรกของไวรัสเอดส์ โดยไวรัสเอดส์จะแบ่งตัวอย่างมากใน

ต่อมน้ าเหลืองที่โตเหล่านี้ 

ระยะที่ 2 : ระยะที่เริ่มมีอาการหรือระยะที่มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ เป็นระยะที่คนไข้เริ่มมี

อาการ แต่อาการนั้นยังไม่มากถึงกับจะเรียกว่าเป็นโรคเอดส์เต็มขั้น อาการในช่วงนี้อาจเป็นไข้เรื้อรัง 

น้ า หนักลด หรือท้องเสียงเรื้อรัง โดยไม่ทราบสาเหตุ นอกจากนี้อาจมีเชื้อราในช่องปาก, งูสวัด, เริมใน

ช่องปาก หรืออวัยวะ เพศ ผื่นคันตามแขนขา และล าตัวคล้ายคนแพ้น้ าลายยุงจะเห็นได้ว่า อาการที่

เรียกว่าสัมพันธ์กับเอดส์นั้น ไม่จ าเพาะส าหรับโรคเอดส์เสมอไป คนที่เป็นโรคอ่ืนๆ ก็อาจมีไข้ น้ าหนัก

ลด ท้องเสีย เชื้อราในช่องปาก งูสวัด หรือเริมได้ ดังนั้นจึงไม่ใช่ว่าถ้ามีอาการเหล่านี้จะต้องเหมาว่าติด

เชื้อเอดส์ไปทุกราย ถ้าสงสัยควรปรึกษา แพทย์และตรวจเลือดเอดส์พิสูจน์ 

ระยะที่ 3 : ระยะโรคเอดส์เต็มขั้น หรือที่ภาษาทางการเรียกว่าโรคเอดส์  เป็นระยะที่ภูมิ

ต้านทานของร่ายกายเสียไปมากแล้วผู้ปุวยจะมีอาการของการติดเชื้อจ าพวกเชื้อฉกฉวยโอกาสบ่อยๆ

และเป็นมะเร็งบางชนิดเช่นแคโปซี่ซาร์โคมา (Kaposi'ssarcoma) และมะเร็งปากมดลูก การติดเชื้อ

ฉกฉวยโอกาสหมายถึงการติดเชื้อที่ปกติมีความรุนแรงต่ าไม่ก่อโรคในคนปกติแต่ถ้าคนนั้นมีภูมิ

ต้านทานต่ าลงเช่นจากการเป็นมะเร็งหรือจากการได้รับยาละท าให้เกิดวัณโรคที่ปอดต่อมน้ าเหลืองตับ

หรือสมองได้ รองลงมาคือเชื้อพยาธิที่ชื่อว่านิวโมซิส-ตีส-คารินิไอ ซึ่งท าให้เกิดปอดบวมขึ้นได้ (ไข้ ไอ 

หายใจเหนื่อยหอบ) ต่อมาเป็นเชื้อราที่ชื่อ คริปโตคอคคัสซึ่งท าให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ มีอาการไข้ ปวด

ศีรษะ ซึมและอาเจียน นอกจากนี้ยังมีเชื้อฉกฉวยโอกาสอีกหลายชนิด เช่น เชื้อพยาธิที่ท าให้ท้องเสีย

เรื้อรัง และเชื้อซัยโตเมก กะโลไวรัส (CMV) ที่จอตาท าให้ตาบอด หรือที่ล าไส้ท าให้ปวดท้อง ท้องเสีย 

และถ่ายเป็นเลือดเป็นต้นในภาคเหนือตอนบน มีเชื้อราพิเศษ ชนิดหนึ่งชื่อ เพนนิซิเลียว มาร์เนฟฟิโอ 

ชอบท าให้ติดเชื้อที่ผิวหนัง ต่อมน้ าเหลืองและมีการติดเชื้อในกระแสโลหิตแคโปซี่ ซาร์โค มา        

เป็นมะเร็งของผนังเส้นเลือด ส่วนใหญ่จะพบตามเส้นเลือดที่ผิวหนัง มีลักษณะเป็นตุ่มนูนสีม่วงๆ แดงๆ 

บนผิวหนัง คล้ายจุดห้อเลือด หรือไฝ ไม่เจ็บไม่คันค่อยๆ ลามใหญ่ขึ้น ส่วนจะมีหลายตุ่ม บางครั้งอาจ

แตกเป็นแผล เลือดออกได้ บางครั้งแคโปซี่ซาร์โคมา อาจเกิดในช่องปากในเยื่อบุทางเดินอาหาร ซึ่ง

อาจท าให้มีเลือดออกมากๆ ได้ นอกจากนี้ ผู้ปุวยอาจเป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลือง หรือมะเร็งปากมดลูกได้  
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ดังนั้น ผู้หญิงที่ติดเชื้อเอดส์จึงควรพบแพทย์เพ่ือตรวจมะเร็งปากมดลูกทุก 6 เดือน 

นอกจากนี้คนไข้โรคเอดส์เต็มข้ันอาจมีอาการทางจิตทางประสาทได้ด้วยโดยที่อาจมีอาการหลงลืมก่อน

วัย เนื่องจากสมองฝุอเหี่ยว หรือมีอาการของโรคจิต หรืออาการชักกระตุก ไม่รู้สึกตัว แขนขาชา

หรือไม่มีแรง บางรายอาจมีอาการปวดร้าวคล้ายไฟช็อตหรือปวดแสบปวดร้อน หรืออาจเป็นอัมพาต

ครึ่งท่อน ปัสสาวะ อุจจาระไม่ออก เป็นต้น ในแต่ละปีหลังติดเชื้อเอดส์ร้อยละ 5 - 6 ของผู้ที่ติดเชื้อจะ

ก้าวเข้าสู่ระยะเอดส์เต็มขั้นส่วนใหญ่ของคนที่เป็นโรคเอดส์เต็มขั้นแล้ว จะเสียชีวิตภายใน  2 - 4 ปี 

จากโรคติดเชื้อฉกฉวยโอกาสที่เป็นมาก รักษาไม่หายหรือโรคติดเชื้อที่ยังไม่มียาที่จะรักษาอย่างได้ผล 

หรือเสียชีวิตจากมะเร็งที่เป็นมากๆ หรือค่อยๆ ซูบซีดหมดแรงไปในที่สุด พบว่ายาต้านไวรัสเอดส์ที่ใช้

กันอยู่ในขณะนี้ในประเทศตะวันตกสามารถยืดชีวิตคนไข้ออกไปได้ 10 - 20 ปีและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

หรืออาจอยู่จนแก่ตายได้ 

 

3) นโยบายของรัฐกับการสร้างวาทกรรมเอดส์ 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมประเทศต่างๆจึงพยายามพัฒนา

พลเมืองของตนเองในทุกๆด้านเพ่ือเผชิญหน้ากับชาติตะวันตก พวกเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบทาง

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองหรือแม้แต่ระบบสาธารณะสุขให้มีศักยภาพมากขึ้น ประเทศไทยก็

เช่นเดียวกันที่รัฐบาลปรับเปลี่ยนรูปแบบและบทบาทของรัฐไทยหลายๆอย่างเพ่ือให้ชาติตะวันตกเห็น

ว่าเรามีศักยภาพพอในการปกครองดูแลตัวเองและไม่ต้องตกเป็นเมืองใต้อาณานิคมของตะวันตกในยุค

นั้น มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้มากขึ้นโดยเฉพาะทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้การ

ปูองกันและการรักษาโรคตามวิถีของแพทย์ตะวันตกและกระจายความรู้นี้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง  

(ชาติชาย มุกสง, 2548: 47) จึงเกิดเป็นการสร้างวาทกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ที่กลายเป็น

เครื่องมือในการจัดการพลเมืองตามอุดมคติที่รัฐต้องการ รัฐจึงก าหนด “ร่างกาย” ในแบบที่รัฐ

ต้องการ คือการมีสุขภาพดีจึงจะถือเป็นการแสดงความรักต่อชาติ เพราะร่างกายของประชาชนแสดง

ถึงความมีอารยะของชาติ การมีร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ มีลักษณะทางกายภาพที่ดีก็แสดงถึง

ความอุดมสมบูรณ์ของประเทศชาติได้เช่นกัน (วชิรวัชร งามละม่อม , 2558: ออนไลน์) ด้วยวาทกรรม

ร่างกายในแบบที่รัฐต้องการให้เป็นนั้น น าไปสู่การพยายามควบคุมพฤติกรรมทางเพศของรัฐโดยการ

คาดหวังและการก าหนดบทบาทหน้าที่ของเพศชายหญิงว่าต้องมีพฤติกรรมเช่นไรจึงจะถือว่าเป็น

พลเมืองที่ดีนั่นเอง 
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นับแต่ปี พ.ศ. 2527 ที่เริ่มมีการค้นพบผู้ติดเชื้อเอดส์รายแรกในประเทศไทยและเสียชีวิตไม่

นานหลังจากนั้น ท าให้โรคเอดส์ถูกรู้จักในฐานะโรคที่ท าให้เกิดความตาย เป็นอันตรายต่อสังคมและ

เศรษฐกิจของไทย รัฐจึงพยายามจัดการดูแลและควบคุมการแพร่ระบาดนี้และให้ความรู้พ้ืนฐาน

เกี่ยวกับโรคเอดส์ต่อประชาชน (ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, 2547: 39) ซึ่งความรู้พ้ืนฐานที่รัฐมอบให้เพ่ือ

การดูแลตัวเองของประชาชนนี้น าไปสู่การสร้างวาทกรรมหลักที่คร่าชีวิตเหล่าผู้ติดเชื้อมากมายทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ จากการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวของรัฐท าให้สังคมเกิดวามเชื่อกระแส

หลักที่ว่า โรคเอดส์มาจากการมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคน หรือคนที่มีพฤติกรรมส าส่อน โดยมุ่งเน้น

ไปที่กลุ่มชายรักร่วมเพศและหญิงค้าบริการ นโยบายนี้ท าให้เกิดการผลักดันและควบคุมวิถีปฏิบัติทาง

เพศของประชาชนและสอดคล้องกับค่านิยมแบบผัวเดียวเมียเดียวของสังคมไทยที่เชื่อว่าหากมีคู่นอน

หลายคนจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์และผิดบาปทางพุทธศาสนา การมีคู่นอนจึงจ ากัดอยู่เพียงใน

สถาบันการแต่งงาน และส่งเสริมค่านิยมการรักษาพรหมจรรย์ของผู้หญิง ซึ่งผู้หญิงที่เสียพรหมจรรย์

ก่อนการแต่งงาน จะถือว่าเป็นหญิงที่ไม่ดีและเสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งที่ความจริงแล้วโรคเอดส์สามารถ

ติดต่อได้หลายช่องทางมากกว่าแค่การร่วมเพศ เช่น การใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นและใช้เข็มร่วมกับ

ผู้อื่น การรับหรือบริจาคเลือดและพฤติกรรมอีกมากมายที่อยู่ใกล้ตัวจนเราอาจมองข้ามไป  

นโยบายเอดส์ของรัฐ เป็นตัวก าหนดกรอบความเชื่อเรื่องเพศให้อยู่ในขอบเขตที่สังคมยอมรับ

ได้ว่าเรื่องเพศถูกจ ากัดไว้ในการแต่งงานที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการสืบพันธุ์เท่านั้น แม้จะเสี่ยงต่อภัย

อันตรายจากโรคเอดส์ก็ตาม สิ่งนี้กลายเป็นเหตุผลที่รัฐหันมาควบคุมพฤติกรรมทางเพศและเพศวิถีของ

คนในสังคม เมื่อรัฐเริ่มใช้อ านาจส่งผ่านทางวาทกรรมเอดส์เพ่ือก าหนดกรอบเรื่องเพศ ว่าสิ่งใดถูกหรือ

ผิด การมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนหรือแม้แต่กับคนที่ยังมิได้ผ่านการเข้าพิธีแต่งงานก็ถือว่า  “ผิด” 

การรักร่วมเพศก็ถือว่า “ผิด” โดยเฉพาะกลุ่มชายรักชาย ที่มีการค้นพบผู้ปุวยจ านวนมากจากคนกลุ่ม

นี้ การพูดเรื่องเพศในที่สาธารณะหรือต่อหน้าครอบครัวก็ถือว่าเป็นสิ่งสกปรก เรื่องเพศจึงแลดูเป็น

เรื่องไกลตัวที่เป็นผลมาจากความเชื่อกระแสหลักท่ีมองว่า “เอดส์มาจาก Sex” นั้นเอง 

ภายหลังปี พ.ศ. 2540 นักระบาดวิทยาเข้ามาให้ความสนใจและตรวจสอบโรคชนิดนี้อย่าง

จริงจังและเริ่มให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ วิธีการปูองกันและการดูแลรักษาตนเองของผู้ติดเชื้อและที่

ไม่ติดเชื้อในสังคมอย่างถูกวิธีและครอบคลุมยิ่งขึ้น จนสังคมเริ่มเข้าถึงอ านาจทางวาทกรรมเอดส์ชุด

ใหม่ที่กลุ่มกระทรวงสาธารณสุขและนักระบาดวิทยาพยายามสร้างขึ้นและเผยแพร่ไปในวงกว้างเพ่ือ

ลบล้างภาพลักษณ์เดิมที่มีต่อผู้ปุวยเอดส์ (สรุปความจาก ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, 2547) ว่า แม้จะเป็น

โรคเอดส์แต่ก็ไม่ได้ติดต่อกันโดยง่าย ไม่ได้เสียชีวิตทันทีหรือโดยทรมานดังที่เห็นจากสื่อต่างๆ และ
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พยายามท าให้เข้าใจว่าโรคเอดส์ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว ที่เป็นปัจจัย

หนึ่งให้เกิดความรังเกียจต่อผู้ปุวยว่าเป็นคนส าส่อนทางเพศบ้าง คนติดยา น่ากลัวบ้าง เป็นต้น 

ในช่วงยุคหนึ่งเกิดการรณรงค์ “เสน่ห์ปลายจวัก” ในช่วงปี พ.ศ. 2533-2537 เป็นช่วงที่มีการ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพ่ือด าเนินการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีในกลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีการ

ฝึกอบรมแม่บ้านเสริมความรู้และทักษะในการต่อรองเรื่องเพศกับพ่อบ้านโดยการส่งเสริมให้มีการใช้

ถุงยางอนามัยและเป็นยุคที่พยายามให้เกิดการแก้ปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างชายหญิงในสังคม

ด้วย เพ่ือปูองกันการเกิดความรุนแรงต่อผู้หญิงและการสร้างคุณค่าของหญิงหรือชายที่ควรจะเป็นใน

สังคม(นิวัตร สุวรรณพัฒนา, 2543: 7-8) 

นอกจากนี้รัฐยังตอกย้ าค่านิยมทางเพศที่ถูกที่ควรไว้ในระบบการศึกษาเพศศึกษาตั้งแต่มัธยม

ต้น เริ่มบรรจุไว้เมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยเชื่อมโยงเรื่องเพศไว้ควบคู่กับการมีศีลธรรมและจ ากัดอยู่ใน

สถาบันการแต่งงานเท่านั้นและเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่าโรคเอดส์อันตราย การปลอดภัยจากเอดส์คือ

การไม่มี Sex เท่านั้น และต่อมาในปี พ.ศ. 2534 คณะกรรมการปูองกันและควบคุมโรคเอดส์มีมติให้

กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงหลักสูตรเพศศึกษาให้มีการเริ่มสอนเรื่องเพศและอันตรายของเอดส์

ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา (Sirintip, 2554: ออนไลน์) ทว่าสิ่งที่ได้รับคือ กลุ่มเยาวชนได้รับความรู้ที่ไม่

สมบูรณ์นักจากอาจารย์ผู้สอน บางกลุ่มก็ได้รับอคติต่อโรคเอดส์ผ่านทางผู้ให้ความรู้ชุดนั้นด้วย ด้วยวัย

ที่ขาดวิจารณญาณท าให้พวกเขาเชื่อในสิ่งที่รับรู้มาจนกลางเป็นความเชื่อและส่งต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

จากค่านิยมในการก าหนดพฤติกรรมทางเพศของรัฐบาลยังส่งผลต่อกลุ่มคนในพ้ืนที่สูงด้วย 

โดยในสังคมอาข่าบางกลุ่ม เมื่อหน่วยงานสาธารสุขเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศและ

การปูองกันดูแลรักษาโรคเอดส์ ผู้ชายส่วนใหญ่จะค่อนข้างเปิดกว้างในเรื่องเพศ สามารถพูดได้อย่าง

เปิดเผย แต่ผู้หญิงกลับมองกว่าการพูดถึงหรือการดูอวัยวะเพศเป็นเรื่องน่าอาย เช่น ในกลุ่มกิจกรรม

เพ่ือนสอนเพ่ือนของชาวอาข่า เมื่อสาธิตวิธีการใส่ถุงยางอนามัย ผู้หญิงบางคนจะไม่กล้าดูต้องเดินหนี

ไป บางคนก็เอามือกั้นหน้าเพ่ือไม่ให้เห็นภาพเหล่านั้น เป็นต้น (ศรีสุวรรณ วรบุตร, 2552: 159) เห็น

ได้ชัดว่าพวกเขามองเรื่องเพศเป็นเรื่องไกลตัวและยังไม่ตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ที่จะเกิดขึ้น สถิติการติดเชื้อของชาวอาข่าจึงยังอยู่ในระดับสูงอยู่แต่ก็มีกลุ่ม

กิจกรรมเพ่ือนสอนเพ่ือนที่มีสมาชิกในกลุ่มเป็นชาวอาข่าด้วยกันจึงง่ายต่อการถ่ายทอดความรู้ ให้พวก

เขาเข้าใจและเรียนรู้การปูองกันดูแลภายใต้บริบททางสังคมของพวกเขาเอง พฤติกรรมของหญิงชาว
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อาข่ากลายเป็นตัวอย่างผลความส าเร็จของการจัดการและควบคุมพฤติกรรมทางเพศของรัฐที่ประสบ

ความส าเร็จ 

ดังนั้นหากใครมีพฤติกรรมผิดแผกไปจากที่รัฐก าหนดก็จะน าไปสู่การตัดสินคุณค่าของคน

เหล่านั้นว่าเป็นคนไม่ดี หญิงเลวหรือชายเลว มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ สังคมจึงแสดงท่าที

รังเกียจต่อคนกลุ่มนั้น เมื่อคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ติดเชื้อเอดส์ขึ้นมาจริงๆก็จะมีวาทกรรมชุดใหม่

มาครอบทับพวกเขาอีกชั้นหนึ่ง เป็นวาทกรรมที่น าไปสู่ความรังเกียจและหวาดกลัวต่อโรคเอดส์และมี

การผลิตซ้ าวาทกรรมนี้เพ่ือจัดแบ่งความปกติออกจากความไม่ปกติหรือวิตถาร ความถูกผิดจากการ

กระท าทางเพศตามกรอบกระแสหลัก ในบริบทสังคมที่กรอบเรื่องเพศถูกท้าทายและตั้งค าถามจากคน

กลุ่มต่างๆที่มีวิถีทางเพศแตกต่างไป (ชลิดาภรณ์, 2547: 2-3) 

 กล่าวโดยสรุปคือการก่อก าเนิดวาทกรรมเอดส์นี้เริ่มมาจากการนิยามทางการแพทย์ของโรค

เอดส์ ได้สร้างความกลัวให้กับคนที่รับรู้ ต่อมารัฐจึงหันมาใช้ประโยชน์จากความกลัวต่อโรคนี้มาเป็น

เครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมทางเพศของคนในสังคมต่อไป พร้อมกับเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ

โรคเอดส์ให้แพร่กระจายไปสู่พ้ืนที่ต่างๆ เช่นต่างจังหวัด พ้ืนที่ทุรกันดานและพ้ืนที่สูง  ความกลัวที่

เกิดขึ้นจากการได้รับข่าวสารที่น่ากลัวและความไม่รู้เกี่ยวกับโรคในมุมมองที่นอกเหนือไปจากที่รัฐ

น าเสนอท าได้เพียงรับรู้เรื่องราวเหล่านั้นและอาศัยการตีความจากประสบการณ์ของตัวเอง จึงท าให้

แต่ละพ้ืนที่สร้างและบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับโรคเอดส์ไปมากขึ้นเรื่อยๆ ความหมายของโรคเอดส์จึง

เริ่มกลายเป็นสิ่งที่สร้างอคติและความหวาดกลัวให้กับผู้ปุวย ท าให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

การรังเกียจเดียดฉันท์ และการตีตราจากสังคม ทว่าจากการนิยามโรคเอดส์ที่เกิดขึ้นนั้น ในแง่หนึ่ง รัฐ

อาจพยายามน าเสนอให้ผู้คนรู้จักปูองกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคร้ายนี้ แต่ในอีกแง่หนึ่ง รัฐก็ใช้

ความกลัวที่เกิดจากการตีความโรคเอดส์นี้ในการควบคุมคน เช่น การควบคุมพฤติกรรมทางเพศ การ

ควบคุมการใช้ยาเสพติดและการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ เป็นต้น ด้วยเช่นกัน 

 

4) สื่อ: บทบาทในฐานะผู้สร้างและเผยแพร่วาทกรรมเอดส์ 

- บทบาทของสื่อในช่วงปี พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2540 

ในช่วงปีดังกล่าวนี้เป็นช่วงที่โรคเอดส์เริ่มแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทย หน่วยงานต่างๆ

จึงพยายามแจ้งความเกี่ยวกับโรคติดต่อชนิดนี้ ให้ประชาชนทราบ โดยอาศัยสื่อเป็นตัวกลางในการ
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สื่อสาร ดังนั้น สื่อในช่วงนี้จึงเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ว่าโรคเอดส์คืออะไร สามารถติดต่อได้

อย่างไรและคนกลุ่มไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อบ้าง เพ่ือให้เกิดความระมัดระวังและการปูองกัน

ตัวเองในชีวิตประจ าวัน ซึ่งการรณรงค์ให้มีการปูองกันผ่านทางสื่อก็มีข้อจ ากัดมากมายในการสื่อสาร 

และการพิสูจน์ความจริงเท็จของสิ่งที่น าเสนอเพราะสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์หรือแม้แต่สื่อ

ออนไลน์ล้วนต้องน าเสนอให้มีความกระชับได้ใจความ ดึงดูดใจและสร้างความเข้าใจต่อคนทุกกลุ่ม จน

อาจน าไปสู่การเข้าใจผิดตามการตีความของคนบางกลุ่มได้ เช่นเดียวกับกรณีของ นางแบบสาวคนหนึ่ง

ที่ตรวจพบ “เชื้อบวกปลอม1” เมื่อปี พ.ศ. 2530 แต่สิ่งที่สื่อน าเสนอคือ อ้างว่าเธอติดเชื้อเอดส์ เธอมี

พฤติกรรมส าส่อนเพราะต้องการประชดสังคม “จึงต้องรีบน าตัวไปรักษาเพ่ือไม่ให้ไปมีเพศสัมพันธ์กับ

ใครอีก” (บทความจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2530) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2530  

นางแบบสาว สปัน ตรวจพบเชื้อบวกปลอม 

ที่มา: https://www.doctor.or.th/article/detail/4993 

 

การพาดหัวข่าวดังกล่าวท าให้ผู้ปุวยตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคม กระทั่ง คุณเทอด

พงษ์ ไชยนันทน์ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ออกมาแถลงว่าการมีเชื้อบวกปลอม ไม่ได้

                                                           
1
 เชื้อบวกปลอม เมื่อผู้ปุวยผ่านการตรวจทางห้องปฏิบัติการและผลเลือดเป็นบวกแต่เมื่อ

แพทย์ตรวจร่างกายและตรวจซ้ าด้วยเทคนิคที่ 2 ซึ่งใช้ส าหรับการยืนยันผลตรวจครั้งแรก จะให้ผล
ออกมาว่าผู้ปุวยไม่มีโรค หรือก็คือ ภาวะปกติ นั่นเอง (พวงทอง ไกลพิบูลย์, 2556: ออนไลน์) 
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หมายความว่าเธอเป็นโรคเอดส์ จึงอยากให้สังคมอย่าด่วนตัดสิน และผลสุดท้ายเมื่อเธอได้รับการตรวจ

อีกครั้งก็พบว่า เธอไม่ได้ติดเชื้อแต่อย่างใด ซึ่งจากปรากฏการณ์ดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก

พฤติกรรมของสื่อที่น าเสนอข่าวผ่านภาษาที่ก ากวม และอีกส่วนหนึ่งมาจากการตัดสินผู้ปุวยผ่านทาง

ค่านิยมทางเพศของสังคมว่าเธอเป็นคนส าส่อนบ้าง เธอประชดสังคมบ้าง นั่นเพราะสังคมในยุคนั้น

ก าลังอยู่ในความหวาดผวาต่อโรคที่ไม่รู้จักนี้ (Anonymous, 2530: ออนไลน์) 

นอกจากนี้ยังมีสื่ออีกมากมายที่คอยผลิตซ้ าความเชื่อเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิม พ์อย่าง

หนังสือพิมพ์ บทเรียนในหลักสูตรวิชาสุขศึกษา เพศศึกษาที่มักให้ภาพที่น่ากลัว ให้ความรู้โรคเอดส์ใน

แง่ที่สร้างความกลัวให้กับกลุ่มเปูาหมาย นั่นคือ วัยรุ่น เพราะต้องการให้พวกเขารู้จักการปูองกันตัว

และการดูแลตัวเอง หรือการเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุและกระจายเสียงในระดับชุมชน จากค าบอกเล่าของ

ยายเถียน (นามสมมติ) อายุ 72 ปี เล่าว่า เมื่อก่อน (ประมาณช่วงปี พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2535) ในปาก

พนังช่วงที่เอดส์ระบาดเข้ามาใหม่ๆ เทศบาลมักจะประกาศเสียงตามสายทุกๆสี่โมงเย็น (16.00 น.) ให้

ระมัดระวังโรคเอดส์เพราะเป็นโรคติดต่อร้ายแรง คนที่สงสัยว่าตัวเองอาจติดเชื้อให้รีบไปแจ้งที่

โรงพยาบาลปากพนัง ซึ่งในช่วงนั้นยังไม่มียาต้านไวรัสเข้ามา ท าได้เพียงให้ค าแนะน าวิธีการปฏิบัติตัว

เบื้องต้นแก่ผู้ปุวยเท่านั้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เมื่อคนในชุมชนรู้ว่าบ้านใดมีผู้ปุวยก็จะแห่กันไปดูบ้านนั้น 

บ้างก็นินทา ขับไล่เพราะกลัวจะติดเชื้อดังที่ได้ยินจากที่รัฐประกาศและจากเรื่องเล่าถึงความน่ากลัว

ต่างๆของโรค และนับวันความเชื่อที่น่ากลัวนี้ก็ยิ่งถูกส่งต่อไปเรื่อยๆ (เถียน, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 

2560) 

อิทธิพลจากสื่อที่คอยแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ในช่วงนี้ส่วนใหญ่มาจากสื่อสิ่งพิมพ์อย่าง

หนังสือพิมพ์ บ้างก็เป็นวิทยุ โทรทัศน์ การประกาศเสียงตามสายในชุมชนและอินเตอร์เน็ต ตามล าดับ

ลงมา ด้วยข้อจ ากัดในการเผยแพร่และการรับรู้ข้อมูล ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่หลงเชื่อสื่อนั้นโดยง่าย

และกลัวต่อโรคภัยที่ไม่รู้จักนี้ นอกจากนี้ช่วงปีดังกล่าวยังถือว่าโรคเอดส์ เป็นโรคใหม่ที่ทางการแพทย์

ยังไม่มีวิธีรักษา ด้วยข้อจ ากัดของเทคโนโลยีทางการแพทย์ท าให้ผู้ปุวยไม่มีตัวเลือกในการตรวจโรค

หรือการรับรู้แต่เนิ่นๆมากนัก กว่าจะรู้ตัวว่าเป็น อาการก็ลุกลามไปท่ัวร่างกายแล้วจึงเกิดความเชื่อที่ว่า 

‘เป็นเอดส์แล้วต้องตายเท่านั้น’  

จากสาเหตุของความกลัวที่อาจน าไปสู่ความตายดังกล่าว ประกอบกับการรับรู้ข่าวสารแต่ด้าน

ที่สร้างความหดหู่ของโรค ท าให้สังคมหันมาตัดสินโรคเอดส์ในมุมมองทางสังคมนั่นคือการใช้บรรทัด

ฐานเรื่องเพศท่ีรัฐก าหนดมาเป็นเครื่องมือในการวัดความดี ความเลว และตัดสินว่าโรคเอดส์กลายเป็น



38 
 

 

โรคที่น่ารังเกียจเพราะมีพฤติกรรมส าส่อนจนท าให้ได้รับเชื้อมา และอีกหลากหลายความเชื่อที่เกิดขึ้น

จากโรคชนิดนี้ จนกลายเป็นวาทกรรมเอดส์ที่มีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์เอดส์มาจนถึงปัจจุบัน 

 

- บทบาทของสื่อในช่วงปี พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน 

เมื่อโลกมีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 

ท าให้การเข้าถึงข่าวสารต่างๆสะดวกสบายมากขึ้น สื่อที่มีอิทธิพลในยุคนี้จึงกลายเป็นสื่ออินเตอร์เน็ต

และสื่อโทรทัศน์เสียส่วนใหญ่ ผู้รับสารจึงเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายกว่าแต่ก่อน ซึ่งเนื้อหาที่เผยแพร่ใน

สื่อช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่สังคมเริ่มเล็งเห็นปรากฏการณ์เอดส์ที่เกิดขึ้นว่าวาทกรรมเอดส์น ามาสู่การ

แสดงความรังเกียจและการกีดกันผู้ปุวย สื่อในช่วงนี้บางส่วนจึงเป็นการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค

เอดส์ที่ถูกต้อง แต่ก็ยังคงมีสื่ออีกบางส่วนที่ยังคงผลิตซ้ าความเชื่อแบบเดิมเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ หลาย

หน่วยงานและกลุ่มเครือข่ายผู้ติดเชื้อจึงเกิดการรวมตัว เพ่ือต่อต้านการกระท าที่ท าให้เกิดความเข้าใจ

ผิดเกี่ยวกับโรคเอดส์ทั้งหลาย และต่อสู้กันมาอย่างยาวนานกับวาทกรรมเอดส์ที่สร้างความกลัวนี้  

ยกตัวอย่างสื่ออินเตอร์เน็ตที่ยังคงผลิตซ้ าความเชื่อแบบเดิม และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้วาท

กรรมเอดส์ยังคงมีอิทธิพลอยู่ในสังคมปัจจุบัน แม้จะเป็นสื่อที่เพ่ิงเกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่การให้ความรู้

เรื่องการปูองกันตัวจากโรคเอดส์ก็ยังคงผสมผสานกับค่านิยมในเรื่องเพศของสังคมไทยอยู่ว่า ต้องรัก

เดียวใจเดียวจึงจะปลอดภัยจากโรคเอดส์ได้ ยกตัวอย่างบทความจากสื่อออนไลน์แห่งหนึ่งที่พยายาม

แจ้งวิธีการปูองกันโรคเอดส์ เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา 

 

ภาพที่ 2.2 บทความในสื่อออนไลน์ 

ที่มา: http://www.stou.ac.th/study/sumrit/2-59/page1-2-59.html 
  

จากเว็บไซต์ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง อาคารตรีศร (สศต.) ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ในบทความชื่อ “ภัยจากโรคเอดส์” มีการให้ความรู้ว่าโรคเอดส์คืออะไร เกิดจากอะไรและมีการติดต่อ
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ได้ทางใดบ้าง ทว่า ส่วนหนึ่งของบทความที่กล่าวถึงการปูองกันโรคเอดส์ ว่าควร “รักเดียว ใจเดียว” 

ซึ่งเป็นการผลิตซ้ าความเชื่อเดิมที่น าไปผสมผสานกับค่านิยมเรื่องเพศของสังคมไทย และสิ่งนี้แสดงให้

เห็นถึงอิทธิพลของวาทกรรมเอดส์หลักที่คงอยู่ เพราะคนบางกลุ่มยังคงมองว่า เอดส์เกิดจากความส า

ส่อน ไม่รักเดียวใจเดียว วิธีการปูองกันจึงต้องมีคู่ครองเพียงคนเดียวตามค่านิยมของสังคมไทยมองว่า

การมีผัวเดียวเมียเดียว จะท าให้ปลอดภัยจากโรคเอดส์  

นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์จัดอันดับแห่งหนึ่งที่มีการจัดอันดับ 10 โรคที่ร้ายแรงที่สุดในโลก ซึ่งจัด

ให้โรคเอดส์ เป็นโรคที่น่ากลัวที่สุด เมื่อปี พ.ศ. 2557 ด้วยเหตุผลที่ว่า “เอดส์ถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรง

ที่สุดในเวลานี้ที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายได้ มันจะท าลายระบบภูมิคุ้มกันทางร่างกาย ท าให้เชื้อโรค

สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย” และอ้างอิงจากแพทย์ที่มีชื่อเสียงหรือบทความทางการแพทย์ที่ดู

น่าเชื่อถือจึงยิ่งเพิ่มน้ าหนักให้กับผลการจัดอันดับเหล่านี้ ผู้ที่เข้ามาอ่านบทความบางส่วนก็เชื่อในสิ่งที่

ได้อ่านเพราะแหล่งข้อมูลทางการแพทย์สร้างความไว้ใจและน่ าเชื่อถือ จึงเผยแพร่ความรู้นั้นต่อไป

เรื่อยๆจนขยายเป็นวงกว้าง  เพราะเหตุนี้สังคมจึงมองว่าเอดส์ยังคงเป็นโรคที่เลวร้ายที่สุด และน่ากลัว

ไม่ต่างจากแต่ก่อน ความเชื่อดังกล่าวนี้สร้างความเข้าใจผิดจากผลส ารวจนี้ไปเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ 

(Mr.lawrence10, 2557: ออนไลน์)  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 การใช้ภาพที่ท าให้เกิดการเข้าใจผิด  

ภาพดังกล่าวเป็นอาการของมะเร็งซาร์โคมา (Sarcoma) 

ที่มา: http://www.siam85.com/?cid=1813993&f_action=forum 

 

http://www.siam85.com/?cid=1813993&f_action=forum
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ภาพดังกล่าวเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2555 มีการตัดต่อและอ้างว่าเป็นอาการของโรคเอดส์ทั้งที่

จริงแล้ว เป็นอาการของโรคมะเร็งซาร์โคมา2ที่พบมากในกลุ่มชาวยุโรป 85% ชาวแอฟริกา 10% ชาว

เอเชีย 1% และชนชาติอ่ืนๆ 3-5%  (พวงทอง ไกลพิบูลย์, 2560: ออนไลน์) ซึ่งรูปดังกล่าวถูกน าไปใช้

ในหลายเว็บไซต์และส่งต่อความเข้าใจผิดผ่านภาพที่น่ากลัวเหล่านี้ออกไปเรื่อยๆ ท าให้ผู้ศึกษาเล็งเห็น

ว่า แม้จะอยู่ในยุคปัจจุบัน แต่การบริโภคสื่อและการเผยแพร่สื่อก็ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิด

ความเชื่อเกี่ยวกับโรคเอดส์ในทางที่ผิดได้อยู่ดี  

เว็บไซต์เหล่านี้เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในยุคปัจจุบันที่

เทคโนโลยีทางการแพทย์และการสื่อสารต่างๆได้รับการพัฒนาแล้ว กระนั้นคนกลุ่มหนึ่งก็ยังคงมี

ความคิดเก่ียวกับโรคเอดส์ไม่ต่างจากแต่ก่อนนัก และผลิตซ้ าความเชื่อที่ยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ว่าเป็น

ความจริงเท็จเพียงใด กรณีดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่า สื่อเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดในการแสวงหา

ความรู้และการเผยแพร่ความรู้ หากผู้ให้สื่อแสดงอคติหรือให้ความรู้ที่ไม่เป็นจริงผ่านทางสื่อออนไลน์ 

การแพร่กระจายก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วและได้รับอิทธิพลจากอคติของผู้ให้สื่อนั้นด้วย (ส านัก

การศึกษาต่อเนื่อง อาคารตรีศร, 2558: ออนไลน์) 

พฤติกรรมดังกล่าวเป็นเพียงผลของสื่อบางกลุ่มเท่านั้น ยังมีสื่ออีกหลายกลุ่มที่เผยแพร่

ข่าวสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ในทางที่ดี  เช่นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์จาก

องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดูแลผู้ปุวยเอดส์ในประเทศไทยและเครือข่ายเพ่ือผู้ปุวยเอดส์  

บ้างก็ให้ข้อมูลผ่านทางการสร้างตัวละคร “พละ” มาเล่าเรื่องในฐานะผู้ติดเชื้อเอชไอวีว่าแท้จริงแล้ว

อาการติดเชื้อเอชไอวีกับภาวะเอดส์มีความแตกต่างกันอย่างไร และคนกลุ่มนี้ใช้ชีวิตอย่างไร เพ่ือให้

สามารถน าชุดความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์นี้เข้าถึงคนทุกกลุ่มได้มากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นวัย

ส าคัญในการเรียนรู้และการรับอิทธิพลจากวาทกรรมหนึ่งๆและส่งผลต่อการปฏิบัติตัวต่อไป  

 

                                                           
2 มะเร็งซาร์โคมา (Sarcoma) คือ  โรคมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ตัวอ่อนที่จะเจริญเติบโตเป็น

เนื้อเยื่อได้หลายชนิด โดยเฉพาะเนื้อเยื่อในระบบโลหิตวิทยาเช่น กล้ามเนื้อ ไขมัน กระดูก ไขกระดูก 
เส้นประสาท ระบบน้ าเหลือง หลอดเลือดต่างๆ และพังผืด(We care health, 2017: online) 
ปัจจุบัน ยังไม่พบสาเหตุแท้จริงที่ท าให้เกิดโรคมะเร็งซาร์โคมา  แต่พบปัจจัยเสี่ยงคือ สามารถถ่ายทอด
ได้ทางพันธุกรรม การได้รับสารเคมีทางอุตสาหกรรมบางชนิดต่อเนื่อง เช่น สารหนู หรือการติดเชื้อ 

http://haamor.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9/
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ภาพที่ 2.4 ภาพยนตร์สั้นถ่ายทอดเรื่องราวของพละในฐานะผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/542573 

หลังจากที่ซีรี่ย์ฮอร์โมนเผยแพร่ว่า “พละ” ตัวละครหนึ่งในเรื่องมีเชื้อ HIV ที่ได้รับจากแม่ ก็

เกิดกระแสขึ้นมากมายในโลกโซเชียล ทั้งด้านที่ยอมรับและไม่ยอมรับผู้ติดเชื้อ การถ่ายทอดเรื่องของผู้

ติดเชื้อผ่านทางบทละครนี้ในมุมมองต่างๆ ทั้งการปฏิบัติตัวของผู้ติดเชื้อ การถูกปฏิเสธจากสังคมและ

การเข้าใจยอมรับในที่สุด ซึ่งการถ่ายทอดเรื่องราวเช่นนี้ก็มีอิทธิพลต่อกลุ่มวัยรุ่นไม่ใช่น้อย ซึ่งเป็น

กลุ่มเปูาหมายหลักของผู้ผลิตละคร ที่ต้องการเปลี่ยนมุมมองจากความรังเกียจสู่การยอมรับและมองว่า

การเปิดใจยอมรับผู้ติดเชื้อนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ควรท า ท าให้แลดูเป็นคนดีของสังคม การน าเสนอภาพเช่นนี้

กลายเป็นแรงผลักดันให้ผู้เสพละครอีกหลายกลุ่มเริ่มท าความเข้าใจต่อโรคเอดส์และผู้ปุวยมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นสื่อในปัจจุบันส่วนใหญ่จึงแสดงถึงสถานการณ์เอดส์ในประเทศไทยที่ยังคงเป็นการต่อสู้

กันระหว่างวาทกรรมเอดส์กับวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่เพ่ือให้คนเปิดใจยอมรับมากขึ้น นั่นรวมไปถึงการ

แสดงค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นบางกลุ่มซ่ึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้วาทกรรมเอดส์ยังคงมีอ านาจอยู่ และ

การผลิตซ้ าความเชื่อของสื่อที่ส่งผลให้วาทกรรมเอดส์ชุดใหม่หรือวาทกรรมอ่ืนๆไม่สามารถท างานได้

อย่างเต็มทีน่ัก น าไปสู่การใช้พ้ืนที่สื่อเป็นพ้ืนที่แห่งการถกเถียงและการควบคุมการแสดงออกของวาท

กรรมเอดส์ด้วย ดังในประเด็นต่อไปนี้ 

- การใช้สื่อเป็นพื้นที่แห่งการท าความเข้าใจและการต่อรองกับอ านาจของวาทกรรมเอดส์ 

นับตั้งแต่สื่อออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจ าวันของคนยุคปัจจุบันก็เป็นการเปิดพ้ืนที่

การเรียนรู้และการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ไปจนถึงการถกเถียงแสดงความคิดเห็น ซึ่งถือเป็นการต่อรอง

ทางอ านาจอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในกรณีของปรากฏการณ์เอดส์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เมื่อมีผู้รับรู้จาก
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สื่อหลากหลายชนิด หลายช่องทางและหลายการตีความ จึงท าให้เกิดความแตกต่างในการท าความ

เข้าใจโรคๆหนึ่ง น ามาซึ่งการแลกเปลี่ยนทางความคิดระหว่างกันบนพื้นที่สื่อออนไลน์นี้ 

นอกจากบทความต่างๆในสื่อออนไลน์แล้ว สิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้รับสื่อไม่แพ้

กันคือ ละครและภาพยนตร์ เพราะคนจะได้รับรู้ค าอธิบายของโรคเอดส์ผ่านภาพและความรู้สึกของตัว

ละคร ยิ่งพวกเขาเห็นสภาพผู้ปุวยในละครเลวร้ายลงเท่าไหร่ ความรู้สึกของผู้ชมก็จะยิ่งจดจ าและมี

อคติต่อโรคเอดส์มากข้ึนเท่านั้น ยกตัวอย่างละคร เพ่ือนรักริษยา ที่ออกอากาศเมื่อกลางปี พ.ศ. 2558 

ที่ผ่านมา เป็นฉากของ อุไร หนึ่งในตัวละครหลักของเรื่องที่ปุวยด้วยโรคเอดส์แล้วเสียชีวิตลงด้วย

สภาพร่างกายที่เต็มไปด้วยแผลเหวอะและทุกข์ทรมานจากโรค สร้างความเวทนาให้กับเพ่ือนฝูง 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 ภาพของตัวละครที่ชื่อ อุไร ในเรื่อง เพ่ือนรักริษยา  

ที่มา: http://www.posttoday.com/analysis/report/401685 

 

 ทันทีที่ฉากดังกล่าวออกอากาศ ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จ านวนมาก โดยส่วนใหญ่จะไม่

เห็นด้วยกับการน าเสนอภาพดังกล่าว เพราะยิ่งเป็นการตอกย้ าให้รู้สึกกลัวต่อโรคเอดส์ และรู้สึก

รังเกียจผู้ปุวย ดังวาทกรรมเอดส์ที่เคยเป็นมา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์และอีกหลายหน่วยงานจึงท าหนังสือ

แจ้งไปยังผู้ผลิตให้เปลี่ยนฉากดังกล่าว เพราะสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้ปุวยและลักษณะของโรค อีก

ทั้งยิ่งเป็นการผลิตซ้ าความเชื่อเดิมที่ว่า ‘เป็นเอดส์แล้วต้องตายเท่านั้น’ ซึ่งในเว็ปไซต์ชื่อดังอย่างพัน

ทิป ก็มีผู้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้กันอย่างคับคั่ง ท าให้ได้รับรู้ปรากฏการณ์

เอดส์ในสังคมไทยจากหลากหลายมุมมอง ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.6 กระแสของละครในสื่อออนไลน์ พันทิป 

ที่มา: https://pantip.com/topic/34275067 

 

เมื่อกี้ Line กัน  

เพื่อน : กูจะตายแบบนี้หรอ กูกลัว  

ผม :  ส่องกระจกดูซะ มาถึงจุดนี้ได้ สติๆ ละครมันเว่อร์วังเอาความ

สะใจไปงั้น กูนึกว่าแผลรถคว่ า 

เพื่อน : อ้ืม ... 

เพื่อนผม กว่ามันจะมาถึงจุดนี้มันเกือบฆ่าตัวตายมาหลายรอบจน

ตอนนี้ดีขึ้น  // แต่วันนี้แค่ละครฉากเดียว 1 ปีที่เข้มแข็งของมันอ่อนล้าไป

ขนาดนี้ ....  

   (หมีพูบนเกลียวคลื่น, 2558: ออนไลน์) 

ตัวอย่างบทสนทนาของผู้ใช้รายหนึ่งในพันทิปกับเพ่ือนของเขาที่เป็นผู้ปุวย แสดงความกังวล

ใจออกมาทันทีที่ละครจบ หลังจากที่ละครตอนนี้ เผยแพร่ออกมาก็มีกระแสในโลกโซเชียลที่

วิพากษ์วิจารณ์ละครดังกล่าว มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ในบทความชื่อ “ละครเพ่ือนรักเพ่ือน

รษิยา โรคเอดส์มันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะคะ เลิกยัดเยียดความร้ายแรงและความรุนแรงผิดๆซะที” 

ของผู้ใช้นามปากกา หมีพูบนเกลียวคลื่น แสดงความเห็นไว้เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 แสดงถึงอิทธิพล

จากสื่อละครเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่เป็นเหตุผลหลักในการสร้างความกลัวและรังเกียจให้ กับคนในสังคม 

แม้แต่ผู้ปุวยเอดส์เอง ดังเช่นในบทสนทนาของผู้ใช้นามปากกาว่า หมีพูบนเกลียวคลื่น กับเพ่ือนของ

เขาที่เป็นผู้ปุวยเอดส์ ในบทสนทนานี้แสดงให้เห็นว่าเพ่ือนของเขาในฐานะผู้ปุวยเพ่ิงฟ้ืนตัวและมี

ก าลังใจในการใช้ชีวิตมาได้ไม่นาน แต่เมื่อได้ชมละครเพ่ือนรักเพ่ือนริษยา ที่ก าลังโด่งดังในช่วงปลายปี 

พ.ศ. 2558 นั้น ความกลัวและความท้อแท้ก็กลับมาท าร้ายชีวิตเขาอีกครั้ง ซึ่งพฤติกรรมของสื่อนี้เป็น
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เพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่สื่อเคยท าในอดีตในช่วงที่โรคเอดส์เพ่ิงแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทย ภาพ

เหล่านี้ ท าให้ผู้ที่เสพสื่อเกิดความรังเกียจผู้ปุวยเอดส์และมีอคติมาจนถึงปัจจุบัน  

จากตัวอย่างซีรี่ย์ฮอร์โมน ภาค 3 ที่เคยกล่าวมาข้างต้น ทันทีที่ละครออกอากาศก็มีผู้มาแสดง

ความเห็นมากมายทั้งในแง่ลบและแง่บวกต่อตัวละคร พละ ซึ่งผู้เสพละครต่างก็พยายามหาข้อมูล

เกี่ยวกับโรคนี้มาอธิบายและแลกเปลี่ยนความเห็นกันมากมายจนเป็นกระแสบนโลกออนไลน์อยู่

ช่วงหนึ่ง สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อความคิดของคนทั่วไปอย่าง

มาก มันสามารถท าให้คนเปลี่ยนความคิดไปทางใดก็ได้  ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้เผยแพร่สื่อนั้น ซึ่ง

ผลของการน าเสนอเรื่องราวผู้ติดเชื้อเอชไอวีผ่านตัวละครพละนี้ ท าให้คนเข้าใจง่ายและสามารถจดจ า

ได้ง่ายขึ้น เกิดเป็นการตั้งบทความและประเด็นส าหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากมาย ดังนี้ 

ยกตัวอย่าง การแลกเปลี่ยนความเห็นในเว็บไซต์พันทิปในประเด็นเรื่อง “"พละ" ผมมีเชื้อ HIV 

ครับ : มาท าความรู้จักกับเชื้อ HIV ว่าต่างกับ AIDS อย่างไร จากปากพละกันครับ” ซึ่งในเว็บไซต์นี้มีผู้

มาให้ความเห็นเกี่ยวกับความรู้ในการติดต่อโรค ทัศนคติต่อผู้ปุวย และประการณ์ในชีวิตประจ าวัน

มากมาย ส่วนใหญ่จะเป็นไปในแง่บวก กระทั่งมีผู้ใช้นามปากกาว่า 1385324 เข้ามาแสดงความ

คิดเห็นในแนวทางต่างจากคนอ่ืนๆ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ในแง่ลบว่า “เชื้อHIV จริงๆ

แล้วก็คือโรคเอดส์กับเอดส์ จะพูดให้ต่างกันท าไม” 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคเอดส์ในเว็บไซต์พันทิป 

ที่มา: https://pantip.com/topic/34497850 
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ขอแสดงความคิดในแง่ลบบ้างล่ะกัน 

ถ้ามีเชื้อ HIV แล้วไม่ได้แสดงว่าเป็น AIDS มันเหมือนบอกว่า ถ้าไม่มี

อาการแสดงออกมาชัดเจนแปลว่า ไม่ได้เป็นนะ แล้วไอ้ที่บอกว่ารักษาได้คือ

อะไร แค่กินยากดอาการไปตลอดชีวิตแค่นั้นเองเหรอ รักษาได้ต้องแปลว่า

หายขาดสิ เท่าที่ตามข่าวมาเหมือนจะมีเคสฟลุคที่หายขาดได้แค่เคสเดียวที่

ผ่าตัดเปลี่ยนไขกระดูก นอกนั้นเหมือนจะไม่มีเลย 

ถ้าHIV ≠ AIDS แล้ว  

คนที่มีเชื้อ H5N1  ล่ะไม่ได้เป็นโรคไข้หวัดนกเหรอ 

คนที่มีเชื้อ Dengue ล่ะไม่ได้เป็นไข้เลือดออกงั้นสิ 

งั้นขอถามชัดๆสัก2ข้อ 

1 โรคAIDS เกิดจากสาเหตุอะไรถ้าไม่ใช่เชื้อ HIV ? 

2 คนที่มีเชื้อ HIV ต้องกินยาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอท าไม ถ้า

ไม่ได้เป็นโรค  

    (1385324, 2558: ออนไลน์) 

 

ทันทีที่ 1385324 เข้ามาแสดงความคิดเห็น ก็มีกลุ่มคนเห็นต่างซึ่งในที่นี้ถือเป็นคนส่วนใหญ่ 

เข้ามาด่าทอและประณามความคิดเห็นในแง่ลบของ 1385324 เพ่ือกดดันผู้ที่คิดต่าง จนกว่าจะ

สามารถหล่อหลอมความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นรูปแบบเดียวกับของคนส่วนใหญ่ได้  พฤติกรรม

เหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า แม้ว่าวาทกรรมเอดส์จะยังคงมีอิทธิพลอยู่ในสังคมไทย แต่วาทกรรม

เอดส์ชุดใหม่หรือวาทกรรมอ่ืนๆที่ต้องการลบล้างความเชื่อเดิมเกี่ยวกับเอดส์ก็สามารถท างานในสังคม

ได้แม้จะท าได้ไม่เต็มที่ก็ตาม วาทกรรมเอดส์ชุใหม่เหล่านี้จึงมีหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของวาท

กรรมหลักแทน ทั้งด้านความคิดและการกระท า นอกจากนี้ยังเกิดกระแสการท าความเข้าใจโรคเอดส์

ของกลุ่มวัยรุ่นอีกมากมายบนโลกออนไลน์ ดังนี้ 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8 บทความให้ความรู้ว่าเชื้อเอชไอวีต่างจากเอดส์อย่างไร 

ที่มา: https://drama.kapook.com/view135489.html 



46 
 

 

ภาพที่ 2.9 บทความจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไทยรัฐ  

ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/542573 

ภาพที่ 2.10 เว็บข่าวออนไลน์ที่เป็นช่องทางให้คนทั่วไปมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น                

เกี่ยวกับอาการปุวยของพละ 

ที่มา: http://social.news-lifestyle.com/content/146928/ 

 

ภาพที่ 2.11 บทความวิเคราะห์ผลส าเร็จของซีรี่ย์ฮอร์โมน 

ที่มา: http://news.trueid.net/detail/29789 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.12 เพจดราม่าแอดดิกชื่อดังในFacebook เข้ามาแสดงความเห็นถึงความเคลื่อนไหว

ที่น่าประหลาดใจของกลุ่มวัยรุ่นทันทีที่ละครออกอากาศ 

ที่มา: http://news.trueid.net/detail/29789 
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ปัจจุบันแม้ว่าจะยังมีอคติต่างๆปรากฏให้เห็นอยู่แต่การให้ความรู้และการสร้างค่านิยมใหม่ๆ

ผ่านทางสื่อก็ยังคมมีอ านาจมากเช่นกัน โดยเฉพาะการให้ความรู้ผ่านทางละครที่เข้าใจง่ายและเข้าถึง

กลุ่มเปูาหมายได้ตามความต้องการของผู้ผลิต ดังกระแสจากซีรี่ย์ฮอร์โมน ซีซั่น3 ที่เกิดขึ้น ท าให้กลุ่ม

วัยรุ่นที่ได้ชมซีรี่ย์ดังกล่าวต่างก็หาข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์มาอธิบาย ถกเถียง และแสดงความคิดเห็น

จากประการณ์ของตัวเองกันยกใหญ่ เพ่ือน าหลักฐานเหล่านี้ไปหักล้างกับความเชื่อเดิมๆเกี่ยวกับโรค

เอดส์ และเผยแพร่ความจริงของผู้ปุวยและผู้ติดเชื้อได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น 

บางครั้ง การแสดงความรังเกียจหรือการเลือกปฏิบัติต่อผู้ปุวยอาจมิได้มีสาเหตุมาจากอิทธิพล

ของวาทกรรมหลักเพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจัยอ่ืนเป็นองค์ประกอบด้วย ดังตัวอย่างความคิดเห็น

ต่อไปนี้ที่เป็นภาพสะท้อนสังคมไทยในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ภายในเว็บไซต์ส ารวจความคิดเห็น

อย่างพันทิปได้มีการถามความเห็นของคนทั่วไปว่า “ถ้ามีคนติดเชื้อ HIV ในที่ท างานเดียวกัน คุณจะ

ยอมท างานกับเค้ามั้ย?” ซึ่งมีผู้คนเข้ามาแสดงความเห็นมากมายทั้งท่ียอมรับและคนที่รังเกียจ เช่น ผู้ที่

ใช้นามปากกว่า KenshiroJr. เข้ามาแสดงความเห็นไว้เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

 

 ภาพที่ 2.13  ประเด็นเรื่อง “ถ้ามีคนติดเชื้อ HIV ในที่ท างานเดียวกนั คุณจะยอมท างานกับเค้ามั้ย?” 

ที่มา: https://pantip.com/topic/34521753 

 

เบียดกันบนรถเมล์ รถไฟฟูา หายใจรดต้นคอกัน ใช้โถฉี่ร่วมกัน คุณ

คิดว่าในกิจกรรมเหล่านี้คุณจะไม่เจอคนที่ติดเชื้อปะปนมาด้วยเหรอครับ 

แบบนี้ใกล้ชิดกว่าท างานร่วมกันอีก ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเป็นหลักแสน

นะครับ ในทุกๆ วันผมมั่นใจว่าถ้าคุณเดินตามท้องถนน คุณน่าจะต้องเจอผู้ที่

ติดเชื้อแบบที่คุณไม่รู้ตัวอย่างน้อยก็ 1 คนล่ะครับ และที่ตลกกว่านั้นคือ บาง
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คนนี่พอรู้ว่าคนนี้มีเชื้อ HIV ก็ตั้งปูอมรังเกียจซะเกินจริงไปเลย แต่พอตัวเอง

จะมีอะไรกับใคร ดันมโนว่า คนนี้หน้าตาดี การศึกษาดี ผิวพรรณดี ไม่น่าจะมี

เชื้อชัวร์ และเจตนาที่จะเข้าไปรับเชื้อเองมาซะงั้น 

(KenshiroJr, 2558: ออนไลน์) 

 ความคิดเห็นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในสังคมไทยยังแสดงออกว่ามีการรังเกียจผู้ติดเชื้ออยู่ไม่

น้อย เพียงแต่วาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ก าลังท าหน้าที่กดทับวาทกรรมหลักให้ไม่สามารถแสดงออกได้

อย่างชัดเจนเหมือนแต่ก่อน ผู้ที่เข้ามาแสดงความเห็นในเว็บไซต์ดังกล่าวจึงมักตอบกันว่า “กลัวแต่ก็

ท างานร่วมกันได้” “เขาก็หน้าตาดีไม่คิดว่าจะเป็น” และอีกมามายรวมถึงตัวอย่างการแสดงความ

คิดเห็นที่ยกขึ้นมาข้างต้นเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า การถูกเลือกปฏิบัติและการได้รับปฏิกิริยาที่รังเกียจ

จากสังคมมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทั้งจากรูปลักษณ์ภาพนอกของผู้ปุวย สถานะ

ทางสังคม สถานะทางเศรษฐกิจหรือระดับการศึกษา ของผู้ปุวยคนนั้นเป็นองค์ประกอบด้วย 

ตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นเป็นปฏิกิริยาที่ปรากฏให้เห็นเป็นส าคัญในยุคปัจจุบันนี้ คือ การถูก

ควบคุมการแสดงออก ไม่ว่าจะในโลกโซเชียลหรือในชีวิตประจ าวัน คนที่ด่าทอ ท าร้ายหรือแสดงความ

คิดเห็นในแง่ที่มีอคติต่อผู้ปุวย มักจะถูกมองเป็นคนไม่ดี ใจแคบ บ้างก็ถูกสังคมรุมประณามเสียเอง 

พฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นผลมาจากการได้รับความรู้และการเปิดใจยอมรับของคนในสั งคมก็เป็นได้ 

ความกลัวและความรังเกียจเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้ปุวยจึงถูกลดระดับลงกลายเป็นเพียงความรู้สึกไม่

สบายใจแทน  

แสดงให้เห็นพฤติกรรมของสื่อที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดความคิด ความเข้าใจและความรู้สึก

ของคนต่อสิ่งหนึ่งๆ เพ่ือสื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการเผยแพร่ความรู้และความต้องการของผู้ผลิต 

หากเราใช้เครื่องมือนี้สร้างความรู้ที่ผิดต่อไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นความเชื่อที่แก้ไขได้ยากในวัน

ข้างหน้า เช่นเดียวกับการรับรู้ต่อโรคเอดส์ของสังคมไทยที่ยังไม่เปิดกว้างมากนัก เพราะสื่อยังคมผลิต

ซ้ าภาพที่น่ากลัวของผู้ปุวยอยู่ บ้างก็น าบรรทัดฐานเรื่องเพศของสังคมมาสร้างเป็นความรู้ที่ผิดเกี่ยวกับ

การปูองกันโรคเอดส์ จนสิ่งเหล่านี้ฝังรากอยู่ในค่านิยมของคนไทยส่วนหนึ่งไปเสียแล้ว 
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2.2.2.2 จากผลลัพธ์ (การปฏิบัติการของวาทกรรมหลัก) สู่จุดเปลี่ยน (Turning Point) 

ในหัวข้อนี้จะแสดงให้เห็นถึงผลของการปฏิบัติการของวาทกรรมเอดส์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 

ซึ่งในท่ีนี้ผู้ศึกษาจะใช้ค าว่า “วาทกรรมหลัก” แทนความหมายของวาทกรรมเอดส์ที่ให้ความหมายใน

แง่ลบและสร้างอคติ การตีตราแก่ตัวผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์ 

1) ผลลัพธ์ คือ ความกลัว และจากความกลัวสู่การกีดกัน 

หมายถึง การสร้างความกลัวและความเกียจชังที่เกิดขึ้นจากผลของการปฏิบัติการของวาท

กรรมหลัก และผลักดันกลุ่มผู้ติดเชื้อเหล่านั้นสู่การเป็นชายขอบ ที่ถูกลิดรอนสิทธิต่างๆในการ

ด ารงชีวิต หรือแม้แต่สิทธิของความเป็นคนเองก็ตาม ตามค าบอกเล่าของนายมัล (นามสมมติ) เล่าว่า 

ปิยะดา(นามสมมติ) เป็นผู้ติดเชื้อรายแรกๆภายในชุมชนต้นหาด ซึ่งเป็นชุมชนหนึ่งในอ าเภอปากพนัง 

ประมาณปี พ.ศ. 2540 เธอได้รับเชื้อจากสามีที่เป็นเด็กเรือ (ลูกเรือประมงพาณิชย์) หลังจากที่สามี

ของเธอเสียชีวิตไป ชาวบ้านในชุมชนต้นหาดก็เริ่มหวาดระแวงต่อโรคที่สามีของเธอเป็นและพาดพิง

มาถึงตัวเธอ เพราะเธอใกล้ชิดกับสามีที่สุด เมื่อชาวบ้านรู้ว่าเธอเองก็ได้รับเชื้อมาจึงเริ่มแสดงความ

รังเกียจต่างๆนานา เช่น เมื่อเธอไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร บางร้านก็ไม่ต้อนรับ ขับไล่เธอ 

บางร้านก็ยอมให้กินแต่เมื่อเธอกินเสร็จแล้ว เจ้าของร้านก็จะท าลายจานนั้นทิ้งทันทีเพราะกลัวว่าเชื้อ

โรคจะยังติดอยู่ที่จาน เป็นต้น จากนิสัยร่าเริงของปิยะดาก็เริ่มเก็บตัวเงียบ ออกห่างจากสังคมขึ้น

เรื่อยๆ เธอไม่ยอมรักษาและตรอมใจกับโรคที่เป็นอยู่จนถึงวาระสุดท้ายที่คนที่เห็นสภาพเธอต่างก็พูด

เป็นเสียงเดียวกันว่า “อีกไม่นานคงตาย” เพราะเธอนอนหมดสภาพท่ามกลางกองอุดจาระของตัวเอง 

ร่างกายซูบผอม หายใจโรยริน ดวงตาล่องลอย กระทั่งคุณสมจิต ชาติสุวรรณ ประธานชุมชนต้นหาด

ในขณะนั้นเข้าไปพบและชักชวนเข้าโครงการประสานใจสู้ภัยเอดส์ของชุมชนหนึ่งในปากพนัง และ

ต่อมาโรงพยาบาลปากพนังเปิดคลินิกARV ขึ้นเพ่ือรักษาผู้ปุวยเอดส์ ปิยะดาก็เข้าร่วมรักษาด้วย ไม่

นานปิยะดาก็ฟ้ืนฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงได้ดังเดิม และได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนมากขึ้น

เพราะทุกคนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของปิยะดาไปในทางที่ดีขึ้นจึงเริ่มเข้าใจว่าโรคเอดส์นี้ไม่ได้น่ากลัว

และเลวร้ายอย่างที่คิด แม้จะรักษาไม่หายแต่ก็ไม่ถึงแก่ความตายหากดูแลรักษาตัวเองดีๆ ดังที่ปิยะดา

ได้พิสูจน์ให้คนในชุมชนเห็น 

2) จุดเปลี่ยน จากความกลัวสู่การป้องกัน 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับโรคเอดส์และวาทกรรมเอดส์ ท าให้พบว่า ช่วงปี พ.ศ. 

2540 – 2550 เริ่มมีการตั้งค าถามกับวาทกรรมหลักมากข้ึน ว่า “หากเป็นเอดส์แล้วต้องตายจริงหรือ” 
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และ “การเป็นเอดส์เกิดจากการมีพฤติกรรมส าส่อนทางเพศจริงหรือ” ต่อให้คนกลุ่มนั้นมีพฤติกรรม

เช่นนั้นจริง พวกเขาก็ไม่สมควรจะได้รับการรังเกียจและการกีดกัน เพราะพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นส่วน

หนึ่งของสิทธิมนุษยชนในฐานะปัจเจกคนหนึ่ง ดังนั้น การหันมาตั้งค าถามต่อวาทกรรมหลักนี้ เป็นการ

รื้อฟ้ืนและทบทวนความผิดพลาดของวาทกรรมหลักที่มีต่อสังคม ไม่ว่าหน้าที่ของวาทกรรมชุดนั้นจะมี

ขึ้นเพ่ือรณรงค์ให้คนรู้ภัยของโรคเอดส์และให้รู้จักการปูองกันตัวก็ตามแต่วาทกรรมหลักชุดนี้กลับสร้าง

ปัญหาให้กับสังคมเสียมากกว่า ดังนั้นเรียกได้ว่าช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2550 นี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญที่

ท าให้เกิดการเรียนรู้การก่อรูปวาทกรรมหลักเพ่ือน าไปสู่การสร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ที่ให้ผลในทาง

ที่ดีข้ึน ลดอคติทางสังคมและฟ้ืนฟูสิทธิต่างๆที่ผู้ปุวย ผู้ติดเชื้อควรได้รับให้กลับคืนมาสู่สถานภาพเดิม 

 

2.2.3 การเยียวยาผู้ป่วยเอดส์ 

2.2.3.1 การช่วยเหลือโดยหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภายในและภายนอก 

1) องค์กรหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก 

องค์กรเหล่านี้จัดตั้งขึ้นเพ่ือช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์ตามภูมิภาคต่างๆ โดย

องค์กรหรือกลุ่มประเภทนี้เกิดจากการรวมตัวกันขององค์การสาธารณสุข โครงการวิจัยเรื่องเอดส์ 

โครงการรณรงค์เรื่องสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น โดยมีการจัด

กิจกรรมและการรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องโรคเอดส์และการติดเชื้อเอชไอวี เพ่ือแนะน าวิธีปูองกันการ

ติดเชื้อและการดูแลตัวเองส าหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้วหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ในที่นี้ผู้เขียนจึงขอ

ยกตัวอย่าง เครือข่ายผู้ติดเชื้อภาคเหนือตอนบน เพ่ือให้เห็นกระบวนการท างานและวัตถุประสงค์ของ

กลุ่มประเภทนี้ ดังนี้ 

เครือข่ายผู้ติดเชื้อภาคเหนือตอนบน เป็นองค์กรเอกชน ก่อตั้งเมื่อประมาณ ปีพ.ศ. 2536 

และบริหารโดยนายบันดล ค าวังษี ดูแลกลุ่มผู้ติดเชื้อ 300 กลุ่มใน  6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ 

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ล าปาง ล าพูน และ แม่ฮ่องสอน(ส านักโรคเอดส์ วัณโรคและ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, 2555: ออนไลน์) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 

 เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งทางกายและจิตใจ

ให้กับผู้ติดเชื้อและเครือข่ายผู้ติดเชื้อภายในเครือข่าย 
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 เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของกลุ่มผู้ติดเชื้อ โดยการเข้ามามีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหา

เอดส์ 

 เพ่ือส่งเสริมบทบาทกลุ่มผู้ติดเชื้อในการเข้ามามีบทบาท ในการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์และ

การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างปกติสุข (วิระดา สมสวัสดิ์, 2548: 97) 

กิจกรรมของเครือข่ายผู้ติดเชื้อภาคเหนือตอนบนนี้ แบ่งการดูแลออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้

ติดเชื้อเองและกลุ่มเครือข่ายผู้ติดเชื้อ ในหัวข้อนี้(องค์กรหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก) 

จักขอกล่าวถึงเพียงกลุ่มเครือข่ายผู้ติดเชื้อ เพ่ือให้เห็นรูปแบบการท างานในลักษณะองค์กรระดับเขต

(อ าเภอ) ระดับจังหวัดและระดับภาคที่มีการดูแลคนกลุ่มใหญ่ รูปแบบของกิ จกรรมแบ่งเป็น 3 

ช่วงเวลา ดังนี้ 

ช่วงแรก (พ.ศ. 2536-2537) เป็นยุคที่สังคมมีการกดดันและรังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ

ผู้ปุวยเอดส์ 

กิจกรรมของเครือข่ายส่วนใหญ่เป็นการประสานงานกับองค์กรระดับอ าเภอและจังหวัดเพ่ือ

รวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวและปัญหาต่างๆของกลุ่มผู้ติดเชื้อเพ่ือหาแนวทางแก้ไข เช่น การ

จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มผู้ติดเชื้อ ผลักดันเรื่องสิทธิของผู้ติดเชื้อและการให้ยาหรือการรักษาพยาบาล

ผู้ติดเชื้อ 

 ช่วงที่สอง(พ.ศ. 2538-2539) เป็นยุคที่ผู้ติดเชื้อเผชิญปัญหาบีบคั้นใหม่ๆอย่างการถูกปฏิเสธ

งานจากนายจ้าง มีปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ก็มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน

งบประมาณต่อเครือข่ายผู้ติดเชื้อมากขึ้น 

 บทบาทของเครือข่ายในช่วงสองนี้เน้นการผลักดันเรื่องสิทธิของผู้ติดเชื้อและเขียนน าเสนอต่อ

รัฐบาลที่เรียกว่า “แผ่นเหลือง” และวางยุทธศาสตร์การด าเนินงานในอนาคตของเครือข่ายไว้ 7 

ประการ มุ่งเน้นในเรื่องสิทธิในการใช้ชีวิตและการรับการดูแลจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงการมี

อ านาจต่อรองกับสังคมมากยิ่งขึ้น 

 ช่วงที่สาม(พ.ศ. 2540-2541) ยังคงมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของกลุ่มผู้ติดเชื้อ ส่วนองค์กร

พัฒนาเอกชนได้ให้ความสนใจในเรื่องเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 

 บทบาทและกิจกรรมส่วนใหญ่เน้นที่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม ผลักดันนโยบาย

ต่างๆเพ่ือเรียกคืนสิทธิของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งสิทธิทางการท ามาหากิน สิทธิในการรักษา รับยา 
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และอ่ืนๆ รวมถึงการจัดหางบประมาณเพ่ือการดูแลผู้ติดเชื้อภายในเครือข่ายผู้ติดเชื้อภาคเหนือ

ตอนบนทั้งหมด (วิระดา สมสวัสดิ์, 2548: 98-101) 

 อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวของกลุ่มที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกหรือกลุ่มที่คณะบริหาร

มิได้อยู่กลุ่มผู้ติดเชื้อจริงๆจึงท าได้เพียงการจัดกิจกรรมต่างๆเช่น การรณรงค์ปูองกันเอดส์ การให้

ความรู้ การให้ค าปรึกษา พัฒนาความสามารถของผู้ปุวยและผู้ติดเชื้อ เป็นต้น เพ่ือมาสอดรับกับ

ปัญหาที่สังคมนั้นๆเผชิญในระดับชุมชน อ าเภอ จังหวัด หรือระดับภาคแทน ทว่าการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ การสร้างขวัญก าลังใจที่ดีอย่างเข้าอกเข้าใจกันจึงไม่ค่อยไม่เกิดขึ้นระหว่ างกลุ่มผู้

ประสานงานองค์กรและผู้ติดเชื้อเองเสียเท่าไหร่ 

 

2) องค์กรหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มผู้ติดเชื้อด้วยกัน 

เป็นกลุ่มที่มีผู้น าที่เข้มแข็งและเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อด้วยกัน รูปแบบของกลุ่มจึงให้ความส าคัญ

กับการเยียวยาจิตใจและการอยู่ร่วมในสังคมเป็นหลัก ท าให้ผู้ติดเชื้อเปิดใจยอมรับกับสิ่งที่ตนเป็นอยู่ 

ปลอบใจกันและกันท าให้รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ลักษณะกิจกรรมภายในกลุ่มเน้นการ

ดูแลในระดับเฉพาะกลุ่มของตัวเองหรือระดับอ าเภอเพ่ือความทั่วถึงในการดูแลสมาชิกในกลุ่ม เช่น 

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพ่ือติดตามการกินยาและอาการข้างเคียงของผู้ปุวย ทั้งยังเป็นการเยี่ยมบ้าน

ผู้ปุวยเพ่ือดูสภาพแวดล้อมที่ผู้ปุวยอาศัยอยู่รวมถึงวิธีการดูแลรักษาที่มีความเฉพาะตัวของแต่ละ

ครอบครัว บ้างก็มีการจัดประชุมประจ ากลุ่มหรือหมู่บ้านและเชิญผู้เชี่ยวชาญอย่างเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขมาให้ค าแนะน าการรักษาตัวและการหาทุนช่วยเหลือกลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้ปุวยเอดส์ภายใน

โครงการ การฝึกอาชีพและหาเครือข่ายที่รับสมัครงานให้โอกาสกลุ่มคนเช่นนี้ นอกจากนี้ยังมีการนัด

รวมกลุ่มหรือทุกวันพุธที่จะมีการไปรับยาต้านไวรัส จากโรงพยาบาลก็จะเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และความทุกข์จากสังคมซึ่งกันและกันรวมถึงการให้ค าแนะน าและการหาช่องทางเพ่ือ

การรักษาเอดส์ที่ด้วยการเยียวยาจิตใจ การเชื่อในสมุนไพร เป็นต้น 

ยกตัวอย่าง กลุ่มเพ่ือนสอนเพ่ือนของชาวอาข่าที่เมืองสิง เมืองลอง เป็นกลุ่มที่มีการจัดอบรม

ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยการน าสมาชิกชาวอ่าข่าที่มี

ความสามารถพอที่จะน าข้อมูลที่ได้จากเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขไปถ่ายทอดให้เพ่ือนชาวอาข่าต่อได้มาก

เข้าโครงการ ฝึกทักษะการดูแลปูองกันการติดต่อและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายใต้บริบทสังคม

ของพวกเขา(ศรีสุวรรณ วรบุตร, 2552: 156) ซึ่งแม้สิ่งที่พวกเขาได้รับความรู้มากจากเจ้าหน้าที่จะเป็น
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ข้อมูลในเชิงวิชาการแต่การกระจายข้อมูลของพวกเขาให้สมาชิกชาวอาข่าในกลุ่มได้ฟังนั้นเป็นการ

อธิบายและปรับเปลี่ยนความเข้าใจในบริบทของพวกเขาเอง ท าให้ชาวอาข่าคนอ่ืนๆได้รับข้อมูล

เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเข้าใจและทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 

นอกจากการให้ความรู้ทางวิชาการแล้วกลุ่มเหล่านี้ยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่ง

กันและกัน ปรับทุกข์สุขกันอย่างเข้าใจในฐานะที่อยู่ในสภาวะเดียวกัน  การเยียวยาจิตใจระหว่าง

สมาชิกจึงเกิดขึ้นท าให้ผู้ติดเชื้อรู้สึกปลอดภัยที่อยู่ในพ้ืนที่เช่นนี้ การพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยและการ

น ามาซึ่งการติดเชื้อของตนก็จะเป็นไปอย่างเปิดเผยมากขึ้นด้วย เช่นเดียวกับกลุ่มชมรมเพ่ือนวันพุธที่

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 เกิดจากการรวมตัวของผู้ติดเชื้อเอดส์ที่เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ที่มาตามนัดแพทย์ทุกวันพุธ คนไข้ใหม่ๆจะได้พบคนไข้เก่าและเล่าสู่กันฟังถึงปัญหาที่ตนเผชิญและ

ความรู้ความก้าวหน้าใหม่ๆเก่ียวโรค ผู้ปุวยใหม่ได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวปรับใจหลังตรวจพบเอดส์ การ

พูดคุยเช่นนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโลกใบใหม่ให้กับผู้ติดเชื้อด้วยกันให้รู้สึกปลอดภัยและเป็นการ

รวมกลุ่มสร้างอ านาจต่อรองกับสังคม เพื่อให้สังคมเข้าใจในโรคที่เขาเผชิญอยู่ผ่านทางการเป็นวิทยากร

ไปยังชุมชนต่างๆ การให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ติดเชื้อจากภูมิภาคต่างๆที่อยู่ภายในโครงการเช่น การบริการ

ตัดผมฟรีแก่สมาชิก การนวดผ่อนคลาย การฝึกนั่งสมาธิ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ปุวยรู้สึกอบอุ่นกับการ

ต้อนรับของกลุ่มและไม่รู้สึกว่าถูกกีดกันหรือผลักดันบางอย่างจากสังคมนั่นเอง(วิระดา สมสวัสดิ์ , 

2548: 91-92)  

 

2.2.3.2 การช่วยเหลือตัวเองของผู้ป่วย 

ในเมื่อวาทกรรมหลักของสังคมบอกเราว่าการเป็นเอดส์เท่ากับความตาย รักษาไม่หาย สิ่งที่
ผู้ปุวยต้องเผชิญจึงไม่ใช่ความเจ็บปวดจากโรคภัยแต่กลายเป็นความเจ็บปวดที่มาจากการทิ่มแทงของ
สังคม ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการแสดงท่าทีรังเกียจกีดกัน กดขี่ ตีตราและอคติในตัวผู้ติดเชื้ อจนคน
เหล่านั้นรู้สึกกดดันกับแรงผลักดันเหล่านี้ของสังคม ทว่าสิ่งหนึ่งที่สามารถเยียวยาจิตใจของผู้ติดเชื้อ
บางกลุ่มได้และกลายเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีบทบาทต่อกลุ่มผู้ติดเชื้อในแต่ละพ้ืนที่อย่างมากนั่นคือการ
หันไปพ่ึงพาสถาบันศาสนาและความเชื่อพ้ืนบ้าน  

เดิมความเชื่อพ้ืนบ้าน เกิดจากแนวคิดว่าร่างกายของคนเราประกอบไปด้วยธาตุทั้ง 4 คือดิน 
น้ า ลม ไฟ การที่เราเจ็บปุวยจึงเกิดจากธาตุน้ าและธาตุไฟไม่สมดุลกันตามความเชื่อนี้ หมอพ้ืนบ้านจึง
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ให้กินอาหารหรือยาเพ่ือปรับสมดุลของธาตุเหล่านี้เป็นหลัก อาหารจึงถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
อาหารประเภทให้ฤทธิ์ร้อน หรือให้ฤทธิ์เย็น ตมของคุณสมบัติภายในของอาหารนั้นๆ 

ส าหรับผู้ปุวยที่เป็นเอดส์ หมอพ้ืนบ้านมองว่าโรคนี้ท าให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุในร่างกาย 
ถึงแม้หมอพ้ืนบ้านจะรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ว่าเป็นโรคที่อุบัติขึ้นใหม่เกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่า 
HIV  แต่วิธีการรักษาของหมอกลับไม่ได้มุ่งไปที่ตัวเชื้อโรค เพราะหมอไม่รู้จักและไม่เห็นว่าเชื้อโรคนี้
เป็นเหตุของการเกิดโรคได้อย่างไร การรักษาจึงเป็นการพยายามท าให้ร่างกายของผู้ปุวยแข็งแรงให้
มากที่สุดโดยใช้หลักการความสมดุลของธาตุ ด้วยการท าให้ผู้ปุวยรับประทานยาปรับธาตุหรือยาบ ารุง
ธาตุหรือยาบ ารุงร่างกายเป็นต้น และใช้เกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพการรักษาที่การมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเช่น รับประทานอาหารได้มากกว่าปกติ นอนหลับดี เจ็บปุวยลดลง มีก าลังวังชา
เพ่ิมมากขึ้น เป็นต้น( พิศิษฏ์ คุณวโรตม์, 2545: 39) ดังนั้น การรักษาตามหลักของหมอพ้ืนบ้าน 
ถึงแม้ว่าเชื้อ HIV จะไม่หมดไปจากร่างกายของผู้ปุวย แต่การแก้ปัญหาสุขภาพตามแนวคิดทฤษฎีธาตุก็
สามารถจะท าให้ร่างกายผู้ปุวยแข็งแรง เกิดโรคแทรกซ้อนลดลง สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้ปุวยมีชีวิตยืนยาว
และด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข เช่นเดียวกับความเชื่อเรื่องความเจ็บปุวยของคนล้านนาเชื่อว่า 
สาเหตุของความเจ็บปุวยเกิดจากการมีพลังอ านาจบางอย่างหรือหลายอย่างมารวมกันท าให้เกิดความ
เจ็บปุวย การผิดประเวณี การผิดกฎระเบียบที่สังคมที่เชื่อถือปฏิบัติต่อกันมา เรียกว่าการผิดผีจึงท าให้
เกิดเคราะห์ร้ายหรือเป็นไปตามกฎแห่งกรรม วิธีการรักษาจึงเป็นการขอร้องอ้อนวอนขอขมาให้อ านาจ
เหล่านั้นออกไป ธาตุที่แปรปรวนในร่างกายจึงจะกลับสู่สมดุล(อานันท์ กาญจนพันธุ์ และฉลาดชาย รมิ
ตานนท์, 2533: 123) 

รังสรรค์ จันต๊ะ (2547) มองว่าการรักษาผู้ปุวยเอดส์ควรเป็นมากกว่าแค่การแพทย์สมัยใหม่ 
แต่เป็นโรคที่ต้องเยียวยารักษาด้วยสังคม สร้างความหวังให้กับชีวิตใหม่เพ่ือให้ผู้ปุวยเหล่านั้นสามารถ
อยู่ร่วมกับโรคและสังคมได้ “หมอพ้ืนบ้าน” จึงมีบทบาทส าคัญเพราะเป็นบุคคลที่เชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างร่างกายกับจิตใจของผู้ปุวย และเชื่อมตัวผู้ปุวยเข้ากับชุมชนให้กลับมามีความสัมพันธ์อันดี
ดังเดิม การรักษาของหมอพ้ืนบ้านจึงเป็นการผสมผสานวิชาความรู้ทางการแพทย์กับความเชื่อพ้ืนฐาน
ของชุมชนอย่างความเชื่อทางศาสนาจึงเดินตามทางแนวคิดที่ว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” หาก
จิตใจเราไม่อ่อนแอ พร้อมรับมือกับโรค หมั่นฝึกท าสมาธิร่างกายก็จะปรับสภาพและสร้างภูมิต้านทาน
ขึ้นมาได้เอง(รังสรรค์ จันต๊ะ, 2547: 2-4) 

นอกจากนี้งานวิจัยของรังสรรค์ จันต๊ะ ยังแสดงถึงความเชื่อหลายรูปแบบที่ชุมชนแห่งหนึ่ง
ทางภาคเหนือของประเทศไทยใช้ในการเยียวยาจิตใจผู้ปุวย ญาติใกล้ชิดและคนในชุมชนเองให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้ เช่น 
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การใช้สมุนไพรในการรักษา: มุ่งเน้นที่การรักษาอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคมากกว่าการ
รักษาเชื้อไวรัส HIV โดยตรง วิธีนี้จะเป็นการเสริมสร้างภูมิต้านทานควบคู่ไปกับการรักษาตามแนวพุทธ
ศาสนานั้นคือการนั่งสมาธิ ปฏิบัติสมาทานศีล เป็นต้น โดยหมอพ้ืนบ้าน หรือที่เรียกกันว่า “หมอบุญ” 
จะเป็นผู้ด าเนินการรักษาเพียงผู้เดียวและแบ่งประเภทของสมุนไพรออกเป็นหลักๆ ดังนี้ สมุนไพรเน้น
ภูมิต้านทาน สมุนไพรรักษาแผลพุพอง สมุนไพรรักษาโรคปอด กระเพาะ ไตอักเสบ และยาบ ารุงเลือด 
เพราะอาการเหล่านี้เป็นอาหารหลักๆที่พบเจอในกลุ่มผู้ปุวยเอดส์เป็นประจ า 

การใช้เวทมนต์อาคมรักษาเอดส์: เชื่อว่าผู้ปุวยมีเคราะห์หรือไปถูกเคราะห์จากผู้อ่ืนหรือมีผีมา
ชนจึงต้องท าพิธีหลายอย่างรวมกันเพ่ือสะเดาะเคราะห์ เช่น การปัดเคราะห์ การสังเวยเครื่องสักการะ 
การเรียกขวัญ ให้ศีลให้พร บ้างก็ใช้วิธีการเช็ด การแหก คือการเปุาคาถามลงบมมีดหมอ  เขี้ยวเสือ 
งาช้างหรือใบไม้แล้วไปเช็ดลงบนตัวผู้ปุวยพร้อมเปุาคาถาม หมอบุญเชื่อว่า ผู้ที่มีอาการเช่นนี้เพราะไป
เบียดเบียนผู้อ่ืน ผิดศีลธรรม การรักษาให้หายจึงต้องปฏิบัติตามศีลธรรมด้วย แต่จะรักษาโรคเอดส์ได้
หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงของผู้ปุวยด้วย (รังสรรค์ จันต๊ะ, 2547: 240-245) วิธีการเหล่านี้
นอกจากจะสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ปุวยแล้วยังสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดข้ึนกับคนในชุมชนอีกด้วย 

การใช้ร่างทรงผีเจ้านายรักษาโรคเอดส์: ภายในงานวิจัยของรังสรรค์มักพบผู้ปุวยเอดส์ที่อยู่ใน
ฐานะร่างทรงมากเสียกว่าการใช้ร่างทรงรักษาเอดส์ การรักษาจึงอยู่ในรูปแบบของการให้องค์เทพ 
กุมารทอง มาสิงร่างกายและใช้ร่างกายนี้ท าความดีช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน ขณะเดียวกับ 
เจ้าของร่างที่เป็นเอดส์ก็ต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรง หมั่นนั่งสมาธิสวดภาวนาทุกคืนและงดทาน
อาหารปุาทุกชนิดอย่างเนื้อวัว ควาย กบเขียด เป็นต้นเพราะของเหล่านี้เป็นของแสลงต่อโรคและเป็น
สัตว์ที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกรจึงไม่ควรฆ่าฟันมากิน(รังสรรค์ จันต๊ะ, 2547: 275-276) 

เอดส์กับหลักพุทธธรรม: กรณีของพระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ ใช้การท าสมาธิเป็นหลัก “ท า
ให้ผู้ปุวยได้แผ่เมตตาให้แก้เชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายของเราว่าให้อยู่ด้วยกัน ถือศีลถือธรรมบ าเพ็ญ
ภาวนาเอาบุญร่วมกัน ถ้าเราไม่คิดฆ่าเขา เขาจักไม่คิดท าอันตรายเรา ถ้าไปปฏิบัติธรรมก็แผ่เมตตาให้
มัน(เชื้อไวรัสเอชไอวี) ด้วย มันก็จะอยู่ด้วยกันได้”(รังสรรค์ จันต๊ะ, 2547: 305-306) 

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีการักษาโรคเอดส์โดยใช้ความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ
รักษา เป็นระบบภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่สังคมภาคเหนือ(พ้ืนที่การวิจัยของรังสรรค์ จันต๊ะ) น ามาใช้ 
สะท้อนให้เห็นรากฐานทางความเชื่อที่เข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองและสร้างความสมานฉันท์ใน
สังคมมากการรักษาทางกายภาพเพียงอย่างเดียว วิธีคิดเช่นนี้จึงเป็นระบบภูมิปัญญาที่มีคุณค่าและ
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น ามาสนองต่อทิศทางการรักษาโรคในอนาคตได้ทั้งยังใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไปสู่ความ
สงบสุขอย่างยั่งยืนได้ 

การดูแลตัวเองของผู้ปุวยนอกจากจะปฏิบัติตามความเชื่อประจ าท้องถิ่นของตนแล้วยังปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับค า ปรึกษาของแพทย์ตามหลักวิทยาศาสตร์ การดูแลสุขภาพของร่างกายของผู้ปุวยและผู้
ติดเชื้อเอดส์ควรปฏิบัติตนดังนี้  

1) กินอาหารตรงเวลาและกินอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่เพ่ือเสริมสร้างภูมิต้านทาน
ให้แก่ร่างกาย 

2) ออกก าลังกายให้พอเหมาะกับสภาพร่างกาย อย่าหักโหมจนเกินไป ส าหรับผู้ที่ไม่เคยออก
ก าลังกายก็ควรเริ่มต้นแต่เล็กน้อยและค่อยๆเพ่ิมความหนักหรือระยะเวลาให้มากขึ้นเมื่อ
ร่างกายแข็งแรงข้ึน 

3) นอนหลับให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง แต่ละวันควรพักผ่อนหย่อนใจบ้าง 
เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง อ่านหนังสือบันเทิง คุยกับเพ่ือน เล่นกีฬา ออกก าลังกาย หรือ
ท าสิ่งที่เพลิดเพลินใจ เป็นต้น 

4) งดดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และสิ่งเสพติดทุกชนิด เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ภูมิต้านทาน
ของร่างกายลดลง 

5) ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เ พ่ือปูองกันการรับเชื้อให้กับตัวเอง 
และไม่แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น 

6) พยายามรักษาความสะอาดร่างกายอย่างสม่ าเสมอ เช่น อาบน้ าอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 

7) เมื่อมีอาการเจ็บปุวยต้องรีบพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเร็ว แม้การเจ็บปุวย
เพียงเล็กน้อย เช่น ไข้หวัด เพ่ือปูองกันโรคลุกลาม อันเป็นเหตุให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอ 

การดูแลตัวเองไม่ว่าจะด้วยความเชื่อ ศาสตร์ทางการแพทย์ หรือการรับความช่วยเหลือจาก
องค์การและหน่วยงานต่างๆก็ตาม ล้วนต้องอาศัยความเข้าใจและการยอมรับจากครอบครัวหรือสังคม 
ดังนั้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ติดเชื้อเอดส์กับครอบครัว ชุมชนและสังคมจึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น
ที่สุด เพราะทันทีที่ทราบว่าตนติดเชื้อเอชไอวี บางคนหน าซ้ ายังติดเชื้อเอดส์ ชีวิตทั้งชีวิตก็เหมือน
พังทลายลง ผู้ปุวยเหล่านี้ท าได้เพียงเก็บตัวเองไว้เงียบๆเพราะกลัวกระแสความรังเกียจจากสังคม กลัว
การไม่ต้อนรับของครอบครัวและกลัวความรู้สึกกลัวของตัวเอง ทั้งที่จริงแล้วจิตใจของผู้ปุวย 
ครอบครัว ชุมชนและสังคมเป็นไม้ค้ ายันที่ดีที่สุด หากผู้ปุวยเปิดใจยอมรับต่อโรคที่เป็นอยู่และสังคม
เข้าใจโรคนี้จริงๆ ไม่เพียงตอบรับวาทกรรมของสังคมท่ีสร้างความน่ากลัวให้กับโรคเอดส์ คนในสังคมก็
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จะไม่หวาดกลัวต่อโรคเอดส์นี้ ทว่า ก่อนจะเกิดความเข้าใจนั้นต้องเริ่มจากการเรียนรู้ท าความรู้จักกับ
ตัวโรคและผู้ปุวยเสียก่อนเพ่ือให้รู้ถึงความเป็นมาที่แท้จริง การปรับตัวปรับใจเข้าหากัน การให้
ค าปรึกษา ลดทิฐิของตัวเองและไม่กีดกันคนเหล่านั้นออกจากสังคมจะท าให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวย
รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีที่ยืนมากขึ้นด้วย เหตุนี้จึงต้องการให้ทราบถึงความส าคัญและ
ความจ าเป็นของไม้ค้ ายันชีวิตนี้ที่จะช่วยพยุงให้ชีวิตของผู้ปุวยและผู้ติดเชื้ออยู่ร่วมกับสังคมได้อย่าง
ปกติสุข 

แพร ศิริศักดิ์ด าเกิง (2558) ศึกษากลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดในสังคมชาวมุสลิมที่ชุมชนแห่งหนึ่งทาง
ภาคใต้ของประเทศไทย แม้ว่างานวิจัยชิ้นนี้จะมุ่งจุดสนใจไปที่กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด แต่การใช้ยาเสพติดก็
เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ท าให้เกิดการติดเชื้อเอชไอวีผ่านทางการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน และพฤติกรรม
ความรู้สึกของผู้ใช้ยาที่มีต่อสังคมหรือที่สังคมปฏิบัติต่อพวกเขาก็มิได้ต่างจากผู้ติดเชื้อเอดส์แม้แต่น้อย 
เพราะคนติดยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว บางคนเป็นเสาหลักของครอบครัวที่มีภาระหน้าที่
ส าคัญ พวกเขาจึงต้องการที่ยืนในสังคมและพยายามรักษาความสัมพันธ์กับเครือญาติและคนในชุมชน
ไว้ให้ดีที่สุดเพราะไม่ต้องการถูกปฏิบัติด้วยอคติหรือถูกกีดกัน กลายเป็นชายขอบที่สังคมผลักดัน
ออกไป ดังนั้น การปรับตัวเพ่ือให้อยู่ร่วมกับสังคมได้จึงเป็นสิ่งส าคัญ 

ในระดับปัจเจกนั้นผู้ใช้ยาเสพติดที่ถูกสังคมกีดกันออกไปนั้นพยายามปฏิบัติตัวไปในทางที่ดี
ขึ้นเพ่ือให้สังคมยอมรับ แต่ผู้ติดเชื้อเอดส์กลับเป็นฝุายที่กีดกันตัวเองออกจากสังคมเสียมากกว่า ด้วย
วาทกรรมเอดส์ที่ถูกปลูกฝังมาว่าโรคนี้เป็นโรคที่น่ารังเกียจ ใครเป็นแล้วจะรักษาไม่หาย ต้องตาย จึง
ท าให้เกิดความกลัวที่จะอยู่ใกล้ ผู้ติดเชื้อจึงเกิดการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างตัวตนที่ต้องการขึ้นมาหวังจะ
เปลี่ยนภาพลักษณ์ที่สังคมมีต่อคนกลุ่มนี้และเพ่ือให้สังคมยอมรับมากยิ่งขึ้น ทั้งผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ใช้
ยาเสพติดจึงต้องมีการปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจกันและเป็นปกติ ดังความรู้สึกที่ว่า “คนใช้
ยาเสพติด ก็ต้องการให้ครอบครัวมองพวกเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่เรือนร่างที่ติดยา ผิดกฎหมาย
และเป็นอันตราย”(แพร ศิริศักดิ์ด าเกิง, 2558: 180) แม้แต่คนติดยาเองก็ต้องการมีบทบาทต่อชุมชน
ในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง ต้องการการยอมรับและท ากิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนไม่ต่างจากคนปุวย
เอดส์ แต่การปรากฏตัวของคนเหล่านี้ก็สร้างความหวาดกลัว ความอึดอัดและความรู้สึกไม่ปลอดภัย
ต่อชุมชนชุมชนไม่ใช่น้อย 

เมื่อเกิดความระแวงภายในชุมชน ผู้ปุวยและผู้ใช้ยาเสพติดเหล่านี้ต้องการที่พ่ึงบางอย่าง สิ่ง
นั้นคงหนีไม่พ้น “ครอบครัว” เพราะครอบครัวเป็นหน่วยย่อยพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดหน่วยหนึ่งในชีวิต 
ท าให้เกิดค าถามว่า หากเกิดผู้ติดเชื้อเอดส์เพ่ิมมากขึ้น ในฐานะสมาชิกครอบครัวนั้นจะเข้าใจและ
ยอมรับผู้ปุวยใหญ่อยู่ร่วมในครอบครัวได้หรือไม่ ซึ่งจากการวิจัยของมาลี สบายยิ่งและสาวิตรี ลิ้มชัย
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อรุณเรือง (2543) พบว่ากระบวนการยอมรับผู้ปุวยหรือผู้ติดเชื้อของครอบครัวนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายอย่าง มิใช่ครอบครัวจะยอมรับต่อผู้ปุวยเอดส์ได้ทุกสถานการณ์เสียทีเดียว โดยเฉพาะถ้าผู้ปุวย
เอดส์มีอาการหนักหรือปรากฏอาการภายนอกชัดเจนก็จะยิ่งเพ่ิมความรู้สึกรังเกียจมากขึ้น ทั้งนี้ ก็
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาพฤติกรรมก่อนการติดเชื้อว่าเป็นคนเช่นไร หากมีพฤติกรรมเสี่ยงเช่น การใช้ยา
เสพติด การค้าบริการหรือการส าส่อนทางเพศ ครอบครัวและสังคมก็จะยิ่งมองคนเหล่านี้ไปในทางที่ไม่
ดีและรู้สึกสาสมต่อพฤติกรรมดังกล่าว แต่หากเป็นการติดเชื้อที่สามีพามาติด ทั้งที่ตนเป็นคนขยัน เป็น
คนดี อยู่ในครอบครัวที่ปฏิบัติดี สังคมก็ของเกิดความสงสาร เห็นอกเห็นใจและยอมรับคนเหล่านี้
แม้แต่ครอบครัวเองก็ตาม (มาลี สบายยิ่งและสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง , 2543) ท าให้ผู้ติดเชื้อรู้สึก
ปลอดภัยในระดับหนึ่งและน าไปสู่ความต้องการการยอมรับในระดับต่อไป นั่นคือ ชุมชน 

ชุมชนเป็นหน่วยทางสังคมที่ใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งถัดจากครอบครัว เมื่อผู้ติดเชื้อในชุมชน
ถูกขับเบยีดออกจากชุมชนก็จะเกิดความน้อยเนื้อต่ าใจในตัวผู้ปุวย น าไปสู่การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างสังคม
ใหม่ของตนเองขึ้นมาแต่ก็เป็นเพียงสังคมเทียม (ชั่วคราว) ของผู้ติดเชื้อเท่านั้น และสังคมใหม่มิได้
ตอบสนองความต้องการของผู้ติดเชื้อจริงๆ เพราะพวกเขาต้องการการยอมรับและการเป็นส่วนหนึ่งใน
ฐานะสมาชิกของสังคมหนึ่งๆนั่นเอง เพื่อเป็นการกระชับช่องว่างระหว่างผู้ติดเชื้อเอดส์กับคนในชุมชน
จึงควรเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับรู้และเข้าใจถึงสภาพร่างกายและจิตใจของเหล่าผู้ติดเชื้อและ
ผู้ปุวยเอดส์ ว่าคนเหล่านี้มิได้น่ากลัวตามความเข้าใจแต่เดิม เพ่ือลดปัญหาดังกล่าวชุมชนจึงควรจัดให้มี
กิจกรรมร่วมกัน เช่น การรับประทานอาหาร การสัมผัสร่างกายหรือพูดคุยกันกับผู้ปุวยพร้อมการ
อธิบายของหน้าที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดถึงความเสี่ยงในการติดต่อที่แท้จริงเพ่ือให้คนใน
ชุมชนเข้าใจมากขึ้นและสร้างความมั่นใจในการอยู่ร่วมกับญาติและผู้ติดเชื้อด้วย  (ธวัช, สุรศักดิ์และ
แสงศิริ, ม.ป.ป.: 39) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่า “ผู้ปุวยเอดส์” และผู้ติดเชื้อเอชไอวี ยังคงเป็นสิ่งที่
สังคมกลัวทั้งจากความร้ายแรงของตัวโรคและความร้ายแรงของปฏิกิริยาจากสังคมที่จะได้รับต่อจากนี้ 
ท าให้สิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นปัญหาของสังคม ไม่ใช่ว่าทุกครอบครัวจะยอมรับคนในครอบครัวที่ปุวยเป็น
เอดส์ได้หรือแม้แต่ตัวผู้ปุวยเอง และมิใช่ว่าทุกคนในสังคมจะยอมรับผู้ปุวยเอดส์ได้ หลังจากที่สังคม
ได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะการติดต่อและความเป็นมาของโรคชนิดนี้แล้ว ก็มีทั้งกลุ่มที่เข้าใจแล้ว
ยอมกับกลุ่มคนที่ยังคงมีอคติและเชื่อในความรู้เดิมอยู่ ทั้งนี้ เพราะวาทกรรรมหลักเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่
ปรากฏในสังคมไทยนั่นสร้างความกลัวให้กับโรคชนิดนี้ว่า เป็นเอดส์เท่ากับความตายและรักษาไม่หาย
บ้าง การให้ภาพของผู้ปุวยเอดส์ที่เสียชีวิตลงด้วยความทรมานจากบาดแผลพุพองรอบตัวบ้าง ท าให้
ผู้คนติดตาจากสิ่งเหล่านั้นและไม่อยากเผชิญกับมัน ทางเดียวที่หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดนั้น ได้คือการ
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ผลักไสคนที่เป็นต้นตอของอาการเช่นนั้นออกไปให้ห่าง และลดทอนคุณค่าความเป็นคนของผู้ปุวย
เหล่านั้น ท าให้พวกเขาถูกผลักออกจากสังคมไปเป็นคนชายขอบที่ไม่มีสิทธิมีเสียงในการเรียกร้องหรือ
แม้แต่การอธิบายให้เข้าใจ จนเป็นปัญหาของสังคมทุกวันนี้ แม้จะเกิดการยอมรับเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆแต่
ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง ดังที่กล่าวมาในผลงานการวิจัยของมาลี สบายยิ่งและสาวิตรี ลิ้มชัย
อรุณเรือง (2543) นั่นเอง กลุ่มคนที่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวและสังคมแล้วจึงจะกลับคืน
สถานภาพเดิมหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมดังเดิมได้อย่างปกติสุข 

 ดังนั้นจากผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดท าให้เห็นว่า ทุกบริบททางสังคมมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างและการรักษาวาทกรรมหนึ่งๆให้ด ารงอยู่ การใช้แนวคิดการวิเคราะห์
วาทกรรมมาเป็นแว่นในการมองจึงเป็นสิ่งที่เปิดกว้าง ไม่มีวิธีการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงท าให้สามารถ
ครอบคลุมให้เห็นถึงปัจจัยในการก่อรูปทางวาทกรรมมากที่สุด เพราะปัจจัยเหล่านั้นจะเป็นเหตุจ าเป็น
ต่อการสร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่และการเยียวยารักษาผู้ที่เคยได้รับบาดแผลจากวาทกรรมหลักได้ดี
ที่สุด 
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บทที่ 3 

รากฐานปรากฏการณ์เอดส์ในปากพนัง 

 

“โรคเอดส์” นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ที่โรคชนิดนี้แพร่เข้ามาในประเทศไทยก็สร้างความ
หวาดกลัวให้กับสังคมไทยในบริบทต่างๆด้วยความลึกลับของโรคที่ไม่มีใครสามารถหาคําตอบได้ว่า
มันสามารถรักษาได้หรือไม่ อีกทั้ง หน่วยงานต่างๆที่พยายามประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกวิถีทางเพ่ือให้
ชาวไทยระมัดระวังความรู้จักการป้องกันจากโรคร้ายนี้ พวกเขาสร้างภาพที่น่ากลัว  เพ่ือสร้างความ
กลัวให้กับผู้คน นําไปสู่การเข้าใจผิดและรังเกียจต่อตัวผู้ป่วย ทว่า ความกลัวนี้มันกลับกัดกินความจริง
ของโรคที่ซ่อนอยู่ ความจริงที่ว่านี้ต้องการจะบอกว่าโรคเอดส์ไม่ใช่โรคที่ติดต่อกันโดยง่าย แม้จะ
รักษาไม่ได้แต่ก็สามารถมีอายุยืนยาวได้ไม่ต่างจากผู้คนปกติทั่วไปหากผู้ป่วยดูแลตัวเองถูกวิธี ดังนั้น
โรคเอดส์จึงไม่ได้เป็นแค่ปัญหาทางสาธารณสุขเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นปัญหาสังคมที่ต่อเนื่องมาจนถึง
ทุกวันนี้อีกด้วย เพราะในทางสังคม ผู้ติดเชื้อ HIV เหล่านี้มักจะถูกรังเกียจจากสังคมและคนรอบตัว
เขา สภาวะความเครียดของผู้ป่วยจึงไม่ได้มาจากอาการของโรคเพียงอย่างเดียวแต่มันส่งผลถึงสภาพ
จิตใจ และการดําเนินชีวิตของผู้ป่วยด้วย 

ในบทนี้ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงต้นตอของปัญหาเอดส์ที่นํามาซึ่งความกลัว และการรังเกียจผู้ป่วย
ในอําเภอปากพนังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 มาจนถึงปัจจุบัน ที่โรคเอดส์แพร่กระจายเข้ามาในปากพนัง  
และอัตราการกระจายตัวก็เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของปากพนังในช่วงปี พ.ศ. 2530 -2540 นั้น
ด้วย  โดยจะเริ่มจากการกล่าวถึงลักษณะทางกายภาพ วิถีชีวิต และบริบทต่างๆของอําเภอปากพนังที่
เป็นปัจจัยหนึ่งให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อเอชไอวี รวมไปถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดความกลัวต่อโรคจน
นําไปสู่ความรังเกียจผู้ป่วยเอดส์และปัญหาทางสังคมต่างๆตามมา 

 

3.1 ข้อมูลพื้นฐานของอ าเภอปากพนัง 

อําเภอปากพนัง เป็นอําเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ให้จัดการปกครองท้องที่ให้มีมณฑลเทศาภิบาล ร.ศ. 114 ขึ้น และอําเภอปากพนัง 
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มีชื่อว่า "อําเภอเบี้ยซัด" ในปี พ.ศ. 2439 หมายถึง ที่ที่มีเปลือกหอย(เบี้ย)ที่ใช้เป็นเงินตราสมัยโบราณ
ถูกคลื่นซัดเข้ามาบนชายฝั่ง เบี้ย ที่ใช้เงินตราในสมัยโบราณเป็น สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า เป็น
วัสดุที่มีความทนทานและสวยงาม ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนัก ผู้คนจึงนําไปใช้เป็นเงินตราได้มากขึ้น ที่เรียกว่า 
"ที่เบี้ยซัด" จึงเรียกตามนามอําเภอว่า "อําเภอเบี้ยซัด" กระทั่ง ในวัน ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2445 ได้มี
พระบรมราชโองการให้เปลี่ยนชื่ออําเภอเบี้ยซัด เป็น อําเภอปากพนัง1  

 พ้ืนที่ทางกายภาพของปากพนังแบ่งได้ 3 เขต คือ หนึ่ง เขตที่สูง ซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นป่าเขา 
จะมีสภาพเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ในอดีต มีบริเวณที่ราบเชิงเขาซึ่งมีการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร
หลายชนิด และต่อมาได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ยางพารา 
มะพร้าว ปาล์ม และผลไม้ เป็นต้น สอง เขตที่ราบลุ่มเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีการทํานาเป็นผืนใหญ่
ครอบคลุมพ้ืนที่ทุ่งนาข้าวของปากพนังไปจนถึงอําเภอชะอวด อําเภอเชียรใหญ่ และอําเภอหัวไทร 
นอกจากนี้พ้ืนที่นี้ยังมีการทําสวนผลไม้และทําไร่นาผสมให้เห็นอยู่บ้าง เพราะเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ํามีน้ําท่วม
ขัง ส่วนใหญ่อยู่ตามแนวริมฝั่งแม่น้ําปากพนังและในพรุจะมีป่าเสม็ด ป่าชายเลน มีต้นปรงและกก
จํานวนมาก และ สาม เขตชายฝั่งทะเลของอําเภอปากพนัง เริ่มตั้งแต่อําเภอหัวไทรขึ้นไปถึงแหลม
ตะลุมพุก อําเภอปากพนังเป็นพื้นที่ติดชายฝั่งอ่าวไทยจึงเป็นเขตประมงชายฝั่งทะเล และมีการทํานา
กุ้งกันเป็นจํานวนมากเพราะอาชีพประมงและการทํานากุ้งสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวปากพนังได้
อย่างเป็นล่ําเป็นสัน  

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของปากพนังเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล และมีอ่าวภายใน
บริเวณปากแม่น้ําปากพนัง เหมาะแก่การเดินเรือและการกระจายสินค้าไปยังหัวเมืองสําคัญอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมในการขนส่งสินค้าทางเรือ การประมง มีเรือเดินทะเลรับ - ส่งคนโดยสาร
จากปากพนังไปต่างประเทศจนถึงรัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย และมีการเรือเดินทะเลค้าขาย
ระหว่างปากพนังกับกรุงเทพฯ บ้างก็มีสินค้าจากอําเภอใกล้เคียงที่ต้องการจะส่งไปต่างประเทศหรือ
กรุงเทพ ล้วนต้องผ่านทางปากพนังทั้งสิ้น บ้างก็มีสําเภาจากเมืองจีนและเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
มาเทียบท่าและกระจายสินค้า ที่นี่จึงเป็นเมืองท่าที่สําคัญ เป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจที่
สําคัญของภาคใต้ ทําให้เมืองปากพนังเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต 

นอกจากนี้ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองปากพนังในอดีตยังถูกกล่าวถึงในพระราชหัตถเลขาใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คราวเสด็จเยือนปากพนัง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 

                                                           
1 “แจ้งความกระทรวงมหาดไทยเรื่องเปลี่ยนชื่ออําเภอ.” (2445). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 

19,  (15 มีนาคม): 1010. 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2448
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2448 ความตอนหนึ่งว่า "อําเภอปากพนังนี้ ได้ทราบอยู่แล้วว่าเป็นที่สําคัญอย่างไร แต่เมื่อไปถึงฝั่ง 
ไม่นึกว่าจะใหญ่โตมั่งมีถึงเพียงนี้ บรรดาเมืองท่าในแหลมมาลายูฝั่งตะวันออก เห็นจะไม่มีแห่งใดดีเท่า
ปากพนัง" (คมชัดลึก, 2555: ออนไลน์) 

อาณาเขตติดต่อของอําเภอปากพนัง  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ่าวไทย 

ทิศใต้   ติดต่อกับอําเภอหัวไทร อําเภอเชียรใหญ่ และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 แผนภาพแสดงอาณาเขตติดต่อของอําเภอปากพนัง 

ที่มา: http://oss101.ldd.go.th/web_th_soilseries/05_south/80_nakhonsi/80_prov.htm 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2448
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_%28%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%29
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3.2 ประวัติศาสตร์ปากพนัง 

 อําเภอปากพนังเป็นพ้ืนที่บริเวณนี้จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและ
ทางทะเลและผู้คนจากต่างที่ต่างถิ่นก็เริ่มอพยพเข้ามาอยู่ในปากพนัง ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างชาติ 
คนที่มาอาศัยอยู่ก็ปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตที่ผูกติดอยู่กับน้ํานี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป คือค่อยๆปรับ
สภาพพ้ืนที่ในปากพนังที่เป็นดินเค็มและเป็นลุ่มน้ําขังเพราะอยู่ใกล้ทะเลให้สามารถทําการเพาะปลูก
เล็กๆอย่างพืชผักสวนครัวได้และเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่เพ่ือหาสิ่งที่จะสามารถสร้าง
รายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไปได้ ด้วยเหตุนี้อาชีพส่วนใหญ่ของชาวปากพนังในอดีตนี้จึงเป็น
อาชีพประมงพ้ืนบ้านเป็นหลัก อาชีพนี้มีมานานกว่า 100 ปี ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อเศรษฐกิจใน
ปากพนังดีขึ้น บ้านเมืองก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปตามการเวลาจนเกิดเป็นอาชีพใหม่ๆจากการใช้สอย
ธรรมชาติตามสภาพพ้ืนที่บริเวณนั้น เช่น การเพาะปลูก การทํานา การทําสวนผลไม้ ยางพารา เป็น
ต้น 

ความเฟ่ืองฟูดังกล่าวกลายเป็นแรงดึงดูดที่ทําให้คนอีกหลายกลุ่มต้องการอพยพเข้ามาอยู่ใน
ปากพนังมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่เข้ามารับจ้างเป็นลูกเรือและลูกจ้างในบ่อกุ้ง และนักเรียน
นักศึกษาเพราะมีการเปิดสถานศึกษาขึ้นในพ้ืนที่มากกว่า 10 แห่งเพ่ือรองรับจํานวนผู้เข้าศึกษาที่มี
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี กลุ่มเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหลายประการทั้งปัจจัยที่ทําให้เกิด
ปัญหาทางสังคมอย่างปัญหาการติดยาเสพติด ปัญหาการแพร่กระจายเอดส์และก่อให้เกิดการรังเกียจ
ผู้ติดเชื้อเอดส์ ครอบครัวแตกแยกและอ่ืนๆ เป็นต้น 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปี พ.ศ. 2513 การทําประมงพ้ืนบ้านยังเป็นแบบดั้งเดิม ไม่มีเทคโนโลยีใดเข้า
มาครอบงําความคิดในการพยายามกอบโกยผลประโยชน์และสร้างกําไรให้กับผู้ผลิต กระทั่ งปี พ.ศ. 
2514 หรือ พ.ศ. 2515 จนถึงปี พ.ศ. 2525เป็นยุคที่การทําอาชีพประมงได้รับการพัฒนาครั้งใหญ่
ด้านเทคโนโลยีผ่านทางเรือสําเภาจีนที่เดินทางมาค้าขายในปากพนังนี้ จนก่อกําเนิดเป็นเรือประมง
ขนาดใหญ่หรือเรือประมงพาณิชย์ที่ใช้หาปลาได้จํานวนมากและสามารถออกจากชายฝั่งได้ไกลมาก
ขึ้น ชาวปากพนังเกือบ 2 ใน 3 ของจํานวนประชากรที่ทําอาชีพประมงพ้ืนบ้านต้องเลิกทําทําอาชีพนี้
และหันไปรับจ้างเป็นแรงงานหรือที่ภาษาถิ่นใต้เรียกว่า “เด็กเรือ” ให้กับเรือประมงพาณิชย์แทน แม้
การทําประมงเรือใหญ่หรือประมงพาณิชย์นี้จะนําพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ปากพนัง แต่ก็สร้างความ
หายนะครั้งใหญ่ให้กับทะเลอ่าวไทยไม่แพ้กัน เพราะเรือประมงขนาดใหญ่นี้จะให้อวนตาถี่ในการหา
ปลา เพื่อให้ได้ปลามากที่สุด ซึ่งเรือประมงขนาดใหญ่แต่ละประเภทก็จะมีชื่อเรียกต่างกันไป เช่น เรือ
อวนลาก อวนรุน แต่ทั้งสองประเภทนี้ก็มีจุดประสงค์ไม่ต่างกันและสร้างความเสียหายให้กับน่านน้ํา
ไทยได้ไม่แพ้กันด้วย กล่าวคือ เรือทั้ง 2 ประเภทนี้จะแล่นไปในทะเลลึกพอที่จะสามารถหย่อนอวน
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ขนาดใหญ่ให้จมไปถึงพ้ืนทะเลได้ จากนั้นจึงเร่งเครื่องเพ่ือลากทําลายหน้าดินไปเรื่อยๆ กอบโกยปลา
ทะเลน้ําลึกให้มากที่สุด (สมจิต, 2559: สัมภาษณ์) 

 การกระทําดังกล่าวทําให้สัตว์น้ําลดลงจนถึงขั้นวิกฤติในช่วงปี พ.ศ. 2525 - 2530 ชาวปาก
พนังบางส่วนเปลี่ยนอาชีพไปรับจ้างเป็นลูกเรือให้เรือประมงใหญ่ บางส่วนก็ไปเป็นแรงงานรับจ้างใน
โรงงานต่างอําเภอและบางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มชาวมุสลิมได้อพยพออกจากพ้ืนที่ไปหาที่ทํากินใหม่
เพราะโดยส่วนใหญ่ชาวมุสลิมจะมีวิถีชีวิตอยู่คู่กับแหล่งน้ํา พวกเขาจึงมักปลูกบ้านเรือนใกล้กับแหล่ง
น้ําและประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับทะเล เช่นการทําประมง การรับจ้างเย็บอวน เป็นต้น 

เมื่อเกิดวิกฤติในท้องทะเล โดยสัญชาตญาณมนุษย์ก็ย่อมหาทางหนีทีไล่สํารองไว้เสมอเพ่ือให้
สามารถดํารงอยู่ในพื้นท่ีนั้นต่อไปได้ ในปากพนังจึงแสดงทางเลือกใหม่ในการทํามาหากินคือเปลี่ยนไป
เป็นการทํานากุ้งกุลาดําควบคู่ไปกับการทําประมง ประกอบกับในช่วงปี พ.ศ. 2531 -2540 ธุรกิจกุ้ง
กุลาดําของซีพีเข้ามาตีตลาดในปากพนัง พวกเขาพยายามชักชวนให้ชาวปากพนังหันไปทํานากุ้งและ
ส่งผลผลิตให้พวกเขาแลกกับรายได้ที่คุ้มค่า ชาวปากพนังที่มีทุนทรัพย์กว่าครึ่งของจํานวนประชากร
หันไปทําธุรกิจนากุ้งแทน คนที่เคยเป็นแรงงานให้กับเรือประมงก็หันไปเป็นแรงงานให้กับนากุ้งแทน 
ในปี พ.ศ. 2533 จึงถือเป็นยุคที่รุ่งเรืองของปากพนังอย่างมาก เกิดสถานบันเทิงมากมายในพ้ืนที่ ทําให้
ปากพนังกลายเป็นเมืองที่คึกครื้นทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงเกิดการเข้ามาของยาเสพติด นั่นคือ 
กัญชา ที่เป็นสารเสพติดชนิดแรกที่เข้ามาในพื้นที่ประมาณปี พ.ศ. 2535 ไม่นานก็มียาเสพติดชนิดใหม่
เข้ามาเรื่อยๆตามเทคโนโลยีของผู้ผลิตยา ยาเสพติดที่ให้ฤทธิ์เข้มข้นกว่ากัญชา และเป็นยาเสพติดที่
นําพาความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาให้ปากพนังแห่งนี้ นั่นคือ “เฮโรอีน” ที่ค้นพบว่าเริ่มมีการนํามาใช้
ในพ้ืนที่ครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2540 เริ่มจากการใช้ในหมู่แรงงานนากุ้งและแรงงาน
ในเรือประมงใหญ่ เพ่ือให้ตนสามารถทนแดดทนฝน ไม่รู้สึกหนาวหรือเหนื่อยเมื่อต้องทํางานในเวลา
กลางคืน ต่อมา เจ้าของนากุ้งบางรายจึงนํายาเสพติดซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาบ้าหรือยาม้าลักลอบผสมใน
น้ําดื่มและอาหารให้แรงงานกินเป็นประจําจนติดยาโดยไม่รู้ตัว เพราะฤทธิ์ยาที่ทําให้แรงงานรู้สึกตื่นตัว 
กระฉับกระเฉงนี้จะช่วยเพ่ิมผลผลิตให้กับเจ้าของนากุ้งได้ และในปีเดียวกันนี้ ปากพนังเกิดวิกฤติทาง
เศรษฐกิจอย่างหนัก แพกุ้งค่อยๆทยอยปิดตัวลง ทําให้เกิดปัญหาคนว่างงาน ครอบครัวแตกแยกและ
นําไปสู่ปัญหาการติดการพนัน คนติดเชื้อเอดส์ และการใช้ยาเสพติดต่อไป (สมจิต, 2559: สัมภาษณ์) 

ปัญหายาเสพติดและสถานบันเทิงไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้น แต่สิ่งเหล่านี้ยังเป็นชนวนให้เกิด
การแพร่กระจายของโรคเอดส์ไปในวงกว้างโดยเฉพาะการแพร่กระจายในกลุ่มแรงงานในปากพนัง 
โดยโรคเอดส์นี้เกิดขึ้นครั้งแรกจากกลุ่มลูกเรือประมงพาณิชย์ ต่อมาเมื่อพวกเขาไปใช้บริการหญิงใน
สถานบันเทิงก็เป็นจุดเริ่มต้นในการแพร่เชื้อเอชไอวีสู่คนอ่ืน และคนที่ได้รับเชื้อเอชไอวีเมื่อใช้ยา
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เฮโรอีนแบบฉีดควบคู่ไปด้วยก็นําไปสู่การกระจายเชื้อนี้ให้กับกลุ่มผู้ใช้ยาต่อไป ปากพนังเองก็เป็น
อําเภอหนึ่งที่มีสถิติการใช้ยาเสพติดและการใช้บริการในสถานบันเทิงจํานวนมากอันเนื่องมาจาก
สภาวะทางเศรษฐกิจและปัยจัยรอบข้าง เชื้อเอชไอวีจึงแพร่กระจายอยู่ในพ้ืนที่อย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา  

กระทั่งช่วงปี พ.ศ. 2530 - 2545 เชื้อเอดส์เริ่มแพร่เข้าไปในระดับชุมชน ทําให้เกิดปัญหา
ต่างๆตามมาอีกมากท้ังปัญหายาเสพติดชนิดใหม่ อย่างยาบ้าหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ยาม้า เพราะเมื่อ
ใช้แล้วจะทําให้รู้สึกคึกคัก ไม่สามารถอยู่นิ่งๆได้และเป็นยาที่เคยใช้ในการกระตุ้นม้าสําหรับการ
แข่งขัน ยาบ้านี้จึงมีฤทธิ์แรงไม่แพ้เฮโรอีน เพียงแต่ในตัวยามีส่วนประกอบของแป้ง ไม่ได้เป็นสารเคมี
บริสุทธิ์เหมือนเฮโรอีน จึงไม่นิยมนํามาบดแล้วฉีดเข้าเส้นเพราะอาจทําให้เส้นเลือดตีบตันได้ (สิย๊ะ , 
2559: สัมภาษณ์) ปัญหาเด็กกําพร้าเพราะพ่อแม่เสียชีวิตจากโรคเอดส์และการใช้ยาเสพติด คนใน
ชุมชนบางส่วนที่ไม่ได้ติดเชื้อก็แสดงความรังเกียจต่อผู้ติดเชื้ออย่างมาก ทั้งการขว้างปาข้าวของใส่ 
การขับไล่ไปจากชุมชน การไม่ยอมให้รับประทานอาหารในร้านอาหารร่วมกับผู้อ่ืนและจานชามที่ผู้
ติดเชื้อใช้แล้วก็จะถูกนําไปทําลายทิ้ง เป็นต้น (สมจิต ชาติสุวรรณ, 2559: สัมภาษณ์) จนกระทั่งปี 
พ.ศ. 2538 คุณอํานวย ประเดิมวงศ์ อดีตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเล็งเห็นปัญหานี้จึงอาศัยความ
ช่วยเหลือจากโรงพยาบาลปากพนัง กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยกัน
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้ความสําคัญไปที่ปัญหาผู้ติดเชื้อเอดส์มากกว่าจึงนํามาซึ่งความสนใจของผู้
ศึกษาเก่ียวกับประเด็นเรื่องผู้ติดเชื้อเอดส์ภายในอําเภอปากพนังแห่งนี้  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ที่ดินในปากพนังกว่าครึ่งถูกขุดทําเป็นนากุ้ง ส่งผลให้สภาพ
ดินเสียอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากสารเคมีที่ใช้ตลอดการทํานากุ้ง เมื่อกุ้งกุลาไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร 
ประกอบกับอาชีพประมงก็มีปัญหาเรื่องการว่าจ้างแรงงานและการใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางาน
มากขึ้นเรื่อยๆ ทําให้ผู้ประกอบการหลายรายตัดสินใจขายเรือต่อไปหรือยกเลิกกิจการเพราะไม่
สามารถรับมือกับทุกปัญหาได้หมด แรงงานที่เป็นเสาหลักในการหาเงินมาเจือจุนครอบครัวจึง
ตัดสินใจออกไปหางานทําในกรุงเทพหรือในโรงงานที่ให้เงินเดือนเพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัว 
เมื่อคนปากพนังส่วนใหญ่ย้ายออกไปทํางานในต่างจังหวัดมากขึ้น ปากพนังก็เริ่มเข้าสู่ยุคมืดอย่าง
แท้จริง กลายเป็นเมืองที่เงียบสงัด ไม่ครึกครื้นดังเก่า ไม่ว่าจะทํามาค้าขายหรือทําธุรกิจใดก็ได้กําไรไม่
เป็นที่น่าพอใจ ทําเพียงหาเงินพอเลี้ยงชีพไปวันหนึ่งๆ พ้ืนดินที่เสียหายจากการใช้สารเคมีทํานากุ้งก็
ไม่สามารถปลูกสิ่งได้ข้ึนมาได้อีก ต้องทิ้งระยะพักดินให้สารเคมีต่างๆในดินเจือจางลงพอที่จะเริ่มการ
เพาะปลูกใหม่ได้อีกครั้ง 
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน อําเภอปากพนังมีการปรับเปลี่ยนขอบเขตพ้ืนที่ในการ
จัดการดูแลอย่างท่ัวถึงและครอบคลุมมากขึ้น ปัญหาต่างๆภายในชุมชนก็ได้รับการเยียวยาและแก้ไข
อยู่เรื่อยมา เรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งการฟ้ืนฟูก็ว่าได้ เพ่ือให้สามารถฟ้ืนเศรษฐกิจและการจัดการทาง
สังคมต่างๆรอวันที่จะกลับมารุ่งเรืองดังในอดีตอีกครั้ง 

 

3.3 สาเหตุของการแพร่กระจายและการก่อเกิดอ านาจแห่งวาทกรรมเอดส์ในปากพนัง  

เมื่อได้ทราบถึงสภาพพ้ืนที่และบริบททางสังคมของปากพนังไปข้างต้นแล้ว ในบทนี้จะทําให้
ทราบถึงท่ีมาของการสร้างความกลัวและความรังเกียจต่อโรคชนิดนี้ในปากพนัง ตามบทสัมภาษณ์ของ
ประธานชุมชนต้นหาด เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลปากพนังและผู้ป่วยบางรายทําให้ทราบถึงสาเหตุ
ดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงแยกออกเป็น 3 ประเด็น คือเรื่องอิทธิพลจากสื่อในช่วงที่มีการประกาศเตือนภัย
โรคเอดส์ เรื่องระบบเศรษฐกิจที่เป็นแรงสนับสนุนให้เกิดการแพร่กระจาย และเรื่องของค่านิยมเด็ก
วัยรุ่นในปัจจุบัน ดังนี้ 

3.3.1 อิทธิพลจากสื่อต่อชาวปากพนัง ในช่วงที่มีการประกาศเตือนภัยโรคเอดส์ ในช่วงปี 
พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2540 

 
นับตั้งแต่โรคเอดส์เริ่มแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทย สื่อต่างๆเช่น วิทยุ โทรทัศน์ 

หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ เป็นต้น สื่อเหล่านี้ก็พยายามประกาศเตือนถึงความน่ากลัวของโรค
ชนิดนี้เพียงเพ่ือหวังจะป้องกันการติดต่อเพ่ิมเท่านั้น โดยลืมไปว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลตรงข้าม
จากสิ่งที่สื่อต้องการ นั่นคือกลุ่มคนที่ได้รับเชื้อมาแล้ว พวกเขาจึงได้รับแต่ความรังเกียจ ความกลัวที่
ติดเชื้อเอชไอวีมา เพราะสื่อที่ถ่ายทอดออกมานั้นให้ภาพที่น่ากลัวเช่น ภาพของผู้ติดเชื้อที่มีแผลตาม
ตัว มีน้ําเหลืองไหล ภาพที่สร้างความรู้สึกเวทนาให้กับผู้ได้รับรู้อย่างบอกไม่ถูก 
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ภาพที่ 3.2 ภาพแสดงอาการทางผิวหนังของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ถูกเสนอทางสื่อออนไลน์ 
ที่มา: http://kowtongplustwo.blogspot.com/2014/11/2_57.html 

 
ชาวปากพนังเองก็เป็นหนึ่งในประชากรที่ได้รับอิทธิพลจากสื่ออย่างมาก ในการสร้างความ

กลัวต่อโรคเอดส์ ทําให้พวกเขารู้สึกรังเกียจผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ ไม่กล้าเข้าใกล้หรือมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน  
และเกิดความเชื่ออีกหลายอย่างตามมา เช่น ถ้าซักผ้าร่วมกับเสื้อผ้าของคนที่เป็น เอดส์ เราก็จะติด
เชื้อนั้นด้วย ถ้าเราทานอาหารร่วมกันหรือกินน้ําแก้วเดียวกันกับผู้ป่วย เราก็จะได้รับเชื้อด้วย บ้างก็ว่า
ถ้าเราไปสัมผัสโดนเขา เราก็จะติดเชื้อด้วย เป็นต้น ความกลัวต่างๆนานาทําให้ผู้คนลดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันเพราะเกิดความระแวง โดยเฉพาะต่อผู้ติดเชื้อ จึงนํามาซึ่งปัญหาการกีดกันผู้ป่วย ทําให้
เขารู้สึกแปลกแยกออกจากกลุ่มตามมา  

คุณสมจิต เล่าว่าเมื่อก่อนช่วงปี พ.ศ. 2527-2530 ชาวปากพนังยังไม่รู้จักโรคเอดส์นัก สิ่งที่
ทําให้พวกเขาได้รู้จักคําว่า “โรคเอดส์” ก็มาจากสื่อต่างๆ ทว่า การทําความรู้จักกับโรคนี้ผ่านทางสื่อ
เป็นเพียงการรับข้อมูลแบบผิวเผินและผิดเพ้ียนมาเท่านั้น และพฤติกรรมเหล่านี้ก็นําไปสู่การสร้าง
ความกลัวให้กับโรคเอดส์ได้ ว่าโรคเอดส์นั้นเป็นแล้วตาย โรคเอดส์ติดต่อได้ง่ายผ่านทางการสัมผัส
หรือการรับประทานอาหารร่วมกัน หรือแม้แต่การบอกว่าโรคเอดส์เป็นโรคของคนสําส่อน คนติดยา 
เป็นต้น เหล่านี้เป็นสิ่งที่สื่อพยายามบอก แม้ว่าจุดประสงค์ของการประกาศเตือนผ่านทางสื่อจะทํา
เพ่ือต้องการลดปัญหาการแพร่กระจายของโรคเอดส์ก็ตาม 

ตอนนั้นแรกๆมาจากโฆษณา เป็นผลพวงของโฆษณาเลยแหละว่าเป็นเอดส์
แล้วจะตาย น่ากลัวอย่างนั้น น่ากลัวอย่างนี้ ในทีวีให้ภาพแบบน่ากลัวมาก
เลยสมัยนั้น แต่ตอนนี้มันหยุดไปแล้วแล เราจึงสรุปกับในที่ประชุมว่า นี่
แหละเหตุผลที่คนรังเกียจ ที่คนกลัวโรคเอดส์นักหนา ตั้งแต่ปี 26-27 ได้มั้งที่
เอดส์เข้ามาในประเทศไทยแรกๆแล้วรัฐบาลก็พยายามเตือนชาวบ้านเลยทํา
โฆษณาออกมา แต่ป้าว่ามันทําให้ชาวบ้านกลัวกว่าเดิมนะ ก็เลยคิดทํา
โครงการประสานใจขึ้นมาว่าเอดส์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิด ไม่ได้น่ากลัว
อย่างที่โฆษณา ใช่มะ ติดแล้วไม่ใช่ตายง่ายๆทีนิ เผลอป้าเดินออกไปอาจจะ
เจอรถชนตายไวกว่าคนพวกนี้อีก ถึงคนป่วยทุกโรคแหละถ้าเค้ามีกําลังใจดี 
คนรอบข้างเข้าใจเค้าก็อยู่ได้อย่างมีความสุข 

     (สมจิต ชาติสุวรรณ, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 
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ฉะนั้น สื่อจึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อคนไทย ไม่ว่าจะในยุคไหนสมัยไหน 
เพราะสื่อสามารถแพร่กระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และตรวจสอบความจริงเท็จได้ยาก หากเรา
บริโภคสื่อโดยขาดวิจารณญาณ หรือสื่อตีความผิดไปจากที่สื่อนําเสนอ สื่อก็จะกลายเป็นสิ่งที่ให้โทษ
มากกว่าประโยชน์ เช่นในกรณีของการรณรงค์เพ่ือป้องกันโรคเอดส์ในช่วงที่โรคเอดส์เ พ่ิง
แพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทย สื่ออาจใช้ภาพที่น่ากลัวเพ่ือให้เกิดความระมัดระวัง แต่ผู้รับสื่อ
บางส่วนตีความสิ่งนั้นไปเป็นความรังเกียจและหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยแทน ผลของการ
ตีความเหล่านี้นํามาซึ่งความกลัวและความรังเกียจให้กับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ในปากพนังจนกลายเป็น
ปัญหาสังคมที่ยังคงมีปรากฏอยู่ในปัจจุบัน 

  
3.3.2 อิทธิพลระบบเศรษฐกิจที่เป็นแรงสนับสนุนให้เกิดการแพร่กระจายโรคเอดส์ ในช่วง

ปี พ.ศ. 2514 – พ.ศ. 2530 

 ในช่วงปี พ.ศ. 2514 – พ.ศ. 2530 นับว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของปากพนังเฟ่ืองฟูอย่างมาก 
เพราะมีการทําประมงเรือใหญ่หรือประมงพาณิชย์ได้กําไรดี สัตว์ทะเลอุดมสมบูรณ์ ส่วนการทํานากุ้ง
กุลาดําก็ขายได้กําไรดีไม่แพ้กัน เหล่าแรงงานเป็นที่ต้องการของนายจ้าง และเป็นอาชีพที่ถือว่าได้
ค่าตอบแทนสูงในกลุ่มงานรับจ้างด้วยกัน ฉะนั้นแรงงานชาย-หญิง ต่างก็อยากเข้ามาทํางานประเภทนี้ 
รายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตที่ได้  

โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานรับจ้างในเรือประมงใหญ่ ที่ต้องใช้เวลาในการออกเรือ อยู่กินกลาง
ทะเลหลายสัปดาห์ เมื่อเรือเข้าฝั่ง...สิ่งที่พวกเขาให้ความสนใจเป็นสิ่งแรกๆคือ สถานบันเทิง ไม่ว่าจะ
เป็นร้านคาราโอเกะ ร้านอาหาร หรือร้านนวดก็ตาม เพราะสิ่งเหล่านี้ ตอบสนองความต้องการทาง
เพศของผู้ชายได้ดี ทั้งยังมีให้เลือกสรรมากมายทั่วเมืองปากพนัง ร้านคาราโอเกะจึงเป็นตัวเลือกที่
นิยมที่สุดของแรงงานประมงและแรงงานนากุ้ง ในขณะทีลู่กและภรรยาที่รออยู่ที่บ้านก็ไม่สามารถรู้ได้
เลยว่าสามีของตนอยู่ไหน เรือประมงเข้าฝั่งมาแล้วหรือยัง กลุ่มแม่บ้านเหล่านี้ บางรายก็ได้รับเชื้อมา
จากสามีโดยไม่รู้ตัว ส่วนบางรายเมื่อเว้นว่างจากหน้าที่ภรรยาและการทํางานบ้านก็ออกไปใช้บริการ
สถานบันเทิงเหล่านั้นด้วย จึงอาจทําให้พวกเธอได้รับเชื้อมาจากบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่สามีมาโดยไม่รู้ตัว
เช่นกัน  

แต่ว่า การใช้บริการสถานบันเทิงมิได้มีเฉพาะกลุ่มแรงงานเท่านั้น จากการลงพ้ืนที่ยังพบว่า
กลุ่มข้าราชการระดับสูง อย่างตํารวจ อาจารย์ หรือแม้แต่ผู้มีหน้ามีตาทางสังคมในปากพนังก็เลือกใช้
สถานบริการเหล่านี้ ที่นิยมส่วนใหญ่จะเป็นร้านนวดแผนโบราณที่มีการลอบค้าบริการด้วย เนื่องจาก
ร้านนวดเหล่านี้มีค่าบริการสูงกว่าร้านคาราโอเกะ ราคาโดยประมาณ 200 -300 บาท ฉะนั้น กลุ่ม
ลูกค้าจึงแตกต่างไป อีกเหตุผลหนึ่งคือ กลุ่มข้าราชการและคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมมักคิดว่า การมี



69 
 

เพศสัมพันธ์ในที่ที่สะอาด ราคาแพง และมิดชิดจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อเอดส์ได้ บ้างก็ซื้อบริ การ
กลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่ เพราะหลงคิดว่าเด็กเหล่านี้มีการศึกษา สามารถเชื่อถือได้และ
รู้สึกปลอดภัยจากการติดเชื้อ แต่ในความเป็นจริงนั้นเด็กเหล่านี้ก็มีสิทธิได้รับเชื้อจากคนอ่ืนๆ
เหมือนกัน 

ผู้หญิงที่มาขายบริการในปากพนังมีทั้งที่เป็นคนในพ้ืนที่เองและที่มาจากภาคเหนือ ภาคอีสาน 
ซึ่งการเข้ามาทํางานเช่นนี้ก็มีทั้งคนที่เต็มใจและที่ถูกบังคับขืนใจมา คุณสมจิตเล่าว่า ท่านเคยพบเจอ
เด็กผู้หญิงขายบริการที่ร้านหนึ่ง อายุประมาณ 15-16 ปีเท่านั้น แต่งกายแบบชาวไทยภูเขาหรือกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในภาคอีสาน ซึ่งเธอคิดว่าเด็กเหล่านี้ถูกนายหน้าหลอกให้มาทํางานด้านนี้แต่ก็ไม่มีใครกล้า
เข้าไปห้ามปรามอย่างจริงจังแมแ้ต่ตํารวจเองก็ตาม เพราะร้านคาราโอเกะหรือร้านนวดแผนโบราณที่
มีบริการพิเศษเหล่านี้จะมีการจ่ายค่าสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกๆเดือนเป็นค่าตอบแทนนั่นเอง 
 

กลุ่มข้าราชการเนี่ยจะได้มาจากนวดแผนโบราณเยอะ ไม่ก็พวกไฮโซอ่ะ 
เมื่อก่อนจะคิดว่า ถ้าติดเอดส์ติดจากสาวบริการถูกมั๊ย แล้วคิดว่าถ้าชั้นนอน
กับสาวไฮโซแล้วชั้นจะไม่เป็น แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า พวกระดับชั้นสูง 
ปลัด อาจารย์ จะติดจาดสาวไฮโซเป็นสว่นใหญ่ เพราะพวกนี้ไม่เคยตรวจ อีก
อย่างคือร้านนวดมันแพงกว่าไงเค้าก็เลยคิดว่ามันสะอาด มันปลอดภัยกว่า 
อย่างร้านนวดนี่จะคิดเป็นชั่วโมง แต่ก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ ประมาณ 200-
300 มั้ง ส่วนกลุ่มเรือประมง กลุ่มแรงงานจะได้มาจากร้านคาราโอเกะ 
ผู้หญิงนี่ส่วนใหญ่จะมาจากภาคเหนือหรืออีสานแถวนั้นแหละ แบบเป็นเด็ก
ถูกหลอกมาอายุ 15-16 ปีเอง เป็นคนภูเขาเค้าเรียกอะไรอ่ะ ที่ราบสูง 
ช่วงแรกๆที่มีนากุ้งช่วงปี 30 นั้นยังไม่มีแรงงานต่างด้าวเลยนะช่วงนั้น ต่าง
ด้าวเพิ่งมามีไม่กี่ปีนี้เอง ประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมานี่เอง ตอนนั้นจะเป็นคน
ไทยล้วนๆ  

     (สมจิต ชาติสุวรรณ, สัมภาษณ์ 24 มกราคม 2560) 
 

เมื่อโรคเอดส์เริ่มระบาดอย่างหนักในปากพนัง และจากการตรวจสอบพบว่า แหล่ง
แพร่กระจายเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่มาจากสถานบริการเช่น ร้านคาราโอเกะ และร้านนวดแผนโบราณ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและโรงพยาบาลจึงจัดทีมงานเข้าไปให้ความรู้กับสถานบันเทิงที่ลงทะเบียนว่า
เปิดร้านไว้ทั้งหมด ในเรื่องการป้องกันตัวเองจากโรคเอดส์และเพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย  
เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะสอนวิธีการใช้ถุงยางอนามัยและการปฏิเสธลูกค้าที่ไม่ยินยอมให้ความร่วมมือ 
นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปตรวจเช็คเลือดให้เดือนละครั้ง คนที่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อ
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แล้วก็จะแนะนําให้เลิกอาชีพนั้นเพ่ือลดการแพร่กระจายและการรับเชื้อเพ่ิมนั่นเอง ดังนั้น  สถาน
บันเทิงที่ผ่านการรับรองว่าผ่านการตรวจเช็คจากกรมสาธารณสุขแล้วก็จะสร้างความไว้วางให้กับ
ลูกค้าได้และลดอัตราผู้ป่วยในปากพนังได้อีกด้วย เช่นเดียวกับโครงการหนึ่งในศูนย์แสธรรมนําสุขที่
จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และการติดต่อในสถานบริการ ภายใต้ชื่อ โครงการป้องกันการ
ติดเชื้อเอดส์ในสถานบริการทางเพศในเขตพ้ืนที่อําเภอปากพนัง 

พวกหมอนวดหน่ะ พอเอดส์ระบาด เขา(เทศบาล)ก็จะจัดเจ้าหน้าที่
สาธารณะสุข หรือเจ้าหน้าที่รพ. ลงไปให้ความรู้ในการป้องกันตัวเอง การ
บริการแขกว่าต้องทํายังไงให้ตัวเองปลอดภัย ถ้าแขกไม่ยอมใช้ถุงยาง เขาจะ
ไม่นอนด้วยนะ ณ วันนี้ก็เหมือนกันเขาจะสอนให้ป้องกันตัวเอง แล้วจะไป
เช็คเลือดให้ทุกเดือน ทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ เพราะฉะนั้น เดี๋ยวนี้คุณสบายใจได้
เลยถ้าคุณไปสถานที่บริการแบบนี้ เพราะอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่
สาธารณะสุข ทุกที่แหละ ทุกวันนี้แม้ว่าสถานบริการเหล่านั้นจะไม่ได้
เปิดเผยโต้งๆว่ามีบริการแบบนี้ แต่เราก็รู้ๆกันอยู่ คือเค้าจะมีแผน เขาจะไป
พบเจ้าของ เขากําหนดแบบนี้เลย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เค้าจะเช็คทุก
เดือน ดังนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าจะปลอดภัย 

    (สมจิต ชาติสุวรรณ, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
ป้าแป๋ว (นามสมมติ) อดีตนางพยาบาลที่เคยทําหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งโครงการ

เพ่ือดูแลผู้ป่วยเอดส์ในปากพนัง จากการสัมภาษณ์ทําให้ทราบถึงกระบวนการตรวจโรคและรักษาผู้
ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ รวมไปถึงกลุ่มหญิงบริการโดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบ
และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในสถานบริการเหล่านั้น  
 

ในสถานบริการนี่ ปัจจุบันไม่รู้เขายังออกไปไม๊นะ แต่เมื่อก่อนเรา อําเภอ
ด้วยตํารวจด้วย ต้องร่วมออกไปดูแลพวกสถานบริการพวกนี้ ก็ต้องไปตรวจ
เลือดผู้หญิงในสถานบริการพวกนี้ด้วยว่ามีเชื้อไม๊ เพราะว่าพวกนี้เขาให้เชื้อ
คนอื่นได้ไงเพราะเขาให้บริการด้านนี้ ทุกวันนี้ก็ยังมีเยอะนะ แต่มันเปิดแบบ
แอบแฝง ไม่ได้เหมือนเหมือนเมื่อก่อนที่เป็นซ่องเป็นร้านคาราโอเกะ ร้าน
นวด ทุกวันนี้เขาก็ยังมีตรวจนะ แต่ตรวจเฉพาะแหล่งที่เขาขออนุญาตชัดเจน
ไง ถ้าพวกร้านแอบแฝงแบบนี้เราจะเข้าไปเลยไม่ได้ถ้าเขาไม่ยอม เช่น ร้าน
นวด ร้านเกมส์ ร้านเสริมสวยไรพวกเนี่ย 

    (แป๋ว, สัมภาษณ์ 7 กุมภาพันธ์ 2560) 
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 น้าล้าน (นามสมมติ) เป็นหนึ่งในผู้ที่เคยใช้สถานบริการช่วยยืนยันคําพูดของป้าแป๋วว่าหญิง
บริการในสถานบันเทิงส่วนใหญ่ได้รับการตรวจเลือดจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจริงๆ พร้อมทั้งให้
คําแนะนําในการดูแลตัวเองและการป้องกันโรคเอดส์แก่หญิงเหล่านั้น ทําให้เขารู้สึกไว้วางใจในการใช้
สถานบริการเหล่านั้น “น้าเคยเจอตามห้องอาหาร2เนี่ย เมื่อก่อนเห็นพวกพยาบาลเขาก็ไปตรวจกันนะ 
ถ้าว่าให้ผู้หญิงพวกนั้นไปโรงบาลเองอ่ะน่าว่าไม่มี แต่ถ้าเขามาสุ่มตรวจพนักงานก็เจอบ้าง แต่เขาก็ให้
ค าแนะน าด้วยว่าป้องกันยังไง แต่ว่านานมาแล้วนะ ประมาณ 25 -26 ปีแล้ว เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ายังมีตรวจ
แบบนั้นไหม” (ล้าน, สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2560) 

ผู้ติดเชื้อบางรายที่ในอดีตเคยทําอาชีพรับจ้างบนเรือประมงหรือนากุ้ง ในจํานวนผู้ติดเชื้อ
เหล่านี้ บางรายก็ยอมรับอย่างเปิดเผยว่าได้รับเชื้อมาจากการเที่ยวสถานบันเทิงและซื้อบริการ เช่น 
กรณีของน้ามัน(นามสมมติ) ชายฉกรรจ์ วัย 43 ปี อยู่ในชุมชนบางพระหมู่ 1 เล่าถึงสาเหตุของการ
ติดเชื้อที่แม้จะมีท่าทีลังเลที่จะพูดออกมาว่าตนติดเชื้อจากการเที่ยวสถานบริการแต่สุดท้ายก็ยินยอม
บอกเล่าความจริงและความรู้สึกออกมาให้ผู้ศึกษาทราบด้วยความอึดอัดใจ  
 

ผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองติดเชื้อเมื่อปลายปีที่แล้วเอง (ปลายปี พ.ศ. 2559) พอเรา
ไปเช็คร่างกายประจําปีที่โรงพยาบาล คิดว่าบางทีน่าจะมาจากช่วงที่เรา
เที่ยวไรแบบนี้แหละ ตอนนั้นร้านคาราโอเกะมันเยอะไปหมดเลย พอเรือเข้า
เพื่อนมันก็ชวนไป เราก็อยากลองด้วยก็เลยไปบ้าง 

   (น้ามัน, สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2560) 
บางรายกลับยังไม่กล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าตนติดเชื้อมาจากแหล่งบริการเหล่านี้เพราะยัง

มองว่ามันเป็นเรื่องน่าอายอยู่ เช่นในกรณีของน้าหยง (นามสมมติ) อยู่ในกลุ่มเพศทางเลือก อาศัยอยู่
ในชุมชนคงคาสวัสดิ์ กรณีนี้ผู้ศึกษาทราบจากน้าบลเพ่ิมเติมว่า เขาติดเชื้อจากทางเพศสัมพันธ์ทาง
ทวาร แต่ไม่กล้ายอมรับเพราะทราบว่าผู้ศึกษาเป็นคนในพ้ืนที่จึงเปิดเผยต่อผู้ศึกษาว่าตนติดมาจาก
ร้านเสริมสวย เพราะช่างใช้ที่ตัดเล็บขบร่วมกับผู้อ่ืน ตนจึงได้รับเชื้อมาด้วย น้าบล เป็นหนึ่งในแกนนํา
เครือข่ายผู้ป่วยเอดส์ในปากพนังที่ทําหน้าที่รวบรวมประวัติการรักษาของผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาล
ปากพนังทั้งหมด คําบอกเล่าของน้าบลจึงทําให้ผู้ศึกษาได้เห็นอีกมุมมองนั่นเอง 
 

                                                           
2
 หอ้งอาหาร ในที่นี้มีลักษณะคล้ายร้านคาราโอเกะ คือมีทั้งบริการอาหารคาวหวาน เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์และหญิงสาวบริการทางเพศ 
 



72 
 

ตอนไปร้านเสริมสวยช่างก็ถามว่าจะแคะเล็บไหม เราก็บอกไม่แคะ เขาก็
บอกว่าแคะเถอะเล็บมันจะได้ไม่ขบไม่ไร แล้วเวลาเขาแคะปุ๊บเนี่ยเลือด ออก
มาก กลับบ้านต้องกินยาเพราะมันปวดมากๆเลย เราเลยคิดว่ามันเกิดจาก
อันนี้แหละเพราะอย่างอื่นมันไม่มีสาเหตุ 

    (น้าหยง, สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2560) 
 

ทว่าจากคําบอกเล่าของน้าบล (นามสมมติ) เล่าว่าเขาได้รับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ทาง
ทวารและเอยู่ในกลุ่มรักร่วมเพศ นอกจากนี้จากคุณสุธี หนูเกตุ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจําคลินิก
ARVกล่าวว่า เชื้อเอชไอวีที่ติดมากับเลือดนั้นเมื่อสัมผัสกับอากาศภายใน 15 นาทีเชื้อดังกล่าวก็จะ
ตายและไม่สามารถติดต่อได้เมื่อมีผู้สัมผัสมันต่อ จากการสัมภาษณ์ทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทําให้ผู้ศึกษารู้สึกสงสัยกับความขัดแย้งของคําตอบที่ได้รับจากทั้งสองฝ่าย แต่นั่นก็แสดงให้เห็นถึง
สาเหตุหนึ่งของการรับได้รับเชื้อและการเลือกเล่าความคิดเห็นของตัวผู้ป่วยเองต่อบุคคลแปลกหน้า
อย่างผู้ศึกษา “ผมอยู่กรุงเทพมา 25 ปี เราใช้ชีวิตแบบนี้อ่ะ สบาย อยากไปไหนก็ไปคนเดียวก็ไป นั่ง
เครื่องไปคนเดียวก็ไป ใช้ชีวิตคนเดียวตามความเคยชิน ไปผับไปไรก็ไปคนเดียว” (น้าหยง, สัมภาษณ์ 
25 มกราคม 2560) 

 เมื่อระบบเศรษฐกิจของอําเภอปากพนังดีขึ้น สิ่งที่ตามมาไม่ใช่เพียงสถานบันเทิงและสถาน
บริการที่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อเอชไอวีเสียอย่างเดียว แต่ยังมีอีกแหล่งหนึ่ง นั่นคือ การใช้ยาเสพ
ติดไม่ว่าจะเป็น ยาบ้า(ยาม้า) น้ํากระท่อม ยาไอส์ หรือแม้แต่เฮโรอีนซึ่งเป็นยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
เลือดและเป็นสิ่งแพร่เชื้อเอชไอวีได้เป็นอย่างดี ทว่า ยาเสพติดชนิดนี้มีราคาสูงกว่าการเที่ยวสถาน
บริการนัก จึงพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับเชื้อจากยาเสพติดได้น้อยกว่าจากเพศสัมพันธ์ 

 น้าล้าน (นามสมมติ) เล่าว่าเมื่อก่อนเฮโรอีนจะตัดขายเป็นปล้องๆ โดยเอาผงเฮโรอีนอัดแน่น
ใส่หลอดน้ําขนาดทั่วไป และตัดแบ่งขายขนาด 1 นิ้ว ราคา 50-100 บาทขึ้นอยู่กับราคาแต่ละช่วง 
หากเป็นขวดเล็กๆ (ดังในภาพที่ 3.3) ชาวบ้านจะเรียกว่า “ปิ๊ก” ราคาปิ๊กละ 400-500 บาท ซึ่งถือว่า
ราคาไม่สูง อยู่ในเกณฑ์ที่กลุ่มแรงงานสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพราะช่วงที่เศรษฐกิจ เฟ่ืองฟูนั้น อาชีพ
รับจ้างทั่วไปมีรายได้ดีตามไปด้วย และการขายบริการไม่ได้อยู่แค่ในรูปของร้านคาราโอเกะหรือร้าน
นวดแผนโบราณเท่านั้น ยังมีการตั้งร้านน้ําชาตอนกลางคืน ที่มักมีเด็กนักเรียน นักศึกษาบางกลุ่ม
นิยมมาขายกันด้วย น้าล้านเล่าเสริมว่า ร้านค้าบริการเหล่านั้นที่ยังสามารถเปิดอยู่ได้เพราะมีการติด
สินบนเจ้าหน้าที่จนเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะจ่าเสริญ(นามสมมติ)  เจ้าหน้าที่ตํารวจนายหนึ่งที่เป็นที่
รู้จักของชาวบ้านในบริเวณนั้นดีว่าเขามักจะรับสินบนจากร้านน้ําชาในย่านหน้าตลาดเช้าอยาเป็น
ประจํา ราคาประมาณร้านละ 500 บาทต่อเดือน ในแต่ละเดือนจ่าเสริญจะได้รับเงินสินบนประมาณ 
4,000 – 5,000 บาทเลยทีเดียว 
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ราคาผงขาว (เฮโรอีน) นี้ปิ๊กละ 400-500 ถือว่าไม่แพงนะ เพราะมันหาเงิน
ง่ายอ่ะเมื่อก่อน เดือนนึงก็ได้แล้ว 8,000-10,000 บาท เด็กเรือเลยติดกัน
เยอะ เพราะเมื่อก่อนอ่ะปลามันหาง่าย สองสามเดือนก็เข้า ไม่ต้องอยู่แรมปี
เหมือนเดี๋ยวนี้ เอ้อ ช่วงนั้นนากุ้งก็บูม ร้านน้ําชานี่เต็มไปหมดเลยแถวนี้(ใน
ตลาด) มันจะมึพวกเด็ก ปว. ส่วนมากมาขายน้ําชาตอนกลางคืน เด็ก
นักเรียนมาขายน้ําชาเยอะนะ ขายไปขายมาก็พากันหนี เรียนไม่จบก็เยอะ
แถวนี้อ่ะจ่าเสริญ(นามสมมติ) แกคุม แกได้ร้านนั้น 500 ร้านนี้ 500 เดือนนึง
นี้แกได้ 4,000- 5,000 เลย พอประมาณปี 52-53 ประมาณนั้น นากุ้งเริ่ม
ซบเซา ร้านที่ขายบริการก็เจ๊งกันระเนระนาด 

     (น้าล้าน, สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.3 เฮโรอีนและลักษณะการแบ่งขาย 
ที่มา: http://www.sri.cmu.ac.th/~nsac/All_Page/Drug/habit-forming_drug_Page.htm 

 
3.3.3 ค่านิยมเรื่องเพศของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อ าเภอปากพนัง 
โรคเอดส์....ในกรณีที่ติดต่อจากทางเพศสัมพันธ์ ไม่ได้มาจากกลุ่มวัยทํางานที่มีรายได้เพียง

อย่างเดียว แต่ส่วนหนึ่งยังมาจาก “ค่านิยมเรื่องเพศ” ของคนในสังคมด้วย โดยเฉพาะค่านิยมของ
เด็กวัยรุ่นช่วงอายุ 12-22 ปี ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงวัยเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับ
ปริญญาตรี ปวศ. ปวช. และโรงเรียนเฉพาะทางภายในปากพนัง ค่านิยมเรื่องเพศของกลุ่มวัยรุ่นใน
พ้ืนที่บางกลุ่มมองเป็นเพียงเรื่องของการตอบสนองความต้องการเท่านั้น ทั้งด้านความต้องการทาง
เพศและความต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนจากผลของการมีเพศสัมพันธ์นั้น ซึ่งการกระทําเหล่ านี้ไม่เพียง
แพร่กระจายโรคอย่างไร้การควบคุมแต่ยังเกิดปัญหาอีกหลายๆอย่างตามมาในสังคม เช่น ปัญหา



74 
 

ครอบครัวแตกแยก ปัญหาท้องในวัยเรียนและปัญหาเด็กกําพร้า เป็นต้น ซึ่งในที่นี้ คุณสมจิตเล่าถึง
เหตุการณ์ที่ตนเคยพบกับค่านิยมแปลกใหม่ของเด็กวัยรุ่นในปัจจุบัน คือการกินอยู่ ร่วมกันระหว่าง
ชายหญิงที่ยังไม่ผ่านพิธีกรรมแต่งงานอย่างเป็นทางการ โดยไร้การป้องกันซึ่งขัดกับค่านิยมของ
สังคมไทยอย่างมากที่มักสอนให้หญิงสาวรักนวลสงวนตัว รักษาพรหมจรรย์และห้ามชายหญิงร่วม
หลับนอนกันก่อนจะผ่านการแต่งงานและการรับรู้จากผู้ใหญ่  และพฤติกรรมการปฏิเสธต่อ
คําแนะนํา การตักเตือนจากผู้ใหญ่ถึงอันตรายที่จะตามจากการทีเพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวยนี้  สิ่งที่ทํา
ได้จึงเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานของเจ้าหน้าที่ เปลี่ยนวิธีคิดของกลุ่มที่กําลังรณรงค์เรื่อง
เหล่านี้อยู่ แทนที่จะเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย เพราะเธอมองว่าพฤติกรรมของเด็กสมัยนี้ไม่
ได้มาจากปัญหาภายในครอบครัวหรือคนรอบข้างเพียงอย่างเดียว แต่มันยังมาจากอิทธิพลของสื่อ
ต่างประเทศด้วย  
 

อําเภอเรามันสถานศึกษาเยอะ เลยดังมากเรื่องท้องก่อนวัยอันควร 
แม่อายุแค่ 12-17 เหตุผลเพราะ มีอาชีวะตั้งกี่อาชีวะ ทักษิณ ปากพนังวิทยา 
เทคโน ต่อเรือ โรงเรียนปากพนัง(โรงเรียนชาย) โรงเรียนสตรี พอโรงเรียน
เยอะเด็กที่มาเรียนก็มาอยู่หอเยอะ เด็กนักเรียนจากหัวไทร เชียรใหญ่ ชะอวด 
มาเรียนแล้วมาอยู่ พอมาอยู่หอพักแล้วมันก็มั่วสุม กินน้ํากระท่อมกัน พอเมา
ได้ที่ก็มั่วกันแลทีนี้ บางทีผู้หญิงคนนึงนี่ผู้ชาย 5 ผู้ชาย 7 ให้สารวัตรนักเรียน
เดินตรวจถึงได้รู้ คนที่อยู่ต่างจังหวัดที่มาเรียนนี่ก็อยู่เป็นคู่กันทั้งนั้นเลยนะ ที่
เห็นที่มาเช่าบ้านอยู่ ตอนนี้สาธารณสุขก็หันมาเปลี่ยนนโยบายใหม่ เมื่อก่อน
จะเน้นว่าชายหญิงห้ามนอนด้วยกัน ห้ามอยู่ด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้คือ....ก็ได้ คือจะ
ทําไงก็ได้ขอแค่รู้จักป้องกันตัวเอง เป็นแฟนก็ไม่ว่า นอนด้วยกันก็ไม่ว่าแต่อย่า
ท้อง กับอย่าติดโรคทางเพศสัมพันธ์ นโยบายเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุค
ตามสมัยอ่ะนะ 

    (สมจิต ชาติสุวรรณ, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

คุณสมจิตเล่าด้วยความกังวลว่า กลุ่มเป้าหมายที่น่ากังวลในปัจจุบันคือ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มเพศที่
สาม และส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่มีการ “เก็บสถิติ” หรือ ค่านิยมการ “ล่าแต้ม” หมายถึง หาก
ภายในเวลา 1 สัปดาห์ใครหลับนอนกับผู้ชายได้มากที่สุดจะถือว่าคนนั้นเก่ง บ้างก็และเปลี่ยนเป็น
สิ่งของ(พนัน) สําหรับผู้ที่ล่าแต้มได้มากที่สุด โดยการนอน(มีเพศสัมพันธ์)กับเหยื่อแต่ละครั้งจะมีการ
ถ่ายคลิปวีดีโอมาเป็นหลักฐานประกอบด้วยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มเพ่ือนที่ลงแข่งด้วยกัน 
พฤติกรรมเหล่านี้ปราศจากการป้องกันและการควบคุม ดังนั้นเมื่ออาการของโรคเอดส์ยังไม่แสดง
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ออกมา กลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ก็ยังคงใช้ชีวิตบนการ “ล่าแต้ม” แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพ่ือให้ได้สิ่งที่ตัวเอง
ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ หรือการได้รับการยอมรับจากเพ่ือนให้กลุ่ม เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่ม
วัยรุ่นเหล่านี้ยังควบคุมและว่ากล่าวตักเตือนยาก เพราะพวกเขาหรือเธอสนใจเพียงผลของ
ความสําเร็จ ไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายภาคหน้าและไม่ได้ตระหนักถึงความเลวร้ายของโรคเอดส์
ที่จะเกิดขึ้นหากเธอยังคงแพร่เชื้อออกไปและรับเชื้อมาเพ่ิมอีก(สมจิต ชาติสุวรรณ , สัมภาษณ์ 24 
มกราคม 2560) 

   แล้วพอมารุ่นปัจจุบันติดจากเพศสัมพันธ์ที่ว่าเด็กวัยรุ่นมันมั่วเซ็กส์
กันอ่ะ ที่ว่าใครได้ 10 คนก่อน ชั้นเก่ง มาเป็นพัฒนาการ ส่วนใหญ่มันก็กินน้ํา
ท่อมกันแหละ แล้วพอเมาก็เลยมั่ว บางทีผู้หญิงคนหนึ่งนี่ผู้ชาย 5 ผู้ชาย 7 ให้
สารวัตรนักเรียนเดินตรวจถึงได้รู้ ถ้าถามว่าทําไมเอดส์มันมาเด่นที่ปากพนังก็
เพราะนั่นแหละ สถานศึกษามันเยอะ เด็กมาอยู่หอพักเยอะ เดี๋ยวนี้เขาอยู่กัน
เป็นคู่ทั้งนั้นแหละไม่มีใครอยู่เดี่ยวหรอก  

แล้วพอยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมยอมรับกะเทย....ก็ยิ่งเข้าไปอีก ติดเยอะ
มากๆ พอสังคมยอมรับ ทุกคนกล้าเปิดเผยตัวเองก็ยิ่งแพร่กระจายกันเยอะ
เลย ในชุมชนเราก็มีนะชื่ออิฐ (นามสมมติ) มันมีเป็นเครือข่ายกระเทยของมัน
เลยกลุ่มใหญ่มาก แถววัดใน กลุ่มนี้นี่เข้าไม่ถึงเลย เข้าถึงยากมาก วัยรุ่นอ่ะ
เขาจะมีทางเทศบาลจัดเจ้าหน้าไปให้ความรู้ในโรงเรียน จะจัดค่าย จะมี
เจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้ตามโรงเรียน ตามกลุ่มเสี่ยง แต่ถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่ม
กระเทยก็จะเป็นของ รพ. ก็รวมกับเทศบาลด้วยแหละ 

     (สมจิต, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 
  

ผู้ศึกษาเองก็เคยได้ยินและได้เห็นเหตุการณ์ดังที่คุณสมจิตเล่ามาข้างต้นคือ ในระหว่างรอการ
สัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อในช่วงเย็นวันหนึ่ง เวลาประมาณ15.00 -16.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่เลิกเรียนก็จะมี
นักเรียน นักศึกษากลุ่มเล็กกลุ่มน้อยมารวมตัวกันที่ท่าเรือ เพ่ือเดินทางกลับบ้าน ระหว่างนั้น ก็มีเด็ก
วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งใส่ชุดเครื่องแบบของนักเรียน ปวช. กําลังพูดคุยเรื่องค่านิยมบางอย่างอยู่ “เมื่อคืนมึง
ได้กี่คนวะ ไหนเอามาแลที (เธอยื่นโทรศัพท์ให้เพ่ือนอีกคนหนึ่งดูบางสิ่ งในนั้น เมื่ออีกคนหนึ่งได้ดูก็
หัวเราะกันสนุกสนาน)  2 คนนุ!!” และต่อด้วยบทสนทนาอีกมากมายที่เต็มไปด้วยคําหยาบและเรื่อง
เพศ ซึ่งเมื่อผู้ศึกษาสอบถามจากชาวบ้านบริเวณนั้น พวกเขาก็เล่าตรงกันว่า มักได้ยินบทสนทนา
เช่นนี้ของเด็กวัยรุ่นบางกลุ่มอยู่เป็นประจําจนเคยชินและเลิกให้ความสนใจ เพราะหากมีคนเข้าไป
ตักเตือน พวกเธอก็จะทําท่าทีไม่สนใจ ไม่รับฟังสิ่งที่ถูกตักเตือน  
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ทว่าจากคําบอกเล่าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่านหนึ่งประจําโรงพยาบาลปากพนังเล่าว่า 
ตามสถิติของโรงพยาบาลปากพนัง พบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มักมีปัญหาท้องในวันเรียนหรือที่ได้รับเชื้อเอช
ไอวีจากเพศสัมพันธ์มานั้นส่วนใหญ่อยู่ในรูปลักษณ์ของ “เด็กเรียน” ซึ่งมีลักษณะการแต่งตัว
เรียบร้อยและสุภาพ ไม่นุ่งน้อยห่มน้อย ไม่แต่งหน้าทาปาก และเป็นเด็กดีของครอบครัวตามทัศนคติ
ของคนในพ้ืนที่ปากพนังบางกลุ่ม ฉะนั้นวัยรุ่นกลุ่มนี้จึงอาจไม่รู้จักวิธีการป้องกันเพราะคิดว่ามี
เพศสัมพันธ์เพียงครั้งสองครั้งคงไม่เป็นไร ต่างจากกลุ่มเด็กวัยรุ่นบางกลุ่มที่ถูกมองว่า ไม่เรียบร้อย 
ไม่ใช่เด็กเรียน มักรู้จักป้องกันตัวเองจากการมีเพศสัมพันธ์ บ้างก็เรียนรู้การใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหาท้องในวัยเรียน บ้างก็ป้องกันการตั้งครรภ์จากการนับวันหรือวิธีอ่ืนๆ ซึ่งกลุ่มที่ไม่ใช้ถุงยาง
อนามัยนั้นแม้จะมีวิธีการป้องการการตั้งครรภ์แต่ก็ยังคงเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อและการแพร่กระจาย
เชื้อเอชไอวีอยู่   

 พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติต่อโรคเอดส์และการใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่ม
วัยรุ่นในปากพนัง จากการสัมภาษณ์พบว่า มีผู้ป่วยจํานวน 4 คนที่อยู่ในช่วงวัยดังกล่าวและทั้ง 4 คน
นี้ได้รับเชื้อจากแม่สู่ลูก แต่ก็สามารถสะท้อนค่านิยมเรื่องเพศของวัยรุ่นในสังคมได้ ซึ่งในบรรดากลุ่ม
ผู้ป่วยเหล่านี้ก็มีทั้งคนที่ยอมรับเปิดเผยต่อสังคมและคนที่ยังคงปกปิดสภาวะของตนเอง 

 
- ผู้ที่เปิดเผยต่อสังคม 
ขจร อายุ 19 ปี ท่าทางเงียบๆและเขินอายตลอดการพูดคุย แม้ว่าขจรจะยินยอมเปิดเผยต่อ

อาจารย์และเพ่ือนๆที่โรงเรียน แต่เขาก็ยังคงรู้สึกลําบากใจในการปฏิบัติตัวกับผู้อ่ืนเพราะยังคงกลัวว่า
คนอ่ืนจะแสดงความรังเกียจ แม้ว่าจะไม่มีการล้อเลียนหรือกลั่นแกล้งเขาเพราะโรคที่เขาเป็น แต่ก็มี
หลายคนที่เลือกปฏิบัติต่อเขา นั่นทําให้เขารู้สึกหวาดระแวงในการเข้าสังคม (ขจร, สัมภาษณ์ 25 
มกราคม 2560) 

อัญชัน เด็กสาวอายุ 15 ปี  เล่าว่าเธอยินดีเปิดเผยกับทุกคน “หากใครมาถามว่าเราเป็นไหม 
ก็บอกว่าเป็น” เพราะเธอคิดว่าไม่ว่าทางใดทางหนึ่งสักวันเพ่ือนๆก็คงรู้ และอาจารย์ก็ทราบเพราะแม่
ของเธอค่อนข้างเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่ แม้เธอจะยอมรับเปิดเผยและลึกๆแล้วก็ยังคงรู้สึกกลัวโรคนี้
เพราะเธอมักลืมกินยาอยู่บ่อยๆ บ้างก็ขาดวินัยในการดูแลตัวเอง ปัจจุบันเธอจึงทานยาในกลุ่มของผู้มี
อาการดื้อยาซึ่งเป็นชุดสูงสุดของกลุ่มยาต้านแล้ว หากยาชุดนี้ไม่สามารถบรรเทาอาการของเธอได้ก็จะ
ไม่มียาใดสามารถรักษาเธอได้อีก เพราะเหตุนี้เธอจึงยังมีความกลัวต่อโรคเอดส์อยู่ แต่เพ่ือนๆและคน
รอบตัวเธอก็ให้กําลังใจเธอเสมอ เธอเล่าว่าเพ่ือนๆของเธอเข้าใจและไม่เคยล้อ เธอมาสามารถทํา
กิจกรรมต่างๆได้เหมือนคนอ่ืนๆ เพ่ือนๆก็ไปกินข้าวไปเที่ยวกับเธอเป็นปกติเพียงแค่หลีกเลี่ยงการใช้
ของร่วมกันเพื่อป้องกันเท่านั้น (อัญชัน, สัมภาษณ์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
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ภัทร ชายอายุ 19 ปี ก็เป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่ได้รับเชื้อจากแม่สู่ลูก ภัทรเป็นเด็กจากต่าง
อําเภอที่เพ่ิงย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลปากพนังได้ไม่นานนัก เริ่มแรกเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้า
พูดกล้าคุยนักแต่เมื่อแม่ของเขาเข้ามาร่วมวงสนทนาด้วยเขาก็เริ่มมีท่าทีผ่อนคลายและกล้าเล่า
เรื่องราวของตัวเอง ภัทรเล่าว่าแม้จะรู้ตัวตั้งแต่เกิดว่าตัวเองป่วยแต่เขาก็ยังคงกลัวต่อโรคนี้และรู้สึก
ท้อแท้ไม่อยากรักษาต่อ เพราะเพ่ือนๆล้อเลียนเขาและแม่ที่ป่วย เขาตัดสินใจหยุดกินยาเป็นเวลากว่า 
1 ปีเพราะอยากฆ่าตัวตาย กระทั่งตัดสินใจย้ายที่เรียนและมาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปากพนัง
ได้ประมาณ 4 เดือน อาการก็เริ่มดีขึ้น อาจารย์และเพ่ือนๆในโรงเรียนก็ยอมรับโรคที่เขาเป็นได้ เขายัง
เล่าอีกว่ามีเพ่ือนผู้หญิงคนหนึ่งสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคเดียวกันนี้ เธอได้รับเชื้อจากแฟนซึ่งเป็นเด็กเรือ 
ภัทรเล่าว่าที่เพ่ือนของเขาไม่ใช้ถุงยางขณะมีเพศสัมพันธ์เพราะคิดว่า “ครั้งเดียวคงไม่เป็นไร” แต่
สุดท้ายก็ไม่ใช่อย่างที่คิด และเธอไม่กล้ามารักษาในคลินิกARV เพราะกลัวว่าคนในชุมชนจะรู้และ
เพ่ือนๆอาจไม่ยอมรับเธอ เธอจึงยังคงปิดเป็นความลับต่อไปแม้แต่คนในครอบครัวก็ตาม  (ภัทร, 
สัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
- ผู้ที่ไม่เปิดเผยต่อสังคม 
จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่ยพบว่าคนที่ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนต่อคนรอบข้างที่มิใช่

คนในครอบครัวและคนใกล้ชิดมีเพียง ฝิ่น เด็กสาววัย 18 ปี ที่ได้รับเชื้อจากแม่สู่ลูก แม่ของเธอเสียไป
หลังเธอเกิดได้ไม่นานปัจจุบันจึงอาศัยอยู่กับป้า สาเหตุที่เธอไม่กล้าเปิดเผยเพราะเธอกลัวว่าเพ่ือนๆ
ของเธอจะไม่ยอมรับโรคที่เธอเป็นและล้อเลียน เพราะเธอเคยได้ยินเพ่ือนๆพูดถึงคนที่ป่วยเหมือนเธอ
ในทางที่ไม่ดีนัก และแสดงความรังเกียจออกมาจากคําพูดเหล่านั้น เธอได้แต่นั่งเงียบๆและรับฟังคํา
เหล่านั้น แต่เมื่อเธอมีแฟน เธอก็บอกให้แฟนรู้ถึงโรคที่เธอเป็นและป้องกันการติดต่อเมื่อต้องการมี
เพศสัมพันธ์ เธอเล่าว่าช่วงแรกๆแฟนเธอก็ตกใจและตีตัวออกห่าง แต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็กลับมา
ขอโทษแล้วบอกว่าเขาเข้าใจและไม่กลัวเพราะโรคนี้ไม่ได้ติดต่อกันง่ายๆ และเธอไม่ได้มองว่าการใช้
ถุงยางอนามัยจะหมายถึงความไม่เชื่อใจแต่มันทําให้คนอ่ืนปลอดภัยและแฟนของเธอก็เข้าใจดี  

นอกจากนี้เธอยังพูดถึงเรื่องค่านิยมเรื่องเพศของวัยรุ่นบางกลุ่มในโรงเรียนของเธอเองที่ ใช้
การมีเพศสัมพันธ์แลกกับสิ่งที่ต้องการและอยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพ่ือนๆ เธอมองว่าเรื่อง
แบบนี้เป็นสิ่งที่ห้ามได้ยากและในหลักสูตรวิชาเพศศึกษา สุขศึกษาของโรงเรียนก็สอนแค่ให้พวกเธอ
ระมัดระวังตัวโดยการไม่มีเพศสัมพันธ์ แต่มิได้สอนถึงสิ่งที่ควรทําเมื่อต้องมีเพศสัมพันธ์ เพราะเหตุนี้
ค่านิยมเหล่านี้ของกลุ่มวัยรุ่นบางกลุ่มในพ้ืนที่จึงยังคงแพร่กระจายต่อไปและเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาก
ขึ้นเรื่อยๆ (ฝิ่น, สัมภาษณ์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 
 เพราะเหตุนี้ค่านิยมเหล่านี้จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการแพร่กระจายโรคเอดส์มากยิ่งขึ้น และ
ยากจะควบคุมเพราะมักประสบปัญหาว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความร่วมมือบ้าง แม้เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้จะ
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ได้เรียนรู้การป้องกันแต่ก็ยังคงมองว่าโรคเอดส์เป็นเรื่องไกลตัว บ้างก็มีทัศนคติต่อถุงยางในแง่ของ
ความเชื่อใจระหว่างคู่นอน ฉะนั้น กระบวนการให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและองค์กรที่
เกี่ยวข้องจึงควรตระหนักถึงค่านิยมของกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ด้วย เพราะแต่ละคนมีสภาพแวดล้อมใน
ชุมชนที่แตกต่างกัน การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับค่านิยมของพวกเขาจึงอาจต้องใช้เวลาและ
กระบวนการที่แตกต่างกันไปตามปัจจัยอ่ืนๆด้วย นั่นรวมถึงการให้ความสําคัญกับบทบาทของ
ครอบครัวและสถานศึกษาด้วยเช่นกัน 
 ด้วยสภาพความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่ปากพนังกลายเป็นแรงดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วสารทิศ
อพยพเข้ามาอยู่ที่นี่ นั่นทําให้ระบบเศรษฐกิจของปากพนังเฟ่ืองฟูอย่างมาก และเกิดสถานศึกษาขึ้น
มากมายเพ่ือรองรับกับจํานวนประชากรที่มีแนวโน้นเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทว่า สิ่ งที่ตามมาจาก
ปรากฏการณ์ความรุ่งเรืองนี้คือ ปัญหาด้านสาธารณสุข สุขภาพของคนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะการ
แพร่กระจายของโรคเอดส์ ซึ่งเริ่มพบในปากพนังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 และแพร่กระจายต่อไปเรื่อยๆ
อย่างไร้การควบคุม ทั้งจากพฤติกรรมทางเพศของคนในสังคมเองอย่างกลุ่มแรงงาน ข้าราชการ 
นักเรียนนักศึกษาบางกลุ่ม และคนภายนอกที่เข้ามาทํามาหากินในพ้ืนที่ คนเหล่านี้กลายเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจด้านการค้าขายและการบริการของสถานบันเทิงต่างๆรุ่งเรืองขึ้นและแผ่ขยาย
ออกไปจนครอบคลุมทั้งปากพนัง จึงกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่กระจายของโรคเอดส์ที่เกิดขึ้น
ในปากพนัง  

นอกจากนี้ค่านิยมของวัยรุ่นบางกลุ่มก็มีส่วนสําคัญในการทําความเข้าใจผู้ป่วยเอดส์อย่างไม่มี
อคติและการควบคุมการแพร่กระจายของโรคเอดส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะค่านิยมเรื่อง
เพศของวัยรุ่นในพ้ืนที่ ที่ใช้การมีเพศสัมพันธ์แลกกับสิ่งที่ต้องการและการเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนใน
กลุ่ม ผ่านทางการล่าแต้ม นอกจากพฤติกรรมเหล่านี้จะเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อแล้วยังยิ่งเป็นการตอก
ย้ําวาทกรรมเอดส์ที่ว่า โรคเอดส์มาจากความสําส่อนสําส่อนอีกด้วย ปรากฏการณ์เหล่านี้จึงกลายเป็น
สิ่งที่สังคมต้องเผชิญหน้าและต่อรองกับอํานาจของวาทกรรมเอดส์ที่เข้ามามีอิทธิพลจนถึงปัจจุบัน  
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บทที่4 

ปฏิบัติการทางสังคมว่าด้วยวาทกรรมเอดส์ในปากพนัง 

 

อําเภอปากพนังเป็นพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อและผู้ปุวยเอดส์จํานวนมาก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ติด

ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ผู้คนส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพที่สัมพันธ์กับน้ํา เช่น การทําประมง การทํานา

กุ้ง เป็นต้น ซึ่งอาชีพเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยแรงงานจํานวนมากในการสร้างผลผลิตและเมื่อมีการ

จํากัดจํานวนการจ้างแรงงานเพ่ือประหยัดเงินทุน นายจ้างก็จะหันไปเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน

ของกลุ่มแรงงานแทน โดยการกระตุ้นด้วยยาเสพติดชนิดต่างๆ ที่ทําให้รู้สึกกระชุ่มกระชวย ทนแดด 

ทนฝน และตื่นตัวตลอดเวลา สามารถทํางานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน  

เมื่อมีการทํางานกลางคืนก็ทําให้บรรยากาศในเมืองปากพนังเต็มไปด้วยความครึกครื้น เกิด

สถานบริการต่างๆมากมาย เช่น ร้านน้ําชา ห้องอาหาร ร้านคาราโอเกะและร้านอาบ อบ นวด เป็น

ต้น ทั้งร้านที่มีการขายอาหารตามปกติและร้านที่มีการแอบซ่อนขายบริการทางเพด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้

เป็นต้นตอของปัญหาการแพร่กระจายเอดส์ในปากพนัง เมื่อโรคเอดส์แผ่ขยายไปในวงกว้างขึ้น

เรื่อยๆประกับอาการของโรคก็ทําให้เกิดความรังเกียจต่างๆตามมา จนในที่สุดจากโรคภัยไข้เจ็บ

ธรรมดาก็กลายเป็นโรคทางสังคมท่ีสร้างอคติและปัญหาชีวิตให้กับผู้ปุวยอย่างมาก 

ในบทนี้ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงข้อมูลประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งองค์กรหรือโครงการต่างๆ

ที่เกี่ยวกับโรคเอดส์และกระบวนการปฏิบัติการของหน่วยงานหรือองค์กรเหล่านั้นที่พยายามแก้ไข

ปัญหาโรคเอดส์ในปากพนัง เช่น โรงพยาบาลปากพนัง ศูนย์แสงธรรมนําสุข รวมถึงภาคปฏิบัติทาง

สังคมของหน่วยงานเหล่านั้นในรูปแบบของกิจกรรม ภายในโครงการ ครอบครัวสัมพันธ์ เพ่ือนช่วย

เพ่ือน และอีกมากมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ให้กับผู้ปุวยด้วย จากนั้นจึงจะกล่าวถึงผลของการปฏิบัติการเหล่านั้นเพ่ือหาอิทธิพลด้านต่างๆที่

ผู้ปุวยหรือบุคคลทั่วไปได้รับ โดยข้อมูลหลักในบทนี้จะได้มาจากการศึกษาภาคสนาม ทั้งการ

สังเกตการณ์  การสัมภาษณ์ผู้ปุวยที่เข้าร่วมในคลินิกวัณโรคและบุคคลทั่วไปในพ้ืนที่ปากพนัง 
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4.1 หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ 

นับตั้งแต่โรคเอดส์แพร่กระจายเข้ามาในอําเภอปากพนัง กระทรวงสาธารณสุขและ

หน่วยงานต่างๆก็เริ่มให้ความสนใจถึงภัยที่มาพร้อมกับโรคชนิดนี้ จึงพยายามให้ความรู้ สร้างความ

เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของโรคและการติดต่อเพ่ือให้ประชาชนรู้จักปูองกันและลดอคติต่อ

ผู้ปุวยเอดส์ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งแหล่งรวบรวมความรู้และเผยแพร่ได้อย่างทั่วถึงที่สุดก็คงหนี

ไม่พ้นโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อโดยตรง ดังนั้นผู้ศึกษาจึงประสงค์จะบอกเล่า

ประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งและกระบวนการทํางานของหน่วยงานแลองค์กรเหล่านี้ เพ่ือนําไปสู่

การทําความเข้าใจกระบวนสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์และการลดความกลัว ความรังเกียจต่อผู้ติด

เชื้อที่ดําเนินมาจนถึงปัจจุบัน 

 

4.1.1. ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาลปากพนัง 

ก่อนอ่ืนผู้ศึกษาจะกล่าวถึงทําเลที่ตั้งของโรงพยาบาลปากพนังเสียก่อน เนื่องจาก

ภายในโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นที่ตั้งของคลินิกวัณโรค ซึ่งเป็นคลินิกสําหรับการดูแลรักษา และให้

คําปรึกษาแก่ผู้ปุวยเอดส์ภายในอําเภอปากพนัง ทั้งยังเป็นจุดรับยาต้านไวรัสเอดส์ฟรีแห่งเดียวใน

อําเภออีกด้วย ผู้ศึกษาจึงใช้คลินิกแห่งนี้เป็นจุดเชื่อมโยงเพ่ือเข้าถึงกลุ่มผู้ปุวยทั้งหมด ด้วยความ

ร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มแกนนําผู้ติดเชื้อที่เป็นเจ้าหน้าที่ภายในคลินิกแห่งนี้จึง

ทําให้ผู้ปุวยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับการศึกษานี้เป็นอย่างดี  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 ภาพที่ตั้งของโรงพยาบาลปากพนัง 

ที่มา: Google Earth บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 
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โรงพยาบาลปากพนัง  ตั้งอยู่ที่ 212 ถนนชายน้ํา ตําบลปากพนังฝั่งตะวันออก 
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 เริ่มเปิดดําเนินการ เมื่อ ปี พ.ศ. 2471 เดิมเป็น
อาคารไม้หลัง คามุงจาก ใช้ชื่อว่า “สุขศาลา” ต่อมาชาวปากพนัง ได้ร่วมกันบริจาคสมทบ
งบประมาณจัดสร้างอาคารไม้ เป็นเรือนคนไข้ และเรือนเจ้าหน้าที่ แล้วจึงเปลี่ยนชื่อจาก “สุข
ศาลา” เป็น “สถานีอนามัยชั้น 1” โดยมีแพทย์ประจําสถานีอนามัยดังต่อไปนี้  

 นายแพทย์ขุนนรา เวชกรรม  

 นายแพทย์ขุนอาจ อนามัย  

 นายแพทย์มาลา ศรีตะจิตร  

 นายแพทย์ทองอยู่ ชุนหศิริ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2 โรงพยาบาลปากพนัง สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2526 
ที่มา: http://www.pknhospital.com/history.html 

 
ต่อมาได้ขยายจากสถานีอนามัยชั้น 1 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง โดยมี 

นายแพทย์อรุณ เชาวกิจ แพทย์หญิงประทีป ศรีสุวรรณกาฬ เป็นผู้อํานวยการตามลําดับ ในปี พ.ศ.
2524 ชาวอําเภอปากพนังเห็นว่าโรงพยาบาลเดิมคับแคบ ไม่เพียงพอต่อกา รับบริการของผู้ปุวยจึง
ได้ร่วมกันบริจาคเงินจํานวน 1,300,000 บาท สมทบงบประมาณ 7,990,000 บาท ขยาย
โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2526 และทําพิธีเปิดอย่างเป็น
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ทางการ เมื่อวัน เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา จากนั้นก็มีการแต่งตั้งผู้อํานวยการ 
ตามลําดับดังต่อไปนี้  
 

 แพทย์หญิงประทีป ศรีสุวรรณกาฬ  ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 - 2528 

 นายแพทย์เจริญ วงศ์วรเชษฐ์   ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 - 2553  

 นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ วชิรานันตวัฒน์ ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2556  

 นายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ เป็นผู้อํานวยการโรงพยาบาลปากพนัง  พ.ศ. 2557 – 
ปัจจุบัน (pknhospital, 2560: ออนไลน์) 

 

4.1.2 ศูนย์แสงธรรมน าสุข 

เมื่อโรคเอดส์แพร่กระจายเข้ามาในปากพนัง ผู้คนในพ้ืนที่ที่เพ่ิงทําความรู้จักกับโรคชนิดนี้
แบบผิวเผินก็เริ่มสร้างความกลัวความรังเกียจต่อโรค ทําให้กลุ่มผู้ปุวยถูกกีดกันจากสังคมและถูก
แสดงความรังเกียจต่างๆนานา กระท่ังช่วงปี พ.ศ. 2536 – 2537 คุณระเบียบรัตน์ ได้เริ่มก่อตั้งศูนย์
ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อขึ้นภายใต้ชื่อ “ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ปุวยเอดส์” ใน
ขณะเดียวกันในช่วงปี พ.ศ. 2530-2537 คุณอํานวย ประเดิมวงศ์1  อดีตนักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ APN2 ได้เริ่มเคลื่อนไหว ให้ความรู้และรวบรวมผู้ปุวยในปากพนังทั้งหมด3 มารวมตัวกัน

                                                           
1 คุณอํานวย ประเดิมวงศ์ อดีตนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ หัวหน้างานปูองกัน และ

ควบคุมโรคเอดส์ กลุ่มงานเวชปฏิบัติและชุมชน โรงพยาบาลปากพนัง ท่านเสียชีวิตประมาณปี พ.ศ. 
2556 

2 APN ย่อมาจาก Advanced Practice Nursing หมายถึง การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 

พยาบาลวิชาชีพ  ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชํานาญเฉพาะทางคลินิกหรือชุมชน สามารถดูแล

และจัดการการดูแลผู้ปุวย/ผู้รับบริการเฉพาะกลุ่ม /กลุ่มเปูาหมาย หรือปัญหาสุขภาพที่สําคัญของ

ประเทศ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กลุ่มผู้ปุวยที่มีความซับซ้อน ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายสูง ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง ถ้าได้รับการดูแลที่ดี จะช่วยปูองกันภาวะแทรกซ้อน ลด

การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยง จะช่วยปูองกันหรือชะลอการเกิดโรค ซึ่ง

ผลลัพธ์สุดท้ายคือ การมีสุขภาวะหรือคุณภาพชีวิตที่ดี ลดค่าใช้จ่ายทั้งของผู้ปุวยและของรัฐ 

(ลดาวัลย์ ศรีสุวรรณ, 2556: ออนไลน์) 
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อย่างเป็นหลักแหล่งและมีอาคารรวมตัวของตัวเอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ท่านจึงก่อตั้งเป็นศูนย์
แสงธรรมนําสุขข้ึนภายใต้โรงพยาบาลปากพนัง เป็นศูนย์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการของโรคและการ
ปฏิบัติตัวของผู้ปุวย  

ท่านจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเพ่ือให้ผู้ปุวยได้รวมตัวกันแลกเปลี่ยนความรู้และทํากิจกรรม
ร่วมกัน ส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นการลดความตึงเครียดของผู้ปุวย ให้ผู้ปุวยได้ออกมาพบปะพูดคุยกับคนที่
ประสบปัญหาเดียวกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อีกส่วนหนึ่งก็เพ่ือให้ง่ายต่อการ
กระจายข่าวสารข้อมูลในการรักษาและการให้คําปรึกษาด้านต่างๆแก่ผู้ปุวย (บล , สัมภาษณ์ 20 
มกราคม 2560) ภายในศูนย์ดังกล่าวจะให้ผู้ปุวยทํากิจกรรมร่วมกัน ทั้งกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
กิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพ เพราะผู้ปุวยหลายคนประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนัก ตั้งแต่ทราบว่า
ตัวเองปุวย ศูนย์แสงธรรมนําสุขจึงพยายามเสริมสร้างอาชีพให้พวกเขา และศูนย์นี้ก็กลายเป็น
จุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ปุวยจนนําไปสู่การสร้างโครงการอ่ืนๆตามมา เช่น 
โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน ที่จะมีการให้ผู้ปุวยที่สุขภาพแข็งแรงและมีความรู้ไปเยี่ยมบ้านผู้ปุวย
ด้วยกันเพ่ือช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่า (สุธี , สัมภาษณ์ 7 กุมภาพันธ์ 2560) แรกเริ่มก่อตั้งมีผู้ปุวยเพียง
ประมาณ 10 ราย แต่ก็มีการบอกต่อและประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญชวนผู้ปุวยจากหมู่บ้านต่างๆ
ทั้ง 17 ตําบลในอําเภอปากพนังให้เข้าร่วมโครงการมากขึ้นเรื่อยๆจนมีจํานวน 680 กว่าคนในปี 
2553 ตามสถิติของโรงพยาบาลและมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน สอดคล้องกับการให้การ
สัมภาษณ์ของคุณสุธี หนูเกตุ ที่ปัจจุบันดํารงตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ หัวหน้า
งานปูองกัน และควบคุมโรคเอดส์ กลุ่มงานเวชปฏิบัติและชุมชน โรงพยาบาลปากพนัง 

 
เราคิดว่าทํายังไงถึงจะเอาคนไข้มารวมกัน ทํากิจกรรม เพื่อให้เขาช่วยเหลือ
กันเองส่วนหนึ่ง แล้วทํากิจกรรมร่วมกัน คือถ้าทําเป็นกลุ่มมันจะง่ายกว่า จับ
เป็นกลุ่มมาแลกเปลี่ยนกันว่าคนไข้คนนี้มีปัญหาพันนั้น (แบบนั้น) คนนั้นมี
ปัญหาพันนี้ (แบบนี้) แล้วถ้าคนนี้มีปัญหาพันนั้นเขาดูแลอาการพันพรือ 
(อย่างไร) ก็มานั่งคุยกัน ก็เลยตั้งเป็นศูนย์แสงธรรมนี้ ถ้าบางคนจะไปเยี่ยม
บ้านคนนี้ ก็จะเกิดเป็นกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ก็คือคนไข้ที่สุขภาพดี มีความรู้ก็
จะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนที่สุขภาพไม่ดี เอายาสมุนไพรไปให้บ้าง แล้วก็แนะนํา
วิธีการดูแลสุขภาพตัวเอง  

    (สุธี , สัมภาษณ์ 7 กุมภาพันธ์ 2560) 

                                                                                                                                                                   
3 ผู้ปุวยที่เข้าร่วมโครงการแสงธรรมนําสุขเมื่อปี พ.ศ. 2538 เฉพาะผู้ปุวยที่ยินยอมเปิดเผยตัว

และสมัครใจเข้าร่วมเองเท่านั้น 
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ศูนย์แสงธรรมนําสุข เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันเดย์แคร์ (Day Care) เพราะจะเปิดให้บริการ

เพียงวันเดียว นั่นคือวันเสาร์สุดท้ายของเดือน เป็นวันที่ผู้ปุวยจากทั่วทั้งอําเภอมาร่วมทํากิจกรรม
ด้วยกัน แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกกัน กิจกรรมภายในศูนย์แห่งนี้ มีทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพ เช่น การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ออกกําลังกายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เป็นต้น และกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพ เช่น ทําดอกไม้จันท์บ้าง ทําเทียนเจล ร้อยลูกปัดเป็นกล่องใส่กระดาษทิชชู่บ้าง เป็น
กล่องใส่ไม้จิ้มฟันบ้าง เพื่อหาเงินเข้าศูนย์บ้างหรือสมาชิกจะนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างรายได้เป็น
ของตัวเองก็ได้  

 
เมื่อก่อนศูนย์นี่เรียกอีกอย่างว่า คลินิกเดย์แคร์ (Day Care) เราจะ
ให้บริการทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน นัดผู้ปุวยมาทํากิจกรรม มานั่งสมาธิ 
สวดมนต์ด้วยกันนี่แหละ อาจจะมีการจัดกิจกรรมเอาเงินเข้าศูนย์ มีการ
ส่งเสริมอาชีพต่างๆ เช่นทําพวกดอกไม้ ทําเทียนเจล ดอกไม้จันท์ ส่วน
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพผู้ปุวยก็เช่น การออกกําลังกาย การนั่งสมาธิ   

   (สุธี , สัมภาษณ์ 7 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
เงินที่ได้จากการขายของก็นําเข้าศูนย์มาเป็นเงินทุนเพ่ือนําไปซื้อสมุนไพรมาร่วมกันบดและ

อัดเป็นแคปซูลแจกจ่ายให้ผู้ติดเชื้อด้วยกัน เพราะว่าช่วงปีพ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2545 ที่ยังเป็นศูนย์
แสงธรรมนําสุขนั้น ยังไม่มีการแจกจ่ายยาต้านไวรัสเอดส์ภายในอําเภอ สิ่งที่พวกเขาทําได้คือการทํา
สมุนไพรกินบํารุงและรักษาตามอาการ “ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาโดยการใช้ยาสมุนไพรช่วย เพราะ
ตอนนั้นยังไม่มียาต้านกิน” ทว่า เมื่อมียาต้านไวรัสเข้ามา แพทย์ก็จะสั่งห้ามกินยาสมุนไพรหรือยา
บํารุงชนิดอ่ืนๆทันที เพราะหากผู้ปุวยเกิดอาการแพ้จะทําให้หาสาเหตุได้ยาก ว่าอาการแพ้นั้น มา
จากยาต้านไวรัสหรือมาจากยาสมุนไพรยาเสริมอ่ืนๆที่ผู้ปุวยกินแน่ (บล , สัมภาษณ์ 20 มกราคม 
2560) 

กระทั่งปี พ.ศ. 2546 เกิดการเปลี่ยนแปลงจากหลายๆด้านที่ส่งผลกระทบต่อศูนย์แสงธรรม
นําสุขจนต้องยกเลิกกิจกรรมภายในศูนย์ออกไป ประการแรกคือโรงพยาบาลปากพนังได้รับยาต้าน
ไวรัสจากรัฐบาลมา แพทย์จึงเริ่มให้การรักษาอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับการกินยาต้านไวรัสมาก
ขึ้นทั้งยังสั่งให้หยุดทานยาสมุนไพรเพราะเกรงกลัวอาการข้างเคียงของผู้ปุวย ศูนย์แสงธรรมนําสุขจึง
เลิกทํายาสมุนไพรแจกจ่ายผู้ปุวย ประกอบกับในช่วงนั้น กลุ่มกาชาดได้จัดโครงการมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของผู้ปุวยเอดส์ทุนละ 300 บาท จํานวน 30 -50 ทุนต่อเดือน ซึ่งวัน
กิจกรรมของกลุ่มกาชาดมักจะตรงกับวันเดย์แคร์หรือวันเสาร์สุดท้ายของเดือนที่มีการทํากิจกรรม
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ร่วมกับของศูนย์แสงธรรมนําสุข ดังนั้น ผู้ปุวยจึงเลือกไปรับทุนการศึกษาเสียมากกว่า ทําให้ในวัน
เดย์แคร์นั้นมีผู้เข้าร่วมลดลงเรื่อยๆและปิดตัวลงในที่สุด “กาชาดมาให้ทุนเด็กที่พ่อแม่ปุวยเป็นโรคนี้ 
แล้วพอดีวันมันชนกันคนก็เลยไปรับของมากกว่า คลินิกเดย์แคร์ก็เลยปิดไป” (สุธี , สัมภาษณ์ 7 
กุมภาพันธ์ 2560) 

 
เมื่อก่อนจะมีกิจกรรมทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน เรียกว่า วันเดย์แคร์ แต่
ประมาณปี 45-46 ตอนนั้นมีกาชาดมาแจกทุนให้เด็ก ทุนละ 300 บาท 
ประมาณ 30ทุน อยู่ไปๆก็ 50 ทุน บางทีก็แจกข้าวสารบ้าง ช่วยเหลือ 
ปัจจุบันก็ยังแจกข้าวสารอยู่บ้าง ไม่กี่คน เขาไปแจกกันที่วัดบ้านใหม่อ่ะค่ะ 
(วัดรามประดิษฐ์) ดังนั้นกิจกรรมที่เราทํามันชนกัน ชาวบ้านไปเอาข้าวสารไป
เอาทุนมากกว่า กิจกรรมเราก็เลยยกเลิกไป 

           (บล, สัมภาษณ์ 3 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
ศูนย์แสงธรรมนําสุข นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ปุวยให้ได้มาสนุกสนาน ทํา

กิจกรรมร่วมกันและปลดปล่อยความทุกข์แล้ว ที่ศูนย์แห่งนี้ยังให้การรักษาด้วยวิธีพ้ืนบ้านตาม

อาการที่ปรากฏ เพราะผู้ปุวยโรคเอดส์มักจะมีอาการโรคแทรกซ้อนจากภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

เช่น วัณโรค ท้องเสีย ปวดหัวปวดท้อง บ้างก็มีอาการคันตามผิวหนัง เป็นต้น  

ผู้ปุวยในศูนย์แห่งนี้จึงรวมตัวกันช่วยกันทํายาสมุนไพรไว้สําหรับแจกจ่ายผู้ปุวยภายในศูนย์

ด้วยกัน เช่น ใบชมพู่ มะระขี้นก ใบเหงือกปลาหมอ เป็นต้น น้าศรีเล่าว่า ใบชมพู่นํามารับประทาน

สัก 3-4 ใบ สามารถแก้อาการท้องเสียได้ หากมีอาการคันก็นํา “หนามหมอแดง” หรือต้นเหงือก

ปลาหมอมาสับเป็นท่อนๆสําหรับต้มผสมกับน้ําที่ใช้อาบก็จะแก้อาการคันได้ และผู้ปุวยโรคนี้มักจะมี

อาการเบื่ออาหาร รู้สึกขมในคอและกลืนยาก ก็จะนําใบขี้เหล็กและมะระขี้นกมาทานคู่กับอาหาร

ช่วยให้เจริญอาหารมากขึ้นด้วย ซึ่งพืชเหล่านี้เป็นสมุนไพรที่สามารถปลูกเองได้และหาได้ง่ายทั้งยั ง

ราคาไม่สูง ชาวบ้านจึงนิยมนํามาทําเป็นยาพื้นบ้าน 

เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มียาแล้วเราก็ไม่มีเงินซื้อยากินกันก็เอาสมุนไพรในบ้าน

เราเนี่ย ถ้าท้องเสียก็เอาใบชมพู่มาเคี้ยวๆแล้วก็กลืนน้ําตาม เป็นรักษา

พื้นฐานได้เราไม่ต้องไปหาหมอ แต่ถ้าเราเคี้ยวใบชมพู่แล้ว ท้องเรายังเสีย 3-

4  วันเนี่ยเราก็ต้องไปหาหมอ ถ้าว่ามาอาการคัน ก็เอาหนามหมอแดงมาสับ
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เป็นท่อนๆ เขาว่าเอาทั้งราก ทั้งดอก ทั้งลูกทั้งห้า4เลยนะน้องแล้วเอามาต้ม

น้ําอาบ มันก็แก้คันได้ ส่วนมะระขี้นก เอามาฝานๆแล้วมาต้มน่อ5กับน้าํพริก

ก็กินแก้เบื่ออาหารได้ ทําให้กินข้าวได้ หรือว่าใบขี้เหล็กก็ได้ นั่นก็ทําให้กิน

แล้วเจริญอาหารเหมือนกัน ก่อนจะมียาหลวงเราก็ใช้สมุนไพรพื้นบ้านเรานี้

แหละดีที่สุด  

     (ศร,ี สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4.3 ผลมะระขี้นก ช่วยลดนําตาลและไขมันในเลือดทั้งยังช่วยให้เจริญอาหาร 
ที่มา: http://www.healthiie.com/bitter-cucumber-good-for-health/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.4 ใบขี้เหล็ก ช่วยให้เจริญอาหารและรู้สึกผ่อนคลายนอนหลับง่าย 
ภาพถ่ายโดย นางสาวนิจนันท์ ปาณะพงศ์ บันทึกภาพเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2560 

                                                           
4 ทั้งหา้ หมายถึง องค์ประกอบที่สําคัญของต้นไม้ 5 อย่าง คือ ราก ลําต้น ดอก กิ่ง ใบ 
5 น่อ เป็นภาษาถิ่นใต้ หมายถึงการเหนาะ หรือก็คือการทานเป็นกับแกล้ม นิยมใช้กับผักที่

นํามากินคู่กับน้ําพริก 
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ภาพที่ 4.5 ใบชมพู่ ช่วยบรรเทาอาการท้องร่วงท้องเสีย 

ภาพถ่ายโดย นางสาวนิจนันท์ ปาณะพงศ์ บันทึกภาพเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2560 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4.6 ใบหนามหมอแดง หรือเหงือกปลาหมอ นํามาต้มอาบ ช่วยลดอาการคัน 
ที่มา: http://www.bookmuey.com/?page=SeaHollyProperties.html 

 
ดังที่กล่าวไปข้างต้นในเรื่องของการทํายาสมุนไพร ที่เงินส่วนหนึ่ งมาจากการขายสินค้าที่

ผู้ปุวยร่วมกันทําภายในศูนย์แสงธรรมนําสุข และเงินอีกส่วนหนึ่งคุณอํานวยจะหางบประมาณมาให้
ผู้ติดเชื้อในโครงการ ซึ่งช่วงก่อนปี พ.ศ. 2546 มีผู้ปุวยประมาณ 20 -30 คน ก็จะนําเงินไปซื้อยา
สมุนไพรหลากหลายชนิดที่เน้นรักษาตามอาการ เช่น ใบชมพู่แก้อาการท้องเสีย มะระขี้นกหรือใบ
ขี้เหล็กช่วยให้อยากอาหาร เป็นต้น มาช่วยกันฝานๆเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วนําไปตากแดด จากนั้น
จึงไปจ้างโรงงานบดสมุนไพรเหล่านั้นแล้วจึงนํามาอัดแคปซูลสําหรับแจกจ่ายผู้ติดเชื้อภายในศูนย์
แสงธรรมนําสุขหรือท่ีคลินิก Day Care ทั้งหมด  
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ความรู้เหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากคุณอํานวย ประเดิมวงศ์ ที่ศึกษาค้นคว้าและนํามาถ่ายทอด 
อีกส่วนหนึ่งก็มาจากการส่งตัวแทนผู้ปุวยร่วมกับคุณอํานวยไปอบรมที่จังหวัดอ่ืนๆแล้วเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปุวย บ้างก็มีกลุ่ม NGO เข้ามาให้ความรู้ภายในชุมชนอย่างองค์กรหมอ
ไร้พรมแดน ที่เข้ามาในปี พ.ศ. 2543 เพ่ือให้ความรู้เรื่องโรคฉวยโอกาสและการรักษาขั้นพ้ืนฐาน
ด้วยวิธีพ้ืนบ้าน เช่น การสอนวิธีการทําน้ําเกลือชาวบ้าน สําหรับดื่มแก้ภาวะขาดน้ําของร่างกาย 
เพราะผู้ปุวยเอดส์มักมีอาการท้องเสียอยู่บ่อยครั้งจนอาจทําให้ร่างกายขาดน้ําเฉียบพลัน ซึ่งจะมี
อาการริมฝีปากแห้ง ลิ้นแห้ง ตาลึกโบ๋ ผิวหนังเหี่ยวย่นขาดความยืดหยุ่น อาเจียน เป็นต้น อาการ
เหล่านี้อาจทําให้ผู้ปุวยรู้สึกเบื่ออาหาร จึงให้รีบดื่มน้ําเกลือเพ่ือปูองกันภาวะขาดอาหารและให้
ร่างกายปรับสมดุลโดยการดื่มน้ํามากกว่าที่ร่างกายเสียไป ส่วนผสมของน้ําเกลือ มีดังนี้ 

- น้ําต้มสุก 1 ขวด หรือประมาณ 750 มิลลิกรัม 
- น้ําตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ ประมาณ 25-30 กรัม 
- เกลือปุนครึ่งช้อนชา ประมาณ 1.7 กรัม หรือจะใช้น้ําข้าวต้มใส่เกลือครึ่งช้อนชาก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.7 การทําน้ําเกลือชาวบ้าน 
ภาพถ่ายโดย นางสาวนิจนันท์ ปาณะพงศ์ บันทึกภาพเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
 

เมื่อก่อนตอนน้าบลไปอบรบที่ต่างๆกับปูานวยเนี่ยก็ได้คุยได้แลกเปลี่ยนกับ

ผู้ติดเชื้อที่อื่น ว่าเธอกินสมุนไพรอะไร เราก็เอามาสอนคนไข้ที่นี่ต่อ ตอนนั้น

นอยู่ในศูนย์แสงธรรมนําสุข 20-30 คน ก็มาช่วยกันฝานๆแล้วเอาไปตาก
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แดด แล้วก็เอามาบดอัดแคปซูลแจกกัน เมื่อก่อนยังไม่มียาหลวง6 บางทีก็มี

ไปอบรมองค์กรหมอไร้พรมแดนเข้ามา (ปี พ.ศ. 2543) เขาก็สอนว่า

สมุนไพรนั้นแก้อาการนั้น อันนี้แก้อาการนี้ 

    (น้าบล, สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2560) 

จากตัวอย่างการทํากิจกรรมภายในศูนย์แสงธรรมนําสุขทําให้เห็นว่า ในยุคที่เทคโนโลยียัง

ไม่พัฒนาเท่ากับปัจจุบัน และการเผยแพร่ความรู้หรือทําความเข้าใจกับโรคต่างๆล้วนต้องใช้เวลา 

ผู้จัดการศูนย์จึงใช้วิธีการรวบรวมคนให้มาอยู่รวมกันให้มากที่สุดเพ่ือง่ายต่อการให้ความช่วยเหลือ

และการกระจายข่าวสารความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโรคเอดส์ อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ผู้ปุวยสามาร เข้า

สังคมและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมได้อีกด้วย เพราะเมื่อผู้ปุวยอยู่รวมกันในพ้ืนที่ได้พบคนที่ประสบ

ปัญหาแบบเดียวกัน สามารถระบายทุกข์ให้กันและกันได้ พวกเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยและมีอํานาจใน

การต่อรอง7กับสังคมมากขึ้นด้วย 

กิจกรรมเสริมสร้างอาชีพและสุขภาพเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของศูนย์แสงธรรมนําสุข 

เพราะศูนย์แห่งนี้เดิมทีมิได้สร้างขึ้นให้การรักษา แม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลปากพนังก็

ตาม สิ่งที่พวกเขาสร้างร่วมกันในศูนย์แห่งนี้คือ การรวมกลุ่มผู้ปุวยทั้งหมดเท่าที่จะหาได้ในปากพนัง

ช่วงปี พ.ศ. 2538 – 2540 มาทํากิจกรรมร่วมกัน สานสัมพันธ์ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กัน

และกันทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงให้กําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป ซึ่งทุกๆกิจกรรมภายใน

ศูนย์แสงธรรมนําสุขนี้ก็จะแฝงไปด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และการดูแลตัวเองขั้นพ้ืนฐาน

เมื่อมีอาการต่างๆเช่น ปวดหัว ท้องเสีย คัน และอ่ืนๆ เป็นต้น คุณอํานวย ผู้ก่อตั้งและดูแลศูนย์

ต้องการให้ผู้ปุวยที่อยู่ในศูนย์สามารถมีชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขจึงสร้างศูนย์แห่งนี้ขึ้น 

ความรู้ที่ผู้ปุวยแลกเปลี่ยนกันระหว่างทํากิจกรรมภายในศูนย์จึงไม่ได้มีเฉพาะการสอนให้ทําความ

รู้จักเกี่ยวกับโรคเอดส์เท่านั้น แต่ยังเป็นการบอกเล่าปัญหาทางสังคมหรือแม้แต่ปัญหาสุขภาพที่แต่

                                                           
6 ยาหลวง หมายถึง ยาต้านไวรัสที่รัฐบาลแจกผู้จ่ายติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์โดยไม่คิด

ค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับยาจะต้องเป็นผู้ป่วยที่ยินยอมเปิดเผยตัวและข้ึนทะเบียนกับหน่วยงาน
ท้องถิ่นไว้แล้วเท่านั้น การได้รับยาต้านไวรัสฟรีจึงเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของผู้ป่วยที่เป็นคนไทย 

7 อ านาจในการต่อรองในที่นี้หมายถึง การกล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงความคิดเห็นหรือให้
ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้ผู้อ่ืนเกี่ยวกับโรคที่ตัวเองประสบอยู่ ว่าโรคเอดส์ไม่ได้ติดต่อโดยง่าย
และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ 
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ละคน แต่ละครอบครัวเจอ มาเล่าสู่กันฟัง เพ่ือช่วยกันแก้ปัญหานั้นหรืออย่างน้อยก็ให้ผู้ที่ประสบ

ปัญหาได้ระบายความทุกข์ออกมา นี่เป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาระหว่างสมาชิกในศูนย์ด้วย  

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2546 คุณอํานวย ประเดิมวงศ์ก็เกษียณอายุไป ประกอบกับเป็นปีที่

ทางโรงพยาบาลได้รับยาต้านไวรัสเอดส์จากรัฐบาล ทําให้กิจกรรมต่างๆภายในศูนย์แสงธรรมนําสุข

ถูกยกเลิกไปแล้วเปลี่ยนชื่อศูนย์เป็น “คลินิกวัณโรค” หรือที่ผู้ปุวยเรียกกันว่าคลินิก ARV8 หรือ

คลินิกเอดส์ เพราะคลินิกแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลปากพนังและเป็นแหล่งรักษา

เดียวที่ผู้ปุวยจะได้รับยาต้านไวรัส หรือยาARV จากรัฐบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนั้น ผู้ปุวย

เอดส์ภายในปากพนังทั้งหมดจึงเริ่มมาเข้ารับการรักษาในคลินิกแห่งนี้ 

 

  4.1.3 คลินิกวัณโรค  

 คลินิกวัณโรค มีชื่อเรียกมากมาย เช่น คลินิก ARV บ้างก็เรียก คลินิกเอดส์ แต่ไม่ว่าจะ
เรียกขานด้วยชื่อใดคลินิกแห่งนี้ก็มีหน้าที่หลักคือการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับอาการของโรคและ
วิธีการปฏิบัติตัวของผู้ปุวยและการดูแลรักษา แจกจ่ายยาต้านไวรัสเอดส์ตามอาการของผู้ปุ วยแต่
ละราย เพราะยาต้านมีความจําเป็นต่อผู้ปุวยทําให้พวกเขามีสุขภาพแข็งแรงและสามารถใช้ชีวิต
อย่างปกติได้ ยาต้านไวรัสเอชไอวีมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเพิ่มจํานวนของเชื้อเอชไอวีในกระแส
เลือด ควบคุมให้เชื้อไวรัสมีจํานวนน้อยที่สุด เมื่อเชื้อไวรัสลดลงทําให้ร่างกายสร้างภูมคุ้มกัน (CD4) 
ให้อยู่ในระดับปกติได้เพ่ือทําหน้าที่ควบคุม กําจัดเชื้อโรคต่างๆทําให้ไม่ปุวยด้วยโรคฉวยโอกาส 
(เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย, 2559: 6) 

เนื่องจาก ยาต้านไวรัสมีหลายชนิด ผู้ปุวยแต่ละคนจึงได้รับสูตรยาที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับ
อาการของผู้ปุวยและผลข้างเคียงของยาที่จะส่งผลต่อผู้ปุวยมากน้อยแตกต่างกันไป ดังนั้น ผู้ศึกษา
จึงต้องการอธิบายชนิดของยาและอาการข้างเคียงของยาต้านไวรัสแต่ละชนิดพอสังเขปที่มีในคลินิก
วัณโรค โรงพยาบาลปากพนังแห่งนี้ก่อนจึงจะกล่าวถึงขึ้นตอนหรือกระบวนการเข้ารับการรักษา
ภายในคลินิกต่อไป 

ยาต้านไวรัส แบ่งเป็น 5 กลุ่ม มีทั้งกรณีที่ผู้ติดเชื้อไม่เคยได้รับยามาก่อน ต้องรักษาด้วยยา
ต้าน 3 ชนิด ซึ่ง 3 ชนิดนี้เลือกจากกลุ่มยาอย่างน้อย 2 กลุ่ม เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด

                                                           
8 ยา ARV ย่อมาจาก Antiretroviral เป็นยาต้านไวรัสเอดส์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่พันธุ์ท าให้

เชื้อไวรัสเอดส์ลดน้อยลงและช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าไปท าลายเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-cell 
(วรวุฒิ เจริญศิริ, 2553: ออนไลน์) 
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ผู้ปุวยจึงต้องทานยาอย่างต่อเนื่องและตรงเวลา โอกาสดื้อยาก็จะเกิด ได้น้อยมากหรืออาจ         
ไม่ดื้อยา9เลยตลอดชีวิต ซึ่งยาต้านบางชนิดจะส่งผลข้างเคียงให้เกิดการแพ้ยาที่มากหรือน้อย
แตกต่างกันไปในแต่ละคน ผู้ปุวยจึงมีหน้าที่สังเกตอาการต่างๆของตัวเองและบอกให้พยาบาลหรือ
เจ้าหน้าที่ท่ีประจําคลินิกวัณโรคแห่งนี้ทราบเพ่ือสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที (เครือข่ายผู้ติด
เชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย, 2559: 6) ดังตารางแสดงประเภทของยาต้านไวรัสต่อไปนี้ 
 
ยากลุ่มที่ 1 NRTIs ยากลุ่มนี้สามารถลดจํานวนเชื้อพลาสมาลงได้ 10 เท่าจากจํานวนทั้งหมด 

ชื่อยา ชื่อย่อ ขนาดยา อาการข้างเคียง 

อาบาคาเวียร์ ABC 300 มิลลิกรัม ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวด
เมื่อยตามตัว ภาวะแพรุนแรงเช่น มีไข้สูง ผื่น
แพ้ หายใจหอบเหนื่อย  

เอแซดที AZT 100, 250, 300 
มิลลิกรัม 

ซีด เล็บมีสีคล้ําขึ้น ไขมันในเลือดสูง ไขมัน
ย้ายที่ ปวดกล้ามเนื้อ เบาหวาน 

ดีโฟร์ที10 D4T 30 มิลลิกรัม ไขมันในเลือดสูง ไขมันย้ายที่ ชาปลายมือ 
ปลายเท้า เลือดเป็นกรด ตับอ่อนอักเสบ 
เบาหวาน 

ดีดีไอ DDI 120, 200, 250, 
400 มิลลิกรัม 

ชาปลายมือปลายเท้า ตับอ่อนอักเสบ ไขมัน
ในเลือดสูง ไขมันย้ายที่ เลือดเป็นกรด 

ทีดีเอฟ TDF 300 มิลลิกรัม ไตทํางานผิดปกติ กระดูกบาง(โดยเฉพาะใน
เด็ก) 

สามทีซ ี 3TC 150, 300 มิลลิกรัม พบน้อย เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน 

 
 
 
 

                                                           
9 อาการดื้อยา เกิดจากการมีเชื้อไวรัสเกิดใหม่และเพ่ิมจ านวนขึ้น เป็นการพยายามปรับตัวของ

เชื้อเข้ากับยาที่ผู้ป่วยได้รับ ดังนั้น สาเหตุหลักท่ีท าให้ผู้ป่วยเกิดอาการดื้อยามาจากการทานยาไม่
ตรงเวลานั่นเอง 

10 ดีโฟร์ที (D4T) ยังไม่มียาชนิดนี้ในคลินิกวัณโรค โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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ยากลุ่มที่ 2 NNRTIs นิยมใช้ในกลุ่มผู้ปุวยที่ยังไม่มีอาการมาก สามารถใช้ปูองกันเชื้อจากแม่สู่ลูก 

ชื่อยา ชื่อย่อ ขนาดยา อาการข้างเคียง 

เอฟฟาไรเวนซ์ EFV 50, 200, 600 
มิลลิกรัม 

ฝันแปลกๆ ย้ําคิดย้ําทํา มึนงง ภาวะซึมเศร้า 
ไขมันในเลือดสูง มีผื่นแพ้ 

เนวิราปิน NVP 200, 400 มิลลิกรัม ตับอักเสบ ผื่นแพ้ 
ริลพิไวริน RPV 25 มิลลิกรัม อาการข้างเคียงคล้าย EFV แต่เกิดน้อยกว่า 

ชื่อยา ชื่อย่อ ขนาดยา อาการข้างเคียง 

อีทราไวรีน* ETR 25, 100, 200 
มิลลิกรัม 

ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ผื่นแพ้ 

 
 

ยากลุ่มที่ 3 PIs เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกายและการทํางานของยา 

ชื่อยา ชื่อย่อ ขนาดยา อาการข้างเคียง 
อะทาซานนาเวียร์ ATV 200, 300 มิลลิกรัม ตา เหลือง  ผิ ว เหลื อง  อาจปวดศี รษะ 

ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน 
ดารุนาเวียร์ DRV 75, 150, 300, 

600, 800 มิลลิกรัม 
ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะ ไขมัน
ในเลือดสูง เบาหวาน ไขมันย้ายที่ ผื่นแพ้ 

โลพินาเวียร์/ริโท
นาเวียร์ 

LVP/r 100/25, 200/50 
มิลลิกรัม 

ท้องเสีย ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน 

ริโทนาเวียร์ RTV 100 มิลลิกรัม ชาที่ลิ้นหรือรอบริมฝีปาก คลื่นไส้ อาเจียน 

 
 

ยากลุ่มอ่ืนๆ เช่น Integrase Inhibitors, Entry Inhibitors, Fusion Inhibitors, ยารวมเม็ด ยัง
ไม่ข้ึนทะเบียนเป็นยาต้านไวรัสในประเทศไทย 
ชื่อยา ชื่อย่อ ขนาดยา อาการข้างเคียง 

ราลเทกราเวียร์* RAL 400 มิลลิกรัม ปวดศีรษะ คลื่ น ไส้  อาเจียน ท้องเสีย 
อ่อนเพลีย 

โดลูเทกราเวียร์* DTG 50 มิลลิกรัม ปวดศีรษะ คลื่ นไส้  อาเจียน ท้องเสีย 
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อ่อนเพลีย 
มาราไวรอค* MVC 150, 300 มิลลิกรัม ปวดกล้ามเนื้อ มึนงง ผื่นแพ้ 

กลุ่มยารวมเม็ด คือการนํายาสูตรมาตรฐานชนิดต่างๆมารวมอยู่ในเม็ดเดียวเพ่ือง่ายต่อการทาน 
TDF 300 + FTC 200 

ABC 600 + 3TC 300 

AZT 300 + 3TC 150 
TDF 300 + FTC 200 + EFV 600 

d4T 30 + 3TC 150 + NVP 200 

AZT 250 + 3TC 150 + NVP 200 
TDF 300 + FTC 200 + RPV 25* 

กลุ่มยารวมเม็ด คือการนํายาสูตรมาตรฐานชนิดต่างๆมารวมอยู่ในเม็ดเดียวเพ่ือง่ายต่อการทาน 
ABC 600 + 3TC 300 + DTG 50* 

TDF 300 + FTC 200 + EVG 150 + cobi 150* 

(*) ไม่อยู่ในบัญชียาหลักของประเทศไทย 
(เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย, 2559: 8-43) 

 
ภาพที่ 4.8 ตารางภาพแสดงประเภทของยาต้านไวรัสเอชไอวี 

ภาพวาดโดย นางสาวนิจนันท์ ปาณะพงศ์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 
 
โรงพยาบาลปากพนังขยายอาณาเขตกว้างขึ้นและแบ่งโซนการใช้งานตามจุดประสงค์

ทางการแพทย์ เช่น อาคารผู้ปุวยอายุรกรรม อาคารผู้ปุวยทั่วไป อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน และหนึ่งใน
นั้นคืออาคารสําหรับผู้ปุวยเอดส์ โดยปัจจุบันใช้ชื่อว่า คลินิกวัณโรค เป็นคลินิกที่ใช้ในการตรวจ
รักษาวัณโรคและให้คําปรึกษาพร้อมรับยาต้านไวรัสสําหรับผู้ปุวยเอดส์ในอําเภอปากพนังทั้งหมด 
คลินิกนี้ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อ คลินิก ARV (ย่อมาจาก Antiretroviral)หรือคลินิกเอดส์ โดยทุกๆ  
วันพุธจะมีผู้ปุวยเข้ามารับยาต้าน ส่วนวันอ่ืนๆตามเวลาราชการ ผู้ปุวยสามารถเข้ามารับคําปรึกษา 
และตรวจร่างกายได้หรือขอรับยาต้านในกรณีที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน  

โดยคลินิกจะมีสภาพเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวสีฟูา เป็นประตูกระจก อยู่ใกล้กับประตูทางเข้า-
ออกด้านหลังโรงพยาบาล หากหันหน้าเข้าตัวอาคาร ทางด้านขวาจะเป็นโรงทําความสะอาดอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ส่วนด้านซ้ายเป็นคลินิกฟูาใส ตัวอาคารอยู่ในจุดที่คนไม่พลุกพล่านมากนัก เหตุผล
หนึ่งคือเพ่ือความสบายใจของตัวปุวยเอง ซึ่งผู้ปุวยส่วนใหญ่ต่างเห็นชอบกับที่ตั้งของคลินิกใน
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ปัจจุบันเพราะอยู่ในที่ลับตาคนทําให้ไม่ต้องผ่านสายตาผู้คนมากนักเมื่อต้องไปรับยา เนื่องจากผู้ปุวย
บางรายเล่าว่า “เวลามาเอายา คนชอบมองๆเราแปลก แต่เขาก็ไม่ได้แหลงไร (ไม่ได้พูดอะไร) แต่ผม
เป็นคนเซ้นส์ (ความรู้สึก)ไวนะ เราดูออกไงว่าใครรังเกียจเราใครไม่รังเกียจเรา” ลุงออฟกล่าวด้วย
น้ําเสียงขุ่นเคืองใจที่เห็นปฏิกิริยาเช่นนั้นจากคนอ่ืนๆ (ออฟ,สัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2560) เพราะ
เหตุนี้ ตําแหน่งที่ตั้งของคลินิกวัณโรคจึงตั้งอยู่บนความสะดวกใจและความรู้สึกปลอดภัยของผู้ปุวย
เอดส์เป็นหลัก 
 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 4.9 คลินิกวัณโรค หรือคลินิก ARV 

ภายถ่ายโดย นางสาวนิจนันท์ ปาณะพงศ์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 
 

เมื่อรัฐบาลเริ่มแจกจ่ายยาต้านเชื้อไวรัสฟรีตามสถานพยาบาลใหญ่ๆประจําอําเภอหรือ
ประจําจังหวัด ช่วงปีพ.ศ. 2546 จึงปิดตัวศูนย์แสงธรรมนําสุขไปแล้วเปิดเป็นคลินิกเพ่ือการรักษาผู้
ติดเชื้อภายใต้ชื่อ “คลินิกวัณโรค” เพราะนอกจากจะรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์แล้วยังรักษาผู้ปุวยวัณโรค
ด้วย ชาวปากพนังจะรู้จักคลินิกนี้กันในชื่อ “คลินิก ARV” หรือ“คลินิกเอดส์” ดังที่คุณสุธีกล่าวว่า 

 
คลินิก ARV นี่มีมาตั้งแต่ปี 2546 ที่เร่ิมมียาต้านเอดส์เข้ามา ที่จริงรัฐบาลมียา
ให้ตั้งแต่ปี 2545 แต่ทางเราเพิ่งดําเนินการและได้มาในปี 2546 ก่อนหน้าที่
จะมียาหลวงเข้ามาเราก็เริ่มทํายาสมุนไพรแจกจ่ายกันตั้งแต่ปี 2538 ใช้ชื่อว่า 
ศูนย์แสงธรรมนําสุข ปูาอํานวย ประเดิมวงศ์ เป็นคนก่อตั้งขึ้น ใช้ในการดูแล
รักษาผู้ปุวย จนปี 46 พอยาARV เข้ามาก็เปลี่ยนชื่อเป็นคลินิก ARV เลย เมื่อ
ก่อนเนี่ยปูานวยรับผิดชอบในงานส่งเสริมสุขภาพร่วมกับฝุายการ ร่ วมกัน
โครงการควบคุมโรคในโรงพยาบาลเนี่ยแหละ ก็เลยมีการทําสมุนไพรรักษา
ตามอาการของผู้ปุวยเหล่านี้แหละ แล้วก็ไปอบรมตามที่ต่างๆ  

   (สุธี หนูเกต,ุ สัมภาษณ์ 7 กุมภาพันธ์ 2560) 
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คลินิกวัณโรคหรือคลินิก ARV (Antiretroviral)จะให้บริการทุกวันพุธ เพ่ือให้คําปรึกษา 

แนะนําการกินยาและรับยาต้านไวรัสเอดส์ ทุกวันพุธจะมีผู้ปุวยเข้ามารับยาหมุนเวียนกันไปในแต่ละ
สัปดาห์ เพราะการรับยาแต่ละครั้ง สูตรยาที่ผู้ปุวยได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอาการของผู้ปุวยคน
นั้น และปริมาณยาที่ได้รับก็แตกต่างกันไปด้วย บางสูตร อาจใช้เวลาในการทาน 1 เดือนแล้ วจึงมา
พบหมอเพ่ือติดตามอาการและรับยาชุดใหม่ แต่บางสูตรต้องใช้เวลาทาน 2-3 เดือนแล้วจึงจะมารับ
ยาชุดใหม่  

ผู้ปุวยบางรายอาจมีเหตุให้ต้องเข้าพบหมอก่อนกําหนด เช่น กลุ่มที่มีอาการแพ้ยา หรือดื้อ
ยา เป็นต้น จึงต้องเข้ารับการปรึกษาก่อนกําหนด ดังนั้น ผู้ปุวยกลุ่มนี้จึงสามารถเข้ามาพบแพทย์ได้
ในวัน จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ คลินิกจะเปิดทําการตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. เพ่ือให้
กลุ่มที่มีเหตุจําเป็นเหล่านี้เข้าพบ และเปิดสําหรับให้คําปรึกษาผู้ปุวยที่ walk in เข้ามาและ
บุคคลภายนอกหรือกลุ่มแม่แกนนําในแต่ละชุมชนที่ต้องการทราบความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับโรคเอดส์ 
ส่วนการติดตามการทานยาก็เป็นหน้าที่ของแกนนําต่างๆที่จะเข้าไปช่วยเหลือในรูปแบบของการ
เยี่ยมบ้าน 

คลินิกมีรูปแบบการให้บริการ 2 รูปแบบ  แบบแรกคือการ Walk in (การเดินเข้าไปที่
คลินิกARV โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า) ส่วนแบบที่สองคือคนไข้แอดมิดเข้าโรงพยาบาลไม่ว่าจะด้วยโรค
หรืออุบัติเหตุใด และเมื่อหมอเจ้าของไข้สงสัยหรือเห็นว่ามีอาการใกล้เคียงกับโรคเอดส์ก็จะแนะนํา
ให้ตรวจเลือดและนําเข้าสู่กระบวนการรักษาของคลินิก ARV ต่อไป   

รูปแบบแรกนั้น เป็นการเข้ามาสอบถามที่คลินิกโดยตรง เจ้าหน้าที่ก็จะให้คําปรึกษา โดย
แบ่งเป็น Pre Counselling HIV11 นั่นคือการให้คําปรึกษาก่อนการตรวจเลือดและ Post 
Counselling HIV12 หมายถึง หากผลตรวจเลือดออกมาเป็นบวก (Positive) ก็จะให้คําปรึกษา

                                                           
11 Pre Counselling HIV หมายถึง การให้การปรึกษาก่อนการตรวจเอชไอวีควรทํา เป็น

รายบุคคลหรือกับคู่สามี-ภรรยาหรือคู่นอน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ติดเชื้อทบทวนความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อของผู้รับการปรึกษา ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจว่าทําไมจึงจําเป็นต้องตรวจเอชไอวี 
อธิบายวิธีการตรวจ ช่วยเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของผู้รับการปรึกษาหากผลเลือดเป็นบวก 
และขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับการปรึกษาก่อนการตรวจ (Asia Pacific 
Regional, มปป.: 40) 

12 Post Counselling HIV หมายถึง แจ้งผลการตรวจแก่ผู้รับการปรึกษาโดยตรงเท่านั้น 
เพ่ือให้เจ้าตัวเท่านั้นเป็นผู้รับทราบผลและเพ่ือเป็นการรักษาความลับ นอกจากนี้การแจ้งผลการ
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เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว การดูแลตัวเองและการอยู่ร่วมกับคนใกล้ชิด จากนั้นจึงนําเข้าสู่กระบวนการ
รักษาภายใต้คลินิกวัณโรคต่อไป เพ่ือเจาะเลือดหาค่า CD4 ซึ่งเป็นชนิดของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทํา
หน้าที่เป็นภูมิต้านทานของร่างกาย หากผู้ปุวยมี CD4 ต่ํากว่า 500 ก็จะให้รับประทานยาต้านไวรัส
เอดส์ แต่หากสูงกว่า 500 ไม่ต้องทานยาแต่ต้องมาตรวจเลือดใหม่ทุกๆปีเพ่ือเป็นการเฝูาระวังและ
ให้กินยาต้านได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะมีโรคแทรกซ้อนหรือที่เรียกกันว่า โรคฉวยโอกาส เกิดขึ้น ใน
ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพ่ือไม่ให้ CD4 ลดลง 

 
รูปแบบการให้บริการของเรา มี 2 แบบ แบบแรกก็คือคนไข้จะwalk in เข้า
มา มาเจอะเลือดเพื่อตรวจเอชไอวี เข้ามาที่ OPD เราก็จะให้คําปรึกษาเป็น 
Pre Counselling HIV คือการให้คําปรึกษาก่อนการเจาะเลือด การดูถาม 
การซักประวัติ ให้คําแนะนําเรื่องระบบของโรคเอชไอวี ติดยังไง เสี่ยงยังไง 
เจาะปั๊บก็จะนัดวันฟังผล  Post Counselling HIV ก็คือเมื่อผลออกมา ถ้า
เลือดเป็นลบ (negative) ก็จะให้ความรู้ว่าการติด ติดยังไง แล้วก็โอเคกลับ
บ้านไป แต่ถ้าเป็นบวก (positive) ก็จะให้ผลข้อมูลของการตรวจเลือดพร้อม
แนวทางการปฏิบัติตัว ก็จะนัดเข้าสู่คลินิก ARV คือเมื่อเราพบเชื้อเรายังไม่รู้
ว่าคนไข้สามารถกินยาได้แล้วหรือยัง ก็จะนัดเข้ามาเจาะตรวจ CD4 เพื่อหา
เม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันโรคที่คลินิกก่อน ถ้าคนไข้มีซีดีโฟร์ต่ํากว่า 500 ก็จะให้
กินยา แต่ถ้าสมมติคนไข้เจาะมาแล้ว ซีดีโฟร์ 650 ก็จะยังไม่ต้องกินยา ก็จะ
เฝูาระวังปีละ 1 ครั้ง ครบปีก็มาเจาะใหม่ ในช่วงนี้เราก็แนะนําวิธีปฏิบัติตัว
ทํายังไงซีดีโฟร์ไม่ลด กินอาหารยังไงมีประโยชน์ พักผ่อนเพียงพอ เราจะเจาะ
ซีดีโฟร์ที่โรงพยาบาลจะเจาะทุกวันพุธที่ 1และพุธที่ 3 ของเดือน มันเป็น
กําหนดตรวจของโรงพยาบาลมหาราช เพราะเราต้องส่งผลตรวจให้
โรงพยาบาลมหาราช ส่วนอีกแบบหนึ่งคือคนไข้แอดมิดเข้ามา แล้วหมอสงสัย
เพราะมีอาการใกล้เคียงต่างๆหมอก็สั่งเจาะตรวจหาเชื้อ ถ้าพบก็จะเข้ามาสู่
กระบวนการต่างๆเหมือนกัน หรือหากคนไข้ไปตรวจเชื้อพบที่มหาราชหรือ
จังหวัดอ่ืนๆ ทางโรงพยาบาลก็แนะนําให้มารับยาและรักษาใกล้บ้าน คนไข้ก็
จะrefer เข้ามาแบบนี้จะถือว่า walk in เข้ามา 

   (สุธี หนูเกต,ุ สัมภาษณ์ 18 มกราคม 2560) 

 

                                                                                                                                                                   

ตรวจแก่ผู้รับการปรึกษาโดยตรงจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับผลการตรวจ  อย่าง
ชัดเจนและได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป (Asia Pacific Regional, มปป.: 45) 
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นอกจากการรักษาตามขั้นตอนปกติภายในคลินิกแล้ว ยังมีกลุ่มผู้ปุวยที่อยู่ในกรณีพิเศษ
ต่างๆเช่น ผู้ปุวยที่ต้องนอนโรงพยาบาล ผู้ปุวยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือผู้ปุวยที่ไม่
ยินยอมเปิดเผยตัวตนด้วยเหตุผลทางหน้าที่การงาน การเข้าสังคมหรืออะไรก็ตามแต่ ในกรณีนี้ ทาง
โรงพยาบาลก็มีวิธีการจัดการที่แยบยลคือ ตั้งเป็นกลุ่มกรณีพิเศษหรือ VIP Case โดยเจ้าหน้าที่
ภายในคลินิกARV จะประสานงานกันว่า “จะมีผู้ป่วยคนนี้ๆไปหานะ” จากนั้นก็บอกรายละเอียด
ของผู้ปุวยแก่แพทย์หรือพยาบาลในแผนกโรคทั่วไปให้มีการดูแลรักษา ให้คําปรึกษาและให้ยาต้าน
ไวรัสผ่านทางแผนกนั้นแทน ผู้ปุวยบางคนที่เป็นข้าราชการ มีหน้ามีตาทางสังคมและมีฐานะพอควร 
หากไม่กล้าเปิดเผยตัวเองก็จะซื้อยาต้านไวรัสจากคลินิกในพ้ืนที่มาทานเอง ราคาประมาณ 2,000 – 
3,000 บาทต่อ 1 เซต ขึ้นอยู่กับสูตรยาที่ผู้ปุวยคนนั้นกินอยู่  

   
ไม่ใช่ว่าทุกคนจะยอมเปิดนะ บางคนเขากลัวกระทบกับอาชีพเขาอย่างพวก
ข้าราชการ ครู ตํารวจ พวกนี้เขาจะไม่กล้าเปิดเผย บางส่วนก็อาจจะซื้อยา
กินเองตามคลินิก ครั้งละ 2,000-3,000 บาทเลย อีกส่วนหนึ่งเราก็นํามาสู่
ระบบ VIP case โดยการไปประชาสัมพันธ์ในชุมชนว่าทางโรงพยาบาลเรา
มีบริการแบบนี้นะ ให้คําแนะนําเขา เขาก็จะก้าวออกมาเอง เพราะโรคแบบ
นี้เราไม่สามารถจับมือเขามาตรวจเลือดได้ ถ้าเขาสนใจหรือมีคนไข้ด้วยกัน
เขาก็จะแนะนําให้มารักษาด้วยกัน เรื่องอย่างนี้มันต้องไปตามสมัครใจ บาง
คนให้ยาไปแล้วกินๆหยุดๆก็มีเพราะเขาไม่สมัครใจจะทํา เราก็บังคับเขา
ไม่ได้ 

    (สุธี , สัมภาษณ์ 7 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
ก่อนที่ผู้ปุวยรายหนึ่งๆจะสามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้ปุวยพิเศษนี้ได้ ต้องผ่านการตรวจสอบ

และรับคําแนะนําจากคุณสุธี หนูเกต13ภายในคลินิกเสียก่อนเพ่ือตรวจสอบประวัติว่าผู้ปุวยรับ

ราชการอยู่ในระดับ14ไหน  จําเป็นต่อการปกปิดตัวตนหรือส่งผลกระทบต่ออาชีพของผู้ปุวยมากน้อย

                                                           
13 คุณสุธี หนูเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ หัวหน้างานปูองกัน และควบคุมโรค

เอดส์ กลุ่มงานเวชปฏิบัติและชุมชน โรงพยาบาลปากพนัง 
14 คําว่า “ระดับ” ในที่นี้หมายถึง หมายถึงเป็นข้าราชการระดับไหน เจ้าหน้าที่ภายในคลินิก

สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติส่วนตัวได้มากน้อยแค่ไหน เพ่ือหลีกเลี่ยงการขึ้นทะเบียนเป็น VIP case 
ให้มากที่สุดเพราะยากต่อการดูแลรักษา 
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แค่ไหนและตัวผู้ปุวยเองยินยอมเปิดเผยตัวตนหรือข้อมูลการรักษาได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการ

ตัดสินใจร่วมกันของผู้ปุวยและคุณสุธีเป็นหลัก 

 

คนที่ไม่อยากเปิดเผยก็จะเข้า VIP case ไปคุยกับน้องสุธี(เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขที่ประจําอยู่ในคลินิกวัณโรคหรือคลินิกเอดส์ปัจจุบัน) ก่อนว่า

เขาเป็นระดับไหน รักษายังไง เราอย่าไปแสดงตัวให้เขารู้ ว่าเรารู้ แต่เราจะ

พยายามคุย จะหาว่าคนนี้เขาอยู่สายไหน เกรงใจใคร มีเพื่อนสนิทเป็นใคร 

ไปจากข้างนอกก่อนแล้วค่อยๆเข้าใกล้ไปเรื่อย ถ้าเขาไม่เปิดเผยตัวอ่ะนะ 

ถ้าเราไปแสดงตัวให้เขารู้ว่าเรารู้ พวกนี้เขาจะเซ้นส์เร็ว ก็จะกลัวว่าเรา

รังเกียจแล้วจะยิ่งปกปิดตัวเอง แทนที่เขาจะไปรพ.ก็จะไม่กล้าไปกลัวคนอื่น

รู้ เราต้องทําให้คนรู้น้อยที่สุด บางคนเราทําไม่รู้ไม่ชี้เขาก็จะเข้าหาเอง ถ้า

เขารักตัวเอง เขาก็รู้นะว่าเราทํางานด้านนี้ เราจะไม่ ไปพูดกับใคร เค้า

จะเซ้นส์ไวจริงๆนะ คําพูดแบบอย่าให้มีหลุดไปเด็ดขาดซักนิดก็ไม่ได้ เขาจะ

คิดว่าเรารังเกียจ เราต้องระมัดระวัง ถ้าเป็นคนอื่นข้างนอกนี่จะคนละเรื่อง

เลย แต่ถ้าเป็นคนใกล้ชิดเขาก็จะกลัวอ่ะนะว่าจะรังเกียจเขา  

  (สมจิต ชาติสุวรรณ, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

 นอกจากนี้ศูนย์แสงธรรมนําสุขยังจัดโครงการต่างๆอีกมากมาย เพราะเล็งเห็นว่าปัญหาโรค
เอดส์ยังเป็นปัญหาสําคัญและยังมีพฤติกรรมอีกมากมายที่มีแนวโน้มจะนําไปสู่ปัญหาโรคเอดส์ต่อไป
ได้ที่การจัดโครงการต่างๆขึ้นเพ่ือการให้ความรู้แก่ผู้ติดเชื้อหรือคนในชุมชน ทั้งที่อาศั ยอยู่ในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล หรือหมู่บ้านที่ทุรกันดาร เข้าถึงยาก ทางศูนย์ก็จะจัดโครงการให้
ความรู้ขึ้นและส่งตัวแทนแกนนําผู้ติดเชื้อเข้าไปให้ความรู้ภายในชุมชนนั้นๆโดยอาศัยความร่วมมือ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทั้ง 17 ตําบลร่วมด้วย  

ในแต่ละโครงการก็จะมีกลุ่มเปูาหมายที่แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับว่าในพ้ืนที่ที่เข้าไปให้ความรู้
นั้นประสบปัญหาด้านไหนเป็นหลัก เช่น บางชุมชนขาดสื่อที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ 
บางชุมชนมีปัญหาเรื่องการท้องก่อนวัยอันควรเยอะ หรือบางชุมชนยังมีความรังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอ
วีอย่างรุนแรงอยู่ ศูนย์แสงธรรมนําสุขก็จะทําการสํารวจและลงพ้ืนที่ไปให้ความรู้ตามปัญหาที่พบใน
ชุมชนนั้นๆ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ เพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดและการสร้าง
ค่านิยมสมัยใหม่ที่จะนําไปสู่ปัญหาการติดเชื้อได้ เช่น ค่านิยมการล่าแต้มของกลุ่มเด็กวัยรุ่น  การ
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สร้างความเชื่อท่ีจะนําไปสู่ความรังเกียจตัวผู้ปุวยเอดส์ เป็นต้น เห็นได้จากตัวอย่างโครงการด้านการ
ปูองกันการติดเชื้อเอดส์ เหล่านี้ 
 

 

 

4.2 ปฏิบัติการทางสังคมเพื่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ 

ในประเด็นนี้จะแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่ศูนย์แสงธรรมนําสุขและ

หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพ่ือช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์นอกเหนือจากการรักษา ซึ่ง

กิจกรรมเหล่านี้ก็มีทั้งกิจกรรมที่ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคและกิจกรรมที่เป็นการ

สานสัมพันธ์กับคนในชุมชน เป็นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์โดยปราศจากอคติ 

เพ่ือให้เหล่าผู้ติดเชื้อสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ ซึ่งในแต่ละกิจกรรมก็มีวัตถุประสงค์ในการจัดและ

กลุ่มเปูาหมายที่แตกต่างๆกันไป โดยโครงการส่วนใหญ่ถูกจัดขึ้นภายใต้ศูนย์แสงธรรมนําสุขเป็นหลัก 

เนื้อหาในส่วนนี้ผู้ศึกษาจึงต้องการแสดงให้เห็นรายละเอียดของแต่ละโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรค

เอดส์ทั้งหมดเท่าที่สามารถรวบรวมมาได้นับตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์แสงธรรมนําสุขข้ึนมาจนถึงปัจจุบัน โดย

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ โครงการประเภทความรู้ โครงการประเภทสังคม และโครงการ

ประเภทความเชื่อ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

4.2.1 โครงการประเภทความรู้ 

โครงการประเภทนี้มีจุดประสงค์เพ่ือการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์เป็นหลัก ทั้งด้าน

การดูแลตัวเองของผู้ปุวยและการปูองกันการติดเชื้อ โดยจะให้ความรู้ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ขึ้นอยู่

กับกลุ่มเปูาหมายของโครงการนั้นๆ ทั้งที่เป็นผู้ปุวยที่รับการรักษาภายในคลินิกARV และบุคคล

ทั่วไปที่อาจอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพ่ือให้ความรู้เหล่านี้เข้าถึงคนทุกกลุ่มและสร้างความ

เข้าใจ การยอมรับให้เกิดขึ้นในสังคมให้มากที่สุด ซึ่งในที่นี้พบโครงการที่มีลักษณะเช่นนี้ประมาณ 3 

โครงการ ดังนี้ 
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- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และดูแลผู้ป่วยที่กินยาต้านไวรัส 
โครงการนี้ต่อยอดมาจากโครงการครอบครัวสัมพันธ์ โดยน้าบล (นามสมมติ) แกนนํา

เครือข่ายผู้ติดเชื้อในปากพนัง เป็นผู้ดําเนินการต่อจากคุณอํานวย ประเดิมวงศ์ อดีตเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข แม้ว่าชื่อโครงการจะแตกต่างไปแต่ผู้ปุวยที่เข้าร่วมโครงการก็ยังคงรู้จักกันในชื่อ 
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ดังนั้นกิจกรรมภายในโครงการจึงยังคงเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัวของผู้ปุวยด้วยกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการดูแลตัวเอง บ้างก็พูดคุยถามไถ่
สารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกัน จนเป็นภาพที่สร้างความรู้สึกอบอุ่นให้กับผู้พบเห็น  

สิ่งเพ่ิมเติมเพียงมีการเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลปากพนัง นั่นคือคุณสุธี หนูเกต 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ การดูแลรักษา การปูองกันและการปฏิบัติตัวของ
ผู้ปุวยและคนในครอบครัว โดยจัดขึ้นเฉพาะสําหรับผู้ปุวยที่อาศัยอยู่ ในเขตเทศบาล และมีการ
ประเมินโครงการจากการสังเกตสีหน้าของผู้ปุวยว่าพวกเขามีความสุขมีรอยิ้มหรือไม่ เพราะ
จุดประสงค์หลักนอกเหนือจากการให้ความรู้ก็คือการให้ความสุขแก่ผู้ปุวย ให้พวกเขาได้มีเวลา
ร่วมกับครอบครัวและคนในสังคมทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปุวยให้ เกิดความสามัคคี
ภายในกลุ่มอีกด้วย 

ภายในโครงการนี้แม้จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์มากมายแต่ก็เป็นการอธิบายโรค
ทางการแพทย์เท่านั้น ว่าโรคนี้ติดต่อได้ย่างไร มีการดูแลรักษาอย่างไร น้อยครั้งนักที่จะมีการอธิบาย
ปัญหาของโรคในทางสังคมเพ่ือลดความรังเกียจจากพฤติกรรมต่างๆที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค 
ส่วนด้านการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในตัวโครงการเป็นการสานสัมพันธ์เฉพาะภายในกลุ่มผู้ติด
เชื้อด้วยกันและครอบครัวของผู้ปุวยเท่านั้น ทําให้การทําความเข้าใจความรู้สึกของผู้ปุวยในฐานะ
ผู้ถูกกระทําจากสังคมไม่สามารถถ่ายทอดไปสู่คนนอกได้ดีนัก ดังนั้น ความเข้าใจโรคในทางสังคม
ของคนในสังคมกับผู้ปุวยยังคงยืนอยู่บนมุมมองที่ต่างกัน ความแตกต่างนี้จึงอาจนําไปสู่การสร้าง
อคติก็เป็นได ้

 
- โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในสถานบริการทางเพศในเขตพ้ืนที่อ าเภอปากพนัง 

โครงการปูองกันการติดเชื้อในสถานบริการนี้เป็นการให้ความรู้แก่หญิงบริการในสถาน
บันเทิงที่เปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือที่เป็นที่รู้กันในปากพนังว่ามีการค้าบริการ จากนั้นกลุ่ม
เครือข่ายผู้ติดเชื้อก็จะเข้าไปติดต่อและให้ความรู้แก่หญิงบริการเหล่านั้น โดยการส่งหนังสือไปในแต่
ละที่เพ่ือขอความร่วมมือจากเจ้าของร้าน จากนั้นจึงให้เจ้าของสถานบันเทิงนั้นส่งหญิงบริการในการ
ดูแลของตัวเองมาที่ละ 10 คน จํานวน 10 ที่ มากหรือน้อยกว่านี้ได้ตามความจําเป็น ทั้งหมดเป็น
จํานวน 100 คนจากทั่วทั้งปากพนัง เพ่ือให้หญิงบริการเหล่านั้นมารวมตัวกันเพ่ือการเข้าอบรม ทํา
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ปูองกันการแพร่กระจายและการรับเชื้อเพ่ิมสําหรับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่อยู่ในความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อเอชไอวี เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อและการปูองกัน ทั้งยังให้ความช่วยเหลือในการ
สอนวิธีการปฏิเสธหรือโน้มน้าวลูกค้าให้ใส่ถุงยางอนามัยหากจะมีเพศสัมพันธ์ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ยอม
ให้ความร่วมมือก็ให้ปฏิเสธการให้บริการเขาทันทีเพ่ือความปลอดภัยของผู้ให้บริการเอง โครงการนี้
จึงมีจุดประสงค์เพ่ือให้ กลุ่มหญิงบริการเพศมีเจตคติที่ดีในการใช้ถุงยางอนามัย ในการปูองกันการ
ติดเชื้อและแพร่เชื้อ ทั้งยังสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อีกด้วย 

 
- โครงการป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน 

โครงการนี้จัดอยู่ในกลุ่มโครงการด้านการปูองกันการติดเชื้อ โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่

เยาวชนที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไปซึ่งอยู่ในวัยที่สามารถรับรู้และเข้าใจเรื่องเหล่านี้ อีกทั้งเยาวชนกลุ่ มนี้ยัง

อยู่ในกลุ่มที่ถูกพบว่าเกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์จํานวนมากในปากพนัง การอบรมให้ความรู้ก็จะ

เข้าไปตามแต่ละโรงเรียนที่พบสถิติในโรงพยาบาลว่ามีผู้ติดเชื้อหรือประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์มากท่ีสุดทั้ง 17 ตําบลในอําเภอปากพนัง  

ภายในโครงการมีกิจกรรมมากมายเพราะกลุ่มผู้จัดโครงการเชื่อว่า เด็กและเยาวชนช่วงอายุ

ระหว่าง 12 – 24 ปีที่เป็นกลุ่มเปูาหมายของโครงการนั้นสามารถจดจํารายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้

ผ่านทางพฤติกรรมมากกว่าทางตัวหนังสือ พวกเขาจึงสร้างกิจกรรมที่ทําให้เยาวชนกลุ่มนี้เห็นภาพ

และเข้าใจง่ายเกี่ยวกับลักษณะการติดต่อของโรคและการปูองกันตัวเองเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้น 

หลังจากที่อบรมให้ความรู้แล้วก็จะมีการทดสอบไปพร้อมกับกิจกรรม การทายบัตรคํา เช่น เมื่อให้

บัตรคํามาว่า “น้ําลาย” ก็จะให้เด็กๆจับกลุ่มกัน ว่า ติดต่อได้ หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ ทําเช่นนี้ไป

เรื่อยๆจนกว่าจะครบตามกลุ่มตัวอย่างที่จัดเตรียมมา บ้างก็ทํากิจกรรม “แลกน้ํา” คือให้ตัวแทน

ชายหญิงออกมา 5 คนถือแก้วน้ําไว้แล้วเจ้าหน้าที่จะสุ่มหยดสารเคมีบางอย่างลงไปในแก้ว จากนั้น

ให้พวกเขาเวียนกลุ่มแลกแก้วกันไปเรื่อยๆ ได้รับสารเคมีนั้นไปเรื่อยๆ กระทั่งน้ําในแก้วเกิดการ

เปลี่ยนสีเป็นสีแดง กิจกรรมนี้ก็เพ่ือสอนว่า หากมีการมั่วสุม หรือมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่รู้จักการ

ปูองกันดังค่านิยม “ล่าแต้ม” ของวัยรุ่นในปัจจุบัน ก็จะทําให้พวกเขาได้รับเชื้อไปโดยไม่รู้ตัวนั่นเอง 

จึงต้องการสอนวิธีการปูองกันการติดเชื้อเหล่านี้ว่าหากจะมีเพศสัมพันธ์ต้องปฏิบัติ ตัวเช่นไรให้

ถูกต้อง 

จากตัวอย่างโครงการดังกล่าวล้วนเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการให้ความรู้

ทางการแพทย์เกี่ยวกับลักษณะของโรคเอดส์ อาการของโรค การติดต่อและการปูองกัน รวมถึง
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วิธีการดูแลตัวเองของผู้ปุวยและการปฏิบัติตัวเมื่อต้องอาศัยอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวและชุมชน ซึ่ง

ลักษณะการให้ความรู้ส่วนใหญ่จะถูกกระทําผ่านทางการจัดอบรม การทํากิจกรรมเสริมทักษะ

ความรู้ โดยวิทยากรที่ให้ความรู้และดําเนินโครงการคือ คุณบล (นามสมมติ) และคุณกร (นาม

สมมติ) แกนนําเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์ในปากพนัง และคุณสุธี หนูเกตุ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจํา

คลินิก ARV ลักษณะการให้ความรู้จะเป็นการยกตัวอย่างลักษณะการติดเชื้อ หรือการดูแลตัวเอง

ของผู้ปุวยมาประกอบกับวิถีชีวิตของชาวบ้านเพ่ือให้เข้าใจง่าย บ้างก็ให้น้าบลและน้ากรมาเล่า

ประสบการณ์ชีวิตการดูแลตัวเองและการอยู่ร่วมกับคนใกล้ชิดในฐานะผู้ติดเชื้อคนหนึ่ ง ทําให้

ผู้เข้าร่วมโครงการมีอารมณ์ร่วมกับกิจกรรมนั้นๆ และสามารถจดจํานําไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างดี

ที่สุด 

 

4.2.2 โครงการประเภทสังคม 

โครงการในประเภทสังคม นอกจากการให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโรคและการดูแลรักษา

โรคเอดส์แล้ว ยังมุ่งส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมอีกด้วย อย่างการสานสัมพันธ์

ระหว่างผู้ปุวยด้วยกันและกับคนในชุมชนเพ่ือลดอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของผู้ปุวย เพราะผู้ปุวย

ส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพที่มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูคน

ในครอบครัว เพราะเหตุนี้ทั้งผู้ปุวยและคนในสังคมจึงต้องปรับตัวเพ่ือให้สามารถเข้าใจและอยู่

ร่วมกันได้โดยปราศจากความรังเกียจ 

- โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 

เป็นโครงการที่ให้คนในครอบครัวมาทํากิจกรรมร่วมกันเนื่องจากศูนย์แสงธรรมนําสุขเห็น
ว่าครอบครัวเป็นหน่วยพ้ืนฐานที่สําคัญที่สุดสามารถขัดเกลาลูกหลานให้ปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพที่สุด ดังนั้น พ่อแม่จึงมีหน้าที่หลักในการอบรมคุณธรรมให้แก่
ลูกหลานในครัวเรือนให้เป็นลูกที่ดี ไม่กลายเป็นปัญหาของสังคม แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงทาง
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทําให้ครอบครัวไทยในปัจจุบันอยู่กันเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น พ่อ แม่ 
ต่างก็ต้องตรากตรําอยู่กับการทํางานหาเลี้ยงชีพเพ่ือครอบครัวจนละเลยการดูแลเอาใจใส่ลูก ทําให้
เด็กๆที่อยู่ในวัยถูกชักนําได้ง่ายก็ก้าวไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆมากขึ้นอันเป็น
สาเหตุหลักของการติดเชื้อเอชไอวี  
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ศูนย์แสงธรรมนําสุขจึงจัดตั้งโครงการครอบครัวสัมพันธ์ขึ้นโดยหวังว่าครอบครัวจะสามารถ
ให้ความรู้แก่ลูกหลานเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์และเข้าใจผู้ปุวยเอดส์ในครอบครัวได้ ทั้งยังหวังว่า
ครอบครัวจะสามารถช่วยลดอัตราการติดเชื้อเอดส์ในปากพนังได้อีกด้วยเพราะครอบครัวเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการดูแลรักษาและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ปุวย ครอบครัวจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะ
ช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ จึงเกิดเป็นโครงการครอบครัวสัมพันธ์ขึ้น 

เดิมที โครงการครอบครัวสัมพันธ์นี้ก่อตั้งโดยคุณอํานวย ประเดิมวงศ์ กิจกรรมในโครงการ
ครอบครัวสัมพันธ์นั้นจัดเฉพาะวันปีใหม่โดยเป็นการกินเลี้ยงสังสรรค์ และมีกิจกรรมการละเล่นเพ่ือ
แจกจ่ายของขวัญให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการ บ้างก็มีกลุ่มกาชาดเข้ามาแจกทุนการศึกษาให้กับ
ลูกหลานที่มีพ่อแม่เป็นผู้ปุวย จํานวน 50-60 ทุน ทุนละ 300 บาท กิจกรรมภายในโครงการจึงเป็น
การสร้างช่วงเวลาให้ครอบครัวได้สานสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งงบประมาณในการจับโครงการก็มาจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับอําเภอและจังหวัด บ้างก็มาจากการบริจาคของคนใน
ปากพนัง แต่ต่อมาเมื่อคุณอํานวยเกษียณก็ได้น้าบล(นามสมมติ) เป็นผู้ดูแลโครงการต่อและ
เปลี่ยนเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และดูแลผู้ปุวยที่กินยาต้านไวรัสแทน 

 
- โครงการพัฒนาบทบาทการสื่อสารเรื่องเพศของแม่กับลูก เพ่ือการป้องกันโรคเอดส์และ

การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในชุมชน 

โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานปูองกันควบคุมโรค (สคร.) 
ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพ่ือการปูองกันการติดเชื้อเพ่ิม โดยมีกลุ่มเปูาหมาย
เป็น “แม่” เป็นหลักโดยการนําแม่ที่ติดเชื้อมาอบรมเกี่ยวกับเรื่องเพศ เอดส์ และสอนการปูองกัน
การติดเชื้อจากแม่สู่ลูกหรือการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ “ให้แม่กล้าสอนลูกไม่ให้ไปตามที่เปลี่ยว” 
เพ่ือให้แม่สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ลูกและบุตรหลานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด  กิจกรรม
ภายในโครงการก็จะมีการจัดอบรมเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยและการเข้าถึงแหล่งแจกจ่ายถุงยาง 
เป็นการให้ความรู้แก่แม่ว่าโรคเอดส์นี้สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้าง ควรปฏิบัติตัวเพ่ือปูองกันการติด
เชื้ออย่างไร เพ่ือลดอัตราการติดเชื้อโรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในชุมชน (บล, 2560: 
สัมภาษณ์) 

 
- โครงการสร้างฝัน ก าลังใจ หยุดการตีตรา (ภายในพื้นที่ต าบลบางพระหมู่ 1-  หมู่ 4 

โครงการนี้ ได้แบ่งออกเป็น พ้ืนที่ในเขตเทศบาลกับนอกเขตเทศบาล ซึ่งตําบลบางพระหมู่ 

1 ถึงหมู่ 4 นี้จัดว่าเป็นพ้ืนที่นอกเขตเทศบาล โครงการนี้จึงได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจาก
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สํานักงานปูองกันควบคุมโรค (สคร.)15 เป็นโครงการที่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวโรคเอดส์และ

ผู้ติดเชื้อเอดส์ในชุมชน ซึ่งกลุ่มเปูาหมายมิได้จํากัดว่าต้องเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีเท่านั้น แต่สามา รถ

เป็นเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน พ่อบ้านหรือคนที่สนใจก็ได้โดยไม่จํากัดเพศและอายุในการเข้าร่วมอบรวม 

ซึ่งเนื้อหาในการอบรมจะเป็นการให้ความรู้เรื่องการติดต่อของโรคที่ถูกต้องเพ่ือลดปัญหาความ

รังเกียจและการตีตราผู้ปุวยภายในชุมชน ทั้งยังมีการสอนการใช้ถุงยางอนามัยและการอยู่ ร่วมกับ

ผู้ปุวยอย่างปลอดภัยเพ่ือปูองกันการติดต่อ นอกจากนี้ก็จะให้น้าบลเป็นตัวแทนผู้ติดเชื้อมาบอกเล่า

ประสบการณ์ของตัวเองว่าเคยถูกกระทําเช่นไร ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตัวและการ

ดูแลตัวเองของผู้ปุวยว่า ทําอย่างไรให้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีอาการทางผิ วหนังหรืออาการที่

สังเกตได้จากภายนอก อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนแสดงปฏิกิริยาในทางลบต่อผู้ปุวย 

 

- โครงการสร้างฝัน ก าลังใจ หยุดการตีตรา (ภายในพ้ืนที่ชุมชนต้นหาด วัดรามประดิษฐ์ 

เขมวงศาราม และหูล่อง) 

ส่วนโครงการหยุดการตีตรานี้ จัดขึ้นภายในเขตเทศบาล ได้การสนับสนุนจากสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการและวัตถุประสงค์ที่ต้องการก็ไม่

ต่างจากโครงการหยุดการตีตราที่จัดขึ้นในตําบลบางพระคือ เพ่ือให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

โรคเอดส์และลดความรังเกียจต่อผู้ปุวยโรคนี้ด้วยความเชื่อที่ว่า โรคเอดส์สารถติดต่อได้ง่ายทาง

น้ําลาย จากการสัมผัสหรือจากการถูกยุงกัด เป็นต้น จึงจะให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนอย่างทั่วถึง

ที่สุดผ่านทางกลุ่มแกนนําแม่บ้าน พ่อบ้าน เยาวชนและผู้ที่สนใจ เพ่ือให้คนเหล่านี้สามารถนําข้อมูล

ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อได้และสร้างความยอมรับในสังคมให้มากขึ้น รูปแบบของโครงการหยุดการตีตรา

ทั้งสองโครงการนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แตกต่างกันเพียงบริบททางสังคมและสภาพแวดล้อมของ

ผู้ปุวยเท่านั้น 

                                                           
15 สคร. ย่อมาจาก สํานักงานกรมควบคุมโรค  วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี

การปูองกันควบคุมโรคที่ได้ มาตรฐาน และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน จึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ที่มุ่งเน้น
การเป็นผู้นําด้านวิชาการและเทคโนโลยีการปูองกันและควบคุมโรคของประเทศและระดับ
นานาชาติ (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2557: ออนไลน์) 
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ความแตกต่างระหว่างโครงการที่จัดขึ้นในเขตเทศบาลกับนอกเขตเทศบาล จาก

ประสบการณ์ทํางานของน้าบล น้ากร (แกนนําเครือข่ายผู้ติดเชื้ออําเภอปากพนัง) เล่าว่า คนที่อาศัย

อยู่ในเขตเทศบาลจะมีความรู้ ความเข้าใจโรคเอดส์มากกว่า เพราะคนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะทํา

อาชีพค้าขาย บ้างก็เป็นกลุ่มพ่อค้าชาวจีนที่มีทุนทรัพย์และทุนทางสังคมเอ้ือต่อการแสวงหาความรู้ 

และยอมรับผู้ปุวย ทั้งยังก้าวทันสถานการณ์ต่างๆได้รวดเร็วกว่าคนที่อยู่นอกเขตเทศบาล เพราะ

ระหว่างการอบรมก็มักจะพูดคุยกันเอง ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มากนัก ทั้งยังมีความกลัวต่อ

โรคชนิดนี้ บ้างก็ยังเชื่อว่าหากยุงลายไปกัดผู้ติดเชื้อแล้วมากัดเรา เราก็จะได้รับเชื้อเอชไอวีนั้นด้วย 

แต่ก็ไม่เสมอไป เพราะบางคนก็ให้ความสนใจและมีความเข้าใจต่อตัวโรคเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของโครงการเป็นอย่างดี เห็นได้จากการประเมินทําความเข้าใจจากการซักถามในช่วงสิ้นสุด

โครงการ พวกเขาหรือเธอบางคนก็สามารถตอบคําถามได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 

- โครงการประสานใจสู้ภัยเอดส์ 

โครงการประสานใจสู้ภัยเอดส์นี้ แม้ว่าจะไม่ได้จัดขึ้นภายใต้ศูนย์แสงธรรมนําสุข แต่ก็มี

ความเกี่ยวข้องกันในทางสังคม โครงการประสานใจสู้ภัยเอดส์จัดขึ้นโดยประธานชุมชนต้นหาด คุณ

สมจิต ชาติสุวรรณ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 เนื่องจากปัญหาความรังเกียจที่เกิดขึ้นในชุมชนต้น

หาดมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535-2540 ที่โรคเอดส์เริ่มแพร่กระจายเข้ามาใน

ปากพนังและประชนเกิดความกลัวจากภาพสื่อที่ได้เห็นทางโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ ส่งผลให้เกิด

ความรังเกียจและเบียดขับกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในชุมชน โครงการนี้จึงจัดขึ้นเพ่ือสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้แก่คนในชุมชน ไม่จํากัดเฉพาะผู้ติดเชื้อเท่านั้น แต่รวมถึงกลุ่มญาติพ่ีน้อง 

เพ่ือนบ้านของผู้ติดเชื้อด้วย ซึ่งโครงการนี้ไม่ได้ให้การรักษาหรือทํายาสมุนไพร เป็นเพียงการให้

คําปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสังคมและการดูแลผู้ปุวยขั้นพ้ืนฐานเท่านั้น แต่ไม่นานโครงการนี้ก็

สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2546 เพราะโรงพยาบาลได้ก่อตั้งคลินิกวัณโรคขึ้นและมียาต้านไวรัสเอชไอวีเข้า

มา ดังนั้นประธานชุมชนจึงมีหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมื่อมีผู้ปุวยเพ่ิมในชุมชน

และพยายามเข้าถึงและให้คําแนะนํากับผู้ปุวยเหล่านั้นให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป  

 กล่าวโดยสรุปถึงจุดมุ่งหมายของโครงการต่างๆในประเภทนี้ เพ่ือให้ผู้ปุวยสามารถใช้ชีวิต

ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติ โครงการส่วนใหญ่จึงให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัวเป็นหลักเพราะ 

ครอบครัวคือหน่วยพ้ืนฐานที่สุดของการให้ความรู้ การเกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาต่ างๆในสังคม 
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โดยเฉพาะการบ่มเพาะความรู้และการวางตัวของกลุ่มเยาวชนในสังคมเพ่ือให้เขารู้จักและปูองกัน

โรคเอดส์อย่างถูกวิธี อยู่ร่วมกับสังคมและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ภายในโครงการเหล่านี้จึงมี

การสอนทักษะความรู้ต่างๆที่สามารถนําไปประยุกต์เป็นอาชีพที่หารายได้มาเจือจุนครอบครัวได้ 

เช่นการสอนการร้อยลูกปัดเป็นเครื่องใช้ต่างๆที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอนการ

ปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือลดรายจ่ายภายในครอบครัวและปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านที่ช่วยบรรเทา

อาการต่างๆของโรคเอดส์ได้ เช่นใบชมพูลดอาการท้องร่วง มะระข้ีนกช่วยให้เจริญอาหาร เป็นต้น  

ซึ่งทักษะเหล่านี้เริ่มต้นจากการรวมตัวของกลุ่มผู้ปุวย ครั้นสมัยยังเป็นเพียงศูนย์แสงธรรม

นําสุขเมื่อช่วงปี พ.ศ. 2538 – 2545 ที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสและจัดตั้งเป็นคลินิก ARV เช่นทุก

วันนี้ แต่ทักษะการส่งเสริมอาชีพเพ่ือลดปัญหาทางเศรษฐกิจของผู้ปุวยก็ส่งทอดมาจนถึงปัจจุบัน

ผ่านทางโครงการเหล่านี้ด้วย 

นอกจากการส่งเสริมทักษะการดําเนินชีวิตของผู้ปุวยแล้ว โครงการเหล่านี้ยังมีจุดประสงค์

เพ่ือสานสัมพันธ์ และสร้างมิตรภาพระหว่างกัน ทั้งที่เป็นผู้ปุวยด้วยกันและกับคนในสังคม 

โครงการเหล่านี้จึงมักจัดกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจและการยอมรับผู้ปุวยในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

และช่วยเหลือเกื้อกูนกันยามประสบปัญหา เช่น โครงการครอบครัวสัมพันธ์ที่มีการเลี้ยงสรรค์

ประจําปี ส่วนหนึ่งก็เพ่ือให้ผู้ปุวยได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคม และอีกส่วนหนึ่งคือเพ่ือให้ผู้ปุวย

รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียด ปัญหาในชีวิตและความกดดันจากสังคม ให้พวกเขาได้พูดคุย

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพราะคนที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนั้นจะสามารถ

แนะนําวิธีการปฏิบัติตัว มุมมองการคิดและการใช้ชีวิตได้อย่างตรงจุดจึงทําให้ผู้ปุวยด้วยกันรู้สึก

ผ่อนคลาย มีกําลังใจและสามารถนํากลับไปใช้ในชีวิตของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

เพราะเหตุนี้โครงการประเภทนี้จึงมีคุณูปการต่อสังคมและการจัดการของหน่วยงานต่างๆ

อย่างมาก เพราะนอกจากจะสามารถเป็นฐานข้อมูลในการทําความเข้าใจสภาพสังคมได้แล้วยัง

สามารถทําความเข้าใจ และเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้ปุวยจนนําไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างตรงจุด

มากยิ่งขึ้น เพราะปรากฏการณ์เอดส์ที่เกิดขึ้นภายในสังคมจะไม่สามารถแก้ไขได้จากแรงผลักดัน

ของกลุ่มผู้ปุวยเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในสังคมในการทําความเข้าใจไป

จนสู่การยอมรับด้วย 
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4.2.3 โครงการประเภทความเชื่อ 

โครงการในประเภทนี้แม้จะไม่ได้ถูกสร้างข้ึนมาโดยตรงเพ่ือใช้ความเชื่อในการมองโรคเอดส์

และโทษอาการปุวยของตัวเอง แต่เป็นโครงการที่ใช้ความเชื่อในการเยียวยาจิตใจของผู้ปุวย ทั้ง

ความเชื่อทางศาสนา ประกอบกับความเชื่อทางการแพทย์และความเชื่อที่เกิดจากกําลังใจของผู้ปุวย

เอง เพื่อใช้ความเชื่อเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจในการต่อสู้กับโรคและใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุข ซึ่ง

โครงการที่ยกตัวอย่างข้ึนมาต่อไปนี้ไม่ใช่โครงการที่ทํางานด้านความเชื่อเป็นหลัก แต่เป็นโครงการที่

สามารถสะท้อนวิถีชีวิตของพวกเขาบนความเชื่อในชีวิตประจําวัน อคติต่อโรคเอดส์ที่มาจากความ

เชื่อค่านิยมในสังคมไทยและความเชื่อท่ีเป็นกําลังใจในการต่อสู้กับโรคให้พวกเขาได้ 

 

- โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 

โครงการนี้เป็นโครงการภายใต้ศูนย์แสงธรรมนําสุขที่จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปุวยเอดส์

โดยกลุ่มผู้ปุวยด้วยกันแต่เป็นกลุ่มแกนนําที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และสามารถ

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวต่อไปได้ โครงการนี้เริ่มทําครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2554 และยังคง

ดําเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเพื่อใช้ควบคู่ไปกับการรักษา โดยจัดให้มีการเยี่ยมบ้านผู้ปุวยที่อยู่ใน

เขตเทศบาล จํานวน 200 คน อาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามจํานวนผู้ปุวยในแต่ละปี เพ่ือให้ผู้ปุวยมี

ทักษะความรู้ในการดูแลสุขภาพของตัวเอง เพ่ือติดตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ การกินยาว่า

ผู้ปุวยมีการทานยาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ เพ่ือลดอัตราการขาดยา ดื้อยาและโรคฉวยโอกาสในกลุ่มผู้

ติดเชื้อ หากผู้ปุวยทานยาไม่ตรงเวลาหรือไม่ต่อเนื่องทุกวันอาจทําให้เกิดปัญหาการดื้อยาและเป็น

อุปสรรคต่อการรักษาในภายภาคหน้า เพราะเมื่อผู้ปุวยทานยาไม่ตรงเวลาในแต่ละครั้งจะเปิดโอกาส

ให้เชื้อเพ่ิมจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วและแข็งแรง จนในที่สุดเชื้อจะเริ่มปรับตัวเข้ากับยาต้านที่ได้รับ

และนําไปสู่อาการดื้อยานั่นเอง 

จากการเยี่ยมบ้าน หากพบผู้ปุวยที่มีปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมหรือปัญหาทางเศรษฐกิจก็

จะให้ผู้ปุวยไปรับคําปรึกษาและพูดคุยหาวิธีแก้ไขจากพ่ีเลี้ยงในศูนย์ นั่นคือคุณสุธีและคุณจิรวรรณ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจําคลินิกวัณโรค เช่นในกรณีของผู้ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจก็จะขอ

สวัสดิการสังคมให้เป็นสวัสดิการสงเคราะห์จํานวน 2 ,000 บาท ส่วนผู้ปุวยที่เปิดเผยตัวเองและ

ลงทะเบียนผู้ปุวยไว้กับเทศบาลก็จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 500 บาทในทุกๆเดือน 
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การประเมินของโครงการนี้ในด้านการติดตามการกินยาและการดูแลสุขภาพของผู้ปุวยจะดู

จากผลการตรวจเลือดของผู้ปุวยว่ามีอาการข้างเคียงเพ่ิมขึ้นไหม ค่าซีดี4มีอัตราเพ่ิมขึ้นหรือไม่ หาก

ผู้ปุวยมีสุขภาพแข็งแรงข้ึนก็จะถือว่าโครงการนี้ประสบความสําเร็จ 

 

- โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค 

โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นควบคู่กับโครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ

ผู้ปุวยเอดส์ ดังนั้นรูปแบบกิจกรรมจึงมีลักษณะกิจกรรมคล้ายคลึงกัน คือจัดให้มีการเยี่ยมบ้านผู้ปุวย

วัณโรคภายในเขตเทศบาลจํานวน 50 คนโดยกลุ่มแกนนําผู้ติดเชื้อเอดส์ เพราะวัณโรคถือเป็นโรค

ฉวยโอกาสที่ผู้ปุวยเอดส์ปุวยเป็นอันดับต้นๆหลังการติดเชื้อเอชไอวี วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือ

ลดการแพร่เชื้อของผู้ปุวยวัณโรคเป็นหลักและเพ่ือติดตามการกินยาและการดูแลตัวเองของผู้ปุวย 

โดยหวังให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข 

จากตัวอย่างโครงการข้างต้นไม่ใช่โครงการที่มีการรวบรวมผู้ปุวยมาอยู่ในจุดๆเดียวแล้วจัด
กิจกรรมร่วมกัน แต่เป็นโครงการที่เครือข่าวผู้ปุวยเอดส์เข้าไปเยี่ยมเยียน พูดคุยและแบ่งปัน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทั้งยังให้กําลังใจแก่กันโดยการแนะนําความเชื่อด้านต่างๆเพ่ือให้ผู้ปุวย
เปลี่ยนมุมมองในการดําเนินชีวิตและไม่เคร่งเครียดกับโรคที่ตนเป็นอยู่มากเกินไป แม้จะไม่สามารถ
จําแนกประเภทของความเชื่อที่ผู้ปุวยใช้เป็นแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิต ได้อย่างชัดเจนนัก แต่ก็
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ คือความเชื่อที่เกิดจากตัวผู้ปุวยเอง ความเชื่อทางการแพทย์ 
และความเชื่อทางศาสนา 

ความเชื่อที่เกิดจากตัวผู้ปุวยเองส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ความคาดหวังของคนในครอบครัว
เป็นแรงผลักดันในการต่อสู้กับโรค เช่น ผู้ปุวยบางรายบอกว่าเธอสามารถต่อสู้กับโรคและมีชีวิตมา
จนถึงทุกวันนี้ได้เพราะลูก เธอไม่อยากให้ลูกของเธอลําบากหรือถูกล้อหากเธอมีสภาพร่างกายแย่ 
และไม่อยากเป็นภาระของลูก เธอจึงพยายามดูแลตัวองให้ดีที่สุด 

ความเชื่อทางการแพทย์ ความเชื่อในกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งมาจากการได้รับความรู้จากโครงการ
ต่างๆ โดยการนําโรคเอดส์ไปเปรียบเทียบกับโรคอ่ืนๆในมุมมองต่างๆ เช่นผู้ปุวยหลายรายมักบอกว่า 
เป็นเอดส์ดีกว่าเป็นเบาหวานเป็นความดันเสียอีก เพราะสามารถกินอาหารทุกอย่างได้อย่างมี
ความสุขไม่ได้จํากัดเหมือนโรคเบาหวานนั้น บ้างก็ว่าการเป็นเอดส์ถ้าดูแลร่างกายดีๆก็ไม่ต้องทรมาน
จากพิษของโรคเหมือนคนที่เป็นเบาหวานแล้วมีแผลเหวะตามร่างกายเหมือนภาพที่มักเห็นผ่านสื่อ 
บ้างก็สร้างความมั่นใจให้กับเพ่ือนผู้ปุวยด้วยกันว่า เป็นเอดส์อยู่ได้นานกว่าพวกที่เป็นเบาหวานเสีย
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อีก เป็นต้น สาเหตุที่นํามาเปรียบเทียบเช่นนี้เพื่อนให้ตนรู้สึกวางใจและเข้าใจว่าพวกเขายังโชคดีกว่า
คนที่โรคเบาหวานบางคน ดังนั้นจึงควรใช้ชีวิตให้ดี 

ส่วนความเชื่อทางด้านศาสนา ความเชื่อเหล่านี้สามารถเยียวยาจิตใจของผู้ปุวยในยามที่
รู้สึกมืดมนหรือไร้ที่พ่ึงได้ เช่น ในทางศาสนาพุทธมีการสอนให้ผู้ปุวยทําสมาธิ เข้าวัดทําบุญไถ่บาป 
เพราะมองว่าโรคพวกเขากําลังเผชิญอยู่มาจากผลกรรมในชาติก่อน บ้างก็ต้องการให้จิตใจรู้สึกสงบ 
ไม่เคร่งเครียดกับปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นจนเกิดไป ส่วนศาสนาอิสลามมองว่าโรคนี้เป็นบททดสอบของ
พระเจ้า บ้างก็ว่า ท่านต้องการลงโทษคนที่ประพฤติผิดในกาม เป็นต้น 

โดยเฉพาะการเชื่อในศาสนาดั้งเดิมของสังคมไทยอย่างการนับถือผี และการใช้ไสยศาสตร์
ในการสร้างความไว้ใจของผู้ปุวยจากสิ่งที่ไม่สามารถหาคําตอบในทางวิทยาศาสตร์ได้ เช่น จากการ
ลงพื้นที่ผู้ศึกษาได้ฝังเรื่องเล่าเกี่ยวกับการรับยาต้มที่ผ่านการปลุกเสกจากหมอทรงท่านหนึ่งที่เชื่อว่า
สามารถบรรเทาอาการต่างๆของโรคเอดส์ได้และยืดชีวิตผู้ปุวยไปได้อีกหลายสิบปี  จึงมีผู้ปุวย
มากมายเข้าไปขอรับยาทั้งที่ไม่รู้ว่าส่วนผสมของยาดังกล่าวทํามาจากอะไร และสามารถรักษาโรค
เอดส์ได้จริงหรือเปล่า แต่ความเชื่อใจในหมอทรงท่านนั้นประกอบกับการดูแลตัวเองอย่างดีก็ทําให้
ผู้ปุวยส่วนหนึ่งมีอาการดีขึ้น สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นก็ยิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับหมอทรงดังกล่าว
และสืบทอดความรู้นี้มาจนถึงปัจจุบัน 

ตัวอย่างโครงการหรือกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นทั้ง 3 ประเภทนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ

โครงการที่เกี่ยวข้องกับเอดส์ทั้งหมดในปากพนัง ทั้งที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตําบลในแต่ละ

ตําบลและโครงการที่จัดขึ้นโดยศูนย์แสงธรรมนําสุขของโรงพยาบาลปากพนัง เหตุผลหนึ่งที่ผู้ศึกษา

ไม่สามารถสืบสาวโครงการก่อนหน้านี้ได้เพราะ นับตั้งแต่คุณอํานวย ประเดิมวงศ์เสียชีวิตไป ข้อมูล

เกี่ยวกับโครงการที่เธอรับผิดชอบทั้งหมดก็หายไปด้วย และจากการสอบถามกลุ่มผู้ติดเชื้อก็ไม่

สามารถให้คําตอบได้ เพราะส่วนใหญ่พวกเขาจะเข้าร่วมโครงการตามคําเชิญของผู้จัดโครงการ

นั้นๆโดยไม่คํานึงถึงรายละเอียดหรือวัตถุประสงค์ของโครงการมากนัก ดังนั้น ข้อมูลบางโครงการที่

ผู้ศึกษาได้รับมาจึงเป็นเพียงคําบอกเล่าที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนนัก 

จากกลุ่มตัวอย่างข้างต้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่า ปากพนังพยายามขับเคลื่อนความรู้และทํา

ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ที่โรคเอดส์เริ่มแพร่กระจายเข้า

มาในปากพนัง กลุ่มเครือข่ายผู้ติดเชื้อและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างๆก็พยายามจัดกิจกรรมต่างๆ

เพ่ือให้ความรู้เหล่านี้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้มากและหลากหลายที่สุ ด ทั้งยังมีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ของโครงการไปตามสถานการณ์เอดส์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพ่ือให้

สอดคล้องกับการทําความเข้าใจโรคเอดส์ตามทัศนะของคนในยุคโลกาภิวัฒน์มากขึ้น 
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4.3 โครงการที่มีอิทธิพลต่อผู้ป่วยในสังคม 

จากตัวอย่างโครงการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ในส่วนนี้ผู้ศึกษาขอยกมากล่าวรายละเอียดอีก
ครั้ง เพียง 3 โครงการที่พบว่าผู้ปุวยให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆคือมีการกล่าวถึงและยอมรับมาก
ที่สุด และมีอิทธิพลด้านการได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ทั้งในด้านการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปุวยด้วยกันและระหว่างสังคม ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และดูแล
ผู้ปุวยที่กินยาต้านไวรัสหรือท่ีรู้จักกันในชื่อโครงการครอบครัวสัมพันธ์, โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์ และโครงการประสานใจสู้ภัยเอดส์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

4.3.1 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ หรือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และดูแล

ผู้ป่วยท่ีกินยาต้านไวรัส 

โครงการครอบครัวสัมพันธ์และการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ถูกกล่าวถึงในกลุ่มผู้ปุวยอย่าง
มาก เพราะเป็นทั้งโครงการที่ผู้ปุวยได้รับความรู้ ความสบายใจจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน
ผู้ปุวยด้วยกันและได้อ่ิมหนําสําราญกับอาหารที่เตรียมมาต้อนรับในกิจกรรมครั้งนี้ โครงการนี้ถูกจัด
ขึ้นครั้งแรกโดยคุณอํานวย ประเดิมวงศ์ และสิ้นสุดไปเมื่อ 4 -5 ปีก่อน จากนั้นน้าบลก็ดําเนิน
โครงการต่อภายใต้ชื่อใหม่ นั่นคือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และดูแลผู้ปุวยที่กินยาต้าน
ไวรัส ดังนั้นรูปแบบกิจกรรมภายในโครงการจึงไม่แตกต่างกันมากนัก ดังจะกล่าวในรายละเอียด
ต่อไป 

เนื่องจากครอบครวัเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดและมีความสําคัญที่ต้องพัฒนาให้ดีที่สุด ครอบครัว
ที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วย พ่อแม่ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีลูกที่ดี  เป็นองค์ประกอบของ
ครอบครัวจึงจะได้ชื่อว่าเป็นครอบครัวที่ไม่เป็นปัญหา แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน ทําให้มีการอพยพแรงงานเข้าสู่เขตเมืองจํานวนมาก  

ลักษณะครอบครัวเปลี่ยนไปจากครอบครัวขยายสู่การเป็นครอบครัวเดี่ยว พ่อแม่ต้องดิ้นรน
หาเลี้ยงชีพมากยิ่งขึ้นเพ่ือมาสนองความต้องการด้านการอุปโภค บริโภคภายในครัวเรือน เกิด
ค่านิยมที่มุ่งเน้นแต่ด้านวัตถุจึงทําให้สังคมไทยเข้าสู่สภาวะ “ครอบครัวแตกแยก ชุมชนล่มสลาย” 
มากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้เสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติดและ
การติดเชื้อเอดส์ แต่ในขณะเดียวกันก็เชื่อว่า ครอบครัว เป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้
ได้ จึงเกิดเป็นโครงการครอบครัวสัมพันธ์ขึ้น 

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์เกิดขึ้นเพราะเชื่อว่าที่เด็กหันไปติดยา (เฮโรอีน) 

แล้วเป็นเอดส์กันเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาครอบครัวแตกแยก 
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ครอบครัวขาดความอบอุ่น กิจกรรมภายในโครงการเริ่มจากการเอาคน

ข้างบ้านมาให้ความรู้ทําความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปพูดตรงๆ

ได้เลย แรกๆมันรุนแรงมาก เริ่มจากคนข้างบ้าน ก็ไปสู่ญาติเขา เพราะถ้า

ครอบครัวอบอุ่น เน้นความสัมพันธ์ระหว่างผัวเมีย พ่อแม่ลูก ดูแล

ลูกหลานดี เด็กก็จะไม่ไปยุ่งกับยาเสพติดหรือการมีเพศสัมพันธ์วัยเรียนซึ่ง

ถือเป็นการปูองกันได้ทางหนึ่ง 

 (สมจิต ชาติสุวรรณ, สัมภาษณ์ 24 มกราคม 2560) 

 
 กิจกรรมภายในโครงการครอบครัวสัมพันธ์ จะมุ่งเน้นที่การเลี้ยงสังสรรค์กันเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของผู้ปุวยกับตัวผู้ปุวยเอง ดังนั้น โครงการนี้จึงมีความสําคัญด้าน
จิตใจ เปรียบเสมือนเป็นการให้กําลังใจกับตัวผู้ปุวยและครอบครัวของเขาให้ต่อสู้กับโรค ดําเนินการ
โดยคุณอํานวย ประเดิมวงศ์ แต่เมื่อท่านเกษียณไป น้าบลและน้ากรก็เป็นผู้ดําเนินโครงการต่อ 
น้าบลเล่าว่า เหตุผลที่ตั้งชื่อโครงการนี้ว่าครอบครัวสัมพันธ์ เพราะเชื่อว่า ครอบครัวเป็นพ้ืนฐาน
สําคัญในการดูแลรักษาผู้ปุวย การเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ปุวย และการลดปัญหาการรับหรือ
แพร่กระจายเชื้อเอดส์ ดังนั้นครอบครัวจึงมีบทบาทต่อโรคนี้เป็นอย่างมาก 
 

ปูานวยจะหางบมาซื้อของขวัญ ซื้ออาหารมาเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ เลี้ยง

สังสรรค์ทั้งกลุ่มเลย ทั้งพ่อ ทั้งแม่ ลูก ผู้ดูแล คนไข้ ทั้งหมดเลยในครอบครัว

ของคนไข้ ถึงจะสั่งอาหารมาให้พร้อม อาหารนี่ก็สั่งอย่างดีเลย แกงส้มปลา

กะพง ขาหมูนี้ มาเป็นหม้อแล้วแต่ใครจะตัก ขนมหวานก็มีพร้อม แล้วก็มี

ของขวัญให้พร้อมเลย ปูานวยแกจัดหามาให้ มีตั้งแต่ 100 กว่าบาทขึ้นไป 

แล้วก็นั่งเป็นวงแล้วกินข้าวกัน ถึงกิจกรรมก็เปิดเพลงให้เด็กเล่นเกม ปูานวย

แกก็เลยตั้งชื่อเป็นครอบครัวสัมพันธ์ เพราะเหมือนกับให้ครอบครัวของผู้ติด

เชื้อเนี่ยพากันมาให้หมด เมื่อก่อนครอบครัวสัมพันธ์นี้เราจะจัดในวันปีใหม่ 

งบนี้ก็ปูานวยแกจะขอ (การขอ ในที่นี้หมายถึงมีการเขียนโครงการไปตาม

หน่วยงานต่างๆ ไม่ใช่การเรี่ยไรเงิน) ตามหน่วยงาน ขอตามโรงพยาบาล 

ตามเทศบาล กาชาด หรือโรงเรียน บางทีก็จาก สคร.หรือแล้วแต่ใครจะ

บริจาคก็ได้ มีทั้งพัดลม กระติกน้ําร้อนไรมีหมดเลย แล้วแต่ดวงนะว่าใครจับ

ฉลากได้อะไร แต่ว่าคนๆนี่เรียกว่า พาไม่ใคร่สิ้นนิ (หมายถึง ได้ข้าวของกลับ

บ้านไปอย่างล้นไม้ล้นมือ) บางทีก็มีพระมาแสดงธรรม มาให้ความรู้ให้พรไร
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พันนั้น ในวันนั้นก็มีกาชาดมาแจกทุน 50 ทุนๆละ 300 บาท ให้เด็กๆที่ด้อย

โอกาสด้วย 

    (น้าบล, สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ ์2560) 

เดิมทีกิจกรรมในวันครอบครัวสัมพันธ์จะมีเพียงการกินเลี้ยงและจับฉลากของขวัญเนื่องใน

วันปีใหม่ โดยงบประมาณในการจัดโครงการมาจากหน่วยงานเทศบาล ภาครัฐและเอกชนหรือคนใน

ชุมชนที่ร่วมบริจาค แต่เมื่อคุณอํานวยเกษียณ น้าบล(นามสมมติ) แกนนําผู้ติดเชื้อที่ทําหน้าที่

ดําเนินการรับผิดชอบโครงการต่อก็ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และ

ดูแลผู้ปุวยที่กินยาต้านไวรัสและเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมภายในเล็กน้อย คือเพ่ิมเติมเรื่อง

กิจกรรมที่เน้นด้านการให้ความรู้แก้ผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น เพ่ือลดจํานวนการติดเชื้อและ

เอาให้ผู้ปุวยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปราศจากการถูกรังเกียจและการกีดกัน ซึ่ง

วิทยากรหลักในการให้ความรู้ก็จะเป็นคุณสุธี หนูเกต เจ้าหน้าที่ชํานาญการด้านโรคเอดส์ประจํา

โรงพยาบาลปากพนัง เมื่อให้ความรู้เสร็จก็จะมีการทดสอบความคิด ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ว่าคน

ที่มาเข้าร่วมโครงการยังมีความเข้าใจเหมือนเดิมหรือว่าที่เชื่อว่าโรคเอดส์สามารถติดต่อได้โดยง่าย

ผ่านทางน้ําลายหรือการถูกยุงกัด และการมองว่าผู้ติดเชื้อเป็นคนสําส่อน เป็นคนติดยายังคงมีอยู่

หรือไม่ การประเมินก็จะเป็นการสุ่มตอบคําถาม บ้างก็จัดให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกับผู้ปุวยคน

อ่ืนๆที่ไม่ใช่คนในครอบตัวของตัวเอง เพ่ือทดสอบปฏิกิริยาของสังคมต่อตัวผู้ปุวยด้วย 

 

4.3.2 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

โครงการนี้ก็ถูกกล่าวถึงไม่น้อยเช่นกัน เพราะเป็นโครงการที่ทําให้ผู้ปุวยรู้สึกสบายใจและ

เป็นกันเองรู้สึกเหมือนมีญาติพ่ีน้องมาเยี่ยมเยียนที่บ้านเท่านั้น ทั้งยังได้ความเป็นส่วนตัว ผู้ปุวยจึง

สามารถเล่าทุกเรื่องทุกปัญหาให้กับตัวแทนเครือข่ายผู้ปุวยที่มาเยี่ยมเขาได้เหมือนการได้พูดคุยกับ

เพ่ือน  

โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือนนี้เป็นโครงการที่จัดให้ผู้ปุวยภายในเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ

ผู้ปุวยเอดส์ ซึ่งเป็นกลุ่มแกนนําผู้ปุวยที่ผ่านการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์มาอย่างดีและสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ต่อไปได้ไปเยี่ยมบ้านผู้ปุวยรายอ่ืนๆที่เข้าร่วมรักษาในคลินิกวัณโรคและอาศัยอยู่ใน

เขตเทศบาล จํานวน 200 คน เพ่ือถามทุกข์สุข เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องโรคเอดส์หรือ
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พูดคุยในเรื่องทั่วๆไป เช่น สภาพแวดล้อมรอบชุมชนของผู้ปุวยรายนั้น ความเป็นอยู่ ปัญหาด้าน

สังคมหรือเศรษฐกิจ เป็นต้น เพ่ือนําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งยังเป็นการติดตามการกินยาอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อดูพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ปุวย ว่ามีอาการข้างเคียงจากการกินยาหรือไม่ ทาน

ยาได้ตรงเวลาหรือเปล่าและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้โดยปราศจากปัญหาการรังเกียจหรือไม่ 

ภายในโครงการจะให้กลุ่มผู้ปุวยด้วยกันไปเยี่ยมเยียนเสมือนการเยี่ยมบ้านญาติ ดังนั้น 

ผู้ปุวยที่ถูกเยี่ยมบ้านก็จะรู้สึกอบอุ่นที่ได้พูดคุยกับเพ่ือนฝูง กล้าพูดคุย กล้าบอกเล่าเรื่องราวและ

ปัญหาต่างๆที่ตนพบเจอให้กับคนที่ไปเยี่ยมฟัง ทําให้ปัญหาต่างๆที่ผู้ปุวยเผชิญ จะได้รับการแก้ไข

อย่างถูกจุดและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน คนไข้ด้วยกันสามารถเปิดเผยออกมาได้ แต่ถ้า

บางครั้งมีคนนอกอยู่ด้วยคนไข้ก็จะเขินและไม่บอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง” 

(ดังนั้นโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนนี้จะเป็นโครงการที่น้าบลและน้ากรเป็นผู้

ดําเนินโครงการเป็นหลัก ทั้งในฐานะของผู้ทําโครงการและในฐานะผู้ปุวย

ด้วยกัน) “บางครั้งที่น้าบลไปเยี่ยมคนข้างๆที่รู้ว่าเราเป็นใครก็จะบอกว่า เอ้อ 

บ้านนี้ก็เป็นนะ เราก็จะได้รู้ได้ช่วยเหลือได้ แต่ว่าบ้านนั้นเขาต้องเปิดเผย

ตัวเองก่อนนะ เราจะเข้าไปเลยก็ไม่ได้ เขาจะกลัวและอาจจะไม่มาเข้ารักษา

เลยก็ได้ เวลาไปเยี่ยมคนปุวยก็พยายามถามเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจความ

ลําบากของเขา บางบ้านพ่อแม่ยังรังเกียจไม่ยอมรับ 

(บล, สัมภาษณ์ 20 มกราคม 2560) 

 

4.3.3 โครงการประสานใจสู้ภัยเอดส์ 

สําหรับโครงการนี้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นที่รู้จักของคนกลุ่มใหญ่ในปากพนัง แต่เป็นที่รู้จักของ

ผู้ปุวยคนแรกๆของชุมชนหนึ่งในปากพนัง ทั้งยังกลายเป็นต้นหลายของหลายๆโครงการตามมา 

เกี่ยวกับวิธีการจัดการดูแลผู้ปุวยภายในชุมชน อย่างทั่วถึงและสร้างการยอมรับต่อคนในชุมชน

ได้มากที่สุด  

โครงการประสานใจสู้ภัยเอดส์ ก่อตั้งขึ้นโดยประธานชุมชน คุณสมจิต ชาติสุวรรณ ที่ยังคง

ดํารงตําแหน่งจนถึงปัจจุบัน เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในชุมชนต้นหาดเท่านั้น แต่ขอบเขต

การทํางานของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการกลับไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ในต้นหาด เพราะพวกเขา
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มีการประสานงานกับโรงพยาบาลปากพนัง บ้างก็ทํากิจกรรมร่วมกับญาติหรือผู้ปุวยเอดส์และกลุ่ม

แม่บ้านในระดับอําเภอ  

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ชุนชนต้นหาดเริ่มมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเป็นโรคเอดส์ทั้งจากการมี

เพศสัมพันธ์และใช้ยาเสพติดอย่างเฮโรอีนมากขึ้นเรื่อยๆ ทําให้คุณสมจิต ชาติสุวรรณ ผู้ดํารง

ตําแหน่งประธานชุมชนพยายามผลักดันให้คนในชุมชนหันมาสนใจกับปรากฏการณ์นี้มากขึ้นผ่าน

ทางการช่วยเหลือจากหน่วยงานเทศบาลและโรงพยาบาลปากพนัง กระทั่งในปี พ.ศ. 2544 ชุมชน

ต้นหาดเริ่มตั้งโครงการ “ประสานใจสู้ภัยเอดส์” ที่ชักชวนเหล่าผู้ติดเชื้อ ญาติที่ใกล้ชิดหรือแกนนํา

กลุ่มต่างๆภายในชุมชน เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน) เข้า

มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและอธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์นี้ว่าแท้จริงแล้วเกิดจากอะไร 

ติดต่อได้อย่างไรและมีวิธีการดูแลผู้ปุวยอย่างไร จนผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจและแสดงออกว่า

สามารถอยู่ร่วมกับผู้ปุวยเหล่านั้นได้จริงๆจึงจะถือว่าโครงการประสบความสําเร็จ (สมจิ ต ชาติ

สุวรรณ, 2559: สัมภาษณ์)  

ซึ่งผู้ติดเชื้อหรือคนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการก็จะทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่

ความเข้าใจสู่ชุมชนอีกครั้ง พร้อมทั้งพยายามชักชวนผู้ติดเชื้อด้วยกันมาเข้าโครงการให้มากที่สุด  

แต่สุดท้ายโครงการต้องปิดตัวไปในปี พ.ศ. 2546 เนื่องจากเกิดการตั้งคลินิกวัณโรคหรือคลินิก 

ARV ขึ้น ฉะนั้นเมื่อมีผู้ปุวยเกิดข้ึนในชุมชน ประธานชุมชนก็จะประสานกันเจ้าหน้าที่ภายในคลินิก

ของโรงพยาบาลปากพนังและแนะนําผู้ปุวยให้ไปรักษา รับยาต้านไวรัสเอดส์ที่นั้นและเข้าสู่

กระบวนการของโรงพยาบาลต่อไป 

จากตัวอย่างกิจกรรมส่วนหนึ่งภายในโครงการประสานใจสู้ภัยเอดส์ ที่เป็นการจัดอบรม 2 

วัน นั้นมุ่งเน้นเรื่องการให้ความรู้กับกลุ่มแกนนํา แม่บ้านเป็นหลักและคาดหวังว่าพวกเขาจะนํา

ความรู้เหล่านี้ไปบอกต่อให้คนในชุมชนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น กิจกรรมอ่ืนๆภายในโครงการก็ไม่ต่างกัน

ที่ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเพ่ือการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์ ไม่ใช่เพ่ือนการรักษาหรือแจกจ่าย

ยาต้านไวรัส โครงการนี้จัดขึ้นเพ่ือให้ผู้ติดเชื้อได้เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ไม่รู้สึกถึงความ

แปลกแยกและสามารถไปมาหาสู่กับคนบ้านใกล้เรือนเคียงได้โดยปราศจากความรังเกียจ  

คุณสมจิต เล่าให้ฟังถึงกระบวนการทํางานภายในโครงการประสานใจสู้ภัยเอดส์เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจและการยอมรับในตัวอยู่ปุวยโรคเอดส์ เธอเล่าว่าเมื่อก่อน การเข้าถึงตัวผู้ปุวยนั้นจะ

เป็นเรื่องยากเพราะไม่สามารถเข้าไปถามตัวผู้ปุวยได้โดยตรงว่า “คุณเป็นเอดส์ใช่ไหม ไปรักษาที่
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มหาราช16ไหม” เพราะจะทําให้ผู้ปุวยเกิดความกลัวและยิ่งไม่กล้าเปิดเผย ดังนั้นการทํางานของ

เจ้าหน้าที่จึงเริ่มจากการให้ความรู้แก่เพ่ือนบ้านของผู้ปุวยก่อน เพ่ือให้เขาเกิดความสบายใจในการ

อยู่ร่วมกันและลดทิฐิความรังเกียจลง จากนั้นก็จะเข้าไปให้ความรู้แก่ญาติพ่ีน้อง โดยเป็นการ

อธิบายให้เขาฟังโดยภาพรวมจะไม่ระบุว่าบุตรหลานหรือครอบครัวของเขาเป็นเอดส์ เมื่อเขาเกิด

ความเข้าใจโรคและไว้ใจเจ้าหน้าที่โครงการมากขึ้น เมื่อนั้นครอบครัวและญาติที่ได้รับความรู้มาก็

จะนําความรู้นี้ไปบอกต่อแก่ตัวผู้ปุวยและแนะนําให้มาหาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเอง เพ่ือ

มารับคําปรึกษาและเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป ครั้นสมัยก่อนที่โรงพยาบาลปากพนังยังไม่ได้รับ

ยา ARV มาแจกจ่ายในคลินิกวัณโรคนั้น ศูนย์แสงธรรมนําสุขก็จะส่งตัวผู้ปุวยไปรับยาและรับการ

รักษาที่โรงพยาบาลมหาราชในตัวเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ห่างจากปากพนังถึง 35 กิโลเมตร 

แทน 

 ขั้นตอนการทํางานภายในโครงการประสานใจสู้ภัยเอดส์ เริ่มจากการระบุกลุ่มเปูาหมายที่

ต้องการให้การอบรม โดยเริ่มจากการสํารวจชุมชนว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่กี่รายและในแต่ละรายนั้น

ประสบปัญหาการถูกรังเกียจมากน้อยเพียงใด หรือโดยคนกลุ่มใด จากนั้นจึงเริ่มชักชวนคนกลุ่มนั้น

ให้มาเข้าร่วมการอบรมโดยไม่ระบุชื่อหรือเปิดเผยตัวผู้ปุวย กลุ่มที่เข้าร่วมอบรมได้แก่ แม่บ้าน 

พ่อบ้าน เพ่ือนบ้านของผู้ติดเชื้อหรือญาติพ่ีน้องของผู้ติดเชื้อ  

โดยขั้นตอนการชักจูงให้เข้าโครงการจะเป็นการบอกเล่าปัญหาว่าชุมชนกําลังประสบ

ปัญหาการรังเกียจผู้ติดเชื้ออย่างไรบ้าง ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมได้เล่าประสบการณ์ของตัวเองที่

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวมาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิธีการรับมือกับสถานการณ์

ต่างๆ แต่จะไม่ระบุตัวตนของผู้ติดเชื้อว่าเป็นญาติพ่ีน้องใครหรืออาศัยอยู่ที่ใด เพ่ือความปลอดภัย

และความสบายใจของผู้ติดเชื้อและญาติท่ีใกล้ชิดเอง  

 จากนั้นก็เริ่มอบรมให้ความรู้ว่าหากมีผู้ติดเชื้อเป็นคนใกล้ตัวเรานั้นจะสามารถดูแลเขาได้

อย่างไรบ้าง ทั้งยังให้ความรู้เรื่องการติดต่อของโรคเอดส์เพ่ือให้ผู้ดูแลเกิดความสบายใจและเข้าใจ

เกี่ยวกับตัวโรคมากขึ้น จากนั้นจึงเป็นการโน้มน้าวจิตใจของผู้เข้าร่วมโครงการว่าหากมีการพบเห็น

                                                           
16 โรงพยาบาลมหาราช ตั้งอยู่บนถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง เรียกได้ว่าเป็นโรงพยาบาล

ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยก็ว่าได้ ซึ่งรพ.นี้อยู่ใน อําเภอเมืองที่ห่างไกลจากอําเภอปากพนัง
ประมาณ 30-35 กิโลเมตร ยากต่อการเดินทางหากไม่มีรถส่วนบุคคล แม้ว่าปัจจุบันเส้นทางการ
คมนาคมจะสะดวกสบายขึ้นแต่ก็ยังคงต้องใช้เวลาในการเดินทางอยู่พอสมควร 
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ผู้ติดเชื้อก็ไม่ควรแสดงท่าทีรังเกียจออกไปและแนะนําให้เขาไปรักษาที่โรงพยาบาลก็จะสามารถมี

อายุที่ยืนยาวได้ไม่ต่างๆจากการปุวยด้วยโรคติดต่ออ่ืนๆที่ผู้ปุวยมีการรักษาอย่างถูกวิธีนั่นเอง 

ขั้นตอนการทํางานในประสานใจสู้ภัยเอดส์ เร่ิมจากกลุ่มเปูาหมายที่เราจะเอา

มาอบรมตอนแรกคือ 

1.  คือแกนนําของแต่ละชุมชนก่อน อบรมเขาว่าโรคเอดส์คืออะไร ติดต่อยังไง 

ปูองกันยังไง เมื่อเป็นแล้วต้องดูแลผู้ปุวยยังไง 

2.  ให้ความรู้กับคนข้างบ้าน ถ้าคนข้างบ้านเข้าใจ คนที่เป็นก็จะสบายใจว่าไม่

ถูกรังเกียจ พูดให้เขาเข้าใจว่าถ้าวันหนึ่งคนใกล้ตัวเราเป็น ถ้าญาติพี่น้องเรา

เป็น เราจะดูแลเขายังไง เมื่อก่อนไม่ว่าจะญาติหรือคนข้างบ้านก็รังเกียจมาก

นะเพราะคิดว่าติดต่อกันได้ง่ายๆ เป็นแล้วตาย เพราะมันไม่มียารักษาไง กว่า

จะรู้ว่าเป็นเนื้อตัวก็เปื่อยหมดแล้ว 

3.  ให้เครือข่ายเราเนี่ยทําเป็นไปคุยกับญาติพี่น้องของคนปุวย แต่เจ้าหน้าที่

จะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะ เพราะถ้าเขารู้ว่าเรารู้ว่าเขาเป็น เขาอาจจะไม่กล้ามา

รักษาก็ได้ อีกอย่างมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาที่จะเปิดเผยตัวหรือไม่ เราไป

บังคับเขาไม่ได้ 

4.  เมื่อเข้าหาคนรอบตัวคนปุวยหมดแล้ว เขารู้ว่าเราเป็น อสม.แล้วทําหน้าที่

เก่ียวกับโรคนี้เขาก็จะเข้ามาหาเราเอง พอถึงตัวผู้ปุวย ก็จะอบรมให้ความรู้แก่

ผู้ปุวยจนเข้าใจแล้วกล้าเปิดเผยระดับหนึ่ง เราก็จะบอกให้ไปรักษาที่

โรงพยาบาล ทีนี้ผู้ปุวยที่กล้ายอมรับก็จะบอกต่อว่า เพื่อนเขาก็เป็นนะ 

เจ้าหน้าที่ก็จะหาทางชักชวนให้เพื่อนเขาเข้าโครงการและรับยาที่รพ.อีก  

(กรณีที่คนไข้ยอมเปิดเผยกับประธานชุมชนโดยตรง ประธานชุมชนหรือ

ผู้ใหญ่บ้านของที่นั้นก็จะทําหน้าที่ส่งต่อผู้ปุวยให้กับโรงพยาบาลเพื่อการดูแล

รักษาต่อไป)  

(สมจิต ชาติสุวรรณ, สัมภาษณ์ 24 มกราคม 2560) 

 แม้ว่าจะมีผู้ปุวยที่ยอมเปิดใจยอมรับและเปิดเผยตัวเนื่องมาจากคําแนะนําของญาติและ

เจ้าหน้าที่ แต่ก็มีผู้ปุวยอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังปกปิดตัวเอง ไม่เชื่อและไม่ต้องการรับรู้ว่าตัวเองจะติดโรค

หรือไม่ แม้ว่าคู่นอนของตนจะสงสัยว่าตัวเองอาจติดเชื้อก็ตาม กลุ่มอาสาสมัครภายในโครงการ

ประสานใจฯ จึงคิดหาวิธีโน้มน้าวใจและชักชวนให้คู่นอนอีกคนหนึ่งไปตรวจที่โรงพยาบาลให้ได้ 
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แม้ว่าจะเป็นการ ‘หลอกล่อ’17 ก็ตาม เช่นในกรณีของสามีภรรยาคู่หนึ่งในชุมชนต้นหาด ที่ภรรยา

ไม่สบายจนเข้าโรงพยาบาล เมื่อได้ตรวจเช็คเลือดก็ทราบว่าตัวเองติดเชื้อเอชไอวี จึงสงสัยว่าติดมา

จากสามีของเธอ เธอจึงพยายามพาสามีไปตรวจเลือดให้ได้แต่เขาไม่ยอม กลุ่มอาสาสมัครทราบ

เรื่องนี้จะแนะนําให้ภรรยาชักชวนสามีไปโรงพยาบาลเป็นเพื่อนเพราะตนจะไปหาหมอ จากนั้นกลุ่ม

อาสาสมัครก็เตรียมการกับเจ้าหน้าที่ของคลินิกเอดส์ไว้ว่าให้ตรวจเลือดสามีของเธอคนนี้ให้ได้ เมื่อ

ไปถึงคลินิก คุณหมอก็พูดเรื่องการติดเชื้อของภรรยาให้กับสามีฟังทุกอย่างและโน้มน้าวใจจนเขา

ยินยอมตรวจเลือดในที่สุด จากนั้นก็นําเข้าสู่กระบวนการของโรงพยาบาลต่อไป 

 

ตอนนั้นมีบางกรณีที่เมียเปิดเผยว่าเป็น แต่ผัวยังไม่รู้และไม่ยอมรับ จึงมีการ

หลอกล่อว่าพาเมียไปหาหมอแล้วให้ผัวนั่งฟังด้วยแล้วหมอก็จะล็อคห้องเปิด

อกพูดให้ผัวเข้าใจถึงโรคที่เมียเป็นและที่ตัวเองก็อาจเป็น จึงนําไปสู่การตรวจ

เลือดและรักษาต่อไป 

 (สมจิต ชาติสุวรรณ, สัมภาษณ ์24 มกราคม 2560) 

 
โครงการที่ผู้ศึกษายกตัวอย่างมาเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ติด

เชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์ในปากพนัง แต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นภาพสะท้อนสังคมได้เห็นอย่างดีว่าพวก
เขามิได้นิ่งนอนใจกับปัญหาสถานการณ์เอดส์ที่เกิดขึ้น พวกเขาพยายามสร้างโครงการต่างๆขึ้นมา
เพ่ือเข้าถึงกลุ่มคนทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ให้ได้มากที่สุดเพ่ือหวังว่าจะสามารถเผยแพร่ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจให้กับโรคเอดส์ไปในมุมมองที่ดีขึ้นได้มากที่สุด เพ่ือลดทิฐิ ปัญหาความรังเกียจและลบ
ล้างความรู้ผิดๆเก่ียวกับโรคเอดส์ที่พวกเขาเคยได้รับจากสื่อต่างๆนั่นเอง 
 

4.4 การประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ  

 ส่วนนี้จะกล่าวถึงปัจจัยที่ผู้ปุวยเข้าร่วมโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมในคลินิกวัณ

โรคเพ่ือการรักษาเพียงอย่างเดียว หรือจะเป็นการเข้าร่วมโครงการอ่ืนๆควบคู่ไปด้วยเพ่ือเสริมสร้าง

ปฏิสัมพันธ์กับสังคม และปัจจัยอ่ืนๆอีกมากมายที่ขึ้นอยู่กับบริบทของผู้ปุวย เพ่ือแสดงให้เห็นถึง

                                                           
17 หลอกล่อ ในบริบทนี้ หมายถึง การโน้มน้าวจิตใจของผู้ปุวยเอดส์ให้เข้ารับการรักษาใน

คลินิก ARV ให้ได้ 
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ความแตกต่างทางความรู้ที่ได้รับและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มผู้ปุวยเหล่านี้ที่มีเหตุปัจจัย

แตกต่างกัน 

 

4.4.1 ผู้ที่เข้าร่วมเฉพาะคลินิกวัณโรคหรือคลินิก ARV  
 คลินิก ARV เป็นคลินิกเพ่ือการรักษาและการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์เป็นหลักทั้งยัง
เป็นศูนย์รวมของผู้ปุวยทั้งปากพนัง แต่ตามบทบาทของคลินิกแห่งนี้มิได้มีหน้าที่เพ่ือการเสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือเพ่ือคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยเสียเท่าไหร่ ดังนั้น เหตุผลหลักของการเข้าร่วม
คลินิกนี้เป็นไปเพ่ือการรักษาทางการแพทย์เท่านั้น แต่ว่า ผู้ปุวยแต่ละคนก็มีเหตุผลในการเข้าร่วม
แค่คลินิกแห่งนี้ แตกต่างกันไป ดังนี้ 

น้ากัญ อายุ 59 ปี อาศัยอยู่ที่ปากพนังฝั่งตะวันตก เธอติดเชื้อจากทางเพศสัมพันธ์ จาก
แฟนคนที่สอง ซึ่งแม้จะติดเชื้อมากว่า 10 ปีแล้ว แต่ก็เพ่ิงเข้ารับการรักษาเมื่อ 2 ปีก่อน(ปี พ.ศ. 
2558) เพราะตัวเองเริ่มอาการแย่ลงหลังจากแฟนเสียได้ไม่นาน เธอเล่าว่าตนไม่เคยเข้าร่วม
กิจกรรมใดเลย เพราะทางโรงพยาบาลไม่เคยแจ้งว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง อีกเหตุผลหนึ่งคือเธอต้อง
ทํามาหากินเพ่ือเป็นเสาหลักของครอบครัว เธอจึงไม่มีเวลาเข้าร่วมกลุ่มใดๆของผู้ปุวยเอดส์มากนัก  

ไม่เคยเข้าร่วมเลยค่ะ ก็เขาไม่เห็นบอกไรเลย แต่ถ้าเขาบอกเราก็คง
ไม่เข้าแหละเพราะต้องไปคัดกุ้งที่แพ เป็นของคนอิสลามในต้นหาด เลยไม่
ค่อยมีเวลาเลย 

      (น้ากัญ, สัมภาษณ์ 3 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
เมื่อดูจากระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาเพียง 2 ปีมานี้ เป็นช่วงที่ยุติกิจกรรมอ่ืนๆไป

หลายกิจกรรมแล้ว เช่นโครงการครอบครัวสัมพันธ์ เพ่ือนช่วยเพ่ือนหรือศูนย์แสงธรรมนําสุขเองก็
ตาม ทําให้เธอไม่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้น รวมถึงกิจกรรมใหม่ๆที่เจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้
เฉพาะบางชุมชน เธอจึงไม่ได้รับข่าวสารหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆนั่นเอง  แม้ว่าจะได้เข้าร่วมเพียง
คลินิก ARVอย่างเดียว แต่เธอก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากมายซึ่งล้วนแต่เป็นไปในทางที่ดี
ขึ้นคือ เธอสามารถช่วยตัวเองได้ ทานอาหารได้มากขึ้น ได้กินสิ่งที่อยากกินและสามารถอยู่กับลูกกับ
หลานได้นานขึ้นสมใจปรารถนา แม้จะมีรายได้ไม่มากนักแต่ก็พอประทังชีวิตเธอและครอบครัวได้ 
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พอเข้าโครงการแล้วก็ดีขึ้น ดีมาก ตอนแรกๆที่รู้ว่าเป็นแต่ยังไม่เข้ามา
ที่ศูนย์นี่นอนโรงบาล ข้าวก็กินไม่ได้มันเหม็นในคอ18ไปหมด แต่พอกินยา
ต้านเข้าไปก็เริ่มกินได้ กินข้าวผัดทีเป็นโคมๆ19 กินเฉาก๊วย กินรังนกทีวันละ 
3 – 4 ขวด ชอบกินของเย็นๆ แบบที่เขา20ให้ตังค์เดือน 500 บาทนั้น เรา
อยากกินไรเราก็ไปซื้อ ก็อยู่ได้ ได้อยู่ 

     (น้ากัญ, สัมภาษณ์ 3 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
น้าบุญ(นามสมมติ) อายุ 52 ปี เขาติดเชื้อมาประมาณ 12 ปี จากทางเพศสัมพันธ์เนื่องจาก

เมื่อก่อนทําอาชีพรับจ้าง เป็นลูกเรือประมงและเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆที่สงขลา เขาเป็นพ่ีชาย
ของน้าธน(นามสมมติ) ทั้งสองเป็นผู้ติดเชื้อที่เป็นพ่ีน้องกันแต่มีบุคลิกนิสัยต่างกันอย่างมาก น้าธน
เป็นคนครื้นเครง รักสนุกและชอบไปร่วมกิจกรรมที่เสียงดนตรีและคนเยอะๆเช่น งานบวชหรือร้าน
คาราโอเกะ แต่น้าบุญกลับเป็นคนนิ่งเงียบ ไม่ค่อยช่างพูดช่างคุยเหมือนน้าธนเสียเท่าไหร่ ซึ่งน้าบุญ
เข้าร่วมเพียงคลินิกARV อย่างเดียว เหตุผลหนึ่งที่น้าบุญไม่ได้เข้าร่วมโครงการอ่ืนๆเพราะสามารถ
รับรู้ข่าวสารทุกอย่างได้จากน้าธนทั้งหมด และเขาให้เหตุผลว่า “ผมไม่ค่อยชอบ ที่คนเยอะๆ อีก
อย่างเราออกทะเล นานๆเข้ามาทีเลยไม่ค่อยได้เข้าโครงการไรเพราะไม่ค่อยรู้” (น้าบุญ, สัมภาษณ์ 3 
กุมภาพันธ์ 2560) 

 
จากกลุ่มตัวอย่างผู้ติดเชื้อที่ยกมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงเหตุผลและความจําเป็นที่แตกต่าง

กันไปในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการหนึ่งๆ บางคนให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาและไม่
ทราบว่าโรงพยาบาลหรือเครือข่ายผู้ติดเชื้อมีกิจกรรมต่างๆ บางคนก็มีเหตุจําเป็นจะต้องทํามาหา
เลี้ยงชีพไม่สามารถมาเข้าร่วมได้และก็มีช่องทางอ่ืนๆในการรับรู้ข่าวสารต่างๆภายในโครงการ จึงคิด

                                                           
18 อาการเหม็นในคอ คือสภาวะผิดปกติของสุขภาพช่องปากของผู้ปุวย เพราะผู้ปุวยเอดส์

ภูมิคุ้มกันบกพร่องจึงอาจก่อให้เกิดการสะสมตัวของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในช่องปากมากกว่าคน
ปกติ เช่น เชื้อราแคนดิดา (Candida)เป็นเชื้อราที่โอกาสสูงจะพบในช่องปากของผู้ปุวย หรือการมี
เหงือกอักเสบเป็นแผลเน่าเปื่อย ในช่องปาก อาการเหล่านี้ทําให้ผู้ปุวยรู้สึกระคายคอและเหม็นใน
ช่องปาก จึงเรียกเป็นภาษาถ่ินใต้ว่า “เหม็นในคอ” 

19 “กินได้เป็นโคมๆ” โคม หมายถึง กะละมังหรือถ้วยขนาดใหญ่ เป็นภาษาถิ่น ที่เป็นการ
เปรียบเปรยว่าสามารถทานอาหารได้เยอะมาก 

20  เขา ในที่นี้หมายถึง หน่วยงานเทศบาลปากพนัง ซึ่งมีการแจกเบี้ยยันชีพให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ที่
ลงทะเบียนและเข้ารักษาในคลินิก ARV เดือนละ 500 บาท 
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ว่าคงไม่เป็นไรหากไม่ได้เข้าร่วม แตค่นอีกส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆได้เพราะ ไม่มี 
“สิทธิ” ที่จะทําเช่นนั้น ฉะนั้นอิทธิพลที่พวกเขาหรือเธอได้รับจากโครงการนั้นๆก็แตกต่างกันออกไป
ด้วย เช่นน้าบุญ ที่แม้จะไม่ได้เข้าโครงการแต่เขาก็ได้รับข่าวสารและความรู้ต่างๆผ่านทางน้องชาย
เขาอยู่ตลอด เขาจึงเป็นคนหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากความรู้ที่โครงการเหล่านั้นมอบให้มาไม่น้อย ต่าง
จากพ่ีโฮม สาวชาวลาวที่เพ่ิงได้รับเชื้อเอชไอวีมา 1 – 2 ปี นอกจากเธอจะมีอุปสรรคทางภาษาแล้ว
เธอยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงความรู้และการรักษาอีกด้วย ซึ่งความรู้ในการดูแลตัวเองเบื้องต้นนั้น
เธอจะได้รับจากน้าบลและน้ากร เครือข่ายผู้ปุวยเอดส์ที่มาเยี่ยมเยียนอยู่บ่อยๆเพียงเท่านั้น  

 
4.4.2 ผู้ที่เข้าร่วมคลินิกวัณโรคหรือคลินิก ARV ควบคู่ไปกับโครงการอ่ืนๆของศูนย์แสง

ธรรมน าสุข  
ในประเด็นนี้จะแสดงให้เห็นว่าผู้ปุวยที่เข้าร่วมโครงการ อ่ืนๆควบคู่ไปกับการรักษานั้น ทํา

ให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดี  ส่งผลให้
พวกเขาสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างไม่มีความเครียดและได้รับเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการดูแล
สุขภาพของตัวเองนอกเหนือจากการรักษาทางการแพทย์ได้อีกด้วย  

น้าหนาน(นามสมมติ) อายุ 55 ปี อาศัยอยู่ในตําบลบางพระ เธอได้รับเชื้อมากว่า 20 ปีจาก
ทางเพศสัมพันธ์กับสามีคนแรก เธอมีลูกสาวที่ได้รับเชื้อด้วยเช่นกัน ปัจจุบันเธออยู่กินกับสามีคนที่ 
2 มากว่า 20 ปี โดยที่สามีไม่ได้รับเชื้อเลยแม้ว่าจะไปตรวจเลือดอยู่ทุกๆปีเป็นเวลา 10 กว่าปีตั้งแต่รู้
ว่าภรรยาของตัวเองติดเชื้อ น้าหนานเป็นคนหนึ่งที่ปุวยมานานและเริ่มรักษาตั้งแต่แรกก่อตั้งคลินิก 
ซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหลายๆโครงการ ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์แสงธรรมนําสุข 
ครอบครัวสัมพันธ์ โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน ฝึกอาชีพที่สหไทยมูลนิธิ21และอีกมากมาย น้าหนาน
เล่าว่า เมื่อแรกรู้ว่าตัวเองติดเชื้อจากแฟน เธอก็เครียด แต่เมื่อปูานวย (คุณอํานวย ประเดิมวงศ์) 
และน้าบลชักชวนให้เข้าโครงการต่างๆ ได้ทํากิจกรรมร่วมกับผู้ปุวยคนอ่ืนๆ ได้พบปะพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนทุกข์สุขกัน ความเครียดของเธอก็ลดลง เมื่อร่างกายไม่มีความเครียด ประสิทธิภาพใน
การดูแลสุขภาพต่างๆก็เพ่ิมข้ึนจนมีชีวิตอยู่ได้ยาวนาน 

พอได้ร่วมกิจกรรมเพราะว่ามันได้ไม่เครียดกัน พอเข้ากลุ่มเพื่อนๆแล้ว
มันได้มีความรู้กัน คนโน้นบอกที คนนี้บอกที เรามีไรเราก็บอกเพื่อน เพื่อนมีไร

                                                           
21 สหทัยมูลนิธิ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งก่อตั้งโดยนักวิชาการในวงการสวัสดิภาพ

ครอบครัวและเด็ก เมื่อปี พ.ศ. 2519 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยให้ดําเนินงานเพ่ือเด็ก
และครอบครัวโดยไม่แสวงหากําไร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2519 ภายใต้ชื่อ "โฮลท์สหทัย
มูลนิธิ" และในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนเป็น "สหทัยมูลนิธิ" (สหไทยมูลนิธิ, 2560: ออนไลน์) 
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เพื่อนก็บอกเรา ถ้าเดือนนึงได้พบเพื่อนสักหนสองหนมันก็ดีแล แล้วอีกอย่าง
ยาเดี๋ยวนี้มันก็ดีกว่าเมื่อก่อนด้วย ตอนที่เป็นแรกๆนั้นยังไม่มียาหลวงที ก็กิน
ยาต้มกัน ไปทํากันที่ศูนย์กับบลมันเนี่ยแหละ บางทีก็เราได้ยินจากคนโน้นคน
นี้ว่าใบไอนี้ต้มมันดี เราก็ไปเอามาต้มมั่งแก้ท้องเสียแล้วยาต้มมันรักษาลําบาก 
มันต้องต้มให้อุ่นตลอดไม่งั้นมันเสียไง 
    (น้าหนาน, สัมภาษณ์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
จากนั้นเธอก็เล่าว่าเมื่อก่อนนั้นมีหมอทรงเคยต้มยาขายคือนําสมุนไพรแก้อาการต่างๆของ

โรคเอดส์เช่น อาการคัน อาการปวดหัว ท้องเสียหรือใช้รักษาแผลตามผิวหนัง เป็นต้น หากเป็นยาที่
ใช้บริโภคก็จะนํามาต้มรวมกับน้ํามนต์พระ เกลือ น้ําตาลแว่น22 และอ่ืนๆแล้วจึงปลุกเสก บ้างก็ว่า
บางคนกินแล้วหาย บ้างก็ว่ายาช่วยแต่งเลือดได้ดี ขึ้นอยู่กับอาการและวิจารณญาณของแต่ละบุคคล 
แต่เมื่อมียาต้านไวรัสเข้ามา แพทย์ พยาบาลก็ห้ามบริโภคยาสมุนไพรควยคู่ไปกับการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสเด็ดขาดเพราะ เมื่อเกิดอาการแพ้ยาจะทําให้หาสาเหตุได้ยากว่าแพ้มาจากสมุนไพรหรือยา
ต้านไวรัสตัวไหน และอาจอันตรายถึงชีวิตได้ ฉะนั้นกลุ่มหมอทรงที่ต้มยาแก้โรคเอดส์จึงค่อยๆ
หายไป (น้าหนาน, สัมภาษณ์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.10 น้ําตาลแว่น หรือน้ําตาล 

ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/detail/191453 
 

                                                           
22 น้ําตาลแว่น เป็นภาษาถ่ินใต้ หมายถึงน้ําตาลปึกหรือน้ําตาลโตนด ทําจากน้ําตาลของต้น

ตาลโตนดตัวเมีย นํามาเคี่ยวจนข้นแล้วหยอดใส่แว่นวงกลมที่ทํามาจากใบตาล 
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น้ามนต์(นามสมมติ) อายุ 44 ปีจากหมู่บ้านปุาระกํา ก็ให้เหตุผลไม่ต่างจากน้าหนานมากนัก
คือ เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ทําให้เธอรู้สึกคลายเครียดและมีความสุขมากขึ้นเพราะได้เจอ
เพ่ือนๆ ได้แบ่งปันข้อมูลกันและกันและทําให้เข้าใจโรคมากขึ้น เธอปุวยมานากว่า 20 ปีและเข้าร่วม
โครงการต่างๆมาตั้งแต่สมัยที่คุณอํานวยเป็นผู้ดําเนินโครงการ  ดังนั้นเธอจึงเป็นคนหนึ่งที่ยกย่องนับ
ถือคุณอํานวยอย่างมาก และอยากให้เกิดโครงการต่างๆขึ้นอีก เพราะเธอเชื่อว่า ต่อให้ร่างกายได้รับ
ยาที่ดีและราคาแพงแค่ไหน แต่หากจิตใจหมกมุ่นอยู่กับความเครียด ร่างกายก็จะเครียดตามไปด้วย 
ก็จะใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขและร่างกายก็จะมีแต่ทรุดลงตามความเครียดที่จิตใจได้รับ เธอจึงเชื่อ
ว่า กําลังใจและความสุขจากการได้เข้ากับสังคมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานอีกอย่างหนึ่งของการรักษาโรค
เอดส์นี้ 

 
ปูานวยอ่ะเป็นคนชวนมาเข้าโครงการพวกนี้ ปูานวยแกฟื้นชีวิตให้น้าเลยนะ 
เราได้มาเข้ากลุ่ม ได้มาเจอเพื่อน มากันทุกเสาร์(วันเดย์แคร์หรือแสงธรรมนํา
สุข) มานั่งสมาธิแก้เครียด คือยามันก็มีส่วนช่วยนะแต่ถ้าจิตใจเราย่ําแย่ ต่อ
ให้ยาราคาเป็นแสน ร่างกายเราก็ไม่ดีขึ้นหรอก มาเจอเพื่อเจอไรแบบนี้อ่ะดีมี
กําลังใจขึ้นเยอะ ยังคิดถึงปูานวยอยู่นะ แกช่วยมากๆเลยเปลี่ยนชีวิตเราไป
เลย พอเราเข้ากลุ่มเราก็ได้รู้ว่าดูแลตัวเองยังไง อะไรกินได้กินไม่ได้ 

    (น้ามนต,์ สัมภาษณ์ 8 กุมภาพนัธ์ 2560) 

 
 ก่อนจากไปเธอก็กลา่วทิง้ท้ายไว้วา่ อยากให้โครงการเก่าๆน ากลบัมาท าใหม ่ถ้าให้เพิ่มเติมก็อยากจะ

ให้มีโครงการท่ีให้ความรู้เด็ก อบรมเด็กๆเก่ียวกบัโรคเอดส์ เพราะลกูของเธอโดนเพื่อนๆล้อเลียนเป็นประจ าว่า 

“อย่ามาเล่นกบัลูกเราเดี๋ยวจะติดเอดส์ พอเราได้ยินแบบนัน้เราก็เสียใจนะ เพราะตอนอนบุาลสอง สามเนี่ย

ช่วงนึงทีลู่กมนักลบัมาบา้นแลว้มาร้องไหใ้หฟั้ง” เพราะเหตนุีเ้ธอจึงรู้สกึเห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมต่างๆข้ึน

เพราะช่วยให้คนรอบข้างเข้าใจเธอมากขึ้นและตัวเธอเองก็มีกําลังใจในการมีชีวิตต่อไปมากขึ้นด้วย 

(น้ามนต,์ สัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

4.4.3 ปัจจัยทางสังคม (กลุ่มแรงงานต่างด้าว) 

พ่ีโฮม(นามสมมติ) อายุ 36 ปี เธอเป็นชาวลาวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้ประมาณ 20 ปี

และเพ่ิงทราบว่าตัวเองติดเชื้อมาได้เพียง 2 ปี เนื่องจากเธอตั้งครรภ์ เมื่อไปฝากครรภ์ที่คลินิกฟูาใส 

หมอก็แนะนําให้เจาะเลือดตรวจอีกครั้ง เพ่ือรู้ผลว่าตัวเองติดเชื้อเธอก็ได้เข้าคลินิก ARV เพ่ือรับยา
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ต้านสูตรปูองกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกทันที ปัจจุบันแม้ว่าเธอจะคลอดแล้วแต่การให้ยาต้านไวรัสก็
ยงัคงด าเนินตอ่ไป เนื่องจากเธอเป็นคนตา่งด้าวที่ไมม่ีเลขบตัรประชาชนหรือใบรับรองการเป็นแรงงานข้ามชาติ

ใดๆ เธอจึงไม่สามารถเข้าถึงการรักษาใดๆได้ ไม่เว้นแต่สิทธิการรักษาฟรีทุกอย่างซึ่งเป็นสิทธิของคนไทย

เทา่นัน้ เธอจึงไมม่ีทางเลอืก หากต้องการรักษาโรคอื่นๆก็จ่ายเสยีคา่ใช้จ่ายเอง ทกุวนันีท้ี่เธอยงัคงได้รับยาต้าน 

นัน่เป็นเพราะน้าบลกับน้ากร(แกนน าเครือข่ายผู้ติดเชือ้) ช่วยกันประสานงานขอความช่วยเหลือไปกับทาง

เทศบาลให้รับรู้ปัญหาเหลา่นีแ้ละยือ้ชีวิตพี่โฮมตอ่ไปได้ แม้จะไมรู้่วา่เธอจะยงัคงได้รับยาต้านจนถึงอายเุท่าใด 

 เนื่องจากปัญหาเร่ืองสทิธิการเข้าถึงบริการตา่งๆ ท าให้พี่โฮมไมส่ามารถไปรับอบรมหรือเข้าร่วม

กิจกรรมใดๆได้ แตเ่พราะค าแนะน าเร่ืองการกินยาและการดแูลตนเองอยูภ่ายใต้การดแูลของน้ากรและน้าบล

อยูแ่ล้ว เธอจึงยงัคงมีสขุภาพแขง็แรงไมม่ีอาการโรคแทรกซ้อนใดและใช้ชีวิตอย่างปกติตอ่ไปได้ อีกทัง้เธอเอง

ยงัจดัวา่อยูใ่นระยะตดิเชือ้เอชไอวี ไมใ่ช่ผู้ ป่วยเอดส์ ร่างกายเธอจงึยงัมีภมูิคุ้มกนัร่างกายอยู ่ปัจจบุนัเธอมี

สขุภาพร่างกายที่แขง็แรงไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ เธอสามารถใช้ชีวิตอยูไ่ด้อยา่ง

ปกติโดยไมจ่ าเป็นต้องบอกให้สงัคมรับรู้วา่เธอป่วยเป็นโรคอะไร ทุกวันนี้เธอก็ยังคงเลือกท่ีจะปิดบังกับ

เพ่ือนบ้านของเธอต่อไป (โฮม, สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

4.4.4 ปัจจัยทางศาสนา 

 ผู้ปุวยที่มีปัจจัยทางด้านศาสนาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการใดๆหรือการ

ดํารงชีวิต เป็นสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงหรืออะลุ่มอล่วยได้ตามความจําเป็น เพราะในทางศาสนา

บัญญัติว่า การดําเนินการใดๆที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อร่างกาย ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในทาง

ศาสนา ดังนั้น หากการถือศีลอดนั้นก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงแก่สุขภาพร่างกายก็จะถือว่าเป็นการ

ต้องห้าม (ฮะรอม) โดยเฉพาะผู้ปุวยเอดส์ที่กินยาต้านไวรัสนั้นจัดอยู่ในกลุ่มผู้ปุวยประเภทผู้ปุวย

เรื้อรังที่ไม่มีโอกาสรักษาหายขาด ซึ่งผู้ปุวยในกลุ่มนี้ไม่มีความจําเป็นต้องถือศีลอด หากมีการถือศีล

อดแล้วทําให้สุขภาพของผู้ติดเชื้อทรุดโทรมลงหรือมีโรคแทรกซ้อนเพ่ิมมากขึ้นก็จะได้รับการอนุโลม

ไม่ต้องถือศีลอด แต่ให้ชดเชยด้วยการแจกจ่ายอาหารแก่คนยากจนแทน เช่น การชดเชยด้วย

ข้าวสาร 1 ลิตรต่อวัน ซึ่งสามารถให้เป็นรายวันหรือรวบยอดให้ครั้งเดียวก็ได้ (บังรอน , สัมภาษณ์ 

26 มกราคม 2560) 

สําหรับผู้ปุวยที่ต้องกินยาต้านไวรัสทุกๆ 12 ชั่วโมง แต่เมื่อเข้าสู้ช่วงถือศี ลอดประจําปี 

จําเป็นต้องอดอาหารยาวนานเกิน 12 ชั่วโมง ทําให้ไม่สามารถกินยาตามเวลาปกติได้ ก็ต้องมีการ
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ให้คําแนะนําและปรึกษาแพทย์ในประเด็นต่างๆ เพื่อหาตัวเลือกให้กับผู้ปุวยได้ตัดสินใจเอง ไม่ว่าจะ

เป็นการงดถือศีลอด หรือการปรับเปลี่ยนสูตรยาที่กินอยู่ (กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข, 

2557: 80) 

น้าสําลี (นามสมมติ) อายุ 39 ปี เป็นมุสลิมที่ได้รับเชื้อจากการใช้ยาเสพติด จากการ

สัมภาษณ์น้าสําลีและคุณสมจิต ประธานชุมชนต้นหาดที่น้าสําลีอาศัยอยู่ ทําให้ทราบเหตุที่ทําให้

เขาตัดสินใจลองใช้ยาเสพติด “แม่เขารุ่นเดียวกัน ชื่อเอียด เป็นมะเร็งจะตายแล้วอ่ะ เราก็ช่วยพา

เค้าไปหาหมอที่มอ. แล้วพอ พ่อก็ตายแม่ก็ตาย มันอยู่กับป้าแล้วแบบขาดความอบอุ่น ก็เลยหันไป

ใช้ยาเสพติด” (สมจิต ชาติสุวรรณ, สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2560) เพราะปัจจัยด้านครอบครัวและ

สภาพแวดล้อมเป็นหลัก น้าสําลีเล่าว่าพ่อแม่ของเขาเสียไปตั้งแต่ยังเด็กเขาจึงอาศัยอยู่กับปูาและ

เป็นเสาหลักของครอบครัว เขาจึงตัดสินใจประกอบอาชีพรับจ้างเฝูานากุ้งในเวลากลางคืน เพ่ือนๆ

ร่วมอาชีพก็เชิญชวนให้ลองเฮโรอีนเพราะช่วงปี พ.ศ. 2540 เฮโรอีนมีราคาถูกประมาณ 50 -100 

บาทต่อปิ๊กและพบได้ง่ายหากรู้แหล่งการขาย เขาจึงเริ่มเสพตามคําชวนนั้นและติดยาในที่สุด  

กระทั่งปี พ.ศ. 2542 เพ่ือนๆที่ร่วมเสพยามากับเขาก็ทยอยเสียชีวิตไปด้วยโรคประหลาด 

เขาจึงไปตรวจเลือดในโรงพยาบาลและทราบว่าตนปุวยเป็นโรคเอดส์ จากนั้นเขาก็เข้ารับการบําบัด

และรับเมทาโนเพื่อเลิกอาการอยากยาเสพติด เพียงเวลา 1 เดือนก็สามารถเลิกยาได้สําเร็จ จากนั้น

น้าสําลีก็เข้ารับการรักษา กินยาต้านไวรัสต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

ด้วยบุคลิกของน้าสําลีที่เป็นคนเงียบๆไม่ใคร่สุงสิงกับใคร ทําให้เขาไม่อยากเข้าร่วมโครงการ

อ่ืนๆนอกเหนือจากการรักษาในคลินิก ARV เท่านั้น เพราะเขาเชื่อว่าทัศนะคติของคนไม่ได้เปลี่ยน

กันโดยง่าย หากใครที่รังเกียจผู้ปุวยอย่างเขาก็ไม่สามารถลบความรังเกียจนั้นออกไปได้ง่ายๆ ดังนั้น

การดํารงชีวิตอยู่ให้ได้จึงต้องอยู่ที่การตัดสินใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติของตัวเอง “คนที่เขา

รังเกียจเรา ก็ไม่ต้องไปคุยกับเขา” จึงเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการปฏิบัติ (สําลี , สัมภาษณ์ 8 

กุมภาพันธ์ 2560) 

 

4.5 ผลของการปฏิบัติการทางสังคมของโครงการต่างๆ 

 จากปฏิบัติการทางสังคมในรูปของโครงการและกิจกรรมที่ศูนย์แสงธรรมนําสุขและ

หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นมานั้นแสดงให้เห็นถึงความพยายามเปลี่ยนแปลงความคิดด้วยการให้ความรู้

และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ต่อตัวผู้ปุวยและต่อสังคม ทั้งยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์
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ระหว่างผู้ปุวยกับสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ ทว่าสิ่งที่โครงการเหล่านี้คาดหวัง บางครั้งมันอาจไม่

เป็นไปตามความต้องการเสมอไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายๆด้าน ทั้งปัจจัยต่อตัวผู้ปุวยเองและปัจจัย

ที่มาพร้อมกับสังคมแบบโลกาภิวัตน์ ดังนั้น เนื้อหาในส่วนนี้จึงจะนําเสนอในแง่ของความคาดหวังที่

เหล่าผู้สร้างโครงการต้องการให้เกิดข้ึน และต้องการให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์ที่พวก

เขาต้องการว่าเป็นเช่นไร 

 

4.5.1 หน่วยงานหรือโครงการที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์  

ในประเด็นนี้มีเพียงคลินิกวัณโรค หรือคลินิก ARV เท่านั้นที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการรักษา

และการให้คําปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อและผู้ปุวยเอดส์ ดังนั้นองค์ความรู้ที่คลินิกแห่งนี้พยายามมอบให้แก่

ผู้เข้าร่วมโครงการ คือการทําให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานของโรคเอดส์ว่ามีการติดต่อ

ได้อย่างไรบ้าง อาการของโรคเป็นเช่นไร และผู้ปุวยต้องดูแลตัวเองเช่นไรในสถานการณ์ต่างๆเพ่ือให้

ผู้ปุวยนําความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ในการดูแลตัวเองเป็นหลักและสามารถอธิบายให้กับคนที่ไม่รู้ฟังอย่าง

เข้าใจและสามารถปูองกันตัวเองจากโรคนี้ได ้

 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ที่คลินิกแห่งนี้พยายามสร้างขึ้นและเผยแพร่ เพ่ือแก้ไขความเข้าใจ

ผิดเกี่ยวกับโรค ที่เกิดข้ึนในสังคมและนําไปสู่ความรังเกียจ มีดังนี้ 

สิ่งที่ผู้คนรับรู้เกี่ยวกับเอดส์ (ความเชื่อ) ความจริงเกี่ยวกับโรคเอดส์ 
หากคู่นอนของเราติดเชื้อเอชไอวี เราก็จะติด
เชื้อด้วย 100% 

หากคนหนึ่งติดเชื้อเอชไอวี คู่นอนมีสิทธิไม่ติด
เชื้อถึงประมาณ 30-50% การตรวจเลือดเพียง
คนเดียวไม่สามารถยืนยันผลเลือดของทั้งคู่ได้ 
ดังนั้นเราและคู่นอนควรไปตรวจเลือดของ
ตนเอง 

สิ่งที่ผู้คนรับรู้เกี่ยวกับเอดส์ (ความเชื่อ) ความจริงเกี่ยวกับโรคเอดส์ 
การถูกยุงกัดร่วมกับผู้ปุวยอาจทําให้เราได้รับ
เชื้อด้วย 

เชื้อเอชไอวีไม่สามารถอยู่ได้ในตัวยุง 

การรับประทานอาหารหรือดื่มน้ําร่วมกันกับ
ผู้ปุวยเอดส์อาจทําให้เราได้รับเชื้อด้วย 

เ ร า ไ ม่ ส า ม า ร ถ รั บ เ ชื้ อ ไ ด้ ผ่ า น ท า ง ก า ร
รับประทานอาหารร่วมกัน 

เอดส์ เป็นแล้วเสียชีวิตเร็ว การติดเชื้ออาจทําให้ภูมิคุ้มกันลดลง และ
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เจ็บปุวยด้วยโรคฉวยโอกาส แต่หากตรวจเลือด
และรับการรักษาได้เร็วก็สามารถมีชีวิตได้
ยาวนานปกติ 
 

สิ่งที่ผู้คนรับรู้เกี่ยวกับเอดส์ (ความเชื่อ) ความจริงเกี่ยวกับโรคเอดส์ 
การใช้ถุงยางอนามัยคือการไม่ไว้วางใจกัน
ระหว่างคู่นอน 

การใช้ถุงยางอนามัยแสดงถึงความรับผิดชอบ
และความปลอดภัย ทั้งจากโรคเอดส์ โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

การเป็นเอดส์ เกิดจากการเป็นคนสําส่อน แม้จะมีคู่นอนเพียงคนเดียวก็อาจทําให้ติดเชื้อ
ได้หากไม่รู้จักการปูองกันอย่างถูกวิธีหรือตรวจ
เลือดของคู่นอนให้มั่นใจก่อนการมีเพศสัมพันธ์ 

การสัมผัสโดนเลือดของผู้ติดเชื้ออาจทําให้เรา
ได้รับเชื้อนั้นด้วย 

หากเราไม่เป็นแผลเปิด ก็ไม่สามารถติดเชื้อนั้น
ได้ และเมื่อเลือดของผู้ปุวยสัมผัสกับอากาศ
เกิน 15 นาที เชื้อเอชไอวีในเลือดนั้นจะไม่
สามารถอยู่ได ้
 

ภาพที่ 4.11 ตารางแสดงการรับรู้ต่อโรคเอดส์ของสังคมและความจริงเกี่ยวกับโรค 

ภาพวาดโดยนางสาวนิจนันท์ ปาณะพงศ์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 

 

4.5.2 โครงการที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยเอดส์กับสังคม 

โรคเอดส์ถูกขนานนามว่าเป็น “โรคทางสังคม” ที่ต้องการการเยียวยารักษามากกว่าแค่การ

รักษาทางการแพทย์ เพราะผู้ปุวยด้วยโรคนี้ต่างก็ได้รับปฏิกิริยาที่เป็นไปในทางลบจากสังคม เช่น

การกีดกัน การแสดงความรังเกียจและการนินทา ด้วยเหตุผลต่างๆนานาที่ทําให้โรคเอดส์นี้

กลายเป็นโรคที่น่ากลัว ซึ่งปฏิกิริยาเหล่านี้ก็ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมของผู้ปุวยด้วย บ้างก็

ยินยอมเปิดเผยตัวเองเพราะคนรอบเข้าใจและตัวเขาก็เชื่อว่าในเมื่อเราเป็นไปแล้วก็ไม่สามารถ

ย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งใดได้อีก จึงไม่อยากอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆและเป็นทุกข์ แต่บางคนกลับกลัวที่จะ

เปิดเผยต่อสังคมด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป เช่น การประกอบอาชีพที่ต้องเข้าสังคมอย่างกลุ่ม

ข้าราชการ ดังนั้นการเปิดเผยตัวตนจึงส่งผลกระทบต่ออาชีพได้ หรือการทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
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อาหารการกินหรือที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน หากมีการเปิดเผยว่าปุวยด้วยโรคนี้ก็จะส่งผลต่อความมั่ง

คงทางเศรษฐกิจของครอบครัวด้วย เพราะเหตุนี้ หน่วยงานต่างๆจึงพยายามจัดโครงการที่สร้าง

ความเข้าใจและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้ปุวยขึ้นมาอีกมากมาย เพ่ือลดความรังเกียจและ

การกีดกันผู้ปุวยด้วยโรคนี้ 

 

4.5.2.1 กลุ่มที่ยอมรับตัวเองและเปิดเผยต่อสังคม 
กลุ่มที่ยอมรับเปิดเผยตัวเองในหัวข้อนี้ หมายถึง การกล้าเปิดเผยต่อคนในครอบครัว เพ่ือน

บ้านหรือคนในชุมชน ไม่ได้ปิดบังหรือบ่ายเบี่ยงการให้คําตอบแก่คนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย  “ถ้าเขามา

ถามเราก็บอกเขาได้ว่าเราเป็น แต่ถ้าเขาไม่ถาม เราก็ไม่จ าเป็นต้องไปประกาศให้รู้ว่าเราเป็น” ด้วย

นิยามนี้อาจทําให้ผู้ปุวยกลุ่มนี้ดูก้ําก่ึงระหว่างการเปิดเผยตัวหรือการปิดบังแน่ ในที่นี้ผู้ศึกษาจึงจัดให้

อยู่ในกลุ่มที่ยอมรับเปิดเผยต่อสังคมได้ เพราะการเริ่มเปิดเผยจากคนใกล้ตัวอย่างครอบครัว เพ่ือน

บ้านหรือนายจ้างอาจนําไปสู่การสร้างความยอมรับของสังคมในวงกว้างขึ้นก็เป็นได้ (ธน , สัมภาษณ์ 

15 กุมภาพันธ์ 2560) 

น้าหยง(นามสมมติ)อายุ 46 ปี อยู่ในกลุ่มชายรักร่วมเพศ อาศัยอยู่ในชุมชนคงคาสวัสดิ์เป็น
คนหนึ่งที่มีบุคลิกแบบมั่นใจ เขาเป็นคนที่เปิดเผยอย่างชัดเจนว่าตัวเองติดเชื้อเอดส์ เพียงแต่ เชื่อว่า
สาเหตุของการติดเชื้อมาจากความผิดพลาดของช่างเสริมสวยที่ทําให้เขาได้รับเชื้อจากการบริการตัด
เล็บขบ น้าหยงเล่าว่านับตั้งแต่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อก็กลับมาอยู่บ้านเพราะง่ายต่อการไปหาหมอ
มากกว่า และเนื่องจากไม่ได้ประกอบอาชีพใดอยู่แล้ว การใช้ชีวิตและการมีปฏิสัมพันธ์ต่างๆจึงไม่ได้
เป็นอุปสรรคนักเพราะเป็นคนรักสันโดษ แม้จะมีเพ่ือนที่นี่บ้างแต่น้อยครั้งที่จะได้เจอกัน จึงมักไป
ไหนมาไหนคนเดียวจนเป็นความเคยชิน 

 
คนรอบข้างก็ปกติ ใช้ชีวิตปกติ คือเราก็ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรอยู่แล้ว พอ
กลับมาอยู่บ้านก็แค่ไปหาหมอก็แล้วกลับมาบ้าน ไปเจอเพื่อนบ้าง ก็มีเพื่อนที่
เป็นเหมือนเราก็มีนะ ก็ไปโน่นไปนี่บ้าง ใช้ชีวิตปกติ เราใช้ชีวิตแบบนี้อ่ะ 
สบาย อยากไปไหนก็ไป คนเดียวก็ไป นั่งเครื่องไปคนเดียวก็ไป ใช้ชีวิตคน
เดียวความเคยชิน ไปผับไปไรก็ไปคนเดียว 

     (น้าหยง, สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2560) 
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จากการสัมภาษณ์น้าหยง พบว่าเขามีทัศนคติในการดํารงชีวิตที่มองโลกในแง่บวกและรัก
สันโดษ แม้ว่าเขาจะยอมเปิดเผยต่อสังคมว่าตัวเองปุวยได้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังคงหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิต
ในที่ท่ีต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่ 

น้าศรี(นามสมมติ) สาววัยกลางคนอายุ 50 ปี อาศัยอยู่ที่หมู่ 9 บ้านวัดสระ ตําบลท่าพญา 
และน้าธน (นามสมมติ) ที่เป็นเพ่ือนบ้านกัน ต่างก็ยอมรับเปิดเผยว่าตนติดเชื้อ เมื่อเข้ารับการรักษา
จนอาการเริ่มคงที่แล้ว น้าศรีก็หันไปเป็นส่วนหนึ่งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ติดเชื้อ ทํากิจกรรมและ
จัดโครงการต่างๆภายในศูนย์แสงธรรมนําสุขร่วมกับน้าบลและน้ากร 

 
เพิ่งทราบว่าตัวเองติดเชื้อเมื่อปี พ.ศ. 2544 ค่ะเพราะเข้าโรงบาล แต่คิดว่า
น่าจะติดก่อนหน้านั้นสัก 4-5 ปีแหละ ติดจากแฟนคนก่อนค่ะ แต่ว่าเสียไป
แล้ว ถึงเราพอรู้ว่าเป็นก็บอกพ่อ บอกญาติพี่น้อง บอกแม่เลย เขาก็รู้นั่น
แหละตอนที่แฟนเสียเขาก็คงทําใจไว้บ้างแล้ว ตอนเราบอกเขาก็เลยรับได้  

   (น้าศรี, สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2560) 
 

 จากนั้นผู้ศึกษาจึงถามถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตตั้งแต่ช่วงที่เพ่ิงทราบว่าตัวเองได้รับเชื้อ
นี้มาจนถึงปัจจุบัน เธอเล่าว่าในช่วงแรกที่รู้ว่าตัวเองปุวยนั้นยังคงปิดบังกับคนในชุมชนอยู่ กระทั่งมี
การซุบซิบนินทาไปในวงกว้างข้ึนเรื่อยๆ เพื่อนบ้านของเธอก็ค่อยๆตีตัวออกห่าง ไม่กล้าเข้ามาพูดคุย
หรือแลกเปลี่ยนอาหารกันเหมือนแต่ก่อน เธอก็กลายเป็นคนเก็บตัวไม่กล้าออกไปพูดคุยกับคนใน
ชุมชนหรือมีชีวิตประจําวันเหมือนแต่ก่อน เพราะกลัวการถูกรังเกียจและถูกปฏิเสธ ทว่า ไม่นาน
หลังจากนั้นคุณอํานวยก็มาชักชวนให้เธอเข้าร่วมศูนย์แสงธรรมนําสุขด้วย เธอค่อยๆมีสภาพจิต ใจ
และร่างกายที่ดีขึ้นเพราะได้เรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองจากผู้ปุวยด้วยกันภายในศูนย์นั้น กระทั่งในปี 
พ.ศ. 2546 โรงพยาบาลปากพนังได้รับยาต้านไวรัสมาเธอจึงเข้ารับการรักษาต่อทันที และสมัครเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้ปุวยเอดส์ เมื่อเธอลงเข้าไปให้ความรู้ในชุมชนต่างๆ ชาวบ้านได้เห็น
สภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นของน้าศรี ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และการติดต่อทําให้พวกเขาลด
อคติลงจนทุกวันนี้น้าศรีและคนในชุมชนสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนอาหารกันเหมือนแต่ก่อนและ
ไปมาหาสู่กันได้อย่างปกติ 
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เพื่อนบ้านของน้าตอนแรกๆแกก็ไม่ค่อยมาคุยมาไรเท่าไหร่เขาก็คงสาๆ23 

แหละนะ แต่พอเราเข้าเป็นแกนนําเราก็มาคุยมาไรให้เขาฟัง ถึงพอดีได้ไป

โน่นไปนี่ก็เอามาพูดให้เขาฟังว่ามันเป็นพันพรือ24 ติดต่อได้ทางไหนบ้าง คือ

เราไม่ห่วงไรอยู่แล้วถ้าคนในบ้านเขาไม่รังเกียจเราก็โอเคแล้ว ก็อยู่แต่ใน

ครอบครัวเรา เราก็อย่าไปสุงสิงกับครอบครัวคนอื่นแล25 แต่เดี๊ยวนี้คนเขาก็

เข้าใจมากขึ้นนะว่าโรคนี้มันติดได้ทางไหนบ้าง แล้วเราก็ไม่ได้ทําให้เขา

เดือดร้อน เขาก็ดีกับเรามากข้ึน 

     (น้าศรี, สัมภาษณ์ 2 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
4.5.2.2 กลุ่มที่ไม่กล้าที่จะเปิดเผยต่อสังคม 
ผู้ปุวยกลุ่มที่ไม่กล้าเปิดเผยตัวเองต่อสังคมนี้หมายถึง อาจเป็นการเปิดเผยเฉพาะกับคนใน

ครอบครัวเท่านั้น ยังคงปกปิดต่อนายจ้างหรือคนในชุมชนอยู่เพราะกลัวผลกระทบที่จะตามมา 
เนื่องจาก ส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้มักมีอาชีพที่ต้องสัมพันธ์กับคนจํานวนมาก เช่นเปิดร้านอาหาร เป็น
ช่างเสริมสวย เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือเหตุผลอ่ืนๆ เป็นต้น คนเหล่านี้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกันไป ในชุมชนนั้นอาจยังมีการรังเกียจอยู่หรือการเปิดเผยตัวตนอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดํารงชีวิตของเขามากกว่าผู้ปุวยคนอ่ืน ซึ่งเหตุผลเหล่านี้กลายมาเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้ผู้
ศึกษาได้เห็นอิทธิพลของวาทกรรมหลักที่ยังคงอยู่ในปากพนังและยังคมส่งผลกระทบต่อชีวิตของ
ผู้ปุวยกลุ่มนี้อย่างมาก 

แอ๋ว(นามสมมติ) เธอเป็นสาวประเภทสองที่ผ่านการแปลงเพศแล้ว เธอแลดูเป็นคนที่ดูแล
ตัวเองอย่างดี สังเกตได้จากการแต่งหน้าเป็นสาวหวาน ทําสีผมสีเหลืองสดใส ใส่ชุดเดรสยาวแลดู
เรียบร้อยแต่กลับมีท่าทางเงียบขรึม เธอเป็นช่างเสริมสวย อาศัยอยู่ที่ปากพนังฝั่งตะวันตก อายุ 27 
ปี เธอเล่าว่าเธอติดเชื้อมาจากแฟน (ทางเพศสัมพันธ์) ประมาณ 3-4 ปีแล้ว  

                                                           
23 สา เป็นภาษาท้องถิ่นหมายถึง ความรู้สึกไม่ปกติ ในการมีปฏิสัมพันธ์กับคน สิ่งของ หรือ

สิ่งมีชีวิตนั้น เช่น เราเห็นเขาเนื้อตัวสกปรกก็สาแล้ว ดังนั้น สาจึงมิได้มีความหมายว่ารังเกียจหรือ
ขยะแขยงจนถึงขนาดไม่อยากเข้าใกล้หรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วย นอกจากนี้ คําว่า สา ยังมีความหมายว่า 
รู้ หรือ รู้สึก เช่น เด็กคนนี้ไม่สาไร หมายถึง เด็กคนนี้ไม่รู้อะไรหรือไร้เดียงสานั่นเอง  

24 พันพรือ (ภาษาท้องถิ่นภาคใต้) หมายถึง เป็นอย่างไร 
25 แล (ภาษาท้องถิ่นภาคใต้) เมื่ออยู่ท้ายประโยคจะมีลักษณะเป็นคําสร้อย หมายถึง นั่นแหละ 

นั่นเอง 
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เธอบอกกับคนในครอบครัวทันทีที่เป็น จากนั้นก็เริ่มเปิดเผยกับคนใกล้ตัวหรือคนที่สนิทที่
จําเป็นต้องทํางานร่วมกัน  “ส าหรับคนนอกก็ไม่จ าเป็นต้องบอก เพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าฟัง
ส าหรับคนอื่น”เพราะเธอทําอาชีพเป็นช่างเสริมสวย ดังนั้น การเปิดเผยให้สังคมรู้ว่าตัวเองปุวยเป็น
โรคนี้ก็อาจส่งผลต่ออาชีพของเธอ เธอเล่าด้วยน้ําเสียงสั่นเทาว่าสังคมยังไม่ยอมเปิดรับคนที่ปุวย
ด้วยโรคนี้สักเท่าไหร่ และเธอยังมองว่าการถามไถ่ซ้ําๆเกี่ยวกับโรคที่เธอเป็น ก็เหมือนการตอกย้ํา
และเป็นเรื่องที่บั่นทอนจิตใจอยู่  

เธอเลือกที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีที่สุด เพ่ือปูองกันอาการโรคแทรกซ้อน
และอาการที่จะแสดงออกมาทางผิวหนังว่าตนเองปุวย เพราะสังคมยังคงดูคนจากภายนอกเป็น
หลัก หากร่างกายมีผื่นคันหรือมีตุ่มขึ้นตามตัว ปฏิกิริยาที่สังคมแสดงก็จะแตกต่างกันไปจากตอนที่
มีสุขภาพด ี

 
ก็ไม่ใช่ทุกคน ไม่ใช่ 100% ที่จะเปิดใจรับ แต่เดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้น คือคนเขาจะดู
ที่ภายนอกร่างกายเรา ถ้าเรามีตุ่มมีเม็ดตามร่างกายแบบเห็นชัด คนเขาก็จะ
รังเกียจ แต่นี้ไม่มีคนก็ปกติ เดี๋ยวนี้ถ้าดูแลตัวเองมันก็ดูปกติ ก็เหมือนคนเป็น
เบาหวาน ความดันเนอะก็ต้องกินยาตลอดชีวิต 

   (แอ๋ว, สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2560) 

 
ในกรณีของลุงศร(นามสมมติ)เป็นชายฉกรรจ์ ท่าทางทะมัดทะแมง สูงประมาณ 165 -170 

ซม. ผิวคล้ํา อาศัยอยู่ที่ตําบลโก้งโค้ง หมู่ 4 ทําอาชีพขายปลา ลุงเล่าว่าตนติดเชื้อจากทาง
เพศสัมพันธ์มาเกือบ 10 ปีแล้ว เหตุผลที่ลุงศรไม่กล้ายอมรับและเปิดเผยได้อย่างเต็มปากว่าตนปุวย
ด้วยโรคเอดส์นี้ คงเป็นเพราะปฏิกิริยาจากสังคมที่ลุงเลยได้รับ ทั้งที่เป็นเพ่ือนและคนทั่วไปใน
หมู่บ้าน เมื่อรู้ว่าลุงปุวย ก็เริ่มมีปฏิกิริยาต่างๆตามมา ตั้งแต่การตีตัวออกห่าง การกร่นด่าไม่ให้เดิน
ผ่านหน้าบ้าน ไปจนถึงการซุบซิบนินทาเพ่ือกระจายข่าวสารว่าลุงศรปุวยด้วยโรคเอดส์ เป็นต้น  

พฤติกรรมเหล่านี้สร้างความเจ็บปวดให้กับลุงไม่ใช่น้อย ปัจจุบันคุณลุงจึงเลือกการเงียบเป็น
เป็นคําตอบในการดําเนินชีวิตต่อไป และเลือกยืนในที่ที่ตนสามารถยืนได้ พูดคุยเพียงเฉพาะคนที่เข้า
มาพูดคุยกับลุงก่อนและไม่เห็นแววตารังเกียจจากคนๆนั้น  

 
โรคนี้มันอยู่ที่กําลังใจของเราว่าพี่น้องรังเกียจหม้าย(ไหม) ชาวบ้านรังเกียจ
หม้าย ถ้าเขารังเกียจก็คือเราจะท้อแท้ ที่ผ่านมาคนไหนที่ดีเขาก็มานั่งที่บ้าน 
คนไหนที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปคุยกับเขา เราก็ไม่ได้อยากปิดบังใคร ตอนนี้ก็น่ารู้
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กันทั้งชุมชนแล้วแหละเขาก็คงแหลงๆ26กันเอง ก็มีบ้างแหละที่เค้าทําไม่ดีกับ
เราอย่างคนที่เคยคุยกันปกติแล้วพอรู้ว่าเราเป็นเขาก็ไม่มา แสดงว่าเขา
รังเกียจ กลัวว่าอิติด27 แต่พอเขาเห็นว่าเราอยู่บ้านเหมือนเดิมเขาก็กลับมา
หาบ้าง ตอนแรกๆที่เราติด เขาก็คิดว่าเราอิตาย แต่ว่าพอเราดูแลรักษาให้ถึง
หมอ28 เราก็ได้กําลังใจดีกันก็เลยดีขึ้น เราก็ไม่ปิดบัง เขาก็ไม่ต้องกลัวเพราะ
เราก็ไม่ได้ปิดบังไร คนในหมู่บ้านก็รู้กัน ถ้าเราปิดบัง ไม่ได้มารับยา ไม่ได้กิน
ยา มันก็เป็นผลเสียต่อเราเอง แต่เราไม่ปิดบังมันก็เลยดีขึ้น 

     (ลุงศร, สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2560) 

 
 พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงของลุงแสดงให้เห็นถึงความกลัวต่อตัวโรคและวาทกรรมในด้านลบ
เกี่ยวกับโรคเอดส์ยังคงปรากฏอยู่ในสังคม แม้ว่าคุณลุงจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของศูนย์แสงธรรม
นําสุขอยู่เสมอ แต่ปฏิกิริยาที่คุณลุงได้รับก็ยังคงมีอิทธิพลต่อลุงศรมากกว่าความเข้าใจและการ
ยอมรับผู้ปุวยดังที่ผู้สร้างโครงการต้องการให้เป็น 

น้องขจร(นามสมมติ) เป็นเด็กวัยรุ่นชายอายุ 19 ปี เรียนอยู่ที่กศน.29วัดรัตนาราม เขาได้รับ
เชื้อจากแม่สู่ลูก อยู่ในชุมชนต้นหาด เขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่กล้าเปิดเผยเพราะยังคงกลัวที่จะ
เผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาจะได้รับกลับมา หากเขาบอกทุกคนว่าตัวเองปุวยเป็นโรคอะไร ถึงกระนั้น 
เพ่ือนๆบางกลุ่มในโรงเรียนก็รู้กันอยู่แล้วว่าเขาเป็น ก็มีทั้งคนที่ปฏิบัติตัวดีกับเขาและที่รังเกียจเขา 

 
พอได้เข้าโครงการของโรงพยาบาลแล้วก็ทําให้รู้สึกสบายใจมากขึ้นเพราะคน
ไม่ค่อยรังเกียจเหมือนเมื่อก่อนแล้ว เมื่อก่อนก็มีบ้างที่ถูกเพื่อนล้อ แต่ก็ทําตัว
เฉยๆไป ทีหลังครูก็เป็นคนบอกว่าโรคที่เราเป็นอยู่ไม่ได้ติดต่อง่ายๆ มันติดต่อ
ทางไหนได้บ้าง 

    (ขจร, สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2560) 

                                                           
26 แหลงๆ (ภาษาท้องถิ่นภาคใต้) ในที่นี้หมายถึง การซุบซิบนินทา 
27  อิ (ภาษาท้องถิ่นภาคใต้) หมายถึง จะ อาจจะ เช่น  เขาบอกว่าหล่อนอิมา หมายถึง เขา

บอกว่าเธอจะมา 
28 ให้ถึงหมอ เป็นการเปรียบเปรย หมายถึง ถึงมือหมอ หรือก็คือ เมื่อเข้ารับการรักษาจาก

แพทย์แล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น สุขภาพร่างกายดีข้ึนเพราะปฏิบัติตามที่แพทย์สั่ง 
29 กศน. ย่อมาจาก การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย (จําลอง 

สุวรรณเรือง, 2556: ออนไลน์) 
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จากการสอบถามคนในชุมชนต้นหาดทําให้ทราบว่า ขจรเป็นเด็กที่ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ค่อย

ไปเล่นกับเพ่ือนหรือเด็กๆในชุมชนเสียเท่าไหร่ บ้างก็บอกว่าขจรเคยถูกล้อเรื่องที่เขาปุวยเป็นโรคนี้ 
แม้แต่อาจารย์ในโรงเรียนเองก็มีน้อยคนนักที่จะเข้าใจและกล้าพูดคุยกับขจร ทําให้เขาไม่กล้าสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับใคร ปัจจุบันขจรอาศัยอยู่กับย่าเพราะพ่อแม่เสียชีวิตไปไม่นานหลังจากขจรเกิด เขา
จึงเป็นเด็กที่ขยันและเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนเป็นอย่างดี  

น้ามัน(นามสมมติ) อยู่ชุมชนบางพระหมู่ 1 อายุ 43 ปี เพ่ิงรู้ว่าตัวเองติดเชื้อเมื่อปลายปีที่
แล้ว (ปลายปี 2559) จากทางเพศสัมพันธ์ 

 
ตอนที่รู้ตัวว่าเป็นก็ไม่ได้บอกครอบครัว เราก็ไม่อยากให้เขาเป็นห่วง คนใน
ชุมชนบางทีเขาก็รู้หน่ะแหละถึงผมไม่บอกแต่ เขาก็รู้กันทางอื่นนั่นแหละ 
บางทีเราก็แล30คนออกแหละว่าเขาสังเกตเรายังไง บางคนก็ทําตัวกับเราไม่
เหมือนเดิม แต่บางทีผมก็ไม่สุงสิงกับใคร เวลาอยู่บ้านนึกอยากไปไหนก็ไป 
บางทีนึกอยากไปเที่ยวก็ไป ไปนั่งบ้านคนโน้นทีคนนี้ที แต่ก็เป็นคนที่เขา
ต้อนรับเรานะ เพราะเพื่อนบางคนพอรู้ว่าเราเป็นเขาก็ไม่เข้ามาพูดมาคุย
เหมือนเมื่อก่อน 

    (น้ามนั, สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2560) 

 
น้าแมว (นามสมมติ) ได้รับเชื้อจากทางเพศสัมพันธ์ สามีของเธอนําเชื้อมาให้แล้วก็เสียชีวิต

ไป เธอจึงได้รู้ว่าตัวเองปุวยเป็นโรคอะไร แต่ว่าในช่วงแรกก็รู้สึกรับไม่ได้ที่ตัวเองปุวยเป็นโรคนี้ จึงไม่
กล้าเปิดเผยต่อใคร เก็บตัวอยู่ในบ้านและไม่เข้ารับการรักษาจนกระทั่งอาการทรุดลงอย่างหนัก คน
ในชุมชนจึงไปแจ้งประธานชุมชนให้มาช่วยเหลือ เมื่อเธอหายดีก็เข้าร่วมในคลินิกเอดส์และตัวแล
รักษาตัวเองอย่างดีมาอย่างต่อเนื่อง 

 
ตอนนั้นพี่ก็ยังไม่เปิดตัวเหมือนทุกวันนี้นะก็กลัวเพื่อนเขารับไม่ได้ คือโรคที่
เราเป็นเนี่ยถ้าเรารับตัวเองไม่ได้เพื่อนเขาก็รับเราไม่ได้เหมือนกันนะ *เธอ
เร่ิมมีสีหน้าเคร่งเครียด แล้วพูดต่อว่า* แต่ในขณะเดียวกันถ้าว่าเรารับตัวเอง
ได้ เปิดเผยไรพันนี้เพื่อนเขาก็รับได้ ถ้าเราเที่ยวไปหยบอยู่เพื่อนเขาก็ไม่รับ
เรา แต่ว่าในชุมชนทุกคนเขาก็รู้ว่าพี่เป็นไอนี้แต่ว่าเราก็รักษาตัวเราดี 

     (น้าแมว, สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2560) 
                                                           

30 แล (ภาษาท้องถิ่นภาคใต้) หมายถึง ดู มอง  
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น้าแมว เป็นคนหนึ่งที่ปิดกั้นตัวเองและพยายามปกปิดตัวเองจากสังคมนับตั้งแต่รู้ว่าตัวเอง

ติดเชื้อ แต่เมื่ออาการของโรคเริ่มกําเริบขึ้นเรื่อยๆ เธอไม่เห็นถึงผลดีของการปกปิดนี้จึงตัดสินใจ
เปิดเผยตัวเองต่อสังคมและพยายามอยู่ร่วมกับความคิดของผู้คนให้ได้ กระทั่งปัจจุบันเธอสามารถ
ผันตัวมาเป็นแกนนํากลุ่มผู้ติดเชื้อในชุมชนต้นหาดได้ ท่ามกลางเสียงชมเชยของคนในชุมชนว่าเธอ
สามารถก้าวข้ามอุปสรรคที่น่ากลัวนั้นได้แล้วกลับมามีร่างกายที่แข็งแรงเป็นปกติ เพราะเหตุนี้ 
พฤติกรรมของเธอจึงกลายเป็นตัวอย่างสําคัญที่ใช้ในการโน้มน้าวจิตใจผู้ปุวยคนอ่ืนๆในชุมชนให้เข้า
ร่วมการรักษาและอยู่ร่วมกับสังคมให้ได้เหมือนเธอนั่นเอง 

อีกตัวอย่างหนึ่งคือผู้ที่ปกปิดตัวเองจากสังคมอย่างชัดเจน นั่นคือ  ผู้ปฏิเสธการให้
สัมภาษณ์ สําหรับการศึกษานี้ แม้ว่าตลอดการศึกษาจะมีปฏิเสธการบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองใน
รูปแบบต่างๆ แต่ก็เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือเปลี่ยนประเด็นการสนทนา แต่สําหรับผู้ปุวย
รายนี้ เขามีปฏิกิริยารุนแรงอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการให้ผู้ศึกษารับรู้เรื่องราวของเขา ดังนั้น ในการ
บอกเล่าเรื่องราวนี้ผู้ศึกษาจะใช้นามสมมติแทนผู้ปุวยคนนั้นว่า น้าวัตน์ และเป็นเพียงการบอกเล่า
ปฏิกิริยาการปฏิเสธของเขาเท่านั้น ซึ่งผู้ศึกษาเชื่อว่า การปฏิเสธของเขาต้องมีเบื้ องหลังบางอย่าง
เพียงแต่ไม่สามารถเชื่อมโยงถึงสาเหตุใดๆได้มากนักนอกจากคําบอกเล่าของน้าบลที่ทําให้ทราบ
ประวัติการรักษาของผู้ปุวยรายนี้เท่านั้น แต่นั้นก็อาจเหตุสาเหตุหนึ่งของการปิดกั้นตัวเองออกจาก
สังคมก็เป็นได ้

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันศุกร์ซึ่งไม่ใช่วันนัดรับยาของผู้ปุวยและเป็นวันที่ไม่ค่อยมี
ผู้ปุวยเข้ามารับคําปรึกษามากนัก แต่เนื่องจากวันนี้ตรงกับวันที่ทางเทศบาลแจกจ่ายเบี้ยยังชีพคน
ละ 500 บาทของทุกเดือน และแจกไข่ไก่คนละ 10 ฟอง สําหรับคนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและ
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกองทุนวันละบาทของชุมชนต้นหาด บรรยากาศภายในคลินิกจึง
ค่อนข้างครึกครื้น 

ในระหว่างที่รอการสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆ น้าบลก็แนะนําผู้ปุวยรายหนึ่งว่าเขาได้รับเชื้อจาก
ยาเสพติดจากนั้นจึงขอความร่วมมือให้เขามาให้การสัมภาษณ์กับผู้ศึกษา น้าวัตน์(นามสมมติ) เริ่มมี
สีหน้าไม่พอใจ คิ้วขมวดและฮึดฮัดอยู่ตลอดเวลา เขามานั่งที่โต๊ะของผู้ศึกษาแต่ไม่พูดอะไร ผู้ศึกษา
พยายามทักทายถามสารทุกข์สุกดิบ แต่เขาก็ยังคงนิ่งเงียบ แม้จะเห็นท่าทีผิดสังเกตก็ไม่กล้าถามเขา
ตรงๆว่าเพราะเหตุใด และเนื่องจากเขามานั่งที่โต๊ะสัมภาษณ์แล้วผู้ศึกษาจึงเริ่มอธิบายตาม
แบบสอบถามว่าจะนําข้อมูลไปทําอะไรบ้าง ผู้ให้สัมภาษณ์มีสิทธิให้ความร่วมมือหรือปฏิเสธก็ได้ 
เมื่ออธิบายเสร็จก็ให้น้าวัตน์เซ็นรับรองในแบบสอบถาม “เฮ้อ!!! อะไรนักหนา” เขาเริ่มถอนหายใจ
หนกัข้ึนและบ่นพึมพํา จากนั้นจึงเบือนหน้าหนีและเงียบไปสักพัก  
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ผู้ศึกษาเห็นว่าท่าไม่ดีแล้ว จึงพยายามถามเกี่ยวกับประวัติทั่วไปของผู้ปุวย ทว่า ไม่ทันถาม
จบประโยค น้าวัตน์ก็ตะโกนขึ้นมาว่า “ไม่!!! ไม่อยากแหลง อิเอาไรนักหนา” (ไม่อยากพูดด้วยแล้ว 
ต้องการอะไรหนักหนา) จากนั้นเขาก็เดินไปรับไข่และเบี้ยยังชีพแล้วก็เดินออกจากห้องไปทันที
ท่ามกลางความตกใจของผู้ศึกษา เจ้าหน้าที่และผู้ปุวยคนอ่ืนๆภายในห้องนั้น 

พฤติกรรมดังกล่าวทําให้ผู้ศึกษาเกิดความสงสัยถึงเหตุผลที่เขาปฏิเสธด้วยท่าทีที่รุนแรง
เช่นนั้น แม้จะมีผู้ปุวยรายอ่ืนที่ไม่ต้องการให้สัมภาษณ์เขาก็จะบอกกับผู้ศึกษาทันทีว่าขอไม่ให้
สัมภาษณ์ บ้างก็ส่ายหัวเป็นสัญลักษณ์ แต่ในกรณีของน้าวัตน์ ช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  

ผู้ศึกษาจึงเลือกที่จะสอบถามจากคนรอบข้างหรือคนที่รู้เรื่องราวของผู้ปุวยรายนี้แทน 
น้าบลเล่าว่า เขาติดเชื้อมาจากยาเสพติด ติดมาหลายปีแล้ว เมื่อรู้ว่าตัวเองปุวยด้วยโรคนี้ก็ยิ่งเที่ยว
กลางคือและกินเหล้าเมายา ราวกับต้องการประชดชีวิต จนกระทั่งอาการของเขาทรุดลงเรื่อยๆจน
เข้าโรงพยาบาล ทางคลินิกก็พยายามโน้นน้าวให้เข้ามารักษา เมื่อเขารักษาไปได้สักพักก็กินยาไม่
สม่ําเสมอ หยุดกินไปบ้าง กินยาไม่ตรงเวลาบ้าง ทําให้อาการของยิ่งแย่ลงจนต้องทานยาสูตรสําหรับ
ผู้ดื้อยาเพราะเขาทานยาไม่ต่อเนื่อง น้าบลพูดด้วยน้ําเสียงอย่างภาคภูมิใจว่า กว่าจะช่วยดูแลช่วย
เคี่ยวเข็ญผู้ปุวยรายนี้มาได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลาไม่น้อย (น้าบล , สัมภาษณ์ 3 กุมภาพันธ์ 2560) เขาจึง
เป็นผู้ปุวยรายหนึ่งที่จัดอยู่ในประเภทผู้ที่ไม่กล้าเปิดเผยต่อสังคมเกี่ยวกับโรคที่ตนกําลังเป็น ด้วย
ความกลัวเหตุผลบางอย่าง 
 

 

4.6 กลุ่มบุคคลทั่วไปท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่ในอ าเภอปากพนัง 

 คนกลุ่มนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของกลุ่มตวัอย่างการศึกษาครัง้นีเ้พื่อให้ทราบถึงผลของวาทกรรมทัง้ที่เป็ น

วาทกรรมหลกัและวาทกรรมชุดใหม่ที่ปรากฏอยู่ในสงัคมปัจจุบนั เพราะคนกลุม่นีเ้ป็นองค์ประกอบหลกัของ

สงัคมและมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของผู้ ป่วย ทัง้คนที่เป็นครอบครัวของผู้ ป่วย เพื่อนบ้าน คนในชุมชน 

นายจ้าง ลกูจ้าง หรือแม้แตค่นที่ไมม่ีความเก่ียวข้องใดๆกบัผู้ ป่วยก็ตาม ตา่งก็ได้รับอิทธิพลจากวาทกรรมหลกั

มาไมน้่อยตา่งกนัเพียง พวกเขาเช่ือในวาทกรรมหลกันัน้มากน้อยเพียงใดวา่คนเป็นโรคเอดส์นา่รังเกียจอย่างที่

สงัคมกล่าวมา หรือโรคเอดส์ติดต่อง่ายและยงัคงน่ากลวัอยู่เหมือนแต่ก่อน หากเทคโนโลยีทางการแพทย์

พฒันาขึน้ การให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัโรคเอดส์ดีขึน้ คนกลุม่นีจ้ะได้รับอิทธิพลจากวาทกรรมชุดใหม่ที่

หน่วยงานสาธารณสขุและเครือข่ายผู้ปุวยเอดส์ในปากพนังพยายามสร้างขึ้นมามากน้อยเพียงใด ใน

ประเด็นนี้ผู้ศึกษาจึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มคนที่ยอมรับผู้ปุวย และกลุ่มที่ยังคงมีอคติจากวาท
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กรรมหลักอยู่ แม้จะไม่ได้แสดงความรังเกียจอย่างชัดเจนก็รู้สึกไม่ปกติเมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ

ผู้ปุวย 

 

4.6.1 กลุ่มที่ยอมรับและไม่รังเกียจผู้ป่วย 

 จากการสัมภาษณ์พบว่าคนกลุ่มนี้มักมีความเกี่ยวข้องเป็นเครือญาติกับผู้ปุวย บ้างก็เป็น

เจ้าหน้าที่พยาบาลที่เคยทําหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวยและการรักษาโรคเอดส์ คนกลุม่นีจ้ึงมีความ

ใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยและผู้ติดเชือ้เป็นพิเศษ  พวกเขาได้เรียนรู้จากกนัและกนัเร่ืองการปฏิบตัิตวัเมื่อต้องอยู่ร่วมกนั

และได้รับความรู้เก่ียวกบัโรคเอดส์ในแง่ที่คนทัว่ไปมิอาจเข้าถึง จึงสามารถเข้าใจและยอมรับผู้ ป่วยได้มากกว่า

คนกลุม่อื่น เช่นเดียวกบัน้าสงบ (นามสมมติ)และป้าติ๋ม (นามสมมติ) 

 น้าสงบ อายุ 48 ปี ทําอาชีพรับจ้าง เธอมีพ่ีสาวที่ปุวยด้วยโรคเอดส์มานานกว่า 15 ปี และ
หลานสาวที่ได้รับเชื้อจากแม่ของเธอ แม้ว่าน้าสงบกับพ่ีสาวจะแยกย้ายกันอยู่กับครอบครัวของ
ตัวเองแต่ก็ยังคงไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยๆ บ้างก็ไปทานอาหารร่วมกัน ทํากิจกรรมร่วมกันเหมือนพ่ีน้อง
ทั่วไป แต่น้าสงบก็ได้เรียนรู้วิธีการปูองกันตัวเองและการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่กับพ่ีสาวจากตัวพ่ีสาวเอง 
ประกอบกับข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่เธอติดตามอยู่เรื่อยๆทําให้เธอเข้าใจได้ว่า “เราใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับเขาได้ มันไม่ติดกันง่ายๆ พ่ีเขยแฟนใหม่ของพ่ีก็ไม่เห็นติดเลย แกไปเช็คเลือดหลายรอบ
แล้ว” (สงบ, สัมภาษณ์ 3 มีนาคม 2560) ด้วยความแตกต่างบางอย่างทางร่างกายพ่ีเขยที่อยู่ร่วมกับ
พ่ีสาวของน้าสงบมาหลายปี แม้จะผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้วแต่เมื่อไปตรวจหาเชื้อเอชไอวีกลับ
ไม่พบ เขาก็ยังคงไม่ตรวจหาเชื้ออยู่เรื่อยๆทุกๆปีก็ยังคงไม่พบเชื้อ ด้วยสาเหตุนี้จึงยิ่งทําให้น้าสงบ
มั่นใจได้ว่าโรคเอดส์นี้ไม่ได้ติดกันโดยง่ายอย่างที่คิด และสามารถพูดคุยหรือทํากิจกรรมร่วมกับ
ผู้ปุวยได้อย่างปกติ น้าสงบมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปุวยหลายคน จึงแนะนําใครต่อใครว่าไม่ควรแสดง
ท่าทีรังเกียจหรือทําให้เขากลายเป็นคนน่าสงสารเพราะมันจะยิ่งกลายเป็นการตอกย้ําผู้ปุวยให้รู้สึก
น้อยเนื้อต่ําใจเสียเปล่า 

 น้าเห็นพี่เขยแกไม่ติดนะ เราก็ไม่ได้กลัวหรือรังเกียจพี่สาวไรอยู่แล้ว อยู่กัน
ได้ ของแบบนี้ในพอมันพลาดไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ เราก็ต้องปรับตัวอยู่กัน
ให้ได้ คนเราผิดกันได้เราก็ไม่อยากไปซ้ําเติม ตอกย้ําความรู้สึกเขานะ อยาก
ให้เขามีที่เดินในสังคมบ้าง 

     (สงบ, สัมภาษณ์ 3 มีนาคม 2560) 
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 ส่วนปูาติ๋ม อายุ 56 ปี อดีตเจ้าหน้าที่พยาบาลประจําโรงพยาบาลปากพนัง เคยเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ติดเชื้อและทํางานร่วมกับคุณอํานวย ประเดิมวงศ์ ในศูนย์แสงธรรมนําสุข 
เธอจึงค่อนข้างเข้าใจอาการและการติดต่อของโรคเป็นอย่างดี เธอมองว่าที่คนส่วนใหญ่คิดว่าโรคนี้
เป็นโรคที่น่ารังเกียจนั่นเพราะเขาไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงเก่ียวกับโรค คิดว่าโรคนี้มาจากหญิงบริการ 
แต่ปัจจุบันอาชีพบริการเหล่านี้สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าจะปลอดภัยจากเชื้อแน่นอนเพราะมี
การตรวจเลือดของพวกเธอทุกๆเดือน พร้อมทั้งสอนให้พวกเธอใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือปูองกันโรค
ต่างๆที่สามารถติดต่อได้ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ สถานบริการก็ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอยู่เสมอ พวกเธอจึงไม่ใช่ “แหล่งแพร่เชื้อ” อย่างที่คนอ่ืนเข้าใจ (ติ๋ม, สัมภาษณ์ 3 
มีนาคม 2560) 

 

4.6.2 กลุ่มที่ยังคงรังเกียจและมีอคติต่อผู้ป่วย 

 คนกลุ่มนี้ยังคงมีอคติต่อผู้ปุวยด้วยเหตุผลต่างๆ ส่วนหนึ่งอาจมาจากอิทธิพลของวาทกรรม
หลักก็เป็นได้ จากการสัมภาษณ์พบว่าคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติกับผู้ปุวย
หรือมีวิถีชีวิตที่ต้องอาศัยร่วมกับผู้ปุวย เขาจึงมีชุดความรู้คนละชุดกับกลุ่มข้างต้น ทว่า ความ
รังเกียจในที่นี้มิได้หมายถึงการแสดงออกด้วยความรุนแรงหรือการกีดกันอย่างชัดเจนเหมือนแต่ก่อน 
เป็นเป็นสภาวะไม่ปกติเมื่อคนกลุ่มนี้ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปุวย ความรังเกียจจึงอาจออกมาในรูป
ของการนินทา การหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือการมีปฏิสัมพันธ์แบบลึกซึ้งกับผู้ปุวยนอกเหนือจากการ
พูดคุยกัน หรือการไม่ไว้เนื้อเชื้อใจให้ดูแลคนในครอบครัว เป็นต้น พฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นผลมา
จากความผิดพลาดในการรับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ หรืออคติที่มาพร้อมกับสาเหตุของการ
ติดเชื้อเอดส์ ที่สื่อมักให้ภาพที่น่ากลัวของผู้ติดเชื้อและเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆที่มีสาเหตุมาจากการ
เป็นผู้ติดเชื้อให้คนกลุ่มนี้รับรู้ข่าวสารเพียงมุมมองนั้น ดังนั้น อคติที่มาจากการเสพสื่อเหล่านี้จะ
พัฒนากลายเป็นความเชื่อและยากจะลบล้างความเชื่อนั้นได้ด้วยวาทกรรมชุดใหม่  

 นอกจากนี้อําเภอปากพนังยังเป็นเมืองที่มีพ้ืนที่กว้างขวางและความเป็นอยู่ของผู้คนก็
แตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศ ความแตกต่างนี้ส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารและความจริง
บางอย่างเกี่ยวกับโรคเอดส์จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเครือข่ายผู้ปุวยที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน 
และความเข้าใจที่ไม่ตรงกันนี้อาจนํามาสู่อคติต่อตัวโรคและผู้ปุวยเอดส์ในปัจจุบัน บ้างก็เชื่อว่าถ้าไป
สัมผัสโดนก็จะติดโรค ถ้าไปใช้สถานบันเทิงก็จะทําให้ติดโรค หากรู้ผู้ปุวยอยู่ในช่วงวัยรุ่นก็จะมองว่า
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ติดเชื้อมาเพราะเป็นเด็กใจแตก31 หากอยู่ในช่วงวัยกลางคนก็จะถูกมองว่าเคยเป็นหมอนวดหรือสาว
บริการ และหากเป็นชายฉกรรจ์ก็จะถูกมองว่าเคยเป็นเด็กเรือหรือเคยทําเป็นแรงงาน เป็นต้น การตี
ค่าคนเหล่านี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการรังเกียจผู้ปุวยและหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนั่นเอง 

ค่านิยมล่าแต้ม เป็นเพียงพฤติกรรมของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง แต่ด้วยลักษณะการแต่งตัว กริยา
ท่าทาง มารยาททางสังคมและสถานศึกษาของวัยรุ่นกลุ่มนั้นทําให้เด็กวัยรุ่นในรั่วการการศึกษา
เดียวกันหรือท่ีมีค่านิยมความงามคล้ายคลึงกันถูกเหมารวมว่า “ล่าแต้ม” เหมือนกัน ดังนั้น ค่านิยม
การล่าแต้มจึงเป็นสิ่งที่สร้างอคติได้มากกว่าแค่การอธิบายถึงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น
เท่านั้น เจ๊แหม่ม (นามสมมติ) รู้สึกโมโหทันทีที่ได้รู้เกี่ยวกับค่านิยมเหล่านี้ เธอพูดด้วยเสียงกระโชก
ว่า “แย่มากๆ ท าไมเด็กพวกนี้มีความคิดที่ต่ า เห็นแก่ตัวขนาดนี้” เมื่อเธอเห็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่
แต่งตัวไม่เรียบร้อย แต่งหน้าทาปากแดงแล้วมีคําพูดหยาบคายเธอก็จะเหมารวมว่าเด็กเหล่านี้จะ
กลายเป็นปัญหาสังคมในภายภาคหน้าบ้าง เป็นเด็กอ้อร้อ32บ้าง ล้วนเป็นคําแสดงอคติที่เธอใช้เป็น
เหตุผลในการลดความสงสารและไม่ยอมรับผู้ปุวยเอดส์ โดยเฉพาะผู้ปุวยที่เป็นวัยรุ่นเช่นเดียวกับ
เด็กเหล่านี้ 

นอกจากพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นที่กลายเป็นเปูาของสังคมแล้วยังมีพฤติกรรมอ่ืนที่แสดง
ให้เห็นว่าคนทั่วไปยังคงกลัวและไม่ไว้วางใจให้ผู้ติดเชื้อมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เช่นกรณีของน้าพร ลุงเก่ง 
น้าขาวและพ่ีเดาะห์ ที่กล่าวตรงกันว่า “ถ้าคนเป็นเอดส์มาสมัครงานเป็นแม่บ้านหรือต้องการท างาน
ที่ใกล้ชิดกับคนในครอบครัวก็คงไม่รับเข้าท างาน เพราะกลัวว่าเขาจะเอาเชื้อมาติดเราด้วย” แม้ว่า
คนเหล่านี้จะทราบว่าโรคนี้ไม่ได้ติดต่อกันง่ายๆแต่ก็ไม่วางใจเพราะมันยังมีโอกาสติดต่อได้ และเมื่อ
ติดเชื้อแล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้อีก นี่จึงเป็นเหตุผลที่ผู้ปุวยส่วนหนึ่งในปากพนัง
ประสบปัญหาว่างงาน บ้างก็ทําอาชีพรับจ้างทําใบยาสูบ หรืออาชีพที่สามารถทําได้ในบ้านของ
ตัวเองและมีโอกาสพบปะคนอ่ืนได้น้อย นี่จึงเป็นสิ่งที่สังคมตอบรับต่อผู้ปุวยอันแสดงถึงความ
รังเกียจที่ยังคงมีอยู่ในสังคม เพียงแค่มีวาทกรรมชุดใหม่มาครอบทับพฤติกรรมบางอย่างไว้ไม่ให้
แสดงความรุนแรงต่อผู้ปุวยเหมือนแต่ก่อน แค่ความรู้สึกไม่ปกตินี้ก็ยังคงอยู่ 

                                                           
31 เด็กใจแตก เป็นพฤติกรรมที่เด็กประพฤตินอกเหนือจากโอวาทของผู้ปกครองหรือผิดเพ้ียน

ไปจากความคาดหวังของสังคมต่อเด็กวัยนั้น บ้างก็ใช้เรียกเด็กวัยรุ่นหญิงที่มีแฟนแล้วทําพฤติกรรม
บางอย่างผิดจากบรรทัดฐานของสังคม บ้างก็ใช้เรียกเด็กวับรุ่นที่เที่ยวกลางคืนในวัยเรียน เป็นต้น 

32 อ้อร้อ (ภาษาท้องถิ่นภาคใต้) หมายถึง เป็นคําที่ใช้อธิบายหญิงที่มีกิริยาท่าทางไม่เหมาะสม 
ไม่สุภาพ 
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กล่าวโดยสรุปคือ กระบวนการผลิตสร้างวาทกรรมเอดส์นั้นประกอบด้วยหลายหน่วยงาน

หลายองค์ประกอบ ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในอดีตช่วงที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้าน

การรักษาโรคเอดส์ยังไม่เข้าถึงพ้ืนที่ปากพนังมากนัก ศูนย์แสงธรรมนําสุขจะเป็นหน่วยงานที่

ตอบสนองความต้องการของผู้ปุวยได้ดีที่สุด โดยเฉพาะช่วงปี พ.ศ. 2538 ที่เริ่มก่อตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้น

ถึงช่วงก่อนปี พ.ศ. 2546 ที่ได้รับยาต้านไวรัสเข้ามาในคลินิก ARV แห่งนี้ สังคมปากพนังได้รับ

อิทธิพลจากวาทกรรมเอดส์จนทําให้รู้สึกกลัวและรังเกียจผู้ปุวย ความกดดันเหล่านี้ทําให้ผู้ปุวยถูกกีด

กันและไม่สามารถเข้าสังคมได้ ทําให้มีปัญหาต่างๆ ตามมาทั้งด้านเศรษฐกิจของผู้ปุวย การเข้าถึง

ความต้องการและปัญหาครอบครัว ศูนย์แสงธรรมนําสุขแห่งนี้จึงเป็นที่เยียวยาจิตใจของผู้ปุวยได้

เป็นอย่างดี และใช้การรักษาอาการพ้ืนฐานของโรคอย่างการปวดหัว ท้องเสียและอ่ืนๆ ด้วยสมุนไพร

พ้ืนบ้าน 

กระทั่งปี พ.ศ. 2546 ที่ได้รับยาต้านไวรัสมาในโรงพยาบาลปากพนัง จึงก่อตั้งคลินิก ARV 

ขึ้นร่วมกับศูนย์แสงธรรมนําสุข แต่คลินิกนี้มุ่งเน้นเรื่องการรักษาและการให้คําปรึกษาแก่ผู้ปุวย

ในทางการแพทย์เป็นหลัก ศูนย์แสงธรรมนําสุขจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเป็นการตั้ง

โครงการต่างๆขึ้นมาทําหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมให้กับผู้ปุวยแทน 

ในที่นี้ผู้ศึกษาจึงจัดแบ่งประเภทความรู้ของโครงการต่างๆภายใต้ศูนย์แสงธรรมนําสุข

ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

หนึ่ง คือประเภทโครงการที่ให้ความรู้ทางการแพทย์เป็นหลัก รูปแบบของกิจกรรมก็จะเน้น

ด้านการอบรมให้ความรู้อาการและการติดต่อของโรคที่ถูกต้องเพ่ือลบล้างความเชื่อเดิมที่ว่า โรค

เอดส์ติดต่อผ่าทางการกินน้ําร่วมกันหรือการสัมผัสและใช้สิ่งของร่วมกัน พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการ

ดูแลตัวเองในชีวิตประจําวันให้ผู้ปุวยมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในการเป็น

โรคแทรกซ้อน เป็นต้น 

สอง คือโครงการประเภทสังคม เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการมีกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน

หรือผู้ปุวยด้วยกันเพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงลักษณะของโรคและลดอคติต่อผู้ปุวย และเพ่ือให้เกิดกร

แลกเปลี่ยนความรู้ ทุกข์สุขระหว่างกัน เพราะผู้ปุวยมีประสบการณ์ร่วมกันจึ งเป็นบุคคลที่เยียวยา

จิตใจให้แก่กันได้ดีท่ีสุด  
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และ สาม คือโครงการประเภทความเชื่อ โครงการประเภทนี้มีความคลุมเครือระหว่าง

ประเภทความรู้กับประเภทสังคม เพราะเป็นการนําความรู้ที่พวกเขาได้รับมาผสมผสานเข้ากับวิถี

ชีวิตของตนเอง จนเกิดเป็นความเชื่อด้านต่างๆที่สามารถสร้างกําลังใจและเยียวยาจิตใจให้แก่ผู้ปุวย

ได้เป็นอย่างดี บ้างก็นําไปเชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนา ว่าโรคเอดส์นี้เกิดจากกรรมของตนใน

ชาติก่อนหรือเป็นบททดสอบของพระเจ้า บ้างก็นําไปเชื่อมโยงกับความรู้ทางการแพทย์ว่า เป็นเอดส์

ยังดีเสียกว่าเป็นเบาหวานเพราะสามารถกินอาหารได้ทุกชนิดโดยไม่ต้องกังวลและอาจมีชีวิตยืนยาว

กว่าผู้ปุวยโรคอ่ืนๆเสียด้วยซ้ํา ความเชื่อเหล่านี้กลายเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้ปุวยลดความรู้สึกน้อย

เนื้อต่ําใจในตัวเองและการถือโทษโกรธสังคมที่ปฏิบัติไม่ดีต่อพวกเขานั่นเอง 

ซึ่งจุดประสงค์หลักของทั้ง 3 โครงการนี้ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการให้ความรู้ที่ถูกต้องและ

ลบล้างวาทกรรมเอดส์ที่เคยสร้างความกลัวให้กับคนในสังคม แต่ปัจจัยในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ก็

แตกต่างกันไปตามการเข้าร่วมโครงการและลักษณะของผู้ปุวย หากเป็นผู้ที่เข้าร่วมเพียงคลินิก ARV 

ก็จะได้รับความรู้ด้านการแพทย์ในการรักษาและดูแลตัวเองเป็นหลัก แต่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการอ่ืนๆ

ของศูนย์แสงธรรมนําสุขร่วมด้วยนั้น ก็จะได้รับมุมมองในการอยู่ร่วมกับโรคเอดส์และการมี

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับคนกลุ่มอ่ืนๆด้วยตามประเภทของแต่ละโครงการ แต่ก็มีคนบางกลุ่มที่มี

ข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ดังในกรณีของหญิงชาวลาวคนหนึ่ง ที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษา 

ความรู้ และกิจกรรมต่างๆภายในโครงการได้ ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเครือข่ายผู้ปุวยเอดส์

ภายในปากพนังทําหน้าที่ในการแจ้งข่าวสารต่างๆ บ้างก็ให้ความช่วยเหลือในการรับยาต้านไวรัส

เป็นกรณีพิเศษเพ่ือให้เธอสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ บ้างก็มีข้อจํากัดในการดูแลตัวเองโดยเฉพาะชาว

มุสลิมที่ต้องมีวิธีการทานยาต้านไวรัสเป็นพิเศษในช่วงเดือนรอมฎอน แต่นั่นก็มิได้มีผลกระทบต่อ

การรับรู้และทําความเข้าใจวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ของพวกเขา เพราะเหตุนี้การรับรู้วาทกรรมเอดส์

ชุดใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นและส่งผ่านทางกิจกรรมต่างๆภายในโครงการและการรักษานั้น จึงขึ้นอยู่กับ

ลักษณะของโครงการที่เข้าร่วมและข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูลชุดความรู้ต่างๆของผู้ปุวยด้วย 
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บทที่ 5 

ปากพนัง: พื้นที่แห่งการต่อรองของวาทกรรมเอดส์ 

 

ปากพนังได้ชื่อว่ามีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชและมากเป็นอันดับต้นๆของ

ภาคใต้ตามค าบอกเล่าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายในคลินิกARV ที่แสดงสถิติผู้ป่วยที่เข้ารักษา

ภายในคลินิกกว่า 800 คน (จากผลส ารวจของโรงพยาบาลปากพนังเมื่อปี พ.ศ. 2559) และคนที่มี

เชื้อ HIV ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวอีกกว่า 200 คน ซึ่งเมื่อผู้ศึกษาได้ลองศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของการ

แพร่กระจายและการรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของคนปากพนังแล้วก็ท าให้เกิดความประหลาดใจใน

หลายๆด้าน เพราะสังคมปากพนังในอดีตยังด้อยเทคโนโลยีนักท าให้พวกเขามีทางเลือกในการรับรู้

ข้อมูลต่างๆอย่างจ ากัด น าไปสู่ความเข้าใจผิด จนกลายเป็นความเชื่อที่ท าร้ายคนกลุ่มน้อยอย่างผู้ติด

เชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ให้กลายเป็นเหยื่อของสังคม เหยื่อที่ถูกรังเกียจ ถูกกระท าด้วยค าพูด 

ปฏิกิริยาที่รุนแรงและถูกท าร้ายด้วยทัศนคติในแง่ลบของคนจนกลายเป็นวาทกรรมเอดส์ หรือ “วาท

กรรมหลัก” ที่ผู้ศึกษาใช้แทนทัศนคติหรือความรู้ที่ท าให้เกิดความกลัวและความรังเกียจผ่านทางงาน

ศึกษานี ้ 

ดังนั้น ในบทนี้ผู้ศึกษาจึงต้องการน าเสนอให้เห็นถึงกระบวนการให้ความรู้เพ่ือลดความกลัว

และการจัดการทางสังคมของหน่วยงานต่างๆในปากพนังต่อปรากฏการณ์เอดส์ที่เกิดขึ้นว่า พวกเขามี

กระบวนการลบล้าง กดทับ หรือเสริมเติมแต่งวาทกรรมเอดส์อย่างไรเพ่ือให้วาทกรรมเอดส์ชุดใหม่

สามารถท างานได้ในสังคม และท าให้ผู้ป่วยเอดส์สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติสุข  

ในบทนี้จึงแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ประเด็น โดยวิเคราะห์ภายใต้โครงสร้างของแนวคิดการ

วิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) ประเด็นแรก - จะใช้การวิเคราะห์วาทกรรมผ่านทางตัว

บท (Text) ซึ่งจะกล่าวถึงรากฐานของปรากฏการณ์เอดส์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ประเด็นที่สอง - จึง

มองภาคปฏิบัติของวาทกรรม  (Discursive Practice) ผ่านทางปรากฏการณ์เอดส์ในปากพนัง โดย

จะแบ่งออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคแห่งการป้องกัน ยุคแห่งความกลัวและยุคของการอยู่ร่วมกัน เพ่ือแสดง
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ให้เห็นผลของวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ที่ปรากฏในยุคแห่งการอยู่ร่วมกัน ผ่านทางภาคปฏิบัติการทาง

สังคม (Social Practice) ในประเด็นที่สามนั่นเอง จากนั้นจึงจะกล่าวให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง

และสภาพความเป็นอยู่ของวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ที่ปรากฏให้เห็นในปากพนังว่าเป็นเช่นไร 

แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) คือการวิเคราะห์กระบวนการสร้าง

วาทกรรมหนึ่งขึ้นผ่านทางองค์ประกอบต่างๆในสังคมที่ท าให้เกิดวาทกรรมนั้น รวมไปถึง

ความสัมพันธ์ทางอ านาจและจุดประสงค์ของผู้สร้างวาทกรรมนั้นๆด้วย โดยแบ่งลักษณะการ

วิเคราะห์ออกเป็น 3 รูปแบบคือ 1) การวิเคราะห์ผ่านตัวบท (Text) คือการรวบรวมข้อมูลที่มีการ

บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือหาการก่อรูปของวาทกรรมเอดส์ที่มีผลต่อรากฐานปรากฏการณ์เอดส์

ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตและเป็นผลจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการรับมือของสังคมต่อผลกระทบจากวาท

กรรมเอดส์เหล่านั้น 2) การวิเคราะห์ภาคปฏิบัติทางวาทกรรม (Discursive practice) คือ

กระบวนการท างานของวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้น สร้างโดยคนกลุ่มใด เพื่อใคร และมีจุดประสงค์ในการ

สร้างเพ่ือสิ่งใด เพราะเจตนารมณ์ของผู้สร้างมีอิทธิพลต่อการรับรู้วาทกรรมของคนในสังคมด้วย 3.) 

ภาคปฏิบัติทางสังคม (Social Practice) เมื่อสังคมรับรู้วาทกรรมชุดนั้นแล้วจะมีปฏิกิริยาตอบ

กลับมาเช่นไร เพราะบางครั้งสิ่งที่สังคมเข้าใจอาจไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้สร้างวาทกรรมต้องการเสมอไป 

และวาทกรรมชุดนั้นมีหน้าที่เช่นไรต่อสังคม เช่น สร้างความกลับ ลดความกลัว สร้างความเข้าใจ 

หรือลดอคติต่อวาทกรรมอีกชุดหนึ่งก็เป็นได้ ดั้งนั้น ผลตอบรับจากสังคมจึงมิใช่สิ่งที่สามารถควบคุม

ได้ และอาจไม่ได้มีเพียงค าตอบเดียวเสมอไป 

 

5.1 รากฐานของปรากฏการณ์เอดส์ในสังคมไทยผ่านวาทกรรมจากตัวบท (Text) 

โรคเอดส์เป็นสิ่งที่อยู่คู่ประเทศไทยมากว่า 30 ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ด้วยความเชื่อผิดๆ

เกี่ยวกับความเป็นไปของโรคท าให้เกิดกระแสในแง่ลบมากมายและน าไปสู่การกีดกันผู้ป่วยเหล่านี้ 

โดยเริ่มจาการให้นิยามโรคเอดส์ในทางการแพทย์ว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หาย เมื่อได้รับเชื้อเอชไอวีแล้ว

ภูมิต้านทานบกพร่องก็จะน าไปสู่โรคร้ายแรงอ่ืนๆและอันตรายถึงชีวิต คนในสังคมก็มักได้ยินเรื่องเล่า

เกี่ยวกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนต่างๆจนท าให้ เกิดความกลัวและปกป้องตัวเองจาก

สถานการณ์เสี่ยงต่างๆที่อาจท าให้เกิดโรค หลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยเพราะกลัวการติดต่อ
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ผ่านการสัมผัส ทางน้ าลาย หรือแม้แต่ทางอากาศ ซ่ึงความระมัดระวังตัวเหล่านี้ท าให้ผู้ป่วยและผู้ติด

เชื้อเอชไอวีค่อยๆถูกกีดกันออกจาสังคมทีละน้อย  

ส่วนโรคเอดส์ในมุมมองทางสังคมวัฒนธรรมถูกมองผ่านทางความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่งเดิม

ประเทศไทยมองเรื่องเพศว่าเป็นสิ่งสกปรก ไม่ศิวิไลซ์ ไม่สมควรน ามาพูดถึงหรือกระท าในที่สาธารณะ 

ท าให้กลุ่มคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างเปิดเผยกลายเป็น คนไม่ดี โดยเฉพาะคนที่ขายหรือซื้อ

บริการ มีพฤติกรรมที่ผิดกับค่านิยมของสังคมไทยที่ต้องมีผัวเดียวเมียเดียวและต้องมีความสัมพันธ์อัน

ลึกซึ้ง มีเรื่องของความรู้สึกรักใคร่เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ใช่เรื่องฉาบฉวย คนกลุ่มนี้จึงถูกมองว่าเป็นคน

ส าส่อน ทั้งยังเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์สูง ดังนั้นคนที่เป็นโรคนี้หรือมีพฤติกรรมเช่นนี้มักจะ

ถูกมองว่าเป็น “คนส าส่อน” 

ค่านิยมของสังคมส่งผลต่อการควบคุมบรรทัดฐานเรื่องเพศของสังคมไทยว่าหากจะมี

เพศสัมพันธ์ทั้งที่ยังไม่ผ่านพิธีกรรมแต่งงาน ก็จะถูกมองว่าเป็นหญิงไม่ดี เพราะผู้หญิงที่ดีต้องรักนวล

สงวนตัวจนกว่าจะผ่านการแต่งงานและการรับรู้ของผู้ใหญ่แล้วเท่านั้น การรักร่วมเพศก็ถือเป็นคนไม่

ดี เพราะจุดประสงค์ของการมีเพศสัมพันธ์คือเพ่ือการสืบพันธุ์ มิใช่เพ่ือการตอบสนองอารมณ์ทางเพศ 

ทั้งนี้ บรรทัดฐานเหล่านี้ถูกเสนอว่าต้องเป็นคนรักเดียวใจเดียวจึงจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการติด

เชื้อเอดส์ได้ เมื่อความเชื่อเหล่านี้ถูกเผยแพร่และผลิตซ้ าผ่านสื่อและการบอกเล่าจากปากต่อปากไป

เรื่อยๆก็กลายเป็นสิ่งที่สังคมใช้ตัดสินคนจากรูปแบบพฤติกรรมที่ปรากฏออกมาว่า คนที่ประพฤติผิด

แผกไปจากสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นคนไม่ดี โดยทันที  

สื่อ เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลทางความคิดของคนอย่างมาก เพราะสื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่

ส าคัญ สามารถสร้างหรือเผยแพร่วาทกรรมหนึ่งๆไปในวงกว้างได้ด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว และ

สะท้อนภาพรวมของสังคมได้ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมตามความคิดของคนในยุคสมัยนั้น ดังที่

เคยกล่าวถึงในบทที่ 2 สื่อจึงเป็นต้นเหตุหนึ่งของการการเผยแพร่และผลิตซ้ าวาทกรรมเอดส์ในแง่ที่

สร้างความกลัวและความรังเกียจให้กับคนในสังคม แต่ในอีกด้านหนึ่งสื่อก็มีหน้าที่ประกาศเตือนภัย

จากโรคชนิดนี้เพ่ือให้สถิติผู้ป่วยลดจ านวนลงมากที่สุด สื่อจึงมีท้ังผลดีและผลเสียขึ้นยู่กับวัตถุประสงค์

ของผู้ใช้เป็นหลัก  
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กล่าวโดยสรุปคือ การรับรู้ปรากฏการณ์เอดส์จากมุมมองใดมุมมองหนึ่งโดยขาดการ

ตรวจสอบข้อมูลหรือการใช้วิจารณญาณอย่างถี่ถ้วนอาจน ามาซึ่งอคติรังเกียจผู้ป่วย ความกลัว ไป

จนถึงการกีดกันให้คนกลุ่มนี้ให้รู้สึกเป็นส่วนเกินของสังคม เพราะสื่อเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อวัฒนธรรมและ

ความคิดของคนทั่วโลกไว้ หากเราเสพสื่อโดยไม่ระมัดระวังก็อาจหลงในการยั่วยุทางเพศของสื่อได้ 

และการใช้ค่านิยมทางเพศของสังคมมาตัดสินพฤติกรรมของผู้ป่วยให้กลายเป็นคนไม่ดี หรือถูก

รังเกียจจากสังคมนั้น ก็เป็นสิ่งที่ยังคงปรากฏให้เห็นในสังคมไทยปัจจุบัน แม้แต่ในปากพนังเองก็ตาม 

เพราะเหตุนี้หน่วยงานต่างๆจึงพยายามขับเคลื่อนความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในมุมมองต่างๆเสีย ใหม่

เพ่ือนให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ 

 

5.2 กระบวนการสร้างและภาคปฏิบัติของวาทกรรม (Discursive practice) ผ่านปรากฏการณ์

เอดส์ในปากพนัง 

จากรากฐานปรากฏการณ์เอดส์ในสังคมไทยที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจากสื่อ

และค่านิยมเรื่องเพศของสังคมไทย ที่น ามาซึ่งความกลัวและอคติต่อกลุ่มผู้ป่วย ส่วนหนึ่งเกิดจากการ

เผยแพร่และผลิตซ้ าความเชื่อที่น่ากลัวเกี่ยวกับโรคเอดส์ อีกส่วนหนึ่งก็มาจากข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ในการหาวิธีรักษาโรค ดังนั้น คนในสังคมจึงต้องมีวิธีการจัดการกับวาทกรรมเอดส์ที่

เกิดข้ึนเพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข 

จากพฤติกรรมเหล่านี้ น าไปสู่กระบวนการสร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ที่สะท้อนให้เห็น ใน

ปากพนังผ่านทางยุค 3 ยุค ดังนี้ ยุคแรกคือยุคของการป้องกัน ที่มาจากการแจ้งเตือนโรคชนิดใหม่ให้

ประชาชนรู้จักและป้องกันตัวเองทว่าจากการให้ความรู้ในยุคแรกกลับสร้างความกลัวให้กับคนใน

สังคมส่วนหนึ่งแทน จึงน าไปสู่ยุคที่สอง นั่นคือยุคของความกลัวที่เป็นผลมาจากการตีความในยุคแรก 

และเพ่ือจัดการกับความกลัวนั้น สังคมจึงสร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ขึ้นเพ่ือให้คนในสังคมเข้าใจ

ผู้ป่วยมากขึ้นและอยู่ร่วมกันไดใ้นยุคของการอยู่ร่วมกันเป็นยุคที่สาม 
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ภาพที่ 5.1 แผนภาพแสดงปัญหาของโรคเอดส์ทั้ง 3 ยุค 

ภาพวาดโดยนางสาวนิจนันท์ ปาณะพงศ์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

 

5.2.1 ยุคของการป้องกัน  

ยุคนี้เรียกได้ว่าเป็นรากฐานของปัญหาที่ส าคัญเพราะเป็นยุคแห่งการสร้างความรู้จักและ

ความกลัวให้กับโรคเอดส์เลยก็ว่าได้ เรามักจะได้ยินเรื่องเล่าที่น่ากลัวๆเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วย

โรคแทรกซ้อนจากโรคเอดส์ บ้างก็เป็นภาพผู้ป่วยที่มีแผลพุพองตามตัวในสื่อต่างๆ ท าให้เรารู้สึกว่า

ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆที่อาจท าให้เกิดโรค รวมถึงหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นโรค

ด้วย ความรังเกียจนี้น าไปสู่การกีดกันผู้ป่วย ท าให้เขารู้สึกอับอาย เป็นส่วนเกินของสังคม กลายเป็น

ปัญหาของครอบครัวและเข้าไม่ถึงทรัพยากรพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน จากปัญหาเหล่านี้ผู้ศึกษาได้

แบ่งออกเป็น 4 สาเหตุหลักๆ ดังนี้ คือ 

5.2.1.1 อิทธิพลจากสื่อในช่วงประกาศเตือนภัยช่วงปี พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2540 

อิทธิพลจากสื่อในช่วงนี้ส่วนใหญ่มาจากข่าวหรือบทความในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โฆษณา 

ละคร และสื่อออนไลน์ ตามล าดับ ในช่วงปีดังกล่าวจึงมีข้อจ ากัดในการสื่อสารอย่างมาก นั่นจึงส่งผล
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ต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสิ่งที่สื่อน าเสนอด้วย การเผยแพร่ความรู้หนึ่งๆล้วนต้องอาศัย

ตัวกลาง นั่นคือ สื่อ ยิ่งสื่อใดมีความสมจริงและได้อรรถรสในการเสพ สื่อนั้นก็ยิ่งมีอิทธิพลต่อความติด

ของคนหมู่มาก พวกเราได้รู้จักโรคเอดส์ผ่านภาพที่น่ากลัวเพ่ือให้เรารู้จักป้องกัน และหลีกเลี่ยง บ้างก็

เป็นการผลิตซ้ าความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับอาการของโรค การสร้างวาทกรรมเอดส์เกิดจากนโยบายเอดส์

ของรัฐบาลที่ต้องการให้คนตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคและรู้จักการป้องกันอย่างถูกวิธี แต่สิ่งที่

สังคมเข้าใจสืบทอดต่อมาคือความรังเกียจและความกลัวที่มีต่อโรคมากกว่าความเข้าใจในตัวโรคเอดส์

จริงๆ  

 

5.2.1.2 ระบบเศรษฐกิจเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดการแพร่กระจาย 

จากสถิติผู้ป่วยในปากพนังพบว่า คนส่วนใหญ่ที่เข้ารับการรักษาที่นี่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่ง

อยู่ในกลุ่มแรงงานประมงและแรงงานนากุ้ง ในช่วงปี พ.ศ. 2514 – 2530 ที่ปากพนังเฟ่ืองฟู กลุ่ม

แรงงานส่วนหนึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจกลางคืนของปากพนังคือ การใช้บริการห้องอาหาร 1 ร้าน   

คาราโอเกะ ร้านน้ าชา สถานอาบ อบ นวด และสถานบันเทิงอ่ืนๆในพ้ืนที่ อีกทั้งกลุ่มแรงงานเหล่านี้

มักอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ง่ายต่อการแพร่กระจายยาเสพติดและโรคติดต่อ ท าให้พวกเขาถูกตัดสิน

ว่าเป็นคนไม่ดี (บล, สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์) เมื่อโรคเอดส์เข้ามาระบาดในปากพนัง คนกลุ่มแรกที่

ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อก็เป็นกลุ่มคนแรงงาน เพราะเหตุนี้ คนกลุ่มนี้จึงถูกมองว่า “โรคเอดส์เป็นโรคที่

พวกเด็กเรือ2ชอบเป็นกัน พวกนั้นไม่รู้จักวิธีการป้องกันและชอบเที่ยวที่บริการ” (ขาว, สัมภาษณ์ 8 

กุมภาพันธ์)  

นอกจากกลุ่มแรงงานก็มีกลุ่มนายทุนและข้าราชการที่มีรายได้ดีตามไปด้วย ท าให้เกิดการใช้

จ่ายไปกับความบันเทิงในชีวิตประจ าวัน บางส่วนอาจน าเงินไปลงทุนเพ่ือต่อยอดสร้างรายได้ และ

บางส่วนน าไปใช้ในสถานบันเทิงหรือสิ่งอบายมุขต่างๆ โดยเฉพาะในร้านคาราโอเกะ ร้านอาบ อบ 

                                                           
1 ห้องอาหาร ในบริบทของคนในพ้ืนที่ หมายถึง ร้านอาหารที่มีลักษณะปิดทึบและมีบริการ

ร้องให้  คาราโอเกะ บ้างก็มีการขายบริการ ห้องอาหารจึงให้ความหมายคล้ายกับค าว่า ร้านคาราโอ
เกะ ต่างกันเพียงราคาค่าบริการในห้องอาหารจะสูงกว่าร้านคาราโอเกะเล็กน้อย 

2 เด็กเรือ หมายถึงแรงงานเรือประมงเรือใหญ่ 
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นวด ซื้อยาเสพติด และแอลกอฮอล์ เป็นต้น จนพฤติกรรมเหล่านี้กลายเป็นฉนวนให้เกิดการ

แพร่กระจายโรคเอดส์ในปากพนัง จนกลายเป็นปัญหาของสังคมที่มองว่าคนกลุ่มนี้เป็นผู้แพร่กระจาย

โรคเอดส์เข้ามาสู่ปากพนัง บ้างก็มองว่าคนที่ติดเชื้อเอดส์ส่วนใหญ่จะมีสถานะทางสังคมเป็นชนชั้น

แรงงานเช่นนี้ ดังนั้น เมื่อโรคเอดส์แพร่ระบาดเข้ามา ลูกจ้างที่เปิดเผยตัวว่าป่วยเป็นเอดส์ก็จะถูกไล่

ออกจากงานทันที ท าให้พวกเขาต้องประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเสาหลักของ

ครอบครัว และปัญหาเช่นนี้ยังคงปรากฏให้เห็นในปัจจุบันที่ยากจะแก้ไข 

 

5.2.1.3 การให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาของหลักสูตรเพศศึกษา  

การสอนเรื่องเพศและโรคเอดส์ในหลักสูตรเพศศึกษาหรือสุขศึกษา ที่มีบรรจุในหลักสูตร

ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษานั้น ท าให้นักเรียนได้รู้จักโรคเอดส์จากภาพที่น่ากลัวในหนังสือ ประกอบกับ

ทัศนคติของผู้สอนที่สอนให้รู้จักการป้องกันผ่านความกลัว จึงท าให้นักเรียนจดจ าภาพเหล่านั้นจน

กลายเป็นความรังเกียจผู้ป่วยต่อมา ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 4 กรณีของฝิ่น เด็กสาววัย 18 ปี ที่ได้รับเชื้อ

จากแม่สู่ลูก กล่าวถึงการได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์จากสื่อการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษา

มักจะได้ท าความรู้จักกับโรคเอดส์ ผ่านภาพที่น่ากลัวในหนังสือ ถูกสอนให้รู้จักการป้องกันโรคเอดส์

ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยเป็นหลัก ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการติดต่อทางช่องทางอ่ืนเสียเท่าไหร่ 

และมิได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการของโรคเอดส์หรือลักษณะของโรคเอดส์อย่างเข้าใจชัดเจนนักจึงอาจ

น าไปสู่การตีความผิดไปได้ และจากการได้รับอคติของผู้สอนบางคนจึงยิ่งท าให้รู้สึกว่าโรคเอดส์เป็น

โรคที่น่ากลัวและน่ารังเกียจ พฤติกรรมการเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้เหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท า

ให้เพ่ือนของเธอรู้สึกรังเกียจโรคเอดส์อย่างมาก เธอจึงไม่กล้าเปิดเผยต่อสังคมถึงโรคท่ีเธอเป็น 

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ระบบการศึกษาที่เป็นพ้ืนฐานความรู้ของคนหลายๆกลุ่ม หากเริ่ม

จากการท าความเข้าใจในสิ่งผิดจนน าไปสู่ความกลัวและความรังเกียจแล้วก็จะท าให้สิ่งนั้นกลายเป็น

ความเชื่อที่อาจท าร้ายคนอีกกลุ่มหนึ่งได้ ดังในกรณีของฝิ่น และผู้ป่วยคนอ่ืนๆที่อยู่ในช่วงวัยนี้ต่างก็

ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันนัก คือพวกเขามักถูกกีดกันจากเพ่ือนฝูง ไม่กล้าพูดคุยหรือแม้แต่เปิดเผย

ต่อสังคมถึงโรคที่พวกเขาเป็น ท าให้พวกเขารู้สึกเหมือนถูกกีดกันออกจากสังคมด้วยความรู้ที่ส่งต่อ

ผ่านหนังสือเหล่านั้น 
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5.2.1.4  ค่านิยมของกลุ่มวัยรุ่นต่อเรื่องเพศ 

การให้ความรู้เรื่องค่านิยมเรื่อเพศและบรรทัดฐานของสังคมต่อเรื่องเพศที่ต้องการให้ผู้หญิง

รักนวลสงวนตัว มีผัวเดียวเมียเดียว และท าให้มันกลายเป็นเรื่องน่าอาย ไม่ควรพูดในที่สาธารณะ 

ส่งผลต่อการเข้าถึงเครื่องมือป้องกันพ้ืนฐานที่สุดอย่าง “ถุงยางอนามัย” เพราะจะรู้สึกอายคนขาย ไม่

กล้าซื้อ บ้างก็มองว่าการใช้ถุงยางอนามมัยหมายถึงการไม่เชื่อใจคู่รัก บ้างก็มองว่ามันไม่เท่ไม่ถึงใจ 

เพราะวัยรุ่นบางกลุ่มมีพฤติกรรมที่เรียกว่า ล่าแต้ม เพ่ือให้ได้ของที่ต้องการหรือเป็นที่ยอมรับของคน

ในกลุ่ม ดังนั้น หากตนมีคู่นอนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้รับสิ่งที่ต้องการมากขึ้นเท่านั้น 

กล่าวโดยสรุปคือ ในยุคของการป้องกันนี้เป็นยุคที่เน้นเรื่องการให้ความรู้เพราะโรคเอดส์ยัง

ถือเป็นโรคใหม่ส าหรับคนไทยอีกทั้งยังด้อยเทคโนโลยีทางการแพทย์และการท าความเข้าใจที่

ถูกต้อง โรคเอดส์จึงถูกน าไปเชื่อมโยงกับความเชื่อและบรรทัดฐานเรื่องเพศของสังคม จนท าให้มอง

ว่าโรคเอดส์เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศโดยตรง ซึ่งเป็นเรื่องสกปรกไม่สมควรน ามาพูดในที่

สาธารณะ ผู้ป่วยเอดส์จึงถูกตัดสินว่าเป็น คนไม่ดี จากการมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดแผกไปจากที่

สังคมก าหนด เพราะเหตุนี้เราจึงถูกสอนให้ป้องกันตัวจากโรคด้วยการไม่ส าส่อน ไม่เสพยาเสพติด 

และรักเดียวใจเดียวจึงจะไม่เสี่ยงที่จะติดเอดส์นั่นเอง 

 

5.2.2 ยุคของความกลัว  

ยุคของความกลัวอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2527 ที่โรคเอดส์เริ่มแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทย 

จนถึงปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีทางการแพทย์เริ่มพัฒนาและสามารถผลิตยาต้านไวรัส

ขึ้นมาแจกจ่ายผู้ป่วยเอดส์ในปากพนังได้ ยุคนี้เป็นผลมาจากยุคของการป้องกันซึ่งมีการรณรงค์

ป้องกันอย่างไม่ถูกวิธีนัก นั่นคือเรามักถูกสอนให้กลัวโรคเอดส์ด้วยวาทกรรมต่างๆ และตัดสินผู้ป่วย 

ด้วยการกระท าที่สังคมบอกว่าผิดแผกไปจากค่านิยมของสังคม อีกทั้งยังมีการผลิตซ้ าความเชื่อเดิม

จากสื่ออยู่เรื่อยๆ จึงท าให้ผู้ป่วยบางกลุ่มมักถูกกีดกันออกจากสังคม บ้างก็ถูกรังเกียจและน าไปสู่

ปัญหาต่างๆตามมา ความกลัวจึงมีอิทธิพลเหนือการท าความเข้าใจทั้งต่อตัวผู้ป่วยเองและต่อคนทั่วไป 

ความกลัวส าหรับผู้ป่วย: คือความกลัวที่ท าร้ายทางด้านจิตใจเป็นหลัก ท าให้พวกเขาหมด

ก าลังใจในการต่อสู้กับโรคและการอยู่ร่วมกับสังคม ผู้ป่วยจึงมักสังเกตท่าทีของคนรอบข้างเสมอว่าคน
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ที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยนั้นรู้สึกรังเกียจตนหรือไม่ จึงจะกล้าพูดคุยหรือกล้าเล่าปัญหาต่างๆออกมาได้ ใน

ยุคนี้ผู้ป่วยจึงมักอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆกลัวสังคมรู้และกลัวจะได้รับปฏิกิริยารุนแรงจากสังคม 

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2546 ที่เริ่มมีการก่อตั้งคลินิกเพ่ือการรักษาโรคเอดส์และโครงการต่างๆเพ่ือผู้ป่วย

เอดส์ขึ้น ก็ช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับโรคของตนได้โดย

ปราศจากความกลัว  

ส าหรับคนทั่วไป: ความกลัวมีอ านาจมากกว่าความกลัวของผู้ป่วยมาก เพราะความกลัวของ

พวกเขาสามารถท าร้ายผู้ป่วยได้ทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย เช่น เหตุการณ์ของชุมชนหนึ่งในอ าเภอปาก

พนังในอดีตที่มีการขว้างปาข้าวของใส่ ขับไล่ กล่นด่าผู้ป่วยอยู่เสมอ ท าให้ผู้ป่วยกลัวที่จะเข้าสังคม

และปิดกั้นตัวเองอยู่แต่ในบ้าน ท าร้ายจิตใจของผู้ป่วยจนรู้สึกไม่กล้าท ากิจกรรมใดๆร่วมๆกับสังคม

หรือไม่กล้าอยู่ในที่ที่คนแออัดอย่าง ตลาด วัดในวันส าคัญ เป็นต้น เพราะกลัวการถูกรังเกียจ จน

น าไปสู่ปัญหาการตกงาน การถูกขับไล่ออกจากครอบครัว และปัญหาการดูแลตัวเองภายใต้

สภาพแวดล้อมที่กดดันเช่นนี้ ฉะนั้น ความกลัวในยุคนี้จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้หน่วยงานต่างๆเริ่ม

เห็นความส าคัญของโรคเอดส์ในฐานะโรคทางสังคมมากกว่าแค่โรคทางการแพทย์ จนน ามาสู่การ

แก้ไขและการอยู่ร่วมกันในปัจจุบัน 

แม้ว่าความกลัวเหล่านี้จะมาจากความไม่ตั้งใจของการเผยแพร่จากสื่อบางประเภทที่มี

จุดประสงค์เพ่ือการป้องกัน และจากองค์ประกอบอ่ืนๆแต่วามกลัวเหล่านี้ก็มีอิทธิพลถึงระดับจิตใจ

ของผู้ป่วยและคนในสังคมจนอาจส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของผู้ป่วยที่มักถูกนายจ้างปฏิเสธการ

รับเข้าท างาน หรือการถูกเลือกปฏิบัติจากสถานให้บริการต่างๆในสังคมด้วย การกีดกันเหล่านี้ท าให้

ผู้ป่วยบางกลุ่มรู้สึกน้อยเนื้อต่ าใจและพยายามปิดกั้นตัวเองออกจากสังคม ส่งผลให้เกิดปัญหาด้าน

อ่ืนๆตามมา 

 

5.2.3 ยุคของการอยู่ร่วมกัน 

ยุคนี้เป็นผลมาจากหน่วยงานสาธารณสุข เครือข่ายผู้ป่วยเอดส์ในปากพนัง และองค์กรต่างๆ

ร่วมกันแก้ปัญหาความกลัวและความรังเกียจที่เกิดขึ้นในยุคที่ 2 การสร้างความรู้จึงต้องเป็นความรู้ที่

ถูกต้องที่จะอธิบายความเป็นไปของโรคเอดส์ได้โดยปราศจากอคติ อีกทั้งยังเป็นยุคที่เทคโนโลยี
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ทางการแพทย์ การรักษาโรค และการสื่อสารพัฒนาขึ้นมาก การเผยแพร่ความรู้หนึ่งๆจึงมีความ

แม่นย ามากขึ้นและเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย  

เมื่อผู้คนได้เสพข่าวสารจากหลากหลายมุมมอง ได้เข้าใจโรคเอดส์และผู้ป่วยจากมุมมอง

ต่างๆก็จะส่งผลต่อการท าความเข้าใจและการเปิดใจยอมรับผู้ป่วยได้มากขึ้น ฉะนั้น ในยุคนี้ไม่เพียง

อาศัยความร่วมมือจากคนในสังคมกับผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้ป่วยด้วย

กันเอง ที่มีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอ านาจในการต่อรองและการแสวงหาทรัพยากรอีกด้วย เช่น การ

รวมกลุ่มของผู้ป่วยเอดส์ช่วงปี พ.ศ. 2538 แรกเริ่มก่อตั้งศูนย์แสงธรรมน าสุข ยิ่งมีผู้ป่วยมารวมกลุ่ม

กันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งง่ายต่อการรวบรวมและกระจายข้อมูลในการดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยกัน

สร้างรายได้ได้มากขึ้นตามจ านวนสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือน าเงินเหล่านั้นไปซื้อสมุนไพรมารักษาอาการ

เบื้องต้นของโรคเอดส์ที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยเหล่านี้ เช่น อาการท้องเสีย มีผื่นคันตามร่างกาย ปวด

หัวและไม่เจริญอาหาร เป็นต้น  

จากรากฐานปัญหาเอดส์ที่กล่าวมานั้นน ามาสู่การสถาปนาวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ในปาก

พนัง ที่น าเสนอเกี่ยวกับความจริงของโรคเอดส์ทั้งในมุมมองทางการแพทย์และมุมมองทางสังคม 

เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของผู้สร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ นั่นคือกลุ่มเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์ ศูนย์

แสงธรรมน าสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายในโรงพยาบาลปากพนังที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

สร้าง ซ่ึงการสร้างโครงการหนึ่งๆ จะต้องแสดงจุดประสงค์หรือสิ่งที่คาดหวังจากโครงการไว้เสมอ ไม่

ว่าท้ายที่สุดแล้วผลตอบรับจากสังคมในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นเช่นไร แต่ความคาดหวั งของ

ผู้สร้างก็ยังคงชัดเจนอยู่ เช่น โครงการประเภทความรู้มีจุดประสงค์เพ่ือให้ความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับโรคเอดส์ว่ามีลักษณะการติดต่อเช่นไรและมีอาการของโรคอย่างไร เพ่ือลดความกลัวเกี่ยว

โรคที่เราไม่รู้จัก หรือการมีจุดประสงค์เพ่ือลดการแพร่กระจายและการรับเชื้อเพ่ิมของผู้ป่วย และ

โครงการประเภทสังคม มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้โดยปราศจากการ

รังเกียจในแง่ท่ีเป็นอุปสรรคส าหรับการด าเนินชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย  

 จากผลคาดหวังดังกล่าวในฐานะผู้สร้างวาทกรรม ท าให้พวกเขาต้องจัดท าโครงการต่างๆ

ขึ้นมาให้สอดรับกับวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ที่ต้องการให้เป็น แต่ในที่นี้ผู้ศึกษาจะกล่าวโดยสรุปถึงชุด

วาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ที่ถูกสร้างข้ึนผ่านทางโครงการต่างๆ ดังนี้ 
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5.2.3.1 การสถาปนาวาทกรรมเอดส์ใหม่ในปากพนัง 

- โครงการส่งเสริมด้านความรู้เกี่ยวกับตัวโรคและลักษณะการติดต่อ 

โครงการประเภทนี้มีจุดประสงค์หลักเพ่ือการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในทางการแพทย์ต่อ

ผู้ป่วย เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าใจอาการของโรคที่ตนก าลังเผชิญอยู่และวิธีการรับมือกับอาการป่วยเหล่านั้น 

ทั้งนี้ การให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องยังช่วยลบล้างความเชื่อเดิมเกี่ยวกับโรคเอดส์ได้อย่างดี 

เพราะข้อมูลเหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้และมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

และหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประจ าโรงพยาบาลปากพนัง ข้อมูลที่ผู้ป่วยจะได้รับส่วนใหญ่มาจาก

การเข้ารับการรักษาภายในคลินิก ARV ที่ผู้ป่วยจะต้องผ่านการตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรคจาก

แพทย์เฉพาะทางเพ่ือรับการรักษาด้วยการกินยาต้านไวรัสต่อไป นอกจากนี้ ยังมีโครงการต่างๆให้

ผู้ป่วยได้เข้าร่วมท ากิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนหรือผู้ป่วยด้วยกัน โครงการที่จัดอยู่ในประเภทนี้ 

ได้แก่  

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และดูแลผู้ป่วยที่กินยาต้านไวรัส 

2) โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในสถานบริการทางเพศในเขตพ้ืนที่อ าเภอปากพนัง 

3) โครงการป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน 

จากกระบวนการสร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ผ่านทางการรักษาในคลินิก ARV และ

โครงการทั้ง 3 โครงการนี้ ท าให้ผู้ป่วยได้ทราบข้อเท็จเกี่ยวกับโรคเอดส์ว่า เป็นโรคที่ติดต่อได้เพียง 3 

ทางคือ ทางเพศสัมพันธ์ เข็มฉีดยาที่มีการฉีดเข้าเส้น และจากแม่สู่ลูก ซึ่งการได้รับเชื้อจากแม่สู่ลูก

นั้น เด็กในครรภ์มีโอกาสเสี่ยงเพียง 30 % หากแม่ทานยาป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกตั้งแต่เริ่มรู้ตัว

ว่าตั้งครรภ์ ก็จะยิ่งลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อสู่ลูกลงไปอีก  

ในช่วงที่โรคเอดส์เริ่มเข้ามาแรกๆ ความกลัวท าให้เราระมัดระวังตัวเองและเกิดค าถาม

เกี่ยวกับลักษณะการติดต่อของโรคเอดส์มากมาย บ้างก็ว่าโรคเอดส์ติดต่อได้ทางน้ าลาย บ้างก็ว่า

ติดต่อผ่านทางการสัมผัสตัวผู้ป่วย บ้างก็ว่าติดต่อได้ทางยุง หากยุงไปดูดเลือดของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

มาแล้วมาดูดเราต่อก็จะได้รับเชื้อไปด้วย ปัจจุบันความเชื่อเหล่านี้ถูกลบล้างออกไปได้ส่วนหนึ่งเพราะ

ผู้ป่วยได้รับความรู้ที่ถูกต้องว่า เชื้อเอชไอวีไม่สามารถอยู่ได้ในตัวยุง เราจึงไม่ติดเชื้อเมื่อถูกยุงกัด การ

สัมผัสตัวและโดนน้ าลายของผู้ป่วยจะไม่ท าให้เราติดเชื้อหากบนกายเราไม่มีแผลเปิด และในกรณีที่มี

เหตุจ าเป็นต้องสัมผัสเลือดของผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ ให้ส ารวจตัวเองว่ามีแผลเปิดหรือไม่จากนั้นให้
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รอเวลาประมาณ 15 – 20 นาทีเพ่ือให้แน่ใจว่าเชื้อเอชไอวีตามหมดแล้ว เพราะเชื้อดังกล่าวจะตาย

หากสัมผัสอากาศเกิน 15 นาที จากนั้นจึงจะช่วยผู้ป่วยท่านนั้นได้ แต่แนะน าให้พยายามหลีกเลี่ยง

การสัมผัสเลือดโดยตรงและเรียกรถพยาบาลมาดูแลต่อ จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 

 

- โครงการส่งเสริมด้านสังคม  

โครงการประเภทนี้มีจุดประสงค์หลักคือ การดูแลการจัดการชีวิตของผู้ป่วย เพ่ือให้ผู้ป่วยมี

ปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีอุปสรรคที่มาจากโรคที่เป็นอยู่ การอยู่ร่วมกับ

สังคมนั้นท าให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าไม่ถูกกีดกัน ปลอดภัยและสภาพจิตใจผ่อนคลายจากความกดดันที่เคย

ได้รับจากสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกัน จะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกข์ สุข ร่วมกันได้ 

ทั้งยังสามารถเป็นที่พ่ึงพาในยามทีป่ระสบปัญหาชีวิต นอกจากนี้แล้วโครงการยังท าหน้าที่สร้างความ

เข้าและการยอมรับให้เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วย 

ด้วยอิทธิพลจากวาทกรรมเอดส์ท าให้โรคเอดส์ถูกมองว่าเป็นโรคที่น่ารังเกียจ เพราะมี

พฤติกรรมส าส่อน บ้างก็ว่าเป็นคนไม่ดี จากการใช้ค่านิยมเรื่องเพศของสังคมมามองปรากฏการณ์

เอดส์ที่เกิดขึ้น เพราะเหตุนี้ โครงการเหล่านี้จึงท าหน้าที่ประสานความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ป่วยและ

คนในสังคมในยุคของการอยู่ร่วมกัน ผ่านทางโครงการเหล่านี้ 

1) โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 

2) โครงการพัฒนาบทบาทการสื่อสารเรื่องเพศของแม่กับลูก เพ่ือการป้องกันโรคเอดส์และ

การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในชุมชน 

3) โครงการสร้างฝัน ก าลังใจ หยุดการตีตรา (ภายในพ้ืนที่ต าบลบางพระหมู่ 1- หมู่4) 

4) โครงการสร้างฝัน ก าลังใจ หยุดการตีตรา (ภายในพ้ืนที่ชุมชนต้นหาด วัดรามประดิษฐ์ 

เขมวงศาราม และหูล่อง) 

5) โครงการประสานใจสู้ภัยเอดส์ 

จากกระบวนการให้ความรู้ผ่านทางกิจกรรมภายในโครงการดังกล่าวท าให้เกิดความเข้าใจ

ใหม่ๆเกี่ยวกับโรคเอดส์ในทางสังคมและน าไปสู่การยอมรับภายใต้วาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ที่ ว่า การ

เป็นเอดส์ไม่ได้มาจากพฤติกรรมส าส่อนเสมอไป การป้องกันจึงท าได้โดยการน าคู่รักไปตรวจเลือดให้

แน่ชัดก่อนการมีเพศสัมพันธ์ หรือการใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ถือเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด 
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มิใช่การมีรักเดียวใจเดียวจะท าให้ปลอดภัยจากโรคดังที่เว็ปไซต์ชื่อดังหลายแห่งเคยกล่าวไว้ บ้างก็

เป็นการกล่าวหาว่าผู้ป่วยโรคนี้เป็นคนติดยาเพียงเพราะการใช้ยาเสพติดเป็นสาเหตุหนึ่งของการ

ติดต่อโรคเท่านั้น นอกจากนี้ปัจจุบันปากพนังก าลังประสบปัญหาอันเนื่องมาจากค่านิยมเรื่องเพศของ

วัยรุ่นบางกลุ่มท่ีอาจน าไปสู่สภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและการท้องก่อนวัยอันควร ดังนั้น เมื่อ

การเปลี่ยนค่านิยมเป็นไปได้ยาก โครงการเหล่านี้จึงท าหน้าที่สร้างความเข้าใจให้กลับกลุ่มวัยรุ่นเสีย

ใหม่เพ่ือให้สามารถอยู่บนค่านิยมเหล่านั้นได้อย่างปลอดภัย 

 

- โครงการประเภทความเชื่อและทัศนคติของผู้ป่วย 

โครงการประเภทนี้เกิดจากการสร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้ชีวิตของผู้ป่วย โดยอาศัย

ความรู้จะประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต ทั้งความเชื่อท่ีสามารถพิสูจน์ได้แลดูเป็นรูปธรรมและความ

เชื่อมาจากสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ เป็นความเชื่อที่ใช้เป็นที่พ่ึงทางใจของผู้ป่วยเสียมากกว่า ดังใน

โครงการเหล่านี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่กระจายความเชื่อจากปากสู่ปากจนกลายเป็นสิ่งที่สร้าง

ขวัญก าลังใจให้กับผู้ป่วยในปากพนังได้อย่างดี 

1) โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 

2) โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค 

จากตัวอย่างโครงการข้างต้นท าให้ ท าให้เกิดความเชื่อด้านต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

ดังนี้ ความเชื่อท่ีเกิดจากตัวผู้ป่วยเอง ความเชื่อทางการแพทย์ และความเชื่อทางศาสนา ซึ่งความเชื่อ

ในที่นี้ล้วนเป็นความเชื่อภายใต้วาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ที่สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ป่วย ไม่ใช่ความเชื่อ

ที่มีอิทธิพลมาจากวาทกรรมเอดส์ ตัวอย่างความเชื่อทางการแพทย์ที่มักจะได้ยินผู้ป่วยใช้ในการให้

ก าลังใจตัวเองอยู่เสมอคือ เป็นเอดส์ยังดีเสียกว่ามะเร็งกับเบาหวานหรือมะเร็ง เพราะหากดูแลตัวเอง

ดีๆก็จะอยู่ได้นาน และไม่ต้อคอยระวังเรื่องอาหาร สามารถกินได้ทุกอย่าง บ้างก็น าความเชื่อไปเกี่ยว

โยงกับทางศาสนา โดยเฉพาะในศาสนาอิสลามที่มองว่า ความเจ็บป่วยและโรคเอดส์นี้เป็นบททดสอบ

ของพระเจ้าผู้ป่วยจึงต้องอยู่กับบททดสอบนี้ให้ได้และขยันท าความดีให้มากขึ้น ส่วนในทางศาสนา

พุทธก็เลือกใช้การนั่งสมาธิมาเป็นเครื่องบ าบัดจิตใจให้รู้สึกผ่อนคลายจากความกดดันที่ต้องเจอ และ

ท าบุญไถ่บาปเพ่ือให้หลุดพ้นจากโรคที่เป็นเคราะห์กรรมนี้ ซึ่งความเชื่อที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากโครงการ

ใดโครงการหนึ่งเป็นหลัก แต่เกิดขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์ เกิดชีวิตของผู้ป่วยเองเสียมากกว่า 

และตัวอย่างโครงการที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดการแพร่กระจายทางความเชื่อ

เหล่านี้ในวงกว้างมากขึ้นเท่านั้น 



153 
 

จากตัวอย่างวาทกรรมที่น าเสนอมาข้างต้น ท าให้เห็นว่าวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ที่พยายาม

สร้างข้ึนนั้นต้องการแก้ไขและลบล้างวาทกรรมเอดส์เดิมที่ท าให้ผู้ป่วยถูกรังเกียจและกีดกันจากสังคม 

โดยการให้ความรู้และแบ่งตามลักษณะของความรู้นั้นๆเป็นโครงการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ทาง

การแพทย์  ความรู้ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ป่วย และความรู้เพ่ือการเยียวยาจิตใจของ

ผู้ป่วย วาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้โครงการเหล่านี้ส่วนใหญ่จะส่งผลต่อผู้ป่วยเป็นหลัก 

โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการมากกว่าคนทั่วไปในสังคม โดยเฉพาะโครงการต่างๆภายใต้

ศูนย์แสงธรรมน าสุขและโรงพยาบาลปากพนัง โดยจะแสดงผลให้เห็นจากความสมัครใจของผู้ป่วยที่

เข้าร่วมหลายโครงการมากกว่าแค่รับการรักษาในคลินิกARV เพราะผู้ป่วยจะได้ท ากิจกรรมร่วมกับ

บุคคลทั่วไป และผู้ป่วยด้วยกันเอง ให้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันและกัน สร้างปฏิสัมพันธ์ทาง

จิตใจได้แลกเปลี่ยนทุกข์สุขซึ่งกันและกันด้วย 

ทว่าก็ยังมีขอบเขตในการเข้าร่วมโครงการ เพราะโครงการส่วนใหญ่จะรับรู้กันเฉพาะภายใน

กลุ่มผู้ป่วยและครอบครัวเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงทางสังคมนั้นผู้ป่วยไม่สามารถอยู่ได้โดย

ปราศจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม และการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมก็ไม่สามารถปฏิบัติตามการรับรู้

เหล่านี้ได้ทั้งหมด เพราะยังมีปัจจัยอีกมากมายที่สร้างอคติ ท าให้เกิดความรังเกียจต่อโรคชนิ ดนี้ 

ดังนั้น โครงการเพื่อผู้ป่วยเอดส์ที่จัดขึ้นมาทั้งหมดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็น

ข้อด้อยและความไม่ทั่วถึงของการให้ข้อมูลโดยภาพของโครงการทั้งหมด ดังนี้ 

1) ในโครงการประเภทที่มีจุดประสงค์เพ่ือการให้ความรู้ ควรให้ข้อมูลที่ละเอียดมากพอเกี่ยวกับ

การดูแลตัวเองที่บ้าน ทั้งด้านการใช้ยาสมุนไพร อาหารที่ควรระวัง การประพฤติตัวใน

ชีวิตประจ าวัน ข้อดีข้อเสียและข้อควรระวังเนื่องในโอกาสต่างๆ เป็นต้น 

2) ควรมีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคในทางสังคมในแง่บวกและปรับทัศนคติที่มีต่อผู้ป่วย 

3) ปรับเปลี่ยนมุมมองต่อถุงยางอนามัย ต่อกลุ่มเด็กวัยรุ่นในพ้ืนที่และคู่สามีภรรยาที่เคยมองว่า 

การใส่ถุงยางอนามัยหมายถึงการไม่เชื่อใจระหว่างคู่รัก  

4) ควรมีการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่คนทั่วไปบ้างก็ให้พวกเขาได้เข้าใจโรคในมุมมองของผู้ป่วย

บ้างเพ่ือสร้างความเข้าใจและการยอมรับ 

5) สร้างตัวแบบของการให้ความรู้ด้านต่างๆเพ่ือให้คนเข้าใจง่ายและปลูกฝังความคิดของเด็กรุ่น

ใหม่ผ่านทาง ละคร การ์ตูน เป็นต้น โดยใช้ครอบครัวเป็นพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจและ

การเผยแพร่ความรู้ 
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6) จัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ป่วยได้ท าร่วมกับคนในชุมชน เพ่ือลบล้างความเชื่อที่  เอดส์ติดต่อได้ทาง

น้ าลาย การสัมผัส การกินน้ าหรือข้าวด้วยกัน หรือการมองว่าคนที่เป็นเอดส์เป็นคนไม่ดี เป็น

คนติดยา เป็นต้น 

7) เพ่ิงศักยภาพในการท างานของภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความพร้อมใน

การดูแลผู้ป่วยภายในชุมชน สร้างโครงการที่ปลูกฝังจิตส านึกให้แก่คนในชุมชนให้ร่วมกัน

สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและสะอาดเพ่ือความเป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่เองและเพ่ือสุขภาพของ

ผู้ป่วย 

8) การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นและเปลี่ยนลักษณะการให้ความรู้ที่

สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายด้วย 

9) ปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

กล่าวคือ ควรอัพเดทข้อมูลที่เก่ียวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้

ผู้ป่วยเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาและมีผลข้างเคียงจากการรักษาให้น้อยที่สุด 

จากการวิพากษ์โครงการข้างต้นท าให้เห็นถึงข้อด้อยต่างๆที่โครงการภายในศูนย์แสงธรรมน า

สุขยังคงมองข้ามไป แต่จากการปฏิบัติงานของโครงการเหล่านั้นมาจนถึงปัจจุบันก็ส่งผลดีต่อผู้ป่วย

ภายในโครงการได้ไม่น้อย เพราะผู้ป่วยเหล่านี้ได้เข้ารับการรักษา ได้เรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้น

และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ด้วยสภาพจิตใจที่เข้มแข็งพอ เพราะโครงการเหล่านี้ท างานกับผู้ป่วย

เป็นหลัก พวกเขาไม่ต้องหลบซ่อนตัวเพราะกลัวการถูกรังเกียจเหมือนเมื่อก่อน พวกเขาสามารถเข้า

ร่วมกิจกรรมบางอย่างกับชุมชนได้อย่างสะดวกใจ และได้เป็นที่ยอมรับของคนบางกลุ่มได้  

กระนั้นก็ยังมีกลุ่มที่วาทกรรมชุดใหม่นี้ไม่สามารถเข้าถึง เช่น ผู้ป่วยที่ยังคมปกปิดตัวตน ไม่

กล้าปิดเผยตัวและไม่กล้าสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนเพราะกลัวการถูกรังเกียจ ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่ม

ชนชั้นกลางหรือที่มีหน้ามีตาทางสังคมยังคงมองว่าโรคเอดส์จะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของ เขาหาก

เขาเปิดเผยต่อสังคม และกลุ่มที่ส าคัญที่วาทกรรมใหม่ไม่สามารถเข้าถึงได้ดีนัก นั่นคือกลุ่มวัยรุ่น 

เพราะวัยรุ่นบางกลุ่มยังคงมองว่าเป็นเรื่องน่าอับอาย ไม่กล้าเล่าให้ผู้ศึกษาฟังเพราะกลัวว่าผู้ศึกษาจะ

น าไปบอกคนในชุมชนต่อ กลัวเพ่ือนรู้แล้วจะรังเกียจ บ้างก็มองว่าโรคเอดส์เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ  
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ปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายของสาธารณสุขมองว่าเป็นสาเหตุหลักของการแพร่กระจายโรค

เปลี่ยนจากสาวบริการไปเป็นกลุ่มวัยรุ่นแทน เพราะวัยรุ่นในพ้ืนที่บางกลุ่มยังคงมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ

ถุงยางที่มองว่าหากใส่ถุงยางแล้วจะไม่เท่ไม่ถึงใจ และดูเหมือนไม่เชื่อใจคู่รัก ทั้งยังเข้าถึงถุงยาง

อนามัยได้ยากเพราะมองว่าถุงยางไปสัมพันธ์กับเรื่องเพศ จึงรู้สึกอับอายเมื่อต้องมีคนรู้โดยเฉพาะคน

ที่ขายถุงยางนั่นเอง 

 

5.3 ภาคปฏิบัติทางสังคม (Social Practice) ต่อวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ 

ประเด็นนี้จะพูดถึงปฏิกิริยาที่สังคมตอบรับจากวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ที่สังคมสร้างขึ้นในยุค

ของการอยู่ร่วมกัน ว่าสังคมแสดงออกเช่นไรและอิทธิพลจากวาทกรรมชุดนี้ท าหน้าที่เช่นไรในสังคม

ปากพนังยุคปัจจุบัน ซึ่งปรากฏการณ์เอดส์ในปากพนังนี้สะท้อนให้เห็นผ่านทางยุคทั้ง 3 ยุคที่กล่าวไป

ข้างต้น และผลของการผลิตสร้างวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ในยุคของการอยู่ร่วมกันนั้น ท าให้เห็นว่าวาท

กรรมเอดส์ชุดใหม่ยังคงไม่เป็นผลต่อคนทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมนัก มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 

ซึ่งปฏิกิริยาที่ไม่เห็นด้วยนั้นในที่นี้อาจมาจากการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มที่ หรืออาจเป็น

เพราะสังคมยังคงได้รับอิทธิพลจากสื่อกระแสหลักอยู่นั่นเอง  

สื่อกระแสหลักบางกลุ่มยังคงให้ภาพโรคเอดส์ที่น่ากลัวและการไม่ยอมรับผู้ป่วย เช่น ใบบทที่

สองแสดงให้เห็นภาพจากละครเพ่ือรักริษยาที่ตัวเอกของเรื่องเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ในสภาพร่างกาย

เต็มไปด้วยแผลเหวอะ ทั้งที่ความจริงและอาการของโรคเอดส์มิได้รุนแรงดังที่เห็นในภาพ หรือจะเป็น

กระแสการไม่ยอมรับผู้ป่วย ถูกน าเสนอผ่านข่าวที่ว่า ผู้ป่วยเอดส์ 38 คนใช้ชีวิตรันทดในวัดแห่งหนึ่ง 

ของจังหวัดร้อยเอ็ด ภาพในสื่อดังกล่าวต้องการน าเสนอให้เห็นความน่ าสลดใจและสงสารผู้ป่วย

เหล่านั้น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เองที่เป็นเครื่องมือของสื่อในการสร้างความรู้สึกกลัวให้กับโรคเอดส์อยู่

เสมอ  

ในทางกลับกัน สื่ออีกกลุ่มหนึ่งก็สร้างความเข้าใจเพ่ือให้คนมองโรคเอดส์ในมุมมองที่ดีขึ้น ท า

ให้รู้สึกว่าผู้ป่วยก็มีวิถีชีวิตไม่ต่างจากคนทั่วไป และไม่ควรตัดสินผู้ป่วยหรือใครก็ตามจากภายนอก 

เช่นเดียวกับผู้ป่วยเอดส์หลายรายในปากพนังที่เป็นที่ชื่นชมของคนในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง เพราะความ

มีน้ าใจและการท าประโยชน์เพื่อสังคม ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนั้นการตัดสินดี เลว และการ
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แสดงความรังเกียจหรือการยอมรับต่อผู้ป่วยนั้นไม่ได้มาจากเหตุผลที่ว่า เขาคนนั้นเป็นเอดส์หรือไม่

แต่มาจากปัจจัยอื่นๆในสังคมด้วย 

ในกรณีของปากพนังก็พบภาพที่สอดคล้องกับสิ่งที่สื่อน าเสนอ โดยเฉพาะค่านิยมเรื่องเพศ

ของกลุ่มวัยรุ่นบางกลุ่มในสังคมไทย สอดคล้องกับค่านิยมล่าแต้ม ที่เกิดขึ้นในปากพนัง ซึ่งจากการ

พูดคุยพบว่ามุมมองต่อค่านิยมเรื่องเพศของผู้ใหญ่ และวัยรุ่น ค่อนข้างแตกต่างกัน ส าหรับผู้ ใหญ่มอง

ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ ท าให้เป็นคนไม่ดีและเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่กระจายเอดส์และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ และปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรซึ่งจะกลายเป็นภาระของครอบครัวต่อไปเพราะ

แม่ อยู่ในวัยที่ยังไม่สามารถหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองได้  

ตัวแทนผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่น แม้พวกเขาจะไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมล่าแต้ม ดังกล่าวแต่

หากป้องกันอย่างถูกวิธีและใช้ถุงยางทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ก็จะไม่เกิดปัญหาต่างๆตามมา แสดงให้

เห็นว่า วัยรุ่นกลุ่มนี้ได้รับความรู้ด้านการติดต่อของโรคมาอย่างดี ในขณะที่วัยรุ่นทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ ใน

กลุ่มผู้ป่วย บางคนยังคงมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อถุงยางนัก ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 ที่ยังมองการซื้อถุงยาง

เป็นเรื่องน่าอาย บ้างก็มองหากใช้ถุงยางจะไม่เท่ไม่ถึงใจ และแสดงถึงความไม่เชื่อใจกันระหว่างคู่รัก 

แม้จะได้รับความรู้จากหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาสาธิตและให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่

สิ่งที่วัยรุ่นกลุ่มนี้เลือกปฏิบัติคือ การได้เป็นที่ยอมรับของเพ่ือนๆและให้ได้สิ่งที่ต้องการจากผลของการ

ล่าแต้มนั้น โดยไม่ค านึงถึงผลที่ตามมา ส่วนหนึ่งมาจากการเสพสื่อที่ส่อถึงค่านิยมเองเพศ โดยเฉพาะ

สื่อที่ยั่วยุให้เกิดความต้องการทางเพศและการแสดงความคิดในเรื่องเพศในทางที่ไม่ดี ทั้งจากสื่อ

ออนไลน์และสื่อโทรทัศน์ รวมถึงสื่อท่ีได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศ ต่างวัฒนธรรมด้วย 

ในสังคมชนบทผสมกับสังคมเมืองอย่างปากพนังนั้นจึงติดภาพว่า วัยรุ่นหญิงที่ยังอยู่ในวัย

เรียนและไม่สามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวนั้น หากมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานจะถูก

ประณามว่าเป็นหญิงไม่ดี เป็นผู้หญิงส าส่อน เพราะถือว่าช่วงวัยนี้ยังไม่บรรลุนิติภาวะมากพอที่จะ

ตัดสินใจทุกเรื่องในชีวิตได้ จนอาจน าไปสู่ปัญหาท้องในวัยเรียนทั้งยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ เพราะ

ยังไม่เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างแท้จริง วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเช่นนี้จึงถูกสังคมมองว่า ไม่ใช่เด็ก

ดี ตามความคาดหวังของสังคม 



157 
 

ปัจจุบันวัยรุ่นที่มีภาพลักษณ์เช่นนี้จึงมักมีลักษณะดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 4 ว่าแต่งกายไม่

สุภาพ หากเป็นผู้หญิงก็จะใส่กระโปรงสั้น แต่งหน้าทาปาก ปากเป็นผู้ชายก็จะเสื้อผ้าหลุดลุ่ยผิด

ระเบียบของโรงเรียน และพูดจาหยาบคาย ภาพลักษณ์เหล่านี้จึงถูกสังคมตัดสินว่า ไม่ใช่เด็กดี และไม่

เป็นที่ยอมรับของสังคม ต่างจากภาพลักษณ์เด็กดีที่สังคมชื่นชม 

เมื่อวาทกรรมเอดส์เกิดจากการใช้พฤติกรรมทางเพศเป็นสิ่งที่ใช้ตัดสินผู้ป่วยว่า เป็นเอดส์

เพราะเป็นคนส าส่อนนั้น ไม่เป็นความจริงอีกต่อไป เพราะความส าส่อนไม่ใช่เครื่องมือพิสูจน์ว่าเขา

หรือเธอจะติดเชื้อหรือไม่ และจากผลส ารวจของผู้ศึกษาพบว่า คนส่วนใหญ่เข้าใจวัตถุประสงค์ของ

วาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ แม้แต่กลุ่มวัยรุ่นที่มีภาพลักษณ์ว่า ไม่ใช่เด็กดี ก็ตาม ก็รู้จักการป้องกันและมี

สถิติแม่วัยใส ที่ลดลงเรื่อยๆในแต่ละปี เพราะเหตุนี้จึงถือว่า วาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ที่ปรับเปลี่ยน

มุมมองของคนในสังคมไม่ให้ติดสินผู้ป่วยว่าเป็นคนส าส่อนนั้น ถือว่าสามารถท างานได้ปากพนัง 

ส่วนการยอมรับวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ในทางการแพทย์นั้น ถือว่าประสบความส าเร็จในแง่

ของการให้ความรู้และการรับรู้ แต่กลับไม่เป็นผลในแง่ของการท าความเข้าใจและการยอมรับผู้ป่วย  

เพราะความกลัวต่อโรคนี้ยังคงฝังแน่นอยู่ในระบบความเชื่อของสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มคนทั่วไปใน

ปากพนัง จากการสอบถามพบว่าคนส่วนใหญ่รู้เกี่ยวกับวิธีการติดต่อและการป้องกันโรคเป็นอย่างดี  

แต่ด้วยอิทธิพลจากวาทกรรมเอดส์จึงยังคงถูกมองว่าเป็นโรคร้ายแรง เพราะไม่มีทางรักษาให้หายขาด

ได้ เช่นในกรณีของ ขาว และแหม่ม (นามสมมติ) ที่พวกเขายังคงไม่กล้ารับผู้ป่วยเข้าท างานในกรณีที่

งานนั้นต้องใกล้ชิดกับคนในครอบครัวหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เพราะเกรงว่าคนจะไม่กล้า

ซื้ออาหารของเธอ คนกลุ่มนี้อ้างว่าความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่ความรังเกียจแต่เป็นความไม่สบายใจใน

สภาวะไม่ปกติบางอย่าง โดยใช้ค าว่า “สา” (ภาษาถิ่นใต้) เป็นนิยามของความรู้สึกเหล่านี้ ขาวให้

เหตุผลว่า แม้ความเป็นไปได้ในการติดต่อโรคจะมีน้อยหากรู้จักป้องกันอย่างถูกวิธี แต่ก็ยังคงมีโอกาส

ที่จะเป็นอยู่ ท าไมต้องสร้างโอกาสให้กับความเสี่ยงเหล่านี้ ตัดไฟแต่ต้นลมไปเสียดีกว่า  พฤติกรรม

เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าคนในสังคมจะรับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาการและการติดต่อของโรคเอดส์

ในทางการแพทย์และ แต่ความกลัวและความกังวลก็ยังคงอยู่เพราะอิทธิพลจากวาทกรรมเอดส์มี

อ านาจเหนือการท าความเข้าใจวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่อยู่ดี  
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เมื่อเกิดการปะทะระหว่างวาทกรรมเอดส์และวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ ดังที่แสดงให้เห็นผ่าน

ทางปรากฏการณ์เอดส์ในปากพนังแล้ว ท าให้ได้ข้อสรุปว่า สถานการณ์เอดส์ของปากพนังในปัจจุบัน 

อยู่ในยุคของการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างความกลัวกับการยอมรับเข้าใจ ซึ่งวาท

กรรมเอดส์ที่ถูกสถาปนาขึ้นใหม่นั้นมิได้ท าหน้าที่ผ่านความกลัวเหมือนวาทกรรมเอดส์หลัก แต่ท า

หน้าที่อยู่บนความเข้าใจและความเห็นใจจากคนในสังคมจนน าไปสู่การเปิดใจยอมรับผู้ป่วย เพราะ

เหตุนนี้วาทกรรมเอดส์ชุดใหม่จึงมีอ านาจเหนือวาทกรรมเอดส์ในแง่ของการควบคุมการแสดงออกซึ่ง

ความรังเกียจนั้น แต่ไม่อาจควบคุมทางความคิดและความรู้สึกได้  

เห็นได้จาก การแสดงความคิดเห็นในสื่อยุคปัจจุบัน เมื่อมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นในแง่ลบต่อ

โรคเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ก็จะถูกสังคมประณามเสียมากกว่า ท าให้รู้สึกว่าความคิดเห็นในแง่ลบนี้เป็น

ทัศนคติของคนกลุ่มน้อย เหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะสื่อในปัจจุบันยังคงผลิตซ้ าและตอกย้ าความน่า

กลัวของโรคเอดส์ให้เห็นอยู่เป็นประจ า สื่อในยุคปัจจุบันจึงเป็นภาพสะท้อนสังคมได้เป็นอย่างดีว่า 

ความกลัวและความรังเกียจยังคงอยู่ เพียงแค่มันถูกลดความรุนแรงลง และอีกสาเหตุหนึ่งที่คนเข้ามา

แสดงความคิดเห็นในทางบวกมากขึ้นก็มาจากอิทธิพลของสื่อเช่นกัน เพราะเหตุนี้ ไม่ว่าจะเป็นวาท

กรรมเอดส์หรือวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ สื่อก็มีอิทธิพลต่อการท าความเข้าใจของคนในสังคมอยู่ดี 

ในสังคมปากพนังก็เช่นกัน ที่พฤติกรรมการแสดงออกของคนในสังคมยุคปัจจุบันที่ถูก

ควบคุมอยู่ภายใต้อิทธิพลของวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ ท าให้พวกเขาไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้

อย่างเต็มที่เหมือนแต่ก่อน เปลี่ยนเป็นความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยแทนการเข้าใจ บ้างก็ใช้การ

ซุบซิบนินทาแทนการดุด่าซึ่งหน้า บ้างก็ใช้การปฏิเสธอย่างนุ่มนวลหรือหลีกเลี่ยงที่จะมีปฏิสัมพันธ์

ด้วยแทนการท าร้ายร่างกายและแสดงท่าทีรุนแรง เป็นต้น พฤติกรรมเหล่านี้ท าให้เห็นว่าวาทกรรม

เอดส์ยังคงมีอิทธิพลอย่างมากในทางความคิดของชาวปากพนัง แต่ในทางปฏิบัติ วาทกรรมเอดส์ชุด

ใหม่กลับมีอ านาจเหนือกว่าในการควบคุมการแสดงออกของความรู้สึกกลัว ด้วยความสัมพันธ์ทาง

อ านาจระหว่าง 2 วาทกรรมนี้จึงท าให้ผู้ป่วยเอดส์สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข 
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5.4 สรุป 

วาทกรรมเอดส์ภายในปากพนังเกิดจากค่านิยมเรื่องเพศของคนในสังคมที่ยังคงมองว่าการมี

ผัวเดียวเมียเดียวเป็นสิ่งที่ดีและผู้หญิงที่ดีควรรักนวลสงวนตัว ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ผู้ที่

อยู่นอกกรอบจากค่านิยมเหล่านี้ก็จะถูกมองว่าเป็นคนส าส่อน เป็นคนไม่ดี ประกอบกับระบบ

เศรษฐกิจของปากพนังในอดีตที่เฟ่ืองฟูอย่างมาก ท าให้กลุ่มแรงงานส่วนใหญ่ที่มีรายได้จากการ

ท างานก็หันไปใช้สถานบันเทิงและยาเสพติด เพ่ือผ่อนคลายจากการท างาน ยาเสพติดที่ระบาดในช่วง

นั้นส่วนใหญ่เป็นเฮโรอีน ซึ่งเป็นยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นเลือด จึงอาจท าให้เกิดการติดต่อโรคเอดส์

ผ่านทางการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน พฤติกรรมเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่กระจายโรคเอดส์ 

ดังนั้น ผู้ป่วยเอดส์ภายในปากพนังจึงมักจะถูกมองเป็นคนไม่ดีตามไปด้วย  

นอกจากนี้สิ่งที่เป็นแรงส าคัญและมีอิทธิพลต่อการท าความเข้า ใจโรคเอดส์ของคนในปาก

พนังส่วนใหญ่คือ สื่อ ทั้งจากสื่อกระแสหลักในสังคมไทย สื่อวิทยุกระจายเสียงภายในชุมชนหรือ

แม้แต่สื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรเพศศึกษา เป็นต้น ดังที่กล่าวไปข้างต้นเมื่อโรคเอดส์เริ่ม

แพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทย สื่อกระแสหลักส่วนใหญ่ก็ต้องการให้คนรู้จักป้องกันตัวจากโรคภัย

นี้ด้วยการให้ความรู้ผ่านความกลัว แต่ความกลัวกลับท าให้คนส่วนใหญ่หันไปรังเกียจและกีดกันผู้ป่วย

เอดส์แทนเพราะกลัวการติดต่อโรค โรคเอดส์จึงกลายเป็นโรคที่ถูกตีความไปหลากหลายมุมมอง บ้าง

ก็ว่าติดต่อด้วยน้ าลาย บ้างก็ว่าติดทางสัมผัสจึงที่ให้ผู้ป่วยเหล่านี้ถูกมองว่าสกปรกและหวาดกลัว ส่วน

การปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในระบบการศึกษาก็เช่นกัน ที่มักให้ภาพผู้ป่วยที่น่ากลัวและมุ่ง

สอนเพียงการป้องกันโรคโดยไม่อธิบายอาการหรือความเป็นไปของโรคให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน

จนท าให้เกิดการตีความผิดไป บ้างก็เป็นการผลิตซ้ าความเชื่อที่เป็นอคติต่อโรคเอดส์ของผู้สอนเอง จึง

ท าให้เกิดการแพร่กระจายวาทกรรมเอดส์ไปสู่วงกว้างมากยิ่งข้ึน 

จากปรากฏการณ์เหล่านี้ท าให้เครือข่ายผู้ป่วยเอดส์และหน่วยงานต่างๆภายในปากพนัง 

ผลักดันให้เกิดการสร้างโครงการต่างๆขึ้นให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รวมตัวกันเพ่ือการแพร่กระจายความรู้ด้าน

การรักษาและการดูแลร่างกายตนเอง รวมถึงการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ป่วยด้วย โดย

ภายในโครงการจะมีกิจกรรมต่างๆที่ท าให้ผู้ป่วยและกลุ่มเป้าหมายของโครงการเกิดกระบวนการท า

ความเข้าใจวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ตามแต่ประเภทของโครงการนั้นๆ หากเป็นโครงการประเภท
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ความรู้ก็จะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในทางการแพทย์และการดูแลตัวเองของผู้ป่วย แต่หาก

เป็นโครงการด้านสังคมก็จะส่งเสริมความเข้าใจโรคเอดส์ในมุมมองต่างๆเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถอยู่

ร่วมกับสังคมได้อย่างเข้าใจและลดการกีดกัน  รวมถึงการให้ความรู้เสริมสร้างอาชีพ เพ่ือให้ผู้ป่วยมี

รายได้และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้จึงเป็นการลดปัญหาทางเศรษฐกิจของผู้ป่วยอีกทางหนึ่งด้วย 

ส่วนโครงการด้านความเชื่อก็จะน าความเชื่อทางศาสนาต่างๆมาเป็นเครื่องมือในการเยี่ยวยาจิตใจ

และเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้ป่วยให้สามารถอยู่ร่วมกับโรคได้ 

ประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆเริ่มเข้ามามีอิทธิพลใน

ชีวิตประจ าวันของคนเรา ผู้คนมีตัวเลือกในการเสพสื่อมากขึ้นจึงได้รับรู้โรคเอดส์จากสื่อหลากหลาย

มุมมอง ส่งผลต่อการท าความเข้าใจและการเปิดใจยอมรับของคนในสังคมมากขึ้นด้วย  เพราะเหตุนี้ 

ชาวปากพนังส่วนใหญ่จึงยอมรับและปฏิบัติต่อผู้ป่วยเหมือนคนทั่วไปได้ดีกว่าแต่ก่อน ซึ่งกระบวนการ

ให้ความรู้ผ่านทางกิจกรรมภายในโครงการและอิทธิพลจากสื่อเหล่านี้เป็นการพยายามปลูกฝังวาท

กรรมเอดส์ชุดใหม่ให้สามารถท างานกับคนในปากพนังได้ทั้งหมด เพ่ือให้คนทั่วไปและผู้ป่วยสามารถ

ปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดียิ่งขึ้นภายใต้ยุคของการอยู่ร่วมกันในปัจจุบัน 

แม้ว่าวาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ส่วนหนึ่งจะสัมฤทธิ์ผลดังที่กล่าวไปข้างต้น แต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่

ยังคงไม่เป็นผลในพ้ืนที่นี้ ด้วยข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลของคนในพ้ืนที่และผู้ป่วยเอง การท างาน

กับกลุ่มเป้าหมายของโครงการบางโครงการก็มุ่งเน้นไปที่ผู้ป่วยเพียงอย่างเดียว จึงท าให้คนทั่วไปขาด

การเข้าถึงข้อมูลและการท าความเข้าใจที่ถูกต้องจากโครงการเหล่านี้ และค่านิยมของสังคมที่ไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยระยะเวลาอันสั้นจึงต้องค่อยๆปลูกฝังความรู้ที่ถูกต้องต่อไปจนกว่าวาท

กรรมเอดส์ชุดใหม่จะสามารถครอบทับวาทกรรมเอดส์เดิมได้อย่างแนบสนิท ปัจจุบัน วาทกรรมเอดส์

ชุดใหม่จึงไม่สามารถครอบทับวาทกรรมเดิมได้อย่างแนบสนิทนักเพราะสื่อกระแสหลักยังคงผลิตซ้ า

และตอกย้ าวาทกรรมเอดส์เดิมอยู่เสมอ แต่วาทกรรมเอดส์ชุดใหม่ก็ท าหน้าที่เสมือนการควบคุมการ

แสดงออกซึ่งความกลัวและความรู้สึกไม่ปกติของคนในสังคมอันเป็นผลมาจากวาทกรรมเอดส์ ให้มี

ปฏิกิริยารุนแรงน้อยลง เพ่ือให้ผู้ป่วยและคนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไร้การกีดกันและการ

เลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วย 
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ท่านเข้าข่ายกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้ ขอความกรุณาท่านให้ตอบค าถามทุกๆข้อโดยสมบูรณ์และ

เป็นความจริง   

ในกรณีที่ท่านสมัครใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับการศึกษานี้ ขอความกรุณาโปรดอ่านเอกสาร

ยินยอมการศึกษานี้อย่างละเอียดและลงชื่อให้ความยินยอมด้านล่างนี้ เพ่ือแสดงว่าท่านได้รับการอธิบาย

จากผู้ศึกษาถึงวัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย อันตรายที่อาจเกิดจากการวิจัยรวมทั้งผลประโยชน์ที่จะเกิดจาก

การศึกษานี้อย่างละเอียด โปรดทราบว่าในความร่วมมือกับการศึกษาครั้งนี้ ข้อมูลต่างๆของท่านจะถูกเก็บ

เป็นความลับและน าเสนอในภาพรวมเพ่ือประโยชน์ของการศึกษาเท่านั้น โดยไม่ระบุชื่อ นามสกุล หรือ

เชื่อมโยงตัวท่านไว้ในแบบสอบถาม อย่างไรก็ตามท่านมีสิทธิตอบรับหรือปฏิเสธแบบสอบถามนี้ หากท่านมี

ความประสงค์ที่จะไม่เข้าร่วมงานศึกษานี้ ขอความกรุณาโปรดคืนแบบสอบถามเปล่าที่ยังไม่ได้เขียน

ข้อความใดๆมายังผู้ศึกษา 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

         ขอขอบพระคุณอย่างสูง 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้ให้ค ายินยอมในการตอบแบบสอบถาม  
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แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ป่วยและการรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 

ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  /  ลงใน (    )  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน 

1. ชื่อ.....................................................................นามสกุล............... .................................................... 

2. เพศ 

      ชาย    หญิง 

3. เพศวิถี 

  รักต่างเพศ  ชายรักชาย      หญิงรักหญิง     รักสองเพศ 

4. อายุ ……………… ปี 

5. ที่อยู่อาศัย................................................................................................................. ......................... 

6. เบอร์โทรศัพท์............................................................................................ ........................................ 

7. อาชีพ 

  อาชีพในอดีตเมื่อแรกรับเชื้อ......................................................... 

  อาชีพในปัจจุบัน............................................................................ 

8. ท่านทราบว่าตนเองติดเชื้อเอดส์มาแล้วกี่ปี................................................... 

9. ท่านติดเชื้อโดยวิธีใด 

 จากเพศสัมพันธ์    จากแม่สู่ลูก 

จากยาเสพติด    อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................... 

10. ท่านเข้ารับการรักษาที่คลินิกวัณโรคมาแล้วกี่ปี.................................... 

11. ท่านเปิดเผยต่อครอบครัวและคนใกล้ชิดหรือไม่ เพราะเหตุใด 

เปิดเผย เพราะ.......................................................................................................... ............... 

ไม่เปิดเผย เพราะ............................................................................................................. ........ 

12. ท่านรู้จักคลินิกแห่งนี้โดยวิธีการใด (สามารถท าเครื่องหมายได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ญาติหรือคนรู้จักแนะน ามา  จากการประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลหรือรัฐ 

  จากการประชาสัมพันธ์ของชุมชน  จากสื่อวิทยุกระจายเสียงของชุมชนหรือเทศบาล 

  จากกลุ่มผู้ติดเชื้อด้วยกัน   อ่ืนๆ ระบุ........................................................... 

13. ท่านเคยเข้าร่วมการอบรม / ประชุม / สัมมนาเกี่ยวกับโรคเอดส์บ้างหรือไม่  

ไม่เคย     เคย ระบุ........................................................... 
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14. ท่านเข้าร่วมโครงการหรือชมรมใดของโรงพยาบาล เทศบาล หรือของชุมชนบ้าง (สามารถท า

เครื่องหมายได้มากกว่า 1 ข้อ) 

คลินิกวัณโรคหรือคลินิก ARV   ศูนย์แสงธรรมน าสุข 

กองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท)  โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 

โครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และดูแลผู้ป่วยที่กินยาต้านไวรัส 

โครงการให้ความรู้ในชุมชน   โครงการให้ก าลังใจเพ่ือหยุดการตีตรา 

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ 

อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................................................................................  

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ และทัศนคติของบุคคล 

1. ในช่วงแรกๆที่ท่านติดเชื้อเอดส์ นั้นท่านรู้จักโรคเอดส์ว่าอย่างไร 

............................................................................................................................. ...................................

.................................................................................... ............................................................................ 

2. หลังจากท่ีได้เข้าร่วมคลินิกวัณโรคนี้แล้ว ท่านรู้จักโรคเอดส์ว่าอย่างไร 

............................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ................................... 

3. ท่านมีความกลัวต่อโรคเอดส์หรือไม่ เพราะเหตุใด 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................... ................................................................. 

4. เมื่อท่านเจอผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ในชุมชนของท่านจะท าเช่นไร หรือให้ค าแนะน าต่อเขาอย่างไร 

.......................................................................................................... ......................................................

............................................................................................................................. ................................... 

5. ท่านเคยเห็น หรือ เคยได้รับ การเลือกปฏิบัติจากสถานบริการหรือจากคนในสังคมอย่างไรบ้าง

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................  

6. จากค าถามข้อ 5. แล้วปัจจุบัน ปฏิกิริยาเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 
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7. ท่านคิดว่าเพราะเหตุใด การปฏิบัติต่อผู้ป่วยเอดส์จึงเป็นไปในทางที่ดีขึ้น เกิดการยอมรับมากข้ึน 

................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................. ................................... 

8. ช่วงก่อนและหลังเข้ารับการรักษาที่คลินิกวัณโรคนี้ ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................  

9. ในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพ่ือผู้ป่วยเอดส์ ท่านมีความรู้สึกเช่นไรและต้องการให้มี

กิจกรรมใดเพ่ิมเติมบ้าง 

......................................................................................................................................................... .......

............................................................................................................................ .................................... 

10. ท่านต้องการให้เกิดกิจกรรมใดหรือการสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์เช่นไรในอ าเภอปากพนัง 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................... 

11. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 
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เอกสารการยินยอมมีส่วนร่วมในการศึกษา  

เรื่อง “การจัดการวาทกรรมเอดส์ต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ภายในอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช” 

 

เรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

เรียน ผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม 

ดิฉัน นางสาวนิจนันท์ ปาณะพงศ์ นักศึกษาภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ก าลังด าเนินการศึกษาเรื่อง “การจัดการวาทกรรมเอดส์ต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ภายในอ าเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างและการปฏิบัติการของวาทกรรม

เอดส์ภาย ในอ าเภอปากพนัง ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับโรค

เอดส์และการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมต่อกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการ

ตอบแบบสอบถาม 1 ชุดเพ่ือน าไปสู่การสัมภาษณ์ในเชิงลึกอีกครั้งในกรณีที่ผลประเมินแบบสอบถามของ

ท่านเข้าข่ายกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้ ขอความกรุณาท่านให้ตอบค าถามทุกๆข้อโดยสมบูรณ์และ

เป็นความจริง   

ในกรณีที่ท่านสมัครใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับการศึกษานี้ ขอความกรุณาโปรดอ่านเอกสาร

ยินยอมการศึกษานี้อย่างละเอียดและลงชื่อให้ความยินยอมด้านล่างนี้ เพ่ือแสดงว่าท่านได้รับการอธิบาย

จากผู้ศึกษาถึงวัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย อันตรายที่อาจเกิดจากการวิจัยรวมทั้งผลประโยชน์ที่จะเกิดจาก

การศึกษานี้อย่างละเอียด โปรดทราบว่าในความร่วมมือกับการศึกษาครั้งนี้ ข้อมูลต่างๆของท่านจะถูกเก็บ

เป็นความลับและน าเสนอในภาพรวมเพ่ือประโยชน์ของการศึกษาเท่านั้น โดยไม่ระบุชื่อ นามสกุล หรือ

เชื่อมโยงตัวท่านไว้ในแบบสอบถาม อย่างไรก็ตามท่านมีสิทธิตอบรับหรือปฏิเสธแบบสอบถามนี้ หากท่านมี

ความประสงค์ที่จะไม่เข้าร่วมงานศึกษานี้ ขอความกรุณาโปรดคืนแบบสอบถามเปล่าที่ยังไม่ได้เขียน

ข้อความใดๆมายังผู้ศึกษา 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาเสียสละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคุณอย่างสูง 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้ให้ค ายินยอมในการตอบแบบสอบถาม  
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แบบสอบถาม : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคเอดส์และทัศนคติของบุคคลต่อผู้ป่วยเอดส์ 

ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  /  ลงใน (    )  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน 

1. ชื่อ.....................................................................นามสกุล............................................. ........................... 

2. เพศ 

      ชาย   หญิง   อ่ืนๆ 

3. เพศวิถี 

  รักต่างเพศ  ชายรักชาย      หญิงรักหญิง     รักทั้งสองเพศ 

4. อายุ ……………… ปี 

5. อาชีพ........................................................................................................................ .............................. 

6. ที่อยู่อาศัย...............................................................................................................................................  

7. ท่านรู้จักโรคเอดส์หรือไม่ โปรดอธิบาย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ท่านกลัวโรคเอดส์หรือไม่ เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. เพราะเหตุใด โรคเอดส์ถึงกลายเป็นโรคที่น่ารังเกียจและถูกกีดกันกว่าโรคติดต่ออ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ท่านเคยเข้าร่วมการอบรม / ประชุม / สัมมนาเกี่ยวกับโรคเอดส์ในปากพนังบ้างหรือไม่ อะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. หากท่านพบว่าคนใกล้ตัวท่านหรือคนรู้จัก ป่วยด้วยโรคเอดส์นี้ ท่านจะท าเช่นไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. หากต้องอยู่ร่วมอาศัยกับผู้ป่วยเอดส์ ท่านจะปฏิบัติตัวเช่นไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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13. ท่านจะซ้ืออาหารที่ผู้ป่วยเอดส์ท าขายหรือไม่ เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับค่านิยม “ล่าแต้ม” ของวัยรุ่นหญิงในปัจจุบัน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. ท่านทราบเกี่ยวกับสถานการณ์เอดส์ในปากพนังหรือไม่ และมีความคิดเห็นว่าอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 

1.โรคเอดส์ใครเป็นแล้วต้องตายเท่านั้น    

2.โรคเอดส์ติดต่อจากทางเพศสัมพันธ์เท่านั้น    

3.โรคเอดส์สามารถติดต่อได้ทางน้ าลาย    

4.โรคเอดส์ติดต่อได้จากการสัมผัสร่างกาย    

5.โรคเอดส์ติดต่อได้ผ่านทางเข็มสัก    

6.โรคเอดส์ติดต่อได้ทางยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นเท่านั้น    

7.ยุงกัด ท าให้ติดเชื้อเอชไอวีได้    

8.หากทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยเอดส์โดยไม่ใช้ช้อนกลาง อาจท าให้ติดเชื้อเอดส์ได้    

9.เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ท่ีติดเชื้อเอดส์ เด็กจะติดเชื้อเอดส์ด้วยทุกคน    

10.การใช้มีดโกนหรือกรรไกรตัดเล็บร่วมกับผู้ป่วยอาจท าให้ติดเชื้อเอดส์ได้    

11.คนทั่วไปสามารถแพร่เชื้อโรคให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเอดส์ได้    
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 

12.ปัจจุบัน เอดส์สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการกินยาต้านไวรัส     

13.ยาสมุนไพรสามารถรักษาโรคเอดส์ได้    

14.การมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเพียงคนเดียว  ถือเป็นการป้องกันเอดส์    

15.การใช้ถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์สามารถป้องกันโรคเอดส์ได้    

16.หลังจากการมีเพศสัมพันธ์ การล้างอวัยวะเพศสามารถป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้    

17.กลุ่มชายรักชายหรือกลุ่มท่ีมีเพศสัมพันธ์ทางทวารจะเป็นเอดส์    

18.หญิงหรือชายที่หน้าตาดี ดูสะอาด จะไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์    

19.การกินยาคุมก าเนิดทันทีที่มีเพศสัมพันธ์สามารถป้องกันโรคเอดส์ได้    

20.ค่านิยมการรักนวลสงวนตัวก่อนแต่งงาน เป็นการป้องกันเอดส์ส าหรับผู้หญิง    

21.เป็นเอดส์เพราะมีพฤติกรรมส าส่อน    

22.เป็นเอดส์เพราะเป็นคนติดยา    

23.หากสัมผัสโดนเลือดของผู้ป่วยจะท าให้ติดเชื้อเอดส์    

24.การปลอดภัยจากเอดส์คือการไม่มีเพศสัมพันธ์    

25.หากทานอาหารที่ผู้ป่วยเอดส์ท า ท าให้เราเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์    

26.การป้องกันและรักษาโรคเอดส์เป็นหน้าที่ของรัฐ    

27.การเสียชีวิตของโรคเอดส์เกิดจากโรคแทรกซ้อน    

28.ผู้ติดเชื้อเอดส์ควรเปิดเผยต่อสังคมเพ่ือการป้องกันโรคเอดส์    

29.ภรรยาที่ดีไม่ควรพูดเรื่องถุงยางอนามัยกับสามี    

30.โรคเอดส์เป็นโรคที่น่ารังเกียจ    
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โครงการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 
ของศูนย์แสงธรรมน าสุข  

 
1. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาบทบาทการสื่อสารเรื่องเพศของแม่กับลูก เพื่อการป้องกันโรค
เอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในชุมชน 
 
ประเภทของโครงการ: ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ 
ชื่อองค์กร: ศูนย์แสงธรรมน าสุข อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ประเภท: องค์กรผู้ติดเชื้อ  
สถานภาพองค์กร: ไม่ใช่นิติบุคคล 

ที่ตั้งองค์กร: โรงพยาบาลปากพนัง 212 ถนนชายน้ า อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 
โทร 075517990 ต่อ 132  

ที่ปรึกษาโครงการ:  
นางก าไล สมรักษ ์  โรงพยาบาลปากพนัง 
นายสุธี หนูเกตุ   โรงพยาบาลปากพนัง 

   นายประพัฒพงศ์ พงศ์ทองเมือง โรงพยาบาลปากพนัง 
ผู้ประสานงานโครงการ:   

บล (นามสมมติ)  แกนน าผู้ติดเชื้อ 
กร (นามสมมติ)  แกนน าผู้ติดเชื้อ 

 
หลักการและเหตุผล:  
 ปัญหาการแพร่กระจายของโรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาส าคัญที่หน่วยงานและทุกภาคส่วนได้
ระดมความร่วมมือเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหากันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึง
ปัจจุบัน โดยได้มีการปรับปรุงแนวคิดและทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคเอดส์
ที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่มีการปรับเปลี่ยนไปตาม
กระแสโลกาภิวัฒน์ เป้าหมายที่ส าคัญต้องด าเนินการอย่างจริงจังเพ่ือป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ อีก
ทั้งยังเป็นการลดผลกระทบจากปัญหาเอดส์ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม ผลกระทบด้าน
ต่างๆที่ตามเชื่อมถึงชีวิตและการด ารงอยู่ของผู้ป่วยในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยอาศัยกระบวนการ
แก้ปัญหาแบบภาคี เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย โดยอาศัยทักษะการสื่อสารเรื่องเพศ โดยเฉพาะแม่กับลูก  
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ต่อไป 
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 ศูนย์แสงธรรมน าสุข โรงพยาบาลปากพนัง ได้ด าเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เริ่ม
จัดตั้งศูนย์โดยมีสมาชิกเริ่มต้นเพียง 27 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 689 คน (สถิติในปี 2553) เป็นผู้ป่วยรับ
ยาทั้งหมด 347 คน มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากแม่สู่ลูกทั้งหมด 13 คน มีการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องในเรื่อง
ของ Day Care (เพ่ือเตรียมผู้ป่วยรับยา) กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็นการเยี่ยมบ้านเพ่ือติดตามการ
กินยา และการปฏิบัติตัวโดยแกนน าผู้ติดเชื้อ การจัดคลินิกบริการรับยาต้านไวรัสเอดส์ (ทุกวันพุธ) มี
การให้การปรึกษาและความรู้แก่สมาชิก การออกก าลังกายโดยแกนน าของกลุ่ม ท าให้สมาชิกของกลุ่ม
มีความรู้และปฏิบัติตัว ตลอดถึงการกินยาที่ถูกต้องดียิ่งขึ้น ซึ่งน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ ศูนย์แสงธรรมน าสุขจึงเห็นถึง
ความส าคัญในการเข้ามามีบทบาทในการเข้ามาพัฒนาบทบาทการสื่อสารเรื่องเพศของแม่กับลูก เพ่ือ
การป้องกันโรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในชุมชน โดยให้ความรู้แบบสนทนากลุ่มเกี่ยวกับ
ทักษะด้านความรู้และการป้องกันโรคเอดส์รวมถึงการตั้งแม่แกนน าในการให้ข้อมูลเรื่องโรคเอดส์แก่
บุตรหลานต่อไป 
วัตถุประสงค์:  

1.  เพ่ือพัฒนาบทบาทการสื่อสารเรื่องเพศให้กับแม่แกนน า 
2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะชีวิตในการป้องกันโรคเอดส์ ให้กับลูกและบุตรหลานโดย

อาศัยแม่แกนน า 
3. เพ่ือลดการติดเชื้อโรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในชุมชน 

 
กลุ่มเป้าหมาย: แม่แกนน าในต าบลปากพนัง 3 หมู่บ้านๆ ละ 10 คน รายละเอียด ดังนี้ 

1. หมู่ที่ 1 บ้านบางว า ต าบลบางพระ อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 10 
คน 

2. หมู่ที่ 2 บ้านบางกรูด ต าบลบางพระ อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 
10 คน 

3. หมู่ที่ 3 บ้านมะขามเทส ต าบลบางพระ อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 
10 คน 

 
วิธีด าเนินการและกิจกรรม:  

1. ส ารวจปัญหา ศึกษาข้อมูลและสถานการณ์โรคเอดส์ในพื้นที่อ าเภอปากพนัง 
2. ประชุมสรุปปัญหาและสถานการณ์เพ่ือวางแผนแก้ไข/เขียนโครงการ 
3. ประสานงานกับชุมชน/พื้นที่เป้าหมายเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
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4. ค้นหา/รับสมัคร/แต่งตั้งแม่แกนน าจ านวน 3 หมู่บ้านๆ 10 คน 
5. ด าเนินกิจกรรมโครงการ 
6. สรุปผล/ปัญหาการท ากิจกรรม เพ่ือวางแผนในการท ากิจกรรมต่อไป 

 
การประเมินผลโดยทีมพ่ีเลี้ยง:  

1. ประเมินความรู้และทักษะแม่แกนน าในเรื่องการให้ความรู้แบบสนทนากลุ่มในเรื่องเพศ 
บทบาททางเพศ วิถีทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ทักษะการใช้ถุงยางอนามัยได้
อย่างถูกต้อง 

2. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ:  

1. แม่แกนน ามีความรู้และทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศและแนะน าให้กับบุตรหลานได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. จ านวนผู้ป่วยโคเอดส์หรือการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในชุมชน ลดลง 
3. มีการประสานงานอย่างดีระหว่างแม่แกนน ากับเจ้าหน้าที่ เพ่ือน าไปสู่การดูแลแบบภาคี

เครือข่ายต่อไป 
 
ระยะเวลาโครงการ: 12 เดือน ตั้งแต่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2554 
 

2. โครงการ สร้างฝัน ก าลังใจ หยุดการตีตรา 
 
ประเภทของโครงการ: ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ 
ชื่อองค์กร: ศูนย์แสงธรรมน าสุข อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ประเภท: องค์กรผู้ติดเชื้อ  
สถานภาพองค์กร: ไม่ใช่นิติบุคคล 

ที่ตั้งองค์กร: โรงพยาบาลปากพนัง 212 ถนนชายน้ า อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 
โทร 075517990 ต่อ 132  

ที่ปรึกษาโครงการ:  นายสุธี หนูเกตุ   โรงพยาบาลปากพนัง 
     นางสาวจิรวรรณ รัตจักร  โรงพยาบาลปากพนัง 
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ผู้ประสานงานโครงการ:  บล (นามสมมติ)  แกนน าผู้ติดเชื้อ 
กร (นามสมมติ)  แกนน าผู้ติดเชื้อ 

หลักการและเหตุผล:  
โรคเอดส์ปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญ ส่งผลกระทบท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

พฤติกรรมและวิถีชีวิตของประชากร ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะพบปัญหาและผลกระทบ
เรื่องโรคเอดส์มาก กล่าวคือ จากสถานการณ์ติดเชื้อที่สะสมมาแต่อดีตได้แสดงอาการป่วยและเสียชีวิต
จ านวนมากขึ้น จึงส่งผลกระทบโดยตรงและระบาดเข้าสู่ระบบครอบครัว โดยกลุ่มพ่อบ้านสู่แม่บ้าน
จนถึงเด็กทารกอย่างครบวงจร ซึ่งเกิดจากโอกาสหรือทางเลือกของแม่บ้านเป็นผู้รับเชื้อเอดส์จากสามี
อย่างไม่มีสิทธิหรือโอกาสต่อรองจากการมีเพศสัมพันธ์กับสามี และแนวโน้มการแพร่ระบาดในกลุ่ม
เยาวชนซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ประกอบกับสิ่งเร้า
หรือแฟชั่นจากค่านิยมน าสมัยตามวัฒนธรรมต่างชาติ จากสื่อลามก ยั่วยุอารมณ์จึงเกิดพฤติกรรมการ
แสดงออกที่ไม่เหมาะสมกับวัยคือ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การแสดงความรักต่อกันในที่
สาธารณะมีเพศสัมพันธ์ตามความพอใจและป้องกันซึ่งมักจะพบการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการท า
แท้งเพ่ิมข้ึนมีให้เห็นทั้งทางตรงและจากสื่อต่างๆ     

จากความรุนแรงของปัญหาและพฤติกรรมของประชาชนดังกล่าว แม้ว่าหน่วยงานทั้ งภาครัฐ
และเอกชนได้ร่วมมือกันด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องโรคเอดส์ ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาได้
ในระดับท่ีพึงพอใจในอัตราการติดเชื้อรายใหม่ลดลง มีมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เกิด
องค์กรและเครือข่ายต่างๆท างานด้านโรคเอดส์และยาเสพติดหลายหน่วยงาน  แต่ก็ยั งไม่สามารถ
ควบคุมกับสถานการณ์ปัจจุบันและผลกระทบที่เกิด 

สถานการณ์ดังกล่าวท าให้ศูนย์แสงธรรมน าสุขและโรงพยาบาลปากพนัง เห็นถึงความส าคัญ
ของปัญหาจึงมีการจัดกิจกรรมในชุมชนเพ่ือป้องกันโรค ความรู้ในเรื่องการรับและการแพร่เชื้อแพร่เชื้อ 
พฤติกรรมเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การเข้าถึงการตรวจเลือดและหาเชื้อ การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
และการรักษา การฟ้ืนฟูในกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ได้แก่ กลุ่มประมง กลุ่มแรงงานรับจ้าง เกษตรกร และ
เยาวชน ในพ้ืนที่อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
วัตถุประสงค์: 

1. เพ่ือลดช่องว่างระหว่างครอบครัว ชุมชน และสังคม 
2. เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันโรค ความรู้ในเรื่องการรับและการแพร่

เชื้อ พฤติกรรมเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงการเข้าถึงการตรวจเลือดหาเชื้อ การใช้
อุปกรณ์ป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟูให้กับครอบครัว ชุมชนและสังคม 
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3. เพ่ือให้ผู้ติดเชื้ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และลดการตีตรา 
4. เพ่ือการ VCT1 และตรวจเลือดหาเชื้อ HIV แบบรับทราบผลในวันเดียวในกลุ่มเป้าหมาย 

 
กลุ่มเป้าหมาย:  

กลุ่มแรงงานรับจ้าง ประมง เกษตรกร และเยาวชนในพ้ืนที่ ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช จ านวน 100 คน (หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4) 

 
วิธีด าเนินการและกิจกรรม:  

1. ประสานหน่วยงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เข้าไปท ากิจกรรมในกลุ่มเป้าหมาย จัดเวทีให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค ความรู้ในเรื่อง

การรับและการแพร่เชื้อ พฤติกรรมเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การเข้าถึงการตรวจ
เลือดหาเชื้อ การใช้อุปกรณ์ป้องกัน และการรักษา การฟ้ืนฟู ลดการตีตรา 

3. ประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการ VCT และตรวจเลือดหาเชื้อ HIV แบบรับทราบผล
ในวันเดียว ในกลุ่มเป้าหมาย 

4. แจกถุงยางอนามัย 
5. สรุปผล และปัญหาการท ากิจกรรมและประเมินผลโครงการ 

 
การประเมินผล โดยทีมพ่ีเลี้ยง: 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจโรคเอดส์ว่าติดอย่างไร เสี่ยงอย่างไร รักษาอย่างไร 
2. เพ่ือลดช่องว่างระหว่างผู้ติดเชื้อ ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
3. เพ่ือพัฒนาจิตใจคนในครอบครัว ชุมชน และสังคมให้ยอมรับได้ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ:  

1. เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน 
2. เพ่ือให้ชุมชนได้เปลี่ยนพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกัน 
3. เพ่ือให้ชุมชนเข้าถึงปัญหาเพิ่มขึ้นในเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

                                                           
1 VCT คือ การให้ค าปรึกษาเพ่ือให้ผู้รับบริการเป็นผู้ขอรับการตรวจหาเชื้อHIVโดยสมัครใจ

และให้ความยินยอม (informed consent) ได้รับการให้การรักษา (counselling) และการรักษา
ความลับ (confidentiality) เสมอ (USAID, มปป.: 39) 
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ระยะเวลาโครงการ: 10 เดือน ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2559 
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ: 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

1. กิจกรรมจัดเวทีให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน    8,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 4 มื้อ    10,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 4 ครั้ง  5,000 บาท 
- ค่าติดต่อประสานงาน     1,000 บาท 
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ของวิยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3,000 บาท 
- ค่าท าป้ายจัดการอบรม    500 บาท 

รวมเป็นเงิน 27,500 บาท 
2. กิจกรรมประชุมทีม    

- ค่าอาหารว่างในการประชุมทีม 4 ครั้ง   500 บาท 
3. ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการ    2,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 
 
หมายเหตุ สามารถถั่วเฉลี่ยรายจ่ายได้ทุกรายการ / ทุกกิจกรรม 

โครงการนี้ขอรับเงินสนับสนุนจากกรมควบคุมโรคติดต่อ ในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2559  
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
   งบที่มาจากแหล่งสมทบอ่ืน - 
 

 

3. โครงการ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในสถานบริการทางเพศในเขตพื้นที่อ าเภอปากพนัง 
ประเภทของโครงการ: ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ 
ชื่อองค์กร: ศูนย์แสงธรรมน าสุข อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ประเภท: องค์กรผู้ติดเชื้อ  
สถานภาพองค์กร: ไม่ใช่นิติบุคคล 

ที่ตั้งองค์กร: โรงพยาบาลปากพนัง 212 ถนนชายน้ า อ าเภอปากพนัง จังหวัด  นครศรีธรรมราช 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ:   บล(นามสมมติ)    แกนน าผู้ติดเชื้อ 
กร(นามสมมติ)   แกนน าผู้ติดเชื้อ 

ที่ปรึกษาโครงการ:  นายสุธี หนูเกตุ   โรงพยาบาลปากพนัง 
       นางสาวจิรวรรณ รัตจักร  โรงพยาบาลปากพนัง 
หลักการและเหตุผล:  
 ปัญหาการแพร่กระจายของโรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาส าคัญที่หน่วยงานและทุกภาคส่วนได้
ระดมความร่วมมือเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหากันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน 
โดยได้มีการปรับปรุงแนวคิดและทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคเอดส์ที่
แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแส
โลกาภิวัฒน์ เป้าหมาย ที่ส าคัญต้องด าเนินการอย่างจริงจังเพ่ือป้องกันการติดเชื้อรายใหม่อีกทั้งยังเป็น
การลดผลกระทบจากปัญหาเอดส์ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม ผลกระทบด้านต่างๆที่จะ
ตามมาเชื่อมถึงชีวิตและการด ารงอยู่ของผู้ป่วยในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 
 
วัตถุประสงค์: 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะชีวิตในการป้องกันโรคเอดส์ให้กับกลุ่มหญิงบริการทางเพศ 
2. เพ่ือให้หญิงบริการทางเพศมีความรู้ความเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยเอดส์ใน

สังคมอย่างมีความสุข 
3. เพ่ือให้หญิงบริการทางเพศมีความตระหนักและปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ 
4. เพ่ือป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในสถานบริการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มหญิงบริการในสถานบริการจ านวน 10 แห่ง จ านวน 100 คน 
 
วิธีด าเนินการและกิจกรรม:  

1. ให้ความรู้หญิงบริการทางเพศ 
2. ประสานสถานบริการเพ่ือร่วมเข้าอบรม 
3. เข้าไปท ากิจกรรมภายในกลุ่มเป้าหมาย 
4. สรุปผล/ปัญหาการท ากิจกรรม เพ่ือวางแผนในการท ากิจกรรมต่อไป 
5. แจกถุงยางอนามัยให้สถานบริการทั้ง 10 แห่ง 
6. ประเมินผลโครงการ 
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การประเมินผลโดยทีมพ่ีเลี้ยง: 
1. อัตราการติดเชื้อมีจ านวนลดลง 
2. กลุ่มหญิงบริการทางเพศสามารถปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันการติดเชื้อเอดส์ การแพร่กระจาย

เชื้อและการรับเชื้อเพ่ิมได้อย่างถูกต้อง 
3. กลุ่มพนักงานบริการทางเพศใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีกับผู้ใช้บริการทุกคน ทุกครั้ง 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ:  

1. กลุ่มหญิงบริการเพศมีความรู้และทักษะในการป้องกันโรคเอดส์ 
2. กลุ่มหญิงบริการเพศมีเจตคติที่ดีในการใช้ถุงยางอนามัย ในการป้องกันการติดเชื้อและ

แพร่เชื้อ 
3. กลุ่มหญิงบริการเพศสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
ระยะเวลาโรงการ: 10 เดือน ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ: เป็นจ านวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

- กิจกรรมอบรมพนักงานหญิงบริการ   33,300 บาท 
- กิจกรรมประชุมทีม     250 บาท 
- กิจกรรมการตรวจเยี่ยมสถานบริการ   4,050 บาท 
- ค่าบริหารจัดการ     2,400 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
โครงการนี้ขอรับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค ในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2559 รวมเป็น

เงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
 

4. โครงการ การติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน 
ประเภทของโครงการ: ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ 
ชื่อองค์กร: ศูนย์แสงธรรมน าสุข อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ประเภท: องค์กรผู้ติดเชื้อ  
สถานภาพองค์กร: ไม่ใช่นิติบุคคล 

ที่ตั้งองค์กร: โรงพยาบาลปากพนัง 212 ถนนชายน้ า อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช       
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ผู้รับผิดชอบโครงการ:    
บล(นามสมมติ)   แกนน าผู้ติดเชื้อ 
กร(นามสมมติ)  แกนน าผู้ติดเชื้อ 

ที่ปรึกษาโครงการ:  นายสุธี หนูเกตุ  โรงพยาบาลปากพนัง 
      นางสาวจิรวรรณ รัตจักร โรงพยาบาลปากพนัง 
หลักการและเหตุผล:  
 ปัญหาการแพร่กระจายของโรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาส าคัญที่หน่วยงานและทุกภาคส่วน
ระดมความร่วมมือเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหากันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน 
โดยได้มีการปรับปรุงแนวคิดและทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคเอดส์ที่
แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมก็มีการเปลี่ยนไปตามกระแส
โลกาภิวัฒน์ เป้าหมายส าคัญต้องด าเนินการอย่างจริงจังเพ่ือป้องกันการติดเชื้อรายใหม่อีกทั้งยังเป็น
การลดผลกระทบจากปัญหาเอดส์ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม ผลกระทบด้านต่างๆที่จะ
ตามมาเชื่อมถึงชีวิตและการด ารงอยู่ของผู้ป่วยในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 
 ศูนย์แสงธรรมน าสุข โรงพยาบาลปากพนัง ได้ด าเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เริ่ม
จัดตั้งศูนย์ฯโดยมีสมาชิกจ านวน 27 คน ปัจจุบันมาสมาชิก 884 คน(สถิติในปี พ.ศ. 2558) เป็นผู้ป่วย
รับยาทั้งหมด 395 คน มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของ Day Care (วันเสาร์สุดท้าย
ของเดือน) กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน การเยี่ยมบ้านเพ่ือติดตามการกินยา การปฏิบัติตัวโดยแกนน าผู้
ติดเชื้อ การจัดคลินิกบริการรับยาต้านไวรัสเอดส์ทุกวันพุธ จะมีผู้มารับบริการประมาณ 50 -60 คน 
คลินิก Day Care มีสมาชิก 60-80 คน มีการให้ค าปรึกษาและความรู้แก่สมาชิก การสอนออกก าลัง
กายโดยแกนน าของกลุ่มท าให้สมาชิกของกลุ่มมีความรู้และปฏิบัติตัวตลอดถึงการกินยาที่ถูกต้องดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ศู นย์
แสงธรรมน าสุขจึงเห็นวามส าคัญของการเข้ามามีบทบาทในการให้ความรู้เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคเอดส์ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนยังมีฑฤติกรรมเสี่ยงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรและการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย จึงได้จัดโครงการป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรค
เอดส์ในเด็กและเยาวชนขึ้นเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค์:  

1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรค
เอดส์ในเด็กและเยาวชน 
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2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกันตัวเองและมี
พฤติกรรมปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ตลอดจนการสร้าง
ค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในกิจกรรมป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 

4. เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงเพ่ือป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ใน
เด็กและเยาวชน 

5. แนะน าการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องและเข้าถึงแหล่งถุงยางอนามัย  
 
กลุ่มเป้าหมาย:  
 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ อ.ปากพนัง จ านวน 3 ต าบล ทั้งหมด 120 คน ได้แก่  
  ต าบลบางพระ จ านวน 40 คน 
  ต าบลบางน้อง จ านวน 40 คน 
  ต าบลมะขามเรียง จ านวน 40 คน 
 
วิธีด าเนินการและกิจกรรม:  

1. ส ารวจปัญหาและสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในพ้ืนที่  
อ.ปากพนัง 

2. ประสานหน่วยงานเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
3. เข้าไปท ากิจกรรมในกลุ่มเป้าหมาย 
4. สรุปผลและปัญหาการท ากิจกรรมเพื่อวางแลนในการท ากิจกรรมต่อไป 
5. แจกถุงบางอนามัย 

 
การประเมินผลโดยพี่เลี้ยง:  

1. สังเกตการณ์และซักถาม 
2. ประเมินการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
3. อัตราการติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์มีจ านวนลดลง 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ:  

1. เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันตัวเอง 
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2. เด็กและเยาวชนมีค่านิยมและพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
โรคเอดส์ 

3. เด็กและเยาวชนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ไว้ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ถูกต้อง 

 
 

5.  โครงการ ประสานใจสู้ภัยเอดส์ 

หลักการและเหตุผล:  

สถานการณ์โรคเอดส์ปัจจุบันนับเป็นปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจและด้านสาธารณสุขที่

ส าคัญ ส่งผลกระทบต่อทุกคนในชุมชน ท าให้เกิดความสูญเสียอย่างประเมินค่าไม่ได้ และแม้จะมี

การรณรงค์มากมายจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ก็มิได้

ลดลงแต่อย่างใด จากการเพ่ิมจ านวนผู้ป่วยเอดส์ของชุมชน พบว่ามีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ มี

ผลกระทบตามมามากมาย เช่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องทุกข์ทั้งกายและทั้งใจ เหมือนตายทั้งเป็น คนใน

ชุมชนหรือแม้แต่ครอบครัว ญาติพี่น้อง ไม่ยอมรับ และรังเกียจเขา (บางคนต้องออกจากชุมชน บาง

คนก็ต้องแอบอยู่แต่ในบ้าน ไม่กล้าพบใคร) เพราะเกรงว่าคนอ่ืนกลัวจะติดเชื้อเอดส์จากเขา คนใน

ครอบครัวต้องพลอยทุกข์ใจตามไปด้วย โดยเฉพาะพ่อแม่ของผู้ติดเชื้อเอดส์ ขณะนี้ที่พบอยู่ในชุมชน

ต้นหาดคือไม่ว่าผู้ป่วยจะเดินไปทางไหนก็มีแต่คนรังเกียจไม่กล้าเข้าใกล้ ซื้อขนมก็ไม่ขาย นั่งบ้านใคร

เขาก็ไล่ ไม่ต้อนรับ เพราะความเข้าใจผิดคิดว่าโรคเอดส์ติดกันง่ายๆ เพราะคนขาดความรู้และความ

เข้าใจในเรื่องการติดต่อ ท าให้ผู้ป่วยเอดส์เกิดปัญหาทั้งร่างกาย และจิตใจ ถูกรังเกียจ ถูกทอดทิ้ง 

จากคนในชุมชน แม้แต่ญาติและครอบครัว ท าให้จิตใจอ่อนแอ สุขภาพของผู้ป่วยก็ ยิ่งทรุดโทรม

ยิ่งขึ้น บางคนกลายเป็นคนก้าวร้าว ประชดสังคม เพราะเหตุนี้ คณะ อสม.และกรรมการชุมชน

พร้อมทั้งแม่บ้านในชุมชนจึงได้ร่วมมือกันเสนอ ให้มีการจัดอบรมเรื่องโรคเอดส์ขึ้น 

วัตถุประสงค์:  

1. เพ่ือให้คนในครอบครัว พ่ีน้อง ญาติ และคนในชุมชนให้การยอมรับผู้ติดเชื้อเอดส์ 

2. เพ่ือให้คนในชุมชนเข้าใจถึงโรคเอดส์ ทั้งแนวทางการป้องกัน และการดูแลรักษาผู้ติด

เชื้อเอดส์ 
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3. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีของคนในชุมชนต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ 

4. เพ่ือให้คนในชุมชนเข้าใจ เห็นใจ และให้ก าลังใจแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ เพ่ือให้ไม่มีการ

รังเกียจผู้ติดเชื้อเอดส์ 

5. เพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนชนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือป้องกันและแก้ไข

ปัญหาเอดส์ 

6. เพ่ือให้คนในชุมชนรู้สึกเห็นใจและปฏิบัติต่อผู้ป่วยได้อย่างเข้าใจ ไม่รังเกียจ 

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มแม่บ้านในชุมชนต้นหาดจ านวน 20 คน 

ระยะเวลาการด าเนินการ: วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2544 

สถานที่ด าเนินการ: ศาลาการเปรียญวัด วัดรัตนาราม (วัดบางบ่อ) 

วิธีการด าเนินการ: จัดอบรม 2 วัน 

1. จัดให้แม่บ้านในชุมชนที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้บ้านผู้ป่วยเอดส์ 

2. เนื้อหาในการจัดอบรม 

- เล่าถึงสถานการณ์เอดส์และปัญหาในปัจจุบัน 

- การอภิปราย 

- การสัมมนากลุ่มย่อย 

งบประมาณ: 10,000 บาท 

- ค่าอาหารและอาหารว่างเครื่องดื่ม 20 คนx 100 บาทx 2 วัน = 4,000 บาท 

- ค่าอาหารและอาหารว่างเครื่องดื่ม ผู้ด าเนินการอบรมและวิทยากร 8 คนx 

100 บาทx 2 วัน = 1,600 บาท 

- ค่าตอบแทนวิทยากร ถัวจ่าย  3,200 บาท 

- ค่าวัสดุ   800 บาท 

- ค่าฟิล์ม   130 บาท 

- ค่าล้างรูป   270 บาท 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:  
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1. ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจโรคเอดส์และการติดต่อของโรค 

2. ท าให้คนในชุมชนเข้าใจ เห็นใจ ไม่รังเกียจผู้ป่วยเอดส์อีกต่อไป 

3. ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วสามารถน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อ 

4. มีแผนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมและมีกระบวนการที่

ต่อเนื่อง 

5. เกิดเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 

6. จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ: คณะ อสม. ชุมชนต้นหาด 

      นางสมจิต ชาติสุวรรณ 

     อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนต้นหาด 
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คณะกรรมการของแกนน าผู้ติดเชื้อศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย
เอดส์ (ศูนย์แสงธรรมน าสุข) โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สมาชิกกลุ่มแกนน า 
1. บล(นามสมมติ)  
2. กร(นามสมมติ) 
3. ลักษณ์(นามสมมติ) 
4. ดาว(นามสมมติ) 
5. ศรี(นามสมมติ) 

 
ผู้ประสานงานแกนน าผู้ติดเชื้อ 

1. บล(นามสมมติ) 
2. กร(นามสมมติ) 

 
ที่ปรึกษาโครงการ 

1.  นายสุธี หนูเกตุ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หัวหน้างานป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส์ กลุ่มงานเวชปฏิบัติและชุมชน โรงพยาบาลปากพนัง 

2. นางสาวจิรวรรณ รัตจักร  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบการท างานของกลุ่มแกนน าผู้ติดเชื้อ 

1. ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยต้อสมัครใจเข้าเป็นสมาชิกศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ 
2. สมาชิกทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวัน Day Care อย่างสม่ าเสมอ 
3. กรรมการต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ติดเชื้อคนอ่ืนๆ 
4. สมาชิกทุกคนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
5. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของกลุ่มทุกครั้ง 
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การจัดกิจกรรมในศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย (ศูนย์แสงธรรมน าสุข) 

โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

1. ให้การปรึกษาแก่ผู้รับบริการที่สมัครใจตรวจเลือด ผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยเอดส์ 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันที่มีคลินิก Day Care ในวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน และ 

ARV ทุกวันพุธ  
3. เตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนรับยาต้านไวรัสในวัน Day Care  
4. จัดหา จัดสรรก่อนเลือกสมาชิกกลุ่มให้ได้รับความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจโดยคณะกรรมการ 

จากข้อตกลงเบื้องต้น คือ สมาชิกต้องเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนเป็นคนดี ให้
คณะกรรมการทุกคนพิจารณา 

5. คลินิก Day care วันเสาร์มุดท้ายของเดือน และ ARV ทุกวันพุธคณะกรรมการมีหน้าที่ 
- จัดคิวเข้ารับบริการของสมาชิกกลุ่ม 
- ติดตามผลเลือดที่ตรวจในครั้งก่อน 
- เป็นวิทยากรกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ 
- ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ไม่มารับยาต่อเนื่อง หรือในรายที่ต้องเยี่ยมบ้านจาก

การทบทวนการดูแลผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
- กรณีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล คณะกรรมการเยี่ยมผู้ป่วยในตึกผู้ป่วย และเป็นผู้

ประสานงานการดูแลระหว่างเจ้าหน้าที่และครอบครัวผู้ป่วย เพ่ือให้การดูแล
แบบองค์รวม 

- ให้ความรู้ให้การศึกษาแก่กลุ่มสมาชิกที่มาวันอ่ืนๆและเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่ 

6. ออกหน่วยให้ความรู้ เป็นวิทยากรในโรงเรียน เรือนจ า โรงงาน องค์กรต่างๆและในชุมชน
ร่วมกับโรงพยาบาลที่จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค 
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