รายงานการเดินทางไปร่ วมปรึกษาหารือและดูงานสาธารณสุขของประเทศเวียตนาม
ในโครงการความสัมพันธ์ ระหว่ างแพทยสมาคมแห่ งประเทศไทย
กับแพทย์ สมาคมของประเทศสาธารณรัฐเวียตนาม
ระหว่ างวันที่ 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2547
ผมได้ มีโอกาสร่ วมเดินทางไปสาธารณรัฐเวียตนามกับนายกและกรรมการแพทยสมาคม โดยแพทย
สมาคมได้ รับเชิญ จากสมาคมแพทย์ แห่งเวียตนามให้ ไปเยี่ยมเพื่อเซ็นสัญญาช่วยเหลือ สมาคมแพทย์ แห่ง
เวียตนามในการพัฒนา การตีพิมพ์ วารสาร ทางการแพทย์ Private medical sector และ Community health
care ให้ เติบโตมี ประสิทธิ ภาพมากขึน้ และทางฝ่ ายไทยจะมีก ารแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่ องการฝั งเข็มและการ
พัฒนาการแพทย์ตะวันออก-ตะวันตก
ภูมิหลัง
ประเทศเวียตนามเป็ นประเทศที่ถูกคุมคามโดยสงครามตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมา ทาสงคราม
ปลดแอกกับประเทศจีนในอดีต ทาสงครามกับประเทศญี่ ปนเมื
ุ่ ่อสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 กับประเทศฝรั่งเศส
ตังแต่
้ หลังสงครามโลกจนถึงปี ค.ศ. 1954 และกับสหรัฐอเมริ กาตังแต่
้ ประเทศฝรั่งเศสถอนทหารและคืนการ
ปกครองให้ รัฐบาลเวียตนามเหนือ (ค.ศ. 1954) จนสงบศึกเมื่อทหารอเมริ กันได้ ถอนกลับประเทศในปี ค.ศ.
1975 ต่อด้ วยสงครามกลางเมืองจนถึง ค.ศ. 1978 เมื่อรัฐบาลเวียตนามเหนือยึดกรุ งไซ่ง่อนได้ และรวมประเทศ
เวียตนามเป็ นประเทศเดียว
เวียตนามเป็ นสมาชิก ASEAN เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1995 และในปี เดียวกันประธานาธิบดีคลินตัน
ของสหรั ฐฯ ได้ เปิ ดความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างอเมริ กาและเวียตนามเป็ นครัง้ แรก หลังจากการพ่ายแพ้
สงครามและถอนทหารกลับสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 1975
จะเห็นได้ จากตัวเลขทางเศรษฐกิจและสังคมในตารางที่ 1 ว่าเวียตนามมีพลเมืองถึง 80 ล้ านคน ในเนื ้อ
ที่เล็กกว่าประเทศไทย และเป็ นประเทศที่มีพลเมืองมากที่สดุ ลาดับที่ 13 ของโลก สาเหตุอันเนื่องมาจากการ
ส่งเสริ มให้ มี ครอบครัวใหญ่ เพื่อเพิ่มพลเมืองที่สญ
ู เสียไปในการทาสงครามตลอดครึ่งศตวรรษที่ผา่ นมา
ณ บัดนี ้ได้ มีการเปลีย่ นแปลงนโยบายประชากรใหม่ที่สนับสนุนให้ มีลกู ได้ ไม่เกิน 2 คน และเวียตนาม
ได้ เปลีย่ นกฎหมายการทาแท้ งให้ สอดคล้ องกับนโยบายดังกล่าวโดยให้ ทาแท้ งได้ โดยอิสระ อย่างไรก็ดีอัตราการ
เจริ ญพันธุ์ในเวียตนามก็ยงั สูง (TFR 4.0 ในปี 2000) เวียตนามอยู่ในอันดับที่ 107 ของ ดัชนีการพัฒนาคน
(Human development Index) ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 70 Gross domestic product (GDP)
ของเวียตนามมีประมาณ 1,996 เหรี ยญอเมริ กันต่อคน เทียบกันจานวน 6,400 กว่าเหรี ยญต่อคนของประเทศ
ไทย ประเทศเวียตนามมีจานวนแพทย์ตอ่ ประชากรมากกว่าประเทศไทย 1 เท่า (48/100,000 V 24/100,000) ดูตาราง

ข้ อสังเกตและข้ อสรุป
1. ได้ มีการติดต่อทางวิชาชีพระหว่างสมาคมแพทย์ ในภาคพื ้นเอเชี ยมาก่อนในอดีตโดยผ่านองค์กร
ระหว่างประเทศ The Confederation of Medical Associations of ASIA-OCEANIA (CMAAO)
ความคุ้นเคยของการติดต่อทาให้ เมื่อ พบกันครัง้ นี ้ อุปนายกแพทย์แห่งเวียตนามเรี ยกอดีตนายก
ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยว่า “พี่ชาย” และถือว่านายกคนปั จจุบนั เป็ น “น้ องสาว”
2. การไปเยี่ยมเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ ไมตรี เป็ นสิ่งที่ดีในบริ บทของสังคมโลกปั จจุบนั ที่ต้องเชื่อ มโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้ าน และที่รัฐบาลปั จจุบนั ถือเป็ นนโยบายหลัก อี กทังเป็
้ นการศึกษาความเป็ นอยู่
และทุกข์สขุ ของเพื่อนร่วมโลกของเราด้ วย
3. การเดินทางครัง้ นี ้ เป็ นการเดินทางในช่วงที่ประเทศเวียตนามกาลังเฉลิมฉลองวันชาติของประเทศ
ซึ่ง ถื อ เอาวันชัย ชนะของกองทัพ เวีย ตนามที่ เ มื อ งเดี ย นเบี ยนฟู ในปี ค.ศ. 1954 (วันที่ 1-7
พฤษภาคม 1954) ซึ่งเป็ นชัยชนะครัง้ สาคัญที่ทาให้ ประเทศฝรั่งเศสต้ องคืนอานาจอธิ ปไตยให้
เวียตนาม และถอนทหารกลับฝรั่ งเศส อี กทังประเทศได้
้
ฉลองวันชัยชนะของเวียตนามเหนือ ที่

สามารถรวบรวมเวียตนามเหนือและเวียตนามใต้ ที่ได้ ถกู แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนโดยประเทศล่าอาณา
นิคมจากตะวันตกเข้ าด้ วยกันเป็ นหนึง่ เดียว (เป็ นวันที่เมืองไซง่อนแตกในปี ค.ศ. 1978)
4. ฮานอยเป็ นเมืองที่มีรถจักรยานยนต์ และจักรยาน 2 ล้ อมากกว่ารถยนต์ (การขับรถใช้ การขับชิด
ขวาแบบฝรั่งเศสและอเมริ กา) การข้ ามถนนคือการเสี่ยงโชค (ตาย) โดยเฉพาะที่ 4 แยกที่ทงั ้
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และคนข้ ามถนนต่างคนต่างเดิน! (เรี ยกว่า 4 แยกวัดดวง!)
5. นครฮานอยมีต้นไม้ สงู ใหญ่ตามถนนสายต่างๆ ถนนบางสายมีต้นไม้ สงู เท่ากับตึก 5-6 ชัน้ ทราบว่า
มีการอนุรักษ์ เป็ นอย่างมากอย่างต่อเนื่อง
6. รอบๆ ท าเนี ย บประธานาธิ บ ดีมี ส วนใหญ่ ร่ ม เย็ น ตลอดจนมี ส ระน า้ ใหญ่ อ ยู่ภ ายในสวนเป็ น
สัญลักษณ์ของผังเมืองที่ประเทศฝรั่งเศสได้ ทิ ้งไว้ ให้
7. ถนนสายหลักที่เชื่อมผ่านเมืองต่างๆ เป็ นถนนลาดยาง 2 ช่องทาง แต่คอของสะพานข้ ามลาน ้าเล็ก
หรื อใหญ่จะทรุด (เหมือนคอสะพานในประเทศไทยเมื่อ 30 ปี ที่แล้ ว!) ทาให้ รถต้ องลดความเร็ วลง
อย่างมาก การเดินทางโดยใช้ ถนนระหว่างจังหวัดจึงไม่รวดเร็ วเท่าที่ควร ระยะทาง 90 กม. จะใช้
เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง
8. ตามชนบทบริ เวณลุม่ แม่น ้าแดง มีการเพาะปลูกข้ าวในไร่ นาสุดลูกหูลกู ตา เขียวชอุ่มซึ่งได้ น ้าหล่อ
เลี ้ยงการเพาะปลูกมาจากแม่น ้าแดง (เวียตนามเป็ นประเทศที่สง่ ออกข้ าวอันดับ 2 ของโลกรอง
จากประเทศไทย)
9. ในท้ องนาแต่ละแห่งจะมีสสุ านของบรรพบุรุษผู้ลว่ งลับไปแล้ วแทบทุกแปลงนา ลักษณะของสุสาน
แตกต่างกันตามสถานะเศรษฐกิจและการดูแล
10. ตึกแถวตามชนบทจะมีหน้ าแคบแต่สงู 2-3 ชัน้ ส่วนใหญ่จะทาสีเฉพาะด้ านหน้ า ด้ านข้ างจะฉาบ
ปูนซีเมนต์เท่านันไม่
้ ทาสี จึงดูประหลาดดี
11. โรงพยาบาลเอกชนของเมื องฮานอย ลักษณะเหมือนของประเทศไทยเมื่อ 30 กว่าปี ที่แล้ ว ที่ไม่
เหมือนไทยคือแพทย์ที่ทางานที่โรงพยาบาลส่วนมากเป็ นผู้เกษี ยณจากราชการ มีอายุน้อยสุด 62
มากสุด 80 (แต่ดแู ก่กว่าอายุ)
12. ในนครฮานอยสินค้ าพื ้นเมืองของเวียนนามจะมีราคาถูกมาก โดยเฉพาะสินค้ าประเภทถักทอที่เย็บ
ปั กและรูปวาด นามาขายตามข้ างถนนและในร้ านเล็กๆ
13. ตลอดเวลาที่อยูใ่ นประเทศเวียตนาม (ทังเหนื
้ อและใต้ ) ไม่เห็นสุนขั ไม่ว่าพันธุ์ Midroad หรื อพันธุ์
อื่น แต่เห็นแขวนอยูใ่ นร้ านขายอาหาร (เป็ นส่วนๆ)
14. ในอนาคตอีกไม่นานประเทศเวียตนามคงจะพัฒนาขึ ้นมาอีกมาก เห็นได้ จากความเพียรพยายาม
ของประชาชนชาวเวียดนามที่จะพัฒนาตนเอง แต่การเปิ ดประเทศให้ เป็ น Market economy จะมี
ผลเสียตามมาเช่น การเอาเปรี ยบผู้ด้อยโอกาส การแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรทางธรรมชาติ มลภาวะ
ของสิง่ แวดล้ อม การล่มสลายของครอบครัวและปั ญหาทางสังคมที่ตามมากับลัทธิบริ โภคนิยมและ
ทุนนิยม

15. นครฮานอยกับนครโฮจิมินท์ ผิดกันอย่างลิบลับ ทางฮานอยเงียบสงบ มีระเบียบวินยั น ้าในแม่น ้า
ลาคลองสะอาด ปราศจากมลภาวะ ตรงกันข้ ามกับนครโฮจิมินท์ (ชื่อ เดิมไซ่ง่อน) ที่เต็มไปด้ วย
ความแออัด ปราศจากวินยั สิง่ แวดล้ อมเป็ นพิษ น ้าในแม่น ้าลาคลองสีคล้ ายคลองแสนแสบของเรา
ถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อ ฝนตกมี น า้ ขัง มอเตอร์ ไซค์ ขับฉวัดเฉวียน แซงทังซ้
้ ายและขวา (เหมื อ น
กรุ งเทพฯ!!) และไม่ใส่หมวกกันน็อค สาเหตุแห่งความแตกต่างน่าจะมาจากอุดมการณ์ และภูมิ
หลังของ 2 เมื องหลวง ที่ฝ่ายหนึ่งเคยเป็ นศูนย์ กลางของระบบเสรี นิยมและบริ โภคนิยมที่เน้ น
ปั จเจกบุคคลแบบสหรัฐ (สมัยสหรัฐฯ เข้ าไปดาเนินการทางเศรษฐกิ จและการเมืองเพื่อต่อ ต้ าน
ระบบคอมมิวนิสต์)
16. ท่าอากาศยานของเมืองต่างๆ ในเวียตนามมีลกั ษณะคล้ ายของไทยเมื่อ 30 กว่าปี ที่แล้ ว ซึง่ ทางการ
กาลังสร้ างขึ ้นใหม่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่กาลังเข้ ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ ในประเทศเวียตนาม
17. ประเทศไทยจะได้ ประโยชน์ ถ้ า “ร่วมด้ วยช่วยกัน” กับประเทศเวียตนามและประเทศเพื่อนบ้ านใน
แหลมอินโดจีน โดยเปิ ดเป็ น Hub ท่องเที่ยวที่ให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ ามาในไทย และเดินทางต่อ ไป
ประเทศอื่นในแถบนี ้ เพราะประเทศไทยมีการพัฒนามามากพอสมควรในทังการท่
้
อ งเที่ยวและ
การแพทย์ – ซึง่ จะเป็ นโอกาสให้ ทางกลุม่ โรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆ ที่มีศกั ยภาพไปลงทุนหากาไร
ในการบริ การทางการแพทย์ ฯลฯ ในอนาคตอันใกล้ ในทางตรงกันข้ ามเราก็มีสิทธิ จ ะได้ เรี ยนรู้ เรื่ อง
แพทย์ทางเลือกแบบตะวันออกจากเขามากขึ ้น
18. พิพิธภัณฑ์ในทังนครโฮจิ
้
มินท์ และ นครฮานอย บ่งบอกถึงความเดือดร้ อนและทุกข์จากสงครามอัน
ยาวนานที่เวียตนามต้ องทนทรมาณ อารมณ์ตา่ งๆ แสดงออกโดยรู ปวาด รู ปปั น้ และรู ปถ่ายต่างๆ
ที่เกิดขึ ้นระหว่างสงครามที่มีการต่อสู้กนั ระหว่างอุดมการณ์และ Technology ของการทาลาย ใคร
เป็ นผู้ชนะท่านคงจาได้
ผมขอจบรายงานเพียงเท่านี ้....


