ระบาดวิทยา: สถิติ การจับจองสอดสองประชากร และการประกอบสรางความรู∗
ประชาธิป กะทา
สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
การเกิดขึ้นของสาขาระบาดวิทยา
“ระบาดวิทยา” มีเนื้อหาสําคัญที่การศึกษาการกระจายตัวของโรค (distribution) โดยการวิเคราะห4
ความสัมพันธ4ระหว5าง บุคคล (person) สถานที่ (place) และเวลา (time) และศึกษาตัวกําหนดการเกิดโรค
(determinants) หรือป>จจัยเสี่ยงสุขภาพต5างๆ ระบาดวิทยาวิเคราะห4ข@อมูลบนฐาน “ประชากร” โดยอ@างอิง
จากผลการศึกษากลุ5มตัวอย5าง
ระบาดวิทยาใช@อัตราเฉลี่ยที่แทนค5าด@วยตัวเลขทางคณิตศาสตร4ผ5านวิธีการคํานวณทางสถิติเปIนภาพ
ตัวแทน (representation) เพื่อนําเสนอการรับรู@เกี่ยวกับความสัมพันธ4ระหว5างสาเหตุและผลลัพธ4ของโรคภัยไข@
เจ็บรวมถึงวัดระดับความรุนแรงของโรค โดยทั่วไประบาดวิทยาวัดลักษณะการดําเนินไปของโรคใน 2 ลักษณะ คือ
อัตราความชุกของโรค (prevalence rate) และอัตราอุบัติการณ4ของโรค (incidence rate) แนวทางการศึกษา
ดั งกล5 า วข@ า งต@ น ของระบาดวิ ท ยาได@ รั บ การท@ า ทายว5 า ลดทอนป> ญ หาสุ ขภาพ หรื อสาเหตุ ข องการเจ็ บ ปN ว ย
ให@ กลายเปI น สิ่งที่ วั ด คํ านวณ คาดการณ4 ได@ทางสถิ ติ เท5 า นั้น ระบาดวิ ทยายั งจั ด ประเภทประชากรที่ศึกษา
ออกเปIนประเภทต5างๆ บนพื้นฐานความแตกต5างของอายุ เพศ การศึกษา เชื้อชาติ มุมมองต5อประชากรกลุ5ม
เสี่ยงดังกล5าวนี้ได@รับการวิพากษ4วิจารณ4ว5าละเลยประสบการณ4และชีวิตทางสังคมของกลุ5มเสี่ยงที่ได@รับอิทธิพล
จากวิถีวัฒนธรรมและบริบทสังคมการเมือง ผลลัพธ4คือทําให@ข@อมูลที่ไม5สามารถวัดค5าออกมาได@ในเชิงปริมาณ
เช5น ประสบการณ4 ความหมายการเจ็บ ปNว ย ความทุกข4 ทรมาน ความไม5 เท5 าเทียมทางสั งคม ความรุน แรง
ในชีวิตประจําวันของผู@ปNวยหรือเหยื่อ ไม5ถูกนับเข@าสู5สมการการวิเคราะห4ทางสถิติของการศึกษาทางระบาด
วิทยา รวมทั้งในหลายกรณีข@อมูลเชิงปริมาณทางระบาดวิทยาได@เข@าไปซ้ําเติม ตีตรา ผลิตซ้ําความทนทุกข4ให@กับ
ผู@ปNวยหรือเหยื่อและคนในชุมชน โดยมองผู@ปNวยเปIนแค5ประชากรกลุ5มเสี่ยงหรือแหล5งโรคที่ต@องรีบควบคุ ม
จัดการ (มาลี 2548ก, 2548ข; Peterson and Lupton 1996)
การเกิดขึ้นของสาขาระบาดวิทยาและการพัฒ นาเทคนิควิธีการวิเ คราะห4ข@อมูล ทางระบาดวิทยา
บนฐาน “ประชากร” (at the population level) แยกไม5ออกจากบริบทการเปลี่ยนผ5านทางสังคมเศรษฐกิจ
ในยุโรปในปลายศตวรรษที่ 18 ได@แก5 การพัฒนาความเปIนเมือง การอพยพของประชากรจากภาคชนบทเข@ามา
สู5ภาคการผลิตอุตสาหกรรมในเมืองใหญ5 จํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น และการเติบโตของเศรษฐกิจทุนนิยม
รวมทั้งสัมพันธ4อย5างใกล@ชิดกับพัฒนาการของความรู@คณิตศาสตร4และเทคนิคการวิเคราะห4ทางสถิติ เช5น ความรู@
ในเรื่องกฎความน5าจะเปIน (the laws of chance) ตลอดจนความรู@ที่ก@าวหน@าเกี่ยวกับระเบียบวิธีการเก็บข@อมูล
ทางสถิติเพื่อจําแนกแยกแยะและจัดประเภทประชากรกลุ5มต5างๆ ในสังคม และการวิเคราะห4เปรียบเทียบทาง
สถิติเพื่อหาความสัมพันธ4ระหว5างป>จจัยเสี่ยงสุขภาพกับป>ญหาโรคภัยไข@เจ็บในประชากรกลุ5มต5างๆ
บริบทความเปลี่ยนแปลงของสภาพทางสังคมเศรษฐกิจและความก@าวหน@าของวิทยาการความรู@สมัยใหม5
ตั้งแต5ปลายศตวรรษที่ 18 ต5อเนื่องถึงต@นศตวรรษที่ 19 มีอิทธิพลผลักดันให@รัฐสมัยใหม5ในยุโรปนําเอาเทคนิค
การเก็บข@อมูลสถิติประชากรและความรู@ด@านระบาดวิทยามาช5วยพัฒนางานสาธารณสุขและงานสุขาภิบาล
∗

ห@ามอ@างอิง เอกสารอยู5ระหว5างการปรับปรุงข@อมูลเพื่อตีพิมพ4เผยแพร5
ใช@เฉพาะการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานะองค4ความรู@มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพฯ ปa 2560 เท5านัน้

สิ่งแวดล@อมในเมือง อีกทั้งส5งอิทธิพลต5อการปรับตัวของนักวิจัยด@านระบาดวิทยาที่เน@นการศึกษาอุบัติการณ4และ
แบบแผนการเกิดโรคด@วยระเบียบวิธีการศึกษาเชิงปริมาณและใช@เทคนิควิธีการสถิติวิเคราะห4ข@อมูลบนฐาน
ประชากร บริบทดังกล5าวข@างต@น เปIนฐานรองรับให@ความรู@ด@านระบาดวิทยาถูกสถาปนากลายเปIนสาขาวิชาของ
ผู@เชี่ยวชาญวิชาชีพ (professional discipline) โดยเฉพาะการวิเคราะห4ข@อมูลการเกิดโรคและป>ญหาสุขภาพ
บนฐาน “ประชากร” ที่กลายเปIนหัวใจของการศึกษาทางระบาดวิทยา นอกจากนั้น เทคนิควิธีการทางสถิติของ
ระบาดวิทยาที่ใช@วิเคราะห4ข@อมูลประชากรกลุ5มต5างๆ ในสังคมยังกลายเปIนเครื่องมือทางการเมืองของรัฐสมัยใหม5
ในเชิงยุทธศาสตร4เพื่อการบริหารปกครองประชากรในยุคสมัยใหม5
ภายใต@บริบทการเปลี่ยนผ5านทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองดังกล5าว “ประชากร” ไม5เพียงถูกทําให@
กลายเปIนป>ญหา (problematization) แต5เปIนสิ่งที่รัฐต@องสอดส5อง วิเคราะห4 แทรกแซง และแก@ไขเปลี่ยนแปลง
บนฐานคิดการทําให@เปIนปกติ (normalization) กล5าวอีกนัยหนึ่ง รัฐสมัยใหม5ในศตวรรษที่ 19 มีมุมมองว5าป>ญหา
โรคภัยไข@เจ็บและสุขภาพของประชากรเปIนป>ญหาที่คุกคามความมั่นคงทางการเมืองและป>ญหาทางเศรษฐกิจ
เปIนภารกิจที่รัฐและสังคมต@องร5วมมือกันค@นหาสาเหตุของป>ญหาและกําหนดนโยบายสังคมเพื่อแก@ไขป>ญหา
มิเชล ฟูโกต4 (Michel Foucault) ชี้ให@เห็นว5าอุดมการณ4หรือยุทธศาสตร4การเมืองเรื่องสุขภาพ (the politics
of health) ของรัฐสมัยใหม5ในศตวรรษที่ 19 ไม5ได@มีเปgาหมายเพียงเพื่อแก@ไขป>ญหาโรคภัยไข@เจ็บหรือส5งเสริม
สุขภาพให@กับ ประชากรกลุ5มเสี่ย งต5างๆ เช5น ประชากรที่อ5อนแอเปราะบาง ประชากรที่เ ปIน ป>ญ หาสังคม
หรือประชากรชายขอบ แต5มีเปgาหมายเชิงอุดมการณ4เพื่อพัฒนายกระดับเรือนร5างสังคม (the social body)
ทั้งหมด ให@มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ4แข็งแรงขึ้น กล5าวอีกนัยหนึ่ง รัฐสมัยใหม5อุปมาอุปไมย “เรือนร5างสังคม”
เหมือนกับ “เรือนร5างประชากร” สังคมจะเข@มแข็งได@ก็ด@วยการมีประชากรที่มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ4 อย5างไรก็ตาม
รัฐสมัยใหม5จําเปIนต@องอาศัยเทคนิควิธีการใหม5ที่แตกต5างจากยุคก5อนหน@าเพื่อช5วยพัฒนา “เรือนร5างประชากร”
และต@องเปIนเทคนิควิธีการที่ละเอียดอ5อนและแยบคายขึ้น เพื่อช5วยให@มั่นใจว5าประชากรจะดูแลสุขภาพอนามัย
ที่ดีของตัวเองโดยตนเอง ผลลัพธ4คือ รัฐสมัยใหม5ในศตวรรษที่ 19 ทําให@เรือนร5างประชากรในฐานะเรือนร5าง
ของป>จเจกบุคคล (individual body) กลายเปIนเรือนร5างสังคมที่ต@องอยู5ในความควบคุมสอดส5องของรัฐ และ
ต@องประพฤติป ฏิบัติ ตนเองให@ สอดคล@ องกั บระบบระเบีย บเศรษฐกิ จ บรรทัดฐานทางสังคม และเปg าหมาย
อุดมการณ4ทางการเมืองของรัฐสมัยใหม5 (Foucault 1984)
ความรู@คณิตศาสตร4และเทคนิคการวิเคราะห4ทางสถิติเปIนเครื่องมือทางการเมืองที่รัฐชาติสมัยใหม5
นํามาช5วยบริหารปกครองประชากร โดยเฉพาะการใช@ความรู@สถิติในการจําแนกแยกแยะลักษณะประชากรกลุ5ม
ต5างๆ ในสังคม ในอีกด@านหนึ่ง สาขาวิชาระบาดวิทยาสมัยใหม5ที่อาศัยความรู@และเทคนิคทางสถิติวิเคราะห4
ป>ญหาสุขภาพบนฐานประชากร ได@ก5อร5างสร@างตัวและพัฒนาเติบโตขึ้นภายใต@บริบทพัฒนาการของวิทยาการ
ความรู@คณิตศาสตร4และสถิติ การเปลี่ยนผ5านทางสังคมเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนมุมมองของรัฐชาติสมัยใหม5
ต5อการบริหารปกครองประชากร
พัฒนาการของเทคนิควิธีการทางสถิติกับระบาดวิทยา
อุดมการณ4และปฏิบัติการของงานสาธารณสุขสมัยใหม5เกิดขึ้นเมื่อรัฐในยุโรปในปลายศตวรรษที่ 18
เผชิญกับโรคและป>ญหาสุขภาพ อันเปIนผลลัพธ4จากความเปIนเมือง ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม และการอพยพของ
คนงานจากชนบทสู5ภาคอุตสาหกรรมในเมืองใหญ5 ดังนั้น รัฐในยุโรปจึงต@องการแนวคิดใหม5เพื่อการจัดการกับ
โรคระบาดและป>ญหาสุขภาพของประชากรที่อพยพมาเปIนคนงานในโรงงานหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม และ
พักอาศัยอยู5กันอย5างแออัดในเมือง (Lilienfeld and Lilienfeld 1982) นักประวัติศาสตร4การแพทย4เรียก
อุดมการณ4ทางการแพทย4ของรัฐชาติช5วงเวลานี้ในศตวรรษที่ 18 ว5า “การแพทย4แบบเฝgาระวังตรวจสอบ” หรือ

“Medical police” เพื่ออธิบายบทบาทของรัฐสมัยใหม5ที่เพิ่มมากขึ้นในการเฝgาระวังควบคุมปgองกันการเกิด
โรคในประชากรกลุ5มเสี่ยงและการส5งเสริมสุขภาพประชากรให@สมบูรณ4แข็งแรง โดยอาศัยเทคนิควิธีการเก็บ
รวบรวมข@อมูลสถิติประชากร อุดมการณ4ทางการแพทย4ใหม5นี้ตั้งอยู5บนมุมมองใหม5ว5าประชากรที่มีสุขอนามัย
แข็งแรงจะนํามาซึ่งความเข@มแข็งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ความรู@คณิต ศาสตร4ทางสังคม
(social mathematics) ที่พัฒนาเติบโตในประเทศฝรั่งเศสและอิทธิพลของความรู@คณิตศาสตร4ทางการเมือง
(political arithmetic) ในประเทศอังกฤษ กลายเปIนเครื่องมือทางการเมืองเพื่อช5วยให@เข@าใจแบบแผนทาง
ธรรมชาติของป>ญหาสุขภาพและโรคภัยไข@เจ็บในประชากรกลุ5มต5างๆ ในสังคม
มิลตัน เทอร4ริส (Milton Terris) อธิบายว5าในประเทศฝรั่งเศสประเทศผู@บุกเบิกพัฒนางานด@านการพัฒนา
สาธารณสุขสมัย ใหม5ในยุค แรกเริ่ม คํา ว5า “ระบาดวิทยา” ยัง ไม5ป รากฏในหมู5นักการสาธารณสุขยุค นั้น
จนกระทั่ ง ในต@ น ศตวรรษที่ 19 หลั ง จากความรู@ ค ณิ ต ศาสตร4 การวิ เ คราะห4 ท างสถิ ติ แ ละสมการได@ รั บ การ
พัฒนาขึ้น (Terris 1986: 955) โดยความก@าวหน@าของความรู@ด@านสถิติและการวิเคราะห4เชิงสมการ เริ่มพัฒนา
ตั้งแต5ปลายศตวรรษที่ 18 ต5อเนื่องมาต@นศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะความรู@คณิตศาสตร4 “การคํานวณความ
น5าจะเปIนทางสถิติ” (the calculus of probabilities) ตัวอย5างเช5น ในปa 1810 Pierre Laplace เผยแพร5
งานวิจัยที่ชื่อ “ทฤษฎีการวิเคราะห4ความน5าจะเปIน” (Analytical Theory of Probabilities) โดย Pierre เน@นย้ํา
ว5า วิธีการวิเคราะห4ความน5าจะเปIนทางสถิติที่ตนเองพัฒนาขึ้นสามารถประยุกต4ใช@ในการศึกษาทางการแพทย4
Pierre Charles-Alexander Louis มีส5วนในการพัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมข@อมูลและการวิเคราะห4
ข@อมูลทางสถิติ เพื่อศึกษาความสัมพันธ4ของป>จจัยสาเหตุการเกิดโรคและช5วยให@ระเบียบวิธีการศึกษาทางสถิติ
เปIนที่รู@จักในวงกว@าง Louis ศึกษาและตีพิมพ4ผลงานวิชาการเกี่ยวกับโรควัณโรคและประเมินประสิทธิภาพ
ของวิธีการเจาะเอาเลือดออก หรือ “กอกเลือด” (blood-letting) ซึ่งเปIนวิธีการรักษาในหลายๆ โรคในยุคนั้น
โดยใช@การวิเคราะห4เปรียบเทียบทางสถิติ นอกจากนั้น ในปa 1836 Louis เผยแพร5ผลงานการศึกษาวิเคราะห4
อัตราความชุกของโรควัณโรคในกองทหารของเครือสหราชอาณาจักรที่ประจําการอยู5ในประเทศอาณานิคม
ในยุคนั้นมีความเชื่อทั่วไปว5าอากาศที่หนาวเย็นเปIนสาเหตุของโรควัณโรคและวัณโรคปอด โดยการเก็บรวบรวม
ข@อมูลเปรียบเทียบพื้นที่ที่เกิดโรควัณโรคในกองทหารที่ประจําการในหลายพื้นที่กับอัตราอุบัติการณ4ของโรควัณโรค
Louis พบว5า ดิน แดนโพ@นทะเลแถบเบอร4มิวดาที่เปIนอาณานิคม แม@จะมีภูมิอากาศที่อบอุ5นและอากาศไม5
แปรปรวนง5าย กลับมีอัตราความชุกการเกิดโรควัณโรคที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศแคนาดาที่มีอัตราความชุก
ของโรคที่ต่ํากว5า แม@จะมีภูมิอากาศที่หนาวเย็นและอากาศแปรปรวนง5ายมากกว5า งานวิจัยของ Louis ไม5เพียง
ทําให@ระเบียบวิธีการศึกษาเปรียบเทียบทางสถิติเพื่อศึกษาอัตราความชุกของโรคได@รับการเผยแพร5เปIนที่รู@จัก
ในวงกว@าง หากยังขยายความเข@าใจระบาดวิทยาการเกิดโรคว5าไม5ได@เกิดจากอิทธิพลของป>จจัยใดป>จจัยหนึ่ง
เปIนการเฉพาะ แต5สัมพันธ4เกี่ยวข@องกับสหป>จจัยที่หลากหลาย
ในช5วงเวลาเดียวกัน ซีมอง ป>วซอง (Simeon Poisson) นักคณิตศาสตร4และนักฟtสิกส4 สอนที่วิทยาลัย
โพลีเทคนิค ปารีส พัฒนาสมการคณิตศาสตร4ที่ต5อมาเรียกว5า “อัตราส5วนของป>วซอง” (Poisson’s ratio) และ
ฟูร4เยร4 (Fourier) นักคณิตศาสตร4ที่มีชื่อเสียงชาวฝรั่งเศสวิเคราะห4ข@อมูลตัวเลขสถิติการตายเปรียบเทียบหลาย
พื้นที่ในกรุงปารีส รวมทั้ง ในปa 1835 สถาบันวิชาการด@านวิทยาศาสตร4และการแพทย4ของฝรั่งเศสและปารีส
(French and Parisian Academies of Science and Medicine) ซึ่งมี Pierre Charles-Alexander Louis
เปIนสมาชิกด@วยนั้นได@จัดอภิปรายทางวิชาการเกี่ยวกับทฤษฎีความน5าจะเปIนของ Pierre Laplace
บรรยากาศทางวิชาการของฝรั่งเศสหลังการปฏิวัติใหญ5 ในปa 1789 และหลังการก5อรัฐประหารของ
นโปเลีย น ในปa 1799 เปtด โอกาสให@มีก ารประเมิน ตรวจสอบความรู@ค วามเชื่อ เดิม และพัฒ นาแนวคิด
และระเบียบวิธีการศึกษาใหม5 นักศึกษาด@านการแพทย4และสาธารณสุขจากภาคพื้นทวีปยุโรป อังกฤษ และ

สหรัฐอเมริกา เดินทางมาศึกษาที่สํานักศึกษาการแพทย4ปารีส (Medical Parisian School) ทําให@ระเบียบวิธี
การศึกษาของ Pierre Charles-Alexander Louis ที่ใช@การวิเคราะห4ทางสถิติเปรียบเทียบค@นหาความสัมพันธ4
ระหว5างอัตราหรือความชุกการเกิดโรคกับป>จจัยเงื่อนไขต5างๆ ที่เชื่อว5าเปIนสาเหตุของโรค ได@รับการเผยแพร5
ในวงกว@าง และมีการพัฒนาต5อยอดจากนักศึกษาที่เรียนจบจากสํานักศึกษาการแพทย4ปารีส ไม5เพียงแต5ใน
ประเทศแถบภาคพื้นทวีปยุโรป หากรวมทั้งประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา แนวทางการศึกษาของ Louis
และลูกศิษย4 ได@รับการพัฒนาจนกลายเปIนแนวทางระเบียบวิธีการศึกษาพื้นฐานของระบาดวิทยาการสอบสวนโรค
ตัวอย5างเช5น หลักการให@นิยามที่ชัดเจนต5อตัวแปรที่จะทําการศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบระหว5างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรควบคุม เทคนิควิธีการทางชีวสถิติที่ช5วยวิเคราะห4ความสัมพันธ4ระหว5างพหุตัวแปรที่เปIนสาเหตุ
การเกิดโรค
พัฒ นาการที่เ กิด ควบคู5กัน กับ อิท ธิพ ลของระเบีย บวิธีก ารศึก ษาทางสถิติข องสํา นัก ศึก ษาปารีส
ในช5วงเวลานั้น คือ รูปธรรมความเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองในประเทศฝรั่งเศสเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข
และสุขาภิบาล โดยทั้งระเบียบวิธีการศึกษาทางสถิติเพื่อควบคุมปgองกันโรคกับอุดมการณ4งานสาธารณสุขและ
สุขาภิบาลส5งอิทธิพลให@กับหลายประเทศในยุโรป โดยเฉพาะอย5างยิ่งในประเทศอังกฤษงานด@านสาธารณสุข
และระเบียบวิธีการศึกษาทางระบาดวิทยาที่ได@รับการพัฒนาอย5างเต็มที่ มิลตัน เทอร4ริส (Terris 1986: 957)
อธิบายเหตุผลที่งานด@านการสาธารณสุขของประเทศอังกฤษพัฒนาก@าวหน@าควบคู5กับพัฒนาการของระเบียบวิธี
การศึ กษาทางระบาดวิ ทยา เนื่ องจากอิ ทธิ พลของอุ ด มการณ4 สั งคมนิ ย มของพรรคแรงงานที่ เ น@ น นโยบาย
การสุขาภิบาลและการแพทย4เพื่อสังคม ซึ่งให@ความสําคัญกับการค@นหาป>จจัยทางสังคมแง5มุมต5างๆ ที่สัมพันธ4กับ
การพัฒนาสุขภาพ ในอีกด@านหนึ่งส5งผลให@แนวทางการศึกษาทางระบาดวิทยาเพื่อหาความสัมพันธ4ระหว5าง
ป> จ จั ย การเกิ ดโรคภั ย ไข@ เ จ็ บในประชากรกลุ5 มเสี่ ย งต5 า งๆ ในสั ง คมได@ รั บ การพั ฒ นาควบคู5 ไ ปพร@ อมกั น ด@ ว ย
โดยเฉพาะวิธีการทางชีวสถิติ (Vital statistic) เทคนิคระเบียบวิธีการศึกษาทางระบาดวิทยาดังกล5าวนี้กลายมาเปIน
หัวใจหลักของงานสาธารณสุข
ภาษาสถิติกับการแพทย*แบบจับจองสอดสอง
ความรู@สถิติทางคณิตศาสตร4ที่ได@รับการพัฒนาต5อเนื่อง จนกลายมาเปIนเทคนิควิธีการศึกษาทางระบาด
วิทยา หยิบยื่นภาษาใหม5และความหมายใหม5ให@กับการศึกษาในประเด็นสุขภาพและป>ญหาโรคภัยไข@เจ็บของ
ประชากร ความรู@แ ละเทคนิค วิธีก ารทางสถิติไ ม5เ พีย งเปIน หัว ใจหลัก ของวิธีก ารศึก ษาทางระบาดวิท ยา
เพื่อวิเคราะห4หาความสัมพันธ4ระหว5างป>จจัยแง5มุมต5างๆ กับการเกิดโรค หากยังเปIนเครื่องมือของรัฐเพื่อการปฏิรูป
สังคมและศีลธรรมของประชากร (Waddington 2011: 230-253)
“ภาษาสถิติ” ยังได@สร@างความหมายใหม5ของความสัมพันธ4ระหว5างมนุษย4กับธรรมชาติและสรรพสิ่ง
รอบตัว ตัวอย5างที่ชัดเจนได@แก5 การพัฒนาตารางชีพ (the life table) และการคาดการณ4อายุขัยเฉลี่ยแยก
ประชากรชายและหญิง นํามาสู5มุมมองใหม5ต5อความตายว5าไม5ได@เปIนสิ่งที่ไร@แบบแผน และเราสามารถทําความ
เข@าใจแบบแผนนี้ ณ ทุกช5ว งอายุ ที่แตกต5 างกัน แยกตามเพศประชากร ดั งนั้ น ความตายเปIน สิ่งที่ส ามารถ
วิเคราะห4แบบแผนและคิดคํานวณคาดการณ4บนหลักการกฎความน5าจะเปIนทางคณิตศาสตร4ของตารางชีพ
เทคนิควิธีการทางสถิติของตารางชีพยังเปลี่ยนมุมมองใหม5ต5อความตาย จากการรับรู@ความตายบนเรือนร5างของ
ป>จเจกบุคคลมาสู5มุมมองใหม5ต5อความตายบนฐานประชากรกลุ5มต5างๆ ในสังคมที่สัมพันธ4กับเงื่อนไขทางสังคม
เศรษฐกิจและสถานะสุขภาพ (Prior and Bloor 1993)

เอียน แฮคกิ้ง (Ian Hacking) เสนอว5าการเก็บข@อมูลและการวิเคราะห4สถิติประชากรอย5างเปIนระบบ
โดยใช@ “กฎของความน5า จะเปIน ” ทางคณิต ศาสตร4 ได@ก5อรูป อัต วิสัย ของป>จ เจกบุคคลประเภทต5า งๆ ขึ้น
(individual’s subjectivity) ผ5านกระบวนการนิยามและการจัดประเภทประชากรออกเปIนกลุ5มต5างๆ เพื่อเอื้อ
ต5อการตรวจวัดทางสถิติ ดังนั้น บทบาทของสถิติอีกลักษณะหนึ่ง คือ ทําหน@าที่นิยามบรรทัดฐานและตรวจสอบ
สิ่งที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานที่ตัวของภาษาสถิติเองได@นิยามสร@างขึ้น (Hacking 1990: 2) โดยป>จเจกบุคคล
จะถูกนิยามหรือตีความว5า ปกติ/ผิดปกติ จากการเปรียบเทียบกับค5าเฉลี่ยทางสถิติของบรรทัดฐานต5างๆ เอียน
แฮคกิ้ง ชี้ให@เห็นว5าภายใต@กระบวนการทางสถิติดังกล5าว มันได@สร@างนิยามลักษณะประชากรที่ดีว5าควรจะมี
ลักษณะอย5างไร โดยไม5ได@ดูแค5พฤติกรรมที่แสดงออก ณ ป>จจุบัน หากรวมถึงพฤติกรรมที่คาดว5าอาจจะกระทํา
ในอนาคต โดยอาศั ย การคํ า นวณคาดการณ4 พฤติ กรรมที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตามหลั กการความน5 า จะเปI น ทางสถิ ติ
(Hacking 1986) ดังนั้น ข@อมูลสถิติที่รัฐสมัยใหม5ในศตวรรษที่ 19 สนใจเก็บรวบรวมข@อมูลสถิติก็คือ พฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางสังคมด@านต5างๆ และประชากรกลุ5มเสี่ยงประเภทต5างๆ ที่จะก5อความไม5เปIนระเบียบเรียบร@อย
ให@กับสังคม ได@แก5 สถิติการฆ5าตัวตาย อาชญากรรม โรค คนบ@า โสเภณี เปIนต@น
ความสัมพันธ4ระหว5างเทคนิควิธีการทางสถิติกับข@อมูลพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของประชากรกลุ5ม
ต5างๆ ตั้งอยู5บนพื้นฐานแนวคิดความเปIนสมัยใหม5นิยมหลังยุคภูมิธรรม (Post-Enlightenment Modernism)
โดยมีส มมติฐ านหลักที่ว5าการวิเคราะห4ทางคณิตศาสตร4บนหลักการความมีเ หตุผลและการเก็บ ข@อมูล สถิติ
ที่ถูกต@องแม5นยําและเพียงพอเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมของประชากร จะช5วยรัฐควบคุมและบริหาร
ปกครองประชากรได@อย5างมีประสิทธิภาพ (Hacking 1990: 3; Hacking 1991: 187) มุมมองใหม5ต5อเทคนิค
วิธีการบริหารปกครองประชากรของรัฐชาติสมัยใหม5ดังกล5าวนี้ เปIนพื้นฐานให@กับการเกิดขึ้นของอุดมการณ4
“การแพทย4แบบจับจ@องสอดส5อง” (Surveillance Medicine) กล5าวคือ อัตลักษณ4ตัวตนของประชากรกับ
อัตลักษณ4ของสังคมกลายเปIนสิ่งที่ไม5ได@แยกขาดจากกัน (Armstrong 1995) ดังนั้น รัฐจําเปIนที่ต@องมีบทบาท
สํารวจสอดส5องเรือนร5างประชากรให@มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ4แข็งแรง เพื่อนํามาสู5สังคมที่มั่นคงเข@มแข็งต5อไป
กล5าวอีกนัย รัฐชาติสมัยใหม5มีมุมมองว5าการที่ประชากรมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ4แข็งแรงกับความมั่นคงของรัฐ
เปIนสิ่งเดียวกัน ดังนั้น ประชากรที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานทางสังคม และมีพฤติกรรมที่ส5อแสดง
นัยว5ายากจะควบคุมและมีแนวโน@มจะก5อป>ญหาสังคม รัฐสามารถอ@างความชอบธรรมในการใช@เหตุผลและ
อํานาจทางการเมืองเข@าบริหารจัดการประชากรกลุ5มเสี่ยงดังกล5าว
พัฒนาการของเทคนิควิธีการทางสถิติและความชอบธรรมของภาษาสถิติจึงสัมพันธ4อย5างใกล@ชิดกับ
พัฒ นาการอุด มการณ4ส าธารณสุข ใหม5และการเปIน เครื่อ งมือ ทางการเมือ งของรัฐ ชาติส มัย ใหม5เ พื่อ ใช@ใ น
การบริหารปกครองประชากร นิโคลาส โรส (Nikolas Rose) ชี้ว5า การรวบรวมข@อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห4
ทางสถิ ติ และการเผยแพร5 ข@อมู ล สถิ ติ ของประชากรเปI น องค4 ป ระกอบสํ า คั ญ ของงานสาธารณสุ ขและเปI น
เครื่ องมื อของรั ฐ ในการบริ ห ารปกครองประชากร โดยเฉพาะอย5 า งยิ่ งมั น ทํ าให@ สิ่ งที่ รั ฐ จะบริ ห ารปกครอง
(ประชากร) กลายเปIนรูปลักษณ4ขึ้นมา กลายเปIนสิ่งที่สามารถคิดคํานวณ และสามารถตรวจสอบวัดได@อย5างเปIน
เหตุผลทางวิทยาศาสตร4 (Rose 1990: 6)
การประกอบสรางความรูทางระบาดวิทยา
ความรู@ทางระบาดวิทยาตั้งอยู5บนชุดของข@อมูลตัวเลขที่ซับซ@อนในการจําแนกประเภทโรค การวิเคราะห4
สมการแบบจําลองสาเหตุโรค และคาดการณ4แนวโน@มการแพร5กระจายของโรค โดยทั่วไปเทคนิควิธีการทาง
ระบาดวิทยาใช@ทั้งการสํารวจและการวิเคราะห4ทางสถิติ และแสดงค5าการวิเคราะห4ทางสถิติบนฐานประชากร
ในลักษณะ “อัตราส5วน” อลัน ปaเตอร4สัน (Alan Peterson) และดีบอราห4 ลุปตัน (Deborah Lupton) อธิบายว5า

ความน5าเชื่อถือและความชอบธรรมของความรู@ทางระบาดวิทยา ตั้งอยู5บนหลักการของการรวบรวมข@อมูลอย5าง
ต5อเนื่องระยะยาวและการวิเคราะห4ทางสถิติของข@อมูลที่ได@อย5างเปIนวิทยาศาสตร4 (Peterson and Lupton
1996: 31) โดยเทคนิควิธีการ “การทําให@เปIนตัวเลข” (quantification) เปIนองค4ประกอบสําคัญของความรู@
ทางระบาดวิทยา โดยเฉพาะอย5 างยิ่ งสถิติและสมการรูปแบบต5างๆ ทางคณิ ตศาสตร4ที่กลายเปI นเครื่องมื อ
วาทศิลป†การทําให@เปIนตัวเลข (quantification rhetoric) เทคนิควิธีการของการทําให@เปIนตัวเลขไม5เพียง
เปIนเครื่องมือสําคัญในการนําเสนอข@อมูลทางระบาดวิทยา หากยังใช@เพื่อนําเสนอข5าว เอกสารประกอบการ
บรรยายด@านสุขภาพและการแพทย4 วาทศิลป†การทําให@เปIนตัวเลขดังกล5าวนี้ บ5อยครั้งใช@เพื่อนําเสนอข@อมูล
ป>จ จัย เสี่ย งสุขภาพและโรคที่เ ปIน ป>ญ หาสุขภาพร@า ยแรงที่เ ข@าใจยากให@เ ข@าใจได@ง5ายขึ้น ผ5า นประสบการณ4
ทางสายตา (visual experience) ในรูปแบบสถิติและตัวเลข เช5น อัตราส5วนตาราง และกราฟ (Bloor, Goldberg
and Emslie 1991) โจนาธาน พอตเตอร4 และคณะ วิจารณ4กระบวนการวาทศิลป†การทําให@เปIนตัวเลขของ
ระเบียบวิธีการทางสถิติว5า มีประเด็นสําคัญที่ถูกละเลยและมองข@ามไป คือ ใครเปIนคนกําหนดว5าสิ่งที่ควรถูกนับ
และนําเข@ามาในสมการการวิเคราะห4ทางสถิติควรจะมีอะไรบ@าง และใครเปIนคนตัดสินว5าตัวแปรต5างๆ ในสมการ
ควรจะถูกตรวจสอบหรือวิเคราะห4อย5างไร (Potter et al. 1991: 337) ข@อวิจารณ4ข@างต@นเกี่ยวพันกับประเด็น
เรื่องอํานาจและการเมืองของการสร@างความรู@ ซึ่งมีมุมมองว5าความรู@ถูกสร@างขึ้นภายใต@บริบทที่เฉพาะเจาะจง
ทางสังคมการเมือง ไม5มีความรู@ที่เปIนกลางและปราศจากความเปIนการเมือง
อลั น ปa เ ตอร4 สั น และดี บ อราห4 ลุ ป ตั น ชี้ ใ ห@ เ ห็ น ทํ า นองเดี ย วกั น ว5 า สิ่ ง ที่ ถู ก บิ ด เบื อ นจนกลายเปI น
ธรรมชาติของการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยา คือ การละเลยมุมมองที่ว5าความรู@ทุกประเภทเปIนสิ่งประกอบ
สร@ า งทางสั งคม และแม@ นั กระบาดวิ ทยาบางส5 ว นจะตระหนั กถึ ง ความคลุ ม เครื อไม5 ชั ด เจนของระเบี ย บวิ ธี
การศึกษาของพวกเขาที่ตั้งบนรากปรัชญาวัตถุวิสัยทางวิทยาศาสตร4 (scientific objectivity) แต5นักระบาดวิทยา
ส5วนใหญ5ยังคงยึดถือระเบียบวิธีการดังกล5าวเปIนหัวใจหลักในการศึกษา นอกจากนั้น ข@อค@นพบทางระบาดวิทยา
และชีวสถิติมักถูกนําเสนอว5าเปIนสิ่งที่สร@างขึ้นจาก “ความรู@ที่เปIนกลาง” (neutral knowledge) (Peterson
and Lupton 1996: 31-32) เอียน แฮคกิ้ง ตั้งข@อสังเกตว5า เมื่อเราใช@กฎทางสถิติอธิบายปรากฏการณ4ต5างๆ
เรามักจะมีมุมมองต5อกฎสถิติเหล5านี้ว5ามันมีอิสระในตัวมันเอง (autonomy) ไม5มีมิติเชิงประวัติศาสตร4 ไม5มี
ความเปIนการเมือง และมีความเปIนกลาง (Hacking 1983)
ในทางตรงข@าม อลัน ปaเตอร4สันและดีบอราห4 ลุปตัน วิจารณ4ว5าความรู@ทางระบาดวิทยาไม5ได@มีความ
เปIนกลางตามการกล5าวอ@าง หากอยู5ภายใต@กระบวนการของการประกอบสร@างความรู@ ตั้งแต5การสร@างนิยาม
ป>ญหาและนิยามประชากรกลุ5มเสี่ยงที่จะศึกษา จนถึงการเลือกวิธีการเพื่อวิเคราะห4ป>ญหาสุขภาพ สิ่งเหล5านี้
ล@วนมีอิทธิพลต5อการออกแบบระเบียบวิธีการศึกษา กระบวนการได@มาซึ่งข@อมูล และการนําเสนอข@อค@นพบ
ของงานวิจัย ดังนั้น ความรู@และข@อมูลจากการศึกษาทางระบาดวิทยาไม5ได@ดํา รงอยู5ล5ว งหน@ารอให@นักวิจัย
ทางระบาดวิทยาค@นพบด@วยเทคนิควิธีการทางระบาดวิทยา แต5เปIนความรู@หรือข@อค@นพบที่ถูกประกอบสร@าง
ผ5านความคาดหวัง ระเบียบวิธีการ และแนวคิดทฤษฎีที่นักระบาดวิทยาแต5ละคนคัดสรรเลือกใช@ (Peterson
and Lupton 1996: 33) การรวบรวมและการวิเคราะห4ข@อมูลทางสถิติ จึงเปIนกระบวนการผลิตสร@างความรู@
และความจริงจากข@อมูลไปพร@อมกันด@วย (Jackson 1994: 427)
นักปรัชญาวิทยาศาสตร4 ลุดวิก เฟลค (Ludwig Fleck) อธิบายว5าข@อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร4ไม5ได@
เปIนกลาง หรือเปIนความจริงทางวัตถุวิสัย ข@อเท็จจริงไม5ได@มีความเปIนอิสระรอให@นักวิจัยค@นพบ ตรงข@ามมันถูก
สร@ า งผ5 า นระบบความเชื่ อ วั ฒ นธรรม และวิ ถีป ฏิ บั ติในชุ มชนนั กวิ ช าการ รวมทั้ งถู กผลิต ขึ้ น ภายใต@ บ ริ บ ท
แรงผลักดันของผลประโยชน4ของผู@เชี่ยวชาญ การจัดสรรทรัพยากร และความสัมพันธ4เชิงอํานาจ สําหรับ ลุดวิก
เฟลค ข@อเท็จจริงเปIนการสร@างสรรค4ทางสังคมของกลุ5ม (collectively created) ไม5ยกเว@นแม@กระทั่งภายในกลุ5ม

นักวิชาการ ความรู@ของผู@เชี่ยวชาญที่เชื่อมั่นว5ามีความเปIนมาตรฐานและเปIนความจริงทางวัตถุวิสัย (standard
of objectivity) นั้น เปลี่ยนแปลงไปในแต5ละช5วงเวลา พื้นที่ และวัฒนธรรม (Fleck 1979/1936) ข@อวิจารณ4ของ
ลุดวิก เฟลค สอดคล@องกับงานศึกษาของ บรูโน ลาตูร4 และสตีเฟน วูลการ4 (Bruno Latour and Steven
Woolgar) พบว5า ความรู@ทางวิทยาศาสตร4ถูกสร@างจากชุดข@อมูลที่ไม5เปIนระบบระเบียบ และอยู5ภายใต@แนว
ทางการวิเคราะห4ตีความข@อมูลที่สามารถเกิดขึ้นได@อย5างหลากหลาย แต5นักวิทยาศาสตร4จัดการกับความไม5เปIน
ระบบระเบียบของชุดข@อมูล โดยการกําหนดหรือบังคับให@มันเปIนระบบระเบียบและสอดคล@องกลมกลืนกัน
ผ5านการใช@กรอบแนวคิดที่มีลักษณะชัดเจนตายตัว วิธีการดังกล5าวนี้ของนักวิทยาศาสตร4เปIนส5วนหนึ่งของ
มุ มมองที่ เ รามี ต5 อโลกรอบตั ว ซึ่ งสรรพสิ่ งต@ องเปI น ระบบระเบี ย บ จนความเชื่ อที่ ว5 า สรรพสิ่ งต@ องเปI น ระบบ
ระเบียบสอดคล@องกลมกลืนกันนี้กลายเปIนกฎ ดังนั้นสรรพสิ่งที่ไม5เปIนระบบระเบียบควรที่จะต@องถูกจัดการ
ในทุกๆ กรณีที่เปIนไปได@ ทั้งในทางการเมือง จริยศาสตร4 เช5นเดียวกันกับในวิธีการทางวิทยาศาสตร4 (Latour
and Woolgar 1979) แนวทางการศึกษาทางระบาดวิทยาที่ตั้งอยู5บนรากปรัชญาการหาความรู@ทางวิทยาศาสตร4
จึงเชื่อมั่นว5าระเบียบวิธีการศึกษาของสาขาตนเองมีความเปIนเหตุเปIนผลทางวิทยาศาสตร4 สามารถจัดการความ
ไม5เปIนระบบระเบียบของปรากฏการณ4โรคและความเจ็บปNวย และช5วยให@ความไม5แน5นอนของปรากฏการณ4
เหล5า นี้ส ามารถควบคุมจัด การได@ (Bruce 1991: 104) โดยละเลยมุมมองที่ว5า ความเข@าใจต5อธรรมชาติ
ของร5างกาย สุขภาพ และสาเหตุของโรคภัยไข@เจ็บเปIนความจริงที่ถูกประกอบสร@างขึ้นผ5านกระบวนการศึกษา
ทางระบาดวิทยา ชุดความเชื่อ และวิถีปฏิบัติในชุมชนวิชาการของนักระบาดวิทยา ดังนั้น ความจริงทางระบาด
วิ ทยาจึ ง เปI น การประกอบสร@ า งทางวั ฒ นธรรมในชุ ม ชนนั ก ระบาดวิ ท ยามากกว5 า เปI น สั จ จะทางวั ต ถุ วิ สั ย
(objective truths) (Gordon 1988: 19-56; Lupton 1994)
การวิพากษ4การสร@า งความรู@ การสร@า งคํ าอธิ บาย และความจริ งทางระบาดวิทยาดังกล5า วนี้ ไม5ได@
หมายความว5าสิ่งที่เรียกว5าสุขภาพหรือโรค และการวิเคราะห4ความสัมพันธ4ของป>จจัยสาเหตุต5างๆ กับป>ญหา
สุขภาพและโรค เช5น อายุ เพศสภาพ เชื้อชาติ และชนชั้นทางสังคม ไม5ใช5สิ่งที่ไม5มีอยู5จริง ตรงข@ามมันเปIน
การยืนยันว5าความสัมพันธ4ระหว5างตัวแปรต5างๆ เหล5านี้ ถูกประกอบสร@างขึ้นภายใต@กระบวนการทางสังคม
ภายในชุมชนวิช าการของนักระบาดวิทยาอย5า งไร ตั้งแต5การนิยามป>ญหา การเลือกระเบีย บวิธีการศึกษา
การเลือกทฤษฎีที่จะใช@เปIนกรอบคิดการวิเคราะห4ข@อมูล และวิธีการนําเสนอข@อค@นพบสู5การรับรู@ของสาธารณะ
ในวงกว@าง ปaเตอร4 ไรต4 (Peter Wright) อธิบายว5าการวิพากษ4วิจารณ4การเลือกตัวแปรเข@าสู5สมการ การจัด
ประเภทตัวแปร (category) และการวัดตัวแปรต5างๆ เปIน การประกอบสร@า งทางสังคม ไม5ได@มีเ ปgา หมาย
เพื่อเสนอว5าข@อค@นพบหรือข@อเท็จจริงจากงานศึกษาวิจัยเปIนมายาหรือภาพลวงตา เปIนสิ่งที่เสกสรรป>Šนแต5ง
หรือจินตนาการขึ้น แต5ต@องการเปtดเผยให@เห็นว5ากระบวนการพื้นฐานของการสร@างข@อเท็จจริงทางระบาดวิทยา
แยกไม5ออกจากอิทธิพลประสบการณ4ส5วนตัวของนักวิจัย และวัฒนธรรมการสร@างความรู@ในชุมชนนักวิชาการ
(Wright 1988: 299) อลัน ปaเตอร4สันและดีบอห4รา ลุปตัน ยืนยันว5าประเด็นเหล5านี้เปIนสิ่งที่นักวิจัยด@านระบาดวิทยา
ล@มเหลวต5อการตระหนักถึงเมื่อพวกเขาดําเนินการศึกษาวิจัยของตนเองและนําเสนอข@อค@นพบในงานศึกษา
ต5อคนอื่น (Peterson and Lupton 1996: 34-35)
สรุป
พัฒนาการทางประวั ติศาสตร4ของการสถาปนาและการก5อร5 างสร@างตัวของสาขาวิ ชาระบาดวิทยา
สัมพันธ4อย5างใกล@ชิดกับการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ4รัฐในประเด็นการพัฒนาการสาธารณสุขและสุขาภิบาล
ในเมือง อันเปIนผลลัพธ4จากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจของยุโรปตั้งแต5กลางศตวรรษที่ 18 หลังยุค
ปฏิวัติอุตสาหกรรม การเติบโตขึ้นของเศรษฐกิจทุนนิยม และมุมมองใหม5ของรัฐชาติสมัยใหม5ที่มีต5อการบริหาร

ปกครองประชากร เทคนิคระเบียบวิธีการของสาขาวิชาระบาดวิทยาพัฒนาควบคู5กับวิวัฒนาการของวิทยาการ
ความรู@สมัยใหม5ที่พัฒนาขึ้นในยุคนั้น โดยเฉพาะความรู@ทางคณิตศาสตร4 การวิเคราะห4สถิติความน5าจะเปIน
ซึ่งได@กลายมาเปIนระเบียบวิธีการศึกษาหลักทางระบาดวิทยา ที่ใช@ศึกษาหาความสัมพันธ4ระหว5างตัวแปรสาเหตุ
ของโรคกับผลลัพธ4ป>ญหาสุขภาพ กล5าวอีกนัยหนึ่ง เราจะไม5มีทางเข@าใจเบื้องหลังฐานคิดของสาขาระบาดวิทยา
โดยเฉพาะเทคนิ ค วิ ธี ก ารทางสถิ ติ แ ละการวิ เ คราะห4 บ นฐานประชากรที่ เ ปI น หั ว ใจหลั ก ของระบาดวิ ท ยา
โดยละเลยอิทธิพลเงื่อนไขความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและอุดมการณ4การสาธารณสุขใหม5
ของยุโรปในยุคนั้นที่เปIนแรงผลักดันให@ความรู@และแนวทางการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยาโดดเด5นขึ้นมาและ
พัฒนาต5อเนื่องจนกลายเปIนสาขาวิชาของผู@เชี่ยวชาญในป>จจุบัน
ความรู@และแนวทางการศึ กษาทางระบาดวิ ทยาที่ วิเ คราะห4ข@อมู ลบนฐาน “ประชากร” ได@รั บการ
วิพากษ4วิจารณ4ว5าไม5เพียงเหมารวมโลกประสบการณ4ของประชากรและดึงพวกเขาออกจากบริบททางสังคม
วัฒนธรรมที่พวกเขาใช@ชีวิตอยู5 หากแต5ยังละเลย “เสียง” “เรื่องเล5า” และ “ประสบการณ4” ของประชากร
กลุ5มเสี่ยง ผู@ปNวย และเหยื่อที่ได@รับผลกระทบจากป>จจัยเสี่ยงสุขภาพ รวมทั้งแง5มุมที่ประชากรถูกเหมารวมว5า
เปIนประชากรกลุ5มเสี่ยงผ5านเทคนิควิธีการทางสถิตินั้น ในระดับป>จเจกบุคคลพวกเขาใช@ชีวิต ต5อสู@ ต5อรอง กับ
สถานการณ4อย5างไรเมื่อต@องเผชิญกับความเสี่ยงสุขภาพในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอย5างยิ่งบ5อยครั้งแง5มุม
ดังกล5าวข@างต@นกลายเปIนความรู@ชายขอบและไม5ถูกรับรู@จากเจ@าหน@าที่สุขภาพและผู@กําหนดนโยบายสาธารณะ
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