
รายงานการเดินทางไปร่วมปรึกษาหารือและดูงานสาธารณสุขของประเทศเวียตนาม 
ในโครงการความสัมพนัธ์ระหว่างแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 

กับแพทย์สมาคมของประเทศสาธารณรัฐเวยีตนาม 
ระหว่างวนัที่ 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2547 

 
ผมได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปสาธารณรัฐเวียตนามกับนายกและกรรมการแพทยสมาคม โดยแพทย

สมาคมได้รับเชิญ จากสมาคมแพทย์แห่งเวียตนามให้ไปเยี่ยมเพื่อเซ็นสญัญาช่วยเหลือสมาคมแพทย์แห่ง
เวียตนามในการพฒันา การตีพิมพ์ วารสาร ทางการแพทย์ Private medical sector และ Community health 
care ให้เติบโตมีประสิทธิภาพมากขึน้ และทางฝ่ายไทยจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้เร่ืองการฝังเข็มและการ
พฒันาการแพทย์ตะวนัออก-ตะวนัตก 
 
ภมูิหลัง 

ประเทศเวียตนามเป็นประเทศท่ีถูกคุมคามโดยสงครามตลอดระยะเวลา 50 ปีท่ีผ่านมา ท าสงคราม
ปลดแอกกบัประเทศจีนในอดีต ท าสงครามกับประเทศญ่ีปุ่ นเม่ือสมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 กับประเทศฝร่ังเศส
ตัง้แต่หลงัสงครามโลกจนถึงปี ค.ศ. 1954 และกับสหรัฐอเมริกาตัง้แต่ประเทศฝร่ังเศสถอนทหารและคืนการ
ปกครองให้รัฐบาลเวียตนามเหนือ (ค.ศ. 1954) จนสงบศึกเม่ือทหารอเมริกันได้ถอนกลบัประเทศในปี ค.ศ. 
1975 ตอ่ด้วยสงครามกลางเมืองจนถึง ค.ศ. 1978 เม่ือรัฐบาลเวียตนามเหนือยดึกรุงไซ่ง่อนได้และรวมประเทศ
เวียตนามเป็นประเทศเดียว 

เวียตนามเป็นสมาชิก ASEAN เม่ือเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1995 และในปีเดียวกนัประธานาธิบดีคลินตนั
ของสหรัฐฯ ได้เปิดความสมัพนัธ์ทางการทูตระหว่างอเมริกาและเวียตนามเป็นครัง้แรก หลงัจากการพ่ายแพ้
สงครามและถอนทหารกลบัสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 1975 

จะเห็นได้จากตวัเลขทางเศรษฐกิจและสงัคมในตารางท่ี 1 วา่เวียตนามมีพลเมืองถึง 80 ล้านคน ในเนือ้
ท่ีเล็กกว่าประเทศไทย และเป็นประเทศท่ีมีพลเมืองมากท่ีสดุล าดบัท่ี 13 ของโลก สาเหตุอันเน่ืองมาจากการ
สง่เสริมให้มี ครอบครัวใหญ่ เพื่อเพิ่มพลเมืองท่ีสญูเสียไปในการท าสงครามตลอดคร่ึงศตวรรษท่ีผา่นมา  

ณ บดันีไ้ด้มีการเปลีย่นแปลงนโยบายประชากรใหม่ท่ีสนบัสนุนให้มีลกูได้ไม่เกิน 2 คน และเวียตนาม
ได้เปลีย่นกฎหมายการท าแท้งให้สอดคล้องกบันโยบายดงักลา่วโดยให้ท าแท้งได้โดยอิสระ อย่างไรก็ดีอัตราการ
เจริญพนัธ์ุในเวียตนามก็ยงัสูง (TFR 4.0 ในปี 2000) เวียตนามอยู่ในอันดบัท่ี 107 ของ ดชันีการพฒันาคน 
(Human development Index) ในขณะท่ีประเทศไทยอยู่ในอันดบัท่ี 70 Gross domestic product (GDP) 
ของเวียตนามมีประมาณ 1,996 เหรียญอเมริกันต่อคน เทียบกันจ านวน 6,400 กว่าเหรียญต่อคนของประเทศ
ไทย ประเทศเวียตนามมีจ านวนแพทย์ตอ่ประชากรมากกวา่ประเทศไทย 1 เทา่ (48/100,000 V 24/100,000) ดตูาราง 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อสังเกตและข้อสรุป 

1. ได้มีการติดต่อทางวิชาชีพระหว่างสมาคมแพทย์ในภาคพืน้เอเชียมาก่อนในอดีตโดยผ่านองค์กร
ระหว่างประเทศ The Confederation of Medical Associations of ASIA-OCEANIA (CMAAO) 
ความคุ้นเคยของการติดต่อท าให้เม่ือพบกันครัง้นี ้อุปนายกแพทย์แห่งเวียตนามเรียกอดีตนายก
ของแพทยสมาคมแหง่ประเทศไทยวา่ “พี่ชาย” และถือวา่นายกคนปัจจุบนัเป็น “น้องสาว” 

2. การไปเยี่ยมเพื่อเช่ือมสมัพนัธ์ไมตรี เป็นสิ่งท่ีดีในบริบทของสงัคมโลกปัจจุบนัท่ีต้องเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และท่ีรัฐบาลปัจจุบนัถือเป็นนโยบายหลกั อีกทัง้เป็นการศึกษาความเป็นอยู่
และทกุข์สขุของเพื่อนร่วมโลกของเราด้วย 

3. การเดินทางครัง้นี ้เป็นการเดินทางในช่วงที่ประเทศเวียตนามก าลงัเฉลิมฉลองวนัชาติของประเทศ 
ซึ่งถือเอาวันชัยชนะของกองทัพเวียตนามท่ีเมืองเดียนเบียนฟู ในปี ค .ศ. 1954 (วันท่ี 1-7 
พฤษภาคม 1954) ซึ่งเป็นชัยชนะครัง้ส าคญัท่ีท าให้ประเทศฝร่ังเศสต้องคืนอ านาจอธิปไตยให้
เวียตนาม และถอนทหารกลบัฝร่ังเศส อีกทัง้ประเทศได้ฉลองวันชัยชนะของเวียตนามเหนือท่ี



สามารถรวบรวมเวียตนามเหนือและเวียตนามใต้ท่ีได้ถกูแบง่ออกเป็น 2 สว่นโดยประเทศลา่อาณา
นิคมจากตะวนัตกเข้าด้วยกนัเป็นหนึง่เดียว (เป็นวนัท่ีเมืองไซงอ่นแตกในปี ค.ศ. 1978) 

4. ฮานอยเป็นเมืองท่ีมีรถจักรยานยนต์ และจักรยาน 2 ล้อมากกว่ารถยนต์ (การขบัรถใช้การขบัชิด
ขวาแบบฝร่ังเศสและอเมริกา) การข้ามถนนคือการเสี่ยงโชค (ตาย) โดยเฉพาะท่ี 4 แยกท่ีทัง้
รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และคนข้ามถนนตา่งคนตา่งเดิน! (เรียกวา่ 4 แยกวดัดวง!) 

5. นครฮานอยมีต้นไม้สงูใหญ่ตามถนนสายตา่งๆ ถนนบางสายมีต้นไม้สงูเทา่กบัตึก 5-6 ชัน้ ทราบว่า
มีการอนรัุกษ์เป็นอยา่งมากอยา่งตอ่เน่ือง 

6. รอบๆ ท าเนียบประธานาธิบดีมีสวนใหญ่ร่มเย็น ตลอดจนมีสระน า้ใหญ่อยู่ภายในสวนเป็น
สญัลกัษณ์ของผงัเมืองท่ีประเทศฝร่ังเศสได้ทิง้ไว้ให้ 

7. ถนนสายหลกัท่ีเช่ือมผา่นเมืองตา่งๆ เป็นถนนลาดยาง 2 ช่องทาง แตค่อของสะพานข้ามล าน า้เล็ก
หรือใหญ่จะทรุด (เหมือนคอสะพานในประเทศไทยเม่ือ 30 ปีท่ีแล้ว!) ท าให้รถต้องลดความเร็วลง
อยา่งมาก การเดินทางโดยใช้ถนนระหว่างจังหวดัจึงไม่รวดเร็วเท่าท่ีควร ระยะทาง 90 กม. จะใช้
เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง 

8. ตามชนบทบริเวณลุม่แม่น า้แดง มีการเพาะปลกูข้าวในไร่นาสดุลกูหูลกูตา เขียวชอุ่มซึ่งได้น า้หลอ่
เลีย้งการเพาะปลกูมาจากแม่น า้แดง (เวียตนามเป็นประเทศท่ีสง่ออกข้าวอันดบั 2 ของโลกรอง
จากประเทศไทย) 

9. ในท้องนาแตล่ะแหง่จะมีสสุานของบรรพบุรุษผู้ลว่งลบัไปแล้วแทบทุกแปลงนา ลกัษณะของสสุาน
แตกตา่งกนัตามสถานะเศรษฐกิจและการดแูล 

10. ตกึแถวตามชนบทจะมีหน้าแคบแต่สงู 2-3 ชัน้ สว่นใหญ่จะทาสีเฉพาะด้านหน้า ด้านข้างจะฉาบ
ปนูซีเมนต์เทา่นัน้ไม่ทาส ีจึงดปูระหลาดดี 

11. โรงพยาบาลเอกชนของเมืองฮานอย ลกัษณะเหมือนของประเทศไทยเม่ือ 30 กว่าปีท่ีแล้ว ท่ีไม่
เหมือนไทยคือแพทย์ท่ีท างานท่ีโรงพยาบาลสว่นมากเป็นผู้ เกษียณจากราชการ มีอายุน้อยสดุ 62 
มากสดุ 80 (แตด่แูก่กวา่อาย)ุ 

12. ในนครฮานอยสนิค้าพืน้เมืองของเวียนนามจะมีราคาถกูมาก โดยเฉพาะสนิค้าประเภทถักทอท่ีเย็บ
ปักและรูปวาด น ามาขายตามข้างถนนและในร้านเลก็ๆ  

13. ตลอดเวลาที่อยูใ่นประเทศเวียตนาม (ทัง้เหนือและใต้) ไม่เห็นสนุขั ไม่ว่าพนัธ์ุ Midroad หรือพนัธ์ุ
อ่ืน แตเ่ห็นแขวนอยูใ่นร้านขายอาหาร (เป็นสว่นๆ) 

14. ในอนาคตอีกไม่นานประเทศเวียตนามคงจะพฒันาขึน้มาอีกมาก เห็นได้จากความเพียรพยายาม
ของประชาชนชาวเวียดนามท่ีจะพฒันาตนเอง แตก่ารเปิดประเทศให้เป็น Market economy จะมี
ผลเสยีตามมาเช่น การเอาเปรียบผู้ ด้อยโอกาส การแขง่ขนัแยง่ชิงทรัพยากรทางธรรมชาติ มลภาวะ
ของสิง่แวดล้อม การลม่สลายของครอบครัวและปัญหาทางสงัคมท่ีตามมากบัลทัธิบริโภคนิยมและ
ทนุนิยม 



15. นครฮานอยกบันครโฮจิมินท์ ผิดกนัอยา่งลิบลบั ทางฮานอยเงียบสงบ มีระเบียบวินยั น า้ในแม่น า้
ล าคลองสะอาด ปราศจากมลภาวะ ตรงกันข้ามกับนครโฮจิมินท์ (ช่ือเดิมไซ่ง่อน) ท่ีเต็มไปด้วย
ความแออดั ปราศจากวินยั สิง่แวดล้อมเป็นพิษ น า้ในแม่น า้ล าคลองสคีล้ายคลองแสนแสบของเรา 
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ฝนตกมีน า้ขัง มอเตอร์ไซค์ขับฉวัดเฉวียน แซงทัง้ซ้ายและขวา (เหมือน
กรุงเทพฯ!!) และไม่ใสห่มวกกันน็อค สาเหตุแห่งความแตกต่างน่าจะมาจากอุดมการณ์และภูมิ
หลงัของ 2 เมืองหลวง ท่ีฝ่ายหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของระบบเสรีนิยมและบริโภคนิยมท่ีเน้น
ปัจเจกบุคคลแบบสหรัฐ (สมัยสหรัฐฯ เข้าไปด าเนินการทางเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อต่อต้าน
ระบบคอมมิวนิสต์) 

16. ทา่อากาศยานของเมืองตา่งๆ ในเวียตนามมีลกัษณะคล้ายของไทยเม่ือ 30 กวา่ปีท่ีแล้ว ซึง่ทางการ
ก าลงัสร้างขึน้ใหม่ เพื่อรองรับนกัทอ่งเท่ียวต่างประเทศ ท่ีก าลงัเข้ามาท่องเท่ียวในแหลง่ท่องเท่ียว
ตา่งๆ ในประเทศเวียตนาม 

17. ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ ถ้า “ร่วมด้วยช่วยกนั” กบัประเทศเวียตนามและประเทศเพื่อนบ้านใน
แหลมอินโดจีน โดยเปิดเป็น Hub ท่องเท่ียวท่ีให้นกัท่องเท่ียวเข้ามาในไทย และเดินทางต่อไป
ประเทศอ่ืนในแถบนี ้เพราะประเทศไทยมีการพฒันามามากพอสมควรในทัง้การท่องเท่ียวและ
การแพทย์ – ซึง่จะเป็นโอกาสให้ทางกลุม่โรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆ ท่ีมีศกัยภาพไปลงทุนหาก าไร
ในการบริการทางการแพทย์ ฯลฯ ในอนาคตอนัใกล้ ในทางตรงกนัข้ามเราก็มีสิทธิจะได้เรียนรู้เร่ือง
แพทย์ทางเลอืกแบบตะวนัออกจากเขามากขึน้ 

18. พิพิธภณัฑ์ในทัง้นครโฮจิมินท์ และ นครฮานอย บง่บอกถึงความเดือดร้อนและทกุข์จากสงครามอัน
ยาวนานท่ีเวียตนามต้องทนทรมาณ อารมณ์ตา่งๆ แสดงออกโดยรูปวาด รูปปัน้ และรูปถ่ายต่างๆ 
ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งสงครามท่ีมีการตอ่สู้กนัระหวา่งอุดมการณ์และ Technology ของการท าลาย ใคร
เป็นผู้ชนะทา่นคงจ าได้ 

 
ผมขอจบรายงานเพียงเทา่นี.้... 

 
 

 
 


