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สขุภาพ 
 ในสมยัโบราณ สขุภาพได้ถกูนิยามวา่ “สภาวะของการไม่มีโรค (ทางกาย)” ในปัจจุบนัได้มีนิยามท่ี
กว้างขวาง เป็นสขุภาวะท่ีสมบูรณ์และเช่ือมโยงกนัเป็นองค์รวมอยา่งสมดลุทัง้มิติทางจิตวิญญาณ ทางสงัคม 
ทางกายและทางจิต สขุภาพมิได้หมายถึงเฉพาะการไม่พิการและการไมมี่โรคเทา่นัน้ 
 การมีสขุภาวะทางสงัคมมีสว่นเก่ียวข้องกบัสขุภาพของสมาชิกในสงัคมนัน้ ๆ สขุภาวะทางสงัคมหรือท่ี 
ศาสตราจารย์ประเวศ วะส ีเรียกวา่ “ธรรมมะแหง่การอยูร่่วมกนัด้วยดี”(1) ต้องประกอบด้วย ความเอือ้อาทรตอ่
กนั มีความจริงใจ มีความเปิดเผย มีความไว้เนือ้เช่ือใจและศรัทธาตอ่กนั และท้ายสดุคือมีการเรียนรู้ร่วมกนัใน
การปฏิบติั การแก้ไขปัญหาจะต้องใช้ปัญญาเป็นพืน้ฐานมิใช่อารมณ์ 
 ระบบสขุภาพที่เอือ้อ านวยให้ประชากรเข้าถึง จะต้องเป็นระบบท่ีมีศีลธรรม มีคณุธรรม จริยธรรม อีกทัง้
มีความชอบธรรมและสมานฉนัท์ มีโครงสร้างที่ครบและท างานเช่ือมโยงกนัอยา่งมีคณุภาพและประสทิธิภาพ 
โดยใช้ปัญญาเป็นพืน้ฐาน ซึง่สามารถเรียนรู้และปรับตวัได้อยา่งตอ่เน่ือง(2) 
 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่สขุภาพ 
 สขุภาพ เกิดขึน้ได้จากปัจจยัภายใน (Nature) และปัจจยัภายนอก (Nurture) ปัจจยัภายใน คือ 
ลกัษณะพนัธุกรรมของปัจเจกบุคคล และของหมู่เหลา่ของชุมชน ซึง่ปัจจยัภายในของมนษุย์ ณ เวลานีจ้ะถกู
แปรเปลีย่น หรือ Mofify ได้โดยวิทยาการก้าวหน้า เช่น Genetic Engineering หรือการใช้ Genetherapy(3) 
 สว่นปัจจยัภายนอก ประกอบด้วย ปัจจยัทางการเมือง เศรษฐกิจสงัคม ภมิูศาสตร์ ความเช่ือง ศาสนา
และวฒันธรรม(4) การศกึษา พฤฒิกรรมสขุภาพ โครงสร้างระบบสาธารณสขุ บุคลากรทางแพทย์ และวิทยาการ
ก้าวหน้า (ดรููป I) 
 การเมือง เป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหนึง่ เพราะการเมืองคือการจดัสรรงบประมาณ การแบง่ผลประโยชน์
ของทกุกลุม่ในสงัคม การออกกฎหมายบงัคบัหรือเสริมสร้างพฤติกรรมสขุภาพ การจดัระเบียบสงัคม การ



จดัการเร่ืองการเข้าถึงการบริการทางสขุภาพ จนถึงการก าหนดจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ การฝึกอบรม 
ตลอดจนคณุภาพของการบริการ โดยผา่นการก าหนดงบประมาณ 

 ปัจจยัทางการเมืองยงัเป็นตวัก าหนดการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคม การเมืองท่ีมีลกัษณะ
เปิดแบบประชาธิปไตยจะสง่ผลให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวา่การเมืองในลกัษณะปิด
แบบอตัตาธิปไตย หรือ เผด็จการ การเมืองของประเทศหนึง่ยงัสามารถท าให้เกิดผลกระทบตอ่สขุภาพ
ของประชากรในอีกหลาย ๆ ประเทศ(5-6) 

 ภมิูศาสตร์ ลกัษณะทางภมิูศาสตร์หรือภมิูประเทศ จะก าหนดสภาวะของโรค เช่น ประเทศในเขตร้อน
ชืน้จะมีโรคจ าเพาะท่ีเหมาะแก่การแพร่กระจายในเขตร้อน เช่น โรคมาลาเรีย, Sleeping sickness(7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 
 

 ลกัษณะทางภมิูศาสตร์ ยงัมีอิทธิพลตอ่การเข้าถึงการบริการทางสขุภาพ จะเห็นได้จากอตัรา
การตายของแม่และเด็กในผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นเทือกเขา จะสงูกวา่อตัราการตายของแม่และเด็กท่ีอาศยัอยู่
ในเมือง 
 ฤดกูาลตา่ง ๆ ยงัมีอิทธิพลตอ่การเกิดโรค เช่น อหิวาห์ตกโรค จะเกิดในฤดรู้อน ไข้เลอืดออกใน
ฤดฝูน ฯลฯ 

 การศกึษา ท่ีอาจจะเรียกวา่เป็น Social vaccine หรือเป็นจุดก าเนิดภมิูคุ้นกนัทางสงัคม คุ้มกนัจาก
ความจน ความเจ็บป่วย และความโง ่การศกึษาเป็นอ านาจในสงัคม ผู้ มีการศกึษาสงูมกัมีความมัง่คัง่และมี
อ านาจในการเข้าถึงข้อมลูตา่ง ๆ การบริการ และการตอ่รองทางสงัคม การศกึษาต้องมุ่งประเทืองปัญญา เพื่อ
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น ามาแก้ปัญหาทางสงัคม มิใชมุ่่งปริญญาบตัรดงัท่ีเป็นอยูใ่นสงัคมปัจจุบนั นกัศกึษาสว่นมากจะมา “เรียนเพื่อ
สอบมากกวา่สอบเพื่อเรียน” ด้วยเหตนีุจ้ึงมีการ “เรียนพิเศษ” หรือ “ติว” ตัง้แตช่ัน้อนบุาลจนถึงระดบัวิชาชีพ 
 เศรษฐกิจสงัคม เป็นปัจจยัภายนอกอีกปัจจยัหนึง่ท่ีมีอิทธิพลตอ่สขุภาพ นบัแตก่ารเร่ิมมีแผนพฒันา
เศรษฐกิจสงัคมของประเทศไทย เม่ือประมาณ 40 ปีท่ีผา่นมา ท่ีมุ่งเน้นความมัง่คัง่เป็นหลกั ท าให้มีการ 
“กระจุกความรวยและกระจายความจน” เกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง มีการอพยพแรงงานจากชนบทเข้าสูเ่มืองหลวง
และเมืองหลกัตา่ง ๆ ท่ีมีโรงงานผลิตเพื่อบริโภคและสง่ออก การอพยพแรงงานเข้ามาสูท่ี่แออดั ท าให้เกิดผล
กระทบตอ่สขุภาพเป็นอยา่งมาก มีโรคใหม่ ๆ ท่ีไม่เกิดในชนบทแตก่ าลงัเกิดขึน้ในเมืองหลวง สิง่เหลา่นีไ้ด้
เกิดขึน้ในทวีปยโุรปเม่ือ 200-300 ปีท่ีผา่นมา จนต้องมีกฎหมายควบคมุการเอาเปรียบแรงงานโดยนายจ้าง(8) 
จึงเป็นท่ีนา่จบัตามมองว่าประเทศไทยก าลงัเผชิญกบัปัญหาเหลา่นีอ้ยา่งไร 
 พฤติกรรมสขุภาพ หรือ Lifestyle เป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีมีอิทธิพลตอ่สขุภาพ(9) มีข้อมลูท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่
โลกวา่การสบูบุหร่ีเป็นผลท าให้เกิดมะเร็งปอด อีกทัง้การบริโภคเกินความจ าเป็น หรือท่ีเรียกกนัวา่ Diseases of 
civilization ล้วนเป็นเหตขุองโรคภยัตา่ง ๆ(10) 
 การบริการทางการแพทย์ เป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีมีอิทธิพลตอ่สขุภาพ การบริการท่ีกระจุกในเมือง แตไ่ม่
กระจายออกไปอยา่งทัว่ถึงในชนบท ท าให้การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ไม่เสมอภาค การใช้วิทยาการก้าว
หน้าที่มุ่งเน้นการตลาดมากกวา่การแก้ไขปัญหาทางสขุภาพของชุมชน รวมถึงการใช้วิทยาการเหลา่นีอ้ยา่งไม่
เหมาะสม ไม่เมตตา ไม่จ าเป็น ท าให้คา่ใช้จ่ายของการดแูลรักษาสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

 ขณะท่ีความก้าวหน้าทางการแพทย์มีมากขึน้ สาเหตขุองการตายของมารดาก็ยงัเป็นสาเหตุ
เดิม ๆ เช่น การตกเลอืด การติดเชือ้ การแตกของมดลกูขณะคลอด การตายจากการท าแท้ง และ
สาเหตกุารตายของทารกยงัคงเป็นการตายเพราะขาด Oxygen ขณะคลอด การตายจากการบอบช า้
จากการคลอด การตายจากการคลอดก่อนก าหนด จากการติดเชือ้ จากการพิการแตก่ าเนิด (11-12) 

 ความหวงั มนษุย์ทกุคนมีความหวงั หวงัวา่ในอนาคตทกุสิง่ทุกอยา่งในชีวิตจะดีขึน้กวา่ปัจจุบนั หวงัวา่
จะสขุ มีสขุภาพดี ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ หวงัวา่การงานถ้ายงัไม่มีก็จะมี มีงานท่ีถกูใจท า มีรายได้ดี มี
ครอบครัวที่มีสขุ สงัคมท่ีสงบสขุและเกือ้กลูกนัและกนั ความสขุจึงเป็นความหวงัของมนษุย์ทกุคน ยามเจ็บไข้
หวงัวา่จะได้รับการบริการท่ีดีอยา่งทัว่ถึงและอยา่งเมตตา 

 ผู้หญิงทัง้หลายคงจะต้องหวงัวา่ ตัง้แตเ่ด็กจะได้รับการศกึษาท่ีประเทืองปัญญาที่สามารถ
น าไปใช้พฒันาตนเอง และสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง มีสขุภาพดี มีพอ่แม่ที่มีความรักเอือ้อาทร ไม่เบียดเบียน
กนัและกนัและผู้ อ่ืน มีสขุภาพที่ดี มีสติปัญญาที่รักษาตวัเองให้ปลอดจากอนัตรายจากโรคตา่ง ๆ ใน
สงัคม เช่น สารเสพติด โรคเอดส์ ก่อนแตง่งานและตัง้ครรภ์จะได้รับค าแนะน าตา่ง ๆ เพื่อดแูลสขุภาพ
ตนเองให้ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ 



 ในระหวา่งตัง้ครรภ์ได้รับการดแูลท่ีมีคณุภาพ เสมอภาค และเอือ้อาทร ได้รับข้อมลูเป็นความรู้
ความเข้าใจท่ีสามารถดแูลตนเอง ให้มีสขุภาพแข็งแรง ระหวา่งตัง้ครรภ์ ทารกในครรภ์ได้รับการดแูล
เอาใจใส ่ได้รับสารอาหารท่ีเพียงพอ เพือ่การเติบโตท่ีสมบูรณ์ เป็นทารกเกิดใหม่ท่ีมีน า้หนกัเกิน 3,000 
กรัม ถือก าเนิดมาอยูใ่นครอบครัวที่อบอุ่น 
 เวลาคลอดได้รับการดแูลท่ีมีคณุภาพและเอือ้อาทร ปราศจากอนัตรายจากการตกเลอืด และ
จากการติดเชือ้ และอนัตรายอ่ืน ๆ ท่ีกลา่วมาแล้ว 
 หลงัคลอดได้รับการดแูลอยา่งตอ่เน่ือง ได้รับการแนะน าและคมุก าเนิดท่ีเหมาะสมอีกทัง้ได้รับ
การตรวจป้องกนัมะเร็งปากมดลกู อยา่งน้อย 1 ครัง้ในชีวิต 
 แม่ที่มีสทิธิหยดุงานโดยมีเงินเดือนเพื่อเลีย้งลกูในเวลาที่เหมาะสม มีโอกาสเลีย้งดทูารกด้วย
น า้นมของตนเอง เพื่อให้ทารกเจริญเติบโตอยา่งปกติมีสขุภาพแข็งแรง ในบรรยากาศของความรัก
ความอบอุ่น ปราศจากความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากผู้ ท่ีแข็งแรงกวา่ 
 เม่ือโตขึน้ ได้รับการศกึษาท่ีประเทืองปัญญา รู้หน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เขาเป็นสมาชิกท่ีมี
คณุภาพในสงัคมและประเทศชาติ มีโอกาสพฒันาศกัยภาพของตนเองสงูสดุ มีงานท าที่เหมาะสมท่ีให้
โอกาสพฒันาชีวิตอยา่งตอ่เน่ืองและคุ้มคา่ ได้เลอืกและมีคูค่รองท่ีมีการศกึษา มีสขุภาพดี มีความรัก
เอือ้อาทรตอ่กนั เพื่อให้โอกาสในการพฒันาศกัยภาพสงูสดุของชีวิตคู่ 
 เม่ือมีอายมุากขึน้ มีสขุภาพดี มีปัญญาที่จะป้องกนัโรคภยัไข้เจ็บ ยามเจ็บไข้จะได้รับบริการท่ี
มีคณุภาพอยา่งเสมอภาคและคุ้มคา่ 

 คณุภาพชีวิต คณุภาพชีวิตมีสิง่ประกอบหลายอยา่ง ต้องมีสขุภาพแข็งแรง มีการศกึษาท่ีประเทือง
ปัญญา มีครอบครัวที่อบอุ่นเพราะครอบครัวเป็นเสมือนพืน้ฐานของชีวิต 

 ต้องมีงานท าที่พอใจ มีความก้าวหน้าและมีโอกาสแสดงศกัยภาพได้เต็มท่ี ในบริบทของ
สิง่แวดล้อมท่ีดี ปราศจากมลภาวะทัง้ทางอากาศและระบบนิเวศน์อ่ืน ๆ มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจที่มี
ผลกระทบตอ่ครอบครัวและสงัคม มีสงัคมท่ีเป็นธรรมชาติและสนัติสขุ ปราศจากการเบียดเบียน และมี
การปกครองท่ีใช้นิติธรรมเป็นหลกั ยามเจ็บไข้ได้รับการบริการท่ีมีคณุภาพ เอือ้อาทร เสมอภาคและ
คุ้มคา่ 
 สงัคมไทยในปัจจุบนั ได้มีวิกฤติการณ์ทางวฒันธรรมและจิตวิญญาณโดยแสดงออกใน
ลกัษณะของการเพิ่มอบุติัการณ์ของอาชญากรรม การเอาเปรียบผู้ ด้อยโอกาสกวา่ เช่น เพศหญิงและ
เด็ก โดยเอาเขาเหลา่นัน้เป็นสนิค้า ด้วยการบงัคบัให้ขายตวั การทารุณตอ่ผู้ เยาว์ การระบาดของการ
ทจุริตคอรัปชัน่ในวงการราชการและการเมือง การลม่สลายของครอบครัว เป็นต้น 



 กญุแจในการแก้ไขวิกฤติเหลา่นี ้คือ การศกึษา การศกึษาท่ีฝึกให้คิดด้วยสติปัญญาเพื่อ
แก้ปัญหามากกวา่การลอกเลยีนการศกึษาให้เกิดสติปัญญามากกวา่การผลติ ”หุน่ยนต์” หรือฝึกให้ใช้
ความจ าเทา่นัน้ 
บทบาทของสติูแพทย์ อาจแบง่ได้เป็น 5 บทบาท 

1. บทบาทของความเป็นมนษุย์ ท่ีมีการศกึษาและได้รับการฝึกอบรมมากกวา่คนสว่นใหญ่
ต้องมีความเอือ้อาทรตอ่กนั มีความปรารถนาดีและซื่อสตัย์ตอ่กนั มีความเข้าใจธรรมชาติ
ของคน และต้องไม่ผิดศีลหรือเบียดเบียนตอ่กนั ในพทุธศาสนาได้สอนให้ฆารวาสมีความ
ซื่อสตัย์ ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา มีความอดทนไม่หวัน่ไหว และมี
ความเสยีสละ ช่วยเหลอืผู้ ท่ีต้องการความช่วยเหลอื 

2. ความเป็นพอ่แม่ที่ดี ให้ความรักเอือ้อาทรและความอบอุ่นแก่ลกู ชีน้ าไปในทางที่ถกูท่ีควร 
อีกทัง้ยงัเป็นตวัอยา่งในการฝึกให้เขารู้จกัวินยั รู้จกัความรับผิดชอบ ประหยดัอดออม 
อดทน และขยนั สอนให้เขามีสจัจะให้รู้กาลเทศะวา่อะไรควรมิควร อะไรถกูอะไรผิด ให้เขา
รู้รบผิดชอบตอ่ตวัเอง ครอบครัวและสงัคม 

3. ความเป็นหมอ ฝึกให้เป็นผู้ เสยีสละ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีปรัชญาของการให้บริการ
ท่ีให้ผลประโยชน์สงูสดุตอ่คนไข้ มีฉนัทะในการศึกษาหาความรู้อยา่งตอ่เน่ือง เพื่อพฒันา
ตนและวิชาชีพ มีวฒันธรรมของการเรียนรู้ การเรียนรู้จากการความผิดของตนเองและ
ผู้ อ่ืน รู้จากธรรมชาติ รู้จากคนไข้ การให้บริการท่ีมีคณุภาพ ความซื่อสตัย์สจุริต และการ
ให้บริการท่ีมีผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง 

4. ความเป็นผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ รู้ โดยการศกึษาและฝึกฝนอยา่งตอ่เน่ืองท าให้รอบรู้และ
สามารถเช่ือมโยงมิติตา่ง ๆ ได้ทัง้ในด้านสงัคมและวิชาชีพ ยิ่งเป็นผู้ รู้หรือผู้ เช่ียวชาญ 
จะต้องมีความเสยีสละและถ่อมตนมากขึน้ ตามกติกาสงัคมท่ีวา่มีมากต้องให้มาก และ
สดุท้ายมีความกล้าหาญทางจริยธรรม 

5. ความเป็นผู้ ชีน้ าสงัคม จากการท่ีเป็นผู้ รู้ลกึ รู้กว้าง รู้ธรรมชาติ และมีสติปัญญาที่วิเคราะห์
ได้ทัง้มมุมองของ “นก” และ “หนอน” และจากการหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งตอ่เน่ืองโดยไม่
มีวนัสิน้สดุ เราจึงต้องชีน้ าสงัคมด้วยความสจุริตและจริงใจ 
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