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โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ กาแหง จาตุรจินดา
ประธานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี (แห่ งประเทศไทย) สอส.

สุขภาพ
ในสมัยโบราณ สุขภาพได้ ถกู นิยามว่า “สภาวะของการไม่มีโรค (ทางกาย)” ในปั จจุบนั ได้ มีนิยามที่
กว้ างขวาง เป็ นสุขภาวะที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุลทังมิ
้ ติทางจิตวิญญาณ ทางสังคม
ทางกายและทางจิต สุขภาพมิได้ หมายถึงเฉพาะการไม่พิการและการไม่มีโรคเท่านัน้
การมีสขุ ภาวะทางสังคมมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับสุขภาพของสมาชิกในสังคมนัน้ ๆ สุขภาวะทางสังคมหรื อที่
ศาสตราจารย์ประเวศ วะสี เรี ยกว่า “ธรรมมะแห่งการอยูร่ ่วมกันด้ วยดี”(1) ต้ องประกอบด้ วย ความเอื ้ออาทรต่อ
กัน มีความจริ งใจ มีความเปิ ดเผย มีความไว้ เนื ้อเชื่อใจและศรัทธาต่อกัน และท้ ายสุดคือมีการเรี ยนรู้ร่วมกันใน
การปฏิบตั ิ การแก้ ไขปั ญหาจะต้ องใช้ ปัญญาเป็ นพื ้นฐานมิใช่อารมณ์
ระบบสุขภาพที่เอื ้ออานวยให้ ประชากรเข้ าถึง จะต้ องเป็ นระบบที่มีศีลธรรม มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม อีกทัง้
มีความชอบธรรมและสมานฉันท์ มีโครงสร้ างที่ครบและทางานเชื่อมโยงกันอย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
โดยใช้ ปัญญาเป็ นพื ้นฐาน ซึง่ สามารถเรี ยนรู้และปรับตัวได้ อย่างต่อเนื่อง (2)
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ
สุขภาพ เกิดขึ ้นได้ จากปั จจัยภายใน (Nature) และปั จจัยภายนอก (Nurture) ปั จจัยภายใน คือ
ลักษณะพันธุกรรมของปั จเจกบุคคล และของหมู่เหล่าของชุมชน ซึง่ ปั จจัย ภายในของมนุษย์ ณ เวลานี ้จะถูก
แปรเปลีย่ น หรื อ Mofify ได้ โดยวิทยาการก้ าวหน้ า เช่น Genetic Engineering หรื อการใช้ Genetherapy(3)
ส่วนปั จจัยภายนอก ประกอบด้ วย ปั จจัยทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม ภูมิศาสตร์ ความเชื่อง ศาสนา
และวัฒนธรรม(4) การศึกษา พฤฒิกรรมสุขภาพ โครงสร้ างระบบสาธารณสุข บุคลากรทางแพทย์ และวิทยาการ
ก้ าวหน้ า (ดูรูป I)
การเมือง เป็ นปั จจัยสาคัญปั จจัยหนึง่ เพราะการเมืองคือการจัดสรรงบประมาณ การแบ่งผลประโยชน์
ของทุกกลุม่ ในสังคม การออกกฎหมายบังคับหรื อเสริ มสร้ างพฤติกรรมสุขภาพ การจัดระเบียบสังคม การ

จัดการเรื่ องการเข้ าถึงการบริ การทางสุขภาพ จนถึงการกาหนดจานวนบุคลากรทางการแพทย์ การฝึ กอบรม
ตลอดจนคุณภาพของการบริ การ โดยผ่านการกาหนดงบประมาณ
ปั จจัยทางการเมืองยังเป็ นตัวกาหนดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การเมืองที่มีลกั ษณะ
เปิ ดแบบประชาธิปไตยจะส่งผลให้ มีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าการเมืองในลักษณะปิ ด
แบบอัตตาธิปไตย หรือ เผด็จการ การเมืองของประเทศหนึง่ ยังสามารถทาให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชากรในอีกหลาย ๆ ประเทศ(5-6)
ภูมิศาสตร์ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ หรื อภูมิประเทศ จะกาหนดสภาวะของโรค เช่น ประเทศในเขตร้ อน
ชื ้นจะมีโรคจาเพาะที่เหมาะแก่การแพร่กระจายในเขตร้ อน เช่น โรคมาลาเรี ย, Sleeping sickness(7)
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รูปที่ 1
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ยังมีอิทธิพลต่อการเข้ าถึงการบริ การทางสุขภาพ จะเห็นได้ จากอัตรา
การตายของแม่และเด็กในผู้ที่อาศัยอยูใ่ นเทือกเขา จะสูงกว่าอัตราการตายของแม่และเด็กที่อาศัยอยู่
ในเมือง
ฤดูกาลต่าง ๆ ยังมีอิทธิพลต่อการเกิดโรค เช่น อหิวาห์ตกโรค จะเกิดในฤดูร้อน ไข้ เลือดออกใน
ฤดูฝน ฯลฯ
การศึกษา ที่อาจจะเรี ยกว่าเป็ น Social vaccine หรื อเป็ นจุดกาเนิดภูมิค้ นุ กันทางสังคม คุ้มกันจาก
ความจน ความเจ็บป่ วย และความโง่ การศึกษาเป็ นอานาจในสังคม ผู้มีการศึกษาสูงมักมีความมัง่ คัง่ และมี
อานาจในการเข้ าถึงข้ อมูลต่าง ๆ การบริ การ และการต่อรองทางสังคม การศึกษาต้ องมุ่งประเทืองปั ญญา เพื่อ

นามาแก้ ปัญหาทางสังคม มิใช่ม่งุ ปริ ญญาบัตรดังที่เป็ นอยูใ่ นสังคมปั จจุบนั นักศึกษาส่วนมากจะมา “เรี ยนเพื่อ
สอบมากกว่าสอบเพื่อเรี ยน” ด้ วยเหตุนี ้จึงมีการ “เรี ยนพิเศษ” หรื อ “ติว” ตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาลจนถึงระดับวิชาชีพ
เศรษฐกิจสังคม เป็ นปั จจัยภายนอกอีกปั จจัยหนึง่ ที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ นับแต่การเริ่ มมี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมของประเทศไทย เมื่อประมาณ 40 ปี ที่ผา่ นมา ที่ม่งุ เน้ นความมัง่ คัง่ เป็ นหลัก ทาให้ มีการ
“กระจุกความรวยและกระจายความจน” เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง มีการอพยพแรงงานจากชนบทเข้ าสูเ่ มืองหลวง
และเมืองหลักต่าง ๆ ที่มีโรงงานผลิตเพื่อบริ โภคและส่งออก การอพยพแรงงานเข้ ามาสูท่ ี่แออัด ทาให้ เกิดผล
กระทบต่อสุขภาพเป็ นอย่างมาก มีโรคใหม่ ๆ ที่ไม่เกิดในชนบทแต่กาลังเกิดขึ ้นในเมืองหลวง สิง่ เหล่านี ้ได้
เกิดขึ ้นในทวีปยุโรปเมื่อ 200-300 ปี ที่ผา่ นมา จนต้ องมีกฎหมายควบคุมการเอาเปรี ยบแรงงานโดยนายจ้ าง (8)
จึงเป็ นที่นา่ จับตามมองว่าประเทศไทยกาลังเผชิญกับปั ญหาเหล่านี ้อย่างไร
พฤติกรรมสุขภาพ หรื อ Lifestyle เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ(9) มีข้อมูลที่เป็ นที่ยอมรับทัว่
โลกว่าการสูบบุหรี่ เป็ นผลทาให้ เกิดมะเร็ งปอด อีกทังการบริ
้
โภคเกินความจาเป็ น หรื อที่เรี ยกกันว่า Diseases of
(10)
civilization ล้ วนเป็ นเหตุของโรคภัยต่าง ๆ
การบริ การทางการแพทย์ เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ การบริ การที่กระจุกในเมือง แต่ไม่
กระจายออกไปอย่างทัว่ ถึงในชนบท ทาให้ การเข้ าถึงบริ การทางการแพทย์ไม่เสมอภาค การใช้ วิทยาการก้ าว
หน้ าที่ม่งุ เน้ นการตลาดมากกว่าการแก้ ไขปั ญหาทางสุขภาพของชุมชน รวมถึงการใช้ วิทยาการเหล่านี ้อย่างไม่
เหมาะสม ไม่เมตตา ไม่จาเป็ น ทาให้ คา่ ใช้ จ่ายของการดูแลรักษาสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ความก้ าวหน้ าทางการแพทย์มีมากขึ ้น สาเหตุของการตายของมารดาก็ยงั เป็ นสาเหตุ
เดิม ๆ เช่น การตกเลือด การติดเชื ้อ การแตกของมดลูกขณะคลอด การตายจากการทาแท้ ง และ
สาเหตุการตายของทารกยังคงเป็ นการตายเพราะขาด Oxygen ขณะคลอด การตายจากการบอบช ้า
จากการคลอด การตายจากการคลอดก่อนกาหนด จากการติดเชื ้อ จากการพิการแต่กาเนิด (11-12)
ความหวัง มนุษย์ทกุ คนมีความหวัง หวังว่าในอนาคตทุกสิง่ ทุกอย่างในชีวิตจะดีขึ ้นกว่าปั จจุบนั หวังว่า
จะสุข มีสขุ ภาพดี ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ หวังว่าการงานถ้ ายังไม่มีก็จะมี มีงานที่ถกู ใจทา มีรายได้ ดี มี
ครอบครัวที่มีสขุ สังคมที่สงบสุขและเกื ้อกูลกันและกัน ความสุขจึงเป็ นความหวังของมนุษย์ทกุ คน ยามเจ็บไข้
หวังว่าจะได้ รับการบริ การที่ดีอย่างทัว่ ถึงและอย่างเมตตา
ผู้หญิงทังหลายคงจะต้
้
องหวังว่า ตังแต่
้ เด็กจะได้ รับการศึกษาที่ประเทืองปั ญญาที่สามารถ
นาไปใช้ พฒ
ั นาตนเอง และสังคมอย่างต่อเนื่อง มีสขุ ภาพดี มีพอ่ แม่ที่มีความรักเอื ้ออาทร ไม่เบียดเบียน
กันและกันและผู้อื่น มีสขุ ภาพที่ดี มีสติปัญญาที่รักษาตัวเองให้ ปลอดจากอันตรายจากโรคต่าง ๆ ใน
สังคม เช่น สารเสพติด โรคเอดส์ ก่อนแต่งงานและตังครรภ์
้
จะได้ รับคาแนะนาต่าง ๆ เพื่อดูแลสุขภาพ
ตนเองให้ ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ

ในระหว่างตังครรภ์
้
ได้ รับการดูแลที่มีคณ
ุ ภาพ เสมอภาค และเอื ้ออาทร ได้ รับข้ อมูลเป็ นความรู้
ความเข้ าใจที่สามารถดูแลตนเอง ให้ มีสขุ ภาพแข็งแรง ระหว่างตังครรภ์
้
ทารกในครรภ์ได้ รับการดูแล
เอาใจใส่ ได้ รับสารอาหารที่เพียงพอ เพือ่ การเติบโตที่สมบูรณ์ เป็ นทารกเกิดใหม่ที่มีน ้าหนักเกิน 3,000
กรัม ถือกาเนิดมาอยูใ่ นครอบครัวที่อบอุ่น
เวลาคลอดได้ รับการดูแลที่มีคณ
ุ ภาพและเอื ้ออาทร ปราศจากอันตรายจากการตกเลือด และ
จากการติดเชื ้อ และอันตรายอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้ว
หลังคลอดได้ รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ได้ รับการแนะนาและคุมกาเนิดที่เหมาะสมอีกทังได้
้ รับ
การตรวจป้องกันมะเร็ งปากมดลูก อย่างน้ อย 1 ครัง้ ในชีวิต
แม่ที่มีสทิ ธิหยุดงานโดยมีเงินเดือนเพื่อเลี ้ยงลูกในเวลาที่เหมาะสม มีโอกาสเลี ้ยงดูทารกด้ วย
น ้านมของตนเอง เพื่อให้ ทารกเจริ ญเติบโตอย่างปกติมีสขุ ภาพแข็งแรง ในบรรยากาศของความรัก
ความอบอุ่น ปราศจากความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากผู้ที่แข็งแรงกว่า
เมื่อโตขึ ้น ได้ รับการศึกษาที่ประเทืองปั ญญา รู้หน้ าที่รับผิดชอบเพื่อให้ เขาเป็ นสมาชิกที่มี
คุณภาพในสังคมและประเทศชาติ มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองสูงสุด มีงานทาที่เหมาะสมที่ให้
โอกาสพัฒนาชีวิตอย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า ได้ เลือกและมีคคู่ รองที่มีการศึกษา มีสขุ ภาพดี มีความรัก
เอื ้ออาทรต่อกัน เพื่อให้ โอกาสในการพัฒนาศักยภาพสูงสุดของชีวิตคู่
เมื่อมีอายุมากขึ ้น มีสขุ ภาพดี มีปัญญาที่จะป้องกันโรคภัยไข้ เจ็บ ยามเจ็บไข้ จะได้ รับบริ การที่
มีคณ
ุ ภาพอย่างเสมอภาคและคุ้มค่า
คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตมีสงิ่ ประกอบหลายอย่าง ต้ องมีสขุ ภาพแข็งแรง มีการศึกษาที่ประเทือง
ปั ญญา มีครอบครัวที่อบอุ่นเพราะครอบครัวเป็ นเสมือนพื ้นฐานของชีวิต
ต้ องมีงานทาที่พอใจ มีความก้ าวหน้ าและมีโอกาสแสดงศักยภาพได้ เต็มที่ ในบริ บทของ
สิง่ แวดล้ อมที่ดี ปราศจากมลภาวะทังทางอากาศและระบบนิ
้
เวศน์อื่น ๆ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจที่มี
ผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม มีสงั คมที่เป็ นธรรมชาติและสันติสขุ ปราศจากการเบียดเบียน และมี
การปกครองที่ใช้ นิติธรรมเป็ นหลัก ยามเจ็บไข้ ได้ รับการบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ เอื ้ออาทร เสมอภาคและ
คุ้มค่า
สังคมไทยในปั จจุบนั ได้ มีวิกฤติการณ์ทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณโดยแสดงออกใน
ลักษณะของการเพิ่มอุบตั ิการณ์ของอาชญากรรม การเอาเปรี ยบผู้ด้อยโอกาสกว่า เช่น เพศหญิงและ
เด็ก โดยเอาเขาเหล่านันเป็
้ นสินค้ า ด้ วยการบังคับให้ ขายตัว การทารุณต่อผู้เยาว์ การระบาดของการ
ทุจริ ตคอรัปชัน่ ในวงการราชการและการเมือง การล่มสลายของครอบครัว เป็ นต้ น

กุญแจในการแก้ ไขวิกฤติเหล่านี ้ คือ การศึกษา การศึกษาที่ฝึกให้ คิดด้ วยสติปัญญาเพื่อ
แก้ ปัญหามากกว่าการลอกเลียนการศึกษาให้ เกิดสติปัญญามากกว่าการผลิต ”หุน่ ยนต์” หรื อฝึ กให้ ใช้
ความจาเท่านัน้
บทบาทของสูติแพทย์ อาจแบ่งได้ เป็ น 5 บทบาท
1. บทบาทของความเป็ นมนุษย์ ที่มีการศึกษาและได้ รับการฝึ กอบรมมากกว่าคนส่วนใหญ่
ต้ องมีความเอื ้ออาทรต่อกัน มีความปรารถนาดีและซื่อสัตย์ตอ่ กัน มีความเข้ าใจธรรมชาติ
ของคน และต้ องไม่ผิดศีลหรื อเบียดเบียนต่อกัน ในพุทธศาสนาได้ สอนให้ ฆารวาสมีความ
ซื่อสัตย์ ปรับปรุงตนให้ เจริ ญก้ าวหน้ าด้ วยสติปัญญา มีความอดทนไม่หวัน่ ไหว และมี
ความเสียสละ ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
2. ความเป็ นพ่อแม่ที่ดี ให้ ความรักเอื ้ออาทรและความอบอุ่นแก่ลกู ชี ้นาไปในทางที่ถกู ที่ควร
อีกทังยั
้ งเป็ นตัวอย่างในการฝึ กให้ เขารู้จกั วินยั รู้จกั ความรับผิดชอบ ประหยัดอดออม
อดทน และขยัน สอนให้ เขามีสจั จะให้ ร้ ูกาลเทศะว่าอะไรควรมิควร อะไรถูกอะไรผิด ให้ เขา
รู้รบผิดชอบต่อตัวเอง ครอบครัวและสังคม
3. ความเป็ นหมอ ฝึ กให้ เป็ นผู้เสียสละ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีปรัชญาของการให้ บริ การ
ที่ให้ ผลประโยชน์สงู สุดต่อคนไข้ มีฉนั ทะในการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ตนและวิชาชีพ มีวฒ
ั นธรรมของการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้จากการความผิดของตนเองและ
ผู้อื่น รู้จากธรรมชาติ รู้จากคนไข้ การให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และการ
ให้ บริ การที่มีผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลาง
4. ความเป็ นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ร้ ู โดยการศึกษาและฝึ กฝนอย่างต่อเนื่องทาให้ รอบรู้และ
สามารถเชื่อมโยงมิติตา่ ง ๆ ได้ ทงในด้
ั ้ านสังคมและวิชาชีพ ยิ่งเป็ นผู้ร้ ูหรื อผู้เชี่ยวชาญ
จะต้ องมีความเสียสละและถ่อมตนมากขึ ้น ตามกติกาสังคมที่วา่ มีมากต้ องให้ มาก และ
สุดท้ ายมีความกล้ าหาญทางจริ ยธรรม
5. ความเป็ นผู้ชี ้นาสังคม จากการที่เป็ นผู้ร้ ูลกึ รู้กว้ าง รู้ธรรมชาติ และมีสติปัญญาที่วิเคราะห์
ได้ ทงมุ
ั ้ มมองของ “นก” และ “หนอน” และจากการหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องโดยไม่
มีวนั สิ ้นสุด เราจึงต้ องชี ้นาสังคมด้ วยความสุจริ ตและจริ งใจ
การพัฒนาตนของมนุษย์มีเส้ นทางจากการเริ่ มต้ น (ดูรูป 2) จากอัตตานิยม ถึงสถาบันนิยม เป็ นสังคม
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