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กระบวนทัศน์โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ
กระบวนทัศน์ (paradigm)
คาว่า กระบวนทัศน์ (paradigm) หมายถึง ชุดแนวความคิด หรื อ มโนทัศน์ (concepts) ค่านิยม
(values) การรับรู้ (perceptions) และการปฏิบตั ิ (practice) ที่มีร่วมกันของคนกลุม่ หนึง่ หรื อชุมชนหนึง่ ซึง่
ได้ ก่อตัวเป็ นแบบแผนของทัศนะเกี่ยวกับความจริ ง (reality) ในเรื่องใดเรื่ องหนึง่ กล่าวอย่างง่าย กระบวน
ทัศน์ หมายถึง วิธีคิด วิธีให้ ความหมาย การให้ คณ
ุ ค่า และวิธีปฏิบตั ิบนฐานการมองโลกแบบหนึง่ (เสรี พงศ์
พิศ, 2547) บางคนกล่าวว่า กระบวนทัศนศ์ ประกอบด้ วยทฤษฎี (ความรู้และความเชื่อ) และ วิธีการปฏิบตั ิ
คือ คิดและเชื่ออย่างไรก็จะทาอย่างนัน้
ความสาคัญของกระบวนทัศน์ มีสองประการด้ วยกัน คือ เป็ นตัวกาหนดกรอบ ขอบเขต หรื อ
องค์ประกอบของสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ เพื่อความเข้ าใจที่ตรงกัน และเป็ นตัวกาหนดวิธีปฏิบตั ิใน
เรื่ องนัน้ ๆ นอกจากนี ้ยังมีผลกระทบไปถึงการให้ คณ
ุ ค่าและการประเมินความสาเร็ จของการกระทาด้ วย
ดังนัน้ กระบวนทัศน์จงึ เป็ นปั จจัยสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงหรื อพัฒนาในเรื่ องใด
เรื่ องหนึง่ ซึง่ ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายควรทาความเข้ าใจปรากฏการณ์ ประเด็นปั ญหา แนวทางแก้ ไข และเกณฑ์
ในการประเมินความสาเร็จร่วมกัน
ฟริ ตจ็อฟ คาปรา (Fritjof Capra) นักฟิ สกิ ส์ชาวออสเตรี ย ผู้เขียนหนังสือ Toa of Physic (ค.ศ.
1975) และ The Turning Points (ค.ศ. 1985) ได้ วเิ คราะห์วา่ ในสังคมมนุษย์มีการเปลีย่ นแปลงกระบวน
ทัศน์ครัง้ สาคัญเพียงไม่กี่ครัง้ คือ ยุคแรกเป็ นยุคที่มนุษย์ยงั เร่ร่อนหากิน โดยการล่าสัตว์และเก็บพืชผลตาม
ธรรมชาติมาทาเกษตรกรรมแบบพออยูพ่ อกิน ต่อมาจึงเกิดการเปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน์ครัง้ ที่หนึง่ คือการ
เข้ าสูส่ มัยเรเนซอง และการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม ที่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างขนานใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์
การเมือง และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการปฏิวตั ิทางวิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 17 ซึง่ พัฒนาการมาเป็ น
กระบวนทัศน์กระแสหลักของโลกจนถึงปั จจุบนั
โดยมีรากฐานมาจากการค้ นพบทางวิทยาศาสตร์ ในด้ าน
ฟิ สกิ ส์ของนักวิทยาศาสตร์ ผ้ มู ีอิทธิพลสาคัญ 2 คน คือกาลิเลโอ และไอแซค นิวตัน รวมถึงอิทธพลของ
ปรัชญาสมัยใหม่ที่พฒ
ั นาขึ ้นโดย เรเน เดคาร์ ต นักคณิตศาสตร์ ซงึ่ เชื่อว่า "ความจริ ง" คือสิง่ ที่ต้องรับรู้ได้ อ ย่าง
แจ่มชัดและแน่นอนเท่านัน้ ดังนัน้ ความแม่นยาคงที่ของคณิตศาสตร์ จงึ ช่วยให้ มนุษย์เข้ าถึงความจริงของ
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โลก จักรวาล และสรรพสิง่ ทังปวงได้
้
ในทัศนะเช่นนี ้ จักรวาล โลก ธรรมชาติ มนุษย์เป็ นเสมือนวัตถุที่สามารถ
แยกเป็ นชิ ้นส่วนได้ เดคาร์ ตเป็ นผู้สร้ างวิธีวิทยา (methodology) ในการหาความรู้หรื อความจริ งด้ วยการ
จาแนกแยกแยะความคิดและปั ญหาที่ต้องการศึกษาออกเป็ นส่วนย่อยๆ แล้ วจัดเรี ยงใหม่ตามวิธีการทาง
ตรรกะ (ความเป็ นเหตุและผล)
ในยุควิทยาศาสตร์ แบบกาลิเลโอ และนิวตัน มีการมองสรรพสิง่ ต่างๆ ด้ วยทัศนะแบบกลไก-ลด
ส่วน-แยกส่วน มีความเชื่อว่าธรรมชาติดาเนินไปเหมือนเครื่ องจักรที่ถกู ควบคุมด้ วยกฎอันคงที่ และทุกสิง่ ทุก
อย่างอยูใ่ นโลกของวัตถุ สามารถอธิบายได้ ในรูปของการจัดลาดับอย่างเป็ นระเบียบ สรรพสิง่ ต่าง ๆ ไม่วา่
มนุษย์ วัตถุ ธรรมชาติ สามารถที่จะวัดและคานวณค่าออกมาเป็ นตัวเลขได้ และวิธีการทางคณิตศาสตร์
ดังกล่าวมีความแม่นยา น่าเชื่อถือ เพราะเชื่อว่าไม่มีความลาเอียงหรื ออคติ กระบวนทัศน์นี ้สนใจศึกษา
เฉพาะสิง่ ที่สามารถวัดและหาปริมาณได้ คุณสมบัติอื่น เช่น สี เสียง รส หรื อกลิน่ เป็ นเพียงปรากฏการณ์ของ
ความนึกคิดแบบอัตวิสยั (subjective) ซึง่ จะถูกแยกออกไปจากอาณาเขตของวิทยาศาสตร์ โดยสิ ้นเชิง

กระบวนทัศน์ การแพทย์ แบบดัง้ เดิม (Traditional Medical Paradigm)
ฟริ ตจ็อฟ คาปร้ า ยังได้ วิเคราะห์ให้ เห็นถึงอิทธิพลของกระบวนทัศน์แบบกลไกและแยกส่วนว่า ได้
ก่อผลกระทบต่อมนุษย์และสิง่ ทีส่ มั พันธ์กบั มนุษย์อย่างมหาศาล โดยเฉพาะด้ านการแพทย์ กระบวนทัศน์
แบบกลไก แยกส่วน ลดส่วน หล่อหลอมให้ เกิดทัศนะ ความเชื่อ ที่เห็นว่าร่างกายมนุษย์ทางานแบบกลไก
และสามารถแยกย่อยออกมาศึกษาเป็ นส่วน ๆ ได้ ความเจ็บป่ วยถูกลดทอนให้ เกิดจากเชื ้อโรค หรื อความ
ผิดปกติของบางอวัยวะของร่างกาย การแสวงหาความรู้และการรักษาจึงมุ่งไปที่การกาจัด ควบคุมเชื ้อโรค
และเซลล์ที่ผิดปกติ เช่น มะเร็ ง การศึกษาต้ องเจาะลึกเกี่ยวกับอวัยวะนันๆ
้ เพื่อกาหนดวิธีการรักษาเป็ น
ส่วน ๆ แม้ จะมีการศึกษากายวิภาค และการทางานของร่างกายทังหมด
้
แต่ก็อยูบ่ นความเชื่อแบบกลไกที่วา่
ร่างกายเกิดจากการรวมกันของอวัยวะต่าง ๆ ประกอบกันเข้ าเสมือนหนึง่ เครื่ องยนต์กลไก ทัศนะการแพทย์
ไม่ได้ มองร่างกายในทัศนะองค์รวม แต่มีฐานความเชื่อว่า มนุษย์มีร่างกายและจิตใจที่แยกจากกันเป็ นคนละ
ส่วน สามารถแยกศึกษาและจัดการได้ แบบเครื่ องกล ดังนัน้ เรื่ องของร่างกายจึงไม่มีจิตมาปนอยู่ และ
ความคิดเกี่ยวกับจิตก็ไม่มีเรื่ องของร่างกายมาเกี่ยวข้ อง จึงเป็ นทีม่ าของการแยกการรักษาออกเป็ นฝ่ ายกาย
กับฝ่ ายจิต มีการดาเนินการของโรงพยาบาลที่รักษาโรคทางกายที่มีความเฉพาะทางตามระบบของร่างกาย
และมีโรงพยาบาลที่รักษาเฉพาะด้ านสุขภาพจิตหรื อจิตเวชมาจนถึงยุคปั จจุบนั นี ้
จากข้ อเขียนของฟริ ตจ็อฟ คาปรา ที่แปลเป็ นภาษาไทย ในหนังสือ จุดเปลีย่ นแห่งศตวรรษ เล่ม ๒
โดยพระไพศาล วิสาโล และคณะ กล่าวว่า
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“.... เพราะเหตุวา่ การแพทย์แผนตะวันตกรับเอาวิธีการค้ นคว้ าวิเคราะห์แบบลดส่วนของชีววิทยา
สมัยใหม่มาใช้ โดยยึดติดกับการแบ่งแยกออกเป็ นส่วนๆ ตามหลักของเดส์คาตส์ ซ ้ายังละเลยการปฏิบตั ิตอ่
ผู้ป่วยในฐานะที่เป็ นบุคคลเต็มคน เดี๋ยวนี ้บรรดาแพทย์เริ่ มพบว่าพวกเขาไม่สามารถเข้ าใจ หรื อไม่สามารถ
เยียวยารักษาโรคภัยไข้ เจ็บสาคัญๆ ที่มีอยูห่ ลายโรคในปั จจุบนั และค่อยๆ เข้ าใจแจ่มแจ้ งขึ ้นทุกทีวา่ ปั ญหา
จานวนมากที่ระบบการแพทย์ของเรากาลังเผชิญหน้ าอยูน่ นั ้ ล้ วนมาจากการมองหน่วยชีวติ ของมนุษย์ตาม
แบบจาลองลดส่วน ซึง่ ยังคงเป็ นพื ้นฐานของการแพทย์สมัยนี ้ ..... บัดนี ้ ได้ มีแรงผลักดันอันสาคัญที่กระตุ้น
ให้ แพทย์ไปพ้ นจากกรอบโครงทางการแพทย์ในปั จจุบนั ที่เป็ นแบบกลไกและคับแคบ เพื่อพัฒนาไปสูแ่ นวทาง
ด้ านสุขภาพที่กว้ างยิง่ ขึ ้น และมองความจริ งจากองค์รวมทังหมด...”
้
ตัวอย่างความสาเร็ จด้ านชีววิทยาและการแพทย์ภายใต้ วิธีคิดแบบกลไกแบบเดส์คาตส์ ในศตวรรษ
ที่ 17 เช่น การประยุกต์แบบจาลองกลไกมาอรรถาธิบายปรากฏการณ์การไหลเวียนของโลหิต ในหนังสือ
“On the Movement of Heart” ที่เขียนโดยวิลเลียม ฮาร์ วี ซึง่ ได้ กลายเป็ นแรงบันดาลใจให้ มีผ้ นู าเอาวิธีคิด
แบบกลไกไปประยุกต์กบั การอธิบายระบบต่างๆ ของร่างกายในเวลาต่อมา จนกระทัง่ ถึงศตวรรษที่ 18 ที่ได้
มีการค้ นพบสาคัญทางเคมีอย่างต่อเนื่อง รวมทังการค้
้
นพบออกซิเจนและการสันดาปแบบใหม่ ทีช่ ่วยให้ เกิด
ทัศนะใหม่เกี่ยวกับการหายใจว่าไม่ใช่เป็ นเรื่ องของกลไกแบบง่ายๆ หากแต่เป็ นปฏิกิริยาเคมีของออกซิเจน
กับส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงการค้ นพบเรื่ องการส่งผ่านกระแสประสาทที่กระตุ้นความรู้สกึ ของมนุษย์ได้
ทาให้ วิทยาการด้ านการแพทย์มคี วามซับซ้ อนยิ่งขึ ้น ชี ้ให้ เห็นว่า ชีวิตไม่สามารถอธิบายได้ ด้วยแบบจาลอง
ง่าย ๆ แต่กระนัน้ วิชาสรี รวิทยาแบบกลไกก็ยงั มีอิทธิพลสูงมากในยุคนัน้ จะเห็นได้ จากหนังสือ “Man of
Machine” ที่เขียนโดย ลาเมทตรี ที่ยืนยันความเชื่อว่าสรี รร่างกายของมนุษย์เป็ นนาฬิกาเรื อนหนึง่ แต่มีความ
สลับซับซ้ อนมโหฬาร
ชีวทัศน์แบบกลไกดังกล่าวได้ ครอบงาทัศนะของนักการแพทย์ มีผลให้ เกิด “แบบจาลองเวชศาสตร์
ชีวภาพ” หรื อ “biomedical model” ซึง่ มีฐานความเชื่อว่า ร่างกายมนุษย์เปรี ยบเหมือนเครื่ องจักร ความ
เจ็บป่ วยเป็ นความชารุดเสียหายของเครื่ องจักร หน้ าที่ของแพทย์ก็คือ การซ่อมแซมเครื่ องจักรทีช่ ารุด และ
เป็ นรากฐานของการให้ คณ
ุ ค่าอย่างมากของการบาบัดรักษา และถือว่าเป็ นประเด็นสาคัญของวงการแพทย์
ทุกแขนง การบาบัดรักษาเป็ นหน้ าที่สาคัญของแพทย์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ในยุคนันจึ
้ งวนเวียนอยูก่ บั
กรอบทัศนะเกี่ยวกับโรคภัยไข้ เจ็บและสุขภาพที่คบั แคบ
การกาเนิดของวิทยาศาสตร์ การแพทย์สมัยใหม่เริ่ มขึ ้นในศตวรรษที่ ๑๙ ความเปลีย่ นแปลงเกิดขึ ้น
พร้ อมกับความก้ าวหน้ าทางชีววิทยาที่สามารถอธิบายขบวนการเปลีย่ นแปลงได้ ถึงระดับเซลล์ ในยุคนี ้มีการ
ค้ นพบที่สาคัญมากมาย เช่น อิทธิพลของปั จจัยด้ านสิง่ แวดล้ อม ชีววิทยาของเซลล์ (cellular biology)
ตลอดจนการค้ นพบจุลนิ ทรี ย์โดยหลุยส์ ปาสเตอร์ ทาให้ เห็นความสัมพันธ์ของเชื ้อแบคทีเรียกับการเกิดโรค
และอิทธิพลของปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกต่
้
อการทางานของสิง่ มัชีวิต นับเป็ นจุดเริ่ ม
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ของการให้ ความสาคัญกับนิเวศวิทยาที่มีตอ่ เรื่ องของโรคภัยไข้ เจ็บ ยิ่งไปกว่านัน้ ปาสเตอร์ ยงั ให้ ข้อเสนอแนะ
ว่า สภาพจิตใจมีผลกระทบต่อภูมิต้านทานในการติดเชื ้อ ทาให้ ผ้ ปู ่ วยมีความอ่อนแอและเกิดโรคได้ ง่าย และ
การรักษาจะต้ องกระทาทังด้
้ านร่างกายและจิตใจไปพร้ อมกัน การแพทย์ในยุคนี ้จึงเริ่มให้ ความสนใจกับตัว
ผู้ป่วยมากขึ ้น
อย่างไรก็ตาม ในศตวรรษที่ ๑๙ ยังได้ มกี ารคิดค้ นเทคโนโลยีทางการแพท์มากมาย มีการประดิษฐ์
เครื่ องมือใหม่ๆ ทาให้ มีการวิเคราะห์โรคอย่างละเอียดลึกซึ ้งยิง่ ขึ ้น ความสนใจของแพทย์จึงค่อยๆ หันเหไป
จากตัวผู้ป่วยไปสูเ่ รื่ องโรค จนเกิดวิชาพยาธิวิทยา (pathology) มีระบบการจัดหมวดหมูข่ องโรค นาไปสู่
ระบบของการเป็ นแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีโรงพยาบาลหรื อศูนย์บาบัดเฉพาะโรคเกิดขึ ้น ซึง่
พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนพัฒนาถึงจุดสุดยอดในศตวรรษที่ 20 การพัฒนาความเฉพาะทางนี ้ยังรวมไปถึง
เรื่ องความผิดปกติทางจิตใจ จนก่อเกิดเป็ น จิตเวชศาสตร์ (psychiatry) ขึ ้น และจิตแพทย์สว่ นใหญ่ก็มงุ่ มัน่ ที่
จะค้ นหาสาเหตุทางร่างกายทีจ่ ะนาไปสูค่ วามผิดปกติของจิต ในขณะเดียวกันก็ยงั มีแพทย์อกี จานวนหนึง่ ที่มี
ฐานความเชื่อทางเวชศาสตร์ ชีวภาพที่เกิดขึ ้นต่อเนื่องจากศตวรรษที่ 19 ได้ มีความพยายามที่แสวงหา
แนวทางบาบัดรักษาความเจ็บป่ วยทางจิตใจ และก่อให้ เกิดแนวทางอื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การค้ นพบของ
ซิกมันด์ ฟรอยด์ เกี่ยวกับพัฒนาการระดับต่างๆ ของจิต และจิตบาบัด (psychotherapy) ที่ทาให้ จิตเวชเข้ า
ไปสัมพันธ์กบั เรื่ องทางสังคมและปรัชญาอย่างใกล้ ชิด
ในศตวรรษที่ 20 กระบวนทัศน์แบบลดส่วนในเวชศาสตร์ ชีวภาพยังคงดาเนินต่อไปเรื่ อย ๆ มีการ
ค้ นพบเพนนิซิลลิน ใน ค.ศ. 1928 และยาปฏิชีวนะตัวอื่นๆ ในเวลาต่อมา ที่โดดเด่นมากคือ การทาให้ ทฤษฎี
ชีววิทยาระดับโมเลกุลกลายเป็ นแนวคิดหลักในวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ก่อเกิดความรู้เกี่ยวกับกลไกการทางาน
ของเซลล์และโมเลกุล มีการคิดค้ นวัคซีนสาหรับป้องกันโรคหลายชนิด และคิดค้ นยารักษาโรคในภูมิประเทศ
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคทางเขตร้ อน ซึง่ เป็ นทีม่ าของ เวชศาสตร์ เขตร้ อน และทาให้ สามารถ
จากัดโรคเขตร้ อนสาคัญอย่างได้ ผล คือ มาลาเรี ย โรคเรื อ้ น และไข้ เหลือง ในขณะเดี ยวกับก็เกิดความรู้วา่
การจะควบคุมโรคต่างๆ ได้ จะต้ องอาศัยปั จจัยอื่นๆ อีกมากมายซึง่ สัมพันธ์กบั สภาพแวดล้ อม ความเป็ นอยู่
และวิถีชีวิตของผู้คน
ทางจิตเวช ก็ได้ มีการค้ นพบยาที่ออกฤทธิ์ตอ่ จิตใจหลายชนิด โดยเฉพาะยาระงับประสาทและยา
ต้ านอาการซึมเศร้ า ทาให้ จิตแพทย์สามารถควบคุมอาการและพฤติกรรมของผู้ป่วยทางจิตได้ ทาให้ เกิดการ
เปลีย่ นแปลงสาคัญในการบาบัดรักษาผู้ป่วยทางจิต
จากการควบคุมภายนอกเป็ นการควบคุมภายใน
ร่างกาย เชื่อกันว่าการใช้ ยาแผนปั จจุบนั ช่วยย่นระยะเวลาในการรักษา สามารถรักษาผู้ป่วยจานวนมาก
และรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ ด้วย อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ได้ มีการค้ นพบข้ อเท็จจริ งว่า ยาเหล่านี ้มีฤทธิ์
ข้ างเคียงอย่างมหันต์มเี พียงแค่กดอาการของโรคไว้ ดดยไม่ได้ มีผลช่วยให้ ความผิดปกติที่เป็ นสาเหตุที่แท้ จริ ง
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ได้ รับการเยียวยาแต่อย่างใด ความเจ็บป่ วยทางจิตกลับเพิ่มความรุนแรงขึ ้นควบคูไ่ ปกับความเจริญทางด้ าน
วัตถุทเี่ ป็ นผลมาจากกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบทุนนิยม
การพัฒนาด้ านเวชศาสตร์ การแพทย์ ที่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องถึงศตวรรษที่ 20
ทาให้ วงการแพทย์เห็นความสาคัญของการใช้ ยาว่าเป็ นกุญแจสาคัญของการรักษาโรคทุกชนิด มีการใช้ ยา
เพื่อควบคุมการทางานส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างกว้ างขวาง ทาให้ สามารถแก้ ไขความผิดปกติในการ
ทางานของร่างกาย ที่สาคัญอักประการหนึง่ ก็คือ ความสาเร็ จของการใช้ เคมีบาบัดในการรักษาโรคมะเร็ ง ซึง่
ความก้ าวหน้ าดังกล่าว สามารถช่วยเหลือมนุษย์ให้ รอดชีวติ และรอดพ้ นจากความทุกข์ทรมานได้ เป็ นจานวน
นับไม่ถ้วน อย่างไรก็ตาม ปั ญหาที่ตามมาก็คือ การใช้ ยาเกินขนาดและใช้ ยาผิด และปั ญหาภาวะแทรกซ้ อน
ที่เกิดจากฤทธิ์ข้างเคียงของยา นอกจากนี ้ ยังพบข้ อเท็จจริงทีว่ า่ การแทรกแซงทางการแพทย์ด้วยวิธีการ
ดังกล่าว ไม่สามารถช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยมีสขุ ภาพที่ปกติสมบูรณ์ในระยะยาวได้ เสมอไป หากไม่มีการพิจารณาถึง
แง่มมุ ด้ านอื่นๆ ของความเจ็บป่ วยด้ วย โดยเฉพาะ สาเหตุมลู ฐานของความเจ็บป่ วย เช่น อาหาร การออก
กาลังกาย การสูบบุหรี่ การอยูใ่ นสิง่ แวดล้ อมที่ไม่ปลอดภัย และความเครี ยดในชีวติ ประจาวัน เป็ นต้ น
ในบทวิเคราะห์ของฟริ ตจ็อฟ คาปรา ยังชี ้ให้ เห็นว่า ทัศนะแบบเวชศาสตร์ ชีวภาพ เป็ นสาระหลัก
ของการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ มาทุกยุคสมัย การฝึ กฝนอบรมแพทย์มกั กระทากันภายในโรงพยาบาล
นักเรี ยนแพทย์จะใช้ เวลาส่วนใหญ่กบั การฝึ กฝนด้ านการวินิจฉัยและรักษาโรคในผู้ป่วยที่ต้องเข้ าโรงพยาบาล
โดยแทบไม่ได้ สมั ผัสกับผู้ที่มีความเจ็บป่ วยที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจาวันซึง่ มีอยูเ่ ป็ นจานวนไม่น้อย
ทาให้
นักเรี ยนแพทย์ได้ รับทัศนคติเกี่ยวกับความเจ็บป่ วยผิดพลาดจากสภาพความเป็ นจริ งมาโดยตลอด
การ
ฝึ กฝนประสบการณ์มกั เน้ นเฉพาะโรคและความเจ็บป่ วยในประเด็นชีววิทยา โดยไม่ได้ มงุ่ ศึกษาปั ญหาใน
ชุมชนอย่างแท้ จริ ง จึงขาดการมองแบบเชื่อมโยง นอกจากนี ้แพทย์ฝึกหัดและแพทย์ประจาบ้ านยังได้ รับ
ทัศนะที่ไม่ถกู ต้ องเกี่ยวกับผู้เจ็บป่ วยที่ยงั สามารถเดินเหินได้ เป็ นปกติแต่มีความเจ็บป่ วยทางอารมณ์และ
ความเป็ นอยูใ่ นชีวิตประจาวันว่า ไม่สมควรจะป็ นผู้ป่วยที่จะอยูใ่ นความดูแลของแพทย์ และยังมองว่า
โรงพยาบาลเป็ นสถานที่ที่เหมาะสมที่สดุ สาหรับแพทย์ที่จะปฏิบตั งิ านเพื่อไปสูค่ วามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ทัศนะแบบเวชศาสตร์ ชีวภาพ ไม่เพียงแต่มีอิทธิพลต่อความคิดและความเชื่อของแพทย์และวิชาชีพ
ด้ านสุขภาพอื่นๆ เท่านัน้ หากยังครอบงาประชาชนส่วนใหญ่มาเป็ นเวลานาน เป็ นแบบแผนทางความเชื่อ
และมองปั ญหาโรคภัยไข้ เจ็บ ผู้คนในสังคมมีความเชื่อว่าแพทย์เท่านันที
้ จ่ ะรู้วา่ อะไรเป็ นสาเหตุของความ
เจ็บป่ วย และเชื่อว่าแพทย์เท่านันที
้ ่จะบาบัดรักษาได้ ด้วยยาและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ เรื่ อง
ของสุขภาพและความเจ็บป่ วยจึงถูกมองว่าเป็ นหน้ าที่ของแพทย์และผู้ให้ บริ การด้ านการแพทย์
ทัศนะ
ดังกล่าวนี่เอง ที่เป็ นอุปสรรคสาคัญยิ่งในเวลาต่อมาที่มคี วามพยายามจะเปลีย่ นแปลงด้ านการสาธารณสุขที่
เน้ นการมีสว่ นร่วมในการดูแลและรับผิดชอบชีวติ และสุขภาพของภาคประชาชน
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กระบวนทัศน์ สุขภาพแบบองค์ รวม
ด้ วยข้ อจากัดของกระบวนทัศน์เกี่ยวกับสุขภาพแบบเดิม ที่เน้ นการวินิจฉัยและการรักษาโรค ที่
ต่อมาพบว่ามนุษย์ยงั ไม่สามารถเอาชนะโรคภัยไข้ เจ็บได้ อย่างแท้ จริ ง
มิหนาซ ้ายังเกิดปั ญหาสุขภาพใน
รูปแบบใหม่ที่ไม่สามารถจัดการได้ ด้วยวิธีการแบบเดิมๆ ทาให้ เกิดความคิดว่า การมองแต่การรักษาเป็ นการ
แก้ ปัญหาที่ปลายเหตุ ดังนันกระบวนทั
้
ศน์ใหม่สาหรับการจัดการปั ญหาสุขภาพทีจ่ ะควรจะเป็ น ก็คือ
กระบวนทัศน์ของการสร้ างสุขภาพ ไม่ใช่การซ่อมแซมอย่างในอดีต มีความเชื่อว่าการส่งเสริมให้ มกี าร
ป้องกันโรค เช่น มีการออกกาลังกายให้ ร่างกายแข็งแรงจะคุ้มค่ากว่าประหยัดกว่า และได้ ผลมากกว่า
นอกจากนี ้ การสร้ างเสริ มสุขภาพและการจัดการกับปั ญหาสุขภาพยังต้ องอาศัยกระบวนทัศน์แบบองค์รวม
โดยมองให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงของวิถีการดาเนินชีวติ กับการเรื่ องสุขภาพ
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการเลี ้ยงดู
การศึกษาอบรม การประกอบอาชีพ การทาหน้ าที่ทางสังคม และการจัดการกับสิง่ แวดล้ อมที่อยูอ่ าศัย ซึง่
การเปลีย่ นแปลงงในลักษณะทีก่ ล่าวมานี ้ ต้ องการการเปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน์ของผู้ปฏิบตั ิหรื อผู้มีสว่ น
เกี่ยวข้ องอย่างมาก วิชาชีพหนึง่ ที่สงั คมมองว่าน่าจะเป็ นผู้นาในการเปลีย่ นแปลงก็คือ วิชาชีพแพทย์
เนื่องจากเป็ นวิชาชีพทีม่ ีอิทธิพลมากที่สดุ ในการกาหนดทิศทางของการแพทย์และการสาธารณสุข
มีการกล่าวกันว่า การขับเคลือ่ นกระบวนทัศน์เพื่อสุขภาพแบบองค์รวม ต้ องการการเปลีย่ นแปลง
เชิงโครงสร้ างของสถาบันทางสังคม โดยเฉพาะระบบสุขภาพและระบบการศึกษา ที่ต้องสามารถปลูกฝั งให้
ประชาชนระดับปั จเจกบุคคลได้ มีความเข้ าใจและมีความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติและความสมดุลในตัวเอง
โดยสามารถนาปั ญหาของตนเองมาพิจารณาอย่างสัมพันธ์กบั สภาวะแวดล้ อมที่ปัญหานันๆ
้ เกิดขึ ้น ให้ เห็น
ถึงความเป็ นมาและแนวทางในการจัดการกับปั ญหา ทังนี
้ ้ โดยการทางานร่วมกับผู้ดแู ลรักษา ในทัศนะใหม่
ของการสร้ างเสริ มสุขภาพ ควรมีการแทรกแซงจากผู้ประกอบเวชกรรมให้ น้อยที่สดุ และส่งเสริ มให้ เกิดการ
เปลีย่ นแปลงในตัวเองของบุคคลให้ มากที่สดุ ดังนัน้ กระบวนการที่ใช้ จงึ ต้ องอาศัยกลยุทธ์ที่หลากหลาย ที่
สามารถทาให้ บคุ คลเกิดการเปลีย่ นแปลงระดับกระบวนทัศน์ให้ ได้ เช่น การใช้ กระบวนการให้ การปรึกษา
(counseling) การเสริ มสร้ างพลังอานาจ (empowerment) การส่งเสริ มการเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วม
(participatory learning) หรื อประชาพิจยั (people research and development) ซึง่ นิยมใช้ กนั มากในการ
เสริ มสร้ างสุขภาพหรื อความเข้ มแข็งของชุมชนในปั จจุบนั

กระบวนทัศน์ โรงเรียนแพทย์ สร้ างเสริมสุขภาพ
การขับเคลือ่ นของแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ
มีเจตนารมณ์ที่จะก่อให้ เกิดการ
เปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน์ในเรื่ องการสร้ างเสริ มสุขภาพในบรรดาอาจารย์แพทย์ และนักศึกษาแพทย์ เพื่อ
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ผลิตแพทย์ที่จะเป็ นผู้นารุ่นใหม่สาหรับสังคมต่อไป เจตนารมณ์ดงั กล่าวสะท้ อนให้ เห็นถึงความเป็ นจริ งอย่าง
หนึง่ ว่า
ก่อนหน้ านี ้บุคลากรการแพทย์ในประเทศไทยยังมีกระบวนทัศน์ที่อาจไม่เพียงพอที่จะนาการ
เปลีย่ นแปลงด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพให้ กบั สังคมได้ การดาเนินงานของแผนงานจึงมุง่ เน้ นไปที่การปลูกฝั ง
ทัศนะของนักศึกษาแพทย์และอาจารย์แพทย์เกี่ยวกับการสร้ างเสริมสุขภาพแนวใหม่ ที่ให้ ความสาคัญกับ
โรคและความเจ็บป่ วย ตลอดจนปั ญหาสุขภาพของประชาชนที่สมั พันธ์กบั การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
สิง่ แวดล้ อมและวิถีชีวติ ของคนในสังคม
ทังนี
้ ้
โดยพุง่ ความสนใจไปที่การจัดการศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรศึกษา การจัดกิจกรรมเรี ยนรู้เสริ มหลักสูตรผ่านทางเครื อข่ายกิจการนักศึกษา และการ
ดาเนินการด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพของสถาบันการศึกษาต่างๆ
ผลการดาเนินงานของแผนงานฯ ด้ านการเปลีย่ นแปลงทัศนะหรื อกระบวนทัศน์ อันหมายรวมถึง
วิธีคิด การให้ คณ
ุ ค่า ความหมาย และวิธีการปฏิบตั ิ ด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ สะท้ อนได้ จากการสัมภาษณ์
และการสนทนากลุม่ ของกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็ นอาจารย์แพทย์จานวน 72 คน ทาให้ เห็นถึงกระบวนการ
เปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน์ได้ อย่างชัดเจน ในหลายประการ พอสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ ผู้ให้ ข้อมูลต่างก็เชื่อในเรื่องสุขภาพองค์รวม สุขภาพ
มีมิติของกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ มองว่าโรคและความเจ็บป่ วยเป็ นเรื่ องของวิถีชีวิตทีเ่ ชื่อมโยงทุก
มิติของการดาเนินชีวติ การจัดการเรื่ องสุขภาพ โดยเฉพาะการวินิจฉัยและรักษาโรคจึงต้ องคานึงถึงปั จจัย
ที่เกี่ยวข้ องทุกมิติ
2. ความคิดและความเชื่อเรื่ องการสร้ างเสริ มสุขภาพ ผู้ให้ ข้อมูลเห็นว่าเป็ นเรื่ องสาคัญมาก การ
ดูแลสุขภาพควรเป็ นความรับผิดชอบของทุกคน การสร้ างเสริ มสุขภาพต้ องให้ บคุ คลที่เป็ นเจ้ าของชีวิตเกิด
ความเข้ าใจและตังใจที
้ ่จะปฏิบตั ดิ ้ วยตนเอง นอกจากนี ้ การสร้ างเสริ มสุขภาพของประชาชนเป็ นภาระของ
ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ทุกอาชีพ ควรเป็ นความร่วมมือกันนของทังภาครั
้
ฐ เอกชน และภาคประชาชน
3. บทบาทของแพทย์ด้านการสร้ างเสริ มสุขภาพ กลุม่ ตัวอย่างอาจารย์แพทย์สว่ นใหญ่ตา่ งก็มี
ทัศนะว่า แพทย์มีบทบาทในการเป็ นผู้ให้ ความรู้และคาแนะนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่ องการป้องกันโรค
และความเจ็บป่ วย การป้องกันภาวะแทรกซ้ อนและอาการผิดปกติ และการใช้ ชีวิตอยูก่ บั โรคและความ
เจ็บป่ วย การสร้ างเสริ มสุขภาพโดยแพทย์จงึ สามารถกระทาได้ ในทุกโอกาสขณะให้ บริ การแก่ผ้ ปู ่ วยและ
ญาติ ในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาควรสอดแทรกเรื่ องการดูแลสุขภาพไปด้ วยทุกครัง้ นอกจากนี ้
บทบาทของแพทย์ในการสร้ างเสริ มสุขภาพของชุมชน มองว่าเป็ นบทบาทของแพทย์ที่ปฏิบตั งิ านในสาขา
เวชศาสตร์ ชมุ ชน หรื อเวชศาสตร์ ป้องกัน ซึง่ ต้ องเน้ นการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับความเสีย่ งใน
การเกิดโรค และแนวทางการจัดการปั ญหาทีจ่ ะนาไปสูก่ ารเกิดโรคและความเจ็บป่ วย
4. วิชาชีพแพทย์ในระบบสุขภาพ ผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่ายังควรเน้ นบทบาทหลักไปในเรื่ อง
ของวินจิ ฉัยและการรักษาโรคและความผิดปกติ เพราะได้ รับการศึกษาและเตรี ยมมาให้ รับผิดชอบในเรื่ อง
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นี ้ สาหรับเรื่ องการสร้ างเสริ มสุขภาพควรเป็ นบทบาทแฝงอยูใ่ นกระบวนการให้ บริ การของแพทย์ โดยการให้
คาแนะนาหรื อสอนควบคูไ่ ปกับการรักษาทุกครัง้ ส่วนใหญ่มองว่าการสร้ างเสริ มสุขภาพเป็ นเรื่ องที่แพทย์
สามารถทาได้ ดีอยูแ่ ล้ วโดยอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ และสามารถเป็ นผู้นาในการสร้ างเสริ ม
สุขภาพได้
จะเห็นได้ วา่ อาจารย์แพทย์สว่ นใหญ่ให้ ความสาคัญกับเรื่ องสร้ างเสริ มสุขภาพ โดยมองว่าแพทย์
สามารถกระทาได้ โดยการสอดแทรกไปในหน้ าที่หลักของแพทย์คอื ในกระบวนการของการวินิจฉัยและรักษา
โรค สาระสาคัญควรเน้ นเรื่ องอาการของโรค การรักษา การใช้ ยา และการปฏิบตั ิตวั ทีเ่ หมาะสมกับโรคที่เป็ น
อย่างไรก็ตาม มีอาจารย์แพทน์บางคนซึง่ เป็ นส่วนน้ อยในกลุม่ ตัวอย่างให้ ความเห็นว่า หน้ าที่หลักของแพทย์
คือ การรักษาโรค และไม่ควรใช้ เวลาและพลังความรู้ความสามารถของแพทย์ไปกับเรื่ องของการป้องกันและ
สร้ างเสริ มสุขภาพซึง่ เป็ นเรื่ องที่บคุ ลากรด้ านอื่น ๆ ก็สามารถทาได้ อาจารย์แพทย์รายหนึง่ ให้ มมุ มอง ว่า งาน
สร้ างเสริ มสุขภาพควรเป็ นงานของอาสาสมัครหรื อผู้ปฏิบตั ิงานด้ านสาธารณสุขในชุมชนมากกว่า แต่ก็ไม่ได้
ปฏิเสธหากนโยบายจะให้ แพทย์หนั มาสนใจและให้ ความสาคัญกับเรื่ องนี ้มากขึ ้น
และเห็นด้ วยกับการ
ปรับเปลีย่ นในหลักสูตรการเรี ยนการสอน
นอกจากทัศนะของกลุม่ ตัวอย่างอาจารย์แพทย์ดงั กล่าวแล้ ว หากจะพิจารณาจากการดาเนินงาน
ภายใต้ แผนงานฯ ที่ผา่ นมา ก็สามารถสะท้ อนถึงกระบวนทัศน์การสร้ างเสริ มสุขภาพที่มฐี านสาคัญมาจาก
เวชศาสตร์ ชีวภาพ (biomedical model) เนื่องจากส่วนใหญ่ยงั ให้ ความสาคัญกับเรื่ อง โรคและการรักษา ที่
อาศัยองค์ความรู้ทางการแพทย์เป็ นหลัก วิธีการทีใ่ ช้ ในการสร้ างเสริ มสุขภาพจึงออกมาในรูปของกิจกรรมที่
จัดขึ ้นในโครงการต่างๆ ที่มกั มุง่ เน้ นการให้ ความรู้และคาแนะนา และสือ่ ความเข้ าใจเรื่ องการเกิดโรคต่างๆ ที่
เป็ นปั ญหาสาคัญของประเทศ และส่งเสริ มการปรับพฤติกรรมที่จะมีผลต่อการเกิดโรคและการดูแลรักษา
โดยที่กลยุทธ์การสร้ างเสริ มสุขภาพที่จะช่วยให้ เกิดการการเรี ยนรู้ที่จะนาไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงภายในตนเอง
ในระดับวิธีคิด ความเชื่อ และการปฏิบตั ิที่ยงั่ ยืน ยังไม่ปรากฎชัดเจนภายใต้ การดาเนินงานของแผนงาน
โรงเรี ยนแพทย์สร้ างเสริ มสุขภาพ
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