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บทนํา
ระบบความรู หรือ Knowledge System ซึ่งหมายถึงทั้งกลไกและกระบวนการสรางความรู
การกระจาย การบริโภคหรือใชประโยชนจากความรูนั้นมีอยูหลากหลายระบบ เชน ระบบความรู
ดั้งเดิม Traditional knowledge system ระบบความรูแบบพื้นบาน Indigenous knowledge
system ที่เรียกกันวาภูมิปญญาทองถิ่น หรือระบบความรูแบบวิทยาศาสตรสมัยใหม Modern
scientific knowledge system แตละระบบก็มีรากฐานเชิงปรัชญาที่แตกตางกัน มีระบบการสราง
หรือผลิตความรู การตรวจสอบและพิสูจนความรู และระบบการถายทอดความรูที่ไมเหมือนกัน
และในแตละระบบก็มีโครงสรางอํานาจที่ใหสิทธิ ความชอบธรรม และอํานาจแกผูคนในฐานะการ
เปนผูเขาถึงความรู การเปนผูรู และการมีสิทธิใชความรูที่แตกตางกันไป
ระบบความรูบางระบบถือวาความรูมีอยูเฉพาะแตในคัมภีร การผูกขาดคัมภีรไมวาจะเปน
การทําภาษาในคัมภีรใหเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การควบคุมการเขาถึงคัมภีร การหามการคัดลอกคัมภีร
หรือการจํากัดทักษะการอานออกเขียนไดไวเฉพาะในบางชนชั้น เหลานี้ลวนแตเปนวิธีปฏิบัติเพื่อ
การผู ก ขาดอํ า นาจแห ง ความรู ซึ่ ง ข อ ห า มและข อ ปฏิ บั ติ เ หล า นี้ มั ก ปรากฏเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
วัฒนธรรมที่ระบบความรูหนึ่งๆ นั้นดํารงอยู
ในระบบความรูหรือวิทยาการสมัยใหม ความรูถูกควบคุมผานการสรางระบบผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานซึ่ งมีอํานาจที่ จะชี้ถู กชี้ผิดและตั ดสินวาสิ่งตางๆ ควรเปนไปอยางไร ความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญเปนความเห็นที่ทุกคนตองเคารพเชื่อฟง ผูเชี่ยวชาญจึงเปนผูควบคุมการสรา ง
ความรู สวนพวกที่เหลือมีหนาที่เพียงเปนผูเสพความรูที่ระบบผูเชี่ยวชาญสรางขึ้นเทานั้น
ยิ่งระบบความรูสรางวัฒนธรรมที่ตองพึ่งพิงผูเชี่ยวชาญมากขึ้นเทาใด (เชน การสรางความรูที่
ซับซอน ศัพทแสงที่เขาใจยาก ระเบียบขั้นตอนที่ยุงยาก) บทบาทและอํานาจหนาที่ของผูคนสามัญ
ชนธรรมดาก็ยิ่งลดนอยลงเทานั้น
ระบบดังกลาวปรากฏใหเห็นชัดเจนในระบบการแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่บุคคล
ธรรมดาสามัญจะถูกสั่งสอนและตักเตือนไมใหดูแลรักษาตนเอง เมื่อเจ็บปวยใหไปพบแพทย การ
เนนความรูของผูเชี่ยวชาญทําใหในบางกรณีการมีน้ําใจดูแลรักษาตนเองหรือการดูแลกันกลายเปน
เรื่องผิดกฎหมาย ระบบความรูแบบผูเชี่ยวชาญยอมมีประโยชนในบางเงื่อนไขหรือบางบริบท แต
ระบบความรูระบบใดระบบหนึ่งยอมจะมีความสมบูรณแบบในตัวเองไมได เพราะความจริงของ
โลกยอมกวางขวางและยิ่งใหญกวาความรับรูของมนุษยที่ถูกจํากัดไวดวยฐานคิดหรือ
กระบวนทัศนแบบใดแบบหนึ่งเสมอ ระบบความรูที่จะรับใชมนุษยชาติไดดีจึงตองเปนระบบ
พหุนิยมที่อาศัยจารีตความรูและภูมิปญญาที่หลากหลายในการแกไขปญหาใหสอดคลองกับ
บริบทแวดลอมที่เปนจริง
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ระบบการจัดการความรูซึ่งมีการวิจัยเปนสวนหนึ่งก็เปนระบบที่ถูกครอบงําดวยอคติที่เนน
ความรูของผูเชี่ยวชาญเชนกัน เปนระบบที่ถือวาการผลิตความรูหรือการวิจัยเปนสิ่งที่ผูกขาด คือจะ
ทําไดก็โดยการเปนผูเชี่ยวชาญเทานั้น งานวิจัยถูกทําใหเปนเรื่องยากไมตางไปจากการดูแลรักษา
สุขภาพที่ตองอาศัยแพทยผูเชี่ยวชาญ โดยลืมไปวาระบบสุขภาพก็เปนเหมือนระบบการเมืองที่หาก
การเมืองภาคประชาชนไมเขมแข็งก็เปนการยากที่การเมืองที่เปนทางการจะเขมแข็งขึ้นมาได
ระบบสุขภาพก็เชนเดียวกัน หากการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของภาคประชาชนไมมี
ความเขมแข็งเสียแลว การอาศัยผูเชี่ยวชาญทางการแพทยแตประการเดียวคงไมมีหวังที่จะทําให
ระบบสุขภาพโดยรวมเขมแข็งขึ้นมาได
ระบบการวิจัยในปจจุบันทําใหคนทั่วไปไมกลาทําวิจัย โดยสรางเหตุที่กอใหเกิดความ
เขาใจโดยทั่วไปวา งานวิจัยเปนเรื่องยุงยาก (ใครที่ไมไดเปนผูเชี่ยวชาญอยาไดริอานไปทํา) เปน
เรื่องใหญ (ตองใชงบประมาณมาก มีโครงการ และตองเขียนรายงานหนาๆ) ที่สําคัญการทํางาน
วิจัยเปนเรื่องของผูเชี่ยวชาญ คือเปนเรื่องของคนอื่น ไมใชเรื่องของผูคนโดยทั่วไปจะไปทํากัน
มายาคติเกี่ยวกับการวิจัยเหลานี้ทําใหผูเชี่ยวชาญจํานวนนอยนิดกลายเปนผูผลิตความรู สวนผูคน
สวนใหญทําไดเพียงรอบริโภคความรูสําเร็จรูปที่ผูเชี่ยวชาญเหลานี้ผลิตขึ้นมาปอน
ระบบดังกลาวสะทอนภาพระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมที่เนนประสิทธิภาพการผลิต
ภายใตมาตรฐานเดียว เปนระบบที่มีผูผลิตจํานวนนอย แตมีผูบริโภคหรือผูนําความรูไปใช
เปนจํานวนมาก และอํานาจรวมศูนยอยูในมือของผูควบคุมการผลิต
ปรัชญาของการทํางานวิจัยจากงานประจําเปนวิธีคิดที่แตกตางไปจากระบบการวิจัย
กระแสหลักดังกลาว เพราะเปนปรัชญาที่เนนการสรางความรูโดยตัวผูใชประโยชนเอง
จะเรียกวาเปน Do-It-Yourself หรือ DIY Research ก็ได
คือหาทางทํากันเองแทนที่จะมองวาความรูอยูภายนอกหรือตองไปแสวงหาความรูจาก
ผูอื่นที่เปนผูเชี่ยวชาญเพื่อคนทํางานจะไดนํามาใช การวิจัยจากงานประจําถือวาความรูอยูที่นี่
รวมทั้งอยูในตัวคนทํางาน และคนทํางานนั่นเองที่จะเปนผูคนหาและสรางความรูใหมได
ดวยตนเอง
สรุปงายๆ ก็คือ การวิจัยจากงานประจํานั้น เปนการคืนอํานาจของการเปนผูสราง
ความรูใหแกผูปฏิบัติ
แนวคิดและบทเรียนที่รายงานอยูในเอกสารนี้เปนผลลัพธและสิ่งที่เรียนรูจากหลักสูตรการ
อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพตอเนื่อง (On the Job Training) ในงานสุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ
ที่ สํ า นั ก วิ จั ย สั ง คมและสุ ข ภาพ (สวสส.) ดํ า เนิ น การโดยการสนั บ สนุ น ด า นงบประมาณจาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) มีเปาหมายที่จะเปดโอกาสใหคนทํางานสุขภาพ
ในระบบบริ ก ารปฐมภู มิ ไ ด เ รี ย นรู ก ระบวนการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพในระหว า งการทํ า งานประจํ า
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กระบวนการเรี ย นรู ก ารทํ า งานวิจั ย จากงานประจํ า นี้มี จุ ด เด น ที่ ก ารสร า งเงื่ อ นไขและ
สิ่งแวดลอมการเรียนรูดวยการใหคนทํางานที่ไดรับการคัดเลือกจากโครงรางยอๆ ที่นาสนใจจํานวน
20 คนหมุนเวียนออกจากพื้นที่การทํางานเปนระยะๆ เพื่อมาฝกงาน มาคนควาอานตํารา หรือมา
ลงมือเขียนงานที่สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพเปนเวลาโดยเฉลี่ยคนละ 4 อาทิตย จากโครงราง
คราวๆ พัฒนาเปนเคาโครงงานวิจัย ลงพื้นที่ อานทฤษฎี ถกเถียง ยกราง ทดลองนําเสนอ วิจารณ
ปรับแก จนในที่สุดไดเปนผลงานวิจัยชั้นดีไมแพนักวิจัยที่ไมตองทํางานประจํา ภายในระยะเวลา 1
ป (ดูรายชื่อนักวิจัยและชื่อโครงการวิจัยทายเอกสาร สําหรับเอกสารรายงานการวิจัยฉบับเต็ม
ดาวนโหลดไดที่เว็บไซต www.shi.or.th/download)
บทเรียนที่ไดจากการทํางานนี้ไมเพียงแตพิสูจนใหเห็นวาคนทํางานประจําสามารถพัฒนา
งานวิจัยเชิงคุณภาพที่ผูคนเห็นวาเปนเรื่องยากไดจากงานประจําเทานั้น แตยังแสดงใหเห็นวา การ
เรียนรูจากการวิจัยเชิงคุณภาพนําไปสูการเรียนรูในระดับลึกที่สรางความคิดใหมและมุมมองใหม
ตอปญหาในงานประจํา ทั้งยังทําใหงานประจํามีคุณคาและความหมาย กลายเปนโอกาสของการ
เรียนรูที่ทําใหคนทํางานเกิดความปติและภาคภูมิใจได
และที่ สํ า คั ญ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพสามารถสร า งความละเอี ย ดอ อ นต อ มิ ติ ท างสั ง คม
วัฒนธรรมและความเปนมนุษย
ซึ่งเปนคุณภาพที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับระบบบริการปฐมภูมิ
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สวนที่ 1 สถานการณปญหา:
งานประจํา ความแปลกแยกกับการจัดการความรู
เมื่อพูดถึงงานประจํา บุคลากรสวนใหญในระบบงานสมัยใหมมักมีความรูสึกดานลบวา
เปนงานที่ไมสนุก นาเบื่อ หรือเปนภาระ ยิ่งในสถานการณงานลนมือในปจจุบันที่ระบบบริการ
สุขภาพมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการที่ประชาชนหันมาพึ่งพาระบบบริการสุขภาพมากขึ้น
พรอมกับความคาดหวังที่มากขึ้น ภาวะความเจ็บปวยเรื้อรังที่ตองการการดูแลอยางตอเนื่องยืดเยื้อ
และการวัดประสิทธิภาพการทํางานผานตัวชี้วัดจํานวนมาก ในขณะที่ระบบการเงินและระบบงาน
ราชการก็ยังไมสามารถปรับใหเอื้อตอการทํางานไดอยางเต็มที่ ซึ่งทําใหงานประจํากลายเปนความ
เปนจริงที่เหนื่อยหนักและซ้ําซากจําเจของชีวิตการทํางานที่ตองเจอ
จะวาไปแลว สภาวะการเบื่อหนายจากงานประจํานี้กลายเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยาง
แพรหลายก็ในยุคหลังนี้เอง ภาวะเรียกวาเปน “ความแปลกแยกของมนุษยกับงานประจํา” หรือ
Alienation นี้เปนผลผลิตของระบบวิธีคิดและระบบงานที่เกิดขึ้นเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงมาเปน
สังคมสมัยใหม ลักษณะของงานประจําที่แปลกแยกจากชีวิตของคนทํางานนั้นมีสาเหตุสําคัญมา
จากลักษณะของงานประจําในปจจุบัน 4 ประการดวยกัน ที่ทําใหงานประจํากลายเปนปญหานา
เบื่อหนาย
1) การแบงงานกันทําเปนสวนๆ ระบบงานสมัยใหมมักเปนระบบงานขนาดใหญที่เนน
การแบงงานกันทํา โดยแยกงานออกเปนสวนยอยๆ แตละคนก็ทํางานแตละสวนที่ตนรับผิดชอบ
โดยไมเชื่อมโยงกับสวนอื่น เมื่อมนุษยทํางานโดยเกี่ยวของกับงานเฉพาะสวนการตระหนักถึง
คุณคาและศักยภาพของตนเองก็มีนอยเพราะการรับรูและการเห็นเฉพาะสวนทําใหไมสามารถ
เชื่อมโยงงานที่ตนทําไปสูความสําเร็จของภาพใหญได เกิดความรูสึกวางานที่ตัวเองทํานั้น ไมมี
คุณคาและไมเห็นความหมายของงานที่ทํา เมื่อเราไมสามารถเขาถึงคุณคาของงานที่เปนองครวม
ทั้งหมด งานประจําตามหนาที่รับผิดชอบซึ่งถูกแบงออกเปนสวนๆ จึงกลายเปนงานที่นาเบื่อ
ในระบบงานบริการสุขภาพ งานก็จะถูกแบงหนาที่ความรับผิดชอบเปนแผนกๆ เจาหนาที่
ทําบัตรก็ทําหนาที่แคกรอกบัตร เจาหนาที่ตรวจสัญญาณชีพ (วัด Vital signs) ก็ซักประวัติ ชั่ง
น้ําหนัก วัดความดันและอุณหภูมิเพียงอยางเดียว เจาหนาที่ทําแผลก็ทําแผลไปโดยไมเกี่ยวของกับ
งานสวนอื่น เจาหนาที่หองปฏิบัติการก็กมหนากมตาตรวจเลือด ตรวจปสสาวะอุจจาระไปโดยไม
จําเปนตองรูวาเปนเลือด เปนปสสาวะของใคร และที่ตรวจไปทุกวันๆ นั้น คนไขดีขึ้นบางไหม กลับ
บานไปกอดลูกไดบางหรือยังเปนตน เมื่อรับผิดชอบงานเปนสวนยอยๆ ไมสัมพันธกับงานสวนอื่น
เราก็ไมสามารถจะภูมิใจกับงานที่ทําได อันนี้เปนเงื่อนไขที่ทําใหงานประจํานาเบื่อ เพราะมันทําให
มนุษยรูสึกแปลกแยกจากงานประจําที่ตัวเองทํา
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ที่สําคัญ งานประจําทีถ่ ูกแบงออกเปนสวนยอยๆ นัน้ ยังมีลักษณะแบงเปนลําดับชัน้ อีก
ดวย งานประจําบางประเภทถูกถือวาเปนงานชั้นต่าํ ที่ดอ ยคา งานบางประเภทถูกใหคุณคาวาเปน
งานที่ดี ซึ่งงานที่ดีมีคุณคาเหลานั้นมักเปนงานของผูเ ชีย่ วชาญซึง่ ไมใชงานของคนสวนใหญ เมื่อ
เราตองมารับภาระงานประจําบางอยางทีถ่ ูกกําหนดวามีคณ
ุ คานอย เราก็จะรูสึกดอยคาไปดวย
2) งานถูกลดคุณคาเหลือเพียงแคที่มาซึ่งเงิน มนุษยจะรูสึกแปลกแยกจากงาน เมื่อ
งานถูกลดคุณคาลงไปเพียงแคที่มาของรายได เพราะจิตวิญญาณของมนุษยในการทํางานไม
สามารถซื้อหาไดดวยเงิน เมื่อไหรก็ตามที่เราถูกเงื่อนไขบีบบังคับใหตองทํางานเพียงเพราะมีความ
จําเปนเพื่อใหไดมาซึ่งเงิน โดยไมมีใจรักหรือไมเห็นคุณคาอื่นใดของงานที่ทําไป เมื่อตองทําจนเปน
ประจํ า นานๆ ก็ จ ะทํ า ให รู สึ ก แปลกแยกจากงาน ถึ ง แม จ ะเป น งานได ค า ตอบแทนมากๆ แต
ความหมายของงานตอชีวิตก็จะลดลง นี่เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหงานประจํากลายเปนภาระที่ไม
นาอภิรมย การทํางานอาจมีความจําเปนเพื่อใหไดมาซึ่งรายได แตงานยังตองเกื้อกูลกับชีวิตที่ดีใน
มิติอื่นดวย เชน ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ทําใหบรรลุซึ่งศักยภาพที่สูงสุดของมนุษย หรือทําใหเรา
ไดเรียนรูและเขาใจในสิ่งที่เดิมเราไมคิดวาจะเขาใจได
3) ลักษณะงานประจําเปนงานที่คนอื่นสั่งใหทํา งานประจําที่ริเริ่มสรางสรรคและ
คิดคนขึ้นมาทําดวยตนเองจะมีความนาเบื่อนอยกวางานประจําที่ถูกสั่งใหทํา เพราะงานที่ถูกสั่งให
ทํานั้นทําใหมนุษยหมดอิสรภาพในการทํางานได ยิ่งเปนงานประจําที่ตองทําเปนเวลานานก็ยิ่งทํา
ใหเรารูสึกถูกบังคับอยูตลอดเวลา ความรูสึกสูญเสียอิสรภาพและความอึดอัดขัดของนี้เปนที่มาอีก
ประการหนึ่งของภาวะการแปลกแยกจากงานประจํา ภาวะดังกลาว เกิดขึ้นและแพรหลายมากขึ้น
ในปจจุบันที่แนวคิดการพัฒนาองคกรสมัยใหมไดเนนการสรางตัวชี้วัดจํานวนมหาศาลขึ้นเพื่อ
ควบคุมกํากับการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เปนการควบคุมกํากับการทํางานโดยผูอื่นอยางที่เราไม
มีอํานาจที่จะตอรองและไมมีอิสรภาพที่จะคิดตาง ที่สําคัญ ตัวชี้วัดตางๆ ในระบบงานประจําไม
สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตและไมมีความหมายในแงที่เปนเครื่องหลอเลี้ยงชีวิตของเราได ภาวะ
ตัวชี้วัดเฟอนี้ยิ่งทําใหเรารูสึกแปลกแยกจากงานที่เราทําและทํางานแบบไมมีความสุขมากยิ่งขึ้น
4) งานประจําไดทําลายความคิดสรางสรรคของเรา คือเราไมสามารถจะมีความคิด
สรางสรรคในงานประจําไดเทาไรนัก ระบบงานที่เปลี่ยนภารกิจใหเปนงานประจํานั้นตองการให
งานเปนสิ่งที่งายตอการจัดการ งานประจําจึงมักถูกกําหนดไวลวงหนาแลววาจะตองทําแบบนั้น
แบบนี้ จะคิดตางออกไปก็จะกลายเปนเรื่องยุงยากเพราะการคิดนอกคอกเปนเรื่องที่ตองฝนกับ
โครงสร า งการเปลี่ ย นภารกิ จ เป น งานประจํ า วิ ธี คิ ด ดั ง กล า วไม อ นุ ญ าตและไม ส นั บ สนุ น ให
คนทํางานมีความคิดสรางสรรค เมื่อเราตองทํางานซ้ําๆ โดยไมใหสรางสรรคงานและไมใหใช
ความคิด เราก็จะมีฐานะคลายหุนยนตกลไกที่ไมมีชีวิตเขาไปทุกที งานก็กลายเปนเรื่องทีต่ อ งทนทํา
ไปวันๆ เพื่อวาเมื่อสิ้นสุดแตละวันหรือถึงวันหยุดสุดสัปดาหเราจะไดไปหาความสุขจากอยางอื่น
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สิ่งเหลานี้เปนสถานการณที่คนทํางานตองเผชิญอยูทุกเมื่อเชื่อวัน และเปนสภาวะที่ทุกๆ
คนไมอยากเปน ในสวนของคนทํางานในระบบบริการปฐมภูมิ ภาระงานในปจจุบันก็มีสถานการณ
ไมแตกตางออกไปมากนัก มีภาระงานมากขึ้นทั้งจากความเจ็บปวยเรื้อรังที่ตองใหการดูแลรักษา
อยางยืดเยื้อ มีงานดานการสงเสริมปองกันที่ตองดําเนินการทั้งเรื่องเหลา บุหรี่ ตรวจมะเร็งปาก
มดลู ก ออกกํ า ลั ง กาย ยาเสพติ ด ไข เ ลื อ ดออก โรคฉี่ ห นู ไข ห วั ด นก ต อ งสํ า รวจข อ มู ล ทํ า
เอกสารรายงานและที่สําคัญ ตองไลลาตัวชี้วัดที่ไมรูวามาจากไหน และไมเห็นวาเปนประโยชนกับ
ชุมชนอยางไร แตงานทั้งหมดเหลานี้และอีกมากเปนงานประจําที่หากเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกไดอยาง
อิสระก็คงไมมีใครอยากถูกพันธนาการไวดวยภาวการณของงานประจําเชนนี้
แตเราก็อาจไมไดมีอิสรภาพที่จะเลือกไดเชนนั้นกันทุกคน ประเด็นสําคัญที่ตองหาคําตอบ
ก็คือ ภายใตเงื่อนไขที่งานประจําที่มีลักษณะแปลกแยกอยางนี้ เราจะพาตัวเองกาวออกไป ไมให
กลายเปนคนที่หมดไฟที่จะคิด หมดพลังสรางสรรค และไมใหสูญเสียจิตวิญญาณของความเปน
มนุษยไดอยางไร ทําอยางไรเราจะอยูกับงานประจําโดยไมใหเกิดอาการเครื่องไหม หรือ Burnt out
หมดไฟ หมดแรงบันดาลใจ หรือกลายเปนสิ่งชํารุดที่อยูซังกะตายไปวันๆ ในระบบงานได
จากงานประจําสูการเรียนรู
ดูเหมือนวา งานประจําที่กลายเปนเรื่องที่ตองกัดฟนทําจะเปนเสมือนหลุมดําที่ดูดกลืน
ความคิดสรางสรรคและคุณคาของการมีชีวิตอยูของเราไปไมนอย การจัดการเพื่อใหงานประจํา
กลายเปนสิ่งที่ทาทาย หรือใหกลายเปนขุมทรัพยสําหรับการเรียนรูสรางสรรคที่สามารถทําใหเรา
เติบโตไปไดตลอดเวลาจึงเปนสิ่งสําคัญ เพราะเรามีศักยภาพในการเรียนรูและงอกงามได การ
เรียนรูจึงไมเพียงเปนการคืนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใหกับคนทํางาน หากยังเปนการรักษาไวซึ่ง
ศรัทธาตอความดีและศรัทธาตอการงานในวิชาชีพ เพราะเมื่อเราทําใหงานประจําเปนโอกาสของ
การเรียนรู เปนโอกาสของการทําความดี เปนโอกาสของการสรางความภาคภูมิใจใหกับชีวิตได เรา
ก็จะเติบโตไปกับการงานอยางไมรูจักจบสิ้น
ที่สําคัญ การจัดการกระบวนการเรียนรูจากงานประจําเปนการคืนอํานาจในการสราง
ความรูใหกับคนทํางาน ไมใชรอเสพความรูที่คนอื่นสรางใหหรือรอความรูสําเร็จรูปจากที่อื่น โดย
เฉพาะงานในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่อยูใกลชิดติดกับชีวิตของผูคน และใชชุมชนเปนฐาน
ปฏิบัติการ หากสืบสาวประวัติศาสตรพัฒนาการแพทยและการสาธารณสุข เราก็จะพบปญหาที่
แนวคิดการทํางานแบบ One-size-fit-all ไดกอปญหายุงยากใหกับเจาหนาที่ที่ทํางานอยูภายใต
บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เพราะแบบพิมพสําเร็จรูปที่ใชไดประสบความสําเร็จใน
พื้นที่หนึ่งเหลานี้ไมสามารถนํามาใชกับอีกพื้นที่หนึ่งไดอยางเบ็ดเสร็จ ราวกับเปนเสื้อโหลสําเร็จรูป
ที่ผลิตจากแมพิมพเดียว
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ความรูจากที่อื่นอาจมีความหมายนอยกวาการเรียนรูดวยตนเองจากในพื้นที่ เพื่อที่จะรูจัก
ชุมชนของตนเอง เขาใจสิ่งที่มีอยูในชุมชน เขาใจปรากฏการณความเจ็บปวยที่สัมพันธกับเงื่อนไข
เฉพาะของชุมชน เพราะชุมชนไมเคยเหมือนกันและสิ่งที่เหมาะสมกับชุมชนหนึ่งก็อาจใชไมไดกับ
อีกชุมชน สําหรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ ความรูจึงอยูในพื้นที่ ตองเรียนรูในพื้นที่และเปนเรื่องของผู
ปฏิบัติเอง ไมใชความรูจากที่อื่น ของคนอื่น
แตกอนที่เราจะเริ่มลงมือกระทําการใดๆ เกี่ยวกับการสรางการเรียนรูจากงานประจํา ขอให
เราไดทําความเขาใจกับปรากฏการณที่เรากําลังเผชิญอยูใหเห็นถึงรากฐานของปญหาเพื่อใหเรามี
“วิธีคิด” ที่ชัดเจนที่จะนําไปสู “วิธีทํา” ที่ถูกตองเหมาะสม
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สวนที่ 2 ระบบความรูก ระแสหลัก
สํารวจวิธีคิดการจัดการความรู
ระบบความรูกระแสหลักที่เปนอยูดําเนินไปภายใตกรอบวิธีคิดแบบวัตถุนิยมกลไกของ
วิทยาการสมัยใหมไมแตกตางไปจากระบบการผลิตและระบบการจัดการอื่นๆ ระบบการจัดการ
ความรูที่เกิดขึ้นนี้เราอาจเรียกไดวาเปนระบบ “อุตสาหกรรมความรู” หรือ Knowledge industry
ระบบอุตสาหกรรมความรูที่วานี้เปนระบบที่สัมพันธอยางใกลชิดกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
อุตสาหกรรม (Shiva 1988) เปนระบบที่ผลิตความรู และควบคุมใหความรูที่ถูกผลิตขึ้นเปนไปตาม
แบบแผนและมาตรฐานของวิธีคิดแบบวิทยาศาสตรสมัยใหมที่เนนเฉพาะความรูในเชิงภาวะวิสัยที่
ตรวจวัดได รวมทั้งไดสรางคานิยมและวัฒนธรรมการบริโภคความรูแบบสําเร็จรูป
วิทยาศาสตรสมัยใหม ซึ่งเปนจารีตความรู (Knowledge tradition) อยางหนึ่งที่เพิ่งกําเนิด
ขึ้นในระยะไมถึง 2 ศตวรรษไดกลายเปนกระแสหลัก (Kuhn 1975) และเปนจารีตความรูหลักที่ถูก
ใชในระบบการวิจัยและใชการประเมินตรวจสอบความถูกตองของความรูอื่นๆ ระบบการจัดการ
ความรูที่มีรากฐานจากความคิดดังกลาวจํากัดบทบาทของความรูแบบอื่นๆ โดยถือวาวิธีการทาง
วิทยาศาสตร (Scientific method) เทานั้นที่ไดรับการยอมรับวาเปนวิธีวิทยาที่ถูกตองในการ
แสวงหาความรูและพิสูจนความจริง โดยที่วิธีวิทยาแบบสมัยใหมนี้มีลักษณะสําคัญ 4 ประการ (ดู
Kolakowski 1972) คือ
1. การเนนขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งอาศัยการรับรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยใชการชั่ง
ตวง วัด เปนเครื่องพิสูจนวาสิ่งตางๆ ดํารงอยูจริง
2. การเนนลักษณะทางภาวะวิสัยในการตรวจสอบความจริง โดยถือวาความจริงดํารงอยู
อยางเปนอิสระจากจิตรับรูของมนุษย ความรูสึกนึกคิด หรือการประจักษแจงที่จับ
ตองตรวจวัดไมไดไมถือวาเปนความจริง
3. การเนนการลดทอนความซับซอนลงเหลือองคประกอบสวนยอย และศึกษาสวนยอย
เพื่อเขาใจองครวม จึงใหความสนใจกับกลไกยอยมากกวาภาพรวม
4. การเนนความเที่ยงตรง แนนอน โดยถือวาความจริงยอมมีกฎเกณฑที่แนนอนและ
ทําซ้ําไดผลเชนเดิมเสมอ
0

ระบบอุตสาหกรรมความรูกับการจัดการความรู
การจัดการความรูและการวิจัยในปจจุบันดํารงอยูภายใตระบบที่เรียกวา “อุตสาหกรรม
ความรู” (Knowledge Industry) อุตสาหกรรมความรูนี้มีขอบเขตกวางขวางกวาระบบวิจัย เพราะ
ครอบคลุมไปถึงระบบการเรียนการสอนตั้งแตระดับอนุบาล ประถม จนถึงอุดมศึกษาและบัณฑิต
วิทยาลัย ซึ่งเปนผลผลิตของกรอบวิธีคิดแบบอุตสาหกรรมที่เนนการผลิตสินคาที่มีลักษณะเหมือนๆ
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ระบบอุตสาหกรรมความรูที่เปนอยูไมเพียงแตมีอคติที่เนนความรูของผูเชี่ยวชาญเทานั้น
แตยังมีอคติในเชิงวิธีวิทยา (Methodological bias) ซึ่งใหคุณคากับการวิจัยเชิงปริมาณที่ถือวา
เปนวิธีแบบวิทยาศาสตร การวิจัยเชิงคุณภาพโดยเฉพาะในมิติทางสังคมวัฒนธรรมแลวยิ่งเปนสิ่งที่
กระทําไดยาก ขอจํากัดของงานดานนี้สวนหนึ่งเปนมรดกความผิดพลาดของระบบการศึกษาใน
ระดับมัธยมที่แยกการเรียนออกเปนสายวิทยและสายศิลปอยางเด็ดขาด นโยบายเศรษฐกิจและ
การพัฒนาที่อาศัยการถายทอดเทคโนโลยีจากประเทศโลกที่หนึ่ง ทําใหระบบการศึกษาใหคุณคา
และลงทุนในการผลิตนักเรียนสายวิทยจนกลายเปนทัศนะที่ถือวาสายวิทยมีความเหนือกวา ใน
ขณะเดียวกันนักเรียนสายวิทยก็ถูกสอนเฉพาะความรูเชิงเทคนิคจนขาดวิจารณญาณและวิธีคิดที่
จะวิเคราะหเชื่อมโยงหรือแยกแยะในแงมุมของสังคมและความเปนมนุษย ทักษะในการเขาใจสิ่งที่
เปนมากกวา “ขอเท็จจริง” และความสามารถในการเขียนเพื่อบอกเลาหรือนําเสนอความคิด
กลายเปนสิ่งที่หาไดยากในหมูนักเรียนสายวิทย สภาวะเชนนี้ ทําใหการวิจัยดานสังคมศาสตร
สุขภาพตองเผชิญกับปญหา ทั้งในแงที่แวดวงทางการแพทยซึ่งเปนสวน “หัวกะทิ” ของสายวิทยมี
ทัศนะที่ไมเห็นคุณคาหรือความสําคัญของความรูดานสังคมศาสตร และในแงความยากลําบากใน
การสรางนักวิจั ยสายสั งคมจากบุคลากรทางการแพทยซึ่งเปนผลผลิตของระบบอุตสาหกรรม
การศึกษาที่เนนการผลิตนักเทคนิค
อุตสาหกรรมความรูดังกลาวยังสรางและมีสวนเสริมวัฒนธรรมการบริโภคความรูสําเร็จรูป
ความรูที่มีการผลิตและถูกสงเสริมใหบริโภคเปนความรูแบบ How to ที่เนนเทคนิควิธีทํามากกวา
เสริมสรางสติปญญาใหรูเทาทันวาที่ทําๆ อยูนั้นเปนไปเพื่อชีวิตและสังคมแบบไหน วัฒนธรรมทาง
ป ญ ญาหดหายกลายเป น การลอกเลี ย นความรู สํ า เร็ จ รู ป จากตํ า ราโดยไม ต อ งแยกแยะด ว ย
วิจารณญาณ การนําเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพมักถูกทาทายและตั้งคําถาม “แลวเอาไปใช
อยางไร?” เพราะถูกครอบงําไวดวยความหลงใหลในวิธีทํา หรือ “know-how fetishism” ทั้งที่การ
วิจัยเชิงคุณภาพหลายลักษณะเปนกระบวนการหาคําตอบที่เกี่ยวกับ “know-why” มากกวา
“know-how” (ดู วิจารณ 2547)
สภาวะของอุตสาหกรรมความรูกระแสหลักดังกลาวไดทําใหการวิจัยดานสังคมในแวด
วงการแพทยและสาธารณสุข ตองตอสูทวนกระแสและตานกับอุปสรรคอยางนอย 3 ประการ คือ
1. งานวิจัยเชิงคุณภาพดานสังคมศาสตรเปนเสมือนงานศิลปหรือหัตถกรรมที่อาศัยทักษะ
เฉพาะตัวของนักวิจัย แตตองมาอยูภายใตระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมที่มีการบริหารจัดการ
แบบมาตรฐานเดียว จําเปนตองมีการวางโครงสรางพื้นฐานการวิจัย (Research Infrastucture)
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2. วิธีคิดแบบอุตสาหกรรมทําใหเกิดการคาดหวังผิดๆ กับงานวิจัยวาจะตองมีผลการวิจัยที่
สามารถนําไปใชไดอยางชัดเจนทุกชิ้น งานวิจัยทุกชิ้นจะตองมีการระบุผูใชใหได วิธีคิดดังกลาว
อาจเหมาะกับการวิจัยทางเทคนิค เชน การผลิตชุดตรวจยาเสพติด หรือการเพาะพันธุปลา แต
สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพดานสังคมศาสตรสุขภาพนั้น มักเปนการเสนอวิธีคิดเพื่อใหไดความ
เขาใจหรือมุมมองใหมๆ หรือกอใหเกิดจินตนาการใหมๆ ซึ่งมักไมสามารถคาดเดาลวงหนาไดวา
จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงแบบเปนเหตุและผลเปนเสนตรง (Linear) ได และที่สําคัญการวิจัยเชิง
คุณภาพทางสังคมศาสตรสุขภาพสวนหนึ่งจะเปนการตั้งคําถามกับโครงสรางอํานาจ จึงมักไมเปน
ที่นิยมชมชอบของผูมีอํานาจ ซึ่งมักถูกมองวาเปน “ผูใช” งานวิจัยเพื่อการตัดสินใจอีกดวย
3. การวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตรสุขภาพ เปนกระบวนการที่ใชเวลามากกวาการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยเฉพาะการวิจัยดานมานุษยวิทยาและชาติพันธุนิพนธ (ethnography) ซึ่งมัก
ใชระยะเวลาการวิจัยมากกวา 1 ป ในขณะที่การสนับสนุนงานวิจัยสวนใหญจะใหกรอบระยะเวลา
1 ป ทําใหเราไมคอยพบเห็นการวิจัยภาคสนามที่มีระยะเวลาตอเนื่องยาวนานพอที่จะสรางองค
ความรูที่หนักแนนได
จะเห็นไดวา ระบบการจัดการความรูที่อิงแอบกับวิธีคิดแบบอุตสาหกรรมนี้ เปนระบบที่
เอื้อใหความรูบางแบบเติบโตไดอยางรวดเร็ว ในขณะที่แทบจะไมเหลือที่อยูที่ยืนใหกับความรูที่มี
รากฐานวิธีคิดที่แตกตางออกไป การกาวออกจากกรอบจํา กัดของอุ ตสาหกรรมความรูจึงเปน
เงื่อนไขสําคัญของการเรียนรูใหมๆ โดยเฉพาะสําหรับผูปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิที่ตองมี
ความรูความเขาใจในมิติทางสังคมวัฒนธรรม และจําเปนตองอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพในการทํา
ความเขาใจปรากฏการณที่ซับซอนใหสามารถดูแลสุขภาพเชื่อมโยงมิติตางๆ ไดอยางเปนองครวม
อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากขอจํากัดในระบบอุตสาหกรรมความรูที่ทําใหการศึกษาวิจยั ดานสังคม
วัฒนธรรมในเชิงคุณภาพเกิดขึ้นอยางจํากัด วิธีคิดและแบบแผนการปฏิบัติในแวดวงสุขภาพชุมชน
และระบบบริการปฐมภูมิก็ยังมีขอจํากัดในตนเองบางประการที่ตองกลาวถึง
มิจฉาทัศนะการสรางความรูจากการทํางานชุมชน
อาจกลาวไดวา ที่ผานมามีเจาหนาที่จํานวนไมนอยที่เริ่มตนทํางานชุมชนดวยใจอยูกอน
แลว แตการทํางานกับชุมชนที่ขาดความเขาใจเชิงลึกทําใหงานประจําที่ตองทํากลายเปนเรื่องยาก
ไมไดผล และนาเบื่อ งานที่ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรทําใหเจาหนาที่เกิดความทอแทหมด
กําลังใจ มีความรูสึกวาชาวบานไมสนใจที่จะใหความรวมมือในงานของตน เกิดเปนอคติกับชุมชน
มองไมเห็นศักยภาพชุมชน จนในที่สุดหมดความกระตือรือรนที่จะเรียนรูและทํางานอยางทุมเท
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หากพิจารณาตนเหตุของปญหาดังกลาวจากประสบการณการลงชุมชนที่ผานมาจะพบวา
ตนเหตุที่แทจริงมาจากเจาหนาที่หลายคนยังคงใชความคิด ประสบการณหรือความเคยชินของ
ตนเองอยู การศึกษาชุมชนจึงกลายเปนเรื่องยาก ปญหาการทํางานชุมชนที่ผานมาสามารถสรุป
ออกมาดังนี้
1. เห็นแตปญหาไมเห็นศักยภาพของชุมชน
เจาหนาที่ที่ลงไปทํางานศึกษาชุมชนมักเนนการคนหาปญหาของชุมชนเปนหลัก โดยมักใช
แบบสํารวจเชิงปริมาณที่เขาไปเก็บขอมูลวาผลงานใดบางที่เขาเกณฑ ผลงานใดไมเขาเกณฑ
ความเขาใจเชิงปริมาณลักษณะนี้ทําใหเห็นปญหาหรือเห็นความขาดได แตจะไมสามารถเห็นถึง
ศักยภาพของชุมชน หากเปลี่ยนวิธีศึกษาใหมโดยใหลองคนหาศักยภาพของชุมชน โดยใหชาวบาน
พูดคุยวาตนเองมีศักยภาพอะไรบาง การทํางานชุมชนจะเปลี่ยนรูปโฉมไปจากเดิม เพราะการ
มองเห็นศักยภาพของตนเองและชุมชน จะทําใหชุมชนมีพลังมีความคิดสรางสรรคและไมรูสึกหมด
หวังไดงายๆ การวิจัยเชิงคุณภาพที่ไมไดปกธงไวลวงหนาวาตองเก็บขอมูลอะไรตามแบบสอบถาม
ทําใหมีโอกาสสํารวจออกไปในวงกวาง เรียนรูและคนพบสิ่งใหมๆ ศักยภาพใหมๆ ของชุมชนได
2. เห็นแตตัวเลขไมเห็นชีวิตคน
ในระบบการทํางานสุขภาพชุมชนโดยทั่วไป เจาหนาที่มักคุนเคยกับการสํารวจเชิงสถิติ
เชน มีสวมกี่เปอรเซ็นต มีโองกี่เปอรเซ็นต มากกวาการสัมผัสเรื่องราวชีวิตของผูคนในชุมชน ซึ่งที่
ผานมาขอมูลและเครื่องมือสําหรับการสํารวจตัวชี้วัดเชิงสถิติเหลานั้นมีอยูมากมาย แตสิ่งที่ยังขาด
คือเครื่องมือที่จะนําคนทํางานสุขภาพชุมชนไปสัมผัสชีวิตผูคน เพราะการสัมผัสชีวิตผูคนในชุมชน
จะชวยทําใหเราเกิดความรูความเขาใจในความรูสึกนึกคิด เงื่อนไขความเปนจริง และบริบททาง
สังคมของปญหาที่เราตองแกไข ความเขาใจเหลานี้ทําใหเกิดความละเอียดออนและมองชาวบาน
ดวยมุมมองที่ใสใจกับมิติของความเปนมนุษยมากขึ้น
3. ทักษะและความรูเปนเรื่องสวนตัว
ในแวดวงคนทํางานสุขภาพชุมชน มีผูปฏิบัติงานจํานวนหนึ่งที่มีความรู ทักษะ และความ
เขาใจที่สามารถใชทํางานกับชุมชนไดอยางไดผล แตความรู ความเขาใจและทักษะเหลานัน้ มักเปน
สิ่งที่สะสมและสรางขึ้นเปนการสวนตัว จนกลายเปนความสามารถสวนตัวที่ถายทอดไมได และ
กลายเปนความเชื่อที่วาความรูเหลานั้นเปนศักยภาพเฉพาะตัวที่คนอื่นลอกเลียนแบบไมได ความ
จริงก็คือ กระบวนการเรียนรูดวยการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถพัฒนาศักยภาพในการคิด การรูสึก
การเขาใจ และสรางความละเอียดออนตอมิติดานลึกของการทํางานได
4. เนนผลลัพธมากกวากระบวนการเรียนรู
การลงชุมชนที่ผานมามักเนนการเก็บขอมูล ทําใหสนใจที่จะใหไดขอมูลตามที่วางแผนไว
มากกวาสนใจการเรียนรูวิถีชุมชน เชน เนนการกรอกแบบสอบถามใหไดขอมูลครบ แตไมสนใจ
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ที่กลาวมาทั้งหมดเปนปญหาที่ทําใหเจาหนาที่ไมสามารถสรางความรูจากชุมชน หรือ
เรียนรูชุมชนจากการปฏิบัติงานได เพราะการทํางานโดยมีชุมชนเปนฐานนั้นสิ่งสําคัญคือตองทํา
ความเขาใจสิ่งที่มีอยูในชุมชน นอกจากนั้น การสรางความรูที่แยกขาดจากภาคปฏิบัติการจริงของ
การทํางานที่มีชุมชนเปนฐาน ทําใหวิชาการมีลักษณะลองลอยและไมสามารถนําไปเปนฐานวิธีคิด
สําหรับการปรั บเปลี่ ยนวิธี ปฏิ บัติใหมได การใชกระบวนการวิจั ยเชิง คุณภาพโดยผูปฏิบัติง าน
สุขภาพชุมชนเอง หรือ การทํางานวิจัยไปดวย ทํางานประจําไปดวย ใหการวิจัยสัมพันธเชือ่ มโยงไป
กับประสบการณการทํางานจริงในชุมชนจึงเปนทางเลือกสําคัญของการจัดการความรูเพื่อคืน
อํานาจของการเปนผูสรางความรูใหแกผูปฏิบัติงานสุขภาพปฐมภูมิ
ความรูกับการเรียนรูในระบบบริการปฐมภูมิ
หากหัวใจของการดูแลสุขภาพปฐมภูมิอยูที่การผสมผสานความรูเรื่องสุขภาพเขากับความ
เขาใจในมิติทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชน กับการใสใจตอความทุกขและความละเอียดออนตอ
มิติของความเปนมนุษยแลว เราอาจพิจารณาไดไมยากวาแทที่จริงแลวงานการดูแลสุขภาพปฐม
ภูมินั้นตองผสมผสานทั้งศาสตรทางการแพทยเขากับความรูทางสังคมและศิลปะการเขาใจมนุษย
เพื่อใหการดูแลสุขภาพปฐมภูมิเปนการดูแลที่ใสใจสุขภาพในหลายมิติ ทั้งมิติทางกาย ใจ สังคม
และมิติทางจิตวิญญาณ
เราอาจสรุปคุณลักษณะเดนที่เปนจุดแข็งของการดูแลสุขภาพปฐมภูมิไดเปนประเด็น
หลักๆ ดังนี้
• เนนการดูแลแบบองครวม คือดูแลคนทั้งคน ใสใจกับชีวิตและความสุขทุกขของ
คนมากกวาที่จะดูแลแบบแยกชีวิตและแยกปญหาสุขภาพออกเปนสวนๆ เปน
อวัยวะๆ
• เนนการทํางานเชิงรุก คือมุงการปองกันและแกไขปญหาตั้งแตแรกเริ่มมากกวาที่
จะรอให เ กิ ด โรค ความเจ็ บ ป ว ย หรื อ ความทุ ก ข ลุ ก ลามมากขึ้ น แล ว ค อ ยหา
ทางแกไข
• เนนการผสมผสานงานสงเสริม/ปองกัน/รักษา/ฟนฟู โดยทําควบคูผสมผสานกัน
ในกระบวนการทํางานรวมกับองคกรและกลไกตางๆ ในพื้นที่
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• เนนการดูแลที่ตอเนื่องตลอดชีวิตมากกวาที่จะเนนการรักษาเปนครั้งๆ โดยให
ความสําคัญกับประสบการณเกี่ยวกับสุขภาพตลอดชวงชีวิตของบุคคลที่สงผลตอ
ชีวิต สุขภาพและการดูแลรักษาความเจ็บปวยของเขา
• ทํางานเชื่อมโยงหลายระดับ ทั้งระดับบุคคล/ครอบครัว/ชุมชน โดยถือวาปญหา
ทุกระดับสงผลถึงกันและการแกปญหาตองดําเนินการควบคูในหลายระดับพรอม
กัน
• ทํางานเชื่อมโยงหลายมิติ ทั้งมิติทางกาย/ใจ/สังคม/จิตวิญญาณ ที่ตองใสใจใหทุก
มิติเกื้อกูลสงเสริมซึ่งกันและกันเปนสุขภาวะไดอยางมีดุลยภาพ
• ทํางานเชื่อมโยงระดับบริการ โดยชวยเอื้ออํานวยและประสานใหการใชบริการ
ทางการแพทยในระดับอื่นๆ เปนไปอยางสะดวก ราบรื่นและไดผล
• ทํางานผสมผสานกับระบบการแพทยที่หลากหลายในชุมชน ทั้งการแพทยแผน
ไทย การแพทยพื้นบานและทางเลือกสุขภาพแบบตางๆ ใหเปนประโยชนเกื้อกูล
ตอสุขภาพได
• เนนการเสริมสรางระบบสุขภาพชุมชนใหเขมแข็งเพื่อการพึ่งตนเองดานสุขภาพ
ของทองถิ่น
จะเห็ น ว า ระบบการดู แ ลสุข ภาพปฐมภูมิมี วิธีคิ ด และวิธี ก ารทํ า งานสุ ข ภาพที่แ ตกตา ง
ออกไปจากระบบโรงพยาบาลที่เนนเทคโนโลยีทางการแพทยที่ซับซอน รวมทั้งตองการความรู
ทักษะและความชํานาญการที่แตกตางไปจากทักษะของแพทยเฉพาะทาง เปนระบบบริการที่มี
ศักยภาพ สามารถแกปญหาสุขภาพที่ซับซอนบางอยางที่ระบบการแพทยเฉพาะทางอาจแกไมได
เชนเดียวกับที่ระบบการแพทยเฉพาะทางก็สามารถแกปญหาทางการแพทยที่ซับซอนที่ระบบการ
ดูแลสุขภาพปฐมภูมิไมสามารถแกได
ความสัมพันธระหวางระบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิกับระบบบริการทุติยภูมิหรือตติยภูมิ
จึงไมไดเปนไปในลักษณะที่ระบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิสงผูปวยที่ตนรักษาไมไดไปยังบริการ
ทุติยภูมิหรือตติยภูมิเพียงทางเดียวเสมอไป แตในทางกลับกัน ในกรณีที่ผูปวยมีปญหาสุขภาพที่
เกี่ยวโยงกับปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมหรือมีมิติของชุมชนและครอบครัวเขามาเกี่ยวของ แพทยใน
ระบบบริการทุติยภูมิหรือตติยภูมิก็อาจจําเปนตองขอคําปรึกษาจากบุคลากรสุขภาพในระบบปฐม
ภูมิที่มีความรูความเขาใจในภูมิหลังทางครอบครัวและแบบแผนทางสังคมวัฒนธรรมของทองถิ่น
ดีกวา
ระบบการดู แ ลสุ ข ภาพปฐมภู มิ จ ะมี ค วามเข ม แข็ ง จนเป น ที่ ย อมรั บ และสามารถให
คําแนะนําปรึกษาแกผูปวยและแพทยในระบบทุติยภูมิหรือตติยภูมิดังที่กลาวมาไดนั้น องคความรู
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กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพที่เนนการสรางความรูความเขาใจตอมิติทางสังคมวัฒนธรรม
ของสุขภาพชุมชนจึงมีความสําคัญตอการเรียนรูในระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อการปรับกระบวนทัศน
ที่ ม องสุ ข ภาพอย า งเป น องค ร วมเชื่ อ มโยงกั น ทั้ ง มิ ติ ท างกาย ใจ สั ง คม และป ญ ญาหรื อ จิ ต
วิญญาณ แตการทํางานวิจัยเชิงคุณภาพก็มีลักษณะเฉพาะของมันที่ตองการกระบวนการฝกฝน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
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