อัตลักษณ “การเปนผูกําหนดสุขภาวะของตัวเอง” ของผูปวย∗
สิทธิโชค ชาวไรเงิน
สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
เกริ่นนํา
ในปจจุบั นเป"นที่ ยอมรับกั นทั่วโลกวา “กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง”
(NCDs) เป"นปญหาสุขภาวะประการหนึ่งที่สงผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมให9กับหลายประเทศทั่วโลกในป: 2555 มีผู9เสีย ชีวิตจากกลุมโรคนี้
มากกวา 38 ล9 า นคนทั่ ว โลก หรื อคิ ด เป" น ร9 อยละ 68 ของการเสี ย ชี วิ ต
ทั้งหมด ประเทศไทยเป"นหนึ่งในหลายประเทศที่สถานการณCของโรคไมติดตอเรื้อรังไมสู9ดีนัก จากการสํารวจใน
ป: 2556 มีผู9เสียชีวิตจากกลุมโรคไมติดตอเรื้อจํานวน 349,090 คน มากขึ้นกวาการสํารวจกอนหน9าในป: 2552
ถึงเกือบ 50,000 คน เรียกได9วา จากป: 2552 ถึงป: 2556 เรามีผู9เสียชีวิตจากกลุมโรคไมติดตอเรื้อรังมากขึ้นๆ ทุกป:
โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นป:ละ 8,687.5 คนตอป: (แผนงานเครือขายควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง: VII)
แนวทางสําคัญที่สังคมไทยใช9ในการหยุดยั้งความสูญเสียจากกลุม
โรคไมติดตอเรื้อรังนั้ นคื อการลด “ปจจัย เสี่ย งหลัก” ที่ ทําให9เ กิดโรค
อันได9แก การบริโภคแอลกอฮอลC การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหารรสจัด
ความเครียด และการไมมีกิจกรรมทางกาย ซึ่งมาตรการหลักที่ภาครัฐ
และภาคประชาสั ง คมนิ ย มใช9 ใ นการลดป จจั ย เสี่ ย งหลั กเหลานี้ ก็ คื อ
การกระตุ9นให9ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองด9วยการลด
ละ เลิ ก พฤติ ก รรมเสี่ ย งเหลานี้ โดยใช9 ก ารโฆษณารณรงคC ต ามสื่ อ
สาธารณะและปTายประชาสัมพันธCในสถานที่ตางๆ
หากพิจ ารณาเนื้อหาการรณรงคCป รับ เปลี่ย นพฤติกรรมเสี่ยงที่
กอให9เ กิดกลุมโรคไมติดตอเรื้อรังในมิติทางวัฒนธรรมแล9วเราจะพบวา
นอกจากการรณรงคCจะทําการ “สื่อ” ให9สังคมเห็นโทษภัยของพฤติกรรม
เสี่ยงแล9ว ก็ยังได9ทําการ “สร9าง” สิ่งที่เรียกวา “อัตลักษณCทางสังคม”
ให9แกสาธารณชนทั้งที่มีและไมมีพฤติกรรมเสี่ยงอีกด9วย โดยอัตลักษณCทางสังคมที่วานั้นก็คือ “การเป"นผู9กําหนด
สุขภาวะของตัวเอง” (Health agency) ผานการเน9นย้ําในการรณรงคCเสมอๆ วา กลุมโรคไมติดตอเรื้อรังนั้น
เป"นสิ่งที่ปTองกันได9ซึ่งเราสามารถเลือกได9วาจะป`วยหรือไมป`วยเป"นโรคกลุมนี้
ประเด็นที่นักสังคมศาสตรCสนใจก็คือวา หากย9อนกลับไปราวๆ ครึ่งศตวรรษที่แล9ว อัตลักษณCทางสังคม
ของผู9ป`วยตามความรับรู9ของบุคลากรสุขภาพแทบจะเป"นคนละภาพกับที่ปรากฏในปจจุบัน ผู9ป`วยในยุคนั้นคือ
คนที่ต9องทําตามคําแนะนําของบุคลากรสุขภาพเพียงอยางเดียว ไมมีลักษณะของการเป"น “ผู9กําหนดชะตา
ตัวเอง” แม9แตน9อย จึงเกิดคําถามขึ้นวา อัตลักษณCทางสังคมของผู9ป`วยที่ปรากฏในปจจุบันนั้น เกิดขึ้นชวงไหน
และเกิดขึ้นได9อยางไร

NCDs

∗

เนื้อหาในบทความนี้เป"นการสรุปเรียบเรียงจากบทความ Armstrong, David. 2014. Actors, patients and agency: a recent history.
Sociology of Health and Illness. Vol36 (2): 163-174.
ห9ามอ9างอิง เอกสารอยูระหวางการปรับปรุงข9อมูลเพื่อตีพิมพCเผยแพร
ใช9เฉพาะการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานะองคCความรู9มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพฯ ป: 2560 เทานัน้

อัตลักษณทางสังคมของ “ผูปวย”” ในมุมมองของพารสันและฮอคบอม
ในป: 1951 นักสังคมวิทยาคนสําคัญอยาง ทาลคอต พารCสัน (Talcott
Parsons ได9เสนอคําอธิบายเกี่ยวกับบทบาททางสังคมของผู9ป`วยไว9วา เมื่อมีคน
Parsons)
ป`ว ยคนรอบข9
คนรอบข9า งจะคาดหวังให9คนป`ว ยรีบไปรับบริการทางการแพทยC
ารทาง
อยางเร็ว
ที่สุด เมื่อเข9าโรงพยาบาลผู9ป`วยจะถูกคาดหวังให9ทําตามคํคําสั่งของบุ
ของ คลากรสุขภาพ
เทานั้น เขาจะพูดได9ก็ต อเมื่อเจ9าหน9าที่อยากให9พูด เขาจะต9
เขาจะต9องทํา เฉพาะในสิ่ง
ที่เจ9าหน9าที่อยากให9ทํา ไมมีการคาดหวังใดๆ จากผู9ป`วยมากกวานี้ บทบาทการเป"น
ผู9ป`วย (Sick role) มีเพียงอยางเดียว คือ ทําตัวให9หายป`วยเร็วที่สุดด9วยการทําตาม
คําสั่งของบุคลากรสุขภาพ กลาวได9วาอัตลักษณCทางสังคมของผู9ป`วยที
ย ่สะท9อน
Talcott Parsons (1902 – 1979) ตามคําอธิบายนี้ของพารCสันก็คือ “ผู
ผู9ที่ไมสามารถกําหนดสุขภาวะของตัวเองได9”
(Passive patient) นั่นเอง
นเอง จากนั้นมาตลอดทศวรรษ 1950 - 1960 อัตลักษณCทางสังคมของผู9ป`วยในฐานะ
“ผูผู9ที่ไมสามารถกําหนดสุขภาวะของตัวเองได9” นี้ ก็กลายเป"นที่รับรู9ทั่วไปและถูกผลิตซ้ําเสมอๆ ผานการปฏิบัติ
จริงในสังคมและผานการพูดถึงในงานศึ
งานศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู9ป`วยทั
ย ้งในวงวิชาการสังคมศาสตรC จิตวิทยา
และการแพทยC
จนกระทั่งปลายทศวรรษ 1960 ก็เริ่มมี งานศึกษาที่มีนัยของ
ความพยายามจะสร9
พยายามจะสร9างอัตลักษณCทางสังคมใหมให9
คม
กับผู9ป`วย งานศึกษา
ที่สําคัญงานหนึ่งคืองานของนันักจิตวิทยาสังคมชื่อวา กอดฟรียC ฮอคบอม
(Godfrey Hochbaum, 1958) ที่ศึกษาปจจัยซึ่งทําให9ผู9ป`วยจํานวนหนึ่ง
ไมเข9ารวมโปรแกรมการคั
โปรแกรมการคัดกรองวัณโรค เขาพบวา สมมติฐานเดิมๆ
ที่มักมองวาการขาดความรู9เรื่องโรคเป"นปจจั
จ ยสําคัญของการไมไปพบ
แพทยCของผู9ป`วยนั้น ไมถูกต9องในกรณีนี้ เพราะผู9ป`วยจํ
ย านวนมากที่ไม
Godfrey Hochbaum (1966 – 1999)
เข9ารวมโปรแกรมมีความรู9เรื่องวัณโรคเป"นอยางดี แตปจจัยสําคัญคือ
“การตีความความเจ็บป`วย”
เขาพบวา สําหรับผู9ป`วยแล9ว การไมปรากฏอาการ (symptom) แปลวา เขาสุขภาพดี ซึ่งตรงข9ามกับความรู9
ทางการแพทยCที่พบวา โรคจํานวนไมน9
นวนไม อยไมแสดงอาการอยางชั
อยางชัดเจน หมายความวา คนเราอาจเป"นโรคบางอยาง
โรคบ
ได9แม9จะไมปรากฏอาการก็ก็ตาม สําหรับฮอคบอมแล9ว แม9วาปจจัยดังกลาวถือเป"นอุปสรรคสําคัญของการรักษา
วัณโรค แตก็ชี้ชวนให9เห็นวา การจะทําให9การรักษาผู9ป`วยมีประสิทธิภาพนั้น เทคโนโลยีทางการแพทยCและ
การให9ข9อมูลเรื่องโรคแกผู9ป`วยอาจไมเพี
ไมเพียงพอ แตต9
แตต9องทําให9ผู9คนตระหนักด9วยตัวเองวาการไมแสดงอาการไมได9
เองวาการไมแสดง
เทากับการมีสุขภาพดี เมื่อผู9คนตระหนักเชนนี้แล9วจึงจะทําให9การรั
การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
“ตัวแบบความเชื่อสุขภาพ” และแนวคิด “ปDจจัยเสี่ยง”
จากนั้น มา ฮอคบอมและนัก จิต วิทยาสังคมอีกหลายคนซึ่ง ทํา งานรวมกัน ในกองพฤติก รรมศาสตรC
(Behavioral Science Section) ของกรมสาธารณสุขศาสตรCแหงสหรัฐอเมริกา (US
US Public Health Services)
Services
ทําการศึกษาในประเด็นพฤติกรรมสุขภาพของผู9ป`วยอีกหลายโครงการ จนนํามาสูการพัฒนาตัวแบบการอธิบาย
พฤติกรรมสุขภาพของผู9คนที่สําคัญประการหนึ่งนั่นคือ “ตัวแบบความเชื่อสุขภาพ” (Health
Health Believe Model)
Model
ตัวแบบนี้อธิ
อธิบายวา การที่คนเราจะตัดสินใจวาจะมารับบริการทางการแพทยCหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับองคCประกอบ
4 ประการ ได9แก 1. การประเมินความร9ายแรงของอาการป`วย 2. การประเมินความคุ9มคาของการกระทํา

(เชน ไปกับไมไปหาแพทยC อยางไหนคุ9มคากวา) 3. การประเมินปญหาอุปสรรคจากอาการป`วย และ 4. การสงสัย
ในตัวเอง (susceptibility) มีนักวิจัยจํานวนไมน9อยนําตัวแบบนี้ไปศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู9ป`วยโรคตางๆ
จํานวนมาก จนเรียกได9วาเป"นตัวแบบการอธิบายด9านพฤติกรรมของผู9ป`วยที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดแนวคิดหนึ่ง
ในชวงปลายศตวรรษที่ 20
เราจะเห็นได9วาข9อสังเกตและความต9องการของฮอคบอมจากงานศึกษาในป: 1958 และองคCประกอบที่ 4
ใน “ตัวแบบความเชื่อสุขภาพ” นั้น แสดงนัย วาต9องการให9ผู9คนมีบ ทบาทมากขึ้น ในเรื่องการดูแลสุขภาพ
ของตัวเอง ไมเป"นเพียงแคผู9รอคําสั่งจากบุคลากรสุขภาพตามคําอธิบายของพารCสันอีกตอไป
ในชวงเวลาที่ “ตัวแบบความเชื่อสุขภาพ” ของฮอคบอมเป"นที่นิยมก็เริ่ม
มีแนวคิดหนึ่งเกิดขึ้นในวงวิชาการสุขภาพนั่นคือ “ปจจัยเสี่ยง” (Risks factor)
เริ่มแรกเดิมทีนั้นแนวคิด นี้ถูกใช9อธิบ ายปญหาสิ่งแวดล9อมที่สงผลกระทบตอ
สุขภาพ กลาวคือ ปจจัย “ภายนอก” รางกายมนุษยC อาทิเชน น้ําเสีย อากาศ
เป"นพิษ ก็เป"นสาเหตุสําคัญให9ผู9คนเจ็บป`วยได9ไมน9อยไปกวาปจจัย “ภายใน”
รางกายมนุษยC อยางการมีเชื้อโรคหรือการทํางานผิดปกติของอวัยวะภายใน
เมื่อแนวคิด “ปจจัยเสี่ยง” ถูกใช9มากขึ้นในแวดวงสุขภาพ มันได9กินความหมาย
มากไปกวาเรื่องสิ่งแวดล9อม โดยนับเรื่อง “พฤติกรรมเสี่ยง” ซึ่งปรากฏอยู “นอกรางกาย” ของมนุษยCเข9าไว9ด9วย
อาทิเชน การสูบบุหรี่ การบริโภคแอลกอฮอลC เมื่อรวมกับแนวคิดของฮอคบอมที่มีอิทธิพลในเวลานั้น จึงกลายเป"น
แนวคิดทางพฤติกรรมสุขภาพที่วา “พฤติกรรมเสี่ยงอาจทําให9ผู9คนป`วยได9 ถึงแม9วายังไมปรากฏอาการก็ตาม”
ซึ่งสะท9อนนัยวา ผู9คนไมเพียงแคมีหน9าที่ต9องสํารวจวารางกายตัวเองปรากฏอาการเจ็บป`วยหรือไม แตยังต9อง
พึงระวังพฤติกรรมเสี่ยงบางอยางที่อาจนําพาซึ่งโรคภัยไข9เจ็บมาให9ด9วย หรือกลาวได9วาเป"นการคาดหวังให9ผู9คน
มีบทบาทในการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนั่นเอง

Risks

Factors

“ความสามารถของตนเอง” (Self-efficacy)
ถึงแม9จะมีประโยชนCในการอธิบายพฤติกรรมสุขภาพ แตแนวคิดเรื่องการสงสัยตัว เองของฮอคบอม
ก็สร9างอัตลักษณCทางสังคมที่ “ประหลาดๆ” (ambiguous) ขึ้นมาด9วย กลาวคือ ถ9าวากันตามคําอธิบายของ
ฮอคบอม เราจะพบวา ในด9านหนึ่งผู9คนจะต9องสํารวจตรวจสอบตัวเองเสมอวาเขาป`วยหรือไม ในขณะเดียวกัน
แม9วาเขาจะไมพบอาการแสดง (symptom) เขาก็ไมสามารถแนใจได9 วามีสุขภาพดี เพราะมีหลายโรคที่ไม
ปรากฏอาการ กลายเป"นวาคนที่มีคุณลักษณะ “ที่พึงประสงคC” ในความหมายวา จะทําให9ระบบบริการสุขภาพ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น คือคนที่ “หวงหน9าพะวงหลัง” คอยกังวลอยูเสมอวาตัวเองจะป`วยหรือไม ซึ่งผล
ในทางสังคมของการสร9างอัตลักษณCประหลาดๆ ดังกลาวก็คือ ผู9คนจํานวนไมน9อยได9ปฏิเสธบทบาทนี้หรือไม
ก็ยอมรับความเจ็บป`วยโดยสดุดีเพราะมองวาไมสามารถปTองกันตัวเองได9เลย ประเด็นคือ หากยังเป"นเชนนี้
แนนอนวาแนวคิดของฮอคบอมยอมถูกท9าทายและอาจล9มหายตายไปจากสังคม อยางที่เรารับรู9กันวา แนวคิด
ของเขาในการเพิ่มบทบาทของผู9ป`วยและผู9คนทั่วไปให9ดูแลสุขภาพตัวเองยังคงปรากฏถึงปจจุบัน คําถามคือ
ทําไมจึงเป"นเชนนี้ คําตอบคือเพราะมีอีกแนวคิดหนึ่งมาชวยหนุนเสริมไว9นั่นเอง

แนวคิดที่มาชวยแก9ไขอัตลักษณCทางสังคมที่ประหลาดๆ จากแนวคิดของ
ฮอคบอมก็คือ แนวคิด เรื ่อ ง “ความสามารถของตนเอง
ความสามารถของตนเอง” (Self-efficacy)
ของนันั กจิ ต วิ ทยาคนสํ า คั ญ ของโลกคนหนึ่ งอยาง อั ล เบิรC ต แบนดู ร า (Albert
Bandura) ที่เสนอวาในทศวรรษ 1970 โดยยอ แนวคิดนี้มองวา แม9มนุษยCจะตก
อยูในเงื่อนไขที่ยากลําบาก มีข9อจํากัดมากมายในการจัดการปญหาที่กําลังเผชิญ
แตมนุษยCก็ยังคงมี
งคงมีความสามารถเพียงพออยู
งพอ เสมอ ที่จะควบคุมสถานการณCนั้น
ให9 ตั ว เองผานพ9 น ความยากลํ า บากไปได9 เมื่ อนํ า แนวคิ ด ของแบนดู ร ามารวม
กั บ ฮอคบอม จึ ง เกิ ด แนวคิ ด ที่ ว า แม9 ผู9 ค นจะตกอยู ในสิ่ ง แวดล9 อ ม (การมี
พฤติกรรมเสี่ยง) ที่ทําให9รางกายสุมเสี่ยงที่เจ็บป`วย และแม9เราจะไมสามารถ
ราจะไมสามา
มั่น ใจได9 ว าเรามี สุ ขภาพดี ทั้งที่ ร างกายยั งไมปรากฏอาการแสดงก็ ต าม เราก็ Albert Bandura (1925 – present)
สามารถมั่นใจได9วา ตัวเรานั้นสามารถควบคุมปจจัยเหลานี้ ทั้งปจจัยภายนอกรางกาย (พฤติกรรมเสี่ยง) และ
ปจจัยภายในรางกาย (เชื้อโรค) เพราะตัวเรานั้นเองคือ “ผู9กําหนดชะตาตัวเอง ไมใชสิ่งแวดล9
แว อมหรือคนอื่นๆ”
อิทธิพลของแนวคิด “ผูผูกําหนดชะตาตัวเอง”
เอง ในชLวง 1970 – 2000
อัตลักษณCทางสังคมของผู9ป`วยในฐานะ “ผู9กําหนดชะตาตัวเอง” เป"นที่รับรู9และยอมรับอยางแพรหลาย
ในแวดวงวิชาการสุขภาพและสังคมศาสตรCอยางชัดเจนในทศวรรษ 1970 – 2000 เห็นได9จากการเปลี่ยนแปลง
หลากหลายเรื่องทีที่ปรากฏอยูในงานศึกษาของวงวิชาการเหลานี้
ในแวดวงผู9ศึกษาประเด็นการตัดสินใจไปรับบริการสุขภาพของผู9ป`วย ก็ได9
ได9มีการเปลี่ยนแปลงคําเรียก
ผู9ป`วยที่ใช9ในงานศึกษาไปจากเดิมในชวงทศวรรษ
ใน
1960 ซึ่งเป"นชวงเริ่มต9นของการศึกษาประเด็นนี้ นักวิจัย
มักจะเรียกผู9ป`วยทีที่ไมมารับการรักษาวา
ษา “ผู9ไมใสใจ” (defaulter) ตอมาในทศวรรษ 1970 –1980 ก็เปลี่ยนมาใช9
คํา วา “ผู9ไมให9ความรวมมือ” (non
non-compliance) แทนคํา เดิ ม เมื่ อเข9า สูทศวรรษ 1990 มี ความพยายาม
ใช9คําอื่นที่สื่อถึงความมีเหตุมีผลของผู9ป`วยในการไมมารับบริการทางการแพทยCมากขึ้น ในบรรดาคําที่ถูกใช9
มีคําๆ หนึ่งที่โดดเดนและเป"นที่นิยมที่สุด คือ “การรวมมือกันรักษา” (concordance) ที่หมายความวา การรักษา
ทางการแพทยCที่มีประสิทธิภาพต9องเกิดจากความรวมมือกันของทั้งผู9ป`วยและบุคลากรสุขภาพ ถึงแม9วาคํานี้
จะไมได9เป"นคําศัพทCที่ใช9เรียกผู9ป`วยโดยตรง แตก็เป"นที่นิยมเพราะสื่อนัยของความมีเหตุมีผลของผู9ป`วยได9อยางดี
นอกจากนี้ยังเกิดจากแนวคิดการรักษาแบบใหมที่เรียกกันวา “การให9
การให9ผู9ป`วยเป"นศูนยCกลาง”
ลาง (patient-center
approach) ซึ่งเริ่มเป"นที่นิยมในชวงเวลาเดียวกัน
นอกจากปรากฏในแวดวงผู9ศึกษาการตัดสินใจมารับบริการทางการแพทยCของผู9ป`วย อัตลักษณCทางสังคม
ใหมของผู9ป`วยยังปรากฏชัดในอีกแวดวงหนึ่งที่ใกล9เคียงกัน อยางเรื่อง “การใช9
การใช9ยาด9วยตัวเองของผู
เอง 9ป`วย” (selfmedication) อีกด9วย เดิมที่เริ่มต9นศึกษากันในทศวรรษ
ในทศวร 1950 นั้น นักวิจัยแทบทั้งหมดตางเห็นตรงกันวา
การใช9ยาด9วยตัวเองของผู9ป`วยนั้นเป"นสิ่งที่นาเป"นหวงอยางยิ่ง เพราะอาจนํามาสูประเด็นการดื้อยาและการทําให9
อาการป`วยแยลงจากการใช9ยาผิดประเภท อยางไรก็ตาม เมื่อเข9าสูทศวรรษ 1960 – 1970 นักวิจัยจํานวนหนึ่ง
กลับเริ่มมองวาการใช9ยาด9วยตัวเองเป"นพฤติกรรมที่ “พอจะยอมรับได9” วามีประโยชนCตอการรักษา เพราะผู9ป`วย
มีเหตุผลและกระบวนการคิดวิเคราะหCในการใช9ยาอยูด9วย พอถึงปลายทศวรรษ 1970 พฤติกรรมนี้เริ่มถูกยอมรับ
มากขึ้นในระดับที่นักวิจัยบางคนมองวาเป"
ยบางคนมองวาเป"น “สวนหนึ่ง” ของกระบวนการรักษา กอนที่ในทศวรรษที่ 1980 – 1990
จะถูกยอมรับวาเป"น “สวนสําคัญ” หรือ “สวนเติมเต็ม” ของกระบวนการรักษาในโรงพยาบาล ไมเพียงเทานั้น

และนอกจากการรักษาการเจ็บป`วยโรคติดเชื้อแล9ว บุคลากรสุขภาพจํานวนมากยังแนะนําให9ผู9ป`วยใช9การรักษา
ตัวเองกับกรณีการเจ็บป`วยโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน เบาหวาน หืดหอบ อีกด9วย
นอกจากประเด็นพฤติกรรมสุขภาพ ในหมูผู9ศึกษา “ประสบการณCความเจ็บป`วยและการรักษา” ของผู9ป`วย
ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในทํานองนี้เหมือนกัน เดิมทีในชวงทศวรรษ 1970 นักสังคมศาสตรCที่ศึกษาประเด็นนี้
มักสนใจวา “ปจจัย” อะไรที่ทําให9ผู9ป`วยมีประสบการณCความเจ็บป`วยและการรักษาอยางที่ผู9ป`วยอธิบายให9
นักวิจัยฟง อยางไรก็ตาม เมื่อเข9าสูทศวรรษ 1980 เป"นต9นมา ผู9ที่ศึกษาประเด็นนี้ก็ได9เปลี่ยนมาทําความเข9าใจ
“เรื่ อ งเลา” ของผู9 ป` ว ยแทนการค9 น หาป จจั ย โดยทํ า ความเข9 า ใจเรื่ อ งเลาในฐานะกระบวนการจั ด การ
ประสบการณCที่เกิดขึ้นในชวงเจ็บป`วยและการได9รับการรักษาของผู9ป`วย ซึ่งก็เป"นอีกตัวอยางที่สะท9อนอิทธิพล
ของอัตลักษณCทางสังคมของผู9ป`วยแบบใหมในฐานะ “การเป"นผู9กําหนดสุขภาวะของตัวเอง”
สรุป
กลาวโดยยอ มุมมองตอผู9คนทั่วไปในฐานะผู9กําหนดสุขภาวะของตัวเองที่สะท9อนออกมาจากการรณรงคC
ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพที่กอให9เกิดการเป"นโรคไมติดตอเรื้อรังนั้น เป"นสิ่งที่เกิดขึ้นและมีพลวัต
มารวม 60 ป: ในฐานะกลไกสําคัญของการสร9างสุขภาวะที่ดีของสาธารณชน อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นในมิติ
ทางวัฒนธรรมอีกหลายประเด็นที่ไมได9กลาวในที่นี้ อาทิ ประเด็นเรื่องประสิทธิภาพของการรณรงคCที่มองผู9ป`วย
เชนนี้เป"นอยางไร สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู9คนได9มากน9อยแคไหน ประเด็นการวิจารณCวาการรณรงคC
ที่มองผู9ป`วยเชนนี้ละเลยบริบททางสังคมการเมืองของผู9ป`วย ทําให9มองไมเห็นวาทําไมผู9คนจํานวนมากจึงไม
สามารถปฏิบัติตามการรณรงคCได9 ซ้ําร9ายไปกวานั้น อาจเกิดการกลาวโทษคนที่ไมทําตามวา เป"นคนที่ไมรัก
ตั ว เอง หรื อ แยไปกวานั้ น คื อ เป" น คนที่ ไร9 ศี ล ธรรมคุ ณ ธรรม เป" น ต9 น ซึ่ งจํ า เป" น ต9 อ งทํ า การศึ ก ษาทบทวน
วรรณกรรมตอไป
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