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วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย
วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย จัดทําขึ้นโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็น
ช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรและเครือข่ายที่ทํางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในหลากหลายมิติ
โดยเป็นสื่อกลางเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพกับภาคี องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทย
2. เพื่อยกระดับและเผยแพร่บทความข้อมูลวิชาการทางสุขภาพในมิติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
3. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการของบุคลากรและเครือข่ายที่ทํางานด้านสร้างเสริมสุขภาพในหลากหลายมิติ
4. เพื่อจัดให้มีวารสารวิชาการด้านสร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งพัฒนาสู่มาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากล
รูปแบบของวารสาร
1. รูปลักษณะวารสารวิชาการทั่วไป แต่สอดแทรกรูปภาพบ้างในส่วนที่ไม่ใช้เนื้อหาวิชาการโดยตรง
2. จัดทําปีละ 4 ฉบับเป็นราย 3 เดือน โดยมีกําหนดออก คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี
3. มีขนาดเล่ม 21.0 x 29.7 ชม. ความหนา 120 หน้า โดยเผยแพร่ในรูปแบบวารสารรูปเล่ม และอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal)
วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทยเปิดรับบทความจากนักวิชาการสาขาต่างๆ ในทุกเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้การเตรียมต้นฉบับจะเป็นไปตามคําแนะนําสําหรับผู้นิพนธ์ และต้นฉบับที่ต้องการเผยแพร่ต้องไม่เคยพิมพ์
เผยแพร่มาก่อน
ต้นฉบับทีส่ าํ นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้รบั จะผ่านกระบวนการคัดกรองและส่งไปยัง reviewers
อย่างน้อย 2 คน เพื่อประเมินคุณภาพและให้คําแนะนําต่อบรรณาธิการ ซึ่งจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสาน
กับเจ้าของบทความ เพื่อแจ้งผลการพิจารณา หากเห็นสมควรก็จะดําเนินการปรับแก้ให้สมบูรณ์เพื่อนําไปพิมพ์เผยแพร่
ต่อไป
ผู้สนใจสามารถศึกษารูปแบบบทความและแนวทางการส่งบทความได้ที่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-343-1500 โทรสาร 02-343-1501 อีเมล THPJ@thaihealth.or.th เว็บไซต์ www.thaihealth.or.th/THPJournal
ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่างๆ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย เป็นของผู้เขียนบทความ
และมิได้แสดงว่า สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และคณะผู้จัดทําเห็นพ้องด้วย
Unless otherwise stated, the views and opinions expressed in Thai Health Promotion Journal
are those of authors of the papers, and do not represent those of Thai Health Promotion
Foundation and the management team.
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คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์
วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทยจัดท�าโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความ
ข้อมูลวิชาการทางสุขภาพในมิติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ โดยรับบทความทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1. ประเภทบทความ
วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย เปิดรับบทความประเภทต่างๆ ดังนี้
• นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)
เป็นรายงานผลการค้นคว้าวิจัยของผู้เขียน ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่น เป็นบทความที่ให้ความรู้ใหม่ สิ่งตรวจพบใหม่ หรือเรื่องที่
น่าสนใจที่ผ้อู ่านน�าไปประยุกต์ได้ รูปแบบของบทความมีเนื้อหาตามล�าดับ ดังนี้ ชื่อบทความ ชื่อผูน้ ิพนธ์ ชื่อหน่วยงาน บทคัดย่อ ค�าส�าคัญ
บทน�า (และวัตถุประสงค์ของการวิจัย) วิธีการศึกษา ผลการศึกษา วิจารณ์ กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง ความยาวของบทความ
ไม่ควรเกิน 10 หน้าพิมพ์ ทั้งนี้ ในส่วนของชื่อบทความ ชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อหน่วยงาน บทคัดย่อ ค�าส�าคัญ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• บทความฟื้นวิชา (Review Article)
ควรเป็นบทความที่รวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากวารสารหรือหนังสือต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ โดยเป็นเรื่องที่ค้นพบใหม่หรือ
น่าสนใจ รูปแบบของบทความ ประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อหน่วยงาน บทคัดย่อ ค�าส�าคัญ บทน�า (และวัตถุประสงค์ของ
บทความ) ความรู้หรือข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับเรื่องที่น�ามาเขียน วิจารณ์หรือวิเคราะห์ (รวมบทสรุป) เอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่อง
ไม่ควรเกิน 10 หน้าพิมพ์ ทั้งนี้ ในส่วนของชื่อบทความ ชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อหน่วยงาน บทคัดย่อ ค�าส�าคัญ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• บทความพิเศษ (Special Article หรือ Commentary)
เป็นบทความแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจเป็นพิเศษหรือเป็นบทความเกี่ยวกับงานหรือนโยบายด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งอาจรวมข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้อง บทความเสนอความรู้ท่ัวไป รูปแบบของบทความ
ประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อหน่วยงาน บทคัดย่อ ค�าส�าคัญ บทน�า (และวัตถุประสงค์ของบทความ) ประเด็นรายละเอียดของ
เรื่องที่น�ามาเขียน วิจารณ์หรือวิเคราะห์ (รวมบทสรุป) เอกสารอ้างอิง ทั้งนี้ ในส่วนของชื่อบทความ ชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อหน่วยงาน บทคัดย่อ
ค�าส�าคัญ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 10 หน้าพิมพ์
• กรณีศึกษา (Case Report)
เป็นรายงานกรณีศึกษาด้านสุขภาพในด้านต่างๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยรายงานมาก่อน เป็นกรณีตัวอย่าง หรือกรณีที่น่าสนใจ
รูปแบบของบทความ ประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อหน่วยงานบทคัดย่อ ค�าส�าคัญ บทน�า (และวัตถุประสงค์ของบทความ)
ประเด็นรายละเอียดของกรณีศึกษาที่น�ามาเขียน วิจารณ์หรือวิเคราะห์ (รวมบทสรุป) เอกสารอ้างอิง ทั้งนี้ ในส่วนของชื่อบทความ
ชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อหน่วยงาน บทคัดย่อ ค�าส�าคัญ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 10 หน้าพิมพ์
• ปกิณกะ (Miscellaneous)
เป็นบทความสั้น ที่เกี่ยวข้องกับด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ทั้งด้านพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม) ที่เป็นประโยชน์หรือบทความที่ส่งเสริม
ความเข้าใจอันดีแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านในวงการแพทย์และสาธารณสุข รูปแบบของบทความ ประกอบด้วย ชือ่ บทความ ชือ่ ผูน้ พิ นธ์ ชือ่ หน่วยงาน
ประเด็นรายละเอียดที่น�ามาเขียน และเอกสารอ้างอิง ทั้งนี้ ในส่วนของชื่อบทความ ชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อหน่วยงาน บทคัดย่อ ค�าส�าคัญ ให้มีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวของเรื่องไม่เกิน 3 หน้าพิมพ์
• จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the editor หรือ Correspondence)
เป็นจดหมายที่เขียนวิจารณ์เกี่ยวข้องกับบทความที่ได้ลงตีพิมพ์ไปแล้ว หรือแสดงผลงานทางวิชาการที่ต้องการเผยแพร่อย่างย่อๆ
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษพิมพ์ และมีเอกสารอ้างอิงประกอบ
2. การเตรียมต้นฉบับ
ค�าแนะน�าต่อไปนี้ ใช้ส�าหรับการเตรียมบทความทางวิชาการที่เป็นนิพนธ์ต้นฉบับ แต่หลายหัวข้อก็ใช้ส�าหรับ บทความประเภทอื่นๆ
ด้วยเช่นกัน ผู้สนใจสามารถศึกษารูปแบบจากบทความแต่ละประเภทในวารสารฉบับที่พิมพ์เผยแพร่ไปแล้ว
• ชื่อเรื่อง
ควรสัน้ กะทัดรัด และสือ่ ถึงเป้าหมายหลักของการศึกษา ไม่ใช้คา� ย่อ ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร ควรต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• ชื่อผู้นิพนธ์
ชือ่ ผูน้ พิ นธ์ให้มที งั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ระบุตา� แหน่งหน้าทีก่ ารงานหรือต�าแหน่งทางวิชาการ ไม่ใช้คา� ย่อ ระบุหน่วยงานหรือสถานที่

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2565

Thai Health Promotion Journal
Vol.1 No.1 January - March 2022

ผู้นิพนธ์ท�างาน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน และโทรศัพท์มือถือ รวมทั้ง e-mail ของผู้นิพนธ์ที่ใช้ติดต่อ (Corresponding
author) ผู้นิพนธ์ที่มีที่ท�างานหลายแห่งก็ให้ระบุที่ท�างานหลักเพียงแห่งเดียว
• บทคัดย่อ (Abstract)
เป็นเนื้อความย่อตามล�าดับโครงการสร้างของบทความโดยมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยสรุปให้สั้นกะทัดรัด หรือไม่เกิน 300350 ค�า ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ มีความหมายในตัวเองไม่ต้องหาความหมายต่อ ไม่ควรมีค�าย่อ รูปแบบของบทคัดย่อเป็น
แบบย่อหน้าเดียว
• ค�าส�าคัญ หรือค�าหลัก (Keywords)
ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อ มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ไม่ควรต�่ากว่า 3 ค�า แต่ละค�าคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (semicolon “;”) อาจเป็นหัวข้อ
เรื่องหรือประเด็นส�าหรับช่วยในการค้นหาบทความ โดยอาจใช้ Medical Subject Headings (MeSH) terms ของ U.S National
Library of Medicine เป็นแนวทางการให้ค�าส�าคัญหรือค�าหลัก ค�าส�าคัญภาษาอังกฤษทุกค�าเป็นอักษรตัวเล็ก ยกเว้นเป็นค�านามเฉพาะ
• บทน�า (Introduction)
เป็นส่วนหนึ่งของบทความที่บอกเหตุผล น�าไปสู่การศึกษา เป็นส่วนที่อธิบายให้รู้ปัญหา ลักษณะ และขนาด เป็นการน�าไปสู่ความจ�าเป็น
ในการศึกษาวิจัยให้ได้ผลเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบค�าถามที่ตั้งไว้ หากมีทฤษฎีที่จ�าเป็นต้องใช้ในการศึกษา อาจวางพื้นฐานไว้ในส่วนนี้ได้
แต่ไม่ต้องทบทวนวรรณกรรมที่ไม่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา และให้รวมวัตถุประสงค์ของการศึกษาอยู่ในย่อหน้าสุดท้ายหรือ
เป็นย่อหน้าสุดท้ายของบทน�า
• วิธีการศึกษา (Methods)
ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ คือ (1) รูปแบบแผนการศึกษา (study design, protocol) เช่น randomized double blind, descriptive
หรือ quasi-experiment (2) กลุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง เช่น การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย แบบหลายขั้นตอน (3) วิธี
หรือมาตรการที่ศึกษา (interventions) เช่น กระบวนการศึกษา การด�าเนินงาน แนวทางและวิธีการ ถ้าเป็นมาตรการที่รู้จักทั่วไป ให้ระบุ
ชื่อของมาตรการพร้อมระบุเอกสารอ้างอิง ถ้าเป็นวิธีใหม่อธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจแล้วน�าไปใช้ต่อได้ (4) ระบุวิธีการหรือเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล เช่น การใช้แบบส�ารวจ การใช้แบบสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่ม หรือใช้แบบสอบถาม การทดสอบความเชื่อถือ (5) วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล และสถิติที่ใช้ และ (6) การได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ทั้งนี้ หากกระบวนการวิจัยมีการ
ก�าหนดนิยามเฉพาะส�าหรับการวิจัยนั้นๆ ก็ระบุค�านิยามที่ใช้ด้วยก็ได้
• ผลการศึกษา (Results)
แสดงผลทีพ่ บตามล�าดับหัวข้อของแผนการศึกษาอย่างชัดเจน ดูงา่ ย ถ้าผลไม่ซบั ซ้อนไม่มตี วั เลขมาก แต่ถา้ ตัวเลขมาก ตัวแปรมาก ควรใช้
ตารางหรือแผนภูมิโดยไม่ต้องอธิบายตัวเลขในตารางซ�้าในเนื้อเรื่อง ยกเว้นข้อมูลส�าคัญๆ แปลความหมายของผลที่ค้นพบ
• วิจารณ์ (Discussion)
แสดงบทวิจารณ์ ผลการศึกษาว่าเกิดความรู้ใหม่ในประเด็นใด สิ่งที่ค้นพบตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือแตกต่างไปจากผลงานที่
มีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด วิจารณ์ผลการศึกษาอย่างไม่ปิดบัง อาจแสดงความเห็นเบื้องต้นตามประสบการณ์หรือ
ข้อมูลที่มีเพื่ออธิบายส่วนที่โดดเด่นแตกต่างเป็นพิเศษหรือข้อจ�ากัดของการวิจัยได้ ควรมีข้อสรุปว่า ผลที่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย
หรือไม่ และให้ข้อเสนอแนะที่น�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือให้ประเด็นค�าถามที่ควรมีการวิจัยต่อไป
• ตารางและภาพ
บทความเรื่องหนึ่งๆ ไม่ควรมีตารางหรือภาพมากเกินไป จ�านวนที่เหมาะสมคือ 1–5 ตารางหรือภาพ โดยมีล�าดับที่และชื่อของตารางหรือ
ภาพอยูด่ า้ นบน ภาพทีใ่ ช้ควรเป็นภาพทีม่ คี วามชัดเจนสูง อาจเป็นไดอะแกรม ภาพวาด ภาพถ่าย หรือกราฟทีท่ า� จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แม้จะใส่ภาพในบทความแล้ว ก็ควรส่งแยกเป็นไฟล์ตา่ งหากร่วมด้วย ภาพทีใ่ ช้ทกุ ภาพต้องไม่แสดงใบหน้าของบุคคล และปลอดจากการมี
ลิขสิทธิ์ที่ไม่ใช่เป็นของผู้เขียน ทั้งนี้ แต่ละตารางหรือภาพที่ใช้จะต้องมีการอ้างถึงในเนื้อเรื่อง
• กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
ในกรณีที่ต้องการระบุค�าขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือ ให้จัดท�าเป็นย่อหน้าเดียว แจ้งให้ทราบว่ามีการช่วยเหลือที่ส�าคัญจากผู้ใด เช่น
ผู้บริหาร ผู้ช่วยเหลือทางเทคนิคบางอย่าง และสนับสนุนทุนการวิจัยเท่าที่จ�าเป็น
• เอกสารอ้างอิง (References)
เป็นการรวบรวมรายชื่อเอกสารที่ใช้อ้างอิงข้อความในเนื้อเรื่อง โดยการอ้างอิงจะใช้เป็นตัวเลขในวงเล็บวางบนไหล่บรรทัดท้ายประโยคที่
ถูกอ้าง ในการเขียนเอกสารอ้างอิง ให้ใช้ระบบ Vancouver เรียงล�าดับก่อนหลังตามที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง ส่วนรายชื่อของเอกสารที่ใช้
อ้างอิงนั้น จะน�ามาเรียงในส่วนของเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง ทั้งนี้ตัวเลขที่ก�ากับในเนื้อเรื่องจะต้องสอดคล้องกับล�าดับที่ในรายการอ้างอิง
ท้ายบทความ
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3. แนวทางการเขียนเอกสารอ้างอิง
การเขียนเอกสารอ้างอิงในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทยปรับปรุงจากระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver system) มีหลักเกณฑ์การเขียน
ดังนี้
A. การอ้างอิงบทความจากวารสาร
• รูปแบบพื้นฐาน
ล�าดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปี พิมพ์; ปีที่ (Volume) วารสาร: หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. ตัวอย่าง เช่น
1. Lohan M. How might we understand men’s health better? Integrating explanations from critical studies on men
and inequalities in health. Soc Sci Med 2007;65:493–504.
2. สถาพร เปาอินทร์. ปัจจัยเสี่ยงต่ออาการเสียชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุ ใน 2 ปี แรกหลักผ่าตัดกระดูกต้นขาหักบริเวณส่วนคอทั้งในกลุ่มที่
ใช้ซีเมนต์และกลุ่มที่ไม่ใช้ซีเมนต์. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2554;20:548-55.
โปรดสังเกตเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ เพราะเอกสารอ้างอิงทุกรายการจะใช้เครื่องหมายวรรคตอนเป็นแบบมาตรฐานเดียวกัน
• ค�าอธิบายข้อมูลในรูปแบบพื้นฐาน
1. ชื่อผู้แต่ง อาจจะหมายถึง ผู้เขียน ผู้แปล ผู้รวบรวม บรรณาธิการ หรือหน่วยงาน
- ผู้แต่งที่เป็นชาวต่างประเทศให้เขียนชื่อสกุลขึ้นก่อนตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้นและชื่อกลางโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใดๆ คั่น
- ชื่อผู้แต่งเป็นคนไทย ให้เขียนแบบภาษาไทย โดยการเขียนชื่อและนามสกุลเป็นค�าเต็ม แต่ถ้าเป็นบทความภาษาอังกฤษ ก็ใช้แบบเดียว
กับเอกสารที่ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ
- ถ้าผู้แต่งมีหลายคนแต่ไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อทุกคน โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma – “,”) คั่นระหว่างแต่ละคน และหลังชื่อ
สุดท้ายใช้เครื่องหมายมหัพภาค (full stop หรือ dot – “.”) กรณีผู้แต่งเกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง 6 คนแรก คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
(comma- “,”) และตามด้วย et al. ส�าหรับบทความภาษาอังกฤษ หรือ “และคณะ” ส�าหรับบทความภาษาไทย
2. ชื่อบทความ
- บทความเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อบทความใช้อักษรตัวใหญ่เฉพาะตัวแรก นอกจากนั้นใช้อักษรตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นค�านามเฉพาะ เช่น
ชื่อคน ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถานที่ เมื่อจบชื่อบทความให้ใช้เครื่องหมายมหัพภาค (full stop - “.”)
- บทความภาษาไทย ให้เขียนแบบค�าไทย
3. ชื่อวารสารที่น�ามาอ้างอิง
- ใช้ชื่อย่อตามมาตรฐานสากลที่ก�าหนดไว้ใน Index Medicus โดยตรวจสอบได้จาก Journals in NCBI Databases จัดท�าโดย
National Library of Medicine (NLM) ซึ่งค�าย่อเหล่านี้ได้ยึดตามกฎการเขียนค�าย่อของ American National Standard for
Information Sciences-Abbreviation of Titles of Publications. แต่ถ้าไม่ทราบ ก็ใช้ชื่อเต็มของวารสาร
- ส�าหรับวารสารภาษาไทยยังไม่มีชื่อย่ออย่างเป็นทางการ ให้ใช้ชื่อเต็มที่ปรากฏที่หน้าปก เช่น วารสารวิชาการสาธารณสุข พุทธชินราช
เวชสาร จดหมายเหตุทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร เชียงใหม่เวชสาร สารศิริราช ฯลฯ
4. ใช้ปี พ.ศ. ส�าหรับวารสารภาษาไทย หรือ ค.ศ. ส�าหรับวารสารภาษาอังกฤษ และปีที่พิมพ์ หรือ volume และฉบับที่ (number/issue)
ไม่ต้องใส่เดือนหรือวันที่พิมพ์
5. เลขหน้า (Page) ให้ใส่เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย โดยใช้ตัวเลขเต็มส�าหรับหน้าแรก และตัวเลขซ�้าออกส�าหรับเลขหน้าสุดท้าย เช่น
หน้า 10-18 ใช้ 10-8.
หน้า S104-S111 ใช้ S104-11.
หน้า 198-201 ใช้ 198-201.
หน้า 104S-111S ใช้ 104S-11S.
B. การอ้างอิงเอกสารที่เป็นหนังสือหรือต�าราแบ่ง เป็น 2 ลักษณะ
1) การอ้างอิงทั้งหมด
รูปแบบพื้นฐาน: ล�าดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์ (edition). เมืองที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. ตัวอย่างเช่น
1. World Health Organization. Policy approaches to engaging men and boys in achieving gender equality and health
equity. Geneva: World Health Organization; 2010.
2. รังสรรค์ ปัญญาธัญญะ. โรคติดเชื้อของระบบประสาทกลางในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์; 2536.
โปรดสังเกตเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ เพราะเอกสารอ้างอิงทุกรายการจะใช้เครื่องหมายวรรคตอนเป็นแบบมาตรฐานเดียวกัน
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• ค�าอธิบายข้อมูลในรูปแบบพื้นฐาน
1. ชื่อผู้แต่ง อาจจะเป็นบุคคล หน่วยงาน บรรณาธิการ (editor) หรือคณะบรรณาธิการ (editors) ให้ใช้ข้อก�าหนดเดียวกันกับชื่อผู้แต่ง
ในการอ้างอิงบทความจากวารสาร
2. ชื่อหนังสือ ให้ใช้ตัวอักษรตัวใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ
3. ครั้งที่พิมพ์ (Edition) ถ้าเป็นการพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องใส่ส่วนนี้
4. เมืองที่พิมพ์หรือสถานที่พิมพ์ (Place of publication) ให้ใส่ชื่อเมืองที่ส�านักพิมพ์ตั้งอยู่ ถ้ามีหลายเมืองให้ใช้เมืองแรก ถ้าเมืองไม่เป็น
ทีร่ จู้ กั ให้ใส่ชอื่ ย่อของรัฐหรือประเทศ ถ้าหากไม่ปรากฏเมืองทีพ่ มิ พ์ให้ใช้คา� ว่า n.p. ซึง่ ย่อมาจาก no place of publication และภาษาไทย
ใช้ ค�าว่า ม.ป.ท. ย่อมาจากค�าว่าไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์
5. ส�านักพิมพ์ ให้ใส่เฉพาะชื่อส�านักพิมพ์ตามที่ปรากฏในหนังสือ แล้วตามด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (semicolon - ;)
6. ปีพมิ พ์ (Year) ให้ใส่เฉพาะตัวเลข ปี พ.ศ. ถ้าเป็นหนังสือภาษาไทย หรือ ค.ศ. ถ้าเป็นหนังสือภาษาต่างประเทศ แล้วจบด้วยเครือ่ งหมาย
มหัพภาพ หรือ full stop (.)
2) การอ้างอิงบทหนังสือที่มีผู้เขียนเฉพาะบท
รูปแบบพื้นฐาน: ล�าดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้เขียน. ชื่อบท. ใน หรือ In: ชื่อบรรณาธิการ/editor(s). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์:
ส�านักพิมพ์; ปีพิมพ์. หน้า/P. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. ตัวอย่าง เช่น
1. Smith J, Richardson N, Robertson S. Applying a gender lens to public health discourses on men’s health. In: J
Gideon, editor. Handbook on gender and health. Cheltenham: Edward Elgar Publishers; 2016. p. 117–33.
2. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์. การให้สารน�า้ และเกลือแร่. ใน: มนตรี ตูจ้ นิ ดา, วินยั สุวตั ถี, อรุณ วงษ์จริ าษฎร์, ประอร ชวลิตธ�ารง, พิภพ จิรภิญโญ,
บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์; 2540. หน้า 424-78.
โปรดสังเกตเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ เพราะเอกสารอ้างอิงทุกรายการจะใช้เครื่องหมายวรรคตอนเป็นแบบมาตรฐานเดียวกัน
C. เอกสารอ้างอิงที่เป็นหนังสือประกอบการ ประชุม/รายงานการประชุม (Conference proceeding)
• รูปแบบพื้นฐาน
ล�าดับที่อ้างอิง. ชื่อหน่วยงานจัดประชุมหรือชื่อบรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง. ชื่อการประชุม; วัน เดือน ปีที่ประชุม; สถานที่จัดประชุม. เมืองที่
พิมพ์: ส�านักพิมพ์; ปีพิมพ์. ตัวอย่าง เช่น
1. Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International
Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.
โปรดสังเกตเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ เพราะเอกสารอ้างอิงทุกรายการจะใช้เครื่องหมายวรรคตอนเป็นแบบมาตรฐานเดียวกัน
D. การอ้างอิงบทความที่น�าเสนอในการประชุม หรือสรุปผลการประชุม (Conference paper)
• รูปแบบพื้นฐาน
ล�าดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน/In: ชื่อ บรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor. ชื่อการประชุม; วัน เดือนปีที่ประชุม; สถานที่จัด
ประชุม, เมืองที่ประชุม. เมือง ที่พิมพ์: ปีที่พิมพ์. หน้า/p. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. ตัวอย่าง เช่น
1. Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun
KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical
Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.
โปรดสังเกตเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ เพราะเอกสารอ้างอิงทุกรายการจะใช้เครื่องหมายวรรคตอนเป็นแบบมาตรฐานเดียวกัน
E. เอกสารอ้างอิงที่เป็นวิทยานิพนธ์์ ให้เขียนรายการ อ้างอิง ดังนี้
• รูปแบบพื้นฐาน
ล�าดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้นิพนธ์. เรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญา]. เมืองที่พิมพ์: มหาวิทยาลัย; ปีที่ได้รับปริญญา. จ�านวนหน้า. ตัวอย่าง เช่น
1. Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. St. Louis, MO:
Washington University; 1995. 111 p.
2. อังคาร ศรีชัยรัตรชนกูล. การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าชนิดเฉียบพลัน และชนิดเรื้อรัง
[วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์-มหาบัณฑิต]. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543. 80 หน้า.
โปรดสังเกตเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ เพราะเอกสารอ้างอิงทุกรายการจะใช้เครื่องหมายวรรคตอนเป็นแบบมาตรฐานเดียวกัน

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2565

Thai Health Promotion Journal
Vol.1 No.1 January - March 2022

F. เอกสารที่เป็นกฎหมาย
• รูปแบบพื้นฐาน
- กรณีที่เป็นพระราชบัญญัติให้ระบุชื่อของพระราชบัญญัตินั้น. ระบุรายละเอียดของแหล่งเผยแพร่ ซึ่งก็คือสารราชกิจจานุเบกษา
ตามตัวอย่าง
- กรณีที่เป็นกฎกระทรวง ให้ใส่ชื่อกระทรวงที่ออกกฎนั้นและระบุชื่อของกฎหมายที่ออก. ระบุรายละเอียดของแหล่งเผยแพร่ ซึ่งก็คือ
ราชกิจจานุเบกษา ตามตัวอย่าง
1. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120, ตอนที่ 130 ก (ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2546).
2. กระทรวงศึกษาธิการ. กฎกระทรวงก�าหนด ประเภทของสถานศึกษาและการด�าเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัย รุ่น พ.ศ. 2561. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135, ตอนที่ 81 ก (ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561).
G. สิทธิบัตร (Patent)
ให้เขียนรูปแบบตามตัวอย่าง
1. Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R@D Inc., assignee. Flexible endoscopic grasping and cutting device and
positioning tool assembly. United States patent US 20020103498. 2002 Aug 1.
H. บทความในหนังสือพิมพ์
• รูปแบบพื้นฐาน
ล�าดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์. ปี เดือน วันที่; เลขหน้า (เลขคอลัมน์). ตัวอย่าง เช่น
1. Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution; study estimates 50,000 admissions annually. The Washington
Post. 1996 Jun 21; Sect. A: 3 (col. 5).
2. ซี 12. ตุลาการศาล ปค, เข้ารอบ. ไทยรัฐ. 2543 พ.ย. 20; ข่าวการศึกษา ศาสนา-สาธารณสุ ข: 12 (คอลัมน์ 2).
I. การอ้างอิงเอกสารที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์หรือก�าลังรอตีพิมพ์
• รูปแบบพื้นฐาน
ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามประเภทของเอกสารดังกล่าวข้างต้น (เช่น บทความในวารสาร หรือหนังสือ) และระบุว่า In press หรือ
รอตีพิมพ์ เช่น
1. Leshner AL. Molecular mechanisms of cocine addiction. N Eng J Med. In press 1996.
อาจใช้ค�าว่า “forthcoming’ ถ้าไม่แน่ว่าเอกสารนั้นๆ จะได้รับการตีพิมพ์หรือไม่
J. การอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Material)
1) วารสารอิเล็กทรอนิกส์
• รูปแบบพื้นฐาน
ล�าดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร [ประเภทของสื่อ]. ปีท่ีพิมพ์ [สืบค้นเมื่อ/cited ปี เดือน วันที่]; เล่มที่(volume):
[หน้า]. แหล่งข้อมูล/Available from: http://........................... ตัวอย่าง เช่น
1. Annas GJ. Resurrection of a stem-cell funding barrier—Dickey-Wicker in court. N Engl J Med [Internet]. 2010 [สืบค้น
เมือ่ /cited 2011 Jun 15];363:1687-9. แหล่งข้อมูล/Available from: http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp1010466
2. ราม รังสินธ์, ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์. การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี 2555 [อินเทอร์เน็ต]. [สืบค้นเมื่อ 20 ก.ย. 2559].
แหล่งข้อมูล: http://www.tima.or.th/index.php/component/attachments/downloads/24
โปรดสังเกตเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ เพราะเอกสารอ้างอิงทุกรายการจะใช้เครื่องหมายวรรคตอนเป็นแบบมาตรฐานเดียวกัน
2) หนังสือหรือบทความอิเล็กทรอนิกส์
• รูปแบบพื้นฐาน
ล�าดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง [ประเภทของสื่อ]. เมืองที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์; ปีที่พิมพ์ [สืบค้นเมื่อ/cited ปี เดือน วันที่]. แหล่งข้อมูล/
Available from: http://........................... ตัวอย่าง เช่น

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2565

Thai Health Promotion Journal
Vol.1 No.1 January - March 2022

1. Merlis M, Gould D, Mahato B. Rising out-of-pocket spending for medical care: a growing strain on family budgets
[Internet]. New York: Commonwealth Fund; 2006 [cited 2006 Oct 2]. Available from: http://www.cmwf.org/usr_doc/
Merlis_risingoopspending_887.pdf
2. Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Internet]. Washington: National Academy
Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.nap.edu/books/ 0309074029/html/
3. Wikipedia. Genertion Y [Internet]. 2011 [cited 2011 Jul 5]. Available from: http://en.wikipedia. org/wiki/Generation_Y
4. จิราภรณ์ จันทร์จร. การเขียนรายการอ้างอิงในเอกสารวิชาการทางการแพทย์ [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพมหานคร: คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย; 2551 [สืบค้นเมือ่ 18 ต.ค. 2554]. แหล่งข้อมูล: http://liblog.dpu.ac.th/analyresource/wp-content/
uploads/2010/06/reference08.pdf
โปรดสังเกตเครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ เพราะเอกสารอ้างอิงทุกรายการจะใช้เครื่องหมายวรรคตอนเป็นแบบมาตรฐานเดียวกัน
4. การส่งต้นฉบับ
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สารจากผู้บริหาร
สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ

ในยุทธศาสตร์การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ใช้ “ไตรพลัง” ใน
การขับเคลื่อนงาน การพัฒนาและการสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานในการสร้างนโยบายและการขับเคลื่อนสังคมจึงเป็นหนึ่งใน
ภารกิจที่ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในหลายเป้าหมายทางสุขภาพที่ส�าคัญ สสส. ถึงกับพัฒนาให้เกิดศูนย์วิชาการเฉพาะด้านขึ้น
พร้อมกับการสร้างเครือข่ายวิชาการทีม่ จี ดุ เด่นในการสร้างวิชาการทีถ่ กู น�ามาใช้ตรงในการสร้างเสริมสุขภาพในหน้างานจริงของสังคมไทย
ในวาระครบรอบปีที่ยี่สิบของการเกิด สสส. น�ามาซึ่งแนวคิดในการจัดท�าวารสารวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อใช้เผยแพร่
และอ้างอิง อันจะสร้างความเติบโตทางวิชาการและการใช้ประโยชน์วิชาการเพื่อพัฒนางานการสร้างเสริมสุขภาพของภาคีเครือข่าย
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย หรือ Thai Health Promotion Journal ฉบับปฐมฤกษ์ประจ�าเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 นี้
จึงได้ออกมาสู่บรรณพิภพด้วยความร่วมแรง รวมใจ และรวมปัญญาของบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ทีมงานผู้จัดท�า และผู้ร่วม
เสนอผลงานวิชาการเข้ามา
ผมขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องข้างต้นทุกท่านที่ได้เพียรสร้างความเติบโตก้าวส�าคัญให้วงการวิชาการ และหวังว่าวารสารนี้
จะถูกพัฒนาเติบโตเป็นฐานส�าคัญในการเสริมพลังปัญญาน�าการขับเคลื่อนสู่สังคมสุขภาวะอย่างต่อเนื่องต่อไป

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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บทบรรณาธิการ
การสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการสร้างเสริมสนับสนุนให้บุคคลมีการปฏิบัติและมีพฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจนจัดการกับ
สิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ เพื่อท�าให้ตนเองมีความสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากความเจ็บป่วย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
สามารถด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข การสร้างเสริมสุขภาพเป็นหัวใจส�าคัญของงานสาธารณสุขของประเทศ ทัดเทียมกับ
งานด้านการป้องกันโรค และงานรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้รับรองวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2573 ซึ่ง
ประกอบด้วย 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นเป้าหมายที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย
ย่อย 13 ประการ และเมื่อวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายด้านสุขภาพนั้น ก็จะ
พบว่า งานสร้างเสริมสุขภาพเป็นแนวทางหลักทีน่ า� ไปสูค่ วามส�าเร็จดังกล่าว ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจน คือ ปัญหาการเสียชีวติ จาก
อุบัติเหตุจราจร (เป้าหมายโลกข้อ 3.6) หากปราศจากงานสร้างเสริมสุขภาพที่มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ยานยนต์ จ�านวน
การเกิดอุบัติเหตุก็คงไม่ลดลง ไม่ว่างานด้านการรักษาพยาบาลจะดีเลิศเพียงใด ก็ยากที่จะลดการเสียชีวิตลงได้ ในปัจจุบันแม้ว่างาน
ด้านสาธารณสุขจะช่วยให้แม่วัยรุ่นคลอดปลอดภัย แม่และลูกมีสุขภาพดี แต่หากปราศจากงานสร้างเสริมสุขภาพที่ลดการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นลง ปัญหาที่เกิดจากท้องวัยรุ่น (เป้าหมายโลกข้อ 3.7) ก็คงลดลงไม่ได้ จากตัวอย่างที่ระบุมา ท�าให้เห็นบทบาทของงาน
สร้างเสริมสุขภาพในการพัฒนาประเทศได้อย่างชัดเจน
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ท�าหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังคมในการขับเคลือ่ นกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพมาตลอดเวลา 20 ปี นับว่ามีสว่ นส�าคัญในการสร้างเสริมและผลักดันงาน
สร้างเสริมสุขภาพของประเทศ ผลงานที่ผ่านมา มีทั้งการสร้างความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพในชีวิตประจ�าวันของประชาชน
ผ่านทางสื่อต่างๆ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรต่างๆ การสนับสนุนงานพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมใหม่ๆ ในงาน
สร้างเสริมสุขภาพ การร่วมผลักดันนโยบายสร้างเสริมสุขภาพของประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
สร้างเสริมสุขภาพ ผลงานต่างๆ เหล่านี้ นอกจากจะทรงคุณค่าในตัวเองแล้ว ยังเป็นพื้นฐานทางวิชาการที่ส�าคัญที่ควรมีการบันทึก
ไว้อ้างอิงและใช้ประโยชน์ต่อๆ ไป เครื่องมือชิ้นหนึ่งในการบันทึกผลงานทางวิชาการ คือ “วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย”
เท่าที่ผ่านมา สสส. และภาคีต่างๆ ได้ท�าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลผลการด�าเนินงานผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ อย่างมากมาย แต่สิ่งที่
ยังขาด คือ การมีวารสารวิชาการมาเป็นส่วนประกอบในการพัฒนามาตรฐานการเผยแพร่ผลงาน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทยได้รบั
การจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของวารสารทางวิชาการ มีกองบรรณาธิการและผู้ประเมินผลงานที่เข้มแข็งจากหลากหลาย
สถาบัน มีการก�าหนดรูปแบบบทความทีไ่ ด้มาตรฐาน มีระบบการทบทวนบทความแต่ละเรือ่ งโดยผูท้ รงคุณวุฒทิ างวิชาการด้านต่างๆ
รวมถึงกระบวนการคัดกรองเพือ่ ปรับปรุงให้ผลงานทีพ่ มิ พ์เผยแพร่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความน่าเชือ่ ถือ สามารถน�าไปอ้างอิง
ศึกษาต่อยอด ประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย หรือน�าสู่การขยายผล ตามบทบาทของวารสารวิชาการชั้นน�าทั่วไป
ผลงานการสร้างเสริมสุขภาพไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียง สสส. และหน่วยงานที่เป็นภาคี ทั้งนี้เพราะงานสร้างเสริมสุขภาพเป็นหน้าที่
ของประชาชนทุกคน เป็นของทุกองค์กร และทุกพื้นที่ วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทยจึงได้ก�าหนดบทบาทที่จะเป็นแหล่งรวบรวม
ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพจากทุกแหล่ง เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ที่สนใจงานด้าน
สร้างเสริมสุขภาพ จึงขอเชิญชวนให้นักวิชาการต่างๆ ส่งผลงานมาเผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ เพื่อให้วารสารฯ เป็นเครื่องมือส�าคัญ
ชิ้นหนึ่งในการพัฒนางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย

นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
บรรณาธิการ
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Original Article

นิพนธ์ต้นฉบับ

การขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะ
และความเป็นชาติพันธุ์ของผู้หญิงชาติพันธุ์
ในพื้นที่เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน
รณภูมิ สามัคคีคารมย์1, อนุสรณ์ อำาพันธ์ศรี2, วิวัฒน์ ตามี3่
1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
2
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ
ผูห้ ญิงชาติพนั ธุท์ อี่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ทีป่ ระเทศไทย ทัง้ ทีม่ สี ถานะเป็นพลเมืองของประเทศไทย และกลุม่ ทีย่ งั มีปญ
ั หาสถานะ
ทางทะเบียนอยู่ต่างพบกับปัญหาและอุปสรรคในการมีสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่เป็นปัจจัย
ส�าคัญอย่างยิ่งในการมีสุขภาวะที่ดี ปัจจัยทางสังคมที่เป็นอุปสรรคและกีดกันผู้หญิงชาติพันธุ์ในการเข้าถึงบริการสุขภาพ
มีหลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ ความเป็นเพศหญิง สถานะทางทะเบียน ภาษาและวัฒนธรรมชาติพนั ธุ์ และการอยูอ่ าศัยในพืน้ ที่
ห่างไกล เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เกิดจากความรุนแรงในเชิงโครงสร้างที่กระท�าต่อผู้หญิงชาติพันธุ์ ดังนั้น เพื่อขจัด
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและกีดกันการเข้าถึงบริการสุขภาพ ส�านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคมจึงขับเคลื่อนรูปแบบและกระบวนการในการ
เข้าถึงบริการสุขภาพส�าหรับผู้หญิงชาติพันธุ์ที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะและความเป็นชาติพันธุ์ ด�าเนินงานผ่าน
กระบวนการวิจัยและพัฒนาด้วยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู้หญิงชาติพันธุ์ใน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่
เชียงราย และแม่ฮ่องสอน จากการพัฒนารูปแบบและกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพจ�านวน 21 รูปแบบ และการน�าร่อง
พัฒนาระบบบริการทีเ่ ป็นมิตร โดยพัฒนาต่อยอดล่ามชุมชนทีท่ า� หน้าทีจ่ ดั การและช่วยลดปัจจัยอุปสรรคในการเข้ารับบริการ
สุขภาพ อาทิ ภาษา ความรู้ ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยผสมผสานความรูท้ างการแพทย์เชิงชาติพนั ธุ์
ท�าให้ผู้หญิงชาติพันธุ์เข้าถึงกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของรัฐและการผสมผสานกับการแพทย์เชิงชาติพันธุ์มากขึ้น
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์เพิ่มมากขึ้น
ซึง่ จะเป็นรูปแบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการขยายผลเพือ่ เพิม่ การเข้าถึงบริการสุขภาพส�าหรับผูห้ ญิงชาติพนั ธุ์ และเป็นพืน้ ฐาน
ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
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Abstract
Ethnic women living in Thailand continue to face problems and obstacles, especially with their access to the health system, which is a significant factor for good health. The key obstacles involve social
factors such as their femininity, civil status, ethnic language and culture and their residence in remote
areas. It is evident that these factors are formed by structural violence against ethnic women. This
study was conducted using PAR approach with ethnic women in 3 provinces of Thailand including
Chiang Mai, Chiang Rai, and Mae Hong Son by developing 21 health promotion models and processes,
and piloting to create health services that are sensitive and friendly for them. With aim to provide ethnic
women with access to the public health promotion process, this program is a further development
of community interpreters, who are responsible for managing and reducing the barriers to accessing
health services such as language, knowledge, health promotion skills, as well as preventing disease
by combining ethnomedicine. This integration of ethnomedicine also aims to create more satisfactory
services as well as install them with more knowledge and understanding of health and reproductive
health issues. This will be an effective approach to expand access to health services for ethnic women
and eventually become their basis in making any policy decisions in the future.
Keywords: ethnic women; health services; gender; ethnomedicine

บทนำา
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์ในประเทศไทยโดย
ศู น ย์ ม านุ ษ ยวิ ท ยาสิ ริ ธ ร (องค์ ก ารมหาชน) ได้ ร วบรวม
และจ�าแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้
เรียกตนเองในประเทศไทย ซึ่งพบมากกว่า 65 กลุ่ม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(1) แม้กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้จะอาศัย
อยู่บนผืนแผ่นดินไทย แต่กลับมีปัญหาเรื่องสถานะทาง
กฎหมายในการรับรองความเป็นพลเมืองไทย และแม้ว่า
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ประเทศไทยจะให้สถานะทางการทะเบียนกับคนกลุ่มนี้ เพื่อ
ให้ได้สิทธิพิสูจน์ตัวบุคคลให้ได้รับสัญชาติไทย แต่คนกลุ่ม
นี้ก็ถูกจัดเป็น “พลเมืองชั้นสอง” มีสิทธิไม่เท่าเทียมคนไทย
ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ในสังคมไทย
กลายเป็นกลุม่ เปราะบางทีถ่ กู กีดกันทางสังคม และถูกเลือก
ปฏิบัติในหลายมิติ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิต(2)
อีกทั้งหากพิจารณาในมิติของสิทธิมนุษยชนและความเป็น
มนุษย์ของพลเมืองขั้นพื้นฐานยังชี้ชัดว่า การเข้าถึงสิทธิน้ี
จะท�าให้กลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ไม่สูญเสียสุขภาวะ แต่ในความ
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เป็นจริงของสังคมไทยปัญหาความเหลื่อมล�า้ ในทางปฏิบัติ
อันก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคพบได้ในทุกๆ ด้าน ซึง่ ประจักษ์ชดั
ในด้านการดูแลสุขภาพประชาชนของผู้ให้บริการสุขภาพ
เห็นได้ชดั ในสถานบริการของรัฐต่างจังหวัด ทีป่ ระสบปัญหา
ความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงและรับบริการสาธารณสุข
ขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ า� เป็น จากการดิน้ รนเพือ่ การด�ารงชีวติ ทีส่ ง่ ผล
ให้เป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคมให้ตกอยู่ในสภาวะยากจน
ขาดโอกาสในการรับบริการพื้นฐาน มีคุณภาพชีวิตต�่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ผนวกกับความหลากหลายด้านเชื้อชาติ
อุปสรรคด้านการสื่อสาร การใช้ภาษา ความเชื่อทางศาสนา
ความ แตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณี ส่งผลให้ขาดการ
รับรองทางกฎหมาย การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐ
รายงานผลการด�าเนินพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสุขภาพ
และเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงชาติพันธุ(3)
์
ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับผลการวิจยั ของสถาบันวิจยั
ระบบสาธารณสุข นิสาพร วัฒนศัพท์, ฐานิดา บุญวรรโณ
และศิ ว าภรณ์ ไชยเจริ ญ (4) ที่ ชี้ ชั ด ว่ า ประชากรกลุ ่ ม นี้
ถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางที่มีความต้องการ
ด้านสุขภาพแต่มีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
เช่น ไม่มหี ลักประกันสุขภาพ มีถนิ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ทีห่ า่ งไกล
และเมือ่ พิจารณาจากมุมมองระดับมหภาคจะเห็นได้วา่ ปัจจัย
ที่ท�าให้ประชากรกลุ่มนี้มีสุขภาพไม่ดีมักมีสาเหตุมาจากการ
ขาดโอกาสและการเข้าไม่ถึงทรัพยากรเป็นส�าคัญ
นอกเหนือจากมิติความเป็นชาติพันธุ์แล้วนั้น ธิราพร
สิงห์หล่อ(5) ได้ทา� การทบทวนเอกสารและวิเคราะห์ไว้วา่ ประเด็น
เรือ่ งความแตกต่างทางเพศสภาพ (gender differences)
ยังเกีย่ วข้องกับ ‘การมีสขุ ภาพทีด่ ’ี หรือแง่มมุ ‘ความเหลือ่ มล�า้ ทาง
สาธารณสุขทีม่ ฐี านมาจากความแตกต่างทางเพศสภาพ’ ด้วย
ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปแล้ ว แม้ ผู ้ ห ญิ ง จะมี อ ายุ ยื น ยาวกว่ า ผู ้ ช าย
แต่มกั มีสขุ ภาพทีย่ า�่ แย่กว่าโดยเปรียบเทียบและมีความเสีย่ ง
ต่อโรคเรื้อรังหลายประเภทในอัตราสูง ขณะที่ผู้ชาย ซึ่งมี
ร่างกายทีแ่ ข็งแรงมากกว่าแต่กลับมีอตั ราการเสียชีวติ สูงกว่า
เรียกว่า ‘health-survival paradox’ (ภาวะความย้อนแย้ง
ระหว่ า งความเจ็ บ ป่ ว ยกั บ การเสี ย ชี วิ ต ของชายหญิ ง )
โดยการรับรู้แต่เดิมมองว่าความแตกต่างด้านชีวภาพของ
ร่างกายที่เกี่ยวกับฮอร์โมน หรือการตั้งครรภ์และการคลอด
ในผู้หญิงที่แตกต่างจากผู้ชายนั้น เป็นเหตุให้มีความเสี่ยง
ด้านสุขภาพมากกว่า ทว่าก็มีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่ชี้ว่าการ

อธิบายความแตกต่างด้านชีวภาพทีส่ ง่ ผลต่อการมีสขุ ภาพดี
อาจไม่เพียงพอ เพราะสุขภาพของคนยังได้รับผลกระทบ
จาก ‘สภาพสังคม’ ‘ค่านิยมของสังคม’ ไปจนถึง ‘สังคมที่
เหลื่อมล�้า’ ด้วย ข้อค้นพบของการศึกษาหลายๆ ชิ้นช่วยชี้ว่า
ความเสมอภาคทางสาธารณสุขและการสนับสนุนผู้หญิง
ให้ มี สุ ข ภาพดี สิ ท ธิ ใ นการปกครองตนเอง การเข้ า ถึ ง
ทรั พ ยากร และมี บ ทบาทในสั ง คม เป็ น ปั จ จั ย ส� า คั ญ ที่
ส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
‘สภาพสังคม’ ‘ค่านิยมของสังคม’ ข้างต้นแสดงให้เห็นถึง
ปั จ จั ย กี ด กั น ทางสั ง คมต่ อ ผู ้ ห ญิ ง ชาติ พั น ธุ ์ แ ละผู ้ ห ญิ ง
ชาติพันธุ์ท่ีมีปัญหาสถานะบุคคลในสังคมไทย 4 ด้าน คือ
(1) ความห่ า งไกลในการตั้ ง ถิ่ น ฐาน บางส่ ว นอาศั ย อยู ่
ในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ เกาะแก่ง หรือพืน้ ทีบ่ ริเวณชายแดน บางกลุม่
มีวิถีชีวิตในการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน ส่งผลให้ตกส�ารวจ
ในการได้รับสถานะทางทะเบียน ความห่างไกลเป็นอุปสรรค
ในการเข้ า ถึ ง ระบบสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน ส่ ง ผลให้
ขาดการรับรองทางกฎหมายจากรัฐไทย การเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการของรัฐอุปสรรคจากการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์
กับศูนย์กลางราชการ (2) ความเป็นผู้หญิง กลุ่มผู้หญิง
ต้องเผชิญปัญหาที่ซับซ้อนและรุนแรงกว่าผู้ชาย ด้วยเหตุ
พื้นฐานจากความเป็นผู้หญิง และขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเชื่อที่มีลักษณะที่ไม่เท่าเทียม มีลักษณะที่แฝงไปด้วย
อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ดังแสดงตัวอย่างได้จากผลการ
ศึ ก ษาส� า นั ก งานคณะกรรมการปฏิ รู ป กฎหมาย (คปก.)
เรื่องประสบการณ์กับการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง
ชาติพันธุ์ ส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(6) พบว่า
ความทุกข์ของผู้หญิงชนเผ่าที่ยังไม่ได้รับการถูกแก้ไข (3)
สถานะทางทะเบียนโดยรัฐ “บัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนราษฎร” กลายเป็น กลุ่มเปราะบางที่จะถูกกีดกัน
ทางสังคม และถูกเลือกปฏิบัติในหลายมิติ อันส่งผลต่อ
สุขภาวะและคุณภาพชีวิตต่อไป สอดคล้องกับข้อมูลการ
วิ จั ย ที่ ชี้ ชั ด ว่ า สิ ท ธิ ข องพลเมื อ งถื อ เป็ น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน
เป็ น สิ ท ธิ แ ละศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ซึ่ ง สิ ท ธิ ด ้ า นหนึ่ ง
ที่ ส� า คั ญ คื อ สิ ท ธิ ที่ เ ขาจะไม่ สู ญ เสี ย สุ ข ภาวะ แต่ ใ น
การปฏิ บั ติ ไ ด้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ เ สมอภาคในการดู แ ล
สุ ข ภาพของประชาชนโดยเฉพาะสถานบริ ก ารสุ ข ภาพ
ภาครัฐในต่างจังหวัด ที่ประสบปัญหาความไม่เสมอภาค
ในการเข้าถึงและได้รบั บริการสาธารณสุขพืน้ ฐานทีจ่ า� เป็น(7)
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และ (4) วั ฒ นธรรมและประเพณี เป็ น การด� า รงชี วิ ต ที่
เป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง พึ่งธรรมชาติ ซึ่งแตกต่าง
จากระบบทุนนิยมในสังคมเมือง ส่งผลให้มีความเปราะบาง
ทางสั ง คมที่ จ ะตกอยู ่ ใ นสภาวะยากจน ขาดโอกาสใน
การรั บ บริ ก ารพื้ น ฐานและมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ต�่ า กว่ า เกณฑ์
มาตรฐาน ผนวกกับความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ภาษา
ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ปัจจัยเหล่านี้
ส่ ง ผลให้ ก ารขาดการรั บ รองทางกฎหมายจากรั ฐ ไทย
การเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ แ ละสวั ส ดิ ก ารของรั ฐ อุ ป สรรคจากการ
สือ่ สาร การปฏิสมั พันธ์กบั ศูนย์กลางราชการ มีความเด่นชัด
และส่งผลต่อการมีสุขภาวะที่ชัดเจนมากขึ้น(6)
การด�าเนินงานเพื่อให้ผู้หญิงชาติพันธุ์เข้าถึงบริการ
สุขภาพทีม่ คี วามละเอียดอ่อนต่อมิตเิ พศภาวะและความเป็น
ชาติพันธุ์นั้นจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความส�าคัญกับความ
หลากหลายของมิติเพศภาวะ (gender) เชื่อมโยงกับความ
หลากหลายมิตคิ วามเป็นชาติพนั ธุ์ (ethnicity) ความรูพ้ นื้ ถิน่
และการจั ด การตนเองด้ า นสุ ข ภาพ ด้ ว ยความลึ ก ซึ้ ง
ในระดับของความรอบรูท้ างสุขภาพ (health literacy) และ
สิทธิสุขภาพ (health rights) โดยมีผู้หญิงชาติพันธุ์และ
ผู ้ ห ญิ ง ชาติ พั น ธุ ์ ที่ มี ป ั ญ หาสถานะบุ ค คลเป็ น แกนกลาง
ในการขั บ เคลื่ อ นและด� า เนิ น งาน โดยให้ ค วามส� า คั ญ
ในความหลากหลายมิ ติ อาทิ ความห่ า งไกลของพื้ น ที่
ความเป็นผู้หญิง ความเป็ น ชาติ พั น ธุ ์ สถานะทางสั ง คม
และสถานะการรับรองโดยรัฐ จารีต ประเพณีและวัฒนธรรม
ของชุ ม ชน และความแตกต่ า ง และหลากหลายของ
ภาษา กระบวนการด� า เนิ น การอยู ่ บ นพื้ น ฐานของการ
มี ส ่ ว นร่ ว มในทุ ก กระบวนการเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ผู ้ ห ญิ ง ชาติ พั น ธุ ์ แ ละผู ้ ห ญิ ง ชาติ พั น ธุ ์ ที่ มี ป ั ญ หาสถานะ
บุ ค คล (participation and empowerment) และ
ค� า นึ ง ถึ ง การซ้ อ นทั บ กั น ของมิ ติ ค วามหลากหลายและ
แตกต่ า งขององค์ ค วามรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพและระบบสุ ข ภาพ
พื้นถิ่นของชุมชนที่แตกต่างไปตามชาติพันธุ์ โดยมุ่งพัฒนา
และสร้างเสริมให้กลุม่ ผูห้ ญิงสามารถเป็นแกนน�าในลักษณะ
ของเครือข่ายที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือ ส่งเสริม ดูแล
และจัดการสุขภาพของตนเองและชุมชน สามารถเชื่อมโยง
ประสานกั บ ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น
ในรูปแบบของแกนน�าผู้หญิงด้านสุขภาพ และ/หรือล่าม
สุขภาพผู้หญิง ในขณะที่การด�าเนินโครงการในภาคส่วน
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ของสถานบริการสุขภาพแผนปัจจุบัน ให้ความส�าคัญกับ
การบริการข้ามวัฒนธรรม (cross-cultural care) ที่
ละเอียดอ่อนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ผ่านการวิเคราะห์และตระหนักถึงความเป็นผู้หญิง ความ
เป็นชาติพนั ธุ์ สถานะทางสังคม และสถานะการรับรองโดยรัฐ
จารีต ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน และความแตกต่าง
และหลากหลายของภาษา เพือ่ ให้เกิดการรับบริการทีท่ นั เวลา
และไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกินความจ�าเป็น
การขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการของผู้หญิงชาติพันธุ์
ที่ตั้งอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้จากฐานข้อมูลและชุด
ข้อมูลสถานการณ์ปญ
ั หาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์
ของผู้หญิงชาติพันธุ์ในพื้นที่ โดยมีแกนน�าผู้หญิงชาติพันธุ์/
ผู้น�าชุมชนที่มีศักยภาพ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพล่ามชุมชนชุดเก่า เพือ่ ให้เกิดเป็นล่ามชุมชนทีร่ ว่ มกัน
พัฒนาศูนย์สุขภาวะผู้หญิงชาติพันธุ์เพื่อเป็นองค์กรชุมชน
ทางกายภาพในการรวบรวมฐานข้อมูล องค์ความรู้ เป็นศูนย์
ประสานงานและขับเคลื่อนกลไกการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ที่จ�าเป็น มีคุณภาพ เหมาะสม และยุ่งยากน้อยลง โดยใช้
กลยุทธ์ที่หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถพัฒนาต้นแบบของ
ระบบบริการสุขภาพที่ค�านึงถึงประเด็นความละเอียดอ่อน
ของมิติเพศภาวะและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดยที่
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการปฏิบตั กิ ารให้บริการทางการแพทย์ทเี่ ป็นมิตร
ส�าหรับผู้หญิงชาติพันธุ์ และสามารถถอดกระบวนการ และ
บทเรียนออกมาเพื่อเป็นองค์ความรู้และคู่มือให้พื้นที่อื่นๆ
สามารถประยุกต์ใช้ได้รวมถึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ใน
การขับเคลื่อนเชิงนโยบายต่อไป
บทความนี้มุ่งศึกษาปัจจัยก�าหนดสุขภาพและปัจจัย
กีดกันสุขภาพในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ และกลยุทธ์
ต่างๆ ที่หลากหลายที่เกิดจากการริเริ่มและสร้างสรรค์โดย
ผู้หญิงชาติพันธุ์และชุมชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพ

วิธีการศึกษา
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนา
เรือ่ งการพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสุขภาพและเสริมสร้าง
สุขภาวะผูห้ ญิงชาติพนั ธุ์ ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านการท�างาน
ร่วมกับภาคีภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาครัฐ โดยใช้แนวทางในการ
เก็บข้อมูลจากวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative
research) เพื่อศึกษาวิถีชีวิต พฤติกรรมเสี่ยงและเสริมต่อ
สุ ข ภาพ ระบบสุ ข ภาพพหุ ลั ก ษณ์ ปั จ จั ย ก� า หนดสุ ข ภาพ
และปัจจัยกีดกันสุขภาพ รวมถึงพฤติกรรมการเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพ และกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายที่เกิดจาก
การริเริ่ม และสร้างสรรค์โดยผู้หญิงชาติพันธุ์และชุมชนใน
การเข้าถึงบริการสุขภาพและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมของ สุชาดา ทวีสิทธิ์(8) (PAR: participatory
action research) เป็นหลัก ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอน
5 ขั้นตอน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผสมผสาน แนวคิดการจัดการ
ชุมชน และการเรียนรู้ปัญหาของชุมชนเข้าด้วยกัน คือ
1) ระยะก่อนท�าวิจัย ได้แก่ การร่วมกันคัดเลือกชุมชน
และการเข้าถึงชุมชนผ่านการบูรณาการตัวนักวิจัยเข้ากับ
ชุมชน การร่วมกันส�ารวจข้อมูลเบือ้ งต้นของชุมชน การเผยแพร่
แนวคิด PAR แก่ชุมชนผ่านหลายๆ ช่องทาง เช่น การประชุม
หมู่บ้าน การสนทนากลุ่ม และการอบรมให้ความรู้
2) ระยะด�าเนินการวิจัย ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาชุมชนจากผลการส�ารวจ การฝึกอบรมทีมวิจยั ท้องถิน่
การวิเคราะห์ปัญหาที่ด�ารงอยู่ใน PAR และก�าหนดแนวทาง
แก้ไขช่วยเหลือ การออกแบบการวิจัยและเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล การน�าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมหมู่บ้าน
3) ระยะจัดท�าแผน การอบรมทีมงานวางแผนการ
ด�าเนินงานของชุมชน การก�าหนดกิจกรรมแก้ไขปัญหา การ
ศึกษาความเป็นไปได้ของแผนงาน การวางแผนงบประมาณ
บุ ค คล ทรั พ ยากรจากหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ ใ นการร่ ว มกั น
สนับสนุน การวางแผนเพื่อติดตามและ ประเมินผลโดย
ผู้ร่วมด�าเนินงานโครงการ
4) ระยะการด�าเนินการกิจกรรม การก�าหนดทีมงาน
ปฏิบตั งิ านล่ามชุมชน การอบรมล่ามชุมชน การให้คา� ปรึกษา
ซึ่งกันและกันในทีมล่ามชุมชน
5) ระยะการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
จัดตั้งทีมงานติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ชุมชน และเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมของชุมชน
พืน้ ทีใ่ นการด�าเนินงาน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย 9
ชุมชน ใน 3 อ�าเภอ คือ อ�าเภอแม่สาย อ�าเภอเชียงของ อ�าเภอ
แม่ฟา้ หลวง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน 4 ชุมชน ในอ�าเภอปางมะผ้า
และจังหวัดเชียงใหม่ 3 ชุมชน ในอ�าเภอแม่วาง เนื่องจาก

พื้นที่ดังกล่าวมีต้นทุนด้านบุคคล นโยบาย งบประมาณ
ในการด�าเนินงานด้านสุขภาพของผู้หญิงชาติพันธุ์ มีความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาคี สุ ข ภาพ แกนน� า ชุ ม ชน และองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งระยะเวลาการด�าเนินงานตั้งแต่
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
ส�าหรับเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ได้แก่ แนวค�าถามในการสัมภาษณ์ ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้หญิงชาติพันธุ์ 60 คน คนที่มีความรู้และทักษะสุขภาพ
เชิงชาติพันธุ์ 10 คน โดยท�าการสัมภาษณ์ประมาณ 45
ถึง 60 นาที และแนวค�าถามในการสนทนากลุ่ม จ�านวน
10 กลุ่ม โดยท�าการสนทนาประมาณ 30 นาที บันทึกเทป
บันทึกภาพ และแผนที่ ใน 3 พื้นที่ โดยผู้ศึกษาเก็บข้อมูล
วิ ถี ชี วิ ต พฤติ ก รรมเสี่ ย งและเสริ ม ต่ อ สุ ข ภาพ ระบบ
สุขภาพพหุลักษณ์ ปัจจัยก�าหนดสุขภาพและปัจจัยกีดกัน
สุขภาพรวมถึงพฤติกรรมการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
กับกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ในพื้นที่ และเก็บข้อมูลเชิงวิเคราะห์
เกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายที่เกิดจากการริเริ่ม
และสร้างสรรค์ โดยผู้หญิงชาติพันธุ์และชุมชนในการเข้าถึง
บริการสุขภาพให้เห็นภาพของการพัฒนารูปแบบต่างๆ เพื่อ
ลดปัจจัยอุปสรรคหรือกีดกันการเข้าถึงบริการสุขภาพที่
เป็นมิตรและละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะ และการแพทย์
เชิงชาติพันธุ์ พร้อมกันนี้ผู้วิจัยจะได้สังเกตการณ์ถึงความ
แตกต่างในบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน
ในการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยและเงื่อนไขของระบบ
บริการสุขภาพในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดบริการที่เป็น
มิตรและละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะ และการแพทย์เชิง
ชาติพันธุ์อีกด้วย ซึ่งทุกกระบวนการในการด�าเนินการได้
ค�านึงถึงประเด็นทางจริยธรรมทุกขั้นตอน ได้แก่ การขอ
อนุญาตและได้รับการยินยอมทางวาจาก่อนทุกครั้ง การ
ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ผลประโยชน์และ
ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลใช้ในการ
ตั ด สิ น ใจ การสั ม ภาษณ์ แ ละสนทนาเกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ที่
ลับตาเป็นส่วนตัว ตามที่ผู้ให้ข้อมูลแนะน�า การเก็บข้อมูล
เป็ น ความลั บ และการท� า ลายข้ อ มู ล หลั ง เสร็ จ สิ้ น
โครงการไปแล้ ว 3 เดื อ น การน� า เสนอผลการวิ เ คราะห์
ข้อมูลในภาพรวมไม่ระบุถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล
และเมื่อด�าเนินการเก็บข้อมูลแล้วจะน�าข้อมูลมาถอดเทป
สร้ า งรหั ส ให้ ข ้ อ มู ล ท� า การจั ด ระเบี ย บ และระบบข้อมูล
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ในตาราง และท�าการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

ส�าเร็จของการด�าเนินงานพัฒนารูปแบบระบบและกลไก
การจั ด บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพที่ เ อื้ อ ต่ อ การเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ท าง
ด้านการบริการสุขภาพส�าหรับผูท้ ม่ี ปี ญ
ั หาสถานะบุคคลและ
ผลการศึกษา
มีข้อจ�ากัดทางสิทธิในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย
ข้อค้นพบที่ 1
กลยุทธ์กลไกล่ามชุมชนช่วยลดข้อจ�ากัด/
ต่อมาจึงมีการขยายผลล่ามชุมชนไปในพื้นที่จังหวัด
ปัจจัยกีดกันด้านภาษา และการยกระดับสู่นักจัดการ
แม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่เพิ่ม ในปี พ.ศ. 2560
สุขภาพชาติพันธุ์ และนักสื่อสารสุขภาพชาติพันธุ์
ท�าให้มีจ�านวนล่ามชุมชนเพิ่มขึ้นกว่า 300 คน อย่างไรก็ตาม
ปั จ จั ย ส� า คั ญ หนึ่ ง ที่ ท� า ให้ ผู ้ ห ญิ ง ชาติ พั น ธุ ์ เ ข้ า ไม่ ถึ ง ข้อจ�ากัดส�าคัญของล่ามชุมชนในระยะที่ผ่านมา คือ การเป็น
บริการสุขภาพ คือ เรือ่ งของภาษา ผูห้ ญิงชาติพนั ธุห์ ลายคน กลไกสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพที่ เ น้ น การแก้ ไ ขปั ญ หา
มี ข ้ อ จ� า กั ด ในการสื่ อ สารด้ ว ยภาษาไทยกลาง ท� า ให้ เ มื่ อ ด้านการสื่อสารเท่านั้น ดังนั้นในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา
เจ็บป่วยไปโรงพยาบาลจึงไม่สามารถสื่อสารกับบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการ
ทางสาธารณสุขได้วา่ เจ็บป่วยตรงไหนอย่างไร หรือแม้กระทัง่ สนับสนุนของส�านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
ไม่สามารถเข้าใจค�าสั่ง ค�าอธิบายต่อการรับบริการ หรือการ สสส. จึงยกระดับศักยภาพ เสริมสมรรถนะให้กับล่ามชุมชน
กินยาได้เลย ดังนั้น ล่ามชุมชน จึงถูกพัฒนาขึ้นให้เป็นกลไก เป็น “นักจัดการสุขภาพชาติพันธุ์” และ “นักสื่อสารสุขภาพ
ส�าคัญในการช่วยให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอุปสรรคด้านภาษา ชาติพันธุ์” โดยนักจัดการสุขภาพชาติพันธุ์ท�าหน้าที่เป็น
ได้ เ ข้ า ถึ ง บริ ก ารอย่ า งมี คุ ณ ภาพและทั่ ว ถึ ง ในทุ ก พื้ น ที่ เสมือนหมอชุมชนมีหน้าที่ในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง
โดยล่ามชุมชนแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ ล่ามชุมชนในโรงพยาบาล ครอบครัว และคนในชุมชน โดยมีการติดอาวุธเพิม่ สมรรถนะ
ซึ่งเป็นอาสาสมัครล่ามที่อยู่ประจ�าโรงพยาบาล มีบทบาท เติมความรูใ้ นด้านต่างๆ เช่น การสาธารณสุขพืน้ ฐาน การจัดการ
หน้าที่ในการแปลภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ สุขภาพชุมชน ทักษะการท�างานในชุมชน ขั้นตอนการให้
อาทิ หมอพยาบาลกับผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ และ บริ ก ารในโรงพยาบาล พฤติ ก รรมการบริ ก าร การใช้ ย า
ท�าหน้าทีใ่ ห้คา� ปรึกษาสิทธิและการบริการสุขภาพขัน้ พืน้ ฐาน โรคเรื้อรังและภาวะฉุกเฉินและการส่งต่อความแตกต่าง
แก่ผู้รับบริการ และล่ามอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเป็น ของนักจัดการสุขภาพชาติพันธุ์กับอาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาสมัครชาติพันธุ์ในชุมชน มีบทบาทในการส่งเสริมและ ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ก็คือ นักจัดการสุขภาพชาติพันธุ์
อ�านวยความสะดวกให้เกิดการเข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐ จะร่วมกับแกนน�าชาวบ้าน ผู้น�าทางความคิด ประยุกต์ใช้
ในด้านสุขภาพ รวมถึงสิทธิในด้านอื่นๆ
องค์ความรู้ภูมิปัญญาชาติพันธุ์มาผสมผสานกับความรู้
ล่ามชุมชน เป็นกลไกที่ถูกพัฒนาจากการอาสาของ ทางการแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น เพื่ อ ออกแบบกระบวนการ
คนในชุมชนที่สามารถสื่อสารภาษาชาติพันธุ์ได้ และมีความ การจัดการสุขภาวะ ตั้งแต่การส่งเสริมป้องกัน การดูแล
ตั้งใจและสนใจการท�างานด้านสุขภาพ และได้รับการพัฒนา รักษาเบื้องต้น การส่งต่อเพื่อรับบริการในหน่วยบริการ
ศักยภาพด้วยหลักสูตรในการอบรม ดูงาน ทดลองท�างานจริง สุ ข ภาพ นอกจากนี้ ยั ง เข้ า ไปร่ ว มออกแบบกระบวนการ
และรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มทักษะและ ดูแลรักษาร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น โรงพยาบาล
ความมั่ น ใจในการด� า เนิ น งาน ซึ่ ง น� า ร่ อ งในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� า บล และโรงพยาบาลชุ ม ชน ให้ เ กิ ด
เชียงราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยเป็นกลไกส�าคัญเพื่อ รูปแบบการบริการที่เป็นมิตรและมีความละเอียดอ่อนต่อ
แก้ปัญหาการสื่อสารที่เอื้อต่อการจัดบริการด้านสุขภาพ มิ ติ เ พศภาวะและความเป็ น ชาติ พั น ธุ ์ ส�า หรั บ นั ก สื่ อ สาร
ให้ แ ก่ ผู ้ ที่ มี ป ั ญ หาสถานะบุ ค คลและมี ข ้ อ จ� า กั ด ทางสิ ท ธิ สุ ข ภาพชาติ พั น ธุ ์ นั้ น จะเสริ ม ศั ก ยภาพและสมรรถนะ
ในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาลน�าร่อง 3 ในด้านออกแบบกระบวนการสื่อสาร และเครื่องมือสื่อสาร
โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลแม่จัน โรงพยาบาลแม่สาย ที่ เ หมาะสมกั บ ความแตกต่ า งหลากหลายของชุ ม ชน
และโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง เป็นหนึ่งในรูปธรรมความ นักสือ่ สารสุขภาพชาติพนั ธุจ์ ะไม่ใช่แค่ลา่ มแปลภาษา แต่เป็น
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กลไกในการสร้างเสริมสุขภาพผ่านการสื่อสาร ในช่วงวิกฤต
ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมานักสื่อสาร
สุขภาพชาติพันธุ์มีบทบาทส�าคัญอย่างมากในการสื่อสาร
สร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นเกี่ยวกับโรคโควิด-19
มีการผลิตสือ่ คลิปวิดโี อ และสือ่ เสียงเป็นภาษาชาติพนั ธุด์ ว้ ย
ตนเอง ท�าให้ชุมชนชาติพันธุ์มีความเข้าใจในการดูแลรักษา
สุขภาพตนเองในช่วงการแพร่ระบาดมากขึ้น ดังภาพที่ 1
ข้อค้นพบที่ 2
การแพทย์ผสมผสานช่วยลดข้อจ�ากัด/
ปัจจัยกีดกันด้านระยะทาง
กลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มมีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ตามแนวชายแดน หรือในพื้นที่ที่เข้าถึงระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานได้จ�ากัด เนื่องด้วยเป็นพื้นที่มีความห่างไกลเชิง
ภูมิศาสตร์จากศูนย์กลางความเป็นเมืองและบริการของรัฐ
บางชุมชนอาจใช้เวลาเดินทางทั้งวันกว่าจะออกจากชุมชน
เพื่ อ มารั บ บริ ก ารสุ ข ภาพในหน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ ดั ง นั้ น
สสส. จึงร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพแกนน�า
ผู ้ ห ญิ ง ชาติ พั น ธุ ์ ใ ห้ ส ามารถด� า เนิ น การส� า รวจข้ อ มู ล
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน รวมทั้งปัญหา
ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงชาติพันธุ์ด้วยตนเอง
โดยน�าร่องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ต�าบลแม่สาย
ต�าบลห้วยไคร้ ต�าบลโป่งผา ต�าบลโป่งงาม อ�าเภอแม่สาย
ต�าบลห้วยซ้อ ต�าบลสถาน ต�าบลศรีดอนชัย อ�าเภอเชียงของ
ต�าบลเทอดไท ต�าบลแม่สลอง อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
แม่ฮอ่ งสอน ได้แก่ บ้านไม้ลนั บ้านน�า้ ริน บ้านถ�า้ ลอด บ้านไม้

ซางหนาม อ�าเภอปางมะผ้า จังหวัดเชียงราย บ้านห้วยอีค่าง
บ้านห้วยเย็น บ้านป่าไผ่-ม่อนยะ อ�าเภอแม่วาง
การส�ารวจสถานการณ์สุขภาพเริ่มตั้งแต่การจัดท�า
แผนที่สุขภาพชุมชน การเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบกลุ่ม/เดี่ยว และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับสุขภาพชุมชน
โดยพบข้อมูลสถานการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้ พื้นที่ด�าเนินการ
ในจังหวัดเชียงราย มีกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ลาหู่ อาข่า พม่า
ไทใหญ่ ไทลือ้ ลัว๊ ะ ลาว ขมุ ดาระอัง้ ไทเขิน ม้ง ผูห้ ญิงส่วนใหญ่
มี ค วามอายที่ จ ะไปพบแพทย์ ไม่ เ ข้ า ใจภาษา ไม่ มี เ งิ น
สถานที่ห่างไกล ไม่มีคนไปส่ง มีความเชื่อทางไสยศาสตร์
ใช้ ส มุ น ไพรรั ก ษาเอง ผู ้ ห ญิ ง มี ค วามเสี่ ย งเรื่ อ งสุ ข ภาวะ
ทางเพศ เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม พื้นที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ลีซู ลาหู่ ปะโอ ไทยใหญ่
กลุ่มโรคที่ผู้หญิงชาติพันธุ์มารักษาที่โรงพยาบาล ได้แก่
เบาหวาน ความดัน ระบบทางเดินหายใจ มะเร็งปากมดลูก
ปวดเมือ่ ยตามร่างกาย ปอดอุดกัน้ ผิวหนัง และพืน้ ทีจ่ งั หวัด
เชียงใหม่ มีกลุ่มชาติพันธุ์ คือ ปะกาเกอะญอ พบปัญหา
ความดันเพราะเครียดเรือ่ งปัญหาครอบครัว โดยเฉพาะเรือ่ ง
การหย่าร้าง และทีห่ ว้ ยอีคา่ ง พบเรือ่ งท้องไม่พร้อม คันในทีล่ บั
ไม่ได้ดแู ลสุขภาวะทางเพศ สามีไม่ทา� ความสะอาดอวัยวะเพศ
ฉีดยาคุมแล้วท้อง ซึมเศร้า และยาเสพติด เป็นต้น
จากปัญหาสุขภาพต่างๆ และปัญหาความห่างไกล
จึงร่วมกับแกนน�า (ซึง่ ต่อมายกระดับเป็นนักจัดการสุขภาวะ
ชาติพนั ธุ)์ น�าแนวคิดการแพทย์ผสมผสานระหว่างการแพทย์
แผนปัจจุบัน และการแพทย์ชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้
ภู มิ ป ั ญ ญาพื้ น บ้ า นในการดู แ ลสุ ข ภาพชาติ พั น ธุ ์ ใ นพื้ น ที่

ภาพที่ 1 ภาพการสื่อสารภาษากะเหรี่ยงในการป้องกัน Covid-19 จากวีดิทัศน์ที่จัดทำาโดยนักสื่อสารสุขภาพชาติพันธุ์ บ้านห้วยอีค่าง จังหวัดเชียงใหม่
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จนเกิดรูปแบบ และชุดกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้หญิงชาติพันธุ์ จ�านวน 21 ชุดกิจกรรม เช่น ชุดกิจกรรม
การดูแลสุขภาพตามแบบชาติพันธุ์ชนเผ่า “แช่มือ แช่เท้า”
ชุดกิจกรรม “ใส่ใจ เท่าทัน มะเร็งเต้านม” เป็นต้น ทั้งนี้
ชุดกิจกรรมเหล่านี้เป็นชุดกิจกรรม และรูปแบบในการดูแล
รักษาสุขภาพตนเองเบือ้ งต้นเพือ่ ลดปัญหาของความห่างไกล
ของชุมชนกับหน่วยบริการสุขภาพ รวมทัง้ ยังช่วยลดปริมาณ
ความหนาแน่นของผู้รับบริการที่จะเข้าไปใช้บริการในหน่วย
บริการทั้งระดับ ปฐมภูมิ และทุติยภูมิด้วย

2. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
แกนน�าและล่ามชุมชนชาติพันธุ์ เพื่อท�าหน้าที่เป็น
กลไกในการท� า งานด้ า นส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น เชิ ง รุ ก
ในชุมชน/หมูบ่ า้ น และเชือ่ มประสานการเข้ารับบริการ
สุ ข ภาพระหว่ า งผู ้ ห ญิ ง ชาติ พั น ธุ ์ ที่ มี ป ั ญ หาด้ า น
การสื่ อ สารภาษาไทยกั บ บุ ค ลากรในโรงพยาบาล
จ�านวน 79 คน
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าทีด่ า้ นสาธารณสุข
ในการสร้างความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
และเพศภาวะของผู้หญิงชาติพันธุ์และระบบบริการ
ข้อค้นพบที่ 3
ทีเ่ ป็นมิตรต่อผูห้ ญิงชาติพนั ธุ์ จ�านวน 44 คน
ระบบบริการสุขภาพที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติ
เพศภาวะและความเป็นชาติพันธุ์ช่วยลดข้อจ�ากัด/
4. พั ฒ นามาตรฐานแนวทางการปฏิ บั ติ (stanปัจจัยกีดกันด้านวัฒนธรรม
dard operation procedure: SOP) ในการให้
การให้บริการสุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพและ
บริการของบุคลากร และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข
โรงพยาบาลที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ก ลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ อ าศั ย อยู ่
ในโรงพยาบาลที่ มี ค วามละเอี ย ดอ่ อ นต่ อ ประเด็ น
จ�านวนมาก มักพบปัญหาส�าคัญในการเข้าถึงบริการสุขภาพ
เพศภาวะ และความเป็นชาติพันธุ์
ได้แก่ บุคลากรด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่เป็นคนเมือง ไม่มี
5. พัฒนาเครื่องมือสื่อสารภาษาชาติพันธุ์ เช่น ป้าย
ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และ
ให้ความรู้ ป้ายบอกทางและแสดงต�าแหน่งขั้นตอน
ยั ง ไม่ มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ค�า นึ ง ถึ ง ประเด็ น ความอ่ อ นไหวทาง
การเข้ารับบริการ และสื่อเสียง เป็นต้น
เพศภาวะและความเป็นชาติพนั ธุ์ ในขณะทีต่ วั ผูห้ ญิงชาติพนั ธุเ์ อง
6. จัดกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก (ส่งเสริม
ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยกลางได้ รวมทั้งยังรู้ว่า
ป้องกัน) โดยบุคลากร และเจ้าหน้าทีด่ า้ นสาธารณสุข
การให้บริการทางการแพทย์นั้นๆ ขัดต่อจารีตประเพณีของ
ลงไปในชุมชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างสม�่าเสมอ
กลุ ่ม ชาติพั นธุ ์ ของตนเอง และด้วยปัจจัยของความเป็น
7. จัดสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการ
ผูห้ ญิง รวมทัง้ ความเชือ่ ทางวัฒนธรรมท�าให้ผหู้ ญิงชาติพนั ธุ์
ใช้บริการของผู้หญิงชาติพันธุ์ เช่น มีพื้นที่ส�าหรับให้
เลือกที่จะไม่รับเข้าบริการสุขภาพในหน่วยบริการ
นมลูก พืน้ ทีส่ า� หรับการท�าพิธกี รรมหลังคลอด เป็นต้น
สสส. ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ระบบบริการทีเ่ ป็นมิตรส�าหรับผูห้ ญิงชาติพนั ธุ์ เกิดขึน้
ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลปางมะผ้า มูลนิธพิ ฒ
ั นาชนกลุม่ น้อย จากการสร้างการมีสว่ นร่วมของหน่วยบริการสุขภาพในฐานะ
และชาติ พั น ธุ ์ และแกนน� า ผู ้ ห ญิ ง ชาติ พั น ธุ ์ พั ฒ นาระบบ ผูใ้ ห้บริการระบบสุขภาพ ผูห้ ญิงชาติพนั ธุใ์ นฐานะผูใ้ ช้บริการ
บริการที่เป็นมิตรส�าหรับผู้หญิงชาติพันธุ์ เพื่อขจัดปัจจัยที่ รวมทั้ ง ภาคประชาสั ง คมจั ด ตั้ ง คณะท� า งานพั ฒ นาระบบ
กีดกันหรือเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของ บริการที่เป็นมิตรส�าหรับผู้หญิงชาติพันธุ์ระดับอ�าเภอ โดยมี
ผู้หญิงชาติพันธุ์ ช่วยลดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึง แผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนผ่านการพัฒนาต้นแบบ
บริ ก ารสุ ข ภาพบุ ค ลากรด้ า นสาธารณสุ ข มี ค วามเข้ า ใจ และพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อผลักดันสู่การเป็น
มี ทั ก ษะในการให้ บ ริ ก ารมี แ นวปฏิ บั ติ และรู ป แบบการ นโยบายระดับประเทศเพื่อสร้างความยั่งยืนของระบบต่อไป
ท�างานทีล่ ะเอียดอ่อนต่อความเป็นผูห้ ญิง และมิตคิ วามเป็น ระบบบริการที่เป็นมิตร ท�าให้ผู้หญิงชาติพันธุ์ลดค่าใช้จ่าย
ชาติพันธุ์ โดยมีการด�าเนินงานส�าคัญ ดังนี้
ในการเดินทางจากชุมชนซึง่ เป็นพืน้ ทีห่ า่ งไกลบนภูเขาลงมายัง
1. ส�ารวจสถานการณ์ปญ
ั หาการเข้าถึงบริการสุขภาพ หน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพหรื อ โรงพยาบาล เนื่ อ งจากระบบ
และอนามัยการเจริญพันธุข์ องผูห้ ญิงชาติพนั ธุใ์ นพืน้ ที่ นี้ มี ก ารท� า งานเชิ ง รุ ก ที่ เ ข้ า ไปท� า งานเชิ ง ส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น
เพือ่ เป็นข้อมูลส�าหรับการด�าเนินงาน
ในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ยังมีการปรับสภาพแวดล้อม
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ของโรงพยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับมิติความเป็น ผู้หญิง
ชาติพันธุ์ เช่น การมีพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวส�าหรับการให้นมลูก
การมีพนื้ ทีส่ า� หรับประกอบพิธกี รรมตามความเชือ่ หลังคลอด
เป็นต้น จากการทดลองน�าร่องระบบในโรงพยาบาลปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 มีผหู้ ญิงชาติพนั ธุ์
ในพื้ น ที่ ด� า เนิ น การได้ รั บ บริ ก ารจากระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น
จ�านวน 609 คน มีความพึงพอใจ รวมทั้งมีความรู้ความ
เข้ า ใจในประเด็ น สุ ข ภาพและอนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ ์
เพิม่ มากขึน้ โดยเป็นความรูท้ ผี่ สมผสานระหว่างสุขภาพพืน้ ถิน่
กั บ การแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น ท� า ให้ ไ ม่ ขั ด ต่ อ ความเชื่ อ และ
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์

วิจารณ์
ปัจจัยอุปสรรคของการเข้าถึงการรับบริการสุขภาพ
ของหญิงชาติพันธุ์ในประเทศไทย
อุปสรรคทีช่ ดั เจน คือ ปัจจัยทางสังคม ซึง่ มีความส�าคัญ
ที่ ชั ด เจนและมี ผ ลมากกว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพทางการแพทย์
ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ คุณภาพของบุคลากร
ด้านสุขภาพ และสัดส่วนของสถานบริการ องค์การอนามัยโลก
ได้ ใ ห้ นิ ย ามของปั จ จั ย ทางสั ง คมทางสุ ข ภาพ กล่ า วคื อ
สภาวะหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในช่วงเวลา
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดการเจริญเติบโต และการด�าเนิน
ชีวิต ซึ่งสภาวะเหล่านี้จะถูกก�าหนดโดยกรอบของสังคม
การปกครอง และเศรษฐกิ จ (9) จากผลการศึ ก ษา พบว่ า
ปัจจัยทั้งหมดจากการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยทาง
สังคม จะเห็นได้ว่าหญิงไทยชาติพันธุ์มิได้ให้ความส�าคัญต่อ
ประสิทธิภาพทางการแพทย์ แต่ให้ความส�าคัญอย่างมาก คือ
ความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมภายในสังคมของผู้หญิง
ชาติพันธุ์เอง ได้แก่ การปฏิบัติตามวัฒนธรรม ประเพณีของ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายและเพศหญิง การยอมรับจาก
ชุมชนและเครือญาติทเี่ ป็นอุปสรรคหลักทีส่ ง่ ผลต่อการเข้าถึง
การรับบริการทางการแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ที่ผ่านมา ที่ได้กล่าวว่า อิทธิพลของเชื้อชาติ และปัจจัยทาง
สังคมส่งผลอย่างมากต่อการเข้าถึงการรับบริการทางการแพทย์
ของกลุ่มชาติพันธุ์ และผลกระทบดังกล่าวยังเชื่อมโยงถึง
ความไม่เท่าเทียมกันภายในกลุ่มชาติพันธุ(10)
์
ระดับสุขภาพของหญิงไทยชาติพันธุ์มีความสัมพันธ์
กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายและความแตกต่าง

ระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ จะเห็นได้
จากพฤติกรรมการดูแลตนเองภายในกลุ่มต่างๆ ที่มีความ
หลากหลาย การศึกษาที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าเชื้อชาติ
ชาติพันธุ์ และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบ
อย่างมากต่อระดับสุขภาพ มีขอ้ เท็จจริงทีก่ ล่าวว่า หญิงชาติพนั ธุ์
มั ก จะมี ร ะดั บ สุ ข ภาพที่ แ ย่ ก ว่ า ระดั บ สุ ข ภาพของผู ้ ช าย
ชาติพนั ธุ์ เนือ่ งจากความไม่เท่าเทียมกันภายในกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ความเป็นผู้หญิงท�าให้ผู้ชายมักจะได้รับโอกาสในการเข้าถึง
การรับบริการสุขภาพได้มากกว่าผู้หญิง การลดช่องว่าง
ดังกล่าวเป็นสิง่ ส�าคัญอย่างมากในการจัดการการเข้าถึงการ
รับบริการสุขภาพ การศึกษาที่ผ่านมา กล่าวว่า การพัฒนา
นวัตกรรมในการพัฒนาระดับความรู้ ความเข้าใจ และการ
พัฒนาล่ามชุมชนจะเป็นแนวทางที่ดีต่อการจัดการปัญหา
ดังกล่าว(11)
ความแตกต่างระหว่างภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์และ
บุคลากรด้านสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยทางสังคมที่ส�าคัญ
และเป็นเหมือนอุปสรรคส�าคัญที่กีดขวางกลุ่มชาติพันธุ์การ
สื่อสารที่มิได้ประสิทธิภาพส่งผลกระทบอย่างมากต่อระดับ
สุขภาพของกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่
หญิ ง ไทยชาติ พั น ธุ ์ การแลกเปลี่ ย นภาษาระหว่ า งกลุ ่ ม
ชาติพนั ธุแ์ ละบุคลากรด้านสุขภาพเป็นสิง่ ทีส่ า� คัญ ล่ามชุมชน
จึงมีบทบาทอย่างมากในการแก้ปญ
ั หาดังกล่าวและล่ามชุมชน
สมควรที่จะได้รับการพัฒนา การศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้
เห็นว่า ผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนมากจะมีระดับความ
รอบรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพค่ อ นข้ า งต�่ า การท� า ความเข้ า ใจภาษา
จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการมีการดูแลสุขภาพที่ดี(7) ดังนั้น
ล่ามชุมชนจึงจ�าเป็นอย่างมากในการสร้างเสริมระดับสุขภาพ
ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ นอกเหนือจากนัน้ กลุม่ ชาติพนั ธุท์ มี่ กี ารใช้
ล่ามชุมชนจะมีความกล้าในการซักถามถึงการดูแลสุขภาพ
ตนเอง และการปรึกษาถึงสุขภาพจิตมากกว่ากลุ่มที่ไม่มี
ล่ามชุมชนข้อมูลเชิงประจักษ์ของการขับเคลือ่ น จะเห็นได้วา่
การพัฒนาล่ามชุมชนจึงเป็นสิ่งส�าคัญและล่ามชุมชนที่มี
คุณภาพจะช่วยแก้ปัญหาการไม่เข้าใจภาษาระหว่างกลุ่ม
ชาติ พั น ธุ ์ แ ละบุ ค ลากรด้ า นสุ ข ภาพ แนวทางการพั ฒ นา
ดั ง กล่ า วจะเป็ น การสร้ า งเสริ ม ระดั บ สุ ข ภาพของกลุ ่ ม
ชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน
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การค�านึงถึงความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมยังคงเป็น
เครื่องมือส�าคัญในการลดอุปสรรคในการเข้าถึง
การรับบริการสุขภาพภายในกลุ่มหญิงชาติพันธุ์
กระบวนการลดความไม่เท่าเทียม และการสร้างเสริม
การเข้าถึงการรับบริการสุขภาพภายในกลุม่ หญิงไทยชาติพนั ธุ์
ต้องการมาจากการขับเคลือ่ นของมนุษย์ การขาดพลังอ�านาจ
ยั ง คงเป็ น ปั ญ หาหลั ก ของกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ โดยเฉพาะ
หญิงชาติพันธุ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ชายส่วนมากได้รับ
โอกาสมากกว่าผู้หญิง มีอ�านาจมากกว่าผู้หญิง มีระดับการ
ศึกษาที่สูงกว่าและมีอ�านาจในการครอบครองชุมชนและ
สถาบันต่างๆ ระดับชาติความไม่เท่าเทียมทางเพศ ท�าให้
ระดั บ สุ ข ภาพแย่ ล ง และผู ้ ห ญิ ง มากกว่ า 1 ล้ า นคน
ต้องพลาดโอกาสในการได้รบั ผลลัพธ์ทเี่ หมาะสมต่อตนเอง(12)
การสร้ า งพลั ง อ� า นาจภายในกลุ ่ ม หญิ ง ชาติ พั น ธุ ์ จึ ง เป็ น
สิง่ ทีส่ า� คัญอย่างยิง่ ในการลดอุปสรรคทางด้านสังคม รวมถึง
การเข้าถึงการรับบริการสุขภาพ การสร้างพลังอ�านาจเป็น
กระบวนการในการเพิม่ พลังอ�านาจให้กบั กลุม่ ทีม่ พี ลังอ�านาจ
ค่อนข้างน้อยให้มีความสามารถและขีดจ�ากัดที่เพิ่มสูงขึ้น(13)
กระบวนการดั ง กล่ า วเป็ น กระบวนการระหว่ า งบุ ค คลที่
เกิดจากการใช้ทรัพยากรทีเ่ หมาะสมในการเพิม่ ความสามารถ
และประสิ ท ธิ ภ าพภายในกลุ ่ ม ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้
จากการศึกษาที่ผ่านมา กล่าวว่า ระดับพลังอ�านาจที่สูงมี
ความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ที่ดีระดับ
ความมัน่ ใจทีเ่ พิม่ ขึน้ ของหญิงชาติพนั ธุจ์ ะท�าให้กลุม่ ดังกล่าว
เกิดความกล้าในการพิจารณาตัดสินใจ การติดต่อสือ่ สารกับ
ล่ามชุมชน การเข้าร่วมสังคม การพัฒนาพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพที่ถูกต้อง และการค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพเมื่อพวก
เขาต้องการรับการรักษาที่เหมาะสม กระบวนการดังกล่าว
จะช่วยเพิม่ ระดับความมัน่ ใจ และความพึงพอใจในการก้าวข้าม
อุปสรรคต่างๆ นอกจากนั้น กระบวนการดังกล่าวยังเป็น
ส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดกฎหมายและนโยบายในการ
แก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม การศึกษาถึงสถานการณ์ปัญหา
ในปั จ จุ บั น เป็ น สิ่ ง ที่ จ� า เป็ น ในการกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด นโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการลดความไม่เท่าเทียมภายในกลุ่มหญิงชาติพันธุ(10)
์
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การแพทย์ผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบัน
กับการแพทย์ดั้งเดิมหรือการแพทย์ชาติพันธุ์
ยังคงจ�าเป็นในบริบทของชุมชนชาติพันธุ์
การแพทย์ผสมผสานเป็นระบบการให้บริการทางการแพทย์
ทีน่ า่ สนใจเป็นอย่างมากกับผูค้ นทัว่ โลก เนือ่ งจากระบบการแพทย์
แบบผสมผสานจะช่วยแก้ปัญหาความต้องการหายจาก
อาการป่วยของผู้ป่วยที่มีหลากหลายมิติอย่างเป็นองค์รวม
กลุ่มชาติพันธุ์จ�านวนมากมีระดับการเข้าถึงการรับบริการ
สุขภาพในระดับค่อนข้างต�า่ นอกเหนือจากนัน้ หญิงชาติพนั ธุ์
ต้ อ งเผชิ ญ ความท้ า ทายมากมายเมื่ อ พวกเขาต้ อ งไป
รับบริการที่สถานบริการสุขภาพ ซึ่งพวกเขามักจะต้องการ
การดูแลทางการแพทย์มากขึ้นเนื่องจากการเจ็บป่วย และ
โรคที่มีความซับซ้อนในระดับที่สูงขึ้น การแพทย์ผสมผสาน
จะช่วยในการปรับการให้บริการสุขภาพให้เกิดความสมดุล
มากขึ้ น และเป็ น การแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ น ไปได้ ท่ี
จะจัดการกับการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานในพืน้ ทีห่ า่ งไกล
สถานการแพทย์แบบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพส�าหรับ
กลุม่ ชาติพนั ธุค์ วรเกิดจากการผสมผสานระหว่างระบบการแพทย์
แผนปั จ จุ บั น และระบบการแพทย์ ด้ั ง เดิ ม ในบริ บ ทนั้ น ๆ
โกมาตร จึ ง เสถี ย รทรั พ ย์ (14) แรกเริ่ ม การเปลี่ ย นแปลง
ความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพและวั ฒ นธรรมด้ า นสุ ข ภาพของ
กลุ ่ ม ชาติ พั นธุ ์ เ ป็ นปั จ จั ย ที่ เ ปลี่ย นแปลงได้ ค ่ อนข้ า งยาก
ดังนั้นการสร้างศูนย์สุขภาพแบบผสมผสานจะเป็นแผน
เชื่อมโยงตามบริบทความเป็นจริงเพื่อพัฒนาการเข้าถึง
บริการสุขภาพส�าหรับกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ข้อค้นพบจากการศึกษา
แสดงให้เห็นว่า ผูห้ ญิงจ�านวนมากมีความต้องการการรักษา
แบบผสมผสานในด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ผูห้ ญิงมักจะเลือกใช้
การแพทย์ผสมผสานด้วยเหตุผลหลายประการ การแพทย์
ผสมผสานจึงเป็นตัวแทนของ “พลังงานหญิง” ในด้านการแพทย์
ซึ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นในปัจจุบัน ล่ามชุมชนที่เกิดจาก
หญิงชาติพันธุ์จึงมีส่วนส�าคัญอย่างมากต่อกระบวนการ
ดั ง กล่ า วในการเชื่ อ มระหว่ า งบุ ค ลากรด้ า นสุ ข ภาพและ
กลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงชาติพันธุ์การสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพจะน�ามาซึ่งการบริการด้านสุขภาพที่ดีที่สุด
แก่กลุ่มชาติพันธุ(10)
์
การพัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตร โดยพัฒนาต่อยอด
ล่ามชุมชนที่ท�าหน้าที่จัดการและช่วยลดปัจจัยอุปสรรคใน
การเข้ารับบริการสุขภาพ อาทิ ภาษา ความรู้ ทักษะในการ
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สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคโดยผสมผสานความรู้
ทางการแพทย์เชิงชาติพันธุ์ ท�าให้ผู้หญิงชาติพันธุ์เข้าถึง
กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของรัฐ และการผสมผสาน
กับการแพทย์เชิงชาติพันธุ์มากขึ้น มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นสุขภาพ
และอนามัยการเจริญพันธุ์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นรูปแบบ
ที่มีประสิทธิภาพในการขยายผลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ
สุขภาพส�าหรับผูห้ ญิงชาติพนั ธุ์ และเป็นพืน้ ฐานในการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย และการจัดการบริการต่างๆ
ดังนั้นการพัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตร โดยพัฒนา
ต่ อ ยอดล่ า มชุ ม ชนที่ ท� า หน้ า ที่ จั ด การและช่ ว ยลดปั จ จั ย
อุปสรรคในการเข้ารับบริการสุขภาพ อาทิ ภาษา ความรู้
ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคโดยผสมผสาน
ความรู้ทางการแพทย์เชิงชาติพันธุ์ ท�าให้ผู้หญิงชาติพันธุ์
เข้าถึงกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของรัฐ และการผสมผสาน
กับการแพทย์เชิงชาติพันธุ์มากขึ้น มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นสุขภาพ
และอนามัยการเจริญพันธุ์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นรูปแบบ
ที่มีประสิทธิภาพในการขยายผลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ
สุขภาพส�าหรับผูห้ ญิงชาติพนั ธุ์ และเป็นพืน้ ฐานในการตัดสินใจ
เชิงนโยบายและการจัดการบริการต่างๆ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ของผู ้ ห ญิ ง ชาติ พั น ธุ ์ ใ นเชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ ใช้ ใ นการ
ก�าหนดแนวทางการแก้ไข ป้องกันปัญหาในระยะ
เร่งด่วน และระยะต่อเนื่อง
2. ศึกษารูปแบบและแนวทางการบูรณาการการบริการ
สุขภาพเชิงผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบนั
และการแพทย์เชิงชาติพันธุ์ในชุมชน
3. ศึ ก ษาผลลั พ ธ์ ท างสุ ข ภาพที่ เ กิ ด ขึ้ น การมี ก ลไก
ล่ามชุมชนและระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อ
ผูห้ ญิงชาติพนั ธุ์
ข้อเสนอแนะในการดำาเนินงาน
1. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการผลักดันให้การ
พั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพที่ เ ป็ น มิ ต ร ผ่ า นการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�าเภอ (พชอ.) เพือ่ ขยายผล

สูห่ น่วยบริการสุขภาพทุกระดับในพืน้ ทีอ่ า� เภอน�าร่อง
เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.)
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
2. นั ก จั ด การสุ ข ภาพชาติ พั น ธุ ์ นั ก สื่ อ สารสุ ข ภาพ
ชาติพันธุ์หรือล่ามชุมชน เป็นหนึ่งในกลไกส�าคัญ
ของระบบบริการณ ปัจจุบันยังใช้ความเป็นจิตอาสา
ในการท�างาน แต่การท�างานของนักจัดการสุขภาพ
ชาติพนั ธุ์ นักสือ่ สารสุขภาพชาติพนั ธุ์ หรือล่ามชุมชน
มักมีคา่ ใช้จา่ ยเกิดขึน้ ระหว่างทางทัง้ ค่าเดินทาง ค่าติดต่อ
สื่อสาร รวมทั้งท�าให้เสียเวลาในการท�างานประจ�า
ดั ง นั้ นจึ ง ควรมี ก ารถอดบทเรี ย นการท� า งาน และ
พั ฒ นาเป็ น ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายเพื่ อ น� า ไปสู ่ ก าร
ขับเคลื่อนให้สามารถมีผลประโยชน์/ผลตอบแทน
แก่นักจัดการสุขภาพชาติพันธุ์ นักสื่อสารสุขภาพ
ชาติพันธุ์ หรือล่ามชุมชนได้ โดยอาจเชื่อมโยงกับ
ระบบการด�าเนินงานต�าแหน่งพนักงานสุขภาพชุมชน/
พนักงานช่วยการพยาบาลที่มีอยู่ในปัจจุบัน สุขภาพ
ส�าหรับผูห้ ญิงชาติพนั ธุแ์ ละเป็นพืน้ ฐานในการตัดสินใจ
เชิงนโยบายและการจัดการบริการต่างๆ
3. ยกระดั บ การด� า เนิ น งานการจั ด การสุ ข ภาพโดย
ใช้ ก ารแพทย์ เ ชิ ง ชาติ พั นธุ ์ ค วบคู ่ ไปกั บ การแพทย์
แผนปั จ จุ บั น ซึ่ ง ด� า เนิ น การโดยนั ก จั ด การสุ ข ภาพ
ชาติพันธุ์ นักสื่อสารสุขภาพชาติพันธุ์หรือล่ามชุมชน
ให้มีการ บูรณาการคนฐานข้อมูล วิธีการท�างาน การ
ประเมินผลร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้าน
4. สร้างกลไกในการประสานงานให้ใกล้ชิดและมีความ
เข้าใจตรงกันระหว่างการด�าเนินงานของนักจัดการ
สุขภาพชาติพันธุ์ นักสื่อสารสุขภาพชาติพันธุ์ หรือ
ล่ า มชุ ม ชนกั บ บุ ค ลากรด้ า นสุ ข ภาพของรั ฐ เช่ น
รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน ส�านักงานสาธารณสุข
อ�าเภอ และบุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เช่ น กองสาธารณสุ ข หน่ ว ยบริ ก าร
สุขภาพขององค์การบริหารส่วนต�าบล หรือเทศบาล
เพือ่ ให้การด�าเนินงานการจัดการสุขภาพมีการส่งต่อ
ได้อย่างราบรื่น ลดปัจจัยอุปสรรคได้มากขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้เขียนขอขอบคุณทุกเสียง ทุกประสบการณ์ของ
พี่น้องชาติพันธุ์ทุกคน ผู้ร่วมด�าเนินโครงการ ผู้ประสานงาน
ในพื้นที่ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในทุกๆ กระบวนการในการ
สร้างสรรค์บทความนี้เพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย

ซึ่งคุณูปการทั้งปวงขอให้กับทุกๆ คนที่มีส่วนร่วมสนับสนุน
ต่อเนื้อหาทั้งหมดนี้ และส�านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุม่ เฉพาะ (ส�านัก 9) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เอกสารอ้างอิง
1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร. ฐานข้อมูลงานวิจยั ทางชาติพนั ธุใ์ นประเทศไทย [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [สืบค้นเมือ่ 30 ก.ย. 2562]. แหล่งข้อมูล:
http://www.sac.or.th/databases/ethnicredb
2. กาญจนา เทียนลาย, ธีรนงค์ สกุลศรี. ประชากรชายขอบ: มุมมองในเชิงจ�านวนและการกระจาย [อินเทอร์เน็ต]. 2559 [สืบค้นเมื่อ
30 ก.ย. 2562]. แหล่งข้อมูล: http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceVIII/Download/Article_Files/2-MarginalisedPopulations-Kanchana.pdf
3. พัฒนา นาคทอง. รายงานการติดตามและประเมินภายในโครงการพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะผูห้ ญิง
ชาติพันธุ์ (ข้อตกลงเลขที่ 60-00-1748 รหัสโครงการ 60-02046) [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [สืบค้นเมื่อ 30 ก.ย. 2562]. แหล่ง
ข้อมูล: https://publicadministration.un.org/unpsa/Portals/0/UNPSA_Submitted_Docs/2019/9873f17dd6f443a0
96388cca590fce15/2020%20UNPSA_Ethnic%20Women%20Friendly%20Health%20Services_Evaluation%20
Report_26112019_075717_295c10ab-ce09-45dd-b178-0028c04c08ce.pdf?ver=2019-11-26-075717-963
4. นิสาพร วัฒนศัพท์, ฐานิดา บุญวรรโณ, ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ. ช่วงชั้นทางสังคม ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม และการอธิบายถึง
ความเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางในสังคม [อินเทอร์เน็ต]. 2559 [สืบค้นเมื่อ 30 ก.ย. 2562]. แหล่งข้อมูล: http://kb.hsri.or.th/
dspace/handle/11228/4633
5. Thiraphon Singlor. ‘Health Disparities–ความเหลือ่ มล�า้ ด้านสุขภาพ’ กับ ‘Gender’–เพศสภาพ [อินเทอร์เน็ต]. 2518 [สืบค้นเมือ่
30 ก.ย. 2562]. แหล่งข้อมูล: https://www.sdgmove.com/2021/02/22/gender-health-disparities-mosuo-ethnicity/
6. ส�านักงานคณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย. รายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย ประจ�าปี 2556 [อินเทอร์เน็ต]. 2557
[สืบค้นเมือ่ 30 ก.ย. 2562]. แหล่งข้อมูล: https://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/d092657-05.pdf
7 รณภูมิ สามัคคีคารมย์. รายงานผลการด�าเนินโครงการส�ารวจสถานการณ์ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพในกลุม่ ประชากรผูห้ ญิงชาติพนั ธุ์ กลุม่ บุคคล
ทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ และกลุม่ ประชากรต่างชาติ. กรุงเทพมหานคร: ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; 2562.
8. ปาริชาติ วลัยเสถียร, พระมหาสุทิตย์ อบอุ่น, สหัทยา วิเศษ, จันทนา เบญจทรัพย์, ชลกาญจน์ ฮาซันนารี. กระบวนการและเทคนิค
การท�างานของนักพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.
9. World Health Organization. Social determinants of health [Internet]. [cited 2019 Sep 30]. Available from: https://
www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health
10. พิมพ์วัลย์ บุญมงคล, พิมณทิพา มาลาหอม. “เสี่ยวสุขภาพ” การพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และ
สุขภาวะทางเพศ (SRH) ของแรงงานหญิงลาว ในพื้นที่ชายแดนอ�าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี [อินเทอร์เน็ต]. 2562 [สืบค้น
เมื่อ 30 ก.ย. 2562]. แหล่งข้อมูล: https://healthandshare.org/th/2344-2/
11. ณภัทร ประภาสุชาติ. รายงานฉบับสมบูรณ์การวิจยั ระบบและกลไกการจัดบริการเพือ่ การเข้าถึงสิทธิทางด้านการบริการสุขภาพส�าหรับผูท้ มี่ ี
ปัญหาสถานะบุคคลกรณีศกึ ษา โครงการน�าร่องจังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร: ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม-สุขภาพ; 2559.
12. ส�านักงานสถิติแห่งชาติ. สถิติหญิงและชาย การศึกษาและการอบรม ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรจ�าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
ปีการศึกษา 2553-2562 [อินเทอร์เน็ต]. 2562 [สืบค้นเมือ่ 30 ก.ย. 2562]. แหล่งข้อมูล: http://statbbi.nso.go.th/staticreport/
page/sector/th/07.aspx
13. Mayoux L. Reaching and empowering women [Internet]. [cited 2019 Sep 30]. Available from: http://www.genfinance.info/.../Reaching%20and%20Empowering%20Women.pdf
14. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. พหุลกั ษณ์ทางการแพทย์กบั สุขภาพในมิตสิ งั คมวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร; 2549.

14

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

Thai Health Promotion Journal

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2565

Vol.1 No.1 January - March 2022

Original Article

นิพนธ์ต้นฉบับ

การประเมินผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุนตำาบลสุขภาวะ
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บทคัดย่อ
โครงการพัฒนาสุขภาวะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยส�านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เน้นการส่งเสริมกิจกรรมทีส่ ร้างประโยชน์ให้กบั คนในชุมชน เช่น โรงเรียนผูส้ งู อายุ กลุม่ เยาวชนจิตอาสา
เกีย่ วกับการจัดการขยะ และการออกก�าลังกาย เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงคุณภาพชีวติ ของผูท้ มี่ ี
ส่วนเกีย่ วข้องในหลากหลายมิติ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ ในการประเมินความคุม้ ค่าของโครงการ
นอกจากมูลค่าทางเศรษฐกิจทีเ่ ป็นตัวเงินแล้ว จ�าเป็นต้องพิจารณาผลประโยชน์อนื่ ๆ ในสังคมทีเ่ ป็นผลมาจากโครงการร่วมด้วย
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถวัดผลของโครงการ โดยใช้ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์การ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และแปลงให้เป็นมูลค่าทีม่ หี น่วยวัดเดียวกับเงินตรา แม้ในกรณีทไี่ ม่มมี ลู ค่าตลาดก็สามารถใช้ตวั แทน
ทางการเงินสะท้อนมูลค่าทางการเงินของผลลัพธ์เหล่านั้นได้ ก่อให้เกิดความชัดเจนในการวิเคราะห์คุณค่าของโครงการที่มี
ต่อสังคมโดยรวม และสามารถน�ามาใช้ในการติดตามโครงการที่ได้รับประมาณสนับสนุนในพื้นที่ การวิเคราะห์ผลตอบแทน
ทางสังคมใน 6 พืน้ ทีต่ า� บลสุขภาวะ ได้แก่ (1) เทศบาลต�าบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น (2) เทศบาลต�าบลกลางหมืน่ จังหวัด
กาฬสินธุ์ (3) องค์การบริหารต�าบลชุมพล จังหวัดนครนายก (4) องค์การบริหารส่วนต�าบลแว้ง จังหวัดนราธิวาส (5) องค์การ
บริหารส่วนต�าบลพรหมนิมติ จังหวัดนครสวรรค์ และ (6) องค์การบริหารส่วนต�าบลเจดียช์ ยั จังหวัดน่าน พบว่า ทัง้ 6 พืน้ ที่
มีค่า SROI ระหว่าง 1.57–7.53 แสดงว่า เงินทุกๆ 1 บาท ที่ลงทุนไปนั้นให้ผลตอบแทนทางสังคม 1.57–7.53 บาท หรือ
กล่าวได้วา่ โครงการพัฒนาสุขภาวะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิน่ น่าอยู่ ในพืน้ ที่ 6 ต�าบลสุขภาวะ มีความคุม้ ค่าต่อการลงทุน
คำ�สำ�คัญ: ผลตอบแทนทางสังคม; ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง; ตัวชี้วัด; ตัวแทนทางการเงิน
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Abstract
Office of Community Health Support and the Local Administrative Organization had initiated
a healthy community development in the livable community network project aiming to create beneficial
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activities for the community’s people. The activities included a school for seniors, a youth volunteer
group on waste management, and physical exercise. Such activities had resulted in changes in
the life quality of those involved in various dimensions, including economic, social, health, and
environmental. Assessing the value of the project needs to consider the monetary value and other
benefits in society that result from projects. The social return on investment (SROI) analysis is a tool
for the project evaluation that measures the value of the benefits relative to the costs of achieving those
benefits. SROI analysis demonstrates clarity of the value of projects to society as a whole. Even if there is
no market value for the outcomes, a monetary representation can be utilized to depict their monetary
value. It generates a clear assessment of the project’s overall value to society. It can be used to keep
track of funded projects in the area. The researchers analyzed six areas of healthy communities as follow
(1) Ban Haed Subdistrict Municipality in Khon Kaen Province, (2) Klang Muang Subdistrict Municipality
in Kalasin Province, (3) Chumphon Subdistrict Administrative Organization in Nakhon Nayok Province,
(4) Waeng Subdistrict Administrative Organization in Narathiwat Province, (5) Phrom Nimit Subdistrict
Administrative Organization in Nakhon Sawan Province, and (6) Chedi Chai Subdistrict Administrative
Organization in Nan Province. The results revealed that the SROI values in all six areas were at 1.57–7.53.
The findings illustrated that every 1 baht invested had a social return of 1.57–7.53 baht, emphasizing
that the healthy community development in the livable community network project in the six healthy
communities was worth investment.
Keywords: social return on investment; Theory of Change; indicators; financial proxy

ชุมชน และการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆ
นับเป็นเป้าหมายที่ส�าคัญของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ผ่านมามีความพยายามในการผลักดันให้เกิดการ
มีการพัฒนาแบบองค์รวมให้ความส�าคัญกับการบูรณาการ พัฒนาชุมชนท้องถิน่ ให้เข้มแข็ง บางพืน้ ทีป่ ระสบความส�าเร็จ
กระบวนการพัฒนาทุกๆ ด้านเข้าไว้ด้วยกัน โดยยึดคนเป็น สามารถพึ่ ง ตั ว เองและสามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่มีความ คนในชุ ม ชนให้ ดี ขึ้ น ในขณะที่ บ างแห่ ง ยั ง คงต้ อ งพึ่ ง พา
สมดุ ล และยั่ ง ยื น และยั ง ให้ ค วามส� า คั ญ กั บ การกระจาย ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการหนุน
อ�านาจโดยท้องถิ่นสามารถก�าหนดนโยบายการท�างานเพื่อ เสริมกระบวนการพัฒนา โดยเน้นแนวทางการเสริมศักยภาพ
แก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่ ท�าให้การแก้ไขปัญหาเชิง ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถจัดการตนเอง สร้างกระบวนการ
พืน้ ทีเ่ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และทีส่ า� คัญคือการ เรี ย นรู ้ แก้ ไ ขปั ญ หา และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผ่ า นการมี
เปิดโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน นโยบายสาธารณะระดับชุมชน ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
มี ก ารน� า ทุ น ทางสั ง คม ทุ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยส�านักสนับสนุนสุขภาวะ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงทุนทางวัฒนธรรมเข้ามาใช้ในการวาง ชุมชน (ส�านัก 3) จึงได้ผลักดันโครงการพัฒนาสุขภาวะ
แนวทางการพัฒนาของชุมชน ให้สอดคล้องกับบริบทและ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่หรือต�าบลสุขภาวะ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จะเห็นได้ว่าการพัฒนา ผ่านการด�าเนินงาน 3 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการที่ 1
คุณภาพชีวติ ของประชาชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการการเรียนรู้ของพื้นที่

บทนำา
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องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการเสริมศักยภาพของ
พื้นที่ให้มีความพร้อมในการท�าหน้าที่เป็น “ศูนย์เรียนรู้ด้าน
การจัดการสุขภาวะชุมชน” โครงการที่ 2 การสนับสนุนการ
พัฒนาระบบการจัดการตนเองและการจัดการเครือข่าย โดย
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลวิจยั ชุมชนด้วยวิธวี จิ ยั เชิงชาติพนั ธุ์
วรรณาแบบเร่งด่วน(1) (rapid ethnographic community
assessment process: RECAP) และข้อ มู ล ที่ ได้ จ าก
การพัฒนาระบบข้อมูลต�าบลโดยการส�ารวจ(2) (Thailand
community network appraisal program: TCNAP)
มาก� า หนดประเด็ น ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะ
ระดับพื้นที่และเครือข่าย รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ยกตัวอย่างเช่น จากการส�ารวจ
ด้านสุขภาพ พบว่า ผู้ป่วยบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงบริการ
ทางสุขภาพได้อย่างตรงเวลาและต่อเนื่อง อันเนื่องมาจาก
ความไม่สะดวกในการเดินทาง ไม่มีรถ และผู้ดูแลจ�าเป็น
ต้องไปท�างาน ไม่สามารถพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ได้ตามเวลา
ที่นัดหมายจึงน�ารถกู้ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาให้บริการพาผู้ป่วยกลุ่มด้อยโอกาส ท�าให้สามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพได้มากขึ้น หรือการพบพฤติกรรมเสี่ยงด้าน
สุขภาพของผู้สูงอายุ ที่มีความเครียด ไม่ได้ท�างาน ไม่ได้
ออกก�าลังกายจึงจัดให้มีกิจกรรมออกก�าลังกายในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ การได้พบปะพูดคุยกันภายในกลุ่มผู้สูงอายุท�าให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขนึ้ เป็นต้น
โครงการที่ 3 เป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เครือข่าย มุง่ เน้นให้แม่ขา่ ย และเครือข่าย (ลูกข่าย)
มีการท�างานร่วมกันในปี 2562 มีตา� บลสุขภาวะรวม 248 แห่ง
กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เป้าหมายหลักของ
การด�าเนินงาน คือ การสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่
ซึ่งส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน ทั้งใน
มิ ติ สั ง คม เศรษฐกิ จ สุ ข ภาพ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง
หากพิจารณาถึงความคุม้ ค่าของโครงการต�าบลสุขภาวะ
มี ค วามแตกต่ า งจากการท� า ธุ ร กิ จ ทั่ ว ไปที่ เ งิ น ลงทุ น และ
ผลตอบแทนเป็นตัวเงินทีช่ ดั เจน ส�าหรับการวิเคราะห์ความคุม้ ค่า
ของต�าบลสุขภาวะในแง่ของต้นทุนที่ใช้ในการด�าเนินงาน
สามารถใช้ ข ้ อ มู ล ในส่ ว นที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ได้รบั การสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จ�าแนกตามแผนงานและกิจกรรม

แต่เมือ่ พิจารณาถึงผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั จะพบว่ามีความซับซ้อน
กว่ามาก เพราะประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการต่างๆ นั้น
มีท้ังส่วนที่เป็นเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน หรือกล่าวได้ว่า
เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม หรือคุณภาพ
ชีวติ ของผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ ในระดับตัวบุคคล ระดับชุมชน
และรวมไปถึงประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการพิจารณา
ถึงความคุ้มค่าของโครงการจึงไม่อาจพิจารณาเฉพาะมูลค่า
ทางเศรษฐกิจทีเ่ ป็นตัวเงินเท่านัน้ หากแต่ตอ้ งพิจารณารวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ในสังคม ซึ่งรวมถึงสุขภาพ การท�างาน
ร่วมกันของคนในชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมา
จากโครงการด้วย
การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมมีเครือ่ งมือทีห่ ลากหลาย
โดยเครื่ อ งมื อ หลั ก ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ค วามคุ ้ ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ ได้แก่ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
(cost-benefit analysis: CBA) โดยสะท้ อ นต้ น ทุ น
และผลลัพธ์ที่เกิดจากการลงทุนออกมาในรูปของตัวเงิน
โครงการที่มีผลประโยชน์มากกว่าต้นทุนนับเป็นโครงการที่
คุ้มค่าในการลงทุน ส�าหรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุน (social return on investment:
SROI) เป็นเครื่องมือที่พัฒนาจากการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ แต่เน้นวิเคราะห์ผลของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิด
จากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการ
แปลงผลลัพธ์ทางสังคมให้อยู่ในรูปของมูลค่าทางการเงิน
ดังนั้นการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการประเมินมี
ความส�าคัญอย่างมาก(3) เนื่องจากเป็นผู้ที่สามารถเชื่อมโยง
ปัจจัยน�าเข้าไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นอันเป็นผล
มาจากโครงการได้ดีที่สุดการศึกษาที่ผ่านมามีการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ในโครงการที่
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาชุมชนในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น ด้าน
เศรษฐกิจชุมชน(4) ด้านเด็กและเยาวชน ด้านผู้ด้อยโอกาส
ผูพ้ กิ าร และผูส้ งู อายุ(5) ด้านสุขภาพของคนในชุมชน(6) รวมถึง
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน(7) โครงการที่กล่าวมา
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมาก เช่น คนใน
ชุ ม ชนมี สุ ข ภาพกายและใจดี ขึ้ น เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จใน
ตนเอง มีความสุขใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน มีความรัก ความ
สามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากขึ้น และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ดีขึ้น เป็นต้น
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น ผล
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ตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (social return on
investment: SROI) ที่เกิดจากการด�าเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการพัฒนาสุขภาวะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น
น่าอยู่ โดยการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมสามารถวัดผล
ของโครงการที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยแปลงผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่สังคมในด้านต่างๆ ให้เป็นมูลค่า
ที่มีหน่วยวัดเดียวกับเงินตรา ซึ่งจะสามารถก่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการวิเคราะห์คณ
ุ ค่าของโครงการทีม่ ตี อ่ สังคมโดยรวม
และสามารถประเมินได้ว่าทรัพยากรที่ลงทุนในโครงการ
แต่ละบาทนั้น สังคมได้รับผลตอบแทนมากน้อยเพียงใด

ที่ วิ เ คราะห์ นั้ น เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งไร (3) ทั้ ง นี้ ใ น
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากกิจกรรม
ในการด�าเนินงานของต�าบลสุขภาวะ ใช้การจัดท�าห่วงโซ่
ผลลัพธ์ในการน�าเสนอความเชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลง
ดังภาพที่ 1 โดยปัจจัยน�าเข้า หมายถึง ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้
ในการด�าเนินงาน ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร สถานที่ และ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ทีม่ าจากการสนับสนุนของหน่วยงาน/องค์กร
ต่างๆ กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินงานต�าบลสุขภาวะ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม
การเก็บข้อมูล การอบรม การจัดท�าหลักสูตร และการเผยแพร่
ผลงาน ผลผลิต หมายถึง สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากการด�าเนิน
วิธีการศึกษา
กิจกรรมที่สามารถวัดได้ เช่น จ�านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
การประเมิ น ผลตอบแทนทางสั ง คมของโครงการ เข้าร่วมกิจกรรมหรือได้รบั ผลประโยชน์จากกิจกรรม ส�าหรับ
พั ฒ นาสุ ข ภาวะเครื อ ข่ า ยร่ ว มสร้ า งชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น น่ า อยู ่ ผลลัพธ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในครัง้ นี้ ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ารศึกษา 6 พืน้ ทีข่ องต�าบลสุขภาวะ อันเป็นผลมาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยอาจเกิดขึ้นภายหลัง
ซึ่งกระจายไปทุกภาคของประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ จากมี โ ครงการ 1–5 ปี เช่ น การเข้ า ร่ ว มออกก� า ลั ง กาย
ได้แก่ อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน และ อบต.พรหมนิมิต ท� า ให้ สุข ภาพของคนในชุ ม ชนดี ข้ึน การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคอีสาน ได้แก่ ทต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จัดการขยะท�าให้คนในชุมชนมีรสู้ กึ ว่าชุมชนสะอาดปลอดภัย
จ.ขอนแก่น และ ทต.กลางหมืน่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภาคกลาง มีความสุขมากขึ้น มีความสามัคคีกันมากขึ้น เป็นต้น และ
ได้แก่ อบต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก และภาคใต้ ได้แก่ ผลกระทบ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง (5 ปีขึ้นไป) ที่เป็นผล
ในระยะยาว อาจเป็นการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้าง หรือการ
อบต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
การศึกษาครั้งนี้ใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory เปลีย่ นแปลงอย่างถาวร เช่น คุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนดีขน้ึ
of Change) เป็ น แนวคิ ด หลั ก ในการวิ เ คราะห์ ซึ่ ง จะ ชุมชนมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
สามารถอธิบายได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ เป็นต้น ทั้งนี้ในการประเมิน SROI จะต้อง
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา
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ผ่านกระบวนการ stakeholder meeting เพื่อระบุผลลัพธ์
ส�าคัญที่เกิดจากกิจกรรม และประเมินมูลค่าผลลัพธ์ต่างๆ
ให้เป็นมูลค่าทางการเงิน
การประเมินผลตอบแทนทางสังคมในครั้งนี้ ใช้กรอบ
การวิเคราะห์ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(5)
ซึง่ ได้นา� เสนอขัน้ ตอนการศึกษาออกเป็น 6 ขัน้ ประกอบด้วย
1. การก�าหนดขอบเขตและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นการก�าหนดว่าใครคือผู้ได้รับผลจากกิจกรรม
ของโครงการฯ โดยการพิจารณาจากเอกสารและ
การสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่งกรอบของ
การวิเคราะห์ ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม หรือ
นวัตกรรมทีอ่ งค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ป็นศูนย์
จัดการเครือข่ายด�าเนินการภายใต้ประเด็นเศรษฐกิจ
สังคม สิง่ แวดล้อม และสุขภาพ ทัง้ นีก้ ารศึกษาครัง้ นี้
ก� า หนดระยะเวลาในการประเมิ น 5 ปี นั บ แต่ เ ริ่ ม
โครงการ
2. การสร้างแผนที่ผลลัพธ์จากทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
(Theory of Change) เป็นการระบุความเชื่อมโยง
ของปัจจัยน�าเข้า ผลผลิต และผลลัพธ์ของแต่ละ
กิจกรรมผ่านการท�าห่วงโซ่ผลลัพธ์ โดยใช้ข้อมูลจาก
การจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลส�าคัญทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์
ได้แก่ จ�านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปลี่ยนแปลง
ของผลลัพ ธ์ซึ่งวัดจากตัวชี้วัด (indicator) เพื่ อ
ค�านวณ outcome incidence หรือขนาดของการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด โดยข้อมูลทีใ่ ช้ประกอบ
การวิเคราะห์มีทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ
เช่น จ�านวนคนที่สามารถเลิกบุหรี่หลังจากเข้าร่วม
กิจกรรม จ�านวนชัว่ โมงของการออกก�าลังกายทีเ่ พิม่ ขึน้
เป็ น ต้ น รวมถึ ง การก� า หนดมู ล ค่ า ทางการเงิ น
(financial proxy) ของแต่ละผลลัพธ์ ซึ่งผลลัพธ์
ทางสังคมส่วนใหญ่ไม่มมี ลู ค่าตลาด จึงจ�าเป็นต้องหา
ตัวแทนทางการเงินที่เหมาะสมมาใช้ในการค�านวณ
มูลค่าของผลลัพธ์ ยกตัวอย่างเช่น กรณีของ อสม.
มีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคน ความสุขเพิ่มขึ้น
สามารถก�าหนดมูลค่าทางการเงินได้จากมูลค่าความ
พึงพอใจในชีวิตที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่
หวังสิง่ ตอบแทนเท่ากับ ร้อยละ 40 ของรายได้(8) หรือ

เท่ากับ 42,237 บาทต่อคนต่อปี
4. การก�าหนดและรวบรวมข้อมูลผลกระทบของโครงการ
ก�าหนดสัดส่วนของผลลัพธ์ที่เกิดจากกิจกรรมของ
โครงการ ไม่นับรวมผลที่เกิดขึ้นเองอยู่แล้วแม้ไม่มี
กิจกรรม (deadweight) แต่พิจารณาสัดส่วนของ
ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จากโครงการ (attribution) รวมถึง
อั ต ราการลดลงของผลประโยชน์ ข องโครงการ
(benefit period และ drop off) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้
จากการส�ารวจโดยใช้แบบสอบถาม เช่น ชุมชนมีการ
รณรงค์การรักษาความสะอาด เริ่มให้ความส�าคัญ
กับการคัดแยกขยะ และคนในชุมชนรู้จักหลัก 5 ส.
แล้วน�ามาปฏิบัติอยู่แล้ว แม้จะไม่มีโครงการต�าบล
สุขภาวะ ขยะในชุมชนก็จะลดลงประมาณ ร้อยละ 31
(deadweight) เป็นต้น
5. การค�านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
ทั้งนี้การประเมินโครงการระยะเวลา 5 ปี จ�าเป็นต้อง
มีการปรับมูลค่าเงินในอนาคตให้อยู่ในรูปของมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (net present value: NPV) หรือ
ปรับให้เป็นฐานเดียวกันด้วยอัตราคิดลด (discount
rate) ก่อนจะท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ซึ่งในการ
ศึกษาก�าหนดอัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 3 โดยใช้
ปีแรกที่ท�าการประเมินเป็นปีฐาน
SROI =

มูลค่าปัจจุบนั สุทธิของผลประโยชน์ทง้ั หมด
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิของการลงทุนทัง้ หมด

ในการพิจารณาผลประโยชน์จากโครงการจ�าเป็นต้อง
หักลบผลที่เกิดขึ้นอยู่แล้วแม้ไม่มีโครงการ (deadweight) ออกก่อน จากนั้นน�ามาคูณกับสัดส่วนของ
ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จากโครงการ (attribution) ในกรณี
ที่มีการลดลงของผลประโยชน์ (drop off) จ�าเป็น
ต้ อ งหั ก ลบผลประโยชน์ ส ่ ว นนั้ น ออกไป จึ ง จะได้
มูลค่าผลลัพธ์เบื้องต้น ก่อนที่จะน�าไปค�านวณมูลค่า
ปัจจุบันสิทธิของผลประโยชน์ทั้งหมดต่อไป
6. ประมวลผลและรายงานผล โดยการจ�าแนกผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นจากโครงการตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การสรุปอัตราผลตอบแทนทางสังคม รวมทั้งการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis)
ในกรณีที่ปัจจัยต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จะ
ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนทางสังคมอย่างไร
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ทั้งนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ใหญ่ ๆ ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(stakeholder meeting) เป็นการสัมภาษณ์กลุ่ม (group
interview) โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อให้ได้ข้อมูล
แผนที่ผลลัพธ์ แบ่งกลุ่มย่อยในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งไม่
เกิน 10 คน ส่วนที่ 2 เป็นการเก็บข้อมูลตามตัวชีว้ ดั ก่อนและ
หลังการเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้แบบสอบถามมีเป้าหมาย
เพื่อหาขนาดการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด และท�าการสุ่ม
ตัวอย่างโดยการก�าหนดสัดส่วน (quota sampling) ตาม
ขนาดของประชากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และใน
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่า
สัดส่วน ดังแสดงในตารางที่ 1
ข้อมูลที่ได้จากการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะน�า
มาสร้ า งแผนที่ ผ ลลั พ ธ์ ซึ่ ง แสดงความเชื่ อ มโยงระหว่ า ง

กิจกรรมและการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
แต่ละกลุ่มในขั้นตอนถัดไปเพื่อให้ทราบถึงขนาดของการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จึงต้องมีการก�าหนดตัวชีว้ ดั ซึง่ มีความ
ส�าคัญในการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลง บางผลลัพธ์
สามารถก�าหนดมูลค่าทางการเงินได้จากตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์ได้เลย
และมีผลลัพธ์บางตัวที่ต้องก�าหนดมูลค่าทางการเงินผ่าน
ตัวแทนทางการเงิน

ผลการศึกษา
ในการน�าเสนอผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุนจะแยกการน�าเสนอตามพื้นที่ต�าบลสุขภาวะ
เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีกิจกรรม รวมถึงจ�านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่แตกต่างกัน

ต�ร�งที่ 1 ขนาดตัวอย่างจ�าแนกตามพืน้ ทีศ่ กึ ษา (หน่วย: คน)
ทต.
บ้�นแฮด

ทต.
กล�งหมื่น

อบต.
ชุมพล

อบต.
แว้ง

อบต.
พรหมนิมิต

อบต.
เจดีย์ชัย

ก�รประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

41

32

26

27

30

27

ประชาชนในพื้นที่

15

10

3

6

12

13

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)

5

3

7

3

2

4

ผู้น�าชุมชน

9

11

9

4

10

3

เจ้าหน้าที่ อปท. และ
หน่วยงานในพื้นที่

12

8

7

14

6

7

ก�รเก็บข้อมูลต�มตัวชี้วัด (รวม)

268

257

176

221

198

203

คนในชุมชน

175

140

76

98

75

82

ผู้น�า ประธานแหล่งเรียนรู้

22

30

25

35

27

ผู้สูงอายุ

41

24

43

36

30

พื้นที่

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย และผู้พิการ

14

10

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)

31

34

26

20

22

26

วิทยากร

14

5

8

20

10

8

เจ้าหน้าที่ อปท.

24

15

15

15

20

15

20
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เทศบ�ลตำ�บลบ้�นแฮด อำ�เภอบ้�นแฮด
จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลต�าบลบ้านแฮด ครอบคลุมพื้นที่ 8 หมู่บ้าน
มีประชากร จ�านวน 5,926 คน 1,366 ครัวเรือน ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวนาปี และ
รั บ จ้างทั่วไป หลังจากฤดูกาลท�านาปี คนในชุมชนมีการ
รวมกลุม่ ประกอบอาชีพเพือ่ หารายได้เสริม เช่น การรวมกลุม่
ปลูกผัก กลุม่ การท�าเกษตรผสมผสานในครัวเรือน กลุม่ ผลิต
ปุย๋ อินทรียช์ ีวภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่แปรรูป กลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผ้า เป็นต้น เทศบาลต�าบลบ้านแฮดห่างจาก
ตัวจังหวัดขอนแก่นเพียง 25 กิโลเมตร ท�าให้คนในชุมชน
ได้รบั อิทธิพลจากชุมชนเมือง
โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจัดการต�าบล
สุขภาวะสู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ได้ก�าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาให้เป็น “ต�าบลแห่งชุมชนดี สิง่ แวดล้อมดี สุขภาวะดี”
ทัง้ นีม้ กี ารพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลต�าบล

(TCNAP) และการวิจัยชุมชน (RECAP) จนสามารถค้นหา
ศักยภาพของชุมชน ก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 69
งาน/กิจกรรม และ 35 แหล่งเรียนรู้ เช่น กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพคนพิการ เกษตรปลอดภัย การดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น
ได้มีการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ของโครงการให้สอดรับ
และกลมกลืนไปกับงานประจ�าของเทศบาล ท�าให้เจ้าหน้าที่
เกิดความเคยชินกับงานและท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นผลให้กิจกรรมต่างๆ ส�าเร็จตามเป้าหมาย และเกิดการ
เปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ในชุมชน สามารถวิเคราะห์ความเชือ่ มโยง
ระหว่างกิจกรรมและการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 2
การวิเคราะห์แผนที่ผลลัพธ์ท�าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด�าเนินกิจกรรม
ในขั้นตอนถัดไปเพื่อให้ทราบถึงขนาดของการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นจึงต้องมีการก�าหนดตัวชี้วัด และมูลค่าทางการเงิน
ของแต่ละผลลัพธ์ ดังแสดงในตารางที่ 3

ต�ร�งที่ 2 แผนทีผ่ ลลัพธ์ของเทศบาลต�าบลบ้านแฮด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลผลิต (ต่อปี)

ผลลัพธ์

1,942 คน

ชุมชนน่าอยู่ มีความสามัคคี
และสงบเรียบร้อยมากขึ้น

1,365 ครัวเรือน

ขยะลดลง สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

486 คน

รายได้เพิ่มขึ้น

-กิจกรรมงดเหล้างดบุหรี่

8 คน

สุขภาพกายดีขึ้น

-กิจกรรมการคัดแยกขยะ
-การส่งเสริมวินัยในการจัดการขยะ
โดยการให้ความรู้ สร้างจิตส�านึก
-การเล่นกีฬา การออกก�าลังกาย
-การอบรมต่อต้านปัญหายาเสพติด
ร่วมกับเยาวชนในชุมชนใกล้เคียง

21 คน

มีจิตสาธารณะมากขึ้น

3. ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย -การท�าผลิตภัณฑ์แปรรูปขาย เช่น สมุนไพร
ผลิตภัณฑ์ของเหลือใช้ โฮมสเตย์
และผู้พิการ

48 คน

รายได้เพิ่มขึ้น

-บริการรถกู้ชีพรับส่งผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการจากที่บ้านมารักษาตัวที่ศูนย์บริการ
สุขภาพ

48 คน

สุขภาพกายดีขึ้น

-การสร้างเครือข่ายดูแลสุขภาพ

48 คน

สุขภาพจิตดีขึ้น

1. ประชาชนในพื้นที่

โครงก�ร/กิจกรรม

-โรงเรียนผู้สูงอายุ
-ออกก�าลังกาย การร�าของกลุ่มแม่บ้าน
-การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
-การคัดแยกขยะ
-การส่งเสริมวินัยในการจัดการขยะ
โดยการให้ความรู้ สร้างจิตส�านึก
-การท�าผลิตภัณฑ์แปรรูปขาย เช่น สมุนไพร
ผลิตภัณฑ์ของเหลือใช้ โฮมสเตย์

2. เด็กและเยาวชน
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4. อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน
(อสม.)

5. วิทยากร
6. เทศบาล

-การจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ และน�ามาใช้ใน
การจัดการดูแลสุขภาพ
-การพัฒนาศักยภาพผูด้ แู ลสุขภาพ (มีความรู้
ในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้ป่วยใน
ความดูแลของตนเองมากขึ้น)

100 คน

ความภาคภูมิใจที่ได้ช่วย
เหลือคน ความสุขเพิ่มขึ้น

-การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย

100 คน

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนใน
ชุมชนมากขึ้น

-การออกก�าลังกาย
-การเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คนที่เข้ามา
ศึกษาดูงานในพื้นที่
-สอดแทรกงานโครงการ สสส. ให้กลาย
เป็นงานประจ�า
-การจัดเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อวิเคราะห์หา
ศักยภาพในชุมชน

50 คน

สุขภาพกายดีขึ้น

35 คน

รายได้เพิ่มขึ้น

1 เทศบาล

ประสิทธิภาพใน
การท�างานเพิ่มขึ้น

ต�ร�งที่ 3 การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโครงการต�าบลสุขภาวะของเทศบาลต�าบลบ้านแฮด
ผลลัพธ์

ตัวชี้วัด
(Indicators)

ตัวแท�นท�งก�รเงิน
(Financial Proxy)

Dead
weight
(%)

Attribution
(%)

Drop
-off
(%)

มูลค่�ผลลัพธ์
เบี้องต้น
(บ�ทต่อปี)

คนในชุมชน
ชุมชนน่าอยู่
มีความสามัคคี
และสงบ
เรียบร้อย
มากขึ้น

จ�านวนคนที่รู้สึกว่า
ชุมชนน่าอยู่
สามัคคีและสงบ
เรียบร้อยมากขึ้น
1,942 คน

มูลค่าความพึงพอใจในชีวิตที่
เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อนบ้านบ่อย ๆ มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 51 ของรายได้(8) หรือ
เท่ากับ 53,852 บาทต่อคน
ต่อปี

58

34

0

14,970,834

ขยะลดลง
สิ่งแวดล้อม
ดีขึ้น

ปริมาณขยะทีล่ ดลง ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ
3,200 กิโลกรัม
ของเทศบาล 43.75 บาทต่อ
ต่อปี (2.34 กิโลกรัม กิโลกรัม
x 1,365 ครัวเรือน)

31

28

0

27,048

รายได้เพิ่มขึ้น

คนในชุมชนมีรายได้
เพิม่ ขึน้ 4,693,302
บาทต่อปี (9,657
บาท x 486 คน)

-

35

28

0

854,181

ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่ลดลง
3,650 บาทต่อคนต่อปี

39

29

5,166

ค่าเสียโอกาส คิดจากค่าจ้าง
รายชั่วโมงส�าหรับนักเรียน
นิสิต และนักศึกษา 40 บาท

34

30

17,297

สุขภาพกายดีขึ้น จ�านวนคนเลิกบุหรี่
8 คนต่อปี
เด็กและเย�วชน
มีจิตสาธารณะ
มากขึ้น

22

จ�านวนชั่วโมงการ
เข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสาเพิ่มขึ้น
2,184 ชั่วโมงต่อปี
(104 ชั่วโมง x
21 คน)
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ผู้ด้อยโอก�ส ผู้ป่วย และผู้พิก�ร
รายได้เพิ่มขึ้น

ผูด้ อ้ ยโอกาสมีราย
ได้เพิม่ ขึน้ 451,200
บาทต่อปี (9,400
บาท x 48 คน)

-

28

22

0

71,470

สุขภาพกาย
ดีขึ้น

ผูป้ ว่ ยและผูพ้ กิ าร
สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ จ�านวน
48 คน

ผู้ดูแลสามารถไปท�างานหา
รายได้เพิ่มขึ้น 84,500 บาท
ต่อคนต่อปี (325 บาท x
260 วัน)

43

26

0

601,099

มูลค่าความพึงพอใจในชีวิต
ที่เกิดจากการรู้สึกมีชีวิตชีวา
เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 95
ของรายได้(8) หรือเท่ากับ
100,312 บาทต่อคนต่อปี

43

29

0

802,494

สุขภาพจิตดีขึ้น ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูป้ ว่ ย
และผูพ้ กิ ารรูส้ กึ มี
ชีวติ ชีวาเพิม่ มากขึน้
จ�านวน 48 คน

อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น (อสม.)
ความภาคภูมใิ จ
ทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือคน
ความสุขเพิม่ ขึน้

อสม. จ�านวน 100
คนมีความภูมใิ จที่
ได้ชว่ ยเหลือคนอืน่
เพิม่ ขึน้

มูลค่าความพึงพอใจในชีวิต
ที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่น
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
เท่ากับร้อยละ 40 ของรายได้(8)
หรือเท่ากับ 42,237 บาทต่อ
คนต่อปี

43

36

0

886,973

มีความ
สัมพันธ์ที่ดีกับ
คนในชุมชน
มากขึ้น

จ�านวนชัว่ โมงที่
อสม. ไปเยีย่ มบ้าน
ผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ 2400
ชัว่ โมงต่อปี (24
ชั่วโมง x 100 คน)

ค่าเสียโอกาส คิดจากค่าจ้าง
ขั้นต่�าจังหวัดขอนแก่น 46
บาทต่อชั่วโมง

21

30

0

26,165

สุขภาพกาย
ดีขึ้น

จ�านวนชัว่ โมงที่
อสม. ออกก�าลัง
มากขึน้ 5,650
ชัว่ โมงต่อปี (113
ชัว่ โมง x 50 คน)

ค่าเสียโอกาส คิดจากค่าจ้าง
ขั้นต่�าจังหวัดขอนแก่น 46
บาทต่อชั่วโมง

18

24

0

51,148.3

รายได้จากการเป็น
วิทยากรเพิ่มขึ้น
857,220 บาทต่อ
ปี (24,492 บาท x
35 แหล่งเรียนรู้)

-

40

33

0

169,730

ค่าใช้จา่ ยในการ
จัดการขยะของ
เทศบาลลดลง
140,000 บาทต่อปี

-

41

27

วิทย�กร
รายได้เพิ่มขึ้น

เทศบ�ล
ประสิทธิภาพ
ในการท�างาน
เพิ่มขึ้น

22,302
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การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
(SROI) พบว่า ตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปี (2558–2562)
มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลประโยชน์รวม 118.07 ล้านบาท
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนทั้งหมด 15.68 ล้านบาท
ผลตอบแทนทางสังคมเท่ากับ 7.53 หมายถึง การลงทุนของ
โครงการสร้างเครือข่ายการมีสว่ นร่วมจัดการต�าบลสุขภาวะ
สู ่ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เข้ ม แข็ ง ของเทศบาลต� า บลบ้ า นแฮดนั้ น
คุม้ ค่าต่อการลงทุน เนือ่ งจากเงินลงทุน 1 บาท สามารถสร้าง
ประโยชน์ให้สังคมได้ถึง 7.53 บาท
เมือ่ พิจารณาผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ จากโครงการฯ พบว่า
คนในชุ ม ชนเป็ น กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ ม ากที่ สุ ด หรื อ
ร้อยละ 89 รองลงมา คือ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูป้ ว่ ย ผูพ้ กิ าร ร้อยละ 5
ผลประโยชน์ทเี่ กิดกับกับ อสม. ร้อยละ 3 และผลประโยชน์ที่
เหลือเกิดขึน้ กับเยาวชน วิทยากร และเทศบาล การวิเคราะห์
ความอ่อนไหวท�า 3 วิธี ได้แก่ การปรับอัตราคิดลดเป็น
ร้อยละ 1, 3, 5 และ 10 การเพิ่มค่า deadweight ของ
ทุกผลลัพธ์ ร้อยละ 10 และการลด attribution ทุกผลลัพธ์
ร้อยละ 10 ผลการวิเคราะห์หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข พบว่า SROI มีค่าอยู่ระหว่าง 3.67–7.80 นั่น ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 1 แสดงว่าการด�าเนินงานของโครงการยังคงให้
ผลตอบแทนมากกว่าเงินที่ลงทุนไป
เทศบ�ลตำ�บลกล�งหมื่น อำ�เภอเมือง จังหวัดก�ฬสินธุ์
เทศบาลต�าบลกลางหมืน่ ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์
24 กิ โ ลเมตร ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 12 หมู ่ บ ้ า น มี ป ระชากร
4,345 คน 1,024 ครัวเรือ น มีลัก ษณะภูมิประเทศเป็ น
ที่ ร าบลุ ่ ม และที่ ด อนเหมาะส� า หรั บ เป็ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย และ
ท�าการเกษตรโดยเฉพาะการท�านาซึ่งเป็นวัฒนธรรมของ
ชาวชุมชนกลางหมื่นที่สืบต่อกันมา นอกจากนั้นคนในชุมชน
ยังมีอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
ในช่วงแรกที่ยังไม่มีการส�ารวจและจัดเก็บข้อมูลชุมชน
(TCNAP) ชุมชนคิดว่าตนเองมีจดุ เด่นในด้านเศรษฐกิจชุมชน
เนือ่ งจากมีกลุม่ อาชีพในชุมชนเป็นจ�านวนมาก แต่เมือ่ ท�าการ
ส�ารวจและจัดเก็บข้อมูลชุมชน (TCNAP) และการวิจยั ชุมชน
(RECAP) แล้วจึงได้ พบว่า จุดเด่นของชุมชน คือ การบริหาร
จั ด การอย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว ม การพั ฒ นาในระยะต่ อ มาจึ ง ใช้
จุดเด่นเรือ่ งนีพ้ ฒ
ั นาชุมชนและสร้างโครงการทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่
ส่วนรวมเช่น “ป้อมยามอุน่ ใจชุมชน” เพือ่ รับแจ้งเหตุสาธารณภัย
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เหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังและสอดส่องดูแล
ความปลอดภัยให้กับประชาชน เกิดจิตอาสาในชุมชนน�าโดย
กลุม่ อปพร. กลุม่ เด็กและเยาวชน (กลุม่ จิตอาสาพาสุข) เพือ่
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม เนื่องจากเป็น
เส้นทางที่คนในชุมชนใช้สัญจรเป็นประจ�า มีจุดเปลี่ยวและ
มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุอยู่หลายจุด รวมถึงการควบคุม
การดืม่ แอลกอฮอล์เพือ่ ลดอุบตั เิ หตุ เช่น กิจกรรมจีจ้ ดุ หยุดเมา
ให้คนทีเ่ มาได้รบั การนวดทีป่ อ้ มยามและนอนจนกว่าจะหายเมา
จึงจะปล่อยให้เดินทางต่อไป โครงการขับขีป่ ลอดภัย “เกิน 60
มีสทิ ธิรบั เบีย้ ” โครงการลดการสูบบุหรี่ การบริหารจัดการขยะ
เป็นต้น
การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทเี่ กิดจากโครงการ (2560–2564)
พบว่ า ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ทั้ ง สิ้ น 43.01 ล้ า นบาท
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 15.87 ล้านบาท และผลตอบแทน
ทางสังคมเท่ากับ 2.71 หมายถึง โครงการสร้างพลังชุมชน
ท้องถิ่นขับเคลื่อนต�าบลน่าอยู่ มุ่งสู่ความความยั่งยืนของ
เทศบาลต�าบลกลางหมื่นคุ้มค่าต่อการลงทุน เนื่องจากเงิน
ลงทุน 1 บาท สามารถสร้างประโยชน์ให้สงั คมได้ถงึ 2.71 บาท
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการกระจายไปยังผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสีย โดยคนในชุมชนเป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์
มากที่สุดถึง ร้อยละ 81 รองลงมา คือ ที่ผู้สูงอายุ ร้อยละ 5
ส่วนผลประโยชน์ที่เกิดกับ อสม. กลุ่มผู้น�า และเจ้าหน้าที่
เทศบาลเท่ากับ ร้อยละ 4 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวท�าโดย
การปรับอัตราคิดลดเป็น ร้อยละ 1, 3, 5 และ 10 การเพิม่ ค่า
deadweight ของทุ ก ผลลั พ ธ์ ร้ อ ยละ 10 และการลด
attribution ทีโ่ ครงการฯ มีตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกผลลัพธ์
ร้อยละ 10 ผลการวิเคราะห์หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
เงือ่ นไข พบว่า SROI มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 1.57–2.78 นัน่ ซึง่ มีคา่
มากกว่า 1 แสดงว่าการด�าเนินงานของโครงการยังคงให้
ผลตอบแทนมากกว่าเงินที่ลงทุนไป
องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลชุมพล อำ�เภอองครักษ์
จังหวัดนครน�ยก
องค์การบริหารส่วนต�าบลชุมพล อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ�าเภอองครักษ์ ประมาณ 23 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
8 หมูบ่ า้ น มีประชากรทั้งหมด 5,422 คน 1,274 ครัวเรือน
คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ร้อยละ 86.13 ชาวไทย
พุทธและไทยมอญ ร้อยละ 13.51
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องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� า บลชุ ม พลใช้ ข ้ อ มู ล ชุ ม ชน
(TCNAP) เป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นในการพั ฒ นาพื้ น ที่ รวมถึ ง
ดึ ง ศั ก ยภาพของชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า งจุ ด เด่ น ในการพั ฒ นา
ยกตัวอย่างเช่น จุดเด่นเรื่อง 3 เชื้อชาติ 2 วัฒนธรรม มีการ
เล่นลิเกฮูลูเป็นการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมของชุมชน ที่รวม
คนทุกเพศทุกวัยมาท�ากิจกรรมร่วมกัน ถือเป็นกิจกรรมการ
ออกก�าลังกายและสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนพัฒนาให้
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และสามารถได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศจากเข้าร่วมแสดงลิเกฮูลู สร้างความภาคภูมใิ จ
ให้กับคนในชุมชนและเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและ
ความสามัคคีในการพัฒนาชุมชน
โครงการรากฐานชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต�าบลชุมพล
(2558–2562) สร้างผลประโยชน์ต่อสังคมทั้งสิ้น 39.92
ล้านบาท ใช้เงินลงทุนทั้งหมด 14.30 ล้านบาท ซึ่งจากการ
ค�านวณก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
เท่ากับ 2.79 หมายถึง การลงทุนของโครงการมีความคุ้มค่า
ต่อการลงทุนเนือ่ งจากเงินลงทุน 1 บาท สามารถสร้างประโยชน์
ให้สังคมได้ถึง 2.79 บาท
คนในชุมชนเป็นกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดถึง
ร้อยละ 92 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ อบต. ร้อยละ 4 และ
ผลประโยชน์ ที่ เ หลื อ เกิ ด ขึ้ น กั บ ผู ้ สู ง อายุ แกนน� า ชุ ม ชน
วิทยากร และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมูบ่ า้ น (อสม.)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการปรับอัตราคิดลดเป็น
ร้อยละ 1, 3, 5 และ 10 การเพิ่มค่า deadweight ของทุก
ผลลัพธ์ ร้อยละ 10 และการลด attribution ทุกผลลัพธ์
ร้อยละ 10 ผลจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข SROI มีค่าอยู่
ระหว่าง 1.57–2.86 ซึง่ มีคา่ มากกว่า 1 แสดงว่าการด�าเนินงาน
ของโครงการยังคงให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินที่ลงทุนไป
องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแว้ง อำ�เภอแว้ง จังหวัดนร�ธิว�ส
องค์การบริหารส่วนต�าบลแว้ง ครอบคลุมพืน้ ที่ 7 หมูบ่ า้ น
มีจ�านวนประชากรทั้งหมด 6,727 คน 1,501 ครัวเรือน
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีภูเขาสูง และมีแหล่งน�้า
ธรรมชาติที่สามารถใช้ในการหล่อเลี้ยงชุมชนได้ตลอดทั้งปี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 95 และ
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 5 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม กรีดยาง เลี้ยงปศุสัตว์ ประมง รับจ้าง และ

งานก่อสร้าง เป็นต้น
องค์การบริหารส่วนต�าบลแว้งมีความชัดเจนในเรื่อง
ของการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้ โดยใช้
จุดเด่นของศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม วิถีชีวิตของ
ชาวมุ ส ลิ ม และภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น แบบดั้ ง เดิ ม ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของพื้นที่ต�าบลแว้งเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ชุ ม ชนให้ ป ระสบความส� า เร็ จ ผ่ า นการเรี ย นรู ้ ร ากเหง้ า
ความเป็ น แว้ ง มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ
ที่ก่อให้เกิดความหลากหลายทางภาษา หัตถกรรม และ
พิ ธี ก รรม ที่ ป ลู ก ฝั ง อารยธรรมที่ ดี ง ามมาตั้ ง แต่ อ ดี ต
มาใช้ ส ร้ า งอาชี พ เพิ่ ม รายได้ และเผยแพร่ วั ฒ นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์สืบสานให้รุ่นลูกรุ่นหลาน
เช่ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นการสอนอ่ า นอั ล กุ ร อาน หลั ก สู ต ร
กีรออาตี บ้านกรือซอ เป็นต้น
โครงการเครือข่ายพลังชุมชนร่วมสร้างท้องถิ่นน่าอยู่
สู่ต�าบลสุขภาวะชายแดนใต้ต�าบลแว้ง ตลอดระยะเวลา 5 ปี
(2558–2562) ก่อให้เกิดผลประโยชน์รวม 25.81 ล้านบาท
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 15.03 ล้านบาท ผลตอบแทนทาง
สังคมเท่ากับ 1.72 ซึง่ หมายถึง การลงทุนโครงการเครือข่าย
พลังชุมชนร่วมสร้างท้องถิน่ น่าอยูส่ ตู่ า� บลสุขภาวะชายแดนใต้
ต�าบลแว้งนัน้ คุม้ ค่าต่อการลงทุน เนือ่ งจากเงินลงทุน 1 บาท
สามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมได้ถึง 1.72 บาท
เมือ่ พิจารณาผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ จากโครงการ พบว่า
คนในชุมชนเป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์มากทีส่ ดุ ถึง ร้อยละ
82 รองลงมา คือ วิทยากร เจ้าหน้าที่ อบต. และผู้น�าชุมชน
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการปรับอัตราคิดลด ร้อยละ
1, 3, 5 และ 10 การเพิ่มค่า deadweight 10% และการลด
attribution 10% พบว่าหลังจากมีการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข
SROI มี ค ่ า อยู ่ ระหว่ า ง 0.83–1.76 แสดงว่ า หากมีการ
ปรับเปลี่ยนอัตราคิดลดหรือปรับเพิ่ม deadweight อีก
10% หรือปรับลด attribution อีก 10% การด�าเนินงาน
ของโครงการยังคงให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินที่ลงทุนไป
แต่หากมีการปรับเพิ่ม deadweight อีก 10% และปรับลด
attribution 10% พร้อมกัน การด�าเนินงานของโครงการ
จะให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินที่ลงทุนไป ดังนั้นควรมีการ
ทบทวนว่าผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ นั้น เป็นไปตามเป้าหมายของ
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วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

โครงการที่ได้ก�าหนดไว้แต่ตอนเริ่มต้นวางแผนท�าโครงการ
ไว้หรือไม่
องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลพรหมนิมติ อำ�เภอต�คลี จังหวัด
นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนต�าบลพรหมนิมติ ครอบคลุมพืน้ ที่
9 หมูบ่ า้ น มีประชากรทัง้ หมด 4,991 คน มี 1,636 ครัวเรือน
พื้ น ที่ ส ่ ว นใหญ่ ข องแต่ ล ะหมู ่ บ ้ า นมี ข นาดเล็ ก มี แ หล่ ง น�้ า
คลองชลประทานไหลผ่ า นเหมาะกั บ การท� า เกษตร
ต�าบลพรหมนิมิต เป็นสังคมเมือง ท�าให้คนในชุมชนมีภาวะ
เร่งรีบ เกิดความเครียดขาดการดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพ
การบริหารจัดการต�าบล “ใช้หลักการมีส่วนร่วม” ประกอบ
การท�างานร่วมกันขององค์กรในพื้นที่ องค์กรท้องถิ่น ได้แก่
องค์การบริหารส่วนต�าบลพรหมนิมิต องค์กรท้องที่ ได้แก่
ก�านันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรภาคประชาชน ได้แก่ แกนน�า
กลุ ่ ม แหล่ ง เรี ย นรู ้ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภายในต� า บล เช่ น
โรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�าบล รวมถึง
องค์กรเอกชนต่างๆ เป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนชุมชน
ให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นต�าบลสุขภาวะอย่างสมบูรณ์
โครงการร่วมแรง ร่วมใจ ชุมชนท้องถิ่นเครือข่ายสู่
ต�าบลสุขภาวะขององค์การบริหารส่วนต�าบลพรหมนิมิต
เน้ น กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มด้ า นเศรษฐกิ จ มี ก าร
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ทั้งด้านการเกษตรและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ เช่น กลุม่ มะขามเทศ กลุม่ หอมหัวใหญ่ กลุม่ น�า้ พริก
ปลาส้ม กลุ่มดอกไม้จันทน์ กลุ่มกระเป๋าควิลท์ กลุ่มทอผ้า
พื้ น เมื อ ง โฮมสเตย์ ท�าให้ประชาชนมีอ าชีพ และมี รายได้
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้คนในชุมชน
ได้มโี อกาสท�ากิจกรรมร่วมกัน มีกลุม่ จิตอาสาช่วยเหลือดูแล
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และที่ส�าคัญประชาชนยังได้รับการ
ดูแลสุขภาพท�าให้มีสุขภาพดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมสามวัยใส่ใจสุขภาพ กิจกรรม “เลิกสูบ
ก็ เ จอสุ ข ” บุ ค คลต้ น แบบเลิ ก เหล้ า โรงเรี ย นผู ้ สู ง อายุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลพรหมนิมิต กิจกรรมกลุ่ม อสม.
เยี่ยมเพื่อน รวมถึงการจัดการขยะของชุมชน
ผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการ (2558–2562) ก่อให้
เกิดผลประโยชน์ทั้งสิ้น 22.41 ล้านบาท ใช้งบประมาณทั้ง
สิ้น 14.23 ล้านบาท ผลตอบแทนทางสังคมเท่ากับ 1.57
ซึ่งหมายถึง การลงทุนของโครงการร่วมแรง ร่วมใจ ชุมชน
ท้องถิน่ เครือข่าย สูต่ า� บลสุขภาวะ ต�าบลพรหมนิมติ คุม้ ค่าต่อ
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การลงทุน เนือ่ งจากเงินลงทุน 1 บาท สามารถสร้างประโยชน์
ให้สังคมได้ถึง 1.57 บาท
คนในชุมชนเป็นกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดถึง
ร้อยละ 85 รองลงมา คือ ผูน้ า� ชุมชนและประธานแหล่งเรียนรู้
ร้อยละ 6 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)
ร้อยละ 4 เจ้าหน้าที่ อบต. ร้อยละ 3 ผลประโยชน์ทเี่ หลือเกิดขึน้
กับผูส้ งู อายุและวิทยากร การวิเคราะห์ความอ่อนไหว หลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของอัตราคิดลดร้อยละ 1, 3, 5
และ 10 เพิ่มค่า deadweight และลด attribution ท�าให้
SROI มีค่าอยู่ระหว่าง 0.87–1.62 แสดงว่าหากมีการปรับเปลีย่ นอัตราคิดลด หรือปรับเพิม่ deadweight หรือปรับลด
attribution การด�าเนินงานของโครงการยังคงให้ผลตอบแทน
มากกว่าเงินทีล่ งทุนไป แต่หากมีการปรับเพิม่ deadweight
10% และปรับลด attribution 10% การด�าเนินงานของ
โครงการจะให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินที่ลงทุนไป ดังนั้น
ควรมีการทบทวนผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายของโครงการที่ได้ก�าหนดไว้หรือไม่ รวมถึง
ทบทวนจ�านวนผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ ข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม
องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเจดีย์ชัย อำ�เภอปัว จังหวัดน่�น
องค์การบริหารส่วนต�าบลเจดีย์ชัย ครอบคลุมพื้นที่ 9
หมู่บ้าน มีประชากร 6,918 คน 1,784 ครัวเรือน ห่างจาก
ตัวอ�าเภอเมืองประมาณ 60 กิโลเมตร มีลกั ษณะภูมปิ ระเทศ
เป็นที่ราบลุ่มริมแม่ปัวและแม่น�้าน่าน บางส่วนเป็นภูเขาสูง
มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึงชนบทมีวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่แบบล้านนา จุดเด่นของต�าบลเจดีย์ชัย คือ
วิถชี วี ติ และความเชือ่ ทางศาสนาของชาวไทลือ้ เช่น ประเพณี
ไหว้พระธาตุดินไหว และประเพณีแข่งเรือ คนในชุมชนได้
เปรียบเทียบการพัฒนาชุมชนเหมือนการแข่งเรือที่ทุกคน
ลงเรือล�าเดียวกันแล้วต้องมีความสามัคคี ความร่วมมือ
ร่วมใจ เพื่อพายเรือให้ถึงจุดหมายเดียวกัน ภายใต้แนวคิด
“ปะกันฮ่วมคิด พัฒนาต�าบลเฮา” อีกทั้งช่วงที่ด�าเนินงาน
ต�าบลสุขภาวะมีโรคระบาดจากการรับประทานหมูดิบ คือ
โรคหูดับ ท�าให้ชุมชนสร้างนวัตกรรม “อาหารปลอดภัย”
รับประทานอาหารปรุงสุกเพือ่ ลดโรคระบาด จนได้รบั รางวัล
โครงการอาหารปลอดภัย ถือเป็นความภาคภูมิใจและความ
ส�าเร็จในการพัฒนาชุมชน และเป็นจุดเริม่ ต้นทีส่ ามารถท�าให้
คนในชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาพืน้ ทีอ่ ย่างแท้จริง
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โครงการท้ อ งถิ่ น บริ ห ารจั ด การด้ ว ยภาคี เ ครื อ ข่ า ย
สูก่ ารจัดการเครือข่ายสุขภาวะ ต�าบลเจดียช์ ยั สามารถสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคมตลอดระยะเวลา 5 ปี (2559–2563)
มูลค่าเท่ากับ 46 ล้านบาท ใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 15.58 ล้านบาท
และมีผลตอบแทนทางสังคมเท่ากับ 2.95 หมายถึง การลงทุน
ของโครงการฯ คุม้ ค่าต่อการลงทุน เนือ่ งจากเงินลงทุน 1 บาท
สามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมได้ถึง 2.95 บาท
เมือ่ พิจารณาผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ จากโครงการ พบว่า
คนในชุมชนเป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์มากทีส่ ดุ ถึง ร้อยละ
85 รองลงมา คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน
(อสม.) และเจ้าหน้าที่ อบต. ร้อยละ 4 การวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวโดยการปรับอัตราคิดลด ร้อยละ 1, 3, 5 และ 10
การเพิ่มค่า Deadweight 10% และการลด Attribution
10% หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข พบว่า SROI มีค่า
อยูร่ ะหว่าง 1.16–2.99 ซึง่ มีคา่ มากกว่า 1 แสดงว่าการด�าเนินงาน
ของโครงการยังคงให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินที่ลงทุนไป

เกิดขึ้นกับคนในชุมชน ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

ข้อสังเกตที่ได้จ�กก�รวิเคร�ะห์ผลตอบแทนท�งสังคม
1. ควรระมัดระวังการเปรียบเทียบค่า SROI ของแต่ละ
พื้นที่
แม้ว่าโครงการอาจมีกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
เดียวกัน และมีผลลัพธ์เดียวกัน แต่กิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ดงั กล่าวมีความแตกต่างกันทัง้ ในด้านระยะเวลาการ
ด�าเนินกิจกรรม และรูปแบบของการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกิจกรรม หรือแม้แต่จ�านวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น
จึงไม่ควรที่จะเปรียบเทียบผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มเดียวกันแม้ว่าจะมีผลลัพธ์เดียวกัน ลักษณะ
ของโครงการพัฒนาทีม่ กี ลุม่ เป้าหมายต่างกัน ท�าให้กจิ กรรม
ออกมาต่างกัน หากว่ามี 2 โครงการที่เหมือนกันและกลุ่ม
เป้าหมายเดียวกัน จะท�าให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ แต่ใน
การศึกษาครัง้ นีม้ ลี กั ษณะของโครงการทีม่ คี วามหลากหลาย
วิจารณ์
กลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน ด้วยลักษณะของมิติทางสังคมที่
โครงการต�าบลสุขภาวะมีเป้าหมายในการเสริมสร้าง แตกต่างกันควรต้องระมัดระวังในการเปรียบเทียบ เนือ่ งจาก
กระบวนการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยองค์กร แต่ละโครงการแต่ละพื้นที่มีมิติทางสังคมที่แตกต่างกันอยู่
2. ยังมีผลประโยชน์ทางสังคมทีเ่ กิดกับการด�าเนินงาน
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการด�า เนิ น
กิ จ กรรมมี ก ารแปลงบทเรี ย นต่ า งๆ ในชุ ม ชนให้ เ กิ ด เป็ น เพื่อพัฒนาเครือข่าย (ลูกข่าย) ที่ยังไม่ได้รวมไว้ในการศึกษา
หลักสูตรการเรียนรู้ และให้ความรูแ้ ก่ชมุ ชนเครือข่าย ผลลัพธ์ ครั้งนี้
การประเมินผลตอบแทนทางสังคมในครั้งนี้พิจารณา
ของโครงการส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติ
ต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม การ เฉพาะผลประโยชน์ที่เกิดกับศูนย์จัดการเครือข่ายต�าบล
ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเป็นเครือ่ งมือ สุขภาวะ (ศจค. หรือแม่ขา่ ย) เท่านัน้ ยังไม่ได้รวมผลประโยชน์
ที่จะสามารถตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยน�าเข้า ทางสั ง คมที่ เ กิ ด กั บ การด� า เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
ไปจนถึงผลกระทบ ท�าให้ทราบว่าการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ (ลูกข่าย) ทั้ ง 20 แห่ ง เนื่ อ งจากงบประมาณที่ ก ระจาย
เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการที่ได้ก�าหนดไว้หรือไม่ได้ ไปยังลูกข่าย ใช้ในการจัดท�าข้อมูลวิจัยชุมชน (RECAP)
และยังมีประโยชน์ในการพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการ และข้อมูลพื้นฐานของต�าบล (TCNAP) แม้ว่าจะเริ่มมีการ
โดยการแปลงผลลัพธ์ทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ให้อยูใ่ นรูปของเงิน ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะระดั บ พื้ น ที่ ระหว่ า ง ศจค.
และเครือข่าย แต่ผลที่เกิดขึ้นกับลูกข่ายอาจยังไม่ชัดเจน
พิจารณาควบคู่กับเงินลงทุน
การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนใน ในระยะแรก เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นกิจกรรม
ต�าบลสุขภาวะทัง้ 6 พืน้ ที่ มีคา่ SROI มากกว่า 1 แสดงให้เห็นว่า อบรมให้ความรู้ และการรณรงค์ ถึงแม้วา่ การศึกษาครัง้ นี้ จะยัง
การลงทุนในต�าบลสุขภาวะเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าใน ไม่ ร วมผลประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ลู ก ข่ า ย แต่ ก็ ป ฏิ เ สธ
การลงทุน เนือ่ งจากเงิน 1 บาททีล่ งทุนไปนัน้ ให้ผลตอบแทน ไม่ได้ว่าเงินลงทุนของโครงการนั้น ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ต่อสังคมมากกว่า 1 บาท ซึ่งค่า SROI จะมีความแตกต่าง ทางสังคมในพืน้ ทีข่ องลูกข่ายด้วยเช่นกัน และหากเป็นเช่นนัน้
กั น ไปในแต่ ล ะพื้น ที่ โดยภาพรวมผลประโยชน์ ส ่ ว นใหญ่ SROI ของแต่ละพืน้ ทีจ่ ะมีคา่ เพิม่ สูงขึน้ จากเดิมทีไ่ ด้รายงานไว้
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วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

การสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดความสุขทางใจ เช่น กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
มีการจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ได้รบั ความรู้ ได้ออกก�าลังกาย
ได้รบั การตรวจสุขภาพ ได้พดู คุยกับเพือ่ น ในส่วนของการจัด
เครือข่ายการเรียนรู้ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจที่ชุมชนเป็นที่
รู้จักของคนภายนอก รวมถึงการท�ากิจกรรมร่วมกับคนใน
ชุมชน มีโอกาสได้พดู คุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ท�าให้ความ
สัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้น เป็นต้น
2. SROI เป็นเพียงเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ประเมินผล
ของโครงการ ซึ่ง SROI จะตอบได้เพียงบางค�าถามเท่านั้น
ประโยชน์ ข อง SROI นอกเหนื อ จากตั ว เลข คื อ การน� า
ผลการวิเคราะห์ไปทบทวนการด�าเนินงานว่าผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ
นั้น เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการที่ได้ก�าหนดไว้ตั้งแต่
ตอนเริ่มต้นวางแผนท�าโครงการหรือไม่ ถ้าได้ผลต�่ากว่า
ที่คาดไว้จะได้หาทางปรับปรุงได้ตรงจุด
3. การประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการ
พั ฒ นาสุ ข ภาวะเครื อ ข่ า ยร่ ว มสร้ า งชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น น่ า อยู ่
สามารถน�ามาใช้ในการติดตามโครงการที่ได้รับประมาณ
สนับสนุนลงไปในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงการด�าเนินงาน
ในอนาคต และหากมี ก ารวางแผนที่ จ ะน� า เสนอผลของ
โครงการผ่ า น SROI จ� า เป็ น ต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาตั ว ชี้ วั ด
ที่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม และปรับการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานของต�าบล (TCNAP) ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดต่างๆ
ซึ่งจะช่วยให้มีข้อมูลเพื่อสะท้อนมูลค่าของประโยชน์ที่เกิด
จากการลงทุนได้
4. ระบบข้อมูลเป็นสิ่งส�าคัญในการพัฒนา เริ่มตั้งแต่
ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิเคร�ะห์ผลตอบแทนท�งสังคม การวางแผนจนถึงการติดตามประเมินผล จากการศึกษา
พบว่าผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอาจไม่ได้ส่งผลให้เกิด
มีดังต่อไปนี้
1. โครงการพัฒนาสุขภาวะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การเลิกเหล้า เลิกบุหรี่
ท้องถิ่นน่าอยู่ เมื่อพิจารณาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคนใน อาจไม่ได้ส่งผลให้ผู้ที่เลิกเหล้าเลิกบุหรี่มีสุขภาพดีขึ้นภายใน
ชุมชนกลุ่มต่างๆ พบว่า เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าในการ ระยะเวลาที่ท�าการศึกษา 5 ปี อย่างไรก็ตาม ควรมีการเก็บ
ลงทุน เนือ่ งจากเงิน 1 บาท ทีล่ งทุน ให้ผลตอบแทนต่อสังคม ข้อมูลด้านสุขภาพอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การ
มากกว่า 1 บาท (ทัง้ 6 พืน้ ทีม่ ี SROI มากกว่า 1) ดังนัน้ ควรมี วิเคราะห์ผลกระทบของโครงการในระยะยาวด้วย

3. การศึกษาครั้งนี้ก�าหนดระยะเวลาการประเมิน 5 ปี
อาจมีผลประโยชน์บางอย่างทีส่ ง่ ผลในระยะยาวและยังไม่อยู่
ในขอบเขตการพิจารณาในครั้งนี้
การศึกษาครัง้ นีม้ ขี อบเขตของระยะเวลาในการค�านวณ
5 ปี (ระยะเวลาด�าเนินโครงการ 3 ปี และหลังจากจบโครงการ
2 ปี) ไม่มผี ลกระทบในระยะยาว เช่น การเลิกสูบบุหรี่ ส่งผลให้
สุขภาพของผูท้ เี่ ลิกสูบบุหรีด่ ขี นึ้ ในระยะยาว ผลดังกล่าวไม่ได้
รวมอยูใ่ นการศึกษาครัง้ นี้ หรือแม้แต่กระบวนการเรียนรูข้ อง
กลุ่มทุนทางสังคม 6 ระดับ ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนา
ในอนาคต ก็ยังไม่ได้พิจารณาผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง
ในการศึกษาครั้งนี้
4. โครงการทีม่ ี SROI น้อยกว่าไม่ได้หมายความว่าเป็น
โครงการที่ด้อยกว่า
เนือ่ งจากเหตุผลหลายประการ เช่น ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
มีความรูส้ กึ พึงพอใจในด้านต่างๆ อยูใ่ นระดับสูงอยูแ่ ล้ว ดังนัน้
การทีจ่ ดั โครงการขึน้ มา อาจท�าให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้รบั ผล
ของการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก (deadweight สูง) เช่นใน
กรณีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่มีจิตอาสาช่วยดูแลด้านสุขภาพของคนในชุมชน
การเข้าร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ ของโครงการ อาจท�าให้มชี วั่ โมง
การท�างานที่มากขึ้น แต่ความรู้สึกพึงพอใจที่ได้ช่วยเหลือ
ผู้อื่นนั้นเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก เนื่องจากได้ท�าหน้าที่นี้มา
ตั้งแต่ก่อนเริ่มมีโครงการ นอกจากนี้อาจมีปัจจัยอื่นๆ ท�าให้
ไม่สามารถก�าหนดจ�านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เอง หรือไม่
สามารถขยายจ�านวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ เช่น จ�านวน
ผู้ป่วยจิตเวช จ�านวนคนที่เลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มสุรา เป็นต้น

28

Thai Health Promotion Journal

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณส�านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส�านัก 3)
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ที่ ใ ห้ โ อกาสในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ แ ละให้ ก ารสนั บ สนุ น ทุ น

การวิจัยตลอดโครงการ และขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของโครงการพัฒนาสุขภาวะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิน่
น่าอยู่ทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์

เอกสารอ้างอิง
1. ขนิษฐา นันทบุตร, พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย, นิศาชล บุปผา, อรุณณี ใจเที่ยง. การวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบ เร่ง
ด่วน. กรุงเทพมหานคร: ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; 2561.
2. ขนิษฐา นันทบุตร, พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย, ณัฐกานต์ เล็กเจริญ, เกศริน อินทองหลาง, ดลฌา วงษาจันทร์, ณัฐศาสตร์ บุญมาก,
และคณะ. การพัฒนาระบบข้อมูลต�าบลโดยการส�ารวจ. กรุงเทพมหานคร: ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; 2561.
3. สฤณี อาชวานั น ทกุ ล , ภั ท ราพร แย้ ม ละออ. คู ่ มื อ การประเมิ น ผลลั พ ธ์ ท างสั ง คมและผลตอบแทนทางสั ง คมจากการลงทุ น .
กรุงเทพมหานคร: ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2560.
4. ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน. โครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย ระยะที่ 2: รายงานฉบับ
สมบูรณ์. ขอนแก่น: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2561.
5. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. โครงการการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (social return on investment project).
กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย; 2555.
6. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์, ณัฐพล อนันต์ธนสาร, ศุภศิษฐ์ สุวรรณสิน. ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของนโยบาย
กระจายอ�านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. เชียงใหม่: มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561.
7. อริยา เผ่าเครื่อง, วรัญญา ไชยทารินทร์, เรืองรอง สุวรรณ์การ, ปิยะพงษ์ แสงแก้ว. ถอดบทเรียนขยะ สู่การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์เพื่อ
ประเมิน SROI. พะเยา: คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา; 2559.
8. Chandoevwit W, Thampanishvong K. Valuing social relationships and improved health condition among the
Thai population. Journal of Happiness Studies 2016;17(5):2167-89.

29

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

Thai Health Promotion Journal

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2565

Vol.1 No.1 January - March 2022

Original Article

นิพนธ์ต้นฉบับ

ดัชนีชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง
พงษ์เทพ สันติกุล
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
การจัดท�าดัชนีชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�าดัชนีและเครื่องมือวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นที่
เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้ประโยชน์และท�าซ�้า โดยใช้ข้อมูลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบและ
น่าเชื่อถือ และจัดเก็บเพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่จ�าเป็นเท่านั้น วิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาดัชนีวัดจ�าแนกออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ
(1) ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) สร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและน�าเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง (3) ทบทวนข้อมูล
ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดเก็บ (4) จัดท�าแบบบันทึกข้อมูลส�าหรับดัชนีวดั แต่ละตัว (5) จัดเก็บข้อมูลจากชุมชน 2 แห่ง
(6) น�าผลการวิเคราะห์ไปตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าของข้อมูล ผลการวิจัยได้เครื่องมือวัดความเข้มแข็งของชุมชนที่
สามารถระบุจดุ แข็งและจุดอ่อนของชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับบริบททางสังคมและความเป็นจริงของชุมชน และเหมาะสม
กับศักยภาพของชุมชนในการท�าซ�า้ เพือ่ ให้ได้สารสนเทศทีเ่ ป็นปัจจุบนั ส�าหรับเป็นแนวทางจัดท�าแผนและนโยบายเพือ่ พัฒนา
ความอยูด่ มี สี ขุ แก่สมาชิกของชุมชน การวัดความเข้มแข็งชุมชน พบว่า ชุมชนต่างมีจดุ แข็งและจุดอ่อนทีห่ ลากหลายแตกต่างกัน
ขึน้ อยูก่ บั บริบททางสังคมของชุมชนและกระบวนการพัฒนาทีผ่ า่ นมาในอดีต ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ พบว่า เครือ่ งมือวัด
มีความเหมาะสมสามารถน�าผลการวัดไปใช้ได้จริงและใช้ได้ไม่ยากนัก ชุมชนมีศักยภาพเพียงพอที่จะน�าไปท�าซ�้าในทุกๆ ปี
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ดัชนีวัดชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งที่จัดท�าขึ้นใหม่นี้ พิจารณาในอีกมุมมองหนึ่ง คือ เครื่องมือ
ส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บไว้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากขึ้นกว่าเดิม
คำ�สำ�คัญ: ดัชนีชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง; ชุมชนเข้มแข็ง

Community-Strength Index
Pongthep Suntigul
Faculty of Social Administration, Thammasat University, Bangkok, Thailand

Abstract
This study aimed to develop a community-strength index as a tool for indexing and measuring
community strengths and weaknesses that are appropriate and easy to replicate. Data were systematically
and accurately collected by the local government; and additional essential data were collected bt the
researcher. It was conducted in 6 steps: (1) literature review, (2) constructing a research framework
presented to stakeholders, (3) reviewing the data collected by local governments, (4) designing a
database for each indicator, (5) collecting additional data, and (6) checking and analyzing results with
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stakeholders. As a result, the instrument was successfully developed with the capacity to identify strengths
and weaknesses of the community in line with the social contexts; and it could also be used for future
study. The information obtained from the use of the tool was beneficial for developing plans and policies to improve the well-being of community members. Indicator measurements showed that each
community had different sets of strengths and weaknesses, which depended on the social context of
the community and the previous development process. With this tool, local governments could easily measure
up-to-date situation annually. Therefore, this community strength index tool is found to be appropriate and
easily applicable to improve the analysis of local government data.
Keywords: community strength indexing; strength community; healthy community

บทนำา
การจั ด ท� า ดั ช นี วั ด ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนที่ เ ป็ น
รูปธรรมมีความเที่ยงตรง (validity) และความเชื่อมั่นสูง
(reliability) นอกจากจะช่วยให้สามารถวัดผลการพัฒนา
ของชุมชนหรือความเข้มแข็งของชุมชนได้แล้ว ยังใช้เป็น
แนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุข (well being)
ให้กับสมาชิกของชุมชน
การจัดท�าดัชนีวัดความเข้มแข็งของชุมชนที่ทบทวน
มาล้วนใช้แนวทางการจัดเก็บข้อมูลโดยแบบส�ารวจที่จัดท�า
ขึ้นใหม่ทั้งหมด(1-7) เมื่อได้ข้อมูลจากการส�ารวจแล้วจึงใช้วิธี
การทางสถิติค�านวณหาค่าความเข้มแข็งของชุมชน วิธีการ
ดังกล่าวแม้สามารถให้ผลลัพธ์ตรงตามทีน่ กั วิจยั ต้องการแต่
ชุมชนไม่สามารถน�าวิธกี ารดังกล่าวไปท�าซ�า้ ได้ เนือ่ งจากเป็น
วิธกี ารทีย่ ากเกินความสามารถและต้องใช้ทรัพยากรจ�านวน
มาก การจัดท�าดัชนีวัดความเข้มแข็งของชุมชนดังกล่าวจึง
เป็นการท�าเพียงครัง้ เดียวและสิน้ สุดเมือ่ จบโครงการไม่มกี าร
ท�าซ�า้ ซึง่ ในความเป็นจริงแล้ว การวัดความเข้มแข็งของชุมชน
ควรท�าต่อเนื่องเพื่อความเป็นปัจจุบันของข้อมูล เนื่องจาก
ชุมชนมีพลวัตและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ในขณะที่ ชุ ม ชนโดยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วเป็น
ประจ�าทุกปี ได้แก่ ข้อมูลความจ�าเป็นขัน้ พืน้ ฐาน (จปฐ.) และ
ข้อมูลพืน้ ฐานระดับหมูบ่ า้ น/ชุมชน (กชช. 2ค)(8) ซึง่ สนับสนุน
การจัดท�า โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
และระบบข้อมูลต�าบล (Thailand Community Network

Appraisal Program: TCNAP)(9) ซึง่ สนับสนุนการจัดท�าโดย
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ข้อมูลที่จัดเก็บนี้ถูกน�าไปใช้ประโยชน์ไม่มากนัก เนื่องจาก
การใช้ประโยชน์ข้อมูลต้องอาศัยผู้มีความรู้และทักษะในการ
ใช้ข้อมูลและต้องมีเครื่องมือส�าหรับน�าข้อมูลมาแปลเป็น
สารสนเทศที่เหมาะสมจึงสามารถใช้ประโยชน์ได้
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ จัดท�าดัชนีและเครือ่ งมือ
วัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิน่ ทีเ่ หมาะสมและสะดวกต่อ
การใช้ประโยชน์และท�าซ�้าโดยชุมชนท้องถิ่น เป็นการสร้าง
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการน�าไปใช้ประโยชน์และท�าซ�้าโดย
ชุมชน ภายใต้แนวคิดการใช้ข้อมูลของชุมชนที่จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบและมีความน่าเชือ่ ถือเป็นหลัก และจัดเก็บเพิม่ เติม
เฉพาะส่วนทีจ่ า� เป็นเท่านัน้ โดยดัชนีตอ้ งวัดค่าได้อย่างถูกต้อง
และมีความน่าเชือ่ ถือ สามารถระบุจดุ แข็งจุดอ่อนของชุมชน
ได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการวางแผนพัฒนา
ชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความอยู่ดี
มีสุขให้กับสมาชิกชุมชน

วิธีการศึกษา
วิธกี ารศึกษา ประกอบด้วย (1) การวิจยั เชิงปริมาณด้วย
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression) โดยใช้
ข้อมูลทั้งหมดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเอง
ด้วยเครื่องมือวัดความเข้มแข็งชุมชนออนไลน์ จ�านวน 105
แห่ง (2) การวิจัยวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาดัชนีวัดความ
เข้มแข็งชุมชน และ (3) การน�าเครื่องมือไปวัดความเข้มแข็ง
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วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

ของชุมชนท้องถิ่น 1 แห่ง
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาดัชนีวัดความเข้มแข็ง
ชุมชน จ�าแนกขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ชุมชนเข้มแข็งและการจัดท�าดัชนีวดั ชุมชนเข้มแข็งเพือ่ ค้นหา
ความหมายและองค์ประกอบเพือ่ สร้างกรอบแนวคิดการวิจยั
ส�าหรับจัดท�าดัชนีวัดชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง
ขั้นตอนที่ 2 สร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและน�าเสนอ
ต่ อ นั ก วิ ช าการ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
ส� า นั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส� านั ก งาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการจัดท�าดัชนีวดั ชุมชนท้องถิน่ เข้มแข็ง
ขั้นตอนที่ 3 ปรับแก้กรอบแนวคิดตามข้อเสนอแนะ
และทบทวนข้อมูลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บไว้
ได้แก่ ข้อมูลความจ�าเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐาน
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช. 2ค) และระบบข้อมูลต�าบลโดย
การส�ารวจ เพื่อค้นหาข้อมูลที่เหมาะสมกับดัชนีวัดแต่ละตัว
โดยไม่ต้องจัดเก็บใหม่ทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 4 จัดท�าแบบบันทึกข้อมูลส�าหรับดัชนีวัด
แต่ละตัว และจัดท�าแบบส�ารวจข้อมูลเพิม่ เติมส�าหรับดัชนีวดั
ที่ไม่สามารถหาข้อมูลได้จากข้อมูลที่มีอยู่ แล้วน�าเสนอต่อ
นั ก วิ ช าการและผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
ส� า นั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส� านั ก งาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพือ่ ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลทีไ่ ม่มกี ารจัดเก็บไว้และต้องส�ารวจใหม่สว่ นใหญ่
แล้วเป็นข้อมูลเชิงอัตวิสัยซึ่งเป็นทัศนคติของสมาชิกชุมชน
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ ความเห็นต่อผู้น�า
(จ�านวน 8 ข้อ) การบริหารจัดการชุมชน (จ�านวน 11 ข้อ)
ความสามารถในการปรับตัว (จ�านวน 2 ข้อ) ความเท่าเทียม
ทางสั งคม การเมือ ง เศรษฐกิจ (จ�านวน 6 ข้อ ) การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรและทุนทางสังคม (จ�านวน 2 ข้อ)
ความภาคภูมิใจในชุมชน (จ�านวน 6 ข้อ) การช่วยเหลือ
เกือ้ กูลกันระหว่างสมาชิกชุมชน (จ�านวน 4 ข้อ) การพึง่ ตนเอง
(จ�านวน 4 ข้อ) การมีสว่ นร่วม (จ�านวน 6 ข้อ) ความปลอดภัย
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ในชีวติ และทรัพย์สนิ (จ�านวน 5 ข้อ) รวมเป็นค�าถามส�าหรับ
ส�ารวจข้อมูลใหม่ จ�านวน 54 ข้อ
ขั้นตอนที่ 5 น�าเครื่องมือวัดไปจัดเก็บข้อมูลจากชุมชน
และน�ามาประมวลผลความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้เกณฑ์
การประเมินที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและได้รับการ
ตรวจสอบจากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
ขัน้ ตอนที่ 6 น�าผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดัชนีชมุ ชนท้องถิน่
เข้มแข็งไปตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของ
การด�าเนินงาน ด้วยวิธีคืนข้อมูลให้ชุมชนท้องถิ่นเจ้าของ
ข้อมูลตรวจสอบ

ผลการศึกษา
ผลก�รนำ�เครื่องมือไปวัดคว�มเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรในเขตชุมชน A จ�านวน
379 คน เพศชาย 138 คน (ร้อยละ 40.5) เพศหญิง 203 คน
(ร้อยละ 59.5) ไม่ระบุเพศ 38 คน (ร้อยละ 10.0) ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 49.1) รองลงมา คือ อาชีพ
รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 23.2)
ชุมชน A มีองค์ประกอบพื้นฐานของความเป็นชุมชน
ท้องถิน่ เข้มแข็งทีเ่ ป็นจุดแข็งและจุดอ่อนเรียงล�าดับ ดังภาพที่ 1
จุดแข็งของชุมชน A ประกอบด้วย (1) องค์ประกอบด้าน
เครือข่ายที่ประกอบด้วย เครือข่ายที่เป็นกลุ่มหน่วยงาน
องค์กร และสถาบัน ที่ท�าหน้าที่ให้ความรู้ มีความเข้มแข็ง
ระดับมาก (คะแนน 3.00 จากคะแนนเต็ม 3.00) และ
(2) องค์ประกอบด้านวิถีการด�าเนินชีวิตและการบริหาร
มี ค วามเข้ ม แข็ ง เท่ า กั บ องค์ ป ระกอบด้ า นทรั พ ยากรและ
สิง่ แวดล้อมในระดับปานกลาง (คะแนน 1.97 จากคะแนนเต็ม
3.00)
จุดอ่อนของชุมชน A ประกอบด้วย (1) องค์ประกอบ
ด้านคน มีความเข้มแข็งในภาพรวมระดับปานกลาง (คะแนน
1.43 จากคะแนนเต็ม 3.00) และ (2) องค์ประกอบด้านทุน
มีความเข้มแข็งในภาพรวมระดับปานกลาง (คะแนน 1.57
จากคะแนนเต็ม 3.00)
ชุมชน A มีกระบวนการ/วิธกี ารทีน่ า� ไปสูก่ ารเป็นชุมชน
ท้องถิน่ เข้มแข็งทีเ่ ป็นจุดแข็งและจุดอ่อนเรียงล�าดับ ดังภาพที่ 2
จุดแข็งของชุมชน A ประกอบด้วย (1) การเสริมสร้างจิตส�านึก
และความรั บ ผิ ด ชอบแก่ ส มาชิ ก ชุ ม ชน มี ค วามเข้ ม แข็ ง
ของภาพรวมในระดับมาก (คะแนน 3.00 จากคะแนนเต็ม
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ภาพที่ 1 ความเข้มแข็งขององค์ประกอบชุมชน A

ภาพที่ 2 ความเข้มแข็งของกระบวนการ/วิธีการบริหารจัดการชุมชน A

3.00) และ (2) การส่งเสริมการพึ่งตนเองและพึ่งพาอาศัย
ซึง่ กันและกัน มีความเข้มแข็งในภาพรวมระดับมาก (คะแนน
2.67 จากคะแนนเต็ม 3.00)
จุดอ่อนของชุมชน A ประกอบด้วย (1) การใช้ทรัพยากร
ของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ความเข้มแข็งในภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย (คะแนน 1.00 จากคะแนนเต็ม 3.00) (2) การ
สร้างวิสยั ทัศน์และคุณค่าร่วม มีความเข้มแข็งในภาพรวมใน
ระดับน้อย (คะแนน 1.00 จากคะแนนเต็ม 3.00)
ชุมชน A มีผลลัพธ์จากการพัฒนาที่เป็นผลจากความ
เป็นชุมชนเข้มแข็งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ดังภาพที่ 3

จุ ด แข็ ง ของชุ ม ชน A ประกอบด้ ว ย (1) การมี
จิตวิญญาณชุมชน ความเข้มแข็งในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(คะแนนเต็ม 3.00) และ (2) ความเสมอภาคและเท่าเทียม
ความเข้มแข็งของภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนน 2.50
จากคะแนนเต็ม 3.00)
จุ ด อ่ อนชุ ม ชน A ประกอบด้ ว ย (1) ความสามารถ
ในการปรับตัว ความเข้มแข็งในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
(คะแนน 0.00) (2) ความสามารถพึง่ ตนเอง ความเข้มแข็งใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย (คะแนน 0.60 จากคะแนนเต็ม 3.00)

33

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย
ภาพที่ 3 ดัชนีความเข้มแข็งของผลลัพธ์ชุมชน A

ผลก�รวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์ระหว่�งตัวแปร
ตัวแปรอิสระทัง้ 2 ตัว คือ องค์ประกอบ และกระบวนการ/
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใช้ข้อมูลที่ วิธีการบริหารจัดการชุมชน ร่วมกันอธิบายความผันแปร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประเมินตนเองออนไลน์ จ�านวน ของผลลัพธ์ได้ ร้อยละ 32.7 ตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวมีผลต่อ
ผลลัพธ์อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ดังตารางที่ 1
105 แห่ง ปรากฏผลดังนี้
โดยมีสมการถดถอยพหุดังนี้
กรณีที่ 1: ตัวแปรต้น ได้แก่ ค่าคะแนนรวมด้านองค์ประกอบ
Y = 0.880 + 0.405 X1 + 0.175 X2
และค่าคะแนนรวมด้านกระบวนการ/วิธีการบริหารจัดการ
เมื่อ: X1 = องค์ประกอบพื้นฐานของชุมชน
ชุมชน ตัวแปรตาม คือ ค่าคะแนนรวมด้านผลลัพธ์
X2 = กระบวนการ/วิธกี ารบริหารจัดการชุมชน
-องค์ประกอบ
ผลลัพธ์
-กระบวนการ/วิธีการ
ต�ร�งที่ 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุของปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลลัพธ์จากการพัฒนา
ตัวแปร

B

SE

Beta

t

องค์ประกอบ

0.405

0.095

0.406

2.698*

วิธีการ

0.175

0.065

0.258

4.247*

ทุน

0.880

0.186

R2 = 0.327, SEE = 0.162, F = 25.568, Sig of F = 0.000, * p<0.05
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4.740*

Thai Health Promotion Journal

กรณีที่ 2

โดยมีสมการถดถอยพหุดังนี้
Y = 0.775 + 0.402 X1 + 0.232 X2 + 0.081 X3
เมื่อ: X1 = ทุน
X2 = วิถีการด�าเนินชีวิต
X3 = การเสริมพลังและสร้างจิตส�านึก
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะแก่สมาชิกชุมชน

-คน
-วิถีการด�าเนินชีวิต
-ทรัพยากร
-ทุน
-กลไก
-เครือข่าย
-สร้างวิสัยทัศน์
-พัฒนามีส่วนร่วม
-สร้างผู้น�า
-สร้างจิตส�านึก
-มีแผนและนโยบาย
-ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ส่งเสริมการพึ่งตนเอง

วิจารณ์
ผลลัพธ์

พบตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง 3 ตั ว แปร จากตั ว แปรอิ ส ระ
ทั้งหมด 13 ตัวแปร คือ ทุนวิถีการด�าเนินชีวิตของสมาชิก
ชุมชน และการเสริมพลังและสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะแก่สมาชิกชุมชนร่วมกันอธิบายความผันแปร
ของผลลัพธ์ได้ร้อยละ 53.3 ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวมีผลต่อ
ผลลัพธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ตามล�าดับ ดังตารางที่ 2

จากผลการวั ด ความเข้ ม แข็ ง ชุ ม ชน พบว่ า ชุ ม ชนมี
จุดแข็งและจุดอ่อนทีห่ ลากหลาย ขึน้ อยูก่ บั บริบททางสังคม
ของชุมชนและกระบวนการพัฒนาที่ผ่านมาในอดีต(10, 11)
ประกอบกั บ การเข้ า ไปสร้ า งการพั ฒ นาให้ กั บ ชุ ม ชนโดย
หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และกองทุน
สนับทุนทีอ่ ยูใ่ นประเทศและต่างประเทศเป็นเวลานาน ท�าให้
ชุมชนมีการพัฒนามาแล้วในระยะหนึ่ง แต่พัฒนาการชุมชน
มี ค วามหลากหลายแตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู ่ กั บ ปั จ จั ย พื้ น ฐาน
กระบวนการ หรือวิธีการบริหารจัดการของชุมชน การวัด
ความเข้มแข็งท�าให้ชุมชนทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของ
ตนเอง(12, 13) เพือ่ น�าไปก�าหนดแนวทางการพัฒนาเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและลดจุดอ่อนของชุมชนเพื่อสร้างสมดุล
ให้กับการพัฒนา
ดั ช นี วั ด ความเข้ ม แข็ ง ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย
ตัวแปรต้น 2 กลุม่ คือ (1) องค์ประกอบ (2) กระบวนการ/วิธกี าร
และตัวแปรตาม 1 กลุ่ม คือ ผลลัพธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ต�ร�งที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุของปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลลัพธ์จากการพัฒนา
ตัวแปร

B

SE

Beta

t

ทุน

0.402

0.057

0.512

7.076*

วิถีการด�าเนินชีวิต

0.232

0.064

0.273

3.612*

การเสริมพลังและสร้าง
จิตส�านึกความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะแก่สมาชิกชุมชน

0.081

0.032

0.193

2.483*

ค่าคงที่

0.775

0.149

5.212*

R2 = 0.533, SEE = 0.135, F = 34.409, Sig of F = 0.000, * p<0.05
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1. องค์ประกอบ หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่เป็น
ปัจจัยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนและชุมชนจ�าเป็น
ต้องมี ประกอบด้วย ดัชนีวดั หลัก 5 ดัชนี คือ (1) คน (2) วิธกี าร
และกระบวนการ (3) ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (4) ทุน
(5) เครือข่าย
2. กระบวนการ/วิธีการ หมายถึง กระบวนการหรือวิธี
การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทีส่ ง่ เสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน ประกอบด้วย ดัชนีหลัก 8 ดัชนี ได้แก่ (1) การสร้าง
วิสัยทัศน์และคุณค่าร่วม (2) การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
(3) การสร้างผูน้ า� และพัฒนาคน (4) การเสริมพลังและความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะแก่สมาชิกชุมชน (5) การมีแผนและ
นโยบายการพัฒนา (6) การมีเป้าหมายมั่นคงเป็นรูปธรรม
(7) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ (8) การส่งเสริม
การพึ่งตนเอง
3. ผลลัพธ์ หมายถึง ผลที่ได้จากการที่ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง เป็นการวัดเพื่อยืนยันว่าชุมชนมีความเข้มแข็งจริง
ประกอบด้วย ดัชนีหลัก 5 ดัชนี ได้แก่ (1) ความอยู่ดีมีสุข
(2) ความมัน่ คงด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(3) การมีจติ วิญญาณชุมชน (4) ความสามารถปรับตัว และ
(5) ความสามารถพึ่งตนเอง
ดัชนีวัดชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งมีคุณลักษณะที่ส�าคัญ
3 ประการ คือ ประการที่ 1 เป็นตัวแทนที่ดีของสิ่งที่ต้องการ
ศึกษา สามารถวัดทรัพยากรและกิจกรรมของชุมชนที่แสดง
ถึงความเป็นชุมชนเข้มแข็งได้อย่างเหมาะสม ประการที่ 2
สามารถวั ด หรื อ สั ง เกตได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ มี ค วามเป็ น
รู ป ธรรมสู ง มี ค วามเที่ ย งตรงและความเชื่ อ มั่ น สู ง และ
ประการที่ 3 เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง ง่ายและสะดวก
ในการใช้ประโยชน์และการท�าซ�้าโดยชุมชนได้ในภายหลัง
การจัดท�าดัชนีวัดความเข้มแข็งของชุมชนที่ทบทวน
มาใช้วิธีการส�ารวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลใหม่ทั้งหมดและน�ามา
วิเคราะห์ความเข้มแข็งของชุมชน ส่งผลให้การท�าซ�า้ ในปีตอ่ ไป
ท�าได้ยาก รวมทั้งใช้ค่าใช้จ่ายสูงส�าหรับการจัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูล
การจัดท�าดัชนีชมุ ชนท้องถิน่ เข้มแข็งครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารน�า
ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บเป็นฐานข้อมูลประจ�าต�าบล ได้แก่ ข้อมูลความ
จ�าเป็นขัน้ พืน้ ฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพืน้ ฐานระดับหมูบ่ า้ น/ชุมชน
(กชช. 2ค) และระบบข้อมูลต�าบลโดยการส�ารวจ ประกอบกับ
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การส�ารวจข้อมูลใหม่ที่ไม่สามารถหาได้จากฐานข้อมูลที่มี
อยูเ่ ดิมมาประกอบการวิเคราะห์/วัดความเข้มแข็งของชุมชน
ส่งผลให้เครื่องมือวัดดัชนีความเข้มแข็งชุมชนที่ได้มีความ
เหมาะสม สามารถน�าไปใช้ได้จริงโดยสะดวก รวมทัง้ การท�าซ�า้
ในทุกๆ ปี เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็น
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ไม่ยาก ชุมชนมีศกั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะน�าไปท�าซ�า้
เช่นเดียวกับมีการศึกษา พบว่า ผลการวิจัยที่จะถูกน�าไปใช้
ประโยชน์ต้องมีความเหมาะสมกับผู้ใช้และสะดวกในการน�า
ไปใช้(14) แตกต่างจากการจัดท�าที่ทบทวนมาซึ่งใช้การส�ารวจ
เป็นหลัก ท�าให้การท�าซ�า้ ในปีตอ่ ไปยากและใช้งบประมาณมาก
ดัชนีชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งพิจารณาในอีกมุมมองหนึ่ง
คือ เครือ่ งมือส�าหรับน�าข้อมูลทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่จัดเก็บไว้มาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นกว่าเดิม เป็นเครื่องมือ
ส� า หรั บ การประมวลผลข้ อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ ในรู ป ข้ อ มู ล ดิ บ
ให้เป็นสารสนเทศที่เหมาะส�าหรับการน�ามาใช้งานได้อย่างดี
ข้อจ�ากัดของดัชนีวัดความเข้มแข็งชุมชนนี้ คือ ชุมชนที่จะ
น�าเครื่องมือนี้ไปใช้ต้องมีฐานข้อมูลครบถ้วนทั้ง 3 ฐาน
ซึง่ หลายๆ ชุมชนมีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน ดังนัน้ จึงควรน�าข้อจ�ากัดนี้
ไปพัฒนาเครือ่ งมือวัดดัชนีความเข้มแข็งชุมชนส�าหรับชุมชน
ทีม่ ฐี านข้อมูลไม่ครบสามารถน�าไปใช้งานได้โดยผลลัพธ์ยงั คง
มีความถูกต้องและเที่ยงตรงเช่นเดียวกัน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของชุมชน จากการ
วิจยั เชิงปริมาณ พบว่า ประกอบด้วย (1) ทุน ทีป่ ระกอบด้วย
ทุนทางสถาบัน และทุนมนุษย์ (2) วิถีการด�าเนินชีวิตและ
การบริหารชุมชน (3) การเสริมพลังและสร้างจิตส�านึกความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะแก่สมาชิกชุมชน
เหตุ ผ ลที่ มี ตั ว แปรอิ ส ระเพี ย ง 3 ตั ว แปรที่ มี ค วาม
สัมพันธ์กับตัวแปรตาม คือ ตัวแปรอีก 10 ตัวแปรที่เหลือ
มีค่าคะแนนแตกต่างกันมากส่งผลให้ค่าความแปรปรวน
ของข้อมูลมากจนไม่สามารถหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
ได้แสดงถึงการพัฒนาด้านทุน วิถกี ารด�าเนินชีวติ ของสมาชิก
ชุมชน และการเสริมพลังและสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะแก่สมาชิกชุมชนของกลุม่ ตัวอย่างมีการพัฒนา
ความเข้มแข็งไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะทีก่ ารพัฒนาด้าน
อื่นๆ ที่เหลือยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่เป็นไปตาม
บริบทแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
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Case Report

รายงานกรณีศึกษา

เมืองสื่อสร้างสรรค์:
กรณีศึกษาการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานทุนชุมชน
เกศินี ประทุมสุวรรณ, พีรพัฒน์ พันศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม

บทคัดย่อ
เมืองสื่อสร้างสรรค์เป็นแนวคิดการพัฒนาท้องถิ่นบนฐาน “ทุนชุมชน” ซึ่งประกอบด้วย ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ
ทุนวัฒนธรรม ทุนมนุษย์ และทุนสังคม โดยมีตวั ชีว้ ดั เป็นเครือ่ งก�ากับทิศทางการด�าเนินงาน เริม่ ตัง้ แต่การก�าหนดเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ตลอดจนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสะท้อนความส�าเร็จ ผลลัพธ์ส�าคัญอยู่ที่การ
พัฒนาให้ชุมชนเกิด “พื้นที่ดี” เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ส�าหรับคนทุกกลุ่ม มี “สื่อดี” ที่บอกเล่าเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน และมี
“ภูมิปัญญาดี” ที่ร่วมกันสืบสานเป็นภูมิคุ้มกันแก่ชีวิต โดยมีเด็กและเยาวชนเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน บทความนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากบทเรียนการใช้นวัตกรรมเมืองสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งได้จากกรณีศึกษาโครงการ
ความร่วมมือระหว่างแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และแผนงานสื่อ
ศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จ�านวน 4 โครงการ ประกอบด้วย
โครงการพัฒนาตัวชี้วัดและปฏิบัติการ 3 ดีวิถีสุข โครงการชุมชน 3 ดีวิถีสุข โครงการ Spark U ปลุกใจเมือง และโครงการ
พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ระยะเวลาการด�าเนินงานรวม 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2559-2563 องค์ความรู้ที่ได้จากบทเรียนการใช้
นวัตกรรมเมืองสื่อสร้างสรรค์ คือ การเกิดกระบวนการสื่อสร้างสรรค์และระบบนิเวศสื่อสุขภาวะในระดับชุมชนที่ก่อให้เกิด
การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาและผลงานสื่อสร้างสรรค์โดยนักสื่อสารสุขภาวะและผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ที่มีทักษะการเท่าทันสื่อ ปัจจัยความส�าเร็จที่สืบเนื่องจากองค์กรทุน ประกอบด้วย การด�าเนินงานแบบมีกลยุทธ์และการ
ออกแบบการบริหารจัดการ ส่วนปัจจัยความส�าเร็จที่สืบเนื่องจากภาคีผู้รับทุน ประกอบด้วย การบริหารจัดการทุนชุมชน
และการจัดการความเสี่ยงด้วยการสะท้อนผลลัพธ์
คำ�สำ�คัญ: เมืองสื่อสร้างสรรค์; การพัฒนาท้องถิ่น; ทุนชุมชน

Creative Media City: a Case Study of Local
Development Based on Community Capital
Kesinee Pratumsuwan, Phiraphath Phansiri
Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom Province, Thailand

Abstract
Creative media city is a concept of local development based on “community capital”; natural,
physical, cultural, human, and social capital. Key performance indicators were used as an important
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tool for setting goals, target groups, outcomes and data collecting methods to reflect its success. The
creative media city, driven by children and youth, results in ‘3Gs’ building which consists of (1) “good
areas” as creative physical area for all groups of people, (2) “good media” presenting community
identity, and (3) “good wisdom” for quality of life development. This paper aims to present body of
knowledge derived from the use of innovation ‘creative media city’. Four projects funded by Thai Health
Promotion Foundation during 2016-2020 were considered as case studies; ‘Creative Media City Indicator
Development’, ‘Happiness Community’, ‘Spark U’, and ‘Social Enterprise’. The significant lesson-learned
showed that healthy communication ecosystem was established. It brought along good areas, good
media, and good wisdom in the communities. More importantly, many people had become creative
communicators and change agents who had media literacy skill. Key success factors could be divided
into 2 parts: the factors regarding to the organization, Thai Health Promotion Foundation, which designed
strategically procedure and management; and the boundary partners with well managed both community capital and several kinds of risk.
Keywords: creative media city; local development; community capital

บทนำา
องค์กรยูเนสโกได้ให้ความหมายของ “เมืองสร้างสรรค์”
(Creative City) ว่าเป็นเมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ที่ ห ลากหลายและมี ส ่ ว นส� า คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมโดยมีรากฐานมาจากความมั่นคงทางสังคมและ
วัฒนธรรม ท�าให้เมืองมีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิด
สร้างสรรค์ผ่านสื่อศิลปะและกิจกรรมทางวัฒนธรรมใน
รูปแบบต่างๆ อันน�าไปสูก่ ารพัฒนาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
และความคิดสร้างสรรค์(1) โยโกฮามาเป็นเมืองสร้างสรรค์
แห่งหนึ่งที่ประสบความส�าเร็จโดยการปรับปรุงอาคารที่
มี คุ ณ ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ ห ลายหลั ง ให้ เ ป็ น พื้ น ที่ ส ร้ า ง
แรงบันดาลใจ ซึง่ มีจดุ เริม่ ต้นมาจากการจัดนิทรรศการแสดง
ผลงานศิลปะของศิลปินในท้องถิน่ และกลุม่ ประชาชนทีส่ นใจ
ด้านสุนทรียศาสตร์(2) แนวคิดหลักในที่นี้ก็คือ วัฒนธรรม
ท้ อ งถิ่ น และความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ป็ น คานงั ด ที่ ท รงพลั ง
ต่อการสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล�้าและช่วย
“เป็นปากเป็นเสียง” แทนชุมชนที่เปราะบาง(3)
จากแนวคิดดังกล่าว แผนงานสือ่ สร้างสุขภาวะเด็กและ
เยาวชน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และแผนงาน
สื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ส�านักงานกองทุน-

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ถอดรหัสมาเป็น
“เมืองสื่อสร้างสรรค์” (Creative Media City)(4) ที่น�าไปสู่
สุขภาวะชุมชนโดยเน้นปฏิบตั กิ ารในระดับ “ต�าบล” เป็นส�าคัญ
ภายใต้ความเชื่อที่ว่าหากชุมชนมีความเข้มแข็ง แม้ในยามที่
ประเทศต้องประสบภาวะวิกฤตท่ามกลางความผันผวนต่างๆ
ชุมชนก็จะอยูร่ อดและกอบกูว้ กิ ฤตได้เพราะมีศกั ยภาพในการ
ต่อรองกับอ�านาจเงิน อ�านาจรัฐ และอ�านาจของอวิชชา
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอองค์ความรู้ที่ได้
จากบทเรียนการใช้นวัตกรรมเมืองสือ่ สร้างสรรค์กรณีศกึ ษา
การพัฒนาท้องถิน่ บนฐานทุนชุมชน โดยโครงการทีไ่ ด้รบั การ
สนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวม 4 โครงการ ใน 34 พื้นที่จาก
19 จังหวัด ทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559-2563

กรณีศึกษา
เมืองสื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมทางความคิดเพื่อ
การยกระดับความเข้มแข็งของท้องถิ่นบนฐาน “ทุนชุมชน”
ซึ่งประกอบด้วย ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนวัฒนธรรม
ทุนมนุษย์ และทุนสังคม โดยมี “ตัวชี้วัด” เป็นเครื่องก�ากับ
ทิ ศ ทางการด� า เนิ น งาน เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารก� า หนดเป้ า หมาย
กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ด้านการสร้างภูมิดี พื้นที่ดี และสื่อดี
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ในชุมชนตัวชี้วัดผลลัพธ์ตลอดจนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อสะท้อนความส�าเร็จ
ภูมดิ ี คือ ภูมปิ ญ
ั ญา ซึง่ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ
ความเชื่อ ทักษะ แนวปฏิบัติและพฤติกรรมที่ชุมชนสั่งสม
และสืบสานกันมาเพือ่ ใช้ในการด�ารงชีวติ และแก้ปญ
ั หาในมิติ
ต่างๆ กล่าวอีกนัยหนึง่ ภูมดิ ี คือ “ทุนวัฒนธรรม” (cultural
capital) และผู้ที่มีภูมิรู้ในเรื่องเหล่านี้ ก็คือ ครูภูมิปัญญา
หรือปราชญ์ชาวบ้าน อันนับได้วา่ เป็น “ทุนมนุษย์” (human
capital) ของชุมชน พืน้ ทีด่ ี คือ พืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ ซึง่ หมายถึง
อาณาบริเวณที่ผู้คนในชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การ
ละเล่น การแสดง การออกก�าลังกาย การประชุม การเป็น
แหล่งผลิตเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย แหล่งเรียนรู้
แหล่งท่องเทีย่ ว ฯลฯ นับได้วา่ เป็น “ทุนกายภาพ” (physical
capital) คือ สินทรัพย์ถาวรหรือสิง่ ก่อสร้างทีช่ มุ ชนสร้างขึน้
บางกรณี เ ป็ น “ทุน ธรรมชาติ” (natural capital) คื อ
ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ มที่ก�าหนดศัก ยภาพ
ในการด�ารงชีวิตและการประกอบการต่างๆ และบางพื้นที่
อาจมีพื้นที่ในเชิงนามธรรมคือ เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างเครือข่ายการท�างานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งภาคีเครือข่าย
ต่างๆ ก็จะเป็น “ทุนสังคม” (social capital) ทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตอ่
การขับเคลือ่ นงานอย่างมีพลัง ส่วน สือ่ ดี หมายถึง นวัตกรรม
การสือ่ สาร กระบวนการเครือ่ งมือ กิจกรรม เนือ้ หาสาระ และ
ช่องทางการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมใช้สื่อ
เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาชุมชนผ่านมุมมองใหม่ๆ และสิง่ ที่
มาควบคู่กับสื่อดี ก็คือ การพัฒนา “นักสื่อสารสุขภาวะ”
และ “ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง” ให้มีพื้นที่และตัวตนอยู่ใน
โลกออนไลน์ แ ละระบบนิ เ วศสื่ อ สุ ข ภาวะชุ ม ชน โดยสรุ ป
“เมืองสือ่ สร้างสรรค์” ก็คอื ภาพจ�าลองของ “เมืองสร้างสรรค์”
ในชุมชนระดับต�าบลที่อาศัย “วัฒนธรรม” และ “ความคิด
สร้างสรรค์” เป็นเครือ่ งมือในการสร้างสรรค์พนื้ ทีด่ ี ภูมดิ แี ละ
สื่อดี อันน�าไปสู่การสร้างรายได้หรือมูลค่าเพิ่มและความสุข
จากคุณค่าเดิม
เกณฑ์การคัดเลือกกรณีศกึ ษา คือ เป็นโครงการภายใต้
แนวคิด 3 ดีวิถีสุขของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและ
เยาวชน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และแผนงาน
สื่ อ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ อั น ประกอบด้ ว ย
โครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาตัวชี้วัดและปฏิบัติการ 3 ดีวิถีสุข
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(พ.ศ. 2559-2561) เป็นการเก็บข้อมูลเพือ่ พัฒนาตัวชีว้ ดั และ
ทดสอบประสิทธิภาพการชีว้ ดั พืน้ ทีด่ า� เนินงาน ประกอบด้วย
ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่, ต.ปางหมู อ.เมือง และ
ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน, ต.สาวะถี อ.เมือง
จ.ขอนแก่น, ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรนิ ทร์, ชุมชนคลองรัว้
ต.ตลิ่ ง ชั น อ.เหนื อ คลอง จ.กระบี่ , ต.ร่ ม เมื อ ง อ.เมื อ ง
จ.พัทลุง, ชุมชนบางล�าพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร,
ชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และ
ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
2. โครงการชุมชน 3 ดีวถิ สี ขุ (พ.ศ. 2561) เป็นการศึกษา
และพัฒนาทุนชุมชนโดยกระบวนการทางวัฒนธรรม พื้นที่
ด�าเนินงาน ประกอบด้วย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน,
ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น, ชุมชนบ้านดงบัง ต.ดงบัง,
ชุมชนบ้านดงน้อย ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม,
ชุมชนบ้านคลองรั้ว อ.เหนือคลอง, ชุมชนบ้านท่ามะพร้าว
อ.คลองท่อม จ.กระบี่, ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี,
ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุ รี และชุ ม ชนบางล� า พู
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
3. โครงการ Spark U ปลุกใจเมือง (พ.ศ. 2562)
เป็นการน�าใช้ทุนชุมชนเพื่อปลุกคนและเปลี่ยนเมือง พื้นที่
ด�าเนินงาน ประกอบด้วย อ.เมือง จ.เชียงราย, อ.เมือง
จ.เชียงใหม่, อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน, อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์,
อ.เมือง จ.ขอนแก่น, อ.นาดูน จ.มหาสารคาม, อ.เชียงคาน
อ.วังสะพุง และ อ.เมือง จ.เลย, อ.ไชยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี,
อ.เกาะลันตา จ.กระบี,่ อ.เมือง จ.พัทลุง, อ.เมือง และ อ.จะนะ
จ.สงขลา, อ.เมือง จ.ยะลา, อ.ยะหริ่ง อ.ปะนาเระ อ.แม่ลาน
อ.เมือง จ.ปัตตานี และ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
4. โครงการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (พ.ศ. 2563)
เป็ น การน� า ใช้ ทุ น ชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์
พื้นที่ด�าเนินงาน ประกอบด้วย ต.ม่อนปิ่น จ.เชียงใหม่,
ต.สาวะถี จ.ขอนแก่น, อ.เมือง จ.สงขลา และชุมชนบางล�าพู
กรุ ง เทพมหานคร จากการศึ ก ษากรณี ดั ง กล่ า วโดยการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการถอดบทเรียนร่วมกับ
ภาคีที่เกี่ยวข้อง พบว่า องค์ความรู้ส�าคัญของการขับเคลื่อน
ชุมชนด้วยแนวคิดเมืองสื่อสร้างสรรค์ คือ การก่อให้เกิด
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์และระบบนิเวศสื่อสุขภาวะที่
สามารถ “ปลุกแรงบันดาลใจ ปรับวิธคี ดิ เปลีย่ นพฤติกรรม”
ของกลุ ่ ม เป้ า หมายได้ โ ดยการสานพลั ง ภาคี เ ครื อ ข่ า ยให้
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ท� า งานร่ ว มกั น อย่ า งบู ร ณาการในพื้ น ที่ ภ ายใต้ เ ป้ า หมาย
เดียวกัน “พื้นที่ดี” ได้แก่ พื้นที่เรียนรู้ พื้นที่ความสุข พื้นที่
ปลอดอุบัติเหตุ ฯลฯ “ภูมิดี” ได้แก่ การอนุรักษ์หรือต่อยอด
ภู มิ ป ั ญ ญา การประสมประสานระหว่ า งภู มิ ป ั ญ ญากั บ
เทคโนโลยี การขยายผลภูมปิ ญ
ั ญาไปสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์
ที่สร้างรายได้ ส่วน “สื่อดี” ได้แก่ สื่อสร้างสรรค์ที่ผลิตโดย
“นักสือ่ สารสร้างสรรค์” องค์ประกอบเหล่านีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของ
“ระบบนิเวศสื่อสุขภาวะ” ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและ
ส่งผลกระทบถึงกันและกัน เช่น ในชุมชนหรือสังคมหนึ่งๆ
จะไม่มีสื่อดี ถ้าไม่มีนักสื่อสารสร้างสรรค์ และนักสื่อสารก็จะ
ไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีได้ถ้าไม่มีความรู้และทักษะ
การผลิตสือ่ ไม่รเู้ ท่าทันสือ่ รวมถึงไม่มเี นือ้ หาดีๆ ไม่วา่ จะเป็น
เรื่องของพื้นที่ดีหรือภูมิดี ในขณะที่ “พื้นที่ดี” หรือ “ภูมิดี”
จะเกิดขึน้ ไม่ได้ถา้ ไม่มี “ผูน้ า� การเปลีย่ นแปลง” เป็นต้น การสร้าง
และรั ก ษาระบบนิ เ วศที่ ส มดุ ล จะน� า มาซึ่ ง ความสุ ข และ
ประโยชน์สขุ รูปธรรมความส�าเร็จ จ�าแนกเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1. เกิด “พืน้ ทีส่ ร้างสรรค์” จากพืน้ ทีก่ ายภาพซึง่ อาจจะ
เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือสาธารณะที่ถูกทิ้งร้าง ทรุดโทรม
ได้กลายเป็น “แหล่งเรียนรู”้ ทีร่ วบรวมองค์ความรูเ้ ฉพาะด้าน
มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ จั ด ท� า และน� า เสนอ
ชุดความรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง โดยมีครู
ภูมปิ ญ
ั ญาเป็นทีป่ รึกษา เด็กๆ และเยาวชนเป็นคนขับเคลือ่ น
ในลักษณะ “เด็กน�า ผู้ใหญ่หนุน” เช่น พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา
สาวะถี จ.ขอนแก่น ซึ่งเดิมทีเป็นเพียงห้องเรียนที่ถูกทิ้งร้าง
ในอาคารเรือนไม้หลังเก่าของโรงเรียนบ้านสาวะถี ต่อมาได้ถกู
น�ามาปรับปรุงใหม่เพื่อจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องใช้ในอดีต
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช จังหวัดแม่ฮ่องสอน แหล่งเรียนรู้
ทางวั ฒ นธรรมที่ ร วบรวมข้ อ มู ล และชุ ด ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
ชาติพันธุ์ “ไทใหญ่” ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด อู่ต่อเรือบ้าน
คลองรั้ว จ.กระบี่ แหล่งเรียนรู้ต้นแบบการต่อเรือหัวโทง
และแหล่งเรียนรูข้ า้ วไร่ จ.พัทลุง แหล่งเรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาการ
ปลูกข้าวในร่องสวนยางเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เป็นต้น ต่อมาแหล่งเรียนรู้เหล่านี้หลายแห่ง
ได้พัฒนาต่อยอดและขยายผลกลายเป็น “แหล่งท่องเที่ยว”
ที่ให้บริการจุดเช็กอินและของที่ระลึก เชื่อมร้อยกับร้านค้า
ร้ า นกาแฟ โฮมสเตย์ ฯลฯ สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ครั ว เรื อ น
ในชุมชน เช่น แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมม่อนปิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ ได้พฒ
ั นาให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรมแห่งใหม่ แหล่งเรียนรู้ชุมชนวัดโพธิ์เรียง
ได้ พ ลิ ก ฟื ้ น สภาพแวดล้ อ มเดิ ม อั น เอื้ อ ต่ อ การมั่ ว สุ ม
ให้ ก ลายเป็ น พื้ น ที่ ผ ่ อ นคลายของคนในชุ ม ชนและเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวส�าหรับคนภายนอก พิพิธบางล�าพูและ
แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน น�าเรือ่ งราวในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น
มาเรี ย งร้ อยเป็ นเส้ นทางท่ องเที่ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ท่ี
เชื่อมต่อกับวัฒนธรรมสมัยใหม่อย่างกลมกลืน พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี เชิญชวนให้นักท่องเที่ยว
ไปร่วมเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ศิลปะ วัฒนธรรมและ
อาหารการกิ น “แบบบ้ า นๆ” อั น น� า มาซึ่ ง การประกอบ
อาชี พ เสริ ม ของนั ก เรี ย นหรื อ เยาวชน คนวั ย ท� า งานและ
ผู ้ สู ง อายุ ในขณะที่ บ างแห่ ง กลายเป็ น “แหล่ ง เกษตร
ปลอดสาร อาหารปลอดภัย” ที่ชุมชนปลูกและบริโภคเอง
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน ลดความเสี่ยงจาก
สารเคมี ต กค้ า งและการขาดแคลนอาหารในช่ ว งวิ ก ฤต
โรคระบาดหรื อ อุ บั ติ ภั ย ต่ า งๆ เช่ น ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ เ กษตร
ผสมผสานอินทรีย์ จังหวัดสุรนิ ทร์ และสวนปันสุข ของชุมชน
มุสลิมในย่านสงขลาเมืองเก่า เป็นต้น และบางชุมชนได้
ต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็น “วิสาหกิจเพื่อสังคม” (Social
Enterprise) ในรูปของบริษทั จ�ากัด เช่น ม่อนปิน่ สาวะถีและ
บางล�าพู เป็น “พื้นที่เศรษฐกิจ” ที่สร้างรายได้ เพิ่มการออม
และลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในชุมชน
2. เกิดการทบทวนและจัดระบบ “ภูมิปัญญา” เพื่อ
ด�ารงรักษาไว้ซงึ่ ระบบคุณค่าดัง้ เดิม เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ภายใต้บริบทสังคมใหม่ เนื่องจากภูมิปัญญาแขนงต่างๆ
ที่สั่งสมจากรุ่นสู่รุ่นต่างก็มีลักษณะเฉพาะตัว มีคุณค่าและ
ความหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน หากไม่มีการ
อนุรกั ษ์สบื สานหรือถอดรหัสองค์ความรูจ้ ากปราชญ์ชาวบ้าน
หรือครูภมู ปิ ญ
ั ญา สิง่ ดีๆ เหล่านีก้ จ็ ะเลือนหายไป การอนุรกั ษ์
สืบสานหรือถอดรหัสองค์ความรู้เป็นกระบวนการส�าคัญ
ทีท่ า� ให้เกิดการปะทะสังสรรค์ทางความคิดและการสานสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งคนต่ า งวั ย เกิ ด การเรี ย นรู ้
อย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ นีห้ ลายโครงการได้เติมเต็มภูมปิ ญ
ั ญา
ที่ มี อ ยู ่ ด ้ ว ยความคิ ด สร้ า งสรรค์ ก ลายเป็ น “นวั ต กรรม”
ที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชน ท� า ให้ ชุ ม ชนเกิ ด
ความภูมิใจและมีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในขณะที่ภูมิปัญญา
เดิมมิได้ “หดหาย” แต่กลับกระจายอยู่ในวิถีชีวิตที่ประสม
ประสานอย่ า งกลมกลื น ระหว่ า งวั ฒ นธรรมเก่ า และใหม่
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ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนได้ถูกรวบรวม ทบทวน จัดระบบ
และถอดรหั ส ออกมาเป็ น “ชุ ด ความรู ้ ” ที่ พ ร้ อ มส่ ง ต่ อ
ให้ เ ด็ ก และเยาวชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด การแบ่ ง ปั น และต่ อ ยอด
ขยายผลในวงกว้าง ซึ่งนอกจากการจัดการความรู้เกี่ยวกับ
ภูมปิ ญ
ั ญาแล้ว ผลลัพธ์สา� คัญอีกประการหนึง่ คือ การท�าให้
ครูภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้านได้มีตัวตนอยู่ในพื้นที่
สาธารณะ และมี บ ทบาทต่ อ การพั ฒ นาเด็ ก เยาวชน
และชุมชนมากขึ้นในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเป็น “ผู้น�า”
“ที่ปรึกษา” และ “ครูผู้สอน” สุดท้าย คือ เกิดการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับภูมิปัญญาแขนงต่างๆ สอดแทรก
เป็นบทเรียนบูรณาการอยู่ในสาระการเรียนรู้ทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกโรงเรียน อันท�าให้ “ของเก่า” อยู่ได้อย่าง
มีคุณค่าและความหมายใหม่ในบริบทปัจจุบัน เช่น การ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากหญ้าอิบแุ คให้เป็นของทีร่ ะลึกหรือ
ของฝากโดยมีโรงเรียนบ้านขอบด้งเป็นศูนย์กลางการผลิต
มีนกั เรียนเป็นผูส้ บื สานและเติมเต็มด้วยเรือ่ งเล่าของชนเผ่า
ลาหู่ที่เชื่อกันว่าหญ้าอิบุแค คือ หญ้ามงคล สัญลักษณ์ของ
ความโชคดีทั้งผู้ให้และผู้รับ
3. เกิดผลงานสร้างสรรค์ “สื่อดี” ที่ผลิตโดยเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ ทั้งคลิปวิดีโอ อินโฟกราฟิก เผยแพร่อยู่ใน
โลกออนไลน์เป็นจ�านวนมาก ทั้งยังมีส่ืออ่าน เช่น “หนังสือ
ท�ามือ” ทีท่ า� ให้เด็กๆ ได้มานัง่ ท�างานร่วมกัน ทัง้ คิดพล็อตเรือ่ ง
เขียนเรื่อง วาดรูป ระบายสีและเข้าเล่ม เป็นหนังสือที่สร้าง
ความภาคภู มิ ใ จให้ กั บ ตนเองและช่ ว ยฝึ ก การอ่ า นให้ กั บ
น้องๆ รุ่นต่อไป และเกิดผลงาน “สื่อผสม” เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงสุขภาวะที่หลากหลาย เช่น การต่อยอดและ
ประสมประสาน “สื่อพื้นบ้าน” หรือ “สื่อศิลปวัฒนธรรม”
เข้ากับ “ละครสมัยใหม่” เช่น การน�ากระติ๊บข้าวเหนียว
มาสร้างสรรค์เป็น “หุน่ กระติบ๊ ” น�าศาสตร์ “ละครหุน่ ” บูรณาการ
เข้ากับ “ศิลปะการละครร่วมสมัย” และ “ศิลปะพื้นบ้าน
อีสาน” เป็นต้น
4. เกิด “นักสือ่ สารสุขภาวะ” และ “ผูน้ า� การเปลีย่ นแปลง
ด้านสือ่ และสุขภาวะทางปัญญา” ทัง้ นีจ้ ากการให้นกั สือ่ สาร
สุขภาวะและผู้น�าการเปลี่ยนแปลงประเมินตนเองในเรื่อง
คุณลักษณะของการเป็นนักสื่อสาร พบว่า โดยภาพรวม
มีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล�าดับจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ คือ ด้านการเท่าทันตนเอง
การสะท้อนความคิด ด้านการเท่าทันสื่อและสารสนเทศ
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ด้านการเป็นผูน้ า� และด้านการสือ่ สารและการสร้างความร่วมมือ
อั น หมายความว่ า บุ ค คลเหล่ า นี้ ต ระหนั ก ว่ า ตนเองยั ง มี
จุดอ่อนหรือจุดที่ควรจะต้องพัฒนามากที่สุดในด้านการ
สือ่ สารและการสร้างความร่วมมือเพือ่ ให้เกิดคนรุน่ ใหม่เข้ามา
ร่วมเป็น “แกนน�าแถวสอง” หรือมีภาคีใหม่เข้ามาเป็นหุน้ ส่วน
การท�างานในฐานะ “เจ้าภาพร่วม” คือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมมือ
มิใช่มาร่วมงานแบบ “แขกรับเชิญ” ซึง่ ก็สอดคล้องกับข้อค้นพบ
ของทีมนักวิชาการติดตามประเมินผลทีว่ า่ การพัฒนาแกนน�า
แถวสองที่มีความเข้มแข็งยังเป็นปัญหาของหลายพื้นที่

วิจารณ์
เมือ่ น�าองค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการน�าใช้นวัตกรรมดังกล่าว
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงระบบ สามารถแสดงภาพ
ความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ได้ดังแบบจ�าลอง
ในภาพที่ 1 ซึ่งอธิบายได้ว่า ทุนประเภทต่างๆ ของชุมชน
ทั้งทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม และ
ทุนวัฒนธรรม คือ ปัจจัยน�าเข้าที่ต้องอาศัย “การออกแบบ
กระบวนการ” อย่างมีกลยุทธ์ และ “การบริหารจัดการ”
แบบมี ส ่ ว นร่ ว มโดยมี แ กนน� า เด็ ก และเยาวชนเป็ น กลไก
การขับเคลื่อน ผลผลิตส�าคัญ คือ เกิดพื้นที่สร้างสรรค์สื่อ
และนวัตกรรมทีส่ ร้างคุณค่าและมูลค่าเพิม่ จากทุนวัฒนธรรม
หรือภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิม อันส่งผลต่อการเพิ่มรายได้หรือ
ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน ส่วนผลกระทบ ก็คือ ผู้คนใน
ชุมชนมีภูมิคุ้มกันชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปัจจัย
ความส�าเร็จในการขับเคลื่อนเมืองสื่อสร้างสรรค์
1. ปัจจัยคว�มสำ�เร็จที่สืบเนื่องจ�กองค์กรทุน
“องค์กรทุน” ในทีน่ หี้ มายถึง แผนงานสือ่ สร้างสุขภาวะ
เด็กและเยาวชน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และ
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ปัจจัย
ความส�าเร็จที่สืบเนื่องจากองค์กรทุน ประกอบด้วย การ
ด�าเนินงานแบบมีกลยุทธ์โดยการสร้างฐานทีม่ น่ั คง และการ
ออกแบบการบริหารจัดการที่ตอบโจทย์
1.1 การด�าเนินงานแบบมีกลยุทธ์โดยการสร้างฐาน
ที่มั่นคง เริ่มตั้งแต่การพัฒนาตัวชี้วัด เนื่องจากคณะท�างาน
ของแผนงานผู้ริเริ่มโครงการทั้ง 3 แผน มีชุดความรู้และ
ประสบการณ์ ก ารท� า งานกั บ สื่ อ และเยาวชนมายาวนาน
จึ ง ตระหนั ก ว่ า สื่ อ มี พ ลั ง ในการสร้ า งการเปลี่ ย นแปลง
ส่วนเด็กและเยาวชนมีศกั ยภาพในการเปลีย่ นโลก แต่การใช้สอื่
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และเยาวชนเป็ น กลไกสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงไปสู ่ วิ ถี
แห่งความสุขของชุมชนภายใต้แนวคิดเมืองสื่อสร้างสรรค์
พื้ น ที่ ดี ภู มิ ดี และสื่ อ ดี นั้ น การวั ด ผลลั พ ธ์ จ ะวั ด อย่ า งไร
และอะไรคือเครื่องชี้วัดความส�าเร็จ ดังนั้นในช่วงสองปีแรก
ของการท�างาน จึงเป็นการพัฒนาและทดลองใช้ตัวชี้วัด
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า สามารถสะท้ อ นความส� า เร็ จ
ของผลลัพธ์ได้จริงอันเท่ากับเป็นการสร้างฐานรากที่มั่นคง
จากนัน้ จึงได้จดั ให้มกี ารอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้ภาคีผรู้ บั ทุน
หรือภาคีที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดเพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการซึ่งต้องมี
ความสั ม พั น ธ์ กั น ตั้ ง แต่ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ า หมายการ
เปลีย่ นแปลงทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ กิจกรรมกระบวนการ ตัวชีว้ ดั
ผลลัพธ์ และวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล การก�าหนดเป้าหมาย
การเปลีย่ นแปลง หมายถึง การก�าหนดผลลัพธ์ทเี่ ป็นรูปธรรม
และชัดเจนโดยคณะท�างานทุกคนต้องรับทราบ เห็นชอบและ
เข้าใจตรงกัน ทั้งจะต้องมีตัวชี้วัดผลลัพธ์เชิงปริมาณและ
คุณภาพที่ทุกฝ่ายยอมรับโดยมีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่จะต้องรวบรวม วิธีการเก็บรวบรวมจากแหล่งที่มา
ต่างๆ เพื่อตอบตัวชี้วัด เช่น การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่ง
เรี ย นรู ้ ทุ ก คนในคณะท� า งานจะต้ อ งมี แ บบแผนหรื อ
“พิมพ์เขียว” ฉบับเดียวกันซึง่ ระบุตวั ชีว้ ดั ผลลัพธ์ ข้อมูลวิธกี าร
เก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูล ด้วยการวาง
รากฐานความรู้ ความเข้าใจทีม่ นั่ คงเช่นนี้ จึงท�าให้ภาคีผรู้ บั ทุน

สามารถประเมินตนเอง เรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนางานของ
ตนเองได้
1.2 การออกแบบการบริหารจัดการที่ตอบโจทย์
การออกแบบที่ดีเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท�าให้ภาคีท�างาน
บรรลุเป้าหมายในระดับมากถึงมากที่สุด ส�าหรับการด�าเนิน
โครงการพัฒนาตัวชี้วัด 3 ดีวิถีสุขและโครงการ Spark U
ปลุกใจเมือง ซึ่งเป็นโครงการร่วมของแผนงานสื่อสร้าง
สุขภาวะเด็กและเยาวชน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน และแผนงานสือ่ ศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพนัน้
แผนงานทุกแผนได้ท�าหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” ท�าหน้าที่ก�ากับ
ทิศทาง เป้าหมาย ให้ค�าปรึกษาและช่วยประสานงานกับ
องค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการติดตามประเมินผล
ที่ ช ่ ว ยเสริ ม ศั ก ยภาพให้ แ ต่ ล ะโครงการสามารถประเมิ น
ตนเองเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาได้ มีทีมสื่อช่วยสนับสนุน
การบันทึกภาพกิจกรรมส�าคัญและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ทัง้ ยังมีทมี นักวิชาการหนุนเสริมองค์ความรูท้ จ่ี า� เป็นอีกด้วย
เช่น โครงการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่
ภาคีผู้รับผิดชอบโครงการและคณะท�างานจ�าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดท�าแผนธุรกิจ แผนการเงิน
และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น และสุดท้าย คือ การจัด
เวทีให้ภาคีผรู้ บั ทุนได้แลกเปลีย่ นเรียนรูข้ า้ มพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
ก่อให้เกิดการหลอมรวมเครือข่ายเป็น “พื้นที่กลาง” ในการ
ปะทะสังสรรค์ทางความคิด เช่น โครงการพัฒนาวิสาหกิจ
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เพื่อสังคมใน 4 ภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่ท�าเรื่องการท่องเที่ยว
ชุมชนนั้น ได้มีการออกแบบให้คณะท�างานของทุกโครงการ
ทดลองเป็น “นักท่องเทีย่ ว” เข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศและ
เรียนรู้ประสบการณ์ตรงในทุกพื้นที่ เป็นเหตุให้ฝ่ายเจ้าภาพ
ได้พัฒนาศักยภาพตนเองและได้รับฟังเสียงสะท้อนที่เป็น
ประโยชน์ต่อการน�าไปปรับปรุงแก้ไข ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้
บทเรียนที่ดีน�าไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง
นอกจากนี้ ทุกแผนงานยังเน้นการท�างานร่วมกับภาคี
ในลัก ษณะ “เชิ งลึก” และหวัง “เก็บเกี่ยวผลระยะยาว”
มากกว่าการท�างานแบบเฉพาะหน้าหรือเฉพาะประเด็นตาม
กระแสเท่านั้น สิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือ เด็กและเยาวชนในชุมชน
เป้าหมายเกิดการเติบโตทางความคิด ชุมชนมีพัฒนาการ
อย่างต่อเนือ่ ง สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างเข้มแข็ง
มากขึ้น และจุดนี้เองก็ท�าให้เกิดโจทย์และความท้าทายต่อ
ภาคี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการที่ ม ากขึ้ น ทุ ก ปี ข องการให้ ก าร
สนับสนุน เช่น ในปีลา่ สุด แผนงานสือ่ ศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพได้ตั้งโจทย์ให้ภาคีและชุมชนที่มีความพร้อม
เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิสาหกิจเพือ่ สังคมในรูปของ “บริษทั
จ�ากัด” ซึง่ จะต้องสร้างสรรค์งานทีท่ า� รายได้ให้แก่บริษทั และ
บริษัทก็จะต้องน�าผลก�าไรมาพัฒนาชุมชนตามที่กฎหมาย
ก�าหนด
2. ปัจจัยคว�มสำ�เร็จที่สืบเนื่องจ�กภ�คีผู้รับทุน
2.1 การบริหารจัดการทุนในพื้นที่ “ทุนชุมชน” เป็น
ปัจจัยน�าเข้าที่ส�าคัญ ดังนั้นภาคีผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะท�างานจ�าเป็นต้องส�ารวจทุนชุมชนให้ครบถ้วน รอบด้าน
ทั้งทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนวัฒนธรรม ทุนมนุษย์
และทุ น สั ง คมเพื่ อ น� า ไปใช้ ใ นการออกแบบกระบวนการ
ด�าเนินงานและการบริหารจัดการอันน�าไปสู่ผลลัพธ์สุดท้าย
จากการศึกษา พบว่า ในกรณีทชี่ มุ ชนมีทนุ ใกล้เคียงกัน ทุนทีม่ ี
อิทธิพลชีว้ ดั ความส�าเร็จมากทีส่ ดุ คือ ทุนสังคม ซึง่ หมายถึง
ภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการท�างานด้วยความ
ไว้เนื้อเชื่อใจ รวมถึงทุนที่เป็นสถาบันในพื้นที่ เช่น สถาบัน
การศึกษา สถาบันการเมือง ศาสนสถาน เป็นต้น ทั้งนี้พบว่า
แต่ ล ะภาคี มี ทุ น สั ง คมและความสามารถในการบริ ห าร
จั ด การทุ นสั ง คมไม่เท่ากัน ภาคีที่มีศัก ยภาพมากจะช่ ว ย
จุดประกาย “จิตส�านึกความเป็นพลเมือง” ของเครือข่าย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดกลุ่มคนท�างานเพื่อสังคม
ใหม่ๆ เกิดการสานพลังขององค์กรที่หลากหลาย ขับเคลื่อน
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ชุมชนท้องถิ่นภายใต้ฐานข้อมูล องค์ความรู้ และทรัพยากร
ที่ทุกภาคส่วนต่างระดมมาในฐานะที่เป็น “เจ้าภาพร่วม”
การจัดการทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วมอีกมิติหนึ่ง คือ “บวร”
หรือ บ้าน วัด (ศาสนสถาน) และส่วนราชการ เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล โดยทุกภาคีดงั กล่าวมี “เป้าหมายร่วม” ของปฏิบตั กิ าร
ที่ชัดเจน และเป้าหมายร่วมก็สอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์ ก ร หรื อ หน่ ว ยงานของภาคี เช่ น โครงการหมู ่ บ ้ า น
นิทานธรรม “หมอล�าหุน่ ” ใช้กระบวนการศิลปะบูรณาการกับ
การละครร่วมสมัยและสื่อศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็น
ทุนวัฒนธรรม ดึงจุดเด่นอัตลักษณ์ รากเหง้าของสื่อศิลปะ
และวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ร่วมกับศิลปิน
อิสระ ศิลปินพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน พ่อครู แม่ครู ต่อยอด
ทุนวัฒนธรรมผ่านกระบวนการสร้างสรรค์สง่ เสริมการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการเป็นทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั เกิด “โรงละครหมอล�า
หุน่ คณะเด็กเทวดา” ท�าให้เด็กๆ ในชุมชนได้มพี นื้ ทีแ่ สดงออก
และทุกคนใช้เป็น “เวทีร่วม” ในการท�างานแบบบูรณาการ
โดยมีหน่วยงานภายนอกร่วมสนับสนุน
2.2 การจัดการความเสี่ยงด้วยการสะท้อนผลลัพธ์
“ความเสี่ยง” คือ โอกาสหรือเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์
ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ โครงการท� า ให้ ผ ลลั พ ธ์ เ ป้ า หมาย
เกิ ด การเบี่ ย งเบนไม่ บ รรลุ ผ ลส�า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่
ก�าหนด การจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องที่ทุกโครงการ
ให้ความส�าคัญโดยภาคีผู้รับทุนประเมินตนเองทั้งในช่วง
ก่อนเริ่มโครงการและระหว่างการด�าเนินงานผ่านกิจกรรม
“การสะท้อนผลลัพธ์” โดยทีมติดตามประเมินภายในท�าหน้าที่
สนับสนุน ทั้งนี้หลักการส�าคัญของการจัดการความเสี่ยง
ด้วยการสะท้อนผลลัพธ์ ประกอบด้วย (1) การตัง้ วงสนทนาที่
มุง่ เน้นการทบทวนและประเมินผลลัพธ์เป็นส�าคัญ (2) การใช้
ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นเครื่องยืนยัน เช่น จ�านวนสื่อที่ผลิต
และเผยแพร่ คุณภาพของสื่อ จ�านวนการเข้าถึงสื่อของกลุ่ม
เป้าหมาย หลักสูตรท้องถิ่นที่น�าไปใช้ในการเรียนการสอน
รูปแบบการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น
(3) การกระท�าอย่างมีส่วนร่วมโดยผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
ผลลัพธ์นั้นๆ บางผลลัพธ์อาจมีเพียงคณะท�างาน ในขณะที่
บางผลลั พ ธ์ อ าจมี บุ ค คลภายนอกหรื อ กลุ ่ ม ผู ้ มี ส ่ ว นได้
ส่วนเสียรวมอยูด่ ว้ ย ในการสะท้อนผลลัพธ์แต่ละครัง้ จะต้อง
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มีองค์ประกอบของผู้เกี่ยวข้องครบถ้วน (4) การยกระดับ
ให้การสนทนานั้นเป็นเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกัน มิใช่การ
ถกเถียงเพื่อเอาชนะ และ (5) การกระท�าอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะๆ ตลอดโครงการ(5) ส�าหรับแนวทางการสะท้อน
ผลลัพธ์ โดยกลไกที่ช่วยให้ภาคีจัดการความเสี่ยงได้ ก็คือ
กลไกการติดตามประเมินภายใน ดังนัน้ การคืนข้อมูลทีค่ น้ พบ
ของทีมติดตามประเมินให้แก่ภาคีผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะท�างานจะช่วยให้ความเสี่ยงลดลง
โดยสรุป เมืองสือ่ สร้างสรรค์ เป็นนวัตกรรมทางความคิด
ที่ น� า ไปสู ่ ป ฏิ บั ติ ก ารเชิ ง พื้ น ที่ ที่ อ าศั ย ทุ น ชุ ม ชนเป็ น ฐาน
ใช้กระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือ และมี
เด็กและเยาวชนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน อย่างไรก็ดี
ในก้าวต่อไป ควรก�าหนด “ความท้าทาย” ใหม่ ดังนี้ (1) การ
ขยายเครือข่ายแนวกว้างจากชุมชนสู่ชุมชนโดยชุมชนเดิม
มีหน้าที่ขยายผลสร้างเครือข่ายและเป็น “พี่เลี้ยง” ให้กับ
ชุมชนใหม่ (2) การขยายการท�างานแนวลึก โดยให้ภาคี

ผูร้ บั ทุนสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรม ให้เป็นนวัตกรรมทีม่ มี ลู ค่า
สร้างเศรษฐกิจฐานรากและ (3) การจัดท�าหลักสูตรการ
ขับเคลื่อนเมืองสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาภาคีผู้รับทุนใหม่ๆ
ให้มศี กั ยภาพในการใช้ตวั ชีว้ ดั เมืองสือ่ สร้างสรรค์เป็นเครือ่ งมือ
ในการสร้างชุมชนสุขภาวะการจัดการทุนชุมชน และการ
ประเมินตนเองเพื่อจัดการความเสี่ยง ส่วนข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย คือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ควรก�าหนด
ให้ทุกท้องถิ่นสนับสนุนการใช้ทุนชุมชนเป็นสื่อสร้างสรรค์
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Case Report

รายงานกรณีศึกษา

กรณีศึกษา “พื้นที่นี้..ดีจัง” นวัตกรรมทางสังคม
เพื่อความสุขของเด็กและเยาวชน
สุพงศ์ จิตต์เมือง, เยาวเรศ กตัญญูเสริมพงศ์
ผู้ติดตามและประเมินผลโครงการเครือข่ายพื้นที่นี้..ดีจัง กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
ปัญหาเด็ก และเยาวชนในสั ง คมไทยมี ค วามซับซ้อนมากขึ้น การแก้ไขปัญหาด้ว ยวิ ธี คิ ด และวิ ธี ก ารแบบเดิ ม ไม่
ตอบโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนเชิงโครงสร้างได้ ดังนั้นการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
จึงมีความส�าคัญ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานวัตกรรมทางสังคมที่เกิดจากการด�าเนินโครงการของเครือข่าย
พื้นที่นี้..ดีจัง ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 ผลการศึกษา พบว่า มีนวัตกรรมทางสังคม 9 กรณีศึกษา ได้แก่ (1) กิจกรรม
แจกความสุขสู้โควิด-19 ผ่านตู้ส่งความสุขของกลุ่มไม้ขีดไฟ จ.นครราชสีมา (2) โมเดลคลองเตยรอรัฐของกลุ่มคลองเตย
ดีจัง กรุงเทพมหานคร (3) ชมรมผู้ปกครองระดับอนุบาลโรงเรียนบ้านจีกแดกของกลุ่มดีอีหลีอีสานบ้านเฮา จ.สุรินทร์
(4) วงจรพัฒนาเด็กเยาวชนพื้นที่ชายแดนใต้ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนของกลุ่มยังยิ้ม จ.นราธิวาส (5) การพัฒนาพื้นที่
วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารเป็นพื้นที่ปฏิบัติการศิลปะและวัฒนธรรมส�าหรับเด็กและเยาวชนของกลุ่มลูกหว้า จ.เพชรบุรี
(6) จานใบไม้เปลี่ยนเมืองของกลุ่มบ้านไร่อุทัยยิ้ม จ.อุทัยธานี (7) การแข่งขันเรือเกยหาดของศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติ
เพื่อชุมชน จ.สงขลา (8) สมัชชาเยาวชนชาติพันธุ์ 5 อ�าเภอชายแดน จังหวัดตากของเครือข่ายปกาเกอญอมีดี จ.ตาก และ
(9) HUB 2U สถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้มของเครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้ม จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งล้วนเป็นนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย
ทั้งชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ กระบวนการท�างาน กลไก พื้นที่ และองค์ความรู้ ที่น�าไปใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชน
ที่มีความซับซ้อนและท้าทายให้มีสุขภาวะที่ดี จนก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายระดับ ตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
ท้องถิ่น และจังหวัด ด้วยเหตุนี้ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงควรสนับสนุนการเผยแพร่
นวัตกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นสู่สาธารณะ ให้เป็นกรณีศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนา
ต่อยอดจนเกิดการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไป
คำ�สำ�คัญ: นวัตกรรมทางสังคม; พื้นที่สร้างสรรค์; เครือข่ายพื้นที่นี้..ดีจัง

Case Report of Djung Creative Space:
Social Innovation for Children and
Youth Happiness
Supong Jitmuang, Yaowaret Katanyoosermpong
Monitoring and Evaluation Officer of Djung Space Network Project, Bangkok, Thailand

Abstract
Issues affecting children and youth in Thai society today become more and more complex.
Traditional thinking and problem-solving can not address and find solution for such complex
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structural challenges. Social innovation is therefore essential in response to the issues. The objective
of this study was to explore social innovations created by Djung Space Network Project during the years 2018
- 2020. The study revealed that there were 9 case studies of social innovations: (1) providing happiness in
fighting COVID-19 through happy mailbox of the Matches Group, Nakhon Ratchasima; (2) Klongtoey
waiting for State Model of Klongtoey Djung, Bangkok; (3) Kindergarten Parents Club of Bancheekdaek
School, D-E-Lee E-San Baan Hao Group, Surin; (4) children and youth development circle in informal
and informal education of 3-southern provinces by Young Yim Group, Narathiwat; (5) increase the
role of using the area in Wat Yai Suwannaram as an art and culture laboratory for children and youth
by the Look Wa Group, Phetchaburi; (6) leaf plate change city by Ban Rai Uthai Yim Group, Uthai
Thani; (7) beach boat race by Natural Learning Center for Community, Songkhla; (8) the ethnic youth
assembly of five border districts, Tak province by Pgaz K’Nyau Young Mee Dee Network, Tak; and (9)
HUB 2U Uttaradit@smile Station by Uttaradit@smile Network, Uttaradit. All these 9 case studies were
diverse innovations both in form of product, process, mechanism, space and knowledge that were developed
to tackle and challenge the wellbeing of children and youth. They made significant changes in different
levels: family, school, community, district and provincial. Thai Heath Promotion Foundation should
support in promoting this social innovation to the public. All 9 case studies could inspire, provide
platform of sharing knowledge and upscale in finding solutions for issues affecting children and
youth in sustainable way.
Keywords: social innovation; creative space; Djung Space Network

บทนำา
สถานการณ์ปัญ หาที่เกิดขึ้น กับเด็ก และเยาวชนใน
ปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจาก
ปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม ซึ่งมีรากเหง้าของปัญหามา
จากความเหลื่อมล�้าของสังคมไทย สภาพเศรษฐกิจสังคมที่
บีบรัดส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของเด็กเยาวชน ครอบครัว
แตกแยกเด็กเยาวชนถูกทอดทิ้ง กลายเป็นกลุ่มเปราะบาง
ถูกกีดกันทางสังคม เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร
ที่จ�าเป็น รวมถึงสังคมไทยยังสร้างระบบการเรียนรู้ที่ไม่
สามารถตอบโจทย์การสร้างทักษะชีวิตให้แก่เด็กเยาวชน
นอกจากนี้เด็กเยาวชนยังขาดกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์
ทีท่ า� ให้ได้คน้ พบตัวเอง และไม่เปิดโอกาสให้เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการแก้ปัญหา
จากปัญหาเด็กเยาวชนที่กล่าวมาข้างต้น การแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีคิดและวิธีการแบบเดิม ไม่สามารถตอบโจทย์

ปัญหาทีม่ คี วามซับซ้อนเชิงโครงสร้างได้ การสร้างนวัตกรรม
ทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาในโลกยุคใหม่จึงมีความส�าคัญ
เพราะนวัตกรรมทางสังคมเกิดจากแรงบันดาลใจ ความ
คิ ด สร้ า งสรรค์ และดึ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ท่ี ต ้ อ งการ
ขับเคลือ่ นสังคมทีม่ คี วามหลากหลายมาสร้างสรรค์สง่ิ ใหม่ๆ
ด้วยการมองปัญหาแบบใหม่ ใช้แนวคิดและกลยุทธ์ใหม่
จุดประกายให้เห็นคุณค่าและความส�าคัญน�าไปสูค่ วามร่วมมือ
กันในการแก้ปัญหาและขับเคลื่อนสังคม ทั้งนี้นวัตกรรม
ทางสังคม (social innovation) หมายถึง ความคิด วิธีการ
ใหม่ ๆ ที่ ส ามารถน� า ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ให้แก่สังคม จุดประกายให้เกิดแนวคิดมุมมองใหม่ท่ีชักชวน
ให้รว่ มตระหนักถึงคุณค่า และความส�าคัญน�าไปสูค่ วามร่วมมือ
ร่วมใจที่จะท�าประโยชน์(1)
ขณะที่เครือข่ายพื้นที่นี้..ดีจังได้รับการสนับสนุนจาก
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ภายใต้แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.)
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วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

ให้ด�าเนินโครงการเพื่อสร้างกิจกรรมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์
หมายถึง พื้นที่สร้างประสบการณ์สร้างโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนได้เติบโตพัฒนาตามวัย มุง่ ตอบสนองความต้องการ
ของเด็ก เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
โดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของเด็ก ครอบครัว และชุมชน(2)
ทัง้ นี้ เครือข่ายพืน้ ทีน่ .ี้ .ดีจงั ประกอบด้วยภาคีกลุม่ คนท�างาน
พัฒนาเด็กและเยาวชนทีร่ ว่ มกันขับเคลือ่ นรณรงค์งานพืน้ ที่
สร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดการท�างาน เล่น เรียนรู้ ริเริม่ ร่วมท�า
และแบ่งปัน แม้จะมีกลุ่มเป้าหมาย ประเด็น กระบวนการ
ท�างานและปัญหาที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายร่วมกัน คือ
การขับเคลือ่ นการสือ่ สารสังคม ขยายพืน้ ทีค่ วามคิด เพือ่ ให้เกิด
พื้ น ที่ แ ละกิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ ส� า หรั บ เด็ ก และเยาวชน
อย่างกว้างขวาง ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานของเครือข่าย
พื้นที่นี้..ดีจัง มากกว่า 10 ปี โดยเฉพาะในระหว่างปี พ.ศ.
2561-2563 ได้ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
สั ง คมที่ น ่ า สนใจตั้ ง แต่ ร ะดั บ ครอบครั ว โรงเรี ย น ชุ ม ชน
เครือข่าย จนถึงระดับจังหวัด ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ส�าคัญ
ที่สามารถเป็นบทเรียนในการพัฒนาและแก้ปัญหาเด็กและ
เยาวชนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานวัตกรรมทาง
สังคมทีเ่ กิดจากการด�าเนินโครงการของเครือข่ายพืน้ ทีน่ .ี้ .ดีจงั
ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลจากรายงาน
การประเมินผลโครงการเครือข่ายพื้นที่นี้..ดีจัง ระหว่างปี
พ.ศ. 2561-2563 ได้แก่ รายงานการประเมินผลโครงการ
(ปี 9) พืน้ ทีน่ .ี้ .ดีจงั พลังพลเมือง สือ่ สารสร้างสรรค์สขุ ภาวะ
ปี พ.ศ. 2561 รายงานประเมินผลโครงการพื้นที่นี้..ดีจัง
ยั่งยืนปี พ.ศ. 2562 และรายงานการประเมินผลโครงการ
ปฏิ บั ติ ก ารนิ เ วศสื่ อ สุ ข ภาวะเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นสั ง คมแห่ ง
การอยู ่ ร ่ ว ม (พื้ น ที่ นี้ ดี จั ง ปี 11) ซึ่ ง ผู ้ เ ขี ย นได้ จั ด ท� า ขึ้ น
เนือ่ งจากเป็นผูป้ ระเมินผลโครงการดังกล่าว แล้วน�าข้อมูลมา
วิเคราะห์ผา่ นแนวคิดนวัตกรรมทางสังคม (social innovation)
ในบริบทส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (1) การมีพื้นฐาน
มาจากปัญหา (base on problem) (2) เป็นวิธีการใหม่
(new smart) (3) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (change)
ทีต่ อบโจทย์การแก้ปญ
ั หาสังคมด้านสุขภาพและสร้างสังคม
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี(1)
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กรณีศึกษา
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการ
ประเมินผลโครงการเครือข่ายพื้นที่น้ี..ดีจัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2561-2563 ท�าให้พบนวัตกรรมทางสังคม 9 กรณีศึกษา
ดังนี้
1. กิจกรรมแจกคว�มสุขสู้โควิด-19
ผ่�นตู้ส่งคว�มสุข: กลุ่มไม้ขีดไฟ จ.นครร�ชสีม�
ก�รมีพื้นฐ�นม�จ�กปัญห� (base on problem):
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่
หรือโควิด-19 ท�าให้รัฐบาลต้องประกาศใช้พระราชก�าหนด
(พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน โดยเบือ้ งต้น
เป็ น เวลา 1 เดื อ น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 26 มี น าคม พ.ศ. 2563
ส่งผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต และการเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก เยาวชน
ในหมู่บ้าน ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพราะ
ไม่สามารถออกไปเล่นนอกบ้าน และท�ากิจกรรมกับเพื่อนได้
ต้องเก็บตัวเล่นมือถืออยู่แต่ในบ้าน ไม่มีกิจกรรมสร้างสรรค์
แม้ เ ด็ ก เยาวชนกั บ ผู ้ ป กครองจะอยู ่ ร ่ ว มกั น แต่ ข าดการ
สื่อสารจนเกิดความเครียด เบื่อหน่าย ขณะที่ผู้ปกครองก็
กังวลปัญหาทางเศรษฐกิจ จนไม่ได้ใส่ใจลูกหลาน ท�าให้เด็ก
เยาวชนถูกละเลยทอดทิ้ง
วิธีก�รใหม่ (new smart): กลุ่มไม้ขีดไฟจึงมีแนวคิด
สร้างเครื่องมือและกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชนได้ท�า
กิจกรรมแจกความสุขสู้โควิด-19 ผ่านตู้ส่งความสุข โดยน�า
ตู้เย็นเก่าและไมโครเวฟเก่ามาดัดแปลงเป็นตู้ใส่ของเล่น
งานศิลปะ งานประดิษฐ์ นิทาน หนังสือส�าหรับเด็ก ฯลฯ
ให้ผู้ปกครองและคนในชุมชนต�าบลขนงพระหยิบของต่างๆ
ในตูส้ ง่ ความสุขไปใช้ทา� กิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างการเรียนรู้
ในครอบครัว นอกจากนีย้ งั ท�ากรุป๊ ไลน์แจกความสุขสูโ้ ควิด-19
เพื่อส่งข้อความ ภาพการท�าของเล่นและกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในครอบครัว รวมทัง้ ตัวอย่างการท�างานฝีมอื งานศิลปะ ฯลฯ
เพื่อให้ผู้ที่หยิบของไปได้ใช้ดูเป็นตัวอย่างในการท�างาน
ก�รเปลี่ยนแปลง (change): กิจกรรมแจกความสุข
สู้โควิด-19 ผ่านตู้ส่งความสุขได้ส่งความสุขให้ชาวต�าบล
ขนงพระ จ�านวน 3 หมูบ่ า้ นและหมูบ่ า้ นใกล้เคียงเป็นระยะเวลา
กว่าหนึ่งเดือน ท�าให้เด็กและครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน
สานสายใยความรักความสัมพันธ์เด็กได้ตอ่ ยอดสูก่ ารพัฒนา
ศักยภาพในด้านต่างๆ ในช่วงวิกฤต โดยกิจกรรมนี้มี 5 ขั้น
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ตอนส�าคัญ ได้แก่ วิธีการขนส่ง การติดตั้งดูแล ตัวกลางใน
การสื่อสาร การออกแบบของเล่นให้เหมาะสมกับวัย/เพศ
และระบบการเวียนสิ่งของ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางและ
ต้นแบบการท�ากิจกรรมสร้างสรรค์กับเด็กเยาวชนในกรณี
ที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์อื่นๆ
2. โมเดลคลองเตยรอรัฐ: กลุ่มคลองเตยดีจัง
กรุงเทพมห�นคร
ก�รมีพื้นฐ�นม�จ�กปัญห� (base on problem):
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ. 2563 กลุ่มคลองเตย
ดีจังอยู่ระหว่างการด�าเนินโครงการคลองเตยดีจัง ปี 6:
แปลงสลัมเป็นสถานศิลปะเพือ่ การเรียนรูแ้ ละก�าลังวางแผน
ด� า เนิ น งานจั ด เทศกาลคลองเตยดี จั ง แต่ เ มื่ อ เกิ ด การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท�าให้ไม่สามารถท�ากิจกรรม
รวมกลุ ่ ม ได้ จึ ง ปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ ให้ เ ข้ า กั บ สถานการณ์
โดยเริ่ ม ต้ น จากการส� า รวจข้ อ มู ล เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ๆ
ในชุมชน รวมถึงสถานการณ์ปัญหาของคนในชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบ หลังจากนั้นเกิดการล็อคดาวน์และปิดกิจการ
ร้านค้าและสถานประกอบการต่างๆ อย่างฉับพลัน ท�าให้
มีคนตกงานจ�านวนมาก
วิธีก�รใหม่ (new smart): กลุ่มคลองเตยดีจังจึงท�า
กิจกรรม “คลองเตยดีจัง ปันกันอิ่ม” เพื่อแก้ปัญหาความ
ยากล�าบากเฉพาะหน้าในชุมชน และมีการขยายไปสูเ่ รือ่ งอืน่ ๆ
ซึ่งมีเป้าหมาย คือ เปลี่ยนอนาคตชุมชน ให้พร้อมรับมือและ
ฟืน้ ตัวจากภัยโควิด-19 ได้ นอกจากนีไ้ ด้รว่ มกับภาคีเครือข่าย
ทัง้ ในและนอกพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาสู่ “โมเดลคลองเตยรอรัฐ” แผนการ
บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นจากโควิ ด ของชุ ม ชนโดยองค์ ก ร
ภาคสังคมในพื้นที่ ผ่านกิจกรรมที่ส�าคัญ ได้แก่ (1) การเก็บ
ข้อมูลชุมชน (2) การท�าร้านค้าปันกันอิ่ม (3) การป้องกัน
และควบคุมโรค (4) การสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กบั คน
ในชุมชน (5) กิจกรรมคลองเตยดีจัง ปันกันเล่น
ก�รเปลี่ยนแปลง (change): โมเดลคลองเตยรอรัฐ
ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงท�าให้ชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนที่
ลุกขึ้นมาจัดการตัวเอง (active community) ไม่รอคอย
ความช่วยเหลือ และมีอ�านาจในการต่อรองกับบุคคลและ
องค์กรต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือ เกิดพลังร่วมของเครือข่าย
ทั้งในและนอกพื้นที่จากที่เคยอยู่โดดเดี่ยว เกิดการรวมตัว
ท�างานร่วมกันทีส่ า� คัญยังเป็นพืน้ ทีต่ น้ แบบของการออกแบบ
ระบบการช่วยเหลือชุมชนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ทั้งเด็กเยาวชน
คนในชุมชนอาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่
และสื่ อ มวลชนได้ ม าสื่ อ สาร แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ และ
ขับเคลื่อนร่วมกันในพื้นที่แห่งนี้
3. ชมรมผูป้ กครองระดับอนุบ�ลโรงเรียนบ้�นจีกแดก
อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์: กลุ่มดีอีหลีอีส�นบ้�นเฮ�
จ.สุรินทร์
ก�รมีพื้นฐ�นม�จ�กปัญห� (base on problem):
จุดเริ่มต้นของชมรมผู้ปกครองระดับอนุบาลโรงเรียนบ้าน
จีกแดกเกิดจาก เจริญพงศ์ ชูเลิศ ผู้ประสานงานกลุ่มดีอีหลี
อีสานบ้านเฮา พาลูกชายวัยอนุบาลไปส่งทีโ่ รงเรียน แต่พบว่า
สภาพสนามเด็กเล่นของโรงเรียนมีสภาพเก่าผุพงั หญ้าขึน้ รก
ไม่มคี วามปลอดภัย เขาจึงลุกขึน้ มาท�าความสะอาดสนามเด็กเล่น
ตัดหญ้า เก็บขยะ และปลูกต้นไม้ ช่วงแรกเขาท�าเพียงคนเดียว
โดยมีผู้ปกครองของลูกหลานคนอื่นๆ เฝ้ามองด้วยความ
แปลกใจบางคนอยากช่วยเหลือแต่ไม่รู้จะช่วยอย่างไร จึง
จุดประกายให้เกิดการก่อตัง้ ชมรมผูป้ กครองระดับอนุบาลขึน้
วิธีก�รใหม่ (new smart): ชมรมผู้ปกครองระดับ
อนุบาลโรงเรียนบ้านจีกแดกมีเป้าหมายเพือ่ ให้ผปู้ กครองเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดูแลลูกหลาน โดยปรับเปลี่ยนทัศนคติ
แบบเดิมว่าโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลลูกหลานของเรา เปลี่ยน
มาเป็นเราจะไม่ท้ิงให้ครูดูแลลูกหลานเราอยู่ฝ่ายเดียว จึงมี
การคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองจากผู้ปกครอง
นักเรียน 3 หมูบ่ า้ น ซึง่ มีบทบาทหน้าทีส่ นับสนุนการศึกษาทัง้
เรือ่ งการเรียนการสอนของครู และพืน้ ทีก่ ารเรียนการเล่นทีด่ ี
และปลอดภัยของลูกหลาน มีการจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อ
พัฒนาโรงเรียน เช่น การสร้างห้องน�้า ห้องสมุดส�าหรับ
เด็ ก อนุ บ าล การปรั บ ปรุ ง สนามเด็ ก เล่ น การจั ด ซื้ อ โต๊ ะ
รับประทานอาหารส�าหรับเด็ก เป็นต้น
ก�รเปลี่ยนแปลง (change): เกิดการพัฒนาพื้นที่
สร้างสรรค์และปลอดภัยส�าหรับเด็กอนุบาลในโรงเรียน
บ้านจีกแดก ส่วนผู้ปกครองมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
อยากเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน โดยเสนอตัวเข้ามา
เป็นคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง จนเกิดการเชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูในโรงเรียน เป็นพื้นที่
สือ่ สารความต้องการของครูและผูป้ กครอง นอกจากนีช้ มรม
ผู้ปกครองแห่งนี้ยังสามารถเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นๆ
ที่สนใจเรื่องการมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และ
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ปลอดภัยในโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนอีกด้วย
4. วงจรพัฒน�เด็กเย�วชนพื้นที่ช�ยแดนใต้
ทัง้ ในและนอกระบบโรงเรียน: กลุม่ ยังยิม้ จ.นร�ธิว�ส
ก�รมีพื้นฐ�นม�จ�กปัญห� (base on problem):
เนื่ อ งจากเด็ ก เยาวชนในพื้ น ที่ ช ายแดนใต้ ส ่ ว นใหญ่ ข าด
พื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ จึงเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ เช่น การรวมกลุ่มมั่วสุม ขับรถเล่น หนีเรียน
สูบบุหรี่ และติดยาเสพติด ดังนัน้ กลุม่ ยังยิม้ จึงด�าเนินกิจกรรม
สร้างสรรค์ใน อ.แว้ง จ.นราธิวาส ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เยาวชนมุสลิมในพืน้ ที่ เพือ่ สร้างกิจกรรมและพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์
ส�าหรับเด็กเยาวชนชายแดนใต้ ผ่านการศึกษาระบบนิเวศ
ป่าฮาลา-บาลา และสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของ
เรื่องราวในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตนเอง
วิธกี �รใหม่ (new smart): กลุม่ ยังยิม้ พัฒนาเยาวชน
ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องจนเกิดแกนน�าเยาวชน 3 ระดับ
ได้แก่ อาสาสมัคร แกนน�าปฏิบตั กิ าร และแกนน�าร่วมคิดร่วม
ขับเคลื่อนงาน (core team) จนสามารถสร้างสิ่งแวดล้อม
การเรียนรูใ้ หม่ผา่ น “วงจรพัฒนาเด็กเยาวชนพืน้ ทีช่ ายแดนใต้
ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน” ได้แก่ กิจกรรมสัญจรใน
โรงเรียนการตั้งชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งมี
แกนน�ากลุ่มยังยิ้มเป็นประธานและพี่เลี้ยง ควบคู่ไปกับการ
สร้างพื้นที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนอกระบบโรงเรียน โดยเฉพาะ
บ้านยังยิ้มเป็นพื้นที่รวมตัวของเยาวชนหลังเลิกเรียนมาท�า
กิจกรรมร่วมกันจนเป็นบ้านหลังทีส่ อง นอกจากนีย้ งั ออกไป
เรียนรู้ชุมชนผ่านพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ประวัติศาสตร์
ชุมชนทั้งในและนอกเขตอ�าเภอแว้ง
ก�รเปลีย่ นแปลง (change): แกนน�าเยาวชนกล้าคิด
กล้าแสดงออก มีทักษะชีวิตและการเข้าสังคม มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้อื่น บางคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านลบจากเคย
หนี เ รี ย น มี ผ ลการเรี ย นตกต�่ า อ่ า นเขี ย นหนั ง สื อ ไม่ ไ ด้
ก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านบวก ตั้งใจเรียน จน
ผลการเรียนดีขนึ้ เกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง ค้นพบตัวเอง
มีเป้าหมายในชีวิต จนกลายเป็นต้นแบบให้รุ่นน้อง จนได้รับ
การยอมรับจากผูป้ กครอง ครูอาจารย์ และคนในชุมชน ก่อให้
เกิดสิง่ แวดล้อมการเรียนรูใ้ หม่ให้เยาวชนในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้
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5. ก�รพัฒน�พื้นที่วัดใหญ่สุวรรณ�ร�มวรวิห�ร
เป็นพื้นที่ปฏิบัติก�รศิลปะและวัฒนธรรมสำ�หรับเด็ก
และเย�วชน: กลุ่มลูกหว้� จ.เพชรบุรี
ก�รมีพื้นฐ�นม�จ�กปัญห� (base on problem):
วั ด ใหญ่สุ ว รรณารามวรวิ ห าร จ.เพชรบุ รี เป็ น วั ด ที่ มี
ความส� า คั ญ และมี คุ ณ ค่ า หลากหลายด้ า น ไม่ ว ่ า จะเป็ น
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ
แต่ ป ั จ จุ บั น ถ้ า ไม่ ใ ช่ เ ป็ น วั น ส� า คั ญ ทางศาสนา วั ด แห่ ง นี้
กลั บ เป็ น พื้ น ที่ ที่ ถู ก ละเลย อาคารสถานที่ ไ ม่ ถู ก น� า มาใช้
ประโยชน์ จากวัดที่มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์แห่งนี้
กลับกลายเป็นเพียงพื้นที่ให้คนแวะมาไหว้พระ หรือเป็นที่
จอดรถเพื่อแวะกินก๋วยเตี๋ยวร้านดังฝั่งตรงข้ามวัด
วิธีก�รใหม่ (new smart): กลุ่มลูกหว้าจึงได้ร่วมมือ
กั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยพั ฒ นาวั ด ใหญ่ ฯ โดยใช้ แ นวคิ ด ศิ ล ปะ
ขับเคลื่อนเมือง น�าไปสู่การพัฒนาและแปลงร่างพื้นที่วัดให้
กลายเป็นพื้นที่ปฏิบัติการศิลปะและวัฒนธรรมส�าหรับเด็ก
และเยาวชนผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในวัดอย่าง
ต่อเนือ่ ง เช่น เปิดหอศิลป์สวุ รรณาราม จัดแสดงรูปภาพ ท�าซุม้
ศิลปะ ตลาดเลกาซี่ (legacy) ตลาดมรดกภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
การท�าคู่มือ เดินพาชมงานช่างวัดใหญ่ งานแสดง การอบรม
เชิงปฏิบัติการ (workshop) และสภากาแฟช่าง เป็นต้น
ก�รเปลี่ยนแปลง (change): พื้นที่วัดใหญ่ฯ เกิดการ
เปลี่ยนรูป แปลงร่าง สร้างคุณค่าความหมายใหม่ จากวัด
ที่เคยเงียบเหงากลายเป็นพื้นที่หลากหลายบทบาทหน้าที่
ส่งผลให้วัดแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง มีผู้คนหลากหลาย
โดยเฉพาะเด็กเยาวชน และครอบครัวเข้ามาเรียนรู้มากขึ้น
นอกจากนี้พระสงฆ์ยังมีส่วนร่วมปรับปรุงดูแลวัดให้ดีขึ้น
จนกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบและศึกษาดูงานในการใช้ศิลปะ
ขับเคลื่อนเมือง ขณะเดียวกันหากสามารถพัฒนาต่อยอด
พื้ น ที่ ไ ปสู ่ โ รงเรี ย นสื บ สานงานช่ า งเมื อ งเพชรบุ รี ส�า หรั บ
เด็กเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ก็จะเป็นทางออกหนึ่งในการ
แก้ปญ
ั หาการขาดแคลนคนรุน่ ใหม่มาสืบทอดงานศิลปะช่าง
เมืองเพชรได้
6. จ�นใบไม้เปลี่ยนเมือง: กลุ่มบ้�นไร่อุทัยยิ้ม
จ.อุทัยธ�นี
ก�รมีพื้นฐ�นม�จ�กปัญห� (base on problem):
ชุมชนสะน�า อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ในอดีตถือเป็นพื้นที่ชุ่มน�้า
ที่มีต้นหมากเป็นจ�านวนมาก จนชาวบ้านเรียกกันว่า “ชุมชน
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ป่าหมากล้านต้น” แต่คนรุ่นใหม่มักไม่เห็นคุณค่า เนื่องจาก
ผลผลิตทีไ่ ด้ไม่คมุ้ ค่ากับการปลูก ท�าให้ชาวบ้านตัดต้นหมาก
ทิ้งและหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวแทน เป้าหมาย
ของการท�าจานกาบหมากจานใบไม้ คือ การฟื้นป่าหมากให้
คืนกลับมาท�าให้ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูก
ท�าลาย นอกจากนี้ยังสร้างอาชีพ กระจายรายได้ ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจบนฐานนิเวศวัฒนธรรมและทรัพยากรชุมชน
วิธีก�รใหม่ (new smart): จานใบไม้เริ่มต้นจาก
การค้นหาคนหัวไวใจสู้ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกัน
จากนัน้ จึงค้นหาประเด็นหรือเรือ่ งราวของป่าหมาก พาชาวบ้าน
เปิดโลกทัศน์ออกไปเรียนรู้ ศึกษาดูงานเรื่องจานใบไม้นอก
พื้นที่ กลับมาสรุปบทเรียน และลงมือท�า ทดลอง เรียนรู้
ด้วยตัวเอง ปรับปรุง พัฒนา โดยเฉพาะเรือ่ งวัตถุดบิ และการ
ตลาดเมือ่ ชาวบ้านมีความพร้อมและความมัน่ ใจ จึงรวมกลุม่
ตัง้ วิสาหกิจชุมชนท�าจานกาบหมากจานใบไม้ ด้วยการระดมทุน
ลงหุ้นจากสมาชิกในชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไปร่วมลงหุ้น
ก�รเปลี่ยนแปลง (change): จานกาบหมากจาน
ใบไม้ได้สร้างคุณค่าและความหมายใหม่ในการสื่อสารเรื่อง
ราวของชุมชนที่ทรงพลัง ส่งผลให้ชาวบ้านเปลี่ยนความคิด
เห็นคุณค่าตัวตน เกิดกระแสขยายไปสูช่ มุ ชนต่างๆ ทัง้ ในและ
นอกจังหวัดอุทยั ธานี เกิดการสร้างอาชีพกระจายรายได้ให้แก่
เด็กเยาวชนและผูส้ งู อายุ ช่วยฟืน้ คืนชีวติ ระบบนิเวศป่าหมาก
ให้กลับคืนมา นอกจากนีย้ งั เป็นเครือ่ งมือให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้
เรื่องระบบนิเวศ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วม
และเสริมพลังอ�านาจให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาจัดการตนเอง
ไม่รอคอย ไม่จ�านนต่ออ�านาจรัฐ
7. ก�รแข่งขันเรือเกยห�ด: ศูนย์เรียนรู้วิถี
ธรรมช�ติเพื่อชุมชน จ.สงขล�
ก�รมีพื้นฐ�นม�จ�กปัญห� (base on problem):
ท่ามกลางปัญหาสุขภาวะของคนในพื้นที่อ�าเภอจะนะและ
อ�าเภอใกล้เคียงของจังหวัดสงขลา ที่ก�าลังเผชิญหน้ากับ
ความท้าทายครั้งใหญ่จากนโยบายของภาครัฐที่ก�าหนดให้
จะนะเป็นเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้า น�าไปสู่ความพยายาม
ของคนท� า งานของศู น ย์ เ รี ย นรู ้ วิ ถี ธ รรมชาติ เ พื่ อ ชุ ม ชน
เครือข่ายจะนะรักษ์ถนิ่ และชาวบ้านในการสือ่ สารเรือ่ งราวและ
คุ ณ ค่ า ของพื้ น ที่ ช ายหาดบ้ า นสวนกง ต.นาทั บ อ.จะนะ
จ.สงขลา ซึ่งได้รับผลกระทบหากพื้นที่ถูกพัฒนาเป็นท่าเรือ

และเมืองอุตสาหกรรม โดยให้ความส�าคัญกับกระบวนการ
มีส่วนร่วมของเด็กเยาวชน ครอบครัว และชุมชน
วิธกี �รใหม่ (new smart): เป้าหมายทีส่ �าคัญของคน
ท�างาน คือ การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและทิศทาง
การพัฒนาด้วยการก�าหนดอนาคตของตัวเอง จึงได้ร่วมกับ
ชาวบ้านน�าเรือเกยหาดซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวประมง
ในการจอดเรือตามชายหาดบ้านสวนกง มาผลักดันให้เกิด
การแข่งขันเรือเกยหาดขึน้ ครัง้ แรกในประเทศไทยทีง่ านเทศกาล
อะโบ๊ยหมะ เลจะนะหรอยจ้าน#5 และมีการถ่ายทอดสด
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส (ThaiPBS) จึงมีการออกแบบ
การสื่ อ สารสาธารณะจากความร่ ว มมื อ หลายภาคส่ ว น
ร่วมกับชุมชน
ก�รเปลี่ยนแปลง (change): ผลของการแข่งขันเรือ
เกยหาดกลายเป็นเครื่องมือในการดึงคนดึงชุมชนให้เข้ามา
ในพืน้ ทีช่ ายหาดบ้านสวนกง และสามารถเชือ่ มสือ่ หลากหลาย
ประเภททัง้ สือ่ บุคคล สือ่ พืน้ บ้าน สือ่ สารมวลชน สือ่ ออนไลน์
พื้นที่ เทศกาล ฯลฯ ที่ส�าคัญยังช่วยให้เกิดการเปิดใจยอมรับ
ชาวบ้านสวนกงมากขึน้ จากเดิมทีเ่ คยมองว่าเป็นพวกขัดขวาง
การพัฒนากลายเป็นเห็นด้วยกับสิง่ ทีช่ าวบ้านท�า เรือเกยหาด
จึงได้ชว่ ยสร้างนิยามความหมายใหม่ของค�าว่า “การพัฒนา”
ทีช่ าวบ้านสามารถก�าหนดนโยบายได้ดว้ ยตนเอง ไม่เพียงรอ
นโยบายลงมาจากภาครัฐและจ�ากัดแนวทางการพัฒนาให้
เป็นพื้นเขตอุตสาหกรรมเท่านั้น
8. สมัชช�เย�วชนช�ติพันธุ์ 5 อำ�เภอช�ยแดน
จ.ต�ก: เครือข่�ยปก�เกอญอมีดี จ.ต�ก
ก�รมีพื้นฐ�นม�จ�กปัญห� (base on problem):
เนื่องจากในพื้นที่อ�าเภอชายแดนของจังหวัดตากมีความ
เหลือ่ มล�า้ และเปราะบางสูง รวมทัง้ มีความแตกต่างหลากหลาย
ทัง้ วิถชี วี ติ วิธคี ดิ ภาษา วัฒนธรรม ท�าให้เกิดความไม่เข้าใจกัน
ระหว่างเด็กในเมืองกับเด็กชาติพนั ธุแ์ ละเด็กชาติพนั ธุข์ า้ มชาติ
ความไม่เข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างน�าไปสู่การตีตราและ
ดูถูกคนที่ไม่ใช่พวกเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ในพื้นที่ที่มีความ
แตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ เด็กและเยาวชนจึงต้อง
มีทกั ษะเท่าทันตนเอง มีการเรียนรูแ้ ละยอมรับความแตกต่าง
หลากหลาย เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยเปิดพื้นที่การ
สื่อสารให้สาธารณะเรียนรู้ และเข้าใจในวิถีชีวิต คุณค่า และ
วัฒนธรรมร่วมกัน
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วิธีก�รใหม่ (new smart): เครือข่ายปกาเกอญอมีดี
จึงได้รว่ มกับภาคีตา่ งๆ จัดสมัชชาเยาวชนชาติพนั ธุ์ 5 อ�าเภอ
ชายแดน จังหวัดตาก ที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยให้เยาวชนชาติพันธุ์มาแลกเปลี่ยน
เรียนรูข้ า้ มพืน้ ทีผ่ า่ นการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ซึง่ ประกอบด้วย
ฐานกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ นอกจากนี้เยาวชนได้ร่วมเปิดซุ้ม
เทศกาล “เยาวชนชาติพนั ธุ์ ยังดีมาโชว์” จัดขึน้ ทีส่ วนสาธารณะ
เทศบาลนครแม่ ส อด ซุ ้ ม กิ จ กรรมที่ ใ ห้ ผู ้ ม าร่ ว มงาน
มีส่วนร่วมทั้งของใช้ ของเล่น อาหารขนม และการแสดง
ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ที่มีความ
หลากหลาย และมี ส ่ ว นร่ ว มจากองค์ ก รเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ
ทัง้ ในเทศบาล ชุมชนสถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน
องค์กรกลุ่มชาติพันธุ์ข้ามชาติ และเครือข่าย
ก�รเปลี่ยนแปลง (change): การจัดสมัชชาเยาวชน
ชาติพันธุ์ 5 อ�าเภอชายแดน จังหวัดตาก และงานเทศกาล
เยาวชนชาติพนั ธุ์ ยังดีมาโชว์ ท�าให้เยาวชนชาติพนั ธุเ์ กิดความ
ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ของชาติ พั น ธุ ์ ต นเอง คนในสั ง คมมองเห็ น ศั ก ยภาพของ
เยาวชนชาติพนั ธุ์ ส่วนงานเทศกาลเป็นเครือ่ งมือเชือ่ มความ
สัมพันธ์ระหว่างเยาวชนชาติพนั ธุ์ 5 อ�าเภอชายแดน จังหวัดตาก
เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ข้ามชาติ และเยาวชนกลุ่มคนในเมือง
แม่สอด น�าไปสูก่ ารเข้าใจ เคารพ และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลาย ลบมายาคติ ก ารตี ต ราและดู ถู ก คนที่ ไ ม่ ใ ช่
พวกเดียวกัน อีกทั้งยังท�าให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
คนท�างานด้านชาติพันธุ์และประเด็นอื่นๆ ทั้งในและนอก
จังหวัดตากรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน
9. HUB 2U สถ�นีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม: เครือข่�ย
อุตรดิตถ์ติดยิ้ม จ.อุตรดิตถ์
ก�รมีพื้นฐ�นม�จ�กปัญห� (base on problem):
เครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้มเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคน
ท�างานในจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งมีความหลากหลายทั้งประเด็น
เครือ่ งมือ และพืน้ ทีท่ า� งาน แต่มเี ป้าหมายร่วมกันในการผลักดัน
เรื่ อ งพื้ นที่ ส ร้ า งสรรค์ส�าหรับเด็ก เยาวชนและครอบครั ว
ให้มีความต่อเนื่องและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน
น�าไปสู่การสนับสนุนเชิงนโยบายเพื่อความยั่งยืนในอนาคต
เครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้มจึงพยายามค้นหาและพัฒนาพื้นที่
สร้างสรรค์ทเี่ ป็นพืน้ ทีจ่ ดุ ศูนย์กลางร่วมกันเพือ่ สือ่ สารบอกเล่า
เรื่องราวต่างๆ ของภาคี และเป็นพื้นที่ให้เครือข่ายมาพบปะ
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แลกเปลี่ยนร่วมกัน
วิธีก�รใหม่ (new smart): เครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้ม
จึงได้ก่อตั้ง “HUB 2U” สถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม โดยพัฒนา
พื้ น ที่ ที่ เ คยเป็ น โรงเรี ย นเก่ า ที่ ถู ก ทิ้ ง ร้ า ง ให้ เ ป็ น พื้ น ที่
สร้างสรรค์เพือ่ การเรียนรูข้ องทุกคน ภายใต้แนวคิดจุดนัดพบ
ทุกการสร้างสรรค์ เชื่อมโยงทุกคนทุกเรื่องราวทุกรูปแบบ
กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ ม าไว้ ที่ นี่ ทั้ ง แบบพื้ น ที่ ถ าวรเปิ ด ให้
บริการอย่างต่อเนื่อง และโปรแกรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นเป็น
พิเศษตามวาระต่างๆ โดยมีพนื้ ทีใ่ ห้เรียนรูท้ งั้ คาเฟ่ แกลเลอรี
โรงละคร อาร์ตฟาร์ม สนามเด็กเล่น บอร์ดเกม อาร์ตสเปช
ห้องเรียนรู้ สตูดิโอ ฯลฯ
ก�รเปลี่ ย นแปลง (change): พื้นที่ “HUB 2U”
สถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม เป็นกระบวนการขับเคลื่อนสุขภาวะ
เมืองและจังหวัดด้วยพลังศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ท�าให้เกิด
การเปลี่ยนรูป แปลงร่าง สร้างความหมายใหม่ จากพื้นที่
ที่ถูกทิ้งร้างกลางเมืองให้กลายเป็นพื้นที่หลากหลายมิติ
ทั้งพื้นที่กลาง พื้นที่การสื่อสาร พื้นที่สร้างสรรค์ และพื้นที่
เรียนรู้สาธารณะ ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะ
ของเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด แม้สถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม
จะปิดตัวลงแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
ต้องเผชิญกับความท้าทายในการบริหารจัดการพื้นที่ให้
คุ้มค่าและยั่งยืน ประกอบกับทิศทางของเครือข่ายให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาพื้นที่ของตนเองมากขึ้น แต่ก็ได้สร้าง
บทเรียนทีส่ า� คัญต่อการขับเคลือ่ นพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ในสังคมไทย

วิจารณ์
นวัตกรรมทางสังคม (social innovation) ของเครือข่าย
พื้นที่นี้..ดีจังทั้ง 9 กรณีศึกษา มีพื้นฐานมาจากปัญหาที่
แตกต่างกันไป ทั้งเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
การศึกษา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชาติพันธุ์ และพื้นที่
สร้างสรรค์ส�าหรับเด็กเยาวชน จนน�าไปสู่วิธีการใหม่ในการ
แก้ปญ
ั หาโดยการมีสว่ นร่วมของเด็กเยาวชน ครอบครัว และ
ชุมชน จนก่อให้เกิดนวัตกรรมที่มีความหลากหลายรูปแบบ
เช่น ด้านชิน้ งานหรือผลิตภัณฑ์ ดังกรณีกจิ กรรมแจกความสุข
สูโ้ ควิด-19 ผ่านตูส้ ง่ ความสุขของกลุม่ ไม้ขดี ไฟ และจานใบไม้
เปลีย่ นเมืองของกลุม่ บ้านไร่อทุ ยั ยิม้ จ.อุทยั ธานี ด้านกระบวนการ
ท�างาน ดังกรณีการแข่งขันเรือเกยหาดของศูนย์เรียนรู้วิถี
ธรรมชาติเพื่อชุมชน จ.สงขลา และสมัชชาเยาวชนชาติพันธุ์
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5 อ�าเภอชายแดน จังหวัดตาก ของเครือข่ายปกาเกอญอมีดี
จังหวัดตาก ด้านกลไก ดังกรณีโมเดลคลองเตยรอรัฐของ
กลุ่มคลองเตยดีจงั กรุงเทพมหานคร ชมรมผูป้ กครองระดับ
อนุบาลโรงเรียนบ้านจีกแดกของกลุ่มดีอีหลีอีสานบ้านเฮา
จังหวัดสุรนิ ทร์ และวงจรพัฒนาเด็กเยาวชนพืน้ ทีช่ ายแดนใต้
ทัง้ ในและนอกระบบโรงเรียนของกลุม่ ยังยิม้ จังหวัดนราธิวาส
ด้านพื้นที่ ดังกรณีการพัฒนาพื้นที่วัดใหญ่สุวรรณาราม
วรวิหารเป็นพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารศิลปะและวัฒนธรรมส�าหรับเด็ก
และเยาวชนของกลุม่ ลูกหว้า จังหวัดเพชรบุรี และ HUB 2U
สถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้มของเครือข่ายอุตรดิตถ์ตดิ ยิม้ จังหวัด
อุตรดิตถ์ ซึง่ ทุกกรณีกถ็ อื เป็นการสร้างองค์ความรูท้ ลี่ ว้ นเป็น
ความคิด วิธกี ารใหม่ๆ ทีน่ า� ไปใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนที่นับวันจะยิ่งมีความซับซ้อนและท้าทาย ให้มี
สุขภาวะทีด่ ไี ด้อย่างเป็นรูปธรรมช่วยจุดประกายให้เกิดแนวคิด
มุมมองใหม่ที่ชักชวนให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมตระหนักเห็นความ

ส�าคัญของเด็กและเยาวชน น�าไปสูค่ วามร่วมมือร่วมใจทีจ่ ะท�า
ประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลายระดับ
ตัง้ แต่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนท้องถิน่ และจังหวัด ด้วยเหตุนี้
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่นวัตกรรมทางสังคม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นสู่สาธารณะโดยควรวางยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
ออกแบบกิจกรรมการสื่อสารสาธารณะผ่านกิจกรรมและสือ่
ต่างๆ ทัง้ ในรูปแบบพืน้ ทีจ่ ริงและพืน้ ทีอ่ อนไลน์ โดยสร้างการ
มีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายคนท�างาน เพื่อร่วมกันผลักดัน
ให้ครอบครัว ชุมชน องค์กรและหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน
ท้องถิน่ และภาคประชาสังคมทีส่ นใจได้เรียนรูจ้ ากกรณีศกึ ษา
ทีส่ ร้างแรงบันดาลใจ เกิดการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ พัฒนา
ต่อยอดนวัตกรรมจนเกิดการขับเคลือ่ นและแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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รายงานกรณีศึกษา

สถานการณ์การสร้างเสริมสุขภาวะ
คนไร้บ้านในประเทศไทยปัจจุบัน
อนรรฆ พิทักษ์ธานิน1, อนุสรณ์ อำาพันธ์ศรี2
1
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
คนไร้บ้าน (homeless) คือ ประชากรที่มีความเปราะบางกลุ่มหนึ่งของสังคม และประสบปัญหาทางสุขภาวะในหลาย
มิติ ทั้งในมิติทางที่อยู่อาศัย มิติทางสุขภาพ มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางด้านสวัสดิการ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา หน่วยงาน
ทัง้ ภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาควิชาการ ได้มสี ว่ นร่วมอย่างส�าคัญในการผลักดันและหนุนเสริมการสร้างเสริมสุขภาวะ
คนไร้บา้ นทีค่ รอบคลุมทุกมิตทิ สี่ า� คัญ ทีส่ อดคล้องกับความหลากหลายของการเข้าสูภ่ าวะไร้บา้ น ทัง้ ในกลุม่ ประชากรทีเ่ ปราะบาง
ต่อการไร้บ้าน (pre-homeless) กลุ่มประชากรที่เข้าสู่ภาวะไร้บ้านทั้งที่เป็นคนไร้บ้านหน้าใหม่ (new homeless) และ
คนไร้บ้านถาวรหรือที่เข้าสู่ภาวะไร้บ้านมาเป็นเวลานาน (permanent homeless) และกลุ่มที่พ้นจากภาวะไร้บ้าน (post
homeless) บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นภาพรวมสถานการณ์การสร้างเสริมสุขภาพคนไร้บ้านในประเทศไทย
ปัจจุบนั จากการมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ที่ได้พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายบนฐานองค์ความรู้ อย่างไรก็ดี
บทความชิน้ นีไ้ ด้พยายามชีใ้ ห้เห็นว่าการท�างานส่งเสริมสุขภาวะคนไร้บา้ นและกลุม่ เปราะบางต่อภาวะไร้บา้ น แม้จะประสบความส�าเร็จ
ในระดับหนึ่งในปัจจุบัน ที่สามารถสร้างระบบและเครือข่ายในระดับพื้นที่เพื่อการป้องกันและสนับสนุนสุขภาวะคนไร้บ้าน
ได้อย่างครอบคลุม รวมถึงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของภาคีเครือข่ายและแกนน�าคนไร้บ้านให้เป็นก�าลังหลักใน
การขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการหรือเปลี่ยนสถานะจาก “ผู้รับ” มาเป็น “ผู้ให้” และการขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีส่วนร่วมกับ
ทุกภาคส่วน ทั้งในประเด็นด้านที่อยู่อาศัย สิทธิสวัสดิการ และคุณภาพชีวิต หากแต่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ
ในอนาคต ทีน่ า� มาสูค่ วามเสีย่ งและความเปราะบางต่อภาวะคนไร้บา้ นในมิตทิ แี่ ตกต่างหลากหลายจะเป็นความท้าทายส�าคัญ
ต่อระบบและเครือข่ายของการสร้างสุขภาวะไร้บ้านในปัจจุบัน
คำ�สำ�คัญ: คนไร้บา้ น; สุขภาวะคนไร้บา้ น; ศูนย์พกั คนไร้บา้ น
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Abstract
The homeless population are one of the vulnerable groups in a society, who face multiple
well-being challenges including housing insecurity, health-related problems, and financial insecurity
along with welfare issues. Civil-society agencies, state agencies, and academia have been collaborating
to improve every important aspects of the homeless population’s well-being related to factors contributing
to homelessness in those who are vulnerable to homelessness (pre-homeless), those who recently
entered homelessness (new homeless), those who have been continuously homeless (permanent
homeless), and those who have experienced homelessness (post homeless). This article aims to provide
an overview of the current situation on the health promotion for the homeless in Thailand with
collaboration from the civil society, public sector, private sector, and Thai Health Promotion Foundation
(ThaiHealth) that has established a model of health promotion based on the knowledge from the partnership
network. Work was performed in establishing a systemic network in local communities, aiming to
comprehensively prevent and improve the well-being of the homeless, building a strong partnership
network and the homeless leadership to become a leading actor in driving policy change — becoming
“givers” rather than “recipients,”— and advocating policies regarding housing, welfare, and quality
of life with the participation of every actor. Despite achieving a certain level of success, socioeconomic
changes in the future that cause risks and vulnerabilities to homelessness in different aspects may become
major challenges to the systems and networks of the current health promotion for the homeless.
Keywords: homeless; health promotion; shelter for homeless

บทนำา
คนไร้บ้าน (homeless) คือ กลุ่มประชากรที่อยู่อาศัย
ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ และไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัย
ในรูปแบบใดๆ อันเนื่องจากความไม่เพียงพอและมั่นคงทาง
รายได้(1) ทั้ ง นี้ คนไร้ บ ้ า นและการเข้ า สู ่ ภ าวะไร้ บ ้ า นเป็ น
สิ่ ง ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การกลายเป็ น เมื อ ง (urbanization)
และการขยายตัวของเมือง ตลอดจนความเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท�าให้ผู้คนจ�านวนมาก
จากภาคส่วนต่างๆ ไม่สามารถด�ารงชีวติ อยูใ่ นถิน่ ฐานบ้านเกิด
ของตนเองด้ ว ยปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ ปั ญ หาครอบครั ว
ปั ญ หาการไร้ ที่ พึ่ ง พาและแรงยึ ด เหนี่ ย วทางสั ง คม ฯลฯ
จึงอพยพเข้าสู่เมืองมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในสังคมไทย
ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับคนไร้บ้านไม่มากนัก แม้ว่าจะมี
งานศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ อ ยู ่ บ ้ า งแล้ ว จ� า นวนหนึ่ ง
แต่ พบว่ า ยั ง ไม่ มีข ้ อมู ล เชิ ง ปริ ม าณของจ� า นวนประชากร
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คนไร้ บ ้ า นที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และเชื่ อ ถื อ ได้ ขณะที่ ข ้ อ มู ล
เชิ ง คุ ณ ภาพที่ ส ะท้ อ นความเข้ า ใจสถานการณ์ ป ั ญ หา
สภาพความเป็นอยูแ่ ละวิถกี ารด�าเนินชีวติ ก็ยงั มีอยูน่ อ้ ยมาก
กลายเป็นข้อจ�ากัดในการก�าหนดแนวนโยบายและการแก้ไข
ปัญหาคนไร้บ้านอย่างเข้าใจและสอดคล้องกับสถานการณ์
ความเป็นจริง(2)
คนไร้บ้านเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางทาง
สังคมและสุขภาพที่สูงเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไป ความ
เปราะบางดังกล่าวมีเหตุปัจจัยมาจากทั้งความเสี่ยงในการ
ใช้ ชี วิ ต บนพื้ น ที่ ส าธารณะ การขาดความมั่ น คงทางด้ า น
ที่อยู่อาศัย การขาดความมั่นคงทางรายได้ และการขาด
ความมั่นคงทางด้านจิตใจ งานศึกษาจ�านวนหนึ่งได้ชี้ให้
เห็นว่าสภาวะความไม่มั่นคง โดยเฉพาะทางด้านที่อยู่อาศัย
และการเข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลอย่างส�าคัญต่อภาวะความเปราะบาง
ของคนไร้บา้ น งานศึกษาของ ชญานิศวร์ โคโนะ ได้ชใี้ ห้เห็นว่า
อายุเฉลีย่ อันเป็นตัวชีว้ ดั คุณภาพชีวติ ทีส่ า� คัญของคนไร้บา้ น
อยู ่ ต�่ า กว่ า อายุ ค าดเฉลี่ ย ของประชากรทั่ ว ไป กล่ า วคื อ
ในประเทศไทยคนไร้บ้านมีอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตประมาณ
60 ปี ต�่ากว่าอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยที่อยู่ที่ 75 ปี
ถึงประมาณ 15 ปี และต�่ากว่าอายุคาดเฉลี่ยของภูมิภาค
อาเซียนที่อยู่ที่ 71 ปี(3) ทั้งนี้ คนไร้บ้านที่ใช้ชีวิตบนพื้นที่
สาธารณะจะมี อ ายุ เ ฉลี่ ย ที่ เ สี ย ชี วิ ต ต�่ า กว่ า คนไร้ บ ้ า นใน
ศูนย์พักพิงของรัฐและภาคประชาสังคม ในทางเดียวกัน
งานศึ ก ษาของ ทานตะวั น อวิ รุ ท ธ์ ว รกุ ล ได้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
คนไร้บ้านที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะเป็นเวลานานจะมีสัดส่วน
ของกลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพจิตระดับ Major Psychiatric
Problem มากกว่ากลุม่ ประชากรทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีส่ าธารณะเป็น
เวลาน้อยกว่าอย่างส�าคัญ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การอยู่
ในพืน้ ทีส่ าธารณะเป็นเวลานานส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตของ
คนไร้บ้าน(4)
งานศึกษาทางวิชาการจ�านวนหนึ่งยังได้ชี้ให้เห็นอีก
เช่นกันว่า สถานการณ์ปัญหาทางสังคมและสุขภาพของ
คนไร้ บ ้ า นในปั จ จุ บั น และแนวโน้ ม ของปั ญ หาในอนาคต
ที่จะเป็นประเด็นท้าทายของการพัฒนาสุขภาวะคนไร้บ้าน
อันสามารถจ�าแนกได้ ดังต่อไปนี้
การเข้าไม่ถงึ ระบบสวัสดิการของภาครัฐ ผลการส�ารวจ
สถานการณ์ประชากรคนไร้บ้าน พบว่า คนไร้บ้านมีความ
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ต้องการสวัสดิการเร่งด่วน ดังต่อไปนี้ สวัสดิการด้านที่พัก
อาศัย ร้อยละ 22.7 สวัสดิการรักษาพยาบาล ร้อยละ 18.8
สวัสดิการทางสังคม ร้อยละ 11.7(1) อย่างไรก็ตาม คนไร้บ้าน
ร้อยละ 28 เข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการของภาครัฐ เนื่องจาก
ปัญหาการสูญหายของเอกสารทางทะเบียนหรือตกหล่น
จากสิทธิสถานะทางทะเบียน ยิ่งไปกว่านั้น งานศึกษาของ
ธิตา อ่อนอินทร์และคณะ(5) ได้ชี้ให้เห็นว่า คนไร้บ้านที่มี
สิทธิสถานะส่วนหนึ่งก็ยังประสบกับอุปสรรคในการเข้าถึง
สวัสดิการของรัฐ อันเนื่องมาจากทัศนคติทางลบและการ
ตีตราของเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยบริการบางแห่ง
ความไม่ เ พี ย งพอของรายได้ แ ละความเปราะบาง
จากการทำ า งาน แม้ ข ้ อ มู ล จากการส� า รวจคนไร้ บ ้ า นใน
กรุ ง เทพมหานคร จะชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า คนไร้ บ ้ า น ร้ อ ยละ 90
มีงานท�า(1) ซึง่ สอดคล้องกับการท�างานของภาคประชาสังคม
ทีพ่ บว่าคนไร้บา้ นส่วนใหญ่ ทัง้ ในศูนย์พกั และพืน้ ทีส่ าธารณะ
ต้องการท�างานและมีรายได้ หากแต่คนไร้บา้ นกว่า ร้อยละ 50
รายงานว่ามีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการด�าเนินชีวิต และ
คนไร้บ้านประมาณ ร้อยละ 40 รายงานว่า มีรายได้จาก
การท�างานรับจ้างทัว่ ไป รองลงมา คือ หาของเก่าขาย และ
ค้าขายเล็กน้อย (ประมาณ ร้อยละ 20 เปรียบเทียบกับ
ร้อยละ 12) อันเป็นภาวะการท�างานทีไ่ ม่มคี วามมัน่ คงทัง้ ทาง
อาชีพและรายได้ ซึ่งรายได้และการท�างานที่มีความต่อเนื่อง
หรือมีความมั่นคงเป็นปัจจัยส�าคัญหนึ่งในการตั้งหลักชีวิต
และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้าน
ภาวะสูงวัยของประชากรคนไร้บ้าน แม้คนไร้บ้านจะ
มีอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 60 ปี หากแต่ประชากร
คนไร้บา้ นก็มภี าวะสูงวัยในสัดส่วนทีส่ งู ในปัจจุบนั มีคนไร้บา้ น
อายุ 60 ปีขนึ้ ไปสูง ร้อยละ 18 ซึง่ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนคนไร้บ้านสูงอายุค่อนข้างมาก คือ
ร้อยละ 25.7 และร้อยละ 22.9 ตามล�าดับ(6) ทั้งนี้ ลักษณะ
ประชากรดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมีสดั ส่วนประชากรสูงอายุ
ที่มากกว่าสังคมไทยโดยรวมที่ก�าลังเข้าสู่ภาวะดังกล่าวนี้
ในทางเดียวกัน งานศึกษาของ พีระ ตั้งธรรมรักษ์ และคณะ
ชี้ให้เห็นว่าการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย ยังเป็น
ปัจจัยที่ส�าคัญที่จะส่งผลต่อการเพิ่มจ�านวนของคนไร้บ้าน
หากขาดสวัสดิการรองรับที่ดีพอ(7)
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น บทความชิน้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่
ให้เห็นภาพรวมสถานการณ์การสร้างเสริมสุขภาพคนไร้บา้ น
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ในประเทศไทยปัจจุบนั จากการมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคม 2,310 คน เพศหญิง 390 คน กลุ่มหลากหลายทางเพศ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง- 12 คน และไม่ทราบเพศ 9 คน โดยคนไร้บ้านกระจายตัวใน
“ทุกจังหวัด” ของประเทศไทยไม่เฉพาะแค่ในเมืองใหญ่
เสริมสุขภาพ (สสส.)
เท่านั้น โดยกรุงเทพมหานครพบคนไร้บ้านมากที่สุด จ�านวน
กรณีศึกษา: คนไร้บ้านพื้นที่ประเทศไทย
1,029 คน รองลงมา คือ นครราชสีมา จ�านวน 133 คน
1. พลิกโฉมด้�นองค์คว�มรู้: เปิดพื้นที่สร้�งคว�ม เชียงใหม่ จ�านวน 112 คน สงขลา จ�านวน 100 คน ชลบุรี
จ�านวน 87 คน ขอนแก่น จ�านวน 76 คน การพบคนไร้บ้าน
เข้�ใจคนไร้บ้�น
จากการส�ารวจข้อมูลองค์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับคนไร้บา้ น ในพื้ น ที่ อื่ น ๆ นอกเหนื อ จากเมื อ งใหญ่ สะท้ อ นถึ ง ความ
ในประเทศไทย ณ ปี พ.ศ. 2556(2) พบว่า องค์ความรูง้ านวิจยั เปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคมทีข่ ยายตัวออกจากเมืองใหญ่
ที่เกี่ยวข้องมีจ�านวนจ�ากัด แม้กระทั้งข้อมูลจ�านวนประชากร สู่ภูมิภาค อื่นๆ ของประเทศไทย(6) ทั้งนี้ความเปราะบาง
ของคนไร้บา้ นทัง้ เชิงปริมาณ และภาพรวมทางประชากรของ ของคนไร้ บ ้ า นที่ พ บ ได้ แ ก่ การไม่ มี ส ถานะทางทะเบี ย น
กลุม่ คนไร้บา้ น แม้หน่วยงานต่างๆ จะมีการเก็บข้อมูลบ้างแล้ว ท�าให้เข้าไม่ถึงสิทธิสุขภาพและสวัสดิการต่างๆ การไม่มี
แต่ยังไม่มีการจัดเก็บโดยวิธีวิทยาที่เป็นระบบซึ่งจะท�าให้ ศักยภาพในการเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัยทุกประเภท และการ
ทราบข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและเป็นภาพรวม มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อการด�ารงชีพ
ของทั้งประเทศ รวมถึงภาพรวมทางด้านลักษณะคนไร้บ้าน เป็นต้น นอกจากนีข้ อ้ มูลจากการส�ารวจยัง พบว่า คนไร้บา้ น
และปัจจัยการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน ที่จะเป็นพื้นฐานส�าคัญใน เพศหญิงมักเลือกอยู่กับครอบครัว คู่ชีวิต หรือคนไร้บ้าน
การผลักดันเชิงนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม คนอื่นๆ ในขณะที่คนไร้บ้านเพศชายมักเลือกอยู่ตามล�าพัง
รวมทัง้ การขาดแคลนความองค์ความรูเ้ กีย่ วกับคนไร้บา้ นทีม่ ี โดยเฉพาะคนไร้ บ ้ า นสู ง อายุ ที่ พ บว่ า มี สั ด ส่ ว นการอยู ่
ความทันสมัยและพลวัตก็ยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบในการ ตัวคนเดียวสูงกว่าช่วงวัยอื่น
นอกจากข้อมูลทางประชากรในเชิงจ�านวนแล้ว การ
ท�างานเกีย่ วกับกับคนไร้บา้ น การท�างานของหน่วยงานต่างๆ
ยังขาดข้อมูลในภาพรวมทีเ่ ป็นระบบ ทัง้ ข้อมูลในเชิงคุณภาพ ท�างานของภาคประชาสังคม โดยเฉพาะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่
และปริมาณ ซึ่งต่างเป็นองค์ความรู้ส�าคัญที่จะใช้ประเมิน อาศัย และงานศึกษาทางวิชาการ(8) ได้สะท้อนให้เห็นว่า
สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตเพือ่ ก�าหนดแนวทางการ ลักษณะทางประชากรของคนไร้บ้านสามารถจ�าแนกออก
เป็น 4 ระยะของความเสีย่ งและการเข้าสูภ่ าวะไร้บา้ นทีม่ คี วาม
แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2559 ส�านักสนับสนุนสุขภาวะ- สัมพันธ์กับทัศนคติและแบบแผนการใช้ชีวิต ดังภาพที่ 1
ประชากรกลุ ่ ม เฉพาะ ส� า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การ- อันได้แก่ (1) กลุ่มคนไร้บ้านที่อยู่ในภาวะเสี่ยง/เปราะบางที่
สร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์- เริ่มออกจากชุมชน (pre-homeless) (2) กลุ่มคนไร้บ้าน
มหาวิทยาลัย ได้พฒ
ั นาวิธวี ทิ ยาการศึกษา คนไร้บา้ น เรียกว่า หน้าใหม่ (new homeless) หรือกลุม่ คนทีอ่ ยูใ่ นภาวะก�า้ กึง่
“ระเบียบวิธกี ารแจงนับคนไร้บา้ น และการด�าเนินการแจงนับ ต่อการไร้บ้าน (proto-homelessness) ทั้งสองกลุ่มนี้
(homeless point-in-time count)” และ “ระเบียบวิธกี าร ความหวังในการแสวงหาความมัน่ คงทางชีวติ และการกลับมา
ส�ารวจคนไร้บา้ น (homeless survey)”(1) และได้ทา� การแจงนับ มีคุณภาพชีวิตที่ดียังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่มี
และส�ารวจคนไร้บ้านมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของ ความพยายามในการหางานและรายได้ อันแตกต่างจาก
ประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2559 อาทิ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น (3) กลุ่มคนไร้บ้านถาวร (permanent homeless) ที่จะมี
เชี ย งใหม่ และนครราชสี ม า และในปี พ.ศ. 2562 ได้ มี แนวโน้มทีจ่ ะคุน้ ชินกับวิถชี วี ติ และภาวะไร้บา้ น และประสบกับ
การส�ารวจแจงนับคนไร้บ้านทั้งประเทศร่วมกับกระทรวง ความเสี่ยงทางสุขภาพกายและจิตจากการใช้ชีวิตในพื้นที่
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิพัฒนา สาธารณะ รวมถึงความหวังในการยกระดับชีวิตที่เริ่มหมด
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย และภาคี เ ครื อ ข่ า ย ซึ่ ง พบจ� า นวนประชากร ภายใต้โครงสร้างทางสังคมที่เปิดโอกาสไม่มากนักให้กับ
คนไร้บา้ นทัว่ ประเทศรวมทัง้ สิน้ 2,721 คน แบ่งเป็น เพศชาย ประชากรกลุ ่ ม นี้ (4) กลุ ่ ม ที่ พ ้ น จากภาวะไร้ บ ้ า น (post
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ภาพที่ 1 วงจรชีวิตคนไร้บ้านในประเทศไทย (The Stages of Homelessness)

homeless) ทัง้ จากการเป็นคนไร้บา้ นหน้าใหม่และคนไร้บา้ น
ถาวร ที่แม้จะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น หากแต่ยังต้อง
ประสบกับภาวะความเปราะบางในบางช่วงเวลา
2. เปลี่ยนคว�มหม�ยของคนไร้บ้�น: คนจนจัด ไม่ใช่
คนจรจัด
ในอดีตภาพของคนไร้บา้ นนัน้ เดิมถูกเรียกว่า “คนจรจัด”
มาตั้ ง แต่ ใ นสมั ย รั ช กาลที่ 5 ซึ่ ง หมายรวมถึ ง คนที่ ไ ม่ ไ ด้
ประกอบการท�ามาหาเลี้ยงชีพ และไม่มีหลักแหล่ง เที่ยว
อาศัยนอนตามศาลาวัดบ้าง ตามโรงบ่อนบ้าง คนจรจัดส่วนมาก
มักถูกระบุวา่ เป็นคนทีป่ ระพฤติชวั่ ฉกชิงวิง่ ราว ลักทรัพย์ของ
สาธารณชน ต้องรับพระราชอาญาคนละหลายครัง้ (9) และใน
พระราชบัญญัติการควบคุมขอทาน พ.ศ. 2484(10) กล่าวถึง
“ขอทาน” หรือบางครัง้ เรียกว่า “คนเร่รอ่ น” ซึง่ เป็นลักษณะ
ของบุคคลที่ไม่มีอาชีพและที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มีเพียงการ
ขอเศษเงินเพือ่ ด�ารงชีพ ก่อความเดือดร้อนให้กบั ตนเองและ
ผู้อื่น จะเห็นได้ว่าภาพของคนไร้บ้านนั้นถูกท�าให้เป็นปัญหา
ของสังคมทีต่ อ้ งแก้ไขและก�าจัดยังคงด�าเนินเรือ่ ยมา หลังจากนัน้
บุญเลิศ วิเศษปรีชา ได้น�าค�าว่า “คนไร้บ้าน” มาใช้ในการ
ศึกษาวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(11) ต่อมาภาค
ประชาสังคมหลายองค์กร เช่น มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
จึงหันมาใช้ “คนไร้บ้าน” แทน “คนเร่ร่อน คนจรจัด” ซึ่งเป็น
ค�าที่กดทับและตีตราคนไร้บ้าน
การใช้คา� ว่า “คนไร้บา้ น” ในการขับเคลือ่ นงานของ สสส.
และภาคประชาสังคม มีนัยยะที่ส�าคัญเพื่อการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของสังคมที่มองคนไร้บ้านในแง่ลบ เป็นพวกขี้เกียจ
ไม่มีหัวนอนปลายเท้า ไม่รู้จักท�ามาหากิน สกปรก หรือเป็น
เชื้อโรค แต่เป็นเพียงการเหมารวมและตีตรา เพราะยังมี
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คนไร้บา้ นอีกมากทีย่ งั มีความหวังในชีวติ มีงานท�า แต่รายได้
ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน(12) ดังนั้น
การเข้าถึงการมี “บ้าน” หรือที่พักอาศัยจึงเป็นไปได้ยาก
ส� า หรั บ พวกเขา “ไร้ บ ้ า น” จึ ง เป็ น อี ก หนึ่ ง เครื่ อ งมื อ ใน
การเสริ ม พลั ง อ� า นาจภายใน (empowerment) ให้ แ ก่
คนไร้บา้ น โดยให้คนไร้บา้ นมีความหวังทีจ่ ะ “ไม่ไร้บา้ น” อีกต่อไป
นอกจากนีก้ ระบวนการสือ่ สารสังคม ยังถูกน�ามาใช้เพือ่ ปรับ
ทัศนคติของสังคมในการมองคนไร้บ้านใหม่จากคนเร่ร่อน
จรจัดเป็น “คนไร้บ้าน” ที่เป็น “คนจนจัด” ตัวอย่างการ
สื่อสารสังคมที่เกิดขึ้น เช่น เว็บไซต์ และเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Penguin Homeless หรือการสื่อสารผ่านกิจกรรมภายใต้
แนวคิ ด Human of Street ซึ่ ง ร่ ว มกั บ สถานี โ ทรทั ศ น์
ไทยพีบีเอส เป็นต้น
ในปัจจุบนั จะพบว่า หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม สือ่ มวลชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทัว่ ไปหันมา
ใช้คา� ว่าคนไร้บา้ น แทนคนเร่รอ่ นจรจัดมากขึน้ รวมทัง้ ประเด็น
คนไร้บา้ นก็ได้รบั ความสนใจมากขึน้ ด้วยเช่นกัน
3. บอลลูนโมเดลเพือ่ ก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะคนไร้บ�้ น
ข้อมูลจากการส�ารวจคนไร้บ้านที่บ่งชี้ว่าคนไร้บ้าน
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย
1.กลุ ่ ม คนไร้ บ ้ า นที่ อ ยู ่ ใ นภาวะเสี่ ย ง/เปราะบางที่
เริม่ ออกจากชุมชน (pre-homeless) เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ ง
ต่อการกลายเป็นคนไร้บา้ น อาทิ กลุม่ แรงงานทีเ่ ข้ามาท�างาน
ในเมือง แรงงานนอกระบบ ลูกจ้างรายวัน กลุ่มคนจนเมือง/
ชุมชนแออัด กลุ่มนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ใช้กลไกทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในการ
ช่วยเหลือคนที่ประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ปัญหา
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ครอบครัว ฯลฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคนไร้บ้านหน้าใหม่
2. กลุ่มคนไร้บ้าน (homeless) คือ กลุ่มที่หลุดออก
จากมาเป็นคนไร้บ้านแล้วซึ่งอาจแบ่งย่อยได้อีก กลุ่มนี้มี
เป้าหมายเพื่อให้สามารถตั้งหลักชีวิตได้ กลับคืนสู่สังคมได้
หมายความว่า สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีรายได้ มีที่พัก
อาศัย เข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐานทางสุขภาพและ
สวัสดิการสังคมได้ โดยกลุ่มคนไร้บ้านยังสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มคนไร้บ้านหน้าใหม่ หรือกลุ่มคน
ที่อยู่ในภาวะก�้ากึ่งต่อการไร้บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าสู่ภาวะ
ไร้บ้านไม่นาน ส่วนมากไม่เกิน 1 ปี และกลุ่มคนไร้บ้านถาวร
เป็นกลุม่ ทีเ่ ข้าสูภ่ าวะไร้บา้ นมากกว่า 1 ปี และมักมีความคุน้ ชิน
หรือปรับตัวกับภาวะไร้บ้านแล้ว
3. กลุ่มที่พ้นจากภาวะไร้บ้าน (post-homeless) คือ
กลุม่ คนไร้บา้ นทีส่ ามารถตัง้ หลักชีวติ ได้ และสามารถกลับคืน
สู ่ สั ง คมแล้ ว เป้ า หมายของกลุ ่ ม นี้ คื อ ท� า อย่ า งไรให้
คนไร้บ้านที่สามารถตั้งหลักชีวิตได้แล้ว ไม่ต้องกลับมาเป็น
คนไร้บ้านอีกครั้ง
จากข้อมูลการส�ารวจคนไร้บ้านดังกล่าว เป็นพื้นฐาน
ที่ส�าคัญของส�านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
สสส. ในการพัฒนาโมเดลการขับเคลื่อนเพื่อการสร้างเสริม
สุ ข ภาวะคนไร้ บ ้ า นจากการถอดบทเรี ย นการท� า งานใน
ระยะที่ผ่านมาร่วมกับภาคีเครือข่าย หรือที่รู้จักกันในชื่อ
“Balloon Model: โมเดลการสร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บา้ น”(13)
ดั ง ภาพที่ 2 มี ส าระส� า คั ญ ที่ เ ป็ น การท� า งานสนั บ สนุ น
สุ ข ภาวะคนไร้ บ ้ า นที่ ค รอบคลุ ม คนไร้ บ ้ า นในแต่ ล ะช่ ว ง
ของภาวะไร้ บ ้ า น ตั้ ง แต่ ง านเชิ ง ระบบที่ เ น้ น การป้ อ งกั น

การเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน การพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพเพื่อลด
จ�านวนคนไร้บ้านและส่งกลับคืนสู่สังคม และการหนุนเสริม
เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านซ�้า
แนวคิดของบอลลูนโมเดล คือ หากบอลลูนเปรียบเสมือน
ทรั พ ยากร และสวั ส ดิ ก ารต่ า งๆ ของประเทศที่ ถู ก จั ด ไว้
ส�าหรับรองรับการช่วยเหลือคนไร้บ้าน หากคนไร้บ้านเพิ่ม
จ�านวนมากขึ้น บอลลูนก็จะไม่สามารถรองรับได้จนระเบิด
ดังนั้นจึงต้องท�าอย่างไรเพื่อให้คนไร้บ้านออกจากบอลลูน
พ้นจากภาวะไร้บ้าน หรือกลับคืนสู่สังคมให้ได้ และต้อง
ป้องกันไม่ให้เกิดคนไร้บ้านรายใหม่ หรือป้องกันกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มเปราะบางเพื่อไม่ให้เข้ามาสู่การเป็นคนไร้บ้านนั่นเอง
ทั้ ง นี้ ก ารขั บ เคลื่ อ นการด� า เนิ น งานด้ ว ย Balloon
Model เน้นการขับเคลื่อนด้วยฐานคิดสามเหลี่ยมเขยื้อน
ภูเขา คือ การสร้างความรู้ เพื่อน�าไปขับเคลื่อนทางสังคม
และเชื่อมโยงความรู้ และการขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ/โครงสร้างทางสังคมผ่านการ
ขั บ เคลื่ อ น/ผลั ก ดั น นโยบาย รวมทั้ ง การเชื่ อ มประสาน
กับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�างาน
เกีย่ วข้องกับคนไร้บา้ น เพือ่ ให้เกิดการประสาน และบูรณาการ
การท�างาน โดยอาจสรุปได้ ดังนี้
1. การพัฒนาองค์ความรู้ที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อน
การสร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้าน ได้แก่ การพัฒนา
วิ ธี วิ ท ยาและการส� า รวจสถานการณ์ ค นไร้ บ ้ า น
เพื่อการท�าความเข้าใจและออกแบบกระบวนการ
ในการขับเคลื่อนงาน

ภาพที่ 2 Balloon Model: โมเดลการสร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้าน
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2. การเสริมพลัง และการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
คนไร้บ้าน โดยเน้นการด�าเนินงานผ่านกระบวนการ
ต่างๆ เช่น การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน
การสร้างเครือข่าย การสร้างอาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้
ยังจัดให้มกี ระบวนการเตรียมความพร้อมให้คนไร้บา้ น
มีส่วนร่วมกับสังคม มีความพร้อมในการกลับคืน
สู่สังคมได้ และมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้
3. การสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนงานที่หลากหลาย
ทั้งองค์กรภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง และท้องถิ่น เช่น
กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร สถาบั น พั ฒ นา
องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นต้น โดยเป็นการ
สร้างความร่วมมือในการบูรณาการท�างานรวมทั้ง
การสร้างกลไกระดับพื้นที่ในการสร้างเสริมสุขภาวะ
คนไร้บ้าน
4. การขับเคลือ่ นนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยเฉพาะนโยบาย
ตามมติคณะรัฐมนตรี “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
กลุ่มคนไร้บ้าน 2 ปี (พ.ศ. 2559-2560)” เมื่อวันที่
8 มีนาคม 2559 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต คนไร้ บ ้ า นในหลายมิ ติ โ ดยในระยะแรกนี้ เ น้ น
การเข้ า ถึ ง ที่อ ยู่อ าศัย โดยในปี 2560 ได้ร ่ ว มกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย สมาคมคนไร้บ้าน
และเครือข่ายภาคประชาชนได้ขับเคลื่อนนโยบาย
ดังกล่าวสู่การปฏิบัติโดยการจัดหาที่ดิน และพัฒนา
ที่อยู่อาศัยส�าหรับคนไร้บ้านใน 3 พื้นที่ คือ เชียงใหม่
ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร นอกจากนีย้ งั ผลักดัน
ให้เกิด “คณะกรรมการพัฒนากลุ่มคนไร้บ้านแบบ
บูรณาการและมีสว่ นร่วมจากภาคีทกุ ภาคส่วน” ภายใต้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
อีกด้วย
5. การสร้ า งทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกต่ อ คนไร้ บ ้ า นผ่ า นการ
สื่อสารสังคมด้วยรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย
โดยร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ไทยพีบเี อส
มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิกระจกเงา เป็นต้น
โดยการกระบวนการสื่อสารภายใต้แนวคิด Human
of Street ซึ่งเป็นแคมเปญการสื่อสารระยะยาว
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นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมส�าคัญในการขับเคลื่อนการ
สร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้าน(14) นั่นคือ “นวัตกรรมศูนย์พัก
คนไร้บ้าน” ซึ่งไม่ได้เป็นแค่เพียงการจัดบริการแบบใหม่ที่มี
ความจ�าเป็นในสังคมไทย แต่นวัตกรรมนีน้ บั ว่าเป็นแนวทางหนึง่
ในการแก้ปัญหาสังคม โดยการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนไร้บ้าน
มี บ ทบาทก� า หนดแนวทาง และด� า เนิ น การในเรื่ อ งต่ า งๆ
ด้วยตนเอง ซึ่งในที่นี้ คือ การจัดศูนย์พักส�าหรับคนไร้บ้าน
การบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ก และการจั ด กระบวนการ
และกิ จ กรรมต่ า งๆ แนวทางนี้ เ ป็ น การพั ฒ นาที่ ยึ ด เอา
คนเป็นศูนย์กลาง (People-Oriented Approach) ภายใต้
สมมติ ฐ านว่ า ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย โดยตรง ซึ่ง ในที่น้ี หมายถึง
กลุ ่ ม คนไร้ บ ้ า นควรเป็ น ผู ้ มี บ ทบาทหลั ก ในการพั ฒ นา
เป็นผูค้ ดิ ค้นหรือก�าหนดแนวทางการพัฒนาด้วยตนเอง และ
หากพวกเขามี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี สั ง คมก็ จ ะมี คุ ณ ภาพดี
ตามไปด้วย นวัตกรรมนีน้ อกจากจะเป็นการจัดบริการทีต่ อบสนอง
ต่อความต้องการผู้รับบริการแล้ว ยังนับเป็นการจัดบริการ
สังคมที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรต่างๆ เช่น อาคารทีพ่ กั บุคลากร ฯลฯ ได้อย่างคุม้ ค่า
โดยสามารถวัดประสิทธิภาพของการจัดการได้ทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ
4. สิทธิและสถ�นะ: เพือ่ ก�รเข้�ถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐ�นใน
ก�รมีสุขภ�วะที่ดี
สิทธิและสถานะทางทะเบียนเป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญ
ต่อการเข้าถึงสวัสดิการด้านต่างๆ และปัจจัยส�าคัญต่อการ
ตัง้ หลักชีวติ ของคนไร้บา้ น อย่างไรก็ตาม คนไร้บา้ น ร้อยละ 28
ในพืน้ ทีส่ าธารณะและศูนย์พกั คนไร้บา้ น และประมาณ ร้อยละ
25 ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์(1) มีปัญหาทางด้านสิทธิ
สถานะทางทะเบียนส่งผลให้เข้าไม่ถงึ ระบบสวัสดิการของรัฐ
นอกจากนี้ คนไร้บ้านทั้งหมดจากการส�ารวจฯ รายงานและ
ประเมินว่าเป็นคนไทยทั้งหมดประมาณ ร้อยละ 99 รายงาน
ว่ามีเอกสารรับรองความเป็นคนไทยและส่วนหนึ่งรายงาน
ว่าเป็นคนไทย(1) แต่มีเอกสารอื่นๆ เช่น บัตรประจ�าตัวผู้ไร้รากเหง้า สาเหตุที่ท�าให้ปัญหาของการได้รับสิทธิสถานะ
ทางทะเบียนของคนไร้บ้าน อาจจ�าแนกได้ใน 2 ลักษณะ
คือ (1) ปัญหาในการพิสจู น์ยนื ยันสิทธิสถานะ อันเนือ่ งมาจาก
บัตรประจ�าตัวประชาชนสูญหายมาเป็นเวลานานและประสบ
กับปัญหาการรับรองตัวตน การถูกจ�าหน่ายชื่อออกจาก
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ทะเบียนบ้านและทะเบียนบ้านกลาง การขาดผู้รับรองและ
ยืนยันตัวตน รวมถึงความเจ็บป่วยทางจิตเวชทีส่ ง่ ผลต่อการ
สืบประวัติ และ (2) ปัญหาตกหล่นจากการมีสิทธิสถานะ
อันเนือ่ งมาจากไม่มเี อกสารการเกิดหรือสูตบิ ตั ร การถูกทอดทิง้
แต่ ก� า เนิ ด และตกหล่ น จากการมี เ ลขทะเบี ย นราษฎร
แต่ก�าเนิด
นอกจากนี้ปัญหาด้านสิทธิสถานะทางทะเบียนมิได้
ส่งผลต่อสถานการณ์ความเปราะบางของคนไร้บ้านเท่านั้น
การไม่มสี ทิ ธิสถานะทางทะเบียนและเข้าไม่ถงึ สวัสดิการของรัฐ
ยังเป็นอีกปัจจัยส�าคัญหนึ่งของการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านของ
กลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะไร้บ้าน โดยเฉพาะใน
ชุมชนเมืองที่ครัวเรือนมีสถานะยากจนและขาดหลักประกัน
ทางสังคม
สถานะทางทะเบี ย นเป็ น ปั จ จั ย ทางสั ง คมที่ มี ค วาม
ส�าคัญอย่างมากในการเข้าถึงสิทธิสขุ ภาพของประชากรไทย
เนื่ อ งจากระบบสุ ข ภาพของไทยยั ง ยึ ด โยงกั บ ความเป็ น
พลเมืองหรือการมีบัตรประจ�าตัวประชาชน ภาคีเครือข่าย
ทั้งภาคประชาสังคม และภาควิชาการ รวมถึง สสส. จึงได้
มีการผลักดันให้เกิดกลไก(15) ในการเข้าถึงสิทธิและสถานะ
ทางทะเบียนของคนไร้บา้ นเพือ่ การลดข้อจ�ากัดหรืออุปสรรค
ในการเข้าถึงสิทธิสุขภาพในสองระดับ คือ
1) แกนน�าคนไร้บ้านเพื่อการพัฒนาสิทธิสถานะ ที่มี
องค์ความรู้และสามารถช่วยเหลือพี่น้องคนไร้บ้านทั้งใน
ศูนย์พกั คนไร้บา้ น และในพืน้ ทีส่ าธารณะ โดยให้ความช่วยเหลือ
พี่น้องคนไร้บ้านใน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มคน
ที่มีบัตรประชาชนแต่ไม่สามารถหรือไม่สะดวกที่จะเข้ารับ
บริการในหน่วยบริการที่ได้รับการขึ้นสิทธิไว้ กลุ่มที่ 2 กลุ่ม
ที่มีบัตรประชาชนแล้วเกิดการสูญหาย แต่ยังสามารถที่จะ
ติดตามหรือหาเอกสารได้ กลุม่ ที่ 3 กลุม่ ทีเ่ กิดมาไม่เคยมีการ
ท�าบัตรประชาชน จ�าเป็นต้องลงเก็บข้อมูลบุคคลรวบรวม
เอกสารที่มีทั้งหมดไปติดต่อเขตพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ด�าเนิน
การเช็กข้อมูลสถานะบุคคล สืบประวัติหาครอบครัว เพื่อที่
จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สถานะบุคคล และกลุ่มที่ 4 กลุ่ม
คนทีไ่ ม่สามารถหาข้อพิสจู น์ใดๆ ว่าเป็นคนไทยได้ เช่น ถูกทิง้
แต่กา� เนิดญาติพนี่ อ้ งไม่มใี ห้ตรวจพิสจู น์ดเี อ็นเอ ไม่มหี น่วยงาน
ใดกล้ารับรองสถานะบุคคล คนกลุ่มนี้จะต้องได้รับการขึ้น
ทะเบียนผู้ไร้รากเหง้า

2) การขับเคลื่อนนโยบายคนไทยไร้สิทธิ โดยร่วมกับ
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “คณะท�างานพัฒนา
การเข้าถึงบริการระบบหลักประกันสุขภาพของกลุ่มคนไทย
ทีม่ ปี ญ
ั หาสถานะทางทะเบียน”(15) ภายใต้อนุกรรมการส่งเสริม
การมี ส ่ ว นร่ ว ม ส� า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
รวมทั้ง “คณะท�างานบูรณาการพัฒนาการเข้าถึงบริการ
ระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทาง
ทะเบียน” ประกอบไปด้วย ตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
กระทรวงสาธารณสุข สปสช. และภาคประชาสังคม โดยมี
รองปลัดประทรวงมหาดไทยในฐานะผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทย
ในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประธาน
เพื่อเป็นกลไกในการสร้างความครอบคลุมในการเข้าถึง
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพของคนไร้ บ ้ า นและคนไทยตกหล่ น
ในเขตเมือง รวมถึงเป็นกลไกในการประสานสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหากลุ่มคนไทย
ตกหล่นในเขตเมือง และน�าไปสู่การลงนามบันทึกความ
ร่วมมือ “การด�าเนินงานพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกัน
สุขภาพของคนไทย ทีม่ ปี ญ
ั หาสถานะทางทะเบียน” ระหว่าง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ องค์ ก รเอกชน และภาคประชาสั ง คม
เพื่อบูรณาการความร่วมมือดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบาง
ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
5. พลิกโฉมด้�นนโยบ�ย: ก�รสร้�งพื้นที่ในระดับ
นโยบ�ยสำ�หรับคนไร้บ้�น
การขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมและภาครัฐได้น�า
ไปสู่การวางนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ทั้งด้านที่อยู่
อาศัย หลักประกันทางสุขภาพ และหลักประกันทางสังคม
ของหน่วยงานภาครัฐที่มีครอบคลุมกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนไร้บ้าน นั่นคือ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 25612580) มีสาระส�าคัญส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงและครอบคลุม
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน โดยเฉพาะในประเด็น
การสร้ า งหลั ก ประกั น ทางสั ง คมและสุ ข ภาพ กล่ า วคื อ
ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ในประเด็นที่ว่าด้วย “การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา
และสังคม” ได้มีการกล่าวถึง “(4) การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี ในทาง
เดียวกับในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
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เสมอภาคทางสังคม” ในประเด็นที่ว่าด้วย “การลดความ
เหลื่อมล�้าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ” ได้มีการกล่าวถึง
(5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสม
กับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม (6) ลงทุนทาง
สังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส�าหรับผู้มี
รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส(16)
ในทางเดียวกัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลในการดูแล
และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไร้บา้ น ได้มกี ารวางยุทธศาสตร์ที่
ประเด็นคนไร้บ้านถูกหมายรวมในเป้าประสงค์ของประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วย
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยท�าให้
คนในกลุ่มที่ต�่ากว่าสามารถมีโอกาสทางสังคม ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วยการมีภูมิคุ้มกันช่วยเหลือตนเองได้
โดยเน้นการขับเคลื่อนในมิติการพัฒนาป้องกันในลักษณะ
การเสริมสร้างโอกาส พร้อมกับเสริมศักยภาพไปที่ตัวคน
ครอบครัว และชุมชน เป็นต้น(17)
นอกจากนี้ในประเด็นของการสร้างหลักประกันทาง
สุขภาพ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการ
ก�าหนดแผนปฏิบตั ริ าชการของส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.
2563-2565) โดยมีการระบุกลยุทธ์ไว้วา่ “สร้างความมัน่ ใจ
ในการเข้าถึงบริการของกลุม่ เปราะบางและกลุม่ ทีย่ งั เข้าไม่ถงึ
บริการ (Ensure coverage and access for vulnerable
and underutilization groups)” นอกจากนี้ส�านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติยงั ได้มกี ารก�าหนดตัวชีว้ ดั ในการ
สร้างเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสิทธิสถานะของ
คนไร้บา้ นและคนไทยตกหล่นในเขตเมืองในฐานะตัวชีว้ ดั หลัก
ขององค์กรด้วยเช่นกัน(18)
ในทางเดียวกันสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
ภายใต้ ก ารผลั ก ดั น ของภาคประชาสั ง คม ได้ ขั บ เคลื่ อ น
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ กลุม่ คนไร้บา้ น 2 ปี (พ.ศ. 2559
–2560) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
ครอบคลุมทัง้ การพัฒนาทางด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย/ศูนย์พกั ชัว่ คราว
ของคนไร้บ้านและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการส�ารวจ
สถานการณ์คนไร้บา้ นในเมืองใหญ่ของประเทศ(19)
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บทวิจารณ์: การทำางานในอนาคต
ความท้าทายของการสร้างเสริมสุขภาวะ
คนไร้บ้านในระยะต่อไป

จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ นในบทความชิ้นนี้จ ะเห็ นได้ว่า
คนไร้บา้ นแต่ละช่วงระยะของภาวะไร้บา้ น จ�าเป็นต้องมีรปู แบบ
และมิติการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่
แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น คนไร้บา้ นหน้าใหม่ควรต้องมีการ
ด�าเนินการทีเ่ น้นการพัฒนาด้านรายได้ประกอบกับการยกระดับ
ความสามารถทางอาชีพเพื่อการเข้าถึงการท�างานที่มั่นคง
มากขึ้น และคนไร้บ้านถาวรควรมีการฟื้นฟูสภาพทางกาย
และทางจิตควบคูก่ บั การพัฒนาด้านรายได้และการยกระดับ
ด้านอาชีพ โดยการสนับสนุนทางด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ หมาะสม
กับสภาพของคนไร้บ้านแต่ละระยะเป็นแกนกลางของความ
ส�าคัญในการด�าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้ชีวิต
ในพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น
งานศึกษาของ ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ(12) ได้ชี้ให้เห็น
ว่าการพัฒนาสุขภาวะคนไร้บ้านในปัจจุบันจ�าเป็นต้องให้
ความส�าคัญใน 4 กรอบประเด็นส�าคัญ ได้แก่ (1) การสร้าง
การเข้าถึงตลาดแรงงาน หรือกลับคืนสู่การมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ผ่านการพัฒนาทักษะและการจัดหางานที่เหมาะสมให้
กับคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางต่อภาวะไร้บ้าน เพื่อให้มี
รายได้ทตี่ อ่ เนือ่ งอันเป็นพืน้ ฐานของการตัง้ หลักชีวติ และการมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นระยะยาว (2) เพิม่ ประสิทธิภาพของกลไก
ภาครัฐผ่านการมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคมทีจ่ ะมีสว่ นให้
เกิดความครอบคลุมและประสิทธิภาพในการสนับสนุนและ
ฟืน้ ฟูคนไร้บา้ นทีม่ ากขึน้ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปญ
ั หาที่
มีความเฉพาะในแต่ละพืน้ ที่ (3) พัฒนา “ต้นแบบระดับพืน้ ที”่
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเชิงบูรณาการระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมเพื่อจัดการกับประเด็นคนไร้บ้านในพื้นที่ที่
มีจ�านวนคนไร้บ้านไม่มากนัก โดยท้องถิ่นและท้องที่เข้ามา
เป็นเจ้าภาพหลักในการท�างาน และ (4) การป้องกันการเข้าสู่
ภาวะไร้บ้านถาวรของกลุ่มคนไร้บ้านหน้าใหม่ ที่จะช่วยลด
ความเสี่ยงทางสังคมและสุขภาพจากการใช้ชีวิตในพื้นที่
สาธารณะของคนไร้บ้าน และเสริมประสิทธิภาพของการ
ด�าเนินการ (intervention) ในการสนับสนุนฟืน้ ฟูคนไร้บา้ น
ทั้งนี้ จากกรอบประเด็นของการขับเคลื่อนงานข้างต้น
ถือได้วา่ เป็นความท้าทายทีส่ า� คัญของการสร้างเสริมสุขภาวะ
คนไร้บ้านในอนาคต โดยเฉพาะในประเด็นของการป้องกัน
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การเข้าสู่ภาวะไร้บ้านถาวรของกลุ่มคนไร้บ้านหน้าใหม่ งาน
ศึกษาอนาคตการไร้บา้ นในเมืองของ อนรรฆ พิทกั ษ์ธานิน(20)
ได้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ความเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมเศรษฐกิ จ
ในอนาคตจะส่ ง ผลอย่ า งส� า คั ญ ต่ อ ความเปราะบางและ
ความเสี่ยงในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน เช่น การเปลี่ยนแปลง
รู ป แบบของการจ้ า งงาน การปรั บ เปลี่ ย นแบบแผนการ
ผลิ ต ของประเทศ การเปลี่ ย นแปลงสภาวะอากาศ และ
การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบอยู ่ อ าศั ย ใช้ ชี วิ ต ของประชากร
เป็ น ต้ น ความเปลี่ ย นแปลงในอนาคตที่ ว ่ า นี้ จ ะน� า มาสู ่
ความไม่ แ น่ นอนและความเสี่ยงทางสังคมแบบใหม่ ที่จ ะ
ส่งผลต่ อ การเข้ า สู ่ ภ าวะไร้ บ ้ า นของประชากรทั้ ง ที่ เ ป็ น
กลุ่มเปราะบางและไม่ใช่กลุ่มเปราะบาง รวมถึงส่งผลกระ

ทบต่อตลาดแรงงานและความต้องการทางทักษะแรงงาน
ซึง่ จะเป็นความท้าทายส�าคัญต่อการท�างานส่งเสริมสุขภาวะ
คนไร้ บ ้ า นทั้ ง ในเชิ ง ของการออกแบบและพั ฒ นาระบบ
ป้องกันการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน และการพัฒนาทักษะและการ
จัดหางานที่เหมาะสมให้กับคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบาง
ต่อภาวะไร้บ้าน ในทางเดียวกันความเอื้ออาทรและความ
สมานฉันท์ (social cohesion) ที่จะเปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคตยังเป็นอีกโจทย์และความท้าทายส�าคัญในการท�างาน
ส่งเสริมสุขภาวะคนไร้บา้ น บนพืน้ ฐานของการขับเคลือ่ นและ
มีบทบาทของภาคประชาสังคมและเครือข่ายทางสังคมที่มี
แนวโน้มจะเปลี่ยนรูปแบบไปในอนาคตอีกเช่นกัน
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บทคัดย่อ
บทความนี้น�าเสนอการด�าเนินงานของกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายสถาปนิก
ในการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงพยาบาลภาครัฐขนาดต่างๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน ด้วยวิธีการศึกษา
ผ่านกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างบุคลากร ผู้ป่วย และญาติ หน่วยงาน
ท้องถิน่ และชุมชนโดยรอบ ผ่านการท�ากิจกรรมการออกแบบหลายรูปแบบ จากการสอบถามความต้องการ จัดล�าดับความ
ส�าคัญของปัญหา การระดมสมอง และเปิดโอกาสให้เสนอแนะทางเลือกและแนวทางในการพัฒนาสิง่ แวดล้อม สร้างการเรียนรู้
สองทาง และร่วมกันตัดสินใจเพื่อน�าไปสู่การก�าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาโรงพยาบาลแต่ละแห่งในอนาคต ผลลัพธ์จากการ
ด�าเนินงานข้างต้น ไม่เพียงแต่ช่วยสนับสนุนระบบการให้บริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ยังช่วยสร้างทางเลือกใน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลให้ตอบรับกับพฤติกรรมการท�างานของบุคลากร และเอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยและ
ญาติทมี่ ารับบริการ ท�าให้โรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลในระดับชุมชน มีบทบาทมากกว่าเป็นสถานทีร่ กั ษาโรคภัยไข้เจ็บ
แต่สามารถเป็นสถานทีส่ ง่ เสริมความสัมพันธ์ทางสังคมทีเ่ ข้มแข็ง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ และเป็นจุดเริม่ ต้นในการสร้าง
ความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ภายในโรงพยาบาล และการให้บริการสุขภาพของชุมชนท้องถิ่นในระยะยาวต่อไป
คำ�สำ�คัญ: สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง; โรงพยาบาลชุมชน; การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม; สุขภาวะ; พื้นที่สุขภาวะ

Designing (Well-being) Hospital through
the Participatory Design
Soranart Sinuraibhan
Built Environment for Health and Well-being Research Unit
Faculty of Architecture, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

Abstract
This article presents the work achievements of the Built Environment for Health and Well-being
Research Unit at Faculty of Architecture, Kasetsart University in collaboration with Thai Health Promotion
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Foundation, as well as partners and networks of architect in designing and improving areas within
public hospitals through a participatory design process, since 2018. This creates dialogic space for
exchanging ideas between staff, patients, relatives, local authorities, as well as communities through
various design activities which derived from interviews, problem prioritization, and brainstorming activities;
in order to provide opportunities to suggest ways to develop the built environment within each public
hospital. Moreover, it creates a two-way learning process and then leads to a vision and future plan of
infrastructure development for each hospital. As a result, the works do not only support healthcare services
and systems, but also provide alternative ways to improve the built environment that fits working behavior
of the healthcare personnel, and to support the lives of patients and their relatives who receive healthcare
services. This emphasizes the role of a hospital, particularly a community hospital, which is not only
a place to cure illness, but also play a greater role as a place to build social network and relations.
The hospital can be a place that improves quality of life and promotes wellness through the built
environment, in order to provide long-term health services to local communities.
Keywords: built environment; community hospital; participatory design; well-being; healthy space

บทนำา
สิ่งแวดล้อมรอบตัวมีผลต่อสุขภาวะ และการใช้ชีวิต
ของมนุษย์ โดยจ�าเป็นต้องพิจารณาอย่างเป็นองค์รวม(1-3)
เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างกาย (physical) ใจ (mental)
สังคม (social) ความรูส้ กึ และจิตวิญญาณ (emotional &
spiritual) รวมทัง้ สิง่ แวดล้อม ทัง้ ทางกายภาพ (physical
environment) สังคมวัฒนธรรม (socio-cultural) และ
เศรษฐกิ จ (economic) ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ การด� า เนิ น
กิจกรรมในชีวติ ประจ�าวัน และสามารถส่งผลต่อสุขภาวะของ
มนุษย์แต่ละคนได้ในทุกมิติ
โรงพยาบาลเป็ น สถานที่ ที่ มี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ การ
ด�าเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก เป็นที่รักษาเยียวยา
พักฟืน้ ของผูป้ ว่ ย รวมถึงญาติของผูป้ ว่ ย เป็นสถานทีส่ า� หรับ
การฝึกอบรบ และฝึกสอนนักศึกษาด้านสาธารณสุข และ
เป็ น สถานที่ ท� า งานของบุ ค คลากรทางการแพทย์ ท� า ให้
มีการไหลเวียนเข้าออกของคนทุกวัน โดยเฉพาะบทบาท
การเป็นพืน้ ทีส่ าธารณะในระดับชุมชน ซึง่ มีความส�าคัญอย่าง
ยิ่งในการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดของผู้คน ดังนั้นการให้
ความส�าคัญกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
จึงเป็นสิง่ ส�าคัญทีไ่ ม่อาจมองข้ามไปได้ เพราะสิง่ แวดล้อมนัน้
สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสุขภาวะของทุกคนที่
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เข้ามาใช้พื้นที่ของโรงพยาบาล รวมทั้งส่งผลต่อประสิทธิผล
ของการเยียวยารักษาโรค(4-6) อาคารประเภทโรงพยาบาล
จึงมีความต้องการสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเยียวยา (healing
environment) โดยปัจจุบันในแวดวงสาธารณสุขได้นิยาม
“การเยียวยา” (healing) ในขอบเขตทีก่ ว้าง โดยหมายถึงว่า
เป็นการท�าให้สขุ ภาวะโดยรวมดีขนึ้ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ สุขภาวะ
ทางกายและทางใจ แต่การเยียวยามีได้หลายระดับ ตัง้ แต่การ
ท�าให้จิตใจผ่อนคลายจากความตึงเครียดหรือเหนื่อยอ่อน
ทางจิตใจเพื่อยกระดับสุขภาวะ รวมไปถึงการคลายความ
กังวลจากความเจ็บป่วย และไปจนถึงขั้นการท�าให้หายจาก
โรคภัย ดังนัน้ สิง่ แวดล้อมเพือ่ การเยียวยาในทีน่ ้ี จึงหมายถึง
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ กระบวนการเยี ย วยาไม่ ว ่ า จะเป็ น
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์ขึ้น
โดยมนุษย์ เป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�าให้สุขภาวะดีขึ้น
อย่างเป็นองค์รวมไม่ว่าจะโดยการช่วยส่งเสริมหรือฟื้นฟู
สุขภาพ รวมไปถึงเพื่อการรักษาโรค มีงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้
เห็นอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของโรงพยาบาล
ที่ มี ต ่ อ สุ ข ภาวะและประสิ ท ธิ ผ ลของการรั ก ษาโรค (7-9)
รวมถึ ง การสร้ า งสรรค์ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กื้ อ หนุ น สุ ข ภาวะ
(create supportive environments) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้า
แนวคิดและข้อตกลงด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่ก�าหนดไว้
ในกฎบัตรออตตาวาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (Ottawa
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Charter for Health Promotion) ซึ่งประกาศไว้ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2529 เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปัญหา
สุขภาพและพลวัตของโลก
อย่ า งไรก็ ต าม การสร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
เยียวยา และการสร้างเสริมสุขภาวะภายในโรงพยาบาลใน
ประเทศไทยยังไม่ได้ถูกให้ความส�าคัญมากนัก โรงพยาบาล
ภาครัฐส่วนใหญ่ในประเทศไทย อยู่ภายใต้การก�ากับดูแล
ของกระทรวงสาธารณสุข ถูกก�าหนดโดยโครงสร้างเชิง
นโยบายแบบบนลงล่าง (top-down approach) และมี
การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ โดยเฉพาะด้านการออกแบบ
และจัดการสิง่ แวดล้อม เนือ่ งจากโรงพยาบาลภาครัฐนัน้ มีอยู่
เป็นจ�านวนมาก แต่บุคลากรที่รับผิดชอบดูแลงานด้านนี้นั้น
มีจ�านวนจ�ากัด จึงท�าให้ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องใช้
แบบมาตรฐานมาช่วยในการตอบสนองความต้องการด้าน
พื้นที่อาคาร และสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลทั่วประเทศ
เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขทางด้านเวลาและงบประมาณ
รวมถึงให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการ
สุ ข ภาพ (service plan) เหมาะสมกั บ ระดั บ ขี ด ความ
สามารถในการให้บริการของแต่ละโรงพยาบาล ที่ก�าหนดไว้
โดยกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่เขตสุขภาพ แต่ใน
ขณะเดียวกัน การใช้แบบมาตรฐานท�าให้เกิดข้อจ�ากัดตามมา
เนือ่ งจากไม่สามารถตอบสนองความต้องการของการใช้พนื้ ที่
ได้อย่างเหมาะสม ซึง่ มีความแตกต่างไปตามแต่ละบริบทของ
โรงพยาบาลจึงท�าให้เกิดการต่อเติมหรือปรับแก้พนื้ ทีภ่ ายใน
อาคารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในหลายพื้ น ที่ จ นกลายเป็ น ปั ญ หา
ต่อเนือ่ ง หากแบบทีป่ รับปรุงนัน้ ไม่ได้ถกู พัฒนาจากบุคลากร
ในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์พอ
จากสถานการณ์ ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น กลุ ่ ม วิ จั ย
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ได้ด�าเนินโครงการวิจัย
และพัฒนาพื้นที่ภายในโรงพยาบาลขนาดต่างๆ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบันโดยมีค�าถามวิจัยหลักในเรื่องการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างให้เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะ
ในบริบทที่แตกต่างได้อย่างไร น�าไปสู่วัตถุประสงค์หลัก
ได้แก่ (1) ออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้
ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ ผ่านการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม (2)
มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และภาคีเครือข่ายนักออกแบบ
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง เพื่อสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วม และ
(3) พัฒนาตัวอย่างการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการสุขภาพ

จากแบบมาตรฐาน เพื่อสร้างทางเลือกในการออกแบบและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้การด�าเนินงานตั้งอยู่บน
หลักแนวคิดทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการ
สร้างความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่อยู่ดีมีสุขซึ่งใน
ทีน่ หี้ มายถึง พืน้ ทีใ่ นโรงพยาบาลทีร่ องรับการปฏิบตั งิ านและ
การด�าเนินชีวิตหรือกิจกรรมด้านต่างๆ แก่บุคลากร ผู้ป่วย
ญาติ และชุมชน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการรับหรือให้
บริการทางสุขภาพ รวมทั้งช่วงเวลาอื่นๆ ที่สภาพแวดล้อม
ของโรงพยาบาลสามารถสนับสนุนและเอือ้ ให้เกิดคุณภาพชีวติ
น� า ไปสู ่ ก ารสร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ช ่ ว ยลดปั จ จั ย ต่ า งๆ
ที่จะก่อให้เกิดความเครียด คลายความวิตกกังวล และสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนและชุมชนได้ โดยบทความฉบับนี้
น�าเสนอตัวอย่างการพัฒนาพืน้ ทีภ่ ายในโรงพยาบาล จ�านวน
5 แห่ง ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาปนิก ได้แก่ (1) โรงพยาบาล
นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวล�าภู (2)
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด
เชียงใหม่ (3) โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี (4) โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และ (5) โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของ
การด�าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ�านวน 10 แห่ง
และ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่อยู่ดีมีสุข โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช จ�านวน 21 แห่ง (สสส.)
การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม

การออกแบบและพัฒนาพื้นที่ในโรงพยาบาล ใช้การ
ออกแบบอย่างมีสว่ นร่วม (participatory design) ดังภาพที่ 1
เป็นวิธกี ารศึกษาหลัก ซึง่ ถือเป็นหัวใจส�าคัญในการออกแบบ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการใช้ชวี ติ ในโรงพยาบาล ท�าให้สามารถ
เข้าใจถึงความต้องการ พฤติกรรม ประสบการณ์ ความคาดหวัง
และความกังวลของบุคลากรและผูม้ ารับบริการในโรงพยาบาล
ได้ โดยมี วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล คื อ ให้ ผู ้ ที่ ไ ม่ ใ ช่ นักออกแบบ
หรือไม่ได้มีพื้นฐานใน การออกแบบ (non-designer)
ได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในขั้ น ตอนการออกแบบ โดยมี ร ะดั บ ของ
การเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะแนวทาง
ซึ่งที่ปฏิบัติกันแพร่หลาย คือ การให้ผู้ใช้สอย (user) หรือ
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ภาพที่ 1 กิจกรรมการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำาภู

ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการออกแบบ เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว ม
เฉพาะช่วงการประเมินผลงานการออกแบบ หรือในช่วง
ทดสอบการใช้สอย (usability testing) ซึ่งนับเป็นช่วง
ท้ายในกระบวนการออกแบบ แต่ภายใต้กรอบใหญ่ของ
การออกแบบอย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว มนั้ น ยั ง มี วิ ธี ก ารศึ ก ษาอี ก
รูปแบบหนึง่ ทีเ่ รียกว่า co-design ซึง่ เป็น กระบวนการทีม่ อง
ผู้ใช้สอยเป็นผู้ออกแบบร่วม (design partner) มากกว่า
เป็นกลุ่มเป้าหมาย (subject) ท�าให้ระดับการมีส่วนร่วม
ของผูท้ จี่ ะได้รบั ผลกระทบจากการออกแบบนัน้ มีความเข้มข้น
มากกว่า เพราะได้ท�างานร่วมกับนักออกแบบตั้งแต่ช่วงต้น
ของกระบวนการออกแบบ ซึ่งต่างจากการให้ผู้ใช้เข้ามามี
ส่วนร่วมในช่วงท้ายดังเช่นแต่ก่อน ซึ่งในวงการวิจัยการ
ออกแบบ (design research) มองว่าการออกแบบไม่ได้
พุง่ ความส�าคัญไปทีผ่ ลิตผลของการออกแบบในเชิงรูปธรรม
อีกต่อไป แต่กลับมองไปทีเ่ ป้าประสงค์ของการออกแบบ เช่น
การออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์ การออกแบบเพื่อการ
บริการ การออกแบบเพื่อการมีปฏิสัมพันธ์การออกแบบ
เพือ่ ปรับพฤติกรรม(10) และในกระบวนการออกแบบมีหลักการ
ว่าการออกแบบทีด่ นี นั้ นักออกแบบควรจะได้ขอ้ มูลครบถ้วน
เพื่ อ สามารถออกแบบที่ ต อบสนองความต้ อ งการของ
ผูใ้ ช้สอย ทัง้ ความต้องการทางด้านกายภาพ ประโยชน์ใช้สอย
ความต้องการทางด้านจิตใจ ความรูส้ กึ และอารมณ์ นอกจากนัน้
ควรจะต้ อ งออกแบบที่ ส ร้ า งประสบการณ์ ก ารใช้ ง านที่
น่าจดจ�า หรือทีเ่ รียกว่า user-experience design อีกด้วย(11)
ในการออกแบบด้วยวิธี co-design นั้น มีวิธีการ
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เก็บข้อมูลโดยมองว่าผูใ้ ช้สอยเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์
(expert of his/her experience) มีบทบาทและความ
ส�าคัญ สามารถให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ ระดมสมอง
และสร้ า งแนวความคิ ด ร่ ว มกั บ นั ก ออกแบบ ทั้ ง นี้ เ พราะ
นักออกแบบเอง อาจไม่สามารถเข้าใจถึงความต้องการ อารมณ์
และความรู้สึกของผู้ใช้สอยได้ท้ังหมด(12) โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้ใช้สอยนั้น สามารถกระท�าได้ตั้งแต่ในช่วง
เริ่มต้นของการออกแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ช่วยเสนอ
แนวความคิ ด ใหม่ ป ระเมิ นแนวความคิ ด ในการออกแบบ
สร้ า งแบบจ� า ลอง หรื อ ต้ น แบบร่ ว มไปกั บ นั ก ออกแบบ
ผ่านการบอกความเป็นไปได้ในอนาคตถึงพฤติกรรมของผูใ้ ช้สอย
ที่จะเกิดขึ้นกับงานออกแบบนั้นๆ(13) ดังนั้นการมีส่วนร่วม
ผ่ า นการออกแบบด้ ว ยวิ ธี co-design จะน� ามาซึ่ ง งาน
ออกแบบทีต่ อบสนองความต้องการได้มากกว่าวิธกี ารแบบเดิม
การออกแบบโรงพยาบาลสร้างสุข(ภาวะ)
“สถาปัตยกรรมเป็นตัวแทนทรงพลังที่แสดงถึงการทำางาน
อย่างหนักกับสสารต่างๆ จึงต้องรู้ว่าสถาปัตยกรรมส่งผลต่อ
ผู้คน ต่อสถานที่ต่างๆ อย่างไร ต้องรู้ว่าการออกแบบ และการ
ก่อสร้างสามารถสร้างสุขภาวะยิ่งกว่าสร้างความเจ็บป่วย”(14)

การด� า เนิ น งานออกแบบปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ภ ายใน
โรงพยาบาลอย่างมีสว่ นร่วม น�าไปสูก่ ารท�าความเข้าใจความ
สัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้าง
สุขภาวะในโรงพยาบาล รวมถึงความส�าคัญของสิง่ แวดล้อม
สรรค์สร้างที่มีผลอย่างยิ่งต่อระบบการให้บริการสุขภาพ
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(health service) การด�าเนินงานออกแบบปรับปรุงพื้นที่
ภายในโรงพยาบาลอย่างมีส่วนร่วม น�าไปสู่การท�าความ
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่เอื้อต่อ
การสร้างสุขภาวะในโรงพยาบาล รวมถึงความส�าคัญของ
สิง่ แวดล้อมสรรค์สร้างทีม่ ผี ลอย่างยิง่ ต่อระบบการให้บริการ
สุขภาพ (health service) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่
อาจมองได้ว่าเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์ (hardware) ควร
ถูกน�ามาคิด วิเคราะห์ และประเมิน ร่วมไปกับการวางแผน
ระบบการให้บริการสุขภาพ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นส่วนของ
ซอฟต์แวร์ (software) ภายในโรงพยาบาลเสมอ โดยทัง้ สอง
ปัจจัยนี้ไม่สามารถท�างานแยกส่วนกันได้ เพราะสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพที่ดี และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูใ้ ช้สอยได้อย่างเต็มทีน่ นั้ น�าไปสูก่ ารพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบการให้บริการสุขภาพทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์ดว้ ยเช่นกัน
ส่งผลโดยตรงต่อการเข้ามารับบริการของผู้ป่วยและญาติ
รวมถึงการสร้างความไว้วางใจ ความรูส้ กึ ปลอดภัยความรูส้ กึ
เป็นเจ้าของ และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโรงพยาบาลและ
ชุมชนได้เป็นอย่างดี
การด� า เนิ น โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม
สรรค์สร้าง โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 ร่วมกับภาคีสถาปนิก ได้แก่
ใจบ้านสตูดิโอ ตาแสงสตูดิโอ และครอสแอนด์เฟรนด์ เป็น
ตัวอย่างที่สะท้อนถึงการท�างานผ่านกระบวนการออกแบบ
อย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว ม ที่ น� า ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ ข องชุ ม ชน

ทีเ่ อือ้ ต่อการสร้างสุขภาวะภายในโรงพยาบาล โดยด�าเนินงาน
ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบที่ใช้เครื่องมือ วิธีการ และสื่อที่
แตกต่างกัน เพือ่ เปิดโอกาสและกระตุน้ ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง ตัง้ แต่
บุคลากรทุกฝ่ายของโรงพยาบาล บุคลากรภาคสาธารณสุข
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาสาสมัคร ผู้น�า และตัวแทนชุมชน
ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
ความต้องการ และข้อจ�ากัด เพื่อวางอนาคตและแนวทาง
การพัฒนาโรงพยาบาลของตนร่วมกัน โดยเฉพาะผลงานการ
ออกแบบอาคารสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หรือ “อาคาร
ภูมพิ ฒ
ั น์” ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ และแนวคิดของกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทีต่ อ้ งการ
พัฒนาโรงพยาบาลเพือ่ ชุมชนอย่างแท้จริง เป็นโรงพยาบาล
ที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล โดยอาคารภูมิพัฒน์มีบทบาท
ส�าคัญเชิงพืน้ ทีใ่ นการสร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเยียวยา
ภายใน โรงพยาบาล พื้นที่อาคารถูกใช้งานเพื่อสนับสนุน
การให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพต่ อ ชุ ม ชนเป็ น หลั ก ให้ เ อื้ อ ต่ อ การ
ส่งเสริมสุขภาวะ และรองรับการใช้ชีวิตของผู้มารับบริการ
ในบริบทวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่แตกต่าง รวมถึงการสร้าง
สิง่ แวดล้อมเชิงบวกในการท�างานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาลสามารถปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ให้มีความ
ยืดหยุ่นและเท่าทันกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การรับมือกับ
สถานการณ์โรคอุบัติใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่
ภายในโรงพยาบาล เป็นต้น ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 (แถวบน) อาคารภูมิพัฒน์ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำาภู
(แถวล่าง) ศาลาแม่เตาไฟ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่
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โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
จังหวัดหนองบัวลำาภู
อาคารภูมิพัฒน์ ณ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ออกแบบโดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
เพื่อสุขภาวะ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม มุ่งหมายเพื่อใช้
เป็นพื้นที่พักคอยของผู้ป่วยและญาติซึ่งเชื่อมโยงสู่ป่าชุมชน
ด้ า นหลั ง โรงพยาบาล รวมถึ ง ใช้ เ ป็ น ที่ จั ด กิ จ กรรมของ
บุ ค ลากร และเจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาลในวาระต่ า งๆ และ
สามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่อื่นๆ ได้ตามความต้องการ
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทีผ่ า่ นมา โรงพยาบาล
ปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ ใต้ถุน อาคารหลังนี้เป็น คลินิก คัด กรอง
โรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) รวมถึงการปรับ
พื้นที่บางส่วนเพื่อใช้เป็นพื้นที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
(ER) ชั่วคราวในระหว่างการด�าเนินการปรับปรุงพื้นที่แผนก
อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) เดิมในอาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ภาคีสถาปนิกใจบ้านสตูดิโอออกแบบศาลาพักคอย
ของญาติผู้ป่วยอย่างมีส่วนร่วมกับโรงพยาบาล และชุมชน
ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยให้
ชือ่ ว่า “ศาลาแม่เตาไฟ” ดังภาพที่ 2 ซึง่ ผูม้ ารับบริการส่วนใหญ่
ในบริบทพื้นที่เป็นชาวเผ่าปกาเกอะญอ ภายในศาลาจึง
มีเตาไฟตัง้ อยูต่ รงกลางอาคารเพือ่ ให้ความอบอุน่ ในหน้าหนาว
และเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์รวมจิตใจ สะท้อนการใช้ชวี ติ ของ
คนปกาเกอะญอ รวมถึงสร้างความไว้วางใจ และคลายความ
กังวลส�าหรับผูป้ ว่ ย และญาติทมี่ ารอรับบริการ อาคารก่อสร้างขึน้
ตามภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิม โดยช่างชาวบ้านใช้ไม้สนสามใบทีห่ าได้
จากป่าสนสามใบในพืน้ ทีเ่ ป็นโครงสร้างของอาคาร
จากตัวอย่างทีก่ ล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์
ของการออกแบบพื้นที่ในโรงพยาบาลอย่างมีส่วนร่วมที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้สอยในแต่ละบริบท
ที่แตกต่างรวมถึงตอบโจทย์ปัญหาการออกแบบอาคาร
และสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลในภาครัฐ ที่มีข้อจ�ากัดใน
เชิงนโยบายและปัญหาในการการออกแบบพื้นที่สนับสนุน
การให้บริการสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการ และ
สภาพความเป็นจริงในแต่ละพืน้ ที่ ตัวอย่างอาคารทัง้ สองหลัง
ณ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จึงเป็น
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สัญลักษณ์เชิงพื้นที่อันส�าคัญที่เกิดจากความมีส่วนร่วม
และความร่วมมือของทุกฝ่ายในท้องถิ่น และแสดงแนวคิด
“โรงพยาบาลทีเ่ ป็นมากกว่าโรงพยาบาล” ได้อย่างเป็นรูปธรรม
แปลงร่างโรงพยาบาลอย่างมีส่วนร่วม
การออกแบบอาคารและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
ในภาครัฐนั้นไม่ได้มีทางเลือกมากนัก อีกทั้งยังมีข้อจ�ากัด
ด้านงบประมาณ รวมถึงระเบียบและข้อก�าหนดต่างๆ ทีท่ า� ให้
สิง่ แวดล้อมในโรงพยาบาลภาครัฐส่วนใหญ่มปี ญ
ั หา อาคาร
ที่แต่ละโรงพยาบาลขออนุมัติหรือได้รับนั้น มักเน้นความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพทีก่ า� หนดโดย
โครงสร้างเชิงนโยบายจากส่วนกลางเป็นส�าคัญ จึงไม่ตอบสนอง
กั บ ความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง และอาจมี รู ป แบบของการ
จัดสรรพืน้ ทีภ่ ายในทีไ่ ม่สอดคล้องกับลักษณะของงาน รวมทัง้
รูปแบบการใช้ชวี ติ ของผูใ้ ช้สอยอาคาร ซึง่ แตกต่างกันไปตาม
บริบทสังคมและวัฒนธรรม ดังตัวอย่างเช่น
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ได้รับอาคารส่งเสริมสุขภาพ (PCU) หลังใหม่ ตามนโยบาย
และโครงสร้างของแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ทีต่ อ้ งการ
เน้นเรือ่ งระบบการให้บริการสุขภาพแบบปฐมภูมิ ซึง่ สวนทาง
กับสถานการณ์และปัญหาที่เป็นปัจจุบันของโรงพยาบาล
ที่มีความต้องการในการขยายพื้นที่แผนกผู้ป่วยนอก และ
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อลดความแออัดของผู้มารับ
บริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ กระบวนการ
ออกแบบอย่างมีส่วนร่วมจึงถูกน�ามาใช้เป็นวิธีการศึกษา
และเครื่องมือที่ส�าคัญในการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ภายใน
อาคารส่งเสริมสุขภาพ จากแบบมาตรฐาน ให้มกี ารใช้ประโยชน์
พืน้ ที่ (function) เหมาะสมกับผูป้ ฏิบตั งิ านจริง โดยเปิดโอกาส
ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในอนาคต ประเมิน
และวิเคราะห์ป ั ญ หาอุ ป สรรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันร่วมกัน
และสะท้อนความต้องการที่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์
พื้นที่ น�าไปสู่การเสนอแนวคิดร่วมกันเพื่อร่วมกันออกแบบ
(co-design) พืน้ ทีภ่ ายในอาคารให้สามารถให้บริการได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับลักษณะงาน และเหมาะสม
กั บ การใช้ ชี วิ ต ของทุ ก คน โดยท� า การวางผั ง พื้ น ใหม่ แ ละ
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ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในอาคาร ย้ายแผนก
อุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน แผนกทันตกรรม และห้องคลอดมาจาก
อาคารผู้ป่วยนอกหลังเดิม และเปิดทางสัญจรให้สามารถ
เชื่อมต่อกันได้ จัดรับส่งผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก และค�านึงถึงการระบายอากาศแบบธรรมชาติและ
แสงสว่างภายในอาคาร ซึง่ มีผลต่อการจัดวางพืน้ ทีพ่ กั คอย
ส�าหรับผูป้ ว่ ยและญาติ ปัจจุบนั อาคารหลังนีก้ อ่ สร้างเสร็จสิน้
ตามแบบที่พฒ
ั นาขึน้ จากกระบวนการมีสว่ นร่วม และเปิดให้
บริการร่วมกับอาคารผู้ป่วยนอกหลังเดิมอย่างเต็มรูปแบบ
อย่างไรก็ตามการออกแบบปรับปรุงอาคารจากแบบ
มาตรฐานนั้น อาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามขั้นตอนหรือ
ในกระบวนการปกติ แต่การปรับปรุง และแปลงร่างอาคาร
ส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา หลังนี้ น�าไปสูก่ ารตัง้ ค�าถามต่อ การได้มาซึง่ แบบ
และอาคารของแต่ ล ะโรงพยาบาลภาครั ฐ โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลระดับชุมชน ซึ่งผูกพันกับกระบวนการจัดสรร
งบประมาณในแต่ละเขตสุขภาพ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการ
ทบทวนและพิจารณาถึงความต้องการที่แท้จริงของแต่ละ

พืน้ ที่ การเตรียมอาคารและสิง่ แวดล้อมทีม่ คี วามยืดหยุน่ และ
สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามแต่ละบริบท อาจจะเป็นสิ่งที่
หน่วยงานรับผิดชอบเรื่องอาคารและสิ่งแวดล้อมภายใต้
กระทรวงสาธารณสุขควรจะน�าไปพิจารณา ร่วมกับการปรับปรุง
แบบมาตรฐานในอนาคตต่อไป ดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4
พื้นที่อยู่ดีมีสุขในโรงพยาบาล

การออกแบบพื้ น ที่ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ ชี วิ ต อย่ า งมี
สุขภาวะในโรงพยาบาลแบบมีส่วนร่วม มีการด�าเนินงาน
ขยายผลไปที่เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จาก
การลงพื้นที่ส�ารวจโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว ซึง่ เป็นโรงพยาบาลระดับ S หรือโรงพยาบาลทัว่ ไป
ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า ภายในพืน้ ทีโ่ รงพยาบาล เปรียบเสมือน
เมืองขนาดย่อมที่มีคนหมุนเวียนภายในพื้นที่เกือบ 6,000
คน/วั น ประกอบด้ ว ย ผู ้ รั บ บริ ก าร จ� า นวน 4,800 คน
และผูใ้ ห้บริการรวมทัง้ เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ าน จ�านวน 1,100 คน
อย่างไรก็ตามนี่อาจเป็นเรื่องคุ้นชินที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
ภาครัฐซึ่งมีความแออัด ซึ่งเกิดจากความหนาแน่นของพื้นที่

ภาพที่ 3 (ภาพซ้าย) ผังพื้นอาคารส่งเสริมสุขภาพก่อนการปรับปรุง (แบบมาตรฐาน เลขที่ 10410)
(ภาพขวา) ผังพื้นหลังการออกแบบปรับปรุงผ่านกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม

ภาพที่ 4 อาคารส่งเสริมสุขภาพหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
และภาพบุคลากรโรงพยาบาลนำาเสนอหุ่นจำาลองที่พวกเขาสร้างขึ้นเองจากดินน้ำามัน

71

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

ใช้สอย อันน�าไปสู่ความซับซ้อนของการแบ่งพื้นที่ให้บริการ
(zoning) และการสัญจร (flow) ภายในโรงพยาบาล ซึ่ง
การแก้ปญ
ั หาของโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งคือการหาพืน้ ทีว่ า่ ง
และสร้างอาคารใหม่เพิ่ม เพื่อให้สามารถบรรจุคนและขยาย
พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อมุ่งเน้นประสิทธิภาพของการรักษา โดย
ไม่ได้ค�านึงถึงมิติเรื่องการใช้ชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วย
และญาติซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้สอยที่มีจ�านวนมากที่สุดต่อวัน คือ
4,800 คน/วัน และมีความต้องการพื้นที่ส�าหรับการใช้ชีวิต
ทีส่ อดคล้องกับลักษณะทางสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
เช่น การมาเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอดที่ญาติมักจะมากันเป็น
จ�านวนมาก ซึง่ ต้องการพืน้ ทีใ่ นการรองรับผูค้ นและสนับสนุน
กิจกรรมตามประเพณี หรือการมารอตรวจของผู้ป่วยที่ต้อง
จับจองพื้นที่ในอาคารแผนกผู้ป่วยนอกหรือพื้นที่โดยรอบ
เพื่อให้สามารถได้ยินการเรียกคิว ท�าให้ไม่หลุดคิวตรวจของ
ตนเอง ทั้งนี้รวมถึงของบุคลากรโรงพยาบาลที่ควรมีพื้นที่
ส่งเสริมสุขภาวะ คุณภาพชีวติ และความเป็นอยูท่ ดี่ ี อันส่งผล
ถึงประสิทธิภาพในการท�างานให้บริการในภาพรวม และ
สะท้อนภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล
ในปี พ.ศ. 2563 กลุม่ วิจยั ฯ และภาคีเครือข่ายสถาปนิก
ร่วมกับบุคลากรและเจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาลรวมถึงผูป้ ว่ ย
และญาติ ด�าเนินการออกแบบพื้นที่พักคอยของผู้ป่วยและ
ญาติอย่างมีสว่ นร่วม ภายใต้แนวคิดการพัฒนาพืน้ ทีอ่ ยูด่ มี สี ขุ
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง และด�าเนิน
การก่อสร้างโดยการสนับสนุนของมูลนิธิเอสซีจี โดยมุ่งหวัง
ให้เกิดพื้นที่ส่งเสริมการใช้ชีวิต และพักรอระหว่างการมารับ

บริการของประชาชน อีกทั้งยังต้องมีความสอดคล้องกับ
แผนการจัดระบบบริการสุขภาพและผังแม่บทโรงพยาบาล
ในภาพรวม ดังภาพที่ 5
จากการออกแบบอย่างมีสว่ นร่วม บุคลากรโรงพยาบาล
รวมถึงผู้ป่วยและญาติ น�าเสนอความต้องการและประเด็น
เรื่องความยืดหยุ่นของการใช้ประโยชน์พื้นที่ (function) ซึ่ง
อาจเป็นได้มากกว่าพื้นที่พักคอย อาจเป็นพื้นที่เรียนรู้หรือ
พืน้ ทีจ่ ดั กิจกรรมของทัง้ ของบุคลากรและผูป้ ว่ ยและญาติได้
ในคราวเดียวกัน อีกทัง้ ยังเสนอเรือ่ งรูปแบบการใช้ประโยชน์
พื้นที่ที่มีความสอดคล้องกับลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม
หรือบริบทเฉพาะถิ่น ซึ่งน�าไปสู่ความละเอียดอ่อนในการ
สรุปแบบขั้นสุดท้าย ดังตัวอย่างเช่น การออกแบบอาคาร
“เรื อ นสุ ข ใจ” ที่ โ รงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชบ้ า นดุ ง
เน้นรูปแบบอาคารที่เปิดโล่ง ระบายอากาศได้ดี สามารถ
นั่งล้อมวงเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือรับประทานอาหาร
ร่วมกันได้ในขณะที่การออกแบบ “เรือนอุ่นใจศรีญาฮา”
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ต้องเน้นพืน้ ทีส่ ามารถ
สร้างความเป็นส่วนตัวและสร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ ไ ปในคราว
เดียวกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงการออกแบบพื้นที่
รองรับส�าหรับคนทุกกลุ่มวัยให้สามารถปรับเปลี่ยน
และมี ค วามยื ด หยุ ่ น ในการใช้ ง านในแต่ ล ะเวลาและ
สถานการณ์ ไ ด้ การออกแบบพื้ น ที่ อ ยู ่ ดี มี สุ ข ภายใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สร้างความตระหนักถึงความ
ส�าคัญของมิตดิ า้ นพฤติกรรมและสังคมวัฒนธรรมในการมา
โรงพยาบาลเพื่อรับบริการของผู้ป่วยและญาติ

ภาพที่ 5 บรรยากาศการใช้พื้นที่พักคอยในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และกิจกรรมออกแบบอย่างมีส่วนร่วม
และพื้นที่อยู่ดีมีสุข ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา
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ความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างเดียวอาจจะไม่
เพียงพอ หากต้องมีทศั นคติและกระบวนทัศน์ในการมองการ
นอกเหนือจากการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมที่สร้าง ออกแบบสถาปัตยกรรมโรงพยาบาลที่เปลี่ยนไป และหากมี
ให้ เ กิ ด พื้ น ที่ ภ ายในโรงพยาบาลที่ ต อบรั บ กั บ การใช้ ชี วิ ต นักออกแบบโรงพยาบาลในหลากหลายพื้นที่ตั้งและบริบท
ของผู้คน ดังตัวอย่างที่แสดงข้างต้นแล้ว การด�าเนินงาน เราคงจะเห็นโรงพยาบาลมีบทบาทและมีความสัมพันธ์กับ
ที่ ผ ่ า นมายั ง ได้ พั ฒ นาเครื อ ข่ า ย (network) และสร้ า ง การใช้ชีวิตของผู้คนมากขึ้น
จุดเชื่อม (node) ในการหมุนและต่อยอดองค์ความรู้ด้าน
สรุป
การออกแบบสถาปัตยกรรมโรงพยาบาลเพื่อน�าไปสู่การ
สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคน สอดคล้องกับแนวคิดหลัก
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลภาครัฐ
เรื่ อ งพื้ น ที่ อ ยู ่ ดี มี สุ ข ในชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ผ่ า นการสร้ า ง มั ก มี อุ ป สรรคและข้ อ จ� า กั ด หลายประการ แต่ อั น ที่ จ ริ ง
เครือข่ายของภาคีสถาปนิก ทั้งจากสายวิชาชีพและวิชาการ แล้ ว สามารถท� า ได้ ใ นหลายระดั บ จากน้ อ ยไปหามาก
ในภูมิภาค ที่มีความสนใจในการออกแบบพื้นที่เพื่อสุขภาวะ ตามทรัพยากรและก�าลังความสามารถ แต่ที่ส�าคัญ คือ
อย่างมีส่วนร่วม สร้างกระบวนทัศน์ในการมองสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเหล่ า นั้ น ต้ อ งการหลั ก คิ ด และองค์ ค วามรู ้
ของภาคีสถาปนิก ให้เข้าใจในความละเอียดอ่อนต่อมิตคิ วาม ทีส่ ามารถน�าไปปรับใช้ได้ตามแต่ละบริบททีเ่ หมาะสมภายใต้
เป็นมนุษย์ในงานออกแบบใส่ใจต่อเรือ่ งราวความรูส้ กึ นึกคิด ข้อจ�ากัดต่างๆ หนึ่งในแนวทางที่สามารถท�าได้ คือ การ
ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเจ็บป่วย ซึ่งไม่ได้มีแต่เรื่องร่างกาย ขยายผลการท�างานร่วมกับหน่วยงานและวิชาชีพอื่นที่มี
แต่ยังมีชีวิตจิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม และความรู้สึก ความหลากหลาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อีกทั้ง
ปลอดภัย ไว้ใจ และความฝันต่างๆ(15) สามารถออกแบบพืน้ ที่ ต้องอาศัยการท�างานร่วมกันบนฐานแนวคิดของกระบวนการ
ทีม่ คี วามละเอียดอ่อน และเอือ้ ต่อการสร้างสุขภาวะ ไม่เพียง มีส่วนร่วม เพราะการออกแบบสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลนั้น
แต่ทางกายแต่ส่งเสริมสุขภาวะทางใจและสังคมความเป็น ไม่สามารถท�าได้ภายใต้รม่ ของศาสตร์ความเชีย่ วชาญเดียวได้
อยู่ในภาพรวม
ต้องอาศัยการท�างานข้ามศาสตร์และระหว่างวิชาชีพ รวมถึง
อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ในการออกแบบพื้นที่หรือ ต้องมีศิลปะในการเจรจาและต่อรองกับผู้ใช้สอย หรือผู้มี
สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลของการด�าเนินงานโครงการที่ ส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อท�าให้พวกเขามี
ผ่านมา อาจไม่สามารถเทียบได้กับความรู้และประสบการณ์ โอกาสได้เรียนรูเ้ พิม่ เติมและบอกกล่าวเรือ่ งราวเกีย่ วกับพืน้ ที่
ของหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลการออกแบบอาคาร ของตนเอง สามารถประเมินพืน้ ทีต่ นเองได้โดยละเอียด และ
และสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลภาครัฐ แต่การท�างานผ่าน ตระหนักถึงความส�าคัญของสิง่ แวดล้อมรอบตัว ตัวอย่างดัง
กระบวนการออกแบบอย่างมีสว่ นร่วมทีเ่ น้นการใช้ชวี ติ ของคน ภาพที่ 6
เป็นศูนย์กลางและการมองสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ
การออกแบบอย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว มถื อ เป็ น กระบวนการ
ใช้ชีวิตและความเจ็บป่วยของผู้คน และไม่ได้แยกออกจาก ที่ ส ามารถรั ก ษาความหวั ง และความปรารถนาของทุ ก
กระบวนการในการรักษาและเยียวยานัน้ อาจเป็นทางเลือกหนึง่ ฝ่าย ผ่านการสร้างพื้นที่เพื่อเจรจา ต่อรอง และเชื่อมโยง
ในการออกแบบที่ มุ ่ ง ไปสู ่ ผ ลลั พ ธ์ เ ดี ย วกั น คื อ เพื่ อ ช่ ว ย บทสนทนาของผูค้ น (dialogic space) เพือ่ ให้ได้มาซึง่ พืน้ ที่
ส่งเสริมให้เกิดสิง่ แวดล้อมเพือ่ สุขภาวะในโรงพยาบาล ดังนัน้ ใช้สอยทีส่ อดคล้องกับความต้องการ(16-17) โดยมีนกั ออกแบบ
ภาคีสถาปนิกอาจเปรียบได้กบั “นักออกแบบโรงพยาบาล” ที่ หรือสถาปนิกช่วยสนับสนุนขัน้ ตอนการออกแบบ และเพิม่ เติม
ไม่เพียงแต่แค่ออกแบบงานสถาปัตยกรรมหรือสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้รวมถึงหลักการออกแบบที่เกี่ยวข้อง และเจรจา
ในโรงพยาบาล แต่ออกแบบพื้นที่และการใช้ชีวิตของคนใน เพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจร่วมกัน(18) โดยผลลัพธ์ของการ
แต่ละบริบทเฉพาะถิ่น ที่จะต้องอาศัยกินอยู่และหลับนอน ออกแบบอย่างมีส่วนร่วมนั้น ถึงแม้จะเกิดขึ้นจากเพียงแค่
ในโรงพยาบาล แตกต่างกันไปตามลักษณะของบริบทสังคม ความชอบและความต้องการของผูใ้ ช้สอย แต่กถ็ อื ว่าเป็นผล
วัฒนธรรม ดังนั้นการจะเป็นนักออกแบบโรงพยาบาลได้นั้น ของการแบ่งปันความคิด การวางแผน การตัดสินใจร่วมกัน
นักออกแบบโรงพยาบาล
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ภาพที่ 6 หุ่นจำาลองพื้นที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปั้นจากดินน้ำามัน
โดยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพระทองคำาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

และสะท้อนความเท่าเทียมกันในการตัดสิน ซึง่ ทัง้ หมดถือเป็น
องค์ประกอบทีส่ า� คัญทีส่ ดุ ของการมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง(19)
ความท้ า ทายของสถาปั ต ยกรรมโรงพยาบาลในอนาคต
อาจจะเป็นเรื่องที่หน่วยงานรับผิดชอบภายใต้ กระทรวง
สาธารณสุขควรน�ามาทบทวนอย่างจริงจัง หากโรงพยาบาล
ที่ดีนั้นวัดจากประสิทธิภาพของระบบการให้บริการสุขภาพ
และมุ่งเน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ
แผนการให้บริการสุขภาพ (service plan) แล้ว สิง่ แวดล้อม
ทีด่ เี ราจะวัดจากอะไร เรือ่ งเล็กๆ ซึง่ ต่างจากนโยบายระดับชาติ
แต่ ส ามารถส่ ง ผลกระทบในทางบวกเช่ น การใช้ ชี วิ ต
ของคนที่ ม าโรงพยาบาล ความเป็ น อยู ่ ค นที่ อ าศั ย อยู ่ ใ น
โรงพยาบาล หรื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนท� า งาน อาจน� า
มาใช้ เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส� า คั ญ ในการประเมิ น ถึ ง ความเป็ น
“โรงพยาบาล” ที่อาจต่างกันไปตามบริบทพื้นที่ รวมทั้งการ
ท�างานภายใต้ร่มความเชี่ยวชาญหรือหลักการเดียว อาจจะ
ไม่ ใ ช่ ค� า ตอบของการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มโรงพยาบาล
ในอนาคต แต่การท�างานอย่างมีส่วนร่วมจากทุกระดับใน
ทุกภาคส่วนอาจเป็นกุญแจส�าคัญในการท�าให้การด�าเนินงาน
พัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลภาครัฐ สามารถ
ด� า เนิ น ไปได้ อ ย่ า งลุ ล ่ ว งและเท่ า ทั น กั บ สถานการณ์
นอกจากนี้การปรับกระบวนทัศน์ในการมองสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาล อาจเป็ น อี ก หนึ่ ง เรื่ อ งจ� า เป็ น บทบาทของ
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สิ่ ง แวดล้ อ มในโรงพยาบาลอาจไม่ ไ ด้ ม องแค่ ก ารสร้ า ง
สิง่ แวดล้อมเพือ่ รักษาหรือเยียวยาผูป้ ว่ ยเพียงอย่างเดียว แต่
ควรมองให้รอบด้านและมองให้กว้างไปถึงความเชือ่ มโยงกับ
ลักษณะการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงสังคมวัฒนธรรม
ในบริบทที่แตกต่าง ดังนั้นโรงพยาบาลในอนาคตจึงเป็น
พื้นที่ที่มีความหมายและบทบาทมากกว่าโรงพยาบาล และ
สามารถเกื้อหนุนการให้บริการสุขภาพของผู้คนชุมชนและ
ท้องถิ่นในระยะยาวต่อไป
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ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน
และการด�าเนินงานโครงการทัง้ หมดได้รบั การสนับสนุนและ
ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทั้ง 10 แห่ง
มูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช ทั้ง 21 แห่ง ภาคีเครือข่ายสถาปนิก รวมถึงผู้คน
และชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลทุกแห่ง
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พัฒนาการการดูแลผูป
้ ว่ ยแบบประคับประคองของประเทศไทย
ฐากูร กาญจโนภาศ
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บทคัดย่อ
การดูแลแบบประคับประคองมีบทบาทส�าคัญในการดูแลสุขภาวะของคนไทยในช่วงท้ายของชีวติ การดูแลแบบประคับ
ประคองของประเทศไทยมีพฒ
ั นาการมาอย่างต่อเนือ่ งจากอดีตถึงปัจจุบนั บทความนีไ้ ด้รวบรวมเหตุการณ์สา� คัญทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดูแลแบบประคับประคอง และศึกษาเพื่อประกอบร่างและวิเคราะห์จุดเปลี่ยนที่ส�าคัญในพัฒนาการการดูแลแบบ
ประคับประคองของประเทศไทย ผ่านการสัมภาษณ์ผมู้ สี ว่ นผลักดันและขับเคลือ่ นการดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทย
และค้นเอกสารเพิ่มเติม แล้วน�ามาจัดแบ่งหมวดหมู่เป็นด้านนโยบาย ด้านการศึกษา ด้านการสนับสนุนให้เกิดเชิงปฏิบัติ
และด้านการเข้าถึงยา โดยพบว่า การดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทย แบ่งได้เป็น 3 ยุค ได้แก่ ยุคที่ 1: รุง่ อรุณแห่ง
palliative care (ก่อน พ.ศ. 2547) ยุคที่ 2: สามเหลีย่ มเขยือ้ นภูเขา (พ.ศ. 2547-2555) และ ยุคที่ 3: การพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดด (พ.ศ. 2555–ปัจจุบัน) โดยมีจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญ 2 ช่วงได้แก่ ในปี พ.ศ. 2547 ประกอบด้วยกิจกรรมที่ก่อให้
เกิดการรวมตัวของผูส้ นใจมาสร้างองค์ความรูร้ ว่ มกันเป็นเครือข่าย จากเดิมทีท่ า� งานการดูแลแบบประคับประคองอย่างเป็น
เอกเทศ และในช่วงปี พ.ศ. 2555 ที่ประกอบด้วยชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต, การจัดตั้งสมาคม
บริบาลผูป้ ว่ ยระยะท้าย, และการจัดประชุมนานาชาติทมี่ ปี ระเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ท�าให้พฒ
ั นาการของประเทศไทยเป็นอย่าง
ก้าวกระโดด ความท้าทายทีป่ ระเทศไทยก�าลังเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุจะท�าให้การดูแลแบบประคับประคองมีบทบาทส�าคัญมาก
ยิ่งขึ้น จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยเข้าถึงบริการนี้ดียงิ่ ขึน้ ทัง้ ในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ
คำ�สำ�คัญ: การดูแลแบบประคับประคอง; พัฒนาการ; ประเทศไทย

Development of Palliative Care in Thailand
Thagoon Kanjanopas
Department of Internal Medicine, Hatyai Hospital, Songkhla Province, Thailand

Abstract
Palliative care in Thailand has been developed for over 20 years. The purposes of this study
were to put together milestones of palliative care development in Thailand and examine events which
were the turning points in level of development. After interviewing key experts in palliative care in Thailand,
this study reviews published data on development approaches to palliative care and categorizes into
5 domains: policy, education in healthcare providers, public awareness, implementation, and drug
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availability. Development of palliative care in Thailand can be divided into 3 era: (1) dawn of the palliative care (before 2004), (2) triangle that moves the mountain and health (2004-2012), and (3) the great
leap forward (2012–present). Two significant events that are the turning points include activities where
people across the country were connected to build the knowledge altogether, in 2004, and health promotion at the End of Life Projects and national palliative care association, both of which established
in 2012, and an international palliative care conference hosted by Thailand in the same year. Thailand is
transitioning to aged society, posing a challenge to the accessibility to palliative care in terms of both
quality and quantity.nt.
Keywords: palliative care; development; Thailand

บทนำา
การดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) ใน
ประเทศไทยมีพฒ
ั นาการมาอย่างต่อเนือ่ งตลอดเกือบ 20 ปี ซึง่
หากพิจารณาตาม World Health Organization’s Public
Health Strategy for Palliative Care ที่ก�าหนดกรอบใน
การพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองไว้ 4 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านนโยบาย (policy) (2) ด้านการศึกษา (education)
(3) ด้านการสนับสนุนให้เกิดเชิงปฏิบตั ิ (implementation)
และ (4) ด้านการเข้าถึงยา (drug availability)(1) พบว่า
การดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทยในแต่ละด้านมี
พัฒนาการตามบริบทที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาและการ
ผลักดันจากภาคส่วนต่างๆ
การศึกษาพัฒนาการทางด้านการดูแลแบบประคับ
ประคองในระดับสากล โดย International Observatory
on End of Life Care (IOELC) ศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
(comparative study) จากข้อมูลพัฒนาการการดูแลแบบ
ประคับประคองของแต่ละประเทศทัว่ โลก และได้เสนอขัน้ ของ
การพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองของแต่ละประเทศ
ไว้ 4 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ประเทศทีย่ งั ไม่พบการดูแลแบบประคับ
ประคอง, กลุ่มประเทศที่เตรียมศักยภาพ, กลุ่มประเทศที่มี
การดูแลแบบประคับประคองในท้องถิน่ และกลุม่ ประเทศทีม่ ี
การดูแลแบบประคับประคองในบริการสาธารณสุขกระแสหลัก(2)
ต่ อ มา Worldwide Palliative Care Alliance
(WPCA) ได้พัฒนาเกณฑ์การแบ่งกลุ่มประเทศและได้จัด
กลุ่มประเทศตามพัฒนาการการดูแลแบบประคับประคอง

โดยได้แบ่งกลุม่ ย่อยในกลุม่ ที่ 3 และ 4 ออกเป็นสองกลุม่ ย่อย
รวมเป็น 6 กลุ่ม(3) ดังตารางที่ 1
ประเทศไทยได้ถกู จัดล�าดับการพัฒนาในการดูแลแบบ
ประคับประคอง ตามการศึกษาดังกล่าวไว้ที่กลุ่ม 3a ในปี
พ.ศ. 2556 และได้พัฒนาเป็นกลุ่ม 4a ใน ปี พ.ศ. 2560(4)
และนอกจากนี้ ป ระเทศไทยถู ก จั ด อั น ดั บ คุ ณ ภาพของ
การตาย (Quality of death) เป็นอันดับที่ 44 ของโลก โดย
Economist Intelligence Unit(5) ในปื พ.ศ. 2558
อย่ า งไรก็ ต าม ประเทศไทยยั ง มี พั ฒ นาการของ
การดู แ ลแบบประคั บ ประคองมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ข้อมูลการดูแลแบบประคับประคองส่วนใหญ่
ถู ก บั น ทึ ก และจั ด เก็ บ ในแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลายและ
ถูกบันทึกในภาษาไทย จึงมีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลดังกล่าว
อาจไม่ถกู นับรวมในการรวบรวมพัฒนาการการดูแลแบบประ
คับประคองของการศึกษาทีผ่ า่ นมา บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อรวบรวมเหตุการณ์ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแบบ
ประคั บ ประคองที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทย และศึ ก ษาเพื่ อ
ประกอบร่างและวิเคราะห์จุดเปลี่ยนที่ส�าคัญในพัฒนาการ
การดูแลแบบประคับประคองของประเทศไทย
ผู ้ เ ขี ย นได้ ร วบรวมพั ฒ นาการของการดู แ ลแบบ
ประคับประคองในประเทศไทย จากการสัมภาษณ์คณ
ุ วรรณา
จารุสมบูรณ์ ประธานกลุม่ Peaceful Death ทีอ่ ยูบ่ นเส้นทาง
การพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองของประเทศไทย
และมีบทบาทส�าคัญในการสร้างความตระหนักรูใ้ ห้เกิดขึน้ ใน
สังคมไทยอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ยคุ แรกเริม่ จนถึงปัจจุบนั และ
รศ. พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กลุ นายกสมาคมบริบาลผูป้ ว่ ยระยะท้าย
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ต�ร�งที่ 1 ลักษณะการดูแลแบบประคับประคองของประเทศตามกลุม่ พัฒนาการตามเกณฑ์ WPCA
เกณฑ์พัฒน�ก�ร

ลักษณะ

กลุ่ม 1

ยังไม่ปรากฏการดูแลแบบประคับประคอง

กลุ่ม 2
เริ่มเตรียมศักยภาพ
(Capacity Building Activity)

เริ่มมีผู้บุกเบิกและปฏิบัติการในระดับบุคคล องค์กร แต่ยังไม่มีระบบบริการ
ที่ชัดเจน เริ่มมีการจัดประชุมวิชาการ การส่งบุคลากรไปเรียนรู้ในต่างประเทศ
เริ่มการผลักดันในระดับนโยบายของรัฐบาล

กลุ่ม 3a
การดูแลแบบประคับประคองแบบแยกส่วน
(Isolated Palliative Care Provision)

มีการดูแลแบบประคับประคองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ แต่อยู่กระจัดกระจายและ
ไม่ได้รับการสนับสนุนเต็มที่นัก การสนับสนุนด้านการเงินเกิดขึ้นผ่านการบริจาค
เป็นหลัก การเข้าถึงยากลุม่ มอร์ฟนี มีความจ�ากัด และมีสดั ส่วนการบริการการดูแล
แบบประคับประคองหรือฮอสพิซต่อจ�านวนประชากรทีน่ อ้ ย หรืออยูใ่ นรูปแบบการ
ดูแลทีบ่ า้ น

กลุ่ม 3b
การดูแลแบบประคับประคองทั่วไป
(Generalized Palliative Care Provision)

ชุมชนมีสว่ นร่วมในการดูแลแบบประคับประคอง แหล่งรายได้มคี วามหลากหลาย
การเข้าถึงยากลุ่มมอร์ฟีนมากขึ้น เกิดบริการการดูแลแบบประคับประคองหรือ
ฮอสพิซจ�านวนมากและอาจจะไม่ตอ้ งพึง่ พาระบบบริการสุขภาพหลัก

กลุ่ม 4a
การดูแลแบบประคับประคองเริ่มเข้าสู่
การรักษากระแสหลัก
(Preliminary Integration into
Mainstream Service Provision)

การดูแลแบบประคับประคองความหลากหลายของทัง้ ผูใ้ ห้บริการและชนิดของ
การให้บริการ มีความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับการดูแลแบบประคับประคองของบุคลากร
ทางการแพทย์และประชาชนทัว่ ไป มีการเข้าถึงยากลุม่ มอร์ฟนี และยาลดปวดชนิด
แรงอืน่ ๆ มีหลายองค์กรทีส่ ามารถอบรมหลักสูตรการดูแลแบบประคับประคอง
เองได้ มีการจัดตัง้ สมาคมการดูแลแบบประคับประคองระดับประเทศ

กลุ่ม 4b
การดูแลแบบประคับประคองเป็นส่วนหนึ่ง
ของการรักษากระแสหลัก (Advanced
Integration into Mainstream Service
Provision)

ประชาชนเข้าถึงบริการการดูแลแบบประคับประคองได้อย่างทั่วถึง สามารถ
เข้าถึงยากลุ่มมอร์ฟีนและยาแก้ปวดชนิดแรงได้หลายชนิด การดูแลแบบ
ประคับประคองมีผลต่อการก�าหนดนโยบายสุขภาพระดับชาติ มีการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาและการพัฒนาเชิงวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย และมี
สมาคมการดูแลแบบประคับประคองระดับประเทศหลัก

และหัวหน้าศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผูม้ บี ทบาทส�าคัญในการ
พัฒนาองค์ความรู้ สร้างบุคลากร และการบริการการดูแลผู้
ป่วยแบบประคับประคองให้เกิดเป็นรูปธรรมในประเทศไทย
ผู้เขียนได้เรียบเรียงพัฒนาการของเหตุการณ์ส�าคัญ
ทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์บคุ คลทัง้ สองท่าน และสืบค้นเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ เติม จากนัน้ น�ามาจัดหมวดหมูต่ ามด้านต่างๆ
ของ Public Health Strategy for Palliative Care ทั้ง 4
ด้านขององค์การอนามัยโลก โดยแยกพัฒนาการออกเป็น
การอบรม/ศึกษาของกลุ่มผู้ให้บริการทางการแพทย์ และ
การรับรู้ของประชาชนทั่วไป รวมเป็นทั้งหมด 5 ด้าน และ
ได้สรุปเหตุการณ์ที่ส�าคัญตลอดพัฒนาการการดูแลแบบ
ประคับประคองในประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 2
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พัฒนาการการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง

จากการรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ที่ส�าคัญและจัดแบ่ง
หมวดหมู่ในพัฒนาการแต่ด้านของการดูแลแบบประคับ
ประคอง ผูเ้ ขียนพบว่า มีเหตุการณ์ทเี่ ปรียบเสมือนจุดเปลีย่ น
ทีท่ า� ให้พฒ
ั นาการมีการเปลีย่ นแปลงในอัตราเร่งทีเ่ ปลีย่ นไป
สองช่วง ท�าให้สามารถแบ่งพัฒนาการได้เป็น 3 ยุค และมี
รายละเอียดของเหตุการณ์อันเป็นจุดเปลี่ยน ดังนี้
ยุคที่ 1 รุ่งอรุณแห่ง Palliative Care
(ก่อน พ.ศ. 2547)
จุดเริ่มต้นส�าคัญที่ท�าให้ “ความตาย” เป็นเรื่องที่มี
การถกกันในสังคมอย่างกว้างขวาง คือ การมรณภาพของ
พระธรรมโกษาจารย์ พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อิกปัญโญ) ใน
พ.ศ. 2536 เหตุการณ์ดังกล่าวท�าให้สาธารณชนเริ่มหันมา
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ต�ร�งที่ 2 แสดงเหตุการณ์สา� คัญในพัฒนาการการดูแลแบบประคับประคองของประเทศไทย

HA: Healthcare Accreditation, MS PCARE: Medical Schools Palliative Care Network
(เครือข่ายการดูแลแบบประคับประคองในโรงเรียนแพทย์), PC: Palliative Care (การดูแลแบบประคับประคอง)
กสพท.: กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย, รพ.: โรงพยาบาล
* พ.ศ. 2549: การดูแลแบบประคับประคองได้รับการบรรจุในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพเป็นครั้งแรก
** มาตรา 12 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

ให้ความส�าคัญกับภูมปิ ญ
ั ญาทางพุทธศาสนา มองความตาย
เป็นเรือ่ งธรรมชาติ รวมถึงการตัง้ ค�าถามส�าคัญกับวงการแพทย์
ถึงการท�าตามการแสดงเจตจ�านงในการปฏิเสธการรักษาที่
เป็นไปเพียงเพื่อการยื้อชีวิตเอาไว้เท่านั้น(6)
บุคคลส�าคัญอีกท่านหนึง่ ทีเ่ ป็นกรณีศกึ ษาและได้สร้าง
บทเรียนที่ส�าคัญในเรื่องการดูแลผู้ป่วยในระยะท้าย คือ
คุณสุภาพร พงศ์พฤกษ์ เจ้าของ “บ้านถั่วพู” นักฝึกอบรม
ครูสอนโยคะ นักแปลและนักเขียน ใช้ธรรมะในการดูแล
โรคมะเร็งเต้านมตัวเองผ่านการปฏิบตั ธิ รรม ท�าสมาธิภาวนา
และท� า อาหารสุ ข ภาพกิ น เอง และไม่ ข อรั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล(7) ในช่วงท้ายที่มะเร็งลุกลามมากขึ้น สุภาพรได้
อาศัยอยู่ที่บ้านท่ามกลางกัลยาณมิตรที่ผลัดเปลี่ยนกันมา
ดูแลและจัดกิจกรรมในบ้านตลอดทั้งวัน ในขณะเดียวกัน
ทีมแพทย์นา� โดย นพ.เต็มศักดิ์ พึง่ รัศมี จากคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็เข้ามามีบทบาทในการดูแล

จัดการอาการที่บ้าน จนกระทั่งสุภาพรจากไปอย่างสงบ
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2546
กรณีศกึ ษาคุณสุภาพรในครัง้ นี้ แสดงให้เห็นว่าการตายดี
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านได้ ด้วยการช่วยเหลือและการเรียนรู้
กันในครอบครัว เพือ่ น และชุมชน ในขณะเดียวกัน ทีมแพทย์
ได้เรียนรู้ถึงความเป็นไปได้ที่จะออกแบบระบบสุขภาพใน
การจั ด การความทุ ก ข์ ทรมานในระยะใกล้ เ สี ย ชี วิตที่บ้า น
และเป็นตัวอย่างของการตัดสินใจร่วมกันระหว่างคนไข้และ
แพทย์ ถึงแนวทางการรักษาทีย่ ดึ คุณค่าของผูป้ ว่ ยเป็นหลัก(8)
กรณีศกึ ษาคุณสุภาพร จึงนับว่าเป็นต้นธารของการดูแลแบบ
ประคับประคองในเวลาต่อมาอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ
การตายดีสามารถเกิดขึ้นที่บ้านได้ โดยอาศัยความร่วมมือ
จากครอบครั ว และต้ น ทุ น ทางสั ง คมในชุ ม ชน ในขณะที่
บทบาททางการแพทย์จะต้องไม่ยดึ ติดกับการบริการทีเ่ กิดขึน้
ในโรงพยาบาลเท่ า นั้ น แต่ เ ป็ น การตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น ของ
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วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

ต�ร�งที่ 2 (ต่อ) แสดงเหตุการณ์สา� คัญในพัฒนาการการดูแลแบบประคับประคองของประเทศไทย

สปสช.: สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, APHC: Asia Pacific Hospice Palliative Care Conference, BCCPM: Basic Certificate Course
in Palliative Medicine, BCCPN: Basic certificate course in palliative care nursing, PC: Palliative Care, THAPS: Thai Palliative Care
Society (สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน) ประกาศนโยบายดานสุขภาพสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานและจัดสรรบุคลากรดูแลผู้
ป่วยระยะท้ายทั่วประเทศ โดยมีกรมการแพทย์เป็นแกนนำา
¥
พ.ศ. 2560 Palliative Care ได้ถูกกำาหนดเป็นสาขาหนึ่งของเป้าหมายการให้บริการใน Service Plan

“แพทย์” กับ “ผูป้ ว่ ย” และเอือ้ อ�านวยให้ผปู้ ว่ ยสามารถเสียชีวติ
อย่างสงบที่บ้านได้
การศึกษา “โครงการทบทวนกระบวนทัศน์เรือ่ งความตาย
และมิตสิ ขุ ภาวะ” เป็นจุดเริม่ ต้นในการเรียนรูเ้ รือ่ งความตาย
และการจัดการความตายในสังคมไทย โดย ธนา นิลชัยโกวิทย์
และคณะ(9) พบว่า มุมมองในการดูแลผูป้ ว่ ยระยะท้าย มีความ
ไม่ตรงกัน กล่าวคือ แพทย์มองว่าเป็นภาวะที่คุกคามกับชีวิต
ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เป็นเพียงการให้ยาควบคุม
จัดการอาการ และให้คา� ปรึกษาเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยและญาติยอมรับ
ในขณะนี้บทบาทของครอบครัวและชุมชนเป็นการเยี่ยมให้
ก�าลังใจ เป็นเพือ่ นร่วมทุกข์สขุ การขออโหสิกรรม การฝากฝัง
เรื่องที่ค้างคาใจ ดูแลอ�านวยความสะดวกในชีวิตประจ�าวัน
และการประกอบพิธีกรรม ท�าให้เกิดช่องว่างทางการสื่อสาร
และข้อจ�ากัดในการเข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการตัดสินใจ
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องค์กรทีเ่ ริม่ มีการดูแลแบบประคับประคองทีเ่ กิดขึน้ ใน
ช่วงแรกนี้ กระจายทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล
รามาธิบดี คลินกิ ระงับปวด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาล
ชุ ม ชน ได้ แ ก่ โรงพยาบาลสมเด็ จ พระสั ง ฆราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภาคเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลเซนส์หลุยส์,
St.Claire’s Hospice โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ ที่ให้
บ้านพักผู้ป่วยระยะท้ายที่วัดพระบาทน�้าพุ จังหวัดลพบุรี
เป็นต้น โดย พบว่า ภาคเอกชนส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ใน
การช่วยเหลือผูป้ ว่ ยระยะท้ายโดยเฉพาะผูป้ ว่ ยติดเชือ้ เอชไอวี
(HIV) และผู้ป่วยเอดส์ระยะท้าย
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ยุคที่ 2 สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
(พ.ศ. 2547-2555)
ในด้านการสร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์ บุคลากร
ทางการแพทย์เริ่มมีความสนใจในการดูแลประคับประคอง
และท�างานในพืน้ ทีข่ องตนเองตามความสนใจ ในปี พ.ศ. 2547
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการ
ประชุมวิชาการหัวข้อ Palliative Care: From Principles
to Practice in Thailand ที่จังหวัดสงขลา ท�าให้ผู้สนใจ
จากทัว่ ประเทศได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นความรูป้ ระสบการณ์กนั
อย่างรอบด้าน และนับเป็นการประชุมวิชาการเฉพาะเจาะจง
เรื่ อ งนี้ ร ะดั บ ประเทศเป็ น ครั้ ง แรก (10) และหลั ง จากนั้ น
ได้เกิดการรวมกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์กันจนเป็น
เครือข่าย Palliative Care ในโรงเรียนแพทย์ (Medical
Schools-Palliative Care Network, MS-PCARE) ใน
ปี พ.ศ. 2552 ในแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ
ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี นพ.เต็มศักดิ์
พึง่ รัศมี เป็นประธานเครือข่ายก่อให้เกิดการเรียนรูแ้ ลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอน และการจัดประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร (workshop) ทีส่ ญ
ั จรการเรียนรูไ้ ปตามเครือข่าย
สถาบันต่างๆ การเรียนรูด้ งั กล่าวจึงเป็นโอกาสในการกระตุน้
ให้สถาบันเจ้าภาพได้มีการประชาสัมพันธ์งานด้านนี้ไปยัง
ผู้สนใจภายใน ก่อเป็นเครือข่ายการท�างานร่วมกันภายใน
องค์กร และเครือข่ายที่มาท�างานด้วย เช่น อาสาสมัคร กลุ่ม
ผู้ป่วยเพื่อนช่วยเพื่อน คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น(11)
ตลอด 3 ปีของแผนงานเครือข่าย Palliative Care ใน
โรงเรียนแพทย์ ก่อให้เกิดการร่างหลักสูตร Palliative Care
ที่บูรณาการเข้ากับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ที่
แต่ละสถาบันเครือข่ายทัง้ 18 แห่ง จะน�าร่างไปปรับประยุกต์
เข้ากับสถาบันของตน(12) อีกทั้งก่อให้เกิดการผลิตต�ารา
เพื่อสร้างองค์ความรู้การดูแลแบบประคับประคองส�าหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ และเอกสารเพือ่ เผยแพร่ความรูก้ าร
ดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะท้ายส�าหรับผู้สนใจ
ทั่วไป(13-16) นอกจากนี้ได้เกิดการวิจัยศึกษาความต้องการ
ของประเทศไทยในด้าน Palliative care และสถานการณ์
ปัจจุบันในขณะนั้น(17-19)
ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน เครือข่ายพุทธิกา น�าโดย

พระไพศาล วิสาโล ร่วมกับเสมสิกขาลัย ได้ร่วมกันพัฒนา
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “เผชิญความตายอย่างสงบ”
เริม่ ในปี พ.ศ. 2546 โดยได้รบั ทุนสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีผเู้ ข้าร่วม
อบรมทัง้ ประชาชนทัว่ ไป และบุคลากรทางการแพทย์ ท�าให้
เกิดการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการดูแลแบบประคับ
ประคองในทุกมิติ กรณีศกึ ษาในสังคมไทย ควบคูไ่ ปกับการผลิต
สือ่ เรียนรู้ การจัดเวทีสาธารณะ พร้อมกับการพัฒนาเครือข่าย
แพทย์และพยาบาลดูแลผูป้ ว่ ยระยะท้ายไปพร้อมกัน(20)
จึงกล่าวได้ว่า ช่วงเวลา พ.ศ. 2546-2547 เป็นช่วง
เวลาจุดเปลี่ยนส�าคัญ ที่ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และ
คนในสังคมไทยเริ่มรวมกลุ่มกันเพื่อเรียนรู้การดูแลแบบ
ประคับประคองร่วมกัน จากก่อนหน้าช่วงเวลานั้นที่แต่ละ
บุคคลหรือองค์กรเรียนรูแ้ ละท�างานกันอย่างเอกเทศ เกิดเป็น
เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันทั้งประเทศ
การอบรมการเผชิญความตายอย่างสงบด�าเนินมา
อย่างต่อเนือ่ ง มีผทู้ สี่ นใจทีผ่ า่ นการอบรมและต้องการท�างาน
ต่อในการดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง แต่ยงั ขาดพืน้ ทีใ่ น
การฝึกปฏิบตั กิ าร เครือข่ายพุทธิกาจึงได้โครงการ “อาสาข้าง
เตียง” ในปี พ.ศ. 2549 โดยได้รบั การสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็น
การเพิ่มพื้นที่ปฏิบัติการให้กับอาสาสมัครมีบทบาทในการ
ดูแลสภาวะทางใจและประสานกับทีมแพทย์พยาบาลถึง
ข้อมูลเชิงลึกและประสานความเข้าใจให้เกิดขึน้ ระหว่างผูป้ ว่ ย
และครอบครัว(21)
ในปี พ.ศ. 2552 เครื อ ข่ า ยพุ ท ธิ ก าได้ มี ก ารจั ด ท� า
“จดหมายข่ า วอาทิ ต ย์ อั ส ดง” เพื่ อ เป็ น สื่ อ กลางในการ
รวบรวมความรูแ้ ลกเปลีย่ นประสบการณ์การท�างานเกีย่ วกับ
การดูแลแบบประคับประคอง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และ
การสื่อสารเรื่องการดูแลแบบประคับประคองให้กับบุคคล
ทั่วไป โดยจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่องราย 3 เดือนและได้ปิดตัว
ลงไปในปี พ.ศ. 2559(22)
หลังจากทีก่ จิ กรรม “เผชิญความตายอย่างสงบ” ด�าเนิน
มาได้ 5 ปี การส�ารวจผูท้ ผี่ า่ นการอบรมโครงการเผชิญความตาย
อย่างสงบ โดยเครือข่ายพุทธิกา พบว่า กว่าครึ่งหนึ่งเป็น
บุคลากรทางการแพทย์ และในทางปฏิบตั ิ บุคลากรเหล่านีย้ งั
ไม่ได้มีโอกาสน�าความรู้หรือประสบการณ์ไปใช้ในการท�างาน
ดูแลผูป้ ว่ ยประคับประคองมากนัก ด้วยเหตุผลว่า (1) ไม่มเี วลา
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วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

ในการท�า เพราะว่ามีภารกิจหลักที่ต้องท�างานดูแลแบบ
ประคับประคองยังไม่อยู่ในระบบการดูแลในโรงพยาบาล
(2) ผูร้ ว่ มงานไม่เข้าใจกระบวนการดูแลแบบประคับประคอง
ที่ประกอบด้วยทั้งศาสตร์และศิลป์ (3) ผู้น�าในองค์กรไม่
สนับสนุนและ (4) ไม่มีความมั่นใจในการน�าองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้
ในการแก้ปญ
ั หาดังกล่าว วรรณา จารุสมบูณ์ ผูจ้ ดั การ
โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกาในขณะนัน้
เล็งเห็นว่า มีความจ�าเป็นที่จะต้องหาตัวช่วยให้กับระบบ
โรงพยาบาล เพราะภาระงานของบุคลากรโรงพยาบาลนั้นมี
มากและไม่สามารถดูแลผู้ป่วยระยะท้ายได้อย่างครอบคลุม
ในทุกมิติได้ โดยเฉพาะมิติด้านจิตวิญญาณ ในขณะเดียวกัน
สังคมไทยมีต้นทุนในชุมชนที่มีศักยภาพที่จะช่วยดูแลผู้ป่วย
กลุ่มนี้ได้ อาทิ พระสงฆ์ นักบวช แม่ชี อาสาสมัครหรือจิต
อาสา เป็นต้น ซึง่ จะเป็นตัวช่วยส�าคัญให้กบั บุคลากรทางการ
แพทย์ในโรงพยาบาลได้อย่างดี เพียงแต่ยังขาดระบบที่จะ
เชื่อมการท�างานร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงพยาบาล
ในปี พ.ศ. 2554 เครือข่ายพุทธิกา จึงได้จัด “โครงการ
ส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ โรงพยาบาล และชุมชน ในการ
เยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย” เพื่อเป็นการ
พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคองทีเ่ ปิดพืน้ ที่
ให้ชุมชนหรือภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม
หรื อ มี บ ทบาทในการดู แ ลเพิ่ ม ขึ้ น วิ ท ยากรหลั ก ผู ้ ริ เ ริ่ ม
โครงการ คือ พระครรชิต อกิญจโน เจ้าอาวาสวัดวีรวงศาราม
อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยภูม(23)
ิ และด�าเนินการต่อในระยะทีส่ อง
ในปี พ.ศ. 2557 ภายใต้ชอื่ โครงการขับเคลือ่ นมิตสิ ขุ ภาวะทาง
ปัญญาผ่านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย(24)
กล่าวโดยภาพรวม บุคลากรทางการแพทย์เริ่มเกิด
การเรียนรูก้ ารดูแลแบบประคับประคอง ทัง้ จากการไปเรียน
หลักสูตรที่ต่างประเทศ การเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ
มาอบรมผ่านการจัดประชุมวิชาการ และการร่วมกันดูแล
ผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง จนเกิดการรวมกลุม่ เป็นเครือข่าย
เพื่ อ เรี ย นรู ้ ก ารดู แ ลแบบประคั บ ประคองในบริ บ ทของ
ประเทศไทยเอง พร้อมกันนัน้ ก็เริม่ มีการขับเคลือ่ นและสร้าง
ความตระหนักรูเ้ รือ่ งความตายให้กบั ประชาชนทัว่ ไป นโยบาย
ในระดับประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลแบบประคับประคอง
ในช่วงแรกยังไม่ได้มีบทบาทนัก หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วน
เกีย่ วข้องในการผลักดันการดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง
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ได้แก่ สถ�บันรับรองคุณภ�พสถ�นพย�บ�ล (องค์ก�ร
มห�ชน) (สรพ.) ทีท่ า� หน้าทีป่ ระเมินมาตรฐาน คุณภาพของ
สถาบันบริการสุขภาพของทุกโรงพยาบาลในประเทศไทย
ก็ ไ ด้ น� า เอาการดู แ ลแบบประคั บ ประคอง (palliative
care) มาเป็นหนึ่งใน “มาตรฐาน” ท�าให้เกิดการเคลือ่ นไหว
และการตื่นตัวของการดูแลแบบประคอบประคองเกิดขึ้น
ทั่ ว ประเทศ โดยเริ่ ม มี ก ารกล่ า วถึ ง การดู แ ลแบบประคั บ
ประคองในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับ
เฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี(25) ในปี พ.ศ.
2549 ซึ่ง ณ ขณะนั้นยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ท�างาน
ด้านการดูแลแบบประคับประคองยังไม่มากนัก
สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (สปสช.) มี
โครงการพัฒนาการดูแลคนไข้ระยะท้าย การส่งเสริมกิจกรรม
มิตรภาพบ�าบัด เพื่อนช่วยเพื่อน และจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือ
สังคม ในปี พ.ศ. 2549 และได้ก�าหนดให้ทุกส�านักงานเขต
ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่ ด�าเนินโครงการ
น�าร่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในปี พ.ศ. 2553(26)
ประกาศพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ให้เป็นพระราชบัญญัติแม่บทลงในราชกิจจานุเบกษา ที่
มี เ นื้ อ หาสนั บ สนุ น เรื่ อ งการดู แ ลแบบประคั บ ประคอง
อย่ า งชั ด เจน อาทิ มาตรา 12 ที่ ว ่ า ด้ ว ยการเปิ ด โอกาส
ให้คนไข้สามารถปฏิเสธการรักษาที่เป็นไปเพียงเพื่อการ
ยื้ อ ชี วิ ต ได้ (27) ซึ่ ง ในขณะนั้ น ยั ง มี อุ ป สรรคในการน� า ไปใช้
ในทางปฏิ บั ติ เนื่ อ งจากความตระหนั ก รู ้ เ รื่ อ งการดู แ ล
ผู ้ ป ่ ว ยระยะท้ า ยยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ แ พร่ ห ลายนั ก ทั้ ง ในวงการ
แพทย์และภาคประชาชน รวมไปถึงการเข้าถึงระบบการ
บริ ก ารดู แ ลแบบประคั บ ประคอง ที่ จ� า เป็ น จะต้ อ งมา
รองรับการดูแลในกรณีที่ผู้ป่วยไม่รับการรักษาที่เป็นไปเพื่อ
ยื้อชีวิต แต่เป็นไปเพื่อประคับประคองแทน
จึ ง กล่ า วได้ ว ่ า การขั บ เคลื่ อ นการดู แ ลแบบประคั บ
ประคองในยุคนี้ มีพื้นฐานจากทฤษฎี “สามเหลี่ยมเขยื้อน
ภูเขา” เสนอโดย ศ. นพ.ประเวศ วะสี ที่กล่าวว่ากลยุทธ์การ
ขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นไปได้ยากในระดับประเทศ ประกอบด้วย
การสร้างความรู้ การเคลื่อนไหวทางสังคม และการเชื่อมต่อ
กับอ�านาจรัฐหรือการด�าเนินการทางการเมือง (26) โดยมี
โครงการเครือข่าย Palliative Care ในโรงเรียนแพทย์ เป็น
ผู้ขับเคลื่อนภูเขาแห่งองค์ความรู้ เครือข่ายพุทธิกา น�าโดย
พระไพศาล วิสาโล ขับเคลื่อนภูเขาแห่งภาคประชาชน ผ่าน
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การอบรม “เผชิญความตายอย่างสงบ” ในขณะที่ภูเขาของ
การเคลือ่ นไหวทางการเมืองและนโยบายระดับชาติ ยังไม่ได้มี
บทบาททีส่ า� คัญนักแต่เป็นรากฐานทีน่ า� ไปสูก่ ารขับเคลือ่ นใน
ยุคถัดไป ได้แก่ พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
มาตรา 12 ที่ว่าด้วยหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับการ
รักษาที่เป็นไปเพื่อการยื้อชีวิต
ยุคที่ 3 การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
(พ.ศ. 2555–ปัจจุบัน)
เหตุการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วใน
เวลาต่อมา คือ ประเทศไทยได้รับการเสนอเป็นเจ้าภาพจัด
งานประชุม Asia Pacific Hospice Conference (APHC)
ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมระดับนานาชาติที่
มีความส�าคัญ คือ หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้
ใช้โอกาสในการจัดประชุมดังกล่าวผลักดันให้เกิดระบบการ
ดูแลแบบประคับประคองในประเทศนั้นๆ อย่างก้าวกระโดด
อาทิ เ ช่ น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศ
ฟิลิปปินส์(28)
เครือข่าย Palliative Care ในโรงเรียนแพทย์ (MSPCARE) ได้จดทะเบียนเป็น สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
(Thai Palliative Care Society, THAPS) ในปี พ.ศ.
2555 เพื่อรองรับการจัดประชุม APHC ในปีถัดไป การที่
ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ
ดังกล่าว ท�าให้เกิดการตื่นตัวและการผลักดันระบบการดูแล
ผูป้ ว่ ยระยะท้ายในเวลาต่อมา โดยสมาคมบริบาลผูป้ ว่ ยระยะท้าย
(THAPS) ได้ดา� เนินการโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้าย
ของชีวิต(29) ภายใต้การสนับสนุนจาก ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นชุดโครงการ
ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย (1) โครงการสร้างความตระหนัก
เรือ่ งวิถสี กู่ ารตายอย่างสงบ (ความตาย พูดได้) (2) โครงการ
สร้างและจัดการความรู้ระบบบริการสาธารณสุขที่สร้าง
เสริมสุขภาวะ (3) โครงการศึกษาพัฒนาระบบสาธารณสุข
ในการบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และการศึ ก ษาทางระบาดวิทยา (4.1) โครงการสานต่ อ
กิจกรรมเครือข่าย Palliative Care ในโรงเรียนแพทย์
(4.2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์
และเภสัชกร (4.3) โครงการฝึกพัฒนาศักยภาพบุคลากร
พยาบาลด้านการบริบาลผูป้ ว่ ยระยะท้าย และ (4.4) โครงการ
พัฒนาศักยภาพจิตอาสาและผู้ดูแลผู้ป่วย

โครงการเผชิ ญ ความตายอย่ า งสงบและโครงการ
พัฒนาอาสาสมัครในยุคที่ผ่านมา ท�าให้การรับรู้เกี่ยวกับ
การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและความตายเกิดขึ้นในประชาชน
จ� า นวนหนึ่ ง แต่ พ บว่ า ยั ง อยู ่ ใ นวงแคบ เพราะการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ยั ง อยู ่ ใ นวงจ� า กั ด และเข้ า ถึ ง เฉพาะผู ้ ที่ มี
ความสนใจหรื อ ท� า งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ ป ่ ว ยระยะท้ า ย
อยู่แล้วเท่านั้น โครงการสร้างความตระหนักเรื่องวิถีสู่การ
ตายอย่างสงบ (ความตาย พูดได้) ด�าเนินการโดยเครือข่าย
พุทธิกา ได้พยายามสือ่ สารให้ความตายเป็นสิง่ ทีค่ นในสังคม
สามารถพูดคุยกันได้ โดยเปลีย่ นภาพลักษณ์ของความตายให้
เป็นเรื่องที่จับต้องได้ ไม่น่ากลัวและยึดโยงกับศาสนาเพียง
อย่างเดียว และปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานที่มีการท�างาน
ร่วมกับนักโฆษณาและคนท�าสือ่ เพือ่ สร้างสือ่ ทีม่ คี วามหลากหลาย
มากขึ้น อาทิเช่น บทเพลงคลิปวิดีโอ การสื่อสารบนสังคม
ออนไลน์ พัฒนาเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการพูดคุยเรือ่ งความตาย
เช่น เกมไพ่ไขชีวิต สมุดเบาใจ เป็นต้น(30)
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 เครือข่ายพุทธิกาและ
THAPS ภายใต้การสนับสนุนจากภาคีสขุ ภาพได้จดั กิจกรรม
“Before I Die พร้อมก่อนตาย”(31) ขึ้นที่ห้างสรรพสินค้า
เซนทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานไปกับการจัดประชุม
วิชาการ APHC กิจกรรมในครัง้ นี้ พบว่า มีผคู้ นให้ความสนใจ
จ�านวนมาก และมีผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมที่ห้างสรรพสินค้า
หลายร้อยคน แสดงให้เห็นว่าความตายเริ่มเป็นที่สนใจใน
หมู่คนรุ่นใหม่และผู้ท่ีไม่ได้เคยเกี่ยวข้องกับการท�างานเรื่อง
ความตายหรือผู้ป่วยระยะท้ายเพียงอย่างเดียว
ต่อมา โครงการความตาย พูดได้ โดยเครือข่ายพุทธิกา
ได้รว่ มกับภาคีเครือข่ายทีท่ า� งานด้านการเรียนรูเ้ รือ่ งชีวติ และ
ความตาย จ�านวน 18 องค์กร ร่วมกันจัดงาน Happy Deathday
ทีศ่ นู ย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ.
2560(32) ซึ่งมีคนรุ่นใหม่จ�านวนมากที่เข้ามามีส่วนร่วมและ
สนใจในกิจกรรม การมีส่วนร่วมขององค์กรทั้ง 18 องค์กร
ที่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่ท�างานจากทั้งหน่วยงานรัฐ และ
เอกชนนัน้ ได้แสดงให้เห็นว่าการดูแลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแล
ผูป้ ว่ ยระยะท้ายสามารถด�าเนินต่อไปได้ตามบริบทของตน ซึง่
วรรณา จารุสมบูรณ์ ประธานกลุ่ม Peaceful Death และ
ประธานการจัดงาน Happy Deathday ได้ให้ความเห็นว่า
การจัดงานดังกล่าวเป็นหมุดหมายที่ท�าให้สังคมไทยเกิด
ความตระหนักเรื่องการเตรียมตัวตายอย่างมีนัยส�าคัญ(33)
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ความส�าเร็จครัง้ ยิง่ ใหญ่จากงาน “Happy Deathday”
ท�าให้ ในปี พ.ศ. 2561 โครงการความตาย พูดได้ ได้รับ
การสนับสนุนจากเครือข่ายพุทธิกา ให้ด�าเนินงานเป็นกลุ่ม
อิสระในชื่อ Peaceful Death และ ได้รับการสนับสนุนการ
ด�าเนินงานโครงการ ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี จาก
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การตายดีโดยมีแนวคิดว่าประสบการณ์การสูญเสียเป็น
ความรับผิดชอบของทุกคนในสังคม อาศัยความรู้และทักษะ
ของทุกคนในชุมชนร่วมกับการสนับสนุนของระบบสุขภาพให้
สามารถดูแลผูป้ ว่ ยระยะท้าย ท�าให้ “ชุมชนกรุณา” มีบทบาท
เป็นการดูแลแบบประคับประคองภาคประชาสังคม ทีบ่ ริบท
ในปัจจุบันจ�านวนผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับ
ประคองมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ในปัจจุบัน ยังไม่ทั่วถึงและบุคลากร
ทางการแพทย์ยังมีไม่เพียงพอต่อความจ�าเป็นนัก(34)
ในด้านบุคลากรทางการแพทย์ “โครงการสร้างและ
จัดการความรูร้ ะบบบริการสาธารณสุขทีส่ ร้างเสริมสุขภาวะ
ในระยะท้ายตามบริบทประเทศไทย” มีผู้รับผิดชอบหลัก
คือ นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ โดยโครงการดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ย 3
โครงการย่อย(35) ได้แก่ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้, จัดตั้งชุมชน
นักปฏิบัติ (Community of Practice, CoP) บนสังคม
ออนไลน์ Facebook และ GotoKnow และ การรวบรวม
และสั ง เคราะห์ ข ้ อ มู ล งานวิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ์ สื่ อ และ
สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง และจัดท�าฐานข้อมูลจนได้รวบรวมเป็น
“วิ ท ยานิ พ นธ์ ก ่ อ นตาย” ซึ่ ง เป็ น การรวบรวมเฉพาะ
สารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ายของประเทศไทยตัง้ แต่ พ.ศ. 2523 จนถึง พ.ศ. 2559
จ�านวน 169 รายการ มีการเรียบเรียงตามหัวข้อและเชิงอรรถ
บรรยายสรุปใจความส�าคัญของวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง(36)
สถาบั น ที่ มีบ ทบาทโดดเด่น ในการจัดบริก ารผู ้ ป ่ ว ย
แบบประคับประคองอย่างครบวงจร และมีบทบาทอย่างมาก
ในการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในเวลา
ต่อมา คือ ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดย รศ. พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล
เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ และเป็นนายกสมาคมบริบาลผูป้ ว่ ยระยะท้าย
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(Thai Palliative Care Society, THAPS) เช่นเดียวกัน
การด� า เนิ น งานของศู น ย์ ก ารุ ณ รั ก ษ์ ใ นระยะแรก
ประกอบด้วย การสร้างให้เกิดระบบการให้บริการทีค่ รบวงจร
(service) โดยเป็นสถาบันที่เป็นต้นแบบในการน�ายากลุ่ม
opioid ออกไปใช้นอกโรงพยาบาลได้เป็นแห่งแรก ท�าให้
สามารถเปิดการบริการการดูแลแบบประคับประคองได้
อย่างครบวงจร
ในปี พ.ศ. 2556-2557 ศู น ย์ ก ารุ ณ รั ก ษ์ ไ ด้ รั บ ทุ น
สนั บ สนุ น จาก ส� า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
(สปสช.) เขตสุขภาพที่ 7 และ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้อบรมแพทย์และพยาบาล
จนเกิดเป็นเครือข่ายทีแ่ ข็งแรงเริม่ จากเขตสุขภาพที่ 7 ขยาย
ไปครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยหลักสูตรอบรม
พยาบาล Clinical Palliative Care for Community
Nurses (CPCN) ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ท�าให้การส่งต่อผูป้ ว่ ย
ระยะท้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความครอบคลุมใน
ทุกพื้นที่ สามารถส่งต่อข้อมูลทางการแพทย์และมีแนวทาง
การปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นระบบการดูแลผูป้ ว่ ย
ได้อย่างไร้รอยต่ออันเป็นหัวใจส�าคัญของการดูแลผูป้ ว่ ยแบบ
ประคับประคองและสามารถดูแลผูป้ ว่ ยให้เสียชีวติ ทีบ่ า้ นตาม
ความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวได้
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2561 การขยายเครือข่ายด้วย
หลักสูตรอบรมพยาบาลทีมประคับประคอง 4 สัปดาห์ได้
ขยายผลไปครอบคลุมโรงพยาบาลในจังหวัดทางภาคเหนือ
และภาคใต้ รวมถึงหลักสูตร How to set PC program
in your hospital ที่เป็นการวางรากฐานระบบการจัดตั้ง
การดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาล จากเครือข่าย
ในระดับภาคอีสานขยายสู่ระดับประเทศ ซึ่งด�าเนินการโดย
ศูนย์การุณรักษ์
การด�าเนินงานทีค่ วบคูก่ นั ไปทัง้ การบริการทีค่ รบวงจร
และการมีเครือข่ายที่เข็มแข็ง ท�าให้ศูนย์การุณรักษ์มีระบบ
การดูแลแบบประคับประคองทีส่ มบูรณ์ และเหมาะในการใช้
เป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรทาง
การแพทย์ โดยศูนย์การุณรักษ์ได้เริ่มจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ส�าหรับพยาบาลระยะยาว 6 สัปดาห์ Basic Certificate
Course in Palliative Nursing (BCCPN) เริ่มในปี พ.ศ.
2554 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รศ. พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล
พบว่า พยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมระยะยาวนี้ ได้มีบทบาท
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ส�าคัญในการเป็นผู้ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองตามโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทวั่ ประเทศ รวมถึง
โรงพยาบาลโรงเรี ย นแพทย์ ห ลายแห่ ง อย่ า งไรก็ ต าม
ด้วยบทบาทและอ�านาจหน้าทีอ่ ย่างจ�ากัดของพยาบาล ท�าให้
การผลักดันศูนย์ดูแลประคับประคองต้องอาศัยแพทย์ ใน
การสั่งการรักษาด้วยยาในการจัดการอาการ รวมถึงการ
เชื่อมโยงกับการดูแลเฉพาะทางในสาขาอื่นๆ ซึ่งต้องอาศัย
บทบาทของแพทย์ในการท�างานเชิงรุก ศูนย์การุณรักษ์จึง
ได้พฒ
ั นาหลักสูตรส�าหรับแพทย์ระยะยาว 8 สัปดาห์ Basic
Certificate Course in Palliative Medicine (BCCPM)
ในปี พ.ศ. 2557 ท�าให้แพทย์และพยาบาลที่ผ่านการอบรม
ดังกล่าว ได้กลายเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและบริหาร
งานบริการดูแลแบบประคับประคองตามโรงพยาบาลต่างๆ
ทั่วประเทศ
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 การจัดอบรมบุคลากรทางการ
แพทย์มีจ�านวนมากขึ้น เพื่อรองรับการเพิ่มจ�านวนบุคลากร
ให้เพียงพอต่อการดูแลแบบประคับประคอง สมาคมบริบาล
ผูป้ ว่ ยระยะท้ายได้สนับสนุนทุนให้เกิดการจัดอบรมหลักสูตร
เพิ่ ม เติ ม ในหั ว ข้ อ ที่ ห ลากหลาย (37) ท� า ให้ ก ารดู แ ลแบบ
ประคับประคองเป็นทีร่ จู้ กั ในวงการแพทย์ในสาขาเฉพาะทาง
สาขาอื่นๆ มากยิ่งขึ้น
หลักสูตรส�าหรับแพทย์เฉพาะทางด้านการดูแลแบบ
ประคับประคอง ได้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 โดยมีลักษณะ
เป็ น หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รในวิ ช าชี พ เวชกรรมด้ า น
เวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง โดย
ความรับผิดชอบราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
แห่งประเทศไทย ระยะเวลาหลักสูตร 1 ปี(38) โดยมีสถาบันที่
เปิดหลักสูตรในปัจจุบนั 5 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล, คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การผลั ก ดั น ในระดั บ นโยบายระดั บ ประเทศหลั ง
การจั ด ประชุ ม APHC ในปี พ.ศ. 2546 ประกอบด้ ว ย
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะ
ในระยะท้ายของชีวิต พ.ศ. 2557-2559 โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเครื่องมือเชิงระบบที่น�าไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะ

ระยะท้ า ยของชี วิ ต (39) และในปี พ.ศ. 2559 กระทรวง
สาธารณสุขก�าหนดนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลมีการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง และก�าหนดเป็น Service Plan
Palliative Care ในปี พ.ศ. 2560(40) ซึ่งสอดรับกันดีกับ
การเร่งพัฒนาบุคลากรแพทย์และพยาบาลในการดูแลแบบ
ประคับประคองผ่านการจับอบรมที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง
โดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (THAPS)
แม้การดูแลประคับประคองจะเข้าสู่ระบบ service
plan ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งส่งผลให้เกิดศูนย์ดูแล
ประคับประคองในทุกโรงพยาบาล แต่คณ
ุ ภาพการจัดบริการ
ยังเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งมีการประเมินและการพัฒนา รศ. พญ.ศรีเวียง
ไพโรจน์กุล และเครือข่ายดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
แห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดท�า Quality Standard for
Palliative Care พร้อมสมุดคู่มือประเมินตนเองขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการประเมินและพัฒนาคุณภาพของ
ศูนย์ดูแลประคับประคอง กรมการแพทย์ได้แจกจ่ายให้ศูนย์
ดูแลประคับประคองทั่วประเทศเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ด�าเนินงาน เพื่อประเมินช่องว่างในการพัฒนาและน�าไปสู่
คุณภาพให้ได้มาตรฐานขึ้น(41)
จากฐานข้อมูลระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
(Health Data Center) ปีงบประมาณ 2564 เทียบกับ
ปีงบประมาณ 2562 พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคองเป็นเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ร้อยละ 14.88
จากร้ อ ยละ 9.40 ตามล� า ดั บ ผู ้ ป ่ ว ยวั ย รุ ่ น ถึ ง วั ย ท� า งาน
ร้อยละ 34.03 จากร้อยละ 33.65 ตามล�าดับ และผู้สูงอายุ
60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 28.38 จากร้อยละ 25.56 ตามล�าดับ(42)
และจากการศึกษา point prevalence ใน 14 โรงพยาบาล
ทั่วประเทศ โดยเครือข่ายดูแลแบบประคับประคองแห่ง
ประเทศไทย พบความชุกของผู้ป่วยระยะท้าย ร้อยละ 18.72
แยกเป็นกลุ่มโรคมะเร็ง ร้อยละ 55.66 และโรคเรื้อรังอื่นที่
ไม่ใช่มะเร็ง ร้อยละ 44.44(41)
ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการปรึกษาและอยู่ในการดูแล
ของศูนย์ดูแลประคับประคองในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
เพียง ร้อยละ 6-17%(41, 42) กลุ่มที่ได้รับการดูแลจากศูนย์
ดูแลแบบประคับประคอง พบมีการวางแผนดูแลสุขภาพ
ล่วงหน้า ร้อยละ 88.7 เทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่อยู่ในการ
ดู แ ลที ม ดู แ ลประคั บ ประคอง ร้ อ ยละ 15.7 ในขณะที่ ใ น
ภาพรวมระดับประเทศ จากข้อมูลระบบสุขภาพของกระทรวง
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วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

สาธารณสุข (Health Data Center) ปีงบประมาณ 2564
พบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยระยะท้ า ยแบบประคั บ ประคอง มี กิ จ กรรม
family meeting และมีการท�าการวางแผนสุขภาพล่วงหน้า
(advance care planning) ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว
มีเพียงร้อยละ 50.5 เท่านั้น(43)
ในด้านบุคลากรทางการแพทย์ จากการศึกษาในปี
พ.ศ. 2555(18) พบว่า มีแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
การดูแลแบบประคับประคองมากกว่า 1 ปี จ�านวน 12 คน
มากกว่า 1 เดือนจ�านวน 6 คน โดยมีจ�านวนแพทย์ที่ผ่าน
การอบรมการดูแลแบบประคับประคองทั้งประเทศ จ�านวน
รวม 147 คนภายหลังการจัดตั้งศูนย์การุณรักษ์และมีการ
อบรมบุ ค ลากรทางการแพทย์ พบว่ า ตลอดช่ ว ง พ.ศ.
2553-2562 มี แ พทย์ ที่ ผ ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
ระยะกลาง-ระยะยาว อีกจ�านวน 189 คน โดยแบ่งเป็นแพทย์ที่
ผ่านการอบรม mid-career training หลักสูตร 1 ปี จ�านวน
29 คน และหลักสูตร BCCPM 8 สัปดาห์จ�านวน 160 คน(44)
ในขณะที่ จ� า นวนพยาบาลจากการส� า รวจบุ ค ลากร
ทางการแพทย์ในปี พ.ศ. 2555 พบมีจ�านวนพยาบาลทั้งสิ้น
1,680 คน ซึ่งมีเพียง 49 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะ
เวลามากกว่า 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 3 ต่อมาในช่วง พ.ศ.
2553-2562 ศูนย์การุณรักษ์ได้อบรมหลักสูตรส�าหรับ
พยาบาลเพิ่มอีก 927 คน แบ่งเป็น mid-career training
หลักสูตร 1 ปีจ�านวน 6 คน หลักสูตร BCCPN 6 สัปดาห์
จ�านวน 174 คน(44)
การศึกษาโดย สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
(Thailand Development Research Institute, TDRI)
ใน ปี พ.ศ. 2563(45) ทีศ่ กึ ษาการตระหนักรูส้ าธารณะ (public
awareness) และทัศนคติของคนไทยอายุ 20-80 ปี จ�านวน
2,394 คน ต่อการดูแลแบบประคับประคอง พบว่า มีเพียง
ร้อยละ 43 ที่ตระหนักเกี่ยวกับการดูแลในระยะท้ายของชีวิต
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหรือมีโรคเรื้อรังอยู่แล้ว มีเพียง
ร้อยละ 24 ที่รู้จักการดูแลแบบประคับประคอง และพบว่า
กว่าร้อยละ 92 ที่รู้จักพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2550 มาตรา 12 ที่ว่าด้วยสิทธิ์ในการปฏิเสธการรักษาที่
เป็นไปเพื่อการยื้อชีวิตแต่มีเพียงร้อยละ 14 เท่านั้นที่เคยท�า
พินยั กรรมชีวติ หรือวางแผนการดูแลสุขภาพล่วงหน้าไว้แล้ว
ท�าให้เห็นว่ายังมีช่องว่างในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยว
กับการวางแผนดูแลล่วงหน้าส�าหรับประชาชนในภาพรวม
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วิธีการศึกษา
พัฒนาการการดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทย
ตลอด 20 ปี ที่ ผ ่ า นมา อาจแบ่ ง ได้ เ ป็ น 3 ยุ ค ได้ แ ก่
ยุคที่ 1: รุ่งอรุณแห่ง palliative care (ก่อน พ.ศ. 2547),
ยุคที่ 2: สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา (พ.ศ. 2547-2555) และ
ยุคที่ 3: การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด (พ.ศ. 2555–ปัจจุบนั )
โดยมีจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญ คือ การจัดประชุมวิชาการด้าน
การดูแลแบบประคับประคอง และโครงการ “เผชิญความตาย
อย่างสงบ” จนเกิดการรวมตัวของบุคลากรทางการแพทย์
และประชาชนเป็นเครือข่ายได้มาร่วมกันสร้างองค์ความรู้
และพื้นที่ปฏิบัติงานจากเดิมที่ท�ากันอย่างแยกส่วน และ
จุ ด เปลี่ ย นที่ ส องที่ ท� า ให้ ก ารดู แ ลแบบประคั บ ประคอง
มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดในยุคที่สาม คือ ชุดโครงการ
สร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต การจัดตั้งสมาคม
บริ บ าลผู ้ ป ่ ว ยระยะท้ า ย และการจั ด ประชุ ม APHC ที่
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพทั้งสามเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุ
ที่ส�าคัญที่เร่งให้เกิดการเรียนรู้และการดูแลแบบประคับ
ประคองในทุกมิติ
จากการรวบรวมประวั ติ ศ าสตร์ ข องการดู แ ลแบบ
ประคับประคองในประเทศไทย ผู้เขียนพบว่าการสัมภาษณ์
ผู้รู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนการดูแลแบบประคับ
ประคองทัง้ สองท่าน ท�าให้ผเู้ ขียนมองเห็นภาพรวมและความ
ต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่ส�าคัญที่ส่งผลต่อกันและกัน และ
ข้อมูลเชิงความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ได้ถูกบันทึกที่ใดมาก่อน
ในกระบวนการสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเรื่องราวที่ได้
จากการสัมภาษณ์ ผู้เขียนพบว่าแหล่งข้อมูลมีการกระจัด
กระจายและข้อมูลจ�านวนหนึ่งถูกบันทึกโดยผู้ปฏิบัติงาน
ในรู ป แบบบั น ทึ ก ส่ ว นตั ว เป็ น ภาษาไทยในอิ น เทอร์ เ น็ ต
โดยข้อมูลการขับเคลื่อนด้านการรับรู้ของประชาชนมีการ
รวบรวมไว้อย่างครบถ้วนในเว็บไซต์ของเครือข่ายพุทธิกา
ท� า ให้ เ ห็ น การขั บ เคลื่อนที่มีความต่อเนื่องตั้งแต่ “เผชิญ
ความตายอย่างสงบ” เรื่อยมาจนถึง “ชุมชนกรุณาเพื่อการ
อยู่และตายดี” โดย Peaceful Death แหล่งข้อมูลที่เป็น
ข้อมูลในเชิงนโยบายและหนังสือราชการ ผู้เขียนสามารถ
สืบค้นได้อย่างจ�ากัด อาจจะท�าให้ขอ้ มูลพัฒนาการการดูแล
แบบประคับประคองในมิตดิ า้ นนโยบายยังไม่สมบูรณ์มากนัก
สังคมไทยที่ก�าลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใน
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ปัจจุบัน และโครงสร้างสังคมที่มีลักษณะเป็นสังคมเมือง
มากขึ้น สร้างความท้าทายให้กับทิศทางของการดูแลแบบ
ประคับประคองในอนาคต ลักษณะของการ “ตายดี” ใน
บริบทของคนยุคใหม่ อาจไม่เหมือนกับชุดความเชื่อเดิมที่
เราเคยคุ้นชิน
จากข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ ถึ ง สถานการณ์ ก ารดู แ ลแบบ
ประคับประคองในปัจจุบนั เทียบกับอดีต ดังทีไ่ ด้กล่าวไปข้างต้น
ช่องว่างของพัฒนาการการดูแลแบบประคับประคองของ
ประเทศไทย คงจะประกอบด้วย (1) การเพิม่ การเข้าถึงบริการ
การดูแลแบบประคับประคองให้มากขึน้ (2) การเพิม่ การรับรู้
ของแพทย์สาขาต่างๆ ถึงบทบาทของการดูแลแบบประคับ
ประคอง (3) การจัดระบบโครงสร้างให้การดูแลแบบประคับ
ประคองเป็นหน่วยงานเทียบเท่าการดูแลเฉพาะทางสาขาอืน่ ๆ
(4) ก�าหนดบทบาทให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสามารถจัดบริการได้อย่าง
เต็มเวลาและมีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน (5) การเพิ่มบทบาท
ของภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ในด้าน
การดูแลแบบประคับประคอง (6) การศึกษาด้านประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการดูแลแบบประคับประคองในปัจจุบนั
(7) การศึกษาวิจัยเรื่อง การแพทย์ทางเลือกที่มีศักยภาพใน
การน�ามาใช้ดแู ลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง ทีป่ ระชาชนสามารถ

เข้าถึงได้ เช่น กัญชาทางการแพทย์ ทั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัย
ที่จะช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการดังกล่าวของผู้ป่วย
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้
เมื่อความเป็นอยู่และความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
และความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชน อนาคตการดูแล
แบบประคั บ ประคองของประเทศไทยจึ ง ถู ก ก� า หนดโดย
คนไทยทุกคนเช่นกัน

กิตติกรรมประกาศ
ผู ้ เ ขี ย นขอขอบคุ ณ คุ ณ วรรณา จารุ ส มบู ร ณ์ และ
รศ. พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กลุ อย่างสุดซึง้ ในการให้สมั ภาษณ์
และเล่าเส้นทางของการดูแลแบบประคับประคองอย่างทรง
พลังประสบการณ์การรวบรวมเหตุการณ์ตามแหล่งข้อมูล
ต่ า งๆ ท� าให้ ผู ้ เ ขี ย นตระหนั ก ว่ า มี ผู ้ ค นอี ก จ� านวนมากที่ มี
ส่วนร่วมในการสร้างให้เกิดการดูแลแบบประคับประคองขึน้
ในประเทศไทย ที่ผู้เขียนไม่สามารถรวบรวมมาได้ทั้งหมดใน
ที่นี้ การดูแลเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งให้จากไปอย่างสงบ เป็น
สิ่งที่มีคุณค่าและสร้างความหมายที่ดีให้กับบุคคลนั้นเอง
และกับคนรอบข้างที่ยังมีชีวิตอยู่ ผู้เขียนจึงขอคารวะทุกๆ
ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับการ
ดูแลแบบประคับประคองทั้งที่ได้เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนาม
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ศักยภาพของประเทศไทยในการขับเคลื่อน
วาระด้านสุขภาพในเวทีระดับโลก
วริศา พานิชเกรียงไกร1, อรณา จันทรศิร1ิ , หทัยชนก สุมาลี1, พุฒิปัญญา เรืองสม1, พีรยา เพียรเจริญ1, รังสรร มั่นคง2
1
สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
2
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมาประเทศต่างๆ และภาคส่วนต่างๆ มีการด�าเนินงานร่วมกันด้านสุขภาพโลก (global health) เพือ่
จัดการปัญหาสุขภาพทีม่ คี วามซับซ้อนร่วมกัน โดยประเทศไทยได้แสดงบทน�าในการขับเคลือ่ นประเด็นสุขภาพในเวทีโลกหลาย
วาระ จนเกิดเป็นข้อมติและข้อตัดสินใจทีเ่ ป็นแนวทางการท�างานของประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ประเทศไทยให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพโลก โดยแผนงานการสร้างความเข้มแข็งของงานสุขภาพโลกเป็นหนึง่ ในแผนงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2560-2564 เป็นกลไกที่สา� คัญในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง น�าไปสู่ศักยภาพในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพในเวทีระดับ
โลก การขยายเครือข่ายการท�างานด้านสุขภาพโลกในประเทศไทยและระหว่างประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ปัจจัยในการด�าเนินงานที่
ส�าคัญ ได้แก่ การมีหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ การมีทรัพยากรด้านต่างๆ ที่เพียงพอ ทั้ง
งบประมาณ องค์ความรู้ด้านสุขภาพโลก องค์ความรู้ในประเด็นสุขภาพเฉพาะ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ผ่านการอบรมและการเข้าร่วมประชุมในเวทีจริง บทความนีย้ งั มีขอ้ เสนอแนะในการด�าเนินงานด้านสุขภาพโลก
ของประเทศไทย ได้แก่ การจัดท�าเป้าหมายของการด�าเนินงานในระยะยาวเพื่อให้ประเทศมีทิศทางการด�าเนินงานด้าน
สุขภาพโลก การสร้างกระบวนการขับเคลือ่ นประเด็นร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ และการก�าหนดเป้าหมายระยะยาวของ
การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพโลกให้สามารถเป็นผู้น�าทางด้านสุขภาพโลกที่สามารถแสดงบทบาทน�าในเวทีระดับโลกได้
คำ�สำ�คัญ: สุขภาพโลก; กรอบยุทธศาสตร์สขุ ภาพโลก; ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก;
การพัฒนาศักยภาพ

Thailand’s Capacity in
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Abstract
For the past decades, there are increasing collaboration across sectors on global health to
overcome complexity of health-related problems. Thailand has played active roles in driving health-related
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agenda at global level through various platforms. The Global Health Diplomacy program under WHO-Royal
Thai Government Country Cooperation Strategy 2016-2021 becomes a key mechanism in supporting
Thailand’s movement, expanding network and building up capacity of young generation. Key success
factors include coordinating agency on global health, availability adequate resources (financial, technical
knowledge and global health knowledge), and continued capacity building activities for young generation
through training and real-life experience. However, Thailand should consider identifying key health
agenda that the country would lead, strengthening collaboration across agencies within and between
countries, and developing long-term plan for capacity building aiming for Thai global health leaders
to play leading roles in global arena.
Keywords: global health; global health strategic framework; Country Cooperation Strategy; capacity
building

บทนำา
ปัจจุบนั ปัญหาสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึน้ ดังนัน้ การ
พัฒนาและการด�าเนินการแก้ปัญหาสุขภาพจ�าเป็นต้องการ
ความร่วมมือจากหลายประเทศทัว่ โลก ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากปัญหา
สุขภาพมีผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพทีข่ า้ ม
เขตแดนของประเทศใดประเทศหนึง่ รวมถึงส่งผลด้านการค้า
เศรษฐกิ จ และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศประเด็ น
สุขภาพโลก (global health) จึงมีความส�าคัญมากขึน้ ทัง้ นี้
Koplan และคณะ ได้ให้ค�าจ�ากัดความของสุขภาพโลกไว้ว่า
สุขภาพโลกมุง่ เน้นประเด็นทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพทัง้ ทาง
ตรงและทางอ้อม และสามารถข้ามเขตแดนของประเทศ
ได้การแก้ไขปัญหามักต้องการความร่วมมือระดับโลก โดย
เป้าหมายหลัก คือ การสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพระหว่าง
ประเทศส�าหรับประชาชนทุกคน ซึง่ ต้องการความเชีย่ วชาญ
ที่หลากหลายและการท�างานร่วมกันของหลายสาขาวิชาชีพ
จากทัง้ ในและนอกภาคส่วนสุขภาพ(1)
ดังนั้นการด�าเนินงานด้านสุขภาพโลก จึงเกี่ยวข้องกับ
มิตติ า่ งๆ 5 ด้าน(2) ได้แก่ ด้านนโยบายระหว่างประเทศ ด้าน
ความมั่นคง ด้านสุขภาพ ด้านมนุษยธรรม ด้านการลงทุน
ระหว่างประเทศ และด้านการสาธารณสุข ดังนัน้ จึงมีหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานด้าน
สุขภาพโลก ประเทศต่างๆ จึงเกิดความร่วมมือและการสร้าง
ข้อตกลงในการด�าเนินงานด้านสุขภาพโลกร่วมกัน เห็นได้
จากการมีเอกสารแสดงเจตจ�านงทางการเมืองและนโยบาย

ระดับสูงหลายฉบับที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาสุขภาพและปัจจัยทางสังคม
ที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพ เพื่ อ เป็ น ทิ ศ ทางการด� า เนิ น งานให้ กั บ
ประเทศต่างๆ โดยมีตวั อย่างในเรือ่ งการป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ปฏิญญาทางการเมืองเรื่องการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ในการประชุมระดับสูง
สหประชาชาติ ปี 2018 (Political Declaration of the
High-Level Meeting of the General Assembly on
the Prevention and Control of Non-Communicable
Diseases)(3) แผนปฏิบัติการระดับโลกว่าด้วยการป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง 2013-2020 (Global action
plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020)(4) Montevideo
Roadmap 2018–2030 on NCDs(5) นอกจากนีผ้ นู้ า� สูงสุด
ของทุกประเทศทัว่ โลกได้รบั รองการตัง้ เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development Goals, SDGs)
ทีม่ งุ่ การลดอัตราการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ตดิ ต่อ
เรือ้ รังลงหนึง่ ในสามภายในปี ค.ศ. 2030(6)
ทีผ่ า่ นมาประเทศไทยได้แสดงบทน�าในเวทีโลกมากมาย
เช่น การผลักดันวาระหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเวที
สมัชชาสหประชาชาติ สมัชชาอนามัยโลก เป็นต้น รวมถึง
การสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในการขับเคลื่อน
ประเด็นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประสบการณ์การด�าเนินงานที่
ประสบความส�าเร็จของประเทศในการขับเคลื่อน เช่น จาก
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ที่ประเทศไทยประสบความส�าเร็จในการบรรลุหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2545 การพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขอย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนางานด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้พัฒนากรอบยุทธศาสตร์
สุขภาพโลก พ.ศ. 2559-2563(7) ภายใต้ความร่วมมือของ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศและภาคส่วน
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก�าหนดทิศทางการ
ท�างานร่วมกันอย่างเป็นระบบของภาคส่วนต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาสังคม และมีเป้าประสงค์ให้เกิดความ
มัน่ คงทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากภัยคุกคามด้าน
สุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เศรษฐกิจและสังคม
ไทยพัฒนาได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาท
ในการร่วมก�าหนดนโยบายสุขภาพโลกและเป็นทีย่ อมรับของ
ประชาคมโลก ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมบทบาทน�าและความ
รั บ ผิ ด ชอบด้ า นสุ ข ภาพโลกของไทย และการเสริ ม สร้ า ง
ขีดความสามารถของบุคลากร องค์กร และพัฒนาคุณภาพ
ของข้อมูลด้านสุขภาพโลกอย่างต่อเนือ่ ง
ทัง้ นีป้ ระเทศไทยได้มกี ารพัฒนาแผนงานการสร้างความ
เข้มแข็งของงานสุขภาพโลก (Global Health Diplomacy,
GHD) ซึ่งเป็นหนึ่งในหกแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก (Country
Cooperation Strategy, CCS) พ.ศ. 2560-2564 โดยแผน
งานการสร้างความเข้มแข็งของงานสุขภาพโลก เป็นกลไกหนึง่
ทีช่ ว่ ยสนับสนุนการด�าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์สขุ ภาพ
โลกของประเทศไทยโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคส่วน
ต่างๆ ในประเทศไทยและองค์การอนามัยโลก
บทความนี้เป็นการน�าเสนอบทเรียนการขับเคลื่อน
ประเด็นสุขภาพในเวทีระดับโลกของประเทศไทยผ่านกลไก
ของแผนงานการสร้างความเข้มแข็งของงานสุขภาพโลก
ในการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในการด�าเนินงานด้าน
สุขภาพโลกอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ประเทศไทยกับการขับเคลื่อน
ประเด็นสุขภาพในเวทีระดับโลก
องค์การอนามัยโลกก่อตั้งในปี พ.ศ. 2491 มีบทบาทหลักใน
การก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานด้านสุขภาพในระดับโลก
การให้ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงานด้านสุขภาพในระดับ
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ประเทศ และการสนับสนุนการด�าเนินงานของประเทศเพื่อ
รับมือกับปัญหาสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยมีการ
ประชุมหลักทีม่ กี ารตัดสินใจเชิงนโยบายขององค์การอนามัยโลก
2 การประชุม ได้แก่ การประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World
Health Assembly, WHA) ซึง่ เป็นเวทีการตัดสินใจหลักโดย
ประเทศสมาชิก 194 ประเทศ และการประชุมคณะกรรมการ
บริหารองค์การอนามัยโลก (Executive Board, EB) ซึ่ง
เป็นเวทีการตัดสินใจโดยประเทศสมาชิก 34 ประเทศที่เป็น
ตัวแทนจากทั้ง 6 ภูมิภาค เพื่อน�าผลจากการประชุมเข้าที่
ประชุมสมัชชาอนามัยโลกเพื่อพิจารณาต่อไป นอกจากนี้
ยังมีเวทีในระดับภูมิภาค ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ
องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO
Regional Committee for South-East Asia, RC) ซึ่ง
เป็นการประชุมหารือทิศทางการด�าเนินงานด้านสุขภาพ
ในระดับภูมิภาค ประกอบด้วยประเทศสมาชิกในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด 11 ประเทศ
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนประเด็น
สุขภาพในเวทีระดับโลกหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเวที ก ารประชุ ม หลั ก ขององค์ ก ารอนามั ย โลก ได้ แ ก่
การประชุมสมัชชาอนามัยโลก การประชุมคณะกรรมการ
บริหารองค์การอนามัยโลก และการประชุมคณะกรรมการ
องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้
การขับเคลื่อนประเด็นเป็นการท�างานประสานกันระหว่าง
หน่ ว ยงานในและนอกสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข และ
กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงคณะผู้แทนถาวรไทย
ประจ�าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และคณะผู้แทนถาวร
ไทยประจ�าสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา โดยการขับเคลื่อน
ประเด็นสุขภาพของประเทศไทยมุง่ หวังให้เกิดข้อมติ (resolution) หรือข้อตัดสินใจ (decision) ทีจ่ ะน�าไปสูก่ ารด�าเนินงาน
ต่อไปของประเทศต่างๆ และองค์การอนามัยโลก ดังตารางที่ 1
เป็ น การสรุ ป บทบาทของประเทศไทยในการขั บ เคลื่ อ น
ประเด็นในเวทีต่างๆ
ยุทธศ�สตร์คว�มร่วมมือระหว่�งรัฐบ�ลไทยและองค์ก�ร
อน�มัยโลก
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การ
อนามัยโลก (Country Cooperation Strategy, CCS) พ.ศ.
2560-2564 มุง่ การพัฒนาระบบทีจ่ า� เป็นต่อการน�านโยบาย
สาธารณสุขของประเทศสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนา
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ต�ร�งที่ 1 ตัวอย่างประเด็นสุขภาพทีป่ ระเทศไทยขับเคลือ่ นในเวทีระดับโลกหรือระดับภูมภิ าคระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564
ประเด็นสุขภ�พ
Physical Activity

Universal Health
Coverage

Harmful use of
Alcohol

ผู้มีบทบ�ทหลัก เวทีในก�รขับเคลื่อน
-กรมอนามัย
-IHPP
-สสส.
-กองการ
ต่างประเทศ
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ

-IHPP
-สปสช.
-กองการ
ต่างประเทศ
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ

-IHPP
-สสส.
-กองการ
ต่างประเทศ
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ

บทบ�ทของประเทศไทย

SEA RC69
(พ.ศ. 2559)

ประเทศไทยได้ผลักดันวาระ Promoting Physical Activity
in Southeast Asia Region ในที่ประชุม RC สมัยที่ 69 ในปี
พ.ศ. 2559 โดยที่ประชุมได้รับรองข้อมติ Promoting Physical
Activity in Southeast Asia Region (SEA/RC69/R4)(8)

EB140
(พ.ศ. 2560)

ประเทศไทยได้เสนอวาระ Revitalizing Physical Activity for
Health เพื่อพิจารณาในที่ประชุม EB สมการเสนอวาระเข้าสู่ที่
ประชุม EB สมัยที่ 140 ในปี พ.ศ. 2560 โดยที่ประชุมมีข้อตัดสินใจ
ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท�าร่าง global action plan on physical
activity เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุม EB สมัยที่ 142(9)

EB142
WHA71
(พ.ศ. 2561)

ประเทศไทยได้ส่งบุคลากรไทยไปปฏิบัติงานที่องค์การอนามัยโลก
เพื่อร่วมจัดท�า ร่าง Global Action Plan on Physical Activity
2018-2030 นอกจากนี้ประเทศไทย โดยคณะผู้แทนถาวรไทย
ประจ�าสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ยังเป็นประธานการหารือข้อมติ Draft WHO Global Action Plan on Physical Activity
2018−2030 ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุม EB สมัยที่ 142(10)
และ WHA สมัยที่ 71(11) รวมถึงการรับรอง WHO Global Action
Plan on Physical Activity 2018-2030(12)

United Nations
General Assembly
(UNGA) 72
(พ.ศ. 2561)

สืบเนือ่ งจากทีป่ ระชุม UNGA สมัยที่ 72 ในปี พ.ศ. 2561 กลุม่ Foreign
Policy and Global Health (FPGH) Initiative ซึ่งประเทศไทย
เป็นสมาชิก ได้เสนอข้อมติให้ทป่ี ระชุมรับรอง 2 เรือ่ ง ได้แก่ การก�าหนด
ให้วันที่ 12 ธันวาคมของทุกปี เป็น International Universal
Health Coverage Day(13) และ ก�าหนดให้มีการจัด high-level
meeting on universal health coverage ในปี พ.ศ. 2562(14)

SEA RC71
(พ.ศ. 2561)

ประเทศไทยได้ผลักดันให้เกิดข้อตัดสินใจ ซึ่งที่ประชุมได้รับรองให้มี
การเสนอวาระ “Preparation for the high-level meeting of
the General Assembly on Universal Health Coverage”
เพิ่มในวาระของ EB สมัยที่ 144 และสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น
ผู้เสนอวาระในนามของภูมิภาค(15)

EB144
WHA72
(พ.ศ. 2562)

ประเทศไทยได้เสนอวาระเข้าสู่ที่ประชุม EB สมัยที่ 144 และเป็น
ประธานร่วมกับประเทศญี่ปุ่นในการหารือร่างข้อมติทั้งหมด 5 ครั้ง
และที่ประชุมได้รับรองข้อมติ(16) โดยมีประเทศร่วมอุปถัมภ์ข้อมติรวม
26 ประเทศ ทั้งนี้ข้อมติดังกล่าวได้น�าเข้าสู่ที่ประชุม WHA สมัยที่ 72
และได้รับการรับรองจากที่ประชุม(17)

UNGA
(พ.ศ. 2562)

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ�าสหประชาชาติ ณ นคร
นิวยอร์ก ได้ท�าหน้าที่ร่วมกับเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรจอร์เจียฯ
เป็นผู้ประสานงานการเจรจาร่างปฏิญญาทางการเมืองของการ
ประชุม high-level meeting of the General Assembly
on Universal Health Coverage โดยมีบุคลากรจากกระทรวง
สาธารณสุขร่วมสนับสนุนด้านวิชาการ ซึ่งที่ประชุมได้รับรอง
UNGA political declaration(18)

SEA RC72
(พ.ศ. 2562)

ประเทศไทย ได้เสนอขอบรรจุวาระ Strengthening the control
of harmful use of alcohol ที่ EB สมัยที่ 146 โดยที่ประชุมได้
สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นผู้เสนอวาระในนามของภูมิภาค[19]

EB146
WHA73
(พ.ศ. 2563)

ประเทศไทยได้เสนอวาระเข้าสู่ที่ประชุม EB สมัยที่ 146 และเป็น
ประธานในการหารือร่างข้อมติทั้งหมดและที่ประชุมได้รับรองข้อมติ
Accelerating action to reduce the harmful use of alcohol(20)
โดยมีประเทศร่วมอุปถัมภ์ข้อมติรวม 39 ประเทศ

93

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

Mental Health

-กรมสุขภาพจิต
-กองการ
ต่างประเทศ
-IHPP
-กระทรวงการ
ต่างประเทศ

EB148
WHA74
(พ.ศ. 2564)

ยุทธศาสตร์ดา้ นต่างๆ โดยมีกระบวนการคัดเลือกแผนงานที่
ส�าคัญ 6 แผนงาน ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังความปลอดภัย
บนท้องถนน เชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพ สุขภาพของผูย้ า้ ยถิน่ การค้า
ระหว่างประเทศและสุขภาพ และการสร้างความเข้มแข็ง
ของงานสุขภาพโลก (Global Health Diplomacy, CCSGHD) ซึ่งแผนงานทั้งหมดสอดคล้องกับการจัดล�าดับแผน
งานส�าคัญที่ก�าหนดขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีส�าหรับ
ประเทศไทย นอกจากนีย้ ทุ ธศาสตร์ความร่วมมือนีย้ งั มุง่ หวัง
การใช้ทนุ ทางปัญญาและทุนทางสังคมขององค์การอนามัยโลก
ในการขยายเครื อ ข่ายการท�างานและการสนับสนุ นด้ า น
วิ ช าการเพื่ อ การด� า เนิ น งานในการพั ฒ นาสุ ข ภาพของ
ประชาชนไทย
หลั ก การส� า คั ญ ของการด� า เนิ น งานที่ ช ่ ว ยเอื้ อ การ
ท�างาน ได้แก่ งบประมาณใช้หลักการรวมงบประมาณจาก
ทุกแหล่งทุน (pooled fund) ได้แก่ องค์การอนามัยโลก
กระทรวงสาธารณสุ ข ส� า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.) ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
และส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ
ใช้ระเบียบการใช้งบประมาณของ สวรส. ไม่ใช่ระเบียบของ
แต่ละแหล่งทุนนอกจากนี้การส่งรายงานเป็นรายงานเดียว
(single report) ซึ่งหมายถึงทุกแผนงานส่งรายงานฉบับ
เดียวกับทุกแหล่งทุน
แผนง�นก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งของง�นสุขภ�พโลก
การจั ด การปั ญ หาที่ ส� า คั ญ ด้ า นสุ ข ภาพโลกอย่ า งมี
ประสิทธิภาพจ�าเป็นต้องมีขดี ความสามารถในระดับประเทศ
ทั้งในด้านการบริการของระบบสาธารณสุขและการทูตด้าน
สุขภาพโลก ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการ
ต่างประเทศจึงได้จัดท�ากรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 ขึ้น ทั้งนี้กรอบยุทธศาสตร์
ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2559 มี
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ประเทศไทยได้เสนอวาระ Mental health preparedness and
response for the COVID-19 pandemic เข้าสู่ที่ประชุม EB สมัย
ที่ 148 และเป็นประธานในการหารือร่างข้อตัดสินใจทั้งหมด 3 ครั้ง
และที่ประชุมได้รับรองข้อตัดสินใจ(21) โดยมีประเทศร่วมอุปถัมภ์
ข้อตัดสินใจรวม 47 ประเทศ ทั้งนี้ข้อตัดสินใจดังกล่าวได้น�าเข้าสู่ที่
ประชุม WHA สมัยที่ 74 และได้รับการรับรองจากที่ประชุม(22)

วัตถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก
ของประเทศไทยให้ยงั่ ยืน ดังนัน้ แผนงานการสร้างความเข้มแข็ง
ของงานสุขภาพโลก จึงมีบทบาทในการสร้างหลักฐานเชิง
ประจักษ์และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อการด�าเนิน
งานตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ สุ ข ภาพโลกของประเทศไทย
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเสริมการด�าเนินงานด้าน
สุขภาพโลกของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักทั้งในเรื่องการสร้างองค์ความรู้และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีระยะเวลาการด�าเนินงาน
ระหว่าง พ.ศ. 2560-2564
กองการต่างประเทศและส�านักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของ
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของงานสุขภาพโลก ซึ่งทั้ง
สองหน่วยงานมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพ
ของประเทศไทยมาโดยตลอด หน่วยงานรับผิดชอบแผน
งานมีบทบาทที่หลากหลาย ได้แก่ การวางแผนงานในภาพ
รวม 5 ปีการวางแผนงานรายปี การประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ในการด�าเนินงานตามแผนงาน และการ
รายงานผลการด�าเนินงานแก่คณะกรรมการบริหารความ
ร่ ว มมื อระหว่ า งรั ฐ บาลไทยกั บ องค์ ก ารอนามั ย โลก และ
คณะอนุกรรมการก�ากับทิศแผนงานการสร้างความเข้มแข็ง
ของงานสุขภาพโลก ทั้งนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริหารและอนุกรรมการก�ากับทิศมีผู้แทนจากหน่วยงาน
ทัง้ ในกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวงสาธารณสุขที่
มีส่วนในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพในระดับโลก รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโลก
การด�าเนินงานของแผนงานใน 2 ปีแรกมุ่งเน้นการ
สร้ า งองค์ ค วามรู ้ แ ละศั ก ยภาพบุ ค ลากรเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
ประเด็นสุขภาพในเวทีโลกของประเทศไทย ได้แก่ การถอด
บทเรียนการด�าเนินงานด้านสุขภาพโลกของประเทศไทย
การสร้ า งระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลการด� า เนิ น งาน
และการพั ฒ นาศั ก ยภาพคณะผู ้ แ ทนไทยเพื่ อ เข้ า ร่ ว ม
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ประชุ ม สมั ช ชาอนามั ย โลกต่ อ มาในปี ที่ 3 (พ.ศ. 2563)
คณะกรรมการบริหารแผนงานจึงได้เสนอให้เพิ่มกลไกการ
ขับเคลือ่ นประเด็นสุขภาพร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเวที
ระดับโลก และในปีที่ 4 (พ.ศ. 2564) จึงได้ปรับขอบเขตการ
ท�างานเป็น การสร้างแหล่งความรู้ (intellectual capital)
การสร้างเครือข่าย (social capital) และการสร้างคน
(human capital) เพื่อเป็นการสร้างทรัพยากรที่ยั่งยืนให้
กับประเทศไทยในด้านสุขภาพโลกต่อไป
ผลงานของแผนงานครอบคลุมการสร้างองค์ความรู้
การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานด้านสุขภาพโลก
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขับเคลื่อนประเด็น
สุขภาพในเวทีระดับโลก ทัง้ นีก้ ารสร้างองค์ความรูม้ งี านวิจยั
4 เรือ่ ง ได้แก่ การศึกษากลไกอภิบาลสุขภาพโลกประเทศไทย
การทบทวนและประเมิ น โครงการส่ ง บุ ค ลากรไปปฏิ บั ติ
งานในองค์กรระหว่างประเทศภายใต้การประชุมนานาชาติ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล การศึกษาทิศทางและแผนการ
วิจยั ในประเด็นสุขภาพโลก และการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ
และการตัดสินใจเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่ดีและไม่ดีต่อ
สุขภาพด้วยแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ซึง่ ผลการศึกษา
สามารถน�ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงานด้าน
สุขภาพโลกของประเทศไทยได้
การสร้างองค์ความรูย้ งั มีการถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
ที่ผ่านมาในประเด็นเฉพาะ ได้แก่ การขับเคลื่อนประเด็น
สุขภาพทางกาย (physical activity) สูว่ าระนโยบายระดับโลก
การถอดบทเรียนกระบวนการ global health scholar
การสังเคราะห์องค์ความรู้การขับเคลื่อนระดับโลกและการ
ด� า เนิ น งานในประเทศไทยด้ า นความปลอดภั ย ทางถนน
การจัดการความรูเ้ รือ่ งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพโลก
ส�าหรับการติดตามประเมินผลเป็นการพัฒนากรอบ
การติ ด ตามประเมิ น ผล กรอบยุ ท ธศาสตร์ สุ ข ภาพโลก
ของประเทศไทย จากการทบทวนและประเมินแผนกรอบ
ยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย ก็ได้มีการต่อยอด
และเป็ น ข้ อ มู ล ส� า คั ญ ในการหารื อ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ และผู ้ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง ในการประชุ ม ของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และการ
ประชุมทบทวนการด�าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์สขุ ภาพ
โลกของประเทศไทย เพื่ อ พั ฒ นาต่ อ ส� า หรั บ แผนกรอบ
ยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทยในอนาคต

การพัฒนาศักยภาพ ได้ด�าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การ global health diplomacy การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนค�ากล่าว การพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านสุขภาพ
โลก และการพัฒนาศักยภาพผ่านการเข้าร่วมประชุมในเวที
ระดับโลกต่างๆ เช่น การประชุมสมัชชาอนามัยโลก การ
ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก และการ
ประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกประจ�าภูมิภาค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เป็ น ต้ น อี ก หนึ่ ง กิ จ กรรมที่ ไ ด้
ด�าเนินการคือ global health scholars โดยเป็นการจัด
กระบวนการเพือ่ พัฒนานักวิชาการ นักวิจยั นักวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ แพทย์ จากหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเครือข่าย เพือ่ สร้างคนรุน่ ใหม่
ที่จะสามารถขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพของประเทศไทยใน
ระดับโลกได้
นอกจากนี้ ได้ดา� เนินการจัดสัมมนาออนไลน์ webinar
series จัดท�าสื่อ global gealth series และอี ก หนึ่ ง
กิจกรรมที่ได้ด�าเนินการ และอยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนา
คือ Resource Center on Global Health เป็นแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ส�าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แบ่งปันประสบการณ์และรวบรวมผลงานเกี่ยวกับงานด้าน
สุ ข ภาพระดั บ โลกในระดั บ ประเทศและระดั บ นานาชาติ
น�าเสนอแนวคิดพื้นฐาน องค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับงาน
ด้านสุขภาพโลก ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น บทความ
วิชาการ รายงานวิจัย สื่อมัลติมีเดีย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
บุคลากรที่ท�างานด้านสุขภาพโลก และแหล่งรวมข้อมูลด้าน
สุขภาพโลกต่อไป รวมถึงพัฒนาไปเป็นช่องทางการเรียนรู้
ออนไลน์ เพือ่ เผยแพร่ความรูด้ า้ นสุขภาพโลกแก่ผทู้ สี่ นใจทัง้
ชาวไทยและชาวต่างชาติด้วย
ตัวอย่�งประสบก�รณ์ก�รขับเคลือ่ นประเด็นสุขภ�พในเวที
ระดับโลก: กิจกรรมท�งก�ย
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายได้รับการบรรจุเข้าเป็น
วาระในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 53 (พ.ศ.
2543) และ สมัยที่ 55 (พ.ศ. 2545) ก่อนมีการรับรอง
ยุทธศาสตร์โลกด้านอาหาร กิจกรรมทางกายและสุขภาพ ใน
ปี พ.ศ. 2547(23) ต่อมาองค์การอนามัยโลกได้จดั ท�าคูม่ อื และ
เอกสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนส�าหรับประเทศสมาชิก
และก�าหนดเครื่องมือเพื่อส�ารวจระดับกิจกรรมทางกาย
จนถึ ง ปี พ.ศ. 2554 ในการประชุ ม สมั ช ชาอนามั ย โลก
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วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

ได้รว่ มกันรับรองยุทธศาสตร์เพือ่ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติ ด ต่ อ หลั ง จากนั้ น การขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นการส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางกายจึงอยูภ่ ายใต้รม่ ประเด็นการควบคุมโรคไม่ติดต่อ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ได้ก�าหนดเป้าหมายการลดการขาด
กิจกรรมทางกาย ร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2568(24) ถึง
แม้ประเด็นการขาดกิจกรรมทางกายจะเป็นประเด็นการใน
ระดับโลกที่ต้องการการประสานการท�างานร่วมกันทั้งใน
และนอกภาคสุขภาพ อย่างไรก็ตามการด�าเนินการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายมีความก้าวหน้าค่อนข้างน้อย และต้องการ
แรงผลักดันในเวทีสขุ ภาพโลกเพือ่ ให้เกิดการด�าเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ประเทศไทยมีการวิเคราะห์โอกาสในการขับเคลื่อน
ประเด็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเวทีระดับโลก พบว่า
มี โ อกาสสู ง ในการขั บ เคลื่ อ น เนื่ อ งจากประเทศไทยมี
โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกกับ สสส.
ซึ่งองค์การอนามัยโลกในฐานะฝ่ายเลขานุการการประชุม
สามารถร่วมสนับสนุนกระบวนการได้ นอกจากนี้ประเด็น
กิ จ กรรมทางกายยั ง เป็ น ประเด็ น เชิ ง บวกต่ อ ด้ า นความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยไม่มีการเสียประโยชน์ของภาค
ธุรกิจ จึงท�าให้ไม่มคี วามขัดแย้งระหว่างประเทศ ทัง้ นีห้ น่วยงาน
ในประเทศมี ค วามพร้ อ มในการด� า เนิ น งานร่ ว มกั น ทั้ ง
กระทรวงสาธารณสุ ข สสส. กระทรวงการต่ า งประเทศ
องค์การอนามัยโลก สมาพันธ์นานาชาติสง่ เสริมกิจกรรมทางกาย
และสุ ข ภาพ ส� า นั ก งานพั ฒ นานโยบายสุ ข ภาพระหว่ า ง
ประเทศ และภาคีเครือข่าย
ก�รสร้�งก�รรับรูค้ ว�มสำ�คัญของประเด็นกิจกรรมท�งก�ย
กระบวนการด�าเนินงานประกอบด้วยการสร้างการรับรู้
ความส�าคัญของประเด็นกิจกรรมทางกาย การขับเคลื่อน
ประเด็นผ่านเวทีระดับภูมภิ าค เพือ่ เป็นฐานในการขับเคลือ่ น
ประเด็ นในเวที ร ะดับโลก โดยเริ่ม จากการจัดการประชุ ม
คู่ขนานในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 69 ในหัวข้อ
Towards achieving the physical activity target 2025
(10x25): Are we walking the talk? การจัดประชุมคูข่ นาน
มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ กระตุน้ ความส�าคัญของวาระการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายและเพื่อสร้างเครือข่ายประเทศสมาชิกที่มี
ความสนใจในประเด็นเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้สร้างชื่อให้
กับประเทศไทยต่อการเป็นเจ้าภาพหลักของการขับเคลื่อน
วาระการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
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ก�รผลักดันก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่องในภูมิภ�ค
หลังจากการจัดประชุมคู่ขนาน ผู้บริหารในกระทรวง
สาธารณสุขได้เห็นชอบร่วมกันให้ผลักดันวาระต่อเนื่องผ่าน
การประชุมคณะกรรมการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ สมัยที่ 69 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
ทิ ศ ทางของนโยบายประเทศไทยในการผลั ก ดั น ประเด็ น
การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกาย และเพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ มี ก าร
ด�าเนินการอย่างจริงจังในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กรอบการประเมินผล และการรายงาน
สถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่ง
ของประชากรในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
ก�รขับเคลื่อนโดยก�รร่วมปฏิบัติให้เกิดแผนปฏิบัติก�ร
ระดับโลก
จากนั้ น ประเทศไทยจึ ง ได้ เ สนอวาระเข้ า สู ่ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 140 โดย
เกิดผลลัพธ์เป็นข้อตัดสินใจให้ฝ่ายเลขานุการไปด�าเนินการ
จัดท�าร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและมา
รายงานความก้าวหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
องค์การอนามัยโลกสมัยที่ 142
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารส่ ง บุ ค ลากรไทยไปปฏิ บั ติ ง านที่
องค์การอนามัยโลก โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมสุขภาพภายใต้บันทึก”
ความเข้าใจข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก
และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อ
ท�างานร่วมกับเจ้าหน้าทีอ่ งค์การอนามัยโลก ในการจัดท�าร่าง
Global Action Plan on Physical Activity และการจัด
ประชุมหารือกับประเทศสมาชิกในภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้
ยังมีสว่ นในการเสนอร่างข้อมติเพือ่ ให้การขับเคลือ่ นในระดับ
โลกมีนโยบายที่รองรับและมีการติดตามและประเมินผล
อย่างต่อเนือ่ ง โดยคณะจากกระทรวงสาธารณสุขและ สสส.
สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ
จากกิจกรรมที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ใช้ประโยชน์
ต่อยอดจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและใช้ทุกช่องทางที่ภาคีเครือข่ายสามารถประสาน
ให้เกิดความร่วมมือและขยายผลในวงกว้างได้ท�าให้ประเด็น
กิจกรรมทางกายกลายเป็นประเด็นส�าคัญในระดับนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุขไทย และองค์การอนามัยโลก
ทัง้ นีแ้ ผนงานการสร้างความเข้มแข็งของงานสุขภาพโลก
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ได้สนับสนุนการถอดบทเรียนจากการขับเคลือ่ นประเด็นการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อเป็นตัวอย่างส�าหรับการขับ
เคลื่อนประเด็นสุขภาพอื่นๆ ในเวทีระดับโลกต่อไป
ปัจจัยคว�มสำ�เร็จของแผนง�นก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งของ
ง�นสุขภ�พโลก
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของงานสุขภาพโลก
ได้ด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เช่น หน่วยงาน
ในกระทรวงสาธารณสุข สสส. สปสช. สช. และองค์กร
ระหว่างประเทศตลอด 5 ปีของแผนงาน โดยมุ่งเน้นการ
สร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพโลกเพื่อ
ให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพในเวที
ระดับโลกได้
ปัจจัยหนึ่งเกิดจากการมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ในการด�าเนินงานแผนงานการสร้างความเข้มแข็งของงาน
สุขภาพโลก ท�าให้การด�าเนินงานมีการวางเป้าหมายทั้งใน
ภาพรวมและรายปี การวางแผนการท�างาน รวมถึงความต่อเนือ่ ง
ของการท�างาน นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสในการท�างานร่วม
กันระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่วยงานนอก
กระทรวงสาธารณสุข ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การหารือทั้ง
ทางการและไม่ทางการ การประชุมผู้ท�างานด้านสุขภาพโลก
เป็นอย่างสม�่าเสมอ ท�าให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูล ให้ความคิดเห็นในการขับเคลื่อนประเด็นตามความ
เชีย่ วชาญขององค์กรนัน้ ๆ ในขณะทีก่ องการต่างประเทศเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบเรือ่ งการประสานงานและกระบวนการขับเคลือ่ น
และส� า นั ก งานพั ฒ นานโยบายสุ ข ภาพระหว่ า งประเทศ
ช่วยสนับสนุนวิชาการในภาพประเทศและภาพระดับโลก
ซึ่ ง ถื อ เป็ น การพั ฒ นารู ป แบบการท� า งานร่ ว มกั น ในการ
ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพโลก และการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย
อีกปัจจัย คือ ความเพียงพอของทรัพยากรด้านต่างๆ
ทั้งงบประมาณ องค์ความรู้ด้านสุขภาพโลก องค์ความรู้
ในประเด็ น สุ ข ภาพเฉพาะ และบุ ค ลากรที่ ร ่ ว มขั บ เคลื่ อ น
ทรัพยากรเหล่านี้มีความส�าคัญในการช่วยปิดช่องว่างของ
การด�าเนินงานในระบบปกติ (routine work) เช่น การ
สนับสนุนงบประมาณทีเ่ พียงพอต่อการด�าเนินงานของแผนงาน
ระเบี ย บการใช้ ง บประมาณที่ ไ ม่ ติ ด กรอบของระเบี ย บ
ราชการ การสร้างองค์ความรู้โดยถอดบทเรียนจากการ
ขั บ เคลื่ อ นประเด็ น สุ ข ภาพหลายๆ ประเด็ น ในระดั บ โลก

และระดับภูมิภาค และที่ส�าคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งผ่านการอบรมและ
การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ในเวที จ ริ ง ท� า ให้ เ ข้ า ใจกระบวนการ
ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพและการสร้างเครือข่ายทั้งในและ
ระหว่างประเทศ เพื่อน�าไปสู่การด�าเนินงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
คว�มท้�ท�ยของแผนง�นก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งของง�น
สุขภ�พโลก
การขั บ เคลื่ อ นประเด็ น สุ ข ภาพที่ ผ ่ า นมาของ
ประเทศไทย เป็ น ไปตามความเชี่ ย วชาญของหน่ ว ยงาน
หรือบุคคล โดยขาดทิศทางหรือเป้าหมายในการขับเคลื่อน
ประเด็นสุขภาพโลก ในภาพรวมที่ชัดเจน และการวางแผน
การขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและสร้างภาพลักษณ์ในเวที
ระดับโลกที่เด่นชัดได้มากขึ้น
ผลผลิ ต จากแผนงานการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
งานสุขภาพโลก สามารถเป็นองค์ความรู้ที่ส�าคัญส�าหรับ
ประเทศไทยให้ผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องสุขภาพโลก อย่างไร
ก็ตามพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์
ยังมีไม่มากนักท�าให้ผู้เข้าถึงผลผลิตของโครงการอยู่ในวงที่
จ�ากัด นอกจากนี้ที่ผ่านมาแผนงาน CCS-GHD มุ่งเน้นการ
สร้างศักยภาพบุคลากรรุน่ ใหม่ แต่ผบู้ ริหารระดับสูงยังไม่เห็น
ประโยชน์ของการขับเคลื่อนประเด็นในเวทีโลก ท�าให้ระดับ
ผูป้ ฏิบตั ไิ ม่สามารถขับเคลือ่ นประเด็นสุขภาพในเวทีระดับโลก
ได้อย่างเต็มที่
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ถึงแม้ประเทศไทยจะมีการพัฒนาขีดความสามารถด้าน
สุขภาพโลกมากว่าทศวรรษ แต่ยังคงมีความท้าทายในการ
ด�าเนินงานอยู่ บทความนี้จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การจัดท�าเป้าหมายของการด�าเนินงานในระยะยาว
เพื่อให้ประเทศมีทิศทางการด�าเนินงานด้านสุขภาพโลกและ
มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพในเวที
ระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การจัดกระบวนการหารือเพื่อก�าหนดทิศทางหรือ
เป้าหมายในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพโลกที่ชัดเจน โดย
อาจพิจารณาจากประเด็นสุขภาพที่ประเทศไทยสามารถ
ด�าเนินงานได้ดี สามารถน�าประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกับ
นานาประเทศได้ เช่น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การสร้าง
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เสริมสุขภาพ และความมัน่ คงด้านสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้
ยั ง ควรมี ก ารวางแผนการขั บ เคลื่ อ น การก� า หนดเวที ที่
ประเทศไทยควรแสดงบทบาทน�า และกระบวนการท�างาน
ร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ อีกด้วย
3. การสร้างกระบวนการขับเคลื่อนประเด็นร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทัง้ นีก้ ารท�างานร่วมกัน ท�าให้เกิดการ
ขยายเครือข่ายด้านสุขภาพโลก รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทีจ่ ะเข้าใจด้านวิชาการ ด้านกระบวนการขับเคลือ่ น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่มีผลต่อพลวัตของการขับเคลื่อน
โดยควรต้องมีการจัดกระบวนการที่ทุกคนสามารถเข้ามา
มีส่วนร่วม และมีความเข้าใจในเรื่องสุขภาพโลกด้วย
4. การก� า หนดเป้ า หมายระยะยาวของการพั ฒ นา
บุคลากรด้านสุขภาพโลกให้สามารถเป็นผูน้ า� ทางด้านสุขภาพโลก
ที่สามารถแสดงบทบาทน�าในเวทีระดับโลกได้ ทั้งนี้ต้องมี
การวางแผนกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทัง้ เรือ่ งการ
อบรม การแลกเปลีย่ นประสบการณ์โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ และการ
สนับสนุนให้ได้มโี อกาสท�างานในเวทีระดับโลก นอกจากนีย้ งั
ต้องมีผรู้ บั ผิดชอบกระบวนการพัฒนาศักยภาพทีช่ ดั เจน โดย
ก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึง่ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์สขุ ภาพโลก
ของประเทศไทย

สรุป
ประเทศไทยได้แสดงบทน�าในการขับเคลื่อนประเด็น
สุขภาพที่ส�าคัญในเวทีระดับโลกมากมายจนเป็นที่ยอมรับ
จากนานาประเทศ ทั้ ง นี้ ป ระเทศไทยมี ก ารพั ฒ นากรอบ
ยุทธศาสตร์สุขภาพโลก 2559-2563 ซึ่งใช้เป็นแนวทาง
ในการด�าเนินงาน และมียุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลกที่มีแผนงานการสร้าง
ความเข้มแข็งของงานสุขภาพโลก จึงเป็นกลไกในการร่วม
ขับเคลือ่ นประเด็นสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
ประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้มกี ารขยายเครือข่ายการ
ท�างานด้านสุขภาพโลกในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ได้
ปัจจัยในการด�าเนินงานทีส่ า� คัญ ได้แก่ การมีหน่วยงาน
รับผิดชอบในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ การมี
ทรัพยากรด้านต่างๆ ทัง้ งบประมาณ องค์ความรูด้ า้ นสุขภาพโลก
องค์ความรู้ในประเด็นสุขภาพเฉพาะ และบุคลากรที่ร่วม
ขับเคลือ่ นทีเ่ พียงพอ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
รุน่ ใหม่อย่างต่อเนือ่ งทัง้ ผ่านการอบรมและการเข้าร่วมประชุม
ในเวทีจริง อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังขาดการก�าหนดทิศทาง
หรือเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพโลกที่ชัดเจน
เพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ นอย่างเป็นระบบและสร้างภาพลักษณ์
ในเวทีระดับโลกที่เด่นชัดได้มากขึ้น
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บทความพิเศษ

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ในทศวรรษที่ 2 แห่งความปลอดภัยทางถนน
ธนะพงศ์ จินวงษ์, จินตนา มโนรถกุล, เพ็ญนภา พรสุพิกุล, ธัชวุฒิ จาดบันดิตถ์, ดารารัตน์ ช้างด้วง
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาทางสุขภาวะที่ส�าคัญของประเทศไทย ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา จากยอดผู้เสียชีวิตเฉลี่ย
19,000 คน/ปี ยอดผู้บาดเจ็บที่สูงกว่า 1 ล้านคน/ปี และผู้พิการรายใหม่กว่าหมื่นคน/ปี อีกทั้งจากสถิติการบาดเจ็บและ
เสียชีวิต พบว่า กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ยังเป็นกลุ่มที่มีอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงที่สุด
โดยพฤติกรรมเสี่ยงที่ท�าให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุด คือ การดื่มขับ การใช้ความเร็วเกินกฎหมายก�าหนด
การตัดหน้ากระชัน้ ชิด และการไม่ใช้อปุ กรณ์นริ ภัย ศูนย์วชิ าการเพือ่ ความปลอดภัยทางถนนได้รบั การสนับสนุนการขับเคลือ่ น
จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการเข้าไปมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา และผลักดัน
องค์ความรู้ทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมกับภาคนโยบายทั้งในระดับส่วนกลางและระดับท้องถิ่น โดยแบ่ง
การขับเคลื่อนงานออกเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) การขับเคลื่อนงานเชิงกลไก/ระบบการท�างาน และ (2) การขับเคลื่อนงาน
เชิงประเด็นความเสี่ยง เป็นการพัฒนาชุดความรู้และเครื่องมือ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างความรอบรู้
ทางสุขภาพด้านความปลอดภัยทางถนน (health literacy) ทั้งในภาพกว้างและระดับเฉพาะกลุ่ม การขับเคลื่อนงานของ
ศูนย์วิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ทั้งด้านทรัพยากร
งบประมาณ และการสื่อสารสร้างความตระหนัก รวมถึงสนับสนุนให้เกิดกลไกภาคสังคมและภาคนโยบายในการเสริมพลัง
การขับเคลื่อนความรู้สู่สังคมแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยทิศทางส�าคัญต่อการขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในระยะต่อไป คือ การออกแบบแผนงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในอนาคต เป้าหมายการลดอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบตั เิ หตุทางถนนของ ปภ. ทีก่ า� หนดให้เหลือ 12 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2570 ควบคูไ่ ปกับแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี
สสส. (พ.ศ. 2565-2574)
คำ�สำ�คัญ: อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์; ความปลอดภัยทางถนน; วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย; ปัจจัยก�าหนดสุขภาพ

Road Safety Academic Center’s Roadmap for
the Second Decade of Action for Road Safety
Thanapong Jinvong, Jintana Manorothkul, Pennapa Pornsupikul, Thachawut Jardbundista,
Dararat Changduang
Road Safety Academic Center, Road Safety Policy Foundation, Bangkok, Thailand

Abstract
Road crashes are one of the major health problems in Thailand. Over the past decade, annually,
more than 19,000 people died, over 1 million people injured, and more than ten thousand people
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disable as a result of road crashes. In addition, children and young people are the group with the highest
rates of injury and death, along with motorcyclists. The riskiest behaviors that result in injury and death
are drinking and driving, speeding, dangerous lane changing and not using safety equipment. For over
10 years, the Thai Health Promotion Foundation has supported the Road Safety Academic Center to play
a key role in research and knowledge development for policymakers at both central and local levels.
Applied strategies are driving management mechanisms and problem-based mechanisms by creating
knowledge and instruments for specific targets in order to promote health literacy for the generous
people. The supports from the Thai Heath Promotion Foundation include human resources, budget, communication awareness, and collaboration among road safety partners and policymakers to
empower the society. The future plan of the Road Safety Academic Center is to create working model
and strategies which address the challenge of reducing the road mortality rate of the Department of
Disaster Prevention and Mitigation, which is set at 12 per 100,000 population by 2027 and be part of
the 10-year strategic plan of the Thai Health Promotion Foundation (2022-2031).
Keywords: motorcycle crash; road safety; Safe System Approach; determinant of health

บทนำา
อุบัติเหตุทางถนนเป็นหนึ่งในสาเหตุการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยมาอย่างยาวนานเป็น
ระยะเวลากว่า 20 ปี โดยสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนและน�ามาซึ่งความสูญเสีย ประกอบด้วย 3 ส่วน
ส�าคัญ คือ คน ยานพาหนะ และสภาพแวดล้อม (ถนนและ
บริบทแวดล้อมข้างทาง)
ส� า นั ก งานกองทุน สนับสนุน การสร้างเสริ ม สุ ข ภาพ
(สสส.) ตระหนักว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นประเด็นปัญหา
ทางสุขภาวะเร่งด่วนและต้องการการจัดการปัญหาเพื่อลด
การสูญเสียประชากรของประเทศไทยอย่างจริงจัง จึงได้
สนับสนุนโครงการศูนย์วชิ าการเพือ่ ความปลอดภัยทางถนน
(ศวปถ.) ให้ด�าเนินงานมากว่า 10 ปี โดยปัจจุบัน ศวปถ.
ด�าเนินงานภายใต้มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ซึ่ง
เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วย
งานที่ มี ภ ารกิ จ ด้ า นส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น การขั บ เคลื่ อ น
ความรู้สู่ระดับนโยบาย รวมถึงเป็นกลไก (node) ในการ
สร้างองค์ความรู้ทั้งโครงการวิจัย และโครงการพัฒนา เพื่อ
สร้างความตระหนักรู้ ความรอบรู้ทางสุขภาพ (health
literacy) น�าไปสู่การเคลื่อนไหวทางสังคม และสร้างการ

เชื่อมโยงอ�านาจรัฐในการจัดการความปลอดภัยทางถนน
ในประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ
เอกชน และประชาสังคมในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่
ร่วมกับภาคีเครือข่ายและกองทุนหลักต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อน
และยกระดับเรื่องความปลอดภัยทางถนน ปัจจุบัน ศวปถ.
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ให้ด�าเนินงานมา
เป็นระยะที่ 6 (พ.ศ. 25632565) และยังคงมุง่ มัน่ ขับเคลือ่ น
ให้เกิดองค์ความรู้เพื่อการจัดการความปลอดภัยทางถนน
ในประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
บทเรียนส�าคัญในการขับเคลื่อนงานของศูนย์วิชาการ
ด้านความปลอดภัยทางถนนเป็นการน�าทฤษฎี “สามเหลีย่ ม
เขยื้ อ นภู เ ขา” (1) กรอบแนวคิ ด “ปั จ จั ย ก� า หนดสุ ข ภาพ”
(deteminant of health)(2) แนวทาง “กฎบัตรออตตาวา”
(The Ottawa Charter)(2) รวมถึงหลักการการจัดการความ
ปลอดภั ย ทางถนนในระดั บ สากลอย่ า งหลั ก การวิ ถี แ ห่ ง
ระบบทีป่ ลอดภัย (Safe System Approach)(3) และปัจจัย
ของมนุษย์ (human factors)(3) มาเป็นเครื่องมือในการ
ออกแบบกรอบแนวคิดและกรอบแนวทางในการด�าเนินการ
ของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยแบ่งการ
ขับเคลื่อนงานออกเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) การขับเคลื่อน
งานเชิงกลไก/ระบบการท�างาน และ (2) การขับเคลื่อน
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งานเชิงประเด็นความเสี่ยง โดยการขับเคลื่อนงานเชิงกลไก
การท�างานจะเป็นส่วนที่หนุนเสริมการจัดการปัญหาในเชิง
ประเด็นความเสี่ยงเป็นการพัฒนาชุดความรู้และเครื่องมือ
ทางวิชาการที่ช่วยให้ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทาง
ถนน (ศปถ.) ทุกระดับเกิดการจัดการข้อมูลและการจัดการ
ปัญหาเชิงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ผ่านการใช้เครื่องมือ 5 ชิ้น
นอกจากนี้ ในการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นความเสี่ยงยัง
เป็นการพัฒนาชุดความรูแ้ ละเครือ่ งมือเพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมาย
มีเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสร้างความรอบรูท้ างสุขภาพด้านความ
ปลอดภัยทางถนน (health literacy) ทั้งในภาพกว้างและ
ระดับเฉพาะกลุ่ม
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอถึงสถานการณ์
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย บทเรียน ปัจจัย
ความส�าเร็จของงาน ความท้าทายที่ควรจัดการ ประเด็น
อุบตั เิ หตุทางถนน รวมถึงเป้าหมายและภาพอนาคตของการ
ขับเคลือ่ นงานด้านความปลอดภัยทางถนนของศูนย์วชิ าการ
เพื่อความปลอดภัยทางถนนในระยะเวลา 5-10 ปี ข้างหน้า
1. สถ�นก�รณ์อุบัติเหตุท�งถนนในช่วงระยะเวล� 10 ปี
1.1 ภาพรวมสถานการณ์
สถานการณ์อบุ ตั เิ หตุทางถนนในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่
ผ่านมา(4) (พ.ศ. 2554-2563) พบว่า มีแนวโน้มลดลงในช่วง
ระยะเวลา 5 ปีแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554–2558 และเพิ่มขึ้น
ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีจ�านวนผู้เสียชีวิต 21,746 คน หรือ
คิ ด เป็ นอั ต ราการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน 33.45
รายต่อประชากรแสนคน หลังจากนั้นอัตราการเสียชีวิต
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง และในปี พ.ศ. 2563
มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงมากที่สุด
โดยลดลงเหลือ 27.2 รายต่อประชากรแสนคน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังภาพที่ 1
1.2 เด็ก เยาวชน และวัยท�างานยังเป็นกลุ่มที่เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุสูงที่สุด
เมื่อพิจารณาข้อมูลจ�านวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนสะสม(4) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554–2563 ตามช่วงอายุ
และเพศ พบว่า กลุม่ ช่วงอายุทเี่ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน
มากทีส่ ดุ ทัง้ เพศชายและเพศหญิง ได้แก่ กลุม่ อายุ 15-19 ปี
โดยเพศชายมีผู้เสียชีวิตจ�านวน 17,143 คน และเพศหญิง
จ�านวน 3,541 คน รองลงมา คือ เพศชายช่วงอายุ 20-24 ปี
มี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต จ� า นวน 15,685 คน ทั้ ง นี้ เ มื่ อ ประมาณการ
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เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดย
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (time series) คาดการณ์แนวโน้ม
ปี พ.ศ. 2563–2573 จะมีเด็กและเยาวชนเสียชีวิตเพิ่มขึ้น
อีก 40,421 คน(5)
ข้อมูลจากระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบตั เิ หตุ
ทางถนน ในช่ ว งทศวรรษแห่ ง ความปลอดภั ย ทางถนน
(พ.ศ.2554–2563)(4) พบว่า การเกิดอุบัติเหตุทางถนนใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุใน
รถจักรยานยนต์ โดยพบผู้เสียชีวิตในกลุ่มเด็กและเยาวชน
(อายุ 15–19 ปี) มีจา� นวน 21,061 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.45
จากจ�านวนการเกิดอุบตั เิ หตุในรถจักรยานยนต์สะสม (10 ปี)
จ�านวน 156,549 คน
จากข้ อ มู ล การสอบสวนอุ บั ติ เ หตุ เ ชิ ง ลึ ก การเกิ ด
อุ บั ติ เ หตุ ใ นรถจั ก รยานยนต์ จ� า นวน 1,001 กรณี โดย
รศ. ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ศูนย์วจิ ยั อุบตั เิ หตุแห่งประเทศไทย(6)
ระบุว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในรถจักรยานยนต์เกิดจาก
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สูงถึง ร้อยละ 53 โดยปัจจัยหลักที่
เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ความผิดพลาดในการ
ประเมินสถานการณ์เสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ (perception failure)
ร้อยละ 49 ความผิดพลาดด้านการตัดสินใจ (decision
failure) ร้อยละ 32 และความผิดพลาดจากการตอบสนอง/
การควบคุมรถทีไ่ ม่เหมาะสม (reaction failure) ร้อยละ 13
1.3 ดื่มแล้วขับ-พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
อย่างต่อเนื่องยาวนาน
ข้อมูลจากระบบออนไลน์ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน(7)
พบว่า ในเทศกาลสงกรานต์ 2564 ช่วง 7 วัน อันตราย (10-16
เมษายน 2564) แม้ จ ะเป็ น ช่ ว งสถานการณ์ โ รคระบาด
โควิด-19 ยังคงมีผบู้ าดเจ็บจ�านวน 19,457 ราย และเสียชีวติ
346 ราย โดยยานพาหนะที่ท�าให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
มากที่สุด คือ “รถจักรยานยนต์” โดยมีจ�านวนผู้ประสบ
อุบัติเหตุ 15,651 รายคิดเป็น ร้อยละ 79.03 จากจ�านวน
ยานพาหนะทั้งหมด โดย “ดื่มแล้วขับ” เป็นหนึ่งในสาเหตุ
หลักของการเกิดอุบัติเหตุกว่า ร้อยละ 24.18 ของสาเหตุ
การเกิดเหตุทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ผลการบริหารนโยบายและมาตรการด้าน
ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยตามแผนปฏิบัติการ
“ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554–2563”
ในประเด็นดืม่ แล้วขับ พบว่า พฤติกรรมเสีย่ งจากการบริโภค
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ภาพที่ 1 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ปี 2554-2563

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะมีแนวโน้มลดลง
อันเป็นผลมาจากกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
ต่ อเนื่อ งและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาล
ต่ า งๆ ยั ง มี ก ารรณรงค์ การตรวจวั ด ระดั บ แอลกอฮอล์
แต่กระบวนการดังกล่าวยังเป็นการแก้ปญ
ั หาทีก่ ลางน�า้ และ
ปลายน�้า ยังไม่ได้มีการก�าหนดมาตรการต้นน�้าในการจ�ากัด
ปัจจัยเสีย่ ง ได้แก่ การควบคุมการขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ที่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ นอกจากนี้การเพิ่มมาตรการ
บังคับกฎหมายช่วงกลางน�้า เช่น random breath test
ร่วมกับต�ารวจในการผลักดันพระราชบัญญัติจราจรทางบก
ฉบับที่ 13 โดยบังคับให้ตอ้ งมีการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลื อ ดทุ ก รายเมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน หรื อ การใช้
เทคโนโลยียกระดับการบังคับใช้กฎหมายจะมีส่วนส�าคัญ
ในการลดอุบัติเหตุเนื่องจากการดื่มแล้วขับได้
1.4 ต้นตอส�าคัญของอุบัติเหตุทางถนน-ปัญหาที่ยังคง
ถูกมองข้าม
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและน�ามาซึ่งความ
สูญเสียประกอบด้วย 3 ปัจจัยส�าคัญ คือ ความผิดพลาด
ของคน ความบกพร่องของยานพาหนะ และความบกพร่อง
ของถนนและสภาพแวดล้อมข้างทาง โดยสาเหตุการเกิด
อุบตั เิ หตุทางถนนในประเทศไทยมากกว่า ร้อยละ 80 เกิดจาก
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน และสังคมยังคงมองว่าอุบัติเหตุ
ทางถนนเป็นเรื่องปัจเจกบุคคล ส่งผลให้มาตรการและ
นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจึงมุ่งเน้นไปที่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก แต่เมื่อ
พิจารณาตามกรอบแนวคิด “ปัจจัยก�าหนดสุขภาพ”(2) และ
ปัจจัยของมนุษย์(3) พบว่า ความผิดพลาดของบุคคลทีน่ า� ไปสู่

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน มักเกี่ยวข้องกับ 2 ความเสี่ยง
หลัก คือ ความเสี่ยงทางกายภาพ (ถนนยานพาหนะ หรือ
สิ่ ง แวดล้ อ ม) และความเสี่ ย งทางสั ง คม โดยตามกรอบ
แนวคิด “Safe System Approach”(3) กล่าวว่า ระบบที่
ปลอดภัยนั้นจะต้องออกแบบมาเพื่อรองรับข้อผิดพลาด
ของมนุษย์ ซึ่งน�าไปสู่อุบัติเหตุ แต่การเกิดอุบัติเหตุนั้นต้อง
ไม่นา� มาซึง่ ความสูญเสีย ซึง่ กรอบแนวคิดดังกล่าวนับว่าเป็น
ทิศทางและความท้าทายในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ในการวางรากฐานการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทาง
ถนนในประเทศไทย
การเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน การบาดเจ็บ และการเสียชีวติ
เปรี ย บเสมื อ นยอดภู เ ขาน�้ า แข็ ง ที่ เ ป็ น ปรากฏการณ์
อันสืบเนื่องมาจากการสั่งสมของรากปัญหาที่ซ่อนตัวอยู่
ภายใต้ภู เ ขาน�้ า แข็ ง ท� า ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมองข้ า ม
ไม่ เ ข้ า มาจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบ สิ่ ง ที่ ซ ่ อ นตั ว อยู ่ ภ ายใต้
ภูเขาน�า้ แข็งในปรากฏการณ์อบุ ตั เิ หตุทางถนนนัน้ ยังมีปจั จัย
ที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน 4 ประการ (การวิเคราะห์
ตาม human factors และ swiss cheese model)(8)
และ 3 ประการ (การวิเคราะห์ตามปัจจัยก�าหนดสุขภาพ)(2)
ดังตารางที่ 1
ต้องอุดช่องโหว่ที่จุดไหน จึงจะคุ้มค่�และยั่งยืน
ที่ผ่านมา เมื่อเกิดอุบัติเหตุมักจะสรุปสาเหตุโดยเน้นที่
“ปัจเจก” (การกระท�าไม่ปลอดภัย) แต่ไม่ได้โยงไปสู่ต้นตอ
หรือสาเหตุทเี่ ป็นรากปัญหา เช่น เงือ่ นไขทีไ่ ม่ปลอดภัย ระบบ
ก�ากับดูแลทีบ่ กพร่อง หรือต้นตอทีเ่ ป็นปัจจัยองค์กรหน่วยงาน
ทีต่ อ้ งมารับผิดชอบก�ากับดูแล ซึง่ ในหลักการช่องโหว่จดุ ไหน
ที่พร้อมจะมีมาตรการจัดการก็ด�าเนินการโดยทันที โดยต้อง
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วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

ต�ร�งที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
ปัจจัยก�าหนดสุขภาพ

Human factors & Swiss cheese model

1) ปัจจัยเชิงปัจเจก

1) การกระท�าที่ไม่ปลอดภัย (unsafe act)
(1) ความผิดพลาด/จากการรับรู้ การตัดสินใจ การควบคุม
(2) การฝ่าฝืน เช่น ดืม่ หรือเมาขับ ฯ

2) ปัจจัยด้�นสภ�พแวดล้อม

2) เงื่อนไขที่ไม่ปลอดภัย (unsafe conditions)
(1) สภาพแวดล้อม/ความเสี่ยงทางกายภาพ (ถนน ยานพาหนะ ฯลฯ)
(2) สภาพแวดล้อม/ความเสีย่ งทางสังคม
(3) ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น โรคประจ�าตัว อายุ ฯลฯ

3) ปัจจัยด้�นระบบที่เกี่ยวข้อง

3) ระบบการก�ากับติดตามบกพร่อง (unsafe supervision)
4) อิทธิพลขององค์กร (organization influence)

เน้นช่องโหว่ที่เกิดจากปัจจัยหน่วยงานองค์กร เพราะถ้ามี
การจัดการแก้ไข ก็จะเป็นต้นทางในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนได้
การวิเคราะห์การขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน
ด้วยเครื่องมือ SWOT analysis(9) พบว่า
จุดแข็ง-ประเทศไทยมีโครงสร้างการจัดการถึงระดับ
อ�าเภอ-ต�าบล มีการก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้อง
กั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDG)(10) และมี ภาคี “ระดับพื้นที่”
ตื่นตัว มีกลไกเสริมโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข เช่น
กรมควบคุมโรค (คร.)–ส�านักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.)
กลไกสาธารณสุขในพื้นที่ จังหวัด–อ�าเภอ (คณะกรรมการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ อ�า เภอ)–ต� า บล (โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล/อาสาสมัครสาธารณสุข/ยุวอาสา
สมัครสาธารณสุข)
จุดอ่อน-โครงสร้างการจัดการที่ยังท�างานไม่ต่อเนื่อง
การบังคับใช้กฎหมายท�าได้จา� กัด และขาดกลไกการสนับสนุน
ทั้งด้านนโยบาย ระบบงบประมาณ และก�ากับติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้ง ระบบข้อมูล/สอบสวนเคส ยังขาดการ
วิเคราะห์/เชื่อมโยงไปสู่สภาพแวดล้อม และเจ้าภาพจัดการ
โอกาส–กระแสระดั บ โลกของสหประชาชาติ (UN)
และแนวคิ ด ใหม่ ที่ UN เสนอให้ ใ ช้ คื อ Safe System
Approach(3), กระแส IT, AI (กล้องหน้ารถ CCTV application)
กระแสสื่อ และความสนใจของสังคมและ social media
ท้องถิ่นมีความตื่นตัว มีการขับเคลื่อนนโยบาย smart city
และ ภาคนโยบาย (รัฐสภาทัง้ วุฒสิ ภาและสภาผูแ้ ทนราษฎร์)
และแหล่งทุนร่วมสนับสนุน (กองทุนเพื่อความปลอดภัย
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ในการใช้รถใช้ถนนและส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ)
อุปสรรค-ประชาชนยังคงมีแนวความคิดว่า “อุบตั เิ หตุ
เกิดจากความประมาท/ขาดจิตส�านึก/เคราะห์กรรม” เป็น
เรือ่ ง “ปัจเจก” มากกว่าปัญหาสาธารณะ มีปจั จัยเอือ้ ให้เกิด
ความผิดพลาดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ความเร่งรีบ การใช้เทคโนโลยี
มื อ ถื อ ฯลฯ และ “ความเสี่ ย ง” ภายใต้ ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ เช่ น
รถจักรยานยนต์ delivery ความเสีย่ งทางสังคม (social risk) ฯลฯ
2. เส้นท�งก�รทำ�ง�นของศูนย์วชิ �ก�รเพือ่ คว�มปลอดภัย
ท�งถนน
1.1 ภาพรวมการท�างาน
ศูนย์วชิ าการเพือ่ ความปลอดภัยทางถนนเริม่ ด�าเนินงาน
เมือ่ พ.ศ. 2551 ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธสิ าธารณสุข
แห่ ง ชาติ ต่ อ มาด� า เนิ น งานภายใต้ มู ล นิ ธิ น โยบายถนน
ปลอดภัย (มนป.) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรที่จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านส่งเสริม และผลักดัน
การขั บ เคลื่ อ นความรู ้ สู ่ ร ะดั บ นโยบาย ในปี พ.ศ. 2557
ปัจจุบัน ศวปถ. ภายใต้การบริหารงานของ มนป. และการ
สนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ได้ดา� เนินงานมาเป็น ระยะที่ 6
(พ.ศ. 2563–2565) และยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนให้เกิด
องค์ ค วามรู ้ เ พื่ อ การจั ด การความปลอดภั ย ทางถนนใน
ประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
ผ่านการสร้างชุดความรู้ คูม่ อื เครือ่ งมือต่างๆ อาทิเช่น เครือ่ งมือ
5 ชิน้ กล่องการจัดการจุดเสีย่ ง นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรือ่ งความปลอดภัย
ทางถนน ซึ่งจัดทุกๆ 2 ปี โดยทุกครั้งจะมีการสรุปและจัดท�า
ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Thai Health Promotion Journal

การด�าเนินการในระยะแรกของ ศวปถ. ใช้กรอบทฤษฎี
ส�มเหลี่ยมเขยื้อนภูเข�(1) ในการขับเคลื่อน ยึดหลักการ
“สร้างความรู้ สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเคลื่อนไหว
สังคมและเชื่อมโยงอ�านาจรัฐ” พร้อมกับการใช้เครื่องมือ
outcome mapping(11) ส�าหรับการก�าหนดกลยุทธ์และ
แนวทางในการท�างาน และยุทธศาสตร์ 5E’s of road safety
(Engineering Education Enforcement Emergency
service และ Evaluation)(12) เพือ่ วิจยั และพัฒนาชุดความรู้
ทีเ่ ปิดเผย” ข้อมูลข้อเท็จจริงและพิสจู น์ขอ้ ท้าทายของสังคม
ในประเด็น “อุบตั เิ หตุไม่ใช่เคราะห์กรรม แต่อบุ ตั เิ หตุสามารถ
ป้องกันได้” รวมถึงการสร้างแนวร่วม และระบบการจัดการใน
กลไกปกติเป็นการกระตุน้ ให้เกิด accountability ของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความปลอดภัยทางถนน
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนตระหนัก
ถึงอุปสรรคที่ท�าให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังไม่ใช่จุดเน้น
ส� า คั ญ ของฝ่ า ยบริ ห ารระดั บ สู ง ของประเทศ เพราะเป็ น
ปัญหาที่เกิดจากหลากหลายมิติที่จะต้องขับเคลื่อนอย่าง
เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน ให้เกิดการแก้ปัญหาในเชิงระบบ
ตั้งแต่ต้นทาง และยังไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่การสร้าง
วัฒนธรรมปลอดภัยได้รวมถึงโครงสร้างการบริหารจัดการ
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังจ�ากัดอยู่ในระดับศูนย์อ�านวย
การความปลอดภัยทางถนน (ส่วนกลาง) และศูนย์อ�านวย
การความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ยังไม่ลงไปถึงการ
จัดการในระดับอ�าเภอและท้องถิ่นซึ่งเป็นจุดจัดการปัญหา
ที่ส�าคัญ ด้วยเหตุผลดังกล่าว สสส. จึงมีบทบาทส�าคัญใน
การหนุนเสริมให้เกิดกลไกขับเคลื่อนภาคนโยบาย โดยการ
หนุนเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ศวปถ. และภาคีเครือข่าย
โดย ศวปถ. ได้น�ากรอบแนวคิดปัจจัยกำ�หนดสุขภ�พ(2)
มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานในระยะที่ 2 ที่เน้นการ
หนุนเสริมนโยบายในการพัฒนากลไกที่มุ่งเน้นการสร้าง
ระบบที่ปลอดภัย และสนับสนุนให้เกิดระบบ/กลไกจัดการ
เข้มแข็ง (เชิงระบบ) ควบคู่ไปกับการบูรณาการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงส�าคัญ (issue base) โดย (1) การหนุนเสริม
วิชาการเพื่อผลักดันนโยบายสุขภาพ (ส่วนกลาง-พื้นที่)
สนับสนุนงานวิชาการร่วมกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
(2) การออกแบบเครื่องมือการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
โครงสร้างการบริหารจัดการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย (3) การ
สนับสนุนชุดความรู้ส�าหรับเสริมประสิทธิภาพระบบข้อมูล

ระบบติดตามก�ากับและการสะท้อนกลับ feedback loop
อาทิเช่น เครื่องมือ 5 ชิ้น อีกทั้ง การขับเคลื่อนงานของศูนย์
วิชาการเพือ่ ความปลอดภัยทางถนนถูกก�าหนดให้สอดคล้อง
กับแนวคิด “วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย” (Safe System
Approach)(3) ซึง่ เป็นแนวคิดใหม่ทเี่ น้นการลดการตาย และ
บาดเจ็บสาหัสต่างกับแนวคิดเดิมที่เน้นการลดอุบัติเหตุ”
และแผนยุทธศาสตร์ สสส. 10 ปี ตาม “กฎบัตรออตตาวา”
(The Ottawa Charter)(2) ทั้ง 5 ประการ
2.2 บทเรียนส�าคัญการท�างานของศูนย์วิชาการเพื่อ
ความปลอดภัยทางถนน
การท�างานของ ศวปถ. ในปัจจุบันใช้กรอบแนวคิด
OKR (Objective Key Results)(13) เป็นเครื่องมือส�าคัญ
ในการก�าหนดเป้าหมายและแผนการด�าเนินงาน โดยก�าหนด
เป้าหมาย 2 รูปแบบ คือ ความรูส้ า� หรับการขับเคลือ่ นเชิงกลไก
และความรู้ส�าหรับการขับเคลื่อนเชิงประเด็นส�าคัญ ดังนี้
2.2.1 การท�างานขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาดื่มแล้วขับ
ของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
บทเรียนส�าคัญในการขับเคลือ่ นเชิงนโยบายในประเด็น
ดื่มแล้วขับของ ศวปถ. เริ่มจากการเข้าไปมีบทบาทเป็น
คณะท� า งานต่ า งๆ สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายในด้านกฎหมาย นอกจากนี้บทบาท
ส�าคัญในการแก้ไขปัญหาดื่มแล้วขับในการใช้ข้อมูลและ
งานวิชาการในการลดช่องว่างภายในโครงสร้างการจัดการ
ในส่วนกลางถึงท้องถิ่น โดยจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายให้
จัดตั้งกลไกอนุกรรมการบังคับใช้กฎหมาย ในการควบคุม
ก�ากับดูแล ทั้งเรื่องการตั้งด่าน การบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการดื่มขับ
2.2.2 การท� า งานขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ การจั ด การความ
ปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน
กลุ่มเด็กและเยาวชนถือเป็นกลุ่มเปราะบางต่อการ
เสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน บทเรียนการท�างานทีผ่ า่ นมา
จึงมุ่งเน้นไปที่การจัดการเชิงป้องกันเพื่อน�าไปสู่การสร้าง
วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ทางถนน ตามกรอบแนวคิ ด
“ปัจจัยก�าหนดสุขภาพ” ในระยะแรกเป็นการผลักดันให้
สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัย
ทางถนนครอบคลุมความเสี่ยงทุกช่วงวัย โดยร่วมกับภาคี
เครือข่ายและกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาหลักสูตร
ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ทุกวิชา ในระยะต่อมาได้มีการ
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เริ่มผลักดันให้เกิดการพัฒนาต้นแบบสถานศึกษาด้านการ
จัดการระบบข้อมูลความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา
ร่วมกับกลไก ศปถ. อ�าเภอ นอกจากนี้ได้ร่วมกับคณะท�างาน
เฉพาะกิจและภาคีเครือข่ายวิชาการแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุจาก
รถจักรยานยนต์ร่วมกันจัดท�าแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ครอบคลุม 7 มาตรการ
ในมิติคน รถ ถนน อีกทั้งยังมีการขับเคลื่อนงานผ่านกลไก
รัฐสภา เพือ่ ผลักดันการติดตัง้ ระบบ ABS (anti-lock brake
system) ป้องกันล้อล๊อคในรถจักรยานยนต์ผ่านส�านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ท้ายที่สุดส่งผล
ให้กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศก�าหนดคุณสมบัติ
คุณลักษณะ สมรรถนะ หลักเกณฑ์ วิธกี ารเงือ่ นไขการรับรอง
แบบระบบห้ามล้อส�าหรับรถจักรยานยนต์ ปี พ.ศ. 2564 ซึง่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
อย่างไรก็ตาม ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ากลไกการบังคับใช้
กฎหมายยังเป็นกลไกส�าคัญในการป้องปรามพฤติกรรม
เสี่ยงลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้น ศวปถ. ร่วมกับ
อาจารย์วรี ะ ซือ่ สุวรรณ ได้พฒ
ั นาหลักสูตรส�าหรับเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการควบคุมกฎ ไม่วา่ จะเป็นเจ้าหน้าทีต่ า� รวจ
จราจร ผู้น�าชุมชน แกนน�าเยาวชน ในการส่งเสริมให้เกิด
การบังคับใช้กฎหมายเชิงบวก เน้นการสื่อสารความห่วงใย
โดยประยุกต์ใช้หลักการ Behavior Based Safety: BBS(14)
เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ผู้ขับขี่ได้ฉุกคิดถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการไม่สวมหมวกนิรภัย
เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงและมีโอกาส
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ในขณะเดียวกัน
ยังเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคม
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยทาง
ถนนต่อไปในอนาคต ศวปถ. จึงได้ผลักดันให้ศูนย์อ�านวย
การความปลอดภั ย ทางถนนภายใต้ ก ระทรวงมหาดไทย
ก�าหนดให้มีผู้แทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทยและสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นหนึ่ง
ในอนุกรรมการในกลไกด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับ
ประเทศและในระดับท้องถิ่น
2.2.3 การท�างานขับเคลื่อนเพื่อความปลอดภัยรถ
โดยสารสาธารณะ
รถโดยสารสาธารณะเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ ศวปถ.
ขับเคลื่อนความปลอดภัยโดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส.
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อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ โดย ศวปถ.
มีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดงานวิชาการในการวิเคราะห์
ความเสี่ ย งเพื่ อ ปิ ด ช่ อ งว่ า ง ลดอุ บั ติ เ หตุ ข องรถโดยสาร
ทุกประเภท โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนส�าคัญ ได้แก่ (1) การจัดการ
ต้นน�้า ได้แก่ การผลักดันให้สถานประกอบการรถโดยสาร
สาธารณะเกือบทุกชนิด ต้องมีผู้ประกอบการท�าหน้าที่ดูแล
จัดระบบ (2) การจัดการกลางน�้า ได้แก่ การก�ากับดูแล
ผู้ประกอบการ พนักงานขับรถขณะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีก�ากับ และ (3) การจัดการปลายน�้า ได้แก่
เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ ต้องมีระบบจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ในด้าน
การช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุ ระบบประกันภัยทีเ่ หมาะสม และ
การสอบสวนอุบัติเหตุโดยสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ
การด�าเนินงานขับเคลื่อนความปลอดภัยของ ศวปถ.
ในประเด็นรถโดยสารสาธารณะ ได้มีการขับเคลื่อนในทุก
ระดับตัง้ แต่ระดับนโยบาย ลงไปถึงระดับพืน้ ที่ ในช่วงระยะแรก
มุ่งประเด็นการจัดการกลุ่มรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่
และกลุ่มรถตู้ ดังนี้ (1) การด�าเนินงานผลักดันเพื่อแก้ไข
ระดั บ นโยบาย (macro) และขั บ เคลื่ อ นในระดั บ ชุ ม ชน
(micro) ระยะแรกเน้นการจัดท�า “ข้อมูล” เพื่อน�าข้อมูล
คืนเข้าสู่หน่วยงานในระดับนโยบายเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
และปิดช่องว่างของปัญหา (2) การด�าเนินงานผลักดันโดย
ใช้แนวคิด logic model(15) เพื่อให้ลงไปแก้ไขที่รากปัญหา
ของรถแต่ละประเภทโดยใช้ logic model เป็นตัวก�าหนด
ผลส�าเร็จเป็นระยะสั้นกลาง และยาว ขับเคลื่อนในระดับ
นโยบายและในระดับพื้นที่และเกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ทีส่ า� คัญ ได้แก่ ศวปถ. ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ได้ขบั เคลือ่ น
มาตรฐานความปลอดภัยของรถตูโ้ ดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะ
เรื่ อ งความปลอดภั ย ของสภาพตั ว รถ นอกจากนี้ สสส.
ยังสนับสนุนให้ทุกภาคี ร่วมทั้ง ศวปถ. ขับเคลื่อนความ
ปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน โดยเฉพาะรถรับส่ง
นักเรียนภายใต้บริบทในแต่ละพื้นที่ ให้มีการตั้งคณะท�างาน
ในพื้นที่เพื่อก�ากับติดตาม การรวมกลุ่มผู้ประกอบการใน
ลักษณะองค์กรอย่างไม่เป็นทางการเพือ่ สนับสนุนหน่วยงาน
ในพื้ น ที่ และต้ อ งก� า หนดบทบาทการท� า งานของแต่ ล ะ
ภาคส่วนให้มีความชัดเจน
3. ภ�พอน�คตในระยะ 5-10 ปีข้�งหน้�
การขับเคลื่อนเพื่อลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนสิ้นสุดทศวรรษที่ 1 ลงในปี พ.ศ. 2563 (16) และเริ่ม

Thai Health Promotion Journal

ทศวรรษที่ 2 ใน ปี พ.ศ. 2564–2573 ในขณะเดียวกัน
อุบัติเหตุทางถนนถูกก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ในด้ า นความมั่ น คงและแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์
อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนได้ก�าหนดค่าเป้าหมาย
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย พ.ศ.
2565–2570 โดยจะต้องลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนให้เหลือไม่เกิน 12 รายต่อประชากรแสนคน(17)
ภายใต้ เ ป้ า หมายดั ง กล่ า ว ศู น ย์ อ� า นวยการความ
ปลอดภัยทางถนนได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนให้เหลือ 12 ต่อประชากรแสนราย ภายในปี พ.ศ. 2570
โดยใช้กลไกการขับเคลื่อน 2 ระดับ ภายใต้แนวคิดใหม่ คือ
วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย คือ (1) ก�รขับเคลื่อนเพื่อจัดก�ร
ประเด็ น เสี่ ย งสำ � คั ญ โดยอาศัยกลไกการขับเคลื่อนผ่าน
อนุกรรมการทัง้ 8 ชุด ภายใต้ศนู ย์อา� นวยการความปลอดภัย
ทางถนนและ (2) ก�รพัฒน�ระบบจัดก�รพืน้ ที่ (ต�าบลขับขี่
ปลอดภัย) โดยก�าหนดให้เกิดผลลัพธ์สา� คัญ 3 ประการ คือ เกิด
ระบบจัดการความเสีย่ งส�าคัญ “ต้นน�า้ -กลางน�า้ -ปลายน�า้ ”
ในมิตสิ า� คัญ 5Es โดยเน้น Engineering Enforcement และ
Education เกิดกลไกจัดการแผนทุกระดับตัง้ แต่ยทุ ธศาสตร์ชาติ
แผนระดับชาติ แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน แผน
พื้ น ที่ ทุ ก ระดั บ มี ง บประมาณ และมี ร ะบบก� า กั บ ติ ด ตาม
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและเกิดกลไกจัดการในระดับ
พื้นที่ที่เข้มแข็ง
เมือ่ พิจารณาจากสถานการณ์ปจั จุบนั และอนาคตของ
ประเทศไทยในด้านความปลอดภัยทางถนน พบว่า มีความ
ท้าทายทีส่ า� คัญของสังคมไทยในการสร้างการเปลีย่ นแปลง
ระบบฐานความคิดและความเชื่อของสังคมไทย (mindset)ตามกรอบวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย ประกอบกับ การ
พั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ที่ เ ป็ น ไปอย่ า งก้ า วกระโดด ท� า ให้
ศวปถ. จ�าเป็นต้องพิจารณาถึงภาพอนาคตในการสร้าง
ความปลอดภัยทางถนนให้กับสังคมไทย โดยวางบทบาท
การท�างานไว้ ดังนี้
1. มุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงทางความคิดและ
ความเชื่อของสังคมไทยสู่ความคิดที่ว่า “อุบัติเหตุทางถนน
เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ และการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจะต้องไม่
น�าไปสู่การเสียชีวิต” ด้วยการจัดการข้อมูลเพื่อการผลักดัน

นโยบายที่มีประสิทธิภาพ และการสื่อสารที่เข้าถึงทั้งกลุ่ม
ผู้ก�าหนดนโยบาย และประชาชน
2. ขยายฐานแนวร่วมการเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขและ
ป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนในระดับพืน้ ที่ โดยสร้างความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน ทั้งผู้ก�าหนดนโยบาย หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย
3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ
งานด้านความปลอดภัยทางถนนให้มอี งค์ความรูใ้ นการสร้าง
ความรอบรู้ทางสุขภาพ (health literacy) และองค์ความรู้
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปลอดภัยทางถนน รวมถึง
การจั ด การความเสี่ ย งส� า คั ญ ที่ เ ป็ น สาเหตุ ห ลั ก ของการ
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในประเทศไทย อั น ประกอบด้ ว ย
รถจั ก รยานยนต์ ดื่ ม แล้ ว ขั บ และการขั บ รถเร็ ว เกิ น กว่ า
กฎหมายก�าหนด
4. สนับสนุนการสร้างเครือข่าย สร้างและเผยแพร่
องค์ความรู้งานวิจัยและงานวิชาการด้านนวัตกรรมส�าหรับ
การแก้ ไ ขและป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในประเทศไทย
รวมถึงผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องผ่านการจัดงานสัมมนา
วิชาการระดับชาติเรือ่ งความปลอดภัยทางถนน ในครัง้ ต่อๆ ไป

สรุป
ความท้าทายที่ประเทศไทย สสส. ศวปถ. และภาคีที่
เกีย่ วข้อง ต้องเผชิญและลงมืออย่างเร่งด่วน คือ ต้องพัฒนา
ระบบการจัดการทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่ให้มีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพื่อน�าไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตให้
ได้ตามเป้าหมายเหลือ 12 ต่อประชากรแสนรายภายในปี
พ.ศ. 2570 ประกอบกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนผ่าน
อย่างรุนแรงทางเทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรมที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ที่ต้องการข้อมูลและองค์ความรู้ที่ทัน
ต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั ในขณะที่ SDGs ได้กา� หนดเป้าหมาย
ในการพั ฒ นาให้ มุ ่ ง ไปสู ่ ก ารเป็ น เมื อ งที่ ป ลอดภั ย ในการ
เดิ น ทางส� า หรั บ ทุ ก คน เชื่ อ มโยงกั บ ความเป็ น มิ ต รด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ ม ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถด� า เนิ น การลดการ
เสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุได้ตามเป้าหมายของประเทศให้มอี ตั รา
การเสียชีวติ ลดลง ร้อยละ 50 จึงควรน�าแนวคิดวิถแี ห่งระบบ
ที่ปลอดภัย ประยุกต์รวมกับแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี สสส.
(พ.ศ. 2565-2574) และเครื่องมือ chain of outcome(15)
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เป็นหลักการในการก�าหนดเป้าหมายและทิศทางในการขับ
กิตติกรรมประกาศ
เคลื่อนงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติมาตรการที่เหมาะ
ขอขอบคุณ สสส. ทีส่ นับสนุนทรัพยากรและหนุนเสริม
สม และการสร้างเครือข่ายวิชาการระดับพืน้ ที่ เพือ่ เป็นกลไก
หนุนเสริมในการขับเคลื่อนงาน เพื่อให้การด�าเนินงานของ ให้ เ กิ ด ภาคี เ ครื อ ข่ า ยสานพลั ง ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย คณะ
กรรมการก�ากับทิศที่ให้ค�าแนะน�าและชี้แนะทิศทางอันเป็น
ศวปถ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานวิชาการเพื่อความปลอดภัย
ทางถนนในประเทศไทย รวมถึงภาคีเครือข่ายภาควิชาการ
ภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชนในการร่วมผลักดัน
ให้ผลงานวิชาการเกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
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บทความ
เมื่อมองย้อนไปในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา จะมองเห็นความก้าวหน้าในการด�าเนินมาตรการควบคุมปัญหาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ บทความชิ้นนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของศูนย์วิจัยปัญหาสุราในฐานะศูนย์วิชาการที่สนับสนุนการ
ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ โดยแบ่งสถานการณ์ออกเป็น 2 ช่วงเวลา โดยใช้การออก พ.ร.บ. ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 เป็นจุดตัด ความแตกต่างของความเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อสนับสนุนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คือ ในช่วงก่อนมี พ.ร.บ. บทบาทของภาควิชาการเน้นไปที่การจัดท�าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลกระทบจากแอลกอฮอล์
ในประเทศไทยและใช้การอ้างอิงตัวอย่างมาตรการจากต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม
ซึ่งท�าให้เกิดแคมเปญรณรงค์ที่ส�าคัญขึ้นในช่วงเวลานี้ หลังจากการเคลื่อนไหวในประเด็นการควบคุมที่หลากหลายผ่านไป
สักระยะหนึง่ จึงเกิดการหลอมรวมเอามาตรการต่างๆ มาสร้างเป็น พ.ร.บ. ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ การเคลือ่ นไหวของ
ทุกภาคส่วนจึงมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ การผลักดัน พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 หลังจากมี พ.ร.บ.
ดังกล่าวออกมาแล้ว พร้อมกันนั้นแต่ละภาคส่วนที่ร่วมเคลื่อนไหวก็มีสถานะที่เป็นองค์กรที่มีความเป็นทางการมากขึ้น
ประเด็นความเคลื่อนไหวในระยะนี้มุ่งเน้นการสนับสนุนมาตรการที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการ
ผลักดันมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเติม เช่น การจ�ากัดการจ�าหน่ายรอบสถานศึกษา ซึ่งมี ศวส. เป็นหน่วย
งานสนับสนุนทางวิชาการที่ส�าคัญ การขับเคลื่อนทั้งหมดได้ส่งผลเชิงประจักษ์เป็นการลดลงของปริมาณการบริโภคเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์จากเดิมที่เฉลี่ยประมาณ 8 กรัมของแอลกอฮอล์ต่อหัวต่อปี มาเป็น 7 กรัมต่อหัวต่อปี ในช่วงเวลาหลังจาก
การบังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
คำ�สำ�คัญ: การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์; ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา; ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ;
การขับเคลื่อนทางสังคม
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Abstract
Alcohol policy in Thailand has evolved significantly over the last two decades, owing to mechanisms supported by the Thai Health Promotion Foundation. This article discusses the role of the Center for Alcohol
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Studies (CAS), a leading think tank on alcohol policy. Prior to the enactment, CAS’s work focused
on the consequences of alcohol consumption in Thailand and a review of other countries’ alcohol
control policies. These works were used to advocate for the regulation of the alcohol industry. The
movement was composed of a number of formal and informal organizations that addressed various
aspects of alcohol control. Finally, they collaborated to develop a comprehensive alcohol control law
that resulted in the passage of the Alcoholic Beverage Control Act, 2008. Following that, each of the
movement’s organizations became more formally established. These included the Alcohol Control
Committee’s office and the Stop Drinking Network. Throughout this time period, these organizations
have operated in support of the Alcoholic Beverage Control Act’s alcohol control provisions. New alcohol control measures, such as controlling sale outlets near universities, have been added. CAS
played a critical role in providing supporting information. Overall movement has resulted in a decrease
in per capita alcohol consumption from an average per capita of eight gram of ethanol per year to
an average per capita of seven gram of ethanol per year after the Alcoholic Beverage Control Act,
2008, went into effect.
Keywords: alcohol control; Center for Alcohol Studies; Thai Health Promotion Foundation; social
movement

บทนำา
จากการประมาณการล่าสุดในปี พ.ศ. 2559 การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกถึง 3,000,000
คนต่อปี(1) แอลกอฮอล์จงึ ถือเป็นปัจจัยเสีย่ งทางสุขภาพทีส่ า� คัญ
มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลและมีความคุม้ ค่าสูงในการลดขนาด
ปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่เป็น
มาตรการที่มุ่งหวังในการลดปริมาณการบริโภคเป็นส�าคัญ
เช่น จ�ากัดการเข้าถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ การเพิม่ ราคาและ
เก็บภาษี และการควบคุมการโฆษณา(2) สังเกตได้วา่ มาตรการ
ดังกล่าวอยูน่ อกขอบข่ายการให้บริการทางการแพทย์ตามปกติ
และบางมาตรการอยูน่ อกเหนือการก�ากับของหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในประเทศไทย
ระบบสุขภาพของประเทศไทยได้ถูกจัดวางให้มีกลไก
ในการส่งเสริมสนับสนุนมาตรการทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ
แต่อยู่นอกเหนือการให้บริการทางการแพทย์และขอบเขต
อ�านาจของหน่วยงานด้านสาธารณสุข ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหนึ่งในกลไกที่
มีความส�าคัญในการส่งเสริมมาตรการในลักษณะดังกล่าว
สสส. ได้สนับสนุนให้เกิดภาคีทงั้ ในด้านประชาสังคม ผูก้ า� หนด
นโยบาย และภาคีดา้ นวิชาการ เมือ่ มองย้อนไปในช่วงเวลา 20 ปี

ได้มีนวัตกรรมเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เกิดขึ้นมากมายในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรณรงค์
งดเหล้าเข้าพรรษา การออก พ.ร.บ. ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 การจัดงานปลอดเหล้าในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
ศูนย์วจิ ยั ปัญหาสุรา (ศวส.) เป็นภาคีหลักในฟากฝัง่ วิชาการ
ที่คอยสนับสนุนการด�าเนินงานของภาคีภาคประชาสังคม
และผูก้ า� หนดนโยบายในการควบคุมการบริโภคและลดปัญหา
ที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บทความชิ้นนี้ได้เลือกเอาผลของการขับเคลื่อนเพื่อ
ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทสี่ า� คัญในรอบ 20 ปีทผี่ า่ นมา
องค์ความรู้ที่ถูกน�ามาใช้ในการขับเคลื่อนดังกล่าว พร้อมทั้ง
อธิบายบทบาทของ ศวส. ในการขับเคลือ่ นแต่ละครัง้ เพือ่ แสดง
ให้เห็นถึงความส�าคัญของภาคีทางวิชาการของ สสส. ในการ
ควบคุมและลดปัญหาจากเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในรอบ 20 ปี
ที่ผ่านมา
ประวัติและบทบาทของ ควส.
กับการสนับสนุนนโยบายควบคุม
ปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ศูนย์วจิ ยั ปัญหาสุรา (ศวส.) ถูกจัดตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2547
จากการสนั บ สนุ น งบประมาณโดยส� า นั ก สนั บ สนุ น การ111
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ควบคุ ม ปั จ จั ย เสี่ ย งหลั ก ส� า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้แก่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของ ศวส. ใน
ระยะแรกนี้ คือ การสนับสนุนการผลิตองค์ความรู้ด้านการ
จัดการปัญหาแอลกอฮอล์และการน�าองค์ความรู้ไปใช้ใน
กระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ หรือกล่าวได้ว่ามีหน้าที่
หลั ก ในการเป็ น องค์ ก รจั ด การความรู ้ ภ ารกิ จ ส� า คั ญ จึ ง
ประกอบไปด้วย กิจกรรมสองด้าน คือ (1) การก�าหนดทิศทาง
งานวิจัยผ่านการคัดเลือก สนับสนุนทุนวิจัยและการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยที่สนับสนุน และ (2) การใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วยการสื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณะ
และผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ และการจัดให้มีกลไกการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะการจัดการประชุมสุรา
วิชาการประจ�าปี(3)
ศวส. เป็นกลไกส�าคัญในการผลิตงานวิจยั เพือ่ สนับสนุน
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย
แบบทุตยิ ภูมิ การท�าวิจยั ร่วมกับหน่วยงานอืน่ และการจัดท�า
ฐานข้อมูลพื้นฐาน เช่น การจัดท�ารายงานสถานการณ์สุรา
ประจ�าปี นอกจากนี้ ศวส. ยังมีส่วนส�าคัญในการผลักดัน
นโยบายแอลกอฮอล์รวมถึงการผลักดัน พ.ร.บ. ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านกลไกกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อีกด้วย โดยการจัดท�าเอกสาร
วิชาการโดยใช้ขอ้ มูลจากทัง้ ในและต่างประเทศเพือ่ สนับสนุน
มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(3)
ในช่วงเวลาก่อนการก่อตั้ง ศวส. ไม่นานนักปัญหาจาก
แอลกอฮอล์กไ็ ด้รบั ความสนใจในระดับนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2542
องค์การอนามัยโลกได้ออกรายงาน Global Status Report
on Alcohol เป็นครั้งแรก และได้มีรายงานสืบเนื่องกันออก
มาอีก 3 ฉบับ คือ Global Status Report: Alcohol and
Young People (พ.ศ. 2544) Global Status Report:
Alcohol Policy (พ.ศ. 2548) และ Global Status Report
on Alcohol 2004 (พ.ศ. 2548) และในปี พ.ศ. 2549 ใน
การประขุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 58 ได้มีมติที่ 58.26
ยอมรับผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า
เป็นปัญหาระดับโลก(4)
ในปี 2551 ศวส. ได้เริ่มด�าเนินงานวิจัยแบบปฐมภูมิ
ของตนเอง ในปี พ.ศ. 2552 ซึง่ ได้มกี ารปรับโครงสร้างองค์กร
มาอยู่ภายใต้สังกัด IHPP ตามสังกัดของผู้อ�านวยการ ศวส.
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คนใหม่ ภารกิจของ ศวส. ในระยะนี้ประกอบด้วยการเป็น
ผูจ้ ดั การงานวิจยั การเป็นแหล่งผลิตความรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ โดยในส่วนของการพัฒนาศักยภาพนัน้
ศวส. ใช้แนวคิดของการพัฒนาศักยภาพใน 4 ระดับ ได้แก่
ศักยภาพส่วนบุคคล ศักยภาพระดับองค์กร ศักยภาพของ
เครือข่าย และศักยภาพของระบบโดยรวม แนวคิดนี้เป็น
รากฐานของการท�างานพัฒนาเครือข่ายของ ศวส. ในระยะ
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2556 ผู้อ�านวยการในขณะนั้นได้ลาออก
จากต�าแหน่งผู้อ�านวยการ ศวส. ก่อนครบวาระเนื่องจาก
มีการย้ายหน่วยงานต้นสังกัดหลัก ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2557
ศวส. ได้รบั การด�าเนินการโดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(3)
ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2558 ศวส. ได้ย้ายที่ตั้งส�านักงาน
มายังหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เนือ่ งจากเป็นต้นสังกัดหลักของผูอ้ า� นวยการ
คนใหม่ ได้มีงานเกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น อันประกอบไปด้วย การพัฒนานโยบายและ
มาตรการในระดับนานาชาติ การช่วยเหลือภาคีเครือข่าย
ในต่ า งประเทศในการผลั ก ดั น นโยบายแอลกอฮอล์ การ
ท�างานวิชาการร่วมกันกับต่างประเทศ การจัดประชุมวิชาการ
และการประชุมเชิงปฏิบัติการกับต่างประเทศ การท�างาน
ร่วมกับองค์การอนามัยโลกการเป็นวิทยากร รวมถึงการเป็น
ทีป่ รึกษาของต่างประเทศ ผลงานเชิงประจักษ์ทสี่ า� คัญรวมถึง
การจัดประชุมนโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลก (Global Alcohol
PolicyConference[GAPC])ที่ศวส.ท�าหน้าทีเ่ ป็นทีมเลขานุการ
ของคณะกรรมการจัดการประชุม และการจัดเวทีปรึกษา
หารื อ ประจ� า ภู มิ ภ าคเอเชี ย ใต้ แ ละเอเชี ย ตะวั น ออก
ต่อยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลกตามแนวนโยบาย
ของผู้อ�านวยการคนใหม่(3)
ก่อนจะมี พ.ร.บ. ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ก�รเคลื่อนไหวเพื่อผลักดัน พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
สถ�นก�รณ์
ก่อนทีจ่ ะมี พ.ร.บ. ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 การด�าเนินงานด้านการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ของไทย หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ คื อ กระทรวงการคลั ง
โดยเป็นการด�าเนินมาตรการด้านการควบคุมด้านอุปสงค์
ผ่านกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการออกใบอนุญาตจ�าหน่ายสุราและ
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การจัดเก็บภาษีอากรตาม พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 แต่ยงั ไม่มี
หน่วยงานรัฐที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการลดอันตราย
จากการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีเพียงภาค
ประชาสังคมทีข่ บั เคลือ่ นประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น มูลนิธเิ มาไม่ขบั (5)
และไม่มมี าตรการควบคุมอุปทานทีช่ ดั เจน อีกทัง้ ยังไม่มกี าร
ก�าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์เกีย่ วกับการควบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ของประเทศ ในระหว่างการขับเคลือ่ นเพือ่ ผลักดัน
พ.ร.บ. ดังกล่าวได้เกิด 3 หน่วยงานส�าคัญขึ้นคือ การจัดตั้ง
สสส. เป็นองค์กรมหาชน (พ.ศ. 2544) เครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (พ.ศ. 2546) และคณะกรรมการการด�าเนินการ
ควบคุ ม การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แ ห่ ง ชาติ ห รื อ
คบอช. (พ.ศ. 2546) มีบทบาทในฐานะภาครัฐต่อมาได้พฒ
ั นา
ให้เป็นส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551(6)
ล�าดับเหตุการณ์สา� คัญในการผลักดัน พ.ร.บ. ดังกล่าว
มีดังนี้ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรี
มี ม ติ รั บ ทราบตามที่ ร องนายกรั ฐ มนตรี (นายจาตุ ร นต์
ฉายแสง) รายงานความก้ า วหน้ า การด� า เนิ น มาตรการ
ควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบเพื่อสังคม ซึ่งมีการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่
26 มกราคม พ.ศ. 2548 สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ การ
ก�าหนดมาตรการในการควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบ
ต้องให้ความส�าคัญและพิจารณาถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข
ให้เป็นภาพรวมทั้งระบบ ทั้งในส่วนของนโยบายมาตรการ
ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับการจ�าหน่าย
สุราและการดื่มสุรารวม 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
และประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2515 ก�าหนดระยะเวลาการจ�าหน่ายสุรา และบทลงโทษ
ทีแ่ ตกต่างกันส่งผลให้เกิดช่องว่างของกฎหมาย และให้จดั ท�า
แผนการด� า เนิ น งานโดยให้ ก รมควบคุ ม โรค กระทรวง
สาธารณสุข รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมดังกล่าว(6)
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์มงคล ณ สงขลา) ได้เสนอ
ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบเมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรี
มีมติให้มีการประชุมและรวบรวมความเห็นหน่วยงานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน จนเมื่อวันที่ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2550

คณะรั ฐ มนตรี ใ นรั ฐ บาลของ พลเอกสุ ร ยุ ท ธ์ จุ ล านนท์
ได้เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. เพื่อให้ สนช. พิจารณาต่อไปเมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2550(6)
ในระหว่างนั้นได้เห็นบทบาทของภาคประชาชนและ
ภาควิชาการ โดยภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและภาคประชาชน
ได้ ร ่ ว มจั ด กิ จ กรรม “โครงการวิ่ ง ต้ า นเหล้ า ท� า ความดี
ปีมหามงคล” วิ่งจาก 4 ภาค รวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุน
พ.ร.บ. ได้ราว 12.8 ล้านคน ในขณะที่ภาควิชาการน�าโดย
ศวส. และเครือข่ายนักวิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ทัง้ ในและต่างประเทศอย่างรอบด้านเพือ่ ยืนยันว่า ร่าง พ.ร.บ.
ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ส� า คั ญ
อย่างยิ่งในการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ จากการเคลื่อนไหว
ดังกล่าวได้ส่งแรงสนับสนุน พ.ร.บ. นี้ไปยัง สนช. ท�าให้
กฎหมายดังกล่าวผ่านการรับรองจาก สนช. ในทีส่ ดุ พ.ร.บ.
ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้รบั การประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา(7)
ในปีเดียวกันกับที่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ควบคุม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในประเทศไทย การประชุม
สมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 58 ได้แนะน�าให้มีการปรึกษาหารือ
ในระดับนานาชาติ เพือ่ ร่าง Global Strategy for Reducing
the Harmful Use of Alcohol หรือยุทธศาสตร์ระดับโลก
ในการลดการบริโภคแอลกอฮอล์แบบอันตราย และเอกสาร
ยุทธศาสตร์ดงั กล่าวได้ถกู ตีพมิ พ์ออกมาอย่างเป็นทางการใน
ปี พ.ศ. 2553(4)
บทบ�ทของ ศวส.
หลังจาก ศวส. ได้ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อ
สนับสนุนการผลิตองค์ความรูเ้ กีย่ วกับพฤติกรรมการบริโภค
แอลกอฮอล์ ผลกระทบและมาตรการลดผลกระทบจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการน�าองค์ความรู้ไปใช้
ในการผลักดันนโยบายแอลกอฮอล์ ในระยะแรกตัง้ แต่กอ่ ตัง้
ศวส. ได้ มี ก ารจั ด ท� า รายงานรวบรวมข้ อ มู ล ปั ญ หาจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นเอกสารวิชาการประกอบ
การพิจารณา พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ข้อมูล
ฉบับนีจ้ งึ กลายเป็นเอกสารฉบับประวัตศิ าสตร์ชน้ิ ส�าคัญจาก
การรวบรวมประเด็นส�าคัญในการขับเคลื่อน พ.ร.บ. และได้
น�าเสนอมาตรการควบคุมแอลกอฮอล์ ใน 5 ประเด็น ดังนี(8)
้
(1) สุราไม่ใช่สนิ ค้าธรรมดา เพราะท�าให้เกิดผลกระทบมากมาย
113

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

จึงต้องมีมาตรการพิเศษควบคุมไม่ให้เกิดการบริโภคและ
ผลกระทบจากการบริโภคที่มากเกินไป (2) พ.ร.บ. ควบคุม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ทางกฎหมายเพื่ อ
ควบคุ ม การบริ โ ภคและปั ญ หาจากการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ โดยมุ ่ ง เป้ า หมายที่ ก ารลดนั ก ดื่ ม หน้ า ใหม่
การลดปริมาณการบริโภคโดยรวมและการลดผลกระทบ
โดยประกอบด้ ว ยมาตรการลดอุ ป ทานลดอุ ป สงค์ และ
ลดผลกระทบควบคูก่ นั ไป (3) มีหลักฐานจากทัว่ โลกทีแ่ สดงถึง
ความจ� า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ม าตรการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการ
ควบคุมปัญหาสุรา (4) มีหลักฐานจากทั่วโลกแสดงว่าสุรา
ก่อให้เกิดผลร้ายมากกว่าบุหรีแ่ ต่มมี าตรการควบคุมทีน่ อ้ ยกว่า
(5) หากไม่มีการควบคุมอุปทานและอุปสงค์ที่จะก่อให้เกิด
การบริโภคทีม่ ากเกินจนเกิดปรากฏการณ์ “มอมเมาขายมาก
ราคาถูก” ส่งผลให้เกิดการบริโภคทีม่ ากขึน้ ขีเ้ มาเต็มประเทศ
โดยเฉพาะนักดืม่ หน้าใหม่ ส่งผลให้ประเทศไม่สามารถพัฒนา
ในที่สุด ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกน�ามาใช้เป็นเหตุผลประกอบ
ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก�รต่อต้�นธุรกิจแอลกอฮอล์เข้�ตล�ดหลักทรัพย์
สถ�นก�รณ์
ในปี พ.ศ. 2546 บริษัท ไทยเบฟ จ�ากัด ได้ตัดสินใจ
รวบรวมบริษัทผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีก 58 บริษัทเข้า
ด้วยกันเพือ่ ทีจ่ ะเตรียมตัวจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์(9)
ซึง่ จะท�าให้ไทยเบฟสามารถระดมทุนเพือ่ ขยายธุรกิจไปได้อกี
จากที่เป็นผู้ผลิตแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่
มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศมากกว่า ร้อยละ 90 ในปี พ.ศ.
2542 และ ร้อยละ 64 ของตลาดเบียร์ในปี พ.ศ. 2544
ขณะเดียวกันส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับธุรกิจที่จะ
เข้าจดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2548 ทางบริษัท ไทยเบฟ จึงได้
ชีแ้ จงและยืนยันสิทธิในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย
โดยอ้างอิงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ(6, 10) การลงมตินี้จึง
ท�าให้ ก.ล.ต. ได้รับการวิจารณ์อย่างมาก จนกระทั่งกลุ่มที่
ไม่เห็นด้วยได้มกี ารออกมาเคลือ่ นไหวต่อต้านคัดค้านการน�า
เบี ย ร์ ช ้ า งเข้ า ตลาดหุ ้ น ไทยและขอให้ ย กเลิ ก ประกาศมติ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่ ปิดทางให้บริษทั ไทยเบฟ สามารถ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้โดยมีแกนน�าคือ พล. ต.จ�าลอง
ศรีเมือง นักปฏิรูปการเมืองและอดีตรองนายกรัฐมนตรี
พล. อ. อ.วีระวุธ ลวะเปารยะ และองค์กรต่างๆ 128 องค์กร
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ประกอบด้วย เครือข่ายงดเหล้า เครือข่ายภาคประชาชน
ตัวแทนผู้น�านิสิตนักศึกษา 50 สถาบัน สมาคมผู้น�าสตรี
พัฒนาชุมชนไทย สมาคมผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล
แห่งประเทศไทย คณะสงฆ์ ผู้น�าศาสนาอิสลามผู้น�าศาสนา
คริสต์ เครือข่ายเยาวชนคนรักชาติ รวมกว่า 20,000 คน
เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านต่อ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์และตัวแทนรัฐบาล(11) พร้อมให้เหตุผลว่า
บริษทั ไทยเบฟ เป็นบริษทั จ�าหน่ายของมึนเมา ขัดต่อศีลธรรม
และเป็นการส่งเสริมให้คนไทยดืม่ เหล้าเบียร์มากขึน้ ซึง่ ท�าให้
เกิดผลกระทบต่อสังคม ธุรกิจนีจ้ งึ ไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็น
ธุรกิจที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ บริษัท ไทยเบฟ จึงได้
ตัดสินใจไม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทยและ
ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์
แทน ในชื่อบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)(12)
ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2551 เครื อ ข่ า ยต้ า นน�้ า เมาเข้ า
ตลาดหลักทรัพย์ จ�านวน 384 องค์กร และคณะสงฆ์ได้รวมตัว
กว่ า 10,000 คน ร่ ว มกั น ชุ ม นุ ม หน้ า ตลาดหลั ก ทรั พ ย์
อีกครัง้ เนือ่ งจากบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ ได้นา� เบียร์ชา้ งเข้ามา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย กลุม่ ผูช้ มุ นุมจึงได้ออกมา
เรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์ระงับการรับหลักทรัพย์จาก
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ อย่างถาวรในครั้งนี้ (13) ภายหลัง
กลุม่ ผูช้ มุ นุมจึงได้หารือกับตัวแทนจากบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ
ซึง่ ขณะนัน้ ทางตัวแทนจากบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ ได้รบั เรือ่ ง
การระงับการน�าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย
ไปหารื อ กั บ คณะกรรมการบริ ษั ท อี ก ครั้ ง จนกระทั่ ง
ในที่สุดทางตลาดหลักทรัพย์ได้ออกมายืนยันว่า เนื่องจาก
เอกสารไฟลิ่ ง (filing) ของบริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ
ยังไม่สมบูรณ์ การจดทะเบี ย นบริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ
เข้าตลาดหลักทรัพย์ก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนทางกลุ่มผู้ชุมนุม
จึงได้ถอนการชุมนุมไป จากการเคลื่อนไหวกรณีของบริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ น�าไปสู่การสร้างหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ไม่ให้ประเภทธุรกิจเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์อนื่ ๆเข้ามาระดมทุน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไ ทยได้ ต ลอดมา (14, 15) ซึ่ ง ถื อ เป็ น
หนึง่ ในเหตุการณ์ทชี่ ว่ ยสร้างให้เกิดบรรทัดฐานทางสังคมขึน้
ในประเทศไทยว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สินค้าธรรมดา
จึงไม่สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างธุรกิจอืน่ ๆ
บทบ�ทของ ศวส.
ในช่วงเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการเข้าสู่
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ตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเบฟ จ�ากัด องค์ความรู้
เกี่ ย วกั บ ผลกระทบจากการจดทะเบี ย นบริ ษั ท เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในตลาดหลักทรัพย์นนั้ ยังคงมีอยูน่ อ้ ย ทาง ศวส.
จึงได้มีการวิจัยและการระดมความคิดระหว่างนักวิชาการ
และผูเ้ ชีย่ วชาญจากสายวิชาชีพต่างๆ เกีย่ วกับข้อดีและข้อเสีย
ของการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ศึกษาผลกระทบที่
เกิดจากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พร้อมทัง้ เผยแพร่
ข้อมูลที่อธิบายว่าเหตุใดธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควร
จดทะเบี ย นเข้ า ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ใ นประเทศไทย โดยมี
องค์ความรู้ที่ได้น�าไปใช้ขับเคลื่อนนโยบาย ดังต่อไปนี้
การที่บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการ
เงินของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างรวดเร็ว
ซึ่งเมื่อบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีงบประมาณการตลาด
เพิม่ ขึน้ ก็จะน�าไปสูก่ ารบริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ (6) ดังจะเห็นได้จากการ
เติบโตของธุรกิจแอลกอฮอล์ทมี่ แี นวโน้มท�าให้คนไทยดืม่ เพิม่
สูงขึน้ อย่างรวดเร็วเกือบ 3 เท่าตัว ในรอบ 14 ปี คือ ในปี พ.ศ.
2532 คนไทยมีอตั ราการบริโภคเฉลีย่ 20.2 ลิตร/คน/ปี และ
ได้เพิม่ ขึน้ เป็น 58.0 ลิตร/คน/ปี ในปี พ.ศ. 2546(10) และการ
กระจายการถือหุน้ จะส่งผลให้มจี า� นวนผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่อ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขยายตัวมากขึ้นรวมทั้ง
รัฐบาลซึ่งมองว่าดัชนีหุ้นเป็นตัวบ่งชี้เศรษฐกิจของประเทศ
จึงอาจจะลังเลในออกนโยบายใดๆ ทีจ่ ะสร้างความผลกระทบ
ให้กับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภายหลังได้(6)
นอกจากนี้ ไ ด้ มี ก ารเปรี ย บเที ย บใน 3 ประเทศ คื อ
ฝรั่งเศส เยอรมัน และสวีเดน เกี่ยวกับปริมาณการดื่มกับ
ความเข้มงวดของการด�าเนินนโยบายเพือ่ ควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีและไม่มีการจดทะเบียนบริษัท
แอลกอฮอล์ในตลาดหลักทรัพย์ พบว่า สวีเดนเป็นประเทศ
เดียวที่ไม่มีธุรกิจสุราในตลาดหลักทรัพย์ แต่มีนโยบายการ
จ�ากัดการเข้าถึง การผูกขาดแอลกอฮอล์ทกุ ชนิดโดยรัฐ และ
มีการด�าเนินนโยบายในภาพรวมของประเทศทั้ง 5 ประการ
ความเข้มงวดของนโยบายเหล่านี้ สวีเดนจึงเป็นประเทศที่
มีปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ (บริสุทธิ์) ของประชากรน้อย
ที่สุด 5.72 ลิตร/คน เมื่อเทียบกับ ฝรั่งเศส 10.86 ลิตร/คน
และเยอรมัน 10.98 ลิตร/คน(10)
ศวส. สรุปเหตุผลทีไ่ ม่ควรน�าบริษทั สุราเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ต่อมาข้อมูลนีไ้ ด้ถกู ใช้ในการสนับสนุน

การเคลื่อนไหวทางสังคมที่แพร่หลายโดยเฉพาะในเวทีการ
อภิปราย และการประชุมต่างๆ(10) โดยใช้ข้อมูลข้างต้นเพื่อชี้
ให้เห็นว่า ตลาดหลักทรัพย์เป็นแหล่งระดมทุนส�าหรับกิจการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้นควรยึดหลักธรรมาภิบาล
ของบริษัทเป็นส�าคัญไม่ควรเน้นก�าไรอย่างเดียว กิจการใด
ทีส่ งั คมไม่ให้การยอมรับจึงไม่ควรน�าเข้าในตลาดหลักทรัพย์
หลัง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
มีผลบังคับใช้
ม�ตรก�รโซนนิ่งรอบสถ�นศึกษ�
สถ�นก�รณ์
จุดจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา
ส่งผลให้กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าถึง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายขึ้น และกระตุ้นให้เกิดนักดื่ม
หน้าใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 พบว่า ร้านค้าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาได้รับความนิยมและเฟื่องฟู
อย่างมาก(16) มีการจัดโปรโมชัน่ ส่งเสริมการขาย แจกใบปลิว
เชิญชวนกันในสถาบันการศึกษา ถึงแม้วา่ จะมีการประกาศใช้
พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งมี
ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการห้ามจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ให้กับผู้ที่มีอายุต�่ากว่า 20 ปี(17) แต่กลับพบว่ายังคงมีปัญหา
เรื่องช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายและการฝ่าฝืนการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายของร้านจ�าหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
อย่างต่อเนื่อง
ส�าหรับสถานศึกษาหลายแห่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการมีร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ�านวนมาก
รอบสถานศึกษา ท�าให้หลายฝ่ายเริ่มออกมาผลักดันให้มี
การก�าหนดเขตพื้นที่โซนนิ่ง (zoning) รอบสถานศึกษา
ดังเช่นกรณีของ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ
มหาวิทยาลัยรังสิตได้มกี ารร้องเรียนไปยังสือ่ มวลชนจนเป็น
ข่าวเรื่องร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาที่ได้
กลายเป็นแหล่งมั่วสุม และเกิดเหตุทะเลาะวิวาทไปจนถึง
การเสียชีวิตของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งวันที่ 22
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ได้มีค�าสั่งฉบับที่ 22/2558 เรื่องการควบคุมสถานบริการ
หรือสถานประกอบการทีเ่ ปิดให้บริการในลักษณะทีค่ ล้ายกับ
สถานบริ ก าร โดยห้ า มสถานบริ ก ารท� า ผิ ด กฎหมาย คื อ
ห้ามปล่อยให้คนอายุต�่ากว่า 20 ปีเข้า ห้ามขายเครื่องดื่ม
115

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

แอลกอฮอล์ให้คนอายุต�่ากว่า 20 ปีห้ามเปิดเกินเวลา และ
ห้ามตั้งสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้หอพัก สถาน
ศึกษา(18) ต่อมาเพื่อเน้นย�้าค�าสั่งดังกล่าวนายกรัฐมนตรี
จึงได้ลงนามเพือ่ ออกเป็นประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง
ก�าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 (ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558) “ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
หรือหอพักบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ตามข้อ 6 วรรค 1
แห่งค�าสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ...”(19)
ส�านักงานคณะกรรมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
จึ ง ได้ มี แ นวปฏิ บั ติ ใ นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ การ
ก� า หนดเขตโซนนิ่ ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการก� า หนด
เขตโซนนิ่ ง รอบสถานศึ ก ษาที่ ห ้ า มจ� า หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์อย่างชัดเจนในแต่ละพื้นที่ โดยให้มีคณะท�างาน
ระดั บ จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย สรรพสามิ ต ผู ้ ว ่ า ราชการ
จังหวัด และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น
คณะท�างานร่วมกันก�าหนดเขตพื้นที่ โซนนิ่งที่ต้องห้ามขาย
สุรารอบสถานศึกษา เมื่อจัดท�าเขตพื้นที่โซนนิ่งเสร็จสิ้น
ให้ประกาศเผยแพร่เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน
ภายหลั ง การประกาศบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ได้ มี ก าร
ศึกษาเปรียบเทียบการกระจายตัวจุดจ�าหน่ายรอบสถาน
ศึกษา 15 แห่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า
รอบมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งมีจ�านวนร้านค้าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือจุดจ�าหน่ายลดลง จุดจ�าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในปี พ.ศ. 2559 แบบมีทนี่ ง่ั ดืม่ ลดลง ร้อยละ 46
จุดจ�าหน่ายแบบไม่มที นี่ งั่ ดืม่ ลดลง ร้อยละ 32 และจุดจ�าหน่าย
ทีอ่ ยูใ่ นหอพักอะพาร์ตเม้นต์สดั ส่วนลดลงประมาณครึง่ หนึง่ (20)
บทบ�ทของ ศวส.
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ร้ า นค้ า เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาที่ ศวส. สนับสนุน ถูกน�าไปเป็น
หลักฐานทางวิชาการทีช่ ใี้ ห้เห็นว่า สถานทีต่ งั้ และจ�านวนร้านขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เยาวชนดื่ม
และเกิดผลกระทบจากการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ได้มากขึน้
การศึกษาพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างนักเรียนนักศึกษา พบว่า
นักศึกษา ร้อยละ 67 และนักเรียนมัธยมศึกษา ร้อยละ 38
มีพฤติกรรมการดื่ม และ ร้อยละ 93 มีพฤติกรรมการดื่ม
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แบบรวมกลุ่ม โดยสถานที่ที่ไปดื่มบ่อยที่สุด คือ ร้านเหล้า
ใกล้สถานศึกษา โดยมีแรงจูงใจทีส่ า� คัญ คือ การแสดงดนตรี
และความสะดวก(18)
ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการส�ารวจการกระจายตัวของ
จุ ด จ� า หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ร อบมหาวิ ท ยาลั ย ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 15 แห่ง พบว่า โดยเฉลี่ยมี
57 จุดต่อตารางกิโลเมตร และในบางมหาวิทยาลัยยังพบว่ามี
จุดจ�าหน่ายมากกว่า 100 ร้าน ในรัศมี 1 ตารางกิโลเมตร(21) และ
ขณะที่ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการท�าการส�ารวจอีกครั้ง ในรัศมี
500 เมตร จากรัว้ สถาบันจ�านวน 17 แห่ง เมือ่ เปรียบเทียบ
เฉพาะ 11 พืน้ ทีท่ เี่ คยส�ารวจเมือ่ ปี พ.ศ. 2552 พบว่า ในระยะ
เวลา 5 ปี มีจุดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 72 (จาก 1,448 ร้าน
ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 2,484 ร้าน ในปี พ.ศ. 2557) เฉลี่ย
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14 ต่อปี และสถานบันเทิงขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12 ต่อปี(22)
จากส� า รวจร้ า นจ� า หน่ า ยอาหารรอบมหาวิ ท ยาลั ย
แม่ฟา้ หลวงและมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 พบว่า ร้าน
จ�าหน่ายอาหารรอบมหาวิทยาลัยที่สามารถสั่งเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รว่ มด้วยนักศึกษาสามารถซือ้ ดืม่ ในร้านได้ตลอด
เวลา และพบว่าร้านค้าเล็กๆ เช่น ร้านขายของช�าหรือร้าน
ขายเหล้าในหมู่บ้านก็ยังขายให้กับคนทั่วไปหรือนักศึกษาที่
อายุยังไม่ถึง 20 โดยจุดจ�าหน่ายอันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่าง
สามารถซื้อได้ คือ ร้านสะดวกซื้อ รองลงมาคือร้านจ�าหน่าย
อาหารและร้าน ขายของช�า ตามล�าดับ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 45.3 สามารถซือ้ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ได้ตลอดเวลา
และ ร้อยละ 55.8 ให้ขอ้ มูลว่าไม่เคยถูกถามอายุจากผูจ้ า� หน่าย
เมื่อต้องการซื้อ(23)
จากผลการวิจยั ดังกล่าว ทาง ศวส. จึงได้มขี อ้ เสนอแนะ
ต่อประเด็นการควบคุมร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบ
สถานศึกษา(24) ดังนี้ (1) แก้ไขเพิม่ เติม พ.ร.บ. ควบคุมเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยก�าหนดระยะห่างหรือรัศมี
ของการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย
ให้ชดั เจน (2) ก�าหนดระยะเปลีย่ นผ่านส�าหรับการใช้มาตรการ
ก�าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รอบสถานศึกษาเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการได้มโี อกาสในการปรับตัว
(3) ก�าหนดเวลาเปิดและปิดร้านจ�าหน่ายแอลกอฮอล์ให้เร็วขึน้
ควรห้ามการโฆษณาและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อต่างๆ ที่นักศึกษาเข้าถึงได้ง่าย
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(4) ใช้เว็บไซต์ https://alcoholstudy.in.th มาปรับปรุง
ฐานข้อมูลร้านจ�าหน่ายสุรา(25) มาตรการที่ถูกบังคับใช้จริง
คือ ให้คณะท�างานระดับจังหวัดโดยมีสรรพสามิตพื้นที่เป็น
ฝ่ายเลขานุการ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นประธาน และส่วนราชการ
หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น คณะท� า งานร่ ว มกั น
พิจารณาก�าหนดเขตพื้นที่โซนนิ่งที่ต้องห้ามขายสุรารอบ
สถานศึกษา โดยภายในเขตจะไม่สามารถออกใบอนุญาตขาย
สุราตั้งแต่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ผู้ขายรายเดิมสามารถ
ขายและต่อใบอนุญาตได้ แต่หากท�าผิดและถูกเพิกถอนใบ
อนุญาตจะไม่สามารถออกใบอนุญาตให้อีกได้(26)
ก�รห�ยไปของล�นเบียร์
สถ�นก�รณ์
ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ธุรกิจลานเบียร์
ได้มีการจัดขึ้นครั้งแรกที่ลานจอดรถสยามเซ็นเตอร์และเริ่ม
ได้รบั ความนิยมมากขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2540 ซึง่ มักจะพบเห็น
ลานเบียร์ได้เกือบทุกห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ต่อมาในหลายๆ เทศกาลนักดื่มสามารถพบเห็น
ลานเบียร์ได้ แม้กระทัง่ ในงานถนนคนเดินหรือตลาดนัดตอน
กลางคืน
ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ลานเบียร์ได้กลายเป็น
สนามแข่งขันทางการค้าของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
ต้องการรุกตลาดในกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะ
กลุ่มวัยรุ่น เช่น การจัดลานเบียร์พร้อมด้วยลานดนตรี ลาน
คอนเสิร์ตขนาดใหญ่ ลานแสดงสื่อโฆษณาของธุรกิจเบียร์
แทบทุกบริษทั (27) ดังจะให้เห็นได้จาก ในปี พ.ศ. 2548 ขณะที่
พื้นที่ลานเบียร์หน้าเซ็นทรัลเวิลด์มีการปรับเพิ่มค่าเช่าขึ้น
30-40% แต่กลุ่มบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใหญ่ยังคง
เข้าร่วมประมูลเพื่อแย่งชิงพื้นที(28)
่
ต่อมาเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมกับผู้อ�านวยการ
ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ขณะนัน้ ได้ลงพืน้ ทีต่ รวจลานเบียร์ซงึ่ เปิดบริเวณศูนย์การค้า
พบว่า ผู้ประกอบการยังคงมีการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยเฉพาะ
การไม่ความเข้มงวดในการตรวจสอบอายุของผู้บริโภคที่
เข้าไปใช้บริการ รวมทั้งยังมีเยาวชนซึ่งแต่งกายด้วยชุดนิสิต
นักศึกษาเข้าไปนัง่ ดืม่ (29) นอกจากนีย้ งั พบการกระท�าผิดอืน่ ๆ
อีกในหลายพืน้ ที่ เช่น การจัดลานเบียร์ทตี่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีบ่ ริเวณ
รัฐวิสาหกิจและพืน้ ทีข่ องหน่วยงาน(30, 31) โดยทางส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มองว่า การตั้ง

ลานเบียร์มคี วามสุม่ เสีย่ งทีจ่ ะขัดกับ พ.ร.บ. ควบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์มาตรา 32 ด้านการควบคุมการโฆษณา(17)
อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตขายสุราชัว่ คราวนีไ้ ด้ถกู ยกเลิก
ไปเมือ่ มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประเภทนี้อีก(32, 33) ท�าให้ธุรกิจ
ลานเบียร์ ซึง่ ส่วนใหญ่มกี ารขออนุญาตขายสุราในสถานทีข่ าย
ชั่วคราวไม่สามารถขออนุญาตขายสุราได้อีก ส่งผลให้ธุรกิจ
ลานเบียร์ในหลายๆ พืน้ ทีต่ อ้ งปิดตัวลง ดังเช่นในปี พ.ศ. 2563
เป็นปีทหี่ า้ งสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ตดั สินใจยกเลิกการจัด
ลานเบียร์ทเี่ คยมีการจัดมาต่อเนือ่ งกว่า 20 ปี โดยให้เหตุผล
ว่า “ลานเบียร์อาจไม่แมตช์กับไลฟ์สไตล์คนเมืองมากนัก
ทุกวันนีค้ นไม่ได้กนิ เบียร์ทลี่ านเบียร์แล้ว โลกเปลีย่ นไปจากเดิม
แล้วเปลีย่ นเร็วมาก เราไม่สามารถท�าอะไรเดิมๆ ได้ แต่จา� เป็น
ต้องปรับให้ทนั ผูบ้ ริโภคเพือ่ ให้เรายังเป็นทีท่ ผ่ี บู้ ริโภคเลือกจะ
มาอยูเ่ สมอ”(34)
บทบ�ทของ ศวส.
ด้วยผลกระทบของลานเบียร์และธุรกิจทีไ่ ด้ขยายแทรก
ตัวไปทุกเทศกาลทุกพื้นที่ พร้อมทั้งมีการใช้กลยุทธ์ทางการ
ตลาดต่างๆ ที่สุ่มเสี่ยงในการกระท�าผิดมาตรา 30 และ 32
ของ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปี พ.ศ. 2558
ทาง ศวส. จึงได้มีการสนับสนุนทุนวิจัยให้มีการรวบรวม
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคและสถานการณ์
ลานเบียร์ ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการจัดลานเบียร์และ
การจัดปาร์ตี้ดื่มไม่อ้ัน เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ในการควบคุม
ลานเบียร์ รวมทั้งนักวิชาการของ ศวส. ได้แสดงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับจ�านวนนักดื่มและอุบัติเหตุที่ลดลงภายหลังธุรกิจ
ลานเบียร์ถูกควบคุมเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ดังนี้
จากการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพของผลกระทบ
ที่เกิดจากปรากฏการณ์ลานเบียร์และกลยุทธ์ประเภทดื่ม
ไม่ อั้ น ของธุ ร กิ จ แอลกอฮอล์ ในกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง 3 วั ย คื อ
วัยมัธยมศึกษา วัยอุดมศึกษา และวัยท�างาน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่าง ร้อยละ 50.7 เคยไปดื่มที่ลานเบียร์ โดยให้เหตุผล
ว่า ต้องการหาความสนุกเพราะลานเบียร์เป็นสถานที่รวม
ความบันเทิงพร้อมการกินดื่มอย่างครบวงจร และ ร้อยละ
89.7 ยังระบุว่าไม่ควรมีกฎหมายใดๆ ห้ามการมีลานเบียร์
มีกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมปลาย ร้อยละ 34.1 ระบุว่า
เคยไปลานเบียร์ทั้งที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี อีกทั้งนักเรียน
ร้อยละ 23.4 สามารถพบเห็นลานเบียร์บริเวณใกล้โรงเรียน
117

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

และยังพบเห็นได้ตามหน้าห้างชานเมือง เทศกาลอาหาร
ถนนคนเดิน และตลาดนัด(27)
ส�าหรับผลกระทบจากการไปลานเบียร์ พบว่า ท�าให้
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม มีการดื่มเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ และ
มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ผู้ดื่มที่ลานเบียร์มีอาการมึนเมา ร้อยละ
45.5 ร้อยละ 44.9 ระบุว่าเสียเงินมากกว่าที่คิด ร้อยละ 3.4
เกิดการทะเลาะวิวาท ร้อยละ 1.7 เกิดอุบัติเหตุ และ ร้อยละ
4.5 มีปัญหาทะเลาะกับพ่อแม่(27)
อีกทั้งจากการหายไปของลานเบียร์ในปี พ.ศ. 2563
นั้น นักวิชาการของ ศวส. ได้ออกมาเปิดเผยแสดงข้อมูล
เปรียบเทียบสถิติของอุบัติเหตุและกรณีเมาแล้วขับในช่วง
7 วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่วา่ จ�านวนอุบตั เิ หตุ ผูบ้ าดเจ็บ
เสี ย ชี วิ ต และสั ด ส่ ว นของการดื่ ม แล้ ว ขั บ ในช่ ว งปี ใ หม่
พ.ศ. 2563 โดยพบว่าเป็นตัวเลขต�่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา เช่นเดียวกับผลของการ
ส�ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร
ไทยในปี พ.ศ. 2560 พบว่ า มี ผู ้ ดื่ ม ปั จ จุ บั น ในสั ด ส่ ว น
ร้อยละ 28.4 ลดลงจากการส�ารวจในปี พ.ศ. 2557 ถึง ร้อยละ 3.9
และถือเป็นสัดส่วนที่ต�่าที่สุดในรอบ 15 ปี ของการส�ารวจ
จากแนวโน้มการลดลงของจ�านวนอุบัติเหตุเมาแล้วขับและ
จ�านวนนักดื่มปัจจุบันจึงเป็นข้อบ่งชี้ว่ามาตรการภายใต้
พ.ร.บ. ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (จ�ากัดการ
เข้าถึงและการตลาด) และการรณรงค์เกี่ยวกับการควบคุม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
ของการดื่มแอลกอฮอล์ของนักดื่มได้จริง(35)

สถ�นก�รณ์ ก �รบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
พ.ศ. 2546–2562
สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง
เวลาเดียวกับเหตุการณ์ท่ีบทความนี้ได้น�าเสนอถูกแสดง
ดังภาพที่ 1 สถิติที่ใช้บ่งชี้สถานการณ์ในภาพดังกล่าว คือ
ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์บริสทุ ธิต์ อ่ หัวประชากรต่อปี
ซึง่ เป็นหนึง่ ในสถิตทิ นี่ ยิ มน�ามาใช้บง่ ชีส้ ถานการณ์การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากภาพเห็นได้ว่า ในช่วงเวลาที่มี
การก่อตั้ง ศวส. ปริมาณการบริโภคในประชากรไทยอยู่ท่ี
ประมาณ 8 กรัมต่อหัวประชากรต่อปี สถิติดังกล่าวลดลง
อย่างมากในปี พ.ศ. 2551 ซึง่ เป็นปีทม่ี กี ารประกาศใช้ พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุส่วนหนึ่ง
จากกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อผลักดัน พ.ร.บ. ซึ่งอาจส่งผล
เปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมและส่งผลต่อการลดการ
บริโภคแอลกอฮอล์ลง และในช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนถึง
2562 ปริมาณการบริโภคก็อยูใ่ นระดับน้อยหรือมากกว่า 7 กรัม
ต่อหัวประชากรต่อปีเล็กน้อย ซึง่ ลดลงจากช่วงเวลาก่อนหน้า
ประมาณ 1 กรัม ซึ่งคงเป็นผลลัพธ์จากมาตรการควบคุม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ภ ายใต้ พ.ร.บ. ดั ง กล่ า วและการ
ขั บ เคลื่ อ นทางสั ง คมที่ มี ศวส. เป็ น หนึ่ ง ในหน่ ว ยงานที่
สนับสนุนผ่านการสร้าง รวบรวม และสังเคราะห์องค์ความรู้
ดังที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วข้างต้น

สรุป
หน่ ว ยงานภาควิ ช าการในการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ เช่น ศวส. มีบทบาทในการสนับสนุนภาคีอื่นๆ

ภาพที่ 1 ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ (กรัมของแอลกอฮอล์) ต่อหัวประชากรไทยต่อปี พ.ศ. 2546-2562
(คำานวณโดยผู้เขียนใช้ข้อมูลปริมาณการจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากกรมสรรพสามิต)

118

Thai Health Promotion Journal

ในการเคลื่อนไหวเพื่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา หนึ่งในผลลัพธ์ที่ส�าคัญของการ
เคลือ่ นไหวดังกล่าว คือ การผลักดัน พ.ร.บ. ควบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และแม้ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้แล้ว
ก็ยังจ�าเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนการด�าเนิน
การเพื่ อ การควบคุม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์เพิ่มเติ ม เช่ น

การจ�ากัดการขายรอบสถานศึกษา การขับเคลื่อนดังกล่าว
ซึ่งมี ศวส. เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ส�าคัญได้ส่งผลเชิง
ประจักษ์เป็นการลดลงของปริมาณการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในช่วงเวลาหลังจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551

เอกสารอ้างอิง
1. World Health Organization. Global status report on alcohol and health 2018 [Internet]. Switzerland: World Health
Organization; 2018 [cited 2021 Jan 2]. Available from: file:///C:/Users/Admin/Downloads /9789241565639-eng.pdf.
2. World Health Organization. SAFER: Preventing and reducing alcohol-related harms [Internet]. Switzerland:
World Health Organization; 2018 [cited 2021 Jan 2]. Available from: https://www.who.int /substance_abuse/
safer/msb_safer_framework.pdf
3. ศูนย์วจิ ยั ปัญหาสุรา. ความเป็นมา [อินเทอร์เน็ต]. สงขลา: 2552 [สืบค้นเมือ่ 6 เม.ย. 2564]. แหล่งข้อมูล: http://cas.or.th/cas/?p=5267
4. Monteiro MG. The road to a world health organization global strategy for reducing the harmful use of alcohol.
Alcohol Res Health. 2011;34(2):257-260.
5. มูลนิธเิ มาไม่ขบั . เกีย่ วกับมูลนิธิ [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [สืบค้นเมือ่ 19 ก.ย. 2564]. แหล่งข้อมูล: https://www.ddd.or.th/pages/view/aboutus
6. Thamarangsi T. The “triangle that moves the mountain” and Thai alcohol policy development: four case studies.
Contemp. Drug Probl. 2009;36:245-281.
7. มติชน. ท�าไมต้องมี พรบ.คุมน�้าเมา [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา; 2551 [สืบค้นเมื่อ 6 เม.ย. 2564]. แหล่ง
ข้อมูล: https://shortest.link/wcK
8. บัณฑิต ศรไพศาล, จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ. การควบคุมปัญหาแอลกอฮอล์ดว้ ยกฎหมายเอกสารวิชาการประกอบการพิจารณาพระราช
บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา; 2550 [สืบค้นเมื่อ 6 เม.ย. 2564].
แหล่งข้อมูล: https://kb.hsri.or.th/ dspace/handle /11228/3432
9. Jarungthammachote H. เบี ย ร์ ช ้ า งไทย จะไปสร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ให้ ต ลาดทุ น ต่ า งประเทศ อี ก แล้ ว ? [อิ น เทอร์ เ น็ ต ].
กรุงเทพมหานคร: The story Thailand; 2564 [สืบค้นเมื่อ 13 เม.ย. 2564]. แหล่งข้อมูล: https://www. thestorythailand.
com/05/02/2021/13213/
10. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา. ธุรกิจสุรากับตลาดหลักทรัพย์. น�าเสนอเวทีวิชาการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ; 17 มีนาคม 2548; โรงแรม
แอมบาสเดอร์, กรุงเทพมหานคร: 2548. หน้า 1-16.
11. ผูจ้ ดั การรายวัน. ขบวนม็อบต้านช้างเพิม่ ทวีคณ
ู กว่า 6 หมืน่ รายชือ่ กดดัน ก.ล.ต. [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพมหานคร: นิตยสารผูจ้ ดั การ;
2548 [สืบค้นเมื่อ 15 เม.ย. 2564]. แหล่งข้อมูล: http://info.gotomanager. com/news/printnews.aspx?id=36089
12. Wongsawat N. ท�าไม “ไทยเบฟ” ไม่เข้าซื้อขายในตลาดหุ้นไทย!? [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพมหานคร: BillionWay; 2563 [สืบค้นเมื่อ
13 เม.ย. 2564]. แหล่งข้อมูล: https://www.billionway.co/why-thaibev-not-trade-in-thai-market/
13. ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า. ไทยเบฟยอมถอย-ม็อบฯ สลาย ตลาดอ้างข้อมูลไม่ครบ [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพมหานคร:
ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า; 2551 [สืบค้นเมื่อ 13 เม.ย. 2564]. แหล่งข้อมูล: http://www.stopdrink.com/contents/
view/1175%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5
14. เดลินิวส์. จี้เบียร์ช้างเลิกเข้าตลาดหุ้นถาวร [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพมหานคร: 2551 [สืบค้นเมื่อ 13 เม.ย. 2564]. แหล่งข้อมูล:
http://sumpunsermcheep.blogspot.com/2014/07/blog-post_5523.html
15. กรุงเทพธุรกิจ. ร้อง ก.ล.ต. แก้เกณฑ์เข้าตลาดตีกันเบียร์ช้าง [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพมหานคร: 2551 [สืบค้นเมื่อ 14 เม.ย. 2564].
แหล่งข้อมูล: http://sumpunsermcheep.blogspot.com/2014/07/blog-post_1927.html
16. ศรีรชั ลอยสมุทร. เหลียวหน้า แลหลัง เกาะกระแส ตีแผ่ทกุ ประเด็น: เจาะลึกกลยุทธิธ์ รุ กิจเครือ่ งดืม่ แอลกอฮฮล์ในรอบ 3 ปีทผ่ี า่ นมา [อินเทอร์เน็ต].

119

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

กรุงเทพมหานคร: สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992); 2561 [สืบค้นเมือ่ 14 เม.ย. 2564] แหล่งข้อมูล: http://cas.or.th/cas/?p=6018
17. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135, ตอนที่ 33 ก (ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551).
18. ศรีรชั ลาภใหญ่. การศึกษาสถานการณ์การติดตามการเปลีย่ นแปลงหลังการบังคับใช้กฎหมาย และผลกระทบของร้านเหล้ารอบสถาน
ศึกษาในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค [อินเทอร์เน็ต]. สงขลา: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา; 2560 [สืบค้นเมื่อ 14 เม.ย. 2564].
แหล่งข้อมูล: http://cas.or.th/cas/?p=6718
19. ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง ก�าหนดสถานทีห่ รือบริเวณห้ามขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558. ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 129, ตอนพิเศษ 123 ง (ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555).
20. นพดล กรรณิกา. การกระจายตัวและความหนาแน่นของจุดจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกรณีศกึ ษาเปรียบเทียบการกระจายตัวจุดจ�าหน่ายฯ ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2557 และ ปี พ.ศ. 2559 [อินเทอร์เน็ต].
สงขลา: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา; 2559 [สืบค้นเมื่อ 15 เม.ย 2564]. แหล่งข้อมูล: http://cas.or.th/cas/?p=6730
21. ภัทรภร พลพนาธรรม. การกระจายตัวของจุดจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2552.
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา.
22. ภัทรภร พลพนาธรรม. การกระจายตัวของจุดจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 2557.
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา.
23. ชมนาด พจนามาตร์, มนตรา พงษ์นิล, สุริย์ฉาย คิดหาทอง. รูปแบบและการเข้าถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเขตภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา; 2557.
24. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์. ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา สถานการณ์ ปัญหา สู่แนวทางแก้ไขที่เหมาะสม [อินเทอร์เน็ต]. สงขลา: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา;
2562 [สืบค้นเมื่อ 16 เม.ย. 2564]. แหล่งข้อมูล: http://cas.or.th/cas/?p=6149
25. พวงรัตน์ จินพล, มานิตา เจือบุญ. ระบบสารสนเทศเพือ่ การแสดงความหนาแน่นของจุดจ�า หน่ายสุราใกล้สถานศึกษาในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
นครศรีธรรมราช [อินเทอร์เน็ต]. สงขลา: ศูนย์วจิ ยั ปัญาสุรา; 2560 [สืบค้นเมือ่ 16 เม.ย. 2564]. แหล่งข้อมูล: http://cas.or.th/cas/?p=6779
26. กรมสรรพสามิต. การถ่ายทอดความรู้ (KM) ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบค�าถาม Zoning [อินเทอร์เน็ต]. [สืบค้นเมื่อ 19
ก.ย. 2564]. แหล่งข้อมูล: https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjuy/~edisp/
uatucm252005.pdf
27. ศรีรชั ลอยสมุทร. การศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดจากปรากฏการณ์ลานเบียร์และกลยุทธ์ประเภทดืม่ ไม่อนั้ (beer buffet) ของธุรกิจเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์ [อินเทอร์เน็ต]. สงขลา: ศูนย์วิจัยปัญาสุรา; 2560 [สืบค้นเมื่อ 17 เม.ย. 2564]. แหล่งข้อมูล: http://cas.or.th/
cas/?p=5860
28. ผู้จัดการรายวัน. ศึกลานเบียร์ระอุอัพค่าที่ 30% [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพมหานคร: นิตรสารผู้จัดการ; 2548 [สืบค้นเมื่อ19 เม.ย.
2564]. แหล่งข้อมูล: http://info.gotomanager.com/news/ printnews.aspx?id=38961
29. Sirintip. เผยกลยุทธ์แยบยลลานเบียร์ดงึ วัยรุน่ [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพมหานคร: ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ;
2553 [สืบค้นเมื่อ 19 เม.ย. 2564]. แหล่งข้อมูล: https://www.thaihealth.or.th/node/18355
30. โพสต์ทูเดย์. ลานเบียร์-บารากุเกลื่อนงานโคนมสระบุรี [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพมหานคร: 2556 [สืบค้นเมื่อ19 เม.ย. 2564]. แหล่ง
ข้อมูล: https://www.posttoday.com/social/general/201038
31. MGR Online. จี้เอาผิดผู้ว่าฯแพร่ เปิดช่อง บ.น�้าเมาจัดลานเบียร์กลางเมืองท้าทาย กม. [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพมหานคร: ผู้จัดการ
ออนไลน์; 2557 [สืบค้นเมื่อ 19 เม.ย. 2564]. แหล่งข้อมูล: https://mgronline.com/qol/detail/9570000022644
32. เดลินวิ ส์. ปมร้อน “ลานเบียร์” ถูกหรือผิดกฎหมาย ขอแค่เลิกตะแบง...อยูก่ นั รอดแบบยาวๆ [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพมหานคร: 2558
[สืบค้นเมื่อ 19 เม.ย. 2564]. แหล่งข้อมูล: https://www.dailynews.co.th/article/360115
33. ธนกร วงษ์ปญ
ั ญา. รัฐคุมเข้มลานเบียร์ทา� ไม? ห้ามโฆษณาคนจะอยากดืม่ น้อยลงไหม? [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพมหานคร: The standard; 2560 [สืบค้นเมือ่ 19 เม.ย. 2564]. แหล่งข้อมูล: https://thestandard.co/beer-garden-under-government-control/
34. Rassarin. “ลานเบียร์” ไม่ Cool แล้วเซ็นทรัลประกาศ ไม่มลี านเบียร์ครัง้ แรกในรอบ 20 ปี [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพมหานคร: Brand Buffet;
2562 [สืบค้นเมือ่ 19 เม.ย. 2564]. แหล่งข้อมูล: https://www.brandbuffet.in.th /2019/10/no-more-beer-garden-at-ctw/
35. อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว. ลานนม ข่มลานเบียร์ ปีใหม่ 2563 เมาแล้วขับต�่าสุดรอบ 5 ปี [อินเทอร์เน็ต]. สงขลา: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา; 2563
[สืบค้นเมื่อ 19 เม.ย. 2564]. แหล่งข้อมูล: http://cas.or.th/ cas/?p=7341

120

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

Thai Health Promotion Journal

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2565

Vol.1 No.1 January - March 2022

Special Article

บทความพิเศษ

การบูรณาการการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ
และดิจิทัลในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัลแก่เยาวชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
อังคณา พรมรักษา
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

บทคัดย่อ
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบนิเวศสื่อใหม่ สถานการณ์วิกฤตในสังคม รวมถึงรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสาร
ของเยาวชนเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของเยาวชนในปัจจุบัน การเสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) แก่เยาวชนเพื่อสร้างให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (media
information digital literacy) เป็นความท้าทายต่อการจัดกระบวนการสร้างการเรียนรู้ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
งานวิจัยนี้ใช้แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ศึกษาการบูรณาการการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล
ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัลแก่เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลที่เกิดขึ้น
กลุ่มตัวอย่าง คือ มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 สถาบัน ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
ผลการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างสามารถน�าแนวคิดการรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั ไปออกแบบ เชือ่ มโยงการเรียนรูใ้ น
ห้องเรียนกับกระบวนการเสริมสร้างพลเมืองดิจิทัล และพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน ใช้กระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีสว่ นร่วมสร้างแกนน�าเยาวชน นิสติ นักศึกษาเป็นนักสือ่ สารสร้างสรรค์ทมี่ คี ณ
ุ ลักษณะความเป็นพลเมืองดิจทิ ลั
มีทกั ษะรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เท่าทันตนเอง เท่าทันสังคม มีทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะชีวิต และเป็นพลัง
ส�าคัญในการสร้างสังคมสุขภาวะ สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน หรือเสริมจุดแข็งให้กับชุมชน
คำ�สำ�คัญ: การบูรณาการ; พลเมืองดิจทิ ลั ; การรูเ้ ท่าทันสือ่ ; สารสนเทศ; และดิจทิ ลั ; เยาวชน; หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
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Integration of Media Information
Digital Literacy into the Higher Education
Curriculum to Develop Digital Citizenship of
Youth in the Northeastern Region of Thailand
Angkana Promruksa
Communication Arts, Informatics Faculty, Mahasarakham University, Maha Sarakham Province, Thailand

Abstract
The development of digital technology, novel media ecosystem, social crises, and communicative
behavior of the youth are crucial factors affecting the lives of youth. Reinforcement of digital citizenship
of youth aiming for media information digital literacy is a challenge for the instructional management of
the higher education curriculum. This research studied by using the media information digital literacy
intended to the integration of the media information digital literacy into the higher education curriculum
to develop the digital citizenship of youth in the northeastern region. The sample group was seven
universities in the northeastern region selected by purposive sampling. The research results showed
the sample group successfully implemented the media information digital literacy concept to connect
classroom learning with the digital citizenship reinforcement process and improve the learning area
at community level to apply the participatory learning approach to produce a student leader to become
the creative communicator. The student leader would be a digital citizen with media information, digital
literacy, self-awareness, and communication and life skills and would become the significant force to
build a socially aware society and a powerful community.
Keywords: integration; digital citizenship; media information digital literacy; youth; higher education
curriculum

บทนำา
ในยุคดิจทิ ลั ทีเ่ ทคโนโลยีการสือ่ สารได้รบั การพัฒนาเกิด
การหลอมรวมสือ่ ดิจทิ ลั (digital media convergence) และ
สร้างการเปลีย่ นแปลงต่อภูมทิ ศั น์สอื่ (media landscape)
เป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสาร
ของเยาวชน โดยเฉพาะในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ติดต่อสือ่ สาร
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในชีวติ ประจ�าวัน อาจมีลกั ษณะ
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ของข้อมูลข่าวสารที่จะน�าไปสู่ความเสี่ยงในสังคมดิจิทัล
รวมถึงการสร้างโอกาสและประโยชน์จากการใช้สื่อสังคม
ดิจิทัลของเยาวชน ที่จะต้องมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องสิทธิและความรับผิดชอบ ซึ่งเยาวชนจะต้องมีแนวคิด
แนวปฏิบตั เิ พือ่ สร้างการเรียนรูท้ จี่ ะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ปกป้องตนเองจากความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เคารพ
สิทธิของตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคม
เข้าใจถึงผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีต่อ

Thai Health Promotion Journal

สังคม(1) และรู้เท่าทันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ทีด่ ขี นึ้ การสร้างความเป็นพลเมืองดิจทิ ลั (digital citizenship)
จึงเป็นคุณลักษณะที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางว่า
ควรเสริมสร้างให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
สร้างให้เกิดการรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั (media
information digital literacy)(2)
บทความนีเ้ ป็นการวิเคราะห์การบูรณาการการรูเ้ ท่าทัน
สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพือ่
สร้างความเป็นพลเมืองดิจทิ ลั แก่เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลที่เกิดขึ้น ในช่วงปีการศึกษา 2563 กับ
กลุ่มตัวอย่าง คือ มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 สถาบัน คื อ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม มหาวิ ท ยาลั ย
กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรี ส ะเกษ สามารถ
แบ่งกลุ่มหลักสูตรออกเป็น 3 กลุม่ คือ รายวิชาในหลักสูตร
นิเทศศาสตร์ รายวิชาในหลักสูตรครุศาสตร์ และรายวิชาศึกษา
ทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิดการรู้
เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (media information
digital literacy) และแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทัล
(digital citizenship) เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างอาจารย์ผู้สอน และสนทนากลุ่ม (focus
group) นิสิตนักศึกษาที่เป็นแกนน�าเยาวชนของ 7 สถาบัน
กระบวนการบูรณาการการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ
และดิ จิ ทั ล ในหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งความ
เป็ น พลเมืองดิจิทัลแก่เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศไทย ประกอบด้วย การเสริมสร้างแนวคิด องค์ความรู้
แก่แกนนำเยาวชนนิสิตนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนมีการน�า
แนวคิดการรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั มาออกแบบ
ร่วมกับเนื้อหาของแต่ละรายวิชา สร้างกระบวนการเรียนรู้
ในห้องเรียนและในพื้นที่ชุมชนนอกห้องเรียน จากนั้นสร้าง
กระบวนการมีสว่ นร่วมให้นสิ ติ นักศึกษาออกแบบเครือ่ งมือ
กิจกรรมทีจ่ ะน�าไปปฏิบตั กิ ารในชุมชน จากนัน้ แกนน�าเยาวชน
นิสิต นักศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติการ น�าองค์ความรู้ แนวคิด
เครื่ อ งมื อ กิ จ กรรมไปสร้ า งกระบวนการรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ
สารสนเทศ และดิจิทัลแก่เด็ก เยาวชน และคนในชุมชน

รวมทั้งมีการน�ากระบวนการผลิตเป็นสือ่ สร้างสรรค์เผยแพร่
สาธารณะ หรือน�าเสนอกิจกรรมกระบวนการเผยแพร่แก่นิสิต
นักศึกษาในสถาบันการศึกษา

การบูรณาการการรู้เท่าทันสื่อ
สารสนเทศ และดิจิทัลในหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
พลเมืองดิจิทัล หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ
มีการใช้งานดิจิทัลอย่างสม�่าเสมอในการปฏิสัมพันธ์กับผู้
อื่นทั่วโลก และใช้งานดิจิทัลในทางที่เหมาะสมสร้างสรรค์
มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้งานดิจิทัลเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคม(3)
การรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั เป็นคุณลักษณะ
ส�าคัญของพลเมืองประชาธิปไตย ที่จะต้องมีสมรรถนะใน
การรู้เท่าทันสื่อ (media literacy) ใช้สื่อต่างๆ รวมถึง
การวิเคราะห์ และเข้าใจในรูปแบบของสื่อ และเทคนิคที่สื่อ
ใช้ในการสร้างผลกระทบต่อผูร้ บั สือ่ ความสามารถในการอ่าน
วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสือ่ ในหลากหลายรูปแบบได้ รูเ้ ท่าทัน
สารสนเทศ (information literacy) สามารถประเมิน เลือกใช้
สื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายรูปแบบ
รวมถึงความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศในความหมายเชิงจริยธรรม
และรู้เท่าทันดิจิทัล (digital literacy) มีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เครื่องมือสื่อสาร เครือข่ายต่างๆ เพื่อค้นหาข้อมูล
(เข้าถึง) ประมวลผล (เข้าใจ) และสร้างสรรค์ขอ้ มูล (ประยุกต์
ใช้) ได้หลากหลายรูปแบบ(4)
การบูรณาการการรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั
ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลแก่เยาวชนในรายวิชาของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พบว่า อาจารย์ผสู้ อนได้นา� แนวคิดการรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศ
และดิจิทัล มาออกแบบร่วมกับเนื้อหาของแต่ละรายวิชา
สร้างกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน และในพื้นที่ชุมชน
นอกห้องเรียน จากนั้นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้นิสิต
นักศึกษาออกแบบเครื่องมือกิจกรรมที่จะน�าไปปฏิบัติการ
ในชุมชน เช่น หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี อาจารย์ผสู้ อนจัดกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้
ในห้องเรียนโดยใช้แนวคิดความเป็นพลเมืองดิจทิ ลั และการ
รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลบูรณาการในรายวิชา
การสือ่ ข่าวขัน้ สูง การบรรณาธิกรณ์ การผลิตวารสารสนเทศ
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และการแสดง และการก�ากับการแสดง จากนั้นนักศึกษา
ได้ ร ่ ว มกั น ออกแบบกระบวนการสร้ า งการรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ
สารสนเทศ และดิจทิ ลั ด�าเนินกระบวนการสือ่ สารสร้างสรรค์
ชุมชนในพื้นที่กุดลิงง้อ ต�าบลนาดี อ�าเภอเมือง จ.อุดรธานี,
หลักสูตรศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาจารย์
ผู้สอนได้บูรณาการแนวคิดเรื่องความเป็นพลเมือง และ
การรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั กับการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาสังคมไทยกับโลกาภิวัตน์ผ่านการรับชม
ภาพยนตร์เรื่อง searching (เสิร์ชหา สูญหาย) โดยให้
นั ก ศึ ก ษาร่ ว มวิ เ คราะห์ ภ าพยนตร์ นี้ เ ชื่ อ มโยงกั บ แนวคิ ด
นอกจากนีม้ กี ารจัดเวทีเสวนาเรือ่ ง อาสาสอน: พลเมืองดิจทิ ลั
เพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลง โดยบูรณาการกับโครงการอาสา
สอนที่นักศึกษาแกนน�าเยาวชนด�าเนินงานกิจกรรมอาสา
สอนลงพืน้ ทีช่ มุ ชนเพือ่ ฝึกปฏิบตั จิ ริง มีการน�าเนือ้ หาบูรณาการ
ร่วมกับกิจกรรมในแต่ละโรงเรียน หรือชุมชน, หลักสูตร
ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ น�าแนวคิดไปบูรณาการ
กับรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ชีวติ และวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศส� า หรั บ ครู มี ก ารจั ด กิ จ กรรม
บูรณาการแนวคิดกับรายวิชา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการท�างานของนักศึกษาจากกลุม่ แกนน�าสูน่ กั ศึกษา
ในมหาวิ ท ยาลั ย และนั ก ศึ ก ษาได้ ข ยายผลแนวคิ ด และ
กระบวนการ ไปจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็น Project Approach
เพื่อออกแบบการสื่อสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า สร้ า งความตระหนั ก ต่ อ บทบาทหน้ า ที่
พลเมืองประชาธิปไตยทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบสังคม
จากการศึกษาการบูรณาการการรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศ
และดิจทิ ลั ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พบว่า แกนน�าเยาวชน
ในกระบวนการที่ได้เรียนรู้แนวคิดในห้องเรียน จากนั้นได้
ร่วมออกแบบกิจกรรม และลงพืน้ ทีน่ า� กิจกรรมไปด�าเนินการ
ในชุมชน หรือโรงเรียน ได้รบั การพัฒนาคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดิจทิ ลั ทีม่ คี วามรับผิดชอบ มีสว่ นร่วม มีความรูค้ วาม
เข้าใจต่อการสร้างสรรค์สอื่ ดิจทิ ลั มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในการ
ใช้งานดิจทิ ลั เพือ่ พัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม
การบูรณาการการรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั
ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลแก่เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
มีกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ประกอบด้วย (1) กระบวนการติดตัง้
แนวคิด องค์ความรู้ เครื่องมือ กิจกรรมในห้องเรียน นอก
ห้องเรียน และในพืน้ ทีแ่ ก่แกนน�าเยาวชนนิสติ นักศึกษา (2)
แกนน�าเยาวชนนิสติ นักศึกษาออกแบบกระบวนการสร้างการ
รูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั ของแกนน�าเยาวชน นิสติ
นักศึกษาในพื้นที่ปฏิบัติการชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย
อย่างมีส่วนร่วม มีกลุ่มเป้าหมายส�าคัญ คือ เด็ก เยาวชน
ครอบครัว คนในชุมชน ผูส้ งู อายุ ซึง่ จากการบูรณาการแนวคิด
ในรายวิชาของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ได้ท�าให้เกิดผลต่อ
การสร้างความเป็นพลเมืองดิจทิ ลั แก่แกนน�าเยาวชน ดังสรุป
ได้ในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัลแก่เยาวชน
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สรุป
การบูรณาการการรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั
ในหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ประเทศไทย เป็นกลไกส�าคัญของการสร้างพลเมืองดิจทิ ลั แก่
เยาวชนทีเ่ ป็นนิสติ นักศึกษา ท�าให้ผเู้ รียนสามารถเชือ่ มโยงการ
เรียนรูใ้ นห้องเรียนไปยังชุมชน และสือ่ สารสาธารณะ เป็นรูปแบบ
หนึ่งของการใช้หลักสูตรทางการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อ
สารสนเทศ และดิจทิ ลั ทีท่ า� ให้เยาวชนได้พฒ
ั นาตนเอง หนุน
เสริมพลังของเยาวชนต่อการขับเคลือ่ นประเด็นทางสังคม(5)

จากการศึกษา พบว่า การบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรทีใ่ ห้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วม เป็นกระบวนการ
เรียนรูท้ เี่ สริมศักยภาพของเยาวชนนิสติ นักศึกษาให้ได้บริหาร
จัดการ แสดงความคิดสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบตั กิ าร เชือ่ มโยง
ประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม น�าไปสูผ่ ลลัพธ์
ที่หลากหลาย(6) สร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล
ที่มีความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้สื่อดิจิทัลในทางที่เหมาะสม
สร้างสรรค์ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในการใช้งานดิจทิ ลั เพือ่ พัฒนา
ตนเองและสังคม
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