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วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย จัดทําขึ้นโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็น

ช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรและเครือข่ายท่ีทํางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในหลากหลายมิติ 

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 ในทุกเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเสริม- 

สุขภาพ ทั้งนี้การเตรียมต้นฉบับจะเป็นไปตามคําแนะนําสําหรับผู้นิพนธ์ และต้นฉบับที่ต้องการเผยแพร่ต้องไม่เคยพิมพ ์

เผยแพร่มาก่อน

ต้นฉบับท่ีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้รับจะผ่านกระบวนการคัดกรองและส่งไปยัง reviewers  

อย่างน้อย 2 คน เพื่อประเมินคุณภาพและให้คําแนะนําต่อบรรณาธิการ ซึ่งจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสาน 

กับเจ้าของบทความ เพื่อแจ้งผลการพิจารณา หากเห็นสมควรก็จะดําเนินการปรับแก้ให้สมบูรณ์เพื่อนําไปพิมพ์เผยแพร่

ต่อไป

ผู้สนใจสามารถศึกษารูปแบบบทความและแนวทางการส่งบทความได้ที่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม- 

สุขภาพ 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

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

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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วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทยจัดท�าโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความ
ข้อมูลวิชาการทางสุขภาพในมิติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ โดยรับบทความทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1. ประเภทบทความ
วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย เปิดรับบทความประเภทต่างๆ ดังนี้ 

•	 นิพนธ์ต้นฉบับ	(Original	Article)
เป็นรายงานผลการค้นคว้าวิจัยของผู้เขียน ซ่ึงไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอ่ืน เป็นบทความท่ีให้ความรู้ใหม่ ส่ิงตรวจพบใหม่ หรือเรื่องท่ี 
น่าสนใจที่ผู้อ่านน�าไปประยุกตไ์ด้ รูปแบบของบทความมเีนื้อหาตามล�าดบั ดังนี้ ชื่อบทความ ชื่อผูน้ิพนธ์ ชื่อหน่วยงาน บทคัดยอ่ ค�าส�าคญั 
บทน�า (และวัตถุประสงค์ของการวิจัย) วิธีการศึกษา ผลการศึกษา วิจารณ์ กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง ความยาวของบทความ
ไม่ควรเกิน 10 หน้าพิมพ์ ทั้งนี้ ในส่วนของชื่อบทความ ชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อหน่วยงาน บทคัดย่อ ค�าส�าคัญ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
•	 บทความฟื้นวิชา	(Review	Article)
ควรเป็นบทความท่ีรวบรวมความรู้เรื่องใดเร่ืองหน่ึงจากวารสารหรือหนังสือต่างๆ ท้ังในและนอกประเทศ โดยเป็นเร่ืองที่ค้นพบใหม่หรือ
น่าสนใจ รูปแบบของบทความ ประกอบด้วย ชื่อบทความ ช่ือผู้นิพนธ์ 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 
•	 บทความพเิศษ	(Special	Article	หรือ	Commentary)	
เป็นบทความแสดงข้อคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจเป็นพิเศษหรือเป็นบทความเก่ียวกับงานหรือนโยบายด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งอาจรวมข้อคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและบทวิจารณ์ท่ีเกี่ยวข้อง บทความเสนอความรู้ทั่วไป 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 ช่ือผู้นิพนธ์ ชื่อหน่วยงานบทคัดย่อ ค�าส�าคัญ บทน�า (และวัตถุประสงค์ของบทความ) 
ประเด็นรายละเอียดของกรณีศึกษาท่ีน�ามาเขียน วิจารณ์หรือวิเคราะห์ (รวมบทสรุป) เอกสารอ้างอิง ทั้งน้ี ในส่วนของช่ือบทความ  
ชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อหน่วยงาน บทคัดย่อ ค�าส�าคัญ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 10 หน้าพิมพ์
•	 ปกิณกะ	(Miscellaneous)	
เป็นบทความสั้น ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ทั้งด้านพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม) ที่เป็นประโยชน์หรือบทความที่ส่งเสริม 
ความเข้าใจอันดีแก่ผูป้ฏิบัตงิานในวงการแพทย์และสาธารณสุข รูปแบบของบทความ ประกอบด้วย ช่ือบทความ ชือ่ผูน้พินธ์ ชือ่หน่วยงาน  
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�าหรับการเตรียมบทความทางวิชาการท่ีเป็นนิพนธ์ต้นฉบับ แต่หลายหัวข้อก็ใช้ส�าหรับ บทความประเภทอื่นๆ 

ด้วยเช่นกัน ผู้สนใจสามารถศึกษารูปแบบจากบทความแต่ละประเภทในวารสารฉบับที่พิมพ์เผยแพร่ไปแล้ว
•	 ชื่อเรื่อง	
ควรส้ัน กะทดัรัด และส่ือถึงเป้าหมายหลักของการศกึษา ไม่ใช้ค�าย่อ ความยาวไม่เกนิ 100 ตวัอกัษร ควรต้องมภีาษาไทยและภาษาองักฤษ 
•	 ชื่อผู้นิพนธ์	
ช่ือผูนิ้พนธ์ให้มีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไม่ระบตุ�าแหน่งหน้าท่ีการงานหรอืต�าแหน่งทางวิชาการ ไม่ใช้ค�าย่อ ระบุหน่วยงานหรือสถานที ่

คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์
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ผู้นิพนธ์ท�างาน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน และโทรศัพท์มือถือ รวมทั้ง e-mail ของผู้นิพนธ์ที่ใช้ติดต่อ (Corresponding 
author) ผู้นิพนธ์ที่มีที่ท�างานหลายแห่งก็ให้ระบุที่ท�างานหลักเพียงแห่งเดียว 
•	 บทคัดย่อ	(Abstract)	
เป็นเน้ือความย่อตามล�าดับโครงการสร้างของบทความโดยมีท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยสรุปให้ส้ันกะทัดรัด หรือไม่เกิน 300-
350 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  
แต่ไม่ต้องทบทวนวรรณกรรมที่ไม่เก่ียวกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา 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 และสถิติท่ีใช้ และ (6) การได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ท้ังน้ี หากกระบวนการวิจัยมีการ
ก�าหนดนิยามเฉพาะส�าหรับการวิจัยนั้นๆ ก็ระบุค�านิยามที่ใช้ด้วยก็ได้
•	 ผลการศึกษา	(Results)	
แสดงผลท่ีพบตามล�าดับหัวข้อของแผนการศกึษาอย่างชัดเจน ดูง่าย ถ้าผลไม่ซับซ้อนไม่มตีวัเลขมาก แต่ถ้าตัวเลขมาก ตวัแปรมาก ควรใช้ 
ตารางหรือแผนภูมิโดยไม่ต้องอธิบายตัวเลขในตารางซ�้าในเนื้อเรื่อง ยกเว้นข้อมูลส�าคัญๆ แปลความหมายของผลที่ค้นพบ
•	 วิจารณ์	(Discussion)	
แสดงบทวิจารณ์ ผลการศึกษาว่าเกิดความรู้ใหม่ในประเด็นใด สิ่งที่ค้นพบตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือแตกต่างไปจากผลงานที่
มีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด วิจารณ์ผลการศึกษาอย่างไม่ปิดบัง อาจแสดงความเห็นเบ้ืองต้นตามประสบการณ์หรือ
ข้อมูลที่มีเพ่ืออธิบายส่วนที่โดดเด่นแตกต่างเป็นพิเศษหรือข้อจ�ากัดของการวิจัยได้ ควรมีข้อสรุปว่า ผลที่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย
หรือไม่ และให้ข้อเสนอแนะที่น�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือให้ประเด็นค�าถามที่ควรมีการวิจัยต่อไป 
•	 ตารางและภาพ	
บทความเรื่องหนึ่งๆ ไม่ควรมีตารางหรือภาพมากเกินไป จ�านวนที่เหมาะสมคือ 1–5 ตารางหรือภาพ โดยมีล�าดับที่และชื่อของตารางหรือ
ภาพอยู่ด้านบน ภาพทีใ่ช้ควรเป็นภาพทีมี่ความชดัเจนสูง อาจเป็นไดอะแกรม ภาพวาด ภาพถ่าย หรอืกราฟทีท่�าจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
แม้จะใส่ภาพในบทความแล้ว กค็วรส่งแยกเป็นไฟล์ต่างหากร่วมด้วย ภาพท่ีใช้ทุกภาพต้องไม่แสดงใบหน้าของบุคคล และปลอดจากการมี
ลิขสิทธิ์ที่ไม่ใช่เป็นของผู้เขียน ทั้งนี้ แต่ละตารางหรือภาพที่ใช้จะต้องมีการอ้างถึงในเนื้อเรื่อง 
•	 กิตติกรรมประกาศ	(Acknowledgement)	
ในกรณีที่ต้องการระบุค�าขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือ ให้จัดท�าเป็นย่อหน้าเดียว แจ้งให้ทราบว่ามีการช่วยเหลือท่ีส�าคัญจากผู้ใด เช่น  
ผู้บริหาร ผู้ช่วยเหลือทางเทคนิคบางอย่าง และสนับสนุนทุนการวิจัยเท่าที่จ�าเป็น
•	 เอกสารอ้างอิง	(References)	
เป็นการรวบรวมรายชื่อเอกสารที่ใช้อ้างอิงข้อความในเนื้อเรื่อง โดยการอ้างอิงจะใช้เป็นตัวเลขในวงเล็บวางบนไหล่บรรทัดท้ายประโยคที ่
ถูกอ้าง ในการเขียนเอกสารอ้างอิง ให้ใช้ระบบ Vancouver เรียงล�าดับก่อนหลังตามที่ปรากฏในเน้ือเร่ือง ส่วนรายชื่อของเอกสารที่ใช้
อ้างอิงนั้น จะน�ามาเรียงในส่วนของเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง ทั้งนี้ตัวเลขที่ก�ากับในเนื้อเรื่องจะต้องสอดคล้องกับล�าดับที่ในรายการอ้างอิง
ท้ายบทความ
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3. แนวทางการเขียนเอกสารอ้างอิง
การเขยีนเอกสารอ้างองิในวารสารการสร้างเสริมสขุภาพไทยปรับปรุงจากระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver system) มีหลักเกณฑ์การเขยีน  

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 ให้ใส่ช่ือทุกคน โดยใช้เคร่ืองหมายจุลภาค (comma – “,”) คั่นระหว่างแต่ละคน และหลังช่ือ 
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
- ใช้ช่ือย่อตามมาตรฐานสากลที่ก�าหนดไว้ใน Index Medicus โดยตรวจสอบได้จาก Journals in NCBI Databases จัดท�าโดย 
National Library of Medicine (NLM) ซึ่งค�าย่อเหล่าน้ีได้ยึดตามกฎการเขียนค�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
ทีรู้่จักให้ใส่ช่ือย่อของรฐัหรือประเทศ ถ้าหากไม่ปรากฏเมืองท่ีพิมพ์ให้ใช้ค�าว่า n.p. ซ่ึงย่อมาจาก no place of publication และภาษาไทย 
ใช้ ค�าว่า ม.ป.ท. ย่อมาจากค�าว่าไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ 
5. ส�านักพิมพ์ ให้ใส่เฉพาะชื่อส�านักพิมพ์ตามที่ปรากฏในหนังสือ แล้วตามด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (semicolon - ;) 
6. ปีพิมพ์ (Year) ให้ใส่เฉพาะตัวเลข ปี พ.ศ. ถ้าเป็นหนังสอืภาษาไทย หรือ ค.ศ. ถ้าเป็นหนงัสอืภาษาต่างประเทศ แล้วจบด้วยเครือ่งหมาย 
มหัพภาพ หรือ full stop (.) 
2)	การอ้างอิงบทหนังสือที่มีผู้เขียนเฉพาะบท	
รูปแบบพื้นฐาน: ล�าดับที่อ้างอิง. ช่ือผู้เขียน. ช่ือบท. ใน หรือ In: ชื่อบรรณาธิการ/editor(s). ช่ือหนังสือ. คร้ังท่ีพิมพ์. เมืองท่ีพิมพ์:  
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. เกรียงศกัดิ ์จีระแพทย์. การให้สารน�า้และเกลือแร่. ใน: มนตรี ตู้จนิดา, วนิยั สวัุตถ,ี อรณุ วงษ์จิราษฎร์, ประอร ชวลิตธ�ารง, พภิพ จริภิญโญ,  
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�าดับท่ีอ้างอิง. ช่ือผู้เขียน. ชื่อเร่ือง. ใน/In: ชื่อ บรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor. ช่ือการประชุม; 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.	เอกสารอ้างอิงที่เป็นวิทยานิพนธ์ ์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
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F.	เอกสารที่เป็นกฎหมาย	
•	 รูปแบบพื้นฐาน	
- กรณีท่ีเป็นพระราชบัญญัติให้ระบุชื่อของพระราชบัญญัติน้ัน. ระบุรายละเอียดของแหล่งเผยแพร่ ซึ่งก็คือสารราชกิจจานุเบกษา  
ตามตัวอย่าง 
- กรณีท่ีเป็นกฎกระทรวง ให้ใส่ชื่อกระทรวงท่ีออกกฎนั้นและระบุชื่อของกฎหมายท่ีออก. ระบุรายละเอียดของแหล่งเผยแพร่ ซ่ึงก็คือ  
ราชกิจจานุเบกษา ตามตัวอย่าง 
1. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120, ตอนที่ 130 ก (ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2546). 
2. กระทรวงศกึษาธกิาร. กฎกระทรวงก�าหนด ประเภทของสถานศึกษาและการด�าเนนิการของสถานศึกษาในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
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. ช่ือผู้แต่ง. ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร [ประเภทของสื่อ]. ปีที่พิมพ์ [สืบค้นเม่ือ/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 [สบืค้น
เม่ือ/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]. [สืบค้นเม่ือ 20 ก.ย. 2559]. 
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•	 รูปแบบพื้นฐาน	
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ในยุทธศาสตร์การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ใช้ “ไตรพลัง” ใน

การขับเคล่ือนงาน การพัฒนาและการสร้างองค์ความรู้เพ่ือเป็นฐานในการสร้างนโยบายและการขับเคลื่อนสังคมจึงเป็นหน่ึงใน 

ภารกิจที่ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในหลายเป้าหมายทางสุขภาพที่ส�าคัญ สสส. ถึงกับพัฒนาให้เกิดศูนย์วิชาการเฉพาะด้านขึ้น  

พร้อมกับการสร้างเครือข่ายวิชาการทีม่จีดุเด่นในการสร้างวชิาการทีถู่กน�ามาใช้ตรงในการสร้างเสริมสุขภาพในหน้างานจรงิของสังคมไทย 

ในวาระครบรอบปีท่ียี่สิบของการเกิด สสส. น�ามาซึ่งแนวคิดในการจัดท�าวารสารวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือใช้เผยแพร่

และอ้างอิง อันจะสร้างความเติบโตทางวิชาการและการใช้ประโยชน์วิชาการเพ่ือพัฒนางานการสร้างเสริมสุขภาพของภาคีเครือข่าย  

และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

วารสารการสร้างเสริมสขุภาพไทย หรือ Thai Health Promotion Journal ฉบบัปฐมฤกษ์ประจ�าเดือนมกราคม-มนีาคม 2565 นี้  

จึงได้ออกมาสู่บรรณพิภพด้วยความร่วมแรง รวมใจ และรวมปัญญาของบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ทีมงานผู้จัดท�า และผู้ร่วม

เสนอผลงานวิชาการเข้ามา

ผมขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องข้างต้นทุกท่านที่ได้เพียรสร้างความเติบโตก้าวส�าคัญให้วงการวิชาการ และหวังว่าวารสารน้ี 

จะถูกพัฒนาเติบโตเป็นฐานส�าคัญในการเสริมพลังปัญญาน�าการขับเคลื่อนสู่สังคมสุขภาวะอย่างต่อเนื่องต่อไป

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สารจากผู้บริหาร 
สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
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นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร 

บรรณาธิการ

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 งานสร้างเสรมิสขุภาพเป็นแนวทางหลักทีน่�าไปสู่ความส�าเรจ็ดังกล่าว ตัวอย่างทีเ่หน็ได้อย่างชัดเจน คอื ปัญหาการเสียชวีติจาก

อุบัติเหตุจราจร (เป้าหมายโลกข้อ 3.6) หากปราศจากงานสร้างเสริมสุขภาพท่ีมุ่งปรับเปล่ียนพฤติกรรมการขับขี่ยานยนต์ จ�านวน

การเกิดอุบัติเหตุก็คงไม่ลดลง ไม่ว่างานด้านการรักษาพยาบาลจะดีเลิศเพียงใด ก็ยากท่ีจะลดการเสียชีวิตลงได้ ในปัจจุบันแม้ว่างาน

ด้านสาธารณสุขจะช่วยให้แม่วัยรุ่นคลอดปลอดภัย แม่และลูกมีสุขภาพดี แต่หากปราศจากงานสร้างเสริมสุขภาพท่ีลดการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่นลง ปัญหาท่ีเกิดจากท้องวัยรุ่น (เป้าหมายโลกข้อ 3.7) ก็คงลดลงไม่ได้ จากตัวอย่างท่ีระบุมา ท�าให้เห็นบทบาทของงาน 

สร้างเสริมสุขภาพในการพัฒนาประเทศได้อย่างชัดเจน

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ท�าหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงาน

ต่างๆ ในสังคมในการขับเคล่ือนกระบวนการสร้างเสรมิสุขภาพมาตลอดเวลา 20 ปี นบัว่ามีส่วนส�าคัญในการสร้างเสรมิและผลักดนังาน

สร้างเสรมิสขุภาพของประเทศ ผลงานที่ผ่านมา มีทั้งการสร้างความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพในชีวิตประจ�าวันของประชาชน

ผ่านทางส่ือต่างๆ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรต่างๆ การสนับสนุนงานพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมใหม่ๆ ในงาน

สร้างเสริมสุขภาพ การร่วมผลักดันนโยบายสร้างเสริมสุขภาพของประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการ

สร้างเสริมสุขภาพ ผลงานต่างๆ เหล่านี้ นอกจากจะทรงคุณค่าในตัวเองแล้ว ยังเป็นพื้นฐานทางวิชาการที่ส�าคัญที่ควรมีการบันทึก

ไว้อ้างอิงและใช้ประโยชน์ต่อๆ ไป เครื่องมือชิ้นหนึ่งในการบันทึกผลงานทางวิชาการ คือ “วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย”

เท่าท่ีผ่านมา สสส. และภาคีต่างๆ ได้ท�าหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลผลการด�าเนินงานผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ อย่างมากมาย แต่ส่ิงท่ี 

ยังขาด คือ การมวีารสารวิชาการมาเป็นส่วนประกอบในการพัฒนามาตรฐานการเผยแพร่ผลงาน วารสารการสร้างเสรมิสุขภาพไทยได้รับ 

การจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของวารสารทางวิชาการ มีกองบรรณาธิการและผู้ประเมินผลงานที่เข้มแข็งจากหลากหลาย

สถาบนั มีการก�าหนดรูปแบบบทความทีไ่ด้มาตรฐาน มีระบบการทบทวนบทความแต่ละเรือ่งโดยผูท้รงคณุวุฒิทางวชิาการด้านต่างๆ 

รวมถงึกระบวนการคัดกรองเพ่ือปรบัปรงุให้ผลงานท่ีพมิพ์เผยแพร่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มคีวามน่าเช่ือถือ สามารถน�าไปอ้างองิ 

ศึกษาต่อยอด ประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย หรือน�าสู่การขยายผล ตามบทบาทของวารสารวิชาการชั้นน�าทั่วไป

ผลงานการสร้างเสริมสุขภาพไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียง สสส. และหน่วยงานท่ีเป็นภาคี ท้ังน้ีเพราะงานสร้างเสริมสุขภาพเป็นหน้าที่

ของประชาชนทุกคน เป็นของทุกองค์กร และทุกพื้นที่ วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทยจึงได้ก�าหนดบทบาทที่จะเป็นแหล่งรวบรวม

ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพจากทุกแหล่ง เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ที่สนใจงานด้าน

สร้างเสริมสุขภาพ จึงขอเชิญชวนให้นักวิชาการต่างๆ ส่งผลงานมาเผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ เพื่อให้วารสารฯ เป็นเคร่ืองมือส�าคัญ 

ชิ้นหนึ่งในการพัฒนางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย

บทบรรณาธิการ
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การขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะ
และความเป็นชาติพันธุ์ของผู้หญิงชาติพันธุ์
ในพื้นที่เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน

รณภูมิ สามัคคีคารมย์1, อนุสรณ์ อำาพันธ์ศรี2, วิวัฒน์ ตามี่3
1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
2 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
3 มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงราย

บทคัดย่อ

ผู้หญิงชาตพินัธ์ุท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีประเทศไทย ท้ังท่ีมสีถานะเป็นพลเมอืงของประเทศไทย และกลุ่มทีย่งัมีปัญหาสถานะ

ทางทะเบียนอยู่ต่างพบกับปัญหาและอุปสรรคในการมีสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่เป็นปัจจัย

ส�าคัญอย่างยิ่งในการมีสุขภาวะที่ดี ปัจจัยทางสังคมท่ีเป็นอุปสรรคและกีดกันผู้หญิงชาติพันธุ์ในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 

มีหลายปัจจัยด้วยกนั ได้แก่ ความเป็นเพศหญงิ สถานะทางทะเบียน ภาษาและวฒันธรรมชาติพันธุ ์และการอยู่อาศยัในพืน้ท่ี

ห่างไกล เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เกิดจากความรุนแรงในเชิงโครงสร้างที่กระท�าต่อผู้หญิงชาติพันธุ์ ดังนั้น เพื่อขจัด

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคและกีดกันการเข้าถึงบริการสุขภาพ ส�านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ คณะสาธารณสุข-

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคมจึงขับเคลื่อนรูปแบบและกระบวนการในการ

เข้าถึงบริการสุขภาพส�าหรับผู้หญิงชาติพันธุ์ที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะและความเป็นชาติพันธุ์ ด�าเนินงานผ่าน

กระบวนการวิจัยและพัฒนาด้วยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู้หญิงชาติพันธุ์ใน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ 

เชียงราย และแม่ฮ่องสอน จากการพัฒนารูปแบบและกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพจ�านวน 21 รูปแบบ และการน�าร่อง

พฒันาระบบบริการท่ีเป็นมิตร โดยพฒันาต่อยอดล่ามชมุชนท่ีท�าหน้าท่ีจัดการและช่วยลดปัจจัยอุปสรรคในการเข้ารับบรกิาร

สุขภาพ อาท ิภาษา ความรู ้ทกัษะในการสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกันโรค โดยผสมผสานความรู้ทางการแพทย์เชงิชาติพนัธ์ุ

ท�าให้ผู้หญิงชาติพันธุ์เข้าถึงกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของรัฐและการผสมผสานกับการแพทย์เชิงชาติพันธุ์มากขึ้น  

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์เพิ่มมากขึ้น  

ซ่ึงจะเป็นรูปแบบท่ีมปีระสิทธิภาพในการขยายผลเพ่ือเพิม่การเข้าถึงบรกิารสุขภาพส�าหรับผู้หญิงชาติพนัธุ ์และเป็นพืน้ฐาน

ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ค�ำส�ำคัญ: ผู้หญิงชาติพันธุ์; บริการสุขภาพที่เป็นมิตร; เพศภาวะ; การแพทย์เชิงชาติพันธุ์
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1 The Faculty of Public Health, Thammasat University, Pathum Thani Province
2 Thai Health Promotion Foundation, Bangkok
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Abstract
Ethnic women living in Thailand continue to face problems and obstacles, especially with their ac-

cess 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

ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน) ได้รวบรวม

และจ�าแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้

เรียกตนเองในประเทศไทย ซ่ึงพบมากกว่า 65 กลุ่ม ศูนย์-

มานุษยวิทยาสิรินธร(1) แม้กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้จะอาศัย

อยู่บนผืนแผ่นดินไทย แต่กลับมีปัญหาเร่ืองสถานะทาง

กฎหมายในการรับรองความเป็นพลเมืองไทย และแม้ว่า

ประเทศไทยจะให้สถานะทางการทะเบียนกับคนกลุ่มน้ี เพื่อ

ให้ได้สิทธิพิสูจน์ตัวบุคคลให้ได้รับสัญชาติไทย แต่คนกลุ่ม

นี้ก็ถูกจัดเป็น “พลเมืองชั้นสอง” มีสิทธิไม่เท่าเทียมคนไทย

ท่ัวไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ในสังคมไทย 

กลายเป็นกลุ่มเปราะบางท่ีถกูกดีกันทางสังคม และถูกเลือก

ปฏิบัติในหลายมิติ ซ่ึงส่งผลต่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิต(2)

อีกทั้งหากพิจารณาในมิติของสิทธิมนุษยชนและความเป็น 

มนุษย์ของพลเมืองข้ันพื้นฐานยังช้ีชัดว่า การเข้าถึงสิทธินี้ 

จะท�าให้กลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ไม่สูญเสียสุขภาวะ แต่ในความ
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เป็นจริงของสังคมไทยปัญหาความเหล่ือมล�า้ในทางปฏิบัต ิ

อันก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคพบได้ในทุกๆ ด้าน ซึง่ประจกัษ์ชัด 

ในด้านการดูแลสุขภาพประชาชนของผู้ให้บริการสุขภาพ  

เห็นได้ชดัในสถานบริการของรัฐต่างจงัหวัด ท่ีประสบปัญหา

ความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงและรับบริการสาธารณสุข 

ขัน้พืน้ฐานท่ีจ�าเป็น จากการด้ินรนเพือ่การด�ารงชีวติท่ีส่งผล

ให้เป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคมให้ตกอยู่ในสภาวะยากจน

ขาดโอกาสในการรับบริการพื้นฐาน มีคุณภาพชีวิตต�่ากว่า

เกณฑ์มาตรฐาน ผนวกกับความหลากหลายด้านเช้ือชาติ 

อุปสรรคด้านการส่ือสาร การใช้ภาษา ความเชื่อทางศาสนา 

ความ แตกต่างทางวฒันธรรมและประเพณี ส่งผลให้ขาดการ

รับรองทางกฎหมาย การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐ

รายงานผลการด�าเนนิพฒันากลไกการเข้าถึงบรกิารสุขภาพ

และเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงชาติพันธุ์(3)

ข้อมลูข้างต้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของสถาบนัวจิยั

ระบบสาธารณสุข นิสาพร วัฒนศัพท์, ฐานิดา บุญวรรโณ

และศิวาภรณ์ ไชยเจริญ (4) ที่ชี้ชัดว ่าประชากรกลุ ่มนี ้

ถือเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีความเปราะบางที่มีความต้องการ

ด้านสุขภาพแต่มีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 

เช่น ไม่มีหลกัประกนัสุขภาพ มีถิน่ท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีห่างไกล 

และเมือ่พิจารณาจากมมุมองระดับมหภาคจะเห็นได้ว่าปัจจยั

ท่ีท�าให้ประชากรกลุ่มน้ีมีสุขภาพไม่ดีมักมีสาเหตุมาจากการ

ขาดโอกาสและการเข้าไม่ถึงทรัพยากรเป็นส�าคัญ

นอกเหนือจากมิติความเป็นชาติพันธุ์แล้วนั้น ธิราพร  

สิงห์หล่อ(5) ได้ท�าการทบทวนเอกสารและวเิคราะห์ไว้ว่าประเด็น 

เรือ่งความแตกต่างทางเพศสภาพ (gender differences)  

ยังเกีย่วข้องกับ ‘การมสีขุภาพทีด่’ี หรือแง่มมุ ‘ความเหล่ือมล�า้ทาง 

สาธารณสุขทีมี่ฐานมาจากความแตกต่างทางเพศสภาพ’ ด้วย  

ซ่ึงโดยทั่วไปแล้ว แม้ผู ้หญิงจะมีอายุยืนยาวกว่าผู ้ชาย 

แต่มักมสีขุภาพท่ีย�า่แย่กว่าโดยเปรียบเทยีบและมคีวามเส่ียง 

ต่อโรคเรื้อรังหลายประเภทในอัตราสูง ขณะท่ีผู้ชาย ซ่ึงมี 

ร่างกายท่ีแขง็แรงมากกว่าแต่กลับมีอัตราการเสียชวิีตสูงกว่า  

เรียกว่า ‘health-survival paradox’ (ภาวะความย้อนแย้ง 

ระหว่างความเจ็บป่วยกับการเสียชีวิตของชายหญิง)  

โดยการรับรู้แต่เดิมมองว่าความแตกต่างด้านชีวภาพของ

ร่างกายที่เก่ียวกับฮอร์โมน หรือการตั้งครรภ์และการคลอด

ในผู้หญิงท่ีแตกต่างจากผู้ชายนั้น เป็นเหตุให้มีความเส่ียง

ด้านสุขภาพมากกว่า ทว่าก็มีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่ช้ีว่าการ 

อธบิายความแตกต่างด้านชีวภาพท่ีส่งผลต่อการมสุีขภาพด ี

อาจไม่เพียงพอ เพราะสุขภาพของคนยังได้รับผลกระทบ

จาก ‘สภาพสังคม’ ‘ค่านิยมของสังคม’ ไปจนถึง ‘สังคมท่ี

เหลื่อมล�้า’ ด้วย ข้อค้นพบของการศึกษาหลายๆ ชิ้นช่วยชี้ว่า  

ความเสมอภาคทางสาธารณสุขและการสนับสนุนผู้หญิง 

ให้มีสุขภาพดี สิทธิในการปกครองตนเอง การเข้าถึง

ทรัพยากร และมีบทบาทในสังคม เป็นปัจจัยส�าคัญที ่

ส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

‘สภาพสงัคม’ ‘ค่านิยมของสงัคม’ ข้างต้นแสดงให้เหน็ถงึ 

ปัจจัยกีดกันทางสังคมต่อผู ้หญิงชาติพันธุ ์และผู ้หญิง

ชาติพันธุ์ที่มีปัญหาสถานะบุคคลในสังคมไทย 4 ด้าน คือ 

(1) ความห่างไกลในการตั้งถิ่นฐาน บางส่วนอาศัยอยู ่ 

ในพ้ืนท่ีอนุรกัษ์ เกาะแก่ง หรือพืน้ท่ีบรเิวณชายแดน บางกลุ่ม 

มีวิถีชีวิตในการอพยพโยกย้ายถ่ินฐาน ส่งผลให้ตกส�ารวจ

ในการได้รับสถานะทางทะเบียน ความห่างไกลเป็นอุปสรรค 

ในการเข ้าถึงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ส ่งผลให ้ 

ขาดการรบัรองทางกฎหมายจากรัฐไทย การเข้าถึงสิทธแิละ

สวัสดิการของรัฐอุปสรรคจากการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์

กับศูนย์กลางราชการ (2) ความเป็นผู้หญิง กลุ่มผู้หญิง

ต้องเผชิญปัญหาท่ีซับซ้อนและรุนแรงกว่าผู้ชาย ด้วยเหตุ

พื้นฐานจากความเป็นผู้หญิง และขนบธรรมเนียมประเพณี 

ความเชื่อท่ีมีลักษณะที่ไม่เท่าเทียม มีลักษณะที่แฝงไปด้วย

อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ดังแสดงตัวอย่างได้จากผลการ

ศึกษาส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) 

เรื่องประสบการณ์กับการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง

ชาติพันธุ์ ส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(6) พบว่า 

ความทุกข์ของผู้หญิงชนเผ่าที่ยังไม่ได้รับการถูกแก้ไข (3) 

สถานะทางทะเบียนโดยรัฐ “บัตรบุคคลท่ีไม่มีสถานะทาง

ทะเบียนราษฎร” กลายเป็น กลุ่มเปราะบางท่ีจะถูกกีดกัน

ทางสังคม และถูกเลือกปฏิบัติในหลายมิติ อันส่งผลต่อ 

สุขภาวะและคุณภาพชีวิตต่อไป สอดคล้องกับข้อมูลการ

วิจัยที่ชี้ชัดว่าสิทธิของพลเมืองถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน  

เป็นสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งสิทธิด้านหนึ่ง 

ท่ีส�าคัญ คือ สิทธิที่ เขาจะไม ่ สูญเสียสุขภาวะ แต ่ใน

การปฏิบัติได ้ก ่อให้เกิดความไม่เสมอภาคในการดูแล

สุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะสถานบริการสุขภาพ

ภาครัฐในต่างจังหวัด ท่ีประสบปัญหาความไม่เสมอภาค 

ในการเข้าถงึและได้รับบริการสาธารณสุขพืน้ฐานทีจ่�าเป็น(7)  
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และ (4) วัฒนธรรมและประเพณี เป็นการด�ารงชีวิตท่ี

เป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง พึ่งธรรมชาติ ซ่ึงแตกต่าง 

จากระบบทุนนิยมในสังคมเมือง ส่งผลให้มีความเปราะบาง 

ทางสังคมท่ีจะตกอยู ่ ในสภาวะยากจน ขาดโอกาสใน

การรับบริการพื้นฐานและมีคุณภาพชีวิตต�่ากว่าเกณฑ์

มาตรฐาน ผนวกกับความหลากหลายด้านเช้ือชาติ ภาษา  

ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ปัจจัยเหล่าน้ี 

ส ่งผลให้การขาดการรับรองทางกฎหมายจากรัฐไทย 

การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐ อุปสรรคจากการ 

ส่ือสาร การปฏิสมัพนัธ์กับศูนย์กลางราชการ มคีวามเด่นชดั 

และส่งผลต่อการมีสุขภาวะที่ชัดเจนมากขึ้น(6)

การด�าเนินงานเพื่อให้ผู้หญิงชาติพันธุ์เข้าถึงบริการ

สุขภาพทีมี่ความละเอียดอ่อนต่อมติเิพศภาวะและความเป็น

ชาติพันธุ์นั้นจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องให้ความส�าคัญกับความ

หลากหลายของมิติเพศภาวะ (gender) เช่ือมโยงกับความ 

หลากหลายมิตคิวามเป็นชาตพัินธุ ์(ethnicity) ความรูพ้ื้นถิน่ 

และการจัดการตนเองด ้านสุขภาพ ด ้วยความลึกซึ้ง 

ในระดับของความรอบรู้ทางสุขภาพ (health literacy) และ

สิทธิสุขภาพ (health rights) โดยมีผู้หญิงชาติพันธุ์และ 

ผู้หญิงชาติพันธุ์ท่ีมีปัญหาสถานะบุคคลเป็นแกนกลาง 

ในการขับเคล่ือนและด�าเนินงาน โดยให้ความส�าคัญ 

ในความหลากหลายมิติ อาทิ ความห่างไกลของพ้ืนท่ี  

ความเป็นผู้หญิง ความเป็นชาติพันธุ์ สถานะทางสังคม  

และสถานะการรับรองโดยรฐั จารีต ประเพณีและวัฒนธรรม 

ของชุมชน และความแตกต่าง และหลากหลายของ

ภาษา กระบวนการด�าเนินการอยู ่บนพื้นฐานของการ

มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

ผู้หญิงชาติพันธุ ์และผู้หญิงชาติพันธุ ์ ท่ีมีปัญหาสถานะ

บุคคล (participation and empowerment) และ

ค�านึงถึงการซ้อนทับกันของมิติความหลากหลายและ

แตกต่างขององค์ความรู้ด้านสุขภาพและระบบสุขภาพ 

พื้นถ่ินของชุมชนที่แตกต่างไปตามชาติพันธุ์ โดยมุ่งพัฒนา

และสร้างเสริมให้กลุม่ผู้หญิงสามารถเป็นแกนน�าในลักษณะ

ของเครือข่ายท่ีมีศักยภาพในการช่วยเหลือ ส่งเสริม ดูแล

และจัดการสุขภาพของตนเองและชุมชน สามารถเช่ือมโยง 

ประสานกับระบบบริการสุขภาพแพทย์แผนปัจจุบัน 

ในรูปแบบของแกนน�าผู้หญิงด้านสุขภาพ และ/หรือล่าม

สุขภาพผู้หญิง ในขณะท่ีการด�าเนินโครงการในภาคส่วน

ของสถานบริการสุขภาพแผนปัจจุบัน ให้ความส�าคัญกับ

การบริการข้ามวัฒนธรรม (cross-cultural care) ที่

ละเอียดอ่อนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

ผ่านการวิเคราะห์และตระหนักถึงความเป็นผู้หญิง ความ 

เป็นชาตพินัธ์ุ สถานะทางสงัคม และสถานะการรับรองโดยรัฐ  

จารตี ประเพณแีละวัฒนธรรมของชมุชน และความแตกต่าง 

และหลากหลายของภาษา เพือ่ให้เกดิการรับบริการทีทั่นเวลา 

และไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกินความจ�าเป็น

การขับเคล่ือนการเข้าถึงบริการของผู้หญิงชาติพันธุ์

ท่ีตั้งอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้จากฐานข้อมูลและชุด

ข้อมลูสถานการณ์ปัญหาสขุภาพและอนามยัการเจริญพันธ์ุ

ของผู้หญิงชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ โดยมีแกนน�าผู้หญิงชาติพันธุ์/

ผู้น�าชุมชนท่ีมีศักยภาพ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา 

ศักยภาพล่ามชมุชนชดุเก่า เพ่ือให้เกดิเป็นล่ามชุมชนท่ีร่วมกนั 

พัฒนาศูนย์สุขภาวะผู้หญิงชาติพันธุ์เพ่ือเป็นองค์กรชุมชน

ทางกายภาพในการรวบรวมฐานข้อมลู องค์ความรู้ เป็นศูนย์

ประสานงานและขับเคล่ือนกลไกการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ท่ีจ�าเป็น มีคุณภาพ เหมาะสม และยุ่งยากน้อยลง โดยใช้

กลยุทธ์ที่หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถพัฒนาต้นแบบของ

ระบบบริการสุขภาพท่ีค�านึงถึงประเด็นความละเอียดอ่อน 

ของมิติเพศภาวะและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดยที่

บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุขท่ีได้รับการพัฒนา 

ศักยภาพด้านการปฏิบัติการให้บริการทางการแพทย์ท่ีเป็นมติร 

ส�าหรับผู้หญิงชาติพันธุ์ และสามารถถอดกระบวนการ และ

บทเรียนออกมาเพ่ือเป็นองค์ความรู้และคู่มือให้พ้ืนท่ีอื่นๆ 

สามารถประยุกต์ใช้ได้รวมถึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ใน

การขับเคลื่อนเชิงนโยบายต่อไป 

บทความน้ีมุ่งศึกษาปัจจัยก�าหนดสุขภาพและปัจจัย

กดีกนัสขุภาพในการเข้าถงึระบบบริการสุขภาพ และกลยทุธ์

ต่างๆ ที่หลากหลายที่เกิดจากการริเริ่มและสร้างสรรค์โดย  

ผู้หญิงชาติพันธุ์และชุมชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพ

วิธีการศึกษา
บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัยและพัฒนา

เร่ืองการพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสุขภาพและเสรมิสร้าง 

สุขภาวะผู้หญงิชาตพินัธุ ์ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากส�านกังาน- 

กองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านการท�างาน 

ร่วมกับภาคีภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาครัฐ โดยใช้แนวทางในการ

เก็บข้อมูลจากวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative  

research) เพื่อศึกษาวิถีชีวิต พฤติกรรมเสี่ยงและเสริมต่อ 

สุขภาพ ระบบสุขภาพพหุลักษณ์ ปัจจัยก�าหนดสุขภาพ

และปัจจัยกีดกันสุขภาพ รวมถึงพฤติกรรมการเข้าถึงระบบ

บริการสุขภาพ และกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายท่ีเกิดจาก

การริเร่ิม และสร้างสรรค์โดยผู้หญิงชาติพันธุ์และชุมชนใน

การเข้าถึงบริการสุขภาพและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วมของ สุชาดา ทวีสิทธิ์(8) (PAR: participatory 

action research) เป็นหลัก ซึ่งมีรายละเอียดข้ันตอน  

5 ขั้นตอน ซึ่งเป็นข้ันตอนที่ผสมผสาน แนวคิดการจัดการ

ชุมชน และการเรียนรู้ปัญหาของชุมชนเข้าด้วยกัน คือ 

1) ระยะก่อนท�าวิจัย ได้แก่ การร่วมกันคัดเลือกชุมชน  

และการเข้าถึงชุมชนผ่านการบูรณาการตัวนักวิจัยเข้ากับ 

ชมุชน การร่วมกันส�ารวจข้อมลูเบ้ืองต้นของชมุชน การเผยแพร่ 

แนวคิด PAR แก่ชุมชนผ่านหลายๆ ช่องทาง เช่น การประชุม

หมู่บ้าน การสนทนากลุ่ม และการอบรมให้ความรู้ 

2) ระยะด�าเนินการวิจัย ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์

ปัญหาชุมชนจากผลการส�ารวจ การฝึกอบรมทมีวิจยัท้องถิน่ 

การวิเคราะห์ปัญหาที่ด�ารงอยู่ใน PAR และก�าหนดแนวทาง

แก้ไขช่วยเหลือ การออกแบบการวิจัยและเก็บข้อมูลและ

วิเคราะห์ข้อมูล การน�าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมหมู่บ้าน 

3) ระยะจัดท�าแผน การอบรมทีมงานวางแผนการ

ด�าเนินงานของชุมชน การก�าหนดกิจกรรมแก้ไขปัญหา การ

ศึกษาความเป็นไปได้ของแผนงาน การวางแผนงบประมาณ 

บุคคล ทรัพยากรจากหน่วยงานในพื้นท่ีในการร่วมกัน

สนับสนุน การวางแผนเพื่อติดตามและ ประเมินผลโดย 

ผู้ร่วมด�าเนินงานโครงการ 

4) ระยะการด�าเนินการกิจกรรม การก�าหนดทีมงาน

ปฏบิติังานล่ามชมุชน การอบรมล่ามชุมชน การให้ค�าปรึกษา

ซึ่งกันและกันในทีมล่ามชุมชน 

5) ระยะการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  

จัดตั้งทีมงานติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ชุมชน และเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมของชุมชน 

พืน้ทีใ่นการด�าเนนิงาน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย 9 

ชมุชน ใน 3 อ�าเภอ คอื อ�าเภอแม่สาย อ�าเภอเชยีงของ อ�าเภอ

แม่ฟ้าหลวง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 4 ชมุชน ในอ�าเภอปางมะผ้า  

และจังหวัดเชียงใหม่ 3 ชุมชน ในอ�าเภอแม่วาง เน่ืองจาก

พื้นท่ีดังกล่าวมีต้นทุนด้านบุคคล นโยบาย งบประมาณ 

ในการด�าเนินงานด้านสุขภาพของผู้หญิงชาติพันธุ์ มีความ

ร่วมมือระหว่างภาคีสุขภาพ แกนน�าชุมชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งระยะเวลาการด�าเนินงานตั้งแต่ 

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ส�าหรบัเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม  

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 และแผนท่ี ใน 3 พ้ืนที่ โดยผู้ศึกษาเก็บข้อมูล 

วิถี ชี วิต พฤติกรรมเส่ียงและเสริมต ่อสุขภาพ ระบบ

สุขภาพพหุลักษณ์ ปัจจัยก�าหนดสุขภาพและปัจจัยกีดกัน

สุขภาพรวมถึงพฤติกรรมการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ 

กับกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ในพื้นที่ และเก็บข้อมูลเชิงวิเคราะห์ 

เก่ียวกับกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีหลากหลายท่ีเกิดจากการริเริ่ม 

และสร้างสรรค์ โดยผู้หญิงชาติพันธุ์และชุมชนในการเข้าถึง 

บริการสุขภาพให้เห็นภาพของการพัฒนารูปแบบต่างๆ เพื่อ

ลดปัจจัยอุปสรรคหรือกีดกันการเข้าถึงบริการสุขภาพที่

เป็นมิตรและละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะ และการแพทย์

เชิงชาติพันธุ์ พร้อมกันนี้ผู้วิจัยจะได้สังเกตการณ์ถึงความ

แตกต่างในบริบทของแต่ละพื้นท่ีเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุน

ในการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยและเงื่อนไขของระบบ

บริการสุขภาพในการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดบริการที่เป็น

มิตรและละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะ และการแพทย์เชิง

ชาติพันธุ์อีกด้วย ซ่ึงทุกกระบวนการในการด�าเนินการได้

ค�านึงถึงประเด็นทางจริยธรรมทุกข้ันตอน ได้แก่ การขอ

อนุญาตและได้รับการยินยอมทางวาจาก่อนทุกคร้ัง การ

ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ผลประโยชน์และ 

ผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกิดขึ้นเพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลใช้ในการ 

ตัดสินใจ การสัมภาษณ์และสนทนาเกิดข้ึนในพื้นที่ที่

ลับตาเป็นส่วนตัว ตามท่ีผู้ให้ข้อมูลแนะน�า การเก็บข้อมูล 

เป ็นความลับ  และการท� าลายข ้อ มูลหลัง เสร็จสิ้ น

โครงการไปแล้ว 3 เดือน การน�าเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลในภาพรวมไม่ระบุถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล  

และเมื่อด�าเนินการเก็บข้อมูลแล้วจะน�าข้อมูลมาถอดเทป  

สร้างรหัสให้ข้อมูล ท�าการจัดระเบียบ และระบบข้อมูล 
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ในตาราง และท�าการวเิคราะห์ตามวตัถุประสงค์ โดยใช้เทคนคิ

การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

ผลการศึกษา
ข้อค้นพบที่ 1

กลยุทธ์กลไกล่ามชุมชนช่วยลดข้อจ�ากัด/
ปัจจัยกีดกันด้านภาษา และการยกระดับสู่นักจัดการ
สุขภาพชาติพันธุ์ และนักสื่อสารสุขภาพชาติพันธุ์

ปัจจัยส�าคัญหน่ึงท่ีท�าให้ผู ้หญิงชาติพันธุ์เข้าไม่ถึง 

บรกิารสขุภาพ คือ เรือ่งของภาษา ผู้หญงิชาตพินัธุห์ลายคน 

มีข้อจ�ากัดในการสื่อสารด้วยภาษาไทยกลาง ท�าให้เม่ือ 

เจ็บป่วยไปโรงพยาบาลจึงไม่สามารถสื่อสารกับบุคลากร 

ทางสาธารณสขุได้ว่า เจ็บป่วยตรงไหนอย่างไร หรือแม้กระท่ัง

ไม่สามารถเข้าใจค�าสั่ง ค�าอธิบายต่อการรับบริการ หรือการ

กินยาได้เลย ดังนั้น ล่ามชุมชน จึงถูกพัฒนาขึ้นให้เป็นกลไก

ส�าคัญในการช่วยให้กลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีอุปสรรคด้านภาษา 

ได้เข ้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงในทุกพ้ืนท่ี  

โดยล่ามชมุชนแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คอื ล่ามชมุชนในโรงพยาบาล  

ซ่ึงเป็นอาสาสมัครล่ามท่ีอยู่ประจ�าโรงพยาบาล มีบทบาท

หน้าท่ีในการแปลภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ 

อาทิ หมอพยาบาลกับผู้รับบริการท่ีเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ และ

ท�าหน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาสทิธิและการบรกิารสขุภาพขัน้พืน้ฐาน 

แก่ผู้รับบริการ และล่ามอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเป็น

อาสาสมัครชาติพันธุ์ในชุมชน มีบทบาทในการส่งเสริมและ

อ�านวยความสะดวกให้เกิดการเข้าถงึสิทธแิละบริการของรัฐ

ในด้านสุขภาพ รวมถึงสิทธิในด้านอื่นๆ

ล่ามชุมชน เป็นกลไกที่ถูกพัฒนาจากการอาสาของ

คนในชุมชนท่ีสามารถส่ือสารภาษาชาติพันธุ์ได้ และมีความ

ตั้งใจและสนใจการท�างานด้านสุขภาพ และได้รับการพัฒนา

ศักยภาพด้วยหลักสตูรในการอบรม ดูงาน ทดลองท�างานจริง  

และรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมทักษะและ

ความม่ันใจในการด�าเนินงาน ซึ่งน�าร่องในพ้ืนที่จังหวัด

เชียงราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยเป็นกลไกส�าคัญเพ่ือ 

แก้ปัญหาการส่ือสารท่ีเอื้อต่อการจัดบริการด้านสุขภาพ

ให้แก่ผู ้ท่ีมีปัญหาสถานะบุคคลและมีข้อจ�ากัดทางสิทธ ิ

ในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาลน�าร่อง 3  

โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลแม่จัน โรงพยาบาลแม่สาย 

และโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง เป็นหน่ึงในรูปธรรมความ

ส�าเร็จของการด�าเนินงานพัฒนารูปแบบระบบและกลไก

การจัดบริการด้านสุขภาพท่ีเอ้ือต่อการเข้าถึงสิทธิทาง 

ด้านการบริการสขุภาพส�าหรบัผูท่ี้มีปัญหาสถานะบุคคลและ

มีข้อจ�ากัดทางสิทธิในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในพ้ืนที่

จังหวัดเชียงราย

ต่อมาจึงมีการขยายผลล่ามชุมชนไปในพื้นที่จังหวัด

แม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่เพิ่ม ในปี พ.ศ. 2560 

ท�าให้มีจ�านวนล่ามชุมชนเพิ่มขึ้นกว่า 300 คน อย่างไรก็ตาม

ข้อจ�ากัดส�าคัญของล่ามชุมชนในระยะที่ผ่านมา คือ การเป็น 

กลไกสนับสนุนบริการสุขภาพที่ เน ้นการแก้ไขปัญหา 

ด้านการสื่อสารเท่านั้น ดังน้ันในปี พ.ศ. 2563 ท่ีผ่านมา 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยการ

สนับสนุนของส�านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 

สสส. จึงยกระดับศักยภาพ เสริมสมรรถนะให้กับล่ามชุมชน

เป็น “นักจัดการสุขภาพชาติพันธุ์” และ “นักสื่อสารสุขภาพ

ชาติพันธุ์” โดยนักจัดการสุขภาพชาติพันธุ์ท�าหน้าท่ีเป็น

เสมือนหมอชุมชนมีหน้าท่ีในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง 

ครอบครัว และคนในชุมชน โดยมกีารติดอาวธุเพิม่สมรรถนะ 

เติมความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การสาธารณสขุพ้ืนฐาน การจดัการ 

สุขภาพชุมชน ทักษะการท�างานในชุมชน ข้ันตอนการให ้

บริการในโรงพยาบาล พฤติกรรมการบริการ การใช้ยา  

โรคเร้ือรังและภาวะฉุกเฉินและการส่งต่อความแตกต่าง

ของนักจัดการสุขภาพชาติพันธุ์กับอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ก็คือ นักจัดการสุขภาพชาติพันธุ ์

จะร่วมกับแกนน�าชาวบ้าน ผู้น�าทางความคิด ประยุกต์ใช ้

องค์ความรู้ภูมิปัญญาชาติพันธุ์มาผสมผสานกับความรู ้

ทางการแพทย์แผนปัจจุบันเพ่ือออกแบบกระบวนการ

การจัดการสุขภาวะ ตั้งแต่การส่งเสริมป้องกัน การดูแล

รักษาเบื้องต้น การส่งต่อเพื่อรับบริการในหน่วยบริการ

สุขภาพ นอกจากนี้ยังเข้าไปร่วมออกแบบกระบวนการ

ดูแลรักษาร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล และโรงพยาบาลชุมชน ให้เกิด 

รูปแบบการบริการที่เป็นมิตรและมีความละเอียดอ่อนต่อ

มิติเพศภาวะและความเป็นชาติพันธุ ์ ส�าหรับนักส่ือสาร

สุขภาพชาติพันธุ ์นั้น จะเสริมศักยภาพและสมรรถนะ 

ในด้านออกแบบกระบวนการสื่อสาร และเคร่ืองมือสื่อสาร

ท่ีเหมาะสมกับความแตกต่างหลากหลายของชุมชน  

นกัสือ่สารสขุภาพชาตพัินธุจ์ะไม่ใช่แค่ล่ามแปลภาษา แต่เป็น
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ภาพที่ 1 ภาพการสื่อสารภาษากะเหรี่ยงในการป้องกัน Covid-19 จากวีดิทัศน์ที่จัดทำาโดยนักสื่อสารสุขภาพชาติพันธุ์ บ้านห้วยอีค่าง จังหวัดเชียงใหม่

ซางหนาม อ�าเภอปางมะผ้า จังหวัดเชียงราย บ้านห้วยอีค่าง 

บ้านห้วยเย็น บ้านป่าไผ่-ม่อนยะ อ�าเภอแม่วาง

การส�ารวจสถานการณ์สุขภาพเร่ิมตั้งแต่การจัดท�า

แผนที่สุขภาพชุมชน การเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์

แบบกลุ่ม/เด่ียว และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับสุขภาพชุมชน

โดยพบข้อมูลสถานการณ์ท่ีน่าสนใจ ดังนี้ พ้ืนท่ีด�าเนินการ

ในจังหวัดเชียงราย มีกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ลาหู่ อาข่า พม่า 

ไทใหญ่ ไทลือ้ ลัว๊ะ ลาว ขม ุดาระอัง้ ไทเขนิ ม้ง ผู้หญงิส่วนใหญ่ 

มีความอายที่จะไปพบแพทย์ ไม ่เข ้าใจภาษา ไม่มีเงิน 

สถานท่ีห่างไกล ไม่มีคนไปส่ง มีความเชื่อทางไสยศาสตร์  

ใช้สมุนไพรรักษาเอง ผู ้หญิงมีความเส่ียงเร่ืองสุขภาวะ

ทางเพศ เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม พื้นที่จังหวัด

แม่ฮ่องสอน มีกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ลีซู ลาหู่ ปะโอ ไทยใหญ่ 

กลุ่มโรคท่ีผู ้หญิงชาติพันธุ์มารักษาที่โรงพยาบาล ได้แก่  

เบาหวาน ความดัน ระบบทางเดินหายใจ มะเร็งปากมดลูก 

ปวดเม่ือยตามร่างกาย ปอดอุดกัน้ ผวิหนงั และพ้ืนทีจั่งหวดั 

เชียงใหม่ มีกลุ่มชาติพันธุ์ คือ ปะกาเกอะญอ พบปัญหา 

ความดันเพราะเครียดเร่ืองปัญหาครอบครัว โดยเฉพาะเรือ่ง 

การหย่าร้าง และท่ีห้วยอีค่าง พบเร่ืองท้องไม่พร้อม คนัในทีลั่บ 

ไม่ได้ดแูลสขุภาวะทางเพศ สามไีม่ท�าความสะอาดอวยัวะเพศ 

ฉีดยาคุมแล้วท้อง ซึมเศร้า และยาเสพติด เป็นต้น

จากปัญหาสุขภาพต่างๆ และปัญหาความห่างไกล 

จงึร่วมกบัแกนน�า (ซึง่ต่อมายกระดับเป็นนักจดัการสุขภาวะ

ชาติพันธุ)์ น�าแนวคดิการแพทย์ผสมผสานระหว่างการแพทย์

แผนปัจจุบัน และการแพทย์ชาติพันธุ์ ซ่ึงเป็นองค์ความรู ้

ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพชาติพันธุ ์ในพื้นท่ี  

กลไกในการสร้างเสริมสุขภาพผ่านการส่ือสาร ในช่วงวิกฤต

ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีผ่านมานักส่ือสาร

สุขภาพชาติพันธุ์มีบทบาทส�าคัญอย่างมากในการส่ือสาร

สร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นเกี่ยวกับโรคโควิด-19  

มีการผลิตสือ่คลปิวดีิโอ และสือ่เสียงเป็นภาษาชาติพนัธ์ุด้วย

ตนเอง ท�าให้ชุมชนชาติพันธุ์มีความเข้าใจในการดูแลรักษา

สุขภาพตนเองในช่วงการแพร่ระบาดมากขึ้น ดังภาพที่ 1

ข้อค้นพบที่ 2
การแพทย์ผสมผสานช่วยลดข้อจ�ากัด/ 
ปัจจัยกีดกันด้านระยะทาง

กลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มมีถิ่นท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล

ตามแนวชายแดน หรือในพื้นที่ที่เข้าถึงระบบสาธารณูปโภค

พื้นฐานได้จ�ากัด เน่ืองด้วยเป็นพื้นที่มีความห่างไกลเชิง

ภูมิศาสตร์จากศูนย์กลางความเป็นเมืองและบริการของรัฐ  

บางชุมชนอาจใช้เวลาเดินทางทั้งวันกว่าจะออกจากชุมชน

เพ่ือมารับบริการสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพ ดังนั้น 

สสส. จึงร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ และภาคเีครอืข่ายร่วมพฒันาศกัยภาพแกนน�า 

ผู ้หญิงชาติพันธุ ์ ให ้สามารถด�าเนินการส�ารวจข ้อมูล

สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน รวมท้ังปัญหา

ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงชาติพันธุ์ด้วยตนเอง 

โดยน�าร่องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ต�าบลแม่สาย 

ต�าบลห้วยไคร้ ต�าบลโป่งผา ต�าบลโป่งงาม อ�าเภอแม่สาย 

ต�าบลห้วยซ้อ ต�าบลสถาน ต�าบลศรีดอนชยั อ�าเภอเชยีงของ 

ต�าบลเทอดไท ต�าบลแม่สลอง อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน ได้แก่ บ้านไม้ลัน บ้านน�า้ริน บ้านถ�า้ลอด บ้านไม้
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จนเกิดรูปแบบ และชุดกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้หญิงชาติพันธุ์ จ�านวน 21 ชุดกิจกรรม เช่น ชุดกิจกรรม

การดูแลสุขภาพตามแบบชาติพันธุ์ชนเผ่า “แช่มือ แช่เท้า” 

ชุดกิจกรรม “ใส่ใจ เท่าทัน มะเร็งเต้านม” เป็นต้น ท้ังน้ี 

ชุดกิจกรรมเหล่านี้เป็นชุดกิจกรรม และรูปแบบในการดูแล 

รักษาสุขภาพตนเองเบ้ืองต้นเพือ่ลดปัญหาของความห่างไกล 

ของชุมชนกบัหน่วยบริการสุขภาพ รวมทัง้ยงัช่วยลดปรมิาณ 

ความหนาแน่นของผู้รับบริการท่ีจะเข้าไปใช้บริการในหน่วย

บริการทั้งระดับ ปฐมภูมิ และทุติยภูมิด้วย

ข้อค้นพบที่ 3
ระบบบริการสุขภาพที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติ
เพศภาวะและความเป็นชาติพันธุ์ช่วยลดข้อจ�ากัด/
ปัจจัยกีดกันด้านวัฒนธรรม

การให้บริการสุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพและ 

โรงพยาบาลท่ีตั้งอยู ่ในพ้ืนที่ ท่ีมีกลุ ่มชาติพันธุ ์อาศัยอยู ่

จ�านวนมาก  มักพบปัญหาส�าคัญในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 

ได้แก่ บุคลากรด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่เป็นคนเมือง ไม่มี

ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และ

ยังไม่มีแนวปฏิบัติท่ีค�านึงถึงประเด็นความอ่อนไหวทาง 

เพศภาวะและความเป็นชาตพินัธ์ุ ในขณะท่ีตวัผู้หญงิชาตพัินธุเ์อง 

ไม่สามารถส่ือสารด้วยภาษาไทยกลางได้ รวมทั้งยังรู้ว่า 

การให้บริการทางการแพทย์น้ันๆ ขัดต่อจารีตประเพณีของ

กลุ่มชาติพันธุ ์ของตนเอง และด้วยปัจจัยของความเป็น 

ผู้หญงิ รวมท้ังความเช่ือทางวฒันธรรมท�าให้ผู้หญงิชาติพันธุ์

เลือกที่จะไม่รับเข้าบริการสุขภาพในหน่วยบริการ 

สสส. ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลปางมะผ้า มลูนธิพิฒันาชนกลุม่น้อย 

และชาติพันธุ์ และแกนน�าผู้หญิงชาติพันธุ์พัฒนาระบบ

บริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับผู้หญิงชาติพันธุ์ เพื่อขจัดปัจจัยท่ี 

กีดกันหรือเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของ 

ผู้หญิงชาติพันธุ์ ช่วยลดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึง

บริการสุขภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขมีความเข้าใจ  

มีทักษะในการให้บริการมีแนวปฏิบัติ และรูปแบบการ

ท�างานทีล่ะเอียดอ่อนต่อความเป็นผูห้ญงิ และมติคิวามเป็น

ชาติพันธุ์ โดยมีการด�าเนินงานส�าคัญ ดังนี้

1. ส�ารวจสถานการณ์ปัญหาการเข้าถงึบรกิารสุขภาพ

และอนามยัการเจริญพันธ์ุของผู้หญิงชาติพนัธ์ุในพืน้ท่ี

เพ่ือเป็นข้อมูลส�าหรับการด�าเนินงาน

2. พัฒนาหลักสตูร และกระบวนการพัฒนาศกัยภาพ

แกนน�าและล่ามชุมชนชาติพันธุ์ เพื่อท�าหน้าท่ีเป็น

กลไกในการท�างานด้านส่งเสริม ป้องกันเชิงรุก 

ในชมุชน/หมูบ้่าน และเช่ือมประสานการเข้ารบับริการ

สุขภาพระหว่างผู ้หญิงชาติพันธุ ์ที่มีปัญหาด้าน 

การส่ือสารภาษาไทยกับบุคลากรในโรงพยาบาล 

จ�านวน 79 คน 

3. พัฒนาศักยภาพบคุลากรและเจ้าหน้าทีด้่านสาธารณสุข 

ในการสร้างความเข้าใจความแตกต่างทางวฒันธรรม

และเพศภาวะของผู้หญิงชาติพันธุ์และระบบบริการ 

ท่ีเป็นมติรต่อผูห้ญิงชาตพัินธ์ุ จ�านวน 44 คน

4. พัฒนามาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ (stan-

dard operation procedure: SOP) ในการให้

บริการของบุคลากร และเจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุข 

ในโรงพยาบาลท่ีมีความละเอียดอ่อนต่อประเด็น 

เพศภาวะ และความเป็นชาติพันธุ์

5. พัฒนาเคร่ืองมือส่ือสารภาษาชาติพันธุ์ เช่น ป้าย

ให้ความรู้ ป้ายบอกทางและแสดงต�าแหน่งข้ันตอน

การเข้ารับบริการ และสื่อเสียง เป็นต้น

6. จัดกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเชงิรกุ (ส่งเสริม

ป้องกนั) โดยบุคลากร และเจ้าหน้าทีด้่านสาธารณสขุ

ลงไปในชุมชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างสม�่าเสมอ

7. จัดสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการ

ใช้บริการของผู้หญิงชาติพันธุ์ เช่น มีพ้ืนที่ส�าหรับให ้

นมลกู พ้ืนทีส่�าหรับการท�าพธิกีรรมหลังคลอด เป็นต้น

ระบบบริการท่ีเป็นมติรส�าหรับผูห้ญงิชาตพินัธ์ุ เกิดขึน้

จากการสร้างการมส่ีวนร่วมของหน่วยบริการสุขภาพในฐานะ

ผู้ให้บริการระบบสขุภาพ ผู้หญิงชาติพนัธุใ์นฐานะผูใ้ช้บริการ 

รวมท้ังภาคประชาสังคมจัดต้ังคณะท�างานพัฒนาระบบ 

บริการที่เป็นมิตรส�าหรับผู้หญิงชาติพันธุ์ระดับอ�าเภอ โดยมี 

แผนยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนผ่านการพัฒนาต้นแบบ

และพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อผลักดันสู่การเป็น 

นโยบายระดับประเทศเพ่ือสร้างความยั่งยืนของระบบต่อไป  

ระบบบริการท่ีเป็นมิตร ท�าให้ผู้หญิงชาติพันธุ์ลดค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางจากชมุชนซ่ึงเป็นพืน้ทีห่่างไกลบนภูเขาลงมายงั 

หน่วยบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาล เนื่องจากระบบ

นี้มีการท�างานเชิงรุกท่ีเข้าไปท�างานเชิงส่งเสริมป้องกัน 

ในพ้ืนท่ีห่างไกล นอกจากนี้ยังมีการปรับสภาพแวดล้อม
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ระหว่างขนบธรรมเนยีมประเพณีของกลุ่มชาติพนัธุ ์จะเห็นได้ 

จากพฤติกรรมการดูแลตนเองภายในกลุ่มต่างๆ ที่มีความ

หลากหลาย การศึกษาที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าเชื้อชาติ 

ชาติพันธุ์ และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบ 

อย่างมากต่อระดบัสขุภาพ มีข้อเท็จจริงท่ีกล่าวว่า หญงิชาติพนัธ์ุ 

มักจะมีระดับสุขภาพท่ีแย่กว่าระดับสุขภาพของผู ้ชาย

ชาติพนัธุ ์เนือ่งจากความไม่เท่าเทียมกนัภายในกลุ่มชาตพินัธุ ์

ความเป็นผู้หญิงท�าให้ผู้ชายมักจะได้รับโอกาสในการเข้าถึง 

การรับบริการสุขภาพได้มากกว่าผู้หญิง การลดช่องว่าง 

ดังกล่าวเป็นสิง่ส�าคัญอย่างมากในการจัดการการเข้าถงึการ

รับบริการสุขภาพ การศึกษาท่ีผ่านมา กล่าวว่า การพัฒนา

นวัตกรรมในการพัฒนาระดับความรู้ ความเข้าใจ และการ

พัฒนาล่ามชุมชนจะเป็นแนวทางท่ีดีต่อการจัดการปัญหา

ดังกล่าว(11)

ความแตกต่างระหว่างภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์และ

บุคลากรด้านสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยทางสังคมที่ส�าคัญ

และเป็นเหมือนอุปสรรคส�าคัญที่กีดขวางกลุ่มชาติพันธุ์การ

ส่ือสารที่มิได้ประสิทธิภาพส่งผลกระทบอย่างมากต่อระดับ 

สุขภาพของกลุ่มชาตพัินธุใ์นประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

หญิงไทยชาติพันธุ ์ การแลกเปล่ียนภาษาระหว่างกลุ ่ม

ชาตพินัธ์ุและบคุลากรด้านสขุภาพเป็นสิง่ท่ีส�าคัญ ล่ามชุมชน 

จงึมีบทบาทอย่างมากในการแก้ปัญหาดังกล่าวและล่ามชมุชน 

สมควรท่ีจะได้รับการพัฒนา การศึกษาท่ีผ่านมาแสดงให้

เห็นว่า ผู้ป่วยท่ีเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนมากจะมีระดับความ

รอบรู ้ด้านสุขภาพค่อนข้างต�่า การท�าความเข้าใจภาษา 

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการมีการดูแลสุขภาพที่ดี(7) ดังนั้น  

ล่ามชมุชนจึงจ�าเป็นอย่างมากในการสร้างเสริมระดบัสขุภาพ

ของกลุม่ชาตพัินธ์ุ นอกเหนอืจากนัน้กลุ่มชาตพินัธ์ุท่ีมกีารใช้

ล่ามชุมชนจะมีความกล้าในการซักถามถึงการดูแลสุขภาพ

ตนเอง และการปรึกษาถึงสุขภาพจิตมากกว่ากลุ่มที่ไม่ม ี

ล่ามชุมชนข้อมลูเชิงประจักษ์ของการขบัเคล่ือน จะเห็นได้ว่า 

การพัฒนาล่ามชุมชนจึงเป็นส่ิงส�าคัญและล่ามชุมชนที่มี

คุณภาพจะช่วยแก้ปัญหาการไม่เข้าใจภาษาระหว่างกลุ่ม

ชาติพันธุ์และบุคลากรด้านสุขภาพ แนวทางการพัฒนา 

ดังกล่าวจะเป็นการสร้างเสริมระดับสุขภาพของกลุ ่ม

ชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน

ของโรงพยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับมิติความเป็น ผู้หญิง

ชาติพันธุ์ เช่น การมีพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวส�าหรับการให้นมลูก  

การมีพืน้ท่ีส�าหรับประกอบพธิกีรรมตามความเชือ่หลังคลอด 

เป็นต้น จากการทดลองน�าร่องระบบในโรงพยาบาลปางมะผ้า  

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 มีผูห้ญงิชาติพันธุ์ 

ในพื้นที่ด�าเนินการได้รับบริการจากระบบที่พัฒนาขึ้น 

จ�านวน 609 คน มีความพึงพอใจ รวมทั้งมีความรู้ความ

เข ้าใจในประเด็นสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ ์ 

เพ่ิมมากข้ึน โดยเป็นความรูท่ี้ผสมผสานระหว่างสุขภาพพืน้ถ่ิน 

กับการแพทย์แผนปัจจุบันท�าให้ไม่ขัดต่อความเชื่อและ

วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์

วิจารณ์
ปัจจัยอุปสรรคของการเข้าถึงการรับบริการสุขภาพ
ของหญิงชาติพันธุ์ในประเทศไทย

อุปสรรคท่ีชัดเจน คอื ปัจจยัทางสังคม ซ่ึงมีความส�าคัญ

ท่ีชัดเจนและมีผลมากกว่าประสิทธิภาพทางการแพทย ์ 

ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ คุณภาพของบุคลากร

ด้านสขุภาพ และสัดส่วนของสถานบรกิาร องค์การอนามยัโลก 

ได้ให้นิยามของปัจจัยทางสังคมทางสุขภาพ กล่าวคือ 

สภาวะหรือสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ในช่วงเวลา

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดการเจริญเติบโต และการด�าเนิน

ชีวิต ซ่ึงสภาวะเหล่านี้จะถูกก�าหนดโดยกรอบของสังคม  

การปกครอง และเศรษฐกิจ(9) จากผลการศึกษา พบว่า  

ปัจจัยท้ังหมดจากการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยทาง

สังคม จะเห็นได้ว่าหญิงไทยชาติพันธุ์มิได้ให้ความส�าคัญต่อ

ประสิทธิภาพทางการแพทย์ แต่ให้ความส�าคัญอย่างมาก คอื 

ความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมภายในสังคมของผู้หญิง

ชาติพันธุ์เอง ได้แก่ การปฏิบัติตามวัฒนธรรม ประเพณีของ

ความสมัพันธ์ระหว่างเพศชายและเพศหญิง การยอมรับจาก 

ชมุชนและเครือญาตท่ีิเป็นอปุสรรคหลกัท่ีส่งผลต่อการเข้าถึง 

การรับบริการทางการแพทย์ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา 

ท่ีผ่านมา ที่ได้กล่าวว่า อิทธิพลของเชื้อชาติ และปัจจัยทาง 

สังคมส่งผลอย่างมากต่อการเข้าถงึการรบับริการทางการแพทย์ 

ของกลุ่มชาติพันธุ์ และผลกระทบดังกล่าวยังเช่ือมโยงถึง

ความไม่เท่าเทียมกันภายในกลุ่มชาติพันธุ์(10)

ระดับสุขภาพของหญิงไทยชาติพันธุ์มีความสัมพันธ์

กับกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีความหลากหลายและความแตกต่าง 
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การแพทย์ผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบัน 
กับการแพทย์ดั้งเดิมหรือการแพทย์ชาติพันธุ์ 
ยังคงจ�าเป็นในบริบทของชุมชนชาติพันธุ์

การแพทย์ผสมผสานเป็นระบบการให้บรกิารทางการแพทย์ 

ท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมากกบัผูค้นท่ัวโลก เนือ่งจากระบบการแพทย์ 

แบบผสมผสานจะช่วยแก้ปัญหาความต้องการหายจาก

อาการป่วยของผู้ป่วยที่มีหลากหลายมิติอย่างเป็นองค์รวม 

กลุ่มชาติพันธุ์จ�านวนมากมีระดับการเข้าถึงการรับบริการ

สุขภาพในระดับค่อนข้างต�า่ นอกเหนอืจากนัน้หญิงชาติพันธุ์ 

ต ้องเผชิญความท้าทายมากมายเม่ือพวกเขาต้องไป 

รับบริการท่ีสถานบริการสุขภาพ ซึ่งพวกเขามักจะต้องการ

การดูแลทางการแพทย์มากขึ้นเนื่องจากการเจ็บป่วย และ

โรคท่ีมีความซับซ้อนในระดับท่ีสูงขึ้น การแพทย์ผสมผสาน

จะช่วยในการปรับการให้บริการสุขภาพให้เกิดความสมดุล

มากข้ึน และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ท่ี 

จะจัดการกับการดแูลสขุภาพแบบผสมผสานในพ้ืนท่ีห่างไกล 

สถานการแพทย์แบบผสมผสานท่ีมีประสิทธิภาพส�าหรับ 

กลุ่มชาติพนัธ์ุควรเกิดจากการผสมผสานระหว่างระบบการแพทย์ 

แผนปัจจุบันและระบบการแพทย์ดั้งเดิมในบริบทน้ันๆ  

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์(14) แรกเริ่มการเปล่ียนแปลง 

ความเชื่อด้านสุขภาพและวัฒนธรรมด้านสุขภาพของ 

กลุ่มชาติพันธุ ์เป็นปัจจัยที่เปล่ียนแปลงได้ค่อนข้างยาก  

ดังนั้นการสร้างศูนย์สุขภาพแบบผสมผสานจะเป็นแผน 

เชื่อมโยงตามบริบทความเป็นจริงเพื่อพัฒนาการเข้าถึง

บรกิารสขุภาพส�าหรบักลุ่มชาติพนัธุ ์ข้อค้นพบจากการศึกษา 

แสดงให้เห็นว่า ผู้หญงิจ�านวนมากมคีวามต้องการการรกัษา 

แบบผสมผสานในด้านอนามัยเจริญพนัธุ ์ผู้หญิงมักจะเลือกใช้ 

การแพทย์ผสมผสานด้วยเหตุผลหลายประการ การแพทย ์

ผสมผสานจึงเป็นตวัแทนของ “พลังงานหญิง” ในด้านการแพทย์ 

ซ่ึงเป็นท่ีต้องการมากข้ึนในปัจจุบัน ล่ามชุมชนที่เกิดจาก

หญิงชาติพันธุ์จึงมีส่วนส�าคัญอย่างมากต่อกระบวนการ

ดังกล่าวในการเชื่อมระหว่างบุคลากรด้านสุขภาพและ 

กลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงหญิงชาติพันธุ์การส่ือสาร

ท่ีมีประสิทธิภาพจะน�ามาซ่ึงการบริการด้านสุขภาพท่ีดีท่ีสุด

แก่กลุ่มชาติพันธุ์(10)

การพัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตร โดยพัฒนาต่อยอด 

ล่ามชุมชนที่ท�าหน้าที่จัดการและช่วยลดปัจจัยอุปสรรคใน

การเข้ารับบริการสุขภาพ อาทิ ภาษา ความรู้ ทักษะในการ

การค�านึงถึงความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมยังคงเป็น 
เครื่องมือส�าคัญในการลดอุปสรรคในการเข้าถึง 
การรับบริการสุขภาพภายในกลุ่มหญิงชาติพันธุ์

กระบวนการลดความไม่เท่าเทียม และการสร้างเสริม 

การเข้าถึงการรบับรกิารสุขภาพภายในกลุม่หญงิไทยชาติพันธ์ุ 

ต้องการมาจากการขบัเคลือ่นของมนุษย์ การขาดพลงัอ�านาจ 

ยังคงเป ็นป ัญหาหลักของกลุ ่มชาติพันธุ ์  โดยเฉพาะ 

หญิงชาติพันธุ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ชายส่วนมากได้รับ

โอกาสมากกว่าผู้หญิง มีอ�านาจมากกว่าผู้หญิง มีระดับการ

ศึกษาที่สูงกว่าและมีอ�านาจในการครอบครองชุมชนและ 

สถาบันต่างๆ ระดับชาติความไม่เท่าเทียมทางเพศ ท�าให้

ระดับสุขภาพแย ่ลง และผู ้หญิงมากกว ่า 1 ล ้านคน 

ต้องพลาดโอกาสในการได้รับผลลัพธ์ท่ีเหมาะสมต่อตนเอง(12)  

การสร้างพลังอ�านาจภายในกลุ่มหญิงชาติพันธุ ์จึงเป็น 

ส่ิงท่ีส�าคัญอย่างย่ิงในการลดอุปสรรคทางด้านสังคม รวมถึง 

การเข้าถึงการรับบริการสุขภาพ การสร้างพลังอ�านาจเป็น 

กระบวนการในการเพิม่พลงัอ�านาจให้กบักลุ่มท่ีมพีลังอ�านาจ

ค่อนข้างน้อยให้มีความสามารถและขีดจ�ากัดที่เพิ่มสูงขึ้น(13)  

กระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการระหว่างบุคคลที่ 

เกิดจากการใช้ทรพัยากรท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมความสามารถ

และประสิทธิภาพภายในกลุ ่มให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว ้ 

จากการศึกษาที่ผ่านมา กล่าวว่า ระดับพลังอ�านาจที่สูงมี

ความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ท่ีดีระดับ

ความม่ันใจทีเ่พ่ิมขึน้ของหญงิชาตพินัธ์ุจะท�าให้กลุ่มดงักล่าว

เกิดความกล้าในการพจิารณาตัดสนิใจ การติดต่อส่ือสารกบั

ล่ามชมุชน การเข้าร่วมสังคม การพัฒนาพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพท่ีถูกต้อง และการค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพเมื่อพวก

เขาต้องการรับการรักษาท่ีเหมาะสม กระบวนการดังกล่าว 

จะช่วยเพิม่ระดับความม่ันใจ และความพงึพอใจในการก้าวข้าม 

อุปสรรคต่างๆ นอกจากนั้น กระบวนการดังกล่าวยังเป็น

ส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดกฎหมายและนโยบายในการ

แก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม การศึกษาถึงสถานการณ์ปัญหา

ในปัจจุบันเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นในการกระตุ้นให้เกิดนโยบาย 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการลดความไม่เท่าเทียมภายในกลุ่มหญิง-

ชาติพันธุ์(10)
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สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคโดยผสมผสานความรู้

ทางการแพทย์เชิงชาติพันธุ์ ท�าให้ผู้หญิงชาติพันธุ์เข้าถึง

กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของรัฐ และการผสมผสาน

กับการแพทย์เชิงชาติพันธุ์มากข้ึน มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการ รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นสุขภาพ

และอนามัยการเจริญพันธุ์เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นรูปแบบ

ท่ีมีประสิทธิภาพในการขยายผลเพื่อเพ่ิมการเข้าถึงบริการ 

สุขภาพส�าหรับผูห้ญงิชาติพันธ์ุ และเป็นพ้ืนฐานในการตัดสนิใจ 

เชิงนโยบาย และการจัดการบริการต่างๆ

ดังนั้นการพัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตร โดยพัฒนา

ต่อยอดล่ามชุมชนท่ีท�าหน้าท่ีจัดการและช่วยลดปัจจัย

อุปสรรคในการเข้ารับบริการสุขภาพ อาทิ ภาษา ความรู้  

ทักษะในการสร้างเสรมิสุขภาพ และป้องกันโรคโดยผสมผสาน 

ความรู้ทางการแพทย์เชิงชาติพันธุ์ ท�าให้ผู้หญิงชาติพันธุ ์

เข้าถึงกระบวนการสร้างเสริมสขุภาพของรฐั และการผสมผสาน 

กับการแพทย์เชิงชาติพันธุ์มากข้ึน มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการ รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นสุขภาพ

และอนามัยการเจริญพันธุ์เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นรูปแบบ

ท่ีมีประสิทธิภาพในการขยายผลเพื่อเพ่ิมการเข้าถึงบริการ 

สุขภาพส�าหรับผูห้ญงิชาติพันธ์ุ และเป็นพ้ืนฐานในการตัดสนิใจ 

เชิงนโยบายและการจัดการบริการต่างๆ

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ของผู ้หญิงชาติพันธุ์ในเชิงปริมาณเพ่ือใช้ในการ 

ก�าหนดแนวทางการแก้ไข ป้องกันปัญหาในระยะ 

เร่งด่วน และระยะต่อเนื่อง

2. ศึกษารูปแบบและแนวทางการบูรณาการการบริการ

สุขภาพเชงิผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบนั 

และการแพทย์เชิงชาติพันธุ์ในชุมชน

3. ศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ เกิดขึ้นการมีกลไก 

ล่ามชุมชนและระบบบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรต่อ 

ผู้หญิงชาติพันธุ์

ข้อเสนอแนะในการดำาเนินงาน
1. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการผลักดันให้การ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตร ผ่านการ

พฒันาคุณภาพชวิีตระดบัอ�าเภอ (พชอ.) เพ่ือขยายผล

สู่หน่วยบรกิารสุขภาพทกุระดบัในพืน้ทีอ่�าเภอน�าร่อง 

เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.)  

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)

2. นักจัดการสุขภาพชาติพันธุ ์  นักส่ือสารสุขภาพ

ชาติพันธุ์หรือล่ามชุมชน เป็นหนึ่งในกลไกส�าคัญ

ของระบบบริการณ ปัจจุบันยังใช้ความเป็นจิตอาสา

ในการท�างาน แต่การท�างานของนักจัดการสุขภาพ

ชาตพินัธุ ์นักสือ่สารสุขภาพชาตพินัธุ ์หรอืล่ามชมุชน 

มักมค่ีาใช้จ่ายเกิดขึน้ระหว่างทางทัง้ค่าเดินทาง ค่าติดต่อ 

ส่ือสาร รวมทั้งท�าให้เสียเวลาในการท�างานประจ�า  

ดังน้ันจึงควรมีการถอดบทเรียนการท�างาน และ

พัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือน�าไปสู่การ 

ขับเคล่ือนให้สามารถมีผลประโยชน์/ผลตอบแทน

แก่นักจัดการสุขภาพชาติพันธุ์ นักส่ือสารสุขภาพ

ชาติพันธุ์ หรือล่ามชุมชนได้ โดยอาจเช่ือมโยงกับ

ระบบการด�าเนนิงานต�าแหน่งพนักงานสุขภาพชมุชน/

พนักงานช่วยการพยาบาลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน สุขภาพ 

ส�าหรับผู้หญิงชาติพนัธ์ุและเป็นพ้ืนฐานในการตดัสินใจ 

เชิงนโยบายและการจัดการบริการต่างๆ

3. ยกระดับการด�าเนินงานการจัดการสุขภาพโดย 

ใช้การแพทย์เชิงชาติพันธุ ์ควบคู่ไปกับการแพทย ์

แผนปัจจุบันซ่ึงด�าเนินการโดยนักจัดการสุขภาพ

ชาติพันธุ์ นักสื่อสารสุขภาพชาติพันธุ์หรือล่ามชุมชน 

ให้มีการ บูรณาการคนฐานข้อมูล วิธีการท�างาน การ

ประเมินผลร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน

4. สร้างกลไกในการประสานงานให้ใกล้ชิดและมีความ

เข้าใจตรงกันระหว่างการด�าเนินงานของนักจัดการ

สุขภาพชาติพันธุ์ นักสื่อสารสุขภาพชาติพันธุ์ หรือ

ล่ามชุมชนกับบุคลากรด้านสุขภาพของรัฐ เช่น 

รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน ส�านักงานสาธารณสุข

อ�าเภอ และบคุลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน เช่น กองสาธารณสุขหน่วยบริการ

สุขภาพขององค์การบริหารส่วนต�าบล หรือเทศบาล

เพือ่ให้การด�าเนนิงานการจดัการสุขภาพมีการส่งต่อ

ได้อย่างราบรื่น ลดปัจจัยอุปสรรคได้มากขึ้น
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การประเมินผลตอบแทนทางสังคม 
จากการลงทุนตำาบลสุขภาวะ

ศิวาพร ฟองทอง, วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ

โครงการพัฒนาสุขภาวะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ โดยส�านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เน้นการส่งเสรมิกจิกรรมท่ีสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชน เช่น โรงเรยีนผูสู้งอายุ กลุ่มเยาวชนจติอาสา

เกีย่วกบัการจดัการขยะ และการออกก�าลังกาย เป็นต้น กจิกรรมดงักล่าวก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงคณุภาพชวิีตของผูท้ีมี่

ส่วนเก่ียวข้องในหลากหลายมติิ ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม ดังนัน้ในการประเมนิความคุม้ค่าของโครงการ

นอกจากมลูค่าทางเศรษฐกิจท่ีเป็นตัวเงินแล้ว จ�าเป็นต้องพจิารณาผลประโยชน์อืน่ๆ ในสงัคมท่ีเป็นผลมาจากโครงการร่วมด้วย

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมเป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่สามารถวัดผลของโครงการ โดยใช้ตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนผลลัพธ์การ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้และแปลงให้เป็นมลูค่าท่ีมหีน่วยวดัเดยีวกับเงินตรา แม้ในกรณีทีไ่ม่มมีลูค่าตลาดกส็ามารถใช้ตวัแทน

ทางการเงินสะท้อนมูลค่าทางการเงินของผลลัพธ์เหล่านั้นได้ ก่อให้เกิดความชัดเจนในการวิเคราะห์คุณค่าของโครงการที่มี

ต่อสังคมโดยรวม และสามารถน�ามาใช้ในการติดตามโครงการที่ได้รับประมาณสนับสนุนในพื้นที่ การวิเคราะห์ผลตอบแทน

ทางสังคมใน 6 พ้ืนท่ีต�าบลสุขภาวะ ได้แก่ (1) เทศบาลต�าบลบ้านแฮด จงัหวดัขอนแก่น (2) เทศบาลต�าบลกลางหม่ืน จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์(3) องค์การบริหารต�าบลชุมพล จงัหวดันครนายก (4) องค์การบรหิารส่วนต�าบลแว้ง จงัหวดันราธิวาส (5) องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลพรหมนมิิต จงัหวัดนครสวรรค์ และ (6) องค์การบรหิารส่วนต�าบลเจดย์ีชัย จงัหวัดน่าน พบว่า ท้ัง 6 พืน้ท่ี

มีค่า SROI ระหว่าง 1.57–7.53 แสดงว่า เงินทุกๆ 1 บาท ที่ลงทุนไปน้ันให้ผลตอบแทนทางสังคม 1.57–7.53 บาท หรือ

กล่าวได้ว่าโครงการพฒันาสุขภาวะเครอืข่ายร่วมสร้างชมุชนท้องถิน่น่าอยู่ ในพืน้ที ่6 ต�าบลสุขภาวะ มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน

คำ�สำ�คัญ: ผลตอบแทนทางสังคม; ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง; ตัวชี้วัด; ตัวแทนทางการเงิน

Assessment of Social Return on 
Investment for Healthy Community

Siwaporn Fongthong, Worawan Chandoevwit
Faculty of Economics, Khon Kaen University, Khon Kaen Province, Thailand

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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บทนำา

แนวทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน

มีการพัฒนาแบบองค์รวมให้ความส�าคัญกับการบูรณาการ 

กระบวนการพัฒนาทุกๆ ด้านเข้าไว้ด้วยกัน โดยยึดคนเป็น

ศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่มีความ

สมดุลและยั่งยืน และยังให้ความส�าคัญกับการกระจาย 

อ�านาจโดยท้องถ่ินสามารถก�าหนดนโยบายการท�างานเพื่อ

แก้ไขปัญหาตามบริบทของพ้ืนท่ี ท�าให้การแก้ไขปัญหาเชิง

พืน้ท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพมากขึน้ และท่ีส�าคัญคอืการ

เปิดโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

มีการน�าทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม รวมถึงทุนทางวัฒนธรรมเข้ามาใช้ในการวาง

แนวทางการพัฒนาของชุมชน ให้สอดคล้องกับบริบทและ

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จะเห็นได้ว่าการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

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 และการเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆ 

นับเป็นเป้าหมายที่ส�าคัญของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ท่ีผ่านมามีความพยายามในการผลักดันให้เกิดการ

พฒันาชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็ง บางพืน้ท่ีประสบความส�าเรจ็ 

สามารถพ่ึงตัวเองและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชนให้ดีขึ้น ในขณะท่ีบางแห่งยังคงต้องพึ่งพา 

ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ดังน้ันเพ่ือเป็นการหนนุ

เสริมกระบวนการพัฒนา โดยเน้นแนวทางการเสริมศักยภาพ

ให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถจัดการตนเอง สร้างกระบวนการ

เรียนรู้ แก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการมี 

นโยบายสาธารณะระดับชุมชน ส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยส�านักสนับสนุนสุขภาวะ

ชุมชน (ส�านัก 3) จึงได้ผลักดันโครงการพัฒนาสุขภาวะ

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่หรือต�าบลสุขภาวะ 

ผ่านการด�าเนินงาน 3 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการท่ี 1 

การเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการการเรียนรู้ของพื้นท่ี
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องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการเสริมศักยภาพของ

พื้นท่ีให้มีความพร้อมในการท�าหน้าท่ีเป็น “ศูนย์เรียนรู้ด้าน

การจัดการสุขภาวะชุมชน” โครงการที่ 2 การสนับสนุนการ

พฒันาระบบการจดัการตนเองและการจัดการเครือข่าย โดย

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลวจิยัชมุชนด้วยวธิวิีจยัเชงิชาติพนัธ์ุ

วรรณาแบบเร่งด่วน(1) (rapid ethnographic community 

assessment process: RECAP) และข้อมูลท่ีได้จาก

การพัฒนาระบบข้อมูลต�าบลโดยการส�ารวจ(2) (Thailand 

community network appraisal program: TCNAP) 

มาก�าหนดประเด็นในการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ

ระดับพื้นที่และเครือข่าย รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการ

จัดการพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ ยกตัวอย่างเช่น จากการส�ารวจ

ด้านสุขภาพ พบว่า ผู้ป่วยบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงบริการ

ทางสุขภาพได้อย่างตรงเวลาและต่อเน่ือง อันเน่ืองมาจาก

ความไม่สะดวกในการเดินทาง ไม่มีรถ และผู้ดูแลจ�าเป็น

ต้องไปท�างาน ไม่สามารถพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ได้ตามเวลา

ท่ีนัดหมายจึงน�ารถกู้ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

มาให้บริการพาผู้ป่วยกลุ่มด้อยโอกาส ท�าให้สามารถเข้าถึง

บริการสุขภาพได้มากขึ้น หรือการพบพฤติกรรมเส่ียงด้าน

สุขภาพของผู้สูงอายุ ที่มีความเครียด ไม่ได้ท�างาน ไม่ได้ 

ออกก�าลังกายจึงจัดให้มีกิจกรรมออกก�าลังกายในโรงเรียน

ผู้สูงอายุ การได้พบปะพูดคุยกันภายในกลุ่มผู้สูงอายุท�าให้

เกิดการเปลีย่นแปลงสขุภาพกายและสุขภาพจิตดขีึน้ เป็นต้น 

โครงการท่ี 3 เป็นการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินเครอืข่าย มุง่เน้นให้แม่ข่าย และเครอืข่าย (ลูกข่าย)  

มีการท�างานร่วมกนัในปี 2562 มตี�าบลสขุภาวะรวม 248 แห่ง 

กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ เป้าหมายหลักของ 

การด�าเนินงาน คือ การสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ 

ซ่ึงส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของคนในชุมชน ทั้งใน 

มิติสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง

หากพิจารณาถึงความคุ้มค่าของโครงการต�าบลสุขภาวะ 

มีความแตกต่างจากการท�าธุรกิจท่ัวไปท่ีเงินลงทุนและ 

ผลตอบแทนเป็นตัวเงนิท่ีชดัเจน ส�าหรบัการวิเคราะห์ความคุม้ค่า 

ของต�าบลสุขภาวะในแง่ของต้นทุนท่ีใช้ในการด�าเนินงาน 

สามารถใช้ข้อมูลในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ได้รบัการสนบัสนนุจากส�านกังานกองทนุสนับสนนุการสร้าง- 

เสริมสุขภาพ (สสส.) จ�าแนกตามแผนงานและกิจกรรม 

แต่เมือ่พิจารณาถึงผลประโยชน์ทีไ่ด้รับจะพบว่ามีความซบัซ้อน 

กว่ามาก เพราะประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการต่างๆ นั้น

มีทั้งส่วนที่เป็นเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน หรือกล่าวได้ว่า

เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม หรือคุณภาพ

ชวิีตของผูท่ี้มส่ีวนเกีย่วข้องท้ังในระดับตวับุคคล ระดับชมุชน 

และรวมไปถึงประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม ดังนั้นการพิจารณา

ถึงความคุ้มค่าของโครงการจึงไม่อาจพิจารณาเฉพาะมูลค่า 

ทางเศรษฐกจิท่ีเป็นตัวเงินเท่านัน้ หากแต่ต้องพิจารณารวมถงึ 

ผลประโยชน์อื่นๆ ในสังคม ซึ่งรวมถึงสุขภาพ การท�างาน

ร่วมกันของคนในชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมา

จากโครงการด้วย 

การประเมินผลลพัธ์ทางสงัคมมเีครือ่งมอืทีห่ลากหลาย 

โดยเคร่ืองมือหลักท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ ได้แก่ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน ์

(cost-benefit analysis: CBA) โดยสะท้อนต้นทุน

และผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการลงทุนออกมาในรูปของตัวเงิน 

โครงการท่ีมีผลประโยชน์มากกว่าต้นทุนนับเป็นโครงการท่ี

คุ้มค่าในการลงทุน ส�าหรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง

สังคมจากการลงทุน (social return on investment: 

SROI) เป็นเครื่องมือท่ีพัฒนาจากการวิเคราะห์ต้นทุนและ

ผลประโยชน์ แต่เน้นวิเคราะห์ผลของการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิ

จากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการ

แปลงผลลัพธ์ทางสังคมให้อยู่ในรูปของมูลค่าทางการเงิน 

ดังนั้นการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการประเมินมี

ความส�าคัญอย่างมาก(3) เนื่องจากเป็นผู้ที่สามารถเชื่อมโยง

ปัจจัยน�าเข้าไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดข้ึนอันเป็นผล

มาจากโครงการได้ดีที่สุดการศึกษาท่ีผ่านมามีการวิเคราะห์

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทนุ (SROI) ในโครงการที่

เกีย่วข้องกับการพฒันาชมุชนในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น ด้าน

เศรษฐกิจชุมชน(4) ด้านเด็กและเยาวชน ด้านผู้ด้อยโอกาส  

ผู้พกิาร และผู้สูงอายุ(5) ด้านสขุภาพของคนในชุมชน(6) รวมถึง 

ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน(7) โครงการท่ีกล่าวมา 

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมาก เช่น คนใน

ชุมชนมีสุขภาพกายและใจดีขึ้น เกิดความภาคภูมิใจใน

ตนเอง มีความสุขใจท่ีได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน มีความรัก ความ

สามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากขึ้น และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ดีขึ้น เป็นต้น

การศึกษาครั้ ง น้ีมี วัตถุประสงค ์ เ พ่ือประเมินผล
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ตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (social return on 

investment: SROI) ที่เกิดจากการด�าเนินกิจกรรมภายใต ้

โครงการพัฒนาสุขภาวะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ิน 

น่าอยู ่โดยการวเิคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมสามารถวดัผล

ของโครงการที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยแปลงผลลัพธ์ของการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นแก่สังคมในด้านต่างๆ ให้เป็นมูลค่า

ท่ีมีหน่วยวัดเดียวกับเงินตรา ซึ่งจะสามารถก่อให้เกิดความ 

ชดัเจนในการวิเคราะห์คณุค่าของโครงการทีม่ต่ีอสังคมโดยรวม  

และสามารถประเมินได้ว่าทรัพยากรที่ลงทุนในโครงการ

แต่ละบาทนั้น สังคมได้รับผลตอบแทนมากน้อยเพียงใด

วิธีการศึกษา

การประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการ

พัฒนาสุขภาวะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู ่ 

ในครัง้นี ้ครอบคลมุพืน้ท่ีการศกึษา 6 พ้ืนทีข่องต�าบลสุขภาวะ 

ซ่ึงกระจายไปทุกภาคของประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ 

ได้แก่ อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน และ อบต.พรหมนิมิต 

อ.ตาคล ีจ.นครสวรรค์ ภาคอสีาน ได้แก่ ทต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด 

จ.ขอนแก่น และ ทต.กลางหมืน่ อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ ์ภาคกลาง  

ได้แก่ อบต.ชมุพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก และภาคใต้ ได้แก่ 

อบต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

การศึกษาครั้งนี้ใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory 

of Change) เป็นแนวคิดหลักในการวิเคราะห์ ซึ่งจะ

สามารถอธิบายได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมต่างๆ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา

ท่ีวิเคราะห์นั้นเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไร(3) ทั้งนี้ใน

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากกิจกรรม

ในการด�าเนินงานของต�าบลสุขภาวะ ใช้การจัดท�าห่วงโซ่

ผลลัพธ์ในการน�าเสนอความเช่ือมโยงของการเปล่ียนแปลง  

ดังภาพที่ 1 โดยปัจจัยน�าเข้า หมายถึง ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ 

ในการด�าเนินงาน ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร สถานที่ และ

อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมาจากการสนับสนุนของหน่วยงาน/องค์กร

ต่างๆ กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

การด�าเนินงานต�าบลสุขภาวะ ต้ังแต่การเตรียมความพร้อม  

การเกบ็ข้อมูล การอบรม การจัดท�าหลกัสตูร และการเผยแพร่ 

ผลงาน ผลผลิต หมายถงึ ส่ิงท่ีเกดิขึน้ภายหลงัจากการด�าเนนิ

กิจกรรมท่ีสามารถวัดได้ เช่น จ�านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี 

เข้าร่วมกิจกรรมหรือได้รบัผลประโยชน์จากกจิกรรม ส�าหรับ

ผลลัพธ์ หมายถึง การเปล่ียนแปลงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อันเป็นผลมาจากกิจกรรมที่เกิดข้ึนโดยอาจเกิดข้ึนภายหลัง 

จากมีโครงการ 1–5 ปี เช่น การเข้าร่วมออกก�าลังกาย 

ท�าให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น การเข้าร่วมกิจกรรม

จดัการขยะท�าให้คนในชมุชนมรู้ีสกึว่าชุมชนสะอาดปลอดภัย 

มีความสุขมากข้ึน มีความสามัคคีกันมากขึ้น เป็นต้น และ 

ผลกระทบ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง (5 ปีขึ้นไป) ที่เป็นผล 

ในระยะยาว อาจเป็นการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้าง หรอืการ 

เปล่ียนแปลงอย่างถาวร เช่น คณุภาพชวิีตของคนในชมุชนดขีึน้  

ชุมชนมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้

อย่างเป็นระบบ เป็นต้น ท้ังนี้ในการประเมิน SROI จะต้อง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา
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เท่ากบั 42,237 บาทต่อคนต่อปี

4. การก�าหนดและรวบรวมข้อมูลผลกระทบของโครงการ 

ก�าหนดสัดส่วนของผลลัพธ์ท่ีเกิดจากกิจกรรมของ

โครงการ ไม่นับรวมผลที่เกิดขึ้นเองอยู่แล้วแม้ไม่มี

กิจกรรม (deadweight) แต่พิจารณาสัดส่วนของ 

ผลลพัธ์ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการ (attribution) รวมถึง 

อัตราการลดลงของผลประโยชน์ของโครงการ 

(benefit period และ drop off) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้

จากการส�ารวจโดยใช้แบบสอบถาม เช่น ชุมชนมีการ

รณรงค์การรักษาความสะอาด เร่ิมให้ความส�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

ปรับให้เป็นฐานเดยีวกนัด้วยอตัราคดิลด (discount 

rate) ก่อนจะท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ซึ่งในการ

ศึกษาก�าหนดอัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 3 โดยใช้ 

ปีแรกที่ท�าการประเมินเป็นปีฐาน

ในการพจิารณาผลประโยชน์จากโครงการจ�าเป็นต้อง

หักลบผลท่ีเกิดข้ึนอยู่แล้วแม้ไม่มีโครงการ (dead-

weight) ออกก่อน จากนั้นน�ามาคูณกับสัดส่วนของ

ผลลพัธ์ทีเ่กดิข้ึนจากโครงการ (attribution) ในกรณี

ท่ีมีการลดลงของผลประโยชน์ (drop off) จ�าเป็น

ต้องหักลบผลประโยชน์ส่วนนั้นออกไป จึงจะได้

มูลค่าผลลัพธ์เบื้องต้น ก่อนที่จะน�าไปค�านวณมูลค่า

ปัจจุบันสิทธิของผลประโยชน์ทั้งหมดต่อไป

6. ประมวลผลและรายงานผล โดยการจ�าแนกผลประโยชน์ 

ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การสรุปอัตราผลตอบแทนทางสังคม รวมท้ังการ

วิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis)  

ในกรณีที่ปัจจัยต่างๆ ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์จะ 

ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนทางสังคมอย่างไร

SROI =
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลประโยชน์ท้ังหมด

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนท้ังหมด

ผ่านกระบวนการ stakeholder meeting เพื่อระบุผลลัพธ์

ส�าคัญที่เกิดจากกิจกรรม และประเมินมูลค่าผลลัพธ์ต่างๆ  

ให้เป็นมูลค่าทางการเงิน

การประเมินผลตอบแทนทางสังคมในครั้งน้ี ใช้กรอบ

การวิเคราะห์ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(5) 

ซ่ึงได้น�าเสนอข้ันตอนการศึกษาออกเป็น 6 ขัน้ ประกอบด้วย 

1. การก�าหนดขอบเขตและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เป็นการก�าหนดว่าใครคือผู ้ได้รับผลจากกิจกรรม

ของโครงการฯ โดยการพิจารณาจากเอกสารและ

การสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่งกรอบของ

การวิเคราะห์ ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม หรือ

นวตักรรมทีอ่งค์การปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีเป็นศนูย์

จดัการเครอืข่ายด�าเนนิการภายใต้ประเด็นเศรษฐกจิ 

สังคม ส่ิงแวดล้อม และสขุภาพ ท้ังน้ีการศกึษาคร้ังน้ี 

ก�าหนดระยะเวลาในการประเมิน 5 ปีนับแต่เริ่ม

โครงการ

2. การสร้างแผนที่ผลลัพธ์จากทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 

(Theory of Change) เป็นการระบุความเช่ือมโยง

ของปัจจัยน�าเข้า ผลผลิต และผลลัพธ์ของแต่ละ

กิจกรรมผ่านการท�าห่วงโซ่ผลลัพธ์ โดยใช้ข้อมูลจาก

การจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู ข้อมูลส�าคัญท่ีใช้ในการวเิคราะห์ 

ได้แก่ จ�านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปล่ียนแปลง

ของผลลัพธ์ซ่ึงวัดจากตัวช้ีวัด (indicator) เพื่อ

ค�านวณ outcome incidence หรือขนาดของการ

เปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึนท้ังหมด โดยข้อมูลทีใ่ช้ประกอบ

การวิเคราะห์มีท้ังข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ 

เช่น จ�านวนคนที่สามารถเลิกบุหรี่หลังจากเข้าร่วม 

กจิกรรม จ�านวนชัว่โมงของการออกก�าลังกายท่ีเพิม่ขึน้  

เป ็นต้น รวมถึงการก�าหนดมูลค่าทางการเงิน  

(financial proxy) ของแต่ละผลลัพธ์ ซึ่งผลลัพธ์

ทางสังคมส่วนใหญ่ไม่มมีลูค่าตลาด จึงจ�าเป็นต้องหา

ตัวแทนทางการเงินท่ีเหมาะสมมาใช้ในการค�านวณ

มูลค่าของผลลัพธ์ ยกตัวอย่างเช่น กรณีของ อสม. 

มีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคน ความสุขเพ่ิมขึ้น

สามารถก�าหนดมูลค่าทางการเงนิได้จากมูลค่าความ

พึงพอใจในชีวิตท่ีเกิดจากการช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่

หวังส่ิงตอบแทนเท่ากบั ร้อยละ 40 ของรายได้(8) หรือ
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ต�ร�งท่ี 1 ขนาดตัวอย่างจ�าแนกตามพ้ืนท่ีศึกษา (หน่วย: คน)

พื้นที่

ก�รประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ก�รเก็บข้อมูลต�มตัวชี้วัด (รวม)

ประชาชนในพื้นที่

คนในชุมชน

ผู้น�าชุมชน

ผู้สูงอายุ

เจ้าหน้าที่ อปท.

วิทยากร

เจ้าหน้าที่ อปท. และ 
หน่วยงานในพื้นที่

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย และผู้พิการ

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)

ผู้น�า ประธานแหล่งเรียนรู้

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)

41

268

15

175

31

5

14

9

24

12

14

32

257

10

140

34

3

22

5

11

41

15

8

10

26

176

3

76

26

7

30

8

9

24

15

7

27

221

6

98

20

3

25

20

4

43

15

14

30

198

12

75

22

2

35

10

10

36

20

6

27

203

13

82

26

4

27

8

3

30

15

7

ทต.
บ้�นแฮด

อบต.
ชุมพล

อบต.
พรหมนิมิต

ทต.
กล�งหมื่น

อบต.
แว้ง

อบต.
เจดีย์ชัย

ท้ังน้ีในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ใหญ่ ๆ  ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(stakeholder meeting) เป็นการสัมภาษณ์กลุ่ม (group 

interview) โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพ่ือให้ได้ข้อมูล

แผนที่ผลลัพธ์ แบ่งกลุ่มย่อยในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งไม่

เกนิ 10 คน ส่วนที ่2 เป็นการเก็บข้อมูลตามตวัช้ีวัดก่อนและ

หลังการเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้แบบสอบถามมีเป้าหมาย

เพื่อหาขนาดการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด และท�าการสุ่ม

ตัวอย่างโดยการก�าหนดสัดส่วน (quota sampling) ตาม

ขนาดของประชากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และใน

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และค่า

สัดส่วน ดังแสดงในตารางที่ 1

ข้อมูลที่ได้จากการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะน�า

มาสร้างแผนที่ผลลัพธ์ซ่ึงแสดงความเช่ือมโยงระหว่าง

กจิกรรมและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี 

แต่ละกลุ่มในข้ันตอนถัดไปเพื่อให้ทราบถึงขนาดของการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึน้จงึต้องมีการก�าหนดตวัชีวั้ด ซ่ึงมีความ

ส�าคัญในการบอกทิศทางการเปล่ียนแปลง บางผลลัพธ ์

สามารถก�าหนดมลูค่าทางการเงนิได้จากตวัช้ีวัดผลลพัธ์ได้เลย  

และมีผลลัพธ์บางตัวท่ีต้องก�าหนดมูลค่าทางการเงินผ่าน

ตัวแทนทางการเงิน

ผลการศึกษา

ในการน�าเสนอผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสงัคม

จากการลงทุนจะแยกการน�าเสนอตามพื้นท่ีต�าบลสุขภาวะ 

เน่ืองจากในแต่ละพื้นท่ีมีกิจกรรม รวมถึงจ�านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรมที่แตกต่างกัน 
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ต�ร�งท่ี 2 แผนท่ีผลลัพธ์ของเทศบาลต�าบลบ้านแฮด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงก�ร/กิจกรรม ผลผลิต (ต่อปี) ผลลัพธ์

1. ประชาชนในพื้นที่

2. เด็กและเยาวชน

3. ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย
และผู้พิการ

-โรงเรียนผู้สูงอายุ
-ออกก�าลังกาย การร�าของกลุ่มแม่บ้าน
-การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

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

-การคัดแยกขยะ
-การส่งเสริมวินัยในการจัดการขยะ 
  โดยการให้ความรู้ สร้างจิตส�านึก

-การท�าผลิตภัณฑ์แปรรูปขาย เช่น สมุนไพร  
 ผลิตภัณฑ์ของเหลือใช้ โฮมสเตย์

-การท�าผลิตภัณฑ์แปรรูปขาย เช่น สมุนไพร  
 ผลิตภัณฑ์ของเหลือใช้ โฮมสเตย์

-บริการรถกู้ชีพรับส่งผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส 
 ผู้พิการจากที่บ้านมารักษาตัวที่ศูนย์บริการ 
 สุขภาพ

-กิจกรรมงดเหล้างดบุหรี่

-การสร้างเครือข่ายดูแลสุขภาพ

1,942 คน

21 คน

1,365 ครัวเรือน

486 คน

48 คน

48 คน

8 คน

48 คน

ชุมชนน่าอยู่ มีความสามัคคี
และสงบเรียบร้อยมากขึ้น

มีจิตสาธารณะมากขึ้น

ขยะลดลง สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

รายได้เพิ่มขึ้น

รายได้เพิ่มขึ้น

สุขภาพกายดีขึ้น

สุขภาพกายดีขึ้น

สุขภาพจิตดีขึ้น

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

รับจ้างทั่วไป หลังจากฤดูกาลท�านาปี คนในชุมชนมีการ 

รวมกลุ่มประกอบอาชีพเพือ่หารายได้เสรมิ เช่น การรวมกลุม่

ปลูกผัก กลุม่การท�าเกษตรผสมผสานในครัวเรือน กลุม่ผลิต

ปุย๋อนิทรย์ีชีวภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่แปรรูป กลุ่มแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากผ้า เป็นต้น เทศบาลต�าบลบ้านแฮดห่างจาก

ตัวจังหวัดขอนแก่นเพียง 25 กิโลเมตร ท�าให้คนในชุมชน 

ได้รบัอทิธพิลจากชุมชนเมือง

โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจัดการต�าบล 

สุขภาวะสู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ได้ก�าหนดเป้าหมายในการ

พฒันาให้เป็น “ต�าบลแห่งชุมชนดี สิง่แวดล้อมด ีสุขภาวะดี” 

ท้ังน้ีมีการพฒันาและใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมลูต�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�าให้เจ้าหน้าท่ี

เกิดความเคยชินกับงานและท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นผลให้กิจกรรมต่างๆ ส�าเร็จตามเป้าหมาย และเกิดการ

เปลีย่นแปลงท่ีดข้ึีนในชุมชน สามารถวเิคราะห์ความเช่ือมโยง

ระหว่างกิจกรรมและการเปล่ียนแปลงทีเ่กดิข้ึนกบัผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 2

การวิเคราะห์แผนท่ีผลลัพธ์ท�าให้ทราบการเปลี่ยน-

แปลงที่เกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด�าเนินกิจกรรม

ในขั้นตอนถัดไปเพ่ือให้ทราบถึงขนาดของการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นจึงต้องมีการก�าหนดตัวชี้วัด และมูลค่าทางการเงิน

ของแต่ละผลลัพธ์ ดังแสดงในตารางที่ 3
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ต�ร�งท่ี 3 การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโครงการต�าบลสุขภาวะของเทศบาลต�าบลบ้านแฮด

ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด
(Indicators)

Dead 
weight

(%)

มูลค่�ผลลัพธ์
เบี้องต้น

(บ�ทต่อปี)
Attribution

(%)

Drop
-off
(%)

ตัวแท�นท�งก�รเงิน
(Financial Proxy)

คนในชุมชน

58

31

35

39

34

28

28

29

0

0

0

14,970,834

27,048

854,181

5,166

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

ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ
ของเทศบาล 43.75 บาทต่อ
กิโลกรัม

-

ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่ลดลง 
3,650 บาทต่อคนต่อปี

จ�านวนคนที่รู้สึกว่า 
ชุมชนน่าอยู่  
สามัคคีและสงบ 
เรียบร้อยมากขึ้น 
1,942 คน

ปริมาณขยะท่ีลดลง 
3,200 กิโลกรัม 
ต่อปี (2.34 กิโลกรัม 
x 1,365 ครัวเรือน)

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

จ�านวนคนเลิกบุหร่ี 
8 คนต่อปี

ชุมชนน่าอยู่ 
มีความสามัคคี
และสงบ 
เรียบร้อย 
มากขึ้น

ขยะลดลง 
สิ่งแวดล้อม 
ดีขึ้น

รายได้เพิ่มขึ้น

สุขภาพกายดีขึ้น

เด็กและเย�วชน

34 30 17,297ค่าเสียโอกาส คิดจากค่าจ้าง
รายชั่วโมงส�าหรับนักเรียน 
นิสิต และนักศึกษา 40 บาท

จ�านวนชั่วโมงการ
เข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสาเพิ่มขึ้น 
2,184 ชั่วโมงต่อปี 
(104 ชั่วโมง x 
21 คน)

มีจิตสาธารณะ
มากขึ้น

5. วิทยากร

6. เทศบาล

-การเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คนที่เข้ามา  
 ศึกษาดูงานในพื้นที่ 

-การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย

-สอดแทรกงานโครงการ สสส. ให้กลาย 
 เป็นงานประจ�า
-การจัดเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อวิเคราะห์หา 
 ศักยภาพในชุมชน

-การออกก�าลังกาย

35 คน

100 คน

1 เทศบาล

50 คน

รายได้เพิ่มขึ้น

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนใน
ชุมชนมากขึ้น

ประสิทธิภาพใน 
การท�างานเพิ่มขึ้น

สุขภาพกายดีขึ้น

4. อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน 
(อสม.)

-การจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ และน�ามาใช้ใน 
 การจัดการดูแลสุขภาพ
-การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพ (มีความรู้ 
 ในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้ป่วยใน 
 ความดูแลของตนเองมากขึ้น)

100 คน
ความภาคภูมิใจที่ได้ช่วย

เหลือคน ความสุขเพิ่มขึ้น
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ผู้ด้อยโอก�ส ผู้ป่วย และผู้พิก�ร

อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น (อสม.)

28

43

43

43

21

18

22

36

26

29

30

24

0

0

0

0

0

0

71,470

886,973

601,099

802,494

26,165

51,148.3

-

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

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

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

ค่าเสียโอกาส คิดจากค่าจ้าง
ขั้นต่�าจังหวัดขอนแก่น 46 
บาทต่อชั่วโมง

ค่าเสียโอกาส คิดจากค่าจ้าง
ขั้นต่�าจังหวัดขอนแก่น 46 
บาทต่อชั่วโมง

ผู้ด้อยโอกาสมีราย
ได้เพ่ิมข้ึน 451,200 
บาทต่อปี (9,400 
บาท x 48 คน)

อสม. จ�านวน 100 
คนมีความภูมิใจท่ี
ได้ช่วยเหลือคนอ่ืน
เพ่ิมข้ึน

ผู้ป่วยและผู้พิการ
สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ จ�านวน 
48 คน

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย
และผู้พิการรู้สึกมี
ชีวิตชีวาเพ่ิมมากข้ึน
จ�านวน 48 คน

จ�านวนช่ัวโมงท่ี
อสม. ไปเย่ียมบ้าน
ผู้ป่วยเพ่ิมข้ึน 2400 
ช่ัวโมงต่อปี (24 
ชั่วโมง x 100 คน)

จ�านวนช่ัวโมงท่ี 
อสม. ออกก�าลัง
มากข้ึน 5,650 
ช่ัวโมงต่อปี (113 
ช่ัวโมง x 50 คน)

รายได้เพิ่มขึ้น

ความภาคภูมิใจ 
ท่ีได้ช่วยเหลือคน 
ความสุขเพ่ิมข้ึน

สุขภาพกาย
ดีขึ้น

สุขภาพจิตดีขึ้น

มีความ
สัมพันธ์ที่ดีกับ
คนในชุมชน
มากขึ้น

สุขภาพกาย
ดีขึ้น

วิทย�กร

เทศบ�ล

40

41

33 0

27

169,730

22,302

-

-

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

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการขยะของ
เทศบาลลดลง 
140,000 บาทต่อปี

รายได้เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพ
ในการท�างาน
เพิ่มขึ้น
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การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

(SROI) พบว่า ตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปี (2558–2562) 

มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลประโยชน์รวม 118.07 ล้านบาท 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนทั้งหมด 15.68 ล้านบาท 

ผลตอบแทนทางสงัคมเท่ากบั 7.53 หมายถึง การลงทนุของ

โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจัดการต�าบลสุขภาวะ 

สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งของเทศบาลต�าบลบ้านแฮดน้ัน 

คุ้มค่าต่อการลงทุน เน่ืองจากเงินลงทนุ 1 บาท สามารถสร้าง

ประโยชน์ให้สังคมได้ถึง 7.53 บาท

เมือ่พิจารณาผลประโยชน์ทีเ่กิดข้ึนจากโครงการฯ พบว่า  

คนในชุมชนเป็นกลุ่มท่ีได้รับผลประโยชน์มากที่สุดหรือ 

ร้อยละ 89 รองลงมา คือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย ผู้พิการ ร้อยละ 5 

ผลประโยชน์ทีเ่กิดกบักบั อสม. ร้อยละ 3 และผลประโยชน์ที่

เหลอืเกิดขึน้กบัเยาวชน วิทยากร และเทศบาล การวิเคราะห์

ความอ่อนไหวท�า 3 วิธี ได้แก่ การปรับอัตราคิดลดเป็น  

ร้อยละ 1, 3, 5 และ 10 การเพ่ิมค่า deadweight ของ 

ทุกผลลัพธ์ ร้อยละ 10 และการลด attribution ทุกผลลัพธ์

ร้อยละ 10 ผลการวิเคราะห์หลังจากมีการเปล่ียนแปลง

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 ห่างจากตวัจงัหวดักาฬสนิธุ์ 

24 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 12 หมู่บ้าน มีประชากร  

4,345 คน 1,024 ครัวเรือน มีลักษณะภูมิประเทศเป็น 

ท่ีราบลุ ่มและที่ดอนเหมาะส�าหรับเป็นที่อยู ่อาศัยและ 

ท�าการเกษตรโดยเฉพาะการท�านาซ่ึงเป็นวัฒนธรรมของ 

ชาวชุมชนกลางหมื่นที่สืบต่อกันมา นอกจากนั้นคนในชุมชน

ยังมีอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

ในช่วงแรกที่ยังไม่มีการส�ารวจและจัดเก็บข้อมูลชุมชน

(TCNAP) ชุมชนคิดว่าตนเองมีจดุเด่นในด้านเศรษฐกิจชุมชน

เน่ืองจากมีกลุม่อาชีพในชุมชนเป็นจ�านวนมาก แต่เม่ือท�าการ

ส�ารวจและจดัเก็บข้อมูลชุมชน (TCNAP) และการวิจัยชมุชน 

(RECAP) แล้วจงึได้ พบว่า จุดเด่นของชมุชน คือ การบรหิาร 

จัดการอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาในระยะต่อมาจึงใช้ 

จดุเด่นเร่ืองน้ีพัฒนาชุมชนและสร้างโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมเช่น “ป้อมยามอุ่นใจชุมชน” เพ่ือรบัแจ้งเหตุสาธารณภยั 

เหตุฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง เฝ้าระวังและสอดส่องดูแล

ความปลอดภัยให้กับประชาชน เกิดจิตอาสาในชุมชนน�าโดย

กลุม่ อปพร. กลุม่เดก็และเยาวชน (กลุ่มจิตอาสาพาสขุ) เพ่ือ

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม เนื่องจากเป็น

เส้นทางท่ีคนในชุมชนใช้สัญจรเป็นประจ�า มีจุดเปล่ียวและ

มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุอยู่หลายจุด รวมถึงการควบคุม 

การด่ืมแอลกอฮอล์เพือ่ลดอุบัตเิหตุ เช่น กจิกรรมจ้ีจดุหยุดเมา  

ให้คนทีเ่มาได้รับการนวดท่ีป้อมยามและนอนจนกว่าจะหายเมา 

จงึจะปล่อยให้เดินทางต่อไป โครงการขับข่ีปลอดภยั “เกนิ 60  

มีสทิธรัิบเบีย้” โครงการลดการสบูบหุรี ่การบรหิารจัดการขยะ  

เป็นต้น

การวเิคราะห์ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากโครงการ (2560–2564)  

พบว่า ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งส้ิน 43.01 ล้านบาท  

ใช้งบประมาณทั้งส้ิน 15.87 ล้านบาท และผลตอบแทน

ทางสังคมเท่ากับ 2.71 หมายถึง โครงการสร้างพลังชุมชน 

ท้องถิ่นขับเคลื่อนต�าบลน่าอยู่ มุ่งสู่ความความย่ังยืนของ

เทศบาลต�าบลกลางหม่ืนคุ้มค่าต่อการลงทุน เนื่องจากเงิน

ลงทุน 1 บาท สามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมได้ถึง 2.71 บาท

ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการกระจายไปยังผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยี โดยคนในชุมชนเป็นกลุ่มทีไ่ด้รบัผลประโยชน์

มากที่สุดถึง ร้อยละ 81 รองลงมา คือ ที่ผู้สูงอายุ ร้อยละ 5 

ส่วนผลประโยชน์ที่เกิดกับ อสม. กลุ่มผู้น�า และเจ้าหน้าท่ี

เทศบาลเท่ากบั ร้อยละ 4 การวเิคราะห์ความอ่อนไหวท�าโดย

การปรับอตัราคดิลดเป็น ร้อยละ 1, 3, 5 และ 10 การเพิม่ค่า  

deadweight ของทุกผลลัพธ์ ร้อยละ 10 และการลด  

attribution ท่ีโครงการฯ มีต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทกุผลลพัธ์

ร้อยละ 10 ผลการวิเคราะห์หลังจากมีการเปล่ียนแปลง

เง่ือนไข พบว่า SROI มีค่าอยูร่ะหว่าง 1.57–2.78 นัน่ ซึง่มีค่า 

มากกว่า 1 แสดงว่าการด�าเนินงานของโครงการยังคงให ้

ผลตอบแทนมากกว่าเงินที่ลงทุนไป

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลชุมพล อำ�เภอองครักษ์
จังหวัดนครน�ยก

องค์การบริหารส่วนต�าบลชุมพล อยู่ห่างจากท่ีว่าการ

อ�าเภอองครักษ์ ประมาณ 23 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี  

8 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 5,422 คน 1,274 ครัวเรือน 

คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ร้อยละ 86.13 ชาวไทย

พุทธและไทยมอญ ร้อยละ 13.51
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องค์การบริหารส่วนต�าบลชุมพลใช ้ข ้อมูลชุมชน 

(TCNAP) เป็นตัวขับเคล่ือนในการพัฒนาพ้ืนที่ รวมถึง

ดึงศักยภาพของชุมชนเพ่ือสร้างจุดเด่นในการพัฒนา  

ยกตัวอย่างเช่น จุดเด่นเรื่อง 3 เชื้อชาติ 2 วัฒนธรรม มีการ

เล่นลิเกฮูลูเป็นการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมของชุมชน ท่ีรวม

คนทุกเพศทุกวัยมาท�ากิจกรรมร่วมกัน ถือเป็นกิจกรรมการ

ออกก�าลังกายและสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนพัฒนาให้

เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และสามารถได้รับรางวัลชนะเลิศ

ระดบัประเทศจากเข้าร่วมแสดงลิเกฮลูู สร้างความภาคภมิูใจ

ให้กับคนในชุมชนและเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและ

ความสามัคคีในการพัฒนาชุมชน

โครงการรากฐานชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเองสู่การ

พัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์การบริหารส่วนต�าบลชุมพล 

(2558–2562) สร้างผลประโยชน์ต่อสังคมทั้งสิ้น 39.92 

ล้านบาท ใช้เงินลงทุนทั้งหมด 14.30 ล้านบาท ซึ่งจากการ

ค�านวณก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

เท่ากับ 2.79 หมายถึง การลงทุนของโครงการมีความคุ้มค่า 

ต่อการลงทนุเนือ่งจากเงินลงทุน 1 บาท สามารถสร้างประโยชน์ 

ให้สังคมได้ถึง 2.79 บาท

คนในชุมชนเป็นกลุ่มท่ีได้รับผลประโยชน์มากที่สุดถึง

ร้อยละ 92 รองลงมา คือ เจ้าหน้าท่ี อบต. ร้อยละ 4 และ 

ผลประโยชน์ท่ีเหลือเกิดข้ึนกับผู ้สูงอายุ แกนน�าชุมชน 

วทิยากร และอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ่า้น (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 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าการด�าเนนิงาน 

ของโครงการยังคงให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินที่ลงทุนไป

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแว้ง อำ�เภอแว้ง จงัหวดันร�ธิว�ส
องค์การบรหิารส่วนต�าบลแว้ง ครอบคลุมพ้ืนที ่7 หมูบ้่าน  

มีจ�านวนประชากรทั้งหมด 6,727 คน 1,501 ครัวเรือน  

พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีภูเขาสูง และมีแหล่งน�้า 

ธรรมชาติท่ีสามารถใช้ในการหล่อเล้ียงชุมชนได้ตลอดทั้งปี 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 95 และ

ศาสนาพุทธ ร้อยละ 5 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม กรีดยาง เล้ียงปศุสัตว์ ประมง รับจ้าง และ 

งานก่อสร้าง เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนต�าบลแว้งมีความชัดเจนในเรื่อง

ของการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้ โดยใช้

จุดเด่นของศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม วิถีชีวิตของ 

ชาวมุสลิม และภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิม ท่ีเป็น

เอกลักษณ์ของพ้ืนท่ีต�าบลแว้งเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา

ชุมชนให้ประสบความส�าเร็จผ่านการเรียนรู ้รากเหง้า

ความเป็นแว้ง มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสอดคล้องกับ 

วิถีชีวิตของคนในชุมชน มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ 

ท่ีก่อให้เกิดความหลากหลายทางภาษา หัตถกรรม และ

พิธีกรรม ท่ีปลูกฝ ังอารยธรรมที่ดีงามมาต้ังแต่อดีต 

มาใช้สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และเผยแพร่วัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่การอนุรักษ์สืบสานให้รุ่นลูกรุ่นหลาน 

เช ่น ศูนย์การเรียนการสอนอ่านอัลกุรอาน หลักสูตร 

กีรออาตี บ้านกรือซอ เป็นต้น

โครงการเครือข่ายพลังชุมชนร่วมสร้างท้องถิ่นน่าอยู่

สู่ต�าบลสุขภาวะชายแดนใต้ต�าบลแว้ง ตลอดระยะเวลา 5 ปี  

(2558–2562) ก่อให้เกิดผลประโยชน์รวม 25.81 ล้านบาท

ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 15.03 ล้านบาท ผลตอบแทนทาง

สังคมเท่ากบั 1.72 ซ่ึงหมายถึง การลงทุนโครงการเครือข่าย 

พลงัชมุชนร่วมสร้างท้องถ่ินน่าอยู่สูต่�าบลสุขภาวะชายแดนใต้ 

ต�าบลแว้งนัน้คุม้ค่าต่อการลงทุน เน่ืองจากเงนิลงทุน 1 บาท 

สามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมได้ถึง 1.72 บาท

เมือ่พจิารณาผลประโยชน์ท่ีเกดิขึน้จากโครงการ พบว่า

คนในชมุชนเป็นกลุม่ทีไ่ด้รับผลประโยชน์มากทีสุ่ดถงึ ร้อยละ 

82 รองลงมา คือ วิทยากร เจ้าหน้าที่ อบต. และผู้น�าชุมชน 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการปรับอัตราคิดลด ร้อยละ 

1, 3, 5 และ 10 การเพิ่มค่า deadweight 10% และการลด  

attribution 10% พบว่าหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงเงือ่นไข 

SROI มีค่าอยู่ระหว่าง 0.83–1.76 แสดงว่าหากมีการ

ปรับเปลี่ยนอัตราคิดลดหรือปรับเพิ่ม deadweight อีก 

10% หรือปรับลด attribution อีก 10% การด�าเนินงาน

ของโครงการยังคงให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินท่ีลงทุนไป  

แต่หากมีการปรับเพิ่ม deadweight อีก 10% และปรับลด 

attribution 10% พร้อมกัน การด�าเนินงานของโครงการ

จะให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินท่ีลงทุนไป ดังนั้นควรมีการ 

ทบทวนว่าผลลัพธ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ น้ัน เป็นไปตามเป้าหมายของ
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โครงการที่ได้ก�าหนดไว้แต่ตอนเร่ิมต้นวางแผนท�าโครงการ

ไว้หรือไม่

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลพรหมนมิติ อำ�เภอต�คล ีจังหวัด
นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนต�าบลพรหมนิมิต ครอบคลุมพืน้ท่ี 

9 หมู่บ้าน มีประชากรทัง้หมด 4,991 คน ม ี1,636 ครวัเรอืน 

พื้นที่ส่วนใหญ่ของแต่ละหมู่บ้านมีขนาดเล็กมีแหล่งน�้า 

คลองชลประทานไหลผ ่านเหมาะกับการท�า เกษตร 

ต�าบลพรหมนิมิต เป็นสังคมเมือง ท�าให้คนในชุมชนมีภาวะ

เร่งรีบ เกิดความเครียดขาดการดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพ 

การบริหารจัดการต�าบล “ใช้หลักการมีส่วนร่วม” ประกอบ

การท�างานร่วมกันขององค์กรในพื้นที่ องค์กรท้องถิ่น ได้แก่ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลพรหมนิมิต องค์กรท้องท่ี ได้แก่  

ก�านันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรภาคประชาชน ได้แก่ แกนน�า 

กลุ ่มแหล่งเรียนรู้ หน่วยงานภาครัฐภายในต�าบล เช่น 

โรงเรยีน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต�าบล รวมถึง

องค์กรเอกชนต่างๆ เป็นส่วนส�าคัญในการขับเคล่ือนชุมชน 

ให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นต�าบลสุขภาวะอย่างสมบูรณ์

โครงการร่วมแรง ร่วมใจ ชุมชนท้องถิ่นเครือข่ายสู่

ต�าบลสุขภาวะขององค์การบริหารส่วนต�าบลพรหมนิมิต 

เน้นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมด้านเศรษฐกิจมีการ 

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ทั้งด้านการเกษตรและการแปรรูป 

ผลติภณัฑ์ เช่น กลุ่มมะขามเทศ กลุม่หอมหัวใหญ่ กลุ่มน�า้พริก 

ปลาส้ม กลุ่มดอกไม้จันทน์ กลุ่มกระเป๋าควิลท์ กลุ่มทอผ้า 

พื้นเมือง โฮมสเตย์ ท�าให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได ้

เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้คนในชุมชน 

ได้มโีอกาสท�ากจิกรรมร่วมกนั มีกลุม่จิตอาสาช่วยเหลอืดแูล

เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และที่ส�าคัญประชาชนยังได้รับการ

ดูแลสุขภาพท�าให้มีสุขภาพดีข้ึนทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

ยกตัวอย่างเช่น กจิกรรมสามวยัใส่ใจสขุภาพ กจิกรรม “เลิกสบู  

ก็เจอสุข” บุคคลต้นแบบเลิกเหล้า โรงเรียนผู ้สูงอายุ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลพรหมนิมิต กิจกรรมกลุ่ม อสม. 

เยี่ยมเพื่อน รวมถึงการจัดการขยะของชุมชน

ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากโครงการ (2558–2562) ก่อให้

เกิดผลประโยชน์ทั้งสิ้น 22.41 ล้านบาท ใช้งบประมาณท้ัง

ส้ิน 14.23 ล้านบาท ผลตอบแทนทางสังคมเท่ากับ 1.57  

ซ่ึงหมายถึง การลงทุนของโครงการร่วมแรง ร่วมใจ ชุมชน

ท้องถ่ินเครอืข่าย สู่ต�าบลสุขภาวะ ต�าบลพรหมนมิิตคุ้มค่าต่อ

การลงทนุ เนือ่งจากเงินลงทุน 1 บาท สามารถสร้างประโยชน์

ให้สังคมได้ถึง 1.57 บาท

คนในชุมชนเป็นกลุ่มท่ีได้รับผลประโยชน์มากที่สุดถึง

ร้อยละ 85 รองลงมา คือ ผูน้�าชมุชนและประธานแหล่งเรยีนรู้ 

ร้อยละ 6 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)  

ร้อยละ 4  เจ้าหน้าท่ี อบต. ร้อยละ 3 ผลประโยชน์ท่ีเหลอืเกิดขึน้ 

กบัผู้สงูอายแุละวิทยากร การวิเคราะห์ความอ่อนไหว หลังจาก 

มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของอัตราคิดลดร้อยละ 1, 3, 5 

และ 10 เพิ่มค่า deadweight และลด attribution ท�าให้  

SROI มีค่าอยู่ระหว่าง 0.87–1.62 แสดงว่าหากมีการปรับ- 

เปลีย่นอตัราคดิลด หรือปรับเพิม่ deadweight หรอืปรับลด  

attribution การด�าเนนิงานของโครงการยังคงให้ผลตอบแทน 

มากกว่าเงนิท่ีลงทุนไป แต่หากมกีารปรับเพิม่ deadweight 

10% และปรับลด attribution 10% การด�าเนินงานของ

โครงการจะให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินท่ีลงทุนไป ดังนั้น

ควรมีการทบทวนผลลัพธ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดว่าเป็นไป

ตามเป้าหมายของโครงการท่ีได้ก�าหนดไว้หรือไม่ รวมถึง

ทบทวนจ�านวนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทีเ่ข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเจดีย์ชัย อำ�เภอปัว จังหวัดน่�น
องค์การบริหารส่วนต�าบลเจดีย์ชัย ครอบคลุมพื้นที่ 9 

หมู่บ้าน มีประชากร 6,918 คน 1,784 ครัวเรือน ห่างจาก

ตวัอ�าเภอเมอืงประมาณ 60 กโิลเมตร มลัีกษณะภูมิประเทศ

เป็นท่ีราบลุ่มริมแม่ปัวและแม่น�้าน่าน บางส่วนเป็นภูเขาสูง

มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึงชนบทมีวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่แบบล้านนา จุดเด่นของต�าบลเจดีย์ชัย คือ  

วิถชีีวิตและความเช่ือทางศาสนาของชาวไทลือ้ เช่น ประเพณี

ไหว้พระธาตุดินไหว และประเพณีแข่งเรือ คนในชุมชนได้

เปรียบเทียบการพัฒนาชุมชนเหมือนการแข่งเรือที่ทุกคน

ลงเรือล�าเดียวกันแล้วต้องมีความสามัคคี ความร่วมมือ 

ร่วมใจ เพ่ือพายเรือให้ถึงจุดหมายเดียวกัน ภายใต้แนวคิด 

“ปะกันฮ่วมคิด พัฒนาต�าบลเฮา” อีกทั้งช่วงที่ด�าเนินงาน

ต�าบลสุขภาวะมีโรคระบาดจากการรับประทานหมูดิบ คือ 

โรคหูดับ ท�าให้ชุมชนสร้างนวัตกรรม “อาหารปลอดภัย” 

รับประทานอาหารปรุงสกุเพือ่ลดโรคระบาด จนได้รบัรางวลั

โครงการอาหารปลอดภัย ถือเป็นความภาคภูมิใจและความ

ส�าเร็จในการพฒันาชุมชน และเป็นจดุเริม่ต้นท่ีสามารถท�าให้

คนในชุมชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการพัฒนาพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง
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โครงการท้องถ่ินบริหารจัดการด้วยภาคีเครือข่าย  

สู่การจัดการเครอืข่ายสขุภาวะ ต�าบลเจดีย์ชัย สามารถสร้าง

ประโยชน์ต่อสังคมตลอดระยะเวลา 5 ปี (2559–2563)  

มูลค่าเท่ากบั 46 ล้านบาท ใช้งบประมาณทัง้สิน้ 15.58 ล้านบาท 

และมผีลตอบแทนทางสังคมเท่ากับ 2.95 หมายถึง การลงทุน 

ของโครงการฯ คุม้ค่าต่อการลงทุน เนือ่งจากเงินลงทนุ 1 บาท 

สามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมได้ถึง 2.95 บาท

เมือ่พจิารณาผลประโยชน์ท่ีเกดิขึน้จากโครงการ พบว่า

คนในชมุชนเป็นกลุม่ทีไ่ด้รับผลประโยชน์มากทีสุ่ดถงึ 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 

อยู่ระหว่าง 1.16–2.99 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าการด�าเนนิงาน 

ของโครงการยังคงให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินที่ลงทุนไป

วิจารณ์

โครงการต�าบลสุขภาวะมีเป้าหมายในการเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนิน

กิจกรรมมีการแปลงบทเรียนต่างๆ ในชุมชนให้เกิดเป็น

หลักสูตรการเรียนรู้ และให้ความรูแ้ก่ชุมชนเครอืข่าย ผลลัพธ์

ของโครงการส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติ

ต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจสังคม สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม การ

ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทนุเป็นเคร่ืองมอื 

ท่ีจะสามารถตรวจสอบความเช่ือมโยงระหว่างปัจจัยน�าเข้า 

ไปจนถงึผลกระทบ ท�าให้ทราบว่าการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึน

เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการท่ีได้ก�าหนดไว้หรือไม่ได ้

และยังมีประโยชน์ในการพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการ 

โดยการแปลงผลลัพธ์ทางสงัคมท่ีเกิดข้ึนให้อยู่ในรปูของเงิน 

พิจารณาควบคู่กับเงินลงทุน

การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนใน 

ต�าบลสขุภาวะทัง้ 6 พืน้ท่ี มีค่า SROI มากกว่า 1 แสดงให้เหน็ว่า 

การลงทุนในต�าบลสุขภาวะเป็นโครงการท่ีมีความคุ้มค่าใน

การลงทนุ เน่ืองจากเงิน 1 บาทท่ีลงทุนไปน้ัน ให้ผลตอบแทน

ต่อสังคมมากกว่า 1 บาท ซ่ึงค่า SROI จะมีความแตกต่าง

กันไปในแต่ละพื้นที่ โดยภาพรวมผลประโยชน์ส่วนใหญ ่

เกิดขึ้นกับคนในชุมชน ดังจะเห็นได้จากการเปล่ียนแปลง 

ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

ข้อสังเกตที่ได้จ�กก�รวิเคร�ะห์ผลตอบแทนท�งสังคม
1. ควรระมัดระวังการเปรยีบเทียบค่า SROI ของแต่ละ

พื้นที่ 

แม้ว่าโครงการอาจมีกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม

เดียวกัน และมีผลลัพธ์เดียวกัน แต่กิจกรรมที่ก่อให้เกิด

ผลลพัธ์ดังกล่าวมคีวามแตกต่างกนัท้ังในด้านระยะเวลาการ

ด�าเนินกิจกรรม และรูปแบบของการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง

ในกิจกรรม หรือแม้แต่จ�านวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น

จึงไม่ควรท่ีจะเปรียบเทียบผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียกลุ่มเดียวกันแม้ว่าจะมีผลลัพธ์เดียวกัน ลักษณะ

ของโครงการพัฒนาท่ีมกีลุ่มเป้าหมายต่างกนั ท�าให้กิจกรรม

ออกมาต่างกัน หากว่ามี 2 โครงการที่เหมือนกันและกลุ่ม

เป้าหมายเดยีวกัน จะท�าให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ แต่ใน

การศึกษาครัง้น้ีมลีกัษณะของโครงการทีม่คีวามหลากหลาย 

กลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน ด้วยลักษณะของมิติทางสังคมที่

แตกต่างกันควรต้องระมดัระวงัในการเปรยีบเทยีบ เนือ่งจาก

แต่ละโครงการแต่ละพื้นที่มีมิติทางสังคมที่แตกต่างกันอยู่ 

2. ยังมผีลประโยชน์ทางสังคมท่ีเกิดกบัการด�าเนนิงาน 

เพื่อพัฒนาเครือข่าย (ลูกข่าย) ที่ยังไม่ได้รวมไว้ในการศึกษา

ครั้งนี้

การประเมินผลตอบแทนทางสังคมในครั้งนี้พิจารณา

เฉพาะผลประโยชน์ที่เกิดกับศูนย์จัดการเครือข่ายต�าบล 

สุขภาวะ (ศจค. หรือแม่ข่าย) เท่าน้ัน ยังไม่ได้รวมผลประโยชน์ 

ทางสังคมท่ีเกิดกับการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาเครือข่าย  

(ลูกข่าย) ท้ัง 20 แห่ง เนื่องจากงบประมาณท่ีกระจาย 

ไปยังลูกข่าย ใช้ในการจัดท�าข้อมูลวิจัยชุมชน (RECAP)  

และข้อมูลพื้นฐานของต�าบล (TCNAP) แม้ว่าจะเร่ิมมีการ 

ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ ระหว่าง ศจค.  

และเครือข่าย แต่ผลท่ีเกิดขึ้นกับลูกข่ายอาจยังไม่ชัดเจน 

ในระยะแรก เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นกิจกรรม 

อบรมให้ความรู ้และการรณรงค์ ถงึแม้ว่าการศึกษาคร้ังน้ี จะยัง 

ไม ่รวมผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นกับลูกข ่าย แต่ก็ปฏิเสธ 

ไม่ได้ว่าเงินลงทุนของโครงการนั้น ก่อให้เกิดผลประโยชน์ 

ทางสังคมในพืน้ท่ีของลกูข่ายด้วยเช่นกัน และหากเป็นเช่นน้ัน  

SROI ของแต่ละพ้ืนท่ีจะมีค่าเพิม่สงูขึน้จากเดมิท่ีได้รายงานไว้
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3. การศึกษาคร้ังนี้ก�าหนดระยะเวลาการประเมิน 5 ป ี

อาจมีผลประโยชน์บางอย่างท่ีส่งผลในระยะยาวและยังไม่อยู่

ในขอบเขตการพิจารณาในครั้งนี้

การศกึษาคร้ังนีมี้ขอบเขตของระยะเวลาในการค�านวณ 

5 ปี (ระยะเวลาด�าเนินโครงการ 3 ปี และหลงัจากจบโครงการ 

2 ปี) ไม่มีผลกระทบในระยะยาว เช่น การเลิกสูบบุหร่ี ส่งผลให้

สุขภาพของผูท้ีเ่ลกิสบูบุหร่ีดีข้ึนในระยะยาว ผลดงักล่าวไม่ได้

รวมอยู่ในการศึกษาคร้ังน้ี หรอืแม้แต่กระบวนการเรียนรูข้อง

กลุ่มทุนทางสังคม 6 ระดับ ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนา

ในอนาคต ก็ยังไม่ได้พิจารณาผลลัพธ์ของการเปล่ียนแปลง

ในการศึกษาครั้งนี้

4. โครงการท่ีม ีSROI น้อยกว่าไม่ได้หมายความว่าเป็น

โครงการที่ด้อยกว่า 

เน่ืองจากเหตผุลหลายประการ เช่น ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี 

มีความรู้สึกพึงพอใจในด้านต่างๆ อยู่ในระดบัสงูอยู่แล้ว ดงันัน้  

การท่ีจัดโครงการข้ึนมา อาจท�าให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีได้รบัผล 

ของการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก (deadweight สูง) เช่นใน

กรณีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่ง

เป็นกลุ่มที่มีจิตอาสาช่วยดูแลด้านสุขภาพของคนในชุมชน 

การเข้าร่วมท�ากจิกรรมต่างๆ ของโครงการ อาจท�าให้มชีัว่โมง

การท�างานที่มากขึ้น แต่ความรู้สึกพึงพอใจท่ีได้ช่วยเหลือ

ผู้อ่ืนน้ันเปล่ียนแปลงไม่มากนัก เน่ืองจากได้ท�าหน้าที่นี้มา

ตั้งแต่ก่อนเริ่มมีโครงการ นอกจากนี้อาจมีปัจจัยอื่นๆ ท�าให้

ไม่สามารถก�าหนดจ�านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เอง หรือไม่

สามารถขยายจ�านวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ เช่น จ�านวน

ผู้ป่วยจิตเวช จ�านวนคนที่เลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มสุรา เป็นต้น

ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิเคร�ะห์ผลตอบแทนท�งสังคม 
มีดังต่อไปนี้

1. โครงการพัฒนาสุขภาวะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชน

ท้องถิ่นน่าอยู่ เมื่อพิจารณาผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกับคนใน

ชุมชนกลุ่มต่างๆ พบว่า เป็นโครงการท่ีมีความคุ้มค่าในการ

ลงทุน เนือ่งจากเงนิ 1 บาท ท่ีลงทุน ให้ผลตอบแทนต่อสังคม

มากกว่า 1 บาท (ทัง้ 6 พ้ืนทีม่ ีSROI มากกว่า 1) ดังน้ัน ควรมี 

การสนับสนุนโครงการอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะกิจกรรม

ท่ีก่อให้เกิดความสุขทางใจ เช่น กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ  

มีการจัดกจิกรรมท่ีหลากหลาย ได้รบัความรู ้ได้ออกก�าลังกาย  

ได้รบัการตรวจสุขภาพ ได้พดูคุยกับเพือ่น ในส่วนของการจดั

เครือข่ายการเรียนรู้ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจที่ชุมชนเป็นที่

รู้จักของคนภายนอก รวมถึงการท�ากิจกรรมร่วมกับคนใน

ชมุชน มโีอกาสได้พดูคุยแลกเปลีย่นความคิดเห็น ท�าให้ความ

สัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้น เป็นต้น

2. SROI เป็นเพียงเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ประเมินผล

ของโครงการ ซ่ึง SROI จะตอบได้เพียงบางค�าถามเท่าน้ัน

ประโยชน์ของ SROI นอกเหนือจากตัวเลข คือ การน�า

ผลการวิเคราะห์ไปทบทวนการด�าเนินงานว่าผลลัพธ์การ

เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ 

นั้น เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการท่ีได้ก�าหนดไว้ตั้งแต่

ตอนเริ่มต้นวางแผนท�าโครงการหรือไม่ ถ้าได้ผลต�่ากว่า 

ที่คาดไว้จะได้หาทางปรับปรุงได้ตรงจุด

3. การประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการ

พัฒนาสุขภาวะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู ่

สามารถน�ามาใช้ในการติดตามโครงการที่ได้รับประมาณ

สนับสนุนลงไปในพ้ืนท่ี ทั้งน้ีเพ่ือปรับปรุงการด�าเนินงาน 

ในอนาคต และหากมีการวางแผนที่จะน�าเสนอผลของ

โครงการผ่าน SROI จ�าเป็นต้องมีการพิจารณาตัวชี้วัด 

ท่ีเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม และปรับการจัดเก็บข้อมูล 

พื้นฐานของต�าบล (TCNAP) ให้ครอบคลุมตัวช้ีวัดต่างๆ  

ซ่ึงจะช่วยให้มีข้อมูลเพื่อสะท้อนมูลค่าของประโยชน์ที่เกิด

จากการลงทุนได้

4. ระบบข้อมูลเป็นสิ่งส�าคัญในการพัฒนา เริ่มตั้งแต่

การวางแผนจนถึงการติดตามประเมินผล จากการศึกษา

พบว่าผลลัพธ์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพอาจไม่ได้ส่งผลให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ 

อาจไม่ได้ส่งผลให้ผู้ที่เลิกเหล้าเลิกบุหรี่มีสุขภาพดีขึ้นภายใน

ระยะเวลาท่ีท�าการศึกษา 5 ปี อย่างไรก็ตาม ควรมีการเก็บ

ข้อมูลด้านสุขภาพอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

วิเคราะห์ผลกระทบของโครงการในระยะยาวด้วย
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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 

ดัชนีชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง
พงษ์เทพ สันติกุล
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

การจัดท�าดัชนีชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�าดัชนีและเครื่องมือวัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นที่

เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้ประโยชน์และท�าซ�้า โดยใช้ข้อมูลท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบและ

น่าเชื่อถือ และจัดเก็บเพิ่มเติมเฉพาะส่วนท่ีจ�าเป็นเท่านั้น วิธีการวิจัยเพ่ือพัฒนาดัชนีวัดจ�าแนกออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ  

(1) ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง (2) สร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและน�าเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง (3) ทบทวนข้อมูล

ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จัดเก็บ (4) จดัท�าแบบบนัทึกข้อมลูส�าหรับดชันีวดัแต่ละตวั (5) จัดเก็บข้อมลูจากชุมชน 2 แห่ง

(6) น�าผลการวิเคราะห์ไปตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าของข้อมูล ผลการวิจัยได้เคร่ืองมือวัดความเข้มแข็งของชุมชนที่

สามารถระบุจุดแขง็และจุดอ่อนของชมุชนได้อย่างสอดคล้องกบับริบททางสงัคมและความเป็นจริงของชมุชน และเหมาะสม

กบัศักยภาพของชมุชนในการท�าซ�า้เพ่ือให้ได้สารสนเทศทีเ่ป็นปัจจุบันส�าหรบัเป็นแนวทางจดัท�าแผนและนโยบายเพ่ือพัฒนา

ความอยู่ดมีีสุขแก่สมาชกิของชมุชน การวดัความเข้มแขง็ชมุชน พบว่า ชุมชนต่างมจีดุแข็งและจุดอ่อนทีห่ลากหลายแตกต่างกนั

ขึน้อยู่กบับริบททางสังคมของชุมชนและกระบวนการพฒันาท่ีผ่านมาในอดตี ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ พบว่า เครือ่งมือวัด 

มีความเหมาะสมสามารถน�าผลการวัดไปใช้ได้จริงและใช้ได้ไม่ยากนัก ชุมชนมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะน�าไปท�าซ�้าในทุกๆ ปี

เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ดัชนีวัดชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งที่จัดท�าขึ้นใหม่นี้ พิจารณาในอีกมุมมองหนึ่ง คือ เครื่องมือ

ส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บไว้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากขึ้นกว่าเดิม

คำ�สำ�คัญ: ดัชนีชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง; ชุมชนเข้มแข็ง
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Appraisal Program: TCNAP)(9) ซึง่สนบัสนุนการจดัท�าโดย 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ข้อมูลที่จัดเก็บน้ีถูกน�าไปใช้ประโยชน์ไม่มากนัก เนื่องจาก

การใช้ประโยชน์ข้อมูลต้องอาศัยผู้มีความรู้และทักษะในการ

ใช้ข้อมูลและต้องมีเครื่องมือส�าหรับน�าข้อมูลมาแปลเป็น

สารสนเทศที่เหมาะสมจึงสามารถใช้ประโยชน์ได้

การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพือ่จดัท�าดัชนแีละเคร่ืองมือ

วัดความเข้มแข็งของชมุชนท้องถิน่ทีเ่หมาะสมและสะดวกต่อ

การใช้ประโยชน์และท�าซ�้าโดยชุมชนท้องถ่ิน เป็นการสร้าง

เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการน�าไปใช้ประโยชน์และท�าซ�้าโดย

ชุมชน ภายใต้แนวคิดการใช้ข้อมูลของชุมชนท่ีจัดเก็บอย่าง

เป็นระบบและมีความน่าเชือ่ถือเป็นหลกั และจัดเก็บเพิม่เตมิ  

เฉพาะส่วนท่ีจ�าเป็นเท่านัน้ โดยดัชนต้ีองวัดค่าได้อย่างถูกต้อง 

และมีความน่าเช่ือถือ สามารถระบจุดุแขง็จุดอ่อนของชุมชน

ได้อย่างถูกต้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการวางแผนพัฒนา

ชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือสร้างความอยู่ดี

มีสุขให้กับสมาชิกชุมชน

วิธีการศึกษา
วิธกีารศึกษา ประกอบด้วย (1) การวิจยัเชงิปริมาณด้วย 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวเิคราะห์

การถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression) โดยใช้

ข้อมูลทั้งหมดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเอง

ด้วยเคร่ืองมือวัดความเข้มแข็งชุมชนออนไลน์ จ�านวน 105 

แห่ง (2) การวิจัยวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาดัชนีวัดความ

เข้มแข็งชุมชน และ (3) การน�าเครื่องมือไปวัดความเข้มแข็ง

บทนำา

การจัดท�าดัชนีวัดความเข้มแข็งของชุมชนที่ เป ็น 

รูปธรรมมีความเท่ียงตรง (validity) และความเชื่อมั่นสูง 

(reliability) นอกจากจะช่วยให้สามารถวัดผลการพัฒนา

ของชุมชนหรือความเข้มแข็งของชุมชนได้แล้ว ยังใช้เป็น

แนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุข (well being) 

ให้กับสมาชิกของชุมชน

การจัดท�าดัชนีวัดความเข้มแข็งของชุมชนท่ีทบทวน

มาล้วนใช้แนวทางการจัดเก็บข้อมูลโดยแบบส�ารวจที่จัดท�า

ขึ้นใหม่ทั้งหมด(1-7) เมื่อได้ข้อมูลจากการส�ารวจแล้วจึงใช้วิธี

การทางสถิติค�านวณหาค่าความเข้มแข็งของชุมชน วิธีการ

ดังกล่าวแม้สามารถให้ผลลัพธ์ตรงตามท่ีนกัวจัิยต้องการแต่

ชมุชนไม่สามารถน�าวิธกีารดังกล่าวไปท�าซ�า้ได้ เน่ืองจากเป็น

วิธกีารทีย่ากเกินความสามารถและต้องใช้ทรพัยากรจ�านวน

มาก การจัดท�าดัชนีวัดความเข้มแข็งของชุมชนดังกล่าวจึง

เป็นการท�าเพยีงครัง้เดียวและสิน้สดุเม่ือจบโครงการไม่มกีาร 

ท�าซ�า้ ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว การวัดความเข้มแขง็ของชมุชน 

ควรท�าต่อเนื่องเพื่อความเป็นปัจจุบันของข้อมูล เนื่องจาก

ชุมชนมีพลวัตและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ในขณะท่ีชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและมีความน่าเช่ือถืออยู่แล้วเป็น

ประจ�าทุกปี ได้แก่ ข้อมลูความจ�าเป็นขัน้พ้ืนฐาน (จปฐ.) และ

ข้อมลูพ้ืนฐานระดบัหมูบ้่าน/ชุมชน (กชช. 2ค)(8) ซึง่สนบัสนุน

การจัดท�า โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

และระบบข้อมูลต�าบล (Thailand Community Network  

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 pol-

icies 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
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ของชุมชนท้องถิ่น 1 แห่ง 

การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาดัชนีวัดความเข้มแข็ง

ชุมชน จ�าแนกขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้

ขัน้ตอนท่ี 1 ทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัท่ีเกีย่วข้องกบั

ชมุชนเข้มแข็งและการจัดท�าดัชนวัีดชมุชนเข้มแข็งเพือ่ค้นหา

ความหมายและองค์ประกอบเพ่ือสร้างกรอบแนวคดิการวิจัย

ส�าหรับจัดท�าดัชนีวัดชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง

ขั้นตอนที่ 2 สร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและน�าเสนอ

ต่อนักวิชาการ ผู ้ทรงคุณวุฒิจากกรมการพัฒนาชุมชน 

ส�านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม 

และความเป็นไปได้ในการจดัท�าดัชนีวดัชมุชนท้องถิน่เข้มแข็ง

ขั้นตอนท่ี 3 ปรับแก้กรอบแนวคิดตามข้อเสนอแนะ

และทบทวนข้อมูลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บไว้ 

ได้แก่ ข้อมูลความจ�าเป็นข้ันพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐาน

ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช. 2ค) และระบบข้อมูลต�าบลโดย

การส�ารวจ เพ่ือค้นหาข้อมูลท่ีเหมาะสมกับดัชนีวัดแต่ละตัว

โดยไม่ต้องจัดเก็บใหม่ทั้งหมด

ขั้นตอนท่ี 4 จัดท�าแบบบันทึกข้อมูลส�าหรับดัชนีวัด

แต่ละตวั และจัดท�าแบบส�ารวจข้อมลูเพ่ิมเติมส�าหรับดชันีวดั 

ท่ีไม่สามารถหาข้อมูลได้จากข้อมูลท่ีมีอยู่ แล้วน�าเสนอต่อ

นักวิชาการและผู ้ทรงคุณวุฒิจากกรมการพัฒนาชุมชน 

ส�านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบัน

พฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพือ่ตรวจสอบความ

ถูกต้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการจัดเก็บ

ข้อมลูทีไ่ม่มีการจัดเกบ็ไว้และต้องส�ารวจใหม่ส่วนใหญ่ 

แล้วเป็นข้อมูลเชิงอัตวิสัยซ่ึงเป็นทัศนคติของสมาชิกชุมชน

ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ ความเห็นต่อผู้น�า 

(จ�านวน 8 ข้อ) การบริหารจัดการชุมชน (จ�านวน 11 ข้อ) 

ความสามารถในการปรับตัว (จ�านวน 2 ข้อ) ความเท่าเทียม 

ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ (จ�านวน 6 ข้อ) การใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรและทุนทางสังคม (จ�านวน 2 ข้อ) 

ความภาคภูมิใจในชุมชน (จ�านวน 6 ข้อ) การช่วยเหลือ

เก้ือกูลกันระหว่างสมาชิกชมุชน (จ�านวน 4 ข้อ) การพ่ึงตนเอง 

(จ�านวน 4 ข้อ) การมีส่วนร่วม (จ�านวน 6 ข้อ) ความปลอดภยั

ในชวีติและทรพัย์สนิ (จ�านวน 5 ข้อ) รวมเป็นค�าถามส�าหรบั

ส�ารวจข้อมูลใหม่ จ�านวน 54 ข้อ

ขั้นตอนที่ 5 น�าเครื่องมือวัดไปจัดเก็บข้อมูลจากชุมชน

และน�ามาประมวลผลความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้เกณฑ์

การประเมินท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมและได้รับการ

ตรวจสอบจากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ

ขัน้ตอนท่ี 6 น�าผลการวเิคราะห์ข้อมูลดชันชีมุชนท้องถ่ิน 

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 อาชพี

รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 23.2)

 ชุมชน A มีองค์ประกอบพ้ืนฐานของความเป็นชุมชน 

ท้องถิน่เข้มแขง็ทีเ่ป็นจุดแขง็และจุดอ่อนเรยีงล�าดับ ดังภาพท่ี 1  

จุดแข็งของชุมชน A ประกอบด้วย (1) องค์ประกอบด้าน 

เครือข่ายท่ีประกอบด้วย เครือข่ายท่ีเป็นกลุ่มหน่วยงาน

องค์กร และสถาบัน ท่ีท�าหน้าท่ีให้ความรู้ มีความเข้มแข็ง

ระดับมาก (คะแนน 3.00 จากคะแนนเต็ม 3.00) และ  

(2) องค์ประกอบด้านวิถีการด�าเนินชีวิตและการบริหาร  

มีความเข้มแข็งเท่ากับองค์ประกอบด้านทรัพยากรและ 

ส่ิงแวดล้อมในระดบัปานกลาง (คะแนน 1.97 จากคะแนนเตม็  

3.00)

จุดอ่อนของชุมชน A ประกอบด้วย (1) องค์ประกอบ

ด้านคน มีความเข้มแขง็ในภาพรวมระดับปานกลาง (คะแนน 

1.43 จากคะแนนเต็ม 3.00) และ (2) องค์ประกอบด้านทุน

มีความเข้มแข็งในภาพรวมระดับปานกลาง (คะแนน 1.57 

จากคะแนนเต็ม 3.00)

ชมุชน A มีกระบวนการ/วธิกีารท่ีน�าไปสูก่ารเป็นชมุชน

ท้องถ่ินเข้มแขง็ทีเ่ป็นจุดแข็งและจดุอ่อนเรยีงล�าดับ ดงัภาพท่ี 2  

จดุแขง็ของชมุชน A ประกอบด้วย (1) การเสรมิสร้างจติส�านึก

และความรับผิดชอบแก่สมาชิกชุมชน มีความเข้มแข็ง 

ของภาพรวมในระดับมาก (คะแนน 3.00 จากคะแนนเต็ม 
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ภาพที่ 1 ความเข้มแข็งขององค์ประกอบชุมชน A

ภาพที่ 2 ความเข้มแข็งของกระบวนการ/วิธีการบริหารจัดการชุมชน A

3.00) และ (2) การส่งเสริมการพึ่งตนเองและพึ่งพาอาศัย

ซ่ึงกันและกัน มีความเข้มแขง็ในภาพรวมระดับมาก (คะแนน 

2.67 จากคะแนนเต็ม 3.00) 

จดุอ่อนของชมุชน A ประกอบด้วย (1) การใช้ทรัพยากร

ของชมุชนอย่างมีประสทิธิภาพ ความเข้มแข็งในภาพรวมอยู่

ในระดับน้อย (คะแนน 1.00 จากคะแนนเตม็ 3.00) (2) การ

สร้างวิสยัทัศน์และคณุค่าร่วม มีความเข้มแขง็ในภาพรวมใน

ระดับน้อย (คะแนน 1.00 จากคะแนนเต็ม 3.00) 

ชุมชน A มีผลลัพธ์จากการพัฒนาท่ีเป็นผลจากความ

เป็นชุมชนเข้มแข็งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ดังภาพที่ 3

จุดแข็งของชุมชน A ประกอบด ้วย (1) การม ี

จติวิญญาณชุมชน ความเข้มแขง็ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก 

(คะแนนเต็ม 3.00) และ (2) ความเสมอภาคและเท่าเทียม 

ความเข้มแข็งของภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนน 2.50 

จากคะแนนเต็ม 3.00) 

จุดอ่อนชุมชน A ประกอบด้วย (1) ความสามารถ

ในการปรับตัว ความเข้มแข็งในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 

(คะแนน 0.00) (2) ความสามารถพึง่ตนเอง ความเข้มแข็งใน 

ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย (คะแนน 0.60 จากคะแนนเตม็ 3.00) 
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ตวัแปรอิสระท้ัง 2 ตัว คอื องค์ประกอบ และกระบวนการ/ 

วิธีการบริหารจัดการชุมชน ร่วมกันอธิบายความผันแปร

ของผลลัพธ์ได้ ร้อยละ 32.7 ตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวมีผลต่อ

ผลลัพธ์อย่างมีนยัส�าคัญทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 1

โดยมีสมการถดถอยพหุดังนี้

Y = 0.880 + 0.405 X
1
 + 0.175 X

2

             เมื่อ: X
1
 = องค์ประกอบพื้นฐานของชุมชน

                   X
2
 = กระบวนการ/วิธกีารบรหิารจดัการชมุชน

ภาพที่ 3 ดัชนีความเข้มแข็งของผลลัพธ์ชุมชน A

ผลก�รวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์ระหว่�งตัวแปร
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใช้ข้อมูลท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประเมินตนเองออนไลน์ จ�านวน 

105 แห่ง ปรากฏผลดังนี้

กรณีที ่1: ตัวแปรต้น ได้แก่ ค่าคะแนนรวมด้านองค์ประกอบ

และค่าคะแนนรวมด้านกระบวนการ/วิธีการบริหารจัดการ

ชุมชน ตัวแปรตาม คือ ค่าคะแนนรวมด้านผลลัพธ์

-องค์ประกอบ

-กระบวนการ/วิธีการ
ผลลัพธ์

ต�ร�งท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์จากการพัฒนา

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

ตัวแปร B SE Beta t

องค์ประกอบ

วิธีการ

ทุน

0.405

0.175

0.880

0.095

0.065

0.186

0.406

0.258

2.698*

4.247*

4.740*
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กรณทีี ่2

พบตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัวแปร จากตัวแปรอิสระ

ท้ังหมด 13 ตัวแปร คือ ทุนวิถีการด�าเนินชีวิตของสมาชิก

ชมุชน และการเสริมพลังและสร้างจติส�านกึความรับผดิชอบ

ต่อสาธารณะแก่สมาชิกชุมชนร่วมกันอธิบายความผันแปร

ของผลลัพธ์ได้ร้อยละ 53.3 ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวมีผลต่อ

ผลลัพธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05  

ตามล�าดับ ดังตารางที่ 2

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

ผลลัพธ์

โดยมีสมการถดถอยพหุดังนี้

           Y = 0.775 + 0.402 X
1
 + 0.232 X

2
 + 0.081 X

3
 

   เมื่อ: X
1
 = ทุน

   X
2
 = วิถีการด�าเนินชีวิต

   X
3
 = การเสริมพลังและสร้างจิตส�านึก

          ความรับผิดชอบต่อสาธารณะแก่สมาชิกชมุชน

วิจารณ์
จากผลการวัดความเข้มแข็งชุมชน พบว่า ชุมชนมี 

จดุแขง็และจุดอ่อนท่ีหลากหลาย ขึน้อยู่กับบริบททางสงัคม

ของชุมชนและกระบวนการพัฒนาท่ีผ่านมาในอดีต(10, 11)  

ประกอบกับการเข้าไปสร้างการพัฒนาให้กับชุมชนโดย 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และกองทุน

สนับทนุท่ีอยู่ในประเทศและต่างประเทศเป็นเวลานาน ท�าให้

ชุมชนมีการพัฒนามาแล้วในระยะหน่ึง แต่พัฒนาการชุมชน

มีความหลากหลายแตกต่างกันขึ้นอยู ่กับปัจจัยพื้นฐาน 

กระบวนการ หรือวิธีการบริหารจัดการของชุมชน การวัด

ความเข้มแข็งท�าให้ชุมชนทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของ

ตนเอง(12, 13) เพือ่น�าไปก�าหนดแนวทางการพฒันาเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งและลดจุดอ่อนของชุมชนเพื่อสร้างสมดุล 

ให้กับการพัฒนา

ดัชนีวัดความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น ประกอบด้วย  

ตวัแปรต้น 2 กลุ่ม คือ (1) องค์ประกอบ (2) กระบวนการ/วิธกีาร  

และตัวแปรตาม 1 กลุ่ม คือ ผลลัพธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ต�ร�งท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์จากการพัฒนา

R2 = 0.533, SEE = 0.135, F = 34.409, Sig of F = 0.000, * p<0.05

ตัวแปร

ทุน 0.402

0.232

0.081

0.775

0.057

0.064

0.032

0.149

0.512

0.273

0.193

7.076*

3.612*

2.483*

5.212*

วิถีการด�าเนินชีวิต

การเสริมพลังและสร้าง
จิตส�านึกความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะแก่สมาชิกชุมชน

ค่าคงที่

B SE Beta t
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1. องค์ประกอบ หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่เป็น

ปัจจัยเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชุมชนและชุมชนจ�าเป็น

ต้องม ีประกอบด้วย ดัชนวัีดหลัก 5 ดัชน ีคือ (1) คน (2) วิธกีาร 

และกระบวนการ (3) ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม (4) ทุน 

(5) เครือข่าย

2. กระบวนการ/วิธีการ หมายถึง กระบวนการหรือวิธี

การด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ของชุมชนทีส่่งเสรมิความเข้มแขง็

ของชุมชน ประกอบด้วย ดชันหีลัก 8 ดัชน ีได้แก่ (1) การสร้าง 

วิสัยทัศน์และคุณค่าร่วม (2) การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม  

(3) การสร้างผูน้�าและพฒันาคน (4) การเสริมพลงัและความ

รับผิดชอบต่อสาธารณะแก่สมาชิกชมุชน (5) การมีแผนและ

นโยบายการพัฒนา (6) การมีเป้าหมายมั่นคงเป็นรูปธรรม 

(7) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธภิาพ และ (8) การส่งเสริม 

การพึ่งตนเอง

3. ผลลัพธ์ หมายถึง ผลท่ีได้จากการท่ีชุมชนมีความ

เข้มแข็ง เป็นการวัดเพื่อยืนยันว่าชุมชนมีความเข้มแข็งจริง

ประกอบด้วย ดัชนีหลัก 5 ดัชนี ได้แก่ (1) ความอยู่ดีมีสุข  

(2) ความมัน่คงด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

(3) การมจีติวิญญาณชุมชน (4) ความสามารถปรบัตวั และ 

(5) ความสามารถพึ่งตนเอง

ดัชนีวัดชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งมีคุณลักษณะท่ีส�าคัญ  

3 ประการ คือ ประการที่ 1 เป็นตัวแทนที่ดีของสิ่งที่ต้องการ

ศึกษา สามารถวัดทรัพยากรและกิจกรรมของชุมชนที่แสดง

ถึงความเป็นชุมชนเข้มแข็งได้อย่างเหมาะสม ประการที่ 2  

สามารถวัดหรือสังเกตได้อย่างเป็นระบบ มีความเป็น 

รูปธรรมสูง มีความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ันสูง และ

ประการท่ี 3 เป็นท่ียอมรับของผู้เก่ียวข้อง ง่ายและสะดวก 

ในการใช้ประโยชน์และการท�าซ�้าโดยชุมชนได้ในภายหลัง

การจัดท�าดัชนีวัดความเข้มแข็งของชุมชนท่ีทบทวน

มาใช้วิธีการส�ารวจเพ่ือจัดเก็บข้อมูลใหม่ทั้งหมดและน�ามา

วิเคราะห์ความเข้มแข็งของชุมชน ส่งผลให้การท�าซ�า้ในปีต่อไป 

ท�าได้ยาก รวมทั้งใช้ค่าใช้จ่ายสูงส�าหรับการจัดเก็บและ

วิเคราะห์ข้อมูล

การจดัท�าดัชนชีมุชนท้องถ่ินเข้มแขง็คร้ังนี ้ใช้วิธกีารน�า

ข้อมลูท่ีจดัเกบ็เป็นฐานข้อมูลประจ�าต�าบล ได้แก่ ข้อมูลความ

จ�าเป็นขัน้พ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมูบ้่าน/ชุมชน 

(กชช. 2ค) และระบบข้อมูลต�าบลโดยการส�ารวจ ประกอบกับ 

การส�ารวจข้อมูลใหม่ที่ไม่สามารถหาได้จากฐานข้อมูลที่มี

อยูเ่ดมิมาประกอบการวเิคราะห์/วัดความเข้มแขง็ของชุมชน

ส่งผลให้เครื่องมือวัดดัชนีความเข้มแข็งชุมชนท่ีได้มีความ

เหมาะสม สามารถน�าไปใช้ได้จริงโดยสะดวก รวมท้ังการท�าซ�า้ 

ในทุกๆ ปี เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็น

เครือ่งมอืทีใ่ช้ไม่ยาก ชุมชนมีศักยภาพเพยีงพอทีจ่ะน�าไปท�าซ�า้ 

เช่นเดียวกับมีการศึกษา พบว่า ผลการวิจัยท่ีจะถูกน�าไปใช้

ประโยชน์ต้องมีความเหมาะสมกับผู้ใช้และสะดวกในการน�า

ไปใช้(14) แตกต่างจากการจัดท�าที่ทบทวนมาซึ่งใช้การส�ารวจ 

เป็นหลัก ท�าให้การท�าซ�า้ในปีต่อไปยากและใช้งบประมาณมาก

ดัชนีชุมชนท้องถ่ินเข้มแข็งพิจารณาในอีกมุมมองหนึ่ง

คือ เครือ่งมอืส�าหรับน�าข้อมลูทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ท่ีจัดเก็บไว้มาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นกว่าเดิม เป็นเครื่องมือ 

ส�าหรับการประมวลผลข้อมูลที่ จัดเก็บในรูปข้อมูลดิบ 

ให้เป็นสารสนเทศท่ีเหมาะส�าหรับการน�ามาใช้งานได้อย่างดี  

ข้อจ�ากัดของดัชนีวัดความเข้มแข็งชุมชนนี้ คือ ชุมชนท่ีจะ

น�าเครื่องมือน้ีไปใช้ต้องมีฐานข้อมูลครบถ้วนทั้ง 3 ฐาน  

ซ่ึงหลายๆ ชมุชนมข้ีอมลูไม่ครบถ้วน ดงัน้ันจงึควรน�าข้อจ�ากดันี ้

ไปพัฒนาเคร่ืองมือวดัดัชนคีวามเข้มแข็งชมุชนส�าหรับชุมชน

ท่ีมฐีานข้อมูลไม่ครบสามารถน�าไปใช้งานได้โดยผลลพัธ์ยงัคง

มีความถูกต้องและเที่ยงตรงเช่นเดียวกัน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของชุมชน จากการ

วิจยัเชงิปรมิาณ พบว่า ประกอบด้วย (1) ทุน ทีป่ระกอบด้วย

ทุนทางสถาบัน และทุนมนุษย์ (2) วิถีการด�าเนินชีวิตและ

การบรหิารชุมชน (3) การเสริมพลงัและสร้างจติส�านกึความ 

รับผิดชอบต่อสาธารณะแก่สมาชิกชุมชน

เหตุผลท่ีมีตัวแปรอิสระเพียง 3 ตัวแปรที่มีความ

สัมพันธ์กับตัวแปรตาม คือ ตัวแปรอีก 10 ตัวแปรที่เหลือ 

มีค่าคะแนนแตกต่างกันมากส่งผลให้ค่าความแปรปรวน

ของข้อมูลมากจนไม่สามารถหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 

ได้แสดงถึงการพัฒนาด้านทนุ วถีิการด�าเนินชีวิตของสมาชกิ

ชมุชน และการเสริมพลังและสร้างจติส�านกึความรับผดิชอบ

ต่อสาธารณะแก่สมาชิกชมุชนของกลุ่มตวัอย่างมีการพฒันา

ความเข้มแขง็ไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะทีก่ารพฒันาด้าน

อ่ืนๆ ที่เหลือยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่เป็นไปตาม

บริบทแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
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เมืองสื่อสร้างสรรค์: 
กรณีศึกษาการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานทุนชุมชน

เกศินี ประทุมสุวรรณ, พีรพัฒน์ พันศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม

บทคัดย่อ

เมืองส่ือสร้างสรรค์เป็นแนวคิดการพัฒนาท้องถิ่นบนฐาน “ทุนชุมชน” ซึ่งประกอบด้วย ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ 

ทุนวัฒนธรรม ทุนมนษุย์ และทุนสังคม โดยมตีวัช้ีวัดเป็นเคร่ืองก�ากบัทิศทางการด�าเนนิงาน เริม่ตัง้แต่การก�าหนดเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ตลอดจนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสะท้อนความส�าเร็จ ผลลัพธ์ส�าคัญอยู่ที่การ

พัฒนาให้ชุมชนเกิด “พื้นที่ดี” เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ส�าหรับคนทุกกลุ่ม มี “สื่อดี” ที่บอกเล่าเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน และมี 

“ภูมิปัญญาดี” ที่ร่วมกันสืบสานเป็นภูมิคุ้มกันแก่ชีวิต โดยมีเด็กและเยาวชนเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือน บทความนี้

มีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากบทเรียนการใช้นวัตกรรมเมืองสื่อสร้างสรรค์ ซ่ึงได้จากกรณีศึกษาโครงการ

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

นวัตกรรมเมืองส่ือสร้างสรรค์ คือ การเกิดกระบวนการส่ือสร้างสรรค์และระบบนิเวศส่ือสุขภาวะในระดับชุมชนท่ีก่อให้เกิด

การพัฒนาพื้นท่ีสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาและผลงานส่ือสร้างสรรค์โดยนักส่ือสารสุขภาวะและผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ท่ีมีทักษะการเท่าทันส่ือ ปัจจัยความส�าเร็จท่ีสืบเนื่องจากองค์กรทุน ประกอบด้วย การด�าเนินงานแบบมีกลยุทธ์และการ

ออกแบบการบริหารจัดการ ส่วนปัจจัยความส�าเร็จที่สืบเน่ืองจากภาคีผู้รับทุน 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 com-

munity capital and several kinds of risk.

Keywords: creative media city; local development; community capital

บทนำา

องค์กรยูเนสโกได้ให้ความหมายของ “เมอืงสร้างสรรค์” 

(Creative City) ว่าเป็นเมืองท่ีมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม

ท่ีหลากหลายและมีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมโดยมีรากฐานมาจากความมั่นคงทางสังคมและ

วัฒนธรรม ท�าให้เมืองมีพ้ืนท่ีในการแสดงออกซ่ึงความคิด

สร้างสรรค์ผ่านสื่อศิลปะและกิจกรรมทางวัฒนธรรมใน 

รูปแบบต่างๆ อันน�าไปสู่การพฒันาอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม 

และความคิดสร้างสรรค์(1) โยโกฮามาเป็นเมืองสร้างสรรค์

แห่งหนึ่งท่ีประสบความส�าเร็จโดยการปรับปรุงอาคารท่ี

มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หลายหลังให้เป็นพ้ืนท่ีสร้าง 

แรงบันดาลใจ ซ่ึงมีจุดเร่ิมต้นมาจากการจดันทิรรศการแสดง 

ผลงานศิลปะของศิลปินในท้องถิน่และกลุม่ประชาชนทีส่นใจ

ด้านสุนทรียศาสตร์(2) แนวคิดหลักในที่นี้ก็คือ วัฒนธรรม

ท้องถ่ินและความคิดสร้างสรรค์เป็นคานงัดที่ทรงพลัง 

ต่อการสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล�้าและช่วย 

“เป็นปากเป็นเสียง” แทนชุมชนที่เปราะบาง(3)

จากแนวคิดดงักล่าว แผนงานส่ือสร้างสขุภาวะเด็กและ

เยาวชน แผนงานสร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่าน และแผนงาน 

ส่ือศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ส�านักงานกองทุน-

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ถอดรหัสมาเป็น 

“เมืองสื่อสร้างสรรค์” (Creative Media City)(4)  ที่น�าไปสู่ 

สุขภาวะชุมชนโดยเน้นปฏบิตักิารในระดับ “ต�าบล” เป็นส�าคัญ 

ภายใต้ความเชื่อที่ว่าหากชุมชนมีความเข้มแข็ง แม้ในยามที่

ประเทศต้องประสบภาวะวกิฤตท่ามกลางความผันผวนต่างๆ 

ชมุชนกจ็ะอยู่รอดและกอบกู้วกิฤตได้เพราะมีศักยภาพในการ

ต่อรองกับอ�านาจเงิน อ�านาจรัฐ และอ�านาจของอวิชชา

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าเสนอองค์ความรู้ที่ได้

จากบทเรียนการใช้นวตักรรมเมืองส่ือสร้างสรรค์กรณีศกึษา 

การพฒันาท้องถิน่บนฐานทุนชมุชน โดยโครงการท่ีได้รบัการ 

สนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ-

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวม 4 โครงการ ใน 34 พื้นที่จาก 

19 จงัหวัด ทุกภมิูภาคท่ัวประเทศ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559-2563

กรณีศึกษา

เมืองส่ือสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมทางความคิดเพ่ือ

การยกระดับความเข้มแข็งของท้องถ่ินบนฐาน “ทุนชุมชน” 

ซ่ึงประกอบด้วย ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนวัฒนธรรม 

ทุนมนุษย์ และทุนสังคม โดยมี “ตัวช้ีวัด” เป็นเครื่องก�ากับ

ทิศทางการด�าเนินงาน เร่ิมตั้งแต่การก�าหนดเป้าหมาย  

กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ด้านการสร้างภูมิดี พื้นที่ดี และสื่อดี
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(พ.ศ. 2559-2561) เป็นการเกบ็ข้อมลูเพือ่พฒันาตัวชีว้ดัและ

ทดสอบประสทิธิภาพการช้ีวดั พ้ืนทีด่�าเนินงาน 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.ตาเมยีง อ.พนมดงรัก จ.สรุนิทร์, ชุมชนคลองร้ัว  

ต.ตล่ิงชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี, ต.ร่มเมือง อ.เมือง 

จ.พัทลุง, ชุมชนบางล�าพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, 

ชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และ  

ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

2. โครงการชุมชน 3 ดีวิถีสุข (พ.ศ. 2561) เป็นการศกึษา

และพัฒนาทุนชุมชนโดยกระบวนการทางวัฒนธรรม พื้นท่ี

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.ราชบุรี และชุมชนบางล�าพู  

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

3. โครงการ Spark U ปลุกใจเมือง (พ.ศ. 2562) 

เป็นการน�าใช้ทุนชุมชนเพ่ือปลุกคนและเปลี่ยนเมือง พ้ืนที่

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.พทัลงุ, 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)

เป็นการน�าใช้ทุนชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

พื้นท่ีด�าเนินงาน ประกอบด้วย ต.ม่อนปิ่น จ.เชียงใหม่,  

ต.สาวะถ ีจ.ขอนแก่น, อ.เมือง จ.สงขลา และชมุชนบางล�าพู  

กรุงเทพมหานคร จากการศึกษากรณีดังกล่าวโดยการ

สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการถอดบทเรียนร่วมกับ

ภาคีที่เกี่ยวข้อง พบว่า องค์ความรู้ส�าคัญของการขับเคลื่อน 

ชุมชนด้วยแนวคิดเมืองส่ือสร้างสรรค์ คือ การก่อให้เกิด

กระบวนการสื่อสร้างสรรค์และระบบนิเวศส่ือสุขภาวะที่

สามารถ “ปลกุแรงบนัดาลใจ ปรับวิธีคดิ เปลีย่นพฤตกิรรม” 

ของกลุ่มเป้าหมายได้โดยการสานพลังภาคีเครือข่ายให้

ในชุมชนตัวชี้วัดผลลัพธ์ตลอดจนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อสะท้อนความส�าเร็จ

ภมูดีิ คือ ภูมิปัญญา ซึง่หมายถงึ ความรู ้ความสามารถ

ความเชื่อ ทักษะ แนวปฏิบัติและพฤติกรรมที่ชุมชนส่ังสม

และสบืสานกนัมาเพือ่ใช้ในการด�ารงชีวิตและแก้ปัญหาในมติิ

ต่างๆ กล่าวอกีนัยหนึง่ ภมูดิ ีคอื “ทุนวัฒนธรรม” (cultural 

capital) และผู้ท่ีมีภูมิรู้ในเร่ืองเหล่านี้ ก็คือ ครูภูมิปัญญา

หรอืปราชญ์ชาวบ้าน อันนับได้ว่าเป็น “ทุนมนุษย์” (human 

capital) ของชมุชน พืน้ท่ีดี คือ พืน้ท่ีสร้างสรรค์ ซ่ึงหมายถึง 

อาณาบริเวณที่ผู้คนในชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การ

ละเล่น การแสดง การออกก�าลังกาย การประชุม การเป็น

แหล่งผลิตเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย แหล่งเรียนรู ้

แหล่งท่องเทีย่ว ฯลฯ นับได้ว่าเป็น “ทนุกายภาพ” (physical 

capital) คือ สนิทรพัย์ถาวรหรือส่ิงก่อสร้างทีชุ่มชนสร้างขึน้  

บางกรณีเป็น “ทุนธรรมชาติ” (natural capital) คือ  

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ก�าหนดศักยภาพ 

ในการด�ารงชีวิตและการประกอบการต่างๆ และบางพ้ืนที่ 

อาจมีพื้นที่ในเชิงนามธรรมคือ เวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

สร้างเครือข่ายการท�างานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งภาคีเครือข่าย 

ต่างๆ ก็จะเป็น “ทนุสังคม” (social capital) ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ 

การขบัเคลือ่นงานอย่างมีพลงั ส่วน ส่ือด ีหมายถงึ นวัตกรรม

การส่ือสาร กระบวนการเคร่ืองมือ กิจกรรม เนือ้หาสาระ และ

ช่องทางการส่ือสารท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมใช้ส่ือ

เป็นเครือ่งมอืในการพัฒนาชมุชนผ่านมมุมองใหม่ๆ และสิง่ที ่

มาควบคู่กับส่ือดี ก็คือ การพัฒนา “นักสื่อสารสุขภาวะ” 

และ “ผู้น�าการเปล่ียนแปลง” ให้มีพื้นท่ีและตัวตนอยู่ใน 

โลกออนไลน์และระบบนิเวศสื่อสุขภาวะชุมชน โดยสรุป  

“เมืองสือ่สร้างสรรค์” กคื็อ ภาพจ�าลองของ “เมอืงสร้างสรรค์”  

ในชุมชนระดับต�าบลที่อาศัย “วัฒนธรรม” และ “ความคิด

สร้างสรรค์” เป็นเครือ่งมอืในการสร้างสรรค์พืน้ท่ีด ีภมิูดแีละ

ส่ือดี อันน�าไปสู่การสร้างรายได้หรือมูลค่าเพิ่มและความสุข 

จากคุณค่าเดิม

เกณฑ์การคัดเลือกกรณศีกึษา คือ เป็นโครงการภายใต้ 

แนวคิด 3 ดีวิถีสุขของแผนงานส่ือสร้างสุขภาวะเด็กและ

เยาวชน แผนงานสร้างเสริมวฒันธรรมการอ่าน และแผนงาน 

ส่ือศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ อันประกอบด้วย

โครงการต่างๆ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาตัวชี้วัดและปฏิบัติการ 3 ดีวิถีสุข 
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ท�างานร่วมกันอย่างบูรณาการในพ้ืนท่ีภายใต้เป้าหมาย

เดียวกัน “พื้นท่ีดี” ได้แก่ พ้ืนท่ีเรียนรู้ พ้ืนท่ีความสุข พื้นท่ี

ปลอดอุบัติเหตุ ฯลฯ “ภูมิดี” ได้แก่ การอนุรักษ์หรือต่อยอด 

ภูมิปัญญา การประสมประสานระหว่างภูมิปัญญากับ

เทคโนโลย ีการขยายผลภูมปัิญญาไปสูเ่ศรษฐกจิสร้างสรรค์

ท่ีสร้างรายได้ ส่วน “ส่ือดี” ได้แก่ สื่อสร้างสรรค์ท่ีผลิตโดย  

“นักส่ือสารสร้างสรรค์” องค์ประกอบเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ  

“ระบบนิเวศส่ือสุขภาวะ” ท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงและ 

ส่งผลกระทบถึงกันและกัน เช่น ในชุมชนหรือสังคมหน่ึงๆ  

จะไม่มีสื่อดี ถ้าไม่มีนักสื่อสารสร้างสรรค์ และนักสื่อสารก็จะ

ไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีได้ถ้าไม่มีความรู้และทักษะ 

การผลติส่ือ ไม่รู้เท่าทันส่ือ รวมถงึไม่มเีน้ือหาดีๆ ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของพื้นท่ีดีหรือภูมิดี ในขณะท่ี “พื้นท่ีดี” หรือ “ภูมิดี” 

จะเกิดข้ึนไม่ได้ถ้าไม่มี “ผู้น�าการเปล่ียนแปลง” เป็นต้น การสร้าง 

และรักษาระบบนิเวศที่สมดุลจะน�ามาซ่ึงความสุขและ

ประโยชน์สขุรูปธรรมความส�าเรจ็ จ�าแนกเป็นประเดน็ได้ ดงัน้ี

1. เกิด “พืน้ทีส่ร้างสรรค์” จากพืน้ทีก่ายภาพซึง่อาจจะ 

เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือสาธารณะที่ถูกทิ้งร้าง ทรุดโทรม 

ได้กลายเป็น “แหล่งเรียนรู้” ท่ีรวบรวมองค์ความรู้เฉพาะด้าน 

มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ จัดท�าและน�าเสนอ 

ชุดความรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง โดยมีครู

ภมิูปัญญาเป็นท่ีปรกึษา เดก็ๆ และเยาวชนเป็นคนขับเคล่ือน

ในลักษณะ “เด็กน�า ผู้ใหญ่หนุน” เช่น พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา

สาวะถี จ.ขอนแก่น ซึ่งเดิมทีเป็นเพียงห้องเรียนที่ถูกทิ้งร้าง

ในอาคารเรอืนไม้หลังเก่าของโรงเรียนบ้านสาวะถี ต่อมาได้ถูก 

น�ามาปรับปรุงใหม่เพื่อจัดแสดงอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในอดีต  

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช จังหวัดแม่ฮ่องสอน แหล่งเรียนรู้ 

ทางวัฒนธรรมที่รวบรวมข้อมูลและชุดความรู ้เก่ียวกับ

ชาติพันธุ์ “ไทใหญ่” ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด อู่ต่อเรือบ้าน

คลองรั้ว จ.กระบ่ี แหล่งเรียนรู้ต้นแบบการต่อเรือหัวโทง 

และแหล่งเรียนรูข้้าวไร่ จ.พทัลุง แหล่งเรยีนรูภู้มิปัญญาการ

ปลูกข้าวในร่องสวนยางเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ เป็นต้น ต่อมาแหล่งเรียนรู้เหล่านี้หลายแห่ง 

ได้พัฒนาต่อยอดและขยายผลกลายเป็น “แหล่งท่องเที่ยว”  

ท่ีให้บริการจุดเช็กอินและของท่ีระลึก เชื่อมร้อยกับร้านค้า  

ร้านกาแฟ โฮมสเตย์ ฯลฯ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน 

ในชุมชน เช่น แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมม่อนปิ่น 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ 

และวัฒนธรรมแห่งใหม่ แหล่งเรียนรู้ชุมชนวัดโพธิ์เรียง  

ได ้พลิกฟ ื ้นสภาพแวดล้อมเดิมอันเอื้อต ่อการม่ัวสุม

ให้กลายเป็นพื้นท่ีผ่อนคลายของคนในชุมชนและเป็น 

สถานท่ีท่องเที่ยวส�าหรับคนภายนอก พิพิธบางล�าพูและ 

แหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน น�าเรือ่งราวในยุครัตนโกสนิทร์ตอนต้น 

มาเรียงร้อยเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่

เช่ือมต่อกับวัฒนธรรมสมัยใหม่อย่างกลมกลืน พิพิธภัณฑ ์

พื้นบ้านไทยเบ้ิง จังหวัดลพบุรี เชิญชวนให้นักท่องเที่ยว

ไปร่วมเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ศิลปะ วัฒนธรรมและ

อาหารการกิน “แบบบ้านๆ” อันน�ามาซ่ึงการประกอบ

อาชีพเสริมของนักเรียนหรือเยาวชน คนวัยท�างานและ

ผู ้สูงอายุ ในขณะท่ีบางแห่งกลายเป็น “แหล่งเกษตร

ปลอดสาร อาหารปลอดภัย” ที่ชุมชนปลูกและบริโภคเอง 

เป็นการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน ลดความเส่ียงจาก 

สารเคมีตกค้างและการขาดแคลนอาหารในช่วงวิกฤต 

โรคระบาดหรืออุบัติภัยต่างๆ เช ่น ศูนย์เรียนรู ้ เกษตร 

ผสมผสานอนิทรย์ี จงัหวัดสริุนทร์ และสวนปันสุข ของชุมชน 

มุสลิมในย่านสงขลาเมืองเก่า เป็นต้น และบางชุมชนได้ 

ต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็น “วิสาหกิจเพื่อสังคม” (Social 

Enterprise) ในรปูของบรษัิทจ�ากดั เช่น ม่อนป่ิน สาวะถีและ

บางล�าพู เป็น “พื้นที่เศรษฐกิจ” ที่สร้างรายได้ เพิ่มการออม 

และลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในชุมชน

2. เกิดการทบทวนและจัดระบบ “ภูมิปัญญา” เพื่อ

ด�ารงรักษาไว้ซึง่ระบบคุณค่าดัง้เดมิ เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิ

ภายใต้บริบทสังคมใหม่ เน่ืองจากภูมิปัญญาแขนงต่างๆ  

ท่ีสั่งสมจากรุ่นสู่รุ่นต่างก็มีลักษณะเฉพาะตัว มีคุณค่าและ

ความหมายท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน หากไม่มีการ 

อนรัุกษ์สืบสานหรือถอดรหัสองค์ความรูจ้ากปราชญ์ชาวบ้าน 

หรือครภููมปัิญญา สิง่ดีๆ เหล่านีก็้จะเลือนหายไป การอนุรกัษ์  

สืบสานหรือถอดรหัสองค์ความรู้เป็นกระบวนการส�าคัญ 

ท่ีท�าให้เกดิการปะทะสังสรรค์ทางความคิดและการสานสร้าง 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนต่างวัย เกิดการเรียนรู ้ 

อย่างเป็นรปูธรรม ท้ังนีห้ลายโครงการได้เติมเต็มภมูปัิญญา 

ท่ีมีอยู่ด้วยความคิดสร้างสรรค์กลายเป็น “นวัตกรรม”  

ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสร้างรายได้ให้กับชุมชน ท�าให้ชุมชนเกิด

ความภูมิใจและมีภูมิคุ้มกันความเส่ียงในขณะที่ภูมิปัญญา

เดิมมิได้ “หดหาย” แต่กลับกระจายอยู่ในวิถีชีวิตท่ีประสม

ประสานอย่างกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมเก่าและใหม ่
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ภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในชุมชนได้ถูกรวบรวม ทบทวน จัดระบบ 

และถอดรหัสออกมาเป็น “ชุดความรู้” ท่ีพร้อมส่งต่อ 

ให้เด็กและเยาวชนเพ่ือให้เกิดการแบ่งปันและต่อยอด 

ขยายผลในวงกว้าง ซ่ึงนอกจากการจัดการความรู้เกี่ยวกับ 

ภมิูปัญญาแล้ว ผลลพัธ์ส�าคัญอกีประการหนึง่ คือ การท�าให้ 

ครูภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้านได้มีตัวตนอยู่ในพ้ืนท่ี

สาธารณะ และมีบทบาทต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน

และชุมชนมากข้ึนในหลากหลายรูปแบบ ท้ังเป็น “ผู้น�า”  

“ที่ปรึกษา” และ “ครูผู้สอน” สุดท้าย คือ เกิดการพัฒนา

หลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับภูมิปัญญาแขนงต่างๆ สอดแทรก

เป็นบทเรียนบูรณาการอยู่ในสาระการเรียนรู้ทั้งในระบบ

โรงเรียนและนอกโรงเรียน อันท�าให้ “ของเก่า” อยู่ได้อย่าง

มีคุณค่าและความหมายใหม่ในบริบทปัจจุบัน เช่น การ

สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์จากหญ้าอบุิแคให้เป็นของท่ีระลึกหรือ

ของฝากโดยมีโรงเรียนบ้านขอบด้งเป็นศูนย์กลางการผลิต  

มีนักเรียนเป็นผูส้บืสานและเตมิเตม็ด้วยเร่ืองเล่าของชนเผ่า

ลาหู่ที่เชื่อกันว่าหญ้าอิบุแค คือ หญ้ามงคล สัญลักษณ์ของ 

ความโชคดีทั้งผู้ให้และผู้รับ

3. เกิดผลงานสร้างสรรค์ “ส่ือดี” ที่ผลิตโดยเด็กและ

เยาวชนในพ้ืนท่ี ทั้งคลิปวิดีโอ อินโฟกราฟิก เผยแพร่อยู่ใน

โลกออนไลน์เป็นจ�านวนมาก ท้ังยังมีสื่ออ่าน เช่น “หนังสือ 

ท�ามือ” ทีท่�าให้เด็กๆ ได้มานัง่ท�างานร่วมกนั ท้ังคดิพลอ็ตเรือ่ง 

เขียนเร่ือง วาดรูป ระบายสีและเข้าเล่ม เป็นหนังสือที่สร้าง

ความภาคภูมิใจให้กับตนเองและช่วยฝึกการอ่านให้กับ

น้องๆ รุ่นต่อไป และเกิดผลงาน “สื่อผสม” เพื่อสร้างการ

เปล่ียนแปลงสุขภาวะท่ีหลากหลาย เช่น การต่อยอดและ

ประสมประสาน “ส่ือพ้ืนบ้าน” หรือ “ส่ือศิลปวัฒนธรรม” 

เข้ากับ “ละครสมัยใหม่” เช่น การน�ากระติ๊บข้าวเหนียว 

มาสร้างสรรค์เป็น “หุ่นกระติบ๊” น�าศาสตร์ “ละครหุ่น” บูรณาการ 

เข้ากับ “ศิลปะการละครร่วมสมัย” และ “ศิลปะพื้นบ้าน

อีสาน” เป็นต้น

4. เกิด “นักส่ือสารสุขภาวะ” และ “ผู้น�าการเปล่ียนแปลง 

ด้านสือ่และสขุภาวะทางปัญญา” ท้ังน้ีจากการให้นกัส่ือสาร 

สุขภาวะและผู้น�าการเปล่ียนแปลงประเมินตนเองในเร่ือง 

คุณลักษณะของการเป็นนักสื่อสาร พบว่า โดยภาพรวม 

มีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

เรียงล�าดับจากมากไปน้อยได้ดังน้ี คือ ด้านการเท่าทันตนเอง

การสะท้อนความคิด ด้านการเท่าทันส่ือและสารสนเทศ  

ด้านการเป็นผูน้�า และด้านการสือ่สารและการสร้างความร่วมมือ 

อันหมายความว่า บุคคลเหล่าน้ีตระหนักว่าตนเองยังม ี

จุดอ่อนหรือจุดท่ีควรจะต้องพัฒนามากที่สุดในด้านการ

ส่ือสารและการสร้างความร่วมมือเพ่ือให้เกิดคนรุน่ใหม่เข้ามา 

ร่วมเป็น “แกนน�าแถวสอง” หรอืมีภาคใีหม่เข้ามาเป็นหุน้ส่วน 

การท�างานในฐานะ “เจ้าภาพร่วม” คอื ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมมอื  

มิใช่มาร่วมงานแบบ “แขกรบัเชิญ” ซึง่กส็อดคล้องกับข้อค้นพบ 

ของทีมนกัวชิาการติดตามประเมนิผลทีว่่า การพฒันาแกนน�า 

แถวสองที่มีความเข้มแข็งยังเป็นปัญหาของหลายพื้นที่

วิจารณ์

เมือ่น�าองค์ความรู้ทีไ่ด้จากการน�าใช้นวัตกรรมดังกล่าว

มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงระบบ สามารถแสดงภาพ

ความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ได้ดังแบบจ�าลอง

ในภาพท่ี 1 ซึ่งอธิบายได้ว่า ทุนประเภทต่างๆ ของชุมชน 

ท้ังทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม และ 

ทุนวัฒนธรรม คือ ปัจจัยน�าเข้าที่ต้องอาศัย “การออกแบบ

กระบวนการ” อย่างมีกลยุทธ์ และ “การบริหารจัดการ” 

แบบมีส่วนร่วมโดยมีแกนน�าเด็กและเยาวชนเป็นกลไก 

การขับเคล่ือน ผลผลิตส�าคัญ คือ เกิดพื้นท่ีสร้างสรรค์สื่อ 

และนวตักรรมท่ีสร้างคณุค่าและมูลค่าเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม 

หรือภูมิปัญญาท่ีมีอยู่เดิม อันส่งผลต่อการเพ่ิมรายได้หรือ 

ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน ส่วนผลกระทบ ก็คือ ผู้คนใน

ชุมชนมีภูมิคุ้มกันชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปัจจัย 

ความส�าเร็จในการขับเคลื่อนเมืองสื่อสร้างสรรค์

1. ปัจจัยคว�มสำ�เร็จที่สืบเนื่องจ�กองค์กรทุน 

“องค์กรทนุ” ในท่ีนีห้มายถงึ แผนงานสือ่สร้างสุขภาวะ

เด็กและเยาวชน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และ

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ปัจจัย

ความส�าเร็จที่สืบเนื่องจากองค์กรทุน ประกอบด้วย การ

ด�าเนินงานแบบมกีลยุทธ์โดยการสร้างฐานท่ีม่ันคง และการ

ออกแบบการบริหารจัดการที่ตอบโจทย์

1.1 การด�าเนินงานแบบมีกลยุทธ์โดยการสร้างฐาน

ท่ีม่ันคง เร่ิมตั้งแต่การพัฒนาตัวช้ีวัด เน่ืองจากคณะท�างาน

ของแผนงานผู้ริเริ่มโครงการทั้ง 3 แผน มีชุดความรู้และ

ประสบการณ์การท�างานกับส่ือและเยาวชนมายาวนาน 

จึงตระหนักว่าส่ือมีพลังในการสร้างการเปล่ียนแปลง  

ส่วนเด็กและเยาวชนมีศกัยภาพในการเปล่ียนโลก แต่การใช้ส่ือ 
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ภาพที่ 1 แบบจำาลองเมืองสื่อสร้างสรรค์

และเยาวชนเป็นกลไกสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู ่วิ ถี 

แห่งความสุขของชุมชนภายใต้แนวคิดเมืองสื่อสร้างสรรค ์

พื้นที่ดี ภูมิดี และสื่อดีนั้น การวัดผลลัพธ์จะวัดอย่างไร  

และอะไรคือเครื่องช้ีวัดความส�าเร็จ ดังนั้นในช่วงสองปีแรก 

ของการท�างาน จึงเป็นการพัฒนาและทดลองใช้ตัวช้ีวัด 

เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าสามารถสะท้อนความส�าเร็จ 

ของผลลัพธ์ได้จริงอันเท่ากับเป็นการสร้างฐานรากที่ม่ันคง  

จากนัน้จงึได้จดัให้มกีารอบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่ให้ภาคผีูรั้บทนุ 

หรือภาคีที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ตัวช้ีวัดเพ่ือน�าไปใช้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการซ่ึงต้องม ี

ความสัมพันธ์กันตั้งแต่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการ 

เปล่ียนแปลงท่ีต้องการให้เกิดข้ึน กจิกรรมกระบวนการ ตัวชีวั้ด 

ผลลพัธ์ และวธีิการเก็บรวบรวมข้อมลู การก�าหนดเป้าหมาย

การเปลีย่นแปลง หมายถึง การก�าหนดผลลพัธ์ทีเ่ป็นรปูธรรม 

และชดัเจนโดยคณะท�างานทุกคนต้องรับทราบ เห็นชอบและ 

เข้าใจตรงกัน ทั้งจะต้องมีตัวช้ีวัดผลลัพธ์เชิงปริมาณและ 

คุณภาพท่ีทุกฝ่ายยอมรับโดยมีข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับ 

ข้อมูลท่ีจะต้องรวบรวม วิธีการเก็บรวบรวมจากแหล่งท่ีมา 

ต่างๆ เพ่ือตอบตัวชี้วัด เช่น การพัฒนาพื้นท่ีให้เป็นแหล่ง

เรียนรู ้  ทุกคนในคณะท�างานจะต ้องมีแบบแผนหรือ  

“พมิพ์เขยีว” ฉบับเดียวกนัซึง่ระบุตวัชีวั้ดผลลพัธ์ ข้อมลูวิธกีาร 

เก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูล ด้วยการวาง

รากฐานความรู ้ความเข้าใจท่ีม่ันคงเช่นนี ้จงึท�าให้ภาคผู้ีรับทนุ 

สามารถประเมินตนเอง เรียนรู้ ปรับปรุงและพฒันางานของ

ตนเองได้

1.2 การออกแบบการบริหารจัดการท่ีตอบโจทย ์

การออกแบบท่ีดีเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีท�าให้ภาคีท�างาน

บรรลุเป้าหมายในระดับมากถึงมากที่สุด ส�าหรับการด�าเนิน

โครงการพัฒนาตัวชี้วัด 3 ดีวิถีสุขและโครงการ Spark U  

ปลุกใจเมือง ซ่ึงเป็นโครงการร่วมของแผนงานส่ือสร้าง 

สุขภาวะเด็กและเยาวชน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรม 

การอ่าน และแผนงานสือ่ศลิปวฒันธรรมสร้างเสริมสขุภาพน้ัน  

แผนงานทุกแผนได้ท�าหน้าที่เป็น “พ่ีเลี้ยง” ท�าหน้าที่ก�ากับ

ทิศทาง เป้าหมาย ให้ค�าปรึกษาและช่วยประสานงานกับ 

องค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการติดตามประเมินผล 

ท่ีช่วยเสริมศักยภาพให้แต่ละโครงการสามารถประเมิน

ตนเองเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาได้ มีทีมส่ือช่วยสนับสนุน

การบันทึกภาพกิจกรรมส�าคัญและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 

ท้ังยังมีทมีนกัวชิาการหนนุเสรมิองค์ความรูท้ีจ่�าเป็นอีกด้วย 

เช่น โครงการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ซ่ึงเป็นเรื่องใหม่ท่ี

ภาคีผู้รับผิดชอบโครงการและคณะท�างานจ�าเป็นต้องได้รับ 

การพฒันาศกัยภาพในด้านการจดัท�าแผนธรุกิจ แผนการเงิน

และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น และสุดท้าย คือ การจัด 

เวทใีห้ภาคีผู้รับทุนได้แลกเปลีย่นเรียนรูข้้ามพ้ืนทีอ่ย่างต่อเนือ่ง  

ก่อให้เกิดการหลอมรวมเครือข่ายเป็น “พ้ืนที่กลาง” ในการ

ปะทะสังสรรค์ทางความคิด เช่น โครงการพัฒนาวิสาหกิจ
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เพื่อสังคมใน 4 ภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่ท�าเร่ืองการท่องเท่ียว

ชุมชนนั้น ได้มีการออกแบบให้คณะท�างานของทุกโครงการ

ทดลองเป็น “นกัท่องเทีย่ว” เข้าไปสมัผสักับบรรยากาศและ

เรียนรู้ประสบการณ์ตรงในทุกพื้นที่ เป็นเหตุให้ฝ่ายเจ้าภาพ

ได้พัฒนาศักยภาพตนเองและได้รับฟังเสียงสะท้อนที่เป็น

ประโยชน์ต่อการน�าไปปรับปรุงแก้ไข ส่วนอีกฝ่ายหน่ึงก็ได้

บทเรียนที่ดีน�าไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง

นอกจากนี้ ทุกแผนงานยังเน้นการท�างานร่วมกับภาคี

ในลักษณะ “เชิงลึก” และหวัง “เก็บเกี่ยวผลระยะยาว” 

มากกว่าการท�างานแบบเฉพาะหน้าหรือเฉพาะประเด็นตาม

กระแสเท่านั้น สิ่งท่ีเกิดข้ึน ก็คือ เด็กและเยาวชนในชุมชน 

เป้าหมายเกิดการเติบโตทางความคิด ชุมชนมีพัฒนาการ

อย่างต่อเนือ่ง สามารถบริหารจดัการตนเองได้อย่างเข้มแขง็ 

มากข้ึน และจุดน้ีเองก็ท�าให้เกิดโจทย์และความท้าทายต่อ

ภาคีผู ้รับผิดชอบโครงการที่มากข้ึนทุกปีของการให้การ 

สนับสนุน เช่น ในปีล่าสดุ แผนงานสือ่ศิลปวฒันธรรมสร้าง- 

เสริมสุขภาพได้ตั้งโจทย์ให้ภาคีและชุมชนท่ีมีความพร้อม 

เข้าร่วมโครงการพฒันาวสิาหกจิเพือ่สงัคมในรูปของ “บริษัท

จ�ากดั” ซ่ึงจะต้องสร้างสรรค์งานทีท่�ารายได้ให้แก่บรษัิท และ

บริษัทก็จะต้องน�าผลก�าไรมาพัฒนาชุมชนตามที่กฎหมาย

ก�าหนด

2. ปัจจัยคว�มสำ�เร็จที่สืบเนื่องจ�กภ�คีผู้รับทุน 

2.1 การบริหารจัดการทุนในพ้ืนท่ี “ทุนชุมชน” เป็น

ปัจจัยน�าเข้าที่ส�าคัญ ดังนั้นภาคีผู้รับผิดชอบโครงการและ 

คณะท�างานจ�าเป็นต้องส�ารวจทุนชมุชนให้ครบถ้วน รอบด้าน 

ท้ังทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนวัฒนธรรม ทุนมนุษย ์

และทุนสังคมเพื่อน�าไปใช้ในการออกแบบกระบวนการ

ด�าเนินงานและการบริหารจัดการอันน�าไปสู่ผลลัพธ์สุดท้าย  

จากการศกึษา พบว่า ในกรณีท่ีชุมชนมทุีนใกล้เคียงกัน ทุนทีมี่ 

อิทธพิลชีวั้ดความส�าเร็จมากท่ีสุด คือ ทนุสังคม ซ่ึงหมายถึง  

ภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการท�างานด้วยความ

ไว้เนื้อเชื่อใจ รวมถึงทุนที่เป็นสถาบันในพ้ืนที่ เช่น สถาบัน 

การศึกษา สถาบันการเมือง ศาสนสถาน เป็นต้น ทั้งนี้พบว่า  

แต่ละภาคีมีทุนสังคมและความสามารถในการบริหาร

จัดการทุนสังคมไม่เท่ากัน ภาคีที่มีศักยภาพมากจะช่วย 

จุดประกาย “จิตส�านึกความเป็นพลเมือง” ของเครือข่าย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดกลุ่มคนท�างานเพื่อสังคม

ใหม่ๆ เกิดการสานพลังขององค์กรที่หลากหลาย ขับเคลื่อน

ชุมชนท้องถิ่นภายใต้ฐานข้อมูล องค์ความรู้ และทรัพยากร

ท่ีทุกภาคส่วนต่างระดมมาในฐานะท่ีเป็น “เจ้าภาพร่วม” 

การจัดการทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วมอีกมิติหน่ึง คือ “บวร” 

หรือ บ้าน วัด (ศาสนสถาน) และส่วนราชการ เช่น องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต�าบล โดยทกุภาคีดงักล่าวมี “เป้าหมายร่วม” ของปฏิบติัการ 

ท่ีชัดเจน และเป้าหมายร่วมก็สอดคล้องกับเป้าหมายของ

องค์กร หรือหน่วยงานของภาคี เช่น โครงการหมู ่บ้าน 

นทิานธรรม “หมอล�าหุ่น” ใช้กระบวนการศิลปะบรูณาการกับ 

การละครร่วมสมัยและสื่อศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็น 

ทุนวัฒนธรรม ดึงจุดเด่นอัตลักษณ์ รากเหง้าของส่ือศิลปะ

และวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ร่วมกับศิลปิน

อิสระ ศิลปินพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน พ่อครู แม่ครู ต่อยอด 

ทุนวัฒนธรรมผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ส่งเสริมการมส่ีวนร่วม 

ของชมุชนในการเป็นทัง้ผูใ้ห้และผูร้บั เกดิ “โรงละครหมอล�า

หุ่นคณะเด็กเทวดา” ท�าให้เด็กๆ ในชมุชนได้มพีืน้ทีแ่สดงออก

และทุกคนใช้เป็น “เวทีร่วม” ในการท�างานแบบบูรณาการ

โดยมีหน่วยงานภายนอกร่วมสนับสนุน

2.2 การจัดการความเสี่ยงด้วยการสะท้อนผลลัพธ ์

“ความเส่ียง” คือ โอกาสหรือเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์

ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อโครงการท�าให้ผลลัพธ์เป้าหมาย  

เกิดการเบี่ยงเบนไม่บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ี

ก�าหนด การจัดการความเส่ียงจึงเป็นเรื่องที่ทุกโครงการ

ให้ความส�าคัญโดยภาคีผู้รับทุนประเมินตนเองท้ังในช่วง

ก่อนเร่ิมโครงการและระหว่างการด�าเนินงานผ่านกิจกรรม  

“การสะท้อนผลลัพธ์” โดยทีมตดิตามประเมินภายในท�าหน้าท่ี 

สนับสนุน ทั้งนี้หลักการส�าคัญของการจัดการความเสี่ยง

ด้วยการสะท้อนผลลัพธ์ ประกอบด้วย (1) การตัง้วงสนทนาท่ี

มุ่งเน้นการทบทวนและประเมินผลลัพธ์เป็นส�าคัญ (2) การใช้ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นเครื่องยืนยัน เช่น จ�านวนสื่อที่ผลิต

และเผยแพร่ คุณภาพของสื่อ จ�านวนการเข้าถึงสื่อของกลุ่ม

เป้าหมาย หลักสูตรท้องถ่ินท่ีน�าไปใช้ในการเรียนการสอน  

รูปแบบการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น  

(3) การกระท�าอย่างมีส่วนร่วมโดยผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับ

ผลลัพธ์นั้นๆ บางผลลัพธ์อาจมีเพียงคณะท�างาน ในขณะที ่

บางผลลัพธ์อาจมีบุคคลภายนอกหรือกลุ่มผู ้มีส่วนได้ 

ส่วนเสยีรวมอยู่ด้วย ในการสะท้อนผลลพัธ์แต่ละคร้ังจะต้อง
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มีองค์ประกอบของผู้เก่ียวข้องครบถ้วน (4) การยกระดับ 

ให้การสนทนานั้นเป็นเร่ืองของการเรียนรู้ร่วมกัน มิใช่การ 

ถกเถียงเพื่อเอาชนะ และ (5) การกระท�าอย่างต่อเน่ือง

เป็นระยะๆ ตลอดโครงการ(5) ส�าหรับแนวทางการสะท้อน

ผลลัพธ์ โดยกลไกท่ีช่วยให้ภาคีจัดการความเส่ียงได้ ก็คือ 

กลไกการติดตามประเมนิภายใน ดังน้ันการคืนข้อมูลท่ีค้นพบ

ของทีมติดตามประเมินให้แก่ภาคีผู้รับผิดชอบโครงการและ 

คณะท�างานจะช่วยให้ความเสี่ยงลดลง

โดยสรุป เมืองส่ือสร้างสรรค์ เป็นนวัตกรรมทางความคิด 

ท่ีน�าไปสู ่ปฏิบัติการเชิงพื้นท่ีท่ีอาศัยทุนชุมชนเป็นฐาน  

ใช้กระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือ และมี

เด็กและเยาวชนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน อย่างไรก็ดี  

ในก้าวต่อไป ควรก�าหนด “ความท้าทาย” ใหม่ ดังนี้ (1) การ

ขยายเครือข่ายแนวกว้างจากชุมชนสู่ชุมชนโดยชุมชนเดิม 

มีหน้าท่ีขยายผลสร้างเครือข่ายและเป็น “พี่เล้ียง” ให้กับ

ชุมชนใหม่ (2) การขยายการท�างานแนวลึก โดยให้ภาคี 

ผู้รับทุนสร้างสรรค์ ทนุวัฒนธรรม ให้เป็นนวัตกรรมท่ีมมีลูค่า

สร้างเศรษฐกิจฐานรากและ (3) การจัดท�าหลักสูตรการ 

ขับเคล่ือนเมืองสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาภาคีผู้รับทุนใหม่ๆ  

ให้มีศักยภาพในการใช้ตวัชีวั้ดเมืองส่ือสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองมือ 

ในการสร้างชุมชนสุขภาวะการจัดการทุนชุมชน และการ

ประเมินตนเองเพื่อจัดการความเส่ียง ส่วนข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบาย คอื กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินควรก�าหนด

ให้ทุกท้องถิ่นสนับสนุนการใช้ทุนชุมชนเป็นสื่อสร้างสรรค์

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ รศ. ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ที่ให้แนวคิด

และแนวทางการด�าเนินงานเมืองสื่อสร้างสรรค์ ขอบคุณ 

ผู้จดัการและผู้ประสานงานแผนงานสือ่สร้างสุขภาวะเดก็และ

เยาวชน แผนงานสร้างเสริมวฒันธรรมการอ่าน และแผนงาน

สื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งภาคีผู้รับทุนที่

มุ่งมั่นร่วมกันผลักดันให้เกิดพื้นที่ต้นแบบ
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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 

กรณีศึกษา “พื้นที่นี้..ดีจัง” นวัตกรรมทางสังคม
เพื่อความสุขของเด็กและเยาวชน

สุพงศ์ จิตต์เมือง, เยาวเรศ กตัญญูเสริมพงศ์ 
ผู้ติดตามและประเมินผลโครงการเครือข่ายพื้นที่นี้..ดีจัง กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยมีความซับซ้อนมากขึ้น การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีคิดและวิธีการแบบเดิมไม่

ตอบโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนเชิงโครงสร้างได้ ดังนั้นการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

จึงมีความส�าคัญ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษานวัตกรรมทางสังคมที่เกิดจากการด�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) จานใบไม้เปลี่ยนเมืองของกลุ่มบ้านไร่อุทัยย้ิม จ.อุทัยธานี (7) การแข่งขันเรือเกยหาดของศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติ

เพ่ือชุมชน จ.สงขลา (8) สมัชชาเยาวชนชาติพันธุ์ 5  อ�าเภอชายแดน จังหวัดตากของเครือข่ายปกาเกอญอมีดี จ.ตาก และ 

(9) HUB 2U สถานีอุตรดิตถ์ติดย้ิมของเครือข่ายอุตรดิตถ์ติดย้ิม จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งล้วนเป็นนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย 

ท้ังช้ินงานหรือผลิตภัณฑ์ กระบวนการท�างาน กลไก พื้นที่ และองค์ความรู้ ที่น�าไปใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชน

ท่ีมีความซับซ้อนและท้าทายให้มีสุขภาวะท่ีดี จนก่อเกิดการเปล่ียนแปลงหลายระดับ ตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 

ท้องถิ่น และจังหวัด ด้วยเหตุนี้ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงควรสนับสนุนการเผยแพร่

นวัตกรรมทางสังคมท่ีเกิดขึ้นสู่สาธารณะ ให้เป็นกรณีศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจ เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ พัฒนา

ต่อยอดจนเกิดการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไป

คำ�สำ�คัญ: นวัตกรรมทางสังคม; พื้นที่สร้างสรรค์; เครือข่ายพื้นที่นี้..ดีจัง
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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

สถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนใน

ปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจาก

ปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม ซึ่งมีรากเหง้าของปัญหามา

จากความเหลื่อมล�้าของสังคมไทย สภาพเศรษฐกิจสังคมท่ี

บีบรัดส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของเด็กเยาวชน ครอบครัว

แตกแยกเด็กเยาวชนถูกทอดทิ้ง กลายเป็นกลุ่มเปราะบาง 

ถูกกีดกันทางสังคม เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร

ท่ีจ�าเป็น รวมถึงสังคมไทยยังสร้างระบบการเรียนรู้ท่ีไม่

สามารถตอบโจทย์การสร้างทักษะชีวิตให้แก่เด็กเยาวชน 

นอกจากน้ีเด็กเยาวชนยังขาดกิจกรรมและพ้ืนที่สร้างสรรค์

ท่ีท�าให้ได้ค้นพบตวัเอง และไม่เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการแก้ปัญหา

จากปัญหาเด็กเยาวชนท่ีกล่าวมาข้างต้น การแก้ไข 

ปัญหาด้วยวิธีคิดและวิธีการแบบเดิม ไม่สามารถตอบโจทย์ 

ปัญหาทีม่คีวามซบัซ้อนเชงิโครงสร้างได้ การสร้างนวัตกรรม

ทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาในโลกยุคใหม่จึงมีความส�าคัญ 

เพราะนวัตกรรมทางสังคมเกิดจากแรงบันดาลใจ ความ

คิดสร้างสรรค์ และดึงการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีต้องการ 

ขบัเคล่ือนสังคมท่ีมคีวามหลากหลายมาสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ  

ด้วยการมองปัญหาแบบใหม่ ใช้แนวคิดและกลยุทธ์ใหม่  

จดุประกายให้เห็นคณุค่าและความส�าคัญน�าไปสู่ความร่วมมอื 

กันในการแก้ปัญหาและขับเคลื่อนสังคม ทั้งนี้นวัตกรรม 

ทางสังคม (social innovation) หมายถึง ความคิด วิธีการ 

ใหม่ๆ ท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ให้แก่สังคม จุดประกายให้เกิดแนวคิดมุมมองใหม่ท่ีชักชวน 

ให้ร่วมตระหนักถงึคณุค่า และความส�าคัญน�าไปสู่ความร่วมมอื 

ร่วมใจที่จะท�าประโยชน์(1)

ขณะที่เครือข่ายพื้นที่นี้..ดีจังได้รับการสนับสนุนจาก

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ภายใต้แผนงานส่ือสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) 
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กรณีศึกษา

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการ

ประเมินผลโครงการเครือข่ายพื้นท่ีน้ี..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):  

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 

หรือโควิด-19 ท�าให้รัฐบาลต้องประกาศใช้พระราชก�าหนด  

(พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเบ้ืองต้น 

เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2563  

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการเรียนรู ้ของเด็กเยาวชน 

ในหมู่บ้าน ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพราะ 

ไม่สามารถออกไปเล่นนอกบ้าน และท�ากิจกรรมกับเพื่อนได้ 

ต้องเก็บตัวเล่นมือถืออยู่แต่ในบ้าน ไม่มีกิจกรรมสร้างสรรค์ 

แม้เด็กเยาวชนกับผู ้ปกครองจะอยู ่ร ่วมกันแต่ขาดการ

ส่ือสารจนเกิดความเครียด เบ่ือหน่าย ขณะท่ีผู้ปกครองก็

กังวลปัญหาทางเศรษฐกิจ จนไม่ได้ใส่ใจลูกหลาน ท�าให้เด็ก

เยาวชนถูกละเลยทอดทิ้ง

วิธีก�รใหม่ (new smart): กลุ่มไม้ขีดไฟจึงมีแนวคิด

สร้างเคร่ืองมือและกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชนได้ท�า

กิจกรรมแจกความสุขสู้โควิด-19 ผ่านตู้ส่งความสุข โดยน�า 

ตู้เย็นเก่าและไมโครเวฟเก่ามาดัดแปลงเป็นตู้ใส่ของเล่น 

งานศิลปะ งานประดิษฐ์ นิทาน หนังสือส�าหรับเด็ก ฯลฯ  

ให้ผู้ปกครองและคนในชุมชนต�าบลขนงพระหยิบของต่างๆ  

ในตูส่้งความสขุไปใช้ท�ากจิกรรมสร้างสรรค์ สรา้งการเรยีนรู้ 

ในครอบครวั นอกจากนีย้งัท�ากรุป๊ไลน์แจกความสขุสู้โควดิ-19  

เพ่ือส่งข้อความ ภาพการท�าของเล่นและกิจกรรมที่เกิดข้ึน

ในครอบครวั รวมทัง้ตัวอย่างการท�างานฝีมือ งานศลิปะ ฯลฯ  

เพื่อให้ผู้ที่หยิบของไปได้ใช้ดูเป็นตัวอย่างในการท�างาน

ก�รเปลี่ยนแปลง (change): กิจกรรมแจกความสุข 

สู้โควิด-19 ผ่านตู้ส่งความสุขได้ส่งความสุขให้ชาวต�าบล 

ขนงพระ จ�านวน 3 หมู่บ้านและหมูบ้่านใกล้เคยีงเป็นระยะเวลา 

กว่าหนึ่งเดือน ท�าให้เด็กและครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน  

สานสายใยความรักความสัมพนัธ์เดก็ได้ต่อยอดสูก่ารพัฒนา

ศักยภาพในด้านต่างๆ ในช่วงวิกฤต โดยกิจกรรมนี้มี 5 ขั้น

ให้ด�าเนินโครงการเพ่ือสร้างกิจกรรมสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค ์

หมายถึง พื้นท่ีสร้างประสบการณ์สร้างโอกาสให้เด็กและ

เยาวชนได้เตบิโตพฒันาตามวัย มุง่ตอบสนองความต้องการ

ของเด็ก เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเด็ก ครอบครวั และชุมชน(2)  

ท้ังน้ี เครอืข่ายพืน้ท่ีนี.้.ดีจงั ประกอบด้วยภาคีกลุ่มคนท�างาน

พฒันาเดก็และเยาวชนท่ีร่วมกันขบัเคล่ือนรณรงค์งานพ้ืนที่ 

สร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดการท�างาน เล่น เรียนรู ้รเิร่ิม ร่วมท�า 

และแบ่งปัน แม้จะมีกลุ่มเป้าหมาย ประเด็น กระบวนการ

ท�างานและปัญหาท่ีแตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายร่วมกัน คือ  

การขับเคล่ือนการส่ือสารสงัคม ขยายพ้ืนทีค่วามคิด เพ่ือให้เกดิ 

พื้นท่ีและกิจกรรมสร้างสรรค์ส�าหรับเด็กและเยาวชน 

อย่างกว้างขวาง ตลอดระยะเวลาการด�าเนนิงานของเครอืข่าย 

พื้นที่นี้..ดีจัง มากกว่า 10 ปี โดยเฉพาะในระหว่างปี พ.ศ. 

2561-2563 ได้ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง

สังคมที่น่าสนใจตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 

เครือข่าย จนถึงระดับจังหวัด ซ่ึงถือเป็นองค์ความรู้ส�าคัญ

ท่ีสามารถเป็นบทเรียนในการพัฒนาและแก้ปัญหาเด็กและ

เยาวชนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษานวัตกรรมทาง

สังคมทีเ่กดิจากการด�าเนินโครงการของเครือข่ายพืน้ท่ีน้ี..ดจัีง  

ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลจากรายงาน

การประเมินผลโครงการเครือข่ายพื้นท่ีน้ี..ดีจัง ระหว่างปี 

พ.ศ. 2561-2563 ได้แก่ รายงานการประเมินผลโครงการ 

(ปี 9) พ้ืนท่ีน้ี..ดีจัง พลังพลเมือง ส่ือสารสร้างสรรค์สุขภาวะ 

ปี พ.ศ. 2561 รายงานประเมินผลโครงการพื้นที่นี้..ดีจัง  

ย่ังยืนปี พ.ศ. 2562 และรายงานการประเมินผลโครงการ

ปฏิบัติการนิเวศส่ือสุขภาวะเพ่ือขับเคลื่อนสังคมแห่ง

การอยู ่ร ่วม (พ้ืนที่นี้ ดีจังปี 11) ซ่ึงผู ้เขียนได้จัดท�าขึ้น 

เน่ืองจากเป็นผูป้ระเมินผลโครงการดงักล่าว แล้วน�าข้อมลูมา

วิเคราะห์ผ่านแนวคดินวตักรรมทางสังคม (social innovation)  

ในบริบทส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (1) การมีพื้นฐาน

มาจากปัญหา (base on problem) (2) เป็นวิธีการใหม ่

(new smart) (3) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (change) 

ท่ีตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังคมด้านสขุภาพและสร้างสังคม

ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี(1)
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ตอนส�าคัญ ได้แก่ วิธีการขนส่ง การติดต้ังดูแล ตัวกลางใน

การส่ือสาร การออกแบบของเล่นให้เหมาะสมกับวัย/เพศ 

และระบบการเวียนส่ิงของ 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: 

แปลงสลัมเป็นสถานศิลปะเพือ่การเรียนรู้และก�าลังวางแผน

ด�าเนินงานจัดเทศกาลคลองเตยดีจัง แต่เม่ือเกิดการ 

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท�าให้ไม่สามารถท�ากิจกรรม 

รวมกลุ่มได้ จึงปรับเปล่ียนเพื่อให้เข ้ากับสถานการณ์  

โดยเ ร่ิมต ้นจากการส�ารวจข้อมูลเพ่ือช ่วยเหลือเด็กๆ  

ในชุมชน รวมถึงสถานการณ์ปัญหาของคนในชุมชนท่ีได้รับ

ผลกระทบ หลังจากนั้นเกิดการล็อคดาวน์และปิดกิจการ 

ร้านค้าและสถานประกอบการต่างๆ อย่างฉับพลัน ท�าให้ 

มีคนตกงานจ�านวนมาก

วิธีก�รใหม่ (new smart): กลุ่มคลองเตยดีจังจึงท�า

กิจกรรม “คลองเตยดีจัง ปันกันอิ่ม” เพื่อแก้ปัญหาความ

ยากล�าบากเฉพาะหน้าในชุมชน และมีการขยายไปสู่เร่ืองอ่ืนๆ  

ซึ่งมีเป้าหมาย คือ เปลี่ยนอนาคตชุมชน ให้พร้อมรับมือและ 

ฟ้ืนตัวจากภยัโควดิ-19 ได้ นอกจากนีไ้ด้ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

ท้ังในและนอกพืน้ท่ีพฒันาสู่ “โมเดลคลองเตยรอรฐั” แผนการ 

บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิดของชุมชนโดยองค์กร 

ภาคสังคมในพื้นที่ ผ่านกิจกรรมที่ส�าคัญ ได้แก่ (1) การเก็บ

ข้อมูลชุมชน (2) การท�าร้านค้าปันกันอ่ิม (3) การป้องกัน

และควบคุมโรค (4) การสร้างอาชพีและสร้างรายได้ให้กบัคน 

ในชุมชน (5) กิจกรรมคลองเตยดีจัง ปันกันเล่น

ก�รเปลี่ยนแปลง (change): โมเดลคลองเตยรอรัฐ

ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงท�าให้ชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนที่

ลุกข้ึนมาจัดการตัวเอง (active community) ไม่รอคอย

ความช่วยเหลือ และมีอ�านาจในการต่อรองกับบุคคลและ

องค์กรต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือ เกิดพลังร่วมของเครือข่าย

ท้ังในและนอกพื้นที่จากท่ีเคยอยู่โดดเด่ียว เกิดการรวมตัว

ท�างานร่วมกนัทีส่�าคัญยงัเป็นพ้ืนทีต้่นแบบของการออกแบบ 

ระบบการช่วยเหลือชมุชนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  

สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ท้ังเด็กเยาวชน 

คนในชุมชนอาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายท้ังในและนอกพื้นที่  

และสื่อมวลชนได้มาส่ือสาร แลกเปล่ียนเรียนรู ้  และ 

ขับเคล่ือนร่วมกันในพื้นท่ีแห่งน้ี

3. ชมรมผู้ปกครองระดับอนบุ�ลโรงเรียนบ้�นจีกแดก
อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์: กลุ่มดีอีหลีอีส�นบ้�นเฮ�
จ.สุรินทร์
ก�รมีพื้นฐ�นม�จ�กปัญห� (base on problem): 

จุดเร่ิมต้นของชมรมผู้ปกครองระดับอนุบาลโรงเรียนบ้าน

จีกแดกเกิดจาก เจริญพงศ์ ชูเลิศ ผู้ประสานงานกลุ่มดีอีหลี

อีสานบ้านเฮา พาลกูชายวยัอนุบาลไปส่งทีโ่รงเรยีน แต่พบว่า 

สภาพสนามเดก็เล่นของโรงเรียนมสีภาพเก่าผพุงั หญ้าขึน้รก 

ไม่มีความปลอดภัย เขาจงึลุกข้ึนมาท�าความสะอาดสนามเดก็เล่น 

ตดัหญ้า เก็บขยะ และปลกูต้นไม้ ช่วงแรกเขาท�าเพียงคนเดียว 

โดยมีผู้ปกครองของลูกหลานคนอื่นๆ เฝ้ามองด้วยความ

แปลกใจบางคนอยากช่วยเหลือแต่ไม่รู้จะช่วยอย่างไร จึง 

จดุประกายให้เกิดการก่อต้ังชมรมผู้ปกครองระดบัอนุบาลขึน้

วิธีก�รใหม่ (new smart): ชมรมผู้ปกครองระดับ 

อนบุาลโรงเรียนบ้านจกีแดกมีเป้าหมายเพือ่ให้ผู้ปกครองเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการดูแลลูกหลาน โดยปรับเปล่ียนทัศนคต ิ

แบบเดิมว่าโรงเรียนมีหน้าท่ีดูแลลูกหลานของเรา เปลี่ยน

มาเป็นเราจะไม่ทิ้งให้ครูดูแลลูกหลานเราอยู่ฝ่ายเดียว จึงมี

การคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองจากผู้ปกครอง

นกัเรยีน 3 หมูบ้่าน ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีสนับสนุนการศกึษาทัง้ 

เรือ่งการเรียนการสอนของครู และพืน้ทีก่ารเรียนการเล่นทีด่ี 

และปลอดภัยของลูกหลาน มีการจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อ

พัฒนาโรงเรียน เช่น การสร้างห้องน�้า ห้องสมุดส�าหรับ 

เด็กอนุบาล การปรับปรุงสนามเด็กเล่น การจัดซื้อโต๊ะ 

รับประทานอาหารส�าหรับเด็ก เป็นต้น

ก�รเปลี่ยนแปลง (change): เกิดการพัฒนาพื้นท่ี

สร้างสรรค์และปลอดภัยส�าหรับเด็กอนุบาลในโรงเรียน

บ้านจีกแดก ส่วนผู้ปกครองมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ

อยากเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน โดยเสนอตัวเข้ามา

เป็นคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง จนเกิดการเชื่อมความ

สัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูในโรงเรียน เป็นพ้ืนที่

ส่ือสารความต้องการของครูและผูป้กครอง นอกจากนีช้มรม

ผู้ปกครองแห่งน้ียังสามารถเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอ่ืนๆ 

ท่ีสนใจเร่ืองการมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นท่ีสร้างสรรค์และ
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ปลอดภัยในโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนอีกด้วย

4. วงจรพัฒน�เด็กเย�วชนพื้นที่ช�ยแดนใต้
ท้ังในและนอกระบบโรงเรียน: กลุ่มยงัย้ิม จ.นร�ธิว�ส
ก�รมีพื้นฐ�นม�จ�กปัญห� (base on problem): 

เนื่องจากเด็กเยาวชนในพ้ืนท่ีชายแดนใต้ส่วนใหญ่ขาด

พื้นท่ีและกิจกรรมสร้างสรรค์ จึงเส่ียงต่อการมีพฤติกรรม 

ไม่พึงประสงค์ เช่น การรวมกลุ่มม่ัวสุม ขับรถเล่น หนีเรียน  

สูบบหุรี ่และตดิยาเสพตดิ ดงันัน้กลุ่มยงัยิม้จงึด�าเนินกิจกรรม 

สร้างสรรค์ใน อ.แว้ง จ.นราธิวาส ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น 

เยาวชนมุสลิมในพืน้ที ่เพ่ือสร้างกจิกรรมและพ้ืนทีส่ร้างสรรค์

ส�าหรับเด็กเยาวชนชายแดนใต้ ผ่านการศึกษาระบบนิเวศ 

ป่าฮาลา-บาลา และสร้างความตระหนกัถงึความส�าคัญของ

เรื่องราวในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตนเอง

วธีิก�รใหม่ (new smart): กลุ่มยังย้ิมพฒันาเยาวชน

ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องจนเกิดแกนน�าเยาวชน 3 ระดับ 

ได้แก่ อาสาสมคัร แกนน�าปฏิบัตกิาร และแกนน�าร่วมคดิร่วม 

ขับเคลื่อนงาน (core team) จนสามารถสร้างสิ่งแวดล้อม 

การเรียนรู้ใหม่ผ่าน “วงจรพฒันาเดก็เยาวชนพืน้ท่ีชายแดนใต้ 

ท้ังในและนอกระบบโรงเรียน” ได้แก่ กิจกรรมสัญจรใน

โรงเรียนการตั้งชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ซ่ึงมี

แกนน�ากลุ่มยังย้ิมเป็นประธานและพ่ีเล้ียง ควบคู่ไปกับการ

สร้างพื้นท่ีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนอกระบบโรงเรียน โดยเฉพาะ

บ้านยังยิ้มเป็นพ้ืนที่รวมตัวของเยาวชนหลังเลิกเรียนมาท�า 

กจิกรรมร่วมกันจนเป็นบ้านหลังทีส่อง นอกจากนียั้งออกไป 

เรียนรู้ชุมชนผ่านพื้นท่ีธรรมชาติและพื้นท่ีประวัติศาสตร์

ชุมชนทั้งในและนอกเขตอ�าเภอแว้ง

ก�รเปลีย่นแปลง (change): แกนน�าเยาวชนกล้าคิด

กล้าแสดงออก มีทักษะชีวิตและการเข้าสังคม มีปฏิสัมพันธ์

ท่ีดีกับผู้อื่น บางคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านลบจากเคย 

หนีเรียน มีผลการเรียนตกต�่า อ่านเขียนหนังสือไม่ได ้ 

ก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านบวก ต้ังใจเรียน จน 

ผลการเรียนดีข้ึน เกิดความภาคภมิูใจในตนเอง ค้นพบตวัเอง 

มีเป้าหมายในชีวิต จนกลายเป็นต้นแบบให้รุ่นน้อง จนได้รับ

การยอมรบัจากผูป้กครอง ครอูาจารย์ และคนในชุมชน ก่อให้

เกิดสิง่แวดล้อมการเรยีนรู้ใหม่ให้เยาวชนในพืน้ท่ีชายแดนใต้

5. ก�รพัฒน�พื้นที่วัดใหญ่สุวรรณ�ร�มวรวิห�ร
เป็นพื้นที่ปฏิบัติก�รศิลปะและวัฒนธรรมสำ�หรับเด็ก
และเย�วชน: กลุ่มลูกหว้� จ.เพชรบุรี
ก�รมีพื้นฐ�นม�จ�กปัญห� (base on problem):  

วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จ.เพชรบุรี เป ็นวัดท่ีมี

ความส�าคัญและมีคุณค่าหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น

ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ  

แต่ปัจจุบันถ้าไม่ใช่เป็นวันส�าคัญทางศาสนา วัดแห่งน้ี 

กลับเป็นพื้นที่ที่ถูกละเลย อาคารสถานที่ไม่ถูกน�ามาใช้

ประโยชน์ จากวัดที่มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์แห่งนี้

กลับกลายเป็นเพียงพ้ืนท่ีให้คนแวะมาไหว้พระ หรือเป็นท่ี

จอดรถเพื่อแวะกินก๋วยเตี๋ยวร้านดังฝั่งตรงข้ามวัด

วิธีก�รใหม่ (new smart): กลุ่มลูกหว้าจึงได้ร่วมมือ 

กับภาคีเครือข่ายพัฒนาวัดใหญ่ฯ โดยใช้แนวคิดศิลปะ 

ขับเคลื่อนเมือง น�าไปสู่การพัฒนาและแปลงร่างพ้ืนที่วัดให้

กลายเป็นพื้นท่ีปฏิบัติการศิลปะและวัฒนธรรมส�าหรับเด็ก 

และเยาวชนผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ข้ึนในวัดอย่าง 

ต่อเน่ือง เช่น เปิดหอศิลป์สวุรรณาราม จดัแสดงรปูภาพ ท�าซุ้ม 

ศิลปะ ตลาดเลกาซ่ี (legacy) ตลาดมรดกภมูปัิญญาท้องถิน่ 

การท�าคู่มือ เดินพาชมงานช่างวัดใหญ่ งานแสดง การอบรม

เชิงปฏิบัติการ (workshop) และสภากาแฟช่าง เป็นต้น

ก�รเปลี่ยนแปลง (change): พื้นที่วัดใหญ่ฯ เกิดการ

เปล่ียนรูป แปลงร่าง สร้างคุณค่าความหมายใหม่ จากวัด

ท่ีเคยเงียบเหงากลายเป็นพื้นท่ีหลากหลายบทบาทหน้าที่

ส่งผลให้วัดแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง มีผู้คนหลากหลาย

โดยเฉพาะเด็กเยาวชน และครอบครัวเข้ามาเรียนรู้มากข้ึน 

นอกจากนี้พระสงฆ์ยังมีส่วนร่วมปรับปรุงดูแลวัดให้ดีข้ึน 

จนกลายเป็นพ้ืนท่ีต้นแบบและศึกษาดูงานในการใช้ศิลปะ

ขับเคลื่อนเมือง ขณะเดียวกันหากสามารถพัฒนาต่อยอด

พื้นท่ีไปสู่โรงเรียนสืบสานงานช่างเมืองเพชรบุรีส�าหรับ

เด็กเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ก็จะเป็นทางออกหน่ึงในการ 

แก้ปัญหาการขาดแคลนคนรุน่ใหม่มาสบืทอดงานศลิปะช่าง

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 เน่ืองจาก

ผลผลิตท่ีได้ไม่คุม้ค่ากบัการปลกู ท�าให้ชาวบ้านตัดต้นหมาก

ท้ิงและหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียวแทน เป้าหมาย

ของการท�าจานกาบหมากจานใบไม้ คือ การฟื้นป่าหมากให้

คืนกลับมาท�าให้ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูก

ท�าลาย นอกจากนี้ยังสร้างอาชีพ กระจายรายได้ ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจบนฐานนิเวศวัฒนธรรมและทรัพยากรชุมชน

วิธีก�รใหม่ (new smart): จานใบไม้เร่ิมต้นจาก

การค้นหาคนหัวไวใจสู้ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกัน  

จากน้ันจึงค้นหาประเด็นหรอืเรือ่งราวของป่าหมาก พาชาวบ้าน 

เปิดโลกทัศน์ออกไปเรียนรู้ ศึกษาดูงานเร่ืองจานใบไม้นอก

พื้นท่ี กลับมาสรุปบทเรียน และลงมือท�า ทดลอง เรียนรู้

ด้วยตวัเอง ปรับปรุง พัฒนา โดยเฉพาะเร่ืองวัตถุดิบและการ

ตลาดเมือ่ชาวบ้านมีความพร้อมและความมัน่ใจ จึงรวมกลุม่ 

ตัง้วิสาหกจิชุมชนท�าจานกาบหมากจานใบไม้ ด้วยการระดมทุน 

ลงหุ้นจากสมาชิกในชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไปร่วมลงหุ้น

ก�รเปล่ียนแปลง (change): จานกาบหมากจาน

ใบไม้ได้สร้างคุณค่าและความหมายใหม่ในการสื่อสารเร่ือง

ราวของชุมชนท่ีทรงพลัง ส่งผลให้ชาวบ้านเปล่ียนความคิด

เห็นคุณค่าตัวตน เกิดกระแสขยายไปสู่ชมุชนต่างๆ ท้ังในและ

นอกจังหวัดอทุยัธาน ีเกิดการสร้างอาชีพกระจายรายได้ให้แก่

เดก็เยาวชนและผูส้งูอายุ ช่วยฟ้ืนคืนชวีติระบบนิเวศป่าหมาก 

ให้กลับคืนมา นอกจากนียั้งเป็นเคร่ืองมือให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้ 

เรื่องระบบนิเวศ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อีกท้ังยังเป็นเคร่ืองมือสร้างการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วม 

และเสริมพลังอ�านาจให้คนในชุมชนลุกข้ึนมาจัดการตนเอง 

ไม่รอคอย ไม่จ�านนต่ออ�านาจรัฐ

7. ก�รแข่งขันเรือเกยห�ด: ศูนย์เรียนรู้วิถี
ธรรมช�ติเพื่อชุมชน จ.สงขล�
ก�รมีพื้นฐ�นม�จ�กปัญห� (base on problem): 

ท่ามกลางปัญหาสุขภาวะของคนในพื้นท่ีอ�าเภอจะนะและ

อ�าเภอใกล้เคียงของจังหวัดสงขลา ที่ก�าลังเผชิญหน้ากับ

ความท้าทายครั้งใหญ่จากนโยบายของภาครัฐท่ีก�าหนดให้

จะนะเป็นเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้า น�าไปสู่ความพยายาม

ของคนท�างานของศูนย์เรียนรู ้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน  

เครอืข่ายจะนะรกัษ์ถิน่ และชาวบ้านในการสือ่สารเร่ืองราวและ 

คุณค่าของพื้นที่ชายหาดบ้านสวนกง ต.นาทับ อ.จะนะ 

จ.สงขลา ซึ่งได้รับผลกระทบหากพื้นที่ถูกพัฒนาเป็นท่าเรือ

และเมืองอุตสาหกรรม โดยให้ความส�าคัญกับกระบวนการ 

มีส่วนร่วมของเด็กเยาวชน ครอบครัว และชุมชน

วธิกี�รใหม่ (new smart): เป้าหมายท่ีส�าคัญของคน

ท�างาน คือ การส่ือสารเพื่อขับเคล่ือนนโยบายและทิศทาง

การพัฒนาด้วยการก�าหนดอนาคตของตัวเอง จึงได้ร่วมกับ

ชาวบ้านน�าเรือเกยหาดซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของชาวประมง

ในการจอดเรือตามชายหาดบ้านสวนกง มาผลักดันให้เกิด 

การแข่งขนัเรอืเกยหาดข้ึนครัง้แรกในประเทศไทยท่ีงานเทศกาล 

อะโบ๊ยหมะ เลจะนะหรอยจ้าน#5 และมีการถ่ายทอดสด 

ทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) จงึมีการออกแบบ

การสื่อสารสาธารณะจากความร่วมมือหลายภาคส่วน 

ร่วมกับชุมชน

ก�รเปลี่ยนแปลง (change): ผลของการแข่งขันเรือ

เกยหาดกลายเป็นเคร่ืองมือในการดึงคนดึงชุมชนให้เข้ามา 

ในพืน้ท่ีชายหาดบ้านสวนกง และสามารถเชือ่มส่ือหลากหลาย 

ประเภทท้ังสือ่บุคคล ส่ือพ้ืนบ้าน สือ่สารมวลชน ส่ือออนไลน์

พื้นที่ เทศกาล ฯลฯ ที่ส�าคัญยังช่วยให้เกิดการเปิดใจยอมรับ 

ชาวบ้านสวนกงมากข้ึน จากเดมิทีเ่คยมองว่าเป็นพวกขดัขวาง 

การพัฒนากลายเป็นเห็นด้วยกบัส่ิงท่ีชาวบ้านท�า เรือเกยหาด 

จงึได้ช่วยสร้างนยิามความหมายใหม่ของค�าว่า “การพัฒนา” 

ท่ีชาวบ้านสามารถก�าหนดนโยบายได้ด้วยตนเอง 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): 

เนื่องจากในพื้นท่ีอ�าเภอชายแดนของจังหวัดตากมีความ 

เหลือ่มล�า้และเปราะบางสงู รวมทัง้มีความแตกต่างหลากหลาย 

ท้ังวถิชีีวติ วธีิคดิ ภาษา วฒันธรรม ท�าให้เกิดความไม่เข้าใจกนั 

ระหว่างเด็กในเมืองกบัเดก็ชาติพนัธ์ุและเด็กชาติพนัธ์ุข้ามชาติ  

ความไม่เข้าใจในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างน�าไปสู่การตีตราและ

ดูถูกคนท่ีไม่ใช่พวกเดียวกัน ด้วยเหตุน้ีในพื้นท่ีที่มีความ

แตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ เด็กและเยาวชนจึงต้อง 

มีทักษะเท่าทันตนเอง มกีารเรียนรูแ้ละยอมรบัความแตกต่าง 

หลากหลาย เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยเปิดพ้ืนท่ีการ

สื่อสารให้สาธารณะเรียนรู้ และเข้าใจในวิถีชีวิต คุณค่า และ

วัฒนธรรมร่วมกัน
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วิธีก�รใหม่ (new smart): เครือข่ายปกาเกอญอมีดี

จงึได้ร่วมกับภาคต่ีางๆ จัดสมัชชาเยาวชนชาตพินัธุ ์5 อ�าเภอ

ชายแดน จังหวัดตาก ที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยให้เยาวชนชาติพันธุ์มาแลกเปล่ียน 

เรียนรูข้้ามพืน้ทีผ่่านการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร ซ่ึงประกอบด้วย 

ฐานกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ นอกจากนี้เยาวชนได้ร่วมเปิดซุ้ม 

เทศกาล “เยาวชนชาตพินัธุ ์ยงัดมีาโชว์” จัดข้ึนทีส่วนสาธารณะ 

เทศบาลนครแม่สอด ซุ ้มกิจกรรมท่ีให ้ผู ้มาร ่วมงาน 

มีส่วนร่วมท้ังของใช้ ของเล่น อาหารขนม และการแสดง  

ซ่ึงแสดงถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ท่ีมีความ

หลากหลาย และมีส่วนร่วมจากองค์กรเครือข่ายต่างๆ  

ท้ังในเทศบาล ชมุชนสถาบนัการศึกษา องค์กรพฒันาเอกชน 

องค์กรกลุ่มชาติพันธุ์ข้ามชาติ และเครือข่าย

ก�รเปลี่ยนแปลง (change): การจัดสมัชชาเยาวชน

ชาติพันธุ์ 5 อ�าเภอชายแดน จังหวัดตาก และงานเทศกาล

เยาวชนชาตพินัธ์ุ ยงัดีมาโชว์ ท�าให้เยาวชนชาตพัินธ์ุเกิดความ

ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ของชาติพันธุ์ตนเอง คนในสังคมมองเห็นศักยภาพของ

เยาวชนชาติพนัธุ ์ส่วนงานเทศกาลเป็นเครือ่งมอืเชือ่มความ 

สัมพันธ์ระหว่างเยาวชนชาติพันธุ ์5 อ�าเภอชายแดน จงัหวดัตาก  

เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ข้ามชาติ และเยาวชนกลุ่มคนในเมือง 

แม่สอด น�าไปสู่การเข้าใจ เคารพ และยอมรบัในความแตกต่าง 

หลากหลาย ลบมายาคติการตีตราและดูถูกคนท่ีไม่ใช ่ 

พวกเดียวกัน อีกท้ังยังท�าให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างกลุ่ม 

คนท�างานด้านชาติพันธุ์และประเด็นอื่นๆ ท้ังในและนอก

จังหวัดตากรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน

9. HUB 2U สถ�นีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม: เครือข่�ย
อุตรดิตถ์ติดยิ้ม จ.อุตรดิตถ์
ก�รมีพื้นฐ�นม�จ�กปัญห� (base on problem): 

เครือข่ายอุตรดิตถ์ติดย้ิมเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคน

ท�างานในจังหวดัอุตรดิตถ์ซึ่งมีความหลากหลายทั้งประเด็น 

เครือ่งมอื และพืน้ทีท่�างาน แต่มเีป้าหมายร่วมกันในการผลักดนั 

เร่ืองพ้ืนที่สร้างสรรค์ส�าหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว 

ให้มีความต่อเนื่องและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

น�าไปสู่การสนับสนุนเชิงนโยบายเพ่ือความย่ังยืนในอนาคต 

เครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้มจึงพยายามค้นหาและพัฒนาพ้ืนที่ 

สร้างสรรค์ท่ีเป็นพ้ืนท่ีจดุศนูย์กลางร่วมกนัเพือ่สือ่สารบอกเล่า 

เรื่องราวต่างๆ ของภาคี และเป็นพื้นที่ให้เครือข่ายมาพบปะ

แลกเปลี่ยนร่วมกัน

วิธีก�รใหม่ (new smart): เครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้ม 

จึงได้ก่อตั้ง “HUB 2U” สถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม โดยพัฒนา

พื้นท่ีที่ เคยเป็นโรงเรียนเก่าท่ีถูกท้ิงร ้าง ให ้เป ็นพื้นท่ี

สร้างสรรค์เพ่ือการเรยีนรูข้องทุกคน ภายใต้แนวคดิจดุนดัพบ 

ทุกการสร้างสรรค์ เชื่อมโยงทุกคนทุกเรื่องราวทุกรูปแบบ 

กิจกรรมสร้างสรรค์มาไว้ที่น่ี ท้ังแบบพื้นท่ีถาวรเปิดให้

บริการอย่างต่อเน่ือง และโปรแกรมการเรียนรู้ท่ีจัดขึ้นเป็น

พเิศษตามวาระต่างๆ โดยมีพ้ืนทีใ่ห้เรยีนรูท้ัง้คาเฟ่ แกลเลอรี 

โรงละคร อาร์ตฟาร์ม สนามเด็กเล่น บอร์ดเกม อาร์ตสเปช 

ห้องเรียนรู้ สตูดิโอ ฯลฯ

ก�รเปลี่ยนแปลง (change): พื้นที่ “HUB 2U” 

สถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม เป็นกระบวนการขับเคล่ือนสุขภาวะ

เมืองและจังหวัดด้วยพลังศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ท�าให้เกิด

การเปลี่ยนรูป แปลงร่าง สร้างความหมายใหม่ จากพ้ืนท่ี

ท่ีถูกท้ิงร้างกลางเมืองให้กลายเป็นพื้นท่ีหลากหลายมิติ  

ท้ังพื้นท่ีกลาง พื้นท่ีการส่ือสาร พื้นท่ีสร้างสรรค์ และพื้นท่ี

เรียนรู้สาธารณะ ส่งผลต่อการขับเคล่ือนนโยบายสุขภาวะ

ของเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด แม้สถานีอุตรดิตถ์ติดย้ิม

จะปิดตัวลงแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก

ต้องเผชิญกับความท้าทายในการบริหารจัดการพื้นท่ีให้

คุ้มค่าและยั่งยืน ประกอบกับทิศทางของเครือข่ายให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเองมากขึ้น แต่ก็ได้สร้าง 

บทเรียนท่ีส�าคัญต่อการขับเคลือ่นพืน้ท่ีสร้างสรรค์ในสังคมไทย

วิจารณ์
นวัตกรรมทางสงัคม (social innovation) ของเครือข่าย 

พื้นท่ีน้ี..ดีจังทั้ง 9 กรณีศึกษา มีพ้ืนฐานมาจากปัญหาท่ี 

แตกต่างกันไป ทั้งเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

การศึกษา ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ชาติพันธุ์ และพื้นที่

สร้างสรรค์ส�าหรับเด็กเยาวชน จนน�าไปสู่วิธีการใหม่ในการ

แก้ปัญหาโดยการมส่ีวนร่วมของเดก็เยาวชน ครอบครัว และ

ชุมชน จนก่อให้เกิดนวัตกรรมที่มีความหลากหลายรูปแบบ

เช่น ด้านชิน้งานหรอืผลิตภณัฑ์ ดงักรณีกจิกรรมแจกความสขุ

สู้โควดิ-19 ผ่านตู้ส่งความสุขของกลุ่มไม้ขดีไฟ และจานใบไม้

เปลีย่นเมอืงของกลุ่มบ้านไร่อุทยัยิม้ จ.อทุยัธาน ีด้านกระบวนการ

ท�างาน ดังกรณีการแข่งขันเรือเกยหาดของศูนย์เรียนรู้วิถี

ธรรมชาติเพื่อชุมชน จ.สงขลา และสมัชชาเยาวชนชาติพันธุ์ 
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5 อ�าเภอชายแดน จังหวัดตาก ของเครือข่ายปกาเกอญอมีดี 

จังหวัดตาก ด้านกลไก ดังกรณีโมเดลคลองเตยรอรัฐของ

กลุ่มคลองเตยดจัีง กรุงเทพมหานคร ชมรมผูป้กครองระดับ

อนบุาลโรงเรียนบ้านจีกแดกของกลุ่มดีอีหลีอีสานบ้านเฮา 

จงัหวัดสุรินทร์ และวงจรพัฒนาเดก็เยาวชนพ้ืนทีช่ายแดนใต้

ท้ังในและนอกระบบโรงเรียนของกลุม่ยังย้ิม จังหวัดนราธิวาส 

ด้านพื้นที่ ดังกรณีการพัฒนาพื้นที่วัดใหญ่สุวรรณาราม

วรวิหารเป็นพืน้ท่ีปฏบัิตกิารศิลปะและวฒันธรรมส�าหรับเด็ก

และเยาวชนของกลุม่ลูกหว้า จงัหวัดเพชรบุรี และ HUB 2U 

สถานีอุตรดิตถ์ติดย้ิมของเครือข่ายอตุรดติถ์ตดิยิม้ จังหวัด

อุตรดิตถ์ ซ่ึงทุกกรณีกถื็อเป็นการสร้างองค์ความรูท่ี้ล้วนเป็น

ความคิด วิธกีารใหม่ๆ ท่ีน�าไปใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาเด็ก 

และเยาวชนที่นับวันจะยิ่งมีความซับซ้อนและท้าทาย ให้ม ี

สุขภาวะท่ีดีได้อย่างเป็นรปูธรรมช่วยจดุประกายให้เกดิแนวคิด

มุมมองใหม่ที่ชักชวนให้ผู้เก่ียวข้องร่วมตระหนักเห็นความ

ส�าคัญของเดก็และเยาวชน น�าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจท่ีจะท�า

ประโยชน์ ซ่ึงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลากหลายระดับ  

ตัง้แต่ครอบครัว โรงเรยีน ชมุชนท้องถิน่ และจังหวัด ด้วยเหตน้ีุ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

จงึควรส่งเสรมิและสนบัสนนุการเผยแพร่นวัตกรรมทางสงัคม 

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นสู่สาธารณะโดยควรวางยุทธศาสตร์และ

ออกแบบกิจกรรมการส่ือสารสาธารณะผ่านกจิกรรมและส่ือ

ต่างๆ ท้ังในรูปแบบพืน้ท่ีจริงและพืน้ท่ีออนไลน์ โดยสร้างการ

มีส่วนร่วมของภาคเีครอืข่ายคนท�างาน เพื่อร่วมกันผลักดัน

ให้ครอบครัว ชุมชน องค์กรและหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน 

ท้องถ่ิน และภาคประชาสังคมท่ีสนใจได้เรยีนรู้จากกรณีศกึษา

ท่ีสร้างแรงบันดาลใจ เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ พฒันา

ต่อยอดนวัตกรรมจนเกิดการขับเคลือ่นและแก้ไขปัญหาเด็ก

และเยาวชนอย่างยัง่ยนืต่อไป
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สถานการณ์การสร้างเสริมสุขภาวะ 
คนไร้บ้านในประเทศไทยปัจจุบัน

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

บทคัดย่อ

คนไร้บ้าน (homeless) คือ ประชากรที่มีความเปราะบางกลุ่มหนึ่งของสังคม และประสบปัญหาทางสุขภาวะในหลาย

มิติ ทั้งในมิติทางท่ีอยู่อาศัย มิติทางสุขภาพ มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางด้านสวัสดิการ ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

ท้ังภาคประชาสงัคม ภาครัฐ และภาควิชาการ ได้มส่ีวนร่วมอย่างส�าคัญในการผลกัดันและหนุนเสริมการสร้างเสริมสุขภาวะ 

คนไร้บ้านท่ีครอบคลมุทุกมติท่ีิส�าคัญ ท่ีสอดคล้องกับความหลากหลายของการเข้าสูภ่าวะไร้บ้าน ท้ังในกลุ่มประชากรท่ีเปราะบาง

ต่อการไร้บ้าน (pre-homeless) กลุ่มประชากรท่ีเข้าสู่ภาวะไร้บ้านทั้งท่ีเป็นคนไร้บ้านหน้าใหม่ (new homeless) และ

คนไร้บ้านถาวรหรือที่เข้าสู่ภาวะไร้บ้านมาเป็นเวลานาน (permanent homeless) และกลุ่มท่ีพ้นจากภาวะไร้บ้าน (post 

homeless) บทความช้ินน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นภาพรวมสถานการณ์การสร้างเสริมสุขภาพคนไร้บ้านในประเทศไทย

ปัจจบัุน จากการมีส่วนร่วมของภาคประชาสงัคม ภาครฐั ภาคเอกชน และส�านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ 

(สสส.) ที่ได้พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายบนฐานองค์ความรู้ อย่างไรก็ดี  

บทความชิน้นีไ้ด้พยายามชีใ้ห้เห็นว่าการท�างานส่งเสริมสุขภาวะคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางต่อภาวะไร้บ้าน แม้จะประสบความส�าเร็จ 

ในระดับหนึ่งในปัจจุบัน ท่ีสามารถสร้างระบบและเครือข่ายในระดับพื้นท่ีเพื่อการป้องกันและสนับสนุนสุขภาวะคนไร้บ้าน 

ได้อย่างครอบคลุม รวมถึงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของภาคีเครือข่ายและแกนน�าคนไร้บ้านให้เป็นก�าลังหลักใน 

การขับเคล่ือนเชิงปฏิบัติการหรือเปล่ียนสถานะจาก “ผู้รับ” มาเป็น “ผู้ให้” และการขับเคล่ือนนโยบายอย่างมีส่วนร่วมกับ 

ทุกภาคส่วน ท้ังในประเด็นด้านท่ีอยู่อาศัย สิทธิสวัสดิการ และคุณภาพชีวิต หากแต่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ

ในอนาคต ทีน่�ามาสู่ความเส่ียงและความเปราะบางต่อภาวะคนไร้บ้านในมิติทีแ่ตกต่างหลากหลายจะเป็นความท้าทายส�าคัญ

ต่อระบบและเครือข่ายของการสร้างสุขภาวะไร้บ้านในปัจจุบัน

คำ�สำ�คัญ: คนไร้บ้าน; สุขภาวะคนไร้บ้าน; ศูนย์พักคนไร้บ้าน
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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 

ใช้ชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะ และไม่สามารถเข้าถึงท่ีอยู่อาศัย 

ในรูปแบบใดๆ อันเนื่องจากความไม่เพียงพอและม่ันคงทาง 

รายได้(1) ท้ังนี้ คนไร้บ้านและการเข้าสู ่ภาวะไร้บ้านเป็น

ส่ิงท่ีสัมพันธ์กับการกลายเป็นเมือง (urbanization)  

และการขยายตัวของเมือง ตลอดจนความเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท�าให้ผู้คนจ�านวนมาก 

จากภาคส่วนต่างๆ ไม่สามารถด�ารงชีวติอยู่ในถิน่ฐานบ้านเกิด 

ของตนเองด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว  

ปัญหาการไร้ที่พึ่งพาและแรงยึดเหน่ียวทางสังคม ฯลฯ  

จึงอพยพเข้าสู ่เมืองมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในสังคมไทย

ยังมีความเข้าใจเก่ียวกับคนไร้บ้านไม่มากนัก แม้ว่าจะมี

งานศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองน้ีอยู ่บ ้างแล้วจ�านวนหน่ึง

แต่พบว่ายังไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณของจ�านวนประชากร
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ต้องการสวัสดิการเร่งด่วน ดังต่อไปน้ี สวัสดิการด้านที่พัก

อาศัย ร้อยละ 22.7 สวัสดิการรักษาพยาบาล ร้อยละ 18.8 

สวัสดิการทางสังคม ร้อยละ 11.7(1) อย่างไรก็ตาม คนไร้บ้าน 

ร้อยละ 28 เข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการของภาครัฐ เน่ืองจาก

ปัญหาการสูญหายของเอกสารทางทะเบียนหรือตกหล่น

จากสิทธิสถานะทางทะเบียน ยิ่งไปกว่านั้น งานศึกษาของ  

ธิตา อ่อนอินทร์และคณะ(5) ได้ช้ีให้เห็นว่า คนไร้บ้านท่ีมี

สิทธิสถานะส่วนหน่ึงก็ยังประสบกับอุปสรรคในการเข้าถึง

สวัสดิการของรัฐ อันเนื่องมาจากทัศนคติทางลบและการ 

ตีตราของเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยบริการบางแห่ง

ความไม่เพียงพอของรายได้และความเปราะบาง 

จากการทำางาน แม้ข ้อมูลจากการส�ารวจคนไร้บ้านใน

กรุงเทพมหานคร จะชี้ให้เห็นว่า คนไร้บ้าน ร้อยละ 90  

มีงานท�า(1) ซึง่สอดคล้องกับการท�างานของภาคประชาสงัคม 

ท่ีพบว่าคนไร้บ้านส่วนใหญ่ ทัง้ในศนูย์พักและพืน้ท่ีสาธารณะ 

ต้องการท�างานและมรีายได้ หากแต่คนไร้บ้านกว่า ร้อยละ 50  

รายงานว่ามีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการด�าเนินชีวิต และ 

คนไร้บ้านประมาณ ร้อยละ 40 รายงานว่า มีรายได้จาก 

การท�างานรบัจ้างท่ัวไป รองลงมา คือ หาของเก่าขาย และ

ค้าขายเล็กน้อย (ประมาณ ร้อยละ 20 เปรียบเทียบกับ  

ร้อยละ 12) อนัเป็นภาวะการท�างานทีไ่ม่มีความมัน่คงท้ังทาง

อาชีพและรายได้ ซึ่งรายได้และการท�างานที่มีความต่อเนื่อง

หรือมีความม่ันคงเป็นปัจจัยส�าคัญหน่ึงในการต้ังหลักชีวิต

และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้าน

ภาวะสูงวัยของประชากรคนไร้บ้าน แม้คนไร้บ้านจะ

มีอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 60 ปี หากแต่ประชากร 

คนไร้บ้านกม็ภีาวะสงูวยัในสัดส่วนทีส่งู ในปัจจุบันมีคนไร้บ้าน 

อายุ 60 ปีขึน้ไปสูง ร้อยละ 18 ซ่ึงภาคกลางและภาคตะวันออก- 

เฉียงเหนือ มีสัดส่วนคนไร้บ้านสูงอายุค่อนข้างมาก คือ  

ร้อยละ 25.7 และร้อยละ 22.9 ตามล�าดับ(6) ทั้งนี้ ลักษณะ 

ประชากรดังกล่าวแสดงให้เห็นถงึการมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ 

ท่ีมากกว่าสังคมไทยโดยรวมท่ีก�าลังเข้าสู่ภาวะดังกล่าวนี ้

ในทางเดียวกัน งานศึกษาของ พีระ ตั้งธรรมรักษ์ และคณะ  

ชี้ให้เห็นว่าการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย ยังเป็น 

ปัจจัยท่ีส�าคัญที่จะส่งผลต่อการเพิ่มจ�านวนของคนไร้บ้าน  

หากขาดสวัสดิการรองรับที่ดีพอ(7)

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น บทความชิน้นีมี้วัตถปุระสงค์เพือ่

ให้เห็นภาพรวมสถานการณ์การสร้างเสรมิสขุภาพคนไร้บ้าน 

คนไร ้บ ้านที่ เป ็นป ัจจุบันและเชื่อถือได ้  ขณะที่ข ้อมูล

เชิงคุณภาพที่สะท้อนความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา  

สภาพความเป็นอยู่และวิถกีารด�าเนินชีวติก็ยังมอียู่น้อยมาก 

กลายเป็นข้อจ�ากัดในการก�าหนดแนวนโยบายและการแก้ไข

ปัญหาคนไร้บ้านอย่างเข้าใจและสอดคล้องกับสถานการณ์

ความเป็นจริง(2) 

คนไร้บ้านเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีความเปราะบางทาง

สังคมและสุขภาพที่สูงเม่ือเทียบกับประชากรท่ัวไป ความ

เปราะบางดังกล่าวมีเหตุปัจจัยมาจากท้ังความเสี่ยงในการ

ใช้ชีวิตบนพื้นท่ีสาธารณะ การขาดความม่ันคงทางด้าน

ท่ีอยู่อาศัย การขาดความมั่นคงทางรายได้ และการขาด

ความมั่นคงทางด้านจิตใจ งานศึกษาจ�านวนหน่ึงได้ช้ีให้

เห็นว่าสภาวะความไม่ม่ันคง โดยเฉพาะทางด้านท่ีอยู่อาศัย

และการเข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุมอย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลอย่างส�าคัญต่อภาวะความเปราะบาง 

ของคนไร้บ้าน งานศกึษาของ ชญานิศวร์ โคโนะ ได้ช้ีให้เหน็ว่า 

อายุเฉล่ียอันเป็นตวัชีวั้ดคุณภาพชวิีตท่ีส�าคัญของคนไร้บ้าน 

อยู ่ต�่ากว่าอายุคาดเฉล่ียของประชากรทั่วไป กล่าวคือ  

ในประเทศไทยคนไร้บ้านมีอายุเฉลี่ยท่ีเสียชีวิตประมาณ 

60 ปี ต�่ากว่าอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยท่ีอยู่ท่ี 75 ป ี

ถึงประมาณ 15 ปี และต�่ากว่าอายุคาดเฉล่ียของภูมิภาค

อาเซียนที่อยู่ท่ี 71 ปี(3) ท้ังนี้ คนไร้บ้านท่ีใช้ชีวิตบนพ้ืนท่ี

สาธารณะจะมีอายุเฉลี่ยท่ีเสียชีวิตต�่ากว่าคนไร้บ้านใน 

ศูนย์พักพิงของรัฐและภาคประชาสังคม ในทางเดียวกัน  

งานศึกษาของ ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล ได้ช้ีให้เห็นว่า 

คนไร้บ้านท่ีอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะเป็นเวลานานจะมีสัดส่วน

ของกลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพจิตระดับ Major Psychiatric 

Problem มากกว่ากลุม่ประชากรทีอ่ยูใ่นพืน้ทีส่าธารณะเป็น

เวลาน้อยกว่าอย่างส�าคัญ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การอยู่

ในพืน้ท่ีสาธารณะเป็นเวลานานส่งผลต่อสุขภาวะทางจติของ

คนไร้บ้าน(4)

งานศึกษาทางวิชาการจ�านวนหนึ่งยังได้ชี้ให้เห็นอีก 

เช่นกันว่า สถานการณ์ปัญหาทางสังคมและสุขภาพของ 

คนไร้บ้านในปัจจุบันและแนวโน้มของปัญหาในอนาคต 

ท่ีจะเป็นประเด็นท้าทายของการพัฒนาสุขภาวะคนไร้บ้าน 

อันสามารถจ�าแนกได้ ดังต่อไปนี้

การเข้าไม่ถงึระบบสวัสดกิารของภาครัฐ ผลการส�ารวจ

สถานการณ์ประชากรคนไร้บ้าน พบว่า คนไร้บ้านมีความ
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ในประเทศไทยปัจจุบนั จากการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสังคม 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และส�านกังานกองทุนสนับสนนุการสร้าง- 

เสริมสุขภาพ (สสส.)

กรณีศึกษา: คนไร้บ้านพื้นที่ประเทศไทย

1. พลิกโฉมด้�นองค์คว�มรู้: เปิดพื้นท่ีสร้�งคว�ม
เข้�ใจคนไร้บ้�น

จากการส�ารวจข้อมลูองค์ความรูท่ี้เกีย่วข้องกับคนไร้บ้าน 

ในประเทศไทย ณ ปี พ.ศ. 2556(2) พบว่า องค์ความรูง้านวิจยั

ที่เกี่ยวข้องมีจ�านวนจ�ากัด แม้กระทั้งข้อมูลจ�านวนประชากร

ของคนไร้บ้านทัง้เชงิปริมาณ และภาพรวมทางประชากรของ

กลุม่คนไร้บ้าน แม้หน่วยงานต่างๆ จะมีการเก็บข้อมูลบ้างแล้ว  

แต่ยังไม่มีการจัดเก็บโดยวิธีวิทยาที่เป็นระบบซ่ึงจะท�าให้

ทราบข้อมูลท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริงและเป็นภาพรวม

ของท้ังประเทศ รวมถึงภาพรวมทางด้านลักษณะคนไร้บ้าน

และปัจจัยการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน ท่ีจะเป็นพ้ืนฐานส�าคัญใน

การผลักดันเชิงนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

รวมทัง้การขาดแคลนความองค์ความรูเ้กีย่วกบัคนไร้บ้านท่ีมี

ความทันสมัยและพลวัตก็ยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบในการ

ท�างานเกีย่วกบักบัคนไร้บ้าน การท�างานของหน่วยงานต่างๆ 

ยังขาดข้อมูลในภาพรวมทีเ่ป็นระบบ ทัง้ข้อมลูในเชิงคุณภาพ

และปริมาณ ซึ่งต่างเป็นองค์ความรู้ส�าคัญที่จะใช้ประเมิน

สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตเพ่ือก�าหนดแนวทางการ

แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2559 ส�านักสนับสนุนสุขภาวะ-

ประชากรกลุ ่มเฉพาะ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ- 

สร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์- 

มหาวิทยาลยั ได้พัฒนาวธิวิีทยาการศกึษา คนไร้บ้าน เรยีกว่า  

“ระเบียบวธีิการแจงนับคนไร้บ้าน และการด�าเนินการแจงนบั  

(homeless point-in-time count)” และ “ระเบยีบวิธีการ

ส�ารวจคนไร้บ้าน (homeless survey)”(1) และได้ท�าการแจงนับ 

และส�ารวจคนไร้บ้านมาอย่างต่อเน่ืองในหลายพ้ืนท่ีของ

ประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2559 อาทิ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น  

เชียงใหม่ และนครราชสีมา และในปี พ.ศ. 2562 ได้มี

การส�ารวจแจงนับคนไร้บ้านท้ังประเทศร่วมกับกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มูลนิธิพัฒนา

ท่ีอยู ่อาศัย และภาคีเครือข่าย ซ่ึงพบจ�านวนประชากร 

คนไร้บ้านทัว่ประเทศรวมทัง้สิน้ 2,721 คน แบ่งเป็น เพศชาย  

2,310 คน เพศหญิง 390 คน กลุ่มหลากหลายทางเพศ  

12 คน และไม่ทราบเพศ 9 คน โดยคนไร้บ้านกระจายตัวใน  

“ทุกจังหวัด” ของประเทศไทยไม่เฉพาะแค่ในเมืองใหญ่

เท่านั้น โดยกรุงเทพมหานครพบคนไร้บ้านมากที่สุด จ�านวน 

1,029 คน รองลงมา คือ นครราชสีมา จ�านวน 133 คน  

เชียงใหม่ จ�านวน 112 คน สงขลา จ�านวน 100 คน ชลบุรี  

จ�านวน 87 คน ขอนแก่น จ�านวน 76 คน การพบคนไร้บ้าน 

ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ นอกเหนือจากเมืองใหญ่ สะท้อนถึงความ 

เปราะบางทางเศรษฐกิจและสงัคมทีข่ยายตวัออกจากเมืองใหญ่ 

สู่ภูมิภาค อื่นๆ ของประเทศไทย(6) ทั้งนี้ความเปราะบาง 

ของคนไร้บ้านท่ีพบ ได้แก่ การไม่มีสถานะทางทะเบียน 

ท�าให้เข้าไม่ถึงสิทธิสุขภาพและสวัสดิการต่างๆ การไม่มี

ศักยภาพในการเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัยทุกประเภท และการ

มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ท่ีเพียงพอต่อการด�ารงชีพ  

เป็นต้น นอกจากนีข้้อมลูจากการส�ารวจยงั พบว่า คนไร้บ้าน 

เพศหญงิมักเลือกอยู่กับครอบครัว คู่ชีวิต หรือคนไร้บ้าน 

คนอ่ืนๆ ในขณะท่ีคนไร้บ้านเพศชายมักเลือกอยู่ตามล�าพัง  

โดยเฉพาะคนไร ้บ ้านสูงอายุท่ีพบว่ามีสัดส่วนการอยู ่

ตัวคนเดียวสูงกว่าช่วงวัยอื่น

นอกจากข้อมูลทางประชากรในเชิงจ�านวนแล้ว การ

ท�างานของภาคประชาสังคม โดยเฉพาะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่

อาศัย และงานศึกษาทางวิชาการ(8) ได้สะท้อนให้เห็นว่า

ลักษณะทางประชากรของคนไร้บ้านสามารถจ�าแนกออก 

เป็น 4 ระยะของความเส่ียงและการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านทีม่คีวาม

สัมพันธ์กับทัศนคติและแบบแผนการใช้ชีวิต ดังภาพท่ี 1  

อันได้แก่ (1) กลุ่มคนไร้บ้านท่ีอยู่ในภาวะเส่ียง/เปราะบางท่ี

เร่ิมออกจากชุมชน (pre-homeless) (2) กลุ่มคนไร้บ้าน

หน้าใหม่ (new homeless) หรอืกลุม่คนทีอ่ยูใ่นภาวะก�า้กึง่ 

ต่อการไร้บ้าน (proto-homelessness) ท้ังสองกลุ่มนี้ 

ความหวังในการแสวงหาความมัน่คงทางชีวติและการกลบัมา 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดียังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่มี

ความพยายามในการหางานและรายได้ อันแตกต่างจาก 

(3) กลุ่มคนไร้บ้านถาวร (permanent homeless) ที่จะมี 

แนวโน้มทีจ่ะคุ้นชนิกับวิถชีีวติและภาวะไร้บ้าน และประสบกับ 

ความเส่ียงทางสุขภาพกายและจิตจากการใช้ชีวิตในพ้ืนท่ี

สาธารณะ รวมถึงความหวังในการยกระดับชีวิตที่เริ่มหมด  

ภายใต้โครงสร้างทางสังคมท่ีเปิดโอกาสไม่มากนักให้กับ

ประชากรกลุ่มนี้ (4) กลุ ่มท่ีพ้นจากภาวะไร้บ้าน (post  
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วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

ภาพที่ 1 วงจรชีวิตคนไร้บ้านในประเทศไทย (The Stages of Homelessness)

homeless) ทัง้จากการเป็นคนไร้บ้านหน้าใหม่และคนไร้บ้าน 

ถาวร ท่ีแม้จะมีความมั่นคงในชีวิตมากข้ึน หากแต่ยังต้อง

ประสบกับภาวะความเปราะบางในบางช่วงเวลา

2. เปลี่ยนคว�มหม�ยของคนไร้บ้�น: คนจนจัด ไม่ใช่
คนจรจัด

ในอดตีภาพของคนไร้บ้านนัน้ เดมิถกูเรียกว่า “คนจรจัด”  

มาต้ังแต่ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ซึ่งหมายรวมถึงคนท่ีไม่ได้

ประกอบการท�ามาหาเล้ียงชีพ และไม่มีหลักแหล่ง เท่ียว 

อาศยันอนตามศาลาวดับ้าง ตามโรงบ่อนบ้าง คนจรจดัส่วนมาก 

มักถูกระบุว่าเป็นคนท่ีประพฤตชิัว่ ฉกชงิว่ิงราว ลักทรัพย์ของ

สาธารณชน ต้องรับพระราชอาญาคนละหลายครัง้(9) และใน

พระราชบัญญัติการควบคุมขอทาน พ.ศ. 2484(10) กล่าวถึง 

“ขอทาน” หรอืบางครัง้เรยีกว่า “คนเร่ร่อน” ซ่ึงเป็นลักษณะ

ของบุคคลท่ีไม่มีอาชีพและที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มีเพียงการ 

ขอเศษเงินเพือ่ด�ารงชีพ ก่อความเดือดร้อนให้กบัตนเองและ

ผู้อื่น จะเห็นได้ว่าภาพของคนไร้บ้านนั้นถูกท�าให้เป็นปัญหา 

ของสังคมท่ีต้องแก้ไขและก�าจดัยงัคงด�าเนนิเร่ือยมา หลังจากนัน้  

บุญเลิศ วิเศษปรีชา ได้น�าค�าว่า “คนไร้บ้าน” มาใช้ในการ

ศึกษาวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(11) ต่อมาภาค

ประชาสังคมหลายองค์กร เช่น มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย 

จึงหันมาใช้ “คนไร้บ้าน” แทน “คนเร่ร่อน คนจรจัด” ซึ่งเป็น

ค�าที่กดทับและตีตราคนไร้บ้าน

การใช้ค�าว่า “คนไร้บ้าน” ในการขับเคลือ่นงานของ สสส.  

และภาคประชาสังคม มีนัยยะท่ีส�าคัญเพื่อการปรับเปลี่ยน 

ทัศนคติของสังคมที่มองคนไร้บ้านในแง่ลบ เป็นพวกขี้เกียจ 

ไม่มีหัวนอนปลายเท้า ไม่รู้จักท�ามาหากิน สกปรก หรือเป็น

เชื้อโรค แต่เป็นเพียงการเหมารวมและตีตรา เพราะยังมี 

คนไร้บ้านอกีมากทียั่งมคีวามหวังในชวิีต มีงานท�า แต่รายได้ 

ท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน(12) ดังนั้น 

การเข้าถึงการมี “บ้าน” หรือท่ีพักอาศัยจึงเป็นไปได้ยาก

ส�าหรับพวกเขา “ไร้บ้าน” จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือใน 

การเสริมพลังอ�านาจภายใน (empowerment) ให้แก่ 

คนไร้บ้าน โดยให้คนไร้บ้านมีความหวังท่ีจะ “ไม่ไร้บ้าน” อีกต่อไป  

นอกจากนีก้ระบวนการสือ่สารสงัคม ยงัถกูน�ามาใช้เพือ่ปรับ

ทัศนคติของสังคมในการมองคนไร้บ้านใหม่จากคนเร่ร่อน

จรจัดเป็น “คนไร้บ้าน” ที่เป็น “คนจนจัด” ตัวอย่างการ

ส่ือสารสังคมท่ีเกิดขึ้น เช่น เว็บไซต์ และเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Penguin Homeless หรือการสื่อสารผ่านกิจกรรมภายใต้ 

แนวคิด Human of Street ซึ่งร่วมกับสถานีโทรทัศน์ 

ไทยพีบีเอส เป็นต้น

ในปัจจบุนัจะพบว่า หน่วยงานภาครฐั องค์กรภาคประชา-

สังคม สือ่มวลชน สถาบันการศกึษา และประชาชนทัว่ไปหนัมา 

ใช้ค�าว่าคนไร้บ้าน แทนคนเร่ร่อนจรจดัมากข้ึน รวมทัง้ประเด็น

คนไร้บ้านก็ได้รบัความสนใจมากข้ึนด้วยเช่นกนั

3. บอลลูนโมเดลเพือ่ก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะคนไร้บ้�น
ข้อมูลจากการส�ารวจคนไร้บ้านท่ีบ่งชี้ว่าคนไร้บ้าน

สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย

1.กลุ ่มคนไร้บ้านที่อยู ่ในภาวะเสี่ยง/เปราะบางที่ 

เร่ิมออกจากชมุชน (pre-homeless) เป็นกลุม่ท่ีมีความเส่ียง 

ต่อการกลายเป็นคนไร้บ้าน อาทิ กลุม่แรงงานท่ีเข้ามาท�างาน

ในเมือง แรงงานนอกระบบ ลูกจ้างรายวัน กลุ่มคนจนเมือง/

ชุมชนแออัด กลุ่มน้ีมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน ใช้กลไกทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในการ

ช่วยเหลือคนท่ีประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ปัญหา
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ภาพที่ 2 Balloon Model: โมเดลการสร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้าน

ครอบครัว ฯลฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคนไร้บ้านหน้าใหม่

2. กลุ่มคนไร้บ้าน (homeless) คือ กลุ่มที่หลุดออก

จากมาเป็นคนไร้บ้านแล้วซึ่งอาจแบ่งย่อยได้อีก กลุ่มนี้มี

เป้าหมายเพื่อให้สามารถตั้งหลักชีวิตได้ กลับคืนสู่สังคมได้

หมายความว่า สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีรายได้ มีท่ีพัก

อาศัย เข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐานทางสุขภาพและ

สวัสดิการสังคมได้ โดยกลุ่มคนไร้บ้านยังสามารถแบ่งออก

ได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มคนไร้บ้านหน้าใหม่ หรือกลุ่มคน 

ท่ีอยู่ในภาวะก�้ากึ่งต่อการไร้บ้าน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเข้าสู่ภาวะ 

ไร้บ้านไม่นาน ส่วนมากไม่เกิน 1 ปี และกลุ่มคนไร้บ้านถาวร  

เป็นกลุ่มทีเ่ข้าสู่ภาวะไร้บ้านมากกว่า 1 ปี และมักมคีวามคุ้นชนิ  

หรือปรับตัวกับภาวะไร้บ้านแล้ว

3. กลุ่มที่พ้นจากภาวะไร้บ้าน (post-homeless) คือ  

กลุ่มคนไร้บ้านท่ีสามารถตัง้หลักชวิีตได้ และสามารถกลับคนื 

สู ่สังคมแล้ว เป้าหมายของกลุ ่มน้ี คือ ท�าอย่างไรให้ 

คนไร้บ้านท่ีสามารถตั้งหลักชีวิตได้แล้ว ไม่ต้องกลับมาเป็น

คนไร้บ้านอีกครั้ง

จากข้อมูลการส�ารวจคนไร้บ้านดังกล่าว เป็นพ้ืนฐาน 

ท่ีส�าคัญของส�านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ  

สสส. ในการพัฒนาโมเดลการขับเคลื่อนเพื่อการสร้างเสริม 

สุขภาวะคนไร้บ้านจากการถอดบทเรียนการท�างานใน

ระยะท่ีผ่านมาร่วมกับภาคีเครือข่าย หรือที่รู ้จักกันในชื่อ  

“Balloon Model: โมเดลการสร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้าน”(13)  

ดังภาพท่ี 2 มีสาระส�าคัญท่ีเป็นการท�างานสนับสนุน 

สุขภาวะคนไร้บ้านที่ครอบคลุมคนไร้บ้านในแต่ละช่วง 

ของภาวะไร้บ้าน ต้ังแต่งานเชิงระบบที่เน้นการป้องกัน 

การเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน การพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพเพ่ือลด

จ�านวนคนไร้บ้านและส่งกลับคืนสู่สังคม และการหนุนเสริม

เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านซ�้า

แนวคิดของบอลลนูโมเดล คือ หากบอลลูนเปรียบเสมือน 

ทรัพยากร และสวัสดิการต่างๆ ของประเทศท่ีถูกจัดไว้

ส�าหรับรองรับการช่วยเหลือคนไร้บ้าน หากคนไร้บ้านเพิ่ม

จ�านวนมากขึ้น บอลลูนก็จะไม่สามารถรองรับได้จนระเบิด  

ดังนั้นจึงต้องท�าอย่างไรเพ่ือให้คนไร้บ้านออกจากบอลลูน 

พ้นจากภาวะไร้บ้าน หรือกลับคืนสู่สังคมให้ได้ และต้อง

ป้องกันไม่ให้เกิดคนไร้บ้านรายใหม่ หรือป้องกันกลุ่มเสี่ยง 

กลุ่มเปราะบางเพื่อไม่ให้เข้ามาสู่การเป็นคนไร้บ้านนั่นเอง

ท้ังน้ีการขับเคล่ือนการด�าเนินงานด้วย Balloon 

Model เน้นการขับเคล่ือนด้วยฐานคิดสามเหล่ียมเขยื้อน

ภูเขา คือ การสร้างความรู้ เพ่ือน�าไปขับเคล่ือนทางสังคม 

และเชื่อมโยงความรู้ และการขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อสร้าง

การเปล่ียนแปลงเชิงระบบ/โครงสร้างทางสังคมผ่านการ 

ขับเคล่ือน/ผลักดันนโยบาย รวมทั้งการเชื่อมประสาน

กับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีท�างาน 

เกีย่วข้องกับคนไร้บ้าน เพ่ือให้เกดิการประสาน และบรูณาการ 

การท�างาน โดยอาจสรุปได้ ดังนี้

1. การพัฒนาองค์ความรู้ท่ีจ�าเป็นต่อการขับเคล่ือน 

การสร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้าน ได้แก่ การพัฒนา

วิธีวิทยาและการส�ารวจสถานการณ์คนไร้บ ้าน 

เพื่อการท�าความเข้าใจและออกแบบกระบวนการ 

ในการขับเคลื่อนงาน
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วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

2. การเสริมพลัง และการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 

คนไร้บ้าน โดยเน้นการด�าเนินงานผ่านกระบวนการ

ต่างๆ เช่น การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน  

การสร้างเครอืข่าย การสร้างอาชพี เป็นต้น นอกจากนี้ 

ยังจัดให้มีกระบวนการเตรยีมความพร้อมให้คนไร้บ้าน 

มีส่วนร่วมกับสังคม มีความพร้อมในการกลับคืน 

สู่สังคมได้ และมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้

3. การสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนงานท่ีหลากหลาย 

ท้ังองค์กรภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง และท้องถ่ิน เช่น 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรเอกชน  

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น โดยเป็นการ

สร้างความร่วมมือในการบูรณาการท�างานรวมท้ัง

การสร้างกลไกระดับพ้ืนท่ีในการสร้างเสริมสุขภาวะ

คนไร้บ้าน

4. การขบัเคลือ่นนโยบายสู่การปฏบัิต ิโดยเฉพาะนโยบาย

ตามมตคิณะรฐัมนตรี “โครงการพัฒนาคณุภาพชีวติ

กลุ่มคนไร้บ้าน 2 ปี (พ.ศ. 2559-2560)” เมื่อวันที่ 

8 มีนาคม 2559 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนไร้บ้านในหลายมิติโดยในระยะแรกนี้เน้น 

การเข้าถึงที่อยู ่อาศัย โดยในปี 2560 ได้ร่วมกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย สมาคมคนไร้บ้าน 

และเครือข่ายภาคประชาชนได้ขับเคลื่อนนโยบาย 

ดังกล่าวสู่การปฏิบัติโดยการจัดหาท่ีดิน และพัฒนา

ที่อยู่อาศัยส�าหรับคนไร้บ้านใน 3 พื้นที่ คือ เชียงใหม่  

ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ียงัผลกัดัน 

ให้เกิด “คณะกรรมการพัฒนากลุ่มคนไร้บ้านแบบ 

บูรณาการและมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน” ภายใต้ 

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

อีกด้วย

5. การสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อคนไร้บ้านผ่านการ

ส่ือสารสังคมด้วยรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย 

โดยร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ไทยพบีีเอส  

มูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัย มูลนิธิกระจกเงา เป็นต้น  

โดยการกระบวนการสื่อสารภายใต้แนวคิด Human 

of Street ซึ่งเป็นแคมเปญการสื่อสารระยะยาว

นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมส�าคัญในการขับเคล่ือนการ

สร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้าน(14) นั่นคือ “นวัตกรรมศูนย์พัก

คนไร้บ้าน” ซึ่งไม่ได้เป็นแค่เพียงการจัดบริการแบบใหม่ที่มี 

ความจ�าเป็นในสังคมไทย แต่นวตักรรมน้ีนับว่าเป็นแนวทางหนึง่ 

ในการแก้ปัญหาสังคม โดยการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนไร้บ้าน 

มีบทบาทก�าหนดแนวทาง และด�าเนินการในเรื่องต่างๆ  

ด้วยตนเอง ซ่ึงในท่ีนี้ คือ การจัดศูนย์พักส�าหรับคนไร้บ้าน  

การบริหารจัดการศูนย ์พัก และการจัดกระบวนการ

และกิจกรรมต่างๆ แนวทางนี้เป็นการพัฒนาท่ียึดเอา 

คนเป็นศูนย์กลาง (People-Oriented Approach) ภายใต้ 

สมมติฐานว่าผู ้มีส่วนได้เสียโดยตรง ซ่ึงในที่นี้ หมายถึง 

กลุ ่มคนไร้บ ้านควรเป็นผู ้มีบทบาทหลักในการพัฒนา  

เป็นผูค้ดิค้นหรอืก�าหนดแนวทางการพฒันาด้วยตนเอง และ 

หากพวกเขามีคุณภาพชีวิตท่ีดีสังคมก็จะมีคุณภาพดี 

ตามไปด้วย นวตักรรมนีน้อกจากจะเป็นการจัดบริการทีต่อบสนอง 

ต่อความต้องการผู้รับบริการแล้ว ยังนับเป็นการจัดบริการ

สังคมที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการใช้งบประมาณและ 

ทรัพยากรต่างๆ เช่น อาคารทีพั่กบุคลากร ฯลฯ ได้อย่างคุ้มค่า  

โดยสามารถวัดประสิทธิภาพของการจัดการได้ท้ังในด้าน

ปริมาณและคุณภาพ

4. สิทธแิละสถ�นะ: เพือ่ก�รเข้�ถึงสิทธขิัน้พืน้ฐ�นใน
ก�รมีสุขภ�วะที่ดี

สิทธิและสถานะทางทะเบียนเป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญ

ต่อการเข้าถึงสวัสดิการด้านต่างๆ และปัจจัยส�าคัญต่อการ 

ตัง้หลักชีวติของคนไร้บ้าน อย่างไรกต็าม คนไร้บ้าน ร้อยละ 28  

ในพืน้ท่ีสาธารณะและศูนย์พกัคนไร้บ้าน และประมาณ ร้อยละ  

25 ในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์(1) มีปัญหาทางด้านสิทธิ

สถานะทางทะเบยีนส่งผลให้เข้าไม่ถึงระบบสวัสดกิารของรัฐ 

นอกจากน้ี คนไร้บ้านท้ังหมดจากการส�ารวจฯ รายงานและ

ประเมินว่าเป็นคนไทยทั้งหมดประมาณ ร้อยละ 99 รายงาน

ว่ามีเอกสารรับรองความเป็นคนไทยและส่วนหนึ่งรายงาน

ว่าเป็นคนไทย(1) แต่มีเอกสารอ่ืนๆ เช่น บัตรประจ�าตัวผู้ไร้- 

รากเหง้า สาเหตุท่ีท�าให้ปัญหาของการได้รับสิทธิสถานะ

ทางทะเบียนของคนไร้บ้าน อาจจ�าแนกได้ใน 2 ลักษณะ  

คือ (1) ปัญหาในการพิสูจน์ยนืยันสิทธิสถานะ อนัเนือ่งมาจาก 

บัตรประจ�าตวัประชาชนสญูหายมาเป็นเวลานานและประสบ

กับปัญหาการรับรองตัวตน การถูกจ�าหน่ายชื่อออกจาก
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ทะเบียนบ้านและทะเบียนบ้านกลาง การขาดผู้รับรองและ

ยืนยนัตวัตน รวมถึงความเจบ็ป่วยทางจติเวชทีส่่งผลต่อการ

สืบประวัติ และ (2) ปัญหาตกหล่นจากการมีสิทธิสถานะ  

อันเน่ืองมาจากไม่มีเอกสารการเกิดหรือสติูบัตร การถูกทอดท้ิง 

แต่ก�าเนิด และตกหล่นจากการมีเลขทะเบียนราษฎร 

แต่ก�าเนิด

นอกจากนี้ปัญหาด้านสิทธิสถานะทางทะเบียนมิได้

ส่งผลต่อสถานการณ์ความเปราะบางของคนไร้บ้านเท่านั้น  

การไม่มีสิทธสิถานะทางทะเบียนและเข้าไม่ถงึสวสัดกิารของรฐั 

ยังเป็นอีกปัจจัยส�าคัญหนึ่งของการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านของ

กลุ่มเปราะบางและกลุ่มเส่ียงต่อภาวะไร้บ้าน โดยเฉพาะใน

ชุมชนเมืองที่ครัวเรือนมีสถานะยากจนและขาดหลักประกัน

ทางสังคม

สถานะทางทะเบียนเป็นปัจจัยทางสังคมที่มีความ 

ส�าคัญอย่างมากในการเข้าถงึสทิธิสุขภาพของประชากรไทย 

เน่ืองจากระบบสุขภาพของไทยยังยึดโยงกับความเป็น

พลเมืองหรือการมีบัตรประจ�าตัวประชาชน ภาคีเครือข่าย

ท้ังภาคประชาสังคม และภาควิชาการ รวมถึง สสส. จึงได ้

มีการผลักดันให้เกิดกลไก(15) ในการเข้าถึงสิทธิและสถานะ

ทางทะเบียนของคนไร้บ้านเพือ่การลดข้อจ�ากดัหรอือุปสรรค

ในการเข้าถึงสิทธิสุขภาพในสองระดับ คือ

1) แกนน�าคนไร้บ้านเพ่ือการพัฒนาสิทธิสถานะ ท่ีมี

องค์ความรู้และสามารถช่วยเหลือพ่ีน้องคนไร้บ้านทั้งใน 

ศูนย์พกัคนไร้บ้าน และในพืน้ท่ีสาธารณะ โดยให้ความช่วยเหลือ 

พี่น้องคนไร้บ้านใน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มคน

ท่ีมีบัตรประชาชนแต่ไม่สามารถหรือไม่สะดวกท่ีจะเข้ารับ

บริการในหน่วยบริการท่ีได้รับการขึ้นสิทธิไว้ กลุ่มท่ี 2 กลุ่ม

ท่ีมีบัตรประชาชนแล้วเกิดการสูญหาย แต่ยังสามารถที่จะ

ตดิตามหรอืหาเอกสารได้ กลุ่มที ่3 กลุม่ทีเ่กิดมาไม่เคยมกีาร

ท�าบัตรประชาชน จ�าเป็นต้องลงเก็บข้อมูลบุคคลรวบรวม

เอกสารท่ีมีทั้งหมดไปติดต่อเขตพื้นท่ีต่างๆ เพ่ือให้ด�าเนิน

การเช็กข้อมูลสถานะบุคคล สืบประวัติหาครอบครัว เพ่ือท่ี

จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สถานะบุคคล และกลุ่มที่ 4 กลุ่ม

คนทีไ่ม่สามารถหาข้อพสิจูน์ใดๆ ว่าเป็นคนไทยได้ เช่น ถกูทิง้ 

แต่ก�าเนิดญาติพีน้่องไม่มีให้ตรวจพสูิจน์ดเีอน็เอ ไม่มหีน่วยงาน 

ใดกล้ารับรองสถานะบุคคล คนกลุ่มนี้จะต้องได้รับการข้ึน

ทะเบียนผู้ไร้รากเหง้า

2) การขับเคล่ือนนโยบายคนไทยไร้สิทธิ โดยร่วมกับ 

ส�านกังานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาต ิ“คณะท�างานพฒันา 

การเข้าถึงบริการระบบหลักประกันสุขภาพของกลุ่มคนไทย 

ท่ีมีปัญหาสถานะทางทะเบยีน”(15) ภายใต้อนุกรรมการส่งเสรมิ 

การมีส่วนร่วม ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

รวมท้ัง “คณะท�างานบูรณาการพัฒนาการเข้าถึงบริการ

ระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทาง

ทะเบียน” ประกอบไปด้วย ตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

กระทรวงสาธารณสุข สปสช. และภาคประชาสังคม โดยมี 

รองปลัดประทรวงมหาดไทยในฐานะผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย 

ในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประธาน 

เพ่ือเป็นกลไกในการสร้างความครอบคลุมในการเข้าถึง

หลักประกันสุขภาพของคนไร้บ้านและคนไทยตกหล่น 

ในเขตเมอืง รวมถงึเป็นกลไกในการประสานสร้างความร่วมมอื 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหากลุ่มคนไทย

ตกหล่นในเขตเมือง และน�าไปสู่การลงนามบันทึกความ

ร่วมมือ “การด�าเนินงานพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกัน

สุขภาพของคนไทย ทีมี่ปัญหาสถานะทางทะเบยีน” ระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม  

เพ่ือบูรณาการความร่วมมือดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบาง  

ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ

5. พลิกโฉมด้�นนโยบ�ย: ก�รสร้�งพื้นท่ีในระดับ
นโยบ�ยสำ�หรับคนไร้บ้�น

การขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมและภาครัฐได้น�า

ไปสู่การวางนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ทั้งด้านที่อยู่

อาศัย หลักประกันทางสุขภาพ และหลักประกันทางสังคม

ของหน่วยงานภาครัฐที่มีครอบคลุมกับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนไร้บ้าน นั่นคือ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-

2580) มีสาระส�าคัญส่วนหน่ึงท่ีเช่ือมโยงและครอบคลุม

กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน โดยเฉพาะในประเด็น

การสร้างหลักประกันทางสังคมและสุขภาพ กล่าวคือ  

ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ในประเด็นท่ีว่าด้วย “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

สังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม 

ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง 

บริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส�าหรับผู้มี 

รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส(16)

ในทางเดียวกัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลในการดูแล

และพัฒนาคุณภาพชวิีตคนไร้บ้าน ได้มีการวางยุทธศาสตร์ที่

ประเด็นคนไร้บ้านถูกหมายรวมในเป้าประสงค์ของประเด็น

ยุทธศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วย

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยท�าให้

คนในกลุ่มที่ต�่ากว่าสามารถมีโอกาสทางสังคม ประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ว่าด้วยการมีภูมิคุ้มกันช่วยเหลือตนเองได้

โดยเน้นการขับเคลื่อนในมิติการพัฒนาป้องกันในลักษณะ

การเสริมสร้างโอกาส พร้อมกับเสริมศักยภาพไปที่ตัวคน  

ครอบครัว และชุมชน เป็นต้น(17)

นอกจากนี้ในประเด็นของการสร้างหลักประกันทาง

สุขภาพ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการ

ก�าหนดแผนปฏิบัตริาชการของส�านักงานหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 

2563-2565) โดยมกีารระบกุลยทุธ์ไว้ว่า “สร้างความมัน่ใจ

ในการเข้าถึงบรกิารของกลุ่มเปราะบางและกลุม่ท่ียังเข้าไม่ถงึ

บริการ (Ensure coverage and access for vulnerable 

and underutilization groups)” นอกจากน้ีส�านักงาน

หลักประกนัสุขภาพแห่งชาตยัิงได้มีการก�าหนดตวัชีวั้ดในการ

สร้างเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสิทธิสถานะของ 

คนไร้บ้านและคนไทยตกหล่นในเขตเมืองในฐานะตวัชีว้ดัหลัก

ขององค์กรด้วยเช่นกัน(18)

ในทางเดียวกันสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 

ภายใต้การผลักดันของภาคประชาสังคม ได้ขับเคล่ือน

โครงการพฒันาคุณภาพชีวติกลุ่มคนไร้บ้าน 2 ปี (พ.ศ. 2559 

–2560) ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2559  

ครอบคลุมท้ังการพฒันาทางด้านท่ีอยู่อาศยั/ศูนย์พักช่ัวคราว 

ของคนไร้บ้านและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการส�ารวจ 

สถานการณ์คนไร้บ้านในเมืองใหญ่ของประเทศ(19)

บทวิจารณ์: การทำางานในอนาคต 
ความท้าทายของการสร้างเสริมสุขภาวะ 

คนไร้บ้านในระยะต่อไป

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นในบทความชิ้นนี้จะเห็นได้ว่า 

คนไร้บ้านแต่ละช่วงระยะของภาวะไร้บ้าน จ�าเป็นต้องมีรปูแบบ

และมิติการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่

แตกต่างกัน ยกตวัอย่างเช่น คนไร้บ้านหน้าใหม่ควรต้องมีการ

ด�าเนนิการท่ีเน้นการพัฒนาด้านรายได้ประกอบกบัการยกระดับ

ความสามารถทางอาชีพเพื่อการเข้าถึงการท�างานที่มั่นคง

มากขึ้น และคนไร้บ้านถาวรควรมีการฟื้นฟูสภาพทางกาย

และทางจติควบคู่กบัการพัฒนาด้านรายได้และการยกระดับ

ด้านอาชีพ โดยการสนับสนุนทางด้านทีอ่ยูอ่าศัยท่ีเหมาะสม

กับสภาพของคนไร้บ้านแต่ละระยะเป็นแกนกลางของความ

ส�าคัญในการด�าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้ชีวิต

ในพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น

งานศึกษาของ ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ(12) ได้ช้ีให้เห็น

ว่าการพัฒนาสุขภาวะคนไร้บ้านในปัจจุบันจ�าเป็นต้องให้

ความส�าคัญใน 4 กรอบประเด็นส�าคัญ ได้แก่ (1) การสร้าง

การเข้าถึงตลาดแรงงาน หรือกลับคืนสู่การมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดี ผ่านการพัฒนาทักษะและการจัดหางานท่ีเหมาะสมให้ 

กับคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางต่อภาวะไร้บ้าน เพื่อให้ม ี

รายได้ท่ีต่อเนือ่งอนัเป็นพ้ืนฐานของการตัง้หลกัชีวติและการมี

คุณภาพชีวิตท่ีดใีนระยะยาว (2) เพ่ิมประสิทธิภาพของกลไก

ภาครัฐผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมท่ีจะมีส่วนให้

เกิดความครอบคลุมและประสิทธิภาพในการสนับสนุนและ

ฟ้ืนฟูคนไร้บ้านทีม่ากข้ึนและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาที่

มีความเฉพาะในแต่ละพ้ืนท่ี (3) พฒันา “ต้นแบบระดับพ้ืนท่ี” 

ในการแก้ไขปัญหาร่วมกนัเชงิบรูณาการระหว่างภาครัฐและ

ภาคประชาสังคมเพื่อจัดการกับประเด็นคนไร้บ้านในพ้ืนท่ีที่

มีจ�านวนคนไร้บ้านไม่มากนัก โดยท้องถิ่นและท้องท่ีเข้ามา

เป็นเจ้าภาพหลักในการท�างาน และ (4) การป้องกันการเข้าสู่ 

ภาวะไร้บ้านถาวรของกลุ่มคนไร้บ้านหน้าใหม่ ที่จะช่วยลด 

ความเส่ียงทางสังคมและสุขภาพจากการใช้ชีวิตในพื้นที่

สาธารณะของคนไร้บ้าน และเสริมประสิทธิภาพของการ

ด�าเนินการ (intervention) ในการสนับสนุนฟ้ืนฟูคนไร้บ้าน

ท้ังนี้ จากกรอบประเด็นของการขับเคล่ือนงานข้างต้น 

ถือได้ว่าเป็นความท้าทายทีส่�าคัญของการสร้างเสรมิสุขภาวะ

คนไร้บ้านในอนาคต โดยเฉพาะในประเด็นของการป้องกัน 
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การเข้าสู่ภาวะไร้บ้านถาวรของกลุ่มคนไร้บ้านหน้าใหม่ งาน

ศึกษาอนาคตการไร้บ้านในเมืองของ อนรรฆ พิทกัษ์ธานิน(20)  

ได้ชี้ ให ้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ

ในอนาคตจะส่งผลอย่างส�าคัญต่อความเปราะบางและ

ความเสี่ยงในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน เช่น การเปล่ียนแปลง

รูปแบบของการจ้างงาน การปรับเปล่ียนแบบแผนการ

ผลิตของประเทศ การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ และ

การเปล่ียนแปลงรูปแบบอยู ่อาศัยใช้ชีวิตของประชากร 

เป็นต้น ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตท่ีว่านี้จะน�ามาสู ่

ความไม่แน่นอนและความเส่ียงทางสังคมแบบใหม่ท่ีจะ 

ส่งผลต่อการเข้าสู ่ภาวะไร้บ้านของประชากรท้ังท่ีเป็น 

กลุ่มเปราะบางและไม่ใช่กลุ่มเปราะบาง รวมถึงส่งผลกระ

ทบต่อตลาดแรงงานและความต้องการทางทักษะแรงงาน  

ซ่ึงจะเป็นความท้าทายส�าคัญต่อการท�างานส่งเสริมสุขภาวะ 

คนไร้บ้านท้ังในเชิงของการออกแบบและพัฒนาระบบ

ป้องกันการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน และการพัฒนาทักษะและการ

จัดหางานท่ีเหมาะสมให้กับคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบาง

ต่อภาวะไร้บ้าน ในทางเดียวกันความเอ้ืออาทรและความ

สมานฉันท์ (social cohesion) ที่จะเปล่ียนแปลงไปใน

อนาคตยงัเป็นอีกโจทย์และความท้าทายส�าคัญในการท�างาน

ส่งเสริมสุขภาวะคนไร้บ้าน บนพืน้ฐานของการขับเคลือ่นและ

มีบทบาทของภาคประชาสังคมและเครือข่ายทางสังคมที่มี

แนวโน้มจะเปลี่ยนรูปแบบไปในอนาคตอีกเช่นกัน
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การออกแบบโรงพยาบาลสร้างสุข(ภาวะ) 
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

สรนาถ สินอุไรพันธ์ 
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

บทความนี้น�าเสนอการด�าเนินงานของกลุ่มวิจัยส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายสถาปนิก 

ในการออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่ภายในโรงพยาบาลภาครัฐขนาดต่างๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน ด้วยวิธีการศึกษา

ผ่านกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างบุคลากร ผู้ป่วย และญาติ หน่วยงาน

ท้องถ่ิน และชุมชนโดยรอบ ผ่านการท�ากจิกรรมการออกแบบหลายรูปแบบ จากการสอบถามความต้องการ จัดล�าดับความ 

ส�าคัญของปัญหา การระดมสมอง และเปิดโอกาสให้เสนอแนะทางเลือกและแนวทางในการพัฒนาสิง่แวดล้อม สร้างการเรียนรู้ 

สองทาง และร่วมกันตัดสินใจเพื่อน�าไปสู่การก�าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาโรงพยาบาลแต่ละแห่งในอนาคต ผลลัพธ์จากการ

ด�าเนินงานข้างต้น ไม่เพียงแต่ช่วยสนับสนุนระบบการให้บริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ยังช่วยสร้างทางเลือกใน

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลให้ตอบรับกับพฤติกรรมการท�างานของบุคลากร และเอ้ือต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยและ

ญาตท่ีิมารบับรกิาร ท�าให้โรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลในระดับชมุชน มบีทบาทมากกว่าเป็นสถานท่ีรักษาโรคภยัไข้เจบ็ 

แต่สามารถเป็นสถานท่ีส่งเสรมิความสมัพันธ์ทางสงัคมท่ีเข้มแข็ง ช่วยยกระดบัคณุภาพชวิีต และเป็นจดุเร่ิมต้นในการสร้าง

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

ส่ิงแวดล้อมรอบตัวมีผลต่อสุขภาวะ และการใช้ชีวิต

ของมนุษย์ โดยจ�าเป็นต้องพิจารณาอย่างเป็นองค์รวม(1-3)

เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างกาย (physical) ใจ (mental)

สังคม (social) ความรู้สึกและจติวญิญาณ (emotional & 

spiritual) รวมท้ังสิง่แวดล้อม ท้ังทางกายภาพ (physical 

environment) สังคมวัฒนธรรม (socio-cultural) และ

เศรษฐกิจ (economic) ซ่ึงมีผลกระทบต่อการด�าเนิน

กจิกรรมในชีวิตประจ�าวัน และสามารถส่งผลต่อสขุภาวะของ

มนุษย์แต่ละคนได้ในทุกมิติ

โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวพันกับการ

ด�าเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก เป็นที่รักษาเยียวยา

พกัฟ้ืนของผู้ป่วย รวมถึงญาติของผู้ป่วย เป็นสถานท่ีส�าหรับ

การฝึกอบรบ และฝึกสอนนักศึกษาด้านสาธารณสุข และ

เป็นสถานที่ท�างานของบุคคลากรทางการแพทย์ ท�าให้

มีการไหลเวียนเข้าออกของคนทุกวัน โดยเฉพาะบทบาท 

การเป็นพืน้ท่ีสาธารณะในระดบัชุมชน ซึง่มีความส�าคัญอย่าง 

ย่ิงในการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดของผู้คน ดังน้ันการให้ 

ความส�าคัญกับคุณภาพของส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล 

จงึเป็นส่ิงส�าคัญท่ีไม่อาจมองข้ามไปได้ เพราะสิง่แวดล้อมน้ัน 

สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสุขภาวะของทุกคนท่ี

เข้ามาใช้พื้นที่ของโรงพยาบาล รวมทั้งส่งผลต่อประสิทธิผล

ของการเยียวยารักษาโรค(4-6) อาคารประเภทโรงพยาบาล  

จงึมีความต้องการส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเยยีวยา (healing  

environment) โดยปัจจุบันในแวดวงสาธารณสุขได้นิยาม 

“การเยยีวยา” (healing) ในขอบเขตท่ีกว้าง โดยหมายถงึว่า

เป็นการท�าให้สุขภาวะโดยรวมดีขึน้ ซ่ึงครอบคลุมท้ังสุขภาวะ

ทางกายและทางใจ แต่การเยยีวยามีได้หลายระดบั ตัง้แต่การ

ท�าให้จิตใจผ่อนคลายจากความตึงเครียดหรือเหนื่อยอ่อน

ทางจิตใจเพ่ือยกระดับสุขภาวะ รวมไปถึงการคลายความ

กังวลจากความเจ็บป่วย และไปจนถึงขั้นการท�าให้หายจาก 

โรคภัย ดงัน้ันส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเยยีวยาในทีน้ี่ จงึหมายถงึ 

ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกระบวนการเยียวยาไม่ว่าจะเป็น 

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์ขึ้น 

โดยมนุษย์ เป็นส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�าให้สุขภาวะดีขึ้น

อย่างเป็นองค์รวมไม่ว่าจะโดยการช่วยส่งเสริมหรือฟื้นฟู

สุขภาพ รวมไปถึงเพื่อการรักษาโรค มีงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้

เห็นอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางกายภาพของโรงพยาบาล 

ท่ีมีต ่อสุขภาวะและประสิทธิผลของการรักษาโรค (7-9)  

รวมถึงการสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมที่เกื้อหนุนสุขภาวะ 

(create supportive environments) ซ่ึงเป็นหนึ่งในห้า 

แนวคิดและข้อตกลงด้านการสร้างเสริมสุขภาพท่ีก�าหนดไว้  

ในกฎบัตรออตตาวาเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ (Ottawa  
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จากแบบมาตรฐาน เพื่อสร้างทางเลือกในการออกแบบและ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ผ่านกระบวนการ

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ท้ังนี้การด�าเนินงานต้ังอยู่บน

หลักแนวคิดทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการ

สร้างความเป็นอยู่ท่ีดี ส่งเสริมให้เกิดพื้นท่ีอยู่ดีมีสุขซึ่งใน 

ท่ีน้ีหมายถงึ พืน้ท่ีในโรงพยาบาลท่ีรองรบัการปฏิบติังานและ

การด�าเนินชีวิตหรือกิจกรรมด้านต่างๆ แก่บุคลากร ผู้ป่วย  

ญาติ และชุมชน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการรับหรือให้

บริการทางสุขภาพ รวมท้ังช่วงเวลาอ่ืนๆ ที่สภาพแวดล้อม 

ของโรงพยาบาลสามารถสนับสนนุและเอือ้ให้เกดิคณุภาพชวิีต 

น�า ไปสู ่การสร ้างสิ่ งแวดล ้อมที่ช ่วยลดป ัจจัยต ่างๆ  

ที่จะก่อให้เกิดความเครียด คลายความวิตกกังวล และสร้าง 

ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนและชุมชนได้ โดยบทความฉบับนี ้

น�าเสนอตัวอย่างการพฒันาพืน้ทีภ่ายในโรงพยาบาล จ�านวน 

5 แห่ง ร่วมกบัภาคีเครือข่ายสถาปนกิ ได้แก่ (1) โรงพยาบาล

นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวล�าภู (2) 

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด

เชียงใหม่ (3) โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี (4) โรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชบ้านดุง จังหวัดอดุรธาน ีและ (5) โรงพยาบาลสมเดจ็

พระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของ

การด�าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง  

โรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา จ�านวน 10 แห่ง 

และ โครงการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่อยู่ดีมีสุข โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราช จ�านวน 21 แห่ง (สสส.)

การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม

การออกแบบและพัฒนาพื้นท่ีในโรงพยาบาล ใช้การ 

ออกแบบอย่างมีส่วนร่วม (participatory design) ดงัภาพท่ี 1  

เป็นวธิกีารศึกษาหลัก ซึง่ถือเป็นหัวใจส�าคัญในการออกแบบ

ส่ิงแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการใช้ชีวติในโรงพยาบาล ท�าให้สามารถ 

เข้าใจถึงความต้องการ พฤติกรรม ประสบการณ์ ความคาดหวัง 

และความกงัวลของบคุลากรและผูม้ารบับรกิารในโรงพยาบาล 

ได้ โดยมีวิธีการเก็บข้อมูล คือ ให้ผู ้ ท่ีไม่ใช่นักออกแบบ  

หรือไม่ได้มีพื้นฐานใน การออกแบบ (non-designer)  

ได้มีส ่วนร่วมในข้ันตอนการออกแบบ โดยมีระดับของ

การเข้ามามีส่วนร่วมแตกต่างกันไปในแต่ละแนวทาง  

ซ่ึงท่ีปฏิบัติกันแพร่หลาย คือ การให้ผู้ใช้สอย (user) หรือ

Charter for Health Promotion) ซ่ึงประกาศไว้ต้ังแต่ปี 

พ.ศ. 2529 เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปัญหา

สุขภาพและพลวัตของโลก

อย่างไรก็ตาม การสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ

เยียวยา และการสร้างเสริมสุขภาวะภายในโรงพยาบาลใน

ประเทศไทยยังไม่ได้ถูกให้ความส�าคัญมากนัก โรงพยาบาล

ภาครัฐส่วนใหญ่ในประเทศไทย อยู่ภายใต้การก�ากับดูแล

ของกระทรวงสาธารณสุข ถูกก�าหนดโดยโครงสร้างเชิง

นโยบายแบบบนลงล่าง (top-down approach) และมี

การบรหิารจัดการแบบรวมศูนย์ โดยเฉพาะด้านการออกแบบ

และจดัการส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากโรงพยาบาลภาครัฐนัน้มีอยู่

เป็นจ�านวนมาก แต่บุคลากรที่รับผิดชอบดูแลงานด้านนี้นั้น

มีจ�านวนจ�ากัด จึงท�าให้ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องใช้

แบบมาตรฐานมาช่วยในการตอบสนองความต้องการด้าน

พื้นท่ีอาคาร และสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลทั่วประเทศ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับเงื่อนไขทางด้านเวลาและงบประมาณ 

รวมถึงให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ (service plan) เหมาะสมกับระดับขีดความ 

สามารถในการให้บริการของแต่ละโรงพยาบาล ท่ีก�าหนดไว ้

โดยกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละพื้นท่ีเขตสุขภาพ แต่ใน

ขณะเดียวกัน การใช้แบบมาตรฐานท�าให้เกดิข้อจ�ากดัตามมา 

เน่ืองจากไม่สามารถตอบสนองความต้องการของการใช้พืน้ท่ี

ได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงมีความแตกต่างไปตามแต่ละบริบทของ

โรงพยาบาลจึงท�าให้เกดิการต่อเตมิหรอืปรบัแก้พืน้ท่ีภายใน

อาคารอย่างต่อเน่ืองในหลายพื้นที่จนกลายเป็นปัญหา 

ต่อเนือ่ง หากแบบทีป่รับปรุงนัน้ไม่ได้ถูกพัฒนาจากบุคลากร

ในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์พอ

จากสถานการณ ์ที่ กล ่ าวมาข ้ างต ้น  กลุ ่ม วิ จัย 

ส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ได้ด�าเนินโครงการวิจัย

และพัฒนาพื้นที่ภายในโรงพยาบาลขนาดต่างๆ ตั้งแต่ป ี

พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบันโดยมีค�าถามวิจัยหลักในเรื่องการ

พัฒนาส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้างให้เอ้ือต่อการสร้างสุขภาวะ

ในบริบทท่ีแตกต่างได้อย่างไร น�าไปสู่วัตถุประสงค์หลัก 

ได้แก่ (1) ออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้

ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ ผ่านการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม (2) 

มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และภาคีเครือข่ายนักออกแบบ

ส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง เพ่ือสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วม และ 

(3) พัฒนาตัวอย่างการปรับปรุงพ้ืนที่การให้บริการสุขภาพ
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ภาพที่ 1 กิจกรรมการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำาภู

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการออกแบบ เข้ามามีส่วนร่วม

เฉพาะช่วงการประเมินผลงานการออกแบบ หรือในช่วง

ทดสอบการใช้สอย (usability testing) ซ่ึงนับเป็นช่วง

ท้ายในกระบวนการออกแบบ แต่ภายใต้กรอบใหญ่ของ 

การออกแบบอย่างมีส่วนร่วมนั้น ยังมีวิธีการศึกษาอีก 

รูปแบบหน่ึงท่ีเรียกว่า co-design ซ่ึงเป็น กระบวนการท่ีมอง 

ผู้ใช้สอยเป็นผู้ออกแบบร่วม (design partner) มากกว่า

เป็นกลุ่มเป้าหมาย (subject) ท�าให้ระดับการมีส่วนร่วม 

ของผู้ทีจ่ะได้รบัผลกระทบจากการออกแบบน้ันมคีวามเข้มข้น 

มากกว่า เพราะได้ท�างานร่วมกับนักออกแบบต้ังแต่ช่วงต้น 

ของกระบวนการออกแบบ ซึ่งต่างจากการให้ผู้ใช้เข้ามามี

ส่วนร่วมในช่วงท้ายดังเช่นแต่ก่อน ซึ่งในวงการวิจัยการ

ออกแบบ (design research) มองว่าการออกแบบไม่ได้

พุง่ความส�าคัญไปทีผ่ลิตผลของการออกแบบในเชิงรปูธรรม

อีกต่อไป แต่กลับมองไปท่ีเป้าประสงค์ของการออกแบบ เช่น 

การออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์ การออกแบบเพื่อการ

บริการ การออกแบบเพ่ือการมีปฏิสัมพันธ์การออกแบบ 

เพ่ือปรบัพฤตกิรรม(10) และในกระบวนการออกแบบมหีลักการ 

ว่าการออกแบบท่ีดีนัน้ นักออกแบบควรจะได้ข้อมลูครบถ้วน 

เพื่อสามารถออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของ 

ผู้ใช้สอย ทัง้ความต้องการทางด้านกายภาพ ประโยชน์ใช้สอย  

ความต้องการทางด้านจติใจ ความรู้สกึ และอารมณ์ นอกจากนัน้ 

ควรจะต้องออกแบบท่ีสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ 

น่าจดจ�า หรือท่ีเรยีกว่า user-experience design อีกด้วย(11)

ในการออกแบบด้วยวิธี co-design นั้น มีวิธีการ 

เกบ็ข้อมลูโดยมองว่าผู้ใช้สอยเป็นผู้เชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์  

(expert of his/her experience) มีบทบาทและความ

ส�าคัญ สามารถให้ข้อมูล แลกเปล่ียนความรู้ ระดมสมอง  

และสร้างแนวความคิดร่วมกับนักออกแบบ ท้ังนี้เพราะ 

นกัออกแบบเอง อาจไม่สามารถเข้าใจถึงความต้องการ อารมณ์  

และความรู้สึกของผู้ใช้สอยได้ทั้งหมด(12) โดยกระบวนการ 

มีส่วนร่วมของผู้ใช้สอยนั้น สามารถกระท�าได้ตั้งแต่ในช่วง 

เร่ิมต้นของการออกแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ช่วยเสนอ 

แนวความคิดใหม่ประเมินแนวความคิดในการออกแบบ  

สร้างแบบจ�าลอง หรือต้นแบบร่วมไปกับนักออกแบบ  

ผ่านการบอกความเป็นไปได้ในอนาคตถึงพฤตกิรรมของผู้ใช้สอย 

ท่ีจะเกิดข้ึนกับงานออกแบบนั้นๆ(13) ดังน้ันการมีส่วนร่วม

ผ่านการออกแบบด้วยวิธี co-design จะน�ามาซ่ึงงาน 

ออกแบบทีต่อบสนองความต้องการได้มากกว่าวิธกีารแบบเดมิ

การออกแบบโรงพยาบาลสร้างสุข(ภาวะ)
“สถาปัตยกรรมเป็นตัวแทนทรงพลังที่แสดงถึงการทำางาน
อย่างหนักกับสสารต่างๆ จึงต้องรู้ว่าสถาปัตยกรรมส่งผลต่อ
ผู้คน ต่อสถานที่ต่างๆ อย่างไร ต้องรู้ว่าการออกแบบ และการ
ก่อสร้างสามารถสร้างสุขภาวะยิ่งกว่าสร้างความเจ็บป่วย”(14)

การด�า เนินงานออกแบบปรับปรุงพื้น ท่ีภายใน 

โรงพยาบาลอย่างมีส่วนร่วม น�าไปสูก่ารท�าความเข้าใจความ 

สัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อม และปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้าง

สุขภาวะในโรงพยาบาล รวมถึงความส�าคัญของสิง่แวดล้อม

สรรค์สร้างท่ีมีผลอย่างยิ่งต่อระบบการให้บริการสุขภาพ 
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ภาพที่ 2 (แถวบน) อาคารภูมิพัฒน์ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำาภ ู
(แถวล่าง) ศาลาแม่เตาไฟ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

(health service) การด�าเนินงานออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่

ภายในโรงพยาบาลอย่างมีส่วนร่วม น�าไปสู่การท�าความ

เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่เอื้อต่อ 

การสร้างสุขภาวะในโรงพยาบาล รวมถึงความส�าคัญของ 

ส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้างท่ีมีผลอย่างย่ิงต่อระบบการให้บริการ 

สุขภาพ (health service) ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ี

อาจมองได้ว่าเป็นเร่ืองของฮาร์ดแวร์ (hardware) ควร

ถูกน�ามาคิด วิเคราะห์ และประเมิน ร่วมไปกับการวางแผน

ระบบการให้บริการสุขภาพ ซ่ึงอาจเรียกได้ว่าเป็นส่วนของ 

ซอฟต์แวร์ (software) ภายในโรงพยาบาลเสมอ โดยทัง้สอง 

ปัจจัยนี้ไม่สามารถท�างานแยกส่วนกันได้ เพราะสิ่งแวดล้อม 

ทางกายภาพที่ดี และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ 

ของผู้ใช้สอยได้อย่างเตม็ทีน้ั่น น�าไปสูก่ารพฒันาประสิทธภิาพ 

ของระบบการให้บรกิารสุขภาพทีค่รบถ้วนสมบรูณ์ด้วยเช่นกัน  

ส่งผลโดยตรงต่อการเข้ามารับบริการของผู้ป่วยและญาติ 

รวมถึงการสร้างความไว้วางใจ ความรู้สึกปลอดภัยความรูสึ้ก

เป็นเจ้าของ และความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างโรงพยาบาลและ

ชุมชนได้เป็นอย่างดี

การด�าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

สรรค์สร้าง โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 ร่วมกับภาคีสถาปนิก ได้แก่ 

ใจบ้านสตูดิโอ ตาแสงสตูดิโอ และครอสแอนด์เฟรนด์ เป็น

ตัวอย่างที่สะท้อนถึงการท�างานผ่านกระบวนการออกแบบ 

อย่างมีส ่วนร ่วม ท่ีน�าไปสู ่การพัฒนาพื้นที่ของชุมชน 

ท่ีเอ้ือต่อการสร้างสุขภาวะภายในโรงพยาบาล โดยด�าเนินงาน

ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบที่ใช้เคร่ืองมือ วิธีการ และสื่อท่ี

แตกต่างกัน เพือ่เปิดโอกาสและกระตุ้นให้ผู้ท่ีเกีย่วข้อง ต้ังแต่

บุคลากรทุกฝ่ายของโรงพยาบาล บุคลากรภาคสาธารณสุข  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาสาสมัคร ผู้น�า และตัวแทนชุมชน  

ได้แลกเปล่ียนข้อมูลและเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา  

ความต้องการ และข้อจ�ากัด เพ่ือวางอนาคตและแนวทาง

การพฒันาโรงพยาบาลของตนร่วมกนั โดยเฉพาะผลงานการ 

ออกแบบอาคารสบืสานพระราชปณธิาน พระบาทสมเด็จพระ- 

ปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หรือ “อาคาร

ภมูพัิฒน์” ภายใต้วสิยัทศัน์ และแนวคิดของกองยทุธศาสตร์  

และแผนงาน ส�านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ทีต้่องการ

พฒันาโรงพยาบาลเพือ่ชมุชนอย่างแท้จรงิ เป็นโรงพยาบาล

ท่ีเป็นมากกว่าโรงพยาบาล โดยอาคารภูมิพัฒน์มีบทบาท

ส�าคัญเชิงพืน้ท่ีในการสร้างส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเยยีวยา

ภายใน โรงพยาบาล พ้ืนท่ีอาคารถูกใช้งานเพ่ือสนับสนุน

การให้บริการสุขภาพต่อชุมชนเป็นหลัก ให้เอื้อต่อการ 

ส่งเสริมสุขภาวะ และรองรับการใช้ชีวิตของผู้มารับบริการ 

ในบริบทวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่แตกต่าง รวมถึงการสร้าง 

ส่ิงแวดล้อมเชงิบวกในการท�างานของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี

ของโรงพยาบาลสามารถปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ให้มีความ

ยืดหยุ่นและเท่าทันกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การรับมือกับ

สถานการณ์โรคอุบัติใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่

ภายในโรงพยาบาล เป็นต้น ดังภาพที่ 2
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โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
จังหวัดหนองบัวลำาภู

อาคารภูมิพัฒน์ ณ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา ออกแบบโดยกลุ่มวิจัยส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง

เพ่ือสุขภาวะ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม มุ่งหมายเพื่อใช้

เป็นพื้นที่พักคอยของผู้ป่วยและญาติซึ่งเชื่อมโยงสู่ป่าชุมชน 

ด้านหลังโรงพยาบาล รวมถึงใช้เป็นท่ีจัดกิจกรรมของ

บุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในวาระต่างๆ และ

สามารถปรับเปลี่ยนเป็นพ้ืนท่ีอื่นๆ ได้ตามความต้องการ  

โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ท่ีผ่านมา โรงพยาบาล 

ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใต้ถุนอาคารหลังน้ีเป็นคลินิกคัดกรอง 

โรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) รวมถึงการปรับ

พื้นท่ีบางส่วนเพื่อใช้เป็นพ้ืนที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

(ER) ชั่วคราวในระหว่างการด�าเนินการปรับปรุงพื้นที่แผนก

อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) เดิมในอาคารผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรต ิ
80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ภาคีสถาปนิกใจบ้านสตูดิโอออกแบบศาลาพักคอย

ของญาติผู้ป่วยอย่างมีส่วนร่วมกับโรงพยาบาล และชุมชน 

ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยให้ 

ชือ่ว่า “ศาลาแม่เตาไฟ” ดังภาพท่ี 2 ซ่ึงผูม้ารับบริการส่วนใหญ่ 

ในบริบทพ้ืนที่เป็นชาวเผ่าปกาเกอะญอ ภายในศาลาจึง 

มีเตาไฟต้ังอยูต่รงกลางอาคารเพือ่ให้ความอบอุ่นในหน้าหนาว  

และเป็นสญัลกัษณ์ของศูนย์รวมจติใจ สะท้อนการใช้ชวีติของ

คนปกาเกอะญอ รวมถงึสร้างความไว้วางใจ และคลายความ 

กงัวลส�าหรบัผู้ป่วย และญาติทีม่ารอรับบรกิาร อาคารก่อสร้างข้ึน 

ตามภูมปัิญญาด้ังเดิม โดยช่างชาวบ้านใช้ไม้สนสามใบท่ีหาได้

จากป่าสนสามใบในพ้ืนท่ีเป็นโครงสร้างของอาคาร

จากตวัอย่างทีก่ล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถงึผลลัพธ์

ของการออกแบบพื้นท่ีในโรงพยาบาลอย่างมีส่วนร่วมท่ี

สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้สอยในแต่ละบรบิท

ท่ีแตกต่างรวมถึงตอบโจทย์ปัญหาการออกแบบอาคาร

และส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลในภาครัฐ ท่ีมีข้อจ�ากัดใน

เชิงนโยบายและปัญหาในการการออกแบบพ้ืนที่สนับสนุน

การให้บริการสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการ และ 

สภาพความเป็นจรงิในแต่ละพืน้ที ่ตัวอย่างอาคารทัง้สองหลงั  

ณ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จึงเป็น

สัญลักษณ์เชิงพื้นท่ีอันส�าคัญท่ีเกิดจากความมีส่วนร่วม

และความร่วมมือของทุกฝ่ายในท้องถ่ิน และแสดงแนวคิด  

“โรงพยาบาลทีเ่ป็นมากกว่าโรงพยาบาล” ได้อย่างเป็นรปูธรรม

แปลงร่างโรงพยาบาลอย่างมีส่วนร่วม

การออกแบบอาคารและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล

ในภาครัฐนั้นไม่ได้มีทางเลือกมากนัก อีกทั้งยังมีข้อจ�ากัด

ด้านงบประมาณ รวมถึงระเบยีบและข้อก�าหนดต่างๆ ท่ีท�าให้

ส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลภาครฐัส่วนใหญ่มปัีญหา อาคาร

ท่ีแต่ละโรงพยาบาลขออนุมัติหรือได้รับนั้น มักเน้นความ

สอดคล้องกบัแผนพฒันาระบบบริการสขุภาพทีก่�าหนดโดย 

โครงสร้างเชงินโยบายจากส่วนกลางเป็นส�าคัญ จึงไม่ตอบสนอง 

กับความต้องการที่แท้จริง และอาจมีรูปแบบของการ 

จดัสรรพืน้ท่ีภายในท่ีไม่สอดคล้องกับลักษณะของงาน รวมทัง้ 

รูปแบบการใช้ชีวติของผูใ้ช้สอยอาคาร ซึง่แตกต่างกนัไปตาม

บริบทสังคมและวัฒนธรรม ดังตัวอย่างเช่น

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรต ิ
80 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ได้รับอาคารส่งเสริมสุขภาพ (PCU) หลังใหม่ ตามนโยบาย

และโครงสร้างของแผนพัฒนาระบบบริการสขุภาพ ท่ีต้องการ

เน้นเรือ่งระบบการให้บรกิารสุขภาพแบบปฐมภมิู ซึง่สวนทาง

กับสถานการณ์และปัญหาที่เป็นปัจจุบันของโรงพยาบาล

ท่ีมีความต้องการในการขยายพ้ืนท่ีแผนกผู้ป่วยนอก และ

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อลดความแออัดของผู้มารับ

บริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ กระบวนการ

ออกแบบอย่างมีส่วนร่วมจึงถูกน�ามาใช้เป็นวิธีการศึกษา 

และเครื่องมือที่ส�าคัญในการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ภายใน

อาคารส่งเสรมิสขุภาพ จากแบบมาตรฐาน ให้มีการใช้ประโยชน์

พืน้ท่ี (function) เหมาะสมกับผูป้ฏิบัตงิานจรงิ โดยเปิดโอกาส

ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในอนาคต ประเมิน 

และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันร่วมกัน 

และสะท้อนความต้องการที่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์

พื้นท่ี น�าไปสู่การเสนอแนวคิดร่วมกันเพื่อร่วมกันออกแบบ 

(co-design) พืน้ท่ีภายในอาคารให้สามารถให้บรกิารได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับลักษณะงาน และเหมาะสม 

กับการใช้ชีวิตของทุกคน โดยท�าการวางผังพ้ืนใหม่และ 
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ภาพที่ 3 (ภาพซ้าย) ผังพื้นอาคารส่งเสริมสุขภาพก่อนการปรับปรุง (แบบมาตรฐาน เลขที่ 10410) 
(ภาพขวา) ผังพื้นหลังการออกแบบปรับปรุงผ่านกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม

ภาพที่ 4 อาคารส่งเสริมสุขภาพหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
และภาพบุคลากรโรงพยาบาลนำาเสนอหุ่นจำาลองที่พวกเขาสร้างขึ้นเองจากดินน้ำามัน

ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีภายในอาคาร ย้ายแผนก

อุบัตเิหตแุละฉุกเฉนิ แผนกทันตกรรม และห้องคลอดมาจาก

อาคารผู้ป่วยนอกหลังเดิม และเปิดทางสัญจรให้สามารถ

เชื่อมต่อกันได้ จัดรับส่งผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงได้อย่าง

สะดวก และค�านึงถึงการระบายอากาศแบบธรรมชาติและ

แสงสว่างภายในอาคาร ซ่ึงมีผลต่อการจดัวางพ้ืนท่ีพักคอย 

ส�าหรับผู้ป่วยและญาต ิปัจจบัุนอาคารหลงัน้ีก่อสร้างเสร็จส้ิน

ตามแบบท่ีพฒันาขึน้จากกระบวนการมีส่วนร่วม และเปิดให้

บรกิารร่วมกับอาคารผู้ป่วยนอกหลังเดิมอย่างเต็มรูปแบบ

อย่างไรก็ตามการออกแบบปรับปรุงอาคารจากแบบ

มาตรฐานนั้น อาจจะไม่สามารถเกิดข้ึนได้ตามข้ันตอนหรือ

ในกระบวนการปกติ แต่การปรับปรุง และแปลงร่างอาคาร

ส่งเสรมิสุขภาพของโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลมิพระเกยีรติ 

80 พรรษา หลงัน้ี น�าไปสู่การตัง้ค�าถามต่อ การได้มาซึง่แบบ 

และอาคารของแต่ละโรงพยาบาลภาครัฐ โดยเฉพาะ 

โรงพยาบาลระดับชุมชน ซ่ึงผูกพันกับกระบวนการจัดสรร

งบประมาณในแต่ละเขตสุขภาพ ซ่ึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องควรมีการ

ทบทวนและพิจารณาถึงความต้องการที่แท้จริงของแต่ละ

พืน้ท่ี การเตรียมอาคารและสิง่แวดล้อมท่ีมีความยดืหยุน่และ 

สามารถปรับเปล่ียนไปได้ตามแต่ละบริบท อาจจะเป็นสิ่งท่ี 

หน่วยงานรับผิดชอบเรื่องอาคารและส่ิงแวดล้อมภายใต้

กระทรวงสาธารณสขุควรจะน�าไปพจิารณา ร่วมกับการปรับปรุง

แบบมาตรฐานในอนาคตต่อไป ดงัภาพท่ี 3 และภาพที ่4

พื้นที่อยู่ดีมีสุขในโรงพยาบาล

การออกแบบพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมี 

สุขภาวะในโรงพยาบาลแบบมีส่วนร่วม มีการด�าเนินงาน

ขยายผลไปที่เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จาก

การลงพ้ืนที่ส�ารวจโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  

จงัหวัดสระแก้ว ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลระดับ S หรือโรงพยาบาลท่ัวไป 

ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า ภายในพืน้ทีโ่รงพยาบาล เปรียบเสมอืน 

เมืองขนาดย่อมท่ีมีคนหมุนเวียนภายในพื้นที่เกือบ 6,000 

คน/วัน ประกอบด้วย ผู ้รับบริการ จ�านวน 4,800 คน  

และผูใ้ห้บรกิารรวมทัง้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิาน จ�านวน 1,100 คน  

อย่างไรก็ตามน่ีอาจเป็นเร่ืองคุ้นชินท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาล

ภาครัฐซึ่งมีความแออัด ซึ่งเกิดจากความหนาแน่นของพื้นที่
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ภาพที่ 5 บรรยากาศการใช้พื้นที่พักคอยในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และกิจกรรมออกแบบอย่างมีส่วนร่วม
และพื้นที่อยู่ดีมีสุข ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา 

ใช้สอย อันน�าไปสู่ความซับซ้อนของการแบ่งพื้นท่ีให้บริการ 

(zoning) และการสัญจร (flow) ภายในโรงพยาบาล ซึ่ง 

การแก้ปัญหาของโรงพยาบาลเกอืบทกุแห่งคอืการหาพ้ืนท่ีว่าง 

และสร้างอาคารใหม่เพิ่ม เพื่อให้สามารถบรรจุคนและขยาย

พื้นท่ีเพ่ิมเติมเพื่อมุ่งเน้นประสิทธิภาพของการรักษา โดย

ไม่ได้ค�านึงถึงมิติเร่ืองการใช้ชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วย

และญาติซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้สอยที่มีจ�านวนมากที่สุดต่อวัน คือ 

4,800 คน/วัน และมีความต้องการพ้ืนที่ส�าหรับการใช้ชีวิต

ท่ีสอดคล้องกับลักษณะทางสังคม ประเพณ ีและวฒันธรรม 

เช่น การมาเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอดท่ีญาติมักจะมากันเป็น

จ�านวนมาก ซึง่ต้องการพืน้ท่ีในการรองรบัผู้คนและสนับสนุน

กิจกรรมตามประเพณี หรือการมารอตรวจของผู้ป่วยที่ต้อง

จับจองพ้ืนท่ีในอาคารแผนกผู้ป่วยนอกหรือพื้นท่ีโดยรอบ 

เพ่ือให้สามารถได้ยินการเรียกคิว ท�าให้ไม่หลุดคิวตรวจของ

ตนเอง ทั้งนี้รวมถึงของบุคลากรโรงพยาบาลที่ควรมีพื้นท่ี 

ส่งเสริมสุขภาวะ คณุภาพชีวติ และความเป็นอยูท่ีด่ ีอันส่งผล 

ถึงประสิทธิภาพในการท�างานให้บริการในภาพรวม และ

สะท้อนภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล

ในปี พ.ศ. 2563 กลุม่วิจยัฯ และภาคีเครือข่ายสถาปนกิ

ร่วมกบับุคลากรและเจ้าหน้าทีข่องโรงพยาบาลรวมถงึผูป่้วย

และญาติ ด�าเนินการออกแบบพื้นท่ีพักคอยของผู้ป่วยและ 

ญาตอิย่างมส่ีวนร่วม ภายใต้แนวคิดการพฒันาพ้ืนทีอ่ยูด่มีสุีข 

ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง และด�าเนิน

การก่อสร้างโดยการสนับสนุนของมูลนิธิเอสซีจี โดยมุ่งหวัง

ให้เกิดพื้นท่ีส่งเสริมการใช้ชีวิต และพักรอระหว่างการมารับ

บริการของประชาชน อีกท้ังยังต้องมีความสอดคล้องกับ

แผนการจัดระบบบริการสุขภาพและผังแม่บทโรงพยาบาล

ในภาพรวม ดังภาพที่ 5

จากการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม บุคลากรโรงพยาบาล 

รวมถึงผู้ป่วยและญาติ น�าเสนอความต้องการและประเด็น

เรื่องความยืดหยุ่นของการใช้ประโยชน์พื้นที่ (function) ซึ่ง

อาจเป็นได้มากกว่าพ้ืนที่พักคอย อาจเป็นพื้นท่ีเรียนรู้หรือ

พืน้ท่ีจดักจิกรรมของทัง้ของบคุลากรและผูป่้วยและญาติได้

ในคราวเดยีวกัน อกีทัง้ยังเสนอเรือ่งรปูแบบการใช้ประโยชน์

พื้นที่ที่มีความสอดคล้องกับลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม 

หรือบริบทเฉพาะถิ่น ซึ่งน�าไปสู่ความละเอียดอ่อนในการ 

สรุปแบบขั้นสุดท้าย ดังตัวอย่างเช่น การออกแบบอาคาร  

“เรือนสุขใจ” ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 

เน้นรูปแบบอาคารท่ีเปิดโล่ง ระบายอากาศได้ดี สามารถ 

นั่งล้อมวงเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือรับประทานอาหาร 

ร่วมกันได้ในขณะท่ีการออกแบบ “เรือนอุ่นใจศรีญาฮา”  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ต้องเน้นพืน้ท่ีสามารถ

สร้างความเป็นส่วนตัวและสร้างปฏิสัมพันธ์ไปในคราว

เดียวกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงการออกแบบพื้นที่

รองรับส�าหรับคนทุกกลุ่มวัยให้สามารถปรับเปลี่ยน 

และมีความยืดหยุ ่นในการใช ้งานในแต ่ละเวลาและ

สถานการณ์ได ้  การออกแบบพื้นที่อยู ่ดีมีสุขภายใน 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช สร้างความตระหนกัถงึความ

ส�าคัญของมติิด้านพฤตกิรรมและสังคมวัฒนธรรมในการมา

โรงพยาบาลเพื่อรับบริการของผู้ป่วยและญาติ
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นักออกแบบโรงพยาบาล

นอกเหนือจากการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมที่สร้าง

ให้เกิดพ้ืนท่ีภายในโรงพยาบาลท่ีตอบรับกับการใช้ชีวิต

ของผู้คน ดังตัวอย่างท่ีแสดงข้างต้นแล้ว การด�าเนินงาน 

ท่ีผ่านมายังได้พัฒนาเครือข่าย (network) และสร้าง 

จุดเช่ือม (node) ในการหมุนและต่อยอดองค์ความรู้ด้าน 

การออกแบบสถาปัตยกรรมโรงพยาบาลเพ่ือน�าไปสู่การ

สร้างความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับคน สอดคล้องกับแนวคิดหลัก

เร่ืองพื้นท่ีอยู่ดีมีสุขในชุมชนและท้องถ่ิน ผ่านการสร้าง

เครือข่ายของภาคีสถาปนิก ท้ังจากสายวิชาชีพและวิชาการ

ในภูมิภาค ท่ีมีความสนใจในการออกแบบพ้ืนที่เพ่ือสุขภาวะ

อย่างมีส่วนร่วม สร้างกระบวนทัศน์ในการมองสิ่งแวดล้อม

ของภาคสีถาปนิก ให้เข้าใจในความละเอยีดอ่อนต่อมิตคิวาม

เป็นมนษุย์ในงานออกแบบใส่ใจต่อเร่ืองราวความรู้สึกนกึคิด

ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเจ็บป่วย ซึ่งไม่ได้มีแต่เรื่องร่างกาย 

แต่ยังมีชีวิตจิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม และความรู้สึก

ปลอดภยั ไว้ใจ และความฝันต่างๆ(15) สามารถออกแบบพืน้ท่ี

ท่ีมคีวามละเอียดอ่อน และเอือ้ต่อการสร้างสขุภาวะ ไม่เพยีง

แต่ทางกายแต่ส่งเสริมสุขภาวะทางใจและสังคมความเป็น

อยู่ในภาพรวม

อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ในการออกแบบพื้นที่หรือ

สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลของการด�าเนินงานโครงการท่ี

ผ่านมา อาจไม่สามารถเทียบได้กับความรู้และประสบการณ์

ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลการออกแบบอาคาร

และสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลภาครัฐ แต่การท�างานผ่าน 

กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมท่ีเน้นการใช้ชีวติของคน 

เป็นศูนย์กลางและการมองส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการ

ใช้ชีวิตและความเจ็บป่วยของผู้คน และไม่ได้แยกออกจาก 

กระบวนการในการรักษาและเยยีวยาน้ัน อาจเป็นทางเลอืกหนึง่ 

ในการออกแบบท่ีมุ่งไปสู่ผลลัพธ์เดียวกัน คือ เพื่อช่วย 

ส่งเสริมให้เกิดสิง่แวดล้อมเพ่ือสขุภาวะในโรงพยาบาล ดังน้ัน

ภาคสีถาปนิกอาจเปรียบได้กับ “นักออกแบบโรงพยาบาล” ท่ี

ไม่เพียงแต่แค่ออกแบบงานสถาปัตยกรรมหรือสิ่งแวดล้อม

ในโรงพยาบาล แต่ออกแบบพื้นที่และการใช้ชีวิตของคนใน

แต่ละบริบทเฉพาะถ่ิน ท่ีจะต้องอาศัยกินอยู่และหลับนอน

ในโรงพยาบาล แตกต่างกันไปตามลักษณะของบริบทสังคม

วัฒนธรรม ดังนั้นการจะเป็นนักออกแบบโรงพยาบาลได้นั้น

ความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างเดียวอาจจะไม่

เพยีงพอ หากต้องมีทศันคติและกระบวนทศัน์ในการมองการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมโรงพยาบาลที่เปลี่ยนไป และหากมี

นักออกแบบโรงพยาบาลในหลากหลายพื้นที่ต้ังและบริบท 

เราคงจะเห็นโรงพยาบาลมีบทบาทและมีความสัมพันธ์กับ

การใช้ชีวิตของผู้คนมากขึ้น

สรุป
การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลภาครัฐ 

มักมีอุปสรรคและข้อจ�ากัดหลายประการ แต่อันท่ีจริง

แล้วสามารถท�าได ้ในหลายระดับ จากน้อยไปหามาก

ตามทรัพยากรและก�าลังความสามารถ แต่ท่ีส�าคัญ คือ  

โรงพยาบาลเหล่าน้ันต้องการหลักคิดและองค์ความรู ้ 

ท่ีสามารถน�าไปปรับใช้ได้ตามแต่ละบริบทท่ีเหมาะสมภายใต้ 

ข้อจ�ากัดต่างๆ หน่ึงในแนวทางที่สามารถท�าได้ คือ การ 

ขยายผลการท�างานร่วมกับหน่วยงานและวิชาชีพอื่นที่มี

ความหลากหลาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อีกท้ัง

ต้องอาศัยการท�างานร่วมกนับนฐานแนวคิดของกระบวนการ

มีส่วนร่วม เพราะการออกแบบส่ิงแวดล้อมโรงพยาบาลนั้น 

ไม่สามารถท�าได้ภายใต้ร่มของศาสตร์ความเช่ียวชาญเดยีวได้  

ต้องอาศัยการท�างานข้ามศาสตร์และระหว่างวชิาชพี รวมถึง 

ต้องมีศิลปะในการเจรจาและต่อรองกับผู้ใช้สอย หรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี เพื่อท�าให้พวกเขามี

โอกาสได้เรียนรูเ้พิม่เติมและบอกกล่าวเร่ืองราวเก่ียวกบัพืน้ท่ี

ของตนเอง สามารถประเมนิพืน้ทีต่นเองได้โดยละเอยีด และ

ตระหนกัถึงความส�าคัญของสิง่แวดล้อมรอบตวั ตัวอย่างดัง

ภาพที่ 6

การออกแบบอย่างมีส่วนร่วมถือเป็นกระบวนการ

ท่ีสามารถรักษาความหวัง และความปรารถนาของทุก

ฝ่าย ผ่านการสร้างพื้นท่ีเพ่ือเจรจา ต่อรอง และเช่ือมโยง 

บทสนทนาของผู้คน (dialogic space) เพือ่ให้ได้มาซึง่พืน้ที่

ใช้สอยท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ(16-17) โดยมนีกัออกแบบ 

หรอืสถาปนกิช่วยสนับสนนุข้ันตอนการออกแบบ และเพ่ิมเตมิ 

องค์ความรู้รวมถึงหลักการออกแบบที่เกี่ยวข้อง และเจรจา

เพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจร่วมกัน(18) โดยผลลัพธ์ของการ

ออกแบบอย่างมีส่วนร่วมนั้น ถึงแม้จะเกิดข้ึนจากเพียงแค่

ความชอบและความต้องการของผูใ้ช้สอย แต่ก็ถือว่าเป็นผล

ของการแบ่งปันความคิด การวางแผน การตัดสินใจร่วมกัน  
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ส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลอาจไม่ได้มองแค่การสร้าง 

ส่ิงแวดล้อมเพ่ือรักษาหรือเยียวยาผู้ป่วยเพียงอย่างเดียว แต่

ควรมองให้รอบด้านและมองให้กว้างไปถึงความเช่ือมโยงกับ 

ลักษณะการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงสังคมวัฒนธรรม 

ในบริบทท่ีแตกต่าง ดังนั้นโรงพยาบาลในอนาคตจึงเป็น

พื้นที่ที่มีความหมายและบทบาทมากกว่าโรงพยาบาล และ

สามารถเกื้อหนุนการให้บริการสุขภาพของผู้คนชุมชนและ

ท้องถิ่นในระยะยาวต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การด�าเนินงานวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมเพื่อ 

สุขภาวะของกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ- 

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน 

และการด�าเนินงานโครงการทัง้หมดได้รับการสนับสนุนและ

ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทั้ง 10 แห่ง 

มูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราช ทั้ง 21 แห่ง ภาคีเครือข่ายสถาปนิก รวมถึงผู้คน

และชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลทุกแห่ง

ภาพที่ 6 หุ่นจำาลองพื้นที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปั้นจากดินน้ำามัน 
โดยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพระทองคำาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

และสะท้อนความเท่าเทยีมกันในการตดัสนิ ซึง่ท้ังหมดถอืเป็น 

องค์ประกอบท่ีส�าคัญท่ีสดุของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง(19)  

ความท้าทายของสถาปัตยกรรมโรงพยาบาลในอนาคต

อาจจะเป็นเร่ืองท่ีหน่วยงานรับผิดชอบภายใต้ กระทรวง

สาธารณสุขควรน�ามาทบทวนอย่างจริงจงั หากโรงพยาบาล

ท่ีดีนั้นวัดจากประสิทธิภาพของระบบการให้บริการสุขภาพ  

และมุ่งเน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ 

แผนการให้บรกิารสขุภาพ (service plan) แล้ว ส่ิงแวดล้อม

ท่ีดีเราจะวัดจากอะไร เร่ืองเล็กๆ ซึง่ต่างจากนโยบายระดับชาติ  

แต่สามารถส่งผลกระทบในทางบวกเช ่น การใช ้ชี วิต

ของคนที่มาโรงพยาบาล ความเป็นอยู่คนท่ีอาศัยอยู ่ใน 

โรงพยาบาล หรือคุณภาพชีวิตของคนท�างาน อาจน�า

มาใช้เป็นตัวช้ีวัดที่ส�าคัญในการประเมินถึงความเป็น  

“โรงพยาบาล” ที่อาจต่างกันไปตามบริบทพื้นที่ รวมทั้งการ 

ท�างานภายใต้ร่มความเช่ียวชาญหรือหลักการเดียว อาจจะ 

ไม ่ใช ่ค�าตอบของการพัฒนาส่ิงแวดล้อมโรงพยาบาล 

ในอนาคต แต่การท�างานอย่างมีส่วนร่วมจากทุกระดับใน 

ทุกภาคส่วนอาจเป็นกุญแจส�าคัญในการท�าให้การด�าเนนิงาน 

พัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลภาครัฐ สามารถ

ด�าเนินไปได ้อย ่างลุล ่วงและเท ่าทันกับสถานการณ์ 

นอกจากนี้การปรับกระบวนทัศน์ในการมองส่ิงแวดล้อม

โรงพยาบาล อาจเป็นอีกหน่ึงเร่ืองจ�าเป็น บทบาทของ
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พัฒนาการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของประเทศไทย
ฐากูร กาญจโนภาศ
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บทคัดย่อ

การดแูลแบบประคับประคองมีบทบาทส�าคัญในการดูแลสขุภาวะของคนไทยในช่วงท้ายของชวิีต การดูแลแบบประคับ

ประคองของประเทศไทยมพัีฒนาการมาอย่างต่อเน่ืองจากอดีตถึงปัจจุบนั บทความนีไ้ด้รวบรวมเหตุการณ์ส�าคัญทีเ่ก่ียวข้อง

กับการดูแลแบบประคับประคอง และศึกษาเพ่ือประกอบร่างและวิเคราะห์จุดเปลี่ยนท่ีส�าคัญในพัฒนาการการดูแลแบบ

ประคบัประคองของประเทศไทย ผ่านการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนผลักดันและขบัเคล่ือนการดแูลแบบประคับประคองในประเทศไทย

และค้นเอกสารเพิ่มเติม แล้วน�ามาจัดแบ่งหมวดหมู่เป็นด้านนโยบาย ด้านการศึกษา ด้านการสนับสนุนให้เกิดเชิงปฏิบัติ 

และด้านการเข้าถงึยา โดยพบว่า การดแูลแบบประคับประคองในประเทศไทย แบ่งได้เป็น 3 ยคุ ได้แก่ ยุคที ่1: รุ่งอรุณแห่ง 

palliative care (ก่อน พ.ศ. 2547) ยคุที ่2: สามเหล่ียมเขยือ้นภูเขา (พ.ศ. 2547-2555) และ ยคุที ่3: การพัฒนาอย่าง

ก้าวกระโดด (พ.ศ. 2555–ปัจจุบัน) โดยมีจุดเปล่ียนท่ีส�าคัญ 2 ช่วงได้แก่ ในปี พ.ศ. 2547 ประกอบด้วยกิจกรรมที่ก่อให้

เกดิการรวมตวัของผู้สนใจมาสร้างองค์ความรู้ร่วมกนัเป็นเครือข่าย จากเดิมท่ีท�างานการดูแลแบบประคับประคองอย่างเป็น

เอกเทศ และในช่วงปี พ.ศ. 2555 ท่ีประกอบด้วยชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต, การจัดต้ังสมาคม

บรบิาลผูป่้วยระยะท้าย, และการจัดประชุมนานาชาตท่ีิมปีระเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ท�าให้พัฒนาการของประเทศไทยเป็นอย่าง

ก้าวกระโดด ความท้าทายทีป่ระเทศไทยก�าลังเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายจุะท�าให้การดูแลแบบประคบัประคองมีบทบาทส�าคัญมาก

ยิ่งขึ้น จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยเข้าถึงบริการนี้ดียิง่ขึน้ ทัง้ในเชงิปรมิาณและ

เชิงคณุภาพ

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 pallia-

tive 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 pro-

motion 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

ประเทศไทยมพัีฒนาการมาอย่างต่อเนือ่งตลอดเกือบ 20 ปี ซ่ึง

หากพิจารณาตาม World Health Organization’s Public 

Health Strategy for Palliative Care ที่ก�าหนดกรอบใน

การพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 

(1) ด้านนโยบาย (policy) (2) ด้านการศกึษา (education)  

(3) ด้านการสนับสนุนให้เกิดเชงิปฏิบัต ิ(implementation) 

และ (4) ด้านการเข้าถึงยา (drug availability)(1) พบว่า  

การดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทยในแต่ละด้านมี

พัฒนาการตามบริบทท่ีแตกต่างกันตามช่วงเวลาและการ

ผลักดันจากภาคส่วนต่างๆ

การศึกษาพัฒนาการทางด้านการดูแลแบบประคับ

ประคองในระดับสากล โดย International Observatory 

on End of Life Care (IOELC) ศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 

(comparative study) จากข้อมลูพัฒนาการการดูแลแบบ

ประคบัประคองของแต่ละประเทศท่ัวโลก และได้เสนอข้ันของ

การพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองของแต่ละประเทศ

ไว้ 4 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ประเทศทียั่งไม่พบการดูแลแบบประคบั 

ประคอง, กลุ่มประเทศท่ีเตรียมศักยภาพ, กลุ่มประเทศท่ีมี 

การดแูลแบบประคับประคองในท้องถ่ิน และกลุ่มประเทศท่ีมี 

การดแูลแบบประคับประคองในบรกิารสาธารณสขุกระแสหลัก(2)

ต่อมา Worldwide Palliative Care Alliance 

(WPCA) ได้พัฒนาเกณฑ์การแบ่งกลุ่มประเทศและได้จัด

กลุ่มประเทศตามพัฒนาการการดูแลแบบประคับประคอง  

โดยได้แบ่งกลุ่มย่อยในกลุ่มท่ี 3 และ 4 ออกเป็นสองกลุม่ย่อย  

รวมเป็น 6 กลุ่ม(3) ดังตารางที่ 1 

ประเทศไทยได้ถกูจัดล�าดับการพัฒนาในการดแูลแบบ

ประคับประคอง ตามการศึกษาดังกล่าวไว้ที่กลุ่ม 3a ในปี 

พ.ศ. 2556 และได้พัฒนาเป็นกลุ่ม 4a ใน ปี พ.ศ. 2560(4) 

และนอกจากนี้ประเทศไทยถูกจัดอันดับ คุณภาพของ 

การตาย (Quality of death) เป็นอันดับที่ 44 ของโลก โดย  

Economist Intelligence Unit(5) ในปื พ.ศ. 2558

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีพัฒนาการของ 

การดูแลแบบประคับประคองมาอย่างต ่อเนื่อง และ 

เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ข้อมูลการดูแลแบบประคับประคองส่วนใหญ่ 

ถูกบันทึกและจัดเก็บในแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและ 

ถูกบันทึกในภาษาไทย จึงมีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลดังกล่าว

อาจไม่ถูกนับรวมในการรวบรวมพัฒนาการการดูแลแบบประ

คับประคองของการศกึษาทีผ่่านมา บทความนีม้วีตัถุประสงค์ 

เพ่ือรวบรวมเหตุการณ์ส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลแบบ 

ประคับประคองท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย และศึกษาเพ่ือ

ประกอบร่างและวิเคราะห์จุดเปลี่ยนท่ีส�าคัญในพัฒนาการ 

การดแูลแบบประคับประคองของประเทศไทย

ผู ้ เขียนได ้รวบรวมพัฒนาการของการดูแลแบบ 

ประคบัประคองในประเทศไทย จากการสัมภาษณ์คุณวรรณา  

จารุสมบูรณ์ ประธานกลุม่ Peaceful Death ท่ีอยู่บนเส้นทาง 

การพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองของประเทศไทย 

และมีบทบาทส�าคัญในการสร้างความตระหนกัรู้ให้เกดิขึน้ใน

สังคมไทยอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ยคุแรกเร่ิมจนถงึปัจจบัุน และ  

รศ. พญ.ศรเีวียง ไพโรจน์กุล นายกสมาคมบริบาลผูป่้วยระยะท้าย  
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ต�ร�งท่ี 1 ลักษณะการดูแลแบบประคับประคองของประเทศตามกลุ่มพัฒนาการตามเกณฑ์ WPCA

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

กลุ่ม 3b 
การดูแลแบบประคับประคองทั่วไป 
(Generalized Palliative Care Provision)

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

การดูแลแบบประคับประคองความหลากหลายของท้ังผู้ให้บริการและชนิดของ
การให้บริการ มีความตระหนักรู้เก่ียวกับการดูแลแบบประคับประคองของบุคลากร
ทางการแพทย์และประชาชนท่ัวไป มีการเข้าถึงยากลุ่มมอร์ฟีนและยาลดปวดชนิด
แรงอ่ืนๆ มีหลายองค์กรท่ีสามารถอบรมหลักสูตรการดูแลแบบประคับประคอง
เองได้ มีการจัดต้ังสมาคมการดูแลแบบประคับประคองระดับประเทศ

ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลแบบประคับประคอง แหล่งรายได้มีความหลากหลาย  
การเข้าถึงยากลุ่มมอร์ฟีนมากขึ้น เกิดบริการการดูแลแบบประคับประคองหรือ
ฮอสพิซจ�านวนมากและอาจจะไม่ต้องพ่ึงพาระบบบริการสุขภาพหลัก

ประชาชนเข้าถึงบริการการดูแลแบบประคับประคองได้อย่างทั่วถึง สามารถ 
เข้าถึงยากลุ่มมอร์ฟีนและยาแก้ปวดชนิดแรงได้หลายชนิด การดูแลแบบ 
ประคับประคองมีผลต่อการก�าหนดนโยบายสุขภาพระดับชาติ มีการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาและการพัฒนาเชิงวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย และมี
สมาคมการดูแลแบบประคับประคองระดับประเทศหลัก

เกณฑ์พัฒน�ก�ร ลักษณะ

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2 
เริ่มเตรียมศักยภาพ 
(Capacity Building Activity)

กลุ่ม 3a 
การดูแลแบบประคับประคองแบบแยกส่วน 
(Isolated Palliative Care Provision)

ยังไม่ปรากฏการดูแลแบบประคับประคอง

เริ่มมีผู้บุกเบิกและปฏิบัติการในระดับบุคคล องค์กร แต่ยังไม่มีระบบบริการ 
ที่ชัดเจน เริ่มมีการจัดประชุมวิชาการ การส่งบุคลากรไปเรียนรู้ในต่างประเทศ  
เริ่มการผลักดันในระดับนโยบายของรัฐบาล 

มีการดูแลแบบประคับประคองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ แต่อยู่กระจัดกระจายและ 
ไม่ได้รับการสนับสนุนเต็มที่นัก การสนับสนุนด้านการเงินเกิดขึ้นผ่านการบริจาค 
เป็นหลัก การเข้าถึงยากลุ่มมอร์ฟีนมีความจ�ากัด และมีสัดส่วนการบริการการดูแล 
แบบประคับประคองหรือฮอสพิซต่อจ�านวนประชากรท่ีน้อย หรืออยู่ในรูปแบบการ
ดูแลท่ีบ้าน 

และหัวหน้าศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผูมี้บทบาทส�าคัญในการ

พัฒนาองค์ความรู้ สร้างบุคลากร และการบริการการดูแลผู้

ป่วยแบบประคับประคองให้เกิดเป็นรูปธรรมในประเทศไทย

ผู้เขียนได้เรียบเรียงพัฒนาการของเหตุการณ์ส�าคัญ 

ท่ีได้จากการสมัภาษณ์บุคคลท้ังสองท่าน และสบืค้นเอกสาร

ท่ีเก่ียวข้องเพิม่เตมิ จากน้ันน�ามาจดัหมวดหมูต่ามด้านต่างๆ 

ของ Public Health Strategy for Palliative Care ทั้ง 4 

ด้านขององค์การอนามัยโลก โดยแยกพัฒนาการออกเป็น 

การอบรม/ศึกษาของกลุ่มผู้ให้บริการทางการแพทย์ และ 

การรับรู้ของประชาชนท่ัวไป รวมเป็นท้ังหมด 5 ด้าน และ 

ได้สรุปเหตุการณ์ท่ีส�าคัญตลอดพัฒนาการการดูแลแบบ 

ประคับประคองในประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 2

พัฒนาการการดูแลผู้ป่วย

แบบประคับประคอง

จากการรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ที่ส�าคัญและจัดแบ่ง

หมวดหมู่ในพัฒนาการแต่ด้านของการดูแลแบบประคับ

ประคอง ผู้เขียนพบว่า มีเหตกุารณ์ท่ีเปรยีบเสมือนจุดเปล่ียน

ท่ีท�าให้พัฒนาการมกีารเปล่ียนแปลงในอัตราเร่งทีเ่ปล่ียนไป

สองช่วง ท�าให้สามารถแบ่งพัฒนาการได้เป็น 3 ยุค และม ี

รายละเอียดของเหตุการณ์อันเป็นจุดเปลี่ยน ดังนี้

ยุคที่ 1 รุ่งอรุณแห่ง Palliative Care

(ก่อน พ.ศ. 2547)

จุดเร่ิมต้นส�าคัญท่ีท�าให้ “ความตาย” เป็นเร่ืองที่มี 

การถกกันในสังคมอย่างกว้างขวาง คือ การมรณภาพของ

พระธรรมโกษาจารย์ พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อิกปัญโญ) ใน 

พ.ศ. 2536 เหตุการณ์ดังกล่าวท�าให้สาธารณชนเริ่มหันมา
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ต�ร�งท่ี 2 แสดงเหตุการณ์ส�าคัญในพัฒนาการการดูแลแบบประคับประคองของประเทศไทย

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�าคัญกบัภมูปัิญญาทางพุทธศาสนา มองความตาย 

เป็นเร่ืองธรรมชาต ิรวมถึงการต้ังค�าถามส�าคัญกับวงการแพทย์ 

ถึงการท�าตามการแสดงเจตจ�านงในการปฏิเสธการรักษาท่ี

เป็นไปเพียงเพื่อการยื้อชีวิตเอาไว้เท่านั้น(6)

บุคคลส�าคัญอกีท่านหนึง่ท่ีเป็นกรณีศึกษาและได้สร้าง

บทเรียนท่ีส�าคัญในเร่ืองการดูแลผู้ป่วยในระยะท้าย คือ 

คุณสุภาพร พงศ์พฤกษ์ เจ้าของ “บ้านถ่ัวพู” นักฝึกอบรม 

ครูสอนโยคะ นักแปลและนักเขียน ใช้ธรรมะในการดูแล 

โรคมะเรง็เต้านมตวัเองผ่านการปฏบัิตธิรรม ท�าสมาธภิาวนา 

และท�าอาหารสุขภาพกินเอง และไม่ขอรับการรักษาใน 

โรงพยาบาล(7) ในช่วงท้ายท่ีมะเร็งลุกลามมากข้ึน สุภาพรได้

อาศัยอยู่ท่ีบ้านท่ามกลางกัลยาณมิตรที่ผลัดเปลี่ยนกันมา

ดูแลและจัดกิจกรรมในบ้านตลอดท้ังวัน ในขณะเดียวกัน  

ทีมแพทย์น�าโดย นพ.เตม็ศกัดิ ์พึง่รศัม ีจากคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็เข้ามามีบทบาทในการดูแล

จัดการอาการท่ีบ้าน จนกระทั่งสุภาพรจากไปอย่างสงบ 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2546

กรณศึีกษาคุณสภุาพรในครัง้นี ้แสดงให้เห็นว่าการตายดี 

เป็นส่ิงที่เกิดข้ึนที่บ้านได้ ด้วยการช่วยเหลือและการเรียนรู้

กนัในครอบครัว เพือ่น และชมุชน ในขณะเดยีวกัน ทมีแพทย์ 

ได้เรียนรู้ถึงความเป็นไปได้ที่จะออกแบบระบบสุขภาพใน 

การจัดการความทุกข์ทรมานในระยะใกล้เสียชีวิตท่ีบ้าน 

และเป็นตัวอย่างของการตัดสินใจร่วมกันระหว่างคนไข้และ 

แพทย์ ถึงแนวทางการรักษาทียึ่ดคุณค่าของผู้ป่วยเป็นหลกั(8)  

กรณศึีกษาคุณสภุาพร จงึนับว่าเป็นต้นธารของการดแูลแบบ

ประคับประคองในเวลาต่อมาอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ  

การตายดีสามารถเกิดขึ้นท่ีบ้านได้ โดยอาศัยความร่วมมือ 

จากครอบครัวและต้นทุนทางสังคมในชุมชน ในขณะที่ 

บทบาททางการแพทย์จะต้องไม่ยดึตดิกบัการบริการท่ีเกิดข้ึน 

ในโรงพยาบาลเท่านั้นแต่เป็นการตัดสินใจร่วมกันของ  
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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

ต�ร�งท่ี 2 (ต่อ) แสดงเหตุการณ์ส�าคัญในพัฒนาการการดูแลแบบประคับประคองของประเทศไทย

“แพทย์” กับ “ผูป่้วย” และเอ้ืออ�านวยให้ผู้ป่วยสามารถเสียชวิีต 

อย่างสงบที่บ้านได้

การศกึษา “โครงการทบทวนกระบวนทัศน์เร่ืองความตาย 

และมิติสขุภาวะ” เป็นจดุเริม่ต้นในการเรียนรู้เร่ืองความตาย

และการจัดการความตายในสังคมไทย โดย ธนา นลิชยัโกวทิย์ 

และคณะ(9) พบว่า มุมมองในการดแูลผู้ป่วยระยะท้าย มีความ

ไม่ตรงกัน กลา่วคือ แพทย์มองว่าเป็นภาวะที่คุกคามกับชีวิต 

ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เป็นเพียงการให้ยาควบคุม

จดัการอาการ และให้ค�าปรึกษาเพือ่ให้ผู้ป่วยและญาตยิอมรับ 

ในขณะนี้บทบาทของครอบครัวและชุมชนเป็นการเย่ียมให้

ก�าลังใจ เป็นเพือ่นร่วมทุกข์สขุ การขออโหสิกรรม การฝากฝัง

เรื่องท่ีค้างคาใจ ดูแลอ�านวยความสะดวกในชีวิตประจ�าวัน 

และการประกอบพิธีกรรม ท�าให้เกิดช่องว่างทางการสื่อสาร

และข้อจ�ากัดในการเข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการตัดสินใจ

องค์กรทีเ่ริม่มีการดูแลแบบประคบัประคองท่ีเกิดข้ึนใน

ช่วงแรกนี้ กระจายท่ัวไปท้ังภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาล

ขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล 

รามาธบิด ีคลนิิกระงบัปวด สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาล 

ชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช จังหวัด

พระนครศรอียุธยา ภาคเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลเซนส์หลุยส์,  

St.Claire’s Hospice โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ ท่ีให้ 

บ้านพักผู้ป่วยระยะท้ายที่วัดพระบาทน�้าพุ จังหวัดลพบุรี 

เป็นต้น โดย พบว่า ภาคเอกชนส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ใน

การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะท้ายโดยเฉพาะผูป่้วยติดเชือ้เอชไอวี  

(HIV) และผู้ป่วยเอดส์ระยะท้าย
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ยุคที่ 2 สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา

(พ.ศ. 2547-2555)

ในด้านการสร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์ บุคลากร

ทางการแพทย์เริ่มมีความสนใจในการดูแลประคับประคอง 

และท�างานในพืน้ทีข่องตนเองตามความสนใจ ในปี พ.ศ. 2547  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการ

ประชุมวิชาการหัวข้อ Palliative Care: From Principles 

to Practice in Thailand ท่ีจังหวัดสงขลา ท�าให้ผู้สนใจ 

จากท่ัวประเทศได้มโีอกาสแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์กัน 

อย่างรอบด้าน และนับเป็นการประชมุวิชาการเฉพาะเจาะจง 

เร่ืองนี้ระดับประเทศเป็นครั้งแรก (10) และหลังจากน้ัน 

ได้เกิดการรวมกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์กันจนเป็น

เครือข่าย Palliative Care ในโรงเรียนแพทย์ (Medical 

Schools-Palliative Care Network, MS-PCARE) ใน

ปี พ.ศ. 2552 ในแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ

ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 

และได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยส�านักงานกองทุน- 

สนับสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) โดยม ีนพ.เต็มศกัดิ์  

พึง่รศัม ีเป็นประธานเครือข่ายก่อให้เกดิการเรยีนรูแ้ลกเปล่ียน 

ประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอน และการจัดประชุม 

เชงิปฏบิติัการ (workshop) ทีส่ญัจรการเรยีนรูไ้ปตามเครอืข่าย 

สถาบันต่างๆ การเรยีนรู้ดงักล่าวจึงเป็นโอกาสในการกระตุน้ 

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�าร่างไปปรับประยกุต์

เข้ากับสถาบันของตน(12) อีกท้ังก่อให้เกิดการผลิตต�ารา

เพื่อสร้างองค์ความรู้การดูแลแบบประคับประคองส�าหรับ

บุคลากรทางการแพทย์ และเอกสารเพือ่เผยแพร่ความรูก้าร

ดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะท้ายส�าหรับผู้สนใจ

ท่ัวไป(13-16) นอกจากน้ีได้เกิดการวิจัยศึกษาความต้องการ

ของประเทศไทยในด้าน Palliative care และสถานการณ์

ปัจจุบันในขณะนั้น(17-19)

ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน เครือข่ายพุทธิกา น�าโดย 

พระไพศาล วิสาโล ร่วมกับเสมสิกขาลัย ได้ร่วมกันพัฒนา

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “เผชิญความตายอย่างสงบ” 

เร่ิมในปี พ.ศ. 2546 โดยได้รบัทุนสนับสนนุจากส�านักงาน-

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีผูเ้ข้าร่วม

อบรมท้ังประชาชนท่ัวไป และบุคลากรทางการแพทย์ ท�าให้

เกิดการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการดูแลแบบประคับ 

ประคองในทุกมิติ กรณศีกึษาในสงัคมไทย ควบคูไ่ปกับการผลิต 

ส่ือเรียนรู ้การจดัเวทสีาธารณะ พร้อมกบัการพฒันาเครอืข่าย

แพทย์และพยาบาลดแูลผู้ป่วยระยะท้ายไปพร้อมกนั(20)

จึงกล่าวได้ว่า ช่วงเวลา พ.ศ. 2546-2547 เป็นช่วง

เวลาจุดเปล่ียนส�าคัญ ท่ีทั้งบุคลากรทางการแพทย์และ 

คนในสังคมไทยเริ่มรวมกลุ่มกันเพ่ือเรียนรู้การดูแลแบบ 

ประคับประคองร่วมกัน จากก่อนหน้าช่วงเวลาน้ันที่แต่ละ 

บุคคลหรือองค์กรเรียนรูแ้ละท�างานกนัอย่างเอกเทศ เกิดเป็น 

เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันทั้งประเทศ

การอบรมการเผชิญความตายอย่างสงบด�าเนินมา

อย่างต่อเนือ่ง มผีูท่ี้สนใจท่ีผ่านการอบรมและต้องการท�างาน

ต่อในการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคอง แต่ยังขาดพ้ืนท่ีใน

การฝึกปฏิบตักิาร เครือข่ายพทุธิกาจงึได้โครงการ “อาสาข้าง

เตยีง” ในปี พ.ศ. 2549 โดยได้รับการสนบัสนุนจากส�านกังาน- 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือเป็น 

การเพิ่มพื้นท่ีปฏิบัติการให้กับอาสาสมัครมีบทบาทในการ

ดูแลสภาวะทางใจและประสานกับทีมแพทย์พยาบาลถึง

ข้อมลูเชงิลึกและประสานความเข้าใจให้เกดิข้ึนระหว่างผู้ป่วย

และครอบครัว(21)

ในปี พ.ศ. 2552 เครือข่ายพุทธิกาได้มีการจัดท�า 

“จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดง” เพื่อเป็นส่ือกลางในการ

รวบรวมความรูแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์การท�างานเกีย่วกบั

การดูแลแบบประคับประคอง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และ

การส่ือสารเร่ืองการดูแลแบบประคับประคองให้กับบุคคล

ท่ัวไป โดยจัดพิมพ์อย่างต่อเน่ืองราย 3 เดือนและได้ปิดตัว

ลงไปในปี พ.ศ. 2559(22)

หลงัจากทีก่จิกรรม “เผชญิความตายอย่างสงบ” ด�าเนิน 

มาได้ 5 ปี การส�ารวจผูท้ีผ่่านการอบรมโครงการเผชิญความตาย 

อย่างสงบ โดยเครือข่ายพุทธิกา พบว่า กว่าครึ่งหนึ่งเป็น

บุคลากรทางการแพทย์ และในทางปฏิบติั บุคลากรเหล่านีย้งั

ไม่ได้มีโอกาสน�าความรู้หรือประสบการณ์ไปใช้ในการท�างาน 

ดูแลผู้ป่วยประคับประคองมากนกั ด้วยเหตผุลว่า (1) ไม่มีเวลา 
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ในการท�า เพราะว่ามีภารกิจหลักที่ต้องท�างานดูแลแบบ

ประคับประคองยังไม่อยู่ในระบบการดูแลในโรงพยาบาล  

(2) ผู้ร่วมงานไม่เข้าใจกระบวนการดูแลแบบประคบัประคอง

ท่ีประกอบด้วยท้ังศาสตร์และศิลป์ (3) ผู้น�าในองค์กรไม่

สนับสนุนและ (4) ไม่มีความมั่นใจในการน�าองค์ความรู้และ

ประสบการณ์ไปใช้

ในการแก้ปัญหาดงักล่าว วรรณา จารสุมบูณ์ ผูจ้ดัการ

โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธกิาในขณะนัน้ 

เล็งเห็นว่า มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องหาตัวช่วยให้กับระบบ 

โรงพยาบาล เพราะภาระงานของบุคลากรโรงพยาบาลนั้นมี

มากและไม่สามารถดูแลผู้ป่วยระยะท้ายได้อย่างครอบคลุม

ในทุกมิติได้ โดยเฉพาะมิติด้านจิตวิญญาณ ในขณะเดียวกัน

สังคมไทยมีต้นทุนในชุมชนท่ีมีศักยภาพท่ีจะช่วยดูแลผู้ป่วย

กลุ่มนี้ได้ อาทิ พระสงฆ์ นักบวช แม่ชี อาสาสมัครหรือจิต

อาสา เป็นต้น ซ่ึงจะเป็นตวัช่วยส�าคัญให้กบับุคลากรทางการ

แพทย์ในโรงพยาบาลได้อย่างดี เพียงแต่ยังขาดระบบที่จะ

เชื่อมการท�างานร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงพยาบาล

ในปี พ.ศ. 2554 เครือข่ายพุทธิกา จึงได้จัด “โครงการ

ส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ โรงพยาบาล และชุมชน ในการ

เยียวยาจิตใจผู้ป่วยเร้ือรังและระยะสุดท้าย” เพ่ือเป็นการ

พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองท่ีเปิดพ้ืนท่ี

ให้ชุมชนหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ  ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม 

หรือมีบทบาทในการดูแลเพ่ิมข้ึน วิทยากรหลักผู ้ริเริ่ม 

โครงการ คือ พระครรชิต อกญิจโน เจ้าอาวาสวดัวีรวงศาราม  

อ�าเภอเมือง จังหวัดชยัภมิู(23) และด�าเนินการต่อในระยะท่ีสอง 

ในปี พ.ศ. 2557 ภายใต้ชือ่โครงการขับเคล่ือนมิติสขุภาวะทาง

ปัญญาผ่านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย(24)

กล่าวโดยภาพรวม บุคลากรทางการแพทย์เร่ิมเกิด

การเรยีนรูก้ารดแูลแบบประคับประคอง ท้ังจากการไปเรียน

หลักสูตรท่ีต่างประเทศ การเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ

มาอบรมผ่านการจัดประชุมวิชาการ และการร่วมกันดูแล 

ผู้ป่วยแบบประคับประคอง จนเกดิการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย 

เพ่ือเรียนรู ้การดูแลแบบประคับประคองในบริบทของ

ประเทศไทยเอง พร้อมกันนัน้ก็เริม่มกีารขับเคลือ่นและสร้าง

ความตระหนักรูเ้รือ่งความตายให้กับประชาชนท่ัวไป นโยบาย

ในระดับประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัการดูแลแบบประคบัประคอง

ในช่วงแรกยังไม่ได้มีบทบาทนัก หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วน

เกีย่วข้องในการผลักดนัการดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคอง 

ได้แก่ สถ�บันรับรองคุณภ�พสถ�นพย�บ�ล (องค์ก�ร
มห�ชน) (สรพ.) ท่ีท�าหน้าทีป่ระเมนิมาตรฐาน คุณภาพของ

สถาบันบริการสุขภาพของทุกโรงพยาบาลในประเทศไทย 

ก็ได้น�าเอาการดูแลแบบประคับประคอง (palliative 

care) มาเป็นหนึ่งใน “มาตรฐาน” ท�าให้เกดิการเคล่ือนไหว

และการตื่นตัวของการดูแลแบบประคอบประคองเกิดขึ้น

ท่ัวประเทศ โดยเร่ิมมีการกล่าวถึงการดูแลแบบประคับ

ประคองในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับ

เฉลิมพระเกยีรต ิฉลองสิรริาชสมบัติครบ 60 ปี(25) ในปี พ.ศ. 

2549 ซ่ึง ณ ขณะน้ันยังมีบุคลากรทางการแพทย์ท่ีท�างาน

ด้านการดูแลแบบประคับประคองยังไม่มากนัก

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (สปสช.) มี

โครงการพฒันาการดูแลคนไข้ระยะท้าย การส่งเสริมกิจกรรม

มิตรภาพบ�าบัด เพื่อนช่วยเพื่อน และจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือ

สังคม ในปี พ.ศ. 2549 และได้ก�าหนดให้ทุกส�านักงานเขต

ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลในแต่ละพื้นท่ี ด�าเนินโครงการ

น�าร่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในปี พ.ศ. 2553(26)

ประกาศพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  

ให้เป็นพระราชบัญญัติแม่บทลงในราชกิจจานุเบกษา ท่ี

มีเน้ือหาสนับสนุนเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง

อย่างชัดเจน อาทิ มาตรา 12 ที่ว ่าด้วยการเปิดโอกาส

ให้คนไข้สามารถปฏิเสธการรักษาท่ีเป็นไปเพียงเพื่อการ

ย้ือชีวิตได้(27) ซ่ึงในขณะน้ันยังมีอุปสรรคในการน�าไปใช้

ในทางปฏิบัติ เน่ืองจากความตระหนักรู ้เ ร่ืองการดูแล

ผู้ป่วยระยะท้ายยังไม่เป็นท่ีแพร่หลายนักท้ังในวงการ

แพทย์และภาคประชาชน รวมไปถึงการเข้าถึงระบบการ

บริการดูแลแบบประคับประคอง ท่ีจ�าเป ็นจะต้องมา 

รองรับการดูแลในกรณีท่ีผู้ป่วยไม่รับการรักษาท่ีเป็นไปเพื่อ

ยื้อชีวิต แต่เป็นไปเพื่อประคับประคองแทน

จึงกล่าวได้ว่า การขับเคลื่อนการดูแลแบบประคับ

ประคองในยุคนี้ มีพื้นฐานจากทฤษฎี “สามเหลี่ยมเขยื้อน

ภูเขา” เสนอโดย ศ. นพ.ประเวศ วะสี ที่กล่าวว่ากลยุทธ์การ

ขับเคล่ือนส่ิงที่เป็นไปได้ยากในระดับประเทศ ประกอบด้วย  

การสร้างความรู้ การเคลื่อนไหวทางสังคม และการเชื่อมต่อ 

กับอ�านาจรัฐหรือการด�าเนินการทางการเมือง(26) โดยมี

โครงการเครือข่าย Palliative Care ในโรงเรียนแพทย์ เป็น

ผู้ขับเคล่ือนภูเขาแห่งองค์ความรู้ เครือข่ายพุทธิกา น�าโดย 

พระไพศาล วิสาโล ขับเคล่ือนภูเขาแห่งภาคประชาชน ผ่าน
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การอบรม “เผชิญความตายอย่างสงบ” ในขณะท่ีภูเขาของ

การเคลือ่นไหวทางการเมืองและนโยบายระดับชาต ิยังไม่ได้มี

บทบาททีส่�าคัญนักแต่เป็นรากฐานทีน่�าไปสู่การขบัเคลือ่นใน

ยุคถัดไป ได้แก่ พระราชบญัญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

มาตรา 12 ท่ีว่าด้วยหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับการ

รักษาที่เป็นไปเพื่อการยื้อชีวิต

ยุคที่ 3 การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

(พ.ศ. 2555–ปัจจุบัน)

เหตุการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วใน

เวลาต่อมา คือ ประเทศไทยได้รับการเสนอเป็นเจ้าภาพจัด

งานประชุม Asia Pacific Hospice Conference (APHC) 

ในปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงถือว่าเป็นการประชุมระดับนานาชาติที่

มีความส�าคัญ คือ หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้

ใช้โอกาสในการจัดประชุมดังกล่าวผลักดันให้เกิดระบบการ

ดูแลแบบประคับประคองในประเทศนั้นๆ อย่างก้าวกระโดด 

อาทิเช่น ประเทศญ่ีปุ ่น ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศ

ฟิลิปปินส์(28)

เครือข่าย Palliative Care ในโรงเรียนแพทย์ (MS-

PCARE) ได้จดทะเบียนเป็น สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย  

(Thai Palliative Care Society, THAPS) ในปี พ.ศ. 

2555 เพื่อรองรับการจัดประชุม APHC ในปีถัดไป การท่ี

ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ

ดังกล่าว ท�าให้เกิดการตื่นตัวและการผลักดันระบบการดูแล 

ผู้ป่วยระยะท้ายในเวลาต่อมา โดยสมาคมบริบาลผูป่้วยระยะท้าย  

(THAPS) ได้ด�าเนนิการโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้าย 

ของชีวิต(29) ภายใต้การสนับสนุนจาก ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นชุดโครงการ

ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย (1) โครงการสร้างความตระหนัก

เรือ่งวิถสีูก่ารตายอย่างสงบ (ความตาย พูดได้) (2) โครงการ

สร้างและจัดการความรู้ระบบบริการสาธารณสุขที่สร้าง

เสริมสุขภาวะ (3) โครงการศึกษาพัฒนาระบบสาธารณสุข 

ในการบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

และการศึกษาทางระบาดวิทยา (4.1) โครงการสานต่อ

กิจกรรมเครือข่าย Palliative Care ในโรงเรียนแพทย์ 

(4.2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ 

และเภสัชกร (4.3) โครงการฝึกพัฒนาศักยภาพบุคลากร

พยาบาลด้านการบริบาลผูป่้วยระยะท้าย และ (4.4) โครงการ

พัฒนาศักยภาพจิตอาสาและผู้ดูแลผู้ป่วย

โครงการเผชิญความตายอย่างสงบและโครงการ 

พัฒนาอาสาสมัครในยุคที่ผ่านมา ท�าให้การรับรู้เกี่ยวกับ

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและความตายเกิดขึ้นในประชาชน 

จ� านวนหนึ่ ง  แต ่พบว ่า ยังอยู ่ ในวงแคบ เพราะการ

ประชาสัมพันธ์ยังอยู ่ในวงจ�ากัด และเข้าถึงเฉพาะผู ้ที่มี

ความสนใจหรือท�างานท่ีเกี่ยวข้องกับผู ้ป่วยระยะท้าย 

อยู่แล้วเท่าน้ัน โครงการสร้างความตระหนักเร่ืองวิถีสู่การ

ตายอย่างสงบ (ความตาย พูดได้) ด�าเนินการโดยเครือข่าย

พทุธกิา ได้พยายามส่ือสารให้ความตายเป็นส่ิงท่ีคนในสังคม

สามารถพดูคุยกันได้ โดยเปลีย่นภาพลกัษณ์ของความตายให้

เป็นเรื่องที่จับต้องได้ ไม่น่ากลัวและยึดโยงกับศาสนาเพียง

อย่างเดียว และปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานที่มีการท�างาน 

ร่วมกบันักโฆษณาและคนท�าส่ือเพือ่สร้างส่ือทีมี่ความหลากหลาย 

มากขึ้น อาทิเช่น บทเพลงคลิปวิดีโอ การสื่อสารบนสังคม

ออนไลน์ พัฒนาเคร่ืองมือทีช่่วยในการพดูคยุเรือ่งความตาย 

เช่น เกมไพ่ไขชีวิต สมุดเบาใจ เป็นต้น(30)

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 เครือข่ายพุทธิกาและ 

THAPS ภายใต้การสนับสนุนจากภาคสีขุภาพได้จดักจิกรรม 

“Before I Die พร้อมก่อนตาย”(31) ขึ้นท่ีห้างสรรพสินค้า

เซนทรัลเวิลด์ ซ่ึงเป็นกิจกรรมคู่ขนานไปกับการจัดประชุม

วิชาการ APHC กิจกรรมในครัง้น้ี พบว่า มผีูค้นให้ความสนใจ

จ�านวนมาก และมีผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีห้างสรรพสินค้า

หลายร้อยคน แสดงให้เห็นว่าความตายเร่ิมเป็นท่ีสนใจใน

หมู่คนรุ่นใหม่และผู้ที่ไม่ได้เคยเกี่ยวข้องกับการท�างานเรื่อง

ความตายหรือผู้ป่วยระยะท้ายเพียงอย่างเดียว

ต่อมา โครงการความตาย พูดได้ โดยเครือข่ายพุทธิกา

ได้ร่วมกบัภาคีเครือข่ายท่ีท�างานด้านการเรียนรู้เรือ่งชวีติและ

ความตาย จ�านวน 18 องค์กร ร่วมกนัจัดงาน Happy Deathday  

ท่ีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ.  

2560(32) ซ่ึงมีคนรุ่นใหม่จ�านวนมากท่ีเข้ามามีส่วนร่วมและ

สนใจในกิจกรรม การมีส่วนร่วมขององค์กรทั้ง 18 องค์กร

ท่ีประกอบด้วยกลุ่มคนท่ีท�างานจากท้ังหน่วยงานรัฐ และ

เอกชนน้ันได้แสดงให้เห็นว่าการดแูลท่ีเก่ียวข้องกับการดแูล

ผู้ป่วยระยะท้ายสามารถด�าเนนิต่อไปได้ตามบรบิทของตน ซึง่ 

วรรณา จารุสมบูรณ์ ประธานกลุ่ม Peaceful Death และ

ประธานการจัดงาน Happy Deathday ได้ให้ความเห็นว่า 

การจัดงานดังกล่าวเป็นหมุดหมายท่ีท�าให้สังคมไทยเกิด

ความตระหนักเรื่องการเตรียมตัวตายอย่างมีนัยส�าคัญ(33)



วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

84

ความส�าเร็จคร้ังย่ิงใหญ่จากงาน “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.)  

เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ 

การตายดีโดยมีแนวคิดว่าประสบการณ์การสูญเสียเป็น

ความรับผิดชอบของทุกคนในสังคม อาศัยความรู้และทักษะ

ของทกุคนในชุมชนร่วมกบัการสนบัสนุนของระบบสขุภาพให้

สามารถดแูลผู้ป่วยระยะท้าย ท�าให้ “ชุมชนกรณุา” มบีทบาท

เป็นการดแูลแบบประคับประคองภาคประชาสังคม ท่ีบริบท

ในปัจจุบันจ�านวนผู้ป่วยท่ีต้องการการดูแลแบบประคับ 

ประคองมากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ในปัจจุบัน ยังไม่ท่ัวถึงและบุคลากร

ทางการแพทย์ยังมีไม่เพียงพอต่อความจ�าเป็นนัก(34)

ในด้านบุคลากรทางการแพทย์ “โครงการสร้างและ

จดัการความรู้ระบบบริการสาธารณสขุท่ีสร้างเสริมสุขภาวะ

ในระยะท้ายตามบริบทประเทศไทย” มีผู้รับผิดชอบหลัก 

คือ นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วย 3 

โครงการย่อย(35) ได้แก่ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้, จัดตั้งชุมชน

นักปฏิบัติ (Community of Practice, CoP) บนสังคม

ออนไลน์ Facebook และ GotoKnow และ การรวบรวม 

และสังเคราะห ์ข ้อมูลงานวิจัยวิทยานิพนธ ์  สื่อและ 

ส่ิงพิมพ์ที่เก่ียวข้อง และจัดท�าฐานข้อมูลจนได้รวบรวมเป็น  

“วิทยานิพนธ ์ก ่อนตาย” ซ่ึงเป ็นการรวบรวมเฉพาะ 

สารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลผู้ป่วย

ระยะท้ายของประเทศไทยตัง้แต่ พ.ศ. 2523 จนถึง พ.ศ. 2559  

จ�านวน 169 รายการ มกีารเรียบเรียงตามหวัข้อและเชงิอรรถ

บรรยายสรุปใจความส�าคัญของวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง(36)

สถาบันที่มีบทบาทโดดเด่นในการจัดบริการผู ้ป่วย 

แบบประคับประคองอย่างครบวงจร และมบีทบาทอย่างมาก 

ในการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในเวลา

ต่อมา คือ ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ก่อตั้งเม่ือเดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดย รศ. พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล  

เป็นหัวหน้าศนูย์ฯ และเป็นนายกสมาคมบริบาลผูป่้วยระยะท้าย  

(Thai Palliative Care Society, THAPS) เช่นเดียวกัน

การด�าเนินงานของศูนย์การุณรักษ์ในระยะแรก

ประกอบด้วย การสร้างให้เกดิระบบการให้บริการท่ีครบวงจร  

(service) โดยเป็นสถาบันที่เป็นต้นแบบในการน�ายากลุ่ม 

opioid ออกไปใช้นอกโรงพยาบาลได้เป็นแห่งแรก ท�าให้

สามารถเปิดการบริการการดูแลแบบประคับประคองได้

อย่างครบวงจร

ในปี พ.ศ. 2556-2557 ศูนย์การุณรักษ์ได้รับทุน

สนับสนุนจาก ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) เขตสุขภาพที่ 7 และ ส�านักงานกองทุนสนับสนุน- 

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้อบรมแพทย์และพยาบาล 

จนเกิดเป็นเครอืข่ายทีแ่ข็งแรงเร่ิมจากเขตสุขภาพท่ี 7 ขยาย

ไปครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยหลักสูตรอบรม

พยาบาล Clinical Palliative Care for Community 

Nurses (CPCN) ระยะเวลา 4 สปัดาห์ ท�าให้การส่งต่อผู้ป่วย

ระยะท้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความครอบคลุมใน

ทุกพื้นที่ สามารถส่งต่อข้อมูลทางการแพทย์และมีแนวทาง

การปฏิบตัไิปในทิศทางเดียวกนั เกดิเป็นระบบการดูแลผู้ป่วย

ได้อย่างไร้รอยต่ออันเป็นหัวใจส�าคัญของการดูแลผูป่้วยแบบ

ประคับประคองและสามารถดแูลผูป่้วยให้เสยีชวีติทีบ้่านตาม

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�าเนินงานทีค่วบคูก่นัไปท้ังการบริการทีค่รบวงจร

และการมีเครือข่ายท่ีเข็มแข็ง ท�าให้ศูนย์การุณรักษ์มีระบบ

การดูแลแบบประคับประคองทีส่มบูรณ์ และเหมาะในการใช้ 

เป็นพื้นท่ีต้นแบบในการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรทาง 

การแพทย์ โดยศูนย์การุณรักษ์ได้เร่ิมจัดฝึกอบรมหลักสูตร

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�าคัญในการเป็นผู้ผลักดันการจัดต้ังศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบ 

ประคับประคองตามโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทัว่ประเทศ รวมถงึ 

โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์หลายแห่ง อย่างไรก็ตาม  

ด้วยบทบาทและอ�านาจหน้าท่ีอย่างจ�ากดัของพยาบาล ท�าให้

การผลักดันศูนย์ดูแลประคับประคองต้องอาศัยแพทย์ ใน

การส่ังการรักษาด้วยยาในการจัดการอาการ รวมถึงการ 

เช่ือมโยงกับการดูแลเฉพาะทางในสาขาอ่ืนๆ ซึ่งต้องอาศัย

บทบาทของแพทย์ในการท�างานเชิงรุก ศูนย์การุณรักษ์จึง

ได้พฒันาหลักสตูรส�าหรบัแพทย์ระยะยาว 8 สัปดาห์ Basic 

Certificate Course in Palliative Medicine (BCCPM) 

ในปี พ.ศ. 2557 ท�าให้แพทย์และพยาบาลที่ผ่านการอบรม

ดังกล่าว ได้กลายเป็นผู้น�าการเปล่ียนแปลงและบริหาร

งานบริการดูแลแบบประคับประคองตามโรงพยาบาลต่างๆ  

ทั่วประเทศ

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 การจัดอบรมบุคลากรทางการ

แพทย์มีจ�านวนมากขึ้น เพื่อรองรับการเพิ่มจ�านวนบุคลากร

ให้เพยีงพอต่อการดแูลแบบประคับประคอง สมาคมบริบาล

ผู้ป่วยระยะท้ายได้สนับสนนุทนุให้เกดิการจดัอบรมหลกัสตูร

เพิ่มเติมในหัวข้อท่ีหลากหลาย(37) ท�าให้การดูแลแบบ 

ประคับประคองเป็นทีรู้่จักในวงการแพทย์ในสาขาเฉพาะทาง

สาขาอื่นๆ มากยิ่งขึ้น

หลักสูตรส�าหรับแพทย์เฉพาะทางด้านการดูแลแบบ

ประคับประคอง ได้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 โดยมีลักษณะ

เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้าน

เวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง โดย

ความรับผิดชอบราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

แห่งประเทศไทย ระยะเวลาหลักสูตร 1 ปี(38) โดยมีสถาบันที่

เปิดหลักสูตรในปัจจบุนั 5 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การผลักดันในระดับนโยบายระดับประเทศหลัง

การจัดประชุม APHC ในปี พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย  

แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะ

ในระยะท้ายของชีวิต พ.ศ. 2557-2559 โดยได้รับความ 

เห็นชอบจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นเคร่ืองมือเชิงระบบท่ีน�าไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะ 

ระยะท้ายของชีวิต(39) และในปี พ.ศ. 2559 กระทรวง

สาธารณสุขก�าหนดนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลมีการดูแล 

ผู้ป่วยแบบประคับประคอง และก�าหนดเป็น Service Plan 

Palliative Care ในปี พ.ศ. 2560(40) ซ่ึงสอดรับกันดีกับ

การเร่งพัฒนาบุคลากรแพทย์และพยาบาลในการดูแลแบบ

ประคับประคองผ่านการจับอบรมท่ีผ่านมาอย่างต่อเน่ือง 

โดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (THAPS)

แม้การดูแลประคับประคองจะเข้าสู่ระบบ service 

plan ของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงส่งผลให้เกิดศูนย์ดูแล 

ประคบัประคองในทุกโรงพยาบาล แต่คณุภาพการจดับริการ

ยังเป็นสิง่ท่ีต้องมกีารประเมินและการพฒันา รศ. พญ.ศรีเวียง  

ไพโรจน์กุล และเครือข่ายดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

แห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดท�า Quality Standard for 

Palliative Care พร้อมสมุดคู่มือประเมินตนเองขึ้นเมื่อป ี

พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้ในการประเมินและพัฒนาคุณภาพของ

ศูนย์ดูแลประคับประคอง กรมการแพทย์ได้แจกจ่ายให้ศูนย์

ดูแลประคับประคองทั่วประเทศเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ

ด�าเนินงาน เพ่ือประเมินช่องว่างในการพัฒนาและน�าไปสู่

คุณภาพให้ได้มาตรฐานขึ้น(41)

จากฐานข้อมลูระบบสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ

(Health Data Center) ปีงบประมาณ 2564 เทียบกับ

ปีงบประมาณ 2562 พบว่า ผู้ป่วยท่ีได้รับการดูแลแบบ 

ประคับประคองเป็นเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ร้อยละ 14.88 

จากร้อยละ 9.40 ตามล�าดับ ผู้ป่วยวัยรุ ่นถึงวัยท�างาน  

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

ท่ัวประเทศ โดยเครือข่ายดูแลแบบประคับประคองแห่ง

ประเทศไทย พบความชุกของผู้ป่วยระยะท้าย ร้อยละ 18.72 

แยกเป็นกลุ่มโรคมะเร็ง ร้อยละ 55.66 และโรคเรื้อรังอ่ืนท่ี

ไม่ใช่มะเร็ง ร้อยละ 44.44(41)

ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการปรึกษาและอยู่ในการดูแล

ของศูนย์ดูแลประคับประคองในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

เพียง ร้อยละ 6-17%(41, 42) กลุ่มที่ได้รับการดูแลจากศูนย์

ดูแลแบบประคับประคอง พบมีการวางแผนดูแลสุขภาพ 

ล่วงหน้า ร้อยละ 88.7 เทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่อยู่ในการ

ดูแลทีมดูแลประคับประคอง ร้อยละ 15.7 ในขณะที่ใน 

ภาพรวมระดับประเทศ จากข้อมลูระบบสุขภาพของกระทรวง
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สาธารณสุข (Health Data Center) ปีงบประมาณ 2564 

พบว่า ผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง มีกิจกรรม 

family meeting และมกีารท�าการวางแผนสุขภาพล่วงหน้า 

(advance care planning) ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว 

มีเพียงร้อยละ 50.5 เท่านั้น(43)

ในด้านบุคลากรทางการแพทย์ จากการศึกษาในปี  

พ.ศ. 2555(18) พบว่า มีแพทย์ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตร

การดูแลแบบประคับประคองมากกว่า 1 ปี จ�านวน 12 คน 

มากกว่า 1 เดือนจ�านวน 6 คน โดยมีจ�านวนแพทย์ที่ผ่าน

การอบรมการดูแลแบบประคับประคองท้ังประเทศ จ�านวน

รวม 147 คนภายหลังการจัดตั้งศูนย์การุณรักษ์และมีการ 

อบรมบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า ตลอดช่วง พ.ศ. 

2553-2562 มีแพทย์ ท่ีผ ่านการฝ ึกอบรมหลักสูตร 

ระยะกลาง-ระยะยาว อีกจ�านวน 189 คน โดยแบ่งเป็นแพทย์ที่

ผ่านการอบรม mid-career training หลกัสูตร  1 ปี จ�านวน 

29 คน และหลักสูตร BCCPM 8 สัปดาห์จ�านวน 160 คน(44)

ในขณะท่ีจ�านวนพยาบาลจากการส�ารวจบุคลากร

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 สถาบันวิจยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

(Thailand Development Research Institute, TDRI) 

ใน ปี พ.ศ. 2563(45) ท่ีศกึษาการตระหนักรูส้าธารณะ (public  

awareness) และทศันคติของคนไทยอายุ 20-80 ปี จ�านวน 

2,394 คน ต่อการดูแลแบบประคับประคอง พบว่า มีเพียง

ร้อยละ 43 ที่ตระหนักเกี่ยวกับการดูแลในระยะท้ายของชีวิต

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหรือมีโรคเร้ือรังอยู่แล้ว มีเพียง

ร้อยละ 24 ท่ีรู้จักการดูแลแบบประคับประคอง และพบว่า

กว่าร้อยละ 92 ที่รู้จักพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 

2550 มาตรา 12 ท่ีว่าด้วยสิทธ์ิในการปฏิเสธการรักษาท่ี

เป็นไปเพื่อการยื้อชีวิตแต่มีเพียงร้อยละ 14 เท่านั้นที่เคยท�า

พนัิยกรรมชีวติหรอืวางแผนการดแูลสขุภาพล่วงหน้าไว้แล้ว 

ท�าให้เห็นว่ายังมีช่องว่างในการสร้างความตระหนักรู้เก่ียว

กับการวางแผนดูแลล่วงหน้าส�าหรับประชาชนในภาพรวม

วิธีการศึกษา

พฒันาการการดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทย 

ตลอด 20 ปีที่ผ ่านมา อาจแบ่งได ้เป ็น 3 ยุค ได ้แก่  

ยคุที ่1: รุ่งอรุณแห่ง palliative care (ก่อน พ.ศ. 2547),  

ยุคท่ี 2: สามเหล่ียมเขย้ือนภูเขา (พ.ศ. 2547-2555) และ 

ยุคท่ี 3: การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด (พ.ศ. 2555–ปัจจุบัน) 

โดยมีจุดเปล่ียนท่ีส�าคัญ คือ การจัดประชุมวิชาการด้าน

การดูแลแบบประคับประคอง และโครงการ “เผชญิความตาย

อย่างสงบ” จนเกิดการรวมตัวของบุคลากรทางการแพทย์

และประชาชนเป็นเครือข่ายได้มาร่วมกันสร้างองค์ความรู้

และพื้นท่ีปฏิบัติงานจากเดิมท่ีท�ากันอย่างแยกส่วน และ

จุดเปล่ียนท่ีสองท่ีท�าให้การดูแลแบบประคับประคอง 

มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดในยุคที่สาม คือ ชุดโครงการ

สร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต การจัดตั้งสมาคม

บริบาลผู ้ป ่วยระยะท้าย และการจัดประชุม APHC ที่

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพท้ังสามเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุ

ท่ีส�าคัญท่ีเร่งให้เกิดการเรียนรู ้และการดูแลแบบประคับ

ประคองในทุกมิติ

จากการรวบรวมประวัติศาสตร์ของการดูแลแบบ 

ประคับประคองในประเทศไทย ผู้เขียนพบว่าการสัมภาษณ์

ผู้รู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการขับเคล่ือนการดูแลแบบประคับ

ประคองท้ังสองท่าน ท�าให้ผู้เขียนมองเห็นภาพรวมและความ

ต่อเน่ืองของเหตุการณ์ที่ส�าคัญที่ส่งผลต่อกันและกัน และ

ข้อมูลเชิงความสัมพันธ์เหล่าน้ีไม่ได้ถูกบันทึกที่ใดมาก่อน  

ในกระบวนการสืบค้นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องจากเร่ืองราวท่ีได้

จากการสัมภาษณ์ ผู้เขียนพบว่าแหล่งข้อมูลมีการกระจัด

กระจายและข้อมูลจ�านวนหน่ึงถูกบันทึกโดยผู้ปฏิบัติงาน

ในรูปแบบบันทึกส่วนตัวเป็นภาษาไทยในอินเทอร์เน็ต 

โดยข้อมูลการขับเคล่ือนด้านการรับรู้ของประชาชนมีการ

รวบรวมไว้อย่างครบถ้วนในเว็บไซต์ของเครือข่ายพุทธิกา 

ท�าให้เห็นการขับเคลื่อนท่ีมีความต่อเนื่องตั้งแต่ “เผชิญ

ความตายอย่างสงบ” เร่ือยมาจนถึง “ชุมชนกรุณาเพ่ือการ

อยู่และตายดี” โดย Peaceful Death แหล่งข้อมูลที่เป็น

ข้อมูลในเชิงนโยบายและหนังสือราชการ ผู้เขียนสามารถ

สืบค้นได้อย่างจ�ากัด อาจจะท�าให้ข้อมูลพฒันาการการดแูล

แบบประคับประคองในมติด้ิานนโยบายยังไม่สมบูรณ์มากนัก

สังคมไทยท่ีก�าลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใน
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ปัจจุบัน และโครงสร้างสังคมท่ีมีลักษณะเป็นสังคมเมือง

มากข้ึน สร้างความท้าทายให้กับทิศทางของการดูแลแบบ

ประคับประคองในอนาคต ลักษณะของการ “ตายดี” ใน

บริบทของคนยุคใหม่ อาจไม่เหมือนกับชุดความเช่ือเดิมท่ี

เราเคยคุ้นชิน

จากข้อมูลเชิงสถิติถึงสถานการณ์การดูแลแบบ 

ประคบัประคองในปัจจบุนัเทยีบกบัอดตี ดังทีไ่ด้กล่าวไปข้างต้น

ช่องว่างของพัฒนาการการดูแลแบบประคับประคองของ

ประเทศไทย คงจะประกอบด้วย (1) การเพ่ิมการเข้าถงึบริการ

การดแูลแบบประคบัประคองให้มากขึน้ (2) การเพ่ิมการรบัรู้

ของแพทย์สาขาต่างๆ ถึงบทบาทของการดูแลแบบประคับ

ประคอง (3) การจัดระบบโครงสร้างให้การดแูลแบบประคับ

ประคองเป็นหน่วยงานเทยีบเท่าการดแูลเฉพาะทางสาขาอ่ืนๆ

(4) ก�าหนดบทบาทให้ผูป้ฏิบติังานสามารถจดับรกิารได้อย่าง

เต็มเวลาและมีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน (5) การเพ่ิมบทบาท

ของภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ในด้าน

การดแูลแบบประคับประคอง (6) การศกึษาด้านประสิทธิผล

และประสทิธิภาพของการดูแลแบบประคับประคองในปัจจบัุน

(7) การศึกษาวิจัยเรื่อง การแพทย์ทางเลือกที่มีศักยภาพใน

การน�ามาใช้ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ท่ีประชาชนสามารถ

เข้าถึงได้ เช่น กัญชาทางการแพทย์ ทั้งหมดน้ีจะเป็นปัจจัย

ที่จะช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการดังกล่าวของผู้ป่วย

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้

เมื่อความเป็นอยู่และความตายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต

และความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชน อนาคตการดูแล 

แบบประคับประคองของประเทศไทยจึงถูกก�าหนดโดย 

คนไทยทุกคนเช่นกัน

กิตติกรรมประกาศ

ผู ้เขียนขอขอบคุณ คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ และ 

รศ. พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กลุ อย่างสดุซึง้ ในการให้สมัภาษณ์

และเล่าเส้นทางของการดแูลแบบประคบัประคองอย่างทรง

พลังประสบการณ์การรวบรวมเหตุการณ์ตามแหล่งข้อมูล

ต่างๆ ท�าให้ผู ้เขียนตระหนักว่ามีผู้คนอีกจ�านวนมากที่มี 

ส่วนร่วมในการสร้างให้เกิดการดูแลแบบประคบัประคองขึน้

ในประเทศไทย ท่ีผู้เขียนไม่สามารถรวบรวมมาได้ท้ังหมดใน 

ท่ีนี้ การดูแลเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งให้จากไปอย่างสงบ เป็น 

ส่ิงที่มีคุณค่าและสร้างความหมายที่ดีให้กับบุคคลน้ันเอง 

และกับคนรอบข้างท่ียังมีชีวิตอยู่ ผู้เขียนจึงขอคารวะทุกๆ 

ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับการ

ดูแลแบบประคับประคองทั้งที่ได้เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนาม
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ศักยภาพของประเทศไทยในการขับเคลื่อน 
วาระด้านสุขภาพในเวทีระดับโลก

วริศา พานิชเกรียงไกร1, อรณา จันทรศิริ1, หทัยชนก สุมาลี1, พุฒิปัญญา เรืองสม1, พีรยา เพียรเจริญ1, รังสรร มั่นคง2

1สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
2สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมาประเทศต่างๆ และภาคส่วนต่างๆ มีการด�าเนนิงานร่วมกันด้านสขุภาพโลก (global health) เพือ่

จดัการปัญหาสุขภาพทีมี่ความซับซ้อนร่วมกนั โดยประเทศไทยได้แสดงบทน�าในการขบัเคลือ่นประเดน็สขุภาพในเวทโีลกหลาย

วาระ จนเกดิเป็นข้อมตแิละข้อตดัสนิใจทีเ่ป็นแนวทางการท�างานของประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ประเทศไทยให้ความ 

ส�าคัญกบัการพฒันาศักยภาพด้านสุขภาพโลก โดยแผนงานการสร้างความเข้มแขง็ของงานสุขภาพโลกเป็นหนึง่ในแผนงาน 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2560-2564 เป็นกลไกท่ีส�าคัญในการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง น�าไปสู่ศักยภาพในการขับเคล่ือนประเด็นสุขภาพในเวทีระดับ

โลก การขยายเครือข่ายการท�างานด้านสุขภาพโลกในประเทศไทยและระหว่างประเทศอ่ืนๆ ท้ังน้ีปัจจัยในการด�าเนินงานท่ี

ส�าคัญ ได้แก่ การมีหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ การมีทรัพยากรด้านต่างๆ ที่เพียงพอ ทั้ง 

งบประมาณ องค์ความรู้ด้านสุขภาพโลก องค์ความรู้ในประเด็นสุขภาพเฉพาะ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

อย่างต่อเน่ือง ท้ังผ่านการอบรมและการเข้าร่วมประชุมในเวทจีริง บทความนีย้งัมข้ีอเสนอแนะในการด�าเนนิงานด้านสขุภาพโลก 

ของประเทศไทย ได้แก่ การจัดท�าเป้าหมายของการด�าเนินงานในระยะยาวเพ่ือให้ประเทศมีทิศทางการด�าเนนิงานด้าน

สุขภาพโลก การสร้างกระบวนการขบัเคลือ่นประเดน็ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ และการก�าหนดเป้าหมายระยะยาวของ

การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพโลกให้สามารถเป็นผู้น�าทางด้านสุขภาพโลกที่สามารถแสดงบทบาทน�าในเวทีระดับโลกได ้

คำ�สำ�คัญ: สุขภาพโลก; กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก; ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก;  
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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

ปัจจบุนัปัญหาสุขภาพมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ ดังนัน้การ

พัฒนาและการด�าเนินการแก้ปัญหาสุขภาพจ�าเป็นต้องการ

ความร่วมมือจากหลายประเทศทัว่โลก ทัง้นีเ้น่ืองจากปัญหา

สุขภาพมีผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพทีข้่าม 

เขตแดนของประเทศใดประเทศหนึง่ รวมถึงส่งผลด้านการค้า  

เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเด็น 

สุขภาพโลก (global health) จึงมคีวามส�าคัญมากขึน้ ทัง้น้ี 

Koplan และคณะ ได้ให้ค�าจ�ากัดความของสุขภาพโลกไว้ว่า

สุขภาพโลกมุง่เน้นประเด็นท่ีส่งผลกระทบต่อสขุภาพท้ังทาง 

ตรงและทางอ้อม และสามารถข้ามเขตแดนของประเทศ 

ได้การแก้ไขปัญหามักต้องการความร่วมมือระดับโลก โดย 

เป้าหมายหลกั คือ การสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพระหว่าง 

ประเทศส�าหรับประชาชนทุกคน ซึง่ต้องการความเช่ียวชาญ

ที่หลากหลายและการท�างานร่วมกันของหลายสาขาวิชาชีพ

จากทัง้ในและนอกภาคส่วนสขุภาพ(1)

ดังน้ันการด�าเนินงานด้านสุขภาพโลก จึงเกี่ยวข้องกับ

มิติต่างๆ 5 ด้าน(2) ได้แก่ ด้านนโยบายระหว่างประเทศ ด้าน

ความมั่นคง ด้านสุขภาพ ด้านมนุษยธรรม ด้านการลงทุน 

ระหว่างประเทศ และด้านการสาธารณสขุ ดังนัน้ จงึมหีน่วยงาน 

และองค์กรต่างๆ เข้ามาเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานด้าน

สุขภาพโลก ประเทศต่างๆ จงึเกิดความร่วมมอืและการสร้าง

ข้อตกลงในการด�าเนินงานด้านสุขภาพโลกร่วมกัน เห็นได้

จากการมีเอกสารแสดงเจตจ�านงทางการเมอืงและนโยบาย

ระดับสูงหลายฉบับที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ

ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาสุขภาพและปัจจัยทางสังคม

ท่ีมีผลต่อสุขภาพ เพื่อเป็นทิศทางการด�าเนินงานให้กับ

ประเทศต่างๆ โดยมีตัวอย่างในเรือ่งการป้องกนัและควบคมุ

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ปฏิญญาทางการเมืองเร่ืองการ 

ป้องกันและควบคมุโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ในการประชุมระดบัสงู 

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 

และควบคมุโรคไม่ติดต่อเร้ือรงั 2013-2020 (Global action  

plan for the prevention and control of noncom-

municable diseases 2013-2020)(4) Montevideo 

Roadmap 2018–2030 on NCDs(5) นอกจากนีผู้น้�าสูงสดุ

ของทกุประเทศท่ัวโลกได้รบัรองการต้ังเป้าหมายการพัฒนา

อย่างย่ังยนื (Sustainable Development Goals, SDGs) 

ท่ีมุ่งการลดอัตราการเสยีชีวติก่อนวยัอันควรจากโรคไม่ตดิต่อ

เร้ือรังลงหนึง่ในสามภายในปี ค.ศ. 2030(6)

ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้แสดงบทน�าในเวทีโลกมากมาย 

เช่น การผลักดันวาระหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเวที

สมัชชาสหประชาชาติ สมัชชาอนามัยโลก เป็นต้น รวมถึง

การสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในการขับเคล่ือน 

ประเด็นหลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการสร้างเสรมิสขุภาพ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ประสบการณ์การด�าเนินงานที่

ประสบความส�าเร็จของประเทศในการขับเคลื่อน เช่น จาก
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ท่ีประเทศไทยประสบความส�าเร็จในการบรรลุหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 การพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุขอย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนางานด้านการ

สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนือ่ง

นอกจากน้ีประเทศไทยยังได้พัฒนากรอบยุทธศาสตร์

สุขภาพโลก พ.ศ. 2559-2563(7) ภายใต้ความร่วมมือของ

กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงการต่างประเทศและภาคส่วน

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีวัตถปุระสงค์เพือ่ก�าหนดทิศทางการ

ท�างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบของภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาครัฐ

ภาคเอกชน และประชาสังคม และมเีป้าประสงค์ให้เกิดความ

ม่ันคงทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากภัยคุกคามด้าน

สุขภาพ เพื่อขับเคล่ือนและส่งเสริมให้เศรษฐกิจและสังคม

ไทยพัฒนาได้อย่างย่ังยืน รวมท้ังให้ประเทศไทยมีบทบาท 

ในการร่วมก�าหนดนโยบายสขุภาพโลกและเป็นทีย่อมรบัของ

ประชาคมโลก ซ่ึงรวมถึงการส่งเสริมบทบาทน�าและความ 

รับผิดชอบด้านสุขภาพโลกของไทย และการเสริมสร้าง 

ขีดความสามารถของบุคลากร องค์กร และพัฒนาคุณภาพ

ของข้อมลูด้านสุขภาพโลกอย่างต่อเนือ่ง

ท้ังนีป้ระเทศไทยได้มีการพัฒนาแผนงานการสร้างความ

เข้มแข็งของงานสขุภาพโลก (Global Health Diplomacy, 

GHD) ซ่ึงเป็นหน่ึงในหกแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ความ

ร่วมมอืระหว่างรฐับาลไทยและองค์การอนามัยโลก (Country 

Cooperation Strategy, CCS) พ.ศ. 2560-2564 โดยแผน

งานการสร้างความเข้มแข็งของงานสขุภาพโลก เป็นกลไกหนึง่

ท่ีช่วยสนบัสนนุการด�าเนนิงานตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพ

โลกของประเทศไทยโดยอาศยัความร่วมมอืระหว่างภาคส่วน

ต่างๆ ในประเทศไทยและองค์การอนามยัโลก

บทความน้ีเป็นการน�าเสนอบทเรียนการขับเคล่ือน

ประเด็นสุขภาพในเวทีระดับโลกของประเทศไทยผ่านกลไก

ของแผนงานการสร้างความเข้มแข็งของงานสุขภาพโลก 

ในการพฒันาศักยภาพของประเทศไทยในการด�าเนนิงานด้าน

สุขภาพโลกอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ประเทศไทยกับการขับเคลื่อน
ประเด็นสุขภาพในเวทีระดับโลก

องค์การอนามัยโลกก่อตั้งในปี พ.ศ. 2491 มีบทบาทหลักใน

การก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานด้านสุขภาพในระดับโลก  

การให้ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงานด้านสุขภาพในระดับ

ประเทศ และการสนับสนุนการด�าเนินงานของประเทศเพ่ือ

รับมือกับปัญหาสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยมีการ 

ประชมุหลักท่ีมกีารตัดสนิใจเชิงนโยบายขององค์การอนามัยโลก  

2 การประชุม ได้แก่ การประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World 

Health Assembly, WHA) ซ่ึงเป็นเวทีการตดัสินใจหลักโดย

ประเทศสมาชกิ 194 ประเทศ และการประชมุคณะกรรมการ

บริหารองค์การอนามัยโลก (Executive Board, EB) ซ่ึง

เป็นเวทีการตัดสินใจโดยประเทศสมาชิก 34 ประเทศท่ีเป็น

ตัวแทนจากทั้ง 6 ภูมิภาค เพ่ือน�าผลจากการประชุมเข้าท่ี

ประชุมสมัชชาอนามัยโลกเพื่อพิจารณาต่อไป นอกจากน้ี

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 โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ในเวทีการประชุมหลักขององค์การอนามัยโลก ได้แก่  

การประชุมสมัชชาอนามัยโลก การประชุมคณะกรรมการ

บริหารองค์การอนามัยโลก และการประชุมคณะกรรมการ

องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งน้ี

การขับเคล่ือนประเด็นเป็นการท�างานประสานกันระหว่าง

หน่วยงานในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ

กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงคณะผู้แทนถาวรไทย

ประจ�าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และคณะผู้แทนถาวร

ไทยประจ�าสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา โดยการขับเคลื่อน

ประเดน็สขุภาพของประเทศไทยมุ่งหวงัให้เกดิข้อมติ (reso- 

lution) หรือข้อตดัสินใจ (decision) ท่ีจะน�าไปสู่การด�าเนนิงาน 

ต่อไปของประเทศต่างๆ และองค์การอนามัยโลก ดังตารางท่ี 1  

เป็นการสรุปบทบาทของประเทศไทยในการขับเคลื่อน

ประเด็นในเวทีต่างๆ

ยุทธศ�สตร์คว�มร่วมมือระหว่�งรัฐบ�ลไทยและองค์ก�ร 
อน�มัยโลก 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การ

อนามัยโลก (Country Cooperation Strategy, CCS) พ.ศ. 

2560-2564 มุ่งการพัฒนาระบบทีจ่�าเป็นต่อการน�านโยบาย

สาธารณสุขของประเทศสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนา
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ต�ร�งท่ี 1 ตัวอย่างประเด็นสุขภาพท่ีประเทศไทยขับเคล่ือนในเวทีระดับโลกหรือระดับภูมิภาคระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564

ประเด็นสุขภ�พ

Physical Activity -กรมอนามัย
-IHPP
-สสส.
-กองการ 
 ต่างประเทศ
-กระทรวงการ 
 ต่างประเทศ

SEA RC69 
(พ.ศ. 2559)

EB140
(พ.ศ. 2560)

EB142
WHA71
(พ.ศ. 2561)

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)

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)

ประเทศไทยได้ส่งบุคลากรไทยไปปฏิบัติงานที่องค์การอนามัยโลก 
เพื่อร่วมจัดท�า ร่าง Global Action Plan on Physical Activity 
2018-2030 นอกจากนี้ประเทศไทย โดยคณะผู้แทนถาวรไทย
ประจ�าสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ยังเป็นประธานการหารือข้อ-
มติ 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)

ผู้มีบทบ�ทหลัก เวทีในก�รขับเคลื่อน บทบ�ทของประเทศไทย

Universal Health 
Coverage

Harmful use of 
Alcohol

-IHPP
-สปสช.
-กองการ 
 ต่างประเทศ
-กระทรวงการ 
 ต่างประเทศ

-IHPP
-สสส.
-กองการ 
 ต่างประเทศ
-กระทรวงการ 
 ต่างประเทศ

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

SEA RC72
(พ.ศ. 2562)

SEA RC71 
(พ.ศ. 2561)

EB144
WHA72
(พ.ศ. 2562)

UNGA
(พ.ศ. 2562)

EB146
WHA73
(พ.ศ. 2563)

สืบเน่ืองจากท่ีประชุม UNGA สมัยท่ี 72 ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่ม Foreign 
Policy and Global Health (FPGH) Initiative ซึ่งประเทศไทย
เป็นสมาชิก ได้เสนอข้อมติให้ท่ีประชุมรับรอง 2 เร่ือง 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)

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

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

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) 

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

ประเทศไทย ได้เสนอขอบรรจุวาระ Strengthening the control 
of harmful use of alcohol ที่ EB สมัยที่ 146 โดยที่ประชุมได้
สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นผู้เสนอวาระในนามของภูมิภาค[19]
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Mental Health -กรมสุขภาพจิต
-กองการ 
 ต่างประเทศ 
-IHPP
-กระทรวงการ 
 ต่างประเทศ

EB148
WHA74
(พ.ศ. 2564)

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)

ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ โดยมกีระบวนการคัดเลอืกแผนงานท่ี

ส�าคัญ 6 แผนงาน ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังความปลอดภัย 

บนท้องถนน เชือ้ด้ือยาต้านจุลชพี สุขภาพของผูย้้ายถิน่ การค้า 

ระหว่างประเทศและสุขภาพ และการสร้างความเข้มแข็ง

ของงานสุขภาพโลก (Global Health Diplomacy, CCS-

GHD) ซึ่งแผนงานท้ังหมดสอดคล้องกับการจัดล�าดับแผน

งานส�าคัญท่ีก�าหนดขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับท่ี 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีส�าหรับ

ประเทศไทย นอกจากนีย้ทุธศาสตร์ความร่วมมือนีย้งัมุง่หวงั 

การใช้ทนุทางปัญญาและทนุทางสังคมขององค์การอนามยัโลก 

ในการขยายเครือข่ายการท�างานและการสนับสนุนด้าน

วิชาการเพ่ือการด�าเนินงานในการพัฒนาสุขภาพของ

ประชาชนไทย

หลักการส�าคัญของการด�าเนินงานท่ีช่วยเอ้ือการ

ท�างาน ได้แก่ งบประมาณใช้หลักการรวมงบประมาณจาก

ทุกแหล่งทุน (pooled fund) ได้แก่ องค์การอนามัยโลก 

กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

(สวรส.) ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

และส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ

ใช้ระเบียบการใช้งบประมาณของ สวรส. ไม่ใช่ระเบียบของ

แต่ละแหล่งทุนนอกจากน้ีการส่งรายงานเป็นรายงานเดียว 

(single report) ซึ่งหมายถึงทุกแผนงานส่งรายงานฉบับ

เดียวกับทุกแหล่งทุน

แผนง�นก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งของง�นสุขภ�พโลก
การจัดการปัญหาท่ีส�าคัญด้านสุขภาพโลกอย่างมี

ประสทิธิภาพจ�าเป็นต้องมีขดีความสามารถในระดับประเทศ

ท้ังในด้านการบริการของระบบสาธารณสุขและการทูตด้าน

สุขภาพโลก ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการ

ต่างประเทศจึงได้จัดท�ากรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 ขึ้น ทั้งนี้กรอบยุทธศาสตร์

ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2559 มี

วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก 

ของประเทศไทยให้ย่ังยนื ดังน้ันแผนงานการสร้างความเข้มแขง็ 

ของงานสุขภาพโลก จึงมีบทบาทในการสร้างหลักฐานเชิง

ประจักษ์และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือการด�าเนิน

งานตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเสริมการด�าเนินงานด้าน

สุขภาพโลกของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเป็นหน่วยงาน 

รับผิดชอบหลักทั้งในเรื่องการสร้างองค์ความรู้และการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีระยะเวลาการด�าเนินงาน

ระหว่าง พ.ศ. 2560-2564 

กองการต่างประเทศและส�านักงานพัฒนานโยบาย

สุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของ

แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของงานสุขภาพโลก ซึ่งทั้ง

สองหน่วยงานมีบทบาทในการขับเคล่ือนประเด็นสุขภาพ

ของประเทศไทยมาโดยตลอด หน่วยงานรับผิดชอบแผน

งานมีบทบาทท่ีหลากหลาย ได้แก่ การวางแผนงานในภาพ

รวม 5 ปีการวางแผนงานรายปี การประสานความร่วมมือ

กับหน่วยงานต่างๆ ในการด�าเนินงานตามแผนงาน และการ

รายงานผลการด�าเนินงานแก่คณะกรรมการบริหารความ

ร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก และ

คณะอนุกรรมการก�ากับทิศแผนงานการสร้างความเข้มแข็ง

ของงานสุขภาพโลก ท้ังนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการ

บริหารและอนุกรรมการก�ากับทิศมีผู้แทนจากหน่วยงาน 

ท้ังในกระทรวงสาธารณสขุและนอกกระทรวงสาธารณสขุท่ี

มีส่วนในการขับเคล่ือนประเด็นสุขภาพในระดับโลก รวมถึง 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโลก

การด�าเนินงานของแผนงานใน 2 ปีแรกมุ่งเน้นการ

สร้างองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อน

ประเด็นสุขภาพในเวทีโลกของประเทศไทย ได้แก่ การถอด

บทเรียนการด�าเนินงานด้านสุขภาพโลกของประเทศไทย  

การสร้างระบบติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน 

และการพัฒนาศักยภาพคณะผู ้แทนไทยเพื่อเข ้าร ่วม
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ประชุมสมัชชาอนามัยโลกต่อมาในปีท่ี 3 (พ.ศ. 2563)  

คณะกรรมการบริหารแผนงานจึงได้เสนอให้เพิ่มกลไกการ

ขบัเคลือ่นประเด็นสุขภาพร่วมกนัของหน่วยงานต่างๆ ในเวที

ระดับโลก และในปีที่ 4 (พ.ศ. 2564) จึงได้ปรับขอบเขตการ

ท�างานเป็น การสร้างแหล่งความรู้ (intellectual capital) 

การสร้างเครือข่าย (social capital) และการสร้างคน 

(human capital) เพ่ือเป็นการสร้างทรัพยากรที่ยั่งยืนให้

กับประเทศไทยในด้านสุขภาพโลกต่อไป

ผลงานของแผนงานครอบคลุมการสร้างองค์ความรู้

การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานด้านสุขภาพโลก

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขับเคล่ือนประเด็น

สุขภาพในเวทรีะดบัโลก ท้ังน้ีการสร้างองค์ความรูม้งีานวิจยั 

4 เรือ่ง ได้แก่ การศกึษากลไกอภบิาลสขุภาพโลกประเทศไทย

การทบทวนและประเมินโครงการส่งบุคลากรไปปฏิบัติ

งานในองค์กรระหว่างประเทศภายใต้การประชุมนานาชาติ

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล การศึกษาทิศทางและแผนการ

วิจยัในประเด็นสุขภาพโลก และการศกึษาพฤติกรรมสขุภาพ

และการตัดสินใจเลือกอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ดีและไม่ดีต่อ

สุขภาพด้วยแนวคดิเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ซ่ึงผลการศกึษา

สามารถน�ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงานด้าน

สุขภาพโลกของประเทศไทยได้

การสร้างองค์ความรูยั้งมีการถอดบทเรียนการด�าเนินงาน 

ท่ีผ่านมาในประเด็นเฉพาะ ได้แก่ การขับเคล่ือนประเด็น 

สุขภาพทางกาย (physical activity) สูว่าระนโยบายระดบัโลก 

การถอดบทเรียนกระบวนการ global health scholar 

การสังเคราะห์องค์ความรู้การขับเคลื่อนระดับโลกและการ

ด�าเนินงานในประเทศไทยด้านความปลอดภัยทางถนน  

การจัดการความรู้เร่ืองหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้า และการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพโลก

ส�าหรับการติดตามประเมินผลเป็นการพัฒนากรอบ 

การติดตามประเมินผล กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก

ของประเทศไทย จากการทบทวนและประเมินแผนกรอบ 

ยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย ก็ได้มีการต่อยอด 

และเป็นข้อมูลส�าคัญในการหารือผู ้เช่ียวชาญ และผู้ที่

เก่ียวข้อง ในการประชุมของผู้บริหารระดับสูง และการ

ประชมุทบทวนการด�าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพ

โลกของประเทศไทย เพื่อพัฒนาต่อส�าหรับแผนกรอบ

ยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทยในอนาคต

การพัฒนาศักยภาพ ได้ด�าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ

การ global health diplomacy การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนค�ากล่าว การพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านสุขภาพ

โลก และการพัฒนาศักยภาพผ่านการเข้าร่วมประชุมในเวที

ระดับโลกต่างๆ เช่น การประชุมสมัชชาอนามัยโลก การ

ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก และการ

ประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกประจ�าภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีได้

ด�าเนินการคือ global health scholars โดยเป็นการจัด

กระบวนการเพือ่พฒันานักวิชาการ นักวิจัย นักวิเทศสมัพนัธ์ 

อาจารย์ แพทย์ จากหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข  

สถาบนัการศึกษา และหน่วยงานเครือข่าย เพือ่สร้างคนรุ่นใหม่ 

ท่ีจะสามารถขับเคล่ือนประเด็นสุขภาพของประเทศไทยใน

ระดับโลกได้

นอกจากนี ้ได้ด�าเนนิการจดัสมัมนาออนไลน์ webinar 

series จัดท�าส่ือ global gealth series และอีกหน่ึง

กิจกรรมที่ได้ด�าเนินการ และอยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนา 

คือ Resource Center on Global Health เป็นแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ท่ีสามารถเข้าถึงได้ส�าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู ้

แบ่งปันประสบการณ์และรวบรวมผลงานเกี่ยวกับงานด้าน 

สุขภาพระดับโลกในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  

น�าเสนอแนวคิดพื้นฐาน องค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับงาน

ด้านสุขภาพโลก ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น บทความ

วิชาการ รายงานวิจัย สื่อมัลติมีเดีย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

บุคลากรที่ท�างานด้านสุขภาพโลก และแหล่งรวมข้อมูลด้าน

สุขภาพโลกต่อไป รวมถึงพัฒนาไปเป็นช่องทางการเรียนรู้

ออนไลน์ เพือ่เผยแพร่ความรู้ด้านสขุภาพโลกแก่ผูท่ี้สนใจท้ัง

ชาวไทยและชาวต่างชาติด้วย

ตัวอย่�งประสบก�รณ์ก�รขบัเคล่ือนประเดน็สขุภ�พในเวที
ระดับโลก: กิจกรรมท�งก�ย

การส่งเสริมกิจกรรมทางกายได้รับการบรรจุเข้าเป็น

วาระในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยท่ี 53 (พ.ศ. 

2543) และ สมัยที่ 55 (พ.ศ. 2545) ก่อนมีการรับรอง

ยุทธศาสตร์โลกด้านอาหาร กิจกรรมทางกายและสขุภาพ ใน

ปี พ.ศ. 2547(23) ต่อมาองค์การอนามัยโลกได้จดัท�าคู่มอืและ

เอกสารเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนส�าหรับประเทศสมาชิก 

และก�าหนดเครื่องมือเพ่ือส�ารวจระดับกิจกรรมทางกาย 

จนถึงปี พ.ศ. 2554 ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก 
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ได้ร่วมกันรับรองยุทธศาสตร์เพือ่ป้องกนัและควบคุมโรคไม่- 

ติดต่อ หลังจากนั้นการขับเคล่ือนงานด้านการส่งเสริม

กจิกรรมทางกายจึงอยูภ่ายใต้ร่มประเด็นการควบคมุโรคไม่- 

ติดต่อ ซ่ึงยุทธศาสตร์นี้ได้ก�าหนดเป้าหมายการลดการขาด

กิจกรรมทางกาย ร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2568(24) ถึง

แม้ประเด็นการขาดกิจกรรมทางกายจะเป็นประเด็นการใน

ระดับโลกที่ต้องการการประสานการท�างานร่วมกันท้ังใน

และนอกภาคสุขภาพ อย่างไรก็ตามการด�าเนินการส่งเสริม

กจิกรรมทางกายมีความก้าวหน้าค่อนข้างน้อย และต้องการ

แรงผลักดันในเวทสีขุภาพโลกเพ่ือให้เกดิการด�าเนินงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ

ประเทศไทยมีการวิเคราะห์โอกาสในการขับเคล่ือน 

ประเดน็การส่งเสรมิกิจกรรมทางกายในเวทรีะดบัโลก พบว่า 

มีโอกาสสูงในการขับเคล่ือน เนื่องจากประเทศไทยมี

โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกกับ สสส. 

ซ่ึงองค์การอนามัยโลกในฐานะฝ่ายเลขานุการการประชุม

สามารถร่วมสนับสนุนกระบวนการได้ นอกจากนี้ประเด็น

กิจกรรมทางกายยังเป็นประเด็นเชิงบวกต่อด้านความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยไม่มีการเสียประโยชน์ของภาค 

ธรุกจิ จึงท�าให้ไม่มีความขดัแย้งระหว่างประเทศ ท้ังนีห้น่วยงาน 

ในประเทศมีความพร้อมในการด�าเนินงานร่วมกัน ทั้ง

กระทรวงสาธารณสุข สสส. กระทรวงการต่างประเทศ  

องค์การอนามัยโลก สมาพันธ์นานาชาตส่ิงเสริมกิจกรรมทางกาย 

และสุขภาพ ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง

ประเทศ และภาคีเครือข่าย

ก�รสร้�งก�รรับรูค้ว�มสำ�คัญของประเด็นกิจกรรมท�งก�ย
กระบวนการด�าเนินงานประกอบด้วยการสร้างการรบัรู้ 

ความส�าคัญของประเด็นกิจกรรมทางกาย การขับเคล่ือน

ประเด็นผ่านเวทรีะดบัภมูภิาค เพือ่เป็นฐานในการขับเคล่ือน

ประเด็นในเวทีระดับโลก โดยเริ่มจากการจัดการประชุม 

คู่ขนานในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 69 ในหัวข้อ 

Towards achieving the physical activity target 2025 

(10x25): Are we walking the talk? การจัดประชุมคูข่นาน

มีวัตถปุระสงค์ เพือ่กระตุน้ความส�าคัญของวาระการส่งเสรมิ

กิจกรรมทางกายและเพื่อสร้างเครือข่ายประเทศสมาชิกท่ีมี

ความสนใจในประเด็นเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้สร้างช่ือให้

กับประเทศไทยต่อการเป็นเจ้าภาพหลักของการขับเคล่ือน

วาระการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

ก�รผลักดันก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่องในภูมิภ�ค
หลังจากการจัดประชุมคู่ขนาน ผู้บริหารในกระทรวง

สาธารณสุขได้เห็นชอบร่วมกันให้ผลักดันวาระต่อเน่ืองผ่าน

การประชุมคณะกรรมการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ สมัยท่ี 69 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน

ทิศทางของนโยบายประเทศไทยในการผลักดันประเด็น

การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และเพ่ือผลักดันให้มีการ

ด�าเนินการอย่างจริงจังในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กรอบการประเมินผล และการรายงาน

สถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่ง

ของประชากรในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

ก�รขับเคลื่อนโดยก�รร่วมปฏิบัติให้เกิดแผนปฏิบัติก�ร
ระดับโลก

จากน้ันประเทศไทยจึงได้เสนอวาระเข้าสู ่ที่ประชุม 

คณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยท่ี 140 โดย

เกิดผลลัพธ์เป็นข้อตัดสินใจให้ฝ่ายเลขานุการไปด�าเนินการ

จัดท�าร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและมา

รายงานความก้าวหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

องค์การอนามัยโลกสมัยที่ 142

นอกจากน้ียังมีการส่งบุคลากรไทยไปปฏิบัติงานที่

องค์การอนามยัโลก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

โครงการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมสุขภาพภายใต้บันทึก” 

ความเข้าใจข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก 

และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อ

ท�างานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีองค์การอนามัยโลก ในการจดัท�าร่าง 

Global Action Plan on Physical Activity และการจัด

ประชุมหารือกับประเทศสมาชิกในภูมิภาคต่างๆ นอกจากน้ี

ยังมีส่วนในการเสนอร่างข้อมตเิพือ่ให้การขบัเคล่ือนในระดับ

โลกมีนโยบายท่ีรองรับและมีการติดตามและประเมินผล 

อย่างต่อเนือ่ง โดยคณะจากกระทรวงสาธารณสุขและ สสส. 

สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ

จากกิจกรรมท่ีด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ใช้ประโยชน์

ต่อยอดจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศและใช้ทุกช่องทางท่ีภาคีเครือข่ายสามารถประสาน

ให้เกิดความร่วมมือและขยายผลในวงกว้างได้ท�าให้ประเด็น

กิจกรรมทางกายกลายเป็นประเด็นส�าคัญในระดับนโยบาย

ของกระทรวงสาธารณสุขไทย และองค์การอนามัยโลก

ท้ังนีแ้ผนงานการสร้างความเข้มแข็งของงานสขุภาพโลก 
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ได้สนับสนุนการถอดบทเรียนจากการขับเคลือ่นประเดน็การ

ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อเป็นตัวอย่างส�าหรับการขับ

เคลื่อนประเด็นสุขภาพอื่นๆ ในเวทีระดับโลกต่อไป

ปัจจยัคว�มสำ�เร็จของแผนง�นก�รสร้�งคว�มเข้มแขง็ของ 
ง�นสุขภ�พโลก

แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของงานสุขภาพโลก

ได้ด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เช่น หน่วยงาน

ในกระทรวงสาธารณสุข สสส. สปสช. สช. และองค์กร

ระหว่างประเทศตลอด 5 ปีของแผนงาน โดยมุ่งเน้นการ

สร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพโลกเพ่ือ

ให้ประเทศไทยสามารถขับเคล่ือนประเด็นสุขภาพในเวที

ระดับโลกได้ 

ปัจจัยหน่ึงเกิดจากการมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ในการด�าเนินงานแผนงานการสร้างความเข้มแข็งของงาน

สุขภาพโลก ท�าให้การด�าเนินงานมีการวางเป้าหมายท้ังใน 

ภาพรวมและรายปี การวางแผนการท�างาน รวมถงึความต่อเนือ่ง 

ของการท�างาน นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสในการท�างานร่วม

กนัระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยงานนอก

กระทรวงสาธารณสุข ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การหารือทั้ง

ทางการและไม่ทางการ การประชุมผู้ท�างานด้านสุขภาพโลก

เป็นอย่างสม�่าเสมอ ท�าให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการให้

ข้อมูล ให้ความคิดเห็นในการขับเคล่ือนประเด็นตามความ

เชีย่วชาญขององค์กรน้ันๆ ในขณะทีก่องการต่างประเทศเป็น

ผู้รบัผิดชอบเร่ืองการประสานงานและกระบวนการขบัเคลือ่น 

และส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

ช่วยสนับสนุนวิชาการในภาพประเทศและภาพระดับโลก 

ซ่ึงถือเป็นการพัฒนารูปแบบการท�างานร่วมกันในการ 

ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพโลก และการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

อีกปัจจัย คือ ความเพียงพอของทรัพยากรด้านต่างๆ 

ท้ังงบประมาณ องค์ความรู้ด้านสุขภาพโลก องค์ความรู้

ในประเด็นสุขภาพเฉพาะ และบุคลากรท่ีร่วมขับเคลื่อน

ทรัพยากรเหล่าน้ีมีความส�าคัญในการช่วยปิดช่องว่างของ

การด�าเนินงานในระบบปกติ (routine work) เช่น การ 

สนับสนุนงบประมาณท่ีเพยีงพอต่อการด�าเนินงานของแผนงาน  

ระเบียบการใช ้งบประมาณที่ ไม ่ติดกรอบของระเบียบ

ราชการ การสร้างองค์ความรู้โดยถอดบทเรียนจากการ 

ขับเคล่ือนประเด็นสุขภาพหลายๆ ประเด็นในระดับโลก

และระดับภูมิภาค และท่ีส�าคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรรุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง ทั้งผ่านการอบรมและ 

การเข้าร่วมประชุมในเวทีจริง ท�าให้เข้าใจกระบวนการ 

ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพและการสร้างเครือข่ายท้ังในและ

ระหว่างประเทศ เพ่ือน�าไปสู่การด�าเนินงานร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ

คว�มท้�ท�ยของแผนง�นก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งของง�น
สุขภ�พโลก

การ ขับ เค ล่ือนประ เด็ น สุขภาพที่ ผ ่ านมาของ

ประเทศไทย เป็นไปตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน

หรือบุคคล โดยขาดทิศทางหรือเป้าหมายในการขับเคลื่อน

ประเด็นสุขภาพโลก ในภาพรวมที่ชัดเจน และการวางแผน

การขับเคล่ือนอย่างเป็นระบบและสร้างภาพลักษณ์ในเวที

ระดับโลกที่เด่นชัดได้มากขึ้น

ผลผลิตจากแผนงานการสร้างความเข้มแข็งของ

งานสุขภาพโลก สามารถเป็นองค์ความรู้ที่ส�าคัญส�าหรับ

ประเทศไทยให้ผู้ที่สนใจเรียนรู้เร่ืองสุขภาพโลก อย่างไร

ก็ตามพ้ืนท่ีในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้และประสบการณ์

ยังมีไม่มากนักท�าให้ผู้เข้าถึงผลผลิตของโครงการอยู่ในวงที่

จ�ากัด นอกจากนี้ท่ีผ่านมาแผนงาน CCS-GHD มุ่งเน้นการ

สร้างศกัยภาพบคุลากรรุ่นใหม่ แต่ผูบ้ริหารระดบัสงูยงัไม่เห็น

ประโยชน์ของการขับเคล่ือนประเด็นในเวทีโลก ท�าให้ระดับ 

ผู้ปฏบัิตไิม่สามารถขบัเคลือ่นประเด็นสขุภาพในเวทรีะดับโลก 

ได้อย่างเต็มที่

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ถึงแม้ประเทศไทยจะมกีารพัฒนาขีดความสามารถด้าน

สุขภาพโลกมากว่าทศวรรษ แต่ยังคงมีความท้าทายในการ

ด�าเนินงานอยู่ บทความนี้จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. การจัดท�าเป้าหมายของการด�าเนินงานในระยะยาว

เพ่ือให้ประเทศมีทิศทางการด�าเนินงานด้านสุขภาพโลกและ

มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพในเวที

ระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การจัดกระบวนการหารือเพื่อก�าหนดทิศทางหรือ

เป้าหมายในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพโลกที่ชัดเจน โดย

อาจพิจารณาจากประเด็นสุขภาพที่ประเทศไทยสามารถ

ด�าเนินงานได้ดี สามารถน�าประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกับ

นานาประเทศได้ เช่น หลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้า การสร้าง 
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เสริมสุขภาพ และความมัน่คงด้านสุขภาพ เป็นต้น นอกจากน้ี 

ยังควรมีการวางแผนการขับเคลื่อน การก�าหนดเวทีท่ี

ประเทศไทยควรแสดงบทบาทน�า และกระบวนการท�างาน

ร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ อีกด้วย

3. การสร้างกระบวนการขับเคลื่อนประเด็นร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท้ังน้ีการท�างานร่วมกนั ท�าให้เกิดการ

ขยายเครือข่ายด้านสุขภาพโลก รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ 

ของบคุลากรทีจ่ะเข้าใจด้านวิชาการ ด้านกระบวนการขบัเคลือ่น 

ด้านเศรษฐกิจ สังคม ท่ีมีผลต่อพลวัตของการขับเคลื่อน 

โดยควรต้องมีการจัดกระบวนการท่ีทุกคนสามารถเข้ามา 

มีส่วนร่วม และมีความเข้าใจในเรื่องสุขภาพโลกด้วย

4. การก�าหนดเป้าหมายระยะยาวของการพัฒนา 

บุคลากรด้านสุขภาพโลกให้สามารถเป็นผู้น�าทางด้านสขุภาพโลก 

ท่ีสามารถแสดงบทบาทน�าในเวทีระดับโลกได้ ทั้งนี้ต้องมี

การวางแผนกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทัง้เรือ่งการ

อบรม การแลกเปลีย่นประสบการณ์โดยผูเ้ช่ียวชาญ และการ

สนบัสนนุให้ได้มโีอกาสท�างานในเวทีระดับโลก นอกจากนีย้งั

ต้องมผู้ีรบัผดิชอบกระบวนการพัฒนาศกัยภาพทีช่ดัเจน โดย 

ก�าหนดเป็นยทุธศาสตร์หนึง่ภายใต้กรอบยทุธศาสตร์สุขภาพโลก 

ของประเทศไทย

สรุป

ประเทศไทยได้แสดงบทน�าในการขับเคล่ือนประเด็น

สุขภาพท่ีส�าคัญในเวทีระดับโลกมากมายจนเป็นที่ยอมรับ

จากนานาประเทศ ท้ังน้ีประเทศไทยมีการพัฒนากรอบ

ยุทธศาสตร์สุขภาพโลก 2559-2563 ซึ่งใช้เป็นแนวทาง

ในการด�าเนินงาน และมียุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง

รัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลกท่ีมีแผนงานการสร้าง 

ความเข้มแข็งของงานสุขภาพโลก จึงเป็นกลไกในการร่วม 

ขบัเคล่ือนประเด็นสขุภาพและพัฒนาศกัยภาพของบคุลากรใน

ประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มีการขยายเครือข่ายการ

ท�างานด้านสขุภาพโลกในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ได้

ปัจจยัในการด�าเนินงานทีส่�าคัญ ได้แก่ การมหีน่วยงาน

รับผิดชอบในการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ การม ี

ทรพัยากรด้านต่างๆ ทัง้งบประมาณ องค์ความรู้ด้านสุขภาพโลก  

องค์ความรู้ในประเด็นสุขภาพเฉพาะ และบุคลากรท่ีร่วม 

ขบัเคล่ือนท่ีเพยีงพอ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

รุ่นใหม่อย่างต่อเน่ืองท้ังผ่านการอบรมและการเข้าร่วมประชุม

ในเวทจีรงิ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังขาดการก�าหนดทิศทาง

หรือเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพโลกที่ชัดเจน

เพือ่ให้เกดิการขบัเคลือ่นอย่างเป็นระบบและสร้างภาพลกัษณ์ 

ในเวทีระดับโลกที่เด่นชัดได้มากขึ้น
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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 อีกท้ังจากสถิติการบาดเจ็บและ

เสียชีวิต พบว่า กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ยังเป็นกลุ่มที่มีอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงที่สุด

โดยพฤติกรรมเสี่ยงที่ท�าให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตมากท่ีสุด คือ การดื่มขับ การใช้ความเร็วเกินกฎหมายก�าหนด 

การตดัหน้ากระช้ันชดิ และการไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย ศูนย์วชิาการเพ่ือความปลอดภยัทางถนนได้รับการสนบัสนนุการขบัเคล่ือน

จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการเข้าไปมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา และผลักดัน

องค์ความรู้ทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมกับภาคนโยบายท้ังในระดับส่วนกลางและระดับท้องถ่ิน โดยแบ่ง

การขับเคลื่อนงานออกเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) การขับเคลื่อนงานเชิงกลไก/ระบบการท�างาน และ (2) การขับเคล่ือนงาน

เชิงประเด็นความเสี่ยง เป็นการพัฒนาชุดความรู้และเครื่องมือ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างความรอบรู้

ทางสุขภาพด้านความปลอดภัยทางถนน (health literacy) ท้ังในภาพกว้างและระดับเฉพาะกลุ่ม การขับเคลื่อนงานของ

ศูนย์วิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมาได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ท้ังด้านทรัพยากร 

งบประมาณ และการส่ือสารสร้างความตระหนัก รวมถึงสนับสนุนให้เกิดกลไกภาคสังคมและภาคนโยบายในการเสริมพลัง

การขับเคลื่อนความรู้สู่สังคมแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยทิศทางส�าคัญต่อการขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

ในระยะต่อไป คือ การออกแบบแผนงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในอนาคต เป้าหมายการลดอัตราการเสียชีวิตจาก

อุบติัเหตุทางถนนของ ปภ. ทีก่�าหนดให้เหลือ 12 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2570 ควบคูไ่ปกับแผนยุทธศาสตร์ 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, bud-

get, 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�ามาซ่ึงความสูญเสีย ประกอบด้วย 3 ส่วน

ส�าคัญ คือ คน ยานพาหนะ และสภาพแวดล้อม (ถนนและ

บริบทแวดล้อมข้างทาง) 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

(สสส.) ตระหนักว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นประเด็นปัญหา

ทางสุขภาวะเร่งด่วนและต้องการการจัดการปัญหาเพ่ือลด

การสูญเสียประชากรของประเทศไทยอย่างจริงจัง จึงได้

สนบัสนนุโครงการศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภยัทางถนน

(ศวปถ.) ให้ด�าเนินงานมากว่า 10 ปี โดยปัจจุบัน ศวปถ. 

ด�าเนินงานภายใต้มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ซึ่ง

เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือเป็นหน่วย

งานที่มีภารกิจด้านส่งเสริม และผลักดันการขับเคลื่อน

ความรู้สู่ระดับนโยบาย รวมถึงเป็นกลไก (node) ในการ

สร้างองค์ความรู้ทั้งโครงการวิจัย และโครงการพัฒนา เพื่อ

สร้างความตระหนักรู้ ความรอบรู้ทางสุขภาพ (health 

literacy) น�าไปสู่การเคลื่อนไหวทางสังคม และสร้างการ

เชื่อมโยงอ�านาจรัฐในการจัดการความปลอดภัยทางถนน

ในประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ 

เอกชน และประชาสังคมในระดับส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ 

ร่วมกับภาคีเครือข่ายและกองทุนหลักต่าง ๆ  เพ่ือขับเคล่ือน

และยกระดับเรื่องความปลอดภัยทางถนน ปัจจุบัน ศวปถ. 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ให้ด�าเนินงานมา 

เป็นระยะท่ี 6 (พ.ศ. 25632565) และยังคงมุง่ม่ันขบัเคล่ือน

ให้เกิดองค์ความรู้เพื่อการจัดการความปลอดภัยทางถนน 

ในประเทศไทย ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสงัคม

บทเรียนส�าคัญในการขับเคล่ือนงานของศูนย์วิชาการ

ด้านความปลอดภยัทางถนนเป็นการน�าทฤษฎี “สามเหลีย่ม

เขยื้อนภูเขา”(1) กรอบแนวคิด “ปัจจัยก�าหนดสุขภาพ” 

(deteminant of health)(2) แนวทาง “กฎบัตรออตตาวา” 

(The Ottawa Charter)(2) รวมถงึหลักการการจดัการความ

ปลอดภัยทางถนนในระดับสากลอย่างหลักการวิถีแห่ง 

ระบบท่ีปลอดภัย (Safe System Approach)(3) และปัจจยั

ของมนุษย์ (human factors)(3) มาเป็นเคร่ืองมือในการ

ออกแบบกรอบแนวคิดและกรอบแนวทางในการด�าเนินการ

ของศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน โดยแบ่งการ

ขับเคล่ือนงานออกเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) การขับเคล่ือน

งานเชิงกลไก/ระบบการท�างาน และ (2) การขับเคลื่อน
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งานเชิงประเด็นความเสี่ยง โดยการขับเคล่ือนงานเชิงกลไก

การท�างานจะเป็นส่วนที่หนุนเสริมการจัดการปัญหาในเชิง

ประเด็นความเสี่ยงเป็นการพัฒนาชุดความรู้และเครื่องมือ

ทางวิชาการที่ช่วยให้ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทาง

ถนน (ศปถ.) ทุกระดับเกิดการจัดการข้อมูลและการจัดการ

ปัญหาเชิงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ผ่านการใช้เคร่ืองมือ 5 ช้ิน 

นอกจากน้ี ในการขับเคล่ือนงานเชิงประเด็นความเส่ียงยัง

เป็นการพัฒนาชดุความรูแ้ละเคร่ืองมอืเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย

มีเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการสร้างความรอบรูท้างสขุภาพด้านความ

ปลอดภัยทางถนน (health literacy) ทั้งในภาพกว้างและ

ระดับเฉพาะกลุ่ม

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าเสนอถึงสถานการณ์

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย บทเรียน ปัจจัย

ความส�าเร็จของงาน ความท้าทายที่ควรจัดการ ประเด็น

อุบัตเิหตทุางถนน รวมถึงเป้าหมายและภาพอนาคตของการ

ขบัเคล่ือนงานด้านความปลอดภัยทางถนนของศนูย์วิชาการ

เพื่อความปลอดภัยทางถนนในระยะเวลา 5-10 ปี ข้างหน้า

1. สถ�นก�รณ์อุบัติเหตุท�งถนนในช่วงระยะเวล� 10 ปี 
1.1 ภาพรวมสถานการณ์ 

สถานการณ์อบุติัเหตทุางถนนในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ี

ผ่านมา(4) (พ.ศ. 2554-2563) พบว่า มีแนวโน้มลดลงในช่วง

ระยะเวลา 5 ปีแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554–2558 และเพิ่มขึ้น 

ในปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีจ�านวนผู้เสียชีวิต 21,746 คน หรือ 

คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 33.45 

รายต่อประชากรแสนคน หลังจากน้ันอัตราการเสียชีวิต 

มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง และในปี พ.ศ. 2563 

มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงมากที่สุด

โดยลดลงเหลือ 27.2 รายต่อประชากรแสนคน เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังภาพที่ 1

1.2 เด็ก เยาวชน และวัยท�างานยังเป็นกลุ่มท่ีเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุสูงที่สุด 

เม่ือพิจารณาข้อมูลจ�านวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางถนนสะสม(4) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554–2563 ตามช่วงอายุ

และเพศ พบว่า กลุ่มช่วงอายุทีเ่สียชวีติจากอุบติัเหตุทางถนน

มากทีสุ่ดท้ังเพศชายและเพศหญงิ ได้แก่ กลุ่มอายุ 15-19 ปี 

โดยเพศชายมีผู้เสียชีวิตจ�านวน 17,143 คน และเพศหญิง

จ�านวน 3,541 คน รองลงมา คือ เพศชายช่วงอายุ 20-24 ปี 

มีผู ้เสียชีวิตจ�านวน 15,685 คน ทั้งนี้เมื่อประมาณการ 

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดย

การวิเคราะห์อนกุรมเวลา (time series) คาดการณ์แนวโน้ม  

ปี พ.ศ. 2563–2573 จะมีเด็กและเยาวชนเสียชีวิตเพ่ิมขึ้น

อีก 40,421 คน(5)

ข้อมลูจากระบบบูรณาการข้อมลูการตายจากอุบัติเหตุ

ทางถนน ในช่วงทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 

(พ.ศ.2554–2563)(4) พบว่า การเกิดอุบัติเหตุทางถนนใน

กลุ่มเด็กและเยาวชนมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุใน 

รถจักรยานยนต์ โดยพบผู้เสียชีวิตในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

(อาย ุ15–19 ปี) มีจ�านวน 21,061 คน คดิเป็น ร้อยละ 13.45 

จากจ�านวนการเกิดอุบตัเิหตใุนรถจักรยานยนต์สะสม (10 ปี) 

จ�านวน 156,549 คน

จากข้อมูลการสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกการเกิด

อุบัติเหตุในรถจักรยานยนต์ จ�านวน 1,001 กรณี โดย  

รศ. ดร.กณัวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ศนูย์วจิยัอุบติัเหตุแห่งประเทศไทย(6)  

ระบุว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในรถจักรยานยนต์เกิดจาก

ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์สูงถึง ร้อยละ 53 โดยปัจจัยหลักที่

เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ความผิดพลาดในการ

ประเมินสถานการณ์เส่ียงท่ีจะเกดิข้ึน (perception failure) 

ร้อยละ 49 ความผิดพลาดด้านการตัดสินใจ (decision 

failure) ร้อยละ 32 และความผดิพลาดจากการตอบสนอง/

การควบคมุรถท่ีไม่เหมาะสม (reaction failure) ร้อยละ 13

1.3 ดื่มแล้วขับ-พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

อย่างต่อเนื่องยาวนาน

ข้อมูลจากระบบออนไลน์ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน(7)  

พบว่า ในเทศกาลสงกรานต์ 2564 ช่วง 7 วัน อันตราย (10-16  

เมษายน 2564) แม้จะเป็นช่วงสถานการณ์โรคระบาด 

โควดิ-19 ยังคงมผู้ีบาดเจบ็จ�านวน 19,457 ราย และเสยีชวิีต  

346 ราย โดยยานพาหนะที่ท�าให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

มากท่ีสุด คือ “รถจักรยานยนต์” โดยมีจ�านวนผู้ประสบ

อุบัติเหตุ 15,651 รายคิดเป็น ร้อยละ 79.03 จากจ�านวน

ยานพาหนะท้ังหมด โดย “ดื่มแล้วขับ” เป็นหนึ่งในสาเหตุ

หลักของการเกิดอุบัติเหตุกว่า ร้อยละ 24.18 ของสาเหตุ 

การเกิดเหตุทั้งหมด

 อย่างไรก็ตาม ผลการบริหารนโยบายและมาตรการด้าน

ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยตามแผนปฏิบัติการ 

“ทศวรรษแห่งความปลอดภยัทางถนน พ.ศ. 2554–2563” 

ในประเดน็ดืม่แล้วขับ พบว่า พฤตกิรรมเสีย่งจากการบริโภค
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ภาพที่ 1 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ปี 2554-2563

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะมีแนวโน้มลดลง 

อันเป็นผลมาจากกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาล 

ต่างๆ ยังมีการรณรงค์ การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์  

แต่กระบวนการดังกล่าวยังเป็นการแก้ปัญหาทีก่ลางน�า้และ

ปลายน�้า ยังไม่ได้มีการก�าหนดมาตรการต้นน�้าในการจ�ากัด

ปัจจัยเสีย่ง ได้แก่ การควบคุมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ นอกจากน้ีการเพ่ิมมาตรการ 

บังคับกฎหมายช่วงกลางน�้า เช่น random breath test  

ร่วมกับต�ารวจในการผลักดันพระราชบัญญัติจราจรทางบก 

ฉบบัท่ี 13 โดยบังคบัให้ต้องมีการตรวจปรมิาณแอลกอฮอล์

ในเลือดทุกรายเม่ือเกิดอุบัติเหตุทางถนน หรือการใช้

เทคโนโลยียกระดับการบังคับใช้กฎหมายจะมีส่วนส�าคัญ 

ในการลดอุบัติเหตุเนื่องจากการดื่มแล้วขับได้ 

1.4 ต้นตอส�าคัญของอุบัติเหตุทางถนน-ปัญหาที่ยังคง

ถูกมองข้าม

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและน�ามาซ่ึงความ

สูญเสียประกอบด้วย 3 ปัจจัยส�าคัญ คือ ความผิดพลาด

ของคน ความบกพร่องของยานพาหนะ และความบกพร่อง

ของถนนและสภาพแวดล้อมข้างทาง โดยสาเหตุการเกิด 

อุบัติเหตทุางถนนในประเทศไทยมากกว่า ร้อยละ 80 เกดิจาก 

พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน และสังคมยังคงมองว่าอุบัติเหตุ

ทางถนนเป็นเร่ืองปัจเจกบุคคล ส่งผลให้มาตรการและ

นโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจึงมุ่งเน้นไปท่ี

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ขับข่ีเป็นหลัก แต่เม่ือ

พิจารณาตามกรอบแนวคิด “ปัจจัยก�าหนดสุขภาพ”(2) และ 

ปัจจัยของมนุษย์(3) พบว่า ความผิดพลาดของบุคคลท่ีน�าไปสู่ 

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน มักเกี่ยวข้องกับ 2 ความเส่ียง

หลัก คือ ความเส่ียงทางกายภาพ (ถนนยานพาหนะ หรือ 

ส่ิงแวดล้อม) และความเส่ียงทางสังคม โดยตามกรอบ

แนวคิด “Safe System Approach”(3) กล่าวว่า ระบบท่ี 

ปลอดภัยนั้นจะต้องออกแบบมาเพ่ือรองรับข้อผิดพลาด

ของมนุษย์ ซึ่งน�าไปสู่อุบัติเหตุ แต่การเกิดอุบัติเหตุน้ันต้อง 

ไม่น�ามาซึง่ความสูญเสีย ซ่ึงกรอบแนวคิดดงักล่าวนับว่าเป็น

ทิศทางและความท้าทายในการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์

ในการวางรากฐานการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทาง

ถนนในประเทศไทย

การเกดิอุบตัเิหตทุางถนน การบาดเจบ็ และการเสยีชีวติ 

เปรียบเสมือนยอดภูเขาน�้ าแข็ง ท่ี เป ็นปรากฏการณ ์

อันสืบเน่ืองมาจากการสั่งสมของรากปัญหาท่ีซ่อนตัวอยู่ 

ภายใต้ภูเขาน�้าแข็งท�าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองข้าม  

ไม่เข้ามาจัดการอย่างเป็นระบบ ส่ิงท่ีซ่อนตัวอยู่ภายใต้

ภเูขาน�า้แข็งในปรากฏการณ์อบัุตเิหตทุางถนนน้ันยงัมีปัจจยั

ท่ีส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน 4 ประการ (การวิเคราะห์

ตาม human factors และ swiss cheese model)(8) 

และ 3 ประการ (การวิเคราะห์ตามปัจจัยก�าหนดสุขภาพ)(2)  

ดังตารางที่ 1

ต้องอุดช่องโหว่ที่จุดไหน จึงจะคุ้มค่�และยั่งยืน 
ท่ีผ่านมา เม่ือเกิดอุบัติเหตุมักจะสรุปสาเหตุโดยเน้นท่ี 

“ปัจเจก” (การกระท�าไม่ปลอดภัย) แต่ไม่ได้โยงไปสู่ต้นตอ

หรอืสาเหตทุีเ่ป็นรากปัญหา เช่น เง่ือนไขท่ีไม่ปลอดภัย ระบบ 

ก�ากบัดแูลทีบ่กพร่อง หรือต้นตอทีเ่ป็นปัจจัยองค์กรหน่วยงาน 

ท่ีต้องมารับผิดชอบก�ากบัดแูล ซึง่ในหลักการช่องโหว่จุดไหน 

ที่พร้อมจะมีมาตรการจัดการก็ด�าเนินการโดยทันที โดยต้อง
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1) ปัจจัยเชิงปัจเจก

2) ปัจจัยด้�นสภ�พแวดล้อม

3) ปัจจัยด้�นระบบที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยก�าหนดสุขภาพ Human factors & Swiss cheese model

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

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

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

เน้นช่องโหว่ท่ีเกิดจากปัจจัยหน่วยงานองค์กร เพราะถ้ามี

การจัดการแก้ไข ก็จะเป็นต้นทางในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนได้

การวิเคราะห์การขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน

ด้วยเครื่องมือ SWOT analysis(9) พบว่า

จุดแข็ง-ประเทศไทยมีโครงสร้างการจัดการถึงระดับ

อ�าเภอ-ต�าบล มีการก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้อง

กับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable De-

velopment Goals: SDG)(10) และมี ภาคี “ระดับพื้นที่”  

ตื่นตัว มีกลไกเสริมโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข เช่น 

กรมควบคุมโรค (คร.)–ส�านกังานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) 

กลไกสาธารณสุขในพื้นที่ จังหวัด–อ�าเภอ (คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ)–ต�าบล (โรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล/อาสาสมัครสาธารณสุข/ยุวอาสา

สมัครสาธารณสุข)

จุดอ่อน-โครงสร้างการจัดการที่ยังท�างานไม่ต่อเน่ือง

การบงัคบัใช้กฎหมายท�าได้จ�ากดั และขาดกลไกการสนบัสนนุ

ท้ังด้านนโยบาย ระบบงบประมาณ และก�ากับติดตามที่มี

ประสิทธิภาพ อีกทั้ง ระบบข้อมูล/สอบสวนเคส ยังขาดการ

วิเคราะห์/เชื่อมโยงไปสู่สภาพแวดล้อม และเจ้าภาพจัดการ

โอกาส–กระแสระดับโลกของสหประชาชาติ (UN) 

และแนวคิดใหม่ที่ UN เสนอให้ใช้ คือ Safe System  

Approach(3), กระแส IT, AI (กล้องหน้ารถ CCTV application) 

กระแสส่ือ และความสนใจของสังคมและ social media 

ท้องถิ่นมีความตื่นตัว มีการขับเคลื่อนนโยบาย smart city 

และ ภาคนโยบาย (รฐัสภาทัง้วุฒสิภาและสภาผูแ้ทนราษฎร์)

และแหล่งทุนร่วมสนับสนุน (กองทุนเพ่ือความปลอดภัย 

ในการใช้รถใช้ถนนและส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ)

อุปสรรค-ประชาชนยังคงมแีนวความคดิว่า “อุบตัเิหตุ

เกิดจากความประมาท/ขาดจิตส�านึก/เคราะห์กรรม” เป็น

เร่ือง “ปัจเจก” มากกว่าปัญหาสาธารณะ มีปัจจยัเอ้ือให้เกิด

ความผิดพลาดเพิ่มข้ึน ได้แก่ ความเร่งรีบ การใช้เทคโนโลยี 

มือถือ ฯลฯ และ “ความเสี่ยง” ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ เช่น  

รถจกัรยานยนต์ delivery ความเสีย่งทางสงัคม (social risk)  ฯลฯ

2. เส้นท�งก�รทำ�ง�นของศนูย์วชิ�ก�รเพ่ือคว�มปลอดภัย
ท�งถนน

1.1 ภาพรวมการท�างาน

ศูนย์วิชาการเพือ่ความปลอดภยัทางถนนเร่ิมด�าเนนิงาน 

เม่ือ พ.ศ. 2551 ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิสาธารณสุข

แห่งชาติ ต่อมาด�าเนินงานภายใต้มูลนิธินโยบายถนน

ปลอดภัย (มนป.) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรที่จัดตั้ง 

ขึ้นเพ่ือเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านส่งเสริม และผลักดัน 

การขับเคล่ือนความรู้สู ่ระดับนโยบาย ในปี พ.ศ. 2557 

ปัจจุบัน ศวปถ. ภายใต้การบริหารงานของ มนป. และการ 

สนบัสนุนงบประมาณจาก สสส. ได้ด�าเนินงานมาเป็น ระยะที ่6  

(พ.ศ. 2563–2565) และยังคงมุ่งม่ันขับเคล่ือนให้เกิด

องค์ความรู้เพ่ือการจัดการความปลอดภัยทางถนนใน 

ประเทศไทย ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั เอกชน และประชาสงัคม 

ผ่านการสร้างชดุความรู้ คู่มอื เคร่ืองมอืต่างๆ อาทิเช่น เคร่ืองมอื  

5 ช้ิน กล่องการจดัการจุดเสีย่ง นอกจากน้ี ยงัเป็นหน่วยงาน

หลักในการจดัสัมมนาวชิาการระดบัชาต ิเร่ืองความปลอดภยั

ทางถนน ซึ่งจัดทุกๆ 2 ปี โดยทุกครั้งจะมีการสรุปและจัดท�า

ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต�ร�งท่ี 1 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
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การด�าเนนิการในระยะแรกของ ศวปถ. ใช้กรอบทฤษฎี
ส�มเหลี่ยมเขย้ือนภูเข�(1) ในการขับเคลื่อน ยึดหลักการ 

“สร้างความรู้ สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเคล่ือนไหว

สังคมและเชื่อมโยงอ�านาจรัฐ” พร้อมกับการใช้เครื่องมือ 

outcome mapping(11) ส�าหรับการก�าหนดกลยุทธ์และ

แนวทางในการท�างาน และยทุธศาสตร์ 5E’s of road safety 

(Engineering Education Enforcement Emergency 

service และ Evaluation)(12) เพือ่วิจยัและพฒันาชดุความรู้

ท่ีเปิดเผย” ข้อมูลข้อเท็จจริงและพิสจูน์ข้อท้าทายของสังคม

ในประเดน็ “อบัุตเิหตไุม่ใช่เคราะห์กรรม แต่อุบัตเิหตสุามารถ

ป้องกนัได้” รวมถงึการสร้างแนวร่วม และระบบการจัดการใน 

กลไกปกตเิป็นการกระตุ้นให้เกิด accountability ของหน่วยงาน 

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความปลอดภัยทางถนน

ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนนตระหนัก 

ถึงอุปสรรคท่ีท�าให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังไม่ใช่จุดเน้น 

ส�าคัญของฝ่ายบริหารระดับสูงของประเทศ เพราะเป็น

ปัญหาท่ีเกิดจากหลากหลายมิติท่ีจะต้องขับเคล่ือนอย่าง

เช่ือมโยงและสัมพันธ์กัน ให้เกิดการแก้ปัญหาในเชิงระบบ

ตั้งแต่ต้นทาง และยังไม่สามารถขับเคล่ือนไปสู่การสร้าง

วัฒนธรรมปลอดภัยได้รวมถึงโครงสร้างการบริหารจัดการ

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังจ�ากัดอยู่ในระดับศูนย์อ�านวย

การความปลอดภัยทางถนน (ส่วนกลาง) และศูนย์อ�านวย

การความปลอดภยัทางถนนระดับจังหวัด ยงัไม่ลงไปถึงการ

จัดการในระดับอ�าเภอและท้องถิ่นซ่ึงเป็นจุดจัดการปัญหา

ท่ีส�าคัญ ด้วยเหตุผลดังกล่าว สสส. จึงมีบทบาทส�าคัญใน 

การหนุนเสริมให้เกิดกลไกขับเคลื่อนภาคนโยบาย โดยการ 

หนนุเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ศวปถ. และภาคีเครอืข่าย  

โดย ศวปถ. ได้น�ากรอบแนวคิดปัจจัยกำ�หนดสุขภ�พ(2)  

มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานในระยะท่ี 2 ที่เน้นการ

หนุนเสริมนโยบายในการพัฒนากลไกท่ีมุ่งเน้นการสร้าง

ระบบท่ีปลอดภัย และสนับสนุนให้เกิดระบบ/กลไกจัดการ

เข้มแข็ง (เชิงระบบ) ควบคู่ไปกับการบูรณาการเพื่อจัดการ

ความเสี่ยงส�าคัญ (issue base) โดย (1) การหนุนเสริม

วิชาการเพ่ือผลักดันนโยบายสุขภาพ (ส่วนกลาง-พ้ืนที่)

สนับสนุนงานวิชาการร่วมกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ

(2) การออกแบบเคร่ืองมือการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

โครงสร้างการบริหารจัดการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย (3) การ

สนับสนุนชุดความรู้ส�าหรับเสริมประสิทธิภาพระบบข้อมูล 

ระบบติดตามก�ากับและการสะท้อนกลับ feedback loop 

อาทิเช่น เครื่องมือ 5 ชิ้น อีกทั้ง การขับเคลื่อนงานของศูนย์

วิชาการเพือ่ความปลอดภยัทางถนนถูกก�าหนดให้สอดคล้อง

กับแนวคิด “วิถีแห่งระบบท่ีปลอดภัย” (Safe System 

Approach)(3) ซ่ึงเป็นแนวคิดใหม่ท่ีเน้นการลดการตาย และ

บาดเจ็บสาหัสต่างกับแนวคิดเดิมท่ีเน้นการลดอุบัติเหตุ” 

และแผนยุทธศาสตร์ สสส. 10 ปี ตาม “กฎบัตรออตตาวา” 

(The Ottawa Charter)(2) ทั้ง 5 ประการ

2.2 บทเรียนส�าคัญการท�างานของศูนย์วิชาการเพ่ือ

ความปลอดภัยทางถนน

การท�างานของ ศวปถ. ในปัจจุบันใช้กรอบแนวคิด 

OKR (Objective Key Results)(13) เป็นเคร่ืองมือส�าคัญ

ในการก�าหนดเป้าหมายและแผนการด�าเนนิงาน โดยก�าหนด 

เป้าหมาย 2 รปูแบบ คอื ความรูส้�าหรบัการขบัเคลือ่นเชงิกลไก  

และความรู้ส�าหรับการขับเคลื่อนเชิงประเด็นส�าคัญ ดังนี้

2.2.1 การท�างานขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาดื่มแล้วขับ 

ของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

บทเรยีนส�าคัญในการขบัเคลือ่นเชิงนโยบายในประเด็น

ด่ืมแล้วขับของ ศวปถ. เริ่มจากการเข้าไปมีบทบาทเป็น 

คณะท�างานต ่างๆ สนับสนุนและผลักดันให ้ เกิดการ

เปล่ียนแปลงนโยบายในด้านกฎหมาย นอกจากนี้บทบาท

ส�าคัญในการแก้ไขปัญหาดื่มแล้วขับในการใช้ข้อมูลและ

งานวิชาการในการลดช่องว่างภายในโครงสร้างการจัดการ

ในส่วนกลางถึงท้องถ่ิน โดยจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายให้ 

จัดต้ังกลไกอนุกรรมการบังคับใช้กฎหมาย ในการควบคุม 

ก�ากับดูแล ท้ังเร่ืองการตั้งด่าน การบังคับใช้กฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับการดื่มขับ

2.2.2 การท�างานขับเคลื่อนเพื่อการจัดการความ

ปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน

กลุ่มเด็กและเยาวชนถือเป็นกลุ่มเปราะบางต่อการ 

เสยีชวีติจากอบุติัเหตทุางถนน บทเรยีนการท�างานท่ีผ่านมา 

จึงมุ่งเน้นไปท่ีการจัดการเชิงป้องกันเพื่อน�าไปสู่การสร้าง

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ตามกรอบแนวคิด 

“ปัจจัยก�าหนดสุขภาพ” ในระยะแรกเป็นการผลักดันให้

สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนเร่ืองความปลอดภัย

ทางถนนครอบคลุมความเสี่ยงทุกช่วงวัย โดยร่วมกับภาคี

เครือข่ายและกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาหลักสูตร

ท่ีสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ทุกวิชา ในระยะต่อมาได้มีการ
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เริ่มผลักดันให้เกิดการพัฒนาต้นแบบสถานศึกษาด้านการ

จัดการระบบข้อมูลความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา

ร่วมกับกลไก ศปถ. อ�าเภอ นอกจากนี้ได้ร่วมกับคณะท�างาน

เฉพาะกิจและภาคเีครอืข่ายวชิาการแก้ไขปัญหาอบัุติเหตุจาก

รถจักรยานยนต์ร่วมกันจัดท�าแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุท่ีเกิดจากรถจักรยานยนต์ครอบคลุม 7 มาตรการ 

ในมิติคน รถ ถนน อีกท้ังยังมีการขับเคล่ือนงานผ่านกลไก

รัฐสภา เพือ่ผลกัดันการติดต้ังระบบ ABS (anti-lock brake 

system) ป้องกันล้อล๊อคในรถจักรยานยนต์ผ่านส�านักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ท้ายท่ีสุดส่งผล

ให้กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศก�าหนดคุณสมบัติ 

คุณลกัษณะ สมรรถนะ หลักเกณฑ์ วธิกีารเง่ือนไขการรบัรอง

แบบระบบห้ามล้อส�าหรับรถจกัรยานยนต์ ปี พ.ศ. 2564 ซึง่

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมือ่วันที ่15 พฤษภาคม 2564

อย่างไรก็ตาม ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ากลไกการบังคับใช้

กฎหมายยังเป็นกลไกส�าคัญในการป้องปรามพฤติกรรม

เส่ียงลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังน้ัน ศวปถ. ร่วมกับ 

อาจารย์วีระ ซือ่สุวรรณ ได้พัฒนาหลกัสตูรส�าหรับเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏบิติัหน้าท่ีในการควบคมุกฎ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ

จราจร ผู้น�าชุมชน แกนน�าเยาวชน ในการส่งเสริมให้เกิด

การบังคับใช้กฎหมายเชิงบวก เน้นการส่ือสารความห่วงใย  

โดยประยุกต์ใช้หลักการ Behavior Based Safety: BBS(14) 

เป็นเคร่ืองมือกระตุ้นให้ผู้ขับขี่ได้ฉุกคิดถึงผลกระทบท่ีอาจ

เกิดขึ้นจากการไม่สวมหมวกนิรภัย

เน่ืองจากเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเส่ียงและมีโอกาส

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ในขณะเดียวกัน

ยังเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีพลังในการเปล่ียนแปลงสังคม 

สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยทาง

ถนนต่อไปในอนาคต ศวปถ. จึงได้ผลักดันให้ศูนย์อ�านวย

การความปลอดภัยทางถนนภายใต้กระทรวงมหาดไทย

ก�าหนดให้มีผู ้แทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่ง

ประเทศไทยและสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นหน่ึง

ในอนกุรรมการในกลไกด้านความปลอดภัยทางถนนในระดบั

ประเทศและในระดับท้องถิ่น

2.2.3 การท�างานขับเคลื่อนเพื่อความปลอดภัยรถ

โดยสารสาธารณะ

รถโดยสารสาธารณะเป็นอีกหน่ึงความเส่ียงท่ี ศวปถ. 

ขับเคลื่อนความปลอดภัยโดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. 

อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ โดย ศวปถ.  

มีบทบาทในการสนบัสนุนให้เกดิงานวิชาการในการวเิคราะห์

ความเสี่ยงเพ่ือปิดช่องว่าง ลดอุบัติเหตุของรถโดยสาร 

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  

เม่ือเกิดอบัุตเิหตุ ต้องมีระบบจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ในด้าน 

การช่วยเหลอืผู้ประสบเหต ุระบบประกนัภัยท่ีเหมาะสม และ

การสอบสวนอุบัติเหตุโดยสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ

การด�าเนินงานขับเคลื่อนความปลอดภัยของ ศวปถ. 

ในประเด็นรถโดยสารสาธารณะ ได้มีการขับเคลื่อนในทุก 

ระดบัต้ังแต่ระดบันโยบาย ลงไปถงึระดับพ้ืนท่ี ในช่วงระยะแรก  

มุ่งประเด็นการจัดการกลุ่มรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่

และกลุ่มรถตู้ ดังน้ี (1) การด�าเนินงานผลักดันเพื่อแก้ไข

ระดับนโยบาย (macro) และขับเคล่ือนในระดับชุมชน 

(micro) ระยะแรกเน้นการจัดท�า “ข้อมูล” เพื่อน�าข้อมูล

คืนเข้าสู่หน่วยงานในระดับนโยบายเพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียง

และปิดช่องว่างของปัญหา (2) การด�าเนินงานผลักดันโดย

ใช้แนวคิด logic model(15) เพ่ือให้ลงไปแก้ไขที่รากปัญหา

ของรถแต่ละประเภทโดยใช้ logic model เป็นตัวก�าหนด

ผลส�าเร็จเป็นระยะสั้นกลาง และยาว ขับเคล่ือนในระดับ

นโยบายและในระดับพื้นที่และเกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ท่ีส�าคัญ ได้แก่ ศวปถ. ร่วมกบักรมการขนส่งทางบก ได้ขับเคล่ือน 

มาตรฐานความปลอดภยัของรถตูโ้ดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะ 

เร่ืองความปลอดภัยของสภาพตัวรถ นอกจากนี้ สสส. 

ยังสนับสนุนให้ทุกภาคี ร่วมทั้ง ศวปถ. ขับเคลื่อนความ

ปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน โดยเฉพาะรถรับส่ง

นักเรียนภายใต้บริบทในแต่ละพื้นท่ี ให้มีการตั้งคณะท�างาน

ในพ้ืนท่ีเพื่อก�ากับติดตาม การรวมกลุ่มผู้ประกอบการใน

ลักษณะองค์กรอย่างไม่เป็นทางการเพือ่สนับสนนุหน่วยงาน 

ในพ้ืนท่ี และต้องก�าหนดบทบาทการท�างานของแต่ละ 

ภาคส่วนให้มีความชัดเจน

3. ภ�พอน�คตในระยะ 5-10 ปีข้�งหน้�
การขับเคลื่อนเพ่ือลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง

ถนนสิ้นสุดทศวรรษท่ี 1 ลงในปี พ.ศ. 2563(16) และเริ่ม



Thai Health Promotion Journal

107

ทศวรรษท่ี 2 ใน ปี พ.ศ. 2564–2573 ในขณะเดียวกัน

อุบัติเหตุทางถนนถูกก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ในด้านความม่ันคงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์

อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนได้ก�าหนดค่าเป้าหมาย

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย พ.ศ. 

2565–2570 โดยจะต้องลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางถนนให้เหลือไม่เกิน 12 รายต่อประชากรแสนคน(17)

ภายใต้เป้าหมายดังกล่าว ศูนย์อ�านวยการความ

ปลอดภัยทางถนนได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง

ถนนให้เหลือ 12 ต่อประชากรแสนราย ภายในปี พ.ศ. 2570 

โดยใช้กลไกการขับเคล่ือน 2 ระดับ ภายใต้แนวคิดใหม่ คือ 

วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย คือ (1) ก�รขับเคลื่อนเพื่อจัดก�ร
ประเด็นเส่ียงสำ�คัญ โดยอาศัยกลไกการขับเคลื่อนผ่าน

อนกุรรมการท้ัง 8 ชุด ภายใต้ศนูย์อ�านวยการความปลอดภยั

ทางถนนและ (2) ก�รพฒัน�ระบบจดัก�รพืน้ท่ี (ต�าบลขบัขี่ 

ปลอดภยั) โดยก�าหนดให้เกดิผลลพัธ์ส�าคัญ 3 ประการ คอื เกดิ

ระบบจดัการความเสีย่งส�าคัญ “ต้นน�า้-กลางน�า้-ปลายน�า้”  

ในมิตสิ�าคัญ 5Es โดยเน้น Engineering Enforcement และ  

Education เกดิกลไกจดัการแผนทุกระดับตัง้แต่ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนระดับชาติ แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน แผน

พื้นที่ทุกระดับ มีงบประมาณ และมีระบบก�ากับติดตาม

ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดกลไกจัดการในระดับ

พื้นที่ที่เข้มแข็ง

เม่ือพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคตของ

ประเทศไทยในด้านความปลอดภัยทางถนน พบว่า มีความ

ท้าทายท่ีส�าคัญของสงัคมไทยในการสร้างการเปลีย่นแปลง

ระบบฐานความคิดและความเชื่อของสังคมไทย (mind-

set)ตามกรอบวิถีแห่งระบบท่ีปลอดภัย ประกอบกับ การ

พัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดด ท�าให ้

ศวปถ. จ�าเป็นต้องพิจารณาถึงภาพอนาคตในการสร้าง

ความปลอดภัยทางถนนให้กับสังคมไทย โดยวางบทบาท 

การท�างานไว้ ดังนี้

1. มุ่งม่ันสร้างความเปล่ียนแปลงทางความคิดและ

ความเชื่อของสังคมไทยสู่ความคิดท่ีว่า “อุบัติเหตุทางถนน

เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ และการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจะต้องไม่

น�าไปสู่การเสียชีวิต” ด้วยการจัดการข้อมูลเพ่ือการผลักดัน

นโยบายที่มีประสิทธิภาพ และการสื่อสารท่ีเข้าถึงท้ังกลุ่ม 

ผู้ก�าหนดนโยบาย และประชาชน

2. ขยายฐานแนวร่วมการเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขและ 

ป้องกนัอุบติัเหตทุางถนนในระดบัพ้ืนท่ี โดยสร้างความร่วมมอื 

กับทุกภาคส่วน ท้ังผู้ก�าหนดนโยบาย หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย

3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ

งานด้านความปลอดภัยทางถนนให้มีองค์ความรูใ้นการสร้าง 

ความรอบรู้ทางสุขภาพ (health literacy) และองค์ความรู ้

อื่นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปลอดภัยทางถนน รวมถึง  

การจัดการความเสี่ยงส�าคัญท่ีเป็นสาเหตุหลักของการ

เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย อันประกอบด้วย  

รถจักรยานยนต์ ด่ืมแล้วขับ และการขับรถเร็วเกินกว่า

กฎหมายก�าหนด

4. สนับสนุนการสร้างเครือข่าย สร้างและเผยแพร ่

องค์ความรู้งานวิจัยและงานวิชาการด้านนวัตกรรมส�าหรับ

การแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย 

รวมถึงผลักดันนโยบายท่ีเกี่ยวข้องผ่านการจัดงานสัมมนา

วิชาการระดบัชาติเรือ่งความปลอดภัยทางถนน ในครัง้ต่อๆ ไป

สรุป

ความท้าทายท่ีประเทศไทย สสส. ศวปถ. และภาคีที่

เก่ียวข้อง ต้องเผชิญและลงมอือย่างเร่งด่วน คอื ต้องพฒันา

ระบบการจัดการท้ังระดับนโยบายและระดับพ้ืนท่ีให้มีความ

เข้มแข็งมากยิ่งข้ึน เพื่อน�าไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตให้

ได้ตามเป้าหมายเหลือ 12 ต่อประชากรแสนรายภายในป ี

พ.ศ. 2570 ประกอบกับสถานการณ์ที่มีการเปล่ียนผ่าน

อย่างรุนแรงทางเทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรมท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ซ่ึงเป็นประเด็นใหม่ที่ต้องการข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีทัน 

ต่อสถานการณ์ในปัจจบัุน ในขณะท่ี SDGs ได้ก�าหนดเป้าหมาย 

ในการพัฒนาให้มุ ่งไปสู ่การเป็นเมืองท่ีปลอดภัยในการ

เดินทางส�าหรับทุกคน เช่ือมโยงกับความเป็นมิตรด้าน 

ส่ิงแวดล้อม ดังน้ัน เพ่ือให้สามารถด�าเนินการลดการ 

เสยีชีวิตจากอุบัตเิหตไุด้ตามเป้าหมายของประเทศให้มอัีตรา

การเสยีชวีติลดลง ร้อยละ 50 จึงควรน�าแนวคดิวถิแีห่งระบบ

ท่ีปลอดภัย ประยุกต์รวมกับแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี สสส. 

(พ.ศ. 2565-2574) และเครื่องมือ chain of outcome(15) 
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เป็นหลักการในการก�าหนดเป้าหมายและทิศทางในการขับ

เคล่ือนงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติมาตรการท่ีเหมาะ

สม และการสร้างเครอืข่ายวชิาการระดับพืน้ที ่เพ่ือเป็นกลไก 

หนุนเสริมในการขับเคล่ือนงาน เพื่อให้การด�าเนินงานของ 

ศวปถ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ สสส. ทีส่นบัสนุนทรัพยากรและหนนุเสริม 

ให้เกิดภาคีเครือข่ายสานพลังขับเคล่ือนนโยบาย คณะ

กรรมการก�ากับทิศท่ีให้ค�าแนะน�าและชี้แนะทิศทางอันเป็น

ประโยชน์ต่อการขับเคล่ือนงานวิชาการเพื่อความปลอดภัย

ทางถนนในประเทศไทย รวมถึงภาคีเครือข่ายภาควิชาการ 

ภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชนในการร่วมผลกัดนั 

ให้ผลงานวิชาการเกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
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บทบาทศูนย์วิจัยปัญหาสุรากับ 
นโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว1, อภิญญา เลาหประภานนท์2, รัตติยา อักษรทอง2 
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บทความ

เมื่อมองย้อนไปในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา จะมองเห็นความก้าวหน้าในการด�าเนินมาตรการควบคุมปัญหาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ บทความช้ินนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของศูนย์วิจัยปัญหาสุราในฐานะศูนย์วิชาการท่ีสนับสนุนการ
ควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ โดยแบ่งสถานการณ์ออกเป็น 2 ช่วงเวลา โดยใช้การออก พ.ร.บ. ควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 เป็นจุดตัด ความแตกต่างของความเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อสนับสนุนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
คือ ในช่วงก่อนมี พ.ร.บ. บทบาทของภาควิชาการเน้นไปท่ีการจัดท�าข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับผลกระทบจากแอลกอฮอล์ 
ในประเทศไทยและใช้การอ้างอิงตัวอย่างมาตรการจากต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม 
ซ่ึงท�าให้เกิดแคมเปญรณรงค์ท่ีส�าคัญขึ้นในช่วงเวลาน้ี หลังจากการเคล่ือนไหวในประเด็นการควบคุมท่ีหลากหลายผ่านไป 
สักระยะหน่ึงจงึเกิดการหลอมรวมเอามาตรการต่างๆ มาสร้างเป็น พ.ร.บ. ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ การเคลือ่นไหวของ 
ทุกภาคส่วนจึงมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ การผลักดัน พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 หลังจากมี พ.ร.บ. 
ดังกล่าวออกมาแล้ว พร้อมกันนั้นแต่ละภาคส่วนที่ร่วมเคลื่อนไหวก็มีสถานะที่เป็นองค์กรท่ีมีความเป็นทางการมากข้ึน 
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

Roles of the Center for Alcohol Studies 
on Alcohol Policy in Thailand

Udomsak Saengow1, Apinya Laohaprapanon2, Ruttiya Asksontong2

1 School of Medicine, Walailak University, Nakhon Si Thammarat Province
2 Center of Excellence in Data Science for Health Study, Walailak University,
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Abstract

Alcohol policy in Thailand has evolved significantly over the last two decades, owing to mechanisms sup-
ported by the Thai Health Promotion Foundation. This article discusses the role of the Center for Alcohol 
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บทนำา

จากการประมาณการล่าสดุในปี พ.ศ. 2559 การบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์คร่าชีวิตผู้คนท่ัวโลกถึง 3,000,000 

คนต่อปี(1) แอลกอฮอล์จงึถือเป็นปัจจยัเสีย่งทางสุขภาพท่ีส�าคัญ

มาตรการท่ีมีประสิทธิผลและมีความคุ้มค่าสงูในการลดขนาด

ปัญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่เป็น

มาตรการท่ีมุ่งหวังในการลดปริมาณการบริโภคเป็นส�าคัญ 

เช่น จ�ากดัการเข้าถึงเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ การเพิม่ราคาและ

เกบ็ภาษ ีและการควบคุมการโฆษณา(2) สงัเกตได้ว่า มาตรการ

ดังกล่าวอยู่นอกขอบข่ายการให้บริการทางการแพทย์ตามปกติ

และบางมาตรการอยู่นอกเหนือการก�ากบัของหน่วยงานด้าน

สาธารณสุขในประเทศไทย

ระบบสุขภาพของประเทศไทยได้ถูกจัดวางให้มีกลไก 

ในการส่งเสริมสนบัสนนุมาตรการท่ีส่งผลกระทบต่อสขุภาพ

แต่อยู่นอกเหนือการให้บริการทางการแพทย์และขอบเขต

อ�านาจของหน่วยงานด้านสาธารณสุข ส�านักงานกองทุน-

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหนึ่งในกลไกที่

มีความส�าคัญในการส่งเสริมมาตรการในลักษณะดังกล่าว 

สสส. ได้สนับสนุนให้เกิดภาคทีัง้ในด้านประชาสงัคม ผูก้�าหนด

นโยบาย และภาคด้ีานวิชาการ เม่ือมองย้อนไปในช่วงเวลา 20 ปี

ได้มีนวัตกรรมเก่ียวกับการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

เกิดขึ้นมากมายในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรณรงค์

งดเหล้าเข้าพรรษา การออก พ.ร.บ. ควบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์

พ.ศ. 2551 การจัดงานปลอดเหล้าในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

ศูนย์วิจัยปัญหาสรุา (ศวส.) เป็นภาคีหลกัในฟากฝ่ังวชิาการ

ท่ีคอยสนับสนุนการด�าเนินงานของภาคีภาคประชาสังคม 

และผู้ก�าหนดนโยบายในการควบคมุการบรโิภคและลดปัญหา

ที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บทความชิ้นน้ีได้เลือกเอาผลของการขับเคล่ือนเพ่ือ 

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีส�าคัญในรอบ 20 ปีท่ีผ่านมา

องค์ความรู้ที่ถูกน�ามาใช้ในการขับเคลื่อนดังกล่าว พร้อมทั้ง

อธบิายบทบาทของ ศวส. ในการขบัเคล่ือนแต่ละครัง้ เพ่ือแสดง

ให้เหน็ถงึความส�าคัญของภาคีทางวิชาการของ สสส. ในการ

ควบคุมและลดปัญหาจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในรอบ 20 ปี

ที่ผ่านมา

ประวัติและบทบาทของ ควส.
กับการสนับสนุนนโยบายควบคุม
ปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ศูนย์วจิยัปัญหาสุรา (ศวส.) ถูกจดัต้ังขึน้ในปี พ.ศ. 2547  

จากการสนับสนุนงบประมาณโดยส�านักสนับสนุนการ-

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 al-
cohol 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
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ควบคุมปัจจัยเส่ียงหลัก ส�านักงานกองทุนสนับสนุน- 

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้แก่สถาบันวิจัยระบบ- 

สาธารณสุข (สวรส.) วัตถุประสงค์หลักของ ศวส. ใน

ระยะแรกนี้ คือ การสนับสนุนการผลิตองค์ความรู้ด้านการ

จัดการปัญหาแอลกอฮอล์และการน�าองค์ความรู้ไปใช้ใน 

กระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ หรือกล่าวได้ว่ามีหน้าที ่

หลักในการเป็นองค์กรจัดการความรู้ภารกิจส�าคัญจึง

ประกอบไปด้วย กจิกรรมสองด้าน คอื (1) การก�าหนดทศิทาง

งานวิจัยผ่านการคัดเลือก สนับสนุนทุนวิจัยและการพัฒนา

คุณภาพงานวิจัยท่ีสนับสนุน และ (2) การใช้ประโยชน์จาก

งานวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วยการสื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณะ

และผู้เก่ียวข้องในรูปแบบต่างๆ และการจัดให้มีกลไกการ

ส่ือสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะการจัดการประชุมสุรา

วิชาการประจ�าปี(3)

ศวส. เป็นกลไกส�าคัญในการผลติงานวจิยัเพ่ือสนับสนุน 

การควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย 

แบบทุตยิภมิู การท�าวิจัยร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน และการจัดท�า 

ฐานข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น การจัดท�ารายงานสถานการณ์สุรา

ประจ�าปี นอกจากนี้ ศวส. ยังมีส่วนส�าคัญในการผลักดัน

นโยบายแอลกอฮอล์รวมถึงการผลักดัน พ.ร.บ. ควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ผ่านกลไกกรรมาธิการของสภา-

นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อีกด้วย โดยการจัดท�าเอกสาร

วิชาการโดยใช้ข้อมูลจากทัง้ในและต่างประเทศเพ่ือสนับสนุน

มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(3)

ในช่วงเวลาก่อนการก่อตั้ง ศวส. ไม่นานนักปัญหาจาก 

แอลกอฮอล์กไ็ด้รับความสนใจในระดับนานาชาติ 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

การประขุมสมัชชาอนามัยโลกคร้ังที่ 58 ได้มีมติท่ี 58.26 

ยอมรับผลกระทบจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ว่า

เป็นปัญหาระดับโลก(4)

ในปี 2551 ศวส. ได้เร่ิมด�าเนินงานวิจัยแบบปฐมภูมิ

ของตนเอง ในปี พ.ศ. 2552 ซึง่ได้มีการปรบัโครงสร้างองค์กร

มาอยู่ภายใต้สังกัด IHPP ตามสังกัดของผู้อ�านวยการ ศวส. 

คนใหม่ ภารกิจของ ศวส. ในระยะนี้ประกอบด้วยการเป็น 

ผู้จดัการงานวิจยั การเป็นแหล่งผลิตความรู้ และการพฒันา

ศักยภาพทางวิชาการ โดยในส่วนของการพฒันาศกัยภาพน้ัน

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. ก่อนครบวาระเน่ืองจาก 

มีการย้ายหน่วยงานต้นสังกดัหลกั ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2557  

ศวส. ได้รบัการด�าเนินการโดยคณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์- 

มหาวิทยาลัย(3)

ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2558 ศวส. ได้ย้ายที่ตั้งส�านักงาน

มายังหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร์ เนือ่งจากเป็นต้นสงักดัหลักของผู้อ�านวยการ 

คนใหม่ ได้มีงานเก่ียวข้องกับผู้เช่ียวชาญในต่างประเทศ 

เพิ่มมากข้ึน อันประกอบไปด้วย การพัฒนานโยบายและ

มาตรการในระดับนานาชาติ การช่วยเหลือภาคีเครือข่าย 

ในต่างประเทศในการผลักดันนโยบายแอลกอฮอล์ การ

ท�างานวิชาการร่วมกันกบัต่างประเทศ การจัดประชมุวิชาการ 

และการประชุมเชิงปฏิบัติการกับต่างประเทศ การท�างาน

ร่วมกบัองค์การอนามยัโลกการเป็นวิทยากร รวมถงึการเป็น 

ท่ีปรกึษาของต่างประเทศ ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีส�าคัญรวมถึง 

การจดัประชุมนโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลก (Global Alcohol  

Policy Conference [GAPC]) ที ่ศวส. ท�าหน้าทีเ่ป็นทีมเลขานุการ 

ของคณะกรรมการจัดการประชุม และการจัดเวทีปรึกษา

หารือประจ� าภูมิภาคเอเ ชียใต ้และเอเ ชียตะวันออก 

ต่อยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดบัโลกตามแนวนโยบาย 

ของผู้อ�านวยการคนใหม่(3)

ก่อนจะมี พ.ร.บ. ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ก�รเคล่ือนไหวเพ่ือผลักดัน พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

สถ�นก�รณ์
ก่อนทีจ่ะม ีพ.ร.บ. ควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 

2551 การด�าเนินงานด้านการควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์

ของไทย หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงการคลัง  

โดยเป็นการด�าเนินมาตรการด้านการควบคุมด้านอุปสงค์

ผ่านกฎหมายท่ีเกีย่วกบัการออกใบอนุญาตจ�าหน่ายสรุาและ
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การจดัเกบ็ภาษอีากรตาม พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 แต่ยงัไม่มี

หน่วยงานรัฐท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการลดอันตราย

จากการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีเพียงภาค 

ประชาสังคมทีขั่บเคลือ่นประเด็นท่ีเกีย่วข้อง เช่น มลูนธิิเมาไม่ขบั(5)  

และไม่มมีาตรการควบคุมอุปทานท่ีชัดเจน อกีทัง้ยงัไม่มกีาร 

ก�าหนดนโยบายหรือยทุธศาสตร์เกีย่วกบัการควบคุมเครือ่งดืม่ 

แอลกอฮอล์ของประเทศ ในระหว่างการขับเคล่ือนเพือ่ผลักดัน  

พ.ร.บ. ดังกล่าวได้เกิด 3 หน่วยงานส�าคัญขึ้นคือ การจัดตั้ง 

สสส. เป็นองค์กรมหาชน (พ.ศ. 2544) เครือข่ายองค์กร

งดเหล้า (พ.ศ. 2546) และคณะกรรมการการด�าเนินการ

ควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติหรือ  

คบอช. (พ.ศ. 2546) มบีทบาทในฐานะภาครฐัต่อมาได้พฒันา 

ให้เป็นส�านกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ 

ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551(6)

ล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญในการผลักดนั พ.ร.บ. ดังกล่าว

มีดังนี้ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรี 

มีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต ์ 

ฉายแสง) รายงานความก้าวหน้าการด�าเนินมาตรการ 

ควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบเพื่อสังคม ซึ่งมีการประชุม

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเร่ืองดังกล่าวเมื่อวันท่ี  

26 มกราคม พ.ศ. 2548 สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ การ

ก�าหนดมาตรการในการควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบ

ต้องให้ความส�าคัญและพิจารณาถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข

ให้เป็นภาพรวมทั้งระบบ ทั้งในส่วนของนโยบายมาตรการ

ลดการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ รวมทั้งการพิจารณา

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทีม่บีทบัญญัติเก่ียวกับการจ�าหน่าย

สุราและการดื่มสุรารวม 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 

และประกาศคณะปฏวัิตฉิบับท่ี 253 ลงวันที ่16 พฤศจกิายน  

พ.ศ. 2515 ก�าหนดระยะเวลาการจ�าหน่ายสรุา และบทลงโทษ 

ท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดช่องว่างของกฎหมาย และให้จัดท�า 

แผนการด�าเนินงานโดยให้กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมดังกล่าว(6)

เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์มงคล ณ สงขลา) ได้เสนอ

ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้คณะรัฐมนตร ี

ให้ความเห็นชอบเมือ่วันที ่17 ตลุาคม พ.ศ. 2549 คณะรฐัมนตรี 

มีมติให้มีการประชุมและรวบรวมความเห็นหน่วยงานและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน จนเมื่อวันที่ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2550  

คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์  

ได้เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. เพื่อให้  สนช. พิจารณาต่อไปเมื่อ 

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2550(6)

ในระหว่างน้ันได้เห็นบทบาทของภาคประชาชนและ 

ภาควชิาการ โดยภาคเีครือข่ายด้านสขุภาพและภาคประชาชน 

ได้ร ่วมจัดกิจกรรม “โครงการว่ิงต้านเหล้า ท�าความด ี 

ปีมหามงคล” วิ่งจาก 4 ภาค รวบรวมรายช่ือผู้สนับสนุน 

พ.ร.บ. ได้ราว 12.8 ล้านคน ในขณะท่ีภาควิชาการน�าโดย  

ศวส. และเครือข่ายนักวิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

ท้ังในและต่างประเทศอย่างรอบด้านเพือ่ยนืยันว่า ร่าง พ.ร.บ.  

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเป็นเคร่ืองมือส�าคัญ 

อย่างยิ่งในการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ จากการเคลื่อนไหว

ดังกล่าวได้ส่งแรงสนับสนุน พ.ร.บ. นี้ไปยัง  สนช. ท�าให้

กฎหมายดงักล่าวผ่านการรับรองจาก  สนช. ในท่ีสุด พ.ร.บ. 

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้รับการประกาศ

ในราชกจิจานเุบกษาในวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 มผีล

ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา(7)

ในปีเดียวกันกับท่ีมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในประเทศไทย การประชมุ

สมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 58 ได้แนะน�าให้มีการปรึกษาหารือ

ในระดับนานาชาต ิเพือ่ร่าง Global Strategy for Reducing 

the Harmful Use of Alcohol หรือยุทธศาสตร์ระดับโลก

ในการลดการบริโภคแอลกอฮอล์แบบอนัตราย และเอกสาร

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ถูกตพีมิพ์ออกมาอย่างเป็นทางการใน

ปี พ.ศ. 2553(4)

บทบ�ทของ ศวส.
หลังจาก ศวส. ได้ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อ

สนบัสนุนการผลติองค์ความรูเ้กีย่วกับพฤตกิรรมการบรโิภค

แอลกอฮอล์ ผลกระทบและมาตรการลดผลกระทบจากการ

บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และการน�าองค์ความรู้ไปใช ้

ในการผลกัดนันโยบายแอลกอฮอล์ ในระยะแรกต้ังแต่ก่อตัง้ 

ศวส. ได้มีการจัดท�ารายงานรวบรวมข้อมูลปัญหาจาก 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพ่ือใช้เป็นเอกสารวิชาการประกอบ

การพิจารณา พ.ร.บ. ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ข้อมูล

ฉบับน้ีจึงกลายเป็นเอกสารฉบบัประวติัศาสตร์ชิน้ส�าคัญจาก

การรวบรวมประเด็นส�าคัญในการขับเคลื่อน พ.ร.บ. และได้

น�าเสนอมาตรการควบคุมแอลกอฮอล์ ใน 5 ประเด็น ดังนี้(8)  

(1) สรุาไม่ใช่สนิค้าธรรมดา เพราะท�าให้เกิดผลกระทบมากมาย 
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จึงต้องมีมาตรการพิเศษควบคุมไม่ให้เกิดการบริโภคและ 

ผลกระทบจากการบริโภคที่มากเกินไป (2) พ.ร.บ. ควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นเคร่ืองมือทางกฎหมายเพื่อ

ควบคุมการบริโภคและปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ โดยมุ ่งเป้าหมายที่การลดนักด่ืมหน้าใหม่  

การลดปริมาณการบริโภคโดยรวมและการลดผลกระทบ  

โดยประกอบด้วยมาตรการลดอุปทานลดอุปสงค์ และ 

ลดผลกระทบควบคู่กนัไป (3) มีหลักฐานจากท่ัวโลกท่ีแสดงถงึ 

ความจ�าเป็นที่จะต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิผลในการ

ควบคุมปัญหาสุรา (4) มีหลักฐานจากท่ัวโลกแสดงว่าสุรา 

ก่อให้เกิดผลร้ายมากกว่าบุหรีแ่ต่มมีาตรการควบคมุท่ีน้อยกว่า  

(5) หากไม่มีการควบคุมอุปทานและอุปสงค์ท่ีจะก่อให้เกิด

การบริโภคทีม่ากเกนิจนเกดิปรากฏการณ์ “มอมเมาขายมาก 

ราคาถกู” ส่งผลให้เกดิการบรโิภคทีม่ากขึน้ ข้ีเมาเต็มประเทศ 

โดยเฉพาะนกัด่ืมหน้าใหม่ 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

ด้วยกนัเพือ่ท่ีจะเตรยีมตวัจดทะเบยีนเข้าตลาดหลักทรพัย์(9)  

ซ่ึงจะท�าให้ไทยเบฟสามารถระดมทนุเพ่ือขยายธุรกิจไปได้อีก

จากที่เป็นผู้ผลิตแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่

มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศมากกว่า ร้อยละ 90 ในปี พ.ศ. 

2542 และ ร้อยละ 64 ของตลาดเบียร์ในปี พ.ศ. 2544 

ขณะเดียวกันส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับธุรกิจที่จะ

เข้าจดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2548 ทางบริษัท ไทยเบฟ จึงได้ 

ชีแ้จงและยนืยนัสิทธใินการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ไทย 

โดยอ้างอิงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ(6, 10) การลงมติน้ีจึง

ท�าให้ ก.ล.ต. ได้รับการวิจารณ์อย่างมาก จนกระทั่งกลุ่มที่

ไม่เห็นด้วยได้มกีารออกมาเคล่ือนไหวต่อต้านคัดค้านการน�า

เบียร์ช้างเข้าตลาดหุ้นไทยและขอให้ยกเลิกประกาศมติ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเปิดทางให้บริษทั ไทยเบฟ สามารถ 

จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ได้โดยมแีกนน�าคือ พล. ต.จ�าลอง  

ศรีเมือง นักปฏิรูปการเมืองและอดีตรองนายกรัฐมนตรี 

พล. อ. อ.วีระวุธ ลวะเปารยะ และองค์กรต่างๆ 128 องค์กร

ประกอบด้วย เครือข่ายงดเหล้า เครือข่ายภาคประชาชน 

ตัวแทนผู้น�านิสิตนักศึกษา 50 สถาบัน สมาคมผู้น�าสตรี

พฒันาชุมชนไทย สมาคมผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล 

แห่งประเทศไทย คณะสงฆ์ ผู้น�าศาสนาอิสลามผู้น�าศาสนา 

คริสต์ เครือข่ายเยาวชนคนรักชาติ รวมกว่า 20,000 คน 

เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านต่อ ก.ล.ต. คณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์และตัวแทนรัฐบาล(11) พร้อมให้เหตุผลว่า 

บรษิทั ไทยเบฟ เป็นบริษทัจ�าหน่ายของมนึเมา ขดัต่อศลีธรรม 

และเป็นการส่งเสรมิให้คนไทยด่ืมเหล้าเบียร์มากข้ึน ซึง่ท�าให้

เกดิผลกระทบต่อสังคม ธรุกจิน้ีจึงไม่ควรถูกพจิารณาว่าเป็น

ธุรกิจท่ีสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ บริษัท ไทยเบฟ จึงได้

ตัดสินใจไม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทยและ 

ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์

แทน ในชื่อบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)(12)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 เครือข่ายต้านน�้าเมาเข้า 

ตลาดหลักทรัพย์ จ�านวน 384 องค์กร และคณะสงฆ์ได้รวมตวั 

กว่า 10,000 คน ร่วมกันชุมนุมหน้าตลาดหลักทรัพย ์

อีกครัง้เน่ืองจากบรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ ได้น�าเบียร์ช้างเข้ามา 

จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ไทย กลุ่มผู้ชมุนมุจงึได้ออกมา 

เรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์ระงับการรับหลักทรัพย์จาก 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ อย่างถาวรในคร้ังนี้(13) ภายหลัง 

กลุ่มผู้ชมุนมุจงึได้หารือกบัตวัแทนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

ซ่ึงขณะน้ันทางตัวแทนจากบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ ได้รับเรือ่ง

การระงับการน�าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย 

ไปหารือกับคณะกรรมการบริษัทอีกคร้ัง จนกระท่ัง 

ในที่สุดทางตลาดหลักทรัพย์ได้ออกมายืนยันว่า เนื่องจาก 

เอกสารไฟลิ่ง (filing) ของบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

ยังไม่สมบูรณ์ การจดทะเบียนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

เข้าตลาดหลักทรัพย์ก็จะไม่เกิดข้ึนแน่นอนทางกลุ่มผู้ชุมนุม

จึงได้ถอนการชุมนุมไป จากการเคล่ือนไหวกรณีของบริษัท 

ไทยเบฟเวอเรจ น�าไปสู่การสร้างหลักเกณฑ์และมาตรฐาน 

ไม่ให้ประเภทธุรกจิเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์อืน่ๆเข้ามาระดมทุน 

ในตลาดหลักทรัพย์ไทยได ้ตลอดมา (14, 15) ซ่ึงถือเป ็น 

หนึง่ในเหตกุารณ์ท่ีช่วยสร้างให้เกิดบรรทัดฐานทางสงัคมข้ึน

ในประเทศไทยว่า เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ไม่ใช่สินค้าธรรมดา 

จงึไม่สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลกัทรัพย์ได้อย่างธุรกจิอืน่ๆ

บทบ�ทของ ศวส.
ในช่วงเร่ิมต้นของการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการเข้าสู ่
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ตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเบฟ จ�ากัด องค์ความรู้ 

เก่ียวกับผลกระทบจากการจดทะเบียนบริษัทเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในตลาดหลกัทรพัย์น้ันยงัคงมีอยู่น้อย ทาง ศวส.

จึงได้มีการวิจัยและการระดมความคิดระหว่างนักวิชาการ  

และผู้เช่ียวชาญจากสายวชิาชีพต่างๆ เก่ียวกบัข้อดีและข้อเสยี 

ของการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ศึกษาผลกระทบที่

เกดิจากการบรโิภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พร้อมทัง้เผยแพร่

ข้อมูลท่ีอธิบายว่าเหตุใดธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควร 

จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย โดยม ี

องค์ความรู้ที่ได้น�าไปใช้ขับเคลื่อนนโยบาย ดังต่อไปนี้

การท่ีบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการ

เงินของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้อย่างรวดเร็ว

ซ่ึงเม่ือบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีงบประมาณการตลาด

เพ่ิมขึน้กจ็ะน�าไปสูก่ารบริโภคทีเ่พิม่ขึน้(6) ดงัจะเห็นได้จากการ

เติบโตของธรุกิจแอลกอฮอล์ทีม่แีนวโน้มท�าให้คนไทยดืม่เพ่ิม

สูงข้ึนอย่างรวดเรว็เกอืบ 3 เท่าตัว ในรอบ 14 ปี คอื ในปี พ.ศ. 

2532 คนไทยมีอตัราการบรโิภคเฉล่ีย 20.2 ลิตร/คน/ปี และ

ได้เพิม่ข้ึนเป็น 58.0 ลิตร/คน/ปี ในปี พ.ศ. 2546(10) และการ 

กระจายการถือหุน้จะส่งผลให้มีจ�านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีต่อ

อุตสาหกรรมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ขยายตัวมากขึ้นรวมท้ัง

รัฐบาลซึ่งมองว่าดัชนีหุ้นเป็นตัวบ่งชี้เศรษฐกิจของประเทศ 

จงึอาจจะลังเลในออกนโยบายใดๆ ท่ีจะสร้างความผลกระทบ 

ให้กับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภายหลังได้(6)

นอกจากน้ีได้มีการเปรียบเทียบใน 3 ประเทศ คือ

ฝรั่งเศส เยอรมัน และสวีเดน เก่ียวกับปริมาณการดื่มกับ

ความเข้มงวดของการด�าเนนินโยบายเพ่ือควบคุมการบรโิภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีและไม่มีการจดทะเบียนบริษัท

แอลกอฮอล์ในตลาดหลักทรัพย์ พบว่า สวีเดนเป็นประเทศ

เดียวท่ีไม่มีธุรกิจสุราในตลาดหลักทรัพย์ แต่มีนโยบายการ

จ�ากดัการเข้าถึง การผกูขาดแอลกอฮอล์ทุกชนิดโดยรัฐ และ

มีการด�าเนินนโยบายในภาพรวมของประเทศทั้ง 5 ประการ 

ความเข้มงวดของนโยบายเหล่านี้ สวีเดนจึงเป็นประเทศท่ี

มีปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ (บริสุทธิ์) ของประชากรน้อย

ที่สุด 5.72 ลิตร/คน เมื่อเทียบกับ ฝรั่งเศส 10.86 ลิตร/คน 

และเยอรมัน 10.98 ลิตร/คน(10)

ศวส. สรุปเหตุผลทีไ่ม่ควรน�าบริษัทสรุาเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรพัย์ ซ่ึงต่อมาข้อมูลน้ีได้ถกูใช้ในการสนับสนนุ

การเคล่ือนไหวทางสังคมที่แพร่หลายโดยเฉพาะในเวทีการ

อภิปราย และการประชุมต่างๆ(10) โดยใช้ข้อมูลข้างต้นเพื่อช้ี

ให้เหน็ว่า ตลาดหลักทรัพย์เป็นแหล่งระดมทนุส�าหรับกจิการ

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังน้ันควรยึดหลักธรรมาภิบาล

ของบริษัทเป็นส�าคัญไม่ควรเน้นก�าไรอย่างเดียว กิจการใด

ท่ีสังคมไม่ให้การยอมรับจึงไม่ควรน�าเข้าในตลาดหลักทรัพย์

หลัง พ.ร.บ. ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  
มีผลบังคับใช้

ม�ตรก�รโซนนิ่งรอบสถ�นศึกษ�
สถ�นก�รณ์

จุดจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา 

ส่งผลให้กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าถึง

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายข้ึน และกระตุ้นให้เกิดนักดื่ม

หน้าใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 พบว่า ร้านค้าเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาได้รับความนิยมและเฟื่องฟู

อย่างมาก(16) มีการจดัโปรโมชัน่ส่งเสรมิการขาย แจกใบปลิว

เชิญชวนกันในสถาบนัการศกึษา ถงึแม้ว่าจะมีการประกาศใช้ 

พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งมี

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการห้ามจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ให้กับผู้ที่มีอายุต�่ากว่า 20 ปี(17) แต่กลับพบว่ายังคงมีปัญหา

เร่ืองช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายและการฝ่าฝืนการ

ปฏิบตัติามกฎหมายของร้านจ�าหน่ายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์

อย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับสถานศึกษาหลายแห่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่

เกิดข้ึนจากการมีร้านค้าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จ�านวนมาก

รอบสถานศึกษา ท�าให้หลายฝ่ายเร่ิมออกมาผลักดันให้มี

การก�าหนดเขตพ้ืนท่ีโซนนิ่ง (zoning) รอบสถานศึกษา  

ดังเช่นกรณีของ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ

มหาวิทยาลัยรังสิตได้มกีารร้องเรียนไปยงัส่ือมวลชนจนเป็น

ข่าวเร่ืองร้านค้าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาที่ได้

กลายเป็นแหล่งม่ัวสุม และเกิดเหตุทะเลาะวิวาทไปจนถึง

การเสียชีวิตของนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน จนกระท่ังวันท่ี 22 

กรกฎาคม พ.ศ. 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก- 

รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

ได้มีค�าส่ังฉบับท่ี 22/2558 เรื่องการควบคุมสถานบริการ

หรอืสถานประกอบการท่ีเปิดให้บรกิารในลกัษณะทีค่ล้ายกบั 

สถานบริการ โดยห้ามสถานบริการท�าผิดกฎหมาย คือ 

ห้ามปล่อยให้คนอายุต�่ากว่า 20 ปีเข้า ห้ามขายเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล์ให้คนอายุต�่ากว่า 20 ปีห้ามเปิดเกินเวลา และ 

ห้ามตั้งสถานท่ีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้หอพัก สถาน

ศึกษา(18) ต่อมาเพ่ือเน้นย�้าค�าส่ังดังกล่าวนายกรัฐมนตรี 

จงึได้ลงนามเพือ่ออกเป็นประกาศส�านกันายกรัฐมนตร ีเรือ่ง

ก�าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 (ประกาศลงในราชกิจจา- 

นุเบกษา 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558) “ห้ามผู้ใดขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ในสถานท่ีหรือบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา 

หรือหอพักบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ตามข้อ 6 วรรค 1 

แห่งค�าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่22/2558 

ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ...”(19)

ส�านกังานคณะกรรมการบรโิภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

จึงได้มีแนวปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการ

ก�าหนดเขตโซนนิ่ง เพ่ือใช ้เป็นแนวทางในการก�าหนด 

เขตโซนนิ่งรอบสถานศึกษาท่ีห ้ามจ�าหน่ายเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์อย่างชัดเจนในแต่ละพื้นที่ โดยให้มีคณะท�างาน

ระดับจังหวัด ประกอบด้วย สรรพสามิต ผู ้ว ่าราชการ

จังหวัด และส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเป็น 

คณะท�างานร่วมกันก�าหนดเขตพื้นที่ โซนน่ิงที่ต้องห้ามขาย

สุรารอบสถานศึกษา เมื่อจัดท�าเขตพื้นที่โซนนิ่งเสร็จส้ิน  

ให้ประกาศเผยแพร่เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ภายหลังการประกาศบังคับใช้กฎหมาย ได้มีการ

ศึกษาเปรียบเทียบการกระจายตัวจุดจ�าหน่ายรอบสถาน

ศึกษา 15 แห่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 

รอบมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งมีจ�านวนร้านค้าเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์หรือจุดจ�าหน่ายลดลง จุดจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในปี พ.ศ. 2559 แบบมทีีน่ั่งดืม่ลดลง ร้อยละ 46 

จดุจ�าหน่ายแบบไม่มีท่ีนัง่ด่ืมลดลง ร้อยละ 32 และจุดจ�าหน่าย 

ท่ีอยูใ่นหอพกัอะพาร์ตเม้นต์สัดส่วนลดลงประมาณคร่ึงหนึง่(20)

บทบ�ทของ ศวส.
การศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมร ้านค้าเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์รอบสถานศกึษาที ่ศวส. สนับสนุน ถกูน�าไปเป็น 

หลักฐานทางวชิาการท่ีช้ีให้เหน็ว่า สถานทีต่ัง้และจ�านวนร้านขาย 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้เยาวชนดื่ม 

และเกิดผลกระทบจากการด่ืมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ได้มากขึน้ 

การศึกษาพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างนักเรียนนักศึกษา พบว่า 

นักศึกษา ร้อยละ 67 และนักเรียนมัธยมศึกษา ร้อยละ 38 

มีพฤติกรรมการด่ืม และ ร้อยละ 93 มีพฤติกรรมการด่ืม

แบบรวมกลุ่ม โดยสถานที่ที่ไปด่ืมบ่อยที่สุด คือ ร้านเหล้า

ใกล้สถานศึกษา โดยมแีรงจงูใจท่ีส�าคัญ คอื การแสดงดนตรี 

และความสะดวก(18) 

ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการส�ารวจการกระจายตัวของ 

จุดจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 15 แห่ง พบว่า โดยเฉลี่ยมี 

57 จุดต่อตารางกิโลเมตร และในบางมหาวิทยาลัยยงัพบว่ามี 

จดุจ�าหน่ายมากกว่า 100 ร้าน ในรศัมี 1 ตารางกิโลเมตร(21) และ

ขณะที่ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการท�าการส�ารวจอีกครั้ง ในรศัมี  

500 เมตร จากร้ัวสถาบนัจ�านวน 17 แห่ง เมือ่เปรยีบเทยีบ 

เฉพาะ 11 พืน้ท่ีทีเ่คยส�ารวจเม่ือปี 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

เพิ่มข้ึน ร้อยละ 14 ต่อปี และสถานบันเทิงขยายตัวเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 12 ต่อปี(22)

จากส�ารวจร้านจ�าหน่ายอาหารรอบมหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวงและมหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. 2556 พบว่า ร้าน

จ�าหน่ายอาหารรอบมหาวิทยาลัยที่สามารถส่ังเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ร่วมด้วยนักศกึษาสามารถซ้ือด่ืมในร้านได้ตลอด

เวลา และพบว่าร้านค้าเล็กๆ เช่น ร้านขายของช�าหรือร้าน 

ขายเหล้าในหมู่บ้านก็ยังขายให้กับคนท่ัวไปหรือนักศึกษาที่

อายุยังไม่ถึง 20 โดยจุดจ�าหน่ายอันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่าง

สามารถซื้อได้ คือ ร้านสะดวกซื้อ รองลงมาคือร้านจ�าหน่าย

อาหารและร้าน ขายของช�า ตามล�าดับ ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่าง  

ร้อยละ 45.3 สามารถซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ตลอดเวลา  

และ ร้อยละ 55.8 ให้ข้อมลูว่าไม่เคยถกูถามอายจุากผูจ้�าหน่าย 

เมื่อต้องการซื้อ(23)

จากผลการวจิยัดงักล่าว ทาง ศวส. จงึได้มีข้อเสนอแนะ 

ต่อประเด็นการควบคุมร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบ

สถานศึกษา(24) ดงัน้ี (1) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. ควบคุมเคร่ือง

ด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยก�าหนดระยะห่างหรือรัศมี

ของการห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย 

ให้ชดัเจน (2) ก�าหนดระยะเปล่ียนผ่านส�าหรับการใช้มาตรการ 

ก�าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

รอบสถานศึกษาเพือ่ให้ผู้ประกอบการได้มโีอกาสในการปรบัตวั  

(3) ก�าหนดเวลาเปิดและปิดร้านจ�าหน่ายแอลกอฮอล์ให้เรว็ข้ึน  

ควรห้ามการโฆษณาและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในสื่อต่างๆ ที่นักศึกษาเข้าถึงได้ง่าย 



Thai Health Promotion Journal

117

(4) ใช้เว็บไซต์ https://alcoholstudy.in.th มาปรับปรุง

ฐานข้อมูลร้านจ�าหน่ายสุรา(25) มาตรการที่ถูกบังคับใช้จริง 

คือ ให้คณะท�างานระดับจังหวัดโดยมีสรรพสามิตพ้ืนท่ีเป็น 

ฝ่ายเลขานุการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานอื่นที่เ ก่ียวข้องเป็นคณะท�างานร่วมกัน

พิจารณาก�าหนดเขตพ้ืนท่ีโซนนิ่งท่ีต้องห้ามขายสุรารอบ

สถานศึกษา โดยภายในเขตจะไม่สามารถออกใบอนญุาตขาย

สุราตั้งแต่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ผู้ขายรายเดิมสามารถ

ขายและต่อใบอนุญาตได้ แต่หากท�าผิดและถูกเพิกถอนใบ

อนุญาตจะไม่สามารถออกใบอนุญาตให้อีกได้(26)

ก�รห�ยไปของล�นเบียร์
สถ�นก�รณ์

ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ธรุกจิลานเบียร์

ได้มีการจัดขึ้นครั้งแรกที่ลานจอดรถสยามเซ็นเตอร์และเริ่ม 

ได้รบัความนิยมมากข้ึนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 ซึง่มักจะพบเหน็

ลานเบียร์ได้เกอืบทุกห้างสรรพสินค้าในกรงุเทพมหานครและ

ปริมณฑล ต่อมาในหลายๆ เทศกาลนักดื่มสามารถพบเห็น

ลานเบยีร์ได้ แม้กระท่ังในงานถนนคนเดินหรือตลาดนดัตอน

กลางคืน

ในช่วงต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 ลานเบียร์ได้กลายเป็น

สนามแข่งขันทางการค้าของบริษัทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่

ต้องการรุกตลาดในกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะ

กลุ่มวัยรุ่น เช่น การจัดลานเบียร์พร้อมด้วยลานดนตรี ลาน

คอนเสิร์ตขนาดใหญ่ ลานแสดงสื่อโฆษณาของธุรกิจเบียร์

แทบทกุบริษัท(27) ดงัจะให้เห็นได้จาก ในปี พ.ศ. 2548 ขณะท่ี 

พื้นท่ีลานเบียร์หน้าเซ็นทรัลเวิลด์มีการปรับเพ่ิมค่าเช่าขึ้น 

30-40% แต่กลุ่มบริษัทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใหญ่ยังคง

เข้าร่วมประมูลเพื่อแย่งชิงพื้นที่(28)

ต่อมาเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมกับผู้อ�านวยการ

ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน

ขณะนัน้ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจลานเบยีร์ซ่ึงเปิดบริเวณศูนย์การค้า

พบว่า ผู้ประกอบการยังคงมีการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยเฉพาะ

การไม่ความเข้มงวดในการตรวจสอบอายุของผู้บริโภคท่ี

เข้าไปใช้บริการ รวมท้ังยังมีเยาวชนซ่ึงแต่งกายด้วยชุดนิสิต

นกัศึกษาเข้าไปนัง่ด่ืม(29) นอกจากนียั้งพบการกระท�าผิดอ่ืนๆ 

อีกในหลายพืน้ที ่เช่น การจดัลานเบียร์ทีต่ัง้อยูใ่นพ้ืนทีบ่ริเวณ

รัฐวิสาหกจิและพ้ืนท่ีของหน่วยงาน(30, 31) โดยทางส�านักงาน- 

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มองว่า การตั้ง

ลานเบียร์มคีวามสุม่เส่ียงท่ีจะขดักบั พ.ร.บ. ควบคมุเครือ่งด่ืม

แอลกอฮอล์มาตรา 32 ด้านการควบคุมการโฆษณา(17)

อย่างไรก็ตาม ใบอนญุาตขายสรุาชัว่คราวน้ีได้ถกูยกเลกิ

ไปเม่ือมกีารประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2560 

เน่ืองจากไม่มีใบอนุญาตประเภทน้ีอีก(32, 33) ท�าให้ธุรกิจ 

ลานเบียร์ ซึง่ส่วนใหญ่มีการขออนญุาตขายสรุาในสถานทีข่าย

ชั่วคราวไม่สามารถขออนุญาตขายสุราได้อีก ส่งผลให้ธุรกิจ

ลานเบียร์ในหลายๆ พืน้ท่ีต้องปิดตัวลง ดงัเช่นในปี พ.ศ. 2563 

เป็นปีท่ีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวลิด์ได้ตดัสนิใจยกเลกิการจัด

ลานเบียร์ท่ีเคยมีการจดัมาต่อเน่ืองกว่า 20 ปี โดยให้เหตผุล

ว่า “ลานเบียร์อาจไม่แมตช์กับไลฟ์สไตล์คนเมืองมากนัก  

ทุกวันนีค้นไม่ได้กนิเบียร์ท่ีลานเบียร์แล้ว โลกเปล่ียนไปจากเดิม

แล้วเปลีย่นเรว็มาก เราไม่สามารถท�าอะไรเดมิๆ ได้ แต่จ�าเป็น

ต้องปรับให้ทันผู้บริโภคเพือ่ให้เรายังเป็นท่ีท่ีผู้บริโภคเลือกจะ

มาอยูเ่สมอ”(34) 

บทบ�ทของ ศวส.
ด้วยผลกระทบของลานเบียร์และธรุกิจทีไ่ด้ขยายแทรก

ตัวไปทุกเทศกาลทุกพื้นที่ พร้อมทั้งมีการใช้กลยุทธ์ทางการ

ตลาดต่างๆ ที่สุ่มเสี่ยงในการกระท�าผิดมาตรา 30 และ 32 

ของ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปี พ.ศ. 2558 

ทาง ศวส. จึงได้มีการสนับสนุนทุนวิจัยให้มีการรวบรวม

ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคและสถานการณ์ 

ลานเบียร์ ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการจัดลานเบียร์และ

การจัดปาร์ตี้ดื่มไม่อั้น เพ่ือใช้เป็นองค์ความรู้ในการควบคุม

ลานเบียร์ รวมทั้งนักวิชาการของ ศวส. ได้แสดงข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับจ�านวนนักดื่มและอุบัติเหตุที่ลดลงภายหลังธุรกิจ

ลานเบียร์ถูกควบคุมเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ดังนี้

จากการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพของผลกระทบ 

ท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ลานเบียร์และกลยุทธ์ประเภทด่ืม

ไม่อั้นของธุรกิจแอลกอฮอล์ ในกลุ่มตัวอย่าง 3 วัย คือ  

วัยมัธยมศึกษา วัยอุดมศึกษา และวัยท�างาน พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่าง ร้อยละ 50.7 เคยไปดื่มท่ีลานเบียร์ โดยให้เหตุผล

ว่า ต้องการหาความสนุกเพราะลานเบียร์เป็นสถานที่รวม

ความบันเทิงพร้อมการกินดื่มอย่างครบวงจร และ ร้อยละ 

89.7 ยังระบุว่าไม่ควรมีกฎหมายใดๆ ห้ามการมีลานเบียร ์ 

มีกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมปลาย ร้อยละ 34.1 ระบุว่า 

เคยไปลานเบียร์ท้ังที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี อีกท้ังนักเรียน 

ร้อยละ 23.4 สามารถพบเห็นลานเบียร์บริเวณใกล้โรงเรียน
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และยังพบเห็นได้ตามหน้าห้างชานเมือง เทศกาลอาหาร  

ถนนคนเดิน และตลาดนัด(27)

ส�าหรับผลกระทบจากการไปลานเบียร์ พบว่า ท�าให้

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม มีการดื่มเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ และ

มีค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึ้น ผู้ดื่มท่ีลานเบียร์มีอาการมึนเมา ร้อยละ 

45.5 ร้อยละ 44.9 ระบุว่าเสียเงินมากกว่าที่คิด ร้อยละ 3.4 

เกิดการทะเลาะวิวาท ร้อยละ 1.7 เกิดอุบัติเหตุ และ ร้อยละ 

4.5 มีปัญหาทะเลาะกับพ่อแม่(27)

อีกท้ังจากการหายไปของลานเบียร์ในปี พ.ศ. 2563 

นั้น นักวิชาการของ ศวส. ได้ออกมาเปิดเผยแสดงข้อมูล

เปรียบเทียบสถิติของอุบัติเหตุและกรณีเมาแล้วขับในช่วง  

7 วนัอนัตรายของเทศกาลปีใหม่ว่าจ�านวนอบัุตเิหต ุผู้บาดเจบ็ 

เสียชีวิต และสัดส่วนของการด่ืมแล้วขับในช่วงปีใหม ่ 

พ.ศ. 2563 โดยพบว่าเป็นตัวเลขต�่าท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา เช่นเดียวกับผลของการ

ส�ารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและการดื่มสุราของประชากร

ไทยในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีผู ้ ด่ืมปัจจุบันในสัดส่วน  

ร้อยละ 28.4 ลดลงจากการส�ารวจในปี พ.ศ. 2557 ถึง ร้อยละ 3.9  

และถือเป็นสัดส่วนท่ีต�่าท่ีสุดในรอบ 15 ปี ของการส�ารวจ 

จากแนวโน้มการลดลงของจ�านวนอุบัติเหตุเมาแล้วขับและ

จ�านวนนักด่ืมปัจจุบันจึงเป็นข้อบ่งช้ีว่ามาตรการภายใต ้

พ.ร.บ. ควบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (จ�ากดัการ

เข้าถึงและการตลาด) และการรณรงค์เก่ียวกับการควบคุม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

ของการดื่มแอลกอฮอล์ของนักดื่มได้จริง(35)

สถ�นก�รณ ์ก�รบริ โภคเค ร่ือง ด่ืมแอลกอฮอล ์
พ.ศ. 2546–2562

สถานการณ์การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง

เวลาเดียวกับเหตุการณ์ท่ีบทความนี้ได้น�าเสนอถูกแสดง

ดังภาพที่ 1 สถิติท่ีใช้บ่งช้ีสถานการณ์ในภาพดังกล่าว คือ  

ปริมาณการบรโิภคแอลกอฮอล์บรสิทุธิต่์อหัวประชากรต่อปี  

ซ่ึงเป็นหนึง่ในสถิติทีนิ่ยมน�ามาใช้บ่งช้ีสถานการณ์การบรโิภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากภาพเห็นได้ว่า ในช่วงเวลาที่มี 

การก่อตั้ง ศวส. ปริมาณการบริโภคในประชากรไทยอยู่ท่ี

ประมาณ 8 กรัมต่อหัวประชากรต่อปี สถิติดังกล่าวลดลง 

อย่างมากในปี พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นปีทีมี่การประกาศใช้ พ.ร.บ. 

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุส่วนหน่ึง

จากกิจกรรมเคล่ือนไหวเพื่อผลักดัน พ.ร.บ. ซ่ึงอาจส่งผล

เปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมและส่งผลต่อการลดการ

บริโภคแอลกอฮอล์ลง และในช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนถึง  

2562 ปริมาณการบริโภคก็อยู่ในระดับน้อยหรือมากกว่า 7 กรัม 

ต่อหวัประชากรต่อปีเลก็น้อย ซึง่ลดลงจากช่วงเวลาก่อนหน้า

ประมาณ 1 กรัม ซ่ึงคงเป็นผลลัพธ์จากมาตรการควบคุม

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าวและการ 

ขับเคล่ือนทางสังคมท่ีมี ศวส. เป็นหนึ่งในหน่วยงานท่ี

สนับสนุนผ่านการสร้าง รวบรวม และสังเคราะห์องค์ความรู้ 

ดังที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วข้างต้น

สรุป

หน่วยงานภาควิชาการในการควบคุมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์ เช่น ศวส. มีบทบาทในการสนับสนุนภาคีอ่ืนๆ 

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

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา หนึ่งในผลลัพธ์ที่ส�าคัญของการ 

เคลือ่นไหวดงักล่าว คอื การผลักดนั พ.ร.บ. ควบคมุเครือ่งดืม่ 

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และแม้ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้แล้ว

ก็ยังจ�าเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนการด�าเนิน

การเพ่ือการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มเติม เช่น  

การจ�ากัดการขายรอบสถานศึกษา การขับเคลื่อนดังกล่าว

ซ่ึงมี ศวส. เป็นหน่วยงานสนับสนุนท่ีส�าคัญได้ส่งผลเชิง

ประจักษ์เป็นการลดลงของปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในช่วงเวลาหลงัจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551
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การบูรณาการการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัลในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัลแก่เยาวชน 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

อังคณา พรมรักษา 
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

บทคัดย่อ

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบนิเวศสื่อใหม่ สถานการณ์วิกฤตในสังคม รวมถึงรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสาร

ของเยาวชนเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของเยาวชนในปัจจุบัน การเสริมสร้างคุณลักษณะความ

เป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) แก่เยาวชนเพ่ือสร้างให้เกิดการรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล (media 

information digital literacy) เป็นความท้าทายต่อการจัดกระบวนการสร้างการเรียนรู้ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

งานวิจัยน้ีใช้แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ศึกษาการบูรณาการการรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล

ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัลแก่เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลท่ีเกิดขึ้น  

กลุ่มตัวอย่าง คือ มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 สถาบัน ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  

ผลการศึกษา พบว่า กลุม่ตัวอย่างสามารถน�าแนวคดิการรู้เท่าทนัสือ่ สารสนเทศ และดิจิทัล ไปออกแบบ เช่ือมโยงการเรียนรูใ้น

ห้องเรียนกับกระบวนการเสริมสร้างพลเมืองดิจิทัล และพัฒนาพ้ืนที่ปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน ใช้กระบวนการ

เรียนรู้อย่างมส่ีวนร่วมสร้างแกนน�าเยาวชน นสิิต นักศกึษาเป็นนักสือ่สารสร้างสรรค์ท่ีมคุีณลักษณะความเป็นพลเมอืงดจิทิลั  

มีทักษะรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล เท่าทันตนเอง เท่าทันสังคม มีทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะชีวิต และเป็นพลัง

ส�าคัญในการสร้างสังคมสุขภาวะ สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน หรือเสริมจุดแข็งให้กับชุมชน

คำ�สำ�คัญ: การบูรณาการ; พลเมืองดิจิทัล; การรู้เท่าทันส่ือ; สารสนเทศ; และดิจิทัล; 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

ในยคุดจิิทัล ทีเ่ทคโนโลยกีารส่ือสารได้รบัการพฒันาเกดิ

การหลอมรวมส่ือดจิิทลั (digital media convergence) และ

สร้างการเปลีย่นแปลงต่อภมิูทัศน์สือ่ (media landscape)

เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อรูปแบบพฤติกรรมการส่ือสาร

ของเยาวชน โดยเฉพาะในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ตดิต่อส่ือสาร

การเปิดรับข้อมลูข่าวสารต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน อาจมีลักษณะ

ของข้อมูลข่าวสารที่จะน�าไปสู่ความเสี่ยงในสังคมดิจิทัล 

รวมถึงการสร้างโอกาสและประโยชน์จากการใช้สื่อสังคม

ดิจิทัลของเยาวชน ท่ีจะต้องมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ

เร่ืองสิทธิและความรับผิดชอบ ซึ่งเยาวชนจะต้องมีแนวคิด

แนวปฏิบตัเิพือ่สร้างการเรียนรูท้ีจ่ะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ดิจิทลั ปกป้องตนเองจากความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึน้ เคารพ

สิทธิของตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคม 

เข้าใจถึงผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีต่อ
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สังคม(1) และรู้เท่าทันเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงทางสังคม

ท่ีดีข้ึน การสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship)

จึงเป็นคุณลักษณะท่ีได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางว่า 

ควรเสริมสร้างให้เกิดข้ึนแก่เยาวชนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อ

สร้างให้เกดิการรูเ้ท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดจิิทลั (media 

information digital literacy)(2) 

บทความนีเ้ป็นการวเิคราะห์การบรูณาการการรูเ้ท่าทัน 

ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัลในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพือ่

สร้างความเป็นพลเมืองดจิทิลัแก่เยาวชนในภาคตะวนัออก-

เฉียงเหนือ และผลที่เกิดข้ึน ในช่วงปีการศึกษา 2563 กับ

กลุ่มตวัอย่าง คอื มหาวิทยาลัยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

7 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สามารถ

แบ่งกลุ่มหลักสูตรออกเป็น 3 กลุม่ คือ รายวชิาในหลักสูตร 

นเิทศศาสตร์ รายวิชาในหลักสูตรครุศาสตร์ และรายวชิาศึกษา

ท่ัวไปของมหาวทิยาลัย 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย แนวคิดการรู้

เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (media information 

digital literacy) และแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทัล 

(digital citizenship) เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้างอาจารย์ผู้สอน และสนทนากลุ่ม (focus 

group) นิสิตนักศึกษาที่เป็นแกนน�าเยาวชนของ 7 สถาบัน

กระบวนการบูรณาการการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ 

และดิจิทัลในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพ่ือสร้างความ

เป็นพลเมืองดิจิทัลแก่เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ประเทศไทย ประกอบด้วย การเสรมิสร้างแนวคดิ องค์ความรู ้

แก่แกนนำเยาวชนนิสิตนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนมีการน�า

แนวคิดการรู้เท่าทันสือ่ สารสนเทศ และดิจทิลั มาออกแบบ

ร่วมกับเนื้อหาของแต่ละรายวิชา สร้างกระบวนการเรียนรู้ 

ในห้องเรียนและในพื้นท่ีชุมชนนอกห้องเรียน จากนั้นสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมให้นิสิตนกัศึกษาออกแบบเครือ่งมอื 

กจิกรรมท่ีจะน�าไปปฏบิตักิารในชมุชน จากน้ันแกนน�าเยาวชน 

นิสิต นักศึกษาลงพ้ืนที่ปฏิบัติการ น�าองค์ความรู้ แนวคิด  

เคร่ืองมือ กิจกรรมไปสร ้างกระบวนการรู ้ เท ่าทันส่ือ 

สารสนเทศ และดิจิทัลแก่เด็ก เยาวชน และคนในชุมชน 

รวมท้ังมีการน�ากระบวนการผลิตเป็นส่ือสร้างสรรค์เผยแพร่

สาธารณะ หรือน�าเสนอกิจกรรมกระบวนการเผยแพร่แก่นิสิต

นักศึกษาในสถาบันการศึกษา

การบูรณาการการรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศ และดิจิทัลในหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา
พลเมืองดิจิทัล หมายถึง ผู้ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ 

มีการใช้งานดิจิทัลอย่างสม�่าเสมอในการปฏิสัมพันธ์กับผู้

อ่ืนท่ัวโลก และใช้งานดิจิทัลในทางที่เหมาะสมสร้างสรรค ์

มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้งานดิจิทัลเพ่ือพัฒนาตนเอง

และสังคม(3)

การรู้เท่าทันสือ่ สารสนเทศ และดจิิทัล เป็นคณุลักษณะ

ส�าคัญของพลเมืองประชาธิปไตย ที่จะต้องมีสมรรถนะใน

การรู้เท่าทันส่ือ (media literacy) ใช้ส่ือต่างๆ รวมถึง

การวิเคราะห์ และเข้าใจในรูปแบบของส่ือ และเทคนิคท่ีสื่อ 

ใช้ในการสร้างผลกระทบต่อผู้รบัส่ือ ความสามารถในการอ่าน

วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างส่ือในหลากหลายรปูแบบได้ รูเ้ท่าทัน

สารสนเทศ (information literacy) สามารถประเมิน เลือกใช้

ส่ือสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายรูปแบบ 

รวมถงึความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศในความหมายเชิงจริยธรรม

และรู้เท่าทันดิจิทัล (digital literacy) มีการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล เคร่ืองมือสื่อสาร เครือข่ายต่างๆ เพ่ือค้นหาข้อมูล

(เข้าถงึ) ประมวลผล (เข้าใจ) และสร้างสรรค์ข้อมูล (ประยุกต์

ใช้) ได้หลากหลายรูปแบบ(4) 

การบรูณาการการรูเ้ท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจทัิล

ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

ดิจิทัลแก่เยาวชนในรายวิชาของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พบว่า อาจารย์ผู้สอนได้น�าแนวคิดการรู้เท่าทนัสือ่ สารสนเทศ 

และดิจิทัล มาออกแบบร่วมกับเน้ือหาของแต่ละรายวิชา 

สร้างกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน และในพ้ืนท่ีชุมชน

นอกห้องเรียน จากน้ันสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้นิสิต

นักศึกษาออกแบบเครื่องมือกิจกรรมท่ีจะน�าไปปฏิบัติการ

ในชุมชน เช่น หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

อุดรธาน ีอาจารย์ผูส้อนจดักระบวนการและกจิกรรมการเรียนรู้ 

ในห้องเรียนโดยใช้แนวคดิความเป็นพลเมืองดจิิทลั และการ 

รู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัลบูรณาการในรายวิชา  

การส่ือข่าวขัน้สูง การบรรณาธกิรณ์ การผลิตวารสารสนเทศ 



วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

124

ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัลแก่เยาวชน

และการแสดง และการก�ากับการแสดง จากนั้นนักศึกษา 

ได้ร ่วมกันออกแบบกระบวนการสร้างการรู ้เท่าทันส่ือ 

สารสนเทศ และดิจิทลั ด�าเนินกระบวนการส่ือสารสร้างสรรค์

ชุมชนในพื้นที่กุดลิงง้อ ต�าบลนาดี อ�าเภอเมือง จ.อุดรธานี, 

หลักสตูรศกึษาท่ัวไป มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร อาจารย์

ผู้สอนได้บูรณาการแนวคิดเร่ืองความเป็นพลเมือง และ 

การรูเ้ท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดจิิทลั กับการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชาสังคมไทยกับโลกาภิวัตน์ผ่านการรับชม 

ภาพยนตร์เร่ือง searching (เสิร์ชหา สูญหาย) โดยให้

นักศึกษาร่วมวิเคราะห์ภาพยนตร์นี้เช่ือมโยงกับแนวคิด

นอกจากน้ีมกีารจัดเวทีเสวนาเร่ือง อาสาสอน: พลเมืองดจิิทลั

เพ่ือสร้างการเปลีย่นแปลง โดยบูรณาการกับโครงการอาสา

สอนที่นักศึกษาแกนน�าเยาวชนด�าเนินงานกิจกรรมอาสา 

สอนลงพ้ืนท่ีชมุชนเพ่ือฝึกปฏบัิติจรงิ มกีารน�าเนือ้หาบรูณาการ 

ร่วมกับกิจกรรมในแต่ละโรงเรียน หรือชุมชน, หลักสูตร 

ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ น�าแนวคิดไปบูรณาการ 

กบัรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ชีวิต และวชิานวตักรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับครู มีการจัดกิจกรรม

บูรณาการแนวคิดกับรายวิชา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระบวนการท�างานของนกัศึกษาจากกลุ่มแกนน�าสู่นักศึกษา

ในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาได้ขยายผลแนวคิด และ

กระบวนการ ไปจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็น Project Approach 

เพื่อออกแบบการส่ือสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

เช้ือไวรัสโคโรน่า สร้างความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่

พลเมอืงประชาธปิไตยท่ีจะมีส่วนร่วมในการรบัผดิชอบสังคม 

จากการศึกษาการบูรณาการการรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ 

และดิจิทลั ในหลักสูตรระดบัอดุมศกึษา พบว่า แกนน�าเยาวชน

ในกระบวนการที่ได้เรียนรู้แนวคิดในห้องเรียน จากน้ันได้ 

ร่วมออกแบบกิจกรรม และลงพ้ืนท่ีน�ากจิกรรมไปด�าเนนิการ

ในชมุชน หรอืโรงเรียน ได้รบัการพฒันาคุณลักษณะความเป็น

พลเมืองดิจทัิล ท่ีมีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วม มีความรู้ความ

เข้าใจต่อการสร้างสรรค์สือ่ดิจทัิล มีคุณธรรมจรยิธรรมในการ

ใช้งานดิจิทัลเพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม

การบรูณาการการรูเ้ท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจทัิล

ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

ดิจิทัลแก่เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

มีกระบวนการทีเ่กิดขึน้ ประกอบด้วย (1) กระบวนการตดิตัง้ 

แนวคิด องค์ความรู้ เครื่องมือ กิจกรรมในห้องเรียน นอก

ห้องเรยีน และในพืน้ท่ีแก่แกนน�าเยาวชนนิสิตนกัศึกษา (2)  

แกนน�าเยาวชนนสิตินักศกึษาออกแบบกระบวนการสร้างการ

รู้เท่าทันสือ่ สารสนเทศ และดจิิทัล ของแกนน�าเยาวชน นิสิต

นักศึกษาในพ้ืนท่ีปฏิบัติการชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย

อย่างมีส่วนร่วม มีกลุ่มเป้าหมายส�าคัญ คือ เด็ก เยาวชน 

ครอบครัว คนในชมุชน ผูสู้งอายุ ซึง่จากการบูรณาการแนวคิด

ในรายวิชาของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ได้ท�าให้เกิดผลต่อ

การสร้างความเป็นพลเมืองดจิทิลัแก่แกนน�าเยาวชน ดังสรปุ

ได้ในภาพที ่1
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สรุป
การบรูณาการการรูเ้ท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจทัิล 

ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเทศไทย เป็นกลไกส�าคัญของการสร้างพลเมืองดจิทิลัแก่ 

เยาวชนท่ีเป็นนิสตินกัศึกษา ท�าให้ผู้เรยีนสามารถเช่ือมโยงการ 

เรียนรู้ในห้องเรียนไปยังชุมชน และสือ่สารสาธารณะ เป็นรูปแบบ 

หนึ่งของการใช้หลักสูตรทางการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับส่ือ 

สารสนเทศ และดิจิทลั ท่ีท�าให้เยาวชนได้พฒันาตนเอง หนุน

เสรมิพลงัของเยาวชนต่อการขบัเคล่ือนประเด็นทางสังคม(5) 

จากการศึกษา พบว่า การบูรณาการการจัดการเรียน

การสอนในหลักสตูรท่ีให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการ

เรยีนรู้ท่ีเสริมศกัยภาพของเยาวชนนสิตินักศึกษาให้ได้บรหิาร

จดัการ แสดงความคดิสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบติัการ เชือ่มโยง

ประสบการณ์และสร้างความสมัพนัธ์ทางสังคม น�าไปสู่ผลลัพธ์

ที่หลากหลาย(6) สร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล

ที่มีความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้สื่อดิจิทัลในทางที่เหมาะสม

สร้างสรรค์ มคีณุธรรมจริยธรรมในการใช้งานดิจิทลัเพ่ือพฒันา
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