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Editorial

จาก “หลังปฏิมาสาธารณสุข”
สู่การ “ทำ�สิ่งใหญ่ให้เปลี่ยนแปลง”
เมื่่�อปีี พ.ศ. 2552 สสส. ได้้สนัับสนุุนเครืือข่่ายร่่วมพััฒนาศัักยภาพผู้้�นำำ�การสร้้างสุุขภาวะแนวใหม่่ หรืือ คศน. ให้้ทำำ�
หนัังสืือเล่่มหนึ่่�ง ชื่่อ� “หลัังปฏิิมาสาธารณสุุข” โดยมีีนายแพทย์์พงศธร พอกเพิ่่�มดีี เป็็นบรรณาธิิการ และมีีผู้้�ทำำ�หน้้าที่่เ� ก็็บข้้อมููล
4 คน คืือ กรรณิิการ์์ กิิจติิเวชกุุล, อวยพร แต้้ชููสกุุล, สุุทธิิโชค จรรยาอัังกููร และนายแพทย์์พงษ์์เทพ วงศ์์วััชรไพบููลย์์
ลัักษณะเนื้้�อหาเป็็นการศึึกษาแนวคิิดการทำำ�งานของคนจำำ�นวนหนึ่่�งที่่�ทำำ�ตนเป็็นนัักสาธารณสุุขแกนนำำ�ในด้้านต่่างๆ
โดยผู้้�เก็็บข้้อมููลทั้้�ง 4 ท่่านทำำ�หน้้าที่่�ไปสััมภาษณ์์บุุคคลเหล่่านั้้�น ชื่่�อหนัังสืือเล่่มนี้้�มีีความหมายว่่า บุุคคลที่่�ให้้ข้้อมููล
เป็็นผู้้�ปิิดทองหลัังพระ ทำำ�งานเป็็นผู้้�นำำ�ที่่�คนทั่่�วไปมองไม่่เห็็น ซึ่่�งเมื่่�อดููจากรายชื่่�อของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์เกืือบ 20 คน พบว่่า
หลายคนเป็็นที่่รู้� จั้� กั ดีีในสัังคมอยู่่�แล้้ว เช่่น นายแพทย์์อมร นนทสุุต นายแพทย์์มงคล ณ สงขลา นายแพทย์์สงวน นิิตยารััมภ์์พงศ์์
เป็็นต้้น แต่่ก็็มีีหลายคนที่่�ทำำ�งานอยู่่�เบื้้�องหลัังความสำำ�เร็็จโดยไม่่ค่่อยเป็็นที่่�รู้้�จัักในสัังคมทั่่�วไป
สิ่่�งที่่ห� นัังสืือเล่่มนี้้�สื่อ่� ออกมาคืือ แนวคิิด และแนวทางการดำำ�เนิินงานด้้านสาธารณสุุขที่่ช่� ว่ ยให้้งานประสบความสำำ�เร็็จ
ก่่อให้้เกิิดสุุขภาวะของประชาชน สิ่่�งสำำ�คััญคืือการแสดงบทบาทเป็็นผู้้�นำำ� ซึ่่ง� ภาษาอัังกฤษเรีียกว่่าเป็็น leader, change agent,
champion หรืือ influencer ซึ่่�งเป็็นคุุณลัักษณะที่่�อยากให้้เกิิดขึ้้�นในทุุกระดัับของสัังคม เพื่่�อนำำ�พาให้้คนทั้้�งประเทศ
มีีสุุขภาพดีีและมีีอายุุยืืน
ตอนนี้้� มีีหนัังสืือเล่่มใหม่่ออกมา ชื่่�อว่่า “Move that Mountain – ทำำ�สิ่่�งใหญ่่ให้้เปลี่่�ยนแปลง” จััดทำำ�โดยสำำ�นัักงาน
พััฒนานโยบายสุุขภาพระหว่่างประเทศ โดยการสนัับสนุุนของกองโรคไม่่ติดิ ต่่อ กรมควบคุุมโรค ด้้วยงบประมาณของโครงการ
ความร่่วมมืือระหว่่างรััฐบาลไทยกัับองค์์การอนามััยโลก หรืือ Country Cooperation Strategy (CCS) ซึ่่�งงบประมาณ
ส่่วนหนึ่่�งก็็มาจาก สสส. หนัังสืือล่่มนี้้�มีีอภิิรดีี ตรีีรััตน์์เกื้้�อกููล เป็็นบรรณาธิิการ ลัักษณะของหนัังสืือมีีความคล้้ายคลึึงกัับ
“หลัังปฏิิมาฯ” แต่่เน้้นไปที่่ก� ลุ่่�มโรคไม่่ติดิ ต่่อ ที่่บ� อกว่่าเหมืือนคืือ มีีการไปสััมภาษณ์์บุคุ คลจำำ�นวนหนึ่่�ง ถึึงแนวคิิด ประสบการณ์์
และแนวทางการดำำ�เนิินงานที่่�ทำำ�ให้้กลายเป็็นผู้้�นำำ� และยัังเพิ่่�มเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับองค์์กรนำำ�ในการขัับเคลื่่�อนงานป้้องกััน
และควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ และมีีการทำำ�รููปเล่่มให้้น่่าอ่่านกว่่าเล่่มแรก
ผู้้�สนใจหนัังสืือเล่่มนี้้� สามารถโหลดได้้จากเว็็บของกองโรคไม่่ติิดต่่อ กรมควบคุุมโรค โดยพิิมพ์์ชื่่�อหนัังสืือทั้้�ง 2 ภาษา
เพื่่�อค้้นหาจากอิินเทอร์์เน็็ต
หนัังสืือ 2 เล่่มนี้้� เข้้าใจว่่าหน่่วยงานที่่�ทำำ�คงไม่่ต้้องการเพีียงสื่่�อถึึงแนวคิิดของบุุคคลจำำ�นวนหนึ่่�งในการขัับเคลื่่�อน
งานสาธารณสุุข แต่่ต้้องการให้้เห็็นคุุณสมบััติิการเป็็นผู้้�นำำ� และวิิธีีการที่่�ช่่วยให้้การขัับเคลื่่�อนงานได้้ผล โดยหวัังที่่�จะสร้้าง
แรงบัันดาลใจให้้เกิิดการพััฒนาผู้้�นำำ�ในด้้านต่่างๆ ที่่�หลากหลาย ลองคิิดดููว่่า ถ้้าประเทศไทยมีีผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงกระจาย
อยู่่�ในทุุกภาคส่่วนของสัังคม ทั้้�งในระดัับชาติิและระดัับชุุมชน งานสร้้างสุุขภาวะของประเทศก็็น่่าจะประสบความสำำ�เร็็จ
โดยไม่่ยาก นำำ�สู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนในสัังคมไทย
นพ.วิิวััฒน์์ โรจนพิิทยากร
บรรณาธิิการ
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การรับมือการระรานทางออนไลน์ของเด็กไทย:
กรณีศก
ึ ษาจากการสำ�รวจนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปี 2563
ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก
สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี

บทคัดย่อ
การศึึกษานี้้�มุ่่�งนำำ�เสนอพฤติิกรรมและการรัับมืือการระรานทางออนไลน์์ (cyberbullying) ซึ่่�งได้้จากการวิิจััย
ที่่ดำำ�
� เนิินการในปีี พ.ศ. 2563 เพื่่อ� ทราบพฤติิกรรมของผู้้ร� ะราน ผู้้�ถููกระราน และผู้้�รับั รู้้ก� ารระรานทางออนไลน์์ และเพื่่อ� ให้้ได้้มา
ซึ่่ง� ข้้อเสนอเชิิงนโยบายในการจััดการปััญหาการระรานทางออนไลน์์ และกำำ�หนดบทบาทของภาคส่่วนต่่างๆ ในการร่่วมกัันจััดการ
และรัับมืือกัับปััญหาเพื่่�อลดผลกระทบกรณีีเกิิดการระรานทางออนไลน์์ในเด็็กไทย ผลการสำำ�รวจในกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เป็็น
นัักเรีียนในระดัับมััธยมศึึกษาจำำ�นวน 3,240 คน พบว่่า นัักเรีียนร้้อยละ 21.6 เคยถููกระรานทางออนไลน์์ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
และร้้อยละ 14.1 เคยระรานทางออนไลน์์ผู้้�อื่่�น โดยมีีนัักเรีียนถึึงร้้อยละ 35.81 ของนัักเรีียนที่่�เคยถููกระรานทางออนไลน์์
มีีพฤติิกรรมไประรานทางออนไลน์์ผู้้�อื่่�น และนัักเรีียนมากกว่่า 1 ใน 2 หรืือร้้อยละ 53.7 เคยรัับรู้้�หรืือเห็็นเหตุุการณ์์
การที่่�ผู้้�อื่่�นถููกระรานทางออนไลน์์ นัักเรีียน 2 ใน 3 ของกลุ่่�มนี้้�เคยเข้้าไปช่่วยเหลืือผู้้�ถููกกระทำำ� ในขั้้�นตอนสุุดท้้ายของการวิิจััย
ได้้มีีการจััดการสนทนากลุ่่�มของผู้้ท� รงคุุณวุุฒิิ ซึ่่ง� มีีข้้อเสนอแนะว่่า ภาครััฐควรให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่อ� งสุุขภาพจิิต และตระหนัักถึึง
ความสำำ�คััญของปััญหา โดยควรมีีกลไกการทำำ�งานที่่�ครอบคลุุมมิิติิต่่างๆ นอกจากนี้้� ยัังมีีข้้อเสนอถึึงสื่่�อ ภาคประชาสัังคม
โรงเรีียน และครอบครััว ให้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของปััญหา สื่่�อสารความรู้้�ความเข้้าใจ สร้้างสรรค์์สื่่�อที่่�ดีีสำำ�หรัับเด็็ก
และเยาวชน และขัับเคลื่่�อนประเด็็นปััญหาเรื่่�องการระรานทางออนไลน์์
คำำ�สำำ�คััญ: การระรานทางออนไลน์์; ผู้้�ถููกระรานทางออนไลน์์; ผู้้�ระรานทางออนไลน์์; ผู้้�รัับรู้้�ถึึงการระรานทางออนไลน์์;
ช่่องทางที่่�ถููกระรานทางออนไลน์์; ข้้อเสนอเชิิงนโยบาย

บทนำ�
ความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีด้้านโทรคมนาคมและ
โทรศััพท์์มืือถืือในปััจจุุบััน ทำำ�ให้้เด็็กและเยาวชนสามารถ
เข้้ า ถึึงอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ได้้ จ ากห้้ อ งนอนที่่� เ ป็็ น ส่่ ว นตัั ว ได้้
อย่่างง่่ายดาย ส่่งผลให้้การใช้้สื่อ่� ออนไลน์์มีีความเป็็นส่่วนตััว
มากขึ้้�นและมีีการดููแลน้้อยลง หากแต่่สื่่�อออนไลน์์เหล่่านี้้�
ไม่่ได้้มีีเพีียงประโยชน์์ในการสร้้างมิิตรภาพเพีียงด้้านเดีียว
แต่่ยังั เป็็นสถานที่่ที่� ค่� วามขััดแย้้งและความรุุนแรงในกลุ่่�มเพื่่อ� น
เกิิดขึ้้น� ด้้วย
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อิินเทอร์์เน็็ตและโทรศััพท์์มืือถืือทำำ�ให้้เด็็กและเยาวชน
มีีวิิธีีการและโอกาสเผชิิญการระรานทางออนไลน์์ (cyberbullying) ได้้ ม ากขึ้้� น จากบทความ end-violence/
how-to-stop-cyberbullying ของยููนิิ เ ซฟ (1) ได้้ ใ ห้้
ความหมาย cyberbullying ว่่ า คืือ การระรานกัั น
บนโลกออนไลน์์โดยใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล ซึ่่�งสามารถเกิิดขึ้้�น
บนสื่่อ� สัังคมออนไลน์์ แพลตฟอร์์มที่่ใ� ช้้ในการสื่่อ� สารข้้อความ
แพลตฟอร์์ ม เกมออนไลน์์ เป็็ น ต้้ น โดยเป็็ น พฤติิ ก รรม
ที่่�กระทำำ�ซ้ำำ��ๆ มีีเป้้าหมายในการข่่มขู่่� ทำำ�ให้้โกรธ หรืือทำำ�ให้้
เป้้ า หมายเกิิ ด ความอัั บ อาย ตัั ว อย่่ า งเช่่ น การปล่่ อ ยข่่ า ว
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ที่่�เป็็นเท็็จ การโพสต์์ภาพที่่�ก่่อให้้เกิิดความอัับอายของเหยื่่�อ
บนสื่่� อ สัั ง คมออนไลน์์ การส่่ ง ข้้ อ ความที่่� ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ความ
เจ็็บปวดทางใจ การข่่มขู่่�ผ่่านแพลตฟอร์์มที่่�ใช้้ในการสื่่�อสาร
ข้้อความ หรืือการปลอมตััวเป็็นคนอื่่�น (impersonating
someone) และส่่งข้้อความหยาบคาย (mean messages)
ไปให้้บุคุ คลอื่่น� ซึ่่�งเด็็กและเยาวชนเป็็นกลุ่่�มเปราะบางที่่ไ� ด้้รับั
ผลกระทบอย่่างมาก
ผลการวิิ จัั ย เกี่่� ย วกัั บ การระรานทางออนไลน์์ ใ น
สหราชอาณาจัักร โดย Ditch the Label ในปีี พ.ศ. 2561
และ พ.ศ. 2562 พบว่่า เยาวชน 7 ใน 10 ตกเป็็นเหยื่่�อ
จากการระรานทางออนไลน์์ก่่อนอายุุ 18 ปีี(2) เกืือบ 1 ใน 4
ถููกระรานทางออนไลน์์บ่่อยครั้้�ง (highly frequent basis)
1 ใน 5 ของเด็็ ก และเยาวชนถููกระรานทางออนไลน์์
อย่่างรุุนแรงทุุกวััน และเด็็กและเยาวชน 7 ใน 10 คน กล่่าวว่่า
การระรานทางออนไลน์์ มีี ผลกระทบอย่่ า งรุุ น แรงต่่ อ
การเคารพตัั ว เอง (self-esteem) และการใช้้ ชีีวิิ ต
ในสัังคมของพวกเขา ร้้อยละ 50 รู้้�สึึกซึึมเศร้้า และร้้อยละ 11
พยายามฆ่่าตััวตาย ผลการศึึกษายัังพบอีีกว่่า ผลกระทบ
มิิใช่่มีีเพีียงผู้้�ถููกกระทำำ� แต่่ผู้้�กระทำำ�การระรานทางออนไลน์์
ก็็ ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบทางสุุ ข ภาพจิิ ตด้้ ว ย ซึ่่� ง ผลกระทบ
ที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�นไม่่ได้้น้้อยไปกว่่าผู้้�ถููกกระทำำ�เลย นอกจากนั้้�น
ผลการศึึกษายัังพบอีีกว่่า ในรอบ 1 ปีีที่ผ่่� า่ นมา 1 ใน 5 ของเด็็ก
และเยาวชน พบเห็็นการระรานทางออนไลน์์ ซึ่่ง� ประสบการณ์์
ดัังกล่่าวมีีผลอย่่างมากต่่อสุุขภาพจิิตของพวกเขา
ดัังนั้้�น สมาคมวิิทยุุและสื่่�อเพื่่�อเด็็กและเยาวชน หรืือ
สสดย. จึึงเล็็งเห็็นว่่า การรัับมืือกัับการระรานทางออนไลน์์
ในปััจจุุบัันเป็็นเรื่่�องจำำ�เป็็นที่่�จะทำำ�ให้้เด็็กสามารถป้้องกััน
ตนเองได้้ และการศึึกษาทำำ�ความเข้้าใจถึึงพฤติิกรรมและ
ผลกระทบที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ต่่ อ ผู้้� ร ะรานทางออนไลน์์ และผู้้�รัั บ รู้้�
ถึึงการระรานทางออนไลน์์ เป็็นเรื่่อ� งที่่สำำ�คั
� ญ
ั อย่่างยิ่่�งต่่อการ
แก้้ไขปััญหาการระรานทางออนไลน์์ต่่อเด็็กไทย จึึงได้้สนใจ
ศึึกษาเรื่่อ� งการรัับมืือกัับสถานการณ์์การระรานทางออนไลน์์
ของเด็็กไทย โดยการศึึกษาไม่่เพีียงแต่่ครอบคลุุมเฉพาะ
ผู้้�ถูู กระรานทางออนไลน์์ แต่่ ร วมถึึงผู้้� ก ระทำำ�การระราน
ทางออนไลน์์ และผู้้�ที่่�เห็็นถึึงการระรานทางออนไลน์์อีีกด้้วย
เป้้ า หมายของการศึึกษาต้้ อ งการทำำ�ความเข้้ า ใจถึึง
สถานการณ์์ของเด็็กและเยาวชนที่่�ถููกระรานทางออนไลน์์
และศึึกษาพฤติิกรรมของผู้้�กระทำำ�การระรานทางออนไลน์์

และผู้้�รัั บ รู้้� ก ารระรานทางออนไลน์์ (witness) เพื่่� อ ให้้
เกิิดชุุดความรู้้�เกี่่�ยวกัับการป้้องกััน และรัับมืือการระราน
ทางออนไลน์์เชิิงรุุกได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
การศึึกษานี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อการศึึกษาพฤติิกรรม
และสถานการณ์์ ก ารรัั บ มืือการระรานทางออนไลน์์ ข อง
เด็็กไทย และศึึกษาปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการระราน
ทางออนไลน์์ ข องเด็็ ก ไทย รวมทั้้� ง ให้้ ข้้ อ เสนอแนะเชิิ ง
นโยบายในการจัั ด การปัั ญ หาการระรานทางออนไลน์์ ใ น
เด็็กและเยาวชนไทย และกำำ�หนดบทบาทของภาคส่่วนต่่างๆ
ในการร่่วมกัันจััดการและรัับมืือกัับปััญหาเพื่่อ� ลดผลกระทบ
กรณีีเกิิดการระรานทางออนไลน์์ในเด็็กไทย

วิธีการศึกษา
การศึึกษานี้้�เป็็นการวิิจััยแบบผสมระหว่่างการวิิจััย
เชิิงปริิมาณ (quantitative research) โดยใช้้การวิิจััย
เชิิ ง สำำ�รวจ (survey research) พร้้ อ มทั้้� ง ใช้้ ก ารวิิ จัั ย
เชิิ ง คุุ ณ ภาพ (qualitative research) โดยการจัั ด
สนทนากลุ่่�ม (focus group) (4) ซึ่่� ง เป็็ น การนำำ�ผล
จากการสำำ�รวจมาถกอภิิปราย เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ ม าซึ่่� ง ข้้ อ เสนอ
เชิิงนโยบายในการจััดการปััญหาการระรานทางออนไลน์์
ในเด็็กและเยาวชนไทย และกำำ�หนดบทบาทของภาคส่่วนต่่างๆ
ในการร่่วมกัันจััดการและรัับมืือกัับปััญหาเพื่่อ� ลดผลกระทบ
กรณีีเกิิดการระรานทางออนไลน์์ในเด็็กไทย
การวิิจัยั เชิิงสำำ�รวจ ใช้้วิธีีสุ่่�
ิ มตััวอย่่างแบบกลุ่่�ม (cluster
sampling) มีีขั้้�นตอนการเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่าง และการจััด
เตรีียมแบบสำำ�รวจ ดัังนี้้�
1)	กำำ�หนดภููมิิภาคที่่�จะมีีการสำำ�รวจ แบ่่งเป็็น 6 ภููมิิภาค
คืือ ภาคกลาง ภาคใต้้ ภาคตะวัั น ออกเฉีียงเหนืือ
ภาคเหนืือ ภาคตะวัันออก และภาคตะวัันตก
2)	ประสานโรงเรีียนในพื้้�นที่่�การศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษา
ในแต่่ ล ะภููมิิ ภ าค โดยให้้ ค รููในแต่่ ล ะโรงเรีียน
รัั บ ผิิ ด ชอบและติิ ด ตามผลการตอบแบบสอบถาม
ผ่่านระบบออนไลน์์
3) ออกแบบแบบสำำ�รวจพฤติิ ก รรมและการรัั บ มืือ
การระรานทางออนไลน์์ของเด็็กไทย
4) วางแบบสำำ�รวจฯ บนระบบออนไลน์์ ในรููปแบบ
google form
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วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

5)	ประสานครููในโรงเรีียนเพื่่อ� ให้้นักั เรีียนในสัังกััดของตนเอง
ตอบแบบสอบถามให้้เสร็็จสมบููรณ์์
6)	นำำ�ข้้อมููลมาประมวลผลเชิิงสถิิติิ เพื่่อ� หาค่่าเฉลี่่ย� ร้้อยละ
และหาความสััมพัันธ์์ในบางประเด็็น
จากนั้้�นผู้้�วิิจััยได้้จััดการสนทนากลุ่่�ม โดยใช้้ข้้อมููลจาก
การประมวลผลจากแบบสำำ�รวจที่่�ทำำ�เสร็็จสิ้้�นแล้้ว มาเป็็น
ข้้อมููลพื้้�นฐานในการถกอภิิปราย และสร้้างข้้อเสนอแนะ
ในระดัับปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้สามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิให้้เห็็นผลได้้จริิง
และเพื่่�อให้้ได้้ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย ให้้หน่่วยงานของรััฐ
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งสามารถนำำ�ไปใช้้ ใ นการออกแบบนโยบาย
ด้้ า นสื่่� อ ออนไลน์์ โดยกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งที่่� จ ะมาเข้้ า ร่่ ว มการ
สนทนากลุ่่�ม เป็็ น ผู้้� ท รงคุุ ณ วุุ ฒิิ ด้้ า นสื่่� อ ด้้ า นเทคโนโลยีี
ด้้ า นเด็็ ก เยาวชน และครอบครัั ว ตลอดจนด้้ า นสุุ ข ภาพ
ที่่�มีีประสบการณ์์การทำำ�งานในด้้านดัังกล่่าวตั้้�งแต่่ 7 ปีีขึ้้�นไป
โดยได้้จากการสุ่่�มตััวอย่่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling)
สำำ�หรัั บ การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููล จากการศึึกษาแบบ
สอบถาม สามารถแยกประเด็็นการวิิเคราะห์์ได้้เป็็น 3 ประเด็็น
ได้้แก่่ (1) ประสบการณ์์ของผู้้�ตกเป็็นเหยื่่�อการถููกระราน
ทางออนไลน์์ ใ นรอบปีี ที่่� ผ่่ า นมา (2) ประสบการณ์์
ของผู้้�มีี พฤติิ ก รรมกระทำำ�การระรานทางออนไลน์์ ผู้้�อื่่� น
ในรอบปีีที่ผ่่� า่ นมา และ (3) พฤติิกรรมของผู้้�ที่รั่� บั รู้้ก� ารระราน
ทางออนไลน์์ผู้้�อื่่�นในรอบปีีที่่�ผ่่านมาเป็็นอย่่างไร
จากการสนทนากลุ่่�ม มีีประเด็็ น วิิ เ คราะห์์ ที่่� สำำ�คัั ญ
คืือ ข้้อเสนอเชิิงนโยบายในการจััดการปััญหาการระราน
ทางออนไลน์์ในเด็็กและเยาวชนไทย และกำำ�หนดบทบาท
ของภาคส่่วนต่่างๆ ในการร่่วมกัันจััดการและรัับมืือกัับปััญหา
เพื่่� อ ลดผลกระทบกรณีีเกิิ ด การระรานทางออนไลน์์
ในเด็็กไทยควรเป็็นอย่่างไร โดยสามารถจััดกลุ่่�มรููปแบบ
คำำ�ถาม ได้้เป็็น 3 กลุ่่�ม คืือ (1) ข้้อเสนอเพื่่�อลดผลกระทบ
กรณีีผู้้�ถููกระรานทางออนไลน์์ (2) ข้้อเสนอเพื่่�อลดผลกระ
ทบกรณีีผู้้�ระรานทางออนไลน์์ผู้้�อื่่�น (3) ข้้อเสนอเพื่่�อลด
ผลกระทบกรณีีผู้้�รัับรู้้�การระรานทางออนไลน์์ผู้้�อื่่�น
คำำ�จำำ�กััดความหรืือนิิยามต่่างๆ
1) การระรานทางออนไลน์์ หมายถึึง การกระทำำ�ของบุุคคล
หรืือกลุ่่�มบุุคคลที่่�มีีต่่อฝ่่ายตรงข้้าม โดยมุ่่�งหวัังให้้เกิิด
ผลกระทบทางลบ ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม ต่่อจิิตใจ
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ร่่างกาย อารมณ์์ หรืือสัังคม โดยกระทำำ�ผ่่านเครืือข่่าย
อิินเทอร์์เน็็ต
2) ผู้้�ถููกระรานทางออนไลน์์ หมายถึึง บุุคคล หรืือกลุ่่�มบุุคคล
ที่่�ถููกกลั่่�นแกล้้ง รัังแก ด้้วยวิิธีีใดวิิธีีหนึ่่�ง โดยมุ่่�งหวััง
ให้้เกิิดผลกระทบทางลบต่่อบุุคคลดัังกล่่าว ทั้้�งทางตรง
และทางอ้้อม โดยเป็็นการกระทำำ�ผ่่านสื่่�อออนไลน์์
3)	ผู้้�ระรานทางออนไลน์์ หมายถึึง บุุคคล หรืือกลุ่่�มบุุคคล
ที่่� ก ระทำำ�การกลั่่� น แกล้้ ง รัั ง แก ด้้ ว ยวิิ ธีี ใดวิิ ธีี หนึ่่� ง
โดยมุ่่�งหวัังให้้เกิิดผลกระทบทางลบต่่อบุุคคลที่่ถูู� กกระทำำ�
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม โดยเป็็นการกระทำำ�ผ่่านสื่่อ� ออนไลน์์
4)	ผู้้�รัับรู้้�การระรานทางออนไลน์์ หมายถึึง บุุคคล หรืือ
กลุ่่�มบุุ ค คลผู้้� เ ห็็ น เหตุุ ก ารณ์์ ก ารกลั่่� น แกล้้ ง รัั ง แก
ด้้วยวิิธีีใดวิิธีีหนึ่่�ง โดยมุ่่�งหวัังให้้เกิิดผลกระทบทาง
ลบต่่ อ บุุ ค คลที่่� ถูู กกระทำำ�ทั้้� ง ทางตรงและทางอ้้ อ ม
โดยเป็็นการกระทำำ�ผ่่านสื่่�อออนไลน์์

ผลการศึกษา
ผลการวิิจััยเชิิงปริิมาณ
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�ใช้้วิธีีิ การออกแบบแบบสำำ�รวจพฤติิกรรม
และการรัับมืือการระรานทางออนไลน์์ของนัักเรีียนระดัับ
มััธยมศึึกษาของโรงเรีียนจากทุุกภาคทั่่�วประเทศ และให้้นักั เรีียน
ตอบแบบสอบถามออนไลน์์ ในรููปแบบ google form
จำำ�นวน 37 ข้้อ โดยสามารถจััดกลุ่่�มคำำ�ถามเป็็น 3 กลุ่่�มหลััก
ได้้ แ ก่่ (1) ประสบการณ์์ ข องผู้้�ต กเป็็ น เหยื่่� อ การถููก
ระรานทางออนไลน์์ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา (2) ประสบการณ์์
ของผู้้�มีี พฤติิ ก รรมกระทำำ�การระรานทางออนไลน์์ ผู้�อื่้ ่� น
ในรอบปีีที่่� ผ่่ า นมา และ (3) พฤติิ ก รรมของผู้้�ที่่� รัั บ รู้้� ก าร
ระรานทางออนไลน์์ ผู้้�อื่่� น ในรอบปีี ที่่� ผ่่ า นมาเป็็ น อย่่ า งไร
โดยมีีจำำ�นวนนัักเรีียนตอบแบบสอบถามจำำ�นวน 3,240 คน
จาก 24 จัังหวััดจากทุุกภาคของประเทศ เป็็นนัักเรีียนชาย
1,239 คน (ร้้อยละ 38.24) นัักเรีียนหญิิง 1,728 คน (ร้้อยละ
53.33) และนัักเรีียนที่่ร� ะบุุว่า่ ตนเองเป็็นเพศทางเลืือก 273 คน
(ร้้อยละ 8.43) เป็็นนัักเรีียนที่่�เรีียนในระดัับมััธยมศึึกษา
ตอนต้้น 1,854 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 57.22 นัักเรีียนที่่�เรีียน
ในระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย 1,362 คน คิิดเป็็นร้้อยละ
42.04 และอื่่น� ๆ อีีก 24 คนคิิดเป็็นร้้อยละ 0.74 โดยมีีนัักเรีียน
ที่่�อาศััยอยู่่�กัับบิิดาและมารดา 2,119 คน (ร้้อยละ 65.40)
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อาศัั ย อยู่่�กัั บ บิิ ด าหรืือมารดา 729 คน (ร้้อ ยละ 22.50)
อาศััยอยู่่�กัับญาติิ 311 คน (ร้้อยละ 9.60) อาศััยอยู่่�กัับเพื่่อ� น
49 คน (ร้้อยละ 1.51) และอยู่่�ตามลำำ�พััง 32 คน (ร้้อยละ 0.99)
ผลการศึึกษา พบว่่า นัักเรีียนที่่ต� อบแบบสอบถามร้้อยละ
21.6 เคยถููกระรานทางออนไลน์์ ใ นรอบปีี ที่่� ผ่่ า นมา โดย
ถููกระรานทางออนไลน์์อย่่างน้้อย 1 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์ขึ้้�นไป
เป็็นจำำ�นวนถึึงร้้อยละ 42.9 ซึ่่ง� ร้้อยละ 8.6 กล่่าวว่่า ถููกระราน
ทุุกวััน ร้้อยละ 18 ถููกระรานหลายครั้้ง� ต่่อสััปดาห์์ และร้้อยละ
16.3 ถููกระรานหนึ่่�งครั้้ง� ต่่อสััปดาห์์ ช่่องทางที่่นั� กั เรีียนระบุุว่า่
ถููกระรานทางออนไลน์์ 3 ลำำ�ดัับแรก ได้้แก่่ (1) เฟซบุ๊๊�ก (ร้้อยละ
73.61) (2) อิินสตาแกรม (ร้้อยละ 30.53) และ (3) ทวิิตเตอร์์
(ร้้อยละ 24.68) เมื่่�อให้้นัักเรีียนระบุุถึึงช่่องทางที่่�นัักเรีียน
ถููกระรานทางออนไลน์์ ม ากที่่� สุุ ด ได้้ เ พีียงช่่ อ งทางเดีียว
ช่่องทางที่่�นัักเรีียนถููกระรานทางออนไลน์์มากที่่�สุุด 3 ลำำ�ดัับ
แรก ได้้แก่่ เฟซบุ๊๊�ก (ร้้อยละ 53.35) เกมออนไลน์์ (ร้้อยละ 13.12)
และอิินสตาแกรม (ร้้อยละ 10.13) ตามลำำ�ดัับ โดยบุุคคล
ที่่� นัั ก เรีียนระบุุ ว่่ า เป็็ น ผู้้� ร ะรานทางออนไลน์์ ม ากที่่� สุุ ด
5 ลำำ�ดัับแรกได้้แก่่ (1) เพื่่�อนร่่วมห้้องเรีียน (ร้้อยละ 41.8)
(2) เพื่่อ� นห้้องอื่่น� ในโรงเรีียนเดีียวกััน (ร้้อยละ 32.24) (3) ไม่่รู้้�
เลยว่่าคนที่่ร� ะรานเป็็นใคร (ร้้อยละ 26.96) (4) ศััตรููหรืือคู่่�อริิ
(ร้้ อ ยละ 25.68) และ (5) คนที่่�รู้�จั้ ักกัันบนโลกออนไลน์์
(ร้้อยละ 21.4) และเมื่่อ� ถามถึึงเหตุุผลที่่คิ� ดิ ว่่าทำำ�ไมตนเองจึึงถููก
ระรานทางออนไลน์์ กลุ่่�มนัักเรีียนที่่ถูู� กระรานตอบว่่าเหตุุผลหลััก
5 ลำำ�ดัับแรก ได้้แก่่ (1) รููปร่่างหน้้าตาของตนเอง (ร้้อยละ
46.5) (2) บุุคลิิกของตนเอง (ร้้อยละ 37.8) (3) เสื้้�อผ้้าที่่ส� วมใส่่
(ร้้อยละ 23.11) (4) ความคิิดเห็็นทางการเมืือง (ร้้อยละ
19.26) และ (5) ความเป็็นเพศทางเลืือก (ร้้อยละ 18.97)
รููปแบบที่่นั� กั เรีียนถููกระรานบนโลกออนไลน์์ 4 ลำำ�ดัับแรก
ได้้แก่่ (1) การใช้้ถ้้อยคำำ�ดููถููกเหยีียดหยามในห้้องสนทนา
หรืือในสื่่�อสัังคมออนไลน์์ (ร้้อยละ 71.47) (2) การเผยแพร่่
ข้้ อ มููลเท็็ จทำำ� ให้้ ไ ด้้ รัั บ ความเสีียหาย อัั บ อาย หรืือกลาย
เป็็นตััวตลก(ร้้อยละ 36.36) (3) การบล็็อกไม่่ให้้เข้้ากลุ่่�ม
ในสัั ง คมออนไลน์์ โดยสร้้ า งความหมางเมิิ น หรืืออคติิ
(ร้้ อ ยละ 22.68) และ (4) การนำำ�ข้้ อ มููลส่่ ว นตัั ว หรืือ
ความลัับไปเผยแพร่่ในโลกออนไลน์์เพื่่�อให้้เกิิดความอัับอาย
(ร้้อยละ 17.26) นัักเรีียนที่่ถูู� กระรานทางออนไลน์์ ร้้อยละ 43.4
ไม่่ บ อกใครเลยว่่ า ตนเองถููกระรานทางออนไลน์์ และ
เมื่่� อ ถููกถามถึึงเหตุุ ผ ลว่่ า ทำำ�ไมถึึงไม่่บอกใครเลย เหตุุผล

4 ลำำ�ดัับแรก คืือ (1) มีีผลกระทบน้้อยหรืือความรุุ น แรง
ต่ำำ�� (2) กลัั ว ว่่ า เรื่่� อ งจะเลยร้้ า ยมากขึ้้� น อีีก(3) อัั บ อาย
และ (4) คิิ ด ว่่ า คงไม่่ มีี ใครให้้ ค วามสนใจ ในขณะที่่�
กลุ่่�มนัักเรีียนที่่�ได้้บอกคนอื่่�นถึึงเรื่่�องที่่�ตนเองถููกระราน ซึ่่�งมีี
ร้้อยละ 56.6 ได้้เล่่าเรื่่�องดัังกล่่าวให้้เพื่่�อน (ร้้อยละ 74.56)
ผู้้�ปกครอง (ร้้อยละ 52.64) และครูู (ร้้อยละ 22.67) ฟัังตามลำำ�ดัับ
ผลการศึึกษายัังพบว่่า ผู้้�ปกครองของนัักเรีียนร้้อยละ 54.4
รู้้� เ รื่่� อ งการถููกระรานทางออนไลน์์ ข องบุุ ต รหลานตนเอง
เป็็นส่่วนใหญ่่หรืือทั้้�งหมด โดยร้้อยละ 21.9 รู้้�เรื่่�องทั้้�งหมด
และร้้อยละ 32.5 รู้้�เรื่่�องเป็็นส่่วนใหญ่่ แต่่ไม่่ทั้้�งหมด และ
เมื่่� อ วิิ เ คราะห์์ ถึึ งผลกระทบที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น จากการถููกระราน
ทางออนไลน์์ร้้ อ ยละ 44.79 ของนัั ก เรีียนที่่� ถูู กระราน
กล่่าวว่่า รู้้�สึึกวิิตกกัังวล เมื่่�อถููกระราน ร้้อยละ 37.38 รู้้�สึึก
เจ็็ บ ปวดและเศร้้ า ร้้ อยละ 23.11 อยากแก้้ แ ค้้ นคนที่่�มา
ระราน โดยนัั ก เรีียนร้้ อ ยละ 17.26 ของผู้้�ถูู กระราน
มีีความคิิดอยากฆ่่าตััวตาย นอกจากนั้้�น นัักเรีียน 1 ใน 2
กล่่าวว่่าการถููกระรานทางออนไลน์์มีีผลกระทบต่่อสุุขภาพจิิต
การเรีียน การดำำ�เนิิ น ชีีวิิ ต และความมั่่� น ใจในตัั ว เองของ
พวกเขาในระดัับปานกลางถึึงมาก
เมื่่�อศึึกษาถึึงประสบการณ์์ของผู้้�ระรานผู้้�อื่่�น ผลการ
ศึึกษาพบว่่า ร้้อยละ 14.1 ของนัักเรีียนที่่ต� อบแบบสอบถาม
เคยระรานทางออนไลน์์ผู้้�อื่่�น โดยมีีนัักเรีียนถึึงร้้อยละ 35.81
ของนัั ก เรีียนที่่� เ คยถููกระรานทางออนไลน์์ มีีพฤติิ ก รรม
ไประรานทางออนไลน์์ผู้้�อื่่�น ในขณะที่่�มีีเพีียงร้้อยละ 8.03
ของนัักเรีียนที่่�กล่่าวว่่าไม่่เคยถููกระรานทางออนไลน์์เท่่านั้้�น
ที่่�ไปมีีพฤติิกรรมระรานทางออนไลน์์ผู้�อื่้ ่�น ผลการวิิเคราะห์์
ยัั ง พบอีีกว่่ า นัั ก เรีียนชายที่่� เ คยถููกระรานทางออนไลน์์
มีีแนวโน้้ ม ที่่� จ ะไประรานทางออนไลน์์ ผู้้�อื่่� น ต่่ อ ในอัั ต รา
สููงที่่สุ� ดุ และนัักเรีียนเพศชายที่่ไ� ม่่เคยถููกระรานทางออนไลน์์
มีีแนวโน้้มที่่จ� ะไประรานทางออนไลน์์ผู้้�อื่น่� ต่่อในอััตราต่ำำ��ที่สุ่� ดุ
เมื่่�อศึึกษาถึึงพฤติิกรรมการระรานทางออนไลน์์ผู้้�อื่่�น
ผลการศึึกษาพบว่่า นัักเรีียนที่่ต� อบแบบสอบถามร้้อยละ 14.1
เคยระรานทางออนไลน์์ผู้้�อื่น่� โดยนัักเรีียน 1 ใน 2 หรืือร้้อยละ
50.1 ระรานทางออนไลน์์อย่่างน้้อย 1 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์ขึ้้�นไป
ซึ่่�งร้้อยละ 7.0 กล่่าวว่่า กระทำำ�ทุุกวััน ร้้อยละ 17.2 กระทำำ�
หลายครั้้�งต่่อสััปดาห์์ และร้้อยละ 25.9 กระทำำ�หนึ่่�งครั้้�ง
ต่่ อ สัั ป ดาห์์ ร้้ อ ยละ 65.6 ของนัั ก เรีียนกลุ่่�มนี้้� ก ล่่ า วว่่ า
พวกเขาเคยระรานทางออนไลน์์ผู้้�อื่่�นเฉลี่่�ย 1-3 คน ในรอบปีี
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ที่่�ผ่่านมา โดยร้้อยละ 28.8 ระรานคน 1 คน ร้้อยละ 16.8
ระรานคน 2 คน และร้้อยละ 20 ระรานคน 3 คน และร้้อยละ 5
ของนัักเรีียนกลุ่่�มนี้้�กล่่าวว่่าระรานคนมากกว่่า 10 คนในรอบปีี
ที่่� ผ่่ า นมา รููปแบบการระรานที่่� ใ ช้้ ม ากที่่� สุุ ด 3 ลำำ�ดัั บ แรก
ได้้แก่่ (1) การใช้้ถ้้อยคำำ�ดููถููกเหยีียดหยาม (ร้้อยละ 66.23)
(2) การเผยแพร่่ข้อ้ มููลเท็็จทำำ�ให้้ได้้รับั ความเสีียหาย (ร้้อยละ
39) และ (3) การบล็็อกไม่่ให้้เข้้ากลุ่่�ม (ร้้อยละ 31.59) ประเด็็น
ที่่�สำำ�คััญ คืือ ร้้อยละ 57.73 หรืือเกืือบ 6 ใน 10 ของนัักเรีียน
กลุ่่�มนี้้�กล่่าวว่่ารู้้�สึึกผิิดที่่�ได้้กระทำำ�ลงไป ในขณะที่่�นัักเรีียน
1 ใน 3 หรืือร้้อยละ 33.55 กล่่าวว่่ารู้้�สึึกสะใจที่่�ได้้กระทำำ�
ต่่อผู้้�อื่่�น และร้้อยละ 32.03 รู้้�สึึกเท่่ในสายตาเพื่่�อน ซึ่่�งเป็็น
ตััวเลขที่่�น่่ากัังวลอย่่างยิ่่�ง และเมื่่�อถามถึึงเหตุุผลในการ
ไประรานผู้้�อื่่�น เหตุุผลหลัักในการระรานคนอื่่�นที่่�นัักเรีียน
กลุ่่�มนี้้�ให้้ ได้้แก่่ (1) ฉัันไม่่ชอบหน้้าพวกเขา (ร้้อยละ 45.53)
(2) พวกเขาสมควรโดนระราน (ร้้อยละ 43.79) (3) เพราะว่่า
ฉัันโดนรัังแกมาก่่อน (ร้้อยละ 34.64) และ (4) เห็็นเป็็นเรื่่อ� งสนุุก
(ร้้อยละ 29.85) และเมื่่�อวิิเคราะห์์ตััวแปรทางเพศ และ
สถานะทางครอบครััวแล้้ว ผลการศึึกษาพบว่่า นัักเรีียนเพศหญิิง
ที่่�เคยถููกระรานทางออนไลน์์ และไประรานผู้้�อื่่�น และตอบว่่า
“รู้้�สึึกผิิดที่่�ได้้กระทำำ�ลงไป” มีีอััตราสููงกว่่านัักเรีียนเพศชาย
และนัักเรีียนที่่�อาศััยอยู่่�กัับบิิดาและมารดา ที่่�เคยถููกระราน
ทางออนไลน์์ และไประรานผู้้�อื่่�น และ “รู้้�สึึกผิิดที่่�ได้้กระทำำ�
ลงไป” มีีอััตราสููงมากกว่่า นัักเรีียนที่่�อาศััยอยู่่�กัับบิิดาหรืือ
มารดา และนัักเรีียนที่่อ� าศััยอยู่่�กัับญาติิ ตามลำำ�ดัับ ในขณะที่่�
นัักเรีียนที่่ต� อบว่่า “รู้้�สึึกสะใจที่่ไ� ด้้ระรานคนอื่่น� ” ผลการศึึกษา
พบว่่า นัักเรีียนเพศหญิิงที่่�เคยถููกระรานทางออนไลน์์ และ
ไประรานผู้้�อื่่�น และตอบว่่า “รู้้�สึึกสะใจที่่�ได้้กระทำำ�ลงไป”
มีีอััตราน้้อยกว่่านัักเรีียนเพศชาย
นอกจากนั้้� น เมื่่� อ วิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููลของนัั ก เรีียนที่่� เ คย
ถููกระรานออนไลน์์ ซึ่่�งมีีร้้อยละ 21.64 ของนัักเรีียนที่่�ตอบ
แบบสอบถาม ผลการศึึกษาพบว่่ า มีีนัั ก เรีียนถึึงร้้ อ ยละ
35.81 ของนัักเรีียนที่่เ� คยถููกระรานทางออนไลน์์ มีีพฤติิกรรม
ไประรานทางออนไลน์์ผู้้�อื่่�น ในขณะที่่�มีีเพีียงร้้อยละ 8.03
ของนัักเรีียนที่่�กล่่าวว่่าไม่่เคยโดนระรานทางออนไลน์์ ที่่�ไปมีี
พฤติิกรรมระรานทางออนไลน์์ผู้้�อื่น่� ดัังนั้้�นจึึงเป็็นที่่ชั� ดั เจนว่่า
ผู้้�เคยถููกระรานทางออนไลน์์มีีแนวโน้้มสููงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ที่่� จ ะไประรานทางออนไลน์์ ผู้้�อื่่� น ต่่ อ ผลการวิิ เ คราะห์์ ยัั ง
พบอีีกว่่ า นัั ก เรีียนเพศชายที่่� เ คยถููกระรานทางออนไลน์์
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มีีแนวโน้้มที่่จ� ะไประรานทางออนไลน์์ผู้้�อื่น่� ต่่อ (ร้้อยละ 42.86)
มากกว่่ า เพศหญิิ ง (ร้้ อ ยละ 31.97) และเพศทางเลืือก
(ร้้อยละ 25.45) ในขณะที่่นั� กั เรีียนเพศชายที่่ไ� ม่่เคยถููกระราน
ทางออนไลน์์มีีแนวโน้้มที่่�จะไประรานทางออนไลน์์ผู้้�อื่่�นต่่อ
ต่ำำ��ที่่�สุุด (ร้้อยละ 4.69) ต่ำำ��กว่่าเพศหญิิง (ร้้อยละ 9.84)
และเพศทางเลืือก (ร้้อยละ 11.47) ผลการศึึกษายัังพบอีีกว่่า
กลุ่่�มนัักเรีียนที่่�รัับรู้้�ถึึงการระรานทางออนไลน์์ ร้้อยละ 67.3
หรืือ 2 ใน 3 เคยเข้้าไปช่่วยเหลืือผู้้�ถููกกระทำำ� ซึ่่�งร้้อยละ 8.5
กล่่าวว่่าเข้้าไปช่่วยเหลืือเสมอเมื่่�อรัับรู้้�หรืือเห็็นเหตุุการณ์์
การระรานโดยรููปแบบหลัักที่่�ใช้้ในการเข้้าไปช่่วยเหลืือ ได้้แก่่
(1) พยายามเข้้าไปคุุยให้้กำำ�ลัังใจ หรืือช่่วยเหลืือผู้้�ถููกกระทำำ�
(ร้้อยละ 66.84) (2) เข้้าไปตอบโต้้ผู้ก้� ระทำำ� (ร้้อยละ 32.06)
(3) บอกให้้ ผู้้� ก ระทำำ�หยุุ ด พฤติิ ก รรม (ร้้ อ ยละ 28.07)
และ (4) บอกผู้้�ใหญ่่ให้้รัับรู้้�(ร้้อยละ 23.75) โดยให้้เหตุุผล
ที่่�เข้้าช่่วยเหลืือว่่า (1) การช่่วยเหลืือผู้้�ถูู กกระทำำ�ถืือเป็็ น
สิ่่�งที่่�ถููกต้้อง (ร้้อยละ 56.15) (2) รู้้�สึึกแย่่ที่่�มีีคนถููกกระทำำ�
เช่่ น นี้้� (ร้้ อ ยละ 50.55) (3) เพีียงแค่่ ต้้ อ งการช่่ ว ย
คนที่่� กำำ�ลัั ง เดืือดร้้ อ น และ (4) ต้้ อ งการยืืนหยัั ด สู้้�กัั บ
การระรานทางออนไลน์์ ส่่ ว นนัั ก เรีียนกลุ่่�มที่่� เ ลืือกที่่� จ ะ
ไม่่ เ ข้้ า ไปช่่ ว ยเหลืือให้้ เ หตุุ ผ ลว่่ า (1) ไม่่ รู้้�ว่่ า จะทำำ�อะไรได้้
(ร้้อยละ73.57) (2) ไม่่ใช่่เรื่่�องของตนเอง (ร้้อยละ 30.71)
(3) ไม่่อยากโดนว่่าไปยุ่่�งเรื่่�องคนอื่่�น (ร้้อยละ 26.25) และ
(4) กลััวถููกระรานกลัับหากไปยุ่่�งเรื่่อ� งคนอื่่น� (ร้้อยละ 22.14)
ผลการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ
การสนทนากลุ่่�ม มีีประเด็็นวิิเคราะห์์ที่สำำ�คั
่� ญ
ั คืือ ข้้อเสนอ
เชิิงนโยบายในการจััดการปััญหาผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นจาก
การระรานทางออนไลน์์ เพื่่� อ ปกป้้ อ งคุ้้�มครองเด็็ ก และ
ความรัับผิิดชอบทางสัังคมจากทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง หลัังจาก
ผู้้�ดำำ� เนิิ น การสนทนา (moderator) ได้้ นำำ� เสนอผลการ
ศึึกษาแบบสอบถามออนไลน์์เบื้้�องต้้นให้้แก่่ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ในที่่ป� ระชุุมแล้้ว ผู้้ท� รงคุุณวุุฒิไิ ด้้ถกอภิิปราย ให้้ความคิิดเห็็น
และข้้อเสนอแนะ ซึ่่ง� สามารถแบ่่งกลุ่่�มข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอ
ได้้เป็็น 6 กลุ่่�ม ดัังนี้้�
1. ข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอต่่อหน่่วยงานภาครััฐ
ภาครัั ฐ ควรให้้ ค วามสำำ�คัั ญ และตระหนัั ก ถึึงปัั ญ หา
การระรานทางออนไลน์์ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพจิิต สภาวะ
ทางอารมณ์์ สติิปััญญา ซึ่่�งสามารถก่่อให้้เกิิดปััญหาสัังคม
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ตามมาได้้ โดยภาครััฐควรมีีกลไกการทำำ�งานที่่�ครอบคลุุม
มิิติิต่่างๆ ดัังนี้้�
1.1 ระบบการป้้องกัันปััญหา เนื่่อ� งจากปััญหาการระราน
ทางออนไลน์์ มัั ก เกิิ ด ขึ้้� น ในช่่ ว งวัั ย รุ่่�น ดัั ง นั้้� น จึึงควรสร้้ า ง
ภููมิิคุ้้�มกัันให้้กัับเด็็กก่่อนอายุุ 13 ปีี โดย
1.1.1 เสริิมสร้้าง self-esteem หรืือการเห็็นคุุณค่่า
ในตััวเองให้้กัับเด็็ก ซึ่่�งจะต้้องปลููกฝัังตั้้�งแต่่
ปฐมวััย รวมทั้้� ง เสริิ ม สร้้ า งทัั ก ษะการแก้้ ไ ข
ปัั ญ หาอย่่ า งเหมาะสม และมีีการฝึึ ก ฝน
อย่่างต่่อเนื่่�อง
1.1.2 เสริิ ม สร้้ า งจริิ ย ธรรมในการใช้้ สื่่� อ และ
เทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ล ซึ่่� ง ควรจะปลููกฝัั ง ตั้้� ง แต่่
วััยเรีียน ก่่อนที่่จ� ะสอนวิิธีีการใช้้ในเชิิงเทคนิิค
1.1.3 ให้้ความรู้้�และสร้้างความพร้้อมให้้กัับบุุคคล
ที่่� อ ยู่่�แวดล้้ อ มตัั ว เด็็ ก เพื่่� อ ให้้ ทุุ ก ฝ่่ า ยเห็็ น
ความสำำ�คััญของปััญหาการระรานทางออนไลน์์
และมีีความพร้้อมที่่�จะช่่วยเหลืือเด็็กในการ
รัับมืือกัับปััญหาได้้
1.2 ระบบการช่่วยเหลืือและเยีียวยาเด็็กที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบ
จากปัั ญ หาการระรานทางออนไลน์์ ซึ่่� ง อาจมีีมาตรการ
ทางกฎหมาย และแนวทางการทำำ�งานที่่� จ ะสามารถ
ช่่วยเหลืือเหยื่่�อได้้
1.3 การสนัั บ สนุุ น การพัั ฒ นาองค์์ ค วามรู้้� แ ละการ
สื่่อ� สารในสัังคมให้้เกิิดความเข้้าใจเรื่่อ� งการระรานทางออนไลน์์
ซึ่่ง� มีีปััจจััยหลายด้้านที่่เ� ชื่่อ� มโยงกััน และเป็็นปััญหาที่่นำำ�
� ไปสู่่�
ปััญหาอื่่�นๆ ได้้ เช่่น ภาวะซึึมเศร้้า และปััญหาการฆ่่าตััวตาย
เป็็นต้้น ซึ่่�งควรมีีการศึึกษาปััจจััยที่่�อ่่อนไหวเพิ่่�มเติิม และ
สร้้างความตระหนัักรู้้ใ� ห้้สังั คมเห็็นถึึงความสำำ�คััญของปััญหา
อาจสนัับสนุุนให้้มีีการสร้้างคู่่�มืือเพื่่อ� ให้้ผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องสามารถ
รัั บ มืือกัั บ ปัั ญ หาได้้ ทั้้� ง นี้้� โ ครงการต่่ า งๆ จำำ�เป็็ น ต้้ อ งมีี
งบประมาณที่่�ชััดเจนเพื่่�อให้้เกิิดการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�อง
1.4 ควรมีีหน่่ ว ยงานกลางที่่� มีี ความยืืดหยุ่่�นเป็็ น
ศููนย์์กลางในการดููแลเด็็กและเยาวชนอย่่างเป็็นองค์์รวม
หรืืออาจมีีการสร้้ า งข้้ อ ตกลงร่่ ว มกัั น ในลัั ก ษณะ MOU
ที่่ทุ� กุ กระทรวงที่่เ� กี่่ย� วข้้องมีีส่่วนร่่วม เป็็นแนวทางในการทำำ�งาน
เพื่่� อ ดููแลเด็็ ก และเยาวชนอย่่ า งเป็็ น องค์์ ร วม มีีนโยบาย
โครงการ ข้้อปฏิิบััติิ และหน่่วยงานผู้้�รัับผิิดชอบอย่่างชััดเจน
ทั้้�งนี้้�ควรให้้อำำ�นาจกัับผู้้�ที่่�ทำำ�งานในพื้้�นที่่�ในการปรัับเปลี่่�ยน

และจัั ด การงานตามความเหมาะสมของแต่่ ล ะพื้้� น ที่่� ด้้ ว ย
โดยมีีแนวคิิ ด และจุุ ด มุ่่�งหมายไปในทิิ ศ ทางเดีียวกัั น
เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิผล และสร้้างความเป็็นเจ้้าของโครงการ
ในพื้้� น ที่่� ทำำ�ให้้ เ กิิ ด ความยั่่� ง ยืืน และมีีความต่่ อ เนื่่� อ ง
ในการทำำ�งานชััดเจน
2. ข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอต่่อสื่่�อ
2.1	สื่่� อ สารความรู้้� ค วามเข้้ า ใจเรื่่� อ งการระราน
ทางออนไลน์์ ชี้้� ใ ห้้ เ ห็็ น ว่่ า เป็็ น ปัั ญ หาที่่� สำำ�คัั ญ ที่่� ส ามารถ
นำำ�ไปสู่่�ปััญหาอื่่น� ๆ ได้้ เน้้นความแตกต่่างระหว่่างการล้้อเล่่น
กัับการกลั่่�นแกล้้งระราน ซึ่่�งประกอบด้้วยเจตนากลั่่�นแกล้้ง
ระราน มีีการกระทำำ�ซ้ำำ��ๆ และผู้้ก� ระทำำ�มีีความรู้้�สึึกสะใจ รวมทั้้�ง
สื่่� อ สารวิิ ธีี การจัั ด การ และรัั บ มืือกัั บ ปัั ญ หาที่่� ถูู กต้้ อ ง
เพื่่�อให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถรัับมืือกัับปััญหา และช่่วยเหลืือ
ผู้้�ถูู กกระทำำ�ได้้ ทั้้� ง นี้้� จ ะต้้ อ งมีีวิิ ธีี การสื่่� อ สารกัั บ กลุ่่�ม
เป้้าหมายต่่างๆ อย่่างเหมาะสม เช่่น กลุ่่�มเด็็กและเยาวชน
กลุ่่�มพ่่อแม่่ผู้้�ปกครอง กลุ่่�มครูู เป็็นต้้น
2.2 สร้้างสรรค์์สื่่�อที่่�ดีีสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชน รวมทั้้�ง
เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี และสร้้างค่่านิิยมที่่�สร้้างสรรค์์ในสัังคม
เช่่น การตั้้�งฉายา ไม่่ควรทำำ�ในลัักษณะล้้อเลีียน แต่่ควรทำำ�ให้้
เกิิดความสร้้างสรรค์์ และเป็็นลัักษณะเชิิงบวก
3. ข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอต่่อภาคประชาสัังคม
3.1 สร้้ า งความเข้้ า ใจและพัั ฒ นาองค์์ ค วามรู้้� ข อง
เครืือข่่ายต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องให้้มีีบทบาทในการเฝ้้าระวัังปััญหา
และมีีความพร้้อมที่่�จะสามารถช่่วยเหลืือผู้้�ถููกกระทำำ�ได้้
3.2	ขัับเคลื่่�อนประเด็็นปััญหาการระรานทางออนไลน์์
ไปพร้้อมกัับประเด็็นภััยออนไลน์์ต่่างๆ และสื่่�อสารให้้สัังคม
ทราบผลที่่�เกิิดขึ้้�นจากการทำำ�งานด้้วย เช่่น การแถลงข่่าว
ผลการศึึกษาวิิจััย เป็็นต้้น
4. ข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอต่่อโรงเรีียน
4.1 ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ บทบาทของครููประจำำ�ชั้้� น
และครููแนะแนว เน้้นเรื่่อ� งสััมพัันธภาพระหว่่างครููกัับนัักเรีียน
ให้้นัักเรีียนอยากเข้้ามาปรึึกษาปััญหากัับครูู ทั้้�งนี้้�ครููต้้องมีี
ความรู้้ค� วามเข้้าใจประเด็็นการระรานทางออนไลน์์ และเข้้าใจ
ความแตกต่่างของนัักเรีียนด้้วย
4.2 โรงเรีียนเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�อยู่่�ใกล้้ชิิดกัับเด็็ก ควร
จะมีีความรู้้�ความเข้้าใจ และเป็็นส่่วนหนึ่่�งในระบบการดููแล
ช่่วยเหลืือนัักเรีียนทั้้�งผู้้�ถููกกระทำำ� และผู้้�กระทำำ�การระราน
ทางออนไลน์์
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4.3 สร้้ า งบรรยากาศในโรงเรีียนให้้ มีี ความอบอุ่่�น
สร้้ า งเสริิ ม ระบบเพื่่� อ นช่่ ว ยเพื่่� อ น ส่่ ง เสริิ ม การทำำ�งาน
เป็็นกลุ่่�ม และมีีกิิจกรรมในโรงเรีียนที่่�ส่่งเสริิมให้้เกิิดความ
เห็็ น อกเห็็ น ใจซึ่่� ง กัั น และกัั น อาจมีีกิิ จ กรรมให้้ ค วามรู้้�
ในการช่่วยเหลืือเพื่่�อนอย่่างถููกต้้อง สร้้างทัักษะชีีวิิตให้้เด็็ก
และเสริิมสร้้างความรู้้เ� รื่่อ� งสื่่อ� ที่่ดีี� โดยอาจส่่งเสริิมให้้นักั เรีียน
ค้้นคว้้าและจััดกิิจกรรมร่่วมกััน
4.4 เป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่ช่� ว่ ยสื่่อ� สารสร้้างความรู้้ค� วามเข้้าใจ
และพููดคุุยประเด็็นปััญหากัับครอบครััวของนัักเรีียนได้้ ทั้้�งนี้้�
ควรจะเน้้นเรื่่อ� งการดููแลและเฝ้้าระวัังการรัับสื่่อ� ของเด็็กและ
เยาวชนให้้ได้้รัับสื่่�อที่่�ดีี และมีีความเหมาะสมกัับช่่วงวััยด้้วย
5. ข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอต่่อสถาบัันครอบครััว
5.1 เน้้นเรื่่�องการปลููกฝัังค่่านิิยม เลืือก และคััดกรอง
สื่่อ� ที่่ดีี� ดููแลการรัับสื่่อ� ของเด็็กและเยาวชนให้้มีีความเหมาะสม
5.2 แสวงหาความรู้้� ค วามเข้้ า ใจ และตระหนัั ก ถึึง
ความสำำ�คัั ญ ของปัั ญ หาการระรานทางออนไลน์์ ว่่ า ไม่่ ใ ช่่
เรื่่�องเล็็ก แต่่เป็็นปััญหาที่่�สามารถนำำ�ไปสู่่�ปััญหาอื่่�นๆ ได้้
ควรรัับฟัังและให้้ความช่่วยเหลืืออย่่างเหมาะสม
6. ข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนออื่่�นๆ
6.1 ในการแก้้ไขปััญหาระยะสั้้�น อาจศึึกษาแนวทาง
ของประเทศญี่่�ปุ่่�น ซึ่่�งใช้้วิิธีีการจััดฝึึกอบรมการรัับมืือกัับ
การระรานโดยแบ่่ ง กลุ่่�มผู้้� เ ข้้ า อบรมตามบุุ ค ลิิ ก ภาพ
ของนัักเรีียนให้้ได้้ฝึึกฝนและเรีียนรู้้�วิิธีีการรัับมืือกัับปััญหา
ที่่�เหมาะสมกัับบุุคลิิกภาพของตนเอง
6.2 แนวทางการสร้้ า งองค์์ ค วามรู้้� ใ ห้้ กัั บ นัั ก เรีียน
อาจใช้้วิิธีีการสร้้างความรู้้�ให้้กัับเด็็กที่่�มีีลัักษณะเป็็นผู้้�นำำ�
ในโรงเรีียน เพื่่อ� ให้้ไปกระจายความรู้้�ต่อ่ ในกลุ่่�มนัักเรีียนด้้วยกััน
ประกอบกัับระบบเพื่่�อนช่่วยเพื่่�อนในโรงเรีียน

วิจารณ์
จากผลการศึึกษา มีีนัักเรีียนที่่เ� คยถููกระรานทางออนไลน์์
ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 21.6 สิ่่�งที่่�น่่ากัังวล คืือ นัักเรีียน
ร้้อยละ 17.26 ของผู้้�ถููกระรานมีีความคิิดอยากฆ่่าตััวตาย
และนัักเรีียน 1 ใน 2 กล่่าวว่่าการถููกระรานทางออนไลน์์
มีีผลกระทบต่่อสุุขภาพจิิต การเรีียน การดำำ�เนิินชีีวิิต และ
ความมั่่�นใจในตััวเองของพวกเขาในระดัับปานกลางถึึงมาก
ข้้อมููลที่่น่� า่ สนใจคืือ มีีนัักเรีียนถึึงร้้อยละ 35.81 ของนัักเรีียน
250

ที่่� เ คยถููกระรานทางออนไลน์์ มีีพฤติิ ก รรมไประรานทาง
ออนไลน์์ผู้้�อื่่�น ในขณะที่่�มีีเพีียงร้้อยละ 8.03 ของนัักเรีียน
ที่่� ก ล่่ า วว่่ า ไม่่ เ คยโดนระรานทางออนไลน์์ เ ท่่ า นั้้� น ที่่� ไ ป
มีีพฤติิกรรมระรานทางออนไลน์์ผู้้�อื่่�น จึึงเป็็นที่่�ชััดเจนว่่า
ผู้้�เคยถููกระรานทางออนไลน์์มีีแนวโน้้มสููงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ที่่� จ ะไประรานทางออนไลน์์ ผู้้�อื่่� น ต่่ อ สำำ�หรัั บ มุุ ม มองของ
ผู้้�ที่่�รัับรู้้�ถึึงการระรานทางออนไลน์์ แต่่เลืือกที่่�จะไม่่เข้้าไป
ช่่วยเหลืือกว่่าร้้อยละ 73.57 ให้้เหตุุผลว่่า ไม่่รู้้�ว่า่ จะทำำ�อะไรได้้
จากข้้ อ มููลทั้้� ง หมด แสดงให้้ เ ห็็ น ถึึงผลกระทบที่่� สำำ�คัั ญ
ของการระรานทางออนไลน์์ และชี้้�ให้้เห็็นว่่ายัังมีีนัักเรีียน
จำำ�นวนมากที่่� ข าดความรู้้� ค วามเข้้ า ใจวิิ ธีี การรัั บ มืือกัั บ
การระรานทางออนไลน์์ ฉะนั้้�นจึึงมีีความจำำ�เป็็นในการสร้้าง
การตระหนัักรู้้�ถึึงความสำำ�คััญของการระรานทางออนไลน์์
แก่่ ผู้้�ที่่� มีีอำำ� นาจเชิิ ง นโยบาย และผู้้�ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งในการ
ดููแล ปกป้้ อ ง คุ้้�มครองเด็็ ก และเยาวชน โดยผู้้�วิิ จัั ย
มีีข้้อเสนอแนะ ดัังนี้้�
1. ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย
ควรนำำ�ผลการวิิจััยนี้้�ไปใช้้เป็็นข้้อมููลสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
หน่่วยงานองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้อง ประกอบการกำำ�หนดนโยบาย
และวางแผนในการใช้้ป้อ้ งกัันปััญหาการระรานทางออนไลน์์
ของนัั ก เรีียนระดัั บ มัั ธ ยมศึึกษา ในโรงเรีียนต่่ า งๆ ต่่ อ ไป
ทั้้�งในมิิติขิ องผู้้�ถููกกระทำำ� ผู้้�กระทำำ� และผู้้�รัับรู้้�ถึึงการกระทำำ�
2. ข้้อเสนอแนะเชิิงปฏิิบััติิการ
ควรมีีการนำำ�ผลการศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพฤติิกรรม
การระรานทางออนไลน์์ แ ละผลกระทบที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ไปใช้้
ให้้เกิิดประโยชน์์ในกลุ่่�มเด็็กและเยาวชนที่่�มีีความคล้้ายคลึึง
ในพฤติิกรรมเสี่่ย� งทางออนไลน์์ที่ไ่� ม่่พึึงประสงค์์ในบริิบทอื่่น� ๆ
3. ข้้อเสนอแนะเชิิงวิิชาการ
การวิิจัยั ศึึกษาพฤติิกรรมและข้้อเสนอแนะเพื่่อ� การรัับมืือ
สถานการณ์์การระรานทางออนไลน์์ของเด็็กไทยนี้้� ผลการวิิจัยั
ที่่�ได้้สามารถนำำ�ไปขยายผลเพื่่�อศึึกษาถึึงวิิธีีการเสริิมสร้้าง
ทัั ก ษะที่่� เ หมาะสมให้้ แ ก่่ เ ด็็ ก และเยาวชน ในการให้้ ค วาม
ช่่ ว ยเหลืือผู้้�ถูู กระรานทางออนไลน์์ และไม่่ ต กเป็็ น เหยื่่� อ
ของการถููกระรานทางออนไลน์์เสีียเอง และกำำ�หนดข้้อแนะนำำ�
เป็็ น เอกสาร หรืือตำำ�ราที่่� ส ามารถใช้้ ป ระกอบการจัั ด การ
เรีียนการสอน รวมถึึงการพััฒนาเป็็นคู่่�มืือใช้้สำำ�หรัับเด็็ก
และเยาวชน ทั้้�งในสถาบัันการศึึกษาภาครััฐและเอกชน
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กิตติกรรมประกาศ
การวิิ จัั ย นี้้� ไ ด้้ รัั บ การสนัั บ สนุุ น เป็็ น อย่่ า งดีียิ่่� ง จาก
สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)
ที่่� เ ล็็ ง เห็็ น ถึึงความสำำ�คัั ญ ของปัั ญ หาภัั ย ออนไลน์์ ที่่� เ ด็็ ก
และเยาวชนเผชิิ ญ อยู่่� โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง ปัั ญ หาการ
ระรานทางออนไลน์์ (cyberbullying) ขอขอบคุุ ณ
รองศาสตราจารย์์ จุุ ม พล รอดคำำ�ดีี ที่่� ปรึึ กษา สสดย.
ที่่� ใ ห้้ คำำ� แนะนำำ�ในการศึึกษาวิิ จัั ย จนประสบผลสำำ�เร็็ จ

ขอขอบคุุ ณ คุุ ณ ธนวัั น ทองสุุ ก โชติิ ที่่� ปรึึ กษา สสดย.
อีีกท่่ า นหนึ่่� ง ที่่� มีีส่่ ว นสำำ�คัั ญ ในการทำำ�ให้้ ง านเขีียนชิ้้� น
นี้้� ส มบููรณ์์ ยิ่่� ง ขึ้้� น และขอบคุุ ณ คุุ ณ ณัั ฐ พร กัั ง สวิิ วัั ฒ น์์
ที่่� ช่่ ว ยประสานงาน และจัั ด หาข้้ อ มููลเพิ่่� ม เติิ ม เพื่่� อ ทำำ�ให้้
งานสำำ�เร็็จลุุล่่วงในที่่�สุุด ท้้ายที่่�สุุดนี้้� ขอขอบคุุณกรรมการ
สสดย. ทุุกท่่านที่่�มีีส่่วนสำำ�คััญในการผลัักดัันและขัับเคลื่่�อน
ให้้ ไ ด้้ ผ ลการวิิ จัั ย ที่่� ส มบููรณ์์ และนำำ�มาสู่่�การนำำ�เสนอ
ข้้อมููลสำำ�คััญในบทความชิ้้�นนี้้�
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Cyberbullying Behavior and Policy
Recommendations for Thai Students
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Abstract
This study focused on the experiences and cyberbullying behavior of Thai high school students
to better understandthe thinking and motives of those who perpetrate as well as to uncover
the experiences of those who are victimized and those who witnessed the bullying. The objective is
also to come up with a set of policy recommendations in combatting cyberbullying and minimizing
cyberbullying impacts. The study was conducted with high school student across the nation. The survey
was performed on 3,240 students participating online. The results show that 21.6% of the participating
students had been bullied within the past year and 14.1% of the participating student had bullied
other people. Of those who were bullied, 35.81% of them had bullied other people. One in two or
53.7% of those who responded to the survey indicated that they had witnessed bullying within
the past year, while 2 in 3 people ofthis group said that they intervened and helped the victimized.
Keywords: cyberbullying; perpetrators; victims; witnesses; social media platform; policy recommendation
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สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

บทคัดย่อ
การอบรมเลี้้�ยงดููและการส่่งเสริิมพััฒนาการเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการดููแลเด็็กช่่วงปฐมวััย โดยมีีครอบครััวเป็็นกลไกหลัักในการ
ดููแลและส่่งเสริิมให้้เด็็กมีีการเจริิญเติิบโตและพััฒนาการที่่�สมวััย ซึ่่�งการฝึึกทัักษะให้้กัับพ่่อแม่่ผู้้�เลี้้�ยงดููเด็็กสามารถประเมิิน
และส่่งเสริิมพััฒนาการบุุตรตามวััย โดยใช้้คู่่�มืือเฝ้้าระวัังและส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กปฐมวััย (developmental surveillance
and promotion manual: DSPM) เมื่่อ� กลัับไปอยู่่�ที่่บ้� า้ นและสร้้างความตระหนัักรู้้ใ� นการเฝ้้าระวัังและส่่งเสริิมพััฒนาการตามวััย
ให้้กัับพ่่อแม่่หรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�จะช่่วยส่่งเสริิมให้้เด็็กปฐมวััยมีีพััฒนาการสมวััย เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนให้้เกิิดความรอบรู้้�ในการส่่งเสริิมและเฝ้้าระวัังพััฒนาการของบุุตร และเป็็นการเตรีียมความพร้้อมของมารดา
ตั้้�งแต่่หลัังคลอดให้้สามารถใช้้คู่่�มืือ DSPM ในการประเมิินเฝ้้าระวัังและส่่งเสริิมพััฒนาการลููกตามวััย จึึงได้้ทำำ�การศึึกษา
ผลของการฝึึกทัักษะในการเฝ้้าระวัังและส่่งเสริิมพััฒนาการบุุตรของมารดาหลัังคลอดหรืือผู้้เ� ลี้้�ยงดููหลัักขึ้้น� โดยมีีวััตถุปุ ระสงค์์
เพื่่อ� ศึึกษาผลของการฝึึกทัักษะเพื่่อ� ส่่งเสริิมและเฝ้้าระวัังพััฒนาการบุุตรของมารดาหลัังคลอดหรืือผู้้เ� ลี้้�ยงดููหลัักจากพฤติิกรรม
การใช้้คู่่�มืือ DSPM เฝ้้าระวัังและการส่่งเสริิมพััฒนาการบุุตรก่่อนและหลัังการฝึึกทัักษะ ศึึกษาการฝึึกทัักษะในการเฝ้้าระวััง
และส่่งเสริิมพััฒนาการบุุตรของมารดาหลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก และศึึกษาปััญหา อุุปสรรคของเจ้้าหน้้าที่่�และพ่่อแม่่
ผู้้�ปกครองในการใช้้คู่่�มืือ DSPM วิิธีีการศึึกษา เป็็นการวิิจััยเชิิงทดลอง ในมารดาหลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักที่่�มีีบุุตร
อายุุแรกเกิิด - 4 เดืือน ที่่ม� ารัับบริิการในโรงพยาบาลในเขตสุุขภาพที่่� 1 - 13 คััดเลืือกโรงพยาบาลจาก 13 เขตสุุขภาพ ทั้้�งหมด
36 แห่่ง จำำ�นวน 306 คน เครื่่�องมืือที่่�ใช้้เก็็บข้้อมููล ได้้แก่่ โปรแกรมการฝึึกทัักษะเพื่่�อเฝ้้าระวัังและส่่งเสริิมพััฒนาการบุุตร
ด้้วยคู่่�มืือ DSPM แบบประเมิินการฝึึกทัักษะของมารดาหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักในการใช้้คู่่�มืือ DSPM วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้สถิิติิ
แจกแจงความถี่่� จำำ�นวน ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไค-สแควร์์ และการทดสอบ Fisher’s exact
ผลการศึึกษา พบว่่า พฤติิกรรมการใช้้คู่่�มืือ DSPM เฝ้้าระวัังและการส่่งเสริิมพััฒนาการบุุตรที่่�บ้้าน ของมารดาหลัังคลอด
หรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก ก่่อนและหลัังการฝึึกทัักษะ มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.05 โดยหลััง
การฝึึกทัักษะฯ มารดาหลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก มีีพฤติิกรรมการใช้้คู่่�มืือ DSPM เป็็นประจำำ�เพิ่่�มขึ้้�น จากร้้อยละ 49.3
เป็็นร้้อยละ 68.9 ผลการประเมิินพััฒนาการของเด็็กปฐมวััย ก่่อนและหลัังการฝึึกทัักษะเฝ้้าระวัังและส่่งเสริิมพััฒนาการ
ของมารดาหลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.05 โดยหลัังการฝึึกทัักษะ
ของมารดาหลัังคลอด เด็็กปฐมวััยมีีพััฒนาการสมวััยเพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 92.4 เป็็นร้้อยละ 97.3 สำำ�หรัับทัักษะการปฏิิบััติิ
ของมารดาพบว่่าไม่่มีีความสััมพัันธ์์กัับผลการประเมิินพััฒนาการของเด็็กปฐมวััย และพบว่่าพ่่อแม่่ ผู้้�ปกครองมีีปััญหา
อุุปสรรคในการใช้้คู่่�มืือ DSPM คืือ เรื่่อ� งความสะดวกและเวลาที่่ใ� ช้้ในการประเมิิน/ส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็ก ในขณะที่่เ� จ้้าหน้้าที่่�
ส่่วนใหญ่่ ยัังขาดความรู้้แ� ละทัักษะการสอนฝึึกปฏิิบัติั กิ ารใช้้คู่่�มืือ DSPM ดัังนั้้�น ควรมีีการจััดอบรมให้้ความรู้้แ� ละฝึึกทัักษะของ
เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ทำำ�การประเมิินพััฒนาการให้้ถููกต้้องและเป็็นไปตามแนวทางเดีียวกััน ซึ่่�งประโยชน์์ที่่�คาดจะได้้รัับ คืือ มารดาหรืือ
ผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักสามารถประเมิินและส่่งเสริิมพััฒนาการบุุตรตามวััย โดยใช้้คู่่�มืือ DSPM เมื่่�อกลัับไปอยู่่�ที่่�บ้้านได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
คำำ�สำำ�คััญ: การฝึึกทัักษะในการเฝ้้าระวัังและส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็ก; มารดาหลัังคลอด; ผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก
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วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

บทนำ�
จากนโยบายและแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี ในการ
พัั ฒ นาคุุ ณ ภาพเด็็ ก ปฐมวัั ย ตามช่่ ว งวัั ย โดยกระทรวง
สาธารณสุุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์ กระทรวงศึึกษาธิิการ กระทรวง
กลาโหม รวมถึึงองค์์กรหลัักอื่่�นๆ ร่่วมรัับผิิดชอบช่่วยกััน
ขัับเคลื่่�อนนโยบายเด็็กปฐมวััยไปสู่่�การปฏิิบััติิให้้สััมฤทธิ์์�ผล
ตามเป้้าหมายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ผ่่านแผนพััฒนาเด็็กและ
เยาวชนแห่่งชาติิฉบัับที่่� 2 พ.ศ. 2560-2564(1) ประกอบกัับ
แผนพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ และสัั ง คมแห่่ ง ชาติิ ฉบัั บ ที่่� 12
พ.ศ. 2560-2564(2) ได้้กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์การเสริิมสร้้าง
และพัั ฒ นาศัั ก ยภาพทุุ น มนุุ ษ ย์์ โดยมีีวัั ตถุุ ป ระสงค์์ ที่่� จ ะ
ส่่งเสริิมให้้เด็็กปฐมวััยมีีการพััฒนาทัักษะทางสมอง ทัักษะ
การคิิดวิิเคราะห์์และทัักษะสัังคมที่่�เหมาะสม ลดปััจจััยเสี่่�ยง
ด้้านสุุขภาพ พร้้อมทั้้�งผลัักดัันให้้สถาบัันทางสัังคมมีีส่่วนร่่วม
พัั ฒ นาประเทศอย่่ า งเข้้ ม แข็็ ง กระทรวงสาธารณสุุ ข นั้้� น
มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบดููแลสุุขภาพของประชาชน โดยการจััด
ให้้มีีระบบบริิการสุุขภาพที่่ค� รอบคลุุมทั้้�งการส่่งเสริิมสุุขภาพ
การป้้องกัันโรค การรัักษาพยาบาล และการฟื้้�นฟููสภาพ
ได้้มีีการจััดระบบบริิการสุุขภาพออกเป็็น 3 ระดัับ ได้้แก่่
บริิการระดัับปฐมภููมิิ (primary care) บริิการระดัับทุุติยิ ภููมิิ
(secondary care) และบริิการระดัับตติิยภููมิิ (tertiary
care) โดยมุ่่�งหวัังให้้บริิการแต่่ละระดัับ มีีบทบาทหน้้าที่่�
ที่่�แตกต่่างกััน และเชื่่�อมโยงกัันด้้วยระบบส่่งต่่อ (referral
system) เพื่่� อ ให้้ ส ามารถจัั ด บริิ ก ารสุุ ข ภาพที่่� มีีคุุณ ภาพ
มีีศัักยภาพรองรัับปััญหาทางการแพทย์์และสาธารณสุุข
ที่่�มีีความซัับซ้้อนในระดัับพื้้�นที่่�ได้้ สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงาน
ส่่งเสริิมสุุขภาพกลุ่่�มเด็็ก 0-5 ปีี เน้้นการส่่งเสริิมสุุขภาพใน
4 ด้้าน ดัังนี้้� คืือ ด้้านโภชนาการและการเจริิญเติิบโต พััฒนาการ
ทัันตสุุขภาพ และการสร้้างเสริิมภููมิิคุ้้�มกัันโรค ในปีี พ.ศ. 2558
กระทรวงสาธารณสุุขได้้ดำำ�เนิินงานโดยบููรณาการร่่วมกัับ
กระทรวงที่่�เกี่่�ยวข้้อง จััดทำำ�โครงการส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็ก
เฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เนื่่อ� งในโอกาสฉลองพระชนมายุุ 5 รอบ 2 เมษายน
พ.ศ. 2558 เพื่่� อ เน้้ น การเฝ้้ า ระวัั ง ส่่ ง เสริิ ม พัั ฒ นาการ
เด็็กปฐมวััย ตั้้�งแต่่แรกเกิิด - 5 ปีี เริ่่�มตั้้�งแต่่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2558 - 31 มีีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้้�งเป้้าหมายให้้เด็็กไทย
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ทุุกคนได้้รัับการส่่งเสริิมพััฒนาการที่่�ถููกต้้อง มีีมาตรฐาน
อย่่างเท่่าเทีียมจากพ่่อแม่่ ผู้้�ปกครอง และชุุมชน ตลอดจน
บููรณาการแผนงานของทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง(3)
ปััญหาการอบรมเลี้้�ยงดููและพััฒนาการเด็็กปฐมวััย
ยัังคงเป็็นปััญหาที่่�สำำ�คััญ โดยเฉพาะเด็็กในวััยแรกเกิิด-3 ปีี
ซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว ทั้้�งการเจริิญ
เติิบโต พััฒนาการ ทางร่่างกาย จิิตใจ อารมณ์์ สัังคมและ
สติิปััญญา โดยมีีครอบครััวเป็็นกลไกหลัักในการดููแลและ
ส่่งเสริิมให้้มีีการเจริิญเติิบโตและพััฒนาการที่่�สมวััย บิิดา
มารดาและคนในครอบครััวจะต้้องมีีความรู้้� และการปฏิิบััติิ
เกี่่� ย วกัั บ การอบรมเลี้้� ย งดููและส่่ ง เสริิ ม พัั ฒ นาการเด็็ ก
ที่่� เ หมาะสม ในขณะที่่� พ่่ อ แม่่ ผู้้� เ ลี้้� ย งดููที่่� มีี ความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพต่ำำ�� ส่่งผลลััพธ์์ทางลบต่่อภาวะสุุขภาพ การเจริิญ
เติิบโตและพััฒนาการของเด็็ก และจากการศึึกษาสถานการณ์์
ความรอบรู้้�ในการเลี้้�ยงดููเด็็กปฐมวััย พบว่่า ผู้้�เลี้้�ยงดููเด็็ก
ปฐมวััยมีีความรอบรู้้�ด้้านการสื่่�อสารระหว่่างบุุคคลในระดัับ
ไม่่ดีีพอและพอใช้้ถึึงร้้อยละ 73.2(4) จากผลการดำำ�เนิินงาน
คััดกรองพััฒนาการเด็็กปฐมวััยทั่่�วประเทศ ในปีี พ.ศ. 2562
พบเด็็กปฐมวััยมีีพััฒนาการสงสััยล่่าช้้าร้้อยละ 25 และจาก
สถานการณ์์ด้้านพััฒนาการของเด็็กปฐมวััย จากการสำำ�รวจ
พััฒนาการเด็็กปฐมวััยโดยกรมอนามััยด้้วยแบบคััดกรอง
พััฒนาการ Denver II ในปีี พ.ศ. 2550, 2553 และ 2557
พบเด็็กมีีพััฒนาการไม่่สมวััย ร้้อยละ 32.33, 29.71 และ
27.20 ตามลำำ�ดัับ(5) ซึ่่�งพบว่่าปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับ
พััฒนาการเด็็กอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิคืือ เด็็กแรกเกิิด
ที่่น้ำำ� ��หนัักน้้อยกว่่า 2,500 กรััม การได้้รับั ยาน้ำำ��เสริิมธาตุุเหล็็ก
การเล่่ น /ทำำ�กิิ จ กรรมกัั บ เด็็ ก และการที่่� ผู้้�ป กครองได้้ รัั บ
การสอนให้้ ใ ช้้ คู่่�มืื อเฝ้้ า ระวัั ง และส่่ ง เสริิ ม พัั ฒ นาการ
เด็็ ก ปฐมวัั ย (developmental surveillance and
promotion manual: DSPM) โดยผู้้�ปกครองที่่ไ� ม่่ได้้รับั การ
สอนให้้ใช้้คู่่�มืือ DSPM มีีโอกาสเสี่่�ยงที่่�เด็็กจะมีีพััฒนาการ
ล่่าช้้ามากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับการสอน 8.6 เท่่า(6) ซึ่่�งการฝึึก
ทัักษะให้้กับั พ่่อแม่่ผู้เ้� ลี้้�ยงดููเด็็กสามารถประเมิิน และส่่งเสริิม
พััฒนาการบุุตรตามวััย โดยใช้้คู่่�มืือเฝ้้าระวัังและส่่งเสริิม
พััฒนาการเด็็กปฐมวััย (DSPM) เมื่่�อกลัับไปอยู่่�ที่่�บ้้านได้้
ร่่วมกัับการสร้้างความตระหนัักรู้้� ในการเฝ้้าระวัังและส่่งเสริิม
พััฒนาการตามวััย ให้้กัับพ่่อแม่่หรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก จึึงเป็็น
ปััจจััยสำำ�คััญที่่จ� ะช่่วยส่่งเสริิมให้้เด็็กปฐมวััยมีีพััฒนาการสมวััย
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กรมอนามัั ย เป็็ น หน่่ ว ยงานหลัั ก ในการดำำ�เนิิ น งาน
เพื่่�อสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการมีีสุุขภาวะที่่�ดีี และ
ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ชุุ ม ชนมีีความรอบรู้้� แ ละเป็็ น ฐานในการสร้้ า ง
สุุขภาวะที่่�ดีีของประชาชน โดยการพััฒนาองค์์ความรู้้�และ
การสื่่อ� สารด้้านสุุขภาพที่่ถูู� กต้้องและเชื่่อ� ถืือได้้ให้้แก่่ประชาชน
พร้้อมทั้้�งเฝ้้าระวัังและจััดการความรู้้ท� างสุุขภาพที่่ไ� ม่่ถููกต้้อง
ดัังนั้้�น เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้เกิิดความรอบรู้้�
ในการส่่งเสริิมและเฝ้้าระวัังพััฒนาการของบุุตร และเพื่่�อ
เป็็ น การเตรีียมความพร้้ อ มของมารดาตั้้� ง แต่่ ห ลัั ง คลอด
ให้้สามารถใช้้คู่่�มืือ DSPM ในการประเมิินเฝ้้าระวััง ฝึึกทัักษะ
และส่่งเสริิมพััฒนาการลููกตามวััย สถาบัันพััฒนาอนามััย
เด็็กแห่่งชาติิ กรมอนามััย จึึงทำำ�การศึึกษาการสร้้างความ
รอบรู้้�ในการส่่งเสริิมพััฒนาการบุุตรของมารดาหลัังคลอด
หรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักในประเทศไทย โดยการฝึึกทัักษะให้้มารดา
หรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักให้้สามารถประเมิิน เฝ้้าระวััง และส่่งเสริิม
พััฒนาการลููก และศึึกษาปััญหา อุุปสรรคของเจ้้าหน้้าที่่แ� ละ
พ่่อแม่่ ผู้้�ปกครองในการใช้้คู่่�มืือ DSPM ซึ่่ง� จะส่่งผลให้้เด็็กไทย
มีีพััฒนาการสมวััยในทุุกๆ ด้้าน พร้้อมเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการ
พััฒนาประเทศต่่อไป
การศึึกษานี้้� มีีวัั ตถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ ศึึกษาผลของการ
ฝึึกทัักษะในการเฝ้้าระวัังและส่่งเสริิมพััฒนาการบุุตรของ
มารดาหลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก และศึึกษากระบวนการ
ฝึึกทัักษะในการเฝ้้าระวัังและส่่งเสริิมพััฒนาการบุุตรของ
มารดาหลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก รวมทั้้�งศึึกษาปััญหา
อุุปสรรคของเจ้้าหน้้าที่่�และพ่่อแม่่ ผู้้�ปกครองในการใช้้คู่่�มืือ
เฝ้้าระวัังและส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กปฐมวััย (DSPM)

วิธีการศึกษา
การศึึกษานี้้�เป็็นการวิิจัยั กึ่่�งทดลอง (quasi-experimental
research) โดยใช้้แบบแผนการวิิจััยกลุ่่�มเดีียววััดก่่อนและ
หลัังการทดลอง (the one group pretest posttest
design) กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ มารดาหลัังคลอดหรืือผู้้เ� ลี้้�ยงดููหลััก
ที่่�มีีบุุตรอายุุแรกเกิิด-4 เดืือน ที่่�มารัับบริิการในโรงพยาบาล
จากเขตสุุขภาพที่่� 1-13 ทั้้�งหมด 36 แห่่ง จากกลุ่่�มตััวอย่่าง
ทั้้�งหมด 306 คน โดยกำำ�หนดคุุณสมบััติิในการคััดเลืือก
ผู้้เ� ข้้าร่่วมวิิจัยั เข้้ามาเป็็นกลุ่่�มตััวอย่่าง (inclusion criteria)
คืือ (1) มารดาหลัังคลอด สััญชาติิไทย ไม่่มีีภาวะแทรกซ้้อน

หลัังคลอด (2) ผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักมีีสััญชาติิไทย อายุุ 18 ปีี ขึ้้�นไป
(3) สามารถใช้้ภาษาไทยในการพููดคุุยสื่่�อสารโต้้ตอบได้้ดีี
และอ่่ า นออกเขีียนได้้ (4) ถามตอบรู้้� เ รื่่� อ ง มีีการรัั บ รู้้�ดีี
(5) ยิินดีีให้้ความร่่วมมืือในการวิิจััย และเกณฑ์์การแยก
อาสาสมััครออกจากโครงการ (exclusion criteria) คืือ
กรณีีประเมิินพััฒนาการเด็็กพบความผิิดปกติิที่แ่� สดงให้้เห็็น
ถึึงพััฒนาการที่่�ล่่าช้้า ดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููลระหว่่าง
วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
1.	คู่่�มืือเฝ้้าระวัังและส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กปฐมวััย (DSPM)
เป็็นเครื่่อ� งมืือประเมิินพััฒนาการประกอบด้้วยพััฒนาการ
5 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านการเคลื่่�อนไหว ด้้านการใช้้กล้้ามเนื้้�อ
มััดเล็็กและสติิปััญญา ด้้านการเข้้าใจภาษา ด้้านการ
ใช้้ภาษา ด้้านการช่่วยเหลืือตนเองและสัังคม โดยมีีค่่า
sensitivity = 96.04%, specificity = 64.67%
2. แบบประเมิินการฝึึกทัักษะของมารดาหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก
ที่่�สถาบัันพััฒนาอนามััยเด็็กแห่่งชาติิสร้้างขึ้้�นจากการ
ทบทวนแนวคิิดทฤษฏีีที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้สอดคล้้องกัับคู่่�มืือ
DSPM โดยเครื่่�องมืือ 1 ชุุด แบ่่งการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ออกเป็็น 3 ครั้้�ง ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ครั้้�งที่่� 1 เก็็ บ ข้้ อ มููลมารดาหลัั ง คลอดก่่ อ นกลัั บ บ้้ า น
(หรืือผู้้เ� ลี้้�ยงดููหลััก) ฝึึกปฏิิบัติั กิ ารส่่งเสริิมพััฒนาการ
โดยใช้้คู่่�มืือ DSPM ข้้อ 2-3 ประกอบด้้วย 3 ส่่วน ดัังนี้้�
ส่่วนที่่� 1	ข้้อมููลทั่่�วไป จำำ�นวน 6 ข้้อ
ส่่วนที่่� 2 ความคิิ ด เห็็ น ต่่ อ การรัั บ รู้้�คู่่�มืื อ (DSPM)
จำำ�นวน 4 ข้้อ
ส่่วนที่่� 3	ฝึึกปฏิิบััติิมารดาหลัังคลอดก่่อนกลัับบ้้าน
(หรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก) ในช่่องฝึึกทัักษะ โดย
พ่่อแม่่ ผู้้�ปกครองหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก โดย
ใช้้คู่่�มืือ DSPM ในข้้อ 2-3
ครั้้�งที่่� 2 เก็็ บ ข้้ อ มููลมารดาหรืือผู้้� เ ลี้้� ย งดููหลัั ก คนเดิิ ม
เมื่่อ� บุุตรอายุุ 1-2 เดืือน ฝึึกปฏิิบัติั กิ ารส่่งเสริิมพััฒนาการ
โดยใช้้คู่่�มืือ DSPM ข้้อ 6, 7 และ 9 ประกอบด้้วย
3 ส่่วน ดัังนี้้�
ส่่วนที่่� 1 ความถี่่ข� องการฝึึกปฏิิบัติั ปิ ระเมิินพััฒนาการ
บุุตรที่่�บ้้านของมารดาหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก
(จากการสอนการฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ ค รั้้� ง ที่่� 1)
จำำ�นวน 2 ข้้อ
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วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

ส่่วนที่่� 2 ฝึึกปฏิิบัติั มิ ารดาหรืือผู้้เ� ลี้้�ยงดููหลัักฝึึกทัักษะ
ส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กโดยใช้้คู่่�มืือ DSPM
ในข้้อ 6, 7 และ 9
ส่่วนที่่� 3	ประเมิินพััฒนาการเด็็กโดยใช้้คู่่�มืือ DSPM
ข้้อ 6-10 (โดยเจ้้าหน้้าที่่�)
ครั้้�งที่่� 3 เก็็ บ ข้้ อ มููลมารดาหรืือผู้้�เ ลี้้� ย งดููหลัั ก คนเดิิ ม
เมื่่� อ พาบุุ ต รมารัั บ วัั ค ซีีนหรืือบุุ ต รอายุุ 4 เดืือน
ประกอบด้้วย
ส่่วนที่่� 1 ความถี่่ข� องการฝึึกปฏิิบัติั ปิ ระเมิินพััฒนาการ
บุุตรที่่�บ้้านของมารดาหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก
(จากการสอนการฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ ค รั้้� ง ที่่� 2)
จำำ�นวน 2 ข้้อ
ส่่วนที่่� 2	ประเมิินพััฒนาการเด็็กโดยใช้้คู่่�มืือ DSPM
ข้้อ 11-15 (โดยเจ้้าหน้้าที่่�)
ส่่วนที่่� 3 ความพึึงพอใจในการใช้้คู่่�มืือ DSPM จำำ�นวน
2 ข้้อ
ส่่วนที่่� 4	ปััญหาอุุปสรรค
ส่่วนที่่� 5 ความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะ
การตรวจสอบคุุณภาพเครื่่�องมืือ
ทีีมผู้้�วิิจััยพััฒนาแบบประเมิินการฝึึกทัักษะของมารดา
หรืือผู้้เ� ลี้้�ยงดููหลััก โดยกำำ�หนดขอบเขตเนื้้�อหาและโครงสร้้าง
เนื้้�อหาของแบบประเมิินให้้สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ และ
นำำ�เสนอต่่ออาจารย์์ที่่�ปรึึกษา ประเมิินความตรงเชิิงเนื้้�อหา
โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญจำำ�นวน 3 ท่่าน ซึ่่�งเป็็นกุุมารแพทย์์ จำำ�นวน
1 ท่่าน กุุมารแพทย์์เฉพาะทางด้้านพััฒนาการเด็็ก จำำ�นวน
2 ท่่าน คำำ�นวณหาค่่าดััชนีีความตรงตามเนื้้�อหา (content
validity index: CVI) ได้้เท่่ากัับ 1.0 และนำำ�ไปทดลอง
ใช้้ กัับมารดาหรืือผู้้เ� ลี้้�ยงดููหลัักของเด็็กปฐมวััยที่่มีีคุ
� ณ
ุ สมบััติิ
เช่่นเดีียวกัับกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 30 ราย

3.	ผู้้�ศึึกษาชี้้แ� จงวััตถุปุ ระสงค์์ในการศึึกษา รายละเอีียด
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล ให้้เจ้้าหน้้าที่่ศูู� นย์์อนามััยที่่รั� บั ผิิดชอบ
ลงพื้้�นที่่�เก็็บข้้อมููล 3 ครั้้�ง ดัังนี้้�
ครั้้�งที่่� 1 เก็็ บ ข้้ อ มููลมารดาหลัั ง คลอดก่่ อ นกลัั บ บ้้ า น
(หรืือผู้้เ� ลี้้�ยงดููหลััก) ฝึึกปฏิิบัติั กิ ารส่่งเสริิมพััฒนาการ
โดยใช้้คู่่�มืือ DSPM ข้้อ 2-3 โดยพยาบาลหลัังคลอด
ในโรงพยาบาลส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพของศููนย์์ อ นามัั ย
โรงพยาบาลทั่่�วไปและโรงพยาบาลชุุมชน
ครั้้�งที่่� 2 เก็็ บ ข้้ อ มููลมารดาหรืือผู้้� เ ลี้้� ย งดููหลัั ก คนเดิิ ม
เมื่่� อ บุุ ต รอายุุ 1-2 เดืือน ฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ ก ารส่่ ง เสริิ ม
พััฒนาการโดยใช้้คู่่�มืือ DSPM ข้้อ 6, 7 และ 9 โดย
เจ้้ า หน้้ า ที่่� ที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบ well child clinic หรืือ
คลิินิิกนมแม่่ ในโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพของ
ศููนย์์อนามััย โรงพยาบาลทั่่�วไปและโรงพยาบาลชุุมชน
ครั้้�งที่่� 3 เก็็ บ ข้้ อ มููลมารดาหรืือผู้้� เ ลี้้� ย งดููหลัั ก คนเดิิ ม
เมื่่�อพาบุุตรมารัับวััคซีีนหรืือบุุตรอายุุ 4 เดืือน โดย
เจ้้ า หน้้ า ที่่� ที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบ well child clinic หรืือ
คลิินิิกนมแม่่ ในโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพของ
ศููนย์์อนามััย โรงพยาบาลทั่่�วไปและโรงพยาบาลชุุมชน
4. หลัังจากเก็็บรวบรวมข้้อมููลเรีียบร้้อยแล้้ว นำำ�ข้้อมููล
ที่่ไ� ด้้มาตรวจสอบความสมบููรณ์์ของแบบสอบถาม เพื่่อ� ให้้ได้้
แบบสอบถามที่่มีี� ความสมบููรณ์์ครบทั้้�ง 306 ฉบัับ หลัังจากนั้้�น
นำำ�ไปวิิเคราะห์์ข้้อมููล โดยใช้้สถิิติิแจกแจงความถี่่� จำำ�นวน
ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ค่่าต่ำำ��สุุด และ
ค่่าสููงสุุดใช้้การทดสอบไค-สแควร์์ ตััวแปรพฤติิกรรมการใช้้
คู่่�มืือ DSPM ของมารดาหลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก และ
พััฒนาการเด็็กปฐมวััย ก่่อนและหลัังการฝึึกทัักษะ และใช้้การ
ทดสอบ Fisher’s exact ตััวแปรการฝึึกทัักษะของมารดา
หรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักในการใช้้คู่่�มืือ DSPM กัับผลการประเมิิน
พััฒนาการของเด็็กปฐมวััย

ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
1.	ส่่ ง โครงร่่ า งงานวิิ จัั ย เข้้ า รัั บ การพิิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจััย กรมอนามััย
2. ขอความอนุุเคราะห์์จากผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันพััฒนา
อนามััยเด็็กแห่่งชาติิ ออกหนัังสืือขออนุุญาตในการทำำ�การ
ศึึกษาและเก็็บรวบรวมข้้อมููล ถึึงศููนย์์อนามััยทั้้�ง 13 แห่่ง
เพื่่�อขออนุุญาตทำำ�การศึึกษาในพื้้�นที่่�

การพิิทัักษ์์สิิทธิิกลุ่่�มตััวอย่่าง
ภายหลัังจากที่่�ทีีมผู้้�วิิจััยได้้รัับอนุุญาตให้้ทำำ�วิิจััย โดย
ผ่่านการเห็็นชอบจากคณะกรรมการพิิจารณาจริิยธรรม
การวิิจััย กรมอนามััย เกี่่�ยวกัับโครงร่่างของงานวิิจััยและ
เครื่่� อ งมืือที่่� ใ ช้้ เ ก็็ บ รวบรวมข้้ อ มููลแล้้ ว ทีีมผู้้�วิิ จัั ย ขอพบ
กลุ่่�มตััวอย่่าง แนะนำำ�ตััว และขอความร่่วมมืือในการวิิจััย
โดยแจ้้งให้้กลุ่่�มตััวอย่่างทราบถึึงวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย
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สิิทธิิประโยชน์์ที่่�กลุ่่�มตััวอย่่างพึึงได้้รัับ ได้้แก่่ การได้้รัับความ
เคารพในเกีียรติิของความเป็็นมนุุษย์์ การพิิทัักษ์์สิิทธิิในการ
ปกปิิ ด ข้้ อ มููลส่่ ว นบุุ ค คลจากการเข้้ า ร่่ ว มวิิ จัั ย ในครั้้� ง นี้้�
รวมถึึงประโยชน์์ของการนำำ�ข้้อมููลจากการวิิจััยครั้้�งนี้้�ไปใช้้
ให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ ต่่ อ การส่่ ง เสริิ ม พัั ฒ นาการบุุ ต รตามวัั ย
โดยใช้้ คู่่�มืื อเฝ้้ า ระวัั ง และส่่ ง เสริิ ม พัั ฒ นาการเด็็ ก ปฐมวัั ย
(DSPM) เมื่่� อ กลัั บ ไปอยู่่�ที่่� บ้้ า นได้้ และเด็็ ก มีีพัั ฒ นาการ
ที่่�สมวััย ทีีมผู้้�วิิจััยชี้้�แจงให้้ทราบถึึงสิิทธิิในการตอบรัับหรืือ
ปฏิิเสธการตอบแบบสอบถามในครั้้�งนี้้�โดยไม่่มีีผลต่่อการ
รัักษาของแพทย์์ และพยาบาล ข้้อมููลทุุกอย่่างถืือเป็็นความลัับ
และนำำ�มาใช้้ ต ามวัั ตถุุ ป ระสงค์์ ข องการวิิ จัั ย เท่่ า นั้้� น
ผลการวิิจััยจะนำำ�เสนอในภาพรวมจะไม่่มีีการเปิิดเผยชื่่�อ
หรืือนามสกุุลที่่�แท้้จริิง เมื่่�อกลุ่่�มตััวอย่่างตอบรัับเข้้าร่่วม
การวิิ จัั ย ผู้้�วิิ จัั ย ได้้ ใ ห้้ ก ลุ่่�มตัั ว อย่่ า งลงนามในเอกสาร
ยิินยอมเข้้าร่่วมการวิิจััย และหากกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เข้้าร่่วม
งานวิิ จััย แล้้ ว ไม่่ต้้อ งการตอบแบบสอบถามต่่อ สามารถ
บอกเลิิกได้้

ผลการศึกษา
1.	ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของมารดาหลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก
1.1	ข้้อมููลทั่่�วไปของมารดาหลัังคลอดหรืือผู้้เ� ลี้้�ยงดููหลััก
ส่่วนใหญ่่มีีอายุุระหว่่าง 20–40 ปีี ร้้อยละ 85.9 โดยมีีอายุุ
ต่ำำ��สุุ ด 14 ปีี อายุุ สูู งสุุ ด 42 ปีี และมีีอายุุ เ ฉลี่่� ย 27 ปีี
ส่่วนใหญ่่มีีสถานภาพสมรส ร้้อยละ 97.7 ระดัับการศึึกษา
อยู่่�ในระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย/ปวช. และมััธยมศึึกษา
ตอนต้้นใกล้้เคีียงกััน ร้้อยละ 32.7 และ 31.7 ตามลำำ�ดัับ

มีีบุุ ต ร 2 คน ร้้ อ ยละ 40.8 ในวัั น ที่่� เ ก็็ บ ข้้ อ มููลครั้้� ง ที่่� 1
อายุุบุุตรอยู่่�ระหว่่าง 1-2 วััน ร้้อยละ 75.5
1.2 ความคิิ ด เห็็ น ต่่ อ คู่่�มืือเฝ้้ า ระวัั ง และส่่ ง เสริิ ม
พัั ฒ นาการเด็็ ก ปฐมวัั ย (DSPM) ของมารดาหรืือ
ผู้้� เ ลี้้� ย งดููหลัั ก พบว่่ า มารดาหรืือผู้้� เ ลี้้� ย งดููหลัั ก ไม่่ รู้้� จัั ก
คู่่�มืือ DSPM ร้้อยละ 65.0 ในกลุ่่�มที่่�รู้้�จััก เคยใช้้คู่่�มืือ DSPM
ร้้อยละ 68.2 โดยใช้้คู่่�มืือ DSPM เป็็นประจำำ� ร้้อยละ 24.7
โดยมารดาหรืือผู้้� เ ลี้้� ย งดููหลัั ก ทราบว่่ า คู่่�มืือ DSPM
มีีความสำำ�คััญต่่อการส่่งเสริิมพััฒนาการบุุตร ร้้อยละ 53.6
2. ผลการฝึึกทัักษะในการเฝ้้าระวัังและส่่งเสริิมพััฒนาการ
บุุตรของมารดาหลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก
2.1 พฤติิกรรมการใช้้คู่่�มืือ DSPM ของมารดาหลััง
คลอดหรืือผู้้เ� ลี้้�ยงดููหลััก พบว่่าพฤติิกรรมการใช้้คู่่�มืือ DSPM
ของมารดาหลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักก่่อนและหลัังการ
ฝึึกทัักษะ แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p<0.01)
โดยพบว่่ามารดาหลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักมีีพฤติิกรรม
การใช้้คู่่�มืือ DSPM ประจำำ�เพิ่่�มขึ้้�น จาก 151 คน เป็็น 211 คน
คิิดเป็็นร้้อยละ 68.9 ในขณะที่่ม� ารดาหลัังคลอดหรืือผู้้เ� ลี้้�ยงดูู
หลััก มีีพฤติิกรรมการใช้้คู่่�มืือ DSPM เป็็นบางครั้้ง� นานๆ ครั้้ง�
และไม่่ใช้้เลยลดลง จาก 155 คน เป็็น 95 คน รายละเอีียด
ดัังตารางที่่� 1
2.2	พััฒนาการของเด็็กปฐมวััย ผลการประเมิินพััฒนา
กาของเด็็กปฐมวััย พบว่่า พััฒนาการของเด็็กปฐมวััยก่่อน
และหลัังการฝึึกทัักษะในการเฝ้้าระวัังและส่่งเสริิมพััฒนาการ
ของมารดาหลัั ง คลอดหรืือผู้้� เ ลี้้� ย งดููหลัั ก เด็็ ก ปฐมวัั ย
มีีพััฒนาการแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p<0.05)
โดยหลัังการฝึึกทัักษะฯ เด็็กปฐมวััยมีีพััฒนาการสมวััยเพิ่่�มขึ้้น�

ตารางที่่� 1 พฤติิ ก รรมการใช้้ คู่่�มืื อ DSPM ฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ ก ารส่่ ง เสริิ ม พัั ฒ นาการบุุ ต รที่่� บ้้ า น ก่่ อ นและหลัั ง การฝึึ ก ทัั ก ษะ
ในการเฝ้้าระวัังและส่่งเสริิมพััฒนาการบุุตรของมารดาหลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก (n=306)
พฤติิกรรมการใช้้คู่่�มืือ DSPM
ใช้้เป็็นประจำำ�
บางครั้้�ง
นานๆ ครั้้�ง
ไม่่ใช้้เลย

ก่่อน

หลััง

จำำ�นวน

ร้้อยละ

จำำ�นวน

ร้้อยละ

151
113
35
7

49.3
36.9
11.4
2.4

211
55
34
6

68.9
18.0
11.1
2.0

X2

p-value

115.735

<0.01*

* มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.01
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จากร้้อยละ 92.4 เป็็นร้้อยละ 97.3 รายละเอีียดดัังตารางที่่� 2
2.3 การฝึึกทัักษะของมารดาหลัังคลอดหรืือผู้้เ� ลี้้�ยงดููหลััก
ในการใช้้คู่่�มืือ DSPM ผลการศึึกษาพบว่่า การฝึึกทัักษะ
ของมารดาหรืือผู้้� เ ลี้้� ย งดููหลัั ก ในการใช้้ คู่่�มืื อ DSPM ไม่่ มีี
ความสััมพัันธ์์กัับผลการประเมิินพััฒนาการของเด็็กปฐมวััย
รายละเอีียดดัังตารางที่่� 3
3. กระบวนการฝึึ ก ทัั ก ษะในการเฝ้้ า ระวัั ง และส่่ ง เสริิ ม
พััฒนาการบุุตรของมารดาหลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก
3.1 ความยากง่่ายของการใช้้คู่่�มืือ DSPM ในการส่่งเสริิม
พััฒนาการบุุตรที่่บ้� า้ นของมารดาหลัังคลอดหรืือผู้้เ� ลี้้�ยงดููหลััก
จากการศึึกษาพบว่่า มารดาหลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก
การใช้้คู่่�มืือ DSPM ในการส่่งเสริิมพััฒนาการบุุตรที่่�บ้้าน
อยู่่�ในระดัับง่่ายมากที่่�สุุดทุุกข้้อ
3.2 การฝึึ ก ทัั ก ษะโดยใช้้ คู่่�มืื อ DSPM ของมารดา
หลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักก่่อนกลัับบ้้าน พบว่่า มารดา
หลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักส่่วนใหญ่่ทำำ�ได้้ครบตามเกณฑ์์
ร้้อยละ 86 ขึ้้�นไปทุุกข้้อ

4	ปััญหา อุุปสรรคของเจ้้าหน้้าที่่�และพ่่อแม่่ ผู้้�ปกครอง
ในการใช้้คู่่�มืือเฝ้้าระวัังและส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กปฐมวััย
(DSPM)
4.1	พ่่อแม่่ผู้้�ปกครองมีีปััญหาอุุปสรรคในการใช้้คู่่�มืือ
เฝ้้าระวัังและส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กปฐมวััย (DSPM) ในเรื่่อ� ง
ความสะดวกและเวลาที่่ใ� ช้้ในการประเมิิน/ส่่งเสริิมพััฒนาการ
เด็็กมากที่่�สุุด จำำ�นวน 23 คน รองลงมา คืือ เรื่่�องไม่่สามารถ
ประเมิิ น /ส่่ ง เสริิ ม พัั ฒ นาการเด็็ ก ได้้ ต่่ อ เนื่่� อ ง เนื่่� อ งจาก
ไม่่ได้้เลี้้�ยงลููกด้้วยตนเอง ให้้ปู่่�ย่่า ตายาย ช่่วยเลี้้�ยง จำำ�นวน
11 คน และเรื่่� องความเข้้ า ใจในเนื้้� อหาคู่่�มืือเฝ้้ า ระวัั ง และ
ส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กปฐมวััย (DSPM) จำำ�นวน 10 คน
4.2 เจ้้ า หน้้ า ที่่� มีีปัั ญ หาอุุ ป สรรคในเรื่่� อ งพยาบาล
หลัั ง คลอดส่่ ว นใหญ่่ ยัั ง ขาดความรู้้� แ ละทัั ก ษะการสอน
ฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ ก ารใช้้ คู่่�มืื อ DSPM มากที่่� สุุ ด จำำ�นวน 47 คน
รองลงมา คืือ สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
COVID-19 ส่่งผลให้้ไม่่สามารถประเมิินพััฒนาการเด็็กได้้
เนื่่อ� งจากมาไม่่ตรงตามนััด/เลื่่อ� นนััด จำำ�นวน 7 คน รองลงมา

ตารางที่่� 2 ผลการประเมิินพััฒนาการของเด็็กปฐมวััยโดยรวม เปรีียบเทีียบก่่อนและหลัังการฝึึกทัักษะในการเฝ้้าระวััง
และส่่งเสริิมพััฒนาการ ของมารดาหลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก (n=306))
ผลการประเมิินพััฒนาการโดยรวม
พััฒนาการสมวััย
พััฒนาการสงสััยล่่าช้้า

ก่่อน

หลััง

จำำ�นวน

ร้้อยละ

จำำ�นวน

ร้้อยละ

283
23

92.4
7.5

298
8

97.3
2.7

X2

p-value

115.735

<0.01**

** มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.01
ตารางที่่� 3 ความสััมพัันธ์์ของการฝึึกทัักษะของมารดาหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักในการใช้้คู่่�มืือ DSPM กัับผลการประเมิิน
พััฒนาการ (n=306)
การฝึึกทัักษะ
ข้้อ 2 มองตามกึ่่�งกลางลำำ�ตััว (FM)
-	ทำำ�ได้้ครบตามเกณฑ์์ (3 ข้้อ)
-	ทำำ�ไม่่ครบตามเกณฑ์์
ข้้อ 3 สะดุ้้�งหรืือเคลื่่�อนไหวร่่างกาย
เมื่่�อได้้ยิินเสีียงพููดระดัับปกติิ (RL)
-	ทำำ�ได้้ครบตามเกณฑ์์ (3 ข้้อ)
-	ทำำ�ไม่่ครบตามเกณฑ์์
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ผ่่าน

ไม่่ผ่่าน

Exact
Sig.

จำำ�นวน

ร้้อยละ

จำำ�นวน

ร้้อยละ

249
49

83.6
16.4

6
2

75.0
25.0

0.624

242
60

80.1
19.9

2
2

50.0
50.0

0.184

(2-sided)
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คืือ เด็็กไม่่ให้้ความร่่วมมืือในการประเมิินพััฒนาการ เช่่น
นอนหลัับ ร้้องไห้้ กลััวคนแปลกหน้้า จำำ�นวน 6 คน และ
พ่่อแม่่ ผู้้�ปกครองไม่่กระตุ้้�น/ส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กตามคู่่�มืือ
DSPM อย่่างต่่อเนื่่�อง จำำ�นวน 3 คน

วิจารณ์
1. ผลของการฝึึกทัักษะเพื่่�อส่่งเสริิมและเฝ้้าระวัังพััฒนาการ
บุุตรของมารดาหลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก
1.1 พฤติิกรรมการใช้้คู่่�มืือ DSPM ของมารดาหลัังคลอด
หรืือผู้้เ� ลี้้�ยงดููหลัักพบว่่า มารดาหลัังคลอดหรืือผู้้เ� ลี้้�ยงดููหลััก
มีีพฤติิกรรมการใช้้คู่่�มืือ DSPM เพิ่่�มขึ้้�น อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.01 ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากการสอนสาธิิตและ
ฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ ข องพยาบาลในการประเมิิ น และส่่ ง เสริิ ม
พััฒนาการตามคู่่�มืือ DSPM ให้้กัับมารดาหลัังคลอดหรืือ
ผู้้� เ ลี้้� ย งดููหลัั ก เป็็ น รููปแบบการสอนที่่� เ น้้ น ให้้ ม ารดาหรืือ
ผู้้� เ ลี้้� ย งดููหลัั ก ได้้ ล งมืือปฏิิ บัั ติิ ด้้ ว ยตนเอง ทำำ�ให้้ เ กิิ ด การ
เรีียนรู้้�และคุ้้�นชิินก่่อนที่่�จะนำำ�ไปใช้้เมื่่�อกลัับบ้้าน เป็็นการฝึึก
จากประสบการณ์์ที่่�เห็็นประจัักษ์์ชััดด้้วยตนเอง และมารดา
หลัังคลอดมีีโอกาสได้้ฝึกึ ทัักษะต่่างๆ ซึ่่ง� ถืือเป็็นความสามารถ
ในการปฏิิบััติิพฤติิกรรมการเป็็นมารดา และเป็็นพฤติิกรรม
ที่่�มารดาสามารถปฏิิบััติิต่่อบุุตร(7) เช่่น การมีีปฏิิสััมพัันธ์์
กัับบุุตร โดยการอุ้้�มกอด ให้้นม ยิ้้�มสบสายตา และพููดคุุย
เพื่่�อส่่งเสริิมพััฒนาการของบุุตร รวมถึึงการสื่่อ� สาร การคิิด
ตััดสิินใจ แก้้ปัญ
ั หา และการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั พยาบาลผู้้ส� อน
มีีส่่ ว นช่่ ว ยให้้ ก ารรัั บ รู้้�แ ละการมีีพฤติิ ก รรมที่่� พึึ งประสงค์์
ของบุุคคลเพิ่่�มสููงขึ้้�น ทำำ�ให้้ เ ข้้ า ใจเกิิ ด ความมั่่� น ใจและมีี
ความเชื่่�อมั่่�นในความสามารถของตนเองในใช้้คู่่�มืือ DSPM
เพิ่่�มขึ้้�น สอดคล้้องกัับการศึึกษาของสุุมััจฉรา มานะชีีวกุุล
ซึ่่ง� ชี้้ใ� ห้้เห็็นความสำำ�คััญของความเชื่่อ� มั่่�นของมารดาในความ
สามารถของตนเองในการเลี้้�ยงดููทารก(8) และการศึึกษาของ
พรพรรณ พุ่่�มประยููร ที่่�พบว่่า มารดาที่่�ได้้รัับการเตรีียม
และเรีียนรู้้พ� ฤติิกรรมการเป็็นมารดาในการส่่งเสริิมการเจริิญ
เติิ บ โตและพัั ฒ นาการของบุุ ต ร มีีคะแนนความสำำ�เร็็ จ
ในการดำำ�รงบทบาทมารดาสููง (9) และการได้้ ฝึึก ปฏิิ บัั ติิ
ด้้วยตนเองทำำ�ให้้ เ กิิ ด ความกระตืือรืือร้้ น เกิิ ด ทัั ก ษะและ
การเรีียนรู้้�ที่่� ค งทนมากยิ่่� ง ขึ้้� น ทำำ�ให้้ เ กิิ ด ความชำำ�นาญ
และเป็็ น พื้้� น ฐานในการส่่ ง เสริิ ม พัั ฒ นาการให้้ กัั บ บุุ ต ร

ในช่่ ว งอายุุ ถัั ด ไป ซึ่่� ง สิ่่� ง สำำ�คัั ญ ที่่� ไ ด้้ รัั บ จากการฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ
คืือ ได้้มีีการสััมผััสใกล้้ชิิด การสบสายตา ทำำ�ให้้เกิิดความรััก
ความผููกพัันระหว่่างมารดาและบุุตร นอกจากนี้้�ยัังทำำ�ให้้เกิิด
ปฏิิสัมั พัันธ์์ที่ดีี่� ระหว่่างพยาบาลผู้้ส� อนกัับมารดาหรืือผู้้เ� ลี้้�ยงดูู
บุุตรอีีกด้้วย ส่่งผลให้้มารดาหรืือผู้้เ� ลี้้�ยงดููหลัักให้้ความสำำ�คััญ
และเกิิดความตระหนัักในการปฏิิบััติิได้้ต่่อเนื่่�อง
1.2	พััฒนาการของเด็็กปฐมวััย จากผลการศึึกษาพบว่่า
ก่่ อ นและหลัั ง การฝึึ ก ทัั ก ษะในการเฝ้้ า ระวัั ง และส่่ ง เสริิ ม
พัั ฒ นาการของมารดาหลัั ง คลอดหรืือผู้้� เ ลี้้� ย งดููหลัั ก
เด็็ ก ปฐมวัั ย มีีพัั ฒ นาการแตกต่่ า งกัั น อย่่ า งมีีนัั ย สำำ�คัั ญ
ทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.01 โดยหลัังการฝึึกทัักษะฯ เด็็กปฐมวััย
มีีพัั ฒ นาการสมวัั ย โดยรวมเพิ่่� ม ขึ้้� น จากร้้ อ ยละ 92.4
เป็็นร้้อยละ 97.3 และเมื่่�อแยกเป็็นรายด้้าน พบว่่า หลัังการ
ฝึึกทัักษะในการเฝ้้าระวัังและส่่งเสริิมพััฒนาการบุุตรที่่�บ้้าน
ของมารดาหลัั ง คลอดหรืือผู้้� เ ลี้้� ย งดููหลัั ก เด็็ ก ปฐมวัั ย
มีีพััฒนาการผ่่านเกณฑ์์เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�ง 5 ด้้าน ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่า
ห า ก ม า ร ด า ห ลัั ง ค ล อ ด ห รืื อ ผู้้� เ ลี้้� ย ง ดูู ห ลัั ก ไ ด้้ รัั บ
การฝึึ ก ทัั ก ษะ เป็็ น การฝึึ ก จากประสบการณ์์ ที่่� เ ห็็ น
ประจัั ก ษ์์ ชัั ด ด้้ ว ยตนเอง และมารดาหลัั ง คลอดมีีโอกาส
ได้้ฝึึกทัักษะต่่างๆ ซึ่่�งถืือเป็็นความสามารถในการปฏิิบััติิ
พฤติิ ก รรมการเป็็ น มารดา และเป็็ น พฤติิ ก รรมที่่� ม ารดา
สามารถปฏิิบััติิต่่อบุุตร(8) เช่่น การมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับบุุตร
โดยการอุ้้�มกอด ให้้นม ยิ้้�มสบสายตา และพููดคุุย เพื่่�อส่่ง
เสริิมพััฒนาการของบุุตร รวมถึึงการสื่่อ� สาร การคิิดตััดสิินใจ
แก้้ปัญ
ั หา และการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั พยาบาลผู้้ส� อน มีีส่่วนช่่วย
ให้้ ก ารรัั บ รู้้� แ ละการมีีพฤติิ ก รรมที่่� พึึ งประสงค์์ ข องบุุ ค ค
ลเพิ่่�มสููงขึ้้�น ทำำ�ให้้เข้้าใจเกิิดความมั่่�นใจและมีีความเชื่่�อมั่่�น
ในความสามารถของตนเองในใช้้ คู่่�มืื อ DSPM เพิ่่� ม ขึ้้� น
เกิิดความกระตืือรืือร้้น สนใจและอยากที่่�จะเรีียนรู้้�ถึึงความ
สามารถด้้านพััฒนาการของบุุตร ทำำ�ให้้มารดาหรืือผู้้เ� ลี้้�ยงดููหลััก
เห็็นความสำำ�คััญในการส่่งเสริิมพััฒนาการบุุตรอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ส่่งผลให้้บุุตรมีีพััฒนาการที่่�สมวััย สอดคล้้องกัับการศึึกษา
ของบุุษบา อรรถาวีีร์์ และบำำ�เพ็็ญ พงศ์์เพชรดิิถ ที่่�พบว่่า
ผู้้�ปกครองไม่่ได้้รัับการสอนให้้ใช้้คู่่�มืือ DSPM มีีโอกาสเสี่่�ยง
ที่่�เ ด็็ก จะมีีพััฒ นาการล่่า ช้้า มากกว่่า กลุ่่�มที่่�ได้้รัับ การสอน
8.6 เท่่า(6) และการศึึกษาของประภาภรณ์์ จัังพาณิิช ที่่�พบว่่า
พฤติิ ก รรมของผู้้� เ ลี้้� ย งดููหลัั ก ในการส่่ ง เสริิ ม พัั ฒ นาการ
ตามคู่่�มืือ DSPM มีีความสััมพัันธ์์กัับพััฒนาการของเด็็ก
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อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ และเมื่่�อเปรีียบเทีียบพััฒนาการ
บุุ ต รที่่� อ ยู่่�กัั บ พ่่ อ แม่่ ผู้้�ป กครองที่่� ไ ด้้ รัั บ คู่่�มืือ แต่่ ไ ม่่ ใ ช้้ คู่่�มืื อ
DSPM มีีความเสี่่ย� งที่่จ� ะมีีพััฒนาการสงสััยล่่าช้้าถึึง 1.69 เท่่า
ของเด็็ ก ที่่� พ่่ อ แม่่ ผู้้�ป กครองที่่� ไ ด้้ รัั บ คู่่�มืือ อ่่ า นและใช้้ คู่่�มืื อ
DSPM เป็็นประจำำ�(10)
1.3 การฝึึ ก ทัั ก ษะของมารดาหลัั ง คลอดหรืือ
ผู้้เ� ลี้้�ยงดููหลัักในการใช้้คู่่�มืือ DSPM จากผลการศึึกษาพบว่่า
การฝึึกทัักษะของมารดาหรืือผู้้� เ ลี้้� ย งดููหลัั ก ในการใช้้ คู่่�มืื อ
DSPM ไม่่ มีี ความสััม พััน ธ์์กัับผลการประเมิิน พััฒนาการ
ของเด็็กปฐมวััย โดยที่่�มารดาหลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก
ที่่�ได้้รัับการฝึึกทัักษะฯ และสามารถทำำ�ได้้ครบตามเกณฑ์์
ไม่่สามารถบ่่งบอกได้้ว่่า บุุตรจะมีีผลการประเมิินพััฒนาการ
ผ่่ า นเกณฑ์์ อาจเนื่่� อ งจากขณะที่่� รัั บ การฝึึ ก ทัั ก ษะมารดา
หลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักสามารถทำำ�ได้้ครบตามเกณฑ์์
แต่่ไม่่ได้้นำำ�กลัับไปส่่งเสริิมพััฒนาการที่่�บ้้านอย่่างต่่อเนื่่�อง
ผลการประเมิิ น พัั ฒ นาการของบุุ ต รในข้้ อ นั้้� น จึึงไม่่ ผ่่ า น
ในขณะที่่� ม ารดาที่่� ฝึึ ก ทัั ก ษะทำำ�ได้้ ไ ม่่ ค รบตามเกณฑ์์
แต่่ พ ยายามนำำ�กลัั บ ไปฝึึ ก ส่่ ง เสริิ ม พัั ฒ นาการบุุ ต รที่่� บ้้ า น
อย่่างต่่อเนื่่�อง ผลการประเมิินพััฒนาการของบุุตรในข้้อนั้้�น
จึึงผ่่าน ชี้้�ให้้เห็็นได้้ว่่า การส่่งเสริิมพััฒนาการอย่่างต่่อเนื่่�อง
มีีความสำำ�คััญ ที่่�จะช่่วยให้้พััฒนาการของเด็็กดีีขึ้้�น มากกว่่า
การให้้ความสำำ�คััญในการประเมิินพััฒนาการให้้ผ่่านเกณฑ์์
เพีียงอย่่ า งเดีียว แม้้ ว่่ า พ่่ อ แม่่ ผู้้�ป กครองที่่� ไ ม่่ มีีทัั ก ษะ
ในการประเมิิ น พัั ฒ นาการ และไม่่ ไ ด้้ รัั บ การฝึึ ก ทัั ก ษะ
ให้้ ถูู กต้้ อ งและครบตามเกณฑ์์ แต่่ ส ามารถนำำ�วิิ ธีี การฝึึ ก
ทัั ก ษะไปใช้้ ใ นการส่่ ง เสริิ ม พัั ฒ นาการบุุ ต รอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
ก็็สามารถทำำ�ให้้บุุตรมีีพััฒนาการที่่�ดีีขึ้้�นได้้
2. กระบวนการฝึึ ก ทัั ก ษะในการเฝ้้ า ระวัั ง และส่่ ง เสริิ ม
พััฒนาการบุุตรของมารดาหลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก
2.1 ความยากง่่ายของการใช้้คู่่�มืือ DSPM ในการส่่งเสริิม
พััฒนาการบุุตรที่่บ้� า้ นของมารดาหลัังคลอดหรืือผู้้เ� ลี้้�ยงดููหลััก
จากการศึึกษาพบว่่า มารดาหลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก
ใช้้คู่่�มืือ DSPM ในการส่่งเสริิมพััฒนาการบุุตรที่่�บ้้าน ในข้้อ 2
ฝึึกทัักษะมองตามถึึงกึ่่ง� กลางลำำ�ตััว ข้้อ 3 ฝึึกทัักษะการสะดุ้้�ง
หรืือเคลื่่�อนไหวร่่างกาย เมื่่�อได้้ยิินเสีียงพููดระดัับปกติิ ข้้อ 6
ฝึึ ก ทัั ก ษะท่่ า นอนคว่ำำ�� ยกศีีรษะตั้้� ง ขึ้้� น ได้้ 45 องศา
นาน 3 วิินาทีี ข้้อ 7 ฝึึกทัักษะมองตามผ่่านกึ่่�งกลางลำำ�ตััว และ
ข้้ อ 9 ฝึึ ก ทัั ก ษะทำำ�เสีียงในลำำ�คอ (เสีียงอูู หรืือ อา หรืือ
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อืือ) พบว่่า อยู่่�ในระดัับง่่ายมากที่่�สุุดทุุกข้้อ ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่า
กระบวนการฝึึกทัักษะสามารถทำำ�ได้้ง่่าย ช่่วยส่่งเสริิมและ
สร้้างแรงเสริิมให้้มารดาหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักให้้ความสนใจ
เกิิดความมั่่�นใจ และชี้้ชั� ดั เจนว่่าการส่่งเสริิมพััฒนาการบุุตรนั้้�น
เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญและไม่่ยากเกิินไป สามารถนำำ�คู่่�มืือ DSPM
กลัั บ ไปใช้้ ใ นการส่่ ง เสริิ ม พัั ฒ นาการบุุ ต รที่่� บ้้ า นได้้ อ ย่่ า ง
ต่่อเนื่่�องได้้ ทำำ�ให้้พฤติิกรรมการใช้้คู่่�มืือ DSPM ของมารดา
หรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักเพิ่่�มขึ้้�น และส่่งผลต่่อพััฒนาการของเด็็ก
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นด้้วย
2.2 การฝึึ ก ทัั ก ษะโดยใช้้ คู่่�มืื อ DSPM ของมารดา
หลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักก่่อนกลัับบ้้าน การศึึกษาพบว่่า
ข้้อ 2(1) ทัักษะการเล่่นกัับลููกโดยให้้ลููกนอนหงาย ก้้มหน้้า
ให้้อยู่่�ใกล้้ๆ ลููก ห่่างจากลููกประมาณ 20 เซนติิเมตร มารดา
หลัังคลอดหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักทำำ�ได้้ครบตามเกณฑ์์ มากที่่�สุุด
ร้้อยละ 97.7 และข้้อ 3(1) การฝึึกทัักษะเล่่นกัับลููกโดยให้้
ลููกนอนหงาย แล้้วเรีียกชื่่�อหรืือพููดคุุยกัับลููก จากข้้างซ้้าย
และขวาทีีละข้้าง โดยพููดเสีียงดัังกว่่าปกติิ มากที่่�สุุด ร้้อยละ
97.1 เนื่่อ� งจากเป็็นทัักษะที่่ทำำ�
� ได้้ง่า่ ย มารดาหรืือผู้้เ� ลี้้�ยงดููหลััก
สามารถฝึึกทัักษะได้้ในขณะที่่�ฝึึกอุ้้�ม ป้้อนนม หรืืออาบน้ำำ��
ให้้ กัั บ ลููก ในขณะที่่� ข้้ อ 3(2) ทัั ก ษะถ้้ า ลููกไม่่ ส ะดุ้้�งหรืือ
ไม่่เคลื่่�อนไหวร่่างกายหัันหาเสีียง ต้้องนึึกถึึงการได้้ยิินว่่า
ปกติิหรืือไม่่ โดยใช้้กรุ๊๊�งกริ๊๊�งทดสอบการได้้ยิิน เขย่่ากรุ๊๊ง� กริ๊๊ง�
ด้้านข้้างเด็็กค่่อนไปด้้านหลััง ทีีละข้้าง และเด็็กมองไม่่เห็็น
กรุ๊๊�งกริ๊๊�งในมืือ พบว่่า มารดาหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักทำำ�ได้้ครบ
ตามเกณฑ์์ ร้้อยละ 86.6 อาจเนื่่อ� งจากทัักษะข้้อนี้้� เป็็นทัักษะ
ที่่ม� ารดาหรืือผู้้เ� ลี้้�ยงดููหลััก ให้้ความเห็็นว่่ามีีความยากในการ
ปฏิิบััติิ เนื่่�องจากมีีรายละเอีียดค่่อนข้้างมาก และในขณะที่่�
มารดาฝึึกปฏิิบััติิจริิง บุุตรจะมีีการสะดุ้้�งหรืือขยัับตััว เมื่่�อ
เรีียกชื่่�อดัังขึ้้�นกว่่าปกติิ ดัังนั้้�นมารดาหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักจึึงไม่่
ได้้ปฏิิบััติิหรืือข้้ามการปฏิิบััติิทัักษะข้้อนี้้�ไป
ส่่วนการฝึึกทัักษะโดยใช้้คู่่�มืือ DSPM ในข้้อ 6, 7 และ 9
ของมารดาหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักก่่อนกลัับบ้้าน พบว่่า ข้้อ 6(1)
มีีทัักษะเล่่นกัับลููกในท่่านอนคว่ำำ�� ข้้อศอกงอ พููดคุุยตรงหน้้าลููก
โดยเคลื่่� อ นหน้้ า ตนเองขึ้้� น ด้้ า นบนเพื่่� อ ให้้ ลูู กเงยหน้้ า ขึ้้� น
ตามจนศีีรษะยกขึ้้�นในแนว 45 องศา แล้้วนัับ 1 2 3 และ
จึึงเคลื่่� อ นหน้้ า ตนเองลงมาอยู่่�ที่่� เ ดิิ ม มีีการทำำ�ได้้ ค รบ
ตามเกณฑ์์ มากที่่�สุุด ร้้อยละ 94.1 ข้้อ 7(1) การฝึึกทัักษะ
เล่่นกัับลููกในท่่านอนหงาย ยื่่�นหน้้าตนเองห่่างจากหน้้าลููก
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ประมาณ 20 เซนติิเมตร กระตุ้้�นให้้ลููกมองหน้้า แล้้วเคลื่่�อน
ใบหน้้ า ผ่่ า นกึ่่� ง กลางลำำ�ตััว เพื่่�อ ให้้ลููกมองตาม มากที่่� สุุด
ร้้อยละ 93.1 และข้้อ 9(1) การฝึึกทัักษะเล่่นกัับลููกในท่่า
นอนหงายหรืืออุ้้�มลููก ยื่่�นหน้้าเข้้าไปหาลููก สบตา และพููดคุุย
พร้้อมทำำ�เสีียง “อูู” หรืือ “อา” หรืือ “อืือ” ในลำำ�คอให้้ได้้ยิิน
แล้้ ว หยุุ ด ฟัั ง เพื่่� อ รอจัั ง หวะให้้ ลูู กส่่ ง เสีียงตาม มากที่่� สุุ ด
ร้้อยละ 95.1 เนื่่�องจากเป็็นทัักษะที่่�ทำำ�ได้้ง่่าย มารดาหรืือ
ผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักสามารถฝึึกทัักษะได้้ในขณะที่่�ให้้นม พููดคุุย
หรืือเล่่นกัับลููกอยู่่� ส่่วนทัักษะข้้อ 9(2) เมื่่�อลููกออกเสีียงได้้
ให้้ยื่น่� หน้้าในระยะห่่างจากลููกเพิ่่�มขึ้้น� ประมาณ 60 เซนติิเมตร
มารดาหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักทำำ�ได้้ครบตามเกณฑ์์ ร้้อยละ 88.2
อาจเนื่่�องจากเมื่่�อมารดาหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักเล่่นกัับลููกในท่่า
นอนหงายหรืืออุ้้�มลููก ยื่่�นหน้้าเข้้าไปหาลููก สบตาและพููดคุุย
พร้้อมทำำ�เสีียง“อูู”หรืือ “อา” หรืือ “อืือ” ในลำำ�คอให้้ได้้ยิิน
แล้้วหยุุดฟัังเพื่่�อรอจัังหวะให้้ลููกส่่งเสีียงตาม เด็็กสามารถ
ออกเสีียงตามได้้ จึึงไม่่ได้้ฝึึกทัักษะข้้อนี้้�ต่่อ รวมถึึงในขณะ
ฝึึกปฏิิบััติิจริิง มารดาหรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักใช้้ท่่าอุ้้�มลููกในการ
ฝึึกทัักษะจึึงไม่่สามารถยื่่�นหน้้าในระยะห่่างจากลููกเพิ่่�มขึ้้�น
ได้้ถึึง 60 เซนติิเมตร จึึงพบว่่าฝึึกทัักษะได้้ไม่่ครบตามเกณฑ์์
3.	ปััญหา อุุปสรรคของเจ้้าหน้้าที่่�และพ่่อแม่่ ผู้้�ปกครอง
ในการใช้้คู่่�มืือเฝ้้าระวัังและส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กปฐมวััย
(DSPM)
3.1	ปัั ญ หาอุุ ป สรรคของพ่่ อ แม่่ ผู้้�ป กครองในการ
ใช้้คู่่�มืือเฝ้้าระวัังและส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กปฐมวััย (DSPM)
พบว่่า พ่่อแม่่ ผู้้�ปกครองมีีปััญหาอุุปสรรคในการใช้้คู่่�มืือ
เฝ้้ า ระวัั ง และส่่ ง เสริิ ม พัั ฒ นาการเด็็ ก ปฐมวัั ย (DSPM)
ในลำำ�ดัั บ แรก คืือ เรื่่�อ งความสะดวกและเวลาที่่� ใช้้ ในการ
ประเมิิ น /ส่่ ง เสริิ ม พัั ฒ นาการเด็็ ก และเรื่่� อ งไม่่ ส ามารถ
ประเมิินและส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กได้้ต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจาก
ไม่่ ไ ด้้ เ ลี้้� ย งลููกด้้ ว ยตนเอง ให้้ ปู่่�ย่่ า ตายาย ช่่ ว ยเลี้้� ย ง ซึ่่� ง
จะเห็็ น ได้้ ว่่ า มารดาหลัั ง คลอดส่่ ว นใหญ่่ ใ ห้้ ค วามเห็็ น ว่่ า
ไม่่สะดวกในการฝึึกทัักษะการใช้้คู่่�มืือ DSPM อาจเนื่่�องจาก
มารดาหลัั ง คลอดส่่ ว นใหญ่่ ไ ด้้ รัั บ การฝึึ ก ทัั ก ษะฯ ในช่่ ว ง
1-2 วัันแรกหลัังคลอด ยัังมีีอาการอ่่อนเพลีียจากการคลอด
เจ็็ บ แผลผ่่ า ตัั ด คลอด และมีีความกัั ง วลในการดููแลบุุ ต ร
ที่่�พึ่่�งคลอด จึึงทำำ�ให้้ไม่่พร้้อม หรืือไม่่สะดวกที่่�จะฝึึกปฏิิบััติิ
ขณะที่่�เรื่่�องการไม่่สามารถประเมิินและส่่งเสริิมพััฒนาการ
เด็็กได้้ต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจากไม่่ได้้เลี้้�ยงลููกด้้วยตนเอง ให้้ปู่่�ย่่า

ตายาย ช่่วยเลี้้�ยง อาจเนื่่�องจากมารดาหลัังคลอดส่่วนใหญ่่
อยู่่�ในช่่วงอายุุ 20-40 ปีี ซึ่่�งเป็็นช่่วงวััยทำำ�งาน จำำ�เป็็นต้้อง
กลัับไปทำำ�งานหลัังจากคลอดบุุตร เมื่่อ� กลัับไปอยู่่�บ้้านจึึงไม่่ได้้
เลี้้� ย งดููบุุ ต รด้้ ว ยตนเอง โดยให้้ ปู่่�ย่่ า หรืือตายายเลี้้� ย ง
ซึ่่ง� ไม่่มีีความรู้้แ� ละทัักษะในการใช้้คู่่�มืือ DSPM ในการส่่งเสริิม
พััฒนาการ และในขณะอยู่่�โรงพยาบาลผู้้เ� ลี้้�ยงดููหลััก ซึ่่ง� ได้้แก่่
ปู่่�ย่่าหรืือตายายไม่่ได้้เข้้ารัับการฝึึกทัักษะพร้้อมกัับมารดา
หลัังคลอด
3.2	ปัั ญ หาอุุ ป สรรคของเจ้้ า หน้้ า ที่่� ใ นการใช้้ คู่่�มืื อ
เฝ้้าระวัังและส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กปฐมวััย (DSPM) พบ
ว่่า เจ้้าหน้้าที่่�มีีปััญหาอุุปสรรคในการใช้้คู่่�มืือ DSPM มาก
ที่่�สุุด คืือ เรื่่�องพยาบาลหลัังคลอดส่่วนใหญ่่ยัังขาดความ
รู้้� แ ละทัั ก ษะการสอนฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ ก ารใช้้ คู่่�มืื อ DSPM อาจ
เนื่่�องจากที่่�ผ่่านมา มีีนโยบายให้้เด็็กแรกเกิิดทุุกคนได้้รัับ
คู่่�มืือ DSPM ทุุกราย โดยการแจกและให้้คำำ�แนะนำำ�การใช้้
คู่่�มืือ DSPM ที่่ตึึ� กหลัังคลอด แต่่มุ่่�งเน้้นการพััฒนาศัักยภาพ
บุุคลากรสาธารณสุุขในการใช้้คู่่�มืือ DSPM เพื่่�อเฝ้้าระวัังและ
ส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กเฉพาะในส่่วนแผนกเด็็กสุุขภาพดีีและ
บุุ ค ลากรที่่� ทำำ� งานเกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ เด็็ ก ปฐมวัั ย ในส่่ ว นงาน
ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพเท่่ า นั้้� น พยาบาลหลัั ง คลอดจึึงถืือเป็็ น
กลุ่่�มบุุ ค ลากรสาธารณสุุ ข ที่่� ยัั ง ไม่่ ไ ด้้ รัั บ พัั ฒ นาศัั ก ยภาพ
บุุคลากรในการใช้้คู่่�มืือ DSPM เพื่่�อเฝ้้าระวัังและส่่งเสริิม
พัั ฒ นาการเด็็ ก ในขณะที่่� ร้้ อ ยละ 70.3 ของเด็็ ก ปฐมวัั ย
ได้้รัับคู่่�มืือ DSPM จากตึึกหลัังคลอด(10) จึึงเป็็นอุุปสรรค
ปัั ญ หาสำำ�คัั ญ ในการดำำ�เนิิ น งานที่่� จ ะต้้ อ งได้้ รัั บ การ
พััฒนาต่่อไป
ข้้อเสนอแนะในการศึึกษาครั้้�งต่่อไป
1. การศึึกษาครั้้� ง นี้้� เ ป็็ น การศึึกษาที่่� มีี ความเฉพาะ
เจาะจงกัั บ หน่่ ว ยงานพยาบาลหลัั ง คลอด เพื่่� อ ให้้ เ ห็็ น
ความสำำ�คััญของพยาบาลหลัังคลอดที่่�เป็็นผู้้�ให้้คำำ�แนะนำำ�
ในการเฝ้้าระวัังและส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กของพ่่อแม่่และ
ผู้้�เลี้้�ยงดููหลััก ซึ่่�งการที่่�จะทำำ�ให้้พ่่อแม่่เกิิดความตระหนััก
และให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องนี้้�นั้้�นต้้องอาศััยระยะเวลา และ
ความสม่ำำ��เสมอ จึึงจำำ�เป็็นต้้องสร้้างเครืือข่่ายการดำำ�เนิินงาน
ระหว่่างคลิินิกิ ฝากครรภ์์คุณ
ุ ภาพ (ANC) พยาบาลหลัังคลอด
(PP) และคลิิ นิิ ก สุุ ข ภาพเด็็ ก ดีี (WCC) และเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด
ความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินงาน ดัังนั้้�นขอเสนอให้้มีีการ
จัั ด ทำำ�ระบบการส่่ ง ต่่ อ เด็็ ก และพ่่ อ แม่่ ห รืือผู้้� เ ลี้้� ย งดููหลัั ก
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ในการเฝ้้ า ระวัั ง และส่่ ง เสริิ ม พัั ฒ นาการเด็็ ก รวมถึึงมีี
กระบวนการติิดตามประเมิินผลประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ของการดำำ�เนิินงานต่่อไป
2. กระบวนการส่่ ง เสริิ ม พัั ฒ นาการเด็็ ก ที่่� จ ะทำำ�ให้้
เด็็ ก มีีพัั ฒ นาการสมวัั ย นั้้� น เด็็ ก ทุุ ก คนควรได้้ รัั บ การเฝ้้ า
ระวัั ง และติิ ด ตามคัั ด กรองพัั ฒ นาการในช่่ ว งอายุุ สำำ�คัั ญ
ได้้แก่่ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดืือน หากพบเด็็กกลุ่่�มเสี่่�ยง
หรืือมีีพััฒนาการสงสััยล่่าช้้า บุุคลากรสาธารณสุุขควรให้้
คำำ�แนะนำำ�โดยการสร้้างความรอบรู้้�และให้้ความมั่่�นใจกัับ
บิิดา มารดา หรืือผู้้เ� ลี้้�ยงดููหลััก ในการส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็ก
ที่่�เหมาะสมตามช่่วงวััย
3. การศึึกษาครั้้�งต่่อไป ควรศึึกษารููปแบบระบบการ
ดููแลเด็็กและให้้คำำ�ปรึึกษาพ่่อแม่่หรืือผู้้�เลี้้�ยงดููหลัักในหน่่วย
บริิการสาธารณสุุข ในการเฝ้้าระวัังและส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็ก
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Abstract
In early childhood care, parenting and developmental promotion are important factors in early
childhood care. The family is the main mechanism for caring and promoting the growth and development
that is appropriate for their age. When using the Early Childhood Developmental Surveillance and
Promotion Manual (DSPM), parents can assess and promote the development of children in accordance
with their age. It is a crucial element that will encourage young children’s development and improve
knowledge on child development promotion and monitoring. Additionally, it teaches new moms to
utilize the DSPM manual to evaluate, track, and encourage their children’s development. The purpose
of this research was to study the effect of skill training to promote and monitor child development
of postpartum mothers or primary caregivers based on the behavior of using the DSPM manual on
surveillance and child development promotion before and after the skills training; and study on skills
training in surveillance and child development of postpartum mothers or primary caregivers as well as
the problems or barriers to staff and parents in using the DSPM. The study method was an experimental
research on postpartum mothers or primary caregivers with children of newborn age to 4 months
who were admitted in hospitals in 13 health regions of Thailand. There were 36 hospitals, totaling 306
samples. The tools used to collect data were (1) a skill training program to monitor and promote child
development with DSPM, and (2) the maternal or primary caregiver skill training assessment in using
DSPM. The data were analyzed using frequency distribution statistics, number, percentage, mean,
standard deviation, Chi-square test and Fisher’s exact test. The results showed that the behavior of
using DSPM for surveillance and child development at home of the postpartum mother or the primary
caregiver before and after skill training there was a statistically significant difference (p<0.05). After
the skill training postpartum mother or primary caregiver the behavior of using the DSPM manual
regularly increased from 49.3% to 68.9%. Results of early childhood development assessment before
and after practicing surveillance and developmental skills of the postpartum mother or the primary
caregiver there was a statistically significant difference (p<0.05). After the mother’s skill training after
giving birth early childhood developmental milestones increased from 92.4% to 97.3%. The mother’s
practical skills were not related to the results of early childhood development assessment. The mother’s
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practical skills were not related to the results of early childhood development assessment and found
that the parents had some difficulties in using DSPM, the convenience and time spent in assessing/
promoting their child’s development. While most healthcare workers Lack of knowledge and skills in
teaching practice using DSPM. Therefore, training should be organized to educate and train the skills
of the staff who evaluate the development correctly and in accordance with the same guidelines. The
expected benefit is that the mother or primary caregiver will be able to continuously assess and promote
child development at home using DSPM.
Keywords: coaching surveillance skills and promoting child development; postpartum mothers;
primary caregivers
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บทคัดย่อ
การศึึกษานี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการกิินผัักและผลไม้้เพีียงพอของผู้้�สููงอายุุไทย ตามลัักษณะทาง
ประชากร สัังคม และสุุขภาพ เป็็นการวิิจััยในเชิิงปริิมาณ ในกลุ่่�มประชากรวััยสููงอายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 1,173 คน
ด้้วยการใช้้ข้้อมููลจากโครงการศึึกษาสถานการณ์์การบริิโภคผัักและผลไม้้ของคนไทย (ปีี พ.ศ. 2564) ผลการศึึกษาพบว่่า
กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุกิินผัักและผลไม้้เพีียงพอ ร้้อยละ 39.1 ผู้้�ชายกิินเพีียงพอมากกว่่าผู้้�หญิิง ยิ่่�งอายุุมากขึ้้�นการกิินเพีียงพอ
จะลดลงตามไปด้้วย กลุ่่�มผู้้�มีีสถานภาพโสดกิินเพีียงพอมากกว่่าสถานภาพอื่่น� ผู้้�ที่อ่� ยู่่�อาศััยในเขตเทศบาลกิินเพีียงพอมากกว่่า
ผู้้�ที่่�อยู่่�นอกเขตเทศบาล ผู้้�ที่่�มีีการศึึกษาและรายได้้ต่่อเดืือนสููงจะกิินเพีียงพอมากขึ้้�นตามไปด้้วย ในส่่วนของสุุขภาพ พบว่่า
ผู้้�ที่่�มีีโรคประจำำ�ตััวกลัับกิินเพีียงพอมากกว่่าผู้้�ที่่�ไม่่มีีโรค และผู้้�ที่่�ออกกำำ�ลัังกายเป็็นประจำำ�จะกิินเพีียงพอมากกว่่าผู้้�ที่่�ไม่่ได้้
ออกกำำ�ลัังกาย และจากการศึึกษาด้้วยวิิธีีถดถอยโลจิิสติิกส์์แบบทวิิ พบว่่า ตััวแปรที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับการกิินผัักและ
ผลไม้้เพีียงพอในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ได้้แก่่ กลุ่่�มอายุุ พบว่่า หากอยู่่�ในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุตอนปลาย
(80 ปีีขึ้น้� ไป) มีีโอกาสที่่จ� ะกิินเพีียงพอลดลงเมื่่อ� เทีียบกัับกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุตอนต้้น (60-69 ปีี) สถานภาพสมรส พบว่่า กลุ่่�มที่่มีี�
สถานภาพหม้้าย/หย่่า/แยก มีีโอกาสที่่จ� ะกิินเพีียงพอลดลงเมื่่อ� เทีียบกัับกลุ่่�มที่่มีี� สถานภาพโสด รายได้้พบว่่า ผู้้�ที่มีี่� รายได้้ตั้้ง� แต่่
5,000 บาทขึ้้�นไป มีีโอกาสที่่�จะกิินเพีียงพอมากขึ้้�น 1.4 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับผู้้�ที่่�ไม่่มีีรายได้้ และการออกกำำ�ลัังกาย พบว่่า ผู้้�ที่่�ได้้
ออกกำำ�ลัังกายเป็็นประจำำ� มีีโอกาสที่่�จะกิินเพีียงพอมากขึ้้�น 1.6 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับผู้้�ที่่�ไม่่ได้้ออกกำำ�ลัังกายเป็็นประจำำ�
สรุุปผลได้้ว่่า ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการกิินผัักและผลไม้้เพีียงพอในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ ได้้แก่่ อายุุ สถานภาพสมรส รายได้้ และ
การออกกำำ�ลัังกาย ซึ่่�งข้้อค้้นพบนี้้�มีีความสอดคล้้องกัับการศึึกษาต่่างๆ ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ และสามารถนำำ�เอา
ข้้อค้้นพบนี้้�ไปใช้้ในการกำำ�หนดนโยบายหรืือส่่งเสริิมการวางแผนสร้้างนโยบายให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้�สููงอายุุต่อ่ ไป
คำำ�สำำ�คััญ: การผัักและผลไม้้; ผู้้�สููงอายุุ; ปััจจััยทางสัังคม

บทนำ�
ปัั จจุุ บัั น ประเทศไทยเข้้ า สู่่�สัั ง คมผู้้�สูู งวัั ย (ageing
society) แล้้ ว (1) เนื่่� อ งมาจากการเพิ่่� ม ขึ้้� น ของสัั ด ส่่ ว น
ประชากรอายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป เกิินกว่่าร้้อยละ 10 ของประชากร
ทั้้�งประเทศ จากสถานการณ์์ดัังกล่่าวจึึงถืือเป็็นประเด็็น
สำำ�คััญที่่ทุ� กุ ภาคส่่วนให้้ความสนใจและมีีการกำำ�หนดนโยบาย
ต่่ า งๆ เพื่่� อ เข้้ า มารองรัั บ กัั บ สถานการณ์์ ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น แม้้ ว่่ า
การมีีอายุุยืืนยาวขึ้้�นจะเป็็นสิ่่�งน่่ายิินดีี แต่่หากการมีีอายุุ

ยืืนยาวโดยไร้้คุุณภาพ อาจทำำ�ให้้เกิิดปััญหามากมายที่่�จะ
ตามมาให้้อนาคต เนื่่�องมาจากปััญหาการเสื่่�อมสภาพของ
ร่่างกายและจิิตใจตามวััย และการเกิิดโรคเรื้้�อรััง(2) การมีี
“สัั ง คมผู้้�สููงอายุุ ที่่�มีีคุุ ณ ภาพ” จึึงเข้้ า มามีีบทบาทสำำ�คััญ
ในการวางนโยบายต่่างๆ ในปััจจุุบัันมากขึ้้�น(3)
ปััจจััยหลัักๆ ในการเป็็นผู้้�สููงอายุุที่่�มีีคุุณภาพ คืือ การ
มีีสุุขภาพดีี รวมทั้้�งมีีความสามารถทางสัังคมและเศรษฐกิิจ(4)
การมีีสุุขภาพดีีของผู้้�สููงอายุุประกอบไปด้้วยปััจจััยมากมาย
รวมถึึงปััจจััยด้้านอาหารและโภชนาการ จากการศึึกษาวิิจััย
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ในต่่างประเทศ พบว่่า การกิินผัักและผลไม้้ให้้เพีียงพอต่่อ
ความต้้ อ งการของร่่ า งกาย ตามคำำ�แนะนำำ�ขององค์์ ก าร
อนามััยโลก อย่่างน้้อยวัันละ 400 กรััมต่่อวััน(5) สามารถ
ป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง เช่่น โรคหััวใจ มะเร็็ง เบาหวาน
และโรคอ้้วนได้้(6)
นอกจากนี้้� การศึึกษาของต่่ า งประเทศยัั ง พบ
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการกิินผัักและผลไม้้
ของผู้้�สูู งอายุุ ไ ว้้ ห ลากหลายปัั จ จัั ย เช่่ น จากงานของ
Payette H และ Shatenstein B ที่่� พ บความสัั ม พัั น ธ์์
ในเชิิงบวกของสถานภาพสมรสกัับการบริิโภคผัักและผลไม้้
ของผู้้�สููงอายุุ(7) ผู้้�ที่แ่� ต่่งงานแล้้วจะมีีการบริิโภคผัักและผลไม้้
มากกว่่าผู้้�ที่่�เป็็นหม้้ายและหย่่าร้้าง(8) รายได้้มีีความสััมพัันธ์์
กัับการกิินผัักและผลไม้้ของผู้้�สููงอายุุด้ว้ ย เนื่่อ� งจากการมีีรายได้้
มากพอส่่งผลให้้มีีกำำ�ลังั ใช้้จ่า่ ยเพื่่อ� ซื้้�อผัักและผลไม้้มากกว่่า(9)
และพฤติิกรรมทางสุุขภาพ เช่่น การมีีกิิจกรรมทางกายใน
ระดัับปานกลางถึึงสููงมีีความสััมพัันธ์์ในทางบวกกัับการกิิน
ผัักและผลไม้้ โดยผู้้�สููงอายุุที่่�กิินผัักผลไม้้มีีแนวโน้้มที่่�จะมีี
ความแข็็งแรงมากขึ้้�น(10)
การศึึกษานี้้� มีีวัั ตถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ วิิ เ คราะห์์ ปัั จ จัั ย ที่่� มีี
ส่่ ง ผลต่่ อ การกิิ น ผัั ก และผลไม้้ เ พีียงพอของผู้้�สูู งอายุุ ไ ทย
ตามลัั ก ษณะทางประชากร สัั ง คม และสุุ ข ภาพ โดยเป็็ น
ที่่�น่่าสนใจว่่า ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีคุุณลัักษณะทางประชากร สัังคม
และสุุ ข ภาพแบบใดที่่� จ ะเป็็ น กลุ่่�มที่่� ไ ด้้ กิิ น ผัั ก และผลไม้้
ได้้ เ พีียงพอต่่ อ ความต้้ อ งการของร่่ า งกายตามคำำ�แนะนำำ�
ขององค์์การอนามััยโลก ซึ่่�งในประเทศไทยพบการศึึกษา
ที่่�ใกล้้เคีียงกััน(11) แต่่ยัังขาดการวิิเคราะห์์ตััวแปรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัั บ สุุ ข ภาพอย่่ า งเช่่ น การมีีกิิ จ กรรมทางกาย หรืือการ
มีีโรคเรื้้� อ รัั ง และพบบทความที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ประเด็็ น
สารอาหารในผัักและผลไม้้เท่่านั้้�น(12,13) ซึ่่�งหลัักฐานงานวิิจััย
ด้้านปััจจััยทางลัักษณะทางประชากร สัังคม และสุุขภาพ
ที่่�นี้้�จะเป็็นประโยชน์์ในการใช้้ประกอบมีีการวางแผนสร้้าง
นโยบายเพื่่�อเพิ่่�มการกิินผัักและผลไม้้ของผู้้�สููงอายุุต่่อไป

วิธีการศึกษา
การศึึกษานี้้�เป็็นการวิิจัยั ในเชิิงปริิมาณ (quantitative
study) โดยใช้้ข้้อมููลทุุติิยภููมิิ (secondary data) จาก
“โครงการศึึกษาสถานการณ์์ ก ารบริิ โ ภคผัั ก และผลไม้้
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ของคนไทย” ดำำ�เนิินงานโดยสถาบัันวิิจัยั ประชากรและสัังคม
มหาวิิทยาลััยมหิิดล ในปีี พ.ศ. 2564 ซึ่่�งได้้รัับทุุกสนัับสนุุน
จากสำำ�นัั ก งานกองทุุ น สนัั บ สนุุ น การสร้้ า งเสริิ ม สุุ ข ภาพ
(สสส.) และเป็็นการเก็็บข้้อมููลที่่ส� ามารถนำำ�มาใช้้เป็็นตััวแทน
ในระดัับประเทศได้้ จากการอนุุเคราะห์์สุ่่�มตััวอย่่างแบบ
หลายขั้้�นตอน (multi-stage sampling) โดยสำำ�นัักงาน
สถิิติแิ ห่่งชาติิ ซึ่่ง� เป็็นการเลืือกตััวอย่่างแบบใช้้ความน่่าจะเป็็น
(probability sampling) ได้้ พื้้� น ที่่� ที่่� ถูู กสุ่่�ม 9 จัั ง หวัั ด
ทั่่�วทุุกภาคของประเทศไทย ได้้แก่่ กรุุงเทพมหานคร นครปฐม
ปราจีีนบุุรีี ลำำ�ปาง นครสวรรค์์ สุุริินทร์์ อุุดรธานีี สงขลา
และพััทลุุง และในแต่่ละจัังหวััดถููกสุ่่�มลงไปถึึงระดัับอำำ�เภอ
ตำำ�บล และพื้้�นที่่�ศึึกษา (enumeration area) ซึ่่�งในแต่่ละ
พื้้�นที่่�ศึึกษาได้้สุ่่�มเก็็บข้้อมููล 20 ครััวเรืือนเท่่ากััน โดยการ
เลืือกครััวเรืือนใช้้วิิธีีการสุ่่�ม 1 บ้้านเว้้น 3-5 บ้้าน (ใช้้วิิธีี
การสุ่่�มตััวอย่่างจากจำำ�นวนหลัังคาเรืือนของหมู่่�บ้้าน/ชุุมชน
ที่่�เก็็บข้้อมููล) และเก็็บข้้อมููลจากสมาชิิกในครััวเรืือนที่่�ตก
เป็็นตััวอย่่างอายุุตั้้�งแต่่ 6 ปีีขึ้้�นไปทุุกคน จำำ�นวนครััวเรืือน
รวม 3,333 ครััวเรืือน มีีจำำ�นวนตััวอย่่างรวม 5,761 คน
แต่่ในการศึึกษานี้้�ได้้คััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างเฉพาะผู้้�ที่่�มีีอายุุ
60 ปีีขึ้้�น ซึ่่�งมีีจำำ�นวนตััวอย่่างทั้้�งสิ้้�น 1,173 คน
ตััวแปรที่่�ใช้้ในการศึึกษา
ตััวแปรการบริิโภคผัักและผลไม้้เพีียงพอ (ตััวแปรตาม)
ซึ่่�งวััดจากปริิมาณการกิินผัักและผลไม้้ต่่อวัันตามคำำ�แนะนำำ�
ขององค์์การอนามััยโลก(5) แบ่่งเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ (1) กิินน้้อยกว่่า
400 กรััมต่่อวััน และ (2) กิินตั้้�งแต่่ 400 กรััมต่่อวัันขึ้้�นไป
จากชุุดคำำ�ถามต่่อไปนี้้�
1. ในช่่วง 1 สััปดาห์์ที่ผ่่� า่ นมา ท่่านได้้กินิ ผััก/ผลไม้้หรืือไม่่
2.	ถ้้ากิิน ท่่านได้้กิินกี่่�วััน
3.	ท่่านกิินกี่่�ครั้้�งต่่อวััน
4.	ท่่านกิินครั้้ง� ละกี่่ห� น่่วย (ผัักใช้้หน่่วยเป็็น “ทััพพีี” และ
ผลไม้้ใช้้หน่่วยเป็็น “ส่่วน” ซึ่่�ง 1 ส่่วนจะเท่่ากัับ
กล้้วยน้ำำ��ว้้า ส้้ม แอปเปิิล ฯ 1 ลููก)(14)
ตัั ว แปรทางประชากร ได้้ แ ก่่ เพศ (ชายและหญิิ ง )
กลุ่่�มอายุุ (60-69 ปีี , 70-79 ปีี และ 80 ปีี ขึ้้� น ไป และ
สถานภาพสมรส (โสด, สมรส และหม้้าย/หย่่า/แยก)
ตััวแปรทางสัังคม ได้้แก่่ เขตการปกครอง (ในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล) ระดัับการศึึกษา (ไม่่ได้้เรีียน, ประถม-
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ศึึกษา และมััธยมศึึกษาขึ้้�นไป) และรายได้้ต่่อเดืือน (ไม่่มีี
รายได้้ น้้อยกว่่า 5,000 บาท และตั้้�งแต่่ 5,000 บาทขึ้้�นไป)
ตััวแปรทางสุุขภาพ ได้้แก่่ การมีีโรคประจำำ�ตััว หมายถึึง
การรายงานว่่ามีีโรคประจำำ�ตััวอย่่างน้้อย 1 โรค (ไม่่มีี และมีี)
และการออกกำำ�ลัั ง กาย หมายถึึง การออกกำำ�ลัั ง กาย
อย่่างน้้อย 30 นาทีีต่่อวััน และอย่่างน้้อย 3 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์
(ไม่่ทำำ� และทำำ�)
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ใช้้สถิิติิเชิิงพรรณนา ได้้แก่่ จำำ�นวนและร้้อยละเพื่่�อใช้้
ในการอธิิบายตามคุุณลัักษณะทางประชากร สัังคม และ
สุุ ข ภาพของกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งในการศึึกษา และใช้้ ส ถิิ ติิ เ ชิิ ง
อนุุมาน ได้้แก่่ ค่่า t-test และการวิิเคราะห์์ binary logistic
regression ในการอธิิบายความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปร
อิิสระทางประชากร สัังคม และสุุขภาพกัับการกิินผัักและผลไม้้
เพีียงพอของกลุ่่�มตััวอย่่าง
การพิิจารณาด้้านจริิยธรรม
ทางโครงการศึึกษาสถานการณ์์การบริิโภคผัักและผลไม้้
ของคนไทยได้้รับั ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการพิิจารณา
จริิ ย ธรรมการวิิ จัั ย ของสถาบัั น วิิ จัั ย ประชากรและสัั ง คม
มหาวิิทยาลััยมหิิดล เมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564
เลขที่่� COA. No. 2021/02-032

ผลการศึกษา
ผู้้�ชายและผู้้ห� ญิิงมีีการกิินผัักและผลไม้้เพีียงพอ ร้้อยละ
40.7 และ 37.9 ตามลำำ�ดัับ โดยผู้้�ชายและผู้้�หญิิงมีีปริิมาณ
การกิิ น ผัั ก และผลไม้้ เ ฉลี่่� ย แตกต่่ า งกัั น อย่่ า งมีีนัั ย สำำ�คัั ญ
ที่่� 0.01 นอกจากนี้้� ยัั ง พบว่่ า เมื่่� อ ผู้้�สูู งอายุุ มีี อายุุ ม ากขึ้้� น
ได้้กินิ ผัักและผลไม้้เพีียงพอได้้ลดลง (ร้้อยละ 41.4, 38.6 และ
22.0 ตามลำำ�ดัับ) และมีีค่่าเฉลี่่ย� ปริิมาณการกิินผัักและผลไม้้
แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญที่่� 0.05 กลุ่่�มที่่มีี� สถานภาพโสด
เป็็นกลุ่่�มที่่�กิินผัักและผลไม้้เพีียงพอมากกว่่าสถานภาพอื่่�น
(ร้้อยละ 57.9) และมีีค่่าเฉลี่่�ยปริิมาณการกิินผัักและผลไม้้
แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญที่่� 0.05 (ตารางที่่� 1)
ในส่่ ว นของตัั ว แปรทางสัั ง คม พบว่่ า ผู้้�ที่่� อ ยู่่�ในเขต
เทศบาลกิินผัักและผลไม้้เพีียงพอมากกว่่าผู้้�ที่่�อยู่่�นอกเขต

เทศบาล (ร้้อยละ 41.2 และ 36.2 ตามลำำ�ดัับ) และมีีค่่าเฉลี่่ย�
ปริิมาณการกิินผัักและผลไม้้แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ที่่� 0.01 ผู้้�ที่่�มีีการศึึกษาสููง (มััธยมศึึกษาขึ้้�นไป) มีีการกิินผััก
และผลไม้้เพีียงพอมากขึ้้�นตามไปด้้วย (ร้้อยละ 44.3) และ
มีีค่่าเฉลี่่�ยปริิมาณการกิินผัักและผลไม้้แตกต่่างกัันอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญที่่� 0.01 เช่่นเดีียวกัับรายได้้ต่่อเดืือน พบว่่า ผู้้�ที่่�มีี
รายได้้ต่่อเดืือนสููง (ตั้้�งแต่่ 5,000 บาทขึ้้�นไป) มีีการกิินผััก
และผลไม้้มากขึ้้น� ไปด้้วย (ร้้อยละ 47.0) และมีีค่่าเฉลี่่ย� ปริิมาณ
การกิินผัักและผลไม้้แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญที่่� 0.01
ในส่่วนของตััวแปรด้้านสุุขภาพ พบว่่า ผู้้�ที่มีี่� โรคประจำำ�ตััว
ได้้กิินผัักและผลไม้้เพีียงพอมากกว่่ากลุ่่�มที่่�ไม่่มีีโรค (ร้้อยละ
41.1 และ 38.2 ตามลำำ�ดัับ) และมีีค่่าเฉลี่่�ยปริิมาณการกิิน
ผัักและผลไม้้แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญที่่� 0.001 และ
ผู้้�ที่่� ไ ด้้ อ อกกำำ�ลัั ง กายจะมีีการกิิ น ผัั ก และผลไม้้ เ พีียงพอ
มากกว่่าผู้้�ที่่�ไม่่ได้้ออกกำำ�ลัังกาย (ร้้อยละ 47.4 และ 34.3
ตามลำำ�ดัับ) และมีีค่่าเฉลี่่�ยปริิมาณการกิินผัักและผลไม้้แตก
ต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญที่่� 0.05
การวิิเคราะห์์ binary logistic regression เพื่่อ� ศึึกษา
ความสัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งการกิิ น ผัั ก และผลไม้้ เ พีียงพอของ
ผู้้�สูู งอายุุ กัั บ ตัั ว แปรทางประชากร และสุุ ข ภาพ พบว่่ า
มีีตััวแปรที่่ส่� ง่ ผลต่่อการกิินผัักและผลไม้้เพีียงพอต่่อผู้้�สููงอายุุ
อย่่ า งมีีนัั ย สำำ�คัั ญ ทางสถิิ ติิ ได้้ แ ก่่ อายุุ สถานภาพสมรส
รายได้้ และการออกกำำ�ลัังกาย (ตารางที่่� 2)
เมื่่� อ พิิ จ ารณาปัั จ จัั ย ด้้ า นอายุุ พบว่่ า กลุ่่�มผู้้�สูู งอายุุ
ตอนปลาย 80 ปีี ขึ้้� น ไป มีีโอกาสที่่� จ ะได้้ กิิ น ผัั ก และผลไม้้
เพีียงพอลดลงเกืือบครึ่่�งหนึ่่�ง (ร้้อยละ 45.6) เมื่่�อเทีียบกัับ
กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุตอนต้้น 60-69 ปีีอย่่างมีีนััยสำำ�คััญที่่� 0.05
ผู้้�ที่่�มีีสถานภาพหม้้าย/หย่่า/แยกมีีโอกาสที่่�จะได้้กิินผัักและ
ผลไม้้ลดลงมากกว่่าร้้อยละ 60 (ร้้อยละ 61.5) เมื่่อ� เทีียบกัับ
ผู้้�ที่่�มีีสถานภาพโสดอย่่างมีีนััยสำำ�คััญที่่� 0.05 นอกจากนี้้�
ผู้้�ที่่�มีีรายได้้ต่่อเดืือนตั้้�งแต่่ 5,000 บาทขึ้้�นไป มีีโอกาสที่่�จะ
ได้้ กิิ น ผัั ก และผลไม้้ เ พีียงพอมากกว่่ า ผู้้�ที่่� ไ ม่่ มีี รายได้้ ก ว่่ า
1.4 เท่่ า อย่่ า งมีีนัั ย สำำ�คัั ญ ที่่� 0.05 และผู้้�สูู งอายุุ ที่่� ไ ด้้
ออกกำำ�ลัั ง กาย มีีโอกาสที่่� จ ะได้้ กิิ น ผัั ก และผลไม้้ เ พีียงพอ
มากกว่่ า ผู้้�ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ อ อกกำำ�ลัั ง กายกว่่ า 1.6 เท่่ า อย่่ า งมีี
นััยสำำ�คััญที่่� 0.001
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ตารางที่่� 1 จำำ�นวนและร้้อยละของกลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุ จำำ�แนกตามคุุณลัักษณะทางประชากร สัังคม สุุขภาพ และ
การกิินผัักและผลไม้้เพีียงพอ
ตััวแปร

ปริิมาณการกิินผัักและผลไม้้ต่่อวััน
ไม่่เพีียงพอ < 400 กรััม เพีียงพอ ≥ 400 กรััม
ร้้อยละ
ร้้อยละ

จำำ�นวน

ร้้อยละ

เพศ*
ชาย
หญิิง

521
652

44.4
55.6

59.3
62.1

40.7
37.9

กลุ่่�มอายุุ*
60-69 ปีี
70-79 ปีี
80 ปีีขึ้้�นไป

701
391
81

59.7
33.3
7.0

58.6
61.4
78.0

41.4
38.6
22.0

สถานภาพสมรส*
โสด
สมรส
หม้้าย/หย่่า/แยก

38
796
339

3.3
67.8
28.9

42.1
58.5
68.4

57.9
41.5
31.6

เขตการปกครอง*
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล

690
483

58.8
41.2

58.9
63.8

41.2
36.2

ระดัับการศึึกษา*
ไม่่ได้้เรีียน
ประถมศึึกษา
มััธยมศึึกษาขึ้้�นไป

68
902
203

5.8
76.9
17.3

69.1
61.4
55.7

30.9
38.6
44.3

รายได้้ต่่อเดืือน*
ไม่่มีีรายได้้
น้้อยกว่่า 5,000 บาท
ตั้้�งแต่่ 5,000 บาทขึ้้�นไป

682
189
302

58.1
16.1
25.8

54.7
60.3
53.0

35.3
39.7
47.0

โรคประจำำ�ตััว*
ไม่่มีี
มีี

801
372

68.3
31.7

61.8
58.9

38.2
41.1

การออกกำำ�ลัังกาย*
ไม่่ทำำ�
ทำำ�

743
430

63.4
36.6

65.7
52.6

34.3
47.4

รวม

1,173

100.0

60.9

39.1

*p<0.05
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ตารางที่่� 2 การวิิเคราะห์์ binary logistic regression ระหว่่างการกิินผัักและผลไม้้เพีียงพอกัับคุุณลัักษณะทางประชากร
สัังคม และสุุขภาพ
ตััวแปร

EXP (B)

p-value

95% CI for EXP (B)

เพศ (กลุ่่�มอ้้างอิิง = ชาย)
หญิิง

1,044

0.800-1.362

กลุ่่�มอายุุ (กลุ่่�มอ้้างอิิง = 60-69 ปีี)
70-79 ปีี
80 ปีีขึ้้�นไป

0.961
0.544

*

0.733-1.261
0.307-0.964

สถานภาพสมรส (กลุ่่�มอ้้างอิิง = โสด)
สมรส
หม้้าย/หย่่า/แยก

0.523
0.385

*

0.263-1.039
0.191-0.778

เขตที่่�อยู่่�อาศััย (กลุ่่�มอ้้างอิิง = ในเขตเทศบาล)
นอกเขตเทศบาล

1.210

0.946-1.548

ระดัับการศึึกษา (กลุ่่�มอ้้างอิิง = ไม่่ได้้เรีียน)
ประถมศึึกษา
มััธยมศึึกษาขึ้้�นไป

1.095
1.186

0.633-1.896
0.639-2.203

รายได้้ (กลุ่่�มอ้้างอิิง = ไม่่มีีรายได้้)
น้้อยกว่่า 5,000 บาท
ตั้้�งแต่่ 5,000 บาทขึ้้�นไป

1.095
1.456

0.770-1.557
1.080-1.964

โรคประจำำ�ตััว (กลุ่่�มอ้้างอิิง = มีี)
ไม่่มีี

1.031

ออกกำำ�ลัังกาย (กลุ่่�มอ้้างอิิง = ไม่่ทำำ�)
ทำำ�

1.680

Cox & Snell R2

0.043

*

0.791-1.343
*

1.309-2.159

*p<0.05

วิจารณ์
การศึึกษานี้้�มีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่อ� ศึึกษาปััจจััยที่่มีีส่
� ง่ ผลต่่อ
การกิินผัักและผลไม้้เพีียงพอของผู้้�สููงอายุุไทย ตามลัักษณะ
ทางประชากร สัั ง คม และสุุ ข ภาพ พบว่่ า โดยรวมแล้้ ว
ผู้้�สููงอายุุไทยกิินผัักและผลไม้้เพีียงพอไม่่ถึึงร้้อยละ 40 หรืือ
ประมาณ 2 ใน 5 คน ซึ่่�งเป็็นจำำ�นวนที่่�เพิ่่�มขึ้้�น จากการศึึกษา
พบว่่า ประชากรผู้้�สููงอายุุกิินเพีียงพอร้้อยละ 29.5(15)

จากผลการศึึกษา พบว่่า ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการได้้กิิน
ผัักและผลไม้้เพีียงพอของผู้้�สููงอายุุตามคุุณลัักษณะทาง
ประชากร คืือ กลุ่่�มอายุุ และสถานภาพสมรส ดัังนี้้� กลุ่่�ม
ผู้้�สููงอายุุในวััยปลาย หรืือกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 80 ปีี
ขึ้้�นไป เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีโอกาสที่่�จะได้้กิินผัักและผลไม้้เพีียงพอ
ลดลงกว่่ากลุ่่�มผู้้�สููงอายุุวัยั ต้้น (60-69 ปีี) กว่่าร้้อยละ 45 หรืือ
เกืือบครึ่่�งหนึ่่�ง ทั้้�งนี้้�น่่าจะเป็็นผลมาจากปััญหาด้้านร่่างกาย
เช่่น ฟัั น ระบบย่่ อยอาหาร ความเสื่่� อมทางร่่ า งกายอื่่�น ๆ
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ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับการศึึกษาอื่่น� ๆ(16) หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องควร
ส่่งเสริิมการบริิโภคผัักและผลไม้้ที่่�เหมาะสมกัับผู้้�สููงอายุุใน
วััยปลาย (80 ปีีขึ้้�นไป) ทั้้�งนี้้�ต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับปััญหา
ความเสื่่อ� มของสภาพร่่างกายที่่ม� ากขึ้้น� เช่่น การทำำ�ฟัันปลอม
ให้้ ผู้้�สูู งอายุุ การให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุในเรื่่�อ งการ
เตรีียมอาหารที่่เ� หมาะสม เป็็นต้้นในส่่วนของสถานภาพสมรส
พบว่่า ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีสถานภาพเป็็นหม้้าย/หย่่า/แยกมีีโอกาส
ที่่จ� ะได้้กินิ ผัักและผลไม้้เพีียงพอลดลงอย่่างมากเมื่่อ� เทีียบกัับ
กลุ่่�มที่่�มีีสถานภาพโสด (ร้้อยละ 61.5) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
การศึึกษาในต่่างประเทศที่่พ� บว่่า การเปลี่่ย� นแปลงการบริิโภค
ผัักและผลไม้้ลดลงอย่่างเห็็นได้้ชัดั จากการหย่่าร้้าง แยกทาง
หรืือคู่่�สมรสเสีียชีีวิิตไป ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่�องมาจากการหย่่าร้้าง
แยกทาง หรืือเป็็นหม้้ายทำำ�ให้้ความสามารถในการเข้้าถึึง
ผัักและผลไม้้ลดลง ซึ่่�งเป็็นผลมาจากการขาดแรงสนัับสนุุน
ทางสัั ง คมและปัั จ จัั ย ทางจิิ ตวิิ ท ยาที่่� เ อื้้� อ ต่่ อ แรงจููงใจ
ให้้บุุคคลมีีพฤติิกรรมที่่�ดีีต่่อสุุขภาพจากคู่่�สมรส(17) ดัังนั้้�น
ผลการศึึกษานี้้�เสนอแนะว่่า ควรมีีการกำำ�หนดนโยบายและ
มาตรการเพื่่� อ ส่่ ง เสริิม ให้้คนกลุ่่�มนี้้�ได้้รัับความช่่วยเหลืือ
ให้้ เ ข้้ า ถึึงผัั ก และผลไม้้ ใ ห้้ ม ากกว่่ า กลุ่่�มอื่่� น และควรส่่ ง
เสริิมและให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�ในการดููแลผู้้�สููงอายุุ เช่่น
ลููกหลาน คนดููแล หรืือญาติิพี่่�น้้องอื่่�นๆ ให้้มีีความรู้้�และ
ความเข้้ า ใจในการดููแลผู้้�สูู งอายุุ ใ นเรื่่� อ งการกิิ น อาหาร
โดยเฉพาะผัักและผลไม้้ที่่�เหมาะสม เป็็นต้้น
ในส่่วนของปััจจััยทางสัังคม พบว่่า การที่่�มีีผู้้�สููงอายุุ
ยัังมีีรายได้้จากการทำำ�งานมากกว่่าเดืือนละ 5,000 บาทขึ้้น� ไป
ส่่งผลต่่อโอกาสที่่�จะได้้กิินผัักและผลไม้้เพีียงพอเพิ่่�มขึ้้�นกว่่า
1.4 เท่่า เมื่่อ� เทีียบกัับผู้้�สููงอายุุที่ไ่� ม่่มีีรายได้้แล้้ว ซึ่่ง� สอดคล้้อง
กัับการศึึกษาของต่่างประเทศที่่พ� บว่่า ปริิมาณการกิินผัักและ
ผลไม้้ของกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุจะเพิ่่�มขึ้้น� ตามรายได้้ที่เ่� พิ่่�มขึ้้น� ด้้วย(18)
อัันเนื่่�องมาจากผัักและผลไม้้มีีราคาค่่อนข้้างแพง และทำำ�ให้้
ผู้้�มีีรายได้้น้้อยไม่่สามารถเข้้าถึึงผัักและผลไม้้จนถึึงปริิมาณ
ที่่แ� นะนำำ�ได้้(11) หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องควรส่่งเสริิมให้้ผู้้�สููงอายุุ
ที่่ยั� งั สามารถทำำ�งานและดููแลตนเองได้้ให้้ทำำ�งานและมีีรายได้้
เพิ่่�มขึ้้น� จากการส่่งเสริิมด้้านอาชีีพต่่างๆ ในส่่วนของผู้้�สููงอายุุ
ที่่�ไม่่สามารถทำำ�งานได้้แล้้ว ก็็ควรจะส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
ด้้านค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ เพื่่�อเป็็นการลดภาระแก่่ตััวผู้้�สููงอายุุเอง
และลดภาระต่่อผู้้�ที่ต้่� อ้ งดููแลผู้้�สููงอายุุ เช่่น การลดค่่าน้ำำ��ค่า่ ไฟ
ให้้ครััวเรืือนที่่�มีีผู้้�สููงอายุุ เป็็นต้้น
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ปัั จ จัั ย ด้้ า นสุุ ข ภาพมีีผลต่่ อ การได้้ กิิ น ผัั ก และผลไม้้
เพีียงพอ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการมีีกิิจกรรมทางกาย จาก
การศึึกษานี้้� พบว่่า ผู้้�สููงอายุุที่่�ได้้ออกกำำ�ลัังกายจะมีีโอกาส
ได้้ กิิ น ผัั ก และผลไม้้ เ พีียงพอมากกว่่ า ผู้้�สูู งอายุุ ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้
ออกกำำ�ลัังกายกว่่า 1.6 เท่่า ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการศึึกษาของ
ต่่างประเทศที่่พ� บว่่า ผู้้�สููงอายุุที่ยั่� งั มีีความกระฉัับกระเฉงหรืือ
ได้้ออกกำำ�ลัังกายเป็็นประจำำ�มัักจะได้้กินิ ผัักและผลไม้้มากกว่่า
คนที่่� ไ ม่่ ค่่ อ ยกระตืือรืือร้้ น หรืือไม่่ ไ ด้้ อ อกกำำ�ลัั ง กาย (19)
เนื่่�องมาจากผู้้�ที่่�สนใจการมีีกิิจกรรมทางกายมัักจะเป็็นผู้้�คน
ที่่ใ� ห้้ความสำำ�คััญกัับสุุขภาพมากกว่่าคนอื่่น� จึึงให้้ความสำำ�คััญ
กัับการกิินผัักและผลไม้้ร่ว่ มด้้วย(20) และหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้ผู้�สูู้ งอายุุได้้ออกกำำ�ลัังกายเพิ่่�มขึ้้น�
โดยให้้ ก ารสนัั บ สนุุ น ที่่� ส ามารถเป็็ น แรงจููงใจให้้ ผู้้�สูู งอายุุ
หัันมาออกกำำ�ลัังกายอย่่างจริิงจัังและมีีวิิธีีการออกกำำ�ลัังกาย
ที่่ถูู� กต้้องเหมาะสมต่่อร่่างกายของผู้้�สููงอายุุ และมีีการติิดตาม
ประเมิินผลการเปลี่่ย� นทางร่่างกายและสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุ
อย่่างต่่อเนื่่�องด้้วย เช่่น การจ้้างเทรนเนอร์์ออกกำำ�ลัังกาย
ประจำำ�หมู่่�บ้้ า น การสร้้ า งพื้้� น ที่่� อ อกกำำ�ลัั ง กายส่่ ว นกลาง
ทุุกหมู่่�บ้้าน ควรส่่งเสริิมให้้ผู้้�ดููแลของผู้้�สููงอายุุ เช่่น ลููก หลาน
หรืือคนใกล้้ชิดิ มีีความรู้้แ� ละตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการ
กิินผัักและผลไม้้เพีียงพอ รวมถึึงการเตรีียมอาหารที่่มีีผั
� กั และ
ผลไม้้อย่่างเหมาะสมกัับผู้้�สููงอายุุ เป็็นต้้น
ข้้อจำำ�กััดของการศึึกษา
การศึึกษานี้้�ใช้้ข้อ้ มููลจากตััวอย่่างที่่ส� ามารถเป็็นตััวแทน
ในระดัับกลุ่่�มอายุุได้้ จึึงมีีความน่่าเชื่่�อถืือพอสมควร แต่่การ
ได้้ข้้อมููลปริิมาณการกิินผัักและผลไม้้เกิิดจากการรายงาน
ด้้วยตนเอง จึึงอาจก่่อให้้เกิิดความผิิดพลาด (errors) จากอคติิ
ของผู้้� ใ ห้้ ข้้ อ มููลเอง และข้้ อ มููลที่่� นำำ� มาใช้้ ใ นการศึึกษานี้้�
เป็็นชุุดข้้อมููลจากช่่วงเวลาเดีียว หรืือการศึึกษาภาคตััดขวาง
(cross-sectional study) จึึงนำำ�มาใช้้ในการสรุุปความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างการกิินผัักและผลไม้้เพีียงพอของผู้้�สููงอายุุ
กัับปััจจััยทางประชากร สัังคม และสุุขภาพได้้ไม่่สมบููรณ์์
และในการศึึกษาครั้้�งต่่อไปควรเพิ่่�มปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ
เช่่น การสนัับสนุุนจากครอบครััว(8) ความรู้้�(8,18) การรัับรู้้�
การรณรงค์์ ใ นประเด็็ น ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง (21) การเข้้ า ถึึงผัั ก
และผลไม้้ จ ากการปลููกผัั ก สวนครัั ว (22) และในอนาคต
ควรมีีการศึึกษาเพิ่่� ม เติิ ม ในประเด็็ น การสร้้ า งรููปแบบ
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การสื่่� อ สารที่่� เ หมาะสมกัั บ ผู้้�สูู งอายุุ ใ นเรื่่� อ งการกิิ น ผัั ก
และผลไม้้ เ พีียงพอ นอกจากนี้้� ยัั ง อาจเพิ่่� ม ประเด็็ น
การศึึกษาเชื่่� อ มโยงไปถึึงปัั จ จัั ย ที่่� มีี ผลต่่ อ การกิิ น ผัั ก
และผลไม้้ ไ ม่่ เ พีียงพอของผู้้�สูู งอายุุ หรืือการศึึกษาการ
กิิ น ผัั ก และผลไม้้ ที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั บ ระบบสวัั ส ดิิ ก าร และการ
เข้้ า ถึึงผัั ก และผลไม้้ ข องผู้้�สูู งอายุุ เ ปราะบาง เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้
ข้้อเสนอแนะที่่�เป็็นประโยชน์์และตรงจุุดมากขึ้้�น เป็็นต้้น
นอกจากนี้้�การเก็็บข้้อมููลในปีี พ.ศ. 2564 อยู่่�ในช่่วงเกิิด
การระบาดของโรคโควิิด 19 ซึ่่ง� มีีการประกาศห้้ามประชาชน
ออกนอกบ้้านในระยะเวลาที่่� กำำ� หนด (curfew) จึึงอาจ
ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ การเข้้ า ถึึงอาหารและการบริิ โ ภคของ
ประชากรในทุุกกลุ่่�มวััยด้้วย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณผู้้�ให้้ข้้อมููลจากการสำำ�รวจทุุกท่่าน ทีีมวิิจััย
ของโครงการฯ อาจารย์์ ที่่� ปรึึ กษาโครงการเจ้้ า หน้้ า ที่่�
ภาคสนามทุุ ก คน และสถาบัั น วิิ จัั ย ประชากรและสัั ง คม
มหาวิิทยาลััยมหิิดล ในการให้้ความอนุุเคราะห์์ช่่วยเหลืือ
การทำำ�งานทั้้� ง หมด ขอขอบคุุ ณ สำำ�นัั ก งานสถิิ ติิ แ ห่่ ง ชาติิ
ที่่�ให้้ความอนุุเคราะห์์การสุ่่�มตััวอย่่างและพื้้�นที่่�เก็็บข้้อมููล
และสุุ ด ท้้ า ยนี้้� ขอขอบคุุ ณ สำำ�นัั ก งานกองทุุ น สนัั บ สนุุ น
การสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) ในการให้้ทุุนเพื่่�อสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินงานของโครงการฯ จนได้้รัับความสำำ�เร็็จลุุล่่วง
ไปได้้อย่่างดีี
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Influence of Socio-demographic and
Health Related Factors on Fruit and Vegetable
Consumption among Thai Older Persons
Sasinee Thapsuwan, Sirinya Phulkerd
Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Nakhon Pathom Province, Thailand,

Abstract
The objective of this research was to study the influences which determine the success rate of
sufficient vegetable and fruit consumption in older Thai persons with different socio-demographic
and health characteristics. A qualitative methodology was utilized in collecting data from
1,173 senior citizens aged 60 and above. The questionnaire from “Fruit and Vegetable Consumption
Situation among Thai People Project” (2021) was used in interviewing the sample group. The research
found that 39.1% of older people consumed sufficient amount of vegetables and fruits with more men
than women meeting the criteria for necessary amount. Inversely, the number of older people consuming
sufficient amount decreased as the age increases. Single individuals consumed sufficient amount of
vegetables and fruits more than that of other demographics. More individuals living in municipal areas
than ones living outside consumed vegetables and fruits sufficiently. Moreover, educated and well-paid
individuals also had a higher rate of consuming the sufficient amount vegetables and fruits. In addition
to personal backgrounds, indicators concerning health suggested that more individuals with medical
conditions consumed the sufficient amount of vegetables and fruits than healthy individuals. In addition
those that regularly exercise also consumed more sufficient amount of vegetables and fruits. By interpreted
the data with the method of binary logistic regression, the findings suggested that the variables
effecting the amount of vegetables and fruits consumed were age, marital status, education, and
exercise. Older population in the old-old stage (80 and above) had the lower rate of successfully
consuming the sufficient amount in comparison to the young-old (60-69). Similarly, widowed/divorced/
separated individuals had a lower rate of successfully consuming the sufficient amount than single
individuals. With education, individuals with incomes higher than 5,000 baht/month had the success
rate 1.4 times more than those with less incomes. Lastly, individuals who regularly exercise sufficiently
consumed vegetables and fruits 1.6 times more than those who did not. In conclusion, the study
showed that the factors influencing vegetable and fruit consumption in older people were age,
marital status, income, and exercise. These findings were consistent with other studies conducted in
both Thailand and abroad. The study results are beneficial in policy designing process and in promoting
future implementation of policies that cater to the elderly’s needs.
Keywords: vegetables and fruits; older persons; social factors
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บทคัดย่อ
การตลาดอาหารและเครื่่�องดื่่�มมีีผลต่่อผู้้�บริิโภคโดยเฉพาะเด็็กและวััยรุ่่�น การศึึกษานี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษารููปแบบ
และเนื้้�อหาการตลาดอาหารและเครื่่�องดื่่�มของประเทศไทย ใช้้วิิธีีการทบทวนวรรณกรรม สืืบค้้นและรวบรวมข้้อมููลตั้้�งแต่่
เดืือนมกราคม พ.ศ. 2560 - กัันยายน พ.ศ. 2564 จากฐานข้้อมููล Euromonitor International Database, PubMed,
Thai Journals Online Databases เว็็บไซต์์นิติ ยสารเกี่่ย� วกัับการตลาด และเว็็บไซต์์และรายงานประจำำ�ปีีของบริิษัทั อาหาร
และเครื่่�องดื่่�ม คััดเลืือกบริิษััทอาหารและเครื่่�องดื่่�มจากส่่วนแบ่่งการขายและการตลาดสููงสุุดอัันดัับแรก จากนั้้�นวิิเคราะห์์
เนื้้�อหาโดยใช้้เกณฑ์์ส่ว่ นประสมทางการตลาดและการสื่่อ� สารการตลาดแบบครบวงจร ผลการศึึกษาพบว่่า การตลาดอาหาร
และเครื่่�องดื่่�มมีีรููปแบบการพััฒนารสชาติิของสิินค้้าให้้สอดคล้้องกัับความชอบของผู้้�บริิโภค ใช้้ผู้้�แสดงแบบที่่�มีีชื่่�อเสีียงและ
การ์์ตููนของบริิษััทเอง ทั้้�งในการโฆษณาและบรรจุุภััณฑ์์ รวมทั้้�ง การใช้้การส่่งเสริิมการขายด้้วยการลด แลก แจก แถม และ
การชิิงโชคที่่�มีีรางวััลมููลค่่าสููง ในส่่วนของเนื้้�อหามีีการนำำ�เสนอข้้อความเกี่่�ยวกัับรสชาติิ ความสนุุกสนาน ความสััมพัันธ์์ของ
ครอบครััวและเพื่่�อน คุุณภาพของวััตถุุดิิบ และคุุณค่่าของสารอาหารในสิินค้้า ดัังนั้้�น หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ควรมีีมาตรการ
ควบคุุมรููปแบบและเนื้้�อหาการตลาดอาหารและเครื่่�องดื่่�มในประเทศไทยต่่อไป
คำำ�สำำ�คััญ: การทบทวน; การตลาด; อาหารและเครื่่�องดื่่�ม; ประเทศไทย

บทนำ�
โรคอ้้วนเป็็นปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ก่่อให้้เกิิดโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง
เช่่น โรคเบาหวาน ไขมัันในเลืือดสููง โรคความดัันโลหิิตสููง และ
โรคหััวใจ(1) ในระดัับโลก พ.ศ. 2559 มากกว่่า 340 ล้้านคน
ของเด็็ ก และวัั ย รุ่่�นอายุุ 5-19 ปีี มีีน้ำำ�� หนัั ก เกิิ น หรืือเป็็ น
โรคอ้้วน(2) ประเทศไทย สััดส่่วนของเด็็กไทยอายุุ 1-5 ปีี
ที่่มีี� ภาวะเริ่่ม� อ้้วนและโรคอ้้วน จากร้้อยละ 5.8 ใน พ.ศ. 2538
เพิ่่�มขึ้้น� เป็็นร้้อยละ 11.4 ใน พ.ศ. 2557 และเด็็กอายุุ 6-14 ปีี
เพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 5.8 ใน พ.ศ.2538 เป็็นร้้อยละ 13.9
ใน พ.ศ. 2557(3) การคาดประมาณสััดส่่วนของเด็็กไทย
ที่่�มีีภาวะเริ่่�มอ้้วนและโรคอ้้วนจากร้้อยละ 27 ใน พ.ศ. 2563
จะเพิ่่�มเป็็นร้้อยละ 32 ใน พ.ศ. 2573 กรณีีที่่�เลวร้้ายที่่�สุุด
อาจมีีสัั ด ส่่ ว นของเด็็ ก ที่่� มีี ภาวะเริ่่� ม อ้้ ว นและโรคอ้้ ว น
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เกิิ น ครึ่่� ง หนึ่่� ง หรืือร้้ อ ยละ 67.5 ของเด็็ ก ไทยทั้้� ง หมด (4)
อีีกทั้้� ง เด็็ ก อ้้ ว นมีีแนวโน้้ ม จะเป็็ น ผู้้� ใ หญ่่ อ้้ ว นด้้ ว ย (4)
การบริิโภคอาหารที่่มีีน้ำำ
� ��ตาล ไขมััน และโซเดีียมสููง เป็็นปััจจััย
ที่่�ก่่อให้้เกิิดภาวะเริ่่�มอ้้วนและโรคอ้้วน(1) เด็็กไทยนิิยมบริิโภค
อาหารที่่�มีีน้ำำ��ตาล ไขมััน และโซเดีียมสููง โดยการสำำ�รวจ
พฤติิกรรมด้้านสุุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 ยืืนยัันว่่า
1 ใน 3 (ร้้อยละ 23.3) ของเด็็กไทยอายุุ 6-14 ปีี บริิโภค
ขนมขบเคี้้�ยวทุุกวััน และเกืือบ 1 ใน 5 (ร้้อยละ 17.2) ของเด็็ก
กลุ่่�มนี้้� บ ริิ โ ภคเครื่่� อ งดื่่� ม รสหวานและน้ำำ��อัั ด ลมทุุ ก วัั น (5)
นอกจากนี้้� ปััจจััยที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดภาวะเริ่่ม� อ้้วนและโรคอ้้วนยัังมีี
อีีกหลายปััจจััย เช่่น รสชาติิ(6) ปริิมาณอาหารต่่อบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
(6,7)
การมีีและการเข้้าถึึงอาหาร และการตลาดอาหารยัังเป็็น
อีีกหนึ่่� ง ในปัั จ จัั ย สำำ�คัั ญ ที่่� ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ พฤติิ ก รรม
การบริิโภคและโรคอ้้วนของเด็็ก(8,9)
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การตลาดอาหารและเครื่่� อ งดื่่� ม นั้้� น โน้้ ม น้้ า วใจและ
มีีอิิ ท ธิิ พ ลอย่่ า งมากต่่ อ เด็็ ก สร้้ า งบรรทัั ด ฐานทางสัั ง คม
เกี่่ย� วกัับอาหารและการบริิโภค เพิ่่�มความชอบและการบริิโภค
อาหารของเด็็ก(10,11) ซึ่่�งร้้อยละ 89 ของเด็็กไทยที่่�มีีอายุุ
10-14 ปีี พบเห็็นโฆษณาขนมขบเคี้้�ยวและเครื่่อ� งดื่่ม� รสหวาน
ผ่่านสื่่อ� ต่่างๆ(4) งานวิิจัยั ทั้้�งของประเทศไทยและต่่างประเทศ
พบว่่ า การโฆษณาอาหารและเครื่่� อ งดื่่� ม ที่่� ใ ช้้ ด าราหรืือ
คนที่่� มีีชื่่� อ เสีียงมีีผลต่่ อ การเพิ่่� ม การบริิ โ ภคของเด็็ ก(11-14)
ในขณะที่่ก� ารแจกของแถมที่่เ� ป็็นของเล่่น ทำำ�ให้้เด็็กชอบอาหาร
ที่่ไ� ม่่ดีีต่อ่ สุุขภาพเพิ่่�มขึ้้น� (15) และการจดจำำ�ตราสิินค้้าอาหารได้้
มีีผลต่่อความชื่่�นชอบรสชาติิของอาหาร(16) ความต้้องการ
ซื้้�อและการบริิโภคอาหารของเด็็กเพิ่่�มมากขึ้้�น(17-19)
การติิดตามการตลาดอาหารและเครื่่อ� งดื่่ม� จะทำำ�ให้้ทราบ
รููปแบบและเนื้้�อหาการสื่่�อสารที่่�จููงใจเด็็ก และการควบคุุม
การตลาดถืือเป็็นมาตรการที่่ดีี� (good-buy intervention)
และเป็็ น สิ่่� ง จำำ�เป็็ น ที่่� ต้้ อ งดำำ�เนิิ น การ เพื่่� อ ลดการพบเห็็ น
การตลาดที่่�มีีผลต่่อเด็็ก(20) ที่่�ผ่่านมา ประเทศไทยมีีการวิิจััย
การตลาดอาหารและเครื่่�องดื่่�ม(21) สำำ�หรัับเด็็กและเยาวชน
ทางโทรทััศน์์(22,23) เฟซบุ๊๊�ก(24) และในโรงเรีียน(25) แต่่การศึึกษา
เหล่่านี้้�ผ่่านมาเกืือบสิิบปีีแล้้ว ซึ่่�งอาจไม่่ทัันต่่อสถานการณ์์
การทำำ�การตลาดอาหารและเครื่่�อ งดื่่�ม ในปััจจุุบัั น ดัั ง นั้้� น
บทความนี้้�จึึงมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อทบทวนการตลาดอาหาร
และเครื่่�องดื่่�มของประเทศไทย และวิิเคราะห์์รููปแบบและ
เนื้้� อ หาการตลาดอาหารและเครื่่� อ งดื่่� ม ของประเทศไทย
เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ข้้ อ มููลเชิิ ง วิิ ช าการที่่� ส ามารถนำำ�ไปสนัั บ สนุุ น
นโยบายหรืือมาตรการควบคุุมการตลาดอาหารและเครื่่อ� งดื่่ม�
ของประเทศไทยต่่อไป

วิธีการศึกษา
การศึึกษาใช้้การวิิจััยเชิิงเอกสาร (documentary
research) ด้้วยการทบทวนและวิิเคราะห์์เอกสารและข้้อมููล
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการตลาดอาหารและเครื่่อ� งดื่่ม� มีีรายละเอีียด
ของวิิธีีการศึึกษาดัังนี้้�
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
การคััดเลืือกอาหารและเครื่่�องดื่่�ม
การทบทวนวรรณกรรมเพื่่อ� คััดเลืือกอาหารและเครื่่อ� งดื่่ม�
ที่่เ� หมาะสมที่่สุ� ดุ โดยพิิจารณาจาก (1) คณะที่่ปรึึ
� กษาโครงการฯ

แนะนำำ� และ (2) บริิษััทและแบรนด์์อาหารและเครื่่�องดื่่�ม
ที่่มีีส่
� ว่ นแบ่่งจากการขายและส่่วนแบ่่งการตลาด (off-trade
share and market share) สููงสุุด เพราะสะท้้อนยอดขาย
ของผลิิตภััณฑ์์ เป็็นตััววััดผลการดำำ�เนิินธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษัั ท
อาหารและเครื่่�องดื่่�ม และแสดงให้้เห็็นถึึงความสามารถ
ในการเข้้าถึึงผู้้�บริิโภค
จากฐานข้้ อ มููล Euromonitor International
Database (26-28) การศึึกษานี้้� คัั ด เลืือกอาหารใช้้ เ กณฑ์์
ส่่วนแบ่่งการขายและส่่วนแบ่่งการตลาดสููงสุุด เด็็กไทยนิิยม
บริิโภคขนมขบเคี้้�ยวและเครื่่�องดื่่�มรสหวานและน้ำำ��อััดลม(5)
และหลัักเกณฑ์์การจำำ�แนกอาหาร (nutrient profile: NP)
ของสำำ�นัักโภชนาการ กรมอนามััย(29) โดยมีีกระบวนการ
ในการจำำ�แนกอาหาร 5 ขั้้�นตอน ดัังนี้้� (1) การจััดประเภท
อาหารออกเป็็นอาหารว่่าง และเครื่่�องดื่่�ม (2) การกำำ�หนด
สารอาหารที่่ร่� า่ งกายควรได้้รับั จากอาหารแต่่ละประเภทต่่อวััน
(3) การแบ่่งระดัับคุุณค่่าทางโภชนาการของอาหารและ
เครื่่� อ งดื่่� ม (4) การให้้ ค ะแนนอาหารและเครื่่� อ งดื่่� ม และ
(5) การตััดเกรดอาหารและเครื่่�องดื่่�ม ดัังนั้้�น อาหารและ
เครื่่�องดื่่�มที่่�คััดเลืือก ได้้แก่่ เลย์์ เนื่่�องจากมีีส่่วนแบ่่งการขาย
และส่่ ว นแบ่่ ง การตลาดสููงสุุ ด และมีีปริิ ม าณโซเดีียมสููง
ตามหลัักเกณฑ์์การจำำ�แนกอาหาร(29) ในขณะที่่ท� าโร่่มีีส่ว่ นแบ่่ง
จากการขายและส่่วนแบ่่งการตลาดสููงเป็็นลำำ�ดัับที่่� 2 มิิได้้
นำำ�เข้้ า มาศึึกษา เพราะไม่่ ไ ด้้ เ ป็็ น อาหารที่่� มีี โซเดีียมสููง
ตามหลัั ก เกณฑ์์ ก ารจำำ�แนกอาหาร (29) แต่่ นำำ� เถ้้ า แก่่ น้้ อ ย
ซึ่่� ง มีีส่่ ว นแบ่่ ง จากการขายและส่่ ว นแบ่่ ง การตลาดสููง
เป็็นลำำ�ดัับที่่� 2 เข้้าร่่วมศึึกษา เพราะเป็็นอาหารที่่มีี� โซเดีียมสููง
ตามหลัักเกณฑ์์การจำำ�แนกอาหาร(29) ในส่่วนของเครื่่�องดื่่�ม
การศึึกษานี้้�เลืือกเครื่่�องดื่่�ม ได้้แก่่ โค้้ก และโออิิชิิ เพราะ
มีีส่่วนแบ่่งจากการขายและส่่วนแบ่่งการตลาดสููงสุุดและ
มีีปริิมาณน้ำำ��ตาลสููงตามหลัักเกณฑ์์การจำำ�แนกอาหาร(29)
(ตารางที่่� 1)
นิิยามศััพท์์
1. การตลาด หมายถึึง รููปแบบและเนื้้� อ หาที่่� ใ ช้้
เครื่่� อ งมืือในการทำำ�การตลาดอาหารและเครื่่� อ งดื่่� ม
ได้้แก่่ ส่่วนประสมทางการตลาด (ประกอบด้้วย ตััวสิินค้้า
ช่่ อ งทางการจัั ด จำำ�หน่่ า ย และการส่่ ง เสริิ ม การตลาด)
และการสื่่�อสารการตลาดแบบครบวงจร (ประกอบด้้วย
การโฆษณา การส่่งเสริิมการขาย การจััดกิิจกรรมการตลาด
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วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

ตารางที่่� 1 ส่่วนแบ่่งการขายและการตลาดของอาหารว่่าง น้ำำ��อััดลม และเครื่่�องดื่่�มชาพร้้อมดื่่�ม
Company Shares of Snacks
อาหารว่่าง (Snacks)
1. Frito-Lay Thailand Co Ltd
2. Mondelez International
(Thailand) Co Ltd
3. Unilever Thai Holdings Ltd
4. URC (Thailand) Co Ltd
5. Nestlé (Thai) Ltd
น้ำำ��อััดลม (Carbonates)
1. Coca-Cola (Thailand) Ltd
2. Pepsi-Cola (Thai) Trading Co Ltd
3. Serm Suk PCL
4. Aje Thai Co. Ltd.
5. Boon Rawd Brewery Co Ltd
เครื่่�องดื่่�มชาพร้้อมดื่่�ม (Sweetened RTD Tea)
1. Oishi Group PCL
2. Ichitan Group PCL
3. TC Pharmaceutical Industry Co Ltd
4. Suntory PepsiCo Beverage
(Thailand) Co Ltd
5. Uni-President (Thailand) Co Ltd

% Share
(NBO) Off-trade
Volume,
2020

Market
Shares,
2020

11.3
7.7

1. Lay’s
2. Halls

9.4
3.4

20.6
6.6

6.1
5.2
4.3

3. Taro
4. Tao Kae Noi
5. Jack ‘n’ Jill

3.0
2.5
2.4

5.0
4.6
3.4

58.7
23.5
9.0
7.5
0.4

1. Coca-Cola
2. Pepsi
3. Fanta
4. Est
5. Big

35.1
19.98
8.5
5.2
5.1

34.3
19.9
17.1
8.5
7.5

56.8
28.4
4.2
3.8

1. Oishi
2. Ichitan
3. Yen Yen
4. Jub Jai

48.5
20.2
8.2
5.7

47.5
20.7
9.5
5.4

1.4

5. Puriku

4.2

4.1

การสนัับสนุุนกิิจกรรม การสื่่�อสาร ณ จุุดซื้้�อ และการแสดง
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม)
2. อาหารและเครื่่�องดื่่�ม หมายถึึง อาหารที่่�มีีน้ำำ��ตาล
ไขมััน และโซเดีียมสููง และเครื่่�องดื่่�มที่่�ไม่่มีีแอลกอฮอล์์และ
มีีน้ำำ��ตาลสููง ตามเกณฑ์์จำำ�แนกอาหาร
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
การสืืบค้้ น ข้้ อ มููลอาหารและเครื่่� อ งดื่่� ม ที่่� คัั ด เลืือก
จาก Euromonitor International Database Pubmed
Thai Journals Online Databases, รายงานประจำำ�ปีี
ของบริิษััทอาหารและเครื่่�องดื่่�ม, เว็็บไซต์์นิิตยสารเกี่่�ยวกัับ
การตลาด ได้้แก่่ Position, Marketing Oops, Marketeer
และ Brand Buffet และเว็็บไซต์์ของบริิษััทอาหารและ
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Brand Shares
of Snacks

% Share
(NBO) Off-trade
Volume,
2020

เครื่่�องดื่่�มที่่�คััดเลืือกเข้้ามาศึึกษา โดยสืืบค้้นข้้อมููลตั้้�งแต่่
เดืือนมกราคม พ.ศ.2560 - กัันยายน พ.ศ. 2564
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลคำำ�นึึงถึึงการระบาดของโรคโควิิด 19
จึึงแบ่่ ง ผลการศึึกษาออกเป็็ น ก่่ อ น (ก่่ อ นเดืือนมกราคม
พ.ศ. 2563) และช่่วงเวลาระบาดของโรคโควิิด 19 (เดืือน
มกราคม พ.ศ. 2563 - เดืือนกัันยายน พ.ศ. 2564) ข้้อมููล
ที่่�ได้้มาจากฐานข้้อมููลต่่างๆ นำำ�มาจััดกลุ่่�มข้้อมููล (thematic
analysis) ออกเป็็น 2 กลุ่่�ม ได้้แก่่ (1) รููปแบบการตลาด
อาหารและเครื่่�องดื่่�ม และ (2) เนื้้�อหาการตลาดอาหารและ
เครื่่อ� งดื่่ม� โดยใช้้กรอบการวิิเคราะห์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการตลาด
ได้้แก่่ (1) ส่่วนประสมทางการตลาด(30, 31) และ (2) การสื่่อ� สาร
การตลาดแบบครบวงจร(32,33)
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การพิิจารณาด้้านจริิยธรรม
การศึึกษานี้้� ไ ด้้ รัั บ การอนุุ มัั ติิ จ ากคณะกรรมการ
จริิยธรรมการวิิจััยในมนุุษย์์จากคณะกรรมการจริิยธรรม
การวิิจัยั สถาบัันวิิจัยั ประชากรและสัังคม มหาวิิทยาลััยมหิิดล
เรีียบร้้ อ ยแล้้ ว ใบประกาศนีียบัั ต รอนุุ มัั ติิ เลขที่่� COA.
No. 2021/06-121 Protocol No. IPSR-IRB-2021-121
เมื่่�อวัันที่่� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผลการศึกษา
1. การวิิเคราะห์์รููปแบบการตลาดอาหารและเครื่่�องดื่่�ม
ข้้อมููลจากการทบทวนวรรณกรรมที่่เ� กี่่ย� วกัับการตลาด
อาหารและเครื่่�องดื่่�มเปรีียบเทีียบรููปแบบการตลาดของ
4 สิินค้้า พบว่่า ทั้้�งก่่อนและช่่วงการระบาดของโรคโควิิด 19
การตลาดอาหารและเครื่่�องดื่่�ม ได้้แก่่ เลย์์ เถ้้าแก่่น้้อย โค้้ก
และโออิิ ชิิ ใช้้ ส่่ ว นประสมทางการตลาดและการสื่่� อ สาร
การตลาดแบบครบวงจรในการทำำ�การตลาด โดยการใช้้
ส่่ ว นประสมทางการตลาด ได้้ แ ก่่ ตัั ว สิิ น ค้้ า ที่่� เ ป็็ น อาหาร
มีีการพััฒนารสชาติิของสิินค้้าให้้สอดคล้้องกัับท้้องถิ่่�นและ
ความชื่่� น ชอบของผู้้� บ ริิ โ ภค (เช่่ น เลย์์ ส ตรีีทฟู้้� ด กลิ่่� น กุ้้�ง
คั่่�วพริิกเกลืือ(34) และแจ่่วฮ้้อน(35) เถ้้าแก่่น้อ้ ยรสต้้มยำำ�มัันกุ้้�ง)
ในขณะที่่�บรรจุุภััณฑ์์ของอาหารและเครื่่�องดื่่�มวางตราสิินค้้า
ภาพผู้้�มีีชื่่�อเสีียงหรืือภาพตััวการ์์ตููนบนบรรจุุภััณฑ์์(36-38)
การจััดจุุดขายสิินค้้าให้้น่า่ สนใจ(39) การเพิ่่�มสถานที่่จั� ดั จำำ�หน่่าย
ด้้วยการเซ็็นสััญญากัับบริิษัทั ต่่างๆ (เช่่น บริิษัทั ไทยน้ำำ��ทิพิ ย์์
จำำ�กััด ร่่วมกัับ บริิษััท หาดทิิพย์์ จำำ�กััด (มหาชน) ผู้้�ผลิิต
และจำำ�หน่่ า ยผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ โ คคา-โคลา ภายใต้้ ก ลุ่่�มธุุ ร กิิ จ
โคคา-โคลา ในประเทศไทย เซ็็นสััญญากัับ บริิษััท เอสเอฟ
คอร์์ ป อเรชั่่�น จำำ�กัั ด (มหาชน) ต่่ อ เนื่่� อ ง อีีก 5 ปีี ตั้้� ง แต่่
พ.ศ. 2561 ไปจนถึึง พ.ศ. 2566 โดยโค้้กเป็็นเครื่่�องดื่่�ม
ชนิิดเดีียวที่่ส� ามารถวางขายในโรงภาพยนตร์์เครืือเอสเอฟ(40)
หรืือ แมคโดนััลด์์ เดอะพิิซซ่่าคอมปะนีี ทำำ�สััญญาโดยโค้้กเป็็น
เครื่่�องดื่่�มที่่�สามารถวางขายในร้้านอาหารดัังกล่่าวได้้(41, 42))
นอกจากนี้้� การสื่่อ� สารการตลาดแบบครบวงจรของทั้้�ง
4 สิิ น ค้้ า เหมืือนกัั น คืือ การโฆษณาด้้ ว ยการใช้้ ผู้้� แ สดง
แบบที่่�มีีชื่่�อเสีียง เช่่น นัักแสดง นัักร้้อง ดารา หรืือตััวการ์์ตููน
ของบริิษััทเอง (brand character) และการใช้้ตราสิินค้้า
และสีีที่่ส� อดคล้้องกัับสิินค้้า(43-46) อีีกทั้้�งยัังมีีการส่่งเสริิมการขาย

ได้้ แ ก่่ การลด แลก แจก แถม (เช่่ น การซื้้� อ สิิ น ค้้ า เพื่่� อ
สะสมคะแนนแล้้วนำำ�มาแลกสิ่่�งของต่่างๆ เช่่น ถุุงผ้้า เสื้้�อ
กระติิกน้ำำ��(47)) การสนัับสนุุนกิิจกรรมที่่�อยู่่�ในความสนใจ
ของผู้้�บริิโภค (เช่่น ดนตรีี กีีฬา ภาพยนตร์์ ละครชุุด(48-50))
การแข่่ ง ขัั น และการชิิ ง โชคโดยได้้ รัั บ รางวัั ล ที่่� มีีมูู ลค่่ า สููง
(เช่่น รถยนต์์(51) สมาร์์ตโฟน(52)) หรืือรางวััลที่่ไ� ด้้เข้้าร่่วมกิิจกรรม
กัับผู้้แ� สดงแบบ (เช่่น ซื้้อ� เถ้้าแก่่น้อ้ ยครบ 99 บาท ส่่งใบเสร็็จ
1 คน สามารถส่่งใบเสร็็จได้้ไม่่เกิิน 5 ครั้้�ง จากนั้้�นจัับรางวััล
เพื่่�อให้้ได้้เข้้าร่่วมพบเซฮุุน Taokaenoi X Sehun First in
Bangkok 2019(36) หรืือไปท่่องเที่่ย� วกัับ SBFIVE ที่่ป� ระเทศ
สิิ ง คโปร์์ หรืือล่่ อ งเรืือแม่่ น้ำำ�� เจ้้ า พระยาไปกัั บ F4 (53,54))
การสร้้างร่่วมมืือกัันระหว่่างตราสิินค้้า เช่่น เลย์์ผลิิตมัันฝรั่่�ง
เลย์์กลิ่่�นแฮมชีีสแซนวิิชของ 7-Eleven(55) มัันฝรั่่�งกระป๋๋อง
“พริิ ง เกิิ ล ส์์ ” (Pringles) ร่่ ว มกัั บ เถ้้ า แก่่ น้้ อ ยผลิิ ต ขนม
มัันฝรั่่�ง 2 รสชาติิ ได้้แก่่ รสสาหร่่ายเถ้้าแก่่น้้อยคลาสสิิก
และรสสาหร่่ายเถ้้าแก่่น้้อยเผ็็ด(56) เป็็นต้้น และการแสดง
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม เช่่น TKN (เถ้้าแก่่น้้อย) เชิิญชวน
ชาวชุุมชนหน้้าไม้้รับั การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี(57) หรืือ บริิษัทั
หาดทิิพย์์ จำำ�กััด (มหาชน) มอบสนามเด็็กเล่่นให้้โรงเรีียน
บ้้านดอนงามและมอบทุุนการศึึกษา(58) โออิิชิบิ ริิจาคเครื่่อ� งดื่่ม�
ให้้ เ จ้้ า หน้้ า ที่่� ตำำ� รวจในโครงการรณรงค์์ ขัั บ ขี่่� ป ลอดภัั ย
ช่่ ว งสงกรานต์์ แ ละมอบเครื่่� อ งกรองน้ำำ��ดื่่� ม ให้้ โ รงเรีียน
บ้้านมณีีโชติิสามััคคีี อำำ�เภอวัังม่่วง จัังหวััดสระบุุรีี ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�
ใกล้้โรงงานอุุตสาหกรรมสำำ�หรัับผลิิตเครื่่�องดื่่�มโออิิชิิ(59,60)
(ตารางที่่� 2)
อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงก่่อนการระบาดของโรคโควิิด 19
การใช้้ส่่วนประสมทางการตลาด ได้้แก่่ จุุดจำำ�หน่่ายสิินค้้า
เป็็นสถานที่่ห� รืือร้้านค้้า(61) แต่่ในช่่วงการระบาดของโควิิด 19
ใช้้การจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านทางช่่องทางออนไลน์์(62) ในขณะที่่�
การสื่่�อสารการตลาดแบบครบวงจร พบว่่า ในช่่วงก่่อนการ
ระบาดของโรคโควิิ ด 19 การจัั ด กิิ จ กรรมทางการตลาด
เป็็ น การจัั ด ตามสถานที่่� ต่่ า งๆ (เช่่ น วัั น ที่่� 16 มีีนาคม
พ.ศ. 2562 เถ้้ า แก่่ น้้ อ ยจัั ด กิิ จ กรรมเปิิ ด ตัั ว ผู้้� แ สดง
แบบใหม่่ คืือ F4 นัักแสดงจากประเทศจีีน ณ ศููนย์์การค้้า
เซ็็ น ทรัั ล เวิิ ล ด์์ (63)) แต่่ ใ นช่่ ว งการระบาดของโควิิ ด 19
การจัั ด กิิ จ กรรมทางการตลาดเป็็ น การจัั ด ทางออนไลน์์
ผ่่ า น Zoom เช่่ น วัั น ที่่� 7 กัั น ยายน พ.ศ. 2564
มีีการสัั ม ภาษณ์์ ผู้้� แ สดงแบบและการจัั ด มิิ นิิ ค อนเสิิ ร์์ ต
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ตารางที่่� 2 รููปแบบของการตลาดอาหารและเครื่่�องดื่่�ม
รููปแบบของการตลาดอาหารและเครื่่�องดื่่�ม
ส่่วนประสมทางการตลาด
1.	ตััวสิินค้้า
2. บรรจุุภััณฑ์์
3. สถานที่่�จััดจำำ�หน่่าย
การสื่่�อสารการตลาดแบบครบวงจร
4. การโฆษณา
5. การส่่งเสริิมการขาย
6. การจััดกิิจกรรม
7. การสนัับสนุุนกิิจกรรม
8. การสื่่�อสาร ณ จุุดขาย
9. การร่่วมมืือกัันระหว่่างตราสิินค้้า
10. การแข่่งขัันและการชิิงโชค
11. การแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
Lay’s Stax Taste Celebration Live Event บิิ ว กิ้้� น
พีีพีี นนท์์ ธนนท์์ ผ่่าน Zoom เป็็นเวลา 1 ชั่่�วโมง 30 นาทีี(64)
อีีกทั้้� ง การแสดงความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คม ในช่่ ว ง
ก่่ อ นการระบาดของโรคโควิิ ด 19 สิิ น ค้้ า ทั้้� ง 4 สิิ น ค้้ า
มอบสิ่่�งของที่่�บริิจาคให้้แก่่ชุุมชน โรงเรีียน เป็็นเงิิน สิ่่�งของ
หรืือทุุนการศึึกษา(57,65) ในขณะช่่วงการระบาดของโควิิด 19
การบริิจาคส่่วนใหญ่่เป็็นอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ หน้้ากาก
อนามััย เจลล้้างมืือ ให้้แก่่หน่่วยงานทางสาธารณสุุข(57,66,67)
2. การวิิเคราะห์์เนื้้�อหาการตลาดอาหารและเครื่่�องดื่่�ม
ในส่่ ว นของเนื้้� อ หาการตลาดอาหารและเครื่่� อ งดื่่� ม
แบ่่งออกเป็็น 5 เนื้้�อหาหลััก และเนื้้�อหาของการตลาดฯ
4 สิินค้้า ที่่เ� หมืือนกััน ได้้แก่่ อารมณ์์และความรู้้�สึึกที่่ข้� อ้ งเกี่่ย� ว
กัับรสชาติิ อ ร่่ อ ย สดชื่่� น รัั บ ประทานแล้้ ว มีีความสุุ ข และ
สนุุกสนาน(68-70) อย่่างไรก็็ตาม เลย์์ เถ้้าแก่่น้อ้ ย และโค้้ก เน้้น
เนื้้�อหาที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับความสััมพัันธ์์ของครอบครััว(71) เพื่่อ� น(69)
หรืือ คนรััก(43) และรัับประทานได้้ทั้้ง� ครอบครััว(43,71) ในขณะที่่�
โออิิชิิไม่่ได้้นำำ�เสนอเนื้้�อหาความสััมพัันธ์์และพฤติิกรรมการ
บริิโภค แต่่โฆษณาเป็็นแนวแฟนตาซีี เช่่น ผู้้�แสดแบบเป็็น
ตััวมาริิโอ้้และกระโดดรัับประทานวุ้้�นเจลลี่่�ที่่�มีีอยู่่�ในน้ำำ��ชา
เขีียวโออิิชิ(72)
ิ นอกจากนี้้� เถ้้าแก่่น้อ้ ยและโออิิชิิ มุ่่�งเน้้นสื่่อ� สาร
คุุณค่่าของสารอาหารว่่า สิินค้้าของตนนั้้�นคััดเลืือกวััตถุุดิิบ
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ที่่�มีีคุุณภาพ มีีสารอาหารที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อร่่างกายและ
ดีีต่่อสุุขภาพ เช่่น “รู้้ห� รืือเปล่่า? ในสาหร่่ายทะเลมีีธาตุุสังั กะสีี
ที่่�ช่่วยเสริิมสร้้างระบบภููมคุ้้�มกัันให้้ร่่างกายด้้วยนะ รู้้�งี้้�แล้้วก็็
เลืือกกิินให้้ถููกล่่ะ จำำ�ให้้ขึ้้�นใจ สาหร่่ายที่่�ฟิินและดีีต้้องเถ้้าแก่่
น้้อยเท่่านั้้�น!!”(73) ซึ่่ง� แตกต่่างจากเลย์์และโค้้กที่่ไ� ม่่ได้้นำำ�เสนอ
ในประเด็็นเหล่่านี้้�
เมื่่อ� เปรีียบเทีียบระหว่่างอาหาร ความเหมืือนระหว่่างเลย์์
และเถ้้ า แก่่ น้้ อ ยเน้้ น สิิ น ค้้ า รัั บ ประทานได้้ ทั้้� ง ครอบครัั ว
ความแตกต่่ า ง คืือ เลย์์ เ ป็็ นอาหารว่่ า ง ส่่ ว นเถ้้ า แก่่ น้้อ ย
เป็็ น สิิ น ค้้ า ที่่� รัั บ ประทานกัั บ อาหารอื่่� น ๆ ได้้ เช่่ น ข้้ า วห่่ อ
สาหร่่าย(74) เป็็นอาหารที่่�มีีคุุณภาพผลิิตจากวััตถุุดิิบที่่�ดีี(75)
และมีีประโยชน์์ต่่อร่่างกายดีีต่่อสุุขภาพ(73) เมื่่�อเปรีียบเทีียบ
ระหว่่างเครื่่�องดื่่�ม โค้้กและโออิิชิิเน้้นสื่่�อสารเหมืือนกัันว่่า
สิินค้้าดีีต่่อสุุขภาพ เช่่น น้ำำ��ตาลน้้อย หรืือไม่่มีีน้ำำ��ตาล(60,76)
แต่่ความแตกต่่างกััน คืือ โค้้กเน้้นการเข้้าใจข้้อมููลเชิิงลึึก
(insight) ของผู้้�บริิโภคในเชิิงสัังคมและวััฒนธรรม เช่่น
ให้้ทุุกคนหัันมาเปิิดใจและแสดงความรู้้�สึึกกัับคนที่่�รััก(43)
การดื่่�มโค้้กกัับการเดิินทางกลัับบ้้านในช่่วงสงกรานต์์(77)
การวางจำำ�หน่่ายสิินค้้าคู่่�กัับอาหารอื่่น� ๆ เช่่น โค้้กเป็็นเครื่่อ� งดื่่ม�
ที่่� ว างขายในร้้ า นแมคโดนัั ล ด์์ เดอะพิิ ซ ซ่่ า คอมปะนีี (41,42)
ในขณะที่่� ช าเขีียวโออิิ ชิิ เ น้้ น คุุ ณ ภาพของสิิ น ค้้ า ได้้ แ ก่่
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วััตถุุดิิบชั้้�นดีี เช่่น โออิิชิิโกลด์์ผลิิตจากสามยอดอ่่อนใบชา
จากไร่่ ช ามัั ตสึึ ดะ เมืืองโอมาเอะซากิิ ประเทศญี่่� ปุ่่� น
แหล่่ ง กำำ�เนิิ ด ใบชาเขีียวคุุ ณ ภาพเยี่่� ย มมากว่่ า 100 ปีี
ใบชาถููกปกคลุุมเป็็นเวลาหนึ่่�งสััปดาห์์ก่อ่ นเก็็บเกี่่ย� วเพื่่อ� รัักษา
รสชาติิ และรัับประกัันด้้วยรางวััล “The Emperor’s Cup”
จากองค์์จักั รพรรดิิญี่ปุ่่�่� น(78) และมีีสารอาหารที่่เ� ป็็นประโยชน์์
ต่่อร่่างกาย เช่่ น ชาวาโคฉะเป็็ น ชาญี่่� ปุ่่� นเกรดพรีีเมีียม
มีีสารทีีเอฟลาวิินเป็็นสารธรรมชาติิช่ว่ ยกระตุ้้�นการเผาผลาญ
ไขมััน พร้้อมทั้้�งยัังมีีไฟเบอร์์ เพิ่่�มกากในระบบทางเดิินอาหาร
ช่่วยกระตุ้้�นการขัับถ่่าย(79) (ตารางที่่� 3)

นอกจากนี้้� ผลการศึึกษาทั้้�งรููปแบบและเนื้้�อหาการตลาด
อาหารและเครื่่�องดื่่�มเหล่่านี้้� ไม่่ครอบคลุุมตามข้้อกำำ�หนด
การโฆษณาของพระราชบัั ญ ญัั ติิ อ าหาร พ.ศ. 2522 (80)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุุข พ.ศ. 2561 เรื่่�องอาหาร
ที่่�ต้้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่่าพลัังงานน้ำำ��ตาลไขมััน
และโซเดีียมแบบจีีดีีเอ(81) และประกาศสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเรื่่อ� งหลัักเกณฑ์์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2564(82)
รวมทั้้�ง พระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครองผู้้บ� ริิโภค พ.ศ. 2522(83) และ
กฎกระทรวงฉบัับที่่� 5 (2534) ออกตามความในพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค พ.ศ. 2522(84)

ตารางที่่� 3 เนื้้�อหาของการตลาดอาหารและเครื่่�องดื่่�ม
เนื้้�อหาของการตลาดอาหารและเครื่่�องดื่่�ม
1. อารมณ์์และความรู้้�สึึก
ความอร่่อย
ความสนุุกสนาน
ความสุุข
ความสดชื่่�น
ความรู้้�สึึกว่่าดีีต่่อสุุขภาพ

เลย์์

เถ้้าแก่่น้้อย

โค้้ก

โออิิชิิ

X
X
X
X
-

X
X
X
X
X

X
X
X
X
-

X
X
X
X
X

2. ความสััมพัันธ์์/ความผููกพััน
ครอบครััว
เพื่่�อน
คนรััก

X
X
X

X
X
X

X
X
X

-

3.	กิิจกรรมนัันทนาการ
ดนตรีี
	กีีฬา
	ท่่องเที่่�ยว

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

4.	คุุณค่่าของสารอาหาร
สารอาหารที่่�มีีประโยชน์์ต่่อร่่างกาย
	วััตถุุดิิบมีีคุุณภาพ

-

X
X

-

X
X

5. พฤติิกรรมการบริิโภค
	รัับประทานได้้ทั้้�งครอบครััว
	รัับประทานร่่วมกัับอาหารอื่่�น

X
-

X
X

X
X

-
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วิจารณ์
การศึึกษานี้้�ศึึกษาการทำำ�การตลาดอาหารและเครื่่อ� งดื่่ม�
ของประเทศไทยในปััจจุบัุ นั และวิิเคราะห์์รููปแบบและเนื้้�อหา
ของการตลาดอาหารและเครื่่�องดื่่�ม ซึ่่�งการตลาดอาหาร
และเครื่่�องดื่่�ม ได้้แก่่ เลย์์ เถ้้าแก่่น้้อย โค้้ก และโออิิชิิ สิินค้้า
เหล่่านี้้�มีีรููปแบบการทำำ�การตลาดด้้วยการใช้้ส่่วนประสม
ทางการตลาดและการสื่่� อ สารการตลาดแบบครบวงจร
ที่่�กฎหมายของประเทศไทยในปััจจุุบัันยัังไม่่มีีการควบคุุม
โดยการใช้้ ส่่ ว นประสมทางการตลาด ได้้ แ ก่่ ตัั ว สิิ น ค้้ า
การศึึกษานี้้�พบว่่า ตััวสิินค้้ามาพััฒนารสชาติิให้้สอดคล้้อง
กัับรสชาติิและอาหารของคนไทย ทั้้�งนี้้�เนื่่�องมาจากอาหาร
กลุ่่�มนี้้�มีีกลุ่่�มผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่เป็็นกลุ่่�มวััยรุ่่�น ซึ่่�งเป็็นวััยที่่�
มองหาสิ่่�งใหม่่ตลอดเวลาและกล้้าลองสิ่่�งใหม่่(85) และสอดคล้้อง
กัับแนวคิิด hyper localization คืือ การศึึกษาเพื่่�อสร้้าง
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับอาหารที่่�เป็็นวิิถีีชีีวิิต วััฒนธรรม และ
รสนิิยมท้้องถิ่่�นของผู้้�บริิโภค และค้้นหาอาหารที่่�ผู้้�บริิโภค
ชื่่�นชอบ แล้้วนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้มาพััฒนาตััวสิินค้้า ดัังนั้้�น อาหาร
และเครื่่�องดื่่�มเหล่่านี้้� จึึงมีีการผลิิตหรืือสร้้างสรรค์์สิินค้้า
ที่่� มีี รสชาติิ ใ หม่่ ๆ เพื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั น กัั บ วิิ ถีีชีีวิิ ต และ
ความสนใจและความชอบของผู้้�บริิโภค(86)
ในขณะที่่�บรรจุุภััณฑ์์ของสิินค้้าในการศึึกษานี้้�พบว่่า
การวางภาพผู้้�มีีชื่่�อเสีียงหรืือภาพตััวการ์์ตููนและตราสิินค้้า
บนบรรจุุภััณฑ์์ของอาหารและเครื่่�องดื่่�ม ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
การศึึกษาบรรจุุภััณฑ์์อาหารและเครื่่�องดื่่�มที่่�ไม่่ดีีต่่อสุุขภาพ
ของประเทศออสเตรเลีียและเบลเยีียมที่่�ระบุุว่่า ซอง ขวด
หรืือกระป๋๋องของอาหารและเครื่่อ� งดื่่ม� เหล่่านี้้�ออกแบบดึึงดููด
ใจเด็็ก โดยมีีภาพของตราสิินค้้า ผู้้�มีีชื่่�อเสีียงหรืือคนดัังและ
การ์์ตููน(87,88) และในส่่วนของสถานที่่จั� ดั จำำ�หน่่าย การศึึกษานี้้�
พบว่่ า บริิ ษัั ท อาหารจัั ด วางสิิ น ค้้ า ให้้ ใ ห้้ น่่ า สนใจและ
การเซ็็นสััญญากัับบริิษััทต่่างๆ เพื่่�อเพิ่่�มสถานที่่�จััดจำำ�หน่่าย
เพราะเป็็นการเพิ่่�มการเข้้าถึึงสิินค้้าโดยให้้ผู้้�บริิโภคเข้้าถึึงได้้
มากยิ่่�งขึ้้น� (41,42) ซึ่่ง� แตกต่่างการศึึกษาของประเทศออสเตรเลีีย
และกััวเตมาลาที่่เ� ปรีียบเทีียบการวางจำำ�หน่่ายระหว่่างอาหาร
และเครื่่�องดื่่�มที่่�ดีีต่่อสุุขภาพและอาหารและเครื่่�องดื่่�มที่่�ไม่่ดีี
ต่่อสุุขภาพ โดยพบว่่า ซููเปอร์์มาร์์เก็็ตและร้้านค้้ารอบโรงเรีียน
มีีการวางจำำ�หน่่ายอาหารที่่ไ� ม่่ดีีต่อ่ สุุขภาพมากกว่่าอาหารที่่ดีี�
ต่่อสุุขภาพ(87,89)
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ผลการศึึกษาด้้านการสื่่�อสารการตลาดแบบครบวงจร
ของการศึึกษาในครั้้ง� นี้้� สอดคล้้องกัับการศึึกษาของประเทศไทย
ใน พ.ศ. 2558 ที่่�พบว่่า อุุตสาหกรรมอาหารและเครื่่�อง
ดื่่� ม ที่่� มีีน้ำำ��ต าล ไขมัั น และโซเดีียมสููงฯ ของประเทศไทย
ใช้้การสื่่�อสารตลาดแบบครบวงจร อัันได้้แก่่ การโฆษณา
การส่่งเสริิม การขาย การจััดและการสนัับสนุุนกิิจกรรม
การสื่่� อ สาร ณ จุุ ด ขาย การแข่่ ง ขัั น และการชิิ ง โชค และ
การแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม(21) เพราะการสื่่�อสาร
การตลาดแบบครบวงจรเป็็นการใช้้เครื่่�องมืือในการสื่่�อสาร
ที่่�หลากหลายไปพร้้อมๆ กััน เพื่่�อเข้้าไปสร้้างความผููกพััน
(engagement) กัับกลุ่่�มเป้้าหมายทุุกวิิถีีทาง(32) อย่่างไร
ก็็ ต าม พบความแตกต่่างในแต่่ละกิิจกรรมของการสื่่�อสาร
การตลาดแบบครบวงจรระหว่่าการศึึกษาใน พ.ศ. 2558
และการศึึกษานี้้� คืือ การศึึกษานี้้�ไม่่พบการประชาสััมพัันธ์์
การขายโดยใช้้พนัักงานขาย และการตลาดทางตรง ทั้้�งนี้้�
อาจเกิิดจากการระบาดของโรคโควิิด 19 เพราะกิิจกรรม
เหล่่ า นี้้� มีีลัั ก ษณะของการติิ ด ต่่ อ สื่่� อ สารแบบเผชิิ ญ หน้้ า
หรืือตััวต่่อตััว และมาตรการลดการสััมผััสและการเว้้นระยะห่่าง
ตามข้้อกำำ�หนดออกตามความในมาตรา 9 แห่่งพระราชกำำ�หนด
การบริิ ห ารราชการในสถานการณ์์ ฉุุ ก เฉิิ น พ.ศ. 2548
(ฉบัับที่่� 37)(90) จึึงทำำ�ให้้บริิษัทั อาหารและเครื่่อ� งดื่่ม� งดการจััด
กิิจกรรมเหล่่านี้้�
ผลการศึึกษานี้้� พ บว่่ า การโฆษณาใช้้ ผู้�้ แ สดงแบบ
ที่่มีีชื่
� อ่� เสีียงหรืือตััวการ์์ตููนของบริิษัทั เอง (brand character)
สอดคล้้ อ งกัั บ การศึึกษาของประเทศจีีน นิิ ว ซีีแลนด์์
สหรัั ฐ อเมริิ ก า อาร์์ เ จนติิ น า และไอซ์์ แ ลนด์์ ซึ่่� ง พบว่่ า
ผู้้แ� สดงแบบในโฆษณาเป็็นผู้้�มีีชื่อ่� เสีียง เช่่น นัักร้้อง นัักแสดง
หรืือตััวการ์์ตููนของบริิษััทอาหาร(91-95) ในขณะที่่�การศึึกษานี้้�
โฆษณามีีการแสดงตราสิิ น ค้้ า แต่่ ก ารศึึกษาในประเทศ
ออสเตรเลีียกลัั บ พบว่่ า การใช้้ ต ราสิิ น ค้้ า ปรากฏในการ
ให้้การสนัับสนุุนการแข่่งขัันกีีฬา(96,97) ทั้้�งนี้้�สืืบเนื่่�องมาจาก
ออสเตรเลีียมีีแนวปฏิิบััติิชื่่�อว่่า “Food and Beverages
Advertising Code” กำำ�หนดการโฆษณาแบบสปอนเซอร์์
ต้้องไม่่แสดงผลิิตภััณฑ์์ บรรจุุภััณฑ์์ หรืือภาพการบริิโภค
ผลิิตภััณฑ์์อาหารหรืือเครื่่�องดื่่�ม(98)
การศึึกษานี้้�พบการส่่งเสริิมการขายด้้วยการลด แลก
แจก แถม ในขณะที่่ก� ารศึึกษาของประเทศสหรััฐอเมริิกาและ
บราซิิลพบว่่า อาหารและเครื่่�องดื่่�มมีีการส่่งเสริิมการขาย
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เช่่นกััน แต่่เป็็นการให้้ข้้อเสนอพิิเศษ เช่่น การแถมของขวััญ
เท่่ า นั้้� น (99,100) และออสเตรเลีียมีีการส่่ ง เสริิ ม การขาย
ด้้วยการลด(101) ในส่่วนผลการศึึกษาเกี่่�ยวกัับการแข่่งขััน
และการชิิงโชคนั้้�น การศึึกษานี้้�พบว่่า อาหารและเครื่่�องดื่่�ม
มีีการให้้ของรางวััลที่่มีีมูู
� ลค่่าสููง เช่่น รถยนต์์ และจำำ�กััดความถี่่�
ในการร่่วมกิิจกรรมชิิงโชคได้้ 5 ครั้้�ง ซึ่่�งแตกต่่างจากประเทศ
ออสเตรเลีียที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้มีีมููลค่่าของรางวััลสููงสุุด
ได้้ เ พีียง 5,000 ดอลลาร์์ อ อสเตรเลีีย หรืือประมาณ
125,000 บาท และกำำ�หนดชััดเจนในเรื่่�องของจำำ�นวนครั้้�ง
ของการสื่่�อสารเพื่่�อเข้้าร่่วมกิิจกรรมว่่า ส่่งข้้อความเพีียง
1 ครั้้�ง(102) นอกจากนี้้� ตามแนวคิิดของ Belch GF และ
คณะยัังระบุุด้้วยว่่า การส่่งเสริิมการขายด้้วยการลด แลก
แจก แถม เป็็นสิ่่�งจููงใจที่่�มีีคุุณค่่าพิิเศษที่่�กระตุ้้�นผู้้�บริิโภค
คนสุุดท้้าย (ultimate consumer) ให้้เกิิดความสนใจ
การทดลองใช้้ หรืือการซื้้�อ การส่่งเสริิมการขายมีีเป้้าหมาย
เพื่่�อให้้เกิิดการซื้้�อในทัันทีีทัันใด ในขณะที่่�การชิิงโชคถืือว่่า
เป็็นการใช้้กลยุุทธ์์ดึึง (pull strategy) ที่่�มุ่่�งกระตุ้้�นผู้้�บริิโภค
ให้้เกิิดพฤติิกรรมการซื้้�อ ทั้้�งการส่่งเสริิมการขายและการ
ชิิงโชคเป็็นเครื่่�องมืือกระตุ้้�นความต้้องการซื้้�อที่่�ใช้้สนัับสนุุน
การโฆษณาร่่วมด้้วย(103) ดัังนั้้�น การส่่งเสริิมการขายและ
การชิิงโชคจึึงเป็็นเทคนิิคกระตุ้้�นให้้ลููกค้้าซื้้�อสิินค้้า(103, 104)
เนื้้�อหาการตลาดอาหารและเครื่่�องดื่่�มของการศึึกษานี้้�
พบว่่า ทั้้�ง 4 สิินค้้า นำำ�เสนอเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับอารมณ์์และ
ความรู้้�สึึกเกี่่�ยวกัับรสชาติิอร่่อย สดชื่่�น รัับประทานแล้้ว
มีีความสุุขและสนุุกสนาน ความสััมพัันธ์์ของครอบครััวและ
เพื่่� อ น และการบริิโภคสิิน ค้้าได้้ทั้้�งครอบครััว สอดคล้้ อง
กัับการศึึกษาของประเทศจีีน เปรูู มาเลเซีีย สวีีเดน และ
สหรััฐอเมริิกา ซึ่่�งระบุุว่่า โฆษณาอาหารที่่�ไม่่ดีีต่่อสุุขภาพ
มัักนำำ�เสนอเนื้้�อหาเกี่่ย� วกัับรสชาติิ ความสนุุกสนาน(92,105-108)
และความสััมพัันธ์์และการบริิโภคสิินค้้าร่่วมกัับครอบครััว
และเพื่่อ� น(92, 106-108) อีีกทั้้�งยัังสอดคล้้องกัับทฤษฎีีพััฒนาการ
ของมนุุ ษ ย์์ ด้้ า นพัั ฒ นาการทางสัั ง คม ที่่� ก ล่่ า วว่่ า มนุุ ษ ย์์
ต้้องการอยู่่�ร่่วมกัับเป็็นหมู่่�คณะ โดยตั้้�งแต่่เด็็ก เด็็กเริ่่�มจาก
อยู่่�ร่่วมกัับครอบครััว และออกจากบ้้าน ไปสู่่�หน่่วยสัังคมอื่่�น
จุุดศููนย์์กลางสัังคมของเด็็ก คืือ โรงเรีียน เด็็กจะเรีียนรู้้�
บทบาทใหม่่ คืือ การเป็็ น สมาชิิ ก ของกลุ่่�มเพื่่� อ นรุ่่�นราว
คราวเดีียวกััน เด็็กมีีโลกใหม่่อีีกโลกหนึ่่�งคืือ โลกเพื่่อ� นร่่วมวััย
(the world of peer) เด็็กจึึงสร้้างสััมพัันธภาพกัับเพื่่�อน

ในกลุ่่�ม เพราะการรวมกลุ่่�มกัั บ เพื่่� อ นร่่ ว มวัั ย หลายๆ คน
ทำำ�ให้้เกิิดความรู้้�สึึกอบอุ่่�นใจ สนุุกสนาน มีีความเข้้าอกเข้้าใจ
และความเป็็นเจ้้าของซึ่่�งกัันและกััน ต้้องการความรัักและ
การอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�อื่่�น ในส่่วนของกลุ่่�มวััยรุ่่�นมีีความต้้องการ
รวมพวกพ้้ อ ง มีีกลุ่่�มก้้ อ น ซึ่่� ง มีีผลต่่ อ ความอบอุ่่�นและ
ความมั่่�นคงทางจิิตใจ(85,109) ดัังนั้้�น การโฆษณาอาหารและ
เครื่่� อ งดื่่� ม จึึงใช้้ ค วามสัั ม พัั น ธ์์ เ ป็็ น เนื้้� อ หาในการโฆษณา
เพื่่�อเข้้าถึึงความต้้องการของมนุุษย์์ในช่่วงวััยเด็็กและวััยรุ่่�น
และวางตำำ�แหน่่ ง ให้้ สิิ น ค้้ า เป็็ น ตัั ว กลางช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม
สััมพัันธภาพ
นอกจากนี้้� การศึึกษานี้้� ยัั ง พบว่่ า เถ้้ า แก่่ น้้ อ ยและ
โออิิ ชิิ มีี เนื้้� อ หาเกี่่� ย วกัั บ คุุ ณ ค่่ า ของสารอาหารว่่ า สิิ น ค้้ า
คััดเลืือกวััตถุุดิิบที่่�มีีคุุณภาพ มีีสารอาหารที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อร่่างกาย และดีีต่่อสุุขภาพ สอดคล้้องกัับการวิิเคราะห์์
เนื้้�อหาโฆษณาอาหารและเครื่่อ� งดื่่ม� ของประเทศจีีน มาเลเซีีย
และแอฟริิ ก าใต้้ ที่่� ร ะบุุ ว่่ า ข้้ อ ความในโฆษณาเกี่่� ย วกัั บ
ประโยชน์์ด้้านสุุขภาพหรืือคุุณค่่าทางโภชนาการของอาหาร
แก่่ผู้้�บริิโภค(92,105,110) เช่่น “เพิ่่�มสุุขภาพที่่�ดีี” “เสริิมสร้้าง
ระบบภููมิิคุ้้�มกััน” และ “มีีความสมดุุลทางโภชนาการ” การใช้้
ประโยชน์์ ข้้อดีี หรืือคุุณภาพของสิินค้้า เพื่่อ� สร้้างความสนใจ
และจููงใจด้้านเหตุุผลเป็็นหลัักให้้แก่่ผู้้�บริิโภค ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับทฤษฎีีการเลืือกเชิิงเหตุุผล (Rational Choice Theory)
ของ Brown DK ที่่�มีีความเชื่่�อพื้้�นฐานว่่า ความมีีเหตุุผล
(rationality) เป็็ น การกระทำำ�ซึ่่� ง เกิิ ด จากแรงเร้้ า ของ
ผลประโยชน์์ส่่วนตััว (self-interested) และประสิิทธิิภาพ
ที่่�จะบรรลุุผลสััมฤทธิ์์�ซึ่่�งเป้้าหมายที่่�ถููกกำำ�หนดไว้้ ดัังนั้้�น
พฤติิกรรมเชิิงเหตุุผลจึึงเป็็นการกระทำำ�ที่่�ได้้รัับการคำำ�นวณ
ในเหตุุผล ซึ่่�งผู้้�คนได้้ประเมิินวิิถีีทางเลืือกที่่�เป็็นประโยชน์์
เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายที่่�ตนเองได้้วางไว้้(109,110)
การตลาดอาหารและเครื่่� อ งดื่่� ม มีีรููปแบบ ได้้ แ ก่่
การพััฒนารสชาติิของสิินค้้า ใช้้ผู้้�แสดงแบบที่่�มีีชื่่�อเสีียง
และการ์์ ตูู นของบริิ ษัั ท ทั้้� ง ในการโฆษณาและบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์
รวมทั้้�งการใช้้การส่่งเสริิมการขายและการชิิงโชค ในส่่วนของ
เนื้้�อหาเกี่่�ยวข้้องกัับรสชาติิ ความสนุุกสนาน ความสััมพัันธ์์
ของครอบครััวและเพื่่อ� น และคุุณค่่าของสารอาหารในสิินค้้า
ซึ่่�งรููปแบบและเนื้้�อหาเหล่่านี้้�มีีผลต่่อพฤติิกรรมการซื้้�อและ
การบริิโภคของเด็็ก ดัังนั้้�น หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องควรมีีการ
ควบคุุมรููปแบบและเนื้้�อหาเหล่่านี้้� และการศึึกษานี้้�ศึึกษา
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การตลาดอาหารและเครื่่� อ งดื่่� ม ทางสื่่� อ สิ่่� ง พิิ ม พ์์ อ อนไลน์์
เป็็นหลััก การศึึกษาครั้้�งต่่อไป ควรศึึกษาการตลาดอาหาร
และเครื่่อ� งดื่่ม� ทางสื่่อ� อื่่น� ๆ เช่่น เฟซบุ๊๊�ก ยููทููบ ควรศึึกษาอาหาร
และเครื่่�องดื่่�มในกลุ่่�มอื่่�นๆ เช่่น กลุ่่�มขนมหวาน กลุ่่�มอาหาร
จานด่่วน กลุ่่�มนม กลุ่่�มเครื่่อ� งปรุุงรส และควรศึึกษาความชุุก
ของการวางจำำ�หน่่ายอาหารและเครื่่�องดื่่�มที่่�ไม่่ดีีต่่อสุุขภาพ
ในร้้านค้้าปลีีกและร้้านสะดวกซื้้อ� เพื่่อ� เป็็นข้้อมููลในการพััฒนา
นโยบายด้้านการควบคุุมการตลาดอาหารและเครื่่�องดื่่�ม
ในประเทศไทยต่่อไป
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A Review of Food and Beverage Marketing
Situation in Thailand
Nongnuch Jindarattanaporn
Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Nakhon Pathom Province, Thailand

Abstract
Food marketing has impact on consumers especially children and teenagers. The objective of this
study was to explore pattern and content of food and beverage marketing in Thailand. Document review
were conducted. Searches were performed through Euromonitor International Database, PubMed, Thai
Journals Online Databases, websites of marketing magazines, and websites and annual report of food
and beverage companies in Thailand, available from January 2017 to September 2021. Sampling was
used to select food and beverage companies which had the highest trade volume and market share
for review. Marketing mix and integrated marketing communication (IMC) were criteria to analyze
the data from document review. Results of this study found that food and beverage marketing had
a pattern of improving the taste of the products in accordance with the preferences of consumers, using
celebrities and brand characters as presenters in both advertising and packaging, as well as using sale
promotions with discounts, redemptions, giveaways, and sweepstakes which had high value of
prizes. The contents consisted of taste, fun, family and friend relationships, the quality of raw materials,
and the nutrient value in the products. Therefore, relevant organizations should have interventions for
control on pattern and content of food and beverage marketing in Thailand.
Keywords: review; marketing; food and beverage; Thailand
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Abstract
The early years of a child’s life lay the foundations for their future development. Parents and
caregivers can help children reach their full potential by involving them in a variety of activities,
including interactions through play. There is limited evidence of a relationship between adult interactions
with young children by diverse family members and appropriate early child development outcomes.
This study aimed to identify the prevalence of and relationship between father, mother, and other family
members in interactions and the appropriate early child development among Thai children aged
3 to 4 years. A cross-sectional study of the 6th Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) data in 2019
was employed. Face-to-face interviews with mothers and/or legal guardians were conducted. A total
of 5,787 children aged 3 to 4 were enrolled in this study. The proportion of children who interacted
with fathers for at least 4 activities was the lowest (31%), followed by other family members (53%)
and mothers (58%). Children who interacted with fathers for at least 4 activities tended to achieve
the highest appropriate early child development in univariate logistic regression analysis (crude
odds ratio = 1.50, 95% confidence interval 1.19-1.87, p<0.001). While children who interacted with
other family members for at least 4 activities had the greatest chance to achieve the appropriate
early child development by multivariate logistic regression analysis (adjusted odds ratio = 1.50, 95%
confidence interval 1.19-1.87, p<0.001). In summary, the study demonstrated that the prevalence of
adult interaction with young children was low particularly in parental engagement despite a promising
positive child development outcome in the cognitive domain. This study also showed positive
relationships between young children and adults, whether fathers, mothers, or other family members,
in fostering healthy child development outcomes. This study recommends policies supporting adult
engagement with young children should be implemented.
Keywords: early childhood; development; cognitive skills; parents; engagement; Thailand MICS
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Introduction
The early years of a child’s life lay the
foundations for their future development. Various
aspects of early child development, including
cognitive, physical, language, socio-emotional,
and regulatory capabilities, are critical for
the growth of children, (1,2) and provide a firm
foundation for future health and wellbeing. (3,4)
Nearly 250 million (43%) children under the age
of five in low and middle-income countries were
at risk of not reaching their full developmental
potential.(2,5) Only 75% of children in 80 countries
reached an appropriate early child development.(6)
The 2019 Multiple Indicator Cluster Survey (MICS)
in Thailand indicated that around 93% of children
younger than 5 years had obtained appropriate
early child development.(6)
Parents and caregivers can help children
reach their full potential by involving them in a
variety of activities, including interactions through
play.(7-9) Playing with, conversing with, and paying
attention to children can result in positive responses
and interactions with their parents.(10,11) In 2020,
the average parental involvement with young
children in 93 countries was 64%, whereas
Thailand had a proportion of around 93%.(12)
Although both mothers and fathers played with
their kids, the majority of research on parent-child
play interactions has emphasized maternal
implications on child development, with mothers
accounting for two-thirds of all parent-child
interaction studies.(7) Studies on fathers have
increased as a result of the societal trend
surrounding fatherhood. The role of a father is
crucial in many aspects of a child’s development,
and fathers can provide child developmental
support as effectively as mothers.(13,14)
290

A study on parental interactions with young
children in Thailand revealed that around 90% of
Thai children had engaged in at least four out of
six activities with their parents.(15) Another study
revealed that Thai children who had appropriate
parental interactions of at least four out of six
interactions had a significantly higher likelihood of
having an appropriate early child development
than those who interacted less than four interactions
with their parents (crude Odds ratio = 1.52, 95%
confidence interval: 1.14–2.04).(16) However, there
is limited evidence of a relationship between adult
interactions with young children by diverse family
members and appropriate early child development
outcomes, especially in Thailand. A better
understanding of this relationship can inform
policy and call for action in promoting early child
development by targeting specific parents or
caregivers.
Therefore, this study aimed to identify the
prevalence of and relationship between father,
mother, and other family members in interactions
with young children, and the appropriate early
child development among Thai children aged
3 to 4 years.

Method
Study Design, Data Source and Participants
In this study, a cross-sectional quantitative
design was applied. In 2019, the National Statistical
Office (NSO) and the United Nations Children’s
Fund (UNICEF) jointly conducted the 6th MICS.(17)
To represent the population at the country level, in
both urban and rural settings, multi-stage stratified
clustered sampling was employed. The main
sampling stratum in each province was classified
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as urban and rural areas. Within each stratum,
systematic random sampling was conducted at
the household level. From these households, 5,787
children aged 3 to 4 years old were recruited and
interviewed.

Each variable consisted of six activities that es
interacted with young children in the last three
days: (a) book reading, (b) storytelling, (c) singing,
(d) identifying or counting or drawing, (e) outdoor
play, and (f) family play. We divided these
interactions into two categories: (a) appropriate
Data Collection, Questionnaire Design, and interactions involving at least four out of six
Variable Management
activities with young children, and (b) inappropriate
The NSO field personnel conducted face- interactions involving less than four out of six
to-face interviews with mothers and/or legal activities with young children. This is consistent
guardians. Each interview lasted 60 minutes on with the MICS report and classification.(18, 19)
average. During the fieldwork, field staff entered
data into mobile tablets instantaneously. If the Data Analysis
mothers in the visited houses were not present
The data were analyzed in two stages. To
during the first round of the survey visit, they were begin, descriptive statistics were used to provide
revisited.
an overview of the data. Second, in univariate and
The primary dependent variable was multivariate logistic regression analysis, paternal,
appropriate early child development, which maternal, and family member interactions were
was measured as the proportion of children treated as independent variables to analyze the
who were on track in at least three of the four relationship toward appropriate early childhood
domains: cognitive (literacy-numeracy), physical, development. The outcomes were expressed
social (socio-emotional), and learning. The MICS as odds ratios (OR) with a 95% confidence
questionnaire’s 10-item module was used to interval (CI). For all calculations, STATA software
calculate the early childhood development version 17 was utilized (serial license number:
index.(17,18)
401709350741).
Gender, residence location, family wealth,
and parental education were independent Ethical Consideration
variables. There were two types of residential
The NSO granted the research team access to
areas: urban and rural, and regions (Central, North, the survey microdata for research purposes, and
North-East, and South). The family wealth index the Institute for Development of Human Research
was equally divided into five quintiles from the Protections granted this study an ethics exemption
least well-off to the most well-off. Parental (December 14, 2021, COE No. IHRP2021001).
education was classified into two categories:
(1) secondary education or less, and (2) postResult
secondary education.
Paternal, maternal, and family member (apart Baseline Characteristics
from father and mother) interactions with young
A total of 5,787 children aged three to four years
children were the main independent variables. were included in the study. As demonstrated in
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Table 1, the percentage of boys and girls were
similar (51% versus 49%). The proportion of children
who lived in urban areas was lower than in rural
areas (35% versus 65%). Children from the Central
and North-East regions were the majority (31%,
both). Children who lived with a family with the
lowest quintile (quintile 1) were the largest (24%),

while children who lived with a family with the
highest quintile (quintile 5wereas the smallest
(13%). The majority of children having parents
with secondary education or below was larger
than children having parents with post-secondary
education (78% versus 22%). In addition, children’s
interaction with fathers in at least 4 activities was

Table 1 Sociodemographic characteristics of children in the study
Variable

n
5,787

%
100.0

Boy
Girl

2,950
2,837

51.0
49.0

Urban
Rural

2,045
3,742

35.3
64.7

1,813
928
1,786
1,260

31.3
16.0
30.9
21.8

1,403
1,337
1,238
1,032
777

24.3
23.1
21.4
17.8
13.4

4,483
1,304

77.5
22.5

3,963
1,824

68.5
31.5

2,423
3,364

41.9
58.1

2,736
3,051

47.3
52.7

Totall
Gender
Residential area
Regoin

Central
North
North-East
South
Family wealth (quintile)
1
2
3
4
5
Parental education level
Secondary education or below
Post-secondary education
Paternal interaction
<4 activities
≥4 activities
Maternal interaction
<4 activities
≥4 activities
Other family member interaction
<4 activities
≥4 activities
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the lowest (31%), followed by children interacting
with other family members (53%) and with mothers
(58%), respectively.
Prevalence of child development by paternal,
maternal, and family member interactions.
Figure 1 showed the prevalence of appropriate
early child development by domains (overall,
cognitive, physical, social, and learning) by
paternal, maternal, and family member interactions.
There was a similar proportion of achieving overall
appropriate early child development in each
paternal, maternal, and family member interaction
(94%, 93%, and 93%, respectively). A similar
proportion trend in each paternal, maternal, and
family member interaction was also observed in
each physical (around 99%), social (84-85%)
and learning development (98-99%). While the
significant difference was observed in cognitive

development where the highest proportion of
achieving cognitive development was found in
children who interacted with fathers (69%),
followed by children who interacted with
mothers (65%) and other family members (64%),
respectively.
Figure 2 showed the prevalence of overall
appropriate early child development through
various activities of paternal, maternal, and
family member interactions. Children who
interacted with mothers or other family members
in all six activities had a higher percentage of
achieving overall appropriate early child
development than children who interacted
with fathers. The top three percentages of
achieving overall appropriate early child
development (between 59-70%) were found in

Figure 1 Percentage of achieving appropriate early child development by paternal, maternal, and
family member interactions

Figure 2 Percentage of achieving overall appropriate early child development by activities of paternal,
maternal, and family member interactions
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identifying or counting or drawing, outdoor play,
and family play with mothers or other family
members.
Univariate and Multivariate Logistic Regression
Analysis of Achieving Appropriate Early Child
Development
The univariate logistic regression analysis
found that children who interacted with fathers
for at least 4 activities tended to achieve the
appropriate early child development (OR = 1.50,
95%CI 1.19-1.87, p<0.001) than children who
interacted with fathers for less than 4 activities –
see Table 2. These similar findings were found in
variables of maternal and other family member
interactions for at least 4 activities (OR = 1.37,
95%CI 1.13-1.66, p<0.01, and OR = 1.31, 95%CI
1.08-1.59, p<0.01, respectively).
For the multivariate logistic regression
analysis, children who interacted with another
family member for at least 4 activities had a greater
chance to achieve the appropriate early child
development (adjusted OR = 1.50, 95%CI 1.19-1.87,
p<0.001) than children who interacted with other

family members for less than 4 activities – see
Table 2. The chance of achieving the appropriate
early child development was lower in children
who interacted with other mothers and fathers
for at least 4 activities (adjusted OR = 1.38, 95%CI
1.11-1.72, p<0.01, and adjusted OR = 1.37, 95%CI
1.07-1.75, p<0.05, respectively)

Dicussion
This study shed light on the prevalence of
and relationship between adult interactions with
young children, and the appropriate early child
development among Thai children under the age
of five. The proportion of children who interacted
with fathers was the lowest, followed by other
family members and mothers. Children who
interacted with fathers for at least 4 activities
tended to achieve the highest appropriate early
child development, while children who interacted
with another family member for at least 4 activities
had the greatest chance to achieve the appropriate
early child development.

Table 2 Multivariate logistic regression analysis of achieving appropriate early child development
Univariate logistic regression

Variable
Paternal interaction
≥4 activities
(ref: <4 activities)
Maternal interaction
≥4 activities
(ref: <4 activities)
Other family member interaction
≥4 activities
(ref: <4 activities)
*p-value<0.05
294

Crude
Ratio

Odds95% Confidence

Interval

Multivariate logistic regression
Adjusted
Ratio

Odds95% Confidence

Interval

1.50*

1.19-1.87

1.37*

1.07-1.75

1.37*

1.13-1.66

1.38*

1.11-1.72

1.31*

1.08-1.59

1.50*

1.22-1.84
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This study revealed a higher percentage of
achieving the appropriate early child development
in children who interacted with fathers, mothers,
or other family members than children in general
(93-94% versus 90%).(16) This can be implied
the effects of interaction with adults on child
development which is consistent with the findings
from other studies.(7, 8, 16) Policies supporting parental
interactions such as public communication on its
positive relationship, or simple six activities (book
reading, storytelling, singing, drawing, outdoor
play, or family play) should be implemented to
raise the level of appropriate child development.
This study also found that only one-third of
children had engaged in at least four activities with
their fathers (31%). The prevalence of paternal
involvement was greater than the global average
(23% from 93 countries in 2020).(12) Moreover, this
study revealed that only 53% and 58% of children
had interacted with mothers and other family
members in at least 4 activities, respectively. Adult
interaction through play with young children is
one of the most important ways in which young
children gain essential knowledge and various
skills including creativity, intellectual, motor,
mental, and social strength. (20,21) This low
prevalence of adult interaction with young children
sends a strong message for child development
promoting policy. Parents in particular fathers
should spend more time with their children.
Another factor that may be accountable
for the low prevalence of parental interaction is
the low prevalence of children staying with their
fathers and mothers. The MICS 2019 reported
that only 56% and 71% stayed with their fathers
and mothers, respectively,(17) and was worse in
children living in the North-East region where only
37% and 54% of children stayed with their fathers

and mothers, respectively.(17) In this case, findings
from this study may encourage more interactions
from family members with young children who are
separated from their parents as it may help them
to reach an appropriate development.
This study showed that children who engaged
with their fathers had the highest proportion of
cognitive development. This could be explained
as fathers playing more than mothers while taking
care of the children, and their play was more
creative and entertaining. (7,14) Fathers might
expose their children to new experiences that
moms would deem as risky.(14,22) Creative play,
combined play, free play, locomotor play, puzzle
play, rough-and-tumble play, structured and
semi-structured play, toy play, and video gameplay
were all sorts of play that fathers engaged in with
their children.(22) As a result, it was unsurprising
that research had shown that father-child play
had a distinct developmental influence over
mother-child play.(22-24) Therefore, the key message
for child development policy should be to promote
more father interaction with their children.
This study also revealed the significance of
interactions between young children and adults,
regardless of whether they were fathers, mothers,
or other family members, in promoting positive
child development outcomes. This relationship
was confirmed by various literature. (8,14,22,25,26)
The importance of parental interaction is
emphasized by the SDG indicator 4.2.3, which
measures the percentage of children under 5
years experiencing positive and stimulating home
learning environments.(19) As a result, parents are
encouraged to spend more time with their children.
This study had both advantages and
disadvantages. Two of the study’s significant
strengths were the employment of a sampling
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approach on a national representative dataset
and the collection of a large number of samples.
In addition, this study employed a multivariate
logistic regression analysis which helped reduce
the potential confounding factors in inducing bias
in the estimated results. However, there were a few
limitations that must be addressed. The survey’s
answer was based entirely on parents’ perceptions
of the early child development questionnaire.
A triangulation of survey data with direct child
development observation or assessment will be
useful for future surveys. Furthermore, recall biases
and social desirability biases may affect parents’
or caregivers’ reporting of their interactions
with their children.(27) This bias is characterized by
a propensity to underreport socially unfavourable
attitudes and behaviours while magnifying more
desirable characteristics. Therefore, the
interpretation of these findings needs careful
consideration.

positive relationships between young children and
adults, whether fathers, mothers, or other family
members, in fostering healthy child development
outcomes. This study recommends policies
supporting adult engagement with young children
should be implemented.
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ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการเด็กปฐมวัยกับการมี
ปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมร่วมกับเด็กของพ่อแม่และผู้ดูแล:
การวิเคราะห์ข้อมูลการสำ�รวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2562
ฐิติกร โตโพธิ์ไทย, ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย
สำ�นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

บทคัดย่อ
ช่่วงขวบวััยตอนต้้นของชีีวิิตส่่งผลสำำ�คััญต่่อพััฒนาการในอนาคตของเด็็ก พ่่อแม่่และผู้้�ดููแลสามารถช่่วยให้้เด็็กเติิบโต
ได้้เต็็มศัักยภาพผ่่านการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ในกิิจกรรมการเล่่นกัับเด็็ก อย่่างไรก็็ตามการศึึกษาในด้้านความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
การมีีปฏิิสััมพัันธ์์ในกิิจกรรมร่่วมกัับเด็็กของผู้้�ใหญ่่ในครอบครััวกัับพััฒนาการเด็็กยัังมีีจำำ�กััด การศึึกษานี้้� มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อค้้นหาระดัับการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ในกิิจกรรมร่่วมกัับเด็็กของพ่่อแม่่และบุุคคลอื่่�นในครอบครััว และความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
การมีีปฏิิสัมั พัันธ์์ดังั กล่่าวกัับพััฒนาการสมวััยของเด็็กปฐมวััยไทยอายุุสามถึึงสี่่ปี� ี ระเบีียบวิิธีีวิจัิ ยั เป็็นการศึึกษาภาคตััดขวาง
โดยใช้้ข้อ้ มููลจากการสำำ�รวจสถานการณ์์เด็็กและสตรีีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 การสำำ�รวจใช้้วิธีีสั
ิ มั ภาษณ์์แม่่หรืือผู้้�ปกครอง
เด็็กปฐมวััยอายุุ 3 ถึึง 4 ปีี จำำ�นวน 5,787 คน ผลการศึึกษาพบว่่าเด็็กปฐมวััยมีีปฏิิสััมพัันธ์์ในกิิจกรรมการเล่่นอย่่างน้้อย
4 กิิจกรรมร่่วมกัับพ่่อน้้อยที่่สุ� ดุ (ร้้อยละ 31) รองลงมาคืือปฏิิสัมั พัันธ์์กับั บุุคคลในครอบครััว (ร้้อยละ 53) และแม่่ (ร้้อยละ 58)
นอกจากนี้้� การมีีปฏิิสััมพัันธ์์ในกิิจกรรมการเล่่นอย่่างน้้อย 4 กิิจกรรมร่่วมกัับพ่่อ ส่่งผลต่่อการมีีพััฒนาการสมวััยสููงที่่�สุุด
จากการวิิเคราะห์์ถดถอยเอกนาม (crude odds ratio = 1.50, 95% confidence interval 1.19-1.87, p<0.001)
ในขณะที่่ก� ารมีีปฏิิสัมั พัันธ์์ในกิิจกรรมการเล่่นอย่่างน้้อย 4 กิิจกรรมร่่วมกัับบุุคคลอื่่น� ในครอบครััว ส่่งผลต่่อการมีีพััฒนาการ
สมวััยสููงที่่�สุุด จากการวิิเคราะห์์ถดถอยพหุุนาม (adjusted odds ratio = 1.50, 95% confidence interval 1.19-1.87,
p<0.001) การศึึกษานี้้�แสดงให้้เห็็นว่่าการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ในกิิจกรรมร่่วมกัับเด็็กของพ่่อแม่่และบุุคคลอื่่�นในครอบครััว
มีีระดัับต่ำำ�� โดยเฉพาะการปฏิิสััมพัันธ์์ร่่วมกัับพ่่อ ทั้้�งที่่�พบว่่าส่่งผลดีีต่่อพััฒนาการด้้านสติิปััญญา การศึึกษานี้้�ยัังแสดง
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ในกิิจกรรมของผู้้�ใหญ่่ ไม่่ว่่าจะเป็็นพ่่อแม่่หรืือบุุคคลในครอบครััว กัับพััฒนาการ
สมวััยของเด็็ก การศึึกษานี้้�มีีข้้อเสนอแนะ คืือ ควรมีีนโยบายและการสนัับสนุุนการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ของผู้้�ใหญ่่กัับเด็็กปฐมวััย
คำำ�สำำ�คััญ: เด็็กปฐมวััย; พััฒนาการ; สติิปััญญา; ผู้้�ปกครอง; ปฏิิสััมพัันธ์์; ประเทศไทย MICS
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รายงานกรณีศึกษา

Case Report

สุขภาวะทางเพศของเด็กผู้หญิงพิการทางการได้ยิน:
กรณีศึกษาโรงเรียนโสตศึกษา 2 แห่งในจังหวัดชลบุรี
และกรุงเทพมหานคร
ศิวนารถ หงษ์ประยูร1, จิตติมา ภาณุเตชะ2, อนุสรณ์ อำ�พันธ์ศรี3
1
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
2
สมาคมเพศวิถีศึกษา จังหวัดนครปฐม
3
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
บทความนี้้�เป็็นการศึึกษาประเด็็นสุุขภาวะทางเพศของเด็็กนัักเรีียนหญิิงที่่มีี� ความพิิการทางการได้้ยินิ หรืือสื่่อ� ความหมาย
ในระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาของโรงเรีียนโสตศึึกษา 2 แห่่ง จำำ�นวน 24 คนในจัังหวััดชลบุุรีีและกรุุงเทพมหานคร ผ่่านกระบวนการ
กลุ่่�ม (focus group) จากการศึึกษาพบว่่า เด็็ก ผู้้� ห ญิิ ง พิิ ก ารทางการได้้ ยิิ นหรืือสื่่� อความหมายมีีมุุ ม มองต่่ อตนเอง
ในเชิิงลบ รู้้�สึึกอยากพููดได้้เหมืือนคนอื่่�นๆ มีีมุุมมองต่่อเรื่่�องเพศว่่าเป็็นเรื่่�องน่่าอาย ไม่่กล้้าพููดไม่่กล้้าปรึึกษา ทั้้�งนี้้�กลุ่่�ม
เด็็ ก ผู้้� ห ญิิ ง พิิ ก ารทางการได้้ ยิิ น หรืือสื่่� อ ความหมายมีีความรู้้� เ รื่่� อ งสุุ ข ภาวะทางเพศจำำ�กัั ด และเป็็ น ความรู้้�ที่่� ไ ม่่ ถูู กต้้ อ ง
มีีความคลาดเคลื่่�อน เช่่น รู้้�ว่่าโรคเอดส์์เป็็นโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ แต่่มีีความเชื่่�อว่่าการนั่่�งติิดกัับคนมีีเชื้้�อโรคเอดส์์
จะทำำ�ให้้ติดิ เอดส์์ได้้ และเชื่่อ� ว่่าการมีีเพศสััมพัันธ์์กับั เพศเดีียวกัันจะไม่่ทำำ�ให้้ติดิ โรคเอดส์์ เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ยังั พบว่่าขาดความรู้้�
และทัักษะเรื่่�องเพศ เนื่่�องจากเด็็กเข้้าไม่่ถึึงข้้อมููลเรื่่�องเพศเชิิงบวก ไม่่เคยหาข้้อมููล ไม่่มีีคนคุุยด้้วย หรืือเรีียนรู้้�จากสื่่�อ
ที่่�ไม่่ให้้ความรู้้�ทางเพศเชิิงบวก หรืือเรีียนรู้้�จากเพื่่�อน หรืือรุ่่�นพี่่�ที่่�ไม่่ทราบข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง ซึ่่�งอาจมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องที่่�นำำ�ไปสู่่�
การมีีพฤติิกรรมทางเพศที่่�ไม่่ปลอดภััย เช่่น การมีีเพศสััมพัันธ์์โดยไม่่ใช้้ถุุงยางอนามััย เป็็นต้้น
คำำ�สำำ�คััญ: ผู้้�หญิิงพิิการ; ผู้้�หญิิงพิิการทางการได้้ยิินหรืือสื่่�อความหมาย; สุุขภาวะทางเพศ

บทนำ�
สถิิ ติิ ข้้ อ มููลคนพิิ ก ารที่่� มีีบัั ต รประจำำ�ตัั ว คนพิิ ก าร
จากฐานข้้อมููลทะเบีียนกลางคนพิิการ กรมส่่งเสริิมและ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม พ.ศ. 2564
ระบุุว่า่ ประเทศไทยมีีคนพิิการที่่ไ� ด้้รับั การออกบััตรประจำำ�ตััว
คนพิิการ จำำ�นวน 2,092,595 คน แบ่่งเป็็นเพศชาย จำำ�นวน
1,091,845 คน และเพศหญิิง จำำ�นวน 1,000,750 คน
ในจำำ�นวนนี้้�เป็็นคนพิิการทางการได้้ยิินหรืือสื่่�อความหมาย
จำำ�นวน 394,259 คน แบ่่งเป็็นเพศชาย จำำ�นวน 197,312
คน และเพศหญิิง จำำ�นวน 196,947 คน(1) เป็็นอัันดัับที่่�สอง
รองจากจำำ�นวนคนพิิการทางการเคลื่่อ� นไหวหรืือทางร่่างกาย
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สถานการณ์์ปัญ
ั หาของผู้้ห� ญิิงพิิการในประเทศไทย พบว่่า
มีีความทัับซ้้อนกัันในหลายมิิติิ แต่่ในบทความนี้้�จะกล่่าวถึึง
ความทัับซ้้อนในสองชั้้น� สำำ�คััญ ชั้้น� แรก คืือ “ความเป็็นหญิิง”
ซึ่่�งสัังคมไทยยัังมีีบางบริิบทที่่�เชื่่�อว่่า ด้้อยกว่่าอีีกเพศหนึ่่�ง
และชั้้น� ที่่ส� อง คืือ ความพิิการที่่เ� ป็็นเงื่่อ� นไขทำำ�ให้้ผู้ห�้ ญิิงพิิการ
ต้้ อ งใช้้ ชีีวิิ ต อยู่่�ภายใต้้ ก ารดููแลของ ครอบครัั ว พ่่ อ แม่่ พี่่�
น้้อง เพื่่�อน หรืือแม้้แต่่สามีีและลููก และมัักไม่่ได้้รัับโอกาส
ที่่� พึึ งมีีพึึงได้้ จึึงเป็็ น กลุ่่�มที่่� เ สี่่� ย งต่่ อ การขาดโอกาสและ
เปราะบางต่่อการถููกละเมิิดสิิทธิิ โดยปััญหาที่่�ผู้�ห้ ญิิงพิิการ
ประสบประกอบด้้วย(2)
1. ขาดโอกาสทางการศึึกษา ระบบการศึึกษาของคนพิิการ
มัักจะมีีคุุณภาพด้้อยกว่่าระบบการศึึกษาปกติิ ทำำ�ให้้
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เด็็กพิิการมีีความคาดหวัังกัับการพััฒนาขีีดความ
สามารถของตนเองต่ำำ��
2. ขาดโอกาสในการทำำ�งาน ขาดโอกาสในการฝึึกฝน ทัักษะ
ในการประกอบอาชีีพ ไม่่มีีทัักษะการใช้้ชีีวิิตในสัังคม
ทำำ�ให้้คนพิิการจำำ�นวนมากไม่่ผ่่านการคััดเลืือกและ
มีีคุุณสมบััติไิ ม่่เป็็นไปตามที่่น� ายจ้้างต้้องการ
3. ความรุุนแรงและการล่่วงละเมิิด โดยผู้้�หญิิงพิิการ
มัั ก พบกัั บ ความรุุ น แรงและถููกล่่ ว งละเมิิ ด ทั้้� ง ด้้ า น
ร่่างกาย จิิตใจและการล่่วงละเมิิดทางเพศ
4.	สุุขภาพและสิิทธิิอนามััยเจริิญพัันธุ์์� ผู้้�หญิิงพิิการ
ขาดโอกาสในการฟื้้�นฟููสมรรถภาพทางการแพทย์์
ทั้้�งเมื่่อ� แรกพบความพิิการและภายหลััง ความพิิการ
เนื่่อ� งจากหน่่วยบริิการจะอยู่่�ในชุุมชนเมืือง
5. การมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมทางสัังคม เนื่่อ� งจากสัังคม
มีีมุุมมองต่่อผู้้ห� ญิิงพิิการว่่าเป็็นคนพิิการ ดัังนั้้�นกิิจกรรม
ต่่างๆ จึึงถููกผลัักดัันให้้ไปรวมอยู่่�ในเรื่่อ� งของคนพิิการ
ทำำ�ให้้ประเด็็นที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับสตรีีพิิการถููกละเลย และ
สตรีีพิิการยัังถููกปิิดกั้้�นการเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ
6. กฎหมายและนโยบายที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ผู้้�ห ญิิ ง โดย
ส่่วนใหญ่่กล่่าวถึึงสิิทธิิสตรีีและการพััฒนาให้้เกิิดการ
เข้้าถึึงสิิทธิิของผู้้ห� ญิิง แต่่กฎหมายและนโยบายเหล่่านั้้�น
ก็็ ไ ม่่ ไ ด้้ ก ล่่ า วถึึงประเด็็ น ของผู้้�ห ญิิ ง พิิ ก ารโดยตรง
อย่่างไรก็็ตามแม้้ปัจจุ
ั บัุ นั จะมีีแผนยุุทธศาสตร์์พัฒ
ั นา
สตรีีพิิการ ฉบัับที่่� 1 พ.ศ. 2556-2559 และแผนการ
พััฒนาสตรีีพิิการ ฉบัับที่่� 2 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่่ง� แม้้
จะมีีแนวทางการทำำ�งานในการให้้ความรู้้�แก่่บุุคลากร
ด้้านการศึึกษา การแพทย์์ และสาธารณสุุข และเครืือข่่าย
สตรีีพิิการประเด็็นด้้านสุุขภาพ สิิทธิิอนามััยเจริิญพัันธุ์์�
แต่่พบว่่า ผู้้ห� ญิิงพิิการทางการได้้ยินิ หรืือสื่่อ� ความหมาย
ยัังเข้้าไม่่ถึึง อัันเนื่่�องมาจากข้้อจำำ�กััดทางกายภาพ
รวมทั้้�งองค์์ความรู้้เ� ฉพาะ
สำำ�หรัับความพิิการทางการได้้ยินิ หรืือสื่่อ� ความหมายนั้้�น
ประกาศกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
เรื่่อ� ง ประเภทและหลัักเกณฑ์์ความพิิการ ได้้แบ่่งความพิิการ
ทางการได้้ยินิ หรืือสื่่อ� ความหมายเป็็น 3 กลุ่่�ม ประกอบด้้วย(3)
1.	หููหนวก หมายถึึง การที่่� บุุ ค คลมีีข้้ อ จำำ�กัั ด ในการ
ปฏิิ บัั ติิ กิิ จ กรรมในชีีวิิ ตป ระจำำ�วัั น หรืือการเข้้ า ไป

มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมทางสัังคม ซึ่่ง� เป็็นผลมาจากการ
มีีความบกพร่่องในการได้้ยินิ จนไม่่สามารถรัับข้้อมููล
ผ่่ า นทางการได้้ ยิิ น เมื่่� อ ตรวจการได้้ ยิิ น โดยใช้้
คลื่่� น ความถี่่� ที่่� 500 เฮิิ ร ตซ์์ 1,000 เฮิิ ร ตซ์์ และ
2,000 เฮิิ ร ตซ์์ ในหููข้้ า งที่่� ไ ด้้ ยิิ น ดีีกว่่ า จะสููญเสีีย
การได้้ยิินที่่�ความดัังของเสีียง 90 เดซิิเบลขึ้้�นไป
2.	หููตึึง หมายถึึง การที่่�บุุคคลมีีข้้อจำำ�กััดในการปฏิิบััติิ
กิิจกรรมในชีีวิิตประจำำ�วัันหรืือการเข้้าไปมีีส่่วนร่่วม
ในกิิ จ กรรมทางสัั ง คม ซึ่่� ง เป็็ น ผลมาจากการมีี
ความบกพร่่องในการได้้ยิิน
3. ความพิิการทางการสื่่อ� ความหมาย หมายถึึง การที่่บุ� คุ คล
มีีข้้อจำำ�กััดในการปฏิิบััติิกิิจกรรมในชีีวิิตประจำำ�วััน
หรืือการเข้้ า ไปมีีส่่ ว นร่่ ว มในกิิ จ กรรมทางสัั ง คม
ซึ่่�งเป็็นผลมาจากการมีีความบกพร่่องทางการสื่่�อ
ความหมาย เช่่ น พููดไม่่ ไ ด้้ พููดหรืือฟัั ง แล้้ ว ผู้้�อื่่� น
ไม่่เข้้าใจ เป็็นต้้น
จะเห็็นได้้ว่า่ ผู้้ห� ญิิงพิิการทางการได้้ยินิ หรืือสื่่อ� ความหมาย
เป็็นประชากรกลุ่่�มที่่�มีีรายละเอีียดของปััญหาแตกต่่างไป
โดยเฉพาะในประเด็็ น เรื่่� อ งของ “ภาษามืือ” ที่่� ค นพิิ ก าร
ทางการได้้ยินิ หรืือสื่่อ� ความหมายใช้้ในการสื่่อ� สารซึ่่ง� มีีไวยากรณ์์
มีีจำำ�นวนและความหลากหลายของคำำ�แตกต่่างจากภาษา
ที่่ค� นที่่มีี� การได้้ยินิ ใช้้สื่อ่� สารกััน ทำำ�ให้้การเข้้าถึึงข้้อมููล ข่่าวสาร
ความรู้้�ต่า่ งๆ จากครอบครััว ชุุมชน สถาบัันการศึึกษา และสัังคม
มีีความไม่่สะดวก เข้้าถึึงได้้ไม่่เท่่าเทีียมกัับคนที่่�ไม่่พิิการและ
คนพิิการทางร่่างกายประเภทอื่่น� ๆ ทั้้�งนี้้�ในมิิติขิ องผู้้ห� ญิิงพิิการ
ทางการได้้ยินิ หรืือสื่่อ� ความหมายใช้้ในการสื่่อ� สาร พบปััญหา
สำำ�คััญจากการเป็็น “ผู้้ห� ญิิง - พิิการ - หููหนวก” ที่่ถูู� กเบีียดขัับ
หรืือทำำ�ให้้เป็็นกลุ่่�มชายขอบเข้้าไม่่ถึึงความเป็็นธรรมในมิิติต่ิ า่ งๆ
และเข้้าไม่่ถึึงทรััพยากรในการดำำ�รงชีีวิิตอย่่างเป็็นธรรม
ความเป็็ น ชายขอบของกลุ่่�มคนในสัั ง คมไม่่ ใ ช่่ สิ่่� ง ที่่�
เกิิดขึ้้�นเองตามธรรมชาติิ แต่่เกิิดจากการให้้ความหมาย
จากสัังคม หรืือเป็็นเรื่่�องของอำำ�นาจศููนย์์กลาง ทำำ�ให้้คน
เฉพาะกลุ่่�ม เช่่น คนจนเมืือง กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์� คนเร่่ร่อ่ น คนติิดยา
คนพิิ ก าร ไม่่ มีีตัั ว ตนไร้้ คุุ ณ ค่่ า เป็็ น ภาระของสัั ง คมหรืือ
เป็็นกลุ่่�มคนที่่�ไม่่พึึงประสงค์์(4) ผู้้�หญิิงพิิการทางการได้้ยิิน
หรืือสื่่อ� ความหมาย เป็็นอีีกหนึ่่�งกลุ่่�มประชากรที่่ถูู� กทำำ�ให้้เป็็น
กลุ่่�มชายขอบในหลายมิิติหิ ลายพื้้�นที่่ข� องสัังคมไทย
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วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

ความพิิการที่่�ปรากฏในสัังคม ไม่่ว่่าจะเป็็นความพิิการ
ทางร่่างกายหรืือทางปััญญาในรููปแบบต่่างๆ ล้้วนแล้้วเป็็นสภาพ
ที่่ถูู� กกำำ�หนดมาจากค่่านิิยมของสัังคม แม้้ว่า่ จะเป็็นสภาพจริิง
แต่่ก็ไ็ ม่่ใช่่สภาพที่่ค� วรจะนำำ�ไปสู่่� “ความพิิการ” ดัังนั้้�นความพิิการนี้้�
จึึงหมายถึึงการที่่�มนุุษย์์บางกลุ่่�มถููกปฏิิเสธไม่่ให้้มีีส่่วนร่่วม
อย่่างเต็็มที่่ใ� นสัังคม จนชีีวิิตเขาถููกลดศัักดิ์์�ศรีีและคุุณค่่าลงไป
มัันเป็็นสภาพที่่กำำ�
� หนดจากค่่านิิยมของสัังคมชนชั้้น� (5)
สำำ�หรัับความเป็็นกลุ่่�มชายขอบของคนพิิการเกิิดขึ้้�น
ภายใต้้กรอบคิิดของโลกทุุนนิิยมสมััยใหม่่ที่่�กีีดกัันคนพิิการ
ออกจากพื้้�นที่่�ปกติิของคนทั่่�วไป และเป็็นปััญหาของสัังคม
แบบหนึ่่�งอัันเนื่่�องมาจากการมีีชีีวิิตที่่�ไม่่เหมืือนกัับคนปกติิ
ทั้้�งสภาพของร่่างกายและอวััยวะที่่�ไม่่ครบถ้้วน ซึ่่�งถููกมองว่่า
ส่่งผลต่่อการทำำ�งานที่่มีีป
� ระสิิทธิิภาพ ดัังนั้้�นรััฐต้้องเข้้าจััดการ
ช่่วยเหลืือ และสงเคราะห์์ผ่่านการจััดพื้้�นที่่�พิิเศษต่่างๆ(6)
ซึ่่�งทำำ�ให้้คนพิิการตกอยู่่�ภายใต้้วาทกรรมของความเชื่่�อของ
บุุคคลที่่ไ� ร้้ความสามารถ ถููกเบีียดขัับไม่่ให้้แสดงความสามารถ
ได้้อย่่างเต็็มที่่� เป็็นภาระให้้แก่่ครอบครััวและสัังคม เป็็นบุุคคล
ที่่น่� า่ สงสาร สมควรได้้รับั การช่่วยเหลืือ(7) ซึ่่ง� นั่่�นแสดงถึึงการ
เบีียดขัับคนพิิการสู่่�การเป็็นกลุ่่�มชายขอบของสัังคมในบริิบท
ต่่างๆ เช่่น การเมืือง เศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม(8)
จากการศึึกษาของเพ็็ญจัันทร์์ ประดัับมุุข-เชอร์์เรอร์์(9)
พบว่่าผู้้ห� ญิิงพิิการแต่่ละประเภทมีีปััญหาและความต้้องการ
ที่่แ� ตกต่่างกัันไป ผู้้ห� ญิิงพิิการมัักได้้รับั การเลืือกปฏิิบัติั ิ และ
อคติิที่่�รุุนแรงกว่่าผู้้�ชายพิิการด้้วยอคติิที่่�ซ้้อนทัับสองชั้้�น คืือ
เพราะเป็็นคนพิิการ และเพราะเป็็นผู้้�หญิิง ความคาดหวััง
ของสัังคมภายใต้้แนวคิิดชายเป็็นใหญ่่ที่่�ต้้องการให้้ผู้�ห้ ญิิง
เป็็นผู้้�ดููแลงานบ้้าน มีีลููกและดููแลครอบครััว แต่่ด้ว้ ยความพิิการ
ทำำ�ให้้ผู้ห�้ ญิิงพิิการจึึงถููกมองว่่าไม่่สามารถทำำ�บทบาทดัังกล่่าว
ได้้อย่่างสมบููรณ์์ จนไปถึึงมองว่่าเป็็นคนไร้้บทบาท ไร้้ความรู้้�สึึก
ทางเพศ ไม่่ควรเป็็นแม่่ เพราะไม่่แสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
นอกจากนี้้�ยัังพบว่่าผู้้�หญิิงพิิการมีีปััญหาสุุขภาพร่่วมกััน
หลายประการ ดัังนี้้� (1) การถููกลิิดรอนความพึึงพอใจทางเพศ
ด้้วยถููกตััดสิินจากสัังคมให้้ไม่่สามารถรัับผิิดชอบเพศวิิถีีและ
ความปรารถนาทางเพศของตนเอง จึึงถููกห้้ามปราม ควบคุุม
(2) เสี่่ย� งต่่อการถููกกระทำำ�ความรุุนแรงและเอาเปรีียบทางเพศ
รวมทั้้�งการละเมิิดสิิทธิิเรื่่�องการตััดสิินใจในเนื้้�อตััวร่่างกาย
ในเรื่่�องเพศ (3) การเข้้าถึึงเพศศึึกษา อัันเนื่่�องมาจากชุุด
ความคิิด “คนพิิการไม่่จำำ�เป็็นต้้องรู้้� เพราะไม่่ได้้เกี่่�ยวข้้องกัับ
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เพศสััมพัันธ์์” หรืือวิิธีีคิดิ “คนพิิการไม่่ใช่่คนส่่วนใหญ่่” จึึงไม่่คุ้้�มค่่า
ที่่จ� ะออกแบบหรืือเตรีียมหลัักสููตรคนพิิการ (4) เสี่่ย� งต่่อการ
ติิดเชื้้อ� HIV, STD, RTI เนื่่อ� งจากการไม่่ได้้รับั บริิการสุุขภาพ
ทางเพศ เพราะมองข้้ามเพศของคนพิิการ (5) การไม่่สามารถ
เข้้าถึึงบริิการสุุขภาพทางเพศ หรืือการบริิการที่่�ไม่่คำำ�นึึงถึึง
ความละเอีียดอ่่อนต่่อมิิติเิ พศ และเนื้้�อตััวร่่างกายที่่แ� ตกต่่าง
แม้้ว่่าจะมีีบริิการทางการแพทย์์ที่่�ช่่วยเหลืือผู้้�หญิิงพิิการ
แต่่เป็็นการช่่วยเหลืือในลัักษณะของการทำำ�งาน (take over)
และ (6) การถููกลดคุุณค่่าในตนเองและลดทอนความเป็็นมนุุษย์์
ด้้ ว ยมายาคติิ ค วามพิิ ก ารทำำ�ให้้ ผู้�้ห ญิิ ง พิิ ก ารจำำ�นวนหนึ่่� ง
ถููกทำำ�ลายอััตลักั ษณ์์ความเป็็นหญิิง ทั้้�งการห้้ามปรามเรื่่อ� งเพศ
ถููกบัังคัับทำำ�หมัันโดยไม่่ยินิ ยอม เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� เพ็็ญจัันทร์์ ประดัับมุุข-เชอร์์เรอร์์ ได้้สรุุปได้้ว่่า
ผู้้�หญิิงพิิการมีีปััญหาด้้านสิิทธิิอนามััยเจริิญพัันธุ์์�ทุุกด้้าน(9)
โดยมีีพื้้�นฐานมาจากแนวคิิดต่่างๆ ได้้แก่่ มายาคติิเกี่่�ยวกัับ
เรื่่�องเพศ อคติิและการไม่่ยอมรัับความหลากหลายทางเพศ
ผ่่านสถาบัันทางสัังคม อุุดมการณ์์ความเป็็นปกติิผ่า่ นสถาบััน
ทางการแพทย์์ส่ง่ ผลให้้ผู้ห�้ ญิิงพิิการถููกมองว่่าเป็็นคนไม่่มีีเพศ
ไม่่มีีความต้้องการทางเพศ ถููกกีีดกัันไม่่ให้้มีีครอบครััว และ
พื้้�นฐานความคิิดเรื่่อ� งพัันธุุกรรมที่่ดีี� ทำำ�ให้้ผู้ห�้ ญิิงพิิการถููกสัังคม
มองว่่าเป็็นพัันธุุกรรมที่่ไ� ม่่เหมาะสม เป็็นแหล่่งของความผิิดปกติิ
ทำำ�ให้้เกิิดการนำำ�ไปสู่่�การตััดสิินใจในเนื้้�อตััวร่่างกายและชีีวิิต
ของผู้้ห� ญิิงพิิการ ผู้้ห� ญิิงพิิการแทบไม่่ได้้เรีียนรู้้เ� รื่่อ� งเพศศึึกษา
ถููกตีีตราว่่าไม่่มีีศักั ยภาพ ความพร้้อมในการเป็็นแม่่ (ตั้้�งครรภ์์
ให้้กำำ�เนิิด เลี้้�ยงดูู)

วิธีการศึกษา
กลุ่่�มเป้้าหมายในการศึึกษาเป็็นกลุ่่�มเด็็กผู้้�หญิิงพิิการ
ทางการได้้ ยิิ น หรืือสื่่� อ ความหมายระดัั บ ชั้้� น มัั ธ ยมศึึกษา
ตอนปลายจากโรงเรีียนโสตศึึกษาสองแห่่งในจัังหวััดชลบุุรีี
และกรุุงเทพมหานคร รวม 24 คน ผ่่านกระบวนการกลุ่่�ม
(focus group) โดยมีีกรอบเนื้้�อหาในการเก็็บข้้อมููล ดัังนี้้�
(1) สถานการณ์์ทั่่�วไปของเด็็กผู้้�หญิิงพิิการทางการได้้ยิิน
หรืือสื่่�อความหมาย ได้้แก่่ ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ร่่วมสนทนา
มุุมมองต่่อตนเอง มุุมมองและความสััมพัันธ์์ต่่อคนอื่่�น และ
วิิธีีการสื่่อ� สาร (2) สถานการณ์์เรื่่อ� งเพศของเด็็กผู้้ห� ญิิงพิิการ
ทางการได้้ยิินหรืือสื่่�อความหมาย ได้้แก่่ มุุมมองเรื่่�องเพศ
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ความรู้้�หรืือทัักษะบุุคคลเรื่่�องเพศ และพฤติิกรรมทางเพศ
(3) แนวทางการสื่่� อ สารเรื่่� อ งเพศกัั บ เด็็ ก ผู้้� ห ญิิ ง พิิ ก าร
ทางการได้้ยิินหรืือสื่่�อความหมาย ได้้แก่่ เรื่่�องเพศที่่�อยากรู้้�
และช่่องทางหรืือเครื่่�องมืือสื่่�อสารที่่�สนใจ เป็็นต้้น ผลการ
สนทนากลุ่่�มย่่อยจากการสื่่�อสารด้้วยภาษามืือ และมีีล่่าม
ภาษามืือช่่วยแปลความ พบประเด็็นสำำ�คััญ(10) ดัังนี้้�
1. สถานการณ์์ทั่่ว� ไปของเด็็กผู้้ห� ญิิงพิิการทางการได้้ยินิ
หรืือสื่่�อความหมาย พบว่่า อายุุน้้อยที่่�สุุดคืือ 14 ปีี
และมากที่่� สุุ ด คืือ 20 ปีี กำำ�ลัั ง ศึึกษาอยู่่�ในระดัั บ
มััธยมศึึกษาตอนต้้น 7 คน และมััธยมศึึกษาตอนปลาย
17 คน โดยส่่วนใหญ่่อยู่่�ในกลุ่่�มหููหนวก และมีีบางคน
ที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มหููตึึง โดยทั้้�งหมดมีีความรู้้�สึึกต่่อตััวเอง
กัั บ การเป็็ น เด็็ ก ผู้้� ห ญิิ ง พิิ ก ารทางการได้้ ยิิ น หรืือ
สื่่� อ ความหมายคืือ รู้้�สึึ กไม่่ ดีีผ่่ า นการสะท้้ อ นจาก
ภาษามืือว่่า “ไม่่ชอบ” “อยากหููดีี อยากพููดได้้” “สื่่อ� สาร
กัับคนอื่่�นยาก” หรืือ “เวลาที่่�คนอื่่�นคุุย เราไม่่รู้้�เรื่่�อง”
เป็็นต้้น ขณะที่่�ความรู้้�สึึกต่่อการใช้้ภาษามืือสื่่�อสาร
กัับคนอื่่�นกลุ่่�มเป้้าหมาย สะท้้อนถึึงความรู้้�สึึกอาย
เช่่น “อาย เขามองเราบ้้านนอก เขาขำำ�เราหรืือเปล่่า”
“เป็็นเป้้าสายตา คนมองว่่าแปลก” “โรงเรีียนมีีภาษา
มืือไม่่เหมืือนที่่�อื่่�น บางทีีสื่่�อสารไม่่ตรงกััน” เป็็นต้้น
2.	มุุมมองและความสััมพัันธ์์ต่่อคนอื่่�น พบว่่า มีีความ
รู้้�สึึ กเชิิ ง บวกกัั บ กลุ่่�มคนพิิ ก ารทางการได้้ ยิิ น หรืือ
สื่่อ� ความหมาย เช่่น “ชอบคุุยกัับเพื่่อ� นหููหนวกมากกว่่า
เพื่่� อ นหููดีี” หรืือ “มีีแฟนก็็ เ ป็็ น คนหููหนวกดีีกว่่ า ”
ขณะที่่�มุุมมองและความสััมพัันธ์์ต่่อคนที่่�ไม่่มีีความ
พิิการ พบว่่า มีีความรู้้�สึึกทั้้�งเชิิงลบและบวก เช่่น
“อิิจฉา อยากพููดอะไรก็็ได้้ คุุยกัันได้้ คุุยกัันรู้้�เรื่่�อง”
“ถ้้าใช้้ภาษามืือได้้ ก็็รู้้�สึึกดีี จะขอให้้ช่่วยเป็็นล่่ามให้้”
ส่่วนความสััมพัันธ์์ต่่อคนที่่�ไม่่มีีความพิิการก็็พบว่่า
มีีทั้้�งความสััมพัันธ์์เชิิงบวกและเชิิงลบเช่่นกััน เช่่น
“ไม่่มีีเพื่่�อน อยู่่�บ้้านตลอด” “มีีเพื่่�อนหููดีีหรืือล่่าม
เป็็นคนสำำ�คััญที่่�ช่่วยเราได้้” เป็็นต้้น
3.	วิิธีีการสื่่อ� สารกัับคนอื่่น� พบว่่า กลุ่่�มเด็็กผู้้ห� ญิิงพิิการ
ทางการได้้ยิินหรืือสื่่�อความหมายส่่วนใหญ่่สื่่�อสาร
กัันเองโดยใช้้ภาษามืือ แต่่ภาษามืือใช้้ไม่่ได้้กัับทุุกคน
คนที่่�ไม่่ได้้เรีียนจะใช้้ภาษามืือไม่่ได้้ หรืือสื่่�อสารได้้
จำำ�กััด รวมทั้้�งภาษามืือแต่่ละที่่มีีคำำ�ศั
�
พั ท์์ไม่่เหมืือนกััน

และบางคนใช้้ ก ารเขีียนหรืือพิิ ม พ์์ ข้้ อ ความผ่่ า น
แอปพลิิเคชัันไลน์์ ขณะที่่�วิิธีีการสื่่�อสารกัับคนที่่�ไม่่มีี
ความพิิการทางการได้้ยินิ หรืือสื่่อ� ความหมาย จะใช้้วิธีีิ
การเขีียน หรืือพิิมพ์์ข้้อความผ่่านแอปพลิิเคชัันไลน์์
บางคนจะสอนภาษามืือให้้เพื่่อ� น ส่่วนคนที่่อ� ยู่่�ในกลุ่่�ม
หููตึึงจะพยายามใช้้ เ สีียงฝึึ ก พููดบ้้ า ง และใช้้ วิิธีีการ
อ่่านปาก เป็็นต้้น
4.	มุุมมองและกรอบคิิดเรื่่อ� งเพศ พบว่่า กลุ่่�มเด็็กผู้้ห� ญิิง
พิิการทางการได้้ยิินหรืือสื่่�อความหมายมีีกรอบคิิด
จำำ�กัั ด เรื่่� อ งเพศ โดยทุุ ก คนนึึกถึึงผู้้�ช าย-ผู้้� ห ญิิ ง
บางคนนึึกถึึงเรื่่อ� งอื่่น� ๆ เช่่น มีีประจำำ�เดืือน มีีเลืือดไหล
ออกมา เพศสััมพัันธ์์ แฟน เพศที่่�สาม ทอม หรืือ
ความพิิการ เป็็นต้้น สำำ�หรัับความรู้้�สึึกต่่อการคุุย
เรื่่อ� งเพศ พบว่่า ทุุกคนรููสึึกว่่าเรื่่อ� งเพศคุุยยาก รููสึึกอาย
เป็็นเรื่่�องน่่าอาย ไม่่กล้้าพููด ไม่่กล้้าเล่่า
5. ความรููและทัักษะบุุคคลเรื่่อ� งเพศ พบว่่า กลุ่่�มเด็็กผู้้ห� ญิิง
พิิการทางการได้้ยิินหรืือสื่่�อความหมายส่่วนใหญ่่
มีีความรููความเข้้าใจเรื่่อ� งเพศค่่อนข้้างจำำ�กััด รููไม่่ครบ
หรืือรููคลาดเคลื่่�อน โดยแบ่่งตามประเด็็น ได้้แก่่
•	พััฒนาการทางเพศ เช่่น มีีประจำำ�เดืือนแล้้วจะท้้องได้้
ประจำำ�เดืือนทำำ�ให้้เป็็นสิิว
•	วิิธีีการคุุมกำำ�เนิิด เช่่น ถุุงยางป้้องกัันท้้อง ถุุงยาง
ป้้องกัันการหลั่่�งอสุุจิิ สิ่่�งสกปรก “กิินยาคุุมเป็็นแผง
คืืนละ 1 เม็็ด กิินไม่่หมด กิินแล้้วทิ้้�ง กลััวจะบ้้า ยาคุุม
กิิ น แล้้ ว คล้้ า ยๆ ยาบ้ า ไหม” “กิิ น ยาคุุ ม ฉุุ ก เฉิิ น
มีีเพศสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ แฟนแล้้ ว ก็็ กิิ น เลย กลัั ว ท้้ อ ง
กิิ น 1 เม็็ ด แล้้ ว ไม่่ ไ ด้้ กิิ น อีีกเลย” “แฟนบอก
ให้้ กิิ น ยาคุุ ม จะได้้ ป้้ อ งกัั น ท้้ อ งและเอดส์์ ” หรืือ
“หลั่่�งนอกแต่่ไม่่แน่่ใจ ถ้้าเอาออกไม่่ทััน แล้้วต่่อไป
จะตั้้�งครรภ์์ไหม”
• โรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ เช่่น “นึึกถึึงเอดส์์ มะเร็็ง
ภููมิิแพ้” “เอดส์์ติิดได้้ ถ้้าอยู่่�ใกล้้ กิินข้้าว ใช้้แก้้วน้ำำ��
ร่่วมกััน” “หญิิงมีีเพศสััมพัันธ์์กับั หญิิงได้้ ไม่่เป็็นเอดส์์”
หรืือ “คิิ ด ว่่ า ในโรงเรีียนไม่่ มีี คนที่่� เ ป็็ นโรคติิดต่่อ
ทางเพศสััมพัันธ์์”
6.	ทัักษะและการเข้้าถึึงบริิการ พบว่่า กลุ่่�มเด็็กผู้้�หญิิง
พิิการทางการได้้ยิินหรืือสื่่�อความหมายส่่วนใหญ่่
ยัั ง ขาดทัั ก ษะ และเข้ า ไม่่ ถึึ งข้้ อ มููล แหล่่ ง เรีียนรูู
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และบริิ ก ารที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ สุุ ข ภาวะทางเพศ เช่่ น
“ไม่่กล้้าถาม ไม่่เคยหาข้้อมููลเลย” “เก็็บเรื่่�องนี้้�ไว
กัับตััวเอง” “บางทีีคุุยกัับเพื่่อ� นกัับรุ่่�นพี่่”� “ดูู YouTube
หนัังโปฝรั่่�งสอนดีีมากเลย” ขณะที่่�มีีเพีียงหนึ่่�งคน
เท่่านั้้�นที่่�บอกว่่า “ครููพาไปศึึกษา และหมอมาอบรม
ที่่�โรงเรีียน”
7. ความรัักความสััมพัันธ์์ พบว่่า ระหว่่างการสนทนา
ทุุกคนแสดงอาการอาย หน้้าแดง โดยเกืือบทุุกคน
ระบุุ ว่่ า เคยมีีแฟนมาแล้้ ว ส่ ว นมากผู้้�ช ายจีีบก่่ อ น
และแฟนเป็็ น คนหููหนวก บางคนระบุุ ว่่ า มีีแฟน
เป็็ น ผู้้� ห ญิิ ง มีีเพีียงหนึ่่� ง คนเท่่ า นั้้� น ที่่� ร ะบุุ ว่่ า
ไม่่เคยมีีแฟน ส่่วนประเด็็นความรู้้�สึึกของการมีีแฟน
ส่่ ว นใหญ่่ ร ะบุุ ว่่ า “รููสึึกดีีเมื่่� อ มีีแฟน” “ดีีต่่ อ ใจ
ช่่วยดููแล” “มีีคนทำำ�อะไรด้้วยกััน มีีคนดููแล” “สบาย
มีีคนช่่วย ซื้้�อข้้าวให้้กิิน ซัักผ้้าให้้ ดููแล แฟนเหมืือน
คนใช้้ ” โดยมีีเพีียงหนึ่่� ง คนเท่่ า นั้้� น ที่่� ร ะบุุ ว่่ า “ไม่่ ดีี
ทะเลาะกัันบ่่อยมาก”
8. พฤติิกรรมทางเพศและเพศสััมพัันธ์์ พบว่่า เกืือบ
ทุุ ก คนมีีเพศสัั ม พัั น ธ์์ ค รั้้� ง แรกตั้้� ง แต่่ มัั ธ ยมศึึกษา
ตอนต้้น โดยระบุุว่่าผู้้�ชายเป็็นฝ่่ายเริ่่�มก่่อนมัักเกิิดขึ้้�น
ที่่�บ้้าน “มีีอะไรกัับผู้้�ชายตั้้�งแต่่ตอน ม.2 เขาซื้้�อของ
ให้้ เขามีีเงิิน” รวมทั้้�งพบว่่า 1 ใน 6 ระบุุว่่าเคยมีี
เพศสััมพัันธ์์กัับเพศเดีียวกััน นอกจากนี้้�มีีประเด็็น
ที่่�น่่าสนใจอื่่�นๆ ได้้แก่่
•	บ่่ อ ยครั้้� ง มีีเพศสัั ม พัั น ธ์์ ไ ม่่ พ ร้ อ ม เช่่ น “พอมีีคน
มานััวเนีีย เลยต้้องตาม” “บางทีีเหนื่่อ� ยแต่่ต้อ้ งอดทน”
หรืือ “ตองหาเหตุุผลบอกว่่าไม่่มีีแรง”
• เกืือบทุุ ก คนมีีเพศสัั ม พัั น ธ์์ ที่่� ไ ม่่ ป ลอดภัั ย เช่่ น
“ไม่่ เ คยใช้้ อ ะไรเลย ไม่่ ไ ด้้ ป้้ อ งกัั น ” “หลั่่� ง นอก”
“บอกให้้ แ ฟนใช้้ แต่่ ช ายไม่่ ฟัั ง ” “ผู้้�ช ายชอบสด
ชอบการสััมผััสเนื้้�อ” “เชื่่�อใจแฟน” “แฟนหงุุดหงิิด
เวลาใช้้ ถุุ ง ยาง บางครั้้� ง ไม่่ ไ ด้้ เ ตรีียมไว้ ” หรืือ
“กลััวเขาเลิิก” มีีเพีียงหนึ่่�งคนที่่�ระบุุว่่า “ใช้้ถุุงยาง
ตลอด ผู้้�ชายใช้้ถุุงยางตลอด เพราะกลััวว่่าจะท้้อง
กลััวว่่าจะอาย”
•	มีีความกลัั ว และเครีียดเมื่่� อ มีีเพศสัั ม พัั น ธ์์ ที่่�
ไม่่ปลอดภััย เช่่น “กลััวท้้อง กลััวโรค แล้้วก็็กลััวเลิิก”
“กลัั ว พ่่ อ แม่่ รููรีี บหาที่่� ต รวจครรภ์ ม าตรวจ”
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“ใช้้ยาป้้องกััน ยาคุุมกำำ�เนิิดฉุุกเฉิิน 2 เม็็ด” หรืือ
“เครีียดก็็ปลอบใจตนเอง” ขณะที่่ห� ากบางคนระบุุว่า่
หากท้้องจะกลััว เช่่น “กลััวต้้องออกจากโรงเรีียน”
“กลััวไม่่มีีเงิินเลี้้�ยง” หรืือ “มีีคนท้้องในโรงเรีียน
ครููอ้้างกฎระเบีียบ ว่าผิิดกฎของโรงเรีียน บางครั้้�ง
พ่่อแม่่ก็็ไปบอกครูู ให้้ครููมาดุุ” เป็็นต้้น
9. เรื่่� อ งเพศที่่� อ ยากรู้้� พบว่่ า กลุ่่�มเด็็ ก ผู้้� ห ญิิ ง พิิ ก าร
ทางการได้้ยิินหรืือสื่่�อความหมายมีีความสนใจและ
อยากรู้้� ใ นเรื่่� อ งวิิ ธีีป้้ อ งกัั น การตั้้� ง ครรภ์์ เช่่ น “วิิ ธีี
ป้้ อ งกัั น ทำำ�ไงไม่่ ใ ห้้ ท้้ อ ง” “ระหว่่ า งมีีประจำำ�เดืือน
มีีเพศสััมพัันธ์์ได้้ไหม” “ท้องแล้้วต้้องทำำ�ยัังไงต่่อไป”
“ท้องแล้้วทำำ�ไงถึึงจะแท้้งได้้” เรื่่�องโรคติิดต่่อทาง
เพศสััมพัันธ์์ เช่่น “แฟนมีีเพศสััมพัันธ์์กับั เรา เรามีีโอกาส
จะติิดเอดส์์ไหม” “การใช้้ถุุงยางอนามััยป้้องกัันโรค
ได้้ ใ ช่่ ไ หม” “ดื่่� ม น้ำำ��กัั บ คนที่่� เ ป็็ น เอดส์์ แต่่ ก็็ ไ ม่่ ติิ ด
เพราะอะไร” และเรื่่�องทัักษะส่่วนบุุคคล เช่่น “เวลา
ไม่่ อ ยากมีีเพศสัั ม พัั น ธ์์ จ ะต้้ อ งทำำ�ยัั ง ไง” “ทำำ�ยัั ง ไง
ไม่่ให้้รููสึึกแย่่กัับตััวเองและเรื่่�องที่่�เกิิดขึ้้�น” “ทำำ�ไง
มีีแฟนแล้วจะไม่่ทะเลาะกััน” “การสื่่�อสาร การพููด
กัั บ พ่่ อ แม่่ ” “วิิ ธีีดูู แลความรููสึึกของตนเองหลัั ง
มีีเพศสััมพัันธ์์” เป็็นต้้น
10.ชองทางและเครื่่� อ งมืือสื่่� อ สารที่่� ส นใจ พบว่่ า สื่่� อ
วีีดิิทัศั น์์และสื่่อ� บุุคคลเป็็นสื่่อ� ที่่ก� ลุ่่�มเด็็กผู้้ห� ญิิงพิิการ
ทางการได้้ ยิิ น หรืือสื่่� อ ความหมายให้้ ค วามสนใจ
มากที่่สุ� ดุ โดยระบุุว่า่ “ชอบคลิิปวิดีีิ โอ ชอบภาพยนตร์์
ภาพเคลื่่อ� นไหว” “แบบคนมานั่่�งคุุยกััน” “คนหููหนวก
สื่่�อสารตรงกััน ชััดเจนมากกว่่า คนหููดีีน่่าจะคุุยกััน
ยาก” “อยากให้้ เ พื่่� อ นหููหนวก ที่่� มีีป ระสบการณ
มาแชร์์ประสบการณ์์” “อยากให้้มีีทั้้�งคนหููดีีหููหนวก
จััดอบรม” “คนหููดีี ที่่�มีีความรููแนะนำำ�เราได้้มากกว่่า
แต่่ต้อ้ งมีีล่่ามด้้วย” และ “พ่่อแม่่ก็ค็ วรจะให้้คำำ�แนะนำำ�
ลููกได้้”

วิจารณ์
จากการเก็็บข้้อมููลกระบวนการกลุ่่�มในกลุ่่�มเด็็กผู้้ห� ญิิง
พิิการทางการได้้ยินิ หรืือสื่่อ� ความหมายระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษา
ตอนปลาย พบข้้อมููลที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ (1) เด็็กผู้้�หญิิงพิิการ
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ทางการได้้ ยิิ น หรืือสื่่� อ ความหมายมีีมุุ ม มองต่่ อ ตนเอง
ที่่�ไม่่ค่่อยดีี รู้้�สึึกอายที่่�ต้้องใช้้ภาษามืือ กลััวว่่าคนอื่่�นจะมอง
หรืือพููดถึึงตนเองในทางที่่�ไม่่ดีี ส่่วนมุุมมองต่่อคนอื่่�นนั้้�น
เด็็ ก ผู้้� ห ญิิ ง พิิ ก ารทางการได้้ ยิิ น หรืือสื่่� อ ความหมายรู้้�สึึ ก
อยากพููดได้้ เ หมืือนคนที่่� ไ ม่่ มีี ความพิิ ก ารทางการได้้ ยิิ น
หรืือสื่่� อ ความหมาย ส่่ ว นใหญ่่ แ ล้้ ว เด็็ ก ผู้้� ห ญิิ ง พิิ ก าร
ทางการได้้ ยิิ น หรืือสื่่� อ ความหมายมัั ก มีีพ่่ อ แม่่ ครูู ล่่ า ม
เป็็นคนหููดีี ซึ่่�งช่่วยสื่่�อสารความต้้องการให้้ได้้ (2) กรอบคิิด
เรื่่� อ งเพศของเด็็ ก ผู้้� ห ญิิ ง พิิ ก ารทางการได้้ ยิิ น หรืือสื่่� อ
ความหมายมีีจำำ�กััด มีีมุุมมองว่่าเรื่่�องเพศเป็็นเรื่่�องน่่าอาย
เด็็กผู้้�หญิิงพิิการทางการได้้ยิินหรืือสื่่�อความหมายมีีความรู้้�
เรื่่�องเพศอยู่่�บ้้าง แต่่เป็็นความรู้้�แบบรู้้�ไม่่ครบ รู้้�คลาดเคลื่่�อน
เช่่น รู้้�ว่่าการใส่่ถุุงยางอนามััยช่่วยป้้องกัันโรคได้้ รู้้�ว่่าการ
กิินยาคุุมกำำ�เนิิดป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ได้้ แต่่มีีความเชื่่�อว่่า
หากกิินยาคุุมกำำ�เนิิดมากเกิินไปจะทำำ�ให้้เป็็นบ้้าได้้ เด็็กส่่วนใหญ่่
จึึงกิินไม่่ครบแผง หรืือรู้้�ว่่าโรคเอดส์์เป็็นโรคติิดต่่อทางเพศ
สััมพัันธ์์ แต่่มีีความเชื่่�อว่่า การนั่่�งติิดกัับคนมีีเชื้้�อโรคเอดส์์
จะทำำ�ให้้ ติิ ด เอดส์์ ไ ด้้ และเชื่่� อ ว่่ า การมีีเพศสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ
เพศเดีียวกัันจะไม่่ทำำ�ให้้ติิดโรคเอดส์์ เป็็นต้้น (3) ขาดความรู้้�
และทัักษะเรื่่�องเพศ เนื่่�องจากเด็็กเข้้าไม่่ถึึงข้้อมููลเรื่่�องเพศ
เชิิ ง บวก จึึงไม่่ เ คยหาข้้ อ มููล ไม่่ มีี คนคุุ ย ด้้ ว ย หรืือเรีียนรู้้�
จากสื่่�อที่่�ไม่่ให้้ความรู้้�ทางเพศเชิิงบวก หรืือเรีียนรู้้�จากเพื่่�อน

รุ่่�นพี่่�ที่่�ไม่่ทราบข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง (4) มีีพฤติิกรรมทางเพศ
ที่่ไ� ม่่ปลอดภััย เด็็กเกืือบทุุกคนมีีเพศสััมพัันธ์์โดยไม่่ได้้ป้อ้ งกััน
บางครั้้� ง มีีเพศสัั ม พัั น ธ์์ แ บบไม่่ พ ร้้ อ ม เช่่ น การหลั่่� ง นอก
ไม่่ใช้้ถุุงยางอนามััย ด้้วยเหตุุผลเพราะเชื่่�อใจคนรััก หรืือ
บางครั้้�งไม่่ได้้เตรีียมไว้้ หรืือคนรัักไม่่ชอบใส่่ถุุงยางอนามััย
ข้้ อ ค้้ น พบสำำ�คัั ญ จากกระบวนการกลุ่่�มที่่� ส ามารถ
นำำ�ไปประยุุกต์์เพื่่�อพััฒนากระบวนการเรีียนรู้้�เรื่่�องเพศ และ
สุุ ข ภาวะทางเพศสำำ�หรัั บ เด็็ ก ผู้้� ห ญิิ ง พิิ ก ารทางการได้้ ยิิ น
หรืือสื่่�อความหมายในสถานศึึกษา คืือ (1) สื่่�อบุุคคลที่่�มีี
มุุมมองเชิิงบวกต่่อการสื่่�อสารสุุขภาวะทางเพศ ที่่�เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงทััศนคติิ ทัักษะ และความรู้้�เรื่่�องเพศเชิิงบวก
ในระดัั บ บุุ ค คลทั้้� ง แกนนำำ�เด็็ ก และแกนนำำ�ผู้้� ใ หญ่่ ทำำ�ให้้
ตระหนัั ก ถึึงสถานการณ์์ เ รื่่� อ งเพศที่่� มีี ความซัั บ ซ้้ อ น
ลดการตััดสิินตีีตรา ทำำ�ให้้เด็็กกล้้าพููดคุุยเรื่่�องเพศมากขึ้้�น
ส่่ ง ผลให้้ มีี เพศสัั ม พัั น ธ์์ เ มื่่� อ พร้้ อ มและปลอดภัั ย มากขึ้้� น
(2) การสื่่�อสารเรื่่�องเพศกัับเด็็กพิิการทางการได้้ยิินหรืือ
สื่่อ� ความหมายยัังมีีข้้อจำำ�กััดเรื่่อ� งการใช้้ภาษามืือและคำำ�ศััพท์์
เรื่่� อ งเพศ (3) เนื้้� อ หาเพื่่� อ สื่่� อ สารสุุ ข ภาพทางเพศ ต้้ อ ง
ตรงประเด็็ น เข้้ า ใจง่่ า ย มีีแนวทางปฏิิ บัั ติิ ที่่� ชััด เจน มีีสื่่�อ
มีีภาพประกอบ โดยสอดแทรกมิิติิมุุมมองเรื่่�องเพศเชิิงบวก
กัับคนพิิการและการเข้้าถึึงแหล่่งข้้อมููลแหล่่งบริิการ
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Sexual Health of Deaf Young Female:
a Case Study of Schools for the Deaf
in Bangkok and Chonburi Provinces, Thailand
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Abstract
This article is a case study on the issue of sexual health among 24 female students with hearing
or interpretive disabilities at 2 secondary schools for the deaf in Bangkok and Chonburi through
a focus group discussion. The focus group discussion showed that female students with hearing or
interpretive disabilities lacked self-esteem. They wished they could communicate like people without
disabilities but were not comfortable to express their thoughts relating to sex. The target group had
little knowledge and misleading information about sexual and reproductive health including HIV/AIDS.
They understood that HIV/AIDS could be transmitted through sexual activities, however, they had a few
misconceptions that HIV/AIDS could also be transmitted through a casual close contact; or it was safe
to engage in same-sex activity. In addition, due to a lack of knowledge and experience, they received
the information through non-professional peers including seniors or pornographic media. This could
lead to an unprotected sexual behaviors.
Keywords: disable women; woman with hearing or interpretive disabilities; sexual health
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บทคัดย่อ
การศึึกษานี้้�มีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่อ� นำำ�เสนอผลการศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างการเสริิมพลัังชุุมชนกัับการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
ในโครงการชุุมชนน่่าอยู่่�ในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ ที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนจากสำำ�นัักสร้้างสรรค์์โอกาส (สำำ�นััก 6) สำำ�นัักงานกองทุุน
สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) การศึึกษาครั้้�งนี้้�ใช้้แนวคิิดการเสริิมพลัังชุุมชน 9 องค์์ประกอบของ Laverack G
และใช้้แนวคิิดการสร้้างเสริิมสุุขภาพตามเป้้าหมายของ 10 ปีีของ สสส. ใช้้ระเบีียบวิิธีีการวิิจััยเชิิงปริิมาณ ใช้้แบบสอบถาม
แบบมีีโครงสร้้าง และเก็็บข้้อมููลจาก 99 ชุุมชน โดยการประชุุมกลุ่่�มย่่อยในแต่่ละชุุมชนเพื่่�อให้้ผู้้�เข้้าร่่วม ซึ่่�งประกอบด้้วย
กรรมการสภาผู้้�นำำ�ชุุ ม ชน และพี่่� เ ลี้้� ย งภายนอก ร่่ ว มแลกเปลี่่� ย นความคิิ ด เห็็ น ในการตอบคำำ�ถามตามแบบสอบถาม
ที่่� มีี โครงสร้้ า ง ผลการวิิ จัั ย พบว่่ า การเสริิ ม พลัั ง ชุุ ม ชน มีีความสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ ความสำำ�เร็็ จด้้ า นสุุ ข ภาพตามเป้้ า หมาย
10 ปีี สสส. (r=0.205) นอกจากนี้้� ยัั ง พบว่่ า แนวคิิ ด 9 องค์์ ป ระกอบของการเสริิ ม พลัั ง ชุุ ม ชนของ Laverack G
เป็็นแนวคิิดที่่�มีีประโยชน์์ต่่อการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการสร้้างเสริิมสุุขภาพโดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐาน
คำำ�สำำ�คััญ: การเสริิมพลัังชุุมชน; การสร้้างเสริิมสุุขภาพ; ชุุมชนน่่าอยู่่�

บทนำ�
ปััจจุุบัันคนไทยมีีแนวโน้้มของการเจ็็บป่่วยด้้วยโรค
ติิ ด ต่่ อ ไม่่ เ รื้้� อ รัั ง หรืือโรค NCDs ซึ่่� ง เป็็ น สาเหตุุ ห ลัั ก ของ
การเสีียชีีวิิตใน 5 โรคสำำ�คััญ ได้้แก่่ โรคหััวใจ เบาหวาน
หลอดเลืือดสมอง ความดัันโลหิิตสููง และโรคมะเร็็ง โดยช่่วงปีี
2544-2557 มีีอััตราการเสีียชีีวิิตเพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่�ยกว่่าร้้อยละ
12 ต่่อปีี(1) โรค NCDs ไม่่ได้้เป็็นโรคติิดเชื้้�อหรืือติิดต่่อผ่่าน
พาหะนำำ�โรค แต่่มัักขึ้้�นอยู่่�กัับวิิถีีการใช้้ชีีวิิตที่่�มีีพฤติิกรรม
และปัั จ จัั ย เสี่่� ย งที่่� ห ลากหลาย ทั้้� ง พฤติิ ก รรมการบริิ โ ภค
การสููบบุุหรี่่� ดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ รัับประทานอาหาร
ที่่�ไม่่มีีประโยชน์์ ขาดกิิจกรรมทางกายที่่�พอเพีียง การเผชิิญ
ปััญหาทางด้้านสุุขภาพจิิต หรืือปััจจััยทางด้้านพัันธุ์์�กรรม
อายุุ เพศ สิ่่�งแวดล้้อมที่่อ� าศััยอยู่่� รวมไปถึึงความเป็็นเมืืองและ
พััฒนาการทางสัังคม วััฒนธรรม(2) โดยองค์์การอนามััยโลก

เรีียกปััจจััยที่่มีี� ผลต่่อสถานะทางสุุขภาพของบุุคคลนี้้�ว่า่ ปััจจััย
ทางสัังคมกำำ�หนดสุุขภาพ เป็็นสภาพแวดล้้อมของบุุคคล
ตั้้�งแต่่เกิิด เติิบโต ทำำ�งานและชราภาพ ปััจจััยเหล่่านี้้�มีีผล
ทำำ�ให้้บุคุ คลมีีความแตกต่่างกัันในเชิิงสัังคมทำำ�ให้้เกิิดความไม่่
เป็็นธรรมทางสุุขภาพ(3) อัันเป็็นสาเหตุุของการเกิิดโรค NCDs
เพิ่่� ม มากขึ้้� น โดยปัั จจุุ บัั นอัั ต ราการเจ็็ บ ป่่ ว ยจากกลุ่่�มโรค
ดัั ง กล่่ า วของประชากรไทยเพิ่่� ม ขึ้้� น และส่่ ง ผลต่่ อ ภาระ
ค่่าใช้้จ่า่ ยในการรัักษาพยาบาลเพิ่่�มสููงขึ้้น� ต่่อเนื่่อ� งโดยมีีข้้อมููล
คาดการณ์์ว่่าจะมีีผลในระยะยาว(4)
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาสุุขภาพดัังกล่่าว
ที่่�ผ่่านมาหน่่วยงานภาครััฐมีีความพยายามกำำ�หนดกรอบ
งบประมาณด้้านสุุขภาพเพื่่�อให้้ประชาชนได้้เข้้าถึึงการรัักษา
พยาบาลอย่่างทั่่�วถึึง แต่่อััตราการเจ็็บป่่วยจากโรค NCDs
กลัั บ ไม่่ ไ ด้้ มีี แนวโน้้ ม ลดลง หน่่ ว ยงานภาครัั ฐ จึึงต้้ อ ง
ปรัั บ เปลี่่� ย นเป้้ า หมายและทิิ ศ ทางการดููแลสุุ ข ภาพของ
307

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

ประชาชนโดยมุ่่�งส่่งเสริิมการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมและ
สภาพแวดล้้อมที่่เ� อื้้�อต่่อการมีีสุุขภาวะ ดึึงการมีีส่่วนร่่วมจาก
ทุุกภาคส่่วนเข้้ามาร่่วมขัับเคลื่่อ� น สอดคล้้องกัับแนวทางการ
สร้้างเสริิมสุุขภาพตามกฎบััตรออตตาวา (Ottawa Charter
for Health Promotion) ที่่�นิิยามการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
ไว้้ ว่่ า เป็็ นกระบวนการส่่งเสริิม ให้้บุุคคลหรืือกลุ่่�มบุุ ค คล
สามารถควบคุุมและดููแลสุุขภาพของตนเอง สามารถระบุุถึึง
ความต้้องการในการรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงด้้านปััจจััย
หรืือสภาพแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตนเองได้้ กลยุุทธ์์สำำ�คััญ
ตามหลัักออตตาวาชาร์์เตอร์์มีี 5 ประการ ได้้แก่่ การสร้้าง
นโยบายสาธารณะเพื่่�อสุุขภาพ การสร้้างสรรค์์สิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�เอื้้�อต่่อสุุขภาพ การเสริิมสร้้างการดำำ�เนิินการในชุุมชน
ที่่�เข้้มแข็็ง การพััฒนาทัักษะส่่วนบุุคคล และการปรัับเปลี่่�ยน
ระบบบริิการสุุขภาพ(5) เมื่่�อสุุขภาพเป็็นเหมืือนทรััพยากร
สำำ�หรัั บ ชีีวิิ ตป ระจำำ�วััน ของบุุคคล การสร้้างเสริิม สุุ ข ภาพ
จึึงมิิใช่่ความรัับผิิดชอบของภาครััฐเพีียงฝ่่ายเดีียว แต่่เป็็นการ
สนัั บ สนุุ น ให้้ บุุ ค คล ครอบครัั ว ชุุ ม ชน มีีวิิ ถีีชีีวิิ ต เพื่่� อ การ
มีีสุุ ข ภาพที่่� ดีี สอดคล้้ อ งเป็็ น หนึ่่� ง เดีียวกัั บ การดำำ�รงชีีวิิ ต
และหากพิิ จ ารณาหลัั ก การสร้้ า งเสริิ ม สุุ ข ภาพในระดัั บ
ชุุมชนตามกลยุุทธ์์สำำ�คัญ
ั ของหลัักออตตาวาชาร์์เตอร์์จะพบว่่า
มีีกลยุุ ท ธ์์ ที่่� มุ่่� งเน้้ น ที่่� ห ลัั ก การพัั ฒ นาทัั ก ษะส่่ ว นบุุ ค คล
ด้้วยการสนัับสนุุนข้้อมููลความรู้้�ด้้านสุุขภาพ และพััฒนา
ทัักษะชีีวิิต เปิิดโอกาสให้้ประชาชนใช้้ความสามารถในการ
ควบคุุมสุุขภาพของตนเองและสิ่่�งแวดล้้อม และสามารถ
ตััดสิินใจเลืือกทางเลืือกที่่�จะส่่งผลดีีต่่อสุุขภาพตนเอง และ
หลัักการเสริิมสร้้างการดำำ�เนิินการในชุุมชนที่่เ� ข้้มแข็็ง ซึ่่ง� ใช้้หลััก
“การเสริิมพลัังชุุมชน” เป็็นหััวใจสำำ�คััญของการดำำ�เนิินงาน
ทำำ�ให้้ชุุมชนมีีความรู้้�สึึกเป็็นเจ้้าของ สามารถควบคุุมการ
ดำำ�เนิินงานต่่างๆ เพื่่อ� กำำ�หนดอนาคตของตนเองได้้(6) การเสริิม
พลัังชุุมชนจึึงเป็็นกระบวนการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของบุุคคล
องค์์กร และชุุมชนโดยคาดหวัังการบรรลุุเป้้าหมายบางอย่่าง
ร่่วมกััน ดึึงศัักยภาพและความสามารถเพื่่�อการควบคุุมชีีวิิต
ของตนเองและชุุมชน(7) Glenn Laverack เป็็นนัักวิิชาการ
ที่่�สนใจและศึึกษาเรื่่�องกระบวนการเสริิมพลัังชุุมชนเพื่่�อการ
สร้้ า งเสริิ ม สุุ ข ภาพ ได้้ ก ล่่ า วว่่ า การเสริิ ม พลัั ง ชุุ ม ชนเป็็ น
กระบวนการที่่� ช่่ ว ยเพิ่่� ม อำำ�นาจการควบคุุ ม สิ่่� ง ที่่� อ ยู่่�เหนืือ
การตัั ด สิิ น ใจและควบคุุ ม ทรัั พ ยากรที่่� มีีอิิ ท ธิิ พ ลต่่ อ การ
ดำำ�รงชีีวิิ ต ของคนในชุุ ม ชน โดยเริ่่� ม จากปฏิิ บัั ติิ ก ารระดัั บ
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บุุคคลไปสู่่�กลุ่่�มองค์์กร กลุ่่�มคนที่่�มีีขนาดใหญ่่ขึ้้�นจะสามารถ
แสดงเจตนารมณ์์ร่่วมเพื่่�อยกระดัับการเปลี่่�ยนแปลงจาก
ชุุมชนไปสู่่�ระดัับสัังคมและการเมืืองผ่่านการกระจายอำำ�นาจ
ให้้ ส มาชิิ ก ชุุ ม ชนได้้ มีี โอกาสได้้ เ ข้้ า ถึึงทรัั พ ยากรเพื่่� อ การ
จััดการและตััดสิินใจเลืือกทางเลืือกที่่มีี� ผลต่่อการดำำ�รงชีีวิิต(8)
Laverack G ได้้จัดั ระบบทางความคิิดและเสนอกระบวนการ
เสริิมพลัังชุุมชนโดยจำำ�แนกเป็็น 9 องค์์ประกอบ(9) ได้้แก่่
1) การมีีส่่วนร่่วม ที่่เ� ป็็นการรวมกลุ่่�มคนหรืือองค์์กรชุุมชน
เพื่่อ� ร่่วมกัันวิิเคราะห์์ปัญ
ั หา และกำำ�หนดปััญหาที่่เ� ป็็น
ประเด็็นร่่วมส่่วนใหญ่่ของชุุมชน จนเกิิดความรู้้�สึึก
เป็็นเจ้้าของร่่วมกััน
2) ภาวะผู้้�นำำ� ผู้้�นำำ�ต้้อ งเป็็ น บุุ ค คลที่่� ช าวบ้้ า นไว้้ ว างใจ
มีีโครงสร้้างภาวะผู้้�นำำ�ที่แ่� ข็็งแกร่่ง เชื่่อ� มประสานให้้เกิิด
การมีีส่่วนร่่วมอย่่างมีีทิิศทางเพื่่�อการพััฒนากลุ่่�ม
หรืือองค์์กร
3) ความสามารถในการประเมิินปััญหา สามารถระบุุ
ปััญหาแนวทางแก้้ปััญหา และการปฏิิบััติิการแก้้ไข
ปััญหาของชุุมชนร่่วมกัันได้้
4) โครงสร้้างองค์์กร ที่่�ต้้องนัับรวมถึึงกลุ่่�มขนาดเล็็ก
ที่่เ� ป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการเป็็นตััวแทนของคน
ในชุุมชนเพื่่อ� ดำำ�เนิินงานแก้้ไขปััญหาที่่สำำ�คั
� ญ
ั ของชุุมชน
5) การระดมทรััพยากร ความสามารถในการเจรจาต่่อรอง
เพื่่�อระดมทรััพยากรทั้้�งภายในและภายนอกชุุมชน
สำำ�หรัับการสนัับสนุุนงานของชุุมชน
6) การเชื่่� อ มโยงถึึงองค์์ ก รอื่่� น ๆ เพื่่� อ หนุุ น เสริิ ม เรื่่� อ ง
ที่่�ชุุมชนดำำ�เนิินการอยู่่�
7) การถามว่่า “ทำำ�ไม” เป็็นความสามารถของชุุมชน
ในการประเมิินหรืือสัังเกตจุุดสำำ�คััญทั้้�งทางสัังคม
การเมืือง เศรษฐกิิจ และความไม่่เท่่าเทีียมที่่เ� ชื่่อ� มโยง
กัับปััญหาชุุมชน
8) การบริิหารโครงการ ชุุมชนสามารถบริิหารจััดการ
โครงการด้้วยตนเองได้้
9) ความสััมพัันธ์์กัับตััวแทนองค์์กรภายนอก/บทบาท
พี่่� เ ลี้้� ย ง ที่่� ไ ม่่ ค รอบงำำ�ชุุ ม ชน แต่่ เ อื้้� อ อำำ�นวยให้้ เ กิิ ด
อำำ�นาจจากภายใน (power form within) นำำ�ไปสู่่�
การเกิิดอำำ�นาจร่่วม (power-with) เป็็นผู้้�สร้้างการ
เปลี่่�ยนแปลงพลัังของความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแทน
ภายนอกและชุุมชน
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จากข้้อมููลดัังกล่่าวข้้างต้้นการเสริิมพลัังชุุมชนจึึงเป็็น
แนวคิิดที่่�มุ่่�งเพิ่่�มขีีดความสามารถเพื่่�อสร้้างการมีีส่่วนร่่วม
ในการค้้นหาปััญหาของชุุมชนร่่วมกััน สร้้างความตระหนััก
ร่่ ว มถึึงผลกระทบที่่� จ ะเกิิ ด ขึ้้� น ทั้้� ง ในปัั จจุุ บัั น และอนาคต
ทำำ�ให้้ประเด็็นปััญหาถููกมองเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญสำำ�หรัับชุุมชน
จึึงร่่วมมืือกัันวางแผนและปฏิิบัติั กิ ารตามแผนอย่่างมีีส่่วนร่่วม
เมื่่� อ เกิิ ด กระบวนการเรีียนรู้้�ผ่่ า นการลงมืือจึึงทำำ�ให้้ เ กิิ ด
ความมั่่� น ใจว่่ า สามารถควบคุุ ม ชีีวิิ ตต นเองได้้ (10) ดัั ง นั้้� น
การเสริิมพลัังชุุมชนเพื่่�อสร้้างเสริิมสุุขภาพจึึงเป็็นการเพิ่่�ม
ขีีดความสามารถของคนในชุุมชนผ่่านกระบวนการมีีส่่วนร่่วม
ให้้วิิเคราะห์์ถึึงสถานการณ์์ปััญหาสุุขภาพของคนในชุุมชน
โดยรวม ระบุุสาเหตุุของปััญหาทางสุุขภาพ สร้้างการรัับรู้้�
และเชื่่�อมั่่�นในสมรรถนะชุุมชนว่่าจะจััดการกัับทรััพยากร
เพื่่�อการควบคุุมสถานะทางสุุขภาพคนในชุุมชนได้้ มุุมมอง
ของการพััฒนาจึึงเริ่่ม� จากหลัักการพััฒนาคนเป็็นศููนย์์กลาง
หรืือเรีียกว่่า “นโยบายแบบล่่างขึ้้�นบน”
การนำำ�กระบวนการเสริิมพลัังชุุมชนมาปรัับใช้้กัับการ
ขัับเคลื่่�อนงานสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�เห็็นเชิิงรููปธรรมเป็็นการ
สนัับสนุุนโครงการสร้้างเสริิมสุุขภาพ จากสำำ�นัักสร้้างสรรค์์
โอกาส (สำำ�นััก 6) สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิม
สุุขภาพ (สสส.) เป็็นหน่่วยงานที่่มีี� เป้้าประสงค์์ในการกระจาย
โอกาสให้้ประชาชนทุุกกลุ่่�มเป้้าหมายได้้เข้้าถึึงโอกาสการ
สร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการของชุุมชน/
พื้้�นที่่อั� นั นำำ�ไปสู่่�การมีีสุุขภาวะที่่ดีี� (11) สอดคล้้องกัับทิิศทาง สสส.
ในการสนัับสนุุนให้้ “ทุุกคนบนแผ่่น ดิินไทยมีีวิิถีีชีีวิิต สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม ที่่ส� นัับสนุุนต่่อการมีีสุุขภาวะที่่ดีี� (12) และเป็็น
ไปตามเจตนารมณ์์และความมุ่่�งหมายของพระราชบััญญััติิ
กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ พ.ศ. 2544(13)
สำำ�นััก 6 สนัับสนุุนชุุดโครงการชุุมชนน่่าอยู่่�ที่่เ� ริ่่ม� ดำำ�เนิิน
งานตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2554 จนถึึงปััจจุุบััน ซึ่่�งเชื่่�อว่่าการพััฒนา
ชุุมชนให้้เข้้มแข็็งต้้องเริ่่ม� ต้้นจากการพััฒนาคน ให้้รู้จั้� กั ตััวตน
รู้้�ปััญหาตนเองและชุุมชน รู้้�ถึึงทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�ในชุุมชน
และเชื่่�อว่่าตนเองสามารถจััดการทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�ให้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุดกัับคนในชุุมชนอย่่างทั่่�วถึึงสะท้้อนถึึงความ
เป็็นชุุมชนที่่�เข้้มแข็็งน่่าอยู่่� โครงการชุุมชนน่่าอยู่่�มีีรููปแบบ
การดำำ�เนิินงานที่่�มุ่่�งเน้้นพััฒนากลไกการจััดการในชุุมชน/
หมู่่�บ้้าน ที่่เ� รีียกว่่า “สภาผู้้�นำำ�ชุมุ ชน” มีีองค์์ประกอบของผู้้�นำำ�
ที่่เ� ป็็นทางการ (กรรมการหมู่่�บ้้าน) และผู้้�นำำ�ที่ไ่� ม่่เป็็นทางการ

(ผู้้�นำำ� กลุ่่�มต่่ า งๆในชุุ ม ชน) ในโครงสร้้ า งสภาผู้้�นำำ�ชุุ ม ชน
ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินกิิจกรรมโดยยึึดการมีีส่่วนร่่วมของ
ชุุมชน สนัับสนุุนให้้จััดทำำ�ข้้อมููลชุุมชนเพื่่�อจััดทำำ�แผนชุุมชน
พึ่่�งตนเองสำำ�หรัับใช้้เป็็นแผนหลัักในการพััฒนาหมู่่�บ้้าน(14)
ช่่วงปีี พ.ศ. 2558 สำำ�นััก 6 ได้้มีีการถอดบทเรีียนการ
ดำำ�เนิินงานและพบว่่า การสนัับสนุุนให้้ชุมุ ชนเกิิดความเข้้มแข็็ง
เป็็ น กระบวนการที่่� ต้้ อ งใช้้ เ วลาอย่่ า งน้้ อ ย 3 ปีี ขึ้้� น ไป
จึึงออกแบบการสนัั บ สนุุ น ชุุ ม ชนต่่ อ เนื่่� อ ง 3 ปีี เริ่่� ม ปีี
พ.ศ. 2559 – 2562 สนัั บ สนุุ น โครงการทั้้� ง สิ้้� น จำำ�นวน
379 โครงการ ในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
และภาคใต้้ สำำ�หรัั บประเด็็ นสุุ ข ภาพที่่� ชุุ มชนเลืือกดำำ�เนิิ น
การจะกำำ�หนดให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ เป้้ า หมาย 10 ปีี สสส.
(พ.ศ. 2555-2564) ได้้แก่่ (1) ลดอััตราการสููบบุุหรี่่� (2) ลดอััตรา
การดื่่�มสุุรา (3) ลดอััตราการติิดเชื้้�อเอดส์์ในหญิิงตั้้�งครรภ์์
(4) เพิ่่�มการบริิโภคผัักและผลไม้้ (5) เพิ่่�มการมีีกิิจกรรม
ทางกายเป็็นประจำำ� (6) ลดภาวะน้ำำ��หนัักตััวเกิินและความอ้้วน
ในเด็็ก (7) ลดอััตราการตายจากอุุบััติิเหตุุทางถนน (8) เพิ่่�ม
สััดส่่วนคนไทยอายุุ 15 ปีีขึ้น้� ไป ที่่มีี� ความสุุขในการดำำ�เนิินชีีวิิต
(สุุขภาพจิิต) และ (9) การเพิ่่�มสััดส่่วนครอบครััวอบอุ่่�น
การขัับเคลื่่อ� นงานสร้้างเสริิมสุุขภาพภายใต้้ชุดุ โครงการ
ดัังกล่่าว สำำ�นััก 6 ได้้กำำ�หนดให้้มีีกลไกหน่่วยจััดการชุุมชน
น่่าอยู่่� ซึ่่�งหมายถึึงหน่่วยงาน องค์์กร กลุ่่�มบุุคคลหรืือบุุคคล
ที่่� ทำำ� งานร่่ ว มกัั บ สำำ�นัั ก ในเป้้ า หมายและภารกิิ จที่่� สำำ�นัั ก
ออกแบบไว้้ เ พื่่� อ ทำำ�หน้้ า ที่่� ใ นการค้้ น หาชุุ ม ชนเป้้ า หมายที่่�
ขาดโอกาสในการเข้้าถึึงทุุนเพื่่�อดำำ�เนิินกิิจกรรมสร้้างเสริิม
สุุขภาพ การพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มเป้้าหมายให้้สามารถบริิหาร
จััดการโครงการ และการติิดตามเสริิมพลัังชุุมชนโดยคาดหวััง
ให้้ชุุมชนบรรลุุเป้้าหมายการสร้้างเสริิมสุุขภาพตามที่่�ชุุมชน
เลืือกดำำ�เนิินงานจนนำำ�ไปสู่่�การเป็็นชุุมชนสุุขภาวะ และเมื่่�อ
พิิจารณาถึึงแนวทาง หลัักการ และความคาดหวัังเชิิงผลลััพธ์์
จะพบว่่าให้้ความสำำ�คััญกัับมิิติิของการเสริิมพลัังชุุมชนด้้วย
กระบวนการมีีส่่วนร่่วมผ่่านกลไกระดัับชุุมชน ซึ่่�งเรีียกว่่า
“สภาผู้้�นำำ�ชุุมชน” เพื่่�อดำำ�เนิินกิิจกรรมสร้้างเสริิมสุุขภาพ
ที่่�ชุุมชนร่่วมกัันกำำ�หนดขึ้้�น โดยมีีพี่่�เลี้้�ยงภายนอก (พี่่�เลี้้�ยง
จากหน่่ ว ยจัั ด การชุุ ม ชนน่่ า อยู่่�) หนุุ น เสริิ ม ชุุ ม ชน จาก
การศึึกษาข้้ อ มููลปีี พ.ศ. 2562 พบว่่ า พี่่� เ ลี้้� ย งโครงการ
ชุุมชนน่่าอยู่่�ทั้้ง� ประเทศรวมทั้้�งสิ้้�น 141 คน ติิดตามเสริิมพลััง
397 โครงการ ซึ่่�งพี่่�เลี้้�ยง 1 คนสามารถจััดตั้้�งโครงการ
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ประมาณ 7 – 10 โครงการ โดยพี่่� เ ลี้้� ย งทุุ ก คนได้้ ผ่่ า น
กระบวนการพัั ฒ นาศัั ก ยภาพจาก สำำ�นัั ก 6 อย่่ า งน้้ อ ย
3 หลัั ก สููตรพื้้� น ฐาน ได้้ แ ก่่ (1) การพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพ
ข้้ อ เสนอโครงการ (2) การติิ ด ตามสนัั บ สนุุ น โครงการ
เชิิงผลลััพธ์์เพื่่�อการเรีียนรู้้�และพััฒนา และ (3) การถอด
บทเรีียนโครงการ เพื่่�อใช้้ความรู้้�สำำ�หรัับทำำ�หน้้าที่่�หนุุนเสริิม
ให้้เกิิดการจััดตั้้�งสภาผู้้�นำำ�ชุุมชน ชวนชุุมชนวิิเคราะห์์ปััญหา
และจัั ด ทำำ�แผนชุุ มชนพึ่่�งตนเอง ผลัักดัันให้้มีีการนำำ�แผน
ชุุมชนพึ่่�งตนเองไปสู่่�การปฏิิบัติั ิ ในช่่วงต้้นของการดำำ�เนิินงาน
พี่่�เลี้้�ยงจะสนัับสนุุนสภาผู้้�นำำ�ชุุมชนทั้้�งด้้านความรู้้�และทัักษะ
เพื่่อ� กระตุ้้�นให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ผ่า่ นการลงมืือทำำ�อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
จนท้้ายที่่สุ� ดุ ชุุมชนสามารถดำำ�เนิินการได้้เองโดยมีีพี่่เ� ลี้้�ยงเป็็น
ที่่�ปรึึกษาเฉพาะเรื่่�องที่่�ชุุมชนร้้องขอเท่่านั้้�น
ด้้วยความน่่าสนใจของการออกแบบโครงการชุุมชน
น่่าอยู่่�ที่่�มุ่่�งเน้้นการสร้้างเสริิมสุุขภาพและให้้ความสำำ�คััญ
กัั บ การพัั ฒ นาขีีดความสามารถของ “สภาผู้้�นำำ�ชุุ ม ชน”
ผ่่านกระบวน “การเสริิมพลัังชุุมชน” ซึ่่�งเป็็นหลัักสำำ�คััญ
ที่่�ระดัับสากลให้้การยอมรัับ การพิิสููจน์์ในเชิิงวิิชาการว่่า
การสร้้างเสริิมสุุขภาพภายใต้้โครงการชุุมชนน่่าอยู่่�มาจาก
กระบวนการเสริิมพลัังชุุมชน นอกจากจะทำำ�ให้้หน่่วยงาน
สนัับสนุุนทุุนทราบถึึงผลลััพธ์์ความสำำ�เร็็จโครงการแล้้ว
ยัังส่่งผลให้้งานสร้้างเสริิมสุุขภาพด้้วยการเสริิมพลัังชุุมชน
ในประเทศไทยมีีรููปธรรมที่่ส� ามารถนำำ�ไปปรัับใช้้ให้้สอดคล้้อง
กัับบริิบทของพื้้�นที่่�อื่่�นได้้ จึึงนำำ�มาสู่่�การศึึกษากระบวนการ
เสริิ ม พลัั ง ชุุ ม ชนกัั บ การสร้้ า งเสริิ ม สุุ ข ภาพ กรณีีศึึกษา
โครงการชุุมชนน่่าอยู่่�ในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อศึึกษาความสำำ�เร็็จของโครงการชุุมชนน่่าอยู่่�ด้้านการ
เสริิมพลัังชุุมชน และด้้านผลลััพธ์์ทางสุุขภาพตามเป้้าหมาย
10 สสส. และศึึกษาถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่างการเสริิมพลััง
ชุุมชน 9 องค์์ประกอบกัับผลลััพธ์์ด้า้ นสุุขภาพตามเป้้าหมาย
10 ปีี สสส. ของโครงการชุุมชนน่่าอยู่่�ในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ
จากการสนัับสนุุนของสำำ�นัักสร้้างสรรค์์โอกาส (สำำ�นััก 6)
สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)

วิธีการศึกษา
การศึึกษาครั้้ง� นี้้�ใช้้วิธีีวิ
ิ จัิ ยั เชิิงปริิมาณศึึกษาความสำำ�เร็็จ
ของโครงการชุุ ม ชนน่่ า อยู่่�ด้้ า นการเสริิ ม พลัั ง ชุุ ม ชนและ
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ด้้ า นสุุ ข ภาพตามเป้้ า หมาย 10 ปีี สสส. กำำ�หนดพื้้� น ที่่�
ในการศึึกษาเป็็ น โครงการชุุ ม ชนน่่ า อยู่่�ในพื้้� น ภาคเหนืือ
จำำ�นวน 99 โครงการ ครอบคลุุม 14 จัังหวััดในภาคเหนืือ
ได้้แก่่ กำำ�แพงเพชร เชีียงราย เชีียงใหม่่ ตาก น่่าน พะเยา
พิิจิิตร พิิษณุุโลก เพชรบููรณ์์ แพร่่ ลำำ�ปาง ลำำ�พููน สุุโขทััย
และอุุตรดิิตถ์์ กลุ่่�มเป้้าหมายในการศึึกษา ได้้แก่่ กรรมการ
สภาผู้้�นำำ�ชุุมชน และพี่่�เลี้้�ยงโครงการ เครื่่�องมืือในการเก็็บ
ข้้อมููล คืือ แบบสอบถามที่่�มีีโครงสร้้าง แบบสอบถามแบบ
มีีโครงสร้้างมีีกระบวนการตรวจสอบความถููกต้้องและความ
น่่าเชื่่�อถืือข้้อมููล หาค่่าความเที่่�ยงตรงของแบบสอบถาม
(index of item objective congruence) โดยผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
และนัั ก วิิ ช าการที่่� มีี บทบาทเกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การสนัั บ สนุุ น
โครงการชุุมชนน่่าอยู่่� จำำ�นวน 5 คน ในกระบวนการตรวจสอบ
จะใช้้เกณฑ์์การตรวจพิิจารณาข้้อคำำ�ถาม คืือ ให้้คะแนน +1
ถ้้าแน่่ใจว่่าข้้อคำำ�ถามวััดได้้ตรงตามวััตถุปุ ระสงค์์ ให้้คะแนน 0
ถ้้าไม่่แน่่ใจว่่าข้้อคำำ�ถามวััดได้้ตรงตามวััตถุปุ ระสงค์์ ให้้คะแนน
-1 ถ้้าแน่่ใจว่่าข้้อคำำ�ถามวััดได้้ไม่่ตรงตามวััตถุุประสงค์์
จากนั้้�น นำำ�ผลคะแนนที่่�ได้้จากผู้้�เชี่่�ยวชาญมาคำำ�นวณ
หาค่่า IOC ตามสููตร โดยใช้้เกณฑ์์ ดัังนี้้� (1) ข้้อคำำ�ถามที่่�มีีค่่า
IOC ตั้้�งแต่่ 0.50-1.00 มีีค่่าความเที่่�ยงตรง ใช้้ได้้ และ
(2) ข้้อคำำ�ถามที่่�มีีค่่า IOC ต่ำำ��กว่่า 0.50 มีีค่่าความเที่่�ยงตรง
ใช้้ไม่่ได้้ ต้้องปรัับปรุุง ผลการคำำ�นวณค่่าความเที่่�ยงตรง
ของแบบสอบถาม พบว่่ า ไม่่ มีีข้้ อ คำำ�ถามใดที่่� มีีค่่ า IOC
ต่ำำ��กว่่า 0.50 มีีเพีียงข้้อเสนอแนะให้้ปรัับคำำ�ในข้้อคำำ�ถาม
เพื่่�อให้้มีีความชััดเจนมากขึ้้�น
แบบสอบถามประกอบด้้วย 2 ตััวแปร คืือ (1) การ
เสริิ ม พลัั ง ชุุ ม ชน 9 องค์์ ป ระกอบ ผู้้�วิิ จัั ย ได้้ ใ ช้้ เ ครื่่� อ งมืือ
ที่่� Laverack G สร้้างขึ้้�นโดยนำำ�มาปรัับปรุุงเพื่่�อให้้เหมาะกัับ
พื้้�นที่่�ก่่อนนำำ�ไปใช้้จริิง และ (2) ความสำำ�เร็็จด้้านสุุขภาพ
ตามเป้้าหมาย 10 ปีี สสส. ใช้้รููปแบบการศึึกษาที่่�เสนอโดย
Laverack G คืือ แบบสอบถาม 1 ชุุด เก็็บข้้อมููล 1 ชุุมชน
ผ่่านกระบวนการประชุุมกลุ่่�มย่่อย (focus group) ประกอบด้้วย
กรรมการสภาผู้้�นำำ�ชุุ ม ชน ที่่� ปรึึ กษาสภาผู้้�นำำ�ชุุ ม ชน และ
พี่่�เลี้้�ยง จำำ�นวน 3 – 8 คนต่่อชุุมชน ทั้้�งนี้้� ได้้ใช้้โปรแกรม
สำำ�เร็็ จรููปวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููลเพื่่� อ บรรยายข้้ อ มููลของกลุ่่�ม
ประชากร และใช้้การวิิเคราะห์์สหสััมพัันธ์์อย่่างง่่าย (simple
correlation analysis) เพื่่�อหาค่่าความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ตััวแปร 2 ตััว สำำ�หรัับอธิิบายข้้อมููลความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
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กระบวนการเสริิมพลัังชุุมชนกัับผลลััพธ์์การสร้้างเสริิมสุุขภาพ
ตามเป้้าหมาย 10 ปีี สสส. ภายใต้้โครงการชุุมชนน่่าอยู่่�
องค์์ประกอบการเสริิมพลัังชุุมชนเพื่่�อการสร้้างเสริิม
สุุขภาพที่่�ทำำ�การประเมิินประกอบด้้วย 9 องค์์ประกอบ คืือ
1. การมีีส่่วนร่่วมชุุมชน
2. ภาวะผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น
3. ความสามารถประเมิินปััญหา
4. โครงสร้้างองค์์การ
5. การระดมทรััพยากร
6. เชื่่�อมโยงกัับเครืือข่่าย
7. การถามว่่าทำำ�ไม
8. การบริิหารจััดการโครงการ
9. บทบาทขององค์์กรภายนอก
ส่่วนตััวแปรด้้านผลลััพธ์์การสร้้างเสริิมสุุขภาพตาม
เป้้าหมาย 10 ปีี สสส. ภายใต้้โครงการชุุมชนน่่าอยู่่� ได้้แก่่
1. ลดอััตราการสููบบุุหรี่่�
2. ลดอััตราการดื่่�มสุุรา
3. ลดอััตราการติิดเชื้้�อเอดส์์ในหญิิงตั้้�งครรภ์์
4. เพิ่่�มการบริิโภคผัักและผลไม้้
5. เพิ่่�มการมีีกิิจกรรมทางกายเป็็นประจำำ�
6. ลดภาวะน้ำำ��หนัักตััวเกิินและความอ้้วนในเด็็ก
7. ลดอััตราการตายจากอุุบััติิเหตุุทางถนน
8. เพิ่่�มสััดส่่วนคนไทยอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป ที่่�มีีความสุุข
ในการดำำ�เนิินชีีวิิต (สุุขภาพจิิต)
9. เพิ่่�มสััดส่่วนครอบครััวอบอุ่่�น

ผลการศึกษา
โครงการชุุ ม ชนน่่ า อยู่่�ในพื้้� น ที่่� ภ าคเหนืือดำำ�เนิิ น การ
คััดเลืือก “พี่่�เลี้้�ยง” เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานในระดัับ
พื้้�นที่่� เป็็นบุุคคลในพื้้�นที่่�ที่่�มีีศัักยภาพในการขัับเคลื่่�อนงาน
ได้้สููง ส่่วนใหญ่่มีีอาชีีพรัับราชการเป็็นนัักวิิชาการสาธารณสุุข
อาจารย์์สถาบัันการศึึกษา นัักวิิชาการเกษตร นัักวิิชาการ
ที่่� ดิิ น เป็็ น ต้้ น โดยพี่่� เ ลี้้� ย งดำำ�เนิิ น การจัั ด ตั้้� ง “โครงการ”
ขึ้้�นภายในพื้้�นที่่�ของตน พี่่�เลี้้�ยง 1 คนจััดตั้้�งโครงการจำำ�นวน
9 โครงการ เป็็นโครงการที่่�มีีจุุดเน้้นสำำ�คััญ คืือ ออกแบบ
ให้้มีีกลไกการขัับเคลื่่อ� นกิิจกรรมโครงการโดยการจััดตั้้�ง “สภา
ผู้้�นำำ�ชุุมชน” โครงสร้้างสภาผู้้�นำำ�ชุุมชนจะมีีองค์์ประกอบของ

ตััวแทนชุุมชนที่่�มาจาก ผู้้�นำำ�ที่่�เป็็นทางการ ได้้แก่่ ผู้้�ใหญ่่บ้้าน
กรรมการหมู่่�บ้้ า น สมาชิิ ก อบต. ฯลฯ และผู้้�นำำ�ที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น
ทางการ ได้้แก่่ กลุ่่�มอาชีีพต่่างๆ ในชุุมชน ปราชญ์์ชุุมชน ฯลฯ
ยึึดหลัักการมีีส่่วนร่่วมเป็็นหััวใจสำำ�คััญในการขัับเคลื่่อ� นงาน
และมีีการจััดทำำ�แผนชุุมชนพึ่่�งตนเองเป็็นเครื่่�องมืือหรืือเป็็น
เข็็มทิิศนำำ�ทางเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การแก้้ไขปััญหาหรืือพััฒนาชุุมชน
ให้้น่่าอยู่่� ซึ่่�งในการดำำ�เนิินงานโครงการได้้ให้้ความสำำ�คััญ
กัับกระบวนการเสริิมพลัังชุุมชนเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ความเป็็นชุุมชน
เข้้ ม แข็็ ง สำำ�หรัั บ ขัั บ เคลื่่� อ นให้้ เ กิิ ด เป็็ น “ชุุ ม ชนสุุ ข ภาวะ”
เมื่่� อ ศึึกษาถึึงความสำำ�เร็็ จ ของโครงการชุุ ม ชนน่่ า อยู่่�ด้้ า น
การเสริิมพลัังชุุมชน และด้้านผลลััพธ์์ทางสุุขภาพ และศึึกษา
ถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่างการเสริิมพลัังชุุมชน 9 องค์์ประกอบ
กัับผลลััพธ์์ด้้านสุุขภาพตามเป้้าหมาย 10 ปีี สสส. ปรากฏ
ผลการศึึกษาดัังนี้้�
ผลจากการศึึกษาความสำำ�เร็็ จ ของโครงการชุุ ม ชน
น่่าอยู่่�ด้้านการเสริิมพลัังชุุมชนและด้้านสุุขภาพตามเป้้าหมาย
10 ปีี สสส. โดยใช้้แบบสอบถามแบบมีีโครงสร้้าง 1 ชุุด
ต่่ อ 1 ชุุ ม ชน ซึ่่� ง ผู้้� เ ข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม กลุ่่�มย่่ อ ยทั้้� ง หมดต้้ อ ง
ทำำ�ความเข้้าใจข้้อคำำ�ถามในแบบสอบถามให้้ตรงกัันจากนั้้�น
จึึงลงฉัั น ทามติิ เ ลืือกให้้ ค ะแนนแต่่ ล ะข้้ อ คำำ�ถามร่่ ว มกัั น
พบว่่าจากการศึึกษา 99 ชุุมชนในภาคเหนืือ มีีผู้้�ร่่วมประชุุม
กลุ่่�มย่่อยเพื่่�อตอบแบบสอบถามทั้้�งหมดจำำ�นวน 705 คน
ชุุมชนส่่วนใหญ่่มีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมกลุ่่�มย่่อยในแต่่ละชุุมชน
จำำ�นวน 6-8 คน (ร้้ อ ยละ 97.9) และมีีชุุ ม ชนส่่ ว นน้้ อ ย
ที่่�มีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมกลุ่่�มย่่อยเพีียง 3-4 คน มีีผลการศึึกษา
ตามลำำ�ดัับดัังนี้้�
1. ผลการศึึ ก ษาความสำำ� เร็็ จ ของโครงการชุุ ม ชนน่่ า อยู่่�
ด้้านการเสริิมพลัังชุุมชน 9 องค์์ประกอบ
จากตารางที่่� 1 แสดงถึึงการเสริิมพลัังชุุมชนในภาพรวม
ทั้้�ง 99 ชุุมชน พบว่่าโดยเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับ “สููงมาก” (Mean
= 4.61) และเมื่่�อพิิจารณาเป็็นรายชุุมชนจะเห็็นว่่ามีีชุุมชน
ที่่� มีี การเสริิ ม พลัั ง 9 องค์์ ป ระกอบ อยู่่�ในระดัั บ สููงมาก
(ร้้อยละ 67.7) รองลงมาอยู่่�ในระดัับสููง (ร้้อยละ 27.3) และ
อยู่่�ในระดัับปานกลาง (ร้้อยละ 4.0) ตามลำำ�ดัับ
ตารางที่่� 2 แสดงถึึงการวิิเคราะห์์การเสริิมพลัังชุุมชน
ในภาพรวมจำำ�แนกเป็็นรายองค์์ประกอบว่่าอยู่่�ในระดัับ “สููง
มาก” 7 องค์์ประกอบ และอยู่่�ในระดัับ “สููง” 2 องค์์ประกอบ
การเสริิมพลัังชุุมชนที่่อ� ยู่่�ในระดัับ “สููงมาก” ได้้แก่่ การเสริิมพลััง
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ตารางที่่� 1 การวิิเคราะห์์การเสริิมพลัังชุุมชนในภาพรวม
การเสริิมพลัังชุุมชนในภาพรวม

จำำ�นวน (ชุุมชน)

ร้้อยละ

0
1
4
27
67

0.0
1.0
4.0
27.3
67.7

99

100.0

1.	ต่ำำ��มาก (1.00-1.80)
2.	ต่ำำ�� (1.81-2.60)
3.	ปานกลาง (2.61-3.40)
4.	สููง (3.41-4.20)
5.	สููงมาก (4.21-5.00)
รวม
หมายเหตุุ: (Mean = 4.61; SD = 0.617)
ตารางที่่� 2 การวิิเคราะห์์การเสริิมพลัังชุุมชนจำำ�แนกเป็็นรายองค์์ประกอบ
องค์์ประกอบ
1. การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน
2. ความสามารถประเมิินปััญหา
3. ภาวะผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น
4. โครงสร้้างองค์์การ
5. การระดมทรััพยากร
6. การเชื่่�อมโยงกัับเครืือข่่าย
7. การถามว่่าทำำ�ไม
8. การบริิหารจััดการโครงการ
9. บทบาทขององค์์กรภายนอก
รวม
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Mean

สููงมาก

สููง

ปานกลาง

ต่ำำ��

ต่ำำ��มาก

54
(54.5)
34
(34.3)
40
(40.4)
44
(44.4)
42
(42.4)
44
(44.4)
23
(23.2)
55
(55.6)
77
(77.8)

29
(29.3)
59
(59.6)
37
(37.4)
47
(47.5)
43
(43.4)
49
(49.5)
45
(45.5)
41
(41.4)
16
(16.2)

15
(15.2)
3
(3.0)
17
(17.2)
6
(6.1)
11
(11.1)
5
(5.1)
33
(22.2)
3
(3.0)
6
(6.1)

1
(1.0)
3
(3.0)
4
(4.0)
2
(2.0)
2
(2.0)
1
(1.0)
8
(8.1)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
1
(1.0)
0
(0.0)
1
(1.0)
0
(0.0)
1
(1.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

99
99
99
99
99
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

SD

ระดัับ
เฉลี่่�ย

4.31

0.777

สููงมาก

4.25

0.660

สููงมาก

4.12

0.709

สููง

4.34

0.688

สููงมาก

4.24

0.809

สููงมาก

4.37

0.632

สููง

3.82

0.919

สููงมาก

4.53

0.560

สููงมาก

4.72

0.572

สููงมาก

4.30

0.479
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ด้้านบทบาทขององค์์กรภายนอก (Mean = 4.72) รองลงมา คืือ
ด้้านการบริิหารจััดการโครงการ (Mean = 4.53) การมีีส่่วนร่่วม
ของชุุมชน (Mean = 4.37) การเชื่่อ� มโยงกัับเครืือข่่าย (Mean =
4.37) ความสามารถประเมิินปััญหา โครงสร้้างองค์์การ (Mean =
4.34) และการเสริิมพลัังชุุมชนด้้านการระดมทรััพยากร
(Mean = 4.24) ตามลำำ�ดัับ และการเสริิมพลัังชุุมชนที่่�อยู่่�
ในระดัับ “สููง” ได้้แก่่ การเสริิมพลัังด้้านภาวะผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น
(Mean = 4.12) และการถามว่่าทำำ�ไม (Mean = 3.82)
2. ผลการศึึ ก ษาความสำำ� เร็็ จ ของโครงการชุุ ม ชนน่่ า อยู่่�
ตามเป้้าหมาย 10 ปีี สสส.
จากการศึึกษาถึึงความสำำ�เร็็จของโครงการชุุมชนน่่าอยู่่�
ตามเป้้าหมาย 10 ปีี สสส. ในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ พบว่่า ประเด็็น
ที่่�ชุุมชนดำำ�เนิินการมากที่่�สุุด คืือ ประเด็็นการเพิ่่�มสััดส่่วน
คนไทยอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป ที่่�มีีความสุุขในการดำำ�เนิินชีีวิิตหรืือ
สุุขภาพจิิต (ร้้อยละ 92.9) รองลงมาเป็็นประเด็็นการเพิ่่�ม
การบริิโภคผัักและผลไม้้ (ร้้อยละ 87.9) และประเด็็นการเพิ่่�ม
กิิจกรรมทางกายเป็็นประจำำ� (ร้้อยละ 56.6) สำำ�หรัับประเด็็น
ที่่� ชุุ ม ชนไม่่ ไ ด้้ ดำำ� เนิิ น การมีี 2 ประเด็็ น คืือ การลดอัั ต รา
การติิ ด เชื้้� อ เอดส์์ ใ นหญิิ ง ตั้้� ง ครรภ์์ และการลดภาวะ

น้ำำ�� หนัั ก ตัั ว เกิิ น และความอ้้ ว นในเด็็ ก และเมื่่� อ ศึึกษาถึึง
ระดัั บ ความสำำ�เร็็ จ ในการนำำ�เป้้ า หมาย 10 ไปดำำ�เนิิ น งาน
มีีผลการศึึกษาดัังตารางที่่� 3
จากตารางที่่� 3 แสดงให้้เห็็นข้้อมููลเฉพาะชุุมชนที่่�ได้้นำำ�
ประเด็็นเป้้าหมาย 10 ปีี สสส. ไปดำำ�เนิินการและเกิิดความ
สำำ�เร็็จแต่่ละระดัับจะเห็็นว่่า ประเด็็นที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
ในระดัับสููง มีีทั้้�งหมด 4 ด้้าน คืือ การเพิ่่�มการบริิโภคผัักและผลไม้้
(Mean = 4.16) รองลงมาคืือการเพิ่่�มสััดส่่วนครอบครััว
อบอุ่่�น (Mean = 4.11) การเพิ่่�มสััดส่่วนคนไทยอายุุ 15 ปีีขึ้น้� ไป
ที่่�มีีความสุุขในการดำำ�เนิินชีีวิิตหรืือสุุขภาพจิิต (Mean =
4.04) และการเพิ่่�มการมีีกิิจกรรมทางกายเป็็นประจำำ� (Mean =
4.03) ตามลำำ�ดัั บ โดยมีีผลการศึึกษาระดัั บ ความสำำ�เร็็จ
ตามเป้้าหมาย 10 ปีี สสส. ในภาพรวม ดัังตารางที่่� 4
จากตารางที่่� 4 แสดงผลการวิิเคราะห์์ ระดัับความสำำ�เร็็จ
ตามเป้้าหมาย 10 ปีี สสส. ในภาพรวมจะเห็็นว่่ามีีชุุมชน
ที่่�ดำำ� เนิิ น การและเกิิ ด ความสำำ�เร็็ จต ามประเด็็ น เป้้ า หมาย
10 ปีี สสส. ระดัับสููงถึึงสููงมาก จำำ�นวนเท่่ากััน (ร้้อยละ
34.3) ทั้้�งสองระดัับรองลงมา คืือ เกิิดความสำำ�เร็็จในระดัับ
ปานกลาง (ร้้อยละ 20.2) และเกิิดความสำำ�เร็็จในระดัับต่ำำ��มาก
(ร้้อยละ 7.1) ตามลำำ�ดัับ

ตารางที่่� 3 ระดัับความสำำ�เร็็จของชุุมชนในการนำำ�เป้้าหมาย 10 ปีี สสส. ไปดำำ�เนิินการ (เฉพาะชุุมชนที่่�นำำ�ไปดำำ�เนิินการ)
จำำ�แนกตามรายเป้้าหมาย
เป้้าหมาย 10 ปีี สสส.
1. การลดอััตราการสููบบุุหรี่่�
(เลิิกได้้ไม่่ต่ำำ��กว่่า 6 เดืือน)
2. การลดอััตราการดื่่�มสุุรา
(ได้้ไม่่ต่ำำ��กว่่า 6 เดืือน)
3. การลดอััตราการติิดเชื้้�อเอดส์์
ในหญิิงตั้้�งครรภ์์
4. การเพิ่่�มการบริิโภคผัักและผลไม้้
5. การเพิ่่�มการมีีกิิจกรรมทางกาย
เป็็นประจำำ�

สููงมาก
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
42
(42.4)
24
(24.2)

การบรรลุุความสำำ�เร็็จ
สููง ปานกลาง ต่ำำ��
2
(2.0)
3
(3.0)
0
(0.0)
30
(30.3)
19
(19.2)

1
(1.0)
4
(4.0)
0
(0.0)
7
(7.1)
7
(7.1)

1
(1.0)
2
(2.0)
0
(0.0)
3
(3.0)
3
(3.0)

ต่ำำ��มาก
2
(2.0)
8
(8.1)
0
(0.0)
5
(5.1)
3
(3.0)

รวม
Mean (ชุุมชน)
2.50
2.11
0.00
4.16
4.03

6
(6.1)
17
(17.2)
0
(0.0)
87
(87.9)
56
(56.6)
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ตารางที่่� 3 ระดัับความสำำ�เร็็จของชุุมชนในการนำำ�เป้้าหมาย 10 ปีี สสส. ไปดำำ�เนิินการ (เฉพาะชุุมชนที่่�นำำ�ไปดำำ�เนิินการ)
จำำ�แนกตามรายเป้้าหมาย (ต่่อ)
เป้้าหมาย 10 ปีี สสส.

การบรรลุุความสำำ�เร็็จ
สููง ปานกลาง ต่ำำ��

สููงมาก

6. การลดอััตราการดื่่�มสุุรา
0
(ได้้ไม่่ต่ำำ��กว่่า 6 เดืือน)
(0.0)
7. การลดอััตราการตายจากอุุบััติิเหตุุ
6
ทางถนน
(6.1)
8. การเพิ่่�มสััดส่่วนคนไทยอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป 35
	ที่่�มีีความสุุขในการดำำ�เนิินชีีวิิต
(35.4)
(สุุขภาพจิิต)
9. การเพิ่่�มสััดส่่วนครอบครััวอบอุ่่�น
14
(14.1)

ต่ำำ��มาก

รวม
Mean (ชุุมชน)

0
(0.0)
0
(0.0)
36
(36.4)

0
(0.0)
0
(0.0)
11
(11.1)

0
(0.0)
0
(0.0)
10
(10.1)

0
(0.0)
1
(1.0)
0
(0.0)

0.00

19
(19.2)

9
(9.1)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.11

2.58
4.04

0
(0.0)
12
(12.1)
92
(92.9)
42
(42.4)

ตารางที่่� 4 ระดัับความสำำ�เร็็จตามเป้้าหมาย 10 ปีี สสส. ในภาพรวม
ระดัับความสำำ�เร็็จตามเป้้าหมาย 10 ปีี สสส.
1.	ต่ำำ��มาก (≤5)
2.	ต่ำำ�� (6-8)
3.	ปานกลาง (9-11)
4.	สููง (12-14)
5.	สููงมาก (≥15)
รวม

จำำ�นวน (ชุุมชน)

ร้้อยละ

7
4
20
34
34

7.1
4.0
20.2
34.3
34.3

99

100.0

ภาพที่่� 1 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการเสริิมพลัังชุุมชนกัับความสำำ�เร็็จด้้านสุุขภาพตามเป้้าหมาย 10 ปีี สสส.

3. ผลการทดสอบความสััมพัันธ์์ระหว่่างการเสริิมพลัังชุุมชน
กัับความสำำ�เร็็จด้้านสุุขภาพ ตามเป้้าหมาย 10 ปีี สสส.
ภาพที่่� 1 แสดงผลการทดสอบความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
การเสริิมพลัังชุุมชนกัับความสำำ�เร็็จตามเป้้าหมาย 10 ปีี สสส.
พบว่่า สััมพัันธ์์กับั การบรรลุุเป้้าหมาย 10 ปีี สสส. (r=0.205)
หมายความว่่าการเสริิมพลัังชุุมชนมีีความสััมพัันธ์์ในเชิิงบวก
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กัั บ ความสำำ�เร็็ จด้้ า นชุุ ม ชนเข้้ ม แข็็ ง และความสำำ�เร็็ จต าม
เป้้าหมาย 10 ปีี สสส. นั่่�นคืือถ้้ามีีการเสริิมพลัังชุุมชุุมมากขึ้้น�
หรืือลดลง ความสำำ�เร็็จด้้านชุุมชนเข้้มแข็็งและความสำำ�เร็็จ
ด้้านสุุขภาพตามเป้้าหมาย 10 ปีี สสส. ก็็จะมีีมากขึ้้�นหรืือ
ลดลงตามไปด้้วย
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วิจารณ์
การสนัั บ สนุุ น โครงการชุุ ม ชนน่่ า อยู่่�ภายใต้้ สำำ�นัั ก
สร้้ า งสรรค์์ โ อกาสได้้ รัั บ เอาแนวคิิ ด การเสริิ ม พลัั ง ชุุ ม ชน
9 องค์์ประกอบมาปรัับใช้้กัับการดำำ�เนิินงาน มีีกระบวนการ
สื่่� อ สารที่่� เ น้้ น ย้ำำ�� และทำำ�ความเข้้ า ใจกัั บ พี่่� เ ลี้้� ย งภายนอก
เพื่่� อ นำำ�แนวคิิ ดดัังกล่่าวไปประยุุก ต์์ใช้้กัับชุุม ชนที่่� เ ข้้ า ร่่ ว ม
โครงการ การหนุุนเสริิมของพี่่เ� ลี้้�ยงเริ่่ม� ตั้้�งแต่่การชวนชาวบ้้าน
พููดคุุยแลกเปลี่่ย� นถึึงสถานการณ์์ปัญ
ั หาด้้านสุุขภาพ กระตุ้้�น
ให้้ ชุุ ม ชนร่่ ว มระบุุ ป ระเด็็ น ปัั ญ หาในการดำำ�เนิิ น โครงการ
เพื่่�อสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน จากกระบวนการพููดคุุย
ทำำ�ให้้ เ ห็็ น ถึึงภาวะผู้้�นำำ�ที่่� มีี อยู่่�ทั้้� ง เป็็ น ทางการและไม่่ เ ป็็ น
ทางการ เกิิ ด การรวมกลุ่่�มและจัั ด ตั้้� ง เป็็ น องค์์ ก รชุุ ม ชน
“สภาผู้้�นำำ�ชุุมชน” ขึ้้�น กำำ�หนดโครงสร้้างและบทบาทหน้้าที่่�
ในการทำำ�งานร่่วมกัันตามความสนใจและความถนััดแต่่ละคน
จากการแลกเปลี่่ย� นปััญหาของชุุมชนนำำ�ไปสู่่�การจััดทำำ�
แผนชุุ ม ชนพึ่่� ง ตนเอง ผ่่ า นการประเมิิ น ปัั ญ หาร่่ ว มกัั น
ของชุุ ม ชน ในแผนฯ ของแต่่ ล ะชุุ ม ชนมีีการระบุุ ถึึ งเรื่่� อ ง
ที่่�จะขัับเคลื่่�อนและงบประมาณที่่�ต้้องใช้้โดยวิิเคราะห์์ไปถึึง
ทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งภายในและภายนอกชุุมชน เนื่่�องจาก
กิิจกรรมบางอย่่างมีีความจำำ�เป็็นต้้องระดมทรััพยากรเพื่่�อใช้้
ดำำ�เนิินกิิจกรรมโครงการ ดัังนั้้�น จึึงเกิิดการเชื่่อ� มโยงภาคีีเครืือข่่าย
เพื่่�อการสนัับสนุุนงานของชุุมชนทั้้�งภายในและภายนอก
ชุุมชน ในระหว่่างการดำำ�เนิินงานชุุมชนจััดกลุ่่�มพููดคุุยกัันบ่่อย
ครั้้ง� ผ่่านการตั้้�งคำำ�ถามว่่าทำำ�ไม ทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนาความคิิด
ที่่�เป็็นระบบ เข้้าใจถึึงโครงสร้้างของชุุมชน สามารถวิิเคราะห์์
ปััญหาชุุมชนได้้ครอบคลุุม ลึึกซึ้้�งและรอบด้้าน เมื่่�อคุุยกััน
บ่่ อ ยขึ้้� น จึึงเกิิ ด จิิ ตสำำ�นึึ กรัั ก และหวงแหนชุุ ม ชน ต้้ อ งการ
มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาและแก้้ไขปััญหาชุุมชนร่่วมกััน โดยมีี
พี่่� เ ลี้้� ย งภายนอกทำำ�หน้้ า ที่่� เ อื้้� อ อำำ�นวยกระตุ้้�นให้้ ชุุ ม ชน
เข้้ามามีีส่่วนร่่วมผ่่านการบริิหารจััดการกิิจกรรม/โครงการ
ของชุุมชนด้้วยตนเอง และพี่่�เลี้้�ยงลดบทบาทลงให้้ชุุมชน
มีีความเป็็นเจ้้าของมากขึ้้น� ช่่วงท้้ายชุุมชนจึึงดำำ�เนิินการเรื่่อ� ง
ต่่างๆ ได้้เอง พี่่เ� ลี้้�ยงทำำ�หน้้าที่่ใ� ห้้คำำ�ปรึึกษาตามที่่ชุ� มุ ชนร้้องขอ
เท่่านั้้�น ดัังนั้้�น จึึงสามารถสรุุปได้้ว่่ากระบวนการเสริิมพลััง
ชุุมชน 9 องค์์ประกอบมีีความครอบคลุุมกัับการขัับเคลื่่อ� นงาน
สร้้างเสริิมสุุขภาพภายใต้้โครงการชุุมชนน่่าอยู่่� เนื่่�องจาก
มีีความเชื่่อ� มโยงสััมพัันธ์์กันั ตามกระบวนการที่่ก� ล่่าวมาข้้างต้้น

จากผลการศึึกษาโครงการชุุมชนน่่าอยู่่�ทั้้�ง 99 ชุุมชน
เมื่่อ� พิิจารณาเป็็นรายชุุมชนจะเห็็นว่่ามีีชุุมชนที่่มีี� การเสริิมพลััง
9 องค์์ประกอบ อยู่่�ในระดัับสููงมากถึึงร้้อยละ 67.7 สามารถ
อธิิ บ ายได้้ ว่่า มีีผลมาจากปัั จ จัั ย 3 ประการ ประการแรก
ในกระบวนการสนัับสนุุนโครงการชุุมชนน่่าอยู่่� ชุุมชนที่่�จะ
เข้้าร่่วมโครงการได้้ถููกคััดกรองผ่่านหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไข
ที่่�แหล่่งทุุนได้้กัับกำำ�หนดไว้้ว่่าชุุมชนที่่�เข้้าร่่วมต้้องเข้้าใจและ
ยอมรัับในเงื่่�อนไขดัังกล่่าว เช่่น การยึึดหลัักการมีีส่่วนร่่วม
การจััดตั้้�งสภาผู้้�นำำ�ชุุมชนจากผู้้�นำำ�เป็็นทางการและไม่่เป็็น
ทางการ จััดทำำ�แผนชุุมชนพึ่่�งตนเองที่่�มาจากการประเมิิน
ปััญหาร่่วมกัันของชุุมชนและใช้้แผนในการขัับเคลื่่�อนการ
ดำำ�เนิิ น งาน เป็็ น ต้้ น ชุุ ม ชนที่่� เ ข้้ า ร่่ ว มโครงการจึึงมีีความ
พร้้อมรัับพััฒนาในระดัับหนึ่่�งแล้้ว ประการที่่�สอง ชุุมชน
ที่่�ร่่วมดำำ�เนิินโครงการจำำ�นวนมากมีีทุุนทางสัังคมที่่�เข้้มแข็็ง
เป็็นพื้้�นฐาน เช่่น มีีผู้้�นำำ�ที่เ่� สีียสละเข้้มแข็็ง กระตืือรืือร้้นในการ
ทำำ�งาน ชาวบ้้านให้้ความร่่วมมืือในการทำำ�งานกิิจกรรมต่่างๆ
เป็็นต้้น สะท้้อนว่่าเป็็นชุุมชนที่่�เข้้มแข็็งแล้้วระดัับหนึ่่�ง และ
ประการสุุดท้้าย บทบาทของพี่่เ� ลี้้�ยงภายนอกที่่จ� ะเข้้าไปหนุุน
เสริิมชุุมชนได้้ถููกคััดเลืือกว่่าเป็็นผู้้�มีีความรู้้�ความสามารถ
มีีความกระตืือรืือร้้นในทำำ�งานกัับชุุมชน และได้้รับั การเตรีียม
ความพร้้อมผ่่านกระบวนการพััฒนาศัักยภาพที่่�เพีียงพอ
ต่่อการเอื้้�ออำำ�นวยให้้เกิิดการเสริิมพลัังเพื่่�อการสร้้างเสริิม
สุุขภาพในชุุมชน ปััจจััยเหล่่านี้้�จึึงส่่งผลให้้กระบวนเสริิมพลััง
ชุุมชนในภาพรวมอยู่่�ในระดัับสููงในหลายชุุมชน
การดำำ�เนิิ น โครงการชุุ ม ชนน่่ า อยู่่�เป็็ น การสนัั บ สนุุ น
การสร้้างเสริิมสุุขภาพตามประเด็็นเป้้าหมาย 10 ปีี ที่่� สสส.
กำำ�หนด โดยกรอบการสนัับสนุุนระบุุไว้้ว่่าในระยะ 3 ปีี ชุุมชน
ต้้ องดำำ�เนิิ นการตามประเด็็ นเป้้ า หมาย 10 ปีี อย่่ างน้้อ ย
3 ประเด็็น บางประเด็็นชุุมชนร่่วมกัันพิิจารณาแล้้วว่่าไม่่ได้้เป็็น
ปััญหาของชุุมชนหรืือชุุมชนยัังมีีขีีดความสามารถไม่่เพีียงพอ
ที่่จ� ะดำำ�เนิินการในประเด็็นดัังกล่่าว จึึงเลืือกทำำ�ในประเด็็นอื่่น�
ซึ่่�งประเด็็นที่่�ชุุมชนไม่่ได้้เลืือกดำำ�เนิินงาน ได้้แก่่ การลดอััตรา
การติิดเชื้้�อเอดส์์ในหญิิงตั้้�งครรภ์์ และการลดภาวะน้ำำ��หนััก
ตััวเกิินและความอ้้วนในเด็็ก และบางประเด็็นชุุมชนเลืือก
ดำำ�เนิินการน้้อย เช่่น การลดอััตราการสููบหรี่่� การลดอััตรา
การดื่่ม� สุุรา เป็็นต้้น เนื่่อ� งจากชุุมชนให้้เหตุุผลว่่าการส่่งเสริิม
ให้้เกิิดการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการลดละเลิิกสููบบุุหรี่่�และ
ดื่่ม� สุุราเป็็นเรื่่อ� งยากที่่จ� ะดำำ�เนิินการให้้บรรลุุเป้้าหมายตััวชี้้วั� ดั
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ในปีีแรก จึึงเลืือกทำำ�ในประเด็็นที่่�ชุุมชนประเมิินแล้้วว่่าเป็็น
ปััญหาร่่วมที่่�แท้้จริิงของชุุมชนในช่่วงแรก และเมื่่�อชุุมชน
มีีขีีดความสามารถมากขึ้้น� ก็็มีีแผนที่่จ� ะยกระดัับไปทำำ�ประเด็็น
สุุขภาพที่่�มีีความยากและซัับซ้้อนมากขึ้้�นในอนาคต
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการเสริิมพลัังกัับการสร้้างเสริิม
สุุ ข ภาพ จะเห็็ น ว่่ า เป็็ น การส่่ ง เสริิ ม ให้้ ชุุ ม ชนรวมตัั ว กัั น
มีีการจัั ด ตั้้� ง ทางความคิิ ด และองค์์ ก ารชุุ ม ชน นำำ�ไปสู่่�การ
เคลื่่�อนไหว ผ่่านการกำำ�หนดเป้้าหมายร่่วมเพื่่�อการหยิิบยก
ปััญหาการสร้้างเสริิมสุุขภาพมาสู่่�การขัับเคลื่่�อนดำำ�เนิินงาน
ที่่�เริ่่�มจากการวิิเคราะห์์ปััญหาสุุขภาพ สาเหตุุของการเกิิด
ปััญหาทางสุุขภาพ วิิเคราะห์์ช่อ่ งทางการแก้้ไขปััญหา นำำ�ไปสู่่�
การจััดทำำ�แผน และดำำ�เนิินการขัับเคลื่่อ� นแก้้ไขปััญหาร่่วมกััน
ระหว่่างทางมีีการจััดเก็็บข้้อมููลความเปลี่่�ยนด้้านสุุขภาพ
และประเมิิ น ผลความก้้ า วหน้้ า ปัั ญ หาอุุ ป สรรคที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น
เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�และปรัับปรุุงพััฒนาเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การ
บรรลุุเป้้าหมายด้้านสุุขภาพที่่ว� างไว้้ร่ว่ มกััน ในการขัับเคลื่่อ� น
งานสร้้างเสริิมสุุขภาพจึึงดำำ�เนิินการควบคู่่�ไปกัับกระบวนการ
เสริิมพลัังชุุมชนที่่เ� กิิดขึ้้น� ทั้้�งส่่วนของพี่่เ� ลี้้�ยงภายนอกที่่เ� ข้้าไป
เสริิ ม พลัั ง ให้้ ชุุ ม ชน และชุุ ม ชนเสริิ ม พลัั ง ซึ่่� ง กัั น และกัั น

จนสามารถใช้้ขีีดความสามารถของตนเองในการขัับเคลื่่�อน
งานสร้้างเสริิมสุุขภาพได้้สำำ�เร็็จบรรลุุเป้้าหมายเชิิงผลลััพธ์์
ที่่ชุ� มุ ชนปรารถนาร่่วมกััน จึึงกล่่าวได้้ว่า่ กระบวนการเสริิมพลััง
ชุุมชนมีีความสััมพัันธ์์กัับการสร้้างเสริิมสุุขภาพโดยตรง
ข้้อเสนอแนะ
1.	ปัั จจุุ บัั น การสนัั บ สนุุ น ชุุ ด โครงการชุุ ม ชนน่่ า อยู่่�
มีีรููปแบบการสนัับสนุุนโดยขยายจากการดำำ�เนิินงานในระดัับ
ชุุมชน/หมู่่�บ้้าน สู่่�การดำำ�เนิินงานในระดัับตำำ�บลและอำำ�เภอ
ดัั ง นั้้� น จึึงเสนอให้้ มีี การดำำ�เนิิ น งานวิิ จัั ย เชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก าร
เพื่่�อศึึกษาถึึงความสำำ�เร็็จของการขัับเคลื่่�อนโครงการชุุมชน
น่่ า อยู่่�จากการนำำ�แนวคิิ ด การเสริิ ม พลัั ง ชุุ ม ชนไปปรัั บ ใช้้
กัับการสร้้างเสริิมสุุขภาพในระดัับตำำ�บลและอำำ�เภอ
2. ควรมีีการศึึกษาเชิิ ง ปริิ ม าณและเชิิ ง คุุ ณ ภาพ
เพื่่�อจะได้้เห็็นกระบวนเสริิมพลัังชุุมชนที่่�ดำำ�เนิินไปพร้้อมกัับ
การสร้้างเสริิมสุุขภาพในระดัับตำำ�บลและอำำ�เภอ เป็็นการ
พััฒนาให้้เกิิดความรู้้�เชิิงวิิชาการที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
ในการพััฒนางานชุุมชนน่่าอยู่่�ในอนาคตได้้
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Abstract
This study aimed to assess the results of the community empowerment and health promotion in
northern region under the Healthy Community Project supported by the Health Opportunity Promotion
Section, Thai Health Promotion Foundation. The research utilized Laverack G’s approach to the nine
domains of community empowerment; and the health promotion approach according to 10-year goal
of the Thai Health Promotion Foundation. A quantitative research method was used with structured
questionnaires. A technique of focus group discussion was used for collecting data from 99 communities.
Each community – including the community leader council members, and outside agents – organized
a meeting for answering each item of the questionnaire. The research found that the community
empowerment was associated with health promotion success (r=0.205). According to this study,
Laverack G’s approach to the nine domains of community empowerment process was found to be
very useful for community-based health promotion.
Keywords: community; empowerment; health promotion; healthy community

317

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

Thai Health Promotion Journal

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565

Vol.1 No.3 July - September 2022

บทความพิเศษ

Special Article

ความก้าวหน้าและความท้าทายของการบังคับใช้ พ.ร.บ. นมผง
ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์1, ชนัญชิดา สมสุข1, วิการณ์ดา สุรบุตร1, เบญจวรรณ ยี่คิ้ว1, พิมพาพร เมฆมัธยันห์1,
นิศาชล เศรษฐไกรกุล2, ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย1
1
สำ�นักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี
2
สำ�นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ จังหวัดนนทบุรี

บทคัดย่อ
นมแม่่ถืือเป็็นอาหารที่่�ดีีที่่�สุุดของทารก แต่่อััตราการกิินนมแม่่ของเด็็กไทยยัังอยู่่�ในระดัับต่ำำ��มาก (ร้้อยละ 23 ในปีี
พ.ศ. 2558) ซึ่่�งสาเหตุุหนึ่่�งมาจากการส่่งเสริิมการตลาดของผู้้�ประกอบการอาหารสำำ�หรัับทารกและเด็็กเล็็กที่่ส่� ง่ ผลต่่อการรัับรู้้�
และการตััดสิินใจของแม่่และครอบครััวในการเลืือกอาหารให้้ลููก กรมอนามััยและเครืือข่่ายร่่วมกัันผลัักดัันให้้เกิิด พระราชบััญญััติิ
ควบคุุมการส่่งเสริิมการตลาดอาหารสำำ�หรัับทารกและเด็็กเล็็ก พ.ศ. 2560 ซึ่่�งมีีเจตนารมณ์์ในการควบคุุมการส่่งเสริิมการ
ตลาดอาหารสำำ�หรัับทารกและเด็็กเล็็กให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสม เพื่่อ� ให้้แม่่และครอบครััวได้้รับั ข้้อมููลที่่ถูู� กต้้องเกี่่ย� วกัับอาหาร
สำำ�หรัับทารกและเด็็กเล็็ก บทความนี้้�มีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่อ� รวบรวมความก้้าวหน้้าและวิิเคราะห์์ความท้้าทายที่่พ� บจากการบัังคัับ
ใช้้กฎหมายในระยะเวลา 5 ปีี ผลการศึึกษาพบว่่าหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีการบัังคัับใช้้กฎหมาย มีีกลไกการบัังคัับใช้้กฎหมาย
ที่่ชั� ดั เจนในลัักษณะโครงสร้้างของคณะกรรมการและคณะอนุุกรรมการ รวมถึึงพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่ต� ามกฎหมาย ผู้้�ประกอบการ
ได้้รัับการสื่่�อสารเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ ทำำ�ให้้ไม่่พบการกระทำำ�ความผิิดที่่�ชััดเจน อย่่างไรก็็ตาม การบัังคัับใช้้กฎหมาย
ยัังพบความท้้าทายในหลายด้้าน ได้้แก่่ สาระในตััวบทกฎหมาย การตีีความและการบัังคัับใช้้กฎหมาย การให้้ความสำำ�คััญ
ของผู้้�บริิหาร งบประมาณที่่�ไม่่ต่่อเนื่่�อง การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของการตลาดยุุคใหม่่ที่่�ทำำ�ให้้กฎหมายต้้องอาศััย
การตีีความมากขึ้้�น ความร่่วมมืือกัับหลายภาคส่่วน และการปฏิิบััติิงานของพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่� ผลการศึึกษานี้้�ชี้้�ให้้เห็็นว่่า
กรมอนามััยและภาคีีเครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องจำำ�เป็็นต้้องติิดตามและประเมิินผลการบัังคัับใช้้กฎหมาย พร้้อมกัับการพััฒนา
กฎหมายอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้เท่่าทัันกัับกลยุุทธ์์ของการตลาดในยุุคปััจจุุบััน
คำำ�สำำ�คััญ: พระราชบััญญััติิควบคุุมการส่่งเสริิมการตลาดอาหารสำำ�หรัับทารกและเด็็กเล็็ก พ.ศ. 2560; นมแม่่; พ.ร.บ.
นมผง; ประเมิินผลกฎหมาย

บทนำ�
นมแม่่เป็็นอาหารที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับทารกและเด็็กเล็็ก
สารอาหารในนมแม่่ มีีป ระโยชน์์ ต่่ อ การเจริิ ญ เติิ บ โตและ
พััฒนาการทั้้�งทางร่่างกาย สติิปััญญาและจิิตใจ องค์์การ
อนามััยโลกแนะนำำ�ว่่าเด็็กทุุกคนควรกิินนมแม่่อย่่างเดีียว
จนถึึง 6 เดืือน และกิินนมแม่่ต่อ่ เนื่่อ� งควบคู่่�กัับอาหารตามวััย
จนถึึงอายุุ 2 ปีีหรืือนานกว่่านั้้�น จากผลการสำำ�รวจสถานการณ์์
เด็็ ก และสตรีีในประเทศไทย (Multiple Indicator
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Cluster Survey; MICS) ของสำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ
ร่่วมกัับองค์์การทุุนเพื่่�อเด็็กแห่่งสหประชาชาติิ (UNICEF)
พบว่่าในปีี พ.ศ. 2558 ทารกอายุุต่ำำ��กว่่า 6 เดืือนที่่�ได้้กิิน
นมแม่่อย่่างเดีียวมีีเพีียงร้้อยละ 23(1) ซึ่่ง� เพิ่่�มขึ้้น� เพีียงเล็็กน้้อย
เมื่่�อเทีียบกัับผลสำำ�รวจเมื่่�อปีี พ.ศ. 2555 ที่่�พบร้้อยละ 12(2)
ถืือว่่าอยู่่�ในระดัับต่ำำ��มากของโลก งานวิิจัยั พบว่่าสาเหตุุสำำ�คัญ
ั
ที่่�ทำำ�ให้้แม่่ไม่่สามารถเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่ได้้มีีหลายประการ
เช่่น แม่่ต้้องกลัับไปทำำ�งานต่่อเพราะมีีสิิทธิิการลาคลอด
ไม่่ครบ 6 เดืือน แม่่เชื่่�อว่่าน้ำำ��นมตััวเองไม่่พอ และการขาด
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ความรู้้แ� ละความเชื่่อ� มั่่�นในการเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่(3) ซึ่่ง� ส่่วนหนึ่่�ง
เป็็นผลมาจากการได้้รัับอิิทธิิพลของการส่่งเสริิมการตลาด
ผ่่านการโฆษณาของบริิษััทอาหารทารกและเด็็กเล็็ก
ที่่�มาของการร่่างพระราชบััญญััติิฯ
องค์์การอนามััยโลก องค์์การยููนิิเซฟ และภาคส่่วน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้ร่่วมกัันผลัักดัันให้้เกิิดข้้อแนะนำำ�ระดัับโลก
เรีียกว่่ า the International Code of Marketing
of Breast-milk Substitutes ในปีี พ.ศ. 2524 โดย
มีีวัั ตถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ ให้้ น านาประเทศใช้้ เ ป็็ น เกณฑ์์ ขั้้� น ต่ำำ��
ในการควบคุุมการส่่งเสริิมการตลาดผลิิตภัณ
ั ฑ์์อาหารทารก
และเด็็กเล็็กไม่่ให้้มีีการโฆษณาและส่่งเสริิมการตลาดที่่�ขาด
จริิยธรรม(4) การผลัักดัันพระราชบััญญััติคิ วบคุุมการส่่งเสริิม
การตลาดอาหารสำำ�หรัับทารกและเด็็กเล็็ก พ.ศ. 2560 หรืือ
พ.ร.บ. นมผงของประเทศไทย มีีจุุดเริ่่ม� ต้้นตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2524
โดยมีีการผลัั ก ดัั น ให้้ เ กิิ ด การประกาศใช้้ code ตั้้� ง แต่่ ปีี
พ.ศ. 2527 ผ่่ า นการขอความร่่ ว มมืืออย่่ า งสมัั ค รใจ
จากภาคธุุ ร กิิ จ ซึ่่� ง ต่่ อ มามีีการปรัั บ ปรุุ ง เนื้้� อ หาสาระของ
หลัักเกณฑ์์ฯ ในปีี พ.ศ. 2538 อย่่างไรก็็ตาม การประกาศใช้้
หลัักเกณฑ์์ฯ ดัังกล่่าวถืือว่่ายัังไม่่มีีประสิิทธิิภาพ เนื่่�องจาก
ไม่่มีีบทลงโทษสำำ�หรัับกลุ่่�มอุุตสาหกรรมนมผสมที่่�ทำำ�การ
ละเมิิดหลัักเกณฑ์์
ในปีี พ.ศ. 2551 กระทรวงสาธารณสุุขได้้ออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุุข “หลัักเกณฑ์์ว่่าด้้วยการตลาดอาหาร
สำำ�หรัับทารกและเด็็กเล็็กและผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง พ.ศ. 2551”
เพื่่�อให้้การควบคุุมการส่่งเสริิมการตลาดผลิิตภััณฑ์์อาหาร
สำำ�หรัับทารกและเด็็กเล็็กมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น� แต่่เนื่่อ� งจาก
ประกาศกระทรวงฯ เป็็นมาตรการที่่�ไม่่มีีบทลงโทษสำำ�หรัับ
ผู้้�ฝ่่าฝืืนเช่่นเคย ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2553 ที่่�ประชุุมสมััชชา
อนามััยโลก WHA 63.23(5) มีีมติิให้้ทุุกประเทศผลัักดััน
มาตรการการควบคุุมการส่่งเสริิมการตลาดอาหารสำำ�หรัับ
ทารกและเด็็กเล็็กตามหลัักการของ code ให้้เป็็นกฎหมาย
กรมอนามััย มููลนิิธิศููิ นย์์นมแม่่แห่่งประเทศไทย และเครืือข่่าย
ได้้ร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนผ่่านเวทีีสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ เพื่่�อให้้
เกิิดการผลัักดัันกฎหมายตามหลัักการของ code - การ
ผลัักดัันกฎหมายอย่่างต่่อเนื่่�องของภาคีีเครืือข่่ายประสบ
ความสำำ�เร็็จในปีี พ.ศ. 2560 และพระราชบััญญััติิควบคุุม
การส่่ ง เสริิ ม การตลาดอาหารสำำ�หรัั บ ทารกและเด็็ ก เล็็ ก

พ.ศ. 2560 หรืือ พ.ร.บ. นมผง เริ่่�มมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 8 กัันยายน พ.ศ. 2560 บทความนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่� อรวบรวมความก้้ า วหน้้ า การดำำ�เนิิ นงานที่่� ผ่่ า นมาของ
ภาครััฐและภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง และความท้้าทายที่่�พบจาก
การบัังคัับใช้้ พ.ร.บ. นมผงในระยะเวลา 5 ปีีนัับจากวัันที่่�
กฎหมายเริ่่�มมีีผลบัังคัับใช้้
ผลการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา
1. การกำำ�หนดกลไกเพื่่�อขัับเคลื่่�อนกฎหมาย
หลััง พ.ร.บ. นมผงมีีผลบัังคัับใช้้ กรมอนามััย กระทรวง
สาธารณสุุ ข ดำำ�เนิิ น การจัั ด ตั้้� ง คณะกรรมการควบคุุ ม
การส่่ ง เสริิ ม การตลาดอาหารสำำ�หรัั บ ทารกและเด็็ ก เล็็ ก
ขึ้้�นตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดตามมาตรา 5 แห่่ง พ.ร.บ. นมผง
ซึ่่�งมีีรายละเอีียดกำำ�หนดให้้มีี “คณะกรรมการควบคุุมการ
ส่่งเสริิมการตลาดอาหารสำำ�หรัับทารกและเด็็กเล็็ก (คสตท.)”
ซึ่่�งเป็็นกลไกสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานร่่วมกัับ
ภาคส่่วนอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง และกำำ�หนดนโยบาย ยุุทธศาสตร์์
และมาตรการในการขัับเคลื่่�อนกฎหมายฯ ประกอบด้้วย
สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา กรมสนัั บ สนุุ น
บริิการสุุขภาพ สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ
กรมกิิ จ การเด็็ ก และเยาวชน กรมส่่ ง เสริิ ม การปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น สำำ�นัักงานคณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการกิิ จ การกระจายเสีียงกิิ จ การ
โทรทััศน์์และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ และสำำ�นัักปลััด
กรุุงเทพมหานคร ทั้้�งนี้้� คสตท. ถืือเป็็นผู้้�กำำ�หนดทิิศทาง
การบัังคัับใช้้กฎหมาย โดยมีีกรมอนามััยในฐานะเลขานุุการ
ดำำ�เนิินงานร่่วมกัับคณะอนุุกรรมการวิิชาการ อนุุกรรมการ
ขัับเคลื่่อ� น พ.ร.บ. และอนุุกรรมการพััฒนากฎหมาย ผ่่านการ
ประชุุมอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดย คสตท. มีีการประชุุมประมาณ
4 ครั้้�งต่่อปีี ส่่วนการประชุุมคณะอนุุกรรมการมีีการประชุุม
โดยเฉลี่่�ยเดืือนละ 1 ครั้้�ง
2. เครืือข่่ายและการประสานงานกัับภาคส่่วนอื่่�น
การขัับเคลื่่�อนและบัังคัับใช้้ พ.ร.บ. นมผง จำำ�เป็็นต้้อง
อาศััยความร่่วมมืือจากทุุกฝ่่าย
ภาคราชการ
หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องในการขัับเคลื่่อ� นและการเฝ้้าระวััง
ในภาคราชการ ประกอบไปด้้วย สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ สำำ�นัักงานปลััด
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กระทรวงสาธารณสุุข และกรุุงเทพมหานคร ซึ่่ง� เป็็นหน่่วยงาน
ที่่มีี� ภารกิิจและมีีความรัับผิิดชอบที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับอาหารทารก
และเด็็กเล็็ก อาหารเสริิมสำำ�หรัับทารก ประกอบกัับกฎหมาย
กำำ�หนดให้้ ห น่่ ว ยงานดัั ง กล่่ า วเป็็ น พนัั ก งานเจ้้ า หน้้ า ที่่�
ความท้้ า ทายของการทำำ�งานร่่วมกัับหลายหน่่วยงานคืือ
พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ในหลายพื้้�นที่่�ยัังไม่่เข้้าใจกฎหมายและ
ไม่่กล้้าบัังคัับใช้้กฎหมาย รวมทั้้�งขาดความรู้้�ความเข้้าใจ
ในเรื่่� อ งการตลาดทำำ�ให้้ ไ ม่่ เ ท่่ า ทัั น กลยุุ ท ธ์์ ก ารตลาดที่่�
เปลี่่ย� นแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว โดยเฉพาะการตลาดผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์
ภาคประชาสัังคม
หน่่ ว ยงานในภาคประชาสัั ง คมเป็็ น หน่่ ว ยงานที่่� มีี
บทบาทและเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการผลัักดัันกฎหมายให้้มีี
ผลบัังคัับใช้้ และเป็็นช่่องทางการเฝ้้าระวัังที่่�จะช่่วยส่่งเสริิม
การมีีส่่ ว นร่่ ว มของภาคประชาสัั ง คมต่่ อ พ.ร.บ. นมผง
ซึ่่�งหน่่วยงานที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญ ได้้แก่่ มููลนิิธิิศููนย์์นมแม่่
แห่่งประเทศไทย คณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ องค์์การทุุนเพื่่�อเด็็กแห่่งสหประชาชาติิ องค์์การอนามััยโลกประจำำ�
ประเทศไทย และหน่่ ว ยงานเอกชนที่่� มีีวัั ตถุุ ป ระสงค์์ ที่่�
ไม่่แสวงหาผลกำำ�ไรที่่�ดำำ�เนิินกิิจกรรมเกี่่�ยวกัับแม่่และเด็็ก
นอกจากบทบาทในการผลัั ก ดัั น กฎหมายและกลไกการ
เฝ้้าระวัังแล้้ว หน่่วยงานในภาคประชาสัังคมยัังมีีบทบาท
ในการช่่วยพััฒนาข้้อมููลทางวิิชาการ แนวทางปฏิิบััติิ หรืือ
หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ การควบคุุมการส่่งเสริิมการตลาดอาหาร
สำำ�หรัับทารกและเด็็กเล็็กในประเทศไทยให้้มีีมาตรฐานสากล
ภาคประชาชน กลุ่่�มผู้้�บริิโภค แม่่และครอบครััว
ที่่� ผ่่ า นมากรมอนามัั ย ร่่ ว มกัั บ หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ดำำ�เนิินการสื่่�อสาร ประชาสััมพัันธ์์ ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพระราชบััญญััติิควบคุุมการส่่งเสริิมการตลาดฯ ในรููปแบบต่่างๆ
เพื่่�อสร้้างการรัับรู้้� ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับกฎหมายให้้แก่่สัังคม
ในวงกว้้างมาโดยตลอด
3. การสื่่�อสารสร้้างความเข้้าใจ
การขัับเคลื่่�อนกฎหมายที่่�ผ่่านมา เป็็นไปตาม “แผน
ขัับเคลื่่�อนการบัังคัับใช้้พระราชบััญญััติิควบคุุมการส่่งเสริิม
การตลาดอาหารสำำ�หรัับทารกและเด็็กเล็็ก” (แผนขัับเคลื่่อ� นฯ)
ซึ่่� ง ได้้ จัั ด ทำำ�ขึ้้� น เป็็ น แผนปฏิิ บัั ติิ ก าร 3 ปีี ระหว่่ า ง พ.ศ.
2563-2565 โดยแผนขัั บ เคลื่่� อ นฯ กำำ�หนดเป้้ า หมาย
การบัังคัับใช้้กฎหมายพร้้อมระบุุบทบาทหน้้าที่่ข� องหน่่วยงาน
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ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง เพื่่� อ ให้้ ก ารบัั ง คัั บ ใช้้ ก ฎหมายเป็็ น ไปอย่่ า ง
มีีประสิิทธิิภาพ
นอกจากนี้้� การขัับเคลื่่อ� นกฎหมายยัังมีีการปรัับเปลี่่ย� น
ตามข้้ อ เสนอแนะที่่� มีี การหารืือผ่่ า นกลไกคณะกรรมการ
คณะอนุุ ก รรมการ คณะทำำ�งาน และการถอดบทเรีียน
จากพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายตามกฎหมาย
การขัับเคลื่่อ� นและบัังคัับใช้้กฎหมายในช่่วง พ.ศ. 2560 2563 กรมอนามััยเน้้นการสร้้างการรัับรู้้เ� กี่่ย� วกัับเจตนารมณ์์
และสาระสำำ�คััญของกฎหมายให้้แก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง โดยเฉพาะ
บุุ คลากรสาธารณสุุ ข แม่่ และครอบครัั ว ประชาชน และ
ผู้้�ป ระกอบการเพื่่� อ ให้้ เ ข้้ า ใจเหตุุ ผ ลความจำำ�เป็็ น และ
สามารถปฏิิ บัั ติิ ตัั ว ตามกฎหมายได้้ อ ย่่ า งถููกต้้ อ ง ซึ่่� ง การ
ควบคุุมการส่่งเสริิมการตลาดอาหารสำำ�หรัับทารกและเด็็กเล็็ก
อย่่างเหมาะสม ถืือเป็็นการสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อให้้แม่่
ได้้รับั ข้้อมููลที่่ถูู� กต้้องประกอบการตััดสิินใจในการเลืือกอาหาร
ให้้แก่่ลููก โดยการสื่่�อสารเน้้นในทุุกช่่องทางและการเผยแพร่่
ผ่่านช่่องทางเว็็บไซต์์ และ Facebook มีีการจััดทำำ�คู่่�มืือ
คำำ�อธิิบาย สำำ�หรัับประชาชน สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ และ
สร้้างระบบสนัับสนุุนด้้วยการจััดทำำ�โปรแกรม e-learning
เพื่่อ� พััฒนาศัักยภาพพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่� และจััดทำำ�โปรแกรม
การออกบััตรพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก
ในการดำำ�เนิินงาน
สถานการณ์์และความท้้าทายของการบัังคัับใช้้กฎหมาย
1. แนวทางการตลาดที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
การส่่งเสริิมการตลาดในปััจจุุบัันเปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการ
จากเดิิมไปอย่่างมาก จากการเข้้าถึึงตััวบุุคคลแบบ offline
เปลี่่ย� นผ่่านไปเป็็นรููปแบบออนไลน์์ ในการส่่งเสริิมการตลาด
นมผงจะพบว่่า ช่่องทางออนไลน์์เป็็นช่่องทางที่่ดีี� เหมาะสมกัับ
การใช้้ชีีวิิตของคนในปััจจุุบัันเพราะเป็็นวิิธีีการที่่�สามารถ
เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายได้้จำำ�นวนมากโดยใช้้ระยะเวลาอัันสั้้�น
ซึ่่�งจะพบได้้อย่่างแพร่่หลายใน เว็็บไซต์์ แพลตฟอร์์ม เพราะ
นอกจากจะเป็็ น พื้้� น ที่่� ใ นการซื้้� อ ขายสิิ น ค้้ า แล้้ ว ก็็ ยัั ง เป็็ น
พื้้�นที่่�หรืือช่่องทางในการส่่งเสริิมการตลาดผ่่านกิิจกรรม
ต่่างๆ ได้้ เช่่น การโฆษณา (advertising) การประชาสััมพัันธ์์
(public relation) การส่่งเสริิมการตลาด (sales promotion)
ด้้วยวิิธีีการ ลด แลก แจก แถม เพื่่�อให้้สามารถขายสิินค้้า
ได้้ทันั ทีี รููปแบบของการติิดต่่อสื่่อ� สาร ระหว่่างบุุคคลต่่อบุุคคล
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(personal selling) การตลาดทางตรง เป็็นเครื่่�องมืือ
การสื่่� อ สารการตลาดรููปแบบหนึ่่� ง ซึ่่� ง ข้้ อ มููลข่่ า วสารหรืือ
ข้้อเสนอ (offer) จะถููกส่่งไปยัังลููกค้้าเป้้าหมายโดยตรง
(direct marketing) การนำำ�กลยุุทธ์์การตลาดในทางธุุรกิิจ
หรืือที่่�ใช้้เพื่่�อการพาณิิชย์์ มาเป็็นเครื่่�องมืือในการรณรงค์์
เพื่่อ� มุ่่�งแก้้ไขปััญหาสัังคม (corporate social responsibility)
จากข้้อมููลสถานการณ์์การเฝ้้าระวัังเชิิงรุุก โดยกรม
อนามััย พบว่่าการส่่งเสริิมการตลาดของผู้้�ประกอบการ
อาหารสำำ�หรัั บ ทารกและเด็็ ก เล็็ ก ในที่่� ส าธารณะ เช่่ น
สื่่�อสาธารณะ การจััดงานประชุุม หรืือการจััดงานอีีเวนต์์
ถืือว่่าลดลงอย่่างชััดเจน แต่่รููปแบบการส่่งเสริิมการตลาด
มีีการปรัั บ เปลี่่� ย นแนวทางให้้ มุ่่� งเน้้ น การตลาดเป็็ น
รายบุุ ค คล หรืือออนไลน์์ ม ากขึ้้� น จากสถิิ ติิ ก ารกระทำำ�
ผิิ ด กฎหมายที่่� ผ่่ า นมาตั้้� ง แต่่ ปีี พ.ศ. 2562 - มิิ ถุุ น ายน
พ.ศ. 2565 มีีเรื่่�องร้้องเรีียนทั้้�งหมด 53 เรื่่�อง ไม่่เข้้าข่่าย
ความผิิ ด 4 เรื่่� อ ง เป็็ น ความผิิ ด 49 เรื่่� อ ง แบ่่ ง เป็็ น ฐาน
ความผิิดได้้ ดัังนี้้� ฉลากผลิิตภััณฑ์์อาหารสำำ�หรัับทารกและ
เด็็กเล็็กไม่่มีีความแตกต่่างกัันอย่่างชััดเจนและไม่่สามารถ
มองเห็็ น หรืือแยกแยะได้้ โ ดยง่่ า ย (มาตรา 15) จำำ�นวน
5 เรื่่�อง การสนัับสนุุนในการจััดประชุุม อบรม หรืือสััมมนา
ด้้านวิิชาการเกี่่ย� วกัับอาหารสำำ�หรัับทารกหรืืออาหารสำำ�หรัับ
เด็็กเล็็กแก่่หน่่วยบริิการ (มาตรา 21) จำำ�นวน 1 เรื่่�อง การ
ส่่งเสริิมการตลาด (มาตรา 18) จำำ�นวน 43 เรื่่อ� ง โดยส่่วนมาก
จะเป็็นช่่องทางออนไลน์์เนื่่อ� งจากเป็็นช่่องทางที่่ส� ะดวก และ
รวดเร็็วในการซื้้อ� ขาย โดยผู้้ก� ระทำำ�ความผิิดมากกว่่าร้้อยละ 80
เป็็นผู้้�ประกอบการรายใหญ่่ทั้้�งผู้้�ผลิิต และผู้้�จำำ�หน่่าย มีีกรณีี
ที่่� ทำำ�ผิิ ด ซ้ำำ�� ในกิิ จ กรรมเดิิ ม แต่่ แ ตกต่่ า งช่่ อ งทาง ส่่ ว นใน
ปีี พ.ศ. 2564 พบเรื่่อ� งร้้องเรีียนจำำ�นวน 20 เรื่่อ� ง และรููปแบบ
การส่่ ง เสริิ ม การตลาดมีีส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น การสื่่� อ สารทาง
ออนไลน์์(6)
งานวิิจััยพบว่่าการโฆษณานมผงสำำ�หรัับทารกยัังคง
มีีการโฆษณาทางอ้้อม คืือ เมื่่�อศึึกษาการเปิิดรัับสื่่�อโฆษณา
นมผงทางโทรทััศน์์ของสตรีีวััยเจริิญพัันธุ์์�พบว่่า ไม่่สามารถ
แยกแยะฉลากบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ของนมผงสำำ�หรัับเด็็กเล็็กออกจาก
นมผงสำำ�หรัับทารกได้้โดยง่่าย โดยยัังมีีความเข้้าใจว่่าโฆษณา
นมผงที่่�เคยพบเห็็นในสื่่�อโฆษณาทางโทรทััศน์์ มีีทั้้�งนมผง
สำำ�หรัับเด็็กเล็็ก (สููตร 3) และนมผงสำำ�หรัับทารก (สููตร 1)
ถึึงแม้้ว่า่ การโฆษณานมผงทางโทรทััศน์์จะมีีเฉพาะกลุ่่�มนมผง

สำำ�หรัับเด็็กเล็็กเท่่านั้้�น เนื่่อ� งจากนมผงสำำ�หรัับทารกไม่่ได้้รับั
อนุุญาตให้้ทำำ�การโฆษณา นอกจากนี้้�งานวิิจััยยัังพบว่่าการ
เปิิดรัับสื่่�อโฆษณาและกิิจกรรมการส่่งเสริิมการตลาดนมผง
มีีความสััมพัันธ์์กัับการจดจำำ�ตราสิินค้้า สััญลัักษณ์์พิิเศษ
และสารอาหารที่่เ� ป็็นจุุดขาย รวมไปถึึงแนวโน้้มที่่จ� ะใช้้นมผง
เลี้้�ยงบุุตรอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.05(7) ดัังนั้้�น
การควบคุุมการส่่งเสริิมการตลาดอาหารสำำ�หรัับทารกและ
เด็็กเล็็กในช่่องทางออนไลน์์จึึงเป็็นความท้้าทายที่่ห� น่่วยงาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งต้้ อ งให้้ ค วามสำำ�คัั ญ ควบคู่่�ไปกัั บ การสื่่� อ สาร
เพื่่� อ สร้้ า งการรัั บ รู้้� แ ละสร้้ า งความเข้้ า ใจกัั บ แก่่ ก ลุ่่�มผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องโดยตรง โดยเฉพาะผู้้�ประกอบการ เพื่่�อป้้องกััน
การกระทำำ�ผิิดโดยรู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์ หรืือการกระทำำ�ผิิดซ้ำำ��
รวมถึึงการสื่่� อ สารไปยัั ง ประชาชนในวงกว้้ า งมากยิ่่� ง ขึ้้� น
เพื่่�อให้้รัับรู้้�สิิทธิิและได้้รัับการปกป้้องจากกฎหมายฉบัับนี้้�
นอกจากนี้้� การจัั ด ระบบเฝ้้ า ระวัั ง การละเมิิ ด กฎหมาย
ในทุุกช่่องทางเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งซึ่่�งต้้องมีีการพััฒนา
ให้้ มีีป ระสิิ ท ธิิ ภ าพมากขึ้้� น การสื่่� อ สารสร้้ า งความเข้้ า ใจ
กัับกลุ่่�มบุุคลากรด้้านสาธารณสุุขที่่�ต้้องมีีการขยายวงกว้้าง
มากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อให้้บุุคลากรด้้านสาธารณสุุขที่่�ยัังไม่่มีีความรู้้�
ความเข้้าใจในกฎหมายฉบัับนี้้� ได้้รัับทราบและปฏิิบััติิตน
ได้้อย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย
2.	ช่่องว่่างจากตััวบทของกฎหมาย
จากการบัั ง คัั บ ใช้้ ก ฎหมายฉบัั บ นี้้� พบความท้้า ทาย
ในเชิิ ง ตัั ว บทกฎหมายคืือ การส่่ ง เสริิ ม การตลาดนมผง
โดยเฉพาะช่่องทางออนไลน์์มีีกลยุุทธ์์ที่่�มีีความหลากหลาย
และมีีความซัับซ้้อนมากขึ้้น� แต่่ตัวั บทกฎหมายยัังเน้้นควบคุุม
การส่่งเสริิมการตลาดในรููปแบบ offline เป็็นหลััก ส่่วนการ
ส่่งเสริิมการตลาดทางออนไลน์์หลายรููปแบบต้้องอาศััย
การตีีความและการพิิจารณาองค์์ประกอบอื่่�นๆ ร่่วมด้้วย
ทำำ�ให้้ ย ากต่่ อ การตัั ด สิิ น ว่่ า เป็็ น การกระทำำ�ความผิิ ด
ตามกฎหมาย นอกจากนี้้� การที่่�กฎหมายยัังไม่่มีีการกำำ�หนด
นิิยามคำำ�ว่่า “อาหารสำำ�หรัับเด็็กเล็็ก” ส่่งผลให้้การควบคุุม
อาหารในกลุ่่�มนมผงสำำ�หรัับเด็็กเล็็ก ซึ่่ง� เป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่มีี่� การ
โฆษณาและส่่งเสริิมการตลาดมาก ในบางมาตราไม่่สามารถ
บัังคัับใช้้ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเท่่าที่่ค� วร โดยเฉพาะ มาตรา 14
ที่่� ร ะบุุ ว่่ า ห้้ า มผู้้� ใ ดโฆษณาอาหารสำำ�หรัั บ ทารก: ห้้ า มผู้้� ใ ด
โฆษณาอาหารสำำ�หรัั บ เด็็ ก เล็็ ก โดยใช้้ ข้้ อ ความเกี่่� ย วกัั บ
ทารกหรืือเด็็กเล็็กในสื่่�อโฆษณาที่่�มีีลัักษณะเชื่่�อมโยงหรืือ
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ทำำ�ให้้ เ ข้้ า ใจได้้ ว่่ า เป็็ น อาหารสำำ�หรัั บ ทารกหรืือเหมาะสม
สำำ�หรัับใช้้เลี้้�ยงทารก และ มาตรา 15 ผู้้�ผลิิต ผู้้�นำำ�เข้้า หรืือ
ผู้้�จำำ�หน่่ายอาหารสำำ�หรัับทารก หรืืออาหารสำำ�หรัับเด็็กเล็็ก
หรืือตััวแทน ต้้องดำำ�เนิินการให้้ฉลากอาหารสำำ�หรัับทารกและ
ฉลากอาหารสำำ�หรัับเด็็กเล็็กแตกต่่างกัันอย่่างชััดเจน และ
สามารถมองเห็็นหรืือแยกแยะได้้โดยง่่าย เนื่่อ� งจากมาตรา 14
และมาตรา 15 เป็็นตััวบทกฎหมายที่่�กำำ�หนดมาตรการเรื่่�อง
การโฆษณาและการทำำ�ฉลากโดยมีีเปรีียบเทีียบระหว่่างอาหาร
สำำ�หรัับทารกและอาหารสำำ�หรัับเด็็กเล็็ก ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นเนื่่อ� งจาก
กฎหมายฉบัับนี้้�มีีเจตนารมณ์์ให้้ อุุตสาหกรรมนมผงทำำ�ความ
เข้้าใจและปฏิิบััติิตามข้้อกฎหมาย ไม่่ได้้มุ่่�งหมายเอาโทษ
กัับบุุคลากรด้้านสาธารณสุุข จึึงไม่่มีีการกำำ�หนดโทษกัับ
บุุ ค ลากรด้้ า นสาธารณสุุ ข ซึ่่� ง ในทางปฏิิ บัั ติิ ต้้ อ งยอมรัั บ
ว่่ า ส่่ ว นหนึ่่� ง ในการควบคุุ ม การส่่ ง เสริิ ม การตลาดที่่� ไ ม่่ มีี
ประสิิ ท ธิิ ภ าพเพีียงพอ เนื่่� อ งจากการส่่ ง เสริิ ม การตลาด
อาหารสำำ�หรัับทารกและเด็็กเล็็กยัังเกิิดผลประโยชน์์ในกลุ่่�ม
บุุคลากรสาธารณสุุขบางกลุ่่�มและอาจยัังทำำ�ให้้ไม่่สามารถ
พบเห็็นการกระทำำ�ความผิิดที่่�เกิิดระหว่่างบุุคคลได้้
3. การให้้ความสำำ�คัญ
ั จากระดัับนโยบายและศัักยภาพ
การทำำ�หน้้าที่่�ของกรมอนามััย
การดำำ�เนิินงานเรื่่�องกฎหมายยัังไม่่ได้้รัับความสำำ�คััญ
จากผู้้�บริิหารและผู้้�กำำ�หนดนโยบายเท่่าที่่�ควร งบประมาณ
เพื่่�อดำำ�เนิินการในแต่่ละปีีมีีอย่่างจำำ�กััด ส่่งผลให้้จำำ�นวนการ
ประชุุมที่่�จััดให้้พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่� คณะทำำ�งาน อนุุกรรมการ
และกรรมการ มีีอย่่างจำำ�กััดและส่่งผลให้้เกิิดการดำำ�เนิินงาน
ที่่�ล่่าช้้า ซึ่่�งประเด็็นดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นกัับการของบประมาณ
เพื่่�อสนัับสนุุนการส่่งเสริิมการเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่เช่่นกััน
ทำำ�ให้้ ป ระเด็็ น เรื่่� อ งนมแม่่ ยัั ง ไม่่ ถืื อเป็็ น ประเด็็ น หลัั ก ของ
กรมอนามััย
แม้้กรมอนามััยได้้รัับมอบหมายให้้เป็็นหน่่วยงานหลััก
ที่่�รัับผิิดชอบการบัังคัับใช้้ พ.ร.บ. นมผง การดำำ�เนิินงาน
ที่่ผ่� า่ นมาสะท้้อนให้้เห็็นว่่า กรมอนามััยต้้องเผชิิญความท้้าทาย
ในการพัั ฒ นาศัั ก ยภาพให้้ มีี ความพร้้ อ มต่่ อ การทำำ�หน้้ า ที่่�
เนื่่อ� งจากการดำำ�เนิินงานของบุุคลากรกรมอนามััยจำำ�เป็็นต้้อง
เป็็นไปตามนโยบายและแผนงาน ซึ่่�งการประสานงานและ
การกำำ�หนดหน้้ า ที่่� เ ป็็ น ไปตามโครงสร้้ า งของหน่่ ว ยงาน
เป็็นหลััก อย่่างไรก็็ตาม การกำำ�หนดโครงสร้้างของหน่่วยงาน
ไม่่ได้้รองรัับต่่อการขัับเคลื่่�อนกฎหมายฉบัับนี้้� เนื่่�องจาก
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พ.ร.บ. นมผง มีีสาระสำำ�คัั ญ เกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การควบคุุ ม
แนวทางการส่่งเสริิมการตลาดซึ่่�งต้้องใช้้องค์์ความรู้้�และ
ความเชี่่� ย วชาญเรื่่� องการสื่่� อสารและการตลาดเป็็ นหลััก
แต่่ บุุ ค ลากรในกรมอนามัั ย มีีความองค์์ ค วามรู้้� แ ละความ
เชี่่ย� วชาญเรื่่อ� งการส่่งเสริิมสุุขภาพ มีีเพีียงส่่วนน้้อยที่่มีี� ความ
เชี่่ย� วชาญในการสื่่อ� สารและการตลาด อีีกทั้้�งหลัักการบัังคัับใช้้
กฎหมายไม่่ได้้เน้้นหลัักการกระจายอำำ�นาจให้้แก่่ท้้องถิ่่�น
ทำำ�ให้้กฎหมายฉบัับนี้้�แตกต่่างกัับกฎหมายเดิิมที่่ก� รมอนามััย
เคยดููแล คืือ พ.ร.บ. การสาธารณสุุข พ.ศ. 2535 อัันเป็็น
กฎหมายที่่� มีี เจตนารมณ์์ ใ นเรื่่� อ งสุุ ข ลัั ก ษณะของสภาวะ
ความเป็็นอยู่่�ที่่�เหมาะสมกัับการดำำ�รงชีีพในสภาวะแวดล้้อม
ที่่ดีี� ซึ่่ง� มีีลัักษณะการบัังคัับใช้้กฎหมายโดยวิิธีีกระจายอำำ�นาจ
สู่่�ท้้องถิ่่�น จึึงทำำ�ให้้หน่่วยงานของกรมอนามััยต้้องมีีการปรัับตััว
และพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากรในหน่่วยงานอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
สำำ�หรัับการสื่่�อสารให้้ความรู้้�กัับประชาชนพบว่่า การสื่่�อสาร
ไม่่เกิิดผลสััมฤทธิ์์�เท่่าที่่ค� วร การสร้้างความรัับรู้้ไ� ม่่ครอบคลุุม
มีีความเข้้าใจในสาระสำำ�คััญของกฎหมายที่่ผิ� ดิ ไป ประกอบกัับ
ช่่องทางการเฝ้้าระวัังโดยภาคประชาชนก็็ยัังเข้้าถึึงได้้ยาก
ยัังไม่่มีีความแพร่่หลาย ซึ่่�งประเด็็นสำำ�คััญนี้้� กรมอนามััย
และเครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องต้้องดำำ�เนิินการสร้้างความรัับรู้้�
ความเข้้าใจและร่่วมกัันพััฒนากลไกและช่่องทางการเฝ้้าระวััง
โดยภาคประชาชนให้้มีีประสิิทธิิภาพ เพราะเป็็นกระบวนการหนึ่่�ง
ที่่�จะช่่วยเรื่่�องการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนต่่อกฎหมายได้้
4.	อุุปสรรคในการปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�
จากการประเมิินโดยแบบสอบถามในการประชุุมของ
พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่� พบว่่า พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�รัับผิิดชอบ
งานกฎหมายนี้้� พื้้�นฐานโดยส่่วนมากปฏิิบัติั งิ านด้้านส่่งเสริิม
สุุขภาพ งานด้้านวิิชาการ ไม่่มีีความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ และ
ประสบการณ์์ในงานกฎหมาย จึึงทำำ�ให้้ขาดความเชื่่�อมั่่�น
ขาดความมั่่�นใจในการลงพื้้�นที่่�ตรวจเฝ้้าระวัังเชิิงรุุก การยึึด
อายััดหลัักฐานการกระทำำ�ความผิิด หรืือการแจ้้งการกระทำำ�
ความผิิดในบางกรณีี
จำำ�นวนพนัั ก งานเจ้้ า หน้้ า ที่่� ต ามกฎหมาย อีีกทั้้� ง
การตีีความข้้อกฎหมาย และการทำำ�ความเข้้าใจวิิธีีการและ
กลไกต้้องสอดคล้้องกัับวิิธีีการส่่งเสริิมการตลาดที่่เ� ปลี่่ย� นแปลง
และเกิิดขึ้้น� อย่่างรวดเร็็ว จึึงทำำ�ให้้พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่ใ� นพื้้�นที่่�
หลายพื้้�นที่่�ยัังไม่่เข้้าใจกฎหมาย ไม่่มั่่�นใจและไม่่กล้้าบัังคัับใช้้
อีีกทั้้� ง ยัั ง ไม่่ เ ท่่ า ทัั น กลยุุ ท ธ์์ ก ารตลาดที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไป
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อย่่างรวดเร็็ว โดยเฉพาะการตลาดผ่่านช่่องทางออนไลน์์
ในปีี พ.ศ. 2564 มีีการแต่่งตั้้�งพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�จำำ�นวน
10,282 คนในทุุกจัังหวััด และใน ปีี พ.ศ. 2565 จัังหวััด
ที่่�มีีพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�และมีีบััตรประจำำ�ตััว คิิดเป็็นร้้อยละ
98.7 (จำำ�นวน 76 จัังหวััด) จากจำำ�นวนของพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�
ปััญหาที่่�พบคืือ การมีีพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�จำำ�นวนมากซึ่่�งเป็็น
ไปตามข้้ อ กำำ�หนดที่่� ใ ห้้ มีี การแต่่ ง ตั้้� ง บุุ ค คลตามตำำ�แหน่่ ง
เพื่่�อให้้ครอบคลุุมทุุกระดัับตั้้�งแต่่ส่่วนกลางถึึงระดัับตำำ�บล
ไม่่ช่่วยให้้การดำำ�เนิินงานมีีประสิิทธิิภาพ เพราะพนัักงาน
เจ้้าหน้้าที่่�จำำ�นวนมากขาดความเชี่่�ยวชาญและความมั่่�นใจ
ในการทำำ�งานที่่�มากพอ นอกจากนี้้�มาตรการของกฎหมาย
มีีการกำำ�กัับ กำำ�หนด วิิธีีการ มาตรการที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง
กัั บ บุุ ค ลากรด้้ า นสาธารณสุุ ข อยู่่�มาก เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น การ
มีีผลประโยชน์์ทับั ซ้้อน โดยเฉพาะหากผู้้เ� กี่่ย� วข้้องเป็็นคนรู้้จั� กั
เพื่่�อนร่่วมงาน หรืือผู้้�บัังคัับบััญชา ทำำ�ให้้เกิิดความเกรงกลััว
จนไม่่กล้้ารายงานการกระทำำ�ผิิดนั้้�น นอกจากนี้้� ยัังรวมถึึง
สถานที่่�ต่่างๆ ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับผลิิตภััณฑ์์นมผง เช่่น
ร้้านค้้า ห้้างสรรพสิินค้้า ร้้านขายยา ฯลฯ ซึ่่�งเป็็นคนในพื้้�นที่่�
ที่่�มีีความคุ้้�นเคยจึึงทำำ�ให้้อาศััยความอะลุ่่�มอล่่วยและเกรงใจ
ในการปฏิิบััติิงาน ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้การบัังคัับใช้้
ไม่่เข้้มแข็็งและมีีประสิิทธิิภาพเพีียงพอ ปััจจุุบัันเมื่่�อพื้้�นที่่�
พบเรื่่�องที่่�สงสััยจะละเมิิด พ.ร.บ. จึึงส่่งเรื่่�องร้้องเรีียนมายััง
สำำ�นัักส่่งเสริิมสุุขภาพ กรมอนามััย ทั้้�งทางจดหมาย อีีเมล
และช่่องทางส่่วนตััว (ไลน์์ เป็็นต้้น)

วิจารณ์
เมื่่�อพิิจารณาข้้อมููลข้้างต้้นแล้้วจะเห็็นว่่า การบัังคัับใช้้
พ.ร.บ. นมผง มีีความก้้ า วหน้้ า ไปพอสมควรตามแผน
ขัับเคลื่่�อนฯ ที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยความก้้าวหน้้าส่่วนใหญ่่เป็็นไป
ในเชิิ ง การจัั ด ตั้้� ง กลไกการทำำ�งานและการสื่่� อ สารสร้้ า ง
ความเข้้ า ใจแก่่ ผู้้� เ กี่่� ย วข้้ อ ง อย่่ า งไรก็็ ต าม การบัั ง คัั บ ใช้้
พ.ร.บ. นมผงยัังมีีช่่องว่่างและความท้้าทายสำำ�คััญแบ่่งได้้
เป็็น 4 ด้้านหลััก ได้้แก่่ (1) แนวทางการตลาดที่่�เปลี่่�ยนไป
ของอุุตสาหกรรมนมผง (2) ช่่องว่่างจากตััวบทกฎหมาย
(3) การดำำ�เนิินงานของส่่วนกลาง ทั้้�งการไม่่ให้้ความสำำ�คััญ
ในระดัับนโยบาย และศัักยภาพการทำำ�งานของกรมอนามััย
เช่่น โครงสร้้างของหน่่วยงานที่่ไ� ม่่รองรัับการดำำ�เนิินการและ
บัังคัับใช้้พระราชบััญญััติิฯ และ (4) อุุปสรรคการดำำ�เนิินงาน
ในพื้้�นที่่� ทั้้�งศัักยภาพของบุุคลากรในการบัังคัับใช้้กฎหมาย
และ การขาดความจริิงจัังในการเฝ้้าระวัังและติิดตามการ
ละเมิิดพระราชบััญญััติิฯ ของพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ในพื้้�นที่่�
ความท้้าทายจากการบัังคัับใช้้ พ.ร.บ. นมผงที่่�พบ
ในประเทศไทย มีีความคล้้ายคลึึงกัับความท้้าทายในการ
นำำ� code ไปบัังคัับใช้้ในประเทศอื่่�นๆ ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้(8) เช่่น ประเทศกััมพููชา ช่่องว่่างที่่�สำำ�คััญของการ
นำำ� code ไปปฏิิบัติั ใิ ช้้ ได้้แก่่ ความไม่่เพีียงพอของงบประมาณ
จากการไม่่ได้้รัับความสำำ�คััญจากระดัับนโยบาย การขาด
ความเข้้มแข็็งในการสนัับสนุุนและความร่่วมมืือจากหน่่วยงาน
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และการขาดศัักยภาพของบุุคลากรในการติิดตาม

ภาพที่่� 1 ความก้้าวหน้้า ความท้้าทายของการบัังคัับใช้้ พ.ร.บ. นมผงและแนวทางในอนาคต
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และบัังคัับใช้้ code หรืือ ประเทศฟิิลิิปปิินส์์ ประเทศพม่่า
และประเทศเวีียดนาม ที่่�มีีช่่องว่่างเกี่่�ยวกัับการมีีอิิทธิิพล
ของบริิษัทั อาหารสำำ�หรัับทารกและเด็็กเล็็ก และระบบสุุขภาพ
การมีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อน (conflict of interest: COI)
กัับบริิษััทอาหารสำำ�หรัับทารกและเด็็กเล็็ก(8)
การมีีช่่ อ งว่่ างในการเฝ้้าระวััง ติิดตามและบัั ง คัั บ ใช้้
code จะส่่งผลให้้บริิษััทอาหารสำำ�หรัับทารกและเด็็กเล็็ก
สามารถทำำ�การส่่งเสริิมการตลาดกัับแม่่และครอบครััวได้้
เช่่น ในประเทศเวีียดนาม จะพบว่่าบริิษัทั อาหารสำำ�หรัับทารก
และเด็็กเล็็กยัังมีีการส่่งเสริิมการตลาดกัับแม่่ผ่า่ นทางสถาน
บริิการสุุขภาพและทางสื่่�อต่่างๆ(9) เช่่นเดีียวกัับการสำำ�รวจ
และประเมิินการส่่งเสริิมการตลาดอาหารสำำ�หรัับทารกและ
เด็็กเล็็ก ในประเทศไทย ปีี พ.ศ. 2563 พบว่่า การส่่งเสริิม
การตลาดอาหารสำำ�หรัั บ ทารกและเด็็ ก เล็็ ก มีีการละเมิิ ด
พ.ร.บ. นมผง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การส่่งเสริิมการตลาด
กัับแม่่โดยตรง นอกจากนี้้�ยังั พบว่่าบริิษัทั อาหารสำำ�หรัับทารก
และเด็็กเล็็กได้้ติดิ ต่่อกัับบุุคลากรทางการแพทย์์ เพื่่อ� ที่่จ� ะหา
ช่่องทางในการแจกจ่่ายผลิิตภััณฑ์์ให้้กัับคุุณแม่่(10) ซึ่่�งการ
ส่่งเสริิมการตลาดผ่่านสถานบริิการสุุขภาพ หรืือบุุคลากร
ทางสุุขภาพส่่งผลให้้แม่่ใช้้นมผงมากขึ้้�น(11)
Hogwood BW และ Gunn LA ได้้ เ สนอเกี่่� ย วกัั บ
องค์์ ป ระกอบที่่� ทำำ� ให้้ ก ารนำำ�นโยบายสู่่�การปฏิิ บัั ติิ ป ระสบ
ความสำำ�เร็็ จ ซึ่่� ง ได้้ แ ก่่ ความเพีียงพอของทรัั พ ยากร
(คน เงิิ น และเวลา) โดยความเพีียงพอของทรัั พ ยากร
เหล่่านี้้�จะทำำ�ให้้กิิจกรรมต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการติิดตาม
และบัั ง คัั บ ใช้้ ก ฎหมายสามารถดำำ�เนิิ น ไปได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิ ท ธิิ ภ าพ นอกจากนี้้� รัั ฐ บาลและหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ
ควรหลีีกเลี่่�ยง หรืือจำำ�กััดการมีีส่่วนร่่วมในระบบเฝ้้าระวััง
และบัั ง คัั บ ใช้้ ก ฎหมายของภาคเอกชน และ ภาครัั ฐ ควร
มีีกลไก หรืือกลยุุ ท ธ์์ ใ นการสื่่� อ สารที่่� เ ข้้ า ใจง่่ า ยสำำ�หรัั บ
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด(12)
ดัังนั้้�น เพื่่อ� เพิ่่�มความเข้้มแข็็งในการนำำ�พระราชบััญญััติฯิ
สู่่�การปฏิิบััติิ ในระดัับประเทศ กรมอนามััยจำำ�เป็็นจะต้้อง
พััฒนาระบบเฝ้้าระวััง และกระบวนการบัังคัับใช้้กฎหมาย
ให้้ มีี ความเข้้ ม แข็็ ง มากยิ่่� ง ขึ้้� น เช่่ น การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพ
พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่� ผ่่านการอบรมที่่�เข้้มข้้น เน้้นภาคปฏิิบััติิ
เพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่จ� ะมีีความมั่่�นใจและมีีความ
สามารถในการเฝ้้าระวััง ติิดตามการส่่งเสริิมการตลาดอาหาร
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สำำ�หรัับทารกและเด็็กเล็็ก นอกจากนี้้� ควรมีีการกำำ�หนด หรืือ
จััดสรรงบประมาณสำำ�หรัับกิิจกรรมต่่างๆ ในการเฝ้้าระวััง
การละเมิิดพระราชบััญญััติฯิ โดยเฉพาะ เพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าแต่่ละ
พื้้�นที่่�มีีงบประมาณที่่�เพีียงพอในการเฝ้้าระวัังและติิดตาม
การละเมิิดพระราชบััญญััติิฯ รวมถึึงกรมอนามััยควรวาง
กลยุุทธ์์ในการสื่่�อสารกัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย หน่่วยงาน
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และประชาชนให้้รับั รู้้� รัับทราบ และเข้้าใจเกี่่ย� วกัับ
วััตถุุประสงค์์ เจตนารมณ์์ ตลอดจนประโยชน์์ที่่�จะได้้รัับ
จากการมีีพระราชบััญญััติิฯ นี้้� และที่่�สำำ�คััญการเฝ้้าระวััง
ติิดตามและการบัังคัับใช้้กฎหมายต้้องเข้้มงวด ไม่่ควรมีีการ
อะลุ่่�มอล่่วย เพราะการขาดความเข้้มงวดในการบัังคัับใช้้
กฎหมาย จะเป็็นการลดประสิิทธิิภาพของกฎหมาย(13,14)
ในระดัับโลก รััฐบาล กระทรวงสาธารณสุุข และกรม
อนามััย รวมถึึงหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ควรร่่วมมืือกัับ
ประเทศอื่่�นๆ เพื่่�อสนัับสนุุนการออก guidance on digital
marketing of breast milk substitutes(15) ในเวทีี WHA
เนื่่�องจากในปััจจุุบัันบริิษััทอาหารสำำ�หรัับทารกและเด็็กเล็็ก
ได้้ ใ ช้้ ช่่ อ งทางออนไลน์์ ในการส่่ ง เสริิ ม การตลาดมากขึ้้� น
อย่่ า งรวดเร็็ ว (16-18) ซึ่่� ง กระบวนการดัั ง กล่่ า วอาจได้้ รัั บ
แรงเสีียดทานจากผู้้�ประกอบการอาหารสำำ�หรัับทารกและ
เด็็กเล็็ก ตามที่่ไ� ด้้มีีการส่่งจดหมายมายัังกรมอนามััยถึึงความ
กัังวลหลัังจากที่่�ผู้้�แทนของกรมอนามััยได้้แสดงความเห็็น
และจุุดยืืนในการมีีแนวทางการจััดการกัับการตลาดออนไลน์์
ในเวทีี WHA
กรมอนามััย และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ก็็ยัังควรสร้้าง
ความเข้้มแข็็งให้้กัับนโยบายและมาตรการอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่ เช่่น โรงพยาบาลสายสััมพัันธ์์
แม่่-ลููก คลิินิิกนมแม่่ การจััดมุุมนมแม่่ในสถานประกอบ
กิิจการ และการลาคลอด เป็็นต้้น เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าแม่่ทุุกคน
จะสามารถเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่ได้้อย่่างเดีียวจนถึึง 6 เดืือน
และให้้นมแม่่ควบคู่่�กัับกัับอาหารตามวััยที่่�เหมาะสมจนถึึง
2 ปีีหรืือนานกว่่านั้้�น

สรุป
การศึึกษานี้้�ได้้รวบรวมความก้้าวหน้้าและความท้้าทาย
ในการบัังคัับใช้้ พ.ร.บ. นมผงในสาระและตััวบทกฎหมาย
โดยเฉพาะการกำำ�หนดคำำ�นิิยามและการส่่งเสริิมการตลาด
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ทางช่่องทางออนไลน์์ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น โดยผลการติิดตามและ
เฝ้้าระวัังการปฏิิบััติิตามกฎหมายยัังพบอุุตสาหกรรมนมผง
ทำำ�การละเมิิ ด กฎหมายอยู่่� นอกจากนี้้� ยัั ง มีีปัั จ จัั ย สำำ�คัั ญ
อีีกหลายด้้านที่่ส่� ง่ ผลให้้การบัังคัับใช้้กฎหมายไม่่มีีประสิิทธิิภาพ
ได้้แก่่ การกำำ�หนดความสำำ�คััญของการขัับเคลื่่�อนกฎหมาย
ในระดัับนโยบาย ศัักยภาพและความเชี่่ย� วชาญของพนัักงาน
เจ้้าหน้้าที่่� รวมทั้้�งแนวทางการส่่งเสริิมตลาดที่่เ� ปลี่่ย� นแปลง
ตลอดเวลาจนเร็็วกว่่าการปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการบัังคัับ

ใช้้กฎหมาย จากผลการศึึกษานี้้� ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายควรจััด
ระบบเฝ้้าระวัังและติิดตามการปฏิิบััติิตััวของอุุตสาหกรรม
อาหารอย่่ า งใกล้้ ชิิ ด รวมทั้้� ง ปรัั บ เปลี่่� ย นกลยุุ ท ธ์์ ใ นการ
ขัับเคลื่่�อนกฎหมายให้้รวดเร็็วภายใต้้งบประมาณและเวลา
อัันจำำ�กััด เช่่น การสร้้างโปรแกรมออกบััตรพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�
ส่่งเสริิมศัักยภาพโดยการใช้้ e-learning สร้้างช่่องทางการ
รัับเรื่่�องร้้องเรีียนผ่่านระบบออนไลน์์ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ของการดำำ�เนิินงานให้้มากที่่�สุุด
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Abstract
Breast Milk is the best feeding for infants, however, the exclusive breastfeeding rate in Thailand
is extremely low (23% in 2015). One plausible explanation is an aggressive marketing strategy of the
formula industry, which influences mothers’ and families’ decisions on infant feeding. The Department
of Health (DOH) and alliances have successfully advocated for the legislation of the Control of Marketing Promotion of Infant and Young Child Food Act B.E.2560 (A.D.2017). The intention of the law is
to control the marketing promotion of infants and young children to ensure that mothers and families
will have informed choices when making decisions on infant feeding. This paper aimed to review the
progress made and analyze the challenges faced during the first 5 years of the law’s implementation.
Results showed that the progress involves raising awareness among manufacturers and the structural governance body of committees, sub-committee, and officers. However, many obstacles were
identified including loopholes in the contents of the law, the priority of the topic set by the executives,
discontinuation of budget, rapid adaptation of the new marketing strategies that require further law
explanation, multisectoral networking, and the number and skills of the officers and organization in the
public sector in both central and regional area. This study suggests that the DOH and alliance should
continuously monitor and evaluate the law’s implementation to improve the regulations and advocacy
strategies to be comparable with modern digital marketing.
Keywords: Control of Marketing Promotion of Infant and Young Child Food Act B.E. 2560 (A.D.2017);
breast milk; milk code; Milk Act; evaluation of the law
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บทความพิเศษ

Special Article

การจัดการความรู้สุขภาวะเพื่อการขยายผลในยุคดิจิทัล
สุรเชษฐ พิทยาพิบูลพงศ์
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
การพััฒนาและเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของโลกยุุคปััจจุุบััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่อ� สารในโลกยุุคโลกาภิิวัตน์
ั ์ (globalization) ได้้เชื่่อ� มโยงผู้้ค� นจากทั่่�วทุุกภููมิิภาคของโลกเข้้าด้้วยกััน ด้้วยข้้อมููลข่่าวสาร
ที่่�ไหลเวีียนเชื่่�อมโยงซึ่่�งกัันและกััน ท่่ามกลางการเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิจ เทคโนโลยีี และสัังคมที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว
ผ่่านตััวกลางอย่่างอิินเทอร์์เน็็ตและสื่่�อออนไลน์์ รวมทั้้�งดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม (digital platform) ต่่างๆ ทำำ�ให้้ประชาชน
สามารถรัับรู้้�และรัับผลกระทบจากสิ่่�งต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างรวดเร็็ว และสามารถเป็็นได้้ทั้้�งผู้้�เรีียนรู้้� (learner) และเป็็น
ผู้้�สร้้าง/ผู้้�ผลิิตสื่่�อ (creator) ได้้ การจััดการความรู้้�สุุขภาวะเพื่่�อการขยายผลจากการดำำ�เนิินงานของ สสส. ด้้วยการประยุุกต์์
ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั มาใช้้ประโยชน์์ในการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการจััดการความรู้้แ� บบมีีส่่วนร่่วมผ่่านการพััฒนาแพลตฟอร์์ม
การจััดการความรู้้�สุุขภาวะแบบมีีส่่วนร่่วม (collaborative knowledge management platform) เพื่่�อรวบรวม
องค์์ความรู้้�สุุขภาวะของ สสส. ที่่�มีีอยู่่�ซึ่่�งกระจััดกระจายอยู่่�ในตััวบุุคคลหรืือเอกสารมาพััฒนาให้้เป็็นระบบฐานข้้อมููลจััดการ
ความรู้้� เพื่่�อให้้ทุุกคนในองค์์กร สสส. ตลอดจนภาคีีเครืือข่่ายและสาธารณชน สามารถเข้้าถึึงองค์์ความรู้้�สุุขภาวะ รวมทั้้�ง
สามารถร่่วมพััฒนา ร่่วมตรวจสอบ ร่่วมปรัับปรุุงองค์์ความรู้้�สุุขภาวะให้้มีีความถููกต้้อง ทัันสมััย และต่่อยอดเป็็นองค์์ความรู้้�
ที่่�ใหม่่กว่่า (knowledge creation) ด้้วยภููมิิปััญญาของฝููงชน (wisdom of crowds) ผ่่านความร่่วมมืือด้้วยเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััล (collaborative digital) อีีกทั้้�งการพััฒนาแพลตฟอร์์มร่่วมสร้้างสรรค์์สื่่�อสุุขภาวะ (co-creation platform)
ของ สสส. จะเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการขยายฐานผู้้�รัับประโยชน์์จากองค์์ความรู้้�สุุขภาวะ เพื่่�อลดช่่องว่่างความเหลื่่�อมล้ำำ��
ทางสัังคม จากการเข้้าถึึงองค์์ความรู้้�สุขุ ภาวะ และเป็็นกลไกส่่งเสริิมกระบวนการแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้� (knowledge sharing)
ผ่่านการร่่วมสร้้างสรรค์์สื่่�อ รวมทั้้�งใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรข้้อมููล/องค์์ความรู้้� สื่่�อสุุขภาวะ ตลอดจนทรััพยากรบุุคคล
ทั้้�งภายในองค์์กร สสส. ภาคีีเครืือข่่าย ตลอดจนองค์์กรพัันธมิิตรเชิิงยุุทธศาสตร์์ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด และเป็็นฐาน
ในการต่่อยอดจนเกิิดเป็็นนวััตกรรม (knowledge innovation) ในการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุขภาพต่่อไป
คำำ�สำำ�คััญ: การจััดการความรู้้�แบบมีีส่่วนร่่วม; ความร่่วมมืือด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล; ร่่วมคิิด-ร่่วมสร้้าง; ภููมิิปััญญาของฝููงชน

บทนำ�
วิิถีีชีีวิิตเป็็นปััจจััยกำำ�หนดสุุขภาพที่่�สำำ�คััญ เนื่่�องจาก
ปััจจุุบัันสาเหตุุการเสีียชีีวิิตหลััก 3 อัันดัับแรกของคนไทย
เกิิ ด จากโรคไม่่ ติิ ด ต่่ อ เรื้้� อ รัั ง (non-communicable
diseases: NCDs) และมีีอัั ต ราเพิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
โรคไม่่ ติิ ด ต่่ อ เรื้้� อ รัั ง เป็็ น กลุ่่�มโรคที่่� เ กิิ ด จากพฤติิ ก รรม
และรููปแบบวิิ ถีีชีีวิิ ต (lifestyle) ที่่� มีี พฤติิ ก รรมเสี่่� ย ง
ทั้้� ง การสููบบุุ ห รี่่� การดื่่� ม เครื่่� อ งดื่่� ม แอลกอฮอล์์ ขาดการ
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ออกกำำ�ลัั ง กาย การรัั บ ประทานอาหารหวานมัั น เค็็ ม จัั ด
และการบริิโภคผัักและผลไม้้ไม่่เพีียงพอ รวมทั้้�งการได้้รัับ
มลภาวะจากฝุ่่�นควัั น และมลภาวะทางอากาศ ส่่ ง ผลให้้
เกิิดโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังต่่างๆ เช่่น โรคเบาหวาน โรคหััวใจ
โรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง โรคมะเร็็ง และที่่�นิิยามใหม่่ล่่าสุุด คืือ
โรคทางจิิตเวช ซึ่่�งวิิธีีจััดการที่่�ดีีที่่�สุุดคืือการจััดการที่่�ต้้นเหตุุ
ได้้แก่่ การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมและวิิถีีชีีวิิตของตนเอง
ซึ่่� ง เป็็ น ปัั จ จัั ย กำำ�หนดสุุ ข ภาพสำำ�คัั ญ ที่่� ส่่ ง ผลต่่ อ สถานะ
และผลลััพธ์์ทางสุุขภาพ โดยมีีสัังคมและสภาพแวดล้้อม

Thai Health Promotion Journal

เป็็ น ปัั จ จัั ย ร่่ ว มที่่� ส่่ ง ผลต่่ อ การมีีพฤติิ ก รรมสุุ ข ภาพอย่่ า ง
ต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน
การจััดการความรู้้�สุุขภาวะเพื่่�อการขยายผลจากการ
ดำำ�เนิินงานของ สสส. ที่่�ผ่่านมา (ปีี พ.ศ. 2555-2564)
มุ่่�งเน้้นการจััดการความรู้้�ด้ว้ ยการรวบรวมต้้นทุุนองค์์ความรู้้�
ชุุดความรู้้� สื่่�อ ตลอดจนกรณีีศึึกษา (case study) และ
แนวปฏิิบัติั ที่ิ ดีี่� (best practice) มาวิิเคราะห์์และจััดหมวดหมู่่�
ตลอดจนสัังเคราะห์์เป็็นสื่่อ� เครื่่อ� งมืือ และกระบวนการเรีียนรู้้�
สร้้างเสริิมความเข้้าใจและความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ อาทิิ
สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ สื่่�ออิินโฟกราฟิิก สื่่�อมััลติิมีีเดีีย แอปพลิิเคชััน
ชุุดความรู้้� และสื่่อ� สนัับสนุุนการเรีียนรู้้�สุขุ ภาวะ (knowledge
package & toolkits) นิิ ท รรศการถาวร นิิ ท รรศการ
หมุุนเวีียน นิิทรรศการเคลื่่อ� นที่่� นิิทรรศการเสมืือน (virtual
exhibition) หลัั ก สููตรฝึึ ก อบรม ตลอดจนกิิ จ กรรม
เชิิงสร้้างสรรค์์ต่่างๆ เพื่่�อสร้้างเสริิมความรู้้� ความเข้้าใจ
และประสบการณ์์ตรงด้้านสุุขภาวะ ในประเด็็นต่่างๆ และ
สร้้างแรงบัันดาลใจ ทัักษะและขีีดความสามารถให้้ประชาชน
สามารถปรัับเปลี่่�ยนวิิถีีชีีวิิต สัังคม สิ่่�งแวดล้้อมให้้เอื้้�อต่่อ
การมีีสุุขภาวะที่่�ดีีได้้ด้้วยตนเอง ทั้้�งนี้้�ในกระบวนการจััดการ
ความรู้้เ� พื่่อ� การขยายผลที่่ผ่� า่ นมานั้้�น มุ่่�งเน้้นการจััดการความรู้้�
สุุขภาวะจากต้้นทุุนองค์์ความรู้้� (knowledge asset) จากการ
ดำำ�เนิินงานของ สสส. ที่่มีี� ความพร้้อม ในรููปแบบการรวบรวม
องค์์ความรู้้� มาคััดกรอง สัังเคราะห์์ และนำำ�เสนอในรููปแบบต่่างๆ
ในรููปแบบ supply push โดยวางเส้้นทางการไหลเวีียน
ของข้้ อ มููล/องค์์ ค วามรู้้� ตลอดจนสื่่� อ ที่่� จัั ด ทำำ�โดย สสส.
สำำ�นัั ก ต่่ า งๆ ซึ่่� ง จะถููกนำำ�ไปแปลงและสัั ง เคราะห์์ เ ป็็ น สื่่� อ
และกระบวนการเรีียนรู้้� ส ร้้ า งเสริิ ม ความเข้้ า ใจสุุ ข ภาวะ
ในรููปแบบต่่ า งๆ และส่่ ง ต่่ อ (push) ไปเผยแพร่่ สู่่� กลุ่่�ม
เป้้าหมายผ่่านช่่องทางการสื่่อ� สารและกลไกเผยแพร่่ขยายผล
องค์์ความรู้้�สุุขภาวะของศููนย์์เรีียนรู้้�สุุขภาวะ สสส. ต่่อไป
ทั้้�งนี้้�จากรายงานการติิดตามประเมิินผลการใช้้ชุุดสื่่�อ
การเรีียนรู้้�และกระบวนการเรีียนรู้้�ของศููนย์์เรีียนรู้้�สุุขภาวะ
ปีี พ.ศ. 2564 จัั ด ทำำ�โดย บริิ ษัั ท คัั ส ต้้ อ ม เอเชีีย จำำ�กัั ด
(ทีีมประเมิินผลภายนอก) พบว่่าสื่่�อและกระบวนการเรีียนรู้้�
ที่่� ศูู นย์์ เ รีียนรู้้�สุุ ข ภาวะ สสส. จัั ด ทำำ�ขึ้้� น เป็็ น สื่่� อ ที่่� ไ ด้้ รัั บ
การยอมรัั บ จากผู้้� ใ ช้้ ง านและผู้้�รัั บ ประโยชน์์ เ ป็็ น อย่่ า งดีี
อย่่างไรก็็ตามจากผลการประเมิิน พบว่่า ยัังขาดสื่่อ� สร้้างเสริิม
สุุ ข ภาวะในบางประเด็็ น ที่่� เ ป็็ น ที่่� ส นใจของกลุ่่�มเป้้ า หมาย

สื่่� อ บางชิ้้� น เนื้้� อ หาและรููปแบบยัั ง ไม่่ ส อดคล้้ อ งกัั บ บริิ บ ท
การใช้้จริงิ ของกลุ่่�มเป้้าหมาย และสื่่อ� บางชิ้้น� ยัังไม่่ตอบโจทย์์
ความต้้องการที่่แ� ท้้จริงิ ของกลุ่่�มเป้้าหมายในพื้้�นที่่� เนื่่อ� งจาก
มีีข้้อจำำ�กััด เรื่่อ� ง การสร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการจััดการความรู้้�
และพััฒนาสื่่�อการเรีียนรู้้�ร่่วมกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย
ดัังนั้้�นเพื่่�อลดข้้อจำำ�กััดในการจััดการความรู้้�สุุขภาวะ
เพื่่�อการขยายผลดัังกล่่าวข้้างต้้น การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่�อสาร อิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููง (5G)
สื่่�อออนไลน์์ ดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม (digital platform) ต่่างๆ
รวมทั้้�งการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีเว็็บ 3.0 (web 3.0) โดย
ใช้้เทคโนโลยีีใหม่่ๆ อาทิิ artificial inteligence (AI),
blockchain ซึ่่�งเป็็นเทคโนโลยีีที่่ส่� ง่ ผลให้้ระบบการเก็็บรัักษา
ข้้อมููลนั้้�นมีีความปลอดภััยสามารถตรวจสอบได้้ และมีีการ
กระจายอำำ�นาจจากตััวกลางที่่�ควบคุุมข้้อมููล ทำำ�ให้้ผู้�ใ้ ช้้งาน
สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสาร หรืือ บริิการต่่าง ๆ ได้้อย่่างอิิสระ
รวมทั้้�งสามารถเป็็นได้้ทั้้ง� ผู้้เ� รีียนรู้้� (learner) และเป็็นผู้้ส� ร้้าง/
ผู้้�ผลิิตสื่่�อ (creator) ทำำ�ให้้ผู้�เ้ รีียนรู้้� กลายเป็็นผู้้�ผลิิต/ผู้้�ร่่วม
สร้้างสรรค์์ผลงาน (co-creator) ตลอดจนกลายเป็็นผู้้ผ� ลิิต
ข้้ อ มููลข่่ า วสาร เนื้้� อ หาและสารสนเทศในรููปแบบต่่ า งๆ
(user-generated content) ที่่ส� อดคล้้องกัับความต้้องการ
และบริิบทการใช้้งานจริิงของตนได้้ ซึ่่�งนัับเป็็นปััจจััยสำำ�คััญ
ในการขยายฐานผู้้�รัั บ ประโยชน์์ จากองค์์ ค วามรู้้�สุุ ข ภาวะ
เพื่่�อลดช่่องว่่างความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางสัังคมจากการเข้้าถึึง
องค์์ความรู้้�สุขุ ภาวะ
การจััดการความรู้้�สุุขภาวะเพื่่�อการขยายผลในยุุคดิิจิทัิ ลั
การจััดการความรู้้�สุขุ ภาวะเพื่่อ� การขยายผลของ สสส.
คืือ การจััดการความรู้้�ด้้วยการรวบรวมต้้นทุุนองค์์ความรู้้�
ชุุดความรู้้� สื่่�อ ตลอดจนกรณีีศึึกษา (case study) และ
แนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีี (best practice) มาวิิ เ คราะห์์ แ ละจัั ด
หมวดหมู่่� ตลอดจนสัั ง เคราะห์์ เ ป็็ น สื่่� อ เครื่่� อ งมืือ และ
กระบวนการเรีียนรู้้� ส ร้้ า งเสริิ ม ความเข้้ า ใจสุุ ข ภาวะ อาทิิ
สื่่� อ สิ่่� ง พิิ ม พ์์ อิิ น โฟกราฟิิ ก สื่่� อ มัั ล ติิ มีี เดีีย แอปพลิิ เ คชัั น
ชุุดความรู้้แ� ละสื่่อ� สนัับสนุุนการเรีียนรู้้�สุขุ ภาวะ (knowledge
package & toolkits) นิิ ท รรศการถาวร นิิ ท รรศการ
หมุุนเวีียน นิิทรรศการเคลื่่อ� นที่่� นิิทรรศการเสมืือน (virtual
exhibition) หลัั ก สููตรฝึึ ก อบรม ตลอดจนกิิ จ กรรม
เชิิงสร้้างสรรค์์ต่่างๆ เพื่่�อสร้้างเสริิมความรู้้� ความเข้้าใจ
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และประสบการณ์์ตรงด้้านสุุขภาวะในประเด็็นต่่างๆ และ
สร้้างแรงบัันดาลใจ ทัักษะและขีีดความสามารถให้้ประชาชน
สามารถปรัับเปลี่่ย� นวิิถีีชีีวิติ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อมให้้เอื้้�อต่่อการ
มีีสุุขภาวะที่่�ดีีได้้ด้้วยตนเอง ดัังภาพที่่� 1 กระบวนการจััดการ
ความรู้้�สุขุ ภาวะเพื่่อ� การขยายผลของศููนย์์เรีียนรู้้�สุขุ ภาวะ สสส.
ปีี พ.ศ. 2555-2564
โดยการจัั ด การความรู้้�ดัั ง กล่่ า ว มีีวัั ตถุุ ป ระสงค์์
เพื่่�อสร้้างเสริิมความเข้้าใจสุุขภาวะ สร้้างความตระหนััก
และแรงบัันดาลใจในการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาวะ
และ/หรืือ ปรัับเปลี่่�ยนสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมให้้เอื้้�อต่่อการ
มีีสุุ ข ภาวะทีีดีี โดยมีีกลุ่่�มเป้้ า หมายหลัั ก จำำ�นวน 2 กลุ่่�ม
ได้้แก่่ กลุ่่�มผู้้�นำำ�การเปลี่่ย� นแปลง/แกนนำำ� (change agent)
และกลุ่่�มประชาชนผู้้�รัั บ ประโยชน์์ ทั้้� ง นี้้� ใ นกระบวนการ
จัั ด การความรู้้� เ พื่่� อการขยายผลที่่�ผ่่านมานั้้�น มุ่่�งเน้้ นการ
จััดการความรู้้�สุุขภาวะจากต้้นทุุนองค์์ความรู้้� (knowledge
asset) จากการดำำ�เนิิ น งานของ สสส. ที่่� มีี ความพร้้ อ ม
ในรููปแบบการของการไปรวบรวมองค์์ความรู้้� มาคััดกรอง
สัั ง เคราะห์์ และนำำ�เสนอในรููปแบบต่่ า งๆ ในรููปแบบ
แบบ supply push โดยวางเส้้ น ทางการไหลเวีียน
ของข้้ อ มููล/องค์์ ค วามรู้้� ตลอดจนสื่่� อ ที่่� จัั ด ทำำ�โดย สสส.
สำำ�นัักต่่างๆ ซึ่่�งจะถููกนำำ�ไปแปลงและสัังเคราะห์์เป็็นสื่่�อและ
กระบวนการเรีียนรู้้ส� ร้้างเสริิมความเข้้าใจสุุขภาวะในรููปแบบ
ต่่างๆ และส่่งต่่อ (push) ไปเผยแพร่่สู่่�กลุ่่�มเป้้าหมายผ่่าน
ช่่องทางการสื่่�อสารและกลไกเผยแพร่่ขยายผลองค์์ความรู้้�
สุุขภาวะของศููนย์์เรีียนรู้้�สุุขภาวะ สสส. ต่่อไป

การพััฒนาสื่่�อและกระบวนการเรีียนรู้้�ของศููนย์์เรีียนรู้้�
สุุขภาวะ สสส. ที่่ผ่� า่ นมาเน้้นการจััดการความรู้้เ� พื่่อ� พััฒนาสื่่อ�
และกระบวนการเรีียนรู้้�สุุ ข ภาวะจากต้้ น ทุุ น องค์์ ค วามรู้้�
ของ สสส. ที่่�มีีความพร้้อม และเผยแพร่่ไปยัังกลุ่่�มเป้้าหมาย
ของศููนย์์เรีียนรู้้�สุุขภาวะผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารและกลไก
ขยายผลองค์์ความรู้้ใ� นรููปแบบต่่างๆ ในลัักษณะ supply push
ซึ่่�งได้้ผลดีีในระดัับหนึ่่�ง รายละเอีียดปรากฏตามรายงานการ
ติิดตามประเมิินผลการใช้้ชุุดสื่่�อการเรีียนรู้้�และกระบวนการ
เรีียนรู้้�ของศููนย์์เรีียนรู้้�สุุขภาวะ ปีี พ.ศ. 2564 จััดทำำ�โดย
บริิษััท คััสต้้อม เอเชีีย จำำ�กััด (ทีีมประเมิินผลภายนอก) ดััง
จะเห็็นได้้จากข้้อค้้นพบสำำ�คััญต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�
•	ปีี พ.ศ. 2564 ประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�รัับรู้้�สื่่�อ
มีีแรงจููงใจในการปรัั บ เปลี่่� ย นพฤติิ ก รรมสุุ ข ภาพเพื่่� อ ลด
ความเสี่่�ยงต่่อโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง (NCDs) โดยภาพรวม
อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 87.10
•	สื่่� อ ที่่� ส่่ ง ผลต่่ อ การปรัั บ เปลี่่� ย นพฤติิ ก รรมด้้ า น
สุุขภาวะมากที่่�สุุดในมุุมมองของกลุ่่�มผู้้�นำำ�สื่่�อไปถ่่ายทอด
(change agent) ได้้แก่่ สื่่อ� ประเด็็นอุุบัติั เิ หตุุ (ร้้อยละ 93.3)
รองลงมา คืือ สุุขภาวะผู้้�สููงวััย (ร้้อยละ 88.0) แอลกอฮอล์์
อาหาร โภชนาการ และสุุขภาวะทางเพศ (ร้้อยละ 86)
•	สำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�ที่่�ได้้รัับการถ่่ายทอด (end user)
ได้้แก่่ สื่่�อประเด็็นบุุหรี่่�และยาสููบ (ร้้อยละ 97.5) และอาหาร
โภชนาการ (ร้้อยละ 90)
•	จุุดเด่่นของสื่่อ� คืือ ช่่วยเพิ่่�มความเข้้าใจและสามารถ
สื่่�อความได้้ดีี สื่่�อมีีความน่่าสนใจและก่่อให้้เกิิดความชื่่�นชอบ
สนุุกในการเรีียนรู้้� ส่่งผลให้้มีีความตั้้�งใจที่่จ� ะใช้้สื่อ่� อีีกในอนาคต

ภาพที่่� 1 กระบวนการจััดการองค์์ความรู้้�สุุขภาวะเพื่่�อการขยายผล: ศููนย์์เรีียนรู้้�สุุขภาวะ ปีี พ.ศ. 2555-2564

330

Thai Health Promotion Journal

อย่่ า งไรก็็ ต าม จากผลการประเมิิ น พบว่่ า ยัั ง ขาด
สื่่� อ สร้้ า งเสริิ ม สุุ ข ภาวะในบางประเด็็ น ที่่� เ ป็็ น ที่่� ส นใจของ
กลุ่่�มเป้้าหมาย สื่่อ� บางชิ้้น� เนื้้�อหาและรููปแบบยัังไม่่สอดคล้้อง
กัั บ บริิ บ ทการใช้้ จริิ ง ของกลุ่่�มเป้้ า หมาย และสื่่� อ บางชิ้้� น
ยัังไม่่ตอบโจทย์์ความต้้องการที่่�แท้้จริิงของกลุ่่�มเป้้าหมาย
ในพื้้� น ที่่� เนื่่� อ งจากมีีข้้ อ จำำ�กัั ด เรื่่� อ ง ความรู้้� ค วามเข้้ า ใจ
ในกลุ่่�มเป้้าหมายและบริิบทของพื้้�นที่่� เนื่่�องจากขาดการ
สร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับกลุ่่�มเป้้าหมายในการจััดการความรู้้�
และพััฒนาสื่่�อการเรีียนรู้้�ที่่�เหมาะสม
เพื่่� อ ลดข้้ อ จำำ�กัั ด ในการจัั ด การความรู้้�สุุ ข ภาวะเพื่่� อ
การขยายผลดัั ง กล่่ า วข้้ า งต้้ น การประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ เ ทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่�อสาร อิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููง (5G)
สื่่�อออนไลน์์ ดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม (digital platform) ต่่างๆ
รวมทั้้�งการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีเว็็บ 3.0 (web 3.0) โดยใช้้
เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ อาทิิ artificial inteligence (AI),
blockchain ซึ่่� ง เป็็ น เทคโนโลยีีที่่� ส่่ ง ผลให้้ ร ะบบการ
เก็็บรัักษาข้้อมููลนั้้�นมีีความปลอดภััยสามารถตรวจสอบได้้
และมีีการกระจายอำำ�นาจจากตััวกลางที่่ค� วบคุุมข้้อมููล ทำำ�ให้้
ผู้้�ใช้้งานสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสาร หรืือ บริิการต่่าง ๆ
ได้้อย่่างอิิสระ รวมทั้้�งสามารถเป็็นได้้ทั้้�งผู้้�เรีียนรู้้� (learner)
และเป็็ น ผู้้� ส ร้้ า ง/ผู้้� ผ ลิิ ตสื่่� อ (creator) ได้้ ทำำ�ให้้ ผู้้� เ รีียนรู้้�
กลายเป็็นผู้้�ผลิิต/ผู้้�ร่่วมสร้้างสรรค์์ผลงาน (co-creator)
ตลอดจนกลายเป็็ น ผู้้� ผ ลิิ ต ข้ อ มููลข่ า วสาร เนื้้� อ หาและ
สารสนเทศในรููปแบบต่่างๆ (user-generated content)
ได้้อย่่างสอดคล้้องและเหมาะสมกัับบริิบทและความต้้องการ
ของตนได้้ด้้วยเช่่นกััน
ความหมายของการจััดการความรู้้�
การจััดการความรู้้� คืือ การรวบรวมองค์์ความรู้้�ที่่�มีีอยู่่�
ซึ่่�งกระจััดกระจายอยู่่�ในตััวบุุคคลหรืือเอกสาร มาพััฒนา
ให้้เป็็นระบบเพื่่�อให้้ทุุกคนในองค์์กร สามารถเข้้าถึึงความรู้้�
และพัั ฒ นาตนเองให้้ เ ป็็ น ผู้้�รู้้� รวมทั้้� ง ปฏิิ บัั ติิ ง านได้้ อ ย่่ า ง
มีีประสิิทธิิภาพ อัันจะส่่งผลให้้องค์์กรมีีความสามารถในเชิิง
แข่่งขัันสููงสุุด(1)
Henrie M และ Hedgepeth O ให้้ความหมายว่่า
การจััดการความรู้้�เป็็นระบบการจััดการสิินทรััพย์์ความรู้้�
ขององค์์กรทั้้� ง ที่่� เ ป็็ น ความรู้้� โ ดยนัั ย และความรู้้�ที่่� เ ห็็ น ได้้
อย่่างชััดเจนระบบการจััดการความรู้้เ� ป็็นกระบวนการที่่เ� กี่่ย� วพััน

กัับการจำำ�แนกความรู้้� การตรวจสอบความรู้้� การจััดเก็็บ
ความรู้้�ที่ผ่่� า่ นการตรวจสอบแล้้ว การกรองความรู้้� การเตรีียม
การเข้้าถึึงความรู้้�ให้้กัับผู้้�ใช้้ ทั้้�งนี้้�โดยมีีหลัักการที่่�สำำ�คััญ คืือ
ทำำ�ให้้ความรู้้�ถููกใช้้ ถููกปรัับเปลี่่�ยนและถููกยกระดัับขึ้้�น(2)
เกรีียงศัักดิ์์� เจริิญวงศ์์ศักั ดิ์์� อธิิบายว่่าการจััดการความรู้้�
คืือ การประมวล สัังเคราะห์์และจำำ�แนกแยกแยะสารสนเทศ
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การตีีความและทำำ�ความเข้้าใจกัับสารสนเทศ
เหล่่านั้้�นจนกลายเป็็นความรู้้� ซึ่่�งความรู้้�นี้้�ครอบคลุุมทั้้�งส่่วน
ของความรู้้โ� ดยนััย (tacit knowledge) ที่่ซ่� อ่ นอยู่่�ในความคิิด
ของพนัักงานและที่่�ฝัังตััวอยู่่�ในองค์์กร กัับความรู้้�ชััดแจ้้ง
(explicit knowledge) ที่่�ปรากฏในเอกสารบัันทึึกหรืือ
รายงานต่่างๆ ขององค์์กร การจััดการความรู้้�ทั้้ง� สองประเภทนี้้�
ให้้เป็็นระบบระเบีียบ เพื่่�อให้้คนที่่�ต้้องการเข้้าถึึงได้้ง่่ายและ
ดึึงออกมาใช้้งานได้้โดยสะดวก การจััดการความรู้้�จะเกิิดขึ้้�น
ในระดัั บ ทีีมงานหรืือระดัั บ กลุ่่�มในองค์์ ก รที่่� ต้้ อ งการ
ปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างปััจเจกแต่่ละคน เพราะการจััดการความรู้้�
จะเกิิ ด ขึ้้� น ได้้ ต่่ อ เมื่่� อ มีีการปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ เ พื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การ
แลกเปลี่่� ย นความรู้้� ร ะหว่่ า งทีีม ซึ่่� ง อาจเป็็ น ปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์
บนเครืือข่่าย cyber space หรืืออาจผ่่านการพบปะพููดคุุย
ต่่อหน้้าก็็ได้้(3)
ประพนธ์์ ผาสุุขยืืด ให้้ความหมายว่่าการจััดการความรู้้�
คืือ การนำำ�เอาความรู้้ม� าจััดเก็็บอย่่างเป็็นระบบ สามารถนำำ�มา
เผยแพร่่หรืือนำำ�กลัับมาใช้้ได้้อย่่างรวดเร็็ว เพื่่อ� เป็็นประโยชน์์
สููงสุุดต่่อการพััฒนาองค์์การให้้มีีความเจริิญก้้าวหน้้า(4)
สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ
(สวทช.) ได้้ให้้ความหมายการจััดการความรู้้�ว่า่ เป็็นกระบวนการ
รวบรวม การสงวนรัักษา และการถ่่ายทอดสารสนเทศไปสู่่�
ความรู้้�ที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้เพื่่�อนำำ�ไปปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงาน
ในองค์์กร โดยมีีวััตถุปุ ระสงค์์หลััก คืือ การนำำ�สิินทรััพย์์ความรู้้�
(knowledge assets) ไปสร้้างคุุณค่่า (value creation)
หรืือเพิ่่�มผลิิตผล (productivity) เพื่่�อสนัับสนุุนเป้้าหมาย
หรืือตอบสนองการดำำ�เนิินการขององค์์กร(5)
จากแนวคิิ ด ต่่ า งๆ ดัั ง กล่่ า วข้้ า งต้้ น สรุุ ป ได้้ ว่่ า
การจััดการความรู้้�หรืือ KM: knowledge management
คืือ การรวบรวมองค์์ความรู้้�ที่่�มีีอยู่่�ในองค์์กร ซึ่่�งกระจััดกระจายอยู่่�ในตัั ว บุุ ค คลหรืือเอกสาร มาเก็็ บ รัั ก ษา และ
พัั ฒ นาให้้ เ ป็็ น ระบบ เพื่่� อ ถ่่ า ยทอด/เผยแพร่่ ใ ห้้ ทุุ ก คน
ในองค์์กรสามารถเข้้าถึึงได้้ เพื่่อ� นำำ�ไปปรัับปรุุงการปฏิิบัติั งิ าน
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ในองค์์กร โดยมีีวััตถุปุ ระสงค์์หลััก คืือ การนำำ�สิินทรััพย์์ความรู้้�
(knowledge assets) ไปสร้้างคุุณค่่า (value creation)
หรืือเพิ่่�มผลิิตผล (productivity) เพื่่�อสนัับสนุุนเป้้าหมาย
หรืือตอบสนองการดำำ�เนิิ น การขององค์์ ก ร โดยมีีหลัั ก
การที่่� สำำ�คัั ญ คืือ ทำำ�ให้้ ค วามรู้้�ถูู กใช้้ ถูู กปรัั บ เปลี่่� ย น และ
ถููกยกระดัับขึ้้�น
การจััดการความรู้้� (knowledge management : KM)
ที่่�ผ่่านมานั้้�น สามารถแบ่่งออกได้้เป็็น 4 ยุุค ดัังตารางที่่� 1
ข้้อเสนอแนวทางการจััดการความรู้้�สุุขภาวะเพื่่�อการขยายผล
ในยุุคดิิจิิทััล
จากสถานการณ์์ ความเป็็นมา แนวคิิดทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับ
การจััดการความรู้้� (knowledge management) ดัังกล่่าว
ข้้างต้้น พบว่่า การจััดการความรู้้�ในยุุคดิิจิิทััล ในปััจจุุบััน
ที่่� ข้้ อ มููลข่่ า วสาร ไหลเวีียนเชื่่� อ มโยงซึ่่� ง กัั น และกัั น อย่่ า ง
รวดเร็็วผ่่านตััวกลางอย่่างอิินเทอร์์เน็็ต 5G และสื่่�อออนไลน์์
รวมทั้้�ง digital platform ต่่างๆ ทำำ�ให้้ประชาชนสามารถรัับรู้้�
และรัับผลกระทบจากสิ่่�งต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างรวดเร็็ว
ทำำ�ให้้บุุคคลใดก็็ตามที่่�มีีโทรศััพท์์มืือถืือ แท็็บเล็็ต (tablet
computer) และหรืืออุุปกรณ์์ที่่�เชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ตได้้
สามารถเป็็นได้้ทั้้�งผู้้�เรีียนรู้้� (learner) และเป็็น ผู้้�สร้้าง/
ผู้้�ผลิิตเนื้้�อหาและสื่่�อ (content/media creator) ได้้ ทำำ�ให้้
ผู้้� เ รีียนรู้้� กลายเป็็ น ผู้้� ผ ลิิ ต /ผู้้�ร่่ ว มสร้้ า งสรรค์์ ผ ลงาน
(co-creator) ตลอดจนกลายเป็็นผู้้�ผลิิตข้้อมููลข่่าวสาร
เนื้้�อหาและสารสนเทศในรููปแบบต่่างๆ ได้้ด้้วยเช่่นกััน
ดัังนั้้�น การจััดการความรู้้�สุุขภาวะเพื่่�อการขยายผล
ในยุุคดิิจิทัิ ลั ของ สสส. จึึงควรประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั มา
ใช้้ประโยชน์์ในการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการจััดการความรู้้�
แบบมีีส่่วนร่่วมผ่่านการพััฒนาแพลตฟอร์์มการจััดการความรู้้�
สุุขภาวะแบบมีีส่่วนร่่วม (collaborative knowledge
management platform) เพื่่� อ รวบรวมองค์์ ค วามรู้้�
สุุขภาวะของ สสส. ที่่�มีีอยู่่�ซึ่่�งกระจััดกระจาย อยู่่�ในตััวบุุคคล
หรืือเอกสาร มาพััฒนาให้้เป็็นระบบฐานข้้อมููลจััดการความรู้้�
เพื่่�อให้้ทุุกคนในองค์์กร สสส. ตลอดจนภาคีีเครืือข่่ายและ
สาธารณชน สามารถเข้้าถึึงองค์์ความรู้้�สุุขภาวะ รวมทั้้�ง
สามารถ ร่่วมพััฒนา ร่่วมตรวจสอบ ร่่วมปรัับปรุุงองค์์ความรู้้�
สุุ ข ภาวะให้้ มีี ความถููกต้้ อ ง ทัั น สมัั ย และต่่ อ ยอดเป็็ น
องค์์ ค วามรู้้�ที่่� ใ หม่่ ก ว่่ า (knowledge creation) ด้้ ว ย
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ภููมิิปัญ
ั ญาของฝููงชน (wisdom of crowds) ผ่่านความร่่วมมืือ
ด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั (collaborative digital) โดยเป็็นการ
ผสานการจััดการความรู้้�ในยุุคปััจจุุบััน แบบเน้้นสร้้างสรรค์์
ส่่งเสริิม สนัับสนุุน และพััฒนากระบวนการแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�
(knowledge sharing) ผ่่านรููปแบบการจััดการความรู้้�
(knowledge management) หรืือ KM แบบดั้้� ง เดิิ ม
ให้้ ส มบููรณ์์ จากนั้้� น นำำ� KM มาต่่ อ ยอดด้้ ว ย artificial
intelligence หรืือ AI โดยนำำ� 6 องค์์ ป ระกอบของ
A.I.K.M. ที่่� เ กาะเกี่่� ย วอยู่่�กัั บ ประเภทของความรู้้� ม าใช้้
ในการเสริิ ม ศัั ก ยภาพและความสามารถในการแข่่ ง ขัั น
เพื่่�อสร้้างสรรค์์การบริิหารจััดการและพััฒนาองค์์ความรู้้�
ภายใต้้แนวคิิด KM ให้้มีีความสมบููรณ์์แบบ ซึ่่�งอาจดำำ�เนิินการ
ได้้ใน 2 รููปแบบ ดัังต่่อไปนี้้�
1. การจััดความรู้้�สุุขภาวะเพื่่�อการขยายผลด้้วยปััญญาของ
ฝููงชน (collaborative knowledge management)
การจััดการความรู้้�ด้ว้ ยปััญญาของฝููงชน อยู่่�บนพื้้�นฐาน
แนวคิิดที่่�เชื่่�อว่่าปััญญาของคนหมู่่�มาก หรืือคนกลุ่่�มใหญ่่
โดยรวมแล้้วฉลาดกว่่าผู้้เ� ชี่่ย� วชาญแต่่ละคนในการแก้้ปัญ
ั หา
การตััดสิินใจ การคาดการณ์์ และการสร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่ๆ
การจัั ด การความรู้้� ใ นลัั ก ษณะนี้้� ไ ม่่ ถึึ งกัั บ เป็็ น แนวคิิ ด ใหม่่
หรืือไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อนเสีียทีีเดีียว เนื่่�องจากที่่�ผ่่านมา
มีีการจััดการความรู้้�ในลัักษณะนี้้�ในรููปแบบต่่างๆ ดัังนี้้�
1) blog/web blog ซึ่่ง� เป็็นเว็็บไซต์์สำำ�หรัับบัันทึึกเรื่่อ� งราว
และสื่่�อสารความรู้้�สึึกนึึกคิิดต่่างๆ ตามมุุมมอง ความคิิด
และประสบการณ์์ของผู้้�เขีียน (blogger) ได้้อย่่างอิิสระ
2) Wikipedia ซึ่่�ง เป็็ นเว็็ บ ไซต์์ จััด การความรู้้� แ บบ
สารานุุกรมออนไลน์์ ที่่เ� ปิิดโอกาสให้้ผู้้�อ่า่ นทุุกคนสามารถเข้้า
ถึึงวิิกิิพีีเดีีย สามารถร่่วมแก้้ไขบทความต่่างๆ ได้้อย่่างเสรีี
จากข้้อมููลแพลตฟอร์์มการจััดการความรู้้�ทั้้�ง blog/
web blog และ Wikipedia ข้้างต้้น ซึ่่�งเป็็นการใช้้ประโยชน์์
ของแพลตฟอร์์ ม ในการจัั ด การความรู้้�ทั้้� ง ในระดัั บ บุุ ค คล
แบบ blog/web blog และ Wikipedia ซึ่่�งเป็็นแพลตฟอร์์ม
ในการจััดการความรู้้�แบบการมีีส่่วนร่่วมของสาธารณชน
โดยอาศััยภููมิิปััญญาของฝููงชน (the wisdom of crowds)
สอดคล้้ อ งกัั บ วงจรการจัั ด การความรู้้�ต ามโมเดล SECI
ในรููปแบบ externalization ซึ่่�งเป็็นการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�
แบบความรู้้�ฝัังลึึกไปเป็็นความรู้้�ชััดแจ้้ง (tacit to explicit)
ซึ่่� ง ความรู้้�ทั้้� ง สองประเภทมีีความสำำ�คัั ญ ต่่ อ องค์์ ก ร โดย

Thai Health Promotion Journal

ตารางที่่� 1 รููปแบบและแนวทางการจััดการความรู้้�ที่่�ผ่่านมา
ยุุคที่่�

รููปแบบและแนวทางการจััดการความรู้้�ที่่�ผ่่านมา

1. ทศวรรษ 1990

KM ยุุคแรก เน้้นการจััดการเนื้้�อหา (content) และความรู้้�แบบชััดแจ้้ง
(explicit knowledge) หรืือความรู้้� ใ นกระดาษ โดยอาจมีีการนำำ�เทคโนโลยีี
สารสนเทศ (information technology หรืือ IT) เข้้ามาช่่วย เช่่น ระบบการจััดการ
เนื้้�อหา (content management system หรืือ CMS) และ ระบบการจััดการเอกสาร
(document management system หรืือ DMS)

2. ทศวรรษ 2000

KM ยุุ ค ที่่� 2 ให้้ ค วามสนใจในเรื่่� อ งของความรู้้� ใ นตัั ว บุุ ค คล (tacit
knowledge) และการดึึงความรู้้อ� อกมาจากตััวบุุคคล ดัังนั้้�น จึึงเกิิดการเปลี่่ย� นแปลง
กระบวนทััศน์์ KM ด้้วยการให้้ความสำำ�คััญในประเด็็นการเชื่่�อมโยง (connection)
และการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ (interaction) เพื่่�อแบ่่งปัันความรู้้� (knowledge sharing)
เพื่่�อสร้้างให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ซึ่่�งกัันและกัันนำำ�ไปสู่่�แนวคิิดชุุมชนนัักปฏิิบััติิ
(community of practices หรืือ CoPs) และ knowledge café ที่่�ให้้ผู้้�คน
มาพบปะพููดคุุยแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�ให้้แก่่กััน

3. ทศวรรษ 2010

KM ยุุคที่่� 3 ให้้ความสำำ�คััญกัับความรู้้�ที่่�นำำ�ไปใช้้แล้้วประสบผลสำำ�เร็็จ
(best practice) โดยเน้้นไปที่่�ความร่่วมมืือ (collaboration) เพื่่�อนำำ�ความรู้้�ไปใช้้
ประโยชน์์ (knowledge utilization) เพื่่�อให้้เกิิดผลลััพธ์์ (outcome) ทำำ�ให้้
ความรู้้�นั้้น� เกิิดการเคลื่่อ� นไหวตลอดเวลา (dynamic) ดัังนั้้�น KM ในยุุคนี้้� จึึงเป็็น KM
ที่่�เน้้นผลลััพธ์์ (KM for results) หรืือ (outcome) เครื่่�องมืือ KM ที่่�เกิิดขึ้้�นในยุุคนี้้�
ได้้แก่่ การเล่่าถึึงบทเรีียนที่่�ประสบผลสำำ�เร็็จของการทำำ� KM (story-telling) หรืือ
การทบทวนหลัังการปฏิิบััติิงาน (after action review: AAR) เป็็นต้้น

4. ทศวรรษ 2020

KM ในยุุคปััจจุบัุ นั เน้้นการนำำ�เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์มาใช้้จัดั การความรู้้�
(artificial intelligence knowledge management: A.I.K.M) ประกอบด้้วย
เทคโนโลยีี ดัังต่่อไปนี้้�
• ปััญญาประดิิษฐ์์ (artificial intelligence หรืือ AI)
• เทคโนโลยีีสื่่อ� สารคุุณภาพสููง (new communications technology)
• การเชื่่อ� มต่่ออิินเทอร์์เน็็ต 24/7/365 (mobile/wearable computing)
หรืือ 24 ชั่่�วโมงต่่อวััน 7 วัันต่่อหนึ่่�งสััปดาห์์ 365 วัันต่่อปีี
• การประมวลผลบนกลุ่่�มเมฆ (cloud computing)
• การวิิเคราะห์์ฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่ (big data analytics)
• การเชื่่�อมต่่อของสรรพสิ่่�ง (internet of things)
6 องค์์ประกอบของ A.I.K.M. เกาะเกี่่�ยวอยู่่�กัับประเภทของความรู้้� ประกอบด้้วย
1. แกนความรู้้� ห ลัั ก (core knowledge) หรืือ ความรู้้� ร ะดัั บ พื้้� น ฐาน
ที่่�ทุุกคนต้้องการและต้้องรู้้�
2. ความรู้้�เชิิงต่่อยอด (advanced knowledge) หรืือองค์์ความรู้้�ที่่�ใหม่่กว่่า
ที่่�ได้้รัั บ การกลั่่� นกรองมาจากแกนความรู้้� ห ลัั ก ซึ่่� ง ความรู้้� เ ชิิ ง ต่่ อยอดนี้้�
เป็็นความรู้้�เฉพาะทางที่่�มีีความเฉพาะเจาะจง
3. ความรู้้�เชิิงนวััตกรรม (innovative knowledge) หรืือนวััตกรรมที่่�ใหม่่กว่่า
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วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

ตารางที่่� 1 รููปแบบและแนวทางการจััดการความรู้้�ที่่�ผ่่านมา (ต่่อ)
ยุุคที่่�
4. ทศวรรษ 2020

รููปแบบและแนวทางการจััดการความรู้้�ที่่�ผ่่านมา
เป็็นการสร้้างองค์์ความรู้้ใ� หม่่ ระดัับนวััตกรรม หรืือสิ่่�งที่่ไ� ม่่เคยมีีใครรู้้ม� าก่่อน
หรืือสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงด้้วย(6)
1) collaborative culture หรืือวััฒนธรรมความร่่วมมืือ
2) knowledge creation หรืือการสร้้างองค์์ความรู้้�ที่่�ใหม่่กว่่า
3) knowledge innovation หรืือการสร้้างนวััตกรรมที่่�ใหม่่กว่่า
4) collaborative digital หรืือสร้้างความร่่วมมืือด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล

เฉพาะความรู้้�ที่เ่� กิิดจากประสบการณ์์ในการทำำ�งานหากมีีการ
ดึึงความรู้้�ที่่�ฝัังลึึกออกมาใช้้หรืือเปลี่่�ยนให้้เป็็นความรู้้�ใหม่่
ซึ่่�ง SECI model จะเป็็นการอธิิบายการถ่่ายทอดความรู้้�
และการเปลี่่ย� นรููปแบบของความรู้้�ทั้้�งสองประเภท เกิิดเป็็น
ความรู้้�ใหม่่ ดัังภาพที่่� 2
กระบวนการต่่างๆ จะเกิิดขึ้้น� หมุุนวนกัันไปซ้ำำ��แล้้วซ้ำำ��เล่่า
ซึ่่�งในแต่่ละกระบวนการที่่�เกิิดการเปลี่่�ยนรููปแบบ ระหว่่าง
ความรู้้�ฝังั ลึึกกัับความรู้้�ชัดั แจ้้ง จะทำำ�ให้้เกิิดความรู้้ใ� หม่่เพิ่่�มขึ้้น�
ซึ่่�งหมายความว่่า externalization และ internalization
เป็็นกระบวนการสำำ�คััญในการสร้้างความรู้้� ยิ่่�งสามารถกระตุ้้�น
ให้้กระบวนการทั้้�ง 4 ที่่เ� กิิดขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� งจนเกิิดเป็็นเกลีียว
ความรู้้� (knowledge spiral) และยิ่่�งเกลีียวความรู้้ห� มุุนเร็็ว
เท่่าไหร่่ก็จ็ ะทำำ�ให้้เกิิดความรู้้� เพื่่อ� นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์กับั องค์์กร
ได้้มากขึ้้�น(7)
การจััดการความรู้้�สุขุ ภาวะเพื่่อ� การขยายผลในยุุคดิิจิทัิ ลั
ของ สสส. สามารถประยุุกต์์ใช้้แนวคิิดการจััดการความรู้้�
ด้้วยกระบวนการมีีส่่วนร่่วมของสาธารณชน (collaborative

knowledge management) เพื่่� อ ใช้้ ป ระโยชน์์ จ าก
ภููมิิปัญ
ั ญาของฝููงชน (the wisdom of crowds) ด้้วยรููปแบบ
การจัั ด การความรู้้� แ บบ blog/web blog โดยผสาน
เทคโนโลยีีบล็็อกเชน (blockchain) มาใช้้ในการจััดการ
ความรู้้�แบบกระจายศููนย์์ (decentralized knowledge
manangement) โดยอาศััยคุุณลัักษณะเด่่นของ blockchain ที่่�เป็็นเทคโนโลยีีการจััดเก็็บข้้อมููลแบบ shared
database หรืือที่่� รู้้� จัั ก กัั น ในชื่่� อ distributed ledger
technology (DLT) โดยเป็็ น รููปแบบการบัั น ทึึกข้้ อ มููล
ที่่รั� บั ประกัันความปลอดภััยว่่าข้้อมููลที่่บั� นั ทึึกไปก่่อนหน้้านั้้�น
ไม่่สามารถที่่จ� ะเปลี่่ย� นแปลงหรืือแก้้ไข ซึ่่ง� ทุุกผู้้ใ� ช้้งานจะได้้เห็็น
ข้้อมููลชุุดเดีียวกัันทั้้�งหมด โดยใช้้หลัักการ cryptography
และความสามารถของ distributed computing เพื่่อ� สร้้าง
กลไกความน่่าเชื่่�อถืือ ดัังภาพที่่� 3
โดยหลัักการทำำ�งานของ เทคโนโลยีี blockchain คืือ
ฐานข้้อมููลจะแชร์์ให้้กัับทุุก node ที่่�อยู่่�ในเครืือข่่ายและการ
ทำำ�งานของเทคโนโลยีี blockchain จะไม่่ มีี เครื่่� อ งใด

ภาพที่่� 2 SECI model ของ Nonaka และ Takeuchi (1995)
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ภาพที่่� 3 Centralized, Decentralized, and Distributed Ledger

เครื่่อ� งหนึ่่�งเป็็นศููนย์์กลางหรืือเครื่่�องแม่่ข่่าย ซึ่่�งการทำำ�งาน
แบบกระจายศููนย์์นี้้�จะไม่่ถููกควบคุุมโดยคนเพีียงคนเดีียว
แต่่ทุุก node จะได้้รัับสำำ�เนาฐานข้้อมููลเก็็บไว้้และจะมีีการ
อััปเดตฐานข้้อมููลแบบอััตโนมััติิ เมื่่อ� มีีข้้อมููลใหม่่เกิิดขึ้้น� ทั้้�งนี้้�
สำำ�เนาฐานข้้อมููลของทุุกคนในเครืือข่่ายจะต้้องถููกต้้อง และ
ตรงกัันกัับของสมาชิิกคนอื่่�นในเครืือข่่าย อีีกทั้้�งการบัันทึึก
ข้้อมููลเข้้าสู่่� blockchain สามารถแบ่่งออกได้้เป็็น 3 ประเภท
โดยพิิ จ ารณาจากข้้ อ กำำ�หนด ในการเข้้ า ร่่ ว มเป็็ น สมาชิิ ก
ของเครืือข่่าย คืือ
1. Blockchain แบบเปิิดสาธารณะ (public blockcchain) คืือ blockchain วงเปิิดที่่อ� นุุญาตให้้ทุกุ คนสามารถ
เข้้าใช้้งานไม่่ว่่าจะเป็็นการอ่่าน หรืือการทำำ�ธุุรกรรมต่่างๆ
ได้้อย่่างอิิสระ โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องขออนุุญาต หรืือรู้้�จัักกััน
ในอีีกชื่่�อ คืือ permissionless blockchain
2. Blockchain แบบปิิด (private blockchain) คืือ
blockchain วงปิิดที่่�เข้้าใช้้งานได้้เฉพาะผู้้�ที่่�ได้้รัับอนุุญาต
เท่่านั้้�น ซึ่่�งส่่วนใหญ่่สร้้างขึ้้�นเพื่่�อใช้้งานภายในองค์์กร ดัังนั้้�น
ข้้อมููล การทำำ�ธุุรกรรมต่่างๆ จะจำำ�กััดอยู่่�เฉพาะภายในเครืือข่่าย
ซึ่่�งประกอบไปด้้วยสมาชิิกที่่�ได้้รัับอนุุญาตเท่่านั้้�น
3. Blockchain แบบเฉพาะกลุ่่�ม (consortium
blockchain) คืือ blockchain ที่่�เปิิดให้้ใช้้งานได้้เฉพาะ
กลุ่่�มเท่่านั้้�น โดยเป็็นการผสมผสานแนวคิิดระหว่่าง public
blockchain และ private blockchain ซึ่่� ง ส่่ ว นมาก
เป็็นการรวมตััวกัันขององค์์กรที่่�มีีลัักษณะธุุรกิิจเหมืือนกััน
และต้้องมีีการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลระหว่่างกัันอย่่างสม่ำำ��เสมอ
อยู่่�แล้้ ว มารวมตัั ว กัั น ตั้้� ง วง blockchain ขึ้้� น มา ทั้้� ง นี้้�

เนื่่อ� งจากธุุรกรรมและข้้อมููลที่่จั� ดั เก็็บเป็็นข้้อมููลที่่เ� ป็็นความลัับ
หรืือข้้ อ มููลส่่ ว นตัั ว ภายในองค์์ ก ร ส่่ ง ผลให้้ ไ ม่่ ส ามารถ
เปิิ ด เผยข้้ อมููลดัั ง กล่่ า วทั้้� ง หมดแก่่ ส าธารณชนได้้ ดััง นั้้�น
ผู้้�เข้้าร่่วม blockchain เฉพาะกลุ่่�ม จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการ
อนุุ ญ าตจากตัั ว แทนเสีียก่่ อ นจึึงจะสามารถเข้้ า ใช้้ ง านได้้
ยกตััวอย่่างเช่่น เครืือข่่ายระหว่่างธนาคารที่่ใ� ช้้ในการแลกเปลี่่ย� น
ข้้อมููลการทำำ�ธุุรกรรม หรืือแลกเปลี่่ย� นสิินทรััพย์์ภายในกลุ่่�ม
ของธนาคาร ยกตัั ว อย่่ า งเช่่ น Japanese Bank และ
R3CEV(8)
การจัั ด การความรู้้�ด้้ ว ยกระบวนการมีีส่่ ว นร่่ ว มของ
สาธารณชน (collaborative knowledge Management)
ตามแนวคิิดข้้างต้้นนี้้� สสส. อาจพิิจารณาดำำ�เนิินการโดยใช้้
เทคโนโลยีี blockchain ในรููปแบบที่่� 3 blockchain แบบ
เฉพาะกลุ่่�ม (consortium blockchain) คืือ blockchain
ที่่เ� ปิิดให้้ใช้้งานได้้เฉพาะกลุ่่�มเท่่านั้้�น มาดำำ�เนิินการก่่อนในช่่วง
เริ่่ม� ต้้น โดยสร้้างการร่่วมมืือกัับสำำ�นัักต่่างๆ ใน สสส. ขยายไปสู่่�
ภาคีีเครืือข่่ายรัับทุุน ภาคีีหน่่วยงาน/องค์์กรเชิิงยุุทธศาสตร์์
ที่่� มีี การสร้้ า งและใช้้ ป ระโยชน์์ ข้้ อ มููลด้้ า นสุุ ข ภาวะร่่ ว มกัั น
ก่่อนขยายต่่อไปยัังสาธารณชนต่่อไปในอนาคต
2. การพัั ฒ นาแพลตฟอร์์ ม ร่่ ว มสร้้ า งสรรค์์ สื่่� อสุุ ข ภาวะ
(co-creation platform)
การพััฒนาแพลตฟอร์์มร่่วมสร้้างสรรค์์สื่่�อสุุขภาวะ
(co-creation platform) ของ สสส. จะเป็็นกลไกในการใช้้
ประโยชน์์ จ ากทรัั พ ยากรข้้ อ มููล/องค์์ ค วามรู้้� สื่่� อ สุุ ข ภาวะ
ตลอดจนทรััพยากรบุุคคลทั้้�งภายในองค์์กร สสส. ภาคีีเครืือข่่าย
ตลอดจนองค์์ ก รพัั น ธมิิ ต รเชิิ ง ยุุ ท ธศาสตร์์ ใ นการพัั ฒ นา
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สื่่�อและกระบวนการเรีียนรู้้�ของศููนย์์เรีียนรู้้�สุุขภาวะ สสส.
ให้้ตอบโจทย์์ความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมายมากยิ่่�งขึ้้น� โดย
กระบวนการมีีส่่วนร่่วมของกลุ่่�มเป้้าหมายในลัักษณะร่่วมคิิดร่่วมสร้้าง (co-creation) โดยยึึดความต้้องการของกลุ่่�ม
เป้้าหมายเป็็นสำำ�คััญ (demand pull approach) ทั้้�งนี้้�
เพื่่อ� ให้้การพััฒนาสื่่อ� และกระบวนการเรีียนรู้้ข� องศููนย์์เรีียนรู้้�
สุุขภาวะ สสส. ตอบโจทย์์ความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมาย
มากที่่�สุุด จึึงอาจพิิจารณาดำำ�เนิินการแบ่่งการพััฒนาสื่่�อ
และกระบวนการเรีียนรู้้�ออกเป็็น 3 รููปแบบ ดัังภาพที่่� 4
1. การพััฒนาสื่่�อและกระบวนการเรีียนรู้้�สร้้างเสริิม
ความเข้้ า ใจสุุ ข ภาวะเพิ่่� ม เติิ ม ในประเด็็ น ที่่� ก ลุ่่�มเป้้ า หมาย
ผู้้�ใช้้งานสนใจ จากต้้นทุุนองค์์ความรู้้�สุุขภาวะของ สสส.
ที่่�พร้้อมนำำ�ไปขยายผล (knowledge package & toolkits
development) ตามแนวทางห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทานแบบผลัั ก
(supply push approach)
2. การปรัับปรุุงและดััดแปลงสื่่�อเดิิมให้้สอดคล้้องกัับ
ความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมาย โดยการแปลงองค์์ความรู้้�
เพื่่อ� การพััฒนาสื่่อ� และกระบวนการเรีียนรู้้ส� ร้้างเสริิมความเข้้าใจ
สุุขภาวะ (knowledge transformation for development
of learning toolkits) ให้้มีีเนื้้�อหาและรููปแบบที่่�สอดคล้้อง
ตรงกัับบริิบทการใช้้จริงิ ของกลุ่่�มเป้้าหมายตามข้้อเสนอแนะ
ในการปรัับปรุุงสื่่�อและกระบวนการเรีียนรู้้�จากผลสำำ�รวจ
การใช้้สื่อ่� และกระบวนการเรีียนรู้้� (supply meet demand
approach) ดัังภาพที่่� 5

3. การพััฒนาสื่่�อและกระบวนการเรีียนรู้้�สร้้างเสริิม
ความเข้้ า ใจสุุ ข ภาวะที่่� ต อบโจทย์์ ค วามต้้ อ งการที่่� แ ท้้ จริิ ง
(insight) ของกลุ่่�มเป้้าหมาย (demand pull approach)
ดัังภาพที่่� 5
โดยให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ การสร้้ า งแพลตฟอร์์ ม กลาง
เพื่่� อ เป็็ น ช่่ อ งทางในการเชื่่� อ มโยงผู้้� ผ ลิิ ต และเผยแพร่่ สื่่� อ
(supply side) และผู้้ใ� ช้้งานสื่่อ� (demand side) ให้้มาร่่วม
ผลิิ ต และสร้้ า งสรรค์์ สื่่� อ สร้้ า งเสริิ ม ความเข้้ า ใจสุุ ข ภาวะ
อย่่างต่่อเนื่่อ� งและยั่่�งยืืนในระยะยาวในลัักษณะ co-creation
platform โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
1. สร้้างความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานหรืือองค์์กร เครืือข่่าย
เพื่่� อ ร่่ ว มกัั น พัั ฒ นาสื่่� อ สุุ ข ภาวะที่่� ส ามารถเข้้ า ถึึงและตรง
ความต้้องการของแต่่ละกลุ่่�มเป้้าหมาย
2. สร้้าง platform เพื่่�อเพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วมระหว่่าง
สสส. พัันธมิิตรเครืือข่่ายในการพััฒนาและเผยแพร่่องค์์ความรู้้�
ด้้านสุุขภาวะ
3. ขยายฐานผู้้�รัับประโยชน์์จากการใช้้สื่่�อ และ/หรืือ
กระบวนการเรีียนรู้้�ด้้านสุุขภาวะ เพื่่�อสร้้างเสริิมพฤติิกรรม
การกิิน การอยู่่� การใช้้ชีีวิิตอย่่างมีีสุุขภาวะ
ทั้้�งนี้้�ปััจจััยหรืือเงื่่�อนไขที่่�จะส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จของ
โครงการฯ เพื่่�อขยายผลแพลตฟอร์์มร่่วมสร้้างสรรค์์สื่่�อสร้้างเสริิมความเข้้าใจสุุขภาวะ (co-creation platform) ได้้แก่่
1. การพััฒนาแพลตฟอร์์มร่่วมสร้้างสรรค์์สื่อ่� สร้้างเสริิม
ความเข้้าใจสุุขภาวะ แบบออนไลน์์ (co-creation online

ภาพที่่� 4 การจััดการความรู้้�เพื่่�อการขยายผล: ศููนย์์เรีียนรู้้�สุุขภาวะ 3 รููปแบบ
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ภาพที่่� 5 แผนภาพแนวคิิดข้้อเสนอแนวทางจััดการความรู้้�ในรููปแบบที่่� 2 (supply meet demand) และรููปแบบที่่� 3
(demand pull)

platform) เพื่่� อ เป็็ น กลไกในการเชื่่� อ มโยงผู้้� ผ ลิิ ต และ
เผยแพร่่สื่่�อ (supply side) และผู้้�ใช้้งานสื่่�อ (demand
side) ให้้ ม าร่่ ว มผลิิ ต และสร้้ า งสรรค์์ สื่่� อ สร้้ า งเสริิ ม
ความเข้้าใจสุุขภาวะอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืนในระยะยาว
ในลัักษณะ Match Making Platform
2. การพัั ฒ นากลไกข้้ อ กำำ�หนดและแนวทางการใช้้
ประโยชน์์ (protocol) แพลตฟอร์์ ม ร่่ ว มสร้้ า งสรรค์์ สื่่� อ
สร้้างเสริิมความเข้้าใจสุุขภาวะ (co-creation Platform)
ร่่วมกัับ ผู้้�มีีส่่วนได้้ ส่่วนเสีีย (stakeholders) ทุุกภาคส่่วน
เพื่่� อ พัั ฒ นาและปรัั บ ปรุุ ง (calibrate) แพลตฟอร์์ ม
ให้้ มีี ความเสถีียร และพร้้ อ มขยายผลให้้ ภ าคีีเครืือข่่ า ย
ของศููนย์์ เ รีียนรู้้�สุุ ข ภาวะ ตลอดจนสำำ�นัั ก และภาคีี
เครืือข่่ายของ สสส. สำำ�นัักต่่างๆ และหน่่วยงาน/องค์์กร
ภาคีีเชิิ ง พัั น ธมิิ ต รเข้้ า มาใช้้ ป ระโยชน์์ แ พลตฟอร์์ ม ต่่ อ ไป
ในอนาคต

สรุป
การจัั ด การความรู้้�สุุ ข ภาวะเพื่่� อ การขยายผลในยุุ ค
ดิิ จิิ ทัั ล ที่่� ข้้ อ มููลข่่ า วสารไหลเวีียนเชื่่� อ มโยงซึ่่� ง กัั น และกัั น
อย่่างรวดเร็็วผ่่านตััวกลางอย่่างอิินเทอร์์เน็็ต 5G และสื่่�อ
ออนไลน์์ รวมทั้้�งดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม (digital platform)
ต่่างๆ ทำำ�ให้้ประชาชนสามารถรัับรู้้�และรัับผลกระทบจากสิ่่�ง
ต่่ า งๆ ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ได้้ อ ย่่ า งรวดเร็็ ว ทำำ�ให้้ บุุ ค คลใดก็็ ต ามที่่� มีี

โทรศัั พ ท์์ มืื อถืือ แท็็ บ เล็็ ต และหรืืออุุ ป กรณ์์ ที่่� เ ชื่่� อ มต่่ อ
อิินเทอร์์เน็็ตได้้ สามารถเป็็นได้้ทั้้�ง ผู้้�เรีียนรู้้� (learner) และ
เป็็น ผู้้ส� ร้้าง (creator) ได้้ ทำำ�ให้้ผู้เ้� รีียนรู้้� กลายเป็็นผู้้�ร่ว่ มผลิิต/
ผู้้�ร่่วมสร้้างสรรค์์ผลงาน (co-creator) ตลอดจนกลายเป็็น
ผู้้�ผลิิตข้อมููลข่าวสาร เนื้้�อหาและสารสนเทศในรููปแบบตางๆ
ได้้ ด้้ ว ยเช่่ น กัั น ดัั ง นั้้� น การจัั ด การความรู้้� ใ นยุุ ค ดิิ จิิ ทัั ล
ในปััจจุุบัันและในอนาคต สสส. จึึงอาจพิิจารณาประยุุกต์์ใช้้
เทคโนโลยีีการสื่่�อสารคุุณภาพสููง การเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ต
ความเร็็วสููง การเชื่่อ� มต่่อของสรรพสิ่่�ง (internet of things)
การวิิเคราะห์์ฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่ (big data analytics)
ปัั ญ ญาประดิิ ษ ฐ์์ (artificial intelligence หรืือ AI)
และการประมวลผลบนกลุ่่�มเมฆ (cloud computing)
ดัั ง กล่่ า วมาใช้้ ป ระโยชน์์ ใ นการส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุ น
การมีีส่่ ว นร่่ ว มในการจัั ด การความรู้้� (collaborative
Knowledge Management) ผ่่านกระบวนการแลกเปลี่่ย� น
เรีียนรู้้� (knowledge sharing) ในแพลตฟอร์์ ม ต่่ า งๆ
เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม วัั ฒ นธรรมความร่่ ว มมืือ (collaborative
culture) ผ่่านแนวคิิด ร่่วมคิิด-ร่่วมสร้้าง (co-creation)
และภููมิิ ปัั ญ ญาของฝููงชน (the wisdom of crowds)
เพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้�ที่่�ใหม่่กว่่า (knowledge creation)
สร้้างนวััตกรรมที่่�ใหม่่กว่่า (knowledge Innovation)
ผ่่านความร่่วมมืือด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล (collaborative
digital)
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Health Promotion Knowledge Management
in Digital Era
Surachet Pittayapibulpong
Thaihealth Center, Thaihealth Promotion Foundation, Bangkok

Abstract
The rapid development and change of today’s world. Especially in information and
communication technology in a globalized world (globalization) has connected people from all parts of
the world kneel together. The rapid of economic, technology, internet and online media including various
digital platforms, enabling people to recognize and be affected by things that happened quickly and
can be both a learner, a content and media creator. Knowledge management is an essential area of work
to expand the health knowledge base from the work of Thaihealth Promotion Foundation (Thaihealth).
In this regard, the application of digital technology can be used to promote and support participatory
knowledge management through the development of “collaborative knowledge management
platform” to collect the knowledge of Thaihealth, which is scattered in the person or documents,
to develop into a knowledge management database system so that everyone in the Thaihealth
as well as network partners and the public can access health knowledge and being able to
participate in the development and improve the body of knowledge and build on to a newer
body of knowledge (knowledge creation). The overall process will be equipped with the wisdom
of crowds through cooperation with digital technology (collaborative digital). Moreover, the
development “co-creation platform” of ThaiHealth Promotion Foundation is an important
factor in expanding the beneficiary base of health knowledge to reduce the social inequality
gap and as a mechanism to promote the “knowledge sharing process” through media creation
as well as the use of information/knowledge resources, health media and human resources,
both within the “Thaihealth”, Network partners and strategic partners for maximum benefit and as
a base for further development until it becomes an innovation (knowledge innovation) in health
promotion operations.
Keywords: collaborative knowledge management; collaborative digital; co-creation; wisdom of crowds
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การศึกษาสถานการณ์ระบบอาหารของประเทศไทย
ในรอบทศวรรษ
จงจิตต์ ฤทธิรงค์, ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ, พิมลพรรณ นิตย์นรา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

บทคัดย่อ
ระบบอาหารของประเทศไทยส่่งออกอาหารให้้แก่่ประชากรโลกเป็็นจำำ�นวนมาก การเปลี่่�ยนแปลงอัันเนื่่�องมาจาก
ภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิ สภาพภููมิิอากาศ กระบวนการผลิิต และกลไกลของตลาดโลก ส่่งผลต่่อระบบอาหารไทยอย่่างเลี่่ย� งไม่่ได้้
การศึึกษาสถานการณ์์และการเปลี่่�ยนแปลงในรอบทศวรรษระหว่่าง พ.ศ. 2553-2564 เพื่่�อเสนอข้้อมููลจากการทบทวน
วรรณกรรมสถานการณ์์ระบบอาหารใน 7 มิิติขิ องประเทศไทย เพื่่อ� เสนอสถานการณ์์ให้้ภาคส่่วนต่่างๆ ตระหนัักถึึงภััยคุุกคาม
ที่่�จะเกิิดขึ้้�นต่่อระบบอาหารตลอดห่่วงโซ่่อุุปทานอาหารใน 7 มิิติิตามกรอบแนวคิิดของ Gustafson D และคณะ พบว่่า
(1) การได้้รัับสารอาหารอย่่างเพีียงพอ ขึ้้�นอยู่่�กัับพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�แตกต่่างตามวััยและความนิิยมอาหารจานด่่วน
แบบตะวัันตกและอาหารสำำ�เร็็จรููปเพิ่่�มมากขึ้้�นในเด็็กและเยาวชน (2) เสถีียรภาพของระบบนิิเวศ ได้้รัับผลกระทบจากการ
เปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศซึ่่�งมีีผลกระทบแตกต่่างตามพื้้�นที่่� (3) ความสามารถในการซื้้�ออาหารและการมีีอาหาร
ในปริิมาณที่่�เพีียงพอ มีีแนวโน้้มลดลงจากราคาอาหารที่่�สููงขึ้้�น (4) ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีทางสัังคมวััฒนธรรม อัันเหลื่่�อมล้ำำ��
จากค่่าจ้้างขั้้น� ต่ำำ��ในภาคเกษตรกรรมที่่ไ� ม่่เพีียงพอต่่อการดำำ�รงชีีพอย่่างมีีคุุณภาพและอัันตรายจากการใช้้สารเคมีีกำำ�จััดศััตรููพืืช
(5) ความยืืดหยุ่่�นหรืือการฟื้้�นคืืน ซึ่่�งมีีข้้อท้้าทายคืือพื้้�นที่่�เกษตรกรรมและจำำ�นวนแรงงานภาคเกษตรที่่�ลดลง และจำำ�เป็็น
ต้้องมีีระบบสำำ�รองอาหารเพื่่�อบรรเทาความยากลำำ�บากเมื่่�อเกิิดภััยพิิบััติิ (6) ความปลอดภััยทางอาหาร พบปััญหาสารเคมีี
และยาปฏิิชีีวนะตกค้้างในอาหารในระดัับที่่�เป็็นอัันตราย และ (7) การลดของเสีียและการสููญเสีียอาหารที่่�ควรส่่งเสริิม
ให้้เกิิดการตระหนัักถึึงคุุณค่่าของอาหารและปััญหาปริิมาณขยะอาหารที่่�สููงขึ้้�น ผลการศึึกษาช่่วยสร้้างความตระหนัักถึึง
การเปลี่่�ยนแปลง และนำำ�ไปสู่่�การปรัับตััวให้้ทัันต่่อสถานการณ์์ การเก็็บข้้อมููลเพื่่�อจััดทำำ�และวิิเคราะห์์ตััวชี้้�วััดจะช่่วยให้้
สามารถหน่่วยงานแก้้ปัญ
ั หาได้้ตรงเป้้าหมาย และลดความรุุนแรงของปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมต่่อระบบอาหารที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น�
การศึึกษานี้้�เป็็นเพีียงการรวบรวมข้้อมููลที่่เ� ข้้าถึึงได้้ผ่า่ นเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตเท่่านั้้�น จึึงไม่่สามารถนำำ�เสนอข้้อมููลที่่อ� าจมีีอยู่่�
ในหน่่วยงานและไม่่เปิิดเผยแพร่่ต่่อสาธารณะ
คำำ�สำำ�คััญ: ระบบอาหาร; ความมั่่�นคงทางอาหาร; ห่่วงโซ่่อุุปทานอาหาร

บทนำ�
ประเทศไทยผลิิตสิินค้้าเกษตรที่่�เป็็นอาหารได้้มากกว่่า
ปริิมาณที่่�บริิโภคในประเทศ ดัังนั้้�นส่่วนเกิิน (surplus)
จึึงส่่ ง ออกและสร้้ า งรายได้้ ท างเศรษฐกิิ จ ให้้ แ ก่่ ป ระเทศ
อย่่างต่่อเนื่่�อง ใน พ.ศ. 2564 ประเทศไทยส่่งออกสิินค้้า
เกษตรและผลิิตภััณฑ์์มููลค่่า 1,497,813 ล้้านบาท หรืือ
340

ประมาณร้้อยละ 17.6 ของมููลค่่าส่่งออกทั้้�งหมด โดยแบ่่ง
เป็็นกลุ่่�มสิินค้้าเกษตรและอาหาร 1,223,586 ล้้านบาท
และสิินค้้าเกษตรเพื่่�ออุุตสาหกรรมการเกษตร 274,227
ล้้านบาท และส่่งออกให้้กลุ่่�มประเทศเอเชีียตะวัันออกมาก
ที่่�สุุด(1) ในช่่วง พ.ศ. 2554-2564 สิินค้้าสำำ�คััญที่่�ส่่งออก
ไปต่่างประเทศได้้แก่่ ข้้าว ผลไม้้ และอาหารทะเล อย่่างไร
ก็็ตาม ปริิมาณข้้าวที่่�ส่่งออกลดลงจากประมาณ 8.9 ล้้าน
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เมตริิกตััน (168,193 ล้้านบาท) ใน พ.ศ. 2554 เป็็น 6.1
ล้้ า นเมตริิ ก ตัั น (107,758 ล้้ า นบาท) ใน พ.ศ. 2554
เช่่ น เดีียวกัั บ ปลาที่่� มีี การส่่ ง ออกลดลงจากประมาณ
3.9 แสนเมตริิ ก ตัั น (21,813 ล้้ า นบาท) เป็็ น 2.1
แสนเมตริิกตััน (14,566 ล้้านบาท) ขณะที่่�ผลไม้้ส่่งออก
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 8.4 แสนเมตริิกตััน (15,943 ล้้านบาท) เป็็น
2.6 ล้้านเมตริิกตััน (179,895 ล้้านบาท)(2) ใน พ.ศ. 2564
จากข้้ อ มููลจะเห็็ น ได้้ ว่่ า การส่่ ง ออกสิิ น ค้้ า ประเภทอาหาร
ของไทยมีีปริิ มาณและมููลค่่ามาก อย่่างไรก็็ตามปริิ ม าณ
การส่่งออกสิินค้้าบางอย่่างกลัับลดลง
ประเทศผู้้�รัั บ ซื้้� อ อาหารจากไทย ประเภทข้้ า วและ
ผลิิตภััณฑ์์ ได้้แก่่ สหรััฐอเมริิกามููลค่่า 18,311 ล้้านบาท
จีีนมููลค่่ า 11,810 ล้้ า นบาท แอฟริิ ก าใต้้ มูู ลค่่ า 10,901
ล้้านบาท ประเทศผู้้�ซื้้�อประเภทปลาและผลิิตภััณฑ์์ ได้้แก่่
สหรััฐอเมริิกามููลค่่า 20,056 ล้้านบาท ญี่่ปุ่่�� นมููลค่่า 16,433
ล้้านบาท ออสเตรเลีียมููลค่่า 6,431 ล้้านบาท และประเทศ
ผู้้�ซื้้� อ ประเภทผลไม้้ แ ละผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ได้้ แ ก่่ จีีนมููลค่่ า
164,128 ล้้านบาท สหรััฐอเมริิกามููลค่่า 26,427 ล้้านบาท
และฮ่่องกงมููลค่่า 9,431 ล้้านบาท(1) ฉะนั้้�นจึึงกล่่าวได้้ว่่า
ระบบอาหารของประเทศไทยมีีความเชื่่อ� มโยงระหว่่างผู้้ผ� ลิิต
ในประเทศ ไปจนถึึงผู้้�บริิโภคทั้้�งในและต่่างประเทศ
การเปลี่่� ย นแปลงระบบอาหารของประเทศไทย
จึึงมีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมากต่่อความมั่่�นคงทางอาหาร
ของโลก ทั้้�งประเภทของอาหารที่่�หลากหลายและปริิมาณ
หรืือมููลค่่าสููง อย่่างไรก็็ตาม ในรอบทศวรรษที่่�ผ่่านมา ระบบ
อาหารของประเทศไทยได้้รัับผลกระทบอย่่างมาก รวมทั้้�ง
ภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิ และการเปลี่่ย� นแปลงของสภาพภููมิิอากาศ อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ การศึึกษาสถานการณ์์ปััจจุุบััน
ของระบบอาหารของไทยจึึงเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นเพื่่�อสร้้างความ
ตระหนัักต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในระบบอาหาร เพื่่�อสะท้้อน
มิิติปัิ ญ
ั หาของระบบอาหารไทย นอกจากนี้้� การเรีียนรู้้�ถึึงการ
เปลี่่ย� นแปลงของระบบอาหารจะทำำ�ให้้เข้้าใจความรุุนแรงของ
ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น และความเร่่งด่่วนในการจััดการปััญหา
และผลกระทบได้้อย่่างมีีเป้้าหมาย
บทความนี้้�นำำ�เสนอข้้อมููลจากการทบทวนวรรณกรรม
สถานการณ์์ระบบอาหารใน 7 มิิติิของประเทศไทย

ระบบอาหาร (food system) ในบทความนี้้� หมายรวมถึึง
“ทรััพยากร (resources) วััตถุดิุ บิ (inputs) กระบวนการผลิิต
(production) การขนส่่ง (transportation) อุุตสาหกรรม
เชิิ ง กระบวนการและการผลิิ ต (processing and
manufacturing industry) การค้้าปลีีก (retailing)
การบริิโภคอาหาร และผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพ
และสัั ง คม (3)” สหประชาชาติิ ไ ด้้ ใ ห้้ นิิ ย ามนี้้� เพื่่� อ นำำ�ไปสู่่�
การพััฒนาระบบอาหารที่่�มีีเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
(Sustainable Development Goals: SDGs)
ที่่� ค รอบคลุุ ม ระบบทั้้� ง ภายในแต่่ ล ะประเทศที่่� เ ชื่่� อ มโยง
กัั บ ระบบในต่่ า งประเทศ นิิ ย ามนี้้� ส ะท้้ อ นห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทาน
อาหารตั้้� ง แต่่ ต้้ น น้ำำ�� ที่่� นำำ� เข้้ า ทรัั พ ยากรและวัั ตถุุ ดิิ บ เข้้ า สู่่�
กระบวนการผลิิ ต ในระบบเกษตรกรรม และส่่ ง ต่่ อ ไปยัั ง
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องระดัับกลางน้ำำ��ในระบบอุุตสาหกรรม การแปรรููป
และสุุดท้้ายที่่�ระดัับปลายน้ำำ��โดยการกระจายสิินค้้า การขาย
ในรููปแบบต่่างๆ ไปจนถึึงผู้้�บริิโภค จะเห็็นได้้ว่่าผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียในระบบอาหารมีีหลากหลาย นอกจากที่่�ได้้กล่่าวไป
แล้้ว ยัังมีีกลไกระบบเศรษฐกิิจ สัังคม การเมืืองการปกครอง
และมาตรการระหว่่างประเทศ ที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อระบบอาหาร
การศึึกษาระบบอาหารให้้ ค รอบคลุุ ม องค์์ ป ระกอบ
ในห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทานอาหาร ได้้ นำำ� ระบบอาหาร 7 มิิ ติิ ข อง
Gustafson D และคณะ มาเป็็ น กรอบแนวคิิ ด (4) ได้้ แ ก่่
(1) การได้้รัับสารอาหารอย่่างเพีียงพอ (food nutrient
adequacy) (2) เสถีียรภาพของระบบนิิเวศ (ecosystem
stability) (3) ความสามารถในการซื้้� อ อาหารและ
การมีีอาหารในปริิมาณที่่�เพีียงพอ (food affordability
& availability) (4) ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีทางสัังคมวััฒนธรรม
(sociocultural wellbeing) (5) ความยืืดหยุ่่�นหรืือ
การฟื้้�นคืืน (resilience) (6) ความปลอดภััยทางอาหาร
(food safety) และ (7) การลดของเสีียและการสููญเสีีย
อาหาร (waste & loss reduction) การศึึกษานี้้�ทบทวน
วรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบอาหารของประเทศไทย
ใน 7 มิิติิ ระหว่่าง พ.ศ. 2553-2564 จากบทความวิิจััย
บทความวิิชาการ รายงานผลการศึึกษาของหน่่วยงาน และ
แหล่่งข้้อมููลของหน่่วยงานภาครััฐและประชาสัังคมที่่เ� ผยแพร่่
บนอิินเทอร์์เน็็ต ผลการศึึกษาจะช่่วยให้้เห็็นสถานการณ์์
และความเปลี่่�ยนแปลงของระบบอาหารที่่�เกิิดขึ้้�นในรอบ

341

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

ทศวรรษที่่� ผ่่ า นมา และนำำ�ไปสู่่�ข้้ อ เสนอแนะเพื่่� อ พัั ฒ นา
ตััวชี้้�วััดระบบอาหาร
คณะนัั ก วิิ จัั ย ได้้ ร วบรวมเอกสารและวรรณกรรม
จากแหล่่งต่่างๆ เช่่น บทความวิิจััย บทความวิิชาการ และ
รายงานผลการศึึกษาของหน่่วยงาน นอกจากนี้้�คณะวิิจััย
ได้้ ร วบรวมข้้ อ มููลจากแหล่่งข้้อ มููลของหน่่วยงานภาครัั ฐ
และประชาสัั ง คมที่่� เ ผยแพร่่ บ นอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ระหว่่ า ง
พ.ศ. 2553-2564 โดยวรรณกรรมจะผ่่านการตรวจสอบ
ความน่่าเชื่่อ� ถืือจากผู้้�ค้น้ ว่่ามาจากแหล่่งที่่เ� ชื่่อ� ถืือได้้ สามารถ
อ้้ า งอิิ ง ได้้ และตรวจสอบความน่่ า เชื่่� อ ถืือแบบสามเส้้ า
(triangulation) อีีกครั้้�ง โดยจััดประชุุมภายในคณะนัักวิิจััย
เพื่่� อ ตรวจสอบความน่่าเชื่่�อ ถืือของข้้อ มููลและแหล่่ ง ที่่� ม า
ของข้้อมููลร่่วมกััน จากนั้้�นจึึงคััดเลืือกบทความ โดยเกณฑ์์
คัั ด เข้้ า คืือ เอกสารหรืือวรรณกรรมจะต้้ อ งมีีเนื้้� อ หา
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ นิิ ย ามระบบอาหาร 7 มิิ ติิ มีีแหล่่ ง ที่่� ม า
ที่่� น่่ า เชื่่� อ ถืือ สามารถอ้้ า งอิิ ง ได้้ และตีีพิิ ม พ์์ ห รืือเผยแพร่่
ระหว่่าง พ.ศ. 2553-2564 เอกสารและวรรณกรรมใด
ที่่� ไ ม่่ อ ยู่่�ในเกณฑ์์ ดัั ง กล่่ า วจะถููกคัั ด ออก นำำ�เสนอสรุุ ป ผล
การทบทวนวรรณกรรมและย้้อนหลัังไปจนถึึง พ.ศ. 2553
ที่่� ค ณะวิิ จัั ย สามารถเข้้ า ถึึงได้้ ใ นช่่ ว งดำำ�เนิิ น การศึึกษา
การนำำ�เสนอเป็็นไปตามกรอบแนวคิิดใน 7 มิิติิตามลำำ�ดัับ

1. มิิติิการได้้รัับสารอาหารอย่่างเพีียงพอ
(food nutrient adequacy)
พฤติิกรรมการบริิโภค ผััก ผลไม้้ เนื้้�อสััตว์์ อาหารจานด่่วน
ประเทศไทยสามารถผลิิตอาหารหลัักอย่่างเพีียงพอ
ต่่อการบริิโภคในประเทศ พฤติิกรรมเป็็นหนึ่่�งในตััวกำำ�หนด
การได้้ รัั บ สารอาหาร ข้้ า วเป็็ น อาหารที่่� ใ ห้้ พ ลัั ง งาน
ซึ่่�งประชากรไทยนิิยมบริิโภค การสำำ�รวจของกรมการค้้า
ภายใน พ.ศ. 2562 คนไทยบริิโภคข้้าวประมาณ 90-100
กิิโลกรััมต่่อคนต่่อปีี และลดลงเหลืือ 83 กิิโลกรััมต่่อคน
ต่่ อ ปีี ใ น พ.ศ. 2563 การบริิ โ ภคข้้ า วของคนไทยลดลง
เนื่่� อ งจากคนไทยเลืือกบริิ โ ภคอาหารประเภทโปรตีีน
เพิ่่�มมากขึ้้�น ประกอบกัับความเข้้าใจที่่�ว่่า ข้้าวทำำ�ให้้อ้้วน(5)
ประเทศไทยผลิิ ตผัั ก และผลไม้้ ไ ด้้ ม ากและหลากหลาย
อย่่ า งไรก็็ ต าม ส่่ ว นใหญ่่ บ ริิ โ ภคผัั ก และผลไม้้ ต่ำำ�� กว่่ า
ข้้อแนะนำำ�มาตรฐาน พบว่่าร้้อยละ 21.2 ของคนไทยอายุุ 15 ปีี
ขึ้้�นไปที่่�บริิโภคผัักและผลไม้้เพีียงพอ ดัังภาพที่่� 1 นอกจากนี้้�
ยัังพบว่่า สััดส่่วนคนที่่�บริิโภคผัักและผลไม้้ลดลงเมื่่�ออายุุ
มากขึ้้� น ผู้้�สูู งอายุุ 80 ปีี ขึ้้� น ไปที่่� บ ริิ โ ภคผัั ก และผลไม้้
อย่่างเพีียงพอมีีเพีียงร้้อยละ 16.5 เท่่านั้้�น การบริิโภคผััก
และผลไม้้ ข องผู้้�ที่่� อ าศัั ย ในเขตเทศบาลไม่่ แ ตกต่่ า งจาก
ผู้้�ที่่�อาศััยอยู่่�นอกเขตเทศบาล(6)

ภาพที่่� 1 ร้้อยละของคนไทยอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไปที่่�บริิโภคผัักและผลไม้้เพีียงพอ

ที่่�มา: รายงานการสำำ�รวจสุุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่่างกาย ครั้้�งที่่� 4-6(6-8)
จััดทำำ�ภาพโดย: คณะวิิจััย
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นอกจากนี้้� อาหารจานด่่วน (fast-food) แบบตะวัันตก
และอาหารสำำ�เร็็ จรููป มีีไขมัั น และโซเดีียมสููงได้้ รัั บ ความ
นิิยมเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้ประชากรได้้รัับสารอาหาร
ไม่่ เ พีียงพอ การบริิ โ ภคอาหารจานด่่ ว นแบบตะวัั น ตก
เพิ่่�มจากร้้อยละ 29.2 ใน พ.ศ. 2556 มาเป็็นร้้อยละ 29.5
ใน พ.ศ. 2560 ส่่วนการบริิโภคอาหารสำำ�เร็็จรููปเพิ่่�มจาก
ร้้ อ ยละ 47.8 มาเป็็น ร้้อ ยละ 59.3 ในช่่วงเวลาเดีียวกัั น
ส่่วนใหญ่่บริิโภคอาหารทั้้�งสองประเภทนี้้�ประมาณ 1-2 วััน
ต่่ อ สัั ป ดาห์์ (อาหารจานด่่ ว น ร้้ อ ยละ 25.4 และอาหาร
สำำ�เร็็จรููปร้้อยละ 46.6) พบเด็็กและเยาวชนนิิยมบริิโภค
มากที่่สุ� ดุ (ตั้้�งแต่่ 3 วัันขึ้้น� ไปต่่อสััปดาห์์)(9, 10) ซึ่่ง� เสี่่ย� งต่่อการ
เกิิดภาวะโรคอ้้วนและโรคไม่่ติิดต่่อ
การได้้รัับสารอาหารอย่่างเพีียงพอของประชากรไทย
ขึ้้�นกัับพฤติิกรรมการบริิโภคซึ่่�งแตกต่่างไปตามวััย พบว่่า
มีีเพีียงประมาณ 1 ใน 5 ของประชากร 15 ปีีขึ้้�นไปบริิโภคผััก
และผลไม้้เพีียงพอ และความนิิยมบริิโภคอาหารจานด่่วน
และอาหารสำำ�เร็็จรููปที่เ่� พิ่่�มมากขึ้้น� โดยเฉพาะเด็็กและเยาวชน
จะส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพและงบประมาณในการรัักษา
โรคไม่่ติิดต่่อ

2. มิิติเิ สถีียรภาพของระบบนิิเวศ (ecosystem stability)
การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ
ระบบอาหารได้้รัับผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลง
ของสภาพภููมิิอากาศ ซึ่่�งอุุณหภููมิิผิิวดิินที่่�สููงขึ้้�นอัันเนื่่�อง
มาจากก๊๊าซเรืือนกระจก และการเปลี่่�ยนแปลงของฤดููกาล
การจััดทำำ�บััญชีีก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศไทยระหว่่าง
พ.ศ. 2543-2559 พบว่่าปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง พ.ศ. 2543 ประเทศไทยปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
245,757.13 GgCO2eq หรืือพัันตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
และเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 354,357.61 GgCO2eq ใน พ.ศ. 2559
ภาคพลัั ง งานปล่่ อ ยก๊๊าซเรืือนกระจกมากที่่� สุุ ด อยู่่�ที่่�
253,895.61 GgCO2eq ขณะที่่�ป่่าไม้้และการใช้้ประโยชน์์
ที่่�ดิินปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกน้้อยที่่�สุุดอยู่่�ที่่� -91,134.15
GgCO2eq ภาคของเสีียปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเพิ่่�มสููงที่่�สุุด
ที่่� ร้้ อ ยละ 2.99 จากการค้้ น หาข้้ อ มููลพบสถิิ ติิ ก ารปล่่ อ ย
ก๊๊าซเรืือนกระจกของไทยที่่เ� ผยแพร่่สู่่�สาธารณะถึึงพ.ศ. 2559
เท่่านั้้�น ดัังภาพที่่� 2(11)

ภาพที่่� 2 บััญชีีก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศไทย พ.ศ. 2543 – 2559

ที่่�มา: สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม จััดทำำ�ภาพโดย: คณะวิิจััย
หมายเหตุุ: Energy = ภาคพลัังงาน, IPPU = ภาคกระบวนการอุุตสาหกรรมและการใช้้ผลิิตภััณฑ์์,
Agriculture = ภาคเกษตร, LULUCF = ภาคป่่าไม้้และการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน, Waste = ภาคของเสีีย
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การเกษตรของไทยเผชิิญกัับวิิกฤตความรุุนแรงของน้ำำ��
สหประชาชาติิรายงานว่่า ใน พ.ศ. 2568 ประชากร
ประมาณ 2 พัันล้้านคนจะขาดแคลนน้ำำ��อย่่างรุุนแรง และ
มากกว่่า 2.2 พัันล้้านคนจะไม่่สามารถเข้้าถึึงน้ำำ��ดื่ม่� สะอาด(12)
และมีีการคาดประมาณว่่าใน พ.ศ. 2568 ประชากรประมาณ
2 ใน 3 ของโลก หรืือ ประมาณ 4 พัันล้้านคนใน 48 ประเทศ
จะเผชิิญปััญหาขาดแคลนน้ำำ��(13) เกษตรกรรมเป็็นภาคส่่วน
เศรษฐกิิ จที่่� ใ ช้้ น้ำำ��ปริิ ม าณมากที่่� สุุ ด ถึึงร้้ อ ยละ 70-75
ขณะที่่�ใช้้ในการอุุปโภคบริิโภคมีีสััดส่่วนไม่่ถึึงร้้อยละ 4(14)
สถิิ ติิ ปริิ ม าณน้ำำ��ฝ นเฉลี่่� ย ต่่ อ ปีี ข องประเทศไทยระหว่่ า ง
พ.ศ. 2554-2563 ดัั ง ภาพที่่� 3 ในภาพรวมไม่่ แ ตกต่่ า ง
กัั น มากนัั ก ยกเว้้ น พ.ศ. 2554 และ 2560 ที่่� ปริิ ม าณ
น้ำำ��ฝ นสููงถึึง 2,258 และ 2,050 มิิ ล ลิิ เ มตรตามลำำ�ดัั บ
พ.ศ. 2554 เป็็ น ปีี ที่่� ป ระเทศไทยประสบปัั ญ หาอุุ ท กภัั ย
ครั้้�งใหญ่่ที่่�สร้้างความเสีียหายแก่่สภาพแวดล้้อมรวมถึึง
ทรััพย์์สินิ ของประชาชนอย่่างมาก ภาคใต้้เป็็นพื้้�นที่่ที่� ปริ
่� มิ าณ
น้ำำ��ฝนมากกว่่าภููมิิภาคอื่่�นๆ ในประเทศไทย ข้้อมููลปริิมาณ
น้ำำ��ฝ นนี้้� ส ะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น ว่่ า ประเทศไทยมีีปริิ ม าณน้ำำ��ฝ น
ไม่่แตกต่่างกัันในช่่วงเกืือบ 10 ปีีที่่�ผ่่านมา อย่่างไรก็็ตาม
ภาคการเกษตรยัั ง ประสบปัั ญ หาภัั ย แล้้ ง และน้ำำ��ท่่ ว ม
ในบางพื้้�นที่่� ดัังนั้้�นการบริิหารจััดการน้ำำ��อย่่างเฉพาะเจาะจง
กัับพื้้�นที่่จึึ� งมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง เพื่่อ� การปรัับตััวให้้สอดรัับ
กัั บ การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิ อ ากาศ (15) อย่่ า งไรก็็ ต าม
การสำำ�รวจพื้้�นที่่ใ� นช่่วง 10 ปีีที่ผ่่� า่ นมา พบว่่าพื้้�นที่่ใ� ช้้ประโยชน์์
ทางการเกษตรมีีแนวโน้้มลดลงในช่่วง พ.ศ. 2551-2554
จากร้้ อ ยละ 46.7 เป็็ น 46.5 และมีีสัั ด ส่่ ว นคงที่่� จ นถึึง
พ.ศ. 2562 (16)

ระบบนิิเวศที่่�แปรผัันตามการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพ
ภููมิิอากาศอัันเนื่่�องมาจากก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ทำำ�ให้้อุุณภููมิิ
โลกสููงขึ้้�น ส่่งผลให้้เกิิดภััยพิิบััติิทั่่�วโลก ประเทศไทยประสบ
ทั้้� ง ภัั ย แล้้ ง ในบางพื้้� น ที่่� ทั้้� ง ที่่� ปริิ ม าณน้ำำ��ฝ นเฉลี่่� ย ต่่ อ ปีี สูู ง
เพีียงพอต่่ อ การเพาะปลููก หรืือ เกิิ ด อุุ ท กภัั ย จนพื้้� น ที่่�
เกษตรกรรมเสีียหาย การบริิหารจััดการน้ำำ��อย่่างเฉพาะเจาะจง
กัับพื้้�นที่่�จึึงมีีความสำำ�คััญต่่อการรัับมืือการเปลี่่�ยนแปลง
ของสภาพภููมิิอากาศ
3. มิิติิความสามารถในการซื้้�ออาหารและการมีีอาหารใน
ปริิมาณที่่�เพีียงพอ (food affordability & availability)
ภาระค่่าใช้้จ่่ายด้้านอาหารและความเหลื่่�อมล้ำำ��ในการเข้้า
ถึึงอาหาร
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 แสดงให้้เห็็น
ความเหลื่่� อ มล้ำำ�� ในการเข้้ า ถึึงสารอาหารที่่� เ พีียงพอ และ
หลากหลาย(17) มาตรการปิิดเมืืองเพื่่�อลดการแพร่่ระบาด
สร้้างอุุปสรรคในการขนส่่ง และกระจายอาหาร ส่่งผลให้้ราคา
อาหารสููงขึ้้น� ประกอบกัับคนมีีกำำ�ลัังซื้้อ� ลดลง ผู้้ค� นจำำ�นวนมาก
ไม่่สามารถเข้้าถึึงอาหารได้้อย่่างเพีียงพอ(18, 19) แม้้ว่่าข้้อมููล
อััตราการพึ่่�งพาตนเอง (Self-Sufficiency Ratio: SSR)
ของสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์์ แสดงให้้ เ ห็็ น ความสามารถของประเทศในการ
ผลิิตอาหารมากกว่่าที่่�บริิโภคในประเทศ แต่่องค์์การอาหาร
และเกษตรแห่่งสหประชาชาติิ (FAO) ชี้้�ให้้เห็็นว่่าประชากร
มากกว่่ า 5.4 ล้้ า นคน ขาดสารอาหารซึ่่� ง มีีสาเหตุุ จ าก
ความไม่่เพีียงพอของการบริิโภคอาหารประเภท เช่่น ผััก
และผลไม้้ ซึ่่� ง ร้้ อ ยละ 80 ของกลุ่่�มนี้้� เ ป็็ น ผลมาจากราคา

ภาพที่่� 3 ปริิมาณน้ำำ��ฝนเฉลี่่�ยรายปีีของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563

ที่่�มา: กรมอุุตุุนิิยมวิิทยา(15) จััดทำำ�ภาพโดย: คณะวิิจััย
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ผัักและผลไม้้ที่่�สููงขึ้้�น ทำำ�ให้้คนไทยเลืือกที่่�จะรัับประทาน
ผัักและผลไม้้ลดลง(19) นอกจากนี้้�พบว่่า พ.ศ. 2553-2562
พื้้� น ที่่� เ มืืองเฉลี่่� ย เพีียงร้้ อ ยละ 24 ของพื้้� น ที่่� ทั้้� ง หมด
ใช้้ประโยชน์์ทางการเกษตร(20)
ดัั ชนีี ราคาผู้้� บ ริิ โ ภคในหมวดอาหารและเครื่่� อ งดื่่� ม
ไม่่มีีแอลกอฮอล์์ระหว่่าง พ.ศ. 2549-2563 สููงขึ้้�น เกิินกว่่า
ดััชนีีราคาผู้้�บริิโภคเฉลี่่�ยรวมทุุกรายการ(21) ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น
ช่่วงระหว่่าง พ.ศ. 2553-2564 ราคาอาหารอ้้างอิิงจากดััชนีี
ผู้้�บริิโภคเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง พ.ศ. 2553 ดััชนีีราคา
อาหารอยู่่�ที่่� 77.92 และเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 100.88 ใน พ.ศ. 2564
ซึ่่� ง แสดงให้้ เ ห็็ น แนวโน้้ ม ราคาอาหารที่่� สูู งขึ้้� น อย่่ า งมาก
ทั้้�งวััตถุดิุ บิ และอาหารสำำ�เร็็จรููป(21) การสำำ�รวจภาวะเศรษฐกิิจ
และสัังคมครััวเรืือนใน พ.ศ. 2562 พบว่่า ค่่าอาหารคิิดเป็็น
ร้้อยละ 37.98 ของค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านอุุปโภคบริิโภคทั้้�งหมด หรืือ
ประมาณ 6,800 บาทต่่อเดืือน ซึ่่ง� เป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยที่่เ� ป็็นวััตถุดิุ บิ
อาหารสดมากกว่่าอาหารสำำ�เร็็จรููป ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
มีีสััดส่่วนค่่าใช้้จ่่ายในการซื้้�ออาหารสููงที่่�สุุด (ร้้อยละ 42.8
ของค่่ า ใช้้ จ่่ า ยเพื่่� อ อุุ ป โภคบริิ โ ภคทั้้� ง หมดต่่ อ เดืือน) ส่่ ว น
กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑลซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีรายได้้เฉลี่่�ย
ต่่ อ เดืือนสููงสุุ ด ในประเทศ แต่่ มีีสัั ด ส่่ ว นค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการ
ซื้้�ออาหารต่ำำ��สุุด (ร้้อยละ 33.1)(22) ข้้อมููลสะท้้อนให้้เห็็น
ความแตกต่่ า งของภาระค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการซื้้� อ อาหารของ
ประชากรในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ซึ่่�งสููงกว่่าประชากร
ในกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล
แนวโน้้ ม ราคาอาหารที่่� สูู งขึ้้� น อัั น เนื่่� อ งจากภาวะ
เศรษฐกิิจและภััยพิิบััติิ เช่่น โรคอุุบััติิใหม่่ ส่่งผลต่่อความ
สามารถในการซื้้อ� อาหารในปริิมาณที่่เ� พีียงพอของครััวเรืือน
โดยเฉพาะครัั ว เรืือนที่่� มีี รายได้้ น้้ อ ย ดัั ง นั้้� น การสร้้ า ง
แหล่่ ง อาหารที่่� ไ ม่่ จำำ� เป็็ น ต้้ อ งซื้้� อ หรืือเสีียค่่ า ใช้้ จ่่ า ยต่ำำ��
จึึงเป็็นแนวทางที่่�ควรได้้รัับการส่่งเสริิมให้้เกิิดขึ้้�นในชุุมชน
4. มิิติิความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีทางสัังคมวััฒนธรรม
(sociocultural wellbeing)
ค่่าจ้้างครองชีีพของแรงงานภาคเกษตรกรรม
การเติิบโตทางเศรษฐกิิจของประเทศไทยได้้ประโยชน์์
จากแรงงานราคาถููก ดัังนั้้�นการกำำ�หนดค่่าแรงให้้ต่ำำ��เป็็นการ
สร้้างความได้้เปรีียบในด้้านการลงทุุน(23) การสำำ�รวจภาวะ
การทำำ�งานของประชากรไทย พบว่่า พ.ศ. 2562 แรงงานได้้รับั

ค่่าจ้้างเฉลี่่ย� เดืือนละ 14,315 บาท แรงงานในภาคเกษตรกรรม
มีีรายได้้เฉลี่่ย� อยู่่�ที่่� 6,010 บาทต่่อเดืือน ต่ำำ��กว่่าภาคการผลิิต
และการค้้า (12,957 บาทต่่อเดืือน) และบริิการ (16,507
บาทต่่ อ เดืือน) แรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม
ได้้รัับค่่าจ้้างเฉลี่่�ยเพีียง 5,587 บาทต่่อเดืือน(24)
การได้้รัับค่่าจ้้างขั้้�นต่ำำ��ที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับการดำำ�รงชีีวิิต
ทำำ�ให้้ไม่่สามารถเลี้้�ยงดููตััวเองและครอบครััวได้้อย่่างสมศัักดิ์์�ศรีี
ความเป็็นมนุุษย์์(25) ดัังนั้้�น การมีี “ค่่าจ้้างครองชีีพ (living
wage)” ที่่�หมายความถึึง “ค่่าตอบแทนเป็็นจำำ�นวนเงิิน
ที่่�ลููกจ้้างควรได้้รัับ เพื่่�อให้้ตนเองและครอบครััวสามารถ
ใช้้ชีีวิติ ในสัังคมได้้อย่่างสมศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ ตามความ
ต้้องการพื้้�นฐาน อัันรวมถึึงอาหาร ที่่อ� ยู่่�อาศััย และสิ่่�งจำำ�เป็็น
อื่่�นๆ เช่่น เสื้้�อผ้้า ค่่าเดิินทาง ยารัักษาโรค”(26) จะส่่งเสริิม
ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของแรงงานโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม
ความเหลื่่�อมล้ำำ��ของค่่าจ้้างระหว่่างแรงงานในและนอกระบบ
แรงงานข้้ามชาติิมีีบทบาทในภาคอุุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลของไทย ได้้แก่่ ประมง ประมงต่่อเนื่่�อง โรงงานแปรรููป
อาหารทะเล และฟาร์์มกุ้้�ง อย่่างไรก็็ตาม พบว่่าแรงงาน
ข้้ามชาติิมากกว่่าครึ่่�งไม่่ได้้รัับค่่าจ้้างตามค่่าแรงงานขั้้�นต่ำำ��
และประมาณ 1 ใน 5 ได้้รัับค่่าจ้้างรายเดืือนไม่่ถึึงร้้อยละ 70
ของค่่าแรงงานขั้้�นต่ำำ�� โดยเฉพาะแรงงานเพศหญิิงมัักได้้รัับ
ค่่าจ้้างน้้อยกว่่าเพศชายประมาณร้้อยละ 30(27) สััดส่่วน
ค่่ า จ้้ า งเฉลี่่� ย ของเพศหญิิ ง ต่่ อ ชายของแรงงานภาครัั ฐ
มีีแนวโน้้มสููงขึ้้�นจากร้้อยละ 93 ใน พ.ศ. 2550 เป็็นร้้อยละ
102 ใน พ.ศ. 2562 (28) อย่่ า งไรก็็ ต าม ความเหลื่่� อ มล้ำำ��
ระหว่่ า งแรงงานในและนอกระบบ และในกลุ่่�มแรงงาน
ข้้ามชาติิยัังสะท้้อนปััญหาการควบคุุมกฎหมายเพื่่�อความ
เป็็นธรรมของแรงงานในภาคเกษตรกรรม
ผลกระทบจากการใช้้สารเคมีีกำำ�จััดศััตรููพืืช
การใช้้สารเคมีีกำำ�จััดศััตรููพืืชส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพ
ของประชาชนผู้้บ� ริิโภคและเกษตรกรผู้้ใ� ช้้สารเคมีี ดัังภาพที่่� 4
แสดงแนวโน้้มจำำ�นวนผู้้�ป่่วยที่่�ลดลงจำำ�แนกตามกลุ่่�มอายุุ
ในระหว่่าง พ.ศ. 2557-2564 อย่่างไรก็็ตาม ใน พ.ศ. 2560
จำำ�นวนผู้้�ป่ว่ ยจากสารเคมีีกำำ�จััดศััตรููพืืชโดยเฉพาะวััยแรงงาน
สููงถึึง 7,962 คน ประมาณครึ่่ง� หนึ่่�งของผู้้�ป่ว่ ยเป็็นผลมาจาก
สารกำำ�จััดศััตรููพืืช รองมาคืือ สารกำำ�จััดแมลง (ร้้อยละ 27.3)
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ภาพที่่� 4 จำำ�นวนผู้้�ป่่วยจากสารเคมีีกำำ�จััดศััตรููพืืชปีี พ.ศ. 2557-2564 จำำ�แนกอายุุ

ที่่�มา: กระทรวงสาธารณสุุข(29) จััดทำำ�ภาพโดย: คณะวิิจััย

สารกำำ�จััดวััชพืืช (ร้้อยละ 11.7) และสารกำำ�จััดศััตรููพืืชอื่่�นๆ
(ร้้อยละ 11.0) ผู้้�ป่ว่ ยส่่วนมากเป็็นวััยแรงงานอายุุ 15-59 ปีี
(ร้้อยละ 60-70) รองมาคืือผู้้�สููงอายุุ เกษตรกรเป็็นกลุ่่�มเสี่่ย� ง
พบผู้้�ป่่ ว ยจากสารเคมีีกำำ�จัั ด ศัั ตรููพืืช เป็็ น เกษตรกรถึึง
ร้้อยละ 40-50 ผู้้�ป่่วยเกษตรกรจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นจาก 953 คน
ใน พ.ศ. 2556 เป็็น 5,408 คน ใน พ.ศ. 2560 และลดลง
มาอยู่่�ที่่� 2,554 คน ใน พ.ศ. 2564(29)
ค่่าจ้้างครองชีีพของแรงงานในภาคเกษตรกรรมสะท้้อน
ความเป็็ น อยู่่�ที่่� ดีี ของผู้้�ที่่� อ ยู่่�ในกระบวนการผลิิ ต อาหาร
อย่่างไรก็็ตาม ค่่าจ้้างขั้้�นต่ำำ��ในปััจจุุบัันยัังไม่่สอดคล้้องกัับ
ค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต ส่่วนการใช้้สารเคมีีกำำ�จััดศััตรููพืืช
ของเกษตรกรเป็็นตััวกำำ�หนดความปลอดภััยต่่อร่่างกายของ
ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทั้้�งผู้้�ผลิิตและผู้้�บริิโภค แม้้กระนั้้�นจำำ�นวน
ผู้้�ป่่วยจากสารเคมีีกำำ�จััดศััตรููพืืชของไทยยัังมีีจำำ�นวนมาก
5. มิิติิความยืืดหยุ่่�นหรืือการฟื้้�นคืืน (resilience)
ผลกระทบจากภััยธรรมชาติิต่อ่ ภาคเกษตรและความเสีียหาย
ทางเศรษฐกิิจ
ช่่วง พ.ศ. 2552-2561 อุุทกภััยสร้้างความเสีียหาย
ทางเศรษฐกิิ จ กว่่ า 50,000 ล้้ า นบาท นอกจากนี้้� ก าร
เปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศและอิิทธิิพลจากปรากฏการณ์์
เอลนีีโญส่่ ง ผลให้้ พื้้�น ที่่�เพาะปลููกในการทำำ�นาปรััง ต้้ องใช้้
น้ำำ��มากยิ่่�งขึ้้�น ช่่วง พ.ศ. 2552-2560 ภััยแล้้งสร้้างความ
เสีียหายกว่่า 6,000 ล้้านบาท ภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิทำำ�ให้้
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พื้้�นที่่�เกษตรเสีียหายกว่่า 14 ล้้านไร่่(30) ภััยแล้้งส่่งผลกระทบ
ต่่อปริิมาณผลผลิิตของสิินค้้าเกษตรที่่�อาศััยน้ำำ��จำำ�นวนมาก
ในการเพาะปลููก เช่่น ข้้าว ส่่วนอุุทกภััยทำำ�ให้้พื้้�นที่่�เกษตร
เกิิดความเสีียหาย ผลผลิิตเก็็บเกี่่�ยวได้้น้้อยลง ทำำ�ให้้ราคา
ของสิิ น ค้้ า เกษตรสููงขึ้้� น และประชาชนมีีภาระค่่ า ใช้้ จ่่ า ย
ด้้านอาหารสููงขึ้้�น
พื้้�นที่่�เพื่่�อการเกษตรลดลงทั่่�วประเทศ
พื้้�นที่่�เพื่่�อการเกษตรเพื่่�อผลิิตอาหารที่่�ลดลงอาจส่่ง
ผลกระทบต่่ อ ปริิ ม าณและราคาของอาหารในประเทศ
โดยเฉพาะเมื่่� อ เกิิ ด ภัั ย พิิ บัั ติิ แ ละวิิ ก ฤตโรคอุุ บัั ติิ ใ หม่่
พ.ศ. 2562 ประเทศไทยใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินเพื่่�อการเกษตร
ประมาณ 149 ล้้านไร่่ หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 46.5 ของพื้้�นที่่�
ทั้้� ง หมดในประเทศ ซึ่่� ง ลดลงจากประมาณ 164 ล้้ า นไร่่
ใน พ.ศ. 2553 หรืือกล่่าวได้้ว่่า พื้้�นที่่�เพื่่�อการเกษตรของไทย
ลดลงเกืือบร้้อยละ 10 ในช่่วง 10 ปีีที่่�ผ่่านมา ภาคกลาง
มีีพื้้�นที่่�เพื่่�อการเกษตรน้้อยที่่�สุุดและมีีแนวโน้้มลดลง จึึงมีี
ความเปราะบางในการผลิิตอาหารและต้้องพึ่่�งการขนส่่ง
ระหว่่างพื้้�นที่่�มากกว่่าภููมิิภาคอื่่�น ดัังตารางที่่� 1 แสดงพื้้�นที่่�
นาข้้ า วซึ่่� ง เป็็ น พืืชเศรษฐกิิ จ หลัั ก ของไทยลดลงประมาณ
1.5 ล้้ า นไร่่ และพื้้� น ที่่� พืืช ไร่่ ที่่� ล ดลง 5.6 แสนไร่่ ใ นช่่ ว ง
พ.ศ. 2553-2562 ในขณะที่่พื้้� น� ที่่ส� วนไม้้ผลไม้้ยืืนต้้นเพิ่่�มขึ้้น�
ถึึง 2.2 ล้้านไร่่(20)
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ตารางที่่� 1 การใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินจำำ�แนกตามเนื้้�อที่่�ใช้้ประโยชน์์ทางการเกษตร พ.ศ. 2553 และ 2562 (หน่่วย: ไร่่)
การใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน
นาข้้าว
พืืชไร่่
สวนไม้้ผล ไม้้ยืืนต้้น
สวนผััก ไม้้ดอก/ไม้้ประดัับ
เนื้้�อที่่�ใช้้ประโยชน์์ทางการเกษตรอื่่�น

2553

2562

70,278,004 68,722,004
31,297,044 30,736,029
34,717,478 36,936,484
1,358,027
1,402,143
11,766,128 11,455,407

การเปลี่่�ยนแปลง
สััดส่่วนต่่อพื้้�นที่่�
ระหว่่าง พ.ศ.
ทั้้�งหมดของประเทศ 2553
- 2562
46.04%
20.59%
24.75%
0.94%
7.68%

-1,555,616
-561,015
2,219,006
44,116
-310,721

ที่่�มา: สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์(20)
หมายเหตุุ: เนื้้�อที่่�ใช้้ประโยชน์์ทางการเกษตรอื่่�น หมายถึึง เนื้้�อที่่�ที่่�ครััวเรืือนเกษตรถืือครองอยู่่� ได้้แก่่ สระน้ำำ�� คููน้ำำ�� บ่่อปลา
บ่่อกุ้้�ง ทางน้ำำ��หรืือทางถนนที่่�มีีอยู่่�ในแปลงเกษตร ทุ่่�งหญ้้าเลี้้�ยงสััตว์์ที่่�รกร้้าง ฟาร์์ม สิ่่�งปลููก สร้้างที่่�ถืือครองอยู่่�
นอกเนื้้�อที่่�ใช้้ประโยชน์์ทางการเกษตรข้้างต้้น
แรงงานในภาคเกษตรที่่�ลดลงส่่งผลต่่อการฟื้้�นฟููและความ
มั่่�นคงด้้านอาหาร
แรงงานในภาคเกษตรเป็็นปััจจััยสำำ�คััญต่่อการฟื้้�นฟูู
ในภาคการเกษตรและความมั่่� น คงทางอาหาร ช่่ ว งเวลา
30 ปีี ระหว่่ า ง พ.ศ. 2536-2556 สมาชิิ ก ในครัั ว เรืือน
ผู้้�ถืือครองที่่�ดิินทำำ�การเกษตรมีีจำำ�นวนลดลงจาก 4.2 คน
ต่่ อ ครัั ว เรืือนใน พ.ศ. 2536 เป็็ น 3.3 คนต่่ อ ครัั ว เรืือน
ในปีี พ.ศ. 2556 นอกจากนี้้� ส มาชิิ ก ที่่� อ ายุุ ต่ำำ�� กว่่ า 45 ปีี
มีีแนวโน้้มลดลง ซึ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นว่่า แรงงานในภาคเกษตร
จะลดลงและอายุุมากขึ้้�น หากไม่่มีีการปรัับวิิธีีการทำำ�เกษตร
และจููงใจให้้แรงงานอายุุน้้อยเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตอาหาร
อาจส่่งผลกระทบต่่อระบบอาหาร(31)
ธนาคารอาหารเพื่่�อการฟื้้�นฟูู
ตลาดและคลัังสิินค้้าเป็็นโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�สำำ�คััญ
ในการกระจายสิินค้้าประเภทอาหาร อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วง
ภาวะวิิ ก ฤตภัั ย พิิ บัั ติิ ท างธรรมชาติิ แ ละการแพร่่ ร ะบาด
โรคอุุบัติั ใิ หม่่ ธนาคารอาหาร (food bank) จึึงเป็็นกลไกสำำ�คััญ
ในการช่่ ว ยเหลืือผู้้�ป ระสบภัั ย และความยากลำำ�บาก
ประเทศไทยมีีตััวอย่่างการจััดตั้้�งเครืือข่่ายธนาคารอาหาร
เพื่่�อรัับมืือภััยพิิบััติิขึ้้�นใน พ.ศ. 2561 ซึ่่�งเป็็นการร่่วมมืือ
จากหลายภาคส่่วนตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อาหาร ได้้แก่่ กลุ่่�ม-

เกษตรกรผลิิตอาหารปลอดสารเคมีี และมีีระบบรัับรอง
มาตรฐานแบบมีีส่่วนร่่วม (participatory guarantee
system) วิิ ส าหกิิ จ เพื่่� อ สัั ง คม (social enterprise)
ผู้้�บริิโภค (consumer) องค์์กรอิิสระ และองค์์กรภาครััฐ
เครืือข่่ า ยนี้้� เ กิิ ด ขึ้้� น ในหลายจัั ง หวัั ด เช่่ น จัั น ทบุุ รีี
สมุุ ท รสาคร สุุ พ รรณบุุ รีี นครศรีีธรรมราช แม่่ ฮ่่ อ งสอน
เชีียงใหม่่ ฉะเชิิ ง เทรา สระบุุ รีี นครปฐม (32) ในช่่ ว งการ
แพร่่ ร ะบาดโควิิ ด 19 มีีธนาคารปัั น อิ่่� ม ใน 15 จุุ ด ทั้้� ง ใน
กรุุ ง เทพมหานคร และต่่ า งจัั ง หวัั ด ทั้้� ง ชัั ย ภููมิิ จัั น ทบุุ รีี
นครศรีีธรรมราช(33) โครงการ Chiang Mai Food Bank
ได้้จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อช่่วยเหลืือกลุ่่�มเปราะบาง 3 กลุ่่�มในจัังหวััด
เชีียงใหม่่ ได้้ แ ก่่ คนจนเมืือง แรงงานข้้ า มชาติิ และ
ผู้้�ว่่างงาน(34)
ผลกระทบจากภัั ย ธรรมชาติิ พื้้� น ที่่� เ พื่่� อ การเกษตร
ที่่�ลดลง และแรงงานในภาคเกษตรที่่�ลดลง เป็็นตััวกำำ�หนด
ความมั่่� น คงด้้ า นอาหาร หากเกิิ ด ภัั ย พิิ บัั ติิ จ ะส่่ ง ผลต่่ อ
การฟื้้น� ฟููระบบอาหารที่่อ� าจทำำ�ได้้ยากลำำ�บากหรืือดำำ�เนิินการ
ได้้อย่่างล่่าช้้า เพราะข้้อจำำ�กััดของทรััพยากรดัังกล่่าว ดัังนั้้�น
ระบบสำำ�รองอาหารหรืือธนาคารอาหารจะช่่วยบรรเทาความ
ยากลำำ�บากของประชากรระหว่่างการฟื้้�นฟูู
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วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

6. มิิติิความปลอดภััยทางอาหาร (food safety)
สารตกค้้างในอาหารและยาปฏิิชีีวนะตกค้้างในสััตว์์
การตรวจวิิเคราะห์์สารกำำ�จััดศััตรููพืืชกลุ่่�มออร์์กาโน
ฟอสเฟตและกลุ่่�มคาร์์บาเมต พ.ศ. 2560 พบสารกำำ�จััด
ศััตรููพืืชตกค้้างในอาหารเกิินมาตรฐานจำำ�นวน 713 ตััวอย่่าง
จากตััวอย่่างทั้้�งหมด 51,289 ตััวอย่่าง(35) นอกจากนี้้�พบ
การใช้้ ส ารเร่่ ง เนื้้� อ แดงหรืือสารซาลบููทามอลในเนื้้� อ วัั ว
ในระดัับสููง ใน พ.ศ. 2560 ตรวจพบสารเร่่งเนื้้�อแดงร้้อยละ
17.9 จาก 378 ตััวอย่่าง(36) ยาปฏิิชีีวนะในปศุุสัตว์
ั เ์ พื่่อ� รัักษาโรค
ของสัั ตว์์ ใ นฟาร์์ ม และตกค้้ า งในสัั ตว์์ ส ามารถส่่ ง ต่่ อ สู่่�คน
ผ่่านการบริิโภคและก่่อให้้เกิิดการดื้้�อยาในคนได้้ การศึึกษา
ของมููลนิิธิิเพื่่�อผู้้�บริิโภคพบว่่าเนื้้�อไก่่และตัับไก่่ที่่�สำำ�รวจพบ
การตกค้้างของยาปฏิิชีีวนะกว่่าร้้อยละ 40(37)
พ.ศ. 2563 Thailand Pesticide Alert Network:
Thai-PAN ซึ่่�งเป็็นเครืือข่่ายเตืือนภััยสารเคมีีกำำ�จััดศััตรููพืืช
ได้้สุ่่�มตััวอย่่างผัักผลไม้้ทั้้ง� หมด 509 ตััวอย่่างจากทั่่�วประเทศ
และส่่งตััวอย่่างทั้้�งหมดไปตรวจที่่ห้� อ้ งปฏิิบัติั กิ ารในสหราชอาณาจัักรที่่ส� ามารถตรวจวััดผลได้้ครอบคลุุมสารเคมีีกำำ�จััด
แมลงและเชื้้อ� รา (ไม่่รวมสารเคมีีกำำ�จััดวััชพืืช) กว่่า 500 ชนิิด
และได้้ รัั บ รองมาตรฐานระหว่่ า งประเทศ (ISO17025)
พบสารพิิษตกค้้างในผัักผลไม้้เกิินมาตรฐานถึึงร้้อยละ 58.7
การวิิเคราะห์์ผลจำำ�แนกตามแหล่่งที่่�มาของผัักและผลไม้้
พบว่่า ผัักผลไม้้ที่่�นำำ�เข้้าและผลิิตในประเทศมีีความเสี่่�ยง
ใกล้้เคีียงกััน โดยพบสารตกค้้างเกิินมาตรฐานในผัักผลไม้้
ที่่�ผลิิตในประเทศร้้อยละ 54.0 จากจำำ�นวนผัักที่่�ส่่งตรวจ
ทั้้�งหมด 274 ตััวอย่่าง ส่่วนผัักผลไม้้ที่นำำ�
่� เข้้าจากต่่างประเทศ
พบตกค้้างเกิินมาตรฐานร้้อยละ 56.1 จากจำำ�นวนตััวอย่่าง
ที่่� ท ราบว่่ า นำำ�เข้้ า มาทั้้� ง หมด 82 ตัั ว อย่่ า ง อย่่ า งไรก็็ ต าม
ผัักผลไม้้จำำ�นวนมาก (153 ตััวอย่่าง) ไม่่สามารถตรวจสอบ
และระบุุแหล่่งที่่�มาของการผลิิตได้้(38)
ปัั ญ หาสารตกค้้ า งในอาหารและการใช้้ ย าปฏิิ ชีี วนะ
ในสัั ตว์์ เ กิิ น ความจำำ�เป็็ น เป็็ น ประเด็็ น เร่่ ง ด่่ ว นและสำำ�คัั ญ
ต่่อการพััฒนาระบบอาหารของประเทศไทย
7. มิิติิการลดของเสีียและการสููญเสีียอาหาร (waste &
loss reduction)
ขยะอาหารมีีสััดส่่วนเพิ่่�มขึ้้�น
สถานการณ์์ ข ยะอาหารเป็็ น วิิ ก ฤตที่่� ส่่ ง ผลกระทบ
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ต่่ อความมั่่� นคงทางอาหารและสิ่่� ง แวดล้้ อม พ.ศ. 2562
ประเทศไทยมีีปริิมาณขยะมููลฝอยประมาณ 28.7 ล้้านต้้น
ซึ่่�งเป็็นขยะอาหารร้้อยละ 64 ของขยะมููลฝอยทั้้�งหมด และ
ขยะมููลฝอยลดลงเป็็นประมาณ 27.4 ล้้านตััน ใน พ.ศ. 2563
ซึ่่�งเป็็นผลมาจากกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจชะลอตััวลงในช่่วง
วิิกฤตโควิิด 19 สถานประกอบการและร้้านอาหารไม่่สามารถ
เปิิดให้้บริิการได้้ แม้้แนวโน้้มปริิมาณขยะจะลดลง แต่่ยังั อยู่่�ใน
ระดัับที่่�สููง พ.ศ. 2564 สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทยแสดงข้้อมููล
องค์์ประกอบขยะมููลฝอยสำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
4 แห่่งพบว่่า ขยะอาหารมีีสััดส่่วนร้้อยละ 33-50 หรืือประมาณ
9.5-14.4 ล้้ า นต้้ น ของขยะมููลฝอยทั้้� ง หมด นอกจากนี้้�
ยัังพบว่่าในช่่วง 10 ปีี ที่่ผ่� า่ นมา ขยะอาหารของกรุุงเทพมหานคร
สููงถึึงร้้ อ ยละ 42-52 ของขยะทั้้� ง หมด ซึ่่� ง มีีแนวโน้้ ม
เพิ่่�มมากขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� งระหว่่าง พ.ศ. 2558-2561 อย่่างไร
ก็็ตาม การขาดระบบจััดเก็็บข้้อมููลอย่่างเป็็นรููปธรรม จึึงไม่่
สามารถระบุุแหล่่งที่่�มาของขยะอาหารได้้อย่่างชััดเจน(40)
การลดขยะ และการใช้้ประโยชน์์
ขยะในระบบอาหารเกิิดขึ้้น� ตั้้�งแต่่ต้น้ น้ำำ��หรืือกระบวนการ
เก็็บเกี่่�ยวและผลิิตอาหารไปจนถึึงปลายน้ำำ��ที่่�เหลืือจากการ
บริิโภค การศึึกษาการสููญเสีียอาหารในภาคการผลิิตทาง
การเกษตรของประเทศไทยตลอดห่่วงโซ่่อุปุ ทาน โดยคำำ�นวณ
การสููญเสีียในสิินค้้าเกษตร 5 ชนิิดพบว่่า สิินค้้าที่่�มีีค่่าดััชนีี
การสููญเสีียอาหาร (National food loss index) ค่่อนข้้างสููง
คืือ มะเขืือเทศและกะหล่ำำ��ปลีี อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 44.9 และ 42.7
ตามลำำ�ดัั บ ขณะที่่� ป ลานิิ ล สด มัั น สำำ�ปะหลัั ง และนมโค
แบบยููเอชทีีมีีค่่ า ดัั ชนีี อยู่่�ที่่� ร้้ อ ยละ 6.9, 6.2 และ 3.3
ตามลำำ�ดัั บ นอกจากนี้้� มะเขืือเทศยัั ง เป็็ น สิิ น ค้้ า เกษตร
ที่่� มีีมูู ลค่่ า สููญเสีียทางกายภาพมากที่่� สุุ ด (5,477 บาท
ต่่อตััน)(39) ปััญหาอาหารส่่วนเกิินที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศไทย
เกิิดจากการขาดความตระหนัักรู้้�ถึึงผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�น
และพฤติิกรรม “กิินทิ้้�ง กิินขว้้าง” กลายเป็็นขยะเศษอาหาร
ที่่�เป็็นภาระแก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในการจััดเก็็บ
และกำำ�จัั ด ขยะ ซึ่่� ง ไม่่ มีี การดำำ�เนิิ น การอย่่ า งถููกวิิ ธีี เช่่ น
การเทกอง ฝัั ง กลบ และเผา ทำำ�ให้้ เ กิิ ด เป็็ น ปัั ญ หา
ทางสิ่่�งแวดล้้อมตามมา(40)
ปริิ ม าณขยะอาหารที่่� มีีสัั ด ส่่ ว นเพิ่่� ม ขึ้้� น สะท้้ อ น
กระบวนการผลิิตและแปรรููปที่่ข� าดประสิิทธิิภาพ การส่่งเสริิม
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ให้้ ผู้้� บ ริิ โ ภคตระหนัั ก ถึึงคุุ ณ ค่่ า ของอาหารจะช่่ ว ยลดขยะ
อาหาร นอกจากนี้้� การกำำ�จััดหรืือนำำ�ขยะอาหารไปใช้้ประโยชน์์
โดยวิิธีีที่่�ถููกต้้องจะช่่วยลดปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมได้้

วิจารณ์
การทบทวนวรรณกรรมสถานการณ์์ ร ะบบอาหาร
7 มิิ ติิ ข องประเทศไทย โดยใช้้ ก รอบระบบอาหาร 7 มิิ ติิ
ของ Gustafson และคณะ มาเป็็ น กรอบแนวคิิ ด ของ
การศึึกษา ทำำ�ให้้ เ ห็็ น ถึึงสถานการณ์์ ร ะบบอาหาร
ของประเทศไทยในรอบทศวรรษที่่�ผ่่านมาตามนิิยามระบบ
อาหารซึ่่�งประกอบไปด้้วยสถานการณ์์ทางด้้านทรััพยากร
วัั ตถุุ ดิิ บ กระบวนการผลิิ ต การขนส่่ ง อุุ ต สาหกรรมเชิิ ง
กระบวนการและการผลิิต การค้้าปลีีก การบริิโภคอาหาร
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพ และสัังคม
การศึึกษานี้้�สะท้้อนให้้เห็็นว่่า แม้้ประเทศไทยจะเป็็น
ประเทศผู้้ผ� ลิิตอาหาร มีีประเภทอาหารหลากหลายและเพีียงพอ
ต่่อการบริิโภค แต่่ด้้วยวิิถีีชีีวิิตของคนในสัังคมที่่�เปลี่่�ยนไป
อาจทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคมีีพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารที่่�เป็็นโทษ
ต่่ อ สุุ ข ภาพมากขึ้้� น หรืือได้้ รัั บ สารอาหารที่่� ไ ม่่ ส มดุุ ล ต่่ อ
ความต้้องการของร่่างกาย ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นพบว่่าดััชนีีราคา
อาหารของประเทศที่่� มีี แนวโน้้ ม สููงขึ้้� น อาจไม่่ ส อดคล้้ อ ง
กัับค่่าครองชีีพในปััจจุุบััน และส่่งผลต่่อการเข้้าถึึงอาหาร
ที่่�ดีีมีีประโยชน์์ลดลง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกลุ่่�มผู้้�เปราะบาง
ในสัั ง คม นอกจากนี้้� ป ระเด็็ น ค่่ า แรงที่่� เ ป็็ น ธรรมและการ
กระจายทรััพยากรการผลิิต ค่่าครองชีีพและคุุณภาพชีีวิิตของ
เกษตรกรและแรงงาน ยัังเป็็นประเด็็นที่่ต้� อ้ งแก้้ไขในปััจจุบัุ นั
ในส่่วนของความปลอดภััยทางอาหาร แม้้ว่่าในปััจจุุบัันจะมีี
กฎหมายคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคและการควบคุุมการใช้้สารเคมีี
ในการเพาะปลููกและในอาหารเพิ่่�มมากขึ้้�น แต่่ผู้้�บริิโภคก็็ยััง
ตกอยู่่�ในความเสี่่�ยงต่่อการบริิโภคอาหารที่่�มีีสารเคมีีที่่�ถููกใช้้
ทั้้�งในระดัับต้้นน้ำำ�� กลางน้ำำ�� และปลายน้ำำ��ของห่่วงโซ่่อุปุ ทานอาหารการควบคุุมจากภาครััฐและการสร้้างความตระหนัักรู้้�
ในด้้านของผู้้บ� ริิโภคจึึงเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นเพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งเหล่่านี้้�
ระบบอาหารของไทยยัั ง เผชิิ ญ กัั บ ความท้้ า ทาย
อีีกหลายประเด็็น แม้้ว่่าประเทศไทยจะมีีกำำ�ลััง ผลิิ ตที่่� สููง
และได้้เปรีียบจากต้้นทุุนการผลิิตต่ำำ�� แต่่ความสามารถในการ
รัับมืือกัับความท้้าทาย เช่่น ภััยพิิบัติั ิ เป็็นสิ่่�งที่่ไ� ม่่อาจละเลยได้้

ระบบอาหารของไทยจำำ�เป็็นต้้องมีีมาตรการการช่่วยเหลืือ
หรืือแผนรองรัับเพื่่�อให้้สามารถรัับมืือกัับปััญหาภััยพิิบััติิ
โดยเฉพาะอุุ ท กภัั ย การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิ อ ากาศ
ซึ่่�งส่่งผลต่่อขีีดความสามารถในการผลิิต การเข้้าถึึงอาหาร
และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของทั้้�งเกษตรกรผู้้�ผลิิตและผู้้�บริิโภค
ซึ่่� ง ในปัั จจุุ บัั น เริ่่� ม มีีการจัั ด ตั้้� ง ธนาคารอาหารเพื่่� อ รัั บ มืือ
กัั บ การขาดแคลนอาหารในช่่ ว งวิิ ก ฤต ประเด็็ น ท้้ า ทาย
อีีกข้้ อ หนึ่่� ง ของระบบอาหารของไทยคืือ การจัั ด การขยะ
อาหารและการสููญเสีียอาหาร ซึ่่�งส่่งผลกระทบทั้้�งในด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพ และเศรษฐกิิจของประเทศ
แม้้ว่่าในการศึึกษานี้้�จะแบ่่งการทบทวนสถานการณ์์
ออกเป็็น 7 มิิติิ แต่่ในความเป็็นจริิงแล้้วทั้้�ง 7 มิิติิห่่วงโซ่่
อุุปทานอาหารนั้้�นมีีความเชื่่�อมโยงสััมพัันธ์์กััน การทบทวน
สถานการณ์์ทำำ�ให้้เห็็นถึึงโอกาสและความท้้าทายของระบบ
อาหารของประเทศไทย ประเด็็นเหล่่านี้้�จะถููกนำำ�มาพิิจารณา
ในการพััฒนาตััวชี้้�วััดระบบอาหาร เพื่่�อให้้ได้้ตััวชี้้�วััดระบบ
อาหารของประเทศไทยที่่�ครอบคลุุม มุ่่�งเน้้นการแก้้ปััญหา
และตระหนัักถึึงความท้้าทายและการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ
ในระบบอาหารของไทย และจากการทบทวนสถานการณ์์
ดัั ง กล่่ า ว คณะผู้้�วิิ จัั ย จึึงเสนอแนะเชิิ ง นโยบายให้้ มีี การ
เก็็บข้้อมููลเกี่่�ยวกัับระบบอาหารของประเทศไทยทั้้�ง 7 มิิติิ
ในระดัั บ ประเทศและเป็็ น การเก็็ บ ข้้ อ มููลอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
ในระยะยาว เนื่่� อ งจากในปัั จจุุ บัั น ข้้ อ มููลในบางมิิ ติิ เช่่ น
มิิติิการลดของเสีียและการสููญเสีียอาหาร ยัังขาดข้้อมููล
เกี่่� ย วกัั บ การสููญเสีียอาหารในระดัั บ ประเทศที่่� เ ก็็ บ จาก
ภาครััฐ แต่่ข้้อมููลที่่�ได้้มาจากโครงการวิิจััยที่่�ศึึกษาในบริิบท
เฉพาะ หรืือบััญชีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศ
ไม่่ ไ ด้้ มีี การเก็็ บ และนำำ�เสนอข้้ อ มููลอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ทำำ�ให้้
ไม่่สามารถวิิเคราะห์์สถานการณ์์หรืือแนวโน้้มได้้อย่่างครบถ้้วน
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Situation of Food System in Thailand during
the Past Decade
Jongjit Rittirong, Pattraporn Chuenglertsiri, Pimolpan Nitnara
Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Nakhon Pathom Province, Thailand

Abstract
Thailand’s food system exports a large amount of food to the world’s population. Changes due to
natural disasters, climate change, production processes, and global market mechanisms inevitably
have affected the Thai food system. The study of situation and changes in the decade during 2010-2021
was performed by reviewing the literature and collecting data from the agencies was conducted.
Data have urged a concern for various sectors to be aware of the threats to the food system across the food
supply chain in 7 dimensions, according to the concept of Gustafson D, et al., including: (1) food nutrient
adequacy depends on the consumer behavior that varies by age and the popularity of Western fast food
and ready meals is increasing among children and young people, (2) ecosystem stability affected by
climate change. Its impacts are different by regions, (3) food affordability & availability that decreased
from higher food prices, (4) sociocultural wellbeing measured by the inadequacy of the minimum wage
in agriculture, which is insufficient for quality livelihood and the dangers of pesticide use, (5) resilience
is determined by the reduction of agricultural land and the number of agricultural workers. A food
reserve system is needed to alleviate hardships when disaster strikes, (6) food safety problem is due
to chemical and antibiotic residues in food was found to be at dangerous levels, and (7) waste & loss
reduction. The awareness of the value of food should be promoted and the problem of higher food waste
should be raised. The study results assisted to raise awareness of the changes and lead to adaptation.
Data collection is needed to prepare and analyze indicators to help the agency solving problem precisely,
and mitigate the impact of environmental effects. However, this accessible information was collected
via the Internet. Therefore, some present information may exist but could not reveal to the public.
Keywords: food system; food security; food supply chain
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บทคัดย่อ
เมตาเวิิร์์ส (Metaverse) เป็็นสิ่่�งใหม่่ที่่�สร้้างโลกเสมืือนจริิงที่่�สมบููรณ์์จากการหลอมรวมเทคโนโลยีีหลายสาขา
เพื่่�อนำำ�ไปใช้้จััดการแก้้ไขปััญหาต่่างๆ รวมทั้้�งสามารถนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพทั้้�ง 4 มิิติิ กาย จิิต
ปััญญา สัังคม การส่่งเสริิมให้้ประชาชนเพิ่่�มสมรรถนะในการควบคุุมและพััฒนาสุุขภาพของตนเอง และการสร้้างสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่เ� อื้้�อต่่อสุุขภาพได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น� สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 เป็็นปััจจััยเร่่งให้้เกิิดการพััฒนา
เทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเมตาเวิิร์์สและนำำ�ไปสู่่�การใช้้งานจริิง เช่่น การออกกำำ�ลัังกายเสมืือนจริิง การเรีียนการสอนรููปแบบ
ออนไลน์์ การเล่่ น เกมและกิิ จ กรรมสัั น ทนาการออนไลน์์ หรืือการเชื่่� อ มต่่ อ ผู้้� ใ ช้้ ง านเข้้ า กัั บ ระบบบริิ ก ารสุุ ข ภาพ
ผ่่านทางแอปพลิิเคชัันหรืือแพลตฟอร์์มบริิการแพทย์์ทางไกลได้้จากทั่่�วโลก นอกจากนี้้� เมตาเวิิร์์สได้้ช่่วยสร้้างระบบนิิเวศ
ของโลกเสมืือนที่่�สามารถเพิ่่�มปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์ด้้วยกััน ซึ่่�งเป็็นการเปิิดโอกาสให้้เกิิดการวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม
ทางสุุ ข ภาพและทางการแพทย์์ ที่่� ทัั น สมัั ย การดููแลสุุ ข ภาพแบบเฉพาะบุุ ค คลผ่่ า นระบบเชื่่� อ มต่่ อ ทางอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต
โดยใช้้อุุปกรณ์์สวมใส่่หรืืออุุปกรณ์์โลกเสมืือนจริิง การสร้้างชุุมชนเสมืือนจริิงในการเชื่่�อมต่่อผู้้�ใช้้งานเข้้ากัับระบบบริิการ
สุุขภาพผ่่านร่่างอวตารหรืือฝาแฝดดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� ให้้สามารถวิินิจฉั
ิ ยั หรืือพยากรณ์์ความเสี่่ย� งต่่อการเกิิดโรคต่่างๆ ได้้อย่่างแม่่นยำำ�
มากขึ้้�น รวมทั้้�งการคิิดค้้นแนวทางการสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพรููปแบบใหม่่ เป็็นต้้น อย่่างไรก็็ตาม การนำำ�เมตาเวิิร์์ส
ไปใช้้ประโยชน์์อย่่างไม่่รู้้�เท่่าทััน อาจส่่งผลกระทบในด้้านลบต่่อพฤติิกรรมและรููปแบบการใช้้ชีีวิิต และสร้้างผลกระทบ
ต่่อสุุขภาพกายและสุุขภาพจิิตได้้เช่่นกััน ดัังนั้้�น ทุุกภาคส่่วนจึึงจำำ�เป็็นต้้องทำำ�ความเข้้าใจ ปรัับตััวในการใช้้งาน และ
เตรีียมความพร้้อมให้้ทัันวิิทยาการเมตาเวิิร์์สที่่�กำำ�ลัังกลายเป็็นสิ่่�งปกติิในชีีวิิตประจำำ�วัันในอนาคตอัันใกล้้นี้้�
คำำ�สำำ�คััญ: เมตาเวิิร์์ส; การสร้้างเสริิมสุุขภาพ; โลกเสมืือน; อวตาร; ฝาแฝดดิิจิิทััล; ชุุมชนเสมืือนจริิง; การดููแลสุุขภาพแบบ
เฉพาะบุุคคล

บทนำ�
เมตาเวิิร์์ส (Metaverse) เป็็นคำำ�ศััพท์์ที่่�กำำ�ลัังได้้รัับ
ความสนใจและถููกกล่่ า วถึึงเป็็ น อย่่ า งมากในทุุ ก แวดวง
โดยเฉพาะในยุุคของ technology disruption ที่่ก� ารเกิิดขึ้้น�
ของนวััตกรรมทางเทคโนโลยีีใหม่่ๆ เป็็นไปอย่่างรวดเร็็ว
และนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงที่่�ส่่งผลกระทบสำำ�คััญต่่อการ
ดำำ�เนิินชีีวิิตของมนุุษย์์ โดยศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์
และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิให้้คำำ�อธิิบายเมตาเวิิร์ส์ ว่่า เป็็นการ
ผสานเทคโนโลยีีแห่่งโลกเสมืือนที่่�สร้้างสิ่่�งแวดล้้อมของ
โลกจริิ ง และเทคโนโลยีีเข้้ า ด้้ ว ยกัั น เพื่่� อ ให้้ ผู้้� ค นเข้้ า มา

มีีปฏิิสัมั พัันธ์์และทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน ผ่่านตััวตนที่่เ� ป็็นอวตาร
(Avatar) ในรููปแบบกราฟิิก 3 มิิติิ(1) เมตาเวิิร์์สไม่่ใช่่แนวคิิด
ที่่� เ พิ่่� ง เกิิ ด ขึ้้� น แต่่ เ ป็็ น วิิ วัั ฒ นาการของเทคโนโลยีีที่่� มีี
ความล้ำำ��สมััยเพิ่่�มขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ เพื่่อ� ตอบโจทย์์ความต้้องการของ
มนุุษย์์ ซึ่่�งเมตาเวิิร์์สได้้รวบรวมเทคโนโลยีีใหม่่ที่่�หลากหลาย
(multi-technology) และมีีลัักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีี
ที่่�หลากหลาย ในรููปแบบทางสัังคมแบบใหม่่ เมตาเวิิร์์ส
มีีลัั ก ษณะทางสัั ง คมในลัั ก ษณะที่่� เ ป็็ น คู่่�ขนานและ
มีีความสัั ม พัั น ธ์์ เ หมืือนกัั บ โลกจริิ ง และโลกเสมืือนจริิ ง
สามารถทำำ�ลายขอบเขตของเวลาและพื้้� น ที่่� ใ ห้้ ผู้้� ใ ช้้ ง าน
(hyper spatiotemporally)(2) ด้้ ว ยการใช้้ เ ทคโนโลยีี
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เสมืือนจริิง (reality) ทั้้�ง virtual reality (VR), augmented
reality (AR), mixed reality (MR) และ extended
reality (XR) เมตาเวิิร์์สไม่่เพีียงเป็็นเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การสร้้างโลกเสมืือนที่่ส� มบููรณ์์แบบเท่่านั้้�น แต่่ยังั เกี่่ย� วข้้องกัับ
การนำำ�เทคโนโลยีีต่่างๆ ไปใช้้จััดการปััญหาเร่่งด่่วนมากมาย
ได้้ อ ย่่ า งมีีประสิิ ท ธิิ ภ าพมากขึ้้� น ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ วิิ ธีี
การทำำ�งาน องค์์ ก รต่่ า งๆ จะมุ่่�งเน้้ น การมีีส่่ ว นร่่ ว ม และ
การเชื่่�อมต่่อที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องสร้้างโครงสร้้าง
พื้้�นฐานของตนเอง
การเข้้ามาของเมตาเวิิร์์ส ถืือเป็็นก้้าวต่่อไปที่่�ยิ่่�งใหญ่่
ของโลกดิิจิิทััลที่่�ทั่่�วโลกกำำ�ลัังติิดตาม และมีีความน่่าสนใจ
ในการเพิ่่� ม ประสบการณ์์ จริิ ง ให้้ ผู้้� ใ ช้้ ง านในโลกเสมืือน
ผ่่ า นเทคโนโลยีีแพลตฟอร์์ ม ต่่ า งๆ เป็็ น ก้้ า วใหม่่ ข อง
อิิ น เทอร์์ เ น็็ ตที่่� ม นุุ ษ ย์์ ส ามารถเข้้ า ไปมีีปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ ไ ด้้
เสมืือนหนึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�จริิงๆ ที่่�ผู้้�ใช้้งานสร้้าง “กราฟิิกจำำ�ลอง
ตััวตน หรืือ อวตาร (Avatar)” หรืือ “ฝาแฝดดิิจิทัิ ลั (digital
twin)” ที่่แ� ทนตััวตนในโลกความเป็็นจริิงไปทำำ�กิิจกรรมหรืือ
มีีปฏิิสััมพัันธ์์โต้้ตอบได้้แทบทุุกประเภท ตั้้�งแต่่การสื่่�อสาร
ทำำ�งาน ท่่องเที่่�ยว ซื้้�อสิินค้้าหรืือบริิการและร่่วมกิิจกรรม
ต่่ า งๆ ในรููปแบบที่่� ห ลากหลายมากขึ้้� น และยัั ง สามารถ
ออกแบบได้้เอง สามารถสร้้างห้้องทำำ�กิิจกรรมที่่ห� ลากหลาย
โดยไม่่มีีขีีดจำำ�กััดในสถานที่่�ต่่างๆ บนโลกจริิง และเริ่่�มมีีการ
นำำ�มาปรัั บ ใช้้ กัั บ อุุ ต สาหกรรมด้้ า นต่่ า งๆ รวมทั้้� ง ด้้ า น
การแพทย์์และสาธารณสุุข จากการสำำ�รวจของ McKinsey
& Company พบว่่าในปีี พ.ศ. 2563 ผู้้�บริิโภคร้้อยละ 76
สนใจใช้้บริิการด้้านสาธารณสุุขทางไกล (telehealth) มากขึ้้น�
กว่่าปีีที่่�ผ่่านมาซึ่่�งมีีผู้้�สนใจเพีียงร้้อยละ 11 และการสำำ�รวจ
Accenture 2020 Digital Health Consumer Survey
ผู้้�บริิโภค ร้้อยละ 26 มีีความสนใจที่่�จะเปลี่่�ยนผู้้�ให้้บริิการ
ด้้านสุุขภาพ หากพบสถานพยาบาลที่่�ให้้บริิการด้้านดิิจิิทััล
ที่่� ดีี กว่่ า (3) โดยเทคโนโลยีีที่่� เ ข้้ า มาช่่ ว ยในการแก้้ ปัั ญ หา
ของการเข้้ า รัั บ บริิ ก ารทางการแพทย์์ และสนัั บ สนุุ น
งานสุุ ข ภาพมีีหลากหลายรููปแบบ อาทิิ แอปพลิิ เ คชัั น
บนสมาร์์ ต โฟน (mobile application) ระบบปัั ญ ญา
ประดิิษฐ์์ (artificial intelligence; AI) ระบบโครงข่่าย
การเก็็ บ ข้้ อ มููลดิิ จิิ ทัั ล (blockchain) ที่่� เ ก็็ บ ข้้ อ มููลและ
สถิิติิต่่างๆ โดยมีีความถููกต้้อง แม่่นยำำ� และปลอดภััยสููง
หุ่่�นยนต์์ (robotic) อุุปกรณ์์สวมใส่่ (wearable devices)
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ผ่่ า นระบบเชื่่� อ มต่่ อ และแบ่่ ง ปัั น ข้้ อ มููลผ่่ า นอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต
(internet of things; IoTs) เป็็นต้้น
เมตาเวิิร์์สกัับการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
พระราชบััญญััติิสุุขภาพแห่งชาติิ พ.ศ. 2550 ได้้ให้้
ความหมายของสุุขภาพว่่า เป็็นภาวะของมนุุษย์์ที่่�สมบููรณ์์
ทั้้�งทางกาย ทางจิิต ทางปััญญา และทางสัังคม เชื่่อ� มโยงกััน
เป็็นองค์์รวมอย่่างสมดุุล(4) จากความหมายนี้้�จะเห็็นได้้ว่่า
สุุขภาพพื้้�นฐานมีีที่่�มาจากลัักษณะเฉพาะของแต่่ละบุุคคล
ตามปััจจััยสัังคมกำำ�หนดสุุขภาพ (social determinants
of health) ตั้้�งแต่่อายุุ เพศ น้ำำ��หนััก ส่่วนสููง พฤติิกรรม
การกิินอาหาร สิ่่�งแวดล้้อมรอบตััว การใช้้ชีีวิิตที่่�มีีวิิถีีชีีวิิต
แตกต่่ า งกัั น ซึ่่� ง การที่่� จ ะทำำ�ให้้ สุุ ข ภาพเชื่่� อ มโยงกัั น เป็็ น
องค์์รวมอย่่างสมดุุลนั้้�น ได้้มีีการใช้้หลัักการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
ตามกฎบััตรออตตาวาเพื่่�อการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (Ottawa
Charter for Health Promotion) อัันเป็็นกระบวนการ
ส่่งเสริิมให้้ประชาชนเพิ่่�มสมรรถนะในการควบคุุมและพััฒนา
สุุขภาพของตนเองในการดำำ�เนิินงาน ผ่่านกลยุุทธ์์ 5 ประการ
ได้้แก่่ (1) สร้้างนโยบายสาธารณะเพื่่�อสุุขภาพ (2) สร้้าง
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อสุุขภาพ (3) เสริิมสร้้างกิิจกรรมชุุมชน
ให้้เข้้มแข็็ง (4) พััฒนาทัักษะส่่วนบุุคคล และ (5) ปรัับเปลี่่ย� น
ระบบบริิ ก ารสุุ ข ภาพ (5) โดยสุุ ข ภาพนั้้� น เป็็ น มากกว่่ า วิิ ถีี
การดำำ�เนิิ น ชีีวิิ ตที่่� เ อื้้� อ ต่่ อ สุุ ข ภาพ แต่่ เ ป็็ น เรื่่� อ งของมิิ ติิ
สมรรถนะทางกายและมิิติิทรััพยากรสำำ�หรัับการดำำ�รงชีีวิิต
ประจำำ�วัั น การดููแลสุุ ข ภาพเป็็ น หนึ่่� ง ในกระบวนการ
สร้้ า งเสริิ ม สุุ ข ภาพที่่� ซัั บ ซ้้ อ นเนื่่� อ งจากต้้ อ งอาศัั ย ข้้ อ มููล
กระบวนการทำำ�งาน และเครื่่อ� งมืือในการวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์
ในการกำำ�หนดแรงจููงใจ การเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสาร เกิิดทัักษะ
หรืือพฤติิกรรมที่่�คาดหวััง สร้้างโอกาสสำำ�หรัับการตััดสิินใจ
เลืือกทางเลืือกต่่อสุุขภาพ ความสามารถที่่�จะปรัับตััว หรืือ
ตอบสนองต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�อยู่่�รอบตััวบุุคคลนั้้�น
เมตาเวิิร์ส์ ถืือเป็็นเครื่่อ� งมืือหรืือช่่องทางหนึ่่�งที่่ส� ามารถ
นำำ�มาใช้้ในการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ซึ่่�งจะเข้้ามาเปลี่่�ยนแปลง
สุุขภาพและวิิถีีชีีวิิตของมนุุษย์์โดยอาศััยเทคโนโลยีีในการ
สร้้างปฏิิสััมพัันธ์์และประสบการณ์์แบบตััวต่่อตััว รวมทั้้�ง
แนวทางในการดููแลสุุขภาพตั้้�งแต่่สุุขภาพกาย สุุขภาพจิิต
เช่่น การจััดการความเจ็็บปวด การผ่่าตััด การออกกำำ�ลัังกาย
การฟื้้� น ฟููร่่ า งกาย และกายภาพบำำ�บัั ด การให้้ บ ริิ ก าร
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ด้้านสาธารณสุุขทางไกล และการดููแลผู้้�ป่่วยเสมืือนจริิง(6)
แนวคิิ ด เรื่่� อ งเมตาเวิิ ร์์ ส ที่่� นำำ� มาใช้้ ใ นการดููแลสุุ ข ภาพ
จะสร้้ า งการเชื่่� อ มต่่ อ โดยไม่่ มีีขีี ดจำำ�กัั ด ระหว่่ า งบุุ ค คลกัั บ
ระบบสาธารณสุุข ระบบบริิการสุุขภาพจากทั่่�วทุุกมุุมโลก
ได้้ง่่ายขึ้้�น ผ่่านแอปพลิิเคชัันหรืือแพลตฟอร์์มที่่�ให้้บริิการ
อีีกทั้้�งเป็็นตััวเร่่งให้้เกิิดการวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมทาง
สุุ ข ภาพและทางการแพทย์์ ที่่� ทัั น สมัั ย จากการทบทวน
วรรณกรรม ข้้อมููล บทความที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเมตาเวิิร์์สและ
การสร้้างเสริิมสุุขภาพ คณะผู้้�เขีียนได้้สัังเคราะห์์กรอบการ
ประยุุกต์์ใช้้เมตาเวิิร์ส์ กัับการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ตามภาพที่่� 1
1. การจััดการสุุขภาพด้้วยเกมมิิฟิิเคชััน
เกมมิิฟิิเคชััน (Gamification) คืือการนำำ�เอาหลัักการ
พื้้�นฐานในการออกแบบกลไกการเล่่นเกม เช่่น แต้้มสะสม
(points) ระดัับขั้้�น (levels) การได้้รัับรางวััล (rewards)
กระดานผู้้�นำำ� (leaderboards) หรืือจััดการแข่่งขัันระหว่่าง
ผู้้เ� ข้้าร่่วม (competition) เป็็นต้้น มาประยุุกต์์ใช้้ในบริิบทอื่่น�
ที่่�ไม่่ใช่่การเล่่นเกม โดยจำำ�ลองสภาพแวดล้้อมให้้เสมืือน
การเล่่นเกม(7) ด้้วยองค์์ประกอบจากเกมนำำ�มาใช้้ในบริิบท
ที่่ไ� ม่่ใช่่เกมนั้้�นจะสร้้างประสบการณ์์ที่น่่� า่ ประทัับใจ (gameful
experience) ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความเพลิิดเพลิิน ซึึมซัับ พััฒนา
ความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ สร้้ า งแรงจููงใจ ความผููกพัั น และ
การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�ใช้้งาน
วิิ วัั ฒ นาการของเมตาเวิิ ร์์ ส เริ่่� ม พัั ฒ นาขึ้้� น และนำำ�ไป
ประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ใ นรููปแบบของแพลตฟอร์์ ม เกมออนไลน์์ แ ละ
ภาพยนตร์์ (8) เกมมิิ ฟิิ เ คชัั น จึึงเป็็ น กุุ ญ แจสู่่�เมตาเวิิ ร์์ ส

เพราะระบบเศรษฐกิิจหลัักมาจากเกม และเศรษฐกิิจของเกม
ที่่มีี� การเปลี่่ย� นผ่่านจากระบบ Play-to-Earn เป็็น Play-toOwn และพัั ฒ นาไปสู่่� Play-to-Live (9) อัั น เป็็ น วิิ ธีี ใหม่่
ในการเชื่่� อ มต่่ อ ระหว่่ า งผู้้� ใ ห้้ บ ริิ ก ารกัั บ ผู้้� ใ ช้้ ง านด้้ ว ยการ
ประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ป ระสบการณ์์ ก ารเล่่ น เกมสู่่�พื้้� น ที่่� กิิ จ กรรม
ในโลกเสมืือนจริิ ง ของผู้้� ใ ช้้ ง านที่่� จ ะได้้ รัั บ ประสบการณ์์
ที่่�สนุุกสนาน และมีีผลในเชิิงบวกต่่อแรงจููงใจในการเรีียนรู้้�
ของผู้้�ใช้้งาน บููรณาการเข้้ากัับการดููแลสุุขภาพ การศึึกษา
การเรีียนรู้้� ด้้วยเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ
- การออกกำำ�ลัังกายเสมืือนจริิง (virtual workout)
ประเภทต่่ า งๆ ร่่ ว มกัั บ เทรนเนอร์์ อ อนไลน์์ หรืือ
กลุ่่�มสัั ง คมในโลกเสมืือนจริิ ง โดยมีีการสร้้ า ง
แรงกระตุ้้�นด้้ ว ยเกม การเกิิ ด ขึ้้� น ของโปรแกรม
การออกกำำ�ลัังกายผ่่านทางแพลตฟอร์์มออนไลน์์
รวมไปถึึงการทำำ�คลาสการออกกำำ�ลัังกายเสมืือนจริิง
นำำ�มาสู่่�การออกกำำ�ลัั ง กายแบบผสมผสานหรืือ
“ไฮบริิด ฟิิตเนส” (hybrid fitness) ซึ่่ง� เป็็นแนวทาง
การออกกำำ�ลัั ง กายแบบผสมผสานระหว่่ า งการ
ออกกำำ�ลัังกายที่่ฟิ� ติ เนสควบคู่่�ไปกัับการออกกำำ�ลัังกาย
จากบ้้านผ่่านช่่องทางออนไลน์์(10) อาทิิ Beat Saber,
Wii Fit, Xbox, Fitness Xbox, Kinect, Zwift Run
เป็็นต้้น การออกกำำ�ลัังกายเสมืือนจริิงในเมตาเวิิร์์ส
คืือการปรัับปรุุงและออกกำำ�ลัังกายในรููปแบบใหม่่
ที่่�สามารถดึึงดููดให้้มีีผู้้�เข้้าร่่วมมากขึ้้�น และเป็็นการ
ส่่ ง เสริิ ม วิิ ถีีชีีวิิ ต ให้้ มีีสุุ ข ภาพที่่� ดีีขึ้้� น เช่่ น การได้้วิ่่�ง
เคีียงข้้างกัับนัักกีีฬาระดัับโลก มีีเทรนเนอร์์ส่่วนตััว

ภาพที่่� 1 กรอบการประยุุกต์์ใช้้เมตาเวิิร์์สกัับการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
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วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

ที่่� เ ป็็ นนัั ก กีีฬาที่่�ชื่่�น ชอบ และอาจสร้้างรายได้้ จ าก
การมีีสุุขภาพดีี ด้้วยแนวคิิด Play-to-Earn และ
Move-to-Earn หากมีีการออกกำำ�ลัั ง กาย หรืือ
มีีการขยัั บ ร่่ า งกายเป็็ น ประจำำ�ในรููปแบบสกุุ ล เงิิ น
ดิิ จิิ ทัั ล หรืือสิิ น ทรัั พ ย์์ ดิิ จิิ ทัั ล (11) แต่่ มีีข้้ อ ควรระวัั ง
เรื่่� อ งอาการบาดเจ็็บจากการออกกำำ�ลัังกายอย่่ า ง
ผิิดวิิธีี เพราะคำำ�แนะนำำ�จากระบบอาจไม่่ชััดเจนและ
ไม่่ ถูู กต้้ อ งหรืือเหมาะสมกัั บ สภาพร่่ า งกายของ
ผู้้� ใ ช้้ ง านแต่่ ล ะคน หรืือผู้้� ใ ช้้ ง านอาจไม่่ มีี ความรู้้�
ด้้านการออกกำำ�ลัังกายด้้วยตััวเองที่่�เพีียงพอ อีีกทั้้�ง
ยัังเกิิดความเสี่่�ยงที่่�จะการออกกำำ�ลัังกายหนัักเกิินไป
(overtraining) จนอาจจะเกิิดผลเสีียต่่อร่่างกายได้้
- การใช้้เกม AR และ VR เพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดการเรีียนรู้้�
อาทิิ LearnBrite ร่่วมมืือกัับ Curtin University
พััฒนาแพลตฟอร์์มบนเบราว์์เซอร์์ virtual home
visit (VHV) และ interprofessional virtual
hospital visit (IPE VHsV) ที่่� ผู้้� เ รีียนสามารถ
ทำำ�กิิจกรรมการเรีียนรู้้�เสมืือนจริิงผ่่านการเล่่นเกม
ได้้ ห ลายครั้้� ง เท่่ า ที่่� ต้้ อ งการ ซึ่่� ง ทำำ�ให้้ ผู้้� เ ข้้ า รัั บ การ
ฝึึกอบรมและผู้้เ� ชี่่ย� วชาญอยู่่�ในสถานการณ์์ที่ส่� ามารถ
ตััดสิินใจอย่่างรวดเร็็วเพื่่�อสุุขภาวะที่่�ดีีของผู้้�ป่่วย(12)
หรืือ The iTeacher Metaverse การเรีียนรู้้�
ในโลกเสมืือนใน 14 ห้้องเรีียน ที่่เ� ปิิดโอกาสให้้นักั เรีียน
ได้้แสดงความคิิดเห็็นและมีีส่่วนร่่วมในรููปแบบ VR
ผ่่านเว็็บไซต์์ Spatial หรืือแอปพลิิเคชััน Spatial เช่่น
ห้้องเรีียน Safe City ที่่ม� อบประสบการณ์์ให้้นักั เรีียน
ได้้ เ รีียนรู้้�ถึึ งการเป็็ น ประชากรดิิ จิิ ทัั ล ในอนาคต
อัั น ใกล้้ ห้้ อ งเรีียน Fossil Museum ให้้ ค วามรู้้�
เกี่่�ยวกัับฟอสซิิลแบบเห็็นภาพจริิง เป็็นต้้น(13)
- การใช้้ เ กม VR เพื่่� อ รัั ก ษาโรคทางจิิ ต เวชผ่่ า น
โลกเสมืือนจริิง ท่่ามกลางสภาพแวดล้้อมที่่ป� ลอดภััย
เพื่่�อจััดการกัับภาวะวิิตกกัังวล เช่่น สภาวะสมองล้้า
ภาวะซึึมเศร้้า โรคสมาธิิสั้้น� โรคกัังวลต่่อการเข้้าสัังคม
และสภาวะป่่วยทางจิิตใจเมื่่�อเผชิิญกัับเหตุุการณ์์
ที่่� ก ระทบกระเทืือนจิิ ต ใจอย่่ า งร้้ า ยแรง (Posttraumatic stress disorder: PTSD) การบำำ�บััด
ดัั ง กล่่ า วจะทำำ�ให้้ ค นไข้้ ไ ด้้ เ ผชิิ ญ กัั บ ความกลัั ว
ในโลกเสมืือน โดยสามารถใช้้ เ วลาในแต่่ ล ะ
356

สถานการณ์์ได้้นานตามความต้้องการ เพื่่�อบรรเทา
ความวิิตกกัังวล ส่่วนนัักบำำ�บััดจะคอยควบคุุมดููแล
ผ่่านหน้้าจอพร้้อมกัับให้้คำำ�แนะนำำ�ตามความเหมาะสม
มีีการศึึกษาพบว่่ า กลุ่่�มคนไข้้ ที่่� ผ่่ า นการรัั ก ษา
ในรููปแบบดัังกล่่าวจะช่่วยลดความวิิตกกัังวลและ
ความตึึงเครีียดเมื่่�อต้้องอยู่่�ในสถานการณ์์เหล่่านั้้�น
ในโลกแห่่งความเป็็นจริิงได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ(14)
- การพััฒนาหลัักสููตรในคณะแพทยศาสตร์์ที่่�ใช้้ AR
และ VR ในการศึึกษาร่่างกาย อวััยวะภายใน และ
การผ่่ า ตัั ด เสมืือนจริิ ง ได้้ บ่่ อ ยครั้้� ง เท่่ า ที่่� ต้้ อ งการ
โดยงบประมาณที่่� ค วบคุุ ม ได้้ ซึ่่� ง มีีการนำำ�รููปแบบ
ของเกมมาใช้้ผสมผสานร่่วมกัับการฝึึกภาคปฏิิบััติิ
ด้้วยการสร้้างสภาพแวดล้้อมในการเรีียนรู้้�แบบเกม
เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม การฝึึ ก ทัั ก ษะ เทคนิิ ค ผ่่ า นบุุ ค คล
ที่่� มีีชื่่� อ เสีียง และนัั ก ศึึกษาจะได้้ ร างวัั ล จากการ
เข้้าร่่วมแบบ Learn-to-Earn เช่่น ได้้รัับเงิินดิิจิิทััล
หรืือสิินทรััพย์์ดิจิิ ทัิ ลั (non-fungible token: NFT)
เป็็ น รางวัั ล หากเข้้ า ร่่ ว มครบทุุ ก คาบเรีียน และ
ส่่งงานครบ
จะเห็็ น ได้้ ว่่ า เมตาเวิิ ร์์ ส เป็็ น หนึ่่� ง ในแพลตฟอร์์ ม
สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ที่่�รวดเร็็วและสมจริิงโดยอ้้างอิิงจากเกม
ที่่ส� อดคล้้องกัับการสร้้างเสริิมสุุขภาพด้้านการพััฒนาทัักษะ
ส่่วนบุุคคล ด้้วยข้้อมููลข่่าวสาร การศึึกษา และการพััฒนา
ทัั ก ษะต่่ า งๆ ด้้ ว ยการสร้้ า งประสบการณ์์ ที่่� ส นุุ ก สนาน
แก่่ผู้้�ใช้้งาน อย่่างไรก็็ตาม การใช้้เกมมิิฟิิเคชัันที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
สุุขภาพนั้้�นจะอยู่่�ในวงจำำ�กััดด้้านการจััดการสุุขภาพ (health
management) และการออกกำำ�ลัังกายเป็็นหลััก อีีกทั้้�ง
ยัั ง มีีความท้้ า ทายในด้้ า นเนื้้� อ หาที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ สุุ ข ภาพ
ผสมกัั บ ความบัั น เทิิ ง ของเกมที่่� อ าจทำำ�ให้้ ล ดทอนข้้ อ มููล
ที่่� สำำ�คัั ญ ลง หรืือผู้้� ใ ช้้ ง านเกิิ ด ความเข้้ า ใจผิิ ด ซึ่่� ง จำำ�เป็็ น
ต้้องได้้รับั การรัับรองเนื้้�อหาจากผู้้เ� ชี่่ย� วชาญหรืือแหล่่งอ้้างอิิง
ที่่�เชื่่�อถืือได้้ เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงข้้อมููลที่่�ผิิด และอาจต้้องมีีกลไก
ในการตรวจสอบ ประเมิินข้้อมููลต่่างๆ ก่่อนนำำ�ไปใช้้
2. การดููแลสุุขภาพแบบเฉพาะบุุคคล (personalized
wellness)
การดููแลสุุขภาพแบบเฉพาะบุุคคล หมายถึึงการดููแล
เฉพาะบุุคคลสำำ�หรัับความต้้องการเฉพาะของแต่่ละบุุคคล
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ที่่ไ� ม่่ได้้ใช้้วิธีีิ การเดีียว (one-size-fit-all) ทั้้�งด้้านโภชนาการ
สุุขภาพ และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี การดููแลสุุขภาพแบบเฉพาะ
บุุคคลครอบคลุุมตั้้�งแต่่แผนการรัักษาโรค หลัักสููตรการ
ออกกำำ�ลัั ง กาย โปรแกรมการจัั ด การความเครีียดและ
ความวิิ ต กกัั ง วล คำำ�แนะนำำ�ด้้ า นสุุ ข ภาพและโภชนาการ
ที่่�อ้้างอิิงมาจากลัักษณะพัันธุุกรรมของบุุคคล(15)
เมตาเวิิร์ส์ เข้้ามามีีส่่วนเกี่่ย� วข้้องในการเก็็บข้้อมููลเฉพาะ
ของบุุคคล และการใช้้ข้้อมููลเพื่่�อให้้บุุคคลมีีพฤติิกรรมและ
การใช้้ชีีวิิตที่่�เหมาะสมกัับสุุขภาพจากการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ผ่่านอุุปกรณ์์สวมใส่่ เทคโนโลยีี IoTs และ VR เนื่่�องจาก
ทั้้�งสามส่่วนนี้้�เป็็นเทคโนโลยีีที่่�สื่่�อสารกัันผ่่านอุุปกรณ์์ต่่างๆ
รัั บ -ส่่ ง ข้้ อ มููลระหว่่างกััน ได้้ รวมทั้้�งใช้้เทคโนโลยีีปัั ญ ญา
ประดิิษฐ์์เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพให้้ฉลาดมากขึ้้�น เก็็บข้้อมููล
ได้้มากขึ้้�น(16) และแสดงข้้อมููลสุุขภาพของผู้้�สวมใส่่ให้้ชััดเจน
และละเอีียดมากขึ้้น� (17) ซึ่่ง� เทคโนโลยีีอััจฉริิยะเหล่่านี้้�ไม่่ได้้ถููก
จำำ�กััดเพีียงแค่่นาฬิิกา (smart watch) หรืือกำำ�ไลข้้อมืือ
(smart bracelet) เท่่านั้้�น แต่่ยังั หมายรวมถึึงอุุปกรณ์์อื่น่� ๆ
ได้้แก่่ เสื้้�อผ้้า ชุุดชั้้น� ใน รองเท้้า เข็็มขััด แว่่นตา เครื่่อ� งประดัับ
หููฟััง หมวกกัันน็็อก เทคโนโลยีีอััจฉริิยะที่่ฝั� งั เข้้าไปในร่่างกาย
มนุุษย์์ (smart implantable) เป็็นต้้น อุุปกรณ์์เหล่่านี้้�
ทำำ�หน้้าที่่�เก็็บ ติิดตาม วิิเคราะห์์ เชื่่�อมต่่อข้้อมููลจากผู้้�สวมใส่่
ตามฟัังก์์ชัันการทำำ�งานของอุุปกรณ์์ อาทิิ จำำ�นวนก้้าวเดิิน
การเผาผลาญแคลอรีี อุุณหภููมิิ อััตราการเต้้นของหััวใจ
ค่่ า ออกซิิ เ จนในเลืือด ความดัั น โลหิิ ต ระยะไข่่ ต กและ
การมีีประจำำ�เดืือน ประสิิทธิิภาพในการนอน ระบบช่่วยจดจำำ�
ใบหน้้า ตลอดจนการแจ้้งเตืือนหากเดิินทางเข้้าไปในพื้้�นที่่�
ที่่� มีี การระบาดของโรค เป็็ น ต้้ น ตัั ว ตนของผู้้� ใ ช้้ ง าน
ในเมตาเวิิร์์สจะดำำ�เนิินการผ่่านอวตาร หรืือฝาแฝดดิิจิิทััล
ที่่�สร้้างมาจากข้้อมููลรหััสพัันธุุกรรม ชุุดข้้อมููลทางชีีวภาพ
จากผลตรวจเลืือด ข้้อมููลสััญญาณชีีพและวิิถีีการใช้้ชีีวิิต
(lifestyle) แบบเรีียลไทม์์จากอุุปกรณ์์สวมใส่่ และ IoTs อื่่น� ๆ
ตลอดจนสามารถเข้้าถึึงผ่่านอุุปกรณ์์ชิ้้�นเดีียวหรืืออุุปกรณ์์
ชนิิดอื่่�นๆ ตั้้�งแต่่สมาร์์ตโฟน แท็็บเล็็ต คอมพิิวเตอร์์จนถึึง
จอแสดงผลแบบสวมศีีรษะ ผ่่านการเชื่่อ� มต่่อในรููปแบบต่่างๆ
เช่่น อิินเทอร์์เน็็ต แอปพลิิเคชััน และซอฟต์์แวร์์ เพื่่�อมอบ
ประสบการณ์์ที่่�สมจริิงยิ่่�งขึ้้�นให้้แก่่ผู้้�ใช้้งานในเชิิงสุุขภาพ
การเข้้าไปอยู่่�ในชุุมชนเสมืือนจริิงด้้วยอวตาร หรืือฝาแฝด
ดิิจิิทััลส่่งผลต่่อการรัักษาพยาบาล ซึ่่�งเปลี่่�ยนจากการตรวจ

“คนไข้้” เป็็นการตรวจ “ข้้อมููล” ของผู้้�ป่่วย และสามารถ
เห็็นภาพสามมิิติิที่่�สร้้างขึ้้�นของอวััยวะภายใน โดยการตรวจ
คอ ปอด หัั ว ใจ ด้้ ว ยอุุ ป กรณ์์ ห้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ก ารที่่� บ้้ า น
ที่่� ผู้้�ป่่ ว ยเอง (18) ข้้ อ มููลเหล่่ า นี้้� จ ะส่่ ง ผลให้้ แ พทย์์ ส ามารถ
คาดการณ์์ ค วามเสี่่� ย งต่่ อ การเกิิ ด โรคต่่ า งๆ ของผู้้� ใ ช้้ ง าน
ได้้อย่่างแม่่นยำำ� มีีสััญญาณเตืือนเหตุุร้้าย เช่่น แจ้้งเตืือน
หััวใจวายเฉีียบพลัันก่่อนที่่�จะเกิิดขึ้้�นจริิง รวมไปถึึงสามารถ
ทดลองการรัักษาอวตารในโลกดิิจิิทััลเพื่่�อดููการตอบสนอง
หรืือประเมิินประสิิทธิิภาพและผลข้้างเคีียงก่่อนที่่�จะนำำ�ไป
รัักษากัับผู้้�ใช้้งานในโลกแห่่งความจริิง แม้้ในปััจจุุบัันคนไข้้
ในโลกดิิจิิทััลที่่�สมบููรณ์์แบบจะยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิง แต่่ได้้มีีการ
พััฒนาโมเดลจำำ�ลองเฉพาะบางส่่วนเพื่่�อดููการตอบสนอง
ต่่อการรัักษา เช่่น การรัักษาข้้ออัักเสบโดยใช้้โมเดลจำำ�ลอง
ที่่�คำำ�นวณตััวแปรจากคนไข้้ เช่่น พัันธุุกรรม ประเภทเซลล์์
มาทดสอบกัับยาสููตรต่่างๆ เพื่่�อหายาที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับคนไข้้
แต่่ละคนซึ่่�งมีีความแตกต่่างกัันไป หรืือหััวใจดิิจิิทััลที่่�สร้้าง
ขึ้้�นมาจากอััลตราซาวด์์ เพื่่�อประเมิินความสามารถในการ
สููบฉีีดโลหิิตของหััวใจและความเสี่่�ยงต่่อภาวะหััวใจวาย(19)
เทคโนโลยีีเหล่่านี้้�มีีระบบติิดตาม ตรวจวััดและเก็็บ
ข้้อมููลสุุขภาพและสถานการณ์์โรคระบาดที่่มีี� การประมวลผล
ที่่�แม่่นยำำ�ควบคู่่�กัับคำำ�แนะให้้แก่่ผู้้�ใช้้งาน รวมทั้้�งจะเข้้ามา
มีีบทบาทกัั บ ชีีวิิ ต มากขึ้้� น ทำำ�ให้้ มีี การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููล
จากร่่ า งกายหลากหลายวิิ ธีีจ ากข้้ อ มููลไบโอเมตริิ ก ซ์์
(biometric data) ส่่วนบุุคคลที่่�มาจาก อุุปกรณ์์สวมใส่่
พร้้อมกัับการวิิเคราะห์์ของปััญญาประดิิษฐ์์ เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้งาน
สามารถดููแลสุุขภาพแบบเฉพาะและเหมาะสมกัับตนเอง
และเมื่่�อมีีข้้อมููลเชิิงสุุขภาพเหล่่านี้้�อาจส่่งผลให้้ผู้้�คนใส่่ใจ
สุุขภาพและการออกกำำ�ลัังกายมากขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม การนำำ�
เทคโนโลยีีต่่างๆ ของเมตาเวิิร์์สมาใช้้นั้้�นยัังคงเป็็นเรื่่�องใหม่่
และองค์์ความรู้้�ยัังกระจััดกระจายอยู่่�ในปััจจุุบััน อุุปกรณ์์
สวมใส่่ที่่�จะใช้้เข้้าสู่่�เมตาเวิิร์์สผ่่านเทคโนโลยีี AR VR และ
IoTs นั้้� น ยัั ง ต้้ อ งพัั ฒ นานอกเหนืือจากประสิิ ท ธิิ ภ าพ
ในส่่วนต่่างๆ อัันเป็็นการสร้้างระบบนิิเวศดิิจิิทััล (digital
ecosystem) ที่่ม� าจากการเชื่่อ� มต่่อหลายระบบ หลายบริิการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น เทคโนโลยีี 5G บิ๊๊�กดาต้้า คลาวด์์คอมพิิวติ้้�ง
และปััญญาประดิิษฐ์์ ที่่�นอกจากต้้องใช้้เวลาในการพััฒนา
จนสมบููรณ์์ แ ล้้ ว ยัั ง ต้้ อ งเผชิิ ญ กัั บ ความท้้ า ทายด้้ า นการ
ใช้้งานจริิงที่่�ต้้องทำำ�ให้้มีีขนาดเล็็ก พกพาสะดวก มีีราคา
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ที่่� เ ข้้ า ถึึงได้้ ง่่ า ย อีีกทั้้� ง ยัั ง มีีประเด็็ น เรื่่� อ งการเข้้ า ถึึงระบบ
อิินเทอร์์เน็็ตของผู้้�ใช้้งาน ความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััย
ในการใช้้งาน และการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล เป็็นต้้น

ที่่เ� ชื่่อ� มกัับเครื่่อ� งจัักรจริิง ด้้านการท่่องเที่่ย� ว เช่่น การเดิินทาง
ไปยัังสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวต่่างๆ ผ่่านโลกเสมืือน การจองตั๋๋�ว
เครื่่อ� งบิินผ่่านประสบการณ์์ตรง และด้้านการเกษตร เป็็นการ
เรีียนรู้้�ข้้อมููลพืืชจากเทคโนโลยีี AR หรืือการติิดตามต้้นทุุน
3. ชุุมชนเสมืือนจริิง
ทางการเกษตร พื้้�นที่่�เพาะปลููกทุุกมุุมโลก(22)
ชุุมชนเสมืือนจริิง (virtual community) บนแพลตฟอร์์ม
ตามข้้อมููลสถิิติแิ ละพฤติิกรรมของผู้้ใ� ช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต
อิินเทอร์์เน็็ต และสื่่�อสัังคมออนไลน์์ถืือเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�นำำ�พา และสื่่อ� สัังคมออนไลน์์จากแพลตฟอร์์มยอดนิิยมจากรายงาน
ผู้้�คนที่่�มีีความคิิดเหมืือนกััน หรืือมีีลัักษณะและความสนใจ ของ Digital 2022 พบว่่าตลอดปีี พ.ศ. 2564 ผู้้�ใช้้งาน
ร่่วมกัันมาอยู่่�รวมกัันเป็็นชุุมชน(20) เมตาเวิิร์์สสามารถรวม อิินเทอร์์เน็็ตโดยทั่่�วไปใช้้เวลาเกืือบ 7 ชั่่�วโมงต่่อวัันไปกัับ
โลกออนไลน์์และโลกในชีีวิิตจริิงไว้้ด้้วยกััน ทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้งาน การใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในทุุกอุุปกรณ์์หรืือมากกว่่าร้้อยละ 40
เกิิดปฏิิสัมั พัันธ์์กับั บุุคคลอื่่น� มีีกิิจกรรมร่่วมกััน มีีบรรยากาศ ต่่อวััน โดยค่่าเฉลี่่ย� รายวัันเพิ่่�มขึ้้น� 4 นาทีีต่่อวััน(23) การใช้้ชีีวิติ
เสมืือนว่่ากำำ�ลัังอยู่่�ในสถานที่่�จริิงในสถานที่่�พัักของตััวเอง ในเมตาเวิิ ร์์ ส ที่่� เ ป็็ น โลกเสมืือนจริิ ง ในระบบดิิ จิิ ทัั ล ส่่ ง ผล
โดยเป็็ น ชุุ ม ชนเสมืือนจริิ ง รููปแบบหนึ่่� ง บนแพลตฟอร์์ ม ให้้เกิิดแนวโน้้มการทำำ�กิิจกรรมในชุุมชนเสมืือนจริิงเพิ่่�มขึ้้�น
อิินเทอร์์เน็็ต
โดยพบว่่ า จำำ�นวนผู้้�ที่่� เ ป็็ น เจ้้ า ของสกุุ ล เงิิ น ดิิ จิิ ทัั ล เพิ่่� ม ขึ้้� น
การเข้้ า มาของเมตาเวิิ ร์์ ส จะทำำ�ให้้ ชีีวิิ ตป ระจำำ�วัั น มากกว่่ า หนึ่่� ง ในสามหรืือคิิ ด เป็็ น ร้้ อ ยละ 37.8 ในช่่ ว ง
เปลี่่�ยนไป บริิษััทต่่างๆ ในหลายอุุตสาหกรรมได้้เริ่่�มสำำ�รวจ เดืือนมกราคม พ.ศ. 2564(24) และคาดว่่าจะมีีจำำ�นวนผู้้�ใช้้
ความเป็็นไปได้้ในการทำำ�ธุุรกิิจบนเมตาเวิิร์์สไม่่ว่่าจะเป็็น อิินเทอร์์เน็็ตเติิบโตต่่อไปในอััตราเฉลี่่ย� ร้้อยละ 4.8 ต่่อปีีจนถึึง
บริิษัทั ในธุุรกิิจค้า้ ปลีีก ความงามและแฟชั่่น� ธุุรกิิจร้า้ นอาหาร ปีี พ.ศ. 2573(25)
อุุตสาหกรรมบัันเทิิง ภาคการเงิินและธนาคาร ภาคการศึึกษา
นอกจากนี้้� สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด 19
(21)
ตลอดจนภาครััฐ ซึ่่�งในปััจจุุบััน เมตาเวิิร์์สเริ่่�มถููกนำำ�ไป ยัังเร่่งให้้เกิิดเมตาเวิิร์ส์ อัันเป็็นแพลตฟอร์์มชุุมชนเสมืือนจริิง
ปรัับใช้้ในด้้านต่่างๆ และเริ่่�มเป็็นแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ให้้เร็็วขึ้้�น สร้้างการรวมตััวให้้กัับผู้้�คนมาติิดต่่อสื่่�อสารกััน
ในหลายอุุตสาหกรรม อาทิิ ด้้านธุุรกิิจและการลงทุุน ได้้แก่่ โดยอาศััยเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตได้้จำำ�นวนมาก เนื่่�องจาก
การสร้้ า งแพลตฟอร์์ ม ซื้้� อ ขาย และการจัั ด กิิ จ กรรมหรืือ แพลตฟอร์์ ม ชุุ ม ชนเสมืือนจริิ ง ไม่่ ไ ด้้ ขึ้้� น อยู่่�กัั บ ปัั จ จัั ย
งานเลี้้�ยงต่่างๆ บนโลก เมตาเวิิร์์ส การซื้้�อสิินค้้าออนไลน์์ ทางพื้้�นที่่เ� ชิิงกายภาพ เชื้้อ� ชาติิ เพศ อายุุ เพีียงผู้้�ที่มีี่� ความสนใจ
สิิ น ทรัั พ ย์์ ดิิ จิิ ทัั ล ในการด้้ า นการศึึกษา เมตาเวิิ ร์์ ส ทำำ�ให้้ คล้้ายคลึึงกัันที่่เ� ข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตได้้ก็ส็ ามารถรวมตััว พบปะ
ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�สิ่่�งต่่างๆ ผ่่านเทคโนโลยีี 3D AR และ และเสวนากัั นได้้ สะท้้ อนให้้ เ ห็็ นถึึงความเป็็ นกลุ่่�มสัั ง คม
VR แสดงให้้เห็็นสภาพแวดล้้อมที่่�เสมืือนจริิง โดยไม่่ต้้อง ที่่เ� ป็็นเครืือข่่าย แสดงความรู้้�สึึกของความเป็็นคนร่่วมชุุมชน
เดิินทางไปในสถานที่่จริ
� งิ ในด้้านบัันเทิิง เช่่น การจััดคอนเสิิร์ต์ นำำ�ไปสู่่�การมีีความสัั ม พัั น ธ์์ บ นพื้้� น ที่่� อ อนไลน์์ ชุุ ม ชน
บนโลกเสมืือน การสร้้ า งโลกเสมืือนบนแพลตฟอร์์ ม ในเมตาเวิิร์์สที่่�มีีการสร้้างให้้เหมืือนอยู่่�ในชุุมชนกายภาพ
เกมออนไลน์์ ด้้ า นแฟชั่่� น เช่่ น การทดลองสวมใส่่ สิิ น ค้้ า ที่่�สามารถมีีปฏิิสััมพัันธ์์ต่่อกััน มีีกิิจกรรมร่่วมกัันบนพื้้�นที่่�
ผ่่ า นเทคโนโลยีี AR การออกแบบเสื้้� อ ผ้้ า เครื่่� อ งประดัั บ สาธารณะออนไลน์์ อาจทำำ�ให้้ ล ดการแพร่่ เ ชื้้� อ โรคและ
เพื่่�อนำำ�มาขายเป็็น ไอเทมสำำ�หรัับตััวละครในเกมออนไลน์์ ลดความเจ็็บป่่วย หรืือแม้้แต่่การติิดเชื้้อ� โควิิด 19 ก็็อาจลดลง
การจััดแสดงแฟชั่่�นโชว์์ในโลกเสมืือน ส่่วนในด้้านการแพทย์์ เพราะผู้้�คนไม่่ได้้รวมตััวกัันในสถานที่่�ทำำ�งานแบบกายภาพ
มีีการนำำ�ไปใช้้จำำ�ลองการผ่่าตััดเสมืือนจริิงและการผ่่าตััด (physical workspace) รวมทั้้� ง ลดการเกิิ ด อุุ บัั ติิ เ หตุุ
ทางไกล ด้้านสร้้างเสริิมสุุขภาพ เช่่น การสวมใส่่อุุปกรณ์์ AR ลดการสููญเสีียของผู้้� ค น (26) อย่่ า งไรก็็ ต าม การใช้้ เ วลา
VR เสมืือนว่่ากำำ�ลัังออกกำำ�ลัังกายอยู่่�ในอีีกโลกหนึ่่�ง ซึ่่�งทำำ�ให้้ ส่่วนใหญ่่ในโลกเสมืือนจริิงอาจทำำ�ให้้พฤติิกรรมของผู้้ใ� ช้้งาน
เกิิดความสนุุกสนานมากขึ้้�น ด้้านวิิศวกรรม มีีการนำำ�ไปใช้้ เปลี่่�ยนไป ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ทั้้�ง
ในการออกแบบหุ่่�นยนต์์ ออกคำำ�สั่่�งผ่่านเครื่่�องจัักรเสมืือน ปััญหาสุุขภาพกาย ได้้แก่่ อาการตาล้้า (eye strain) ปวดตา
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ระคายเคืือง ตาแห้้ง ปวดศีีรษะ เวีียนหััว คลื่่น� ไส้้ และในบางราย
มีีอาการคล้้ายโรคบกพร่่องทางการอ่่าน (dyslexia) จากการ
ใช้้งานแว่่น VR อย่่างต่่อเนื่่�อง(27) โรคอ้้วนลงพุุง ออฟฟิิศซิินโดรม จากการรัับประทานอาหารและมีีกิิจกรรมทางกาย
หรืือเคลื่่อ� นไหวร่่างกายที่่ล� ดลง เพราะการอยู่่�ในโลกเสมืือนจริิง
ทำำ�ให้้มีีกิิจกรรมต่่างๆ ลดน้้อยลง ร่่างกายออกแรงน้้อยลง
การเดิินทางและการออกไปใช้้ชีีวิิตเปลี่่�ยนไป มีีโอกาสกิิน
เยอะมากขึ้้� น และถี่่� ขึ้้� น รวมไปถึึงอาการเจ็็ บ ป่่ ว ยจาก
กลุ่่�มอาการทางกระดููก กล้้ามเนื้้�อ เส้้นประสาท เช่่น อาการ
นิ้้�วล็็อก กระดููกต้้นคอเสื่่�อม จากการโน้้มศีีรษะ หรืือก้้มคอ
ดููหน้้ า จอ อยู่่�เป็็ น เวลานานๆ ออฟฟิิ ศ ซิิ น โดรมจากการ
ใช้้ โ ทรศัั พ ท์์ แ ละคอมพิิ ว เตอร์์ น านทำำ�ให้้ เ กิิ ด การอัั ก เสบ
ที่่�คอ หลััง ไหล่่ เจ็็บหมอนรองกระดููก และปััญหาสุุขภาพจิิต
จากการใช้้เวลาและให้้ความสำำ�คััญกัับโลกเสมืือนมากเกิินไป
การแยกไม่่ อ อกระหว่่ า งโลกแห่่ ง ความเป็็ น จริิ ง และ
โลกเสมืือนหากใช้้ เ วลาในนั้้� น นานเกิิ น ไป ระยะเวลา
ในการปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งกัั น ในโลกแห่่ ง ความเป็็ น จริิ ง
ลดน้้อยลง จนอาจนำำ�ไปสู่่�ปััญหาด้้านความสััมพัันธ์์ และ
โรคซึึมเศร้้า จากการเปรีียบเทีียบกัับบุุคคลอื่่�นโดยไม่่รู้้�ตััว
รู้้�สึึกเบื่่�อหน่่ายโลกแห่่งความจริิง(28)
เมตาเวิิร์์สสร้้างโอกาสให้้ผู้้�ใช้้งานได้้รัับประสบการณ์์
ที่่�ดีีกว่่าผ่่านกิิจกรรมและความรู้้�สึึกร่่วม โดยไม่่มีีข้้อจำำ�กััด
ในเรื่่�องของเวลาและสถานที่่�ในโลกจริิง มีีโอกาสจะดึึงดููด
ให้้ผู้้�คนหัันไปใช้้ชีีวิิตในโลกเสมืือนจริิงมากขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม
เมตาเวิิร์์สอยู่่�บนแพลตฟอร์์มที่่�ยัังไม่่ได้้มีีการกำำ�หนดสิิทธิ์์�
ในการนำำ�ข้้ อ มููลมาใช้้ ว่่ า จะเป็็ น ของใคร เป็็ น โลกที่่� ไ ม่่ มีี
พรมแดน ไม่่มีีรััฐบาลใดเข้้ามาดููแลเรื่่�องความเป็็นส่่วนตััว
หรืือการคุ้้�มครองจากการถููกคุุ ก คามและอาชญากรรม
ทางไซเบอร์์ เช่่น การกลั่่�นแกล้้งทางไซเบอร์์ การเจาะระบบ
เครืือข่่าย การละเมิิดลิิขสิิทธิ์์� การล่่อลวงกลุ่่�มเปราะบาง
การค้้ามนุุษย์์ ยาเสพติิด ยากต่่อการแกะรอยและการจัับกุุม
อาชญากรบนเมตาเวิิ ร์์ ส ทำำ�ให้้ ผู้�ที่
้ ่� แ ยกแยะไม่่ ไ ด้้ ห รืือ
ไม่่รู้�เ้ ท่่าทัันอาจตกเป็็นเหยื่่�อได้้สููงมาก ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องมีีการ
พััฒนากฎหมายและการกำำ�กัับดููแลแบบใหม่่ที่่�เท่่าทััน และ
ปิิ ด ช่่ อ งว่่ า งต่่ า งๆ จากการใช้้งานเมตาเวิิร์์สที่่�ค รอบคลุุ ม
ด้้านความมั่่�นคงและความปลอดภััยเพื่่อ� คุ้้�มครองผู้้ใ� ช้้งานด้้วย

สรุป
ในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา การเติิบโตของเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
ที่่�รวดเร็็ว การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานสำำ�หรัับอิินเทอร์์เน็็ต
ยุุคหน้้า และความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีต่่างๆ เช่่น ปััญญา
ประดิิษฐ์์ บิ๊๊�กดาต้้า คลาวด์์คอมพิิวติ้้�ง การแพทย์์ทางไกล
บล็็อกเชน และอุุปกรณ์์โลกเสมืือนจริิง ได้้เปลี่่�ยนแปลง
อุุ ต สาหกรรมและภาคธุุ ร กิิ จที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ระบบบริิ ก าร
สุุขภาพเป็็นอย่่างมาก นอกจากนี้้� นัับตั้้�งแต่่การรีีแบรนด์์
ของ Facebook เป็็น Meta ในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2564
ทำำ�ให้้ เ มตาเวิิ ร์์ ส ได้้ รัั บ ความสนใจเพิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า งมาก
จากทั่่� ว โลก และกระตุ้้�นให้้ บ ริิ ษัั ท เทคโนโลยีีที่่� มีีชื่่� อ เสีียง
หลายแห่่ ง และธุุ ร กิิ จ สตาร์์ ตอัั ปต่่ า งๆ เร่่ ง รัั ด การพัั ฒ นา
รููปแบบธุุ ร กิิ จ ของตนบนพื้้� น ฐานของเมตาเวิิ ร์์ ส มากขึ้้� น
ประกอบกัั บ ในช่่ ว งการแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19
ได้้ เ ป็็ น ตัั ว เร่่ ง ให้้ มีี การนำำ�เมตาเวิิ ร์์ ส มาใช้้ ง านจริิ ง ใน
หลายมิิ ติิ เช่่ น องค์์ ก ารอนามัั ย โลก มีีการประยุุ ก ต์์ ใ ช้้
เมตาเวิิร์์สมาฝึึกอบรมผู้้�ตอบแบบสอบถามโรคโควิิด 19
และสำำ�รวจภาวะสุุขภาพจิิต ผู้้�เชี่่�ยวชาญหลายคนใช้้อุุปกรณ์์
โลกเสมืือนจริิ ง ในการรัั ก ษาผู้้�ป่่ ว ยทางจิิ ต และบำำ�บัั ด
โรคเครีียด โรคกลัั ว โรควิิ ต กกัั ง วล ภาพหลอนและ
อาการหลงผิิด และโรงเรีียนแพทย์์หลายแห่่งใช้้เมตาเวิิร์์ส
ในการศึึกษาและช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางการแพทย์์
ในหลายๆ ด้้ า นของงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การใช้้ เ ทคโนโลยีี
เหล่่านี้้� นอกจากนี้้� เมตาเวิิร์์ส สามารถสร้้างโอกาสด้้านการ
สร้้ า งเสริิ ม สุุ ข ภาพผ่่ า นเทคโนโลยีีและนวัั ต กรรมต่่ า งๆ
โดยเน้้นที่่�มาตรฐานข้้อมููลทางสุุขภาพหลายรููปแบบ ทั้้�ง
ข้้อมููลสุุขภาพส่่วนบุุคคล การสร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
โดยใช้้เกมหรืือกิิจกรรมสัันทนาการแบบออนไลน์์ การเชื่่อ� มต่่อ
ผู้้�ใช้้งานเข้้ากัับระบบบริิการสุุขภาพผ่่านทางแอปพลิิเคชััน
หรืือแพลตฟอร์์ ม บริิ ก ารแพทย์์ ท างไกลได้้ จ ากทั่่� ว โลก
การตรวจสอบข้้อมููลสุุขภาพส่่วนบุุคคล การติิดตามและ
เฝ้้าระวัังปััญหาสุุขภาพอุุบััติิใหม่่และปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ส่่งผล
กระทบสููงต่่อสุุขภาพ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม หรืือปััจจััยทาง
สัังคมที่่กำำ�
� หนดสุุขภาพ (social determinants of health)
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ในทางกลัับกัันการประยุุกต์์ใช้้เมตาเวิิร์ส์ ในการสร้้างเสริิม
สุุขภาพก็็มีีความท้้าทายในการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้กับั หน่่วยงาน
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องทั้้�งกลุ่่�มธุุรกิิจ กลุ่่�มเอกชน กลุ่่�มหน่่วยงานภาครััฐ
และภาคนโยบาย อาทิิ ความเป็็นไปได้้ที่่�จะเกิิดข่่าวปลอม
(fake news) และข่่าวลืือ (rumor) จากการพััฒนาเนื้้�อหา
หรืือข้้อมููลข่่าวสารด้้านสุุขภาพที่่�นำำ�เสนอในแพลตฟอร์์ม
หรืือในชุุ ม ชนเสมืือนที่่�อ าศััยการบอกต่่อ กััน และผลิิ ตซ้ำำ��
ผ่่านแพลตฟอร์์มต่่างๆ อาจทำำ�ให้้เกิิดคลื่่�นข้้อมููลข่่าวสาร
ที่่� ล้้ น เกิิ น จนเป็็ น อุุ ป สรรคในการตัั ด สิิ น ใจที่่� จ ะปฏิิ บัั ติิ
ตาม ความเป็็นไปได้้ที่่�จะคุุกคามสุุขภาพในด้้านกายภาพ
การเพิ่่�มอััตราภาวะซึึมเศร้้าในระดัับสููง ความรุุนแรง และ
การทำำ�ร้้ายตััวเองจากการใช้้งานในแพลตฟอร์์ม ความเป็็นไปได้้
ของการสููญเสีียความเป็็นส่่วนตััวของผู้้ใ� ช้้งาน ความเป็็นไปได้้
ที่่� จ ะละเมิิ ด ประเด็็ น ทางจริิ ย ธรรมในการใช้้ เ ทคโนโลยีี
การต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายที่่�ค่่อนข้้างสููงจากการใช้้เทคโนโลยีี
เพื่่�อเข้้าถึึงเมตาเวิิร์์ส การเพิ่่�มช่่องว่่างของความเหลื่่�อมล้ำำ��
และความไม่่เท่่าเทีียมกัันระหว่่างประเทศที่่�พััฒนาแล้้วและ
ประเทศกำำ�ลัังพััฒนา และความเป็็นไปได้้ที่่�จะนำำ�เมตาเวิิร์์ส

ไปสู่่�การใช้้งานที่่�ไม่่เหมาะสม เช่่น การค้้ามนุุษย์์ การซื้้�อขาย
อวััยวะและชิ้้�นส่่วนต่่างๆ ของร่่างกาย เป็็นต้้น
เนื่่� อ งจากสุุ ข ภาพเป็็ น หนึ่่� ง ในประเด็็ น ที่่� ทุุ ก ประเทศ
ให้้ความสำำ�คััญ รััฐบาลและผู้้�ประกอบการเทคโนโลยีีจึึงควร
ศึึกษาแง่่มุุมและศัักยภาพต่่างๆ ของเมตาเวิิร์์สให้้ครบถ้้วน
ก่่อนที่่�จะมีีการใช้้งานอย่่างแพร่่หลาย และจำำ�เป็็นต้้องวิิจััย
และพััฒนาเพื่่�อนำำ�ศัักยภาพที่่�เป็็นไปได้้ของเมตาเวิิร์์สมาใช้้
ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดและลดข้้อกัังวลที่่เ� กี่่ย� วข้้องให้้เหลืือน้้อย
ที่่�สุุด การสร้้างองค์์ความรู้้�และเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ รวมทั้้�ง
การสร้้างและกำำ�หนดกฎระเบีียบข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�จำำ�เป็็น
ในการใช้้งานของแต่่ละแพลตฟอร์์ม ตลอดจนการเตรีียม
ความพร้้อมของบุุคลากรที่่มีี� ความรู้้ค� วามเชี่่ย� วชาญเกี่่ย� วกัับ
เทคโนโลยีีและการใช้้งานบนโลกของเมตาเวิิร์์ส(29) ด้้วยการ
สนัับสนุุนความเท่่าเทีียมทางดิิจิิทััล (digital inclusion)
เพื่่�อให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึง และสามารถนำำ�องค์์ความรู้้�
และเทคโนโลยีีสมััยใหม่่มาปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับวิิถีีชีีวิิต
ไปพร้้อมกัันด้้วย
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Metaverse: Opportunities and Implementation
in Health Promotion
Nalinee Ruangrittisak, Supapan Bunnak, Pattama Tumawong, Wanida Wachangngeng,
Pathitta Vorasati, Nuttapun Supaka
ThaiHealth Promotion Foundation, Bangkok, Thailand

Abstract
At this moment, metaverse creates a completely virtual world from the convergence of technology
in many fields to be used to manage various problems. Metaverse can be applied to support health
promotion in all four dimensions: physical, mental, spiritual, and social. Enabling people to increase
control over; and improve their health and also focuses on creating healthy environments. In the case
of the spread of COVID-19, metaverse creates a whole new workout experience, virtual workout, learning
motivation, and integration with healthcare services through offered platforms. The concept of metaverse
ecosystem implemented in health will create unlimited connections between individuals and health
systems from all over the world through provided applications or platforms as well as a catalyst for
cutting-edge health and medical research and innovation. Metaverse implements the creation of
personalized wellness through concerned technologies such as wearable devices, internet of things
(IoTs), and virtual reality (VR). Bringing users to virtual communities with an avatar or a digital twin
affects healthcare by examining data obtained from wearable devices that can accurately predict
the risk of various diseases. It also involves creating a new and innovative health promotion approaches.
However, living in a virtual world may change many human behaviors and also harm both physical
and mental health. Consequently, all sectors need to understand, adapt and prepare to live with
the metaverse that is becoming a daily life.
Keywords: metaverse; health promotion; virtual world; Avatar; digital twin; virtual community;
personalized wellness
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