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ความเปนมา
งานวิจัยเรื่อง “การใชยุทธวิธีทางสังคมเปนเครื่องมือในการสงเสริมสุขภาพในชุมชนตามแนวชายแดน
ไทย-พมา ในพืน้ ที่สูงอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย” นี้ แสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจาก
การใชยุทธวิธีทางสังคมเปนหัวหอกในการสงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูที่อาศัยอยูบนพื้นที่สูงตาม
รอยตะเข็บชายแดนไทย-พมาไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูในพื้นทีน่ ี้ คือ คนปกาเกอะญอ
(กระเหรี่ยง) มอญ และพมา ซึ่งกลุมคนเหลานี้ดอยโอกาสทั้งทางดานสังคมและเศรษฐกิจ และเปนกลุมที่มีความ
ออนแอทางดานสุขภาพและถูกคุกคามดวยโรคตางๆ ไดงาย เชน มาลาเรีย อหิวาตกโรค โรคระบบทางเดินหายใจ
และการติดเชื้อ เอช ไอ วี และเอดส ทั้งนี้เนื่องมาจากพฤติกรรมสุขภาพ โภชนาการ และเงื่อนไขทางสิ่งแวดลอม
อื่นๆ รวมทั้งขอจํากัดในการเขาถึงบริการทางดานสุขภาพและบริการทางสังคมตางๆ
กระทรวงสาธารณสุข มีความพยายามที่จะใหบริการการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแกประชากรกลุมนี้อยาง
เต็มที่ ถึงแมวาจะมีอุปสรรคนานัปการในการใหบริการดังกลาว ซึ่งเปนขอจํากัดที่เกิดจากทั้งดาน
ผูใหบริการ
และดานผูรับบริการเอง นอกจากนี้ ยังมีองคกรสวนบุคคลและองคกรเอกชนที่ไมแสวงหากําไร ไดรวมมือทํางาน
อยางใกลชิดกับองคกรภาครัฐเพื่อจัดบริการสุขภาพแกกลุมคนยากจน
รวมถึงกลุมคนในพื้นที่สูงเหลานี้ดวย
อยางไรก็ดี
ยังเปนที่รับรูกันนอยมากวาปจจัยและเงื่อนไขใดที่จะเอื้ออํานวยหรือชวยสงเสริมใหประชาชนกลุม
ดังกลาวสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากบริการทางดานสุขภาพและบริการทางสังคมที่มีอยูได
ซึ่งขอมูล
ดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการวางแผนกลยุทธในการจัดบริการทางดานสุขภาพอนามัยและบริการทาง
สังคมที่มีประสิทธิภาพแกประชาชนในทองถิ่นตอไป
รายงานการวิจยั ดังกลาวไดนําเสนอภาพการดําเนินงานขององคกรเอกชนในพื้นที่อําเภอสังขละบุรี
ที่
เลือกใชยุทธวิธที างสังคมแทนยุทธวิธีทางดานสาธารณสุข เปนเครื่องมือในการดําเนินงานจัดบริการทางสังคมและ
สุขภาพแกกลุมชาติพันธุดังกลาว โดยมีจุดมุงหมายใหประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี หนวยงานนี้ใชแนว
ทางการพัฒนาชุมชน ผานกิจกรรมทางดานสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ รวมทั้งการใหความสําคัญตอการมีสวน
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วิธีวิจัย
โครงการวิจัยนี้ใชวธิ ีการวิจัยแบบผสมผสาน คือ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อคนหาหลักเกณฑที่
องคกรเอกชนในพื้นที่ใชในการจัดบริการทางสุขภาพและสังคม รวมทั้งประเมินผลลัพททางดานสุขภาพและความ
เปนอยูของประชากรในชุมชน 4 แหง ในพื้นที่สูงบริเวณชายแดนไทย-พมา อําเภอสังขละบุรี
ขอมูลจากการสํารวจ 3 รอบ (2548-2550) ในกลุมเด็กที่มีอายุต่ํากวา 5 ป กลุมบุคคลที่มีอายุระหวาง 1529 ป และกลุมบุคคลที่มีอายุระหวาง 15-49 ป ไดนํามาวิเคราะหรวมกันกับขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวติ ของประชากรในพื้นที่ การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวประเมินไดจากสองประเด็นใหญ คือ (1) ประเมินจากผลการดําเนินงานขององคกรเอกชนในพืน้ ที่ โดยวัด
จากความตระหนักรูและการมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมที่องคกรเอกชนในพื้นที่ (2) ประเมินจากพฤติกรรม
สุขภาพของประชากร โดยวัดจากการเขาถึงบริการฯ การใชบริการ ฯ และภาวะสุขภาพของกลุมประชากรที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษา คือ ชุมชน 4 แหงในพื้นที่สูง อําเภอสังขละบุรี บริเวณแนวชายแดนไทย-พมา ซึ่งเปนพื้นที่ที่มี
การเคลื่อนยายของประชากร การพึ่งพิงประชากร และการเจริญพันธุอยูใ นอัตราที่สูง รวมทั้งเปนพื้นที่ที่มีกลุมชาติ
พันธุอาศัยอยูรวมกันหลายกลุม และกลุมที่ใหญที่สุด คือกลุมชาติพันธุกระเหรี่ยง รองลงมาคือ มอญ พมาและไทย
ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษามีเครือญาติอยูทั้งในประเทศไทยและประเทศเมียนรมา ดังนั้น การเคลื่อนยาย
ขามชายแดนไปมาระหวางสองประเทศจึงเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ขอมูลจากโครงการวิจยั ฯ ชีใ้ หเห็น
วาประชากรในพื้นที่ศึกษาไดรับการศึกษานอย และมีฐานะยากจน แตสภาพครอบครัวและชุมชนมีความผูกพันกัน
อยางเหนียวแนน คนในชุมชนดํารงชีวิตแบบพอเพียงและใกลชิดธรรมชาติ สิ่งเหลานี้ถือเปน “ทุนทางสังคม” หรือ
เปนโครงขายความคุมครองทางสังคมที่เอื้อและรองรับใหประชากรในพื้นทีส่ ามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมใน
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
ผลการศึกษา
บทบาทขององคกรเอกชนที่สงผลตอตอสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของประชากรในพื้นทีศ่ ึกษา สามารถ
วัดไดโดยใชกรอบการประเมินการสงเสริมสุขภาพใน 3 ดาน (Nutbeam and Harris, 2004) คือ 1) การเปลี่ยนแปลง
ดานความรูและความสามารถในการนําความรูไปใชของแตละบุคคลในชุมชน 2) การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพ
ของคนในชุมชน โดยวัดจากพฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การเขาถึงและการใชบริการสุขภาพและ
บริการทางสังคม เปนตน และ 3) วัดจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในภาพรวม หมายถึง ความสามารถในการ
ดําเนินชีวิตไดตามบทบาทหนาที่ทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งเปนความหมายของสุขภาพอีกมิติหนึ่ง (Tarlov,
1996)

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ประชากรในพื้นที่ศึกษามีความรูเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสามารถใน
การนําความรูน ั้นไปใชในกิจกรรมตางๆ ที่นําไปสูสภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชน ภาวะ
ทุพ
โภชนาการและการไดรับวัคซีนไมครบถวนในกลุมเด็กกอนวัยเรียนมีอัตราลดลง
นอกจากนี้ภาวะสุขภาพของ
ประชากรโดยทัว่ ไปก็ดีขึ้น เนื่องจากมีการเขาถึงและใชบริการสุขภาพมากขึน้
ในแงคุณภาพชีวิตเมื่อใชวิธีการ
วัดเชิงอัตตวิสัยของกลุมประชากรวัย 15-29 ป ก็พบวาสวนใหญมองวาตนเองมีสุขภาพดี และสามารถปฏิบัติ
ภารกิจในชีวิตประจําวันและใชชีวิตทางสังคมไดอยางดี
สรุปและอภิปราย
ผลการศึกษาพบวา บริการทางดานสุขภาพและสังคมที่องคกรเอกชนในพื้นที่ไดจัดใหแกประชากรกลุม
ศึกษา สงผลตอสุขภาพและความเปนอยูที่ดขี ึ้น โดยเฉพาะในกลุมประชากรดอยโอกาส ที่ไดรับประโยชนโดยตรง
จากกิจกรรมทางดานการสงเสริมสุขภาพและบริการทางสังคม ทําใหมีความรูเพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถนําความรูนั้น
ไปปฎิบัติได ซึ่งแสดงใหเห็นบทบาทในดานบวกขององคกรเอกชนในพื้นที่ไดเปนอยางดี
ในดานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตนั้น ถึงแมวาจะไมสามารถชีช้ ัดไดวาเปนผล
จากการใหบริการฯ ขององคกรเอกชนโดยตรง แตก็สามารถนํามาใชประเมินพฤติกรรมสุขภาพของประชากร
โดยรวมได รวมทั้งใชเปนแนวทางในการจัดโครงการตางๆ ในชุมชนเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณ สําหรับกลุม
ดอยโอกาส นาจะเปนกลุมเปาหมายทีอ่ งคกรเอกชนเขามามีสวนชวยในการใหบริการมากขึ้น เนื่องจากมีความ
เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
โดยรวมแลว องคกรเอกชนในพื้นที่เปนเหมือนสะพานเชื่อม เพื่อลดชองวางการใหบริการของรัฐ ซึ่งอาจทํา
ไดไมทั่วถึง บริการที่จัดใหโดยองคกรเอกชนในพื้นที่ เปนการเพิ่มความรูในการดํารงชีวิต และความสามารถในการ
นําความรูนั้นไปใชปฏิบัติได ทําใหประชากรในกลุมศึกษามี “สุขภาพ” ที่ดี สามารถดํารงชีวิตไดเปนอยางดีใน
สภาพแวดลอมและบริบทชุมชนของตนเอง
ขอเสนอเชิงนโยบาย
เปนที่ชัดเจนวา ในพื้นที่ที่ประชากรสวนใหญเปนผูดอยโอกาสทั้งทางดานสังคมและเศรษฐกิจนั้น การใช
ยุทธวิธีทางสังคมเปนหัวหอกในการดําเนินงาน เปนกลยุทธที่มีประสิทธิภาพในการสงเสริมสุขภาพ และ
องคกรเอกชนในพื้นที่จะเปนหุนสวนที่ลงตัวกับองคกรภาครัฐในดานการจัดบริการแกกลุมเปาหมาย โดยการทํา
หนาที่เปนตัวกลางในการลดชองวางดังกลาว ซึ่งจะเห็นไดจากปรากฏการณที่เปนอยู การรวมมือกันปฏิบัติงาน
สงผลตอการดําเนินงานของทั้งสองฝายและสงเสริมใหเกิดความสําเร็จไดในที่สุด นอกจากนี้ การใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมของประชาชนในการระบุปญหา ความตองการและแนวทางในการแกไขปญหาโดยรวมจะชวย
สงเสริมใหเกิดความสําเร็จในการพัฒนาทางดานสุขภาพอีกดวย
ขอเสนอสําหรับโครงการปฎิบัติงาน

โครงการฯ ที่ควรดําเนินการในอนาคต
สําหรับเด็กกลุมกอนวัยเรียน คือ
1)
โครงการขยายการฉีดวัคซีนใหครอบคลุมทุกคน และ
2)
โครงการลดภาวะทุพโภชนาการในเด็ก
สําหรับประชากรโดยทั่วไป
1)
ควรขยายโครงการการใหความรู รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพในการนําความรูทางดาน
ตางๆ ไปปฎิบัติ เชน ดานสุขภาพ โภชนาการ อาชีพ และสุขอนามัย

2)
โครงการอีกดานที่ควรจะดําเนินการตอและขยายใหกวางขวางยิ่งขึ้น คือ การสราง
เครือขายชุมชน
3) การเพิม่ ความรูเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะสุขภาพที่มีตอการดําเนินชีวิต
4)
ควรเผยแพรและขยายบทเรียนและประสบการณที่ไดจากการใชยุทธวิธีทางสังคมเพื่อ
เปาหมายทางสุขภาพจากโครงการนี้ไปยังพื้นที่ชายแดนอื่นๆ ตอไป

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูเขียนขอแสดงความขอบคุณตอมูลนิธริ ็อกกี้เฟลเลอร ดร.โรซาเรีย สเคอทิโน และ ดร.แคทเธอรีน
ฟอรด ที่ไดใหการสนับสนุนอยางเต็มที่มาโดยตลอด นอกจากนี้ขอขอบคุณและชื่นชมตอผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
ขององคกรเอกชนในพื้นที่ที่ไดเสียสละอุทิศทุมเทในการทํางานรวมกับประชาชนในพื้นที่และคณะ วิจัย จนทําให
การทํางานประสบความสําเร็จอยางดีเยี่ยม
คณะผูเขียนขอขอบคุณทุกคนในพื้นที่ศึกษา ตลอดจนพนักงานสัมภาษณผูเก็บขอมูลและผูควบคุมงาน
สนาม ซึ่งปฏิบตั ิหนาที่ไดอยางดีเยี่ยม ขอขอบคุณ อาจารยจอรจ เอ.แอ็ตติกจ ที่ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
อยางยิ่งและยังไดกรุณาชวยบรรณาธิกรรายงานการวิจัยนี้ และขอขอบคุณ คุณณัฐชนันทพร มีสุวรรณ ทีอ่ อกแบบ
จัดพิมพรปู เลมรายงานวิจัยนี้
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