บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis)
การขับเคลื่อนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ของวิชาชีพการพยาบาล ตามกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์
ออตตาวา: นัยยะและความหมายต่อ
การพัฒนาระบบสุขภาพไทยและประเด็นที่ท้าทาย

โดย

ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่่า
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

บทวิเคราะห์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานการวิจัย ติดตามและประเมินผล
โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ด่าเนินการโดยสภาการพยาบาลและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง
เสนอต่อ

ส่านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
30 เมษายน 2560

คำนำ
บทวิ เ คราะห์ เ ชิ ง สะท้ อน (Reflexive Analysis) การขั บเคลื่ อนด้ านการ
สร้างเสริมสุขภาพของวิ ชาชีพการพยาบาล ตามกรอบแนวคิ ดและยุทธศาสตร์
ออตตาวา: นัยยะและความหมายต่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทยและประเด็น
ที ่ท ้า ทาย ณ ที ่นี ้ ที่ จริ งแล้ วถื อเป็ นส่วนหนึ่ งของผลงานภายใต้ โครงการวิ จัย
ติด ตาม และประเมิน ผล “โครงการขับ เคลื่อ นวิช าชีพ การพยาบาลเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ” ที่ดาเนินการโดย สภาการพยาบาล ภายใต้ความร่วมมือ
และการสนับสนุนของสถาบันการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ จานวน 5 แห่ง และ
องค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์หลักทั้งใน 5 ภูมิภาค คือ
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล (ภาคกลาง), ม.บูรพา (ภาคตะวันออก), ม.เชียงใหม่
(ภาคเหนือ), ม.ขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และ ม.สงขลานครินทร์ (ภาคใต้)
รวมถึงสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และเครือข่ายของสมาคมฯ ทั้ง 5 ภาค
และชมรมพยาบาลเฉพาะทางประเภทต่าง ๆ สนับสนุนการทางานโดยสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดาเนิน การเป็นระยะเวลา 3 ปี
ระหว่างกลางปี พ.ศ. 2556 ถึง กลางปี พ.ศ. 2559
ทั้ง นี้ โครงการขับ เคลื่ อนฯ นี้มีวัต ถุประสงค์ หลัก คือ การพัฒนาหรือ
สร้างเสริมสมรรถนะวิชาชีพการพยาบาลให้สามารถทางานหรือสามารถแสดง
บทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพตามกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ออตตาวาได้
ทั้งในมิติของการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล/การส่งเสริมศักยภาพของปัจเจกบุคคล,
การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี, การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน, การขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้ อง และการปรับระบบบริการหรือ
ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากผลการประเมิน พบว่า มีประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
ในเชิงของการสร้างความรู้ หรือ การสืบค้นความรู้ทางสังคม (social inquiry) ที่อยู่

บนพื้นฐานของ “ประสบการณ์” (experiences) หรือ “สาระสาคัญ” (essences)
ของการทางานขับเคลื่อนดังกล่าวด้วย
จึงนามาสู่การจัดทาบทวิเคราะห์น้ี เพื่อให้มองเห็นปัจจัย -องค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานสร้างเสริมสุขภาพในบริบทสังคมไทยที่มี ความ
ยากลาบากได้มากยิ่งขึ้น หรือ มีความครอบคลุมขึ้น และยังเป็นการสร้างความรู้
ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ บทบาทของ สสส. โดยตรงในการส่ ง เสริ ม /สนั บ สนุ น ให้ มี ก าร
ปรับปรุงการทางานของพยาบาล หรือบุคลากรสุขภาพวิ ชาชีพต่าง ๆ ในระบบ
บริการสุขภาพที่มีความเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพ และ/หรือระบบอื่น ๆ ในเชิง
โครงสร้างของประเทศด้วย
ดังนั้น การวิเคราะห์นัยยะและความหมายและประเด็นที่ท้าทายของการ
ขับเคลื่อนการทางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของวิชาชีพการพยาบาล ณ ที่น้ี
จึงเป็น การวิ เคราะห์แ ก่นประเด็นที่สาคัญต่าง ๆ (Thematic Analysis) ที่พบที่มี
ความเชื่อมโยงกับปัจจัยต่าง ๆ ในระดับระบบและโครงสร้าง ว่าจะสามารถตอบ
โจทย์ในการพัฒนา หรือเกิดการปรั บปรุงระบบบริการสุขภาพ และ/หรือ ระบบ
สุขภาพของประเทศได้จริงหรือไม่ มากน้อย เพียงใด อย่างไร และมีแก่น ประเด็น
อะไรที่ท้าทายที่ควรตระหนักร่วมกัน เพื่อให้การทางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ของวิชาชีพการพยาบาล และวิชาชีพอื่น ๆ ทั้งในกลุ่มบุ คลากรสุขภาพ และที่ไม่ใช่
บุ ค ลากรด้ า นสุ ข ภาพโดยตรง สามารถยกระดั บ ศั ก ยภาพและความสามารถ
เพื่อให้สามารถบรรลุผลได้มากยิ่งขึ้น
บทวิเคราะห์น้ี จึงให้ความสาคัญกับประเด็นการสร้างความรู้ที่เชื่อมโยงกับ
บริบทความเป็นจริงของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่
ท้ า ทายในการท างานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพตามกรอบแนวคิ ด และยุ ท ธศาสตร์
ออตตาวา เพราะอันที่จริงการทางานสร้างเสริมสุขภาพให้ได้ผลสาเร็จจริง ๆ นั้น
ควรจะต้องเป็นการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายและการทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงใน

ระดับระบบและโครงสร้างของสังคม หรือควรมีการขับเคลื่อนการทางานในระดับ
มหภาคควบคู่กันไปด้วยตลอดเวลา เพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่ขาดความสมดุล
ของอานาจระหว่าง 3 ภาคส่วนที่สาคัญคือ ระหว่างภาครัฐ/การเมือง/การปกครอง,
ภาคธุรกิจเอกชน/ภาคทุน และภาคประชาชน/ประชาสังคม/ชุมชน จึงทาให้ประเด็น
เชิงการสร้างเสริมพลังอานาจตามกรอบออตตาวานั้น เป็นประเด็นที่ท้าทายเป็น
อย่างมาก ว่าจะสามารถทาได้จริงหรือไม่หรือโดยใครบ้าง
โดยสรุป บทวิเคราะห์น้ีจึงใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis)
การวิเคราะห์แก่นประเด็นหลักที่พบ (Thematic Analysis) และการวิเคราะห์บริบท
(Contextual Analysis) ครอบคลุมทั้งบริบทขององค์กร/หน่วยงานบริการสุขภาพ
บริบทของท้องถิ่น/พื้นที่ตามภูมิภาค บริบทเชิงนโยบาย บริบทของระบบบริการ
สุขภาพ และบริบทระบบสุขภาพของประเทศ ที่มีความเชื่อมโยงกับบริบทระบบ
และโครงสร้างของสังคม อย่างแยกกันไม่ออก และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ หรือ
ทาให้ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพเกิดการฉุกคิด และสามารถยกระดับการทางาน
สร้างเสริม สุขภาพให้ สามารถกระท าการกับ ปัจจัยทางสังคมที่เป็น ตั วกาหนด
สุขภาพ (social determinants of health) ได้จริง หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงต่าง ๆ
ได้มากยิ่งขึ้น
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บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis)
การขับเคลื่อนด้านการสร้างเสริมสุขภาพของ
วิชาชีพการพยาบาลตามกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์
ออตตาวา: นัยยะและความหมายต่อการพัฒนา
ระบบสุขภาพไทยและประเด็นที่ท้าทาย
เกริ่นนา
บทวิ เ คราะห์เชิ งสะท้อนนี้ เป็น ส่ วนหนึ่งของการสร้างหรือการสืบค้น
ความรู้ทางสังคม (social inquiry) ที่อยู่บนฐานของประสบการณ์ในการทางานของ
โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ดาเนินการ
โดยสภาการพยาบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายระดับ หลายประเภท ซึ่งทาให้
เกิดประสบการณ์ต่าง ๆ (experiences), สาระสาคัญ (essences) และ/หรือการ
รับรู้ต่าง ๆ (perception) ที่มีความเชื่อมโยงกับแก่นประเด็นสาคัญ และบริบทต่าง ๆ
ที่หลากหลาย
ดัง นั้น การวิ เ คราะห์ ณ ที่น้ี จึงให้ ความสาคัญกับ การวิ เคราะห์เชิง
สะท้อน (Reflexive Analysis)1 (Flyvbjerg, 2001; Day, 2012) และการวิเคราะห์
1 คาว่า การสะท้อน (Reflexivity) และการวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
วิจัยเชิงคุณภาพ และมีความหมายหลายอย่าง แล้วแต่การนาไปใช้ในบริบทต่าง ๆ หรือในสาขาวิชาต่าง ๆ
เช่น ในสาขาจิตวิทยา, มานุษยวิทยา, สังคมวิทยา ฯลฯ ก็มีความหมายที่ต่างกัน สาหรับในบทความนี้
ต้องการให้หมายถึง มุมมองเชิงสะท้อนอีกด้านหนึ่งของผู้ประเมิน/ผู้วิจัยโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการ
พยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ให้คุณค่ากับการทางานสร้างเสริมสุขภาพในเชิงระบบและโครงสร้าง
หรือการกระทากับปัจจัยทางสังคมที่เป็นตัวกาหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health) ที่มีความ
ยากล าบากและเป็ น ประเด็ น ที่ ท้ า ทาย และยั ง เป็ น ค าที่ มี ค วามหมายในเชิ ง วิ ธี วิ ท ยา หรื อ วิ ธี คิ ด
(Methodological Thinking) ในการมองเรื่ อง “การสร้างเสริมสุขภาพ” ที่อาจมีความต่างกันระหว่างนั ก
สังคมศาสตร์ และวิชาชีพการพยาบาล และเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของมุมมองต่าง ๆ ในเชิงวิพากษ์ ทั้งนี้
ก็เพื่อเป็นวัตถุดิบในการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย และยัง
น่าจะช่วยทาให้เกิดการฉุกคิดเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่ท้าทายร่วมกัน เพื่อก้าวข้ามมายาคติ (myths) ที่
อาจดารงอยู่ในขบวนการสร้างเสริมสุขภาพด้วย
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แก่นประเด็น (Thematic Analysis) ที่เกิดขึ้นจากการทางานสร้างเสริมสุขภาพ
รวมถึงวิเคราะห์ประสบการณ์/สาระสาคัญ/การรับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียประเภทต่าง ๆ จากมุมมองของผู้ได้รับการประเมินหรือผู้ขับเคลื่อน หรือที่
เรียกว่า “คนใน” (Insider’s Perspective) รวมถึงประสบการณ์และการรับรู้ ต่าง ๆ
เกี่ยวกับ “คุณค่า/ค่านิยมและอานาจ” (values and power) ที่มีอิทธิพลเหนือ
ภาคการขับเคลื่อนเรื่อง “สุขภาพ” จากมุมมองของผู้ประเมิน/ผู้วิจัย หรือ “คน
นอก” (Outsider’s Perspective) ที่ ไ ด้ มี โ อกาสเข้ า ไปสั ม ผั ส ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ของ
โครงการ
นอกจากนี้ ยังเป็น การวิเคราะห์บริบท (Contextual Analysis) ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นไปที่การทาความเข้าใจบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
และ/หรือการขับเคลื่อนต่าง ๆ บนฐานของบริบท ทั้งบริบทของปัจเจกบุคคล,
บริบทของกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงานบริการสุขภาพ, บริบทของพื้นที่/ท้องถิ่นในความ
รับผิดชอบของหน่วยบริการสุขภาพ, บริบทของวิชาชีพการพยาบาลที่เชื่อมกับ
บริบทของบุคลากรสุขภาพวิชาชีพอื่น ๆ, บริบทของระบบบริการสุขภาพที่มีความ
เชื่ อ มโยงกั บ บริ บ ทเชิ ง นโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว
เปลี่ยนแปลงสูง และ/หรือบริบทของระบบสุขภาพไทยที่มีความเชื่อมโยงกับระบบ
และโครงสร้างใหญ่ หรือระบบในระดับมหภาคของสังคมไทย
เนื้อหาสาระของบทวิเคราะห์เชิงสะท้อนที่ผสมผสานเข้ากับการวิเคราะห์
แก่นประเด็นที่พบ และการวิเคราะห์บริบทในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการชี้ให้เห็นถึง
ความสาคัญของการสร้างความรู้จากประสบการณ์ ในการทางาน และการรับรู้
เกี่ยวกับแนวทางต่าง ๆ ในการสร้างความรู้จากข้อมูลที่อยู่ในรูปของ “ประสบการณ์”
หรือ “สาระสาคัญของประสบการณ์” ตามด้วยกรอบแนวคิดหลักที่ใช้ในการทางาน
ของวิชาชีพการพยาบาล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนฯ ซึ่งก็คือ “กรอบแนวคิดและ

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

ยุทธศาสตร์ออตตาวา”2 พร้อมทั้งหยิบยกประเด็นปัญหารูปธรรมเกี่ยวกับการปรับ
ระบบบริการ เพราะเป็นเรื่องที่สาคัญมากตามกรอบออตาวาที่สามารถสะท้อนให้
เห็น ว่ า “พยาบาล” ได้ มีก ารปรับกระบวนทัศน์/ทัศนคติ/วิ ธีคิด/วิ ธีมอง/วิธีการ
ทางาน/การแสดงบทบาท หรือสมรรถนะใหม่ ๆ ใน “การสร้างเสริมสุขภาพ” ได้
หรือไม่ อย่างไรบ้าง ตามด้วยบริบทเชิงนโยบายขององค์กร/หน่วยงาน/กระทรวง
สาธารณสุขที่มีนัยสาคัญต่อการแสดงบทบาทของพยาบาลและบุคลากรสุขภาพ
วิชาชีพอื่น ๆ รวมทั้งบริบทเชิงนโยบายใหม่ล่าสุด ภายใต้การนาของปลัดกระทรวง
สาธารณสุขคนใหม่ คือ นโยบาย PCC (Primary Care Cluster) ว่านโยบายนี้มีความ
สาคัญอย่างไร หรือเชื่อมโยงกับบทบาทของวิชาชีพพยาบาลในบริบทการทางาน
ในปัจจุบันอย่างไร
นอกจากนี้ บทวิ เ คราะห์ น้ียั งได้ ย กตั ว อย่ า งกรณี ก ารขั บ เคลื่ อ นใน
บริบทที่ยากลาบากที่สุดกรณี หนึ่ งมาประกอบการถกเถียงอภิปรายด้ วย
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า การทางานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ ๆ มีประเด็น
ปัญหาซับซ้อนที่เชื่อมโยงกับเรื่อง “คุณค่า/ค่านิยมและอานาจ” (values
and power) ดั ง เช่ น ภาคธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม/เขตอุ ต สาหกรรมในภาค
ตะวันออก (ซึ่งเป็นพื้น ที่การทางานของโครงการขับเคลื่อนฯ และ สสส.)
ด้วยนั้น พบว่า มีประเด็ นและแง่มุมต่าง ๆ ที่ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ
2 กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ออตตาวา คือ กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในกฎบัตรออตตาวา
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ Ottawa Charter on Health Promotion 1986 ที่ให้ความสาคัญกับการทางาน
สร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ และมองปัจจัย -องค์ประกอบ หรือประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสาคัญต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบและมีความเชื่อมโยงกัน 5 มิติ/ประเด็น คือ คน/ปัจเจกบุคคล (เน้น
การพัฒ นาทัก ษะต่า ง ๆ ที่มีค วามสาคัญ ต่อ การสร้า งเสริม สุข ภาพ), สิ่ง แวดล้อ ม (ทั้งทางกายภาพ/
สังคม/วัฒนธรรม/การเมือง ฯลฯ) ที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของประชาชน/ปัจเจกบุคคล/กลุ่มต่าง ๆ, ชุมชน/
การเสริม สร้า งความเข้ม แข็ง ของชุม ชน เพื่อ ทาให้มีพ ลัง ในการขับ เคลื่อ นในการสร้า งเสริม สุข ภาพ,
นโยบาย/การสร้างหรือกาหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาให้การสร้างเสริมสุขภาพได้ผลมากยิ่งขึ้น
และการปรั บ ระบบบริการและระบบอื่ น ๆ ที่เ กี่ย วข้อง เพื่ อท าให้ป ระชาชน/ผู้เ กี่ย วข้อง/ผู้รั บ บริการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ เป็นต้น
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ทั้ ง หมดน่ า จะต้ อ งพิ จ ารณาร่ ว มกั น ไม่ ใ ช่ ป ล่ อ ยให้ พ ยาบาล/เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข/บุคลากรสุขภาพในพื้นที่ต้องเผชิญปัญหาและชะตากรรมโดย
ลาพัง
ท้ายที่สุด บทวิเคราะห์น้ีต้องการชี้ให้เห็นด้วยว่า การมีบทบาทเชิงรุก
(Proactive Role) หรื อ การแสดงบทบาทในการกระท าการกั บปั จ จั ย ทาง
สังคมที่เป็นตัวกาหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health) ในระดับระบบ
สุ ข ภาพของประเทศ และ/หรื อ ในระดั บ ระบบโครงสร้ า งและกลไกของ
ประเทศหรือของสังคมไทยนั้นเป็นสิ่งที่มีความสาคัญมาก และยังมีมุมมองเชิง
วิ พ ากษ์ ที่ ส าคั ญ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งขบคิ ด ร่ ว มกั น โดยเฉพาะในกรณี พื้ น ที่ ๆ ต้ อ ง
เผชิญหน้ากับปัญหาสิ่งแวดล้อม/ความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง ซึ่งเกินเลย
ศักยภาพและความสามารถของพยาบาล และ/หรือ บุคลากรสุขภาพในพื้นที่จะ
ดาเนินการได้เพียงลาพัง ในกรณีเช่นนี้จะทาอย่างไรหรือสมรรถนะแบบใดที่จาเป็น
ประเด็นท้าทายที่สาคัญอย่างยิ่ง คือ ในกรณีที่มีภาวะยากลาบากหรือ
ภาวะกลื น ไม่ เข้ า คายไม่อ อก (dilemma) เช่ น นี้ ใครจะเป็น เจ้า ภาพหลักในการ
ขับเคลื่อน จะเริ่มจากจุดไหนก่อนดี (ตามมิติและกลไกต่าง ๆ ที่กรอบออตตาวา
ระบุไว้) และสมรรถนะ/ทักษะการทางานที่สาคัญที่สุด ของพยาบาล, บุคลากร
สุข ภาพวิช าชีพ อื่น ๆ และองค์ก รภาคีต่า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งในสถานการณ์เ ช่น นี้
คืออะไร และเพียงพอหรือไม่ต่อการรับมือกับพลังอานาจที่เหนือกว่าที่ดารงอยู่ใน
ทุกอณูของสังคมไทย

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

การสร้างความรู้จากข้อมูลและประสบการณ์การทางาน:
มีหลายแนวทาง
สาหรับการสืบค้นหรือสร้างความรู้ที่เกิดขึ้นจาการทางาน/การขับเคลื่อน
ที่ทาให้เกิด “ประสบการณ์ต่าง ๆ” ขึ้นในครั้งนี้นั้น เป็นการสืบค้น/การสร้างความรู้
ทางสั ง คมที่ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานของประสบการณ์ ใ นการใช้ ก รอบแนวคิ ด และ
ยุทธศาสตร์ออตตาวาในการทาความเข้าใจประเด็นปัญหาสุขภาพในพื้นที่ต่าง ๆ
ทั่วประเทศที่มีบริบทที่ต่างกัน และเป็นการสร้างหรือพัฒนาสมรรถนะของวิชาชีพ
พยาบาล และการเรียนรู้ร่วมกันบนประเด็นปัญหาดังกล่าวระหว่างสถาบันทาง
วิชาการและหน่วยงานด้านการปฏิบัติ
ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น หน่วยงานปฏิบัติหรือหน่วยบริการสุขภาพทั้ง 3 ระดับ
(ปฐมภูมิ, ทุติยภูมิ และตติยภูมิ) ก็มีความพยายามในการสั่งสมองค์ความรู้ใน
รูปแบบหรือแนวทางการทาวิจัยที่เรียกว่า “จากงานประจาสู่งานวิจัย” (From
Routine to Research – R to R) ซึ่ง ก็คือ การนาสิ่ง ที่ทา สิ่ง ที่มี สิ่ง ที่ป ระสบ
มายกระดับเป็นองค์ความรู้ ซึ่งเราอาจจะเรี ยกงานวิจัยแนวนี้ว่า “การวิจัยบน
ฐานการปฏิ บั ติ ” (practice-based or action-based research) ก็ ไ ด้ หรื อ จะ
เรียกว่า “การวิจัยบนฐานของประสบการณ์” (experience-based research)
หรื อ การสร้ า งองค์ ค วามรู้ บ นฐานของประสบการณ์ (experience-based
knowledge) ก็ ไ ด้ เ ช่ น กั น เพี ย งแต่ ว่ า แต่ ล ะแนวทาง แต่ ล ะวิ ธี ก ารในการสร้าง
ความรู้ (approach) อาจจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไป
ยกตัวอย่างเช่น การวิจัยจากงานประจา หรือ จากงานประจาสู่
การวิจัย (R to R) นั้น เน้นการใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูลของแต่ละส่วนงาน
ที่ได้จากการจัดทาบันทึก (recording) หรือฐานข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่แต่ละส่วนงานสามารถพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ในการ
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บันทึกข้อมูลขึ้นมาใช้ให้เหมาะสมกับงานของตนเอง/ส่วนงานของตน หรือขึ้นกับ
ลักษณะของแต่ละงานและวัตถุประสงค์ในการใช้ และถ้าเป็นในบริบทของการทางาน
ของพยาบาล/วิชาชีพพยาบาล หรือหน่วยงานบริการสุขภาพที่พยาบาลสังกัดอยู่ก็
ใช้ฐานข้อมูลการทางานประจาวัน หรือในแต่ละวันจะมีข้อมูลหลายประเภทเกิดขึ้น
โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการประเภทต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลที่มีอยู่ อาจจะอยู่ใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิเช่น บันทึ กส่วนตัวของพยาบาล/ผู้ให้บริการ
วิชาชีพอื่น ๆ (Memo or Diary), บันทึกทางการแพทย์ (Medical Record), ระเบียน
หรือประวัติการรักษาของผู้รับบริการแต่ละคน ฯลฯ อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, โรคไต เป็นต้น
ในขณะที่ ก ารวิ จั ย บนฐานของการปฏิ บั ติ (practice-based or
action-based research) นั้น จะมีความหมายที่กว้างขึ้น หรือกว้างกว่าคาว่า “งาน
ประจา” (routine work) หรือ สิ่ ง ที่ทาอยู่ เป็นประจา เพราะอาจจะไม่ได้ทาเป็น
ประจ าก็ ไ ด้ ห รื อ อาจจะเป็ น การท างานตามโครงการต่ า ง ๆ (project-based
research) ก็ได้ ทั้งนี้การวิจัยแนวนี้มักมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติ/การกระทาการต่าง ๆ
ว่าทาอะไร ทาอย่างไร ทาไปทาไม หรือเพราอะไรจึงทาแบบนั้น ทาแล้วเกิดผล
อะไร สิ่งที่เรียนรู้จากการปฏิบัติ/การฝึกฝน/การกระทาการต่าง ๆ ที่สาคัญคือ
อะไร อะไรคือ จุดแข็ง จุดอ่อน บทเรียนสาคัญ ซึ่งในกรณีของวิชาชีพการพยาบาล
หรือของโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ณ ที่นี้
ก็ สามารถมุ่งเน้น ไปที่ข้อมู ลการปฏิบั ติก าร/การกระทาการต่าง ๆ ในหลาย ๆ
ระดับที่เกี่ยวข้องกับผู้คน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจานวนมาก/หลายประเภท ว่าแต่ละ
ประเภท แต่ละระดับทาอะไร อย่างไร เพราะอะไร หรือ ทาไมจึงทาเช่นนั้น และทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร อย่างไร เพราะอะไร หรือได้ผลอะไร อย่างไรที่มี
สาระสาคัญบ้าง

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

สาหรับการวิจัยบนฐานของประสบการณ์ (experience-based
research) หรือการสร้างความรู้บนฐานของประสบการณ์ (knowledgebased research) หรื อ อาจจะเรี ย กว่ า “experience-based knowledge” ซึ่ ง จะ
มุ่งเน้นไปที่การทาความเข้าใจหรือวิเคราะห์ตัว “ประสบการณ์” ที่มีนัยยะและ
ความหมาย และมี “สาระสาคัญ” (essences) และมีความเชื่อมโยงหรือ ขึ้นต่อ
บริบทชีวิตของมนุษย์ที่หลากหลาย (diversified life contexts) ซึ่งเราอาจจะเรียก
การวิจัยหรือ การสร้างความรู้แนวนี้ด้วยว่า “การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา”
(Phenomenological Research) เหมือนดังที่ Patton (1990, 2002) ได้กล่าวไว้ด้วยว่า
จุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยาสาหรับตัวเขาคือ การวิจัยที่มีข้อ
สันนิษฐานว่าประสบการณ์ของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่มี “สาระสาคัญที่แบ่งปันกันได้”
หรือสาระสาคัญต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นความหมายหลักที่ควรได้รบั การทาความเข้าใจ
ผ่ า นปรากฏการณ์ ใ ดปรากฏการณ์ ห นึ่ ง ที่ ป ระสบร่ ว มกั น ยกตั ว อย่ า งเช่ น
ปรากฏการณ์ความเหงา/ความรู้สึกโดดเดี่ยว หรือ สาระสาคัญของความเหงา/
ความรู้สึกโดดเดี่ยว, ปรากฏการณ์หรือสาระสาคัญของการเป็นแม่, ปรากฏการณ์
หรือสาระสาคัญของการเป็นสมาชิกคนหนึ่งในโครงการ/แผนงานต่าง ๆ ซึ่ง ณ ที่น้ี
ขอยกตัวอย่างการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ ดังนั้น ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับสาระสาคัญ (essences) นี้
จึงกลายเป็นคุณลักษณะที่สาคัญของการศึกษาแนวปรากฏการณ์วิทยา
ซึ่งอันที่จริงนั้น ในชีวิตคนเรามีประสบการณ์หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ
เกิดขึ้น สามารถครอบคลุมบริบทตั้งแต่เกิดจนตายหรือทุกกลุ่มวัยหรือ สามารถ
สร้างความรู้จากประสบการณ์ได้ในทุกมิติ ทุกขั้นตอนหรือสาระสาคัญของชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การคลอดบุตร, ประสบการณ์หรือสาระสาคัญของการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่, ประสบการณ์การเลี้ยงดูลูก, ประสบการณ์การสร้างการ
เรียนรู้ด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์หรือสาระสาคัญของการเรียน-การสอน
ภาษาอังกฤษ, ประสบการณ์หรือสาระสาคัญของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
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ในครอบครัว/ในโรงเรียน, ประสบการณ์ในการทางานในโรงงาน, ประสบการณ์ใน
การทางานในโรงเรียน, ประสบการณ์ในการผ่ าตัดรักษาดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจ, ประสบการณ์ในการเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย, ประสบการณ์ในการ
ขอรับบริการด้านการแพทย์สาธารณสุข, ประสบการณ์ในการทางานเลิกเหล้า
บุหรี่ในสังคมไทย, ประสบการณ์ของสตรีที่ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว,
ประสบการณ์ของตารวจตระเวนชายแดนในการเป็นทูตสุขภาพฟันดี, ประสบการณ์
ในการจัดการความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ, ประสบการณ์ในการเผชิญ
โรคมะเร็ง, ประสบการณ์ในการแว้นของเด็กแว้น, ประสบการณ์หรือสาระสาคัญ
ของการใช้ชีวิตในต่างแดน/ต่างวัฒนธรรม และอีกมากมายสารพันเรื่องที่สามารถ
ทาได้ เพราะ “ประสบการณ์ของมนุษย์” คือ ความรู้ประเภทหนึ่งหรือดังที่
Husserl กล่าวว่า มันคือแหล่งของความรู้ทั้งมวล (Husserl, 1970) เพราะมัน
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์แล้ว มนุษย์จึงได้ “รู้” หรือ “รับรู้ จาก “ประสบการณ์”
หรือ “สิ่งที่ประสบ” ขึ้นกับตนเองแล้ว
นอกจากจะเน้นไปที่ประสบการณ์ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังเน้นไปที่สิ่งที่
ประสบคล้าย ๆ กันในประสบการณ์ (common experience) หรือสาระสาคัญนั้น ๆ
ด้วย เช่น ถ้าต้องการศึกษาว่า ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้มีประสบการณ์ในการ
ทางานภายใต้โครงการขับเคลื่อนฯ ที่ใช้กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ออตตาวาใน
การทางานอย่างไร และมีอะไรที่เ ป็น ประสบการณ์ร่วมที่เป็นสาระสาคัญบ้าง
ก็สามารถใช้แนวทางการสร้างความรู้แบบนี้ และมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลประสบการณ์
หรือสาระสาคัญจากการทางานร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น
ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของพื้นที่เรียนรู/้ ศูนย์การเรียนรู้หลายแห่งภายใต้
โครงการนี้ ที่ให้ความสาคัญกับเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการระยะยาวจานวน
มากถึง 3 แห่ง ทั้งในภาคเหนือ (อ.สารภี), ภาคตะวันออก (อ.คลองใหญ่) และ

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

ภาคใต้ (อ.บางกล่า) เราก็สามารถมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์หรือสาระสาคัญที่
สมาชิกในโครงการประสบร่วมกัน แต่มีบริบทภูมิภาคที่ต่างกัน หรือประสบการณ์/
สาระสาคัญในการดูแลผู้สูงอายุแ ละผู้ พิการของเจ้าหน้าที่/พยาบาล หรือ ของ
ผู้ดูแล (Care giver) ว่าประสบกับอะไรที่เป็นสาระสาคัญบ้าง และมีประสบการณ์
ร่วมกัน หรือมีลักษณะของประสบการณ์ที่ร่วมกัน (common experience) ในเรื่อง
นี้อย่างไรบ้าง ซึ่งในกรณีน้ี ก็สามารถทาการศึกษาผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีอายุ อาชีพ
บริ บ ทที่ แ ตกต่ า งกั น ประมาณ 20-25 คน หรื อ พื้ น ที่ ล ะประมาณ 20-25 คน
(ขึ้นกับเวลาและงบประมาณด้วย) ซึ่งในการเลือกตัวอย่างก็จะต้องใช้กลยุทธ์หรือ
วิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลาย (Patton, 2015) การศึกษาหรือถอดประสบการณ์ตรงนี้
จะทาให้ได้องค์ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมายเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการใน
ระยะยาว ในบริบทที่แตกต่างกันถึง 3 บริบท คือ บริบทของภาคเหนือ, บริบทของ
ภาคตะวันออก, และบริบทของภาคใต้ เป็นต้น
ดังนั้น ข้อมูลที่สาคัญที่สุด ก็คือ ข้อมูลประสบการณ์และการรับรู้
และจะต้องเป็นการศึกษาแบบปฐมภูมิ (primary data) หรือเป็นข้อมูลสด/
ข้อมูลมือหนึ่ง (first-hand data) เท่านั้น ไม่สามารถใช้ข้อมูลมือสองหรือ
ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้ สิ่ งที่สาคัญที่สุดอี กประการหนึ่งก็คือ
การศึกษาวิเคราะห์ทุกแนวทาง/วิธีการในการสร้างความรู้ จาเป็นจะต้องมีแนวคิด
หลักต่าง ๆ (core concepts) ในการศึกษาและวิเคราะห์ มิเช่นนั้น ก็จะไม่สามารถ
ทาความเข้าใจเชิงลึกในเรื่องใด ๆ ได้เลย

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ออตตาวาในฐานะกรอบแนวคิด
สาคัญในการสร้างองค์ความรู้ในบริบทของวิชาชีพการพยาบาล
ดังนั้น เวลาจะนาข้อมูลต่าง ๆ จากโครงการนี้มาวิเคราะห์ เพื่อยกระดับ
ให้เป็นองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลงานที่ทาประจาวัน/งานประจา, ข้อมูลการ
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ปฏิบัติการ/การกระทาการต่าง ๆ หรือข้ อมูลประสบการณ์ก็จาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีแนวคิดหลัก (Core Concepts) ในการวิเคราะห์ จึงจะสามารถทาให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ได้ ซึ่งถ้าอนุมานคร่าว ๆ ณ ที่น้ี อาจจะสามารถกล่าวได้ด้วยว่า
การทางานของโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับพยาบาลด้วยกรอบแนวคิดและยุ ทธศาสตร์ออตตาวานี้
ในท้ายที่สุดก็คือ ต้องการให้นักวิชาการ/นักวิจัย/ครู -อาจารย์ผู้ฝึกสอนด้านการ
พยาบาล, พยาบาลวิชาชีพ, พยาบาลเฉพาะทางประเภทต่าง ๆ รวมถึงนักศึกษา
ด้านการพยาบาลศาสตร์ สามารถเพิ่มสมรรถนะในทางวิชาการของตน (ทั้งนี้
เพราะจากผลการสารวจระดับสมรรถนะด้านการวิจั ยและการจัดการความรู้ของ
โครงการฯ พบว่ายังอยู่ในระดับพื้นฐาน) 3 หรือการพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้
ด้วยการนากรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ออตตาวามาใช้ในการทางานและการเรียน
การสอน โดยเฉพาะการนามาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน/ชุมชน/ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ และการขับเคลื่อนหรือการออกแบบเพื่อ
แก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ปั ญ หาและความต้ อ งการที่ ห ลากหลาย
ดังกล่าว รวมถึงการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสุขภาพในบริบทต่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลาย ที่มีความสลับซับซ้อน/ทับซ้อน/คาบเกี่ยวกัน รวมทั้งมีความเกี่ยวข้อง
กั บทั้งตั วคน/ปัจเจกบุคคล/กลุ่มคน/ชุมชน/สิ่ งแวดล้ อม/นโยบาย/การปรับระบบ
บริการ และ/หรือการปรับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แม้แต่ระบบโครงสร้างของสังคม
ในระดับมหภาค ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
ซึ่งในขั้นแรกของการทางานของโครงการฯ นี้ พบว่ายังอยู่ในขั้นของการ
ผลิตเอกสารทางวิชาการ/ชุดการเรียนรู้/คู่มือต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับนาไปใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ และสามารถสร้างการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมายได้
จานวนหนึ่ง ซึ่งพบว่าเอกสารบางส่วนโดยเฉพาะ “เอกสารนวัตกรรมการสร้าง3 ผลการศึกษาระดับสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพและการปฏิบัติบทบาทพยาบาลวิชาชีพในการสร้างเสริมสุขภาพตามกรอบกฎบัตรออตตาวาในบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูม,ิ กันยายน, 2557:
หน้า 12.

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

เสริมสุขภาพ ภายใต้บทบาทของวิชาชีพการพยาบาล” ที่โครงการขับเคลื่อนฯ
ผลิตขึ้น ก็ได้นาแนวทางการวิจัยบนฐานการปฏิบัติการ (action-based or practicebased research) หรื อ แนวทางการสร้ า งความรู้ บ นพื้ น ฐานของประสบการณ์
(experience-based research/knowledge) มาใช้ แ ล้ ว เพราะเป็ น เอกสารที่ ถ อด
ประสบการณ์ของพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศประมาณ 40 แห่งออกมาเป็นองค์ความรู้
และที่สาคัญคือ ยังมีการใช้กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ออตตาวาในการวิเคราะห์
สิ่งที่เกิดขึ้น หรือสิ่งที่พยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพประเภทต่าง ๆ ทั้ง 3 ระดับ
(ปฐมภูมิ, ทุติยภูมิ, ตติยภูมิ) ได้ดาเนินการ/กระทาการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งว่า
เป็นการทางานตามกรอบออตตาวาไปแล้วโดยไม่รู้ตัว เพราะพื้นที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่
ได้ทาทั้งเรื่อง 1) การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล 2) การสร้างเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน 3) การปรับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 4) การขับเคลื่อนเชิง
นโยบาย และ 5) การปรับระบบบริการและระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เอกสาร
ของโครงการฯ ได้วิเคราะห์หรือนาเสนอให้เห็น (โปรดดูรายชื่อเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องของโครงการขับเคลื่อนฯ ในรายการเอกสารอ้างอิง)
ดังนั้น การใช้กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ออตตาวาในการทางานและ
การสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิดดังกล่าว จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งตรงจุดนี้พบว่า พยาบาลวิชาชีพจานวนมากหรือส่วนใหญ่ที่อยู่ในเครือข่าย
ของโครงการขับเคลื่อนฯ ยังไม่ได้ดาเนินการในการผลิตองค์ความรู้ด้วย
กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ออตตาวาอย่างต่อเนื่องแต่อย่างใด ซึ่งเป็น
จุดอ่อนที่ สาคัญที่สุดประการหนึ่ งของโครงการฯ ที่ ทุกฝ่ายควรตระหนัก
ร่วมกัน และควรมีการเสริมสมรรถนะหรือศักยภาพด้านนี้ให้เข้มข้นขึ้น ใน
การทางานในระยะต่อไป โดยเฉพาะการเสริมสมรรถนะในการผลิตความรู้ด้วย
แนวทางปรากฏการณ์ วิ ท ยา หรื อ การให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปรากฏการณ์ ที่ เ ป็ น
“ประสบการณ์ที่มีสาระสาคัญ” ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
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บริบทของผู้ป่วยและบริบทองค์กรนาไปสู่การปรับระบบบริการ
แต่ยังขาดการสร้างองค์ความรู้และการปฏิบัติการให้ครบวงจร
ตามกรอบออตตาวา
ถึ ง แม้ ว่ า แต่ ล ะพื้ น ที่ / องค์ ก รอาจจะมี น้ าหนั ก ในการท างานตาม 5
องค์ประกอบ หรือ 5 มิติตามกรอบออตตาวาในระดับที่แตกต่างกัน และทาให้เกิด
ประสบการณ์ หรือสาระสาคัญที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเพราะเป็นการทางานที่
ขึ้ น อยู่ กั บ บริ บท (Context-based/context-relevant action/implementation) ของ
แต่ละพื้นที่ แต่ละองค์กรว่าปัญหาไหนมีความสาคัญมากกว่ากัน อาทิเช่น พื้นที่
การทางานของ รพ.สรรพสิ ทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี ที่ พบว่าผู้ป่วยที่
จาเป็นต้องได้รับการผ่าตัดมีการยกเลิกการผ่าตัดหรือเข้ารับการผ่าตัดช้า
กว่าที่กาหนดไว้ มีสูงถึงร้อยละ 25 อันเป็นผลมาจากความไม่เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการผ่าตัด และที่สาคัญคือ การกลัวหรือมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ
วางยาสลบในขณะผ่ า ตั ด เพราะกลั ว ว่ า จะไม่ ฟื้ น จากการวางยาสลบ ท าให้
พยาบาลได้ พัฒ นาคลิ นิก วิ สัญญี ขึ้น มา เพื่ อเตรียมผู้ป่วยและญาติใ ห้ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางยาสลบและการผ่าตัด และมีการเตรียมความพร้อม
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และปัญญาหรือความรู้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับบริการที่มี
คุณภาพ หรือยิ่งทาให้ผลการผ่าตัดได้ผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการของทุกฝ่ายมากยิง่ ขึน้
ลดความเสี่ยงและความสลับซับซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในระหว่าง
การผ่าตัดและหลังการผ่าตัด ส่งผลทาให้คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการดีขึ้น ซึ่ง
นับว่าเป็นการปรับระบบบริการที่มีนัยสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ผนวกด้วยการพัฒนา
หรือการส่งเสริมความรู้และทักษะของผู้รับบริการและญาติได้ในระดับหนึ่ งด้วย
(ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอีก 2 ประการของกรอบออตตาวา คือ การปรับ
ระบบริการ และการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล)

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

ซึ่งในกรณีน้ี พบว่าได้เกิดประสบการณ์หรือสาระสาคัญ (essences) ใน
การพัฒนาหรือการปรับระบบบริการขึ้นในทีมงานวิสัญญีที่เกี่ยวข้องจานวนประมาณ
10 กว่าท่าน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการยกระดับเป็นองค์ความรู้ว่าแต่ละ
ท่านประสบกับอะไรบ้าง ประสบสิ่งนั้นอย่างไร และมีประสบการณ์ หรือสาระสาคัญ
ร่วมกัน (common essences) ในการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนระบบดังกล่าวอะไรบ้าง
ที่มีนัยสาคัญต่อสุขภาพ/ระบบสุขภาพ, ต่อคุณ ภาพชีวิต และต่อความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น (health/health system, quality of life, and well-being) ซึ่ งสามารถน ามาใช้
เป็น “องค์ความรู้ในการพัฒนาหรือปรับระบบบริการ” เพื่อแบ่งปันกับพื้นที่/
องค์กรอื่น ๆ ในเครือข่ายได้อีกชุดหนึ่งด้วย
สาหรับในกรณีที่เชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ออตตาวา
ที่มีกลไกหรือองค์ประกอบหรือมิติอื่น ๆ อีกไม่ว่าจะเป็นมิติสิ่งแวดล้อม (หมายถึง
สิ่งแวดล้อมทุกประเภท ทั้งกายภาพ/สังคม/วัฒนธรรม/การศึกษา/ศาสนา/การเมือง),
มิติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และมิติการขับเคลื่อนเชิงนโยบายก็
เช่นกัน ที่มีค วามสาคัญมาก ซึ่งพบว่าจริง ๆ แล้ว ก็อาจจะไม่จาเป็นต้องมีการ
ทางานหรือขับเคลื่อนในองค์ประกอบ/กลไก/มิติอื่น ๆ ดังกล่าวทั้งหมดให้ครบทุก
มิติก็ได้ถ้าไม่มีความจาเป็น แต่เมื่อพิจารณาดูจากข้อมูลและความเป็นจริงในพื้ นที่
ต่าง ๆ ของโครงการขับเคลื่อนฯ ที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมในขอบเขตทั่วประเทศแล้ว
พบว่า ไม่ว่าจะต้องการสร้างหรือเพิ่มพูนสมรรถนะพยาบาล/บุคลากรสุขภาพ
วิชาชีพอื่น ๆ ด้วยประเด็นการขับเคลื่อนในเรื่องอะไรก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง
การลดการดื่มสุรา, การเลิกสูบบุหรี่, การควบคุมโรคเรื้อรัง, การปรับพฤติกรรม
สุขภาพ/พฤติกรรมการบริโภค, การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยที่มีออสโตมี
และแผลประเภทต่าง ๆ, การดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในระยะยาว,
การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการที่บ้าน/
ในชุมชน, การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง, การปรับระบบบริการ
เพื่อผู้ป่วยรอการผ่าตัดด้วยการจัดทาคลินิกวิสัญญี, การป้องกันและคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและการส่งเสริมสุขภาพแรงงาน, การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย,
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การคัดกรองและช่วยเหลือผู้มีภาวะเครียดและซึมเศร้า ในชุมชน, การดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuing Care), การพยาบาลฉุกเฉิน, การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร
ในองค์กร/หน่วยงาน, การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, การสร้างสุขภาพดีด้วย
วิถีธรรมชาติบาบัด, การส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ, การกระทาการ
กับปัจจัยทางสังคมที่กาหนดสุขภาพ และการขับเคลื่อนสุขภาพองค์รวมในชุมชน
ฯลฯ ซึ่งพบว่าประเด็นการทางานหรือเนื้องานต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่หรือเกือบ
ทั้งหมดต้องทางานในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมประเภทต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องไปใน
เวลาเดียวกันด้วยจึงจะได้ผล เพราะสิ่งแวดล้อมประเภทต่าง ๆ มี ปฏิสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมสุขภาพอย่างแยกกันไม่ออก รวมถึงการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายที่
เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ (ซึ่งอาจจะต้องขับเคลื่อนไปจนถึงระดับจังหวัด, ระดับกลุ่ม
จังหวัด, ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ) ยิ่งถ้าเป็นประเด็นการทางานในเรื่อง
สุขภาพของแรงงานในสภาพที่มีสิ่งแวดล้อมเลวร้าย ยกตัวอย่างเช่น กรณีของพื้นที่
ภาคตะวันออก โดยเฉพาะพื้นที่แหลมฉบัง ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจานวนมาก ยิ่ง
ต้องมีการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย เพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ/
มลพิ ษต่าง ๆ (ซึ่ ง จะได้ พูดถึง เรื่องนี้ใ นลาดั บต่อไปอย่ างละเอี ยดด้ วย) รวมถึง
ประเด็นหรือมิติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนก็เช่นกัน ที่ไม่ว่าจะดาเนินการ
ในเรื่องอะไรหรือประเด็นอะไรก็มักจะต้องทาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนควบคู่ไปด้วยเสมอ เพราะการดาเนินการแทน/กระทาการแทนทั้งหมด จะไม่
ทาให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวหรือไม่เกิดการพึ่งพาตนเอง และ/หรือไม่
เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคนนอก (outsider)
ควรให้คนใน (insider) มีบทบาท โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพยาบาล หรือบุคลากร
สุขภาพวิชาชีพต่าง ๆ ควรมีบทบาทเป็นเพียงผู้สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของ
ชุ ม ชนทุ ก ประเภท หรื อ ท าให้ เ กิ ด สิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า “ของชุ ม ชน โดยชุ ม ชน เพื่ อ
ชุมชน” ได้อย่างแท้จริง เพียงแต่จะต้องนิยามหรือให้ความหมายคาว่า “ชุมชน”
ให้ชัดเจนว่าหมายถึงอะไร และควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง “ชุมชน” ให้มี

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

ความครอบคลุมหรือเข้าใจความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากขึ้น ชัดเจนยิ่งขึ้น 4 และ
ควรมีการบันทึกกระบวนการในการทางานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางานดังกล่าว ตรงนี้ควรเป็นบทบาทของพยาบาล
หรือทีมบุคลากรสุขภาพ เพราะน่าจะมีศักยภาพในทางวิชาการมากที่สุดในบรรดา
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ส าหรั บ ในกรณีข องทีม งานพยาบาลในคลิ นิกวิ สั ญ ญี รพ.สรรพสิ ทธิ์
ประสงค์ ที่กล่าวมาข้างต้นก็เช่นกัน ถ้าผู้ดาเนินงาน/ทีมพยาบาล/ทีมสหวิชาชีพมี
ความเข้าใจกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ออตตาวาอย่างมีความเชื่อมโยงกัน/ครบ
วงจรก็น่าจะต้องให้ความสาคัญกับประเด็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือการตั้งคาถามในเชิงสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมสุขภาพ/การบริโภคที่ส่งผล
กระทบต่อความเจ็บป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็ บที่ผู้รับบริการเป็นจานวนมากเผชิญอยู่
จนต้องมาเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งก็คือการเป็นมะเร็งท่อน้าดี ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วย
การผ่าตัด หากเป็นระยะเริ่มต้น (ตามข้อมูลที่ทีมพยาบาลได้ให้มาในขณะที่เข้าไป
เยี่ยมและประเมินผลโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2559) แต่ถ้าพยาบาลมีความเข้าใจในความเชื่อมโยงของมิติ-องค์ประกอบต่าง ๆ
ของกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ออตตาวาก็จะสามารถขยายขอบเขตการทางาน
หรือทาได้อย่างครอบคลุม/ครบวงจรในทุกมิติ/องค์ประกอบ และอาจจะสามารถ
ทาการศึกษาวิจัยหรือมีการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (situation
analysis) เพื่อประเมินขนาดหรือความรุนแรงของปัญหาก่อนมีการดาเนินการหรือ
การแทรกแซงต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา (intervention) ก็จะยิ่งทาให้มีข้อมูลพื้นฐาน
4 ซึ่งตรงนี้มีความสาคัญมาก เพราะจากการประเมินผลโครงการขับเคลื่อนฯ พบว่าพยาบาลจานวนมาก
ยังคงมองว่า “ชุมชน” มีความหมายถึงเพียงแค่พื้นที่ทางการปกครอง อาทิเช่น ชุมชนระดับตาบลที่มี
ขอบเขตการปกครอง/จานวนประชากรจานวนหนึ่ง เป็นต้น ซึ่งเป็นเพียงแค่ความหมายเดียวของคาว่า
“ชุมชน” เท่านั้น และอันที่จริงนั้นคานี้มีความหมายที่ทับซ้อนกันทั้งความหมายทางการปกครอง, ทาง
ภูมิศาสตร์-การเมือง, ทางสังคม-วัฒนธรรม-ชาติพันธุ์-ศาสนา-อาชีพ-วิชาชีพ และชุมชนที่มคี วามสนใจ
ร่ ว มกั น /มี ปั ญ หาเดี ย วกั น ฯลฯ ดั ง นั้ น จึ ง ควรท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ใ ห้ ก ระจ่ า ง และมี ค วาม
ระมัดระวังในการนิยามหรือให้ความหมายด้วย
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ที่สามารถนามาใช้ในการวัดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือที่บางคนเรียกว่า
Pre-test/Post-test หรื อ Pre and Post Evaluation ก็ จ ะยิ่ ง เป็ น การชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
พยาบาลได้ทางานอย่างครบวงจร และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันการเปลี่ยนแปลง
หรือผลของการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่สะท้อนความสามารถหรือสมรรถนะในการแก้ไข
ปัญหาหรือการขับเคลื่อนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ครบวงจร และทาให้เกิดการแก้ไข
และป้องกันปัญหาได้โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันอย่างชัดเจนอีกด้วย

บริบทเชิงนโยบาย ขององค์กร/หน่วยงาน/กระทรวงสาธารณสุข/
ประเทศที่ส่งผลต่อการทางานสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาล/
บุคลากรสุขภาพวิชาชีพต่าง ๆ และต่อสังคมไทยโดยรวม:
ท้าทายหรือบั่นทอนพลัง?
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจที่มีความเกี่ยวข้องกับบริบท
การทางานของโครงการนี้ ที่มีความเชื่อมโยงกับบริบทของหน่วยงานต้น
สังกัด คือ กระทรวงสาธารณสุข5 จากการที่ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสในพื้นที่ต่าง ๆ
ทั่วประเทศ พบว่าองค์กร/หน่วยงาน/หน่วยให้บริการสุขภาพทั้งสามระดับ (ปฐมภูมิ,
ทุติยภูมิ, ตติยภูมิ) ยังให้น้าหนักกับการทางานตามนโยบายที่สั่งการลงมาจาก
เบื้องบน หรือโครงสร้างส่วนบนที่มีกรม/กองต่าง ๆ กระจุกตัวอยู่ในส่วนกลาง
จ านวนมาก ซึ่ ง แต่ ล ะกรม/กองมี ก ารสั่ ง การการท างานจากข้ า งบนหรื อ จาก
ส่วนกลางลงไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค ซึ่งอันที่จริงหน่วยงานในระดับภูมิภาคก็มี
5 อันที่จริงในโครงการนี้มี รพ.ในสังกัดมหาวิทยาลัยอยู่ด้วยจานวน 5 แห่ง คือ รพ.ศิริราช และรพ.รามาธิบดี
สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล, รพ.ของมหาวิทยาลัยบูรพา, รพ.มหาราช ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
รพ.สงขลานครินทร์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีบริบทที่แตกต่างจาก รพ.ใน
สังกัดของกระทรวงสาธารณสุขอยู่มากพอสมควร และอาจจะมีบริบทหลายอย่างที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า
รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย แต่เนื่องจากกลุ่มใหญ่กว่า หรืออีกเกือบ 40 แห่ง ที่ได้มีโอกาส
ไปเยี่ยม เป็น รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และประกอบกับมี บริบทเชิงนโยบายที่สาคัญในปัจจุบัน
คือ นโยบาย PCC (Primary Care Cluster) บทความนี้จึงเลือกมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ รพ.ต่าง ๆ ในสังกัด
ของกระทรวงสาธารณสุข

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

ความจาเป็นที่จะต้องทาตามนโยบายที่สั่งการลงมาจากหน่วยงานส่วนบนที่มี
อานาจเหนือกว่าอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการควบคุมโรคติดต่อหรือไม่ติดต่อ
หรือโรคเรื้อรัง, การตรวจคัดกรองและป้องกันมะเร็งปากมดลูก, การชะลอไตเสื่อม,
การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในระยะยาว (long-term care), การดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care), การดูแลและป้องกันปัญหาด้าน
จิตเวช, การควบคุมการสูบบุหรี่/คลินิกเลิกบุหรี่, การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ และอีกมากมายหลายปัญหา/ประเด็น/โครงการ แต่ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นที่
สาคัญ
แต่ประเด็นปัญหาที่สาคัญกว่า ก็คือ ในระดับโครงสร้างส่วนบนมี
การเปลี่ยนแปลงไปมาสูงมากหรือมีนโยบายที่กลับไปกลับมาบ่อยครั้งมาก
อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตาแหน่งของราชการ และการ
เปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งที่ ยั ง ขาดความมั่ น คง (political instability) ของ
ประเทศไทย เมื่อผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงคนใหม่เข้ามาก็มักจะมีการสร้าง
นโยบายใหม่ออกมา แต่พบว่านโยบายหลายอย่าง อาจจะมีการเปลี่ยนหรือปรับ
แต่ชื่อ แต่ไม่ได้เปลี่ยนเนื้อหาสาระ/มุมมอง/วิธีการทาหรือที่บางคนเรียกว่า “เหล้า
เก่าในขวดใหม่” และบ่อยครั้งมักไม่ค่อยได้พิจารณาหรือต่อยอดหรือปรับปรุง
จากสิ่งที่เป็นอยู่หรือไม่ค่อยได้พูดถึงว่า ระบบและนโยบายที่เป็นอยู่เดิมเป็นแบบไหน
หรือทาไปถึงไหนแล้ว มีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไรที่สาคัญ และจะเสริมจุดแข็งอย่างไร
ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น จะแก้ไขหรือลดจุดอ่อนตรงไหน ทาได้อย่างไร และความจาเป็น
ที่ต้องปรั บไปสู่ระบบหรือนวัตกรรมหรือนโยบายใหม่ ๆ เป็น เพราะอะไร หรือ
เหตุผลเบื้องหลังแต่ละเรื่องคืออะไร และมีอยู่ หลายครั้งที่ยังไม่ทันได้ดาเนินการ
ตามนโยบายที่มีอยู่หรือทาได้ไม่ถึงไหนก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และ
เปลี่ยนตัวผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน/กระทรวงอีกแล้ว ซึ่งนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับรูปโฉมนโยบายใหม่อีก ทาให้งานไม่สามารถลงลึกได้ หรือ
เจ้าหน้าที่ระดับล่างปรับตัวไม่ค่อยทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (ข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์พยาบาล/ผู้เกี่ยวข้อง) ทาให้งานเชิงรุกในชุมชนบรรลุผลได้
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ไม่ค่อยมากเท่าที่ควรหรือไม่ได้เกาะติดกับสถานการณ์ปัญหาจริงในพื้นที่ เพราะ
ต้องจัดสรรหรือแบ่งเวลามาทางานเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของเบื้องบนที่มักคิด
และสั่งการมาจากข้างบน และมักทาแบบหว่านแหไปทั่วโดยไม่ได้คานึงถึงบริบท
เฉพาะของแต่ละพื้นที่แต่อย่างใด คือทาเรื่องเดียวกันแบบหว่านไปทั่วบ่อยครั้งมาก
หรื อ เป็ น แบบนี้ใ นช่ วงเวลาที่ผ่ านมาอั น ยาวนาน (ข้ อ มู ล จากการรั บรู้ผ่านการ
ทางานเป็นผู้ประเมินผลงานสาธารณสุข/การสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ในช่วง
เวลา 15 ปีที่ผ่านมา)
นอกจากนี้ การดาเนินงานต่าง ๆ ตามนโยบายส่วนใหญ่ มักจะต้องเป็น
การดาเนินการแบบเร่งด่วนหรือเน้นการทางานเชิงปริมาณ ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่ค่อย
สนใจบริบทเฉพาะหรือไม่สามารถให้เวลากับการทาความเข้าใจบริบทเฉพาะที่มี
ความละเอียดอ่อนได้ เพราะต้องทางานแบบเร่งด่วน เช่น กรณีการรณรงค์แก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนต่าง ๆ อาทิเช่น ปัญหาไข้เลือดออก, ปัญหาไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่,
ปัญหาไข้ซิก้า/ไข้หวัดนก, ปัญหาโรคฉี่หนู, ปัญหายาเสพติด ฯลฯ ซึ่งปัญหาโรคภัย
ไข้เจ็บ/โรคทางสังคมที่ระบาดเร็วและรุนแรงเหล่านี้ ก็ถือว่าเป็นบริบทที่สาคัญอีก
ประการหนึ่ง ที่พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/บุคลากรสุขภาพวิชาชี พต่าง ๆ
จาเป็นต้องจัดสรรเวลาไปทางานด้านนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานเชิงการรณรงค์ระยะสั้น
ที่ไม่ค่อยนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในเชิงการเพิ่มพูนสมรรถนะของผู้ปฏิบัติ/
ทีมงาน และในเชิงคุณภาพชีวิตหรือการแก้ไขปัญหารากฐานของประชาชนที่เป็น
ตั ว ก าหนดที่ ส าคั ญ ต่ อ สุ ข ภาพ (social determinants of health) หรื อ พฤติ ก รรม
สุขภาพต่าง ๆ ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงในเชิงวิธีคิด (ที่ต้องใช้เวลาขับเคลื่อน
นานพอสมควร) มากเท่าใดนัก (ข้อมูลจากการสังเกต และการฟังเสียงสะท้อน
ของหลาย ๆ ฝ่าย/หลาย ๆ พื้นที่จากการประเมินผลโครงการฯ)
ดังนั้น ประเด็นการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่มั่นคงทางการเมืองของ
ประเทศที่มีความเชื่ อมโยงกับการทางานรณรงค์ระยะสั้น จึงมีผลกระทบอย่าง
มากต่อการทางานด้านการสร้ างเสริมสุขภาพให้ได้ผลที่ยั่งยืน ยาวนาน และอันที่

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

จริงประเด็นทางการเมืองหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือความไม่มั่นคง
ทางการเมืองของไทยที่นาไปสู่การเปลี่ยนหรือโยกย้ายตัวผู้บริหารองค์กร/หน่วยงาน
และส่งผลกระทบต่อการทางานแบบต่อเนื่องเป็นระบบดังกล่าวมานี้ ย่อมไม่ได้
ส่งผลกระทบเฉพาะต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขหรือ การทางานทางด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพเท่านั้น แต่อันที่จริงได้ส่งผลกระทบทั้งเรื่องเศรษฐกิจ, สังคม,
การศึกษา และสุขภาพของประชาชนโดยรวมอีกด้วย (วิทยากร เชียงกูล, 2551)
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่สาคัญคือ การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล
ที่ดูแลงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในระดับกระทรวงคือ กรณีการโยกย้าย นพ.
สมาน ฟูตระกูล ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่งจากการวิเคราะห์ของหลายฝ่าย พบว่าเป็นผลมาจากการขั บเคลื่อนงานด้าน
การรณรงค์การเลิก หรือการลด/ละ/เลิก หรือควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ของคน
ในสังคมที่ส่งผลกระทบต่อผลการประกอบการ ต่อภาพลักษณ์ และต่อผลกาไรของ
ภาคธุรกิจด้านนี้ และล่าสุดคือความพยายามในการแก้ไข พ.ร.บ. ของสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้มีบทบาทในการทางานที่
แคบลง และจากการที่ได้มีโอกาสอ่านเอกสารและข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อาจจะสามารถตีความได้ว่า รัฐบาลต้องการนางบประมาณของ สสส. กลับเข้าสู่
ระบบราชการ หรือให้องค์กร/หน่วยงานภาครัฐนาไปใช้แทน เพราะมองว่าบทบาท
การทางานของ สสส.เป็นบทบาทที่ทับซ้อนกับการทางานของหน่วยงานภาครัฐ
(โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ จานวนมากในสื่อทุกประเภท)
ดังนั้น ประเด็นทางการเมือง, พลังอานาจล้นเกินของภาคธุรกิจ และ
ความคิดการรวบอานาจหรือการให้ความสาคัญกับพลังอานาจของระบบราชการ
แบบรวมศูนย์มากกว่าพลังอานาจของภาคประชาชน/ชุมชน/ประชาสังคมในการร่วม
สร้างสุขภาพ จึงเป็นประเด็นปัญหา-อุปสรรคในเชิงปัจจัยในระดับระบบโครงสร้าง
และวิธีคิด/วิธีมอง/วิธีการทางานที่บั่นทอน หรืออาจจะท้าทายการทางานด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง หรือว่าจะเป็นการบั่นทอนมากกว่า
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ท้าทายหรือท้าทายมากกว่าบั่นทอนก็จะต้องใช้เวลาในการติดตามและประเมินผล
ร่วมกันต่อไปในระยะยาว

นโยบายใหม่ด้าน Primary Care Cluster (PCC)
ของกระทรวงสาธารณสุขกับทิศทางการทางานเชิงรุก
ที่ต้องพิจารณาร่วมกัน
สาหรับบริบทในเชิงโครงสร้างและนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดใน
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพของกระทรวงสาธารณสุ ข ก็ คื อ ได้ เ กิ ด นโยบาย PCC
(Primary Care Cluster) ขึ้นภายใต้การนาของปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่
(นพ.โสภณ เมฆธน) เมื่อประมาณปีกว่ าที่ผ่านมาหรืออาจจะนับตั้งแต่มีคาสั่ง
แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบบริการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2559 ก็ได้ (จากเอกสาร “แนวทางการดาเนินงาน Primary Care Cluster สาหรับ
หน่ ว ยบริ ก าร, จั ด ท าโดยคณะท างานขั บ เคลื่ อ นและปฏิ รู ป ด้ า นระบบบริ ก าร
มิถุนายน, 2559: 20)
ซึ่งต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายดังกล่าวมาข้างต้นนี้ ในเอกสารระบุว่า
มี เ ป้ า ประสงค์ ที่ ส าคั ญ 4 ประการด้ ว ยกั น แต่ ส าระหลั ก ๆ ก็ คื อ ต้ อ งการให้
ประชาชนได้รับการบริการและการดูแลจากระบบสุ ขภาพปฐมภูมิอย่างมีคุณภาพ
มากขึ้นหรือสามารถเข้าถึงบริการปฐมภูมิ ซึ่งเป็นระบบด่านหน้าได้มากขึ้น และ
เป้าประสงค์ที่สาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การเชื่อมโยงระบบบริการทั้ง 3 ระดับ
(ปฐมภูมิ, ทุติยภูมิ และตติยภูมิ) ผ่านการบูรณาการแผนการให้บริการทุกสาขา
(Service Plan) กับระบบบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชากร
ตามกลุ่มวัย และทาหน้าที่จัดการระบบสุขภาพของชุมชน ซึ่งประเด็นการจัดการ
ระบบสุขภาพของชุมชนนี้ อันที่จริงมีความสาคัญหรือนัยสาคัญต่อพยาบาลหรือ
พยาบาลชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทั้งแพทย์

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

เวชศาสตร์ชุมชน, พยาบาลชุมชน และเภสัชกรชุมชน (ดูรายละเอียดเป้าประสงค์
ทั้ง 4 ประการในเอกสารดังกล่าว) ซึ่งการมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรืออาจจะ
กล่าวว่าการใช้ระบบ PCC นี้ จะทาให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีบทบาทมากขึ้น
ซึ่งนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยที่โครงการ
ขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพหรือ พยาบาลวิชาชีพ/
พยาบาลเฉพาะทางทุกประเภทที่อยู่ในหน่วยบริการสุขภาพทั้ง 3 ระดับไม่สามารถ
ปฏิเสธหรือละเลยได้แต่อย่างใด เพราะนโยบายนี้ให้ความสาคัญกับแนวคิด
ทางสุขภาพหรือการดูแลสุขภาพที่สาคัญ 5 ประการด้วยกัน คือ
1) การดูแลเบื้องต้น หรือการดูแลสุขภาพทุกเรื่องตั้งแต่ครั้งแรก
(primary medical care/care on first contact basis)
2) แนวคิดบริการสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic care) คือการดูแล
“คน” ไม่ใช่ดูแล “โรค” โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือทีมสหวิชาชีพจะต้อง
มองผู้ป่วยทุกมิติครอบคลุมทั้งด้านกาย, ใจ, อารมณ์, สังคม, ปัญญา, จิตวิญญาณ,
วัฒนธรรม/ความเชื่อ, เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และมุ่งเน้นการให้บริการที่มี
ความละเอี ย ดอ่ อ นหรื อ มี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ (humanized health care) และ
จะต้องปรับสภาพโครงสร้างอาคารและสิ่งแวดล้อมทุ กด้านของหน่วยบริการให้มี
ลักษณะที่ปลอดภัย เป็นมิตร เกื้อกูล และผ่อนคลาย
3) การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง (Continuing care) คือ การดูแลทุก
ระยะตั้งแต่พฤติกรรมการดาเนินชีวิต, การค้นพบความเสี่ยง, การดูแลภาวะความ
เจ็บป่วย ตลอดจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิตกรณีที่เป็นโรคร้ายแรง เป็นต้น
4) การดู แ ลแบบครอบคลุ ม ผสมผสาน (Comprehensive care) คื อ
การดูแลครบถ้วนทุกด้าน ทั้งการดูแลรักษา (treatment), การป้องกัน (prevention),
การส่งเสริมสุขภาพ (promotion) และการฟื้นฟู (rehabilitation)
5) การให้บริการคาปรึกษาและการส่งต่อ (Consultation and referral
system) คื อ สามารถให้ ค าปรึก ษาได้ ทุก กลุ่ม อายุ ทั้ ง เด็ ก, วั ย รุ่ น , วั ย ท างาน,
ผู้สูงอายุ ทุกกลุ่มโรค และสามารถให้คาแนะนาได้ก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการทาง
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การแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอื่น ๆ และทาหน้าที่ส่งต่อและประสานกับ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และติดตามดูแลผลการรักษา
ร่วมกับแพทย์เฉพาะทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย/ผู้รับบริการด้วย (สรุปย่อ
จากเอกสาร “แนวทางการด าเนิ น งาน Primary Care Cluster ส าหรั บ หน่ ว ย
บริการ”, 2559: หน้า 1-2)
นอกจากนี้ ในเอกสารยังระบุด้วยว่า การทางานภายใต้แนวทางใหม่น้ี
จะต้ อ งเป็ น การท างานแบบที ม สหวิ ช าชี พ (inter-disciplinary health team) ที่
ประกอบไปด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์
ครอบครัว, ทันตแพทย์, พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ, ทันตาภิบาล, เภสัชกร,
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม, นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข, แพทย์
แผนไทย/ผู้ช่วยแผนแพทย์ไทย และนักกายภาพบาบัด
สาหรับรูปแบบการบริการในระดับปฐมภูมิ ในเอกสารนี้ระบุว่า
มีการจัดบริการ 4-5 ด้านที่สาคัญ คือ 1) การบริการเชิงรับในหน่วยบริการ 2)
การดูแลต่อเนื่อง 3) การบริการเชิงรุกในชุมชน 4) การสร้างเครือข่ายและ
การมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชน และ 5) การรั บ ข้ อ มู ล และการให้ ค าปรึ ก ษาแก่
ประชาชน ซึ่งในแต่ละบริการจะมีกิจกรรมหรือบริการย่อยต่าง ๆ จานวนมาก

บทบาทเชิงรุก คือ การกระทากับปัจจัยทางสังคม-จิตที่กาหนด
สุขภาพและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้มีความสาคัญยิ่ง
ซึ่งการวิเคราะห์เชิงสะท้อน ณ ที่น้ีจะให้ความสาคัญกับ ประเด็นการ

บริ ก ารเชิ ง รุ ก ในชุ ม ชน และการสร้ า งเครื อ ข่ า ยและการมี ส่ ว น
ร่วมกับชุมชน ที่เอกสารดังกล่าวได้ระบุไว้เพราะพิจารณาว่า เป็นบริการที่มี

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

ความเชื่อมโยงกับประเด็น สิ่ งแวดล้อมเชิงโครงสร้างหรือตัวกาหนดทาง
สังคมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (social determinants of health) ที่หัวข้อนี้
ให้ ค วามส าคั ญ และมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ก รอบแนวคิ ด และยุ ท ธศาสตร์
ออตตาวาเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ ยังมองด้วยว่าเป็นประเด็นท้าทายในเชิงระบบและโครงสร้าง
ที่ส่งผลกระทบต่อการทางานของโครงการต่าง ๆ หรือจะเรียกว่าเป็น “บริบทที่มี
ความยากลาบากแต่ท้าทาย” เป็นอย่างมากก็ว่าได้เพราะมีพลังต่าง ๆ ที่เหนือกว่า
ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพของภาคสาธารณะ/ภาคประชาชน อาทิเช่น พลังของ
ภาคธุรกิจเอกชน/ภาคทุนที่แสดงพลังจากฐานเงินทุนที่ตนเองมีอยู่ ซึ่งเป็นพลัง
อานาจอย่างมหาศาลในการกาหนดวิถีชี วิต/การดาเนินชีวิต/ความเป็นอยู่ ทั้งด้าน
การทางานและการใช้ชีวิตและการบริโภคของประชากรกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมไม่ว่า
จะเป็นองค์กร/หน่วยงานที่ทาการผลิตสุรา บุหรี่ อาหาร/อาหารเสริม ยา/เวชภัณฑ์
ต่าง ๆ เครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ หรือเครื่องอุปโภคบริโภคทัง้ มวล ซึ่งองค์กร/หน่วย
การผลิตต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่มีพลังอานาจเหนือรัฐหรือเหนือองค์กร-กลไกของ
ภาครัฐ เหนือภาคชุมชน-ประชาชน-ประชาสังคมทั้งสิ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลังอานาจต่าง ๆ ที่มาในรูปของเทคโนโลยีหรือที่
เรียกว่าความก้าวหน้า/ความทันสมัยรูปแบบต่าง ๆ และ/หรือภาคธุรกิจเทคโนโลยี
ข่าวสาร ที่กาลังมีการแย่งชิงผลประโยชน์หรือส่วนแบ่งกันอย่างเข้มข้นมากกว่ายุคใด
ในประวัติศาสตร์ระหว่างบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย พลังอานาจเหล่านี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจพลังงาน ล้วนแต่มีพลัง
อานาจเหนือภาครัฐ และภาคประชาชน/ชุมชน/ประชาสังคมด้วยกันทั้งสิ้น และยัง
เป็นภาคการผลิตที่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็น มลพิษ, ขยะ, สารเคมี, ฝุ่นละอองแขวนลอย, การพังทลาย
ของดิน, ภาวะน้าท่วม, ภาวะแล้ง ที่แสดงให้เห็นถึงการทาลายทั้งดิน, น้า, อากาศ,
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ป่าไม้ ฯลฯ รวมถึง การสร้างสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เน้นการบริโภคมากเกินไป
(over-consumption) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ่งแวดล้อมทางสังคม/
ครอบครัว/วัฒนธรรม ที่ทาให้สมาชิกในสังคมไม่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว หรือ
มีลักษณะตัวใครตัวมัน แม้แต่คนในครอบครัวเดียวกัน ก็ไม่แยแสต่อกัน นับประสา
อะไรกับประเด็นปัญหาทางสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ที่เราอยากให้
สมาชิกในสังคมมีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไข
ซึ่งภาวะดังกล่าวมาข้างต้นนี้ ส่งผลทาให้เกิดวัฒนธรรมแบบเฉื่อย
เนือย/ไม่แยแสต่อความเป็นไปของสังคม รวมทั้งวัฒนธรรมการบริโภคหรือ
บริโภคนิยมเกินเลย และวัฒนธรรมการเสพสื่อและเทคโนโลยีอย่างขาดสติ
และอีกมากมายที่เป็นผลพวงของปัญหา เช่น การทาร้ายลูกของตนเองเพราะใช้
เทคโนโลยีหรือติดการเสพ Facebook หรือการหลอกลวงกันทางช่องทางนี้ ที่พบ
เห็นได้ในข่าวประจาวันจานวนมาก ซึ่งหมายถึงว่าภาคประชาชน/ชุมชน/ประชา
สังคมก็อยู่ในภาวะอ่อนแรง เพราะตกเป็นเหยื่อของระบบบริโภคนิยม หรือเป็น
เหยื่อของพลังอานาจของระบบการผลิตและการครอบงาของระบบทุนนิยมล้นเกิน
(over-capitalism) เหล่านี้อย่างไม่สามารถปฏิเสธได้
ดังนั้น ประเด็นการทางานเชิงรุกหรือการบริการเชิงรุก การสร้าง
เครือข่ายและการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและการสร้างองค์ความรู้
จากความจริง จึงเป็นประเด็นที่มีความสาคัญมากในภาวะที่ภาคสังคม/ภาค
ประชาชนอยู่ในภาวะอ่อนแรง ซึ่งพยาบาล/บุคลากรสุขภาพวิชาชีพต่าง ๆ
รวมถึงภาคประชาชน/ชุมชน/ประชาสังคมเองจะต้องเข้าใจสภาพดังกล่าว
มานี้ด้วย มิเช่นนั้นก็คงจะไม่สามารถกระทาภารกิจดังกล่าวได้ เพราะจานวนมาก
ยังคงสะท้อนว่า การดาเนินการต่าง ๆ เชิงรุกในชุมชนนั้นทาได้ยากหรือทาไม่สาเร็จ
แต่มักไม่ค่อยทราบว่าที่ยากหรือไม่สาเร็จนั้นเป็นเพราะอะไร และส่วนใหญ่เป็น
การอธิบายเหตุผลของความไม่สาเร็จจากมุมมองของตนเองมากกว่าเป็นการสืบค้น

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

ความรู้ด้วยการวิเคราะห์บนพื้นฐานของข้อมูล/ความเป็น จริงหรืออาจจะมีการ
ดาเนินงานในเชิงเทคนิคต่าง ๆ เช่น การตรวจสารเคมีในผัก, ในเลือด, ในผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ แต่พอได้ผลการตรวจมาแล้ว บางทีก็ไม่ได้ประมวลภาพรวมหรือมีการ
ประมวลภาพรวม แต่บางคนก็ไม่ทราบว่าจะต้องดาเนินการอะไร อย่างไรต่อไป
หรือทาร่วมกับใคร หรือในกรณีที่เป็นประเด็นที่แหลมคมในพื้นที่ ๆ มีความขัดแย้ง
ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ สูง ก็มักจะไม่สามารถทาอะไรได้เพราะปัญหามันหนักมากเกิน
พลังของฝ่ายพยาบาล/สาธารณสุขจะดาเนินการได้แต่เพียงฝ่ายเดียว
นอกจากนี้ ปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่ส่งเสริมต่อการมีสุขภาพดี ทั้งสุขภาพของ
ปัจเจกบุคคล สุขภาพของครอบครัว และสุขภาพของชุมชนนั้นก็มีเพิ่มมากขึ้น และ
ยังมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว
ที่มีความเชื่อมโยงกับปัญหาทางเศรษฐกิจ/ปัญหาทางเพศ/ที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะ
ทางจิตใจ หรือต่อปัญหาสุขภาพจิตของคนในครอบครัว จนนาไปสู่ปัญหาความ
ก้าวร้าวรุนแรงต่าง ๆ ในครอบครัว ซึ่งปรากฏการณ์นเี้ กิดบ่อยครัง้ ขึ้น ตามที่มีการ
รายงานในสื่อในแต่ละวัน อาทิเช่น สามีฆ่าภรรยาเพราะหึงหวง, เพราะเครียดกับ
ปัญหารายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่พอเพียง, ภรรยาฆ่าสามีเพราะทนพฤติกรรมความ
เจ้าชู้หรือความรุนแรงต่าง ๆ ไม่ไหว, พ่อทาร้ายลูก, ลูกฆ่าพ่อแม่ เพราะมี ปัญหา
สุขภาพจิตและติดยาเสพติด, การฆ่ ายกครั ว เพราะทนสภาพความแร้นแค้น ใน
ครอบครัวไม่ได้, พี่น้องฆ่ากันตายด้วยเหตุเพียงแค่เล็กน้อยหรือมีสาเหตุจากการ
แย่งชิงมรดก ฯลฯ เป็นต้น
ต่อประเด็นปัญหาครอบครัวที่เชื่ อมโยงกับประเด็นปัญหาอื่น ๆ อย่าง
สลับซับซ้อนเช่นนี้ เราจะสร้างการบริการเชิงรุก, การสร้างเครือข่าย และการ
สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนเพิ่มขึ้นได้อย่างไร ซึ่งในโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพ
การพยาบาลนี้ พบว่า มีการดาเนินการเกี่ยวกับการคัดกรองและช่วยเหลือผู้ที่มี
ปัญหาสุขภาพจิต/ภาวะเครียด/ซึมเศร้าเพียงแค่พื้นที่เดียว (กรณีของ รพ.จิตเวช
สงขลานครินทร์)
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นอกจากนี้ ยังได้รับข้อมูลมาจากพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยว่า พยาบาลด้านจิต
เวชยังมีจานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับปัญหาที่มีอยู่ ในเรื่องนี้เราจะต้องทาอย่างไร
และการที่เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวมากขึ้น หรือบ่อยครั้งขึ้นนั้น ส่วนหนึ่ง
น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่าเรายังขาดข้อมูลและความรู้ที่เป็นจริงที่
สามารถสะท้อนปัญหาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยใช่หรือไม่? และเราจะทา
อะไร/อย่างไรที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงการทางานเชิงรุกในเรื่องนี้ตรงนี้ จึงเป็น
ประเด็นการทางานเชิงรุกที่มีความสาคัญมาก แต่จานวนบุคลากรก็ยังมีน้อยมาก
เราจะใช้กลยุทธ์อะไรในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง และการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต/ภาวะเครียด/ซึมเศร้าที่มี
ความสัมพันธ์กับปัญหาในครอบครัว เป็นต้น
ดังนั้น ความหมายของการทางานเชิงรุก หรือการให้บริการเชิงรุก
และ/หรื อ การสร้ า งเครื อ ข่ า ยและการสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนใน
ประเด็นต่าง ๆ จะต้องมีความชัดเจนว่าจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องใดบ้าง โดยเฉพาะ
ในกรณีการทางานของวิชาชีพการพยาบาลในเรื่องนี้ จะต้องมีความไวต่อปัญหาที่
เกิดขึ้น และนาไปสู่การปรับระบบการเรียนการสอน (nursing education system)
และระบบการบริการอย่างมีความเชื่อมโยงกัน ซึ่ง น่าจะช่วยทาให้เราสามารถ
แสดงบทบาทเชิงรุกต่าง ๆ ได้จริง และมีความสอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่มี
ความสลับซับซ้อนมากขึ้นได้จริงตามไปด้วย โดยเฉพาะประเด็นปัญหาทางจิต สั ง คม (Psycho-social Issues/Problems) ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ปั ญ หาทาง
เศรษฐกิจและปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว/ความรุนแรงต่าง ๆ ในครอบครัว
ที่ดูเหมือนว่าเรายังขาดองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกับการทางานตามกรอบออตตาวา
ที่มีความเชื่อมโยงกับบริบทชีวิต, บริบทของชุมชน/พื้นที่ และ/หรือบริบทความเป็น
จริงของประชาชนและชุมชนที่อยู่ภายใต้การครอบงาของอานาจของระบบทุนนิยม
ล้ น เกิ น และวั ฒนธรรมต่ า ง ๆ ตามที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้น และประเด็ น ที่ส าคัญอี ก
ประการหนึ่งก็คือ เรามักจะอ้างว่าเราเป็นสังคมพุทธ แต่ในกระบวนการทางานใน

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

การเยียวยา/การบาบัดหรือ การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต/ภาวะ
เครียด/ซึมเศร้า ยังไม่ค่อยพบว่าเราได้นาเอาหลักปรัชญาของพุทธศาสนามาใช้
ยกเว้นเพียงบางกรณีเช่น การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและการเตรียมพร้อมในการ
เผชิญความตายอย่างสงบที่มีบางเครือข่าย ดังเช่น เครือข่ายพุทธิกา (ภายใต้การ
สนับสนุนของ สสส. เช่นกัน) ได้นามาประยุกต์ใช้แล้ว และพบว่ามีพยาบาลที่อยู่ใน
เครือข่ายวิชาชีพการพยาบาลบางท่านได้เข้าไปรับการอบรมกับเครือข่ายพุทธิก า
แต่เป็นการไปเข้าร่วมด้วยตนเองหรือเป็นเพราะมีความสนใจในเรื่องนี้เป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว และมองว่าตนเองต้องการความรู้ใหม่ ๆ ในการทางานด้านนี้ และนามาใช้
ในงานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของตนและทีมงานที่ รพ.สงขลา แต่ประเด็นที่
สาคัญที่ปรากฏให้เห็น ก็คือ ยังขาดการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของประสบการณ์
ในการบาบัดที่ใช้ ความรู้เชิ งพุทธปรัชญา หรือ “จิต วิ ทยาแนวพุทธ” (Buddhist
Psychology) ซึ่งอันที่จริงข้อมูลหรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่อยู่นอกเครือข่ายฯ ของ
โครงการขับเคลื่อนฯ เหล่านี้ ล้วนแต่มีความสาคัญต่อการยกระดับสมรรถนะใน
ด้านต่าง ๆ ของพยาบาลวิชาชีพ โดยเฉพาะแหล่งความรู้หรือข้อมูลที่ผลิตโดย
แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนโดย สสส. เช่นเดียวกัน
ดังนั้น ประเด็นการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของประสบการณ์
ในการท างานและการสร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นนี้ พร้ อ ม ๆ กั บ การส่ ง เสริ ม
ศักยภาพหรือการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนยังคงเป็นประเด็นปัญหา
และความท้าทายที่สาคัญ ทั้งนี้เพื่อให้พยาบาล/บุคลากรสุขภาพวิชาชีพต่าง ๆ
สามารถแสดงบทบาทเชิงรุกได้จริงหรือได้มากขึ้น และมีความสอดคล้องกับ
บริบทในหลาย ๆ ประเภทและหลาย ๆ ระดับ และถ้าเป็นประเด็นที่มีความ
สลับซับซ้อนระหว่างจิตของมนุษย์และสังคม ที่เรียกกันว่า “สังคม-จิต”
(Psycho-social Issues) ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้บน
พื้นฐานของปรัชญาเชิงพุทธหรือจิตวิทยาเชิงพุทธ และการกระทากับปัจจัย
ทางสังคม-จิตที่เป็นตัวกาหนดสุขภาพ (Psycho-social Determinants of
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Health) ด้วย จะทาให้สามารถพัฒนาฐานวิชาการที่เชื่อมกับบริบทของ
สังคมไทยได้มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

การทางานเชิงรุกในภาวะที่ยากลาบาก:
จะเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนดี
ซึ่งแน่นอนว่า การให้บริการเชิงรับ (reactive services) หรือการรอ
ให้เกิดปัญหาสุขภาพ (ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต) ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประเภทต่าง ๆ และ/หรือการรอให้ประเด็นปัญหาทางจิต -สังคม (Psychosocial Issues) เกิดขึ้นก่อน หรือการรอแก้ปัญหาอยู่ในที่ตั้งของหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการบริการสุขภาพ ไม่เพียงแต่ ไม่ทันกับ
ปัญหาและความต้องการที่กาลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังทา
ให้การตามแก้ปัญหาต้องสูญเสียเวลา งบประมาณ พลังกาย พลังใจ และเป็น
การเพิ่ มภาระต่อ หน่ว ยงานบริ ก ารสุ ขภาพ และ/หรื อ เจ้า หน้ าที่ข องหน่วยงาน
บริการสุขภาพ และต่อสังคมเป็นอย่างมาก
นอกจากกรณี ที่ ท้ า ทายดั ง กล่ า วมาข้ า งต้ น แล้ ว ยั ง มี ก รณี ตั ว อย่ า งที่
น่าสนใจมากอีกตัวอย่างหนึ่ง คือ กรณีของมาบตาพุด จ.ระยอง (ซึ่งเป็นพื้นที่
การทางานของ สสส. อีกสานักหนึ่ง และมีความเชื่อมโยงกับประเด็นการทางาน
ของพยาบาล/โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก
ด้วย) ซึ่งพบว่า ชุมชนท้องถิ่นไม่สามารถทาอะไรได้ ทั้ง ๆ ที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมมี
ความรุ น แรงมาก ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นมลพิ ษ ทางอากาศจากสารอิ น ทรี ย์ ร ะเหย,
มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้, มลพิษจากกากของเสียอันตราย, มลพิษทางน้า
และการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจของ
ประชาชน/ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจากการศึกษาของเดชรัต สุขกาเนิดและ
คณะ (2550) พบว่า ประชาชนในจังหวัดระยองได้รับผลกระทบจากมลพิษต่าง ๆ

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

ตามที่กล่าวมานี้ และต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพ/สุขภาวะหลายด้าน ไม่ใช่แค่
เรื่องความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เช่น มะเร็ง แต่ประชาชนที่ย้ายถิ่นเข้ามา
ยังมีการอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นแออัด ทาให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ต่าง ๆ ได้ง่าย รวมทั้งเกิดปัญหาสังคมและปัญหาต่าง ๆ ของเยาวชนตามมาอีก
มากมายด้วย
นอกจากปั ญ หาโรคติ ด ต่ อ ต่ า ง ๆ ที่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ต ลอดเวลาใน
สภาวะการอยู่กันอย่างแออัดของแรงงานแล้ว ก็ยังมีปัญหาเรื่องรายได้ที่ไม่แน่นอน
เพราะเป็นการจ้างงานชั่วคราว หรือเป็นการทาสัญญารายย่อยและปัญหาต่าง ๆ
อีกหลายประการที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การปล่อยให้เกิดโรงงาน
อุตสาหกรรม/การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบไร้ความรับผิดชอบ หรือไม่แยแสต่อ
ผลกระทบเชิงลบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และผลกระทบ
ทางสังคมนั้น ถือว่าเป็นการกระทาที่เอารัดเอาเปรียบสังคม เพราะภาคการผลิต
ของตนได้กาไรสูง แต่ท้ิงภาระให้กับภาคสาธารณะ/สังคม และเป็นปัญหาที่ซับซ้อน/
หมักหมม จนเกินการเยียวยาในระดับจุลภาคได้
ดังนั้น ถ้าจะนากรอบออตตาวามาใช้ในกรณีน้ี ที่เชื่อมกับภารกิจตามที่
เอกสาร Primary Care Cluster (PCC) กล่าวไว้ข้างต้นว่าจะต้องเป็นการจัดบริการ
เชิ ง รุ ก การสร้ า งเครื อ ข่ า ยและการสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชน แต่ ป ระเด็น
คาถามสาคัญคือ เราจะเริ่มการให้บริการเชิงรุกในประเด็นนี้ จากจุดไหนหรือทา
เรื่องไหนก่อนดี ระหว่างการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการปรับแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม/
มลพิษ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุกคามต่อสุขภาพและสวัสดิภาพ/ความปลอดภัยของประชาชน
และแรงงานที่อยู่ในพื้นที่เป็นอย่างมากและเป็นเรื่องที่รุนแรง เร่งด่วน หรือการให้
บริการเชิงรุก ณ ที่น้ี คืออะไร หรือหมายความครอบคลุมถึงอะไรบ้าง? มันคือ
การบริการตรวจสุขภาพของประชาชนและแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ ๆ ได้รับผลกระทบ
เพื่อนาผลที่ได้จากการตรวจสุขภาพไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันใช่หรือไม่?
แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทาได้ยากยิ่งเช่นกัน เพราะกลุ่มแรงงานเองก็ไม่ค่อยมีเวลา
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เพราะต้องทางานเป็นกะ (shift work) หรือถึงแม้จะมีการตรวจสุขภาพ ดังกรณี
ตัวอย่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่เหมืองแร่ที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดเลยที่มีการ
ตรวจสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการทาเหมือง แต่ผลปรากฏว่า
ทางฝ่ายเจ้าของเหมืองก็ไม่ยอมรับผลการตรวจสุขภาพดังกล่าว ซึ่งตรงนี้สะท้อน
อะไร ทาไมจึงไม่ยอมรับ มันเกิดอะไรขึ้น และทาไมจึงมีการโจมตีกันไปมา รวมทั้ง
การข่มขู่ทาร้ายกัน ฯลฯ เป็นเพราะวิธีการที่ใช้ไม่ถูกต้องใช่หรือไม่? หรืออะไร? แต่
ถ้าจะเริ่มจากการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เผชิญหน้าอยู่ก็ดูจะเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า
ดังนั้น การทางานเชิงรุกในพื้นที่ ๆ มีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อย่างรุนแรงเช่นนี้ จึงเป็นประเด็นภาวะยากลาบาก (dilemma) เป็นอย่างมากและ
เท่าที่ประเมินดูแล้ว เป็นสิ่งที่เกินเลยศักยภาพ/ความสามารถของพยาบาลหรือ
บุคลากรสุขภาพจะทาได้เพียงลาพัง
ดังนั้น จะเริ่ม จากจุ ดไหนก่อน จะต้องสร้างความเข้ มแข็งของชุมชน/
ประชาชน (community strengthening) ที่ได้รับผลกระทบก่อน เพื่อให้มีอานาจใน
การไปต่อรอง (collective power) กับ ภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการที่
ก่อมลพิษ เพื่อให้โรงงาน/สถานประกอบการดาเนินการแก้ไขปัญหาและนาไปสู่
การกาหนดนโยบายต่าง ๆ ร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น อาจมีการผลั กดันให้มีการ
จัดทานโยบายลดมลพิษหรือ การกาหนดเขตควบคุมมลพิษ ซึ่งต้องมีการลงทุน
เพิ่ มในด้ านโครงสร้างพื้นฐาน/วัสดุอุป กรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของ
สารพิ ษ ต่ า ง ๆ ลงสู่ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ล้ ว นแต่ ต้ อ งใช้ ง บประมาณหรื อ ต้อ งลงทุน
เพิ่มขึ้น ถ้าเป็นเช่นนี้ โรงงานอุตสาหกรรมก็คงไม่ยอมง่าย ๆ ดัง ที่เกิดขึ้นแล้วใน
หลาย ๆ พื้นที่ ในกรณีเช่นนี้เราในฐานะบุคลากรสุขภาพจะทาอย่างไรต่อ? ถ้าการขยับ
ทางด้านนโยบายก็ดูจะเจอทางตัน
นี่คือ สิ่งที่สถานบริการสุขภาพในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องเผชิญ
แต่ลาพังใช่หรือไม่ เรา (บุคลากรสุขภาพ) จะทาอะไรได้บ้างกับเรื่องใหญ่ในระดับ
มหภาคเช่นนี้ ลาพังแต่บทบาทของพยาบาลตัวเล็ก ๆ ในสถานบริการสุขภาพคง
จะไม่สามารถไปขับเคลื่อนได้โดยลาพัง หรือถ้าพยาบาลได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
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จนมี ศั ก ยภาพและความสามารถในการขั บ เคลื่ อ นได้ ด้ ว ยกรอบแนวคิ ด และ
ยุทธศาสตร์ออตตาวาและมีความประสงค์ที่จะทา เพราะมองว่ าเป็นภารกิจที่ท้า
ทายความสามารถก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง แต่ในความเป็นจริงคาดว่า ไม่
น่าจะสามารถแสดงบทบาทในการขับเคลื่ อนในระดับใหญ่ หรือในกรณีที่ปัญหามี
ความรุนแรงขนาดนี้ได้เพียงลาพัง หรืออาจจะสามารถทาได้ภายใต้เงื่อนไขใดบ้าง
หรื อ จะต้ อ งเริ่ ม จากจุ ด ไหนก่ อ นดี จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ น่ า จะต้ อ งขบคิ ด ร่ ว มกั น ต่ อ ไป
โดยเฉพาะหลักสูตรด้านการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่อาจจะต้องมี
การปรับหรือเพิ่มองค์ประกอบในการเสริมสร้างสมรรถนะในการทางานเชิงรุกให้
มีความสอดคล้องกับปัญหาหรือความเป็นจริงของประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น จะมี
ความเป็นไปได้หรือไม่? เพราะจากการเข้าไปศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หลัก สูต รเฉพาะทางด้า นนี้ที่ส ถาบัน การศึกษาต่า ง ๆ เปิด สอน ไม่ว่า จะเป็น ที่
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่, ม.มหิดล และ ม.บูรพา พบว่า บางแห่งยังให้
ความสาคัญกับประเด็นด้านอาชีวอนามัยเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะไม่พอเพียงต่อการทางานเกี่ยวกับประเด็นอาชีวอนามัยที่มี
ความเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ใครคือเจ้าภาพการขับเคลื่อนเชิงรุกที่มีศักยภาพมากที่สุด?
นอกจากนี้ จากการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องพบว่า การให้บริการเชิง
รุกไปพร้อม ๆ กับการขับเคลื่อนในการปรับปรุงหรือปกป้องสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และการสร้างระบบสุขภาพชุมชนในกรณีนี้ จาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมี key actors ในระดับผู้บริหารหรือจะต้องเป็นการขับเคลื่อนใน
บรรดา Key Persons ของหน่ ว ยงานด้ า นสาธารณสุ ข /ส านั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัด/กระทรวงสาธารณสุข, กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม,
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กรมควบคุมมลพิษ, หน่วยงานที่ดูแลด้าน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
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สิ่ ง แวดล้ อ ม และคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ และถ้ า เป็ น ประเด็ น
สิ่งแวดล้อมหรือมลพิษที่เกิดจากการพัฒนาพลังงานก็จะต้องมีกระทรวงพลังงาน
เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มอีกหนึ่งองค์กรด้วย โดยต้องได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาก็มี
ความพยายามในการทางานร่วมกันในระดับหนึ่ง (แต่ยังไม่ใช่ในการทางานของ
โครงการขับเคลื่อนพยาบาลวิชาชีพเพื่อการสร้างเสริ มสุขภาพนี้) แต่ก็ยังคงพบว่า
ยังไม่สามารถฝ่าด่านของพลังอานาจที่เหนือกว่าหรือแข็งแกร่งกว่าไปได้ และเท่าที่
วิเคราะห์ดูพบว่า หน่วยงานภาครัฐยังให้น้าหนักกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ/
การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ/ธุรกิจอุตสาหกรรมมากกว่าการให้ความสาคัญ
หรือน้าหนักกับประเด็นสิ่งแวดล้อม/การควบคุมมลพิษในระดับที่พอ ๆ กับการ
พัฒนาหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ดู เดชรัต สุขกาเนิด และคณะ, 2550:
หน้า 30-40) ทั้ง ๆ ที่ประเด็นความสมดุลระหว่างการพัฒนาหรือการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ, การดูแลรักษาหรือป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม/สุขภาพ และ
การพัฒนามนุษย์และสังคม เป็นประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ทุกฝ่ายอยากเห็นก็
ตาม ซึ่งแสดงว่ายังเป็นเพียงการเขียนไว้อย่างสวยหรู (rhetorically written) แต่
ในทางปฏิบัติจริงไม่ได้ให้ความสาคัญมากเท่าใดนัก
ดังนั้น ประเด็นสาคัญคือ จะทาอย่างไร จึงจะสามารถทาให้เ กิดการ
เปลี่ยนแปลงได้จริง สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นประเด็นท้าทายในบริบทสังคมไทย ที่รัฐ
อ่อนแอ (หรือรัฐกลับไปแสดงบทบาทที่เป็นการสนับสนุนภาคทุน/ธุรกิจอุตสาหกรรม
ผ่านกลไก-กระบวนการล็อบบีต้ ่าง ๆ) ขณะที่ภาคสังคม/ชุมชน/ประชาชนก็อ่อนแอ
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะองค์กรภาครัฐไม่ได้ให้ความสาคัญกับบทบาทของภาคสังคม/
ชุมชน/ประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหา หรือเน้นเฉพาะบทบาทและกลไกของ
ราชการเท่านั้น (ดู เดชรัต สุขกาเนิด และคณะ, 2550: 40) แต่ภาคทุน/ภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่แข็งแรงอยู่แล้ว และกลับได้รับการหนุนหลัง/สนับสนุนโดยภาครัฐ
ทาให้แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นไปอีก ในกรณีเช่นนี้จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้กรอบออตตาวา
ทั้ง 5 มิติในการทางานกับทุกระดับ หรือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกประเภท/ทุกระดับ

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

ซึ่งกรอบออตตาวาก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่ ง ถ้าเราเข้าใจมันอย่างแท้จริงและใช้
แบบเกาะติดพร้อมด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตลอดเวลา แต่ก็มีประเด็นปัญหาเพิ่มเติม
มาให้ขบคิดต่อได้อีก
ประเด็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ที่ เ พิ่ ม เติ ม มาให้ เ ราต้ อ งขบคิ ด เพิ่ ม อี ก
(นอกจากประเด็นคาถามว่า ใคร/กลไกใดจะเป็นเจ้าภาพในการดาเนินการตาม
กรอบออตตาวาอย่างจริงจังตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว) ก็คือในกรณีที่ภาคราชการที่
เกี่ยวข้องทั้งที่อยู่ในระดับโครงสร้างส่วนบน/ระดับนโยบาย/ระดับพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานใดยังคงแสดงบทบาทสนับสนุนหรือถือหางองค์กรภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
แถมไม่ให้ความสาคัญกับบทบาทของภาคสังคม/ชุมชน/ประชาชน และไม่ใส่ใจ
หรือไม่ให้ความสาคัญ กับความสมดุลระหว่างเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ,
การรักษาสิ่งแวดล้อม/การป้องกันผลกระทบทางสุขภาพ และการพัฒนา
มนุ ษ ย์ แ ละสั ง คมไปพร้ อ ม ๆ กั น ด้ ว ย ในกรณี เ ช่ น นี้ เราจะขั บ เคลื่ อ นต่ อ ไป
อย่างไร หรือเราจาเป็นต้องยอมรับการลดระดับ/ลดขนาดของการขับเคลื่อนลง
หรือจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนใหม่ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ได้จริงในบางเรื่อง/บางด้าน ซึ่งในกรณีน้ีบทบาทการเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อน
ก็น่าจะต้องหนีไม่พ้นฝ่ายที่ทางานด้านสุขภาพ/สาธารณสุข เพราะมีข้อมูลด้าน
ผลกระทบต่อสุขภาพ หรืออาจใช้ข้อมูลจากการวิจัยที่ทาโดยหน่วยงาน/สถาบัน
ทางวิชาการต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมา ทาอะไร/ทาอย่างไรก็ต้องนาสิ่งที่ทาไปมาถอด
บทเรียนหรือคลี่ภาพให้เห็นว่าเป็นอย่างไร อะไรสาเร็จ อะไรไม่สาเร็จ ฯลฯ เพื่อ
ยกระดับความสามารถ/สมรรถนะในการทางานบนฐานของความรู้และบทเรียน
และเพื่อให้การขับเคลื่อนต่าง ๆ ของภาครัฐ/ประชาชน/ชุมชนสามารถผนึกกาลัง
กันได้จริง เกิดผลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้จริงหรือ ได้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ซึ่ง
จาเป็นจะต้องเกาะติดสถานการณ์และข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
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ด้วยเหตุน้ี พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในฐานะคนเล็กคนน้อย จึง
ควรผนึกกาลังกับชุมชนฐานรากอย่างใกล้ชิด เรียนรู้บทบาทของชุมชน ให้คุณค่า
สังเกตศักยภาพของแต่ละคน/กลุ่ม/องค์กร/กลไกที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ไปกีดกัน/ปฏิเสธ
หรื อ ไม่ ย อมรั บ ศั ก ยภาพของประชาชน/ชุ ม ชน ผู้ เ ป็ น เจ้ า ของพื้น ที่หรื อ เจ้ าของ
ปัญหา เพราะถ้าเป็นเช่นนี้เราจะไม่สามารถแก้ปัญหาหรือขับเคลื่อนให้บังเกิดผล
หรืออาจจะได้แต่ก็ไม่มากเท่าที่ควรจะเป็น

กรณีตัวอย่าง: การขับเคลื่อนในบริบทที่ยากลาบาก
ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ดั ง นั้ น ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งลดระดั บ การขั บ เคลื่ อ นลงมาก็ มี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นการทางานในเชิงเทคนิค ควบคู่ไปกับการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน/กลุ่ม -องค์กรต่าง ๆ ของชาวบ้าน/ชุมชน เช่น การตรวจ
สุขภาพเพื่อตรวจคัดกรองโรคบางอย่าง อาทิเช่น เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง
ของแรงงานที่ทางานอยู่ในโรงงาน แต่ก็ควรจะต้องสังเกตในศักยภาพของแต่ละคน
ที่เข้ ามารับบริการ พร้อม ๆ กั บ การสนทนาพูดคุยเพื่อทาความรู้จักหรือสร้าง
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตลอดเวลาด้วย ไม่ใช่ตรวจแต่สุขภาพ แต่ควรมองหา
ช่องทางในการทางานร่วมกันโดยวิเคราะห์หรือสังเกตสิ่งที่แต่ละคนพูดต่อเรื่อง
สุขภาพของตนเอง, สภาพการทางานที่เป็นอยู่/วันว่าง/เวลาที่สะดวกในการทา
กิจกรรม, บทบาทของสถานประกอบการ หรือเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใน
ด้านความคิดเห็น, ปัญหาและความต้องการในด้านต่าง ๆ, ทัศนคติ, กลุ่ม/องค์กร
ที่มีอยู่ไปพร้อม ๆ กับการตรวจสุขภาพ หรือการทางานเชิงเทคนิคไปด้วย ซึ่งก็จะ
ทาให้เกิดความสัมพันธ์กัน รู้จักกันมากขึ้น ได้รับข้อมูลต่า ง ๆ ที่จาเป็นในการ
ทางานร่วมกันหรืออาจกล่าวได้ว่า สามารถบูรณาการเนื้องานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
อย่างเป็นองค์รวม ก็จะทาให้มองเห็นช่องทางในการทางาน/การขับเคลื่อนร่วมกัน

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

มากขึ้น ไม่ใ ช่ ไ ปคิ ดแทน ท าแทน และมองไม่เห็นช่ องทางหรือมองว่ าทุกอย่าง
ยากลาบากไปหมด
ทั้งนี้ พบว่าในโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลฯ นี้ มีพื้นที่การ
ทางานของคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ที่จาเป็นต้องไปเชื่อมกับ รพ.ชลบุรี, รพ.
บ้านบึง, รพ.สต. บ้านหนองกรับ อ.บ้านค่าย ระยอง, และ รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา ซึ่ง
ล้ ว นแต่ ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ๆ มี ค วามหนาแน่ น ของโรงงาน/ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม
โดยเฉพาะ รพ.บ้านบึง และ รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา ที่ทีมงานหรือเครือข่ายของ
โครงการขับเคลื่อนฯ ได้ไปเชื่อมกับโรงงานอุตสาหกรรม และต้องทางานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมกับกลุ่มแรงงานในเขตพื้นทีค่ วามรับผิดชอบ และ สสส. ยัง
สนับสนุนให้ทีมงานอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยกับกลุ่มแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก ภายใต้โครงการ
อาชีวอนามัยอี กโครงการหนึ่งด้วย ในกรณีเช่นนี้ ก็จะต้องผนึกกาลังกั นระหว่าง
โครงการต่าง ๆ ที่ สสส.สนับสนุน แต่ประเด็นสาคัญก็คือ จะเชื่อมกันอย่างไรจะ
สามารถทาได้โดยอัตโนมัติเลยหรือไม่ เพราะอยู่ในองค์กรเดียวกัน ทาเรื่องเดียวกัน
ซึ่งในความเป็นจริงนั้น เราก็ทราบดีว่าไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ง่าย ๆ หรือไม่
เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เพราะต่างคนต่างมองว่าเป็นการทางาน/การขับเคลื่อนตาม
โครงการ (project-based movement) มากกว่ า เป็ น การท างานที่ ใ ช้ พื้ น ที่ หรื อ
ชุมชนเป็นฐาน (area-based หรือ community-based movement) ตรงนี้ จะปรับ
อย่างไร เพื่อให้เกิดการผนึกกาลัง, การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน และเป็นการ
ทาให้เกิดความสาเร็จที่เป็นรูปธรรมในสถานประกอบการที่มีแรงงานและนายจ้าง/
สถานประกอบการที่มีศักยภาพ และมีความสนใจ/ความเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพ
และ/หรือมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานให้ดีขึ้น โดยทุกฝ่ายจับมือกัน ผนึก
กาลังกัน ได้รับประโยชน์ร่วมกัน จะมีความเป็นไปได้ที่จะบูรณาการกันในระดับ
พื้นที่หรือไม่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สาคัญมาก

35

36

 การขับเคลื่อนด้านการสร้างเสริมสุขภาพของวิชาชีพการพยาบาล

ซึ่งในรายงานวิจัย ติดตามและประเมินผล “โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพ
การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ” เล่มใหญ่ (ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่า
และคณะ, เมษายน 2560, จานวนประมาณ 250 หน้า) ตรงที่นาเสนอเกี่ยวกับ
ศักยภาพของศูนย์เรียนรู้ในภาคตะวันออก ก็ได้ชี้ไว้ให้เห็นร่วมกันแล้วว่าแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพที่ทาง รพ.จัดขึ้น เพราะต้อง
ทางานเป็นกะ (shift work) หรือทางานล่วงเวลาจานวนมาก ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
แม้แต่การขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพและคุณภาพชีวิตของแรงงานที่ไม่ได้รับ
บริการจากรัฐ แต่มีปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เพียงแค่ประเด็นนี้ (ไม่ใช่ประเด็น
เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่/ยาก) ก็จะต้องฝ่าด่านต่าง ๆ อีกมากมาย เพราะทาง
เจ้าของสถานประกอบการก็ไม่ค่อยเห็นความสาคัญหรือ ไม่ให้ความร่วมมือ
โดยเฉพาะสถานประกอบการที่เป็นของสกุลเกาหลีและญี่ป่นุ (เมื่อเปรียบเทียบกับ
บริษัทสกุลยุโรปที่มีนโยบายด้านสวัสดิการและความปลอดภัยอยู่บ้างแล้ว ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์พยาบาลที่ทางานในพื้นที่) ในกรณีเช่นนี้ แม้ไม่ใช่ความขัดแย้งที่
รุนแรงเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือปัญหามลพิษที่ก่อขึ้นโดยภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
เหมือนดังที่นาไว้ก่อนหน้านี้ แต่ก็ยังมีความยากลาบากในการขับเคลื่อนอยู่ไม่น้อย
และต้องการศักยภาพ/สมรรถนะในระดับสูงมาก โดยเฉพาะศักยภาพ/สมรรถนะ
ในการเจรจา การต่อรอง การนาเสนอข้อมูล เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้องของ
ผู้บริหารระดับสูง ฯลฯ
นอกจากนี้ สมมติว่าถ้าผลการศึกษาวิเคราะห์หรือผลการตรวจสุขภาพ
ของแรงงานออกมาแล้ ว พบว่ าภาวะสุขภาพของแรงงานมีค วามเกี่ยวข้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมในการทางาน อาทิเช่น ได้รับผลกระทบจากสารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การผลิต, ฝุ่นละออง, เสียงดัง, กลิ่นของสารเคมี, แสงสว่างที่ไม่พอเพียง ซึ่งส่งผล
เสียต่อสายตา/การมองเห็น และ/หรือมีความเครียดจากการทางานหนัก เพราะ
ค่าแรงก็ไม่มาก/ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ ไม่มีเวลาพักผ่อน เพราะการศึกษา
วิจัยบางชิ้นก่อนหน้านี้ก็ได้สะท้อนให้เห็นว่า แรงงานจานวนมากจาเป็นต้องทางาน

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

หนัก หรือทางานมากกว่าหนึ่งกะในหนึ่งวัน หรือต้องทางานล่วงเวลาสูงถึงร้อยละ
80 (ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ, 2551) เพื่อให้มีรายได้ที่พอเพียงต่อการใช้
จ่ายในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดั ง นั้ น ในกรณี ที่ผ ลการตรวจออกมาเช่ น นี้ ค วรจะขั บ เคลื่ อ นอย่ างไร
ต่อไป ทั้งในเรื่องความเครียดจากการทางานหนัก และการขาดการจัดสรรเวลาใน
การพักผ่อน และเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทางานที่กระทบต่อสุขภาพ?

การใช้กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ออตตาวาในการขับเคลื่อนใน
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความยากลาบากและท้าทาย
แต่ไม่ว่าผลการสารวจหรือผลการตรวจสุขภาพจะออกมาเป็นเช่นไรก็
ตาม บริบทการทางานและบริบทชีวิตของแรงงานดังกล่าวข้างต้น ควรจะได้รับ
การทาความเข้าใจอย่างมีความสัมพันธ์ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับบริบทของสถาน
ประกอบการ/โรงงาน และบริบทของภาคตะวันออกโดยรวมด้วย และถ้ามีปัญหา
ที่มีความเชื่อมโยงกันหลายประการ เราจะเริ่มจากจุดไหนก่อนดีเพื่อให้ เป็นจุด
คานงัดที่สาคัญ (leverage point) กล่าวคือทาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อน แต่ก็จะทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอื่น ๆ ตามมาได้ด้วย ในกรณี เช่นนี้ ถ้านากรอบ
แนวคิดและยุทธศาสตร์ออตตาวามาใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาก็น่าจะช่วยได้มากขึ้นหรือไม่? เพราะกรอบออตตาวาจะช่วยทาให้
มองเห็นปัจจัย/องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทั้งตัวบุคคล (แรงงาน/นายจ้าง/
ผู้บริหาร), สถานประกอบการ/สิ่งแวดล้อมในที่ทางาน/โรงงาน, การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนคนงาน/แรงงาน/นายจ้าง/ผู้บริหาร, การขับเคลื่อน
นโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ส อดรั บ กั บ ปั ญ หาส าคั ญ ที่ พ บ และการปรั บ ระบบ
บริการต่ าง ๆ ของโรงงาน/สถานประกอบการ รวมทั้งของสถานบริ ก าร
สุขภาพในระดับต่าง ๆ อย่างครบวงจร ดังแสดงในแผนภาพด้านล่างนี้
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แผนภาพวงจรการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับแรงงาน
และสถานประกอบการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ตามกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ออตตาวา
แรงงาน/นายจ้าง/ผูบ้ ริหาร - ต้องเพิ่ม
ทักษะด้านใดบ้าง - ทักษะ/สมรรถนะ
อะไรที่สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
จากปัญหาที่พบ

การปรับระบบบริการ ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในโรงงาน/สถานประกอบการ
และใน รพ.ชุมชน/รพ.ต่าง ๆ ฯลฯ

การจัดทานโยบายต่าง ๆ ที่สาคัญ เพื่อ
ปรับปรุงสภาพการทางาน/สิ่งแวดล้อม/
สวัสดิการ /คุณภาพชีวิต /การวิเคราะห์
ต้นทุน-ผลประโยชน์ ฯลฯ

สิ่งแวดล้อมในที่ทางาน/สถาน
ประกอบการ/ชุมชนรอบโรงงาน เป็นอย่างไร ต้องปรับแก้อะไร
อย่างไรบ้าง

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของแรงงาน/
นายจ้าง - ต้องทาอะไร อย่างไรให้เข้มแข็ง/
ช่วยกันแก้ไขปัญหาได้จริง

ยกตัวอย่างเช่น ทักษะของบุคคล/แรงงาน/นายจ้าง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่น ๆ ที่จาเป็นหรือที่ควรจะต้องได้รับการพัฒนามากขึ้น อาทิเช่น ทั กษะการดูแล
ตนเองของแรงงาน, ทักษะการดูแลตนเองของนายจ้าง/หัวหน้างาน (ซึ่งจริง ๆ แล้ว
ตรงนี้จะเป็นประเด็นที่สาคัญมาก คือ ทาให้ทุกคนได้รั บประโยชน์พร้อมกันหรือที่
เรียกว่า win-win ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น) และการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่
สามารถป้องกันได้ เช่น การใส่เครื่องป้องกันต่าง ๆ ที่จาเป็น, ถ้ามีนโยบายให้เวลา
พักผ่อน/ออกกาลังกายทาอย่างไรจึงจะสามารถทาได้ตามนโยบาย ต้องเสริม
ทักษะด้านใด ฯลฯ แต่ในความเป็นจริงนั้น การขับเคลื่อนตรงนี้ก็ไ ม่ใช่จะสามารถ
ทาได้ง่าย ๆ แม้แต่ทางฝ่ายแรงงานเอง (ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์จากการขับเคลื่อน
โดยตรงก็ตาม) เพราะการร่วมกันคิดค้นหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ก็ต้องใช้เวลา
ก็จะทาให้แรงงานเสียเปรียบ ถ้าถูกหักค่าจ้าง ซึ่งถ้าส่งผลกระทบแบบนี้แรงงาน
มักจะไม่เอาด้วยแน่นอน (ในมุมมองของเขาเรื่องปากท้องสาคัญกว่าเรื่องการมี

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

สุขภาพที่ดี หรือการไม่มีกิน หรือ การถูกออกจากงานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
หรือปากท้องของเขามากกว่าสาเหตุอื่นใด) ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะต้องขับเคลื่อนใน
เชิงนโยบายควบคู่กันไป เพื่อให้ทางนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ/ผู้ บริหาร
ยอมเสียเปรียบแทน แต่ต้องใช้กลยุทธ์ win-win ในการสื่อสารที่ทาให้ทุกฝ่าย
รู้สึกว่าตนเองได้ประโยชน์ หรือไม่มีใครต้องเสียเปรียบใคร ถ้าทาแบบนี้ได้ฝ่าย
นายจ้างจึงจะยอมให้แรงงานมาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ร่วมกันคิดค้นขึ้น โดยไม่
หักค่าแรง ยกตัวอย่างเช่น อนุ ญาตให้เข้าร่วมได้อาทิตย์ละประมาณ 1-2 ชั่วโมง
หรือการจัดกิจกรรมเพื่อลดความเครียดจากการทางานก็เช่นกันเป็นสิ่งที่สาคัญมาก
เพราะถ้าแรงงานมีความเครียดมากจะส่งผลต่อการทางาน/ผลงานที่จะได้รับ และ
อาจจะต้องเจรจาให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ ปรับระบบการผลิต/ช่วง
เวลาการผลิตหรือมีการจัดสรรทีมงาน/แรงงานในแต่ละชุดใหม่ เพื่อหมุนเวียนกัน
มาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นให้ได้ครบทุกฝ่าย/ทุกคน/ทุกแผนก และจะต้องไม่ส่งผล
กระทบต่อการทางาน/การผลิตหรือผลประโยชน์ของโรงงาน/สถานประกอบการ
ด้วยเช่นกัน
สาหรับกรณีที่แรงงานสตรีที่มีบุตร/เด็กเล็กที่ต้องดูแล ก็อาจจะจาเป็น
ต้องเจรจาให้มีการจัดทาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นในโรงงาน/สถานประกอบการ ซึ่ง
จะต้องมีการลงทุนเพิ่ม หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งในกรณีเช่นนี้ทางโรงงาน/สถานประกอบการในภาคตะวันออก หรือในพื้นที่ขับเคลื่ อนจะยินยอมหรือไม่ ถ้าไม่
ยินยอมใครจะเป็นคนจัดทาข้อมูลหรือทาการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุน -ผลประโยชน์
เพื่อให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบพิจารณาหรือตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล
ที่เรียกว่า “Win-Win” อีกเช่นกัน คือ ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้ง
นายจ้าง/นายทุนและลูกจ้าง/แรงงาน ซึ่งต้องมีความชัดเจนหรือวิเคราะห์อย่างเป็น
รูปธรรมว่า ประโยชน์ที่นายจ้างจะได้รับคืออะไร เมื่อแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มีความเครียดน้อยลง บุตรได้รับการดูแลอย่างดีจากทางโรงงาน/สถานประกอบการ
ประโยชน์ที่นายจ้างจะได้รับคืออะไรบ้าง นอกจากได้ “ใจ” ของลูกจ้าง หรือได้
ภาพลักษณ์ที่ดีจากแรงงานและสังคม รวมถึงการลดปัญหาการลาออกจากงาน
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หรือปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ที่จะทาให้แรงงานสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นใช่หรือไม่ และผลิตภาพแรงงานจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ก็จะ
ต้องแสดงให้ชัดเจน ซึ่งที่จริงแล้วสามารถทาการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์
ให้มีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้ทั้งหมดอย่างเป็นระบบอย่างมีความเชื่อมโยงกัน
แทนที่จะทาทีละเรื่อง แต่ถ้านายจ้าง/สถานประกอบการต้องการทาเพียงแค่เรื่อง
เดียวก่อน ก็อาจจะต้องทาเป็นแผนการทางานหรือการขับเคลื่อนร่วมกันในระยะ
สั้น/กลาง/ยาว และระบุสิ่งที่ต้องการบรรลุร่วมกันในแต่ละช่วงเวลาโดยเป็นการทา
จากเรื่องง่ายที่สุด เกิดขึ้นได้ก่อน เห็นผลที่เป็นรูปธรรม ไปจนถึงเรื่องยากที่สุด ซึ่ง
จะเกิดขึ้นได้ภายใต้เงื่อนไขพิเศษเท่านั้น ในกรณีเช่นนี้ก็ควรที่จะระบุให้เห็นเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของการพัฒนาหรือการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกันไว้อย่างชัดเจน และที่
สาคัญคือ ควรให้มีการสร้างเสริมสุขภาพของฝ่ายผู้บริหารหรือแรงงานในระดับ
วิชาชีพต่าง ๆ หรือบุคลากรระดับกลางด้วย ไม่ใช่ทาเฉพาะกลุ่มแรงงานระดับล่าง
เท่านั้น เพราะการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกกลุ่มมีความปรารถนา
แต่ ป ระเด็ น ที่ ส าคั ญ อี ก ประเด็ น หนึ่ ง ในกรณี น้ี คื อ ใครจะเป็ น คน
ท าการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ใ นทางวิ ช าการที่ เ รี ย กว่ า “การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ผลประโยชน์” (Cost-Benefit Analysis) ที่จาเป็นต้องทา เพราะไม่สามารถพูด
ลอย ๆ โดยไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนที่จะเกิดขึ้น และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึน้
ต่อทุกฝ่าย ซึ่งจริง ๆ แล้วฝ่ายนายทุน/เจ้าของสถานประกอบการน่าจะต้องเป็น
ฝ่ายที่ลงทุนด้านต่าง ๆ เพิ่ม แต่จะยอมหรือไม่ ประเด็นคือจะทาอย่างไรที่จะสื่อสาร
ให้นายทุน/เจ้าของสถานประกอบการเห็น ความสาคัญของการวิเคราะห์ต้นทุน ผลประโยชน์ และที่สาคัญคือ ควรเป็นฝ่ายลงทุนทาการศึกษานี้ และทาอย่างไร
จึงจะได้ผลการศึกษาวิเคราะห์ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ใช้การได้จริง ซึ่งในกรณีน้ีก็
อาจจะจาเป็นต้องจ้างนักวิชาการ โดยเฉพาะนักวิชาการที่มีความเป็นกลางหรือไม่
เอียงข้างเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งก็จะต้องมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะใช้นักวิชาการที่
ฝ่ายโรงงาน/นายจ้างจัดหามา หรือจะใช้นักวิชาการที่ฝ่ายลูกจ้างจัดหามา หรือว่า

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

จะเป็นนักวิชาการที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจัดหามา หรือจะทาการประกาศให้
นักวิชาการในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาเสนอโครงการเข้ามา เป็นต้น
ดังนั้น โดยสรุปการขับเคลื่อนเพื่อกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและ
การปฏิบัติต่าง ๆ ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน/ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ไม่ใช่สิ่งที่
จะทาให้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ ในกรณีเช่นนี้ การทางานตามกรอบออตตาวาของ
พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก็อาจจะจาเป็นต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายก่อน
เช่น การตรวจสุขภาพบุคคลขั้นพื้นฐาน ที่จะนาไปสู่การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพต่าง ๆ เช่น การบริโภคอาหาร, การออกกาลังกาย, BMI/
ความอ้วน, การจัดการความเครียด ฯลฯ แต่จะต้องไม่ใช่การทาแทน/คิดแทน/
ออกแบบให้ แต่จะต้องให้แรงงานเข้ามาขับเคลื่อนด้วยตนเอง จึงจะได้ผล
ในกรณีเช่นนี้ก็จะต้องได้รับความร่วมมือหรือการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทาง
เจ้าของสถานประกอบการ/ผู้บริหารของทางโรงงาน/สถานประกอบการในด้าน
ต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ทั้งนี้ วงจรการทางานตามกรอบออตตาวาที่นาเสนอไว้ในแผนภาพข้างต้น
จะช่วยทาให้ทุกฝ่ายมองเห็นอย่างเป็นระบบและครบวงจรว่า ยังมีเรื่องอะไรที่ต้อง
ทาร่วมกันต่อไปอีกบ้าง (ตามปัญหาที่พบ) จึงควรนาเสนอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมดมองเห็นภาพการทางานร่วมกันตามกรอบนี้อย่างชัดเจนตั้ งแต่ต้น เพื่อให้
เกิดพลังร่วม หรือพลังทวีคูณในการขับเคลื่อน (synergy) ซึ่งก็คือการทาเรื่องการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง หรือการสร้างเสริมพลังอานาจ (Empowerment) ซึ่งเป็น
แนวคิดการทางานที่สาคัญมากของกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ออตตาวานั่นเอง
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การฝ่าด่านวัฒนธรรมปัจเจกชนนิยมและความเคยชินต่าง ๆ เป็นประเด็น
เชิงสมรรถนะ/ศักยภาพที่ควรตระหนักร่วมกัน
แต่ทั้งนี้ พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเองก็จะต้องเข้าใจด้วยว่า จริง ๆ
แล้ว เราไม่สามารถทางานแบบเป็นขั้นเป็นตอน หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้าได้ แต่ใน
กระบวนการทางานในเรื่องที่ท้าทายเช่นนี้ มักจะต้องมีมิติของการเสริมพลังหรือ
การสร้างความเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องเข้าใจว่ามันคืออะไร นี่คือ
ประเด็นสาคัญ เพราะเท่าที่สัมผัสจากการทางานร่วมกับพยาบาลมาเป็นเวลานาน
สังเกตได้ว่าจานวนมากยังไม่ค่อยเข้าใจ “ความหมาย” ของสิ่งเหล่านี้ เพราะยังคง
มองแยกเป็นเรื่อง ๆ ซึ่งอันที่จริงนั้น เมื่อกระบวนการทางานร่วมกันระหว่างผู้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก ประเภทเคลื่ อ นตั ว ไป มั ก จะมี เ รื่ อ งของ “พลั ง ต่ า ง ๆ”
(power/energy) อยู่ใ นกระบวนการนั้น ตลอดเวลา ทั้งพลังเชิงบวกและเชิงลบ
เราต้องรู้จักที่จะสานพลังเชิงบวก ทั้งความคิด/ความคิดเห็น ดี ๆ ข้อเสนอดี ๆ
การสนับสนุนดี ๆ ของทุกคน เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน บนความร่วมมือของทุกฝ่ายให้ได้ แต่ก็ตามที่ชี้ให้เห็นไปข้างต้นหลายครั้ง
แล้วว่า สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถทาให้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ ท่ามกลางวัฒนธรรม
ของไทยที่ มี ค วามเป็ น ปั จ เจกชนนิ ย มสู ง (individualism) วั ฒ นธรรม
ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียม (บางคนพูดเสียงดัง/มีคนฟัง บางคนเสียงค่อย
หรือพูดไม่ออก ไม่กล้าพูด ไม่มีใครฟัง ฯลฯ) และวัฒนธรรมทอนพลังที่เรา
เคยชินคือ พอเข้ามาทางานร่วมกันแล้ว มักจะไม่ค่อยฟังกัน มีลักษณะการ
ยึดติดตัวบุคคล ฟังแค่บางคน (โดยเฉพาะคนที่มีอานาจเหนือกว่า) ไม่ฟังทั้งหมด
และฟังแต่ก็อาจจะไม่ได้ยินหรือไม่เข้าใจว่า สิ่งที่แต่ละคนพูดคืออะไร ต้องการ
อะไร มีความหมายอะไร มีคุณค่าอะไร ซึ่งจริง ๆ แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐาน
มาก ๆ แต่ก็เป็นสิ่งที่เราละเลย และมักจะทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย
คือดูเหมือนเรื่องเล็ก แต่ที่จริงเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะถ้าเราละเลยมักก่อผลใน
เชิงลบต่าง ๆ มากมายอย่างมหาศาล อย่างไม่น่าเชื่อ และอันที่จริงนี่คือ สมรรถนะ

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

ที่สาคัญมากที่สุดประการหนึ่งที่บุคลากรสุขภาพทุกประเภทควรมี ซึ่งก็คือ
สมรรถนะในการจัดกระบวนการรับฟังซึ่งกันและกันอย่างตั้งใจ เพื่อทาให้
เกิดพลังร่วมและเกิดความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่ใส่ใจความคิดเห็น ความรู้สึก
ของทุกคนหรือการทาให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และพร้อมที่จะเข้า
ร่วมขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ

สมรรถนะ/ทักษะการทางานเชิงรุกของพยาบาลและบุคลากร
สุขภาพสหวิชาชีพในระดับโครงสร้าง/ระดับพื้นที่และการทางาน
ส่งเสริมระบบสุขภาพชุมชน
ดังนั้น ในกระบวนการการขับเคลื่อนหรือการทางานเชิงรุก พยาบาล/
บุคลากรสุขภาพวิชาชีพต่าง ๆ ทุกระดับจาเป็นต้องมีสมรรถนะหรือทักษะพิเศษ
ต่าง ๆ หลายประการ ทั้งทักษะหรือสมรรถนะในการพูดคุย ทักษะการระดมความ
คิดเห็น ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ทักษะการสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการสังเกต
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทต่าง ๆ ที่มีผลประโยชน์ต่างกัน, ทักษะและความรู้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากการมีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่ า งผู้ มีส่ วนได้ ส่ว นเสี ย ทุก ประเภท, ความรู้ แ ละทั กษะการวิ เคราะห์
ต้น ทุน และผลประโยชน์ (ถ้า ท าไม่ไ ด้ ก ็จ าเป็น ต้อ งแสวงหาทีม งานผู ้รู ้/
นักเศรษฐศาสตร์/นักวิเคราะห์ด้านนี้เข้ามาร่วมทีม), ทักษะการทางานแบบ
เชื่อมประสานภาคี, ทักษะหรือสมรรถนะในการเจรจาสื่อสาร/การนาเสนอ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง, ทั ก ษะการสร้ า งแรงจู ง ใจเพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลง, ทั ก ษะการจั ด กระบวนการกลุ่ ม /การจั ด เวที / การประชุ ม
ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เอื้ออานวยให้เกิดการระดมพลังและการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ เชิงบวก (Facilitation Workshop) และที่สาคัญยิ่งคือ ทักษะการดารง
ชีวิตที่มีผลดีต่อสุขภาพ (รวมถึงประชาชนและตัวบุคลากรสุขภาพเองด้วย)
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ทักษะการฟังซึ่งกันและกันอย่างเข้าใจ ทักษะการเป็นผู้นา และทักษะการ
ฝ่าด่านวัฒนธรรมแบบปัจเจกชนนิยม วัฒนธรรมวัวหายล้อมคอก วัฒนธรรม
ความฉาบฉวย/การไม่ทาจริง/การไม่มีจิตสานึกสาธารณะ วัฒนธรรมปากว่า
ตาขยิบ วัฒนธรรมที่ชอบพูดมากกว่าทา วัฒนธรรมแบบอุปถัมภ์/การเล่น
พรรคเล่นพวก วัฒนธรรม “รู้รักษาตัวรอด เป็นยอดดี” วัฒนธรรม “ข้าใหญ่”
และวัฒนธรรมความเคยชินอื่น ๆ อีกหลายประการที่ต้องแก้ไข เพื่อให้องคาพยพ
ต่าง ๆ สามารถก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพให้ได้ (ทิพย์พาพร ตันติสุนทร,
2556) ซึ่งการที่จะเกิดสิ่งนี้หรือพัฒนาไปสู่ข้ันนั้นได้ ก็จะต้องมีการสร้างวัฒนธรรม
การทางานร่วมกันแบบใหม่ ๆ ให้ได้ อาทิเช่น วัฒนธรรมการกล้าคิด กล้าเสี่ยง
กล้าทา ไม่ใช่รอแต่นายสั่ง วัฒนธรรมของการเล่าสู่กันฟังและแบ่งปันกัน วัฒนธรรม
ของการทางานเป็นทีม วัฒนธรรมที่เป็นมิตรกับความรู้ วัฒนธรรมในการบริหาร
ทีมงานคนเก่ง และวัฒนธรรมในการสร้างชุมชนของนักปฏิบัติ (Community of
Practice – COP) (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, มปป)
ดังนั้น พยาบาล/ทีมสหวิชาชีพในฐานะเป็นผู้นา หรือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
ก็ควรจะต้องสามารถแสดงบทบาทเป็นผู้นาในด้านต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น
นี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้และการทางานแบบใหม่ร่วมกันได้
อย่างแท้จริง อันจะส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพขององค์ กร ชุมชน สังคม หรือ
เกิดบรรยากาศแบบใหม่ สิ่งแวดล้อมแบบใหม่ในการขับเคลื่อนเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพของสังคมร่วมกันด้วย
นอกจากนี้ การพิจารณาว่าเรามีสมรรถนะหรือทักษะสาคัญ ๆ เหล่านี้
แล้วหรือยัง มีอะไรแล้วบ้าง ยังไม่มีอะไรบ้าง จึงมีความสาคัญถ้ายังไม่มีจะต้ องทา
อย่างไร เพียงแค่การอ่านเอกสารทีไ่ ด้รับจากโครงการฯ โดยลาพัง สาหรับบางคน/
บางกลุ่มนั้นวิธีการนี้ยังใช้การได้หรือไม่ หรือพอเพียงที่จะช่วยยกระดับสมรรถนะ/
ศักยภาพ/ความสามารถได้จริงหรือไม่ ทาอย่างไรจะช่วยเสริมสร้างสมรรถนะ/

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

ทักษะให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น หรือทาอย่างไรจะทาให้เกิดการเรียนรู้/การฝึกฝนด้วยกล
ยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใช้การได้ และที่สาคัญเราต้องตั้งคาถามร่วมกันด้วยว่าเรามีพลังและ
ศักยภาพที่จะทาเรื่องเหล่านี้ร่วมกันหรือไม่ และ/หรือเรามีความมุ่งมั่น/ความตั้งใจ/
ภาวะผู้นาที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย
หรือในกรณีที่ยกตัวอย่างมาอภิปรายทั้งหมดในบทความนี้เป็นกรณีที่ยากลาบาก
มากที่สุดกรณีหนึ่ง เราต้องการจะฝ่าด่านกาแพงใหญ่น้ีร่วมกันจริง ๆ หรือไม่?
เพราะอะไร? ถ้าไม่ทาแล้วจะเกิดอะไร?
ทั้งนี้ จากการอ่านเอกสารวิชาการต่าง ๆ ที่ผลิตโดยโครงการขับเคลื่อนฯ
โดยเฉพาะชุดการเรียนรู้ที่ 1, ที่ 2, ที่ 3 และที่ 5 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ชุด
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ หรือประเด็นที่กาลังวิเคราะห์ถกเถียงอยู่น้ี ซึ่งก็
คือ ชุดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องภาวะผู้นาและการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ และชุดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการสร้างนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม, การปรับระบบบริการสุขภาพ และการสร้างสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อสุขภาพ พบว่าเป็นเอกสารที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาสาระที่ดีมาก มีการระบุ
ถึงทักษะต่าง ๆ ที่มีความจาเป็นต่อการเป็นพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพ หรือนัก
ขับเคลื่อนสุขภาพในบริบทต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ทักษะการเป็นผู้นา ทักษะการ
สื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง และทักษะสุนทรียสนทนา หรือในเอกสารเรียกว่า
“ทักษะสุนทรียสาธก” ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ จะต้องมีการฝึกฝน/ปฏิบัติ หรือ
เรีย นรู้จ ากการฝึก ฝนเป็น ระยะเวลาหนึ่ง ไม่ส ามารถเกิด ขึ้น ได้ด้ว ยการอ่า น
การฟังคนอื่นพูด แต่ต้องลงมือปฏิบัติจนมีความมั่นใจและสามารถนาไปใช้ได้จริง
ในบริบทต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลาย
ดังนั้น จึงควรมีการสร้างการเรียนรู้ทักษะ/สมรรถนะต่าง ๆ เหล่านี้ให้กับ
พยาบาล/ทีมบุคลากรสุขภาพสหวิชาชีพทุกคน เพราะจากการประเมินผลโครงการ
ขับเคลื่อนฯ พบว่า ถ้าพยาบาล/ทีมสุขภาพสหวิชาชีพขาดทักษะ/สมรรถนะเหล่านี้
จะส่งผลทาให้เกิดช่องว่างในการทางานอย่างน่าเสียดาย และที่จริง จุดอ่อนหรือ
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ช่องว่างตรงนี้เป็นสาเหตุที่สาคัญที่สุดสาเหตุหนึ่งที่ทาให้งานสร้างเสริมสุขภาพไม่
ประสบผลสาเร็จในระดับที่ต้องการ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง และอีก
ประเด็นหนึ่งที่สาคัญเกี่ยวกับเอกสารทางวิชาการทีโ่ ครงการผลิตขึ้น ก็คือการขาด
ตัวอย่างการทางานในบริบทที่ยากลาบากและท้าทายที่ก้าวข้ามขอบเขตขององค์กร/
หน่วยงาน หรือประเด็นการทางานในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่
บ่อนทาลายสุขภาพ อันเป็นผลมาจากการมีอิทธิพลหรื อพลังสูงของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมโดยมีองค์กรภาครัฐหนุนหลัง
ดังนั้น ตั วอย่ างที่บทความนี้ยกมาประกอบการอภิปรายข้างต้น จึงมี
นัยสาคัญต่อการยกระดับสมรรถนะในการทางานของพยาบาลและทีมสหวิชาชีพ
ในบริบทของระบบและโครงสร้างระดับมหภาคที่ยากลาบาก ที่มองว่าถ้าพยาบาล/
ทีมสุขภาพมีความตระหนักต่อประเด็นนี้ หรือ มีความกล้าหาญในการทางาน
ขับเคลื่อนในประเด็นนี้ ก็ ยิ่งจะทาให้ มีสมรรถนะเพิ่ มมากขึ้นตามไปด้ วย หรือที่
เรียกว่า “เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ” หรือ “ยิ่งทาก็ยิ่งเก่ง” โดยเฉพาะ
ทักษะการทางานส่งเสริมระบบสุขภาพชุมชน ควรเป็นประเด็นที่ได้รับ การพัฒนา
บนฐานของการปฏิบัติ หรือจากกรณีตัวอย่างจริงที่ได้จากการทางาน

การจัดการระบบสุขภาพชุมชนและการบริการเชิงรุก
ในชุมชน เป็นประเด็นการขับเคลื่อนในเชิงระบบและโครงสร้าง
ที่สาคัญ: ทีมสุขภาพต้องมีความชัดเจนในบทบาทของตนเอง
สาหรับประเด็นการทางานส่งเสริมระบบสุขภาพชุมชน หรือ

การจัดการระบบสุขภาพชุมชน และการทางานด้านการบริการเชิง
รุ ก ในชุ ม ชน ที่เอกสาร “แนวทางการดาเนิ นงาน Primary Care Cluster
สาหรับหน่วยบริการ” (หรืออาจเรียกย่อ ๆ ว่า เอกสารนโยบาย PCC) ได้ระบุไว้
นั้น เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าเป็นประเด็นการทางานที่ต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นใน

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

เชิงระบบและโครงสร้างที่ยากลาบาก หรืออันที่จริงสองประเด็นนี้มีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกันอย่างแยกออกจากกันได้ยาก แต่ ดูเหมือนว่าในเอกสาร PCC ดังกล่าว
ก็ไม่ได้ให้ความสาคัญกับประเด็น “การจัดการระบบสุขภาพชุมชน” มากเท่าใดนัก
หรืออันที่จริงเป็นการกล่าวไว้เฉย ๆ ลอย ๆ แต่ไม่ได้ให้น้าหนักกับเรื่องนี้แต่อย่างใด
ซึ่ ง จริ ง ๆ แล้ ว เรื่ อ งนี้ มี ความส าคั ญ และควรจะต้อ งให้ ค วามกระจ่า ง เพราะมิ
เช่นนั้นจะขาดบทบาทของชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง/เจ้าของปัญหา/เจ้าของสุขภาพ
และการไม่ให้น้าหนัก หรือไม่ได้ ให้ความกระจ่างไว้ในเอกสารนโยบายจะทาให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงมีบทบาทเป็นเพียงผู้ให้บริการ (care provider) หรือ เป็น
ผู้กระทาการ (Actor) เสียเอง ยังไม่ได้ให้น้าหนั กกับการทางานเชิงเสริมพลัง หรือ
หนุนเสริมบทบาทของ “ชุมชนประเภทต่าง ๆ” ให้เป็นผู้กระทาการโดยมีบุคลากร
สุขภาพซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระตุ้น (Motivator) ผู้สนับสนุน (Supporter)
และผู้อานวยความสะดวกต่าง ๆ (Facilitator) ส่งผลทาให้ประเด็นปัญหาสุขภาพ
ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ ประเด็นเชิงระบบและโครงสร้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่
ใหญ่มหาศาล และต้องการพลังการเปลี่ยนแปลงแบบเชื่อมประสานภาคีทุกภาค
ส่วน ยังไม่ได้รับการให้ความสนใจอย่างจริงจังหรือมีการแก้ไขแต่อาจจะไม่ตรงจุด
หรือไม่สามารถแก้ไขได้มากตามที่ต้องการ ดังนั้น การกาหนดบทบาทของทีม
สุขภาพหรือเจ้าหน้าที่รัฐในการทางานส่งเสริม “การจัดการระบบสุขภาพ
ชุมชน” จึงมีความสาคัญและควรมีความจริงใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ใช่เขียนไว้
เฉย ๆ แต่ไม่ได้ให้น้าหนัก หรือไม่มีคาอธิบายใด ๆ เลย
สาหรับ ภารกิจด้านการบริการเชิงรุกในชุมชน พบว่า ในเอกสาร
นโยบาย PCC ดังกล่าว ได้ระบุไว้หลายบริการ/กิจกรรม/ภารกิจด้วยกัน ซึ่ง ณ ที่ น้ี
จะขอยกตัวอย่างเพียงบางด้านหรือบางกิจกรรม/ภารกิจเท่านั้น เพราะมิเช่นนั้นจะ
เป็นเอกสารบทวิเคราะห์ที่ยาวมากเกินไป
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สาหรับบริการเชิงรุกที่เลือกขึ้นมาอภิปราย อย่างมีความเชื่อมโยงกับ
บริบทของระบบบริการสุขภาพ และบริบทการทางานของพยาบาล และสหวิชาชีพ
ที่น่าสนใจที่หยิบยกมา ณ ที่น้ี ก็คือ บริการส่งเสริมสุขภาพด้านการจัดการ
อาหารปลอดภัย, การเฝ้าระวังและป้องกันควบคุม การเกิดโรค ด้านการ
สร้างเครือข่ายจิตเวชชุมชน, การดูแลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ การ
ตรวจประเมิ นสถานประกอบการ เช่ น การผลิ ต น้าดื่ม, น้าแข็ง, ผลิ ต ภัณฑ์
สมุ น ไพรต่ า ง ๆ และ การบริ ก ารเชิ ง รุ ก ในด้ า นการประเมิ น มาตรฐาน
สุขาภิบาล เช่น การประเมินตลาด, การประเมินโรงอาหารในโรงเรียน เป็นต้น
ซึ่งบริการต่าง ๆ เหล่านี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพ หรือ การ
กระทากับปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่เป็นตัวกาหนดสุขภาพ (socio-economic
determinants of health) ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่หรือเป็นการขับเคลื่อน/การกระทากับ
ปัจจัยในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคม
ด้วยเหตุนี้ การตรวจประเมินเพียงลาพัง ซึ่งเป็นงานในเชิงเทคนิค ก็คงไม่
พอเพียง หรือไม่น่าจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายและการปฏิบัติต่าง ๆ
ได้จริง ยกตัวอย่างเช่ น ประเด็นการจัดการอาหารปลอดภัย ก็เป็นประเด็นตั้งแต่
การผลิตในแปลงเกษตรและในโรงงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศไทยทากันมาพอสมควร
ทีเดียว โดยเฉพาะการจัดการผลิตอาหารปลอดภัยจากภาคเกษตรที่พยายามนา
เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เกษตรกรรมธรรมชาติ เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรแบบ
พอเพียง ฯลฯ มาทดแทนเกษตรเคมี แต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องทาอีกมากมาย โดยเฉพาะ
การศึกษาติดตามประเมินผลว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ หรือการเกษตรปลอดสาร
หรือไร้สารเคมีจริงหรือไม่? ซึ่งจากผลการศึกษา/การสารวจหรือการสุ่มตรวจของ
หน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกาจัดศัตรูพืช (THAI-PAN) ในช่วงเวลาสองสามปีที่ผ่าน
มาจะเห็นได้ว่า เรายังประสบปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ที่เกินค่า
มาตรฐานทุกครั้งในสัดส่วนที่มากน้อยแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น กรณีล่าสุด

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, สสส. และเครือข่าย
THAI-PAN ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้สดที่มีการตรวจพบสารเคมีตกค้าง
มากกว่าร้อยละ 50 มากที่สุด คือ ส้ม, แก้วมังกร, ชมพู่ และลาไย สาหรับผักสดที่
มีการตรวจพบว่ามีสารเคมีตกค้างมากที่สุด หรือมากกว่าร้อยละ 50 คือ โหระพา,
พริกขี้หนู, คะน้า, ผักชี, ถั่วฝักยาว และมะเขือเทศ เป็นต้น (www.thaihealth.or.th/
Content/35102) ดั ง นั้ น ประเด็ น นี้ จึ ง เป็ น ประเด็ น ใหญ่ ที่ ท้ า ทายศั ก ยภาพและ
ความสามารถของขบวนการสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ การจัดการอาหารปลอดภัยที่มาจากภาคอุตสาหกรรมก็เป็น
ประเด็นในเชิงระบบและโครงสร้างที่มีความสาคัญไม่แพ้กันแต่อย่างใด เพราะ
ปั จ จุ บั น อาหารที่ ป ระชาชนคนไทยบริโ ภคมาจากภาคอุ ต สาหกรรมอาหารใน
สัดส่วนที่สูงมาก เพราะการผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและ
สารเคมีต่าง ๆ เข้ามาช่วยทาให้ผลผลิตต่าง ๆ จากภาคเกษตรสามารถเก็บไว้ได้นาน
ซึ่งปัจจุบันมีอาหารทั้งที่แปรรูปและไม่แปรรูปประเภทต่าง ๆ ประมาณ 12 ประเภท
ตามการจาแนกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 6 ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวันของประชาชนทุกคน/ทุกเพศ/ทุกวัย
สาหรับคนบางส่วน อาจจะมองว่าภารกิจด้านนี้น่าจะเป็นภารกิจของ
หน่ ว ยงานด้ า นการเกษตรหรื อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร และ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม แต่ เ มื่ อ หั น มาพิ จ ารณาในความเป็ น จริ ง แล้ ว พบว่ า มี
ประเด็นเชื่อมโยงมายังหน่วยงานด้านสุขภาพ หรือกระทรวงสาธารณสุขอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะทั้งกระบวนการผลิตและการนาผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน
6 ซึ่งอาหารทั้ง 12 ประเภทที่แปรรูปมาจากภาคอุตสาหกรรมอาหารนี้ ประกอบด้วยอาหารทุกประเภททีเ่ รา
ใช้ในชีวติ ประจาวัน ยกตัวอย่างเช่น เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์, ผลิตภัณฑ์ประมง, ผักและผลไม้
สดและแปรรูป, ธัญพืชและผลิตภัณฑ์, เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส, นมและผลิตภัณฑ์, เครื่องดื่มทั้งที่มี
แอลกอฮอล์และไม่มแี อลกอฮอล์, น้าตาลและขนมหวาน, ชา กาแฟ โกโก้, น้ามันและไขมัน และผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารต่าง ๆ เป็นต้น
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อาหารปลอดภัยและหลักโภชนาการไปใช้ในการบริโภค ย่อมทาให้เกิดปัญหา
สุขภาพตามมาอย่างแน่นอน ประกอบกับปัจจุบันโลกเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียว
หรือที่เรียกว่า “โลกาภิวัตน์” ที่มีการส่งออกและนาเข้าสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกแบบไร้พรมแดน ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในที่หนึ่งย่อม
ส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ ประเทศในโลกอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ยกตัวอย่าง
เช่น กรณีวัวบ้า, นมผงสาหรับเด็ก, เนยถั่ว ฯลฯ ที่มีปัญหาจากแหล่งต้นทาง จนส่ง
ผลกระทบต่อแหล่งปลายทาง/ผู้บริโภคจนทาให้มีผู้เสียชีวิตจานวนมาก เป็นต้น
(www2.thaieurope.net)
ดังนั้น เรื่องนี้จึงมีความเชื่อมโยงกับบทบาทของภาครัฐหลายหน่วยงาน
รวมถึงบริษัทผู้ผลิตและผู้นาเข้าอาหาร และภาคสาธารณะ หรือประชาชน/ผู้บริโภค
ที่ ต้ อ งมี ค วามตระหนั ก ต่อ ปั ญหา แต่ ก็ ไ ม่ ส ามารถสร้า งความตระหนั กในภาค
สาธารณะได้ง่าย ๆ เพราะสังคมมีความหลากหลาย ประกอบไปด้วยคนหลายกลุ่ม
หลายประเภท เราจะเริม่ สร้างความตระหนักจากกลุ่มไหนหรือจุดไหนก่อนดี ล้วนแต่
เป็นประเด็นในการสร้างการเรียนรู้ให้กับภาคสาธารณะที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง
ในขณะที่การขับเคลื่อนด้านนโยบายสาธารณะร่วมกับภาคการผลิต/บริษัทผู้ผลิต
และผู้นาเข้าอาหาร โดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุขของภาครัฐเป็นแกนนาย่อม
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่คาถามคือองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีความตระหนัก
ต่อปัญหานี้ในระดับโครงสร้างหรือยัง? และอีกมากมายคาถาม
สาหรับในกรณีของการประเมินโรงอาหารในโรงเรียน ก็เช่นกัน
ที่คงจะไม่ใช่ดาเนินการแค่การตรวจประเมินสภาพโรงอาหาร หรือ มองในเรื่องตัว
อาคารและสภาพสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ที่จริงควรเป็น
การประเมินอย่างรอบด้าน ทั้งคุณภาพอาหาร (คุณค่าทางโภชนาการ, ความสะอาด,
ความปลอดภัย ฯลฯ), พฤติกรรมของผู้ปรุงอาหาร/ขายอาหาร พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคอาหารและการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบด้วย จึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีองค์ประกอบของการทางานเชิงรุกอื่น ๆ ด้วย และการใช้กรอบ

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

แนวคิดและยุทธศาสตร์ออตตาวา ที่มองสรรพสิ่งหรือกลไก-องค์ประกอบต่าง ๆ
เกี่ยวกับสุขภาพอย่างมีความเชื่อมโยงกัน ก็น่าจะเป็นประโยชน์หรือมีคุณค่าอีก
เช่นกัน จึงควรนามาปรับหรือประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ให้เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ว่าใครทาอะไร ทาอย่างไร ส่งผลต่ออะไร (ทั้งผลดีผลเสีย) ต้อง
ทาอะไรหรือปรับปรุงอะไร อย่างไร ทาไปเพื่ออะไร เป็นต้น
ดังนั้น การทางานขับเคลื่อนเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ไปพร้อม ๆ กับ
การให้การศึกษา/การเรียนรู้กับพยาบาล/นักศึกษาพยาบาล จึงควรมีความสัมพันธ์
หรือให้น้าหนักกับประเด็นท้าทายต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว เพราะประเทศไทยมี
ประเด็นปัญหาในเชิงระบบและโครงสร้างมากจริง ๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเป็นประเทศ
ที่ ข าดการวางแผนการพั ฒ นาอย่ า งเป็ น องค์ ร วม หรื อ ขาดความเชื่ อ มโยงกั น
ระหว่างบทบาทขององค์กรภาคส่วนต่าง ๆ หรือ อาจจะมีแผนการพัฒนาที่ดี แต่
ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ หรือมีลักษณะต่างคนต่างทาค่อนข้างสูง ทั้งนี้
เพราะมีปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ จานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
เป็นสังคมรวมศูนย์อานาจไว้ที่ส่วนกลางประกอบกับ “มีความเป็นสังคมที่มี
ข้อยกเว้นมาก” หรือมีการปฏิบัติต่อกลุ่มคนต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน เพราะมีกลุ่ม
อภิสิทธิ์ชนจานวนมาก และการขาดความสมดุลของอานาจของภาคส่วนหลักทั้ง
3 ภาค (รัฐ/เอกชน/ภาคประชาสังคม) ทาให้การสร้างบรรทัดฐานทางสังคมทาได้
ยากมาก ซึ่ ง อั น ที่ จ ริ ง การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพคื อ ความพยายามในการสร้ า ง
บรรทัดฐานทางสังคมที่สาคัญประการหนึ่ง หรือถ้าทาดี ๆ หรือมีการขับเคลื่อน
อย่างมีกลยุทธ์ตามกรอบออตตาวาก็น่าจะสามารถนาไปสู่การสร้างบรรทัดฐาน
ทางสังคมและการจัด/ปรับระบบและโครงสร้างต่าง ๆ หรือการจั ดการกับปัญหา
ต่าง ๆ ที่ต้นทางได้ในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต, การบริโภค, การศึกษา/
การสร้างการเรียนรู้, การจัดการความปลอดภัยและอุบัติเหตุ, การจัดสรรทรัพยากร,
การสร้างจริยธรรมในการผลิตและการบริโภค, การสร้างนโยบายสาธารณะ ฯลฯ
จึงเป็นภารกิจที่ต้องการพลั งการขับเคลื่อนร่วมกันในระดับสูง ดังกล่าวมาแล้ว
ข้างต้นหลายครั้ง
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ด้วยเหตุน้ี สังคมไทยหรือระบบสุขภาพไทย จึงต้องการกรอบคิดและ
เครื่องมือที่ทาให้มองเห็น “องคาพยพ” ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
การให้ ค วามส าคั ญ กั บ บริ บ ทในท้ อ งถิ่ น หรื อบริ บ ทเฉพาะของพื้ น ที่ ใ นความ
รับผิดชอบของสถานบริการสุขภาพแต่ละแห่งที่มีความเกี่ยวข้องกับประชากรกลุ่ม
ต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นในเชิงระบบและโครงสร้าง ทั้งโครงสร้างทาง
สังคม วัฒนธรรม การเมือง การศึกษา สิ่งแวดล้อม ที่กากับพวกเขาอยู่ โดยการ
ใช้กรอบออตตาวาและแนวคิด “การจัดการระบบสุขภาพชุมชน” และการ
ทางานเชิงรุกร่วมกับชุมชนให้มีความเข้มข้นขึ้น เพราะพบว่าหลายแห่ง/พื้นที่/
องค์กรยังเป็นการทางานตามนโยบายที่เปลี่ยนไปมาจากเบื้องบนเป็นหลัก
จึงไม่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือได้แต่ไม่มาก ทั้งการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องกระบวนทัศน์/วิธีคิด/วิธีมอง/มุมมอง/วิธีการทางานของพยาบาลหรือ
บุคลากรสุขภาพวิชาชีพต่าง ๆ และผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ/ความเป็ น อยู่ ที่ ดี หรื อ การมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ของ
ประชาชน/ชุมชนก็ตาม ยังคงพบว่ายังไม่สามารถทาให้สังคมไทยก้าวพ้นปัญหา
ในเชิงระบบและโครงสร้างไปได้ หรือ หลายอย่างยังคงเป็นการทางานกับ
ปั ญ หาที่ ป ลายเหตุ ม ากกว่ า การกระท ากั บ ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ -สั ง คมการเมืองที่เป็นตัวกาหนดสุขภาพ

สรุป
การขับเคลื่อนด้านการสร้างเสริมสุขภาพในบริบทของวิชาชีพการพยาบาล
ผ่าน “โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ” ที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก สสส. นับเป็นการขับเคลื่อนที่มีนัยยะและความหมายต่อการ
เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และการฉุก คิดในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์/ทัศนคติ/วิธีคิด/วิธีมอง/วิธีการทางานและสมรรถนะใหม่ ๆ

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

ที่มีความจาเป็นในการแสดงบทบาทใหม่ของวิชาชีพการพยาบาล 7 ที่มิใช่แค่การ
ทางานด้านหัตถการ ในความหมายเดิม ๆ เช่น ฉีดยา, ทาแผล, เปลี่ยนสายปัสสาวะ,
ให้ อ าหารทางสายยาง, การให้ อ อกซิ เจน ฯลฯ เท่ า นั้ น แต่ เ ป็ น “หั ต ถการใน
ความหมายใหม่” ที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งผู้ป่วยและผู้ที่ยังไม่ป่วยหรือประชาชน
ทั่วไปด้วย
สาหรั บ การท าหน้าที่ใ นการดูแลผู้ป่ วยก็ไ ม่ใ ช่ การดูแลแต่โ รคหรื อ ให้
ความสาคัญกับตัวโรคเท่านั้น แต่ยังได้ใส่ใจในความรู้สึกและความเป็นอยู่ด้านอื่น ๆ
ของผู้ที่เป็นโรคนั้น ๆ ด้ วยการทางานด้านการส่งเสริมสุขภาพหรือการใช้หลัก
สุขภาพองค์รวม และการดูแลรักษาด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ (holistic care
and humanized health care) เพื่อทาให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในทุกมิติ ทั้ง
มิติกาย, จิตใจ/จิต, อารมณ์, สังคม, ปัญญา และจิตวิญญาณ โดยเฉพาะกรณี
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง, การดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง,
การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ, การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน, การดูแลผู้ที่ต้องการ
เลิกบุหรี่, การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลออสโตมีและแผลทั่วไป, การดูแลผู้ป่วยวัณโรค,
การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อดูแลผู้ป่วยทีร่ อการผ่าตัด/เลื่อนการผ่าตัด, การดูแลอย่าง
ต่อเนื่องและครบวงจร, การพยาบาลฉุกเฉิน ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังพบว่าบางแห่งได้มีการปรับกระบวนทัศน์และปรับระบบใน
ด้านการรักษาพยาบาลด้วยการใช้การแพทย์ทางเลือก/การแพทย์แผนไทยด้วยวิถี
ธรรมชาติบาบัดไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริมบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการเข้า
มาร่วมแสดงบทบาทในการสร้างสุขภาพ หรือที่เรียกยุทธศาสตร์น้วี ่า “ของชุมชน
โดยชุมชน และเพื่อชุมชน” ทาให้ชุมชนมีบทบาทสูงมากในการดูแลรักษาผู้ป่วย
และการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะการมีจิตอาสาจานวนมาก โดยเฉพาะกรณี
7 โปรดอ่าน ผลการประเมิน การท างานของโครงการขับ เคลื่ อนวิช าชีพการพยาบาลฯ ได้ใ น ฉัน ท์หทัย
(อรทัย) อาจอ่า และคณะ, เมษายน, 2560 ประกอบด้วย

53

54

 การขับเคลื่อนด้านการสร้างเสริมสุขภาพของวิชาชีพการพยาบาล

ของ รพ.แม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ที่พบว่าพยาบาลและทีมสุขภาพได้ทางาน
ร่วมกันเป็นทีมสหวิชาชีพได้อย่างแท้จริง
ส าหรั บ กรณีของผู้ ที่ยัง ไม่ป่วย หรื อ มี แนวโน้มว่ า จะป่วย วิ ช าชี พการ
พยาบาลและทีมสุขภาพแบบสหวิ ชาชี พก็มีสมรรถนะใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อน
เพื่อให้เกิดการป้องกันปัญหา หรือการลดความเสี่ย งต่าง ๆ ที่สามารถลดได้ อาทิ
เช่น ความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคไตวายเรื้อรัง, มะเร็ง
ปากมดลูก, ปัญหาความเครียด/สุขภาพจิต/จิตเวช ฯลฯ ด้วยการแสดงบทบาทใน
การทางานเชิงรุก, การตรวจคัดกรอง, การส่งเสริมการปรับพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้ง
การบริโภคและการออกกาลังกายด้วยการใช้โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพต่าง ๆ
ที่หลากหลาย และการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน หรือความพยายามในการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในชุมชนให้ได้มากยิ่งขึ้น บางแห่งคิดค้นวิธีการ/กลยุทธ์ใน
การทางานแบบเชื่อมโยงทั้ง 3 ระดับ (ปฐมภูมิ, ทุติยภูมิ และตติยภูมิ) ดังเช่น รพ.
ศูนย์ขอนแก่น ทาให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง/ครบวงจร และบาง
พื้ น ที่ ยั ง มี ก ารกระท ากั บ ปั จ จั ย หรื อ ตั ว ก าหนดทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ มี ต่ อ
สุขภาพอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีของทีมสุขภาพของ รพ.สต. เขาไม้แก้ว
อ.สิเกา จ.ตรัง และ รพ.สต. บ้านห้วยทราย ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ซึ่งทั้ง
สองพื้นที่น้ีก็เป็นการทางานแบบข้ามวิชาชีพ หรือสามารถทาให้เรื่อง “สุขภาพ”
กลายเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่เฉพาะของวิชาชีพแพทย์ , วิชาชีพพยาบาล และ/
หรือนักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น
แต่จุดอ่อนที่สาคัญยิ่งของทุกพื้นที่ก็คือ ยังไม่ได้มีการใช้กรอบออตตาวา
ในการกากับการทางานและการสร้างองค์ความรู้ด้วยกรอบคิดและเครื่องมือที่
สาคัญนี้มากเท่าใดนัก แต่การที่โครงการฯ ได้เข้าไปทาการถอดประสบการณ์และ
ยกระดับเป็นนวัตกรรมและความรู้ด้วยกรอบออตตาวานั้น ก็นับว่าเป็ นขั้นตอนที่มี
ความสาคัญมาก แต่ประเด็นสาคัญคือจะทาอย่างไร พื้นที่/หน่วยบริการสุขภาพต่าง ๆ

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน (Reflexive Analysis) 

จึงจะดาเนินการต่อไปด้วยตนเอง เพื่อให้มองเห็นผลของการใช้กรอบออตตาวา
แบบวิพากษ์
นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่า สมรรถนะด้านการสร้างองค์ความรู้ด้วยแนวทาง/
มุมมอง/วิธีวิทยาการวิจัยต่าง ๆ ยังเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาอีกมาก โดยเฉพาะการสร้าง
องค์ความรู้บนฐานการทางาน หรือที่เรียกว่า “การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา”
ที่เน้นการทาความเข้าใจ “สาระสาคัญ ๆ ของประสบการณ์ร่วมที่เกิดขึ้น” ที่มี
ความเชื่อมโยงกับบริบทเฉพาะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของโครงการเป็น
สมรรถนะที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่ควรได้รับการให้ความสาคัญในลาดับต้น ๆ
(first priority)
สาหรับกรณีที่ต้องมีบทบาทด้านการส่งเสริมการจัดการระบบสุขภาพ
ชุมชนและการบริการเชิงรุกในชุมชนในหลาย ๆ บริบทตามนโยบาย PCC พบว่า ใน
ความเป็นจริงนั้น บริบทการทางานร่วมกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ยังเป็นเรื่องที่
ยากลาบากมาก แต่ในมุมมองของทีมสุขภาพอาจจะยังไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย
เพราะองค์กรภาครัฐอยู่ในสภาพที่อ่อนแอ ถึงแม้จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องจานวนมาก
แต่ก็ไม่ได้มีการบังคับใช้อย่างเต็มที่หรือบังคับใช้ไม่ได้ เนื่องด้วยปัจจัย-องค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ซับซ้อน
ดังนั้น การขั บเคลื่อนในเชิงระบบและโครงสร้างทั้งมิติทางสังคม-จิต
วัฒนธรรม การเมือง สิ่ ง แวดล้ อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสุ ขภาวะของ
ประชาชน โดยเฉพาะในกรณีที่นามายกตัวอย่างไว้ในบทความนี้ คือ สุขภาพของ
แรงงานหรือประชาชนที่ทางานอยู่ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และกรณีของการสร้าง
มาตรฐานอาหารปลอดภัย ทีมงานสุขภาพจะต้องมีความเข้าใจในภาพการเคลื่อนไหว
และการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศในระดับมหภาคที่เชื่อมโยงลงมายัง
ระดับจุลภาคด้วย หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในเชิงนโยบายและแผนการพัฒนา
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โครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับภาค ระดับจังหวัด ลงไป
จนถึงระดับชุมชนอย่างมีความเชื่อมโยงกัน และถ้าเป็นไปได้ สิ่งที่ควรทาอย่างยิ่ง
คือ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข และกลไกสาคัญต่าง ๆ ในระดับ
ประเทศทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมและชุมชนจะต้องเข้ าไป
กระทากับปัจจัยทางสังคมที่เป็นตัวกาหนดสุขภาพ (social determinants of health)
ให้ ไ ด้ เพราะลาพัง แต่วิชาชี พการพยาบาลหรือวิ ชาชี พใดวิ ชาชี พหนึ่ง คงจะไม่
สามารถกระทาการได้สาเร็จ เพราะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ต้องมี
การจัดระบบความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ผ่านการเจรจาต่อรองและการสร้างข้อตกลง
ใหม่ แต่ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากว่าจะทาได้หรือไม่ อย่างไร เพราะพลังอานาจของ
ภาคทุน/ธุรกิจอุตสาหกรรมมีเหนือกว่าภาคอื่น ๆ ทั้งมวล จึงเกิดคาถามตามมา
ว่า “สมรรถนะแบบใด” คือสิ่งที่จาเป็นต้องมี โดยเฉพาะสมรรถนะการทางาน
แบบไตรภาคี (Tripartite Partnership) เรามี ห รื อ ยั ง ? สิ่ ง นี้ ใ ช้ ก ารได้ ใ น
ประเทศไทยหรือไม่?
ทั้งนี้ การทางานและการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามกรอบ
แนวคิดและยุทธศาสตร์ออตตาวา ยังคงเป็นกรอบคิดและเครื่องมือที่มีคุณค่าและ
ความหมาย เพียงแต่จะต้องใช้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับกระบวนทัศน์/วิธีคิด/
วิธีมอง/วิธีการทางาน/วิธีการสร้างการเรียนรู้ให้กับพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล
รุ่นใหม่ให้เกิดการเรียนรู้ประเด็นปัญหาใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริม
สุขภาพอย่างเป็นระบบ รวมถึงการมองประเด็น -องค์ประกอบ-มิติของกรอบ
ออตตาวาอย่างมีความเชื่อมโยงกันให้มากขึ้น แต่ในบริบทของสังคมปัจจุบัน พบว่า
การพยาบาลเฉพาะทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, การพยาบาล
เฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และการพยาบาลเฉพาะทางด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพเอง ควรจะต้องได้รับการให้ความสนใจในการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านนี้ให้มีความเข้มข้นขึ้น หรือมีความเชื่อมโยงกับบริบทต่าง ๆ ให้
มากยิ่งขึ้น
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