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ความเปนมา 
 

งานวิจัยเร่ือง “การใชยุทธวธิีทางสังคมเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมสุขภาพในชุมชนตามแนวชายแดน 

ไทย-พมา ในพืน้ท่ีสูงอําเภอสังขละบุรี  จังหวดักาญจนบุรี  ประเทศไทย” น้ี แสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จท่ีเกิดขึ้นจาก

การใชยุทธวธิีทางสังคมเปนหัวหอกในการสงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูท่ีอาศัยอยูบนพื้นท่ีสูงตาม

รอยตะเข็บชายแดนไทย-พมาไดเปนอยางดี  โดยเฉพาะในกลุมชาติพันธุท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีน้ี คือ   คนปกาเกอะญอ  

(กระเหร่ียง) มอญ และพมา ซึ่งกลุมคนเหลาน้ีดอยโอกาสท้ังทางดานสังคมและเศรษฐกิจ และเปนกลุมท่ีมีความ

ออนแอทางดานสุขภาพและถูกคุกคามดวยโรคตางๆ ไดงาย เชน มาลาเรีย อหิวาตกโรค โรคระบบทางเดินหายใจ 

และการติดเชื้อ เอช ไอ วี และเอดส ท้ังน้ีเน่ืองมาจากพฤติกรรมสุขภาพ โภชนาการ  และเง่ือนไขทางส่ิงแวดลอม

อื่นๆ รวมท้ังขอจํากัดในการเขาถึงบริการทางดานสุขภาพและบริการทางสังคมตางๆ  
 

 กระทรวงสาธารณสุข มีความพยายามท่ีจะใหบริการการดูแลสุขภาพข้ันพื้นฐานแกประชากรกลุมน้ีอยาง

เต็มท่ี ถึงแมวาจะมอีุปสรรคนานัปการในการใหบริการดังกลาว ซึ่งเปนขอจาํกัดท่ีเกิดจากท้ังดาน           ผูใหบริการ 

และดานผูรับบริการเอง นอกจากน้ี ยังมีองคกรสวนบุคคลและองคกรเอกชนท่ีไมแสวงหากําไร ไดรวมมือทํางาน

อยางใกลชิดกบัองคกรภาครัฐเพื่อจัดบริการสุขภาพแกกลุมคนยากจน รวมถึงกลุมคนในพื้นท่ีสูงเหลาน้ีดวย 

อยางไรก็ดี ยังเปนท่ีรับรูกันนอยมากวาปจจัยและเง่ือนไขใดที่จะเอื้ออาํนวยหรือชวยสงเสริมใหประชาชนกลุม

ดังกลาวสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากบริการทางดานสุขภาพและบริการทางสังคมท่ีมีอยูได ซึ่งขอมูล

ดังกลาวจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการวางแผนกลยุทธในการจัดบริการทางดานสุขภาพอนามัยและบริการทาง

สังคมท่ีมีประสิทธิภาพแกประชาชนในทองถิ่นตอไป 
  

 รายงานการวิจยัดังกลาวไดนําเสนอภาพการดําเนินงานขององคกรเอกชนในพื้นท่ีอําเภอสังขละบุรี ท่ี

เลือกใชยุทธวิธทีางสังคมแทนยุทธวิธีทางดานสาธารณสุข เปนเคร่ืองมือในการดําเนินงานจัดบริการทางสังคมและ

สุขภาพแกกลุมชาติพันธุดังกลาว โดยมีจุดมุงหมายใหประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชวีิตท่ีดี หนวยงานน้ีใชแนว

ทางการพัฒนาชุมชน ผานกิจกรรมทางดานสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ รวมท้ังการใหความสําคัญตอการมีสวน
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วิธีวิจัย 
 

 โครงการวิจัยน้ีใชวธิีการวิจัยแบบผสมผสาน คือ ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อคนหาหลักเกณฑท่ี

องคกรเอกชนในพื้นท่ีใชในการจัดบริการทางสุขภาพและสังคม รวมท้ังประเมินผลลัพททางดานสุขภาพและความ

เปนอยูของประชากรในชมุชน 4 แหง ในพื้นท่ีสูงบริเวณชายแดนไทย-พมา อําเภอสังขละบรีุ   
 

 ขอมูลจากการสํารวจ 3 รอบ (2548-2550) ในกลุมเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 5 ป กลุมบุคคลท่ีมีอายุระหวาง 15-

29 ป และกลุมบุคคลท่ีมีอายุระหวาง 15-49 ป ไดนํามาวิเคราะหรวมกันกับขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อแสดงใหเห็นถึง

ปจจัยท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงทางดานสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวติของประชากรในพื้นท่ี การเปล่ียนแปลง

ดังกลาวประเมินไดจากสองประเด็นใหญ คือ (1) ประเมินจากผลการดําเนินงานขององคกรเอกชนในพืน้ท่ี โดยวัด

จากความตระหนักรูและการมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรเอกชนในพื้นท่ี (2) ประเมินจากพฤติกรรม

สุขภาพของประชากร โดยวัดจากการเขาถึงบริการฯ การใชบริการ ฯ  และภาวะสุขภาพของกลุมประชากรท่ีศึกษา 

 
พื้นที่ศึกษา 
 

 พื้นท่ีศึกษา คือ ชุมชน 4 แหงในพื้นท่ีสูง อําเภอสังขละบุรี  บริเวณแนวชายแดนไทย-พมา ซึ่งเปนพื้นท่ีท่ีมี

การเคล่ือนยายของประชากร การพึ่งพิงประชากร และการเจริญพันธุอยูในอัตราท่ีสูง รวมท้ังเปนพื้นท่ีท่ีมีกลุมชาติ

พันธุอาศัยอยูรวมกันหลายกลุม และกลุมท่ีใหญท่ีสุด คือกลุมชาติพันธุกระเหร่ียง รองลงมาคือ มอญ พมาและไทย 

ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นท่ีศึกษามีเครือญาติอยูท้ังในประเทศไทยและประเทศเมียนรมา ดังน้ัน การเคล่ือนยาย

ขามชายแดนไปมาระหวางสองประเทศจึงเปนปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา ขอมูลจากโครงการวิจยัฯ ชีใ้หเห็น

วาประชากรในพ้ืนท่ีศึกษาไดรับการศึกษานอย และมีฐานะยากจน แตสภาพครอบครัวและชุมชนมีความผูกพันกัน

อยางเหนียวแนน คนในชุมชนดํารงชีวิตแบบพอเพียงและใกลชิดธรรมชาติ ส่ิงเหลาน้ีถือเปน “ทุนทางสังคม” หรือ

เปนโครงขายความคุมครองทางสังคมท่ีเอื้อและรองรับใหประชากรในพื้นท่ีสามารถดํารงชวีิตไดอยางเหมาะสมใน

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชมุชน  

 
ผลการศึกษา 
 

 บทบาทขององคกรเอกชนท่ีสงผลตอตอสุขภาพและความเปนอยูท่ีดีของประชากรในพื้นท่ีศึกษา สามารถ

วัดไดโดยใชกรอบการประเมินการสงเสริมสุขภาพใน 3 ดาน (Nutbeam and Harris, 2004) คือ     1) การเปล่ียนแปลง

ดานความรูและความสามารถในการนําความรูไปใชของแตละบุคคลในชุมชน 2) การเปล่ียนแปลงภาวะสุขภาพ

ของคนในชุมชน โดยวัดจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป เชน การเขาถึงและการใชบริการสุขภาพและ

บริการทางสังคม เปนตน และ 3) วัดจากการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตในภาพรวม หมายถึง ความสามารถในการ

ดําเนินชีวิตไดตามบทบาทหนาท่ีท้ังทางรางกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งเปนความหมายของสุขภาพอีกมิติหน่ึง (Tarlov, 

1996) 



 
 

 

 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ประชากรในพื้นท่ีศึกษามีความรูเพิ่มขึ้น รวมท้ังมีความสามารถใน

การนําความรูน้ันไปใชในกิจกรรมตางๆ ท่ีนําไปสูสภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  เชน ภาวะ        ทุพ

โภชนาการและการไดรับวัคซีนไมครบถวนในกลุมเด็กกอนวัยเรียนมีอัตราลดลง นอกจากน้ีภาวะสุขภาพของ

ประชากรโดยท่ัวไปก็ดีขึ้น เน่ืองจากมีการเขาถึงและใชบริการสุขภาพมากข้ึน ในแงคุณภาพชวีิตเมื่อใชวิธีการ

วัดเชิงอัตตวิสัยของกลุมประชากรวัย 15-29 ป ก็พบวาสวนใหญมองวาตนเองมีสุขภาพดี และสามารถปฏิบัติ

ภารกิจในชวีิตประจําวันและใชชีวิตทางสังคมไดอยางดี 

 
สรุปและอภปิราย 
 

 ผลการศึกษาพบวา บริการทางดานสุขภาพและสังคมท่ีองคกรเอกชนในพื้นท่ีไดจัดใหแกประชากรกลุม

ศึกษา สงผลตอสุขภาพและความเปนอยูท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุมประชากรดอยโอกาส ท่ีไดรับประโยชนโดยตรง

จากกิจกรรมทางดานการสงเสริมสุขภาพและบริการทางสังคม ทําใหมีความรูเพิ่มขึ้น รวมท้ังสามารถนําความรูน้ัน

ไปปฎิบัติได ซึ่งแสดงใหเห็นบทบาทในดานบวกขององคกรเอกชนในพื้นท่ีไดเปนอยางดี  
 

 ในดานการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตน้ัน ถึงแมวาจะไมสามารถชีช้ัดไดวาเปนผล

จากการใหบริการฯ ขององคกรเอกชนโดยตรง แตก็สามารถนํามาใชประเมินพฤติกรรมสุขภาพของประชากร

โดยรวมได  รวมท้ังใชเปนแนวทางในการจัดโครงการตางๆ ในชุมชนเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณ สําหรับกลุม

ดอยโอกาส นาจะเปนกลุมเปาหมายท่ีองคกรเอกชนเขามามีสวนชวยในการใหบริการมากข้ึน เน่ืองจากมีความ

เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ 
 

 โดยรวมแลว องคกรเอกชนในพื้นท่ีเปนเหมือนสะพานเชื่อม เพื่อลดชองวางการใหบริการของรัฐ ซึ่งอาจทํา

ไดไมท่ัวถึง บริการท่ีจัดใหโดยองคกรเอกชนในพื้นท่ี เปนการเพิ่มความรูในการดํารงชีวิต และความสามารถในการ

นําความรูน้ันไปใชปฏิบัติได ทําใหประชากรในกลุมศึกษาม ี “สุขภาพ” ท่ีดี สามารถดํารงชีวิตไดเปนอยางดีใน

สภาพแวดลอมและบริบทชมุชนของตนเอง 

 
ขอเสนอเชิงนโยบาย 
 

 เปนท่ีชัดเจนวา ในพื้นท่ีท่ีประชากรสวนใหญเปนผูดอยโอกาสท้ังทางดานสังคมและเศรษฐกิจน้ัน การใช

ยุทธวิธีทางสังคมเปนหัวหอกในการดาํเนนิงาน เปนกลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพในการสงเสริมสุขภาพ และ

องคกรเอกชนในพื้นท่ีจะเปนหุนสวนท่ีลงตัวกับองคกรภาครัฐในดานการจดับริการแกกลุมเปาหมาย โดยการทํา

หนาที่เปนตัวกลางในการลดชองวางดังกลาว ซึ่งจะเห็นไดจากปรากฏการณท่ีเปนอยู การรวมมือกนัปฏิบัติงาน

สงผลตอการดําเนินงานของท้ังสองฝายและสงเสริมใหเกิดความสําเร็จไดในท่ีสุด นอกจากน้ี การใหความสําคัญ

กับการมีสวนรวมของประชาชนในการระบุปญหา ความตองการและแนวทางในการแกไขปญหาโดยรวมจะชวย

สงเสริมใหเกิดความสําเร็จในการพัฒนาทางดานสุขภาพอีกดวย 
 
ขอเสนอสําหรับโครงการปฎิบัติงาน 
 



 
 

 โครงการฯ ท่ีควรดําเนินการในอนาคต   
 

สําหรับเด็กกลุมกอนวัยเรียน คือ  

1) โครงการขยายการฉีดวัคซีนใหครอบคลุมทุกคน และ 

2) โครงการลดภาวะทุพโภชนาการในเด็ก  
สําหรับประชากรโดยทั่วไป  

1) ควรขยายโครงการการใหความรู รวมท้ังการเพิ่มศักยภาพในการนําความรูทางดาน

ตางๆ ไปปฎิบัติ เชน ดานสุขภาพ โภชนาการ อาชพี และสุขอนามัย   

 

  

2) โครงการอีกดานท่ีควรจะดําเนินการตอและขยายใหกวางขวางย่ิงขึ้น คือ การสราง 

           เครือขายชุมชน   

3)        การเพิม่ความรูเก่ียวกับผลกระทบของภาวะสุขภาพท่ีมีตอการดําเนินชีวิต 

4) ควรเผยแพรและขยายบทเรียนและประสบการณท่ีไดจากการใชยุทธวธิีทางสังคมเพื่อ

เปาหมายทางสุขภาพจากโครงการน้ีไปยังพื้นท่ีชายแดนอื่นๆ ตอไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผูเขียนขอแสดงความขอบคุณตอมูลนิธร็ิอกก้ีเฟลเลอร ดร.โรซาเรีย สเคอทิโน และ ดร.แคทเธอรีน 

ฟอรด ท่ีไดใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ีมาโดยตลอด นอกจากน้ีขอขอบคุณและชื่นชมตอผูบริหารและผูปฏิบัติงาน

ขององคกรเอกชนในพื้นท่ีท่ีไดเสียสละอุทิศทุมเทในการทํางานรวมกับประชาชนในพ้ืนท่ีและคณะ วิจัย จนทําให

การทํางานประสบความสําเร็จอยางดีเย่ียม 

คณะผูเขียนขอขอบคุณทุกคนในพื้นท่ีศึกษา ตลอดจนพนักงานสัมภาษณผูเก็บขอมูลและผูควบคุมงาน

สนาม ซึ่งปฏบิติัหนาท่ีไดอยางดีเย่ียม ขอขอบคุณ อาจารยจอรจ เอ.แอ็ตติกจ ท่ีใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

อยางยิ่งและยังไดกรุณาชวยบรรณาธิกรรายงานการวิจัยน้ี และขอขอบคุณ คุณณัฐชนันทพร มีสุวรรณ ท่ีออกแบบ

จัดพิมพรูปเลมรายงานวิจัยน้ี 
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