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ส่วนที่ 1

หลักการและ
แนวคิดทฤษฎี
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หลักการพื้นฐานของแผนงาน
วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ >>
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ แยกไม่ออกจาก “พฤติกรรมทางสังคม” (social behavior)
ที่มีแบบแผนทางสังคมวัฒนธรรมก�ำกับอยู่
มิตสิ งั คมวัฒนธรรม คือ ระบบความเชือ่ แบบแผน กฎเกณฑ์ทางสังคม อุดมคติ ระบบ
โครงสร้างทางสังคม และความสัมพันธ์ทางสังคมที่ก�ำกับการมองโลก การกระท�ำ และ
พฤติกรรมการแสดงออกของปัจเจกบุคคลและกลุ่มทางสังคมต่างๆ
มิติทางสังคมวัฒนธรรม ที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงสุขภาพ ไม่ได้หมายความเฉพาะ
“วัฒนธรรมของชาวบ้าน” (Lay culture) ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และการให้ความ
หมายต่อความเสีย่ ง ภายใต้บริบทเฉพาะของวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิน่ หากครอบคลุมขยาย
ความถึง “วัฒนธรรมองค์กร” (Organizational culture) และ “วัฒนธรรมของผูเ้ ชีย่ วชาญ”
(Professional culture) ที่มีอิทธิพลเช่นเดียวกันในการก�ำกับแบบแผนวิธีคิด วิถีปฏิบัติใน
ชุมชนวิชาการของผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการสร้างความรู้ รูปแบบการท�ำงานรณรงค์ การให้
สุขศึกษา และการออกแบบแผนงานโครงการพัฒนาสุขภาพ
มิติสังคมวัฒนธรรม ที่ก�ำกับพฤติกรรมทางสังคมของผู้คนและกลุ่มทางสังคมมีความ
แตกต่างหลากหลาย มีพลวัตไม่หยุดนิ่ง ขึ้นกับบริบทสังคมและสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง
ในชีวิตประจ�ำวัน รวมทั้งวัฒนธรรมยังถูกสร้างใหม่และให้ความหมายใหม่ตลอดเวลา ดังนั้น
การก�ำหนดนโยบาย มาตรการทางสังคม ตลอดจนปฏิบตั กิ ารทางสังคมด้านต่างๆ เพือ่ ควบคุม
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพจ�ำเป็นต้องเข้าใจมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
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ระบาดวิทยาวัฒนธรรม >>
(Cultural Epidemiology)
“เวลา” “บุคคล” และ “สถานที่” ที่สัมพันธ์กับ
อุบตั กิ ารณ์ การกระจายตัว และแบบแผนของโรคภัยไข้เจ็บ
ล้วนมีความหมายทางสังคมทีด่ ำ� รงอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขบริบท
ทางสังคมวัฒนธรรมและสถานการณ์ในชีวิตประจ�ำวัน
และสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับอิทธิพลทางสังคม (social forces)
เช่น ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ ความไม่เท่าเทียมทางสังคม
เศรษฐศาสตร์การเมือง และอิทธิพลของกระแสโลกาภิวตั น์
“ความหมายทางสังคม” ของความเสี่ยงสุขภาพ
อาจไม่สามารถตรวจสอบวัดได้เชิงปริมาณและวิเคราะห์
ผ่านสมการตัวเลขสถิตอิ ย่างเป็นวัตถุวสิ ยั (Objectivism)
“ระบาดวิ ท ยาวั ฒ นธรรม” ให้ ค วามสนใจต่ อ
แบบแผนทางสังคมวัฒนธรรมหลากหลายทีก่ ำ� กับแบบแผน
พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพของผู้คนและกลุ่มทางสังคม โดย
มองว่าการแสดงออกของพฤติกรรมทางสังคมเป็นยอด
ภูเขาน�้ำแข็งที่มีปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมเป็นฐาน และ
มีมุมมองต่ออิทธิพลทางวัฒนธรรม อารมณ์ สุนทรียะ
จริยศาสตร์ ศีลธรรม และกฎเกณฑ์ทางสังคมเป็นความ
จริงที่วัดไม่ได้ แต่อธิบายได้
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ระบาดวิทยาวัฒนธรรม >>
ระบาดวิทยาวัฒนธรรม ให้ความสนใจต่ออิทธิพลของ “วัฒนธรรม” 2 มิติ คือ
วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมชาวบ้าน กับวัฒนธรรมองค์กรหรือวัฒนธรรมของ
ผู้เชี่ยวชาญ

1. วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมชาวบ้าน

ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิน่ หรือวัฒนธรรมชาวบ้าน เช่น วัฒนธรรมชาติพนั ธุ์ (ethnic
culture) มิติเพศสภาพ ความเป็นชาย-หญิง และศึกษาวัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) เช่น วัฒนธรรมวัยรุ่น วัฒนธรรมคนขับรถบรรทุก เป็นต้น ที่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ ทัศนคติ การให้นิยามความหมาย และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมต่อความ
เสีย่ งสุขภาพ ปัญหาสุขภาพ และโรคภัยไข้เจ็บในชีวติ ประจ�ำวัน รวมทัง้ การประยุกต์
เงือ่ นไขทางสังคมและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม เช่น ในพิธกี รรม เทศกาลท้องถิน่ และ
การเฉลิมฉลองช่วงเวลาส�ำคัญของชีวิต เพื่อช่วยลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ
และแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ตลอดจนศึกษาประสบการณ์และปฏิบตั กิ ารทางสังคมของชาวบ้าน เช่น การต่อ
ต้านขัดขืน (resistances) การต่อรอง (negotiations) และการให้ความหมายใหม่
(redefine) ที่มีต่อการรณรงค์ สุขศึกษา นโยบายสาธารณะ และมาตรการทางสังคม
บนฐานคิดการลดอันตราย (harm reduction) และการควบคุมการบริโภค (consumption
control) ของหน่วยงานรัฐ
8

ระบาดวิทยาวัฒนธรรม บนมุมมองทีล่ ะเอียดอ่อนต่อวัฒนธรรมท้องถิน่ ยังสนใจ
ค้นหาปัจจัยเสีย่ งสุขภาพและแสวงหารูปแบบการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ผ่านการมีสว่ น
ร่วมของชุมชนท้องถิ่น (bottom-up approach) มากกว่าแค่อาศัยความรู้ของ
ผู้เชี่ยวชาญ (top-down perspective) เท่านั้น และให้ความสนใจต่อการออกแบบ
แผนงานโครงการพัฒนาสุขภาพที่สอดคล้องกับโลกทัศน์วัฒนธรรมท้องถิ่น

การศึ ก ษาระบาดวิ ท ยา ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและ

วัฒนธรรมชาวบ้าน อาจแบ่งได้ 2 ลักษณะ
ระบาดวิทยาชุมชน (Popular epidemiology) หรือระบาดวิทยาที่ชุมชนมี
ส่วนร่วม (Community-controlled epidemiology) หมายถึง การที่คนในชุมชน
ท้องถิน่ ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพบางอย่างในชุมชน และสนใจทีจ่ ะด�ำเนินการศึกษา
หาสาเหตุ ระบาดวิทยาการเกิดโรค ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกัน ไม่ใช่รอ
ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ด�ำเนินการและชาวบ้านมีบทบาทเพียงแค่ผู้ให้ข้อมูลเท่านั้น
ระบาดวิทยาความรู้ท้องถิ่น (Lay epidemiology) หมายถึง การให้ความ
ส�ำคัญกับค�ำอธิบายหรือการตีความปัจจัยเสี่ยงสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บบนพื้นฐาน
โลกทัศน์วัฒนธรรมของคนท้องถิ่น ซึ่งอาจไม่สอดคล้องต้องกันกับค�ำอธิบายของชุด
ความรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพ
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2. วัฒนธรรมองค์กรและ
		 วัฒนธรรมของผู ้เชี่ ยวชาญ

ศึกษาการประกอบสร้างความรู้ (The social construction
of knowledge) ทางระบาดวิทยา ในฐานะปฏิบตั กิ ารทางวัฒนธรรม
ของผู้เชี่ยวชาญ และศึกษาแบบแผนความเชื่อ ธรรมเนียมปฏิบัติใน
ชุมชนนักวิชาการ ที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบงานวิจัย การวัด
การคาดการณ์ การคิดเชิงสาเหตุ-ผลลัพธ์ และการออกแบบแผนงาน
โครงการพัฒนาสุขภาพ
รวมทั้งให้ความส�ำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรแบบราชการที่มี
อิทธิพลต่อลักษณะความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ หรือปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วยหรือเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจาก
ความเสีย่ งสุขภาพ ตลอดจนการปะทะประสานกันระหว่างชุดความรู้
ของผู้เชี่ยวชาญสุขภาพกับมุมมองต่อความเสี่ยงของชาวบ้าน และ
ศึกษากระบวนการสถาปนาความรู้ชุดใดชุดหนึ่งให้มีอ�ำนาจเหนือ
กรอบความคิดอื่นในการตีความและอธิบายปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ
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มิติทางสังคมวัฒนธรรมของปั จจัยเสี่ยงสุขภาพ >>
“ความเสี่ยง” เป็นเรื่องทางสังคมวัฒนธรรม เพราะมุมมองที่ผู้คนใช้ท�ำความ
เข้าใจต่อความเสี่ยงรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ ประเมินผลกระทบ และแสดงพฤติกรรม
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ล้วนได้รับแรงผลักดันจากเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมและ
ความคาดหวังทางสังคม ดังนั้น การก�ำหนดนโยบายสาธารณะ มาตรการทางสังคม
เพื่อควบคุมป้องกันผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ จ�ำเป็นต้องเข้าใจมิติทางสังคม
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
“ความเสี่ยง” สัมพันธ์กับ “พฤติกรรมทางสังคม” ที่มีแบบแผนทางสังคม
วัฒนธรรมก�ำกับอยู่ ในแต่ละสังคมที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน หรือแม้แต่ในสังคม
เดียวกันที่กลุ่มทางสังคมแต่ละกลุ่มมีวัฒนธรรมย่อยต่างกัน ก็จะรับรู้ ให้ความหมาย
และแสดงพฤติกรรมทางสังคมต่อความเสี่ยงสุขภาพแตกต่างกัน
“ความเสี่ยง” สัมพันธ์อย่างยิ่งกับ “ศีลธรรมท้องถิ่น” หรือการนิยามจ�ำแนก
แยกแยะว่าอะไรคือ สิ่งที่ดี/สิ่งที่ไม่ดี ในสังคมที่ผู้คนควรประพฤติปฏิบัติหรือไม่พึง
กระท�ำ
“ความเสีย่ ง” เป็น “ความจริงทางวิทยาศาสตร์” พอๆ กับทีม่ นั เป็น “ความจริง
ทางสังคม” ถูกรับรู้ ให้ความหมาย ผ่าน “ประสบการณ์” ของผูค้ นและชุมชนท้องถิน่
และกระบวนการประกอบสร้างทางสังคม รวมทัง้ ได้รบั การสถาปนาขึน้ จาก วาทกรรม
อุดมการณ์ และผลประโยชน์ทางการเมืองแต่ละยุค
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“มิติสังคมวัฒนธรรม” ของความเสี่ยงสุขภาพ
ขยายกรอบคิดการวิเคราะห์ “กลุ่มเสี่ยง” (risk group)
จากฐาน “ประชากร” และการวัดทางสถิติ สู่การศึกษา
ประสบการณ์ที่หลากหลาย มุมมอง คุณค่า ความเชื่อ
และเรื่องเล่าของผู้ป่วยหรือเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจาก
ความเสีย่ ง ภายใต้บริบททีเ่ ฉพาะเจาะจงในชีวติ ประจ�ำวัน
บ่อยครัง้ เสียงหรือเรือ่ งเล่าของประชากรกลุม่ เสีย่ งบนฐาน
คิดการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ ถูกท�ำให้เป็นความ
รู้ชายขอบ หรือไม่ถูกรับรู้จากเจ้าหน้าที่สุขภาพและผู้
ก�ำหนดนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
“ความเสีย่ ง” เป็น “ความจริงทางวิทยาศาสตร์”
พอๆ กับที่มันเป็น “ความจริงทางสังคม” ถูกรับรู้ให้
ความหมายผ่าน “ประสบการณ์” ของผู้คนและชุมชน
ท้องถิ่น
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ส่วนที่ 2

ระเบียบวิธีการศึกษา
และประเด็นวิจัย
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ระเบียบวิธีการศึกษา >>
แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ ประยุกต์ระเบียบ

วิธีการศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชา (Interdisciplinary approaches) และ
วิธีการศึกษาวิจัยทางเลือกและร่วมสมัย
“การศึกษาเชิ งคุณภาพ” เพื่อช่วยท�ำความเข้าใจโลกประสบการณ์
และปฏิบัติการทางสังคมที่หลากหลาย เรื่องเล่า และความเชื่อของคนท้องถิ่น
คนในวัฒนธรรมย่อย และชนกลุม่ น้อยชาติพนั ธุต์ า่ งๆ ทีม่ ตี อ่ ความเสีย่ งสุขภาพ
บ่อยครั้งมุมมองจากกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ถูกท�ำให้เป็นความรู้ชายขอบ หรือไม่ถูก
รับรูจ้ ากเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านและผูก้ ำ� หนดนโยบายสาธารณะ และเป็นเครือ่ ง
มือการศึกษาเพื่อช่วยเปิดประเด็น หัวข้อวิจัย ที่ยังไม่เคยได้รับการศึกษา
รวมทัง้ มุมมองทางเลือกใหม่ตอ่ การเข้าใจพฤติกรรมทางสังคมทีผ่ คู้ นในแต่ละ
วัฒนธรรมแสดงออกต่อปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ตลอดจน ปฏิบัติการทางสังคม
รูปแบบต่างๆ ทีผ่ คู้ นตอบสนองและแสดงออก เมือ่ เกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั นโยบาย
หรือมาตรการทางสังคม เพือ่ การควบคุมป้องกันปัจจัยเสีย่ งสุขภาพจากภาครัฐ
“ญาณวิทยาเชิ งวิพากษ์” (critical epistemology) เพื่อช่วยใน
การตรวจสอบประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์การควบคุมปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่
ขยายมุมมอง “กลุ่มเสี่ยง” จากฐานการวิเคราะห์ “ประชากร” สู่การท�ำความ
เข้าใจและวิเคราะห์ “กลุ่มเสี่ยง” บนฐาน “กลุ่มวัฒนธรรมย่อย” และ
16

“กลุม่ ประชากรเฉพาะ” ซึง่ ให้ความส�ำคัญต่อปฏิบตั กิ ารทางสังคมรูปแบบต่างๆ
ที่ “กลุ ่ ม เสี่ ย ง” มี ต ่ อ ความเสี่ ย งสุ ข ภาพ ภายใต้ บ ริ บ ทเฉพาะทางสั ง คม
วัฒนธรรมและสถานการณ์ในชีวิตประจ�ำวันที่ “กลุ่มเสี่ยง” เผชิญและใช้ชีวิต
จริงอยู่ โดยเฉพาะอิทธิพลความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ และความไม่เท่าเทียมทาง
สังคม มากกว่าตีความแบบแผนพฤติกรรมทางสังคมของประชากรกลุ่มเสี่ยง
แบบเหมารวมบนฐานการวิเคราะห์เชิงปริมาณสถิติ
รวมทัง้ เปิดเผยผลลัพธ์ทคี่ าดไม่ถงึ (unintended consequences) จาก
การด�ำเนินนโยบายสาธารณะที่เน้นการน�ำเสนอเฉพาะภาพตัวแทนทางสังคม
ด้านลบของประชากรกลุ่มเสี่ยง จนน�ำมาสู่การตีตรา (stigmatize) และการ
เลือกปฏิบัติ (discrimination) ต่อประชากรกลุม่ เสีย่ งในบางชนชัน้ ทางสังคม
และบางกลุม่ วัฒนธรรมย่อย ตลอดจน เพื่อช่วยสะท้อนย้อนคิด (reflexivity)
ต่อวัฒนธรรมองค์กรแบบราชการและวัฒนธรรมผู้เชี่ยวชาญที่ตั้งอยู่บนราก
ปรัชญาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีอิทธิพลต่อมุมมองการท�ำงาน การเข้าไป
เกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ปัจจัยเสีย่ งสุขภาพของเจ้าหน้าที่ และปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
ระหว่างเจ้าหน้าทีก่ บั ผูป้ ว่ ยและเหยือ่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความเสีย่ งสุขภาพ
และช่วยให้เข้าใจวิถีปฏิบัติในชุมชนวิชาการของผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (stakeholder) ในการประกอบสร้างความรู้ทางระบาดวิทยาของ
ปัจจัยเสี่ยง และการก�ำหนดมาตรการทางสังคม

17

“ระเบียบวิธีการศึกษาร่วมสมัย” อื่นๆ เช่น เรื่องเล่าความเจ็บป่วย

(Illness narrative) ชาติพนั ธุว์ รรณนาโรงพยาบาล (Hospital ethnography)
ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral history) การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse
analysis) และภววิทยาของความเสีย่ ง (Ontological turn) เพือ่ ช่วยท�ำความ
เข้าใจ “วัฒนธรรม” ใน 2 มิติ คือ วัฒนธรรมของชาวบ้านกับวัฒนธรรมของ
เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ที่ต่างก็มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ให้ความหมาย และมี
ปฏิบตั กิ ารทีห่ ลากหลาย (multiplicity) และแตกต่างกันต่อ “ความจริง” หรือ
“ภววิทยา” (Ontology) สิง่ ทีเ่ รียกว่า “ความเสีย่ งสุขภาพ” น�ำมาสูญ
่ าณวิทยา
การศึกษา (Epistemology) หรือกระบวนการทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อ
ท�ำความเข้าใจปรากฏการณ์ของความเสีย่ งสุขภาพทีห่ ลากหลายและแตกต่าง
กันไประหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้าน

“เครื่องมือการศึกษาชุ มชน 7 ชิ้ น” หรือ “เครื่องมือวิถีชุมชน”

(แผนที่เดินดิน, ผังเครือญาติ, โครงสร้างองค์กรชุมชน, ระบบสุขภาพชุมชน,
ปฏิทินชุมชน, ประวัติศาสตร์ชุมชน และประวัติชีวิต) เพื่อช่วยเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ความหมายทางสังคม และช่วยให้เข้าใจแบบแผนทางสังคมวัฒนธรรม
ที่ก�ำกับแบบแผนระบาดวิทยาความเสี่ยงสุขภาพ

18
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ประเด็นวิจัยหลัก >>
แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ ให้ความสนใจศึกษามิติทาง

สังคมวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงสุขภาพและแบบแผนพฤติกรรมสังคม
ในประเด็น (ตัวอย่าง)
มุ มมองคนใน (emic view) ความเสี่ยงในการรับรู้ของคนในท้องถิ่น (local
perceptions)
บริบททางสังคมวัฒนธรรม ทีป่ ระกอบสร้างความหมายของความเสีย่ งสุขภาพ
การประยุกต์สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อช่วยลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ
วัฒนธรรมย่อย (Sub-culture) เช่น วัฒนธรรมวัยรุ่น (Youth culture)
กลุ ่ ม บุ ค คลที่ มี ค วามหลากหลายทางเพศ (LGBT-Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender/Transsexual) และคนพิก าร รวมทั้ ง วั ฒ นธรรมกลุ ่ ม ชาติ พั นธุ ์
(Ethnic group)
มิติเพศสภาพ ความเป็นชาย/หญิง
กลุม่ เสี่ยง ขยายมุมมองจากฐาน “ประชากร” (at the population level)
สู่ “กลุ่มวัฒนธรรมย่อย” (Subculture-centered approach to risk) และ
“กลุ่มประชากรเฉพาะ”
พื้นที่และภูมิศาสตร์ เช่น ความเป็นเมือง/ชนบท
ทัศนคติ ความหมาย และปฏิบตั กิ ารทางสังคมของคนในท้องถิน่ ทีม่ ตี อ่ แนวคิด
การลดอันตราย (harm reduction) และการควบคุมการบริโภคปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ
20 (consumption control) ของหน่วยงานรัฐ

วัฒนธรรมองค์กร และวัฒนธรรมการรณรงค์ของหน่วยงานผูก้ ำ� หนดนโยบาย

สาธารณะ

ผลลัพธ์ท่ีคาดไม่ถึง ของนโยบาย มาตรการทางสังคม และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ
เศรษฐศาสตร์การเมือง อิทธิพลบรรษัทข้ามชาติภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์
การประกอบสร้างความหมาย และภาพตัวแทนทางสังคมของความเสีย่ งสุขภาพและ
กลุ่มเสี่ยง

21

ส่วนที่ 3

วัตถุประสงค์

22

23

แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ
ต้องการท�ำอะไร >>
สร้างความรู ้ ความเข้าใจต่อความแตกต่างหลากหลายของ

มิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ 7 เรื่อง ได้แก่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน โรคในกลุ่ม NCDs อุบัติเหตุ
ทางถนน และภัยพิบัติ
สร้างพืน้ ที่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นประเด็นมิตสิ งั คมวัฒนธรรม
ของความเสี่ยงสุขภาพระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ผู้ก�ำหนด
นโยบาย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และคนท�ำงานด้านกิจการเพื่อ
สังคม (social enterprise) และการตลาดเพือ่ สังคม (social marketing)
ที่สนใจแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบวิธีการศึกษา หรือก�ำลังท�ำงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ
สร้างชุ ดความรู ้ เครื่องมือ สื่อ หรือกระบวนการท�ำงานที่
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถท�ำงานในประเด็นพฤติกรรมเสี่ยง
สุขภาพ และการควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยงสุขภาพได้ดีขึ้น และระดับ
ผู้ก�ำหนดนโยบายสร้างนโยบายและมาตรการทางกฎหมายเพื่อการ
ควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความ
ละเอียดอ่อนและเคารพต่อการตีความและค�ำอธิบายความเสีย่ งในโลก
24

วัฒนธรรมสุขภาพของชาวบ้าน เช่น เครื่องมือระบาดวิทยาวัฒนธรรม
และแผนที่วัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ (Cultural mapping of
health risks)
สร้างการสื่อสารทางสังคม (social advocacy) เพือ่ ขยาย
ความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพใน
วงกว้าง รวมทั้ง เผยแพร่แนวคิดทฤษฎี ระเบียบวิธีการศึกษา และ
ประเด็นหัวข้อการวิจัยส�ำคัญในวงวิชาการ
25

วัตถุประสงค์ท่วั ไป >>
เพื่อสร้าง “แผนที่วัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง” โดยการ
ประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงให้อยู่ในรูปแบบที่ชัดเจน
เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ต่อการท�ำงานเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาวะในสังคมไทยทั้ง
ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์เฉพาะ >>
เพื่อทบทวนสถานะองค์ความรู ้ แนวคิด ทฤษฎี และงานศึกษาวิจัยในประเด็น
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มิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ 7 เรื่อง ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่
ยาเสพติด การพนัน โรคในกลุ่ม NCDs อุบัติเหตุทางถนน และภัยพิบัติ
เพื่อให้เกิดการศึกษาวิจัย ระยะยาวในประเด็นมิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยง
สุขภาพใน 7 เรื่อง ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน
เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่ และผู้ก�ำหนดนโยบาย ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
สุขภาพให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถน�ำความรู้ในมิติสังคมวัฒนธรรมไปประยุกต์
ท�ำงานได้ดขี นึ้
เพื่อให้เกิดการเผยแพร่แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบวิธีการศึกษา ผลงานวิชาการ และ
งานวิจัยเกี่ยวกับมิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงสุขภาพใน 7 เรื่อง
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ส่วนที่ 4

แนวทาง
การด�ำเนินงาน

28
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ทบทวนสถานะ
องค์ความรู ้
มิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัย
เสี่ยงสุขภาพ 7 เรื่อง ได้แก่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด
การพนัน โรคในกลุ่ม NCDs
อุบัติเหตุทางถนน
และภัยพิบัติ

เป้าหมาย
สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในมิติสังคมวัฒนธรรม
ของความเสี่ยงสุขภาพ
ที่ใช้งานได้จริง
(Working knowledge)

สร้างเครื่องมือ
(Toolkit)
“ระบาดวิทยาวัฒนธรรม”
“แผนที่วัฒนธรรม
ของความเสี่ยงสุขภาพ”
สร้างฐาน
ข้อมู ลออนไลน์
เพื่อเป็นคลังฐาน
ข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับ
การค้นคว้า
ศึกษาวิจัย

30

สร้างสรรค์ส่อื
รู ปแบบใหม่
เพื่อเผยแพร่ความรู้
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

สร้างความตื่นตัว
ประเด็นการวิจัย ด้วยการ
จัดประชุมสัมมนาวิชาการ
ในรูปแบบต่างๆ เพื่ออภิปราย
เผยแพร่แนวคิด
ทฤษฎีร่วมสมัย

การพัฒนาโครงการ
วิจัยระยะยาว
เน้นการสร้างความรู้ร่วมกัน
ระหว่างนักวิจัย ผู้ก�ำหนด
นโยบาย นักเคลื่อนไหว
ทางสังคม และ
ผู้ปฏิบัติงาน

แนวทาง
การด�ำเนินงาน
แผนงานวัฒนธรรม
กับความเสี่ยง
สุขภาพ

ความรู้แนวคิด ทฤษฎี และ
การท�ำวิจัยในประเด็นมิติสังคม
วัฒนธรรมกับสุขภาพ
ใน 3 กลุ่มหลัก

สร้างคน

สร้าง
ความรู้
สร้างชุ มชน
วิชาการ

เป้าหมาย
สร้างพื้นที่และภาคีเครือข่าย
การเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ
ผู้ก�ำหนดนโยบาย และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างองค์ความรู้
ประเด็นการวิจัย และพัฒนาแนวคิด
ทฤษฎี และระเบียบวิธีการวิจัย
ร่วมสมัยที่ตอบโจทย์และ
มีประโยชน์ต่อการท�ำงาน

1) อาจารย์
และนักวิจัย
2) นักวิชาการและ
พัฒนานักวิจัย
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
ที
ม
่
ค
ี
วามสนใจพั
ฒนาทักษะ
3) นักศึกษา

เผยแพร่ความรู ้

ที่ได้จากการสัมมนาต่างๆ
ในวงกว้าง ในรูปแบบ
ที่สื่อสารเข้าใจง่าย

สนับสนุน
การศึกษาวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
เช่น โครงการ
“Junior Research
Fellowship Program”

เป้าหมาย
พัฒนานักวิจัยให้มีความรู้
ความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี
และระเบียบวิธีการศึกษา
มิติสังคมวัฒนธรรมของ
ความเสี่ยงสุขภาพ

สนับสนุน
การเผยแพร่
ผลงานวิชาการของ
นักวิจัยใน
ภาคีเครือข่าย

ส�ำรวจนักวิจัยและ
องค์กรด้านการวิจัย
ที่เคยศึกษามิติสังคม
วัฒนธรรมกับ
ความเสี่ยงสุขภาพ
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งาน

กา ร

ทำท

พ

ทฤษฎ ัฒนา
แี ละ ค
ระ
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าร

สงั ค
ม
• Infographic เผยแพร่ความรู้
ที่สะท้อนมิติสังคมวัฒนธรรมของความ
เสี่ยงสุขภาพ
• หนังสั้น “Culture and Health Risks”
• เอกสารเผยแพร่การท�ำงานของโครงการ
• สื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

วิชาก

ทา
่ สาร
การสือ

ง

แผนงาน
วัฒนธรรม
กับความเสี่ยง
สุขภาพ

ัก
ายน

• ฐานข้อมูลนักวิจัยและองค์กรวิจัย
• รายงานวิจัยทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคม
• ภาคีเครือข่ายนักวิชาการ ที่สนใจแนวคิด ทฤษฎี
วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ 7 ปัจจัยเสี่ยง
และการศึกษาวิจัยในประเด็นสังคมวัฒนธรรมกับ
ได้แก่ การบริโภคแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด
ความเสีย่ งสุขภาพและแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละข้อมูล
อุบัติเหตุทางถนน การพนัน โรคในกลุ่ม NCDs
ข่าวสารสม�่ำเสมอ
และภัยพิบัติ
• สัมมนาวิชาการ “ศุกร์เสวนา” และ “เสวนาสัญจร”
• ข้อเสนอประเด็นการวิจัยที่เป็นช่องว่างความรู้มิติ
• นักวิชาการรุน่ ใหม่และเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านทีส่ นใจ
สังคมวัฒนธรรมกับความเสีย่ งสุขภาพ 7 ปัจจัยเสีย่ ง
ศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรม
• บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวคิด และ
เพื่อพัฒนางานประจ�ำ
ระเบียบวิธีการวิจัยร่วมสมัยในวงกว้าง
ด
ิ
ค
ทั้งนักวิจัยประจ�ำแผนงานและนักวิจัย
ภาคเี
นว
ครือ
มรู้แบวิธีการวจิ ัย
า
ว
ภาคีเครือข่ายที่ได้รับการ
ข
เบีย
ผลลัพธ์ ่
สนับสนุนทุนวิจัย

งมอื
เคร่ ือ		

• เครือ่ งมือ “ระบาดวิทยาวัฒนธรรม”
• เครื่องมือ “แผนที่วัฒนธรรมของความ
เสี่ยงสุขภาพ”
• หนังสือ “มิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยง
สุขภาพ”
• เค้าโครงหลักสูตรการฝึกอบรม “ความเสี่ยง
และระบาดวิทยาวัฒนธรรม”
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นักวิจัย >>
4 นายสิทธิโชค ชาวไร่เงิน

โทรศัพท์ 084 677 0490
E-mail: sittichoke.chaw@gmail.com

4 นายประชาธิป กะทา

โทรศัพท์ 097 138 7999
E-mail: pra_gt@hotmail.com

4 นางสาวบงกช เจริญรัตน์

โทรศัพท์ 086 513 5563
E-mail: bongkot.shi@gmail.com

4 นางสาวจิตชนก ไกรวาส

โทรศัพท์ 089 147 2745
E-mail: jitchanok.jk@gmail.com

34

ที่มาภาพ >>
ภาพปก
Souvid Datta: Documenting Drug Addiction in
Kabul by Jordi Bernabeu Farrús (CC BY 2.0) at
https://www.flickr.com/photos/jordibernabeu/15765136669
ภาพประกอบส่วนที่ 1
(หน้า 4) Gambling Beneath Me by Jack Zalium
(CC BY-NC 2.0) at https://www.flickr.com/photos/kaiban/6200365077/
(หน้ า 7) https://pixabay.com/en/cigar-africa-smoke-cigarette-431721/ http://www.freeimages.com/photo/drunk-1327880
(หน้า 11) Epidemia de Pánico / Panic Epidemy
by Eneas De Troya (CC BY 2.0) at https://www.
flickr.com/photos/eneas/3471986083/
(หน้า 13) http://www.freeimages.com/photo/
alcoholic-1428972 https://pixabay.com/en/
heavy-water-factory-1053775/

ภาพประกอบส่วนที่ 2
(หน้า 14) https://pixabay.com/en/children-afghanistan-afghani-girl-63175/
(หน้ า 19) https://pixabay.com/en/orphans-kids-eating-poverty-411949/ http://www.
freepik.com/free-photo/torrent_346064.htm
(หน้า 21) Mmmmmmm smooth by GreatWhiteNorthEh (CC BY-NC-ND 2.0) at https://www.
flickr.com/photos/gwnphotography/6981984017/
ภาพประกอบส่วนที่ 3
(หน้า 22) https://pixabay.com/en/map-explore-adventure-cartography-846083/
(หน้า 25) https://pixabay.com/en/bus-accident-fire-fire-department-72213/
(หน้า 27) http://gratisography.com/ (by Ryan
Mcguire)
ภาพประกอบส่วนที่ 4
(หน้า 28) https://pixabay.com/en/startup-meeting-brainstorming-594090/
(หน้า 33) Providing clean water and sanitation
by DFID - UK Department for International
Development (CC BY 2.0) at https://www.flickr.
com/photos/dfid/5351673235
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