โครงการอบรมหลักสูตร “ระบาดวิทยาวัฒนธรรม”
Cultural Epidemiology Program
1. หลักการและเหตุผล
“ระบาดวิทยา” เปนความรูที่สําคัญอยางยิ่งในการทํางานดานการแพทย"และสาธารณสุข เพราะชวย
ใหเจาหนาที่สุขภาพสามารถเขาใจแบบแผนการเกิดโรค รูปแบบของพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ และสามารถ
คาดการณ"แนวโนมของการเกิดโรค ขอมูลระบาดวิทยายังเปนพื้นฐานใหกับการคิดออกแบบและพัฒนาการ
ทํางานสงเสริมสุขภาพในดานตางๆ กระทั่งอาจกลาวไดวาในยุคที่โรคติดเชื้อ (Infectious disease) ยังเปน
ปEญหาสุขภาพสํ าคัญของประเทศ ความรูดานระบาดวิ ทยามีบทบาทอยางสําคัญในการชวยลดอุบัติ การณ"
ความชุก และความรุนแรงของโรคติดตอ จนโรคติดตอหลายโรคที่เคยเปนปEญหาสุขภาพลดลงหรือหายไป
ระบาดวิทยามีสาระสําคัญที่การศึกษาการกระจายตัวของโรค (Distribution) และคนหาตัวกําหนดการเกิดโรค
(Determinants) ในประชากรกลุมเสี่ ยง โดยอางอิงผลการศึกษาจากกลุมตัว อยาง ระบาดวิทยาใชวิธีก าร
คํานวณทางสถิติบนฐานประชากรเพื่อวัดอัตราอุบัติการณ"การเกิดโรค อัตราความชุกของโรค และแบบแผน
แนวโนมการเกิดโรครวมทั้งใชอัตราคาเฉลี่ยทางสถิติขางตนเปนภาพตัวแทนนําเสนอปEญหาสุขภาพ และอธิบาย
พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพของประชากร
อาจกลาวไดวาบนพื้นฐานแนวทางการศึกษาทางระบาดวิทยา ปEจจัยหรือเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรม
มักไดรั บ การพิจ ารณาหลั งสุด วาเกี่ ย วของสั มพัน ธ" กับ สาเหตุของโรคภั ย ไขเจ็ บและพฤติกรรมเสี่ย งสุขภาพ
เนื่องจากมองวา “เปนขอเท็จจริงทางสังคม” และ “เปนตัวแปรเชิงอัตวิสัยสวนบุคคล (subjectivity)” ที่ยาก
ตอการตรวจสอบวัดคาออกมาไดอยางเปนวัตถุวิสัยทางสถิติ (objectivity) เจมส" ทรอสเทิล (James Trostle
2005) ชี้ใหเห็นวาการขาดหายไปของวิถีวัฒนธรรมที่สัมพันธ"เกี่ยวของกับการแสดงออกของพฤติกรรมทาง
สังคมของประชากรกลุมเสี่ยง ทําใหเราไมสามารถเขาใจไดวามีแบบแผนทางวั ฒนธรรมในลั กษณะใดบาง
ที่กํา กับ แบบแผนการเกิ ดโรคและพฤติ กรรมเสี่ ย งสุ ขภาพของผู คนในแตละวั ฒ นธรรม ทํ าไมปE จเจกบุ คคล
ตั ด สิ น ใจเลื อกเขาไปเกี่ ย วของสั มพั น ธ" กับ ความเสี่ ย งสุ ขภาพตางๆ ทั้ งที่ เ จาหนาที่ สุ ขภาพมี การใหความรู
สุขศึกษาและรณรงค"เคลื่อนไหวทางสังคมอยางตอเนื่อง และในหลายกรณีออกเปนมาตรการทางกฎหมาย
เพื่ อควบคุ มปZ อ งกั น พฤติ กรรมเสี่ ย งสุ ขภาพ นอกจากนั้ น เจมส" ทรอสเทิ ล เสนอใหเราตี ค วามขอมู ล หรื อ
ขอเท็จจริงทางระบาดวิทยาในฐานะผลผลิตจากปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของผูเชี่ยวชาญ เพื่อชวยเป\ดเผย
ใหเห็นวาการวัดคาทางสถิติ การคิดเชิงสาเหตุ-ผลลัพธ" และการออกแบบและพัฒนาการทํางานสงเสริมสุขภาพ
ไดรับอิทธิพลจากความเชื่อ ธรรมเนียมปฏิบัติ และความสัมพันธ"เชิงอํานาจในแวดวงวิชาการของผูเชี่ยวชาญ
(Trostle 2005) ไมไดแตกตางจากแบบแผนทางวัฒนธรรม ที่ทําหนาที่กํากับแบบแผนพฤติกรรมทางสังคม
ของผูคนในแตละทองถิ่น
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“ระบาดวิท ยาวัฒ นธรรม” จึง ใหความสํ า คัญ ตอการทํ า ความเขาใจแบบแผนทางวัฒ นธรรม
ใน 2 ลักษณะขางตนทั้ง “วัฒนธรรมทองถิ่น” (Lay culture) ที่กํากับความคิด ความเชื่อ และการตีความ
ประสบการณ" ทางสั งคมตอความเสี่ ย งสุ ขภาพของผู คนในแตละทองถิ่ น กั บ “วั ฒ นธรรมของผู เชี่ ย วชาญ”
(Professional culture) หรือจารีตปฏิบัติในการประกอบสรางความรูระบาดวิทยาของเจาหนาที่สุขภาพ
โดยเฉพาะวัฒนธรรมองค"กรแบบราชการที่มีอิทธิพลในการกํากับวิธีคิดวิถีปฏิบัติในการออกแบบและพัฒนาการ
ทํางานสงเสริมสุขภาพ รวมทั้งความสัมพันธ"ระหวางความเสี่ยงสุขภาพกับพฤติกรรมทางสังคม โดยมองวา
พฤติกรรมทางสังคมไมใชพฤติกรรมที่ปEจเจกบุคคลเลือกแสดงออกไดอยางอิสระ หากมันมีเงื่อนไขทางสังคม
วัฒนธรรม การกลอมเกลาทางสังคม หรือคานิยมทางสังคมเปนตัวกําหนดและกํากับพฤติกรรมของปEจเจก
บุคคลอี กที ดั งนั้ น การกํ า หนดนโยบายหรือมาตรการทางสั งคมดานตางๆ เพื่ อควบคุ มความเสี่ ย งสุ ขภาพ
จึงจํ าเปนตองเขาใจแงมุ มทางสังคมวัฒนธรรมและอิ ทธิ พลจากกลุ มวั ฒนธรรมยอย (subculture) ที่กํากั บ
พฤติ กรรมเสี่ ย งสุ ขภาพของผู คน เพราะไมอยางนั้ น การรณรงค" อาจนํ า ผลลั พ ธ" ที่ค าดไมถึ ง (unintended
consequence) ทั้งการเหมารวม การตีตรา และสรางการกีดกันทางสังคมใหกับประชากรกลุมเสี่ยงในบางชนชั้น
ในสังคม อีกทั้งบอยครั้งที่เสียงหรือเรื่องเลาของประชากรกลุมเสี่ยงที่วิเคราะห"ทางสถิติบนฐานประชากร ถูกทําให
เปนความรู ชายขอบ หรื อ ไมถู ก รั บ รู จากเจาหนาที่ สุ ข ภาพและผู กํ า หนดนโยบายสาธารณะดานสุ ข ภาพ
และละเลยการทําความเขาใจตอประสบการณ"ความเสี่ยงสุขภาพที่หลากหลาย มุมมอง ความเชื่อ และเรื่องเลา
ของกลุมเสี่ยง ภายใตบริบทที่เฉพาะเจาะจงในชีวิตประจําวัน
แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพโดยสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร" กระทรวงสาธารณสุข ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมหลักสูตร “ระบาดวิทยาวัฒนธรรม” โดยมีวัตถุประสงค"หลักเพื่อพัฒนา
บุคลากรดานสุขภาพใหมีความรูความเขาใจแนวคิดพื้นฐานมิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ และใช
เครื่องมือระบาดวิทยาวัฒนธรรมในการวิเคราะห"พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ ขยายความรูและความเขาใจตอแบบแผน
พฤติกรรมเสี่ย งสุขภาพของผู คนภายใตบริบ ทยุคปEจจุบัน ขยายมุมมองตอความเสี่ยงสุขภาพที่เปนสาเหตุ
การเสียชีวิตและภาระโรคยุคปEจจุบันใน 7 ประเด็น ไดแก เครื่องดื่มแอลกอฮอล" ยาสูบ ยาเสพติด อุบัติเหตุทางถนน
การพนัน โรคในกลุม NCDs และภัยพิบัติ รวมถึงสรางพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรูและเครือขายที่เขมแข็ง
ของบุคลากรดานสุขภาพที่สนใจมิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ และระบาด
วิทยาวัฒนธรรม
2. วัตถุประสงค5
2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพใหมีความรูความเขาใจแนวคิดพื้นฐานมิติสังคมวัฒนธรรมกับ
ความเสี่ ยงสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพโดยเฉพาะประเด็น เครื่องดื่มแอลกอฮอล" ยาสูบ ยาเสพติ ด
อุบัติเหตุทางถนน การพนัน โรคในกลุม NCDs และภัยพิบัติ
2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพใหมีทักษะการใชเครื่องมือ “ระบาดวิทยาวัฒนธรรม” ในการ
ทํางานกับความเสี่ยงสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ โดยเฉพาะการวิเคราะห"ตัวแปร บุคคล สถานที่ และ
เวลาที่ถูกกํากับดวยวิถีวัฒนธรรมและบริบทเชิงโครงสรางเศรษฐศาสตร"การเมืองที่เฉพาะเจาะจงในแตละ
ทองถิ่น
2.3 เพื่อสรางพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรูและเครือขายที่เขมแข็งของบุคลากรดานสุขภาพที่ส นใจ
มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ และระบาดวิทยาวัฒนธรรม
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3. คุณสมบัติของผู9เข9าร:วมหลักสูตรอบรม
1. บุคลากรดานสุขภาพทุก วิช าชีพที่กํา ลัง ทํา งานหรือสนใจที่จ ะทํา งานดานการสงเสริม สุข ภาพ
ใน 7 ความเสี่ยงสุขภาพ ไดแก เครื่องดื่มแอลกอฮอล" ยาสูบ ยาเสพติด อุบัติเหตุทางถนน การพนัน โรคในกลุม
NCDs และภัยพิบัติ
2. ผูที่มีความสนใจประยุกต"ความรูมิติสังคมวัฒนธรรม เพื่อชวยในการออกแบบและพัฒนาการทํางาน
สงเสริมสุขภาพ และการแกไขปEญหาพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพของประชากรกลุมเสี่ยง
4. หลักเกณฑ5และวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกของแผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร" กระทรวงสาธารณสุข เปนผูพิจารณาคัดเลือกผูสมัคร โดยพิจารณาจากประวัติ
สวนบุคคล หนาที่ความรับผิดชอบ ความสนใจและแรงจูงใจในการเขาอบรมหลักสูตร ผูที่ผานการพิจารณา
คัดเลือกใหเขารวมการอบรมไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
5. กระบวนการอบรม
ผสมผสานทั้ง การเรีย นรู ผานการบรรยายแนวคิด และตัว อยางการศึก ษารวมสมัย ที่เ กี่ย วของ
ในประเทศไทยและตางประเทศ การเรี ยนรู ผานการอภิป รายแลกเปลี่ย นระหวางวิ ทยากรผู เชี่ย วชาญกั บ
ผูเขารวมอบรมในกลุมยอย ไดแก กิจกรรม World Café การชมภาพยนตร"ประกอบการเสวนา ฯลฯ
6. เนื้อหาหลักสูตรการอบรม
เนื้อหาการเรียนรูหลัก แบงออกเปน 3 สวนไดแก 1) วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ 2) แนวคิด
สังคมศาสตร"ของความเสี่ยงสุขภาพ 3) ระบาดวิทยาวัฒนธรรม
เนื้อหาส:วนที่ 1: วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ
ในเนื้อหาสวนที่ 1 นี้ จะใหความสําคัญกับ “วัฒนธรรม” เพื่อประยุกต"ความรูทางสังคมวัฒนธรรม
มาใชในการออกแบบและพัฒนาการทํางานสงเสริมสุขภาพ เนื่องจากในหลายกรณีเจาหนาที่สุขภาพมักจะ
เขาใจวัฒนธรรมในมุมมองที่ วาคนในวัฒ นธรรมเดีย วกัน หรือคนในกลุมชาติพันธุ" เดียวกันจะมีคานิ ยมทาง
วัฒนธรรมที่สอดคลองตองกันและมีพฤติกรรมทางสั งคมที่ แสดงออกในลั กษณะกลมกลืนเปนเนื้อเดี ยวกั น
เนื่องจากเชื่อวาถูกกํากับดวยแบบแผนทางสังคมวัฒนธรรมชุดเดียวกัน นิยามวัฒนธรรมลักษณะนี้ ไดรับการ
วิพากษ"วิจารณ"วา ละเลยความแตกตางหลากหลายของลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมภายในแตละกลุมชาติพันธุ"
(ethnic heterogeneity) เชน เพศสภาพ ชนชั้นทางสังคม ความสัมพันธ"เชิงอํานาจ เปนตน ซึ่งลวนมีอิทธิพล
ตอการแสดงออกของพฤติกรรมทางสังคมที่แตกตางกันของสมาชิกแตละคนแมจะอยูภายในกลุมชาติพันธุ"
เดี ย วกั น นอกจากนี้ กรอบคิ ด ดั งกลาว ยั ง ไมสนใจอิ ทธิ พลของบริ บ ทการเปลี่ ย นผานทางสั ง คมเศรษฐกิ จ
ความเปนสมัยใหม โลกาภิวัตน" และลักษณะสังคมรวมสมัยที่ซับซอนมากขึ้น ซึ่งลวนสงผลตอพฤติกรรมเสี่ยง
สุขภาพของผูคน
โดยเนนศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรม 2 ลักษณะ ที่สัมพันธ"กับความหมายของความเสี่ยงสุขภาพและ
พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ ไดแก (1) วัฒนธรรมชาวบาน (Lay culture) และ (2) วัฒนธรรมของเจาหนาที่ หรือ
วัฒนธรรมผูเชี่ยวชาญ (Professional culture) ตัวอยางเชน ไมมองเพียงวาแบบแผนของวัฒนธรรมทองถิ่น
มี ผ ลตอแบบแผนพฤติ ก รรมการดื่ ม สุ ร าของผู คนในแตละสั ง คมเทานั้ น แตยั ง สนใจวั ฒ นธรรมองค" ก ร
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ทั้งวัฒนธรรมราชการและวัฒนธรรมการทํางานขององค"กรพัฒนาเอกชนวามีอิทธิพลตอการทํางานรณรงค"หรือ
การออกนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงสุขภาพดวย
ดังนั้น การใสใจตอความละเอียดออนของมิ ติสังคมวั ฒนธรรมของปE จจัยเสี่ยง จะชวยใหผูกํ าหนด
นโยบายและเจาหนาที่สุขภาพที่ทํางานควบคุมปZองกันปEจจัยเสี่ยงสุขภาพ มีมุมมองที่กวางขึ้นในการทํางานและ
มีความละเอี ย ดออนในการออกมาตรการหรื อกฎหมายที่เ กี่ ย วของกั บ การควบคุมปZ องกั นพฤติ กรรมเสี่ ย ง
สุขภาพของผูคน ลดอุปสรรคทางวัฒ นธรรม (cultural barrier) โดยเฉพาะมาตรการที่ตั้งอยู บนพื้น ฐาน
การเคารพความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผูคนในแตละวัฒนธรรม
เนื้อหาส:วนที่ 2: แนวคิดทางสังคมศาสตร5ของความเสี่ยงสุขภาพ
เนื้อหาหลักในสวนที่ 2 นี้ เนนทําความเขาใจมุมมองมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการรับรู
และการใหความหมายความเสี่ยงสุขภาพของประชากรกลุมเสี่ยงทั้งในฐานะสมาชิกในสังคมและกลุมวัฒนธรรม
ยอย มีเ ปZา หมายเพื่อใหผูเขารวมอบรมขยายมุมมองทางเลือกใหมๆ และเขาใจประเด็ น ปEญ หาความเสี่ ย ง
สุขภาพ รวมทั้งผลกระทบที่คาดไมถึงที่อาจมีตอประชากรกลุมเสี่ยง
ความเสี่ ยงสุ ขภาพสั มพั นธ" กับพฤติ กรรมทางสั งคม กลาวคื อ พฤติ กรรมทางสั งคมไมใชพฤติ กรรม
ที่ปEจเจกบุคคลเลือกแสดงออกไดอยางอิสระ หากแตมีเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรม การกลอมเกลาทางสังคม
หรือคานิยมทางสังคมเปนตัวกําหนดและกํากับพฤติกรรมของปEจเจกบุคคลอยูกอนแลว พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ
ของผู คนและกลุ มทางสั งคมแยกไมออกจากอิ ทธิ พลแรงผลั ก ดั น ทางสั งคมวั ฒ นธรรม โดยในแตละสั งคม
วัฒนธรรมจะมีคานิยมเกี่ยวกับความเสี่ยงสุขภาพที่ไมเหมือนกัน ซึ่งสงผลตอการรับ รู ความเสี่ย ง ประเมิน
ความเสี่ยงระหวางความเสี่ยงทางสังคมกับความเสี่ยงสุขภาพ (Social and health risks) การจัดลําดับชวงชั้น
ความเสี่ยง (heirarchy of risk) และการแสดงออกเมื่อเกี่ยวของสัมพันธ"กับความเสี่ยงรูปแบบตางๆ
ดั ง นั้ น การกํ า หนดนโยบายหรื อ มาตรการทางสั ง คมดานตางๆ เพื่ อ ควบคุ ม ความเสี่ ย งสุ ข ภาพ
จึงจําเปนตองเขาใจแงมุมทางสังคมวัฒนธรรมที่กํากับพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพของผูคน ไมเชนนั้นการรณรงค"
อาจนําผลลัพธ"ที่คาดไมถึง (unintended consequences) ทั้งการเหมารวม การตีตรา และสรางการกีดกันทาง
สังคมใหกับประชากรกลุมเสี่ยงในบางชนชั้นในสังคม
ในแตละสังคมมีพัฒนาการเชิงประวัติศาสตร"ของแนวคิด “ความเสี่ยงสุขภาพ” ซึ่งเปนฐานคิดกํากับ
การทํางานรณรงค"ที่แตกตางกันไปในแตละยุค ตัวอยางเชน ในกรณีของประเทศไทย สมัยที่โรคเอดส"เริ่มระบาด
การรณรงค"ตอสูกับการแพรระบาดตั้งอยูบนฐานคิด “กลุมเสี่ยง” (Risk groups) อยางไรก็ตาม แนวคิดกลุมเสี่ยง
ไดรั บ การวิ พากษ" วิ จ ารณ" ว าตั้ งอยู บนฐานคิ ด การเหมารวมและการตีต ราทางสั งคมตอประชากรกลุ มเสี่ ย ง
เนื่องจากไมใชทุกคนที่ถูกจัดประเภทใหเปนประชากรกลุมเสี่ยงจะมีพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคเอดส" ในการทํางาน
รณรงค"เ พื่ อควบคุ มปZ องกัน โรคเอดส"ภ ายใตฐานคิด กลุมเสี่ ยงในอี กดานหนึ่งไดนํ ามาซึ่ งผลลัพธ"ที่คาดไมถึ ง
คือ สรางภาพลักษณ"ทางสังคมดานลบใหกับกลุมเสี่ยง การทํางานรณรงค"ในยุคตอมาไดปรับเปลี่ยนฐานคิด
จากกลุมเสี่ยงมาสูการควบคุม “พฤติกรรมเสี่ยง” (Risk behavior) ของประชากรกลุมเสี่ยง อยางไรก็ตาม
แนวคิดพฤติกรรมเสี่ยงไดรับการวิพากษ"วิจารณ"วา ถึงเราจะรูเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงแตก็เปนเรื่องที่ยากในการ
ดําเนิ นการแกไขพฤติ กรรมเสี่ย งนั้นๆ ของบุคคล จึงเสนอใหมองพฤติกรรมเสี่ ยงภายใตบริบทสถานการณ"
ที่นํามาสูความเสี่ยงนั้นๆ หรือแนวคิด “บริบทและสถานการณ"ที่นําไปสูความเสี่ยง” (Risk situation) กลาวอีกนัย
เนนไปที่การรณรงค"เพื่อปZองกันไมใหผูคนตกไปอยูในสถานการณ"ความเสี่ยงที่จะนํามาสูพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ
หรือการใหความสํ าคัญ กับ สถานการณ" มากกวาจะมองพฤติกรรมแบบเหมารวม เนื่ องจากพฤติ กรรมเสี่ย ง
สุขภาพบางลักษณะจะเกิดขึ้นภายใตบริบทสถานการณ"ที่เฉพาะเจาะจงบางแบบ
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เนื้อหาส:วนที่ 3: ระบาดวิทยาวัฒนธรรม
เนื้อ หาในสวนที่ 3 นี้ เนนศึก ษาแบบแผนทางวัฒ นธรรมที่สัม พัน ธ"กับ ระบาดวิท ยาการเกิด โรค
โดยพิจ ารณาจากการเจ็บ ปpว ยของชาวบานในแตละวัฒ นธรรม การใหความหมายตอสาเหตุการเกิดโรค
การติดตอของโรค วิธีการเยียวยารักษา และการควบคุมปZองกันโรคที่เกิดขึ้นในชุมชน แมจะทราบกันดีวาโรค
เกิดจากความสัมพันธ"ระหวางมนุษย"กับตัวกอโรค (pathogens) แตโรคภัยไขเจ็บเหลานั้น จะมีความหมาย
ถูกรับรู และไดรับการตระหนักวาเปนปEญหาสุขภาพมากนอยหรือไมขึ้นอยูกับแรงกระตุนจากความเชื่อเกี่ยวกับ
อาการหรือลักษณะโรคภัยไขเจ็บนั้นๆ ที่ชาวบานในแตละวัฒนธรรมมีประสบการณ"ทางสังคมรวมกัน
แนวทางการศึกษาทางระบาดวิทยาเชื่อวาเราจะเขาใจความชุก อุบัติการณ"ของโรค แบบแผนและ
แนวโนมการเกิดโรคในแตละประชากรกลุมเสี่ยง โดยการวิเคราะห"ความสัมพันธ"ระหวาง บุคคล สถานที่ และ
เวลา ของการเกิดโรค ซึ่งมีวิถีวัฒนธรรมกํากับอยูเบื้องหลังเสมอ ดังนั้น จําเปนตองวิเคราะห"ตัวแปร บุคคล
สถานที่ และเวลา ภายใตบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจงในแตละทองถิ่น รวมทั้งใหความสําคัญ
ตอตัวกําหนดทางสังคมดานสุขภาพ (Social determinants) เชน ความไมเทาเทียมทางสังคม ความยากจน
ชนชั้นทางสังคม เปนตน เศรษฐศาสตร"การเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ และบริบทโลกาภิวัตน"
บุคคล: มุมมองคนใน ประสบการณ"ทางสังคม และมิติเพศสภาพ
การทํ า ความเขาใจ “พฤติ กรรมเสี่ ย งสุ ข ภาพ” ในฐานะ “พฤติ ก รรมทางสั ง คม” ที่ มีบ ริ บ ททาง
วัฒนธรรมกํา กับอยูนั้น ตองเริ่มตนจากการทําความเขาใจวากลุมเสี่ยงมี “มุมมอง” อยางไรตอความเสี่ย ง
สุขภาพ หรืออีกนัยหนึ่งปEจจัยเสี่ยงสุขภาพดานตางๆ มี “ความหมายทางสังคม” อยางไรในโลกชีวิตทางสังคม
ที่เฉพาะเจาะจงของกลุมเสี่ยง โดยการทําความเขาใจตอมุมมองคนในของกลุมเสี่ยง จะเปนพื้นฐานชวยให
เขาใจวาทํ า ไมกลุ มคนในแตละวั ฒ นธรรมถึ ง มี พ ฤติ ก รรมทางสั ง คมที่ แ สดงออกตอความเสี่ ย งสุ ข ภาพ
ในชีวิตประจําวันที่แตกตางกันไป ไมจําเปนตองขึ้นกับนิยามความหมายของเจาหนาที่สุขภาพเทานั้น
การใหความสําคัญกับ “มุมมองคนใน” ของกลุมเสี่ยงจะชวยเราขยายกรอบคิดในการมองกลุมเสี่ยง
จากการวิเคราะห"บนฐาน “ประชากร” มาสูความเขาใจ “กลุมเสี่ยง” บนฐานคิดอื่น เชน ฐานคิดมุมมองตอกลุม
เสี่ยงในฐานะที่พวกเขาเปนสมาชิกกลุมวัฒนธรรมยอย ซึ่งมีอิทธิพลตอการใหความหมายตอความเสี่ยงสุขภาพ
การจัดลําดับชวงชั้นของความเสี่ยงสุขภาพ (hierarchies of risks) การประเมินผลไดผลเสียระหวางความเสี่ยง
สุขภาพกับความเสี่ยงทางสังคม และการตอบสนองตอความเสี่ยงสุขภาพ เปนตน
“มิ ติเ พศสภาพ” หรื อ นิย าม “ความเปนชาย” “ความเปนหญิ ง” และ “ความเปนเพศทางเลือก”
สัมพันธ"กับความคาดหวังทางสังคมและบทบาททางสังคม เปนสิ่งที่กํากับพฤติกรรมการแสดงออกของผูคน
ในแตละวัฒนธรรมวาพฤติกรรมใดเปนสิ่งที่เหมาะสมหรือเปนสิ่งตองหาม มิติเพศสภาพจึงไมเพียงมีบทบาท
ทั้งในการควบคุมปZองกันพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ หากยังมีอิทธิพลชักนําใหปEจเจกบุคคลเขาไปเกี่ยวของสัมพันธ"
กับปEจจัยเสี่ยงสุขภาพตางๆ เชน การสูบบุหรี่หรือการดื่มสุราของวัยรุนเพศชายสะทอนความเปนชาย
สถานที่: ความหมายทางสังคมของพื้นที่ทางกายภาพ
สถานที่และพื้นที่ ไมไดเปนเพียงลักษณะทางภูมิศาสตร" หรือสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่เกิดจากการ
ปรับสมดุลระหวางมนุษย"กับระบบนิเวศวัฒนธรรมของชุมชน หากแตสถานที่ตางๆ ในชุมชนยังทําหนาที่และ
มีความหมายทางสังคมบางอยาง ตัวอยางเชน ในหมูบานจะมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความหมายพิเศษทางสังคม
บางอยางแกคนในชุมชน เชน ดอนปูpตา ถือวาเปนที่อยูของผีบรรพบุรุษหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปZองคุมครอง
คนในหมูบาน ในรอบหนึ่งปrชาวบานจะจัดพิธีไหวผีปูpตาขึ้นเพื่อแสดงความเคารพ ความหมายทางสังคมของ
พื้ น ที่ พิเ ศษยั ง เกิ ด ขึ้ น ในพิ ธี กรรมทองถิ่ น ซึ่ ง จะกํ า หนดพื้ น ที่ และการแสดงออกของพฤติ กรรมทางสั ง คมที่
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เหมาะสมระหวางผู ชายและผู หญิ ง ในชวงการประกอบพิ ธี ก รรม ซึ่ ง ไมเพี ย งชวยเราใหเขาใจโครงสราง
ความสัมพันธ"ทางสังคม หากยังสะทอนใหเห็นความสัมพันธ"เชิงอํานาจที่ซุกซอนอยูภายใตคานิยมเพศสภาพ
เชน ในสังคมชายเปนใหญ ในชวงการประกอบพิธีกรรมสําคัญของชุมชน ผูชายจะไดรับอนุญาตใหนั่งแถวหนา
และเปนผูนําในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ สวนผูหญิงและเด็กจะนั่งลดหลั่นกันลงมา เปนตน
นอกจากนั้น บางสถานที่หรือพื้นที่ในชุมชนมีความหมายทางสังคมและไดรับการหวงหามไวเฉพาะ
คนบางกลุม เชน พื้นที่ผูชาย พื้นที่ผูหญิง พื้นที่วัยรุน และพื้นที่ผูสูงอายุ ตัวอยางเชน รานซอมรถมอเตอร"ไซค"
ในหมูบานไมไดเปนเพียงพื้นที่ทางกายภาพสําหรับการซอมและแตงรถเทานั้น แตในขณะเดียวกันยังเปนพื้นที่
ทางสังคมของวัยรุนในหมูบานที่มารวมตัวกันเพื่อพบปะสังสรรค" พูดคุยแลกเปลี่ยน และนัดประลองความเร็ว
ซึ่งทําใหพื้นที่ใกลเคียงเปนพื้นที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากกวาพื้นที่อื่นในชุมชน รวมทั้งงานศึกษาตางประเทศ
ที่พบวาผับหลายแหงเปนที่รวมกันของแรงงานอพยพ ผับไมไดมีความหมายแคเปนพื้นที่สังสรรค"ดื่มเหลา หากมี
หนาที่ทางสังคมเปนแหลงพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลเรื่องงาน และสรางความสัมพันธ"ของเครือขายทางสังคมอีกดวย
ดั งนั้ น การเขาใจลั ก ษณะพื้ น ที่ ทางกายภาพที่ มี ความหมายทางสั งคมตางๆ ทั บ ซอนอยู จะชวยใหเขาใจ
พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ และแบบแผนความเสี่ยงสุขภาพที่สัมพันธ"อยางเฉพาะเจาะจงกับบางสถานที่หรือพื้นที่
ภายในชุมชนของแตละกลุมเสี่ยง
เวลา: เรื่องเลาความเจ็บปpวย ประวัติชีวิต และปรากฏการณ"วิทยาของเวลา (Phenomenology of time)
“เวลา” มีความหมายทางวัฒนธรรมในโลกของชาวบานและไมไดเดินทางสม่ําเสมอเทากันเหมือนกับ
เวลาในระบบกลไกของนาฬิกา หากมีการลําดับความสําคัญใหกับชวงเวลาที่แตกตางกันไป เชน ชวงเวลาพิเศษ
ของหมูบาน ชวงเวลาพิเศษของชีวิต และชวงเวลาหยุดพักผอน เวลาของชาวบานไมไดเดินทางเปนเสนตรง
แตเดิ น ทางเปนวั ฏ จั กรวงจร มี ภพชาติ การเวี ย นวายตายเกิ ด ความเชื่ อในเรื่ องเวลาดั งกลาวจะมากํ า กั บ
พฤติกรรมในแตละชวงชีวิตของชาวบาน โดยสวนใหญแลวเวลาของชาวบานจะสัมพันธ"กับวิถีการผลิตในรอบปr
หากมีขอมูลทางระบาดวิทยาแตไมเขาใจ “เวลาในโลกของชาวบาน” เชน จังหวะชีวิต วงจรการทํา งาน
และวิถีชุมชนในแตละชวงเวลา จะไมมีทางเขาใจพฤติกรรมของชาวบานที่สัมพัน ธ"กับ ความเสี่ย งสุขภาพ
และแบบแผนระบาดวิทยาการเกิดโรค
การเขาใจชวงเวลาพิเศษ เทศกาลงานบุญของชุมชนจะชวยใหวิเคราะห"ความสัมพันธ"ระหวางระบาด
วิทยาความเสี่ยงสุขภาพกับมิติของเวลาไดดีขึ้น เชน ในชนบทเมื่อมีงานบุญของชุมชนมักมีการสังสรรค"ดื่มสุรา
อยางหนัก จนเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาทของคนในชุมชน ทําใหชวงเวลาพิเศษ
ของชุมชนเปนชวงเวลาที่ตองใชความรอบคอบมากยิ่งขึ้นในการทํางาน เนื่องจากไมสามารถกะเกณฑ"พฤติกรรม
ของชาวบานไดเหมือนชวงเวลาปกติ เพราะชาวบานจะมีพฤติกรรมอีกแบบที่ถูกกํากับดวยชวงเวลาพิเศษ
ของชุมชน และมีบางพฤติกรรมที่อนุญาตใหแสดงออกไดเฉพาะในชวงเวลาพิเศษของชุมชนนี้เทานั้น
“เรื่องเลา” (Narrative) เปนวิธีการที่เราใชทําความเขาใจเหตุการณ"ตางๆ และสื่อความหมายสิ่งที่เปน
นามธรรมใหออกมาเปนรูปธรรม เชน การเลาเรื่องโดยใชการอุปมาอุปไมย (metaphor) เพื่อนําเสนอสิ่งที่เปน
นามธรรม สิ่งที่ยากแกการอธิบายสื่อความออกมาไดใหเปนรูปธรรมขึ้นเรื่องเลาจึงเปนวิธีการพื้นฐานในการชวย
ใหเขาใจชีวิตในชวงเวลาหนึ่งๆ และการเลาเรื่องยังชวยใหเราไดทบทวนเหตุการณ"ที่ผานมา ทั้งการกระทําของเรา
ตลอดจนการแสดงออกและการมีสวนรวมของคนอื่นๆ ตอเหตุการณ"ดังกลาว เรื่องเลาจึงกอใหเกิดประวัติศาสตร"
สวนบุคคลของคนเลาขึ้น
นักสังคมศาสตร"สนใจนําเรื่องเลามาศึกษาความเจ็บปpวย (Illness narrative) เพื่อชวยในการทําความ
เขาใจตอวิธีคิดของผูคนเกี่ยวกับความเจ็บปpวย ทั้งจากมุมมองของคนไข ญาติ แพทย" หรือกลุมทางสังคมตางๆ
ดังนั้น เรื่องเลาความเจ็บปpวย และเรื่องเลาประวัติชีวิตของประชากรกลุมเสี่ยงที่เผชิญความเสี่ยงทั้งความเสี่ยง
6

ทางสังคมและความเสี่ย งสุขภาพ ไมเพีย งชวยใหเขาใจความหมายและตรรกะคํา อธิบ ายทางวัฒ นธรรม
ของความเสี่ยงสุขภาพ และการนําเสนอภาพตัวแทนของความเสี่ยงสุขภาพจากมุมมองและประสบการณ"
ของประชากรกลุมเสี่ยง หากยังเป\ดเผยใหเห็นบริบททางประวัติศาสตร"ที่เฉพาะเจาะจงและบริบทชีวิตที่ผลักให
ผูคนจําเปนตองตัดสินใจเลือกเขาไปเกี่ยวของสัมพันธ"กับความเสี่ยงสุขภาพในบางสถานการณ"
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
โครงการอบรมแบงผูเขารวมการอบรมออกเปน 3 รุน รอบละ 40 คน เนื้อหาของหลักสูตรอบรม
ครอบคลุมระยะเวลา 3 วัน ดังนี้
รุ:น
รับสมัคร
ประกาศผล
วันอบรม
1 วันที่ 18 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 วันที่ 11 - 13 กันยายน 2560
2 วันที่ 1 - 30 กันยายน 2560
วันที่ 4 ตุลาคม 2560
วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2560
3 วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560
8. งบประมาณ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
9. หน:วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร" กระทรวงสาธารณสุข
10. ผลที่คาดว:าจะได9รับ
10.1 บุคลากรดานสุขภาพมีทักษะความรูมิติทางสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยง
สุขภาพ และระบาดวิทยาวัฒนธรรม รวมทั้งสามารถประยุกต"ความรูในประเด็นดังกลาวในการพัฒนางาน
ประจํา การกําหนดนโยบายและมาตรการทางสังคม และการรณรงค"เพื่อควบคุมปZองกันความเสี่ยงสุขภาพ
และลดพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพของประชากรกลุมเสี่ยง
10.2 เกิดเครือขายที่เขมแข็งของบุคลากรดานสุขภาพที่สนใจประยุกต"ความรูมิติทางสังคมวัฒนธรรม
กับความเสี่ยงสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ และระบาดวิทยาวัฒนธรรมเพื่อชวยในการปฏิบัติงานในพื้นที่
การทํ า งานรณรงค" และการออกนโยบายและมาตรการทางสัง คมที ่ใ สใจตอความละเอีย ดออนและ
ความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชากรกลุมเสี่ยง
11. การสมัครเข9าร:วมโครงการ
ผูที่สนใจสามารถดาวน"โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัคร ไดที่ www.shi.or.th และสงใบสมัคร
มาที่อีเ มล chrproject58@gmail.com หรื อ สงไปรษณีย" มาที่ “แผนงานวัฒ นธรรมกั บความเสี่ ยงสุ ขภาพ
สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ อาคารคลังพัสดุ ชั้น 3 สาธารณสุขซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท"
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย" 11000” ตามวันและเวลาที่กําหนด โดยคณะกรรมการ
จะประกาศผลการคัดเลือก ทาง www.shi.or.th และ facebook.com/CultureandHealthRisks
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณจิตชนก ไกรวาส โทร 0 2590 2375 หรือ 096 941 7730 ในวัน
และเวลาราชการ
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